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 9102مارس  –للجنة وضع املرأ ة  36تقرير اململكة املغربية لدلورة 

 وضعية نظم امحلاية الاجامتعية ابملغرب  .0

  الإطار القانوين املنظم للحامية الاجامتعية ابملغرب 

 :الإطار القانوين ادلويل

  (الزراعة)اتفاقية منظمة العمل ادلولية بشأ ن التعويض عن حوادث العمل :   09رمق  ادلوليةالتفاقية ،

 ؛0290

  ؛0291اتفاقية منظمة العمل ادلولية بشأ ن التعويض عن حوادث العمل،    :01التفاقية ادلولية رمق 

  ؛0291اتفاقية منظمة العمل ادلولية بشأ ن ال مراض املهنية،    :01التفاقية ادلولية  رمق 

  التعويض عن حوادث )بشأ ن املساواة يف املعامةل اتفاقية منظمة العمل ادلولية    :02التفاقية ادلولية رمق

 ؛0291، (العمل

 صاابت العمل    :29رمق  ادلولية التفاقية ( ال مراض املهنية)اتفاقية منظمة العمل ادلولية بشأ ن تعويض اإ

 ؛0262، (مراجعة)

  بشأ ن املعايري ادلنيا للضامن اتفاقية منظمة العمل ادلولية : 019ادلولية رمق  اقيةالتفيف طور املصادقة عىل

املوافـق مبوجبـه علـى هـذه االتفاقيـة، واذلي تـم نشـره فـي اجلريـدة  09.21القانـون رقـم ) .0219الاجامتعي 

 (.9106أ بريـل  12بتاريـخ  3021الرسـمية عـدد 

 

 :الإطار القانوين الوطين

 :ادلس تور 

 :رحلرتات وارحلقو  ال ساس يةاب املتعلق الثاين يف الباب 9100ادلس تور املغريب لس نة 

 02الفصل 

والثقافية والبيئية الواردة  والاجامتعية والاقتصاديةيمتتع الرجل واملرأ ة عىل قدم املساواة ابرحلقو  وارحلرتات املدنية والس ياس ية  "

واملواثيق ادلولية كام صاد  علهيا املغرب، ولك ذكل يف  التفاقياتيف هذا الباب من ادلس تور، ويف مقتضياته ال خرى وكذا يف 

 .“. ....اململكة وقوانيهنا وثوابتنطا  أ حاكم ادلس تور 
 

 60الفصل 

 املواطنات اس تفادة أ س باب لتيسري املتاحة، الوسائل لك تعبئة عىل الرتابية، وامجلاعات العمومية واملؤسسات ادلوةل تعمل"

 :يف ارحلق من املساواة، قدم عىل واملواطنني،

Royaume du Maroc 

Ministère du Travail  

 et de l’ Insertion Professionnelle  

 المملكة المغربية  
  اإلدماج المهنيوزارة الشغــل و 

-------------------------------------------------------- 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜ  ⵜ   ⵜⵜⵜⵜⵜ     ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 
--------------- 
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 .الصحية والعناية العالج  -

 .ادلوةل دلن من املنظم أ و التعاضدي والتضامن الصحية، والتغطية الاجامتعية امحلاية  -

 .جودة وذي الولوج ميرس عرصي تعلمي عىل ارحلصول -

 .الراخسة الوطنية والثوابت املغربية، ابلهوية التشبث عىل التنش ئة -

 .والفنية البدنية الرتبية من والاس تفادة املهين التكوين -

 .الالئق السكن -

 التشغيل يف أ و شغل، منصب عن البحث يف العمومية السلطات طرف من وادلمع الشغل -

 .اذلايت

 .الاس تحقا  حسب العمومية الوظائف ولوج -

 ."سلمية بيئة يف والعيش املاء عىل ارحلصول -

 ."املس تدامة التمنية -

 

 :القوانني 

 بسن نظام أ سايس للتعاون املتبادل ؛ 0236نونرب 09الصادر بتـارخي  0.11.011الظهري الرشيف رمق  -

 يتعلق بنظام الضامن الإجامتعي 0219يوليوز  91بتارخي الصادر  0.19.012قانون رمق الرشيف مبثابة ظهري ال  -

 ؛كام وقع تغيريه وتمتميه

حداث  1971ديسمرب 61بتارخي الصادر  100.10القانون رمق  -  نظام املعاشات املدنية كام وقع تغيريه وتمتميه ؛ ابإ

حداث  1971ديسمرب  61بتارخي الصادر  106.10القانون رمق  - نظام املعاشات العسكرية كام وقع تغيريه ابإ

 ؛  وتمتميه

حداث  0211أ كتوبر 2بتارخي الصادر  0.11.903رشيف مبثابة قانون رمق ال ظهري ال  - النظام امجلاعي ملنح ابإ

 رواتب التقاعد احملدث ؛

بتارخي   0.02.021املتعلق ابلتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف  01.09القانون رمق  -

 ؛9102ديسمرب  92

الصادر بتنفيذه  عن املرض اخلاص ابلطلبةال سايس التأ مني الإجباري علق بنظام املت 003-09رمق  القانون -

 ؛9101أ غسطس  2بتارخي  0.01.011الظهري الرشيف 
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املتعلق بنظام التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  01.21رمق  القانون -

 اذلين ال جراء غري وال شخاص املس تقلني والعامل املهنيني فئات لفائدة 9101يوليو  96بتارخي  0.01.01

