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  عامــة مـقـدمـــة

النقاشات الدولية حول أهداف التنمية ملا بعد سنة  مسلسلفي سياق  2016يندرج إعداد تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة 

. وقد عبرت املجموعة الدولية عن إرادة قوية لتطوير نماذج جديدة للتنمية البشرية ترتكز على أسس جديدة تراعي احترام 2015

 الشامل.و مبادئ النمو  نصافاإل ية وتعزز سنسانالكرامة اإل

التي تحتل فيها قضية النوع  سنسانة، تم اعتماد بشكل واضح املقاربة املبنية على حقوق اإلوفي خضم هذه املقاربات الجديد

ضرورة تعبئة  إلىمن خالل املتطلبات االقتصادية املوجهة و االجتماعي مكانة محورية سواء من منظور االعتبارات األخالقية أ

 للرفاهية والتقدم.مجمل إمكانيات النساء وكذا قدراتهن في تعزيز املسارات الجديدة 

معنى كامل للتحوالت االقتصادية  عطاءواملبادئ الديمقراطية من الشروط األساسية إل  سنسانيعتبر احترام حقوق اإلو 

ا إنصافية، وذلك بهدف بناء "العالم الجديد الذي نريد" على قاعدة متينة أكثر سنسانلإل ةل جديدامآواالجتماعية ولترسيخ 

 واستدامة.

أصبحت أمرا ملحا وتستدعي وضع أهداف ذات  سنسانة السياسات العمومية على قاعدة مرجعية لحقوق اإلبلور  إعادةإن 

 دماجأولوية، خاصة في مجال تقليص التفاوتات االجتماعية واملجالية. ويجب أن تعطي هذه األهداف األفضلية ملنطق اإل 

تكون  ا االتجاه، تتجلى ضرورة وضع أنظمة للتقييم واملتابعةواملساءلة خدمة آلليات الديمقراطية التشاركية. وفي هذ شرا واإل 

 على معطيات مضبوطة.  ستندةغنية باملؤشرات املركبة والحساسة للنوع االجتماعي ومقروءة بشكل واضح وم

 أجل، كآلية لتدبير الشأن العمومي من سنسانمن منظور حقوق اإلتماما لهذه املتطلبات وتستجيب ميزانية النوع االجتماعي 

 إطارفي  سنسان. وترتكز منهجيتها على تقديم ما تم إنجازه في مجال حقوق اإلسنسانتحقيق املساواة واالحترام الفعلي لحقوق اإل

. وترتكز املقاربة سنسانتفعيل السياسات العمومية. وتجمع بين مقاربتين، األولى مرتبطة ببعد النوع االجتماعي والثانية بحقوق اإل

الحاجيات  إلىعن الفعالية والنجاعة املثلى للسياسات العمومية لتحقيق نتائج أكثر تنسيقا واستهدافا بالنظر األولى على البحث 

بلورة منطق وأهداف املخططات والسياسات العمومية في  إعادة إلىاملقاربة الثانية و املتباينة ملختلف شرائح الساكنة. كما تدع

 صوص عليها في االتفاقيات الدولية ذات الصلة.اتجاه احترام أكبر للحقوق والواجبات املن

املشاركين في  إلىوتظهر أهمية ميزانية النوع االجتماعي في الخطاب امللكي الذي وجهه صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

 بمراكش:  2014املنعقد شهر نونبر  سنساناملنتدى العالمي الثاسني لحقوق اإل

ى مراكش ملوضوع املساواة واملناصفة، كأحد املحاور الرئيسة املطروحة للنقاش. وإننا "وفي هذا الصدد، ننوه باختيار منتد

على يقين بأن النقاش وتبادل الرؤى فيما بينكم، خالل هذا امللتقى، سيشكل إسهاما نوعيا وهاما في املسار التقييمي الجاري 

 حاليا على الصعيد الدولي.

الرئيسية لسياساته العمومية، السيما من خالل اعتماد ميزانيات تأخذ بعين  إن املغرب يعتبر هذه املسألة من املحاور 

االعتبار البعد الخاص بالنوع. وهي نفس املقاربة التي أقرتها األمم املتحدة كآلية رائدة. كما أننا نعرف أن أمامنا الكثير مما 

 .. "..ينبغي القيام به
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 ة وتوجيها مهما ملواكبة مختلف أوراش اإلصالح ببالدنا، سواء املشاريع التيوقد شكلت هذه الرسالة امللكية خارطة طريق واضح

 املشاريع املستقبلية.و في طور اإلنجاز أ هي

وفي وقت تتطلب فيه سياسات التنمية االعتماد على منطق القرب في التعاطي مع االحتياجات املتباينة للسكان، وفي ظل  وهكذا،

 إلىسياس ي واملؤسساتي ببالدنا، فإن املقاربات الجهوية للتنمية تدعو، أكثر من أي وقت مض ى، املشهد ال املوسعة تصدر الجهوية

. وقد بات ذلك ممكنا مع في ترابطاتها وشموليتها سنسانملستوى ولوج املواطنات واملواطنين ملختلف أجيال حقوق اإل مناسبتقييم 

والذي يضع مجموعة من اآلليات لتدبير التنمية  2015الل سنة ملالية خاقانون لاعتماد املغرب للقانون التنظيمي الجديد 

املرتكزة على القرب، بهدف تحقيق التنمية والرفاهية للمواطنات واملواطنين، كما تمكن هذه اآللية من إرساء مبدأ املساءلة التي 

 تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي.

، فضال عن أهميتها العملية، توجهها املؤسس سنساناعي من منظور حقوق اإلميزانية النوع االجتم كرست، طاراإل وفي هذا 

ديمقراطية تشاركية  إطاربدون تمييز في  سنسانتحقيق التمتع الفعلي بمختلف أجيال حقوق اإل وللسياسات العمومية نح

 ية. سنسانمحترمة للكرامة اإل

الجهود املبذولة إلثراء  رصدل 2016ية النوع االجتماعي وعلى ضوء هذه التطورات، تم تخصيص الجزء األول من تقرير ميزان

التزامات املغرب تجاه آليات األمم املتحدة املتعلقة بحماية اسنسجاما مع الترسانة القانونية والتشريعية والتنظيمية واملؤسساتية 

 . دستور البالد، خاصة من منظور مبدأ املساواة بين الجنسين املتضمن في سنسانحقوق اإل

والسبل الكفيلة بتحسين  لط الجزء الثاسني من هذه النسخة الضوء على الوضعية الراهنة والتحديات التي يجب مواجهتهاويس

البرمجة والتخطيط لضمان التمتع الفعلي للنساء والرجال باألجيال الثالثة من الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية والبيئية

نجاعة تطلبات الالعملي مل تكريسللالهادف تفعيل القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية مسلسل اهتمام خاص ب أعطيوقد 

 .بين الجنسينوخاصة واملساواة  نصافواإل  دماجواملساءلة وجعل السياسات العمومية أكثر اهتماما بقضايا القرب واإل 

مستوى جديد في مجال تدبير الشأن العام أكثر مالءمة  إلىانتقال بالدنا  الطبعة الحادية عشرة لتقرير النوع االجتماعي تكرسو 

 لقضية املساواة بين الجنسين مكانة بارزة. والذي أولى 2011لالزدهار والطموح الديمقراطي الذي دشنه دستور 
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I .أهم لبيئية: الولوج املتساوي والعادل للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وا

 التقدم فرصات و نجاز اإل 
 

 نحو مالءمة اإلطار التشريعي واملؤسساتي الوطني مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان : الوضعية الراهنة .1

عل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق بجأكد الدستور الجديد في ديبلجته على التزام اململكة املغربية "

ستور، وقوانين اململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور سنشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة أحكام الد

هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقة". وهكذا، فإن دسترة سمو املعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية، جعلت 

التشريعات الوطنية مع املعايير الدولية في مجال حقوق اإلسنسان واآلليات املسطرية بالدنا تنخرط في دينامية متواصلة ملالءمة 

 لتنفيذها.

وفي هذا اإلطار، تستدعي مالءمة التشريعات الوطنية مع املعايير الدولية في مجال حقوق اإلسنسان مساهمة كل الفاعلين، 

 مع املدسني.خصوصا، املؤسسات الدستورية والهيئات الوزارية والبرملان واملجت

 اإلطار التشريعي والتنظيمي: ضرورة تسريع الجهود املتواصلة للمالءمة مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان .1.1

حسب االعالن العالمي لحقوق االسنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

كل أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكولها االختياري وبرنامج عمل بيكين ومعاهدة  اتفاقية القضاء علىواالجتماعية والثقافية و 

حقوق الطفل واإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها االختياري...( وبناء كذلك على مقتضيات 

ام والتصديق على باقي األليات الدولية لحقوق ، يواصل املغرب بذل املزيد من الجهود بهدف االنضم2011الدستور املغربي لسنة 

 االسنسان وكذا مالءمة التشريعات الوطنية مع هذه اآلليات.

املتعلق باملوافقة على البروتوكول االختياري امللحق  125/12على القانون رقم  20151وفي هذا الصدد، صادق البرملان في يوليوز 

املرأة. ويرمي البروتوكول إلى تمكين الدول األعضاء من االعتراف بصالحية لجنة  باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

القضاء على التمييز ضد املرأة للبت في التبريرات املقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لوالية الدولة الطرف والذين 

 .ميع أشكال التمييز ضد املرأةيدعون أنهم ضحايا ألي من الحقوق املنصوص عليها في اتفاقية القضاء على ج

كما باشر املغرب مسطرة املصادقة على البروتوكول االختياري الثالث لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل املتعلق بوضع مسطرة 

تقديم البالغات تزامنا مع االرادة امللكية التي أكدت على استعداد املغرب للمصادقة على هذا البروتوكول وذلك خالل افتتاح 

 .2014املنتدى العالمي لحقوق اإلسنسان املنعقد بمراكش في نونبر 

وضع العديد من القوانين للنقاش واملصادقة.  2015وبهدف مواكبة املعايير الدولية للنهوض بحقوق اإلسنسان، تم خالل سنة 

 ويتعلق األمر على الخصوص بـ :

  ظيمي الجديد لقانون املالية بعد إدماج مالحظات على مشروع القانون التن 2015موافقة املجلس الدستوري في ماي

املجلس. ويعتبر هذا القانون نتيجة للجهود املبذولة وااللتزام بتعميم اعتماد مقاربة النوع االجتماعي باملغرب. وهكذا، فإن 

لوزارية وفي مسلسل مقاربة النوع االجتماعي في برمجة القطاعات ااملوافقة على قانون تنظيمي لقانون املالية يؤسس إلدماج 

 التتبع والتقييم يضع املغرب في مركز الصدارة في هذا املجال.

  بشأن إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال  14-78على مشروع قانون رقم  2015موافقة املجلس الحكومي في مارس

باملساواة بين الجنسين وخصوصا  التمييز. ويهدف هذا املشروع، التي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الدستور املتعلقة

                                                 
1

 2015غشت  17صدر القانون بالجريدة الرسمية في  
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. وستتكلف لجنة 171من الدستور، ويرمي إلى تحديد صالحيات الهيئة وآليات عملها وفقا ملقتضيات املادة  164و 19املادتين 

 وزارية بدراسة وإدماج التعديالت املقدمة من قبل كل القطاعات الوزارية على املشروع.

على مشروع قانون بشأن إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفل. ويهدف هذا  2015موافقة املجلس الحكومي في شتنبر 

من الدستور، إلى وضع أسس مجتمع متجاسنس ومتضامن، حيث يتمتع  171و 169املشروع، الذي تم إعداده وفق املادتين 

حياة كريمة لجميع  أسسإلى وضع الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية باإلضافة 

أفراد املجتمع. كما يرمي املشروع إلى ضمان الحماية القانونية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة بهدف ضمان وحدتها 

 وتماسكها.
 

 مؤسسات الديمقراطية التشاركية : أرضية اقتراحية للنهوض باملساواة بين الجنسين  .2

انونية الوطنية بنصوص تهم تعزيز حماية حقوق املواطنات واملواطنين مواصلة الجهود رافق اإلثراء املستمر للترسانة الق

املبذولة، من قبل الهيئات التي تم إحداثها أو تعزيز صالحياتها في الدستور، لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية 

 ذا املجال.والجماعية للمواطنين وعلى كرامتهم، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية في ه

 تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان تحت الرعاية السامية لجاللة امللك .1.2

 7.000بمشاركة حوالي  2014نونبر  30إلى  27اسنعقدت أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق االسنسان بمراكش من 

والدولية، ووكاالت األمم املتحدة، والحكومات، واملؤسسات الوطنية بلدا يمثلون جمعيات املجتمع املدسني الوطنية  95شخص من 

لحقوق اإلسنسان، والتجمعات املهنية، وكذا القادة السياسيين والفاعلين الدوليين في مجال التنمية وحقوق اإلسنسان والنقابات 

 واملقاوالت.

جاللته لخطاب للمنتدى أكد فيه التزام املغرب القوي  وقد تميز هذا املنتدى املنظم تحت الرعاية السامية لجاللة امللك بتوجيه

باحترام حقوق اإلسنسان ودعوة املنتظم الدولي واملدافعين عن حقوق اإلسنسان إلى مراعاة اإلشكاليات الجديدة في هذا املجال مع 

 االستمرار في االهتمام باألجيال األخرى من حقوق اإلسنسان.

الوطني لحقوق اإلسنسان في تنظيمه، من مناقشة قضايا مهمة تخص أساسا حقوق ومكن هذا املنتدى، الذي ساهم املجلس 

النساء واالطفال واألشخاص في وضعية إعاقة، باإلضافة إلى قضايا أخرى عالقة منذ منتدى فيينا لحقوق اإلسنسان وكذا قضايا 

 مرتبطة باألجيال الجديدة لحقوق اإلسنسان.

، فقد شكل املنتدى أرضية ’ا املنتدى. وبالنظر إلى أهمية املواضيع املطروحةموضوع خالل هذ 100وتمت معالجة أكثر من 

 . 2015مناسبة لتعميق النقاش حول خطة عمل األمم املتحدة حول رؤية التنمية ملا بعد 

ال ومكنت أشغال املنتدى من بلورة فضاء عالمي للحوار بهدف االستجابة لتطلعات الشعوب في مجال احترام كرامتهم وفي مج

 تحقيق العدل واملساواة.

وتمت، على الخصوص، مناقشة أربع مواضيع كبرى من خالل ورشات واجتماعات عقدت على هامش أشغال املنتدى، والتي 

 كانت موضوع تقارير تحليلية تضمنت توصيات واقتراحات عملية.

حول حقوق النساء وذلك  20عمل بكين +وقد ساهم منتدى مراكش بشكل كبير في التحضير للذكرى العشرين إلعالن برنامج ال

عبر تسع ورشات موضوعاتية تهم اإلشكاالت املرتبطة باملناصفة واملساواة والعنف على أساس النوع االجتماعي والقيادة 

 النسائية...

، دعت األطراف . وفي هذا اإلطار2015كما ساهم املشاركون في أشغال هذا املنتدى في إغناء النقاش حول أهداف التنمية ملا بعد 

الفاعلة في هذا الورش العالمي إلى تقييم درجة بلوغ أهداف األلفية للتنمية وتحديد أهداف جديدة قائمة على التنمية املستدامة 

 مع إدماج مقاربة حقوق اإلسنسان. 
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امة دولية جديدة في كما كانت قضايا الهجرة حاضرة بقوة في أشغال الدورة الثانية من املنتدى. وتمحورت حول ضرورة وضع حك

 مجال تدبير الهجرة بين البلدان وكذا حقوق الالجئين.

وقبل بضع شهور من افتتاح الدورة الواحدة والعشرون للمؤتمر الدولي حول املناخ في باريس، تمت مناقشة قضايا حماية البيئة 

 اء...واملدن املستدامة ضمن ورشات خاصة بمواضيع املدينة وحقوق اإلسنسان والحق في امل

وتمت خالل أشغال هذا املنتدى كذلك مناقشة قضايا أخرى مختلفة تهم الحقوق املدنية والسياسية والحقوق السوسيو 

اقتصادية والثقافية والبيئية. كما تبلورت مواضيع جديدة تهم باألساس حقوق األشخاص املسنين وحقوق اإلسنسان واملقاولة، 

 ة، وحرية الضمير...والحق في املعلومات، والحكامة األمني

 تنظيم ورشة حول مقاربة النوع االجتماعي على هامش أشغال املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان

نظم مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي ورشة رفيعة املستوى حول ميزانية النوع االجتماعي على هامش أشغال 

"ميزانية النوع االجتماعي من منظور حقوق االسنسان: نظرة مستقبلية ألهداف  املنتدى العالمي لحقوق اإلسنسان وذلك تحت شعار

 ". 2015التنمية املستدامة ملا بعد 

وقد كانت هذه التظاهرة مناسبة القتسام إنجازات وآفاق التجربة املغربية في مجال ميزانية النوع االجتماعي وهي التجربة التي أثنى 

 نتدى.عليها الخطاب امللكي املوجه للم

وتم إغناء هذا الحدث املميز بمشاركة متخصصين وخبراء يمثلون مختلف املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية املهتمة بهذه 

القضية. ويتعلق األمر بنظام األمم املتحدة )صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة وبرنامج األمم املتحدة للتنمية وصندوق األمم 

وصندوق األمم املتحدة للسكان،...( واملؤسسات املالية املانحة واملنظمات الوطنية واملتعددة األطراف كالبنك املتحدة للطفولة 

الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية واالتحاد األوروبي والبنك األوروبي لالستثمار ولجنة لألمم املتحدة 

املتوسط ومركز مرسيليا لالندماج املتوسطي  أجلنمية االقتصادية واالتحاد من االقتصادية إلفريقيا ومنظمة التعاون والت

التنمية،...(، إضافة إلى متخصصين في مجال ميزانية النوع االجتماعي يمثلون مؤسسات عمومية من  أجلوالوكالة الفرسنسية من 

 .فاعلين في مجال حقوق اإلسنسانمختلف القارات وكذا ممثلين عن املنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وال

وتميزت هذه الورشة بتقديم خريطة تبين انجازات التجارب الدولية في هذا املجال )النمسا واالكواتور،...(. وسمحت كذلك 

بمالمسة وجهات نظر الجهات املانحة واملنظمات متعددة األطراف )البنك الدولي والبنك األوروبي لالستثمار( بخصوص املواضيع 

تعلقة بتمويل التنمية خاصة تمويل برامج املساواة وذلك من حيث املقاربات املعتمدة ومسارات التطور الالزم استكشافها امل

  .بالنظر للظرفية الحالية املتأثرة باألزمة العاملية التي فاقمت من التفاوتات، خاصة منها املتعلقة بالنوع االجتماعي

معالجة التصورات التي قدمها كبار الخبراء الدوليين في مجال ميزانية النوع االجتماعي في وفي نفس االتجاه، تم إغناء الورشة ب

وفي  .والتي تتجه خصوصا نحو االستدامة واالنصاف واحترام حقوق االسنسان 2015عالقتها مع أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 

الدفاع  أجللى الخصوص، إلى إطالق شراكة دولية من ضوء هذه النقاشات، تم استخالص العديد من التوصيات الداعية، ع

 .عن ميزانية النوع االجتماعي وتقديمها كمحر  للتطور والرقي بثقافة املساواة واحترام حقوق االسنسان

 . املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان: نحو إدماج حقوق اإلنسان في السياسات العمومية2.2

تنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق اإلسنسان، تتكلف املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق في إطار ممارسة مهامها املرتبطة ب

اإلسنسان بتنسيق عالقات املغرب مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلسنسان )آليات املعاهدات ومجلس حقوق اإلسنسان واآلليات 

ة في تملك اآلليات الدولية لحقوق اإلسنسان واحترام الخاصة واملفوضية السامية لحقوق اإلسنسان( ومواكبة القطاعات الوزاري

االلتزامات املترتبة عنها وإعداد مشاريع النصوص وبرامج العمل التي تدمج االبعاد املرتبطة بحقوق اإلسنسان. وفي هذا الصدد، وفي 

. ويتعلق األمر 2015و 2014ي إطار القيام بمهامها، قامت املندوبية الوزارية لحقوق اإلسنسان بالعديد من األسنشطة ما بين سنت

 على الخصوص بـ :
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  2014خالل سنة إعداد التقرير الوطني املرحلي بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل. 

  2014إعداد وتقديم التقرير النهائي الخاص بتنفيذ اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة في مارس. 

 وري الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.إعداد وتقديم التقرير الد 

  2015إعداد وتقديم التقرير الدوري السادس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في يناير. 

الخصوص التقرير املتعلق بتنفيذ اإلتفاقية الدولية كما شرعت املندوبية في إعداد مجموعة أخرى من التقارير، نذكر منها على 

بشأن إعمال اإلتفاقية الدولية للقضاء على  21و 20و 19حول حماية األشخاص من االختفاء القسري والتقارير الدورية رقم 

أشكال التمييز  جميع أشكال التمييز العنصري وكذا التقريرين املرحليين الخامس والسادس حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كل

 ضد املرأة.

  تهييئ فحص التقارير 

  عملت املندوبية على تنسيق فحص التقريرين الدوريين الثالث والرابع املتعلقين بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وكذا

قوق بمناسبة اسنعقاد الدورة السابعة والستين ملجلس ح 2014شتنبر  4و 3البروتوكوالت امللحقة بها والتي عرضت بجنيف في 

 اإلسنسان.

  عملت املندوبية كذلك على تنسيق إعداد فحص التقرير الدوري الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق

 بجنيف. 2015االقتصادية واالجتماعية والثقافية املقدم ملجلس الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في شتنبر 

 جلس حقوق اإلنسان التفاعل املستمر مع اآلليات األممية مل 

تنخرط زيارات املقررين األمميين، املنسقة من طرف املندوبية الوزارية لحقوق اإلسنسان، في إطار مسلسل انفتاح املغرب على 

زيارة  2015إلى أكتوبر  2013اآلليات األممية الخاصة ملجلس حقوق اإلسنسان. وقد عرف املغرب خالل الفترة املمتدة من نهاية 

 املقررين األمميين :مجموعة من 

 .الزيارة األولى ملجموعة العمل لألمم املتحدة حول االعتقال التعسفي 

  2014زيارة املفوض السامي لحقوق اإلسنسان للمغرب في ماي. 

  2015زيارة املقرر الخاص حول الحق في التغذية للمغرب في أكتوبر. 

  اإلنسان مواكبة مالءمة القوانين الوطنية مع اآلليات الدولية لحقوق 

في هذا املجال على تنسيق عمل اللجنة الثانوية املكلفة بوضع اإلطار التشريعي املندوبية الوزارية لحقوق اإلسنسان قامت 

 ومعاملة األشخاص. وتتكلف اللجنة الثانوية ببلورة ثالث مقتضيات تشريعية خاصةاللجوء واملؤسساتي املتعلق بالهجرة و 

، وذلك اسنسجاما مع الدستور وااللتزامات الدولية بتعاون مع القطاعات الوزارية املعنية خاصومعاملة األش اللجوءبالهجرة و 

  للمغرب في هذا املجال.
 

كما واكبت املندوبية ورش إصالح العدالة عبر إعداد مذكرة توضح رأيها في هذا اإلصالح مع االعتماد على املعايير الدولية في 

 مجال احترام حقوق اإلسنسان.
 

ساهمت املندوبية في مسلسل إعداد مشروع القانون املتعلق بإحداث الهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال كما 

 التمييز. وشاركت كذلك في االجتماعات التنسيقية حول إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة.
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  إلدماج مقاربة حقوق اإلنسان في السياسات الشراكة مع الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ومع شركاء جهويين

 العمومية

  الشراكة مع هيئة االمم املتحدة للمرأة تحت عنوان "دعم تنسيق القوانين الوطنية مع التزامات املغرب في مجال حقوق

يع النساء"، وترمي هذه الشراكة إلى إعداد دليل حول تنسيق القوانين الوطنية مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جم

 أشكال التمييز ضد املرأة وذلك في إطار إدماج مقاربة حقوق اإلسنسان في السياسات العمومية.

  مشروع توأمة مؤسساتية موقعة بين املندوبية الوزارية لحقوق اإلسنسان واالتحاد األوروبي تحت عنوان "دعم القدرات

املساهمة في احترام حقوق اإلسنسان ودعم دولة الحق التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية لحقوق اإلسنسان" وذلك بهدف 

والقانون. وتأتي هذه التوأمة في إطار املكون الرابع املتعلق بمسلسل تنسيق الترسانة القانونية الوطنية والوثيقة املشتركة بين 

 املغرب واالتحاد األوروبي حول دعم العالقات الثنائية في إطار الوضع املتقدم.

 ة مع مؤسسة جنيف لحقوق اإلسنسان التي ترمي إلى تعزيز الكفاءات والنهوض بثقافة حقوق اإلسنسان.التعاون والشراك 
 

 دعم قدرات القطاعات الوزارية في مجال إدماج مقاربة حقوق اإلنسان في السياسات العمومية 

  فادت منها القطاعات وذلك بشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، است 2014تنظيم أربع دورات تكوينية خالل سنة

الوزارية واملؤسسات الوطنية حول تنسيق القوانين الوطنية مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

 املرأة.

  لثالث دورات تكوينية حول اآلليات الدولية لحقوق اإلسنسان لفائدة القطاعات الوزارية  2014تنظيم املندوبية خالل سنة

 نية والبرملان وذلك بشراكة مع مؤسسة جنيف لحقوق اإلسنسان.واملؤسسات الوط

 ليوم تحسيس ي حول االلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق املرأة وذلك بشراكة مع  2015تنظيم املندوبية في ماي

 صندوق األمم املتحدة للتنمية.

  لفائدة القطاعات الوزارية واملؤسسات  ، حول منهجية إعداد التقارير الدورية2015تنظيم دورة تكوينية، خالل سنة

 الوطنية.

إن اإلغناء املتواصل للترسانة القانونية الوطنية عبر إصدار نصوص قانونية تدعم حماية حقوق املواطنات واملواطنين، صاحبه 

ن ممارسة تواصل الجهود املبذولة من قبل املؤسسات الدستورية الجديدة أو تلك التي عزز الدستور أدوارها، بهدف ضما

املواطنات واملواطنين لحرياتهم الفردية والجماعية، وذلك في إطار االحترام التام للمرجعيات الدولية في هذا املجال. ويتطلب 

إنجاح تفعيل االستفادة املتساوية من االجيال الثالثة من الحقوق تملك مجموع الفاعلين للمبادئ األساسية لهذه الحقوق. وفي 

الدينامية التي أحدثها اعتماد إصالح الجهوية املتقدمة والقانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، والتي تمنح  هذا الصدد، تأتي

مقاربة متجددة لفعالية ومساءلة العمل العمومي املبني على أهداف االندماج والعدالة واملساواة عبر االعتماد التلقائي ملبادئ 

 لعمومية.احترام حقوق اإلسنسان في السياسات ا

 الجهوية املوسعة: مقاربة مبتكرة للمساءلة حول قضايا املساواة ترتكز على منطق القرب .3

لقد تم تكريس بعد حقوق اإلسنسان، الذي يشكل أساسا للتنمية املندمجة واملستدامة، وذلك من خالل روح ونص دستور 

. وقد أدرج 2014يوليوز  30خطاب العرش ليوم  ، الذي يعد بمثابة ميثاق حقيقي للحقوق والحريات كما نص على ذلك2011

خطاب صاحب الجاللة اإلشكالية الكبرى للرأسمال الالمادي، وإشكالية الفوارق والولوج للحقوق الشخصية كأبعاد أساسية 

امة كما في يجب مراعاتها عند صياغة نموذج التنمية املغربي. ويبقى هذا النموذج مطالب منذ ذلك الحين بتوجيهه في تشكيلته الع

كمعيار أساس ي خالل وضع  "...تفرعه الجهوي، نحو قضية ولوج املواطنين للحقوق األساسية باالعتماد على اإلمكانيات الالمادية 
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يوليوز  30")مقتطف من الخطاب امللكي ليوم السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع املغاربة من ثروات وطنهم

2014.) 

تتطلب فيه سياسات التنمية منطق القرب عبر مالمسة االحتياجات املتباينة ملختلف مكونات الساكنة، والذي وفي الوقت الذي 

تحتل فيه إشكالية الجهوية واجهة املشهد السياس ي واملؤسساتي للبالد، فإن املقاربات الجهوية للتنمية تستدعي اليوم، وقبل أي 

ت واملواطنين ملختلف أجيال حقوق اإلسنسان باختالف امليادين التي تتناولها وعدم وقت مض ى، تقييما مالئما لدرجة ولوج املواطنا

 قابليتها للتجزيء التي تشكل املبدأ الذي بنيت عليه.

وفي نفس السياق، تعد املقاربات الجهوية للتنمية من منظور الحقوق اإلسنسانية، من االهتمامات األساسية لوزارة االقتصاد 

على ذلك الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات املالية تحت عنوان "تحليل التفاوتات الجهوية واملالية، كما تشهد 

 من منظور الولوج إلى الحقوق اإلسنسانية: من التعدد إلى عدم القابلية للتجزيء".

ريفها من طرف نظام األمم ع، كما تم ت2وقد مكن هذا التحليل، الذي اعتمد على مؤشر مركب للولوج إلى الحقوق األساسية

، من تقييم درجة ولوج الجهات لهذه الحقوق، وتقييم الفوارق الترابية املمكنة وانبثاق تشكيلة مجالية عامة للولوج املتحدة

استخالص العبر التي  أجلملختلف الحقوق على مستوى كل جهة، تقدم التحوالت والدينامية الترابية التي تلوح في األفق من 

 فسها وبناء تنمية ترابية متوازنة.تفرض ن

ويتضح في نهاية هذا التحليل، أن التقدم الذي تم إحرازه في الولوج ملختلف مستويات الحقوق الشخصية، لم يعرف فقط 

دينامية متباينة حسب الجهات وطبيعة الحقوق، بل إنه يؤسس ملقاربة متناسقة تساعد على تحسين التأثيرات اإليجابية لهذه 

 على الساكنة املستهدفة، وتحصيل مبدأ عدم قابليتها للتجزيء في الحياة اليومية للمواطنات واملواطنين في نهاية املطاف. الحقوق 

. وفي 20133ويتجلى من خالل هذه الدراسة أن سبع جهات تتمتع بولوج أفضل للحقوق األساسية مقارنة باملعدل الوطني سنة 

بوملان، -السمارة، وفاس-زعير، وكلميم-زمور -سال-الحمراء، متبوعة بجهات الرباطالساقية -بوجدور -مقدمتها جهة العيون 

أزيالل املرتبة األخيرة. ويعد هذا الترتيب نتيجة -ورديغة، والدار البيضاء الكبرى، والجهة الشرقية. فيما تحتل جهة تادلة-والشاوية

الساقية الحمراء للمرتبة -بوجدور -ن احتالل جهة العيون لكن وبالرغم م .لولوج متفاوت وفقا لطبيعة فصول الحقوق األساسية

األولى استنادا للمؤشر العام وكذا معظم فصول الحقوق األساسية، فإنها تتواجد في املرتبة الثامنة بالنظر إلى فصل الشمولية 

( 2013سنة  11ن )املرتبة والتضامن. وذلك راجع إلى تسجيلها ملعدل منخفض سنسبيا من حيث عدم التمييز واملساواة بين الجنسي

% في الجهة 35,9خاصة على مستوى املساواة بين الجنسين في سوق الشغل )على سبيل املثال، تصل سنسبة البطالة لدى النساء 

 % على املستوى الوطني(.10,4مقابل 

ام غير أنها تحتل الصف الرابع زعير، فبالرغم من تواجدها باملرتبة الثانية في الترتيب الع-زمور -سال-أما بالنسبة لجهة الرباط

منخرطا بالتعاونيات  75عشر فيما يتعلق بمؤشرات الحوار االجتماعي والحوار املدسني والشراكات املبتكرة )نجد على سبيل املثال 

على الصعيد الوطني(. وباإلضافة إلى ذلك، فرغم تميز الجهة بأفضل ولوج للمعرفة والتكوين  130شخص مقابل  10.000لكل 

لتنمية الثقافية على الصعيد الوطني، غير أن ولوجها إلى الحقوق الثقافية مازال ضعيفا سنسبيا )تحتل الجهة الرتبة الخامسة وا

الساقية -بوجدور -بالنسبة لجهة العيون  100شخص مقابل  10.000مستفيدا من أسنشطة دور الشباب بالنسبة لكل  21بمعدل 

 الحمراء(.

السمارة في املرتبة الثالثة بالنسبة للمؤشر الكلي، -الساقية الحمراء، فإن تموقع جهة كلميم-بوجدور -جهة العيون وعلى غرار 

( وإلى املعرفة والتكوين والتنمية الثقافية 4يعود باألساس إلى الولوج املهم سنسبيا إلى الخدمات األساسية والرفاه االجتماعي )الرتبة 

لمؤشرات املرتبطة باإلدماج والتضامن. ويعزى هذا الترتيب إلى النتيجة الضئيلة بالنسبة ل 15( في حين تحتل املرتبة 4)الرتبة 

                                                 
2
بالنسبة لكل جهة على حدة. ويحسب مؤشر كل حق من الحقوق كمعدل حسابي للمؤشرات التي يتكون منها. ولكل فصل يتم حساب  1و 0يأخذ كل مؤشر قيمة تتراوح بين  

 يتم حساب المؤشر المركب كمعدل مرجح لمختلف مؤشرات الفصول. دل حسابي للحقوق األساسية. وفي األخيرعمؤشره كذلك كم
3
 أو معطيات محينة. 2013معطيات   
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الهشة والفئات ( وحماية األشخاص 2013سنة  15سنسبيا واملرتبطة بمؤشرات عدم التمييز واملساواة بين الجنسين )املرتبة 

 .(. ويتعلق األمر أساسا باملساواة عند ولوج سوق الشغل14)املرتبة 

أزيالل للرتبة األخيرة في املؤشر العام للولوج للحقوق األساسية، فإن هذه -اآلخر، وعلى الرغم من احتالل جهة تادلة وفي الجانب

الجهة تحقق تقدما سنسبيا في ما يخص حماية الطفولة )املرتبة الثانية(. وضمن هذا الفصل، تحتل الجهة، على الخصوص، الرتبة 

( BCGالطفل )خاصة تحقيقها لثاسني أفضل معدل خام لتلقيح لألطفال ضد داء السل )األولى في حق الحماية الصحية لألم و 

فحص لكل  18% على الصعيد الوطني وكذا ثاسني أعلى معدل من الفحوصات للنساء الحوامل بنسبة 139% مقابل 153بنسبة 

ا في مجال الحوار االجتماعي فحص على الصعيد الوطني(. وتحتل الجهة أيضا رتبة متقدمة سنسبي 140سنسمة مقابل  10.000

عضو منخرط  255والحوار املدسني والشراكات املبتكرة )الرتبة الثالثة، السيما تحقيقها ألفضل معدل انتشار التعاونيات بنسبة 

% 27,2على الصعيد الوطني( وفي مجال حماية البيئة )الرتبة الرابعة، السيما أن  130سنسمة مقابل  10.000في التعاونيات لكل 

 .% على الصعيد الوطني(12,6من مساحة الجهة مغطاة باألنواع الغابوية الطبيعية مقارنة ب 

السمارة والجهة الشرقية من تحقيق أفضل النتائج بتحسينهما ملرتبتيهما بخمس -ومن حيث الدينامية، تمكنت كل من جهة كلميم

. ويعود التطور املنجز في الجهة 2013ة على التوالي سنة لتتمركزا في الرتبتين الثالثة والسابع 1998مراتب مقارنة مع سنة 

الشرقية باألساس إلى تحسين فرص الولوج حقوق فصل الشمولية والتضامن )ربح أربع مراتب وتحقيقها للرتبة السابعة سنة 

خامسة سنة ( وذلك بتحقيقها لحماية أفضل لألشخاص والفئات الهشة باألساس )ربح تسع مراتب وتحقيقها للرتبة ال2013

إلى الخدمات  إلى تحسن فرص الولوج 1998باملقارنة مع  2013السمارة، فيرجع تقدم مكانتها سنة -جهة كلميم(. وبالنسبة ل2013

( وكذلك على مستوى الحوار 2013خالل  محتلة بذلك املرتبة الرابعة ،األساسية والرفاه االجتماعي ) تقدم بسبع مراتب

 (.2013محتلة املرتبة الثانية سنة  ،رتبة11كات املبتكرة )تقدم ب االجتماعي و املدسني والشرا

خالل  11)متراجعة بست رتب، محتلة بذلك املرتبة  جماليعلى مستوى املؤشر اإل  تطوان-في حين يعود التراجع النسبي لجهة طنجة

 ).2013خالل  14ي رتب لتحتل املرتبة إلى الخدمات األساسية والرفاه االجتماعي ) تراجع بثماسن إلى انخفاض فرص الولوج (2013

رتبة، محتلة بذلك  14 وفيما يتعلق بهذا الفصل، يرجع هذا الترتيب إلى املستوى املنخفض في الولوج إلى العدالة )متراجعة ب

% 91وصل إلى  التي صدر فيها حكم ابتدائي والذي ، خاصة على مستوى املعدل الخام للقضايا الجنائية2013خالل  15املرتبة 

، حيث بلغ 2013خالل  15في املرتبة  رتب، أي 10والحق في إحداث مقاولة )متراجعة ب  (1998% سنة 110 مقابل 2013سنة 

 .1998)% سنة 11,2 مقابل 2013% سنة 6,9-املعدل الصافي إلسنشاء الشركات الصناعية 

لموس املحرز في مجموعة كبيرة من الحقوق وعموما، يتبين من خالل هذا التحليل أن بعض الجهات استفادت من التقدم امل

األساسية، لكنها لم ترق إلى إحداث تغيير ملموس في كنه العالقات االجتماعية غير املتكافئة بين الجنسين، خصوصا فيما يرتبط 

ر اقتصاد بسوق الشغل. فمن هذه الزاوية املتعلقة بتطور سوق الشغل والولوج إلى أدوات اإلنتاج التي يحتل فيها اآلن مصي

نموذج للتنمية مندمج وأكثر مساواة. وحري بالذكر أن هذا  أجلاملعرفة مكانة محددة، يجب النظر إلى قضية املساواة من 

الطموح ال يمكن تحقيقه إال عن طريق استنباط قيمه من مزايا الديمقراطية التشاركية التي يمكن لتمثيلية مختلف شرائح 

ب، أن تساهم في تعزيز تكافؤ الفرص، وترسيخ مبدأ االندماج والولوج إلى مختلف أجيال السكان، والسيما النساء والشبا

 الحقوق الشخصية.

 نحو تفعيل القانون التنظيمي للمالية: إعداد مؤشرات األداء التي تراعي النوع االجتماعي .4

ال  مشتر  ألدوات عملية وتعزيز إن جعل نموذجنا التنموي أكثر شمولية وأكثر إنصافا وأكثر مساواة، رهين بصياغة وامت

الحكامة الجيدة، ثم نجاعة وفعالية العمل العمومي، وجعل املواطنات واملواطنين يتمتعون فعليا بحقوقهم. ففي هذا السياق 

 .2015جاء تعديل القانون التنظيمي للمالية الذي أشر عليه املجلس الدستوري بعد أن أدرج فيه جل مالحظاته في ماي 

مسايرة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، فإن القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية مطالبين بالعمل على دعم  أجلومن 

من القانون التنظيمي للمالية  39األداء الجيد للتدبير والبرنامج امليزاناتي وكذلك تحسين شفافية ميزانيتهم. حيث ينص الفصل 
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زارة أو نفس املؤسسة، متفرع إلى مشاريع وإجراءات، يجب أن ترافقه أهداف محددة، على أن أي برنامج، ينحدر من نفس الو 

ومؤشرات رقمية تمكن من قياس النتائج املحققة مع مراعاة بعد النوع االجتماعي في ذلك. وستكون بذلك الخيارات امليزاناتية 

ن االعتبار هذا التفرع، مما سيدعم ربط املسؤولية موجهة نحو األسنشطة التي تساهم في بلوغ النتائج املتوخاة، مع األخذ بعي

باملحاسبة بالنظر إلى االلتزامات املعلنة خاصة فيما يتعلق بتشجيع املساواة بين الجنسين. بمعنى أن القطاعات الوزارية 

 ستضطر إلى التطبيق الحرفي ملبادئ األداء التي تراعي بعد النوع االجتماعي.

 النوع االجتماعيخطة األداء التي تراعي بعد 

 

ترمي هذه الخطة إلى تحسين فعالية النفقات العمومية من خالل توجيه التدبير نحو النتائج املحددة مسبقا من حيث النجاعة 

والفعالية االجتماعية واالقتصادية وجودة الخدمة تحت إكراه امليزانية مع احترام االلتزامات املعلنة لتقليص الفوارق بما فيها 

 قة بالنوع االجتماعي.املتعل

ولهذا يجب في مراحل أي خطة مراعاة بعد النوع االجتماعي. وبصيغة أخرى، فإن بعد النوع االجتماعي يجب أن يراعى منذ مرحلة 

تحديد استراتيجيات القطاعات الوزارية بالنظر لنتائج التشخيص املتعلق بحالة الفوارق بين الجنسين في القطاع املعني. حيث 

امج واملشاريع واإلجراءات املنبثقة من هذه االستراتيجيات، مطالبة باالستجابة إلى الحاجيات املتباينة ملختلف مكونات أن البر 

 الساكنة املستهدفة، وذلك بهدف تقليص الفوارق املحصية.

 

 املراحل تم األخذ بعين االعتبار االهتمامات املتعلقة بتقليص الفوارق بين الرجال والنساء في مجموع هذه
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إن األداء الذي يراعي بعد النوع االجتماعي يفترض التحديد املسبق للهدف الذي يحدد بدوره طبيعة النتيجة املتوقعة. حيث 

يتعلق األمر بنتيجة متوخاة، مبحوث عنها، ألنها تستجيب النتظار معلن بخصوص تقليص الالمساواة بين الجنسين في إطار 

 تفكير استراتيجي مسبق.

أن تثبت هذه األهداف النجاعة السوسيو اقتصادية )من وجهة نظر املواطنات واملواطنين( لالستراتيجية التي تم وضعها، يجب 

أهداف تعكس تحسن الوضعية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والصحية التي يعيشها املواطنات تحديد  عن طريق

للمرتفقين، وقدرته على االستجابة للحاجيات املتباينة لكل شرائح املستفيدين  واملواطنين، وتحسن جودة الخدمات املقدمة

 ونجاعة التدبير املطبق عن طريق ترشيد الوسائل املستعملة، التي تناسب النتائج املحصل عليها مع املوارد املستهلكة.

تعد قابلة للتطبيق أيضا على أهداف وهنا  عدة شروط يجب أن تتحقق خالل مرحلة إعداد أهداف األداء بصفة عامة والتي 

األداء التي تراعي بعد النوع االجتماعي. ويتعلق األمر بضرورة أن تكون هذه األهداف مفهومة ويعني ذلك أن تكون واضحة 

ومضبوطة. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه األهداف، من جهة، متناسقة مع االستراتيجيات والبرامج التي تم وضعها، ومن 

أخرى، أن تكون قابلة للقياس عن طريق مؤشرات رقمية )تراعي بعد النوع االجتماعي(. وبهذا الخصوص، فإن كل هدف أداء  جهة

تترجم أكثر ما يمكن مدى تحقيق الهدف املنشود والتي تحدد لها مسبقا قيما مستهدفة –يتم قياسه بمؤشر أو عدة مؤشرات 

 وبهذا تكون هذه املؤشرات مختلفة عن أهداف النشاط والوسائل.اعتمادا على الوضعية الحالية أو املاضية. 

وفي نفس السياق، يجب أن تكون تصاحب هذه املؤشرات منهجية مضبوطة في ارتباط بمصادر املعطيات، وكيفية حساب كل 

ذه املؤشرات قابلة مؤشر )سنسبة: تحديد البسط واملقام؛ مؤشر بقيمة متوسطة: توضيح طرق الترجيح املمكنة...(. كما أن تكون ه

 للقياس بكلفة معقولة.

استشراف جديد ملنهجية األداء في إطار إصالح القانون التنظيمي للمالية 

 

 تتم مراعاة بعد النوع االجتماعي خالل هذا املسلسل وبشكل صريح خالل تحديد مؤشرات النجاعة

قانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، فهي مطالبة وحتى يتسنى للقطاعات الوزارية أن تكون في مستوى مقتضيات إصالح ال

بتطوير وإغناء وتزويد أنظمتها املعلوماتية بانتظام بمعطيات تراعي بعد النوع االجتماعي، مما سيمكنها من تطوير مؤشرات أداء 

القدرة على تعليل وتقييم  مالئمة وقادرة على ضمان التتبع/التقييم لتأثيرات النوع االجتماعي للبرامج التي تم وضعها وكذلك

 التكاليف التي تمت تعبئتها.

االستفادة من فترة ما قبل الشروع في تطبيق جميع  أجلوفي إطار التفعيل التدريجي للقانون التنظيمي للمالية الجديد، ومن 

بنية ميزانيتها حول برامج اختبار املحاور املتعلقة بإعادة  أجلمقتضيات هذا القانون التنظيمي، تم اختيار بعض القطاعات من 

 مرفوقة بمؤشرات النجاعة، وبتبني البرمجة امليزاناتية على مدى ثالث سنوات ثم بإعداد مشاريع األداء.
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تمكين القطاعات الوزارية من اعتماد هذه املرجعيات الجديدة املرتبطة بالتدبير امليزاناتي  أجلتم القيام بتجربتين رائدتين من 

، وهمت اربعة قطاعات 2014نون التنظيمي الجديد لقانون املالية. أطلقت الدفعة األولى بمناسبة قانون مالية التي جاء بها القا

وزارية، وهي وزارة االقتصاد واملالية، وقطاعات التربية الوطنية والفالحة واملندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. 

، فقد ألحقت خمسة قطاعات جديدة، وهي وزارة التجهيز والنقل والنقل 2015قانون مالية أما الدفعة الثانية، التي انطلقت مع 

واللوجيستيك، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الصحة ثم قطاع التكوين املنهي. كما تم تحديد دفعة ثالثة لتطبيق 

بعة قطاعات وزارية جديدة، ويتعلق األمر بالوزارة . وتهم س2016مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية سنة 

 املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة املنتدبة لدى وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة

والتضامني، ووزارة التعليم العالي والبحث باملاء، ووزارة السكنى وسياسة املدينة، ووزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 العلمي وتكوين األطر، ووزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وقطاع الصيد البحري.

وبالنظر إلى كل ماسبق، فإن دينامية اإلصالح الجهوي يجب أن تفتح قنوات التقدم للتنمية البشرية بشكل واضح وملموس في 

لكة، مع وضع الشغل الشاغل للدستور في صلب السياسات العمومية وهو ترتكز على حقوق اإلسنسان غير جميع جهات املم

القابلة للتجزيء وفي شموليتها وبدون أي تمييز. وقد أصبح هذا أكثر واقعية بعد ان أصبح العمل العمومي يملك قانونا تنظيميا 

كذلك على تعزيز الحكامة الجيدة للعمل العمومي، ونجاعته وفعاليته جديدا للمالية يضع أدوات عملية وقابلة للحقيق وقادرة 

 والذي يدمج بعد النوع االجتماعي بدون جدل.

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

واالقتصادية واالجتماعية، إلى حد كبير، بوتيرة  فعالية الحقوق املعترف بها للمرأة على صعيد املشاركة السياسية واملدنيةترتبط 

تفعيل اإلصالحات التي شرعت فيها بالدنا والتي تهدف إلى اإلثراء املستمر للترسانة التشريعية والقانونية واملؤسسية الوطنية، مما 

نات واملواطنين. ولذلك، سمكن من ضمان التمتع الكامل والحفاظ على الكرامة والحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواط

أضحى من الضروري بالنسبة لجميع الفاعلين، التبني والتنفيذ الفعال لألدوات الالزمة لدمج بعد النوع االجتماعي ومبادئ حقوق 

 اإلسنسان في ممارساتهم على مستوى البرمجة والتخطيط.

 الولوج املنصف للحقوق املدنية والسياسية  1.5

الخطة قطاعا وزاريا، تهدف  32منسقة إلجراءات تعزيز املساواة بين الجنسين، وتجمع بين و  باعتبارها قاعدة وطنية مشتركة

إجراء. وتنحو هذه اإلجراءات نحو إدماج املساواة بين  132هدفا من خالل  26إلى بلوغ  للمساواة في أفق املناصفةالحكومية 

وانخرطت وزارة التضامن واملرأة واألسرة لة االجتماعية. تفعيل العدا جلالجنسين في السياسات العمومية وبرامج التنمية أل 

والتنمية االجتماعية، كمنسقة لهذه الخطة، إضافة إلى القطاعات الوزارية املعنية، في مشاريع مهمة تتعلق بحماية وتعزيز حقوق 

 املرأة.

 :على وجه الخصوص 2015و 2014وهكذا همت اإلجراءات املتخذة خالل سنتي 

 ساتي ونشر ثقافة املساواةالترابط املؤس 

تطلب تفعيل الخطة الحكومية للمساواة، خلق لجنة وزارية قيادية ولجنة تقنية مشتركة ما بين الوزارات مكلفتان بفحص 

مراحل تقدم الخطة وتنسيق وتوجيه سياسة الحكومة في مجال اإلنصاف واملساواة بين الجنسين. وفي هذا االتجاه، عقدت 

تحت رئاسة رئيس الحكومة. وقد تمخض عن هذا االجتماع عدة  2015املساواة اجتماعا ثانيا خالل يناير  جلاللجنة الوزارية أل 

مقترحات إلجراءات ذات أولوية، منها: إصالح صندوق دعم األسرة ليشمل أيضا املرأة املتزوجة التي هجرها زوجها واألمهات 

ائدة النساء ضحايا العنف التي تم تعميمها من طرف وزارة الصحة على العازبات؛ ودعم وحدات وخاليا االستقبال واملصحابة لف

 من املستشفيات وتفعيل آليات وطنية لدعم حقوق املرأة في مجاالت مختلفة داخل وخارج اململكة. %80مستوى 
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لرجل، اسنعقد خالل يونيو إضافة إلى ذلك، وفي إطار تفعيل برنامج دعم االتحاد األوروبي لتعزيز اإلنصاف واملساواة بين املرأة وا

االجتماع األول للجنة  2015كما اسنعقد يوليوز  لخطة الحكومية للمساواة،اجتماع للشروع في جانب "املساعدة التقنية" ل 2015

املصادقة على خطة العمل السنوية إضافة إلى دليل  أجلالتقنية لتتبع برنامج الدعم التقني لالتحاد األوروبي، وذلك من 

 الذي من شأنه تنظيم عمل هذه املساعدة التقنية. اإلجراءات

جائزة التفوق "تميز" للمرأة املغربية بهدف تشجيع اإلسهامات املتميزة واملبتكرة للنساء وفي إطار سنشر ثقافة املساواة، تم إحداث 

املتميزة للمرأة في مجاالت اإلبداع املغربيات في مجال تكريس مبادئ العدالة واملساواة. وتمنح هذه الجائزة سنويا تقديرا للمشاركة 

، الجائزة األولى من "تميز" للمرأة املغربية برسم 2015والتنمية، وتلك املتعلقة بالعمل االجتماعي. وهكذا، منحت، خالل مارس 

 لثالث جمعيات أنجزت مشاريع مبتكرة ومتميزة لصالح املرأة. 2014سنة 

ون اإلسالمية مساهمة فعالة في تعزيز ثقافة املساواة بين الجنسين من خالل وفي نفس السياق، تساهم وزارة األوقاف والشؤ 

، وبالتعليم التقليدي 50مرشدة سنويا عوض  100برامج مختلفة، منها ما هو متعلق بتكوين املرشدات والذي يهدف إلى تكوين 

ة اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة في في استمراري 2014/2015وبمحو األمية في املساجد. وهكذا، انخرطت السنة الدراسية 

إطار تحديث نظام التكوين، من خالل أساليب تدريس جديدة مالئمة لصالح املستفيدين من هذا البرنامج )التلفزيون، األنترنت 

ن الذاتي ...(، وذلك لضمان تنوع أساليب التعلم، والتقارب مع برنامج املواطنين واملشاركة املستمرة للمستفيدين في التكوي

 والتكوين املستمر.

كما واصلت وزارة االتصال جهودها الهادفة لتعزيز صورة املرأة في املجال السمعي البصري، وذلك من خالل الحرص على أن 

. وقد تكللت هذه الجهود بتبني 4تتضمن دفاتر التحمالت للقطب العمومي إجراءات تحسن من صورة املرأة في وسائل اإلعالم

املتعلق باالتصال السمعي  03-77املعدل واملكمل للقانون  14-96، ملشروع قانون رقم 2015باإلجماع في يوليوز  مجلس النواب

. 5البصري. ويتضمن هذا املشروع أحكاما تحظر أي إشهار ينتهك حقوق املرأة أو يحمل رسالة من شأنها سنشر صور نمطية سلبية

املتعلق بتأسيس املجلس الوطني للصحافة. ويندرج هذا  99-13شروع قانون ، على م2015كما وافق مجلس الحكومة في يوليوز 

من الدستور القاضية بإحداث هيئة مستقلة وديمقراطية، على أساس مقاربة تشاركية،  28املشروع في إطار تفعيل أحكام املادة 

 ات املهنة وتتبع وضعية حرية الصحافة.تهدف أساسا إلى تنظيم الصحفيين ولعب دور الوساطة والتحكيم، وتعزيز احترام أخالقي

هذا املرصد  ويقوم تنصيب أعضاء املرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في وسائل اإلعالم. 2015عالوة على ذلك، شهدت سنة 

روج في بتتبع ومكافحة الصور السلبية التي ت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالذي تم إحداثه بالتنسيق مع 

وسائل اإلعالم، كما أنه يقوم بتقديم مقترحات وبدائل لتسليط الضوء على نماذج إيجابية للمرأة في املجتمع واملساهمة أيضا في 

 تعزيز صورة املرأة في وسائل اإلعالم.

 مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة 

الذي يؤطر  103-13العنف ضد املرأة، من خالل صياغة القانون رقم تعززت الترسانة القانونية التي تؤطر محاربة جميع أشكال 

مكافحة العنف ضد املرأة. وقد تم إثراء هذا األخير باآلراء والتوصيات املنبثقة عن مختلف أعضاء اللجنة الوزارية التي يرأسها 

 رئيس الحكومة، وتم وضعه من جديد في مسطرة املصادقة.

ة ومكافحة جميع أشكال التمييز، فقد قامت لجنة علمية مكونة من باحثين وجامعيين ذوي سمعة وبالنسبة إلسنشاء هيئة املناصف

وطنية بإعداد تقرير يحدد الشكل التنظيمي والوظيفي للجنة واملسودة األولى للقانون املتعلق بإسنشائها. وقد تم عرض مشروع 

ية واملجتمع املدسني بغرض إبداء الرأي. كما تم تقديمه للجنة املتعلق بإسنشاء الهيئة على القطاعات الوزار  14-79القانون رقم 

                                                 
4

 أعدت كما. برامجها في االجتماعي النوع مقاربة باحتراممن خالله  زمتتلوالذي  أخالقيا ميثاقا 2013 سنة خالل والتلفزة لإلذاعة الوطنية الشركة أعدت 

 صورة لتعزيز المتاحة واآلليات الوسائل جميع فعيلتو من خالله بخلق زمتتلوالذي  المرأة يتعلق بتعزيز داخليا ميثاقا 2014 سنة خالل الثانية القناة-صورياد

 المرأة
5

 األخرى،نية التلفزيو البرامج أوالعروض  وأ اإلشهار في سواء لمرأةا لصورة السلبي االستغالل حظر مرة، ألول يتيح، قانونال هذا أن إلى اإلشارة وتجدر 

 .الحوارية البرامج في التكافؤ ضمان مع الحرص على
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البندقية التابعة ملجلس أوروبا إلبداء الرأي فيه. وبعد تجميع اآلراء، تمت املوافقة على مشروع القانون في مجلس الحكومة خالل 

 دراسته واملصادقة عليه. أجلفي البرملان من  2015وتم وضعه خالل يوليوز  2015مارس 

تفعيل وتعيين أعضاء املرصد الوطني للعنف ضد املرأة. وتتمثل املهام الرئيسية لهذا املرصد في التتبع  2015ا شهدت سنة كم

ارتباطا بظاهرة العنف ضد املرأة؛ إعداد وتطوير املؤشرات في هذا املجال؛ وإسنشاء قاعدة معطيات ومعلومات جهوية ووطنية؛ 

 مجال مكافحة العنف ضد املرأة وإعداد تقارير سنوية. وتتبع وتقييم السياسات العمومية في

، على بروتوكول 2014باإلضافة إلى ذلك، تم وضع نظام معلومات متكامل حول العنف ضد املرأة من خالل التوقيع، في أكتوبر 

وشركائها )وزارة  ماعيةوزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتتبادل املعطيات االلكترونية حول العنف ضد املرأة بين 

العدل والحريات، ووزارة الصحة واإلدارة العامة لألمن الوطني والدر  امللكي(. ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد املفاهيم 

واملصطلحات ومنهجية تسجيل التصريحات وجمع املعطيات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ما بين مختلف الشركاء املؤسساتيين 

 املعنيين.

ن حيث التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، واصلت وزارة العدل والحريات مجهوداتها في هذا املجال. فعلى املستوى وم

 جلالجنائي، تم إرسال خطابات دورية إلى املحاكم لتوفير التكفل الالزم لهذه الفئة الهشة. كما تم القيام بالعديد من اإلجراءات أل 

وفي نفس السياق، تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة واملساعدات االجتماعيات في املجاالت مواصلة إحداث هذه الخاليا. 

 املرتبطة بالتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف.

املتعلق بصندوق دعم األسرة تقدما مهما، وذلك من خالل وضع  10-41وفيما يتعلق باملجال املدسني، شكلت مراجعة القانون 

شكالية التأخير املسجل على مستوى تنفيذ األحكام القانونية التي تنظم النفقة. وقد همت التعديالت الرئيسية حلول فعالة إل 

املحاور املتعلقة بتوسيع دائرة املستفيدين، وتبسيط اإلجراءات املتعلقة بالحصول على هذه املخصصات املالية، وتوسيع مجال 

 2015ملالية للصندوق. وبلغ عدد املستفيدين من صندوق دعم األسرة خالل سنة تدخل الصندوق وتعزيز آلية حماية املصادر ا

للمستفيدين منذ تفعيل الصندوق إلى  جمالي(، ليصل العدد اإل 2015يونيو  6مليون درهم بتاريخ  14,403امرأة ) 1468حوالي 

 مليون درهم من النفقات املتراكمة. 57,29مطلقة، أي ما يعادل  6.369

مراجعة القانون املتعلق بتبني هذه الفئة من األطفال. ويهدف هذا القانون، على  تباألطفال املتخلى عنهم، تم وفيما يتعلق

الخصوص، إلى تبسيط إجراءات التبني مع توفير جميع الضمانات الالزمة للمؤسسة املسؤولة عن التبني لتعزيز آليات تتبع 

مان وضع تشريعي جيد لصالحهم. وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس الحكومة تبنى وضعية األطفال الذين تم تبنيهم خارج املغرب، وض

، مرسوم إسنشاء اللجنة البين وزارية املسؤولة عن تتبع وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بتعزيز وضعية 2014في نونبر 

روع السياسة العمومية املتكاملة لحماية للمصادقة على مش 2015الطفولة وحمايتها. وعقدت هذه اللجنة اجتماعا في يونيو 

 الطفولة. ومن املتوخى أن تشكل هذه السياسة إطارا استراتيجيا متعدد األبعاد يهدف لحماية األطفال من جميع أشكال العنف.

مع وزارة  بشراكة وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وفي سياق تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة، قامت

بتفعيل صندوق التكافل االجتماعي لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة في وضعية هشة بما  2015االقتصاد واملالية خالل سنة 

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية ، ما بين 2015في ذلك النساء. وتم التوقيع كذلك على اتفاقية ثالثية خالل مارس 

 صاد واملالية والتعاون الوطني، والتي تحدد التزامات كل شريك.ووزارة االقت االجتماعية

 تحسين تمثيل املرأة في مواقع صنع القرار 

تقوية حقوق املرأة من خالل تعزيز فرص ولوجها للوظيفة العمومية  أجلفي إطار إجراءات الخطة الحكومية للمساواة، ومن 

املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تنفيذ اإلجراءات  أجلزارية من وملواقع صنع القرار، تواصل شبكة التشاور ما بين الو 

إنجاز الدراسة املتعلقة بوضع استراتيجية مأسسة مبدأ  2015املدرجة في خطة عملها. وهكذا، واكبت الشبكة خالل سنة 

الدمج األفقي ملبدأ العدالة  جلشارية أل املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. وتهدف هذه الدراسة إلى توفير مواكبة است

واملساواة بين الجنسين في جميع مراحل عملية إصالح الوظيفة العمومية الذي شرعت فيه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 
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تفعيل املرصد حول النوع االجتماعي في الوظيفة العمومية كآلية أساسية في عملية مأسسة  2015اإلدارة. كما تصادف سنة 

 املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.

عند نهاية  %39,4وبفضل اجهود املبذولة لتعزيز مكانة املرأة في الوظيفة العمومية، بلغ حضورها في الوظيفة العمومية حوالي 

نصر النسوي، . وتبقى املرأة حاضرة بشكل كبير في بعض الوزارات التي تعرف تركيزا للع2002خالل سنة  %34مقابل  2015ماي 

. غير أن هذه النسبة تبقى %50كوزارة الصحة ووزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية التي تتجاوز فيها سنسبة النساء 

كما يبقى تمثيل املرأة في املناصب العليا للمسؤولية ضعيفا مقارنة  .%10ضعيفة جدا في وزارة الداخلية حيث ال تتجاوز 

 .2014خالل سنة  %16,4هذا املعدل  لم يتجاوز بالرجال، حيث 

وبهدف دعم مشاركة النساء في تدبير الشأن املحلي، تم اتخاذ العديد من التدابير القانونية واملؤسساتية. ويتعلق األمر بالقانون 

الرجال والنساء، وكذا  املتعلق بمجلس املستشارين والذي يقض ي بأن يكون الترشح لالنتخابات بالتناوب بين 11-28التنظيمي رقم 

املعدل واملتمم للقانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية الذي ينص على  15-34القانون التنظيمي رقم 

مسطرة جديدة للترشح وذلك عبر اعتماد الئحة واحدة مكونة من قسمين، األول مفتوح لكال الجنسين على قدم املساواة والثاسني 

 اء.مخصص للنس

بالنسبة  %38,64من مجموع الترشيحات في االنتخابات الجماعية و %21,94وبفضل هذه الجهود، شكلت ترشيحات النساء 

مقعد في االنتخابات الجماعية  6673. ومن حيث النتائج، حصلت النساء على 2015شتنبر  4لالنتخابات الجهوية وذلك بتاريخ 

 .2009في انتخابات وهو ما يعادل ضعف املقاعد املحصل عليها 

 مأسسة دمج بعد النوع االجتماعي في عمليات التخطيط والبرمجة للقطاعات الوزارية 

على القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية بعد مراعاة مالحظات هذا  2015شكلت مصادقة املجلس الدستوري خالل ماي 

باملغرب. وهكذا، من خالل  ميزانية النوع االجتماعي ميم تنفيذ وتبنياملجلس، نتيجة رئيسية للجهود املبذولة واللتزام لفائدة تع

اعتماده لقانون تنظيمي جديد لقانون املالية يقوم بشكل صريح على مأسسة مراعاة بعد النوع االجتماعي في عمليات البرمجة 

ميزانية النوع بلدا رائدا على صعيد والتتبع والتقييم للقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية، كسب املغرب اعترافا بكونه 

 .االجتماعي

وفي هذا الصدد، شرعت وزارة االقتصاد واملالية من خالل مركز التميز مليزانية النوع االجتماعي في عدة إجراءات لتعزيز تبني 

مويل املساواة بين ميزانية النوع االجتماعي من طرف الفاعلين الوطنيين، وتبادل املعارف والخبرة وتطوير البحث في مجال ت

 الجنسين. ويتعلق األمر، على الخصوص، بما يلي:

لورشة عمل على مستوى عال تتناول موضوع "ميزانية  2014تنظيم مركز التميز مليزانية النوع االجتماعي خالل نونبر  -

وذلك، في إطار  "2015أهداف التنمية املستدامة ما بعد  جلالنوع االجتماعي من منظور حقوق اإلسنسان: أفق رئيس ي أل 

. وشكلت هذه الورشة فرصة 2014نونبر  30إلى  27أعمال املنتدى العالمي لحقوق اإلسنسان املنعقد في مراكش من 

مهمة لتقاسم إنجازات وآفاق التجربة املغربية على مستوى ميزانية النوع االجتماعي، وهي التجربة التي كرستها الرسالة 

"وفي هذا الصدد، ننوه باختيار منتدى مراكش ملوضوع املساواة فل االفتتاح: امللكية املوجهة للمنتدى خالل ح

واملناصفة، كأحد املحاور الرئيسة املطروحة للنقاش. وإننا على يقين بأن النقاش وتبادل الرؤى فيما بينكم، خالل 

الدولي. إن املغرب يعتبر هذا امللتقى، سيشكل إسهاما نوعيا وهاما في املسار التقييمي الجاري حاليا على الصعيد 

هذه املسألة من املحاور الرئيسية لسياساته العمومية، السيما من خالل اعتماد ميزانيات تأخذ بعين االعتبار 

البعد الخاص بالنوع. وهي نفس املقاربة التي أقرتها األمم املتحدة كآلية رائدة. كما أننا نعرف أن أمامنا الكثير مما 

 ."ينبغي القيام به. ...
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: وفقا ملهامها عمل للتكوين وتقوية القدرات لصالح القطاعات الوزارية في مجال ميزانية النوع االجتماعي اتتنظيم ورش -

من حيث مواكبة القطاعات الوزارية املنخرطة في تنفيذ أحكام القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، نظم مركز 

، ورشات عمل لتقوية القدرات في مجال إعداد مؤشرات 2015ويناير  2014نبر التميز مليزانية النوع االجتماعي خالل دج

تراعي النوع االجتماعي وتعميم أو إدماج بعد النوع االجتماعي وتقنيات تطبيق ميزانية النوع االجتماعي لفائدة العديد من 

 القطاعات الوزارات.

: شار  مركز التميز مليزانية النوع االجتماعي، بصفة فعالة، مشاركة وزارة االقتصاد واملالية في دورة لجنة وضعية املرأة -

من خالل األبحاث والتحليالت املنجزة واملناقشات بشأن تمويل املساواة بين الجنسين في إطار املحادثات حول أهداف 

 .2015للجنة وضعية املرأة التي عقدت في نيويور  خالل مارس  59والتي ميزت الدورة  2015التنمية ملا بعد 

 الولوج العادل للحقوق االجتماعية  2.5

ضمان الولوج املتكافئ للمواطنات واملواطنين للتعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية  أجلتم إطالق عدة مشاريع من 

الصدد،  األساسية )املاء، الكهرباء، الطرق والطرق السيارة، الربط بشبكة التطهير...(. وقد تم تحقيق إنجازات ملموسة في هذا

 غير أنه ال تزال هنا  تحديات يجب تجاوزها والتي تتعلق باستفادة النساء بشكل متساو مع الرجال من هذه الحقوق.

إدماج منهجي لبعد النوع االجتماعي في استراتيجيات  أجلوهكذا، على مستوى التعليم، واصل قطاع التربية الوطنية جهوده من 

رؤية االستراتيجية الجديدة إلصالح نظام التعليم الوطني مبدأ املساواة بين الجنسين في جميع أعماله. وفي هذا اإلطار، تدمج ال

محاور ودعامات العمل، سواء من الناحية الكمية أو الكيفية، مع التركيز على تطوير الجودة والتغطية الترابية للمؤسسات مع 

 )الداخليات، واملقاصف، واملراحيض، والنقل املدرس ي ...(. األخذ بعين االعتبار لالحتياجات الخاصة للساكنة املستهدفة

ترجمت املجهودات املبذولة لصالح تحسين ولوج الفتيات للتعليم بارتفاع ملموس ملؤشر التكافؤ بين الجنسين موازاة مع ذلك، 

-2014فتى ممدرس( خالل  100فتاة ممدرسة مقابل  90) 0,90إلى  2001-2000خالل  0,84بالتعليم االبتدائي، حيث انتقل من 

فتى  100فتاة ممدرسة مقابل  89) 0,89إلى  0,76نقط مئوية. وانتقل هذا املؤشر بالعالم القروي من  6، أي بزيادة 2015

العمومي  اإلعدادينقطة مئوية. وخالل نفس الفترة، ارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي  13ممدرس(، أي بزيادة 

، مسجال بذلك 0,64إلى  0,42نقط مئوية. وباملناطق القروية، انتقل هذا املؤشر من  6، أي بزيادة 0,81صل إلى لي 0,75من 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي على انتقل نقطة مئوية. ومن جهته،  22ارتفاعا مهما بحوالي 

نقط مئوية. وبالوسط القروي  7، أي بارتفاع بحوالي 2015-2014خالل  0,92إلى  2001-2000خالل  0,85الصعيد الوطني من 

 .2015-2014و 2001-2000نقطة مئوية ما بين  20، مسجال ارتفاعا بحوالي 0,68إلى  0,48انتقل هذا املؤشر من 

خالل املوسم  %4ت حيث بلغت وبالرغم من الجهود املبذولة، تبقى سنسبة الهدر املدرس ي في التعليم اإلبتدائي مرتفعة لدى الفتيا

بالنسبة للفتيات خالل  %7,6، منتقلة من اإلعدادي. وارتفعت سنسبة الهدر املدرس ي بالتعليم الثانوي 2015-2014الدراس ي 

. وفي ما يخص سنسبة الهدر املدرس ي بالنسبة للفتيات بالتعليم الثانوي التأهيلي، فقد 2015-2014خالل  %10,4إلى  2012-2013

 .2015-2014خالل السنة الدراسية  %9,6إلى  2011-2010خالل  %9,9فاضا طفيفا، منتقلة من سجلت انخ

. 2020و  2014، خارطة طريق ملحو األمية خالل الفترة ما بين 2014أما بالنسبة للحق في التعلم، فقد تبنى املغرب، منذ سنة 

ت املستهدفة. وعلى الرغم من هذا التقدم االستراتيجي، ووفقا لهذه االستراتيجية، تم وضع برامج متنوعة حسب خصائص الفئا

 بالنسبة للرجال. %22,1مقابل  2014خالل سنة  %41,9، بمعدل بلغ تظل النساء أكثر عرضة لألمية

. وتتجاوز هذه %48,4وفيما يتعلق بالتعليم العالي، تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين، حيث بلغت سنسبة عدد الطالبات حوالي 

، بانحدار %11,9للطالبات بالتعليم العالي بنسبة  جماليفي بعض مؤسسات التعليم العالي. وهكذا، ارتفع العدد اإل  %50النسبة 

 .2015-2014سنوي، خالل السنة الدراسية 
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وفيما يخص الولوج للخدمات الصحية، تم إحراز تقدم كبير في مجال الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل. وهكذا، عرف 

بالوسط الحضري و  2,01) 2014طفل لكل امرأة خالل سنة  2,21ليبلغ  1980ر املركب للخصوبة انخفاضا متواصال منذ املؤش

مقارنة  %50,7بالوسط القروي(. كما عرف معدل وفيات األمهات انخفاضا ملحوظا خالل السنوات األخيرة )تراجع بنسبة  2,55

. وال تزال هنا  فوارق مهمة ما بين الوسط 2010-2009والدة حية خالل  100.000حالة وفاة لكل  112(، ليبلغ 2004مع سنة 

بالوسط الحضري. كما  73والدة حية مقابل  100.000لكل  148الحضري والقروي. هذا األخير يسجل معدل وفيات األمهات يبلغ 

، أي 2011والدة حية سنة  1000كل وفاة ل 30,5و  28,8لتوالي واصلت وفيات الرضع واألطفال منحاها التراجعي لتبلغ على ا

. كما سجلت وفيات حديثي الوالدة )خطر الوفاة قبل سن شهر واحد( وما 2004مقارنة مع سنة  %35و  %28بانخفاض بنسبة 

 27، حيث انتقلت على التوالي من 2011-2004شهرا( انخفاضا كبيرا خالل الفترة  12بعد الوالدة )خطر املوت بين شهر واحد و 

والدة حية. إال أنه وعلى الرغم من الجهود املبذولة، ال تزال هنا  عوامل خطر، ال سيما على  1000لكل  7,1إلى  14ومن  21,7إلى 

زيارات تسجل مستويات التزال منخفضة. كما التزال معدالت  4مستوى تتبع الحمل مع معدالت استشارة قبل الوالدة في حدود 

موازاة مع مشاكل الولوج الجغرافي التي تشكل أيضا عامل خطر مهم، وإن تم التخفيف  الوضع باملنزل بالوسط القروي مهمة،

 جزئيا من ذلك من خالل تطوير الطب الجوال.

املتعلق  12-116وعالوة على ذلك، وفي سياق توسيع عدد املستفيدين من التأمين اإلجباري عن املرض، تم اعتماد القانون 

، وتم اعتماد مرسوم تطبيقه فيما بعد من 2015يوليوز  22الب من طرف مجلس النواب بتاريخ بالتأمين اإلجباري عن املرض للط

. وسيمكن هذا النظام، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السنة 2015غشت  19طرف مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 

ن الخدمات على غرار ما يوفره التأمين ، أولئك الذين يستوفون شروط االستحقاق، من االستفادة م2016-2015الدراسية 

ماليين شخصا خالل  8اإلجباري عن املرض العمومي. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد املستفيدين من التأمين اإلجباري عن املرض بلغ 

ة املعوزين، مليون بالقطاع العام. أما بالنسبة لنظام املساعدة الطبية لفائد 2,9مليون بالقطاع الخاص و  5,1، منها 2013سنة 

وهو أكثر من الرقم املستهدف  2015مليون مستفيدا عند يوليوز  8,78فقد مكنت مواصلة جهود تعميمه من بلوغ ما يقارب 

 مبدئيا.

ومن حيث الحصول على سكن الئق، تواصلت الجهود لضمان عرض مالئم وفي متناول جميع الفئات االجتماعية واالقتصادية، 

ين وتقليص عجز السكن. وهكذا، انتقلت سنسبة األسر التي تقطن ببيوت مغربية تقليدية من وتحسين ظروف عيش املواطن

سنة  %12,4نقطة منتقلة من  4,2. كما ارتفعت سنسبة األسر التي تقطن بشقق ب2014سنة  %65,9إلى  2004سنة  62,5%

 %56,8نقطة منتقلة من  5,9كنها بحوالي . باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت سنسبة األسر التي تملك مسا2014سنة  %16,6إلى  2004

 .62014سنة  %62,7إلى  2004سنة 

% لدى ألسر التي 91,3%. وهذا املعدل بلغ 92,5وفي إطار برنامج "مدن بدون صفيح"، بلغت سنسبة املستفيدين ملكية السكن 

العقارية )أرض أو شقة( تبقى في  % من السجالت80,9% لدى األسر التي ترعاها امرأة. وتجدر االشارة أن 93,2يرعاها رجل و

 % فقط تشمل أسماء كال الشريكين )الرجل واملرأة(.2,2% في ملكية النساء و 16,3ملكية الرجال مقابل 

على تيسير ولوج املستفيدين إلى الخدمات والبنى التحتية  مدن بدون صفيح وفيما يتعلق باإلطار املعيش ي، سهر برنامج 

على تقليص ثلثي متوسط املسافة ما بين املنازل  البرنامج خدمات الصحية، أحرز املستفيدون من. فعلى مستوى ال7األساسية

 .كلم( 8كلم إلى  30الجديدة و أقرب مركز صحي )من 

ومن حيث الحصول على املاء الصالح للشرب، مكنت الجهود املبذولة لتعبئة املوارد املائية من ارتفاع سنسبة األسر املستفيدة من 

فضال عن ذلك، مكن برنامج توفير  2014.8% سنة 72,9إلى  2004% سنة 57,5بشبكة املاء الصالح للشرب، منتقلة من الربط 

                                                 
6

 )المندوبية السامية للتخطيط(. 2014المصدر : النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان  

 
7

. وبالنسبة لألطفال والشباب كلم 1,8كلم إلى  1,6على هذا األساس، لم تتغير كثيرا المسافة التي يقطعها التالميذ قبل و بعد تغيير السكن، حيث مرت من 

 كلم.  5,5كلم إلى  7,5الذين يقصدون مراكز التكوين المهني، تقلصت المسافة التي يقطعونها من مقرات سكناهم إلى المركز، في المتوسط من 
8

 )المندوبية السامية للتخطيط(. 2014المصدر : النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان  
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% مع نهاية سنة 94,5املاء الصالح للشرب لفائدة سكان القرى، من ارتفاع معدل الوصول إلى مياه الشرب في املناطق القروية إلى 

 .2015% سنة 95وقع أن يبلغ حوالي ، ومن املت1994% فقط سنة 14مقابل  2014

 2015قرية بالشبكة الكهربائية، خالل يوليوز  38.893أما بالنسبة للبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، فقد مكن من تزويد 

 .%99,09مليون سنسمة، ورفع معدل الكهربة القروية إلى  12.4منزل(، استفاد منه نحو 2.079.722)ما يعادل 

نفسه، أحرز تقدم كبير في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، والذي يتوقع أن تختتم مرحلته الثانية في أواخر وفي السياق 

. و بفضل املجهودات 2015كلم مع نهاية يونيو  14.756. ويبلغ طول الطرق القروية التي أنجزت في إطار هذا البرنامج 2015سنة 

% نهاية 80روية للشبكة الطرقية )املؤشر الوطني لولوج الطرق القروية( ما يقرب من املبذولة، بلغت سنسبة ولوج الساكنة الق

. وبلغ عدد املستفيدين املباشرين من البرنامج 2017% سنة 82، ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة 2005% سنة 54مقابل  2015يونيو 

. 2016نوفمبر  30وغه ثالثة ماليين شخص في في حين تشير التوقعات إلى بل 2014مليون شخص مع نهاية سنة  2,78حوالي 

سنة  0,43وباإلضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الولوج التفاضلي، الذي يقيس سنسبة التقليص من الفوارق بين األقاليم، قد مر من 

 .)وهي النسبة التي كان متوقع أن تحقق مع نهاية البرنامج( 2014مع نهاية سنة  0,65إلى  2006

خلق تحوال على مستوى نموذج التنمية االقتصادية واالجتماعية في بالدنا ويشمل مجموعة منسقة من وكمشروع مجتمعي، 

البرامج تهدف إلى تحسين الظروف املعيشية للمواطنات واملواطنين، ترتكز املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على نظام من القيم 

ملواطنين ومشاركتهم في التعبير عن االحتياجات وصنع القرار في إطار واملبادئ تحث على كرامة اإلسنسان، وثقة املواطنات وا

، إيجابية 2014-2005الحكامة الرشيدة والشفافية واملساءلة. وتعتبر نتائج تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خالل الفترة 

إطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفاد  إلى حد كبير من حيث انجاز املشاريع التنموية وتحسين الحكامة املحلية. فمنذ

سنشاط تنموي  8.294مشروعا و 38.341مليون امرأة من خالل تنفيذ أكثر من  4,1مليون شخص، من بينهم أكثر من  9,7حوالي 

فعة مالية بنسبة مليار درهم وهو ما يمثل را 17مليار درهم، تجاوزت منها مساهمة املبادرة الوطنية  29باستثمار بلغ أكثر من 

% ممولة من طرف الشركاء. وتمثل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثال جيدا على إدراج بعد النوع االجتماعي في هيئات 41

مشروعا منذ إطالق  29.000مليون امرأة من أكثر من  1,5الحكامة وبين املستفيدين. ولذلك، فقد استهدفت أو استفادت نحو 

 املبادرة.

