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لوفاء ل المناسب العملي اإلطار ،اإلنسان حقوق منظور خالل من ،جتماعياال لنوعا ةينازيموفر ت

 تفاقيةويتعلق األمر أساسا با .اإلنسان حقوق إعمال أجل من الدولي المستوى على تم التعهد بها التي لتزاماتاالب

 ينصو .والثقافية االجتماعيةو االقتصادية للحقوق الدولي والعهد  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء

 ذلكيقضي، كو المتاحة، لمواردل األمثل االستخدام طريق عن للحقوق التدريجي اإلعمال على األخير هذا

ات سياسالو ،(اإلنسان حقوقلالدولية اآلليات  مع الوطنية التشريعات ءمةالم) قوانينال اتباع حيث من باالنضباط

 هذهب مستوى تتبع التمتع الفعلي على النتائجبتحقيق  تزاملاالبا كذو( االجراءات الفعلية) اتوالميزاني موميةالع

 .الحقوق

 حقوقي،من منظور  االجتماعي لنوعا ةينازيمالتي تستند عليها  الثالثة المبادئ أن هذا فيما يعنيه ويعني

 تعزيز من أجل ةوإجرائي ةمفاهيمي يةمرجعوفر ت ،والنتائج الفعلية واإلجراءات األبعاد المعياريةوالمتمثلة في 

 .المرأة حقوق وخاصة اإلنسان حقوقفي مجال احترام  المساءلة آليات

حول  المستوى ةالرفيعة الدولي المناظرة في المشاركين جميع قبل من باإلجماعهذه المالحظة حظيت وقد  

 لتبادلل شكلت هذه المناظرة فضاء كما. 2312 برننو في مراكشانعقدت ب يتال ،االجتماعي لنوعا ةينازيم

 الجماعي التفكير بإغناءسمح و هااتوسياق الدولوجهات الخصوصيات  جاوزتمكن من  لمختلف التجارب تفاعليال

 تضع يةاتميزان برمجة تطويرل دعامة فعليةك االجتماعي لنوعا ةينازيمسعيا نحو جعل  الخبراتتقاسم  خالل من

 .التشاركية والديمقراطية المساءلة في خدمة والمساواة العدالة قضايا اعتبارها في

 من االجتماعي لنوعا ةينازيم أهدافبلوغ ل ضروريةالتوجهات ال المناظرة هلهذ الختامي البيانكما وضع  

 :يتعلق األمر أساسا بـو. اإلنسان حقوق منظور خالل

 الو ،مومية على هذا األساسالع ولوياتاألكييف تو الفردحقوق معياري قائم على احترام إطار  عتمادا 

تأسيسا على وحدة طابعها األفقي بعين االعتبار  اأخذ موميةالع السياسات بين ءمةالالم خالل من سيما

 ؛يءللتجزتها قابليدم حقوق اإلنسان وع

 على  المرتكزة الميزانية على ياتالمؤسس الطابع إضفاءن خالل م األداء على القائمة ةيزانيالم تعزيز

والمستجيبة للنوع  لقربا تدبيرعلى  مفتوحةال الحكومية والبرامج والمهام األهداف إطار في نتائجال

 ؛االجتماعي

 ينالتقني والشركاء المدني والمجتمع والتشريعي التنفيذي) المتدخلين مختلفبرامج عمل  تنسيق 

 .النوع االجتماعي تراعيدقيقة  مؤشراتمستند على  والتقييم تتبعلل نظامب ةالمدعوم ،(الماليينو

 قبل من تقديمهتم  مابعد المتحدة ألمملرسمية  وثيقةكقد اعتمد  مراكش إعالن نص أن شارة إلىوتجدر اإل 

 يةوضع لجنةأقرت كما . المتحدة لألمم العام األمين إلى ،2313 يناير في والتعاون، الخارجية الشؤون وزارة

 إلى وباإلضافة. E/2013/4 عالمرج حسب عالناإلهذا  توصيات 51تها جلسفي  المتحدة ألممل التابعة المرأة

 ،2313 زيوليو في جنيفب المنعقدة دورته في المتحدة، لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلسخلص  ذلك،

 .المتحدة األمم وثائق من كوثيقة إلعالنإلى اعتماد هذا ا

 ،الممكنةت التطوير مجاالوأخذا بعين االعتبار  مجالال هذا في المغرب أحرزه الذي التقدم إلى وبالنظر 

من تقرير ميزانية   فإن النسخة الحالية ،يزانية النوع االجتماعيلم خاصة من خالل انطالق أشغال مركز االمتياز

 مومية حسب النوع االجتماعيالع لسياساتا تقييمقد استفادت من التراكمات المكتسبة في مجال  النوع االجتماعي

 .ت السابقةخالل الفترا اإلنسان حقوق منظور نم

 تعزيزأهمية  علىشديد تال 2314لسنة  االجتماعي النوع ميزانية تقرير يحاولوتأسيسا على ذلك،  

 المكلفة بتتبع احتراموالمؤسسات  ةالوزاريالقطاعات المتخذة من طرف  اإلجراءات بينواالنسجام   التنسيق

النوع للسياسات العمومية من منظور  األفقيللتحليل  التقرير من األول الجزء خصص كذاهو. المرأة حقوق

وحسب المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي للمعالجة القطاعية آلثار هاته السياسات ومدى استجابتها  االجتماعي

 .لضرورة توفير الولوج المتكافئ للحقوق
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I .الولوج المتكافئ للحقوق تطوير فرصل استراتيجية األفقي: مجاالتفضاء ال 

 ف مالءمة اإلطار التشريعي والمؤسساتي الوطني مع المعايير الدوليةجهود متواصلة بهد .1

يأخذ في االعتبار  للتحليل األفقي منهج متميزاستنادها على من بين مميزات مقاربة النوع االجتماعي  

ادة من مبدأ وحدة حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزيء العتماد مقاربة مندمجة للقضايا المرتبطة بإمكانية االستف

المعيارية والمؤسساتية بأبعادها إغناء التصورات الشاملة للتنمية ويقتضي ذلك  مختلف أجيال حقوق اإلنسان.

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  الولوج إلى الحقوقوفر سبل االستراتيجية التي تجوانبها و

 . والبيئية

 التشريعي والتنظيميالتقدم المحرز على المستويين . 1.1

المواطنين والمواطنات في بين مساواة مبدأ الدستورا جديدا كرس  2311المغرب خالل سنة عتمد أ 

االتفاقيات الدولية الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. كما أكد على سمو 

مع مقتضيات االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بالدنا . وبهدف مالءمة التشريعات الوطنية عليها صادقالم

(، تمت مباشرة العديد من اإلصالحات في مجال حماية ودعم حقوق اإلنسان بصفة عامة والحقوق 2)الملحق 

، تجدر اإلشارة 2313-2312األساسية للنساء بصفة خاصة. ومن أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل الفترة 

 إلى:

  على بالموافقة مشروع قانون يتعلق على  2312نونبر ي والمجلس الوزاري في لس الحكومالمجموافقة

. ويمنح هذا البروتوكول للنساء االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لالبروتوكو

البرتوكول االختياري  علىتقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية. كما تمت الموافقة  ضحايا اإلنتهاكات إمكانية

لبروتوكول االختياري الملحق التفاقية مناهضة التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية وكذا ا

 .بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 يقا ألحكام تطب، 2312، في يوليوز المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 32.12القانون التنظيمي رقم إصدار

ر. ويهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية من الدستو 92و 49الفصلين 

والمحاسبة والفعالية والتدبير المرتكز على النتائج. كما يروم تكريس مبادئ االستحقاق وتكافؤ الفرص 

 والشفافية وعدم التمييز والعدالة والمساواة بين النساء والرجال.

 ويتعلق هذا التعديل بإلغاء الفقرة الثانية التي تعطي . 2313من القانون الجنائي، في يناير  415ديل الفصل تع

الحق لمرتكب جريمة االغتصاب من الزواج بالضحية واإلفالت بالتالي من العقاب. وهو يرمي بذلك إلى 

ديالت أخرى تهم العقوبة الحبسية حماية الفتيات القاصرات في حالة االغتصاب. كما يتعلق األمر بثالث تع

واحدة إلى خمس سنوات،  في حالة اختطاف قاصر أو التغرير به، دون عالقة جنسية، والتي انتقلت من سنة

وكذا العقوبة الحبسية في حالة اختطاف قاصر أو التغرير به، مع عالقة جنسية، والتي انتقلت من سنتين إلى 

لتي تتعلق بالحالة التي يقترن فيها االغتصاب بافتضاض بكارة الفتاة عشر سنوات. أما العقوبة الثالثة، وا

 سنة. 33القاصر، فقد تصل وفق النص الجديد إلى 

 بتحديد شروط الشغل  19-12على مشروع قانون رقم  2313ماي خالل شهر  يمجلس الحكومموافقة ال

تنفيذ الفصل الرابع من مدونة الشغل الذي ويندرج هذا القانون في إطار  والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.

ينص على إصدار قانون خاص يحدد شروط تشغيل عمال المنازل. ويهدف هذا النص إلى محاربة تشغيل 

سنة عبر تحديد طبيعة العالقة التي تربط هذه الفئة من العمال بمشغليهم، وذلك بهدف  15الفتيات أقل من 

 ن استفادتهم من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية.ضمان حماية اجتماعية لهذه الفئة وضما

  على ميثاق إصالح العدالة والذي أكد على تدعيم الحماية القضائية للحقوق  2313الموافقة في يوليوز

والحريات ارتباطا بمراجعة السياسة الجنائية مع التأكيد على أخذ بعد النوع االجتماعي عند إعداد هذه 

ابية عبر مالءمة القانون الوطني مع الدستور ومع االتفاقيات الدولية قاسة العالسياسة وكذا إصالح السي

 الخاصة باإلجرام وبحقوق االنسان.

  خاص بصندوق دعم  533-13-2، على مشروع مرسوم رقم 2313موافقة المجلس الحكومي، في شتنبر

هذا الصندوق وتحسين تمثيلية تمثيلية النساء. ويرمي هذا المشروع إلى تحسين اإلطار التنظيمي المتعلق ب

مهمة أعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق في مدة انتدابية واحدة، وذلك النساء. ويحدد النص الجديد 

لضمان تجديد النخب المشاركة في اللجنة المذكورة، وفتح إمكانية تنظيم البرامج واألنشطة المعتمدة من 
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ي على الصعيد المحلي إضافة إلى الصعيدين الجهوي والوطني طرف األحزاب السياسية والمجتمع المدن

 المنصوص عليهما حاليا، وذلك بهدف توسيع المشاركة محليا.

 . تتبع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان2.1

تعهد المغرب بعد انضمامه إلى مجمل االتفاقيات الدولية التي تشكل النواة األساسية لحقوق االنسان على  

بتقديم تقارير دورية أمام لجان هذه االتفاقيات. وهكذا، وغداة االعتماد النهائي للتقرير الوطني  وليالمستوى الد

، التزم المغرب أمام مجلس حقوق 2312شتنبر  19، في برسم الجولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل

 اإلنسان بـ:

 شاركية تضم كافة األطراف المعنية، ضمان تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل، وفق مقاربة ت

، اعتماد مخطط تنفيذ هذه التوصيات وذلك 2312حيث تم مباشرة بعد استعراض المغرب، في ماي 

 بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

 .مراعاة التقاطعات مع مختلف أجهزة المعاهدات ومع المساطر الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان 

 رير مرحلي أمام مجلس حقوق اإلنسان يهم تقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض تقديم تق

 الدوري الشامل.

ولهذا الغرض، عمل المغرب )عبر المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان والبرلمان والمجتمع المدني 

 : لمخطط حولوالوسط الجامعي( على إعداد مخطط عمل لتنفيذ هذه التوصيات. وتتمركز محاور هذا ا

 أولوية القانون.احترام تعزيز الديمقراطية و 

 .المالءمة مع النظام األممي لحقوق اإلنسان 

 .النهوض بحقوق اإلنسان عبر مالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية 

 .النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 

 النهوض بها.حماية الحقوق المدنية والسياسية و 

 .النهوض بالحقوق الفئوية وحمايتها 

 .النهوض بثقافة حقوق اإلنسان 

 .النهوض باإلطار المؤسساتي لحماية حقوق اإلنسان 

لسنوات خالل ا، زار المغرب إطار احترام المغرب اللتزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسانفي و

: المقرر الخاص حول الحق في ماإلنسان منه حقوق األخيرة مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس

المهاجرين والمقرر الخاص حول بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة  التربية والمقرر الخاص حول حقوق

 .والمقرر الخاص حول وضعية السجون وكذا فريق العمل حول االختفاء القسري والالإرادي ةاإلباحي واألفالم

إلى  13النساء بزيارة تعتبر هي األولى للمغرب من  االممية حول التمييز ضد كما قامت مجموعة العمل

، وذلك بدعوة من الحكومة المغربية. وقد حاولت مجموعة العمل خالل زيارتها إرساء أسس 2312فبراير  23

ع وفي حوار مع السلطات العمومية وباقي األطراف المتدخلة حول مسألة إلغاء التمييز ضد المرأة في التشري

تمييزية ضد المرأة أو كقوانين الواقع، وكذا الوقوف على الممارسات الفضلى فيما يخص إلغاء القوانين المصنفة 

 تطبيقها وكذا اقتراح توصيات لتطوير التشريعات وتنفيذها.ية عند تمييزتعتبر التي 

لألمم المتحدة  لسابقةا السيدة ميشيل باشلي، األمينة العامة المساعدةباإلضافة إلى ذلك، اختارت و

بمناسبة االحتفال اليوم النداء األممي السنوي المغرب لتوجيه والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، 

. وفي ختام زيارتها لبالدنا، هنأت السيدة باشلي المغرب على 2312 لسنة مارس 8العالمي للمرأة في 

لية المرأة والمساواة بين الجنسين. كما أشادت بالجهود التي يبذلها اإلصالحات التي اتخذها في مجال دعم استقال

المغرب في مجال تحسين وضعية المرأة خصوصا إصالح مدونة االسرة والرفع من تمثيلية النساء بالبرلمان 

مع وإصالح القانون الجنائي وكذا إطالق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومالءمة التشريعات الوطنية 

 .واعتماد ميزانية النوع االجتماعي التي أصبحت تشكل قدوة متميزة في هذا المجال مقتضيات القانون الدولي

األمينة العامة المساعدة لمنظمة األمم المتحدة ونائبة المديرة التنفيذية  ،أشادت السيدة الكسمي بوريكما 

، بالتقدم 2313ل األسبوع االول من شهر أكتوبر التي قامت بزيارة للمغرب خال لهيئة األمم المتحدة للمرأة،
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الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تدعيم حقوق المرأة وتعزيز اعتماد مقاربة النوع االجتماعي في السياسات 

 العمومية وذلك وفقا لآلليات الدولية الخاصة باحترام حقوق االنسان.

 ة التشاركية. اإلنجازات المؤسساتية : نحو تدعيم الديمقراطي5.1

تم تدعيم اإلطار المؤسساتي الوطني بمجموعة من المؤسسات  باإلضافة إلى تدعيم اإلطار التشريعي،

على الخصوص المندوبية الوزارية ومن بينها المكلفة بالسهر على احترام حقوق االنسان وتقييم مدى تطبيقها، 

نص الدستور على إحداث مجموعة من المؤسسات المكلفة بحقوق االنسان والمجلس الوطني لحقوق االنسان. كما 

والمجلس  المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييزهيئة ال التي ستساهم في احترام حقوق االنسان وهي

بانطالق االستشارات المتعلقة بإحداث هاتين  2313-2312االستشاري لألسرة والطفولة... كما تميزت الفترة 

في اإلعالم والمرصد الخاص  ت أخرى كالمرصد الوطني لتحسين صورة المرأةالمؤسستين وكذا مؤسسا

مركز بمناهضة العنف ضد النساء والمرصد الخاص بالمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وكذا إحداث 

 .االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي

 وتتلخص مهام مختلف هذه الهيئات فيما يلي:

 2311تم إحداث المندوبية لدى رئيس الحكومة، في أبريل  :زارية المكلفة بحقوق اإلنسانالمندوبية الو ،

 بهدف سد الخصاص الحاصل جراء عدم وجود هيئة حكومية مكلفة بتنسيق تدبير ملف حقوق االنسان.

ون همة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانوتتكلف المندوبية بم

اقتراح ، والدولي اإلنساني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية

كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني التي يكون 

ات الوطنية النشيطة في مجاالت المساهمة في تقوية قدرات الجمعي، والمغرب طرفا فيها حيز التنفيذ

تنسيق العالقات بين اآلليات وفي هذا اإلطار، يعهد للمندوبية ب .حقوق اإلنسان أو القانون الدولي اإلنساني

الدولية بما فيها آليات األمم المتحدة )هيئات المعاهدات، اآلليات الخاصة، االستعراض الدوري الشامل، 

إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق القيام بوالمجلس األوروبي...(، و

وتهييئ مشاريع أجوبة على طلبات المعلومات المتعلقة باحترام اإلنسان التي يكون المغرب طرفا فيها 

 حقوق اإلنسان.

 

 يعمل المجلس وفق إطار المؤسسات الوطنية لدعم وحماية حقوق  :المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بهدف ضمان حماية حقوق االنسان  2311االنسان )مبادئ باريس(. وقد تم إحداث المجلس في مارس 

وهو ما  ،واسعة على المستويين الوطني والجهوي بصالحياتهذه المؤسسة  متعوالحريات بالمغرب. وتت

 يضمن لها المزيد من االستقاللية والتأثير في مجال حماية حقوق االنسان والنهوض بها.
 

نتهاكات مع إمكانية يتكفل المجلس برصد اإل والدفاع عنها، ي مجال حماية حقوق اإلنسانفو 

إجراء التحقيقات والتحريات الالزمة وإعداد تقارير تتضمن خالصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها 

تفعيل المساهمة في ا، وإلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة  اإلنتهاكات التي تم رصده

اآلليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها المملكة أو 

، ى السلطات المختصةإحالتها علوإعداد تقارير عن الزيارات و، والقيام بزيارات ميدانية اانضمت إليه

مع المعاهدات الدولية المتعلقة  مة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملءبحث ودراسة مالو

التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ورفعها اقتراح و ،بحقوق اإلنسان وبالقانون الدولي اإلنساني

، المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة ألجهزة المعاهداتو إلى السلطات الحكومية المختصة

مة مشاريع ءمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال مالتقديم المساعدة والمشورة إلى البرلو

 ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية.
 

السهر على النهوض بمبادئ وقواعد  تتمثل مهام المجلس في  حقوق اإلنسانبمجال النهوض  فيو 

نسان وإشاعتها المساهمة في النهوض بثقافة حقوق اإلو ،القانون الدولي اإلنساني والعمل على ترسيخها

إلى جاللة الملك، رفع تقارير سنوية عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب ، ووترسيخ قيم المواطنة المسؤولة

وتقديم محتوى هذه التقارير أمام غرفتي البرلمان. كما يتم نشر التقرير السنوي الذي يعده المجلس حول 

 الرسمية.وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب وآفاق عمل المجلس بالجريدة 
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 تم التنصيص على إحداث الهيئة طبقا  :المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ئةالهي

احترام الحقوق والحريات المنصوص وتتكلف الهيئة بالسهر على  .من الدستور 164لمقتضيات الفصل 

 لحقوق اإلنسان.مع مراعاة االختصاصات المسندة للمجلس الوطني من الدستور،  19عليها في الفصل 

الجنسين وبحقوق المرأة والتي ومن المتوقع أن تساهم الهيئة في تنسيق األنشطة المرتبطة بالمساواة بين 

وزارة  شكلتتقوم بها مختلف اإلدارات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلك، 

ة مكونة من خبيرات وخبراء في لجنة علمي 2313التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية خالل سنة 

واقتصاديون...(. وقد كلفت هذه اللجنة بدراسة مقترحات  علماء اجتماعمختلف المجاالت )قانونيون و

نقابات...وذلك بهدف إعداد مشروع ومجموعات بحث و أحزاب سياسيةو مختلف الفاعلين: جمعيات

 ها للهيئةاللجنة الوثائق المتعلقة بتصور. وقد قدمت 2313قانون إحداث هذه الهيئة في حدود نهاية سنة 

 .2313خالل شهر يونيو  هاومشروع قانون

 :المشاورات الخاصة بتفعيل المجلس، المحدث بمقتضى  انطلقت المجلس االستشاري لألسرة والطفولة

مشاورات مختلف المتدخلين من قد شارك في هذه ال، و2313من الدستور، خالل سنة  32الفصل 

تتكون من  2313تم إحداث لجنة علمية مستقلة في فبراير و ومجتمع مدني وبرلمان... قطاعات وزارية

قانونيين وأطباء وسوسيولوجيين وأساتذة جامعيين وكذا من الفاعلين في المجتمع المدني في مجال حماية 

روع حقوق االنسان والنهوض بها. وستتكلف اللجنة، على ضوء االستشارات التي ستقوم بها، بإعداد مش

قانون تنظيمي خاص بهذه الهيئة االستشارية. وسيتكفل المجلس بتتبع وضعية األسرة والطفولة وتقديم 

آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بالموضوع وإغناء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في 

 هذا المجال.

 :لتجربة وزارة االقتصاد لتدريجي مكن التطور ا مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي

على مدى عشر  النتائج والمراعية للنوع االجتماعي،رتكزة على المبرمجة الميزانية في مجال والمالية 

النوع  من منظورتقييم السياسات العمومية ل المعارف واآلليات الالزمة من إنتاج سيل منسنوات، 

 2332البراغماتية والتدريجية المعتمدة منذ سنة  وعمليا، تمكن المغرب، بفضل المقاربةاالجتماعي. 

بهدف إدماج بعد النوع االجتماعي في برمجة الميزانية، من التوفر على وسائل تحليلية ترتكز على دالئل 

ميزاناتية مدعمة بمجموعة من المؤشرات التي تراعي النوع االجتماعي وذلك بهدف تدعيم آليات تتبع 

مركز االمتياز للنوع إحداث من منظور النوع االجتماعي. وهكذا، تم وتقييم السياسات العمومية 

، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات 2313فبراير خالل شهر  االجتماعي لدى وزارة االقتصاد والمالية

، 2312الصادرة عن المناظرة الدولية حول النوع االجتماعي التي احتضنتها مدينة مراكش في نونبر 

إلى تدعيم المناخ المالئم لتطوير تدبير واقتسام المعارف والخبرات والممارسات  خصوصا تلك الداعية

جنوب. -في مجال ميزانية النوع االجتماعي وذلك في إطار المبادرات الدولية والتعاون جنوب الناجحة

 تناط بمركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي المهام التالية :و

 على مدى عشر سنوات من التجربة المتواصلة في مجال الموازنة المستجيبة  إغناء الخبرة المكتسبة

للنوع االجتماعي وذلك عبر نظام تدبير المعارف المنجز من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة 

 مع األمم المتحدة للمرأة . 

 جتماعي على تعميق االبتكار المفاهيمي عبر دعم البحث واالبتكار في مجال ميزانية النوع اال

 الصعيد الوطني والدولي .

  المتدخلين عبر تعزيز قدرات الفاعلين ختلف اعتماد ميزانية النوع االجتماعي من قبل متشجيع

 المعنيين.

الدينامية التي يعرفها اإلطار المؤسساتي الوطني في مجال احترام حقوق االنسان، وخصوصا  تفرضو

والمالءمة مقرونة بنظام للمساءلة كفيل بضمان مهمة تتبع وتقييم حقوق النساء، وضع آليات عملية للتنسيق 

تهدف إلى ولوج النساء بشكل عادل  ةالتدابير المتخذة من قبل مختلف الهيئات في إطار استراتيجية عمل مشترك

 للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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عزيز المساءلة المستجيبة للنوع االجتماعي: التجربة المغربية ميزانية النوع االجتماعي كإطار عملي لت .2

 الفضلى محك الممارسات الدوليةعلى 

تشكل ميزانية النوع االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان آلية قوية لتعزيز المساءلة من حيث احترام 

قابلة للقياس )مؤشرات  تقوم على ترجمة المعايير العالمية لحقوق اإلنسان إلى مؤشرات حقوق المرأة. فهي

هيكلية ومسطرية و مؤشرات النتائج(. وينسجم إعداد واستخدام هذه المؤشرات مع أحكام الدستور الجديد الذي 

ينص على المساءلة. وتساهم اآلليات التي تم تطويرها في إطار تنفيذ ميزانية النوع االجتماعي من خالل منظور 

ومية تماشيا مع االلتزامات الدولية  الخاصة بالمساواة بين الجنسين وحقوق حقوق اإلنسان في تقييم السياسات العم

المرأة، األمر الذي يتطلب إعادة النظر في ممارسات التخطيط والبرمجة وتنفيذ السياسات العمومية من أجل 

 للحقوق انسجاما مع المساواة بين الجميع في الولوج المنصف ضمان المساواة من خالل سياسات القرب

 . األساسية

تحت  2332إن تطوير اإلطار المنهجي واآلليات المتعلقة به هو نتاج عملية مستمرة بدأت في سنة 

األمم المتحدة للمرأة، مما ساعد على بلورة المعرفة واآلليات  إشراف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع هيئة

االجتماعي. ولدعم هذه العملية وتعزيزها،فقد تمت  الخاصة بالنوع األساسية لممارسة تقييم السياسات العمومية

الدولي. والبلدان التي نجحت في نهج إصالحات  االستفادة من أفضل الممارسات المعترف بهاعلى الصعيد

جوهرية لتطوير الوسائل واآلليات المناسبة لدعم الموازنة التي تدمج مقاربة النوع االجتماعي هي: النمسا، 

 ومنطقة األندلس في إسبانيا. بلجيكا، اإلكوادور،
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 التغييرات التي همت تقديم الميزانيات من أجل إدماج مقاربة النوع الدولة

 همت إدخال بعد النوع االجتماعي، إلدماج الميزانيات السنوية إجراء تغييرات على تم النمسا

. خاصة نشطةأ دمج بعد النوع االجتماعي فيمن خالل  نوع واألهدافال تشخيص

 على األقل واحدة نتيجة تحديدمطالبة في برمجتها العملية ب جميع الوزارات، فلتاليوبا

من أصل خمسة ) الميزانيةمن مواد  مادة في كل بالمساواة بين الجنسين ذات صلة

هذه المسطرة، يتم  حترام. وباالنوعب ةأهداف خاص ومؤشرات مصاحبة بمنتجات نتائج(

 .بعد ذلكافقة عليها ووالم لمانإلى البر الميزانية السنوية تقديم

قانونا يحث على اإلدماج الهيكلي لبعد  2331اعتمدت الحكومة الفدرالية البلجيكية سنة  بلجيكا

النوع االجتماعي في جميع السياسات المحددة والمنفذة على المستوى االتحادي. ويلزم 

جتماعي في جميع هذا قانون الحكومة، في إطار اختصاصاتها، على دمج بعد النوع اال

 السياسات والتدابير و اإلجراءات.

وهكذا، توجب أن يندرج مبدأ " تعميم بعد النوع االجتماعي" في الوثائق اإلستراتيجية  

)خطط التدبير، وعقود اإلدارة، ... (، كهدف استراتيجي أفقي من خالل إنتاج مؤشرات 

تأثير المشروع على النوع وإحصاءات خاصة بكل جنس، وإجراء التقييم المسبق ل

الوضعية الخاصة بكل من الرجال والنساء، وبلورة مذكرة تتعلق بالمساواة بين الجنسين 

في كل مشروع الموازنة العامة للنفقات التي حددت االعتمادات الخاصة بالتدابير 

الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وإعداد  تقريرين للتقييم لفائدة غرفتي 

لبرلمان )األول في منتصف المدة  التشريعية والثاني مع نهاية المدة التشريعية(. كما ا

يتوجب على اإلدارات يجب أيضا إعداد تقارير لفائدة البرلمان تتعلق بتنفيذ تعميم بعد 

 النوع االجتماعي في إطار االختصاصات المنوطة بها.

 نصيو والبيئة. حقوق اإلنسان يكرس ادستورا جديد 2338سنة  كوادوراإل اعتمدت اإلكوادور

ينبغي أن  على المستوى المركزي ووضع الميزانية التخطيط على أن الدستور الجديد

، ينص للقيام بذلكتعزيز المساواة. وو أوجه التفاوت بين الجنسين القضاء على تستهدف

 المتعلقةالنفقات العمومية  أن على الخاص بالتخطيط وتدبيرالمالية العموميةالتشريع 

هو  هذا النظام. "Kتصنيفنظام المساواة بين الجنسين يجب أن تجمع على أساس"ب

استخدامه من قبل الذي يتم   الخاص بالتدبير المالي ألمعلوماتيالنظام الوطني   جزء من

اإليرادات، وبالتالي النفقات ومن  كل تصنيف يشمل نظام. ولهيئات الحكومية جميعا

سنوات  عدةمساواة بين الجنسين على مدى المخصصة للنفقات التتبع مراقبة ويسهل 

 مالية.

-األندلس

 إسبانيا

للميزانيةعلى  هيكلة جديدة، تم اعتماد بنية الميزانية في إلدماج بعد النوع االجتماعي

مع األخذ بعين  معلومات مفصلة مع إدخال هداف المحددةاأللبرنامج/المشروع/ أساسا

لكل  تقييم يجب إجراءه ، فإنوبالتالي النوع االجتماعي.االعتبارالتشخيص الخاص ب

معايير  تركز. وت+G أو G0  المشروع باعتباره تصنيفعلى أساس  برنامج/مشروع

وهكذا،  الموظفين. وتداوله وإدارة أثرهو المشروع تحويل على قدرة التصنيف

ام بتشخيص المساواة بين الجنسين مع ضرورة القيب تهتم فقط +G فالمشاريع المصنفة

تراعي الفوارق بين أهداف خاصة لهذه المشاريع وتحدد  خاص بالنوع االجتماعي.

 .الجنسين

 

من خالل قراءة مقارنة ألنجح المبادرات الدولية الخاصة بميزانية النوع االجتماعي، وإلرساء أسس و 

 : حو التاليالدروس المستخلصة تتوزع على الن قادرة على تعزيز المساواة بين الجنسين، فإن
 

 بتعريف واضح لألهداف المراد تحقيقها  مصحوبة إجراء تشخيصات فعالة خاصة بالنوع االجتماعي

 للحد من الفوارق بين الجنسين.

  ( القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الماليةودساتير مالية مالئمة ) فعالة وضع إصالحات موازناتية

 المساواة بين الجنسين واألولويات القطاعية.للتقريب ما بين األولويات المتعلقة ب
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 بعملية ترقيم السياسات والبرامج العمومية من خالل ترجمتها إلى أهداف ونتائج وآليات  القيام

 ومؤشرات.

 لعملية تقييم أثار مبادرات ميزانية النوع االجتماعي من خالل وضع آليات للرصد  االستخدام الممنهج

 والتقييم.

 عزيز توفر المعطيات المصنفة حسب نوع الجنس من خالل عمليات تقييم أثر السياسات إنتاج المعرفة وت

بلورة التوجهات والتعديالت الالزمة لتحسين االستفادة من مخصصات  مما سيمكن من العمومية

 الميزانية لفائدة المساواة بين الجنسين.

 مؤسسات متخصصة في ميزانية النوع االجتماعي. إنشاء 

المشار  االهتمامات والدروس المستفادة من التجاربلمختلف جربة المغربية إلى حد كبير الت ستجيبتو

المساواة ومكافحة  على تعزيز مسؤولةالالمؤسسات التي جعلها وأحكام الدستور الجديد، إليها أعاله، من خالل 

للمالية الذي يتضمن  ميآفاق اإلصالحات، خاصة إصالح القانون التنظيمن كذا من خالل جميع أشكال التمييز و

نص على ضرورة األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع يو .تعميم القروض من خالل البرامج والمشاريعمبادئ 

هذه التجربة  ءيتم إغنافي السياسات العمومية، خاصة عند بلورة الميزانية العامة. وعالوة على ذلك،  االجتماعي

 المواطنين إلى األجيال المختلفة من حقوق ولوج تي تهدف إلىباستمرار من خالل دينامية اإلصالحات ال

  اإلنسان.

 إنجازات  مهمة في مجال احترام حقوق النساء بالرغم من وجود تحديات كبرى يتعين رفعها .5

تماشيا مع أحكام  يتطلب ولوج المرأة إلى حقوقها المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

ي أدخل ثقافة جديدة فيما يتعلق بالمراجع واإلطار التنظيمي الذي يحكم حقوق الفرد، ومن خالل الدستور الذ

االعتراف الصريح بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليه دوليا وتكريس ألولوية االتفاقيات الدولية التي صادق 

ية والدينية واإلدارية اإلصالحات في مختلف المجاالت )المجاالت التشريع اإلسراع فيوعليها المغرب 

واالقتصادية واالجتماعية ... (. وللقيام بذلك، فإن األهمية القصوى تستوجب خلق آليات عملية قادرة على تعميم 

وضمان تنسيق العمل بين مختلف  إدماج بعد النوع االجتماعي في مسلسل التدبير والبرمجة والتخطيط والبرمجة

 الفاعلين.

 والسياسيةالمدنية وق للحق منصفالولوج ال. 1.5
 

في سياق وضع إطار مشترك للعمل من أجل تحقيق التقارب بين مختلف المبادرات الرامية إلى إدماج  

نسقت  حقوق المرأة في السياسات العمومية وبرامج التنمية، مع األخذ بعين االعتبار البعد اإلقليمي والمحلي،

-2312ماعية خطة حكومية للمساواة في أفق التكافؤ للفترة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجت

، من ثمانية محاور 2313يونيو  6. وتتألف الخطة الحكومية للمساواة، التي اعتمدها المجلس الحكومي في 2316

مبادرة عمل. وتهم مجاالت العمل المعتمدة مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف والمساواة  132تتطلب  هدفا 24و

التكافؤ ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإصالح نظام التعليم والتكوين على أساس ووضع قواعد 

اإلنصاف والمساواة وتعزيز الولوج العادل والمتساوي إلى الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية األساسية 

لها إلى مناصب صنع القرار ووصو لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات واستقاللية المرأة اجتماعيا واقتصاديا

والسياسي بشكل عادل ومنصف وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين على مستوى سوق  على المستوى اإلداري

 العمل.

( خلق 495-13-2ولضمان تفعيل برنامج عمل الخطة الحكومية للمساواة ، تم بموجب المرسوم )رقم  

أول  التنظيمية الالزمة لتنفيذ هذه الخطة. وقد عقدت هذه اللجنةباقتراح التدابير  التشريعية و لجنة وزارية مكلفة

 برئاسة رئيس الحكومة. 2313شتنبر  13اجتماع لها في 
 

وفي نفس السياق، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز ولوج المرأة إلى حقوقها، قامت وزارة العدل  

مت بصورة مباشرة المعايير التي تحكم حقوق والحريات ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بعدة إصالحات ه

التشريعي والتنظيمي مع المبادرات العملية التي اعتمدتها  التوافق وخاصة حقوق المرأة، مما يكرس األشخاص،

 الوزارات األخرى .
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 2313وفي مجال ولوج المرأة إلى الخدمات القضائية، نذكر التقدم الكبير الذي حققه المغرب في يوليوز  

ركز بشكل صريح على الدور الحاسم للنساء في تطوير  الذي خالل الموافقة على ميثاق إصالح القضاءمن 

لهن الحق في الولوج إلى  النظام القضائي الوطني كفاعالت )تحسين الصفة التمثيلية للقاضيات( وكمواطنات

رات والمناقشات بين األطراف الميثاق الجديد كنتاج لسنة من المشاووقد جاء الخدمات القضائية بشكل عادل. 

سلط الضوء على عدد من التوصيات ليالمعنية تحت إشراف اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصالح القضاء، 

 الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، منها:

 ضرورة تواجدهن ضمن العشر قضاة أعضاء  تحسين تمثيل النساء في المجلس األعلى للقضاء بضمان

جلس، بما يتناسب مع وجودهن داخل الجسم القضائي، على أساس امرأة واحدة على األقل من بين القضاة الم

األربعة الذين يمثلون محاكم االستئناف وقاضيتين على األقل من القضاة الستة الذين يمثلون المحاكم 

 االبتدائية.

  االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة  التنسيق بين القوانين الجنائية الوطنية وأحكام الدستور ومبادئ

 وحقوق اإلنسان والتصديق عليها ونشرها.

  اعتماد سياسة جنائية وقائية مع األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي من خالل مراجعة النصوص 

 القانونية المتعلقة بهذا الموضوع و مواءمتها مع االتفاقيات الدولية.

  ية القانونية للنساء ضحايا العنف من خالل تنفيذ األحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.تعزيز الحما 

  خلق نظام مساعدة قضائية مجانية من خالل جعل المحاكم تتوفر على األخصائيين االجتماعيين

، األسرة، وخاليا مساعدة المرأة واألطفال ضحايا العنف قضاء االجتماعيات في مجال واألخصائيات

تنتمي إلى الفئات الفقيرة،  وتعزيز فرص ولوج أنظمة المساعدة القضائية للنساء المعوزات و تلك الالتي

وتقوية خاليا مكافحة العنف ضد النساء واألطفال بصفتها آلية للمساعدة القضائية، مع تعزيز المحاكم بخبراء 

لمساطر التي تهمهم، وتطوير الشراكات نفسانيين متخصصين في علم نفس األطفال، لمرافقة األطفال خالل ا

 مع  مراكز االستماع و الجمعيات المعنية بشؤون المرأة و الطفل .

كما عزز الحقل الديني إدماج المساواة بين الجنسين في عملية تحديث القطاع معتمدا على برامج  

برامج تبنتها وزارة األوقاف  ترجم هذا االختيار على أرض الواقع من خالل عدة وقد تحسيسية لفائدة الساكنة.

المرشدات" الذي يطمح  كبرامج التعليم التقليدية ومحو األمية في المساجد وبرنامج "تكوين والشؤون اإلسالمية،

 إمام مرشد. 233كفوج سنوي من بين  مرشدة 53حوالي  إلى تكوين

لتكامل ما بين الوزارات في فضاءات التشاور والتقارب وا الخاصة بتعزيز أما بالنسبة لآلليات العملية 

مجال  تعزيز إدماج بعد النوع االجتماعي في خطط عملها ومساطرها اإلدارية، فتحتل الشبكة الوزارية للتشاور 

 النوع االجتماعي مكانا بارزا . وميزانية من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

حديث القطاعات، أحرزت الشبكة الوزارية المشتركة للتشاور بتنسيق من وزارة الوظيفة العمومية وتو 

 سنة 15مقابل  وزارة 22والتي تضم حاليا  من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في تدبير الموارد البشرية،

 . 2313-2313المدمجة في خطة عملها للفترة  العمليات تقدما كبيرا من حيث تنفيذ، 2313

دماج المساواة بين المرأة والرجل في عملية االختيار والتوظيف والتعيينات وضع دليل منهجي إليعتبر و

ويهدف واحدا من اإلنجازات الرائدة.  بشراكة مع برنامج األمم المتحدة المرأة، وتقييم األداء،رقيات والتالنتقال وا

ج المساواة بين الجنسين إلى تطوير قدرات مسيري الموارد البشرية داخل اإلدارات العمومية في مجال إدماكذلك 

وتقييم األداء وتحديد العوائق التي تحول دون ولوج رقيات والتالنتقال في عملية االختيار والتوظيف والتعيينات وا

المرأة إلى الوظيفة العمومية ومناصب المسؤولية. وقد تلقى أعضاء الشبكة الوزارية المشتركة للتشاور، خالل 

دور الشبكة الوزارية المشتركة  يفية تطبيق هذا الدليل. ومن أجل تعزيز، تكوينا على ك2313شهر مارس 

 .2315-2313للتشاور وضمان مالءمة وفعالية عملها، تم اعتماد خطة عمل جديدة للفترة 

إلى  2312وقد صاحب هذه الجهود ارتفاع النسبة المئوية للنساء داخل الوزارات التي وصلت سنة 

سنوات. بيد أن  13نقطة خالل  486، بزيادة قدرها نحو 2332٪ سنة  3484 و 2339٪ سنة 31٪ مقابل 3886

معدل ولوج المرأة الموظفة إلى مناصب المسؤولية ال يزال منخفضا مقارنة  مع الرجل، رغم أن هذا المعدل قد 

. إال أن هذه 2312٪ سنة 16و إلى  2313٪ سنة 1583إلى  2331٪ سنة 13شهدت تطورا مطردا حيث مر من 

 سنة. 11نقاط خالل  6لنسبة ال تزال بطيئة، بزيادة قدرها ا
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لبعد النوع االجتماعي في خطط عمل الوزارات، إدراج هذا البعد  والمالئم الممنهج يتطلب تعزيز الدمجو 

. وفي هذا السياق المالية يعتبر ضروريا من أجل توزيع عادل وفعال للموارد على مستوى إعداد الميزانية، والذي

الثالثة سنة تها وأتمت مرحل 2332النوع االجتماعي التي بدأت سنة  التجربة المغربية في إعداد ميزانية تندرج

 بتقييم النتائج اإلستراتيجية لهذا البرنامج. ويتعلق األمرراجعة صدور الم ، حيث شهدت هذه السنة2312

ة للبرنامج بعد نهاية مرحلته الثالثة. تضمن االستدامة الشامل التوصيات التي وإبراز المحصل عليها، والعقبات

اإلستراتيجية للبرنامج أساسا على التشاور التشاركي مع الفاعلين الوطنيين وشركاء البرنامج. مراجعة ال واستندت

 وتعزيزإلجراءات المأسسة ومواصلة ا وقد حددت هذه المشاورات مجموعة من التوجهات المستقبلية تهم تقوية

اعي بالمغرب. ويتعلق عبر ميزانية النوع االجتم نقاط قوة يمكن أن تخلق التعاونعن حث وتطوير الشراكة والب

 : األمر أساسا
 

 اعتمادا على أحكام الدستور الجديد في إطار الجهوية  إدماجها مأسسة ميزانية النوع االجتماعي وسبل

تضمن  ي آليات عملية وفعالةالموسعة والقانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية، مع التفكير ف

 االنخراط الشامل في ميزانية النوع االجتماعي.

  لحقوق الفرد وضبط األولويات على أساس هذه الحقوق. تعزيز الجهود الرامية إلى تبني إطار معياري 
 

 بحوث الميدانية على غرار البحث الوطني حول اإلغناء المستمر للنظام الوطني للمعلومات من خالل ال

 تحليل الفوارق بين الجنسين.وسائل تطوير والتي تم توظيف نتائجها لوقت الانية ميز

   تعزيز جهود التعاون اإلقليمي والدولي في مجال تبادل المعارف والخبرات من خالل إنشاء مركز للخبراء

ة على تعزيز في هذا المجال ينهج مقاربة ترتكز على التعلم بالمشاركة، حيث تظل هذه الخطوة الوسيلة القادر

 نقل الخبرات وتفعيل المعرفة لبلوغ مستوى متميز من حيث المنهجية والتغيير.

بوزارة االقتصاد والمالية، في  حدثواستجابة لهذه التوصيات وتلك الصادرة عن إعالن مراكش، أ 

 وقعات المالية.بمديرية الدراسات والت ، مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي، وألحق2313فبراير 

الشراكة  في مجال ميزانية النوع االجتماعي و تقوية روابط ومن أجل خلق شبكة تفاعل بين جميع المتدخلين

جنوب  -)على صعيد مختلف المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل التركيز على الشراكات جنوب 

 تدبيراإللكترونية ل القاعدة لنوع االجتماعي علىشمال(، يستند مركز االمتياز الخاص بميزانية ا -وجنوب

لذي يمكن الولوج إليه من خالل البوابة االلكترونية لوزارة االقتصاد والماليةاارف المع
1

 القاعدة. وتضمن هذه 

 اإللكترونية إلدارة المعارف :

 ،تحقيق األهداف المتعلقةمما يسمح ب تجميع الوثائق اإللكترونية والورقية الخاصة بميزانية النوع االجتماعي 

بالمغرب ) تقارير، عروض أشغال التظاهرات  بتجميع الوثائق الخاصة ببرنامج ميزانية النوع االجتماعي

والمؤتمرات، الدالئل، ومحاضر االجتماعات ...( وتوحيد مصادر المعلومات المتصلة بموضوع ميزانية 

 محتويات التي سيتم إنشاؤها في المستقبل.على الصعيد الوطني والدولي وتدبيرال النوع االجتماعي

 روابط بين  تدبير شبكات المعلومات والفاعلين وتجميع المهارات والخبرات والذاكرة الضمنية من أجل خلق

 الفاعلين وتبادل التجارب ونشر المعرفة المتعلقة ببرنامج ميزانية النوع االجتماعي.

نية النوع االجتماعي وضمان تحقيق النتائج المتوقعة، تم ومن أجل إنجاح عمل مركز االمتياز الخاص بميزا

التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة االقتصاد والمالية وهيئة األمم المتحدة للمرأة، لتنفيذ  2313يونيو  36في

األنشطة المبرمجة في إطار خطة عمل مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي من خالل وضع إطار 

 للمركز وتحديد األطراف المعنية وآليات رصد وتقييم أنشطة هذا المركز. يعمل

 الولوج العادل للحقوق االجتماعية. 2.5

الولوج للتعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية )الماء والكهرباء والطرق،...( من حقوق  يعد حق

ة والجهوية والعديد من الدساتير بما فيها اإلنسان األساسية المتعارف عليها دوليا من خالل المواثيق الدولي

                                                 
1bsg.finances.gov.ma-http://km 
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الدستور المغربي. ويتطلب تطبيق وحماية هذه الحقوق، عبر هذه اآلليات، تفعيل السياسات والبرامج المالئمة 

 تأخذ بعين االعتبار الحاجيات المتباينة لمختلف شرائح الساكنة المستهدفة.   التي

بية الوطنية بوضع برنامجين بشراكة مع االتحاد األوروبي ، قامت وزارة الترلتعليمالولوج ل ففي مجال

والوكالة الكندية للتنمية الدولية يهدفان إلى وضع مخطط استراتيجي على المدى المتوسط من أجل مأسسة 

ن أجل مأسسة المساواة بين الجنسين( مالمساواة بين الجنسين )مخطط العمل االستراتيجي على المدى المتوسط 

تزويد الوزارة بالقدرة المؤسساتية الدائمة التي تجعل من المساواة بين الجنسين مبدأ للحكامة في  وذلك من أجل

 النظام التربوي من حيث تحديد المفاهيم وإنجاز الميزانية وتقديم وتتبع وتقييم الخدمات التربوية.

ية، بشراكة مع وقد ترجمت مختلف الجهود المبذولة في هذا اإلطار من طرف وزارة التربية الوطن

في  التكافؤ بين الجنسينمختلف المتدخلين في مجال التعليم، بارتفاع ملحوظ على المستوى الوطني لمؤشر 

( سنة فتى ممدرس 133فتاة ممدرسة مقابل  91) 3891إلى  2331-2333سنة  3884حيث انتقل من االبتدائي، 

 3889إلى  3816من  هذا المؤشر انتقلالقروي، ط مئوية. وفي المجال انق 1، أي بارتفاع يقدر ب 2312-2313

 .نقطة مئوية 13بـ أي بتزايد  (فتى ممدرس 133فتاة ممدرسة مقابل  89)

، 3819إلى  3815الثانوي من  التعليم اإلعداديفي  التكافؤ بين الجنسينمؤشر وخالل نفس الفترة، انتقل 

حيث انتقل  .نقطة مؤية( 18) تزايدا ملحوظا رهذا المؤش، عرف وفي المجال القروينقاط مئوية.  4مرتفعا ب

على الصعيد الثانوي التأهيلي العمومي التعليم في  التكافؤ بين الجنسينمؤشر  ارتفعكما  .3863إلى من  3842من 

. و 3892إلى   3885منتقال من من   2313-2312و  2331-2333نقاط مئوية  خالل الفترة  مابين  1 ـالوطني ب

 انتقلوفي المجال القروي،   .3899ليصل إلى 2339-2338ن هذا المؤشر شهد أكبر ارتفاع سنة تجدر اإلشارة أ

 نقطة مئوية. 16، بتزايد بـ 3864إلى من  3848من  هذا المؤشر

(، %281لدى الفتيات ) مرتفعةفي التعليم  الهدر المدرسي، تبقى نسبة الجهود المبذولةوبالرغم من 

وبلغت نسبة (. %189نقطة مئوية مقارنة مع المتوسط الوطني ) 388وبارتفاع بـ(، %182) مقارنة مع الفتيان

على الصعيد الوطني مع تسجيل نسبة أكبر لدى  % 983الثانوي،  في التعليم 2313-2312الهدر المدرسي سنة 

التأهيلي  التعليم الثانوي كما بقيت نسبة الهدر المدرسي في بالنسبة للفتيات(. %186مقابل   %1386الفتيان )

إلى  %11، منتقال من 2313-2312و 2311-2313مرتفعة بالرغم من التراجع الكبير المسجل بين الموسمين 

 بالنسبة للفتيان. %889إلى  %1381بالنسبة للفتيات ومن  %884إلى  %1184على العموم، ومن  881%

ة مخططا تنمويا على المدى ووعيا منها بأهمية التحديات الالزم رفعها، وضعت وزارة التربية الوطني

يرتكز على أربعة توجهات استراتيجية وهي: تقديم عرض تعليمي يأخذ  2316-2313المتوسط خالل الفترة 

تطوير حكامة النظام التعليمي وتحسين جودة المحتوى البيداغوجي، و، وتكافؤ الحظوظبعين االعتبار اإلنصاف 

 الطاقات والكفاءات.وضمان تدبير جيد للموارد البشرية عبر تقوية 

الملكية التي جاءت في خطاب  هاتيبناء على التوجهذه االستراتيجية ء إغناإمكانية وتجدر اإلشارة إلى 

، والتي أكدت على ضرورة وضع القطاع في إطاره االجتماعي واالقتصادي والثقافي وكذا 2313غشت  23

التوجهات الملكية على  أكدتج في التنمية. كما على دور القطاع في تكوين وتأهيل الموارد البشرية لالندما

سوق الشغل وعلى ضرورة القيام  متطلباتالبرامج التكوينية والمناهج التعليمية مع  جميعاستعجالية التوفيق بين 

بفحص موضوعي للوضعية الراهنة لقطاع التعليم والتكوين عبر تقييم المنجزات وتحديد نقاط الخلل مع األخذ 

ر الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما شجعت هذه التوجهات على ضرورة تفعيل المقتضيات بعين االعتبا

 الدستورية المتعلقة بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

األخيرة في مجال في التعليم، فقد حقق المغرب تقدما ملحوظا خالل السنوات  المرأةوبخصوص حق 

ميزة الشرف  2312ه الفئة. وقد منحت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة سنة محاربة األمية لدى هذ

لجهودها المبذولة في إطار برنامجها حول محو  لمحو األمية لمديرية محاربة األمية لجائزة "كونفيشيوس" 

غم التقدم المسجل في مجال األمية وما بعد محو األمية ومساهمتها في تمكين ودعم استقاللية النساء. إال أنه ر

فقط   %25مقابل  2312سنة  %31محاربة األمية، تظل النساء أكثر عرضة لهذه اآلفة حيث تبلغ نسبتهن 

بالنسبة للرجال. كذلك األمر بالنسبة الوسط القروي حيث أن نسبة النساء اللواتي يعانين من األمية تصل إلى 

55%
2
.  

                                                 
2
 لدى النساء. %4186لدى الرجال  % 2583و% 3681وحسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، يقدر معدل األمية على المستوى الوطني     
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لي، فقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين ، وهو ما يؤكده معدل التأنيث الولوج  إلى التعليم العا وفي مجال

(. ومن %63( وشعب التجارة والتسيير )%14في بعض الشعب، خاصة  في طب األسنان ) %53الذي تجاوز 

عمل وزارة أجل تعزيز هذه المكتسبات، تم األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي عند وضع استراتيجية 

وذلك من خالل عدة مشاريع وأنشطة  2316-2313عليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر خالل الفترة الت

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

ي التعليم العالي الجامعي ما ، بلغ عدد المسجلين الجدد ف2313-2312واإلدماج المهني. وبرسم الموسم الدراسي 

 طالبا. 596.319منهم فتيات، ليبلغ بذلك عدد الطلبة في التعليم العالي  %48طالب،  193.566يقارب 

استراتيجية عمل وزارة الصحة أهمية كبيرة لتطوير  توليوفي مجال الولوج العادل للخدمات الصحية، 

للخدمات العمومية وتأمين الولوج العادل  سسات العالجومؤجودة الخدمات وتحسين االستقبال في المستشفيات 

الحاالت المستعجلة مع إعطاء األولوية للمناطق القروية والمهمشة.  فيخاصة عند اإلنجاب و  الصحية األساسية

أثمنة األدوية  خفضكما تم التركيز على ضرورة تحسين الولوج لألدوية خاصة لدى الفئات المعوزة من خالل 

 .الجنيسةعمال األدوية وتشجيع است

من الرعاية الصحية قبل الوضع  المستفيدات الحواملونتيجة لهذه المجهودات، بلغت نسبة النساء 

 (% فقط في المجال القروي6281 مقابل% في المجال الحضري 9186على الصعيد الوطني )% 1181

ساء المستفيدات من العالجات ما بعد وصلت نسبة الن  .2334مقارنة مع سنة  مئوية نقطة 983بزيادة ، 2311سنة

 % على الصعيد الوطني1386 إلى ارتفعت، فقد عند اإلنجابيخص المساعدة . وفيما 2311سنة  22 الوالدة

 (.2334% سنة 6286) 2311سنة 

عرفت نسبة وفيات األمهات انخفاضا  ،2313-2339 المتعدد الوطني الديموغرافي بحثحسب نتائج الو

، مع تسجيل  2313-2339والدة حية سنة  133.333لكل  112لتصل إلى  ات الخمس األخيرةمهما خالل السنو

 148والدة حية في المجال الحضري، مقابل  133.333لكل  13فوارق مهمة بين المجالين الحضري والقروي )

 والدة في المجال القروي(.   133.333لكل 

ضها، حيث تقلصت نسبة وفيات األطفال أقل وفيما يخص وفيات األطفال والرضع، فقد واصلت انخفا

إلى  2333والدة حية سنة  1.333لكل  43% خالل السنوات السبع األخيرة، منتقلة بذلك من 28من سنة بنسبة 

سنوات  خمسالذين تقل أعمارهم عن  معدل وفيات األطفال. وقد عرف 2311والدة حية سنة  1.333لكل  2888

والدة حية سنة  1.333لكل  41مقابل   2311والدة حية سنة  1.333لكل  3385ليصل إلى تراجعا ملحوظا، 

 .%35، أي بانخفاض يناهز 2333-2334

قطاع الصحة يواجه العديد من التحديات التي تعيق التحقيق الكامل لألهداف المنشودة. حيث أن  والزال

شرب وضعف تحسيس الساكنة حول األمية والفقر ونقص البنيات التحتية األساسية والولوج للماء الصالح لل

الخدمات الصحية،  تقديمالمخاطر الصحية وكذا ضعف إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في  

 االولوج إلى السكن مرتبطيظل تعتبر كلها عوامل تحد من فعالية النظام الصحي الوطني. فعلى سبيل المثال، 

ل، كما أن جودة السكن والتشغيلذي هو مرتبط بدوره بمستوى الدخل ، الألسرةبالمستوى االقتصادي واالجتماعي 

 تؤثر على الصحة. 

مع إعطاء أهمية ستراتيجية جديدة تؤطر قطاع الصحة الومن أجل تجاوز هذه الصعوبات، يتم التحضير 

ات . وسيرتكز هذا اإلصالح على ثالث محاور أساسية: العمل على محددكبيرة للمحددات االجتماعية للصحة

)العمومي والخاص والمنظم وغير المنظم(. وفيما  وحكامة النظام الصحيالصحة، التقدم نحو التغطية الشاملة، 

والتعاقد بين القطاعين العمومي  الموارد البشرية تنميةيخص حكامة القطاع، يتعين تفعيل ثالث ورشات: 

  لنظام المعلومات. وإصالح شاملوالخصوصي 

برامج تهدف إلى  عدة وضع الئق من أولويات العمل الحكومي. وهكذا، تم ويعتبر الحصول على سكن

منذ انطالق و. السكن االجتماعيكذا تشجيع صفيح والمدن ، خصوصا حل معضلة تفشي السكن غير الالئق

مدينة يستهدفها  85ضمن مدينة بدون صفيح  48عن  اإلعالن تم، 2334سنة  "مدن بدون صفيح" برنامج

أسرة، لتنخفض نسبة الساكنة التي تعيش في  362.319عدد األسر المستفيدة من البرنامج  بلغا، . وهكذالبرنامج

 . 2334 سنة 882مقابل  2313متم يونيو  3إلى الصفيح  دور
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لنوع االجتماع و يسمح بوضع برامج ا ووعيا منها باألهمية القصوى لوضع نظام معلوماتي يراعي بعد

للساكنة المستهدفة وتضمن المساواة في الولوج للسكن الالئق، تعمل حاليا وزارة تستجيب للحاجيات المتباينة 

السكنى وسياسة المدينة بشراكة مع هيأة األمم المتحدة للمرأة على إطالق بحث حول "تقييم آثار برامج محاربة 

تسمح بتقييم  السكن غير الالئق على ظروف عيش األسر". وسيمكن هذا البحث من الحصول على معلومات قيمة

 آثار برامج محاربة السكن غير الالئق على ظروف عيش األسر من منظور النوع االجتماعي. 

لبرنامج الشمولي وبخصوص الولوج إلى البنيات التحتية األساسية، مكنت العديد من البرامج منها ا

امج الوطني للطرق القروية من وكذا البرنلكهربة العالم القروي وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب 

 تقليص الخصاص في البنية التحتية األساسية والتي تعاني منها المناطق القروية خاصة منها المهمشة.

 نسبة ولوج فيتسجيل تحسن ملحوظ  برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب من مكنبذلك و

)منها  2312عند نهاية سنة % 93إلى  1994% سنة 14والتي انتقلت من إلى الماء الشروب،  الساكنة القروية

تتراوح هذه و مليون نسمة. 1285وقدرت نسبة الساكنة المستفيدة من الماء الشروب بحوالي  ربط منفرد(. 33%

 .حسب األقاليم % 133و %63النسبة بين 

 ية للكهرباء، ولوج الساكنة القرو نسبة مكن برنامج كهربة العالم القروي من تحسينوموازاة مع ذلك، 

وبلغ عدد السكان . 2312سنة   %98836ثم إلى  2311سنة  9184إلى  1995سنة  23من  تانتقل تيالو

 مليون نسمة. 12، ما يقارب 2312المستفيدين من البرنامج، عند نهاية سنة 

حية كما يلعب قطاع النقل دورا حيويا في تحسين مستوى  عيش السكان )تسهيل الولوج إلى خدمات الص

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

والبنيات التحتية األساسية التي تأخذ بعين االعتبار الحاجيات المختلفة للساكنة )نساء، ورجال، وفتيان وفتيات(. 

ولوج الساكنة القروية للشبكة من ي للطرق القروية الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطنوقد عززت 

وقد بلغ عدد الساكنة القروية المستفيدة من هذا  .2312 سنة 14ولوج إلى الحيث وصلت نسبة ، الطرقية

 .2312فرد سنة  2.634.133البرنامج الى 

للساكنة  واصلتفاع المباآلثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية على الساكنة والمرتبطة باالرت هامنووعيا 

عين البيئة بب الوزارة المكلفة ذأختبالوسط القروي،  الطبيعيةللثروات  عقالنيواالستغالل غير الالحضرية 

وذلك عبر وضع عدة برامج  القطاعية إستراتيجيتهإعداد  عندالمستهدفة  لساكنةل المتباينةاالعتبار الحاجيات 

تؤثر بشكل مباشر التي شية للساكنة. ونخص بالذكر، تحسين المجاالت لتحسين البيئة تروم تحسين الظروف المعي

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

إعادة تأهيل و ،تنميةالخاصة على البيئة، و ،يم أثر بعض المشاريع العموميةوتدبير النفايات، وانجاز دراسات لتقي

 باإلضافة إلى الولوج إلى المعلومة البيئية. التربةعلى السواحل وناطق المحمية والمحافظة عليها، والم

في إطارالتنمية البشرية المستدامة  2335التي أطلقت سنة وتندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

ربة الفقر في الوسط القروي والتهميش االجتماعي كإستراتيجية شمولية تهدف إلى تفعيل الحقوق األساسية، ومحا

 والهشاشة وتساهم بشكل ملحوظ في دينامية التنمية البشرية انسجاما مع أهداف األلفية من أجل التنمية.

في هياكل الحكامة للمبادرة وكذا في المشاريع المبرمجة. بعين مقاربة النوع االجتماعي وقد تم أخذ 

سنة  %23برسم المرحلة األولى إلى أكثر من  %12نساء داخل هياكل المبادرة من وبهذا، ارتفعت تمثيلية ال

مشروع منذ انطالق  29.333من  امرأة استفدنمليون  185، تم استهداف حوالي نفس السياق. وفي 2312

تقبال مراكز اسو دور نسائيةو مراكز لصالح النساء )مراكز استماعإحداث المبادرة في إطار البرامج المتعلقة ب

الهدر المدرسي وتقليص وفيات   ةمحاربالنساء في وضعية هشاشة،..( وتطوير األنشطة المدرة للدخل و

  األمهات.

  االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية. 5.5

ترتبط التحديات المتعلقة بالنمو االقتصادي بشكل وثيق بخلق فرص الشغل واإلدماج االقتصادي. حيث 

االستقرار االقتصادي ضروريين من أجل فتح آفاق جديدة للنساء، علما أن المساهمة في سوق يعتبر النمو و

عد ضمانة للنمو واالستقرار. وإن المساهمة القوية للنساء في سوق الشغل من شأنها أن تحد من أثر تالشغل  

هنية للنساء قد يساهم أيضا في تراجع الساكنة النشيطة وبالتالي تعزز النمو االقتصادي. كما أن تحسين اآلفاق الم
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والقطاع  التنمية االقتصادية واالجتماعية. وهنا تكمن أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين كالقطاعات الوزارية،

 الخاص والمجتمع المدني.

وكذلك هو الشأن بالنسبة للبرامج التي وضعتها وزارة التشغيل )"إدماج" و"تأهيل"( والتي استفادت منها 

ء بشكل جيد. و يبقى ولوج النساء للخدمات الممنوحة في إطار برنامج "مقاولتي" دون المستوى المنشود النسا

مما يعكس الولوج الضعيف للمرأة للمقاولة الفردية. وقد بلغت حصة النساء المستفيدات من برنامج "إدماج" عند 

ج "تأهيل" خالل نفس الفترة، أي ما امرأة من برنام 2.222. كما استفادت %49، ما يناهز 2313نهاية ماي 

من مجموع المستفيدين. وبخصوص برنامج مقاولتي، فقد مكن خالل األشهر األولى من سنة  %61يعادل 

من مجموع المستفيدين. وإضافة  %29امرأة حاملة لمشروع، أي  198مرشحا منهم  115، من مواكبة 2313

ير جديدة إلنعاش التشغيل، خاصة تحمل كلفة التغطية تفعيل تداب 2312إلى هذه البرامج، فقد عرفت سنة 

 .  2311االجتماعية وعقد اإلدماج المهني التي تم إطالقهما سنة 

وبالرغم من هذه الجهود، تبقى مساهمة النساء في سوق الشغل ضعيفة، حيث ال يتجاوز معدل نشاطها 

كبير الفارق بين معدالت التشغيل  . وإن انخفاض مستوى النشاط لدى النساء يفسر بشكل2312سنة  2481%

(. ويبين تطور نسب التكافؤ بين الرجال والنساء على مستوى %2283( والنساء )%6182لدى الرجال )

التشغيل، أن حظوظ الرجال للحصول على شغل يفوق ثالث مرات حظوظ النساء. وحسب وسط اإلقامة، فان 

م الحضري مقارنة مع العالم القروي و التي يمكن للعاالفوارق بين الجنسين في التشغيل ترتفع مرتين في ا

تفسيرها بضعف نشاط النساء مقارنة مع الرجال أكثر منه بصعوبات الولوج إلى التشغيل. وقد بلغ معدل البطالة 

نقطة. وقد تفاقم هذا  182بالنسبة للنساء اي بفارق يقدر بـ %989بالنسبة للرجال مقابل  %881 ، نسبة2312سنة 

 .  2312مقارنة مع نفس الفترة من سنة  2313خالل النصف األول من سنة  الفارق

نظرا لهذه الصعوبات ومن أجل تشجيع الحضور الكمي والكيفي للنساء في عالم الشغل، فإن وزارة و

التشغيل مطالبة في إطار المخطط الحكومي للمساواة بوضع نظام يسهر على تطبيق قانون الشغل من أجل ضمان 

ة بين الرجال والنساء في سوق الشغل وذلك من خالل دعم القطاعات التي تتواجد فيها النساء بكثرة المساوا

كقطاع النسيج والصناعات الغذائية وتطوير األنشطة المدرة للدخل ووضع إجراء لتشجيع مقاوالت القطاع 

راج المساواة بين الجنسين في الخاص لالنخراط في معايير المسؤولية االجتماعية للمقاوالت والتي تؤكد على إد

بإطالق برنامج وطني  2313تسيير المقاوالت بتعاون مع الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب. كما تميزت سنة 

، 2323يندرج ضمن االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب  2316-2313للتشغيل الذاتي للشباب خالل الفترة 

شابا  5.333ضات. ويستهدف هذا البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي للشباب التي أعدتها وزارة الشباب والريا

 منهم نساء شابات بمستوى دراسي ال يتجاوز الباكالوريا. %43سنة،  33و 18تتراوح أعمارهم بين 

ووعيا منها بالتحديات التي تواجهها المرأة القروية خصوصا الفقر واألمية، والتي ينتج عنها تكاليف 

همة ناجمة عن نقص في استغالل الرأسمال البشري، والمؤدية إلى ضعف إنتاجية العمل وبالتالي إلى اقتصادية م

 ،على رأس أولوياتها ضمن سياستها التنمويةتباطؤ التنمية القروية والتطور الفالحي، وضعت وزارة الفالحة 

والمنظمات  القطاعات الوزارية اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي للنساء القرويات وذلك بشراكة مع العديد من

سنوات تهدف إلى إنعاش  3لمدة  2313الدولية. وبذلك، تم إبرام شراكة مع االتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 

المنظمات النسائية القروية من أجل جعلها طرفا مهما في المشاريع المدرجة في إطار الدعامة الثانية لمخطط 

زيز تحسيس وتكوين هذه المنظمات وكذا البحث عن أسواق جديدة المغرب األخضر وذلك من خالل تع

من أجل  2313في أبريل  3لمنتجاتها. كما تم التوقيع أيضا على شراكة مع المركز األوروبي للتكوين والفالحة

ن في إطالق مشروع "دعم اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي للنساء القرويات بالمغرب من خالل إدماجه

عبر تسريع  . وذلك2315-2313خالل الفترة  4أقاليم نموذجية 9جهات و 8جتماعي" على مستوى االقتصاد اال

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مخطط المغرب األخضر من خالل تعزيز قدرات الفاعلين في المجلس 

 الفالحي والمتدخلين من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية.  

في لألنشطة المتعلقة بالصيد البحري، وعلى غرار العديد من جهات العالم، تبقى مساهمة المرأة وبالنسبة 

في حين تعتبر النساء طرفا مهما في الصيد البحري التقليدي وفي تكتالت  ،ومحدودة هذا القطاع ضعيفة جدا

 اتخاذصيادين. وبذلك، تم الصيد باعتبارهن أيادي عاملة أو ربات مقاولة أو كزوجات أو أمهات أو أخوات ال
                                                 

 منظمة إيطالية غير حكومية 3
-الحسيمة )تاونات(، تادلة-تاونات-ناظور(، تازةورديغة )سطات(، الجهة الشرقية )ال-درعة )آسفي(، الشاوية-درعة )تزنيت وزاكورة(، دكالة -ماسة -يتعلق األمر بسوس  4

 الحوز )الصويرة(.-تانسيفت-سمارة )طاطا(، مراكش-بني مالل )أزيالل(، كلميم
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العديد من التدابير من أجل تشجيع المساواة بين الرجال والنساء في القطاع في إطار مخطط العمل لوحدة النوع 

إلحداث وحدات تثمين منتجات البحر في إطار  5االجتماعي والتنمية. حيث يوجد في طور اإلنجاز مشروعان

تم االهتمام بمحو األمية الوظيفية على وجه الخصوص من أجل برنامج حساب تحدي األلفية بالمغرب. كما 

 .6صياد بحري وعائالتهم 23.333تشجيع التشغيل والدخل في القطاع وذلك من خالل برنامج استفاد منه 

حيث  النساء،  يملك مؤهالت كبيرة تجعل منه قطاعا مهما لصالح تمكينأما بالنسبة لقطاع السياحة، فهو 

. وتتميز النساء المشتغالت في والمقاوالت النسائية لتشجيع مساهمة النساء في الساكنة النشيطةمهمة  اآفاقيمنح 

في مناصب الشغل  اتواجدهن ضعيفيظل ، ووأعمال المكتبهذا القطاع بحضورهن القوي في مجال الخدمات 

ي يضم ضعف عدد النساء القطاع السياح وتجدر اإلشارة، أنغير المؤدى عنه في المقاوالت السياحية العائلية. 

وبذلك، فإن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في البرامج والسياسات المؤطرة القطاعات.  المشغالت مقارنة باقي

خلق المقاوالت  خصوصا تلك المتعلقة بتسهيلعدد من التوصيات  للقطاع السياحي يجب أن يأخذ  بعين االعتبار

 ضمان ولوج النساء إلى القروض واألرض والملكية، مع اقتراح تكوينالفردية النسائية في قطاع السياحة، مع 

النساء وتشجيع الريادة النسائية في مجال  من أجل دعم المقاوالت المسيرة من طرفة وموارد مالئممناسب 

السياحة على جميع المستويات )عمومي وخاص وجماعي( وذلك بإعداد برامج الريادة على مستوى المقاوالت 

 ة الصغرى والكبرى. السياحي

وبالنظر إلى كل ما سبق، يرتبط تفعيل حق النساء للولوج واالستفادة بشكل متساوي من الفرص 

االقتصادية بشكل وثيق بإدخال أسس متينة تشجع على إحداث المقاوالت الفردية النسائية وكذا تشجيع مشاركة 

 القتصادية.النساء في آليات الحكامة للوحدات المخصصة لتدبير الشؤون ا

هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت وتجدر اإلشارة في 

مجال التسيير من خالل برنامج "بينهن في الجهات"  تعزيز كفاءات النساء فيالصغرى والمتوسطة من أجل 

آسفي ومكناس. و القنيطرةو ت: أكاديرجها 4والذي يطمح إلى تقوية مهارات النساء المقاوالت في التسيير في 

من المحطة مقاولة  43من المحطة األولى ومقاولة  83استكمال محطتين من هذا البرنامج )استفادت  وقد تم

 مقاولة.  13نجاز لصالح إلالثانية(. وتوجد المحطة الثالثة في طور ا

لجهود من أجل تطوير المقاوالت النسائية عن باقي ا وال يمكن عزل الجهود المبذولة لتشجيع المقاولة

 ضعالصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة في النسيج االقتصادي الوطني. ففي هذا اإلطار، تم و

( 2313وأطلقت فعليا سنة  2313سنة  تمت صياغتهااالستراتيجية الوطنية إلنعاش المقاولة الصغيرة جدا )التي 

لقطاع العمومي والخاص على كل من الصعيد الوطني والجهوي. ين اتعتمد على التشاور المستمر بوالتي 

المقاوالت الصغيرة جدا المنظمة التي تم إحداثها من طرف وتطويروتهدف هذه االستراتيجية إلى دعم ومواكبة 

 منسجمة مع القانون.الالرجال والنساء و

بين الصندوق  2313رس تجدر اإلشارة إلى التوقيع على بروتوكول التعاقد في ما وفي نفس السياق،

المركزي للضمان وجمعية النساء رئيسات المقاولة بالمغرب من أجل تفعيل صندوق الضمان "إليك" والذي 

يهدف إلى تشجيع ومواكبة تطوير المقاولة الخاصة النسائية، عبر السماح للمرأة رئيسة المقاولة بالولوج إلى 

ق الضمان، المقاوالت النسائية التي في طور اإلنشاء القروض من أجل تطوير مشروعها. وتستفيد من صندو

من  %83مليون درهم. وقد حددت نسبة الضمان في  1وتتوفر على مشروع استثمار وتتطلب قرضا ال يتجاوز 

 قيمة القرض.

العمومية والخاصة  لمقاوالتاكامة حشكل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في هياكل وموازاة مع ذلك، ي

تشكيل فريق عمل داخل ي هذا اإلطار، تم وفالشؤون االقتصادية.   تدبير الكاملة للنساء في لمشاركةحافزا مهما 

والحكامة يهدف إلى دعم تمثيلية ومشاركة النساء داخل  العامةالمعهد المغربي لإلداريين برئاسة وزارة الشؤون 

وتشير نتائج  الدراسة التي أنجزها هذا  .اولةمن أجل تحفيز التنافسية واألداء الجيد للمق لمقاوالتاهياكل حكامة 

الفريق حول تمثيلية النساء في هيئات الحكامة للمقاوالت العمومية الكبرى والخاصة والتي تم تقديمها في أبريل 

هيكل الحكامة. وبذلك، وعلى  تضم  امرأة واحدة على األقل فيأن أقل من نصف هذه المقاوالت  إلى 2313

 دول، ال تضطلع المقاوالت العمومية المغربية بدور نموذجي وريادي في هذا المجال.      خالف العديد من ال

                                                 
 امرأة منخرطة في تعاونية بسيدي عابد )إقليم الجديدة(  333منصب شغل للنساء والثاني يهدف إلى تحسين دخل  133األول بسيدي إيفني، ويروم خلق   5

 www.app.maدر:  المص 6 
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ومن أجل معالجة هذا الخصاص، تم تحديد خمس مجاالت أساسية للتدخل تروم تشجيع المقاوالت على 

ساء في مسلسل مواكبة النولتمثيل النساء في هياكل الحكامة،  المحاصصةإدخال نظام وتطبيق القوانين الحالية، 

والثقافية التمييزية  االجتماعية األنماطمحاربة والولوج لمناصب الحكامة في المقاوالت )التكوين، التدريب،...(، 

ولوج النساء  تشجع علىعبر إدراج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع السياسات العمومية ووضع سياسة 

الطويل تشرك جميع األطراف المعنية وتضع المقاولة في قلب  لهياكل الحكامة ضمن مقاربة ممنهجة على المدى

 الرهانات المطروحة للتنمية. 

المغرب تقدما ملحوظا خالل السنوات األخيرة في مجال المساواة بين  ، فقد حققوبالنظر إلى ما سبق

رب االلتزام يتعين على المغوالجنسين، تشهد بشكل واضح على عزيمته في تشجيع ولوج النساء إلى حقوقهن. 

والتكافؤ ومحاربة جميع  بمواصلة الجهود ورفع التحديات وتطبيق مقتضيات الدستور التي تنص على المساواة

أشكال التمييز وكذا التزام الدولة باتخاذ كل التدابير لتحقيق ذلك. ويتجلى هذا االلتزام على المستوى القطاعي من 

رف القطاعات الوزارية. ففي هذا اإلطار، يتطرق القسم خالل مختلف المخططات والبرامج المنجزة من ط

الموالي من التقرير للجهود المبذولة من طرف كل قطاع في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في مخططات 

العمل بالنظر إلى المرجعية المعيارية المؤطرة لمجال تدخله وكذا االختالالت المستخلصة من خالل تحليل 

 التي تشير إلى مستوى تمتع كل من النساء والرجال بحقوقهم.  مؤشرات النتائج 
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IIالولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية . 

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

والحريات  اعات وزارة العـدلبين الجنسين والولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية. وتضم هذه القط

واألسرة  والمرأة واإلدارة العامة للجماعات المحلية ووزارة التضامنووزارة األوقاف والشؤون االسالمية 

تحديث القطاعات العامة ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة العمومية و ةة الوظيفالتنمية االجتماعية ووزارو

 ووزارة االتصال. المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة والوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 والحريات وزارة العـدل .1

 

كذلك و ة والنقابية لحماية حقوق اإلنسانا بعين االعتبار تطلعات الشعب المغربي والهيئات السياسيذخأ

در على ترسيخ احترام قيم العدالة الحاجة المتزايدة إلى تزويد المغرب بنظام قضائي مستقل، متكامل وفعال وقا

اق الوطني ة تشاركية الميثمقاربر الوطني حول إصالح العدالة بواإلنصاف والمساواة، وضعت الهيئة العليا للحوا

شتنبر عرضه في شهر تم و 2313زوالموافقة عليه من طرف جاللة الملك في يولي إلصالح القضاء الذي تم

. 2315قائمة التدابير التي سوف يتم اتخاذها إلى غاية تتضمن خطة عمل  يعتبر هذا الميثاق بمثابةو. 2313

تؤكد توجهات هدا الميثاق على ضرورة إدماج بعد النوع االجتماعي في التدابير المتوقع اتخاذها لضمان ولوج و

 متساوي للنساء والرجال إلى العدالة.

 نلحقوق اإلنسا معياريجذاذة تقديمية للوزارة واإلطارال. 1.1

 جذاذة تقديمية. 1.1.1

تهدف التدابير التي تتخذها وزارة العدل والحريات أساسا إلى تعزيز دور العدالة كأداة فعالة لبناء 

الحريات مهمة أساسية تتمثل في وتناط بوزارة العدل واالجتماعية. وتعزيز التنمية االقتصادية والديمقراطية 

التنظيمية الجاري بها العمل والة وفقا ألحكام النصوص التشريعية تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدوإعداد 

وضع وتطوير حقوق اإلنسان والسهر على احترام و المسطرة الجنائية، مدونة األسرة...(و)المسطرة المدنية 

دالة. تصريفا جيدا للعولك بما يكفل حسن سير عمل المحاكم ذوالمالية واالستراتيجيات المتعلقة بالموارد البشرية 

أن ترجئ بعض برامجها اإلستراتيجية، في انتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني من  الوزارة قد آثرتو

توجهات، باعتبار أن الهيئة العليا إلصالح منظومة العدالة، المشرفة على هذا الحوار، هي الجهة المؤهلة لرسم 

 التوجهات الكبرى لمجاالت اإلصالح اإلستراتيجية.

موظف من  14.893، 2313الحريات سنة وهام الموكلة إليها، بلغ عدد موظفي وزارة العدل ولتنفيذ الم

  %22,3بالنسبة لفئة القضاة، تمثل النساء و. %48امرأة، أي ما يعادل نسبة تمثيلية نسوية تفوق  1.141بينهم 

 قاضية.وقاض  3633قاضية من بين  839أي ما يعادل  ،2312سنة  %22,1من مجموع السادة القضاة مقابل 

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن ميثاق إصالح قطاع العدل شدد على الحاجة إلى ضمان تمثيلية المرأة و

سب مع تمثيليتها في هيئة القاضية من بين  العشر أعضاء المنتخبين في المجلس األعلى للسلطة القضائية )بما يتنا

 ين يمثلون محاكم االستئنافذعة العلى األقل من بين القضاة األربلك على أساس امرأة قاضية واحدة وذ القضاء(

 قاضيتين على األقل من بين القضاة الستة الذين يمثلون المحاكم االبتدائية.و

الحريات على مجموعة من الهياكل لرصد قضايا النوع وكما تجدر اإلشارة إلى توفر وزارة العدل 

علق األمر على وجه الخصوص بخلية النوع االجتماعي التي تم إحداثها يتواالجتماعي والمرأة والطفل واألسرة. 

مسؤولة عن اله الخلية من مجموعة من نقاط االرتكاز ذوتتكون هالمرتبطة مباشرة بالكتابة العامة. و 2335سنة 

 (.1ق رقم رف)أنظر الم إدماج النوع االجتماعي في ميزانية وبرامج الوزارة

 حقوق اإلنسانل معيارياإلطار ال. 2.1.1

الوطنية التي تهتم بمجال العدالة كعنصر أساسي لضمان وانضم المغرب إلى عدد من االتفاقيات الدولية 

اتفاقية مناهضة  اتفاقية محاربة كل أشكال العنف ضد النساء، حقوق اإلنسان )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،

 (.2، اتفاقية حقوق الطفل...( )أنظر الملحق رقم الالإنسانيةو من العقوبات القاسية أ اغيرهوالتعذيب 
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وعلى الصعيد الوطني، جاء اإلصالح الدستوري لتعزيز االنجازات التي تحققت في مجال حقوق 

أسمى تعبير عن و من الدستور الجديد على أن القانون ه 6تأسيس نظام قضائي عادل حيث تنص المادة واإلنسان 

لك السلطات العمومية متساوون أمام القانون والمعنويين بما في ذلذاتيين أن جميع األشخاص اوإرادة األمة 

 ن على الخضوع له.ومجبرو

ومن حيث الجهود المبذولة لمواكبة اآلليات الدولية في مجال احترام حقوق اإلنسان، تجدر اإلشارة إلى 

اسب الوطنية في مجال حقوق تميزتا بإحراز تقدم كبير سواء على مستوى اغناء المك 2313و 2312أن السنتين 

من القانون الجنائي ...(  496و 495، 494إلغاء المادتين  ،اإلنسان )الموافقة على ميثاق إصالح قطاع العدل

 وتعزيز التعاون مع اآلليات الدولية العاملة في هذا المجال من خالل :

 ؛ن االختفاء القسريعلى االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص م ،2313في ماي ، المصادقة 

  معروض  وهو االلتزامبمسطرة خاص لحقوق الطفل اب باتفاقيةالتوقيع بجنيف على البرتوكول الثالث الملحق

 على البرلمان للمصادقة؛حاليا 

 وإجراء عدد من اللقاءات الثنائية  لمجلس حقوق اإلنسان 23الدورة  في أشغال ،2312في مارس ، المشاركة

 ؛دوليةالهيئات المع ممثلي 

 ة حول مذكرالمرأة، عبر إعداد  يةالتهيئ لمشاركة المملكة المغربية في الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع

 المكتسبات التشريعية والمؤسساتية بشأن حماية المرأة ورفع التمييز عنها؛

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.1

 قطاعيةالستراتيجيات إلسياسات واال. وضع 1.2.1

 تقديم ميثاق إصالح قطاع العدل بعد المصادقة عليه

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

وهكذا، جاء  هات الملكية السامية.يسهل الولوج، تم الشروع في ورش إصالح قطاع العدل وفقا للتوجومستقل 

 وماي 8نساء( في  8منهم  عضوا، 43إحداث الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح القضاء )التي تتألف من 

 ليشكل حجر األساس لهذا المبتغى. 2312

ويعتبر الميثاق الذي تمت الموافقة عليه بعد مرور عام على إطالق الحوار الوطني حول إصالح القضاء 

حة لتنفيذ كل إصالحات العدل والنظام القضائي. وينقسم هدا الميثاق إلى ستة أهداف بمثابة خطة عمل واض

 آلية للتنفيذ. 233وأهداف فرعية  36رئيسية إستراتيجية و

زيز حماية حقوق وتع طة القضائية وتخليق نظام القضاءوتتمثل أهداف الميثاق في تعزيز استقالل السل

وتحديث  لقدرات المؤسسية للسلطة القضائيةوتوسيع ا ءة الجهاز القضائيين فعالية وكفاوتحس اإلنسان والحريات

 إدارة العدالة.

ويتضمن الميثاق أيضا قسما مخصصا لتشخيص قطاع العدل والصعوبات التي تعوق سير العمل فيه 

 صالح القضاء.وضع التصميم العام إل تحكموكذلك العوامل التي 

 بين الجنسين واستقاللية النساءاألخذ بعين االعتبار المساواة  .2.2.1

 برنامج "قضاء القرب: تقريب المؤسسة من المواطنين"

الحريات على اتخاذ عدة تدابير من أجل ضمان التنزيل الجيد لقانون قضاء القرب وعملت وزارة العدل 

لقاءات  عن طريق تنظيم القانون ا. حيث تم التعريف بمستجدات هذ2312مارس  5الذي دخل حيز التنفيذ يوم 

المديرين الفرعيين بهدف مناقشة تصورات تفعيل المقتضيات وتواصلية مباشرة مع المسئولين القضائيين 

 . لهذا القانون القانونية الجديدة

 59تناء ققامت الوزارة بإعداد برنامج ال ،وبالنظر ألهمية توفير وسائل النقل في تفعيل قضاء القرب

ليون درهم ستخصص لنقل القضاة من المحاكم االبتدائية إلى مراكز القضاة م 10,94بمبلغ إجمالي قدره  سيارة

 .لمسؤولي السلطات المحليةإلى المقرات السابقة والمقيمين 
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تبين من خالل القضايا المسجلة  بة أنها تعاني من بعض الثغرات، إذه التجرلهذوقد أبرز التقييم األولي 

يقها فقط لفائدة طبتتم  تيالمجانية النويين يستفيدون كذلك من ، أن بعض األشخاص المعبأقسام قضاء القرب

 لقرب لكي يطبق فقط علىتعديل قانون قضاء اإعداد ن الوزارة بصدد دراسة األشخاص الذاتيين. ولذلك فإ

 األشخاص الذاتيين فقط. 

"  2رحلة قضاء القرب، الم وفي نفس السياق، تم توقيع البروتوكول اإلداري للتعاون لمشروع "تعزيز

لك لتعزيز نظام قضاء القرب في وذ ن الدولي للتنميةالوكالة اإلسبانية للتعاووبين المغرب  2312في نونبر 

إرساء نظام  فيشهرا،  36على مدى و بحدود مليون أور هذه الوكالةهذا النظام، الذي تموله يساهم المملكة. و

كذلك جودة إدارة القطاع، من خالل وين إلى العدالة، قضائي مغربي أكثر فعالية من خالل تحسين ولوج المواطن

 االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية.

 األطفال في المحاكموبرنامج وضع خاليا للتكفل بالنساء 

العدالة، بما في ذلك النساء واألطفال إلى  الذي يرمي باألساس إلى تيسير ولوجا البرنامج حقق هذ

 ، نذكر من بينها:2312لحوظة خالل سنة انجازات م ضحايا العنف،

 في المجموع استفاد من تنظيم ثالث دورات تكوينية استهدفت تحسين معالجة قضايا النساء ضحايا العنف .

 533حوالي  الضبط أعضاء الخالياالقضاة وكذا المساعدات االجتماعيات ورؤساء كتابة  هذه الدورات

 .ول عن كتابة الضبطمسؤ 183 حواليو مساعد اجتماعي 148و قاضي

  148هم اإلجمالي عددالمكلفة بالمرأة. وهكذا أصبح مساعد ومساعدة اجتماعية تم إلحاقهم بالخاليا  53تعيين 

 .مساعد ومساعدة اجتماعية

  لنساء واألطفال ضحايا العنف بجهتين تجريبيتين هما طنجة وفاسجهوية للتكفل با اتخططممواكبة إعداد. 

  هذه الخاليا بالمحاكم في ظروف تراعي  في خاصة الستقبال النساء واألطفالتخصيص وتجهيز فضاءات

 .االجتماعيةوة صاخال أوضاعهم

 وإعداد  ضحايا العنف هذه الخاليا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء واألطفالالتعريف ب

 .والوثائق الالزمة وكذا حمالت تحسيسية في هذا المجالمطويات ال

 داخل  ضحايا العنف مسار قضايا النساء واألطفال تتبعكتابة الضبط لمراقبة وعلى مستوى الت إحداث سج

 .بدء المسطرة القضائية إلى غاية التنفيذ ذالمحكمة من

 "العدالة"دعم تطبيق مدونة األسرة من خالل تسهيل ولوج النساء لخدمات  برنامج

الذي تم تفعيله  العدالة"ل ولوج النساء لخدمات دعم تطبيق مدونة األسرة من خالل تسهييهدف برنامج "

بدعم من برنامج األمم ومن طرف وزارة العدل بشراكة مع وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن 

إدماج بعد النوع االجتماعي من أجل تسهيل ولوج والمتحدة للمرأة، إلى تعزيز الحكامة في قطاع العدل 

أساسا في  تتمثل النتائج المسطرة لهذا البرنامجوللقيام بذلك،  ذ الفعال لمدونة األسرة.التنفيوالمتقاضين للعدالة 

من أجل اقتراح التدابير إلجراء تعديالت إذا وضع آليات مؤسساتية عملية وفعالة لتتبع وتقييم تنفيذ مدونة األسرة 

 يلي:فيما  2312ا البرنامج خالل سنة ويمكن تلخيص أهم إنجازات هذ .لزم األمر

   بني مالل تجريبيةسام أق خمسة على مستوىمستوى الرضى عن خدمات قضاء األسرة إعداد دراسة حول( 

  .شخص 528البيضاء وخنيفرة وجدة وطنجة(؛ وقد شملت هذه الدراسة الدار و

  ة والتواصل في مجال قانون األسرة؛لشراكإلستراتيجية اإنشاء أرضية 

 مرتفقين لمصالح أقسام قضاء األسرة؛سان البحث نوعي وكمي حول مدى استح نجازإ 

  دليل مرجعي حول ممارسة إنجاز كذلك وإعداد خطة عمل لقسم قضاء األسرة حول تطبيق قانون األسرة

 ة القضائية في أقسام قضاء األسرة؛المساعدة االجتماعي

 تفاقيات المرأة وكذا ا دراسة حول تطبيق مقتضيات االتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد نجازإ

 قانون األسرة؛ حقوق الطفل في إطار

  ؛لمعلومات القضائيةاشباك  اتحول خدمية تشاور اتورشتنظيم 
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 ( 2312إصدار إحصائيات قضاء األسرة.) 

من بين المبادرات المحمودة التي  إرساء أسس تجربة القاضي الوسيط ببعض أقسام قضاء األسرةويعتبر 

وذلك بهدف الحد من الصعوبات التي تعترض المتقاضين في عالقاتهم ببعض  الحرياتواتخذتها وزارة العدل 

 .المصالح المكلفة باإلجراءات في المحاكم، والمساهمة في تبسيط تنفيذ اإلجراءات والمساطر

بهدف دعم الوظائف االجتماعية للقضاء وتمكين ومن مدونة األسرة  112قا لمقتضيـات المادة طبو

 24لومات وأبحاث اجتماعية حول األوضاع الحقيقية لألسر واألطفال موضوع النزاع، تم توظيف القضاة من مع

 مساعدة اجتماعية للعمل بأقسام قضاء األسرة في أفق تعميم نتائج هذه التجربة على مجموع أقسام قضاء األسرة.