 خاصا نشاطا يزاولون

 11بتارخي  0.01.012املتعلق بنظام املعاشات الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  22.01 رمق القانون -

 .خاصا نشاطا يزاولون اذلين ال جراء غري وال شخاص املس تقلني والعامل املهنيني فئات لفائدة 9101ديسمرب

 الإطار املرجعي واملفاهميي 

رساء مجموعة من ال نظمة والربامج يف جمال امحلاية الاجامتعية وبفضل اجلهود املبذوةل . معلت اململكة املغربية عرب مراحل عىل اإ

املشموةل هبذه متكنت اململكة، بشلك تدرجيي، من وضع نظام متنوع للحامية الاجامتعية من حيث ال نظمة والفئات الاجامتعية 

املكون ال ول يضم أ نظمة التأ مني الاجامتعي القامئة عىل : وتتكون هذه املنظومة من مكونني أ ساس يني. ال نظمة والربامج

 . أ ما املكون الثاين فيشمل خمتلف برامج ومبادرات ادلمع واملساعدة الاجامتعية غري القامئة عىل الاشرتااكت. الاشرتااكت
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 العمومية والبنيات املس تدامةالولوج للخدمات  .9

 اخلاصة ابمحلاية الاجامتعية  الربامج والبنيات التحتية والاستامثرات املرصودة 

 :الربامج -0.9

( 0219يوليوز  91بتارخي  0.19.012ظهري مبثابة قانون رمق ) 0219نظام الضامن الاجامتعي احملدث س نة  -

اذلي يضمن التعويضات العائلية وتعويضات املرض  املسري من طرف الصندو   الوطين للضامن الاجامتعي

وال مومة والتعويض عن فقدان الشغل ومعاشات العجز والش يخوخة واملتوىف عهنم ومنحة الوفاة لفائدة أ جراء 

 ؛ القطاع اخلاص

  1971) ديسمرب  61) 0620من ذي القعدة  09بتارخي  100.10نظام املعاشات املدنية احملدث ابلقانون رمق  -

غريب للتقاعد اذلي يضمن معاشات العجز والش يخوخة املسري من طرف الصندو  امل وقع تغيريه وتمتميه كام

 ؛ ملوظفي وأ عوان ادلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية 

ديسمرب  61) 0620من ذي القعدة  09بتارخي  106.10نظام املعاشات العسكرية احملدث ابلقانون رمق  -

 ؛اذلي يضمن معاشات العجز والش يخوخة للعسكريني غريب للتقاعدن طرف الصندو  املاملسري م 1971)

 0.11.903رشيف مبثابة قانون رمق ال ظهري مبقتىض ال  0211النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد احملدث س نة  -

اذلي  الصندو  الوطين للتأ مينات والتقاعداملسري من طرف ( 0211أ كتوبر  2) 0621شوال  91بتارخي 

 ؛يضمن معاشات العجز والش يخوخة ل عوان امجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية

مدونة التغطية لفائدة أ جراء القطاع اخلاص الصادر مبقتىض التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض نظام  -

م اذلي يضمن هل من طرف الصندو  الوطين للضامن الاجامتعيواملسري  9119الصحية ال ساس ية س نة 

 تغطية مصاريف العالجات الصحية ال ساس ية؛

لفائدة موظفي وأ عوان ادلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض نظام   -

الصندو  الوطين من طرف  واملسري 9119مدونة التغطية الصحية ال ساس ية س نة العمومية الصادر مبقتىض 

 ؛اذلي يضمن هلم تغطية مصاريف العالجات الصحية ال ساس ية ملنظامت الاحتياط الاجامتعي

عادة  9101يناير  99نظام التعويض عن حوادث الشغل الصادر يف   - املسري من طرف مقاولت التأ مني واإ

التأ مني لفائدة أ جراء القطاع اخلاص ومس تخديم املؤسسات العمومية وال عوان املؤقتني والعرضيني واملياومني 
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اذلي يضمن  ابلنس بة ل عوان ادلوةل غري املرمسنيدماج املهين من طرف وزارة الشغل والإ ، و ليةابمجلاعات احمل 

يرادات معرية  .هلم التعويضات اليومية عن ارحلادثة ومصاريف العالج الصحي واإ

 01.21رمق  نظام التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض ونظام املعاشات احملدثني عىل التوايل مبقتىض القانونني -

 نشاطا يزاولون اذلين ال جراء غري وال شخاص املس تقلني والعامل املهنيني فئات لفائدة  22.01 رمق والقانون

الدلين يضمنان هلم تغطية مصاريف العالج  من طرف الصندو   الوطين للضامن الاجامتعيين املسري خاصا و 

 الصحي ومعاشات الش يخوخة واملتوىف عهنم؛

املسري من طرف  003-09 رمق القانونالصادر مبقتىض طلبة لل  املرض عن ال سايس الإجباري التأ منينظام  -

 ؛ملنظامت الاحتياط الاجامتعي الصندو  الوطين

مبقتىض ال نظمة ال ساس ية للتعاضدتات وأ نظمة الصناديق املس تقةل واملشاريع الاجامتعية التابعة لها احملدثة  -

بسن نظام  0236نونرب 09املوافق ل  0616جامدى الثانية  92الصادر بتـارخي  0.11.011الظهري الرشيف رمق 