 ج إلى الحقوق االقتصاديةالولو   3.5

تطلب تعزيز الولوج العادل للنساء والرجال إلى حقوقهم االقتصادية اعتماد عدة تدابير من قبل السلطات العمومية، بشراكة مع 

 تهيئة الظروف الالزمة لتوفير البيئة املالئمة لعمل النساء وولوجهن عالم املقاولة. أجلاملجتمع املدسني والقطاع الخاص، من 

شخص في  63.143قد سمح بدمج  9إدماج""هكذا، يشير إنجاز البرامج الرئيسية املعتمدة لدعم الشغل تشير إلى أن برنامج و 

، بلغ مجموع املدمجين في سوق 2015% من النساء. وخالل األشهر الخمسة األولى من سنة 53، منها 2014سوق الشغل سنة 

 .% من النساء46شخص منها  30.740الشغل 

% من النساء، كما تم 30، منهم 2014باحث عن العمل سنة  18.400تم تسجيل ما يقرب من 10 تأهيل""مستوى برنامج وعلى 

% من النساء. وتجدر االشارة إلى أن هذا 47، منهم 2015باحث عن العمل خالل األشهر الخمسة األولى من سنة  5.591تسجيل 

 .تحديد الصعوبات التي تواجهه واعتماد التعديالت الالزمة لتطويره ، موضوع تقييم لألثر بهدف2015البرنامج كان، سنة 

                                                 
9

مشجعا على التشغيل يهدف تحفيز المقاوالت على توظيف الباحثين  إجراءالتي تشكل  دماج" اتفاقيات التكوين واإلإدماج، يضم برنامج "شتركالحق الم اتفاقيات إلىإضافة  

 غيل. تمكينهم من اكتساب تجربة مهنية والرفع من قابليتهم للتش أجلعن الشغل حاملي الشهادات من خالل اتفاقيات التدريب لفترة محدودة من 

 
10

ذا تحسين قابلية التشغيل لدى طالبي الشغل حاملي الشهادات من خالل اكتساب كفاءات مهنية لشغل مناصب الشغل المحددة أو المحتملة. ويتيح ه إلىيهدف برنامج "تأهيل"  

 القطاعات الواعدة. البرنامج ثالث منظومات للتكوين: التدريب التعاقدي للشغل والتدريب التأهيلي أو التحويلي وبرنامج دعم
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% من النساء. وخالل 22، منهم 2014مرشحا سنة  1408تمت مصاحبة  11"مقاولتي"وباملثل، ففي إطار برنامج التشغيل الذاتي 

 .% من النساء21مرشح منهم  754، تمت مصاحبة 2015األشهر الخمسة األولى من سنة 

لفائدة العمال  2014، ببرنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي تم اعتماده سنة 2015ذلك، بدأ العمل، في ماي  وعالوة على

ويديره الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وبلغ عدد الطلبات املستجيبة لشروط البرنامج واملسجلة لدى الصندوق الوطني 

واملكتب  الوكالة الوطنية السنعاش الشغل و الكفاءات من مصاحبة استفادوا 400شخص، منهم  3.620للضمان االجتماعي 

بلغ عدد املستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل خالل األشهر الستة األولى من  الوطني للتكوين املنهي و اسنعاش الشغل. و

خالل النصف الثاسني  غل% من النساء. وستتم إعادة تقييم نظام التعويض عن فقدان الش37، منهم 2.289حوالي  2015سنة 

 .لدراسة امكانيات تعزيز فعاليته 2015من سنة 

ورغم النتائج املشجعة على مستوى برامج دعم التشغيل، يظهر تطور سنسبة التكافؤ في الشغل بين الرجال والنساء أن الرجال 

أن سنسبة التكافؤ املسجلة  يفوقون النساء بثالث مرات على مستوى الحصول عل مناصب الشغل. وحسب وسط اإلقامة، يتبين

بالوسط الحضري هي أقل بمرتين مقارنة بتلك املسجلة بالوسط القروي. وال تفسر الفجوة في املساواة بين الرجال والنساء في 

الوسط القروي فقط بصعوبات ولوج املرأة إلى سوق الشغل بل تفسر في جزء كبير منها بأهمية عدد النساء غير العامالت مقارنة 

% لدى النساء خالل سنة 25,2% لدى الرجال و72,4جال. ويظهر املعدل الوطني للنشاط تفاوتا واضحا بين الجنسين )بالر 

( مما يعكس ضعف مشاركة املرأة في سوق الشغل. وتالحظ نفس النتيجة على مستوى معدل البطالة، الذي سجل على 2014

 % لدى النساء(. 10,4% لدى الرجال و 9,7) 2014% سنة 9,9املستوى الوطني 

+ نقطة(. واستمرت 0,8) 2014% سنة 28,6إلى  2013% سنة 27,8وارتفع معدل اإلناث الناشطات العاطالت عن العمل من 

% للرجال(، وفي املقابل يظل معدل بطالة النساء في العالم القروي 12,8% مقابل 21,9بطالة النساء في املناطق الحضرية )

 %(.5.4الرجال ) %( أدسنى من مثيله لدى1.8)

وفي هذا السياق، تم اتخاذ عدة إجراءات في مجال تعزيز املساواة في مجال الولوج املتكافئ للعمل وفرص الشغل والحماية 

 .االجتماعية

، وفي إطار مهمة املراقبة، يسهر مفتشو الشغل على التنفيذ الفعال لألحكام القانونية املتعلقة ومن حيث الحصول على عمل الئق

إلى وحدات اإلنتاج املختلفة لضمان  12زيارة 12.833، أجرى مفتشو الشغل 2014قوق املرأة في أماكن العمل. وخالل سنة بح

لفائدة مدراء الشغل اإلقليمين والجهويين  14دورتين تدريبيتين 2015. وباإلضافة إلى ذلك، نظمت سنة 13االمتثال ملدونة الشغل

 ية في الشغل، خاصة حماية حقوق النساء في العمل.وركزت على التوعية على الحقوق األساس

باإلضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الشغل والشؤون االجتماعية بشراكة مع منظمة العمل الدولية مشروع "عمل الشباب" مبرمج 

وكرست الرفع من شغل الشابات والشبان في املغرب.  أجلمن  15( في ثالثة مناطق ريادية2016-2012على مدى خمس سنوات )

واحدة من مكونات هذا املشروع إلى تشغيل النساء، حيث أطلقت منظمة العمل الدولية دراسة تقييم شاملة لتسليط الضوء 

( 2016-2014سنوات ) 3الذي سيستغرق  "وضعيتي"على توصيات استراتيجية لتعزيزه وتطويره. وعالوة على ذلك، بدأ مشروع 

. ويهدف هذا املشروع، الذي تموله وزارة الشغل األمريكية، إلى دعم تطوير املسؤولية لتحسين حصول واحتفاظ املرأة على عملها

                                                 
 

11
 تحفيز حاملي المشاريع لخلق مقاولتهم الفردية. أجلتشجيع خلق المقاوالت الصغيرة جدا من  إلىيهدف البرنامج  

 
12

مندوبة  امرأة 620امرأة في منصب مسؤولية و 7.511و  18و 15بين سن  امرأة 652امرأة خالل هذه الزيارات، منهن  297.886تم إحصاء خالل هذه الزيارات  

 امرأة تمثل النقابات. 111و جراءاإل
 

13
مخالفة متعلقة بحماية  37مالحظة تهم الترقية،  222تهم التشغيل،  811مالحظة حول األجر،  3.732مالحظة خالل هذه الزيارات منها  24.910سجل مفتشو الشغل  

 مخالفة متعلقة بالشغل الليلي. 54األمومة و
14

ألساسية للشغل خاصة حماية حقوق المرأة في العمل بتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية وتم توزيعه على المشاركين خالل الدورات تم إعداد دليل حول الحقوق ا 

 تحسين أدائهم في هذا المجال. أجلالتكوينية األخيرة من 
15

 .القنيطرة -ومحور الدار البيضاء يةجهة الشرقالسوس ماسة درعة و يتعلق األمر بجهة 
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االجتماعية للمقاوالت، ويهم محورين هما: تحسين املساواة بين الجنسين داخل املقاوالت وتحسين ولوج املرأة إلى البنى التحتية 

 .املجتمعية لالندماج في سوق العمل

ماعية، أنجزت دراسة تتعلق بتحسين املعرفة وفقا للنوع االجتماعي لنظام الحماية االجتماعية تغطي وفيما يتعلق بالحماية االجت

. وخلصت هذه الدراسة إلى عدم وجود تمييز مباشر بين الجنسين على مستوى الحماية االجتماعية. 201416-2011الفترة ما بين 

ين الرجال والنساء. ومع ذلك، تم الكشف عن بعض أوجه عدم وفي الواقع، تضمن النصوص التشريعية املساواة في الحقوق ب

املساواة في فرص التغطية االجتماعية منها: أهمية سنسبة اإلناث غير النشيطات، ارتفاع سنسبة العمل غير املهيكل والقطاع غير 

في أسنشطة منخفضة املهارة املنظم الذي ال يغطيه الضمان االجتماعي وارتفاع عدد النساء في وضعية مزرية )اللواتي يشتغلن 

وبراتب بسيط(. وأوصت الدراسة بتوسيع نطاق التغطية االجتماعية لتشمل املساعدين العائليين والعاملين املستقلين، خاصة 

 العاملين في قطاع الصناعة التقليدية.

تقني والتكوين والتأطير وتقوية وركزت اإلجراءات املتخذة لتعزيز ولوج املرأة إلى عوامل اإلنتاج والشغل أيضا على الدعم ال

القدرات اإلنتاجية للمرأة القروية، من خالل مخطط املغرب األخضر. وهكذا، مكنت اإلجراءات املتخذة في إطار هذه الخطة، ما 

 شخص في مختلف مناطق 7.806استفاد منها  "Pilier IIمشروع في إطار الدعامة الثانية " 47، من إطالق 2015و  2011بين سنتي 

تعاونية سنسائية التي تم إسنشاؤها في  1.779املستفيدين. كما تم تقديم الدعم إلى  إجمالي% من 47اململكة، وشكلت النساء سنسبة 

عضوا. واعتمدت عدة إجراءات لفائدة املرأة القروية في إطار مخطط املغرب  32.126إطار مخطط املغرب األخضر والتي تشمل 

مشروعا ضمن برنامج "مؤسسة تحدي األلفية"  16نظمات بما في ذلك، أساسا، انجاز األخضر بشراكة مع العديد من امل

امرأة قروية،  300مشروعا بشراكة مع املنظمة العربية للتنمية الفالحية استفادت منها  30امرأة قروية، و1.230استفادت منها 

 6مستفيد، باإلضافة إلى انجاز  796، لفائدة 2015-2012مشروعا بشراكة مع املفوضية األوروبية للتكوين والفالحة، للفترة  15و

 .نقطة اتصال بين الجنسين على املستوى اإلقليمي 12دراسات إقليمية للفحص والتدقيق املبني على النوع االجتماعي وإحداث 

لبحري مع وكالة وتحتل املساواة بين الجنسين مكانة مركزية في سياسة الصيد البحري، حيث أقامت وزارة الفالحة والصيد ا

التقدم وفي إطار برنامج "مؤسسة تحدي األلفية" املغرب، مشروعين لبناء وتجهيز وحدتين لتقييم املنتجات  أجلالشراكة من 

البحرية منها وحدة لفائدة التعاونية النسوية "حورية سيدي العابد" ووحدة لصالح التعاونية النسوية "إسلمان إفنو". واتخذت 

جعل هذه وحدات التقييم هاته متطابقة مع املعايير املطلوبة  أجللتفعيل هاتين الوحدتين من  2015ل سنة عدة إجراءات خال

 على مستوى النظافة والسالمة الصحية للمنتجات وتقوية هاتين التعاونيتين.

بير املستدام للحقول الوكالة األملانية للتعاون الدولي، في إطالق مشروع "التد وفي الوقت نفسه شرعت الوزارة، بدعم من

الطبيعية وتطوير قطاع تربية بلح البحر" يهدف إلى الجمع بين التدبير املستدام للحقول الطبيعية تعزيز تربية بلح البحر. وفي 

نفس السياق وفي إطار برامج تطوير قطاع الصيد البحري التقليدي، وقعت الوزارة اتفاقية للشراكة مع وكالة التنمية 

 .تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين )الرجال والنساء( وأسرهم أجلتعزيز األسنشطة املدرة للدخل من  أجل االجتماعية من

وفيما يتعلق بتطوير شبكات النساء العامالت في قطاع الصيد البحري "الشبكة املغربية لنساء قطاع الصيد البحري"، التي  

تهدف إلى تحسين القدرة املؤسساتية للشبكة، وتقوية  2016-2014، اعتمدت الوزارة برنامج أسنشطة للفترة 2013أسنشئت سنة 

 .القدرة املهنية للنساء في القطاع وبلورة مشاريع تقييم املنتوجات البحرية وتربية األحياء املائية

العمومية  وإدراكا منها لدور املقاوالت النسوية كركيزة أساسية وضرورية لتحقيق االستقالل االقتصادي للمرأة، وضعت السلطات

بشراكة مع القطاع الخاص واملجتمع املدسني مجموعة من اإلجراءات الخاصة تتعلق على وجه الخصوص بتفعيل صندوق 

، 2015وإلى غاية شتنبر  2013الذي سمح، منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس  التابع للصندوق املركزي للضمان 17"إليك"الضمان

                                                 
 .ومولها صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة جزت هذه الدراسة من طرف وزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةان 16
17

وجمعية النساء المقاوالت بالمغرب من أجل تفعيل صندوق الضمان  لصندوق المركزي للضمان، على مسودة اتفاق بين ا2013تم التوقيع، في مارس  

قاوالت النسائية في طور اإلنشاء والتي تتوفر على مشروع استثماري يتطلب قرضا ال يتجاوز مليون درهم. ويجب التنبيه أن "إليك"، الذي تستفيد منه الم

 من المبلغ المقترض. ٪80نسبة الضمان ال تتجاوز 



23 

 

مقاولة جديدة أسنشأت من طرف امرأة واحدة أو أكثر وساهمت في خلق ما يقرب  236ء مليون كقروض لتمويل إسنشا 81,5بتعبئة 

% 85التي تمت املوافقة عليها قد ارتفعت بنسبة  "إليك"الضمان  منصب شغل مباشر. وتجدر االشارة أن عددا ملفات 762من 

 (.2015شتنبر  21إلى  )من يناير 2015ملف معتمد سنة  124إلى  2014ملف سنة  67، لتنتقل من 2015-2014خالل الفترة 

-2010وتعتبر املقاوالت النسوية أيضا مكونا استراتيجيا أفقيا لالستراتيجية الوطنية لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني )

(. وهكذا، ولتقديم الدعم للحرفيات وتحسين ظروف عملهن وعيشهن، فضال عن الجوانب املرتبطة بجودة العمل، تم 2020

امرأة عاملة في مهن السجاد القروي والتطريز  3.650، تتشكل من 2014"دار الصاسنعة" في العالم القروي نهاية سنة  64 خلق

% من 41,5) 201418تعاونية سنسوية في قطاع الصناعة التقليدية مع نهاية سنة  839والخياطة. وباإلضافة إلى ذلك، تم إسنشاء 

عالمة تجارية في مجال الصناعة  15املنخرطات( و  إجمالي% من 36,1منخرطة ) 34.877للتعاونيات( ضمت  جماليالعدد اإل 

 .العالمات التجارية املسجلة إجمالي% من 40التقليدية تم اعتمادها أو في طريق االعتماد لفائدة النساء الحرفيات، وهو ما يمثل 

ي، كما يدل عل ذلك تحسين معدل ولوج النساء إلى ويالحظ أن التكوين في مجال الصناعة التقليدية يدمج بعد النوع االجتماع

، بلغ عدد 2015-2007أنواع مختلفة من التكوين املتعلقة بالقطاع. وهكذا، وفيما يتعلق بالتكوين األولي للشباب، للفترة 

 20.407ملتلقين % من الفتيات. وبخصوص التكوين بالتدرج املنهي بلغ عدد ا37منهم  4.891املسجلين في التكوين بصيغة اإلقامة 

، منها 2015و  2007ما بين عامي  20.096% من الفتيات. أما بالنسبة لعدد املستفيدين من التكوين املستمر، فقد بلغ 55منهم 

% من النساء الحرفيات. وفي نفس اإلطار، شهد برنامج محو األمية الوظيفية، وهو جزء من برنامج الشراكة بين الوزارة 28

 . % من النساء الحرفيات72,7حرفي، منهم  32.022ية، تسجيل ومؤسسة تحدي األلف

وتشير التحليالت التي أجريت في إطار هذه النسخة من تقرير ميزانية النوع االجتماعي، بتطابق مع مبادئ تحليل النوع االجتماعي 

لتدريجي ملعالم متقدمة قادرة للسياسات العمومية من منظور حقوق اإلسنسان، أن بالدنا انخرطت في طريق التقدم والتأسيس ا

على تعزيز رفاهية النساء والرجال على قدم املساواة دون تمييز في الحقوق. فاإلنجازات التشريعية والقانونية واملؤسساتية 

املحققة على صعيد تعزيز املساواة تتحسن باستمرار من خالل اعتماد اآلليات الفعالة، كالقانون التنظيمي الجديد لقانون 

الية، التي تسمح ببرمجة وتخطيط إدماج البعد االجتماعي. ومع ذلك، فإن التطبيق الناجح واملوسع للقانون التنظيمي الجديد امل

لقانون املالية، وخاصة تلك املتعلقة بإدماج النوع االجتماعي في مؤشرات أداء الوزارات واملؤسسات العمومية، ال زال يواجه 

انتظام املعطيات الخاصة بالنوع االجتماعي. وفي هذا الصدد، أصبح من الضروري وضع أنظمة بعض املشاكل املرتبطة بتوفر و 

 .معلومات خاصة بالنوع االجتماعي

ويبرز القسم التالي الجهود املبذولة من طرف كل قطاع حكومي في مجال تعزيز إدماج املساواة بين الجنسين في برامجه وخطط 

يارية املؤطرة ملجال تدخله وكذا للتحديات التي يثيرها تحليل مؤشرات النتائج املتعلقة عمله، وذلك بالنظر للمرجعية املع

 .بمستوى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم
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IIالولوج املنصف للحقوق املدنية والسياسية . 

املساواة بين الجنسين والولوج  أجليشمل هذا املحور مجموعة من القطاعات الوزارية التي تعمل على إرساء املؤسسات من 

 دارةاإل و  اإلسالميةاملنصف للحقوق املدنية والسياسية. وتضم هذه القطاعات وزارة العـدل والحريات ووزارة األوقاف والشؤون 

ة والتنمية العامة للجماعات املحلية والوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدسني ووزارة التضامن واملرأة واألسر 

االجتماعية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة ووزارة االقتصاد واملالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 والوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة ووزارة االتصال.

 . وزارة العـدل والحريات1

مل ملنظومة العدالة أشواطا مهمة في سبيل تنزيل توصيات امليثاق الوطني إلصالح العدالة قطعت مسيرة اإلصالح العميق والشا

وفق جدولة زمنية تتوخى املزج بين الحكامة الجيدة في التدبير  الذي حدد أسس وآليات تحقيق األهداف املتوخاة منه وذلك

 ونجاعة التسيير.

مقاربة النوع االجتماعي  إدماجإنجاح عملية  أجلالعديد من األوراش من  إطالقوفي هذا الصدد، قامت وزارة العدل والحريات ب

القانون التنظيمي الجديد لقانون في مخطط عملها حسب ما نص عليه امليثاق املذكور وكذلك في برمجتها تماشيا مع إصالح 

القانون تي عرفت تطبيق مقتضيات أن وزارة العدل والحريات تعد ضمن أولى الوزارات ال إلى طاراإل وسنشير في هذا  .املالية

 .التنظيمي الجديد لقانون املالية

 املرجعي طار اإل . جذاذة تقديمية للوزارة و 1.1

 . جذاذة تقديمية1.1.1

إعداد السياسة الحكومية املتعلقة بقطاع العدل، واملساهمة في تنفيذ  املهام الرئيسية املوكلة لوزارة العدل والحريات في تتجلى

 تطوير هذه امليادين ضمن حدود صالحياتها. إلىباإلضافة  سنسانمة في مجال حماية الحريات وحقوق اإلسياسة الحكو 

. كما %49، حيث تمثل النساء سنسبة أكثر من 2015موظف سنة  14.915وفيما يخص املوارد البشرية للوزارة، فهي تضم ما يناهز 

ا بالنسبة لتمثيلية املرأة في النظام القضائي، فقد استقرت في سنسبة . أم%13,64بلغت حصة املرأة في مناصب املسؤولية للوزارة 

 ، وهي سنسبة تقارب النسبة املسجلة خالل السنة السابقة.2015سنة  23,5%

املخصصة لهذا 19النوع االجتماعي في مشاريع وزارة العدل والحريات، فقد تم إحداث مجموعة من الهياكل إدماجوفيما يخص تتبع 

التابعة مباشرة للكتابة العامة. و  2005األمر على وجه الخصوص بخلية النوع االجتماعي التي تم إحداثها سنة  الغرض. ويتعلق

وكتابة املجلس األعلى للقضاء. وقد تمكنت الخلية  املركزية، واملعهد العالي للقضاء دارةوتتكون هذه الخلية من ممثلي مديريات اإل 

قاعدة بيانات مصنفة حسب  إسنشاءئج دراسة حول وضعية املرأة في النظام القضائي و أهمها سنشر نتا إنجازاتمن تحقيق عدة 

مقاربة النوع االجتماعي في ميزانية وزارة العدل وذلك بتعاون مع وزارة  إدماجاملركزية وكذا  دارةالجنس تتعلق بالعاملين باإل 

 االقتصاد واملالية.

املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية" منذ سنة  أجلة بين الوزارات من كما أن الوزارة ممثلة في "شبكة التشاور املشترك

 وذلك عبر ممثلة عن خلية النوع االجتماعي وممثل عن الوحدة املكلفة باملوارد البشرية. 2010

 املرجعي املتعلق بالحقوق املرتبطة بالقطاع  طار اإل . 2.1.1
 

دل والحريات جهودا متواصلة في اتجاه مالءمة التشريعات الوطنية مع اآلليات الدولية ، تبذل وزارة العوفقا للمهام املوكلة إليها

 .2011. وذلك وفقا ملا ينص عليه دستور سنسانلحماية حقوق اإل

                                                 
صد قضايا المرأة والطفل كما تتوفر إدارة الشؤون المدنية على مصلحة مكلفة برصد قضايا على مصلحة خاصة بروذلك تتوفر إدارة الشؤون الجنائية والعف إلىباإلضافة 19

 قاض مشرف. 67قسم لقضاء األسرة يسيرها  67توفر وزارة العدل والحريات على  إلىاألسرة. وتجدر اإلشارة 
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 في تحقيق مجموعة من االنجازات في هذا الصدد، نخص بالذكر منها :بشكل كبير وزارة العدل والحريات  قد ساهمتو 

 الذي يخص املصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية محاربة كل أشكال العنف ضد  12-125لقانون املساهمة في إعداد ا

املتعلق باملصادقة على البروتوكول االختياري للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية. وقد  12-126النساء وكذلك القانون 

 .2015وليوز تمت املصادقة على هذين القانونين في مجلس النواب في ي

  تحديث املنظومة القانونية في مجال العدالة الجنائية التي شهدت وضع مجموعة من مسودات مشاريع قوانين تتعلق

 باملسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون تنظيم الطب الشرعي.

  واملعاهدات التي انضم إليها املغرب املساهمة في إعداد مجموعة من التقارير الوطنية املتعلقة برصد وتتبع تفعيل االتفاقيات

 : طاراإل قطاعات وزارية أخرى. ونخص بالذكر في هذا و  مع املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلسنسان بتعاون 

  مجلس األمم املتحدة  إلىتحيين التقرير الوطني الرابع حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بغية تقديمه

 بجنيف. سنسانملجلس حقوق اإل 56بمناسبة اسنعقاد الدورة  2015شتنبر  نهاية سنساناملكلف بحقوق اإل

  سنة بعد اعتماده(. 20) بكين عمل خطةاملساهمة في إعداد التقرير املتعلق بتقدم 

 .املساهمة في إعداد التقرير حول تتبع تفعيل اتفاقية محاربة كل أشكال العنف ضد النساء.. 

 ضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. الجهود املبذولة لو 2.1

 . وضع السياسات واإلستراتيجيات القطاعية1.2.1

 تتبع تنفيذ ميثاق إصالح منظومة العدالة

العراقيل التي يواجهها النظام القضائي، قامت وزارة العدل والحريات بوضع جدولة زمنية لتحقيق ما و ووعيا منها باالكراهات 

 .2015و 2014ه ميثاق إصالح العدالة، أمال في الوفاء باالستحقاقات املتعهد بها برسم سنتي تضمن

ففي مجال توطيد استقاللية السلطة القضائية، قامت الوزارة بوضع مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق أولهما باالنتخابات 

 قضاة وثانيهما بالنظام األساس ي للقضاة. وتنظيم املجلس األعلى للسلطة القضائية وتدبير الوضعية املهنية لل

يناير  23وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة، تم تحسين الوضعية املادية للقضاة عبر تفعيل الزيادة في أجورهم )مرسوم 

للوزارة  لعاماذلك، تم تعزيز دور التفتيش  إلىمليون درهم. وباإلضافة  233,284ة لهذه املبادرة جمالي(، حيث بلغت الكلفة اإل 2014

 وكذا دور جميع املصالح املكلفة بالتفتيش والتحقيق. 

وضع  2014كما يحظى تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات باهتمام خاص من لدن الوزارة الوصية، حيث عرفت سنة 

هم للنقاش العام في مجموعة من مسودات مشاريع قوانين تخص مراجعة القانون الجنائي واملسطرة الجنائية في أفق تقديم

مالئمة القانون الوطني مع مقتضيات  إطار. كما تم العمل على إصالح سياسة التجريم والعقاب، وذلك في 2015غضون سنة 

 .سنسانحقوق اإل املتعلقة بحمايةالدستور واالتفاقيات الدولية 

الح شامل ومتكامل لقانون القضاء تحقيق إص إلىتم اعتماد مشروع جديد للقضاء العسكري يهدف  ،2014وفي شهر مارس 

 أجلوتنسيق مضمونه مع أحكام الدستور الجديد والنصوص القانونية التي اعتمدها املغرب. وذلك من  1956العسكري لسنة 

تعزيز أسس عدالة مستقلة ومتخصصة، ضامنة للحقوق والحريات وتأخذ بعين االعتبار خصوصيات املهام املوكلة للقوات 

 ة.املسلحة امللكي

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.1

، وتتجلى  2016-2012تعتبر وزارة العدل والحريات من بين األطراف املعنية بالخطة الحكومية للمساواة في أفق املناصفة 

 أجلوتحسين العمل القضائي من مساهمة الوزارة في هذه الخطة في وضع برنامج عمل خاص بتعزيز التكفل بالنساء واألطفال 
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العدالة. كما تشار  الوزارة أيضا في برنامج دعم االتحاد األوروبي  إلىتوفير الحماية الالزمة للنساء واألطفال وتسهيل ولوجهم 

 لتفعيل الخطة الحكومية للمساواة بما في ذلك الجزء املتعلق بتقديم الدعم التقني.

ا ذلفئات الهشة ضمن اهتمامات الحكومة، واصلت وزارة العدل والحريات جهودها املوجهة لهواعتبارا لألهمية التي تحظى بها ا

 املجال وخاصة فيما يتعلق باملرأة والطفل.

. الهشة ايالء العناية الالزمة لقضايا هذه الفئات أجلاملحاكم من  إلىقامت الوزارة بتوجيه رسائل دورية  ،ففي امليدان الجنائي

ذلك،  إلىاستكمال إحداث الخاليا املكلفة بالنساء واألطفال ضحايا العنف. باإلضافة  إلىن التدابير الرامية م اكما اتخذت عدد

تعريفهم باملعايير الدولية  أجلتم تنظيم دورات تكوينية داخل املغرب وخارجه لفائدة القضاة واملساعدات االجتماعيات من 

 لحماية النساء واألطفال ضحايا العنف.

، حيث وصل عدد ملفات نساءالصدد، تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوي املقدمة بشأن قضايا العنف ضد األطفال وال وفي هذا

 ملف بالنسبة لحاالت النساء. 175ملف بالنسبة لحاالت األطفال و 170التتبع ما مجموعه 

دوق التكافل العائلي بشكل كبير في إيجاد املتعلق بصن 10-41أما فيما يتعلق بامليدان املدسني، فقد ساهمت مراجعة القانون 

 حلول ناجعة إلشكالية تأخر تنفيذ املقررات القضائية املحددة للنفقة. حيث تم االستناد في بلورته وصياغته على املحاور التالية:

  جانب  إلىتوسيع دائرة املستفيدين من خدمات الصندوق ليشمل األوالد مستحقي النفقة خالل قيام العالقة الزوجية

 ؛مستحقي النفقة من األطفال بعد انحالل ميثاق الزوجية

  ؛ات الخاصة باالستفادة من املخصصات املاليةجراءتبسيط اإل 

 شهرا قبل تقديم طلب االستفادة. 12 ـتوسيع نطاق تدخل الصندوق ليشمل مبالغ النفقة املحكوم بها ب 

 .تعزيز آلية حماية املوارد املالية للصندوق 
 

( 2015 يونيو 6مليون درهم بتاريخ  14,403امرأة ) 1.468، ما يناهز 2015د املستفيدين من الصندوق بموجب سنة وقد بلغ عد

مليون درهم من النفقات  57,29امرأة مطلقة، أي ما يعادل  6.369 إلىللمستفيدين منذ تفعيل الصندوق  جماليليرتفع العدد اإل 

 املتراكمة.

ات إسناد الكفالة مع إحاطة إجراءفقد تمت مراجعة القانون املتعلق بكفالتهم بهدف تبسيط  وفيما يتعلق باألطفال املهملين،

مؤسسة الكفالة بكافة الضمانات لتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضعية األطفال املكفولين املقيمين خارج اململكة وتأمين وضعية 

 قانونية سليمة لهم.  

 فاعلية أداءمؤشرات . إعداد امليزانيات وتقديم 3.2.1

 حصة نفقات العدل في امليزانية العامة للدولة

 4,14نفقات التسيير حيث بلغت مليار درهم.  4,45، من ميزانية تقدر ب 2015استفادت وزارة العدل والحريات، برسم سنة 

 . %10,7 نسبةمنها موجهة لنفقات املوظفين، أي بارتفاع سنوي يقدر ب %90,7مليار درهم، 

ضمن الوزارات النموذجية لتطبيق مقتضيات القانون  2015أنه قد تم اختيار وزارة العدل والحريات سنة  إلىة وتجدر اإلشار 

برامج  3التنظيمي الجديد لقانون املالية والتي اعتمدت الهيكلة الجديدة للميزانية على أساس البرامج. وفي هذا الصدد، تم تحديد 

. ويتعلق األمر ببرنامج "دعم فعالية األداء القضائي"وبرنامج "السياسة القضائية" أساسية يتكون كل منها من مجموعة مشاريع

 ". حكامةوبرنامج "املواكبة وال
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مليون درهم، على نفس الهيكلة  306,45والتي بلغت  2015وبالتالي، تعتمد نفقات االستثمار التي خصصت للوزارة برسم سنة 

 يوضحه الجدول التالي : الجديدة املعتمدة على أساس البرامج كما 

 املشاريع البرامج
)مليون  ميزانية التسيير 

 درهم(

)مليون  ميزانية االستثمار 

 درهم(

 دعم فعالية األداء القضائي
 - 8,5 دعم فعالية األداء القضائي في امليدان املدسني

 - 25,3 دعم فعالية األداء القضائي في امليدان الجنائي

 - 33,8 مجموع البرنامج

 لسياسة القضائيةا
 5,15 10,66 السياسة القضائية والتنظيمية

 - 41,97 العدالة إلىالولوج 

 5,15 52,6 مجموع البرنامج

 املواكبة والحكامة
 - 35,7 تدبير الوسائل واملوارد

 301,3 263,2 املركزية واملحاكم دارةدعم اإل 

 301,3 298,9 مجموع البرنامج

 306,45 385,33 املجموع

 ملصدر: وزارة العدل والحرياتا

قضاء أن وزارة العدل والحريات خصصت ميزانية استثمار لبرنامج "دعم قسم العدالة في  إلىوتجدر اإلشارة في هذا الصدد، 

 2014% بالنسبة لسنة 187مليون درهم بارتفاع يقدر ب  22,44والتي بلغت  2015" بموجب سنة األسرة في املحاكم االبتدائية

 يون درهم فقط(.مل 7,8)

 : امليزانية املخصصة لبرنامج "دعم قضاء األسرة باملحاكم االبتدائية"  1مبيان 

 

وفي نفس السياق، خصصت الوزارة حصة من نفقات االستثمار للدعم املالي للمنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تنشط في 

 .2014مليون درهم برسم  2يقدر ب مجال املرأة والطفل بغالف مالي 

 مؤشرات فاعلية األداءتحليل 

الجهود الجبارة التي تبذلها لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية والتي اعتمدت الهيكلة الجديدة  إطارفي 

 العدالة : إلىمشروع الولوج  إطارفي  على أساس النتائج، اعتمدت وزارة العدل والحريات على مؤشرات النوع االجتماعي التالية

  املوارد البشرية؛من طرف : سنسبة تغطية خاليا استقبال النساء واألطفال ضحايا العنف 1مؤشر رقم 

  عدد الخاليا املجهزة الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف.2مؤشر رقم : 
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 . تحليل النتائج والتحديات التي يجب اجتيازها 3.1

 306.533مقابل  2014عقد زواج سنة 312.495إبرام  إلىخدمات العدالة  إلىاملتعلقة بولوج املرأة  2014ائيات سنة تشير إحص

كما تفيد اإلحصائيات أن عدد عقود زواج النساء اللواتي تزوجن دون  .%1,94، أي بارتفاع سنسبي يقدر ب 2013عقد سنة 

 .2014ع عقود الزواج املبرمة سنة من مجمو  %23,10، أي بنسبة 72.189ي بلغ لرخصة الو 

عقد  33.500) 2014من مجموع رسوم الزواج املبرمة سنة  %10,72كما أن سنسبة زواج القاصرين تظل مرتفعة سنسبيا، إذ مثلت 

 . 2013بالنسبة لسنة  %11,47بنسبة ( مسجلة رغم ذلك انخفاضا 312.495من بين 

 قود زواج القاصرين ونسبة الطلبات املقبولة واملرفوضة )%(  : تطور عدد ع2مبيان 

 

ومن جهة أخرى، على مدى السنوات الثالث املاضية.  %0,28استقرار سنسبة زواج التعدد حول  إلىوتشير هذه اإلحصائيات أيضا 

 14.992الطالق االتفاقي من ، إذ ارتفع عدد رسوم 2014و 2013بين  %2,09سجل الطالق بالتوافق بين الزوجين ارتفاعا بنسبة 

من  %55,87. وعالوة على ذلك، مثلت حصة طلبات الطالق بالشقاق التي أقامتها الزوجات 2014سنة  15.306 إلى 2013سنة 

 مجموع الطلبات املوضوعة.

وثيقة 1.607أما فيما يخص اقتسام املمتلكات املكتسبة خالل الحياة الزوجية ، فقد بلغ مجموع وثائق االتفاق ما مجموعه 

مقابل  %86,33. كما بلغت سنسبة تنفيذ قضايا األسرة في عمومها (وثيقة 1.520) 2013% مقارنة بسنة 5,71بنسبة بارتفاع

 .2013سنة  86,72%

 : تطور نسبة تنفيذ القضايا في مجال األسرة  3مبيان 
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  اإلسالمية. وزارة األوقاف والشؤون 2

تأهيل الحقل الديني والسهر على تحقيق مهام مؤسسة  إعادة إلى جهودها الرامية اإلسالميةارة األوقاف والشؤون تواصل وز 

تعزيز  إلى األوقاف. ويعتبر تقليص الفوارق القائمة على النوع االجتماعي من أهم أولويات الوزارة من خالل البرامج التي تهدف

 األمية في مساجد اململكة وبرامج تكوين املرشدات.و وبرامج محتواجد املرأة في برامج التعليم العتيق 

 نساناإل لحقوق  املرجعي طاراإل و  للوزارة تقديمية . جذاذة1.2

 تقديمية . جذاذة1.1.2

على ترسيخ الوعي الديني لدى املواطنين عبر اطالعهم على أسس الدين اإلسالمي وذلك  اإلسالميةتسهر وزارة األوقاف والشؤون 

 تحقيق املهام املنوطة بها عن طريق:  من خالل

  الحفاظ على الهوية الدينية للمملكة والعمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين اإلسالمي الحنيف والسهر على سنشر

 ؛وكذا الثقافة اإلسالمية والقيم الوسطية لإلسالم. تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة

 تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم؛ أجلدة األطر الدينية من وضع سياسة للتكوين األساس ي واملستمر لفائ 

  السعي لتحقيق  إطارتوثيق أواصر التعاون وإقامة عالقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في

 أهداف الوزارة؛

 الطمأنينة والسكينة والتسامح واإلخاء ؛ العمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد اململكة في ظروف من 

 العمل على تنمية ممتلكات األوقاف وتحسين مداخيلها ؛ 

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

 630املركزية ) دارةإل اموظفا، موزعين بين  4.569على  اإلسالميةها، تتوفر وزارة األوقاف والشؤون سندة إليولتحقيق املهام امل

موظفا(. وتبلغ سنسبة اإلناث  225موظفا( واملؤسسات التابعة ميزانيتها مليزانية وزارة األوقاف ) 3.714موظفا( واملصالح الخارجية )

 (.1% )انظر امللحق رقم 14,9 إلى ملسؤولية، فتصلا%. أما عن حصة النساء في مناصب 32,83بالوزارة 

بعدة مجهودات لاللتزام بمسلسل اإلصالحات املشتركة بين الوزارات كاإلعالن عن  اإلسالميةوالشؤون كما تقوم وزارة األوقاف 

املساواة بين الجنسين وتطبيق مقاربة النوع فيما يخص تشكيل اللجان الخاصة  مبدأمناصب املسؤولية الشاغرة مع مراعاة 

 نتقاء املتعلق بتقلد مناصب املسؤولية.اإل  إجراءب

 نساناإل لحقوق  املرجعي  طار اإل . 2.1.2

، حيث تساهم بفعالية في االلتزامات التي اإلسالميةمن األولويات الرئيسية لوزارة األوقاف والشؤون  سنسانتعتبر مسألة حقوق اإل

ي إعداد . وقد ساهمت الوزارة فسنسانتعهد بها املغرب على املستوى الدولي من خالل أدوات وآليات األمم املتحدة لحماية حقوق اإل

، والتقرير الدوري الجامع للتقارير 2014و 2009" للفترة املمتدة بين 20+ بكينالعديد من التقارير بما في ذلك التقرير الوطني "

والتقرير الدوري الثاسني املتعلق بتنفيذ البروتوكول االختياري  ،الدورية الثالث والرابع حول إعمال مقتضيات حقوق الطفل

الدولية لحقوق  اإلتفاقيةفال واستغاللهم في البغاء واملواد اإلباحية والتقرير الوطني األول املتعلق بتفعيل املتعلق ببيع األط

 ،، والتقرير نصف املرحلي املتعلق بتنفيذ توصيات الجولة الثانية من االستعراض الدوري الشاملإعاقةاألشخاص في وضعية 

األطفال في النزاعات املسلحة، وذلك بالتنسيق مع املندوبية  إشرا اري املتعلق بوالتقرير الوطني حول تنفيذ البروتوكول االختي

 .سنسانالوزارية املكلفة بحقوق اإل
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 االجتماعي النوع بعد تراعي عمومية سياسات لوضع املبذولة . الجهود2.2

 القطاعية واالستراتيجيات السياسات . وضع1. 2.2

على تكريس رؤية متكاملة وفعالة للشؤون  اإلسالميةب، تعمل وزارة األوقاف والشؤون تحديث الحقل الديني في املغر  إطارفي 

املؤسسات التعليمية العتيقة في املنظومة التعليمية واملساهمة في  إدماجالدينية من خالل تأهيل الفاعلين في الحقل الديني و 

وضعية القيمين الدينيين وتنمية مؤسسة األوقاف من  األمية وتعزيز وتنظيم أماكن العبادة، مع تحسينو الجهود الوطنية ملح

 خالل ترشيد إدارتها وتأهيل مواردها البشرية.

لضمان  اإلسالميةترشيد وتحديث وتوحيد التربية  إلى تنفيذ استراتيجيتها الرامية اإلسالميةوتواصل وزارة األوقاف والشؤون 

كوين العلمي الحديث وذلك من خالل الحفاظ على نظام تعليم القرآن الوزارة على تعزيز الت لتربية إسالمية سليمة. كما تعم

 املتخرجين من هذه املدارس في املنظومة التعليمية الوطنية. إدماجالكريم في مدارس التعليم العتيق مع توفير برامج تكوينية تروم 

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. 2.2.2

بفعالية في تعزيز املساواة بين الجنسين من خالل العديد من البرامج وخصوصا البرامج  اإلسالميةاألوقاف والشؤون تساهم وزارة 

 األمية في املساجد.و املتعلقة بتكوين املرشدات والتعليم التقليدي ومح

 :مرشدة  100امج لتكوين حوالي ، يهدف هذا البرن(2014ماي  20) تفعيال للتوجيهات امللكية السامية برنامج تكوين املرشدات

 إحدىهذا البرنامج الفئات الحاصلة على إجازة من  همإماما مرشدا. وي 150 إلى مرشدة باإلضافة 50دينية سنويا بدال من 

سنة. كما ينبغي للمرشحات التوفر على الجنسية املغربية وأن  45ما يعادلها والتي ال تتجاوز أعمارهن و الجامعات املغربية أ

افظات لنصف القرآن الكريم على األقل، ويجب عليهن أيضا التمتع بحقوقهن املدنية وبقدرات بدنية جيدة. يكن ح

شهرا. وعند نهاية التكوين، يتوجب  12درهم خالل فترة التكوين ملدة  2.000وستحصل املرشدات على منحة دراسية بقيمة 

قادرات على املساهمة في استتباب  ليكن راية بشؤون الدين،على املرشدات التحلي بمظاهر الورع والتقوى واإليمان والد

 كل ما قد يخل بحرمته.من األمن الروحي للمواطنين وتنزيه املسجد 

 :يعتبر هذا البرنامج عنصرا أساسيا في نظام التعليم والتكوين في املغرب. وتسهر وزارة األوقاف والشؤون  التعليم العتيق

أة في قطاع التعليم العتيق من خالل تخصيص منح للمدرسات في املدارس العتيقة وتوفير على تعزيز حضور املر  اإلسالمية

جانب االستفادة من خدمات اإلطعام املدرس ي والحق في الحصول على املنح  إلىو نفس الظروف التعليمية للفتيات والذكور. 

نخراط )وخاصة في برامج حفظ القرآن الكريم(. الدراسية والكتب والبرامج املدرسية، تتمتع الفتيات ببعض املرونة في اال 

 املساهمة في بناء املدارس الداخلية الخاصة بالفتيات.و على بناء أ اإلسالميةوعالوة على ذلك، تشرف وزارة األوقاف والشؤون 

 وقاف والشؤون استمرارية األعمال التي تقوم بها وزارة األ  2014/2015عرفت السنة الدراسية  األمية باملساجد: وبرنامج مح

تحديث نظام التكوين، وذلك من خالل مناهج بيداغوجية جديدة لصالح املستفيدين من هذا البرنامج،  إطارفي  اإلسالمية

األمية بواسطة التلفزيون واإلنترنت وضمان تنويع وسائط التعلم، وتقريب البرنامج  وبرنامج مح إطالقعلى وجه الخصوص 

 التعلم الذاتي والتكوين املستمر. املستمر فيهم إشراكالناس و  من

 مؤشرات فاعلية أداء وتقديم امليزانية إعداد  .3.2

 تحليل نفقات التسيير واالستثمار

مليار درهم، أي بزيادة   3,58، ما يقرب من2015، برسم سنة اإلسالميةبلغت امليزانية املخصصة  لوزارة األوقاف والشؤون 

األمية في املساجد وبرامج تنمية و ا فيما يخص ميزانية التسيير، فقد بلغت سنسبة برامج مح% مقارنة مع السنة السابقة. أم14,5

 % على التوالي.9,4% و0,6التعليم العتيق في ميزانية املعدات والنفقات املتنوعة 
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ة املخصصة لوزارة % تقريبا من مجموع امليزاني26,8مليون درهم، أي بنسبة  961,23أما بالنسبة لنفقات االستثمار، فقد بلغت 

. ويتم تقسيم امليزانية املخصصة لنفقات االستثمار حسب الجهة، وتهم على وجه الخصوص اإلسالميةاألوقاف والشؤون 

ترميم املباسني وبناء وتجهيز املجمعات الدينية والثقافية.  إعادة، بما في ذلك أعمال اإلداريةالنفقات املتعلقة ببناء وتجهيز املباسني 

 هيأةأن برنامج توطيد املدارس في املجال القروي ومدارس التعليم العتيق واملساجد والبرامج املتعلقة ببناء وت إلى شارةوتجدر اإل 

 % من ميزانية االستثمار.7,1% و1وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق تشكل على التوالي حوالي 

 حسب النوع االجتماعيمؤشرات فاعلية األداءتحليل 

، ما يزيد عن مئة مؤشر لألهداف متعلق بميزانية التسيير 2015، برسم سنة اإلسالميةقاف والشؤون وضعت وزارة األو 

 واالستثمار ويأخذ بعين االعتبار البعد الجهوي. 

بذل مجهود أكبر  اإلسالميةوتماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، ينبغي على وزارة األوقاف والشؤون 

خصوصا وأن تحليل  ،حسب النوع االجتماعي وفقا ملهامها ولتعزيز املساواة بين الجنسينمؤشرات فاعلية األداءف بعض لتصني

األمية في و املؤشرات التي تم إعدادها من طرف الوزارة تظهر عدم مراعاة بعد النوع، ما عدا املؤشرات املتعلقة ببرنامج مح

 (.2املساجد )انظر امللحق 

 النتائج مؤشرات مأه . تحليل4.2

، بما في ذلك برنامج تكوين اإلسالميةالنتائج الرئيسية للبرامج التي قامت بها وزارة األوقاف والشؤون  مؤشرات يظهر تحليل

األمية باملساجد، تحسنا ملحوظا في املؤشرات املتعلقة بهذه البرامج، كما تظهر أيضا و املرشدات والتعليم العتيق وبرنامج مح

 ة. األخير االجتماعي لتأهيل الحقل الديني في السنوات  النوع بعد دماجي تبذلها الوزارة إل الجهود الت

 برنامج تكوين املرشدات

يعتبر عدد املتخرجات من مركز تكوين املرشدات مؤشرا يدل على مدى نجاح هذا البرنامج. فقد بلغ عدد املرشدات املتخرجات 

طالبة مرشدة، يتابعن تكوين املرشدات برسم السنة الدراسية  55عة العاشرة . وتضم الدف2013متخرجة نهاية دجنبر  457

 سنويا. 100 إلى 50، سينتقل عدد املرشدات املستفيدات من هذا البرنامج من 2015. وابتداء من سنة 2014

 التعليم العتيق

يم القرآن الكريم. فيما بلغت سنسبة % تشرف على تعل12,38%، منها 11,85بلغت سنسبة اإلناث في الجهاز البيداغوجي العتيق 

أن مؤشر  إلى % على التوالي. وتجدر اإلشارة15,51% و31,77الفتيات املسجالت في املدارس القرآنية ومدارس التعليم العتيق 

 قرآنية.فتى( مع األخذ بعين االعتبار املدرسة ال 100فتاة مقابل  45) 0,45املساواة بين الجنسين في قطاع التعليم العتيق بلغ 

 األمية باملساجدو برنامج مح

من اإلناث،  261.736مستفيدا منهم  291.330، ما يناهز 2015األمية باملساجد، برسم سنة و بلغ عدد املستفيدين من برنامج مح

ية األمو أنه تم تسجيل نفس العدد من املستفيدين من برنامج مح إلى % من مجموع املستفيدين. وتجدر اإلشارة89,84أي بنسبة 

 بواسطة التلفزيون واإلنترنت.

من  4.850منهم  6.000األمية في املساجد حوالي و ذلك، قارب عدد املؤطريين البيداغوجيين املشاركين في برنامج مح إلى باإلضافة

 إلى ، أي بمعدل تأنيث يصل275من أصل مجموع  153 إلى %. أما فيما يخص عدد املدربين، فقد وصل80,33اإلناث، أي بنسبة 

 .% من مجموع املدربين البيداغوجيين55,64
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 العامة للجماعات املحلية دارةاإل . 3

تعتبر تقوية مشاركة املرأة في التسيير املحلي، في إطار تعزيز الحكامة الترابية املستجيبة للنوع االجتماعي، باإلضافة إلى مساهمتها 

 تنخرط فيه اإلدارة العامة للجماعات املحلية بشكل كامل. في بروز ثقافة تكافؤ الفرص واإلنصاف واملساواة ورشا رئيسيا

. جذاذة تقديمية للمديرية العامة للجماعات املحلية واإلطار املرجعي 1.3  

 . جذاذة تقديمية1.1.3

ت التي تم إسنشاء املديرية العامة للجماعات املحلية تنفيذا لسياسة الالمركزية. وتتمثل مهام املديرية العامة في إعداد القرارا

حيث  تواكب هذه املديرية  ،يتخذها وزير الداخلية في إطار صالحياته تجاه الجماعات املحلية وضمان رصد ومراقبة التنفيذ

 الجماعات املحلية وتتدخل في جميع اإلصالحات الهادفة إلى تحديث اإلدارة املحلية. 

لتأهيل الحضري وفي تحسين تدبير املرافق العمومية والحد من وتتثمل املهام الرئيسية للمديرية العامة للجماعات املحلية في ا

الفوارق االجتماعية بالوسط القروي وكذا تشجيع األسنشطة االجتماعية والثقافية، مثل إعادة تأهيل املدارس وتعزيز األسنشطة 

 الرياضية في الجماعات املحلية ودعم برامج التنمية الوطنية.

يها، تتوفر املديرية العامة للجماعات املحلية على موارد بشرية متنوعة الكفاءات. حيث تمثل أداء املهام املسندة إل أجلمن و 

 % يشغلن مناصب املسؤولية.7,6% من مجموع املوظفين باإلدارة، منهم 47سنسبة النساء 

 . اإلطار املرجعي 2.1.3

واملساواة بين الجنسين )اإلعالن العالمي لحقوق حقوق اإلسنسان ساهم التزام املغرب باالتفاقيات الدولية في مجال الدفاع عن 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  العهد الدولياإلسنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

املستويات اإلدارية بين  كبير في مجال تعزيز دور املرأة في التنمية املحلية وتحسين تمثيلها السياس ي فيفي إحراز تقدم والثقافية...(، 

 السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية وعلى جميع مستويات صنع القرار.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التمثيل السياس ي للمرأة يتماش ى مع أهداف التنمية املستدامة، خصوصا بلوغ الهدف الخامس 

 جميع النساء والفتيات.الذي ينص على تعزيز املساواة بين الجنسين واستقاللية 

وعلى املستوى الوطني، يكفل الدستور املغربي الجديد حق املرأة في املشاركة وأخد القرار وتسيير الشأن العام، كما يتطرق 

 .146و 115، 30، 19بوضوح للمقتضيات املتعلقة بالتكافؤ واملساواة بين الرجل واملرأة، خصوصا في املواد 

ترابية، تدعم القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات والعماالت واألقاليم والجماعات )القوانين ات البالجماعوفيما يتعلق 

( هذه األحكام الدستورية وتعزز الخطوات الهامة في مجال إدماج  مراعاة النوع االجتماعي في رؤيتها 113.14و 112.14، 111.14

 التنموية.

م إدماج مقاربة النوع االجتماعي على املستوى املحلي وتقويته من خالل املادتين كما تم إضفاء الطابع املؤسساتي على عملية دع

لجنة املساواة وتكافؤ  لجنة استشارية للمجلس الجماعي تحت اسم " تأسيسمن امليثاق الجماعي واللتان تنصان على  36و 14

 جتماعي والتنمية املستدامة.الجماعية املبنية على مبدأ املشاركة، النوع اال  العملالفرص" وإعداد مخططات 

وباإلضافة إلى ذلك، تمت املصادقة على مجموعة من القوانين التي تدعم إجراءات التمييز اإليجابي لضمان ولوج أفضل للنساء 

 للمناصب السياسية والهيئات القيادية داخل األحزاب.
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 بة النوع االجتماعي. الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار مقار 2.3

 . إعداد االستراتيجيات1.2.3

تشار  اإلدارة العامة للجماعات املحلية، بشكل مباشر وغير مباشر، في العديد من البرامج املتعلقة بحقوق اإلسنسان من خالل 

 بعض اإلجراءات، التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

 نظور حقوق اإلسنسان في السياسات العمومية؛دعم املندوبية الوزارية لحقوق اإلسنسان إلدماج م 

  إرساء حكامة مجالية محلية تراعي بعد النوع االجتماعي، بمبادرة من اإلدارة العامة للجماعات املحلية ومكتب األمم املتحدة

 ؛2015-2014للمرأة في املغرب العربي 

 ة لحقوق الطفل(، من خالل اإلجراءات التي تم االلتزام باملشاركة الفعالة لحماية حقوق الطفل )اتفاقية األمم املتحد

اتخادها في هذا اإلطار، خصوصا الحق في هوية الطفل، مشاركة الجماعات الترابية في ضمان الحق في الحياة والحق في 

 .2015-2005املشاركة واملشاركة الفاعلة في املخطط الوطني للطفولة 
 

عات املحلية لتعزيز إدماج مقاربة النوع االجتماعي، قامت اإلدارة العامة وفي إطار تنفيذ سياستها الهادفة إلى دعم الجما

للجماعات املحلية بدعم العديد من البرامج التي تساهم في تعزيز حقوق الفئات االجتماعية الهشة، بما في ذلك النساء والشباب 

 ، وذلك من خالل: إعاقةواألطفال واملسنين واألشخاص في وضعية 
 

 لتعاون بين املغرب واليونيسف "برنامج التنمية املحلية وحقوق األطفال والشباب" الذي تتناول محاوره دعم برنامج ا

الرئيسية التخطيط الترابي )املخطط الجماعي للتنمية املراعي لبعد النوع( ودعم الجماعات الصديقة لألطفال والشباب 

 ولي ...(؛)إسنشاء املجالس البلدية للشباب، دار األمومة، التعليم األ 

 املساهمة في أشغال اللجنة الوزارية إلنجاز استراتيجية وطنية مندمجة لحماية الطفولة؛ 

  ؛إعاقةاملشاركة في أشغال اللجنة الوزارية إلعداد القانون املتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية 

  املندمجة للشباب؛املساهمة في أشغال اللجنة الوزارية املكلفة بتطوير االستراتيجية الوطنية 

  دعم الجماعات في تحسين البنية التحتية األساسية التي ينعكس آثارها إيجابا على حياة كل الفئات االجتماعية، بما في ذلك

 الفئات الهشة.
 

فاقية وتماشيا مع مؤشرات الخطة الحكومية للمساواة في أفق املناصفة، بما في ذلك تلك املرتبطة بوزارة الداخلية، تم إعمال ات

تعزيز مشاركة املرأة في إدارة الشؤون املحلية وتقوية  أجلمن  2015-2014شراكة مع هيأة األمم املتحدة للمرأة ملدة سنة ونصف 

وتهدف االتفاقية إلى تعزيز وتعميم مكاسب النهوض باملساواة املتعلقة بالنوع االجتماعي  .الحكامة املحلية املستجيبة لبعد النوع

 لترابي.على املستوى ا

دعم مشاركتها في الحكامة  أجلكما تم األخذ بعين االعتبار العديد من اإلجراءات التي تخص تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من 

املحلية. وفي هذا اإلطار، تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء قصد توفير الدعم لتقوية تمثيلية املرأة في 

جهوية والتشريعية. ويمول هذا الصندوق مختلف املشاريع املقدمة من طرف األحزاب السياسية االنتخابات الجماعية وال

 . 20ومنظمات املجتمع املدسني الناشطة في مجال تقوية قدرات النساء والحكامة املحلية والتنمية البشرية

مشاريع مقدمة من طرف  10السياسية و مشاريع مقترحة من قبل األحزاب 9مشروعا، منها  86وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اختيار 

. كما ناهز مبلغ التمويل الكلي لهذه املشاريع 2014مشروعا مقترحا من طرف جمعيات محلية سنة  67الجمعيات الوطنية و

  مليون درهم. 12,46مليون درهم، ساهم فيها صندوق الدعم ب  18,47

 

                                                 
لدولة.   % منه على األقل من قبل ا70درهم يتم تمويل  200.000تم تحديد سقف التمويل في مبلغ   20  
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 ن املرأة. األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكي2.2.3

، وذلك بهدف جعل 2015إلى   2011وضعت مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية مخططا استراتيجيا للفترة املمتدة من 

الجماعات املحلية في قلب دينامية التقدم والتنمية للبالد من خالل إدارة محلية ديمقراطية وفعالة وناجعة وذات كفاءة 

.كما أعطى هذا املخطط دينامية جديدة إلدارة التكوين. وتستند مراعاة بعد النوع على مستوى ومستجيبة لبعد النوع االجتماعي 

 استراتيجية عمل مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية على:

 تحديد احتياجات النساء املوظفات واملنتخبات محليا؛ 

  على املستوى املحلي؛وضع برامج تكوينية لفائدة النساء املنتخبات محليا والنساء املوظفات 

 تعزيز القيادة والريادة النسائية؛ 

 تدعيم قدرات النساء في مجال تسيير الشأن املحلي ؛ 

 تلقين مبادئ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

 .تشجيع تبادل الخبرات والتجارب الجيدة 

مشار ،  10.905اء املنتخبات محليا، من مجموع والنس من النساء األطر 3.594، استفادت 2015وخالل النصف األول من سنة 

-2013%. كما عرفت دورة املؤتمرات الجهوية )33من برامج التوعية والتكوين وتقوية القدرات والتشبيك، أي بنسبة بلغت 

أطر عليا امرأة منتخبة محليا و  645(، املتعلقة بتعزيز الدور القيادي للمرأة في الجماعات الترابية املغربية مشاركة 2015

 بالجماعات الترابية خالل نفس الفترة.

برنامجا للتكوين وتطوير  422، تم إنجاز 2014ووفقا لحصيلة إنجازات مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنيين برسم سنة 

 4.509نهم مستفيدا من أطر وأعوان ينتمون أساسا للمصالح املركزية، الالمتمركزة والالمركزية، م 12.817القدرات لفائدة 

 %(.35مستفيدة )أي بنسبة 

في نفس السياق، وفي إطار التعاون على مستوى املديرية العامة للجماعات املحلية، تم تكريس ثالثة محاور استراتيجية  لقضية 

 النوع االجتماعي، وهي:

 . الحكامة املحلية التشاركية.1

 . تعزيز قدرات النساء املنتخبات واألطر.2

 بين حول املواضيع املتعلقة بالجهوية املتقدمة والحكامة الترابية.. تكوين املنتخ3
 

، تحت اسم "الشبكة املغربية للحكامة التشاركية" بدعم من 2015مدينة جديدة، سنة -عالوة على ذلك، تم إطالق شبكة

العربي"، ليصل عدد شبكات " للتعاون بين البلديات في إطار برنامج "الحكامة املحلية والتشاركية في املغرب CoMunمشروع "

 املدن التي أطلقت إلى خمس شبكات والتي تروم التنمية الحضرية املستدامة.

 لجنة املساواة وتكافؤ الفرص

شرعت املديرية العامة للجماعات املحلية في إسنشاء نظام داخلي لفائدة الجماعات يهدف إلى توجيهها ومساعدتها في تأسيس لجان 

 وتسريع تنفيذها.  21املساواة وتكافؤ الفرص

% من األعضاء. 18جماعة بتأسيس هذه اللجان عبر اعتماد مقاربة منهجية، تمثل فيها النساء  755وفي هذا اإلطار، قامت حوالي 

كما دعمت العديد من املؤسسات الوطنية والدولية إحداث هذه اللجان بما في ذلك اليوسنسيف، الوكالة األمريكية للتنمية 

 تارغا، وكالة التنمية االجتماعية. الدولية، جمعية

                                                 
وتكافؤ الفرص. وتتكون  نصافمن الميثاق الجماعي وخّول لها الحق في اقتراح وتنوير المجلس الجماعي في القضايا المتعلقة باإل 14أّسست هذه اللجنة بموجب المادة  21

 اللجنة من أعضاء الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المقترحة من طرف رئيس المجلس.

 



35 

 

 دعم التشبيك

، تم إنجاز مجموعة من 2010في إطار الدعم الخاص للنساء املنتخبات محليا، واستنادا إلى نتائج التشخيص التشاركي لسنة 

السياسة املحلية، مع األسنشطة التكوينية، طبقا لبرنامج الحكامة املحلية، لتطوير قدراتهن القيادية وتعزيز مشاركتهن الفعالة في 

دعم خاص لسلطات اإلقليمية الشريكة. وفي ظل هذه الدينامية وبدعم من برنامج الحكامة املحلية، تم إحداث شبكة على 

عبدة -بوملان، جهة دكالة -مستوى الوالية وخمس شبكات إقليمية للنساء املنتخبات محليا في ثالث جهات مستهدفة )جهة فاس

، ويتعلق األمر بمنتدى النساء املنتخبات لجهة 2014ي حسين(. كما تم إسنشاء شبكتين إقليميتين في يونيوشراردة بن-وجهة الغرب

 بوملان. -عبدة ومنتدى النساء املنتخبات لجهة فاس-دكالة

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.3

 أجلمن ميع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على جالتزام املغرب على املستوى الدولي، من خالل مصادقته على مكن 

تحسين التمثيلية السياسية للمرأة على املستويات اإلدارية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية وعلى جميع مستويات 

لمرأة في تسيير صنع القرار، من االنخراط في دينامية القضاء على الفوارق املبنية على النوع االجتماعي وتشجيع املشاركة الفعالة ل

 الشأن العام واتخاذ القرار.

من جهتها، انخرطت املديرية العامة للجماعات املحلية في هذه الدينامية من خالل املواكبة املتزايدة للجماعات الترابية في إطار 

 دعم مشاركة املرأة في تسيير الشأن املحلي وتقوية الحكامة الترابية املستجيبة للنوع االجتماعي.

نفس السياق، تم اتخاذ العديد من التدابير القانونية واملؤسساتية بهدف تعزيز مشاركة املرأة في تدبير الشأن املحلي. ويتعلق في 

ملجلس املستشارين، الذي ينص على أن الترشح لالنتخابات يتم بطريقة التناوب بين  11.28األمر، أوال، بالقانون التنظيمي رقم 

من هذا القانون "ال ينبغي أن تحتوي الئحة املرشحين على اسمين متعاقبين الثنين من املرشحين  24الجنسين. فبموجب املادة 

 من نفس الجنس."

بتغيير وتتميم القانون  34.15، يقض ي القانون التنظيمي رقم 2015شتنبر  4أما فيما يخص االنتخابات الجهوية والجماعية ل 

ء مجالس الجماعات الترابية بإجراء نمط جديد للترشح من خالل وضع الئحة ترشيح املتعلق بانتخاب أعضا 59.11التنظيمي رقم 

وحيدة تشتمل على جزأين : يتضمن الجزء األول أسماء للمرشحين واملترشحات، فيما يتضمن الجزء الثاسني وجوبا أسماء 

 مترشحات فقط.

عات الترابية، والتي تمت املصادقة عليها من طرف املجلسين باإلضافة إلى ذلك، تشجع القوانين التنظيمية الثالثة املتعلقة بالجما

(، هذه األخيرة على األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي عند وضع أسنشطتها وبرامجها 113.14و 112.14، 111.14)القوانين 

 التنموية.

على اسنشاء هيئات ترابية استشارية تهتم بقضايا كما تجدر االشارة، إلى أن القوانين التنظيمية الثالثة السالفة الذكر، عملت 

 .2011من دستور  139اإلنصاف وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي، وذلك وفقا ألحكام املادة 

، وقد 2009كما تم إسنشاء لجنة املساواة وتكافؤ الفرص على مستوى الجماعات طبقا ملقتضيات إصالح امليثاق الجماعي سنة 

 لجنة. 755ع عدد هذه اللجان ليصل حاليا إلى ساهم ذلك في رف

من امليثاق الجماعي من إضفاء الطابع املؤسساتي على ميزانية النوع االجتماعي وإدماج مقاربة  36باملوازاة مع ذلك، مكنت املادة 

جماعة من أصل  1.242الجماعية على املستوى املحلي. وفي هذا اإلطار، تمكنت  العمل النوع االجتماعي في إعداد مخططات

 جماعة تتوفر على مخطط عمل جماعي تم التصويت عليه واعتماده. 1.220من االلتزام بعملية التخطيط، منها  1.503
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 . وزارة العالقات مع البرملان واملجتمع املدني4
 

قتضيات الدستورية، التزام السلطات العمومية بوضع اآلليات الضرورية لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفقا للم إطارفي 

دعم ومواكبة املجتمع  إلىترمي  2016-2012أطلقت الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدسني استراتيجية للفترة 

 املكونات الرئيسية لهذه االستراتيجية. إحدىاملدسني. وتشكل حماية والنهوض بحقوق املرأة 

 رجعيامل طار . جذاذة تقديمية للوزارة ولل 1.4

 . جذاذة تقديمية1.1.4

 ، أصبحت الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدسني مكلفة بالتمثيل الدائم للحكومة 2011بعد املوافقة على دستور 

املدسني،  داخل البرملان، وتسهيل الحوار بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وضمان تتبع أشغال البرملان، ومواكبة أسنشطة املجتمع

 وكذا دعم القدرات التدبيرية للجمعيات عبر التكوين.

% من مجموع املوظفين. وتبلغ حصة النساء من 50,34ما يمثل سنسبة  وامرأة، وه 72موظف منهم  143وتتوفر الوزارة على 

 %. 26مناصب املسؤولية 

 املرجعي  طار اإل . 2.1.4

رية تأسيس الجمعيات ومنظمات املجتمع املدسني وكذا على حق املواطنات على الديمقراطية التشاركية وعلى ح 2011أكد دستور 

ؤسس جمعيات املجتمع املدسني واملنظمات  12تنص املادة  كماواملواطنين في تقديم عرائض ومقترحات. 
ُ
من الدستور على ما يلي "ت

توقيفها و حل هذه الجمعيات واملنظمات أغير الحكومية وتمارس أسنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. وال يمكن 

 ."من لدن السلطات العمومية، إال بمقتض ى مقرر قضائي

ساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام، واملنظمات غير الحكومية، في 
ُ
الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات  إطارت

تنظيم هذه معا باملؤسسات والسلطات تقوم تفعيلها وتقييمها. و  ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في

 املشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

على ما يلي:  13يكون تنظيم الجمعيات واملنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية". كما ينص الفصل و 

مختلف الفاعلين االجتماعيين، في إعداد السياسات  إشرا ور، قصد "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشا

على حق املواطنين واملواطنات في تقديم اقتراحات في مجال  15و 14الفصالن  يؤكدكما  العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".

 السلطات العمومية.  إلىالتشريع وكذا على حقهم في تقديم عرائض 

ملقتضيات، تم فتح حوار وطني حول الصالحيات الدستورية الجديدة للمجتمع املدسني. وهمت التوصيات تفعيل هذه ا إطاروفي 

 الصادرة عن هذا الحوار املحاور الرئيسية التالية :

  ؛األسس القانونية املتعلقة بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية  

  ؛في املجال التشريعي األسس القانونية املتعلقة بالحق في تقديم امللتمسات 

  ؛األسس القانونية املتعلقة بالتشاور العمومي 

  ؛األسس القانونية املتعلقة بمدونة الحياة الجمعوية 

 .امليثاق الوطني للديمقراطية التشاركية  
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 . الجهود املبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي بعد النوع االجتماعي2.4

 الستراتيجيات القطاعيةوضع السياسات وا 1.2.4
 

وفقا ملقتضيات الدستور الجديد وللبرنامج الحكومي والنصوص املنظمة ملهامها وصالحياتها، عملت الوزارة املكلفة بالعالقات مع 

انخرطت . فقد 2012-2016 تعزيز العالقات مع املجتمع املدسني للفترة  إلىالبرملان واملجتمع املدسني على وضع استراتيجية تهدف 

وبثقافة  سنسانفي مجال الديمقراطية التشاركية القائمة على النهوض بحقوق اإلالوزارة في التأسيس لتجربة مغربية رائدة 

 املواطنة.

تعزيز قدرة املواطنات واملواطنين وجمعيات املجتمع املدسني في مجال تقديم املقترحات  إلىوتهدف هذه االستراتيجية باألساس 

 .ومحاربة كل أشكال التمييز سنسانحترام حقوق اإلبا بما فيها تلك املتعلقة، السياسات العموميةوالعرائض وتتبع وتقييم 

 : هذه االستراتيجية، تم وضع مجموعة من البرامج واملشاريع إطاروفي 

  املتعلق بمأسسة اللجنة الدائمة املشتركة بين الوزارات واملسؤولة عن تتبع  2.13.845إعداد مشروع املرسوم رقم

 تقييم السياسات العمومية املتعلقة باملجتمع املدسني.و 

  تنظيم "الحوار الوطني حول املجتمع املدسني وأدواره الدستورية الجديدة". ويشكل هذا الحوار آلية تشاورية وتشاركية

 . تجمع ممثلي املؤسسات واملنظمات الجمعوية بما فيها تلك العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق املرأة

 القدرات والخبرات القانونية والتدبيرية للفاعالت والفاعلين الجمعويين.ترافع" بهدف تعزيز  "برنامج  القإط 

 برنامج "حكامة" لتكوين وتدريب الجمعيات في مجال الحكامة اإلدارية واملالية وتسيير املشاريع إطالق . 

 لق بتوفير املعلومات عن العالقات مع تخصيص قسم خاص باملجتمع املدسني على موقع الوزارة يقدم خدمات تتع

 .جمعيات املجتمع املدسني وتتبع ومواكبة أسنشطتها

 . مراعاة قضايا املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 2.2.4

، سنسانالتزامها بوضع سلسلة من اإلصالحات املتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ املشاركة وثقافة حقوق اإل إطارفي 

  مقاربة النوع االجتماعي في مشاريعها وبرامجها. إدماجوزارة العالقات مع البرملان واملجتمع املدسني على حرصت 

 2016-2012 تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في أفق املناصفة

ملجتمع الخطة الحكومية للمساواة واملرتبطة على الخصوص بدعم مشاريع ا إطار ات فيإجراءعملت الوزارة على تنفيذ عدة 

أن الوزارة تعمل  إلىاملدسني التي تساهم في تعزيز املساواة بين الجنسين والحد من تهميش املرأة. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد 

وضع أسس ديمقراطية تشاركية تعزز التنمية  حاليا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها املتعلقة باملجتمع املدسني التي تستهدف 

  وتستند هذه الخطة على املحاور التالية :لفرص. املستدامة وتكافؤ ا

 تأهيل البيئة القانونية عبر وضع نظام قانوسني يعزز حرية املبادرة املدنية على مستوى املأسسة والتشغيل والشراكة ؛ 

 تدعيم وتعزيز حكامة املجتمع املدسني بما فيها تلك الفاعلة في مجال النهوض بحقوق املرأة ؛ 

 املدسني وتعزيز دوره. تثمين عمل املجتمع 
 

 في اللجنة التقنية املكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.ووسنسجل هنا أن الوزارة عض
 

 املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية أجلتمثيل الوزارة في شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من 
 

املساواة بين الجنسين في  أجلدسني في شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من تساهم وزارة العالقات مع البرملان واملجتمع امل

 : إلىالوظيفة العمومية. وتهدف هذه الشبكة 

  العمومية ؛ دارةإغناء التفكير وتبادل التجارب في مجال مأسسة املساواة بين الجنسين في اإل 

  ظيفة العمومية، خصوصا تلك املتعلقة باملوارد البشرية ؛هذه املقاربة في اإلصالحات التي تهم الو  إدماجتسريع وتيرة 
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 تشكيل قوة اقتراحية ملواكبة مختلف مجهودات اململكة بهدف ضمان تمثيلية متوازنة للنساء في مجال تدبير الشأن العام ؛ 

 .املساهمة في إعداد استراتيجية وطنية ملأسسة النوع االجتماعي في الوظيفة العمومية 

 مسؤوالت الوزارةتكوين موظفات و 

املوافق  1426شوال  29الصادر في  2.05.1366مقاربة النوع االجتماعي، وتطبيقا ملقتضيات املرسوم رقم  إدماجوعيا منها بأهمية 

-2014، واملتعلق بالتكوين املستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، أعدت الوزارة مخططا استراتيجيا للفترة 2005دجنبر  2لـ

 .دارةبهدف جعل املساواة بين الجنسين في قلب دينامية تطوير وتحديث اإل وذلك  ،2016

عملت هاته األخيرة على إدخال وحدات تتعلق بالقيادة والريادة النسائية في  ،فبهدف تقوية القدرات القيادية ملسؤوالت الوزارة

ات التكوينية التي نظمتها الوزارة واملتعلقة استفادت بعض موظفات وجميع مسؤوالت الوزارة من الدور  فقدبرنامجها التكويني. 

 بالقيادة النسائية.

 التكوين الخاص بجمعيات املجتمع املدني

مواكبة وتقوية قدرات  إلىجهات. ويهدف البرنامج  10أعدت الوزارة برنامجا تكوينيا لفائدة جمعيات املجتمع املدسني على مستوى 

 إدماجمقاربة النوع االجتماعي، تعتزم الوزارة كذلك  إدماجريعي. وفي مجال الجمعيات في مجال الحكامة وفي امليدان التش

الجمعيات التي يتعلق سنشاطها بمجال حماية والنهوض بحقوق املرأة والجمعيات العاملة في مجاالت مرتبطة بتمكين املرأة 

 والنهوض بوضعيتها.
 

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية وتقديم 3.4
 

 نية الوزارةتحليل ميزا
 

أي بزيادة  ،2014مليون درهم سنة  34,7مليون درهم مقابل  35,7 ما يناهز 2015خالل سنة بلغت نفقات تسيير الوزارة 

نفقات تسيير الوزارة. وبخصوص نفقات  إجماليمن  %4,80مليون درهم، أي ما يعادل  28,175. وبلغت نفقات املوظفين 2,88%

 إلىامليزانية املخصصة للوزارة. وتنقسم هذه النفقات  إجماليمن  %43,67درهم، أي ما يعادل  ماليين 8االستثمار، فقد بلغت 

قسمين، يتعلق األول بتعزيز قدرات الجمعيات في املجال القانوسني ومجال الحكامة الجيدة والذي بلغت حصته في ميزانية 

نفقات  إجماليمن  %62,5وزارة والذي خصصت له أما القسم الثاسني فهم نفقات بناء وتجهيز مقر ال .%37,5االستثمار 

 االستثمار.
 

 مؤشرات فاعلية األداءتحليل 
 

، طاراإل معلومات عن التقدم املحرز في البرامج املنفذة. وفي هذا  تعطي مؤشرات فاعلية أداءال تتوفر الوزارة، لحد اآلن، على 

املنفذة خصوصا تلك املرتبطة بتطوير وتعزيز قدرات الجمعيات متعلقة بالبرامج مؤشرات فاعلية األداءمن املناسب تطوير و يبد

في املجال القانوسني ومجال الحكامة الجيدة والتي تراعي مقاربة النوع االجتماعي، وذلك بهدف وضع آليات تتبع وتقييم هذه البرامج 

 .القانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةومواكبة املقتضيات الجديدة إلصالح 

همة ، كعدد جمعيات املجتمع املدسني املستفيدة من التكوين املمجموعة من املؤشرات بعين االعتبار خذ األ ، يقترح طاراإل  وفي هذا

حماية والنهوض بحقوق املرأة، وعدد الجمعيات املستفيدة من التكوين في مجال إرساء آليات الحكامة الجيدة التي  إلىالرامي 

  ...عدد الجمعيات الفاعلة في املجاالت املرتبطة بتمكين املرأة والنهوض بوضعيتهاتراعي مقاربة النوع االجتماعي، و 

 



39 

 

 . وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية5

على تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة بين ، تبعا ملهامها واختصاصاتها تعمل وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

تدخل سنتها الثالثة. وقد سجل تنفيذ مقتضيات هذه الخطة تقدما كبيرا  ، والتي2016-2012ن في أفق املناصفة للفترة الجنسي

تعزيز حقوق املرأة لعدة مراصد  إسنشاءعلى املستوى  التشريعي واملؤسساتي )وضع عدة مشاريع قوانين في البرملان للنقاش، 

ذلك، ساهمت الخطة الحكومية في تشجيع التنسيق  إلىباإلضافة و  وع االجتماعي، ... (.لنالخاص بميزانية ا وتفعيل مركز االمتياز

 وكاالت التنمية واملجتمع املدسني(.و  قطاع وزاري  32والتقارب بين مختلف املتدخلين )

 املرجعي طار . جذاذة تقديمية للوزارة ولل 1.5

 . جذاذة تقديمية1.1.5

التنمية االجتماعية على وضع وتنفيذ السياسة الحكومية املتعلقة   بالنهوض بوضعية املرأة تعمل وزارة التضامن واملرأة واألسرة و 

واألشخاص املسنين وكذا التنمية االجتماعية، وذلك  إعاقةفي وضعية وحماية الطفولة واألسرة وتعزيز حقوق األشخاص 

على مؤسستين تحت وصايتها، واللتين تشكالن ركائز بالتنسيق الكامل مع األطراف الفاعلة في هذا املجال. كما تسهر الوزارة 

 القطب االجتماعي، وتتمثل في التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية.

من مناصب املسؤولية  %34,5مع سنسبة  %50سنسبة  لنساء ما يناهزموظفا، تمثل منهم ا 407ولتنفيذ مهامها ، تتوفر الوزارة على 

 وي. بالوزارة لفائدة العنصر النس

مقاربة النوع االجتماعي في البرامج العمومية. وهكذا، تسهر مديرية  إدماجوقد وضعت الوزارة مديرية خاصة باملرأة لتتبع وتنسيق 

 : الخطة االستراتيجية الجديدة للوزارة على إطاراملرأة  في 

 دعم تنفيذ وتنسيق الخطة الحكومية للمساواة؛  -

 ناهضة العنف ضد املرأة ودعم تنفيذها؛تنسيق االستراتيجية الوطنية مل -

 تعزيز الشراكات مع جميع األطراف الفاعلة في مجال تعزيز حقوق املرأة؛ -

 تنسيق برامج ومشاريع ومبادرات تعزيز املساواة بين الجنسين التي وضعتها القطاعات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص؛ -

 ا جمع وسنشر الوثائق املتعلقة بها؛ذإعداد الدراسات والبحوث حول املرأة وك -

 دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال املساواة وتمكين املرأة ومكافحة العنف ضد املرأة. -

تضم ممثلي مختلف مديريات الوزارة ووكالة  2014وفي نفس السياق، تم تشكيل لجنة مقاربة النوع للقطب االجتماعي سنة 

ون الوطني. وتعمل هذه اللجنة على ضمان تعميم مقاربة النوع االجتماعي في جميع برامج ومشاريع  التنمية االجتماعية وكذا التعا

 إدماجاملواكبة والتوجيه في  إلىاألمم املتحدة للمرأة. وترمي هذه الشراكة  هيأةالشراكة بين الوزارة و  إطارالوزارة، وذلك في 

ومن جهة أخرى، يمثل الوزارة مسؤوالن  واستراتيجيات  القطب االجتماعي.ات إجراءاملناصفة واملساواة بين الجنسين في تنفيذ 

 .2010املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية منذ إسنشائها سنة  أجلفي شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من 

 املرجعي  طار اإل . 2.1.5

، العهد سنسان)اإلعالن العالمي لحقوق اإل تجاه املرأةوال سيما  سنسانتماشيا مع التزاماته الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق اإل

واتفاقية  ،الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اإلتفاقيةفاقية حقوق الطفل و القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكولها االختياري، وبرنامج العمل بكين وات

، ال يزال املغرب يبذل 2011الدولية لحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وبروتوكولها االختياري( ومع أحكام دستور 

 القانوسني مع هذه اآلليات.  طاراإل وكذا ملالءمة  سنسانجهودا كبيرة لالنضمام واملصادقة على اآلليات الدولية لحقوق اإل

املتعلق باملوافقة على البروتوكول االختياري  125/12على مشروع القانون رقم  2015لصدد، صادق املغرب في يوليوز وفي هذا ا

اعتراف الدول األعضاء باختصاص اللجنة  إلىالتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. ويهدف هذا البروتوكول 
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تعلق بالبث في البالغات املقدمة من األفراد أومجموعات األفراد ضحايا انتها  الحقوق املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة امل

 .اإلتفاقيةاملنصوص عليها في 

ذلك، أطلق املغرب عملية املصادقة على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل تماشيا مع اإلرادة  إلىوباإلضافة 

رب للمصادقة على هذا البروتوكول، وذلك إثر الجلسة االفتتاحية  للمنتدى العالمي لحقوق امللكية املعلنة عن استعداد املغ

 .2014نونبر  في الذي عقد في مراكش سنساناإل

، وضعت العديد من مشاريع القوانين في مسلسل سنسانالقانوسني الوطني مع اآلليات الدولية لحقوق اإل طاراإل مة ءمال إطاروفي 

 تعلق األمر بـ:التشاور والدراسة. وي

املناصفة ومناهضة جميع  أشكال التمييز.  هيأة إحداثعلى مشروع قانون بشأن  2015مصادقة مجلس الحكومة في مارس - 

 وسيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة وإدراج التعديالت املقدمة من مختلف الوزارات.

 ،  بشأن جائزة "تميز" للمرأة املغربية.64-14-2على مشروع املرسوم رقم  2014مصادقة مجلس الحكومة في مارس  -

املتعلق بحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي  97.13رقم  إطارعلى مشروع قانون  2014مصادقة مجلس الحكومة في يونيو- 

 االحتياجات الخاصة.