 تفعيل صندوق التكافل األسري

وزير االقتصاد والحريات والمشترك بين وزير العدل  مليون درهم، تم نشر القرار 163بميزانية قدرها 

التدبير لتسيير عمليات "صندوق وصندوق اإليداع والمالية المتعلق بالمصادقة على االتفاقية المبرمة بين الدولة و

تم تحديد المستفيدين من  ،41-13تطبيقا للقانون رقم و. 2312أبريل  33التكافل األسري" بالجريدة الرسمية ل 

 درهم 353المستحقين للنفقة. كما تم تحديد مبلغ النفقة في األطفال والصندوق في المرأة المطلقة المعوزة  اذه

  درهم لكل أسرة. 1353ا لكل طفل مع تحديد سقف شهري

ولضمان التفعيل اإلداري والمالي السليمين للصندوق، وكذلك إنشاء آليات لرصد جميع المعامالت التي 

صندوق ووزارة االقتصاد والمالية وتعيين لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة العدل والحريات  تتم من خالله، تم 

 التدبير.واإليداع 

نهاية  عندالممنوحة في إطار صندوق التكافل األسري  تسبيقاتوقد بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين من ال

 مليون درهم. 12,49يقارب  بمبلغامرأة  1.599، 2313شهر غشت 

 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة 5.2.1

مليار درهم )مع مراعاة  3852 ،2313لوزارة العدل والحريات برسم سنة  الميزانية المخصصةبلغت 

مليار درهم  3,442نفقات التسيير  تبلغو(. 2313المقررة في أبريل و ميزانية االستثمارالتعديل الذي عرفته 

 ارنة مع السنة الفارطة. مق 10,2% بارتفاع يقدر بحوالي

مقسمة  7مليون درهم 79,2 اربأما بالنسبة لنفقات االستثمار التي استفادت منها الوزارة فقد بلغت ما يق

ا السياق إلى أنه تم تحديد ميزانية االستثمار وتجدر اإلشارة في هذالسلطة القضائية. وبين اإلدارة المركزية 

مليون درهم )قبل  13في  2313رة بالمحاكم االبتدائية" برسم سنة المخصصة لبرنامج "دعم قسم قضاء األس

 32و 2311مليون درهم سنة  16و 2312مليون درهم سنة  1485( مقابل التعديل الذي عرفته ميزانية االستثمار

 .2338مليون درهم سنة  14833و 2339مليون درهم سنة  26و 2313مليون درهم سنة 

 الميزانية المخصصة لبرنامج "دعم قسم قضاء األسرة" : 1 مبيان

 

 
                                                 

7
 لوزارة العدل والحريات تعديال. ر، عرفت ميزانية االستتما2313أبريل  5بتاريخ  285-13-2على أساس الظهير رقم  
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 تحليل مؤشرات األهداف الرقمية 

 55الحريات من إحصاء ما يقارب والخاصة بوزارة العدل  2313مكن فحص مؤشرات األهداف لسنة 

الباقي لميزانية و( 2312سنة نة مع مقارمؤشر إضافي  15ميزانية التسيير )مؤشر خاص ب 51 منهامؤشر 

( إلى عدم أخد 3 تحليل هده المؤشرات )أنظر الملحق رقم ويبيناالستثمار )نفس عدد مؤشرات السنة الفارطة(. 

مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز الولوج لبعد النوع االجتماعي بعين االعتبار رغم وضع القطاع 

ه البرامج لهذما يشكل إكراها يحول دون ضمان متابعة أفضل  وهوالعدالة.  الرجل لخدماتوالمتساوي للمرأة 

كذلك اقتراح التدابير التعديلية الالزمة عند عدم بلوغ األهداف وتقييم آثارها من زاوية النوع االجتماعي و

 المتوخاة. 

معالجة ال نذكر منها تلك المتعلقة بتقليص آجا الغرض، فمن المناسب إدماج مؤشرات إضافية ولهذ

عدد المستفيدين من صندوق التكافل وعدد األحكام المعالجة لقضايا األسرة والقضايا المتعلقة بقضاء األسرة 

 (3)أنظر الملحق رقم األطفال ضحايا العنف المكفل بهم من طرف المحاكم...وعدد النساء واألسري 

 تحليل النتائج والتحديات التي يجب رفعها  .5.1

ات دالمجهو األخيرتان بإنتاج إحصاءات مهمة ومؤشرات تراعي النوع وذلك تماشيا مع تانسنالتميزت 

 تكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة. ولتعزيز حقوق المرأة  من طرف القطاع المبذولة

عقد زواج سنة  311.581تم إبرام  حسب أخر اإلحصاءات المتاحة، بتطبيق مدونة األسرة، فيما يتعلق

أيضا هذه  كما تفيد.  %3851 نسبة ، أي بتراجع طفيف ال يتعدى2311نة س 313.356مقابل  2312

من  مجموع  %23881أي بنسبة  65.336دون رخصة الولي بلغ  المبرمةزواج الاإلحصائيات أن عدد عقود 

من  %13891إذ مثلت  ،كما أن نسبة زواج القاصرين تظل مرتفعة نسبيا .2312رسوم الزواج المبرمة سنة 

وتجدر اإلشارة إلى أنه . %12846والتي بلغت فيها  2311مجموع رسوم الزواج مسجلة انخفاضا عن سنة 

كما  (.%99815طلبا تتعلق النسبة األكبر منها بإالناث )  42.183، تم إيداع ما مجموعه 2312خالل سنة 

 %3826إلى  2311جلة سنة حسب عقود الزواج المس %3835تراجعت نسبة تعدد الزوجات والتي انتقلت من 

 .2312سنة 

، إذ 2312و 2311بين  %11813ومن جهة أخرى سجل الطالق باالتفاق بين الزوجين ارتفاعا بنسبة 

. وبلغت نسبة طلب طالق 2312سنة  14.331إلى  2311سنة  12.239عدد رسوم الطالق االتفاقي من  انتقل

مسجلة ارتفاعا بالنسبة للرجال(  %42)مقابل % 58ما نسبته  2312من طرف الزوجات برسم سنة لشقاق ا

  .%4892بنسبة  2311مقارنة بسنة 

أما فيما يخص اقتسام الممتلكات فقد بلغ مجموع وثائق االتفاق على استثمار األموال المكتسبة خالل 

فيها هذا التي لم يتعد  2311مقارنة بسنة   %5825وثيقة مسجلة تقدما بنسبة  641الحياة الزوجية ما مجموعه 

من مجموع  %14854وعلى مستوى التنفيذ، بلغت نسبة تنفيذ قضايا األسرة في عمومها لتبلغ  وثيقة. 639العدد 

 . %51813 في هذا المجالحكام األنسبة تنفيذ  2312سنة بلغت فيما هذه القضايا، 

مساواة الذي اعتمده الحريات لتعزيز مبدأ الووتجدر اإلشارة إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة العدل 

خاصة فيما يتعلق بالسلوكيات االجتماعية العامة التي تشكل تحديا والمشرع المغربي يواجه مناخا غير مواتي 

كبيرا للتنفيذ الفعال للمساواة بين الجنسين )العادات والتقاليد في بعض المناطق الجغرافية، وانخفاض الوعي 

التي تشوب أدوار ومسؤوليات المرأة داخل المجتمع، باإلضافة إلى التأخير والثقافة القانونية، والمواقف النمطية 

 في اعتماد القانون الخاص بالمساعدة االجتماعية ...(.

وتتطلب هده الوضعية تكثيف الجهود بين جميع األطراف المعنية من أجل تعزيز ثقافة المساواة التي 

ت المصادقة على ميثاق إصالح قطاع العدل الذي يكمن يجب اعتبارها كرهان للتنمية. ومن هذا المنظور، تم

تكريس قضاء قادر ل وتأهيله وذلكتخليقه وجوهره في العمل المتواصل، من خالل تطوير قدرات النظام القضائي 

ا الصدد ثم وفي هذمبسط وفقا ألساليب اإلدارة الحديثة. وعلى أداء وظيفته في خدمة المواطن، بشكل مستقل 

 :، ومنها على الخصوصاألهدافهذه الميثاق ترمي إلى تحقيق هذا توصيات في إطار اقتراح بعض ال

  ترسيخ حق المواطن في اللجوء إلى قضاء وتوطيد استقاللية السلطة القضائية من أجل استقاللية القضاء

 وفعال؛مستقل، نزيه 
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 ة )مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات المتعلقة بمراجعة السياسة الجنائي

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

 وباحترام المتعلقة بمحاربة الجريمة لك بدءا من مالءمة القوانين الوطنية مع الدستور واالتفاقيات الدوليةوذ

 الة وتحسين نجاعة القضاء الجنائي؛بير التشريعية الالزمة لتحقيق العدانتهاء باتخاذ التداولحقوق اإلنسان 

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

الرفع من فعالية النجاعة ولك عن طريق تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وذالمتقاضين 

كذلك تسهيل ولوج المتقاضين إلى والخدمات القضائية وتحسين جودة األحكام وتبسيط اإلجراءات والقضائية 

 وقواعد تسيير القضاء؛المحاكم أخدا بعين االعتبار أحكام الدستور المتعلقة بحقوق  المتقاضين 

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

ج إلى تحسين شروط الولوولك من خالل إنشاء مؤسسات مكيفة مع مختلف فاعلي النظام والمحامون... وذ

األساسي ورفع مستوى التكوين المستمر، فضال عن توطيد  وضمان جودة التكوين المهن القضائية والقانونية

 نين في هذه المهن؛آليات تعزيز ثقة المواط

  ه اإلدارة، مما لجوانب الهيكلية والتنظيمية في هذالتي تتطلب معالجة اوالقضائية تحديث أساليب اإلدارة

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

  اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة. 2

هذه  جلتة في المجتمع المغربي. وقد تالمهم التقدم أوجه أحد الديني تمثل اإلصالحات التي شملت الحقل

مجاالت همت  عدة في اإلسالمية والشؤون األوقاف اتخذتها وزارة التدابير من اإلصالحات في مجموعة

والحق في تولي مناصب المسؤولية، والولوج إلى معاهد التعليم العتيق، واالنخراط في  المستوى التشريعي

 مجاالت.األمية، إلى غير ذلك من ال وبرنامج مح

 اإلنسان لحقوق معياريال واإلطار للوزارة تقديمية جذاذة .1.2

 تقديمية جذاذة. 1.1.2

تعمل وزارة  ،2333دجنبر  4الصادر في  1.33.193بمقتضى المادة األولى من الظهير الشريف رقم 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية على تحقيق األهداف التالية :

 إلسالمي الحنيف والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة؛التعريف الصحيح بحقائق الدين ا 

 وتحسين مداخيلها، للصرف منها  والعمل على تنمية ممتلكاتها أداء رسالة األوقاف والمحافظة على كيانها

طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح  والتضامن على وجوه الخير والبر واإلحسان

 تحقيق المنفعة للمسلمين؛الدين و

 والحفاظ على وحدة المذهب المالكي والعمل على ضمان إقامة  القيم اإلسالمية وسالمة العقيدة الحفاظ على

 الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامح واإلخاء؛

  ل على نشرها على أوسع نطاق؛والعم اإلسالمي وبعث الثقافة اإلسالميةإحياء التراث 

 المساهمة في بناء المساجد وترميمها وتوسعتها وتجهيزها وتأطيرها ودراسة طلبات الترخيص ببنائها؛ 

 إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق واإلشراف عليه وتنظيم شؤونه؛ 

 ئات الوطنية والدولية في إطار توثيق أواصر التعاون وإقامة عالقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهي

 السعي لتحقيق أهداف الوزارة؛

  وضع سياسة للتكوين األساسي والمستمر لفائدة األطر الدينية من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى

 تكوينهم.

 859موظفا، منهم  4.241ولتحقيق هذه األهداف، تتوفر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على 

بالمصالح الخارجية. أما فيما يخص توزيعهم حسب النوع، فتجدر اإلشارة إلى أن  3.388وكزية باإلدارة المر
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موظفا. أما من حيث  4.241% من العدد اإلجمالي البالغ 32854أي  1.382عدد النساء بالوزارة يصل إلى 

 % .13846منصبا، أي بنسبة  416من أصل  56شغلهن لمناصب للمسؤولية، فإن عددهن يقارب 

الشبكة البين وزارية للمساواة بين و اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني كما تعتبر الوزارة عضوا في

 اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة.و يفة العموميةظالجنسين في الو

 اإلنسان لحقوق عيارياإلطارالم .2.1.2

تشبثة "دولة اسالمية ذات سيادة كاملة، م بفي ديباجته إلى أن المغر دستور المملكة المغربيةشير ي

 حم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتهاوبصيانة تال بوحدتها الوطنية والترابية

والغنية بروافدها االفريقية واالندلسية والعبرية  واألمازيغية والصحراوية الحسانيةاالسالمية -العربية

لدستور على قيم االنفتاح والتسامح التي يتسم بها المجتمع المغربي "كما أن الهوية والمتوسطية". كما يركز ا

لك في ضل تشبت الشعب المغربي بقيم االنفتاح ذالدين االسالمي مكانة الصدارة فيها، و ءالمغربية تتميز بتبو

 جمعاء.واالعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات االنسانية 

 

وعيا منها بأهمية هذه القيم، شاركت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في إعداد التقارير المتعلقة و

 : حقوق اإلنسان التاليةإعمال ب

 بالقضاء على جميع  ةوعشرون المتعلق ةوالعشرون والواحد ةعشر ةالتاسع هنسخفي  التقرير الدوري الجامع

 نصري؛أشكال التمييز الع

 حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.ل الدولية تفاقيةتنفيد االالوطني األول المتعلق ب التقرير 

 

 االجتماعي النوع بعد تراعي عمومية سياسات لوضع المبذولة الجهود .2.2

 لقطاعيةا واالستراتيجيات السياسات وضع .1.2.2

تهيئة مندمجة وفعالة للشأن الديني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ي اعتمدتهذالعمل ال ططخمروم ي

المنفتح على العصر ومستجداته( و من أجل تقديم صورة اإلسالم الحقة )اإلسالم المتسامح مع الذات واآلخر

 التاريخية والمذهبية للمغرب. تعزيز الثوابتمع  بهدف ترسيخ البناء الروحي السليم المنسجم
 

ه ضخ قيم التسامح والتعايش في شرايين المجتمع باعتبارها كما يروم مشروع تأهيل الشأن الديني وعقلنتـ

عوامل داعمة وحاسمة في كل إصالح مجتمعي يبتغي تحقيق تنمية مستدامة شاملة ترتكز على تجديد الثقافة 

الدينية التقليدية  المعرفة، وتجديد البرامج التعليمية تطوير الدينية التقليدية السائدة وإعادة االعتبار لمؤسسات

.التعددية ثقافةوتعزيز 

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة قضايا مراعاة .2.2.2

 

ت به من حكامة جيدة وحسن انخراطا منها في مسلسل اإلصالحات التي أعلنت عنها الحكومة وما التزم

الديني بين الجنسين كمكون أساسي لنجاح مسلسل تحديث الحقل ومن منطلق الوعي بأهمية المساواة  التدبير

 ه األخيرة األولوية إلدماج بعد النوع االجتماعي في برامجها.ذوانجاز المهام المنوطة بالوزارة، أعطت ه
 

 تدبير الموارد البشرية:

الشبكة البين وزارية للمساواة بين تطبيق التزامات  تحرص وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على

 : في والتي تتمثل يفة العموميةظالجنسين في الو

 الشفافية والمساواة  مبدأ العمومية والتي تعتمد يفةتطبيق مقتضيات النصوص التشريعية المتعلقة بولوج الوظ

 في ولوج المناصب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص؛

  تحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإعداد التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وكذا خرائطية

التكوين ويم األداء أيتقوالترقية أوستثمار األمثل للموارد البشرية سواء تعلق األمر بالتوظيف أالوظائف بغية اال
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تدبير ال نموذج جديد مبني على لموظفين إلىمباشر لتطوير الهياكل التنظيمية لالنتقال من تدبير والمستمر أ

 توقعي؛ال

 بين الجنسين بهدف تحديث اإلدارة؛ اإلعالن عن مناصب المسؤولية الشاغرة مع مراعاة مبدأ المساواة 

  ناصبفيما يخص تشكيل اللجان الخاصة بإجراء االنتقاء المتعلق بتقلد م االجتماعي مقاربة النوعتطبيق 

المسؤولية؛

 التعليم العتيق

انتشاره من  نوالمواطنكما يستفيد  .الوطنينظام التربية والتكوين  فييعتبر التعليم العتيق مكونا أساسيا 

. وقد عملت الوزارة على االقتصادية واالجتماعية همظروفمع  ومالءمته لخصوصية منهجيتهوذلك  ،سعالوا

واعتبارهن فاعالت ناشطات داخل  برامج التعليم العتيق بجعلهن مستفيدات منفي هذا القطاع،  إشراك النساء

 لتعليم العتيق تبقى ضئيلة.في ميدان ا النساء. وتجدر االشارة الى أن نسب تواجد ومة البيداغوجيةظالمن

 األمية بالمساجدوبرنامج مح

والتكوين لبلوغ  النهوض بالتربية لىإه البرامج ذمن خالل هالشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف و تهدف

إحياء دور المساجد وبعث رسالتها في و األمية باعتبارها رافعة أساسية لرقي المجتمعومحتثمين و التنمية الشاملة

 .بناء برنامج يستجيب لحاجيات المستفيدين ويواكب التطور والمستجداتوكذا  مواطنين والمواطناتتأطير ال
 

ات ءزويد المستفيدين بالمعارف والكفالتناجعة برامج ومناهج تكوين  اعتمدت الوزارة ا االطار،ذفي هو

ا عملت وفق نظام عصري في كم .يجابي في مسلسل التنمية الشاملةوالمهارات وجعلهم قادرين على االنخراط اإل

مقاربة وتجدر االشارة الى أنه قد تم أخذ . أدائها حسينهندسة وتنفيذ التكوين لفائدة أطرها التربوية لتأهيلها وت

 .رنامجالب اهذفي بعين االعتبار النوع االجتماعي 
 

 برنامج تكوين المرشدات )في إطار برنامج تكوين األئمة والمرشدات(

مرشدة 53ج في دفعته الثامنة إلى تكوين يهدف هذا البرنام
8

كما . إماما مرشدا 233من بين فوج يضم  

 يهدف هذا البرنامج إلى:

 .التدريب على التطبيق العملي للمعلومات النظرية المقررة في البرنامج 

 .التعرف على ظروف العمل وشروطه وضوابطه في ضوء الرسالة المنوطة بهن 

 يمان به لقداسته وأهميته والتشرف باالنتساب إلى سلك العاملين به.التعود على طبيعة العمل واإل 

  تكوين مرشدات من أهل الورع والتقوى واالستقامة فضال عن العلم والدراية بشؤون الدين ومستجدات

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

د يخل بحرمته.من كل ما ق

 وتوكل إلى المرشدات المتخرجات مهام محددة في إطار الثوابت المذهبية والوطنية، وهي كالتالـي:

 دروس في مختلف العلوم اإلسالمية والوعظ واإلرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة اإلسالمية. إلقاء 

 ألمة.المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه ضمن ثوابت ا 

 .تعليـم القـرآن الكـريم 

 األمية. وإعطاء دروس في مح 

 بالمسجـد. ةواالجتماعي ةالثقافي ةطنشالمساهمة في األ 

 .الحفاظ على النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج اإلطار الديني

 النجاعة مؤشرات وتقديم إعدادالميزانيات. 5.2

 تحليل نفقات التسيير واالستثمار

مليار  3841 ما يقارب ،2313انية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، برسم السنة المالية بلغت ميز

تعديل تم  2313أبريل  5الصادر بتاريخ  2.13.285درهم. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب المرسوم رقم 

 يار درهم.مل 18,2وبذلك بلغ مجموع ميزانية الوزارة  .2313ميزانية االستثمار برسم السنة المالية 
                                                 

 ن خمسايتعدى سنه أن الية أوشهادة أخرى معادلة، اللواتي ن يكن من حملة اإلجازة من إحدى الجمعات المغرببرنامج تكوين األئمة والمرشدات أ يتوجب على الراغبات ولوج8

 وبصحة جيدة. متمتعات بالحقوق المدنيةو حافظات لكتاب اهلل كامال أونصفه على األقل،أن يكن ( سنة و45وأربعين )
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% مقارنة مع ميزانية التسيير المعتمدة 1381مليار درهم، بزيادة قدرها  28236قد بلغت ميزانية التسييرو

األمية بالمساجد قد استفادت ووتجدر اإلشارة إلى أن برامج التعليم العتيق وتكوين المرشدات ومح . 2312سنة 

رصودة للمعدات والنفقات المتنوعة. أما فيما يخص % من الميزانية الم3866% و9856% و188على التوالي من 

 من ميزانية الوزارة. 20,7% ما يشكلمليون درهم أي  575,73ميزانية االستثمار، فقد بلغت 

 االجتماعي النوع النجاعة حسب مؤشرات تحليل

، 2313حرصا منها على تطبيق مبدأ الفعالية، وضعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، برسم سنة 

مؤشر  194مؤشرا لألهداف متعلقة بميزانية التسيير. أما فيما يخص ميزانية االستثمار، فقد همت  44 قرابة

 أخذ بعين االعتبار التصنيف حسب الجهة. تأهداف 

ب مؤشرات النجاعة. وقد مكن تحليل هذه المؤشرات من رصد هيمنة مؤشرات الوسائل والنتائج وغيا

من اإلدراج الفعلي لبعد النوع االجتماعي في البرامج التي تنفذها وزارة األوقاف وعلى الرغم  ،عالوة على ذلك

قد يسبب خلال من مما  ،والشؤون اإلسالمية، تم رصد غياب مؤشرات األهداف التي تراعي بعد النوع االجتماعي

اعي. ولتجاوز  النوع االجتممن منظور حيث رصد وتقييم األهداف المرجوة من هذه البرامج فيما يخص أثرها 

رفاقها باألهداف السنوية قصد القيام إو هذه الثغرة، ينبغي جندرة المؤشرات المتعلقة بهذه البرامج حسب الجنس

 (. 3الملحق  نظرأ)بإجراءات التقويم الالزمة في حالة عدم بلوغ األهداف المتوقعة 

 جالنتائ مؤشرات أهم تحليل .1.2

المتعلقة  بعض المؤشراتمن تحسين وقاف والشؤون اإلسالمية وزارة األها تالجهود التي بذل مكنت

 المصاحبفي الجهاز البيداغوجي  اتكعضووبرامج أمختلف ال من اتالمرأة في المجال الديني كمستفيد بحضور

المؤشرات المتعلقة  اخصوصو ارتفعت هذه المؤشرات بشكل ملحوظ في السنوات األخيرةوقد . ه البرامجذله

 .برنامج تكوين المرشداتالمساجد وباألمية ووبرنامج مح قالتعليم العتيب

 التعليم العتيق

إخوانهن الذكور في بين عملت الوزارة على إشراك اإلناث في هذا القطاع، وسعت إلى المساواة بينهن و

متمدرسة أي  4.662جميع الفئات: متمدرسين وأطر تربوية. فمن حيث التمدرس، يناهز عدد اإلناث ما مجموعه 

 متمدرسا. 29.191% من أصل مجموع المتمدرسين البالغ عددهم 15865بنسبة 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المتمدرسات اللواتي يستفدن من المبيت بالداخليات ال يزال منخفضا جدا 

ا(. أما من مستفيد 18.149% من أصل مجموع المستفيدين الذين قارب عددهم 1832ة أي بنسبة مستفيد 241)

مستفيدة أي بنسبة  1.822إلى  ه الخدمةذمن ه المستفيداتالمتمدرسات  عدد يصل ،ستفادة من اإلطعامحيث اال

 مستفيدا. 19.131% من أصل مجموع المستفيدين البالغ عددهم 9852

% 11826إطارا، أي بنسبة  422وبخصوص فئة "األطر اإلدارية والتربوية"، فإن عدد اإلناث تجاوز 

% من 31888مستخدمة بنسبة  333في حين أن عدد اإلناث بفئة "األعوان" يناهز  إطارا. 3.141من أصل 

 عونا ومستخدما. 192أصل 

 األمية بالمساجدوبرنامج مح

من اإلناث أي  222.396 ، منهم2312سنة  مستفيدا 252.615هذا البرنامج بلغ عدد المستفيدين من 

منهم من  4.482إطارا،  5.194األطر التربوية  ، في حين قارب عددمن مجموع المستفيدين %88832بنسبة 

%. 11836أي بنسبة  ،اإلناث

 برنامج تكوين األئمة والمرشدات( برنامج تكوين المرشدات )في إطار

وزيع قد تم ت، موزعة على مختلف جهات المملكة. و436صل عدد المرشدات المتخرجات الى و

 التالي:وعلى النح 2313لشؤون اإلسالمية لغاية سنة خريجات برنامج التكوين على المندوبيات الجهوية ل
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 2115توزيع خريجات برنامج تكوين المرشدات على المندوبيات الجهوية للشؤون اإلسالمية لغاية سنة 

عدد المرشدات الجهة عدد المرشدات الجهة
30 مراكش تانسيفت الحوز 59 الرباط سال زمور زعير

37 الجهة الشرقية 40 الدار البيضاء الكبرى

4 كلميم السمارة 49 مكناس تافياللت

4 العيون بوجدور الساقية الحمراء 18 الغرب الشراردة بني احسن

2 وادي الذهب الكويرة 32 فاس بولمان

15 تازة الحسيمة تاونات 32 سوس ماسة درعة

16 طنجة تطوان 16 دكالة عبدة

16 الشاوية ورديغة

406 المجموع 16  تادلة أزيالل
 

 

 اإلدارة العامة للجماعات المحلية .3

 

لية، وبالتالي يقلل المحلي  يساهم في الولوج العادل للخدمات المح تسييرمشاركة المرأة في ال إن تعزيز

 من الفوارق القائمة بين الجنسين في التمتع بالحقوق األساسية، ال سيما في الوسط القروي.

 المعياري. جذاذة تقديمية للمديرية العامة للجماعات المحلية واإلطار 1.5

 . جذاذة تقديمية1.1.5

لتي يتخذها وزير الداخلية في إطار ل مهام المديرية العامة للجماعات المحلية في إعداد القرارات اتمثت

صالحياته اتجاه الجماعات المحلية وضمان رصد ومراقبة التنفيذ. حيث تواكب الجماعات المحلية وتتدخل في 

 جميع اإلصالحات الهادفة إلى تحديث اإلدارة المحلية. 

ين تدبير المرافق وفي تحس المديرية العامة للجماعات المحلية في التأهيل الحضري أهم منجزات تتمثلو

والحد من الفوارق االجتماعية في المناطق القروية وتشجيع األنشطة االجتماعية والثقافية مثل تطوير  العمومية

 .امج التنمية الوطنيةالمدارس وتعزيز األنشطة الرياضية في الجماعات المحلية ودعم بر

متنوعة  بشرية مواردعلى للجماعات المحلية المديرية العامة  تتوفر إليها، المسندة المهام أداء أجل منو

لألطر المتوسطة،  %25بالنسبة لألطر العليا و %68 حيث مازال معدل التأطير النسوي مرتفعا ليصل، الكفاءات

 .(1)انظر الملحق  لرجالل للمعدل المسجل بالنسبة بامقار ليكون بذلك

 لحقوق اإلنسان المعياري . اإلطار2.1.5

لكل فرد الحق في المشاركة في تسيير "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن من  21تنص المادة 

عن طريق ممثلين منتخبين وأن لكل فرد الحق في الحصول، على قدم  الشؤون العامة لبالده، إما مباشرة أو

الن . ويتعهد اإلع"المساواة، على وظيفة عمومية في بلده وعلى أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة

العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضمان حقوق المرأة 

 .23-6-3و 1-3وتعزيز تمثيلها في مراكز القرار من خالل المواد 

على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزم 1993وقد صادق المغرب في عام 

ذ ين التمثيلية السياسية للمرأة على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية، وفي جميع مستويات اتخابتحس

يتماشى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة مع أهداف األلفية للتنمية و على القرارات. وباإلضافة إلى ذلك، 

 ين الجنسين من خالل سياسات وطنيةب الذي ينص على تعزيز المساواة الثالثالخصوص الوصول إلى الهدف 

 إرادية.

 النحو على تسيير الشأن العامو القرار أخد في المشاركة في المرأة حق الجديدالمغربي  الدستور كفلي كما

 .146و 115 ،33 وادالم في عليه المنصوص
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 الحزب يجب أنعلى ( 22 المادة) السياسية باألحزاب المتعلق 34-36 رقم أكد القانون ،في نفس اإلطارو

 .للحزب المسيرة األجهزة في إشراكهم الواجب والشباب النساء نسبة على األساسي نظامه في ينص أن

 نمط االقتراع في النظر عادةفي إ 2338 سنةل الجماعي ميثاقال إصالح ساعد ذلك، إلى وباإلضافة

وفي نفس  (.ءالنسا تمثيلية تشجيعل الدعم صندوقو% 12 حصة) المرأة لصالح اإليجابي التمييز تدابير مأسسةو

يروم اقتراح  النساء تمثيلية لتشجيع الدعم صندوق بشأن مرسوم مشروعاإلطار، صادق المجلس الحكومي على 

على  ،خاص بشكلالمرسوم الجديد، هذا  يقتصرالمرسوم الحالي. و صياغة إعادةمجموعة من اإلجراءات تتعلق ب

 ةالهيئ داخل النخب تجديد لضمان في دورة واحدة  صندوقال إدارة عن لةالمسؤو اللجنة أعضاءمهمة  مدةتحديد 

 المحلي المستوى على المدني والمجتمع السياسية األحزاب بدأتها التي األنشطةو البرامج تنظيم من وتمكينها

  .له سابقا المخطط النحو على على المستوى الجهوي والوطني فقط وليس

 اسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع سي2.5

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

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

  .والتشريعية الجماعية االنتخابات في المرأة تمثيلية قدرات

 في الناشطة المدني المجتمع األحزاب السياسية ومنظمات طرف من المقدمة المشاريع ويمول الصندوق

 في مبلغ التمويل سقف تحديد كما تم. البشرية أو التنمية المحلية الحكامة مجال في أو النساء قدرات تقوية مجال

  .الدولة قبل من األقل منه على %13 تمويل يتم درهم 233.333

 في الجنسين بين المساواة وتعزيز تدعيم في المحلية للجماعات العامة ساهمت المديرية ذلك، إلى وباإلضافة

 :ذلك في بما اإلجراءات، بعض خالل من العامة السياسات

 ية إعاقة؛في وضع األشخاص بحقوق بالنهوض المتعلق القانون إعداد في المساهمة 

 الطفل؛ لحماية مندمجة إستراتيجية تطوير في المساهمة 

 للشباب؛ المندمجة الوطنية اإلستراتيجية تطوير في المساهمة 

 المغرب في للمرأة القيادي الدور وتعزيز لتقوية المخصصة الجهوية العمل ورشات من العديد في المشاركة 

 والالمركزية. المحلي التسيير في مجال

 فريقيةإ شبكة إلنشاء، 2339 سنة مراكش فيالتي انعقدت  "فريقيةاإل توصيات قمة "المدنع وتماشيا م

 تهدف والتي 2311 مارس في شبكةهذه الل أول منتدى تم عقد ،(RAFELA) بإفريقيا محليا المنتخبات لنساءل

 : تعزيز إلى

 فريقية؛اإل بالقارة ليةالمح الجماعات في وخاصة القرار صنع على جميع مستويات القيادة النسائية 

 الجنسين؛ بين المساواة ذلك في بما الجيدة، الحكامة 

 لأللفية اإلنمائية األهداف مع تماشيا وذلك( المرأة تمكين) الثالث تطوير الهدف . 

 من عدة تكوينات تتعلق ،2313 أكتوبر في استفادت، الشبكة هذه أن ، إلىالصدد هذا في وتجدر اإلشارة

 بين للشراكة والتي تعتبر ثمرة النوع بعد مراعاة مع المحلي والتخطيط االجتماعي للنوع جيبةالمست بالموازنة

 .رأةالمتحدة للم وهيئة األممالمديرية العامة للجماعات المحلية وزارة االقتصاد والمالية، 

 تكوين األطر اإلدارية والتقنية لمديرية التكوين برامج في النوع  بعد إدماج

 محلية ديمقراطيةإدارة  خالل من لبالدل والتنمية التقدم دينامكية قلب في المحلية اتماعالج بهدف جعل

 اإلدارية األطر تكوين مديرية ، وضعتاالجتماعي لبعد النوع بةومستجي ةمواطنة واءكفذات وناجعة و فعالةو

 على مخططال هذا قوموي. ينالتكو إلدارة  جديدة يةدينامي أعطى 2315-2311 للفترة استراتيجيا مخططا والتقنية

 : أهداف أربعة

 ؛المحلية اتالجماع مستوى على كفاءاتال تطويرمن أجل  التكوين ضرع تعزيز 

  ؛لجودةراعية لشروط امالتكوين  ةهندستطوير 
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 ؛التكوين تمويلل متوازن اقتصادينموذج  بناء 

 النتائج على قائم تطوير تسيير. 

 : على والتقنية اإلدارية األطر تكوين مديرية عمل تراتيجيةإس على مستوى نوعال بعد مراعاة ستندوت

 ؛محليا الموظفات والمنتخبات النساء احتياجات تحديد 

 المحلي؛ المستوى على الموظفات والنساءمحليا  المنتخبات فائدة النساءل يةتكوين برامج وضع 

  النسائية؛ والريادة القيادةتعزيز 

 ؛ المحلي الشأن مجال تسيير في نساءال قدرات دعيمت 

 واالتصاالت؛ المعلومات تكنولوجيا ستخداما تلقين مبادئ 

 الجيدة والتجارب الخبرات تبادل تشجيع. 

 المجتمع ممثالت وأ الموظفات النساءو محليا من النساء المنتخبات 33.333 من يقرب ما استفاد وقد

رحالت و واالنخراط في شبكات قدراتال تقويةو والتكوين من برامج التوعية ،2313و 2313 بينما  ،المدني

 .والدولي والجهوي الوطني المستوى على تبادلال

 منتخبة وموظفة 6.884المسجالت  النساء عدد بلغفقد  ،2315-2311 للفترة التكوين لعرض بالنسبة أما

 .المسجلين مجموع من %21أي  ،محلية

 (2113-2111) المحلية للجماعات في مجال التكوين االحتياجات تحديد

 عدد المسجلين
 الفئة المستهدفة

 الرجال النساء المجموع

 المنتخبات المحلياتن وون المحليوالمنتخب 8.571 1.231 9.802

 نوالموظف 17.262 5.653 22915

 المجموع 25.833 6.884 32.717

 .2313والتقنية  اإلدارية األطر تكوين مديريةالمصدر 

 األمم هيئة قبل من التميز بميدالية والتقنية اإلدارية األطر تكوين يةمديربتوشيح  2313 سنة تتميز كما

 هامخطط فياالجتماعي  بعد النوع إدماج من أجل المبذولة جهودها على مكافأة وذلك العامة لخدمةلالمتحدة 

 .االستراتيجي

 النظام المعلوماتي الجماعي المستجيب للّنوع االجتماعي

ماعي أداة مهمة تساعد الجماعات القروية المنخرطة في مسلسل التخطيط يعتبر النظام المعلوماتي الج

 االستراتيجي التشاركي على تدبير مستقل ومستدام لتنميتها.

، بإدماج بعد النوع االجتماعي على صعيد 2339 منذ سنةالمديرية العامة للجماعات المحلية  قامتوقد 

نظام المعلومات للتتبع على المستوى ا األخير وعبر إجراء تقارب بين هذنظام المعلومات الجماعي 

أداة مهمة إلغناء المنوغرافيات الجماعية بتحليالت  نظام المعلومات الجماعيويشكل  . (CBMS)المحلي

موضوعاتية، وللتشخيص على المستوى المحلي، وللتخطيط المراعي لبعد النوع االجتماعي، وألجل وضع 

هذا النظام من توفير جداول قيادة مفصلة وموجزة مع إطارات تحليل  مخططات جماعية للتنمية. كما يمكن

 منهجية.

ويوفر هذا النظام منهجية لجمع المعلومات وبرنامجا معلوماتيا متمحورا حول قاعدة للبيانات مكونة من 

 والمخططات الجماعية للتنمية وجداول القيادة. ثالث وحدات تخص المنوغرافية
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 يةالمخطط الجماعي للتنم

، والذي للتنمية الجماعي المخطط من الميثاق الجماعي، يقوم المجلس الجماعي بإنجاز 36حسب المادة 

 منهج وفق مستدامة تنمية أفق في سنوات ست على مدى الجماعة بتراب إنجازها المزمع التنموية األعمال يحدد

  .االجتماعي النوع مقاربة االعتبار بعين يأخذ تشاركي

قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بعدة إصالحات تهدف إلى ترسيخ الالمركزية ك، وموازاة مع ذل

 وتتوخى هذه المؤسسة، من خالل فرضوإعادة تأهيل السياسة المحلية.  وتقوية الوضعية المؤسساتية للجماعة

حد من يجتماعية وتشاركي وضامن للعدالة االو مخّطط المركزي وضعإلزامية إعداد المخطط الجماعي للتنمية، 

 عدم المساواة بين الجنسين.

أولويات وانتظارات الرجال  ،لمخّططات الجماعية للتنميةا فيإدماج مقاربة الّنوع االجتماعي  راعيوي

 خالل التشخيص الدراسات التقنية والتنسيق المخّططات )إشراك المرأة فيوالنساء خالل إعداد وتنفيذ وتتبع 

 الخاصة( وذلك من خالل: حتياجاتالتحديد اخالل و

 .ضمان المشاركة الفّعالة للمرأة في جميع مراحل عملية التخطيط 

 .ضمان إدماج االحتياجات والمصالح المختلفة للمرأة والرجل في تحديد الرؤية واألهداف والمؤشرات 

 ع المغربيوتكييفها للواق وتطوير وتحسين الوسائل الاّلزمة إلدماج مقاربة الّنوع االجتماعي خداماست. 

 .االعتراف بمكانة ودور المرأة في المجتمع 

  اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال التهميش أوالتقييد للنساء في ممارسة حقوقهّن

 كمواطنات.

 .المساهمة في الحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين المرأة والرجل 

كي % منهم نساء( من تكوين 23) ليماقاألو العماالت مستوى إطارا للتنمية على 95د حوالي وقد استفا

 إدماجهو بعد النوع بعين االعتبار هذا التكوين يأخذو .جماعي للتنميةلمخطط الا إعداد فيالجماعات  يواكبوا

 .المخططات الجماعية للتنمية تقييمو تتبعو المنهجي وبطريقة أفقية على مستوى جميع مراحل تخطيط

 وتكافؤ الفرص لجنة المساواة

في هذا اإلطار، إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية شرعت في إنشاء نظام داخلي  اإلشارةتجدر 

  وتسريع تنفيذها. 9توجيهها و مساعدتها في تأسيس لجان المساواة وتكافؤ الفرص إلىلفائدة الجماعات يهدف 

د مقاربة منهجية. كما تم، اعتمجان عبر اجماعة بتأسيس هذه الل 643 قامت حواليوفي هذا اإلطار، 

 ن.التوعية لفائدة األعوان والمنتخبين الجماعييمجموعة من الورشات للتكوين و أيضا، تنظيم

 النظام المعلوماتي الجماعي وضعية

مجموعة من تم تصميم واختبار نسخة جديدة من النظام المعلوماتي الجماعي المدمج لمقاربة الّنوع في 

الجهة الشرقية بجماعة  136( على V3.5gتم توزيع النظام المعلوماتي الجماعي )نسخة حيث  .الجماعات

إذ استخدم هذا االختبار إلعداد  .نسمة( 35.333)جماعات قروية وجماعات حضرية ال يفوق عدد سكانها 

 وإعداد المخطط الجماعي للتنمية.نوغرافية جماعية م

 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 5.5

مسلسل ترسيخ مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في المغرب بإصالح قانون االنتخابات انطلق 

في مراكز القرار  10والحكامة المحلية. وفي هذا اإلطار، يعتبر تخصيص حصة للنساء الديمقراطيةالقائم على 

                                                 
9

وتكافؤ في القضايا المتعلقة باإلنصاف  عيلجمامن الميثاق الجماعي وخّول لها الحق في اقتراح وتنوير المجلس ا 14بموجب المادة  أّسست هذه اللجنة 

 ن اللجنة من أعضاء الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المقترحة من طرف رئيس المجلس.و. وتتكالفرص
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 إشراكهم الواجب والشباب ءالنسا نسبة على األساسي نظامه في ينص أن الحزب على يوجب( 22 المادة) السياسية باألحزاب المتعلق 34-36 رقم القانون  

 .للحزب المسيرة األجهزة في
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تمثيلية المرأة باإلدارة السياسي من أهم المكتسبات، حيث تعتبر مسألة الحصص من التدابير اإليجابية لفائدة 

 المحلية.

عدد الناخبات بالمجالس  زيادةفي  االنتخابات، ساهم إصالح قانون 2339يونيو 12 انتخاباتوخالل 

 النساء من مثيليةت، وبالتالي ارتفعت 2333سنة  121 ترشيح نسوي( مقابل 23.458) 3.428الجماعية إلى 

 في المتدخالت المنتخبات شكلت نسبة النساء. كما خيرةفي االنتخابات األ %12838إلى  2333% سنة 3856

 المجال في% 13895و والرياضة ميدان الشباب في% 15864 من أكثر مقابل% 43841االجتماعي  المجال

دون  نساء مستشارات،% 51828 مقابل% 42812المكاتب  كما بلغت نسبة النساء المستشارات أعضاء. الثقافي

 .رئيساتهن  النساء المنتخبات من% 3853 و فقط المنتخبة، بيةاألغل احتساب المكاتب أو

 ، على المستوى الوطني،خبات في الجماعاتتنم% من ال71 وبالنظر إلى المستوى الدراسي، نجد أن 

خبات في تنم% من ال46% لدى الرجال. وباإلضافة إلى ذلك، 52عالي مقابل  لهن مستوى دراسي ثانوي أو

 .القروي بالوسط 13رئيسة جماعة منها  امرأة 12سنة. وقد تم انتخاب  35ن الجماعات ال يتعدى سنه

 

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. 4

 

 ،المغرب في مجال احترام حقوق اإلنسانينهجها نونية التي ية والقااتبالنظر إلى اإلصالحات المؤسس

التي تهدف إلى  4+4القطب االجتماعي   ستراتيجيةإة االجتماعية التنميوزارة التضامن والمرأة واألسرة ونفذت 

الكرامة، من خالل مبدأ واحترام  باألمن والحرية وتكافؤ الفرص إرساء أسس مجتمع متماسك يتمتع فيه المواطن

 .بط بين حقوق وواجبات المواطنة من حيث المسؤولية والمساءلةالر

 لحقوق اإلنسان عياريمللوزارة ولإلطار ال . جذاذة تقديمية1.1

 . جذاذة تقديمية1.1.1

 التي تقع تحت وصايتهاوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية أنشطة المؤسسات تنسق 

وكالة التنمية و مثل في التعاون الوطنيتتجتماعي على المستوى الوطني والقطب االركائز  تشكلوالتي 

 االجتماعي.االجتماعية والمعهد الوطني للعمل 

وهي: تعزيز التنمية إستراتيجية  حاورجتماعي حول أربعة مالقطب االالمهام الرئيسية لهذا وتتمحور 

 تعزيز ،بهدف الحد من هذه اآلفة معالجة أسباب الفقروتفاعل مستمر ودينامية إيجابية،  زتعزي عبر جتماعيةاال

ومن أجل  .والشراكة ةيلوالمشاركة والمسؤو ا تعميم ثقافة التضامنذوك ،صعبة وضعية في األشخاص إدماج

تمثل منهم المرأة  ،موظفا 396على القيام بمهامها تتوفر وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 

من مناصب المسؤولية بالوزارة )انظر الملحق  % 38,5مع استحواذ العنصر النسوي على نسبة  ،50,4% نسبة

2.) 

الهيئة المؤسسية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ  ضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التتعتبر 

 من أجل المشاركة المرأة تمكينوتقوية للمرأة  ةالقانوني يةوتعزيز الوضع دعمو ية المرأةإستراتيجية تعزيز وضع

بتنسيق  ة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأتقوم  ،. وباإلضافة إلى هذه المهامالتنمية في الكاملة

والخاصة والمجتمع  موميةوالمنظمات العالعمومية )اإلدارات  األطراف الفاعلةاإلجراءات المتخذة من قبل جميع 

 ه اإلستراتيجية.ذالتي تعتبر طرفا في هالمدني، ...( 

 لحقوق اإلنسان معياري. اإلطار ال2.1.1

حتياجات ة المتعلقة بحقوق النساء واألطفال واألشخاص ذوي االالرئيسي اآللياتصادق المغرب على 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدلحقوق اإلنسان و اإلعالن العالميوالتي تتمثل في  الخاصة

د شكال التمييز ضأالقضاء على جميع  تفاقيةاو والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهدو

عمل "عالم صالح وخطة  واتفاقية حقوق الطفل العمل بكين برنامجو إعالنوختياري اال هابروتوكولالمرأة و

 . كما كرسختياريوبروتوكولها اال االحتياجات الخاصة حقوق األشخاص ذويل الدولية تفاقيةاالو لألطفال"
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 2313المغرب في فبراير ، انضم مستمرة من أخطار العنف ضد المرأة. وهكذااللتعبئة ل 2313 سنة المغرب

هدف، من تي تإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" ال جميعا من أجل  نتعهدل األمم المتحدة للمرأة "هيأة مبادرة ل

تخاذ تدابير للمساعدة على منع العنف ضد النساء والفتيات وتقديم اتشجيع الحكومات على تدبير إلى  16خالل 

 .المعنفاتالمساعدة للنساء والفتيات 

بتتبع تنفيذ  ةالمتعلقالتقارير على تنسيق بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان تعمل الوزارة و

 2313 تميزت سنة وبالتالي، .المرأة حقوق حتراماب والمتعلقة المغرب عليها صادق المعاهدات الدولية التي

في  المرأة وضعية للجنة 51 الدورة عقد بموجب" بيجين عمل برنامج" في تنفيذ المغرب تقدم عن تقرير بعرض

 تنفيذ تتبع عن والرابع الثالث الدوريين تم تقديم التقريرينوموازاة مع ذلك، . نيويورك في المتحدة األمم مقر

 المندوبية اإلعاقة، فقد نسقت ذوي األشخاص حقوق تفاقيةال بالنسبة أما .2312وماي 33 الطفل في حقوق تفاقيةا

 .تفاقيةه االذتتبع ه تقرير إنجاز 2313سنة  اإلنسان لحقوق وزاريةالالبين 

 النوع االجتماعي بعد. الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي 2.1

 ستراتيجيات القطاعيةوضع السياسات واإل 1.2.1

للفترة  جتماعياال إستراتيجية القطب وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وضعت

 وتسريع إلنسانا  حقوق على القائمة الديمقراطية دينامية نخراط فياال خالل من ،2316و 2312 الممتدة ما بين 

لى توفير إالجديدة  الخطة هذوتهدف ه .دالدستور الجدي أحكام مع لك تماشياذو والمنصفة، المستدامة التنمية وتيرة

 الفقيرة للفئات جتماعياال ندماجاال تعزيز خالل من والمساواة ةالكرام شأن منيرفع  تضامني مجتمع سأس

 .جتماعيةاال والعدالةالجنسين  بين والمساواة واإلنصاف والتضامن جتماعيالا التماسك وتعزيز

  1+ 1االجتماعي  لقطبإستراتيجية ا

لى أربعة إ 2316و 2312" للفترة الممتدة ما بين 4+4ستراتيجية إستراتيجية القطب االجتماعي "إتنقسم 

جتماعي، التأطير والدعم وهيكلة العمل االو، جتماعيالدعم المؤسساتي وتعزيز القطب اال : محاور وهي

 .جتماعيةوكذا تحقيق المناصفة والمساواة والعدالة اإل يوالتضامن يالتكافل النهوض بالعملو

  2112-2112الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 

نسقت وزارة التضامن  ،جتماعياإل القطب ستراتيجيةإ من الرابع اإلجراءات المتعلقة بالمحور رطاإفي 

 2316-2312للفترة  في أفق المناصفة كرام''إ" الحكومية للمساواة والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الخطة

 إدماج إلى الرامية المبادرات مختلف بين التقارب لتحقيق إجراءاتعبر اتخاذ  مشتركال عملا للالتي تشكل إطارو

وعرضت . االعتبار بعين والمحلي الجهويين البعدأخذ  مع التنمية، وبرامج العمومية السياسات في المرأة حقوق

 أيضا وعرضت. 2313ويوني 6واعتمدت يوم  2313 ماي 2يوم  الحكومة مجلس للمساواة في الحكومية الخطة

 .2313 زيوليو 11يوم  المستشارين مجلس النواب ومجلس يف جتماعيةلجنتي القطاعات اإل على

. تنفيذه يتعين إجراء 132و هدف 24 إلى مقسمة من ثمانية مجاالت، الحكومية للمساواة الخطةتتكون 

 : التالية على المجاالت ترتكز الخطةو

 ؛إرساء قواعد المناصفةمأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف والمساواة والشروع في  -1

 المرأة؛ ضد التمييز أشكال جميع مكافحة -2

 ؛تأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس اإلنصاف والمساواة -3

 ؛المنصف والمتساوي للخدمات الصحيةتعزيز الولوج  -4

 ؛تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات -5

 ؛جتماعي للنساءالقتصادي واالالتمكين ا -6

 ؛تخاذ القرار اإلداري والسياسيإمناصب الولوج المنصف والمتساوي ل -1

 تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل. -8

عتمادها من قبل مجلس الحكومة إنشاء لجنة وزارية اللمساواة بعد  الحكومية تفعيل الخطة تطلب قدو

س هذه اللجنة من المتعلق بتأسي 495-13-2لتنفيذ الخطة. واعتمد المرسوم رقم  عمليةقتراح تدابير تشريعية وال

 .2313شتنبر  13رئاسة رئيس الحكومة يوم به اللجنة ذجتماع لهاعقد أول  كما تمقبل مجلس الحكومة. 
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 هيئات لمكافحة العنف والتمييز إنشاء 

 ومكافحة جميع أشكال التمييزالهيئة المكلفة بالمناصفة  -

المناصفة ومكافحة جميع أشكال الهيئة المكلفة بحداث إ على تنص التي الدستور من 164 للمادة وفقا

 مسؤولياتبالموازاة مع و ،والحريات الحقوق حتراماوالتي تضمن  الدستور من 19 المادة وبموجب التمييز

 مؤلفة علمية جتماعية لجنةالعينت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية ا اإلنسان، لحقوق الوطني المجلس

 المقترحات اللجنة بدراسة هذوكلفت ه ....( قتصادواال جتماعاال وعلم ونالقان) المجاالت مختلف في خبراء من

لك ذو... والنقابات. الباحثينمن  ومجموعة السياسية واألحزاب الفاعلة من الجمعيات الجهات مختلف من المقدمة

 ومشروع التصميم وثائق مت اللجنةقد قدو .2313 سنة هذه الهيئة نهاية إنشاء مرسوم مشروع تقديم من أجل

 .2313ويوني شهر خالل القانون

 العنف ضد المرأة مرصد -

تتألف من ممثلين  قيادةلى تكوين لجنة إ جتماعيةالدعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية ا

والباحثين  المنظمات غير الحكومية وممثلو شاركة في مكافحة العنف ضد المرأةلإلدارات الحكومية الم

وضع رؤية للمرصد الوطني للعنف ضد المرأة. وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات واقترحت من أجل  الجامعيين

 .2313إنشاء هذا المرصد سنة 

 مخطط العمل الوطني للطفولة 

-2336(للطفولة  الوطني العمل جتماعية مخططالاوضعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 

 مواضيع التالية:تمحور حول ال" ي،بأطفاله جدير " مغرب (2315

 ستراتيجيات وبرامج لضمان حماية أفضل لألطفال؛إ إعداد• 

 تنسيق تدخالت مختلف الشركاء المعنيين بتعزيز حقوق الطفل؛• 

 إنشاء بنيات القرب الخاصة بحماية الطفل؛• 

 دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال؛• 

 ؛مراجعة ومالءمة التشريعات واألنظمة المتعلقة بالطفل• 

 إجراء الدراسات والبحوث؛• 

 .ستغالل والعنف ضد األطفالاللمكافحة مختلف أشكال ا توعيةتنظيم حمالت • 

 (2113-2112) مخطط العمل الوطني للطفولةمرحلي لتقييم 

 سنة ي قدمت نتائجهذوال 2311سنة الذي أنجز  للطفولة الوطني العمل مخططالمرحلي ل تقييمالأسفر 

 التي الكبيرة المكاسب من التحقيق بالرغم عن بعيدا يزال ال األطفال حمايةالمتعلق ب على أن الهدف ،2313

 الممارساتمالءمة  عدم) المعنية القطاعات بين التنسيق لك بسبب نقصذوا المخطط ذه سياق في تحققت

 شتركوم مندمج معلوماتي وغياب نظام ،لحماية األطفال وموحد مندمج جهاز وجود عدم بسبب واإلجراءات،

 دماج نهجإضعف لموارد المالية والبشرية المؤهلة ونقص او (الطفولة حماية مجال مختلف الفاعلين في بين

 ا غياب التتبع والتقييم.ذوك اإلجراءات برمجة في األطفال حقوق

تعمل  المغرب، عليها صادق التي اآلليات مختلف وأحكام لمبادئ الصعوبات واالمتثال هذه ولمعالجة

عمومية مندمجة  على إعداد  سياسة اليونيسيف مع جتماعية بشراكةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية اوزارة ال

وضع  إلى األطفال، ذلك في الفاعلين بما بشراكة مع جميعالتي تم اعتمادها  السياسة هذه وتهدف .لطفولةلحماية ا

 اإلهمال أشكال جميع ومنع رظلح واإلجراءات التدابير جميع يشمل التخصصات متعدد ستراتيجيإ إطار

 تحسين شأنها من التي العملية التنسيق وآليات التوافق وجهواضح أل ديمع تحد ،األطفال ضد والعنف ستغاللالاو

 ترشيد خالل والخدمات من اإلجراءات وأثر مواصفات تحسين اذوك المجالية التغطيةو الوصول للخدمات إمكانية

 .والمالية البشرية الموارد من ستفادةالا
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 اإلعاقة من للوقاية الوطنية اإلستراتيجية 

 :ب 2312ت سنة تميز اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق حمايةفي إطار 

 اإلعاقة؛ حول الثاني وطنيال مسحال لتنفيذطلب عروض  إطالق -

 اإلعاقة؛ ذوي األطفال سرية ألهيتوجدالئل  أربعة تطوير -

 البصر؛ وضعاف للمكفوفينكوين والت التعليم واقع عن دراسة إعداد -

 مع 2312 مارسفي  الموقعة التعاون اتفاقيةلوجيات في إطار الو إمكانية لتحسين عملمخطط  إعداد -

 الدولي؛ البنك

 .إعاقةوذ محتاج 2.112 لفائدة التقنية المساعدة تقديم -

 وضع على ية تعمل حالياجتماعالأن وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلى كما تجدر اإلشارة 

 ذوي لألشخاص الكامل التمتع ضمان إلىهذه السياسة  وتهدف .اإلعاقة ذوي ألشخاصحقوق ا لتعزيز سياسة

 .الحكومية الخطة في الواردة لتزاماتواال الجديد الدستور أحكام مع تماشيا بحقوقهم اإلعاقة

 . إعداد الميزانية ووضع مؤشرات النجاعة2.2.1

 ،2313سنة درهم  مليون 62685 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةميزانية بلغت 

مليون درهم 13986 منها 
11
 .خاصة بنفقات االستثمار 

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةجتماعي لالالقطب اعمل ي ،الذكركما سبق و

 الجتماعياالت بما في ذلك الدعم المؤسساتي وتعزيز القطب اإلى العديد من المجمتفرعة ستراتيجية مشتركة با

 جتماعية.التعزيز الدعم والتضامن وكذا  تحقيق المساواة والعدالة او الجتماعيالتدريب والدعم وهيكلة العمل او

لجدول المبينة في ا االجتماعية مع المحاوريتماشى توزيع ميزانية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية كما 

 التالي:

 حسب البرامج  مارثتوزيع ميزانية اإلست

 مجال العمل
النسبة في ميزانية 

االستثمار
12

 

 %29,5 االجتماعية ةالتنمي

 %7,3 التنمية في الفاعلة الجهات وتوجيه دعم    

 %13,5 االمجالي المستوى على اإلجتماعي العمل هيكلة    

 %2,2 االقتصادي التمكين خالل من اإلجتماعي اإلدماج    

 %10,4 اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلجتماعي واإلدماج الوقاية

 %0,1 المجاليالمستوى على اإلجتماعي العمل هيكلة     

 %2,0 وتطوير دعم اآلخرين تعزيز     

 %1,1 اإلقتصادي التمكين خالل من اإلجتماعي اإلدماج    

 %6,6 الفرص تكافؤ تأسيس في المشاركة     

 %11,1 والطفولة واألسرة المرأة ونشؤ

 %3,0 التنمية في الفاعلة الجهات وتوجيه دعم     

 %1,8 المجالي المستوى على اإلجتماعي العمل هيكلة    

 %1,3 توطيد قيم الدعم والتضامن    

 %0,9 والمساواة العدالة مبادئ ونشر مأسسة    

 %0,8 صاءواإلق والعنف التمييز أشكال جميع مكافحة    

 %1,1 اإلقتصادي التمكين خالل من اإلجتماعي اإلدماج    

 %0,8 الفرص تكافؤ في المشاركة    

 .2313قانون المالية ، المصدر:الميزانية

                                                 
 .عرفت هذه الميزانية تعديال  11
 .شمل ميزانية االستثمارعتبار التعديل الذي دون ا  12
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 جتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإللميزانية المرقمة  األهداف مؤشراتمكنت دراسة 

 ر.ستثماتخص ميزانية اإل 11وتخص ميزانية التسيير  12من بينها مؤشرا  83من رصد ما يقارب  2313 سنة

 أخرى توجد مؤشرات ذلك، ومع. جتماعيمقاربة النوع اإل تراعي مؤشرات عدة وجود التحليل ولقد بين هذا

 .(3 انظرالملحق)ه المقاربة ذيمكن أن تراعي ه

 . تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع5.1

والحد من تشغيل األطفال وتحسين  في مجال مكافحة العنف ضد المرأة رز المغرب تقدما كبيراأح

أهداف  لبلوغ ه الجهودذهمواصلة حقوقهم. ومع ذلك، يجب على المغرب  علىحتياجات الخاصة ذوي اإلحصول 

في مجال حقوق  هاعلي لتزامات الدولية المصادقا احترام اإلذوك 2315بحلول سنة  من أجل التنمية أللفيةا

 اإلنسان.

 مؤشرات العنف ضد المرأة 

والذي شمل  البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيطنتشار العنف ضد المرأة، تبين من بالنسبة ال

% تعرضن 862,أي  امرأةماليين  6أن قرابة  سنة 64و 18تتراوح أعمارهن ما بين  امرأةمليون  9,5حوالي 

مليون في الوسط الحضري  3,8منهن  .خالل اإلثنى عشر شهرا السابقة إلجراء البحث بآخروللعنف بشكل أ

 .مليون في الوسط القروي 2,2و

 مليون إمرأة 3,7) %55للعنف بنسبة  في بيت الزوجيةتتعرض النساء مجال التعنيف، فيما يخص و

العنف في  نتشاراويبلغ معدل  .فة(معن امرأةألف  433% ) 47,4بنسبة خارج بيت الزوجيةالنساء  نمعنفة(، تليه

ألف  81) 24,2%، فيبلغ حوالي موميةأما في المؤسسات الع .معنفة( امرأةمليون 3,1 ) 32,9% األماكن العامة

، ياألسر وعلى المستوى معنفة( امرأةألف  283) %16يبلغ هذا المعدل  ،معنفة(. وعلى الصعيد المهني إمرأة

 معنفة(. امرأةون ملي  1,3) 13,5%ل نسبة يسجتم ت

المقرر ه الظاهرة. ومن ذالتقدم المحرز في مكافحة هلتقييم  2314سنة خالل  البحثا ذهيين وسيتم تح

هذه وستركز  جتماعيةمن قبل وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلدراسات الإجراء المزيد من البحوث و

 على الجزء التحليلي لهذه الظاهرة.البحوث 

 ت المتعلقة بحقوق الطفلالمؤشرا

 1 ، يبلغ عدد األطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بينالوطني حول الشغل البحثحسب معطيات 

سجل وبذلك . % من هذه الفئة العمرية189 ما يشكل ووه 2312سنة  طفل 92.333سنة حوالي  15سنوات و

حيث كانت نسبة  ،1999 ة مقارنة مع سنةنقط 7,2بحوالي  1999مند سنة  تراجع ظاهرة تشغيل األطفال

 ألف طفل. 517 أي %9,7سنة  15و 1ملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ااألطفال الع

ألف طفل(  85) %983سنة أساسا في الوسط القروي بنسبة  15أقل من وتتركز ظاهرة األطفال العاملين 

آالف  1)  %383ط الحضري، فهي تمثل ألف طفل(. أما في الوس 452) 1999سنة  16,2%مقارنة بنسبة 

 (%4892) ن تسعة من بين كل عشرة أطفال عاملينإألف طفل(. وهكذا، ف 65) 1999سنة  %285طفل( مقابل 

 من% 5481، أي الفتيات شمل هذه الظاهرة الفتيان أكثر منت ،وعالوة على ذلك الوسط القروي. يعيشون في

 .الحضرية المناطق في %9383إلى  القروية المناطق في %5181 من النسبة هذه تختلفو. الذكور

المدرسة غادروا  %5982يتابعون دراستهم ومن األطفال العاملين  %2181 فإن تبعا لظروف عملهم،و

األطفال  ويرتكز غير متمدرسين من بين األطفال العاملين(. %1883لم يلتحقوا أبدا بالمدرسة ) %1981و

بنسبة  في قطاع الفالحة والغابة والصيد القروية في المناطق، حيث يعملون ينةقتصادية معإفي قطاعات  العاملين

قطاع الصناعة بما في  %3183ويعملون في قطاع الخدمات  %5884فإن . أما في المناطق الحضرية، 9585%

 . في ذلك الصناعة التقليدية

ة أسرهم. أما في المناطق أطفال لمساعدتسعة من بين كل عشرة  أكثر منيعمل في المناطق القروية، و

 المساعدات" يعملون من أجل هممن الربع حواليو( %5185) متدربوننصف األطفال هم فحوالي الحضرية، 

 .%181 بنسبة وكمستقلين %1822بنسبة  ستخدمينخمسة أطفال يعملون كم بين من طفلو (%2583" )العائلية
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 الخاصةاإلحتياجات  مؤشرات حقوق األشخاص ذوي

معاقا 1.533.333رب يضم المغ
13

% من 5684وما يناهز % من مجموع ساكنة البالد. 5812، أي 

% منهم في الوسط 4182سنة، ويعيش  63و 16ما بين هم األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة تتراوح أعمار

% 5849% في األحياء الفقيرة. وتكثر اإلعاقة عند الذكور بنسبة 16% في الوسط الحضري و5888القروي و

 % لدى اإلناث. 4815مقابل 

مكنت الجهود التي بذلها المغرب من زيادة عدد األطفال  ،اإلعاقة ذوي األطفال تمدرس بالنسبة لدعمو

 مقابل %3181حيث  تمثل الفتيات  ،متمدرس 5.998إلى   2312 سنة التمدرسذوي اإلعاقة الذين لديهم إمكانية 

 .2311سنة  5.539

 سين في وضعية إعاقةتطور عدد األقسام والمتمدر

 األقسامعدد  السنة الدراسية
في المتمدرسين  عدد

 وضعية إعاقة

2336-2331 299 3363 

2331-2338 425 3823 

2338-2339 451 4234 

2339-2313 469 4939 

2313-2311 483 5238 

2311-2312 526 5539 

2312-2313 555 5998 

 المصدر وزارة التربية الوطنية

 

 الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةوزارة . 5

 

الوظيفة العمومية والتزايد المستمر لعدد النساء الالئي يلجن اإلدارات العمومية عن  ثال يعبر معدل تأني 

تواجد إنصاف ومساواة في فرص الولوج إلى مناصب المسؤولية  واتخاذ القرار. وعلى الرغم من الجهود 

القرار  ذزال تحول دون بلوغ المرأة لدوائر اتخاتمجموعة من العوائق الالمبذولة لتقليص هذه الفوارق، فإن 

مناصفة مع الرجال والتي تتمثل أساسا في صعوبة التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية. ويشكل إحداث 

اإلطار الذي  ةفي الوظيفة العمومي الجنسينالمساواة بين إدماج من أجل  2313شبكة التشاور البين الوزارية منذ 

 الرقي بحضور المرأة في اإلدارات العمومية كما وكيفا. من شأنه أن يقدم االقتراحات والتدابير الرامية إلى 

 وزارة التقديم . 1.3

 . جذاذة تقديمية1.1.3

إعداد السياسة الحكومية المتعلقة في تحديث اإلدارة زارة الوظيفة العمومية ولوتتمثل المهمة األساسية  

 .اعات العامة والسهر على تنفيذهايفة العمومية وبتحديث القطبالوظ

تضم هياكل الوزارة و .%42موظف وموظفة بمعدل تأنيث يصل إلى  344على  لتحقيق مهامها، تتوفر الوزارةو

بقسم تثمين الموار البشرية التابع لمديرية  2312أحدثت منذ االجتماعي والتي مصلحة مكلفة بمقاربة النوع 

مصلحة على تتبع مشروع مأسسة المساوات واالنصاف بين الجنسين في الوظيفة هذه التسهر و. الدارةتحديث ا

 (.1العمومية بصفة عامة )أنظر المرفق رقم 

 معيارياإلطار ال  2.1.3

اإلعالن العالمي ات الدولية الحترام حقوق اإلنسان )اآلليتتماشى توجهات وزارة الوظيفة العمومية مع  

اتفاقية القضاء على كافة أشكال  ،الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد، سانلحقوق اإلن

 (.أهداف األلفية من أجل التنميةو التمييز ضد النساء

                                                 
 ، وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.2334-2334البحث الوطني حول اإلعاقة   13
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، التي تعهد بها المغرب وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تعزيز توافق التشريعات الوطنية مع االلتزامات 

في الولوج للوظيفة العمومية. ور على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات أكد الدست

اعتماد مساطر جديدة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا لضمان حكامة رشيدة وتحسين  يتطلب تنفيذ هذه األحكامو

واعتمد  المناصب العليابالتعيينات في  المتعلق 32.12المردودية داخل اإلدارة. وقد تم سن القانون التنظيمي رقم 

، الذي يحدد مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، بما في ذلك المساواة في 2312تنفيذ مرسومه في أكتوبر 

من الدستور التي  31ووفقا للمادة  فية بين الجنسين. وفي نفس السياقتكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة والشفا

ق المساواة في تكافؤ الفرص والجدارة للولوج إلى الوظيفة العمومية، أطلقت وزارة الوظيفة تهدف إلى تكريس ح

تضع هذه   public.ma-www.emploiمية ، بوابة الخدمات العمو2312ويولي 6 العمومية وتحديث اإلدارة في

 عمومية جميع المعلومات المتعلقة بشروط ومواعيد وأماكن مبارياتاألخيرة رهن إشارة المرشحين للمناصب ال

 (.2التوظيف )أنظر المرفق رقم 

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.3

 المشاريع المنجزةو. أهم البرامج 1.2.3

المواطن والمقاولة في  تضع  على رؤية موحدة ترتكز اإلستراتيجية الجديدة لتحديث اإلدارة العمومية 

ستند إلى انطالقا من مرجعية تاإلدارة المواطن و وذلك من أجل استعادة الثقة بين العام المرفقتحديث صلب 

على  تنبني هذه االستراتيجيةو ي.الحكوم البرنامجوكذا السامية والتوجيهات الملكية الجديدة الدستورية   األحكام

ونظام  اإلدارات ، من خالل تنسيق العمل بين مختلفيةبرامج التحديثالومتكاملة من األهداف ورؤية شاملة 

 وتندرج المحاور األساسية لإلستراتيجية الجديدة كما يلي: .اإلنجازات وتتبع لرصد

 حسين جودة العالقة بين اإلدارة والمواطن وذلك بتطوير جودة االستقبال تبسيط المساطر واإلجراءات لت

 االلكترونية؛ تطوير اإلدارةالعمومية وكذا تدعيم و تيسير الولوج إلى الخدمات اإلداريةو إلرشاداتاو

  وذلك عن طريق اعتماد إطار مؤسساتي مالئم  هوالعمل على الرفع من مردوديتالبشري الرأسمال تثمين

 ة؛وتدبير حديث للموارد البشرية وكذا تدعيم الحوار االجتماعي والحماية االجتماعي

 تنظيم ناجح للنهوض بكفاءة المرافق العمومية من خالل تعزيز النزاهة ومحاربة ء حكامة جيدة وإرسا

 دعم الالتمركز اإلداري.والرشوة وترشيد الهياكل اإلدارية 

على إنجاز مختلف المشاريع المدرجة في  تحديث اإلدارةكما عملت وزارة الوظيفة العمومية و

برامج تعاقدية مع مختلف مديريات الوزارة، تضمنت تحديدا للمشاريع التي سيتم اإلستراتيجية الجديدة وفق 

 األهداف المزمع تحقيقها والمدة الزمنية لإلنجاز وكذا الموارد البشرية والمالية الالزمة لذلك.وإنجازها 

 النساء تمكينالمساواة بين الجنسين ولمبادئ  األخذ بعين االعتبار 2.2.3

متوسط المدى من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة ال ستراتيجياالفي إطار البرنامج 

 من تشاور بين الوزاراتبإحداث شبكة لل 2313الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة منذ وزارة ، قامت العمومية

لوظيفة العمومية مبدأ المساواة بين الجنسين في ادماج ة تهتم بإفي الوظيفة العمومي لجنسينأجل المساواة بين ا

العتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا . وتهدف الشبكة إلى تحفيز مختلف الوزارات قطاعا وزاريا 15وتضم 

 .المبدأ

 2115-2111 الفترة برسم يةبين الوزارال تشاورلشبكة ا إنجازات

ثالث لجن  كما تم تشكيلقطاعا وزاريا  22توسيعا لعدد أعضائها الذي بلغ  2313عرفت الشبكة سنة 

اإلعالم التي تعنى باللجنة األخيرة والتقييم تتبع وتابعة للشبكة: األولى مكلفة بالبرمجة والتعاون، الثانية تهتم بال

 والتوثيق والتواصل.

وذلك  2313و 2311 نبعملية تقييم مخطط عمل الشبكة للفترة الممتدة ما بي 2313كما اتسمت سنة 

 : طراف المعنية بالشبكة. حيث تتمثل أهم إنجازات الشبكة فيما يليحسب مقاربة تشاركية تضم جميع األ

http://www.emploi-public.ma/
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 في تدبير بين الجنسين  معلومات أعضاء الشبكة في مجال إدماج مبدأ المساواةتدعيم وتنمية قدرات و

مم األ هيئةذلك عن طريق عدة دورات تدريبية بالتعاون مع البشرية )آليات وطنية ودولية( و الموارد

 ؛(GIZ)األلمانية للتعاون  وكالةوال أةلمرلالمتحدة 

  قدمت أهم والتي إعداد دراسة تتعلق بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في اإلدارة العمومية

. حيث قامت هذه الدراسة بتحديد عدد من تشاور بين الوزاراتألعضاء شبكة ال 2312نتائجها سنة 

لضمان التوازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة للموظفين  التدابير واآلليات المؤسساتية المالئمة

 ونذكر من بينها:

 اإلدارات وومراعاة لإلكراهات التي يواجهها موظف ةإصدار وبلورة ترسانة قانونية أكثر مالئم

 العمومية في مجال التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة؛

 ن التوفيق بين الحياة الموظفين والموظفات مدارة تمكن اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية في اإل

 المهنية والحياة العائلية )مرونة توقيت العمل اإلداري، تقنين رخصة األبوة،......الخ(؛

  إعادة تنظيم وتطوير الخدمات ومصالح االستقبال لتوفير تجهيزات اجتماعية لمساعدة اآلباء وذلك

ر روض األطفال وإعادة النظر في البرامج المدرسية مراعاة بتحسين مرافق العالج والتطبيب وتوفي

 لظروف الموظفين في الوظيفة العمومية؛

 النساء في ب النوع تخص توزيع المهام واألنشطة بين الرجال وحس دورية وطنية القيام بإحصاءات

جال العمل ا تشكل أساس السياسات العمومية والتدابير الناجعة في ممختلف اإلدارات العمومية ألنه

 الحياة الخاصة.على التوفيق بين الحياة المهنية و

 تحديد والتي تهدف إلى ية في الوظيفة العمومية مراكز المسؤولإعداد دراسة خاصة بولوج النساء ل

 ؛عوامل ضعف تواجد النساء بمراكز المسؤولية باإلدارة العمومية 

 والتعيين التوظيفو االنتقاءعملية  ن الجنسين فيمبدأ المساواة بي إعداد الدليل المنهجي في مجال إدماج 

تطوير  إلى ويهدف هذا الدليل لمرأة.لمم المتحدة هيئة األبشراكة مع  األداءتقييم واالنتقال والترقية و

في إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في  مساهمةباإلدارات العمومية لل مسيري الموارد البشريةقدرات 

لمناصب المسؤولية في إلى تحديد عراقيل ولوج النساء وتعيين الموظفين و توظيف وانتقاءعملية 

من دورة أعضاء شبكة التشاور بين الوزارات  2313الوظيفة العمومية. ولقد استفاد في شهر مارس 

 تدريبية حول الدليل؛

 ل وذلك من خال نوع االجتماعي بالوظيفة العموميةتفعيل مرصد الوضع اإلطار المرجعي إلحداث و

 إعداد الشروط المرجعية للمرصد.

 2113-2115 الفترة برسم يةبين الوزارال تشاورشبكة ال محاور مخطط عمل

على مجموعة من المقترحات التي  2315-2313يستند تحديد محاور مخطط عمل الشبكة برسم الفترة 

 لمحاور:تروم هذه اوتمت بلورتها إثر عملية التقييم التي عرفها أول مخطط عمل للشبكة. 

 

 ة ونسج من أجل المساواة بين الرجال والنساء في الوظيفة العموميرية بين الوزاالتشاور مأسسة  شبكة ال

 ؛ شراكات وتحالفات )شبكة مسيري الموارد البشرية، مركز االمتياز لميزانية النوع االجتماعي...الخ.(

  الدليل المنهجي في مجال الوظيفة العمومية كتدعيم اآلليات المحدثة إلدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في

 ؛األداءتقييم و واالنتقال والترقية التوظيف والتعيينو االنتقاءعملية  مبدأ المساواة بين الجنسين في إدماج

  عمل من أجل مأسسة آليات اإلنصاف والمساواة بين الجنسين الناتجة عن التوصيات  ستراتيجيةإإعداد

الخاصة بالتوفيق بين العمل والعائلة في اإلدارة العمومية وكذا الدراسة  التي أفضت إليها الدراسة

 المتعلقة بولوج النساء لمراكز المسؤولية.

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة5.2.3

، 2313 برسم سنةالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، وزارة لبلغ مجموع االعتمادات المخصصة 

. مليون درهم 41,11بلغت نفقات التسيير. كما 2312مقارنة بسنة  %2,1بارتفاع بلغ ، مليون درهم 03131,

وكذا نفقات  (% من الميزانية اإلجمالية للوزارة5,53أي ما يمثل )مليون درهم  33,54وتشمل نفقات الموظفين 

 .مليون درهم 44,11 ونحالمعدات والنفقات المختلفة التي تصل 
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أي بارتفاع يصل إلى  مليون درهم 55,29،  لتستقر في التي عرفت تعديال، رثمابالنسبة لميزانية االستو

 : كالتاليبرامج بالمقارنة مع السنة الفارطة. ويندرج توزيع نفقات االستثمار حسب ال 6,23%

 

 

 

 

 

 المصدر وزارة االقتصاد والمالية

 

مؤشر هدف  26الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة على تحديد وزارة عملت  في إطار منهجية النجاعة،

يهم ميزانية االستثمار. ورغم كون الوزارة تعد من بين  مؤشر 21مؤشرات تتعلق بميزانية  التسيير و 5من بينهم 

ذه تحليل هالوزارات التي نجحت في مأسسة المساواة بين الجنسين في ممارساتها ومخططات عملها، إال أن 

 (.3)أنظر المرفق رقم  فيها عدم إدراج النوع االجتماعيمكن من مالحظة المؤشرات 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.3

، الذي أعدته وزارة من خالل التقرير الخاص بحصيلة الموارد البشرية للقطاعات الوزاريةيتضح 

أن معدل التأنيث برسم نفس السنة في اإلدارة العمومية  ،2312بموجب سنة  الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

، دون احتساب نقاط خالل عشر سنوات 64,أي بزيادة  2332سنة  %34و 2339سنة  %31مقابل % 38,6بلغ 

المديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة للوقاية المدنية اللتين يتسمان بمعدل تأنيث جد ضئيل مقارنة مع 

 باقي القطاعات الوزارية.

من مجموع النساء الموظفات. حيث تصل نسبة  %61865 ألطر، تبلغ نسبة احسب الوضعية المهنيةو

نتمين  لفئة األعوان يتي واتتعدى الموظفات الل %، بينما ال88,23لي النساء ذوات مستوى اإلجازة حوا

مثل وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة النساء من األطر العليا هي أكثر أهمية في المصالح الخارجية حيث ت %.41,11

 %.53841بينما تبلغ هذه النسبة بالمصالح المركزية  68881%

ية أن الشريحة العمرية لثالثين سنة وأقل أكثر تأنيثا بنسبة ويوضح توزيع الموظفين حسب الفئات العمر

بالنسبة للشريحة العمرية األكثر من  %21سنة و 53بالنسبة للشريحة العمرية التي تفوق  %3185مقابل  43%

 ما يدل على ارتفاع وتيرة توظيفات العنصر النسوي خالل السنوات األخيرة.وهوسنة  56

در تجو .الرجال  وظفات لمناصب المسؤولية محدودا مقارنة مع وضعيةعتبر ولوج النساء المكما ي

 إلى 2331% سنة 13إذ انتقلت من  تعرف تطورا متواصال،النساء  لهذه المناصب  اإلشارة إلى أن نسبة ولوج

تناسق بين هذه العدم على مما يدل ، سنة 11نقط خالل  6يرة بطيئة أي بزيادة  ت، وذلك بو2312% سنة 1583

النساء المسؤوالت تشغل من  %8883 ما يقرب منالعمومية. علما أن طورات مع مستوى تأنيث اإلدارة الت

 %6في منصبي كاتبة عامة ومديرة النساء المسؤوالت  ةرئيس مصلحة فيما ال تتجاوز نسبومنصب رئيس قسم أ

 على التوالي.  %11و

 

 وزارة االقتصاد والمالية. 6

  

بوزارة االقتصاد  النوع االجتماعي ميزانيةبخاص ال االمتياز مركز إحداث 2313تم خالل فبراير  لقد 

 2312المنعقد بمراكش خالل نونبر الدولي حول ميزانية النوع االجتماعي  المؤتمروالمالية بناءا على توصيات 

رات ا تبادل الخبذوك ،تقاسم المعرفةو تدبيرول لتعزيز المناخ المالئم للتطوروتلك التي تدع خصوصاو

والتعاون  جنوب-جنوبفي إطار التعاون  المستجيبة للنوع االجتماعي ميزانيةالفي مجال الجيدة والممارسات 

لخلق دينامية التميز عبر  واقتسام الخبراتعلم . ويعتمد المركز على إغناء الخبرة المكتسبة واالبتكار والتالثالثي

 %االستثمار ميزانية الجزء المتعلق ب البرنامج

 21 تثمين الموارد البشرية 

 1 المساطرإعادة هيكلة 

 12,5 تنظيمو حكامة

 21 دعم مجاالت تحديث اإلدارة العمومية

 38,5 مساندة االدارة العامة
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شبكة (لصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والدولي ربط مجموع الفاعلين في مجال النوع االجتماعي على ا

 (.الشبكات
 

 . جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارالقانوني لحقوق االنسان1.2

 جذاذة تقديمية 1.1.2

تقوم وزارة االقتصاد والمالية بإعداد السياسات الضريبية والجمركية ومراقبة تنفيذها، وتحصيل  

ما تتكلف بإعداد السياسات االئتمانية وتلك المتعلقة بالمالية الخارجية. ك ،اإليرادات ودفع النفقات العمومية

وتشارك الوزارة بشكل فعال في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية من خالل 

 إعدادها لمشروع قانون المالية.

حكام والتدابير الالزمة لخارجية ووضع األكما تقوم الوزارة بتحديد شروط التوازنات المالية الداخلية وا 

 ،بمراقبة المداخيل والنفقات وبالمراقبة المالية للشركات والمؤسسات العمومية والسلطات المحليةو هالتحقيق

مع المؤسسات العمومية وتنظيم ومراقبة شركات التأمين وإعادة التأمين وبالمشاركة في إعداد عقود برامج 

والدفاع عن حقوق اإلدارة العمومية  ،غير العقاريةمالك الدولة العقارية وأقود المتعلقة بباجراء العو ،وتفعيلها

 بواسطة الوكالة القضائية  للمملكة.

موظفا  16.823ما يقارب  2313سنة للتنفيذ هذه المهام، بلغ عدد الموظفين بوزارة االقتصاد والمالية  

 (.1% من النساء )أنظر الملحق 36من بينهم 

 المستجيبة للنوع االجتماعي ميزانيةالباعتماد انعكس التزام الوزارة بتعزيز المساواة بين الجنسين و وقد 

النوع ميزانية  التقرير االقتصادي واالجتماعي وتقرير مصلحةعلى المستوى التنظيمي من خالل إنشاء 

 ميزانيةالتنسيق برنامج وهي المسؤولة عن  2311بمديرية الدراسات والتوقعات المالية سنة االجتماعي 

. كما يتكلف فريق النوع االجتماعيمع مجموع الفاعلين وعن إعداد التقرير حول  المستجيبة للنوع االجتماعي

وتنسيق  تتبعالتوقعات المالية بالدراسات وون اإلدارية والعامة متألف من ممثلين عن مديريات الميزانية والشؤو

 االمتيازالمدرجة بخطة العمل الخاصة بمركز  إلجراءاتا اذ، وكاالجتماعي المستجيبة للنوع ميزانيةالبرنامج 

التنسيق على مستوى شبكة ممثلة كذلك  الوزارةيجب التذكير بأن . وباإلضافة إلى ذلك، النوع االجتماعيلميزانية 

 جل إدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.أمن البين الوزارية 

 لحقوق االنسان لمعياريا. اإلطار 2.1.2

على  مصادقة المغربمن خالل  ،انطالقا من كونها المسؤولة عن إدارة المالية العموميةالوزارة،  تعهدت 

قصى من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية " بالعمل من أجل ضمان الحد األ

 دريجي إلى اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة، بهدف التوصل بشكل تالموارد المتوافرة لديها

البرلمان والحكومة مسؤولية على  11. كما ينص الدستور الجديد في المادة من المعاهدة( 1الفقرة  2)المادة  "

 (.2عن الحفاظ على التوازن المالي للدولة )انظر الملحق 

 خذ بعين االعتبار النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأ .2.2

 . أهم البرامج والمشاريع المعتمدة1.2.2

 ما يلي: 2316-2312من بين البرامج الرئيسية المدرجة في خطة عمل الوزارة للفترة  نذكر 

  نـافسي المندمج لالستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية بهدف بناء اقتصاد وطني قوي وت التنفيذمواكبة

 ؛عدالة االجتماعيةوضامن لل

  ؛لألمالك الممنوحة الفعاللدولة والتدبير أمالك اعداد مدونة إالدولة من خالل  ألمالكالحكامة الجيدة 

 ؛للتمويل عبر تحسين آليات الضمان تسهيل ولوج  المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

  الدولة ومنظومة الصفقات تعزيز التدبير المبني على الحكامة الجيدة بواسطة إصالح نظام مراقبة نفقات

 ؛تي العموميالعمومية والنظام المحاسبا

  ؛الشأن بهذاإطالق عملية اإلصالح الضريبي استنادا على توصيات المناظرة الوطنية 
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 ،إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية بهدف تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي 

 ؛البرلمان في مناقشة الميزانيةور تعزيز دو تقوية شفافية  المالية العموميةو

 زيز تعوجور، وتحسين حكامة المؤسسات العمومية من خالل التحكم في كتلة األ موميةترشيد النفقات الع

 ؛دور المفتشية العامة للمالية

  تحسين تحصيل الديون العمومية من خالل إصالح شمولي لمدونة تحصيل الديون العمومية وتطوير

 ؛لدولة والجماعات الترابيةعمومية وتبسيط المساطر المتعلقة بتحصيل موارد اآليات تحصيل الديون ال

 ز تعبئة االدخار وتمويل طير وتحديث القطاع المالي في سياق االلتزامات الدولية الرامية لتعزيأمتابعة ت

 ؛االقتصاد

  والتدبير  اعتماد سياسة القرب مع المواطنين والشركاء بواسطة تحسين جودة الخدمات واالستقبال

 ؛نميط وتبسيط المساطروت ،األمثل للتظلمات وتعليل القرارات

  مواصلة تحديث وزارة االقتصاد والمالية عن طريق توطيد األخالقيات والقيم وتفعيل المخطط المديري

 االلكترونية. اإلدارةمواصلة تنفيذ والشامل لتدبير الموارد البشرية 

 بين الجنسين واستقاللية النساء بعين االعتبار المساواةذ .األخ2.2.2

المستجيبة للنوع  يزانيةالممع السنة األخيرة من المرحلة الثالثة من برنامج  2312سنة  تتزامن 

، لالنجازاتا تقييم هذا األخير يشمل .للبرنامج نجاز تقييم استراتيجي مرحليإه السنة ذحيث عرفت ه .االجتماعي

الشاملة للبرنامج بعد نهاية المرحلة  االستمراريةصيات التي من شأنها ضمان ا العقبات والتوذوك ،المحرز لتقدملو

شركاء البرنامج. وقد أجريت هذه  ،التشاركية للفاعلين الوطنيين االستشارةأساسا على  هذا التقييمالثالثة. واستند 

 .ورشة عمل بحضور الشركاء الرئيسيين المساهمين في تنفيذ البرنامج إطارالمشاورات في 

ي اتوقد حددت هذه النتائج مجموعة من التوجهات المستقبلية من حيث تعزيز إضفاء الطابع المؤسس 

عن طريق  خلق توافقاتسبل  وتعزيز الشراكة والبحث عن المساواة بين الجنسين في برمجة الميزانية جإلدما

. ويتعلق بالمغرب االمتيازلمركز  هإسناديجب  الذي دورذا الوك ،بالمغرب المستجيبة للنوع االجتماعي يزانيةالم

 : ـب األمر

  على أساس الدستور  إدماجهاوطرق المستجيبة للنوع االجتماعي  ميزانيةللي اتإضفاء الطابع المؤسس

، مع التفكير بآليات عملية ن األساسي الجديد لقانون الماليةالقانوالجهوية المتقدمة وإطار جديد وفي ال

 ؛المستجيبة للنوع االجتماعي  ميزانيةللالعام  اإلدماجن ن أجل ضماقابلة للتنفيذ مو

  ضبطو اإلنسانحقوق  وتعزيز الجهود الرامية لتلبية الحاجة العتماد اإلطار المعياري الموجه نح 

 ؛األولويات على أساس هذه الحقوق

  من خالل لي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المح اإلغناء المستمر للنظام الوطني للمعلومات

وسائل تطوير والتي تم توظيف نتائجها لوقت الميزانية بحوث الميدانية على غرار البحث الوطني حول ال

 تحليل الفوارق بين الجنسين.