اليت تضمن التغطية الصحية الاختيارية ومنح يف حاةل الإحاةل عىل التقاعد ويف حاةل أ سايس للتعاون املتبادل 

 ؛الوفاة

للمغاربة اليت  الاجامتعيةية تتعلق بتوفري التغطية اتفاقيات الضامن الاجامتعي موقعة مع بعض ادلول ال جنب  -

 .تعمل هبذه ادلول

 البنيات التحتية والاستامثرات املرصودة -9.9

 :املؤسسات املدبرة للتغطية الاجامتعية والصحية  س ياسة القرب وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف تعزيز

 الصندو  الوطين للضامن الاجامتعي: 

ىل ما يزيد عن  9111واكةل س نة  31واكلت الضامن الاجامتعي حيث انتقلت من  توس يع ش بكة  -  011اإ

 واكلت متنقةل وخلق أ كشاك القرب وماكتب التصال؛ 01، كام مت احداث 9101واكةل س نة 

اعامتد مقاربة العمل الودي من أ جل اخنراط املقاولت والترصحي مبأ جورهيا، وذكل عن طريق التعريف أ كرث  -

 خبدمات الصندو ؛

 أ جرأ ة وتطوير التأ مني الصحي الإجباري عن املرض؛ -

 أ داء التعويضات العائلية مبارشة للمؤمن هل دون أ ي وس يط مع متديدها لتشمل أ جراء القطاع الفاليح؛ -
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بوابة ضامنمك، مركز التصال الهاتفي )حتسني جودة اخلدمات من خالل اس تعامل تقنيات التواصل ارحلديثة  -

 ؛...(

عالمية وتواصلية مع ال جراء واملقاولت من خالل اس تعامل خمتلف وسائل التواصل ال  - ) قيام حبمالت اإ

 ...(التلفزة، الإذاعة، اجلرائد، بوابة الضامن الاجامتعي، لقاءات

صالح هيلكي جلهاز التفتيش واملراقبة يف أ فق جعهل أ ك رث فعالية ابملوازاة مع ذكل، قام الصندو  الوطين للضامن الإجامتعي ابإ

ىل تنظمي محالت تفتيش لبعض القطاعات اليت يالحظ فهيا ضعف الترصحي ابل جراء، وهمنية،  وقد أ سفرت معليات ابلإضافة اإ

مليار درمه وذكل عىل  0013أ جري بكتةل أ جور بلغت   29.119عن تسوية وضعية  9101التفتيش واملراقبة برمس س نة 

ثر  .معلية تفتيش ومراقبة 9611اإ

 

مليون  6.61اإىل  9106مليون س نة  9.11أ مثرت لك هذه الإجراءات زتادة ملموسة يف عدد املؤمن هلم، حيث انتقل من وقد 

س نة  %26مقابل  9101س نة  %12، ومن املرتقب يعرف هذا العدد تطورا همام وبلغت نس بة التغطية الاجامتعية 9101س نة 

9111. 

 الصندو  الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتعي 

فرعا، تتوفر عىل فضاء لس تقبال املؤمنني ومنتجي العالج  90يتوفر الصندو  حاليا عىل ش بكة هجوية متكونة من  -

وملعاجلة اخلدمات املتعلقة ابلتأ مني الاجباري ال سايس عن املرض معال مببدأ  القرب وحتسني وجودة الاس تقبال 

يتضمن عدة أ ولوتات من أ مهها  9102-9101ات وقد وضع الصندو  خمططا اسرتاتيجيا مندجما لس نو . واخلدمات

( 11)هجوية اخلدمات اليت يقدهما ملنخرطيه من خالل توس يع قاعدة املدن اليت يغطهيا الصندو  لتصل اإىل س بعني 

 .9191مندوبية س نة 

 املعطيات الرمقية والربامج: ولوج واس تفادة النساء من امحلاية الاجامتعية  

ىل  مليون  6.61عدد مجموع املؤمنني )من بني مجموع مؤمين الصندو  الوطين للضامن الاجامتعي  % 69وصلت نس بة املؤمنات اإ

 (. مؤمن

ىل  عدد مجموع املؤمنني ابلقطاع )من مجموع املؤمنني يف هذا القطاع  % 21يف القطاع الفاليح،  وصلت نس بة املؤمنات اإ

 (.مؤمن 111 916الفاليح 

ىل   :من املس تفيدات النساء، تتوزع عىل الشلك التايل حسب املعاش % 20أ ما املس تفيدات من املعاش، فقد وصلت نسبهتن اإ

 من املس تفيدين الرجال؛ % 12مقابل  % 20مس تفيدة بنس بة  9129: معاش الزمانة -



7 

 

 من املس تفيدين الرجال؛ % 16مقابل  % 01مس تفيدة بنس بة  39290: معاش الش يخوخة  -

 .من املس تفيدين الرجال % 6مقابل  % 21مس تفيدة بنس بة  031911: ش املتوىف عهنممعا -

  9103وابلنس بة ملؤرشات الصندو  الوطين ملنظامت الإحتياط الإجامتعي برمس 

 من مجموع املؤمنني ؛% 62ذكور أ ي  121.311مقابل مؤمنة  211.112 :عدد املؤمنات اللوايت يؤدين اشرتااكت ابلصندو   -