 إطارتقارير وفقا اللتزاماتها في ذلك، سنسقت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، عملية إعداد عدة  إلىوباإلضافة 

حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال  ا، أنجزت الوزارة تقرير طاراإل . وفي هذا سنسانآليات األمم املتحدة الحترام حقوق اإل

 التمييز ضد املرأة، كما أعدت تقريرا عن تنفيذ برنامج العمل بكين الذي تم تقديمه خالل أعمال الدورة التاسعة والخمسين

. ويعكس هذا التقرير التقدم املحرز وكذا تحديات تنفيذ إعالن بكين سنة 2015للجنة املرأة التي عقدت  بنيويور   في مارس 

 أجل، ال سيما في االثني عشر مجال  املحددة في اإلعالن. كما يقدم هذا التقرير األولويات واملبادرات املستقبلية للمغرب من 1995

 .2015املناقشات الجارية بشأن رؤية التنمية ما بعد  إطارجنسين والتمكين، وذلك في تعزيز املساواة بين ال

بجنيف، في الحوار التفاعلي مع لجنة  2014شتنبر  4و 3يومي  سنسانجانب املندوبية الوزارية لحقوق اإل إلىكما شاركت الوزارة، 

ن باتفاقية حقوق الطفل، وكذا عرض التقرير الثاسني التقريرين الثالث والرابع املتعلقي فحصحقوق الطفل، وذلك بمناسبة 

اإلباحية من جهة،   املواد في البغاء وفي األطفال واستغالل للبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال

 أخرى. األطفال في النزاعات املسلحة من جهة إشرا والتقرير األولي املقدم بموجب البروتوكول االختياري بشأن 

 . الجهود املبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي بعد النوع االجتماعي2.5

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.5

 4+4استراتيجية القطب االجتماعي 

تعلقة بالقطب االجتماعي تواصل وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية تنفيذ املحاور األربعة الستراتيجية العمل امل

 . وتهم هذه املحاور: الدعم املؤسساتي وتعزيز القطب االجتماعي2016-2012" للفترة املمتدة ما بين 4+4تحت عنوان "استراتيجية 

النهوض بالعمل التكافلي والتضامني وكذا تحقيق املناصفة واملساواة والعدالة و  التأطير والدعم وهيكلة العمل االجتماعيو 

 .جتماعيةاال 

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 2.2.5

تندرج برامج تعزيز حقوق املرأة في املحور األول والرابع من استراتيجية القطب االجتماعي واملتعلقين على التوالي بتأطير ومواكبة 

ات املتخذة في هذا جراءوالعدالة االجتماعية. وتنقسم اإل واملساواة بين الجنسين  نصافوهيكلة العمل االجتماعي وكذا تعزيز اإل 

أربع محاور فرعية وهي: الدعم املؤسساتي وسنشر ثقافة املساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة  إلىاملجال 
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لمساواة، يتم ربط هذه الخطة الحكومية ل إطارودعم التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء وكذا تعزيز حقوق املرأة. وفي 

 وتلك التي تقوم بها القطاعات الحكومية األخرى بأهداف ومؤشرات قياس لتحقيق األهداف املنشودة. اتجراءاإل 

 الدعم املؤسساتي ونشر ثقافة املساواة 

نفيذ الخطة الحكومية تعمل وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على تنسيق اللجنة الوزارية للمساواة املكلفة بت

 .للمساواة، التي يرأسها رئيس الحكومة، كما تترأس الوزارة اللجنة التقنية املشتركة بين الوزارات

 اللجنة الوزارية التوجيهية للخطة الحكومية للمساواة تفعيل 

 أسفر عن  عدة مقترحات برئاسة رئيس الحكومة، والذي 2015تم عقد االجتماع الثاسني للجنة الوزارية للمساواة في يناير 

عنها زوجها واألمهات  ىإصالح صندوق التماسك األسري ليشمل أيضا املرأة املتزوجة املتخلاملتعلقة بولية األ ات جراءإل بخصوص ا

في املستشفيات  %80دعم وحدات استقبال ومواكبة النساء ضحايا العنف املعممة من طرف وزارة الصحة بنسبة و العازبات 

 إجراءالتي تتضمن  2015وتفعيل خطة عمل  وضعوكذا  ،ات الوطنية لدعم حقوق املرأة داخل وخارج املغربتفعيل اآلليو 

 حكومي.ين أولوين لكل قطاع إجراءأو 

 تفعيل وتتبع اللجنة التقنية الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة

ت رئاسة الكاتب العام لوزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية تح 2015عقد االجتماع الثالث للجنة التقنية في أبريل 

التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وكذا حصيلة  االجتماعية  وممثلي القطاعات الوزارية، وذلك ملناقشة

ة من طرف القطاعات املعنية ات ذات األولوية املبرمججراءاإل و القطاعات املعنية بخصوص تنفيذ  الخطة الحكومية للمساواة 

 التحديات الراهنة. إلىإضافة  2016-2015خالل الفترة 

 "املساعدة التقنية" للخطة الحكومية للمساواة إطالق

''املساعدة التقنية'' يوم  إطالقبرنامج دعم االتحاد األوروبي لتعزيز املناصفة واملساواة بين الجنسين، عقد اجتماع  ذتنفي إطارفي 

بوزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بحضور مختلف الشركاء املعنيين في هذا البرنامج. وقد  2015يونيو 23

 تضمن هذا االجتماع تقديم الخبرة األوروبية في هذا املجال واألسنشطة املخطط لها لهذه املهمة وكذا تقديم املنهجية املعتمدة.

الثنائية بين الخبراء ومختلف الشركاء املعنيين وعقد أيضا االجتماع األول للجنة التقنية وفي هذا السياق، عقدت االجتماعات 

مخطط العمل السنوي ودليل املساعدة مصادقة على ، وذلك لل2015لتتبع برنامج الدعم التقني لالتحاد األوروبي في يوليوز 

 التقنية.

 مواكبة الفاعلين غير الحكوميين

 10دعوة لتقديم املقترحات يوم  إطالقم االتحاد األوروبي لتعزيز املناصفة واملساواة بين الجنسين، تم تنفيذ برنامج دع إطارفي 

، لصالح املنظمات غير الحكومية واملؤسسات الجامعية ومراكز البحوث العاملة في مجال تعزيز حقوق املرأة. ويقدر 2014أكتوبر 

                                                                  مليون درهم.  22ـب جراءاملبلغ املخصص لهذا اإل 

ات التي تعالج القضايا األفقية والتي تتمثل في املداخالت حول ثقافة املساواة والحقوق جراءوفي هذا الصدد، أعطيت األولوية لإل 

واملحلية،  قليميةوالحوار مع السلطات الوطنية واإلوبناء قدرات الجمعيات املحلية وخاصة فيما يتعلق بثقافة املساواة واملرافعة 

وكذا تحسين آليات التنسيق والشراكة بين املجتمع املدسني والسلطات العمومية حول حقوق املرأة. وأوكل تسيير وتنفيذ هذا 

 .لوكالة التنمية االجتماعية جراءاإل 

 

 



42 

 

 للمرأة املغربية"تميز جائزة " إطالق

ع اإلسهامات املتميزة للنساء املغربيات في مجال النهوض بمبادئ املناصفة واملساواة. وتمنح هذه تشجي إلىتهدف هذه الجائزة 

ووفقا ملرسوم الجائزة،  الجائزة كل سنة تقديرا للمشاركة االستثنائية للمرأة في مجاالت اإلبداع والتنمية، والعمل االجتماعي.

، منحت 2015مارس  25. وفي 2014تماعية لجنة تحكيم الجائزة في أكتوبر وضعت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االج

 الجائزة األولى لصالح ثالث جمعيات حققن مشاريع إبداعية متميزة لصالح املرأة.

 مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة 

 القانونية ملكافحة العنف ضد املرأة الترسانة تعزيز 

املتعلق بالعنف ضد املرأة من  13-103مشروع القانون رقم  ة واألسرة والتنمية االجتماعية على إغناءرأوزارة التضامن وامل عملت

خالل دمج آراء وتوصيات أعضاء اللجنة املشكلة، وذلك وفقا لقرار رئيس الحكومة إثر تقديم هذا املشروع للمرة األولى أمام 

 للمشروع  في مسلسل املصادقة.. ووضعت املسودة الجديدة 2013مجلس الحكومة في نونبر 

 وضع هيئات وآليات لليقظة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز

 املناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز هيأة 

املناصفة ومكافحة جميع أشكال  هيأة إسنشاءأنهت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية مشروع القانون بشأن 

 ين االعتبار الخالصات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية املختصة. ولقد تمت املصادقة على هذاالتمييز، آخذة بع

على البرملان ملناقشته واملصادقة عليه  2015، وبعد ذلك، تم عرضه في يوليوز 2015املشروع من طرف مجلس الحكومة في مارس 

 بعد البث فيه من جديد من طرف لجنة مصغرة.

 ي للعنف ضد املرأة املرصد الوطن 

(، املكمل واملعدل لقرار وزيرة التضامن واملرأة 2852.14تأسس املرصد الوطني للعنف ضد املرأة، بموجب القرار الوزاري رقم )

( الذي منحت بموجبه الشرعية االدارية ملرصد العنف ضد 2013أبريل  29بتاريخ  243.13واألسرة والتنمية االجتماعية )رقم 

 مصلحة ضمن قسم املرصد الوطني للمرأة.  ي يعادل إحداثذاملرأة وال

نظام وضع و إعداد وتطوير املؤشرات في هذا املجال و وتناط بهذا املرصد مهام تطوير آليات لرصد ظاهرة العنف ضد املرأة 

رأة وكذا إعداد تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف ضد املو معلوماتي على املستوى االقليمي والوطني 

 التقارير السنوية. 

وسائل اإلعالم و جامعيين و املجتمع املدسني و ، ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية 2015ويضم هذا املرصد الذي انطلق سنة 

 ومنظمات دولية.

  نظام معلوماتي مندمج حول العنف ضد املرأةوضع 

،على بروتوكول تبادل املعطيات 2014أكتوبر  10اعية وشركائها يوم  وقعت  وزارة  التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتم

توحيد املفاهيم ومنهجية تسجيل البالغات، جمع املعطيات حول النساء  إلىاملعلوماتية حول العنف ضد املرأة الذي يهدف 

ية االجتماعية، وزارة العدل والحريات، املعنفات بين مختلف األطراف املعنية املعنية، وهي: وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنم

املديرية العامة لألمن الوطني والدر  امللكي. ويتم تبادل املعطيات من خالل نظام معلوماتي مؤسساتي حول و  وزارة الصحة

 العنف ضد املرأة، قادر على إعداد تقارير إحصائية دورية حول العنف ضد املرأة.

 سائل اإلعالم مرصد لتحسين صورة املرأة في و  إحداث 

هذا املرصد داخل وزارة  إسنشاءهذا املرصد ضمن الهدف الرابع للمحور األول للخطة الحكومية للمساواة. وتم  إحداثيندرج 

(، املكمل واملعدل لقرار وزيرة التضامن 2852.14التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم )
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( الذي منحت بموجبه الشرعية االدارية ملرصد تحسين 2013أبريل  29من  243.13التنمية االجتماعية )رقم واملرأة واألسرة و 

 مصلحة ضمن قسم املرصد الوطني للمرأة. إحداثصورة املرأة في وسائل اإلعالم والتي توازي 

يتكون من القطاعات الحكومية، واملجتمع  ويعتبر املرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في وسائل اإلعالم كآلية ذات هيكل ثالثي 

املقاربة التشاركية كخيار استراتيجي للرصد املستمر لصورة املرأة التي  املرصد املدسني ووسائل اإلعالم ومراكز األبحاث. ويعكس

ساهمة في تحسين تنقلها وسائل اإلعالم املختلفة )املكتوبة، السمعية والبصرية والرقمية(، وكذا ملحاربة الصور النمطية وامل

الرسمية  نطالقةتعزيز ثقافة املساواة وترسيخ حقوق املرأة. ولقد أعلن عن اإل  إلىوتطوير املعرفة في هذا املجال، باإلضافة 

 . 2015ويوني 19للمرصد إثر تنظيم حفل تعيين أعضائه بالرباط يوم 

 تطوير املعرفة في مجال العنف ضد املرأة

 العنف ضد املرأةالبحث الثاسني النتشار  إطالق 

البحث الثاسني النتشار العنف ضد املرأة بشراكة مع املندوبية  طالقتستعد وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية إل 

)أجري البحث  السامية للتخطيط،  وذلك  لتحيين املعطيات واإلحصائيات حول ظاهرة العنف ضد املرأة على املستوى الوطني

 (.2009األول سنة 

 التواصل والتحسيس والتعبئة االجتماعية حول العنف ضد املرأة

  تنظيم الحملة التحسيسية الثانية عشر ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات 

نونبر  25نظمت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الحملة الوطنية الثانية عشر ملناهضة العنف ضد املرأة من 

.  وتميزت هذه الدورة باستهداف الرجل كمرتكب للعنف. وقد غطت هذه الحملة أحد عشر مدينة ) 2014دجنبر 11 إلى

 القنيطرة، الجديدة، طنجة، بني مالل ،تازة، تارودانت، صفرو، الحاجب ،مراكش، وجدة وحد السوالم(.

  تقديم الدعم للنهوض بحقوق املرأة 

دراسة حول "الزواج املبكر في املغرب". وتهدف هذه الدراسة  إتماملتنمية االجتماعية على تعمل وزارة التضامن واملرأة واألسرة وا

فهم وتحليل أسباب الزواج املبكر في املغرب في بعده السوسيواقتصادي والثقافي والقانوسني، وتقييم تأثيره على حياة الفتيات  إلى

لكمي لظاهرة الزواج املبكر وتوزيعها جغرافيا وكذا تقديم توصيات تقييم البعد ا إلىالصغيرات املتزوجات. كما تهدف الدراسة 

 وخطة عمل واضحة للحد من هذه الظاهرة في املغرب. 

 حماية والنهوض بحقوق األطفال 

 لجنة وزارية مسؤولة عن رصد وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية لتعزيز وضعية الطفولة وحمايتها إحداث 

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، وضع آلية جديدة بين وزارية تتعلق  انخراط بفضل 2014شهدت سنة 

على مرسوم وضع لجنة وزارية لرصد السياسات 2014نوفمبر  19بحقوق الطفل. وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة يوم 

 والبرامج الوطنية لتعزيز وضعية الطفولة وحمايتها.

، للموافقة على مشروع السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة، والتي تعتبر 2015يونيو 3ماعا يوم وقد عقدت اللجنة اجت

استراتيجي  متعدد األبعاد لحماية األطفال من جميع أشكال العنف. كما توفر هذه السياسة أيضا  إطارهذه السياسة بمثابة 

 سر.تدابير لوقاية وحماية الفتيان والفتيات واألطفال واأل 

 إعاقةفي وضعية  حماية وتعزيز حقوق األشخاص 

  إعاقةفي وضعية حماية وتعزيز حقوق األشخاص 

، بلغ عدد 2014حسب النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى املنجز من طرف املندوبية السامية للتخطيط سنة 

 ة للمغرب.جماليمن الساكنة اإل  %4,1ي ما يعادل (، أ%52,5شخص )تمثل النساء منهم  1.353.766 إلىاألشخاص املعاقين 
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، ومجلس الوزراء في أكتوبر 2014صادق مجلس الحكومة في يونيوحماية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،  أجلومن 

 باكتسا إلى هذا القانون  ويهدف .إعاقةفي وضعية بشأن حماية وتعزيز حقوق األشخاص  13-97على مشروع قانون رقم  2014

، وذلك استجابة لتطلعات الفاعلين إعاقةفي وضعية قانوسني واضح وشامل لحماية وتعزيز حقوق األشخاص  طارإل املغرب 

 في هذا املجال. وفاعلي املجتمع املدسني املؤسساتيين 

والتأهيل  عاقة، مثل مفهوم اإل عاقةكما يعتمد مشروع القانون على مفاهيم جديدة تتماش ى مع التطور الذي يعرفه مجال اإل 

الخ. ويعتمد أيضا على مقاربة قانونية تستند على مفهوم الحقوق فضال عن الحماية. وينص هذا  عاقةوالتمييز على أساس اإل 

 لضمان تكافؤ الفرص وتسهيل اندماجهم.  إعاقةفي وضعية املشروع على خلق وضع قانوسني جديد لصالح األشخاص 

 إعاقةفي وضعية خاص صندوق دعم التماسك االجتماعي لصالح األش 

، وبشراكة مع وزارة االقتصاد واملالية، فعلت وزارة التضامن واملرأة واألسرة إعاقةفي وضعية تعزيز حقوق األشخاص  إطارفي 

في حالة هشة بما في ذلك  إعاقةفي وضعية صندوق التماسك االجتماعي لصالح  األشخاص  2015والتنمية االجتماعية سنة 

 النساء.

 وهي: 2015مليون درهم برسم سنة  50الصندوق أربعة مجاالت خصص لها مبلغ  ويغطي هذا

 ،إعاقةفي وضعية تحسين ظروف تعليم األطفال  -

 ،إعاقةفي وضعية توفير املعدات املتخصصة واملساعدات التقنية لألشخاص  -

 تعزيز االندماج املنهي واألسنشطة املدرة للدخل، -

 تقبال.وتسيير مراكز االس إسنشاءاملساهمة في   -
 

، بين وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 2015مارس  30وفي هذا السياق، تم التوقيع على اتفاقية ثالثية في 

 ووزارة االقتصاد واملالية والتعاون الوطني، تحدد التزامات جميع األطراف.

  عاقةالبحث الوطني الثاسني حول اإل 

. 2004تحيين معطيات البحث السابق الذي أجري سنة  أجل، وذلك من 2013سنة  عاقةحول اإل البحث الوطني الثاسني  إطالقتم 

 .2015وستكون نتائجه جاهزة نهاية 

قياس مدى انتشار و باملغرب في بعدها الكمي والكيفي  عاقةبنك معطيات إحصائية جديدة حول اإل  إسنشاء إلىويهدف هذا البحث 

املرافق الصحية والتعليم والشغل والحياة  إلى إعاقةفي وضعية تقييم ولوج األشخاص و يمي على املستوى الوطني واإلقل عاقةاإل 

هذه الخدمات.  إلىاملواطنة والخدمات االجتماعية املختلفة، وكذلك تحديد املعيقات الرئيسية التي تحول دون وصولهم 

 لنوع االجتماعي في جميع مجاالت البحث.ذلك، سيمكن هذا البحث من   توفير مؤشرات تراعي مقاربة ا إلىوباإلضافة 

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية ووضع 3.5

ضمن القطاعات الحكومية املعنية بتفعيل  أحكام القانون التنظيمي  تندرج وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

على الوزارة تحديد ميزانيتها حسب البرامج وإعداد مشروعها  . وفي هذا الصدد، يتعين2016الجديد لقانون املالية برسم سنة 

 األول لألداء.

مقارنة  %2,8، بزيادة 2015مليون درهم خالل سنة  649,540 وبلغت ميزانية وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 مليون درهم . 5,98. كما بلغت ميزانية االستثمار 2014مع سنة 
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 التالي: زانية االستثمار وفقا ملحاور استراتيجية القطب االجتماعي على النحووتتوزع مي

 النسبة في ميزانية االستثمار مجال العمل

 %20,2 التنمية االجتماعية

 % 3 التنمية في الفاعلة الجهات وتوجيه دعم

 %11,1 املجالي املستوى  على االجتماعي العمل هيكلة

 %3 االقتصادي التمكين خالل من االجتماعي دماجاإل 

 %5,26 النهوض بحقوق املرأة

 %2,5 العدالة االجتماعية  واملساواة مبادئ املناصفة سنشر

 %1,5 واإلقصاء والعنف التمييز أشكال جميع مكافحة

 %1,3 الفرص تكافؤ في املشاركة 

 %6,60 والطفولة واألشخاص املسنين األسرة حماية

 %3,04 التنمية يف الفاعلة الجهات وتوجيه دعم

 %2,03 املستوى املجالي على االجتماعي العمل هيكلة

 %0,71 االقتصادي التمكين خالل من االجتماعي دماجاإل 

 %0,81 واإلقصاء والعنف التمييز أشكال جميع مكافحة

 %20 إعاقةفي وضعية  لألشخاص االجتماعي دماجواإل  الوقاية

 %4,8 وتطوير دعم اآلخرين تعزيز

 %2 االقتصادي التمكين خالل من االجتماعي ماجداإل 

 %12,2 تكافؤ الفرص تأسيس في املشاركة

 وزارة االقتصاد واملالية : املصدر                       

 40 سنشاءولإلشارة، فقد وقعت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني، إل

ماليين درهم سنويا لتسيير واستمرار هذه  4و 2015مليون درهم سنة  8ء متعدد الوظائف للمرأة. والذي خصص له مبلغ فضا

 املراكز.

 مؤشرات فاعلية أداءتحليل 

 متعلق بميزانية االستثمار يراعي موشر أداء 64قرابة  2015كما أعدت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية سنة 

مقترحات ملؤشرات أخرى مالئمة يمكن أن تراعي مقاربة النوع االجتماعي، وذلك وفقا  2مقاربة النوع االجتماعي. ويتضمن امللحق 

 ألحكام القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية.

 دارةاإل . وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 6

ترسيخ مبادئ مساواة النوع بين جميع املوظفين العموميين،  إلى ويهدفبالرغم من وجود قانون أساس ي يعتمد الحياد في ديباجته 

قائمة. ويتجلى حجم التحدي الذي  22زالت مظاهر عدم املساواة بين الجنسين في املسارات املهنية بالوظيفة العمومية املغربية  ما

املساواة حيث تعد ين باملؤسسات العمومية، عداد املوظفين العاملإفي أهمية  دارةاإل الوظيفة العمومية وتحديث يواجه وزارة 

 املهنية بين جميع املوظفين العموميين رافعة للكفاءة والتقدم في مجال تدبير املوارد البشرية.

في  دارةاإل وتحديث العمومية، تستمر وزارة الوظيفة العمومية  دارةاإل واملساواة بين الجنسين في  نصافاإل  مأسسة أجلومن 

 ات وتدابير بتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى.إجراءل تفعيل عدة  مجهوداتها من خال

 

                                                 

22
مم المتحدة هيأة األبشراكة مع  اإلدارةتحديث و،وزارة الوظيفة العمومية 2012مكانة النساء الموظفات بمراكز المسؤولية داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، حول  دراسة   

 .بين الجنسين وتمكين المرأة ةللمساوا
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 املرجعي طار اإل . تقديم الوزارة و 1.6

 . جذاذة تقديمية1.1.6

 في: دارةاإل تتمثل املهمة األساسية لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث 

تناسق املساطر املرتبطة باألنظمة األساسية العمل على تطبيق النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية والحفاظ على  -

 لجميع موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية،

 تحسين تدبير املوارد البشرية لإلدارات العمومية وتثمينها، إلى ات واألعمال الراميةجراءدعم اإل  -

 ،ع القطاعات الوزارية األخرى وذلك بتنسيق م  اإلداريةتبسيط املساطر  إلى يهدف إجراءالقيام بكل  -

 املساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية املوجهة للمرتفقين والحث على الشفافية في التدبير العمومي، -

ألبحاث واالحصائيات الخاصة وا إعداد وتدبير قواعد املعلومات املتعلقة بموظفي الدولة والقيام بجميع الدراسات -

 بالوظيفة العمومية،

 الرقمية. دارةاإل شاركة في تنمية امل -

في حين  استقرت سنسبة تأنيث  %،42 إلى موظف وموظفة، بنسبة تأنيث تصل 306ولتحقيق هذه املهام، تتوفر الوزارة على 

 .2014% سنة 20مناصب املسؤولية بالوزارة في 

املساواة بين الجنسين  أجلبين الوزارات من  شبكة التشاور املشتركة 2010ونظرا للطابع األفقي ملهامها، ترأس الوزارة منذ سنة 

 2012يتضمن منذ سنة في الوظيفة العمومية التي تضم حاليا جميع القطاعات الوزارية. حيث أصبح الهيكل التنظيمي للوزارة 

 (.1ق )انظر امللح دارةاإل مصلحة مكلفة بمقاربة النوع االجتماعي بقسم تثمين املوارد البشرية التابع ملديرية تحديث 

 املرجعي طار اإل   2.1.6

واملساواة بين الجنسين )اإلعالن العالمي  سنسانتنفيذ التزامات املغرب على املستوى الدولي املتعلقة باحترام حقوق اإل إطارفي 

ة الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي العهد الدوليالخاصة بالحقوق املدنية والسياسية،  العهد الدولي، سنسانلحقوق اإل

،......(، شرع املغرب في العديد  التنمية أجلمن  األلفيةأهداف ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة والثقافية،

، الطابع املؤسساتي 31الذي أضفى من خالل املادة  2011من االصالحات أهمها املقتضيات الجديدة التي يضمها دستور 

 تدبير الشأن العمومي . إلى طنين في الولوجللمساواة بين املواطنات واملوا

اعتماد مساطر جديدة تتعلق بالتعيين في املناصب العليا لضمان حكامة جيدة وتحسين املردودية  ويتطلب تنفيذ هذه األحكام

ومه في أكتوبر املتعلق بالتعيين في املناصب العليا، الذي تم تنفيذ مرس 02.12. وقد تم سن القانون التنظيمي رقم دارةاإل داخل 

 ب: األمرالقانون الذي يحدد مبادئ ومعايير التعيين في املناصب العليا، التي ترتكز على املساواة في الحظوظ ويتعلق و . وه2012

 ،تكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة والشفافية بين جميع املرشحين واملرشحات 

  للمناصب الشاغرة وذلك بغض النظر عن التوجه عدم التمييز، بجميع أشكاله في اختيار املرشحين واملرشحات

 سنسانأي اعتبار آخر مخالف ملبادئ حقوق اإل وأ عاقةاإل  أو الجنس أو الدين أو اللغة اختالف أو النقابيو السياس ي أ

 ومقتضيات أحكام الدستور،

  19لفقرة الثانية من الفصل تسعى الدولة لتحقيقه استنادا ل مبدأاحترام املناصفة بين الرجال والنساء اعتبارا على أنه 

 واحتراما للمعايير األخرى املحددة من طرف القانون، 

 ،التمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية 

  ،مستوى عال من التعليم واملهارات املطلوبة 
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 .االلتزام واالستقامة 

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.6

 . أهم البرامج واملشاريع املنجزة1.2.6

الدستورية الجديدة والتوجيهات امللكية السامية وكذا البرنامج الحكومي، اتخذت وزارة   األحكام إلى انطالقا من مرجعية تستند

ة على ألخير اترتكز هذه و . 2016-2014العمومية لسنة  دارةاإل استراتيجية جديدة لتحديث  دارةاإل تحديث و الوظيفة العمومية 

وتندرج   .دارةاإل استعادة الثقة بين املواطن و  أجلوذلك من  تضع املواطن واملقاولة في صلب تحديث املرفق العام  رؤية موحدة

. والحكامة والتنظيم واملواطن دارةاإل العالقة بين وهي الرأسمال البشري و محاور  04املحاور األساسية لالستراتيجية الجديدة على 

 :هداف املتوخاة من هذه االستراتيجية كما يليتندرج األ و 

ته وتحسين جودة الخدمات املقدمة له ودعم سياسة القرب اراواملواطن باالستجابة النتظ دارةاإل الثقة بين  إعادة .1

 العمومي. رفقوالبحث عن فعالية امل

 وطني والتنمية وتشجيع االستثمار.حديثة قادرة على املساهمة في تعزيز تنافسية االقتصاد ال إدارةالتوفر على . 2

 ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط املسؤولية باملحاسبة.. 3

 اعتماد مقاربة جديدة في التدبير ترتكز على النتائج بدل التدبير القائم على الوسائل.. 4

مختلف املشاريع املدرجة في  إنجازعلى  دارةاإل تحقيق هذه األهداف، عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث  أجلمن و 

ها واألهداف إنجاز االستراتيجية الجديدة وفق برامج تعاقدية مع مختلف مديريات الوزارة، تضمنت تحديدا للمشاريع التي سيتم 

 وكذا املوارد البشرية واملالية الالزمة لذلك. نجازاملزمع تحقيقها، واملدة الزمنية لإل 

 االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأةاألخذ بعين . 2.2.6

املساواة بين  أجلمن   تعتبر شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات ،دارةاإل بتنسيق من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 

تنبثق معظم العملي والتنسيقي الذي منه  طاراإل التي تشمل حاليا معظم القطاعات الوزارية 23في الوظيفة العمومية  الجنسين

االلتزامات املتخذة  إطاربين الجنسين في الوظيفة العمومية، ويندرج ذلك في  ةاملساوا مبدأ إدماجمأسسة و  إلى ات الهادفةجراءاإل 

 .2016-2012الخطة الحكومية  إطارمن طرف الوزارة في 

تدبير املوارد البشرية في الوظيفة قد قامت الشبكة بإعداد برنامج عمل مشتر  ملأسسة املساواة بين الجنسين في مجال و 

 تتكون من:و اعتمدت على جدول اجتماع شهري منتظم  ن تابعة للشبكةا، كما تم تشكيل ثالث لج2015-2013العمومية برسم 

 اللجنة املكلفة بالبرمجة والتعاون، -1

 لجنة التتبع والتقييم، -2

 باإلعالم والتوثيق والتواصل.املكلفة  واللجنة -3
 

املساواة بين الجنسين في الوظيفة  مبدأدراسة تتعلق بوضع استراتيجية ملأسسة  إنجازواكبت الشبكة  ،2015خالل سنة و 

تقديم  إلى املتحدة للمرأة، األمم هيأةها من طرف مكتب دراسات بتعاون مع إنجاز تهدف هذه الدراسة، التي تم و العمومية. 

                                                 
المتعلقة الوظيفة العمومية خاصة تلك  تحديثمشاريع وبين الجنسين  في برامج  مساواةال مبدأ  دماجإتعمل على   2010تذكير، شبكة التشاور بين الوزارات المحدثة سنة لل  23

 .مبدأتحفيز مختلف الوزارات العتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا الإلى  تهدف الشبكةو .بتدبير الموارد البشرية
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العمومية التي شرعت فيها  دارةاإل الجنسين في جميع أطوار إصالح  املناصفة واملساواة بين مبدأ دماجاملواكبة واالستشارة إل 

 هذه الدراسة على مرحلتين: إنجازتم وقد  .الوزارة

  كذا تحديد مجاالت و القيام بجرد تشاركي وتحليلي للمنجزات في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية  :1املرحلة

 الجنسين في الوظيفة العمومية، مأسسة املساواة بين أجلالعمل االستراتيجية من 

  املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية لألربع سنوات املقبلة  مبدأوضع استراتيجية ملأسسة  :2املرحلة

كذا آليات و املواكبة واالستشارة  إطارمرفوقة بمخطط عمل لضمان تنفيذها مع تقديم توصيات االستراتيجية في 

 خرى.والوزارات األ  دارةاإل تحديث و تعلقة بوزارة الوظيفة العمومية التقييم املو التفعيل والتتبع 
 

وتجدر االشارة أن توصيات هذه الدراسة تم  .2015ويونيو  2014هاته الدراسة على التوالي في أواخر  إنجازوقد انتهت مرحلتي 

 وضعها بالتنسيق مع شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات، وتهم ثالث محاور:
 

  املتعلقة بالنهوض باملساواة مع األخذ بعين االعتبار املساواة املهنية باإلدارات  اإلداريةوضع وتقوية الهياكل : 1املحور

 العمومية،

  باألخص في ما يخص بتدبير املوارد البشرية و املساواة بين الجنسين في الترسانة القانونية  مبدأ إدماج: 2املحور

 والكفاءات،

  دارةفي املمارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية لإل  دارةاإل ساواة بين الجنسين داخل ترسيخ ثقافة امل: 3املحور. 

 إطاروذلك وفقا اللتزامات الوزارة املتخذة  في  تفعيل مرصد مقاربة النوع االجتماعي بالوظيفة العمومية 2015كما عرفت سنة 

 الخطة الحكومية للمساواة.

 ؤشرات فاعلية أداءمإعداد امليزانيات وتقديم  .3.2.6

مليون درهم،   120ما يناهز   2015برسم سنة  دارةاإل بلغ مجموع االعتمادات املخصصة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث 

 ة للوزارة. جمالي% من امليزانية اإل 4,23بنسبة مخصصة لالستثمار تبلغ 

 2015: توزيع نفقات الوزارة برسم سنة 4مبيان 

 

 

 

 

 نفقات االستثمار

23%  

 األجور

77%  

نفقات المعدات، 

 ونفقات أخرى

27%  

وزارة االقتصاد والمالية: المصدر   
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تثمين وتنمية املوارد البشرية العاملة  أجل% وذلك من 7,27، عرفت ميزانية تسيير الوزارة ارتفاعا بنسبة 2014مقارنة مع سنة و 

 بالوزارة.

لتشجيع  دارةاإل % من هذه امليزانية لفائدة صندوق تحديث 5,35فيما يتعلق بميزانية االستثمار، فقد تم  تخصيص سنسبة  و 

% لتحسين جودة 7,10% ملساندة مختلف مصالح الوزارة و9,28و لى تبني املشاريع الرائدة في مجال التحديثاإلدارات ع

 وكذا معالجة الشكايات. اإلرشاداالستقبال و 

تخصيص أي ميزانية للنهوض باملساواة بين الجنسين وذلك نظرا لكون جميع املنجزات املحققة من  2015فيما لم تعرف سنة و 

األمم املتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في  هيأةقد تم تمويلها من طرف ، فتشاور املشتركة بين الوزاراتطرف شبكة ال

 الشراكة بينها وبين الوزارة. إطار

 مؤشرات 4من بينهم  موشر أداء 25على تحديد   دارةاإل ، عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث فاعلية األداءمنهجية  إطارفي و

 ة غير مراعية لبعد النوع االجتماعي.األخير مؤشر يهم ميزانية االستثمار، حيث تبقى هذه  12والتسيير تتعلق بميزانية 

مؤشرات ملالية، تعمل الوزارة حاليا على وضع لقانون ا وكذا مواكبة املقتضيات الجديدة للقانون التنظيميملعالجة هذا الحيف و 

على سبيل املثال بمؤشرات معدل تمثيلية  األمرتراتيجية عملها واملراعية للنوع االجتماعي. ويتعلق التي تتماش ى مع اسفاعلية األداء

للوظيفة العمومية،...(، معدل املستفيدين من  األعلى، املجلس األعضاءاملتساوية  اإلداريةن ااملرأة في الهيئات االستشارية )اللج

 (.2املستمر وكذا سنسبة ولوج النساء ملراكز املسؤولية )انظر امللحق رقم  الدورات التكوينية للتكوين منالرجال والنساء 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج الخاصة بالقطاع3.6

حيث وصلت سنسبة التأنيث في الوظيفة العمومية  ،العمومية دارةاإل ة تطورا ملحوظا باألخير في اآلونة عرفت سنسبة ولوج النساء 

مثال  األمريتعلق و وتظل املرأة أكثر تمثيلية بالقطاعات "املؤنثة".  .2002% سنة 34% مقابل 9,43يقارب ما  2015عند نهاية ماي 

%. بينما تظل هاته 50بوزارة الصحة ووزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، حيث تبلغ سنسبة التأنيث أكثر من 

 .%9,9حيث ال تتجاوز  ،النسبة جد ضئيلة بوزارة الداخلية

 بالنظر للولوج املتأخر للنساء بالوظيفة العمومية، يالحظ أن سنسبة التأنيث داخل الشرائح العمرية  أقل من ثالثين سنة تصلو 

 56% بالنسبة للشريحة العمرية األكثر من 28,44سنة و 56-51% بالنسبة للشريحة العمرية ما بين 34,29% مقابل 43,44 إلى

 سنة .

% من مجموع النساء املوظفات. بينما ال تتعد 64,68ساء املوظفات في فئة األطر العليا وذلك بنسبة ة من النر تدخل سنسبة كبيو 

أن سنسبة النساء من األطر العليا هي أكثر أهمية في املصالح  إلى %. وتجدر اإلشارة10,61املوظفات الالتي تنتمين لفئة األعوان

 %(.53,39ة باملصالح املركزية )%( بينما تبلغ هذه النسب69,61الخارجية، حيث تشكل )

تبقى تمثيلية النساء في املناصب العليا جد محدودة، حيث أن سنسبة ولوج املوظفات ملراكز القرار  ،ومقارنة مع وضعية الرجال

سنة، علما أن  13نقطة خالل   6,4، أي  بزيادة 2014% سنة 4,16 إلى  2001% سنة 10تعرف وتيرة بطيئة، إذ انتقلت من 

في منصب املسؤولية رئيس مصلحة، فيما ال تتجاوز سنسبة النساء و من النساء املسؤوالت تشغل منصب رئيس قسم أ 3,87%

 ومديرة. ة% على التوالي في منصبي كاتبة عام2,611و% 10 سوى 
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 التوزيع حسب الجنس ملناصب املسؤولية باإلدارات املركزية

جمالياملجموع اإل  نسبة التأنيث   أنثى ذكر 

 رئيس قسم 230 1878 2108 %10,91

 رئيس مصلحة 1033 4293 5326 %19,40

 سفير 12 70 82 %14,63

 مكلف بمهمة 25 39 64 %39,06

 مكلف بالدراسات 5 8 13 %38,46

 قنصل عام 5 52 57 %8,77

 مندوب 23 306 329 %6,99

 مدير 65 559 624 %10,42

 مفتش عام 2 15 17 %11,76

ظر )األوقاف(نا 0 35 35 %0,00  

 السفير الثاني 4 82 86 %4,65

 كاتب عام 3 28 31 %9,68

%16,04 8.772 7.365 1.407 
الحكومة  اسةبما فيه التربية الوطنية، الداخلية، رئ جمالياملجموع اإل 

املاليةو   

 . وزارة االقتصاد واملالية7

من قبل املجلس الدستوري وذلك بعد األخذ  انون املاليةالقانون التنظيمي الجديد لقباملصادقة على اصالح  2015تميزت سنة 

بعين االعتبار املالحظات الصادرة عن هذه املؤسسة. تماشيا مع ذلك، شرعت وزارة االقتصاد واملالية في املواكبة التدريجية 

جتماعي في برمجة ميزانيات مقاربة النوع اال  إدماجبما في ذلك تفعيل مقتضيات هذا القانون الجديد  أجلللقطاعات الوزارية من 

 لنوع االجتماعي عدة أسنشطة في هذا املجال،امركز االمتياز الخاص بميزانية ، نظم طاراملؤسسات العمومية. وفي هذا اإل الوزارات و 

 والخبرات وتطوير البحث في مجال امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي. واخرى متعلقة بتبادل املعارف

 املرجعي طار ة للوزارة واإل . جذاذة تقديمي1.7

 جذاذة تقديمية 1.1.7

قيادة وتوجيه اإلصالحات املهيكلة ، حيث تلعب دورا أساسيا في وزارة االقتصاد واملالية مواكبا رئيسيا للعمل الحكومي تعتبر

ة وجذب لالقتصاد الوطني الرامية لوضع الشروط الالزمة لتحقيق نمو مستدام ومندمج وتضامني وكذا الستعادة الثق

 االستثمارات.

تتكلف وزارة االقتصاد واملالية بإعداد سياسات املالية العمومية والسياسات الجمركية والضريبية وامليزانية، وكذا السياسات 

الخاصة بتدبير املالية الخارجية. كما تقوم كذلك باملراقبة املالية للشركات واملؤسسات العمومية وتنسيق وتتبع السياسات 

 ة االقتصادية واالجتماعية.الحكومي

موظفة   6.460موظفا منهم  17.472ما يقارب  2015من حيث املوارد البشرية، بلغ عدد املوظفين بوزارة االقتصاد واملالية سنة 

 (.1)انظر امللحق  18% 24%(. وتبلغ سنسبة النساء في مناصب املسؤولية37)

االقتصاد واملالية  منذ سنة  امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي، تتوفر وزارة نظرا لكونها الوزارة الرائدة في مجال تعميم وتطبيق 

على مصلحة مسؤولة عن إعداد التقرير حول النوع االجتماعي )مصلحة التقرير االقتصادي واالجتماعي وتقرير ميزانية  2011

خاص بامليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي الذي يهدف على مركز االمتياز ال 2013النوع االجتماعي(. كما تتوفر الوزارة منذ سنة 

 لتقوية اعتماد مقاربة ميزانية النوع االجتماعي لدى مجموع املتداخلين وذلك من خالل تعزيز قدرات الفاعلين... 

                                                 
 .قسامأكرئيسات  15,4%كرئيسات مصالح و  82,8%اد والمالية من تتشكل نسبة النساء في مناصب المسؤولية  بوزارة االقتص  24
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ين الجنسين في املساواة ب أجلالوزارة ممثلة كذلك على مستوى شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من  كما يجب التذكير بأن

ويشتغل  مديرية امليزانية ومديرية الشؤون اإلدارية والعامة ومديرية الدراسات والتوقعات املالية.الوظيفة العمومية بكل من 

 لتفعيل التوصيات الصادرة عن شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات. ممثلي املديريات الثالث في تعاون تام

 املرجعي  طار . اإل 2.1.7

في  ا ملوقعها املركزي في قيادة وتوجيه اإلصالحات املهيكلة لالقتصاد الوطني، تشار  الوزارة بشكل مباشر في تفعيل التزاماتهانظر  

القانون التنظيمي (. ويؤكد إصالح 1الفقرة  2العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )املادة  إطار

مقاربة النوع  إدماج، على 39الذي يعد واحدا من اإلصالحات الرئيسية التي تلتزم بها الوزارة في املادة  ،الجديد لقانون املالية

 48مقاربة النوع االجتماعي في املادة  إلىاالجتماعي في برمجة القطاعات الوزارية وفي مسلسل التتبع والتقييم. كما تمت االشارة 

 لية.املتعلقة بالتصويت على مشروع قانون املا

التقرير الوطني الرابع وفي ظل التزامات املغرب تجاه اآلليات الدولية الحترام حقوق اإلسنسان، ساهمت وزارة االقتصاد واملالية في 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الوزارة ممثلة ايضا في الوفد املكلف بتقديم التقرير ملجلس حقوق 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.  في التقرير املتعلق بتتبعاإلسنسان بجنيف(، وكذا 

: تحويل 2016-2015بعنوان "تقدم سنساء العالم السنوي لهيأة األمم املتحدة للمرأة كما ساهمت الوزارة ايضا في التقرير 

أنحاء العالم التي توضح الطرق التي تعتمدها  ويعرض هذا التقرير العديد من الدراسات في جميعاالقتصادات وإعمال الحقوق". 

امليزانية تغيير البيئة االقتصادية لصالح النساء. وتحتل تجربة املغرب في مجال  أجلالحكومات واملنظمات والجهات الفاعلة من 

تعزيز املساواة بين  لىإرائدة وغنية بتنوع األبعاد الرامية املستجيبة للنوع االجتماعي مكانة خاصة في التقرير، نظرا لكونها 

، في 2015التي اسنعقدت بنيويور  في مارس  الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع املرأةوقد شاركت الوزارة أيضا في  الجنسين.

 .2015أهداف التنمية ما بعد  إطارإثراء النقاش بشأن تمويل املساواة وذلك في 

 ين االعتبار النوع االجتماعي. الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بع2.7

 . أهم البرامج واملشاريع املعتمدة1.2.7

  :أربعة محاور رئيسية  تتمحور خطة عمل الوزارة حول 

 القانوسني الذي يهدف  طارتحديث اإل بواسطة عدة آليات ك دعم الحكامة الجيدة في مجال تدبير املالية العمومية

ين شروط تمويل االقتصاد، تحديث وتعزيز منظومة الحكامة واملراقبة لتعزيز الحكامة الجيدة، دعم التنافسية وتحس

املالية للمؤسسات والشركات العمومية وتعميم العالقات التعاقدية بين الدولة واملؤسسات والشركات العمومية، 

عقلنة ية و القانوسني املنظم للصفقات العموم طارتحديث منظومة تدبير الصفقات العمومية باالعتماد على إصالح اإل 

 تدبير املالية العمومية عبر نظام التدبير املندمج للمداخيل.
 

 وذلك باملساهمة في تحسين مناخ األعمال من خالل تبسيط النظام  دعم نمو اقتصادي قوي ومستدام وشمولي

لشرائية لألسر. يتها ودعم القوة اتشجيع االستثمار ودعم املقاولة وتحسين تنافس إلىالضريبي وتعزيزه حول أهداف ترمي 

 إطاركما تسهر الوزارة على تعبئة أفضل لالدخار وتوزيع أكثر فعالية للموارد املالية، من خالل الحفاظ على 

قطاع مالي حديث، واعتماد سياسة تمويل مناسبة باملوازاة مع تدبير الدين والخزينة  إسنشاءماكرواقتصادي مستدام، و 

 العامة.
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 باملشاركة الفعالة في تنفيذ اإلصالحات املؤسساتية والهيكلية التي يعرفها املغرب ولة مواكبة االصالحات الكبرى للد

وباملوازاة مع ذلك، تقوم الوزارة  ..(.)الجهوية املتقدمة، إصالح أنظمة التقاعد، إصالح نظام املقاصة، اإلصالح الضريبي

 م خصوصا من خالل تعبئة أراض ي امللك العام.بمرافقة استراتيجيات اإلصالحات القطاعية في مراحل االعداد والتقيي
 

 بواسطة تنمية ثقافة التخطيط االستراتيجي املعتمد على  تحسين الجانب التنظيمي والحكامة بوزارة االقتصاد واملالية

ز العالقات التعاقدية والتدبير بمقاربة مبنية على النتائج، ودعم منهجية الجودة في تدبير الخدمات للمواطنين، وتعزي

دور العنصر البشري في تحقيق نجاعة األداء من خالل سياسة ترشيد تدبير املوارد البشرية القائمة على التدبير التوقعي 

 لألعداد والوظائف والكفاءات وتعزيز الالمركزية داخل الوزارة من خالل تشجيع االستعمال املشتر  للموارد.
 

 ين وتمكين املرأة.األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنس2.2.7

، بعد األخذ بعين 2015من قبل املجلس الدستوري في ماي  القانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةتعتبر املصادقة على اصالح 

االعتبار املالحظات الصادرة عن هذه املؤسسة، نتيجة هامة للجهود املبذولة وااللتزام لصالح تعميم تطبيق واعتماد امليزانية 

 إدماجالذي يضفي طابعا مؤسساتيا على  ة للنوع االجتماعي. حيث أن اعتماد القانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةاملستجيب

مقاربة النوع االجتماعي في برمجة امليزانيات وكذا التتبع والتقييم بالوزارات واملؤسسات العمومية، يضع املغرب من بين الدول 

: 2016-2015من خالل التقرير السنوي لهيأة األمم املتحدة للمرأة بعنوان "تقدم سنساء العالم  الرائدة في هذا املجال، كما يتضح

 تحويل االقتصادات وإعمال الحقوق".

 لنوع االجتماعي عدة أسنشطة بهدف تعزيز اعتمادانظمت الوزارة من خالل مركز االمتياز الخاص بميزانية  وفي هذا الصدد،

الجتماعي من طرف املتدخلين وكذا تبادل املعارف والخبرات وتطوير البحث في مجال تمويل املساواة. امليزانية املستجيبة للنوع ا

 ونذكر من أهمها:

  من خالل  امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان بمراكش: إطار تنظيم ورشة في

 منظور حقوق اإلنسان.

، ورشة عمل عالية املستوى تناولت موضوع "ميزانية النوع يزانية املستجيبة للنوع االجتماعيمركز االمتياز الخاص باملنظم 

أعمال املنتدى  إطار" وذلك في  2015االجتماعي من منظور حقوق اإلسنسان.. نظرة مستقبلية ألهداف التنمية املستدامة ملا بعد 

 2014بر نون 30و 27العالمي لحقوق اإلسنسان املنعقد في مراكش ما بين 

 امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي،  تجربة وشكلت هذه الورشة فرصة مميزة لتبادل إنجازات وآفاق التجربة املغربية في مجال

وفي هذا الصدد، ننهئ منتدى مراكش على اختيار مسألة املساواة والتكافؤ املنتدى في حفل االفتتاح: " إلىكرستها الرسالة امللكية 

ضيع الرئيسية للنقاش. ونحن مقتنعون بأن مناقشاتكم خالل هذا املنتدى ستساهم بشكل كبير في املسار الدولي كأحد املوا

امليزانية املستجيبة  الحالي. وتشكل قضية املساواة إحدى املحاور الرئيسية للسياسات العمومية ببلدنا من خالل تطوير

 ".اربة رائدة. ونحن نعلم، مع ذلك، أنه ال يزال أمامنا الكثير من العمل...للنوع االجتماعي ، التي تعتبرها األمم املتحدة كمق

 قليميةوقد استفادت ورشة العمل من مشاركة متخصصين وخبراء رفيعي املستوى وممثلين ملختلف الهيئات العاملية واإل

واملنظمات املتعددة األطراف والوطنية مثل والوطنية املعنية بالقضايا املتعلقة بتمويل التنمية. ويتعلق األمر بالجهات املانحة 

البنك الدولي واالتحاد األوروبي والبنك األوروبي لالستثمار ووكاالت األمم املتحدة والفاعلين في مجال امليزانية املستجيبة للنوع 

 .االجتماعي باملؤسسات العمومية لبلدان أخرى، فضال عن ممثلين ملنظمات غير حكومية وطنية ودولية

زت اسنشطة ورشة العمل على عرض مجموعة من التجارب الدولية في املوضوع. كما مكنت من تبادل اآلراء بين الجهات املانحة ورك

واملنظمات املتعددة األطراف )البنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي( بشأن تمويل التنمية، وخصوصا، تمويل املساواة بين 
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املتبعة وبحث وسائل التقدم في املجال ال سيما في السياق العالمي الحالي املتميز باألزمة  الجنسين. كما تمت مناقشة املقاربات

 العاملية التي ساهمت في تفاقم الالمساواة، كتلك املرتبطة بالنوع االجتماعي.

 ولقد تم عرض مجموعة من التوصيات، نذكر من أهمها:

لنوع امركز االمتياز الخاص بميزانية  إسنشاءاملتعلقة ب 2012ونبر أهمية التوصيات الواردة في إعالن مراكش خالل شهر ن• 

 اغناء املعطياتباملغرب والتي تدعو أصحاب القرار واملجتمع الدولي لاللتزام بتحميل املسؤوليات، ودعم القدرات و االجتماعي

 والتتبع في اتجاه تعزيز املساواة بين الجنسين من خالل:
 

 ق اإلسنسان مع تعديل األولويات،املرجعي لحقو  طاراعتماد اإل  -

 تالؤم السياسات العمومية اعتبارا لطابعها االفقي في ظل عدم تجزئة الحقوق، -

برامج  إطارتعزيز امليزانية القائمة على نجاعة االداء من خالل املأسسة املستدامة للميزانية القائمة على النتائج في  -

 عي،منفتحة على تدبير القرب ومراعية للنوع االجتما

تنسيق أسنشطة مختلف املتداخلين )على املستوى التنفيذي والتشريعي واملجتمع املدسني والشركاء التقنيين واملاليين(، مع  -

 وضع منظومة للتتبع والتقييم مع األخذ بعين االعتبار مؤشرات تراعي النوع االجتماعي، 

تمويل القائم على احترام االتفاقيات وااللتزامات نموذج ال إطارتعبئة واستدامة التمويل الكافي لبرامج التنمية في  -

املتعلقة بحقوق اإلسنسان والعمل الالئق واملساواة بين الجنسين واالستدامة البيئية واحترام حقوق ذوي االحتياجات 

 الخاصة،

ستجيبة للنوع تعزيز بيئة مالئمة لتطوير وتدبير املعلومات وتبادل الخبرات واملمارسات الجيدة في مجال امليزانية امل -

 االجتماعي بالعالم،
 

دعم امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي كوسيلة للتقدم في مجال تفعيل مساواة احترام  أجلوضع شراكة عاملية من  -

 حقوق اإلسنسان.
 

 امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي لفائدة قطاعات وزارية  للتكوين وتعزيز القدرات في مجالدورات  تنظيم 
 

القانون التنظيمي الجديد لقانون باملرحلة التجريبية لتطبيق مقتضيات  تماشيا مع دوره في مواكبة القطاعات الوزارية املعنية

 10ورشة عمل لتعزيز القدرات في مجال اعداد املؤشرات املستجيبة للنوع االجتماعي لفائدة  2014نظم املركز في دجنبر  ،املالية

، الشؤون الخارجية والتعاون، لية، الفالحة، التربية الوطنية والتكوين املنهي، العدل والحريات، الصحةوزارات )االقتصاد واملا

التجهيز، النقل واللوجستيك، التضامن، املرأة، االسرة والتنمية االجتماعية، الداخلية )املديرية العامة للجماعات املحلية( ، 

م اختيار وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ووزارة الشؤون الخارجية املندوبية السامية للمياه والغابات(. ولقد ت

والتعاون ووزارة العدل والحريات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لتطبيق القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية لسنة 

 مليزانيات.مشاركا، خصوصا املسؤولين عن تدبير ا 25. وقد ضمت الورشة 2015
 

مقاربة النوع  إدماجورشة للتكوين والتبادل في مجال  ،2015كما نظم املركز بشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية،  في يناير 

امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي لصالح الوزارات التي تم اختيارها للتطبيق التدريجي إلصالح االجتماعي وتقنيات تطبيق 

 وبعض القطاعات الشريكة للوكالة )املاء، الفالحة، التجهيز والنقل واللوجستيك يمي الجديد لقانون املاليةالقانون التنظ

النوع االجتماعي وحقوق  املديرية العامة للجماعات املحلية(. وتهدف الورشة اعتماد املفاهيم  املشتركة املتعلقة بمساواةو 

وفحص ميزانية  امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعيسم التجربة البلجيكية في مجال وتقا  مقاربة النوع االجتماعي إدماجاإلسنسان و 
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مة املقاربات املعتمدة من طرف املغرب ووكالة التنمية البلجيكية  في ءمال إمكانيةالتفكير في  وكذا (Gender Budget Scanالنوع )

 مقاربة النوع االجتماعي في البرمجة والتخطيط. إدماجمجال 
  

 شاركة الوزارة في دورة لجنة وضع املرأةم 
 

مناقشة  إطارمركز االمتياز الخاص بامليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي بشكل فعال في النقاش حول تمويل املساواة في  شار 

املركز على  . وقد أكد 2015للجنة وضع املرأة املنعقدة بنيويور  في مارس  59الدورة  التي ميزت  2015أهداف التنمية بعد 

على التدبير القائم على النتائج مع وضع أهداف  2015البرنامج الجديد للتنمية بعد  إطارضرورة اعتماد  تمويل التنمية في 

مقاربة مندمجة تضم  جميع الفاعلين )دولة وقطاع خاص  إطارمحددة في مجال تحقيق املساواة والتنمية املستدامة، وذلك في 

ميزانية النوع االجتماعي ملتطلبات خارطة  نحة ومنظمات ثنائية ومتعددة األطراف...(.  كما تستجيبجهات ماو  ومجتمع مدسني

 املساواة واحترام حقوق اإلسنسان. إطارالطريق الجديدة لكونها آلية عملية لتدبير الشأن العام في 
 

  جتماعيمواصلة زيارات التبادل وتقاسم املعرفة في مجال امليزانية املستجيبة للنوع اال  
 

، وفدا فلسطينيا مكونا من أعضاء وحدة النوع 2014لنوع االجتماعي، خالل شهر نونبر ااستقبل مركز االمتياز الخاص بميزانية 

االجتماعي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وذلك استجابة لطلب ممثلية هيأة األمم املتحدة للمرأة بفلسطين. وخصصت 

والتجربة  ل املعرفة املكتسبة من خالل التجربة املغربية في مجال امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعيهذه الزيارة لتباد

الفلسطينية في مجال مأسسة مساواة النوع االجتماعي، وكذا امكانيات الشراكة بين الوحدة واملركز إلنجاح الترسيخ املمنهج لبعد 

 ت الوزارية للبلدين. النوع االجتماعي في برمجة ميزانيات القطاعا
 

، وفدا يضم ممثلي وزارتي األسرة واملالية لدولة بنين. وتهدف هذه الزيارة، التي تمت 2015كما استقبل املركز أيضا في يناير 

مجال  االستفادة من التجربة املغربية في إلىاستجابة لطلب دولة بنين نظرا العتمادها مؤخرا إلصالح امليزانية القائمة على النتائج، 

 مقاربة النوع االجتماعي في برمجة امليزانية. إدماج
 

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية وتقديم 3.7
 

القانون التنظيمي الجديد تعتبر وزارة االقتصاد واملالية من القطاعات الوزارية املعنية باملرحلة التجريبية لتطبيق مقتضيات 

ة بهيكلة ميزانيتها بناء على برامج تغطي مجموعة من املشاريع وتأخذ بعين االعتبار البعد . لذا قامت هذه األخير لقانون املالية

 الجهوي.
 

 تحليل ميزانية وزارة االقتصاد واملالية )دون احتساب النفقات املشتركة(
 

مليار درهم  2,78والي بلغت امليزانية املخصصة لوزارة االقتصاد واملالية )دون احتساب النفقات املشتركة والدين العمومي( ح

مليار درهم لنفقات املوظفين، في حين بلغت  ميزانية  2,2مليار درهم خصصت منها  2,58. وقد بلغت ميزانية التسيير 2015سنة 

 مليون درهم.  201االستثمار 
 

حسب البرامج  2015ة سنل، فقد تم توزيع اعتمادات الوزارة القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية وفقا ملقتضيات اصالح

يزانية )دون احتساب النفقات املشتركة والدين العمومي( حول ست برامج )تعبئة وتحصيل املوارد الجبائية، تبسيط املوهيكلة 

، السياسة  وتأمين املبادالت وحماية املستهلك، تنفيذ النفقات العمومية والتحصيل ومسك املحاسبة العمومية، الدعم والقيادة

 ة واستراتيجية املالية العمومية وتدبير امللك الخاص للدولة(.االقتصادي
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 : توزيع االعتمادات حسب البرامج5مبيان 

 
 

 املصدر : وزارة االقتصاد واملالية، م.د : مليون درهم

 

لية. ويتعلق األمر بمشاريع  تعبئة % من ميزانية االستثمار املخصصة لوزارة االقتصاد واملا 70وتستحوذ ثالث مشاريع على 

وتحصيل املوارد الجبائية، تبسيط وتأمين املبادالت وحماية املستهلك، تنفيذ النفقات العمومية والتحصيل ومسك املحاسبة 

 العمومية

 تحليل النفقات املشتركة
 

% 15مليار درهم، ما يمثل تراجعا بنسبة  52,6، ما قيمته 2015بلغت النفقات املشتركة املتعلقة بميزانية التسيير، للسنة املالية 

التقليص الذي عرفته نفقات املقاصة نتيجة لرفع الدعم عن البنزين والفيول  إلى. ويعزى هذا االنخفاض 2014مقارنة مع سنة 

 املخصص إلنتاج الكهرباء. 
 

 أساسا من:وتتكون نفقات ميزانية التسيير 
 

 نسبة التغير 2015 2014 النفقات

 %-43,3 مليار 23,6 مليار 41,6 واملكتب الوطني املنهي للحبوب والقطاسنياملقاصة صندوق 

 +%12,6 مليار 15,2 مليار 13,5 الصندوق املغربي للتقاعد

 +%20 مليار 2,4 مليار 2 صندوق االحتياط االجتماعي

 - مليار 4,8 - دعم مباشر للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
 

 مليار درهم نذكر منها أساسا: 17,8ما يناهز  2015النفقات املشتركة املتعلقة بميزانية االستثمار لسنة  وقد بلغت
 

 نسبة التغير   2015 2014 النفقات

 %-10,8 مليار 7,4 مليار 8,3 تحديث التجهيزات

 +%22 مليار 5 مليار 4,1 مساهمات ومعونات مختلفة

 +%5,9 مليار 1,8 مليار 1,7 ة البشريةالوطنية للتنمي صندوق دعم املبادرة

 - مليار 1 مليار 1 صندوق دعم التماسك االجتماعي

 - مليار 1 مليار 1 صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية

 %-25 مليون  300 مليون  400 صندوق دعم تشغيل الشباب
 

 مؤشرات فاعلية األداءاقتراح 
 

تقرير حول نجاعة األداء باعتبارها من الوزارات املختارة لتطبيق التوجهات الكبرى قامت وزارة االقتصاد املالية بإنجاز 

مع هيكلتها حول  سنوات . ويقدم هذا التقرير برنامج امليزانية على مدى ثالثالقانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةملقتضيات 

24% 

23% 

22% 

13% 

12% 

5% 

2%7%12%17%22%27%

 تعبئة وتحصيل

 الموارد الجبائية 

 تبسيط وتأمين المبادالت

 وحماية المستهلك 

   تنفيذ النفقة العمومية والتحصيل

 ومسك المحاسبة العمومية

   الدعم والقيادة

 السياسة االقتصادية واستراتيجية

 المالية العمومية 

 تدبير الملك الخاص للدولة

د.م 370    

د.م 608  

 

د.م 642  

د,م 677  

د.م 343    

 145 د.م   

  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر 
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ربط البرامج بمجموعة من األهداف املحددة ومؤشرات  مراعاة البعد الجهوي وتحديد مسؤولية املتدخلين. كما تمو البرامج 

  القياس.
 

 : املؤشرات التاليةاقتراح مؤشرات مراعية للنوع االجتماعي. ويتعلق األمر ب إمكانيةويبين تحليل ميزانية وزارة االقتصاد واملالية 

 .سنسبة النساء في مناصب املسؤولية 

  .سنسبة ولوج النساء للتكوين 

  مركز  إطاراملنظمة في  زارية املستفيدة من التكوين في مجال امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي،عدد القطاعات الو

 لنوع االجتماعي.ااالمتياز الخاص بميزانية 

  مركز االمتياز الخاص بامليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي. إطارعدد املستفيدين من الدورات التكوينية املنظمة في 

 ين من صندوق التبغ ملنح املساعدات.عدد املستفيد 

 . وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 8

 إطاروالدولية من أولويات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التي في  قليميةيعتبر تعزيز حقوق املرأة على املستويات الوطنية واإل

، سنسانزيز املساواة بين الجنسين واحترام حقوق اإلتخصصاتها ، تعمل على ضمان املصادقة على اآلليات الدولية املتعلقة بتع

والدولية، فضال عن الرصد والتنسيق مع الوزارات األخرى املعنية ببرامج  قليميةواملشاركة الفعالة داخل الهيئات واملنظمات اإل

 التعاون الدولي.

 املرجعي طار اإل . جذاذة تقديمية للوزارة و 1.8

 . جذاذة  تقديمية1.1.8

في مجال القضايا املتعلقة   قليميةة الشؤون الخارجية والتعاون املحاور الرئيس ي ملمثلي الدول واملنظمات الدولية واإلتعتبر وزار 

بالشراكات وبرامج التعاون مع اململكة املغربية. وباملوازاة مع ذلك، تعمل الجهات الحكومية بشكل موثق مع وزارة الخارجية من 

ذات  قليميةيذ املعاهدات املصادق عليها واالتفاقيات األخرى املوقعة مع الهيئات الدولية واإلتنف جلاالنخراط الناجح أل  أجل

وحقوق املرأة بشكل خاص، وذلك مع الحرص على أن يكون التعاون مع املنظمات الدولية  سنسانالصلة بتعزيز حقوق اإل

 يتم وفقا الستراتيجيات وأولويات اململكة . قليميةواإل
 

% 20,9%. وتناهز حصتها داخل مناصب املسؤولية 33,4ها، تعتمد الوزارة على يد عاملة تمثل املرأة فيها سنسبة لتحقيق أهداف

وفي  .مصالح% من النساء اللواتي يشغلن مناصب املسؤولية داخل الوزارة هن رئيسات 55,8أن  إلى . وتجدر اإلشارة2015سنة 

شاركة املرأة في صنع القرار والوظائف الرقابية وكذا زيادة سنسبة النساء بين هذا السياق، قامت الوزارة بعدة تدابير لتعزيز م

موظفيها
25
.

  
 

املساواة بين  أجلمن بين الوزارات  املشتركة باملثل، فإن مديرية املوارد البشرية التابعة للوزارة ممثلة لدى شبكة التشاور و 

مديرية التعاون  تعتبرو شار  بفعالية في أسنشطة هذه الشبكة. وت 2010العمومية منذ انطالقها في سنة  لوظيفةالجنسين في ا

خطط تنمية  إطارولة عن مراقبة وتنفيذ البرامج املندمجة في ؤ متعدد األطراف والشؤون االقتصادية الدولية الجهة املس

بمجال تعزيز املساواة بين  والدولية األخرى، بما في ذلك تلك املتعلقة قليميةالعالقات مع منظومة األمم املتحدة والهيئات اإل

  الجنسين.

 

 

                                                 
1 انظر الملحق  25  
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 املرجعي طار اإل . .1.82

( واملعاهدات الدولية األخرى )العهد 1993) سنسانوإعالن فيينا لحقوق اإل سنسانمن خالل عضويته في اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 أجل...( من كال التمييز ضد املرأةالقضاء على جميع أشالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية 

 ، كما تنص عليهسنسانتعزيز العدل واملساواة، يؤكد املغرب على األهمية التي يوليها للتعاون الدولي في تعزيز وحماية حقوق اإل

2011مقتضيات الدستور الجديد لعام 
26

. 

دولية املكلفة بمراقبة وضع املرأة، ونخص منها وال قليميةتحقيقا لهذه الغاية، تشار  الوزارة في جميع اجتماعات اللجان اإل

بالذكر تلك التي تنظمها األمم املتحدة في لجنة متابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ولجنة وضع املرأة 

للجنة االقتصادية ، بما في ذلك لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، واقليميةوكذلك تلك التي تنظمها املنظمات اإل

املتوسط، وجامعة الدول  أجلواالجتماعية التابعة لألمم املتحدة لغرب آسيا )اإلسكوا(، وكذلك االتحاد األوروبي واالتحاد من 

 العربية ومنظمة املؤتمر اإلسالمي وحركة عدم االنحياز، الخ.

 20التي اسنعقدت في نيويور  والتي احتفلت بالذكرى للجنة وضع املرأة،  59في الدورة  2015قد شاركت الوزارة في شهر مارس و 

 20+  بكينعمل  خطة. وساهمت الوزارة  في هذا السياق، في إعداد آخر تقرير وطني حول 1995ملؤتمر بكين الذي انطلق سنة 

 الذي قدم خالل هذه اللجنة.

أبريل(، التي عقدت تحت شعار "تحقيق  17-13للجنة السكان والتنمية ) 48، كانت الوزارة عضوا في الدورة 2015وفي أبريل 

"، وخصص  2015قضايا السكان في التنمية املستدامة بما في ذلك برنامج التنمية  ملا بعد سنة  مراعاةاملستقبل الذي نريده: 

 جزء كبير من هذه الدورة لتعزيز املساواة بين الجنسين، وتمكين املرأة وتحسين ظروفها املعيشية.

 8 -يونيو 26في منتدى السياسة الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة ) 2015شار  املغرب في يوليوز وعلى صعيد آخر، 

(. وشار  وفد رفيع املستوى في القسم الوزاري للمنتدى، الذي عقد تحت شعار "تنفيذ ورصد برنامج التنمية ملا بعد 2015ز يوليو 

 ساواة بين الجنسين."، الذي كرست العديد من مواضيعه لقضية امل2015

 .الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.8

 . إعداد السياسات واالستراتيجيات1.2.8

برامج التعاون بين  إطارات املتخذة في جراءاإل  2016 -2012عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية  للفترة  إطارتنظم خطة 

الوزارات واملؤسسات الحكومية واملجتمع املدسني ...( ومنظومة األمم املتحدة )وكاالت األمم املتحدة وشركاء التعاون الثنائي املغرب )

 ومتعدد األطراف ...(.

التي أكدت على املالءمة بين  2014وكانت هذه الخطة موضوع مراجعة منتصف الفترة خالل األشهر ما بين شتنبر ونونبر 

واألولويات القطاعية الوطنية اإلنمائية  2016-2012عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  طارستراتيجية إل األولويات اال 

 بالخصوص لقطاعات التعليم والصحة في مجاالت الحكامة والبيئة والتنمية االقتصادية.

عمل  إطار) 2021-2017ظومة األمم املتحدة للفترة انطالق عملية إعداد الدورة املقبلة من التعاون مع من حالياالوزارة تعرف و 

(. وفي هذا السياق، تم عقد العديد من االجتماعات الرسمية وغير الرسمية 2021-2017األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة 

 تطمح هذه املناقشاتو دة. مع الشركاء الوطنيين )الوزارات واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدسني(، ومع فريق منظومة األمم املتح

-2017فترة  إطارتحديد املجاالت ذات األولوية للتنمية، والتي سوف تكون محور التعاون بين بالدنا ومنظومة األمم املتحدة في  إلى

2021. 

 

                                                 
  26 .2014أنظر الملحق من تقرير ميزانية النوع االجتماعي لنسخة  
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 . األخذ بعين االعتبار لقضايا املساواة وتمكين املرأة2.2.8

واملتعددة  قليميةاريع وبرامج التعاون مع كل الجهات الفاعلة الثنائية واإلتبذل الوزارة جهودا كبيرة في تطوير وتنفيذ ورصد مش

ة األطراف )االتحاد األوروبي والتعاون اإلسباسني والتعاون الياباسني وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي واليونيسيف واألمم املتحدة  للمرأ

 خ بعد النوع االجتماعي كأولوية داخل برامج التعاون التي تنسقها.وصندوق األمم املتحدة للسكان ، ...(. وتعمل الوزارة على ترسي

  االستراتيجي للتعاون بين املغرب ومنظومة األمم املتحدة طاراإل مراعاة بعد النوع االجتماعي في 

في املشاريع التي تقام مراعاة البعد النوعي  إلى دعت الوزارة في اجتماع املجلس التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في نيويور 

تحقيقا لهذه الغاية، و عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية(.  إطارفي ظل خطة التعاون بين الوزارة ومنظومة األمم املتحدة )

املساواة بين  إدماجرصد ضمان  إلىو عين مكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مسؤوال في املغرب عن بعد النوع االجتماعي مدع

ذلك، تسعى املجموعة املوضوعية لبعد النوع االجتماعي لضمان أخذ هذا  إلى لجنسين في مشاريع وبرامج التعاون. وباإلضافةا

عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية  إطارجميع مجاالت املشاريع والبرامج التي تم تنفيذها في  إطارين االعتبار في بعالبعد 

 .2016-2012للفترة 

سيدمج البعد  2021-2017للفترة  اق ذاته، فإن نطاق التعاون في طور اإلعداد بين املغرب ومنظومة األمم املتحدةوفي السي

 إطارالنوعي في جميع مكوناته. ولذلك، فإن الوزارة تتكلف بضمان أن يكون هذا البعد محورا معرفا وكذلك محورا شامال في 

للقيام بذلك، سيتم إدراج البعد النوعي في جميع البرامج واملشاريع املنبثقة و . 2021-2017عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية 

 إلى مع أهداف محددة لتحقيقها وسيتم تقييم املخطط للدورة املقبلة من منظور النوع االجتماعي. ويجدر بالذكر طاراإل من هذا 

راتيجية التي سيتم خاللها مناقشة قضية املساواة بين سيعرف تنظيم ورشة عمل لتحديد األولويات االست 2015أن شهر أكتوبر 

 الجنسين على نطاق واسع.

 املساعدة اإلنمائية الرسمية 

لرصد تنفيذ إعالن باريس  2011اعتمادا على االلتزامات املنصوص عليها في إعالن باريس وبرنامج عمل "أكرا"، تم استكمال بحث 

تأتي هذه الوحدة و اء والرجال وفعالية املساعدة اإلنمائية "، والتي شار  فيها املغرب. بوحدة اختيارية بعنوان " املساواة بين النس

أيضا تماشيا مع االقتراح الوارد في املبادئ التوجيهية للجنة املساعدة اإلنمائية بخصوص فعالية املعونة واملساواة بين الذكور 

صية بتطوير "مؤشرات للنوع االجتماعي كمية ونوعية ، لقياس (، حيث تمت التو 2008واإلناث وتمكين وتعزيز قدرات النساء )

 االلتزامات ملواجهة التحديات مثل انخراط الدول في هذه املقاربة ".تحقيق التقدم املحرز فيما يتعلق ب

 دمج البعد االجتماعي في برامج التعاون مع االتحاد األوروبي 

خطة عمل سياسة الجوار  إطارملساواة بين الجنسين وحقوق املرأة املعتمدة في تواصل الوزارة جهودها للوفاء بالتزاماتها بتعزيز ا

، وخطة العمل لتنفيذ الوضع املتقدم، التي دخلت حيز 2005األوروبية بين االتحاد األوروبي واملغرب، التي اعتمدت في سنة 

ازت على دعم للميزانية من قبل االتحاد (، التي ح2016-2012طة الحكومية للمساواة )تعد الخو . 2013يناير  1التنفيذ في 

. وهكذا يبقى االتصال منتظما بين وزارة طاراإل ات الرئيسية املنفذة في هذا جراءمليون يورو، واحدة من اإل  45األوروبي قيمته 

الخطة  ول عن توجيهؤ الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ككيان حكومي مس

ولة عن ؤ املس املشتركة بين الوزاراتفي اللجنة  ادائم او وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كذلك عضتعد و الحكومية للمساواة. 

 رصد الخطة. وفي هذا السياق، ساهمت الوزارة في تطوير نظام املعلومات املخصص لرصد املشاريع املختلفة داخل هذه الخطة.
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 مؤشرات فاعلية أداءة وتقديم . إعداد امليزاني3.8

 27امليزانيةتحليل 

تنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في املوجة الثانية من الوزارات املطبقة لنصوص القانون التنظيمي الجديد لقانون 

الدبلوماس ي وإشعاع  ، حول ثالثة برامج تتمثل في العمل2015ملالية. ومن هذا املنطلق، صاغت الوزارة ميزانيتها اعتبارا من سنة 

 الشؤون القنصلية واالجتماعية، والدعم والتوجيه.و املغرب، 

% مقارنة مع السنة 6,7مليار درهم، بزيادة  2,26تعادل  2015بخصوص موارد امليزانية، تلقت الوزارة ميزانية خالل سنة 

% من ميزانية التسيير 62,1%. ويجدر بالذكر أن 91,9ة للوزارة حوالي جماليتناهز حصة ميزانية التسيير في امليزانية اإل و الفارطة. 

تشغلها تكاليف موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية. أما بالنسبة للميزانية املخصصة لالستثمار، فقد عرفت ارتفاعا خالل 

 الدعم والتوجيه. إلى % منها98,6مليون درهم، توجه  183 إلى % لتصل33يقارب  2015سنة 

التنظيمي الجديد لقانون ملالية، فإن الوزارة دعمت املشاريع )العالقات الثنائية واملتعددة األطراف، النموذج  بموجب القانون و 

املغربي، صورة املغرب في الخارج ودعم الدبلوماسية املوازية، الخدمات القنصلية والشؤون االجتماعية وسياسة الهجرة ( 

 مؤشر نجاعة. 25املنبثقة من البرامج املوضوعة واملعززة ب 

مؤشرات فاعلية ملالئمة نصوص القانون التنظيمي الجديد لقانون ملالية من حيث منهجية تعميم مقاربة النوع االجتماعي في و 

، فان هنالك حاجة بالنسبة للوزارة لوضع مؤشرات تعكس جهودها املبذولة في مجال تعزيز املساواة بين الجنسين )على أداء

اء في مواقع املسؤولية، وحصة النساء في مجموع التداريب التي تقدمها الوزارة، وعدد التداريب املقدمة سبيل املثال سنسبة النس

 (. 2للبعثات الدبلوماسية الجديدة في مجال املساواة بين الجنسين، ... .( )انظر امللحق 

  لخارج وبشؤون الهجرةارة املكلفة باملغاربة املقيمين با. الوز 9

كلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية املتعلقة باملهاجرين املغاربة تهتم الوزارة امل

وباملهاجرين األجانب القاطنين باملغرب، وذلك بالتنسيق مع الوزارات واملؤسسات املعنية داخل وخارج اململكة. في هذا الصدد، 

ات والتدابير جراء، أجرت الوزارة العديد من اإل يناجات املختلفة ملجموع شرائح املهاجر األخذ بعين االعتبار االحتي أجلومن 

ترسيخ  أجل، من 2015لتعزيز املساواة بين الجنسين في سياق استراتيجياتها. وقد تعززت هذه الجهود بوضع خط امليزانية لسنة 

 مقاربة النوع االجتماعي.

 املرجعي طاراإل . تقديم الوزارة و 1.9

 . جذاذة  تقديمية1.1.9

ن الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وبشؤون إ، ف2014املنشور بالجريدة الرسمية في أبريل  192-14-2وفقا للمرسوم رقم 

ظ اوبالحف االجتماعي لفائدة مغاربة العالم الهجرة تقوم بالتشاور مع الوزارات األخرى املعنية بتعزيز التضامن والنهوض بالعمل

تعبئة ببتسهيل االندماج في بلدان اإلقامة و و وبتحسين الخدمات العامة للمغاربة القاطنين بالخارج  على الهوية املغربية وترسيخها

تنفيذ السياسة و مهام الوزارة ايضا، وضع  إطارعتمدت في املغرب. كما يندرج في امغاربة العالم للمساهمة في مشاريع التنمية التي 

 كذا وضع أسس حكامة جيدة ملنظومة الهجرة... و املهاجرين والالجئين،  دماجإل  الوطنية للهجرة

من النساء  %33,3أن  إلىتجدر االشارة و منهم.  %40موظف، تشكل النساء حوالي  120وولتنفيذ مهامها، تعتمد الوزارة على نح

 (.1املوظفات بالوزارة تشغلن مناصب مسؤولية )انظر امللحق 

 إسنشاءأفضل لبعد النوع االجتماعي في خطط عمل الوزارة، تم  إدماجتحقيق و الحتياجات النساء املهاجرات دعم أفضل  أجلومن 

مصلحة "دعم النساء املغربيات القاطنات بالخارج" التابعة ملديرية العمل التربوي والسوسيوثقافي والقضايا القانونية. كما تهتم 

                                                 
.  للنفقات على المدى المتوسط خاص بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إطاربإعداد أول  2014تميزت السنة المالية  27  
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املساواة بين الجنسين في  أجلمن  التشاور املشتركة بين الوزارات ارة لدى شبكة،  بتمثيل الوز 2012منذ و هاته املصلحة أيضا، 

 .الوظيفة العمومية

 املرجعي طار اإل .2.1.9

احترام ودعم  إلىلحماية وتعزيز حقوق املهاجرين املغاربة واملهاجرين األجانب القاطنين باملغرب، واصلت اململكة جهودها الرامية 

، العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية سنسان)اإلعالن العالمي لحقوق اإل سنسانقة باحترام حقوق اإلاملواثيق الدولية املتعل

الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية جنيف بشأن  اإلتفاقيةوالسياسية، 

الدولية  اإلتفاقيةالدولية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،  تفاقيةاإلاللجوء والبروتوكول اإلضافي املتعلق بوضع الالجئين، 

املناهضة لجميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها املغرب في مجال معالجة 

 (....،الهجرة قضايا

. سنسانالقانوسني الوطني مع املواثيق الدولية لحقوق اإل ارطاإل تعزيز مواءمة  إلىوتنعكس هذه االلتزامات في تزايد الجهود الرامية 

)قانون مكافحة االتجار في البشر  2014تم اعتماد ثالثة قوانين جديدة خالل اسنعقاد مجلس الحكومة في دجنبر  طاراإل في هذا و

 التمييز.و قانون اللجوء(. كما تم أيضا وضع مشروع قانون حول مكافحة العنصرية و وقانون الهجرة 

املهاجرين، ساهمت و متابعة تفعيل االلتزامات التي تعهد بها املغرب في مجال احترام حقوق املهاجرات  إطارذلك، وفي  إلىإضافة 

بما في ذلك التقرير الدوري الرابع حول تنفيذ العهد  سنسانالوزارة في وضع تقارير بتنسيق مع املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإل

قوق املدنية والسياسية، والتقريرين الدوريين الخامس والسادس املتعلقين بتطبيق اتفاقية القضاء على الدولي الخاص بالح

الخاص بإعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال و ( 21-20-19جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والتقرير الدوري املجمع للتقارير )

 ...28اتفاقية حقوق الطفل ومناقشتها أمام لجنة حقوق الطفلالتمييز العنصري والتقارير الدورية املتعلقة بتتبع 

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.9

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.9

لحكامة، فضال عن التحديات املتعلقة بتسهيل االندماج والسياسة الخارجية واو ية سنسانملواجهة مختلف التحديات اإل

اللجوء في و االقتصادية والثقافية واالجتماعية األخرى التي تطرحها مسألة الهجرة، تم اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للهجرة 

 إطارالتنظيمي ووضع  طاراإل وتأهيل  سنسانتدبير تدفقات الهجرة مع احترام حقوق اإل إلىتهدف هذه االستراتيجية و . 2014دجنبر 

 ندماج املهاجرين الشرعيين.اتسهيل و مؤسساتي مناسب 

من األسنشطة  81أخرى ذات طابع أفقي، تمت بلورتها من خالل  4وبرامج منها قطاعية  7برنامجا،  11تضمنت هاته االستراتيجية و 

 هدفا محددا. ويتعلق األمر ب: 27واملشاريع املرفقة ب 

 " املهاجرين والالجئين في النظام التعليمي املغربي وتدريس اللغات والثقافة  دماج" الذي يسعى إل التربية والثقافةبرنامج

 املغربية؛

 " تنظيم مجموعة من األسنشطة الرياضية والترفيهية لفائدة املهاجرين والالجئين  إلى" الذي يهدف الشبيبة والرياضةبرنامج

 الشباب؛

  " الخدمات الطبية؛ إلى ضمان ولوج املهاجرين والالجئين إلى" الساعي الصحةبرنامج 

 " الشروط القانونية؛ إطارتشجيع الحق في السكن في  إلى" الرامي السكنبرنامج 

                                                 
 .2014لتقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة  2التفاصيل، انظر الملحق  للمزيد من  28
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 " تسهيل حصول املهاجرين والالجئين على خدمات املساعدة القانونية  إلى" الذي يهدف املساعدة االجتماعيةبرنامج

 واالجتماعية؛

 " ملغاربة الشباب القاطنين بالخارج من دورات تدريبية لتيسير ولوجهم سوق استفادة ا إلى" الذي يسعى التكوين املنهيبرنامج

 الشغل؛

 " الذي يشمل مجموعة من التدابير لتسهيل اندماج املهاجرين الشرعيين في سوق الشغل؛التشغيلبرنامج " 

 " إسنشاءجرة غير الشرعية و " الذي من شأنه تعزيز التدابير للحد من الهتدبير التدفقات ومحاربة املتاجرة في البشربرنامج 

 ؛متخصصة في مكافحة االتجار بالبشر وحدة

 " متجدد للتعاون مع الشركاء اإلقليميين والدوليين لتنسيق  إطار" الذي يركز على وضع التعاون والشراكات الدوليةبرنامج

 ات وااللتزامات؛جراءأفضل لإل 

 " التنظيمي والتشريعي املغربي ليوافق املعايير الدولية؛ طاراإل تأهيل  إلى"، الذي يهدف التنظيمي والتعاقدي طار اإل برنامج 

 " إلى" الذي من شأنه خلق مجموعة من املؤسسات املغربية املهتمة بقضايا الهجرة، باإلضافة الحكامة والتواصلبرنامج 

 وضع خطة لإلعالم والتحسيس لفائدة املهاجرين والعموم.
 