   تعزيز جهود التعاون اإلقليمي والدولي في مجال تبادل المعارف والخبرات من خالل إنشاء مركز قائم

ا المركز الوسيلة القادرة ذيعتبر هو. في إطار مجموعات الخبراء المعرفة خالل تقاسممن كوين على الت

 الخبرات وتطبيق المعارف من حيث المنهجية والتغيير.تقاسم على تعزيز 

نظمت وزارة في إطار الجهود الرامية إلى تثمين التجربة المغربية في مجال ميزانية النوع االجتماعي، و 

لمرأة مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول ميزانية النوع لمم المتحدة األهيئة االقتصاد والمالية بشراكة مع 

. حيث مشارك من مختلف دول العالم 233ن عرف المؤتمر حضور أكثر مقد و .2312االجتماعي في نونبر 

المستجيبة للنوع االجتماعي والتقدم المحرز  ميزانيةشكل فرصة مثالية لدراسة مختلف التجارب في مجال ال

المستجيبة  ميزانيةجل استخالص طرق ضمان استدامة الألنجاح والعقبات والدروس المستفادة من وعوامل ا

 تمكين المرأة .في مجال المساواة بين الجنسين و للنوع االجتماعي كأداة للتقدم

المستجيبة للنوع  ميزانيةميزانية ال وضعإلى تهدف توصيات في المؤتمر على واتفق المشاركون  

كما ناشد المشاركون في المؤتمر . 2315ت حول التنمية ما بعد سنة ش بين الحكوماقاالن إطاري االجتماعي ف

، دعا . وهكذاتبع لتعزيز المساواة بين الجنسينلمجتمع الدولي لاللتزام بتحسين التمويل والتاو القرار أصحاب

 : إلىالمشاركون 
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 ؛عنه المنبثقةالسياسات العمومية مع األولويات مة الئملمعياري العالمي لحقوق اإلنسان واعتماد اإلطار ا 

  ؛ة الحقوق وعدم قابليتها للتجزئةفي ظل شمولي األفقيةالسياسات العمومية في مقاربتها تعزيز تناسق 

 إطارالقائمة على أساس األداء من خالل المأسسة الدائمة للتدبير المتمحور على النتائج في  ميزانيةتعزيز ال 

 ؛للقرب يراعي النوع االجتماعيالبرامج الحكومية المنفتحة على تدبير والمهام و األهداف

  الشركاء التقنيون المجتمع المدني ولتنفيذية والتشريعية والقضائية ومل مختلف الجهات المتدخلة )اعتنسيق

اعي راعية  للنوع االجتمفي االعتبار المؤشرات الم ذاألخبشكل يستند على التتبع والتقييم مع  الماليون(

 ؛المالئمة

 استدامة التمويالت الكافية النجاز برامج التنمية في إطار نموذج للتمويل يقوم على احترام االتفاقيات تعبئة و

وااللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان والعمل الكريم والمساواة بين الرجل والمرأة واالستدامة البيئية 

 ؛اإلعاقةوي ذ واألشخاص

  ا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال ذللتنمية والتدبير وتقاسم المعرفة وكم محيط مالئتقوية

 .جنوب والتعاون الثالثي-التعاون جنوب إطارالمراعية للنوع االجتماعي في  ميزانيةال
 

المستجيبة للنوع يزانية لمباخاص ال االمتيازمركز  إحداث 2313تم خالل فبراير في هذا اإلطار، و  

وذلك في إطار هذه التوصيات خاصة المتعلقة بتطوير وتبادل الخبرات  والمالية وزارة االقتصادماعي باالجت

لتعلم واالبتكار إلى اا المركز ذويرمي ه. بين الشركاء الدوليين في مجال الميزانية المراعية للنوع االجتماعي

جنوب -تبادل جنوبوال اصات المتماثلةبين ذوي االختص النوع االجتماعي من خالل التعلمميزانية في مجال 

 جنوب.-شمالالتبادل الثالثية و اتوالشراك ،للمعرفة

 ناط بمركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي المهام التالية :ت

 ميزانيةإغناء الخبرة المكتسبة على مدى عشر سنوات من التجربة المتواصلة في مجال : المحور األول 

شراكة مع بنظام تدبير المعارف المنجز من طرف وزارة االقتصاد والمالية وذلك عبر  النوع االجتماعي

  ؛مرأةللاألمم المتحدة هيئة 

  في مجال ميزانية النوع االجتماعي على الصعيد التجديد تعميق االبتكار عبر دعم البحث و: الثانيالمحور

 ؛الوطني والدولي

 ر تعزيز قدرات ع االجتماعي من قبل مجموع المتدخلين، عبميزانية النو اعتماددعم : الثالثالمحور ا

 ؛الفاعلين المعنيين

المركز على األرضية االلكترونية لتدبير المعارف في ، سيعتمد جل الربط الشبكي لجميع المتدخلينأومن 

نونبر أصبحت عملية منذ هذه األرضية وتجدر اإلشارة إلى أن  المستجيبة للنوع االجتماعي. ميزانيةمجال ال

2313
14
 : وتضمن 

 مما يسمح بتحقيق  ،المستجيبة للنوع االجتماعي ميزانيةغناء الوثائق اإللكترونية والورقية في مجال الإ

نوع االجتماعي  بالمغرب )تقارير، المستجيبة لل ميزانيةالوثائقي لبرنامج ال اإلنتاجغناء إاألهداف المتعلقة ب

شارك الموارد الوثائقية المتعلقة بموضوع النوع ( وبت ماعات...محاضر االجت، دالئل، فعاليات المؤتمرات

 ؛في المستقبلضمونها م بتدبير وكذلكعلى الصعيد الوطني والدولي  االجتماعي

 إلى ربط الوظيفة التجارب. وتهدف هذه االستفادة من و غناء المهاراتإولخبراء امجموع إدارة الشبكات و

 النوع االجتماعي. ميزانيةلومات حول التجارب ونشر المع قاسمفاعلين وتال

مرأة للاألمم المتحدة هيئة بين وزارة االقتصاد والمالية و تم التوقيع على اتفاقية شراكةفي هذا الصدد، و

وذلك عن طريق وضع  االمتيازلتنفيذ األنشطة المنصوص عليها في خطة عمل مركز  2313ويوني 6يوم 

ه وضمان مهام إلنجاحآليات تتبع وتقييم أنشطة هذا المركز المعنية و مركز مع تحديد األطرافإطار لتفعيل ال

 .تحقيق النتائج المنتظرة

 

 

                                                 
 

14
 bsg.finances.gov.ma-http://km 

http://km-bsg.finances.gov.ma/
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 وتقديم مؤشرات النجاعة ة. إعداد الميزاني5.2.2

 (المشتركة النفقات وزارة االقتصاد والمالية )دون احتساب تحليل ميزانية

المشتركة والدين العمومي(  النفقاتاحتساب  بلغت الميزانية المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية )دون 

ه ذميزانية االستثمار. حيث بلغت ه التعديل الذي سجلتهبعين االعتبار  األخذ، مع 2313مليار درهم سنة  285

وقد خصصت في غالبيتها للبنية التحتية المعلوماتية ولبناء وتأهيل فضاءات  .درهم مليون 16884 األخيرة

 مليار درهم . 2833التكوين . فيما وصلت ميزانية التسيير إلى االستقبال والدراسات و

 المشتركة النفقات تحليل

 مليار درهم، 6884، ما قيمته 2313المشتركة المتعلقة بميزانية التسيير، للسنة المالية  النفقات بلغت 

المواد  بأسعارالمتعلقة  نفقات المقاصة ا االرتفاع لزيادة توقعاتذ. ويعزى ه2312% مقارنة مع سنة 982بزيادة 

 البترولية.

 بالدرهم المبلغ  النفقات همأ

 مليار 53 صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

 مليار 12 الصندوق المغربي للتقاعد

 مليار 2 االحتياط االجتماعي

 

مليار درهم.  18,615ما يناهز  2313المشتركة المتعلقة بميزانية االستثمار للسنة المالية  النفقاتوقد بلغت 

 ه النفقات.ذهم هأتالي لويلخص الجدول ا
 بالدرهم المبلغ  النفقات همأ

 مليار 689 مساهمات ومعونات مختلفة

 مليار 688 تحديث التجهيزات

 مليار 186 الوطنية للتنمية البشرية صندوق دعم المبادرة

 مليار 1 صندوق دعم التماسك االجتماعي

 مليار 1 التنمية القروية والمناطق الجبليةصندوق 

 

 تحليل مؤشرات األهداف 

 53الوزارة،  مديرياتبناء على المهام الرئيسية لمختلف  2313حددت وزارة االقتصاد والمالية سنة  

ة إضاف  أهميةإلى وتجدر اإلشارة  أداء.غلبها مؤشرات أتعتبر في  التيو مؤشر أهداف متعلق بميزانية االستثمار

مثل عدد اإلدارات المدمجة  الجتماعي بعالقة مع مهام الوزارةمؤشرات أخرى تأخذ بعين االعتبار بعد النوع ا

للنوع االجتماعي في برمجة ميزانياتها وعدد اإلدارات المستفيدة من التكوين في مجال النوع االجتماعي المقدمة 

)الملحق  مركزا الذهبرنامج طار إن المنظمة في وعدد المستفيدين من ورشات التكوي االمتيازمن طرف مركز 

  (.3رقم 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 7
 

والمعاهدات  التفاقياتامختلف  تنفيذومصادقة  في بشكل فعال الخارجية والتعاون وزارة الشؤون تساهم

مع الجهات ذات تنسيق ب، كوتعمل الوزارة كذل .االتمييز ضده جميع أشكال ومكافحة وضع المرأة لتعزيز الرامية

 إلى الهيئات الدولية اآللياتبموجب هذه  تنفيذ االلتزامات رصدل التقارير الدورية تقديم على ضمان، العالقة

 في هذا المجال. المطبقة المعايير تماشيا معوذلك ، حدد لهاالوقت المفي الدولية المسؤولة 

 حقوق اإلنسانل معياريجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار ال .1.7

 . جذاذة تقديمية.7.11

، المنظمات الدولية واإلقليميةمع الدول و الواجهةدور  الوزارة لعبت، الدبلوماسية هاإضافة إلى واجبات

وكذلك تعتبر الوزارة نقطة الوصل لجل  .المعتمدين لدى المملكة المغربية موعلى وجه الخصوص مع ممثليه

 .شركاء األجانبجميع المشاورات مع اللو التعامالت مع المؤسسات المذكورة

                                                 
15 
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وفقا  متي التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية أن كد منأمكلفة بالت الوزارة وبالتالي، فإن

تنفيذ برامج  ييملتقمنتظمة  مراجعاتو مستمرةمن خالل تنظيم مشاورات  وذلك ،ستراتيجيات وأولويات المملكةال

 التعاون .

نساء. وفي المناصب العليا، تمثل من ال% 32موظفا، من بينهم  2.821ل الوزارة لتحقيق أهدافها، تشغ 

%2382نسبة النساء 
16
إلدماج المساواة  التشاور بين الوزارات شبكةالوزارة ممثلة لدى اإلشارة إلى أن تجدرو .

 . العموميةاإلدارة بين الجنسين في 

  معياريال . اإلطار.712.

أولوية  (،1993وإعالن فيينا ) 17اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي انخرط في ،المغرب يعطي

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاونفإن  لمنطلق،اومن هذا . ن أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسانللتعاون الدولي م

 . 18بها كل فرد تعزيز حقوق اإلنسان األساسية التي يجب أن يتمتع فيمباشر  لها دور

 برصد ،المعاهداتمن خالل مديرية الشؤون القانونية و ،الخارجية والتعاون الشؤون تقوم وزارة 

رفع التحفظات على إشرافها على عملية . وهكذا، بعد لمعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنساناانضمام المملكة إلى 

ماد مشروع ، تتابع الوزارة باهتمام اعتمن قبل المغربأشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع

 أن الوزارة كانت، البابفي هذا  ،. ومن المناسب أن نالحظ19القانون بشأن تنفيذ البروتوكول االختياري لالتفاقية

مارس  ت فيي عقدتللجنة وضع المرأة ال 51جزءا من الوفد الوطني الذي مثل المغرب في أعمال الدورة 

جميع أشكال  على منع والقضاءال الرئيسي" هاوعي كان موضت، في مقر االمم المتحدة في نيويورك وال2313

 العنف ضد النساء والفتيات ".

الحملة الوطنية  وزارة دعمالتواصل  ،من أجل التنمية وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف األلفية

شراكة ت ب"، التي أجري 8 من أجل 8" من أجل التنمية  أهداف األلفيةلتعزيز ورفع مستوى الوعي العام حول 

 مكتب المنسق المقيم لمنظومة األمم المتحدة في المغرب ووزارة االتصال.المع 

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي .7.2

 إعداد السياسات واالستراتيجيات .1.2.7

 2316-2312للفترة  الممتد  (UNDAF)الجديد على التنميةعمل األمم المتحدة للمساعدة  إطار ينظم

منظمات ووالمتعدد األطراف  الثنائي للتعاون والشركاءوكاالت األمم المتحدة والوزارات بين المغرب و عاونالت

 وذلك ،لمسلسل من التشاورات بين جميع األطراف المعنية اتتويج . ويعتبر إطار العمل هذا20المجتمع المدني

 طرف الوزارة.بتنسيق من 

 األخذ بعين االعتبار قضايا المساواة واستقاللية النساء .2.2.7

 يعرامش رصدوضع وتنفيذ وفي  جهدا كبيرا الوزارة لذتب، للتعاون الدولي وطنيال منسقبصفتها ال

لتعاون ا ،االتحاد األوروبي)اإلقليمية كذا المتعددة األطراف والثنائية و مع الجهات الفاعلةبرامج التعاون و

 صندوق األمم المتحدة للسكان، للمرأةاألمم المتحدة هيأة ، اليونيسيف، للتنميةامج األمم المتحدة برن اإلسباني،

 .من بين أولوياتها برامج التنمية في النوع االجتماعي بعد إدماج تدرج يتال(، ...

 

                                                 
 . 1انظر الملحق 16

م كل دولة اوالتعاون الدولي وبما يتفق ونظ الوطنيةلجهود ا اسطةبو ،تحققتوفي أن  االجتماعي لكل شخص بصفته عضوًا في المجتمع الحق في الضمان: 22المادة   17

 الحر لشخصيته. والحقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي الغنى عنها لكرامته وللنم ،ومواردها
 .2انظر الملحق  18
 يعترف البروتوكول باختصاصو. للمطالبة بحقوقهن طرق التظلم المحليةجميع  اللواتي استنفدن شكاوى النساء االختياري الملحق باالتفاقية من تسجيل البروتوكوليمكن   19

 .هذه الشكاوى ودراسة ستالما" في ما يتعلق بضد المرأة التمييز القضاء على "لجنة

التنمية. وتتجلى هذه المجاالت  في تعزيز  تها لمتطلباتالتي تم االتفاق على أهميتها وعلى تلبيو( على خمسة مجاالت للتدخل 2316-2312يرتكز إطار عمل األمم المتحدة )  20

وتعزيز الحكامة  ،الالمساواةوالطفل(، ومتابعة التنمية االجتماعية واالقتصادية والحد من الفقر ونوعية التعليم والتكوين، وتحسين قطاع الصحة والتغذية ) خاصة بالنسبة لألم 

 مليون دوالر لتمويل برامج وأنشطة هذا المخطط. 141تنمية المستدامة. وقد تم تخصيص ميزانية الديمقراطية المراعية للنوع االجتماعي وحماية البيئة وال

 



44 

 

 توطيد التعاون مع االتحاد األوروبي

المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة . االتحاد األوروبي لتعزيز  جنبا إلى جنب مع يعمل المغرب

اتفاقية تمويل  المغربية السلطات مع، 2312 زيوليو في ،وقع االتحاد األوروبي ،كجزء من هذا التعاون وللتذكير،

يفوق مما وفر للمغرب غالفا ماليا قدره ، في أفق المناصفة من أجل المساواة الحكوميةة خطالتنفيذ الدعم لبرنامج 

خطة عمل بعنوان "أولويات  ،2312بريل أ 24، يوم اعتمد المغرب ومجلس أوروباقد و هم.مليون در 491

ين الطرفين في مجال عرض مجاالت التعاون بتي ت، المغرب في إطار التعاون مع الجوار"لل 2312-2314

 .انة هامةالتي تحظى بمك ، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وسيادة القانون والديمقراطيةحقوق اإلنسان

يناير  األول من، الذي دخل حيز التنفيذ في خطة العمل لتنفيذ الوضع المتقدم منصوص عليه فيوكما ه

 : في، بتشاور مع اإلدارات الوزارية المعنية واالتحاد األوروبي، أيضاتساهم الوزارة   ،2313

 الحريات في القضايا وفي الحقوق  ومبدأ المساواةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  تنفيذ اتفاقية

 ؛المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية 

 ؛لمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييزا، وإنشاء هيئة حقيق التكافؤ بين الرجال والنساءت  

 بين الجنسين في  ساواةلما لتحقيق، 2316-2312 في أفق المناصفة للمساواة الخكوميةخطة ال تطبيق

 ؛ةوميالسياسات العم

  تعزيز الهياكل واآلليات لتعزيز وحماية حقوق المرأة؛وإنشاء 

  حمالت القيام ب  اوكذ األطراف المعنيةإنشاء اآلليات والوسائل لتعزيز تنفيذ مدونة األسرة من قبل مواصلة

المادية والبشرية  المواردباألسرة محاكم  إمدادومدونة الأهداف وتدريب القضاة على مبادئ و التوعية

 ؛المالئمة

 لقانون لقانون الجنائي واعتماد الصالح اإلكجزء من لمكافحة العنف ضد المرأة ) استكمال اإلطار التشريعي

 .( المتعلق بالعنف ضد المرأة

توسط كما تعنى الوزارة بتنسيق فريق مشترك بين الوزارات لتتبع مشاريع ومبادرات االتحاد من أجل الم

 المتعلقة بالقضايا اإلقليمية خاصة المساواة بين الجنسين 

  تعزيز التعاون بين المغرب ووكاالت منظومة األمم المتحدة

إطار  ةماتفعيل هياكل حك ،بتشاور وثيق مع الشركاء الوطنيين ومنظومة األمم المتحدة ،الوزارة واصلت

 لتعاون.لطار اإل هذاتنفيذ ل(، كجزء 2316-2312) على التنميةعمل األمم المتحدة للمساعدة 

المعنية بشأن  ةوزاريال القطاعات كافة بلفت انتباه الوزارة قامت أن ريتذكالينبغي  ،وفي هذا الصدد

عمليات العن رصد  ةالمسؤول 4في مجموعات العمل )بما في ذلك المجموعة  تنسيق دائمة تعيين نقط  ضرورةب

المراقبة المستمرة وفوارق بين الجنسين( لضمان المشاركة المراعية لل حكامةتعزيز ال والتي تعتزم خططة لهاالم

تسريع ولها  المبرمجمن أجل االنخراط في مناقشات موضوعية قادرة على تحسين فعالية األنشطة  ذلكو ،والثابتة

 . المتوخاةتحقيق النتائج 

 ،التعاون المتعدد األطراف مديريةممثلة ب ،2313خالل سنة  شاركت الوزارة ،وباإلضافة إلى ذلك

بين الجنسين  واإلنصاف في ورش العمل المخصص لتطوير خطة الحكومة من أجل المساواة الوزارة تشارك

 1مجال الوتتجلى هذه المجاالت في :  . وزارةال هافيهم االذي حدد المجاالت التي يمكن أن تسو ،(2312-2316)
توعية لصالح الدبلوماسيين الدورات ب المتعلق 5 مجالالوة المرأة نشر ثقافة المساواة وتحسين صورالرامي إلى 

يركز على إعداد  الذي 6المجال ... ( و ،قانون الجنسية ،المعينين في الخارج حول قضايا المرأة ) مدونة األسرة

 تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية.وبرنامج لتشجيع 
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 مؤشرات النجاعة . إعداد الميزانية وتقديم3.2.7

 الميزانيةتحليل 

. هادفة إلى وضع آليات جديدة للتدبير األمثل ،في السنوات األخيرة في عملية تحديث انخرطت الوزارة

ذلك عن و ،تهاه العمل طلهذه اإلصالحات والتقييم المستمر لخط ةمنتظمعلى ضمان مراقبة  ،حالياعمل ت يوه

  .2314من السنة المالية مدى  ابتداء ال ات المتوسطةنفقالإطار طريق اعتماد 

تزايدا بنسبة  2313-2003سجلت الميزانية المخصصة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون خالل الفترة و

الميزانية  هذه ، بلغت2313سنة لبموجب قانون المالية و %.3,2%، مسجلة بذلك زيادة بمعدل سنوي قدره 38,2

تحتل رواتب و. نفقات االستثمارمستوى  علىسجل الم التعديل عتبارمليار درهم، مع األخذ بعين اال 3182

السنة بالمقارنة مع % 983زيادة قيمتها وذلك ب  % من إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة69,7الموظفين نسبة 

ا %. أم286ما يعادل ارتفاعا بنسبة أي  ،%26,5تليها نفقات التجهيزات والنفقات المتنوعة بحصة  ،الفارطة

% من مجموع   3,7ىفإن حصتها ال تتعد ،درهم مليون 11865التي تناهز  بالنسبة للنفقات المخصصة لالستثمار

القنصلية المكاتب للبعثات الدبلوماسية والنفقات من  %61ما يقرب من وقد خصص   .3231االعتمادات لسنة 

 ( .اإلداريةتهيئة وإعداد البنايات و اإلقامات، واقتناء التدبير)تحديث أدوات 

 إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات أهداف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

سنة منذ  ،في شمولية االعتمادات انخرطت الوزارة ،على النتائجزة كترالميزانية المإصالح   إطار في

تشمل  ،وهكذا. الوزارة صالحياتلالميزانية وفقا االعتمادات ضمان قدر أكبر من الكفاءة في إدارة ل ،2335

منها لتتبع ميزانية مؤشرا  14مؤشرا. يخصص  23مؤشرات األهداف لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

مؤشرات تدمج مقاربة النوع انعدام وجود يبين تحليل هذه المؤشرات ولتتبع نفقات االستثمار.  9و التسيير

في مجال النهوض بدور المرأة والمساواة بين  ولةمما يحول دون إنجاز تقييم فعال للمجهودات المبذ، االجتماعي

 .الجنسين

من المهم إغناء  مؤشرات األهداف الحالية وكذا إعداد مؤشرات جديدة تبرز ومن هذا المنطلق، يبدو

يجب إدماج بعض  ،بشكل  أفضل تأثيرات البرامج  التي تتكلف الوزارة بتفعيلها على مستهدفيها. وفي هذا اإلطار

ريب المتعلقة اوعدد التد ،"8 من أجل 8بينها: عدد اإلجراءات المتخذة سنويا  في إطار البرنامج " المؤشرات، من

 ،عدد المستفيدين منهاو  بقضايا مقاربة النوع االجتماعي التي يستفيد منها الدبلوماسيون المعينون للعمل بالخارج

نظر أالمرأة من المشاركة في الحياة السياسية )ن يتمكوتشجيع هدف إلى ذي يالعدد المستفيدين من البرنامج  كذاو

 .(3الملحق 

  وبشؤون الهجرة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج. 8

من السكان  %55أي ما يقارب مليون نسمة،  4,5حوالي بالخارج ة بالمقيمالجالية المغربية قدر ت 

 األخيرة ثالث عقودخالل الربة االمهاجرين المغفي تدفق  ومن المالحظ تزايد تمثيلية النساءالمغرب. القاطنين ب
 ديموغرافيةسوسيو الكما التزال البنية األكبر في شمال أفريقيا(.  يربة هاالمغمهاجرين لنساء من الا)نسبة 

مع بداية الخارج  إلىالنساء  . حيث بدأت هجرةعميقة وتحوالت تغيرات ات المغربيات تسجللمهاجرل
إسهامهم بذلك  كانفمأجور.  على عملصول حدون إمكانية ال ك في إطار التجمع العائليالثمانينيات وذل
تهاجر المرأة المغربية بدأت خالل الثالث عقود الماضية، لكن وبالتالي غير مرئي.  اقتصاديامنه اجتماعيا أكثر 
تماعي واالقتصادي. االجمثمن على المستويين مشروع عمل  ة في إطارستقلمكيانات اقتصادية أكثر فأكثر ك

تعزيز حقوق المهاجرين المغاربة  التي تهدف إلى ستراتيجيةاإلفي  مقاربة النوع االجتماعي، فإن إدماج بالتاليو
 .تهاوفعاليتها أمر ضروري لضمان مالءم

 . تقديم الوزارة واإلطار المعياري1.1

 . جذاذة  تقديمية1.1.1

 االقتصادي العمل تعزيز على21وبشؤون الهجرة الخارج في المقيمين بالمغاربة المكلفة الوزارةتعمل  
 على الحفاظوعلى المشاركة في  الخارج في المقيمة المغربية لجاليةفائدة ال والتعليمي والثقافي واالجتماعي

                                                 
21

 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا، بتدبير شؤون الهجرة. ع، ستضطل2313أكتوبر  13بعد تعيين الحكومة الجديدة يوم  
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 كما. لمغاربةل هجرةتدفق ال تبعجمعوي للجالية، إضافة إلى تال العمل تشجيعكذا و المعنويةو الماديةمصالحها 
لدى  المغربية الحكومة تمثيل فيو والدولية الثنائية اتياالتفاقالمرتبطة ب المفاوضات فيالوزارة  شاركت

 الالزمة اإلجراءاتباإلضافة إلى السهر على تطبيق  ية،جهووال الدولية واالجتماعات والمؤتمرات المنظمات
 .جيدة ظروف فيبصفة نهائية  المغرب إلى العائدين المهاجرين إدماج إعادة لضمان

 النساءاته ه من%28,4أنمع اإلشارة إلى . النساء من منهم 44 ,موظف 511تقدر شغيلة الوزارة بـ  

جعلتها تشدد على  الخارجالقاطنة ب المغربية المرأة حقوقأهمية ملحوظة الحترام  وزارةوتولي ال .يشتغلن كأطر
دماج مقاربة النوع االجتماعي في خطة عمل من أجل إ" الخارجالقاطنة ب مغربياتال نساءال دعم" مصلحة إنشاء

وقد أصبحت  .ةالقانونيوالقضايا  جتماعيوالسوسيو ا يولتربالوزارة والذي يعتبر من اختصاص مديرية العمل ا
البين  الشبكة في( 8152 سنة منابتداء ) أيضاة مثلم" الخارجالقاطنات ب مغربياتال نساءال دعم" ةمصلح

 .ةوميالعم ةالوظيف في لجنسين بينا المساواة لتحقيقالوزارية 
 

 .اإلطار المعياري2.1.1

اآلليات التي  معالعديدمنالخارجلحكومةالمكلفةبالمغاربةالمقيمينبالوزارةالمنتدبةلدىرئيساتتماشى مهام  
ويتعلق األمر، خاصة، . حقوقهمب المهاجرين تمتعأطر تتي التلك  وخاصة اإلنسان حقوق احترامتهدف إلى 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية وللحقوق المدنية والسياسية  الدولي العهدلحقوق اإلنسان و لعالميا اإلعالنب
 حقوقالدولية ل تفاقيةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واال اتفاقيةواالجتماعية والثقافية و

 54 المادة في ينص ،8155 زوليوي استفتاء في عتمدالم الجديد، الدستور فإن الوطني، المستوى على...الطفل

 المغاربة لمواطنينللمواطنات وا المشروعة والمصالح الحقوق حمايةعلى  المغربية المملكة تعمل " أن على
كما . ان االستقبالبلد فيالجاري بها العمل  والقوانين الدولي القانون احترامإطار  في الخارج في المقيمين

 هويتهمنسانية معهم والسيما الثقافية منها وتعمل على تنميتها وصيانة تحرص على الحفاظ على الروابط اإل
 ". الوطنية

يل االتفاقيات التي صادق عليها تفعبتتبع  المتعلقة التقارير إعداد في ةلوزارا شاركت ،سياقال هذا في 
 مساهمةلصدد إلى وتجدر اإلشارة في هذا ا. اإلنسان لحقوقاللجنة البين الوزارية  مع بالتنسيقذلك والمغرب 

 جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية تنفيذالمتعلق ب األوليي الحكومي تقريرفي إعداد ال ،8152 ، سنةوزارةال

 .(8)انظر المرفق  أسرهم وأفراد المهاجرين العمال

 االجتماعي النوع بعد االعتبار بعين تأخذ عمومية سياسات لوضع المبذولة الجهود. 2.1

 القطاعية واالستراتيجيات لسياساتا وضع .1.2.1

 لثالث سنوات األخيرةلعمل  إستراتيجية المقيمين في الخارج المغاربةالمكلفة ب وزارةال وضعت 

 :وهي ذات أولوية ستة برامج على أساس، مبنية (8112-8158)

 مع  ان االستقبالفي بلد األجيال الجديدة على االندماج لى مساعدةالذي يهدف إوالتعليمي  البرنامج الثقافي

 ؛بموطنهم الحرص على الحفاظ على ارتباطهم

 ؛الجمعيات كفاءات وتعزيز عيفةالفئات الض لدعم برنامج االجتماعيال 

 المغرب؛ في المستدامة قيق التنميةهم في تحاتس حتى المغربية في الخارج المهارات تعبئة 

 االستثمار اإلنتاجي؛ اهم في تعزيزتس مشاريع الجالية المغربية في المهجر حتى دعم 

 الخدمات اإلدارية؛ من خالل تسهيل  الخارجللجالية المغربية في  الدعم اإلداري 

 التصاالت والمعلومات.متكاملة ل تنفيذ إستراتيجية 

من شأنها أن تمكن الوزارة من  8121أفق في  إستراتيجية جديدة تنفيذ حاليا على الوزارةتعمل كما  

سياسات  في العالم وعن يةالمغرب الجالية هعرفتوس الذي عرفته الكبير طورالت ة عناالحتياجات الناشئ تلبية
 .لمهاراتلالمغربي  فضال عن احتياجات االقتصاد اإلقامة، في بلدان الهجرة
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 . األخذ بعين االعتبار لقضايا المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة2.2.1

عميقة ترجمت  تغيرات  للجالية المغربية في الخارج يموغرافيالد الهيكلعرف  الثمانينيات أوائل منذ 
 النساء لبعض الناجح األداءت بتميز جديدة اجتماعية حاالت إلى ظهور أدى مما بارتفاع نسبة تمثيلية النساء،

 تهدد التي والعنف التمييز أشكال مختلفإلى وإلى التهميش  التعرضإضافة إلى ارتفاع نسبة  المهاجرات
 في المقيمين بالمغاربة المكلفة الوزارةقامت  الوضع، هذا مع للتعاملو. السوسيومهني هموسط في اتالمهاجر
 اعتمدتها التي الجنسين بين المساواة تعزيز إستراتيجيةالمدرجة في إطار  اإلجراءات من العديدب الخارج

 : من أهمها محاور، عدة على اإلستراتيجية هذه وتقوم. وزارةال

  ؛كإجراء أفقي يهم جميع أعمال الوزارة الجنسين بين لمساواةاالعتبار ااألخذ بعين 

 جمعوي ال والنسيج األخرى الوزارات مع القوي التعاون خالل منالمغربيات  المهاجرات اتيحاج تلبية

ن ومن استعبادهن ومن االوراش به تجارواال المنظمةية جراماإل شبكاتال مخاطر منتهن سالم لضمان

 .الخ...السرية

ويتعلق . المهاجرات النساء حقوق تعزيز إستراتيجية من كجزء اإلجراءات من العديد اتخاذ تم وبالتالي،
 بـ : الخصوص وجه علىاألمر 

 للتنمية الكندية الوكالة مع شراكةبال المضيف البلدداخل  مغربي أصل من النساء لدعم مرجعي إطار إنشاء .

 بداياته؛ في الدليل هذا تنفيذوال يزال 

 دعم دائمة  آلياتات والهادف إلى إنشاء المهاجريات المغربواكبة لم 8155 مارسفي  خاص دليل نشر

 مضيف؛ بلد لكل محددةو

 ة نيمد 82 في مشارك 21.111 :والمواطنة" المساواة قافلة" فرنسا في األسرة قانونتهم  قافلة أول تنظيم

 فرنسية؛

  ,مع  وأفريقيا. أوروبا بلدان مختلف في المدونة قتطبي حول عمل شاورأ 51، لـالحق وقت فيتنظيم

 بتطبيق المتعلقة الجوانب من العديد على تعمل الوزارةالنوع ب وحدةإلى أن  ،اإلطار هذا فياإلشارة 

 المالية الموارد خالل من السفاراتب المرتبطين القضاة مهمة وتسهيل تعزيز علىكاالشتغال  بالمدونة،

 االتفاقيات وتحديث مراجعةالمهاجرة وعلى  األسرعلى صعيد  لمدونةل سليمال التطبيق لضمان والبشرية

 المهاجرات للنساء, إضافة إلى التحمل السوسيو قانوني الخارج في المغربية الجاليةالمتعلقة ب الثنائية

 المضيف؛ البلد في وأسرهم

 المغاربة وجمعيات لوزارةا بيناشة هشية وضع في المهاجرات النساء ودعم لتعزيز شراكة اتفاقية توقيع 

 والسنغال. إيطاليا هولندا، ألمانيا، الدانمرك، السويد، اسبانيا، فرنسا، في الخارج في المقيمين

 . إعداد الميزانية ووضع مؤشرات النجاعة5.2.1

 2313تتراوح الميزانية التي استفادت منها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج برسم سنة  

% من الميزانية 6485مليون درهم كميزانية التسيير أي ما يعادل  24184مليون درهم، منها  3838433الي بحو

المختلفة والتي تشمل المنحة التي تستفيد منها  عداتتمثل نفقات اقتناء المو .2313المخصصة للوزارة لسنة 

 من %9189ليون درهم، حوالي م 183811لثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والتي تقاربمؤسسة الحسن ا

أن هذا المبلغ  إلى اإلشارةمليون درهم. مع  136 نفقات االستثمار بحوالي التسيير. في حين تقدر ميزانية إجمالي

 مليون درهم. 9583قد خضع لخفض الميزانية بحوالي 

 توزيع ميزانية التسيير حسب البرنامج

 2013لدولة برسم سنة اقيمين في الخارج في ميزانية كشفت حصة نفقات الوزارة المكلفة بالمغاربة الم 

األنشطة الثقافية  دعيموتطوير الشراكة والدعم إضافة إلى ت فةامج الدعم االجتماعي للفئات الضعيعن أهمية بر

مليون درهم، أي ما  1985مليون درهم و  25مليون درهم،  9835على التوالي ب  التي استفادت من مبالغ تقدر
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مقاربة النوع . مع اإلشارة إلى أن برنامج " 

 .2313خالل العام  غالف ماليأي  يستفد منن برامج مديرية المهاجرين لم " المدرج ضم االجتماعي

 تحليل مؤشرات األداء

كمية ،ال بالنسبة لميزانية  مؤشرات أداء أيةعلى المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج  الوزارة توفرال ت 

من أجل تقييم  التسيير وال بالنسبة لميزانية االستثمار. ومع ذلك، يمكن تطبيق العديد من المؤشرات في هذا اإلطار

تحقيق األهداف المرجوة من مختلف البرامج التي تم تنفيذها من طرف الوزارة والتي تأخذ بعين االعتبار بعد 

 (.3)انظرالملحق اعيالنوع االجتم

 الرئيسية األداء مؤشرات تحليل. 5.1

نسمة.  3.312.315حوالي  2312المغاربة المقيمين بالخارج المسجلين لدى القنصليات سنة  عدد بلغ 

نسبة النساء المغربيات المهاجرات  صل% من مجموع المسجلين. وت84الي أساسا في أوروبا بحو ةمتركزوتبقى 

كانت هذه النسبة مهمة بالنسبة  من بين الدول األوروبية،ومجموع الجالية المغربية.  % من41إلى أكثر من 

 %( والمملكة4586وبلجيكا ) %(4581) وهولندا %(4683بلدان الهجرة التقليدية للمغاربة وهي الدانمرك )ل

 مثل ألخيرة،ا الهجرة بلدان في نسبيا منخفضةتبقى  فإنها ذلك، %(. ومع4288%( وفرنسا )4289) المتحدة

 المتحدة في الصدارة العربية تأتي اإلمارات ،العربية بالدول يتعلق فيماو%(. 3688%( وإيطاليا )3581إسبانيا )

 .%(2883%( وتونس )3482%( وليبيا )4284السعودية )و %(5182الجزائر ) تليها %63838 بحوالي

الجالية  عمرالراشدين. حيث أن متوسط  المقيمة في الخارج بشبابها وهيمنة المغربية الجالية وتتميز 

. فيما سنة بالنسبة للنساء( 2481مقابل  سنة بالنسبة للرجال 2181سنة ) 2683المغربية المقيمة في الخارج يناهز 

سنة.  59و 15 ما بين% من النساء المهاجرات 6184% من الرجال المهاجرين و6888تتراوح أعمار ما يقارب 

الشيء الذي يشير إلى أن (، %3185) والنساء( %2689) لشباب مهمة لكل من الرجالفي حين التزال نسبة ا

القوي  الحضور إلى أيضا اإلشارة الهجرة المغربية تظل هجرة عمالة، محفزة بالبحث عن العمل. كما تجدر

يمكن  مام% بالنسبة للبنات، 2281و % بالنسبة للذكور1888أي  سنوات، 13للمهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 

 إيعازه إلى الخصوبة المرتفعة للمغاربة المقيمين بالخارج إضافة إلى الهجرة في سياق التجمع العائلي.

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج  توفر عليهأن النظام المعلوماتي الذي ت تجدر اإلشارة إلى 

امج الوزارة كولوج النساء المهاجرات إلى صناديق يفتقر إلى البيانات المتعلقة بولوج النساء إلى مجموع بر

ثمار )الحصول على تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في االست وإلى برامج السكن" "ضمان الضمان

 البرامج التعليمية والثقافية إلىولوج المهاجرات المغربيات الشابات و المقاوالت...الخ( وإنشاء القروض البنكية

سيتطلب تصميم وتنفيذ والخ. ...الطالب والشباب في وضعية صعبة المستفيدات من مخطط مرافقة نساءنسبة الو

عن طريق تعبئة الشبكة  أبحاث واستطالعات الرأيإجراء هذا النظام الى جرد وضعية المهاجرات من خالل 

تطور الوضع  إلىتتطرق  منتظمة وأن مسوحاته الذلمغربية. ومن المفترض أن تكون هالدبلوماسية والقنصلية ا

 لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةومستوى ولوج وتنفيذ حقوقهم )المدنية وا المهاجرات للنساء مهني السوسيو

 (.والثقافية

 وزارة االتصال. 9

 السنوات في وزارة االتصال فيها شرعت التي األولوية ذات المشاريع بين من الجنسين بين المساواة تعد

من خالل سلسلة من  2334 سنة االتصال وزارة داخلالمساواة بين الجنسين مأسسة  انطلقت وقد. األخيرة

متوسط لمأسسة على المدى البرنامج باعتماد  الجهود هذه كللتالدورات التدريبية حول إدماج النوع االجتماعي. 

وإدماجها  مقاربة النوعير بإعداد وتطومصلحة جديدة تعنى  إحداثبويخص القطاع  المساواة بين الرجال والنساء

 . االتصال بشكل عام داخل قطاعوخاص  بشكل الوزارة داخل
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 ت في الميزانية.يتعلق األمر بنفقات االستثمار دون أي تعديال 
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 لحقوق اإلنسان معياريال للوزارة  واإلطار  . جذاذة تقديمية1.3

 . جذاذة  تقديمية1.1.3

تسهر وزارة االتصال على عدة مهام، أهمها تنسيق االتصاالت الحكومية، وتعزيز الصورة المؤسساتية 

 التصالل العلياهيئة القطاع السمعي البصري بشراكة وتوافق مع ال تقنينو رب، والقيام بتأطير وتنظيمللمغ

وتتبع ومراقبة مدى احترام المهام التربوية للخدمة العمومية ودورها في دعم العملية  السمعي البصري

 الديمقراطية، وتكييف اإلطار القانوني وإقامة مرصد لوسائل اإلعالم. 

 مقاربة النوع، بإنشاء وحدة تنظيمية لتعزيز2338قامت، في سنة  وزارة االتصال ر اإلشارة إلى أنتجدو 

النساء من مجموع نسبة  بلغتو". االجتماعي مصلحة التكوين وتعزيز مبادرة النوعاالجتماعي تحت اسم "

موظف 433من بين  موظفة 194) %49 وزارةحواليمستخدمي ال
1

تشغيل  نسبةب 2311سنة  تميزت وقد(. 

 . 2مركزية مديرية رأس علىتعيين امرأة  2313 سنة شهدت حين في، %86 إلىوصلت  الوزارةفي  النساء
 

 3لحقوق اإلنسان معياري. اإلطارال2.1.3

في الحق والتعبير والرأي و تعزيز حرية الصحافة في االدستور المغربي الجديد إطارا متقدم كرس

هذا من خالل المبادئ وااللتزامات الواردة في و ،في حوزة اإلدارة العموميةالحصول على المعلومات الموجودة 

    28 الفصل التحديد، وجه على المواد،ولكن أيضا من خالل عدد من  ،المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام الديباجة

على  )الحق في الحصول 21 الفصلو، حريات الفكر والرأي والتعبير() 25 الفصلو، )حرية الصحافة(

 .( ( HACA) تعزيز سلطات الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري )  165 الفصلوالمعلومات( 

قد التزم خالل دورة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي عقد  المغرب أناإلشارة إلى  وتجدر

باإلضافة وانون الصحافة. الواردة في ق الحرية من حرمانال عقوبات إلغاءب 2312وويوني مايفي جنيف شهري 

 تمتوصية  121 ضمن من توصيات متعلقة بحرية التعبير والصحافة عشر علىالمغرب  صادقإلى ذلك، 

حقوق  وضعية عن الشامل الدوري االستعراض برسم الوطني التقرير تقديم خاللقبل الدول األخرى  طرحهامن

اإلنسان
4

م معايير وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال فيما يتعلق بمساهمة وزارة االتصال في احتراو. 

والمادة الخامسة  ، فإن اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة تتماشى مع المادة الثانية )الفقرة ه(النساءالتمييز ضد 

من االتفاقية )الفقرة أ(
5
التزامات المغرب بتحقيق أهداف كما تساهم الوزارة عبر مختلف البرامج المتخذة، في .

وباإلضافة  أللفية للتنمية وخاصة الهدف الثالث الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة.ا

شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين ، تمثل أحد أعضاء وزارة االتصالإلى ذلك، فإن 

 لمأسسةفي تطوير خطة عمل مشتركة  زارة االتصالوشاركت  الصدد، هذا في. الجنسين في الوظيفة العمومية

شبكة  يذكر أن الوزارة ممثلة داخلو العمومية، الوظيفة داخلإدارة الموارد البشرية  فيالمساواة بين الجنسين 

 .التقييملجنة التتبع وو والبرامج الشراكة لجنة ،واالتصال والتوثيق المعلوماتثالث لجان: لجنة  في التشاور

 ود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. الجه2.3

  . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.3

 : ركزت وزارة االتصال برنامجها حول اإلجراءات الرئيسية التالية

 القناةالثانية -صورياد كةولشر والتلفزة لإلذاعة الوطنية للشركةالتحمالت  دفاتر إعداد :المجال السمعي البصري 

التنوع وتكافؤ  مبادئب ملتزمو مسؤولو تنافسيوإعالمي مهني تهدف إلى تطوير قطاع  التي Medi1TVو

 لإلذاعة الوطنية الشركةوكل من  الدولة بين ثالثال برنامجالإصدارعقد  2313خالل سنة وسيتم الفرص. 

 .الثانية القناة -صوريادوشركة  والتلفزة

 
 

                                                 
1

1 تفاصيل توزيع الموارد البشرية حسب الجنس في الملحق
.

 
2

 .اإلعالم وسائل وتطويريتعلق األمر بمديرية الدراسات  
3

2الملحق انظر
 

4 
 .وتنسيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف إعداد في تساهموزارة االتصال  فإن لإلشارة

 2الملحق انظر 5
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 :حافةمجال الص
 

 قوانين مشاريع أربعة صياغة تمت الصدد،: في هذا الصحافةالقانوني المنظم لقطاع  اإلطار تحديث .

 المجلس قانون مشروع ،الصحفي قانون مشروعو ،النشرو الصحافةبمشروع قانون  األمر يتعلق

 قانوني طارإ في المشاريع هذه جميع دمجتنوس. اإللكترونية الصحافة قانون ومشروعللصحافة  الوطني

مكونة من  ،2312 أكتوبر في علمية استشارية لجنة إنشاء تم هأنإلى  وتجدراإلشارة. مندمجوشامل 

ممثلي الصحافة والناشرين، وأعضاء من المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان من 

 الحوار حول مسودات المشاريع.وتوسيع التشاور و أجل اقتراح ودراسة

 بقطاع  بالنهوض يروم اإللكترونية صحافةلل كتاب أبيضواإللكترونية  الصحافةمشروع قانون  إعداد

بين  ،مارس 13يوم  انطلق ،تشاوري عمل ثمرة وهالذي  كتابالهذا ،تطويرهو اإللكترونيةلصحافةا

 ،اإللكترونية صحافةبال من أجل بحث القضايا المتصلة ،مختلف المهنيين والقطاعات المختصة

، فضال عن أخالقيات اإللكترونية لصحافةبا المتعلقةالمهارات والتقنيات و القانونية، القضاياصوص بالخ

 المهنة والملكية الفكرية.

  من 3102-3102لفترة ل الصحف لناشري المغربية والفيدراليةوزارة االتصال برنامج بين التوقيع عقد ،

 .أجل تأهيل المقاولة الصحفية وتعزيز احترافيتها

 :ائيالسينم نتاجاإل

  ورززات بمدينة السينمائي وتطويرالنشاط جودته ورفع الوطني السينمائي اإلنتاج دعماالستمرار في 

 المهرجانات بتنظيم مكلفتين لجنتين تأسيسهذا المنطلق، تم  ومنوتحديث القاعات السينمائية.  وإنشاء

"قواعد تكافؤ  ضمان وه نتيناللج هاتين اءإنش من الهدفيبقى وتحديث القاعات السينمائية. و السينمائية

 جهة،الفرص والشفافية ورصد الدعم " من أجل "تحسين الكفاءة المهنية للمهرجانات السينمائية" من 

 .جهةأخرى منفي المغرب"  لمسارحإعادة تأهيل ا"و

 لسينمائيا باإلنتاجالعشرات من التوصيات المتعلقة  يتضمن ئيالسينما حول القطاع إعداد كتاب أبيض 

 ئية.السينماترويجه ودعم الثقافة  وورفع جودته 

 الموارد لتعزيزتأهيل  (ISMAC)إحداث معهد عالي لمهن السمعي البصري والسينما :تكوين الصحفيين تعزيز 

 .القطاع ذاه في العاملة البشرية

 . األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء2.2.3

لمأسسة المساواة بين الجنسين في  المدى متوسط، برنامج 3112 جنبرزارة االتصال في دو اعتمدت  

البرنامج هذا جانب وإلىقطاع االتصال. 
6 

أدناه، من أجل  المذكورة ،العديد من اإلجراءات في الوزارة انخرطت

 تعزيز المساواة بين الجنسين.

 الجنسين بين المساواة تعزيز

 :  االتصال قطاع في الجنسين بين المساواة لتعزيز ذةالمتخمن بين اإلجراءات  

 9و 4خالل تعديل المواد  منالمتعلق باالتصال السمعي البصري  12-22لقانون رقم لالمقترح  التعديل 
 اإلعالم؛ وسائل في المرأة كرامة من والحط والتمييزتكافح الصور النمطية  التي

 انخرطتلمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع االتصال:  المدى المتوسط للبرنامجالتقييمية  الدراسة 

 اإلنجازات من لالستفادة البرنامج هذا تقييم فيهيئة األمم المتحذة للمرأة مع  بالتعاونزارة االتصال و

 .المقبل البرنامج إلعداد هااستخدام سيتم التي توجيهاتالاستخالص و
 الحضور  وتعزيز لتحسين حكامةوأداة  كآليةعالم المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في اإل إحداث

 اإلعالمي للمرأة.
 ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية لتنفيذ البرنامج  لبين وزارة االتصا يةاتفاق توقيع

 (. 3102-3103الحكومي "إكرام" من أجل المساواة ")

                                                 
6

 .2313 لسنة في تقرير النوع ةمفصللمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع االتصال  المدى المتوسط لبرنامجاحصيلة  
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 قدرات الصحفيات تعزيز

 شراكة لبناء لكذو ،حوار مع شبكة النساء الصحفيات في 2312نة وزارة االتصال خالل س انخرطت

إلى  وصولهن تسهيلبما في ذلك  ،الوطني اإلعالم قطاعفي  نقدرات الصحفيات ووجوده تعزيزتهدف إلى 

 مناصب المسؤولية في مختلف وسائل اإلعالم.

ك في حق الصحفيين والتزام الحكومة بالتقصي حول كل انتها الصحفيين لحماية مشتركة آلية وضع

 بين االتفاق ثمتحسين ظروف ممارسة مهنة الصحافة،  بهدف 7عملهم لحريةة جسيم انتهاك حاالت تسجيل وعدم

 قد محتمل حادث أي من الوقاية أجل من مشتركة آلية على المغربية للصحافة الوطنية والنقابة االتصال وزارة

 في التحقيق بفتح التزامها عن عبرت العدل وزارة أن إلى ارةوتجدراإلش .الطارئة القضايا ومعالجة الصحفي يقع

 . الصدد هذا في إليها المرفوعة الشكايات

االئتالف المغربي  مع ،2312فبراير 29 بتاريخ ،احوار االتصال وزارة أطلقت ذلك، إلى وباإلضافة

لمعلومات واالتصاالت. ا بقطاعالمتصلة  القضايابشأن  ،وطنية هيئة 18 يضم الذيحقوق اإلنسان  لمنظمات

 البصري السمعي لإلنتاج لترويجفعاليات مدنية تعنى باشراكة مع  بناءل هااستعدادعن  وزارةوأعربت ال

 المركز ذلك في بما اإلنسان، حقوق عن المدافعة المدنيةالمنظمات  نخراط في أنشطةاالى إل باإلضافة ،يلعموما

 .والتعبير ماإلعال حريات ومنظمة اإلنسان لحقوق المغربي

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة5.2.3

خصصت منها  ،2313سنة برسم درهم  ونملي  414,745وزارة االتصالل التسيير بلغت ميزانية

. وبلغت 7,2%بزيادة أي  ،2312سنة م مليون دره  64,208مقابل ،نفقات الموظفينلم مليون دره  68,820

 .2312م سنة مليون دره  328 م مقابلمليون دره 345,925 لمتنوعةا والنفقات التجهيزات نفقات

 ما يعادل ، أي2313سنة برسم  مليون درهم 946,630 وفيما يخص ميزانية االستثمار، فقد بلغت

 ليصل ،عرفت تعديال، وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات االستثمارمن الميزانية المخصصة لوزارة االتصال 6985%

 .درهممليون  693,88 االتصال لوزارة الستثمارا ميزانية إجمالي

من إجمالي ميزانية االستثمار   86,5%وقد بلغ الغالف المالي المخصص لإلذاعة والتلفزة المغربية

 للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة. مخصصة مليون درهم 633 ما يعادلالمخصصة لوزارة االتصال، أي 
 

 )بمليون درهم( سات التابعة لوزارة االتصالتوزيع ميزانية االستثمار حسب المؤس

 في ميزانية االستثمار % )مليون درهم( 2115 

 %86,5 600 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 %0,9 6,255 وكالة المغرب العربي لألنباء

 %0,7 5,108 المركز السينمائي المغربي

 %0,4 2,61 االتصالو المعهد العالي لإلعالم

 وزارة االقتصاد والمالية -قات الميزانية العامةالمصدر: نف

 لفائدةمليون درهم  65 بقيمة مالي، دعم 2312 سنة خصصتاالتصال قد  وزارة أناإلشارة إلى  وتجدر

 الدعم، ذاهمن استفاد  كما. صحيفة 59 الدعم من ةالصحف المستفيد عدد بلغ ،اإلطار ذاهفي والصحافة الوطنية. 

 صحيفة 11 المستفيدة الجهوية قد بلغ عدد الصحفو .طبقا لمعايير محددة والمحلية، يةاإلقليم الصحف من عدد

 .2312 سنة

لم تنخرط بعد في شمولية االعتمادات، مما يعني عدم توفرها وزارة االتصال وتجدر اإلشارة إلى أن 

 فقد ثم ،المتوسط المدىالبرنامج نظرا ألهمية البرامج المنجزة من طرف الوزارة السيما على مؤشرات نجاعة. و

على الشرائح  البرامج التي تنفذها وزارة االتصالأثر اقتراح بعض المؤشرات التي من شأنها المساهمة في تقييم 

االجتماعية المستهدفة 
8
. 

 

                                                 
7

 2312 سنة" الصحافة حرية تعزيز إلى الرامية الجهود: " وزارةاالتصال،التقريرالسنوي
8

 .3 انظرالملحق
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 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.3

 616 ،(التصالا وزارة عن الصادرة) 2313 سنة المهنية للبطاقة الحامالت الصحفياتعدد النساء  بلغ

ذا العدد موزع هومن مهنيي قطاع اإلعالم واالتصال.  29,41% النساء تمثلحيث  ،2394 مجموع من امرأة

 :  على الشكل التالي

 226 اإلنتاج شركاتصحفية في  191 بينهن من ،عاملة في مجال الصحافة المكتوبة صحفية 

وكالة المغرب العربي لألنباء  يفصحفية  53 ،ذاعيةاإل المحطات فيصحفية  138 التلفزيوني،

(MAP )في وسائل اإلعالم اإللكترونية؛ صحفيات وخمسة 

 مجموع فمن ا،ما ضعيف نوعا يزالاإللكترونية ال  الصحافة مجالأن حضور الصحفيات في  يالحظ 

 ؛صحفيات خمسفقط  في هذا القطاع، يوجد المهنية للبطاقة حاملصحفيا  26

  يشهد لم المهنية البطاقة يحملن عددالنساءالالئي ظهرأنت ،2312و 2311 سنتيبين  المقارنةكما أن 

 .2311 سنة صحفية 636 مقابل 2312 سنة صحفية 631 هنعدد بلغ إذ نوعيا، تطورا
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III .الولوج العادل للحقوق االجتماعية 

 

بصفة  عيةلولوج العادل للحقوق االجتماإلى اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال ا هذا المحوريتطرق 

 (،السكن ووسائل التنقلوالكهرباء و التحتية األساسية )الماء الصالح للشرب اتلبنيعامة وخاصة الولوج إلى ا

مع األخذ بعين  المهني والتكوين ربية والتعليم العاليللخدمات الصحية والتلبيئة سليمة و وكذا الولوج المتكافئ

 االعتبار متطلبات الشباب. 

 ية للتنمية البشرية. المبادرة الوطن1

 

 البشرية التنمية ، في إطار نموذج2335 منذ انطالقها سنة البشرية، للتنمية الوطنية المبادرة مكنت

شمولية للتنمية تشمل جميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية  إستراتيجية  وباعتبارها المستدامة

 مقاربتها.  وصحة أتبت مالئمة ما وكيفا،، كمشجعةجد نتائج والسياسية، من تحقيق 

 

 لحقوق اإلنسان معياريال واإلطار مبادرة. جذاذة تقديمية لل1.1

 رض هياكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ع. جذاذة  تقديمية1.1.1

على البشرية. ويشرف  للتنمية الوطنية تم تشكيل عدة لجان للتنمية البشرية من أجل بلوغ أهداف المبادرة

رئيس على المستوى المركزي، لجنة إستراتيجية للتنمية البشرية مشتركة بين الوزارات برئاسة ،جهاز الحكامة

 رئيس الحكومة،والهيئات العمومية ولجنة مديرية برئاسة  من أعضاء الحكومة والمؤسسات، مكونة الحكومة

 والتنسيقية الوطنية للمبادرة.عية والمالية والتنمية االجتما االقتصادمكونة من وزارات الداخلية و

وتغطي باقي هيئات جهاز الحكامة للمبادرة المستوى الجهوي )اللجنة الجهوية للتنمية البشرية برئاسة 

والي الجهة( والمستوى اإلقليمي )اللجنة اإلقليمية يرأسها العامل( والمستوى المحلي )اللجنة المحلية( يضم فرق 

الدوائر الحضرية ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية االقتصادية ونتخبين الجماعيين أتنشيط األحياء من ممثلي الم

 واالجتماعية والثقافية وكذا النسيج الجمعوي والمصالح التقنية الالمركزية والسلطة المحلية.

% من 23 عضوا منها 12.913وتضم لجان التنمية البشرية على المستوى الجهوي واإلقليمي والمحلي 

. ويوضح المبيان التالي التوزيع حسب الجنس ألعضاء جهاز الحكامة للمبادرة الوطنية امرأة( 2.611)ءالنسا

 للتنمية البشرية:

 الجنس الحكامة حسبجهاز أعضاء هيئات توزيع : 2 مبيان

 
 

% بين 18% في حين أنها تعادل 21إذ تجاور ،نسبياتبقى تمثيلية النساء بين النسيج الجمعوي مهمة 

 المنتخبين. 
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الحكامة على المستوى الجهوي واإلقليمي والمحلي حسب الجنسجهاز توزيع مكونات هيئات  : 3مبيان
 

 

 

 لحقوق اإلنسان معياريال اإلطار .2.1.1

لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أداة قانونية مهمة بحوزة الدول الدولي ا عهديمثل ال

أن حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية  عهدال هذا حقوق اإلنسان على منطق السوق ويعتبر منطق لتغليب

حقيقها إال إذا تم ، حيث أن الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في العيش بكرامة ال يمكن تةوالثقافية أساسي

 اإلنسان األساسية.لحاجيات  االستجابة

وخالل التسعينات، وفي ظرفية اتسمت بزيادة الفقر واإلقصاء، أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

منذ ذلك الحين، أصبح النهج الجديد للتنمية المرتكز على القضاء على الفقر والعالمي للتنمية البشرية.  التقرير

للدفاع عن مبادئ األلفية للتنمية في هذا اإلطار، جاءت أهداف والصعيد الدولي. تمام الرئيسي على مجال اه

وتخليص البشرية من الفاقة.  للجميع واقعا حقيقياجعل الحق في التنمية ، ولالكرامة اإلنسانية والمساواة واإلنصاف

وفي هذا حقيق هذه األهداف في اآلجال المحددة. ، التزم المغرب بت2333سنة  أهداف األلفية للتنميةفمنذ انطالق 

مستجيبة لهذه األهداف وأنشطة  إجراءاتتم وضع مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتماد ، السياق

 . ومبنية على منهجية القرب والتشاور والشراكة والتعاقد

 2113-2111حلة الثانية خالل المر برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .2.1

محاربة الفقر في المجال القروي واإلقصاء االجتماعي التي تهدف  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضع

ماي  18 إعطاء انطالقتها من طرف جاللة الملك محمد السادس يوم منذ ،والهشاشة في المجال الحضري

عادة ثقة المواطنين في المستقبل وإشراكهم وإدماجهم إلى است تسعىحيث  ،، اإلنسان في صلب اهتماماتها2335

المرأة  الحتياجات واهتماماتفي مشاريعها تلبية  االجتماعي ، تدمج المبادرة مقاربة النوعوبهذا .في االقتصاد

 ولتقليص الفوارق المتعلقة بالنوع االجتماعي وضمان ظروف تحقيق العدالة االجتماعية.

 برنامج مكافحة الفقرلمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثالث برامج مستهدفة )وتشمل المرحلة الثانية من ا

( برنامج تأهيل المجال الترابيو الحضري بالوسط االجتماعي اإلقصاء محاربة ، برنامجالوسط القرويفي 

 )البرنامج األفقي وبرنامج محاربة الهشاشة(. مختلف التراب الوطني شمالنبرنامجين ي باإلضافة إلى

 أهم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآثار النوع االجتماعي .5.1

نتائج مشجعة تجلت في أكثر ، 2335منذ انطالقتها سنة  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةاسجلت حصيلة  

 نشاط للتنمية خالل الفترة 2.633ومشروعا في مجاالت متعددة  29.333مليون مستفيد وكذلك إنجاز 1من 

وتطلب إنجاز هذه المشاريع  .جمعية وتعاونية 9.333و لنشاط مدر للدخ 5.333 ، منها أكث رمن2335-2313

 .ملياردرهم 11832 مليار درهم، بلغت فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1889 غالفا ماليا ناهز

الحكامة وبين المستفيدين. جهاز وتعد المبادرة نموذجا من حيث إدراج مقاربة النوع في تركيبة هيئات 

لة وفيما يخص حصي .منذ انطالقة المبادرة مشروع 29.333من مليون امرأة من أكثر 185استفادت  وهكذا، فقد

 :التاليكيمكن تقديمها  إنجاز المشاريع من حيث إدراج مقاربة النوع االجتماعي خالل المرحلة الثانية،
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 :، ومراكز إيواء النساء، ومركز استقبال النساء في وضعية هشاشة...()مراكز االستماع النساء لفائدةمراكز 

 2812 بغالف مالي يقدر ب مراكز هذه ال إعدادومن إنشاء أامرأة في وضعية صعبة  251.333استفادت حوالي 

 % من طرف المبادرة.6485 بنسبةدرهم ممولة  ارملي

دعم ومشروع أ 3.533من  امرأة158.594استفادت : ()األنشطة المدرة للدخل االقتصاديةمشاريع التنمية  

 93.153المشاريع في إطار البرنامج األفقي ) طلباتلشغل من خالل افرص وومساندة األنشطة المدرة للدخل أ

األنشطة المبرمجة في إطار البرنامج مستفيدة( وكذا  54.835القروي ) محدثة في المحيطمشاريع الالمستفيدة( و

وهمت هذه المشاريع قطاعات الفالحة والتجارة والمهن الصغيرة والصناعة فيدة(. مست 13.339) الحضري

 %.66مليون درهم بمساهمة من المبادرة في حدود  892أكثر من وتطلب تمويل هذه المشاريع التقليدية والصيد. 

ا أنجزت مشروع 639أن  مجال التدخل،حسب  ،يوضح تقسيم هذه المشاريع: مشاريع الحد من الهدر المدرسي

ت البنية التحتية مشروعا هم 3.332فتاة و 31.413لطالبة لفائدة ار وفي إطار إنشاء وإعادة هيكلة وتجهيز د

 .فتاة 31.155لفائدة  في إطار النقل وتوفير األدوات المدرسيةمشروعا  113فتاة و 253.396لفائدة  للمدارس

فتاة.وقد تم تمويل هذه المشاريع  21.169  لصالحالدعم المدرسي مشروعا في إطار  296ت أنجزوأخيرا، 

 .%61 المبادرة بنسبة درهم بمساهمة ارملي  2843 غالف مالي يقدر بب

اقتناء سيارات أساسا  تمشروعا هم 1.918 استفاد قطاع الصحة من:الصحة والحد من وفيات األمهات

 45.163المعدات الطبية )ودة( مستفي 15.184)إعادة تجهيز المراكز الصحية مستفيدة( و 92.851اإلسعاف )

 مستفيدة( والقافالت 12.913مستفيدة( والوحدات المتنقلة ) 28.351) الوالدةمستفيدة( ودور األمومة ودور 

امرأة في مرحلة  14.333دارا، مما مكن أكثر من  65كما بلغ عدد دور األمومة  مستفيدة(. 11.885) الطبية

قد بلغ العدد اإلجمالي للنساء المستفيدات و تلقي الرعاية الصحية المناسبة.الوالدة وبعيدة عن المراكز لصحية من 

في حدود  الوطنية المبادرة ت فيهساهم 1848 مستفيدة، بغالف مالي يفوق من 321.883من هذه المشاريع إلى

56.% 

 الوزارة المكلفة بالماء. 2
  

في انجاز برامج التزود بالماء الشروب  مختلف مكوناتهابلقد أظهرت التجارب المتعلقة بإشراك الساكنة 

بأن تبني هذه المقاربة تزيد من فرص نجاحها واستمراريتها. ويهدف إدماج مقاربة النوع االجتماعي في هذه 

المشاريع إلى األخذ بعين االعتبار حاجيات ومتطلبات مختلف الفئات االجتماعية التي يتم إشراكها في تدبير 

 من الفاعلية واإلنصاف للتدابير المتخذة. المنشآت المائية، مما يض

 

ذات أهمية بالغة حيث أنه في معظم الحاالت، القطاع وهكذا، فان إدماج مقاربة النوع االجتماعي في  

تتكلف النساء والفتيات بمهام جلب ونقل المياه، وكذا تخزينها واستعمالها، إضافة إلى قيامهن بجل المهام المتعلقة 

طهير والتربية على النظافة.  وتظل مشاركة النساء ضعيفة  في اتخاذ القرار وتدبير مشاريع بصيانة منشآت الت

التزود بالماء الشروب والتطهير في جميع أنحاء العالم رغم الدور الهام الذي تضطلع بها في مجال استخدام 

 لتطهير. اوالمياه. لذا، من الضروري تحفيز مشاركة النساء في المشاريع المتعلقة بالماء 

1.2

 جذاذة  تقديمية .1.1.2

 تنوع المهام الموكلة لقطاع الماء 

قطاع الماءل الموكلة الرئيسية  المهاممن أجل القيام ب 
23

وتخطيط  في دراسة وتقييم وتدبير والمتمثلة 

حماية الثروة المائية والرصد الجوي والبحث  كذاو ائية ونقلها،تعبئة الموارد المو ،تطوير الموارد المائية

وكذلك المساهمة في حماية الساكنة والممتلكات عبر توقع وتتبع الظواهر  ،والتطوير في مجالي الماء والمناخ

من ، موظف  1.855، يتوفر هذا القطاع على موارد بشرية تقارب المناخية التي يمكن أن تنجم عنها مخاطر

                                                 
 ء وزارة مكلفة بالماء تابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.، أصبح قطاع الما2313أكتوبر  13يوم  يدةبعد تعيين الحكومة الجد 23 
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من مجموع الموظفين، في حين أن حصة النساء من مناصب المسؤولية  %23امرأة، أي ما يقارب   533م بينه

 (.1الملحق رقم  أنظر) %1185ال تتعدى 

 لحقوق اإلنسان معياريال اإلطار .2.1.2

 لماءالمحة عن التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في 

( يكرس الحق في التزود بالماء لمجموع 13/95)قانون الماء  يتوفر المغرب على إطار قانوني مالئم 

 فيالساكنة وبدون تمييز ضد المرأة، خاصة بالوسط القروي، هذا إضافة إلى مساهمة الدستور المغربي الجديد 

بيئة سليمة )الفقرة إلى الماء الشروب والولوج إلى  حق  تمكين كافة المواطنات والمواطنين على حد سواء من

31.) 

القانونية إلى تحديث اإلطار القانوني للماء عن طريق تسريع تطبيق النصوص  كذلك يسعى قطاع الماءو 

المجاالت التي تعرف تأخرا )تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والوقاية من مخاطر في 

، منهاالدولية لحقوق اإلنسان  نذكر  اآلليات ختلفمع م وذلك انسجاما(، ...الفيضانات وكذا حماية المياه الجوفية، 

واالجتماعية  الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية العهدبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و اللجنة المكلفة

امات الدولية لحقوق الطفل، وكذا االلتز والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية

لشرب، وأخيرا المقتضيات المتعلقة ل الصالحة لمياهلفي إطار أهداف األلفية للتنمية والمتعلقة بالولوج المستدام 

 (.2رقم  لحقالم أنظربالعشرية الدولية "الماء منبع الحياة" )

المياه. سنة دولية للتعاون في مجال  2313سنة  أعلنت الهيئة العامة لألمم المتحدة وتجدر اإلشارة، أن 

التحسيس بإمكانية تطوير التعاون في مجال الماء وكذا رفع التحديات التي تواجه تدبير الماء  ذلكتوخى من تو

 . (2)أنظر الملحق  بالنظر إلى الطلب المتزايد على الماء، وتوزيع الموارد المائية وتطوير خدمات التزود

2 2  

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.2

تتمحور إستراتيجية قطاع الماء حول خمس محاور رئيسية تتعلق بتدبير الطلب وتدبير العرض والحفاظ  

 على الموارد الطبيعية، وكذا التكيف مع تغيرات المناخ وإنشاء آليات مؤسساتية.

فيما يخص تدبير الطلب، من و .المرقمة ستراتيجية، تم تحديد مجموعة من األهدافوفي إطار هذه اإل 

مليون متر مكعب سنويا  123شبكات توزيع الماء الشروب )خفض الطلب بأكثر من  مردودية المرتقب تحسين

مؤدي  -ذالمياه العادمة، وتفعيل اإلطار التنظيمي من أجل تطبيق مبدأ  آخ التخلص من( وتقنين 2323في أفق 

في طور االنجاز، وأخيرا تسريع وتيرة انجاز البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي الممتد  والذي هو -ملوثو

 مليون متر مكعب سنويا.   2.333والذي يهدف إلى خفض الطلب على مياه السقي ب  2333-2313على الفترة 

مليار متر مكعب  1.1طحية بما يقارب كما ترتكز سياسة تدبير وتنمية العرض على تعبئة المياه الس 

مليون متر مكعب  433صغرى، وكذا تنمية تحلية مياه البحر )ما يقارب وسنويا عن طريق انجاز سدود كبرى 

 مليون متر مكعب(. 333تطوير تقنيات التقاط مياه التساقطات وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة )وسنويا( 

حمايتها، يسعى البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه وارد المائية ومن أجل الحفاظ على المو 

% بالوسط 133شبه الحضري( إلى بلوغ نسبة ربط إجمالي بشبكة التطهير تقدر ب والعادمة )بالوسط الحضري 

البرنامج ما ولقد بلغ الدعم المالي لهذا . 2333استعمال جل المياه العادمة المعالجة في أفق  وإعادةالحضري 

 .2312إلى  2336مليون درهم خالل الفترة الممتدة من  3.832يناهز 

جماعة، كما  81 اإلشارة إلى انتهاء األشغال بجماعة محلية من هذا الدعم مع  163ولقد استفادت  

 جماعة. وفيما يخص انجاز الشطر الثالث من 33جماعة وسيتم انطالق األشغال ب  52تتواصل هذه األشغال ب 

 83على  شخص موزعونماليين  5، فسيهم 2316-2312البرنامج الوطني للتطهير السائل والممتد على الفترة 

إعادة شحن الفرشاة المائية في إطار وحماية الموارد المائية الجوفية أيضا مدينة ومركز. كما تهم برامج أخرى 

 عقود مخصصة لهذا الغرض.
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 بين الجنسين واستقاللية النساء . األخذ بعين االعتبار المساواة2.2.2

إن إشراك النساء والرجال على حد سواء من شأنه أن يساهم بشكل ايجابي في تحسين خدمات التزود  

بالماء الشروب بشكل مستدام، وكذا تحسين الحكامة بخصوص تدبير السياسة المائية. كما أن تحليل قطاع الماء 

متطلبات النساء وكن من انجاز برامج تأخذ بعين االعتبار احتياجات التطهير حسب مقاربة النوع االجتماعي يمو

 والساكنة بكل شرائحها.

-2312ومن بين األولويات المسطرة في إطار المخطط الحكومي للمساواة والمناصفة الممتد على الفترة  

التي تهدف إلى تحسين  واألخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي في البرامج ،تنمية البنيات التحتية ،2316

ولضمان ولوج منصف للماء الصالح للشرب، يستمر المغرب في بذل الجهود من  . الولوج إلى الماء الشروب

أجل تعميم الولوج للماء الشروب بالمناطق القروية في إطار البرنامج للتزود بالماء الصالح للشرب والذي مكن 

 .2312سنة  %93لح للشرب تناهز من تحقيق نسبة ولوج الساكنة إلى الماء الصا

ومن أجل التصدي إلشكالية النقص الحاصل في مجال التطهير، تم إنجاز دراسة  ،وفي هذا السياق 

برنامج وطني وضع  من أجلللتطهير السائل بالوسط القروي بهدف وضع استراتيجية وطنية في هذا المجال 

 التخلص منالتقنيات المستعملة وتقنيات ) اع التطهيرهذه الدراسة، تحليل وضعية قط تهدفالسائل. و للتطهير

تقييم األثر بالوسط والنفايات  وجودة هذهوكذا تقييم هذه التقنيات بالنظر إلى حجم  ،المياه العادمة وإعادة استعمالها

وذلك نونية التقنية والمؤسساتية والمالية والقا للخيارات ستشمل هذه الدراسة أيضا التحليل المقارنكما، . (القروي

 التوجيهات والتدابير المصاحبة للبرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي. حسب

 ومن أجل تحسين الوضعية البيئية بالمدارس القروية، تم إنجاز البرنامج الوطني إلعادة تأهيل المجال 

مدرسة  8.131 إلى تزويد ويهدف هذا البرنامج .2315–2336الممتد على الفترة والبيئي بالمدارس القروية 

، وكذا تعزيز التربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة 2333قروية بالماء الشروب والتطهير السائل في أفق 

 مدرسة قروية. 1.653حوالي من البرنامج   ، استفادتعلى مستوى المدارس القروية. وإلى حد اآلن

إلى توفير خدمات التزود بالماء الشروب والتطهير،  ةباإلضافوفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه  

يجب أن تأخذ بعين االعتبار المساواة االقتصادية لتحسين الولوج للماء والتطهير فان اإلستراتيجية الوطنية 

لعقود والخدمات االستشارية لدى إبرام األغراض إنتاجية، و عند التزود بالماءإدماج مقاربة النوع االجتماعي ب

 الماء والتطهير.التي تخص  انجاز البنيات التحتية لقة بالمتع

 مؤشرات النجاعة تقديمإعداد الميزانية و .5.2.2

 تحليل ميزانية قطاع الماء حسب مقاربة النوع االجتماعي 

مليار درهم أي ما يقارب  2891 2313بلغت الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الماء برسم سنة  

 مليار درهم  385اإلجمالية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتي تبلغ % من الميزانية 61

 ميزانية ونسبة %8584االستثمار  ميزانية مليار درهم. ولقد بلغت حصة 185أكثر من والتي عرفت انخفاضا ب

 %.1486التسيير 

لمديرية  خصصةأهمية الحصة الميبين تحليل توزيع ميزانية االستثمار لقطاع الماء حسب البرامج، و 

مليار درهم،  1843) إلى أهمية الميزانية المخصصة لبرامج بناء السدود والتي تعزى%( 2981المائية )ئة يالته

تستحوذ التي ولماء، في مجال اخصص مديرية البحث والتخطيط وت من نفقات استثمار قطاع الماء(. %5185أي 

مليون درهم(  121من ميزانيتها ) %4181أكثر من   ،قطاعالثمار % من ميزانية است1181ما يقارب  على

تزويد المدارس القروية ومدارس التعليم لللبرامج المتعلقة بالماء الشروب والتطهير السائل بالوسط القروي، و

 األصيل والمساجد والمستوصفات  بالماء الشروب والتطهير.

 (5النوع االجتماعي )انظر الملحق رقم تحليل مؤشرات األهداف لقطاع الماء حسب مقاربة 

تتبع ميزانية االستثمار )ما يقارب مائة  من أجل يتوفر قطاع الماء على مجموعة من مؤشرات األهداف  

مؤشرات التأثير التي تمكن من قياس تأثير  في حين أن، وسائل مؤشراتمن  تهاوتتشكل غالبي مؤشر(.

 .ارتأخذ بعين االعتباإلجراءات المتخذة، ال 
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لهذا ينبغي وضع مؤشرات أثر تأخد بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي مما سيمكن من كشف الفوارق  

الجهات  توزيع المستفيدين من الماء الشروب حسب": "نسبة تزويد الساكنة القروية بالماء الشروبالجهوية: 

توزيع لقروية بأنظمة التطهير": و"نسبة ربط الساكنة ا عبر الحنفيات العمومية(ووطبيعة الربط )فردي أ

  جماعي والبالوعات واآلبار المفقودة(.وحسب الجهات وطبيعة التطهير )تطهير فردي أ المستفيدين

 5.2

يرة، شهد المؤشر المتعلق بنسبة ولوج الساكنة القروية للماء الشروب تطورا ملحوظا خالل السنوات األخ 

% في 93 إلى 2335% سنة 13إلى  1994% سنة 14حيث تم الرفع من نسبة االستفادة من الماء الشروب من 

 1285% بالربط الفردي( وقدرت نسبة الساكنة المستفيدة من الماء الشروب بحوالي 33)منها  2312متم سنة 

 %. 133% إلى 63ألقاليم حيث يتراوح من يختلف هذا المعدل حسب اومليون نسمة. 

 تطور معدل الولوج للماء الشروب بالوسط القروي : 4مبيان 

 

إن التطور المستمر في نسبة الولوج إلى الماء تزامن مع تسجيل تحسن في المؤشرات المتعلقة بالمسافة  

،  في زمنية 2311متر سنة  563.1ي بلغت ما يقارب المتوسطة المقطوعة للتزود بالماء الصالح للشرب والت

دقائق في المتوسط. في الوسط الحضري، بلغ متوسط المسافة المقطوعة من أجل التزود بالماء  186 بـ تقدر

دقائق. وبلغ متوسط المسافة  286متر في مدة زمنية متوسطة تقدر ب  119، ما يقارب 2311الشروب سنة 

كما انتقل متوسط المدة الزمنية  2331متر سنة  629مقابل   2311متر سنة  56188المقطوعة بالوسط القروي 

 دقائق خالل نفس الفترة. 881دقائق إلى  1181المستغرقة للتزود بالماء الشروب من 

 2331سنة  %64أما فيما يخص نسبة األسر المزودة عن طريق شبكة الماء الشروب، فلقد ارتفعت من  

عن طريق الربط الجماعي.  %1683مزودة عن طريق الربط الفردي و %5488نها م 2311سنة  %1181إلى 

عن  %386منها مزودة بالحنفيات العمومية ) %884ألسر غير المربوطة بشبكة مياه الشرب، فإن لوبالنسبة 

عن طريق الحنفيات غير المؤدى عنها(. وعرفت نسبة التزود بالماء عن  %488وطريق الحنفيات المؤدى عنها 

 .2331سنة  %2182مقابل  2311سنة  %11طريق مصادر المياه الطبيعية، انخفاضا لتصل 

سنة  %9685إلى  2331سنة  %9588بالوسط الحضري، ارتفع معدل الولوج لشبكة مياه الشرب من و 

مزودة عن طريق الحنفيات العمومية(. أما بالنسبة للوسط  %489مربوطة بالشبكة و %9186)منها  2311

خالل نفس الفترة. وتظل نسبة  %4888إلى  %3982، فان معدل الولوج لشبكة الماء الشروب، انتقلت من القروي

 2331سنة  %5181التزود بالماء عن طريق مصادر المياه الطبيعية مرتفعة بالوسط القروي، حيث انتقلت من 

سنة  %6388مقابل  2311ة سن %6981 . كما بلغت نسبة األسر التي تلج للماء الشروب2311سنة  %4583إلى 

بشبكة الصرف الصحي على المستوى  تبطةالمرالسائل، فقد انتقلت نسبة األسر  . وفيما يتعلق بالتطهير2331

 %8581بالوسط الحضري، انتقل هذا المعدل من و. 2311سنة  %5884إلى  2331سنة  %54الوطني،  من 

 خالل نفس الفترة. %8881إلى 
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 لبيئةالوزارة المكلفة با. 3
 

يجب تركيز الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة  تجاه الفئات المستضعفة خصوصا النساء التي 

تعد الموارد الطبيعية مصدر رزقهن األساسي وذلك بدعم قدراتهن في مجال تسيير واستغالل هذه الموارد. وهنا 

 التي تخص قطاع البيئة.  تكمن ضرورة إدماج بعد النوع االجتماعي في البرامج والمشاريع

1.5

 تقديمية   جذاذة. 1.1.5

 البيئةتنوع المهام الموكلة لقطاع 

تتلخص أهم المهام الموكلة لقطاع البيئة 
24

القانوني في مجال البيئة وفي تعزيز اإلطار المؤسساتي  

الذي يشكل وكذا الحد من التلوث بكل أشكاله والتتبع المستمر للحالة البيئية، وووضع آليات مالئمة للمراقبة 

إدماج البعد البيئي في البرامج التعليمية وخطرا على صحة الساكنة، وأيضا تحسين ظروف عيش السكان 

مجال تدبير الدولي في وأخيرا تطوير التعاون اإلقليمي والمعلومة، ووالتكوينية وفي المجاالت المتعلقة بالبحث 

 البيئة.

 339إلى ما يقارب  2013البيئة سنة وصل عدد الموظفين بقطاع فيما يخص الموارد البشرية، فلقد و 

(. وفيما 1بالمائة من مجموع الموظفين )انظر الملحق رقم  44.84امرأة، أي ما يقارب  152من بينهم ، موظف

ير الموارد البشرية، فإن هذا القطاع ممثل في الشبكة يخص الجهود المبذولة لدمج بعد النوع االجتماعي في تسي

 البين وزارية إلدماج المساواة بيم الجنسين في الوظيفة العمومية.

 لحقوق اإلنسان معياريال اإلطار. 2.1.5

بانخراط المغرب في آليات جديدة لحماية البيئة، من بينها على وجه  2313-2312تميزت الفترة  

ويا" حول الولوج للموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع )مصادق عليه من طرف الخصوص، بروتوكول "ناغ

والبروتوكول حول (، 2313ماي  21المستشارين في ومن طرف مجلس  2313فبراير  12مجلس النواب في 

واحل للمناطق الساحلية بالمتوسط، والبروتوكول اإلضافي التفاقية الشراكة من أجل حماية س جالتسيير المندم

بشأن إحداث صندوق دولي للتعويض  2333الشرقي من التلوث، وبرتوكول  -ومياه المحيط األطلنتي الشمالي

 عن األضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات...

وانسجاما مع التزامات المغرب على الصعيد الدولي في مجال البيئة،  فقد تم إغناء اإلطار الوطني للبيئة  

 99-12مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون إطار رقم  2312ة، حيث شهدت سنة والتنمية المستدام

يدمج المبادئ بمثابة ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة والذي يضفي سندا قانونيا على مضامينه و

قبلية للسياسات . ويهدف هذا الميثاق إلى تحديد التوجهات المستااللتزامات التي ينادي بها الميثاقوالحقوق و

أيضا  2312وتميزت سنة  التنمية المستدامة.وبرامج متعلقة بحماية البيئة والعمومية عبر وضع استراتيجيات 

 المتعلق بتسييرالنفايات والتخلص منها. 33-28من القانون  42بتعديل المادة 

2.5

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية .1.2.5

التنمية المستدامةوالميثاق الوطني للبيئة   

  أطلق قطاع البيئة أشغال تحضير اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تندرج في إطار تفعيل

 الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى:

 تحليل وضعية التنمية المستدامة بالمغرب حسب المعايير الدولية؛ 

                                                 
24

 ، أصبح قطاع البيئة وزارة مكلفة بالبيئة تابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.2313أكتوبر  13بعد تعيين الحكومة الجديدة يوم   
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  تعبئة وإشراك الفاعلين في القطاع العمومي والخاص في اإلستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة

 من خالل وضع مسلسل تشاوري وحكامة  تشاركية.

 فعالية االنجازات في المجال االقتصادي لرفع من وتيرة ا توفير اإلمكانيات واألدوات الضرورية لتسريع

 واالجتماعي والبيئي؛

 وضع نظام تتبع وتقييم لإلنجازات الوطنية في مجال التنمية المستدامة على أساس المعايير الدولية؛ 

  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 2.2.5 

هادفة إلى إنعاش المساواة وتحسين ظروف عيش النساء، وقد يولي قطاع البيئة أهمية قصوى لألعمال ال 

 : وضع القطاع عدة برامج تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي
 

 يروم هذا البرنامج إلى وضع نظام للتزويد البرنامج الوطني لتأهيل المدارس القروية في المجال البيئي :

، والقيام 2333ة بالمرافق الصحية في غضون مدرسة قروي 8.131بالماء الصالح للشرب، وتجهيز 

مدرسة  1.653ولإلشارة، فقد استفادت  .بأنشطة في مجال التربية البيئية وتكوين األساتذة في هذا المجال

باإلضافة  2313مدرسة خالل سنة  146و مدرسة استفادت من البرنامج 992) قروية من هذا البرنامج

 في طور االستفادة(. 533إلى 

 يهدف هذا البرنامج إلى تجهيز مج الوطني إلعادة التأهيل البيئي للمساجد والمدارس القرآنيةالبرنا :

مؤسسة دينية  2.333. وقد استفادت حاليا 2333مؤسسة دينية بنيات الماء والتطهير في غضون  8.513

ة في مقرر 136في طور التجهيز،  و 125ومسجد ومدرسة قرآنية مجهزة،  1.142من هذا البرنامج )

 (.2313نهاية 

 وتهدف هذه اإلستراتيجية، بشراكة مع برنامج األمم إستراتيجية توظيف الشباب في الحرف الخضراء :

المتحدة للتنمية والتعاون الياباني، إلى دعم توظيف الشباب )النساء والرجال( بالجهات التي تعاني من 

ضراء، وفي الحرف المتعلقة بالبيئة مع الهشاشة  عبر تكوينهم  في كيفية إنشاء مقاوالت جد صغرى خ

 احترام مبدأ المساواة بين الجهات.
 

 مؤشرات النجاعة تقديمإعداد الميزانية و.  5.2.5

 حسب مقاربة النوع االجتماعي  البيئةتحليل ميزانية قطاع 

البيئةقطاع لبلغت الميزانية اإلجمالية المخصصة  
25

)هذا  درهممليون  5318318 مبلغ 2313برسم سنة  

منها موجهة لالستثمار  %89 ،(التعديل المسجل على مستوى ميزانية االستثمارالمبلغ يأخذ بعين االعتبار 

 للتسيير. %11و

ويظهر توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج، هيمنة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والذي استفاد  

من مجموع ميزانية استثمار القطاع(، يليها برنامج  %5186مليون درهم ) 266من ميزانية استثمار تقدر ب 

(. أما الميزانية المرصودة للدراسات %286والبرنامج الوطني للتطهير ) %1183تطهير المدارس والمساجد ب 

 من ميزانية القطاع. %2285مليون درهم، أي ما يناهز 13385فقد بلغت 

 توزيع ميزانية استثمار قطاع البيئة حسب البرامج

 الحصة من مجموع ميزانية االستثمار  ميزانية االستثمار المخصصة البرنامج

 %5186 266 البرنامج الوطني للنفايات المنزلية

 %1183 83 برنامج تطهير المدارس والمساجد

 %286 12 البرنامج الوطني للتطهير

 %2285 13385 دراسات

 %133 462 المجموع

 المصدر: قطاع البيئة

 

                                                 
25

 .2336االعتماد منذ سنة  تجدر اإلشارة إلى أن قطاع البيئة انخرط في نظام شمولية 
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حسب مقاربة النوع االجتماعي البيئةرات األهداف لقطاع حليل مؤشت  

إن قطاع البيئة ال يتوفر على مؤشرات أهداف.  لهذا، يجدر وضع مؤشرات مرقمة مرتبطة ببرامج  

القطاع وذلك من أجل قياس مدى تحقيق األهداف المسطرة. كما ينبغي لهذه المؤشرات أيضا أن تدمج بعد النوع 

ثيرات المتباينة على الساكنة المستهدفة(. على سبيل المثال، اقتراح مؤشرات تقيس أثر االجتماعي )حساب التأ

الرجال. والملوثات ومواد أخرى ضارة على الساكنة المستهدفة بما في ذلك أثرها على الصحة اإلنجابية للنساء 

وضع مجموعة من ومن أجل تحسين استقاللية النساء وإشراكهن في اتخاذ القرار في مجال البيئة، يجب 

المؤشرات التي تقيس مدى تقوية قدرات النساء في هذا المجال )على سبيل المثال نسبة النساء اللواتي يمكنهن 

الوصول إلى المعلومة البيئية(. كما يجب أيضا تطوير مؤشرات تعكس مدى مشاركة النساء في قضايا البيئة 

المتعلقة بحماية البيئة، الحمالت التحسيسية لفائدة النساء )على سبيل المثال نسبة مشاركة النساء في األنشطة 

القرويات بخصوص المشاكل المتعلقة بالبيئة، عدد النساء ذات تخصص جامعي في مجال البيئة، عدد النساء 

 المشاركات في أشغال التشجير واختيار أنواع األشجار، ...(.    

. تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع5.5  

   في إطار اإلستراتيجية الهادفة إلى حماية البيئة، حقق القطاع عدة انجازات من بينها:  

  ؛   2312سنة  %13إلى  2335سنة  %13من  السائل تطهيرالالرفع من مستوى الربط بشبكة 

  43وستصل إلى  2335سنة  %1مقابل  2312سنة  %28لى إالرفع من نسبة تطهير المياه العادمة% 

 اء أشغال محطات المعالجة التي هي في طور اإلنجاز؛بعد انته

 المياه المستعملة محطة لمعالجة 13نجاز إ. 

  وكذا بلوغ نسبة تجميع  2338قبل سنة  %44مقابل  %83الرفع من نسبة تجميع النفايات لتصل إلى

 ،2323في أفق  %133تقدر ب 

  8112قبل سنة  %51ة مع مقارن %28المراقبة إلى  النفايات انجاز مطارحالرفع من نسبة. 
 

 قطاع الطاقة. 4

  

تحسين من أجل  التدابير السياسيةالنوع االجتماعي في قطاع الطاقة، سياق االحتياجات و مراعاةشمل ت

لنساء في نسيج التنمية االقتصادية واالجتماعية. فباإلضافة لكونها وسيلة لتسهيل وتحقيق األهداف، وضعية ا

 ا في التنمية االجتماعية، االقتصادية والثقافية للمرأة في المجتمع. تعتبر الطاقة عامال أساسي

1.1

 الطاقة قطاع. جذاذة تقديمية ل1.1.1

الطاقة في اإلشراف على التدبير والنهوض بقطاع الطاقة وإعداد وتتبع اإلستراتيجية  قطاعتتمثل مهام  

اءات الالزمة لضمان التزود بالمواد الطاقية وتعميم استفادة الساكنة القروية والحضرية من الطاقية واتخاذ اإلجر

البترول وإنجاز قاعدة معطيات للقطاع وجمع المعلومات والغاز والطاقة وضمان حسن تسيير قطاعات الكهرباء 

 التخطيط الطاقي.دراسات اقتصادية ودراسات األثر من خالل إنشاء نظام للمراقبة ونجاز الالزمة إل

منهم نساء. غير أن  %3188موظفا،  119المعادن ووفيما يتعلق بعدد الموظفين، يشغل قطاع الطاقة  

 (.1)أنظر الملحق  %2381حصة النساء من مناصب المسؤولية ال تتجاوز

  معيارياإلطار ال 2.1.1

لتاسعة للجنة ، والدورة ا2333لسنة يعتبر الولوج إلى الطاقة من أولويات التنمية. وقد أكدت قمة األلفية  

على أهمية ضمان ولوج عادل،  2332والقمة العالمية للتنمية المستدامة لسنة  ،2331لسنة التنمية المستدامة 

 لمختلف مكونات الساكنة، لخدمات الطاقة الحديثة وبتكلفة معقولة.