 . ذكور 319.191نساء مقابل  0.062.231: عدد ذوي ارحلقو  -

 .%11،29مليون مس تفيد أ ي  6.192مليون من  0.12(: مؤمنات وذوي ارحلقو )مجموع النساء  -

 

  التشغيل: ابلمتكني الاقتصادي للنساءاخلاصة   املرصودة الربامج 

 7170-7102املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 

  تضم ألابعاد الاقتصادية واملالية واملؤسساتية، مع مراعاة جميع أوجه مقاربة شاملة ومتكاملة

 النقص في التشغيل والفئات املتأثرة بهذا النقص؛

 أبريل  72في " ممكن"تم توقيع ميثاق تنفيذ برنامج : املسؤولية بين الوزارات واملتعددة املستويات

الاقتصاد واملالية ،وزير التربية الوطني والتكوين املنهي  من قبل وزير الداخلية ،و زير 7102

والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشغل والادماج املنهي ؛وكذلك من طرف الاتحاد العام 

 ملقاوالت املغرب وجمعية املجالس الجهوية؛

 كومة اصبح التشغيل مسؤولية مشتركة  تهم الح :وضع التشغيل في صلب السياسات العمومية

وتعتمد هذه املقاربة الجديدة على إشراك جميع  .بأكملها وليس فقط وزارة الشغل والادماج املنهي

القطاعات الوزارية والهيئات املنتخبة لألمة والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص واملجتمع 

 هذا املجال؛املدني مع مراعاة البعد الترابي في تنفيذ جميع املخططات والبرامج والتدابير في 

 توسيع الفئات املستهدفة بسياسة التشغيل: 

 الشباب  حاملي الشواهد الذين هم عرضة للبطالة طويلة الامد ؛•  

 الشباب الذين غادروا املدرسة في وقت مبكر ويواجهون العمل الهش؛• 

 النساء الغير النشيطات و اللواتي يتعرضن للتمييز  في الشغل؛ 

 .الصغيرة جدا والقطاع غير املنظمعمال املقاوالت • 

 ( 7)دعم خلق مناصب الشغل ، ( 0)ترتكز هذه التوجهات على : خمسة توجهات استراتيجية

تعزيز البرامج النشيطة النعاش ( 3.)مالئمة نظام التعليم والتكوين مع احتياجات سوق الشغل

دعم البعد الترابي ( 5)تحسين أداء سوق الشغل وظروف العمل ، ( 4)التشغيل ونظام الوساطة ، 

 للتشغيل؛
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 يتم تقسيم كل من هذه التوجهات إلى سلسلة من إلاجراءات :  حزمة من الاجراءات العملية

العملية،  والتي تشكل عموًما حزمة من حوالي خمسين إجراًء، ومن املحتمل أن يتم تطبيق الكثير 

منها على املستوى الترابي ، سيتم تنفيذ ما ال يقل عن عشرين من بينها ،من الاجراءات ذات 

 ؛(انظر الجدول أدناه) 7102ألاولوية، قبل نهاية سنة  

 العمل على توسيع ( 0)، إلى  7170-7102ترمي ،خالل الفترة  ألاهداف التي حددها هذا املخطط

في الاستراتيجيات واملخططات  0.711.111إمكانات خلق مناصب وفرص الشغل املقدرة ب

ج أكثر دعم ادما( 3)باحثا عن عمل ؛  0،011،111تحسين قابلية التشغيل لدى ( 7)القطاعية،

مواكبة حاملي املشاريع في خلق ما يفوق (4)باحثا عن عمل بالعمل املأجور؛  511،111من 

 .٪44والحفاظ على معدل نشاط أعلى من ( 5)وحدة اقتصادية صغيرة؛  71.111

 حصيلة برامج التشغيل 

 برنامج ادماج

شخصا  24.544إلى حدود نهاية شهر نونبر ، 2018 بلغ عدد املستفيدين من برنامج ادماج لسنة 

منهم، ويهدف البرنامج إلى تطوير املوارد البشرية للمقاولة من خالل  42%شكلت النساء نسبة 

تحسين تأطيرها والى تشجيع تشغيل الخريجين الشباب الباحثين عن شغل إلدماجهم في الحياة 

 .العملية

 

 
 

 

نهاية  2017 016 2 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
نونبر 
2018 

32 880 
40 160 

47 036 
52 257 55 881 58 740 55 399 56 716 

63 143 
70 123 

75 613 

89 077 
94 566 

 "إدماج"تطور عدد المستفيدين من برنامج  

 إناث
49%  

 ذكور
51%  

 التوزيع حسب النوع
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 عقود إدماج عقود غير محددة المدة عقود محددة المدة

 اإلناث
40%  

 اإلناث
32%  

 اإلناث
53%  

 الذكور
60%  

 الذكور
68%  

 الذكور
47%  

 و نوعية عقد العمل التوزيع حسب النوع

 الباك

 التكوين المهني

 التعليم العالي

 اإلناث
53%  

 اإلناث
43%  

 اإلناث
57%  

 الذكور
47%  

 الذكور
57%  

 الذكور
43%  

الشهادة التوزيع حسب النوع و  

 الصناعة

 البناء

 الخدمات

 الفندقة

الفالحة 
 …والصيد 

 التعليم

58% 

14% 

41% 

33% 

35% 

80% 

42% 

86% 

59% 

67% 

65% 

20% 

 الذكور اإلناث

 التوزيع حسب النوع و القطاع

50% 

48% 

25% 

23% 

66% 

33% 

29% 

39% 

53% 

59% 

37% 

39% 

50% 

52% 

75% 

77% 

34% 

67% 

71% 

61% 

47% 

41% 

63% 

61% 

 بني مالل خنيفرة

 الدار البيضاء سطات

 الداخلة واد الذهب

 درعة تافياللت

 فاس مكناس

 كلميم واد نون

 العيون الساقية الحمراء

 مراكش آسفي

 الشرق

 الرباط سال القنيطرة

 سوس ماسة

 طنجة تطوان الحسيمة

 الذكور اإلناث

 التوزيع حسب النوع و الجهة
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نهاية  2017 016 2 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
نونبر 
2018 