 اواة بين الجنسين وتمكين املرأة. األخذ بعين االعتبار لقضايا املس2.2.9

 :ات لفائدة النساء والفتيات نذكر منهاإجراءاالستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تم اعتماد عدة  إطارفي 

 برنامج الشباب والترفيه؛ إطارفي التكوين املوجه للفتيات في  اتاملهاجر  إدماج 

 ل الصحة )التوعية والتلقيح والفحص والعالج املتنقل وصحة األم في البرامج الخاصة في مجا اتوالالجئ اتاملهاجر  إدماج

 برنامج الصحة؛ إطاروالطفل( في 

 ية واملساعدة االجتماعية(؛سنسانفي برامج التوعية واالعالم املوجه للنساء )برنامج املساعدة اإل اتوالالجئ اتاملهاجر  إدماج 

  ا سوء املعاملة أواالتجار بالبشر( في شراكة مع الجمعيات )ضحاي اتوالالجئ اتاعتماد برامج خاصة ملساعدة املهاجر

 واملنظمات غير الحكومية؛

 في أسنشطة خاصة بالنساء )التكوين املنهي واملساعدة على خلق أسنشطة مدرة للدخل( اتاملهاجر  إدماج. 

نظام التعليم  إلىهاجرات وقد حققت هذه الجهود نتائج مشجعة من حيث تسوية أوضاع املطالبات باللجوء، وولوج الفتيات امل

 .الوطني والتكوين املنهي

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية ووضع 3.2.9

مليون درهم،  437,4، من ميزانية قدرها 2015استفادت الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خالل سنة 

ة املخصصة للوزارة(. وقد خصص الجزء األكبر جماليمن امليزانية اإل  %89,4 مليون درهم منها تتعلق بنفقات التسيير )أي 391,2

 254( ملساعدة الجمعيات التي تعمل لفائدة املغاربة املقيمين في الخارج ودعم شؤون الهجرة )%64,9من ميزانية التسيير )حوالي 

 (.%6,6م االجتماعي للفئات الضعيفة )( وبرنامج الدع%4مليون درهم(، تليها برامج دعم وتشجيع األسنشطة الثقافية )

ميزانية االستثمار لسنة  إطارأن الوزارة وفي  إلىوتجدر اإلشارة مليون درهم.  46,2أما بالنسبة لنفقات االستثمار، فقد بلغت 

 .درهم 200.000ميزانية مخصص لبرنامج "مقاربة النوع االجتماعي" بقيمة لل، قد وضعت خط 2015
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 اءتحليل مؤشرات األد

شؤون الهجرة ال تملك مؤشرات أداء رقمية. ونظرا لضرورة تطبيق مقتضيات و ال زالت الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج 

، يتعين على الوزارة وضع ميزانية قائمة على البرامج من خالل اعتماد مقاربة فاعلية القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية

من هذا التقرير مقترحات مؤشرات أداء مراعية للنوع االجتماعي  2د النوع االجتماعي. يتضمن امللحق رقم بع إدماجاألداء مع 

 .تسمح بتقييم مختلف البرامج التي تنفذها الوزارة على أساس النوع االجتماعي

 . تحليل أهم مؤشرات األداء 3.9

من  %15، أي حوالي 292012شخص سنة  4.500.000ن حسب أحدث تقديرات الوزارة، بلغ عدد السكان املغاربة املهاجري

في  الجالية املغربية قيم معظمتمنهم ازدادوا في الخارج. و  %20سنة و 45منهم تقل أعمارهم عن  %70مجموع سكان املغرب، 

 . 30وفقا لسجالت القنصليات( %84) 2012أكثر من الثلثين سنة  حيث يتواجد أوروبا

سنة للنساء(. وتتراوح أعمار  24,7سنة للذكور مقابل  27,7سنة ) 26,3الخارج ب املقيمين املغربية ةالجالي أفراد سنويبلغ متوسط 

سنة. وتمثل حصة الشباب مكانة مهمة  59و 15من النساء املهاجرات ما بين  %67,4من الرجال املهاجرين و %68,8ما يقارب من 

على أن الهجرة املغربية تبقى هجرة عمل بدافع البحث عن فرص  (، مما يدل%31,5( وكذلك لدى النساء )%26,9لدى الرجال )

سنوات  10الخارج بالحضور القوي للمهاجرين الذين تقل أعمارهم عن بشغل. وعالوة على ذلك، تميز الجالية املغربية املقيمة 

الهجرة في تزايد الخارج و بقيمة إناث، نتيجة ارتفاع معدالت الخصوبة لدى أفراد الجالية املغربية امل %22,1منهم ذكور و 18,8%

 .التجمع األسري  إطار

شؤون الهجرة، يعرف مستوى تعليم وتأهيل الجالية املغربية بالخارج تحسنا و ووفقا للوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج 

 .1960سنة  %11لي مقابل من أفراد الجالية املغربية بالخارج تتوفر على مستوى تعليم متوسط أوعا %47,2مستمرا. فحوالي 

 إلى 2005-2000مهاجر خالل الفترة  ما بين  755.000وتعرف تدفقات املهاجرين املغاربة انخفاضا مستمرا، حيث تراجعت من 

مهاجر سنويا. وبالتالي، فإن معدل الهجرة السنوي  100.000، أي بانخفاض قدره 2015و 2010مهاجر ما بين سنتي  450.000

 .2010سنة  فقط منذ ‰3يبلغ 

 %54، بلغت سنسبة الطالبات الالتي استفدن من برنامج املنح الجامعية حوالي 2013منذ اعتماد السياسة الجديدة للهجرة سنة و 

 %15. وفيما يتعلق بالتكوين املنهي، لم تمثل فتيات الجالية املغربية املقيمة في الخارج سوى 2014-2013خالل املوسم الدراس ي 

 .2015-2014فيدين من هذا البرنامج خالل املوسم املست إجماليمن 

، %39، فإن معدل فتيات الجالية الالتي استفدن من املخيمات الصيفية هو2015ومن حيث األسنشطة الثقافية والترفيهية لسنة 

 .غربية قد استفادوا من هذا البرنامجمن أطفال الجالية امل %100أن  إلىمع االشارة 

من النساء منهم  10.201شخص،  18.694لتعزيز اندماج املهاجرين والالجئين، من تسوية أوضاع وسمحت الجهود املبذولة 

 .عمل اللجنة الوطنية للطعون، تم االتفاق على تسوية أوضاع جميع النساء وأطفالهن إطارأنه في  إلى(. وتجدر اإلشارة 54,6%)

(. أما فيما  %29,1من النساء ) 168سيات مختلفة بينهم طلب لجوء من جن 577وفيما يتعلق بطلبات اللجوء، فقد تم قبول 

 .امرأة سورية من قبل لجنة أسنشئت لهذا الغرض 60يخص فحص طلبات لجوء األشقاء السوريين، أجريت مقابالت مع أكثر من 

قة بحصول املتعل 2014و 2013أنه في أعقاب سنشر دوريات سنة  إلىمن حيث الحصول على الخدمات األساسية، تجدر اإلشارة 

من الفتيات املهاجرات في نظام التعليم  3.427العمومية، تم تسجيل ما يقارب  املؤسساتاملهاجرين على التعليم والصحة في 

 (.2014-2013فتاة من نظام التعليم غير النظامي ) 64الرسمي املغربي، في حين استفادت 

                                                 
بشكل االختالف يعزى هذا ومليون.  3,5وه 2011 القنصليات حتى سنةعدد من المغاربة المسجلين لدى فان وفقا ألحدث األرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية،  29

 .القنصليات )المهاجرين غير الشرعيين( لدىين صعوبة تقدير المهاجرين غير المسجل إلىجزئي 
 .2015المغرب", ماي  :العمالة والمهارات رمن منظو دعم المهاجرين رأألوروبية, "تدابيمؤسسة التدريب  30
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 . وزارة االتصال10
 

تعزيز صورة املرأة ودورها في وسائل اإلعالم ومحاربة  إلى سلسلة من التدابير الرامية ة فياألخير انخرط املغرب خالل السنوات 

جميع أشكال العنف والتمييز. ويعتمد التحسين الفعلي لصورة املرأة على تفعيل وتنزيل مقتضيات االستراتيجيات والبرامج 

ات املتعلقة جراءن، وكذا انخراط والتزام وسائل اإلعالم باإل ترسيخ ثقافة املساواة بين الجنسي إلى التشريعية واملؤسساتية الهادفة

 .واملساواة وتحسين صورة املرأة ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز بين النساء في املجال اإلعالمي نصافبنشر مبادئ اإل 

 املرجعي  طار اإل . جذاذة تقديمية للوزارة و 1.10

 . جذاذة  تقديمية1.1.10

الحكومة في مختلف ميادين إعداد وتنفيذ سياسة و ل مهام أساسية تتجلى في تنسيق االتصاالت الحكومية، تناط بوزارة االتصا

العليا لالتصال السمعي البصري، على تأهيل وتطوير  هيأةتعزيز الصورة املؤسساتية للمغرب والعمل، بشراكة مع الاالتصال و 

الوزارة  إلى مرصد وطني لصورة املرأة في اإلعالم. ويعهد إسنشاءل وكذا وإعداد النصوص القانونية املتعلقة بتنظيم قطاع االتصا

القناة الثانية، و بالوصاية على املؤسسات العامة واألجهزة األخرى التابعة لسلطتها، بما في ذلك الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، 

 عالي لإلعالم واالتصال، واملعهد العالي ملهن السمعي البصري.املعهد الو وكالة املغرب العربي لألنباء، و املركز السينمائي املغربي، و 

. وبالنسبة للنساء في مناصب 2015سنة  41%على صعيد املوارد البشرية، بلغت سنسبة النساء من بين مجموع موظفي الوزارة 

 . 31%38,55املسؤولية، فقد بلغت النسبة 

الجتماعي تسمى "مصلحة التكوين وتطوير مقاربة النوع" تابعة لقسم وتتوفر الوزارة على مصلحة تعنى بتعزيز مقاربة النوع ا 

 املوارد البشرية.

الوظيفة العمومية منذ في  ساواة بين الجنسين امل أجلالتشاور املشتركة بين الوزارات من سنشيط في شبكة و كما أن الوزارة عض

طة عمل مشتركة حول مأسسة املساواة بين الجنسين في . وفي هذا السياق، شاركت وزارة االتصال في تطوير خ2010إسنشائها سنة 

املوارد  إدارةاملوارد البشرية في الوظيفة العمومية. كما اتخذت الوزارة عدة تدابير لتحقيق املساواة بين الجنسين في  إدارةمجال 

 البشرية، ال سيما من خالل توظيف وولوج النساء ملناصب املسؤولية.

 32املرجعي طار اإل . 2.1.10

مشروع القانون رقم  2015وفقا ملقتضيات الدستور والتزامات املغرب على املستوى الدولي، اعتمد مجلس الحكومة في ماي

هذا املشروع، املصادق عليه في ينص املتعلق باالتصال السمعي البصري.  77.03، القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم 96.14

صورة   ألول مرة على منع وحظر شامل الستغالل ، بإجماع النواب الحاضرين،2015مجلس النواب في جلسة عمومية في  يوليوز 

التلفزية والحرص على املناصفة في البرامج الحوارية والسياسية  األعمال أو البرامج املرأة بطريقة سلبية على مستوى اإلشهار أو

رسالة تنشر صور  البصري لتتضمن منع أي إعالن أومن قانون االتصال السمعي  9و 8و 2ملواد وسيتم مراجعة ا .واالجتماعية

تتضمن هذه املواد أيضا إلزام الفاعلين في مجال و التحريض على التمييز ضد املرأة بسبب جنسها.  نمطية سلبية عن املرأة، أو

ومحاربة الصور  املساهمة في مكافحة التمييز ضد املرأة بسبب جنسها،و االتصال السمعي البصري بالحيادية في عرض األحداث، 

تعزيز ثقافة املساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التحريض املباشر وغير املباشر  أجلالنمطية السلبية، والعمل من 

 على التمييز ضد املرأة.

ويندرج  يقض ي بإحداث املجلس الوطني للصحافة. 90-13على مشروع قانون رقم 2015كما صادق املجلس الحكومي في يوليوز 

مهنية مستقلة  هيأةمن الدستور، وذلك من خالل العمل على إحداث،  28تنزيل أحكام الفصل  إطارهذا املشروع في 

                                                 
 .1تفاصيل  توزيع الموارد البشرية حسب الجنس في الملحق 31

 .2014للتقرير حول ميزانية النوع االجتماعي  2انظر الملحق 32
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تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل و وديمقراطية، وفق مقاربة تشاركية، تهدف باألساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي 

 مارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.على تعزيز احترام أخالقيات املهنة واالرتقاء بامل

، والذي يضمن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، تمت 2014يونيو 9إصدار القانون املتعلق بحقوق املؤلف في  إلى وباإلضافة

 ب: األمريتعلق و ، 2015-2014كذلك املصادقة على معاهدتين دوليتين لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة في 

 .2014مايو 12ن بشأن األداء السمعي البصري، التي صادق عليها املغرب في معاهدة بكي• 

أخرى  ذوي إعاقات معاقي البصر أو أو املكفوفين لفائدة األشخاص املصنفات املنشورة إلى لتيسير النفاذ معاهدة مراكش• 

 . 2015فبراير  19املطبوعات التي صادق عليها املغرب  قراءة في

 أن الوزارة تشار  في إعداد وعرض التقارير التالية: إلى اإلشارةفي هذا الصدد، تجدر 

 ؛20+  بكينالتقرير الوطني لخطة عمل  -

اللغة والثقافة األمازيغية في  إدماجالتقرير املتعلق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والذي تضمن  -

 الم، وترسيخ مقاربة النوع ومأسسة املساواة بين الجنسين في قطاع اإلعالم؛اإلعالم، وإبراز التنوع الثقافي عبر اإلع

 التقرير الدوري بشأن التقريرين، الخامس والسادس، حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. -

جنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز داخل الل (، كعضو2019-2015والجدير بالذكر أنه تم انتخاب املغرب باإلجماع للفترة )

، وذلك في الدورة العادية الخامسة ملؤتمر الدول 33التي تحمل نفس االسم 2005تنوع أشكال التعبير الثقافي من اتفاقية سنة 

زام  وعزم . ويعكس هذا االنتخاب على املستوى الدولي، الت2015يونيو 12و 10التي عقدت في الفترة ما بين  اإلتفاقيةاألطراف في 

بلدا  12واستمرار اململكة على تشجيع وتعزيز التنوع الثقافي بجميع أشكاله. وخالل هذه الدورة، عين املغرب باعتباره واحدا من 

التنمية.  أجل( املوقع بين اليوسنسكووالوكالة السويدية للتعاون الدولي من 2017-2015مستفيدا من اتفاق برنامج التعاون )

 تنوع أشكال التعبير الثقافي. أجلتعزيز القدرات الوطنية من  إلى مجويهدف هذا البرنا

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.10

  . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.10

 التالية : ات الرئيسيةجراء، حول اإل 2015ركزت وزارة االتصال برنامجها، خالل سنة 

 املجال السمعي البصري 
 

تنفيذ املخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية. وفقا لهذا املخطط  2015كجزء من تنفيذ االلتزامات الدولية للمغرب، شهدت 

اف ، على إيق2015يونيو 17، منذ 1TVالقناة الثانية وميدي  -الوطني، عملت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد

 بث برامجها حصريا رقميا. إلى في املناطق الحدودية، وكذلك داخل التراب الوطني، وانتقلت UHFالبث األرض ي على الشريط 

وشرح عملية  TNTفي هذا السياق، أطلقت الوزارة حملة إعالمية لتوعية الجمهور حول املعدات واآلليات الالزمة لالستقبال 

ية مع يع الجمهور املغربي لالنخراط في هذا املشروع الوطني الذي هوجزء من االلتزامات الدولالنظام الرقمي، لتشج إلى االنتقال

 .االتحاد الدولي لالتصاالت

 

 مجال اإلنتاج السينمائي
 

تعزيز اإلنتاج السينمائي الوطني، وذلك من خالل وضع دفاتر  إلى ، استمرار الجهود الرامية2015شهدت صناعة السينما خالل 

 دور السينما. إسنشاءتنظيم املهرجانات، وتحديث و و ت املتعلقة بالشروط واملعايير وطرق دعم اإلنتاج السينمائي التحمال 

                                                 
ه في إدماجحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي و إلى اإلتفاقية. وتهدف 2005، على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ل2013المغرب في يونيوصادق 33

 التنمية المستدامة. أجلالسياسات الوطنية والدولية من 
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 مجال الصحافة 
 

تشمل التدابير املتخذة في هذا املجال، انطالق العمل بمقتضيات عقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل الصحافة املكتوبة 

دعم جهود املقاوالت الصحفية على مستوى تأهيلها وتنافسيتها  إلى ويهدف هذا العقد .2015املقبلة في غشت  الخمس سنواتلل

منظومة جديدة لحكامة الدعم العمومي للصحف املكتوبة، الورقية والرقمية، تقوم على دعم  إطاروتوسيع انتشارها، وذلك في 

عية، وصيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية الجما اإلتفاقيةاملوارد البشرية والنهوض بأوضاعها املهنية وتحسين 

تقوية املحتوى اإلخباري الرقمي حول  إلى والجمعوية ودعمها، والرفع من سنسبة املقروئية، وضمان حق املواطن في الخبر، إضافة

 املغرب.

 مجال تكوين الصحفيين
 

االستجابة ملتطلبات سوق العمل  أجلرافق التعليمية من أساسا بدعم املعهد العالي لإلعالم واالتصال لتجديد امل األمريتعلق 

 ومتطلبات املجال السمعي البصري.
 

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. 2.2.10

، من خالل االلتزام بمجموعة من 2012/2016 للمساواة في أفق املناصفة تنخرط وزارة االتصال في تنفيذ الخطة الحكومية 

واملساواة وتحسين صورة املرأة وفي املجال  نصافالهدف الرابع املتعلق بنشر مبادئ اإل  إطارات السيما في املجال األول، في جراءاإل 

عدة تدابير لتعزيز صورة املرأة  دارةاإل . في هذا السياق، اتخذت ضد املرأةالثاسني املتعلق بمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز 

شهدت  . وقد34ي البصري ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف والصور النمطية التي تعرضها وسائل اإلعالمفي املجال السمع

، ويعد هذا املرصد، الذي أحدث بشراكة مع 35تنصيب أعضاء املرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في وسائل اإلعالم 2015سنة 

الوسائط اإلعالمية املكتوبة   آلية وطنية لرصد وتتبع صورة املرأة في مختلفاالجتماعية،  وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية

والسمعية والبصرية وكذا الرقمية، ومحاربة الصور النمطية وتحسين صورة املرأة في اإلعالم، واملساهمة في تحسين وتطوير 

 .املجال، واملساهمة في سنشر ثقافة املساواة والنهوض بحقوق املرأة  املعرفة في

ات لتعزيز املساواة بين الجنسين في هذا إجراءواعتمادا على تجاربها في مأسسة املساواة بين الجنسين، أعدت وزارة االتصال عدة 

 ات املخطط لها:جراءمن بين اإل و القطاع. 

 وضع استراتيجية ملأسسة املساواة بين الجنسين في قطاع االتصال

توجيهي في إعداد سياسات وبرامج ومشاريع  مبدأاملساواة بين الجنسين ك إدماج لىإ تعتزم وزارة االتصال وضع استراتيجية تهدف

 الوزارة، ودعم جميع املبادرات التي تعزز املساواة بين الجنسين في قطاع االتصال.

 قاعدة بيانات عن النساء العامالت وفي مناصب مسؤولية بقطاع االتصال إنشاء 

 جرد دقيق لحضور املرأة داخل الوزارة ولدى املؤسسات الشريكة. إلى ائي يهدفتقوم وزارة االتصال بتطوير دليل إحص

 تعزيز قدرات النساء في مناصب مسؤولية: 

في القيادة لفائدة املوظفات والنساء في  كوينيةمناصب املسؤولية، تعتزم وزارة االتصال تنظيم دورات ت إلى لتسهيل ولوج املرأة

 مناصب املسؤولية داخل الوزارة.

وتعزيزا للمكتسبات في مجال املساواة بين الجنسين بما في ذلك تعزيز فرص املرأة في الحصول على املزيد من مناصب املسؤولية ،  

مجمع اجتماعي في مكان  إسنشاءآلية للتوفيق بين العمل والحياة األسرية للنساء والرجال عن طريق  2015أسنشأت الوزارة سنة 

                                                 
شأنها المساهمة في تحسين صورة المرأة في اإلعالم، كما أعدت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ميثاقا دفاتر تحمالت قنوات القطب العمومي لمقتضيات من تتضمن  34

، التزمت من خالله 2014تلتزم فيه بالسهر على احترام "مقاربة النوع" في برامجها وأعدت القناة الثانية ميثاقا داخليا لتحسين صورة المرأة سنة  2013لألخالقيات في سنة 

 داث وتفعيل كل اآلليات والوسائل المتاحة للنهوض بصورة المرأة.بإح
 .وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةب المتعلقلمزيد من التفاصيل، انظر القسم من التقرير ل 35
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ماليين درهم. يتضمن املجمع حضانة  9الذي تطلب استثمارا بقيمة  األمرمتر مربع،  1000ى مساحة العمل. يمتد هذا املجمع عل

 طفال وصالة ألعاب رياضية ومطعم. 50 إلى 40بسعة 

 دورات لتكوين املدربين في مقاربة النوع:

 .دارةاإل ة بين الجنسين داخل لفائدة املدربين حول مفاهيم وممارسات املساوا كوينيةتعتزم وزارة االتصال تنظيم دورات ت

 الكفاءات:و التدبير التوقعي للوظائف 

 الكفاءات.و تعتزم وزارة االتصال دمج مقاربة النوع االجتماعي في التدبير التوقعي للوظائف 

ع االجتماعي النو  ن املعهد العالي لإلعالم واالتصال، من خالل برامجه ومناهجه األكاديمية، يدمج أيضا مقاربةإوعالوة على ذلك، ف

 في برنامج عمله مع التركيز على تكافؤ الفرص بين الجنسين.

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانيات وتقديم 3.2.10

مليون درهم لنفقات   70,907، خصصت منها2015مليار درهم برسم سنة  1,255بلغت ميزانية التسيير لوزارة االتصال 

 ،ر درهممليا1,2 . وبلغت نفقات التجهيزات والنفقات املتنوعة %1، أي بزيادة 2014نة مليون درهم س 70,205املوظفين، مقابل 

ما يعادل ثالث مرات ميزانية السنة السابقة. وتشمل هذه النفقات املساهمة في ميزانية تسيير كل من الشركة الوطنية لإلذاعة  أي

 مليون درهم. 46مليون درهم واملركز السينمائي املغربي ب 198مليون درهم، ووكالة املغرب العربي لألنباء ب  800والتلفزة ب

من امليزانية املخصصة   23,6%، أي ما يعادل2015مليون درهم برسم سنة  387,8 وفيما يخص ميزانية االستثمار، فقد بلغت

نية االستثمار املخصصة ميزا إجماليمن   77,4%وقد شكل الغالف املالي املخصص لإلذاعة والتلفزة املغربية . لوزارة االتصال

 مليون درهم مخصصة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة. 300 لوزارة االتصال، أي ما يعادل

 توزيع ميزانية االستثمار حسب املؤسسات التابعة لوزارة االتصال )بمليون درهم(

 2015 مليون درهم

 300 الشركة الوطنية للذاعة والتلفزة

 6,5 ي البصري املعهد العالي ملهن السمع

 6,26 وكالة املغرب العربي لألنباء

 5,11 املركز السينمائي املغربي

 2,61 املعهد العالي للعالم واالتصال

 املصدر: وزارة االقتصاد واملالية ووزارة االتصال

ة امللحة للتماش ي مع نظرا ألهمية البرامج املنجزة لتعزيز املساواة بين الجنسين في قطاع االتصال ووسائل اإلعالم والحاج

املالية، القاض ي بتوفير مؤشرات موضوعية تراعي بعد النوع االجتماعي تم اقتراح، في لقانون  مقتضيات القانون التنظيمي الجديد

من التقرير، بعض املؤشرات التي من شأنها املساهمة في تقييم أثر البرامج التي تنفذها وزارة االتصال على الشرائح  2امللحق 

 جتماعية املستهدفة.اال 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.10

 التواجد النسائي في امليدان اإلعالمي:

داخل وزارة االتصال. ففي مجال التكوين، و يعرف التواجد النسائي في امليدان اإلعالمي، تطورا مستمرا سواء في القطاع بأكمله أ

للطالب. كذلك الشأن  40مقابل  60العالي لإلعالم واالتصال بلغت سنسبة الطالبات الخريجات من املعهد  1969فمنذ سنة 

من مجموع الطالب سنة  67,4بالنسبة للمعهد العالي ملهن السمعي البصري، حيث بلغت، سنسبة الطالبات في السنة األولى 

 .63,8، وسنسبة الطالبات في السنة الثانية 2015
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صحفية  691  ما يناهز 2015عن وزارة االتصال، خالل سنة الصادرة وبلغ عدد الصحفيات الحاصالت على بطاقة الصحافة 

من الصحفيات العامالت في الصحافة املكتوبة،  275التالي:  ، موزعة على النحو30,28%، أي ما يعادل سنسبة 2282من مجموع 

ثمانية سنساء عامالت في شركات صحفية في وكالة املغرب العربي لألنباء،  63في القطاع اإلذاعي و 61في القطاع التلفزي،  265

 في وسائل اإلعالم اإللكترونية. 19اإلنتاج و
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IIIالولوج العادل للحقوق االجتماعية . 

 البنيات إلى ات التي تم تحقيقها في مجال الولوج العادل للحقوق االجتماعية بصفة عامة والولوجنجاز اإل  إلى يتطرق هذا املحور 

التحتية األساسية بصفة خاصة )املاء الصالح للشرب والكهرباء والسكن ووسائل التنقل(، وكذا الولوج املتكافئ لبيئة سليمة 

 وللخدمات الصحية والتربية والتعليم العالي والتكوين املنهي مع األخذ بعين االعتبار متطلبات الشباب. 

 . املبادرة الوطنية للتنمية البشرية1
 

بادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها مشروعا مجتمعيا، نقلة نوعية وتحوال في مقاربة التنمية االقتصادية امل أحدثت

الثقة للمواطنين  إعادةو  سنسانواالجتماعية ببالدنا، استنادا على مجموعة من القيم واملبادئ التي ترتكز على احترام كرامة اإل

من الشفافية واملحاسبة  إطارن الحاجيات واتخاذ القرارات وتبني الحكامة الجيدة في الفعلي في مسلسل التعبير ع شرا واإل 

 واالفتحاص.
 

 عرض هياكل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  .1.1

مشاركة واسعة وتمثيلية مهمة للسكان  أجلمن  محليةتسهر على تسيير املبادرة الوطنية للتنمية البشرية هيئات مركزية و 

شرف على جهاز الحكامة، على املستوى املركزي، لجنة استراتيجية تأكبر  في املشاريع وضمان استدامتها. و  لتحقيق انخراط

برئاسة رئيس الحكومة ولجنة للقيادة برئاسة وزير الداخلية. وتتكلف التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي 

لبرامج املبادرة الوطنية. وعلى الصعيد الترابي،  الالمركزي حيد ودعم وتتبع التنفيذ وضعت تحت إشراف وزارة الداخلية، بمهام تو 

 وجهوية. إقليميةتتألف هذه الهيئات من لجان محلية و 

. وعلى املستوى قليميةوعلى املستوى الجهوي، يترأس والي الجهة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية. كما يرأس العامل اللجنة اإل

ممثلي املنتخبين  إلىون اللجنة املحلية للتنمية البشرية من فرق تنشيط الجماعات وفرق تنشيط األحياء، باإلضافة املحلي، تتك

الجماعيين أوالدوائر الحضرية ورئيس اللجنة املكلفة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذا النسيج الجمعوي 

 حلية.واملصالح التقنية الالمركزية والسلطة امل

% 21أكثر من  إلى 2007% سنة 7وفيما يتعلق بتمثيلية املرأة داخل هذه الهيئات، فقد عرفت تزايدا هاما، منتقلة من أقل من 

 .201436سنة 

 املرجعي طار اإل  .2.1

. ويعتبر نسنسايمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أداة قانونية مهمة لتغليب منطق حقوق اإل

هذا العهد أن حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أساسية، حيث أن الحقوق املدنية والسياسية مثل الحق في 

 األساسية. سنسانالعيش بكرامة ال يمكن تحقيقها إال إذا تمت االستجابة لحاجيات اإل

صدر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي التقرير العالمي للتنمية وخالل التسعينيات، وفي ظرفية اتسمت بزيادة الفقر واإلقصاء، أ

البشرية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت املقاربة الجديدة للتنمية املرتكزة على القضاء على الفقر مجال االهتمام الرئيس ي على 

، ولجعل نصافية واملساواة واإل سانسنللتنمية للدفاع عن مبادئ الكرامة اإل األلفية، جاءت أهداف طاراإل الصعيد الدولي. وفي هذا 

، التزم 2000للتنمية سنة  األلفيةالحق في التنمية واقعا حقيقيا للجميع ولتخليص البشرية من الفاقة. فمنذ انطالق أهداف 

ماد املغرب بتحقيق هذه األهداف في اآلجال املحددة. وفي هذا السياق، تم وضع مشروع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعت

 . مستجيبة لهذه األهداف ومبنية على منهجية القرب والتشاور والشراكة والتعاقدوأسنشطة  اتإجراء

 

                                                 
 36 .     جماليالعدد اإل% من 21امرأة  تم تسجيلهن داخل هيئات الحكامة، ، أي بنسبة  2.792أن ما مجموعه إلى  تجدر اإلشارة
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 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  2015-2011. برامج ومشاريع املرحلة الثانية 3.1

 إعطاءة امللك محمد السادس، تم ، من قبل جالل2005ماي 18املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم  إنطالقةمع اإلعالن عن 

دفعة جديدة وقوية في مجال التنمية البشرية لتعزيز التقدم االجتماعي املهم الذي يعرفه املغرب، الذي انخرط في إصالحات 

 عميقة تنفيذا للتوجهات امللكية السامية.

لنوع. كما تشكل املرحلة الثانية من املبادرة وقد عرفت املرحلة األولى من املبادرة الوطنية حصيلة جد ايجابية من حيث الكم وا

بجرادة، استمرارية ملكتسبات املرحلة األولى. وتتميز املرحلة الثانية  2011يونيو 4(، التي اعطيت انطالقتها يوم 2011-2015)

 التأكيد على الخيار امللكي االستراتيجي للتنمية البشرية. إعادةو  نجاعةبالتوسع والقوة وال

 لة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثالث برامج مستهدفة )برنامج مكافحة الفقر في الوسط القرويوتشمل املرح

برنامجين يشمالن مختلف  إلىبرنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري وبرنامج تأهيل املجال الترابي( باإلضافة و 

 اربة الهشاشة(.التراب الوطني )البرنامج األفقي وبرنامج مح

 . أهم نتائج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآثار النوع االجتماعي4.1

من حيث تنفيذ مشاريع  يجابيةإ، نتائج جد 2014-2005سجلت حصيلة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة املمتدة ما بين 

 التنمية وتحسين الحكامة املحلية. 

 38.341مليون امرأة مستفيدة، وكذلك إنجاز  4,1مليون مستفيد، منها  9,75منذ انطالقها، أكثر من وبالفعل، سجلت املبادرة، 

مليار درهم، بلغت فيه مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  29ناهز  إجماليسنشاطا للتنمية، بغالف مالي  8.294مشروعا و

 % من هذا املبلغ ممولة من طرف الشركاء.41تعبئة مليار درهم، مشكلة بذلك رافعة مكنت من  17,2أكثر من 

 كالتالي: أما بالنسبة لتوزيع مشاريع وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فهو

 البرنامج عدد املشاريع عدد األنشطة

 الهشاشة 061 3 964

 القروي 868 12 235 1

 األفقي 024 16 162 4

 الحضري  388 6 933 1

جموعامل 341 38 294 8  

 .2014-2005 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية املصدر: التنسيقية الوطنية                                          

 1,5وتعد املبادرة نموذجا من حيث إدراج مقاربة النوع في تركيبة هيئات جهاز الحكامة وبين املستفيدين. وهكذا، فقد استفادت 

املبادرة. وفيما يخص حصيلة إنجاز املشاريع من حيث إدراج مقاربة النوع  إنطالقةمشروع منذ  29.000ن مليون امرأة من أكثر م

 االجتماعي خالل املرحلة الثانية، يمكن تقديمها كالتالي:

 قطاع  التعليم

كة الفعالة في السياسات املشار  أجل، أولت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا للتعليم من 2005ها سنة إطالقمنذ 

العمومية للرفع من مستوى هذا القطاع. وبالتالي، تميز دعم املبادرة الوطنية في مجال التمدرس ومحاربة الهدر املدرس ي بإحداث 

مليار درهم، بلغت مساهمة املبادرة  4,2ا قدره إجماليألف فتاة. وتطلبت هذه املشاريع استثمارا  498مشروعا لفائدة  8.155

 مليار درهم. وتتعلق هذه املشاريع، من بين أمور أخرى، ب : 2,8طنية فيها حوالي الو 
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 بناء وتجهيز دار الطالب ودار الطالبة ورياض األطفال، ومدارس للتعليم األولي واملقاصف املدرسية؛ 

 واملدارس الثانوية والقاعات الدراسية(؛ ةاإلعداديدارس تحديث وتطوير املدارس )امل 

 ئل النقل املدرس ي؛اقتناء وسا 

 .عمليات الدعم املدرس ي وتوزيع الحقائب املدرسية واللوازم والكتب املدرسية 

 قطاع الصحة

مشروعا  3.058. حيث تم إنجاز للتنمية البشرية يعتبر القطاع الصحي من بين مجاالت التدخل الرئيسية للمبادرة الوطنية

 753مليار درهم كمساهمة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة  1,2نها مليار درهم، م 2,3بلغ  إجماليوسنشاطا، بمبلغ مالي 

 :إلىألف من النساء. وتهدف هذه التدخالت أساسا  319ألف مستفيد، منها 

  تعزيز توفير الرعاية وال سيما من خالل مشاريع توسعة وتأهيل وتجهيز املرافق القائمة )املراكز الصحية واملستوصفات

 صفية الدم( وعمليات إحداث بنيات جديدة وبناء مساكن للطاقم الطبي.ومراكز ت

  تقديم خدمات صحية للطبقات األكثر حرمانا لتوفير التغطية الصحية لسكان املناطق النائية والجماعات القروية

بيضاء من العين الحمالت الصحية وعمليات إزالة املياه الو  البعيدة من خالل املشاريع واألسنشطة مثل القوافل الطبية

 وتوزيع النظارات الطبية.

  الوقاية من وفيات األمهات والوفيات قبل الوالدة عن طريق تشجيع الوالدات في ظروف صحية جيدة من خالل بناء

 وتجهيز قاعات الوالدة ودار األمومة.

  حدات الصحية املتنقلة.تسهيل ولوج ساكنة املناطق الجبلية للخدمات الصحية من خالل اقتناء سيارات اإلسعاف والو 

 قطاع التكوين املنهي 

ات والجهود املبذولة من طرف املؤسسات املعنية األخرى في مجال التكوين املنهي، ساهمت املبادرة في جراءالتكامل مع اإل  إطارفي 

ة الوطنية في مليون درهم. وقد بلغت حصة مساهمة املبادر  674مشروع وسنشاط، والتي كلفت في مجموعها حوالي  1.060خلق 

 مليون درهم.  350هذه املشاريع 

 من الفتيات والنساء، في:  69.000وتتمثل هذه األسنشطة الداعمة، التي همت حتى اآلن ما يقرب عن 

  .تنظيم دورات وورشات العمل أوالتأهيل املنهي 

 .بناء و/ أوتجهيز مراكز التكوين املنهي 

 قطاع  التكوين وتقوية القدرات 

ة الوطنية مقاربة تشاركية في مجال التكوين وتقوية القدرات تأخذ بعين االعتبار تحليل املعطيات املوجودة تبنت املبادر 

 والصعوبات املرتبطة بتنفيذ مشاريع املبادرة الوطنية وخاصة على املستويين املركزي واإلقليمي. 

مليون درهم، بما في ذلك مساهمة املبادرة  279وعه مع استثمار ما مجم طاراإل مشروعا وسنشاطا في هذا  1.162وهكذا، تم إنجاز 

 امرأة.  37.806مليون درهم. وقد استفادت من هذه املشاريع أكثر من   199الوطنية التي ناهزت 

والجمعيات والنساء وفي الجماعات كما ترتكز معظم هذه املشاريع على تكوين أعضاء هيئات الحكامة وفرق التنشيط في األحياء 

 شاريع، وتكوين ممثلي املصالح الخارجية واملنتخبين وتنظيم الندوات واأليام الدراسية.حامالت امل
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 (مشاريع التنمية االقتصادية )األنشطة املدرة للدخل 

البرنامج األفقي وكذا املشاريع املحدثة  إطارمشروع مدر للدخل من خالل طلبات املشاريع في  7.432امرأة من  45.713استفادت 

سط القروي والحضري. وهمت هذه املشاريع قطاعات الفالحة والتجارة واملهن الصغيرة والصناعة التقليدية والسياحة في الو 

 والصيد وتجارة األسما .

 توزيع اإلنجازات حسب مجاالت التدخل

 القطاع عدد املشاريع عدد النساء املستفيدات

 الفالحة 284 4 497 26

 الصناعة التقليدية 147 1 935 9

املهن الصغيرة وخدمات القرب، التجارة 561 1 625 6  

 دعم الجمعيات والتعاونيات 288 167

 الصيد وتجارة األسما  30 958 1

 السياحة 122 531

 املجموع 432 7 713 45

 .2005-2014املصدر: التنسيقية الوطنية                            

في مشاريع املبادرة الوطنية باعتبارها مستفيدة من املشاريع اوحاملة  هاة للمرأة وانخراطوتدل هذه اإلنجازات على املشاركة الفعال

 للمشاريع.

 التنشيط السوسيوثقافي والرياض ي 

تعزيز تأطير الشباب، تم تقوية إنجازات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من  أجلمقاربة شاملة للتنمية البشرية ومن  إطارفي 

أسنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية تساعد على تكوين الذات وتلقين أسس املواطنة. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد خالل مشاريع و 

% واستفاد 52مليار درهم، بلغت حصة مساهمة املبادرة الوطنية فيها  4,1مشروعا وسنشاطا باستثمار ما مجموعه  5.238أحدث 

 النساء. وقد همت إنجازات املبادرة في هذا املجال:  ألف من 320مليون مستفيد، بما في ذلك  1,4منها نحو

  بناء، تأهيل وتجهيز مراكز متعددة الوظائف داخل األحياء ومراكز الشباب واملكتبات واملراكز الثقافية والفضاءات

 الجمعوية؛

 بناء وتأهيل املركبات الرياضية ومالعب رياضية للقرب؛ 

 اقتناء آليات رياضية؛ 

  ياضية والثقافية؛تنشيط التظاهرات الر 

 .تكوين الشباب في مهن الرياضة 
 

 مراكز اإليواء

األهمية البالغة لرعاية األشخاص الذين يعيشون في وضعية هشة أواملعرضين لخطرها.  2005ماي  18ل أثار الخطاب امللكي 

ألف امرأة، من مشاريع  325مليون شخص، من بينهم  1,02استيعاب مختلف جوانب الهشاشة، استفاد، نحو أجلوبالتالي، من 

 حصة مساهمة املبادرة الوطنية(. %63مليار درهم ) 4,7املبادرة الوطنية وذلك بقيمة 

 ات املتخذة في هذا املجال حماية الساكنة في وضعية هشة من الوقوع في الفقر املدقع من خالل:جراءوتهدف املشاريع واإل 

 املستهدفة العشرة في وضعية هشة )مراكز استقبال للنساء، ومراكز تأهيل وتجهيز مراكز اإليواء لفائدة الفئات و  بناء

إليواء النساء ومراكز االستماع والتوجيه ومراكز متعددة التخصصات ومراكز سوسيوثقافية ورياضية ومراكز حماية 

جات ذوي االحتياالطفل والخيريات ومراكز استقبال األشخاص بدون مأوى مستقر ودور املسنين ومراكز األشخاص 

 (؛الخاصة
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  االقتصادي واالجتماعي واألسري للفئات في وضعية هشة؛ دماجاإل  إعادةالتكفل، املساعدة و 

  ؛إعاقةفي وضعية تقوية قدرات األطفال 

 .دعم الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الهشاشة 

 فةتحسين الولوج للبنيات التحتية والخدمات االجتماعية األساسية لفائدة الساكنة املستهد

تعتبر البنية التحتية األساسية )املاء، الكهرباء، الطرق، ...( شرطا أساسيا للدينامية التنموية. حيث تمثل أولوية ضمن تدخالت 

 صرف الصحياملبادرة الوطنية لدعم السياسات القطاعية من خالل الدعم الفعال للمشاريع التي تخص الربط باملاء الشروب وال

 في: طاراإل الطرق واملسالك القروية. وتتجلى إنجازات املبادرة الوطنية في هذا والصلب والكهربة وبناء 

  األولوية للمشاريع املهيكلة وذلك من خالل: إعطاءالرفع من خدمات التزود باملاء الصالح للشرب  بالجماعات القروية مع 

 2.262 منابع املياه،...(. واستغالل هيأةمشروع نقطة ماء )بناء السقايات والخزانات والصهاريج وت 

  أسرة. 12.000الربط الفردي باملاء الصالح للشرب لفائدة 

  أسرة. 155.760توسيع شبكة الربط باملاء الصالح للشرب لفائدة 

  عبر املمرات واملسالك هيأةتبفك العزلة عن الساكنة القروية: 

  كم. 6.783املسالك والطرق بلغ طولها  هيأةلت امشروع 2.421إنجاز 

  ة فنية ومنشآت العبور.أمنش 668بناء 

 :تقوية الكهربة القروية واالنارة العمومية عبر 

  منزل. 11.028عمليات الربط الكهربائي لفائدة 

  نارة العمومية.أسرة من اإل  15.926استفادة 

  منزل. 78.372الكهربة القروية ل 

  . الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء2
 

األساسية، حيث يتطلب ذلك  سنسانة للشرب بكميات كافية وبكلفة في املتناول من بين حقوق اإليعتبر الولوج ملوارد مائية صالح

القضاء على كل أشكال التمييز )حسب الجنس والوسط( املتعلقة بالولوج لهذه املوارد املائية وتدبيرها وأخذ القرار بشأنها. وفي 

 أجلبتوقيع شراكة مع مؤسسة األمم املتحدة للنساء من  2015ة هذا الصدد، قامت الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء منذ سن

 بعد النوع بقطاع املاء. إدماجصياغة استراتيجية ملأسسة 
 

 املرجعي  طار اإل . جذاذة تقديمية للقطاع و 1.2

 . جذاذة  تقديمية1.1.2

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة  بالوزارة املنتدبة لدى وزير 2013قطاع املاء، الذي أصبح ممثال منذ أكتوبرمهام  تتمثل

باملاء، في البحث والتدبير والتخطيط بخصوص املوارد املائية وكذا تطويرها وتقييمها. وفيما يخص املوارد البشرية، بلغ عدد 

ئية. وتبلغ سنسبة موظفا على مستوى وكاالت األحواض املا 783 إلىموظفا، باإلضافة  1790املوظفين بالوزارة املنتدبة ما يقارب 

% من مجموع املوظفين بالوكاالت املائية. وبخصوص سنسبة 20% من مجموع موظفي الوزارة و30تمثيلية النساء على التوالي 

 مرأة( من مجموع املسؤولين.إ 55)أي  %22 إلىالنساء اللواتي يشغلن مناصب املسؤولية، فلقد وصلت 

والتابعة لألمانة العامة للوزارة  2013خلية ملقاربة النوع االجتماعي في نونبر  ومن جهة أخرى، أحدثت الوزارة املكلفة باملاء

فيما يتعلق  2016-2012املنتدبة. ومن بين مهام هذه الخلية : تتبع تنفيذ مؤشرات الخطة الحكومية للمساواة املمتد على الفترة 

مقاربة النوع االجتماعي بالسياسات والبرامج واملشاريع  ماجإدبقطاع املاء، وكذا تحسيس وتكوين األطر واملسؤولين بالوزارة حول 

مقاربة النوع االجتماعي بقطاع املاء. كما  إدماجتتبع إنجاز الدراسة حول االستراتيجية املتعلقة بمأسسة  باإلضافة إلىبالوزارة، 
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منذ في الوظيفة العمومية  بين الجنسين اواةاملس أجلالتشاور املشتركة بين الوزارات من  تتوفر الوزارة املنتدبة على ممثل بشبكة

 (.1)انظر امللحق رقم  2014دجنبر  16

 املرجعي طار اإل . 2.1.2

سليمة  لكافة املواطنات واملواطنين للماء الشروب وبيئة وضمان ولوج متسا أجللقد انخرطت بالدنا في بذل كافة الجهود من 

الخاص بالحقوق االقتصادية  العهد الدولي، منها سنسانة لحقوق اإلمستدامة، وذلك عبر مختلف املواثيق الدوليوتنمية 

للتنمية لألمم  األلفيةالخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذا أهداف  اإلتفاقيةواالجتماعية والثقافية و 

عبر املادة  2011الدستور املغربي لسنة  إطاراملتحدة. وفي هذا الصدد، تم ترسيخ املساواة فيما يتعلق بالولوج للماء الشروب في 

31. 

، تواصل الوزارة املجهودات سنسانالقانوسني والتنظيمي للوزارة املنتدبة مع القانون الدولي لحقوق اإل طاراإل وحتى تتم موائمة 

وارد املائية. ويبقى تحسين هذا القانون وتكييفه مع السياق الجديد لتنمية امل أجلوذلك من  10/95الرامية ملراجعة قانون املاء 

 ضمان الحق في الولوج للماء بشكل عادل ومستدام. والهدف الرئيس ي لهذا القانون ه

، خاصة حقوق النساء، شاركت سنسانتفعيل آليات األمم املتحدة فيما يتعلق باحترام حقوق اإل إطارذلك، وفي  إلىباإلضافة 

قرير املتعلق بتتبع إنجاز التوصيات املنبثقة من االستعراض الدوري الشامل، الوزارة املنتدبة في إنجاز عدة تقارير، من بينها الت

األمم  هيأةالتابعة ل سنسانالدورة الثانية للجنة حقوق اإل إطار، وذلك في سنسانبين الوزارية لحقوق اإل هيأةاملنسق من طرف ال

تقرير، املجهودات املبذولة من طرف املغرب واإلنجازات هذا ال إطاراملتحدة. ومن بين املحاور الرئيسية التي تم التطرق إليها في 

 نييالدور  ينضم التقرير ي ذياملتعلقة بتعميم الولوج للماء الشروب بالوسط القروي. كما يتعلق األمر بإعداد التقرير الدوري ال

د، نذكر تحسين تمدرس األطفال الثالث والرابع املتعلقان بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ومن بين التدابير املتخذة في هذا الصد

املنسق من  20+بكينبفضل إنجاز برنامج تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب. وأخيرا، ساهمت الوزارة املنتدبة في إنجاز تقرير 

 ينملتعلقالخامس والسادس ا ينطرف وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، ثم أيضا إنجاز التقرير الشامل للتقرير 

 باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء. 

  . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.2

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.2

 االستراتيجية الوطنية للماء

. فيما يتعلق بتدبير الطلب على املاء، خاصة (2030-2009ة الوطنية للماء )االستراتيجي إطارلقد تم تحقيق عدة إنجازات في 

 إلىبالسقي املوضعي  املجهزة ةجماليمكن تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي، من الرفع من املساحة اإل و 

مليار  2,3، من اقتصاد املاء بنسبة 2030أفق . كما سيمكن هذا البرنامج التي ستتم مواصلته في 2014هكتار في متم  410.000

 1,47مليون دوالر )أي ما يقارب  150متر مكعب سنويا، كما سيستفيد هذا البرنامج من تمويل من طرف البنك الدولي بما قدره 

 فالح بالدوائر الفالحية بكل من دكالة والغرب والحوز وتادلة. 9.300مليار درهم( وذلك لفائدة 

في طور اإلنجاز من طرف املكتب الوطني  ويهدف برنامج اقتصاد املاء الشروب وبقطاع الصناعة، الذي ه ومن جهة أخرى،

تحسين أداء شبكات توزيع املاء الشروب   إلىاملوزعين )ريضال وليديك وأمنديس(، و للكهرباء واملاء الصالح للشرب والوكاالت 

لى املوارد املائية الجوفية عن طريق برمجة أشغال فحص املياه الجوفية والحد من ضياع املاء. كما سيتم أيضا تعزيز الحفاظ ع

فرشاة مائية ما بين  32مكانيات املتاحة، علما أنه تم فحص العميقة باملناطق التي تعرف عجزا في املياه وذلك حتى يتأتى تقييم اإل 

 .2015و 2009

ائي وتنويعه عن طريق ، ستتم مواصلة تنمية العرض امل2030في أفق تلبية الطلب املتزايد على املاء  أجلذلك، ومن  إلىباإلضافة 

في متم  139عدد السدود الكبرى التي تتوفر عليها بالدنا تقدر ب سدا كبيرا في طور اإلنجاز وأن  13ه يوجد علما أن إنجاز سدود،
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ويع العرض املائي عبر استعمال املياه غير مليار متر مكعب. كما يتواصل تن 17,6حوالي  إلى، وذلك بقدرة تخزين املياه تصل 2014

استعمال املياه العادمة املعالجة وتجميع مياه األمطار(، وكذا تعزيز التضامن بين الجهات  إعادة)تحلية مياه البحر و  املعهودة

 غرب(. -أحواض وسط إلىغرب -املوارد املائية )نقل املياه من أحواض شمال توزيعفيما يخص 

. ويهدف 10/95إرساء نمط جديد للحكامة بقطاع املاء، يتم تحضير مشروع قانون لتعديل قانون املاء  أجل من جهة أخرى، ومن

وكذا تعزيز وتوضيح مهام املجلس األعلى  37لس لألحواض املائيةامج إسنشاءاملؤسساتي عن طريق  طاراإل تعزيز  إلىهذا املشروع 

تحسين ظروف الوقاية من اآلثار  إلىللماء. كما يهدف مشروع القانون  قليميةللماء واملناخ ووكاالت األحواض املائية واللجان اإل

 إلى(. ويسعى املشروع أيضا عقود املياه الجوفيةاملترتبة عن التقلبات املناخية، وكذا تعزيز وسائل الحفاظ على املوارد املائية )

أنظمة  إسنشاءوتحلية مياه البحر، ثم أيضا  دمة املعالجةواملياه العا التنظيمي فيما يخص استعمال مياه األمطار طاراإل تعزيز 

املاء باألحواض املائية وكذا على املستوى الوطني، وذلك حتى يتأتى تتبع أفضل للوضعية املائية  استعمال وتدبير للمعلومات حول 

 بالبالد.

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.2

بعد النوع االجتماعي بمخططات العمل بقطاع املاء إدماجة ملأسسة إنجاز استراتيجي  

مقاربة النوع  إدماجوعيا منها بالطابع األفقي الذي يكتس ي مسألة تعزيز املساواة بين الجنسين والتحديات املطروحة أمام 

األمم املتحدة  هيأةفاقية شراكة مع االجتماعي بالسياسات العمومية، قامت الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء باملصادقة على ات

األخذ  إلىبعد النوع بقطاع املاء. وتهدف هذه االستراتيجية  إدماجإنجاز استراتيجية ملأسسة  أجل، من 2015مارس  27للنساء في 

أربع مراحل  إلىجية التي تهم قطاع املاء. وتنقسم هذه االستراتي واملمارسات بعين االعتبار بعد النوع باملخططات والبرامج والقوانين

 :تهم

 

مقاربة النوع االجتماعي باملخططات والبرامج  إدماجالقيام بتحليل معمق لإلنجازات واملعيقات وكذا التحديات التي تواجه  .1

 والقوانين واملشاريع املتعلقة بقطاع املاء.

 بعد النوع االجتماعي بقطاع املاء. إدماج. صياغة استراتيجية مأسسة 2

 جانب صياغة آليات تنظيمية ومصادر تمويلية إلنجاز هذه االستراتيجية. إلىة عمل لهذه االستراتيجية . وضع خط3

 هذه االستراتيجية. إطارتقييم للمخططات املنجزة في -. صياغة نظام تتبع4
 

برنامج التأهيل البيئي  ار إطاألخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي في  :الولوج املتساوي  للماء الشروب بالوسط القروي 

 للمدارس واملساجد واملدارس القرآنية بالوسط القروي

مقاربة  دماجوعادل للماء الشروب بالوسط القروي، تواصل الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء الجهود إل  وضمان ولوج متسا أجلمن 

وبرنامج التأهيل البيئي باملدارس واملساجد واملدارس  برنامج تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب إطارالنوع االجتماعي في 

 الشراكة مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي والتعاون التقني البلجيكي. إطارالقرآنية بالوسط القروي، وفي 

 

 

 

 

  

                                                 
ي. تتكلف هذه المجالس التي لها دور استشاري، بإبداء الرأي حول المخطط المديري للتهيأة المندمجة للموارد المائية على مستوى كل حوض مائ 
37
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 البرامج الرئيسية للوزارة املنتدبة املكلفة باملاء واملدمجة للنوع االجتماعي

النوع االجتماعي مقاربة إدماج اإلنجازات البرنامج األهداف 
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% تزود باملاء الشروب  سنة  94,5بلوغ سنسبة 

2014 

تحسين تمدرس الفتيات اللواتي يتحملن في 

الغالب عبء جلب املياه، وكذا تحسين 

الظروف الصحية للساكنة بفعل الحمالت 

 التحسيسية املصاحبة لهذا البرنامج

ن من تمكين النساء من مزاولة أسنشطة تمكنه

 االستقاللية االقتصادية

املدن و الحد من ظاهرة الهجرة القروية نح 

وذلك نتيجة إنجاز برامج أخرى تتعلق 

القروية  سالكبالكهربة القروية وإنجاز امل

 واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية

التجهيز  خلق مقاوالت محلية تعنى بأشغال

 الصيانةو 

رات ضمان التزود باملاء الشروب خالل فت 

 الجفاف...

ضمان  أجلنهج  املقاربة التشاركية من 

 ديمومة املشاريع املنجزة

هذه املقاربة،  إطارثالث فاعلين رئيسيين في 

املكتب الوطني للماء الشروب والكهرباء 

 والجماعة القروية وجمعية مستعملي املياه

يتكلف هؤالء الفاعلون بتمويل البرامج على 

 %  5%  و 15% و 80التوالي بنسبة   

 

تقوية تعميم  إلىيهدف البرنامج 

التزود باملاء الشروب بالوسط 

القروي وضمان الولوج لخدمات 

 املاء للساكنة املتبقية 

برنامج تزويد الساكنة القروية 

 باملاء الشروب

منذ انطالق هذا البرنامج، تم تزويد أكثر من 

مسجد ومدرسة قرآنية باملاء الشروب  1800

 .صرف الصحيوال

تم إنجاز هذا البرنامج وفق مقاربة النوع 

االجتماعي حيث تم إنجاز مراحيض 

 األخرى للرجالو منفصلة إحداها للنساء 

إنجاز بنيات  إلىيهدف هذا البرنامج 

التزود باملاء الشروب والتطهير على 

مدرسة  85مسجد و 8000مستوى 

 قرآنية

برنامج التأهيل البيئي للمساجد 

بالوسط واملدارس القرآنية 

 القروي 

مدرسة قروية باملاء الشروب  1580تزويد 

 الصرف الصحيو 

كما همت إنجازات املكتب الوطني للماء 

، أكثر من 2014الشروب والكهرباء في متم 

مدرسة بخصوص تزويدها باملاء  1800

 الشروب

تم األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع 

االجتماعي أثناء إنجاز هذا املشروع حيث 

مراحيض لكل من الفتيات  إسنشاءتم 

الفتيان واألشخاص املعاقين وكذا و 

 املدرسات واملدرسين 

تزويد  إلىيهدف هذا البرنامج 

مدرسة قروية باملاء  17000

 الصرف الصحيالشروب و 

  

البرنامج املتعلق بالتأهيل البيئي 

 للمدارس القروية 

 

 

ع االجتماعي ببرامج العمل مقاربة النو  إدماج في طور اإلنجاز وهذا البرنامج ه

السنوية للوزارة ووكاالت األحواض املائية 

 واملكتب الوطني للماء الشروب والكهرباء

تحسيس وتكوين مسؤولي وأطر 

الوزارة ووكاالت األحواض املائية  

واملكتب الوطني للماء الشروب 

والكهرباء بخصوص مقاربة النوع 

هذه املقاربة في  إدماجاالجتماعي و 

 يط التخط

برامج شراكة بين الوزارة 

الوكالة املنتدبة املكلفة باملاء و 

األملانية للتعاون الدولي 

  والتعاون التقني البلجيكي

الخطة الحكومية للمساواة  إطاركما أن مجموع هذه البرامج والتدابير املتخذة تهم مجال تدخل الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء في 

شبكة مكونة من ممثلي الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء ووكاالت  إسنشاءأنه تم  إلىشارة إل ناصفة. وتجدر ا( في أفق امل2012-2016)

الخطة الحكومية  إطاراألحواض املائية واملكتب الوطني للماء الشروب والكهرباء، وتعنى هذه الشبكة بتتبع التدابير املتخذة في 

 .للمساواة

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية وتقديم 3.2.2

القانون التنظيمي الجديد تطبيق مقتضيات  أجللقد تم اختيار الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء ضمن وزارات أخرى، وذلك من 

 . 2016برسم سنة  لقانون املالية

                                                 
.من المخطط الحكومي للمساواة 16هذه البرامج مع الهدف  إطارات المتواصلة في نجازتتطابق اإل  38  
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 تحليل ميزانية الوزارة املكلفة باملاء حسب مقاربة النوع االجتماعي 

% مخصصة 81,9مليار درهم منها  2,8مبلغ  2015خصصة للوزارة املنتدبة املكلفة باملاء برسم سنة ة املجماليبلغت امليزانية اإل 

ة املخصصة جمالي% من امليزانية اإل 70,1تمثل  املنتدبة أن امليزانية املخصصة للوزارة إلىلنفقات االستثمار. وتجدر اإلشارة 

 لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة.

% من مجموع 75مليار درهما )أي ما يمثل  1,71 ترتفع إلىاملوجهة ملديرية التهييآت املائية التي يزانية االستثمار موتعزى أهمية 

. كما 2015مليار درهم خالل سنة  1,38أهمية امليزانية املخصصة لبرامج بناء السدود الكبرى التي بلغت  إلىميزانية االستثمار( 

% من ميزانية استثمار الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء 23,2ء، التي تتوفر على ما يقارب خصصت مديرية البحث والتخطيط للما

بالوسط القروي  الصرف الصحي% من امليزانية للبرنامج املتعلق باملاء الشروب و 16,2مليون درهما(، ما يناهز  533,45)أي 

 ة ومدارس التعليم األصيل واملساجد واملستوصفات% لبرنامج تزويد املدارس القروي10( ، وكذا 2014% سنة  29,6)عوض 

% السنة الفارطة(. وتبلغ النسب املخصصة للمكتب الوطني للماء 13,3)عوض  والصرف الصحي باملاء الشروب  بالوسط القروي

 % من ميزانية استثمار املديرية.22,5% و37,5الشروب والكهرباء ولوكاالت األحواض املائية، على التوالي، 

والذي يندرج  2015قانون املالية لسنة  إطاربرنامج مقاربة النوع في  إدماججهة أخرى، قامت الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء بومن 

درهما مخصصة إلنجاز دراسة  500.000ضمن امليزانية املخصصة ملديرية الشؤون اإلدارية واملالية. وتبلغ قيمة هذا البرنامج 

 مقاربة النوع االجتماعي بقطاع املاء.    جإدما مأسسة حول استراتيجية

 للوزارة املكلفة باملاء حسب مقاربة النوع االجتماعيمؤشرات فاعلية األداءتحليل 

األمم املتحدة للنساء، املزمع انهاؤها سنة  هيأةالنوع االجتماعي بقطاع املاء بشراكة مع  إدماجترمي دراسة استراتيجية مأسسة 

النوع بقطاع املاء، وذلك بتحديد مخططات للتنفيذ وامليزانية املخصصة لكل  إدماجل ملأسسة وضع مخطط عم إلى، 2016

التدابير، وكذا برمجتها وتحديد آليات التنفيذ والتتبع. كما سيتم أيضا تحديد آليات املصاحبة واالستشارة الالزمة لوضع 

تتبع مخططات العمل إلنجاز  أجلملنتدبة والوكاالت املائية من املنهجيات وكذا الكفاءات التي يجب تقويتها على مستوى الوزارة ا

م اقتراحات تهم مؤشرات )النتائج ضالنوع االجتماعي بقطاع املاء. وهكذا، يتوخى من النتائج املرتقبة أن ت إدماجاستراتيجية 

 واآلثار( مدمجة للنوع االجتماعي بخصوص قطاع املاء.

والتي تخص تتبع ميزانية االستثمار. كما تم تحديد  لفاعلية األداءمؤشرا  22باملاء حوالي  حددت الوزارة املكلفةومن جهة أخرى، 

مرتبطة ببرنامج بناء السدود. ونظرا ألن الوزارة املنتدبة هي في طور تطبيق املقتضيات الجديدة  مؤشرات فاعلية أداءخمس 

لوزارة هي مؤشرات وسائل، فينتظر من الوزارة أن تعمل على ل مؤشرات فاعلية األداءللقانون التنظيمي للمالية، ألن غالبية 

باألخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي على مستوى كل البرامج، مما سيمكن من تحسين  املؤشراتتحسين صياغة هذه 

 بعد النوع. إلىتتبع وتقييم امليزانية بالنظر 

 اقتراح مؤشرات مدمجة ملقاربة النوع االجتماعي

استغالل  إلىللوزارة، تجدر االشارة مؤشرات فاعلية األداءمقاربة النوع االجتماعي على مستوى  دماجين الوسائل املمكنة إل من ب

عدد النساء والرجال املستفيدين من  :الخطة الحكومية للمساواة. ويتعلق األمر باملؤشرات التالية  إطاراملؤشرات املقترحة في 

النوع في التخطيط وبرمجة امليزانية داخل الوزارة، عدد الفتيات والفتيان  إدماج أجلمن  برامج تعزيز قدرات الفاعلين

عدد الفتيات واألطفال املستفيدين من برنامج التأهيل البيئي و  التأهيل البيئي باملدارس القروية إعادةاملستفيدين من برنامج 

ية النساء بمراكز القرار على مستوى الوزارة املنتدبة ووكاالت تمثيل واملدارس القرآنية بالوسط القروي وكذا سنسبةباملساجد 

 .(2األحواض املائية )انظر امللحق 
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 . تحليل أهم مؤشرات النتائج املتعلقة بالقطاع3.2

 سد كبير 139لقد مكنت الجهود املبذولة بخصوص تعبئة املوارد املائية، من توفير بنيات مائية مهمة لبالدنا، والتي تتكون من 

منشأة لنقل املياه وأكثر من مائة سد صغير، وكذا التوفر على آالف اآلبار لتعبئة املوارد املائية الجوفية. وهكذا، ساهمت  13و

 إلىهذه البنيات املائية في ضمان التزود باملاء الشروب والصناعي لبالدنا )بلوغ معدل التزود باملاء الشروب بالوسط الحضري 

مليون هكتار واملساهمة في إنتاج الطاقة، وكذا الحماية من خطر  1,5(، وسقي 2014لقروي سنة % بالوسط ا 94,5% و100

 الفيضانات والجفاف.  

برنامج تزويد الساكنة  إطاروفي هذا الصدد، تتواصل اإلنجازات بخصوص التزود باملاء الشروب بالوسط القروي وذلك في 

% 94,5 إلى 1994% سنة 14سبة االستفادة من املاء الشروب بالوسط القروي من القروية باملاء الشروب. وهكذا، تم الرفع من سن

 مزودة عن طريق الربط الفردي(. %30)منها  2015سنة  %95 إلىومن املرتقب أن يصل هذا املعدل  2014في متم سنة 

 

 : تطور معدل الولوج للماء الشروب بالوسط القروي6مبيان 

 
 

للصرف بالوسط القروي، من املرتقب تعزيز البرنامج الوطني  الصرف الصحييما يخص سد الخصاص الحاصل بخصوص وف

 إلى للربط بالشبكة جماليومن املرتقب أن يصل املعدل اإل  2006هذا البرنامج سنة  إطالقومعالجة املياه العادمة )تم  الصحي

املخطط الوطني للماء.  إطاربالوسط القروي في  للصرف الصحيوطني  وذلك بإنجاز برنامج 2030% سنة 90و 2020% سنة 80

% 40( مقابل 2012% سنة 72بالوسط الحضري )بلغ هذا املعدل  2013% في متم 73أن هذا املعدل بلغ  إلىوتجدر اإلشارة 

 مؤسساتي مناسب بالوسط القروي.  إطارعدم وجود  إلىبالوسط القروي. ويعزى هذا النقص الحاصل 
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 الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة. 3

شهد املغرب خالل العقود األخيرة ازدهارا اقتصاديا هاما بفضل تطور القطاعات السوسيواقتصادية الحيوية كالفالحة 

والصناعة والصيد البحري والتنمية الحضرية والبنيات التحتية والسياحة. غير أن هذا االزدهار كانت له مجموعة من التبعات 

التنمية مبادئ  إدماجفي مسلسل بالدنا خالل السنوات األخيرة انخرطت الحد منها، فقد  أجلية على جودة البيئة ومن السلب

في السياسات التنموية. وفي ذات السياق، فإن مراعاة الحاجيات املتباينة للساكنة املستهدفة يعتبر شرطا أساسيا  املستدامة

 .إلنجاح هذه السياسات

 املرجعي  طار اإل تقديمية للقطاع و . جذاذة 1.3

 . جذاذة تقديمية 1.1.3

تتلخص أهم املهام املوكلة للوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة في وضع سياسة هادفة لحماية البيئة وارساء التنمية املستدامة، وذلك 

ع آليات الوقاية واليقظة البيئية والحد من برامج للتأهيل البيئي ووض إطالقالقانوسني واملراقبة البيئية، وكذا  طاراإل عبر تعزيز 

 .أخطار التغيرات املناخية وإبرام عقود الشراكة والتعاون 

موظفا مع تمثيلية سنسائية تقدر بنسبة  351القيام بمهامها على أكمل وجه، تتوفر الوزارة املنتدبة على ما يقارب من  أجلومن 

 (.1% )انظر امللحق رقم 23في مناصب املسؤولية % من مجموع املوظفين. كما بلغت سنسبة النساء 46,7

مقاربة النوع في تدبير املوارد البشرية للوزارة املنتدبة، فجدير بالذكر أن الوزارة تعد عضوا  دماجفيما يخص الجهود املبذولة إل 

 هم في أشغالها.العمومية كما تسا الوظيفةاملساواة بين الجنسين في  أجلالتشاور املشتركة بين الوزارات من  بشبكة

 املرجعي طار اإل .2.1.3

تواصل وضع الشروط املالئمة إلرساء التنمية املستدامة،  أجلوفقا لاللتزامات املتخذة من طرف املغرب في مجال البيئة ومن 

ية قانوسني متناسق عبر تسريع مساطر إنجاز النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين البيئ إطاربالدنا بذل جهود كبيرة لوضع 

 للمواطنات واملوطنين.  الظروف املعيشيةوتحسين  سنسانوالتي تعنى بمجاالت مختلفة كحماية صحة اإل

الخاص بامليثاق الوطني للتنمية املستدامة وكذا تسريع مساطر إنجاز  12-99رقم  طاراإل ويتعلق األمر باألخص بنشر قانون 

 نصا تطبيقيا للقوانين البيئية. 45الخاص بتثمين الساحل وأيضا وضع  12-81مشروع القانون 
 

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.3

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.3

يه من طرف البرملان الخاص بامليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة املصادق عل 12-99 طاراإل من القانون  14تماشيا مع البند 

، فلقد تم وضع استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة بالتشاور مع كافة االطراف املعنية من قطاع عام وخاص 2014سنة 

 ومجتمع مدسني.

 وضع القواعد األساسية لالقتصاد األخضر والشامل وتنبني على أربعة مبادئ أساسية :  إلىتهدف هذه االستراتيجية 

  اتيجية مع املمارسات الجيدة املطبقة على املستوى الدولي وتسعى لرفع التحديات التي تواجه املغرب تتماش ى االستر

 بخصوص التنمية املستدامة عن طريق الحد من آثار التغيرات املناخية والتصحر وحماية التنوع الطبيعي.

  ي للبيئة والتنمية املستدامة وتتمحور هذه الخاص بامليثاق الوطن 12-99 طاراإل تتوافق االستراتيجية مع مبادئ القانون

 والتضامن والحيطة والوقاية واملسؤولية واملشاركة. قليميةاملبادئ حول : االندماج واإل

  أجلتم اعداد االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة لتكون مسارا متواصال من التزامات كافة املتدخلين، وذلك من 

 جابة ملجموعة من االشكاليات املرتبطة بالتنمية املستدامة.تحقيق أهداف مشتركة تعطي اال 
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  ات ملموسة مرفقة بمؤشرات التتبع إجراءيعتمد تفعيل هذه االستراتيجية على مخططات وبرامج في طور اإلنجاز وكذا على

 والنتائج.

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.3

تحسين ظروف عيش الساكنة، فقد أعطت  أجلات املطروحة في مجال تدبير الشؤون البيئية  ومن مواجهة التحدي أجلمن 

ملجموعة من املشاريع التي تراعي الحاجيات املختلفة للساكنة املستهدفة ويتعلق األمر بالبرنامج الوطني  نطالقةالوزارة املنتدبة اإل 

والبرنامج الوطني للتأهيل البيئي باملدارس القروية والبرنامج الوطني للتأهيل البيئي املشابهة لها،  والنفايات لتدبير النفايات املنزلية

 باملساجد واملدارس القرآنية بالوسط القروي، وكذا برنامج التربية البيئية والتنمية املستدامة.

 البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية واملشابهة لها 

. كما ساهمت الجهود 2020% بحلول سنة 90و 2016% سنة 85معدل جمع يقدر ب  إلىالوصول  إلىيهدف هذا البرنامج  

أعطيت  كمامليون درهم،  76مشروعين تم تمويلهما من طرف الوزارة املنتدبة بما قدره  إتماماملبذولة في هذا الصدد في 

البرنامج، فقد تم ايالء أهمية قصوى هذا  إطارمليون درهم. وفي  269ة تقدر ب إجماليمشروع جديد بتكلفة  11ل نطالقةاإل 

مطارح مراقبة، وذلك عبر تمكينها من املتابعة الضرورية لتحسين  إسنشاء إمكانيةللجماعات القروية الصغرى والتي ال تتوفر على 

 .املطارح التقليدية ووضع صناديق نفايات تراعي معايير الحفاظ على البيئة  هيأةت إعادةظروف جمع النفايات عن طريق 

 برنامج التأهيل البيئي للمدارس القروية 

بشراكة بين الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة والوزارة املنتدبة املكلفة باملاء وكذا وزارة التربية  2008البرنامج سنة  إنطالقةاعطيت 

لقة باملاء الصالح للشرب مدرسة قروية بالبنيات التحتية األساسية املتع 17.000تزويد  إلىالوطنية. ويهدف هذا البرنامج 

 11.5بتكلفة تقدر ب  2014اقليم وذلك سنة  28مدرسة قروية على مستوى  231التأهيل البيئي في  إعادةوالتطهير. ولقد تمت 

مراحيض خاصة بالبنات واالوالد واالطفال  إسنشاءمليون درهم. كما تمت أيضا مراعاة مقاربة النوع االجتماعي في هذه املشاريع عبر 

 ي االحتياجات الخاصة وكذا املدرسات واملدرسين.ذو 

 برنامج التأهيل البيئي باملساجد واملدارس القرآنية بالوسط القروي 

 إلىوالذي يهدف  اإلسالميةبشراكة بين الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء ووزارة األوقاف والشؤون  2008نطالقته سنة إاعطيت  

بالبنيات التحتية للماء الشروب والتطهير. كما أن هذا البرنامج أخذ بعين االعتبار مقاربة  مدرسة قرآنية 85مسجد و 8000تزويد 

سنة  قليماإ 40مسجد على مستوى  405النوع االجتماعي حيث تم إنجاز مراحيض لكل من النساء والرجال. وتم تأهيل ما يقارب 

 . الوزارتين تامليون درهم تكلفت بها كل 30بميزانية قدرها  ،2014

 ( 2017-2009برنامج التربية البيئية والتنمية املستدامة) 

للشراكة التي تجمع وزارة التربية الوطنية  طاراإل  اإلتفاقيةيندرج هذا البرنامج ضمن امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة و  

كما تابعت الوزارة املنتدبة املكلفة  وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومجموعة من الجمعيات.و 

، تشكيل أندية بيئية باملدارس ودور الشباب، وكذا تعزيز دور مراكز التربية البيئية التابعة للجمعيات غير 2014بالبيئة سنة 

 300 إلى يجمالنادي جديد ليصل العدد اإل  100ما يقارب من  إسنشاءالحكومية والناشطة في هذا املجال. في هذا الصدد، فقد تم 

برامج تعزيز قدرات املنشطين في مجال التربية البيئية والتنمية املستدامة، وذلك عبر تنظيم  مواصلةنادي ومركز. كما تمت أيضا 

  منشط في البيئة. 300دورات تدريبية لصالح  10

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية وتقديم 3.2.3

 لفة بالبيئة حسب مقاربة النوع االجتماعي تحليل ميزانية الوزارة املنتدبة املك
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% مخصصة 88,6مليون درهم منها  688,6، من ميزانية قدرها 2015برسم سنة  39استفادت الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة

ية قدرها استفاد من ميزان للصرف الصحيالبرنامج الوطني االستثمار حسب أبرز البرامج، أن  لالستثمار. كما يبين تقسيم ميزانية

ة لالستثمار، متبوعا بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية جمالي% من امليزانية اإل 57,4مليون درهم أي ما يعادل  350

 %.2,5واملشابهة لها، وكذا برنامج تحسين البيئة باملساجد واملدارس القروية الذي خصصت له سنسبة تقارب 

الجتماعيمقاربة النوع اتراعي  اقتراح مؤشرات  

والذي يحث جميع القطاعات الحكومية على تطبيق تقسيم امليزانية  القانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةعلى ضوء تبني 

مؤشرات فاعلية حسب البرامج، مع االستناد على مرجعية مبنية على النجاعة، فان الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة مدعوة لوضع 

 مدى نجاعة البرامج البيئية. الكفيلة بقياساألداء

مقاربة النوع االجتماعي على مستوى هذه املؤشرات.  إدماج، يجب القانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةوتماشيا مع مقتضيات 

وفي هذا الصدد، يجب وضع مؤشرات متعلقة بتدبير النفايات الصلبة حسب طبيعتها )نفايات منزلية، صناعية، صناعية خطيرة 

ية( وحسب الوسط )قروي وحضري(. كما يجب أيضا وضع مؤشرات تمكن من قياس األثر حسب مقاربة النوع االجتماعي وطب

 للبرامج املتعلقة بالتأهيل البيئي للمساجد واملدارس القرآنية بالوسط القروي وبرامج التأهيل البيئي للمدارس القروية.

ع. تحليل أهم مؤشرات النتائج املتعلقة بالقطا3.3  

 

استراتيجية الوزارة والتي تعطي أهمية قصوى للحفاظ على  إطارلقد حققت الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة عدة إنجازات في 

 :البيئة. ومن بين هذه اإلنجازات، نذكر 

  سنة 79هذه النسبة من  انتقلتحيث  ،بالوسط الحضري  الصرف الصحيالرفع من سنسبة األسر التي تم ربطها بشبكة %

صحية هي عبارة عن حفر  للصرف الصحياستعماال  األساليب. وبالوسط القروي، فان أكثر 2014% سنة 88,5 إلى 2004

 .%20,8آبار مهجورة بنسبة و  %50,5للتطهير بنسبة تقارب 

 21)بمحطات معالجة تقدر ب  2005% سنة 6حيث مرت هذه النسبة من  ،عرفت معالجة املياه العادمة تطورا ملحوظا 

  .محطة معالجة للمياه العادمة 90وذلك عبر  2014% سنة 39 إلىثم  2011% سنة 20 إلى( محطة

  محطة معالجة غير مراقبة. كما  23تأهيل  إعادةمحطات في طور اإلنجاز و  6محطة مراقبة ملعالجة املياه العادمة و 19إنجاز

، أي 2014للنفايات املنزلية في متم  جمالينتاج اإل باملائة من اال  38مكنت املحطات التي هي في طور االستغالل من معالجة 

 مليون طن سنويا 2معالجة ما يقارب 

  2008سنة قبل % 10 مقابل 2014% في متم 38 إلىالرفع من سنسبة إنجاز مطارح مراقبة للنفايات املنزلية.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.2006 زارة المنتدبة المكلفة بالبيئة  في نظام شمولية االعتمادات منذ سنةانخرطت الو  39  
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 . املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر4 
 

املوارد  ائداتم العادل لعيعدة فوارق بين الجنسين فيما يتعلق بالولوج واالستعمال والتحكم والتقس وعيا منها باستمرار تواجد

مقاربة النوع ضمن برامج  إدماج إلى ات  تهدف إجراءالغابوية، اتخذت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عدة 

 عملها.

  جعياملر  طاراإل . جذاذة تقديمية للوزارة و 1.4

 جذاذة تقديمية للقطاع. 1.1.4

تتجلى مهام املندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة على مستوى مجاالت 

ا  تطوير تربية األسم إلى املحافظة والتنمية املستدامة للموارد الغابوية والرعوية في األراض ي الخاضعة للنظام الغابوي، إضافة

األحواض املائية واملنتزهات واملحميات  هيأةكما تنسق املندوبية إعداد وتفعيل مخططات ت .وكذا مراقبة املناطق املحمية

 الطبيعية وتتكلف بالتتبع والتقييم، وذلك بتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية.

 . %13,9ما يناهز  2015غاية نهاية ماي  إلىع موظفي املندوبية بلغت حصة النساء ضمن مجمو فيما يخص املوارد البشرية، 

فئة املهندسين  إلى خصوصاوتنتمي النساء املسؤوالت باملندوبية،  .%5 سقف وال تتجاوز حصة النساء في مناصب املسؤولية

 (.%21( وفئة املتصرفين )79%)

 إلىاملندوبية  انضمت وارد البشرية يراعي مقاربة النوع االجتماعي،تدبير ناجع للم جلاملجهودات التي تبذلها املندوبية أل  إطارفي و

)انظر  2014وذلك منذ سنة  املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، أجلمن  املشتركة بين الوزارات شبكة التشاور 

 (.1امللحق

  املرجعي طاراإل . 2.1.4

ص حماية الغابات والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر، والقنص مجموعة من االتفاقيات الدولية التي تخ إلىانضم املغرب 

لألمم املتحدة  طاراإل  اإلتفاقيةوصيد األسما ، بما في ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، و 

 وعلى ساء والرجال لألراض ي الزراعية،بشأن التحوالت املناخية. وتركز هذه اآلليات األممية على تعزيز الولوج العادل للن

 تطويرالحكامة الغابوية وكذا تعزيز مشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار على مستوى تدبير املوارد الطبيعية.

قانوسني وتنظيمي قادر على تعزيز الولوج العادل وحماية امللك الغابوي  إطار وضعوفي هذا السياق، تبذل املندوبية جهودا كبيرة ل

 واملوارد املائية.