عت السلطات العمومية في على الصعيد الوطني، ومن أجل ضمان تعميم الولوج لمصادر الطاقة، شر 

فاقا لبناء وتشغيل منشآت إلنتاج يفتح آ( والذي 13-39إنشاء إطار تشريعي جديد لقطاع الطاقة المتجددة )قانون 
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الخاصة، ويحدد للمبادئ والطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر متجددة بالنسبة لألفراد والمؤسسات العمومية أ

يهدف التصدير. إضافة إلى ذلك، وام القانوني المطبق بما في ذلك مجال التسويق العامة التي يجب أن يتبعها النظ

( المتعلق بالنجاعة الطاقية إلى الرفع من النجاعة الطاقية في استخدام مختلف مصادر 39-41اعتماد القانون )

ي التنمية المستدامة الطاقة، وتفادي التبدير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على االقتصاد الوطني والمساهمة ف

 (.2)انظر الملحق 

2.1

 االستراتجيات القطاعية ووضع السياسات  1.2.1

 ،إلى تعزيز تأمين التموين بالطاقة وتوفرها 2339تهدف السياسة الطاقية الجديدة المعتمدة في مارس  

 ميم الولوج إليها بتكلفة معقولة. وتع

باستكمال المخطط الوطني  2312اإلستراتيجية الوطنية للطاقة، تميزت سنة تفعيل في إطار استمرارية  

 ،ميكاواط 1433الذي مكن من إنشاء وحدات إنتاج إضافية بقوة و، 2312 -2338( PNAPللتدابير األولية )

 ار درهم.ملي 14وذلك بكلفة استثمار إجمالية بلغت 

تمثل النجاعة الطاقية موازاة مع تطور الطاقات المتجددة أولوية رئيسية في اإلستراتيجية الوطنية و 

، اإلطارفي هذا  .2333في أفق  %15و 2323من استهالك الطاقة في أفق  %12التي تهدف إلى توفير وللطاقة 

ساسية خصوصا في قطاع النقل، والصناعة تم إدماج تقنيات ومخططات للنجاعة الطاقية في جميع القطاعات األ

 من الطاقة. %93المباني الذي تستهلك أكثر من و

 مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء  2.2.1

وضعت الوزارة العديد من البرامج التي من شأنها االستجابة لحاجيات الساكنة القروية من حيث الولوج  

 المساهمة في تحسين ظروف عيشها.ومن اعتماد هذه الساكنة على خشب الغابة  إلى الكهرباء، وذلك للتخفيف

 البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 

الماء الصالح للشرب من خالل البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي ويهدف المكتب الوطني للكهرباء  

مليار درهم. وقد ساهم تحسين نسب الولوج  185قرية سنويا بتكلفة سنوية تبلغ  1533رب اإلى كهربة ما يق

للكهرباء في العالم القروي في الرفع من نسبة تمدرس الفتيات وارتفاع نسبة األسر القروية المتوفرة على معدات 

 كهربائية منزلية وتحسين مداخليها من خالل تطوير أنشطة جديدة. 

 د للطاقة دمج لتطوير استعمال بقايا النباتات كمورنالبرنامج الم

 في إطار هذا البرنامج، تم إنجاز مشروعين:  

 الوكالة األلمانية للتعاون الدولي مشروع توزيع الغاز الحيوي في منطقة سوس ماسة بالتعاون مع GIZ 

األفران : يهدف هذا المشروع المرتكز على توزيع والمجلس الجهوي لالستثمار الفالحي  لسوس ماسة

قية منزلية جديدة لسكان العالم القروي، كبديل لمختلف مصادر الطاقة التقليدية لتوفير موارد طا الفالحية

)الخشب والفحم والوقود...الخ( المستخدمة في أغراض الطهي واإلضاءة والتدفئة وإنتاج القوة المحركة 

وذلك بهدف التخفيف على القطاع الغابوي، خصوصا شجر أركان الذي يستعمل كمصدر رئيسي للطاقة 

 لعالم القروي. في ا

 لتنمية المتجددة والنجاعة الطاقية لبشراكة مع الوكالة الوطنية  مشروع التحديث الطاقي للحمامات

حمام عمومي وذلك  143المعادن والوكالة الفرنسية للتنمية  والذي مكن من تحديث وووزارة الطاقة 

خلق مناصب شغل وبهدف تقليص طلب قطاع الحمامات من الحطب ومصادر الطاقة األحفورية 

 .استثمارات محليةو

 

 



63 

 

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة5.2.1

بلغت و درهم، مليار  2,8ما يناهز 2313بلغت الميزانية العامة لوزارة الطاقة والمعادن برسم سنة  

االستثمار لنفقات الموظفين بينما بلغت ميزانية   57,8%مليون درهم خصص منها  808,66ميزانية التسيير

مليار درهم.  52,1 الميزانية الذي بلغ ما يعادل مع األخذ بعين االعتبار الخفض في درهم مليار  1,99

، يستفيد القطاع من موارد مالية أخرىالميزانية المخصصة لقطاع الطاقة وباإلضافة إلى
26.

استفادت مديرية و. 

 بلغت الميزانية( التعديل الذي عرفتهخذ  بعين االعتبار الكهرباء والطاقة المتجددة من ميزانية استثمار )دون األ

 درهم. 895 333

لوزارة الطاقةالخاصة بميزانية االستثمار  ومكن تحليل مؤشرات األهداف   
27  

 مؤشرات، 9من رصد 

أغلبها مؤشرات وسيلة ال تراعي بعد النوع االجتماعي. غير أنه من الممكن جعل بعضها يراعي بعد النوع 

 (.3)أنظر الملحق  عياالجتما

5.1

من  البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي مكن ،2312نهاية  إلى غايةو 2336في ته انطالق ذمن

. وعرفت سنة 2312 سنة %98836إلى  1995 سنة %18تحسين نسبة ولوج الساكنة القروية للكهرباء من 

أسرة من الولوج للكهرباء. وهكذا، بلغ   46.960مما مكن اءكة الكهربقرية بالشب 1.533حوالي ربط 2312

أي ما يعادل  ،قرية 35.600، حوالي 2312متم  في المستفيدة من الربط بشبكة الكهرباء القرىمجموع 

 قرية بالطاقة الشمسية. 3.663وحدة سكنية في  51.559تزويد أكثر من . فيما تم  أسرة 1.985.709

 تطور البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي  : 5مبيان   

 
  

 وزارة السكنى وسياسة المدينة. 5
 

الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها هي مسألة إلمام، والتزام ومسؤولية. وإن تعزيز المساواة بين الجنسين  

طلب عمال جماعيا من مختلف األطراف المعنية والشركاء الذين صحيح أن الوصول إلى تمدن منسجم يت

حقهم في العيش الكريم، هدفا رئيسيا للتدابير المتخذة من ووالرجال واألطفال  ا النساءحقوق  ميعتبرون أن احترا

أجل تطوير الفضاء الحضري. ويستوجب هذا اعتماد تشريعات وسياسات وقوانين لحماية واحترام حقوق 

ن على أساس من المساواة مما يتطلب وضع ميزانية وبالتالي تخصيص موارد مالية مسؤولة اجتماعيا المواطني

وتأخذ بعين االعتبار الحاجيات المختلفة للساكنة المستهدفة، ووضع تسيير يضمن التوازن وديمومته بين 

 األولويات التي تخص الخدمات والمتعلقة بالنساء والرجال واألطفال.

                                                 
( %25)والمستفيدين (%55)المكتب الوطني للكهرباء  بين بشراكةتم ( مليار درهم 23الذي كلف )تمويل البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي على سبيل المثال فإن   26

 .(%23 ) المحلية الجماعاتو

. نفقات االستثمار تخص مؤشراتعلى فقات التسيير ولكن فقط ال تتوفر وزارة الطاقة على مؤشرات األهداف بالنسبة لن  27

2336 
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1 3

 .  جذاذة  تقديمية1.1.3

لكي تقوم بالمهام المنوطة بها، تتوفر وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 
28

موظف،  1.849على  

 وضعسياسة الوطنية للسكن وإعداد وتنفيذ ال مهام فيهذه الجلى تتو(. 1نساء )انظر الملحق  ممنه 37,69%

تطوير و ضبط السوق العقاريةو وتحسين ظروف السكن ،واإلستراتيجيات لفائدة السكن االجتماعيالتدابير 

 .في القطاع مواكبة الفاعلين، ومقاربة الجودة في مجال العقار

 . اإلطارالمعياري لحقوق اإلنسان2.1.3

ومع تنامي الوعي . الدوليةاآلليات ن مجموعة من عبر السني إن    

 على المستوى الدولي بضرورة ضمان هذا الحق، انخرطت أليات أخرى في هذا المسعى. ونخص بالذكر

الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  العهدالعرقي والمعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز 

 . اقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأةالتفكذا اوالثقافية و

من  24المرمى قد توجت أهداف األلفية للتنمية هذه الترسانة القانونية بإلزام المجتمع الدولي ببلوغ و

 .2323، والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال السكن الذي ال يستجيب لمواصفات السالمة في أفق الهدف السابع

 الوطني، يشير الدستور الجديد إلى حق الولوج المتساوي للسكن للمواطنين والمواطنات.  وعلى المستوى

2 3

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.3

خمسة محاور استراتيجية تهم تحسين إلى  2316- 2312تتفرع إستراتيجية عمل الوزارة برسم سنتي   

أساليب التخطيط الترابي ومأسسة التقائية السياسات العمومية وتفعيل سياسة المدينة وتخفيض العجز السكني 

 : كالتالي 2312تتلخص اإلنجازات الرئيسية لبرنامج العمل لسنة ووتأهيل وتأطير القطاع. 

 ائية السياسات والبرامج القطاعية : تم تحقيق العديد من تحسين أساليب التخطيط الترابي ومأسسة التق

وثيقة تعمير، واستكمال أربع دراسات استراتيجية متعلقة بإعداد التراب  11اإلنجازات والمتعلقة باعتماد 

من أجل إعادة  ةوتامنصورت، وانجاز خبر الوطني، وإرساء برنامج تحفيزي بالنسبة للمدن الجديدة تامسنا

 الوكاالت الحضرية.... تأهيلو تموقع

  الوطنية األولى حول سياسة المدينة واعتماد  بتنظيم المناظرة 2312تفعيل سياسة المدينة: تميزت سنة

مرجعية لذلك، وتوقيع مذكرتي تفاهم إلحداث قطبين حضريين متكاملين ... وباإلضافة إلى ذلك، تجدر 

المدينة، والتي يبلغ  ةشاريع األولى في إطار سياساإلشارة في هذا الصدد إلى إعطاء االنطالقة إلنجاز الم

 مليار درهم. 8,9 بالمملكة، بغالف مالي إجمالي يقدر ب جهة 14مشروع موزعين على  23عددها 

 منها وحدة سكنية اجتماعية  13.333، تم إعطاء الترخيص لبناء 2312تخفيض العجز السكني: في سنة

برنامج مدن بدون  أسرة في إطار 22.183تمت إعادة إسكان وحدة تم الشروع في انجازها، كما  33.333

أسرة قاطنة بدور  4.668أسرة، وإطالق األشغال لفائدة  6.883صفيح، وكذا البدء في العمل إلعادة إيواء 

 درهم(. 143.333آيلة للسقوط، وتبسيط مسطرة تسويق المنتوج السكني ذات قيمة منخفضة )

 وإحداث ملحقة 2312نصوص قوانين في دائرة المصادقة سنة  13راج تأهيل وتأطير القطاع عن طريق إد ،

مقاولة  113مقاولة جديدة، وإعادة تصنيف  68للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، وتصنيف 

 معيار جديد. 33أخرى، وتبني 

  في هذا اإلطار، بإحداث اللجنة الوطنية  للرصد وال2312تعزيز الحكامة : تميزت سنة ،( تتبعCNS )

وبحصول ستة وكاالت  ،(، وبالتدقيق الداخلي على مستوى الوكاالت الحضريةCLSواللجان المحلية للتتبع )

، باإلضافة إلى الشروع في التدقيق التنظيمي والهيكلي للوزارة، واعتماد ISOحضرية على شهادة الجودة 

 ت الحضرية ...من قبل الوكاالالصفقات العمومية  تدابير جديدة تتعلق بإسناد

                                                 
ة المدينة إلى وزارتين: وزارة السكنى وسياس 2313أكتوبر  13يتعلق األمر بعدد موظفي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة التي قسمت بعد تعيين الحكومة الجديدة يوم 28

 ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. 
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 :في ما يليوفيما يخص البرامج المرساة، تتلخص إنجازاتها 

أسرة من برامج محاربة األحياء الصفيحية،  362.319 استفادت حتى اآلن، ما يقارب صفيح: برنامج مدن بدون

 عند%3إلى  2334سنة    %8,2مما ساهم في تراجع نسبة ساكنة هذه األحياء من مجموع ساكنة الحواضر من 

مدينة  48بفضل القضاء على السكن الصفيحي في  %18قد بلغ حاليا معدل انجاز البرنامج و. 2313متم يونيو 

 . 2334سنة  جمدينة مبرمجة منذ انطالق البرنام 85من أصل 

  643إبرام ، تم 2313وإلى حدود متم يونيو في إطار هذا البرنامج : درهم 231.111 بقيمة برنامج السكن

قد وسكن،  311.215مشروع تهم  533بلغ عدد المشاريع المرخصة و. يةسكنوحدة 1.162.218بناء  اتفاقية تهم

 .وحدة  سكنية 313.594أي ما يعادل  مشروع 412ل انطالقة األشغال عطيتأ

بدأت األشغال في بناء ، 2313إلى غاية متم ماي و 2338منذ سنة درهم:  111.111قيمة ب برنامجالسكن

األشغال قد تميزت األشهر الستة األولى من السنة الجارية بإتمام ووحدة منجزة.  22.411ا ، منهمسكن 52.912

 درهم. 143.333بقيمة  مسكن1.315في 

، تهم العمليات المبرمجة ترميم وتقوية هياكل البنايات الممكن ترميمهابرنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار: 

وخالل الفترة  .مباني، وكذا منح مساعدة مالية مباشرة لألسر المتضررةوالتخفيف من الكثافة السكانية بهذه ال

 1,3أسرة من تحسين ظروف سكنها، بمبلغ مالي إجمالي ناهز  51.366، استفادت 2313و 1999الممتدة ما بين 

 .من ميزانية الدولة مليار درهم

أسرة من تحسين  1.331.363دت استفا، 2313-2332خالل الفترة  :برنامج تأهيل األحياء الناقصة التجهيز

  ظروف سكنها.

 األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء 2.2.3

إن األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي في السياسات والبرامج السكنية في المغرب يواجه إشكالية  

 مدن بدون صفيح، والعقار، واالستفادة من برنامج متعلقة بنقص في المعلومات الدقيقة حول ولوج المرأة للسكن

... الخ. وإدراكا منها باألهمية القصوى لوضع نظام معلومات يراعي بعد النوع االجتماعي، والذي من شأنه أن 

يمكن من وضع برامج تلبي الحاجيات المختلفة لجميع فئات الساكنة المستهدفة ويضمن مبدأ المساواة في 

راكة مع منظمة األمم المتحدة للنساء، الحصول على سكن الئق، تعمل وزارة السكنى وسياسة المدينة حاليا،بش

على إطالق بحث ميداني لتقييم أثار برامج محاربة السكن الغير الالئق على الظروف المعيشية لألسر المستفيدة.  

من شأنها تقييم أثار برامج محاربة السكن غير الالئق  مدققةوسيمكن هذا البحث من الحصول على معلومات 

 النوع االجتماعي.بعد ألسر بمنظور يراعي على األحوال المعيشية ل

ويهدف هذا البحث إلى تقييم أثار برامج محاربة السكن غير الالئق )األحياء الصفيحية واألحياء الغير  

قانونية( على األحوال المعيشية لألسر، مما سيمكن من تقييم الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية 

بل هذا البحث والتي تتكون  من المستفيدين من البرامج المرساة باإلضافة أيضا  إلى غير للساكنة المستهدفة من ق

المستفيدين وكذا شهادات من ساكنة المناطق القروية )الموطن األصلي للساكنة المعوزة(. وهكذا، يشمل البحث 

 %51ومستفيدة الأسرة( من األسر غير  2.633 )حوالي %43أسرة منها  6.333الميداني عينة من حوالي 

 من األسر المستفيدة.( أسرة 3.433 )حوالي

كما سيمكن هذا البحث أيضا من تقييم الظروف المعيشية للرجال والنساء والفتيان والفتيات في البيت  

بفضل المعلومات التي سيوفرها البحث المذكور، سيتم تحديد طبيعة الولوج إلى المرافق االجتماعية، ووالمجتمع. 

ملكية وإلى الموارد بشكل عام ... وسيساعد هذا البحث أيضا على فهم أفضل لآلثار المتباينة لبرامج وإلى ال

)رجال ونساء وفتيات  على هشاشة األسر ومختلف أفرادهاالوقاية وإعادة تأهيل ومحاربة السكن غير الالئق 

معلومات التي سيوفرها هذا البحث إلى الثروة ... وبهذا، ينبغي أن تؤدي ال خلقوفتيان( ومستوى عيشها وإمكانية 

تعديل برامج محاربة السكن وإنتاج مجموعة من المؤشرات للمساعدة على اتخاذ القرارات بخصوص توجيه 

رجال، وانتظارات مختلف مكونات الساكنة من نساء، ووالتي تأخذ بعين االعتبار احتياجات  قالغير الالئ

 فتيان.وفتيات، و
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 انيات وتقديم مؤشرات النجاعة . إعداد الميز5.2.3

 ودرهم أ ونملي 899,97ته قيم، ما 2313برسم سنة السكنى لقطاعبلغ الغالف المالي المخصص 

مليار 2,4يقارب إلى ما  ميزانية القطاع فعترتواالندماج الحضري  صندوق التضامنتخصيصات  باحتساب

 . 2313برسم سنة  درهم

 السكنى المرصودة لوزارةالميزانية اعتمادات 

 % )مليون درهم(المالية االعتمادات  

 1,08 25,9 التسيير

 36,4 874,03 االستثمار

 62,5 1500 والتكامل الحضريصندوق التضامن للسكن

 100 2394,63 المجموع العام
 المصدر: مديرية الميزانية، وزارة االقتصاد والمالية       

مج ذات األولوية لدى قطاع السكنى، أعطت  المالية المرصودة للبرااالعتمادات وبخصوص 

 393,5والتأهيل الحضري والتي استفادت من  قأهمية أكبر لبرامج إعادة هيكلة السكن الغير الالئ 2313ميزانية

مليون درهم للبرنامج االستعجالي  12مليون درهم فقط لبرنامج مدن بدون صفيح و 233مليون درهم مقابل 

يق. وقد تم تعزيزالموارد المالية باالعتمادات الممنوحة من قبل صندوق التضامن للسكن وإعادة تأهيل النسيج العت

مليون درهم لبرنامج إعادة هيكلة السكن  251، تم رصد 2313سنةالحضري. فبرسم النصف األول مناالندماج و

 مليون درهم للبرنامج األخير. 43مليون درهم لبرنامج مدن بدون صفيح و 132، وقغير الالئ

ما يقارب أربع مؤشرات بالنسبة  هايبلغ عدد مجموعة من مؤشرات األهداف بتحديد وزارة ال قد قامتو

مؤشرا بالنسبة لميزانية االستثمار. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع  143أكثر من مقابل  ،لميزانية التسيير

صة بمصالحها. وبالنظر إلى الخا المديريات التابعة لوزارة السكنى قد حددت مجموعة من مؤشرات األهداف

هذه حددت ، فقد مديرية السكن االجتماعيوالشؤون العقاريةاإلشراف عليها على مستوى يتم  أهمية البرامج التي

مؤشر 12بيحظى برنامج "مدن بدون صفيح" بمفرده لكل برنامج. وأكبر عدد من مؤشرات األهداف األخيرة 

ثالث جهات في الجنوب ) أهداف على المستوى الجهويؤشرات إضافة إلى ذلك، فقد حدد القطاع عدة م. هدف

 . (الكويرة -سمارة وجهة واد الذهبلا -الساقية الحمراء وجهة كلميم-بوجدور-وهي جهة العيون

وفيما يتعلق بإمكانية جندرة المؤشرات والتي حددت أهميتها في مراعاتها لبعد النوع االجتماعي 

األشخاص المستفيدين من زارة الوصية، فإن تلك المتعلقة بميزانية التسيير كعدد وتطابقها مع المهام المنوطة بالو

 تجدر اإلشارة إلى أن بعض مؤشراتيجب جندرتها.و النقل وكذا عدد األشخاص المستفيدين من دوراالصطياف

ط وس أن تكون مصنفة حسب النوع وحسب يجبنوع االجتماعي وتراعي بعد اللميزانية االستثمار  األهداف

بحث فإن ال ،في هذا السياقو(. 3)انظر الملحق  لتدخل الدولة في هذا القطاع مثلوذلك من أجل تقييم أاإلقامة 

ثار برامج محاربة السكن غير الالئق على الظروف المعيشية لألسر آالذي يهم تقييم والميداني المرتقب 

بذلك ستساعد على اتخاذ وجب تتبعها سنويا المستفيدة، من شأنه أن يحدد مجموعة من مؤشرات النجاعة والتي ي

 القرارات بخصوص توجيه البرامج السكنية من أجل األخذ بعين االعتبار احتياجات المتباينة للساكنة المستهدفة.

5 3

حيازة الوضعية القانونية ل هو ، يبقى التملك2311حسب التقرير السنوي للمؤشرات االجتماعية لسنة  

 ٪ لجئوا لالستئجار.22,7٪ من األسرالحضرية مالكة لمساكنها مقابل65,5المسكن األكثر انتشارا، حيث أن 

 1,4ومن جهة أخرى، شهدت الكثافة السكنية في المناطق الحضرية تحسنا ملحوظا لتستقر في 

لى الخدمات االجتماعية . أما بالنسبة للولوج إ1982سنة  2,1و 1994سنة 1,8 مقابل ،2311)فرد/غرفة( سنة 

على التوالي، تستفيد من  %96,5و %98,5األساسية، فجميع األسر في المناطق الحضرية تقريبا، أي ما يناهز

من األسر في المناطق الحضرية  %89,3ربطها بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب كما تم ربط ما يقارب

 %4888من األسر تم ربطها بالكهرباء، فإن  %8882من أن بشبكة الصرف الصحي. وفي المقابل، وعلى الرغم 

من هذه الساكنة يلجون إلى مصدر  %6981فقط تم ربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي مع أن 

 مياه محسن.
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وبخصوص التمويل، فقد عرفت القروض المضمونة من طرف فوكاريم خالل النصف األول من سنة  

قرض خالل الفترة  1.111قرض مقابل  1.318، أي 2312رنة مع نفس الفترة من سنة ، ركودا بالمقا2313

قرض في  898قرض مقابل  1.119بلغت  2313 و. غير أن الحصيلة الشهرية ليوني2312من سنة ويوني -يناير

 ، بلغ عدد المستفيدين من ضمانة2313وإلى غاية متم يونيومنذ انطالقته و. 24%أي بزيادة  ،2312ويوني

 مليار درهم.   14أسرة بمبلغ إجمالي ناهز  93.621فوكاريم 

القروض المضمونة من طرف فوكاريم حسب النوع االجتماعي يالحظ طبقا للمعطيات الخاصة بتوزيع و

ضمانة هذا الصندوق بحيث أن حصة النساء ارتفعت بأكثر من نقطتين، من لأكثر فأكثر يلجأن أن النساء 

خالل نفس الفترة من السنة الجارية. وتبقى هذه  %5285إلى   2312من سنة  خالل النصف األول 5381%

هيمنة النساء المستفيدات من والتي تشير إلى  غشتالوضعية قائمة إلى حدود أخر اإلحصائيات المتوفرة لشهر 

 بالنسبة للرجال. %4181مقابل  %5283ضمانة فوكاريم بحصة تناهز 
 

 ستيكواللوج وزارة التجهيز والنقل. 6
 

، إال أن التوزيع غير المتكافئ لهاته والمواطنات لتوسيع شبكات النقل آثار إيجابية على حياة المواطنين 

أخذ والتي ت ،المتعلق بالنقلالتخطيط وضع كما يواجه  الجنسين.بين  الالمساواةاآلثار يمكن أن يزيد من تفاقم 

مما غياب المعطيات اإلحصائية المفصلة، ، حتية للنقللبنيات التاخدمات وكذا للالمرأة  ولوجبعين االعتبار 

تحديد مدى استفادة المرأة من الفرص المتاحة من تحسين خدمات النقل من حيث الحصول على  معه يصعب

  . والعملالتعليم والرعاية الصحية 

 لحقوق اإلنسان معياريجذاذة تقديمية للوزارة واإلطارال . 1.2

 واللوجيستيك زارة التجهيز والنقلووضعية المرأة في .  1.1.2

واللوجستيك وزارة التجهيز والنقل عنىت 
29
النقل  وسائلتنفيذ وتنسيق سياسة الحكومة المتعلقة بمختلف ب

البحري والجوي(. وتعمل الوزارة من جهة على إنشاء البنيات التحتية والحفاظ عليها وكذا و السككيو )الطرقي

والموانئ والمطارات  السيارةواكبة اإلقالع االقتصادي )الطرق والطرق نجاز األشغال العمومية من أجل مإ

 طار مهام الوزارة إعداد وتنسيق سياسة الحكومة بشأن السالمة الطرقية.إيدخل في كما والسكك الحديدية(. 

 1585موظف وموظفة من بينهم  6838على  واللوجستيك ولتنفيذ مهامها، تتوفر وزارة التجهيز والنقل 

في الشبكة  عضووزارة ال أن(. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد 1نظر الملحق أ% )23نسبة تصل إلى بة، أي امرأ

 (.1ة )أنظر الملحق وزارية للتشاور بخصوص إدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومي-بين

 لحقوق اإلنسان . اإلطارالمعياري 2.1.2

ة سن المغربالتي اعتمدها وجميع أشكال التمييز ضد المرأة  من اتفاقية القضاء على 14تجعل المادة  

في ساس ألهم التدابير الهادفة لتحسين وضعية المرأة القروية. وتكمن هذه األهمية األوزارة حجر ال، من 1919

يات في لدور الحاسم الذي تلعبه البنيات التحتية للنقل في التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث تمكن النساء/الفتا

وبالتالي االستفادة من الخدمات في مجال  ،المناطق القروية من الوصول إلى المرافق االجتماعية األساسية

من أجل تحقيق معظم  ارئيسي والتعليم، ومحواألمية. وفي نفس السياق، تعتبر الوزارة فاعال التكوينالصحة، 

 .(2)أنظر الملحق  2315في غضون سنة أللفية اأهداف 

 جهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي.ال2.2

 السياسات واالستراتيجيات القطاعية وضع   1.2.2

 واللوجيستيكلضمان استمرارية اإلجراءات المتخذة وفق مقاربة مبتكرة، قامت وزارة التجهيز والنقل 

على ثالث محاور هذه األخيرة ترتكز . و2316و 2312بوضع إستراتيجية عمل جديدة للفترة الممتدة ما بين 

                                                 
 ، أصبحت وزارة النقل والتجهيز تسمى وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك.2313أكتوبر  13بعد تعيين الحكومة الجديدة يوم  29
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تحسين جودة وسالمة خدمات النقل وتعزيز الشفافية ورئيسية وهي: القدرة التنافسية والتنمية المستدامة والمنصفة 

 وفيما يلي جرد ألهم اإلنجازات التي تم تحقيقها بالنسبة لكل محور: والحكامة الرشيدة والنجاعة في قطاع النقل.

 يندرج هذا المحور في مسلسل األوراش الكبرى التي  قدرة التنافسية والتنمية المستدامة والمنصفةال :

يسعى المغرب إلى انجازها والتي تهم جميع القطاعات بما في ذلك البنيات التحتية للنقل )الطرق والطرق 

 السيارة والسكك الحديدية:

  كلم من الطرق السريعة. فيما  633كلم من الطرق و 433، ستعمل الوزارة على إنهاء لقطاع الطرقبالنسبة

رفع نسبة ربط الساكنة القروية الذي مكن من ويتوقع استكمال البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، 

يتم حاليا العمل  ،. وفي نفس السياقعند نهاية البرنامج% 83إلى  2335 سنة% 54من بالشبكة الطرقية 

الوزارة على استكمال الدراسة عمل  ثالث للطرق القروية. وتجدر اإلشارة كذلك إلىعلى إعداد البرنامج ال

ستقوم الحكومة بإجراء الدراسات الخاصة بمشروع  ماك ورزازات(.-المتعلقة بإنشاء نفق تيشكا )مراكش

لياته، المخطط الوطني الثاني للطرق السيارة وآ رسمإنشاء الطريق السيار بين وجدة والحدود الجزائرية، و

. وتجدر اإلشارة إلى إعطاء 2315-2338برنامج  -وكذا استكمال تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار عقدة

بريل من العام الجاري، أكلم( في  143شغال بناء الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأسفي )االنطالقة أل

 مليار درهم. 484والذي خصصت له ميزانية قدرها 

  2316و 2312ستعرف الفترة الممتدة مابين ته، وتوسيع شبك قطاع السكك الحديدية تحديثوفيما يخص 

إطالق الدراسات بخصوص مده واالنتهاء من إنشاء خط القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، 

تثنية و، إحداث سكة ثالثة بين القنيطرة والدار البيضاءوالمساهمة في تطوير النقل اإلقليمي، وإلى مراكش، 

كهربة وإعادة تأهيل الخط السككي الرابط بين سيدي قاسم وطنجة، والخط السككي بين سطات ومراكش، 

تازة كمرحلة أولى(، وإعداد دراسات بخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية )بني  -وجدة )فاس-خط فاس

 .مالل وطنجة وتطوان، ... (

  استغالل المحطة في بدء ال، 2316-2312لفترة ،خالل ا، من المتوقعالموانئ والنقل البحريوعلى مستوى

، وبناء 3شغال بناء المحطة إعطاء االنطالقة ألو لميناء طنجة المتوسط من طرف شركة مرسى المغرب، 4

،وتوسيع عدة ... ( ،، والجرف األصفرغرب البحر األبيض المتوسط ،ورضوالنا ،موانئ جديدة )آسفي

، وإنهاء تحضير خطة إلعادة تأهيل (كادير،  والعرائش،  وسبها، وسيدي إفنيالداخلة، وطرفاية، وأ) موانئ

نجاز دراسات جديدة تخص موانئ الداخلة إقنيطرة المهدية، وخلق خطة لتطوير مهن إصالح السفن وميناء ال

 .والقنيطرة

 مخطط وطني يهدف إلى إعداد  2316-2312تم خالل الفترة ي، سالمطارات والنقل الجويبخصوص و

توسيع مطار مراكش ووالراشيدية، وطان طان (،  ،كلميموور، ضتطوير البنية التحتية للمطارات ) النا

مطار زاكورة، ولمطار محمد الخامس، وبناء محطات جديدة في كل من مطار فاس،  2و 1والمحطات 

 مطار محمد الخامس.بثالث ال مدرجالومطار بني مالل، باإلضافة إلى االنتهاء من 

 لتفعيل هذا المحور، قامت الوزارة بوضع عدة خطط، من شفافية والحكامة الرشيدة والنجاعةمحور ال :

نهج سياسة ومراجعة النظام التشريعي للقطاع، وبينها تلك التي ترمي إلى إعادة تأهيل قطاع النقل، 

خدمات  تحسينو تبسيط اإلجراءات اإلدارية،ومنح مزيد من السلط للمصالح الترابية، والالمركزية، 

تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترشيد اإلدارة واالنفتاح على القطاع الخاص، واالستقبال، 

 كفاءتهم المهنية.تعزيزوتعزيز الموارد البشرية و ،المثلى للموارد

 ا : تولي الوزارة أهمية قصوى لمسألة األمن وجودة الخدمات التي تقدمهمحور جودة وسالمة خدمات النقل

مختلف وسائل النقل. وهكذا، فإنها تهدف إلى دعم اإلستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير وضمان 

بالمؤسسات الخاصة لتعليم السياقة تعلق يالسالمة الطرقية المناسبة من خالل اعتماد دفتر تحمالت 

اتخاذ اإلجراءات ي، والسالمة الطرقية، وكذا مراقبة مراكز الفحص التقنالمرتبطة بومؤسسات التربية 

 . المميتة دارية لمناقشة أسباب حوادث السيراإلن الجالالالزمة إلنشاء 
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 االجتماعيلنوع واإلجراءات التي تستجيب لمقاربة ابرامج ال. 2.2.2

يعتبر توسيع شبكات النقل وتحسين جودة خدماته من أهم أولويات البرامج التي تم تطبيقها في مجال النقل  

هذا التوجه أهميته من الدور الحاسم للنقل )بنية تحتية ووسائل( في التنمية المستدامة، إذ يتعلق ويستمد بالمغرب.

األمر بقطاع ذوبعد اقتصادي واجتماعي. وبالتالي، فمن وجهة النظر االقتصادية، ال يمكن لالقتصاد الوطني أن 

ق السلع محليا في ظل غياب البنيات التحتية تسويويحقق اندماجه في االقتصاد العالمي، كما ال يمكنه إنتاج 

 ووسائل النقل.

-تطوير قطاع النقل نذكر تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية المسطرة لومن بين األهداف  

وذلك عبر تسهيل وصولها إلى البنيات التحتية  تقليص الفوارق بين المناطق القروية والحضريةوبالتالي، 

المتعلقة بالطرق القروية االستراتيجية تندرج  ،(.وفي هذا اإلطارأسواق...ارس والمستشفيات، األساسية )المد

 والنساء ،على ساكنة المجال القروي بصفة عامةوالتي كان لها أثر إيجابي  1995ة سن التي اعتمدها المغرب منذ

متعلقة بتعليم الفتيات، بحيث استفدن من تحسين ظروف عيشهن، خاصة تلك ال، الفتيات على وجه الخصوصو

 .للعالجات، الوالدة تحت إشراف طبي...والولوج 

، يعتبر إدراج بعد النوع االجتماعي في برامج توسيع الشبكة الطرقية )خاصة في المناطق بذلكو 

وفعالية السياسة كما تعكس نجاعة فائدة كبيرة لتلبية االحتياجات المختلفة للسكان المستهدفين،  القروية( ذو

يأخذ بعين االعتبار بعد يتعين على الجهات المعنية وضع نظام معلومات  ،لعمومية. ولتحقيق األهداف المتوخاةا

قدم معلومات عن ولوج المرأة لخدمات النقل )الحضري والقروي(، معززا ببحوث ميدانية ت النوع االجتماعي

 لطرق القرويةالوطني الثاني لبرنامج آثار ال)على غرار الدراسات التي همت تقييم  ثار برنامج الطرق القرويةآو

 .وبرامج الطرق السيارة، ...(

 النجاعة. إعداد الميزانية وجرد مؤشرات 5.2.2

2313برسم سنة  واللوجستيك بلغت الميزانية المخصصة لوزارة التجهيز والنقل 
30

1285مبلغا قدره  
31
 

الميزانية العامة للدولة، تليها  من %46تي: كاآل لوزارةلمصادر الميزانية المخصصة . وتنقسم مليار درهم

مصالح الدولة المسيرة بطريقة ف ،% (22%، ثم المؤسسات العمومية )26حسابات الخصوصية للخزانة بنسبة ال

 %(. 6مستقلة )

 

 2313 سنة لنقلوا لتجهيزوزارةا نيةاميز تمويل درمصا : 6مبيان 

 
  

والذي يأخذ بعين االعتبار اإلقتطاع من  مليار درهم 588مبلغا قدره  2313وقد بلغت ميزانية االستثمار لسنة 

نجاز المشاريع إللمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل  منها مليار درهم 1815تم منح ميزانية االستثمار، 

تم  كما. 2315-2313برنامج للفترة  -عة( في إطار عقدالمبرمجة )خاصة تلك المتعلقة بالقطار الفائق السر

لي أهمية كبيرة للصيانة والمحافظة ومليار درهم لفائدة مديرية الطرق التي ت 1824تخصيص غالف مالي بلغ 

مليون  133بما في ذلك مليون درهم(  313) وتهيئهامليون درهم(، وكذا توسيعها  153على الشبكة الطرقية )

                                                 
 

30
 .2315-2313المتعلق بالفترة إطار النفقات على المدى المتوسط بتحيين وزارة التجهيز والنقل قامت 

31
 يتعلق األمر بميزانية الوزارة مع التعديل الذي عرفته ميزانية االستثمار.  
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لطرق القروية. فيما بلغت ميزانية الدولة الممنوحة لشركة الطرق الوطني الثاني لامج برنخصصت للدرهم 

 مليار درهم. 1814السيارة للمغرب 
 

 واللوجستيك تحليل مؤشرات األهداف وزارة التجهيز والنقل

ثمار مؤشرا لألهداف مرتبطا بميزانية االست 41 الوزارةلتقييم مدى التقدم الحاصل في المشاريع، تعتمد  

2313سنةل
32

هذه  ىمستو الجتماعيعلىا علنوا بعد ةعاامر ملعد انظرو .بالنسبة للسنة الماضية ، وهونفس العدد

يم الجهود المبذولة من أجل تعزيز التكافؤ بين الجنسين في البرامج والخدمات الخاصة ي، يصعب تقالمؤشرات

 .(3نظر الملحق أاالجتماعي بعين االعتبار ) م يتعين وضع مؤشرات جديدة تأخذ بعد النوعت ومن .بقطاع النقل

 للقطاع لنتائجمؤشرات اأهم  تحليل. 5.2

 .(، ...تلعب البنيات التحتية للنقل دورا رئيسيا في تحسين ظروف عيش الساكنة )الصحة والتعليم والعمل 

االحتياجات  بين الجنسين، يجب وضع سياسات للنقل وللبنيات التحتية تراعي ةومن أجل تقليص الالمساوا

أجرى البنك األفريقي  ،ا الصددذوفي ه. المختلفة لجميع شرائح المجتمع )الرجال والنساء والفتيان والفتيات(

وقد للتنمية دراسة بهدف تقييم أثر تطبيق البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية على ساكنة المجال القروي، 

من جرد أهم ، 2313الذي نشر في أبريل  ،ي للطرق القروية ""تقريراالنتهاء من البرنامج الوطني الثان مكن

 ونذكر منها:  .مؤشرات األثر لهذا البرنامج على الساكنة القروية

 6186و 2338سنة  %65إلى  2335سنة  %54من  الرفع من نسبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية% 

. وقد مكنت هذه 2312% سنة 14إلى  ثم 2311سنة  %13، و2313سنة  %1381ثم  2339سنة 

 من الطرق القروية. 2312شخص سنة  2.634.333اإلنجازات من استفادة ساكنة تقدر بـ 

  سنة 385بدل  2312 سنة 3856 للولوج إلىتقليص نسبة التفاوت بين األقاليم بحيث ارتفع المؤشر التفاضلي 

 ؛2313 سنة 3851و 2331

 بنسبة  2313 سنة%، )ب( تخفيض تكاليف النقل 23لنقل بنسبة زيادة عرض خدمات النقل: )أ( تقليص وقت ا

 % للبضائع؛42ومسافرين % لل45

  إنجاز  %قبل61%، بحيث ارتفع وقت التمدرس العام من 83رفع نسبة تمدرس الفتيات القرويات إلى

 % بعده؛18المشروع إلى 

  ( 45% واألبقار بنسبة 2381سبة األغنام بن ارتفاع عددولوج أفضل للخدمات الصحية والخدمات البيطرية %

 %(؛31والماعز بنسبة 

  ؛2311 سنة% 281و 2313 سنة% 184بنحو 2338من سنة  زيادة فرص العمل ابتداء 

 ؛39دخل األسر بنحو زيادة% 

 وزارة الصحة. 7
 

شهد قطاع الصحة دينامية جديدة موجهة أساسا لتحسين جودة العرض الصحي والولوج إلى الخدمات 

إال أن الفوارق المتعلقة  ،ذا، فقد تم تحقيق انجازات مهمة خاصة في مجالي صحة األم والطفلالصحية. وهك

 ، تظل قائمة.بالنوع االجتماعي ومستوى المعيشة ومجال اإلقامة وتوفير البنية التحتية...

 لحقوق اإلنسان معياريواإلطار الجذاذة تقديمية حول قطاع الصحة .1.1

 جذاذة تقديمية .1.1.1

وضاع السياساة العمومياة فاي مجاال الصاحة وكاذا السياساة الوطنياة فاي           فاي  وزارة الصاحة   لى مهاام  تجت

ومان بايم مهاام الاوزارة أيضاا تتباع        .التقناي وأمجال األدوية والمواد الصيدلية، سواء تعلق ذلك بالمجاال التنظيماي   

ي مجااال الصااحة بالتشاااور مااع هااا المغاارب، وتحديااد خيااارات للتعاااون فاا فيالسياسااة الصااحية الدوليااة التااي يساااهم 

كما يسهر هذا القطاع علاى مراقباة عمال المهان الطبياة وشابه الطبياة والصايدلية وذلاك تطبيقاا           القطاعات المعنية. 

 .للتدابير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
                                                 

32
 التسيير.  بميزانية  ةمرتبطال ت األهدافمؤشرالوزارة التجهيز والنقل تفتقد  
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ل التنظيماي  بالهيكا اإلشاارة إليهاا    وتضم الوزارة نقطة ارتكاز للنوع االجتمااعي بمديرياة الساكان دون أن   

مناهضة العنف ضد النساء وزارة الصحة في الشبكة بين الاوزارات مان أجال    وحدة للقطاع. ويمثل المسؤول عن 

 المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية.

 لحقوق اإلنسان .اإلطار المعياري2.1.1 

كمكون أساسي انخرط قطاع الصحة في مجموعة من االتفاقيات الدولية والوطنية تهم قطاع الصحة 

عالية. ويعد  ةجودووذلحقوق اإلنسان وذلك بتوافق مع مهامه الهادفة إلى تأمين ولوج الساكنة لنظام صحي عادل 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية  العهدواإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

باإلضافة إلى الدستور الجديد الذي  ،را مرجعيا في هذا المجالالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطا

ينص على الحق في الولوج إلى العالجات األساسية والولوج المتكافئ للخدمات العمومية ويقر بذلك مجموعة من 

 المبادئ والمقتضيات التي قد تؤثر على تنظيم، وعمل، وحكامة المنظومة الصحية..

كما ينخرط أيضا في  المتعلقة بقطاع الصحة. أهداف األلفيةعلى تحقيق  جاهداالقطاع المغرب  يعملو

إضافة إلى ذلك، فإن المغرب قد أقر و. 2315مسلسل التشاور في إطار التفكير حول أولويات التنمية بعد سنة 

( والذي يهدف إلى 2315-2336بتوصيات البرنامج العالمي للصحة الحادي عشر لمنظمة الصحة العالمية )

وتترجم هذه  تعريف بمشاكل الصحة بالعالم والرهانات المنبثقة عنها مع اإلشارة إلى الوسائل لمجابهتها.ال

 .(2)انظر الملحق  ية االقتصادية واالجتماعية للبالدنمإرادة المغرب لجعل قطاع الصحة رافعة للتالمجهودات 

 عد النوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار ب2.1

 . السياسات واالستراتيجيات المتوخاة في مجال الصحة1.2.1

إن استراتيجية عمل وزارة الصحة تولي أهمية خاصة لجودة الخدمات وتحسين االستقبال في 

باإلضافة إلى ضمان الولوج المتكافئ للخدمات الصحية األساسية،  ،المستشفيات والمؤسسات العالجية العمومية

مع إعطاء األولوية للمناطق القروية والمعزولة. كما تركز أيضا  لةالمستعجالحاالت و الوالدةعند ة خاصة بصفو

تشجيع استعمال وعلى ضرورة تحسين الولوج إلى األدوية بالنسبة للفئات المهمشة عبر تخفيض أثمان األدوية 

 األدوية الجنيسة.

ر األولوية لتدخل القطاع. وفي هذا المجال، فإن األطفال من بين المحاووويعد خفض وفيات األمهات 

 1.333لكل  23تتمثل في خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى  2316األهداف المسطرة في غضون 

 والدة حية. 133.333لكل  53والدة حية وخفض وفيات األمهات إلى 

ة الخاصة بالحمل مجانية ومن أجل كشف بعض عوامل الخطر أثناء الحمل، أصبحت التحاليل لبيولوجي

حدة للتوليد وعند الحاجة، لدى مختبرات التحاليل التابعة لمستشفيات تتوفر على ولدى المراكز الصحية التي 

اإلحالة. كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهم توفير األدوية الحيوية، والكواشف الكيميائية باإلضافة إلى اقتناء 

 اكز الصحية التي تضم وحدة للتوليد.سيارة إسعاف لفائدة المر 51

مارس  13وفيما يخص التغطية الصحية، مكن إطالق مسلسل تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين في 

مثل مليون شخص حسب آخر اإلحصاءات المتاحة )حاملي بطاقات وتوصيالت( مما ي 581من استفادة  2312

61 .من الساكنة المؤهلة 

نف ضد المرأة واألطفال تم تسجيل عدة انجازات لوزارة الصحة من بينها وفيما يخص محاربة الع

وحدة مدمجة للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، وإقرار مجانية شهادة الطب العدلي بالنسبة  18إحداث 

للنساء واألطفال ضحايا العنف إضافة إلى وضع دليل حول معايير موحدة للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا 

 العنف.

، تم تقديم الكتاب 2313يوليوز  3إلى  1وفي إطار المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش من  

ح إصالح النظام الصحي بالمغرب من خالل عرض المحاور الكبرى لإلصالح ماألبيض للصحة الذي يرسم مال

لتي تم إبداؤها في إطار برنامج والتي تأخذ بعين االعتبار اختالالت النظام الحالي وانتظارات المواطنين ا

مع إعطاء أهمية كبرى للمحددات االجتماعية للصحة. ويجب  2312بريل أالذي تم إطالقه في شهر  "انتظارات"

ثالث محاور أساسية: االشتغال على المحددات االجتماعية للصحة، والتقدم أن يرتكز هذا اإلصالح على 
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صحية برمتها )قطاع خاص وعام، نظامي وغير نظامي(. وفيما يخص التغطية الشاملة، وتدبير المنظومة الونح

حكامة قطاع الصحة، هناك ثالث ورشات أساسية يجب تفعيلها: الموارد البشرية للصحة،  والتعاقد التكاملي بين 

 الخاص، وإصالح النظام اإلعالمي.والقطاع العام 

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة2.2.1

 ت الصحة في ميزانية الدولةحصة نفقا

12831الصحةقطاع  بلغت مساهمة الدولة في تمويل 
33

من  5ما يقارب ) 2313مليار درهم سنة  

مليار درهم مخصصة لميزانية  2مليار درهم مخصصة لميزانية التسيير و 13831ميزانية الدولة( من بينها 

 . التي عرفت تعديالاالستثمار 

% من ميزانية وزارة 52 أي ما يعادل ،مليار درهم 6842ا يقارب ووصلت نفقات األجور إلى م 

من تسجيل ارتفاع  2313-2331ومكن تحليل تطور القروض المرصودة لوزارة الصحة خالل الفترة  .الصحة

% خالل هذه الفترة مع 132تجلى في تعزيز الميزانية المخصصة للقطاع ب مهم خالل السنوات األخيرة، 

 . %6وي يقدر ب سن وتسجيل معدل نم

 ميزانية االستثمار المخصصة حسب البرامج الصحية توزيع

بناء األهمية التي يحتلها  برنامج  2313يبين توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج الصحية لسنة  

ن مليو 868ما يعادل ، أي ستثماراال% من ميزانية  43الذي يستحوذ على ما يقارب  ستشفائيةالوتجهيز الشبكة ا

 درهم.

، فقد استفاد ةأولويذي وفيما يخص برنامج الصحة اإلنجابية وصحة الطفل والشباب والذي يعد برنامجا 

مسجال بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة  ،%9مليون درهم بحصة  18389من تمويل ميزانية االستثمار يقدر ب 

2312. 

يص ميزانية للمخطط الوطني للصحة في ونظرا لألهمية التي أعطيت لتنمية العالم القروي، فقد تم تخص

، مليون درهم( 42834) 2312مقارنة مع سنة  19186بزيادة ، أي مليون درهم 126المجال القروي تقدر ب 

 مليون درهم. 8188وذلك بفضل رصد ميزانية استثمار إضافية تقدر ب 

 تحليل مؤشرات النجاعة

 54مؤشرا من بينها  165صد ما يقارب ، من ر2313مؤشرات األهداف المرقمة سنة تحليل  مكن

ومكنت هذه الدراسة أيضا من رصد ضعف مؤشرات  .تخص ميزانية االستثمار 111تخص ميزانية التسيير و

. ولهذا من المهم إضافة مؤشرات جديدة يالنجاعة مع وجود مؤشرات تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماع

 (.3للقائمة )أنظر الملحق 

 أهم مؤشرات النتائج. تحليل 5.1

خالل السنوات األخيرة، تم تسجيل تحسن ملموس في بعض المؤشرات الصحية، خصوصا في مجال  

الفجوة قائمة فيما يخص توفر الموارد وتظل مؤشرات المتعلقة بالمواليد. الالطفل باإلضافة إلى وصحة األم 

 .ية األساسيةالبشرية من أطباء وممرضين وكذا فيما يخص البنية التحتية الصح

 التخطيط العائلي واستعمال وسائل منع الحمل

طفل لكل امرأة 589بداية الثمانينات منتقال من  ذيواصل المؤشر العام للخصوبة انخفاضه الذي سجل من

2313-2339طفل لكل امرأة سنة  282ليصل إلى  2334-2333سنة  285إلى 
34

سنة  1884. وبلغ هذا المؤشر 

 طفل لكل امرأة في المجال القروي. 281يقارب  ،في حين. الحضريفي المجال  2339-2313

                                                 

 
33

ر النفقات المتوسطة المدى . كما يعد من القطاعات النموذجية التي اعتمدت إطا2332تمادات سنة العتعد وزارة الصحة أول قطاع انخرط في شمولية ا

 . 2331سنة 
 .2313-2339الوطني الديموغرافي  مسحال 34
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% 63 إلى 1983% سنة 19وسائل منع الحمل، فقد سجلت ارتفاعا مهما من  وفيما يخص نسبة انتشار 

الوطني حول السكان وصحة بحث حسب النتائج األولية  للم 2311سنة  % 6184إلى و 2334 -2333سنة 

في المجال الحضري  %6889تويات متقاربة في المجالين القروي والحضري ). وتم تسجيل مس2311األسرة 

 %في المجال  القروي(.6585و

في كل من  ويبين تحليل هذا المؤشر حسب الوسيلة المستخدمة، انتشار وسائل منع الحمل الحديثة

، 2334وفي سنة . 2311بالنسبة للوسائل التقليدية سنة  %1386مقابل  %5681: المجالين الحضري والقروي

 .%52بلغ معدل استعمال وسائل منع الحمل الحديثة 

 181بالنسبة  للولب و 482بالمقابل، تبقى نسبة انتشار وسائل منع الحمل طويلة األمد جد ضعيفة: و

 .2334مقارنة مع سنة على التوالي 63و 22بتراجع يقدر ب  2311بالنسبة للتعقيم النسائي سنة 

 وفيات األمهات

لكل  112ت نسبة وفيات األمهات انخفاضا مهما خالل السنوات الخمس األخيرة، لتصل إلى عرف

، أي 2313-2339حسب نتائج التحقيق الوطني الديموغرافي  2313-2339والدة حية سنة  133.333

مع تسجيل فوارق  والدة حية( 133.333لكل  221) 2334-2333% مقارنة مع سنة 5381بانخفاض يقدر ب 

لكل  148والدة حية في المجال الحضري مقابل  133.333لكل  13 القروي:وين المجال الحضري مهمة ب

 والدة في المجال القروي.   133.333

وقد ساهمت مأسسة مجانية الوالدة في المستشفيات العمومية وتحسين مؤشرات تتبع الحمل والتكفل 

رغم أن النتائج المحصلة تبقى ضعيفة  هذه النتيجةبالعالجات االستعجالية أثناء الوضع بشكل كبير في تحقيق 

 . نجازات التي تحققها دول متقاربة اقتصادياإلمقارنة مع ا

 2311% سنة 1181وهكذا، وصلت نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل الوضع إلى 

جال الحضري في حين تصل إلى % في الم91. وتتجاوز هذه النسبة 2334نقطة مقارنة مع  9ما يقارب بزيادة 

 .2311سنة  22إلى  وصلت سبتهافإن ن بالنسبة للعالجات ما بعد الوالدة،% فقط في المجال القروي6281

من  9889 حيث أن ،ويؤثر مستوى تمدرس األم بشكل الفت على القرارات التي تخص تتبع الحمل

بالنسبة  1383الرعاية الصحية قبل الوضع مقابل  النساء اللواتي يحملن شهادة الدراسات الثانوية يستفدن من

 للنساء  اللواتي ال يحملن أية شهادة.

(، الصحراء %9181على الصعيد الجهوي، تم تسجيل أعلى نسبة في جهات البيضاء الكبرى )و

الحوز في المرتبة  -تنسيفت -(. وتتمركز جهة مراكش%9384زعير ) -زمور -سال -الرباط و(، 9381%)

 فقط. %6382بنسبة تصل إلى  األخيرة

(. ومن 2334سنة  %63على الصعيد الوطني ) %1386بلغت وفيما يخص المساعدة عند اإلنجاب، فقد 

في  %55في المجال الحضري مقابل  %9281المالحظ وجود فوارق مهمة بين المجال الحضري والقروي: 

 المجال القروي.

لى اتخاذها قرار الوالدة بمؤسسة صحية عوض وهنا أيضا يؤثر مستوى تمدرس األم بشكل كبير ع

بمستوى دراسي ثانوي فما فوق أنجبن  9984من النساء بمستوى دراسي ابتدائي و9384المنزل حيث أن 

 بالنسبة للنساء بدون شهادة.  6589صحة. وتنخفض هذه النسبة إلى البمساعدة مهني 

سباب المذكورة هي ألفإن أهم ا ،ؤسسات الوالدةوفيما يخص ثلث النساء اللواتي اخترن الوالدة خارج م 

في المجال الحضري مقابل  33من الحاالت ) 2381والتي تخص الوضع المفاجئوالوالدة السابقة ألوانها أ

1881 عن بعدالفي المجال القروي( و ( 2389المراكز الصحية( خصوصا في العالم القروي )2385 .)

فقط في  381في المجال القروي مقابل  181من الحاالت ) 685جات في كما تمت اإلشارة إلى تكلفة العال

من الحاالت أغلبها في المجال القروي  481المجال الحضري( باإلضافة إلى عدم توفر وسائل المواصالت في 

(488  389مقابل .)فقط في المجال الحضري 

ن بمساعدة قابلة مع تسجيل فارق ضئيل وضعن مولودهاته النسوة قد من ه 58أن إلى  وتجدر اإلشارة 

 في المجال القروي(. 5888في المجال الحضري و 52الحضري )وبين المجال القروي 
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 وفيات األطفال

ت نسبة وفيات األطفال أقل من سنة بنسبة تقلصا، حيث هوفيات األطفال والصبيان انخفاض واصلت

لكل  2888إلى  2333والدة حية سنة  1.333لكل  43األخيرة، منتقلة بذلك من  بع% خالل السنوات الس28

 .2311سنة  حية والدة 1.333

لكل  41وفيما يخص خطر وفاة األطفال أقل من خمس سنوات، فقد عرف تراجعا ملحوظا منتقال من 

 %. 35أي بانخفاض يقدر ب  2311سنة1.333لكل 3385إلى  2334-2333سنة  1.333

 لكل 21 منتقلة من 2311-2334خفاضا أيضا خالل الفترة حديثي الوالدة اننسبة وفيات  عرفتو

 13لأللف إلى  13من  ةووفيات المواليد المتأخر 2311لأللف سنة  1888إلى  2334والدة حية سنة  1.333

. ويبقى انخفاض هذا المؤشر مقرونا بتحسين صحة األم وبظروف الحمل والوالدة باإلضافة إلى مساهمة أللفل

 ة بصحة األم والطفل. بعض البرامج الخاص

. وهكذا تبلغ نسبة ويوضح التحليل حسب النوع لمعدل وفيات األطفال ارتفاعا أكبر في وفيات الذكور

والدة حية فقط  1.333لكل  2385مقابل  نفتيالوالدة حية بالنسبة ل 1.333لكل  3388وفيات األطفال دون السنة 

سن الخامسة ترتفع أيضا نسبة وفيات الصبيان بعشر نقاط فيما يخص وفيات األطفال دون و بالنسبة للفتيات.

والدة حية بالنسبة  1.333لكل  3582والدة حية بالنسبة للفتيات مقابل  1.333لكل  2585مقارنة مع الفتيات:

لكل  1489لوفيات حديثي الوالدة حيث تبلغ وفيات حديثي الوالدة  ةبالنسبوسجلت نفس المالحظة  للصبيان.

 بالنسبة للذكور.  2883حية بالنسبة للفتيات مقابل والدة  1.333

حيث تبلغ نسبة الصبيان ،ضيق التنفس الحادبارتفاع نسبة إصابة الذكور بمرض  جزئيا ويرتبط ذلك

بالنسبة للفتيات  كما تصل نسبة الذكور  1381مقابل  1484الذين يعانون من مشاكل في التنفس المعلن عنهم 

 بالنسبة اإلناث. 185مقابل  989اب رئوي حاد المشتبه بإصابتهم بالته

وتختلف نسبة وفيات األطفال حسب المستوى المعيشي والمستوى الدراسي لألم. وهكذا، فإن أطفال 

أي مستوى دراسي معرضون أكثر لخطر الوفاة. وعلى سبيل على أمهاتهم توفر الذين ال ت وفقيرة أالاألسر 

والدة حية بالنسبة ألطفال األسر الفقيرة  1.333لكل  3389ت األطفال دون السنة تصل إلى المثال، فإن نسبة وفيا

 2385أي مستوى دراسي )على أمهاتهم توفر بالنسبة لألطفال الذين ال ت 3188إلى وألطفال األسر الغنية(  1881)

 بالنسبة لألمهات اللواتي يحملن شهادة(. 

)نسبة تلقيح  التلقيحن طريق عيشة والوقاية من األمراض عقد ساهم تحسن ظروف المبصفة عامة، فو

)انخفاض مهم في نسبة  وكذا محاربة سوء التغذية (2311سنة  88شهر تصل إلى  23و 12األطفال مابين 

إلى  2334سنة  983معتدل في الوزن منواألطفال أقل من خمس سنوات الذين يعانون من انخفاض حاد أ

381  فيات األطفال والصبيان.في خفض و (2311سنة 

سنة  %2188وفيما يخص الرضاعة الطبيعية، فقد تم تسجيل تراجع في الرضاعة الطبيعية الحصرية )

( مع ارتفاع طفيف في نسبة األطفال أقل من خمس سنوات الذين استفادوا من 2334سنة  %31مقابل  2311

الرضاعة الطبيعية خالل الست أشهر . وينصح ب2311سنة  %9686إلى  تصلوالتي و الرضاعة الطبيعية 

ألنها تمكن من االستجابة للحاجيات الغذائية للرضع ومن الحد من وفيات حديثي الوالدة بما  ،من الحياة ىاألول

 .%23يقارب 

عدة  تحديات تحول دون تحقيق يواجه  قطاع الصحة بالمغرب رغم االنجازات المسجلة، فإنوبال  

ضعف فعالية ، والمجال القروي خصوصا في ةكفؤقلة الموارد البشرية الذكر، . ونخص بالاألهداف المنشودة

ات التحتية باإلضافة إلى يتشكل األمية والفقر ونقص البنوبعد المراكز الصحية.  ، باإلضافة إلىالنفقات الصحية

ع الخاص في قلة توعية الساكنة بالمخاطر المتعلقة بالصحة وكذا ضعف تدخل المنظمات غير الحكومية والقطا

وفي مجال تمويل الصحة، يالحظ تقديم الخدمات الصحية، عائقا كبيرا يؤثر بشكل سلبي على المنظومة الصحية. 

ارتفاع مستوى النفقات التي تتحملها األسر بشكل مباشر جراء ضعف التضامن المؤسساتي والتعاضد عند 

تعدد المتدخلين، فإن تصحيح هذه اإلختالالت  ونظرا ألهمية التحديات التي تواجه قطاع الصحة وأمام المرض.

يستوجب مشاركة جميع القطاعات التي يؤثر عملها على الصحة كالتعليم والماء والتجهيز واإلسكان.



75 

 

 

 التربية الوطنية . قطاع8
  

انخرط المغرب في دينامية تهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصرا أساسيا إلرساء  

التربية الوطنية قطاعلتنمية الشاملة.  وقد قامت ا لكامة ومفتاحأسس الح
35

في هذه  اأساسي ، باعتبارها فاعال

الدينامية، بتطبيق مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين تمدرس الفتيات وخاصة في الوسط القروي. 

التربوية غير فعالة  أهمها االرتفاع  ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من التحديات، والتي من شأنها جعل السياسات

الكبير لمعدالت الهدر المدرسي. ولذلك ال بد من إعطاء األولوية لهذه اإلكراهات مع الحفاظ على االلتزام الوطني 

 .من أجل ضمان تعليم جيد لجميع المواطنات والمواطنين

 لحقوق اإلنسان معياريللقطاع واإلطارال . جذاذة تقديمية1.1

 ذة تقديميةجذا 1.1.1

ويتعلق األمر  ،قامت وزارة التربية الوطنية بمجموعة من اإلصالحات المؤسساتية ،2333منذ سنة  

فضال عن  ،الالتمركز لجميع مؤسساتها، وإصالح مهامها اإلداريةوخاصة بإعادة تنظيم هياكلها والالمركزية 

اعلين الذين يشتغلون في النظام التربوي. ولهذا وذلك عبر التثمين المادي والمهني للف ،وضع بيئة مالئمة للتغيير

 قامت الوزارة بوضع هيكلة تنظيمية جديدة مع مراعاة التخفيض من عدد الهياكل المركزية.

األدوار المنوطة باإلدارات المركزية تتعلق أساسا بالتوجيه والتصميم على المستوى الوطني وإن المهام   

 من أجل تطوير النظام التربوي. 

من  2331سنة تم إنشاء األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،الالتمركزوإطار عملية الالمركزية  في 

نجاز عمليات البناء، إالتعليمية على المستوى الجهوي والخريطة المدرسية الجهوية وتحديد و الخرائط تحديد أجل

يذ عمليات المراقبة من أجل تقييم حالة وتجهيز المؤسسات التعليمية. وتقوم األكاديميات أيضا بتنف ،وتوسيع

 توفر الموارد الالزمة للعمل.والمؤسسات التعليمية، وجودة الصيانة 

ومن أجل مواكبة هذه الدينامية، تعرف الموارد البشرية تزايدا مستمرا مع حضور كبير للمرأة. وهكذا،  

 %43التدريس بالتعليم االبتدائي و ٪ من هيئة41حوالي  2313-2312تشكل نسبة النساء المدرسات خالل سنة 

بالثانوي التأهيلي . ومع ذلك، تبقى تمثيلية المرأة في مواقع صنع  % 34من هيئة التدريس بالثانوي االعدادي و

ولضمان إدماج بعد النوع  (.1القرار على المستوى المركزي والجهوي والمحلي جد منخفضة )انظر الملحق 

فريق وطني إلدارة بعد النوع االجتماعي داخل مديرية إحداث رة، تم االجتماعي في برامج عمل الوزا

تم تعزيز كل األكاديميات الجهوية للتربية  2313. وخالل سنة 2339االستراتيجية واإلحصاء التخطيطسنة 

والتكوين بفريق جهوي إلدارة بعد النوع االجتماعي من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين داخل األكاديميات 

 . جهوية للتربية والتكوين وجميع فروعها الجهويةال
 

 . اإلطار المعياري لحقوق اإلنسان2.1.1

وقع المغرب على معظم المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان التي تؤكد بدون استثناء على الحق في 

قوق االقتصادية الدولي الخاص بالح العهد، ووذلك في إطار مرجعية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،التعليم

واالعالن  أهداف األلفية للتنميةو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو ،واالجتماعية والثقافية

 ( والمنتدى العالمي للتعليم )دكار(...1993العالمي للتعليم للجميع )

 168و 31المادة  وعلى الصعيد الوطني، يعتمد البرنامج الحكومي في مجال التعليم في مضمونه على

التعليمات الملكية، وعلى النصوص يرتكز أيضا على من الدستور التي تخول لجميع المواطنين الحق في التعليم و

أولوية من بين األولويات األربعة للعمل النافع  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تجعل من التعليم

ح التعليم الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي البرنامج الحكومي. كما يعتمد على مقتضيات إصال

( الذي نص على إجراءات مهمة وشدد على أهمية إدماج المساواة بين الجنسين في 2312-2339االستعجالي )
                                                 

 .2313أكتوبر  13أصبح قطاع التربية الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وذلك بعد تعيين الحكومة الجديدة في 35
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-2312التكافؤ بين الجنسين وبتنفيذ المخطط الحكومي للمساواة نح الوزارة زملتجميع مكونات التعليم. كما ت

)انظر  والذي يهدف إلى ضمان ولوج عادل ومتساوي للفتيات والفتيان إلى نظام تعليمي ذي جودة عالية 2316

 .(2ملحقال

 . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.1

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.1

عتمد على ي، و2316-2313للفترة  للتنمية على المدى المتوسط اطخطم وزارة التربية الوطنية أعدت

تحسين جودة  و توفير الخدمات المدرسية مع مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص أربعة توجهات استراتيجية:

ضمان تدبير جيد للموارد البشرية وتعزيز قدراتها و تطوير حكامة النظام  التربويو المقررات التعليمية

الواردة  في الخطاب الملكي  التعليمات الملكيةشارة الى أنه يجب تعزيز هذه االستراتيجية بإل. وتجدر اهاومهارات

وأهداف  واقع المنظومة التربويةدقيق ل تشخيصالذي ركز باألساس على التعليم من خالل  2313غشت  23ل

 القطاع.

 من أجل واالقتصادي والثقافي في إطاره االجتماعيلى ضرورة وضع قطاع التعليم إ ويشير الخطاب

ا دعلى ذلك، إإضافة و التي يعرفها المغرب. في دينامية التنمية هاادماجلهدف تكوين وتأهيل الموارد البشرية 

جميع برامج التكوين والشعب مع متطلبات سوق الشغل وأهمية تشخيص واقع  مالئمةلى ضرورة إالخطاب 

ت وتحديد النواقص مع األخذ بعين االعتبار الميثاق الوطني للتربية المنظومة التربوية من أجل تقييم المنجزا

المتعلقة ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية  أيضا علىالخطاب  أكدا التقييم. وذوالتكوين كاطار مرجعي له

 المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.ب

 ساء. مراعاة المساواة بين الجنسين واستقاللية الن2.2.1

من أجل دعم وزارة التربية الوطنية في رغبتها في اكتساب القدرات المؤسساتية المستدامة التي تعتبر 

لحكامة النظام التربوي في تصميم وإعداد الميزانية وتسليم وتتبع وتقييم خدمات مبدأ المساواة بين الجنسين ك

ستراتيجيعلى المدى المتوسط  لمأسسة مخطط العمل االوضع مشروعين للشراكة من أجل تنفيذ التعليم، تم 

 :ب ويتعلق األمر  2312-2339المساواة بين الجنسين في النظام التربوي 

  الممول  مخطط العمل االستراتيجي، على المدى المتوسط،  لمأسسة المساواة بين الجنسينمشروع دعم تنفيذ

-2313خالل الفترة وأور 833.333بطار برنامج الدعم القطاعي لالتحاد االوروبي بميزانية تقدر إفي 

تعزيز وتكميل التدخالت التي أجرتها الوزارة مع شركائها إلنتاج أدوات لى إ، والذي يهدف 2316

الفريق الوطني إلدارة بعد النوع االجتماعي والفريق الجهوي إلدارة رشادات عملية ودعم قدرات أعضاء إو

وميزانية النوع االجتماعي وبلورة  ،بعد النوع االجتماعيل في مجاالت التخطيط المدمجبعد النوع االجتماعي 

في  2313. ومن أهم األنشطة المنجزة سنة بعد النوع االجتماعياستراتيجيات وأدوات التواصل المتعلق 

 :ا المشروعذإطار ه

  إجراء ورشة عمل"Team building"  أيام لتنشيط مختلف الفاعلين وجمعهم حول  ثالثةعلى مدى

 دماج  المساواة بين الجنسين في حكامة قطاع التعليم.إتركة من أجل أهداف مش
  الفريق الوطني إلدارة بعد النوع االجتماعي والفريق الجهوي تنفيذ دورتين تدريبيتين لفائدة أعضاء

 إلدارة البعد النوعي.
 جهوية تنظيم أربع ورشات عمل جهوية للتخطيط المدمج للبعد النوعي من أجل بلورة خطة العمل ال

 المتعلقة بالبعد النوعي.
 .تشكيل خمسة مجموعات نموذجية لتشخيص حالة أدوات التحليل الداخلية والخارجية للتواصل 

 ي يهدف إلى ذمشروع دعم تسيير المؤسسات التعليمية بالمغرب بشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية، وال

م التربوي. ويتكون المشروع من خمسة عناصر هي: تحسين جودة التعليم األساسي للفتيات والفتيان في النظا

تدريب المخصص ل (C200) 233المؤسسات التعليمية، والمكون وهو يستهدف  (C100)133المكون

المتعلق بتشغيل واختيار مديري المؤسسات التعليمية،  C300مديري المؤسسات التعليمية، والمكون 

المتعلق بالتواصل  533ء والرجال، والمكون المساواة بين النساب خاص( الC400) 433والمكون 

 مشروع.الوتقييم
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 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 5.2.1

بهدف  2313مليار درهم خالل سنة  428136خصصت الدولة لوزارة التربية الوطنية ميزانية تقدر ب  

أي حوالي  2313ار درهم سنة ملي 3588تنفيذ مخطط التنمية على المدى المتوسط. وتقدر نفقات الموظفين ب

مليار 286ومليار درهم فقط لفائدة  نفقات المعدات والنفقات األخرى  388% من ميزانية القطاع مقابل 8288

 .درهم لفائدة  نفقات االستثمار

 توزيع ميزانية االستثمار للقطاع حسب البرامج

انية استثمار وزارة التربية % من ميز9389تتجاوز حصة استثمار قطاع التعليم المدرسي أكثر من 

درهم ليار م 286مليار درهم( أي أكثر من  281الوطنية ومحاربة األمية والتربية غير النظامية )والتي تقدر ب 

، مليار درهم 2815 % لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أي حوالي8286موزعة على الشكل التالي: 

%( أي حوالي 189مليون درهم  وباإلدارة المركزية ) 434%( أي حوالي 1585المصالح الخارجية )بمتبوعة 

بحوالي يقدر  2313لى أن ميزانية استثمار الوزارة عرفت خصما سنة إشارة إلوتجدر ا مليون درهم. 49

 مليون درهم. 956,54

تكوين % من ميزانية االستثمار المخصصة  لألكاديميات الجهوية للتربية وال96,1ويكرس أكثر من 

الباقي إلعادة تأهيل المدارس االبتدائية الجهوية. ويبين يخصص درهم ومليار 28363لنفقات التجهيز، أي حوالي 

% من ميزانية استثمار األكاديميات، تليها 1581تطوان تستحوذ على -التوزيع حسب الجهة أن أكاديمية طنجة

 %(. 13)حوالي  والجهة الشرقية ،%(1185درعة )حوالي  -سوس ماسة

برنامج إعادة لمليون درهم باألساس  434وتخصص ميزانية استثمار المصالح الخارجية والتي تبلغ 

ومشروع دعم التعليم الثانوي والتقني  %(5383) إسكان سكان األحياء الفقيرة في جهة الدار البيضاء الكبرى

توسيع العرض برنامج  بينساس باأل ع الباقييوزتم تو ( من خالل شراء أدوات التدريس والتعلم.2488%)

عاب بالتعليم االبتدائي وبرنامج إعادة تأهيل التعليم الثانوي يعن طريق رفع قدرة االست %(1381المدرسي )

 %(.485)تحفيز المبادرات واالمتياز في الثانوية %(وبرنامج 581)

 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع

مقابل  مؤشرا على مستوى ميزانية االستثمار 83 ليحوا 2313سنة لقطاع امؤشرات أهداف  وصل عدد

. ويبين تحليل هاته المؤشرات أن بعضها يراعي بعد النوع االجتماعي ألنها مصنفة حسب 2312مؤشر سنة  85

حسب الجنس تصنيفها يجب  التيمؤشرات بعض ال نبغي اإلشارة إلى أن هناك يالجنس والوسط والفئة العمرية. و

 .  (3)انظر ملحقأخرى تستحق أن تضاف و فعاليةلتكون أكثر  والوسط

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.1

سجل نظام التربية والتكوين تقدما ملحوظا خاصة فيما يتعلق بارتفاع عدد التالميذ في كل األسالك 

بين الجنسين وبين الوسط الحضري والقروي. ومع هذا، تبقى  ص فوارق التمدرسيوتقل وتحسن نسبة التمدرس

 المكتسبات هشة بسبب استمرار اختالالت  النظام التعليمي.

 اإلنجازات على مستوى التعليم األساسي

نسبة تمدرس طفل، أي ب 685.331حوالي  2313-2312وصل عدد التالميذ بالتعليم األولي خالل سنة 

جماال إلى وصل هذا المعدل إ، بالوسط القروي. و% عند الفتيات5184وإلى  إجماال %6385تقدر ب خاصة

% عند الفتيات في الوسط 1186% إجماال و19% عند الفتيات خالل نفس الفترة مقابل 3386% وإلى 4585

 . الحضري

 من 2313-2312 سنة خالل السنة الدراسية 11و 6نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين  وانتقلت

% عند 9181% وإلى 9189إجماال إلى  % عند الفتيات. وبالوسط القروي، وصل هذا المعدل9981% إلى 9986

 % عند الفتيات في الوسط الحضري. 13383% إجماال و13181الفتيات خالل نفس الفترة مقابل 

                                                 
 

36
 .اراالستثم ميزانيةالتعديل الذي عرفته  الميزانية هذه تشمل
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% 8581سنة 14إلى  12وفيما يخص التعليم اإلعدادي، بلغت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ من 

. 2331-2333% على التوالي سنة 5281و % 6383مقابل  2313-2312% عند الفتيات سنة 8381إجماال و

% 2189% و3185% عند الفتيات مقابل 5188% إجماال و6683وفي الوسط القروي، وصلت هاته النسبة إلى 

 . 2331-2333على التوالي سنة 

% 3182سنة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من  11و 15وسجلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 

 % لدى الفتيات.5384% إلى 3282إجماال، ومن  2312-2311% سنة 5885إلى  2331-2333سنة 

الهدر المدرسيوتطور معدالت االنقطاع المبكر)التسرب( عن الدراسة   

 التسرب المدرسي جد مرتفعة خاصة في التعليم الثانوي اإلعدادي. رغم الجهود المبذولة، تبقى معدالت

تلميذ خالل سنة  128.333في التعليم االبتدائي )أي حوالي  %382الى  2312-2311وقد وصل هذا المعدل سنة 

-2311تلميذ خالل سنة  143.333ما يعادل  وفي الثانوي االعدادي )وه %1384 والى (2311-2312

2312)
37

المدرسي المعتمدة من طرف وزارة التربية  التسربستراتيجية محاربة افي نفس السياق، وفي إطار و. 

. وتبعا لوزارة التربية الوطنية، 2313-2312تلميذ من برنامج تيسير سنة  183.333الوطنية، استفاد حوالي 

في المؤسسات المستهدفة بعد عامين فقط من بدء برنامج تيسير. وقد  %51معدل التسرب المدرسي إلى انخفض 

 المدرسة.من مجموع التالميذ الذين تركوا  %31رب من ادماج ما يقإساهم هذا البرنامج أيضا في إعادة 

تراجعا تدريجيا، في حين أن معدل الهدر المدرسي  يمعدل الهدر المدرسي بالتعليم االبتدائقد عرف و

(. ووصل معدل الهدر %182نقطة مئوية مقارنة مع الذكور ) 185( ب%281بالنسبة للفتيات ال يزال مرتفعا )

بالثانوي االعدادي فقد سجل انخفاضا  . أما معدل الهدر المدرسي2313-2312سنة  %189المدرسي إجماال الى 

بالنسبة لجميع  %983لىإو بالنسبة للذكور %1386، والى 2313-2312بالنسبة للبنات سنة  %186لى إليصل 

 2311-2313المستويات. وبالنسبة لمعدل الهدر المدرسي بالثانوي التأهيلي فقد سجال تراجعا حادا ما بين 

بالنسبة للفتيات، ومن  %884الى  % 1184اجماال، ومن  %881الى  %11حيث انتقل من  2313-2312و

 بالنسبة لألوالد. %889الى  1381%

 التكافؤ بين الجنسين تطور مؤشرات

األخيرة خاصة بالمستويين االبتدائي  العشريةخالل  سجل مؤشر التكافؤ بين الجنسين تحسنا ملحوظا

بالتعليم االبتدائي تطورا مهما على المستوى  جنسينمؤشر التكافؤ بين الاالعدادي. وهكذا، عرف  يوالثانو

ولد ممدرس( سنة  133فتاة ممدرسة مقابل  91)3891إلى  2331-2333سنة  3884حيث انتقل من الوطني 

 89) 3889لى إ 3816ا المؤشر من ذ، انتقل هبالوسط القرويو .نقاط مئوية 1أي بارتفاع يقدر ب ،2312-23133

 نقطة مئوية. 13أي بارتفاع يقدر ب ، لد ممدرس(و 133فتاة ممدرسة مقابل 

-2333سنة  3815من  بالتعليم الثانوي االعدادي انتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسينخالل نفس الفترة، و

نقاط مئوية في حين انتقل هذا المؤشر  4مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب ،23133-2312سنة   3819إلى  2331

 نقطة مئوية. 18خالل نفس الفترة أي بارتفاع يقدر ب 3863إلى  3842بالوسط القروي من 

على  3892إلى  3885خالل نفس العشرية من  بالتعليم الثانوي التأهيلي وانتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

 2339-2338نقطة المسجل سنة  23نقاط مئوية رغم االرتفاع ب 1المستوى الوطني، أي بارتفاع يقدرب

 نقطة مئوية. 16لك ارتفاعا يقدر بذمسجال ب 3864إلى  3848لمؤشر بالوسط القروي من . وانتقل هذا ا(3899)
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 .2312-2331.المصدر محاربة األمية بالمغرب، حصيلة 2312من أجل مشاركة كاملة للجميع في المجتمع، دجنبر  
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 حسب المستوياتتطور مؤشر التكافؤ بين الجنسين  : 1مبيان 
 

 

 أهم التحديات

ف الوزارة، يتميز نظام التعليم بالمغرب بضعف النتائج الداخلية رغم المجهودات المبذولة من طر

والخارجية واستمرار الفوارق بين الجنسين وبين األوساط. وتجدر اإلشارة إلى وجود مجموعة من التحديات التي 

 :أهمهاعرضها و يجب

  بية الوطنية.في مسلسل التخطيط وبرمجة الميزانية في وزارة التر المساواة بين الجنسينادماج دعم 

  2315سنة النساءبحلول وخاصة أمية الكبار،ومن مستويات مح %53التحسين بنسبة . 

 .مأسسة الفرق الوطنية إلدارة البعد النوعي على المستوى المركزي والجهوي 

  المساواة بين الجنسينتعزيز انخراط المسؤولين في مسلسل مأسسة. 

 م المعلومات المتعلق بالتربية الوطنية.على جهود ادماج البعد النوعي في نظا ظالحفا  
  

 قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية. 9
 

سجل المغرب في السنوات األخيرة تقدما كبيرا في مجال محاربة األمية واالنقطاع عن الدراسة لدى  

تعزيز الجهود الرامية إلى الشباب. وال يزال يدعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه األهداف، خاصة بالنسبة للنساء، و

ضمان تعليم دائم وفرص اإلدماج االجتماعي والمهني خاصة بالنسبة للشباب األميين. وستتكلف الوكالة الوطنية 

في انهاء المشاريع التي توجد في  الرئيسية اوتتجلى مهامهلمحاربة األمية حاليا بالسياسة الوطنية لمحاربة األمية 

، مع 2316% بحلول سنة 23خفض معدل األمية إلى أقل من اآلليات الضرورية لوذلك بتوفير  زطور االنجا

 .إعطاء أهمية خاصة للشباب

 لحقوق اإلنسان معياري. جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار ال1.3

 . جذاذة  تقديمية1.1.3

الحكومة  استراتيجيةقطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية في إعداد ل مهام الرئيسيةالتتجلى 

أيضا في اإلشراف والمساهمة  . وتتجلى اختصاصاتهوفقا لتوجهات الحكومة وضمان تنفيذهاالكبار  محاربة أميةل

 16األمية، وضمان تعلم القراءة والكتابة لألشخاص األميين الذين تتجاوز أعمارهم وفي تصميم وتنفيذ برامج مح

وفي نفس  األمية.ويين وغير الحكوميين في مجال محسنة، وتنسيق ومراقبة أنشطة مختلف الفاعلين الحكوم

تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين )القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية(، قطاع اإلطار، يشجع ال

والشراكة االجتماعية مع الجماعات المحلية وضمان التكوين وتعزيز قدرات مختلف المساهمين في برامج 

 األمية.ومح



80 

 

من إجمالي  %4284ما يعادلومنهم نساء وه14و موظفا 33بمديرية محاربة األمية حوالي ويشتغل 

 (.1)انظر الملحق  %64لى إالموظفين. وتصل نسبة التأطير لدى النساء 

 رتكاز النوع االجتماعي اوتجدر اإلشارة إلى أن مديرية محاربة األمية تتوفر على نقطة 

عي في برامج عمل المديرية وتضمن تواصل المديرية مع مختلف مسؤولة عن تتبع إدماج النوع االجتما

 القطاعات الوزارية والفاعلين في مجال المساواة بين الجنسين.

 لحقوق اإلنسان معيارياإلطار ال. 2.1.3

االتفاقيات والوطنية في مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية على األسس  االستراتيجيةتستند 

وعادل للمواطنات والمواطنين ي ووالتي تأطر لولوج متسااإلنسان التي صادق عليها المغرب  لحقوق الدولية

المدنية والسياسية  الدولي الخاص بالحقوق العهدو ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانللتعليم ومحاربة األمية )

وعلى برامج العمل  ...(لفية للتنميةأهداف األو ،الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهدو

المعرفة  :"مبادرة محاربة األمية ـ)ك ولقاءات الدولية من طرف المنظمات العالمية مثل اليونسكلالمبلورة خالل ا

 (.2339، وبيليم سنة 2333وغيرها )داكار سنة  ومن أجل السلطة "التي أطلقتها اليونسك

(، 31)المادة  وهي الدستورعلى الركائز الوطنية  تيجيةاالستراوعلى المستوى الوطني، تستند هذه  

ويساهم كذلك القطاع بشكل مباشر في تنفيذ االستراتيجية  الخطابات الملكية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين.و

 .(2)انظر ملحقالوطنية لإلنصاف والمساواة 

 تماعي. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تراعي بعد النوع االج2.3

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.3

تتمحور  وطنية لمحاربة األمية األمية، بلور المغرب استراتيجيةوعطاء نفس قوي لبرامج محإمن أجل 

نقاط: نظام المعلومات والشراكة والكفالة والتنظيم،وبرامج تربوية وتكوين المتدخلين والتعاون الدولي  13حول 

 راقبة والتقييم والتنمية االجتماعية المندمجة.والمتابعة والم

ن االعتبار خصوصيات يتأخذ بعبرامج المجموعة من ووفقا لمحاور هذه االستراتيجية، تم وضع 

 :نجازات هذه البرامجإالمجموعات المستهدفة. فيما يلي أهم 

ةاألميومح برنامج  

ت المجموعات المستهدفة وهي يشمل هذا البرنامج برامج ثانوية تكميلية متنوعة حسب خصوصيا

 برنامج القطاعات العمومية وبرنامج الجمعيات وبرنامج المقاوالت.وكالتالي: البرنامج العام 

موزعة  2313-2312 شخص سنة  163.333الىاألمية  وعدد المستفيدين من دروس محوصل وقد 

 ـب القطاعات الحكوميةفيدين ومن مجموع المست %5282مستفيد، أي حوالي  398.333ب برنامج الجمعياتبين 

من مجموع  %88. وتمثل النساء أكثر من مستفيد( 2.333والمقاوالت ) (%4186مستفيد ) 363.333

 11.533شراف إوتعطى برامج محاربة األمية تحت  .في الوسط القرويمن المستفيدين % 48المستفيدين و

وهكذا، وصل العدد اإلجمالي للمستفيدين  وي.منها بالوسط القر 8.933األمية، ومركز لمح 16.333مدرب في 

 مليون شخص. 681األمية خالل العشرية األخيرة الى ومن برنامج مح

األمية.  من التي تعرف أعلى نسب إلى الجهاتالتي سجلت أكبر عدد من المستفيدين  تاألكاديميا نتميوت

 -( ومكناس%989المنطقة الشرقية ) من مجموع المستفيدين(، تليها%16812ويتعلق األمر بسوس ماسة درعة )

الحوز -تانسيفت -( ومراكش%1854تاونات )-الحسيمة-وتازة (%883تطوان )-( وطنجة%884تافياللت )

(1834%.) 

 برنامج التربية غير النظامية

لى توفير إي يهدف ذاستدراك التمدرس وإعادة اإلدماج وال التربية غير النظامية برنامجت مديرية وضع

في  وإدماجهم في المسار التربوي أمن أجل  المنقطعين عن الدراسةوأ لألطفال غير الممدرسينألساسي التعليم ا

 :ا البرنامج من برنامجين فرعيينذدماج في الحياة المهنية. ويتكون هاإلوالتكوين المهني أ
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  من خالل توفير  المنقطعين عن الدراسةوأ ألطفال غير الممدرسيني يستهدف اذال"الفرصة الثانية" برنامج

ثالث سنوات اعتمادا على ملفهم الشخصي والنوع االدماج واثنين أوالتعليم األساسي لمدة سنة واحدة أ

برنامج الشراكة مع المنظمات غير الحكومية وبرنامج  :المطلوب. وقد تم تقسيم هذا البرنامج الى برنامجين

 االحتضان.

 جهة، بالمؤسسات التعليمية النظامية من طرف أساتذة  ي ينفد منذبرنامج سلك االستدراك "استدراك" ال

عادة التأهيل من اجل ادماج سريع لألطفال المنقطعين عن الدراسة، ومن جهة إالتعليم العام ويهدف الى 

أخرى، من طرف الجمعيات التي تستعين بمنشطين داخل المدارس في اطار سد الخصاص إلنقاذ التالميذ 

 من االنقطاع عن المدرسة.

-2312مستفيد سنة  13.931وصل عدد المستفدين من برنامج استدراك التمدرس وإعادة االدماج إلى و

مستفيد من برنامج  1.313، و"الفرصة الثانية"مسجل في برنامج  59.261 :موزعة على الشكل التالي 2313

رنامج المواكبة شخص في اإلدماج المباشر في إطار ب 13.321المواكبة المدرسية عن طريق الجمعيات، و

 المدرسية.

التي سجلت أكبر عدد من المستفيدين من برنامج استدراك التمدرس وإعادة إدماج  اتاألكاديمي تنتميو

التي تعرف أعلى نسبة من الكثافة السكانية. ويتعلق األمر بسوس ماسة  إلى المناطقاألطفال غير الممدرسين 

شخص(،  5.431شخص(، والمنطقة الشرقية ) 5.933الكبرى )مستفيد(، تليها الدار البيضاء  33.431درعة )

 شخص(. 4.196تطوان )-وطنجة

 . مراعاة المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء2.2.3

وضعت مديرية محاربة األمية مشروعا إلدماج مقاربة النوع االجتماعي والمواطنة في برامج 

. GIZلماني التعاون األ وكالةلمساواة بدعم مالي من طار المخطط الحكومي من أجل اإاألمية وذلك في ومح

 ويهدف هذا المشروع إلى:

 ( 23دعم قدرات الموارد البشرية لمديرية محاربة األمية في مجال مقاربة النوع االجتماعي والمواطنة 

 شخص( على المستوى المركزي.

 األمية )المنظمات وفي مجال مح دعم قدرات المسؤولين الجهويين والمحليين وكذا األشخاص الذين يشتغلون

شخص( في  383غير النظامية، والفاعلين العموميين والمسيرين والمشرفين والمدربين/المدربات )

 المجاالت المتعلقة بمقاربة النوع االجتماعي والمواطنة.

  للممارسين تصميم وتطوير مواد تربوية متعلقة بمقاربة النوع االجتماعي والمواطنة من أجل التدريب الذاتي

 األمية.وفي مجال مح

  المساعدة التقنية من قبل مختصين في مقاربة النوع االجتماعي، ومراجعة المناهج واالليات المتواجدة مع

 مراعاة إدماج مقاربة النوع االجتماعي والمواطنة.

ة، إلثراء نظام من أجل تنفيد جيد للمشاريع التي تعزز المساواة بين الجنسين، تقوم مديرية محاربة األميو 

شخاص الذين يعرفون القراءة معلوماتها، بمقارنة منتظمة بين عدد النساء والفتيات األميات وبين عدد األ

والكتابة. ويتم تنظيم هذه العملية من خالل دراسات دورية تسلط الضوء على معدالت محاربة األمية لدى مختلف 

 الفئات من السكان المستهدفين.

للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو( ميزة الشرف لجائزة "كونفوشيوس"  مم المتحدةاألنحت منظمة مو 

 وذلك تقديرا للجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال. ،لمديرية محاربة األمية 2312األمية برسم سنة ولمح

خاصة المساهمة وألمية، اواألمية وما بعد محواعترافا بما تم إنجازه على مستوى برامج محالتتويج  هذاويعتبر 

 .النساء بالمغرب في استقاللية
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 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة5.2.3

. وبلغت 2313مليون درهم سنة  23283حواليبلغت ميزانية قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية  

مليون درهم 168نفقات االستثمار 
38
 .% من ميزانية القطاع8381وتمثل  

 حصة ميزانية االستثمار المخصصة لبرامج القطاع

أي أكثر من   ،% من ميزانية استثمار القطاع1689األمية أكثر من وتمثل نفقات استثمار مديرية مح

مليون درهم( والمديرية  3881%، أي 23يوزع الباقي بين مديرية التربية غير النظامية )ومليون درهم.  12982

 درهم(. 166.333%، أي 381العامة )

مليون درهم  136األمية أي حوالي و% من نفقات استثمار مديرية مح82وقد تم تخصيص أكثر من  

مليون درهم  2384 : التاليوموزع على النحولحمالت محاربة األمية على المستوى الجهوي. أما الباقي فه

للبرنامج العام ومليون درهم  مليون درهم 185لبرنامج محاربة األمية عن طريق الجمعيات غير الحكومية، و

 . درهم لدعم المهام )أجهزة الحاسوب( 233.333، ولبرنامج القطاعات الحكومية

 المديرية ميزانية استثمار من% 1185، يخصص حواليمديرية التربية غير النظاميةفيما يتعلق بو

محاربة الهدر المدرسي  مليون درهم والباقي موزع بين برنامج 688لبرنامج الفرصة الثانية، أي حوالي 

مليون  3182درهم( ومعونات التجهيز لألكاديميات الجهوية في إطار مشروع التربية غير النظامية ) 683.333)

 درهم(.