9 502 
11 601 

14 033 14 902 
19 040 18 313 18 658 18 390 

15 171 16 542 
18 612 

24 322 

 "تأهيل"تطور عدد المستفيدين من برنامج  

 التشغيل بالخارج 

 25%مستفيد في إطار التشغيل بالخارج ،  05.277من مجموع 

 .منهم من النساء

 

 

 برنامج تحفيز

إدخال  7102برسم القانون املالي " تحفيز"عرف برنامج 

مجموعة من التعديالت بهدف الرفع من جاذبيته، حيث انتقل 

 01عدد الباحثين عن شغل املستفيدين من املزايا املمنوحة إلى 

، كما تم تمديد فترة الاستفادة من هذا البرنامج 5أجراء بدل 

، باإلضافة إلى إدماج 7177التحفيزي إلى غاية نهاية دجنبر 

التعاونيات ضمن  املؤسسا ت املستفيدة من البرنامج على غرار 

 5.343املقاوالت والجمعيات حديثة النشأة وقد استفاد حوالي 

، 7102بر باحث عن شغل من البرنامج الى حدود شهر نوفم

 .منهم من النساء 32%

 برنامج تأهيل

يهددددف البرندددامج الدددى تحسدددين قابليدددة التشدددغيل لددددى البددداحثين عدددن شدددغل حددداملي الشدددهادات، عبدددر اكتسددداب املدددؤهالت 

    : ثالثة أنواع من التكوينات  "تأهيلبرنامج  يتضمنو  .محددة أو متاحةاملهنية لشغل مناصب عمل 

  التشغيل؛التكوين التعاقدي من أجل 

 التكوين التأهيلي أو التحويلي؛ 

 التكوين لفائدة القطاعات الواعدة. 

منهم من النساء في  %41باحثا عن شغل  74.377الى حدود شهر نونبر ،   7102استفاد من البرنامج برسم سنة 

  .إطار التكوين التعاقدي من أجل التشغيل

 إناث
95%  

 ذكور
5%  

 حسب النوع

 اإلناث
37%  

 الذكور
63%  

 التوزيع حسب النوع

 اإلناث
60% 

 الذكور
40% 

  التوزيع حسب النوع
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 برنامج التشغيل الذاتي

شخصا وإحداث  00011، تمت مواكبة 7102إلى نهاية شهر نونبر " التشغيل الذاتي"انطالق برنامج منذ 

 . منصب شغل 71.675مقاولة صغيرة جدا أو نشاط مدر للدخل مكنت من توفير  01001

حامل مشروع كما تم إحداث خالل نفس الفترة  7520، تمت مواكبة (7102نونبر ) 7102وبرسم  سنة 

وقد بلغت نسبة . منصب شغل 3224صغيرة جدا أو نشاط مدر للدخل ساهمت في احداث  مقاولة 0072

سنة  %72مقابل  % 01، 7102اشهر من  00النساء املستفيدات من املواكبة في اطار هذا البرنامج خالل 

 .7104سنة   %75و   7102

 

 

 برامج التعاون الدولي 

  الذي  يرمي الى تعزيز ودعم التمكين الاقتصادي للنساء من   ،7170-7102"من أجلك"برنامج

خالل التحسين الكمي  والكيفي   للمقاولة ا لنسائية وقابلية التشغيل لدى النساء سواء تعلق الامر 

الراغبات في ولوج عالم املقاولة ( الحاصالت على الشهادات أو بدون شواهد) بنساء حامالت املشاريع 

نشاطا بالقطاع غير املهيكل  و النساء رئيسات  مقاوالت الراغبات  في تطوير أو بنساء يمارسن 

 (.تعاونيات)مشاريعهن وكذا النساء اللواتي  يمارسن أنشطة اجتماعية أو تضامنية 

 (7106شتنبر  01منذ الانطالقة الى غاية )  :الحصيلة الكمية

 ؛(% 45بمعدل) مقاولة تم انشاءها من قبل شركاء البرنامج   -

 ؛(%221بمعدل ) تعاونية تم انشاءها 054 -

نشاط غير مهيكل تم تحويله الى النظام  005مقاولة  تم خلقها في اطار املقاول الذاتي و  502  -

 ؛(%23بمعدل ) املهيكل

 من النساء استفدن من تكوين في مجال التعلم الالكتروني؛ 3140 -

 ؛(% 50بمعدل ) لمن النساء تم تكوينهم في مجال تحسين قابلية التشغي 720 -

 ؛( %012بمعدل) منصب شغل تم احداثها في اطار هذا البرنامج 0323 -

 نساء شاركن في ورشات التحسيس حول املقاولة؛ 0544تم اطالعهم على البرنامج و  33.512 -