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.4

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.4

 محاور، ويتعلق األمر بما يلي : 6رتكز على تبنت املندوبية استراتيجية عمل ت

(، كما يشهد 2014ـ2005املخطط العشري ) إطارالتصحر إنجازات مهمة في : حقق البرنامج الوطني ملحاربة محاربة التصحر .1

هكتار وتحسين املراعي على مساحة  63.000على ذلك ما تم تحقيقه في مجاالت التشجير وتجديد وتعزيز املزارع والتي تبلغ 

 هكتار. 13.800

جير بشكل كبير في محاربة عوامل التعرية املائية التش إعادة: تساهم البرامج املرتبطة ب تأهيل النظم اإليكولوجية للغابات .2

 إعادة إلىالحالي  هيأةالهوائية، وكذا في إنتاج الخشب، والعلف في املناطق التي تشهد ضغطا رعويا مهما. ويهدف برنامج التو 

 هكتار سنويا. 50.000هكتار، أي بمعدل  250.000تشجير وإحياء وتحسين املناطق الرعوية على مساحة 
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 450بميزانية تناهز  2024ـ2015تم وضع برنامج عشري جديد برسم الفترة  ،طاراإل : في هذا وتثمين التنوع البيولوجي حماية .3

  ه.لحد من تدهور التنوع البيولوجي وكذا احماية وتثمين  إلىمليون درهم. ويهدف هذا البرنامج 

حماية الحيوانات البرية وتلك  طاراإل رمجة في هذا ات املبجراء: تشمل اإل  املحافظة على الوعاء العقاري للملك الغابوي  .4

وتدبير املناطق املحمية، والتدبير التشاركي لتنمية مجاالت القنص، وتنظيم النشاط املتعلق  هيأةاملهددة باالنقراض، وت

 تأهيل الحيوانات البرية املوجهة للقنص، وتطوير مصايد األسما  وتربية األسما . إعادةبالقنص، و 

تنظيم حقوق االنتفاع، وتثمين  طاراإل ات املتخذة في هذا جراء: تشمل اإل  االقتصادي للنظم اإليكولوجية للغاباتالتثمين  .5

 منتجات الغابة، ووضع شراكات جديدة.

 .: عن طريق وضع نظام تتبع وتقييم وخلية لليقظة، مع التركيز على تعزيز املوارد البشرية تعزيز الحكامة .6

تبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأةاألخذ بعين االع .2.2.4  

 إدارةاملندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بذل جهود كبيرة لتعزيز دور املرأة باعتبارها فاعلة في تواصل 

 الغابات وشريك في مشاريع تنمية الغابات.

وكالة األملانية للتعاون الدولي وذلك منذ سنة وهكذا، تم البدء في مشروع مأسسة املساواة بين الجنسين بشراكة مع ال

 ات املبرمجة في هذا السياق من :جراء. وقد مكنت اإل 2012

 عملية مأسسة  تسهر علىكل من لجنة استراتيجية  إحداث: ويتعلق األمر ب إرساء آليات تدبير املساواة بين الجنسين

هذه توجد ع املتعلقة بمأسسة املساواة بين الجنسين. و تنفيذ املشاريتتكلف باملساواة بين الجنسين ولجنة تنفيذية 

مع التنسيق على مستوى مديرية املوارد البشرية والشؤون اإلدارية  للحكومة ألمانة العامةتحت وصاية االلجان 

 للمندوبية.

  لنتائج : شكلت ا املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرالقيام بتشخيص تشاركي للنوع على مستوى

بغرض  2016-2014للفترة  على املدى املتوسط برنامج عمل يمتدوضع املحصل عليها من هذا التشخيص أرضية ل

مناصب  إلىمأسسة املساواة بين الجنسين على مستوى املندوبية مع التركيز على تعزيز تمثيلية املرأة وتسهيل ولوجها 

ات التي يجب اعتمادها إلنجاح دمج املساواة بين الجنسين في جراءإل إعداد دليل حول اآلليات واويتم حاليا املسؤولية. 

 استراتيجية عمل املندوبية.

تتعلق و تكوين أخرى خاصة بالو  تحسيسيةات الرئيسية ملشروع مأسسة املساواة بين الجنسين، تم تنظيم برامج جراءومن بين اإل 

عدة دورات تكوينية تتعلق بالقيادة النسائية وسالسل كذا ة و بآليات مأسسة املساواة بين الجنسين لفائدة مسؤولي املندوبي

 القيم املراعية للنوع االجتماعي.

مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانيات وتقديم 3.2.4  

لتطبيق  2014تعد املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من بين األربع قطاعات وزارية التي تم اختيارها سنة 

تحضير يات اإلصالح الجديد للقانون التنظيمي لقانون املالية. وهكذا قامت املندوبية بهيكلة ميزانيتها حول برامج، وقامت بمقتض

 الذي يتضمن األهداف التي تصاحب هذه البرامج واملؤشرات املتعلقة بها. فاعلية األداءمشروع 

 مليون درهم،من ميزانية الدولة برسم سنة  692,3على ما يقارب املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وحصلت

مليون درهم، مسجلة  156. أما فيما يخص ميزانية االستثمار، فقد بلغت 2014مقارنة مع سنة  %10,6بزيادة قدرها  ، أي2015

 بانحدار سنوي. %20 ارتفاعا بنسبة

مليون درهم( وكذا من  41ولة املسيرة بطريقة مستقلة )وتستفيد املندوبية كذلك من أغلفة مالية صادرة عن مصالح الد

 مليون درهم(. 400مليون درهم( والصندوق الوطني الغابوي ) 16اعتمادين خاصين، وهما صندوق القنص والصيد البحري )
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عة برامج وهي وتماشيا مع أحكام القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، تم توزيع امليزانية املخصصة للمندوبية حسب أرب

ة للمندوبية، يليه البرنامج املتعلق جماليمن امليزانية اإل  %38البرنامج املتعلق بالدعم والخدمات املتنوعة والذي يستحوذ على 

( وبرنامج مكافحة التصحر وحماية %16(، والبرنامج الخاص بحماية وتأمين امللك الغابوي )%32والتنمية الغابوية ) هيأةبالت

 (.%14الطبيعة )

 ة للمندوبية حسب البرامججمالي: توزيع امليزانية اإل 7مبيان 
 

 
 

 مؤشرات فاعلية أداءتحليل 

الخاصة باملندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والتي تصاحب   2015  لسنةمؤشرات فاعلية األداءمكن فحص 

القانون عن استراتيجية عملها، أنها ال تأخذ بعين اإلعتبار النوع االجتماعي، وذلك بالرغم من أن إصالحات البرامج األربعة املنبثقة 

من  2تحث على إدخال هذا البعد أثناء صياغة هاته املؤشرات. وملعالجة ذلك، يتضمن امللحق  التنظيمي الجديد لقانون املالية

 اعي النوع االجتماعي.تر  مؤشرات فاعلية األداءمقترحات تهم  التقرير

 . قطاع الطاقة5

باشر املغرب عدة أوراش تنموية ترمي لتعميم الولوج للطاقة خاصة بالوسط القروي حيث أن ايصال الخدمات الطاقية يعتبر 

حجر أساس بالنسبة للتنمية من شأنه تحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين وذلك بالنظر الرتباط توفير الخدمات الطاقية 

مقاربة النوع  إدماجبشكل كبير بإمكانية االستفادة من الخدمات االجتماعية األساسية كالصحة والتعليم والشغل. كما يعد 

 اإلنجاز والتتبع والتقييم( عامال أساسيا لنجاحها.و  االجتماعي في جميع مراحل إعداد البرامج الطاقية )البلورة

 املرجعي طار جذاذة تقديمية للقطاع واإل  1.5

 . جذاذة تقديمية لقطاع الطاقة1.1.5

يتكلف قطاع الطاقة التابع لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة بصياغة وتنفيد السياسة الوطنية في املجاالت الطاقية مع 

جراءات ضمان تسيير عقالسني كفيل بتطوير الرصيد الطاقي للبالد, ومن بين املهام املوكولة لهذا القطاع نذكر أيضا تنفيذ اإل 

الضرورية لضمان سالمة اإلمدادات الطاقية وتعميم الولوج للخدمات الطاقية ذات الطابع التجاري بالنسبة للساكنة القروية 

والحضرية مع السهر على ضمان سالمة االشخاص واملعدات الطاقية. وإلنجاز هذه املهام، يعتمد قطاع الطاقة على معطيات 

وعلى دراسات األثر املنجزة فضال عن استعانته بقواعد بيانات يتم تزويدها باستمرار من خالل ذات طابع اقتصادي واستراتيجي 

 جمع املعطيات الضرورية. 

2,0%12,0%22,0%32,0%42,0%

   مصالح الدعم

 ومتعددة التخصصات

 وقاية وحماية

 المجال الغابوي 

   التهيئة والتنمية

 الغابوية

 محاربة التصحر 

 ووقاية الطبيعة

38,1% 

16,0% 

32,2% 

13,7% 
 د.م   229,7 

 د.م  539,6
 

 د.م  267,1
 

 د.م  637,5
 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر: رلمصدا  



84 

 

من النساء. وتصل سنسبة التأطير  %35من بينهم  40موظفا 792وفيما يخص املوارد البشرية، بلغ عدد املوظفين في قطاع الطاقة 

خرى، ناهزت سنسبة النساء في مناصب ألدى الرجال. ومن جهة  %61,06 إلىل النسبة بينما تص %38,9 إلىلدى سنساء القطاع 

 .%27املسؤولية بهذا القطاع 

املساواة بين الجنسين في الوظيفة  أجلمن  توزار التشاور املشتركة بين الأن قطاع الطاقة يشار  في أشغال شبكة  إلىويشار 

 (.1والذي يراعي مقاربة النوع البشري)انظر امللحق  دارةالوظائف في اإل حيث ساهم في بلورة دليل املهارات و  ،العمومية

 املرجعي  طار تقديم اإل  2.1.5 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  عهدالتزم املغرب من خالل عدة معاهدات أممية تعنى باحترام حقوق اإلسنسان )ال

التنمية...(  أجلمن  األلفيةأشكال التمييز ضد املرأة وأهداف  واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع

بتأمين ولوج عادل للخدمات الطاقية الحديثة وباألخص بالنسبة للساكنة القروية. وللوفاء بهذه االلتزامات، تم إعطاء 

األمر على الخصوص  االنطالقة ملجموعة من األوراش املتعلقة باإلصالحات التشريعية واملؤسساتية والتنظيمية. ويتعلق

 320-10-2الذي يهم النجاعة الطاقية وكذا املرسوم رقم  09-47الذي يعنى بالطاقات املتجددة والقانون  09-13بالقانون 

 الذي احدثت بموجبه الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية. 09-16املتعلق بتطبيق قانون 

والذي عقد في ماي  2الجديد للطاقة وذلك خالل املؤتمر الوزاري بالهاي الدولي يثاقامل على ا، وقعت بالدنطاروفي نفس اإل 

 االندماج في دينامية دعم التعاون الدولي في مجال الطاقة. أجلمما يؤكد املجهود الجبار للمغرب من  ،2015

 الجتماعي . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع ا2.5 

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية  1.2.5

. وتماشيا 2014متم سنة  %94,6 إلى 2002سنة  %96,8مكن تفعيل االستراتيجية الطاقية ببالدنا من خفض تبعيته الطاقية من 

 إلى 2008سنة  %8,2من مع هذا التطور فقد ارتفعت مساهمة مصادر الطاقة املتجددة )املائية والريحية( في إنتاج الكهرباء 

 .2025في أفق سنة  %85,44 إلى. ويجذر بالذكر ان ذات االستراتيجية تصبو لخفض التبعية الطاقية 2014سنة  14,2%

مقابل  2014سنة  %54,5 إلىوفي نفس السياق، نجح املغرب أيضا في خفض حصة املنتجات البترولية في االستهال  الطاقي 

تمكين القطاع الصناعي من خفض االستهال  الطاقي تم اطالق برنامج النجاعة  أجلة مع ذلك، ومن . وباملوازا2008سنة  61,4%

اعتبارات  إدماجالطاقية في القطاع الصناعي.  وعالوة على ذلك، تم اعتماد مدونة النجاعة الطاقية في قطاع البناء والتي تروم 

 تورة الطاقية.من الفا %75اقتصاد ما يقارب  أجلطاقية في البنايات من 

 األخذ بعين االعتبار للمساواة بين الجنسين واستقاللية املرأة 2.2.5

تحسين الولوج ملصادر الطاقة الحديثة وباألخص بالوسط القروي وكذا  إلىوضعت الوزارة الوصية مجموعة من البرامج الرامية 

جاعة الطاقية والرفع من استعمال الطاقة النظيفة. الحد من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري من خالل دعم الن

 ويتعلق األمر بالخصوص ب :

 البرنامج الشمولي للكهربة القروية

تعميم الولوج للطاقة الكهربائية في املناطق القروية. ويرتكز هذا  إلى 1996يهدف هذا البرنامج الذي اعطيت انطالقته سنة 

لربط بالشبكة املترابطة والكهربة الغير ممركزة )بواسطة تجهيزات للطاقة الشمسية( في البرنامج على نظامين أساسين للكهربة : ا

املناطق البعيدة. وقد ساهم هذا البرنامج منذ انطالقته في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية بشكل ملحوظ وذلك من خالل 

اة القروية وكذا تحسين مداخيل األسر املستهدفة تمكينها من الخدمات األساسية املتعلقة على الخصوص بالصحة وتمدرس الفت

 عبر خلق فرص جديدة للشغل. 
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 برنامج الضخ الفالحي باستعمال الطاقة الشمسية

بشراكة بين وزارة الفالحة والصيد البحري والوكالة الوطنية لتطوير الطاقات  2013أعطيت انطالقة هذا البرنامج في أبريل 

منظومة شمسية سنويا لضخ مياه الري وذلك  3.000ا البرنامج إلسنشاء حضيرة مكونة من ذيصبو هاملتجددة والنجاعة الطاقية. و 

)طاقة  -مليون واط 15ة لهذا املشروع في ذروته جماليمليون درهم. وستبلغ الطاقة اإل  400لفائدة صغار الفالحين بميزانية قدرها 

 لوحة شمسية لكل وحدة زمنية(.

 برنامج تأهيل املساجد

بين وزارة الطاقة واملعادن واملياه والبيئة ووزارة األوقاف والشؤون  2014االتفاقية املبرمة في أبريل  إطارج هذا البرنامج في يندر 

خفض  إلىاإلسالمية والوكالة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية وكذا شركة االستثمارات الطاقية، ويهدف 

 مسجد.  15.000عبر إعادة تهيئة حوالي  %40ساجد بنحو االستهال  الطاقي في امل

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية وتقديم 3.2.5

 374,99مليون درهم. وبلغت ميزانية التسيير برسم نفس السنة  506,8من ميزانية قدرها  2015استفاد قطاع الطاقة برسم سنة 

 41مليون  131,8لنفقات االجور بينما بلغت ميزانية االستثمار املخصصة للقطاع  %38,9مليون درهم حيت خصصت منها سنسبة 

 للوكالة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية. %48,5خصصت منها سنسبة 

تتسم مؤشرات تخص ميزانية االستثمار  9 حوالي 2015وفيما يخص جهود ربط امليزانية بالنتائج، فقد طور قطاع الطاقة سنة 

مقاربة  إدماج  أجلاقتراحات ملؤشرات جذيره بالدراسة من  2. ويضم امللحق االجتماعي بعدم أخذها بعين االعتبار لبعد النوع

 النوع في تدابير القطاع.

 . تحليل أهم مؤشرات نتائج القطاع3.5

قرية، أي ما يعادل   38.489، من استفادة2014غاية متم سنة  إلىمكن البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، منذ انطالقته و 

قرية بمعدات للطاقة الشمسية ورفع معدل الكهربة القروية  3.663وحدة سكنية في  51.559 وحدة سكنية وتجهيز  2.067.109

قرية )حوالي   8.875، بلغ مجموع القرى املستفيدة من برنامج الكهربة القروية2015غاية متم يوليوز  إلى. و  98,95%إلى

مليون مواطن من االستفادة من الربط بالكهرباء ليبلغ معدل الكهربة  12,5وحدة سكنية(، مما مكن ما يقارب   2.079.722

 .%99,09القروية حوالي 

 : تطور معدل الكهربة القروية وعدد القرى املستفيدة من البرنامج الشمولي للكهربة القروية8مبيان 
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 بدون احتساب التحويالت األخرى التي يستفيد منها القطاع. 
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 نسبة الكهربة القروية

 98,95% 

المكتب الوطني للماء والكهرباء : رلمصدا  
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لى الصعيد الوطني، وحسب النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى، ارتفعت حصة األسر التي تقطن مساكن عأما 

 .%91,9 إلى %71,6، منتقلة من 2014و 2004نقطة مئوية بين  20,3مرتبطة بشبكة الكهرباء بـنحو 

 . وزارة السكنى وسياسة املدينة6

قانونية للحق في الحصول على سكن الئق دون أي تمييز، إال أن الواقع يظهر فوارق بالرغم من تكريس مجموعة من اآلليات ال

ويعتبر السكن كمنتوج تساهم ظروف  رجال.هم  املالكين ، حيث غالبيةكبيرة بين الجنسين في الولوج القانوسني مللكية السكن

ق،  ينتظر من السياسات السكنية والعمرانية أن انتاجه وتراكمه في هيكلة الفوارق االقتصادية بين الجنسين. ومن هذا املنطل

تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي في تحليل إنتاج الفضاءات السكنية واستخداماتها، وكذا اعتبار االحتياجات املختلفة 

 ية للسكن.ات الالزمة لتشجيع ولوج املرأة للملكية القانونجراءملكونات الساكنة املستهدفة باتخاذ مجموعة من اإل 
 

 املرجعي  طار اإل .  جذاذة تقديمية حول وزارة السكنى وسياسة املدينة و 1.6

 .  جذاذة  تقديمية1.1.6

(، تم منح صالحيات جديدة لوزارة 2014أبريل  4)املوافق ل 1435جمادى الثانية  4في  2-14-196بعد استصدار املرسوم رقم 

ع كل املهام املنوطة بها من إعداد وتنفيذ السياسة العمومية للسكن وتطوير السكنى وسياسة املدينة. في الواقع، وموازاة م

، واعداد البرمجة املالية املتعلقة بالبرامج االجتماعية اآلليات واالستراتيجيات لفائدة السكن االجتماعي وتحسين ظروف السكن

دينامية  إعطاءو املستفيدة من دعم الدولة،  املدعمة من صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري، وتتبع وتقييم البرامج

قطاع العقار، ... تتكلف الوزارة، من االن فصاعدا، بوضع سياسة وطنية للمدينة بتنسيق مع القطاعات واملؤسسات لجديدة 

 .الحكومية املعنية

% من مناصب 32وتشغل  .منهم% 38موظف وموظفة، تمثل النساء  1.898ولتحقيق مهامها بنجاح، تتوفر الوزارة على 

% على مستوى املصالح 21على املستوى املركزي، هن سنساء، مقابل  أن نصف مسؤولي الوزارة إلىاملسؤولية.  وتجدر االشارة 

 .العام للوزارةالكاتب بتعيين امرأة في منصب  2015الخارجية. ولإلشارة أيضا فقد تميزت سنة 

املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية  أجلتركة بين الوزارات من املش في شبكة التشاور  ن الوزارة ممثلةوللتذكير، فإ

حقوق املكلفة بندوبية الوزارية وتساهم بفعالية في هذه االجتماعات. كما قامت الوزارة بتكليف خلية للتنسيق بين الوزارة وامل

 (.  1امللحق  إلى)انظر  سنساناإل

 املرجعي طار اإل . 2.1.6

عناصر الحق في مستوى معيش ي الئق، كالحق في املأكل وامللبس  إحدىالحق في السكن ك سنساني لحقوق اإلاإلعالن العالميعتبر 

والتطبيب والخدمات االجتماعية الضرورية. ولهذا فان الحق في السكن الالئق هوبال شك أحد العناصر الهامة لتحقيق مستوى 

ية، والذي بدوره يرتبط ارتباطا وثيقا باحترام حق أساس ي سنسانامة اإلمعيش ي مقبول. يتعلق األمر اذن ، بحق أساس ي الحترام الكر 

ليات لدى األمم املتحدة آذلك، دعت عدة  إلىالحق في امللكية.. وباإلضافة واملتعلق ب سنساناإلعالن العالمي لحقوق اإل أخر، حسب

الدول األطراف  ، الخ...( التنمية أجلمن  لفيةاألأهداف و  واالجتماعية والثقافية، دولي املتعلق بالحقوق االقتصادية)العهد ال

 سكن الئق. إلىلوفاء بالتزاماتها في تحقيق السماح بولوج عادل ل

(. وفي هذا الصدد، ال يدخر 2011أما على الصعيد الوطني، فقد أصبح الحق في الحصول على سكن الئق حقا دستوريا )دستور 

 واالستراتيجية لضمان الحصول على السكن لجميع شرائح الساكنة. املغرب جهدا من الناحية القانونية والتنظيمية

ساهمت وزارة السكنى  الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، عهدال تفعيل إطاروفي هذا الصدد، وفي 

، بشراكة مع الثقافيةجتماعية  و وسياسة املدينة في إعداد التقرير الوطني الرابع حول وضعية ارساء الحقوق االقتصادية واال 
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للجنة املرأة، والتي عقدت  59ذلك، فقد كانت  الوزارة ممثلة في الدورة  إلىباإلضافة و . سنساناملندوبية الوزارية املكلفة  بحقوق اإل

 .2015بنيويور  في مارس 

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.6

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.6

املعيش ي للمواطنين  طاراإل في تعزيز العرض السكني، وتحسين  وزارة السكنى وسياسة املدينةتتمثل األهداف الرئيسية لتدخل 

دام األمثل االستخ إلىوالحد من العجز السكني. ولهذا الغرض، تم فتح مجموعة من األوراش والتي تهدف، على وجه الخصوص، 

وحدة / سنويا، وبالتالي تقليص  170.000 إلىللموارد املتاحة وتعبئة أكبر ملختلف الفاعلين للزيادة في وتيرة إنتاج السكن ليصل 

وحدة(. كما أن تنويع املنتجات  580.000)يقدر حاليا ب  2016وحدة في أفق  400.000 إلىالعجز السكني  بالنصف لينخفض 

أفضل و درهم، والسكن املعد للكراء( من شأنه أن يلبي على نح 140.000خصص للطبقة املتوسطة، وسكن السكنية )السكن امل

 احتياجات مختلف الشرائح االجتماعية. وفيما يلي وضعية تقدم أشغال هذه البرامج:

مة التحفيزية املخصصة املنظو  أدخلت على التي التعديالت اثر : السكن املوجه للطبقات املتوسطة لبرنامج نطالقةاإل  إعطاء 

مسكنا، حتى متم دجنبر  14073 لبناء اتفاقية 35 ، فقد تم ايداع 2014لسنة  املالية قانون  السكن بموجب من النوع لهذا

 وحدة 2.789ببناء  العمران فقد التزم الفاعل العمومي جانبه، مسكن. ومن 6.023لبناء  اتفاقية تم التأشير عليها 16 منها ،2014

 5.847وقد أبرم املقاولون الصغار، أيضا، اتفاقية مع الوزارة الوصية على القطاع لبناء ما يناهز  املتوسطة. فئاتلل سكنية

 وحدة.

 الدولة بين ،2015 يوليوز  ، بدايةطاراإل  اإلتفاقية على التوقيع يشكل  :رهمد 140.000السكن  جديدة لبرنامج إنطالقة إعطاء

 ما أي الشطر املتبقي من البرنامج البرنامج لبناء لهذا جديدة إنطالقة الصغار العقاريين شينللمنع الوطني واالتحاد والعمران

 ستضع مجموعة ،اإلتفاقية هذه وبموجب .والخاص العام القطاعين بين الشراكة إطار وذلك في  وحدة 80.000 من يقارب

 املوازنة، نظام خالل من البرنامج هذا تنفيذ تمئاتها. وسيمختلف تجز  في املهيأة  األراض ي العمران رهن اشارة االتحاد مجموعة من

 مختلف مدن اململكة. ومن وذلك في  درهم 140.000للوحدات السكنية  العقارية املشاريع من %70 إلى 60 بحيث سيخصص

دد املساكن التي شرع في وقد بلغ ع .والسالمة الجودة ملعايير وفقا املساكن هذه ببناء الصغار العقاريون  املنعشون  يتعهد جانبهم،

هي في طور  29.840سكن قد شهدت انتهاء األشغال بها و 29.840سكن منها  56.062إنجازها، بشراكة مع القطاع الخاص،

 اإلنجاز.

السكن  استراتيجية اسنعاش ملشروع أول سنسخة لها الوصية وضعت الوزارة : املعد للكراء السكن النعاش استراتيجية إعداد

 اسنسيابية أكثر في تنقل دعم أجل اإليجار وذلك من عروض تعزيز إلىيهدف  والذي  "ايجار" والذي أطلق عليه اسم املعد للكراء

 الثمانينات منذ مستمرا انخفاضا الحضرية في املناطق املساكن تأجير العقار. ويعرف معدل  سوق  هيكلة تحسين وضمان األسر

 وتتوخى .دولي( % )معيار25عن  يقل ال معدال يتطلب العقار سوق  في أن التوازن %، في حين 22حرجة تناهز  سنسبة إلىحاليا  لتصل

 .املساكن املعدة لإليجار  عرض وتعزيز اإليجارات تأمين خصوصا، منها التدابير، من تنفيذ مجموعة االستراتيجية هذه

  : وفيما يتعلق بالبرامج  التي تعرف تقدما كبيرا في التنفيذ، وهي كاالتي

مدينة املعنية  في البداية من قبل  85مدينة بدون صفيح من ال 54: قد تم االعالن، حتى اآلن، عن مدن بدون صفيح برنامج 

سنسمة منهم معنيون بوحدات  1.600.000(، 2015سنسمة )حتى متم أبريل  1.904.000برنامج "مدن بدون صفيح". ومن أصل 

 %. 84 سكنية جاهزة أوفي طور اإلنجاز، أي  بمعدل إنجاز بلغ

سكن. وقد أعطيت  1.366.310اتفاقية تهم بناء  849، تم إبرام 2015حدود متم يونيو إلى  : درهم 250.000برنامج السكن 

 قد تمت األشغال بها. 181.886سكن منها  414.033األشغال لبناء  إنطالقة



88 

 

 تأهيلاتفاقية إلنجاز وتمويل عمليات  98ى ، تم التوقيع عل2015-2003خالل الفترة  :42السكن املهدد باالنهيارتأهيل برنامج 

  .مليار درهم 5,34ناهز  إجماليأسرة وباستثمار  110.458والسكن املهدد باالنهيار لفائدة  ةالقديمباسني امل

 عادةاتفاقية إل  520، همت حصيلة إنجازات هذا البرنامج 2015-2002خالل الفترة  : برنامج تأهيل األحياء الناقصة التجهيز

 مليار درهم.  17,12ة قدرها إجماليأسرة بتكلفة  1.273.511ة وتأهيل األحياء الناقصة التجهيز لفائدة هيكل

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 2.2.6 

زها بشراكة ما بين والتي تم إنجار الالئق وأحياء الصفيح باملغرب،حسب دراسة تقييمية ألثار برنامج الدعم ملحاربة السكن الغي

حتى كبار السن و ، تمثل املرأة وحيدة أواملطلقة أ2014مجموعة العمران والوكالة الفرسنسية للتنمية والتي سنشرت نتائجها سنة 

الفئة االجتماعية التي تواجه صعوبات كثيرة في الحصول على ملكية عقارية. وتبقى العراقيل التي تحول دون استفادتهم من 

 .عدم انتظام دخلهمبسبب ية مرتبطة أساسا بالتمويل، نظرا لوضعيتهم الهشة اقتصاديا البرامج السكن

، يعد الفهم الجيد لخصائص الساكنة املعنية ببرامج وزارة السكنى وسياسة املدينة واملؤسسات التابعة لها أمرا طاراإل وفي هذا 

على مؤشرات مناسبة )كمية لألسر ضرورة ملحة للحصول ضروريا. ولهذا، يشكل احداث أنظمة الرصد لتتبع األوضاع املعيشية 

 ، والتي تعتبر أدوات فعالة للمساعدة على اتخاذ القرار بالنسبة للمسؤولين على القطاع.ونوعية(

 األمم املتحدة للمرأة. وتظل األحياء املستهدفة من هيأة وفي هذا الصدد، أجرت الوزارة بحثا ميدانيا للتتبع والتنسيق بشراكة مع

قبل هذا البحث، أساسا، هي أحياء الصفيح واألحياء غير القانونية واملناطق التي تم تهيئها إليواء املستفيدين من مختلف البرامج. 

توفير املعطيات واملؤشرات الالزمة ليتمكن أصحاب القرار من تقييم التفاعل بين مختلف البرامج وكذا  إلىويهدف هذا البحث 

مة عن إرساء هذه البرامج، مع التركيز على التدابير املزمع اتخاذها ملعالجة الصعوبات املحتملة التي تواجهها األثار القطاعية الناج

 االسكان )انظر الجزء املخصص لتحليل النتائج(. إعادةالنساء في الحصول على العقارات بصفة عامة،  وخاصة خالل عمليات 

 ة األداءمؤشرات فاعلي. إعداد امليزانيات وتقديم 3.2.6

مليار  2,42مليار درهم، منها   3,249ما يناهز، 2015برسم سنة بلغت امليزانية املرصودة لفائدة وزارة السكنى وسياسة املدينة 

 الحضري.  ندماجدرهم كمساهمة من صندوق التضامن للسكن واال 

 اعتمادات امليزانية املرصودة لوزارة السكنى
 

 % االعتمادات املالية )مليون درهم( 

 7,75 252,4 التسيير

 17,75 576,9 االستثمار

 74,5 2.420 والتكامل الحضري  صندوق التضامن للسكن

 100 3249,3 املجموع العام

 املصدر: مديرية امليزانية، وزارة االقتصاد واملالية.       

الغير الالئق والتأهيل الحضري من  هيكلة السكن إعادةوبخصوص توزيع امليزانية على مختلف البرامج، فقد استفادت برامج 

 إعادةمليون درهم للبرنامج االستعجالي و   65,15مليون درهم فقط لبرنامج مدن بدون صفيح و 8مليون درهم مقابل   184,45

تأهيل النسيج العتيق. ولإلشارة، فقد تم تعزيز هذه املوارد املالية باالعتمادات املمنوحة من قبل صندوق التضامن للسكن 

 : الحضري واملوزعة كاالتي ندماجاال و 

 

 

 

                                                 
 مباشرة. مساعدات إعطاء، وتقليص الكثافة السكانية، أوتهم العمليات المبرمجة ترميم وتقوية هياكل البنايات   42
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 حسب البرنامج 2015الحضري برسم سنة  ندماجاستعماالت االعتمادات املمنوحة من قبل صندوق التضامن للسكن واال 

املمنوحة  االعتمادات املفتوحة

 )مليون درهم(

 البرنامج

 محاربة أحياء الصفيح 650

 هيكلة السكن الغير الالئق إعادة 550

 مج الجنوببرنا 200

 سياسة املدينة 640

 السكن االيل للسقوط 100

 وحدة لفائدة الدفاع الوطني 80.000برنامج إنجاز  200

 النسيج العتيق 40

 البرنامج االستعجالي 20

 استعماالت أخرى  20

 املجموع 2.420

% كميزانية لالستثمار. ويظهر 96,7، منها مليون درهم  530,888ما يناهز  2015وبلغت االعتمادات املرصودة للجهات برسم سنة 

بجهة  % من ميزانية االستثمار املخصصة للجهات، ويتعلق األمر90توزيع هذه األخيرة أن ست جهات تستحوذ على ما يقرب من 

بيضاء %(، والدار ال15بوملان ) -%(، وجهة فاس 17,7السمارة ) -%(، وجهة كلميم 18,2الساقية الحمراء ) -بوجدور  -العيون 

 %(.11,8لكويرة ) -%(،وأخيرا جهة واد الذهب 12,8تطوان ) -%(، وطنجة 14,4الكبرى )

اإلصالح املوازناتي، تعتبر وزارة السكنى وسياسة املدينة من بين الوزارات السباقة باالنخراط في هذا  إطارومن جهة أخرى، وفي 

القانون ة الثالثة من هذا اإلصالح، واملتعلقة بإرساء مقتضيات ، للشروع في املرحل2016االصالح واملدعوة، انطالقا من سنة 

هيكلة جديدة مليزانية الوزارة والتي سترتكز على البرامج  إعادة. ولهذا الغرض، يتوقع القيام بالتنظيمي الجديد لقانون املالية

 التالية: 

 التسيير والحكامة. • 

 برنامج السكن، والجودة واالسنعاش العقاري.• 

 سة املدينة.سيا• 

واملرافقة مليزانية استثمارها. ويتم تتبع  أداءمؤشر 55 ، عملت وزارة السكنى وسياسة املدينة على تحديد  2015بموجب سنة 

هيكلة السكن الغير قانوسني، والبرنامج االستعجالي،  إعادةإنجاز البرامج الكبرى خاصة منها، برنامج "مدن بدون صفيح"، وبرنامج 

 -لكل برنامج مع األخذ بعين االعتبار البعد الجهوي )واد الذهب مؤشرات فاعلية أداء 6ج العتيق من خالل ومعالجة النسي

 سمارة(. لا -الساقية الحمراء ، وكلميم-بوجدور -الكويرة، والعيون 

ك تماشيا مع هذا ومن األجدى معالجة هذا الخصاص وذلويظهر تحليل هذه املؤشرات غياب أي اعتبار لبعد النوع االجتماعي. 

على  2امللحق  . وعليه، يتضمن2016واملنتظر تطبيقها برسم قانون املالية  القانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةمقتضيات 

"عدد القروض العقارية املمنوحة املتعلقة بتتبع البرامج املرساة من طرف الوزارة )ؤشرات فاعلية األداءمجموعة من املقترحات مل

حسب الجنس" ، " عدد حاملي تراخيص البناء حسب الجنس "،" عدد البقع األرضية املوزعة حسب جنس  القتناء سكن

املستفيد "،" عدد املستفيدين من مختلف برامج محاربة السكن العشوائي حسب الجنس "، و" سنسبة األسر التي ترأسها النساء 

 ة عن املحافظة العقارية حسب جنس املالك ". ...(.امللكية الصادر  رسومواملقيمة في األحياء العشوائية "و" عدد 
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 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.6

 %62,5منازل مغربية عصرية من ، انتقلت سنسبة األسر التي تقطن 2014حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 إلى 2004سنة  %12,4نقطة، منتقلة من  4,2. كما ارتفعت سنسب األسر القاطنة في الشقق بـ 2014سنة  %65,9 إلى 2004سنة 

 .2014سنة  16,6%

سنة  %56,8نقطة، منتقلة من  5,9ذلك، تزايدت سنسبة األسر في الوسط الحضري التي تقطن مساكن في ملكيتها بـ  إلىإضافة 

 .2014سنة  %62,7 إلى 2004

%. ويعادل هذا املعدل 92,5 البرنامجهذا ين من للمستفيدامللكية  إلىت سنسبة الولوج بلغبرنامج "مدن بدون صفيح"   إطاروفي 

 .% بالنسبة لألسر التي ترأسها امرأة93,2% بالنسبة لألسر التي يرأسها رجل و91,3

% منها تحمل 16,3العقارية )لبقعة أرضية أولشقة( تحمل اسم الزوج فقط، مقابل  رسوم% من ال80,9أن  إلىووجبت اإلشارة 

 تشمل اسما الزوجين معا )رجل وامرأة(. سومر % فقط من ال2,2اسم الزوجة و

الخدمات والبنيات التحتية األساسية  إلىتسهيل الولوج  على ""مدن بدون صفيح وفيما يتعلق بالبيئة املعيشية، فقد عمل برنامج

منازلهم  إلىقالهم املدرسة، قبل وبعد انت إلىو  من التالميذ يقطعها التي املسافةبالنسبة ملستفيديه. وهكذا، لم يعرف متوسط 

كلم. وبالنسبة لألطفال والشباب الذين يفدون على مراكز التكوين  1,8 إلىكلم  1,6الجديدة،  تغييرا كبيرا، حيث انتقلت من 

 .كلم 5,5 إلىكلم  7,5هذه املراكز، في املتوسط، من  إلىاملنهي، فقد تقلصت املسافة التي يقطعونها من منازلهم 

 بتراجع  "برنامج "مدن بدون صفيح إطارايوائها في  إعادةقد استفادت الساكنة التي تم فصحية، وفيما يخص الخدمات ال

 .كلم 8 إلى كلم 30 من بانخفاض أي الثلثين، يناهز بما صحي مركز وأقرب الجديدة منازلهم بين الفاصلة املسافةمتوسط 

نقطة. وبالتالي، تم تخفيض  63%، بزيادة قدرها 85,5 إلى% 22,3لشرب من الصالحة ل ياهاملوباملثل، زادت سنسبة الربط بشبكات 

 %.14,4 إلى% 53,3نقطة بانتقاله من  39عبئ جلب املياه امللقى على عاتق النساء والفتيات بنحو

 . وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك7

 

السلع والخدمات كلما بعدت املسافة  إلىنظرا للتغطية الجزئية للبنيات التحتية األساسية، ترتفع تكاليف ولوج الساكنة 

املقطوعة. ويعتبر العجز املسجل في البنيات التحتية غير مشجع على خلق مقاوالت جديدة، كما أنه يحد من مردودية املقاوالت 

جتماعية ) املوجودة. وتساهم االستثمارات في األصول اإلنتاجية )الطرق، واملرافق التجارية والتخزين، والسدود...( والخدمات اال 

وتعمل هذه االستثمارات  .سنسانمياه الشرب والتطهير واملدارس والخدمات الصحية...( بشكل ملموس في التنمية ورفاهية اإل

أيضا، من خالل برامج األشغال العمومية / البنيات التحتية على تحسين األداء الفردي واالنتاجية في املجالين القروي والحضري، 

االقتصادي. ومع ذلك، غالبا ما يتم تهميش النساء خالل تحديد وتصميم وتنفيذ هذه البرامج، األمر  والنم ورفع الدخل، وتحفيز

الذي يحد من التأثير اإليجابي على الساكنة املستهدفة. لهذا، يعد إدراج بعد النوع االجتماعي في عملية تنفيذ برامج وزارة التجهيز 

 والنقل واللوجستيك حاجة ملحة.

 املرجعي  طاراإل ذاذة تقديمية للوزارة و ج . 1.7

 . وضعية املرأة في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 1.1.7

 :يندرج ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

 وضع وتنفيذ السياسة الوطنية  لقطاع النقل وكذا السياسة الوطنية للسالمة الطرقية؛ 

  من شأنها تطوير وتنسيق ومراقبة وتسيير مختلف مكونات قطاع النقل؛تنفيذ التشريعات التنظيمية التي 

   تنظيم مهن النقل؛و مراقبة سالمة وسائل النقل، و وضرائب النقل،  أسعارتحديد 
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 الترابية، والحد من الفوارق الجهوية. هيأةتطوير البنيات التحتية  للنقل مما يساهم في الت 

  امرأة،  1644موظف وموظفة  من بينهم  6719لتجهيز والنقل واللوجستيك على مزاولة مهامها، تتوفر وزارة ا أجلومن

في شبكة التشاور املشتركة بين  وأن الوزارة عض إلى(. وتجدر اإلشارة 1)أنظر امللحق  %24,5 إلىوهي سنسبة تصل 

 ساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.امل أجلمن الوزارات 

 املرجعي  طاراإل .  2.1.7

ضرورة حتمية، حتى تتمتع وللنقل ر تمكين املرأة من ولوج عادل للبنيات التحتية األساسية )الطرق والطرق السيارة ، ... ( يعتب

املرأة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد ، تلعب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك دورا بالغ األهمية، 

،... ي والسككي والبحري، وبناء السدودج املنفذة في مجال تطوير الطرق والطرق السيارة والنقل البر ال سيما من خالل البرام

وخاصة حقوق املرأة )العهد الدولي  سنسانآليات االمتثال لحقوق اإل إطارتلبية االلتزامات التي تعهد بها املغرب في  أجلوذلك من 

ة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، األهداف اإلنمائية الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

 . 43لأللفية، ومسودة بكين... (
 

 .الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.7

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية   1.2.7

 2016-2012وضع سياسة متكاملة لتطوير قطاع النقل، بتبني االستراتيجية  إطارجستيك، في قامت وزارة التجهيز والنقل واللو 

 التالي:و لتطوير البنيات التحتية للنقل. ويمكن رصد أهم اإلنجازات  على النح

فيما  %. أما72 إلىكلم، بحيث تصل سنسبة الطرق املعبدة  57500النقل الطرقي: تمتد حاليا شبكة الطرق باملغرب على طول 

 824كلم، وتوسعة  472تزفيت  إعادةكلم،  1200، فكانت على النحوالتالي:  تقوية 2015يخص عمليات الصيانة والتأهيل لسنة 

  كلم.

التي تهم و للعمليات األخيرة  نطالقةاإل  إعطاءب 2015من املتوقع االنتهاء منه سنة فأما عن البرنامج الوطني الثاسني للطرق القروية، 

، الش يء الذي مكن من رفع 2015في متم شهر يونيو كلم  14.756قد بلغ طول الطريق املنجزة و كذلك تقييم املشروع. كلم، و  707

أنه يجري حاليا تحضير البرنامج الوطني الثالث للطرق القروية لفك  إلى%. وتجدر اإلشارة 80 إلى بالشبكة الطرقية  سنسبة الربط

 العزلة عن العالم القروي.

جهوده للرفع من سعة الخط الرابط بين طنجة والدار  2015تابع املكتب الوطني للسكك الحديدية خالل سنة  ي :النقل السكك

ذلك،  إلىالبيضاء، وتثنية السكة بين سطات ومراكش، وكذا تحسين مستوى الخط الذي يربط غرب املغرب بشرقه. باإلضافة 

 مرات، وتحديث املحطات، وتحسين مناخ العمل.في تسريع برنامج حذف امل 2015انخرط املكتب خالل سنة 

كلم، بعدما تم فتح املقطع )الثاسني  1588: بفضل الجهود املبذولة، بلغت شبكة الطريق السيار املفتوحة للمرور  الطرق السيارة

. 2015رور في يوليوز كلم( أمام حركة امل 172كلم( من الطريق السيار الرابط  بين برشيد وبني مالل )77برشيد ) -واألخير( خريبكة 

، والطريق السيار املداري %45كلم(، والذي وصلت سنسبة اإلنجاز به  143أما بخصوص الطريق السيار بين الجديدة وآسفي )

 .2016كلم(، فمن املتوقع فتحهما في أفق  41للرباط )

توسيع ميناء طرفاية. كما قامت بدراسة ميناء آسفي الجديد و  إسنشاءتابعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أشغال  املوانئ:

ألشغال إنجاز مينائي املهيرز  2015خالل سنة  نطالقةاإل  إعطاءالوضع الجيواستراتيجي مليناء القنيطرة الجديد. هذا وقد تم 

 .   التقليدي تمكين الساكنة املحلية من التوفر على حوض محمي للصيد الحرفي أجلوالجبهة، وذلك من 
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 .2014من تقرير النوع االجتماعي  2لمزيد من المعلومات حول اإلطار المرجعي المنظم لحق الولوج إلى البنيات التحتية والنقل ، أنظر الملحق ل   
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تطوير البنيات التحتية للنقل الجوي  أجلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بوضع مخطط مديري وطني من قام املطارات :

بمطار محمد الخامس، وتوسعة العديد  2و 1)الناظور، وكلميم، والراشيدية، وطانطان(، وتوسعة مطار مراكش ومنصتي الركاب 

 بمطار محمد الخامس.  الثالثكذا إنجاز مدرج اإلقالع من املنصات بكل من مطارات فاس، وزاكورة وبني مالل، و 

 -بعد التوقيع على عقد 2010: دخلت هذه االستراتيجية حيز التنفيذ سنة تفعيل االستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجستيك

فيذية واتفاقيات. على عدة عقود تن 2014تطبيق هذا العقد، تم التوقيع سنة  إطار. وفي 2015-2010برنامج املمتد على الفترة 

حول إنهاء  2015وفي سياق الدينامية املنبثقة عن هذه االستراتيجية، تمحورت جهود الوزارة خالل النصف األول من سنة 

 دراسات الهيكلة ووضع آليات تفعيل مشاريع املناطق اللوجستيكية عن طريق متابعة التدابير املتعلقة بتعبئة الوعاء العقاري. 

 ين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. األخذ بع2.2.7

بعد النوع االجتماعي في سياسة تطوير البنيات التحتية ووسائل النقل، خاصة في املناطق القروية، أمرا بالغ  إدماجيعتبر 

ملتعلقة بالتعليم وتعيق عزلة هذه املناطق ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات االجتماعية األساسية، خاصة تلك ا األهمية. 

 والصحة، الش يء الذي يحد من تمتع النساء والفتيات بالحق في الحياة الكريمة.

وملعالجة هذا األمر، انخرط املغرب منذ أكثر من عشرين سنة في برامج تنمية الطرق القروية بهدف تمكين ساكنة العالم القروي 

ة واألسواق وغيرها من البنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية، ج ، وبطريقة مستدامة، للمدارس، واملراكز الصحيو من الول

 تحسين نوعية وظروف عيش مجموع مكونات املجتمع. أجلوذلك من 

عبر عدة   2012/2016الخطة الحكومية للمساواة  إطاروإدراكا منها لكل هذا، انخرطت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في 

 :ترتكز باألساس على تدابير

 السكن وفك العزلة إلىراعاة بعد النوع االجتماعي في البرامج املرتبطة بالولوج م. 

 الوزارة بأهمية تحليل مخططات الطرق وفق بعد النوع االجتماعي. تحسيس 

  ،تكوين أطر مديرية االستراتيجية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في التحليل وفق النوع االجتماعي. وفي هذا الصدد

لنوع يزانية امالخاص ب استفادة أطر الوزارة من دورتين تكوينيتين قدمتا من طرف مركز االمتياز إلىاإلشارة تجدر 

لنوع ميزانية افي تطوير مؤشرات األداء املراعية للنوع االجتماعي وتقنيات تطبيق  2015و 2014االجتماعي في دجنبر 

 ة(. االجتماعي )وذلك بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكي

 بعد النوع االجتماعي في تصميم وإعداد املشاريع.  إدماج مجال مديري املشاريع في كوينت 

  تأهيل البنيات املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة. إعادةدمج بعد النوع االجتماعي عند تنفيذ و  

 تقديم مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية و 3.2.7

وتنقسم مصادر  مليار درهم. 10,2ما قدره  2015برسم سنة  44تجهيز والنقل واللوجستيكبلغت امليزانية املخصصة لوزارة ال

ثم مصالح  %22الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة  من امليزانية العامة للدولة، تليها %70امليزانية املخصصة للوزارة كالتالي: 

 (.%8مستقلة ) الدولة املسيرة بطريقة
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 2015-2013بتحيين اإلطار متوسط المدى لنفقاتها  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيكقامت   
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 2015: مصادر تمويل ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنة 9مبيان 

 

 

القانون وفيما يتعلق ببنية امليزانية، توزع مسودة امليزانية اعتمادات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وفق مقتضيات 

، وبرنامج دعم االستراتيجيات القطاعية، وبرنامج ، على سبعة برامج: برنامج التوجيه والقيادةالتنظيمي الجديد لقانون املالية

الطرق، وبرنامج املواسنئ وامللك العمومي البحري، وبرنامج النقل الطرقي والسالمة الطرقية، وبرنامج املالحة التجارية، وبرنامج 

 الطيران املدسني. 

 

مليار درهم  3,16 مليار درهم. خصص منها 2,6حوالي  2015وقد بلغت ميزانية الدولة املوجهة لنفقات االستثمار برسم سنة  

 التالي : استفاد املكتب الوطني للسكك الحديدية من حوالي و لبرنامج دعم االستراتيجيات القطاعية وتم توزيعه على النح

لتنمية  مليار درهم، والوكالة املغربية 1,14السيارة للمغرب من غالف مالي قدره  مليار درهم، وشركة الطرق 1,66

مليون درهما. في حين استفاد  320مليون درهما، وميناء الناظور غرب املتوسط بما قدره 40 اللوجستيكية من مبلغ  طةاألسنش

مليون  554مليار درهم لتوسيع الشبكة الطرقية، و 1,3برنامج الطرق من غالف مالي قدره ملياري درهم، بحيث خصص حوالي 

مج الطرق القروية. هذا وقد بلغت االعتمادات املالية املوجهة لبرنامج املواسنئ مليون درهم لبرنا 80درهم للصيانة الطرقية، و

 مليون درهم. 893,5وامللك العمومي البحري 
 

 لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيكمؤشرات فاعلية األداءتحليل 

داء يقدم، األ  تقرير حول فاعليةإعداد ب 2016مشروع قانون املالية لسنة  إطارقامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في 

بصورة موجزة، استراتيجية الوزارة واالعتمادات املمنوحة وفق برامج ومشاريع تخضع ألهداف ومؤشرات محددة. وبالتالي، 

 مؤشر أداء لتقييم تقدم وأداء برامجها. 44وضعت الوزارة 

تراعي بعد النوع االجتماعي،  مؤشرات فاعلية أداء ويتعين على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في ظل غياب توفرها على

 بعد النوع االجتماعي في مؤشرات األخذ بعين االعتبارملالية الذي يحث الوزارات على قانون القانون التنظيمي الجديد لتطبيق ا

نوع ؤشرات املراعية للم اقتراح مجموعة من املتتعزيز املساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد،  أجلاألداء، وذلك من  فاعلية

 (.2أنظر امللحق  (تعزيز املساواة بين الجنسين في االستفادة من خدمات القطاع لاالجتماعي 

 . تحليل أهم مؤشرات نتائج القطاع3.7

يلعب قطاع البنيات التحتية والنقل دورا أساسيا في تحسين جودة الحياة وتحقيق رفاهية السكان )الصحة والتعليم والعمل، 

(. وبالتالي، على السياسات املتعلقة بهذا القطاع أن تراعي االحتياجات املختلفة لجميع شرائح املجتمع )رجال وسنساء وفتيات ...

 الميزانية العامة

70%  

الحسابات 

 الخصوصية للخزينة

22%  

مصالح الدولة 

المسيرة بطريقة 

 مستقلة
8%  

  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر 
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الحد من عدم املساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، فإن التقرير األخير للبنك الدولي املتعلق برصد  أجلوفتيان(، وذلك من 

  :45الوطني الثاسني للطرق القروية يساعد على تحديد مؤشرات آثار البرنامج الرئيسية التالية تقدم ونتائج تنفيذ البرنامج

  بهدف  2015عند نهاية يونيو  %80 إلى  2005سنة  %54الرفع من سنسبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية من

 ؛2017في أفق   %82بلوغ سنسبة 

 سبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية: تطور ن10مبيان 

 
  إلى، في حين ترمي التوقعات 2014مليون شخص في متم  2,78 إلىرفع عدد املستفيدين بطريقة مباشرة من البرنامج 

 ؛2016بلوغ ثالثة ماليين شخص عند نهاية شهر نونبر 

 نفس  2014في متم  0,65 إلىالوصول  انيةمكبحيث ارتفع املؤشر التفاضلي إل  ،تقليص سنسبة التفاوت بين األقاليم(

 ؛  2006سنة  0,43القيمة املتوقعة في نهاية البرنامج(عوض 

  في حين بلغت سنسبة الطرق القروية املنجزة والتي هي قيد 2014في متم سنة  %79بلوغ سنسبة إنجاز الطرق القروية ،

 من مجموع الطرق املبرمجة؛  %93اإلنجاز 

 أي الهدف املتوقع بلوغه في  2014ألف كلم في متم سنة  41 إلى 2006ألف كلم سنة  35من  رفع طول الشبكة املعبدة(

 (.2016أفق 

 . وزارة الصحة8
 

لقـــد تبـــوأ قطـــاع الصـــحة بـــاملغرب دومـــا مكانـــة مرموقـــة فـــي السياســـات العموميـــة حيـــث تـــم بـــذل جهـــود مهمـــة مـــن أجـــل ضـــمان ولـــوج 

همة بين املجالين الحضـري والقـروي. وتجلـت هـذه املجهـودات أساسـا، فـي تفعيـل الساكنة للعالجات الصحية في ظل وجود فوارق م

مجموعة من األوراش كالتغطية الصحية األساسية، واتخاذ مجموعة من التدابير املهمة في مجال صحة األم والطفل والتي مكنت 

رة الصحة أهمية متزايدة لـذوي االحتياجـات من تحقيق انخفاض مهم في سنسبة وفيات األمهات واألطفال. إضافة إلى ذلك، تولي وزا

 الخاصة وللصحة العقلية والتي باتت من أولويات القطاع. 

 .  جذاذة تقديمية حول قطاع الصحة واإلطار املرجعي 1.8

 . جذاذة تقديمية1.1.8

جــال األدويــة واملــواد تضــطلع وزارة الصــحة بمهــام وضــع وتنفيــذ السياســة العموميــة فــي مجــال الصــحة وكــذا السياســة الوطنيــة فــي م

الصيدلية، سواء تعلق ذلك باملجال التنظيمي أو التقني. ومن بين مهـام الـوزارة أيضـا تتبـع السياسـة الصـحية الدوليـة التـي يسـاهم 

فيها املغرب، وتحديد خيارات للتعاون في مجال الصحة بالتشاور مع القطاعات املعنية. كما، يسـهر هـذا القطـاع علـى مراقبـة عمـل 

 ن الطبية وشبه الطبية والصيدلية وذلك تطبيقا للتدابير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.امله
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وتضم الوزارة نقطة ارتكاز للنوع االجتماعي بمديرية السكان دون أن تظهر بالهيكل التنظيمي للقطاع. ويمثل املسؤول عن الوحدة 

لشبكة املشتركة بـين الـوزارات مـن أجـل املسـاواة بـين الجنسـين فـي الوظيفـة املكلفة بمناهضة العنف ضد النساء وزارة الصحة في ا

 (.1العمومية )أنظر امللحق 

 . اإلطار املرجعي 2.1.8

تم تكريس الحق في الصحة في العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلسنسان وكذا في الدستور الجديد الذي يقر بشكل 

ات الصــحية وإلــى التغطيــة الصــحية. وفــي إطــار تفعيــل هــذا الحــق، تمــت املصــادقة علــى مجموعــة مــن واضــح حــق الولــوج إلــى العالجــ

النصــوص القانونيــة كمشــروع القــانون املتعلــق بمكافحــة االضــطرابات العقليــة وبحمايــة حقــوق األشــخاص املصــابين بهــا والقــانون 

ة الصـحية األساسـية وقـانون التـأمين اإلجبـاري عـن املـرض املتعلـق بالتغطيـ 00-65الجديد املتعلق بممارسـة مهنـة الطـب والقـانون 

 بالنسبة للطلبة.

وتســهر علــى  2016-2012إضــافة إلــى ذلــك، فقــد انخرطــت وزارة الصــحة فــي الخطــة الحكوميــة للمســاواة فــي أفــق املناصــفة "إكــرام" 

 تتبع التزاماتها في إطار الخطة من خالل تقييم سنوي للتدابير املتخذة في هذا املجال.

وتجدر اإلشارة، إلى أن الصحة تتبوأ مكانة متميزة في التزامات املغرب لتحقيق أهداف األلفية للتنمية وفي أولويات التنمية ملا بعد 

 .46والتي أعطت أهمية قصوى لولوج جميع الساكنة للخدمات الصحية ذات جودة عالية 2015

 تبار بعد النوع االجتماعي. الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االع2.8

 . السياسات واالستراتيجيات املتوخاة في مجال الصحة1.2.8

 ، اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير الهامة.2016-2012في إطار مواصلة الجهود لتفعيل استراتيجيتها القطاعية 

من التأمين اإلجباري عن املرض، صادق البرملان  وهكذا، في مجال التغطية الصحية األساسية، وفي إطار توسيع قاعدة املستفيدة

 19كما صادق مجلس الحكومة ل  املتعلق بالتأمين اإلجباري عن املرض بالنسبة للطلبة 12-116على القانون  2015يوليوز  22في 

، 2016-2015. ومــن املقــرر أن يــدخل هــذا النظــام حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن الســنة الجامعيــة علــى مرســومه التطبيقــي 2015غشــت 

ممــــا ســــيمكن الطلبــــة املســــتوفين لشــــروط األهليــــة مــــن االســــتفادة مــــن نفــــس الخــــدمات التــــي يقــــدمها التــــأمين اإلجبــــاري عــــن املــــرض 

مليــون شــخص ســنة  8ملــوظفي القطــاع العــام. وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن الســاكنة املســتفيدة مــن التــأمين اإلجبــاري عــن املــرض بلغــت 

مليــون للقطــاع العــام. أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام املســاعدة الطبيــة للمعــوزين،  2,9للقطــاع الخــاص و مليــون مــنهم ينتمــون  5,1، 2013

مليـون شـخص فـي نهايـة يوليـوز  8,78مكنت الجهود املتواصلة لتعميم النظام، من الرفع من عدد املستفيدين ليصـل إلـى مـا يقـارب 

 .2014سنة  92ون شخص وسنسبة تغطية بلغت ملي 7,8من الساكنة املستهدفة، مقابل  100، أي ما يفوق 2015

وفيما يخص خفض وفيات األمهات واألطفال، واصـل القطـاع جهـوده مـن أجـل تحسـين خـدمات التتبـع والتكفـل بالحمـل والـوالدة، 

مما مكن من تخفيض سنسبة املخاطر. ويتعلق األمر خصوصا، بتوسيع االستفادة من مجانية العالجات لتشمل تعقيدات الحمل و 

 8تحاليل البيولوجية خالل مرحلة تتبع الحمل، والرفع من عدد املصالح الطبية االستعجالية للتوليد بالوسط القروي، وإعداد ال

منهـي للصـحة، باإلضـافة إلـى إحـداث بروتوكـول لتسـهيل  400دالئل للممارسات الطبيـة الجيـدة للتكفـل بتعقيـدات الحمـل، وتكـوين 

بين مختلف مستويات العالج. وفي مجال الوقايـة مـن أمـراض الطفولـة، تـم إدراج مجموعـة مـن الولوج ملؤسسات العالج والتنسيق 

اللقاحـــات ضـــمن الجـــدول الـــوطني للتلقـــيح كاللقـــاح ضـــد "الروتـــا فيـــروس" الـــذي يحمـــي مـــن أشـــكال اإلســـهال الحـــاد النـــاتج عـــن هـــذا 

 رئوية.املكورة ال جرثومالفيروس واللقاح ضد  االلتهابات والتعفنات الناتجة عن 

وفــي إطــار تفعيــل املخطــط الــوطني للتكفــل بــاألمراض العقليــة والنفســية، اتخــذت وزارة الصــحة مجموعــة مــن اإلجــراءات مــن بينهــا،  

برمجة بنـاء ثالثـة مستشـفيات جهويـة متخصصـة، وتشـغيل املستشـفى الجديـد لألمـراض العقليـة والنفسـية بوجـدة وإحـداث سـبع 

يوليــــوز  02فيات العامـــة. إضــــافة إلـــى ذلـــك، فقــــد صـــادق مجلـــس الحكومــــة املنعقـــد يـــوم مصـــالح مندمجـــة للطـــب النفســــ ي باملستشـــ
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املتعلـــق بمكافحـــة االضـــطرابات العقليـــة وبحمايـــة حقـــوق األشـــخاص املصـــابين بهـــا. وفـــي هـــذا  13-71، علـــى مشـــروع القـــانون 2015

 .2015عمر" في الحادي عشر من يونيو  املرض ى النفسيين املحتجزين بمحيط "بويا ترحيلاإلطار، تم إطالق مبادرة "كرامة" ل

)ظهير شريف صادر  املتعلق بمزاولة مهنة الطب13-131ومن أجل تشجيع املبادرة الخاصة في مجال الصحة، تم إصدار القانون 

في  ي ر (. وسيمكن هذا األخير من تنظيم أفضل للمهنة كما يفتح املجال لالستثمار التجا2015فبراير  19، 1436ربيع الثاسني  29في 

 املصحات.

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.8

في مجال املساواة بين الجنسين في إطار الخطة الحكومية للمساواة  2014قامت وزارة الصحة بتفعيل مجموعة من التدابير سنة 

زارة الصحة ووحدات مندمجة للتكفل بالنساء إحداث وحدة ملحاربة العنف املبني على الجنس بو  "إكرام". ونخص بالذكر،

واألطفال ضحايا العنف باملستشفيات العمومية و تحسين التكفل بالحمل والحمل املعقد، باإلضافة إلى ضمان ولوج عادل 

للخدمات الصحية عبر دعم الوحدات املتنقلة وتعزيز حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وذلك ببناء ثالث وحدات 

 .لشيخوخة وإعداد املخطط الوطني لصحة األشخاص في وضعية إعاقةلطب ا

 . إعداد امليزانيات وتقديم مؤشرات فاعلية أداء3.2.8

املتعلق بقانون  13-130انخرطت وزارة الصحة في املرحلة الثانية املتعلقة بالتفعيل التدريجي ملقتضيات القانون التنظيمي 

، بات 2015فاعلية األداء في تسيير النفقات العمومية. وهكذا، فإن قطاع الصحة في املالية، والذي يؤسس لنهج ينبني على 

مهيكال حول ستة برامج ميزانياتية. وقد أعدت وزارة الصحة تقريرا حول فاعلية األداء يقوم بتقسيم البرامج املحددة إلى مشاريع 

 وأهداف يتم قياسها عبر مؤشرات فاعلية أداء.

 ميزانية الدولةالصحة في   حصة نفقات

 11,59من ميزانية الدولة( من بينها  5,3)ما يقارب  2015مليار درهم سنة  4713,09بلغت مساهمة الدولة في تمويل الصحة

 مليار درهم مخصصة مليزانية االستثمار.  1,5مليار درهم مخصصة مليزانية التسيير و

% من ميزانية القطاع. ومكن تحليل تطور املبالغ 56,8يعادل مليار درهم، أي ما  7,44ووصلت نفقات األجور إلى ما يقارب 

من تسجيل ارتفاع مهم خالل السنوات األخيرة، تجلى في تعزيز امليزانية  2015-2001املرصودة لوزارة الصحة خالل الفترة 

ير أنه، رغم االرتفاع %. غ7,2مرة خالل هذه الفترة مع تسجيل معدل نمو سنوي يقدر ب  2,6املخصصة للقطاع والتي ارتفعت ب 

املهم املسجل في ميزانية وزارة الصحة، فإن الحصة املخصصة لها في ميزانية الدولة تبقى ضعيفة مقارنة مع املعايير الدولية في 

 التي توص ي بها املنظمة العاملية للصحة(. 8مقابل  5هذا املجال )

 ميزانية االستثمار املخصصة حسب البرامج الصحية توزيع

"الصحة اإلنجابية وصحة األم األهمية التي يحتلها برنامج  2015ين توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج الصحية لسنة يب 

% من ميزانية استثمار وزارة الصحة، أي 31الذي يستحوذ على ما يقارب والطفل والشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة" 

من ميزانية استثمار القطاع  للتغذية والتمنيع، أي ما  26شارة، أنه تم تخصيص مليون درهم. وتجدر اإل  467,4ما يعادل 

 من ميزانية االستثمار املرصودة للبرنامج املذكور.  84,6يعادل 

وفيما يخص برنامج  "إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية واالستشفائية"، فقد استفاد من تمويل 

 %.10,6مليون درهم بحصة تصل إلى  158,4يزانية االستثمار يقدر ب في إطار م

                                                 
 . 2007المتوسطة المدى سنة  النفقات إطار. كما يعد من القطاعات النموذجية التي اعتمدت 2002عد وزارة الصحة أول قطاع انخرط في شمولية اإلعتمادات سنة ت47
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من ميزانية استثمار قطاع الصحة  5كما يمثل برنامج "الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض" 

 مليون درهم. 76,05بميزانية مخصصة تصل إلى 

قروي، فقد تم تخصيص خط ميزانية للتغطية الصحية املتنقلة في املجال القروي في ونظرا لألهمية التي أعطيت لتنمية العالم ال

مليون  32,7بمبلغ يقدر ب الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة" إطار  برنامج " 

 ون في إطار ميزانية التسيير. ملي 23,2مليون درهم تندرج في إطار ميزانية االستثمار و 9,6درهم، من بينها 

 تحليل مؤشرات فاعلية أداء

، امللحق بمشروع امليزانية الفرعية في إطار تفعيل مقتضيات 2015مكن تفحص تقرير فاعلية األداء لوزارة الصحة برسم سنة 

 اآلتية:  تتعلق بالبرامج امليزاناتية الستة 48مؤشرا 58القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية،  من رصد 

 : التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام املنظومة الصحية.1البرنامج 

 الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة.: 2البرنامج 

 الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض.: 3البرنامج 

 دمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية واالستشفائية.: إجراءات وخ4البرنامج 

 : املوارد البشرية وتعزيز قدرات املنظومة الصحية.5البرنامج 

 : البنية التحتية الصحية واملمتلكات.6البرنامج 

شرات تأخذ بعين االعتبار وتجدر اإلشارة، أن املؤشرات املرصودة في التقرير املذكور هي مؤشرات نجاعة. ويمكن جعل هذه املؤ 

 بعد النوع االجتماعي بتصنيفها حسب الجنس، ووسط اإلقامة وفي بعض األحيان حسب السن.

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.8

تم تسجيل إنجازات مهمة في مجال الصحة اإلنجابية و صحة األم والطفل بالنظر إلى التطور الذي عرفته أهم مؤشرات النتائج/ 

علقة بها. وهكذا، فقد عرف املؤشر العام للخصوبة انخفاضا مستمرا كما تراجعت سنسب وفيات األمهات واألطفال بما األثر املت

. إال أنه، رغم املجهودات املبذولة، تبقى عوامل الخطر قائمة، خصوصا فيما يتعلق بتتبع 2004يقارب النصف مقارنة مع سنة 

ي تستفيد منها النساء قبل الوضع ضعيفا، في حدود أربع زيارات. كما يشكل الحمل، حيث يبقى عدد االستشارات الطبية الت

ارتفاع سنسب الوالدات خارج مؤسسات الوالدة بالعالم القروي وصعوبة الولوج للمرافق الصحية عامل خطر مهم تم تجاوزه 

 سنسبيا بتطوير خدمات الطب املتنقل.

 التخطيط العائلي واستعمال وسائل منع الحمل

في املجال  2,01: 2014طفل لكل امرأة سنة  2,21ليصل إلى ، 1980ؤشر العام للخصوبة انخفاضا متواصال منذ يعرف امل

 .49في املجال القروي 2,55الحضري و

مع تسجيل مستويات  201150% سنة 67,4وفيما يخص سنسبة انتشار وسائل منع الحمل، فقد سجلت ارتفاعا مهما لتصل إلى  

 % في املجال  القروي(.65,5% في املجال الحضري و68,9قروي والحضري )متقاربة في املجالين ال

% 56,7ويبين تحليل هذا املؤشر حسب الوسيلة املستخدمة، انتشار وسائل منع الحمل الحديثة في املجالين الحضري والقروي: 

 .2011% بالنسبة للوسائل التقليدية سنة 10,6مقابل 

بالنسبة للتعقيم  1,1بالنسبة للولب و 4,2منع الحمل طويلة األمد جد ضعيفة:  وباملقابل، تبقى سنسبة انتشار وسائل

 .2004مقارنة مع سنة  60% و22,2، مسجلة تراجعا يقدر ب 2011النسائي سنة 

                                                 
 .2وللمزيد من المعلومات حول المؤشرات المقترحة، أنظر الملحق  48
 .2014النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى،  49
 .2011المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة لسنة  50
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 وفيات األمهات

لكل  112ى (، لتصل إل2004% مقارنة مع سنة 50,7عرفت سنسبة وفيات األمهات انخفاضا مهما خالل السنوات الخمس األخيرة )

والدة حية في  100.000لكل  73، مع تسجيل فوارق مهمة بين املجالين الحضري والقروي:2010-2009والدة حية خالل  100.000

 والدة حية في املجال القروي.   100.000لكل  148املجال الحضري مقابل 

ه النتيجة. إال أنه يجب بذل مزيد من الجهود وقد ساهم تحسن مؤشرات تتبع الحمل والتكفل بالوالدة بشكل كبير في تحقيق هذ

 من أجل الرفع من عدد االستشارات الطبية قبل الوضع ومن سنسبة الوالدات داخل املؤسسات الصحية.

، 2011% على املستوى الوطني سنة 77,1وهكذا، وصلت سنسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل الوضع إلى 

مع وجود فوارق مهمة بين املجالين  2004نقاط مقارنة مع  9ل السكان وصحة األسرة، بزيادة ما يقارب حسب املسح الوطني حو 

 % في املجال القروي. 62,7% في املجال الحضري و 91,6الحضري والقروي حيث سجلت هذه النسبة 

من النساء اللواتي يحملن شهادة  98,9ويؤثر مستوى تمدرس األم بشكل الفت على القرارات التي تخص تتبع الحمل حيث أن 

 بالنسبة للنساء  اللواتي ال يحملن أية شهادة. 70,3الدراسات الثانوية يستفدن من الرعاية الصحية قبل الوضع مقابل 

وبالنسبة لثلث النساء اللواتي اخترن الوالدة خارج مؤسسات الوالدة فإن أهم األسباب املذكورة حسب البحث الوطني حول 

في  33من الحاالت ) 20,7والتي تخص ، هي أساسا الوالدة السابقة ألوانها أو الوضع املفاجئ2011صحة األسرة السكان و 

 (. 23,5( خصوصا في العالم القروي )20,9في املجال القروي( وبعد املراكز الصحية ) 18,1املجال الحضري مقابل 

تحديد مجموعة من األسباب املؤدية إلى وفيات األمهات، أهمها،  ، من2009وقد  مكن وضع نظام لتتبع وفيات األمهات سنة 

من أسباب وفيات  59( أي ما يعادل 8( وتعفنات ما بعد الوالدة )18(، تسمم الحمل )33النزيف الحاد بعد الوضع )

 األمهات. 

 وفيات األطفال

مقارنة مع   35% و28أقل من سنة بنسبة  واصلت وفيات األطفال والصبيان انخفاضها، حيث تقلصت سنسبة وفيات األطفال

 .2011والدة حية سنة  1.000لكل  30,5و 28,8على التوالي لتصل إلى  2004سنة 

شهرا انخفاضا مهما أيضا خالل الفترة  12وعرفت سنسبة وفيات حديثي الوالدة )أقل من شهر( ووفيات املواليد مابين شهر و

والدة حية. رغم ذلك، الزالت وفيات حديثي الوالدة  1.000على التوالي لكل  7,1إلى  14ومن  21,7إلى  27منتقلة من  2004-2011

من وفيات األطفال دون الخامسة. وتعد  الوالدة السابقة ألوانها، وانخفاض الوزن عند الوالدة إضافة إلى االختناق  71تمثل 

 والتعفنات من أهم مسببات وفيات حديثي الوالدة.

شهر  23و 12هم تحسن ظروف املعيشة والوقاية من األمراض عبر التلقيح )سنسبة تلقيح األطفال مابين وبصفة عامة، فقد سا

)انخفاض مهم في سنسبة األطفال أقل من خمس سنوات الذين يعانون  51( وكذا محاربة سوء التغذية2011سنة  88تصل إلى 

وفي سنسبة األطفال الذين يعانون من تأخر في  2011 سنة 3,1إلى  2004سنة  9,3من انخفاض حاد أو معتدل في الوزن من 

 ( في خفض وفيات األطفال والصبيان.14,9إلى  18,9النمو من 

ارتفاعا أكبر في وفيات الذكور مقارنة مع اإلناث. ويرتبط ارتفاع وفيات  ،ويوضح التحليل حسب النوع ملعدل وفيات األطفال

بالنسبة للذكور  9,7مرض ضيق التنفس الحاد حيث تصل سنسبة اإلصابة إلى الذكور جزئيا بارتفاع سنسبة إصابة الذكور ب

 فقط لإلناث.  7,5مقابل 

                                                 
 له على الجهود المبذولة في مجال محاربة سوء التغذية.جائزة للمغرب  مكافئة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة منحت  51
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األسر الفقيرة أو الذين ال وتختلف سنسبة وفيات األطفال حسب املستوى املعيش ي واملستوى الدراس ي لألم. وهكذا، فإن أطفال 

ر لخطر الوفاة. وعلى سبيل املثال، فإن سنسبة وفيات األطفال دون السنة تتوفر أمهاتهم على أي مستوى دراس ي معرضون أكث

بالنسبة لألطفال  31,8ألطفال األسر الغنية( وإلى 18,7والدة حية بالنسبة ألطفال األسر الفقيرة ) 1.000لكل  33,9تصل إلى 

 دة(. بالنسبة لألمهات اللواتي يحملن شها 20,5الذين ال تملك أمهاتهم أي مستوى دراس ي )

وتعد الرضاعة الطبيعية عامال مهما يؤثر إيجابيا على صحة األطفال. وينصح بالرضاعة الطبيعية الحصرية خالل الشهور الستة 

. وتعرف سنسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل الستة 20األولى من الحياة ألنها تمكن من الحد من وفيات الرضع بنسبة 

، مع مالحظة ارتفاع طفيف في 2004% سنة 31مقابل  2011% سنة 27,8عا باملغرب لتصل إلى أشهر األولى املوص ى بها، تراج

 %.96,6سنسبة األطفال أقل من خمس سنوات الذين استفادوا من الرضاعة الطبيعية والتي تتحدد في 

ستوجب العمل على هذه قطاع الصحة باملغرب تحديات مهمة مرتبطة ارتباطا وثيقا باملحددات االجتماعية للصحة. ويويواجه 

املحددات من خالل وضع سياسة بين قطاعية تشر  جميع القطاعات املعنية والذي يؤثر عملها بشكل مباشر أو غير مباشر 

 على الصحة كالتعليم والتجهيز واملاء واإلسكان والبيئة...

وزارة الصحة بشكل مباشر، كنقص املوارد وتجدر اإلشارة، إلى أن هنا  تحديات أخرى يجب أخدها بعين االعتبار تتعلق  بعمل 

البشرية، وتوفر البنيات التحتية الصحية كما وكيفا، إضافة إلى الجانب البيئي لعمل وزارة الصحة من حيث أثر أسنشطة وزارة 

 الصحة على البيئة ومن حيث اليقظة وتتبع صحة الساكنة املتأثرة باملشاكل البيئية )تلوث الهواء، تلوث املياه(.

 قطاع التربية الوطنية .9

سجل قطاع التربية الوطنية نتائج مهمة بفضل الجهود املبذولة وذلك رغم التحديات الكبيرة املتعلقة بتحسين فعاليته 

ومردوديته الداخلية والخارجية وتعزيز مالئمة البرامج والتكوين مع املتطلبات الخارجية. وبالنظر إلى هذه التحديات، وضع 

لغرض إسنشاء  2030-2015للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤية استراتيجية جديدة للنظام التعليمي خالل الفترة املجلس األعلى 

التعليمية -مدرسة جديدة تعتمد على ثالثة أسس تتعلق باإلنصاف وتكافؤ الفرص )من أجل الحد من الفوارق االجتماعية

 اء بالفرد واملجتمع.والفوارق بين الجنسين...(، والجودة للجميع، واالرتق

 املرجعي  . جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار1.9

 جذاذة تقديمية 1.1.9

تتكلف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تنظيم وتطوير التعليم العمومي بمجاليه العام 

التدريس، واإلشراف على تصميم الكتب املدرسية، وتكوين هيأة  والتقني. وفي هذا اإلطار، تقوم الوزارة بوضع البرامج وطرق 

التدريس وهيأة اإلدارة. كما تشرف الوزارة على التعليم الخاص وتراقب هياكله وبرامجه وطرق تدريسه لتتماش ى مع التعليم 

 العمومي.

ة للتربية والتكوين )لكل جهة  أكاديميتها(، ومن أجل القيام بمهامها، تعتمد الوزارة على الهياكل املركزية، واألكاديميات الجهوي

 والنيابات الجهوية، ومجالس اإلدارة )تتألف من مدير املدرسة وموظف مناسب(.

موظف  283.312% من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي البالغ عددهم 39وهكذا، لم تتجاوز سنسبة النساء 

 .52امرأة 110.398أي حوالي  2014-2013خالل سنة 

ومع ذلك، تبقى تمثيلية املرأة في مواقع صنع القرار على املستوى املركزي والجهوي جد منخفضة حيث ال تتجاوز على التوالي 

 (.1% )انظر امللحق 4,2% و12,5

                                                 
أطر للدعم االداري، واالجتماعي  2.522أطر مشتركة، و 6.303مدرسات، و 100.116تتوزع موظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الشكل التالي:  52

 باحث في مراكز التكوين. أستاذ 82أطر للتأطير والمراقبة البيداغوجية و 115ه والتخطيط، وأطر للتوجي 118أطر للتسيير والمراقبة المالية، و 287والتعليمي، و
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ن. ويتعلق األمر وتعتبر الوزارة من بين أوائل الوزارات التي أسنشأت وحدة مخصصة لرصد القضايا املتعلقة باملساواة بين الجنسي

 2013داخل مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط. وخالل سنة  2009بالفريق الوطني إلدارة البعد النوعي الذي أسنش ئ سنة 

تم تعزيز كل األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بفريق جهوي إلدارة بعد النوع الجتماعي من أجل مأسسة املساواة بين 

كاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجميع فروعها الجهوية. ويشكل عدم تفعيل ومأسسة هذه الوحدات في الجنسين داخل األ

 الهياكل التنظيمية للوزارة عائقا كبيرا. 

كما أن الوزارة تساهم بشكل فعال في شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من أجل املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية 

ضمن برامج التكوين الخاصة بأطر االجتماعي شاركة في دورات التكوين والتوعية باملساواة بين الجنسين، وإدماج بعد النوعي )امل

 اإلدارة التربوية، ...(. 

 . اإلطار املرجعي2.1.9

نية ملحاربة األمية، ...( لقد تم تطوير اإلطار املؤسساتي )اسنشاء املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والوكالة الوط

، ...( وذلك من أجل احترام التزامات بالدنا فيما يخص املقتضيات الدولية في مجال حقوق 2011والقانوسني الوطني )دستور سنة 

اإلسنسان وخاصة تلك املتعلقة بحقوق النساء لولوج عادل  للتعليم )اإلعالن العالمي لحقوق اإلسنسان، والعهد الدولي الخاص 

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وأهداف األلفية للتنمية بالحق

  .53( واتفاقية عمل بكين...(1990واالعالن العالمي للتعليم للجميع )

ار مختلف آليات احترام حقوق اإلسنسان وفي نفس اإلطار، تساهم الوزارة بشكل فعال في تقارير مراقبة تنفيذ التزام املغرب في اط

خاصة تلك املتعلقة بتتبع خطةعمل بكين بتنسيق مع وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،  وكذا التقارير 

 بجنيف. 2014سبتمبر  4و 3الخاصة بتطبيق االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  التي تمت دراستها يومي 

 ذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. الجهود املب2.9

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.9

على الرغم من االنجازات الذي حققها نظام التعليم الوطني من حيث تحيين اإلطار القانوسني واملؤسساتي، وتعميم التمدرس، 

...، تزال منظومة القطاع التعليم تعاسني   )األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين( مركزيةوإسنشاء الهياكل املؤسساتية للحكامة الال 

من االختالالت املرتبطة بغياب التجاسنس وضعف التنسيق بين مختلف مكوناتها، وضعف فعاليتها، ومردوديتها الداخلية 

 والخارجية ومالئمة البرامج والتكوين مع متطلبات املحيط الخارجي.

ا منه بهذه الوضعية، بلور املجلس األعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي الرؤية االستراتيجية الجديدة لإلصالح التربوي ووعي

. وتهدف هذه الرؤية االستراتيجية إلى إسنشاء مدرسة جديدة تعتمد على األسس التالية : اإلنصاف 2030و 2015خالل فترة ما بين 

رافعة استراتيجية تؤكد على تكافؤ  18ع، واالرتقاء بالفرد واملجتمع. وتتكون هذه الرؤية من وتكافؤ الفرص، والجودة للجمي

سنة وكذا ألسرهم ولوجا عادال للخدمات التعليمية .ولقد تم  15و 6الفرص وتضمن لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 تطوير هذه الرافعات من خالل أربعة محاور، وهي:

درسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص: ويهدف هذا املحور إلى تعميم التعليم األولي اإلجباري وتخويل تمييز إيجابي لفائدة من أجل م -

 املدرسة القروية.

من أجل مدرسة ذات جودة للجميع : يهدف هذا املحور باألساس  إلى اعادة تجديد مهن التدريس والتكوين، وإعادة النظر في  -

 .ناهج الدراسية وتشجيع البحث العلميطرق التدريس ومراجعة امل

                                                 
 .من تقرير حول الميزانية النوع االجتماعي 2016من طبعة عام  2الذي يحدد الحق في الولوج للتعليم في المغرب، انظر الملحق  اإلطار المرجعيللمزيد من التفاصيل حول 

53
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من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد واملجتمع: ويهدف هذا املحور إلى تطوير الطلبة وإدماجهم الفعال في مجتمع املواطنة  -

 والديمقراطية.

افع التغيير املسجلة من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: يهدف هذا املحور إلى إقامة األسس الالزمة لتنفيذ فعال لرو  -

بالرؤية االستراتيجية. وفي هذا الصدد، تعتبر تعبئة املجتمع وتواجد ريادة ناجعة وكفاءات في مجال التدبير شرطان مهمان من 

 أجل تحقيق األهداف املحددة في إطار الرؤية جديدة.

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.9 

التربية الوطنية مجهودات كبيرة من أجل إدماج النوع االجتماعي في استراتيجيات عمله. وفي هذا الصدد، تدمج الرؤية يبذل قطاع 

االستراتيجية الجديدة إلصالح نظام التعليم الوطني مبدأ املساواة بين الجنسين في جميع املحاور والروافع ، وذلك مع التركيز على 

ية باملؤسسات التعليمية مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة للساكنة املستهدفة تطوير الجودة والتغطية املجال

)الداخليات، واملقاصف، واملراحيض، والنقل املدرس ي ...(، ووضع التدابير لضمان تكافؤ الفرص لولوج الفتيات واألطفال ذوي 

ت األمن، وتيسير الولوج إلى التعليم ومكافحة االنقطاع عن االحتياجات الخاصة واألطفال املعوزين ...، للتعليم، وتعزيز آليا

 الدراسة والهدر املدرس ي.