 تحليل مؤشرات النجاعة

مؤشر على مستوى ميزانية االستثمار.  26للقطاع أن هناك  2313أتاحت معاينة تقرير مؤشرات أهداف 

مؤشرات أن بعضها يراعي البعد النوعي ألنها مصنفة حسب الجنس والوسط والفئة العمرية. ويبين تحليل هاته ال

حسب الجنس والفئة العمرية لتكون أكثر  تصنيفهاوتنبغي اإلشارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب إضافتها و

 .(3)انظر ملحقفعالية 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.3

ف مديرية محاربة األمية بشراكة مع مختلف الفاعلين من أجل مكنت المجهودات المبذولة من طر

سنوات. ولقد وصل هذا المعدل  13األمية لدى البالغين ومحاربة األمية بالمغرب من التراجع  النسبي لمعدل مح

%28إلى 
39

وال تزال النساء تعاني  .نقطة 1581، أي بانخفاض يقدر ب2334% سنة 4481مقابل  2312سنة   

 منتعاني المناطق القروية . و2312سنة  % من الرجال25% منهن أميات مقابل 31ه اآلفة حيث أن أكثر من هذ

 .2312سنة % 55وصلت هذه النسبة إلى فة خاصة لدى النساء حيث اآل ههذأكبر ل انتشار 

 سنوات حسب الجنس 13األمية لدى البالغين وتطور معدل مح : 8مبيان 
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 .االستثمار ميزانيةالتعديل الذي عرفته  الميزانية هده تشمل
39

 حسب مديرية محاربة األمية.
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 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر11
 

في مجموعة من اإلصالحات الرامية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر انخرطت 

 .تمكين الطالبات والطلبة من الولوج المنصف إلى التعليم العالي

  معياريوإطارها ال لي والبحث العلمي وتكوين األطر. تقديم وزارة التعليم العا1.11

 ة  للوزارةي. وثيقة تقديم1.1.11

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بوضع وتفعيل السياسة الحكومية في مجال 

تعليمي جامعي التعليم العالي الجامعي والبحث العلمي. وتتجلى المهام الرئيسية لهاته الوزارة في وضع نظام 

وطني مع السهر على تنفيذه وإصالحه وتشجيع البحث العلمي التطبيقي واألساسي وإقامة تعاون ثقافي ثنائي 

وزارة التعليم وتقوم . واليات لتتبع و تقييم هذه البرامجلتطوير التعليم العالي الجامعي برامج عمل ودولي ووضع 

تكوين األطر وذلك المتعلقة بالتنسيق وتقييم األنشطة وتخطيط الكذلك بالعالي والبحث العلمي وتكوين األطر 

 وزارة التربية الوطنية. لىإالمسندة بتعاون مع مؤسسات التعليم العالي باستثناء المهام 

ما  2313بلغ عدد الموظفين اإلداريين في التعليم العلي الجامعي سنة وفيما يخص الموارد البشرية، فقد 

أما فيما يخص عدد األساتذة في التعليم  .من مجموع الموظفين %41 ثل النساءوتمموظف  13.644رب ايق

 من هذا المجموع % 26النساء تشكلأستاذ، و 14.336اربقما ي 2313-2312بلغ سنة  فقد ،العالي العمومي

 .40(1)أنظر الملحق 

 . االطار المعياري2.1.11

العالي، انظم المغرب إلى العديد من االتفاقيات التعليم لى إالولوج من أجل ضمان العدالة والمساواة في 

 (26) المادة  عالن العالمي لحقوق االنسانإلا :المتعلقة بحقوق اإلنسان. ومن أهم االتفاقياتطنية الدولية والو

 اتفاقية القضاء على جميع أشكالو (13الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )المادة و

أهداف و (5)المادة  االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصريو (13التمييز ضد المرأة )المادة 

على المسواة في الحصول على الحقوق األساسية المغربي على الصعيد الوطني، ركز الدستور و ...(.األلفية للتنمية

 . عاليةال ةجودال يخاصة المتعلقة بالتعليم الحديث ذ
 

 الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي الفوارق بين الجنسين 2.11

 تطوير السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.11

التعليم العالي  قطاع قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بوضع إستراتيجية  لتطوير

-2339 للفترة ، على ضوء التصريح الحكومي والمخطط اإلستعجالي2316لى ا2313  الممتدة بين من سنة للفترة

 ،والبحث العلمي والحكامة وبجودة التعليم . وتطمح هذه االستراتيجية رفع التحديات المتعلقة بالتكوين2312

طلبات  من جهة ومن جهة أخرى مت حاجيات االجتماعية الناتجة عن تطور النظام التربويال مواكبةاإلضافة إلى ب

 تحقيق التنمية االقتصادية التي من شأنها مواكبة سياسة االنفتاح المعتمدة من طرف المغرب.
 

 تطوير التعليم العالي والبحث العلميتنمية و وهي أساسيةوتروم هذه اإلستراتيجية تحقيق خمسة أهداف 

ضمان كرامة و ينالباحث ةتذااألس ثمين نظامتو الشغل فرص من حيث توفيرتعزيز التكوين في المجاالت الواعدة، و

شراك جميع إلضمان تفعيل هاته االستراتيجية وو تهيئ الظروف الالزمة لتحسين جودة التكوين والبحث.و الطالب

 .  مشروع 39محاور رئيسية و 6صياغتها في مخطط يرتكز على  ت، تمنجازهاإفي  المتدخلين
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 العالي العمومي إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي غير التابع للجامعات.حصة النساء المدرسات من مجموع األساتذة الجامعيين في مؤسسات التعليم  
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 اة بين الجنسين وتمكين المرأة.  األخذ بعين االعتبار قضايا المساو2.2.11
 

 2316إلى  2313الممتدة من  هااستراتيجية عمل النوع االجتماعي في العالي بعد وزارة التعليمتراعي 

الب  لضمان حظوظ البات والطلجميع الط إلى توفير نفس ظروف التكوين الهادفةمن خالل عدة مشاريع وذلك 

 : وتتجلى أبرزهذه المشاريع في. متساوية في النجاح واالندماج بسوق الشغل

  من خالل إعادة النظر في شروط الولوج إلى التعليم العالي الجامعي، وذلك في إطار تحديث البطاقة الجامعية

ويسعى هذا المشروع الي تحقيق تكافؤ الفرص للطالبات والطلبة من حيث الولوج للشعب : الجهوية الموسعة

 المتوفرة في المؤسسات الجامعية.

 وضمان  ةالطلبالطالبات ووذلك لتحسين ظروف عيش تثمينها و يع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعيةتوس

عايير موضوعية ثم اعتماد موتجدر االشارة في هذا الصدد أنه تكافئ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي. 

ات الدراسوذلك للحد من االنقطاع عن ة المنح الدراسيا من الطالبات و الطلبة من األكثر احتياجليستفيد وشفافة 

إضافية  درهم 200)  جامعيةبالرفع من قيمة المنح ال 2313-2312 الدراسية سنةالتميزت وقد . الجامعية

في هذا . والماستر والدكتوراه(إضافية عن كل شهر لفائدة طالب  درهم 300لطالب اإلجازة وللمنحة الشهرية 

لي والبحث العلمي وتكوين األطر بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة وبريد قامت وزارة التعليم العاالصدد، 

منحهم من الشبابيك األوتوماتيكية لهاته  سحببطاقة جديدة " منحتي " تمكن الطالب من  إحداثالمغرب ب

 المؤسستين.

 ة المبتدئات، ، خاصف هذا المشروع إلى تشجيع الطالباتد: يهتحسين القدرة االستيعابية لألحياء الجامعية

وقد عرفت خدمات السكن و المطاعم الجامعية، خالل السنة الدراسية  دراسات الجامعية.إلى ال والطلبة

تحسنا ملحوظا نتيجة تعزيز القدرة اإليوائية لألحياء الجامعية وكذا مراجعة شروط الولوج  ،2312-2313

ومن المنتظر ان تعرف  .دة من هذه الخدماتالمحتاجين من االستفاالطالب و لطالباتلهذه االحياء لتمكين ا

احياء جامعية  1ارتفاعا نظرا الفتتاح  2314-2313القدرة االستيعابية لألحياء الجامعية خالل السنة الدراسية 

 جديدة  تشمل جميع التراب الوطني.   

   ه خالل السنة الدراسية تفعيل هذا النظام المقرر يمكنس :التغطية الصحية والتأمين على المخاطراالستفادة من

 المخاطر. منمن االستفادة من الخدمات الطبية والحماية  والطلبة الطالبات 2313-2314

 إعداد الميزانيات ومؤشرات النجاعة  .5.11

مليار درهم  9,4  ما يقارب 2313بلغت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر لسنة  

مقارنة  %1 ، بزيادة يأخذ بعين االعتبار التعديل الذي شمل الميزانية المخصصة لالستثمار( غالف المالي)هذا ال

  .2312مع سنة 

 تحليل نفقات المعدات والنفقات األخرى. 1.5.11

ن ميزانية م %59 ما يقارب   ةطلبوال لتطوير الخدمات االجتماعية للطالباتيمثل الدعم المخصص  

تعلقة بتدبير الم لنفقات، متبوعا بامليار درهم 2,8مجموعه  التي تبلغأجور الموظفين  بدون احتساب الوزارةتسيير 

 (.%32) التكوين في الجامعات تطويروب

 توزيع ميزانية االستثمار . 2.5.11

مليون   741,83ما يعادل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بلغت ميزانية االستثمار ل

من هاته الميزانية لتطوير قدرة استقبال 69% ات التعديل الذي شمل هذه الميزانية( . ورصدت درهم )مع مراع

تمثل الميزانية المرصودة لتعزيز وتطوير الخدمات  ،المؤسسات الجامعية وبناء جامعات جديدة. في حين

ية االستثمار من ميزان %6من مجموع ميزانية االستثمار. كما خصصت  %23االجتماعية للطالب ما يقارب 

 لتطوير نظام البحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار.

  تحليل مؤشرات النجاعة. 5.5.11

تحليل مؤشرات النجاعة المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر من رصد  مكن 

، لنسبة لميزانية االستثماربا. وتأخذ بعين االعتبار البعد الجهوي والتي ميزانية التسييرب متعلق مؤشر 353

تجدر االشارة الى أن . ون على مؤشرات نجاعة مخصصة بتتبع وتقييم هذه الميزانيةآللى اإفالوزارة ال تتوفر 
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بعد النوع االجتماعي بعين االعتبار وإن كانت المشاريع المدرجة في مخطط عمل هذه المؤشرات ال تأخذ 

لنوع التي تراعي بعد ا المؤشرات من العديدهناك ف ،وفي هذا الصددالوزارة تأخذ بعين االعتبار هذا البعد. 

  (. 3ومتكافئ  للتعليم العالي والخدمات المقدمة )أنظر الملحق و لضمان ولوج متسااالجتماعي وذلك 

 تحليل أهم مؤشرات النتائج .11.5

في بعض  %53إلناث نسبة ا تتجاوز، حيث المساواة بين الجنسينالتعليم العالي بتحقيق  عيتميز قطا

 (.%63التجارة والتسيير )و( %14طب األسنان )ك ،التكوين والدراسة شعب

 193.566بلغ عدد المسجلين الجدد بالتعليم العالي الجامعي  ،2313-2312للسنة الدراسية ة بسنلباو

طالب وطالبة  596.319عدد طلبة التعليم العالي بجميع شرائحه ل منهم، ليص %48نسبة ناث إلوتمثل ا ،طالب

 موزعة كما يلي :

 532.333 48منهم ناث إلوتمثل ا ينتمون إلى التعليم العالي الجامعي، وطالبة طالب% . 

 26.399 منهم إناث. %56، خارج نطاق الجامعة ينتمون إلى التعليم العالي وطالبة طالب 

 31.923 منهم إناث. %43من التعليم العالي الخاص،  وطالبة طالب 

 

 في التعليم العاليتطور مؤشر التكافؤ بين الجنسين  : 9مبيان 

 
 وطالبة طالب 216.533ما يقارب  2313-2312سنة  المنح الدراسيةمن ستفيدين بلغ عدد الطلبة الموقد 

 .%19أي بارتفاع بنسبة  ،السنة الماضية وطالبة طالب 182.491مقابل 

 

 قطاع التكوين المهني. 11
  

 نمو لوضع أسس عامال محددات المهنية كفاءاالنمية ت منظورمن  والدخلل يشغتإنعاش الدور صبح أ

ل شغالكامل في سوق ال اإلدماجمن زيادة فرص ت المهنية كفاءالل االستهداف الجيد بالفعل، يمكن. وعادل

 لمهني بعين االعتبارأن تأخذ عروض التكوين ا يتعين ،كولذلالتنمية االقتصادية الوطنية. والمساهمة في 

 المساواة بين الرجال والنساء.مبدأ على  جعلها قائمةلنساء وبا خاصةاالحتياجات ال

 

 اإلطار القانونيو القطاعتقديم . 1.11

 . ورقة تعريفية 1.1.11

والتكوين المهني بعدة مهام  ربية الوطنيةالتكوين المهني والتي توجد تحت إشراف وزارة الت تتكلف إدارة 

بينها، إجراء دراسات على المستوى الوطني واإلقليمي والقطاعي لتحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من 

حتياجات وتنسيق إعداد خارطة التكوين المهني حسب اال تنشيطو هاتلبيتوتعبئة الموارد الالزمة ل للتكوين المهني

مع مختلف الفاعلين في  تكوين المهني بشراكةتنسيق أعمال تطوير وتنقيح برامج الو االجتماعية واالقتصادية

تعزيز وتطوير التكوين المهني في األوساط المهنية، بما في ذلك و ومع المنظمات المهنيةميدان التكوين المهني 

 والتدرج المهني والتدريب التداولي. التدريب أثناء العمل
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من النساء. إال أنه  %4384بينهم  شخصا من 331ويبلغ مجموع المشتغلين في إدارة التكوين المهني  

 .(1المرفقانظر في مناصب المسؤولية ) %32,1تبقى نسبة النساء منحصرة في 
 

، أصبحت إدارة التكوين المهني تتوفر على وحدة تسيير 2313وتجدر اإلشارة إلى أنه انطالقا من سنة 

 العامة. النوع االجتماعي والتابعة لقسم التعاون والشراكة المرتبطة بالكتابة

 يمعيار. اإلطار ال2.1.11

التزم المغرب عبر مصادقته على مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على ضمان تأمين ولوج  

فقد تم ذكر ذلك بصراحة في الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان  ،بالفعلوالمرأة بالمساواة إلى التكوين المهني. 

 بيجين... تقريرو التمييز ضد المرأة القضاء على جميع أشكالاتفاقية  و

ووعيا منها بهذا االلتزام، أضحى تأمين الولوج لجميع المواطنين والمواطنات للتكوين المهني بالتساوي  

حقا دستوريا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن القانون المحلي الذي ينظم قطاع التكوين المهني يوفر فرصا مهمة لولوج 

التكوين  ،عبر التدرج المهنيالمرتبطة بالتكوين المهني )التكوين بالتناوب، التكوين  المرأة لمختلف المنظومات

 (. 2 قرفالمستمر...( )انظر الم

 اإلجراءات والمجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي . 2.11

 . إنجاز السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.11

كراهات خاصة تلك المتعلقة بالجانب التنظيمي وين المهني يواجهه مجموعة من اإلكالزال قطاع الت 

والمؤسساتي والبيداغوجي. ومن أجل التغلب على هذه العراقيل، تمت بلورة إستراتيجية مندمجة لتطوير التكوين 

ه اإلستراتيجية وتوجد هذ وذلك بشراكة مع جميع المتدخلين في منظومة التكوين المهني. 2323المهني في أفق 

 .عليها الموافقة قيد

الوسط المهني اء منظومة للتكوين المهني مرنة ومتجذرة في وتهدف هذه اإلستراتيجية الجديدة إلى إرس 

كذلك إلى امتالك قاعدة للتعاقد مع مختلف واالجتماعية لبلدنا ووقادرة على تلبية حاجيات التنمية االقتصادية 

الجمعيات والخاص، الفرق وتأهيل العنصر البشري )الفاعلين في التكوين العمومي المتدخلين في عملية تكوين و

 المهنية، المجتمع المدني( باالظافة إلى إنشاء آليات وأدوات إلعادة هيكلة نظام التكوين المهني.

بين  وللقيام بذلك، ترتكز اإلستراتيجية الجديدة على تحسين الحكامة لنظام التكوين المهني وعلى التمييز

الجهوي مع األخذ بعين االعتبار تنوع وير الوطني والتدباإلدارة اإلستراتيجية واإلدارة الفعلية وعلى التنظيم 

 مجاالت العمل.

 . األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء 2.2.11

اإلنصاف سسة المساواة وأق بممن أجل تأمين تفعيل البرنامج اإلستراتيجي على المدى المتوسط والمتعل 

2315-2311خالل الفترة والتكوين المهني للنوع االجتماعي في قطاعات التشغيل 
41

د اإلدارة من دعم ، تستفي

. وتتلخص األنشطة المنجزة حسب الكفاءاتفي إطار مشروع إصالح التعليم عن طريق المقاربة  التعاون الكندي

 فيما يلي :

 ؛داخل اإلدارة المناصفة للنوع االجتماعي ولفين بمؤسسة المساواة تمتين قدرات الموظفين المك 

  متكيفا مع حاجيات  المناصفة للنوع االجتماعي ليكونوإنجاز وتنفيذ برنامج التكوين المتعلق بإدماج المساواة

إصالح الفاعلين في التكوين المشاركين في مشروع وومسؤولي إدارة التكوين المهني  وإكاراهات أطر

 . حسب الكفاءاتليم عن طريق المقاربة التع

 ؛جتماعي في منظومة التكوين المهنيجع لمعايير وقيم المناصفة والمساواة للنوع االرإنجاز م 

                                                 
ن المهني وذلك من أجل يهدف البرنامج إلى الدمج التلقائي لمقاربة النوع االجتماعي في مختلف مراحل تخطيط السياسات والبرامج ومشاريع وزارة التشغيل والتكوي 41 

 ن النساء والرجال للعمل وللتكوين المهني ولخدمات الحماية االجتماعية. تقليص الفوارق وضمان ولوج متساو ومنصف بي
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  أجل توسيع ولوج الفتيات لجميع مستويات وشعب التكوين المهني من تحسين المعرفة بإنتاج تحاليل نوعية

الفالحة، الصيد  ت تشمل ثالث قطاعات للتكوين وهي سال، وذلك عبر إنجاز دراشغسوق ال فيوإدماجهن 

 السياحة. والبحري 

تسيير لومن أجل ضمان مواكبة وتنسيق جيد لإلجراءات المتخذة في إطار هذا البرنامج، تم إنشاء وحدة  

مدعمين بثالث أطر يمثلون صلة الوصل  كون هذه الوحدة من إطارينتتو. 2313في فبراير  النوع االجتماعي

. وتكمن مهام هذه حسب الكفاءاتإصالح التعليم عن طريق المقاربة إلدارات الثالث الشريكة في مشروع ن ابي

في منظومة التكوين المهني وتلعب دورا في  والمناصفة للنوع االجتماعيسسة المساواة أالوحدة في تأمين م

على مستوى اإلدارة.  فة للنوع االجتماعيوالمناصتخطيط وتنفيذ وتأمين تتبع األنشطة المرتبطة بإنعاش المساواة 

 حول اإلجراءات المفعلة.  ةللتواصل لتحسين الرؤي وإستراتيجيةوتتكلف خصيصا بإنجاز مخطط سنوي 

التي ستتكلف بالمصادقة على التوجه اإلجمالي وسسة أباإلضافة إلى ذلك، تعتزم اإلدارة إرساء لجنة المو 

 تنفيذها.  ( ومراقبةIEEGواالستراتيجي لعملية )

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة 5.2.11

قطاع التكوين المهنياستفاد  
42

 . مثلت2313مليون درهم برسم سنة  9539813من ميزانية قدرها 

وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية االستثمار المخصصة . %45ميزانية التسيير و %55ميزانية االستثمار منها 

 مليون درهم.  163ديال لتصل إلى للقطاع قد عرفت تع

ن تحت إشراف قطاع التكوين المهني لهياكل استحواذ الجهازين الموجوديويفرز توزيع الميزانية حسب ا 

من مجموع الميزانية المخصصة  %41)المكتب الوطني للتكوين المهني والمدرسة العليا للنسيج واأللبسة( على 

من مجموع الميزانية المخصصة لهذين الجهازين. فيما  %66نية التسيير لقطاع التكوين المهني. وقد مثلت ميزا

من مجموع الميزانية المخصصة لقطاع التكوين  %3686على  مديرية التكوين في الوسط المهنياستحوذت 

 مليون درهم على شاكلة استثمار. 18683المهني، أي 

ع لمواكبة االستراتيجيات القطاعية بمبلغ يفرز استحواذ مخطط إقالا توزيع الميزانية حسب البرامج فأم 

من مجموع ميزانية االستثمار المخصصة لقطاع التكوين المهني، متبوع  %39مليون درهم، أي ما يعادل  139

( بنصيب قدره ESITHو OFPPTببرامج استثمار الجهازين الموجودين تحت وصاية قطاع التكوين المهني )

من ميزانية االستثمار المخصصة لقطاع  %11يق التدرج المهني بحصة برنامج تنمية التكوين عن طرو 29%

 التكوين المهني. 

 ميزانية االستثمار المخصصة  البرنامج 

 )مليون درهم(

النسبة في مجموع ميزانية االستثمار 

 لقطاع التكوين المهني

تنمية التكوين المهني عن طريق 

 التدرج 

3181 11% 

 %39 139 اعي مواكبة ميثاق اإلقالع الصن

 %16 45 مواكبة معاهد أخرى للتكوين 

مشاركة الدولة في مصاريف استثمار 

 المكتب الوطني للتكوين المهني 

13 25% 

 

مؤشر  63متعلقة بميزانية التسيير و1ويتوفر قطاع التكوين المهني على ترسانة من مؤشرات األهداف ) 

مجمل البرامج. وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة التكوين المهني  لمواكبة ميزانية االستثمار( مصممة لرصد وتقييم

عملت على تقسيم أغلب مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي وذلك في إطار تفعيل مخطط إستراتيجية 

 (.3)انظر المرفق  EEGمأسسة 

 

 

                                                 
 .(CDMTلنفقات على المدى المتوسط )ر قطاع التكوين المهني على إطار لال يتوف42
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 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.11

تكوين المهني تابعة للقطاع العام كما ثم إنشاء مؤسسة جديدة لل 29تم إحداث  2312/2313خالل الموسم  

داخليات تابعة لمؤسسات المكتب الوطني  9سرير، من بينها  3333داخلية جديدة ذات قدرة استيعابية تفوق  15

مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل الوسط القروي. وعليه، فقد أضحى ب أخريات موجودة 6وللتكوين المهني 

مؤسسة تابعة للقطاع العام.  321للقطاع الخاص و مؤسسة 1.493هني يتوفر على حوالي جهاز التكوين الم

  .شخص 313.333وبالموازاة مع ذلك، بلغ العدد اإلجمالي للمتدربين خالل نفس الموسم 

 . توزيع المتدربين حسب التكوين والمستوى 1.5.11

النسيج واأللبسة والحالقة وناث: الصحة تمثل المتدربات نسبة كبيرة في الشعب التي تستقطب عادة اإل 

مثلن أقلية في القطاعات الحديثة ويتعلق األمر والصناعة التقليدية. كما يالتجارة والتسيير ووالتجميل واإلدارة 

إال أن هناك اتجاه أكثر  ،األشغال العموميةوالبناء والصيد البحري والمعادن واإللكترونيك وبصناعة الميكانيك 

 الفندقة والسياحة.واالتصال واإلعالميات ولمناصفة في قطاعات التكنولوجيا او فأكثر نح

 .التكوين بالتدرج المهني 2.5.11

مقارنة بالموسم  %11أي بانخفاض  متعلم 53.518 ،2312/2313المتعلمين خالل الموسم  ناهز عدد 

النسبة المسجلة خالل  من العدد اإلجمالي، أي ما يوافق ضعف %3583. وتمثل اإلناث نسبة 2311/2312

مقاولة ساهمت في تكوين  11.356وتجدر اإلشارة إلى أن أزيد من  .%11 بلغتوالتي  2335/2336الموسم 

 .2313-2312المتعلمين خالل الموسم 

التعليم وعلى غرار التكوين الدائم والتداولي، تبقى قطاعات النسيج واأللبسة والجلد والخدمات والصحة و

 نات.أكثر جاذبية لأل

 للتكوين المهني  ةالوطني منظومة. تقييم ال5.5.11

. %66بلغت المردودية الداخلية آللية تنمية وتعزيز التكوين المهني التي وضعتها إدارة التكوين المهني  

وفيما يخص نسبة
43

دماج بعد تسعة أشهر من التخرج، فقد بينت الدراسات التي قام بها قطاع التكوين المهني اإل 

بالنسبة للقطاع العام مقابل  %6384وبلغت هذه النسبة حسب القطاع  .2339بالنسبة لفوج  %6381غت أنها بل

 بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص للتكوين المهني.  6182%

دماج مابين الخريجينيق كذلك نسبة التساوي في نسب اإلوقد أظهر التحق 
44

 %6386اإلناث )والذكور  

تدارك الفرق  على 2339و 2338، فقد أكد التحقيق الذي أجري على فوجي على التوالي(. وعليه %6388و

الخصوصية من جهة وما بين خريجي وخريجات التكوين ودماج ما بين المؤسسات العمومية المسجل في نسبة اإل

 المهني من جهة أخرى. 

 قطاع الشباب. 12
  

 هذه تمثلو. نسمة مليون 11ونح ةسن 35و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب المغرب سكان يبلغ
 االجتماعية اإلصالحات مشاريع ونجاح التطور آفاقل يجع مما السكان مجموع من %38 الشريحة

 وه األسمى الهدف فإن لذلك،و .الشباب لجيل والتنمية الحياة بظروف رهينة المغرب بدأها التي االقتصادية
 .والمنطقة االجتماعي والوضعة النوع االجتماعي مراعا مع الشباب احتياجات تراعي متينة سياسة نهج

 لحقوق اإلنسان معياريواإلطار ال.  جذاذة تقديمية للوزارة 1.12

 . جذاذة  تقديمية1.1.12

 السياسة وتنفيذ إعداد مهمة للشباب الوزاري القطاع يتولى بها، العمول واللوائح القوانين بموجب
الجمعوي بين صفوف  العمل وتعميم تحسين النسوي؛ واإلنعاش ةالطفول وحماية الشبيبة مجال في الحكومية

                                                 
 (%5585مقابل  %65نقاط بالنسبة لخريجي المؤسسات العمومية مقارنة مع خريجي المؤسسات الخاصة ) 9، ارتفعت هذه النسبة ب2338بالنسبة لفوج 43
 (%55مقابل  %6885نقطة النسبة المسجلة عند الخريجات اإلناث ) 13أن معدل نسبة اندماج الخريجين الذكور فاق ب 2338أظهر التحقيق المنجز بالنسبة لفوج 44
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 اإلقليمي بالتعاون المتعلقة تطويراألنشطة ؛ة حقوقهم حماي المجتمع في إدماجهم لضمان واألطفال الشباب
 واألطفال الشباب تنمية في هماوتس تعزز التي والبحوث الدراسات إعدادو والطفولة الشباب مجال في والدولي
 .والنساء والطفولة الشباب مجال في اإلقليمية السياسات وتطوير دةنومسا والنساء

التابع لمديرية  المرأة شؤونيندرج ضمن مهام قسم  الجنسين بين المساواة إدماجوتجدر اإلشارة أن 
 النساء من %48٫1 منهم موظفا 154هده المديرية  موظفي عدد يبلغ. والمرأة وشؤون واألطفال الشباب

 (.1 لحقانظرالم)

 لحقوق اإلنسان اإلطار المعياري. 2.1.12

 دون، الشباب حقوق ضمان وجوبتؤكد  المغربصادق  عيها  التي االتفاقياتو المعاهدات مجمل إن
 في والحق الصحية، والرعاية التعليم في والحق الالئق، السكن في الحق، أواللون الجنسوأ العرق بين تمييز

 في والحق الجمعيات وتكوين التعبير حرية إن.الشرب ومياه الصحي الصرف مثل األساسية الخدمات
 .للشباب ضمانها الموجب الحقوق بين من أيضا هي تعتبر حياتهم في تؤ ر التي القراراتإتخاد   في المشاركة

 االجتماعيةالتنمية  في الكاملة المشاركة في الشباب حق المغرب أدرج االلتزامات،وبهدف تحقيق هده 
 في الحقوق هذه تنفيذ لضمان آلياتووضع  الدستور من( 33المادة) في والسياسية والثقافية اديةواالقتص

 (.2 انظرالملحقالجمعوي  والعمل الشباب إطارمجلس

 سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي لوضع المبذولة. الجهود 2.12

 ة. وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعي1.2.12

 االجتماعي االندماج فيمطالبهم   وتلبية الشباب بخصوص الجديد الدستورأحكام  تنفيذ أجل من
 ترتكزعلى والتي 2323 للشباب المتكاملة الوطنية االستراتيجية والرياضة الشباب وزارة وضعت والمهني،

 :رئيسية مجاالت خمسة

 لتشغيلل قابليتهم وتعزيز للشباب االقتصادية الفرص زيادة. 

 جودتها وضمان للشباب األساسية للخدمات الولوج فرص زيادة. 

 الجغرافية الفوارق تقليص. 

 القرار وصنع االجتماعية الحياة فيالنشيطة  مشاركتهم زيادة. 

 والحكامة والتقييم والمعلومات لالتصاالتاآلليات المؤسساتية  وتقوية اإلنسان حقوق احترام تعزيز. 

 للتوظيف الوطني البرنامج وهما االستراتيجية هذه إطار في رنامجينب إطالقب 2313 ت سنةتميز وقد
 .الشباب بطاقة وبرنامج للشباب الذاتي

 شاب 5333 ،2316ـ2313 الفترة خالل بالشباب، الخاص الذاتي للتوظيف الوطني برنامج يهدف
 .%43 منهم النساء بةنس وتبلغ الباكالوريا، التعليمي واليتجاوزمستواهم سنة 33و 18 بين أعمارهم تتراوح

 عقد تم لهذاالغرض،و. الشغل سوق لتطلعات يستجيب تكوين من البرنامج، هذا إطار في الشباب، سيستفيدو
مليون دوالر لوزارة  5صندوق دوفيل لدعم التحول هبة مالية قدرها  بموجبها يمنح 2313 يوليوز في اتفاقية

. القطاع غير المنظم، لصالح الشباب المعوزين  الشباب و الرياضة لتعزيز روح المشاريع الصغرى في
 المقاولة خلق بعد شهرا 12 لمدة تتبع وتوفير المشاريع تنظيم على المستفيدين تدريب إلى البرنامج يهدفو

 .النساء من %43 منهم شاب مقاول 1.833 لصالح

الشباب وقد أصدرت الوزارة "بطاقة الشباب" وهو برنامج يهدف إلى تصور عرض شامل لصالح 
 ويلبي متطلباتهم.

 . المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة2.2.12

 ،"والترفيه العطل" برنامج بينها من المفعلة البرامجمن خالل   المبذولة الجهود الوزارة تواصل
 استقبال ومراكز الشباب دور) الشباب استقبال مرافق تحسين عن فضال ،"للنساء المهني التدريب" وبرنامج

 .االجتماعي النوع بعد مراعاة مع( النسائية والمراكز الشباب دمةخ
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 2115و 2112 عام خالل والرياضة الشباب وزارة ابرامجأهم إنجازات  

 اإلنجازات البرامج

 138.868 إلى 2332 عام في مستفيد 49.533 من البرنامج من المستفيدين عدد ارتفع "والترفيه العطل" برنامج
  رحب وقد. ةفتا 30,5% منهم 2313 عام من الصيف فصل خالل شابو ومراهق طفل
 وأصيلة وأكادير وطنجة إفران وفد يليه المستفيدين، من %15 بأكثرمن الجديدةوفد 

 .التوالي على %8٫1و %13٫1و ،%11٫9 بنسب

 في 242 منها منزال 513 الشباب دور شبكة شملت ،2313 عاموشهريولي نهاية حتى دورالشباب

 نهاية في المؤسسات هذه أنشطة من للمستفيدين اإلجمالي العدد وبلغ. لقرويا المجال
 الدائمة األنشطة سياق في 2.861.639 منهم مستفيد 5.352.533 ،2312 عام

 .التوعية إطارأنشطة في 2193924و

 جالالم فيمنهم   33 ،2312  نهاية بحلول 35وه المراكز هذهاإلجمالي  ل عددال الشباب استقبال مراكز

 .الحضري
 فتاة و أمرأة سنويا 83.333مركز و إستفاد منها أكثر من 312بلغ عدد هده المراكز  المراكز النسائية

 المهني التدريب" برنامج
 "للنساء

 .مستفيد 5.333 مراكزالصالح 113 المهني التدريب مراكز عدد بلغ ،2313سنة   في

 .2313 شتنبر والرياضة، الشباب وزارة: المصدر

 والرياضة الشباب وزارة تعمل الجغرافي، قربها حيث من الشباب دور تلعبه الذي الدور بأهمية عياو
 مقاربةبتوجهات تأخد بعين اإلعتبار   الشباب دور بأنشطة الرقي للتنميةعلى األلماني التعاون مع بشراكة

  الشباب لدورومديرة  مدير 233 يقرب ما بين جمع 2313 مارس في اجتماع عقد وقد .االجتماعي النوع
 للشباب الحقيقية االحتياجات لتلبية وذلك االجتماعي لمنظورالنوع طبقا الشباب دور إلدارة جديدة سبل تحديدل

 .للشباب المتكاملة الوطنية لالستراتيجية وفقا المغربي

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة5.2.12

 وقدمليار درهم.  1,07ما يناهز  2013باب والرياضة لسنة بلغ الغالف المالي المرصود لوزارة الش
 ما إلى لتصلتعديال  عرفت قد االستثمار ميزانية أن حين في درهما، مليون 635٫23 للتسيير ميزانية بلغت
 .درهما مليون 462٫3 يعادل

 تحليل ميزانية مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 في المتنوعة والنفقات المعداتو الطفولة و الشؤون النسوية فيما يخص مديرية الشباب  ميزانية ارتفعت

 أما .التسيير لوزارة الشباب والرياضة ميزانية من %1181 يعادل ماأي  درهما، مليون 13381 إلى  2313سنة 

169899 إلى وصلت فقد المديرية لهذه االستثمار لميزانية بالنسبة
45

 وقد .المركزي المستوى درهماعلى مليون 

 .استثمارية كميزانية درهما مليون 99٫2 للمديرية االقليمية المكاتب تلقت

 البرامج التي تنفذها وزارة الشباب أهم تحليل ميزانية

 خطة في المدرجة الرئيسية البرامج حسب( المتنوعة والنفقات المعدات) التسيير ميزانية توزيع تحليل إن
 الميزانية من %83 على حصل الذي" والترفيه العطل" لبرنامج نحهاتم التي األهمية عن يكشف المديرية عمل
 وشؤون والشباب لألطفال والتعليمية االجتماعية األنشطة تليها ،(درهما مليون 86) السابقة السنة مستوى بنفس
 .المديرية التسيير ميزانية من %13,5 بحصة المرأة

 

 

 

 

 

                                                 
45

 ويتعلق األمر بميزانية االستثمار قبل التعديل .  



91 

 

 ة والشؤون النسويةمديرية الشباب والطفول التسييرميزانية  توزيع

 التسييرالمديرية ميزانية في الحصة درهما مليون (المتنوعة والنفقات المعدات) التسيير ميزانية

 - 103,7 مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 2,6%  2,7 البعثات دعم

 والشباب لألطفال والتعليمية األنشطةاالجتماعية
 المرأة وشؤون

 
13.94 

%10,5 

 83% 86 "والترفيه العطل" جبرنام

 الشباب ومؤسسات جمعيات ودعم مساعدة
 المرأة دور وتعزيز واألطفال

0,4 0,4% 

 %1,4 1,43 الشباب بأنشطة المتعلقة الدولية التبادالت

 %2,1 2,23 والطفولة الشباب مظاهرات تنظيم

نسوية، فهي موزعة حسب المهام الشباب والطفولة والشؤون ال أما بالنسبة لميزانية االستثمار لمديرية

الرئيسية للمديرية وليس حسب البرامج. وتجدراإلشارة إلى أن الميزانية المخصصة لبناء وتجهيز مؤسسات 

 من الميزانية االستثمارية للمديرية. %11بلغت النساء قد 

 النسوية والشؤون والطفولةب الشبا لمديرية االستثمار ميزانية توزيع

 للمديرية االستثمار ميزانية فيالنسبة   ميزانيةاالستثمار

 - مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 %50,2 الشباب مؤسسات وتجهيز بناء

 32,9% األطفال مؤسسات وتجهيز بناء

 %11,0 الشؤون النسوية   المؤسسات وتجهيز بناء

 %5,9 الجمعوي للشبابوالعمل االستشاري المجلس

 
 داف حسب النوع االجتماعيتحليل مؤشرات األه

 فيها بما لألهداف مؤشرا 14يقرب  ما ،2313عام  خالل المرأة، وشؤون واألطفال حددت مديرية الشباب

 الخاصة األهداف لمؤشرات بالنسبة والبرنامج. أما التركيب التسييرحسب بميزانية مرتبطة مؤشرات ستة

لنجاعة أنشطة   الجهة. ونظرا حسب موزعة مركزيال المستوى على مؤشرات 8تضم  االستثمارفهي بميزانية

 لضمان االجتماعي النوع بعدوجب تحديد مسبقا مؤشرات تشمل  الجنسين، بين المساواة تعزيز في المديرية

 (.3الجنسين )انظرالملحق  بين والمساواة اإلنصاف حيث منو تقييمها،   المتوقعة واألهداف النتائج تحقيق

 النتائج . تحليل أهم مؤشرات5.12

 في ملحوظا تحسنا شهدت الشباب مؤشرات أن على 2312،عام  للشباب الوطني توضح نتائج البحث

 عدد يقدر للتخطيط، السامية المندوبية الصادرةعن لإلحصائيات األخيرة. وفقا السنوات خالل المجاالت جميع

 من %4984منهم  ،2312م عا في شاب مليون 6832 ـب سنة 24و 15بين  أعمارهم تتراوح الذين الشباب

تضم ف القرى،  أما الحضريين السكان من %1189يمثل  ماووه المدن، في يعيشون الشباب من %54الفتيات. 

 خالل كبير بشكل تحسن قدخاصة الفتيات، ف الشباب تعليم مستوى فإن االستطالع، نفس حسبو شابا. 2186%

عام  %1184إلى  2333عام  %2988من  دراسي ىمستو أي دون الشبابنسبة  انخفضت حيث الماضي، العقد

  %5589إلى  %4889من  اإلعدادي والثانوي األساسي المستوى ذوينسبة  ارتفعت فقد المقابل، في .2311

 يفوق األوالد تعليمكما أن  .%2486إلى  %1483من  التأهيلي الثانوي المستوى ذويوارتفعت نسبة الشباب 

 القروية. المناطق في أسرع لتأهيليا الثانوي في الشباب نسبة تزايد، كما يظل ثالثال التعليم مستويات في الفتيات

سنة(  24و 15، شهد نشاط الشباب )بين 2311و 2333لبحث الوطني حول التشغيل لسنة حسب او

% عام 45٫8ارتفع معدل نشاط هذه الشريحة من كما حسن مستوى التعليم والتكوين. عل تانخفاضا ملحوظا بف

قطاع . ويشغل نقطة 1283يعادل انخفاضا بنسبة قدرها  ، مما2312% عام 3385و 2311% عام 35إلى  2333

 % من األشخاص العاملين الذين تتجاوز23الشباب ) يقرب نصف عدد الفالحة والغابات والصيد البحري ما
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ع العام أوالخاص % من العمال الشباب في المجال الحضري هم موظفون بالقطا66. كما أن سنة( 15أعمارهم 

 القروي. % فقط في المجال23مقابل 

 عام %18,6 الشباب بطالة معدل بلغ للتخطيط، السامية المندوبية عن الصادرة لإلحصائيات وفقاو
 الجنس حسب الشباب توزيع التالي الجدول يعرضو. 2333 عام مع مقارنة نقطة 3,3 بانخفاض 2312

 :2312و 2311 يعام خالل اإلقامة ومكان النشاط ونوعية

 الشباب حسب الجنس ونوع النشاط ومكان اإلقامة )في المائة(

   الوطني الحضري القروي

2012 2011 2000 2012 2011 2000 2012 2011 2000   

 الناشطون  51,8 42,0 40,2 32,5 27,7 26,3 71,5 58,1 56,0

 العاطلون  13,9 9,3 9,1 19,7 11,6 11,4 7,9 6,6 6,4 الذكور

 غير الناشطين 34,3 48,7 50,7 47,8 60,7 62,3 20,6 35,2 37,5

 الناشطات 21,7 15,2 14,0 11,5 7,0 6,3 33,4 25,0 23,3

 العاطالت  4,1 3,2 3,3 6,8 4,9 5,0 1,0 1,2 1,2 اإلناث

الناشطات  غير  74,2 81,6 82,7 81,7 88,1 88,7 65,6 73,8 75,4  

 الناشطون  36,8 28,7 27,3 21,8 17,3 16,3 53,1 42,0 40,2

 العاطلون  9,0 6,3 6,2 13,1 8,2 8,2 4,5 4,0 3,9 المجموع

 غير الناشطين 54,2 65,0 66,5 65,1 74,5 75,5 42,4 54,0 55,9
 

مية للتخطيط  المندوبية السا – 2312و التقرير حول النشاط ، الشغل والبطالة  2311و  2333المصدر:البحت الوطني حول التشغيل لسنة   
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IV .االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية 

  

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

لفرص التي تمنحها القطاعات المنتجة على مستوى التشغيل والفالحة والصيد البحري والتجارة والصناعة ا

والتكنولوجيات الحديثة لالعالم واالتصال والتجارة الخارجية والسياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 

   االجتماعي.
 

 والشؤون االجتماعية التشغيل وزارة. 1
 

في مختلف مجاالت التنمية بعد النوع االجتماعي إدماج في مجال  المغربهاحققلتي تستحق اإلنجازات ا

ومع ذلك، ال  .القانونيةالحقوق تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال التعليم والصحة والمشاركة السياسية وفقد. التنويه

 ن بين النسب األضعفالساكنة النشيطة تعد مفي  مع نسبةمشاركة الشغلتزال مشاركة المرأة محدودة في سوق 

 .بأسره لعالماوشمال إفريقيا وفي  في منطقة الشرق األوسط

 قطاع التشغيل .تقديم1.1

 جذاذة  تقديمية  1.1.1

قطاع التشغيليساهم 
46
بحوث دراسات و إنجازبإنعاش التشغيل و المتعلقة تحديد التوجهات واألهداف يف 

 لمؤسساتتشاور مع الوزارات واب في سوق الشغل الشباب لتعزيز إدماجدابير ت تتعلق بسوق الشغل وكذا تتبع

. ويساهم كذلك في تسهيل عملية هياكل الوساطة في سوق الشغلوتتبع وتقييم أنشطة تنشيط وتنظيم والمعنية، 

يتكلف قطاع التشغيل بإعداد توظيف الباحثين عن الشغل عبر بنيات وسيطة وشبكات محدثة لهذا الغرض. كما 

وتتبع تنفيذ للعمال لقانونية والتنظيمية في مجال التشغيل والشغل والحماية االجتماعية ا صمشاريع النصو

 .المعايير الدولية واإلقليمية للشغل

 16حديد ت، حيث قام بالمساواة واإلنصاف بين الجنسين في مجال مأسسةالتزامه  ع التشغيلجسد قطاوقد 

 ف هياكل القطاع )ديوان الوزير، مديرية التشغيلمختل على مستوىنقطة اتصال خاصة بالنوع االجتماعي 

 مكتب التكوين المهني وإنعاشالشغلو الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءاتوقطاع التكوين المهني و

وإدارة صناديق  الصندوق الوطني للضمان االجتماعيو الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيو

 ).1)انظر الملحق  ...(العمل

 اإلطار المعياري. 2.1.1

انخرط قطاع التشغيل في عدد من االتفاقيات الدولية والوطنية التي تهتم بالتشغيل كعنصر أساسي من 

.وانخرط 1919حقوق اإلنسان، على خلفية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي صادق عليه المغرب سنة 

لهذه المنظمة الخاص بالحقوق  1998ة، في إعالن المغرب، باعتباره عضوا نشيطا في منظمة العمل الدولي

وعالوة على ذلك، بذل (. 188 ,151 , 144,  141  ,131  ,132 ,132 تفاقيات)اال والمبادئ األساسية للشغل

لفية من أجل التنمية في أفق ، مجهودات كبيرة لبلوغ أهداف األ2333المغرب الذي وقع على إعالن األلفية سنة 

التي تنص على تحقيق المساواة  احترام تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةكما التزم ب.2315

 (.2أنظر الملحق في التعليم والتشغيل والنشاط االقتصادي واالجتماعي )

 اإلجراءات والجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي 2..1

التشغيل عملية تشاور ثالثي األطراف بدعم من منظمة العمل الدولية لوضع إستراتيجية  أثارت وزارة

مسألة ذات أهمية كبيرة في تطوير  بعد النوع االجتماعيوطنية للتشغيل مبنية على االبتكار والتنسيق. ويعتبر 

عملي مشجع لالستخدام االستراتيجية الوطنية للتشغيل. حيث تعتزم هذه االستراتيجية اقتراح إطار مرجعي و

                                                 
 قطاع التشغيل تابعا لوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية  ، أصبح 2313أكتوبر  13بعد تعيين الحكومة الجديدة في  46
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تحديث االقتصاد كذا المواطنين، و تمت تعبئتها من طرفوارد العمل ورأس المال التي األمثل ولحماية م

 .الكم والجودةوتحسين عرض المنتوج والخدمات من حيث 

 معالجة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  1.2.1

 الوكالة الكندية للتنمية الدوليةو اون مع منظمة العمل الدوليةتعب شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني،

مشروع " تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في التشغيل عبر الحوار االجتماعي والمساواة بين بتمويل 

المشروع سلسلة من األوراش التدريبية لتشجيع التشغيل لدى الشباب، وتوفير  تفي إطار هذاونظم الجنسين".

ا تحسين مراكز التشغيل المحلية  ذ، وكبخلق المقاولةالمرتبط مباشرة  كوينالتقنية من أجل تعزيز الت المساعدة

، وتعزيز مشاركة الشباب في الحوار بشأن سياسة التشغيل المقاوالتومراكز الدعم الهادفة إلى خلق 

وتوفير  الشباب، وخاصة النساء،ة لهذا المشروع على تحسين قابلية التشغيل لدى وتركز النتائج الوسيط.الوطنية

 .، وال سيما النساء، في المناطق التجريبيةغير الممدرسينلشباب الشغل في صفوف االمزيد من فرص 

الشؤون وزارة التشغيل و التزمت الشغل، سوقالنوعي والكمي للمرأة في حضور عزيز الومن أجل ت 

نظام لرصد تنفيذ مدونة الشغل لضمان المساواة  ضعوب االجتماعية في إطار الخطة الحكومية من أجل المساواة

وكذا دعم القطاعات التي تعرف تمثيلية مهمة للنساء مثل قطاع النسيج  مكان العملبين الرجل والمرأة في 

على االلتزام لحثه للقطاع الخاص  وضعتدابير تحفيزيةوالمواد الغذائية وذلك بتطوير األنشطة المدرة للدخل و

تعاون مع االتحاد فيتسييرالمقاوالت بمع مراعاة  المساواة بين الجنسين  للمقاوالتلية االجتماعية بمعايير المسؤو

 العام لمقاوالت المغرب.

 النجاعة إعداد الميزانية ووضع مؤشرات.2.2.1

مليون درهم  84,55مليون درهم، منها  228,55 ميزانية قدرها 2313قطاع التشغيل سنة خصص  

. وبذلك أصبحت ميزانية التسيير ميزانية االستثمارمخصصة لمليون درهم  144وتسيير ميزانية المخصصة ل

 . القطاع من ميزانية%4984نسبة  يزانية االستثمار تمثلمو %5386تمثل 

 داءتحليل مؤشراتاأل

التشغيل مجموعة من مؤشرات األهداف والتي تمكن من إيجاد صلة قطاع  على غرار باقي القطاعات، بلور

 عتماداتاال هذه تخصيصوالنتائج المنتظرة من أوللنشاط من جهة  لبرنامجل وأ لإلجراءعتمادات المخصصة االبين

 46التسيير و ميزانيةيتعلق ب اا رقميمؤشر 19منها  ا،مؤشر 65المؤشرات حوالي  ذهويبلغ عدد ه .من جهة أخرى

 .راالستثمالميزانية  امخصص امؤشر

 تثمنالتي من شأنها أن  تراعي مقاربة النوع االجتماعيال  ع التشغيلقطاالمؤشرات التي وضعها  غير أن

، يمكن لبعض برمجة الميزانية. ومع ذلكالجهود المبذولة من أجل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في عملية 

 .(3)انظر الملحق  أن تراعي النوع االجتماعي واالستثمار التسييرمؤشرات محددة مسبقا لميزانية ال

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع5.1

 مساهمة ضعيفة للنساء في سوق الشغل

 1.328.253على المستوى الوطني، منتقلة من %1الساكنة النشيطة العاطلة تزايدا طفيفا بنسبة  عرفت

ن الذكور عاطل إضافي. وقد شمل هذا االرتفاع الناشطي 9.951، أي 2312سنة  1.338.231إلى  2311سنة 

 2311في كل من الوسط الحضري والقروي. وبذلك، استقر معدل البطالة في نفس المستوى تقريبا بين سنة 

في الوسط  2312و 2311بين  %1384. وحسب وسط اإلقامة، استقر هذا المعدل في %9، أي في 2312و

 في الوسط القروي خالل نفس الفترة. %389الحضري وفي 

ة، يحجب تطور معدل البطالة على الصعيد الوطني الستار عن وجود فوارق بالرغم من هذه الوضعيو

نقطة  182حسب الجنس والسن ووسط اإلقامة ومستوى الشهادة المحصل عليها. فقد سجل معدل البطالة فارقا بـ 

للرجال. وقد تكرس هذا الفارق خالل الفصول  %881للنساء مقابل  %989، أي 2312على حساب النساء سنة 

سنة  %3386. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل تأنيث الساكنة النشيطة العاطلة من 2313-2312ولى من األ

نقطة(. واستمر هذا التراجع خالل الدورات األولى من سنة  185)انخفاض بـ  2312سنة  %2981إلى  2311

 . %2581و %2589، أي 2313و 2312
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لبطالة الوطني حسب : تطور معدل ا13مبيان 

 2312-2333الجنس بين 

: تطور معدل البطالة الحضري حسب الجنس بين 11مبيان 

2333-2312 

  

لدى النساء(،  %8436عند الرجال و %6234كما يبين معدل النشاط الوطني فارقا مهما بين الجنسبن )

سنة.  84و 55مما يترجم ضعف مساهمة النساء في سوق الشغل. وتتسع الهوة بشكل أكبر لدى الشابات بين 

( والنساء %4638ويفسر مستوى النشاط عند النساء في غالبيته الفارق بين معدل التشغيل بين الرجال )

(8832%.) 

 %4238و %4234، أي 8152و 8158ولى من وقد سجل معدل التشغيل تراجعا طفيفا خالل الدورات األ

على التوالي. ويبلغ هذا المعدل مستويات مرتفعة لدى الرجال مقارنة مع المعدل عند النساء. فخالل الفصول 

 %4438عند النساء و %8532عند الرجال  مقابل  %4434، بلغ معدل التشغيل على التوالي 8152و 8158األولى 

 النساء. عند %8535عند الرجال مقابل 

أن حظوظ الرجال للحصول على شغل يفوق ثالث ويؤكد مؤشر التكافؤ بين الرجل والمرأة على 

اإلقامة، تظل النسبة بين الرجال والنساء في الوسط الحضري من حيث التشغيل  حسب. وأضعاف حظوظ النساء

النساء في الوسط القروي الفارق في نسب التكافؤ بين الرجال و ويعزى في الوسط القروي. ضعف ما هي عليه

 أساسا بضعف نشاط النساء مقارنة مع الرجال أكثر، وهو ما يمكن تفسيره بصعوبات الولوج إلى التشغيل. 

 ل تطور مؤشر التكافؤ بين الرجل والمرأة على مستوى التشغي: 12 مبيان

 
 

تشغيل المرأة( = ، يشير إلى عتبة المساواة )تشغيل الرجل5رقم الخط الذي يمر عبر ال  

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية
 

في المتوسط من النساء النشيطات  %6737وحسب الوضعية المهنية، تجدر اإلشارة إلى أن ما يقارب 

من النساء النشيطات المشتغالت  %6435في حين ما يقارب ، هن أجيرات المشتغالت في الوسط الحضري

 هن مساعدات عائليات بدون أجرة.بالوسط القروي 
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حسب الوضعية المهنية 7022و 7002الحصة المتوسطة لتشغيل النساء بين   

 وطني قروي حضري
 

 الوضعية المهنية أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 األجراء 33,7% 47,4% 6,6% 31,0% 79,9% 61,8%

 المستقلون 14,6% 31,7% 16,4% 38,6% 11,7% 25,6%

 المشغلون 0,7% 3,2% 0,1% 1,1% 1,8% 5,0%

4,9% 5,6% 27,6% 76,5% 15,5% 50,3% 
المساعدون العائليون 

 والمتمرنون

 وضعيات أخرى 0,7% 2,2% 0,5% 1,7% 1,0% 2,6%
 

 يلنتائج مشجعة ولكن غير كافية لبرامج إنعاش التشغ

. 2316سنة  %8يشكل إنعاش التشغيل أحد أولويات العمل الحكومي في أفق تقليص معدل البطالة إلى 

االقتصادي من التشغيل وذلك من خالل اختيار أفضل  قد اتخذت الحكومة كهدف لها إغناء محتوى النموو

المقاولة الصغيرة جدا، لالستثمارات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة و

وتشجيع التشغيل الذاتي وتحسين تأهيل الشباب وتطوير االقتصاد االجتماعي. وتتجلى إنجازات أهم البرامج 

 المعتمدة فيما يلي: 

  فقد سمح برنامج 'إدماج"، الذي يهدف إلى تطوير الموارد البشرية للمقاولة وتحسين تأطيرها من خالل

. 2313إلى نهاية مارس  2336باحث عن شغل منذ  363.121ت، بإدماج توظيف الشباب حاملي الشهادا

بلوغ  2313. ويتوقع نهاية 2313من المدمجين خالل الثالثة أشهر األولى من سنة  %49وتمثل النساء 

 مستفيد من هذا البرنامج.  63.333

  طريق الرفع من ومن جهته، مكن برنامج "تأهيل"، الذي يروم تحسين قابلية الباحثين عن الشغل عن

من االستفادة من هذا البرنامج. فخالل  2313ونهاية ماي  2331شخصا بين  98.632كفاءاتهم المهنية، 

، بلوغ 2313نساء. ويتوقع نهاية سنة %61شخصا من التكوين التعاقدي منهم  3.316هذه الفترة، استفاد 

 مستفيد من هذا البرنامج. 23.333

 مرشحا وذلك من  33.414مشروعا ومواكبة  5.326عرف تمويل  وبخصوص برنامج "مقاولتي" الذي

منصب شغل. وخالل الخمسة أشهر األخيرة من  14.322، مولدا بذلك 2313إلى نهاية ماي  2331سنة 

مقاولة ممولة ذاتيا مولدة  329، و%29امرأة، أي بحصة  198مرشحا منهم  115، تمت مواكبة 2313سنة 

رنامج أساسا تشجيع خلق المقاوالت الصغيرة جدا من أجل تشجيع التشغيل منصب شغل. ويروم هذا الب 419

 الذاتي لحاملي المشاريع ولجعلها مدرة للثروة ومناصب الشغل.
 

تفعيل تدابير جديدة  8158فقد عرفت سنة وباإلضافة إلى برامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، 

 .8155ية وعقد اإلدماج المهني التي تم إطالقهما في أكتوبرإلنعاش التشغيل، خاصة تحمل كلفة التغطية االجتماع

وعلى أساس تقييم أداء هذه البرامج، سيتم استكمال األدوات الضرورية لوضع برنامج "مبادرة" الذي 

يهدف إلى إنعاش التشغيل ذي المنفعة االجتماعية داخل النسيج الجمعوي. وفي هذا الصدد، سيتم إطالق دراسة 

كتتمة لدراسات التقييم التي تم إنجازها لبرنامج "إدماج" وكذا  8152امج "تأهيل" خالل سنة حول تقييم برن

 الدراسة طور اإلنجاز بخصوص برنامج "مقاولتي". 

ومن جهة أخرى، "سيتم إطالق برنامج جديد "تأطير" يستهدف األشخاص الذين ال يتوفرون على تجربة 

 ير في مجاالت خاصة. مهنية أوالذين يحتاجون لتكوين تقني وتأط

 أهم التحديات الالزم رفعها 

رتبط تع التشغيل تحديات وممارسات قطا على مستوى بنيةبين الجنسين  واإلنصاف يثير إدماج المساواة

مساواة واإلنصاف بين الجنسين وتوفرهم على السلطة الضرورية، المكلفة بالاالستراتيجي للجان موقعتبال

 صياغة في إشراكهاو االجتماعياتصال خاصة بالنوع  . وكذا توفر مراكزة والماليةقدرات والموارد البشريالو

 إستراتيجيةامج، ووضع وتنفيذ نموارد دائمة لوحدات تدبير البراستراتيجيات وبرامج القطاع، وتخصيص 

نية وإعداد برامج للتكوين والتحسيس وتفعيل ومأسسة الب تواصل داخلي وخارجي بغية نشر ثقافة المساواة

عن المساواة واإلنصاف بين الجنسين وإدماجها في برامج واستراتيجيات الوزارة وأخيرا  ةالمسؤولالتنظيمية 

 .في هذا المجالجيهية بشأن القواعد والقيم وضع مبادئ تو
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تحسين معرفة التحديات واإلكراهات )االقتصادية واالجتماعية(  يشكل من جهة،وباإلضافة إلى ذلك، 

 على مناصب الشغلالنساء والرجال جتماعي المرتبطة بالولوج للشغل المؤدى عنه وبحفاظ حسب النوع اال

بنظام الحماية  االجتماعيتحسين المعرفة حسب النوع ، أخرى من جهةدقيقة،و ديمغرافيةسوسيوحسب متغيرات 

 ، تحديات إضافية يجب تجاوزها.ظروف عمل المرأةباالجتماعية و

احترام مقتضيات مدونة الشغل واالتفاقيات تقوية ب االهتمام. ويتعلق األمركما تستأثر تحديات أخرى ب

ى مناصب المرأة إل لوجلتشجيع و ية تهدفزيفحوضع إجراءات تلية التي صادق عليها المغرب، والدو

 على مستوىالقرار  دواليب اتخاذ لتعزيز مشاركة المرأة في موجه لعمل اإليجابيلالمسؤولية، وإنشاء نظام 

 لس المقاوالت والنقابات والجمعيات.مجا

تم في السنوات األخيرة  قدل األطفال في المغرب تحديا ومصدرا للقلق. وتشغييشكل  وعالوة على ذلك،

 15تشغيل األطفال دون سن ن أ ظومن المال حولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.  كبير،إحراز تقدم 

الظاهرة هذه  ؤثروت. 1999 سنة %981قابل م 2312 سنة %189 جلحيث س ،في الواقع في انخفاض حاد وه

المناطق و( %5181القروية )المناطق  بينتختلف هذه النسبة وت. فتيامن ال أكثر (%5481ذكور )على ال

 مقابل 2312 سنة %389 نسبةالقروية ببشكل رئيسي في المناطق  . وتتركز هذه الظاهرة(%9383) الحضرية

مع  عمل نموذجيةبرامج  إنجاز منحى التنازلي، يتعين على الحكومةللحفاظ على هذا الو. 1999 سنةفي  1682%

 . قد تكلل بالنجاحاألطفال  تشغيلاإلجراءات ضد  التأكيد على أن كل هذهالشركاء المحليين، و

 

 . قطاع الفالحة2
 

اقتصادية واجتماعية  لم يمكن التقدم المحرز خالل السنوات األخيرة من محاربة الفقر وتأمين تنمية 

صعوبة االستفادة من الخدمات والبطالة و، التي ال زالت تعاني من األمية القروي ملموسة للوسط

أدنى مستوى تسجل غالبية الطبقة الفقيرة في العالم، كما  تشكل المرأة القروية على الخصوص،واالجتماعية.

اقتصادية هامة نظرا لعدم االستفادة من هذا الرأسمال للتعليم وأعلى معدل لألمية. وتولد هذه الوضعية تكاليف 

بذلك، أصبح من والتطور الفالحي. ومما يؤدي إلى إضعاف إنتاجية العمل مع إبطاء التنمية القروية  البشري،

عداد سياسات إلفي االهتمامات الرئيسية  ،منه النسوي الضروري إدراج العنصر البشري، والسيما الشق

 القروي.الم ة العواستراتيجيات تنمي

 معياري.  جذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار ال1.2

 جذاذة  تقديمية. 1.1.2

مع مراعاة  ،التنمية القرويةوتناط بقطاع الفالحة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الفالحة  

تنفيذ سياسة و وضع المخصصة له أساسا على المهام. وترتكز االختصاصات المسندة إلى وزارات أخرى

 تأهيل المنظمات المهنية الفالحية في إطار سالسل اإلنتاجو  يالفالحباإلنتاج  والنهوض الحكومة في مجال إعداد

تدبير االتفاقيات في والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة في الميدان الفالحي و االستثمار تشجيعو

نشر اإلحصائيات وتحليل وجمع و التنظيمية المتعلقة باألنشطة الفالحيةإعداد النصوص القانونية وو هذا الشأن

البحث الزراعي وادين التعليم العالي الفالحي ات المتعلقة بميستراتيجياالإعداد وتنفيذ و المعلومات الفالحيةو

 4896من لة تتكون اوفيما يخص الموارد البشرية، يضم قطاع الفالحة عم.المهني الفالحيوالتكوين التقني و

 (.1)انظر الملحق  %21 بنسبةشخصا، مع تمثيلية نسوية 

ت نقطة اتصال خاصة بالنوع أنشأوتجدر اإلشارة إلى أن قطاع الفالحة كان من بين أول اإلدارات التي  

البحثوالتكوين والتعليم التابع لمديرية  الزراعي، عن طريق قسم اإلرشاد االجتماعي
47
الموارد كما يمثل قسم  .

 .مستوى شبكة التشاور الوزاري إلدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية على قطاع الفالحة ريةالبش

 

 

                                                 
 التنمية.والبحث و بمديرية التعليم تسمىالصيد البحري، كانت هذه المديرية وقبل إعادة تنظيم وزارة الفالحة  47
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 اإلطار المعياري. 2.1.2

لميثاق الدولي للحقوق االعالمية لحقوق اإلنسان، ك تفاقياتالعديد من اال من خالل المغرب التزم 
أهداف و يز ضد المرأةيمتالقضاء على جميع أنواع الب الخاصة اقيةاالتفكذا و، الثقافيةواالجتماعية واالقتصادية 

، بضمان تحقيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة القروية باإلضافة إلى المساواة في الولوج إلى األلفية
 ،010، 99، 03، 00م المغرب إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم ضانالسياق، ونفس  .السلع والموارد

حق تكوين الجمعيات  منها خاصةالتي تحدد التدابير الخاصة بظروف العمل، والمؤطرة للعمل الفالحي،  039

كذا اإلجازات المدفوعة و تحديد الحد األدنى لألجورطرق وتكتل المزارعين والتعويض عن حوادث الشغل و
 (.3انظرالملحق) ي الفالحةذلك لضمان ظروف عمل عادلة لصالح العاملين فو، ةل في الفالحشغتفتيش الو

 . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.2

 المنجزة السياسات واالستراتيجيات القطاعيةأهم . 1.2.2

 مخطط المغرب األخضرالتقدم المحرز في تنفيذ 

نجازات من مالحظة تقدم بعد مرور خمس سنوات على انطالق مخطط المغرب األخضر، مكنت اال

وكذا نموتدريجي للفالحة التضامنية باإلضافة  ملموس على مستوىترسيخ  مكتسبات اإلنتاج لمختلف السالسل،

 يرة اإلصالحات خاصة منها المرتبطة بتثمين اإلنتاج الفالحي. تإلى تسارع و

بالمقارنة مع %32حي ب الفالالخام  ، تحسن الناتج الداخلي2312إلى  2331ففي الفترة الممتدة من 

، وكذا ارتفاع نسبة االستثمار %11، بالموازاة مع امتداد المساحة المزروعة ب 2331-2335الفترة المرجعية 

مليار درهم خالل السنوات الخمس األخيرة. وفيما  53، بفضل إنفاق استثمارات بقيمة %18للمستخدم الواحد ب 

حسن كبير بين الفترتين مع ارتفاع نسبة استعمال المكننة يخص استعمال عوامل اإلنتاج، تمت مالحظة ت

( واألسمدة %53المعتمدة )بنسبة  بالنسبة للجرار( وكذا تحسن استعمال بذورالقمح % 36الزراعية )التي بلغت 

 (.2338منذ سنة  %19(، باإلضافة إلي امتداد المساحة المعتمدة على الري الموفر للمياه )بنسبة % 36)بنسبة 

من المشاريع المبرمجة إلى حد اليوم منذ  %83 ـا يتعلق بالفالحة التضامنية، أعطيت االنطالقة لوفيم

 56%أكثر من بداية مخطط المغرب األخضر، والتي تخص التوجه نحومنتجات ذات قدرة تنافسية عالية لصالح

 .الساكنة المستهدفة من

 . المساواة بين الجنسين وتحقيق استقاللية المرأة2.2.2

تتوفر المرأة القروية التي تعد من المكونات الهامة في االقتصاد القروي والوطني، على إمكانات هائلة  

 فيتساهم بفعالية ولوضع األسس الالزمة لتنمية قروية مستدامة. كما تمثل أكثر من نصف الساكنة القروية 

مساهماتها المتعددة، وسل الفالحية حضورها الكبير في السال. وبفضل تطويرالقطاع الفالحي والقرويفيالمغرب

أصبح من الضروري تحسين مردوديتها لضمان تنمية القطاع الفالحي. وبذلك، أصبح النهوض بالظروف 

 االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية من بين المحاور الرئيسية لسياسة تنمية قطاع الفالحة.

 دعم المشاريع المدرة للدخل

برنامجا للمشاريع المدرة للدخل موجها لتحسين الظروف  2312منذ سنة  أطلقت وزارة الفالحة 

االجتماعية واالقتصادية للنساء القرويات. وتهم هذه المشاريع تحسين األنشطة الفالحية كتربية الماشية الصغيرة، 

مشاريع امرأة قروية من إنجاز  13333، تمكنت 2312-2335تربية الماعز. ففي الفترة وتربية النحل  وكذا

معدات لتربية النحل من لدن ووحدة، حيث تلقى بعضها تمويال في شكل ماشية  535مدرة للدخل في إطار 

 الزراعة لألمم المتحدة.وكذا منظمة األغذية وللتنمية الزراعية  المنظمة العربية
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 2112-2113المستفيدات في الفترة وعدد  االختصاصالمحدثة حسب  المشاريع المدرة للدخل تطور عدد

2112 2111 2111 2113 2111 

نوعية 

المشروع 

 المدر للدخل

عدد 

 المستفيدات

عدد 

 الوحدات

عدد 

 المستفيدات

عدد 

 الوحدات

عدد 

 عدد الوحدات المستفيدات

عدد 

 المستفيدات

عدد 

 الوحدات

عدد 

 المستفيدات

عدد 

 الوحدات
 

 تربية الدواجن 2 17 1 20 1 125 13 225 - -

- - 43 2 38 2 140 7 71 6 
 تربية األرانب

 تربية النحل 13 159 10 200 10 223 38 599 23 382

 تربية الماعز 16 244 14 280 14 251 9 226 1 263

 األغنام تربية - - - - - - 12 365 5 186

 العجول تسمين - - - - - - - - 1 12

 الجمال تربية - - - - - - 1 1 - -

 لتينتجفيف ا - - - - - - 1 1 - -

25 1 58 3 - - - - - - 
صناعة األجبان 

 وتثمين الحليب

211 2 25 2 - - - - - - 
النباتات المعطرة 

 والطبية

35 2 - - - - - - - - 

إنتاج الكسكس 

وتثمين منتوجات 

 الحبوب 

 زراعة الخضر 15 333 8 163 3 3 3 3 - -

 آخر 0 0 0 0 12 232 3 3 - -

 مجموع 32 131 11 111 53 153 11 1332 51 1111

 مديرية التعليم والتكوين والبحث -وزارة الفالحة والصيد البحري :المصدر

وبهدف تسيير أمثل لهذه المشاريع، تحرص الوزارة، باإلضافة إلى منح الدعم المالي، على مرافقة المرأة  

غالف المخصص لدعم التكوين لتحسين مستواها المعرفي، حيث بلغ الوالقروية من خالل عمليات التأطير 

 .2312درهم برسم سنة  833333كذا المساعدة التقنية للمرأة القروية قيمة واألنشطة المدرة للدخل 

الجمعيات النسوية في المعارض ووبالموازاة مع ذلك، تسعى الوزارة على تشجيع مشاركة التعاونيات  

 بباريس للفالحة الدولي بأرفود والمعرض رالتمو معرضوبمكناس  للفالحة الدولي الجهوية والدولية )كالمعرض

الصادرة عن  ترويج المنتجات إلى العملية وتهدف هذهمعرض الفالحة والصناعة الغذائية ببرلين، الخ(. و

 التنقيب على األسواق الجديدة. ولى تنمية كفاءتها في مجال التسويق إمشاريع المرأة القروية و

 البرامج المتعددة القطاعات

ارة الفالحة في العديدمن البرامج التي انطلقت في العالم القروي بشراكة مع القطاعات ساهمت وز 

 المنظمات الدولية. وتتمثل أهم اإلنجازات فيما يلي :والوزارية األخرى 

 8إحداث والنحل من تجهيز تربية في مجال ة المنظمة العربية للتنمية الزراعيالشراكة مع  برنامج مكن 

من و. 2312مديريات جهوية للفالحة خالل سنة  8يناهز مائة امرأة قروية  تنتمي ل مشاريع لصالح ما 

 .2313مديريات أخرى من هذه الشراكة برسم سنة  1المتوقع أن تستفيد 

  3لمدة  2313مارس  8المغرب بتاريخ  الوطني لنساء االتحادشراكة مع تفعيل  اتفاقكما تم التوقيع على 

 إلى تعزيزتجمعات النساء القرويات كي تشكل طرفا فاعال في مشاريع الدعامةيهدف هذا األخير وسنوات. 

عن أسواق جديدة  والبحث هذه المنظمات تحسيس وتكوين ذلك من خاللوالثانية لمخطط المغرب األخضر، 

 لمنتجاتها.
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 باإلضافة إلى ذلك، مكنت اتفاقية الشراكة مع منظمة اللجنة األوروبية للتكوين والفالحة
48

لموقعة في او، 

ة في المغرب ياالقتصادي للمرأة القروومن إطالق مشروع يخص "دعم التحرر االجتماعي  2313أبريل 

أقاليم نموذجية 9وجهات  8عن طريق إدماجها في االقتصاد االجتماعي"، عبر 
49

-2313رسم الفترة ب 

 :حيث يهدف هذا األخير إلى  ،2315

 ذلك بتعزيز إمكانيات ومخطط المغرب األخضر  اإلسراع في إدماج بعد النوع االجتماعي في

 ة.ياالقتصادية للمرأة القرووالساهرين على التنمية االجتماعية والعاملين باإلرشاد الفالحي، 

  الصيد البحري في إطار نشاطات المشروع، لفائدة وتعبئة كفاءات تقنية تابعة لوزارة الفالحة

 وير السالسل اإلنتاجية.التعاونيات المستفيدة من أجل المساهمة في تط

 المستفيدة من المشروع التعاونياتتسويق المنتجات الصادرة عن و تطويرعملية تثمين. 

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة5.2.2

مليار درهم، تضم  1,97من ميزانية مخصصة للتسيير قدرها  2313استفاد قطاع الفالحة خالل سنة  

من جهتها، بلغت ميزانية االستثمار في و%. 11بنسبة نفقات المعدات % و29ها الموظفين بحصة قدرنفقات 

الصيد وميزانية استثمار وزارة الفالحة عديل تجدر اإلشارة إلى أنه تم تومليار درهم.  188ما يناهز  2313

 البحري.

الخط المحدد على  ويشير تحليل مقاربة النوع االجتماعي بالنسبة لميزانية قطاع الفالحة إلى الحفاظ على 

الذي استفاد من ميزانية وذلك على مستوى اإلرشاد الفالحي، والمخصص لألنشطة النسوية، ومستوى الميزانية 

% من المبلغ اإلجمالي المرصود لإلرشاد 688، أي ما يعادل 2313مليون درهم خالل سنة  1381استثمار قيمتها 

 .2312مليون درهم في  12الفالحي، مقابل 

 ؤشرات األهدافتحليلم

إلى أنه تم أخذ البعد الجهوي بعين االعتبار  50األهداف المتعلقة بقطاع الفالحة يبين تحليل مؤشرات 
"النهوض بالمرأة القروية من خالل عمليات دون مراعاة بعد النوع االجتماعي، باستثناء مؤشر وحيد متعلق ب

 النساء المستهدفات سنويا بعمليات اإلرشاد. الذي يشير إلى عددو، اإلرشاد" في إطار اإلرشاد الفالحي

حيث  المستحسن تصميم مؤشرات أهداف أخرى تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي،من  يبدو ،وبذلك 
سيمكن ذلك من تحقيق إدماج أفضل لالحتياجات المتباينة للساكنة المستهدفة باإلجراءات المتخذة من طرف 

 .( 3الملحق انظرإلى)ة الوزار

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.2

%1284نسبة  2312شكل قطاع الفالحة خالل سنة  
%1482ومن الناتج الداخلي الخام  51

من  52
ساهم في تحقيق يودورا رئيسيا في االستقرار االقتصادي واالجتماعي مناصب الشغل القروية، حيث يلعب 

 .األمن الغذائي لكافة السكان

، تظل المرأة القروية الفئة 2312% من الساكنة القروية في 49,3على الرغم من تشكيلها لنسبة و 
تواجد  مؤشراتاألسواق. كما تؤكد أهم الومحدودية ولوجها لعوامل اإلنتاج كاألرض األكثر هشاشة نظرا ل

المجهودات المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للمرأة القروية الفوارق بين المرأة والرجل،على الرغم من 
 : التنمية الفالحية ها فيومساهمت

 فجوة كبيرة بين الرجال مع استمرار  2339و 1994األمية تحسنا ملحوظا بين سنتي وسجل معدل مح
 %3183إلى  %1389من وبالنسبة للرجال % 5884إلى  %3984حيثارتفع من  والنساء في العالم القروي،

                                                 
 هي منظمة غير حكومية ايطالية.و48
اوية ورديغة )سطات(، الشرق )الناظور(، تازة تاونات الحسيمة )تاونات(، تادال بني مالل زاكورة(، دكلة عبدة )آسفي(، الشويتعلق األمر بسوس ماسة درعة )تزنيت  49

 مراكش تانسيفت الحوز )الصويرة(.و)أزيالل(، كلميم السمارة )طاطا( 

، انخرطت وزارة الفالحة في مسلسل شمولية االعتمادات باعتمادها لمؤشرات األهداف2334منذ سنة 
. 50 

 ".2312"الحسابات الوطنية المؤقتة ل سامية للتخطيط،المندوبية ال :لمصدرا51
 ".2312البطالة، النتائج األولية لسنة و"النشاط، الشغل المندوبية السامية للتخطيط، :. المصدر الغاباتوالصيدقطاعي تشمل هذه النسبة 52
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عند العاملين بالفالحة،  %61القروي إلى باإلضافة إلى ذلك، تصل نسبة األمية في الوسط و. 53عند النساء
 .54مليون طفل بالبادية، خاصة الفتيات عن الذهاب للمدرسة 285كما يعزف حوالي 

  1581% بالنسبة للرجال القروين و1483ال تزال نسبة الفقر حسب جنس رب األسرة مرتفعة وتصل إلى %
نقطة  1182، ب 2331راجع ملحوظ منذ ، على الرغم من تسجيل ت2331في سنة  بالنسبة للنساء القرويات

 . نقطة أساس على التوالي 684وأساس 

  (2312في  %489) ظل أعلى بكثيرعند الرجالو يرة تصاعدية حيث ت البطالةومن جهتها، سجلت 

أما نسبة تأنيث . 2334على التوالي في %185و%389(، مقابل %189القرويات ) بالمقارنةمع النساء

بالنسبة لنشاط  %4186في الوسط القروي حيث بلغت  %32,8رة تقريبا عند حوالي الشغل، فقد بقيت مستق

 .2333في سنة  %3588مقابل  2311الصيد في والفالحة، الغابات 

  من العاملين يشتغلون في  %42إلى أن  2311ويشير توزيع الساكنة القروية حسب الوضع المهني في سنة

. كما مثلت المرأة القروية 2333في عام  %5182النساء مقابل من  %5989التدبير المنزلي، بما في ذلك 

 كأجيرات. %881قط من مناصب الشغل بمثابة ربات عمل وف%283نسبة  2311في 
 

 . قطاع الصيد البحري3
 

مساهمة المرأة في قطاع الصيد البحري بالمغرب جد ضعيفة على الرغم من أنها  إن  كباقي أنحاء العالم،

أم وزوجة ككذلك وصاحبة أعمال وكعاملة بالنظر على دورها  زأ من قطاع الصيد التقليدي تشكل جزءا ال يتج

 أخت للصيادين.و

و لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع، تم إتخاد عدة تدابير من شانها أن تجعل المرأة اكثر إستقاللية 

ا خاصة في قطاع تربية األسماك عبر إستفادتها من المؤهالت التي تحضى بها و التجارب التي راكمته

 والصناعة التحويلية لإلسماك و ان تعزز إندماجها في العمل المأجور. 

 لحقوق اإلنسان معياريواإلطار الجذاذة تقديمية للوزارة . 1.5

 جذاذة  تقديمية. 1.1.5

األحياء  وتربيةتسهر وزارة الصيد البحري على إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الصيد البحري 

وكذا التكوين في المجال البحري. إذ تشرف الوزارة على مهام لمنتجات البحرية ل يةتحويلال صناعةالوالمائية 

 تسيير ورقابة وتنسيق األنشطة المتعلقة باختصاصها.وتصميم وتوجيه وتنظيم وتعزيز 

 %23ل النساء نسبة موظفا، حيث تمث 1.388وللقيام بهذه المهام، تتوفر وزارة الصيد البحري على  

. وتبقى حصة النساء من مناصب المسؤولية جد ضئيلة، إذ لم تتجاوز 2331سنة  23%مقابل  2313برسم سنة 

ومع ذلك يمكن تسجيل حضور ، 9.69%أي  2311النسبة التي كانت قد حققتها سنة  2313إلى حدود سنة 

 ية للصيد البحري.ممديرتين وكذا مندوبة إقليوة، تعيين كاتبة عامة للوزارتم   ذنسوي في مناصب إتخاد القرار إ

خطط العمل الخاصة بوزارة الصيد البحري تم  في االجتماعيإدماج مقاربة النوع  ىالسهر علومن أجل 

 والتنمية.  االجتماعيالنوع  تابعة للكتابة العامة للوزارة: وحدة وحدة 1999في يوليوز  خلق

 ن.اإلطار المعياري لحقوق اإلنسا2.1.5

تتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الصيد البحري والتي من  عدة اتفاقيات دولية بلتزم المغرب إ

 المنظمة البحرية الدولية. ةمنظمة العمل الدولية واتفاقي ةاتفاقيارة، ونذكر منها: حماية حقوق البحشأنها 

                                                 
المهنية، أكتوبر وتوجهات تطور الخاصيات الديموغرافية، االجتماعية  :ربية باألرقام ، "المرأة المغالمندوبية السامية للتخطيطتم اقتباس إحصائيات هذا الجزء من إصدارات  53

 ".2312إلى  2334البطالة" للسنوات من و"، "النشاط، الشغل 2312
 النوع االجتماعي في السياسات العقارية الجديدة بالمغرب، حسنية شلبي الدريسي. :لمصدرا54
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اتفاقية القضاء على كافة للمغرب:  مع  الغلتزامات الدوليةسياسة القطاع  تتماشى، وفي نفس السياق

 ... تحقيق أهداف األلفية من أجل التنميةوأشكال التمييز ضد المرأة 

ويضم . لحماية الصيادين والدفاع عن حقوقهم  يتوفر المغرب على إطار قانونيوعلى المستوى الوطني، 

بمدونة الشغل والذي يحدد الحقوق الخاص  65-99مدونة التجارة البحرية والقانون رقم هدا اإلطار القانوني: 

الذي ومن طرف مجلس الحكومة  361-12-2مشروع المرسوم كما تم مؤخرا اعتماد  .بالقطاع األساسية للعمال

سفن الصيد  ينص على تحديد نوعية الموظفين المؤهلين للقيام بمهمة تحقيق وكشف الخرقات المتعلقة بإبحار

 (. 2د غير المشروع )انظر الملحق كذا مكافحة الصيومزاولة مهنة الصيد و

 . المجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.5

 . إعداد السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.5

في  وهي األن 1999حققت إستراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري "مخطط أليوتيس"، التي إنطلقت سنة 

دورتها الخامسة، تقدما ملموسا في إتجاه تحقيق االهداف المتوخاة. إذ عززت مساهمة القطاع في التنمية 

 اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا.

اعتماد ميكانيزمات االستغالل الدائم للثروة السمكية  حيث تم العمل  نسجل ومن بين أهم االنجازات،

 12-15قانون رقم  تم اعتماد مشروعالطحالب.كما والميرلة وريبان، األاألخطبوط وبمخططات تهيئة مصايد 

ومكافحة الصيد غير المشروع، ومنع استعمال الشباك العائمة للحفاظ على التنوع البيولوجي  مراقبةالذي ينظم 

 .ورش مراقبة بواخر الصيد بواسطة األقمار االصطناعية وتفعيلالبحري 

 6إنشاء إذ تم ألسماك، تم االستمرار في تطبيق مخطط تهيئة الساحل وفيما يتعلق بتحسين ظروف تفريغ ا

مشروع و في هذه الديناميكية، حقق  تسريع تفعيل عشرة قرى للصيد بالمناطق الجنوبية.و نقط مهيأة للتفريغ

ر مليون دوال 12285تخصيص مبلغ  إذ تم.  إنجازات موفقة تأهيل الصيد التقليدي التابع لبرنامج تحدي األلفية

نية التحتية وتطوير الب نقط مهيأة للتفريغ 6نجاز إمليار درهم( لتمويل هذا المشروع والذي يشمل  1)أي ما يعادل 

أسواق جملة للسمك. كما يضم المشروع   4وانجازصيد لصالح الصيادين التقليديين موانئ لل 13على مستوى 

 مجهزة بصناديق حافظة لألسماك.دراجة ذات العجالت الثالث  623صيادا وتوزيع  1.234تكوين 

من خالل تنفيذ البرنامج  البحريةوباإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى تقييم المنتجات 

الوطني لتحسين الجودة على جميع مستويات سلسلة اإلنتاج. وفي نفس السياق، تستمر فعاليات برنامج تعميم 

 ة على جودة المنتجات البحرية.الصناديق البالستيكية من أجل المحافظ

اب قطأ 3 حداثالمتعلقة بإ اإلجراءات اإلستراتيجية، تم تنفيذ المنتجات البحرية تنافسية ومن أجل تحسين

بعد االنتهاء من ف للفالحة والصيد البحري بالشمال وقطب بالجنوب(. قطب مختلطر ووليس بأكاديبهليو)افسية تن

 تميزتالبحرية(،  للمنتجات كياللوجستيوالصناعي  )القطبر بأكادي ليسوبهليوتسويق الشطر األول من قطب 

خالل السنة  لتمكينهم الشروع  بالعمل هاألصحابالصناعية  البقعتسليم الملكية و لنقل بتوقيع اتفاقيات 2313سنة 

 .الحالية

، على تحسين وبالموازاة مع ذلك، تنص تدابير أخرى، تم إدماجها في إطار إستراتيجية  تنمية القطاع

االجتماعية وتطوير الوحدات الطبية وظروف عمل وعيش الصيادين. ويتعلق األمر بتعميم التغطية الصحية 

 األمية، والتكوين وكذا تقديم الدعم لتعاونيات الصيد. وومح

 . المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة2.2.5

نسبة جد ضئيلة نظرا للثقافة الذكورية التي تغلب طاع الصيد البحري قائما ولكن بيبقى تواجد المرأة بق

على القطاع. إذ تشارك المرأة، من خالل التعاونيات، في إستغالل الموارد البحرية و تسويقها : كصاحبة سفينة، 

 وتاجرة جملة للسمك، وصاحبة وحدة تحويل األسماك وكنساء تمارس جمع الموارد البحرية على طول الساحل.

من اإلرث. غير أنه  نواستفادته عند وفاة أحد أقاربهن النساء تصبحن صاحبات سفينةويالحظ على أن 

 أما بالنسبة للنساء اللواتي تمارسن الصيد على الساحل واللواتي نادرا ما يتم إشرافهن على التسيير الفعلي للسفينة.

النوع  وحدة اتخذت، ولذلك تعملن في إطار غير قانوني.، فأغلبيتهن في القطاع الغالبية من النساء نتمثل

 قطاع الصيد البحري. العاملة في استقاللية المرأة لتعزيز عدة إجراءات االجتماعي والتنمية
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ومن بين هذه اإلجراءات، نذكر مشروعين
55

إلنشاء وحدات تقييم المنتجات البحرية  ،في طور االنجاز، 

والغاية األمية الوظيفية، وإيالء اهتمام خاص لمحفي نفس السياق، تم والمغرب. -والتابع لبرنامج تحدي األلفية

 أسرهم. صياد وكذا 23.333زيادة فرص العمل والرفع من الدخل اثر االستفادة من برنامج تكوين  منها

بين  ووعيا منها بأهمية خلق شبكة للتواصل ما بين النساء الناشطات في قطاع الصيد البحري )تقارب ما

والتنمية  االجتماعيوحدة النوع النساء صاحبات المصانع والسفن(، عزمت النساء األقل حظا بالقطاع و

(UGED )لل، على تطويرشبكة 2313وفي ماي( مرأة المغربية العاملة بقطاع الصيد البحريREMAFEP )

فريقية المطلة على المحيط وذلك بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول اإل

قطاع الصيد في  العامالت فريقية للسيدات( . وسيتم دمج هذه الشبكة مع الشبكة اإلCOMHAFATطلسي )األ

 المقام األول إلى: وتهدف شبكة  المراة المغربية العاملة بقطاع الصيد البحري في (.RAFEP) البحري

 ،تطوير أرضية للحوار وتبادل المعارف والخبرات• 

على المستوى قة التعاون بين النساء الناشطات في قطاع الصيد البحري تخويل مناخ لخلق وتوطيد عال• 

 ،الوطني والدولي

 .دعم مشاريع من شأنها تعزيز مكانة المرأة بقطاع الصيد البحريوتقديم • 

 الميزانية وتحديد مؤشرات األداء  إعداد.5.5

مقابل  2313سنة مليون درهم برسم  659816تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة الصيد البحري 

 %. 4883% ونفقات التسيير 5181، إذ تمثل نفقات االستثمار 2312مليون درهم برسم سنة  619851

من هذه  %6586مديرية الصيد البحري وتربية األسماك إستوعبت وفيما يتعلق بميزانية االستثمار، 

تم تخصيص كما  مجال الصيد.لمحافظة على الموارد البحرية والبحث في ها ل% من6381الميزانية، وخصصت 

% لمديرية الصناعات التحويلية للصيد 183مهني و -% لمديرية التكوين البحري والنهوض بالمجال السوسيو483

 البحري. 

مؤشرا لميزانية االستثمار 29تحديد  النجاعةمؤشرات  حليل، أتاح ت2313وبرسم سنة 
56

وتم إدماج  

. %61 % واإلنتاج21 ذه المؤشرات هيمنة مؤشرات الوسائلوتنظيم معظمها حسب الجهة. وأظهر تصنيف ه

 .(3)انظر الملحق  إدماج بعد النوع االجتماعي ضمن البعض منهاويعتبر مهما 

لتثمين المنتجات البحرية  وحدتين لتأهيل تعتزم الوزارة تمويل دراسة ،2314ميزانية سنة  وفي إطار

في كانتا مبرمجتين  للوحدتين تأهيل ومواكبة و  سيتم تمويل للنساء. كما التابعة( )بسيدي بولفضيل وايمسوان

 برنامج تحدي األلفية.إطار 

 لمأسسة النوع االجتماعي بقطاع الصيد البحري التحديات أهم

على تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ما  الصيد البحري وعلى الرغم من التزام وزارة

وكذا ضعف  غير منصف  اجتماعي اقتصادي و نظام  :ري عدة معيقاتزالت تواجه نساء قطاع الصيد البح

 مشاركتها في صنع القرار المتعلق بالقطاع.

من األخذ بعين  لميزانية المستجيبة لمقاربة النوع االجتماعيوبالنظر إلى ذلك، سيمكن التبني السليم ل

من قبل وزارة الصيد البحري وكذا عند االعتبار لبعد النوع االجتماعي خالل نهج وتنفيذ البرامج المعتمدة 

قطاع الصيد البحري يعاني وفعال، إن . . ولهذا الغرض، يتوخى تحسين أداء الجانب المعلوماتيرصدها وتقييمها

عدد النساء و نخص هنا بالذكر  المتعلقة بتشخيص وضعية المرأة بالقطاع اإلحصائيات  من نقص كبير في 

في إطار تعاونيات الصيد المنظمات  لصيد وجمع المحار والطحالب والنساء واللواتي تمارسن ا ،صاحبات سفن

. كما نسجل النقص في المعلومات تحويل المنتجات البحريةوالبحري وكذا العامالت داخل وحدات لتثمين 

دة لتطوير  أنشطتهن وكذا المعلومات الخاصة بعدد المستفيدات من برامج وح التي يواجهنها المتعلقة بالمشاكل

 النوع االجتماعي ومدى تأثيرها على استقاللية المرأة المستهدفة.