3879 

1578 

7901 

5252 
3695 

2728 

1202 1408 
1891 

1904 
2425 2571

نهاية  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
نونبر 
2018 

 تطور عدد حاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم

 اإلناث
30% 

 الذكور
70% 

  التوزيع حسب النوع
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حاملي  0.042و(  %044بمعدل) تم تكوينهم في مجال تطوير القدرات املقاوالتية  3.032 -

 ؛( %22بمعدل) املشاريع استفدن من املصاحبة البعدية للمشروع 

 ؛( %27بمعدل) من النساء استفدن من املصاحبة ما بعد الاحداث  224 -

 استفدن من املصاحبة فيما يخص بالتسويق؛ 0.045 -

 ؛(٪23معدل )مقاولة نسائية حاضنة  074 -

 ؛(٪733از معدل إلانج)حاضنة تم انشائها ومواكبتها 71 -

 (.٪ 22معدل إلانجاز )زائر لتكنولوجية املعلومات والاتصال للبرنامج 227.023 -

 :الحصيلة النوعية

تطوير نظام معلومات مخصص للتشغيل الذاتي لحساب الوكالة الوطنية النعاش التشغيل  -

 .والكفاءات

 .تطوير عروض خدمات مخصصة لحاملي املشاريع ذوي مستوى دراس ي ضعيف -

وكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات لتطوير وتنفيذ منهجية التشخيص مواكبة ال -

 .الاقليمي

 .تطوير فيديوهات لفائدة التشغيل الذاتي -

 .إنشاء حاضنات املقاوالت -

 .إنشاء مراكز تطوير املهارات -

 .START-UP))تنظيم  لقاءات لتعزيز روح املبادرة املقاوالتية  -

اتفاقية  شراكة و خلق  02التوقيع على ) الاقليمين للبرنامجتسيير تشاركي و متعدد الشركاء  -

 ...(وحدة لتدبير البرنامج 02

  الشباب في العمل"مشروع" 

الذي ينجز في اطار شراكة بين وزارة الشغل و " الشباب يعمل"تواصل العمل بمشروع  7102خالل سنة 

و للتذكير، فقد انطلق . الدولية الكنديةالادماج املنهي ومكتب العمل الدولي وبتمويل من  وزارة الشؤون 

خاصا بمسالة  ويولي هذا املشروع اهتماما .7106غاية يونيو وامتد العمل به الى   7107هذا البرنامج في 

املساواة بين الجنسين ويضع املرأة في صلب اهتمامته وحدد اهدافا ومؤشرات خاصة  بالنساء في جميع 

مجاالت تدخله، بل واهتم كذلك بجانب البحث العلمي في مجال ولوج املراة لعالم املقاولة من خالل 

 . انجاز دراسة وطنية حول  تطوير املقاوالت النسائية باملغرب
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 :7106حصيلة البرنامج منذ انطالقته الى غاية يونيو 

 باملائة من النساء؛ 47منهم  CLE""فهم املقاولة" من تكوين  000121استفادة  -

منهم أساتذة جامعيين ومكونين تابعين ملكتب التكوين ( كهدف مسطر  301من أصل ) 302تكوين  -

تم اعتمادهم كميسرين  43من أصل منهم  42، "فهم املقاولة" املنهي وانعاش الشغل في مجال 

 وطنيين؛

توصية ، وضع  لها اطارا مرجعيا  تمت  74انجاز دراسة حول تنمية املقاولة النسائية  انبتقت عنها   -

وتم ادراجه في الخطة الحكومية   7102ماي  05املصاقة عليه خالل ندوة نظمت لهذا الغرض  في  

 ".7اكرام "للمساواة 

 .ة للنساء  املقاوالت   بجميع جهات املغرب في املجال التدبيري والقياديجمعي 05تعزيز قدرات   -

دعم تقني  الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات  فى وضع عرض خدمات خاص لفئة  -

كما تم   .(مستفيد7382 )وكاالت 2الباحثين عن عمل غير الحاملين للشاهدات جرى تجريبه ب

 .تشغيل الذاتي لنفس الفئةوضع عرض للخدمات املتعلقة بال

 باملائة من النساء؛ 44شاب بسوق الشغل منهم  7720ادماج  -

التعليم "اعتماد املؤسسة املغربية للتربية املالية  التابعة لبنك املغرب ألية  منظمة العمل الدولية  -

 ..املائةب 27في مجال التربية املالية استحودت النساء بخصة الاسد بنسبة  23252وتكوين "  املالي

 .درهم الحداث تعاونيات ومقاوالت صغيرة جدا 21.111مشروع لفائدة الشباب في حدود 05تمويل 
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 دور نظم امحلاية الاجامتعية والولوج للخدمات العمومية والبنيات املس تدامة  .6

 يف تقليص الفقر خاصة دلى النساء 

  ىل عدد مجموع )من بني مجموع مؤمين الصندو  الوطين للضامن الاجامتعي  % 69وصلت نس بة املؤمنات اإ

 (. مليون مؤمن 6.61املؤمنني 

  ىل عدد مجموع )من مجموع املؤمنني يف هذا القطاع  % 21يف القطاع الفاليح،  وصلت نس بة املؤمنات اإ

 (.مؤمن 111 916املؤمنني ابلقطاع الفاليح 

 