 وفي نفس السياق، تجدر اإلشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية قد نفذ عدة برامج في هذا االتجاه، والتي أدت إلى نتائج مشجعة.

 برنامج توسيع  العرض املدرس ي

ساس من توسيع العرض املدرس ي بالتعليم األساس ي وذلك من خالل إسنشاء املدارس مكن برنامج الخدمات املدرسية باأل  

الجماعية. ويتم تسيير هذه املدارس بالتعاون مع مختلف الفاعلين بالجماعة. وتتوفر هذه املدارس على مرافق السكن واألكل 

سنة، وإلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص،  15غاية والنقل املدرس ي. ويهدف البرنامج أيضا إلى تنفيذ مبدأ التعليم االجباري إلى 

 والتأهيلي. اإلعداديوتحسين معدالت التمدرس في الوسط القروي، وبالتالي محاربة الهدر املدرس ي خاصة بالتعليم الثانوي 

-2009مدرسة سنة  13مقابل  2015-2014مدرسة سنة  96ولقد بلغ عدد املدارس الجماعية  في التعليم االبتدائي العمومي 

2010. 

 برنامج الدعم االجتماعي

من أجل تشجيع التعليم وتحسين تمدرس األطفال املعوزين ومحاربة اإلقصاء، أعطى قطاع التربية الوطنية أهمية كبيرة للدعم 

 االجتماعي، وخاصة في الوسط القروي، ولفائدة للفتيات.

خليات، وببرامج املنح الدراسية وبمبادرة "مليون حقيبة مدرسية في هذا السياق، تم االهتمام بشكل كبير باملطاعم املدرسية والدا

 "، وكذا ببرنامج "تيسير"... وهكذا تم تسجيل انجازات مهمة في هذا اإلطار:

 1.246.765حوالي  2015-2014وبلغ عدد املستفيدين من املطاعم املدرسية في التعليم األساس ي العمومي بجميع مستوياته سنة 

تلميذا بالتعليم األساس ي العمومي بجميع  104.685م فتيات. أما عدد املستفيدين من الداخليات فقد بلغ % منه48تلميذا، 

طالبا خالل نفس  129.260% منهم فتيات. وفيما يخص عدد املستفيدين من املنح الدراسية، فقد وصل إلى 43مستوياته، 

مستفيدا بالوسط  69.542% منهم  فتيات( وإلى 43مستوياته )السنة على املستوى الوطني بالتعليم األساس ي العمومي بجميع 

% منهم 42,8، 2015-2014طفال سنة  60.140% منهم فتيات(. ووصل عدد املستفيدين من النقل املدرس ي إلى 42,5القروي ) 

 فتيات.

مليون منهم فتيات، أي  1,9مليون تلميذ سنويا من مبادرة "مليون حقيبة مدرسية"،  4استفاد حوالي  2010-2009ومنذ سنة 

 . % في املتوسط45,5حوالي 
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% منهم  فتيات، أي ما يعادل 45تلميذ،  812.000إلى حوالي  2015-2014ووصل عدد املستفيدين من برنامج "تيسير" خالل سنة 

.أسرة 494.000  

على املدى املتوسط  ملأسسة وفي نفس السياق، تم وضع برنامجين للشراكة من أجل تنفيذ مشاريع مخطط العمل االستراتيجي 

املساواة بين الجنسين في النظام التربوي ويتعلق األمر بمشروع دعم تنفيذ مخطط العمل االستراتيجي، على املدى املتوسط،  

ومشروع دعم  2016-2013ملأسسة املساواة بين الجنسين املمول في إطار برنامج الدعم القطاعي لالتحاد األوروبي وخالل الفترة 

بير املؤسسات التعليمية باملغرب بشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم األساس ي بالنسبة تد

 للفتيات والفتيان في النظام التربوي .

واة. ومن أهم وتصب جميع هذه التدابير واملشاريع والبرامج في التزامات قطاع التربية الوطنية في إطار الخطة الحكومية للمسا

 اإلنجازات في هذا السياق: 

 وضع االليات املكلفة باملساواة بين الجنسين داخل الوزارة على املستوى املركزي والجهوي؛ 

 تعزيز قدرات الفاعلين من أجل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة في جميع مستويات نظام التعليم؛ 

 وكذا الخطوط  2016و 2013م بمقاربة النوع االجتماعي خالل الفترة املمتدة بين وضع استراتيجية للتواصل تهت

 الرئيسية لهذه االستراتيجية؛

 صياغة واعداد أدوات التواصل تخص املساواة بين الجنسين في التعليم؛ 

 لتنفيذ البرامج التي تستهدف التعليم اإلجباري للجنسين معا؛ 

 تحسين البنية التحتية للمدارس؛ 

 ز برامج الدعم االجتماعي؛  تعزي 

 تعزيز قدرات الفاعلين التربويين في مجال املساواة بين الجنسين؛ 

   وضع تدابير من أجل تصحيح ضعف تمثيلية النساء في مناصب املسؤولية؛ 

   بلورة مذكرة وزارية لتشجيع النساء على التقدم للمشاركة في مناصب املسؤولية؛ 

  2015العنف في املدارس سنة إسنشاء املرصد الوطني ملحاربة. 

 . إعداد امليزانية وتقديم مؤشرات فاعلية أداء3.2.9

واملتعلقة بانطالقة املرحلة الثانية لالنخراط في  2014يونيو 12بتاريخ  06/2014استنادا لتوجهات ومقتضيات املنشور رقم 

ين القطاعات  الحكومية التي ستطبق القانون التنظيمي القانون التنظيمي لقانون املالية، تم اختيار قطاع التربية الوطنية من ب

ميزانية مقسمة إلى أربعة  2015لقانون املالية الجديد الذي سيقسم ميزانية القطاع إلى برامج. وهكذا، اعتمد القطاع خالل سنة 

الثانوي وما بعد الباكلوريا، وبرنامج سنة، وبرنامج التعليم  15برامج: برنامج اإلدارة والحكامة، وبرنامج اجبارية التعليم إلى غاية 

 التربية غير النظامية.

) بدون احتساب اإلعانات املقدمة  2015مليار درهم خالل سنة  45,78خصصت الدولة لقطاع التربية الوطنية ميزانية تقدر ب 

% من ميزانية القطاع 86,6ي أي حوال 2015مليار درهم سنة  39,7. وتقدر نفقات املوظفين بللوكالة الوطنية ملحاربة األمية(

 مليار درهم لفائدة  نفقات االستثمار. 2,17مليار درهم فقط لفائدة  نفقات املعدات والنفقات األخرى و 3,8مقابل 

 توزيع ميزانية االستثمار للقطاع حسب البرامج

الوطنية والتكوين املنهي )والتي تقدر ب % من ميزانية استثمار وزارة التربية 86,4تمثل حصة استثمار قطاع التربية الوطنية سنسبة 

مليار  1,35سنة، أي حوالي  15% مخصصة لبرنامج اجبارية التعليم إلى غاية 62,1مليار درهم( موزعة على الشكل التالي:  2,5
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اكلوريا درهم )مخصصة كلها تقريبا لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(، متبوعة ببرنامج التعليم الثانوي وما بعد الب

% منها مخصصة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(، وباإلدارة والحكامة 89,5مليون درهم ) 573,6%(، أي حوالي 26,4)

% منها مخصصة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(، وببرنامج التربية غير النظامية 93مليون درهم ) 209%( أي حوالي 9,6)

 ليون درهم.م 39%(، أي حوالي 1,8)

% من ميزانية االستثمار املخصصة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنفقات التجهيز، أي حوالي 91,7ويخصص أكثر من 

مليار درهم ويوزع الباقي بين إلدارة والحكامة عن طريق دفع مساهمة الوزارة في االتفاقات والشراكات، وإلعادة تأهيل 1,8

 صة دفع أقساط قرض صندوق التجهيز الجماعي. املؤسسات التعليمية وخا

% من ميزانية استثمار األكاديميات، تليها سوس 11,1تطوان تستحوذ على -ويبين التوزيع حسب الجهات أن أكاديمية طنجة

 %(. 9الحوز )حوالي -تاسنسيفت-% لكل منهما(، ومراكش10,2زعير )حوالي -زمور -سال-درعة والربط -ماسة

 ية األداء حسب النوع االجتماعيتحليل مؤشرات فاعل

يعتبر قطاع التربية الوطنية من بين القطاعات الوزارية األربعة املقترحة من أجل إعادة هيكلة ميزانياتها تماشيا مع مقتضيات 

عمله والتي  إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية. وفي هذا اإلطار، بلور القطاع دالئل مؤشرات فاعلية األداء تماشيا مع برامج

من تقرير البعد النوعي مقترحات لجندرة بعض املؤشرات املتعلقة  2تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. ويتضمن امللحق 

بمهام القطاع وتعزيز املساواة بين الجنسين وذلك تماشيا مع  مقتضيات إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية. كما تم بعث 

رية وتوجيهية سنويا لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تحدد امليزانية املخصصة لكل أكاديمية وتؤكد عدة رسائل تأطي

 .على ضرورة إدماج بعد النوع االجتماعي عند إعداد امليزانية
 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.9

سنة كما تؤكد ذلك  15و 6الذين تتراوح أعمارهم ما بين حقق املغرب في السنوات األخيرة تقدما كبيرا في مجال تمدرس األطفال 

املستويات املرتفعة لنسب التمدرس. وهكذا فإن الفوارق بين الفتيات واألوالد بالتعليم االبتدائي تبقى جد منخفضة )مؤشر 

والقاطنين باملناطق  ( ويتواجد عدد قليل من األطفال خارج النظام املدرس ي باستثناء األطفال املعوزين1التكافؤ يقترب من 

النائية. إال أن الفوارق بين الفتيات واألوالد وبين الوسطين الحضري والقروي تبقى جد مرتفعة خاصة بالنسبة للتعليم الثانوي 

 والتأهيلي. اإلعدادي

 تحسن ولوج الفتيات إلى مختلف مستويات التعليم

 اإلعداديتعليم األساس ي وخاصة في التعليم الثانوي سجلت سنسبة تمدرس الفتيات تقدما ملحوظا في جميع مستويات ال

 والتأهيلي، وذلك رغم االنخفاض الذي سجلته سنسب التمدرس خالل العامين املاضيين في التعليم االبتدائي.

فتاة  2.788.222وهكذا انتقل العدد اإلجمالي للفتيات املتمدرسات في جميع مستويات التعليم األساس ي العمومي والخاص من 

 %. 11,7مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب  2015-2014فتاة سنة  3.114.439إلى  2007-2006نة س
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 : نسبة الفتيات املسجالت في شعب التعليم الثانوي التأهيلي11مبيان 

 

ت، أي بمعدل ارتفاع خام % منهم فتيا43طفال،  743.330حوالي  2015-2014وصل عدد التالميذ بالتعليم األولي خالل سنة 

% عند 29,3% وإلى 43,1% عند الفتيات. وبالوسط القروي، وصل هذا املعدل إجماال إلى 56,6% إجماال و64,4للتمدرس يقدر ب

   الفتيات خالل نفس الفترة.

املستوى  % على99,1إلى  2015-2014سنة خالل السنة الدراسية  11و 6ووصلت سنسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 

% عند الفتيات خالل 98,4% وإلى 98,3وبالوسط القروي، وصل هذا املعدل إجماال إلى  .بالنسبة للفتيات %98,5الوطني و

 .2015-2014املوسم الدراس ي 

% عند 86,7% إجماال و90,4سنة  14إلى  12، بلغت سنسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ من اإلعداديوفيما يخص التعليم 

. وفي الوسط القروي، وصلت هاته النسبة إلى 2001-2000% على التوالي سنة 52,7%  و60,3مقابل  2015-2014ة الفتيات سن

 .2001-2000% على التوالي سنة 27,9% و37,5مقابل  2015-2014% عند الفتيات خالل 68,9% إجماال و75,1

إلى  2001-2000% سنة 37,2ا، حيث انتقلت من سنة تحسنا ملحوظ 17و 15وسجلت سنسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 

% 39,5%  لدى الفتيات. وفي الوسط القروي، وصلت هاته النسبة إلى 63,4% إلى 32,2إجماال، ومن  2015-2014% سنة 70,1

 .2015-2014% على التوالي خالل 29,4إجماال و

 ...غير أن مستويات الهدر املدرس ما تزال مرتفعة

لذي سجله نظام التربية والتكوين في مجال تعميم التمدرس، ال بد من اتخاذ إجراءات مالئمة من أجل رغم التقدم امللموس ا

إبقاء التالميذ داخل النظام التربوي خاصة أن معدالت االنقطاع عن الدراسة الزالت مرتفعة. وفي هذا الصدد، جعلت الرؤية 

 من معدالت االنقطاع عن الدراسة من بين أولوياتها.االستراتيجية الجديدة إلصالح نظام التعليم الوطني الحد 

إلى  2009-2008% سنة 3,3ولقد سجل معدل االنقطاع عن الدراسة في التعليم االبتدائي انخفاضا تدريجيا حيث انتقل من 

ليم الثانوي %(. وسجل معدل االنقطاع عن الدراسة في التع4، ويبقى هذا املعدل مرتفعا  لدى الفتيات )2015-2014%  سنة 2,9

. وبخصوص معدل 2015-2014% سنة 10,4إلى  2013-2012% عند الفتيات سنة 7,6ارتفاعا، حيث انتقل من  اإلعدادي

 2011-2010 موسمي االنقطاع عن الدراسة في التعليم الثانوي التأهيلي لدى الفتيات،  فقد عرف انخفاضا طفيفا ما بين

 . %9,6% إلى 9,9حيث انتقل من  ،2015-2014و
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 تحسن في معدل النجاح لدى الفتيات

% في التعليم 88%  إلى 86,3حيث انتقل من  ،خالل السنوات األربع األخيرة مستمراعرف معدل النجاح لدى الفتيات تحسنا 

-2009 % في الثانوي التأهيلي  خالل الفترة ما بين 74,2% إلى  73، ومن  اإلعدادي% في الثانوي 79,1% إلى 76,8االبتدائي، ومن 

. ولقد تم تسجيل هذا التفوق الدراس ي للفتيات مقارنة مع الفتيان بالرغم من العراقيل التي تواجهها 2014-2013و 2010

 الفتيات عند ولوجهن للمدرسة.

 تطور مؤشرات التكافؤ بين الجنسين

سنة  0,84طني حيث انتقل من عرف مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم االبتدائي العمومي تطورا مهما على املستوى الو 

نقاط مئوية مما  6، أي بارتفاع يقدر ب2015ٍ-2014ولد ممدرس( سنة  100فتاة ممدرسة مقابل  90) 0,90إلى  2000-2001

إلى  2001 -2000سنة  0,76يؤكد مساواة فرص الولوج للتعليم بين الفتيات والفتيان. وبالوسط القروي، انتقل هذا املؤشر من 

 نقطة مئوية. 13أي بارتفاع يقدر ب  ولد ممدرس( 100فتاة ممدرسة مقابل  89) 2015-2014سنة  0,89

، مسجال بذلك 0,81إلى  0,75العمومي من  اإلعداديوخالل نفس الفترة، انتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي 

-2014سنة  0,64إلى  2001 -2000سنة  0,42من نقاط مئوية. في حين انتقل هذا املؤشر بالوسط القروي  6ارتفاعا يقدر ب

 نقطة مئوية. 22ـأي بارتفاع يقدر ب ،2015

 2015-2014سنة  0,92إلى  2001-2000سنة  0,85وانتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي من 

إلى  2001 -2000سنة  0,48شر بالوسط القروي من نقاط مئوية. وانتقل هذا املؤ  7على املستوى الوطني، أي بارتفاع يقدرب

 نقطة مئوية. 20مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب 2015-2014سنة  0,68

 تطور مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب املستويات على املستوى الوطني: 12مبيان 
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  حاربة األميةمل الوطنية الوكالة.10

تؤثر  ، حيثمن حقوق اإلسنسان وعامال مهما  لتحقيق التنمية االجتماعية والبشرية اأساسي ايعتبر تعلم القراءة والكتابة حق

ة مثل األمية بشكل كبير على مستويات الدخل، وتساهم في رفع سنسبة الفقر والتهميش االجتماعي كما أنها تولد املشاكل االجتماعي

حاربة األمية ملالعنف. وإدراكا منه لخطورة هذه اآلفة، يبذل املغرب مجهودات كبيرة للقضاء على األمية، مع إعطاء أهمية خاصة 

 لدى الشباب والنساء القرويات.

 املرجعي  طار . جذاذة تقديمية للوزارة واإل 1.10

 . جذاذة  تقديمية1.1.10

، في إعداد برامج 09-38ة ملحاربة األمية التابعة للوزراء األولى، ووفقا لظهير إحداثها رقم تتجلى املهام الرئيسية للوكالة الوطني

القضاء عليها كليا، والبحث عن مصادر تمويل برامجها وتوجيه  أجلمحاربة األمية من  إلىعمل وفقا لتوجهات الحكومة تهدف 

ك تماشيا مع لات املعنية ومختلف الفاعلين غير الحكومية وذوتنسيق األسنشطة في مجال محاربة األمية املنجزة من طرف االدار 

الوكالة. وتساهم الوكالة أيضا في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات املتعلقة  إدارةخطة العمل التي يعتمدها مجلس 

حصاء ...( وتطوير وتعزيز بمحاربة األمية، وتقديم الخدمات في مجال محو األمية )التكوين، وتصميم وإنتاج املناهج وأدوات اإل 

 الشراكات في مجال تعلم القراءة والكتابة مع اإلدارات واملؤسسات العامة والخاصة واملنظمات غير الحكومية.

% منهم سنساء، اثنان منهم رؤساء أقسام، واثنان منهم مكلفين 50موظفا،  37ويشتغل بالوكالة الوطنية ملحاربة األمية حوالي 

 قطب. بقطاع، وواحدة رئيسة

البعد االجتماعي في خطط عمل الوكالة، تتوفر هذه األخيرة على نقطة ارتكاز خاصة بالنوع االجتماعي  إدماجوفي مجال تتبع 

تتكلف بالقضايا املتعلقة بتعزيز املساواة بين الجنسين وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية األخرى والفاعلين في مجال املساواة 

 (.1مللحق بين الجنسين )انظر ا

 املرجعي  طار . اإل 2.1.10 

 إلى. إضافة اأساسي اتمثل األمية عقبة رئيسية أمام التمتع الفعلي بحقوق اإلسنسان، مما يجعل الحق في تعلم القراءة والكتابة حق

لقراءة والكتابة (، تؤكد العديد من االتفاقيات واملواثيق على حق كل شخص في تعلم ا26اإلعالن العالمي لحقوق اإلسنسان )املادة 

دون تمييز )العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

-2003والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ...(. وعالوة على ذلك، يؤكد اإلعالن املئوي لألمم املتحدة )

 أن حق تعلم القراءة والكتابة حق أساس ي من حقوق اإلسنسان.( على 2012

من الدستور  31ونظرا لضرورة التزام املغرب باالتفاقيات التي وقعها في مجال احترام الحق في تعلم القراءة والكتابة، تشجع املادة 

 ....54ليةجودة عاالولوج وذو  ( على حق مساواة املواطنات واملواطنين في تعليم حديث، وسهل2011)

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تراعي بعد النوع االجتماعي2.10

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.10

وذلك إلعطاء دفعة قوية لبرامج محو األمية. وتتمحور  2020-2014، خريطة طريق ملحو األمية 2014اعتمد املغرب، منذ سنة 

الحكامة -3االستهداف وجودة برامج محو األمية؛ -2التخطيط والتمويل؛ -1مجاالت للتدخل وهي:  هذه االستراتيجية حول سبعة

 االتصال والتعبئة واملناصرة.  -7الدراسات، والبحوث، واالبتكار و-6الشراكة والتعاون؛ -5دعم القدرات؛  -4والرصد والتقييم؛ 

 

                                                 
  54 2014تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة ل 2 ملحقال صيل يمكن االطالع علىللمزيد من التفا 
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امج تأخذ بعين االعتبار خصوصيات املجموعات املستهدفة. فيما يلي ووفقا ملحاور هذه االستراتيجية، تم وضع مجموعة من البر 

 أهم إنجازات هذه البرامج:

 برنامج محواألمية

ـ موزعة بين برنامج الجمعيات ب ،2014-2013شخص سنة   616.410 إلى  55وصل عدد املستفيدين من برامج محو األمية

كذا %( و 48,9مستفيد ) 301.187والقطاعات الحكومية بـ  ،% من مجموع املستفيدين47,1مستفيد، أي حوالي  290.398

% من املستفيدات 45أن  إلىمع االشارة  % من مجموع املستفيدين88,2مستفيد(. وتمثل النساء أكثر من  1.570املقاوالت )

منها  7.295مركز ملحو األمية،  13.849مدرب في  14.310تنحدرن من الوسط القروي. وقد تم تأطير هذه البرامج من طرف 

 8,1 إلى 2014غاية سنة  إلى 2000للمستفيدين من برنامج محواألمية منذ سنة  جماليبالوسط القروي. وهكذا، وصل العدد اإل 

 مليون شخص. 

% 11,6درعة )-ماسة-الجهات التي تعرف أعلى سنسب من األمية. ويتعلق األمر بجهة سوسبسجل أكبر عدد من املستفيدين  وقد

أزالل والجهة -%( وجهة تادلة9,2الحوز )-تاسنسيفت -%( وجهة مراكش9,4تافياللت )-فيدين(، تليها جهة مكناسمن مجموع املست

 % لكل واحدة( .7,6الشرقية )

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.10

، وضعت هذه 2014-2013األمية، خالل الفترة  تشجيع إدراج البعد االجتماعي في خطط عمل الوكالة الوطنية ملحاربة أجلمن 

املساواة  أجلالخطة الحكومية من  إطاراألمية وذلك في  مقاربة النوع االجتماعي واملواطنة في برامج محو دماجاألخيرة مشروعا إل 

ربة النوع االجتماعي تصميم وتطوير مواد تربوية متعلقة بمقا إلىبدعم مالي من وكالة التعاون األملاسني . ويهدف هذا املشروع 

واملواطنة، ودعم قدرات موظفي الوكالة في مجال مقاربة النوع االجتماعي وكذا املسؤولين الجهويين واملحليين واألشخاص الذين 

 األمية. يشتغلون في مجال محو

الة بعدة إجراءات للحد وفي نفس السياق، ونظرا للنسب الكبيرة التي تسجلها معدالت األمية لدى النساء القرويات، قامت الوك

االحتياجات الخاصة للمرأة القروية في مجاالت  إدماجمن هذه اآلفة تتمثل في مراجعة املناهج والكتب املدرسية مع مراعاة 

التعليم والصحة واملواطنة وتطوير األسنشطة املدرة للدخل )تربية النحل، وزراعة الحمضيات والزيتون ...( وكذا وضع برامج ما 

 األمية للحفاظ على املهارات املكتسبة خالل دورات القراءة والكتابة. بعد محو

، تقوم الوكالة بانتظام بمقارنة بين عدد النساء األميات وعدد النساء نظم املعلوماتالبعد االجتماعي في  إدماجونظرا ألهمية 

 أجلفي تنفيذ الخطة الحكومية من اشر وفي نفس السياق، تساهم الوكالة بشكل مب األمية. اللواتي استفدن من برامج محو

 املساواة بين الجنسين.

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانيات وتقديم 3.2.10

مليون درهم منها من امليزانية العامة  130,71) 2015مليون درهم سنة  179,71بلغت ميزانية الوكالة الوطنية ملحاربة األمية حوالي 

وتمثل نفقات استثمار الوكالة الوطنية ملحاربة األمية أكثر من  كل دعم ميزاناتي من القطاعات(.مليون درهم على ش 49للدولة و

 مليون درهم. 129,1% من ميزانية استثمار وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي، أي حوالي 5

 حسب النوع االجتماعيمؤشرات فاعلية األداءتحليل 

النوع االجتماعي على مستوى مؤشرات األداء املتعلقة بالبرامج الرئيسية التي  إدماجحول  مجموعة من املقترحات 2يشمل امللحق 

 تنفذها الوكالة الوطنية ملحاربة األمية.

 

                                                 
 .المقاوالت وبرنامج الجمعيات وبرنامج العمومية القطاعات وبرنامج العام البرنامج 55
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 . تحليل أهم مؤشرات النتائج املتعلقة بالقطاع3.10

محاربة األمية باملغرب  أجلن من مكنت املجهودات املبذولة من طرف الوكالة الوطنية ملحاربة األمية بشراكة مع مختلف الفاعلي

 سنوات فما فوق.  10من تسجيل تراجع سنسبي ملعدل األمية لدى البالغين 

 %43مقابل  %32، بلغ معدل األمية على الصعيد الوطني 2014فحسب النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

وتعاسني املناطق القروية من انتشار أكبر لهذه اآلفة بمعدل يناهز  سنوات. 10نقطة مئوية خالل  11، أي بتراجع بـ 2004سنة 

  في الوسط الحضري.  %22,2مقابل  47,7%

% 22,1% مقابل 41,9كما تعاسني النساء من هذه اآلفة أكثر من الرجال، حيث بلغ معدل األمية عند النساء على الصعيد الوطني 

 عند الرجال. 

 سنوات فما فوق حسب الجنس 10: تطور معدل األمية لدى البالغين 13مبيان 

 

 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر11

التعليم حق أساس ي مدرج في العديد من نصوص الدستور. وقد بدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من املجهودات 

 الطلبة من ولوج تكوين مرن قابل للتكيف وذو جودة عالية. الرامية إلى تمكين الطالبات و 

 . جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار املرجعي1.11

 . جذاذة  تقديمية  للوزارة1.1.11

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بوضع وتفعيل السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي الجامعي 

. وتتجلى املهام الرئيسية لهاته الوزارة في وضع نظام تعليمي جامعي وطني مع السهر على تنفيذه وإصالحه وتشجيع والبحث العلمي

ليات آالبحث العلمي التطبيقي واألساس ي وإقامة تعاون ثقافي ثنائي ودولي ووضع برامج عمل لتطوير التعليم العالي الجامعي و 

التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر كذلك بالتخطيط والتنسيق وتقييم األسنشطة لتتبع وتقييم هذه البرامج. وتقوم وزارة 

املتعلقة بتكوين األطر وذلك بتعاون مع مؤسسات التعليم العالي باستثناء املهام املسندة إلى وزارة التربية الوطنية.تقوم الوزارة 

رد البشرية وذلك باقتراحات ورؤى في مجال إدارة املوارد البشرية بدور مهم ضمن الشبكة املشتركة بين الوزارات لتسيير املوا

 وتحسين أدائهم املنهي.

 امرأة موزعة كالتالي: 72، بلغ عدد النساء في مناصب املسؤولية 2015وتجدر اإلشارة إلى أنه في سنة 

 35  حث العلمي، مديرتان ورئيسات والب لدى وزير التعليم العاليمسؤولة ضمن اإلدارة العامة، من ضمنهم وزيرة منتدبة

 % من مجموع رؤساء املصالح (. 38رئيسة مصلحة ) 27% من مجموع رؤساء األقسام( و 25ستة أقسام ) 
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 37  : 17كاتبة عامة و 11مديرات مدارس ومؤسسات التكوين،  4سنساء عمداء،  5مسؤولة ضمن القيادات في الجامعات 

 ممثالت ومساعدات في الجامعات.

 طار املرجعي . اإل 2.1.11

ضمان العدالة واملساواة في الولوج إلى التعليم العالي، انضم املغرب إلى العديد من االتفاقيات الدولية والوطنية املتعلقة  أجلمن 

( والعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية 26اإلعالن العالمي لحقوق اإلسنسان )املادة  :بحقوق اإلسنسان. ومن أهم االتفاقيات

( واإلتفاقية الدولية للقضاء علي 10( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )املادة 13االجتماعية والثقافية )املادة و 

( وكذا أهداف األلفية للتنمية... وعلى الصعيد الوطني، ركز الدستور املغربي على املساواة 5جميع أشكال التمييز العنصري)املادة 

 .ى الحقوق األساسية خاصة املتعلقة بالتعليم الحديث ذي الجودة العاليةفي الحصول عل

 . الجهود املبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي الفوارق بين الجنسين2.11

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.11

بتنفيذ املشاريع الواردة ضمن استراتيجية القطاع  2015-2014قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر خالل 

. وتطمح هذه اإلستراتيجية إلى رفع التحديات املتعلقة بالتكوين والبحث العلمي والحكامة 2016إلى  2013للفترة املمتدة من سنة 

جهة، ومن جهة أخرى متطلبات وبجودة التعليم، باإلضافة إلى مواكبة الحاجيات االجتماعية الناتجة عن تطور النظام التربوي من 

 تحقيق التنمية االقتصادية التي من شأنها مواكبة سياسة االنفتاح املعتمدة من طرف املغرب.

من خالل العديد من املشاريع واإلجراءات التي تهدف إلى  2016-2013وقد اعتمد بعد النوع االجتماعي عند وضع استراتيجية 

 لضمان نفس فرص النجاح والشغل. ويتعلق األمر باإلجراءات التالية :تقديم نفس الظروف للطالبات والطلبة 

  مدرسة تكوين ؛  397جامعة و 24تعزيز البنية التحتية لالستقبال:  يشمل التعليم العالي في املغرب بكل مكوناته 

  2015-2014في  430.868رفع القدرة االستيعابية ملؤسسات التعليم العالي الجامعي لتبلغ  . 

 2014وتنويع العرض التربوي:تمت متابعة الجهود لتنويع التكوين في التعليم العالي. وتتجلى أهم اإلنجازات خالل  تحسين- 

 في: 2015

 ( ؛2015مقعدا في  3.679زيادة عدد األماكن في املسابقة الوطنية املشتركة لولوج كليات الهندسة) 

 لشغل واملشاريع الكبرى من موارد بشرية مؤهلة تحسين وتنويع العرض التربوي ومواكبته الحتياجات سوق ا

بشأن تطوير التكوين والخدمات  2020-2014)وقعت الدولة والقطاع الخاص عقد تطبيق للفترة 

لتكوين موارد بشرية مؤهلة في ميدان  2020-2014سياحة للفترة  –اللوجستيكية وتوقيع عقد موارد بشرية 

 السياحة؛

  خالل الولوج إلى املدارس العليا الوطنية للتعليم التقني، املدرسة املركزية تعزيز العرض التربوي وذلك من

للدار البيضاء، واملدرسة العليا في الهندسة الطبية عن طريق املباراة الوطنية املشتركة للولوج إلى املدارس 

 الكبرى للمهندسين؛

 تعليم العالي والبحث العلمي تكوين األطر بمجهودات تطوير األعمال االجتماعية لفائدة الطالبات والطلبة : قامت وزارة ال

 كبيرة لتسهيل ظروف التعليم والتكوين في جميع أنحاء اململكة، وذلك من خالل :
 

  طالب سنة  242.039حيث مرت من  ،ملنحات التعليم العالي للطالب والطالبات جماليالزيادة في العدد اإل

 %.17,5بزيادة ، أي 2015-2014سنة  284.512إلى  2013-2014
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  1,65إلى  2013مليون درهم في   1,24حيث ارتفعت من  2015% في امليزانية العامة للمنح سنة 34الزيادة بـ 

 .2015مليون درهم في 
 

  2015-2014تطور خدمات املطاعم واإلقامة للطلبة : ازدادت القدرة االستيعابية للمساكن الجامعية سنة ،

، مما أدى إلى ارتفاع معدل 2015-2014سرير في  48.300إلى  2013ي سرير ف 44.000حيث ارتفعت من 

إلى  2014-2013سنة  14. وارتفع عدد املطاعم الجامعية من 2014-2013% سنة 55% بدال من 60اإلقامة إلى 

 وجبة على التوالي. 57.000إلى  49.000وتزايد عدد الوجبات املقدمة يوميا من  2015-2014مطعم سنة  16
 

 .  األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.11

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ببذل جل جهودها لتفعيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" وفي هذا 

ت املتخذة، واإلهتمام بإسنشاء خلية النطاق، قامت بتطوير وإرساء قواعد املساواة وإعداد اإلحصائيات والتقارير حول اإلجراءا

مركزية تقوم بالتنسيق والتقييم وكذا متابعة وضعية املرأة في هذا القطاع )املوظفات والطالبات( بهدف وضع خاليا فرعية تابعة 

 للخلية املركزية بمختلف الجامعات.

 . إعداد امليزانيات ومؤشرات النجاعة3.2.11
  

% من امليزانية العامة للدولة. أما ميزانية 4,67مليار درهم، أي ما يمثل 9,02  ،  2015رة لسنة ة للوزاجماليبلغت امليزانية اإل 

مليار درهم لتغطي  8,2% من مجموع ميزانية الوزارة. وبلغت ميزانية التسيير  8,86مليون درهم أي  800االستثمار فقد وصلت لـ 

% من مجموع ميزانية 59,67%  من مجموع ميزانية التسيير و65,47وظفين % من مجموع ميزانية الوزارة. وتمثل ميزانية امل91,14

 الوزارة.

مليار درهم، وهي مقسمة بين اإلعانات املوجهة لتعزيز  2,84وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية التسيير لوزارة خارج األجور تصل إلى 

%(، وكذا ميزانية 30,36العمل لحاملي الشهادات )%(، واإلعانات املخصصة لتحسين فرص 60,5الخدمات االجتماعية للطالب )

%( وكذا ميزانية تسيير اإلدارة العامة، خاصة مؤسسة محمد السادس، 2,8تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار )

 ودعم املنظمات الوطنية والدولية. 

منها موجهة لتحسين العرض التربوي في التعليم العالي % 82,43، فإن 2015وفيما يتعلق بتوزيع قروض ميزانية االستثمار لسنة 

%(. أما بالنسبة 25%(، وإسنشاء مؤسسات جديدة)55,49وخاصة فيما يخص تطوير الطاقة االستيعابية للمؤسسات الجامعية )

% 8الستثمار. وتبقى ة لجمالي% من امليزانية اإل 7,6مليزانية تطوير منظومة البحث واالبتكار العلمي والتكنولوجي، فال تمثل سوى 

 % من نفس امليزانية لإلدارة املركزية.2,5من ميزانية االستثمار مرصودة لتعزيز وتطوير الخدمات االجتماعية للطالب و

بخصوص تتبع امليزانية، تجدر اإلشارة إلى أنها الزالت ال تشمل بعد النوع  2015أما بالنسبة ملؤشرات النجاعة للوزارة لسنة 

 .للتقرير مقترحات لبعض مؤشرات النجاعة  التي تتضمن النوع االجتماعي 2تضمن املرفق االجتماعي. وي

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.11

 % بالنسبة لإلناث.20، مع سنسبة 2015% سنة 26وصل املعدل العام للتمدرس في التعليم العالي 

 تطور عدد الطلبة   

% في بعض املؤسسات. 50جنسين في قطاع التعليم العالي وتتجاوز معدل اإلناث فيما يخص التكوين، تم تحقيق املساواة بين ال

. وقد 2014-2013سنة  665.991طالبا باملقارنة مع  745.843 2015-2014لطلبة التعليم العالي سنة  جماليوهكذا، بلغ العدد اإل 

%.. 11,9، أي بزيادة قدرها 2015-2014خالل سنة  360.845إلى  2014-2013خالل املوسم  322.525انتقل عدد االناث من 

% بالنسبة ملؤسسات تكوين األطر 9,35لطالب التعليم العالي مقابل  جمالي% من العدد اإل 90,6وتستقطب املؤسسات الجامعية 

 %(.55ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. ويبلغ معدل التمثيل أعلى مستوياته بمؤسسات تكوين األطر)
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سنة  214.944لبة الجدد املسجلين في مختلف مؤسسات التعليم العالي )بجميع مكوناته(، فقد وصل إلى وفيما يتعلق بعدد الط

% من مجموع اإلناث املسجالت. ويتجاوز 3,42%. وال يساهم القطاع الخاص سوى بـ 48,09مع معدل لإلناث يبلغ  2014-2015

 % داخل مؤسسات تكوين األطر.50معدل اإلناث 

 ـنعدد الخريجيـــــ

خريج. وبلغ عدد الخريجين اإلناث  69.943إلى  2014-2013وصل عدد الخريجين ما بعد شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 

 للخريجين. جمالي% من العدد اإل 47، وهو ما يمثل32.950

 اإلشراف التربوي واإلداري 

أستاذ ) بما في ذلك النساء اللواتي  12.818ما يناهز  2015-2014بلغ عدد األساتذة العاملين في التعليم العالي الجامعي برسم سنة 

طالبا لكل  58%(. وبلغت سنسبة التأطير البيداغوجي داخل مؤسسات التعليم العالي الجامعي، على املستوى الوطني، 26يمثلن 

% من مجموع 41النساء  . وتمثل2015-2014إداريا )بما في ذلك الجامعات( سنة  9.876أستاذ. وقد بلغ عدد املوظفين اإلداريين 

 طالبا لكل إداري في املتوسط. 75,5الجهاز اإلداري بأكمله. كما بلغت سنسبة التأطير اإلداري 

 . قطاع التكوين املنهي12

يحرص قطاع التكوين املنهي على تثمين التكوين املنهي وزيادة قدرة استقبال مراكز التكوين وذلك من أجل جعل التكوين املنهي 

ة لتطوير الكفاءات الشخصية التي من شأنها أن تلبي متطلبات التنافسية االقتصادية بوجه عام واحتياجات وسيلة فعال

املقاوالت وسوق العمل على وجه الخصوص. إال أن هذه األهداف ال يمكن تحقيقها مراعاة االحتياجات املختلفة ملكونات 

 جتماعي في استراتيجية خطة العمل إلدارة التكوين املنهي.الطبقات املستهدفة. ومن هنا تظهر أهمية إدراج البعد اال 

 . تقديم القطاع واإلطار املرجعي 1.12

 . جذاذة تقديمية1.1.12

تشمل وظائف قطاع التكوين املنهي خاصة إنجاز دراسات على املستوى الوطني والجهوي والقطاعي وذلك لتحديد الحاجيات 

نهي وتحريك الوسائل الضرورية لتحقيقها وكذلك تطوير التكوين املنهي في األوساط املهنية اآلنية واملستقبلية في مجال التكوين امل

عن طريق التكوين أثناء العمل والتكوين بالتدرج املنهي والتكوين بالتمرس املنهي. وتتكلف اإلدارة املكلفة بالتكوين املنهي كذلك 

ادية ومراقبة جودة خدمات مختلف املتدخلين في القطاع والتقييم بإعداد خريطة التكوين املنهي وفق الحاجيات السوسيواقتص

 الدوري لعمل وأداء الجهاز الوطني للتكوين املنهي...
 

منهم سنساء مقابل  %40موظف  332، على 2014ومن أجل النجاح في تنفيذ هذه املهام، تتوفر إدارة التكوين املنهي، خالل سنة 

 .2014خالل  31,9%سؤولية مقابل من مناصب امل %31. وتشغل النساء %41
 

، تتكلف وحدة النوع االجتماعي التابعة لقسم التعاون والشراكة املرتبطة بالكتابة العامة بتتبع مأسسة 2013وابتداء من سنة 

سنشطة املساواة واملناصفة للنوع االجتماعي في منظومة التكوين املنهي، وذلك عن طريق إنجاز وتتبع مخططات عمل سنوية تدرج األ

 (.1الالزمة لتعزيز املساواة بين الجنسين وذلك وفق استراتيجية العمل اإلجمالية لإلدارة )انظر امللحق 

 . اإلطار املرجعي 2.1.12

وفقا ملنظمة العمل الدولية، يعتبر التكوين املنهي حقا يسمح باالنتقال من وضعية عامل بدون أجر أو أجر ضعيف إلى وضعية 

بعمل الئق. ويشكل هذا االنتقال بالنسبة للنساء تقدما هاما من حيث الحرية وتقرير املصير واالستقاللية عامل مأجور يتمتع 

االقتصادية. فباإلضافة إلى اتفاقيات املنظمة العاملية للشغل، فرض حق الولوج باملساواة إلى التكوين املنهي من طرف آليات أخرى 

لعالمي لحقوق اإلسنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وخطة الحترام حقوق اإلسنسان من بينها اإلعالن ا

 عمل بكين...
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وعلى الصعيد الوطني، وباعتباره عضوا في هذه اآلليات، يبذل املغرب مجهودات كبيرة لتعزيز إطاره املؤسساتي والقانوسني 

 . 56ي لجميع مكونات الساكنة كيفما كان جنسها أو مقر إقامتهاوالتنظيمي وذلك بوضع استراتيجيات لتعميم الولوج للتكوين املنه

وفيما يتعلق بتتبع تفعيل هذه االلتزامات، ساهمت اإلدارة الوصية في إعداد مجموعة من التقارير الوطنية وخاصة التقرير 

  .ثقافيةالوطني الرابع الخاص بتتبع تفعيل العهد الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال

 . املجهودات املبذولة لتنفيذ السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي 2.12

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.12

. وتجدر 2021على االستراتيجية الوطنية الجديدة للتكوين املنهي في أفق  2015يوليوز من سنة  29صادق مجلس الحكومة في يوم 

من  31ذه االستراتيجية تمثل استجابة لدستورية الحق في ولوج املواطنين واملواطنات إلى التكوين املنهي )املادة اإلشارة إلى أن ه

 -2015الدستور( وهي تتوافق كذلك مع التوجهات والدعامات التي تقوم عليها الرؤية االستراتيجية إلصالح التمدرس خالل الفترة 

2030. 
 

حقيق األهداف املرجوة يعتمد على نهج تعاقدي في إطار عقد برنامج ما بين الدولة ومختلف إن تنفيذ هذه االستراتيجية وت

الشركاء والفاعلين العموميين والخواص في مجال التكوين. ويحدد هذا العقد األهداف املسطرة والوسائل الواجب تسخيرها 

للحكامة وتنسيق سياسة التكوين املنهي من شأنها  ويشكل بذلك أداة. وأساليب التقييم وآليات التخطيط والتتبع واملراقبة

 التخفيف من التكاليف وتسهيل وترشيد املوارد املعبأة وتحسين القدرة االستيعابية ملؤسسات التكوين.

 . األخذ بعين االعتبار للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.12

راكة مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية: عنصر النوع بشمشروع إصالح التعليم من خالل النهج القائم على الكفاءة

 .57االجتماعي

 في: 2013تتجلى أهم إنجازات املشروع منذ بدايته سنة 

 تم إحداث ودعم هذه الوحدة من طرف موظفين "نقاط ارتكاز" تم تعيينهم للقيام  :مأسسة وحدة تسيير النوع االجتماعي

 وين املنهي وهذه الوحدة.بمهمة الربط بين مختلف فروع إدارة التك

 190: تم تنظيم عشر دورات تدريبية في مجال التحليل والتقييم حسب النوع االجتماعي لصالح وضع وتنفيذ برنامج تكوين 

فردا من فريق وحدة تيسير النوع االجتماعي واألفراد من املوارد البديلة وموظفي إدارة التكوين املنهي والفاعلين في التكوين 

 ن في مشروع إصالح التعليم من خالل النهج القائم على الكفاءة.املشاركي

 تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص إطالق دراسة نوعية حول املساواة واملناصفة للنوع االجتماعي في قطاع التكوين املنهي :

ير املؤسساتية للتصدي التمييز ومعوقات ولوج الذكور واإلناث إلى مجموع شعب التكوين املنهي وذلك من أجل تحديد التداب

الصيد البحري وقطاع  لها. وتشمل الدراسة أربع قطاعات مختصة في التدريب. ويتعلق األمر بقطاع الفالحة وقطاع

السياحة واملكتب الوطني للتكوين املنهي وإسنعاش الشغل. وقد تم إطالق عروض الترشيحات الخاصة بهذه الدراسة في 

 .2015يونيو

 تستند املنهجية عايير وقيم املساواة واملناصفة للنوع االجتماعي في منظومة التكوين املنهيوضع دليل مرجعي حول م :

املتبعة إلنجاز هذا الدليل املرجعي على املقاربة التشاركية بإشرا  جميع املتدخلين في مجال التكوين املنهي وذلك من أجل 

                                                 
 .2014ر حول النوع االجتماعي لسنة من التقري 2الملحق أنظر الذي يحدد الولوج للتكوين المهني،  المرجعي اإلطارللمزيد من التفاصيل المتعلقة ب -56
االندماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في إلى  يعتمد هذا المشروع على البرنامج االستراتيجي متوسط األمد لمأسسة المساواة والمناصفة للنوع االجتماعي ويهدف -57

إلى  ومنصف ما بين النساء والرجالو لمهني للتخفيف من الالمساواة وضمان ولوج متساومشاريع قطاعات الشغل والتكوين ا مختلف مراحل السياسات التخطيطية وبرامج

 مصالح الحماية االجتماعية.الالتكوين المهني وإلى  سوق الشغل
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ع االجتماعي بصفة منهجية في االستراتيجيات والبرامج واملشاريع تطوير اآلليات املالئمة والتي ستمكن من إدماج مقاربة النو 

 التي تهدف إلى تطوير قطاع التكوين املنهي.
 

وتشكل اإلجراءات املتخذة في إطار مشروع إصالح التعليم من خالل النهج القائم على الكفاءة جوابا على االلتزامات التي تعهدت 

 ة الحكومية للمساواة من حيث مأسسة املساواة بين الجنسين في استراتيجية عمل اإلدارة.بها إدارة التكوين املنهي في إطار الخط
 

أما فيما يخص وضع البرامج الخاصة للنساء في وضعية صعبة، تعمل إدارة التكوين املنهي على مواصلة الجهود املبذولة في مجال 

 تهييئ فضاءات مناسبة الستقبال هذه الفئة من املستفيدات.
 

 . إعداد امليزانيات وتقديم مؤشرات فاعلية األداء3.2.12
 

تعتبر إدارة التكوين املنهي واحدة من القطاعات املختارة )الدفعة الثانية( لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون 

 .2015املالية برسم سنة 
 

 تحليل ميزانية قطاع التكوين املنهي
 

مليون درهم  1235,7، خصصت منها 2015مليون درهم برسم سنة  403,21ميزانية قدرها استفاد قطاع التكوين املنهي من 

مليون درهم، أي نفس الغالف املخصص  177لنفقات التسيير. وبلغ الغالف املالي املوجه لتمويل املعدات والنفقات املتنوعة 

% مقارنة مع سنة 2٫8بزيادة   مليون درهم، 167,5غت . أما ميزانية االستثمار املخصصة لقطاع التكوين املنهي، فقد بل2014لسنة 

2014. 

مليون درهم، خاصة  72,45وحسب مكونات القطاع، استفاد املكتب الوطني للتكوين املنهي وإسنعاش الشغل من ميزانية قدرها 

مليون درهم.  20قدره بتمويل املعدات والنفقات املتنوعة، فيما استفادت املدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة من غالف 

ماليين  10للمغرب، تم تخصيص أغلفة مالية مهمة ملعهد مهن الطيران ) وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار مواكبة املهن الجديدة

 مليون درهم(. 30درهم( وملعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات )

ن املالية، تمت هيكلة امليزانية املخصصة لقطاع التكوين وتماشيا مع املقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد لقانو 

من ميزانية االستثمار   77,2%املنهي حول ثالث برامج وهي: تطوير ودعم تنفيذ عروض التكوين املنهي  الذي استحوذ على

خيرا البرنامج املتعلق وأ18,5% املخصصة للقطاع، متبوعا بالبرنامج املتعلق بأداء وتسيير منظومة التكوين املنهي بحصة تعادل 

 .4,3%  بالدعم والخدمات املتنوعة بحصة تقدر بـ

 تحليل مؤشرات فاعلية األداء
 

تم إرفاق البرامج الثالث املهيكلة مليزانية قطاع التكوين املنهي  تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية،

مؤشر في املجموع. وهكذا، تم  25نتائج املسطرة لكل برنامج وعددها بمؤشرات نجاعة تعطي معلومات حول مدى تحقيق ال

مؤشرا لتتبع البرنامج الخاص بأداء وتسيير منظومة التكوين املنهي. أما البرنامج املرتبط بتطوير ودعم تنفيذ عروض  12تحديد 

 .تتبع برنامج الدعم والخدمات املتنوعةمؤشرات ل 5مؤشرات من أجل تتبع أدائه، كما تم تحديد أيضا  8التكوين، فقد تم تحديد 

 (.2إال أنه تجدر اإلشارة إلى كون هذه املؤشرات ال تشمل بعد النوع االجتماعي بالرغم من سهولة إدراجه )انظر امللحق 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.12

 التكوين داخل املؤسسات والتكوين بالتمرس املنهي

مؤسسة 1382مؤسسة تابعة للقطاع العام و 539مؤسسة من بينها  1.921على  2014/2015يتوفر جهاز التكوين خالل املوسم 

 خاصة. 
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في منظومة التكوين املنهي من مجموع العدد اإلجمالي للمتدربين في القطاعين العام والخاص،  %42وتمثل املتدربات من اإلناث 

إلناث والتي تهم الصحة والنسيج واأللبسة والحالقة حيث تمثل املتدربات النسبة األكبر في الشعب التي تستقطب عادة ا

والتجميل والتسيير والتجارة والصناعة التقليدية. وتشكل املتدربات من اإلناث أقلية في القطاعات الحديثة كصناعة امليكانيك 

ه تدريجي نحو املناصفة في واملعادن واإللكترونيك والصيد البحري والبناء واألشغال العمومية. وتجدر اإلشارة إلى أن هنا  توج

 قطاعات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والفندقة والسياحة والقطاع السمعي البصري.

 التكوين بالتدرج املنهي

خالل املوسم  %17من الفتيات مقابل  %45من بينهم  30979ما يناهز  2013/2014بلغ عدد املتعلمين خالل موسم 

2005/2006. 

النسيج واأللبسة والجلد والصحة والخدمات والصحة والتعليم ذو غالبية سنسوية. وتجدر اإلشارة إلى  ويظل التكوين في قطاعات

على التوالي في  54%و 53%أن هنا  توجها تدريجيا للفتيات نحو التكوين في قطاعات السياحة والسيارات، حيث بلغت سنسبتهن 

 هذين القطاعين.

 . قطاع الشباب والرياضة13

قطاع مكلف كوزارة الشباب والرياضة، تسهر ، فئات الشباب املغربي ملختلف االحتياجات املختلفة مراعاة  يةأهم وعيا منها 

 على تقديم خدمات ومنح فرص لكل الشباب إناثا وذكورا على قدم املساواة بغض النظر اإلستراتيجية الوطنية للشباب باالشراف

 .ومقر اإلقامةعن وضعهم االجتماعي واالقتصادي ومستوى التعليم 

 املرجعي  طار .  جذاذة تقديمية للوزارة واإل 1.13

 . جذاذة  تقديمية1.1.13

السياسة الحكومية في  ذمهمة إعداد وتنفي 2013ماي  21ل  254 -13 -02تتولى وزارة الشباب والرياضة بناء على املرسوم رقم 

 مديريات وتتخصص مديرية الشباب 5القطاع من مجال الشباب والرياضة وحماية الطفولة واإلسنعاش النسوي. ويتكون 

 والطفولة والشؤون النسوية بتتبع املشاريع املتعلقة بالشباب والطفولة والشؤون النسوية.

كما  مقاربة النوع في مخططات الوزارة، إدماجويقوم قسم  الشؤون النسوية وحضانة االطفال التابع لهذه املديرية بتتبع مدى 

ويقوم أيضا بمهمة ، املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية أجلكة التشاور املشتركة بين الوزارات من يمثل الوزارة في شب

 مؤسسة. 808اإلشراف على 

 املرجعي طار . اإل 2.1.13

ية إن إعمال املغرب باالتفاقيات الدولية لحقوق اإلسنسان وترسيخ سيادة القانون الدولي يؤكدان التزام املغرب بالقيم العامل

وبناء عليه، يضمن املغرب لجميع الشباب إناثا وذكورا نفس الحقوق الدستورية بغض النظر عن الجنس،  لحقوق اإلسنسان.

 .عاقةالعرق، الوضع االجتماعي واإل 

من  33لتمتع بحقوقهم كاملة. وينص الفصل ل وفقا لهذه االلتزامات الدولية، يوفر الدستور الضمانات الضرورية لكل الشباب

دستور على: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، وضرورة ال

مساعدة الشباب على االنخراط في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم املساعدة ألولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف 

ر ولوج الشباب للثقافة والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة واألسنشطة الترفيهية، مع املدرس ي أو االجتماعي أو املنهي وكذا تيسي

 .توفير الظروف املواتية  إلظهار طاقاتهم الخالقة واإلبداعية في كل هذه املجاالت
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 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية  تعتمد بعد النوع االجتماعي2.13

 تراتيجيات لقطاع الشباب. إعداد السياسات واالس1.2.13

 تبني. وقد تم 2030- 2015املهام املنوطة بها، تقوم  الوزارة باإلشراف على االستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب للفترة   إطارفي 

وتتميز هذه  .وهي في طور املصادقة من مختلف األطراف املعنية 2014هذه االستراتيجية من طرف مجلس الحكومة في أبريل 

حيث تقدم رؤية شمولية ومشتركة لجميع املتدخلين )قطاعات وزارية، مؤسسات عمومية، مجتمع  الستراتيجية بكونها مندمجة،ا

مدسني .....( لصالح الشباب وتضمن تناسق العمل الحكومي وتعزيز االستثمارات النوعية لفائدة الشباب املغربي وكذا 

 االستراتيجيات واملخططات القطاعية القائمة.

 تحقيق ذلك، تتمحور االستراتيجية حول خمسة محاور استراتيجية منبثقة عن حاجيات الشباب : جلوأل  

 .الرفع من الفرص االقتصادية  املتاحة للشباب والنهوض بقابلية تشغيلهم 

  الخدمات األساسية املقدمة للشباب وتحسين جودتها، والتقليص من الفوارق الجغرافية. إلىتعزيز الولوج 

 ز املشاركة الفعالة للشباب في الحياة االجتماعية واملدنية وفي اتخاذ القرار.تعزي 

 .النهوض باحترام حقوق اإلسنسان 

 .تقوية اآلليات املؤسساتية للتواصل واإلعالم والتقييم والحكامة 

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.13

شباب من البرامج التربوية والرياضية التي تقوم بها الوزارة مع األخذ بعين االعتبار  احتياجات يلتزم القطاع بأن يستفيد كل ال

 النساء والفتيات الصغيرات كما تؤكد ذلك النتائج التالية: 

 ، حوالي2015و 2014: هي عبارة عن دورات تدريبية وجوالت وأوراش عمل. وقد مكن هذا البرنامج، ما بين رحالت تعلم اللغات

 من مجموع املستفيدين.  %33,7تعلم، أي ما يعادل  رحالتفتاة من  55

: هي عبارة عن برامج متنوعة تشمل عدة أسنشطة: كاملسرح والفن التشكيلي واملوسيقى. ويتوزع املستفيدون مهرجانات الشباب

 على النحو التالي: 2015و 2014من هذه األسنشطة ما بين 
 

 2015 -2014 البرنامج

نسبة الفتيات  من مجموع  عدد الفتيات املستفيدات ستفيدينمجموع امل 

 املستفيدين

 %35 2.730 7.800 مهرجان الفنون التشكيلية

 45% 27.414 60.920 مهرجان مسرح الشباب

 46% 52.900 115.000 مهرجان موسيقى الشباب

 وزارة الشباب والرياضة املصدر: 
 

 في املجال القروي. وقد  245في املجال الحضري و 341دار للشباب،  586: تتكون شبكة دور الشباب من دور الشباب

   40,2%مستفيدا، 103.286،  2015 – 2014 بلغ عدد املستفيدين من أسنشطة هذه املؤسسات، في الفترة املمتدة من

 منهم إناث.

 في الوسط الحضري. وقد بلغ منها  177ناديا،  324، 2015-2014: بلغ عدد  األندية النسوية ما بين األندية النسوية

 موزعة على األسنشطة التالية : مستفيدة. 119.000، 2015-2014عدد املستفيدات من األسنشطة  النسوية خالل الفترة 
 

 عدد املستفيدات األنشطة
 12.000 التأهيل املنهي

 7.000 دروس محو األمية

 100.000 األسنشطة التحسيسية واإلشعاعية

  ب والرياضة وزارة الشبا املصدر:
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  منها في الوسط  92مركزا،  96، 2015-2014: بلغ عدد هذه املراكز النسوية، ما بين  مراكز التكوين املنهي النسوي

منهن استفدن من دورات  3.637مستفيدة،  5.097للمستفيدات من هذه املراكز  جماليالحضري. ويقارب العدد اإل 

 على شهادة في  التكوين املنهي.منهن  1.460التخصص والتأهيل املنهي وحصلت 

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانيات وتقديم 3.2.13

مليون  641,4مليار درهم. وبلغت ميزانية التسيير  1,64، حوالي 2015بلغت امليزانية املخصصة لقطاع الشباب والرياضة  لسنة 

من مجموع الغالف  %60,9مليار درهم  أي ما يعادل  1مخصصة لنفقات املوظفين. وقد بلغت ميزانية االستثمار   70,2%درهم

 املالي للوزارة.

 الشباب والطفولة والشؤون النسوية امليزانية املرصودة ملديرية

مليون درهم، موجهة لتمويل  106,8ما يناهز  2015بلغت امليزانية املخصصة ملديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية سنة 

التي استفادت منها هذه ، . وبلغت ميزانية االستثمار2014مقارنة مع سنة  %3ت املختلفة، بزيادة قدرها نفقات املعدات والنفقا

 مليون درهم. 113,95حوالي  2015املديرية ، على املستوى املركزي سنة 

 تحليل ميزانية البرامج األساسية لقطاع الشباب

  80,6%هذا البرنامج خصصية الشباب والطفولة والشؤون النسوية. وقد يعتبر برنامج 'عطلة وترفيه' من البرامج الرئيسية ملدير 

مليون درهم. )ما يقارب املستوى املسجل  86من ميزانية  املديرية املخصصة لتمويل املعدات والنفقات املختلفة، أي ما يعادل 

 خالل السنوات الثالث السابقة(.

. فيما ال تتجاوز %13,1 إلىاب والطفولة والشؤون النسوية من حصة تصل وتستفيد األسنشطة االجتماعية والتربوية لصالح الشب 

 .%0,4والطفولة واإلسنعاش النسوي  الحصة املخصصة للجمعيات ومؤسسات الشباب

 توزيع ميزانية التسيير ملديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية حسب البرامج

 في ميزانية التسيير ملديرية الشباب والطفولة  والشؤون النسويةالحصة  ميزانية التسيير )املعدات والنفقات مختلفة(
2014 2015 

 4,5% 4,6% دعم املهام

 13,1% 10,9% سوسيوتربوية  للشباب والطفولة والشؤون النسوية الاالسنشطة 

 80,6% 83,0% برنامج "عطلة وترفيه"

مساعدة ومواكبة جمعيات ومؤسسات الشباب والطفولة وتعزيز دور 

 لنساءا

0,4% %0,4 

 0,4% %0,3 تبادل الخبرات الدولية املتعلقة بأسنشطة الشباب

 1,1% %0,7 تنظيم تظاهرات الشباب والطفولة

أما فيما يخص ميزانية االستثمار ملديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، فقد بلغت الحصة املخصصة لبناء وتجهيز 

 .2014سنة   15,9%مقابل 2015سنة   13,9%املؤسسات املخصصة للشؤون النسوية

من ميزانية االستثمار املخصصة ملديرية الشباب والطفولة   45,2%وبلغت امليزانية املخصصة لبناء وتجهيز مؤسسات الطفولة

 .2014نقطة بالنسبة لسنة   2,6والشؤون النسوية مع تزايد بنسبة
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 والشؤون النسوية حسب البرامج توزيع ميزانية االستثمار ملديرية الشباب والطفولة
 

 الحصة في ميزانية االستثمار ملديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية  ميزانية االستثمار
 2014 2015 

 32,1% 35,9% بناء وتجهيز مؤسسات الشباب 

 45,2% 42,6% بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة

 13,9% 15,9% بناء وتجهيز مؤسسات الشؤون النسوية

 8,8% 5,5% املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 

 لقطاع الشباب مع مراعاة مقاربة النوعمؤشرات فاعلية األداءتحليل 

مؤشرات تتعلق بميزانية التسيير. وقد تم تحديد  6، حوالي 2015حددت مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية خالل سنة 

 هذه املؤشرات حسب البرامج.

املركزية. أما مؤشرات تتبع ميزانية االستثمار فقد  دارةتتعلق بميزانية االستثمار املخصصة لإل  مؤشرات فاعلية أداء 4ت حددكما 

 تم تحديدها وفق الجهات.

أن املديرية تأخذ على عاتقها تسيير عدة برامج  تحليل املؤشرات على عدم األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي رغمويدل 

تتعلق  مؤشرات فاعلية األداءللتقرير يتضمن عدة اقتراحات  2املساواة بين الجنسين وتعزيز استقاللية املرأة. امللحق  إلىدف ته

 .ببرامج القطاع

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج املتعلقة بالقطاع3.13

 2000سنة   45,8%تقلة منسنة( انخفاضا ملحوظا خالل السنوات األخيرة من 24 –15شهدت سنسبة الشباب النشيطين )

 ستوى التعليمي والتكويني.املوذلك بفعل تحسن  2014سنة   32,2%إلى

 15,4%)يمثل هؤالء الشباب 2013من الشباب سنة   53,8%ات والصيد البحري بحسب القطاعات، يشغل قطاع الفالحة والغا

من الشباب   66%حضري تمثل سنسبة األجراءسنة فما فوق(. وفي الوسط ال 15من الشباب النشيطين الذين تبلغ اعمارهم 

 فقط بالوسط القروي.  %26,1 النشيطين العاملين مقابل

سنة(. وقد بلغت هذه  24 – 15، بقيت سنسبة البطالة مرتفعة بشكل خاص في صفوف حاملي الشهادات والشباب )2014في سنة 

  9,9%عند الشباب في الوسط الحضري مقابل 38,1%و سنة 24 إلى 15لدى الشباب املتراوحة أعمارهم من  20,1%النسبة 

سنة حسب الجنس، نوعية النشاط  ومقر اإلقامة على  24 إلى 15سنة فما فوق. ويتوزع الشباب من  15ملجموع الشباب من 

  الشكل التالي :
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 توزيع الشباب حسب الجنس، نوعية النشاط  مقر اإلقامة 

 ( %) 

 قروي حضري  وطني 
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ر  و
ذك

 

 54,8 54,1 56,0 58,1 71,5 22,1 23,6 26,3 27,7 32,5 37,2 37,8 40,2 42,0 51,8 الناشطون 

 6,6 6,2 6,4 6,6 7,9 12,0 11,7 11,4 11,6 19,7 9,5 9,1 9,1 9,3 13,9 العاطلون 

غير 

 الناشطين
34,3 48,7 50,7 53 53,3 47,8 60,7 62,3 64,7 66,0 20,6 35,2 37,5 39,7 38,6 

ث
إنا

 

 25,2 23,6 23,3 25,0 33,4 6,0 6,0 6,3 7,0 11,5 14,5 13,9 14,0 15,2 7, 21 لناشطات ا

 1,1 9, 0 1,2 1,2 1,0 5,3 4,9 5,0 4,9 6,8 3,5 3,1 3,3 3,2 4,1 العاطالت 

غير  

 النشيطات 
74,2 81,6 82,7 83 82,1 81,7 88,1 88,7 89,1 88,8 65,6 73,8 75,4 75,5 73,7 

وع
جم

م
 

 40,5 39,4 40,2 42,0 53,1 14,0 14,8 16,3 17,3 21,8 26,1 26,1 27,3 28,7 36,8 الناشطون 

 4,0 3,6 3,9 4,0 4,5 8,6 8,3 8,2 8,2 13,1 6,5 6,2 6,2 6,3 9,0 العاطلون 

غير 

 الناشطين
54,2 65,0 66,5 67,8 67,4 65,1 74,5 75,5 76,9 77,4 42,4 54,0 55,9 57,0 55,5 

، املندوبية السامية للتخطيط. 2013والتقرير حول النشاط والتشغيل والبطالة  2013،2012، 2011، 2000املصدر: البحوث الوطنية حول التشغيل   
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IV .قتصاديةاالستفادة املتساوية من الحقوق اال 

  

الولوج املنصف للنساء إلى حقوقهن االقتصادية يمر عبر ولوج أفضل لسوق الشغل وإلى األسنشطة املدرة للدخل ومشاركة  إن

متميزة في اتخاذ القرار. ويقدم املحور التالي الطابع األفقي للتشغيل قبل أن يتطرق إلى الفرص التي تمنحها القطاعات املنتجة على 

والفالحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال والتجارة الخارجية مستوى التشغيل 

 والسياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.  

 . وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية1

تميز باختالالت متفاقمة تطرح العديد من إسنعاش التشغيل، مازال سوق التشغيل ي أجلرغم تفعيل العديد من املبادرات من 

 مستوى سنشاط النساء وبطالة الشباب حاملي الشهادات. على خاصة  تجاوزهاالتحديات الالزم 

حل  أجلمواجهة هاته الضغوطات التي تحتدم أكثر فأكثر في سوق الشغل، قامت الحكومة بإعداد رؤية متكاملة من  أجلومن 

 إلى . وتعتبر هذه االستراتيجية شاملة ومتعددة األبعاد تهدف2025تراتيجية الوطنية للتشغيل االس إطارإشكالية التشغيل في 

مع املنحى  تجاوز يتجلى رهان االستراتيجية في سوق الشغل(. و  تسييرالتشغيل )العرض والطلب و  رافعاتالتدخل في مختلف 

للعمل  رؤية جديدةوذلك عبر وضع ، ل املنتج والالئقإرادي مرتكز على التشغي والحالي للبطالة والشروع في تفعيل سيناري

العمومي الذي يستهدف على املدى البعيد بلوغ التشغيل الكامل واملنتج والذي يتم اختياره بحرية من طرف الرجال والنساء 

 جميعا.  

  املرجعي طاراإل .تقديم قطاع التشغيل و 1.1

 58جذاذة  تقديمية  1.1.1

بين الجنسين، سجلت وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية  نصافاملساواة واإل تعزيز التشغيل و  أجلمن تجسيد التزامه  إطارفي 

النوع االجتماعي لضمان مشاركة عادلة  مقاربة إدماجمشاركتها اإليجابية والفعالة في مسلسل تحقيق العدالة واملساواة من خالل 

 نصفة للرجال والنساء في سوق الشغل.مو 

اتخذت وزارة التشغيل مجموعة من التدابير على مستوى هياكلها، وكذا املؤسسات التي تحت وصايتها. وتتمثل وفي هذا الصدد، 

هذه التدابير في تنفيذ استراتيجية املوارد البشرية املبنية على أساس تمثيل أفضل للمرأة في جميع برامج الوزارة، من خالل تطوير 

 مراعاة تحقيق العدالة واملساواة بين الجنسين. لترشح ملناصب املسؤولية مع اآليات عروض 

ذلك، بدأت الوزارة التخطيط لعمليات التدبير التوقعي للوظائف مع األخذ بعين االعتبار وضعية املرأة في توزيع  إلى باإلضافة

 .1الوظائف. وقد تم تقديم اإلحصاءات عن عدد املوظفين وسنسبة النساء في امللحق

  املرجعي طاراإل . 2.1.1

، على سنسانانخرط املغرب في عدد من االتفاقيات الدولية والوطنية التي تهتم بالتشغيل باعتباره حقا أساسيا من حقوق اإل

حول الحقوق السياسية للمرأة املصادق عليها سنة  اإلتفاقيةمع التزامه باحترام وتنفيذ  ،سنسانخلفية اإلعالن العالمي لحقوق اإل

والتي تمت املصادقة  افة أشكال التمييز ضد املرأة التي تنص على تحقيق املساواة بين الجنسينواتفاقية القضاء على ك 1977

وشار  بشكل فعال في املشاورات  2015للتنمية في أفق  األلفية. كما بذل املغرب جهودا كبيرة لبلوغ أهداف 1993عليها سنة 

                                                 
انظر تقرير  القسم، مهام فاصيل حولالت لمزيد من والشؤون االجتماعية. وزارة التشغيل جزء من زارة التشغيل، أصبحت و2013أكتوبر  10الحكومة الجديدة يوم  بعد تعيين 58

 .2013النوع االجتماعي 
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عن األدوات واآلليات املتعلقة بحقوق  59ة في إعداد تقارير دورية. كما تشار  الوزار 2015حول أهداف التنمية املستدامة ما بعد 

 . سنساناإل

 1998ومن جهة أخرى، وباعتباره عضوا سنشيطا في منظمة العمل الدولية، انخرط املغرب في إعالن منظمة العمل الدولية سنة 

حول العدالة  2008ل الدولية سنة . كما انخرط أيضا في إعالن منظمة العم60املتعلق بالحقوق واملبادئ األساسية للشغل

التي تمت مراجعتها حول حماية األمومة  183الدولية للشغل رقم  اإلتفاقيةعوملة منصفة، كما صادق على  أجلاالجتماعية من 

 .  2000سنة 

التمييز املتعلق بمدونة الشغل على مجموعة من املقتضيات حول منع  99-65وعلى مستوى التشريع الوطني، نص القانون رقم 

األول حول ظروف العمل  ،ذلك، وضعت الوزارة في مساطر املصادقة مشروعي قانون  إلى . إضافة61وحماية املرأة في العمل

 والتشغيل لخادمي وخادمات البيوت. ويتعلق الثاسني بالخدمات االجتماعية للشغل لدى املقاوالت.

. وقد دعت 62ر سنوات من دخولها حيز التطبيق خالل ندوة وطنيــةوالجدير بالذكر أنه تم القيام بتقييم ملدونة الشغل بعد عش

االتفاقيات الجماعية واستخدامها كأداة لبناء مناخ اجتماعي سليم. ومن شأن هذه  إلى الرجــوع بصفــة متواترة إلى ةاألخير هذه 

ل وتوطيد استقرار املقاوالت. وقد برز االتفاقيات الجماعيـــة أن تساهم بشكل كبير في تقوية عالقات الشغل وتحسين ظروف العم

 موضوع "مدونة الشغل والنوع االجتماعي" ضمن املواضيع التي تمت مناقشتها خالل هذه الندوة.  

 

 ات والجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيجراءاإل  2..1

 عية . إعداد السياسات واالستراتيجيات القطا1.2.1

ثارها وتحقيق األهداف آتحسين  أجلتتولى وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية مهمة التنسيق األفقي للسياسات العمومية من 

عملية تشاور ثالثي )الحكومة واالتحاد  2013أطلقت الوزارة سنة  ،طاراإل وفي هذا  التي سطرتها الحكومة في مجال التشغيل.

 .2025ابات( بدعم من منظمة العمل الدولية، إلعداد استراتيجية وطنيـة للتشغيــل في أفق العام ملقاوالت املغرب والنق

رؤية  إطارتشجيع دينامية خلق مناصب الشغل املنتج والالئق في  أجلساسية من أستراتيجية إوقد تم تحديد خمس أهداف 

استقرار الشغل. ضمان تخدمين مع الحماية و وحركية جميع فئات املس إدماجمندمجة ومنسجمة والتي تجتمع فيها مشاركة و 

( استجابة نظام التكوين املنهي 2( اندماج التشغيل بشكل أفضل في السياسات املاكرواقتصادية والقطاعية؛ 1بـ:  األمرويتعلق 

ين ( تحس4( إسنعاش السياسات املشجعة لخلق املقاوالت والتشغيل الذاتي؛ 3واملستمر بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغل؛ 

خاصة لفائدة الشباب والنساء والعمال القرويين وغير  نصاف( تعزيز االندماج االجتماعي واإل 5حكامة سوق الشغل والتشغيل؛ 

 .املنظمين

ويتطلب تجسيد هذه األهداف االستراتيجية إعداد مخطط عمل ومجموعة من التدابير التي تأخذ بعين االعتبار التوجهات 

؛ األفقية والتعقيد الذي يطبع العمل بين البرامج ارباربة التشاركية الالزمة لضمان شروط التقاألساسية املتجلية في املق

                                                 
59

؛ تقرير حول اتفاقية 2007ويوني 18بتاريخ  5/1 نسانمجلس حقوق اإلبتوافق مع قرار  نسانبالتقرير الوطني برسم الفحص الدوري الشامل حول حقوق اإل األمرويتعلق   

د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ تقرير العهالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء؛ 

ة العدل القضاء على جميع أشكال الميز العنصري المتبع من طرف وزار اإلتفاقيةالدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم؛ تقرير حول  اإلتفاقيةتقرير عن 

" اللذان تعدهما وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛ واستمارة حول تطبيق قرار األمم 15حول حقوق الطفل وتقرير "بكين +  اإلتفاقيةوالحريات؛ تقرير عن 

 المتعلق باالحتفال بالعيد العشرين للسنة الدولية لألسرة. 69/144المتحدة رقم 

 
...(.   102و 131و 141و 144و 151و 188المتعلق بالحقوق والمبادئ األساسية للشغل )االتفاقيات رقم  1998إعالن منظمة العمل الدولية لسنة إلى  انضم المغرب  60

 1958بتاريخ  111رقم  اقيةاإلتفو 11/05/1979حول المساواة في األجر المصادق عليها في  1951لسنة  100رقم  اإلتفاقيةويشمل اإلعالن أيضا اتفاقيتين مهمتين وهي 

 .27/03/1963المتعلقة بالتمييز )التشغيل والمهنة( المصادق عليها في 
 ،  ...9,40,152,153,154,158,161,172,179,181,346البنود  61
رباط، تحت عنوان "قانون الشغل، بعد عشر بال 2014سبتمبر  23و 22بشراكة مع منظمة العمل الدولية في  وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية  ندوة منظمة من طرف  62

 نسانوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلوسنوات من دخوله حيز التنفيذ: بين متطلبات التنمية االقتصادية وضمان العمل الالئق" بحضور وزير الدولة 

موضوعاتية، ركز هذا المؤتمر على المناقشات حول "مدونة الشغل والدستور" و"مدونة الشغل والمعايير الورشات الإلى  وممثلي المركزيات النقابية األكثر تمثيلية. وباإلضافة

 .الدولية للعمل" و" مدونة الشغل ومناخ األعمال" و"مدونة الشغل والنوع االجتماعي" ووغيرها
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واالندماج للعمل  نصافوالتنقالت في سوق الشغل؛  اإل  هذه األخيرة؛ التدبير الحركي ملعالجة في مسألة التشغيل الحكومي

 لترابي والحركية الزمنية إلشكالية التشغيل.التوزيع ا الحكومي في مجال دعم الولوج املنصف للتشغيل وأخيرا

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة  .2.2.1

(، اسنسجاما مع 2016-2013) نصافتحقيق املساواة بين الجنسين واإل  إلى هدفتي تتعتبر الوزارة طرفا مهما في الخطة الحكومية ال

تعزيز حماية  أجلتضمن هذه الخطة محورا خاصا من تومع مقتضيات الدستور الجديد. و االستراتيجية الوطنية في هذا املجال 

 تم اتخاذ العديد من التدابير في مجال الشغل والتشغيل والحماية االجتماعية.  و املرأة في الشغل. 

نية املتعلقة باملرأة في الشغل على التطبيق الفعلي للتشريعات القانو و مفتش مهام الرقابة، يسهر إطاروفي  في مجال الشغل،

الشغل. كما يعملون على تحسيس املستخدمين حول ايجابيات املساواة بين الجنسين وأثرها على السلم االجتماعي ومردودية 

 املقاولة. 

السهر على احترام مقتضيات مدونة  أجلملختلف وحدات اإلنتاج من  63زيارة 12.833الشغل بـ و ، قام مفتش2014فبرسم سنة 

 .64املتعلقة باملرأة في العمل الشغل

الحقوق ب التحسيس أجللفائدة املدراء الجهويين واالقليميين التابعين للوزارة من  2015كما تم تنظيم دورتين تكوينيتين سنة 

 .65األساسية للشغل خاصة حماية حقوق املرأة في العمل

الدولي بوضع مشروع " شباب فـي العمـل" على مـدى أربع التعاون مع الوزارة، قام مكتب العمل  إطار، وفي وفيما يخص التشغيل

بهدف تحسين قابلية التشغيل لفائدة الشباب من الرجال والنساء باملغرب.  66( في ثالث مناطق نموذجية2016 – 2012سنوات )

العمل الدولي دراسة مكونات هـذا املشروع للمجال املقاوالتي النسائي والـذي أطلـق بصدده مؤخـرا مكتب  إحدىكما تم تخصيص 

 تقييمية للخروج بتوصيات استراتيجية للنهوض به.

تحسين ظروف ولوج النساء  أجلمن  2016-2014وبالنسبة للنساء، تم الشروع في برنامج "وضعيتي" املمتد خالل الفترة 

مواكبة وتطوير  إلى شغل،يكي للاألمر واستمرارهن في الوسط املنهي. ويهدف هذا املشروع، الذي تم تمويله من طرف القطاع 

 إلى املسؤولية االجتماعية للمقاوالت ويروم محورين هما تعزيز املساواة بين الجنسين داخل املقاوالت وتحسين ولوج النساء

 االندماج في سوق الشغل.   أجلالبنيات التحتية الجماعية من 

عارف حسب النوع االجتماعي لنظام الحماية االجتماعيـة دراسة تتعلق بتنمية امل إنجاز، تم وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية

تحديد أشكال  إلى . ويرمي أساسا2014-2011من طرف الوزارة بتمويل كامل من صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة خالل 

تراح تدابير تصحيحية التمييز حسب النوع االجتماعي واالختالالت في مجال التغطية االجتماعية والطبية في القطاع الخاص واق

 للقوانين والتشريعات املتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز حسب النوع االجتماعي لنظام الحماية االجتماعية.

وقد أفرزت الدراسة غياب التمييز املباشر حسب النوع االجتماعي في مجال الحماية االجتماعية. فالنصوص التشريعية بالفعل 

ي الحقوق بين الرجال والنساء. غير أنه تم رصد بعض التباينات في الحظوظ في مجال التغطية االجتماعية تنص على املساواة ف

منها حجم الساكنة النسوية غير النشيطة وتزايد الشغل غير املؤدى عنه وتوسع القطاع غير املنظم وكلها تخرج عن نطاق 

للواتي يشتغلن في أسنشطة ضعيفة وغير مؤهلة(. وقد أوصت هذه التغطية االجتماعية وأهمية عدد النساء في وضعية هشة )وا

 العاملين في قطاع الصناعة التقليدية.   بمافيهمالدراسة بتوسيع التغطية االجتماعية لتشمل املساعدين العائليين واملستقلين 

                                                 
امرأة تمثل  111و جراءامرأة مندوبة اإل 620امرأة في منصب مسؤولية و 7.511و 18و 15بين سن   امرأة 652امرأة خالل هذه الزيارات، منهن  297.886تم إحصاء   63

 النقابات.
مخالفة متعلقة بحماية  37مالحظة تهم الترقية،  222تهم التشغيل،  811مالحظة حول األجر،  3.732مالحظة خالل هذه الزيارات منها  24.910الشغل وسجل مفتش  64

 لليلي.مخالفة متعلقة بالشغل ا 54األمومة و
مشاركين خالل الدورات تم إعداد دليل حول الحقوق األساسية للشغل خاصة حماية حقوق المرأة في العمل بتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية وتم توزيعه على ال  65

 تحسين أدائهم في هذا المجال.  أجلة من األخيرالتكوينية 
 .القنيطرة -ومحور الدار البيضاء يةقجهة الشرالبجهة  سوس ماسة درعة و األمريتعلق   66
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 مؤشرات فاعلية أداء.إعداد امليزانية ووضع 3.1

مليون درهم مخصصة مليزانية  467,89مليون درهم، منها  525,49، ما يناهز 2015ة برسم سن 67تبلغ امليزانية املخصصة للوزارة 

 من مجموع امليزانية املخصصة للوزارة.  %11ة سوى األخير مليون درهم مخصصة مليزانية االستثمار. وال تمثل هذه  657,التسيير و

مؤشرات وقامت ببلورة مجموعة من  2007ادات سنة في شمولية االعتم ت الوزارةوعلى غرار باقي القطاعات الوزارية، انخرط

للنشاط من جهة والنتائج املستهدفة و للبرنامج أو أ جراءالتي تمكن من إيجاد صلة بين االعتمادات املخصصة  لإل فاعلية األداء

 45ية التسيير ومؤشرا رقميا خاصا بميزان 12مؤشرا منها  57. فقد تم رصد من جهة أخرى  واملنتظرة من توظيف هذه االعتمادات

 مؤشرا رقميا خاصا بميزانية االستثمار. 