 

                                                 
 

 55تنظيموامرأة  011ويهدف إلى تحسين دخل نح، والمشروع الثاني وظيفة للنساء 011إنشاء تضمنوي ول يتواجد بسيدي إفنيالمشروع األ

أي مؤشر لميزانية التشغيل.، ال يوجد ومع ذلك تعاونية سيدي عابد بالجديدة
2
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 . وزارة الصناعة والتجارة4
 

األنشطة االقتصادية التي تتميز بتواجد كبير لليد العاملة ة من بين ية والتجاريالصناعتعتبر األنشطة 

مساواة بين الجنسين وتمكين الحتل مسألة ت. ووقطاع تجارة القرب الغزل والنسيجقطاع  خاصة في، النسوية

وزارة التي تشرف عليها  والتجارة الصناعة البرامج الوطنية المتعلقة بقطاعي في أهمية كبرى المرأة اقتصاديا

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، خصوصا الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي ومخطط  التجارة

دعم المقاوالت بما فيها المقاوالت  برامج تشارك الوزارة في لى ذلك،باإلضافة إو للقطاع التجاري. رواج

 النسائية، ال سيما من خالل االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمقاوالت الصغيرة جدا.

 لحقوق اإلنسان معياري. جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارال1. 1

 . جذاذة تقديمية1.1.1

اإلعداد والمصادقة وتسيير وتقييم استراتيجيات بولوجيات الحديثة تتكلف وزارة الصناعة والتجارة والتكن

 تطوير قطاعي الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والبريد وتحويلها إلى مجموعة برامج عملية

والمتوسطة  رىتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغب المتعلقةاالستراتيجيات واالستثمارات على المصادقة و

والتجارة والتكنولوجيات  صناعةالرصد وتنفيذ استراتيجيات تطويرقطاعات و تها إلى برامج تنفيذيةوترجم

مع المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية في قطاعات الصناعة  اتالمساهمة في إدارة العالقو الحديثة

الصناعة والتجارة  والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وتوفير اإلحصائيات وإنجاز الدراسات في مجاالت

 .والتكنولوجيات الحديثة

نساء منصب مدير، كما أن  3التي تضمها الوزارة تتولى  تسعالمديريات ال ضمن شارة إلى أنإلتجدراو

 أن الهيكل التنظيمي للوزارة ال يضم أي . ويالحظ أيضا أنه بالرغم منللوزارة العام األمين منصبتشغل  امرأة

في شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من بنقطة ارتكاز ممثلة  ن الوزارةإف اعيمصلحة خاصة بالنوع االجتم

 (.1أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية )انظر الملحق 

 لحقوق اإلنسان معياري. اإلطارال2.1.1

 اإلعالن العالمي) االتفاقيات الدولية االلتزامات المتعهد بها في إطار حثيثة لتطبيقبذل المغرب جهودا ي

اتفاقية القضاء على جميع  والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي ، العهدلحقوق اإلنسان

احترام حقوق اإلنسان، ال سيما على  التي تنصأشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقيات منظمة العمل الدولية ...( 

الصناعة والتجارة.  قطاعي االقتصادية السيما لتي تتيحها األنشطةا ةعادلال فرصالحقوق المرأة بالحصول على 

نص على أن الدولة تكفل حرية المبادرة والمقاولة والتنافس ي الذي الدستورالمغربيبهذه الجهود  كرستوقد 

 ميسرو تنافسي هدف إرساء أسس نظام إنتاجيب ةالرشيد ةمالحكلالثاني عشر  البابالدستوركما خصص  الحر،

 (.2)انظر الملحق  لعادو

 . المجهودات المبذولة من أجل تفعيل السياسات العمومية التي تراعي النوع االجتماعي2.1

 . إعداد السياسات واإلستراتيجيات القطاعية1.2.4

 الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي 

مختلف  لتقديم حصيلة فرصة التي شكلت للصناعة الثالثةالمناظرة  تنظيم 2313عرف شهر فبراير

ميثاق الوطني لالنبثاق الصناعيال مشاريع
57

-2339خالل الفترة  من بين النتائج المسجلةا اإلطار، وذ. وفي ه

سنوي للصادرات  و، نم%1في المهن العالمية للمغرب بنسبة  لمناصب الشغلسنوي  ونمكر متوسط ذ، ن2312

لصادرات قطاع الطيران وارتفاع بنسبة  %56، مع ارتفاع بنسبة %11في المهن العالمية الست للمغرب بنسبة 

-2339خالل فترة  الصناعية لالستثمارات %4سنوي بنسبة  ونم لكذوك لصادرات قطاع السيارات. 125%

، مما يجعل قطاع 2312-2339خالل الفترة لالستثمارات األجنبية المباشرة  %23سنوي بنسبة  ونم، و2311

 .2312-2311خالل الفترة  المباشر ياألجنب صناعة أول قطاع مستقبل لالستثمار

                                                 
 2313فبراير  23طنجة ،"الحصيلة -ي لالنبثاق الصناعي للصناعة "تنفيذ الميثاق الوطن الثالثةالمناظرة خالل  عرض وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة57
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 58من حيث العمالة والتصديرفي المهن العالمية الست للمغرب المسجلة النتائج 

 الصادرات التشغيل القطاع

ترحيل الخدمات 

 )األوفشورينغ(

إلى  42.333من  الشغل مناصبعدد  زيادة

، 2339-2312خالل الفترة  51.333

 .%12ه سنوي قدربمعدل نمومتوسط 

 الفترة خالل% 14 قدرهسنوي  بمتوسط القطاع صادرات نمو

بعد أن  2312سنة ملياردرهم 7,3بلغت حيث،  2312-2339

 .2339 سنة ملياردرهم 489 سجلت

 شغل منصب 13.333 شغلالصبامنبلغ عدد صناعة السيارات

 شغل منصب 43.534مقابل  2312سنة 

 سنويمتوسط وبمعدل نم أي ،2339سنة 

 .%23 رهقد

مليار  12 مقابل 2312  سنة درهم مليار 21 الصادرات بلغت

 سنة% مقارنة مع 125بزيادة قدرها أي ، 2339 سنةدرهم 

2339. 

  9533من يقرب ما 2312  سنةالقطاع  وفر صناعة الطائرات

 في شغل منصب 1333مقابل فرصةعمل

2339. 

  4,1مقابل، 2312مليار درهم سنة   6,4بلغت صادرات القطاع

 2339بين عامي  %56بزيادة قدرها  2339 مليار درهم سنة 

 . 2312و

 فرصةعمل 7851 حوالي  القطاع وفر اإللكترونيك

 شغل منصب7260 مقابل  2312سنة

 . 2339سنة

 مليار 581مقابل 2312 سنة درهم مليار1 الصادرات قيمة بلغت

 . 2339 سنة درهم

فقد بلغ عدد  ،رغم صعوبة السياق الدولي صناعات النسيج

 شغل منصب 190.648 القطاعالعمالة في 

 .2339سنة   175.966مقابل 2312سنة

مليار درهم بين عامي  2.6قدره  ارتفاعا النسيج صادراتحققت 

 2312سنة درهم مليار33,3حيث بلغت  2312و 2339

 .2339سنة درهم مليار 3381مقابل

. 

اصب الشغل عرف القطاع زيادة في عدد من الصناعات الغذائية

خالل الفترة  113.333إلى  93.114من 

سنوي قدره ونم، أي بمتوسط 2339-2312

1%. 

مقابل  2312 سنةمليار درهم  1189بلغت قيمة الصادرات 

بين عامي  %1585، بزيادة قدرها 2339سنة مليار درهم  1585

 . 2312و 2339

 التجارة الداخلية ●

من الساكنة  %13أي ما يعادل  مليون شخص، 184والي ح ،2312سنة  قطاع التجارة والتوزيع شغل

 المشاريع التجاريةغلبة بويتميز هذا القطاع . المبيعات السنويةمليار درهم من  353النشيطة العاملة وحقق 

التي  حالت التجارية الكبرى% للم14% و1مساحة مقابل ال% من 86و% من نقاط البيع 99 تي تمثللاالصغيرة 

 تطورا ملحوظا. ات األخيرة عرفت خالل السنو

تفعيل  من 2313-2338للفترة  رواج للتجارة والتوزيع مخططوقد مكنت الجهود المبذولة في إطار

 تجاري محل 22.553تحديث أكثر من حيث ثم  مجموعة من اإلصالحات الهيكلية وتنفيذ عدد من المشاريع،

من المقاوالت المغربية  13مت مصاحبة ت كما ،مليون درهم 564 بقيمةدعم مالي بفضل المدن  العديد منعبر 

 .مليون درهم( 15الرائدة لمرافقتها في توسيع شبكاتها التجارية من خالل التمويل الجزئي للخبرات )

. 592313-2338فرصة عمل خالل فترة  11.333ومن خالل برنامج عصرنة تجارة القرب ثم خلق 

ذلك لخلق إطار قانوني منظم للتعمير وتنظيم التجارة والتوزيع وباإلضافة إلى ذلك، يجري إعداد مشروع قانون ل

في هذا السياق، والتجاري. ومن شأن مشروع القانون أيضا إعطاء تعريف دقيق للتجارة في القانون المغربي. 

واضعة المعايير والنسب  أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مرجع تقني للتعميرالتجاري،

 قنية الخاصة بالتعمير، وذلك لتحقيق التوازن في العرض التجاري.الت

مليار درهم لتحقيق أهداف مختلفة، من  9.3إلى استثمار2014-2018 وتهدف إستراتيجية رواج للفترة 

إصالح التعمير التجاري و تنظيم التجارة المتجولةو بينها إعادة تأهيل وهيكلة أسواق الجملة للفواكه والخضروات

 صلة دعم وتطوير المؤسسات التجارية. مواو

 مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة 2.2.4 .

يبدل المغرب عدة جهود في دعم ريادة األعمال، خاصة ريادة األعمال النسائية. ومن بين التدابير 

 المجال :الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة في هذا من طرف  المتخذة
                                                 

 2313فبراير  23طنجة ،"الحصيلة -للصناعة "تنفيذ الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي  الثالثةالمناظرة خالل  عرض وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة58

59 http://www.mcinet.gov.ma/ActualitesEvenements/Pages/Plan_Rawaj.aspx 
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  تعزيز المهارات اإلدارية للمرأة المقاولة: قامت الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

وتعزيز روح المبادرة  (AFEMجمعية سيدات األعمال في المغرب )كبمبادرات لتحسيس الجمعيات النسائية 

ذه المبادرات إطالق برنامج . وقد تلت ه GIZ لدى المرأة، وذلك بتعاون مع التعاون األلماني

في إطاراتفاق بين الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة  « Entre Elles »"بينهن"

يهدف هذا البرنامج إلى دعم ومساعدة النساء صاحبات المقاوالت الصغيرة والصغيرة ووالتعاون األلماني، 

امرأة  83قد استفادت من النسخة األولى للبرنامج وس. مكناوجدا في أربع جهات: آكادير،القنيطرة، أسفي 

امرأة مقاولة في جهات مختلفة علما أن النسخة  43مقاولة، في حين استفادت من النسخة الثانية للبرنامج 

 مقاولة نسائية. 13الثالثة تهدف إلى دعم 

 برنامج " إنفتاح لها"  تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل سيدات األعمال: يهدف

المنبثق من برنامج " إنفتاح" الذي أطلق في إطاراإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المشاريع والشركات  صاحبات" إلى تمكين النساء  2313االقتصاد الرقمي "مخطط المغرب الرقمي و

تحسين وواالتصاالت من أجل زيادة الكفاءة  الصغيرة بشكل رئيسي، من استغالل تكنولوجيا المعلومات

 اإلنتاجية. 

، بين صندوق الضمان 2313مارس  في أن مذكرة تفاهم وقعت في السياق نفسه، تجدراإلشارة إلىو

هدف إلى ي الذي"، Ilayki" ليك"إ" ضمانالجمعية سيدات األعمال في المغرب لتفعيل صندوق والمركزي 

وذلك بتسهيل ولوج النساء المقاوالت إلى القروض البنكية لتمويل ، ائيةالمقاولة النستشجيع ودعم تطوير 

يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق المقاوالت النسائية المستوفية لمجموعة من الشروط من بينها أن مشاريعهن. و

 ،تكون في طور اإلحداث وحاملة لمشروع استثماري وان يكون القرض البنكي ال يتجاوز مبلغ مليون درهم

 في المائة من القرض البنكي. 83أن حصة الضمان محددة في  اإلشارة إلى تجدرو

 النجاعةإعداد الميزانية وتحليل مؤشرات . 5.2.1

 لميزانية المخصصة لوزارة الصناعة والتجارةا

)دون احتساب نفقات قطاع التجارة  بلغت ميزانية التسيير لوزارة الصناعة والتجارةو

نفقات الموظفينم لليون درهم 151,06خصصت منها ،2313سنة برسم  يون درهملم 307,421الخارجية(
60
 

لنفقات التجهيزات والنفقات المتنوعة م مليون دره156,363و
61

أما فيما يخص نفقات االستثمار، فقد بلغت . 

الميزانية
62

 قد 2313سنة برسم  فقات االستثمارن اإلشارة إلى أنوتجدر  درهم، مليون  800لها المخصصة 

ميزانية االستثمار توزعوت. عرفت تعديال
63
 : التالي على النحو البرامج حسب 

المبلغ )مليون درهم( البرنامج االقتصادي
64

 

 ميثاق الوطني لالنبثاق الصناعيال
 400 (FACE)صندوق دعم القدرة التنافسية للمقاوالت 

 80 مناطق االستقبال

 5 التقييس ومراقبة الجودة

 24 الدراساتوالدعم

 التجارة والتوزيع
 123 صندوق رواج

 البحث واالبتكار
الجمعية المغربية من أجل العلوم المتقدمة المساهمة في

 MASCIRواالبتكار والبحث

60 

 20 المساهمة في المراكز التقنية

 20 االبتكارومدن البحث 

 2 تنظيم األحداث

 ةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديث :المصدر

                                                 
 دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية60
 دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية61
 .الرقمي االقتصاد مديريةو مديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار والبحث والتطويرودون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية 62
 .تقبل تطبيق التخفيضاميزانيةاالستثمارتوزيع 63

 بدون تعديل.  64



107 

 

المتعلقة بتتبع ميزانية  عدد المؤشراتأن  ،2313ويبين تحليل مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية 

، مع األخذ مؤشر 129عدد المؤشرات المتعلقة بتتبع ميزانية االستثمارفي حين يبلغ  ،مؤشر 55التسيير يبلغ 

ال تمكن من إعطاء أي تقييم دقيق هذه المؤشرات، بالطريقة التي صممت بها، المستوى الجهوي.بعين االعتبار 

وبالتالي، فمن األنسب أن تتم  التجارة.والمتعلقة بالنوع االجتماعي في قطاعي الصناعة  لمستوى تحقيق األهداف

 ..(3 انظر الملحق) المؤشرات المستخدمة من طرف الوزارة بعض'جندرة' 

 تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع .5.1

65غيل النساء في القطاع الصناعيتطور تش
 

 في القطاعمناصب الشغل ت بلغ وقد ،2311 سنة% 3التشغيل في القطاع الصناعي زيادة قدرها  شهد

 2313سنة  منصب شغل 561.831 مقابلقار، منصب شغل 553.333من بينها منصب شغل578.845حوالي

مناصب الشغل في صناعة ارتفاع ، الديناميكية هذهقد ساهم في و. منصب شغلقار  530.258من ضمنها 

 الميكانيكية والصناعة، (9,71+%)، والصناعات الغذائية (15,75+%) األجهزة الكهربائية وااللكترونيات

سنة  منصب شغل  250.602وبلغ عدد النساء المشتغالت بشكل دائم في قطاع الصناعة .(6,82+%) والمعدنية

على الصعيد  قارال التشغيل.  وبلغت نسبة تأنيت %2بزيادة ،2313سنة  منصب شغلقار 245.828مقابل   2311

 .2311 سنة 45,56%في القطاع الصناعي الوطني

 66تشغيل النساء في القطاع الصناعي

مناصب تطور 

النسائية  الشغل

 (2012-2010) القارة

 مناصب الشغل

 النسائية القارة
 

 مناصب الشغل

 النسائية

 مناصب الشغل

 القارة

مناصب 

 الشغل 

 

 الصناعات الغذائية 125.060 107.185 54.484 44.172 15,62%

3,80% 17.863 18.063 107.693 112.576 
الصناعات الكيميائية والشبه 

 كيميائية

14,71% 42.683 43.005 73.829 74.520 
صناعة األجهزة الكهربائية 

 وااللكترونيات

6,31% 8.675 8.766 67.188 70.762 
والمعدنيةالصناعةالميكانيكية  

 صناعات النسيج والجلد 195.927 194.105 138.420 137.209 5,40%-

 

صناعات النسيج والجلد، التي تعتبر المشغل الرئيسي لليد  في تمثل النساء ،وحسب القطاعات الرئيسية

النساء . كما بلغت نسبة 2311 سنة من مجموع المشتغلين الدائمين في هذا القطاع 70,68% العاملة الصناعية،

شهد تشغيل النساءفي هذه حيث  ،ةقارالشغل الصب امنمن  57,81%ة الصناعات الكهربائية وااللكتروني في

الصناعات الغذائية زيادة  . كما سجلت2313 مع سنةمقارنة  2311سنة  14,7+%ارتفاعا بنسبة الصناعات 

ى مستوى الصناعات الكيميائية %(. وعل15,62في عدد النساء المستخدمات بصفة دائمة في القطاع ) هامة

% من إجمالي 1289% و1686والشبه كيميائية والصناعات الحديدية والميكانيكية، تم تمثل النساء على التوالي 

في هاتين الصناعتين. وارتفع عدد النساء العامالت بقطاع الصناعات الكيميائية والشبه  قارينعدد المستخدمين ال

  .  بقطاع الصناعات الحديدية والميكانيكية3,31%وبـ 2311و 2313بين  ما  3,8%كيميائية بـ

 تطور تشغيل النساء في قطاع التجارة الداخلية

 112.238 حوالي بلغت الساكنة النسائية النشيطة المشتغلة بالتجارة
67

، أي ما يناهز 2311سنة  امرأة 

ق، فإن عدد النساء اللواتي يمارسن % من مجموع الساكنة النشيطة المشتغلة بهذا القطاع. وحسب المناط8.2

انخفاضا طفيفا  يمثل مما، 2313 سنة 99.986مقابل  99.664حوالي  2311نشاط تجاري بالمدن بلغ سنة 

 مقابل 2311 سنة 12.514 بلغتالمناطق القروية  فيالعامالت في التجارة  عددالنساءحين أن  في ،%383بنسبة 

 %.8.2بتراجع يعادل أي  2313سنة  15.991

                                                 
 ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة. 2311 المصدر: جل المعطيات المستعملة نابعة من البحث السنوي األخير حول الصناعات التحويلية )طبعة65
 ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة. 2311 عةالمصدر: جل المعطيات المستعملة نابعة من البحث السنوي األخير حول الصناعات التحويلية )طب66
 المندوبية السامية للتخطيط 2311المصدر : التقرير المفصل للبحث الوطني حول التشغيل 67



108 

 

 المقاوالت النسائية 

%من العدد اإلجمالي 13 أيمايعادلمقاولة،  13333إلى  9333 يلاحوبلمقاوالت النسائية ايقدر عدد 

تغطي قطاع هي و، مقاوالتالصغيرةوالمتوسطةصنف ال إلىتنتمي غالبية المقاوالت النسائية و. قاوالتللم

بالمقارنة مع بلدان  صناعة المنسوجات.%( خصوصا 21%( والصناعة )31%(، والتجارة )31الخدمات )

من  %43منطقة الشرق األوسط، يهيمن على المقاولة النسائية في المغرب طابع المقاولة الصغيرة جدا )حوالي 

فقط من النساء المقاوالت في منطقة الشرق األوسط  %18عمال( في حين 9النساء المقاوالت توظفن أقل من 

كبيرة ومن النساء المقاوالت تتوفرن على شركات متوسطة  %35كثر من عمال وأ 13تعتمدن على أقل من 

 عامال. 53الحجم، التي تشغل أكثر من 

 

توزيع المقاوالت النسائية وفقا للحجم:  13 مبيان
68
  

 

رقم المعامالت سواء أكان صاحب وجية أن هناك اختالفات طفيفة فيما يخص اإلنتاوتجدر اإلشارة إلى 

امرأةوالمشروع رجل أ
69

 ،.غير أن االختالف البارز يتجلى في أن المقاوالت النسائية توظف عدد أكبر من النساء

في المقاوالت التي  %21من القوى العاملة في المقاوالت النسائية، مقارنة ب  %25حيث تشكل النساء حوالي 

األطر ووات مناصب المسؤولية ذمقاوالت النسائية توظف أيضا نسبة أعلى من النساء كما أن ال. يمتلكها الرجال

"الرجالية" بكل وضوح في المغرب، حيث أن العمالة وا الفرق بين المقاوالت "النسائية" ذيظهر هوالعليا. 

 النسائية تشكل نصف عمالة المقاوالت النسائية.

عمالة النسائية حسب جنس صاحب المقاولةنسبة ال: 14مبيان 
70

 

 

                                                 
 .2313"فتح أبواب المساواة بين الجنسين والتنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"  الدوليبنكتقريرالالمصدر: 68
 .2313المصدر: تقريرالبنك الدولي "فتح أبواب المساواة بين الجنسين والتنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" 69
 .2313لمصدر: تقريرالبنك الدولي "فتح أبواب المساواة بين الجنسين والتنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ا70



109 

 

النسائية في منطقة الشرق األوسط تواجه العديد من الصعوبات  وتجدر اإلشارة إلى أن المقاوالت

، على سبيل المثال، تلك المتعلقة المتعلقة بالرشوة، بالممارسات الالتنافسية وبإنشاء مقاولة تجارية المعوقاتو

 ة(.لعقاريالقيود اإلدارية وا)

على صعيد منطقة الشرق األوسط لمقاوالتانشاء وإدارة المعوقات الرئيسية ال: 15 مبيان
71
  

 

 

 . قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال5
  

رات اجتماعية ومن تغي اثإحدمكن من  جديدا عهداواالتصال  الحديثة للمعلومات فتحت التكنولوجيات

إال أن هذه التغييرات لم تشمل  .العمل لتنظيم جديدة أشكالخلق 

 االهتمامجاء  هنا ومن. واالتصال لتكنولوجيات الحديثة للمعلوماتا واستخدامولوج  في فوارقالنظراالستمرار

تكنولوجيات الحديثة المتعلقة بال وطنيةال ستراتيجياتاالو ساتسياال فيأبعاد مقاربة النوع االجتماعي  إدماجب

والتشغيل  لمعلوماتا مضافة في ميدان تبادل قيمةي ذوا مبتكر مجاالواالتصال والتي تشكل  للمعلومات

 .المستويات جميعص النموعلى راستغالل فو

 لحقوق اإلنسان اريمعيجذاذة تقديمية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واإلطارال .1.3

 جذاذة تقديمية. 1.1.3

في تتبع  وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة،التابعة ل مديرية االقتصاد الرقمي،  مهمةتكمن  

مهمة عمومية حكومية وفي تولي  الت والتكنولوجيات الحديثةاصتالحكومة في مجال البريد واال استراتيجيةتنفيذ 

تنفيذ ، في مجال تخصصها،على مديريةالتسهر. كما لى المؤسسات التي تعمل في القطاعتكمن في الوصاية ع

 .الدولية التي صادق عليها المغرب.  المواثيق واالتفاقيات

 اإلطارالمعياري لحقوق اإلنسان. 2.1.3

 الدوليوالعهد  اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالنتخلص اإلتفاقيات التي صادق عليها المغرب مثل:  
 المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص

 واستخدامفي الولوج بين المراة و الرجل   فرصإلى أهمية تساوي ال القمة العالمية لمجتمع المعلوماتو

 التمييز عدم في المرأة حقجملها على واالتصال.  و تؤكد هذه النصوص في م الحديثة للمعلومات التكنولوجيات
 اعتمدها الذي، العمل جامنهولقد شكل  ...الفقر من للحد أفضل فرص على والحصول القدرات وبناءلتواصل وا
 نوعال قضايا لمعالجة سياسي إطار أول ،1995شتنبر 15في  بكين في بالمرأة المعني الرابع العالمي لمؤتمرا

 واالتصال. ة للمعلوماتالحديث تكنولوجياتبعلقة المت

همية قطاع أمدى   الجديد الدستور من 11 المادة تقر  المغرب، بها تعهد التيالدولية  الاللتزامات وفقو 

 رقم المغرب القانون اعتمد ،السياق نفس فيو .واالتصال في تحقيق المناصفة  للمعلومات الحديثة التكنولوجيات

                                                 
2313بواب المساواة بين الجنسين والتنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" لمصدر: تقريرالبنك الدولي "فتح أا71

.
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 الهاتف األساسية خدماتو اإلنترنت إلى ساكنةاللوج و املة،الش الخدمة خالل من يضمن، الذي ،55-31
 قانون مشروع ،2313ويوني في ،لحكومةا مجلس دااعتم إلى الصدد هذا في وتجدراإلشارة(. 2 نظرالملحقأ)

 معالجةب يتعلق فيما األفراد حماية بشأن 138 رقم األوروبي االتحادمع  االتفاقية على الموافق 13-46 رقم
 .لشخصيةا البيانات

 مقاربة النوع االجتماعيالعمومية التي تأخد بعين اإلعتبار الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات . 2.3

 عيتوسبغية  "2313 الرقمي المغرب" وطنيةال ستراتيجيةاال إطار في البرامج من العديد ذيتنفلقد تم  

 العامة هاتمذكرة للتوجيتم إنجاز ذلك، إلى باإلضافةو .واالتصال الحديثة للمعلوماتت تكنولوجياال استخدام

 بما لالتصاالت، الشاملة لتطويرالخدمة توجيهية مبادئ تضمن، حيث ت2318 في أفق االتصاالت لتطويرقطاع

لك ذو ،البعيدة المناطقالعالي خاصة في  إلنترنيت ذي الصبيبه لتوسيعب مراجعة مفهوم الخدمة العالمية ذلك في

 .ناعيةطصاألقماراالت وتكنولوجيا الضوئية واأللياف ،المتنقلة كنولوجياتال على االعتمادمن خالل 

 القطاعية لتنمية مجتمع المعلومات واالستراتيجياتإعداد السياسات  1.2.3

: يهوأساسية  أربعة أولويات على ،2339 أكتوبرذ منلتي انطلقت ا المغرب الرقمي، استراتيجيةتستند  

 الحكومة) للمستخدمين الموجهةعمومية ال والخدمات والمتوسطةرى الصغ ركاتالش وإنتاجية االجتماعي التحول

وقد حقق تنفيد الركائزاألربعة لإلستراتيجية اإلنجازات  .المعلوماتت تكنولوجيا صناعاتكذا و ،(اإللكترونية
 التالية:

 الوصول وتبادلوتعزيز  الصبيب العالي ذات اإلنترنت ولوج إلىالالهادف الى  :االجتماعي محور التحول 

 ."ةذناف"و" إنجاز"و" جيني" برامج خالل من المعرفة
 

 الوسائط متعددةالمؤسسات التعليمية بقاعات  من %81 بريقا ما تجهيز تم :2115 -2112 جيني برنامج، 
 ماحيث إستفاد   طريق البرنامج،خريطة  من %13 تم انجاز التدريب، حيث من .ةمؤسس 2.951 مثلت والتي

 فيجيني للتكوين  مركز 148كما تم انجاز  .ة أوليامقررال 239.132 من مجموع شخص 153.333 ربايق
ية المعلومات التحتية البنية تطويرتم تعزيز  ،مع ذلك موازاةبال .ةاألولي التدريب ومراكز األكاديميات جميع

تضم معلومات  ةحقيب وتوزيع ،(ورشة 233) القرب عمل ورشات خالل مناالستعمال  قدراتكوين بدعم والت
هذه  استخدام حول وطني مرصد وخلق( حقيبة 233.333) واالتصال معلوماتحديثة للال تتكنولوجياحول ال

، وهو الطريقلتنفيذ خريطة  المركزي المستوى على فريق تعيين تم البرنامج،أجل تفعيل  من. و72تتكنولوجياال
 .والمحلية والجهوية اإلقليمية المستوياتعلى  يةاالستراتيجوتتبع  والمعايرة التنسيق إجراءات نمسؤول عال

 االلكترونية  بوابةال وتفعيل إنشاءتجدر االشارة إلى  الرقمية، الموارد بنشر يتعلق وفيما

www.taalimtice.ma . 

 طالب من حاسوب  0011173، من استفادة 9112الذي إنطلق سنة  إنجاز،مكن برنامج  :برنامج إنجاز
% من التكلفة 58محمول مع خدمة االشتراك لسنة في شبكة االنترنيت ذات الصبيب العالي، وذلك بدعم 

، استفاد مؤسسة تعليم عالي بعشرون مدينة 001أكثر من  ينتمي هؤالء الطلبة إلى و اإلجمالية من طرف الدولة.
 .ى من دراسات الهندسة وكذا أسالك الماستر والدكتوراهمن هذه المرحلة الطالب المسجلين في السنة األول

المبرمج أوليا، من عروض النسخة  28.200 طالب من بين   22.600يقارب مااستفادة وتجدراإلشارة إلى 
 %. 80 أي بمعدل إنجاز يناهز الرابعة إلنجاز،

 حيث شمل  عمة،بأسعار مد اإلنترنت وشبكة حاسوبب خصص هذا البرنامج لتجهيز المدرسين :ةفذنا
 .مستفيد 153333

 نسردهم كالتالي : برامج ثالثة تنفيذ تم ، والمتوسطة الصغيرة الشركات إنتاجية تعزيز أما بالنسبة لمحور 
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 1.224ت استفاد ،2313 يونيو إلى غاية 2313 سنة نطالقها منذ :تكنولوجيا المعلومات برنامج مساندة 
 (18%)والخدمات الموجهة للمقاوالت  (%52)ات الصناعة قطاعموزعة بين ، 74البرنامج من هذامقاولة 

 .75(%9) العمومية واألشغال البناءو (%12)التجارة وإصالح السيارات واألدوات المنزلية و

 مستفيد، مع  3.333، لمقاوالت الصغيرة جداإلى تحسيس ا يطمحشمل هذا البرنامج، الذي  :انفتاح برنامج
بحيث ال  %53درهم، إلى  1.533 بحيث ال تتعدى، %30انفتاح من الرفع من مساهمة الدولة في حزمة 

، نساء رئيسات المقاوالتاللمواكبة  2312 أكتوبر في" اانفتاح من أجله"برنامج أطلق و درهم. 2.533 تتعدى

رفع نسبة  ، إلى2313 المغرب الرقميالمندرج في إطار  ،البرنامج الجديد هذايهدف و. جدا الصغيرة خاصة
نساء رئيسات التدريب . كما يهدف الى %23 إلى %1 منبالبرنامج ت المسيرة من طرف النساء المقاوال

 في التدبير الفعال وتحسين القدرة التنافسية لمؤسساتهن. المقاوالت على استخدام تكنولوجيا المعلومات

 غربالم خطةيندرج في  الذي المشروع، نشر نموذجتجري األشغال من أجل مراجعة  :رواج مشروع 
 .76جرات 1.333 من تجريبية عينة لصالحه فيما بعد وإطالق، 2313 الرقمي

 

 والجودة الكفاءة حيث منه احتياجات من اإلدارة تقريب الى والهادفة، واطنللم الموجهة العمومية الخدمات 
 :اإللكترونية الحكومة برنامج خالل من، والشفافية

 

 في طور  25عبراإلنترنت فيما توجد  خدمة 35من قربي تم تشغيل ما :برنامج الحكومة اإللكترونية
وأخرى  (عشرين حوالي)بالمواطنين  خاصة خدمات وهي فئات  الث إلى الخدمات هذه تنقسمو .نجازإلا

 خدمات(. خمسة) وأخرى باإلدارات( خدمات عشرة)بالمقاوالت 
 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 2.2.3
 

ما عدا برنامج انفتاح، ال  ،2313 الرقمي المغربمخطط  عن الناتجة رامجالب أنلى إتجدر االشارة  
النوع االجتماعي من  بعد الضروري إنشاء نظام معلومات يراعيلذلك، يظل من . النوع االجتماعي بعدي راعت

 ساءمقاوالت التي تديرها النال خصائص االعتبار بعين خذاأل البرامج مع هذه أجل رصد مدى ولوج النساء إلى
تدابير تصحيحية تطوير  لك منذسيمكن و ...(. المستدامة التنمية لضمانالحاجيات و الوضعو األنشطةو الحجم)

مع التأكيد  لكل البرنامج،( ورائدات األعمال) األعمال رجال فئات لجميع المنصف الولوج لضمان الحاجة عند
 .البرنامج حول واالتصال على جانب التحسيس

 

 نجاعةزانيات وعرض مؤشرات الوضع المي. 5.2.3
 

 منها خصصت درهم مليون 5384قدرها  ميزانية من ،2313 سنة الرقمي االقتصاد مديرية استفادت 
مقارنة مع  %21,62 بزيادة درهم، مليون 45ب االستثمارميزانية وبلغت . دبيرالت يزانيةلم درهممليون  5,477

ع تعميم تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك برنامج الحكومة مشاريتنقسم هذه الميزانية بين و .السنة الماضية
إدارة وحكامة ومشروع التعميم تكنولوجيا، من الميزانية المخصصة ل 44,44% الذي يمثل اإللكترونية

مقارنة مع السنة 12,5%بزيادةمن الميزانية و 20%التي تمثل  واالتصال تكنولوجيا المعلوماتاستراتيجية 
 من الميزانية. %22,22ي يمثل ذوالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ال تكنولوجيا المعلوماتبرنامج ، والماضية

مبرمجة في إطار الحساب "صندوق الخدمة األساسية  أخرى موارده الميزانية، هناك هذإضافة إلى و

 .لالتصاالت" الذي تتكون نفقاته من النفقات المرتبطة بمهام الخدمة األساسية لالتصاالت
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 )مليون درهم(تصاالتخيل صندوق الخدمة األساسية لالمدا
 2112 2011 2111 23 2113 2111 2111 2112 2113 السنة

 1.333 1.039,47 913861 812 991 93582 64586 491894 المداخيل
 والمالية.االقتصادالمصدر : وزارة 

 1.34مقابل  2312مليار درهم سنة  1,33بلغت موارد صندوق الخدمة األساسية لإلتصاالت و  

مليار درهم في تمويل  1.34ب  2312. و قد ساهم هذا الصندوق، إلى حدود نهاية 2311مليون درهم سنة 

 .« GENIE »برنامج 

 ه المديرية  سنةذت ه،وضعالرقمي االقتصادمديرية   قبل من فيما يخص تحليل نجاعة التدابير المتخذةو 

 ذلك، إلى وباإلضافة .عدد مؤشرات السنة الماضية نفسووه ثماربميزانية االست سبعة مؤشرات خاصة  2313

 والرجال النساء ولوج درجة تقييم شأنها من التي النوع بعد تشمل المديرية ال وضعتها التي المؤشرات كل

  يجب أن ولذلك، (.3 نظرالملحقأ) المغرب الرقمي إطار في المنفذة البرامج وكذلك المعلومات لتكنولوجيا

 إلنشاء مرصد خاص بتكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا والتجارة الصناعة وزارةبها تقوم  الذيمجهودات تؤدي ال

ي يضم عدة معطيات ذالنوع )وال أخذ بعين االعتبار بعدي معلوماتي نظام تصميم لى، إواالتصاالت المعلومات

اتف الثابت، ومعدل ولوج المرأة لخدمة معدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف النقال، ومعدل ولوج المرأة لخدمة الهك

مساندة و نجازوإجيني مخطط المغرب الرقمي ) مجاعدد المستفيدين من برالتصنيف حسب النوع لاالنترنت، و

TI تقييم على قادرة الجنسين بين الفوارق تراعي لألداء مؤشرات وضعسيمكن من  يلذوا ،(.الخ.. ،انفتاحو 
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيامن أجل النهوض ب المعتمدة والسياسات جلبرامل النوعبعد  حيث مناآل ار 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.3

عرف الهاتف . فمن جهة، بوتيرتينعرف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المغرب تطورا  

جهيز عند الفئة العمرية التي مع معدل الت 2313في يونيو% 121813النقال نموا قويا بمعدل استخدام يصل إلى 

ويعرف هذا  .2311مع  مقارنة طانق 5 قدرها بزيادة 2312سنة  %92سنة يقدر ب  65و 12تتراوح بين 

الفئة العمرية من %16 ذلك، إلى وباإلضافةنقطة بين الوسط الحضري والقروي.  11المعدل فارقا كبيار يقدر بـ 

 .اتفه مليون 3,6، أي ما يعادل الذكي الهاتفها لديسنة  65و 12التي تتراوح بين 

%( مقارنة مع النساء 52ويبين التوزيع حسب الجنس لمستخدمي الهاتف النقال استعماال أكبر للرجال ) 

% ممدرسين 9184منهم  ،سنة 34-18% من هؤالء المستخدمين  إلى الفئة العمرية 66%(. وينتمي حوالي 48)

 .78(ابتدائي)على األقل ذوي مستوى 

  2313في يونيو %9841جهة أخرى، عرف الهاتف الثابت نموا ضئيال بمعدل استخدام ال يتجاوز ومن 

 79%182، 2331وبلغ هذا المعدل في  .2312سنة  %31في الوسط الحضري وبمعدل تجهيز المنازل يقدر ب 

 في الوسط القروي. 
 

مليون  4دد المشتركين فيها حيث بلغ ع أما فيما يخص شبكة االنترنيت، فقد تسارعت وتيرة تطورها،  

. %12849 الساكنة يصل إلى استخدام معدل مع، 2331في دجنبر  منخرط  526.383مقابل  2313يونيوفي 
 (.اختالف نقطة 35)القروية والحضرية  المناطق بينات مهمة تفاوتنتشار االنترنيت، تبقى هناك إوبالرغم من 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
 . 2336شبكات الهاتف المتنقل بالمغرب خالل سنة  ر خدمةالبحث السنوي حول تقييم جودة وتسعي 78
 .2331بحث المندوبية السامية للتخطيط حول دخل وإنفاق األسر سنة  79
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 اإلنترنت شبكة في المشتركين تطور عدد :16مبيان 

 

بلغ متوسط مستعملي حيث  ،2311و 2313 سنتي بينة مستقروتيرة  شهريال تصالسجل االو 
 لمعداتويعزى هذا في المجمل إلى التطور في التجهيز با. 2312سنة  المغاربة من %53االنترنيت المنزلي 

 معدلل فقد وص. االتصال ممارسات كبيرعلى بشكلكما يؤ ر السن والوسط . لةبأسعارمعقوالمنزلية 
تعميم  من الرغم على(. 2311سنة أكثرمن نقاط 4) %43إلى 2312 سنة المنزل في الحاسوبالتجهيزب

 .نقطة 38 فرقب ،لقرويةا المناطق من تجهيزا أكثر الحضرية المناطقالمعدات، تبقى 
 

 80. قطاع التجارة الخارجية6
 

 سلبا على األنشطةأن ال تؤثر  واإلقليمية التجارة الدولية لسياسات الوطنية المتصلة باتفاقياتلينبغي  

 اتفاقية القضاء على جميع أشكاال حديثة، وذلك تماشيا مع بنوذواالقتصادية للمرأة سواء كانت أنشطة تقليدية أ

التي صادق عليها المغرب في  إطار االتفاقيات الدولية في االلتزامات المتعهد بها مع انسجاماو .لتمييزضد المرأة

لسياسة تشجيع التجارة الخارجية أن تأخذ بعين االعتبارالتأثيرات كذلك  المرأة، ينبغي مجال احترام حقوق

 الظروف المعيشية واألنشطة المدرة للدخل للنساء. المحتملة على

 اإلنسان لحقوق المعياري واإلطار للوزارة تقديمية . جذاذة1.2

 تقديمية جذاذة. 1.1.2

 و، فهوبذلك الخارجية.السياسة العامة للحكومة في التجارة  قطاع التجارة الخارجية على وضعسهر ي 

مسؤول بشكل خاص عن وضع مشاريع القوانين واألنظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية واقتراح سياسة الحكومة 

تنسيق اإلجراءات لتعزيز التجارة و تحديد حصص االستيرادثل لإلنتاج الوطني مالحماية االقتصادية  بشأن

إعداد وإجراء المفاوضات  فيالقطاع  يشاركالخارجية ودعم المقاوالت الخاصة. وباإلضافة إلى ذلك، 

االقتصادية والتجارية الدولية والتأكد من أن المعايير المطلوبة وغيرها من التدابير التقنية المطبقة على التجارة 

قطاع التجارة كما يعتبر ارجية ال تتعارض مع القواعد والضوابط المتفق عليها على   المستوى الدولي. الخ

عن الترويج التجاري في إطار الصالحيات المسؤولة والخارجية مسؤوال عن إدارة ممثليات المملكة في الخارج 

ويسهر على إنجاز ؤسسات العمومية.في هذا الشأن من قبل التشريعات المعمول بها في بعض الملها المخولة 

 (.1نساء )انظر الملحق  %41، من بينهم موظف 262ونح قطاع التجارة الخارجيةالمهام المنوطة ب

 المعياري اإلطار 2.1.2

اتفاقية القضاء على  تلزم اآلليات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والتي صادق عليها المغرب منها

الدول األطراف أن تأخذ في ، أهداف األلفية للتنمية وخطة عمل بكين ...و مرأةضد ال التمييز جميع أشكال

على المستوى الوطني، فاتفاقيات التجارة الدولية واإلقليمية على األنشطة التي تقوم بها المرأة.  تأثير االعتبار

ينص  والتجارة، وه ( اإلجراءات المتبعة  من أجل الموافقة على اتفاقيات55وضع الدستور من خالل الفصل )

المنظمات  وعلى أن "يعتمد الملك السفراء لدى الدول األجنبية والمنظمات الدولية، ولديه ُيعتمد السفراء، وممثل
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التي واالتحاد، أويوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه ال يصادق على معاهدات السلم أو الدولية.

يستلزم تطبيقها  وتلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أ و، أتهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة

الخاصة، إال بعد الموافقة وتتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أ واتخاذ تدابير تشريعية، أ

 ."عليها بقانون

اللوائح  أنظمة 1-91-63الصادر بموجب الظهير رقم  3-96وباإلضافة إلى ذلك، يحدد القانون رقم 

مثل الحفاظ على األخالق العامة  ،المتعلقة بالصادرات والواردات والتي ينبغي أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية

والتراث التاريخي واألثري والفني الوطني  والحيوانية لحماية الحياة النباتية وأ األفراد وصحة والنظام العام

 (.2للبلد )انظر الملحق  الحفاظ على المكانة المالية الخارجيةوأ

 االجتماعي النوع بعد االعتبار بعين تأخذ عمومية سياسات لوضع المبذولة الجهود. 2.6

وبخاصة فيما يتعلق ، إن تطور متطلبات التجارة الدولية والعولمة على أصعدة مختلفة يؤثر على المرأة

ن اعتماد مقاربة النوع في التجارة فإ بالشغل والتمكين، والتصرف في األصول ومصادر التمويل. ولذلك،

الخارجية يعد أمرابالغ األهمية. كما ينبغي أن تأخذ إجراءات الحكومة بعين االعتبار المساهمات المحددة للرجال 

والنساء في األنشطة ذات الصلة بالتجارة الخارجية بغية الحد من أوجه عدم المساواة في الفرص التي تنتج عن 

 .مساهمة بفعالية في تمكين المرأةالتجارة الدولية وال

 القطاعية واالستراتيجيات السياسات وضع 1.2.2

 3الصادرات يمتد على مدى وبرنامجا لعقود نم ستراتيجيتهاوضع قطاع التجارة الخارجية بموجب 

من المقاوالت  315إلى استفادة  2311 مليار درهم. ويهدف هذا البرنامج حتى عام1سنوات بميزانية تقدر ب

مصدرة، إلى دعم بعض األنشطة المحددة والمتصلة بالتجارة وكذلك  من المحتمل أن تصبح مقاولةولمصدرة أا

على الدفعة األولى من 2313أول غشت  مختلف التكاليف المتعلقة بتشجيع وتنمية الصادرات. وتم التوقيع في

 الصادرات. وعقود نم

بشراكة مع وزارة االقتصاد والمالية، واالتحاد العام وباإلضافة إلى ذلك، يدير قطاع التجارة الخارجية، 

تحسين لمقاولة  1333دعم  إلىويهدف هذا البرنامج ". لمقاوالت المغرب برنامج "التدقيق من أجل التصدير

بانطالق المرحلة الثانية من  2312 ت سنة. وقد تميز2315-2311لفترة خالل ا أدائها في مجال التصدير

 شركة ضمن قطاع الصناعات الجلدية. 24المشروع وباستفادة 

على تدويل المعارض من أجل ضمان وضوح  ،2312 سنةمنذ  ،يعمل قطاع التجارة الخارجيةكما 

يسمح باالستثماروالتجميع في المغرب. ويهدف هذا  واالستراتيجيات القطاعية بما والمنتجات الرؤية للفاعلين

والصناعات الصيدلية  وترحيل الخدمات ولوجيات الجديدةخمسة معارض تهم قطاعات التكن البرنامج تدويل

  .والمنتجات المحلية والصناعات الكهربائية وصناعات السيارات

 االنتهاء من 2312 ت سنةويواصل القطاع دعمه إلنشاء وتطوير وتعزيز اتحادات التصدير. وقد شهد

مختلف  مملكة. وقد استهدفت هذه الحملةال على مستوى مختلف مناطق هذا البرنامج الجديد حول حملة إعالمية

مركزا  38ومن المحتمل أن تصبح  مقاولة مصدرة  وأ مصدرة مقاولة 449ا منه مجال التصدير العاملين في

 إلخ(. والصناعة والخدمات وغرف التجارة جهويا )المراكز الجهوية  لالستثمار

حين المنتجين الصغار والمتوسطين. يجري تنفيذ برامج أخرى بما في ذلك برنامج اعتماد دعم الفالو

من الفالحين المنتجين الصغار والمتوسطين مما يتيح لهم االستفادة الشاملة من  3818ويستهدف هذا البرنامج 

 المنتجات البيولوجية والمنتجات التعاقدية والمنتجات المحلية المجاالت التي لم يتم استغاللها بشكل جيد، مثل

 جغرافية المحمية ومنتجات االقتصاد التضامني والتجارة العادلة.والعالمات التجارية ال

 األخذ بعين االعتبار قضايا المساواة وتمكين المرأة 2.2.2

من بين االستراتيجيات المعمول بها على نطاق دولي إلدماج المساواة في السياسات التجارية هناك 

والتكامل من الناحية الرسمية  ثيلية المرأة في الوفودتعزيز تم ذلك الوصول والتمثيلية في صنع القرار. ويتطلب

  ،مثل المراجعة الدورية للسياسات التجارية االجتماعية، مع مراعاة اعتبارات المساواة في  آليات المراجعة
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فضال عن إنشاء نظام  القدرات على المدى الطويل من خالل المبادرات الرامية إلى نشر المعرفة في المبادرات 

 لقة بالتجارة.المتع

شفافية المؤسسات وتكون مفتوحة وخاضعة للمساءلة من أجل  وضع تدابير ترومالبد من للقيام بذلك، و

 التعبير الديمقراطي وحضور المرأة في هياكل صنع القرار المرتبطة بها. كما يجدر بقطاع التجارة الخارجية أن

لقطاع  وبالمثل، من األنسبكما يلزم  ومخططاته. يعتمد هذه الممارسات لتفعيل إدراج المساواة في برامجه

التجارة الخارجية إثراء نظام المعلومات من خالل بيانات تراعي الفوارق بين الجنسين للتعرف على اآلثار 

 الخاصة ببرامج تشجيع الصادرات على القائمات بالمشاريع الحرة والشغل والدخل وظروف معيشتهن ...

 ع مؤشرات األداء إعداد الميزانية ووض. 5.2

درهم. وقد بلغت ميزانية  مليون 282.3حوالي  2313الميزانية العامة المخولة للوزارة برسم سنة  تقدر

مليون درهم للنفقات  15.2مليون درهم خاصة بالموظفين مقابل  33.1مليون درهم منها  48.9حوالي  التسيير

 مليون درهم. 233.4 وفبلغت نح ،ميزانية االستثمار والمعدات المتنوعة. أما

 05226,بميزانية استثمار ناهزت نحو ،2313واستأثرت مديرية المبادالت التجارية في إطار ميزانية 

مليون درهم 16,8و مليون درهم لفائدة الصندوق المغربي إلنعاش الصادرات 180,02مليون درهم منها 

 جارة الخارجية.خصصت للمجلس الوطني للتجارة الخارجية من أجل إنشاء مرصد الت

التجارة الخارجية قطاعولإلشارة، فإن 
81

 مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية 2313برسم لم يهيئ  

 3الملحق يتضمن . وفي هذا اإلطار، 2312مؤشرا خالل سنة  45االستثمار مع العلم أنه وضع ما يقرب من 

 ذا المهام المنوطة بالقطاع.العديد من المؤشرات التي تعتبر ذات أهمية فيما يتعلق بالنوع وك

 

 . وزارة السياحة7
  

تعد السياحة من بين القطاعات االقتصادية األسرع تطورا في العالم. ويتميز هذا النشاط بكثافة اليد 

للتنمية والتشغيل، خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يواجهون صعوبات في ولوج مهما  العاملة وبكونه مصدرا

من اليد العاملة بقطاع  %13و %63شباب وسكان العالم القروي. وتشكل النساء ما بين سوق الشغل، كالنساء وال

السياحة على الصعيد العالمي
82

تتوفر السياحة على إمكانات تؤهلها للعب دور طالئعي في تدعيم  . وبالتالي

المقاوالت النسائية  ضمن الساكنة النشيطة وتدعيمتها استقاللية المرأة، وذلك عبر منح آفاق هامة لتعزيز مشارك

وترسيخ دور النساء في القيادة. ومن هذا المنطلق، فمن الضروري أن يأخذ بعين االعتبار، عند صياغة وتنفيذ 

 وتقييم السياسات المتعلقة بالسياحة، تأثير هذه األخيرة على النساء والشباب وجميع الفاعلين.

 لحقوق اإلنسان يمعيارجذاذة تقديمية لوزارة السياحة واإلطار ال. 7.1

 . جذاذة تقديمية1.1.1

تتمحور المهام الرئيسية لوزارة السياحة أساسا حول اإلدارة االستراتيجية واليقظة التنافسية والمساعدة  

التقنية للفاعلين ومواكبة المستثمرين وهيكلة ودعم وتأطير النشاط السياحي وتعزيز الجودة وتشجيع استعمال 

 تصال، إضافة إلى التوافق والشراكة مع القطاع الخاص.   تكنولوجيات اإلعالم واال

من العدد اإلجمالي  %44امرأة أي ما يعادل  666هم بين ، منموظفا 1533وتضم وزارة السياحة 

من عدد العاملين  %41من عدد العاملين باإلدارة المركزية و %49للعاملين بهذا القطاع. وتمثل النساء 

 (.1من مجموع العاملين بمؤسسات التكوين )أنظر الملحق  %43وبالمديريات الجهوية، 

 

 

                                                 
81

 .(CDMT) بإطار النفقات متوسطة المدى بعد لم يعمل الخارجية التجارة قطاع
82

)مدريد، المنظمة العالمية للسياحة،  2313عالمي حول النساء في قطاع السياحة المنظمة العالمية للسياحة، ومنظمة األمم المتحدة للنساء : التقرير ال 

2311.) 
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  معياري. اإلطار ال2.1.1

تشكل استراتيجية التنمية السياحية مكتسبا كبيرا بالنسبة للمغرب، حيث تفرض نفسها باعتبارها منهجية  

احي، وتمنح خالقة لتثمين العنصر البشري. وتعزز هذه االستراتيجية إحداث مناصب الشغل في القطاع السي

المواطنين، على اختالف جنسهم وأعمارهم ووسط إقامتهم، فرصة ولوج الحياة المهنية وضمان دخل قار يمكنهم 

مع « 2323رؤية ». وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى توافق المحاور التي ترتكز عليها الكريممن العيش 

الدولي المتعلق  العهدعالن العالمي لحقوق اإلنسان وخاصة منها اإل ،المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد كذا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و

 المرأة وأهداف األلفية للتنمية.
 

خص، في تنفيذ استراتيجية ويتجلى توافق السياسة السياحية الوطنية مع هذه المعايير العالمية، على األ 

مجالية مبنية على الالمركزية، تهدف إلى استغالل المؤهالت السياحية لمختلف جهات المغرب، وضمان ازدهار 

 السكان عبر التثمين المستدام للجهات والرأسمال البشري والتراث. 
 

لتي تولي أهمية كبرى باإلضافة إلى ذلك، يوجد تحدي االستدامة في قلب الرؤية السياحية الوطنية او 

إلى توقيع االتفاقية وتجدر اإلشارة  للحفاظ على الثروات السوسيوثقافية والطبيعية للجهات المستقبلة للسياح.

-، حيث ستكون مراكش2313مارس خالل شهر المتعلقة بوضع آلية لتتبع االستدامة في القطاع السياحي 

 (.2لية )أنظر الملحق الحوز أول الجهات المستفيدة من هذه اآل-تانسيفت
 

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي 7.2

 االستراتيجيات القطاعيةو. إحداث السياسات 1.2.1
 

إلى جانب « 2323رؤية »تواصل الحكومة وضع اآلليات لمواكبة مختلف المشاريع المبرمجة في إطار  

الحكامة )توقيع عشرة برامج عقود جهوية(. وقد عملت الدولة على إحداث الصندوق  التقدم المحقق في مجال

مليار درهم. ويروم هذا الصندوق تقديم دعم مالي مستدام لرؤية  15المغربي للتنمية السياحية مع االلتزام بضخ 

ة مغربية  ، وذلك باالعتماد على شراكة دائمة مع صناديق سيادية عربية، تمخضت على إحداث سلط2323

امتياز »و« مساندة سياحة». وقد وضعت السلطات العمومية برنامجي «Wessal capital»لالستثمار السياحي 

لمساعدة المقاوالت السياحية على  «Renovotel»لدعم المقاوالت السياحية، فيما أعادت تفعيل برنامج « سياحة

 تحديث بنياتها التحتية.
 

ومة بمضاعفة مبلغ النفقات الضريبية المخصصة للقطاع السياحي، باإلضافة إلى ذلك، قامت الحكو 

. كما ينبني دعم االستثمار السياحي 2336مليون درهم سنة  233مقابل  2312مليون درهم سنة  446ليصل إلى 

ذلك ومشروعا لالستثمار السياحي،  153هكتارا لصالح  8.236على تعبئة العقار العمومي، حيث تم تفويت 

 . 2311و 2332رة الممتدة ما بين خالل الفت

مليار درهم لفائدة  24من خالل االلتزام بتعبئة « 2323رؤية »كما تضطلع األبناك بدور بارز في تمويل  

ض مخصصة لتمويل المشاريع المتعلقة بالمخطط األزرق. وحاملي المشاريع السياحية، حيث تم إحداث آلية للقر

جنبية في تمويل األوراش السياحية التي تم إطالقها بالمغرب، حيث تمكن كما تساهم االستثمارات المباشرة األ

 .2312و 2335مليار درهم  من هذه االستثمارات خالل الفترة الممتدة ما بين  43القطاع السياحي من جذب 
 

 تمكين النساءو. األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين 2.2.1

وتندرج غالبية النساء ضمن اليد  اليد العاملة في قطاع السياحة. من %13% و63تشكل النساء ما بين 

مهيكل بأجور زهيدة وفي ظروف صعبة. الأغلبهن في القطاع غير  مؤهلة، كما يشتغلالالعاملة المؤهلة وشبه 

حيث تعاني من الهشاشة وعدم المساواة ،تعد اليد العاملة النسوية الحلقة الضعيفة في القطاع السياحيو
83

مكن ي. و

 التالي:وجرد مميزات النساء العامالت بالقطاع السياحي على النح

 ضعيفة على المستوى تظل  المكتب، لكنها مهامتمثيلية النساء جيدة في المناصب المتعلقة بالخدمات و

 المهني.

                                                 
83

 .2313 أبريل، الدولية العمل جنيف،منظمة ،"والسياحة والمطاعم الفنادق في المرأة عملل الدولية اآلفاق" توماسباوم،للمزيد من التفاصيل، االطالع على 
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 ي يقارب عدد النساء ربات العمل بقطاع السياحة ضعف عددهم بباقي القطاعات. كما أن نسبة النساء اللوات

 الخاص تظل أكثر ارتفاعا بالقطاع بالمقارنة مع باقي القطاعات. نيشتغلن لحسابه

  مؤدى عنها من طرف النساء في المقاوالت العائلية.اليتم القيام بجزء مهم من األعمال غير 

، بل سيوفر لسياحةحسين معيشة النساء العامالت بقطاع الن يمكن فقط من تالحد من هذه المظاهر إن 

ين خزانا هاما من اليد العاملة المؤهلة، مع المساعدة على فتح آفاق واعدة، وإحداث مناصب الشغل للمشغل

بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة.ومن أجل إدماج بعد النوع في البرامج والسياسات التي تؤطر القطاع السياحي، 

 ينبغي :

 سياحة.ال التحسيس بأهمية الدور االقتصادي الذي تلعبه النساء في قطاع 

 .تدعيم الحماية القانونية للنساء العامالت بالسياحة 

 مع العقارتسهيل إحداث المقاوالت النسائية في الميدان السياحي بضمان ولوج النساء إلى القروض و ،

 توفير التكوين والموارد المناسبة لدعم المقاوالت النسائية. 

 سياحي وتحسين المستوى التعليمي للنساء العامالت تشجيع مشاركة المرأة في التربية والتكوين بالقطاع ال

 بالقطاع عبر برنامج عمل مركز واستراتيجي.

  دعم الريادة النسائية في القطاع السياحي على جميع المستويات )العام والخاص(، عبر وضع برامج

 للريادة على الصعيد الوطني وداخل المقاوالت السياحية الصغرى والكبرى.

 راف بمساهمة المرأة في تنمية المجتمع المحلي وعلى مكافأة الجهود التي تبذلها مع الحرص على االعت

مؤدى عنها بعين االعتبار، وكذا مراقبة األنشطة السياحية داخل األسر وعلى صعيد الأخذ األعمال غير 

 .جماعةال

ونة عالمية ألخالقيات ، بإعداد مد2311والبد من اإلشارة إلى قيام المنظمة العالمية للسياحة، في شتنبر 

احترام حقوق اإلنسان  باالستدامة البيئية. وتركز هذه المدونة على باإلضافة إلى الجوانب المتعلقةوالسياحة. 

بالتوقيع وواالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين والولوج وحماية الفئات الضعيفة واألهالي المضيفين. 

ت باحترام مقتضيات المدونة وبنشر الوثيقة بين زبائنها وممونيها، وكذا بإعداد على هذا االلتزام، تتعهد المقاوال

مقاولة  41، قامت 2313في فبراير وتقارير حول اإلجراءات المتخذة ورفعها للجنة العالمية ألخالقيات السياحة. 

سا والمكسيك وهولندا وجمعية بالتوقيع على االلتزام، تنحدر من ألمانيا وأرمينيا واإلكوادور وإسبانيا وفرن

 واألروغواي، إضافة إلى توقيع منظمة جهوية )جهة أمريكا الالتينية(. 

ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية التوقيع على هذه المدونة بالنسبة لمهنيي السياحة بالمغرب، وذلك من أجل 

 واحترام حقوق اإلنسان والبيئة.  االمتثال لتوجيهاتها، وربح المزيد من النقط فيما يتعلق بجاذبية المغرب للسياح

 . إعداد الميزانية وتقديم مؤشرات النجاعة 5.2.1

مليون درهم، بارتفاع قدره  663893 ما يقارب 2313بلغ الغالف المخصص لوزارة السياحة سنة  

لتصل  مارميزانية االستثالتعديل الذي شمل بالمقارنة مع السنة الماضية. ويأخذ هذا المبلغ بعين االعتبار  181%

مليون درهم من اإلعانات المخصصة للمكتب الوطني المغربي للسياحة،  336مليون درهم )منها  435866إلى 

مليون  395832مليون درهم من اإلعانات الموجهة لدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية(، مقابل  2981و

مليون درهم  1981ي المغربي للسياحة ومليون درهم لدعم المكتب الوطن 333)خصصت منها  2312درهم سنة 

 225828، فلقد بلغت ما يناهز 2313لدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية(. أما بالنسبة لميزانية التسيير لسنة 

 .2312مقارنة مع سنة  %186مليون درهم بارتفاع لم يتعد 
 

، حيث تقوم 2331دات منذ يوليوز في نظام شمولية االعتما وتجدر اإلشارة إلى انخراط وزارة السياحة 

(، أربع 2313-2311سنويا بتحيين إطار للنفقات على المدى المتوسط. ويشمل هذا األخير، على امتداد الفترة )

مجاالت )اإلدارة المركزية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة )التكوين( ودعم وتأطير المهنة واإلدارة 

ودعم وتأطير المهن  تطوير المهن واألنشطة السياحيةمنها على الخصوص ا امجاالستراتيجية(، واثني عشر برن

 واألنشطة السياحية والسياحة القروية ودعم مرصد السياحة...
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 تحليل مؤشرات النجاعة لقطاع السياحة

وزارة السياحة على مجموعة من مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية االستثمار )حوالي خمسين  اعتمدت

 (، معظمها مؤشرات وسيلة وال تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي.2313شرا بالنسبة لسنة مؤ

لنوع االجتماعي، يأخذ بعين االعتبار بعد القطاع السياحي خاص باوبذلك، يعد من المهم إحداث نظام للمعلومات 

القطاع السياحي وعدد الوحدات حيث سيمكن هذا األخير من تقييم الحضور النسوي في المناصب المحدثة في 

وعدد المستفيدات من التكوين  السياحية المسيرة من طرف النساء وعدد المتخرجات من مدارس السياحة

من شأن و(. 3مشاركة النساء في أجهزة الحكامة داخل الهيئات السياحية الكبرى...)أنظر الملحق كذا والتدريب،و

شرات لتقييم أثر النوع االجتماعي على برامج التنمية السياحية صياغة مؤكذلك المساعدة على  هذا النظام

 بالمغرب.

 . تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع5.1

تشتمل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بقطاع السياحة على عدد خريجي مؤسسات التكوين السياحي  

السياحة )يجب تصنيف هذا المؤشر حسب الجنس والفندقي، وتطور مناصب الشغل التي تم إحداثها بقطاع 

 وعدد ليالي المبيت والعائدات السياحية. وحسب طبيعة المنتوج السياحي( وعدد السياح الوافدين

، 2312مليون سائح سنة  9831إلى  2311مليون سائح سنة  9834انتقل عدد السياح الوافدين من وقد  

، حيث ارتفع 2313مليون سائح عند متم شهر غشت  1ح الوافدين %. فيما بلغ عدد السيا384أي بزيادة قدرها 

 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. % 1بحوالي 

، مسجال 2312% سنة 4بنسبة  لعدد ليالي المبيت بمؤسسات اإليواء المصنفة، فقد ارتفع أما بالنسبةو 

سجيل نفس المنحى التصاعدي خالل الثمانية قد تم تو. 2311مليون ليلة سنة  16886مليون ليلة مقابل  11848

مليون ليلة  1288بمجموع بلغ  %9بنسبة  السياحية ، حيث تحسن عدد ليالي المبيت2313أشهر األولى من سنة 

 عند متم شهر غشت.

مليار درهم مقابل  5189لتصل إلى  2312% خالل سنة 282وسجلت العائدات السياحية انخفاضا بنسبة  

. إال أنها عرفت تحسنا، عند متم شهر غشت مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة،  2311سنة  مليار درهم 5981

 مليار درهم. 3889% بحيث بلغت 281بنسبة 

سنة  مباشر شغل منصب 413.333وتلعب السياحة دورا محوريا في االقتصاد الوطني حيث تم خلق  

 266.153ين في فرع الفندقة والمطاعم ما يقارب . وقد وصل عدد العامل2313سنة  449.333، مقابل 2311

امرأة  853)بينهم  21.353من انتقل . أما بالنسبة لعدد النساء العامالت في هذا الفرع، فقد 2311شخصا سنة 

سنويا.  %886امرأة قروية(، أي بارتفاع بلغ في المتوسط  6.453)بينهم  51.211إلى  1999قروية( سنة 

سنة  %2185نقاط، مسجلة  683فعت نسبة النساء المشتغالت بالفندقة والمطاعم بحوالي خالل نفس الفترة، ارتو

 .1999سنة  %1582مقابل  2311

 2311و 1999عدد النساء العامالت بقطاع المطاعم والفندقة خالل الفترة الممتدة ما بين  17 :مبيان
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من العدد اإلجمالي للمستفيدين من عمليات التكوين بوزارة  %54ء تعلق بالتكوين، فتشكل النساوفيما ي

من جهة أخرى، و. 2313السياحة، وذلك حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود نهاية الفصل األول من سنة 

 .%43وصلت نسبة المتدربات بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي إلى 
 

 اعي والتضامنيواالقتصاد االجتم . وزارة الصناعة التقليدية8
 

 هذه الرؤية االهتمام الكبير المخصص لهذا القطاع. وتضمالصناعة التقليدية  طويرلت 2315رؤية  تجسد 

. وقد تكون النتائج المتوخاة من محددةبلوغ أهداف  التي ترمي إلى مجموعة من البرامج واألوراش والمبادرات

مة المضافة العالية وتثمين الموارد وتحسين رقم مناصب الشغل ذات القي إحداثمهمة من حيث  الرؤيةهذه 

 وغيرها. التقليدية المعامالت وإنعاش الصادرات وتطوير التكوين وحماية الحرف

 لحقوق اإلنسان معياري. جذاذة  تقديمية للقطاع واإلطارال1.1

 . جذاذة تقديمية للقطاع1.1.1

تتجلى المهام األساسية لوزارة الصناعة التقليدية
84

إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية يل تفعفي  

والتنشيط االقتصادي لمقاوالت القطاع والقيام بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والجهوي 

في تهدف إلى تطوير القطاع وتتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها.و ،ووضع وإنجاز برامج للتعاون

مع الدينامية الجديدة وذلك تماشيا  تخويل مهام واسعة وجديدة للمديريات الجهوية واإلقليمية حاليا هذا اإلطار، تم

 .للجهوية

، قدرت حصة النساء في 2312موظفا سنة  1.192بلغ عدد موظفي وزارة الصناعة التقليدية قد و

                                     .     (1امرأة في منصب المسؤولية )انظر الملحق  19، منها من المجموع 4385%

 لحقوق اإلنسان معياري. اإلطارال2.1.1

، 1يندرج عمل وزارة الصناعة التقليدية في إطار تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية وخاصة األهداف  

والبند 13د ، والبن11، تماشيا مع معايير اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء )البند 8و 1، 3

14)85. 

 . الجهود المبذولة لوضع السياسات العمومية المراعية للنوع االجتماعي2.1

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.1

قناعة . و231586بتفعيل إستراتيجية تنمية القطاع في أفق  2331التزمت وزارة الصناعة التقليدية منذ  

ستراتيجية تنمية القطاع يمر عبر سياسة تأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل منها بأن التنفيذ الفعال والهادف إل

 حليلإلى ت التجأت الوزارةجهة وإمكانياتها التنموية والتي أيضا تشرك وتحفز الشركاء والفاعلين في كل جهة، 

وضع إلى تهدف التي  أيضا على سياسة للتسويق الواسع 2315كما ترتكز رؤية  .2315لرؤية  87جهوي

، هذه السياسة الذي تم إعداده ،نتوجات الصناعة التقليدية في شبكات التوزيع المعاصرة. ويترجم مخطط العملم

  بشكل متكامل.  والتي يقوم كل من القطاع العمومي والخاص بتحديد معالمها وتفعيلها اإلرادية

ات الصناع التقليديين عدة مجاالت تستجيب لتطلع 2315تهم األوراش المفتوحة في إطار استراتيجية   

ومتطلبات تنمية القطاع. وتبين الحصيلة الجديدة لهذه اإلستراتيجية اإلنجازات والنتائج المسجلة مقارنة مع 

  . 88األهداف المرتقبة على مستوى كل مجال للتدخل

                                                 
  ، أصبحت تتولى وزارة الصناعة التقليدية أيضا قضايا االقتصاد االجتماعي والتضامني. 2313أكتوبر  13بعد تعيين الحكومة الجديدة يوم   84
 في الملحق. 2انظر الجدول  85
 .2312انظر أهداف ومحاور هذه االستراتيجية في تقرير النوع االجتماعي لسنة 86
لكويرة" -السمارة" و"واد الذهب-"كلميموبولمان" -في مرحلة التنفيذ في كل من جهات "فاسمخططات توجد  1مخططا جهويا تنمويا للصناعة التقليدية،  16من بين و 87

تطوان" -درعة". وتوجد سبع مخططات أخرى في الطور النهائي في "طنجة-ماسة-الحوز" و"سوس-تانسيفت-الساقية الحمراء" وكذا جهة "مراكش-بوجدور-و"العيون

زعير" و"الدار البيضاء الكبرى". غير أن مخططين اثنين هما في -زمور-سال-تافياللت" و"الرباط-أزيالل" و"مكناس-" و"تادلةتاونات" و"الجهة الشرقية-الحسيمة-و"تازة

 بني حسن".-الشراردة-ورديغة" و"لغرب-طور االنطالق ويهمان جهة "الشاوية
 لالطالع على باقي البرامج ومحاور التدخل. 2312انظر تقرير النوع االجتماعي  88
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ـ ب تكلفتهاقدرت  ،2313نة سإلى غاية قرية  11في طور اإلنجاز  بلغ عدد قرى الصناع التقليديينفقد  

بغالف التأهيل ومجمعا في طور اإلنجاز أ11في حين بلغ عدد مجمعات الصناعة التقليدية  .مليون درهم 12189

تعاونية  163مباشر، منها  مستفيد 6.333وتهم مشاريع إعادة الهيكلة حوالي  مليون درهم. 4986مالي قدره 

 التدرج المهني.  مقعدا بيداغوجيا للتكوين الدائم وعبر 3.333تؤمن حوالي وجمعية 

كما تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إدخال فضاءات الصناعة التقليدية داخل محطات المخطط األزرق  

من خالل إدراج مفهوم  خاص يعرف بـ "مدن الصناعة التقليدية" على غرار وذلك والمناطق السياحية الجديدة، 

 المحطة السياحية لمدينة السعيدية. 

حيث تعتمد مقاربة هذه  ،ية على نطاق واسعسياسة تسويق األسس لتفعيل وضعومن جهة أخرى، تم  

على مستوى األسواق الخارجية على تعزيز األسواق الكالسيكية ودخول أسواق جديدة بأوروبا الشرقية  السياسة

نشطة منها تنظيم وآسيا والدول العربية والواليات المتحدة األمريكية،...وبالنسبة للسوق الداخلية، تم إطالق عدة أ

معرضا جهويا برسم االتفاقية التي تربط دار  24 تمت برمجة تنظيم، 2313معارض جهوية ومحلية. فخالل سنة 

   الصانع التقليدي بغرف الصناعة التقليدية. 

 . األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء 2.2.1

تستفيد من اهتمام متميز في مجال ، حيث ل األوراش المفتوحةفي مجم الصانعات التقليدياتتتواجد  

في التكوين الدائم  متدرب مسجل 1.851من بين  %43مثلت الفتيات  وهكذا، التكوين والمرافقة والدعم التقني.

وبلغ  .2312شخص سنة  488 الذي يقدر بـ الخريجين من عدد %36الفتيات  كما مثلت. 2313-2312خالل 

ت ما فتياتمثل منهم المتعلم،  9.136ما يناهز  2313-2312في التكوين عبر التدرج المهني خالل  المسجلين ددع

كما وصل عدد المستفيدين  .منهم فتيات %63، 2312شخص سنة  4.141وبلغ عدد الخريجين  يقارب النصف.

 ات.تقليدي اتصانعنساء  %53منهم شخصا،  161، ما يناهز 2313خالل الدورة األولى من من التكوين 

الشراكة بين الوزارة قيد اإلنجاز في إطار  الذي هو األمية الوظيفيةوومن جهة أجرى، يطمح برنامج مح 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى  نساء. %43منهم  ،صانع تقليدي 33.333أمية وهيئة تحدي األلفية، إلى محو

لثاني والثالث، تمثل الصانعات التقليديات ما يقارب مستفيد من هذا البرنامج برسم الفوجين ا 25.193أن من بين 

  منها تترأسها نساء. %32أمية هذا العدد من المستفيدين،  وجمعية على مح 135. وتعمل 12%

وعلى مستوى برنامج "دار الصنعة" 
89

في مختلف  دارا للصنعة 34تم إنشاء ، 2313إلى حدود سنة ف ،

 تعاونياتومنتظمات داخل جمعيات أالعات التقليديات الصان وتستفيد منها تجمعات مدن المملكة

 . إعداد الميزانية ومؤشرات النجاعة 5.2.1

 تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي

وتأخذ هذه )مليون درهم،  31583 بلغت الميزانية اإلجمالية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية  

كما بلغت . نفقات التسييرها لمن %3488 (، خصصي شمل ميزانية االستثمارالتعديل الذالميزانية بعين االعتبار 

 .الميزانيةلتعديل الذي عرفته مليون درهم بعد ا 19881 نفقات االستثمار

 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي

ية بميزان المتعلقةمؤشرا لألهداف  29بإعداد  2313خالل سنة قامت وزارة الصناعة التقليدية 

من تقييم أدائها وقياس درجة بلوغ األهداف المنشودة. وبتحليل جذاذة مؤشرات  ااالستثمار، تمكنت من خالله

األهداف، يتبين أن جل المؤشرات تراعي بعد النوع االجتماعي. وتتمثل أساسا في التكوين والدراسات وإحداث 

 . (بالملحق 3ل الجدو) وتهيئة فضاءات أنشطة الصناعة التقليدية ودعم إنتاجها

  . تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع5.1

بنشر مؤشرات القطاع بشكل منتظم. ، 2338يقوم المرصد الوطني للصناعة التقليدية منذ إحداثه سنة  

مهني واقتصادي لدى -حيث قام بإنجاز إحصاء للصناع التقليديين في الوسط الحضري وببحث ميداني اجتماعي

 تقليديين األفراد.الصناع ال

                                                 
89

 .ه رهن إشارة الصانعات التقليدياتفضاء مالئم لإلنتاج والعرض والتسويق والتكوين تم خلقه في إطار شراكة ووضعدار الصنعة هو  
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الخاصة. حيث تم تسجيل ارتفاع مهم لرقم  2331منذ تفعيل استراتيجية بالقطاع تم تحقيق تقدم مهم فقد  

مليار درهم  1384من  الرقم الصناعة التقليدية باعتباره مؤشرا رئيسيا لدينامية القطاع، وهكذا انتقل 90معامالت

، مقتربا بذلك من %13سنوي متوسط يناهز وبمعدل نم ، أي2312مليار درهم سنة  1981إلى  2331سنة 

 (.2315مليار درهم في أفق سنة  24الهدف المسطر في اإلستراتيجية )

هم كل مكونات  والذي %883بتزايد رقم المعامالت بنسبة  2312، تميزت سنة 2311ومقارنة مع سنة  

( وكذا المقاوالت الصغرى %988قرويين )+( وال%885القطاع، خاصة الصناع التقليديين األفراد الحضريين )+

ثالثة منها تساهم ، (. وإجماال، سجلت كل حرف الصناعة التقليدية تزايدا في رقم معامالتها%681والمتوسطة )+

 (. %13( والحلي )%23( واأللبسة )%23في رقم المعامالت اإلجمالي للقطاع وهي الخشب ) %53في حدود 

 133تجاوز والمتوسطة التي تم خلقها، فتجدر اإلشارة إلى أنه تم  وبخصوص عدد المقاوالت الصغرى 

)الهدف االستراتيجي ، مما يؤشر على الوتيرة الجيدة في إحداث مقاوالت الصناعة التقليدية 2312مقاولة سنة 

 1.452 ،، عدد تعاونيات الصناعة التقليدية2313كما بلغ،عند نهاية أبريل  مقاولة(. 333إلى  233من وه

 .91تعاونية نسائية 598اونية منها تع

 زيادة بلغت نسبتهاب، أي 2312شخص سنة  386.113وفي مجال التشغيل، شغل القطاع أكثر من  

من مناصب  %68 حواليتمركزي. و2311بالوسط القروي مقارنة مع سنة  %382بالوسط الحضري و 488%

 في القطاع في الوسط الحضري. المحدثة الشغل
  

 والحكامة العامةن . وزارة الشؤو9
 

لقد التزمت الحكومة بإنعاش وتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب من خالل 

بتشاور  في هذا اإلطار، وضعت وزارة الشؤون االقتصادية والحكامةخلق وتنمية األنشطة المدرة للدخل محليا. 

تطوير مبادرات من أجل  2323-2312وطنية ال تراتيجيةساإل مع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين،

 .   االقتصاد االجتماعي والتضامني والتي تشكل خارطة طريق لكافة المتدخلين في هذا المجال

 لحقوق اإلنسان معياري. جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار ال1.3

 . جذاذة  تقديمية1.1.3

باقتراح كل التدابير لتعزيز قيم الشفافية  ،المنوطة بها باإلضافة إلى المهام التقليدية 92تتكلف الوزارة

وتعتمد الوزارة  والحكامة الجيدة لتحسين مناخ األعمال ومحاربة الرشوة في مجال تدبير الشأن العام وتتبع تنفيذه.

منها ، %45النساء فيه ، تمثل موظفا 224إلى  عددهم عدد من الموظفين يصلفي تفعيل إستراتيجيتها على 

 (.1)انظر الملحق  تحتل مناصب للمسؤولية 5488%

 لحقوق اإلنسان  معياري. اإلطار ال2.1.3

خاصة في مجال االقتصاد االجتماعي، في تجسيد حقوق اإلنسان األساسية بالشكل ، الوزارة مهام تساهم

قتصادية الدولي المتعلق بالحقوق اال العهدالذي تمت صياغتها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي 

توصيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال تتماشى هذه المهام مع  واالجتماعية والثقافية وخاصة حق التشغيل.  كما

 (. 2في بلوغ أهداف األلفية من أجل التنمية )انظر الملحق  ة الوزارة كذلكوتساهم استراتيجي. التمييز ضد النساء

 

 

 

 

                                                 
 ، سيتم احتساب مؤشرات القطاع ومنها رقم المعامالت مرتين في السنة )خالل السداسي األول والثاني(.2313ابتداء من سنة 90
 المرتبة الثانية بعد الفالحة. وتغطي عدة حرف )النسيج، الزرابي، الخياطة، الطرز، الفخار،...( لصناعة التقليديةتحتل التعاونيات النسائية ل 91
 .2312انظر تقرير النوع االجتماعي  92
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 مية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمو2.3

 تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين وو . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.3

 النساء

التزمت الحكومة بإنعاش وتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب من خالل  

رة للدخل. فقد قامت الوزارة، بتعاون مع كل القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين، خلق وتطوير األنشطة المد

ببلورة إستراتيجية وطنية من أجل تطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني التي تشكل خريطة طريق 

 .2323لجميع المتدخلين في هذا المجال في أفق 
 

تتجلى األولى في دعم قدرات الفاعلين وتكامل المهام بينهم. وترتكز هذه اإلستراتيجية على دعامتين:  

وتشمل أربعة محاور إستراتيجية: تقوية قدرات التعاونيات في مجال الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية، 

بروز جمعيات مؤهلة قادرة على تأطير ومواكبة حاملي المشاريع، تشجيع تعاضديات التغطية الصحية لفائدة 

تعلق الدعامة الثانية في حين، ت ء التعاونيات وأخيرا تعزيز تنظيم قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني.أعضا

بتحسين الحكامة والمناخ العام للقطاع. وتضم أيضا أربعة محاور إستراتيجية: تحسين الترسانة القانونية المؤطرة 

العمومية الموجهة لالقتصاد االجتماعي، وأخيرا للقطاع، توفير إطار مؤسساتي فعال، تنسيق ومالءمة البرامج 

 .تطوير البحث العلمي واليقظة االستراتيجية وأدوات التتبع والتقييم

لتطوير وإنعاش  ذات المردود الكبير قامت الوزارة، في إطار تفعيل إستراتيجيتها، بعدة مشاريعكما  

 الحالية في المحاور التالية:قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني. وتتجلى أهم اإلنجازات 

 تعزيز وتنظيم الفاعلين في القطاع 

تعاونية جديدة كل سنة.  533الذي يستهدف  "برنامج مرافقة"باطالق 2311في يناير  قامت الوزارة  

.ويأخذ برنامج "مرافقة" بعين االعتبار 231593-2311برنامج للدعم بعد خلق المقاولة ويمتد خالل الفترة ووه

ر القيام بع االجتماعي عن طريق تحفيز المشاريع التي تعطي فرصا أكبر للمرأة في الحياة االقتصادية عبعد النو

 . 94بنشاط مدر للدخل

 تثمين وإنعاش وتسويق سلع وخدمات القطاع

والمعرض اإلقليمي بخريبكة. فقد استفادت المعرض الجهوي بالداخلة  2312خالل سنة  وزارةنظمت ال 

تعاونية وجمعية تمثل مختلف القطاعات اإلنتاجية. وقد كانت المشاركة النسائية مهمة  533من هذه المعارض 

 .%65وتجاوزت 

 ، تم2313األسواق المتجولة لسلع االقتصاد االجتماعي والتضامني. فخالل سنة كما نظمت الوزارة  

والمحطة الرابعة  ،يوز(بمكناس )محطتين في مارس وواحدة في يول تافياللت-جهة مكناسلمحطات تنظيم ثالث 

)يونيو( ومحطتين بجهة  وبصفر بولمان-جهة فاسبالعرائش )يوليوز( والمحطة الثامنة ل تطوان-هة طنجةلج

تعاونية وجمعية تمثل  433ويوليوز(. وقد استفادت من هذه األسواق  والحوز بالصويرة )يوني-تانسيفت-مراكش

إلى  ووصل %13تجاوز  ، حيثي بارزا في هذه األسواقوقد كان الحضور النسومختلف األنشطة القطاعية. 

 في بعض األنشطة. وقد ساهمت هذه األسواق من رفع دخل النساء العضوات في التعاونيات النسوية. 133%

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة1.2.3

 تحليل نفقات التسيير واالستثمار

ؤون االقتصادية والحكامة لتطوير قطاع االقتصاد بلغ مجموع االعتمادات المفتوحة لوزارة الش

. وبالنسبة لنفقات االستثمار المسجلة في ميزانية الوزارة، 2313مليون درهم سنة  4581االجتماعي والتضامني 

. وتضاعفت االعتمادات المفتوحة لمكتب ميزانية االستثمارلتعديل الذي عرفته بعد ا 95مليون درهم 181فقد بلغت

                                                 
 .2312للمزيد من التفاصيل حول برنامج "مرافقة" انظر تقرير النوع االجتماعي  93

منخرطة. وتتواجد أغلب هذه التعاونيات في قطاع الصناعة التقليدية بنسبة  1.814تعاونية نسوية تجمع  125، توجد تعاونية مشخصة 438، من بين 2311فبرسم سنة 94

 .   %25وفي القطاع الفالحي بنسبة  49%

 .يأخذ هذا المبلغ التعديل الذي عرفته ميزانية االستثمار 95
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مليون درهم  24موزعة بين إعانة التسيير لمكتب تنمية التعاون ) 2313مليون درهم سنة  44ون لتبلغ تنمية التعا

 مليون درهم(. 23والمساهمة في برنامج "مرافقة" )

 تحليل مؤشرات النجاعة

. وفي هذا 2335انخرطت وزارة الشؤون االقتصادية والحكامة في نظام شمولية االعتمادات سنة 

بلورة مؤشرات أهداف مرتبطة بميزانية االستثمار تهم أساسا إنعاش االقتصاد االجتماعي اإلطار، قامت ب

تم إعداد وفي هذا اإلطار، دعم المهام المنوطة بها. وذلك لوالتضامني ومؤشرات أخرى تتعلق بميزانية التسيير 

تصاد االجتماعي سبعة مؤشرات تتعلق بإنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني على مستوى مديرية االق

( )المؤشرات الثالث األولى( وعلى مستوى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع )المؤشرات األربعة األخيرة

 .3الملحق انظر

ويتبين من خالل تحليل جذاذة المؤشرات األهداف أن كل هذه المؤشرات قابلة للجندرة ويمكن تصنيفها 

األساس التحسيس حول تفعيل اإلطار القانوني للقطاع التعاوني حسب القطاع والوسط والجهة والجنس. وتهم ب

 ووضع استراتيجية للتواصل وتطوير أسواق منتجات القطاع.

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج5.3

 وحدة13.131ملحوظا خالل السنوات األخيرة. حيث بلغ عدد التعاونيات ارتفاعا عرف القطاع التعاوني 

 .2331ية تقريبا سنة تعاون 5.333مقابل  2312سنة 

يتزايد عدد النساء المنخرطات في التعاونيات بشكل مضطرد من أجل مزاولة أنشطة مدرة للدخل. فقد و 

 سنة1.523 إلى 2338سنة  138بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة من  عدد التعاونيات النسويةارتفع 

 13.433)التقليدية خرطة( والصناعة من 13.628وتتواجد النساء خاصة في األنشطة الفالحية ).2312

منخرطة(. وقد بدأت النساء في  581منخرطة( ومعالجة األعشاب ) 5.955منخرطة( وتثمين األركان )

 منخرطة(. 1.349تعاونية و 126منخرطة( والتغذية ) 111تعاونيات و 1االستثمار في قطاع الصيد البحري )

مليون درهم عند  1482بتعبئة رأسمال إجمالي في حوالي وقد قامت النساء عضوات التعاونيات النسوية  

. كما تتواجد النساء أيضا كعضوات نشيطات في العديد من التعاونيات المختلطة والتي يتجاوز 2312نهاية سنة 

 عددها بكثير عدد التعاونيات النسوية. 

ويلعبن  نصف.ال يقاربما  المنخرطات في التعاونيات النسوية من الوسط القروي ولإلشارة، بلغ عدد 

ويشكلن نقطة لقاء  دورا رئيسيا في تطوير محيطهن االجتماعي من خالل تضامنهن وعزيمتهن الجماعية.

 عبر األجيال. يمختلف تجارب االقتصاد االجتماعي والتعاون
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حقوق اإلنسان بالنسبة إن تحليل السياسات العمومية من منظور النوع االجتماعي المرتكز على مقاربة  

على الخصوص  تتعلق ةقد مكن من إبراز توجهات جم والتي يضمها هذا التقرير، لمختلف القطاعات الوزارية،

 بتملك هذه المقاربة وبإمكانيات تطويرها. 

 

 المراعية للنوع االجتماعيكما أن مسألة إغناء أنظمة المعلومات الوطنية من خالل إدراج المعطيات  

ات أهمية بالغة نظرا لدورها األساسي في إعداد مؤشرات النجاعة التي تأخذ بعين االعتبار بعد النوع تعتبر ذ

وتساهم  قييمالتأن تخدم كثيرا منطق المساءلة اعتمادا على أنظمة للتتبع و هذه المؤشراتمن شأن االجتماعي. و

ت المالية لخدمة قضية المساواة االعتمادا تخصيصحسن في تنوير خيارات السياسات العمومية وبالتالي 

  واإلنصاف.

 

وفي نفس السياق، يظل نجاح مختلف البرامج وأوراش التنمية رهينا بوضع اآلليات العملية التي ستمكن  

من تحقيق تنسيق أفضل وانسجام أكبر لإلجراءات المتخذة من طرف الوزارات والمؤسسات المعنية، خاصة تلك 

وذلك في إطار استراتيجية عمل مشتركة خدمة لولوج متساو للمرأة للحقوق المدنية  المكلفة بتتبع حقوق المرأة،

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

 

وفي هذا االطار، وبروح مفعمة بالعمل المشترك وتقاسم المعارف، عملت وزارة االقتصاد والمالية على  

االجتماعي والذي سيشكل فضاءا مشتركا لتبادل المعارف سواء على وضع مركز االمتياز لميزانية النوع 

المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي. وستتمحور استراتيجية عمل المركز على تقديم أجوبة لمختلف الحاجيات 

المعبر عنها من طرف المتدخلين المعنيين بتخصيص الموارد العمومية سواء على مستوى البرمجة أو على 

 ..ى التتبع والتقييم والمساءلة.مستو

 

وفي إطار التخطيط االستراتيجي المدمج لبعد النوع االجتماعي، يظل االنسجام بين األولويات المرتبطة  

بالنوع االجتماعي من جهة، واألولويات العمومية من جهة أخرى، أمرا مهما لتعزيز وتملك التدبير المرتكز على 

اعي. كما أن اإلصالح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية سيعزز ال محالة هذه النتائج المراعي للنوع االجتم

االهتمامات من خالل مأسسة التدبير المرتكز على النجاعة، وفي إطار المهام والبرامج المفتوحة على تدبير 

 الجتماعية.القرب واالستهداف الفعال للسياسات العمومية، وارتباطا بالحاجيات المتنوعة لمختلف الفئات ا

 

مقراطية التشاركية، يوفي هذا االتجاه، يتبين أن طريق المستقبل هو إعطاء معنى ومضمون حقيقي للد 

نصاف، باعتبارها رهانات جوهرية يطرحها الدستور والتي ستخدم بشكل قوي أهداف النجاعة والشفافية واإل

 الجديد.
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Femmes au titre de la période 2012-2013 ; DEPF.  