 يف المتكني الاقتصادي للنساء 

ىل   :من املس تفيدات النساء، تتوزع عىل الشلك التايل حسب املعاش % 20أ ما املس تفيدات من املعاش، فقد وصلت نسبهتن اإ

 من املس تفيدين الرجال؛ % 12مقابل  % 20مس تفيدة بنس بة  9129: معاش الزمانة -

 من املس تفيدين الرجال؛ % 16مقابل  % 01مس تفيدة بنس بة  39290: معاش الش يخوخة  -

 .من املس تفيدين الرجال % 6مقابل  % 21مس تفيدة بنس بة  031911: ش املتوىف عهنممعا -

  9103وابلنس بة ملؤرشات الصندو  الوطين ملنظامت الإحتياط الإجامتعي برمس 

 من مجموع املؤمنني ؛% 62ذكور أ ي  121.311مقابل مؤمنة  211.112 :عدد املؤمنات اللوايت يؤدين اشرتااكت ابلصندو   -

 . ذكور 319.191نساء مقابل  0.062.231: عدد ذوي ارحلقو  -

 .%11،29مليون مس تفيد أ ي  6.192مليون من  0.12(: مؤمنات وذوي ارحلقو )مجموع النساء  -
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 أ وجه المتيزي والتفاواتت بني اجلنسني يف الاس تفادة من امحلاية الاجامتعية  .2

للمرأ ة، املتحدة بدمع من هيئة ال مم  ، 9102و  9109خالل الفرتة املمتدة بني   أ جنزت وزارة التشغيل والشؤون الاجامتعية

ىل الوقوف عىل العراقيل ". حتسني معرفة نظام امحلاية الاجامتعية حسب النوع الاجامتعي"دراسة حول  هتدف هذه ادلراسة اإ

لول املناس بة اليت تضمن لها الاس تفادة من حقوقها اليت حتول دون متكني املرأ ة من امحلاية الاجامتعية، وذكل من أ جل اقرتاح ارحل

 . الاجامتعية

والقانوين للحامية الاجامتعية أ نه ل يشلك مصدرا مبارشا للمتيزي  خلصت هذه ادلراسة من خالل التحليل لالإطار املؤسسايت

ب كوهنم اتبعني للوظيفة حس ،هممة بني أ جراء اجلنسني فروقاحسب النوع الاجامتعي وأ ن تعدديته تُكرس يف مقابل ذكل 

 . لقانون اخلاصني خاضعني لأ و ملشغل وفروعهاالعمومية والهيئات وامجلاعات التابعة لدلوةل 

داخل نفس الفئات من العامل فامي خيص الاس تفادة من بعض اخلدمات اليت ختولها هلم أ نظمة ابل ساس تفاواتت ال وترتبط بعض 

اخلاضعني لنظام الضامن  ال جراءوخنص ابذلكر هنا، . ال نشطة اليت يقومون هباجامتعي نتيةة لطبيعة وخصائص الاالضامن 

بسبب الترصحي هبم . امحلاية الاجامتعية بشلك لكي أ و جزيئهلم وضعيهتم الاس تفادة من خدمات ل الاجامتعي اذلين ل ختو 

وقد يتعلق ال مر . يس توفوا رشوط التدريب املطلوبة لالس تفادة من اخلدماتيف هذا النظام، وهبذا ل غري منتظمة ومسامههتم ال

زاء الصندو  الوطين ل متكهنم من أ ساسا بعامل يف وضعية هشة حمكوم علهيم بقبول القيام بأ عامل غري مس تقرة  تسوية وضعيهتم اإ

 .من طرف مشغلهيم للضامن الاجامتعي، أ و اذلين مه حضاتا معليات غش

تربية ال طفال، العناية )لنساء غري النش يطات اللوايت يكرسن أ نفسهن للقيام بأ نشطة غري جتارية ذات طابع عائيل تظل نس بة او 

نس بة كبرية للغاية، وكذا نس بة املساعدات ( ...ابل شخاص املس نني أ و اذلين مه من ذوي الاحتياجات اخلاصة، ال عامل املزنلية

طار العائةل دون ارحلصول عىل أ جر يف مقابل ذكلالعائليات اللوايت يشاركن يف النشاط الا وبصفة عامة، تس متر . قتصادي يف اإ

عاقة مسارهن املهين، وهو ما ينعكس عىل أ جورهن واس تفادهتن  املسؤوليات العائلية يف التأ ثري بقوة عىل النساء أ ساسا ويف اإ

ن التعويضات الاجامتعية بصفهتن من ذوي حقو  ابس تثناء اس تفادهتن م .الفعلية من ارحلقو  دلى هيئات التغطية الاجامتعية

 . املؤمن

يف جمال امحلاية الاجامتعية يَنتج بصفة خاصة عن الولوج غري ومن املالحظ أ ن الاس تفادة الضعيفة للنساء من اخلدمات املقدمة 

ىل الشغل اذلي حيظى ابمحلاية، املقترص عىل النساء يف أ نشطة ذات تأ هيل ضعيف وذات قمي واس مترار هذه . ة حمدودةاملتاكئف اإ

ىل التغطية الاجامتعية . الوضعية يثري التحدي ال كرب للتقاعد اعتبارا للتحولت ادلميوغرافية والاجامتعية وضعف ولوج النساء اإ