التي تمكن من تثمين الجهود املبذولة في مجال تمكين املرأة و  غير أن املؤشرات املعتمدة من طرف الوزارة ال تراعي النوع االجتماعي

 من ؤشرات، املعدة مسبقا وتهم كلواملساواة بين الجنسين في مسلسل البرمجة امليزاناتية. غير أنه من املمكن جعل بعض امل

 (.    2ميزانية التسيير واالستثمار، مستجيبة لبعد النوع االجتماعي )انظر امللحق 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج املتعلقة بالقطاع4.1

 مساهمة متواضعة للنساء في سوق الشغل

سنة  15لشغل املقاس بعدد الساكنة النشيطة قدرعرض ايحسب البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط، 

فقط(. وحسب الجنس، يظهر معدل النشاط  %27,2)تمثل النساء فيها  2014مليون شخص سنة  11,8فما فوق، بما يناهز 

(، مما يترجم ضعف مشاركة النساء في سوق 2014عند النساء سنة  %25,3عند الرجال و %72,4فرقا كبيرا بين الجنسين )

  سنة. 24-15هذا الفارق أكثر بين النساء والرجال في الوسط الحضري وخاصة لدى الشباب من الفئة العمرية زداد الشغل. وي

للمندوبية السامية للتخطيط والتقسيم املزدوج للعمل  2012كما تبين قراءة نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت لسنة 

لها أضعاف ما تخصصه  4ة املهنية هي باألساس ذكورية، يخصص لها الرجل التسويقي وغير التسويقي، بشكل واضح أن األسنشط

دقيقة للنساء(. وحسب وسط اإلقامة، يتزايد الفارق  21دقيقة من وقت الرجال مقابل ساعة واحدة و 25ساعات و 5املرأة )

 مرة في البوادي.  3,4مرة مقابل  4,6بشكل أكبر في املدن، حيث يسجل 

عدات اللواتي يزاولن مهمة "مسا توسط الرجال والنساء بالولوج املحدود للنساء لسوق الشغل وحجم النساءويترجم الفارق بين م

( وما يقارب ثالث أرباع النساء 201368سنة  %48,1. حيث ما يقارب نصف النساء النشيطات على املستوى الوطني )"عائليات

 ( هن مساعدات عائليات.%73,6القرويات النشيطات )

من الرجال ال  %45ساعات في املتوسط لألعمال املنزلية. في حين،  5من النساء يخصصن يوميا  %95ما يقارب كما أن 

 8ساعات و 6دقيقة للمرأة و 21ساعات و 6دقيقة. وتقدر كلفة العمل التي تجمع مدة العمل املنهي واملنزلي ب 43يخصصون سوى 

مرات أقل من الوقت املخصص للعمل املنزلي مقارنة مع  7ل املنهي ودقائق للرجل الذي يخصص وقت مضاعف بأربع مرات للعم

 املرأة.

                                                 
 نفقات على المدى المتوسط. إطارال تتوفر وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية على   67
 ، المندوبية السامية للتخطيط.2013التقرير حول النشاط والتشغيل والبطالة، النتائج المفصلة، سنة   68
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 : : توزيع كلفة العمل بين العمل املنهي والعمل املنزلي14مبيان 

 

ة. األخير سنة  15 أن ترتيب أسنشطة املرأة املغربية لم يعرف تغيرا خالل 2012و 1997أظهر تطور استعمال الوقت لدى النساء بين 

أقل. وانتقل الوقت % 33أكثر من وقتها في العمل املنهي، في حين تخصص املرأة القروية  %33حيث تخصص املرأة الحضرية 

 12ساعات و 3دقيقة بالنسبة للمرأة األجيرة ومن  39ساعات و5 إلى دقيقة 38ساعات و3املخصص للعمل املنهي للمرأة من 

  يقة بالنسبة للمساعدات العائليات.دق 43ساعات و 3 إلى دقيقة

في الثروة الوطنية. وفي هذا  %21ومن جهة أخرى، أظهر تثمين العمل املنزلي على أساس مدة الشغل أن النساء يساهمن بنسبة 

حسب  %39,7 إلى الصدد، ارتفعت مساهمة النساء في الناتج الداخلي الخام مع احتساب الخدمات املنزلية غير التسويقية

   الثاسني.  و حسب السيناري %49,3إلىو األول و يناريالس

 جدول: تثمين الناتج الداخلي الخام ومساهمة النساء في الثروة الوطنية

مساهمة النساء في الناتج الداخلي 

الخام مع احتساب الخدمات 

 املنزلية غير التسويقية

مساهمة النساء في 

 الثروة الوطنية

حصة النساء في 

 اإلنتاج املنزلي

ة قيمة العمل املنزلي حص

 ضمن الناتج الداخلي الخام

 

 ملخص السيناريو

39,7% 21% 92 % 34,5 % 

: تسعير حسب األجر األدنى 1والسيناري

درهم للساعة  12,24) 2012الخام 

 الواحدة(

 

49,3% 21% 92% 62% 

: تسعير حسب األجر املتوسط 2والسيناري

درهم  22املستخرج من املحاسبة الوطنية )

اعة الواحدة(للس  

 

 ، املندوبية السامية للتخطيط.2012املصدر: البحث الوطني حول استعمال الوقت، 

(. ويؤكد مؤشر %6,22( والنساء )%65,3ويفسر مستوى النشاط عند النساء في غالبيته الفارق بين معدل التشغيل بين الرجال )

حسب وسط اإلقامة، . و وق ثالث أضعاف حظوظ النساءأن حظوظ الرجال للحصول على شغل يفالتكافؤ بين الجنسين على 

تظل النسبة بين الرجال والنساء في الوسط الحضري من حيث التشغيل ضعف ما هي عليه في الوسط القروي. ويمكن تفسير 

ما أكثر م ،بضعف سنشاط النساء مقارنة مع الرجال ،أساسا ،الفارق في سنسب التكافؤ بين الرجال والنساء في الوسط القروي

  التشغيل. سوق  إلى ولوجالتي تواجهها النساء للصعوبات بال يفسر

 المجموع نساء رجال

88% 

21% 

53% 

12% 

79% 

47% 

 عمل مهني عمل منزلي

، المندوبية السامية للتخطيط2012البحث الوطني حول استعمال الوقت، : المصدر  
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سنشيطات ومشتغالت في الوسط الحضري  من بين عشرة أن امرأة واحدة ثمان سنساء إلى وحسب الوضعية املهنية، تجدر اإلشارة

 ائليات بدون أجرة.الوسط القروي هن مساعدات ع . في حين، ثالثة أرباع النساء النشيطات املشتغالت فياتأجير ن ه

عند النساء(. غير أن تطور معدل  %10,4عند الرجال و %9,7) 2014سنة  %9,9وقد بلغ معدل البطالة على املستوى الوطني 

البطالة يخفي العديد من التباينات حسب الجنس والسن ووسط اإلقامة ومستوى الشهادة. فقد ارتفع معدل تأنيث الساكنة 

نقطة(. كما تتفاقم البطالة عند النساء  0,8)تزايد بـ 2014سنة  %28,6 إلى 2013سنة  %27,8ل من النشيطة العاطلة عن العم

أقل منه  (%1,8عند الرجال(. في حين، في الوسط القروي، يبقى معدل البطالة عند النساء ) %12,8مقابل  %21,9الحضريات )

 (.%5,4عند الرجال )

 2014-2000طور معدل البطالة الوطني حسب الجنس بين : : ت15مبيان 

 

 نتائج مشجعة ولكن غير كافية لبرامج إنعاش التشغيل

، 2014شخص سنة  63.143ما يقارب  إدماجسمح ب 69"إدماجتبين نتائج أهم برامج إسنعاش التشغيل التي تم تنفيذها أن برنامج "

 سنساء. %46، منها 30.740، بلغ عدد املدمجين 2015 سنساء. وخالل الخمسة أشهر األولى من سنة %53منهم 
 

 " إدماج: : تطور عدد املستفيدين من برنامج "16مبيان 

 

 
 

الخاص بالتدابير  16/93"، قامت الحكومة بتعديل القانون إدماجوعلى إثر نتائج مختلف التقييمات التي شملت برنامج "

مارس  12بتاريخ  6342املنشور بالجريدة الرسمية رقم  14-101التي توظف حاملي الشهادات )قانون رقم  التحفيزية للمقاوالت

                                                 
مشجعا على التشغيل يهدف تحفيز المقاوالت على توظيف الباحثين عن  إجراءالتي تشكل  دماج" اتفاقيات التكوين واإلدماجإاتفاقيات الحق العام، يضم برنامج " إلىإضافة   69

 تمكينهم من اكتساب تجربة مهنية والرفع من قابليتهم للتشغيل.  أجلالشغل حاملي الشهادات من خالل اتفاقيات التدريب لفترة محدودة من 
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الوطني الصعيد  

 نساء

53% 

 رجال

47% 

2006200720082009201020112012201320142015  

نهاية )
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شهرا على األكثر غير قابلة  24( من حيث إدخال إصالحات كتوسيع االستفادة لتشمل التعاونيات؛ تحديد مدة التدريب في 2015

ق الوطني للضمان االجتماعي برسم التأمين اإلجباري على املرض للتجديد؛ تحمل الدولة كلفة املساهمات املستحقة للصندو 

لصالح املتدربين خالل فترة التدريب؛ تحمل الدولة تكاليف حصة أرباب العمل برسم التغطية االجتماعية والضريبة على التكوين 

على األقل من عدد املتدربين  %60ة شهرا في حالة التوظيف النهائي للمتدربين وإجبارية التوظيف النهائي لنسب 12املنهي ملدة 

   املستفيدين من التدريب.

. كما تم تسجيل %30، تمثل النساء منهم 2014باحث عن الشغل سنة  18.400، تم تسجيل 70وعلى مستوى برنامج "تأهيل"

أن هذا البرنامج  ىإل . وتجدر اإلشارة%47، تشكل النساء منهم 2015باحث عن العمل خالل الخمسة أشهر األولى من سنة  5.591

 عملية تقييم من حيث املساطر واآلثار لتحديد الصعوبات والقيام بالتعديالت الضرورية.  إلى 2015خضع سنة 

 "  تأهيل : : تطور عدد املستفيدين من برنامج "17مبيان    

 

 665سنساء و %22، منهم 2014حاملي املشاريع سنة  شخص من 1.408، تمت مصاحبة 71برنامج التشغيل الذاتي إطاروفي 

، تمت 2015منصب شغل. وخالل الخمسة أشهر األولى من سنة  1.200مشروع ممول خارجيا وممول ذاتيا مكنوا من خلق 

منصب  408مشروعا سمحت بإحداث  240. وبلغت املشاريع املمولة خارجيا وذاتيا %21مترشحا، تمثل النساء منهم  754مواكبة 

 شغل.  

وكالة  78وبالنسبة للوساطة في سوق الشغل، تقدم الوكالة الوطنية إلسنعاش التشغيل والكفاءات من خالل شبكتها املكونة من 

شخص جديد مسجل في املتوسط السنوي خالل الثالث سنوات  150.000محلية، خدماتها لصالح الباحثين عن الشغل )حوالي 

 أوراش للبحث عن الشغل. و استجوابات التوظيف أو توجيه أو ة( على شكل إخبار أاألخير 

مستفيد خالل  32.650و 2014من استجوابات التوظيف سنة  %44باحث عن الشغل، تمثل النساء منهم  42.227فقد استفاد 

 %52باحث عن الشغل، تمثل النساء  40.378ذلك، استفاد  إلى إلضافةباسنساء.  %41، منهم 2015الخمسة أشهر األولى من سنة 

 سنساء.   %47، منهم 2015مستفيد خالل الخمسة أشهر األولى من سنة  19.667منهم من أوراش البحث عن الشغل و

لفائدة  2014في تحصيل التعويض عن فقدان الشغل الذي تم وضعه سنة  2015ومن جهة أخرى، تم الشروع منذ ماي 

بلغ عدد الطلبات املستوفية للشروط واملسجلة من طرف  املستخدمين والذي يسيره الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وقد

طلب استفاد من مصاحبة الوكالة الوطنية إلسنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين املنهي  400طلب، منها  3.620 الصندوق 

غل برسم وإسنعاش الشغل. فحسب وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، بلغ عدد املستفيدين من التعويض عن فقدان الش

سنساء. وسيتم تقييم مجمل املقتضيات املتعلقة بالتعويض عن  %37، منهم 2.289ما يناهز  2015األشهر األربعة األولى لسنة 

 دراسة التعديالت املمكن القيام بها. أجلمن  2015فقدان الشغل خالل السداس ي الثاسني من سنة 

                                                 
ا تحسين قابلية التشغيل لدى طالبي الشغل حاملي الشهادات من خالل اكتساب كفاءات مهنية لشغل مناصب الشغل المحددة أوالمحتملة. ويتيح هذ إلى يهدف برنامج "تأهيل"  70

 البرنامج ثالث منظومات للتكوين: التدريب التعاقدي للشغل والتدريب التأهيلي أوالتحويلي وبرنامج دعم القطاعات الواعدة.
71

 تحفيز حاملي المشاريع لخلق مقاولتهم الفردية. أجلتشجيع خلق المقاوالت الصغيرة جدا من إلى  رنامجيهدف الب  
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 . قطاع الفالحة2

ألكثر هشاشة في الوسط الفالحي، حيث تواجه عدة إكراهات تحول دون استقالليتها، ال تزال املرأة القروية تشكل الفئة ا

استفادتها املحدودة من القروض واملوارد واملدخالت واألجهزة. ومع  إلىكضعف التكوين التقني وارتفاع معدل األمية باإلضافة 

بعض املناطق بعدة مهام كتربية الحيوانات وزراعة  ذلك، فهي تلعب دورا حيويا في العمل الفالحي واملنزلي، وتتكلف وحدها في

 الخضار وقطف التمار والبستنة والري والتسميد وكذا الحصاد.

ومستدامة ، وبغرض التصدي ملعاناتها من التهميش فعلية ووعيا منه بضرورة تثمين دور املرأة القروية لضمان تنمية فالحية 

بعد النوع االجتماعي في رؤيته الشمولية وعلى مستوى  إدماجشاريع ليتمكن من والهشاشة، أطلق قطاع الفالحة العديد من امل

 مخطط املغرب األخضر.

 رجعيامل طار واإل لوزارة جذاذة تقديمية ل .1.2

 جذاذة تقديمية .1.1.2

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجالي الفالحة والتنمية القروية، كما يقوم بصياغة النصوص ب يتكلف قطاع الفالحة

سالسل اإلنتاج، وتشجيع  إطارنية والتنظيمية املتعلقة باألسنشطة الفالحية، وبتأهيل املنظمات املهنية الفالحية في القانو 

االستثمار، واملساهمة في املفاوضات املتعلقة باتفاقيات التبادل الحر في امليدان الفالحي وتدبير االتفاقيات في هذا الشأن، وكذا 

والتكوين  تطوير البحث الزراعي والتعليم العالي الفالحي إلىواملعلومات الفالحية باإلضافة جمع وتحليل وسنشر اإلحصائيات 

 التقني واملنهي الفالحي.

(، حيث 1امللحق  إلى)انظر  %28موظفا، مع تمثيلية سنسوية بنسبة  4.748ما يناهز  2014وقد ضم قطاع الفالحة في متم سنة 

 95. ويصل عدد النساء التي تشغل مناصب املسؤولية 72النسبة للمصالح الخارجية% ب25% على املستوى املركزي و40تناهز 

(، في %17( أو رئيسات أقسام )%81.  وتعمل املسؤوالت خاصة كرئيسات مصالح )19,6%رجال، أي ما يعادل  390امرأة مقابل 

  حين ال يتوفر القطاع إال على مديرة إقليمية واحدة وعلى مديرة ملؤسسة للتكوين.  

ومن جهتها، تعتبر مديرية التعليم والتكوين والبحث نقطة االرتكاز الخاصة بالنوع االجتماعي على املستوى املركزي وعضوا في 

اللجنة التقنية املكلفة برصد تقدم الخطة الحكومية للمساواة. وفي هذا الصدد، تم إحداث خلية خاصة بمساواة النوع 

بعد النوع االجتماعي في استراتيجية عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف  إدماجابعة عملية االجتماعي داخل املديرية، تهتم بمت

األطراف الفاعلة في هذا امليدان. كما تتوفر الوزارة على نقط ارتكاز خاصة بالنوع االجتماعي في مختلف الهياكل املركزية 

املساواة بين الجنسين في  أجلاملشتركة بين الوزارات من والجهوية. كما يتوفر القطاع على تمثيلية على مستوى شبكة التشاور 

 الوظيفة العمومية من خالل قسم املوارد البشرية.

 املرجعي طار اإل  .2.1.2

نظرا النخراطه في االتفاقية املتعلقة بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة، يلتزم املغرب بحماية حقوق املرأة القروية بصفة 

االستفادة من املوارد، بما فيها األرض، وفي ولوج فرص العمل والسكن وكذا برامج الضمان االجتماعي خاصة من التمييز في 

والصحة والتعليم. ولهذا الغرض، يستوجب أخذ املشاكل الخاصة التي تواجهها املرأة القروية بعين االعتبار وكذا الدور الهام 

ها في القطاعات غير املالية لالقتصاد. وقد تم التأكيد على هذا االلتزام الذي تلعبه في الحياة االقتصادية ألسرتها، بفضل عمل

كالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل  ،باملصادقة على اتفاقيات ومعاهدات أخرى 

 ة ملخطط املغرب األخضر مع هذه االلتزامات.كما تتماش ى اإلصالحات التنظيمية واملؤسساتي. 73الدولية، وخطة عمل بكين، الخ(

 

                                                 
 . 2014قطاع الفالحة، الحصيلة االجتماعية لسنة  المصدر: 72
 من تقرير النوع االجتماعي. 2014لنسخة  2على الملحق  المرجو االطالعللمزيد من التفاصيل   73
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 الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي .2.2

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية .1.2.2

عد مرور ، إعادة التشكيل الهيكلي لنسيج اإلنتاج الفالحي الوطني. وب2008 سنةيواصل مخطط املغرب األخضر، منذ انطالقته 

نصف املدة املقررة لتنفيذه، سجل املخطط نتائج واعدة تفوق في معظمها مجموع األهداف املحددة سلفا واملتوقع بلوغها سنة 

2020. 

بين سنتي  7,1 حواليبتضاعف  الذيوتتجلى مظاهر التحول الهيكلي للقطاع في التعزيز املتواصل لالستثمار في املجال الفالحي، 

خالل نفس الفترة  %7,6االرتفاع امللحوظ للقيمة املضافة للفالحة، حيث سجلت معدل نمو سنوي بنسبة  ، وفي2014و 2008

لباقي القطاعات االقتصادية. وقد هم هذا التطور اإليجابي معظم األسنشطة الفالحية مع تحسن إنتاج الحوامض  %9,3مقابل 

 %9,62و %8,76ما يناهز  2020هداف املحددة في أفق سنة ، حيث بلغت سنسبة تحقيق األ %5,105وكذا الزيتون  %9,79 نسبةب

، بفضل تحقيق %1,11بما يقارب  2014على التوالي. وفيما يهم اإلنتاج الحيواسني، تجاوز إنتاج اللحوم الحمراء الهدف املتوخى في 

 ألف طن. 450حجم إنتاج قدره 

مخطط  إطاراه التقلبات املناخية بفضل اإلجراءات املتخذة في كما تمكنت الفالحة الوطنية من التقليل من تبعيتها وهشاشتها تج

، حيث مكن ذلك %37املغرب األخضر وكذا برامج أخرى، عن طريق الزيادة في عدد املزروعات ذات قيمة مضافة مرتفعة بنسبة 

من مجموع  %70ناهز من تعزيز أسنشطة فالحية ذات مقاومة أكبر للجفاف على حساب الحبوب. وتمثل هذه األسنشطة حاليا ما ي

 القيمة املضافة.

، سيولي قطاع الفالحة أهمية كبرى للتثمين وللتوزيع، من خالل عدة مبادرات كإعادة هيكلة أسواق 2015وابتداء من سنة 

 الجملة واملجازر، وعقد اتفاقيات مع األسواق التجارية الكبرى وكذا إسنشاء مستودعات لوجستيكية مخصصة للتصدير.

 االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأةاألخذ بعين  .2.2.2

مأسسة مبادئ العدالة واملساواة وترسيخها على مستوى مخططات عمل وزارة الفالحة.  إطارتم اتخاذ العديد من اإلجراءات في 

، دراسة 2015نة إحداث خاليا مكلفة بتعزيز املساواة النوعية على الصعيد املركزي والجهوي، أطلقت الوزارة، س إلىفباإلضافة 

بعد النوع االجتماعي في برامج ومشاريع التنمية الفالحية. وقد تم تمويل هذه الدراسة من  دماجإعداد استراتيجية إل  إلىتهدف 

 امليزانية املخصصة للمساواة النوعية والتي بلغت مليون درهم.

إنجاز العديد من املشاريع التضامنية  إلىاإلشارة استقاللية النساء القرويات، فتجدر  ضمانأما بخصوص اإلجراءات الرامية ل

من مخطط املغرب االخضر. وهكذا فقد سجلت العديد من اإلنجازات خالل الفترة املمتدة ما  ةالثاني دعامةال إطارالتي تندرج في 

 ، من ضمنها:2015و 2011بين 

ستفيدات في مختلف جهات اململكة مشروعا مستهدفا للنساء ضمن الدعامة الثانية، حيث بلغ عدد امل 47إطالق  -

 ملستفيدين.ا إجماليمن  47%، أي ما يعادل 7.806

 عضوا. 32.126مخطط املغرب األخضر والتي تضم  إطارتعاونية سنسوية في  1.779تقديم الدعم ملا يناهز  -

ية املنظمة العربية مشروعا برعا 30امرأة قروية، وكذا  1.230فائدة ل األلفيةبرنامج تحدي  إطارمشروعا في  16إنجاز  -

 امرأة قروية. 300للتنمية الفالحية، موجها لدعم 

لصالح  2015و 2012مشروعا بشراكة مع اللجنة األوروبية للتكوين والزراعة برسم الفترة املمتدة ما بين  15إطالق  -

على  االجتماعي وعنقطة ارتكاز خاصة ببعد الن 12دراسات الفتحاص النوع وإحداث  6إنجاز  إلىمستفيدة، إضافة  796

 املستوى الجهوي. 
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 :وفيما يخص التواصل والتحسيس حول القضايا املرتبطة باملساواة بين الجنسين، نظم قطاع الفالحة 

بعد النوع االجتماعي في برامج ومشاريع التنمية الفالحية على هامش النسختين األخيرتين من املعرض  إدماجندوتين حول  -

 .2015و 2014الدولي للفالحة لسنتي 

لفائدة أطر اإلدارات املركزية والجهوية وكذا  واللتزامات قطاع الفالحة لمخطط الحكومي للمساواةيوما إعالميا يتطرق ل -

 تحت إشراف الوزارة. موميةاملؤسسات الع

 ارإطبعد النوع االجتماعي لتطوير السالسل الفالحية في  إدماجستة لقاءات إعالمية وتحسيسية بين الجهات حول  -

مخطط املغرب األخضر، لصالح املسؤولين ونقط ارتكاز النوع االجتماعي  وأطر الوزارة والشركاء والفاعلين في املجال 

خاصة املنظمات النسوية في مختلف جهات اململكة )مكناس تافياللت، فاس بوملان، الغرب شرادة بني حسن،  ،الفالحي

  .البيضاء الكبرى، مراكش تاسنسيفت الحوز، دكالة عبدة و تازة الحسيمة( الرباط سال زمور زعير، الشاوية ورديغة، الدار

 لمخطط الحكومي للمساواة.ل 7و 6و 3و 1املحاور  إطاروتعد هذه اإلجراءات من بين االلتزامات املتخذة من طرف القطاع في 

 مؤشرات فاعلية األداءإعداد امليزانيات وتقديم  .3.2.2

مليون درهم من الحسابات الخاصة  500مليار درهم منها  10,12من ميزانية بقيمة  2015استفاد قطاع الفالحة برسم سنة 

 .2014% مقارنة مع سنة 5,6مليار درهم، أي بزيادة  7,52للخزينة. وقد بلغت امليزانية املخصصة لنفقات االستثمار 

رحلة التجريبية لتطبيق مقتضيات القانون أنه تم اختيار قطاع الفالحة بين ستة قطاعات وزارية معنية بامل إلىوتجدر اإلشارة 

التنظيمي الجديد لقانون املالية بما في ذلك اعتماد هيكلة امليزانية القائمة على البرامج وإعداد تقارير حول نجاعة األداء. ولهذا 

ل اإلنتاج وتطوير الغرض، تمت برمجة ميزانية القطاع ملدة ثالث سنوات، حيث تعطي األولوية للمشاريع املخصصة لتنمية سالس

 (.2017و 2015ة للفترة املمتدة بين جمالي% على التوالي من امليزانية اإل 33% و41الري وتهيئة األراض ي الفالحية )والتي تمثل سنسبة 

 البرنامج الحصة في ميزانية قطاع الفالحة

 تنمية سالسل اإلنتاج %41,1

 تطوير الري وتجهيز املجال الفالحي %32,6

  ليم والتكوين والبحثالتع %10,4

 الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية %7,5

  تنمية املناطق القروية والجبلية %1,4

 الدعم والخدمات املتنوعة %7,1

  املجموع %100,0
    

 2015قطاع الفالحة  :املصدر

ار لقطاع الفالحة أساسا لجهة طنجة تطوان، تليها جهة % من ميزانية االستثم18ومن حيث التوزيع الجهوي، فقد تم تخصيص 

 %.14مراكش تاسنسيفت الحوز بنسبة 
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 : : تويع ميزانية استثمار قطاع الفالحة حسب املديريات والجهات18مبيان    

 

مقاربة النوع االجتماعي على  دماجميزانية إل يشير تحليل مقاربة النوع االجتماعي أنه تم وضع بالنسبة مليزانية قطاع الفالحة، 

مليون درهم، تتوخى تمويل الدراسات واملواكبة وتقديم  1، وذلك بقيمة 2015مستوى مخطط املغرب األخضر في سنة 

 اإلرشادات.

م تستفد من ، بينما ل2015مليون درهم في سنة  1وعلى مستوى اإلرشاد الفالحي، استفادت األسنشطة النسوية من ميزانية بقيمة 

مليون درهم   12و 2013مليون درهم سنة  1,13األسنشطة من . وللتذكير، سبق أن استفادت هذه 2014أي تمويل خالل سنة 

 .2012سنة 

كما أوضح التقرير الوزاري حول فاعلية األداء املقترح من طرف قطاع الفالحة االستراتيجية العامة لهذا األخير، وتوزيعها حسب 

التي تمكن من تقييم مدى تحقيق هذه النتائج. وتفسر هذه مؤشرات فاعلية األداءاألهداف املحددة في كل برنامج و  البرامج، وكذا

مصادر املعطيات. إال أنها ال تتضمن أي  إلىالوثيقة بشكل واضح منهجية حساب املؤشرات، وكذا أهميتها وحدودها باإلضافة 

هذا األخير  إدماجاالجتماعي، مع أن اإلصالح الجديد قد طالب القطاعات الوزارية بمؤشر لألهداف يأخذ بعين االعتبار بعد النوع 

 .مؤشرات فاعلية أداءعند إعداد 

خذ في أفق األ لنوع االجتماعي ومهام القطاع تراعي اؤشرات فاعلية األداءلهذا التقرير مقترحات مل 2املحلق  يضموفي هذا الصدد، 

 قانون التنظيمي الجديد لقانون املالية.مقتضيات المستقبال بعين االعتبار 

 تحليل أهم مؤشرات النتائج املتعلقة بالقطاع .3.2

على الرفع من مداخيل الفاعلين األكثر هشاشة في سلسلة اإلنتاج الفالحي، من خالل برنامج  مخطط املغرب االخضر ركز تنفيذ

شخص من  771.535وفي هذا الصدد، استفاد إعادة تحويل الزراعات املنصوص عليه في الدعامة الثانية من املخطط. 

 املساعدات واملواكبة.

درهم سنويا في سنة  8.000 إلى 5.400% في الوسط القروي )من 48 حواليونتيجة لذلك، ارتفع الناتج الخام الفالحي للفرد ب

التي سوء التغذية ) كان الذين يعانون منمما ساهم في تحسين الدخل والظروف املعيشية، والخفض من سنسبة الس  (،2014

على سنسبة السكان الذين يعانون من الجوع في شبه الكلي، والقضاء (2015% في سنة 4,9 إلى 1990% في سنة 7,1انتقلت من 

 .(1990% في سنة 4,6% من الساكنة القروية مقابل 0,5التي ال تمثل حاليا سوى ) املناطق القروية،

 2014) صول على تنويه بخصوص سياسته الفالحية، حيث فاز لسنتين متتاليتينوبفضل هذه اإلنجازات، تمكن املغرب من الح

 .األول لأللفية بالجائزة األولى للمنظمة العاملية لألغذية والزراعة حول تحقيق هدف التنمية (2015و
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الفوارق  إلى، باإلضافة إال أنه ينبغي تعزيز هذه املجهودات في ظل استمرار مظاهر عدم املساواة بين الجنسين في قطاع الفالحة

؛ رهينة بالنهوض 74% من مناصب العمل القروية74,5بين املناطق الحضرية والقروية. حيث تظل تنمية قطاع الفالحة، التي تمثل 

 بوضعية املرأة، وبالتعليم وبولوج الرعاية الصحية وكذا باالستقرار في العمل. 

للتغطية الصحية مقابل في الوسط القروي % من العاملين 94,4قد حوالي فتي، 2014سنة  خاللوتشير املعطيات الحديثة بأنه 

 .75% في الوسط الحضري 64,8

% من مناصب الشغل في املناطق القروية بينما بلغت هذه النسبة 41,6ما يقارب  املؤدى عنهوفي نفس السنة، شكل العمل غير 

 % فقط على الصعيد الوطني.22,5

% 53,4% من العاملين يشتغلون في التدبير املنزلي مقابل 41,3أن  2014حسب الوضع املنهي سنة ويبين توزيع الساكنة القروية 

% على 24,2% و3,1بينما تبلغ هذه األرقام في الوسط الحضري سنسبة  .% من هؤالء كمستقلين31,4، كما يشتغل 200476 سنة

 .أجورين% عند امل65,3التوالي، مقابل 

% من الساكنة النشيطة للعالم القروي ال تتوفر على أي 47,6بأن ما يقارب  2014ات سنة وفيما يخص التعليم، توضح معطي

% على 16,9% و1,3% في الوسط الحضري، فيما تبلغ هذه الحصة بالنسبة للتعليم العالي حوالي 15,3مستوى تعليمي مقابل 

 التوالي. 

% عند 37,2% عند الرجال و63,6سنسبة  ،سنوات 10وق التي تف ،ساكنة الوسط القرويعند  كما بلغت سنسبة محاربة األمية

 .772000% على التوالي سنة 15,8% و45,8مقابل  2013النساء سنة 

% فقط بالنسبة 36% عند الرجال و74قرابة  2014سنة، بلغت سنسبة النشيطين العاملين في  15التي تفوق ومن ضمن الساكنة 

 على التوالي.% 36,8% و79,9حيث سجلت هذه النسبة  2000مع سنة  للنساء القرويات، وهوما يمثل تراجعا باملقارنة

. في حين بلغت سنسبة 2014 سنةعند النساء  0,7%عند الرجال و 4,3%سنة في العالم القروي  15وشكلت سنسبة العاطلين فوق 

 لدى النساء. 63,1%لدى الرجال و 21,3%سنة  15الساكنة غير النشيطة التي تفوق 

أن التشغيل الناقص يحجب بشكل كبير ظاهرة البطالة في املناطق القروية، نظرا لخصوصية وطبيعة  ىإلوتجذر اإلشارة 

األسنشطة في هذا الوسط، حيث تبقى البطالة ظاهرة حضرية يبررها تدفق اليد العاملة القروية بحثا عن العمل في املدن وكذا 

 تنامي تدفق النساء على سوق الشغل في املناطق الحضرية.

 قطاع الصيد البحري . 3

مقاربة النوع االجتماعي في مخططات عمل قطاع الصيد البحري فرصة للمرأة الستعادة مكانتها في املجتمع واالعتراف  إدماجيتيح 

بدورها في خلق الثروة. كما يشكل عامال أساسيا في التخفيف من حدة الفقر وتحسين األمن الغذائي وكذا ضمان الحكامة 

املستدامة للموارد البحرية وتربية األحياء املائية. وتبقى اإلرادة السياسية وتعزيز الوسائل املتاحة لتنفيذ هذا  الجيدة والتنمية

، على مستوى جميع مراحل عمليات البرمجة والتخطيط، من بين أهم الخطوات املوجب اتخادها لتطبيق املمارسات دماجاإل 

املستدامة للموارد البحرية واملوارد الحيوية  دارةاء املائية، والتي من شأنها ضمان اإل املسؤولة في قطاع الصيد البحري وتربية األحي

 للسكان.

 

 

                                                 
 .2014لسنة  المندوبية السامية للتخطيط، النشاط والشغل والبطالة، النتائج األولية :حة والغابات والصيد. المصدريتعلق األمر بالفال  74
 .2014األولية لسنة  للتخطيط، النشاط والشغل والبطالة، النتائجالمندوبية السامية  :المصدر  75

 76 
  ".2004" لسنة لةالنشاط والشغل و البطا"  ،المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 .2014"، أكتوبر والمهنية "توجهات تطور الخاصيات الديموغرافية، االجتماعية  :، "المرأة المغربية باألرقامالمندوبية السامية للتخطيط :المصدر  77
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 املرجعي طار اإل . جذاذة تقديمية للوزارة و 1.3

 . جذاذة  تقديمية1.1.3

اع تسهر وزارة الصيد البحري على إعداد وتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري بهدف ضمان استدامة القط

مصايد  إعداداملوارد البحرية باعتمادها على رخص الصيد وخطط  إدارةهذا الغرض، تحرص الوزارة على  أجلوتنافسيته. ومن 

دعم القطاع وتشجيع تثمين املنتجات البحرية. كما تقوم الوزارة  إلىاألسما ، كما تعمل على اتخاذ جميع التدابير الرامية 

مساهمتها في تحديث  إلىية والقرارات التنظيمية املرتبطة بمجال اختصاصها، باإلضافة بصياغة مشاريع القوانين التشريع

 دور املرأة في القطاع. ثمينالعالقات االجتماعية من خالل تحسين ظروف عمل البحارة وت

مقابل  %23ة موظفا، تمثل النساء سنسب 1.311، على 2015وبخصوص املوارد البشرية، تتوفر وزارة الصيد البحري، برسم سنة 

 سنة% 10% مقابل 11,8أن حصة النساء اللواتي التحقن بمناصب املسؤولية تقارب  إلى. وتجدر اإلشارة 782007% سنة 20,8

201479. 

(، أسنشأت وزارة الصيد البحري، 2016-2012متوسطية )-الشراكة األورو إطاروفي السياق ذاته، ووفقا لاللتزامات املسطرة في 

 الولوجوكذا  ،ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في التوظيف والترقية أجل، لجنة قطاعية للمساواة من 2015ماي 15بتاريخ، 

 مناصب املسؤولية داخل الوزارة.  إلى

 املرجعي  طار اإل . 2.1.3

الالزمة  ، من حيث توفير الظروفسنساناالتفاقيات الدولية الحترام حقوق اإل إطاروردا على االلتزامات التي قطعها املغرب في 

، سنساناملوارد البحرية واالستفادة بشكل عادل من استغاللها )اإلعالن العالمي لحقوق اإل إدارة إلىلتمتع املرأة بحقوقها للولوج 

، اتفاقيات منظمة العمل الدولية، جدول أعمال القرن بكينواتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة، وخطة عمل 

. ويعتمد وحمايتها حقوق البحارة علىقانوسني من شأنه الدفاع  إطارتنمية...(، عمل بلدنا على وضع ا أجلمن  يةاأللف، األهداف 21

الخاص بمدونة الشغل الذي يحدد الحقوق  65-99القانوسني أساسا على مدونة التجارة البحرية والقانون رقم  طاراإل هذا 

تتبع  كلفة ب، وامل1999وحدة النوع االجتماعي والتنمية، منذ سنة  إسنشاءذلك، يعد  إلىاألساسية للعمال بالقطاع. وباإلضافة 

 .80النوع االجتماعي في مخططات عمل الوزارة، خطوة استراتيجية لتعزيز املساواة بين الجنسين في قطاع الصيد البحري  إدماج

 النوع االجتماعي. املجهودات املبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تأخذ بعين االعتبار بعد 2.3

 . إعداد السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.3

حققت استراتيجية تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري أليوتيس تقدما ملموسا وسنسب إنجاز إيجابية على العموم. بالفعل، 

، حيث 2009مقارنة بسنة  %40أن قيمة البيع األول من الصيد التقليدي والساحلي عرفت تطورا بنسبة  إلىتشير املعطيات 

من األسما  التي  %85 ، حوالي. وبشأن االستغالل الراشد للموارد البحرية2014مليار درهم برسم سنة  6بلغت مستوى يقدر ب 

مصايد الروبيان والقشريات الكبيرة  هيأة، بعدما تم البدء بعمل بمخططات تهيأةتشملها مخططات ت 2015يتم تسويقها سنة 

ذلك االنتعاش التدريجي ملخزون األخطبوط بفضل  إلىوسمك النازلي. يضاف  طحية الصغيرة بشمال بوجدور واألسما  الس

 تدابير التسيير املتخذة )تحديد حصص الصيد ، فترات الراحة البيولوجية ...( والقضاء التام على استخدام الشبا  العائمة.

ات صارمة وتكنولوجيا متقدمة. إذ يتعلق األمر إجراء، باعتماد ذلك، تم تعزيز رصد ومراقبة أسنشطة الصيد إلىباإلضافة  

الخاص بمراقبة ومحاربة الصيد غير القانوسني والغير املنظم وكذا بتثبيت أجهزة اإلرسال واالستقبال في  12-15بالقانون رقم 

عبر األقمار  ير الثروة السمكيةحترام التدابير املتخذة لتسيباملراقبة ال  مما يسمح لوزارة الصيد البحري  ،جميع سفن الصيد

 ناعية.طصاال 

                                                 
 أسفل التقرير. 1الملحق رقم إلىانظر   78
 مناصب عالية نسبيا في التسلسل الهرمي وهي تعيين كاتبة عامة للوزارة ومديرتين باإلدارة المركزية.باحتاللها ل زارة الصيد البحريبصفة نوعية، يتميز وجود المرأة بو  79
 االجتماعي النوع ميزانية لتقرير  2015 النسخة من 2 الملحق إلى انظر التفاصيل من لمزيد  80
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وبهدف معالجة أوجه القصور على مستوى تتبع تطورات املخزون السمكي وتدبيره، وقع املعهد الوطني للبحث في مجال الصيد  

 تعميق املعرفة بالوسط البحري. إلىالبحري مع الدولة على عقد برنامج لتعزيز وسائل التدخل الهادفة 

مواقع للصيد تم إسنشِاؤها لصالح الصيادين التقليديين، واملجهزة  43بتعزيز البنية التحتية، سنسجل حاليا توفرنا على  وفيما يتعلق

بهدف تنظيم  املكتب الوطني للصيد البحري  إلىاملواسنئ  إدارةذلك، تم تفويض  إلىبالبنيات التحتية للتفريغ والتسويق. باإلضافة 

 ة التنظيمية الستغالل املواسنئ والصيد.أفضل من خالل الفصل بين األسنشط

 2009مليار درهًما، من عام  1.7وبخصوص تحسين تثمين املنتجات البحرية، بلغ مجموع االستثمارات الخاصة بصناعة التثمين 

ملؤسساتي %. كما اتخذت تدابير لترويج املنتجات البحرية املغربية عبر استراتيجية التسويق ا12، بارتفاع سنوي بنسبة 2014 إلى

 للمنتجات على الصعيد الوطني )حوت بالدي( والدولي )املأكوالت البحرية املغربية(.

ملشاريع كبرى. ويتعلق األمر بالنهوض بتربية األحياء املائية في  نطالقةات الهيكلية الستراتيجية أليوتيس، أعطيت اإل جراءولتعزيز اإل 

اطق الجنوبية ومواصلة دعم ترويج املنتجات البحرية على مستوى السوق املغرب، وتشجيع االستثمار وخلق فرص العمل باملن

املحلي والعالمي. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تحديد املواقع املخصصة ملشاريع تربية األحياء املائية واملصادقة على مشاريع 

لبرنامج توأمة بين قطاعي تربية  ةنطالقاإل  إعطاء، من 2015االستثمار. وفي نفس السياق، استفاد هذا القطاع، خالل سنة 

، األحياء املائية األوروبي واملغربي. ومن شأن هذا البرنامج، الذي يموله االتحاد األوروبي وتسهر على تدبيره وزارة االقتصاد واملالية

ئية من خالل االعتماد على التحكم في تقنيات إنتاج األحياء املا إمكانيةأن يتيح للوكالة الوطنية لتنمية وتربية األحياء املائية 

 أفضل التجارب واملمارسات الناجحة في هذا امليدان على املستوى األوروبي. 

ات أخرى لها تأثير مباشر على حياة الصيادين من خالل تحسين ظروف عيشهم وعملهم. إجراءوفي الوقت نفسه، تم اعتماد 

البحارة الصيادين، وتطوير الوحدات الطبية ومحواألمية وكذا  وترتكز أساسا على تعميم التغطية االجتماعية والصحية لكافة

 التكوين والدعم لتعاونيات الصيد.

 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.3

أوضاع  ترجمة التزامات الحكومة بخصوص تعزيز إلىتساهم وزارة الصيد البحري في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" الهادف 

 . 2016-2012املرأة املغربية كما ورد في البرنامج الحكومي 

باملغرب،  األلفيةالتقدم التابعة لبرنامج تحدي  أجل، عملت وحدة النوع االجتماعي بتنسيق مع وكالة الشراكة من طاراإل وفي هذا 

 على وضع مشروعين لبناء وتجهيز وحدتين لتثمين املنتجات البحرية بما في ذلك:

 ة لفائدة تعاونية سنسوية "حوريات سيدي العابد" بنقطة التفريغ املهيأة سيدي العابد التي يرتكز سنشاطها على جمع وحد

 وتحويل وتوضيب املنتجات البحرية الشاطئية، وكذا جمع وتجفيف وتخزين الطحالب.

  سما  السطحية.وحدة لفائدة تعاونية سنسوية " إسلمان إفنو" بسيدي إفني، متخصصة في تمليح وتدخين األ 

تشغيل هاتين الوحدتين من خالل  نجاح، من قبل وزارة الصيد البحري إل  2015ات، برسم جراءوقد تم اتخاذ العديد من اإل 

امتثالها ملعايير الصحة والسالمة للمنتجات وتعزيز القدرات املؤسساتية والتجارية وكذا التقنية للمنخرطات في التعاونيات 

 48منخرطة من أسنشطة اإلرشاد املتعلقة بالتسيير اإلداري واملالي للتعاونيات. كما تلقت  137، استفادت املعنية. ولهذا الغرض

امرأة من  59منخرطة أخرى تكوينا يهم التسويق املِؤسساتي وكذا التسويق بشكل عام. وفيما يتعلق بالجانب التقني، استفادت 

 حدة إنتاج على حدة.التدريب على تقنيات اإلنتاج املالئمة ألسنشطة كل و 

الوكالة األملانية وموازاة مع هذه األسنشطة، شرعت وحدة النوع االجتماعي بتنسيق مع املنتزه الوطني سوس ماسة وبدعم من 

املستدامة لقاعدة املوارد الطبيعية وتطوير قطاع تربية الصدفيات". ويهدف هذا  دارةمشروع "اإل  إسنشاء، في للتعاون الدولي
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مشروع نموذجي لتربية الصدفيات مالئم مع الظروف  إسنشاءاملستدامة لقاعدة املوارد الطبيعية و  دارةملزج ما بين اإل ا إلىاملشروع 

 االجتماعية واالقتصادية للمنخرطات في التعاونية النسائية للمنتجات البحرية بمنطقة الدويرة. 

 أجللبحري اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية االجتماعية من برنامج تطوير قطاع الصيد التقليدي، وقعت وزارة الصيد ا إطاروفي 

تعزيز األسنشطة املدرة للدخل وتحسين ظروف عيش وعمل الصيادين )سنساء ورجاال ( وكذا أسرهم. وبموجب هذا االتفاق، تم 

إنجاز  أجللك من تعاونيات سنسائية، وذ 7تعاونية للصيادين "ناشطة حاليا"، ومن ضمنهم  34تنظيم ثالث ورشات عمل لفائدة 

 صياغة خطة عمل ملواكبة وتأهيل تعاونيات الصيد الساحلي. إلىتشخيص استراتيجي لهذه التعاونيات يؤول في األفق 

وفيما يتعلق بتطوير التواصل ما بين النساء الناشطات في قطاع الصيد البحري، عملت " شبكة للمرأة املغربية العاملة بقطاع 

، من خالل املبادرة والدعم املشتر  ما بين وزارة الصيد البحري واملؤتمر 2013ها برسم سنة إسنشاءالصيد البحري"، التي تم 

الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول اإلفريقية املطلة على املحيط األطلس ي، على تنفيد برنامج عمل يمتد ما 

رة املؤسساتية للشبكة، وتعزيز القدرات املهنية للمرأة في القطاع وكذا تحسين القد إلى. ويهدف هذا البرنامج 2016و 2014بين 

 مشاريع لتثمين املنتجات البحرية وتربية األحياء املائية. إسنشاء

 . إعداد امليزانية وتحديد مؤشرات األداء 3.2.3

مليون درهم برسم  611,47مليون درهم ، )مقابل  621,03، غالف مالي قدره 2015خصص لوزارة الصيد البحري، برسم سنة  

 % مخصصة لنفقات االستثمار.43,2(، منها 2014سنة 

% من مجموع ميزانية االستثمار. وبخصوص  مديرية التكوين 73,4وقد استفادت مديرية الصيد البحري وتربية األسما  بنسبة 

فقد تلقوا على التوالي سنسب تقدر ب منهي ومديرية الصناعات التحويلية للصيد البحري  -البحري والنهوض باملجال السوسيو

 % من مجموع ميزانية االستثمار.0,4% و3,7

، ال تتضمن خطوط ميزانية خاصة بتعزيز املساواة 2015أن امليزانية التي تم تخصيصها للوزارة، برسم سنة  إلىوتجدر اإلشارة 

لية تأهيل وحدات للتثمين بسيدي العابد مليون درهم لتمويل عم 5,9بين الجنسين. في حين شهدت السنة املاضية  تعبئة 

 تشغيل الوحدات. أجلوسيدي إفني وكذا للمساعدة التقنية لصالح النساء املستفيدات من 

أن وزارة الصيد البحري تعد من بين الوزارات التي تم اختيارها لتنفيذ القانون التنظيمي الجديد لقانون  إلىوتشير املعطيات 

بعد النوع االجتماعي خالل ممارسات البرمجة وفقا ملتطلبات  إدماجالغاية، تخطط الوزارة لزيادة  . ولهذه2016املالية لسنة 

 جميع الوزارات لوضع مؤشرات األداء التي تراعي بعد النوع االجتماعي.و القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية الذي يدع

 . تحليل مؤشرات األهد ف حسب النوع االجتماعي4.2.3

مؤشرا مع هيمنة  18 رصد، 2015التي تم نهجها من طرف وزارة الصيد البحري، برسم سنة مؤشرات فاعلية األداءتحليل يكشف 

% وكذا غياب مؤشرات تراعي مقاربة النوع االجتماعي. ونظرا لذلك، ينبغي إضافة بعض 76% واإلنتاج 24مؤشرات الوسائل 

ويتعلق األمر على وجه املثال بمؤشرات تدل على عدد التدريبات  والورشات التي تم املؤشرات التي تعتبر ذات الصلة بهذه املقاربة. 

تنظيمها من طرف وحدة النوع االجتماعي لصالح التعاونيات النسائية بهدف تعزيز قدراتهن، وكذا عدد  املشاريع )وحدات اإلنتاج( 

، حول 2016نوع االجتماعي تتوخى إنجاز دراسة، خالل سنة أن وحدة ال إلىالتي تم إنجازها لصالح التعاونيات النسائية. وسنشير 

جمع املعلومات الكمية والنوعية حول الجنسين  ومشاركة املرأة في قطاع الصيد التقليدي. ويبقى الهدف النهائى لهذه الدراسة ه

 مشاريع الصيد التقليدي.بعد النوع االجتماعي في برامج و  إدماجفي هذا القطاع والتعرف على احتياجات املرأة للتمكن من 
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  تحليل أهم مؤشرات األداء الخاصة بقطاع الصيد البحري . 3.3

، من خالل خلق 2000بالرغم من املجهودات التي تبذلها وزارة الصيد البحري لصالح النساء العامالت في قطاع الصيد، منذ عام 

بقى من الصعب تحقيق األهداف املسطرة من حيث تحسين أسنشطة مدرة للدخل والدعم التقني وكذا مواكبة وتعزيز القدرات، ي

وبخاصة األمية السائدة، ونقص (الدخل وتوفير التكامل في قطاع صيد منظم. بالفعل، فإن الصعوبات الكامنة في هذا القطاع 

أسنشأت  لصالح املرأة  املهارات وضعف روح املبادرة بين النساء العامالت في القطاع( تحول دون نجاح استدامة بعض املشاريع التي

 .في هذا القطاع

البحث عن مصادر االختالالت واقتراح الحلول  إلىولتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه املشاريع، وذلك بهدف السعي 

ألخذ بعين املناسبة، يعد جمع وتحليل املعطيات الكمية والنوعية التي تراعي بعد النوع االجتماعي أمر بالغ األهمية للسهر على ا

 االعتبار الفوارق بين الجنسين واملساواة بينهما وكذا تعزيز املشاركة الفعالة للمرأة في جميع برامج التنمية لقطاع الصيد البحري.

أن النساء بإمكانهن تحسين وضعيتهن االجتماعية واالقتصادية من خالل استفادتهن من  إلىوعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة 

االستراتيجية الجديدة. ونذكر على وجه الخصوص مشاركتهن في قطاع تربية األحياء املائية  إطاريدة املبرمجة في املشاريع الجد

بممارستهن لهذا النشاط من خالل تشجيعهن على االستفادة من التدريب والدعم املالي املناسب، خصوصا وأن ممارسة تربية 

جنسين لكونه قطاع تم تطويره بعيدا عن التقاليد الثقافية. ويستلزم نجاح هذه األحياء املائية تبقى أقل عرضة للحواجز بين ال

مقاربة النوع االجتماعي في جميع برامج التدريب واستراتيجيات عمل الوكالة الوطنية لتنمية األحياء املائية  إدماجالتجربة حتما 

 .بشراكة مع وحدة النوع االجتماعي

حاجة امللحة لتوفيرها على نظام معلومات يراعي مقاربة النوع االجتماعي، تترقب وحدة النوع ووعيا منها بالوضعية الحالية وبال

، حول مشاركة املرأة في قطاع الصيد التقليدي. ويبقى الهدف األسمى لهذه الدراسة 2016االجتماعي إنجاز دراسة، في أفق سنة 

بعد النوع  إدماجوالتعرف على احتياجات املرأة للتمكن من  جمع املعلومات الكمية والنوعية حول الجنسين في هذا القطاعو ه

القانون التنظيمي الجديد لقانون االجتماعي في برامج ومشاريع الصيد التقليدي. وبالتالي سيمكن ذلك من املض ي قدما مع أحكام 

 .املالية

 . قطاع الصناعة والتجارة4

منصب شغل في هذا  32.000إلى تسجيل خسارة الجلد يج و في أسنشطة قطاع النس 2007أدى االنخفاض املسجل منذ سنة 

%، علما بأن هذا القطاع هو املشغل الرئيس ي لليد العاملة النسائية 7، أي بانخفاض سنوي بنسبة 2014و 2013القطاع ما بين 

 ضمن القطاعات الصناعية.

منصب شغل سنسائي، ال يزال  133.126 (، أي ما يعادل2012% سنة 8,6)مقابل  2013% سنة 9,2وبتسجيل معدل تأنيث يبلغ 

قطاع التجارة يواجه تحدي العمالة غير املؤهلة والتغطية الصحية )تسعة من أصل عشرة عاملين في قطاع التجارة ال يتوفرون 

 على تغطية صحية(.

ب الشغل تشكل تحديا في هذا السياق، ال تزال املشاركة االقتصادية للمرأة في األسنشطة الصناعية والتجارية وكذا جودة مناص

 محوريا، يستدعي اهتماما خاصا لوضع أسس نمو مستدام، شامل ومنصف.

 . جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار املرجعي 1.4

 . جذاذة تقديمية1.1.4

تتمحور مهام وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي أساسا حول إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال 

لصناعة والتجارة، وذلك عبر وضع وتسيير استراتيجيات تطوير قطاعي الصناعة والتجارة مع تتبعها وتقييمها. كما تعمل الوزارة ا
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على وضع االستراتيجيات املتعلقة باالستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغرى واملتوسطة، وعلى توفير 

 وضع اإلطار القانوسني والتنظيمي لقطاعي الصناعة والتجارة... و  الصناعة والتجارةاإلحصائيات وإنجاز الدراسات في مجالي 

% من مجموع  موظفي الوزارة. والجدير بالذكر أن منصب كاتب عام 37,54سنسبة التأنيث  تبلغوعلى صعيد املوارد البشرية، 

قسما  11تضمها الوزارة، وتشغل النساء رئاسة سنساء منصب مدير ضمن املديريات التسع التي  3الوزارة تتقلده امرأة، وتتولى 

املساواة بين  أجل. كما أن الوزارة ممثلة بنقطة ارتكاز في شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من 81قسما للوزارة 34من بين 

 الجنسين في الوظيفة العمومية وتشار  بنشاط في أشغال الشبكة.

 82. اإلطار املرجعي2.1.4

التفاقيات الدولية لحقوق اإلسنسان التي صادق عليها املغرب ال سيما حق الولوج لعوامل اإلنتاج )اإلعالن العالمي في إطار احترام ا

لحقوق اإلسنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

التنمية ...(، اتخذ املغرب العديد من اإلصالحات القانونية  أجلية، أهداف األلفية من ضد املرأة، اتفاقيات منظمة العمل الدول

 و التنظيمية في هذا االتجاه، كاملصادقة مؤخرا على قانون املقاولة الذاتية. 

 114-13باإلجماع على مشروع القانون رقم  2015في يناير  صادقفي هذا الصدد، تجدر االشارة إلى أن مجلس املستشارين 

صفة املقاول الذاتي لكل شخص قانون ال هذا (. ويمنح2015مارس  12الخاص باملقاولة الذاتية )سنشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 

ذاتي يزاول باسمه الشخص ي وبصفة فردية سنشاطا مستقال لتحقيق دخل رئيس ي في إطار سنشاط تجاري وصناعي وحرفي وفني 

درهم  200.000درهم بالنسبة لألسنشطة التجارية والصناعية والحرفية و 500.000مالته وخدماتي، شريطة أن ال يتجاوز رقم معا

بالنسبة للخدمات. ويمكن القانون الجديد أيضا املقاول الذاتي، بعد تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي، من االستفادة 

محدد بموجب الشروط التي تقررها التشريعات من املزايا التالية: نظام جبائي خاص ونظام تأمين اجتماعي وصحي خاص 

 الخاصة...

 تفعيل السياسات العمومية التي تراعي النوع االجتماعي أجل. املجهودات املبذولة من 2.4

 . إعداد السياسات واإلستراتيجيات القطاعية1.2.4

 2020 – 2014املخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 

لرفع التحديات ولتعزيز مكتسبات القطاع الصناعي الذي انخرط في دينامية  2020-2014فترة يأتي مخطط التسريع الصناعي لل

ويهدف هذا املخطط إلى جعل الصناعة  .2009للتنمية املستدامة التي تم اعتمادها منذ انطالق برنامج اإلقالع الصناعي سنة 

 رافعة للنمو االقتصادي.

إحداث نصف مليون منصب  :2020تحقيق مجموعة من األهداف في أفق سنة  وتهدف االستراتيجية الصناعية الجديدة إلى

شغل مناصفة بين االستثمارات األجنبية املباشرة والنسيج الصناعي الوطني املتجدد؛ الرفع من مساھمة القطاع الصناعي في 

 .زن امليزان التجاري ؛ وتحسين توا2020% في أفق 23إلى   14%نقط وذلك بانتقالها من 9الناتج الداخلي الخام ب 

تدابير رئيسية موزعة على ثالث محاور، وھي: تطوير النظم  10ولتحقيق ھذه األھداف، تعتمد االستراتيجية الجديدة على 

 .االيكولوجية الصناعية ووضع وسائل الدعم وتعزيز اإلشعاع على املستوى الدولي

لتقليص من التشتت القطاعي وتأسيس صناعة أكثر اندماجية ويشمل املحور األول  مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى ا

وتكامال مستندة على مبادئ النظم االيكولوجية الصناعية التي ستمكن من خلق دينامية وعالقة جديدة بين مجموعات 

مواكبة وإدماج وفي إطار وضع هذه النظم االيكولوجية، تم إيالء اھتمام خاص ب .الشركات الكبرى واملقاوالت الصغرى واملتوسطة

                                                 
81

 .1انظر الملحق   
 .2014 الجتماعيالنوع امن تقرير ميزانية  2مزيد من التفاصيل، انظر الملحق لل82
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القطاع غير املنظم في القطاع املنظم مع تطوير آلية مكتملة إلدماج املقاوالت الصغيرة جدا تشمل إحداث نظام املقاول الذاتي 

 الذي يحدد األشكال الضريبية وأنظمة التغطية والتمويل املناسبة لھذه الفئة.

ابير التي تهم دعم دور الشركات الخاصة باعتبارھا محركا للنمو وكذا وبالنسبة للمحور الثاسني لالستراتيجية فهو يرتكز على التد

وفي ھذا  .إلى مواكبة إعادة ھيكلة  تنافسيتھا وضمان إطار عمل مناسب لالستثمار واكتساب حصص مھمة في األسواق الخارجية

تطوير وتحديث النسيج  أجلمن مليار درھم،  20اإلطار، تم إحداث صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات، رصد له مبلغ 

الصناعي الوطني وتنمية قدرته على منافسة املنتوج املستورد. ولتلبية حاجيات الشركات الصناعية، ستتم تنمية العقار 

 2014الصناعي ملواجھة ضعف استغالل املحطات الصناعية الحالية. وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم خالل سنة 

 اتفاقية إحداث مشروع مجمع صناعي موجه لإليجار ملؤسسة مسجد الحسن الثاسني... التوقيع على

إسنعاش  أجلويشمل املحو الثالث، التدابير التي تطمح إلى تحسين تموقع املغرب على املستوى الدولي. موازاة مع ذلك، ومن 

غرب الستغالل الفرص املتاحة مستقبال، خاصة االستثمار الخارجي، ترمي االستراتيجية إلى خلق ثقافة عقد الصفقات وإعداد امل

 ما يتعلق بترحيل األسنشطة.

 مخطط رواج للتجارة الداخلية

تم تطوير"برنامج رواج" بھدف جعل التجارة والتوزيع من الخدمات الفعالة وذلك عن طريق تطوير آليات توزيع جديدة وعصرنة 

( لتفعيل ھذا املخطط 2014-2013وقد تميزت الفترة االنتقالية ) .ينتجارة القرب واقتراح عرض مالئم لحاجيات جميع املستھلك

عالمة مغربية من خالل تعبئة الخبرة الالزمة لتنفيذ مخططات تنمية الوحدات  13نقطة بيع إضافية، و  4.000بمواكبة أكثر من

دات وتقنيات تسيير التجار ، من تحديث مع2015وهكذا، مكن مخطط رواج، منذ انطالقه إلى نهاية شهر يونيو .املستفيدة

 مدينة وقرية(. 100نقطة بيع على صعيد مختلف جهات اململكة )أكثر من  24.753لفائدة 

. وتتمحور هذه الخطة 2020إلى   2015وتوجد خارطة طريق جديدة قيد اإلعداد لتفعيل برنامج "رواج" برسم الفترة املمتدة من

الت العاملة في مجالي التجارة والتوزيع وتقوية البنيات التحتية لالستقبال وتحسين حول برامج دعم إعادة الھيكلة وتنمية املقاو 

 .ظروف عمل مقاوالت القطاع

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 2.2.4 .

يتضح من الرسالة  يحظى تعزيز حقوق املرأة، وخاصة في الحصول على فرص الشغل والتمكين االقتصادي، باهتمام كبير كما

، التي تناولت نقاط الضعف 83في مراكش  القوية لجاللة امللك محمد السادس خالل مؤتمر القمة العالمي لريادة األعمال

تعزيز املشاركة  أجلوالتحديات التي يجب رفعها ومعالجتها في مجال تمكين املرأة وريادة األعمال النسائية. وفي ھذا الصدد، ومن 

تصادي للمرأة، تم تنفيذ عدة تدابير من قبل الحكومة بشراكة مع الجمعيات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين والتمكين االق

 في التنمية، لتشجيع وتطوير بيئة مواتية للعمل املرأة وللمقاولة النسائية. ومن بين التدابير املتخذة في هذا اإلطار:

 لخدمات املالية تحسين وتوفير شروط ولوج النساء املقاوالت إلى ا

مليون درهم   81,5، من رفع2015وإلى غاية شتنبر 2013منذ إطالقه في مارس  84وفي ھذا الصدد، مكن صندوق الضمان "إليك"

فرصة عمل مباشر. ومن الجدير بالذكر أن  762مقاولة سنسائية، و من خلق  236من القروض البنكية، والتي مكنت من تمويل 

 124حيث بلغ  2015-2014خالل الفترة  85%دوق الضمان "إليك" املعتمدة قد سجل ارتفاعا بنسبة عدد امللفات املتعلقة بصن

 .2014ملف سنة  67( مقابل 2015شتنبر  21)من يناير إلى  2015ملف معتمد سنة 

 
 

                                                 
في مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد  2014نونبر 21 إلى 19 أجريت الدورة الخامسة من مؤتمر القمة العالمي لريادة األعمال، خالل الفترة من 83

 .السادس
تشجيع ودعم  إلىالذي يهدف " إليك" في المغرب لتفعيل صندوق الضمان ، بين صندوق الضمان المركزي وجمعية سيدات األعمال2013 تم توقيع مذكرة تفاهم في مارس84

 .القروض البنكية لتمويل مشاريعهن إلىتطوير المقاولة النسائية، وذلك بتسهيل ولوج النساء المقاوالت 
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 تشجيع ودعم ومرافقة مشاريع إنشاء وتطوير املقاوالت النسائية
 

: تم إطالق برنامج "بينهن في الجهات" في إطار اتفاقية بين الوكالة الوطنية إلسنعاش  التتعزيز كفاءات التسيير لدى النساء املقاو 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملراكز الجهوية لالستثمار وبرنامج التعاون األملاسني. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ومواكبة النساء 

، عبر دورات تكوينية في مختلف التخصصات املتعلقة ا بعد اإلسنشاءصاحبات املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا خالل الفترة م

مقاولة خالل النسخة  80مقاولة، منها  120، ما يقارب 2013. وقد استفادت من هذا البرنامج، إلى غاية نهاية بإدارة املقاوالت

 مقاولة سنسائية. 70دعم مقاولة ضمن النسخة الثانية وتهدف النسخة الثالثة للبرنامج إلى  40األولى للبرنامج و
 

ها" املنبثق أجليهدف برنامج "انفتاح من  : تعزيز استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال الحديثة من طرف النساء املقاوالت

الت " إلى تشجيع النساء املقاوالت، خاصة باملقاو 2013من برنامج "انفتاح" املندرج في إطار االستراتيجية الوطنية "املغرب الرقمي 

 الصغيرة جدا، على استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال في تطوير مشاريعهن من حيث النجاعة واإلنتاجية.
 

كما تم اتخاذ إجراءات لصالح املقاوالت النسائية من قبل الجمعيات املهنية والقطاع الخاص. في هذا السياق، وبشراكة بين 

والوكالة الوطنية إلسنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية النساء املقاوالت في املغرب  التعاون البلجيكي، وقطاع التكوين املنهي،

لتعزيز القدرات  2016-2013ك" خالل الفترة أجلوجمعية "أمانة" للقروض الصغرى، تم إطالق برنامج تنمية روح املبادرة "من 

اء ومكناس تافياللت وطنجة تطوان(. وقد مكن البرنامج، جهات مستفيدة )الدار البيض 3الريادية والتدبيرية للمرأة املغربية في 

ممثال للبرنامج  120مستشارا في مجال خلق املقاوالت، و 95، من تدريب 2014إلى مارس  2013خالل الفترة املمتدة من يوليوز 

الت بالدار البيضاء وتزويد الحاضنات في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، ومركزا للتدريب املنهي لفرع جمعية النساء املقاو 

 باملعدات املكتبية واملعلوماتية. 

 Cloudباإلضافة إلى ذلك، أطلقت مايكروسوفت، وجمعية النساء املقاوالت في املغرب وشركة االتصاالت "إنوي"، برنامج "

Startup Academy تطوير آخر " الذي يهدف إلى مواكبة الشابات صاحبات الشواهد، في إطالق مقاوالت صغيرة ناشئة بفضل

سنة،  30-22مستفيدة شابة تتراوح أعمارهن بين  50صيحات التكنولوجيات لنظام "كالود". وسيقوم هذا البرنامج بمواكبة 

 كفاءاتهن التقنية والتدبيرية، وغيرها من الكفاءات إلنجاح إطالق مقاوالتهن. وملدة ستة أشهر، لتطوير
 

 عة. إعداد امليزانية وتحليل مؤشرات النجا3.2.4

 امليزانية املخصصة لقطاع الصناعة والتجارة 

مليون درهم برسم سنة   408بلغت ميزانية التسيير لقطاع الصناعة والتجارة )دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية(

 . 86مليون درهم لنفقات التجهيز والنفقات املتنوعة 232,485و 85مليون درهم لنفقات املوظفين  175,5، خصصت منها2015

مليار درهم. وحسب   1,96املخصصة لقطاع الصناعة والتجارة  87أما فيما يخص نفقات االستثمار، فقد بلغت امليزانية

من ميزانية االستثمار لقطاع الصناعة والتجارة، خصصت في   88,6%املديريات، بلغت امليزانية املخصصة ملديرية الصناعة

صندوق التنمية الصناعية واالستثمار في إطار تنفيذ املخطط الوطني لتسريع مليار درهم، ل  1,73معظمها، أي ما يقدر ب

مليون درهم، خصصت لصندوق رواج في  60التنمية الصناعية. كما بلغت ميزانية االستثمار املخصصة ملديرية التجارة والتوزيع 

 :النحوالتالي. وتتوزع ميزانية االستثمار حسب أهم املديريات على 2020إطار تنفيذ مخطط رواج 

 

 

 

                                                 
 دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية85
 دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية86
 .التكنولوجيات المتقدمةوقطاع  قطاع التجارة الخارجيةدون احتساب نفقات 87
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 توزيع ميزانية االستثمار 

% 2015  

 مديرية الصناعة  727,785 1 88,6

 مديرية الجودة ومراقبة السوق  10 0,5

 مديرية التجارة والتوزيع 60 3,1

 املصدر : وزارة االقتصاد واملالية            

 تحليل مؤشرات األهداف

االقتصادي للمرأة والحصول على فرص الشغل وتعزيز روح املبادرة لدى النساء، نظرا ألهمية البرامج التي تعنى بالتمكين  

وتماشيا مع أحكام إصالح القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية خاصة تلك املتعلقة بتحديد مؤشرات أداء تراعي بعد النوع 

من التقرير والتي من شأنها تقييم أثر مختلف  2مللحق االجتماعي، فمن األفضل األخذ بعين االعتبار االقتراحات املشار إليها في ا

 اإلجراءات على الساكنة املستهدفة.

 تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية املتعلقة بالقطاع .3.4

 89والتجاري  88تطور تشغيل النساء في القطاع الصناعي

. وتمثل 2012امرأة سنة  240.683مقابل ، 2013امرأة سنة   243.073بلغ عدد النساء العامالت بشكل دائم في قطاع الصناعة

% من مجموع النساء العامالت بشكل دائم في قطاع الصناعة، متبوعة بالنساء 49,1النساء العامالت في قطاع النسيج والجلد 

%(، 14,4، والنساء العامالت في قطاع صناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات )(24,3%)العامالت في قطاع الصناعات الغذائية 

%(، ثم النساء العامالت في قطاع الصناعة امليكانيكية 7,5ثم النساء العامالت في قطاع الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية )

 .%(4,8واملعدنية )

، غير أن 2013و 2012ما بين  %1وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف للتشغيل النسائي في القطاع الصناعي بنسبة 

هذا االرتفاع يشمل تطورات مختلفة حسب القطاعات الصناعية. ففي الوقت الذي انخفض فيه عدد النساء العامالت بشكل 

%(، ارتفع عدد النساء 0,8-%( وصناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات )2,6-دائم في الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية )

وبنسبة أقل في صناعة النسيج  1,83%وفي الصناعات الغذائية ب 21,4%املعدنية بنسبة العامالت في الصناعة امليكانيكية و 

 . %0,1والجلد بـ 

90ع الصناعةعدد النساء العامالت بشكل دائم في قطا  

 2012 2013 نسبة التغير
 

 عدد النساء العامالت بشكل دائم  240683 243073 %0,99

 الصناعات الغذائية 57894 58952 %1,83

 صناعات النسيج والجلد 119231 119303 %0,06

 الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية 18777 18282 2,64-%

 الصناعات امليكانيكية واملعدنية 9553 11600 %21,43

 صناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات 35228 34936 0,83-%

 ( املنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي.2013املصدر: البحث السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعة 

% سنة، أي بزيادة 43,9مقابل  2013سنة  %44,4وموازاة لذلك، ارتفعت سنسبة التأنيث للعمالة في القطاع الصناعي، حيث بلغت 

لرئيس ي لليد العاملة الصناعية، ارتفعت سنسبة نقطة مئوية. ففي صناعات النسيج والجلد، التي تعتبر املشغل ا 0,5طفيفة بلغت 

. وعلى الرغم من ارتفاع نقطة مئوية 3,8، أي بزيادة بنسبة 2013سنة  %67,9إلى  2012سنة  %64,1تأنيث التشغيل القار من 

                                                 
 . الرقمي واالقتصادواالستثمار  ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة2013 البحث السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعة 88
  .2013المندوبية السامية للتخطيط، النتائج المفصلة حول النشاط والتشغيل والبطالة  89
90

 .الرقمي واالقتصادواالستثمار  ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة2013 السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعةالبحث 
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  47%إلى 2012سنة % 48,8فإن سنسبة التأنيث سجلت انخفاضا من  2013التشغيل النسائي القار في الصناعات الغذائية سنة 

سنة  %52,5. كذلك الشأن بالنسبة لصناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات، حيث انخفضت سنسبة التأنيث إلى 2013سنة 

 %17,8إلى  %17,6. في حين ارتفعت سنسبة التأنيث في الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية من 2012سنة  %56,3مقابل  2013

 .2013-2012خالل الفترة  %15إلى  %12,9ية من وفي الصناعة امليكانيكية واملعدن

 نسبة التأنيث للعمالة في القطاع الصناعي

2013 2012 
 

القارنسبة التأنيث بالنسبة للتشغيل  %43,9 %44,4
91

 

 الصناعات الغذائية %48,8 %47

 صناعات النسيج والجلد %64,1 %67,9

 الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية %17,6 %17,8

 الصناعات امليكانيكية واملعدنية %12,9 %15

 صناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات %56,3 %52,5

 ( املنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي.2013املصدر: البحث السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعة 

  121.155مقابل 2013امرأة سنة  133.126عدد النساء العامالت بالتجارة حوالي وفيما يخص قطاع التجارة والتوزيع، فقد بلغ 

. 2012سنة  8,6%مقابل  2013سنة  9,2%. كما تمثل سنسبة التأنيث في القطاع 9,8%، أي بنسبة ارتفاع تعادل 2012سنة 

يطة العاملة بالتجارة تشتغل لحسابها من الساكنة النسائية النش 47%امرأة، أي ما يعادل  62.492ن إفملهنية، وحسب الحالة ا

 الخاص.

وعلى الرغم من ارتفاع الساكنة النسائية النشيطة العاملة بقطاعي الصناعة والتجارة، ال يزال عمل املرأة في هذين القطاعين 

ر جميع األسنشطة العمالة النسائية على املستوى الوطني )باعتبا إجماليمن  47,8%، ما يناهز2013يعاسني من الهشاشة. ففي سنة 

 بالعالم القروي.  73,5%االقتصادية( غير مدفوعة األجر، منها  سنسبة

 املقاوالت النسائية

. وتختلف 2013سنة  94فقط "للمستخدمين" 7,9%و 93"للمستقلين"  15,4%ملهنية ما يناهزحسب الحالة ا 92تبلغ سنسبة التأنيث

عند   2,2%، وال تتعدى19,5%النسبة عند "املستقلين"  هذه النسب حسب املناطق، ففي املناطق القروية، تبلغ هذه

 . 8,9%و 9,6%"مستقلون" و"مستخدمون" هي على التوالي ملهنية املستخدمين. أما في املدن، فإن سنسب التأنيث املتعلقة بالحالة ا

 وحسب املناطقملهنية حسب الحالة ا( %نسبة التأنيث )

 الحالة املهنية حضري  قروي وطني

 إجراء 24,2 9,1 20,1

 مستقلون  9,6 19,5 15,4

 مستخدمون  8,9 2,2 7,9

 مساعدون عائليون  26,2 62,1 59,3

 متعلمون  18,6 5,6 14,5

 املجموع 19,7 33,8 26,7

 .2014املصدر: املندوبية السامية للتخطيط "النساء املغربيات باألرقام" أكتوبر 
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 .الرقمي واالقتصادواالستثمار  ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة2013 لبحث السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعةا 

 
 .2014كتوبرأ "األرقامب اتالمغربيساء الن" المندوبية السامية للتخطيط92
 على االعتماد دون مهنة أوممارسة الخاصة الممتلكات استغالل خالل من الخاص لحسابه ملع بق أنأوس يعمل شخص أي"المستقل" هو لمندوبية السامية للتخطيطل وفقا93

 .المستقلين""جر، من أ على لحصولا نود أومتعلمين عائليين  مساعدين شغلوني ينذلا لناشطونا ويعد .دائم بشكل موظفين
 .دائم بشكل األقل على أويشغل شخصا واحدا الخاصة، مقاولته ضمن الخاص لحسابه يعمل شخص نشيط "المشغل" هوأي لمندوبية السامية للتخطيطل وفقا94
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 The »نتائج دراسة متعلقة بالنوع االجتماعي  2013مية العالمي قد سنشر سنة وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر ريادة األعمال والتن

Gender Global Entrepreneurship Development Index » بلدا، بما في ذلك املغرب،  17. وقد اهتمت هذه الدراسة بمقارنة

القطاعات "املبتكرة والفعالة من حيث من حيث تطور ريادة األعمال النسائية. وقد شملت الدراسة النساء اللواتي تشتغلن ب

 النمو والتصدير".  

 56%للواليات املتحدة األمريكية، و 76%)مقارنة ب  38%يعادل  إجماليدولة مع معدل  17من بين  13ويأتي املغرب في املرتبة 

مال النسائية في املغرب، للصين(. إضافة إلى هذا الترتيب، تبرز الدراسة بعض الخصائص املتعلقة بريادة األع 41%لفرسنسا و

حيث تبين أن النساء املقاوالت باملغرب هن في املتوسط أقل تعليما من مجموع الساكنة وكثير منهن ال تتوفرن على تعليم عالي. 

ما في الشركات التي يتم إسنشاؤها بعد أول تجربة مهنية. وفي 13%باإلضافة إلى ذلك، ال تتعدى سنسبة النساء في املناصب التدبيرية 

فقط من النساء املغربيات يتوفرن على حساب مصرفي. يضاف إلى هذه  %27يخص الحصول على التمويل، تبين الدراسة أن 

 .95املعطيات، املستوى املنخفض للخبرة التدبيرية وضعف التمويالت التشاركية

 التكنولوجيات الحديثة  مجال. 5

إمكانات مهمة من ناحية التغيرات االجتماعية التي تحدثها ومن جانب  على واالتصال للمعلومات الحديثة برهنت التكنولوجيات

وكما تساهم هذه التقنيات في الحد من الفقر والفجوات االجتماعية والثقافية، ومن تم تساعد . الفرص االقتصادية التي تخلقها

 للمعلومات الحديثة قة بتطوير التكنولوجياتاالجتماعي في البرامج املتعل النوع تمكين املرأة. إال أن إدماج مقاربة على تعزيز

االجتماعي من حيث  النوع االعتبار مقاربة بعين تأخذ واالتصال يواجه صعوبات تتعلق بعدم توفر البيانات واملؤشرات التي

 للمعلومات الحديثة الولوج واالستعمال، واملحتوى، والشغل، وتمثيلية املرأة في لجن اتخاد القرار املتعلقة بالتكنولوجيات

 من حيث آثار هذه األخيرة على الرجال والنساء. واالتصال، وكذلك

 . جذاذة تقديمية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واإلطار املرجعي لحقوق اإلنسان1.5

 جذاذة تقديمية 1.1.5

 استراتيجية تتبع تنفيذ في قتصاد الرقمي،والتجارة واالستثمار واال الصناعة لوزارة التابعة الرقمي، االقتصاد مديرية مهام تكمن

  .في هذه املجاالت تعمل التي املؤسسات على الوصاية مهمة تولي وفي الحديثة والتكنولوجيات واالتصاالت البريد مجال في الحكومة

 اإلطار املرجعي لحقوق اإلنسان 2.1.5

والعهد  اإلسنسان، لحقوق  العالمي حقوق املرأة )اإلعالن باإلضافة إلى املصادقة على عدة آليات تحمي حقوق اإلسنسان وبالخصوص

 على القضاء واتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  الدولي الخاص والعهدالدولي للحقوق املدنية والسياسية، 

بيكين التي تحفز الدول املعنية انخرط املغرب في تنفيذ خطة عمل  ، املرأة، وأهداف األلفية للتنمية...( ضد التمييز أشكال جميع

بصفة مباشرة على الوفاء بالتزاماتهم في مجال ضمان حق الولوج املنصف للمرأة والرجل للتكنولوجيات الحديثة، مما يدل على 

 .96رغبة بلدنا في بذل الجهود الالزمة لضمان التمتع الفعلي واملنصف للنساء وللرجال بهذا الحق

 االجتماعي النوع االعتبار مقاربة بعين تأخذ التي ذ السياسات العموميةالجهود املبذولة لتنفي 2.5

، والتي تأخذ بعين االعتبار اإلنجازات 2020، توجد قيد اإلعداد استراتيجية جديدة في أفق 2013الرقمي  بعد إتمام خطة املغرب

 "، والتي تشكل2020الرقمي  دة " املغرب. وتتمحور االستراتيجية الجدي2013الرقمي  والخالصات املستفادة من خطة املغرب

للخطة األولى، حول ركائز كبرى وهي املواطن، واملقاوالت، وتحسين مناخ األعمال وتحسين اإلدارة وتطوير اإلدارة استمرارية 

 اإللكترونية ، وتحسين الحكامة وتطوير الصناعة الرقمية، وترحيل الخدمات ونظم املعلومات.

                                                 
The Gender Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI), 2013  95 
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 الحديثة بالبنية التحتية لالتصاالت واإلنترنت لتطوير التكنولوجيات "2020الرقمي  الجديدة "املغرب كما تهتم االستراتيجية

تنمية الشراكة مع السوق اإلفريقية وتصدير الخبرة  كما تشكل )قاعدة املعطيات، الحوسبة السحابية، التمثيل االفتراض ي(.

 املغربية محور آخر لالستراتيجية الجديدة.

تتضمن ، و 2018إلى     2014بقطاع االتصاالت، تم إعداد مذكرة التوجهات العامة للقطاع خالل الفترة املمتدة من  وفيما يتعلق

البنيات التحتية بين  تدابير من شأنها مواصلة تنمية القطاع. وتراهن هذه املذكرة على تعزيز آليات التقنين من خالل اقتسام

الصوتية والبيانات. وتهدف هذه التوجهات، أيضا، إلى التنفيذ الفعلي  ات للخدماتفاعلي القطاع، وحمل األرقام ووضع تعريف

، ومراجعة آليات الخدمة 2015للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي، ال سيما مع إطالق خدمات الجيل الرابع في يونيو

 .األساسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتحديث إطاره التشريعي والتنظيمي

 اد السياسات واالستراتيجيات القطاعية لتنمية مجتمع املعلوماتإعد 1.2.5

 على النحو التالي:  2013، التي تم استكمالها في نهاية سنة 2013تتمحور حصيلة انجازات استرتيجية املغرب الرقمي 

 العام من خالل الهادف إلى تعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم  : محور التحول االجتماعي

 وإنجاز.لوحتي برنامج جيني و 
 

 سيمكن هذا البرنامج، بفضل محاوره األربعة، )البنية التحتية، والتكوين، وتطوير املوارد الرقمية وتطوير  :برنامج جيني

 أستاذ، إضافة إلى أكثر من 230.000ماليين طالب )جميع املستويات التعليمية( و 6االستعمال(، من تمكين أكثر من 

من االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كما يبقى من املتوقع ، مفتشا 3.000مدير مؤسسة تعليمية و 10.000

%، بفضل ارتفاع عدد مستخدمي األنترنت ووسائل 40أن تصل سنسبة الساكنة النشيطة املستخدمة للتجهيزات الرقمية إلى 

% من املؤسسات )الحضرية والقروية( "ببيئة متعددة 87، تم تجهيز ما يقارب 2014ماليين. ففي نهاية  6اإلعالم املتعددة إلى 

مرتبطة بشبكة االنترنيت  97مؤسسة مجهزة بقاعات وبحقائب متعددة الوسائط 2838الوسائط" والتي تمثل ما يقارب 

 .151فة إلى ذلك، استفاد مدرسة ابتدائية بحقائب متعددة الوسائط. باإلضا 6.500ومعززة بنظام التصفية. كما تم تجهيز

% من سنسبة اإلنجاز. وفي هذا 70من التكوين املخصص للمعلوميات، أي ما يمثل  ،املقررة أوليا 200.000أستاذ من بين  558

  TelmidTICE من جهة أخرى، تم إسنشاء مشروع .املدرسين الصدد، تم إعداد أول الدورات التدريبية عبر اإلنترنت لفائدة

وكذا إسنشاء املختبر الوطني للموارد الرقمية. وفيما يخص مراكز  ،مفهوم التعلم اإللكتروسني عند التلميذ الذي يهم تطوير

 26و 2014مركز مع نهاية سنة  50 ، فقد تم تشغيلتكنولوجيا االنترنتتطوير استعمال الولوج الجماعية، والتي تسعى إلى 

 نجازه.مركز املقرر إ 400وذلك من بين  مركزا في طور اإلنجاز
 

 يهدف إلى تسهيل ولوج الطالب إلى الخدمات الرقمية وتشجيع العمل عبر الشبكات في الجامعات املغربية. كما  :برنامج لوحتي

يهدف إلى تحديث منظومة التعليم وتعزيز التفاعل بين الطلبة واألساتذة. وسيمكن البرنامج للطلبة وألساتذة التعليم العالي 

. و من املقرر إطالق "1في  2ين املنهي من االستفادة بأثمان تفضيلية من لوحات إلكترونية " وكذا طلبة مؤسسات التكو 

 .2015/2016البرنامج خالل السنة الدراسية 
 

 طالب من  106.000، من استفادة ما يناهز 2014إلى نهاية  2009: مكن هذا البرنامج، منذ انطالقه سنة برنامج إنجاز

% من التكلفة 85شترا  لسنة في شبكة االنترنيت املتنقل من الجيل الثالث، وذلك بدعم مع خدمة اال  ،حاسوب محمول 

 درهم. 3600اإلجمالية من طرف الدولة واملحدودة في 
 

 في هذا اإلطار تم تنفيذ أربعة برامج وهي مساندة تكنولوجيا محور تعزيز إنتاجية الشركات الصغرى واملتوسطة :

الشركات الصغرى -ية عن الوثائق التجارية، وانفتاح ومشروع رواج تكنولوجيا املعلوماتاملعلومات، ونزع الصفة املاد
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هو بمثابة محفز للمقاوالت الناشئة ذات اإلمكانات  2010جدا. وعالوة على ذلك، تم إسنشاء صندوق املغرب الرقمي سنة 

 القوية الساعية إلى احتالل املناصب الريادية في قطاعها.
 