 Note de présentation du Projet de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 81523 MEF.  

http://www.justice.gov.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/
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 Plan d’action du Ministère de l’Economie et des Finances pour la période 8158-2016. 

 النواب لمجلس االقتصادية والتنمية لجنةالمالية8  8152 نةلس والمالية االقتصاد وزارة ميزانية مشروع  

 والتعاون الخارجية وزارةالشؤون
 

 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

 L’UNDAF : Le cadre stratégique de la coopération entre le Système des Nations Unies (SNU) et le Royaume du Maroc pour la 
période 2012- 2016, signé le 31 mars 2011 par le Coordonnateur Résident du système des Nations Unies et le ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération. 

 وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وبشؤون الهجرة
 

 

 Contribution du Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des Marocains Résidant à l'Etranger au Rapport 
Genre 2014, juillet 2013. 

 Rapport « Migration et compétences : le rôle des compétences dans le phénomène migratoire au Maroc », élaboré par la 
Fondation européenne pour la formation (ETF)-Union européenne, février 2013. 

 Site du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme. 

 وزارةاالتصال

 

 Contribution du Ministère de la Communication au Rapport Genre 2014, juillet 2013. 

 Ministère de la Communication, Rapport annuel : « Les efforts pour la promotion de la liberté de la presse » 2012. 

  8158نونبر  81" وزارة االتصال،  8158"األهداف و الحصيلة  

 www.mincom.gov.ma. 
 

 الولوج العادل للحقوق االجتماعية

 لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةا

 Coordination Nationale de l’INDH3 8152. 

 Présentation du coordonateur national adjoint de l’INDH portant sur « l’économie sociale dans les projets de l’INDH », lors 
du colloque national sur l’Economie Sociale et Solidaire 8152. 

 Plate-forme INDH 2011-2015. 

 Etude sur la viabilité et de la pérennité des centres communautaires et d’accueil au Maroc-Juin 2010. 

 Rapport sur le développement humain, ONDH, juin 2009. 

 Site de l’INDH : (www.indh.gov.ma). 

 الوزارة المكلفة بالماء

 Ministère de l’Economie et des Finances3 « Rapport genre LF 2013 ». 

 Sites de l’ONEP (www.onep.org.ma)3 du Département de l’Eau (www.water.gov.ma ). 

 Haut-Commissariat au Plan3 « Indicateurs sociaux relatifs à l’accès à l’eau »3 8158. 

 Eau potable, eau à usage domestique et genre en Tunisie, 2007.  

 Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Nations-Unies, mars 2004. 

 Conférence régionale sur la gouvernance de l’eau3 échange d’expériences entre l’OCDE et les pays arabes3 Tunis3 Juillet 8117. 

 Agence Française de développement (Département de la recherche)3 « Le droit à l’eau dans les législations nationales»3 8114. 

 Département de l’Eau3 « Stratégie Nationale de l’Eau en matière de protection et de développement de l’offre : Réutilisation 
des eaux usées épurées », février 2013. 

 الوزارة المكلفة بالبيئة

 

 Site internet du Département de l’environnement (www.environnement.gov.ma). 

 Banque Africaine de Développement, « Promouvoir la croissance verte en Afrique : perspectives de la Banque africaine de 
développement », 2013. 

 Ministère de l’Intérieur3 « Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées »3 février 8152. 

 Les instruments juridiques internationaux : cadre de la généralisation de l’analyse selon le genre dans le changement 
climatique. 

 

 قطاع الطاقة

 Ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement : www.mem.gov.ma 

 Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique : www.aderee.ma 

 l'Office National de l'Electricité : www.one.org.ma 
 

  المدينة وسياسة  وزارةالسكنى

 Situation du secteur de l’habitat et de l’immobilier au Maroc3 juin 81523 Ministère de l’Habitat3 de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville, Secrétariat général. 

 Les indicateurs sociaux du Maroc, 2011, Haut-Commissariat au Plan. 

 واللوجيستيك التجهيزوالنقلوزارة
 

 Ministère de l’Equipement et des Transports. 

 « Rapport d’achèvement du Deuxième Programme National des Routes Rurales » de la Banque Africaine de développement 
publié en Avril 2013 

 وزارةالصحة
 

http://www.indh.gov.ma/
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 Ministère de la Santé, « Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF) 2011 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances3 « Morasses budgétaires LF 8152 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances3 « Indicateurs chiffrés3 LF 8152 ». 

 Ministère de la Santé, « Enquête sur la Population et la Santé Familiale, 2003-2004 ». 

 « La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». 

 « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ». 

 « Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ». 

 « La convention internationale relative aux droits de l’enfant ».  

 « La Convention Internationale sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination Raciale ». 

 « La déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femme ». 

  « l’Agenda national pour l’Egalité 8151-2015 ». 

 « Comptes Nationaux de la Santé 2006 ». 

 « Rapport National sur les OMD 2009 ». 

 Ministère de la Santé, « Santé en chiffres 2011, édition 2012». 

 HCP, « Enquête Nationale Démographique à Passages Répétés, principaux résultats ». 

 Ministère de la Santé3 UNFPA « Réduire la mortalité maternelle au Maroc3 partager l’expérience et soutenir le progrès»3 8155. 

 8158 البرنامجالحكومي،يناير  

 Ministère de la Santé, « Contribution au Rapport Genre qui accompagne la Loi de Finances 2014 ». 

 " 8152 ،وزارةالصحة،يوليوز"الكتاباألبيض،منأجلحكامةجديدةلقطاعالصحة . 

 « Couverture médicale de base, 7 ans après », présentation ANAM, deuxième conférence nationale de la santé, Marrakech, le 
1er juillet 2013. 

 " 8152 مارس 2 ،مديريةالوظيفةالعمومية،وزارةالوظيفةالعموميةوتحديثاإلدارة،"مسؤوليةبالوظيفةالعموميةنتائجالدراسةالخاصةبمكانةالنساءبمراكزال . 

  www.sante.gov.ma 

  www.ramed.gov.ma 

 www.anam.ma 
 التربية الوطنية قطاع

 

 Contribution du Ministère de l’Education Nationale à l’élaboration au Rapport Genre 2014, juillet 2013. 

  « Recueil Statistique de l'Education 2012-2013 », Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique. 

 « Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme pour l’Institutionnalisation de l’Égalité entre les Sexes (PASMT/IÉS) dans le 
système éducatif 2009-2011 », Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique. 

 Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les 
programmes de développement, Secrétariat d'État chargé de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Handicapées. 

 

 غير النظامية محاربة األمية والتربية قطاع

 Contribution de la Direction de Lutte Contre l’Analphabétisme au Rapport Genre 81543 juillet 8152. 

  « Alphabétisation au Maroc, bilan 2007 – 2012,  pour une plein participation de tous dans la société » Direction de la Lutte 
Contre l’Analphabétisme. 

 األمية محاربة مديرية المجتمع في للجميع كاملة مشاركة ،منأجل8158-8116 محاربةاألميةبالمغرب،حصيلة ." 

 « Bilan d’activité des programme d’Education non Formelle 8155-8158 »  Direction de l’Education Non Formelle. 

 " مديريةالتربيةغيرالنظامية،" 8158-8155 حصيلةبرامجالتربيةغيرالنظامية .  

 « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
 

 Contribution du Ministère de l’Enseignement Supérieur3 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, 2013 

 

 قطاع الشباب
 

 Enquête nationale sur les jeunes 2012, HCP. 

 Enquêtes nationales sur l’emploi 8111 et 81553 HCP. 

 Statistiques collectées auprès du Département de la Jeunesse. 

 2012, موزارة الشباب والرياضةالمخيمات لص ح ة ن  ش ط ة حأ يص ل ة  

 Rapport sur la politique de population. La jeunesse marocaine: attitudes, comportements et besoins, C.E.RE.D, 2004. 

 

 االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية

 والشؤون االجتماعية لتشغيلوزارة  

http://www.anam.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
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 Note d’information du haut commissariat au plan au sujet de la situation du marche du travail en 8155 

 site internet du Ministère de l’Emploi –annuaire des responsables- 

 Pour une nouvelle politique sociale : contribution au sommet social 2012-Direction des Etudes et des Prévisions Financières 

 Rapport  du Conseil Economique et Social : Pour une nouvelle charte sociale : des normes à respecter et des objectifs à 
contractualiser 

 Note d’information du Haut-commissariat au Plan à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants  

  Note de présentation loi de finances 2013 

 Comment aller vers l’égalité économique homme et femmes  CESEM (Centre De Rechrche Du HEM) Carnegie Middle East 
Center 

 Evolution et caractéristiques du travail des enfants : Note d’information du Haut-commissariat au Plan  à l’occasion de la 
Journée mondiale contre le travail des enfants 

 

 لفالحةقطاع ا
 

 Contribution du Ministère de l’Agriculture au Rapport Genre 81543 Août 8152. 

 Rapport du groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et la pratique 
(Assemblée Générale des Nations Unies) – Mission au Maroc – 19 juin 2012. 

 HCP : Note d’information relative aux comptes nationaux provisoires de 8158. 

 HCP : Activité, emploi et chômage, année 2012 premiers résultats. 

 HCP : La femme marocaine en chiffres, octobre 2012. 
 

 قطاع الصيد البحري
 

 Département des pêches Maritimes3 contribution du Département à l’élaboration du Rapport genre 8154.  

 Rapport de la Journée nationale de la pêche artisanale en Méditerranée marocaine. COPMED II – ArtFiMed. Tanger, Maroc. 
2 juin 2011. 

 Projet pêche artisanale : plan d’intégration du  genre, APP et ONP, 2010.  

 Atlas of Gender and Development: how social norms affect gender equality in non-oecd countries, OECD 2010. 

 Rapport National 2007 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
 

 الصناعة والتجارة قطاع
 

 
 

 Présentation du MCINT « Mise en œuvre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle – Bilan Emergence », 3ème  
Assises de l’Industrie3 Tanger 81 février 8152. 

 Enquêtes  annuelles sur les industries de transformation (éditions 2010 et 2011) élaborées par le Ministère de l’Industrie3 du 
Commerce et des Nouvelles Technologies. 

 Rapports détaillés de l’emploi éditions 8151 et 81553 Haut Commissariat au Plan. 

 Banque Mondiale: “Opening Doors Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa ”3 8152 

 http://www.mcinet.gov.ma/ActualitesEvenements/Pages/Plan_Rawaj.aspx 

 www.anpme.ma 

 www.afem.ma 

 قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال
 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2013, « Tableau de bord marché du mobile au Maroc». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2013, « Tableau de bord marché du fixe au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications3 81523 « Tableau de bord marché de l’Internet au Maroc». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications3 81523 « Résultats de l’enquête de collecte des indicateurs TI 
pour l’année 8158 ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2013,« Etude sur l'usage des Technologiesde l'Information et 
de Communication au Maroc :Accès et utilisation des ménages et particuliers pour l’année 8158 ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2010, "Note d'orientations générales pour le développement 
du secteur des télécommunications a I’horizon 8152". 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2012, « rapport annuel 2011 ». 

 Département de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l’Information3 81153 « Programme de 
généralisation des TIC dans l’enseignement ». 

 Ministère de l’industrie3 du Commerce et des Nouvelles Technologies3 81123 « Maroc numéric 8152 ». 

 Primature, 2012, « communiqué de presse de la 9ème réunion du Comité de Gestion du Service Universel des 
Télécommunications ». 

 R.Bourqia, M. Abdourabi, 2005, « La participation des femmes au secteur des TIC au Maroc : « VERS UNE E-PARITE». 

 UNESCO 81123 « l’égalité des sexes dans la société de l’information ». 

 ةقطاع التجاة الخارجي
 
 

 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 

http://www.mcinet.gov.ma/ActualitesEvenements/Pages/Plan_Rawaj.aspx
http://www.afem.ma/
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 loi n°13-89 relative au commerce extérieur, 1992 

 السياحة وزارة
 

  « Tableau de bord du tourisme », Observatoire du Tourisme.  

  « Rapport sur les dépenses fiscales PLF 8152 »3 DGI3 Ministère de l’Economie et des Finances3 Maroc3 octobre 8158. 

 « Secteur du tourisme : Bilan d’étape et analyse prospective »3 DEPF3 Ministère de l’Economie et des Finances3 Maroc3 
Février 2011. 

 Thomas Baum3 “International perspectives on women and work in hotels3 catering and tourism”3 Genève3 Organisation 
Internationale du Travail (OIT), Avril 2013. 

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني وزارة الصناعة التقليدية
 

 

 Contribution du MA au Rapport Genre 2014, juillet 2012.   

 Vision 8155 de l’Artisanat: Notre authenticité3 moteur de notre essor3 Contrat Programme 8114-2015.  

 www.artesnet.gov.ma  

 ة والحكامةالعاموزارة الشؤون 
 

 Contribution  du Ministère des Affaires Economiques et de la Gouvernance Générales (MAGG) au Rapport Genre 2014, 
août  2013. 

 Stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire,  2010-2020, MAGG, Direction des Études, de la Coopération et de la 
Législation, mars 2011. 
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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
ج 

و
ول

ال
ية

س
يا

س
ال
 و

ية
دن

لم
 ا
ق

قو
 

 نعم 22,3% 48% 098.41 وزارة العدل والحريات 

مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية - 

 الشؤون الجنائية والعفو

مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية - 

 الشؤون المدنية

خلية النوع االجتماعي المرتبطة مباشرة -

 بالكتابة العامة

 ألسرةوا والمرأة التضامن وزارة 

 االجتماعية والتنمية
963 %50,4 %93,5 

 المرأة، يةوضع تعزيز استراتيجيات تنفيذاعتبارا لمهامها، تتحمل الوزارة مسؤولية  -

 التنمية في الكاملة مشاركتهاو القانوني، وضعها قويةوت ودعم

 13,46% 32,54% 48247 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

إلسالمية ممثلة وزارة األوقاف والشؤون ا

على مستوى الشبكة البين وزارية للمساواة 

 فة العموميةظيبين الجنسين في الو

 

 

 - ال - 15% 20 أعضاء المجلس العلمي األعلى

 - ال - 15,64% 537 لس العلمية المحليةجالم عضاءأ

 وتحديث العمومية الوظيفة وزارة 

 اإلدارة
 نعم %93 %44 944

وع االجتماعي التابعة مصلحة مقاربة الن - 

لقسم تثمين الموارد البشرية المتواجد 

 بمديرية تحديث اإلدارة.

 

 وزارة االقتصاد والمالية 

 

 نعم %17 %36 028.61

 

 32% 42349 والتعاون الخارجية الشؤون وزارة 

%612 

 (، %99,4سفيرة ) 94

7نساء قناصل عامون 4 1

66 7

200 .

9013 

 نعم

 مديريةل مصلحة األمم المتحدة التابعة 

 والشؤون األطراف لمتعدد تعاونال

 8الدولية االقتصادية

اجتماعي  مديرية العمل التربوي والسوسيو  نعم  46% 900الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين 



132 
 

 القانونية. والقضايا وبشؤون الهجرة بالخارج

 وزارة االتصال 

 

403 %49 

إمرأة على رأس مديرية مركزية  9  -

(458) 

 (968قسم ) رئيسات 4 -

 (568رئيسة مصلحة )  إمرأة 99 -

 (998نساء مديرات جهويات ) 9 -

نساء رئيسات مصلحة في  4 -

 المديريات الجهوية8

 مديرية الموارد البشرية والمالية نعم

ية
ع

ما
جت

ال
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ق

قو
ح

لل
ي 
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س
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ج 
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 الوزارة المكلفة بالماء

 

92355 %23 %15,46 

جتماعي، اختيار نقطة ارتكاز النوع اال

عضو بالشبكة البين وزارية للمساواة بين 

 40948الجنسين باإلدارة العمومية سنة 

نقطة ارتكاز النوع االجتماعي، تابع لقسم  

 الموارد البشرية8

   31,82% 44,3% 773 الوزارة المكلفة بالبيئة

 23,07% 31,8% 866 قطاع الطاقة  
، عضو اختيار نقطة ارتكاز النوع االجتماعي نعم

بالشبكة البين وزارية للمساواة بين الجنسين 

 40948باإلدارة العمومية سنة 

 30% 37,7% 1.843 وزارة السكنى وسياسة المدينة  
تعيين نقطة ارتكاز النوع االجتماعي على   - نعم

 مستوى مرصد السكنى8

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

 

68808 %23 %17 

از النوع االجتماعي، اختيار نقطة ارتك -

عضو بالشبكة البين وزارية للمساواة بين 

 الجنسين باإلدارة العمومية8

نقطة ارتكاز النوع االجتماعي، تابع لقسم  -

 الموارد البشرية8

 نعم 16% 56% 478494 وزارة الصحة  
تعيين نقطة ارتكاز النوع االجتماعي  -

 بمديرية السكان8

49423961 4099-4094التربية الوطنية قطاع 
 %4429 

 بالتعليم األولي %4,6 -

 بالتعليم الثانوي اإلعدادي 425% -

 2التأهيلي الثانوي التعليمب %1,5 -

 نعم

فريق العمل المكلف بملف النوع  -

االجتماعي تابع لمديرية االستراتيجية 

 واإلحصاء والتخطيط8

قطاع محاربة األمية والتربية غير  

 (اربة األميةمديرية مح) النظامية
99 4424 94 نعم - 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 الموظفين اإلداريين: 

962644 

 942996األساتذة: 

%49 

%46 

 في اإلدارة  %43ما يقارب  -

 بالجامعة %90ما يقارب  -
 نعم

وحدة مكلفة بالنوع االجتماعي في الهيكل 

 التنظيمي

 نعم 32,1% 40,1% 337 هني قطاع التكوين الم 
 قسم التعاونأحدثت  وحدة للتسيير تابعة ل 

 العامة  للكتابةوالشراكة التابع مباشرة 

                                                           
 جميع المستويات8على المستوى الوطني )العام والخاص( ل 6101-6101هيئة االدارة، والتدريس، والخدمات لوزارة التربية الوطنية خالل سنة 1
 يتعلق األمر بالنساء مديرات المدارس 2
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 والطفولة الشباب مديريةقطاع الشباب "

 "النسوية والشؤون
 نعم %25 %43,7 154

 قسم الشؤون النسوية بالقطاع
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 ديوان الوزير8 - نعم 94295% 38,4% 1949 تشغيلقطاع ال

 نعم 14% 27% 4836 قطاع الفالحة 
قسم اإلرشاد الفالحي )مديرية التعليم  -

 والتكوين والبحث(8

 8وحدة ملحقة بالكتابة العامة للقطاع - نعم - 23% 1.388 قطاع الصيد البحري 

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

 قميواالقتصاد الر
337 9626 45 مرأة مسؤولةا  

يمثل  نقطة ارتكاز النوع االجتماعي -

الوزارة بالشبكة البين وزارية للمساواة بين 

 الجنسين باإلدارة العمومية 

- 

 - - 35,5% 47% 464 قطاع التجارة الخارجية 

 44% 9500 وزارة السياحة 

 - 46  )في اإلدارة المركزية( 

- 93 ارجية()في المصالح الخ 

- 3 )في مؤسسات التكوين( 

 

- 

واالقتصاد وزارة الصناعة التقليدية 

 االجتماعي والتضامني
1.934 %40,5 %3 - - 

 إطاران تابعان لقسم الموارد البشرية - نعم 52,9% 44,3% 244 وزارة الشؤون العامة والحكامة 
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 تقديم اإلطار المعياري: 2الملحق 

 
 

  تشريعات الوطنية مع المعايير الدوليةمالءمة ال

 الفصول المتعلقة بالحقوق التي تم تحليلها

 

 االتفاقيات الدولية المصادق عليها

 

 الحقوق

 

 القطاع

 الدستور القوانين

 والحرياتوزارة العدل 

ية
س

يا
س

وال
ة 

ني
مد

ال
ق 
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ح
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ل 

اد
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 ا
ج

و
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إصالح التشريع الخاص  -

عل بهدف ج 0444بالسجون سنة 

الظروف السجنية أكثر إنسانية 

وتطوير برامج التكوين والتعليم 

التي من شأنها تيسير إعادة اإلدماج 

 االجتماعي8

من أجل تعزيز استقاللية  -

القضاء، وتحسين جودة النظام 

القضائي وتحقيق العدالة 

للمتقاضين، تمت المصادقة على 

مشروع قانون من قبل مجلس  67

نصوص الى النواب و ترمي هده ال

توطيد الضمانات  الالزمة 

الستقاللية القضاء وتحسين بيئة 

األعمال و تأهيل الموارد البشرية، 

وتحسين الكفاءة القضائية و الحكم 

 الجيدة و توفير العدالة االجتماعية8

المصادقة على ميثاق إصالح  -

 6101الجهاز القضائي في 

تنص على أن القانون هو  2 فصلال

إرادة األمة  أسمى تعبير عن

وجميع األشخاص الذاتيين أو 

االعتباريين، بما في ذلك السلطات 

العمومية، متساوون أمام القانون 

 ومجبرين على الخضوع له8

( ركزت .06إلى  017المواد )

على النظام القضائي واستقاللية 

القضاء وحقوق المتقاضين 

 ومساطر تسيير العدل8

 

اسية أمام : " كل الناس سو .و 7المادتان  -

القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة 

دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في 

حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا اإلعالن 

 وضد أي تحريض على تمييز كهذا8 

" لكل إنسان الحق على قدم المساواة : 01المادة -

 التامة مع اآلخرين، في أن تنظر في قضيته أمام

محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال علنيا للفصل 

في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه 

 إليه"8

 

 الولوج المتساوي للعدالة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

-6111تعديل القانون الجنائي ) -

(، بما في ذلك البنود 6117

المتعلقة بمحاربة التعذيب 

لي والتحرش الجنسي والعنف المنز

واالتجار والمواد اإلباحية والبغاء 

ضد األطفال والجريمة المنظمة 

والرشوة واإلرهاب وغسل 

 األموال8

 943و 949نشر إلغاء المواد   -

من القانون الجنائي في  942و

 الجريدة الرسمية 8

من قانون  973تعديل المادة  -

: ال يجوز المس  22الفصل 

بالسالمة الجسدية أو المعنوية ألي 

شخص، في أي ظرف، ومن قبل 

 عامة8 أي جهة كانت، خاصة أو

ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، 

تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو 

ال إنسانية أو مهينة أو حاطة 

 بالكرامة اإلنسانية8

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، 

ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب 

 عليها القانون8 

تنص هذه االتفاقية في مجمل فصولها على التزام 

ذيب من قوانينها الدول األعضاء بإلغاء التع

الوطنية ومنع كل استغالل للمراتب العليا أو 

 الحاالت االستثنائية لتبرير أعمال التعذيب8

 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

 العقوبات القاسية أو الال إنسانية
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، عن 6101العقوبات في يناير 

طريق حذف الفقرة الثانية التي 

ص على أن الخاطف قد يحاكم تن

فقط على شكوى من األشخاص 

الذين يحق لهم التقدم بطلب فسخ 

الزواج8 ويهدف هذا التعديل إلى 

حماية حقوق الفتيات القاصرات 

 في حالة االغتصاب8

( 6111مدونة الشغل الجديدة )

تنص على المساواة بين الجنسين 

في ظروف الشغل وحماية النساء 

طفال في الشغل وتكريس مبدأ واأل

 الحرية النقابية؛

 

 

"888تعمل الدولة على  16الفصل 

ضمان الحماية الحقوقية 

واالجتماعية واالقتصادية لألسرة 

بمقتضى القانون بما يضمن 

وحدتها واستقرارها والمحافظة 

عليها8 كما تسعى لتوفير الحماية 

القانونية االعتبار االجتماعي 

ألطفال بصرف والمعنوي لجميع ا

 النظر عن وضعيتهم العائلية8"

: "يجب إيالء االعتبار األول لمصالح  1المادة 

الطفل الفضلى في جميع اإلجراءات التي تتعلق 

به، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية 

االجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو 

 السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية"8

 

 لية لحقوق الطفلاالتفاقية الدو

"يتوجب على كل دولة طرف  3و  6المادتان   

مراجعة سياساتها الحكومية والوطنية والمحلية 

لتعديل أو إلغاء أو إبطال كل القوانين واألنظمة 

المؤدية إلى إقامة التمييز العنصري8 وتتعهد 

الدول األطراف بحظر التمييز العنصري 

ن حق كل والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضما

إنسان في المساواة أمام القانون دون تمييز 

خاص في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية 

 أمام القضاء"

االتفاقية الدولية للقضاء على 

 جميع أشكال التمييز العنصري

تتناول المدونة الجديدة لألسرة 

( الحقوق وااللتزامات 6119)

القائمة على مبدأ المساواة بين 

المرأة و ضمان حقوق الرجل و

الطفل والحفاظ على تماسك 

 األسرة8

"يتمتع الرجل والمرأة  04الفصل -

على قدم المساواة بالحقوق 

والحريات المدنية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والبيئية، الواردة في هذا الباب من 

الدستور وفي مقتضياته األخرى 

يق وكذا في االتفاقيات والمواث

الدولية، كما صادق عليها المغرب 

وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور 

 وثوابت الدولة وقوانينها"

: "يعد ناخبين 11 فصلال -

ومستحقين جميع المواطنين 

والمواطنات البالغين والمتمتعين 

بحقوقهم المدنية والسياسية8 كما 

يوفر القانون مقتضيات خاصة 

لتعزيز الولوج المتساوي للمرأة 

 الرجل للمناصب االنتخابية8و

يلزم هدا اإلعالن الدول األطراف أن تضمن 

للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ممارسة 

وحماية جميع الحقوق الفردية والحريات 

األساسية وعلى الخصوص الحق في عدالة 

 03و 4و 6نزيهة وذلك من خالل أحكام المواد 

 التي تنص على ما يلي: 02و

كل التدابير الجنائية التي إلغاء  -  

 تشكل تمييزا ضد المرأة8

منح المرأة حقوقا متساوية مع  - 

الرجل فيما يخص االكتساب والتغيير 

والحفاظ على جنسيتها وكذا جنسية 

 أطفالها8

القضاء على التمييز ضد المرأة في  - 

كل ما يتعلق بالزواج والعالقات 

 األسرية8

 

على االتفاقية الدولية بشأن القضاء 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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 وزارة  التضامن، والمرأة، واألسرة والتنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

تحدد المساواة في  مدونة األسرة 

األهلية القانونية للزواج في سن 

سنة وتضع األسرة تحت  .0

كما  المسؤولية المشتركة للزوجين8

وضعت المدونة المساواة في 

جين المتبادلة حقوق وواجبات الزو

العالقة  وكذا الحق في إنهاء

 الزوجية8

 

 

 

 

 

 

لم يسحب والمغرب بعد تحفظاتها 

من المادة  9والفقرة  6على المادة 

، التي تطبق فقط إذا كانت ال 03

 12و  19تتعارض مع المادتين 

 من مدونة األسرة )المدونة(8

 

، 6101إدخال تعديل في يناير 

ائي من القانون الجن 973للمادة 

لضمان الحماية الالزمة لألطفال 

ضد كل االعتداءات الجنسية8 

وتشمل هذه التغييرات إلغاء الفقرة 

الثانية من هذه المادة التي تخول 

للمغتصب الزواج من ضحيته و 

تشديد العقوبات ضد مرتكب 

الجريمة، وتحدد العقوبة دون 

 3-0ممارسة الجنس على من 

سنوات8 وفي حالة ممارسة الجنس 

لى القاصر تكون العقوبة أكثر ع

"إن المملكة المغربية888  تصدير:

 تؤكد وتلتزم بما يلي :

حظر ومكافحة كل أشكال  -

التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو 

المعتقد أو الثقافة أو االنتماء 

أو اللغة أو االجتماعي أو الجهوي 

اإلعاقة أو أي وضع شخصي، 

 مهما كان888"

 

:"يتمتع الرجل  11الفصل 

والمرأة، على قدم المساواة، 

بالحقوق والحريات المدنية 

والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والبيئية8

الدستور في ديباجيته، والتي هي 

اآلن جزء ال يتجزأ من الدستور، 

ن الدولي ترسخ سيادة القانو

واالتفاقيات الدولية المصادق عليها 

 من قبل المغرب على القانون8

 

 

 

 

الذي تتناول مسألة  161الفصل 

إنشاء هيئة المساواة ومكافحة كل 

أشكال التمييز8 هذه الهيئة يجب أن 

تسهر على احترام الحقوق 

 04المنصوص عليها في الفصل 

وتخضع للصالحيات الممنوحة 

 قوق اإلنسان8للمجلس الوطني لح

 

 

 

 

 

 

 

يع الناس أحرارًا متساوين في يولد جم :1المادة 

الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقاًل وضميرًا 

 وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء8

: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق  2المادة 

والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي 

تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 

أو الرأي السياسي أو أي  الجنس أو اللغة أو الدين

رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو 

الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية 

تفرقة بين الرجال والنساء8 وفضال عما تقدم فلن 

يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو 

القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها 

ان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو الفرد سواء ك

تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو 

 كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود8

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم  : 7المادة 

الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية 

تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية 

ميز يخل بهذا اإلعالن وضد متساوية ضد أي ت

 أي تحريض على تمييز كهذا8

من خالل هاتين المادتين، يتعهد  22و 21المادة 

المغرب على أن جميع الناس يولدون أحرارا 

 ومتساوين في الكرامة والحقوق8

 حقوق المرأة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 

تلتزم الدول األطراف بموجبها  :11المادة 

ميع التدابير المناسبة للقضاء على باتخاذ ج

التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل 

لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، 

 نفس الحقوق8 

: تتخذ الدول األطراف جميع التدابير  12المادة 

المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في 

المجاالت األخرى للحياة االقتصادية 

ماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة واالجت

 بين الرجل والمرأة نفس الحقوق

تضع الدول األطراف في اعتبارها  : 11المادة 

المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية 

واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب 

البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك عملها في 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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سنوات8 أما في  01-6شدة ما بين 

يخص التعديل الثالث ، يعاقب 

المغتضب إذا فضت بكارة الفتاة 

القاصر، بعقبة حبسية تصل إلى 

 سنة8 11

 

اعتمد مجلس الحكومة ومجلس 

، مشروع 6106الوزراء في نونبر 

قانون بشأن انضمام المغرب إلى 

تفاقية البروتوكول االختياري ال

القضاء على جميع أشكال التمييز 

 ضد المرأة8

 

للجنة  37قدم المغرب في الدورة 

 6101وضعية المرأة في مارس 

بمقر األمم المتحدة في نيويورك، 

تقدم االلتزامات التي تعهد بها في 

 إطار برنامج عمل بكين8

 

بشأن  6106عرض تقرير سنة 

تقدم األهداف اإلنمائية لأللفية في 

 61018ب شتنبر المغر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخطط  6112وضع المغرب سنة 

عمل وطني للطفل "مغرب جدير 

 " 6103-6112بأطفاله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: األسرة المؤسسة من 22الفصل 

الزواج القانوني هي الوحدة 

األساسية للمجتمع8 تعمل الدولة من 

خالل القانون على ضمان، ، 

وحماية األسرة  قانونيا واجتماعيا 

واقتصاديا، لضمان وحدتها 

واستقرارها والحفاظ عليها8 كما 

ة  حماية قانونية توفر الدول

واجتماعية و أخالقية متساوية 

لجميع األطفال، بغض النظر عن 

 وضعهم العائلي8

التعليم األساسي حق للطفل -

 وواجب على األسرة والدولة8

لقد تم  خلق مجلس استشاري -

 لألسرة والطفولة8

 غير النقدية8قطاعات االقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن هذا البروتوكول النساء ضحايا االنتهاكات 

 القانونية من تقديم شكوى إلى هيئة دولية8
البروتوكول االختياري لالتفاقية 

الدولية بشأن القضاء على جميع 

 ةأشكال التمييز ضد المرأ

يعكس التزام البلد لخدمة النهوض بالمرأة من 

خالل ضمان إدراج "نوع الجنس" في جميع 

 السياسات والبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية8

 

 

 

 إعالن وبرنامج عمل بكين

يستهدف تعزيز  (OMD3) هدف األلفية الثالث

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة8

 

 نميةأهداف األلفية للت

 13انضم المغرب إلى هذا البروتوكول في 

،  والدي يهدف إلى منع ومكافحة 6100مارس 

اهتمام خاص  االتجار باألشخاص وذلك بإعطاء

 للنساء واألطفال؛

حماية ومساعدة ضحايا هذا االتجار، مع 

تعزيز  االحترام الكامل لحقوقهم األساسية، و

قيق هذه التعاون بين الدول األطراف من أجل تح

 األهداف8

البروتوكول اإلضافي التفاقية األمم 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

( لكل شخص الحق في مستوى  0)  : 22المادة 

من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة 

والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية 

والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك 

عية الالزمة، وله الحق في الخدمات االجتما

تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض 

والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من 

فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن 

 إرادته8

التي تعطي لكل فرد الحق في التعليم8  26المادة 

وأن التعليم يجب أن يكون مجانا، على األقل في 

 ألساسية8مرحلتيه االبتدائية وا

 حقوق الطفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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تقوم السلطات  :21الفصل 

العمومية بوضع وتنفيذ سياسات 

ي لألفراد واألشخاص من ذو

االحتياجات الخاصة8 لهذا 

الغرض، تعمل  على منع هشاشة 

فئات معينة من النساء واألمهات 

واألطفال والمسنين، وإعادة تأهيل 

وإندماج دوي اإلعاقة اإلعاقات 

الجسدية والعقلية في الحياة 

االجتماعية والمدنية، وتسهيل 

 تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم8 

: المجلساالستشاري  161الفصل 

سرة واألطفال، التي أنشئ وفقا لأل

من  الدستور، يقوم  16 فصللل

بمراقبة أوضاع األسرة والطفولة، 

إصدار رأيه حول الخطط الوطنية 

لهذه المناطق، تحفيز النقاش العام 

حول سياسة األسرة ورصد تنفيذ 

البرامج الوطنية التي بدأتها مختلف 

 .اإلدارات والهياكل والهيئات

 إعالن وبرنامج عمل 6103ضمان حياة أفضل لألطفال في أفق سنة 

 "عالم جدير باألطفال" 

من إعالن بيكين تلزم الدول  22و 1الفقرتان 

األطراف على ضمان تحقيق كامل لحقوق النساء 

يع والفتيات بوصفها جزء ال يتجزأ، من جم

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية8 

 إعالن بكين

منه تعزيز  14و 17و 21الفقرات تخص 

اآلليات والبرامج الوطنية والدولية لحماية 

 األطفال

 إعالن فيينا

تهدف إلى إقرار وحماية الحقوق الخاصة 

 لألطفال
 االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

ن قام المغرب بتعديالت على قانو

(، بما في 6117-6111العقوبات )

ذلك األحكام ضد التعذيب، 

التحرش الجنسي، والعنف 

المنزلي، واالتجار، والمواد 

اإلباحية والبغاء ضد األطفال، 

الجريمة المنظمة والفساد 

واإلرهاب وغسل األموال؛وأدرج 

التقرير الثاني عن هذا البروتوكول 

من اتفاقية  9و  1في التقارير 

مايو  11ل، المقدم في حقوق الطف

61068 

 يتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة، 

المواد  بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي

 اإلباحية لألطفال

البروتوكول االختياري التفاقية 

حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 

وبغاء األطفال والمواد اإلباحية عن 

 األطفال

 

  االلتحاق بالعمل في  تحدد الحد األدنى لسن  

اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 

124 

 

صادق مجلس الحكومة في ماي 

على مشروع قانون رقم  6101

الذي يحدد شروط تشغيل  04-06

وعمل خادمات البيوت8 هذا 

المشروع يندرج في إطار تفعيل 

من مدونة الشغل الذي  9المادة 

ينص على وضع قانون خاص 

يل وعمل خادمات يحدد شروط تشغ

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تعرف أسوأ أشكال عمل األطفال 

142 
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البيوت8 ويهدف هذا النص إلى 

محاربة عمل الفتيات دون سن 

 الخامسة عشرة وتجريمه8

ترمي هذه االتفاقية إلى تحديد الجهات التي يوكل   

إليها، بالدولة، اتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماة 

 يشخص الطفل وممتلكاته8

الخاصة باالختصاص،  االتفاقية

 تطبيقه، الواجب والقانون

 فيما والتعاون واإلنفاذ واالعتراف،

 بالمسئولية األبوية يتعلق

 األطفال حماية وإجراءات

 

المتعلق  12.41قانون رقم 

بالرعاية االجتماعية للمكفوفين 

وضعاف البصر صادر سنة 

804.6 

المتعلق  17-12قانون رقم 

بالحماية االجتماعية لألشخاص 

 04418المعاقين صادر سنة 

الخاص  12-11قانون رقم 

 61118بالولوجيات صادر سنة 

 00بتاريخ  1-62القانون رقم 

8 والدي ينص 6111سبتمبر 

التزامات إيجابية وتدابير تفضيلية 

والتي "تهدف إلى المساواة الفعلية 

في الفرص والمعاملة بين العمال 

ي اإلعاقة  وغيرهم من دو

 الموظفين8"

 

حقوق األشخاص ذوي  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 22و 7، 2، 1المواد  

 االحتياجات الخاصة

 الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 1.24.114ظهير شريف رقم 
)النظام  .043فبراير 69بتاريخ 

يشمل  األساسي للوظيفة العمومية(

منها على  ابير خاصة بالمرأةتد

 وجه الخصوص:

الدستور الجديد من  11الفصل 

ينص على أن "يتمتع الرجل 

والمرأة،على قدم المساواة، 

بالحقوق والحريات المدنية 

والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والبيئية

تنص على أن "لكل فرد الحق في  21المادة 

المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده، إما 

بشكل  مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارون

حر "وأن" لكل فرد الحق في الولوج،وفي ظل 

ظروف من المساواة،إلى أسالك الوظيفة 

 العمومية لبلده "8

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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رخصة الوالدة التي ارتفعت  -

من  6100أبريل  07ابتداء من 

 أسبوع،  09إلى  06

رخصة الرضاعة التي تنظمها  -

دورية وزير الشؤون اإلدارية، 

 ،0477مايو 01بتاريخ 

  وضع رهن االستيداع كحق

للمرأة الموظفة بناء على  يمنح

 طلبها من أجل :

بية طفل يقل سنه عن خمس تر* 

سنوات أو يكون مصابا بعاهة 

تتطلب عالجات مستمرة )المادة 

34 8) 

*اللحاق بزوجها إذا كانت مقر 

إقامته االعتيادية بعيدة عن المكان 

الذي تعمل فيه الزوجة )المادة 

21 8) 

 

 03الحق في التقاعد النسبي بعد  -

سنة فقط من الخدمة الفعلية بالنسبة 

بالنسبة سنة  60و لموظفةاللمرأة  

 .للموظف

 

 0-06-61ظهير شريف رقم  -

 0911من شعبان  67صادر في 

( بتنفيذ القانون 6106يوليو  07)

المتعلق  16-06التنظيمي رقم 

بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا 

من  46و 94ألحكام الفصلين 

 الدستور8

 

الصادر  68008260مرسوم رقم  -

شروط د يحد 6100نوفمبر 63في 

وكيفية تنظيم مباريات التوظيف 

 في المناصب العمومية8

 

الصادر  6-00-2.0مرسـوم رقم 

 كيفية بشأن 6100نوفمبر  63في 

من الدستور على أن  21الفصل 

"تعمل الدولة والمؤسسات 

العمومية والجماعات الترابية على 

سائل المتاحة لتيسير تعبئة كل الو

أسباب استفادة المواطنين 

والمواطنات، على قدم المساواة، 

من الحق في الشغل والدعم من 

طرف السلطات العمومية في 

البحث عن شغل، أو في التشغيل 

الذاتي وولوج الوظائف العمومية 

 حسب االستحقاق"8

)الفقرة ج( تنص على أن تتاح  22المادة 

ر معقولة على قدم للمواطن، دون قيود غي

المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف 

 العامة في بلده8

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

  المدنية والسياسية

من الدستور ينص  121الفصل

على أنه "يتم تنظيم المرافق 

العمومية على أساس المساواة بين 

المواطنات والمواطنين في الولوج 

تغطية التراب  إليها، واإلنصاف في

الوطني، واالستمرارية في أداء 

   الخدمات88

تخضع المرافق العمومية     

لمعايير الجودة والشفافية 

والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع 

في تسييرها للمبادئ والقيم 

 الديمقراطية التي أقرها الدستور"8

( تكفل 7أحكام الفقرة)ب( من المادة )

الرجل، الحق للمرأة، على قدم المساواة مع 

في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة 

وتنفيذ هذه السياسة في شغل الوظائف العامة 

وتأدية جميع المهام العامة على جميع 

 المستويات الحكومية8

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يؤكد على ممارسة  122الفصل 

ية وظائفهم أعوان المرافق العموم

وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد 

والشفافية والنزاهة والمصلحة 

 العامة8

تتلقى المرافق ":126الفصل 

العمومية مالحظات مرتفقيها، 

واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن 

تتبعها، تقدم المرافق العمومية 

الحساب عن تدبيرها لألموال 

العمومية، طبقا للقوانين الجاري 

عمل، وتخضع في هذا الشأن بها ال

 للمراقبة والتقييم"8

الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين  01الهدف 

 الجنسين واستقاللية للمرأة8

 

 

 أهداف األلفية للتنمية
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تعيين رؤساء األقسام ورؤساء 

المصالح بـاإلدارات العمومية 

 أن تضمالذي ينص على إلزامية و

 واحدة  مسؤولةلجنة االنتقاء امرأة 

  على األقل8

 وزارة االقتصاد والمالية

يعكس قانون المالية التوجهات  

اإلستراتيجية للحكومة في المجال  

 االقتصادي واالجتماعي كما يحدد

 .الموارد الالزمة لتنفيذها

التي يؤطر بموجبها  72 فصلال

 محتوى قانون المالية ومناقشته

، التي تنص على أن 77 فصللا

يضمن كل من البرلمان والحكومة 

 الحفاظ على توازن المالية العامة

على أن أي شخص،  بوصفه  22المادة تنص 

عضوا في المجتمع، له الحق في الضمان 

حقه أن توفر له الحقوق االجتماعي، ومن 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى 

  لشخصيته"8عنها لكرامته وللنمو الحر 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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تتعهد الدول :  2الفقرة األولى من المادة تنص   

قصى ما تسمح به مواردها بالعمل 8888 وبأ

المتاحة، بغية التوصل تدريجيا إلى اإلعمال 

الكامل لحقوق اإلنسان المعترف بها في هذا 

 العهد 8888

الخاصة  العهد الدولي الخاص

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

 على سبيل المثال، النظم 2المادة تحظر   

ي والصريح الضريبية التي تنشئ التمييز الضمن

 ضد المرأة8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 التمييز ضد المرأة

الذي يهدف إلى  4الهدف اإلنمائي لأللفية رقم   

 وضع شراكة عالمية من أجل التنمية 8
 أهداف األلفية للتنمية

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

" تعمل المملكة  :16 فصلال 

حقوق المغربية على حماية ال

والمصالح المشروعة للمواطنين 

المغاربة المقيمين في الخارج، وفقا 

للقانون الدولي والقوانين المعمول 

 بها في البلد المضيف8"

 :يهدف هذا البروتوكول إلى 2المادة 

أ( منع ومكافحة االتجار باألشخاص، مع إبالء 

 اهتمام خاص للنساء واألطفال؛ 

تجار، مع ب( حماية ومساعدة ضحايا هذا اال

 االحترام الكامل لحقوقهم األساسية؛ 

ج( تعزيز التعاون بين الدول األطراف من أجل 

 تحقيق هذه األهداف8 "

:  تأخذ أو تدعم 4من المادة  3،و9، و1النقطة 

الدول األطراف، عبر التعاون الثنائي والمتعدد 

األطراف، التدابير من أجل معالجة األسباب التي 

والنساء على وجه تجعل من األشخاص 

 الخصوص عرضة لإلتجار

التفاقية األمم  اإلضافيالبروتوكول 

المتحدة لمكافحة الجريمة عبر 

الوطنية المنظمة الخاصة بمنع 

ومعاقبة اإلتجار باألشخاص 

 وخاصة النساء واألطفال
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لباب، : تحت هذا ا162 فصلال 

يتكلف مجلس الجالية المغربية في 

الخارج بإصدار اآلراء بشأن 

المبادئ التوجيهية للسياسة العامة 

لتوفير التدابير الرامية إلى ضمان 

حقوق والحفاظ على مصالح 

 للمغاربة المقيمين في الخارج8

ينص هذا القانون  :11.27القانون

على شروط  .إلى  9في المواد من 

طنين المغاربة إلى ولوج الموا

اللوائح االنتخابية، بما في ذلك 

التصويت حق "  :21المادة 

يتمتع  شخصي وواجب وطني8

 األجانب بالحريات األساسية

المعترف بها للمواطنات 

التي تلزم الدول األطراف باتخاذ جميع  :4المادة 

التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة 

مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل 

حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في 

اء على جميع أشكال اتفاقية القض

 التمييز ضد المرأة
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المغاربة المقيمين في الخارج 

 (8.و 7و 2)المواد 

وفقا  والمواطنين المغاربة،

 للقانون8"

التي تعالج  21و 14و 17المواد 

لحقوق االنتخابية للمواطنين ا

 المغاربة واألجانب8

 

 

 أعمال المنظمات الدولية8 "

"لكل إنسان حق التمتع بالحقوق  :22المادة   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية" من خالل 

 المجهود القومي والتعاون الدولي "

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

"تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ  :2المادة   

اعدة خطوات، بمفردها وعن طريق المس

والتعاون الدولي، خصوصا في المجالين 

االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به 

لضمان التمتع الفعلي مواردها المتاحة، 

بالحقوق المعترف بها في هذا العهد دريجي ـالت

 888 "؛

"تتعهد الدول األطراف باتخاذ  :11المادة 

التدابير الالزمة لتنفيذ هذا الحق، معترفة في هذا 

باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم  الصدد

 على االرتضاء الحر"

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 

التي تعالج  21و 14و 17المواد  

الحقوق االنتخابية للمواطنين 

 المغاربة واألجانب8

يعطي هذا البيان أولوية للتعاون الدولي في مجال 

 تعزيز حقوق اإلنسان8حماية و
 1112إعالن فيينا لسنة 

 الهجرة بشؤونالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و

المتعلق بالحالة  11.227القانون 

 المدنية تامغربية8

التي تلزم المملكة المغربية  16 فصلال

بالعمل من أجل حماية الحقوق 

والمصالح المشروعة للمواطنين 

قيمين في الخارج، مع المغاربة الم

احترام القانون الدولي والقوانين 

 .المعمول بها في البلد المضيف

التي تنص على إعطاء  17 فصلال

المغاربة المقيمين في الخارج الحق 

في المواطنة الكاملة، بما في ذلك 

الحق في االنتخاب والترشيح8 حيث 

يمكنهم الترشيح لالنتخابات في القوائم 

دوائر المحلية واإلقليمية االنتخابية وال

والوطنية8 في حين يحدد القانون 

معايير معينة لألهلية وعدم التوافق8 

كما يحدد أحكام وشروط ممارسة 

التي تضمن لكل فرد  12المادة 

متواجد على نحو قانوني داخل إقليم 

دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية 

ار مكان إقامته8 كما أنه حر في اختي

مغادرة أي بلد،  بما في ذلك بلده دون 

أن تقيد حقوقه )المذكورة في االتفاق( 

أو أن يحرم من العودة، إال ان كان 

ذلك يمس األمن القومي للبالد أو 

النظام العام، أو الصحة العامة أو 

اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين 

 وحرياتهم8

وق المدنية العهد الدولي للحق

 والسياسية
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الحق في التصويت والترشح من بلد 

 .اإلقامة

المتعلق بمدونة  12.71القانون 

 .األسرة

التي تسمح للمغاربة  11المادة 

القاطنين بالخارج بعقد زواج وفقا 

 .لإلجراءات اإلدارية لبلد اإلقامة

التي تسمح بإمكانية تنفيذ  124المادة 

األحكام الصادرة من قبل المحاكم 

األجنبية فيما يتعلق بالطالق، بشرط 

أن تستند على أسس تتفق مع قانون 

 .األسرة

التي تعترف بحق األطفال  11المادة  

وآبائهم في مغادرة أي بلد والدخول 

إلى بلدهم ألجل جمع شمل األسرة أو 

المحافظة على عالقات شخصية فيما 

 بينهم

  االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

التي تلزم كل  (1)الفقرة  2المادة   

خاذ التدابير الالزمة دولة طرف بات

إلقامة واليتها القضائية من أجل 

المشار إليها في  لمخالفاتمعرفة ا

من االتفاقية في الحاالت  9المادة 

 :التالية

أ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أي 

إقليم يخضع لواليتها القضائية أو على 

ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة 

 في تلك الدولة؛

مرتكب الجريمة ب( عندما يكون 

 المزعوم من مواطني تلك الدولة؛

ج( عندما يكون المعتدى عليه من 

مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك 

 .الدولة ذلك مناسبا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

العقوبات القاسية أو الال إنسانية أو 

 المهينة 

 

قانون الجنسية  بمثابة 16-62القانون 

يسمح بحصول األطفال المغربية الذي 

المولودين من أب مغربي أو أم 

 .مغربية على الجنسية المغربية

التي تشجع الدول  (1)الفقرة  1المادة  

المرأة حق  منحاألطراف على 

متساوي لحق الرجل فيما يتعلق 

باكتساب الجنسية أو تغييرها أو 

االحتفاظ بها8 كما تضمن على وجه 

من الخصوص أال يترتب على الزواج 

أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء 

الزواج، التغيير التلقائي لجنسية 

الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو 

أن تفرض عليها جنسية زوجها فيما 

 .يتعلق بجنسية أطفالهما

التي تنص على  (2)الفقرة  1المادة 

أن يكون للمرأة حقوق متساوية مع 

 الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما8

اقية القضاء على جميع أشكال اتف

 التمييز ضد المرأة

 

وقد باشرت الحكومة المصادقة على  التي تضمن ( 2)الفقرة  12المادة     عالن العالمي لحقوق اإلنساناإل
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( 0494)المعدلة في  47االتفاقية رقم 

كما  .التي تخص العمال المهاجرين

التشريعات  مالئمةأطلقت دراسة 

لسنة  091الوطنية لالتفاقية رقم 

المتعلقة بالهجرة في ظروف  0473

المساواة في  مهينة إضافة إلى تعزيز

الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين 

 .)تدابير تكميلية(

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما 

 .في ذلك بلده وفي العودة اليه

التي تقر بحق كل فرد في  12المادة 

واختيار  (1)الفقرة التمتع بجنسية ما 

 .(2)الفقرة هاته األخيرة 

 وزارة االتصال

التزم المغرب خالل دورة مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

الذي عقد في جنيف في شهري ماي 

بإلغاء عقوبات  6106ويونيو 

الحرمان من الحرية الواردة في 

قانون الصحافة8 كما صادق المغرب 

على عشر توصيات متعلقة بحرية 

 060بير والصحافة من ضمن التع

توصية تم طرحها من قبل الدول 

األخرى خالل تقديم التقرير الوطني 

برسم االستعراض الدوري الشامل 

 عن وضعية حقوق اإلنسان8

" حرية الفكر والرأي  22 فصلال

والتعبير مكفولة بكل أشكالها8 

حرية اإلبداع والنشر والعرض 

في مجاالت اإلبداع األدبي والفني 

لبحث العلمي والتقني وا

 مضمونة8"

"حرية الصحافة  24 فصلال

مضمونة، وال يمكن تقييدها بأي 

شكل من أشكال الرقابة القبلية8 

للجميع الحق في التعبير، ونشر 

األخبار واألفكار واآلراء، بكل 

حرية، ومن غير قيد، عدا ما 

 ينص عليه القانون صراحة"8

" تتولى الهيئة العليا  162 فصلال

تصال السمعي البصري السهر لال

على احترام التعبير التعددي 

لتيارات الرأي والفكر، والحق في 

المعلومة في الميدان السمعي 

البصري، وذلك في إطار احترام 

القيم الحضارية األساسية وقوانين 

 المملكة"8

 حرية في الحق شخص " لكل 11المادة 

 حرية هذا الحق ويشمل والتعبير، الرأي

والبحث عن  تدخل، أي دون اآلراء اعتناق

 بأية وإذاعتها وتلقيها واألفكار المعلومات

 ".الجغرافية بالحدود تقيد دون كانت وسيلة

 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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شرع المغرب في إلصالح مدونة  

الصحافة وإدماج القوانين المتعلقة 

صدارات في قانون بالصحافة واإل

واحد يضمن حرية الرأي والتعبير، 

وحق الولوج للمعلومة، وممارية 

هذه الحرية في إطار من المسؤولية 

واحترام القوانين الجاري بها العمل 

ومقتضيات الدستور الجديد8 وفي 

تمت صياغة أربعة  هذا اإلطار،

مشاريع قوانين8 يتعلق األمر 

بمشروع قانون الصحافة والنشر، 

مشروع  مشروع قانون الصحفي،

التي تكرس حق  27 فصلال

المواطنين والمواطنات في 

الحصول على المعلومات، 

الموجودة في حوزة اإلدارة 

العمومية والمؤسسات المنتخبة، 

والهيئات المكلفة بمهام المرفق 

 العام8

 حرية في الحق إنسان "لكل 11المادة 

 ماسالت في حريته الحق هذا ويشمل .التعبير

 ونقلها المعلومات واألفكار وتلقيها مختلف

إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على 

 أو فني قالب أو في شكل مكتوب مطبوع

 .يختارها أخرى وسيلة بأية

، انضم المغرب إلى 6106خالل سنة 

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

8 و يوفر هذا 0474عليه سنة المصادق 

البروتوكول الفرصة لألفراد لتقديم شكاوى 

إلى لجنة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بأي 

 بالحقوق الخاص العهد الدولي

 والسياسية المدنية
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قانون المجلس الوطني للصحافة 

ومشروع قانون الصحافة 

 اإللكترونية8

وسيتم دمج جميع هذه المشاريع في  

إطار قانوني شامل و مندمج8 وتجدر 

اإلشارة إلى أنه تم إنشاء لجنة 

استشارية علمية
3

 6106في أكتوبر  

مكونة من ممثلي الصحافة 

المجتمع  والناشرين، وأعضاء من

المدني والجهات الفاعلة في مجال 

حقوق اإلنسان من أجل اقتراح 

ودراسة و توسيع التشاور والحوار 

 حول مسودات المشاريع8 

 11-77تعديل مقترح للقانون رقم  -

المتعلق باالتصال السمعي البصري 

التي  4و 9من خالل تعديل المواد 

تكافح الصور النمطية والتمييز 

ة المرأة في وسائل والحط من كرام

 اإلعالم8

خرق لالتفاق بعد استنفاد سبل االنتصاف 

 8المحلية

انضم المغرب إلى اتفاقية مجلس أوروبا   

المعتمدة سنة  سوبيةبالجرائم الحاالمتعلقة 

8 وتشمل هذه االتفاقية أمورا من بينها 6110

حماية الشبكات االلكترونية من أخطار 

جرائم االنترنت فضال على حماية السرية 

أنظمة وشبكات وبيانات  وتوفيروالنزاهة 

 معلوماتية8

 حول  الجرائم الحاسوبيةاتفاقية 

 التابعة لمجلس أوروبا

فة لسنة شمل إصالح قانون الصحا

 تعديال ينص على أن 6116

 "للمواطنين الحق في المعلومات"8

 
التي تقضي أن  تتخذ كل دولة  1المادة  

طرف، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية 

والمساءلة فى إدارة األموال العمومية، 

خاصة اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات فى 

 حينها8

"تتخذ كل دولة طرف، ما قد  11المادة 

من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها  يلزم

العمومية88 ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما 

 يلى:

)أ( اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة 

الناس من الحصول، عند االقتضاء، على 

معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية 

واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

                                                           
 تيارات8تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الصحافة المكتوبة والناشرين وشخصيات من المجتمع المدني والفاعلين في مجال حقوق اإلنسان من مختلف ال 3
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اإلدارية، عند )ب( تبسيط اإلجراءات 

االقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى 

السلطات المختصة )ج( نشر معلومات 

يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر 

 ة8"فى إدارتها العمومي الفساد

من  21 فصلوال 11 فصلال 

 الدستور
والمادة الخامسة  المادة الثانية )الفقرة ه(

التي تدعو إلى تغيير األنماط )الفقرة أ( 

ثقافية للرجل والمرأة -والعادات السوسيو

للقضاء على األحكام المسبقة والممارسات 

ا القبيل، والتي العرفية، أو أي شيء من هذ

تقوم على فكرة دونية أو علوية ألحد 

الجنسين، أو على أدوار خاصة بالرجال أو 

 النساء8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  

 التمييز ضد المرأة 

 

 

  أهداف األلفية للتنمية .2الهدف   

 الوزارة المكلفة بالماء
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من بين  11/12قانون الماء  

مقتضيات هذا القانون، نذكر ترشيد 

استخدام الموارد المائية وتعميم 

الولوج للماء والتضامن بين 

األقاليم، وكذا الحد من الفوارق بين 

المناطق الحضرية والقروية، 

وأيضا التسيير الالمركزي للماء 

في إطار وكاالت األحواض 

المائية، وكذا من خالل تشريع 

ق شرطة للمياه عقوبات عبر خل

لمنع أي استخدام غير مقنن للمياه 

أو أي عمل قد يضر بجودة المياه 

)شرطة المياه(8 كما يهدف قانون 

الماء أيضا إلى تثمين الموارد 

المائية و الرفع من مردودية 

االستثمارات مع األخذ بعين 

التوفيق ما بين المصالح االعتبار 

االقتصادية للبالد و كذا حماية 

المكتسبة من طرف  الحقوق

كما، الساكنة في مجال الماء8 

قانون الماء إلى ترشيد  يسعى

توزيع الموارد المائية خالل فترات 

من  الجفاف وذلك بهدف التخفيف

آثار  هذه الظاهرة وكذا إعطاء 

حاجيات الساكنة من  األولوية لتلبية

 الماء الشروب8

من الدستور الجديد  21 فصلال

المواطنات  تحث على لتمكين كافة

والمواطنين على حد سواء من 

التمتع بالحق في الحصول على 

الماء الشروب وبيئة سليمة وتنمية 

 مستدامة8

اللتان تشيران إلى أن حق  12و 11لمادتين ا

اإلنسان في الماء يتمثل في تزود كاف وولوج 

مسهل وبثمن في المتناول لمياه صالحة للشرب 

الت الشخصية وذات جودة متوافقة مع االستعما

والمنزلية لكل فرد وذلك من أجل الوقاية من 

االجتفاف الذي قد يسبب الوفاة وللحد من مخاطر 

  األمراض المنقولة عن طريق المياه

الميثاق الدولي الخاص بالحقوق 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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تنص على ضرورة  11من المادة  2الفقرة    اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ن الحق في التمتع بظروف معيشية مالئمة، ضما

السيما فيما يتعلق بالتطهير والتزود بخدمات 

 الماء 

 التمييز ضد المرأة

تنص على ضرورة  21( من المادة 1الفقرة )  

توفير الخدمات الطبية للطفل حتى يتمتع بصحة 

ق ( تنص على ضرورة تحقي6جيدة8 والفقرة )

هذا المطلب المذكور أعاله ،  ذلك باتخاذ التدابير 

الالزمة من أجل )س( مكافحة االمراض و سوء 

التغذية، بما في ذلك الرعاية الصحية عن طريق 

توفير مواد مغذية والمياه الصالحة للشرب نظرا 

 ألخطار التلوث بالمجال الطبيعي8

 االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

 

، من 6103النصف بحلول سنة  الحد بمقدار  

نسبة الساكنة التي التلج بشكل مستدام إلى خدمة 

والتي ال تتاح لها الوسائل المادية الماء الشروب 

 8للحصول على ماء صالح للشرب

 أهداف األلفية للتنمية

الجهود الرامية إلى  تكثيف تهدف العشرية إلى  

 ، بالتركيز على التزاماألهداف الدولية تحقيق

 8النساء مشاركةو

كما أعلنت الهيئة العامة لألمم المتحدة سنة 

كسنة دولية للتعاون في مجال المياه8  6101

ويتوخى من هذه السنة التحسيس بإمكانية تطوير 

التعاون في مجال الماء وكذا رفع التحديات التي 

تواجه تدبير الماء بالنظر إلى الطلب المتزايد 

وارد المائية وتطوير على الماء و كذا توزيع الم

خدمات التزود8 كما ستسلط هده السنة الضوء 

على االنجازات الناجحة التي طبعت مجال تدبير 

 الماء8

ومن جهة أخرى، يسعى الميثاق اإلفريقي  

( إلى 0441الطفل )أديس أبابا، ورفاهية  لحقوق

حث الدول على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

رب بكميات لضمان توفير التغذية ومياه الش

كافية8 ولقد تم التأكيد على هذا المبدأ من خالل 

البروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق 

اإلنسان والشعوب بشأن حقوق النساء بإفريقيا 

على ضرورة اتخاذ  03والذي ينص في الفقرة 

الدول اإلجراءات الالزمة لتمكين النساء من 

 06توقيع و .1)التزود بالماء الشروب 

 صادقة(8م

العشرية الدولية لعملية "الماء 

 منبع الحياة"

 

 الوزارة المكلفة بالبيئة

تم سن مجموعة من القوانين 

 المنظمة للبيئة والتنمية المستدامة8
تحث على محافظة أكبر على البيئة العالمية  21و 11المواد 

وتفرض على السلطات العمومية بذل جهود 
ثالث مواثيق لريو )مواثيق إطار 

لألمم المتحدة حول التغيرات   
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 12/ 11قانون الماء  -

ومن بين مقتضيات هذا القانون،  

تقنين األنشطة الملوثة للمياه 

)شرطة المياه(8 كما تمت المصادقة 

مجموعة من النصوص على 

التنظيمية والمتعلقة باألساس بتلوث 

المياه السطحية والجوفية وكذا 

 التطهير الفردي8

 المتعلق بحماية 12-11قانون  -

البيئة والتأهيل البيئي والذي يسن 

القواعد األساسية لسياسة حماية 

 وإعادة تأهيل البيئة على

 المستوى الوطني8 

ات المتعلق بدراس 12-12قانون  -

األثر بقطاع البيئة، الذي يهم تقييم 

اآلثار البيئية لبعض المشاريع 

العمومية والخاصة8 و كذا مواصلة 

تفعيل الميثاق الوطني للبيئة 

والتنمية المستدامة وإعداد قانون 

 إطار للبيئة والتنمية المستدامة8

المتعلق  11-24القانون رقم  -

بتدبير النفايات والتخلص منها 

 068-61انون رقم بموجب الق

المتعلق  11-22القانون -

باستعمال األكياس البالستيكية  

 القابلة للتحلل8

المتعلق  17-22القانون 

 بالمساحات المحمية8 

 بشأن الطاقة 11-12القانون 

 ،المتجددة

فية إلعادة تأهيل ومالئمة التشريعات إضا

 الوطنية مع تلك الدولية
المناخية، الميثاق حول التنوع 

البيولوجي، وأخرى تخص محاربة 

 التصحر(

 تهدف إلى8 09المادة  

دعم التنظيمات والمنظمات غير الحكومية  -

اء وإعطائهن الوسائل  التي وجماعات النس

تمكنهن منالمساهمة بشكل أفضل في التنمية 

 المستدامة؛

تحسيس النساء حول الوزن الذي تمثله  -

كمستهلكات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في اتخاذ 

 القرارات؛

إعطاء قيمة لتجارب النساء في مجال التسيير  -

 والمحافظة على الموارد الطبيعية؛

تنمية المستدامة في السياسات إدماج مبادئ ال -

والبرامج الوطنية وعكس االتجاه الحالي نحو 

 فقدان الموارد البيئية؛

 الحد من فقدان التنوع البيولوجي8-

"عمل  21جدول أعمال القرن 

دولي من أجل مشاركة النساء في 

 تنمية مستدامة وعادلة

 

ة لدعم مخطط إطار لألمم المتحد : بيئة وتنمية مستدامة2األثر  

 التنمية

 

من  21 فصلوال 11 فصلال 

 الدستور 

 

 

 

 

 

يتعلق األمر ببروتوكول دولي جديد مصادق 

عليه وفقا التفاقية التنوع البيولوجي في ناغويا 

8 كما تمت 6101أكتوبر  64باليابان، وذلك في 

 06المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في 

اي م 60و مجلس المستشارين في  6101فبراير

6101 

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 

على الموارد الجينية والتوزيع 

 العادل لها

مة
لي

س
ة 

يئ
بب

ع 
مت

لت
ا

 

هذا القرار يحث الدول على ادماج مبدأ المساواة   

بين الجنسين في صياغة، وتنفيذ وتتبع السياسات 

الوطنية في مجال البيئة باإلضافة إلى إنجاز 

دعم وتمويل بشكل تقارير حول هذه السياسات، و

كاف، اآلليات الهادفة إلى ضمان المشاركة 

الكاملة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في 

للجنة وضع  22للدورة  21القرار 

 المرأة
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أخد القرارات على جميع المستويات والتي 

تخص القضايا البيئية8 ونخص بالذكر، 

االستراتيجيات الهادفة إلى الحد من تأثير 

 8التغيرات المناخية على حياة النساء و الفتيات

: ضمان مشاركة فعالة 0 الهدف االستراتيجي  

للنساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة على 

 جميع األصعدة؛

: إدماج حاجيات، 2الهدف االستراتيجي 

ومخاوف، و آراء النساء في السياسات و 

 البرامج لفائدة التنمية المستدامة؛

دعم وإحداث آليات على  :2ستراتيجي الهدف اال

المستوى الوطني، والجهوي والدولي من أجل 

تقييم أثر سياسات التنمية وتسيير البيئة على 

 النساء8

 

  مخطط عمل بيجين

 قطاع الطاقة

 بشأن الطاقة 11-12القانون 

 بموجب الظهير الصادر، المتجددة

 صفر 26 من 16-10-1 رقم

 الذي )6101 فبراير (11  0910

 الجريدة الرسمية رقم نشر في

  ربيع الثاني 0بتاريخ  5822

 8 (6101مارس  18)1431

تطوير ينص هذا القانون على و

 مع المتجددة قطاع الطاقةوتكييف 

التكنولوجية في  التطورات

المبادرات على تشجيع و المستقبل

 .الخاصة

لى إالذي يهدف   09-47 القانون

 في يةالزيادة في  النجاعة الطاق

، التبذير، وتجنب استخدام الطاقة

 تكاليف الطاقة عبءوالحد من 

والمساهمة  على االقتصاد الوطني

 ويستند8  التنمية المستدامة في

الكفاءة في  على مبادئ أساسا تنفيذه

النجاعة ، ومتطلبات استخدام الطاقة

األثر المتعلقة ، ودراسات الطاقية

الطاقي  فتحاصاإل، وبالطاقة

 .التقنيةالمراقبة ي واإللزام

 

 

 

والحق  (26)المادة الحق في التعليم دون تمييز  

في الصحة من خالل مستوى معيشي كاف 

 (.22)المادة 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ل 
اد

لع
 ا
ج

و
ول

ال
قة

طا
ال
ى 

إل
 

"الحق  12والمادة " حماية الطفل"  11المادة 

"الحق في  11و 12والمادتين في الصحة" 

"حق كل شخص في  11والمادة " التعليم

 مستوى معيشي كاف له وألسرته" 

بالحقوق  العهد الدولي الخاص

 المدنية والسياسية
 

" ضمان حق االستفادة من شروط  11المادة 

 لطاقة"إلى احياة مالئمة بما في ذلك الولوج 
االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 1دف األلفية للتنمية ه

 2هدف األلفية للتنمية 

 6و 2و 1أهداف األلفية للتنمية 

  7 هدف األلفية للتنمية

 أهداف األلفية للتنمية
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 وزارة السكنى وسياسة المدينة

من الدستور تحث  21 فصلال 

الدولة والمؤسسات العمومية 

والجماعات الترابية على العمل 

متاحة على تعبئة جميع الوسائل ال

 المتكافئمن أجل تسهيل الولوج 

كريم بالنسبة لجميع السكن إلى ال

 المواطنين والمواطنات8

 

    

" لكل شخص الحق في  :22و 17ن المادتا

مستوى عيش مقبول لتأمين صحته وحياة كريمة 

يتعلق بالتغذية  له وألسرته وخصوصا ما

 والسكن والعالج888" لباسوال

 

 نساناإلعالن العالمي لحقوق اإل

ل 
اد

لع
 ا
ج

و
ول

ال
ن

سك
ال
ى 

إل
 

"منع اإلقصاء العرقي بجميع أشكاله  2المادة  

والقضاء عليه وضمان حق كل فرد في المساواة 

أمام القانون بدون تمييز في العرق أو اللون أو 

يتعلق أصل وطني أو إثني وخصوصا فيما 

التمتع بأحد الحقوق اآلتية: 888888الحق في ب

 السكن" "

الدولية للقضاء على  المعاهدة

 جميع أشكال التمييز العرقي

بالحقوق  العهد الدولي الخاص .11المادة  

 المدنية والسياسية
 

اعتماد المرسوم المتعلق بقانون 

البناء الذي يحدد شكل وشروط منح 

الرخص وكل الوثائق اإلدارية 

األخرى المطلوبة بمقتضى 

التشريعات الخاصة بالتعمير        

والتجزئات السكنية والمنازل 

والمجموعات السكنية8 ويهدف هذا 

القانون إلى توحيد المساطر 

الجاري بها العمل على المستوى 

الوطني، باإلضافة إلى تنظيمها 

والحد من التأخير في مراحلها 

المختلفة، وتوحيد الوثائق اإلدارية 

المطلوبة8 كما يحدد صالحيات 

ومسؤوليات مختلف األطراف 

معنية8 ويدعو هذا القانون أيضا ال

إلى تعميم الشباك الوحيد في جميع 

الجماعات التي يزيد عدد سكانها 

نسمة، وإرساء  3118111عن 

لجان على مستوى اإلقليم أو 

العمالة بالنسبة للجماعات األقل 

 سكانا8

الفقرة "ح" تلزم جميع الدول باتخاذ  11المادة 

ساء في المناطق التدابير المالئمة لكي تستفيد الن

خصوصا  ،القروية من شروط حياة مالئمة

السكن والصرف الصحي والتزود بالماء 

 والكهرباء8888

الفقرة "ب" تضمن للنساء الحق في  12المادة 

القروض البنكية والقروض العقارية وفي 

 األشكال األخرى للقروض8

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 مرأةجميع أشكال التمييز ضد ال

إحداث أربع وكاالت حضرية سنة 

، مما رفع عددهم اإلجمالي 6101

المتعلقة بالقضاء على  7من الهدف  21الغاية 

جميع أشكال السكن التي ال تستجيب لمواصفات 
 أهداف األلفية للتنمية
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 وكالة حضرية8 11إلى 

 

 

 61618السالمة وذلك في أفق سنة 

 كوزارة التجهيز والنقل واللوجستي

 
: ُيحدث لفترة معينة 112الفصل 

ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل 

االجتماعي، يهدف إلى سد العجز 

في مجاالت التنمية البشرية، 

والبنيات التحتية األساسية 

 والتجهيزات8

تعمل الدولة  :21الفصل 

والمؤسسات العمومية والجماعات 

على تعبئة كل الوسائل  الترابية

اب استفادة لتيسير أسب المتاحة

المواطنات والمواطنين، على قدم 

العالج  المساواة، من الحق في

الحماية و والعناية الصحية

االجتماعية والتغطية الصحية، 

والتضامن التعاضدي أو المنظم 

الحصول على ومن لدن الدولة، 

 ذي جودة، الخ8 تعليم عصري

: يتم تنظيم المرافق 121الفصل 

ة بين العمومية على أساس المساوا

طنات والمواطنين في الولوج الموا

واإلنصاف في تغطية التراب  إليها

الوطني، واالستمرارية في أداء 

 الخدمات8

 

التي تقتضي ضرورة التصدي للتمييز  11المادة 

ضد النساء في المناطق القروية، بناءا على مبدأ 

المساواة بين الجنسين، وذلك لضمان مساهمة 

وية وذلك من خالل ضمان النساء في التنمية القر

 وسائل النقلإلى  ولوج متكافئ 

 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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لكل شخص الحق في أن تتاح له إمكانية 6 المادة   

 كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية8

للمرأة تمتعها بشروط عمل ال  تضمن 7المادة 

تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل 

تساوي  عندأجر الرجل  يوتقاضيها أجرا يساو

 العمل8

 

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

من خالل تحويل  "1"هدف األلفية للتنمية   

مكن  حيث، األنشطة الفالحية بالمناطق القروية

 8إنشاء الطرق القروية من خفض تكاليف النقل

كما أصبحت الطرق قابلة لالستعمال على طول 

السنة مما سمح بتحسين ولوج األسواق 

 

 أهداف األلفية للتنمية
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 المجاورة8

عبر تحسين نسبة  "2"هدف األلفية للتنمية 

ر دالتمدرس االبتدائي وتقليص نسبة اله

وذلك من خالل إنجاز مدارس جديدة  ،المدرسي

الطرق القروية ووضع  ضل إنجازوداخليات بف

 النقل المدرسي8

ت، من خالل ربح الوق "2"هدف األلفية للتنمية 

حيث كان للطرق القروية األثر اإليجابي في 

خفض أثمنة غاز البوتان، مما مكن من التقليص 

، مما والتخلص من عبء البحث عن الحطب

مكن المرأة من تخصيص وقت فراغها للقيام 

 للدخل8 باألنشطة المدرة

عبر الرفع  " 6و 2و 1"أهداف األلفية للتنمية 

من نسبة ولوج الساكنة القروية للمراكز الصحية 

بفضل تحسين الطرق القروية ومجانية النقل بين 

مختلف مستويات العناية سواء بالنسبة لألم أو 

 المولود8

بسن منهجية تشاركية  "7" هدف األلفية للتنمية

طار تنمية مشاريع مع الساكنة المحلية في إ

البنيات التحتية، وذلك بهدف األخذ بعين االعتبار 

 لالهتمامات البيئية والتنمية المستدامة8

 

 وزارة الصحة

للتغطية الصحية  11-62القانون 

األساسية الذي يكرس مبدأ ولوج 

 جميع الساكنة للعالجات الصحية8

تعلق الم 11-21القانون اإلطار 

بالنظام الصحي وعرض العالجات 

الذي يحدد بشكل أكثر دقة مبدأ 

مسؤولية الدولة وحقوق وواجبات 

 8المستفيدينالمواطنين و

من  22و  21و 21 الفصول

لذي يؤكد الحق الدستور الجديد ا

واألمن  األساسي في الحياة

والسالمة البدنية والمعنوية 

 لألشخاص8

من الدستور الجديد  21 فصلال

كد على ضرورة  تعبئة جميع تؤ

الوسائل  من أجل تيسير الولوج 

 والمواطنات المتكافئ للمواطنين

للشروط التي تمكنهم من االستفادة 

 من الحق في العالج،

من الدستور يختص  71 فصلال 

القانون بالتشريع في الميادين 

التالية: مبادئ وقواعد النظام 

وعالقات العمل والضمان  الصحي

وحوادث الشغل  االجتماعي

وإنشاء  واألمراض المهنية

على حق كل شخص بالتمتع  22المادة كز تر

بمستوى معيشي كاف لتأمين صحته وضمان 

حق الطفولة واألمومة في االستفادة من رعاية 

 خاصة8

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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ح
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تؤكد على ضرورة تأمين  2الفقرة  ،11المادة 

د الوضع حماية خاصة لألمهات أثناء الحمل وبع

كما تجرم بالقانون تشغيل األطفال والمراهقين 

 (8 1، الفقرة 01في المهن الخطيرة ) المادة 

تقر بحق التمتع بأفضل حالة صحية  12المادة 

 بدنية وذهنية ممكنة8

بالحقوق  العهد الدولي الخاص

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

التمتع تقر حق الطفل في  0، الفقرة 21المادة 

بأفضل حالة صحية ممكنة وتمكينه من االستفادة 

 من الخدمات الصحية والضمان االجتماعي8

 االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

تكرس حق هذه الفئة في الصحة  22المادة  

 دون تمييز مبني على اإلعاقة8
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 

 المعاقين

طراف على اتخاذ تحث الدول األ 12المادة 

جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 

المرأة في ميدان الرعاية الصحية وتوفير 

الخدمات الصحية المناسبة أثناء الحمل، والوالدة 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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المؤسسات العمومية وغيرها من 

األشخاص االعتباريين الخاضعين 

 للقانون العام  888

تؤكد أنه يتم تنظيم   121  فصلال

المرافق العمومية على أساس 

طنات المساواة بين الموا

 والمواطنين في الولوج إليها

واإلنصاف في تغطية التراب 

الستمرارية في أداء الوطني، وا

 الخدمات8

فإن المرافق  126 فصلحسب ال 

العمومية تتلقى مالحظات مرتفقيها 

وتؤمن  واقتراحاتهم وتظلماتهم

تتبعها8 تقدم المرافق العمومية 

الحساب عن تدبيرها لألموال 

العمومية، طبقا للقوانين الجاري 

بها العمل، وتخضع في هذا الشأن 

  للمراقبة  والتقييم8

 

 د(8 6، الفقرة 00وما بعد الوالدة )المادة

 68و 2و 1هداف األ

للصحة الحادي عشر توصيات البرنامج العالمي 

 (6103-6112منظمة الصحة العالمية )

 أهداف األلفية للتنمية

تكرس الحق في الصحة وفي الخدمات  2المادة 

وفي الضمان االجتماعي والخدمات  الصحية

االجتماعية وذلك بغض النظر عن العرق 

 واللون واالنتماء القومي8 

تفاقية الدولية للقضاء على اال

 جميع أشكال التمييز العنصري

تلزم الدول األطراف بضمان ممارسة  2المادة 

وحماية جميع الحقوق والحريات األساسية 

للرجال والنساء على حد سواء من بينها الحق 

في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية 

 ممكنة8 

اإلعالن حول القضاء على العنف 

 المرأةضد 

 التربية الوطنية قطاع

)وبالتحديد   الخطابات الملكية

غشت  61الخطاب الملكي ل 

61018) 

 

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين
الذي نص على إجراءات مهمة 

وشدد على أهمية إدماج المساواة 

بين الجنسين في جميع مكونات 

 التعليم8

 

-2111 المخطط االستعجالي

2112. 

 

حكومي من أجل المخطط ال

-2112المساواة بين الجنسين 

2116. 

 

التي تحث الدول  21 فصلال

األعضاء والمؤسسات العمومية 

على ضرورة والجماعات المحلية 

تعبئة جميع الوسائل من أجل 

تيسير الولوج المتكافئ للمواطنين 

للشروط التي تمكنهم من االستفادة 

 جودة عالية  عصري ذيمن تعليم 

 

 إنشاءلتي تنص على ا 164 فصلال

المجلس األعلى للتربية والتكوين 

 والبحث العلمي8

 

 التي تعطي لكل فرد الحق في التعليم 26المادة 

على األقل في وتحث على مجانية التعليم، 

 مرحلتيه االبتدائية واألساسية8

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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بالحقوق  العهد الدولي الخاص الحق لكل فرد في التعليم التي تعطي 12المادة 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

األطفال في  قالتي تؤكد على ح 24المادة 

 التعليم8
 اتفاقية حقوق الطفل

التي تنص على حق األشخاص ذوي  21المادة 

اإلعاقة في التعليم دون تمييز على أساس تكافؤ 

 الفرص

ية الدولية لحقوق األشخاص االتفاق

 المعاقين

على ضرورة اتخاذ الحكومة  ثتح 11المادة 

التدابير الالزمة من أجل ضمان شروط متساوية 

وااللتحاق  في التوجيه الوظيفي والمهني

بالدراسة والحصول على الدرجات العلمية في 

المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في 

 8حضرية على السواءالمناطق القروية وال

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المتعلق بضمان التعليم االبتدائي  2الهدف 

 للجميع8

الذي يرمي إلى إنعاش المساواة بين  2الهدف 

 الجنسين عن طريق التعليم8

 أهداف األلفية للتنمية
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التكوين ليم وبالحق في التع 2تعترف المادة  

 لمهني 8ا

األعضاء على  على الدول 7المادة تؤكد 

ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة السيما 

جل محاربة أفي مجاالت التعليم والتكوين من 

المفاهيم المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز 

التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم 

 والجماعات العرقية أو اإلثنية8

 

 

اقية الدولية للقضاء على االتف

 جميع أشكال التمييز العنصري

 قطاع محو األمية والتربية غير النظامية

)وبالتحديد  الخطابات الملكية

غشت  61الخطاب الملكي ل

61018) 

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين
الذي نص على إجراءات مهمة 

وشدد على أهمية إدماج المساواة 

ع مكونات بين الجنسين في جمي

 التعليم8

المتعلق  11-24القانون رقم 

بإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة 

األمية ونشر المرسوم التطبيقي 

لهذا القانون  بالجريدة الرسمية 

8 وتهدف 6101يوليوز  03بتاريخ 

الوكالة الى وضع مخطط عمل 

يشمل القطاعات الوزارية المعنية 

 من أجل محاربة األمية8

من أجل  المخطط الحكومي

-2112المساواة بين الجنسين 

2116. 

 

التي تحث على الولوج  21 فصلال

العادل للمواطنين والمواطنات 

 عاليةالجودة العصري ذي الللتعليم 

على  التي تعزز وتشجع (2و 24المادة )

التعاون الدولي في مجال التعليم من أجل القضاء 

 على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم8

 فاقية الدولية لحقوق الطفلاالت 
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التي تعطي لجميع األشخاص، نفس ( 10المادة )

برامج محو أمية الكبار إلى فرص الولوج 

وبرامج محو األمية الوظيفية، وذلك من أجل 

 تقليص الفجوة في التعليم بين الرجل والمرأة8

لى ضرورة التي تأكد ع ، د(2، 11المادة )

حصول جميع األشخاص على أي نوع من 

التكوين والتعليم المدرسي أو غير ذلك، بما في 

 ذلك برامج محو األمية الوظيفية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المتصل  01وخصوصا المرمى رقم  2الهدف 

لدى  ومحاربتها 6103باستئصال األمية في أفق 

سنة  63-01النساء والرجال من الفئة العمرية 

وبتخفيض المعدل اإلجمالي لألمية إلى النصف 

 04418بالمقارنة مع سنة 

  أهداف األلفية للتنمية

  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 

 المتعلق 11-10 رقم القانون -

الذي تم  العالي، التعليم بتنظيم

 استنادا ،6111 مايو  اعتماده في

 للميثاق التوجيهية المبادئ إلى

 الذي والتكوين للتربية الوطني

 حدد األهداف ،0444 سنة اعتمد

الدول  التي تحث 21 المادة

والمؤسسات العمومية  األطراف

على ضرورة والجماعات المحلية 

تعبئة جميع الوسائل من أجل تيسير 

الولوج المتكافئ للمواطنين 

للشروط التي تمكنهم من االستفادة 

 و جودة عاليةذمن تعليم حديث 

للتعليم  تحث على تيسير الولوجالتي  26مادة ال

وعلى أساس العالي للجميع على قدم المساواة 

 .الكفاءة

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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 التي تعطي الحق لكل فرد في التعليم 12ة الماد

وذلك العالي على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، 

السيما باألخذ  ،كافة الوسائل المناسبةبتسخير 

 8التعليم تدريجيا بمجانية

بالحقوق  العهد الدولي الخاص

 والثقافية يةجتماعواال االقتصادية
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 8 العالي للتعليم الرئيسية

 للتعليم األعلى المجلس إنشاء -

 المادة) العلمي والبحث التكوين

 ويعد هذا(8 الدستور من .02

 مسؤولة استشارية هيئة المجلس

 جميع بشأن رأيها إصدار عن

 الوطنية والقضايا السياسات

 والبحث والتكوين بالتعليم المتعلقة

 وتدبير أهداف عن فضال العلمي،

 عن المسؤولة العمومية الخدمات

 في يساهم كما8 المجاالت هذه

 والبرامج السياسات تقييم

 هذه في أجريت التي العمومية

 8المجاالت

 فبراير في الحكومة مجلس اعتمد

-6 رقم المرسوم لمشروع 6101

 المعدل والمكمل 01-43

 .20-06-6 رقم للمرسوم

 0919محرم  03الصادر في 

الذي يحدد ( 6106 نوفمبر 11)

المنح الدراسية  معايير دفع

أنيطت اعتماداتها  للطلبة، والتي

 الوطني الميزاناتية  بالمكتب

 الجامعية االجتماعية لألعمال

 8والثقافية

على ضرورة اتخاذ الحكومة  ثتح 11ة الماد 

 ضد التمييز على القضاءالتدابير الالزمة من أجل 

 الرجل لحقوق مساوية حقوقا لها تكفل لكي المرأة

 على تكفل، لكي خاص وبوجه التربية، ميدان في

 :والمرأة الرجل بين واةالمسا أساس

 وااللتحاق المهني، التوجيه في متساوية شروط )أ

 في الشهادات على والحصول بالدراسات

 فئاتها؛ اختالف على التعليمية المؤسسات

 واالمتحانات، الدراسية، الولوج لنفس المناهج )ب

 المرافق ونوعية المدرسين، مؤهالت ومستويات

 الدراسية؛ والمعدات

 الرجل دور عن نمطي مفهوم أي على القضاء( ج

 بجميع التعليم مراحل جميع في المرأة ودور

 وغيره المختلط، التعليم تشجيع طريق عن أشكاله،

 هذا تحقيق في قد يساعد الذي التعليم أنواع من

 الهدف؛

 المنح على الحصول فرص في التساوي( د)

 األخرى8 الدراسية واإلعانات

ضاء على االتفاقية الدولية بشأن الق

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الذي يرمي إلى إنعاش المساواة بين  2الهدف

 الجنسين عن طريق التعليم8

 أهداف األلفية للتنمية

 التكوينبالحق في التعليم و 2تعترف المادة 

 المهني8

على ضرورة  األطرافعلى الدول  7المادة  تؤكد

يما في مجاالت اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ال س

جل محاربة المفاهيم المؤدية أالتعليم والتكوين من 

إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح 

 والصداقة بين األمم والجماعات العرقية أو

 اإلثنية8

 

 

 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

 أشكال التمييز العنصري

 التكوين المهنيقطاع 

  622-72-2المرسوم رقم 
 0149ربيع الثاني  64الصادر في 

( المتعلق بإنشاء 0479مايو  66)

المهني،  التكوينالضريبة حول 

وتحديد أسعار وشروط تحصيلها 

وتحديد الشروط الالزمة إلبرام 

عقود تنفيذ البرامج الخاصة للتكوين 

 المهني8

 الصادر  44-16-1 الظهير رقم

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  26 مادةال 21المادة 
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الدولية الخاصة بالحقوق  المعاهدة .12و 6 موادال

 واالجتماعية والثقافية االقتصادية
 

 .11و 11و 11 موادال
 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 التمييز ضد المرأة

 بكيناتفاقية  22الفقرة 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  "...2 لمادةا

 الميز العنصري
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يونيو  60) 0907 صفر 9في 

صدار القانون ( المتعلق بإ0442

 وتنظيم بشأن إنشاء 42-12 رقم

 بالتناوب8 التكوين المهني

 166-17-2 رقم المرسوم 
 9) .090 شوال 2الصادر في 

 القانون رقم ( لتنفيذ.044فبراير 

التكوين  وتنظيم بشأن إنشاء 12-42

 بالتناوب8 المهني

 االجتماعية  التنمية قرار وزير

والتضامن والتشغيل والتكوين 

الصادر  11 -1112 رقمالمهني 

 0) 0961 جمادى األولى 61 في

المهن  الئحة ( لتحديد0444سبتمبر 

 للتكوين المهني المخصصة

المكان  مواصفات بالتناوب، و كذلك

يمكن أن  الشركات التيووالمعدات 

في التكوين  المتدربين تستوعب

 المهني بالتناوب وكذا المؤهالت

التي يجب أن  والمهنية التقنية

 فيها المؤطريستو

 التشغيل والتكوين قرار وزير 

الصادر في  216.14 رقم المهني

مارس  7) 1121صفر  24

المهن  المتعلق بتحديد( 2114

 والمهارات التي هي موضوع

 8التكوين

 .21و 24المواد 

 
 حقوق الطفلية لالدول تفاقيةاال

 أهداف األلفية للتنمية الهدف الثالث

 قطاع الشباب

ولوج  على تؤكد 22المادة  

الشباب إلى الثقافة 

والعلوم، والتكنولوجيا 

والفن والرياضة والترفيه، 

مع تهيئة الظروف 

تفعيل إمكاناتهم لالمالئمة 

اإلبداعية واالبتكارية في 

 8جميع هذه المجاالت

تنص على  171المادة 

إنشاء مجلس للشباب 

والعمل الجمعوي حسب 

8 وهي هيئة 11المادة 

استشارية في مجال حماية 

الطفل وتعزيز العمل 

تنص على أن المرأة يجب  )الفقرة ز( 11المادة 

أن تكون لها نفس إمكانيات المشاركة الفعالة في 

 .والتربية البدنية الرياضة

تشجع الدول األطراف  )الفقرة ج ( 12المادة 

في الحق في ضمان على أساس المساواة 

 والرياضياتفي األنشطة الترويحية  االشتراك

 وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 .جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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فصل  تنص على(  2 الفقرة ( 11المادة 

الكبار والبث في ن عالشباب األحداث المتهمين 

 سرع وقت ممكن أحاالتهم في 

معاملة المسجونين  تنص على أن 2  الفقرة

يكون هدفها إصالحهم وإعادة تأهيلهم 

االجتماعي8 ويفصل المذنبون الشباب من 

البالغين ويعاملهم معاملة تتفق مع سنهم 

بالحقوق  العهد الدولي الخاص

 المدنية والسياسية
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الجمعوي ، تعنى بدراسة 

ومتابعة قضايا هذه 

المجاالت وتقديم مقترحات 

بشأن أي موضوع يتعلق 

بالشؤون االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

ر والعمل الجمعوي وتطوي

الطاقة الخالقة للشباب، 

وتشجيع المشاركة في 

الحياة الوطنية بروح 

 المواطنة المسؤولة8

 ووضعهم القانوني8

 

تدعو الدول األطراف إلى  (2)الفقرة  11المادة 

اتخاذ تدابير خاصة لحماية ومساعدة جميع 

األطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب 

 النسب أو غيرها

 

 بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية

يشجع الولوج إلى  مكرر( 1)المرمى  1الهدف 

بما في منتج وعمل الئق للجميع، منصب شغل 

  .النساء والشباب ذلك

يركز على القضاء  (11)المرمى  2الهدف  

على الفوارق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق 

 8بفرص الولوج للعمل

 أهداف األلفية للتنمية

الدول األطراف على اتخاذ تدابير  تحث 7المادة 

م والتربية فورية وفعالة، السيما في ميادين التعلي

والثقافة والمعلومات، لمحاربة األفكار المسبقة 

  8المؤدية إلى التمييز العنصري

 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

 أشكال التمييز العنصري

 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية
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 المتعلق بمدونة 11-62قانون رقم 

  : لالشغ

المادة  ؛192المادة  ؛06المادة  ؛4المادة  

المادة  ؛076المادة  ؛0.0المادة  ؛91

المادة  ؛039المادة  ؛031المادة  ؛036

 0208المادة  ؛.03

التي تحث الدول األطراف على اتخاذ  11المادة  21و 11المادة 

جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 

ل لكي تكفل لها، على المرأة في ميدان الشغ

أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق 

المساواة في األجور، وإجازة وفي الشغل، 

 88االجتماعي8األمومة، والضمان 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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نهوض بالمساواة الالذي يحث على  2 الهدف 

 بين الجنسين واستقاللية النساء
 أهداف األلفية للتنمية

على دور الدول في اعتماد سياسات التي تؤكد 

وطنية لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في 

 مجال التشغيل

منظمة العمل ل 111 االتفاقية رقم

 الدولية 

سنة  المعدلة) 142م االتفاقية رق على حماية األمومة8 التي تركز

2111) 

  41االتفاقية رقم  ؤطر العمل الليلي8التي ت 

 17االتفاقية رقم  8ؤطر تشغيل أو توظيف المعوقينالتي ت 

144االتفاقية رقم  التي تؤطر عمل الصيد البحري
4

 

 176االتفاقية رقم  التي  تعنى بالسالمة والصحة في المناجم

 

 166االتفاقية رقم  طر إعادة البحارة إلى موطنهم )معدلة(التي تؤ

التي تحث على الحماية الصحية والعالجات  

 الصحية للذين يعملون في البحر
 161 االتفاقية رقم

                                                           
4
 61018و 6106خالل سنتي  منظمة العمل الدوليةاالتفاقية المتعلقة بالعمل البحري ل و 016و 090و 099و 030و 029و 022و 072و ..0تمت المصادقة على االتفاقيات   
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 121االتفاقية رقم  التي تؤطر عالقات العمل في الوظيفة العمومية

عايير التي  تعنى بالتشاور الثالثي المتعلق بالم

 الدولية
 111االتفاقية رقم 

 111االتفاقية رقم  التي  تتعلق بتنظيم العمال القرويين

 121االتفاقية رقم  لتحديد السقف األدنى لألجور

 112االتفاقية رقم  التي تؤطر الحماية االجتماعية

 لبحرياالتفاقية المتعلقة بالعمل ا التي  تتعلق بتأطير العمل البحري

 قطاع الفالحة

حيث تطمح  مخطط المغرب األخضر،

الفالحة التضامنية، في إطار الدعامة 

الثانية، إلى تطوير مقاربة ترمي 

باألساس إلى محاربة الفقر، عبر 

التحسين الكبير لدخل الفالحين الصغار، 

ال سيما في المناطق النائية8 وسيتم 

التركيز على تنفيذ مشاريع التحول إلى 

السالسل التي تحقق أفضل المداخيل 

ومشاريع التجميع االجتماعي للفاعلين 

 األكثر هشاشة8

 

حيث تتعهد الدول األطراف باتخاذ  ،11 المادة

التدابير الالزمة لتحسين طرق اإلنتاج وحفظ 

وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق االستفادة 

الكلية من المعارف التقنية والعلمية ونشر مبادئ 

ربية الغذائية وكذا تطوير أو إصالح نظم الت

 األراضي الفالحية8

الدولي للحقوق االقتصادية  عهدال
 واالجتماعية والثقافية
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 036و 07 الموادعبر  قانون الشغل

، 132و 119و 699و .61و 0.9و

يلي العمل اللوالتي تتعلق بعقد العمل، 

ساعات العمل وللنساء والقاصرين، 

مدة وتنظيم اإلجازة السنوية والقانونية، 

الخدمات الطبية في والمدفوعة األجر، 

 العمل والحد األدنى لألجور8

 

الخاصة  121و 111و 11و 12و 11 المواد

بظروف عمل الفالحين كحق تكوين الجمعيات 

وتكتل المزارعين، والتعويض عن حوادث 

تحديد الحد األدنى لألجور وكذا  الشغل، وطرق

 اإلجازات المدفوعة وتفتيش الشغل في الفالحة8 

  منظمة العمل الدولية

  03-06-0 شريف رقم الالظهير 

بتنفيذ  6106 زيوليو 07الصادر في 

المتعلق بالتجميع 06-19القانون رقم 

 الفالحي8

  الصادر  111-12-2المرسوم رقم

نون رقم لتطبيق القا 6106دجنبر  9في 

 لفالحي8االمتعلق بالتجميع  19-06

  الصادر  212-12-2المرسوم رقم

المكمل للمرسوم  6106غشت  0في 

دجنبر  10الصادر في   4.-3.-6رقم 

المحدد إلجراءات توزيع إعانة  04.3

 الدولة المالية لتكثيف اإلنتاج الزراعي8

 لوزير الفالحة  القرار المشترك

اد البحري ووزير االقتص والصيد

 06-0031والمالية ووزير الداخلية رقم 

المعدل و 6106مارس  60 فيالصادر 

-0317والمكمل للقرار المشترك رقم 

 

يز ضد المرأة بمحاربة الم ,المتعلق ،11 المادة

القروية وضرورة أخذ الدول األطراف بعين 

االعتبار المشاكل التي تواجها، وذلك باتخاذ 

التدابير المناسبة للقضاء على الميز ضد المرأة، 

من أجل تمكينها من المساهمة في التنمية 

 8القروية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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المحدد إلجراءات منح إعانة الدولة  7.