ىل ضيق حقل التغطية فاإن لك صناديق التقاعد تتأ ثر بتدهور العالقة ادلميوغرافية بني املسامهني وأ حص اب وارحلال أ نه ابلإضافة اإ

ىل التفامق حتت تأ ثري انتقال دميوغرايف تزداد فيه حصة ال شخاص املس نني بشلك  بة عىل هذا النحو جعزا مييل اإ املعاشات مسب ِّ

 . متواصل

ويف هذه ارحلاةل، يتعلق ال مر ابلنس بة للمرشع، . وضع العامل العَرضي ِّني يف سو  الشغل املغربية الغالب النساء يقابل وضع

ويبدو أ ن العائق يمكن هنا . ساعات يف ال س بوع رحلساب نفس املشغل أ و جملموعة من املشغلني 01قل من بأ شخاص يعملون أ  

افر عدم ظويت. يف صعوابت حتديد هؤلء املشغلني وتدبري مساهامت متواضعة من دلن هؤلء ومن دلن الهيئة عىل حد سواء

مع قةل املساهامت املعنية، وهو ال مر اذلي يثري نفس نوع املعيقات  اس تقرار الشغل وصعوابت تتبُّع تدبري التقييدات املرتبطة به،
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اخلاص ابملساعدين العائليني اذلين مه فقراء يف  الاطارول خيتلف ذكل عن وضعية ال شخاص اذلين يش تغلون يف . والتساؤلت

الوجود املفرط للنساء مضن العامل غري أ ن كام . غالبيهتم ويتكونون يف ثالثة أ رابع مهنم من النساء اللوايت أ غلهبن نساء قروتات

ىل الإ  املأ جورين، مكساعدات عائليات أ و غري نش يطات عىل وجه اخلصوص من التغطية الاجامتعية أ كرث مما  ءقصايعرضهن اإ

 . يتعرض هل الرجال

 التحدتات الكفيةل جبعل امحلاية الاجامتعية أ لية تدمج مبدأ  املساواة وحقو  الإنسان .1

جيايب يف تدعمي واس تقرار  الاجامتعية أ حد أ مه ال ليات اليت تسامه تعترب امحلاية قرار  السمل الاجامتعيبشلك اإ ساواة امل  ويف تعزيز اإ

ىل كام  ،الاجامتعية وحقو  الإنسان تعترب من أ مه راكئز العمل الالئق لكوهنا تضمن امحلاية للطبقة العامةل وتسهل الولوج اإ

عىل مواهجة خمتلف التحدتات اليت تواجه املواطنني من خالل ضامن تغطية مندجمة ضد حبيث تساعد ، اخلدمات الاجامتعية

ىل املسامهة يف تدعمي  اخملاطر الاجامتعية، وخصوصا املرض والش يخوخة والعجز وحوادث الشغل وفقدان الشغل، ابلإضافة اإ

 .  ئليةالتعويضات العاالاس تفادة من القدرة الرشائية للمؤمنني الاجامتعيني من خالل 

 

ىل تعدد برامج امحلاية الاجامتعية بصفة عامة وعدم التنس يق والانسةام بيهنا و تعدد املتدخلني صدار منشور  مت وابلنظر اإ اإ

رساء قواعد لقيادهتا صالح وحاكمة منظومة امحلاية الاجامتعية يتعلق ابإ  9101مارس  61الس يد رئيس ارحلكومة بتارخي  ابملغرب واإ

ير س ياسة مندجمة وموحدة للحامية الاجامتعية، مع تتبعها وتقيميها بشلك منتظم عىل املس توى املايل وغري حاكمهتا يف أ فق تطو و 

 . املايل

 

ابلإضافة اإىل ضامن تاكمل وتناسق خمتلف أ ليات امحلاية الاجامتعية وتوس يع التغطية الصحية الاساس ية يف أ فق تعمميها لتشمل 

تعممي نظام املساعدة الطبية، تقيمي نظام الاس هتداف )مجيع الفئات الاجامتعية، مع حتسني التغطية لفائدة الفئات الهشة واملعوزة 

صالح التغطية ووضع أ لية مالمئة لمتوي ل النظام، مالمئة بني العرض والطلب فامي خيص العالجات وضامن جودهتا، وتطوير واإ

الصحية ال ساس ية لتشمل و   الاجامتعيةالصحية ال ساس ية مبا فهيا التأ مني الإجباري الاسايس عن املرض وتوس يع التغطية 

حماربة ظاهرة المتلص من الالزتامات وكذا  (.ون نشاطا خاصااملهنيني والعامل املس تقلني وال شخاص غري ال جراء اذلين يزاول

العمل عىل تقوية الرتسانة و لتغطية الاجامتعية الاجامتعية يف جمال الضامن الاجامتعي ومتكني العامل ال جراء من الاس تفادة من ا

 .لضامن الاجامتعياني اجلاري هبا العمل يف جمال ناو قالالقانونية وجعلها أ كرث ردعا هبدف احرتام مقتضيات 

 

ادلمع العمويم املرشوط وغري املرشوط املوجه للفئات املعوزة والهشة، و ويبقى الهدف املتوىخ تطوير جمال الهندسة الاجامتعية 

وحتسني عرض وجودة اخلدمات الاجامتعية للقرب وفق معايري وطنية حمددة مع العمل عىل تطويرها وتدعمي املوارد البرشية 

 .املعنية هبا