 8لتكثيف اإلنتاج الحيواني

  الصادر  217-11-2المرسوم رقم

يتعلق بالزيادة في  6100 زيوليو 0في 

الحد األدنى القانوني لألجر في الصناعة 

 8والتجارة والمهن الحرة والفالحة

  الصادر  112-11-2المرسوم رقم

بمنح إعانة الدولة  6101مارس  07في 

 إلنعاش وتنويع صادرات المنتوجات

 8الفالحية

 لوزير الفالحة  القرار المشترك

والصيد البحري ووزير االقتصاد 

 01-16.1المالية ووزير الداخلية رقم و

بتحديد   6101نوفمبر  01صادر في ال

شروط و إجراءات منح اإلعانة المالية 

التي تقدمها الدولة إلنعاش و تنويع 

 8صادرات المنتوجات الفالحية

 لوزير الفالحة  المشترك القرار

والصيد البحري ووزير االقتصاد 

 01-1901والمالية ووزير الداخلية رقم 

المعدل  6101دجنبر  .6الصادر ب 

 01-120المشترك رقم  والمكمل للقرار

المحدد  6101يناير  62 فيالصادر 

للمبالغ و اإلعانات الممنوحة لمشاريع 

 .الفالحيالتجميع 
 لوزير الفالحة  القرار المشترك

والصيد البحري ووزير االقتصاد 

 01-1909والمالية ووزير الداخلية رقم 

المعدل  6101دجنبر  .6 فيالصادر 

 01-122والمكمل للقرار المشترك رقم 

المحدد  6101يناير  62 فيالصادر 

إلجراءات الموافقة على مشاريع 

 التجميع الفالحي8

 لوزير الفالحة  المشترك القرار

والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير 

الصادر  01-120االقتصاد والمالية رقم 

بالغ المحدد لم 6101يناير  62 في

الممنوحة لمشاريع   اإلعاناتونسب 

 التجميع الفالحي8

 لوزير الفالحة  لقرار المشتركا

والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير 

الصادر  01-122االقتصاد والمالية رقم 

 إلجراءاتالمحدد  6101يناير  62 في
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 الموافقة على مشاريع التجميع الفالحي8

الذي يرمي إلى تحسين إنتاجية  ،1هدف ال  

الفالحة لألسر من أجل القضاء على الفقر المدقع 

 والمجاعة 

الذي يهدف إلى تطوير المشاريع  ،2الهدف 

المدرة للدخل لفائدة النساء من أجل تعزيز 

 استقالليتها

، التي تسعى إلى تعزيز 2و 1، 2األهداف 

 البنيات التحتية في مجالي الصحة والتعليم

 

 

 أهداف األلفية للتنمية

 وزارة الصيد البحري

مدونة التجارة البحرية 

الخاص  11-62والقانون رقم 

بمدونة الشغل والذي يحدد 

الحقوق األساسية للعمال 

 8بالقطاع

-12-2مشروع مرسوم رقم 

يه من والمصادق عل 261

 طرف مجلس الحكومة سنة

تدعيم وتعزيز اإلدارة 8 6101

للقيام بمهام لكفاءات مؤهلة 

المراقبة الموكولة لإلدارة 

المكلفة بالصيد البحري في إطار 

أليوتيس8 إستراتيجية تفعيل 

وتشمل هذه المراقبة المندمجة 

السفينة كوسيلة للصيد والطاقم 

المبحر على متنها وكذلك قواعد 

ممارسة الصيد الواجب 

احترامها عند ممارسة نشاط 

 .الصيد

 12-12 مشروع مرسوم رقم

يه من طرف المصادق علو

8 6101مجلس الحكومة سنة 

ينظم الوقاية ومكافحة الصيد 

 17غير المشروع8 ويتضمن 

بندا تنقسم إلى شقين : القواعد 

الجديدة لحركة المنتجات 

السمكية والتغييرات التي أدخلت 

 8على ممارستها

 

تمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل  11المادة  

 توجيه المهني8 فيما يتعلق بشروط ال

تركز على المساواة بين الرجل  11المادة 

والمرأة للولوج إلى برنامج محو األمية وإلى 

خدمات المجتمع وكذا تعطي إمكانية الولوج 

 ض وللقر

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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 أهداف األلفية للتنمية 7و 2و 1المادة 

االتفاقية الدولية لحماية الحياة  بالبحر حماية األرواح البشرية

 البشرية في البحر

 منع التصادم فى البحار اتفاقية البحر فيالوقاية من االصطدام 

محاربة األعمال الغير المشروعة التي قد تؤثر 

 ة البحريةعلى سالمة المالح
غير  األعمالاتفاقية قمع 

المشروعة ضد سالمة المالحة 

 البحرية 

التمييز ومسؤولية أرباب السفن عند الحوادث، 

 تشغيل البحارة ومدة عمل البحارة،و في العمل،

 مراقبة ظروف العملو

 منظمة العمل الدوليةاتفاقية 

 ميواالستثمار واالقتصاد الرق قطاع الصناعة والتجارة
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  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 22المادة  من الدستور8 01المادة  

التي تنص على الحق في المساواة  2المادة 

وحظر التمييز بما في ذلك الحق في الحصول 

على أجر متساو جراء عمل متساو، والحق في 

عدم التعرض للحرمان من فرصة للعمل أو من 

مجرد اختالف في أي تمييز أو خطر مادي أكبر ل

المعتقد الديني أو اللون أو الجنس أو األصل أو 

 اللغة8

 لحقوق اإلنسان اإلسالمي  اإلعالن

يل
شغ

لت
ا

 

 64و 62و .0و 07و 09و 2 االتفاقيات رقم  

 011و 011و  .4و 49و  0.و 36و  11و

 .03و 064و 066و 000و 012و 013و

 0.08و

 منظمة العمل الدولية

متعلق بتحرير ال 11-16القانون 

 األسعار والمنافسة

الذي يحدد  14-21القانون رقم 

التدابير الالزمة لحماية 

ين والذي ينظم المستهلك

الممارسات واالستعماالت 

من قبل التجارية المقبولة 

المجلس الحكومي على مشروع 

المعدل  01-61القانون رقم 

 47-07والمكمل للقانون رقم 

المتعلق بحماية الملكية 

اعية8 و يندرج هذا الصن

المشروع في إطار تعزيز حماية 

الملكية الصناعية، وفقا للمعايير 

الدولية في هذا المجال 

واالتفاقيات الدولية التي صادق 

 .عليها المغرب

التي  من الدستور 22 الفصل

تضمن حق الملكية وتنص على أن 

الدولة تكفل حرية المبادرة 

والمقاولة والتنافس الحر
5

8 وتشير 

إلى حق الملكية في  13لمادة ا

أوسع معانيه، مما يضمن حق 

الملكية وكذا حرية األفراد في 

مجاالت االستثمار والمقاوالت 

 واألعمال8

 العهد هذا في األطراف الدول "تعترف 2المادة 

 شخص من لكل ما يشمل الذي العمل، في بالحق

 بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاح أن في حق

 بحرية888" يقبله أو يختاره

 بالحقوقالميثاق الدولي الخاص 

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية

لة
و
قا

لم
 ا
ق

خل
ة 

ري
ح

 

إلغاء موافقة الزوج لمزاولة 

من القانون  07التجارة )المادة 

( ومنح عقد 0443التجاري لسنة 

العمل )قانون االلتزامات والعقود 

 (04428لسنة 

من  10الفصل و 04 الفصل

 الدستور8

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على  008مادة ال

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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 منظمة العمل الدولية 0.1، 000، 011، 93، 04االتفاقيات  

 أهداف األلفية للتنمية  2الهدف 

 التكنولوجيات الحديثة قطاع

يحمي  14-11القانون رقم 

اكات يمكن أن األفراد من انته

تطال حياتهم الخاصة من جراء 

التي  معطياتالسوء استخدام 

تنص على أن القانون  71مادة ال

يختص بنظام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت باإلضافة 

إلى المواد المسندة إليه صراحة 

تنص على أن الوصول إلى  11المادة 

المعلومات حق مكتسب ولكل شخص الحق في 

 حرية الرأي والتعبير

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ا
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من إعالن المبادئ للمرحلة األولى  12 الفقرة    القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

                                                           
تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس و وفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون8القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد8 وال يمكن نزع الملكية إال في الحاالت و هذا ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب يضمن القانون حق الملكية8" 5

 من الدستور 13" المادة الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات االجتماعية األقل حظا قوق األجيال القادمة8تسهر الدولة على ضمان تكافؤالحر8 كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى ح
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 الشخصية8 تخص حياتهم

يوفر  11-22القانون رقم 

الخدمة األساسية بتوفير خدمات 

ذات قيمة مضافة خصوصا تلك 

 8المتعلقة بالولوج لالنترنيت

لحماية  14 –21القانون رقم

المستهلك و الذي يتضمن قواعد 

نترنت8للبيع على اإل  

للتبادل  12-22القانون رقم 

االلكتروني للمعطيات القانونية 

لتنفيذيةا ونصوصها  

االعتماد من قبل مجلس 

، 6101الحكومة، في يونيو 

-16مشروع قانون رقم على 

 .01على االتفاقية  الموافق 12

لالتحاد األوروبي بشأن حماية 

 األفراد فيما يتعلق باستعمال

  الشخصية. المعطيات

تطوير تكنولوجيا المعلومات ة " للقمة بفصول أخرى من الدستور

يوفر فرصا هائلة للمرأة التي   واالتصاالت

ينبغي أن تكون جزءا من مجتمع المعلومات وأن 

تكون فيه فاعلة رئيسية8 ونحن ملتزمون أن 

المرأة  يعزز مجتمع المعلومات تمكين

ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة مع الرجل 

مسلسل صنع  في جميع مجاالت المجتمع، وكل

القرار8 يجب علينا تعزيز المساواة بين الرجل 

والمرأة، ولتحقيق هذه الغاية، يجب استخدام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة "

يؤكد على تمكين المرأة  22االلتزام رقم 

اواة بين الجنسين من أجل الحد من الفجوة والمس

 الرقمية

تأخذ في االعتبار المشاكل الخاصة  11المادة 

التي تواجهها المرأة القروية بما في ذلك الولوج 

إلى التكنولوجيات المناسبة والتمتع بظروف 

معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق 

 ت8باالتصاال

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لتزم بالقضاء على الفوارق بين ا 11المرمى 

الجنسين المتعلقة بالولوج إلى مختلف الوظائف 

والتي تدخل في إطار المؤشر " تأنيث الساكنة 

النشيطة المشتغلة في فرع النقل والتخزين 

 واالتصاالت8"

 أللفية للتنميةأهداف ا

الذي ينص على أن الوصول إلى  22التزام 

المعلومات على النطاق العالمي ال يزال يتوسع 

بسبب تقدم المعلوميات ويفتح فرصا جديدة 

لمشاركة المرأة في االتصاالت واإلعالم، فضال 

بالمرأة8 هذا من  عن نشر المعلومات الخاصة

وأن شأنه أن ينقل الصورة الصحيحة للمرأة 

 .ايعطي المعلومات الحقيقية عن واقع حياته

  برنامج بكين

 الخارجية التجارة قطاع

المتعلق  41-12القانون رقم 

بالتجارة الخارجية الصادر 

-40-0بالظهير الشريف رقم 

جمادى األولى  01في  620

( كما 0446نوفمبر  4) 0901

تم تنقيحه وإتمامه بالقانون رقم 

الظهير الصادر بموجب  17-41

محرم  9في  634-49-0رقم 

(، 0449يونيو  09) 0903

الصادر  42-1والقانون رقم 

على أن" يعتمد  22المادة تنص 

ل األجنبية الملك السفراء لدى الدو

والمنظمات الدولية، ولديه ُيعتمد 

السفراء، وممثلو المنظمات 

يوقع الملك على  الدولية8

المعاهدات ويصادق عليها، غير 

أنه ال يصادق على معاهدات السلم 

أو االتحاد، أو التي تهم رسم 

الحدود، ومعاهدات التجارة، أو 

تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 22المادة 

ة 
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 2الفقرة  1المادة 

 2الفقرة  2المادة 

 2 ةالماد

بالحقوق  العهد الدولي الخاص

 والثقافية يةجتماعية واالقتصاداال
 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على  2" و"ز" من الفقرة ج" النصين 11المادة 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 أهداف األلفية للتنمية )2المرمى  ( (8الهدف )
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 21-47-0بموجب الظهير رقم 

فبراير  06) 0907شوال  9في 

04478) 

 

بشأن  11-12القانون رقم 

تدابير الدفاع التجاري )الصادر  

 (61008في يونيو 

و يستلزم تطبيقها مالية الدولة، أ

اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق 

بحقوق وحريات المواطنات 

والمواطنين، العامة أو الخاصة، 

 8"إال بعد الموافقة عليها بقانون

، ب( )متصل بالتجارة 1 المرمى) (،1الهدف )

 بشكل غير مباشر(

 )متصل بالتجارة بشكل غير مباشر(( 3لهدف )ا

 

من أجل التجارة أولوية بالنسبة  التعاونظل ي

لمعظم البلدان النامية والجهات المانحة8 وتربطها 

األطراف المتدخلة بالبرنامج األوسع للتنمية، مع 

استراتيجيات وأهداف دائما أكثر تمحورا  حول 

صادي والحد من الفقر والتكامل النمو االقت

 الجهوي

 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 

يجب على الدول األطراف أن "تسعى إلى   
ضمان أن السياسات الوطنية فيما يتعلق  
باتفاقيات التجارة اإلقليمية والدولية ال يكون لها 
أثر سلبي على األنشطة االقتصادية الجديدة 

 والتقليدية للمرأة"

 (PAB 161.) 

  برنامج بكين

 وزارة السياحة

تنص على أن الدولة  21المادة  

والمؤسسات العمومية والسلطات 

المحلية تعمل على تعبئة كل 

الوسائل المتاحة لتسهيل حصول 

المواطنات والمواطنين ،وفقا 

فرص، على الحق لشرط تكافئ ال

العمل والدعم و في التكوين المهني

عن العمل  الحكومي بشأن البحث

األبحاث أو التشغيل الذاتي وكذا 

 التنمية المستدامة8

التي تنص على أن لكل شخص الحق  22المادة 

 إطار في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي

 شروط عادلة ومرضية للعمل8

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ية
ح
يا
س

 ال
طة

ش
ألن

 ا
لة

او
مز

ي 
 ف

اة
او

س
لم

ا
 

 

في فقرتها األولى، على التي تنص  :11المادة 

مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق 

 بشروط التوجيه المهني8

تتعلق بالحق في التمتع  )الفقرة ب(، 11المادة 

بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق نفس 

 معايير االنتقاء8

تأخذ في االعتبار المشاكل  (1)الفقرة  11المادة 

، والدور القرويةمرأة الخاصة التي تواجهها ال

 الهام التي تلعبه هذه المرأة في إعالة أسرتها8

تحث على تنظيم  (ه 2)الفقرة  11المادة 

تعاونيات تسمح بتكافؤ الفرص من الناحية 

 االقتصادية

تؤكد على ضرورة  (ز 2)الفقرة  11المادة 

توفير فرص حصول النساء على االئتمانات 

من المساواة  والقروض الزراعية وكذا تمكينهن

في المعاملة بخصوص مشاريع تهيئة المجال 

 القروي8

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 )الحد من الفقر المدقع والجوع( 1 الهدف

)تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين  2الهدف 

 المرأة(

 )تنمية مستدامة( 7الهدف 

 

 لتنميةأهداف األلفية ل

تركز على ضرورة تطبيق مبدأ  2المادة  للمكتب الدولي  111االتفاقية 
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المساواة في األجرة بين الرجال والنساء عند 

 القيام بنفس العمل

 للشغل

تنص على ضرورة تمتع النساء بنفس  7المادة 

 شروط العمل الممنوحة للرجال8

العهد الدولي المتعلق بالحقوق 

 الجتماعية والثقافيةاالقتصادية وا

تركز في ديباجتها على ضرورة تنسيق الجهود 

اإلدارة المكلفة -بين فاعلي القطاع السياحي 

بالسياحة والمقاوالت والجمعيات المهنية 

والعاملين بالقطاع إضافة إلى الساكنة المحلية 

من أجل إقرار نظام سياحي عالمي  -والسياح

اإلشارة إلى عادل ومسؤول ومستدام8 و تجدر 

 عدم مصادقة المغرب على هذه المدونة8

 

 

 

 

 

 

 

 المدونة األخالقية للمنظمة العالمية

 للسياحة

 والتضامني وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

، 07الفصول  مدونة الشغل:

076 ،0.9 ،61. ،699 ،

119 ،1328 

من الدستور  11،21،22الفصل  

 الجديد

 ف األلفية للتنميةأهدا 1الهدف 

يل
شغ

لت
ا

 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على  (0)الفقرة 00 المواد

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 61المادة  

العهد الدولي المتعلق بالحقوق  ،1،2،7 المواد

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 أهداف األلفية للتنمية افجميع األهد  

ة 
يا

ح
ال
  

ى
إل
ج 

و
ول

ال

ة 
دي

صا
قت

ال
ا

ية
ع

ما
جت

ال
وا

6
 

 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على  06،01،098(، 0)الفقرة 00و 01 المواد  

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  66, 61المواد   

المتعلق بالحقوق  العهد الدولي 00، 4، .، 1 المواد  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية،   

 تركيا، تونس، األردن، مصر،888
   اتفاقيات التبادل الحر

 

 

 

                                                           
6
 الخدمات، القروض، التكوين، التجمعات، روح المقاولة، مخططات التنمية، ظروف العيش، االقتصاد االجتماعي والتضامني8  
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تصنيف مؤشرات األهداف مع اقتراحات إلدراج بعد النوع االجتماعيا :3الملحق    

  
 االجتماعيالنوع  راجإدإمكانية 

 في المؤشر

 ميزانية مؤشرات األهداف المؤشرات المرتبطة بالمهام نوع المؤشر

 التسيير/

 االستثمار

 الوزارة

 أو القطاع

 القطاع

  تصنيف حسب الجهة والمحكمة

 وحسب القضايا المعالجة

جال البث في القضايا الجوهرية  حسب نوع آتقليص  مؤشر نتيجة

 المحاكم

ن طرف ممتوسطة لمعالجة القضايا الجوهرية اآلجال ال

 محاكم االستئناف في المجال الجنائي

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل 

 والحريات

سية
سيا

ق المدنية وال
حقو

ج العادل لل
و
ول

 ال

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة -

األخذ بعين االعتبار خصوصية  -

قضاء األسرة مع اإلشارة إلى 

المتوسطة لمعالجة اآلجال مؤشر 

 األسرة8 القضايا للمتعلقة بقضاء

جال البث في القضايا الجوهرية حسب نوع آتقليص  مؤشر نتيجة

 المحاكم

اآلجال المتوسطة لمعالجة القضايا الجوهرية من طرف 

 محاكم االستئناف في المجال المدني

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة

وحسب القضايا المعالجة )العنف 

 ، االغتصاب،888(الزوجي

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 

اآلجال المتوسطة لمعالجة مؤشر 

 األسرة8 ا للمتعلقة بقضاءالقضاي

عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد القضايا الموضوعة في  تحسين جودة األحكام والتخليق مؤشر نتيجة

 محاكم االستئناف اإلدارية في المجال المدني

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة -

األخذ بعين االعتبار خصوصية -

قضاء األسرة مع اإلشارة إلى 

ل المتوسطة لمعالجة اآلجامؤشر 

 األسرة8 القضايا للمتعلقة بقضاء

جال تنفيذ األحكامآتقليص  مؤشر نتيجة عدد األحكام المنفذة سنويا بالنسبة لمجموع األحكام  

 الصادرة عن المحاكم اإلدارية في المجال المدني8

 وظائفإدماج التدبير التوقعي لل

والكفاءات بوزارة العدل 

 والحريات

ةمؤشر وسيل والكفاءات وظائف وضع آلية التدبير التوقعي لل 

 بوزارة العدل والحريات

 عدد األدوات-

 عدد المسيرين المستعملين لهذه األدوات-

 عدد األعوان الذين تم تكوينهم-

تحديد الوسائل والعوامل الالزمة لتسهيل الولوج  مؤشر وسيلة 

للمحاكم و تعزيز رضا المواطن من خالل نشر 

 ات القضائية والقانونيةالمعلوم

 

عدد وثائق اإلحصاءات المتعلقة بقضاء األسرة )العربية -

 والفرنسية(

عدد وثائق اإلحصاءات المتعلقة بالولوج إلى  صندوق -

 التكافل األسري

إدماج بعد النوع االجتماعي عند 

 تحديد المفاهيم  الحكامة وتنفيذها

 وضع مساطر الحكامة الجيدة تبني معايير الحكامة الجيدة مؤشر وسيلة

ميزانية 

 التسيير

وزارة التضامن 

والمرأة واألسرة 

والتنمية 

 االجتماعية 

 تحسين قدرات الموارد البشرية مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

 

 

عدد المستفيدين من برنامج التدريب الداخلي بمشاركة 

 مسؤولين من الوزارة8

الجنس  تصنيف المستفيدين حسب

مع مراعاة النوع االجتماعي خالل 

 إعداد المخطط8

 عدد المستفيدين من برنامج التكوين ووالتكوين المستمر مؤشر وسيلة

 

 عدد المسجلين  في امتحانات الكفاءة المهنية   مؤشر وسيلة عدد المرشحين حسب الجنس
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تصنيف حسب الجنس لخريجي 

 للعمل االجتماعي المعهد الوطني

 عدد خريجي المعهد الوطني للعمل االجتماعي التكوين مؤشر وسيلة

عدد األطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية االجتماعية  المساهمة في نفقات استثمار التعاون الوطني مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 المستفيدين من برامج التخييم

ميزانية 

 االستثمار

ين حسب الجنس تصنيف المستفيد عدد المستفيدين من التربية على المواطنة ضمن برامج  المساهمة في نفقات استثمار التعاون الوطني مؤشر وسيلة 

 محو األمية

 

إدماج بعد النوع االجتماعي في 

 نماذج من التدريب

المساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مؤشر وسيلة

ميةودعم في مجال التن  

 عدد الدورات التدريبية المنظمة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

المساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مؤشر وسيلة

 ودعم الفاعلين في مجال التنمية 

 عدد المستفيدين من التكوين

 

 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

اإلقصاء والتهميشمحاربة الفقر و مؤشر وسيلة   المدرة للدخل عدد المستفيدين من المشاريع 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

 المستفيدين من مشاريع التنمية البشريةعدد  محاربة الفقر واإلقصاء والتهميش مؤشر وسيلة

مراعاة بعد النوع االجتماعي في 

الدراسة، وفي مخطط  العمل 

 االجتماعي

لةمؤشر وسي الترابيهيكلة العمل االجتماعي على المستوى   عدد الدراسات المتعلقة بمخطط العمل االجتماعي المعد  

 والموافق عليه  

مراعاة بعد النوع االجتماعي في 

الفاعلين الوظائف ومهارات 

 الجمعويين

بالوظائف والمهارات للفاعلين  عدد التقارير المتعلقة اإلدماج االجتماعي من خالل التمكين االقتصادي مؤشر وسيلة

 الجمعويين

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

 عدد المستفيدين من الدورات التدريبية في  دعم ومواكبة الجهات الفاعلة في التنمية مؤشر وسيلة

 االستقبال والتوجيه

نتيجةمؤشر  تصنيف المستفيدين حسب الجنس عدد المستفيدين من تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في مراكز  المشاركة في إرساء تكافؤ الفرص 

 متخصصة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مع تحديد الوسط

نتيجةمؤشر  عدد المستفيدين من المساعدات التقنية الممنوحة وأجهزة  تعزيز وتطوير التكفل باآلخرين 

 تقويم العظام

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

تيجةنمؤشر   عدد المستفيدين من الدورات التدريبية في مجال تطوير الهندسة االجتماعية 

 الوساطة األسرية

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

نتيجةمؤشر  عدد المستفيدين من الوثائق الموزعة في مجال الوساطة  تطوير الهندسة االجتماعية 

 األسرية

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 جهةوال

نتيجةمؤشر  عدد المستفيدين من التدريب في مؤسسات الرعاية  تطوير الهندسة االجتماعية  

 االجتماعية للمسنين

ميزانية  عدد المستفيدين في السنة  -    العامةدعم مهام اإلدارة   - مؤشر نتيجة  والجهة تصنيف حسب الجنس

 االستثمار

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 اإلسالمية

 

الجوائز المبرمجة من طرف مديرية الشؤون  - مؤشر نتيجة  والجهة الجنسف حسب تصني

 اإلسالمية

  عدد المرشحين لحصص حفط وتجويد القران الكريم -

 نسبة النجاح اخر السنة   - برنامج محو األمية بالمساجد  -  مؤشر نتيجة  والجهة تصنيف حسب الجنس

 نسبة المردودية  -
 

تشجيع التعليم )قبل التمدرس( في إطار تطوير  - مؤشر وسيلة والجهة جنسالتصنيف حسب 

 التعليم العتيق

 نخرطينمعدد ال -

 8عدد األطر  التربوية  - 

 عدد المرشحين لجائزة محمد السادس للقران الكريم -
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تشجيع التعليم االبتدائي واالعدادي والثانوي و  - مؤشر وسيلة والجهة الجنستصنيف حسب 

 لنهائي في إطار تطوير التعليم العتيقا

 عدد المنخرطين                       -

 عدد األطر تربوية   -

 عدد المستفيدين من األنشطة الثقافية والرياضية -

عدد المستفيدين  من المخيمات -   

 

 تحسين نسبة النجاح في مؤسسات التعليم العتيق - مؤشر نتيجة  والجهة الجنستصنيف حسب 

 في إطار تطوير التعليم العتيق

سلك التعليم االبتدائينهاية النسبة العامة للنجاح في   -  

سلك التعليم اإلعدادينهاية  النسبة العامة للنجاح في   -  

سلك التعليم الثانوي نهاية النسبة العامة للنجاح في  -  

سلك التعليم النهائينهاية  النسبة العامة للنجاح في   -   

 

تكوين األطر اإلدارية والتربوية في اطار تطوير  -  مؤشر نتيجة  والجهة الجنسف حسب تصني

 التعليم العتيق

عدد المستفيدين في السنة -    

تأطير المواطنين والمواطنات في المجال الديني   -  مؤشر نتيجة  والجهة الجنستصنيف حسب 

من قبل أعضاء المجلس العلمي األعلى وأعضاء 

 العلمية المحلية8 المجالس

 عدد حملة القران الكريم -

 نسبة تأطير الحجاج -

 عدد المستفيدين من التكوين -

 

النسبة المئوية للنساء والرجال في 

 كل درجة تم حذفها

 مؤشر وسيلة
 تحسين اإلطار التنظيمي للوظيفة العمومية

 عدد الدرجات التي تم حذفها 

ميزانية 

 االستثمار

 

وزارة الوظيفة 

لعمومية ا

 وتحديث اإلدارة

 

تقسيم قاعدة البيانات حسب الجنس 

 والسن والدرجة

 مؤشر وسيلة
 وضع آليات لتطوير الموارد البشرية

معدل الموظفين المشمولين من طرف مراجع الوظائف 

 والكفاءات 

تقسيم قاعدة البيانات حسب الجنس 

 والسن

 مؤشر وسيلة
مر لتلبية دعم  التكوين األولي والتكوين المست

 متطلبات وانتظارات اإلدارة العمومية 

 عدد المستفيدين من التكوين األولي

 عدد دورات التكوين المستمر  عدد أيام التدريب حسب الجنس

نسبة التنفيذ حسب الجماعات 

 والجهات8

 مؤشر وسيلة
 قاية ومكافحة الرشوةنسبة تنفيذ خطة عمل الو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات العمومية

معدل الولوج حسب المنطقة 

 والجهة

 مؤشر وسيلة

تحسين الولوج إلى المعلومات عن طريق تكنولوجيا 

 المعلوميات

 نسبة المساطر الممكنة عن طرق األنترنيت

معدل االستخدام حسب الجهة 

 وحسب الجنس

 مؤشر وسيلة
 نسبة المساطر المغطاة من طرف مراكز االتصال

تصنيف حسب القطاع العمومي 

 والمؤسسة والجهة

 مؤشر وسيلة
 نسبة التمويل السنوي للمشاريع المختارة تشجيع مشاريع تحديث القطاعات العامة

تصنيف حسب الجنس والرتبة 

 والمصالح الخارجيةواإلدارة 

  نسبة المستفيدين من التكوين المركزية/تطوير الكفاءات  اإلدارة مؤشر نتيجة
 
 
 
 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

وزارة االقتصاد 

 والمالية

 

 

تصنيف حسب الجنس والرتبة 

 والمصالح الخارجيةواإلدارة 

تجديد مراقبة  التأمين و إعادة التأمين واإلشراف   مؤشر وسيلة

 على قطاع  االحتياط االجتماعي

 عدد أيام المراقبة في السنة لوسطاء التأمين

فة تطور يهدف هذا المؤشر لمعر

عدد اإلدارات المدمجة للنوع في 

 8برمجة ميزانياتها

عدد الوزارات المدمجة للنوع في برمجة ميزانياتها )  موميةتحسين الحكامة الع مؤشر نتيجة

 مؤشر مقترح(

عدد المستفيدين حسب الجنس 

 والفئة العمرية

 والتدريب عدد المستفيدين من برامج التكوين تحسين جودة التكوين مؤشر وسيلة
ميزانية 

 التسيير

وزارة الشؤون 

الخارجية 

تطور عدد ممثلي المغرب حسب  والتعاون  عدد المغاربة النشيطين في المنظمات الدولية تمثيل والدفاع عن مصالح المغرب بالخارج مؤشر وسيلة
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 الجنس في المنظمات الدولية 

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 والفئة العمرية

تحسين استفادة الشباب المغاربة القاطنين بالخارج  مؤشر وسيلة

 من تعليم اللغة العربية والثقافة األم

 تطور عدد المستفيدين

البلد  حسب المستفيدين تصنيف

 المستقبل
 ترسيخ قيم العدالة واإلنصاف والمساواة االجتماعية مؤشر وسيلة

عدد أدوات التوعية بحقوق المرأة في إطار المدونة  -

 يدة )لفائدة النساء وأسرهم(8الجد

عدد ورشات التوعية المنظمة من أجل تنفيذ أفضل  -

 للمدونة8

ميزانية 

 االستثمار

الوزارة المكلفة 

بالمغاربة 

المقيمين 

 بالخارج

 وبشؤون الهجرة

البلد  حسب المستفيدين تصنيف

 المستقبل
 مؤشر وسيلة

أعمال اجتماعية لفائدة المغاربة القاطنين القيام ب

 الخارجب

 تأطير ودعم وهيكلة العمل االجتماعي -

لى البرامج التعليمية إولوج النساء المهاجرات الشابات  -

 والثقافية8

نسبة النساء المستفيدات من خطة دعم الطلبة والشباب في  -

 وضعية صعبة8

البلد  حسب المستفيدين تصنيف

 المستقبل
 تعزيز النظام المعلوماتي للوزارة مؤشر وسيلة

الدراسات التي تتطرق إلى وضعية المهاجرات  إنجازمعدل 

 )معرفة الحقوق والتمييز والعنف، الخ8(8

معدل إجراء استطالعات الرأي )رصد وضعية النساء  -

 المهاجرات(8

على  الجهة حسب المستفيدين عدد

 الصعيد الوطني
 مؤشر وسيلة

توطيد مساهمة النساء المهاجرات في تعزيز 

 في المغرباالستثمار 

 ولوج النساء المهاجرات إلى صندوق ضمان السكن8 -

ولوج النساء المهاجرات إلى البرامج المنجزة من أجل  -

المغاربة المقيمين بالخارج في االستثمار  تعزيز مساهمة

)الحصول على القروض البنكية، وتأسيس المقاوالت 888 

 الخ(8

 
عدد المستفيدين من التكوينات التحسيسية حول المساواة  متحسين صورة المرأة في اإلعال وسيلةمؤشر 

 بين الجنسين8

ميزانية 

 االستثمار

 

 قطاع االتصال

 
عدد الطالب والطالبات الذين تم اختيارهم لالستفادة من  وسيلةمؤشر 

 .تكوين حول المساواة بين الجنسين

 
من تكوين عدد الصحفيين الذين تم اختيارهم لالستفادة  وسيلةمؤشر 

 حول المساواة بين الجنسين8

 
 وسيلة مؤشر

 

عدد المنظمات غير الحكومية التي تعاونت مع وسائل 

اإلعالم )الجهوية والمحلية( إلعداد برامج تعالج قضية 

 المساواة بين الجنسين8

 
عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية التي تأخذ بعين االعتبار  مؤشر نتيجة

 نساء8وجهة نظر ال

 
تردد بث الحمالت التحسيسية حول حقوق المرأة من  مؤشر نتيجة

 طرف اإلذاعة والتلفزة المغربية8

 
إنعاش المساواة بين الجنسين في وزارة االتصال  وسيلةمؤشر  االتصال نسبة النساء المستفيدات من التكوين في وزارة 
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والمؤسسات اإلعالمية وتحسين ولوج النساء لدوائر  

 القرار

 8لدى الشركاءو

 
 تطور عدد النساء الصحفيات أداءمؤشر 

 
تطور عدد النساء الصحفيات في البرامج الحوارية ذات  أداءمؤشر 

 الصبغة السياسية واالقتصادية

 
 وسيلةمؤشر 

 

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية المخصصة إلشكالية العنف  محاربة العنف ضد النساء

 ساء والفتيات القاصرات8ضد الن

 
عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية المخصصة للتحسيس  وسيلةمؤشر 

 بحقوق النساء والفتيات8

 عدد المستفيدين من التكوين والتداريب بمجال اإلعالميات تحديث اإلدارة مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

فة المكل  الوزارة

لماءبا  

ق
حقو

ج العادل لل
و
ول

 ال

عية
جتما

ال
 ا

األخذ بعين االعتبار االحتياجات 

المتباينة للمستفيدين أثناء تصميم و 

 انجاز الدراسات 

 

 معدل انجاز الدراسات الهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية  توسيع و تهيئة الرصيد المائي  مؤشر وسيلة

ربط هذا المؤشر بمؤشر آخر 

الذي سيمكن من قياس للنتيجة و

نسبة تعبئة الموارد المائية من أجل 

تلبية حاجيات قطاعات الماء 

 الشروب والصناعة والفالحة8

نسبة تقدم أشغال الحفر واآلبار للتزود بالماء الصالح  توسيع وتهيئة المجال المائي مؤشر وسيلة

للشرب وسد حاجيات قطاعي الصناعة والري باألقاليم 

 الجنوبية

ماج مقاربة النوع االجتماعي إد

 أثناء تصميم وانجاز الدراسات

وأبحاثدراسات  مؤشر وسيلة نسبة انجاز دراسات األثر المتعلقة بالبيئة والمردودية على  

 المستوى االقتصادي واالجتماعي

األخذ بعين االعتبار االحتياجات 

المتباينة للمستفيدين أثناء تصميم 

 وانجاز الدراسات 

سيلةمؤشر و نسبة تقدم أشغال حماية مدن مريرت وطنجة والجديدة  بناء منشآت مائية 

 ووجدة من الفيضانات

األخذ بعين االعتبار االحتياجات 

المتباينة للمستفيدين أثناء تصميم 

 وانجاز الدراسات 

ابحاثدراسات و  مؤشر وسيلة نسبة انجاز دراسات التصميم للسدود الكيرى والمنشآت  

 الملحقة

األخذ بعين االعتبار االحتياجات 

المتباينة للمستفيدين أثناء تصميم 

 وانجاز الدراسات 

وأبحاثدراسات  مؤشر وسيلة الصغرى والمتوسطة  نسبة انجاز دراسات التصميم للسدود 

 والتلية وتهيئة مجاري المياه

األخذ بعين االعتبار االحتياجات 

المتباينة للمستفيدين وكذا اإلطار 

السوسيو اقتصادي والثقافي للساكنة 

المجاورة للمنطقة المخصصة لبناء 

 السدود

نسبة انجاز الدراسات المتعلقة بأشغال بناء السدود )تاليوين  بناء السدود مؤشر وسيلة

و سيدي عبداهلل ومازار وتامدروست كوديات الكرن 

وست وزرار و ولجة السلطان وتامالوت تمكيت كوتاكر

 بوشتا ودار خروفا و الخروب( ومارتيل وموالي

تقسيم المستفيدين حسب الجنس 

والفئة السوسيومهنية )إطار عالي 

 أو متوسط أ مستخدم تقني 888(

 –تكوين الموارد البشرية في التقنيات المتعلقة بميدان الماء  التكوين مؤشر وسيلة

 المستفيدون
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الطاقي دراسة حول االستهالك وسيلةمؤشر  تصنيف حسب الجنس  نسبة انجاز الدراسة حول االستهالك الطاقي  

ميزانية 

 االستثمار

 

 قطاع الطاقة

على القوانين و التشريعات  يتعين

األخذ بعين االعتبار النوع 

 االجتماعي

تشريعي لتحديث وتحرير ووضع إطار قانوني  وسيلةمؤشر 

 قطاع الكهرباء

وتحرير اإلطار التشريعي والقانوني لتحديث معدل إنجاز 

 قطاع الكهرباء

األخذ بعين االعتبار البعد 

االجتماعي في تكوين الموارد 

 البشرية

 وسيلةمؤشر  

 

 الطاقات المتجددة والنجاعة  الطاقية

المساهمة في مشروع تنمية الموارد البشرية ودعم معدل 

 ريةذالتكنولوجيا النووية مع الوكالة الدولية للطاقة ال

تبار البعد األخذ بعين االع

االجتماعي في تشريعات ووقوانين 

بخصوص الطاقات المتجددة 

 والنجاعة  الطاقية

 نتيجةمؤشر  

نسبة انجاز وضع إطار تشريعي وقانوني بخصوص 

 الطاقات المتجددة والنجاعة  الطاقية

األخذ بعين االعتبار البعد 

االجتماعي أثناء تصميم وتأطير 

ادة مهام وخطة عمل المصاحبة إلع

 هيكلة مركز تنمية الطاقة المتجددة

 وسيلةمؤشر  

 إعادة هيكلة مركز تنمية الطاقة المتجددة

إدماج بعد النوع االجتماعي في 

 الدراسات

تأطير وهيكلة وتنظيم قطاع العقار واإلنعاش  مؤشر وسيلة

 العقاري

ميزانية  عدد الدراسات المنجزة

 االستثمار

 

 ىالسكن وزارة

نةوسياسة المدي  

األخذ بعين االعتبار بعد النوع 

 االجتماعي  في الدراسات 

حول السكندراسات عامة  مؤشر وسيلة  عدد الدراسات المنجزة والمتعلقة بالسكن االجتماعي 

تصنيف هذا المؤشر حسب رب 

 وحسب الجهة األسرة رجل / إمرأة

لمتعاقد معها في إطار برنامج مدن النسبة المئوية لألسر ا برامج لمحاربة دور الصفيح مؤشر نتيجة

 بدون صفيح

تصنيف هذا المؤشر حسب رب 

 األسرة رجل / إمرأة وحسب الجهة

برنامج إعادة هيكلة السكن غير القانوني: إعادة  مؤشر نتيجة

أسرة  6698111هيكلة السكن غير القانوني لفائدة 

حي8 311و  

فادت من النسبة المئوية لألسر القاطنة باألحياء التي است

 إعادة الهيكلة

 عدد األسر المبرمجة

 عدد األسر المستفيدة من العملية

تصنيف هذا المؤشر حسب رب  

 وحسب الجهةاألسرة رجل / إمرأة 

البرنامج االستعجالي وإعادة االعتبار للنسيج العتيق  مؤشر نتيجة

 0318111نجاز مشاريع لفائدة ‘وعمليات التضامن: 

 أسرة

 عدد األسر المستفيدة من عمليات إعادة اإلسكان

 عدد األسر المبرمجة 

 عدد التعاقدات 

 عدد األسر المستفيدة من العملية 
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 تصنيف المستفيدين من البقع

حسب جنس رب األسرة  الجاهزة

 والجهة المستفيدة

 اهزةعدد البقع الج برنامج مناطق التهيئة المتدرجة وسيلةمؤشر 

ربطه بمؤشرات التأثيرات كنسبة 

تمدرس الفتيات، والفتيان، ونسبة 

 وفيات األمهات واألطفال

 نسبة ولوج الساكنة القروية توسيع وتهيئة الممتلكات مؤشر نتيجة

ميزانية 

 االستثمار

وزارة التجهيز 

 والنقل

 واللوجيستيك

توزيع هذا المؤشر حسب النوع 

 االجتماعي والفئة السوسيو

 اقتصادية

 انجاز عمليات التكوين دعم المهام مؤشر وسيلة

 عدد المتخرجين من أسالك تكوين المهندسين تكوين األطر بجهة الدار البيضاء الكبرى مؤشر وسيلة المؤشر حسب الجنس تصنيف

لمتخرجين من المدارس التابعة وزارة التجهيز نسبة إدماج ا تكوين األطر بجهة الدار البيضاء الكبرى مؤشر نتيجة المؤشر حسب الجنس تصنيف

 في سوق الشغل واللوجيستيك والنقل

 

المؤشر حسب الجنس مع  تصنيف

 إدماج المقاربة المجالية

نسبة تجهيز األطر بالمعدات المعلوماتية بما في ذلك  دعم المهام مؤشر وسيلة

 المصالح الترابية 

األخذ بعين االعتبار بعد النوع 

 تماعي عند إعداد الدراسةاالج

معدل إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد االستراتيجية الوطنية  إصالح النقل الطرقي الحضري وداخل المدن مؤشر وسيلة

للتكوين في مجال النقل الطرقي والسالمة الطرقية 

 بالمغرب

عدد المتخرجين من المعهد العالي للدراسات البحرية  رىتكوين األطر بجهة الدار البيضاء الكب مؤشر وسيلة المؤشر حسب الجنستصنيف 

 بالدارالبيضاء

تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة8

 

 تحسين صحة األطفال8  مؤشر وسيلة

 صحة الطفل

على المستوى  شهر( 00التغطية اللقاحية لألطفال ) -

 الوطني8
ميزانية 

 التسيير

 

 وزارة الصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤشر حسب الجنس تصنيف الم 

 ووسط اإلقامة8

 

 تحسين صحة األمهات واألطفال8  مؤشر وسيلة

 صحة األم

 نسبة المساعدة على اإلنجاب على المستوى الوطني8-

نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل  -

 الوضع في المجال الحضري والقروي8

تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة8
 تحسين الصحة المدرسية والجامعية8  وسيلةمؤشر 

 الصحة المدرسية والجامعية

 نسبة تغطية الساكنة المدرسية بالزيارة الطبية8 -

 نسبة التغطية المدرسية بأنشطة تعزيز التربية الصحية8-

 نسبة تغطية الساكنة الجامعية بالزيارة الطبية8 -

ربية نسبة تغطية الساكنة الجامعية بأنشطة تعزيز الت -

 الصحية8

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار
تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة8
 محاربة األمراض المتعلقة بسوء التغذية8 مؤشر وسيلة

 تغذية

نسبة تغطية األطفال أقل من سنة بالفيتامين "أ" )الجرعة  -

 األولى(8

نسبة تغطية األطفال أقل من سنتين بالفيتامين "د"  -

 ى(8)الجرعة األول
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تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة8
 تحسين صحة األطفال8  مؤشر وسيلة

 صحة الطفل

نسبة تغطية األطفال بالمضاد الحيوي لعالج األمراض  -

 التنفسية الحادة8

على المستوى  شهر( 00التغطية اللقاحية لألطفال ) -

 الوطني8

تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة8
 تحسين صحة األمهات واألطفال8  ر وسيلةمؤش

 صحة األم

 نسبة المساعدة على اإلنجاب على المستوى الوطني8-

نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل  -

 الوضع في المجال الحضري والقروي8

 نسبة الوالدة القيصرية8 -

تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة والجهة8
 وقف انتشار المرض8  وسيلةمؤشر 

 محاربة داء المناعة المكتسبة

 عدد األشخاص الحاملون للفيروس والذين تلقوا العالج8 -

يأخذ بعين االعتبار النوع 

 االجتماعي

 يجب جندرته حسب الجنس

 سنة 03التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود  مؤشر وسيلة

 مؤشر التكافؤ بالتعليم األولي8-

 نسبة المدرسين الذين ينجزون وقت خدمتهم باالبتدائي-

 معدل تلميذ/معلم اإلجمالي بالتعليم االبتدائي-

 

 

 

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

التربية  قطاع

 الوطنية

 سنة 03التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود  مؤشر وسيلة يجب جندرته حسب الجنس

ت خدمتهم بالتعليم نسبة المدرسين الذين ينجزون وق-

 اإلعدادي

 معدل تلميذ/معلم اإلجمالي بالتعليم اإلعدادي-

 يجب جندرته حسب الوسط

 يجب جندرته حسب الجنس

 نسبة التالميذ األقسام العلمية بالتعليم الثانوي التأهيلي- مجال حفز المبادرات واالمتياز في الثانوية التأهيلية مؤشر وسيلة

ينجزون وقت خدمتهم بالتعليم الثانوي نسبة المدرسين الذين 

 التأهيلي

 

يتعلق األمر بمؤشر مسلسل والدي 

ميزانية سيمكن من تقييم تطبيق 

النوع االجتماعي في اطار التعاون 

 مع االتحاد األوروبي

 

 االجتماعيعدد األكاديات التي تطبق ميزانية النوع  ادماج المساواة بين الجنسين في برمجة الميزانية مؤشر مسلسل

يأخذ بعين االعتبار النوع 

 االجتماعي

 دعم المهام محاربة األمية مؤشر نتيجة

 مؤشرات تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي
 عدد الرجال المسجلين بالوسط القروي-

 عدد الرجال المسجلين بالوسط الخضري-

 عدد النساء المسجالت بالوسط القروي-

 وسط الخضريعدد النساء المسجالت بال-

ميزانية 

 االستثمار

قطاع محاربة 

األمية والتربية 

 غير النظامية

الفرصة الثانيةدعم المهام في اطار برنامج  مؤشر نتيجة  
نسبة الفتيات المسجالت في برنامج الفرصة الثانية8-   

نسبة الفتيات المسجالت في برنامج استدراك8-  

التربية غير النظامية دعم مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجنس  

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات يجب جندرتها

 نسبت المستفيدين بالوسط القروي

 نسبة الفتيات المسجالت في برنامج استدراك- مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجهة

معدل إدماج المستفيدين من برنامج استدراك التمدرس  مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجنس والجهة 

إلدماج )برنامج الفرصة الثانية  وبرنامج واعادة ا
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 استدراك( 

 

 عدد المستفيدين من التكوين مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجنس والجهة

العدد اإلجمالي من المستفيدين من المواكبة التربوية  مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجنس

ة من )برنامج مواكبة المستفيدين من برنامج الفرصة الثاني

 أجل ادماجهم في المسار التربوي(

معدل المستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي  مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجنس 

: مواكبة المستفيدين من برنامج 0)البرنامج الثانوي 

 الفرصة الثانية من أجل إدماجهم في المسار التربوي(

العدد اإلجمالي للمستفيدين من المواكبة المدرسية )البرنامج  نتيجةمؤشر  يجب جندرته حسب الجنس 

: إدماج فوري لغير الممدرسين في المسار 6الثانوي 

 التربوي(

نسبة المستفيدين من المواكبة المدرسيةفي الوسط القروي  مؤشر نتيجة يجب جندرته حسب الجنس 

رسين في : إدماج فوري لغير الممد6)البرنامج الثانوي رقم 

 المسار التربوي( 

دورات تدريبية، منتديات تكوين مستمر للموظفين،  مؤشر وسيلة  التصنيف حسب الجنس

 تقوية الكفاءات وتدبير جيد للموارد البشرية8

ميزانية  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 والتقني8

 

 عدد الزيارات إلى المكتبة ) (

  ورشات التكوين )عدد المستفيدين( مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

ولية المفهرسة في إطار عدد المقاالت في المجاالت الد مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

 URACS برنامج 

 عدد الباحثون المغاربة في الخارج في إطار هذا البرنامج مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

التصنيف حسب الجنس وحاملي 

 المشاريع

عدد المشاريع المسنودة من طرف المركز الوطني للبحث - مؤشر وسيلة

 دوليالعلمي والتقني في إطار التعاون ال

 (RMIE)عدد المشاريع التجريبية المستفيدة من دعم   - 

 (CNRSTعدد المشاريع الممولة من طرف) -

 عدد األشخاص المكونين في مجال التجارب8 - مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

عدد المنخرطين في الشبكة الوطنية للثقافة العلمية  -

 والتقنية8

 عدد الوسطاء المكونين8 -
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األساتدة الباحثين المستفيدين من التكوين المستم )  عدد -

 بما فيه في الخارج(8

نسبة األساتدة الباحثين المستفيدين من التكوين المستم )  -

 بما فيه في الخارج(8

عدد اإلداريين والمهندسين والتقنيين المستفيدين من  -

 التكوين المستمر

ي نفقات تسيير المكتب الوطني لألعمال المساهمة ف مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

 الجامعية، االجتماعية والثقافية8

نسبة الطالب القاطنين باألحياء الجامعية8 مقارنة مع نسبة  -

 الطالب المتمدرسين8

 نسبة تخصيص المنح الدراسية لطالب اإلجازة8 -

 نسبة تخصيص المنح الدراسية  لطالب الماستر8 -

 سية  لطالب الدكتوراه8نسبة تخصيص المنح الدرا  -

 عدد المستفيدين في المغرب حسب السلك )إجازة( 8 -

 عدد المستفيدين في المغرب حسب السلك )الماستر(8 -

 عدد المستفيدين في المغرب حسب السلك )الدكتوراه(8 -

 عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك )اإلجازة(8 -

 استر(8عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك )الم -

 عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك )الدكتراة(8 -

 عدد المستفيدين )التداريب والمنتديات والتكوين( تكوين األطر مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

المساهمة في نفقات تسيير الجامعة: مجموع  مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

 جامعات المملكة

 لهم جائزة8 عدد الطلبة الذين منحت-

 عدد المسجلين الجدد8 -

عدد المسجلين الجدد في الدورات المهنية في الجامعات8  -

 المفتوحة

 نسبة الطلبة المسجلين في الماجستر المتخصص8 -

 معدل التسرب المدرسي في السنة األولى من اإلجازة8 -

 معدل التخرج بغض النظر عن عدد السنوات8 -

 د السنوات8معدل التخرج مع احترام عد -

 عدد الطلبة ذوي وصي8 -

 معدل طلبة السنة األولى إجازة ذوي وصي8 -

عدد الطلبة في شعب اإلجازة المستفيدين من المناهج -

 المهنية في السداسي الخامس والسادس 

 معدل اإلدماج في ستة أشهر8 -

 شهرا8 06معدل اإلدماج في  -

 شهرا8 69معدل اإلدماج في  -

لمشاريع حسب تصنيف حاملي ا

 الجنس

 عدد المنشورات في المجالت الدولية المصنفة - مؤشر نتيجة

 عدد المنشورات الحاملة لتواقيع المغاربة -

 عدد األطروحات المناقشة 8 -

عدد مشاريع البحث التطبيقي المنجزة في إطار  -

 المقاوالت8

 عدد حقوق االبتكار المودعة -

ميزانية   المنخرطين عدد األعضاء تقديم المساعدة لألعمال االجتماعية مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

 التسيير

قطاع التكوين 

 المهني
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النوع االجتماعي مأخوذ بعين 

 االعتبار 

نسبة المتدربين في مركز التكوين المهني وإنعاش الشغل  التكوين المهني مؤشر نتيجة

(OFPPT) 

 مؤشر نتيجة

 

 عدد المتدربين في طور التكوين في دورة مهندس الدولة عليا لصناعة النسيج واأللبسةالتكوين في المدرسة ال

 عدد المتدربين في طور التكوين في دورة اإلجازة المهنية مؤشر نتيجة

 تحديث اإلدارة

ميزانية 

 االستثمار

تصنيف المستفيدين من التكوين 

 حسب الجنس
 مؤشر نتيجة

 عدد المستفيدين من التكوين المستمر في التكوين المهنيالتكوين المستمر لموظ

تصنيف المستفيدين من التكوين 

 حسب الجنس
 مؤشر نتيجة

 تنظيم االمتحانات المهنية

 

عدد المستفيدين من تكوين الموظفين المرشحين لالمتحانات 

 المهنية

 

 التخطيط والتقييم

تصنيف المستفيدين من التكوين 

 حسب الجنس
 التخطيط و التقييم مؤشر نتيجة

 متدربو التكوين المهني في القطاع العام -

 خريجو التكوين المهني في القطاع العام -

تصنيف المستفيدين من التكوين 

 حسب الجنس
 مؤشر نتيجة

المردودية الخارجية )نسبة إدماج المتخرجين في سوق 

 شهور بعد التخرج(  4الشغل 

 مهني عبر التدرج المهنيتطوير التكوين ال

النوع االجتماعي مأخوذ بعين 

 االعتبار

 مؤشر نتيجة
 استعادة العدد األقصى من المتسربين -

 تحسين نسبة تمثيلية النساء في التدرج المهني -

الرفع من عدد خريجي التكوين عبر التدرج  -

 المهني

- 

 عدد المستفيدين من التدرج المهني في القطاع العام -

 دد المستفيدين من التدرج المهني في القطاع الخاصع-

 نسبة النساء المستفيدات من التدرج المهني)عام+خاص(-

 خريجي التكوين عبر التدرج المهني -

نسبة النساء المتخرجات من التكوين عبر التدرج المهني  -

 في القطاعين العام و الخاص

 التكوين المستمر و تكوين المكونين

عدد المستفيدين من دورات التكوين لفائدة موظفي  - التكوين المستمر و تكوين المكونين مؤشر نتيجة يف حسب الجنسالتصن

 EFPPالتأطير التقني و البيداغوجي في مؤسسات التكوين 

 تنظيم و إنعاش القطاع

 تنظيم وإنعاش القطاع مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس
 ات التكوينعدد المتدربين في مؤسس -

عدد متدربي التكوين المهني مع السكن في القطاع  -

 الخاص و في المهن ذات كفاءة
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 عدد متدربي التكوين المهني بالتناوب في القطاع العام -

 عدد خريجي مؤسسات التكوين المهني المعتمدة -

عدد خريجي التكوين المهني مع السكن في القطاع  -

 الخاص

 العام هني بالتناوب في القطاععدد خريجي التكوين الم -

عدد متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاصة المستفيدين  تعزيز برامج التكوين المهني )مخطط االستعجال( مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

 من مساهمة الدولة في مصاريف التكوين

 التكوين المهني وإنعاش الشغل  التكوين المهني في مكتب

ع االجتماعي مأخوذ بعين النو

 االعتبار

 مؤشر نتيجة
 عدد مجموع المتدربين في طور التكوين الرفع من عدد األماكن المتاحة للتكوين المهني

 مؤشر نتيجة
 عدد المتدربات البنات في طور التكوين تحسين نسبة تمثيلية النساء في التكوين المهني

 مؤشر نتيجة
 عدد المتخرجين الرفع من عدد المتخرجين

 مؤشر نتيجة
تحسين نسبة تمثيلية النساء بين خريجي التكوين 

 المهني

 عدد المتدربات البنات

 تنظيم وإنعاش قطاع التكوين الخاص

 مؤشر نتيجة النوع االجتماعي مأخوذ بعين االعتبار
الرفع من عدد األماكن المتاحة للتكوين المهني 

 الخاص

ين المهني مع السكن في القطاع عدد متدربي التكو

 الخاص

 مؤشر نتيجة
نسبة البنات من بين متدربي التكوين المهني مع السكن  تتبع نسبة النساء في التكوين المهني الخاص

 في القطاع الخاص

- مؤشر نتيجة يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس تعليمية للشباب والطفولة -األنشطة السوسيو 

نسويةوالشؤون ال  

 

 عدد المتدربين

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

 قطاع الشباب

استبداله بعدد المستفيدين من أيام اإلطعام 

للشباب وتصنيفه حسب الجنس ووسط 

 اإلقامة

 مؤشر نتيجة
 عدد أيام إطعام الشباب في المخيمات

 يجب تصنيفه حسب الجنس والجهة
عية والتعليمية عدد المستفيدين من األنشطة االجتما مؤشر نتيجة

 التي تقدمها مراكز الشباب حسب الجهة

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 ووسط اإلقامة )حضري/ قروي(

 عدد المستفيدين من المخيمات الدائمة- برنامج "العطل والترفيه" مؤشر نتيجة

 

 يجب تصنيفها حسب الجهة
 عدد المخيمات الدائمة  مؤشر وسيلة
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المستفيدين حسب الجنس  يجب تصنيف

 ووسط اإلقامة

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات الشباب  مؤشر نتيجة

 واألطفال وتعزيز دور المرأة

 

عدد المستفيدين من المساعدة والدعم المقدمين 

لجمعيات ومؤسسات الشباب واألطفال والشؤون 

 النسوية

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 ووسط اإلقامة

عدد المستفيدين من التبادل الدولي المرتبط بأنشطة  نتيجة مؤشر

 الشباب الوطني

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 ووسط اإلقامة

عدد المستفيدين من التبادل الدولي المرتبط بأنشطة  مؤشر نتيجة

 الشباب األجانب
 

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 ومجال اإلقامة

 

 

 

 
 

مؤشر 

ةوسيل  

ميزانية  معدل تجهيز مؤسسات الشؤون النسوية بناء وتجهيز مؤسسات الشؤون النسوية

 االستثمار

  

 مؤشر نتيجة حسب الجنس ينتصنيف المستفيد
 مساندة األعمال االجتماعية

 

  عدد المستفيدين من قروض السكن

 

 

 

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

وزارة التشغيل 

والشؤون 

 االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فا
ست

ال
ا

ية
اد

ص
قت

ال
 ا
ص

فر
ال
ن 

 م
لة

اد
لع

 ا
دة

 

 عدد المستفيدين من القروض االجتماعية مؤشر نتيجة حسب الجنس ينتصنيف المستفيد

 عدد المنخرطين في مساعدة طبية لموظفي الوزارة مؤشر نتيجة حسب الجنس ينتصنيف المنخرط

 عدد المنخرطين مؤشر نتيجة تصنيف المنخرطين حسب الجنس

 حسب الجنس ينيف المستفيدتصن
الوطنية  المساهمة في نفقات التسيير للوكالة مؤشر وسيلة

 والكفاءات التشغيلإلنعاش 

مواكبة ورشات عمل وتقييمات( التي  الخدمات)

 والكفاءات تشغيلالوكالة الوطنية إلنعاش ال أنجزتها

ةتجهيز المصالح المركزي  مؤشر أداء  حسب الجنس ينتصنيف المستفيد   )السكريتارية(تكوين األعوان  - 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

التدبير التوقعي لألعداد نظام  وضع دراسة - تجهيز القطاع مؤشر وسيلة األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي

 والوظائف والكفاءات

وسيلةمؤشر  تصنيف حسب الجنس   لشغلمفتشي ا نتكوي دعم قدرات الموارد البشرية 

 تكوين وتدريب شغيلة المرصد الوطني للشغل  دعم قدرات الموارد البشرية مؤشر وسيلة تصنيف حسب الجنس 

 إنعاش التشغيل مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

 إدماج حاملي الشواهد الشباب عبر برنامج "إدماج"

 نجز عن طريق برنامج "تأهيل"تكوين م مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

إنشاء المقاوالت الجد الصغرى من خالل برنامج  مؤشر وسيلة حسب الجنسرجال األعمال تصنيف 

 مقاولتي

في التشغيل   مؤشر وسيلة حسب الجنس ينتصنيف المستفيد حمالت تحسيسية حول النظافة  

 والسالمة

ابات تنظيم محاضرات لفائدة األطر والمقاوالت والنق

 في مجال النظافة واألمن8

حمالت للوقاية من حوادث الشغل واألمراض  مؤشر وسيلة حسب الجنس ينتصنيف المستفيد

 المهنية

تنظيم محاضرات لفائدة األطر، المقاوالت والنقابات 

 في مجال الحماية االجتماعية8

 ستفيدين من عمليات التكوين المستمرعدد الم التكوين المستمر نتيجةمؤشر  عدد المستفيدين حسب الجنس
ميزانية 

 االستثمار
 قطاع الفالحة

 دعم غرف الفالحة والتنظيم المهني نتيجةمؤشر  عدد المستفيدين حسب الجنس
عدد المستفيدين في اليوم الواحد حسب الجهات من 

 دعم الفالحين من خالل دورات التكوين واإلعالم
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بعين يجب أخذ بعد النوع االجتماعي 

 بحوثاالعتبار عند تنفيذ البرامج السنوية لل

الفالحية لتحديد دور المرأة و مساهمتها في 

  التنمية الفالحية

 الفالحية تنفيذ البرنامج السنوي للبحوث البحوث اإلحصائية مؤشر وسيلة

تطوير   وضع العالمات مؤشر وسيلة عدد الفالحين المؤطرين حسب الجنس  
إعداد دفتر من أجل   ؤطرينعدد الفالحين الم

 التحمالت حسب الجهات

 تطوير الشعب الحيوانية مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

عدد المستفيدين من النهوض باإلنتاج الحيواني عن 

طريق تنظيم مسابقات ومنح مكافآت و ذلك حسب 

 الجهات

 مؤشر وسيلة عدد المنتجين المؤطرين حسب الجنس

 المحليةمنتجات تطوير ال

عدد المنتجين المؤطرين إلنعاش و النهوض 

 بالمنتجات المحلية حسب الجهات

 عدد المشاركين في معارض المنتجات المحلية مؤشر وسيلة عدد المشاركين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة عدد المنتجين المؤطرين حسب الجنس
عدد المنتجين المستفيدين من الدعم، المرافقة و 

 لتأطيرا

 مؤشر وسيلة عدد المربين المؤطرين حسب الجنس

 الفالحة التضامنية

 عدد المربين المؤطرين لتثمين تربية الجمال

 عدد المنتجين المؤطرين لتطوير و تثمين إنتاج الحليب مؤشر وسيلة عدد المربين المؤطرين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
مستفيدين من حمالت توزيع خاليا لنحل حديثة عدد ال

 لتنمية تربية النحل

 عدد المربين المؤطرين لتنمية تربية األغنام مؤشر وسيلة عدد المربين المؤطرين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
عدد المربين المؤطرين لتنمية تربية األغنام من خالل 

 ة الرعيتحسين طريق

 عدد المربين المؤطرين لتنمية  إنتاج اللحوم الحمراء مؤشر وسيلة عدد المربين المؤطرين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
عدد المستفيدين من وحدات إعداد التصبير لتثمين كمأ 

 الصحراء 

 دد مسؤولي وحدات التحويل زيت أركانع مؤشر وسيلة عدد مسؤولي وحدات التحويل حسب الجنس

 مؤشر وسيلة حسب الجنس عدد المشاركين
عدد المشاركين في المعارض المخصصة لزيت 

 أركان

 عدد المستفيدين من حمالت توزيع الدجاج البلدي مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

 وحدات تحويل الفلفل الحارين منعدد المستفيد مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
عدد المربين المؤطرين لتنمية فصيلة البقر الشقراء 

 ألولماس زعير

 الكبرعدد المستفيدين من وحدات تصبير  مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

 سيلةمؤشر و عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
عدد المربين المؤطرين في تربية األغنام عن طريق 

 تأطير الماشية

 عدد المستفيدين من وحدات تفتيت إنتاج الزيتون تطوير الفالحة التجارية مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة نسبة النجاح حسب الجنس

 التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي

 سبة نجاح متدربي التكوين المهنيتحسين ن

 تحسين معدل اإلدماج متخرجي التكوين المهني مؤشر وسيلة حسب الجنس معدل اإلدماج

 تحسين معدل اإلدماج مؤشر نتيجة حسب الجنس معدل اإلدماج



179 
 

 مؤشر نتيجة عدد المكونين حسب الجنس
ين عدد التقنيين و التقنيين المختصين و العمال المؤهل

 المكونين

 تحسين نسبة نجاح تالميذ باكالوريا الثانويات الفالحية مؤشر نتيجة حسب الجنسنسبة النجاح 

 مؤشر وسيلة حسب الجنسالطلبة عدد 
 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

 عدد الطلبة تكوين التعليم العالي الغابوي

 المتخرجين من التعليم العالي الغابوي عدد مؤشر نتيجة حسب الجنسعدد المتخرجين 

 تعزيز البحث الزراعي مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
عدد المستفيدين من الجائزة الكبرى للحسن الثانى 

 للبحث واالختراعات

يجب أخذ النوع االجتماعي بعين االعتبار 

 إعداد نظام رصد و تقييم المشاريععند 
 مؤشر وسيلة

التنمية القروية المدمجة إلعادة تأهيل مشروع 

 المناطق البورية

 نسبة انجاز نظام لرصد و تقييم المشاريع

يجب أخذ النوع االجتماعي بعين االعتبار 

 دراسات تقييم التأثير البيئي للمشاريعفي 
 دراسة تقييم التأثير البيئي مؤشر وسيلة

نة ات المتباياالحتياجبعين االعتبار يجب أخذ 

إعداد مخططات عند للساكنة المستهدفة 

 تنمية الدواوير

 مؤشر وسيلة

برنامج التنمية القروية في األطلس المتوسط 

 الشرقي 
عدد الدواوير المستفيدة من إعداد مخططات لتنمية 

 الدواوير

عدد المستفيدين من العناية الطبية حسب 

 الجنس

وسيلة مؤشر ريبناء وتجهيز مندوبية الصيد البح  معدل انجاز الوحدات الطبية ووحدات رعاية للصيد  

 البحري
 

 

 

 

 

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

الصيد  قطاع

 البحري

يستحسن األخذ بعين االعتبار الحاجيات 

 المختلفة للساكنة المستهدفة

س عدد نقط التفريغ المهيأة المراد إنجازها بمناطق سو بناء نقط التفريغ المهيأة مؤشر وسيلة

-عبدة و بالمنطقة الشرقية و كذا بطنجة-ماسة و بدكالة

 تطوان

يستحسن األخذ بعين االعتبار الحاجيات 

المختلفة للساكنة المستهدفة عند تحديد 

 ضيعات تربية األسماك

 تحديد ضيعات تربية األحياء المائية دراسات حول قطاع الصيد البحري مؤشر وسيلة

سب الجهةيمكن تصنيف المستفيدين ح مؤشراإلنجا 

 ز

معدل تحويل الدعم لفائدة برنامج إبحار للمكتب  تشجيع الصيد الساحلي

 الوطني للصيد

معدل تحسين دخل البحارة الصيادين بقرى 

 الصيادين

عبدة وغرب -عدد قرى الصيد المراد إنجازها بدكالة بناء و تجهيز قرى الصيد مؤشر وسيلة

تطوان-شراردة وبني حسن  وكذا بطنجة  

 األيام التكوينية إلعادة تأهيل األطر تشجيع مهنيو القطاع مؤشر وسيلة يمكن تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب الجنس

 دعم وسائل محاربة األمية لفائدة البحارة

معدل انجاز دورة الدعم الخاص بمحاربة األمية لفائدة 

 البحارة

 معدل انجاز الدراسة حول تقييم التكوين مؤشر وسيلة معدل تحسين محو األمية حسب الجنس

معدل تقليص الحوادث المميتة في عرض 

 البحر

 عدد الزوارق المقتنية لتعزيز وسائل إنقاذ األرواح اإلنقاذ البحري مؤشر وسيلة

إدماج بعد النوع االجتماعي على مستوى 

لقة بأنشطة تحويل وسائل النشر المتع

 األنشطة البحرية

 مؤشر وسيلة

دراسات عامة لمديرية الصناعة التحويلية للصيد 

 البحري

 نشر دالئل ومطويات للتحسيس

إدماج بعد النوع االجتماعي على مستوى 

الدراسة عن طريق تصنيف عدد المستفيدين 

 عدد التظاهرات المنظمة مؤشر وسيلة

ةمؤشر وسيل  معدل انجاز الدراسة حول تنويع منتجات الصيد 
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معدل انجاز الدراسة حول تكوين برنامج وطني  مؤشر وسيلة حسب الجنس

 لتشجيع الجودة و االستهالك

األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي 

 على مستوى مرجع الوظائف والكفاءات
 مؤشر وسيلة

قدم في انجاز الدراسة حول  مرجع الوظائف الت القيام بتدبير توقعي للموارد البشرية

 الكفاءاتو

 ميزانية

تسييرال  

 الصناعة قطاع

 والتجارة

 واالستثمار

 واالقتصاد

 الرقمي

 عدد الموظفين المستفيدين من برامج التدريب سنويا مؤشر وسيلة حسب الجنس المستفيدينتصنيف 

اإلرادي للمهن الجديدة )ترحيل التطوير  مؤشر نتيجة حسب الجنسأصحاب الشركات تصنيف 

 الخدمات(
 عدد الشركات المتواجدة بكازاشور

 عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها بكازاشور مؤشر نتيجة حسب الجنسالعاملين تصنيف 

  عدد الشركات الموجودة في تكنوبوليس مؤشر نتيجة حسب الجنس أصحاب الشركاتتصنيف 

 عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في تكنوبوليس مؤشر نتيجة لجنستصنيف العاملين حسب ا

 هذه خطط عمل في إدماج مقاربة النوع

معلوماتية تعنى  نظم من أجل خلق، المراصد

 و تساهم في توجيه االجتماعيبالنوع 

التي يتعين اتخاذها  القرارات واإلجراءات

 في قطاعالمساواة بين الجنسين لتعزيز 

 لتجارةالصناعة وا

 مؤشر وسيلة

تحديد وضعية الصناعات التحويلية والتطور 

واألداء االقتصادي للمقاوالت المكونة لهذا القطاع 

 تحديد آفاق نموها

 القطاع الصناعي تطور قياس عدد مؤشرات

 مؤشر وسيلة

إنجاز بحث سنوي في إطار المرصد المغربي 

 للتجارة والتوزيع

 التجاري القطاع تطور قياس عدد مؤشرات

شركاء  التي تم الحصول عليها من عدد المؤشرات

 المرصد 

مع  هذه الدراسات في مقاربة النوعإدماج 

االحتياجات المختلفة  االعتبار األخذ بعين

جد  خاصة و أن النساء للفئات المستهدفة

 متواجدات في قطاع التجارة 

 مؤشر وسيلة

 تحسين مناخ األعمال

ذات بعد وطني وجهوي عدد الدراسات والخطط  

 قطاع التجارة والتوزيع لتطوير

 مؤشر وسيلة تصنيف أصحاب الشركات حسب الجنس
التي تمت مواكبتها في إطار  التجاريةعدد المقاوالت 

 جهودها للتطوير

 مؤشر وسيلة حسب الجنس ف أصحاب الشركاتتصني

 الناشئة الجديدة )انطالق( الشركات عدد - تشجيع تحويل التكنولوجيا والخبرة التقنية

 الشركات المبتدئة المبتكرة )تطوير( ددع -

شاريع البحث والتطوير الجديدة الممولة عدد الم -

 في مجال التكنولوجيات المتقدمة

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 
 مؤشر نتيجة

 

إعادة تأهيل وتعزيز تجهيزات المناطق الصناعية 

 حسب الجهة 

 ين الصناعييندرجة رضى الفاعل

 

 ميزانية معدل منح القطع األرضية 

 االستثمار
 درجة رضى الفاعلين الصناعيين

 عدد مناصب الشغل التي تم خلقها

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

 مؤشر وسيلة

 حماية المستهلك 

عدد المشاركين في البرامج الموجهة لجمعيات حماية 

 المستهلكين

فيدين من التوعية التي أجرتها جمعيات حماية المست

 المستهلك

 مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

دعم خلق المقاوالت واالبتكار والتطور 

 التكنولوجي

 دعم الشركات الناشئة الجديدة )انطالق(

 دعم الشركات المبتدئة المبتكرة )تطوير( تصنيف أصحاب الشركات حسب الجنس

 (clustersدعم و تقديم عالمات للتجمعات الجديدة  ) تصنيف المستفيدين حسب الجنس
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مشاريع البحث والتطوير الجديدة الممولة في مجال  تصنيف أصحاب الشركات حسب الجنس

 التكنولوجيات المتقدمة

 جهويإدماج بعد النوع االجتماعي وال

 )قروي/ حضري(

 إطاريم تكنولوجيا المعلومات في دراسة حول تعم مؤشر وسيلة

 ( net ADDEDالمشروع نث أدد ) 

لدراسات لتطوير استخدام تقنيات معدل إنجاز 

 المعلومات
 

 

 

 

 

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

قطاع 

التكنولوجيات 

 الحديثة

 إدماج البعد الجهوي -

تحديد الساكنة المستهدفة )مقاوالت،  -

 أسر888(

ارة اإللكترونية تطوير اإلد مؤشر وسيلة عدد خدمات المعامالت عبر اإلنترنت )برنامج اإلدارة  

 اإللكترونية(

تحديد الخدمات االلكترونية حسب نوع 

األنشطة و حسب الساكنة المستهدفة )الزبناء 

 األفراد، الشركات 888( :المحتملين 

برنامج االستعمال القطاعي لتكنلوجيا المعلومات  مؤشر وسيلة

تطوير استخدام تكنولوجيا  :الت و االتصا

 المعلومات واإلتصاالت

 عدد المواقع للتجارة االلكترونية 

من األرضية حسب تصنيف المستفيدين 

النشاط وطبيعة المقاولة )الصغيرة 

 جدا/الصغرى والمتوسطة( حسب جنس

المستفيدة  المالك أو المسير للمقاولة

  8)الرجال، النساء،888(

مج االستعمال القطاعي لتكنلوجيا المعلومات برنا مؤشر وسيلة

و تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصاالت

عدد القطاعات المدعومة من أجل إنشاء مراكز 

الخدمات عبر اإلنترنت )البرنامج القطاعي الستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(  

تحديد الوسط الذي تم فيه تطوير تكنولوجيا 

 لمعلومات )قروي/ حضري(8ا

معدل إنجاز دراسة النطاق العريض )برنامج البنية  تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  مؤشر وسيلة

 التحتية( 

تحديد الوسط وإدماج بعد النوع االجتماعي 

عند وضع آليات وأجهزة الحكامة للبرامج 

 المدروسة

    ز برنامج الحكامةمعدل إنجا تطوير الحكامة مؤشر وسيلة

 عدد المستفيدين لثالث سنوات من التكوين تطوير قدرات الموارد البشرية مؤشر وسيلة عدد النساء المستفيدات

 

ميزانية 

 االستثمار

التجارة  قطاع

 الخارجية

 

ينبغي استهداف النساء صاحبات مشاريع 

 التصدير

 إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة

 

 6103-6101تنفيذ برنامج العقد 

ينبغي استهداف النساء صاحبات المشاريع 

 للتصدير في قطاع الخدمات

دراسة إستراتيجية لتطوير قطاع  الخدمات على  مؤشر وسيلة

 الصعيد الدولي

 القافلة الوطنية للتصدير مؤشر وسيلة عدد النساء المشاركات

 التصدير دعم مؤشر وسيلة عدد المستفيدات حسب الجنس

 التصدير في الشركات الجديدة و الناشئة المؤهلة عدد التصدير تطويرعقد    عدد مديرات الشركات الجديدة المستهدفة 

 عدد األشخاص من أجل التكوين برنامج للتكوين وبناء القدرات في للتجارة الدولية مؤشر وسيلة الجنسحسب  ينعدد المستفيد

برنامج دعم شهادة  منح الشهادة للمنتجين في إطار وسيلة مؤشر عدد المستفيدين حسب الجنس

 صغار ومتوسطي المنتجين 

 عدد المنتجين

إدماج بعد النوع على مستوى الدراسة 

المتعلقة بإعادة تموقع مؤسسات التكوين 

8 ومن 6161المهني من أجل مواكبة رؤية 

شأن هذا اإلدماج أن ينعكس على مستوى 

حضور المرأة في الوحدات المدرسة وكذا 

 مختلف التخصصات والتكوينات المتوفرة8 

إجراء دراسة تتعلق بإعادة تموقع مؤسسات التكوين  الدراسات اإلستراتيجية  مِؤشر وسيلة

 المهني إزاء رؤية 

6161 
 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 وزارة السياحة

إدماج بعد النوع انسجاما مع ضرورة تمثيلية  

إضافة إلى آليات أخرى(  المرأة )آلية الكوطا

 في هيئات الحكامة داخل الوزارة8  

دراسة تتعلق بنهج الحكامة على مستوى وزارة   مِؤشر وسيلة

 السياحة
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إدماج بعد النوع في هذه الحصيلة بالرجوع 

باالستعانة باألدلة و اإلعمال التي تم القيام 

بها في هذا اإلطار من طرف وزارة 

 تحديث اإلدارة8 الوظيفة العمومية و 

دراسة تتعلق بإجراء حصيلة لكفاءات الموارد البشرية  مِؤشر وسيلة

 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة

 دراسة تتعلق بوضع برنامج تقوية كفاءات التدبير  مِؤشر وسيلة

إدماج بعد النوع في نظام المعلومات واليقظة 

طيات االستراتيجية من أجل التوفر على مع

مراعية للنوع ومتعلقة بمختلف األنشطة 

 السياحية8

االستراتيجيةلدراسات  مِؤشر وسيلة دراسة تتعلق بوضع نظام لليقظة اإلستراتيجية  

 واالستباق في ميدان السياحة8

األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي 

 وبعد الجهة في مضمون االستبيانات8

االقتصادي واإلحصائياتدراسات األثر  مِؤشر وسيلة  عدد استطالعات الرأي المنجزة لتتبع الطلب السياحي 

األخذ بعين االعتبار بعد النوع )االحتياجات 

المتباينة لمختلف فئات المستثمرين( عند 

 تصميم معايير االستثمار في القطاع السياحي

عدد الدراسات المتعلقة بمعايير االستثمار في قطاع  مِؤشر وسيلة

 الفندقة والتنشيط والترفيه8 

أخذ بعد النوع بعين االعتبار عند جمع 

المعطيات وذلك بغرض التوفر على قاعدة 

معطيات نوعية تغطي جميع الميادين 

 المتعلقة بالنشاط السياحي8

 عدد المراجع اإلحصائية  اإلدارة المشتركة و دعم مرصد السياحة 

افة إلى أخذ بعد النوع بعين االعتبار إض

 البعد الجهوي8

إنجاز الدراسة المتعلقة بوضع آلية للنهوض  دعم و تأطير المهن والنشاطات السياحية مِؤشر وسيلة

 احية8يبالمقاوالت الس

يجب تفصيل هذا المؤشر حسب الجهة 

 والبرنامج والجنس8

 المكونينعدد المرشدين السياحيين  دعم وتأطير المهن والنشاطات السياحية مِؤشر وسيلة

تطوير المهن و النشاطات السياحية: الهيكلة  مِؤشر وسيلة مؤشرات مفصلة حسب الجهة والجنس8

 والتقنين

عدد المقاولين الذين تمت مواكبتهم في إطار برنامج 

 تطوير الكفاءات التدبيرية

أخذ بعد النوع بعين االعتبار عند وضع هذه 

لمختلفة اآللية، من خالل مراعاة الحاجيات ا

لهذا الصنف من المقاوالت المتميزة بحضور 

 قوي للمرأة8 

وضع آلية لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة في  مِؤشر وسيلة

 إطار الشراكة مع برنامج االمم المتحدة للتنمية

يجب أن يأخذ نظام المواكبة في االعتبار 

الفاعلين في قطاع السياحة  خصائص كل 

المتوسطة والصغرى،  )الوحدات  الكبرى،

 القروية 888 الخ(

نسبة إنجاز عملية تطوير والحسم في مؤشرات التتبع  تنمية السياحة المستدامة مِؤشر وسيلة

 والقيادة المستدامة 

أخذ بعد النوع بعين االعتبار في المميزات 

 السوسيو اقتصادية لكل جهة8

رات تتبع عدد الجهات المستفيدة من اختبار مؤش مِؤشر وسيلة

 االستدامة  

عدد الفنادق التي تمت مواكبتها إلنجاز دليل يتعلق  مِؤشر وسيلة تصنيف المؤشر حسب الجهات

 بحسن التدبير البيئي بالمجال الفندقي

أخذ بعد النوع بعين االعتبار عند صياغة 

 وتنفيذ هذا البرنامج

حية بالمناطق ذات برنامج التقنين البيئي للتنمية السيا مِؤشر وسيلة

 التوازنات الطبيعية الهشة

 عدد المستفيدين من دورات التكوين المستمر دعم المهام  مِؤشر وسيلة تصنيف المؤشر حسب الجنس

المساهمة في نفقات االستثمار الخاصة بمؤسسات  ِمؤشر وسيلة تصنيف المؤشر حسب الجنس والجهة  لينعدد المسج
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 عدد الخريجين التكوين السياحي والفندقي ِمؤشر وسيلة تصنيف المؤشر حسب الجنس والجهة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

نسبة إنجاز تصميم نظام مواكبة الفاعلين في قطاع  تحديث اإلدارة مؤشر وسيلة

 السياحة من أجل تطبيق مبادئ التنمية المستدامة 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

صناعة ال قطاع

  التقليدية

 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

عدد الجهات المستفيدة من اختبار مؤشرات تتبع  التكوين المستمر مؤشر وسيلة

 االستدامة  

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

لصناعة  المشاركة في إحداث وتهيئة فضاء مؤشر وسيلة

 التقليدية

 

دق التي تمت مواكبتها إلنجاز دليل يتعلق عدد الفنا

 بحسن التدبير البيئي بالمجال الفندقي

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

برنامج التقنين البيئي للتنمية السياحية بالمناطق ذات  مؤشر وسيلة

 التوازنات الطبيعية الهشة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

 عدد المستفيدين من دورات التكوين المستمر شر وسيلةمؤ

 مؤشر وسيلة تصنيف أرباب المقاوالت حسب الجنس

 دعم إنتاج الصناعة التقليدية

 

 

 عدد المسجلين

 عدد الخريجين مؤشر وسيلة تصنيف أرباب المقاوالت حسب الجنس

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

التشكيالت الفنية التي تم إطالقها للصناع التقليديين  مؤشر وسيلة

 األفراد

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

التشكيالت الفنية التي تم استكمالها للصناع التقليديين  مؤشر وسيلة

 األفراد

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

 مؤشر وسيلة
 تجهيزات المنجزةعدد عمليات اقتناء ال

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 والجهة 

 والوسط

 جينعدد الخري مؤشر وسيلة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس والجهة 

 والوسط

 

 

 عدد المقاعد  التكوينية اإلضافية مؤشر وسيلة

تصنيف التعاونيات حسب القطاع والوسط 

 والجهات

  مؤشر وسيلة

التحسيس حول وضع قانون تنظيمي للقطاع 

 التعاوني

 تحسيس التعاونيات حول اإلطار القانوني الجديد

ميزانية 

ثماراالست  

 

 

 

 

قطاع االقتصاد 

االجتماعي 

  والتضامني

تصنيف التعاونيات حسب القطاع والوسط 

 والجهات

 تحسيس التعاونيات حول الوساطة مؤشر وسيلة

تصنيف المشاركين في المعرض حسب 

 الجنس

 وضع استراتيجية االتصال مؤشر وسيلة

 

 تنظيم معارض االقتصاد االجتماعي

 

تبار النوع االجتماعي عند األخد بعين االع

وضع برامج التنمية الجهوية لالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني

 

وضع مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد  مؤشر وسيلة

 االجتماعي والتضامني

برامج التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي 

 والتضامني التي تم إطالقها
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إدخال مؤشر حول استهداف النساء 

ت في إطار مخططات التنمية والجها

 الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني

تفعيل مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد  مؤشر وسيلة

 االجتماعي والتضامني

 البرامج التعاقدية الموقعة

تصنيف التعاونيات والمشاركين حسب 

 القطاع والوسط والجهة

 األسواق المتجولة تنظيم تطوير أسواق منتجات القطاع مؤشر وسيلة

تصنيف التعاونيات حسب القطاع والوسط 

 والجهة

التعاونيات المستفيدة من الدعم لولوج األسواق  مؤشر نتيجة

 المتجولة في المتوسط
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