 إلى زيادة إنتاجية الشركات الصغيرة جدا من خالل تطوير  ،الخاص بتقنيات املعلومات ،هدف هذا البرنامجي :مساندة برنامج

 389شركة ملتابعة  318، نحو2013إلى متم  2010النظام املعلوماتي. وقد استفادت من هذا البرنامج، منذ إطالقه سنة 

 ا أوإدارة استراتيجية تنميتها.مشروعا يخص تحسين وتبسيط العمليات األساسية إلدارة موارده
 

 يهدف هذا البرنامج إلى إدماج الشركات الكبرى في مشاريع نزع الصفة املادية من  :نزع الصفة املادية عن الوثائق التجارية

وقد أجريت التجربة األولى . أجل تشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة املتعاملة معها على استخدام تكنولوجيا املعلومات

املكتب الشريف للفوسفاط لنزع الصفة املادية للوثائق التجارية.وفي هذا االطار يتم حاليا إسنشاء بوابة خاصة بنزع الصفة  مع

 املادية بشراكة مع البريد.
 

 من أجل تحسيس املقاوالت الصغيرة جدا باستعمال تكنولوجيا املعلومات، يقوم هذا البرنامج بتنظيم دورات برنامج انفتاح :

درهم(. ومن حيث  2500% في حدود 50ية مع منح رخص رقمية وتمويل حزمة لتقنيات املعلومات )مدعمة بنسبة تكوين

، من خلق وحدات تكوينية لتعلم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2014إلى  2010اإلنجازات، مكن البرنامج منذ 

ت الصغرى واملتوسطة. كما مكن هذا البرنامج من اختيار، وتكوين مدربين من طرف الوكالة الوطنية إلسنعاش املقاوال 

باإلضافة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات، ستة فاعلين خواص كمرجع في التكوين لتنشيط دورات تحسيسية خاصة 

وميديتيل.  ببرنامج انفتاح، وكذا من إسنشاء حزمة انفتاح لتكنولوجيا املعلومات التي يتم تسويقها من طرف اتصاالت املغرب

حزمة تكنولوجيا  441% من الهدف املقرر وكذا منح 3,25رخصة رقمية، مما يمثل  2.533كما تم منح في إطار هذا البرنامج 

% من الهدف املراد تحقيقه. وفي هذا الصدد، ومن أجل تعزيز روح املبادرة النسائية ورفع سنسبة 22املعلومات مما يمثل 

لفائدة  2012%، أطلق برنامج "انفتاح من أجلها" في نهاية 20% إلى 7طرف النساء بالبرنامج من مشاركة املقاوالت املسيرة من 

 النساء رئيسات املقاوالت.

  يهدف إلى عصرنة تجارة القرب ملستفيدي برنامج رواج. رواج لتكنولوجيا املعلومات للشركات الصغيرة جدامشروع :

"رواج" لتدبير املخزون واملعامالت تكنولوجيا املعلومات مج في اقتناء حزمة وتتمثل التدابير املتخذة من خالل هذا البرنا

 درهم.  12.000بحيث ال تتعدى قيمتها % 75التجارية. وتمول هذه الحزمة بنسبة 

 

 وهوصندوق مؤسساتي تم إسنشاؤه من طرف الدولة، وصندوق اإليداع والتدبير ومجموعة من صندوق املغرب الرقمي ،

مليون درهم مخصصة  100وتتولى تدبيره شركة تسيير تكنوبار  إم.آي.تي.س ي. وتبلغ قيمة هذا الصندوق  98يةاألبنا  املغرب

 مقاوالت ناشئة. 8ملواكبة املقاولين املوهوبين في إنجاح شركاتهم. ويساهم هذا الصندوق في رأسمال 
 

 من خالل برنامج  املتعاملين معهاياجات ، يهدف إلى تقريب اإلدارة من احتمحور الخدمات العمومية املوجهة للمواطن

 الحكومة اإللكترونية:
 

 خدمة عمومية التي يستهدفها البرنامج  89خدمة مفعلة من مجموع  69: يوجد ما يقارب برنامج الحكومة اإللكترونية

خدمة إخبارية  358حاليا على واملوجهة إلى اإلدارة واملواطنين واملقاوالت. وتجدر اإلشارة، في هذا اإلطار، إلى أن املغرب يتوفر 

 موقع شبه معامالت. 54موقع معامالت  و 35عبر الخط و
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 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 2.2.5

 

والتي تكمن في الحصول على املعلومات  ،الحديثة نظرا لآلثار النافعة للمرأة والناتجة عن الولوج واستعمال التكنولوجيات

لتعليم، والصحة،...(، وممارسة األسنشطة املدرة للدخل.... يستوجب خلق بيئة مناسبة تمكن للمرأة الولوج املنصف للفوائد )ا

الحديثة للمعلومات واالتصال  واالتصال. ومن ثم فإن ميدان التكنولوجيات الحديثة للمعلومات الناتجة عن التكنولوجيات

 بعين تأخذ والتي ،ساواة بين الجنسين من خالل إعداد برامج في التكنولوجيات الحديثةاملباألخذ بعين االعتبار مسألة  مطالب

 االجتماعي، كما يجب أن تنفذ هذه البرامج بطريقة مبتكرة من أجل تحقيق الفعالية املثلى. النوع االعتبار مقاربة

وتتعلق هذه  واملوارد البشرية والتكوين. متعلقة بالجانب التنظيمي 99لتحقيق ذلك، أضحى من املناسب القيام بعدة تدابير 

 التدابير بالخصوص:

 الصناعة والتجارة  تشجيع خلق وحدة خاصة بالنوع االجتماعي داخل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، وداخل وزارة

 ؛   واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 ؛التمييز أشكال جميع مراجعة القوانين التنظيمية من أجل القضاء على 

 االستعمال املنهجي للتحليل حسب النوع االجتماعي خالل عملية البرمجة؛ 

 إسنشاء وتزويد منتظم ألنظمة املعلومات بمعطيات تراعي النوع االجتماعي؛ 

 تعتمد على املسؤولية االجتماعية للنشاط املتوخى وكذا أهداف الولوج الشامل  ،إعداد معايير لتسليم الرخص

 للمشروع املقترح؛
 

 رد البشرية والتكويناملوا
 

 وكذا دعم ولوجهن مناصب املسؤولية ومنصب مديرة؛ ،تعزيز توظيف النساء على غرار الرجال 

 تعزيز املساواة في الولوج  إلى فرص التكوين؛ 

 .إسنشاء دورات توعية في مجال املساواة بين الجنسين للرجال والنساء 

، تهدف إلى خلق آفاق من شأنها أن تعزز تمكين املرأة 2020ة الجديدة في أفق إن البرامج واملشاريع املسجلة في إطار االستراتيجي

وممارسة حقوقها وذلك تماشيا مع التدابير املذكورة أعاله. وعالوة على ذلك، فإن االستراتيجية الجديدة ترمي إلى تعزيز إعداد 

طني، وخاصة في املناطق النائية من أجل تقليص الفجوة البرامج التي تهدف إلى تعميم الولوج إلى االتصاالت إلى جميع التراب الو 

 الرقمية بين املناطق وتحسين ولوج وانتقال التكنولوجيات واملعرفة.
 

 إعداد امليزانيات ومؤشرات األداء 3.2.5
 

يزانية مل مليون درهم 5,4100درهم، خصصت منها  مليون  15,4 ، من ميزانية قدرها2015استفادت مديرية االقتصاد الرقمي سنة 

نظرا النتهاء مخطط املغرب  2014مقارنة مع  %39انخفاضا سنسبته  2015التدبير. شهدت امليزانية املخصصة لهذه املديرية سنة 

 . لتمويل برنامج الحكومة اإللكترونية %88مليون درهم، مخصصة بنسبة  10. في حين تقدر ميزانية االستثمار ب 2013الرقمي 

تستفيد املديرية من موارد مبرمجة في إطار الحساب الخاص " صندوق الخدمة األساسية لالتصاالت "  إضافة إلى هذه امليزانية،

 الذي تتكون نفقاته من تلك املرتبطة بمهام الخدمة األساسية لالتصاالت.

 

 

                                                 
 النوع االجتماعي. لتنمية جسر" واالتصال المعلومات وتكنولوجيات النوع االجتماعي" جورومورثي أنيتا 99

 الرقمي. واالستثمار واالقتصاد والتجارة الصناعة وزارة قبل من على الصعيد المركزي الميزانية تدبير هذه يتم 100 
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 )مليون درهم( تصاالتمداخيل صندوق الخدمة األساسية لال

 2014 2013 2012 2011 2010 9 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

,2.271 1.834,8 1.333 1.039,47 913,61 872 997 935,2 645,6 491,94 املداخيل 16 

  

 املصدر : وزارة االقتصاد واملالية.

 1,33و 2013مليار درهم سنة  1,83مقابل  2014مليار درهم سنة   2,27 وقد بلغت موارد صندوق الخدمة األساسية لالتصاالت

مليون درهم. فيما  307، في تمويل برنامج إنجاز بقيمة 2014-2011. وقد ساهم الصندوق خالل الفترة 2012مليار درهم سنة 

صندوق الخدمة مليار درهم ممولة من طرف   1,038من 2013-2006فقد استفاد خالل الفترة  ،يخص تمويل برنامج جيني

 مليون درهم من ميزانية الدولة  . 300األساسية و

من بين الوزارات املنخرطة في تطبيق  واالستثمار واالقتصاد الرقمي والصناعة التجارة تم اختيار وزارةأنه  وتجدر االشارة الى

ولذلك، فإنه أصبح إلزاما على مؤشرات األداء التي تضعها الوزارة، بما في ، مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية

النوع االجتماعي تماشيا مع توجيهات القانون التنظيمي الجديد الذي قام بمأسسة  ذلك مديرية االقتصاد الرقمي أن تراعي بعد

 النوع في مؤشرات أداء الوزارات. األخذ بعين االعتبار بعد

 املغربي )املرصد واالستثمار واالقتصاد الرقمي والصناعة التجارة على املراصد التي أسنشئت من طرف وزارة في هذا الصدد، يتعين

املعلومات( ومن طرف الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت إلى جمع املعطيات حسب النوع االجتماعي. ويبقى التوفر  التكنولوجي

على هذه املعطيات مهما لنجاح عملية تتبع وتقييم البرامج املنفذة في إطار االلتزامات األولية املتخذة من أجل تعزيز املساواة بين 

 الهاتف لخدمة املرأة ولوج والتي تراعي النوع االجتماعي، معدل ،ظرة من طرف هذه املراصدالجنسين. وتخص املؤشرات املنت

 لعدد النوع حسب والتصنيف االنترنت، لخدمة املرأة ولوج ومعدل الثابت، الهاتف لخدمة املرأة ولوج ومعدل النقال،

 ؤشراتم وضع من املعطيات هذه وستمكن .)...الخ وانفتاح، ومساندة وإنجاز جيني(الرقمي  املغرب مخطط برامج من املستفيدين

 املعلومات تكنولوجيا بتعزيز املتعلقة والبرامج السياسات ملختلف ،االجتماعي النوع بعد حيث من ثار،اآل تقييم من وتمكن أداء

 .أكثر إنصافا البرامج هذه لجعل املناسبة تعديالتال تقديم ومن واالتصاالت
 

 تائج للقطاعالن مؤشرات أهم تحليل 3.5
 

 قويا النقال نموا الهاتف عرف جهة، فمن .تطور بوتيرتين املغرب ديناميكية في واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع عرف

 بـ يقدر سنة 25و 12 تتراوح بين التي العمرية الفئة عند التجهيز معدل مع 2015يونيو في  127,07%إلى وصل استخدام بمعدل

نقاط  10 ب كبير يقدر والقروي من حيث التجهيزات بفارق  ا ال تزال هنا  فوارق بين الوسط الحضري . فيم 2014سنة %94,1

التجهيز بالهواتف املحمولة الذكية  في الوسط القروي(. وعالوة على ذلك، بلغ معدل  87,5%مقابل في الوسط الحضري  98%)

 2013هي سنسبة تفوق املعدل، وكذا النسبة املسجلة سنة و   55,7%سنة( 24-12املراهقين والشباب )فئة  فئة عند 2014سنة 

(%44,4.) 

  2015يونيو في  6,9% يتجاوز  الذي لم االستخدام كما يتبين من خالل معدل ضئيال نموا الثابت الهاتف عرف أخرى، جهة ومن

ويرتفع هذا املعدل في  .2013سنة  %26مقابل  2014سنة   24%املنازل الذي بلغت سنسبته تجهيز وذلك راجع إلى تراجع معدل

  (.5,1%، أي بنسبة تفوق بست مرات النسبة املسجلة في الوسط القروي )32,6%الحضري إلى  الوسط

 عدد بلغ تطورها نتيجة تطور اإلنترنت املتنقل بفضل الجيل الثالث، حيث وتيرة تسارعت فقد االنترنت، شبكة يخص وفيما

 أعلى توجد العمرية، الفئة . وحسب33,26%االستخدام  معدل كما بلغ 2015نيو في يو  مليون مشتر  11,26 فيها املشتركين

 .74-65% في الفئة العمرية 26% فيما ال تتعدى 84بنسبة  24-15سنسبة ملستعملي اإلنترنت في الفئة العمرية 
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القروية والحضرية ال يزال مرتفعا  الزيادة املضطردة في انتشار اإلنترنت عجز عن الحد من التفاوتات: التفاوت بين املناطق إال أن

% في 62% على املستوى الوطني و50,4، 2014اإلنترنت في املنازل سنة  استخدامنقطة اختالف(. بالفعل، بلغ معدل  37,6)

 % في الوسط القروي.24,4الوسط الحضري و

مليون أسرة من بينها    3,8حواليوهوما يمثل  2014% سنة 52,5بلغ معدل تجهيز األسر بمعدات الحاسوب واللوحة الرقمية 

 % في امليدان القروي. 24% في امليدان الحضري و65

% 30مقابل  2015% سنة 28,09من حيث ربط املدارس بشبكة االنترنت، بلغت سنسبة املدارس التي تتوفر على شبكة االنترنت 

سنة   0,93مقابل 2015سنة  0,95وب في املدارس . باإلضافة إلى ذلك، بلغت النسبة املتعلقة بعدد التالميذ لكل حاس2012سنة 

2014. 

 . الوزارة املنتدبة املكلفة بالتجارة الخارجية6

اإلقليمي لالستفادة من الفرص و بالرغم من توقيع املغرب على العديد من اتفاقيات التبادل الحر سواء على املستوى الثنائي أ

زيادة مستوى التجارة، ولكن  إلىلتأكد من أن هذه االتفاقيات ال تتحول فقط واملنافذ الدولية، فإن األولوية الكبرى تبقى هي ا

والتنمية الشاملة. ثم إن فهم العوائق التي تواجهها املرأة ورفعها عن طريق مبادرات عامة وشراكات بين و زيادة النم إلىأيضا 

 عكاسات إيجابية.ات يكون لها اسنيالقطاعين العام والخاص هي طريقة للتأكد من أن هذه االتفاق

لهذا الغرض، فإن دعم أصحاب املشاريع الصغرى، والنساء املنتجات والنساء صاحبات املقاوالت حتى تستفدن من فرص 

ومنافذ السوق املتاحة عن طريق اتفاقيات التبادل الحر ال يعتبر فقط رشيدا من منظور النوع االجتماعي ، ولكن أيضا من 

 .الناحية االقتصادية

 املرجعي طار اإل ذاذة تقديمية للقطاع و ج . 1.6

 . جذاذة تقديمية1.1.6

يضطلع قطاع التجارة الخارجية بمهام رئيسية تهم إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتجارة الخارجية. 

نسيقها، وتنفيذها، مثل حصر ويعهد أيضا بالقطاع اقتراح سياسة الحكومة في مجال الحماية االقتصادية للمنتوج الوطني، وت

 حصص االستيراد .

ات إسنعاش التجارة الخارجية بما في ذلك دعم املقاوالت الخاصة. ويشار  القطاع في إجراءكما ينسق قطاع التجارة الخارجية 

قطاع على التحقق الثنائية. كما يشرف الو أ قليميةاإلو املفاوضات االقتصادية والتجارية الدولية متعددة األطراف أ إجراءإعداد و 

من تطابق املعايير اإللزامية وغيرها من التدابير التقنية املطبقة على االستيراد والتصدير مع القواعد والضوابط املتفق عليها على 

تمثيليات اململكة في الخارج املسؤولة عن الترويج التجاري في  إدارةفضال عن هذه الصالحيات، يضطلع القطاع ي .املستوى الدولي

 الصالحيات املخولة في هذا الشأن من قبل التشريعات املعمول بها في بعض املؤسسات العمومية. إطار

%. وبلغت سنسبة النساء في مناصب 50امرأة، أي بنسبة  129موظفا بينهم  259يبلغ عدد موظفي قطاع التجارة الخارجية 

أن الوزارة ممثلة في شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من  ىإل. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد (1)انظر امللحق  %33املسؤولية 

 املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. أجل

 املرجعي طار اإل . 2.1.6

بما في ذلك على وجه الخصوص عدم التمييز ضد املرأة جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال السياسات  سنسانيعد احترام حقوق اإل

مغرب. وفي هذا الصدد، صادق املغرب على املواثيق الدولية الرئيسية الرامية ملكافحة جميع أشكال التمييز الوطنية والدولية لل

، والعهد الدولي بكينللتنمية، وخطة عمل  األلفيةضد املرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة، أهداف 
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ية، الخ ..... هذه اآلليات تلزم الدول األطراف النظر في تأثير االتفاقيات الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

 على األسنشطة التي تقوم بها النساء. قليميةالتجارية الدولية واإل

 13-89التنظيمي األساس ي الذي ينظم التجارة الخارجية للمغرب أي القانون  طاراإل في هذا الصدد، فقد تم وباستمرار تنقيح 

ات مختلفة متعلقة أساسا بوضع الصيغة النهائية للقانون إجراءإعمال  إلىغيرات معطيات التجارة الدولية. مما دفع للتكيف مع ت

تنظيمي ينظم مراقبة الصادرات ذات االستخدام املزدوج وفقا للقرار  إطار، وإعداد ةالتجاري حمايةاملتعلق بتدابير ال 09-15رقم 

 إضفاء الطابع املنهي على وظائف التجارة الخارجية. أجلرسم االستيراد من ملجلس األمن، فضال عن تعديل  1.540

 . الجهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.6

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.6

ؤسسات العامة والقطاع الخاص خطة جديدة "الخطة وضع قطاع التجارة الخارجية بتنسيق مع عدد من اإلدارات واملكاتب وامل

. وقد اعتمدت الخطة من قبل 2016-2014تصدير" تغطي الفترة -وهي امتداد لبرنامج "املغرب الوطنية لتنمية التبادل التجاري"

ات جراءإل ثالثة محاور تروم تعزيز وتطوير وإسنعاش الصادرات؛ تنظيم الواردات وتسهيل ا 2014يونيو 6مجلس الحكومة في 

 تدبيرا.  40ورشا و 20على   املرتبطة بالتجارة الخارجية وتحسين القيمة املضافة املحلية. وإلنجاح هذه املحاور تنص هذه الخطة

. وتتعلق باألوراش 40تدبيرا من هذه التدابير ال 25بعد مرور سنة على تنفيذ الخطة، يجري في املوعد املحدد تنفيذ ما يقرب عن 

برامج  إلىزيز نظام دعم الشركات املصدرة، واعتماد برنامج الدعم للمصدرين ألول مرة، وتيسير وصول الشركات التي تروم تع

 أجلتتعلق أيضا بتحسين تداعيات األسنشطة الترويجية في الخارج، وتعزيز دور الخدمات االقتصادية لدى السفارات من  .الدعم

رش العمل بالوثائق اإللكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشبا  الوحيد التجاري، وتسريع و  تحسين آليات اليقظة والذكاء

ثر املتعلقة باملفاوضات التجارية هي أيضا جارية ان دراسات األ إلىوكذلك تعزيز ودعم التكامل االقتصادي. كما تجدر االشارة 

 حاليا.

خطوة حاسمة في تبسيط  "ن خالل املنظومة "بورتنيت، تعد رقمنة رسم االستيراد م2014سبتمبر  26وعلى نفس املنوال ، ومنذ 

مساطر التجارة الخارجية، والحكامة والشفافية، وتحسين مناخ األعمال والتنافسية اللوجستية الوطنية من خالل خفض 

جميع  مداد تدريجيا واقعا ملموسا بفضل الربط بينسلسلة اإل  إدارةح هذا التكامل في بفضل "بورتنيت" أصب .تكاليف العبور 

 الجهات الفاعلة حول بوابة إلكترونية واحدة.
 

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. 2.2.6

املساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة املغربية  2013يروم برنامج تنمية الصادرات لخلق فرص العمل، والذي أطلق في سنة 

صة بالنسبة للنساء والشباب، من خالل تعزيز وتنمية الصادرات في ثالثة قطاعات وهي لخلق فرص عمل مستدامة ونوعية، خا

 مع خطط التنمية املختلفة وغيرها من االستراتيجيات مثل 
ً
الصيد البحري والصناعات الغذائية والجلد. ويأتي هذا البرنامج تكامال

زارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لكندا بميزانية تقدر تصدير". ويتم تمويل هذا البرنامج ألربع سنوات من قبل و -"املغرب

مليون دوالر كندي. ويعتبر برنامج تنمية الصادرات لخلق فرص العمل ثمرة شراكة بين قطاع التجارة الخارجية كنقطة  5ب 

روع ومركز التجارة الدولي، اتصال للبرنامج وممثل املستفيدين املباشرين وغير املباشرين وحكومة كندا باعتبارها ممول املش

 .بوصفه الجهة املسؤولة عن تنفيذ املشروع

البرنامج املذكور. وهكذا، تم القيام بأسنشطة لتحسين خدمات  إطارات في إجراء، تم إنجاز عدة 2013دجنبر  18ومنذ تنفيذه في 

والتعاونيات التي تشغل الشباب  املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الصغيرة جدا مؤسسات الدعم التجاري وتعزيز

 .والنساء في القطاعات التي يستهدفها البرنامج

 إلىمستشارا في التصدير. ويهدف هذا التكوين  28برنامج املستشار التجاري املعتمد" التابع للبرنامج بتكوين "كما قام مشروع 

للمقاوالت الصغرى واملتوسطة في املغرب. ومكن هذا تعزيز قدرات التصدير  أجلدعم القدرة التنافسية للشركات املصدرة ، من 
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األسواق الدولية ومن خلق فرص العمل في  إلىالتكوين من ضمان املقاوالت الصغرى واملتوسطة لفرص أفضل للوصول 

 .القطاعات الرئيسية

وقطاع التجارة  رة الدولي من طرف مركز التجا "إمانور " للتقييس املعهد املغربيوفي نفس السياق، تم تنظيم التدريب لفائدة 

املغرب". هذا التقدم سيسمح بزيادة الصادرات املغربية من املنتجات  – حالل" الخارجية ، مما عزز هيكلة عملية التصديق بشارة

 .الحالل في العالم وخاصة في آسيا

والذي سمح بتحليل سلسلة ونظمت ورشات عمل أيضا على أساس تحليل أداء كل قطاع من القطاعات التي يغطيها البرنامج، 

القيمة وإمكانات التصدير لدى ثالثة قطاعات بهدف تنفيذ خارطة طريق لتنمية الصادرات في القطاعات املستهدفة للفترة 

2015-2017. 

بهدف تطوير أدوات  عالوة على ذلك ساعد البرنامج برنامج تنمية الصادرات لخلق فرص العمل في دعم برنامج "مغرب تسويق"

 رة اإللكترونية، وبالتالي دعم املنتجات املحلية والتعاونيات )بما في ذلك النسائية( لولوج أفضل في األسواق اإللكترونية.التجا

 . إعداد امليزانية ووضع مؤشرات األداء3.6

 تحليل ميزانية الوزارة املنتدبة املكلفة بالتجارة الخارجية

بلغت منها ميزانية االستثمار سنسبة درهم، مليون  2,402من ميزانية بلغت  ،2015سنة  برسم قطاع التجارة الخارجية،استفاد 

 .مليون درهم 56,336أي حوالي  7,83%

مليون درهم أي بنسبة  3,310بميزانية استثمار ناهزت نحو 2015ميزانية سنة  إطارواستأثرت مديرية املبادالت التجارية في 

أهمية االعتمادات املخصصة لفائدة الصندوق املغربي إلسنعاش الصادرات أي  إلى من ميزانية استثمار القطاع. ويعزى هذا 2,92%

 أجلاتحادات التصدير" و"التدقيق من  إسنشاءالصادرات. وقد حظيا برنامجا "دعم و مليون درهم لتمويل برنامج عقود نم 223

مليون درهم للمجلس الوطني  12,6صت مليون درهم . ومن جهة أخرى، خص 4و  32,7على التوالي بميزانية استثمار التصدير"

  للتجارة الخارجية.

مليون درهم( والنفقات املتعلقة " بدعم  21املديرية " نفقات التواصل حول األسنشطة الترويجية" ) وتشمل كذلك ميزانية استثمار

 .ماليين درهم ( 6تنفيذ قانون تدابير الدفاع التجاري ")

 مؤشرات فاعلية األداءتحليل  

مؤشر أهداف متعلق بميزانية االستثمار. وبدراسة هذه املؤشرات  16حوالي  2015ع التجارة الخارجية برسم سنة وضع قطا

ات لتعزيز املساواة بين إجراءفعل عدة قطاع دمج النوع االجتماعي حتى اآلن في صياغة املؤشرات بالرغم من أن النالحظ عدم 

مؤشرات تطوير  قطاع، يتعين على الالقانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةد أنه في ضوء اعتما إلىالجنسين. وتجدر اإلشارة 

تراعي الفوارق بين الجنسين. ويشمل هذا بشكل خاص تعميم مقاربة النوع في آليات وطرق الدعم وتنمية الصادرات،  فاعلية أداء

 والسوق املحلية، وتعزيز القيمة املضافة املحلية وخلق فرص العمل.

وبتعزيز املساواة بين الجنسين في  قطاعمقترحات مؤشرات النوع االجتماعي ذات صلة بال 2هذه الغاية، يتضمن امللحق تحقيقا ل

 القطاع التصديري إجماال.
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 . وزارة السياحة7

لخام سنة من الناتج الداخلي ا6,8% يساهم القطاع السياحي باملغرب، على غرار باقي البلدان، في إنتاج الثروات حيث مثل حوالي 

من مجموع مداخيل  15,1%منصب( وتعزيز احتياطي العملة الصعبة ) 500.000. كما يضطلع بدور هام في التشغيل )2013

 (.2014ميزان األداءات الجارية برسم سنة 

امالت . بالفعل، تتركز النساء العوعلى الرغم من أهمية القطاع، تظل استفادة مختلف شرائح السكان من ثماره غير متكافئة

باملقابل يظل حضور النساء املقاوالت واملشغالت ضعيفا. وفي هذا و بالقطاع السياحي في الوظائف الغير مؤهلة وبأجور زهيدة. 

 التلقائي ملقاربة النوع االجتماعي في مخططات عملها. دماجالصدد، يجب على الوزارة الوصية مضاعفة الجهود في اتجاه اإل 

 نساناملرجعي لحقوق اإل طار اإل و  جذاذة تقديمية للوزارة 7.1

  . جذاذة تقديمية1.1.7

تتولى وزارة السياحة مهام إعداد وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات السياحية باملغرب، كما تقوم بإعداد مشاريع القوانين والنصوص 

اغة وقيادة استراتيجية التكوين صي إلىاملنظمة للقطاع السياحي، وكذا تأطير املهن ومؤسسات التكوين التابعة للوزارة، إضافة 

 الفندقي والسياحي.

عنصر ال. أما حصة 46%ا وعونا، تمثل فيهم النساء سنسبة إطار  1.390بخصوص املوارد البشرية، تتوفر وزارة السياحة على و 

ملندوبيات با 20%املركزية مقابل  دارةباإل  34% إلى، فيما تصل هذه النسبة 24%النسوي في مناصب املسؤولية فهي تناهز 

 بمؤسسات التكوين.  13%والجهوية 

 أجلمن بين الوزارات  املشتركة ، على ممثل بشبكة التشاور 2014توفر وزارة السياحة، منذ سنة  إلىتجدر اإلشارة كذلك 

 (.1املساواة بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية )أنظر ملحق 

 املرجعي طار اإل . 2.1.7

أساسه تثمين املواطن بمنحه فرصة االستفادة الكاملة من تطور النشاط السياحي باملغرب.  منطقا خالقا 2020تتبنى رؤية 

بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص  سنسانوتحاول بذلك هذه االستراتيجية الوفاء بالتزامات املغرب املتعلقة باحترام حقوق اإل

القضاء على جميع  تفاقيةوا االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلق بالحقوق  العهد الدوليو  سنسان)اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 .101اتفاقيات املنظمة الدولية للشغل، ...( إلىللتنمية إضافة  األلفيةأشكال التمييز ضد املرأة وأهداف 

باحترام حقوق  بتتبع تفعيل االتفاقيات الدولية املتعلقة وفي نفس الصدد، ساهمت الوزارة بشكل فعال في إعداد التقرير الخاص

الشأن بالنسبة للتقريرين الثالث والرابع املتعلقين باتفاقية القضاء على كل أشكال  و، كما هوالتي صادق عليها املغرب سنساناإل

التمييز ضد النساء والتقرير الوطني املعد على هامش الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضعية املرأة وكذا التقرير الوطني الرابع 

. كما شاركت سنساناملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعد تحت تنسيق حول ا

 ية للمرأة. سنسانالوزارة في الدورة التكوينية حول مالئمة القوانين الوطنية مع االلتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق اإل

 ات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود املبذولة لوضع سياس .7.2

 . إعداد السياسات واالستراتيجيات القطاعية1.2.7

على صورة البلدان  قليميةفي ظل سياق مطبوع بتعدد الصدمات الخارجية ذات الطابع الجيوسياس ي )تأثير الصراعات اإل

سياح(، يواصل املغرب إنجاز األوراش الكبرى املندرجة في ات التقشف على سلو  الإجراءالعربية( واالقتصادي )اسنعكاسات 

 استراتيجيته السياحية. إطار

                                                 
 .2014من تقرير ميزانية النوع برسم سنة  2المزيد من التفاصيل، أنظر الملحق  أجلمن   101
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، ليصل بذلك مجموع 2014مليار درهم برسم سنة  16,4وهكذا، فقد بلغت املبالغ املستثمرة في القطاع السياحي الوطني 

 140) جماليمن الغالف املالي اإل 61,4% مثل حوالي مليار درهم، وهوما ي 86 إلى"  2020االستثمارات املسجلة منذ انطالق "رؤية 

 هذه االستراتيجية. إطارمليار درهم( املرصود مبدئيا في 

مجموعة من األوراش، نذكر منها على الخصوص املشاريع الترفيهية الكبرى  2014وتغطي االستثمارات املسجلة برسم سنة 

إضافة و فندقا جديدا  190الرباط. كما تم تعزيز العرض السياحي بافتتاح كاملتحف الوطني لآلثار وعلوم األرض واملسرح الكبير ب

 سرير. 10.000

تركيز جهود االستثمار مبدئيا على ثالث محطات ساحلية وهي تاغزوت  إلىومن جهته، عرف املخطط األزرق تعديال يهدف 

ي يضم فندقا من فئة خمسة نجوم وملعبا والسعيدية وليكسوس. وهكذا، تم إنهاء أشغال الشطر األول من محطة تاغزوت والذ

 .2017مركبات فندقية في أفق سنة  7من املنتظر أن تشتمل هذه املحطة على و للغولف. 

أما بالنسبة ملحطة السعيدية، فقد تم افتتاح واحدة من أصل ثالث وحدات فندقية تضمها هذه املحطة ومن املنتظر افتتاح  

 وحدة ثانية قريبا. 

إقامة سياحية باملنطقة.  إسنشاءجانب إصدار طلب عروض بغرض  إلىعملية بناء فندقين آخرين بالسعيدية وهكذا، تتواصل 

في نفس االتجاه، تعهدت الحكومة بالعمل، وأشغال مجمع للمسابح )أكوابار (.  إنطالقة إعطاءفيما يتعلق بالترفيه، سيتم قريبا 

 حجم يمكن من تسهيل تسويقها. إلى خالل الثالث سنوات املقبلة، على إيصال محطة ليكسوس

بخصوص السياحة الداخلية، عرف مخطط بالدي افتتاح محطتين بمنطقتي إفران وإمي ودار )أكادير(، كما تم، منذ سنة و 

معروض حاليا على الكونفدرالية  وذلك، تم إعداد مشروع شيك العطل وه إلىأشغال محطة املهدية. إضافة  إطالق، 2012

بروز فاعل وطني متخصص في مجال األسفار  أجلتعتزم وزارة السياحة العمل من و املغرب قصد االستشارة.  العامة ملقاوالت

 مليون درهما.  50الداخلية، وذلك برصد غالف مالي يناهز 

يدية  تعزيز األسواق التقل إلىفي الشق املتعلق بالتسويق، قام املكتب الوطني املغربي للسياحة ببرمجة حملة تسويقية تهدف و

املصدرة للسياح مع االنفتاح على األسواق الجديدة الواعدة )روسيا واململكة املتحدة والشرق األوسط وإفريقيا والصين(، إضافة 

التوظيف املتزايد  إلى، طاراإل دعم تطوير السوق الداخلية وكذا سوق املغاربة املقيمين بالخارج. وتجدر اإلشارة، في هذا  إلى

لرقمي التي أصبحت مكونا أساسيا للسياسة التسويقية املعتمدة من طرف املكتب الوطني املغربي للسياحة، لتقنيات التواصل ا

تسويق املنتوج السياحي املغربي. وبغرض تعزيز الربط الجوي، تطمح وزارة السياحة  أجلحيث تعتبر أداة ال محيد عنها من 

مليون  200 إلىلرباط، وقد خصصت لهذا الهدف ميزانية هامة تصل رحلة أسبوعية خارج الدار البيضاء وا 1.700 إلىللوصول 

 درهم سنويا.

موازاة مع ذلك، تم تحقيق تقدم ملحوظ على املستوى املؤسساتي، حيث من املتوقع أن تصادق الحكومة، قبل نهاية السنة و 

 بتجديد هيئاته املسيرة )الرئيس واملكتب(.من جهته، قام مرصد السياحة و العليا للسياحة.  هيأةالجارية، على املرسوم املحدث لل

 املتعلق باملؤسسات السياحية وباقي أصناف اإليواء السياحي. 14 – 80ذلك، صادق البرملان بغرفتيه على القانون رقم  إلىإضافة 

قتصادي مؤشر السفر والسياحة املعد من طرف املنتدى االحسب  62102تتويجا لكل هذه املجهودات، احتل املغرب املرتبة  و

رتب مقارنة مع  9حيث ارتقت السياحة املغربية ب  ،2014املحققة برسم سنة  والذي يرصد اإلنجازات  2015103العالمي سنة 

، 2014سنة  4مقارنة مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تمكن املغرب من احتالل الرتبة و . 104(71)الرتبة  2013سنة 

 . 9التي احتل خاللها الرتبة  2013مع  رتب مقارنة 5محسنا موقعه بحوالي 

 

                                                 
 بلدا. 141من أصل  102
 .2015حول تنافسية السفر والسياحة، المنتدى االقتصادي العالمي، إصدار  2015تقرير سنة   103
 بلدا. 140من أصل   104
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 . األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة2.2.7

مهن السياحة وكذا تقليص الفوارق بين املناطق في قلب  إلىتوجد مسألة املساواة بين الجنسين وتمكين النساء وولوج الشبان 

 .السياسات التي تستهدف القطاع السياحي باملغرب

الخطة الحكومية جانب العديد من القطاعات الوزارية، في تنفيذ  إلىفي هذا االتجاه، تساهم وزارة السياحة بشكل فعال، و

 (. وتشار  الوزارة في املحاور التالية : 2016-2012برسم الفترة ) للمساواة

 تطوير مهاراتهن في  أجلك بتكوينهن من وضع التدابير الكفيلة بتنظيم وحدات اإلنتاج غير املهيكلة الخاصة بالنساء وذل

 مجال املقاولة.

 .تعزيز تمثيلية النساء في مختلف الغرف املهنية بتنظيم حمالت لإلعالم والتحسيس 

يجدر بالوزارة االنكباب بشكل أعمق على القضايا املتعلقة باملساواة بين الجنسين وأخذها بعين االعتبار في مخططات عملها و 

بعد النوع في  دماجالذي يؤسس إل  القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية( ومع 19ت الدستور )الفصل تماشيا مع مقتضيا

 املمارسات املتعلقة ببرمجة وتتبع وتقييم القطاعات الوزارية، وذلك باالعتماد على مؤشرات أداء تراعي بعد النوع االجتماعي.

 ظام معلوماتها بمعطيات تأخذ بعين االعتبار البعدين النوعي واملجالي.إغناء نلهذا الغرض، فإن وزارة السياحة مطالبة بو 

 مؤشرات فاعلية أداء. إعداد امليزانية وتقديم 3.2.7

مليون درهم من اإلعانات  300مليون درهم )يضم  723,6 إلى، من غالف مالي وصل 2015استفادت وزارة السياحة، برسم سنة 

 مليون درهم مخصصة للشركة الوطنية للهندسة السياحية(، بارتفاع قدره  59,7ياحة واملوجهة للمكتب الوطني املغربي للس

ة للوزارة محققة تقدما ناهز جماليمن امليزانية اإل  63,4% مقارنة مع السنة املاضية. وقد استحوذت نفقات االستثمار على %6,6

 .10,9% إلى ، في حين سجلت ميزانية التسيير نموا وصل2014باملقارنة مع سنة  %4,3

أنه في أفق التحسين املستمر لفعالية ووضوح وشفافية ميزانية الدولة، انخرطت وزارة السياحة، منذ سنة  إلىكما تجدر اإلشارة 

للنفقات على املدى املتوسط. وهكذا، اعتمد القطاع  إطار، في نظام شمولية االعتمادات حيث تقوم سنويا بتحيين وإعداد 2007

عددة السنوات، والتي تتجلى أوال في وضع االستراتيجيات على مستوى كل مجال، ثم تعيين األهداف املراد مبدأ البرمجة مت

 2015تحقيقها وأخيرا تحديد االعتمادات الالزمة للوصول لهذه األهداف. وتشمل هذه البرمجة، برسم الفترة املمتدة ما بين 

 ة التالية :عشرة برنامجا حسب الهيكل إحدى، أربعة مجاالت و 2017و

 2015 البرنامج

 )بماليين درهم(

2016 

 )بماليين درهم(

2017 

 )بماليين درهم(

املركزية  دارةمجال : اإل      

: نظام اليقظة والتدبير االستراتيجي للتكوين1  

  هن: دعم امل2

: التأهيل املعلوماتي والتكنولوجي3  

: تنمية قدرات املوارد البشرية4  

 

7,25 

9,98 

3,5 

1,2 

7,25 

10,18 

3,87 

1,5 

7,25 

10,18 

3,87 

1,5 

مجال : التكوين      

: نظام اليقظة والتدبير االستراتيجي للتكوين 1  

: تأهيل مرافق الدولة املسيرة بطريقة مستقلة2  

7,25 

17 

7,25 

17 

7,25 

19 

دعم وتأطير املهنةهيكلة و مجال :      

: تطوير ودعم وتأطير املهن واألسنشطة السياحية1  

السياحة املستدامة : 2  

22,15 

1,84 

23 

2,5 

26 

2,5 

االستراتيجية دارةمجال : اإل      

: دراسات استراتيجية1  

: دراسات األثر املاكرواقتصادي  وإحصاءات 2  

املشتركة ودعم مرصد السياحة  دارة: اإل 3  

6,59 

8,9 

1,1 

9,4 

12,7 

1,1 

10,34 

13,97 

1,1 
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 12,5، حيث ارتفعت من 32,8%مار املخصصة ملديرية االستراتيجية والتعاون بحوالي ومن جهة أخرى، تعززت ميزانية االستث

"دراسات األثر االقتصادي لبرنامج 48,8% ، خصصت منها 2015مليون درهما سنة  16,6 إلى 2014مليون درهما سنة 

م والتطوير والجودة من ميزانية مديرية التنظي. كما استفادت 19,1%))+ماليين درهم  8,1واإلحصاءات"، أي ما يعادل مبلغ 

مليون  16مقارنة مع السنة الفارطة ) 28,1%، مسجلة تحسنا ناهز 2015مليون درهم برسم سنة  20,5استثمار حددت في 

% ومجموع 68,3"تنمية ودعم وتأطير املهن واألسنشطة السياحية" بحصة درهما(. وقد تم توجيه هذا املبلغ أساسا لتمويل برنامج 

(. أما 50%-مليون درهم ) 1,5وغالف مالي قدره  7,3%( وبرنامج "السياحة املستدامة" بنسبة 64,7%درهم )+ مليون  14

 2015مليون درهم سنة  21,9بخصوص ميزانية االستثمار الخاصة بمديرية املوارد والتكوين باملصالح املركزية، فقد حددت في 

( من هذه 9,1%مليون درهم )+  1,2. وقد رصد مبلغ 4% إلىوصلت  ، مسجلة سنسبة ارتفاع2014مليون درهم سنة  21مقابل 

 من املبلغ املرصود. 5,5% إلى"تطوير قدرات املوارد البشرية" حيث وصلت حصة هذا البرنامج امليزانية لتمويل برنامج 

لقطاع السياحةمؤشرات فاعلية األداءتحليل   

مؤشرا برسم سنة  45ملتعلقة بميزانيتها املخصصة لالستثمار )امؤشرات فاعلية األداءأعدت وزارة السياحة مجموعة من 

وسيلة ال تأخذ بعين االعتبار بعد النوع (، وهي مرتبة حسب الهياكل والبرامج. وتبقى هذه املؤشرات في معظمها مؤشرات 2015

 االجتماعي.

روري بالنسبة لوزارة السياحة صياغة ، يبقى من الضالقانون التنظيمي الجديد لقانون املاليةوبغرض االستجابة ملتطلبات 

الفعلي لهذا البعد في مختلف البرامج املوضوعة خاصة تلك  دماجما يمر عبر اإل  مؤشرات أداء تأخذ بعين االعتبار بعد النوع، وهو

تتجلى و تدامة". "السياحة املس إلىاملتعلقة "بدعم وتأطير املهن واألسنشطة السياحية" و"تنمية املهن واألسنشطة السياحية"، إضافة 

بعد النوع من خالل الحضور النسوي على مستوى مناصب الشغل التي تحدثها الصناعة السياحية، وعدد  إدماجاسنعكاسات 

الوحدات السياحية املسيرة من طرف النساء وعدد خريجات مدارس السياحة وعدد املستفيدات من التكوينات والتداريب، 

 (.2هيئات التقريرية املتعلقة بالنشاط السياحي )أنظر امللحق املشاركة النسوية في ال إلىإضافة 

املكلفة بجمع وإغناء نظام املعلومات الخاص بالنشاط  هيأةويظل دور مرصد السياحة حاسما في هذا الصدد، باعتباره ال

 منتظم.  بعد النوع االجتماعي في البحوث والتحليالت التي يقوم بها بشكل دماجإل  وبالتالي مدعو السياحي، وه

 . تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية املتعلقة بالقطاع3.7

تبرز العديد من املؤشرات الدينامية التي يتمتع بها النشاط السياحي باملغرب، ويتعلق األمر أساسا بعدد السياح الوافدين وعدد 

لها حسب الجنس وطبيعة املنتوج ليالي املبيت واملداخيل السياحية وعدد مناصب الشغل املحدثة والتي من األسنسب تفصي

 السياحي...

ماليين سائح سنة  10مقابل  2014ماليين سائح سنة  10,2، متجاوزا 2,4%وقد ارتفع عدد السياح الوافدين على املغرب بنسبة 

الفترة مقارنة مع نفس  %1,5ماليين، أي بارتفاع + 6، بلغ عدد السياح 2015أشهر األولى من سنة السبعة . أما بخصوص 2013

 من السنة املاضية.

لينتقل  2,7%بلغت  و، محققا سنسبة نم2014و 2013ومن جهته، سجل عدد ليالي املبيت بمؤسسات اإليواء منحى تصاعديا بين 

 10,1 إلىمقارنة مع السبعة أشهر األولى من السنة املاضية، تراجع هذا العدد و مليون ليلة مبيت.  19,6 إلىمليون  19,1من 

 . %8-بنسبة ي أمليون، 

مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضا طفيفا  57,2حوالي  2014بخصوص املداخيل السياحية، بلغ املجموع املسجل برسم سنة و 

، %2,5بالتركيز على الثمانية أشهر األولى من السنة الجارية، تراجعت مداخيل القطاع السياحي بما يقارب و . 0,7%محصورا في 

 مليار درهم. 39,8قدره  اإجماليحيث سجلت مبلغا 
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. وقد بلغ عدد 500.000 إلىمناصب الشغل املباشرة بالقطاع السياحي  إجماليوتؤكد األرقام الصادرة عن وزارة السياحة وصول 

، 2013و 1999الفترة املمتدة ما بين  إلىبالرجوع و . 2013بالنسبة لفرع املطاعم  والفنادق برسم سنة  280.271هذه املناصب 

. كما 8,1%، مسجال ارتفاعا سنويا ناهز في املتوسط 63.707 إلى 21.350نتقال عدد النساء العامالت بهذا الفرع من يالحظ ا

 .22,7% إلى 15,2%نقاط مرتفعة من  7,6تعززت سنسبتهن بما يقارب 

ورات التكوين للمستفيدين من د جماليمن العدد اإل  30%أما بالنسبة للشق الخاص بالتكوين، فقد شكل العنصر النسوي 

 .2014املستمر بوزارة السياحة خالل سنة 

 2015و 2001تطور عدد الطلبة املسجلين باملعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة حسب الجنس ما بين 

 
 /السنة

 الصنف

2001- 

2002 

2002- 

2003 

2003- 

2004 

2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

 482 450 301 231 239 228 264 258 270 244 205 171 175 189 ذكر

 306 286 475 372 400 436 380 371 342 321 310 311 303 289 أنثى

 788 736 776 603 639 664 644 629 612 565 515 482 478 478 املجموع

 ة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني. وزارة الصناع8

، تقدما ملحوظا. فقد كانت نتائج 2007سجل قطاع الصناعة التقليدية، منذ تفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع سنة 

وير هذه االستراتيجية مهمة من حيث إحداث مناصب الشغل وتثمين املوارد وتحسين رقم املعامالت وإسنعاش الصادرات وتط

 كذا مختلف العمليات املتعلقة بالجودة واملعايرة والبيئة والجانب املؤسساتي والتنظيمي.التكوين وحماية الحرف التقليدية و 

ا يتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني، التزمت الحكومة بإسنعاش وتطوير هذا االقتصاد باعتباره اقتصادا للقرب من موفي

تطوير  أجلمن  2020-2012، تمت بلورة االستراتيجية الوطنية طاراإل درة للدخل. وفي هذا خالل خلق وتنمية األسنشطة امل

 مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني والتي تشكل خارطة طريق لكافة املتدخلين في هذا املجال.   

  املرجعي طاراإل . جذاذة  تقديمية للوزارة و 1.8

 . جذاذة تقديمية 1.1.8

استراتيجية تنمية القطاع والتنشيط تفعيل الصناعة التقليدية، تتجلى املهام األساسية للوزارة في  على مستوى قطاع

برامج  إنجازاالقتصادي ملقاوالت القطاع والقيام بكل الدراسات املتعلقة بالقطاع على املستوى الوطني والجهوي ووضع و 

 التقليدية وفيدراليتها.تطوير القطاع وتتبع أسنشطة غرف الصناعة  إلى للتعاون، تهدف

، تتولى الوزارة أيضا تنفيذ وتتبع السياسة الحكومية في مجال االقتصاد االجتماعي 2013ومنذ التعديل الوزاري في أكتوبر 

والتضامني عبر مديرية إسنعاش االقتصاد االجتماعي، التي تتكلف بشكل أساس ي بوضع االستراتيجيات والبرامج لتطوير االقتصاد 

 ي على الصعيد الوطني والجهوي وضمان تتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية املعنية.االجتماع

سواء من حيث تفعيل  قليميةمهام جديدة وموسعة للمديريات الجهوية واإل إعطاءومع الدينامية الجهوية الجديدة، تم حاليا 

استراتيجية كل من قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد  تفعيل أجل على مستوى التسيير اإلداري. ومنو االستراتيجية أ

                                (.1االجتماعي والتضامني على الصعيد املركزي والجهوي، تعتمد الوزارة على كفاءات بشرية متنوعة )انظر امللحق 

  املرجعي طاراإل . 2.1.8

، تماشيا مع معايير اتفاقية القضاء على 8و 7، 3، 1تنمية وخاصة األهداف لل األلفيةتحقيق أهداف  إطاريندرج عمل الوزارة في 

األساسية بالشكل الذي تمت  سنسانتساهم في تجسيد حقوق اإل(. كما 14و13، 11د و كافة أشكال العنف ضد النساء )البن
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واالجتماعية والثقافية وخاصة حق  وفي العهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية سنسانصياغتها في اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 . 105التشغيل

لمساواة. فاألوراش املفتوحة من طرف الوزارة تأخذ بعين ل ةالحكومي ةفي لجان العمل املكلفة بتفعيل الخط والوزارة عض كما أن

د من مجاالت التدخل. دراج مقاربة النوع االجتماعي في قطاع الصناعة التقليدية من خالل العديإروم تي تال ةالخط هاالعتبار هذ

ضمان تأطير جيد  أجلالتشغيل والتنمية القروية وإسنعاش القطاع الخاص من  أجلببلورة السياسات والبرامج من  األمرويتعلق 

وتمثيلية سنسائية والقضاء التدريجي على الفوارق في توزيع املوارد بين الرجال والنساء ومضاعفة الدعم للمبادرات النسائية في 

اقتصادية -قاوالت.  كما تتدخل الوزارة في هيكلة األسنشطة غير املنظمة وبلورة مؤشرات تسمح بتتبع األهداف السوسيوخلق امل

 ملختلف املشاريع وآثارها. 

 أجلمن  التشاور بين الوزارت في اللجان املكلفة ببرنامج حماية الطفولة، وهي ممثلة داخل شبكةوخرى، فالوزارة عضأومن جهة 

التي يتم تنسيقها من  سنساناد تقارير تتبع اتفاقيات حقوق اإلين الجنسين في الوظيفة العمومية. كما تساهم في إعداملساواة ب

 .بكينعمل  ةوكذا تقرير تتبع خط سنسانحقوق اإلاملكلفة ب طرف املندوبية الوزارية

 . الجهود املبذولة لوضع السياسات العمومية املراعية للنوع االجتماعي2.8

ات منها التزايد السنوي لرقم إنجاز " من تسجيل عدة 2015يل استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية "رؤية مكن تفع

ماليير درهم وكذا خلق  10 إلى مليار درهم وتحسن القيمة املضافة للقطاع لتصل 21,8ليبلغ  %12املعامالت للقطاع بنسبة 

يوم  10.430متخرج في مهن الصناعة التقليدية وتنظيم  30.000ين وتكو  %2,2منصب شغل جديد، بارتفاع بنسبة  63.000

 5معيار و 203مقاولة صغيرة ومتوسطة في القطاع ووضع  840التكوين املستمر للصناع التقليديين وخلق  إطارتكويني في 

 عالمات تجارية كبرى.

، شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج عمل 106(2020-2010االستراتيجية الوطنية لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني ) إطاروفي 

تعزيز مبادرات  إلى أفقي يأخذ بعين االعتبار املحاور االستراتيجية الكبرى مع مراعاة مقاربة النوع االجتماعي. ويهدف هذا البرنامج

شطة الجماعية التي تسهل االقتصاد االجتماعي وإسنعاش تسويق منتجاتها وخدماتها وكذا تشجيع تكتالت النساء والشباب في األسن

 الولوج للمشاريع املدرة للدخل والتشغيل الذاتي.

 األخذ بعين االعتبار املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. 1.2.8

 . قطاع الصناعة التقليدية1.1.2.8

ت التقليديات تقديم الدعم للصاسنعا أجلمن  2014حدود نهاية سنة  إلى "دارا للصاسنعة" في الوسط القروي 64تم إحداث 

امرأة عاملة في حرف الزرابي القروية والطرز والخياطة. ومن جهة  3.650وتحسين ظروف عيشهن وكذا جودة عملهن. وتضم 

من  %36,1منخرطة ) 34.877تضم  من مجموع التعاونيات(  %41,5) 2014107نهاية  إلى سنسائية تعاونية 839أخرى، تم إحداث 

لفائدة الصاسنعات التقليديات، وهوما يمثل  نجازفي طور اإل وأ عالمة تجارية للصناعة التقليدية 15 إنجازمجموع املنخرطات( وتم 

 من مجموع العالمات التجارية للصناعة التقليدية املحدثة من طرف الوزارة. 40%

نصفة داخل من طرف الوزارة والتي تتوخى أيضا إدراج التجارة امل 2015خالل سنة  108"دارا للصاسنعة" 11وقد تمت برمجة 

مقاربة النوع االجتماعي في استراتيجية وضع  إدماجعمل في طور التجريب  في تعاونيات الشمال( وكذا و التعاونيات النسائية )وه

 العالمات التجارية للصناعة التقليدية وتسويق العالمات التجارية املنجزة. 

                                                 
 .2014للمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على تقرير النوع االجتماعي لسنة  105

 .2014للمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على تقرير النوع االجتماعي لسنة   106
 المصدر: مكتب تنمية التعاون.  107
 ببني مالل. 1بقلعة السراغنة و 2بطنطان،  1بطاطا،  2بكلميم،  2بمكناس،  2بأزيالل،  1  108
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 109لصالح النساء العامالت في النسيج في مختلف الجهاتإعداد عالمات تجارية جديدة في مجال النسيج  2015كما عرفت سنة 

جعد" و"سنسيج وزان"( وتسويق أبي الومنح شهادات املالءمة للصاسنعات التقليديات ملعايير استخدام العالمات التجارية )"سجادة 

 العالمات املنجزة وتنظيم النسخة الخامسة "للجائزة الوطنية ألفضل الصناع التقليديين".

أن املرأة تتواجد في مجمل عمليات التكوين والتأهيل والتطوير. فبالنسبة للتكوين األولي للشباب خالل الفترة  إلى ارةر اإلشدوتج

لغ عدد خريجي التكوين . كما ب%37شخص، تمثل الفتيات منهم  4.891 التكوين داخل املؤسسات، بلغ عدد خريجي 2007-2015

 . %55فتيات ، تمثل منهم المتعلم 20.407عبر التدرج املنهي ما يناهز 

، تمثل الصاسنعات التقليديات 2015و 2007بين  ما مستفيد 20.096وفيما يخص عدد املستفيدين من التكوين املستمر فقد بلغ 

، األلفيةة تحدي أالشراكة بين الوزارة وهي إطاراألمية الوظيفية املندرج في و منهم. وفي نفس االتجاه، عرف برنامج مح 28%

 صاسنعات تقليديات. %72,7مستفيد، منهم  32.022تسجيل 

تبقى وبالنسبة ملشاركة الصاسنعات التقليديات في املعارض الجهوية املنظمة سنويا من طرف مختلف غرف الصناعة التقليدية، ف

 رب. . كما تم تسجيل حضور سنسوي قوي في املهرجانات واألسابيع املغربية واملعارض التجارية واملعارض خارج املغمهمة

 .  قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني2.1.2.8

تنفيذ استراتيجية االقتصاد االجتماعي والتضامني، واصلت الوزارة املشاريع ذات األثر الكبير التي من شأنها تطوير  إطارفي 

 ات الحالية في املحاور التالية: نجاز وإسنعاش القطاع. وتتجلى أهم اإل 

 قطاعتعزيز وتنظيم الفاعلين في ال

. وسيسمح هذا القانون لهذه الوحدات 2014املتعلق بالتعاونيات في دجنبر  112.12على املستوى القانوسني، تم تبني القانون رقم 

 مقاوالت منظمة وتنافسية. إلى بأن تصبح

. 2015ويوني 18ة في ومن جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاق للتعاون التقني بين الوزارة ومنظمة األمم املتحدة للتغذية والزراع

رؤية أوضح  إعطاء إلى لالقتصاد االجتماعي والتضامني والذي يهدف 110إطار-ويهم هذا االتفاق إعداد، وألول مرة في املغرب، قانون 

 : إلىقانوسني مالئم لتطويره. ويهدف هذا القانون  إطارللفاعلين في القطاع والحصول على 

  تماعي والتضامني.يحكم قطاع االقتصاد االج إطار-وضع قانون 

 .توضيح وتحديد مجاالت تدخله وأسنشطته 

 اقتصادي كامال.-السماح للقطاع بلعب دوره السوسيو 

  العمل على االندماج والتنسيق والتقريب بين برامج العمل ملختلف الوزارات واملؤسسات العمومية والفاعلين في

 القطاع.

 أجللتعاضديات،...( بفضل عمليات التشابك والتجمع من تطوير أداء وحدات القطاع )التعاونيات والجمعيات وا 

 تعزيز الفعالية واملردودية لوحدات القطاع. 

تعاونية  500والذي يستهدف  2011ه في يناير إطالقبرنامج "مرافقة" الذي تم  إطارومن جهة أخرى، تابعت الوزارة جهودها في 

خالل تعاونية جديدة  2.000، مما سيمكن من دعم ومواكبة 2018غاية سنة  إلى جديدة كل سنة. وقد تم تمديد مدة تنفيذه

. ويأخذ برنامج "مرافقة" بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي عن طريق تحفيز املشاريع التي تعطي فرصا أكبر 2018-2015الفترة 

 للمرأة في الحياة االقتصادية عبر القيام بنشاط مدر للدخل.

                                                 
 ألطلس المتوسط. اسجادة )زمور، بويحيى، أوالد بوسبع، امرابطية، بوطروش(، الحنبل )زمور، األطلس المتوسط وكالوي(، منديل الشمال وهنديرة   109

110
 دراسة خاصة. إطالقرا ألهمية مشروع القانون هذا وكذا طابعه الدستوري، فإن إعداده يتطلب نظ  
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داد تشخيص استراتيجي للتعاونية والذي سيحدد نقاط الضعف ونقاط القوة للتعاونية وتحضير ( إع1ويتمحور البرنامج حول: 

 أجل( املواكبة عن قرب لكل تعاونية خالل سنتين من 3( تعزيز الطاقات البشرية من خالل تكوين املسيرين؛ 2مخطط لتطويرها؛ 

 أجل( الدعم التقني للتعاونيات من 4ت حديثة للتدبير؛ ومساعدتها على وضع مخططها التنموي ومواكبة املسيرين في وضع تقنيا

 مساعدتها على االنخراط في مقاربة إيجابية لتحسين أدائها بشكل مستمر. 

 تثمين وإنعاش وتسويق سلع وخدمات القطاع

 27جهوية، ومعارض  9معارض وطنية و 3معرضا لالقتصاد االجتماعي والتضامني، منها  12، 2014غاية سنة  إلى نظمت الوزارة

. وقد بلغ عدد املشاركين في املعارض التجارية %70. وقد كانت املشاركة النسائية في هذه املعارض مهمة وتجاوزت متجوال قاسو 

 . %30أن سنسبة املشاركة النسائية في املعارض الجهوية بلغت  2015منهم سنساء. وتبين معطيات  %46مشار ،  1.852

ارة ورشات للتكوين لفائدة التعاونيات والجمعيات في مختلف الشعب، خاصة التدبير وعلى هامش املعارض، نظمت الوز 

تعزيز  أجلالقانوسني للتعاونيات وتقنيات التسويق وتدبير الجودة لهذه املؤسسات من  طاراإل واملحاسبة والتحسسيس حول 

ممثل عن  1.714قد همت هذه الشعب حكامة جيدة وشفافية في تسيير شؤونها. و  أجلقدراتها على اإلنتاج والتجديد من 

 التعاونيات والجمعيات مع حضور سنسوي مكثف. 

تقنين وتنظيم قطاع التجارة املنصفة ووضع عالمات  إلى وفي نفس السياق، تقوم الوزارة بإعداد دراسة ومشروع قانون يهدف

يسمح هذا القانون بتثمين عمل النساء تجارية خاصة بهذا النوع من التجارة لصالح املنتجين الصغار للسلع والخدمات. وس

املنخرطات في التعاونيات، خاصة في قطاع الفالحة والصناعة التقليدية، وسيمكن بالتالي من تحسين وضعية النساء عبر ضمان 

 تلبية حاجياتهن وحاجيات عائالتهن.  أجلدخل عادل من 

 مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي 

 14 إطالقة األخير بادرات املحلية من خالل مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي. وقد عرفت هذه تشجع الوزارة امل

تمكين كل جهة من رؤية ومخطط عمل يقود كل العمليات  إلى . وتهدف هذه املخططات111تم استكمالها دراسات  8منها مخططا، 

هة ملدة خمس سنوات. ويتكامل هذا املخطط مع املبادرة الوطنية التي تتوخى إسنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني في الج

 إلى للتنمية البشرية واالستراتيجيات القطاعية قيد التنفيذ واملخططات الجماعية للتنمية. وترمي هذه املخططات الجهوية

منها  %60األسنشطة في أكثر من  تحديد األسنشطة املدرة للدخل والفروع االقتصادية املميزة لكل جهة ومواكبتها. وتهم مختلف هذه

 القطاعات املنتجة للثروة واملحدثة ملناصب الشغل للنساء في الوسط الحضري والقروي.

 3جمعوي )املجال ال وأ اتتعاونيال فاعلة في مجال وتتجلى باقي األسنشطة املستجيبة للنوع االجتماعي في تنظيم جائزة أحسن امرأة

مار بالنسبة للنساء الحامالت ملشاريع ورفع عدد النساء املستفيدات من برامج التكوين جوائز( وبث روح املبادرة واالستث

 والتحسيس وكذا تنمية التجارة املنصفة لفائدة النساء القرويات.   

 مؤشرات فاعلية األداء. إعداد امليزانية و 2.2.8

 تحليل امليزانية حسب النوع االجتماعي

 256,5نفقات التسيير )منها ل %46,1خصص مليون درهم،  556,3، ما يناهز 2015ة برسم سنة ة للوزار جماليبلغت امليزانية اإل  

  ة للوزارة.جماليمن امليزانية اإل  %53,9مليون درهم، أي حوالي  299,8نفقات االستثمار كما بلغت مليون درهم(. 

                                                 
-سال-الساقية الحمراء  واستمرار تفعيل مخطط جهة الرباط-تم التوقيع على عقد البرنامج لمخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني لجهة العيون  111

 جهات أخرى بالمملكة. 8مخططات  القنيطرة واستكمال دراسة
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امليزانية املخصصة لالستثمار بنسبة تيجة تزايد ن %12,5بنسبة  2015و 2014ارتفاعا بين  جماليوقد عرف الغالف امليزاناتي اإل 

إدراج امليزانية املخصصة ملديرية االقتصاد  إلى األخير. ويعزى هذا االرتفاع %10,3وتزايد نفقات التسيير بنسبة  14,5%

 مليون درهم.  44والتي تناهز  112االجتماعي

 حسب النوع االجتماعيمؤشرات فاعلية األداءتحليل  

، تمكنت من خاللها من 2015قانون املالية لسنة  إطارمؤشرا لألهداف املتعلقة بميزانية االستثمار في  30إعداد قامت الوزارة ب

مؤشرا يمكن جعلها  15، يتبين أن مؤشرات فاعلية أداءتقييم أدائها وقياس درجة بلوغ األهداف املنشودة. وبتحليل جذاذة 

ا حسب القطاع ووسط اإلقامة والجهة والجنس. وتتمثل أساسا في التكوين مستجيبة لبعد النوع االجتماعي من خالل تصنيفه

 (. 2امللحق انظر فضاءات أسنشطة الصناعة التقليدية وغيرها ودعم إنتاجها ) هيأةوالدراسات وإحداث وت

  . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.8

 قطاع الصناعة التقليدية

الصناعة التقليدية مختلف املجاالت ارتباطا مع تطلعات الصناع التقليديين  لقطاع 2015رؤية  إطارتهم األوراش املفتوحة في 

ومتطلبات تنمية القطاع. وقد أبان التقييم األولي لالستراتيجية والحصيلة في مرحلة متقدمة عن تسجيل عدة مكتسبات ونتائج 

 مشجعة مقارنة مع األهداف املسطرة في مختلف املحاور. 

مخططا جهويا لتنمية الصناعة التقليدية )تم  16 إنجازفصال( و  46) طاراإل  اإلتفاقيةتلف مقتضيات بتفعيل مخ األمرويتعلق 

 840(. وإحداث 2015مليار درهم سنة  24)قد يتم بلوغ هدف  2014مليار درهم سنة  21,8 إلى بلوغ الهدف( ورفع رقم املعامالت

فاعال  16مقاولة واختيار  300ن ضعف الهدف املسطر في ما يمثل أكثر مو ، وه2015و 2007مقاولة صغرى ومتوسطة بين 

 (.20و 15مرجعيا )تم بلوغ الهدف املسطر بين 

والتكوين عبر بصيغة اإلقامة وبلوغ عدد خريجي التكوين املنهي )التكوين  2014غاية سنة  إلى منصب شغل 63.000غير أن خلق 

منصب شغل  115.000ا زاال بعيدين عن الهدفين املنشودين )م، 2014و 2007شخص بين سنة  30.000 إلى التدرج املنهي( 

 (.  2015متخرج سنة  60.000و

جائزة محلية ألحسن منتوج وتم تنظيم  15عالمة جديدة و 15عالمة تجارية جماعية و27معيارا و 203ومن جهة أخرى، تم وضع 

ورشا للبنيات  90دارا للصاسنعة وأكثر من  64ث محطات ملنح "الجائزة الوطنية ألفضل الصناع التقليديين". كما تم إحدا 4

 التحتية لإلنتاج والتسويق.

وعلى مستوى الصادرات، وبعد تذبذب األرقام خالل سنوات عدة بسبب األزمة االقتصادية التي مست أهم الشركاء االقتصاديين 

درهم، أي  مليون  415الت بلغ . فقد حققت رقم معام2014113للمغرب، سجلت صادرات الصناعة التقليدية أداء جيدا سنة 

   .2013مقارنة مع سنة  %14,2 مايعادل بمعدل تزايد برقمين

وقد عرفت واردات أوروبا من الصناعة التقليدية باعتبارها أهم زبون للمغرب، على إثر ظهور مؤشرات انتعاش اقتصادي بعد 

يع البلدان األوروبية تطورات إيجابية مع تميز واضح سجلت جمو . 2014سنة  %25األزمة االقتصادية العاملية، ارتفاعا بنسبة 

   على التوالي. %76و %105إلسبانيا وسويسرا اللتان سجلتا تزايدا بنسبة 

 قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني

 إلى ياتتعاونية واتحادات لتعاون 13.822وبخصوص قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني، يتكون النسيج التعاوسني باملغرب من 

فرعا  117قطاعا و 22منخرطا يتوزعون بين  461.878(، تضم 2003تعاونية فقط خالل  4.827)مقابل  2014غاية نهاية سنة 

                                                 
 مليون درهم(. 20مليون درهم( والمساهمة في برامج "مرافقة" ) 24تتوزع هذه الميزانية بين نفقات تسيير مكتب تنمية التعاون )  112
 http://www.artisanat.gov.ma المصدر: مرصد الصناعة التقليدية على الموقع االلكتروني:    113

http://www.artisanat.gov.ma/
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( والصناعة %66,7مليار درهم. ويتميز النسيج التعاوسني بهيمنة ثالث قطاعات: الفالحة ) 6,45يناهز  رأسماالوتدر  للنشاط

 من مجموع التعاونيات. %90( والتي تمثل %8,1( والسكن )%15,2التقليدية )

وتنخرط النساء بشكل متزايد في التعاونيات للقيام بأسنشطة مدرة للدخل. فقد عرفت التعاونيات النسوية قفزة نوعية خالل 

من مجموع  %14,6، أي ما يعادل 2014تعاونية سنة  2.021 إلى 2008تعاونية سنة  738ة، حيث انتقلت من األخير السنوات 

منخرطة(  12.582منخرطة( والصناعة التقليدية ) 12.662منخرطة. وتنشط خصوصا في الفالحة ) 34.877لتعاونيات، تضم ا

 منخرطة(. 6.860وتثمين شجر األركان )

 : توزيع عدد التعاونيات النسوية وعدد املنخرطات حسب القطاع 19مبيان    

 النسوية حسب القطاع                                  توزيع املنخرطات حسب القطاع مبيان: توزيع التعاونيات

  
 

كما . 2014مليون درهم عند متم سنة  16,1يناهز  إجماليتعبئة رأسمال بوقد قامت النساء املنخرطات في التعاونيات النسائية 

املختلطة والتي يتجاوز عددها بكثير عدد التعاونيات النسوية. تتواجد النساء أيضا كعضوات سنشيطات في العديد من التعاونيات 

ويلعبن دورا رئيسيا في تطوير محيطهن االجتماعي من  لوسط القروييقمن باوما يقارب نصف املنخرطات في التعاونيات النسوية 

 خالل تضامنهن وعزيمتهن الجماعية. 
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 عـامـــة اتـمـةخـ

 

هذه النسخة من تقرير ميزانية النوع االجتماعي، بتطابق مع مبادئ تحليل النوع االجتماعي  إطارريت في تشهد التحليالت التي أج

، على اإلنجازات التشريعية والقانونية واملؤسساتية املحققة على صعيد تعزيز سنسانللسياسات العمومية من منظور حقوق اإل

ل اعتماد اآلليات الفعالة، كالقانون التنظيمي الجديد لقانون املالية ، املساواة بين الجنسين. وستتحسن هذه االنجازات من خال

 البعد االجتماعي. إدماجمالئمة موحدة لبرمجة وتخطيط  إلىالذي تهدف أحكامه 

النوع االجتماعي في مؤشرات  إدماجتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، وخاصة تلك املتعلقة ب أجلومن 

يتضمن مقترحات خاصة بكل وزارة، بما   2016ء الوزارات واملؤسسات العمومية، فإن تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة أدا

خاصة بالنوع  مؤشرات فاعلية أداءقانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، تتعلق بال فيها الوزارات السباقة لتطبيق مقتضيات

ملساواة بين الجنسين بارتباط مع البرامج املعتمدة من طرف هذه الوزارات. وتبقى هذه األخيرة االجتماعي تعتبر ضرورية لتعزيز ا

تطوير املؤشرات الفعالة،  أجلمطالبة باإلغناء واإلمداد املستمر ألنظمة معلوماتها باملعطيات الخاصة بالنوع االجتماعي من 

  املساءلة.إبراز مدى مالئمة املوارد املعبئة مع متطلبات و تها وذلك لضمان تتبع وتقييم أثر النوع االجتماعي الستراتيجيا

ولالستجابة للمتطلبات والحاجيات التي أعربت عنها الوزارات، بدأ مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي التابع لوزارة 

 أجلميزانية النوع االجتماعي من ، مسلسل تكوين وتقوية القدرات على مستوى 2014االقتصاد واملالية، منذ أواخر سنة 

دعم التقدم املنتظر، بالنظر للنضج الذي تحقق من خالل  أجلمصاحبتها في هذه العملية. وسوف تستمر هذه الجهود من 

 .الجهود املتواصلة للوزارات في هذا املجال

النوع االجتماعي، تأتي في سياق مؤسساتي  وتجدر االشارة أن امليزانية السنوية التي سترافقها هذه النسخة الحادية عشرة لتقرير

الحكامة االقتصادية للمغرب: كالجهوية و قانوسني يؤرخ لجيل جديد من اإلصالحات األساسية، تهم مستقبل تدبير الشأن العام و 

 .داء الجيداملتقدمة والقانون التنظيمي الجديد لقانون املالية الذي يحدد املساواة بين النوع االجتماعي كركيزة أخالقية لأل 

هذان االصالحان التقدم الذي حققته بالدنا من خالل  يبرزويجب التأكيد على أنه في مفترق مسارات التنمية البشرية، 

 ملواطنات واملواطنين.اإلنصاف لكل اساواة و امل تثبت فعاليتها في مجالمن شأنها أن  التيو السياسات العمومية 
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http://www.marocainsdumonde.gov.ma/
http://www.mincom.gov.ma/
http://www.indh.gov.ma/
http://www.onep.org.ma/
http://www.water.gov.ma/
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 3ème Rapport sur l’état de l’environnement du Maroc, 2015 ; 

 4ème rapport national sur les indicateurs du développement durable au Maroc, 2014 ; 

 Site du Ministère délégué chargé de l’environnement :www.environnement.gov.ma   

 
 املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

 Site internet Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification: www.eauxetforets.gov.ma 

 Ministère de l’Economie et des Finances, « Morasses budgétaires LF 2015 ». 

 Contribution du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification à l’élaboration au Rapport 

 Genre 2016, Septembre 2015. 

 

 

 

 

 طاقةقطاع ال

 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 : Electrification rurale (PERG) au Maroc, Avril 2014 

 

  املدينة وسياسة  وزارةالسكنى

 Conseil Consultatif des Droits de l’Homme et Programme des Nations Unies Pour le Développement, Droit au Développement au Maroc : Entre Pacte 

International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels et Objectifs du Millénaire pour le Développement, septembre 2010.  

 Les panels périodiques sur les Droits Economiques et Sociaux et Culturels, Collection éditée par la Fondation Friedrich EBERT (Bureau de Rabat), Le droit au 

logement, Panel n°2, Novembre 2009. 

 Consultation Méditerranéenne sur les femmes et le logement, Barcelone, Mars 2006. 

 Site du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace : www.mhuae.gov.ma  
 Contribution du Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville au rapport Genre 2016. 

  Evaluation de l’impact du programme d’appui à la résorption de l’habitat insalubre et des bidonvilles au Maroc, Groupe Al Omrane et l’Agence française de 

Développement (AFD), 2014. 

 وزارةالتجهيزوالنقل واللوجيستيك
 

 Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, « Contribution au rapport genre 2016 accompagnant le projet de loi de finance 2015 », Août 2015. 

 Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, « stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 ». 

 Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, « Bilan annuel d’activité 2013 : grands projets et réforme dans les secteurs de l’équipement, du 

transport et de la logistique ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport sur « les dépenses du budget général 2015 », volume 2/3. 

 Banque mondiale «  Morocco - MA-Rural Roads II : P094007 - Implementation Status Results Report : Sequence 18 », juin 2015 

 

 زارةالصحةو 
 

 Ministère de la Santé, « Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF) 2011 ». 

 Ministère de la Santé, « Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF) 2011 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances, « Morasses budgétaires LF 2015 ». 

 - 2015وزارة الصحة،  مشروع فاعلية األداء امللحق بمشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة.  

  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 2010-2015 ». 

 « Comptes Nationaux de la Santé 2010 ». 

http://www.environnement.gov.ma/
http://www.mem.gov.ma/
http://www.mhuae.gov.ma/
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  « Priorités de développement de l’après 2015 les marocains s’expriment sur l’ضvenir que nous voulons», coordinateur des nations Unies au Maroc, mai 2013. 

  Ministère de la Santé, « Santé en chiffres 2013, édition 2014». 

 HCP, « Enquête Nationale Démographique 2009-2010 à Passages Répétés, principaux résultats ». 

 Ministère de la Santé, UNFPA « Réduire la mortalité maternelle au Maroc, partager l’expérience et soutenir le progrès », 2011.  

 Ministère de la Santé, « Contribution au Rapport Genre qui accompagne la Loi de Finances 2016 ». 

  2012، وزارة الصحة مارس 2016-2012اإلستراتيجية القطاعية للصحة.  

 Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436, 19 février 2015 portant promulgation de Loi n°131-13 abrogeant la Loi 10-94 relative à l’exercice de la médecine. 

 Projet de Loi n°71-13 relatif à lutte contre les troubles mentaux et à la protection des personnes atteintes de ces troubles. 

 Arrêté du Ministre de la Santé n° 787-14 du 7 Joumada II 1435 (7 avril 2014) portant sur la révision des médicaments princeps et génériques et des 

bioéquivalences au Maroc. 

 Agence Nationale de l’Assurance Maladie, « Rapport Global Annuel 2013 et plan d’action 2014-2016 relatif au RAMED », 27/02/2014. 

   Agence Nationale de l’Assurance Maladie, « Rapport annuel Global AMO au titre de l’année 2013 » 

 www.sante.gov.ma 

 www.ramed.gov.ma  

  www.anam.ma 

 www.sgg.gov.ma  

 قطاع التربية الوطنية
 

 « 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. 

 Contribution du Ministère de l’Education Nationale à l’élaboration au Rapport Genre 2016, septembre 2015.  

 Allocution de M. Omar Azziman  Président du CSEFRS , audience Royale Mercredi 20 mai 2015  

  ملجلس األعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي.، ا 2030-2015والجودة واالرتقاء، رؤية استراتيجية لإلصالح  نصافمدرسة اإل  أجلمن -  

 « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». 

 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

 Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 

 Convention internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

 La Déclaration du millénaire des nations Unies. 

 

 قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية

 Contribution de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme au Rapport Genre 2016, juillet 2015  

 « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». 

 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

 Pacte International relatif au Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 

 Convention internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

 La Déclaration du millénaire des nations Unies. 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 

 Contribution du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres au rapport genre 2016, Aout 2015.  

 www.enssup.gov.ma  

 قطاع التكوين املنهي

 

 La carte de la formation professionnelle, Département de la Formation Professionnelle, 2014. 

 Contribution du Département de la Formation Professionnelle, Genre 2015. 

 Site web du Département de la Formation Professionnelle DFP : www.dfp.ac.ma  

 

 

http://www.sante.gov.ma/
http://www.ramed.gov.ma/
http://www.anam.ma/
http://www.sgg.gov.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.dfp.ac.ma/
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 بابقطاع الش
 

 Stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2015 -2030 

 Décrêt N° 2-02- 379 du 30 rabii 1 – 1423 (12 juin 2002) relatif aux attributions et à l’organisation du Ministère de la jeunesse te des sports  

 Http://www.mjs.gov.ma  

 

 االستفادة املتساوية من الحقوق االقتصادية

 وزارة  لتشغيل والشؤون االجتماعية
 

 

 Contribution du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales dans le rapport genre 2016, juillet 2015. 

 Activité, emploi et chômage, premiers résultats, 2014, Haut-Commissariat au Plan. 

  Site internet du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales : www.emploi.gov.ma  

 Projet de la Stratégie Nationale pour l’Emploi 2015-2025, Comité de pilotage  de la SNE, Rabat, 24 février 2015. 

 Synthèse de de l’Enquête Nationale sur l’Emploi du Temps au Maroc, DEPF, janvier 2015. 

  2014أكتوبر 28باملغرب، مداخلة السيد املندوب السامي للتخطيط الرباط، في   2012/ 2011تقديم النتائج األولية للبحث الوطني حول استعمال الزمن  

 

 قطاع الفالحة
 

 Note synthétique de politique - L’emploi rural et l’emploi informel : précarité et vulnérabilité au travail, août 2014. Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et 

International Labor Office. 

 Activité, emploi et chômage, année 2014, premiers résultats. Haut-commissariat au Plan. 

 Bilan Social, 2014. Département de l’Agriculture.  

 La femme marocaine en chiffre : Tendance d’évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles, octobre 2014. Haut-commissariat au Plan.  

 Projet de performance pour l’année 2015. Département de l’Agriculture. 

 Note d’information au sujet de la situation du marché du travail en 2014. Haut-commissariat au Plan. 

 

 قطاع الصيد البحري 
 

 Département des pêches Maritimes, contribution du Département à l’élaboration du Rapport genre 2016.  

 « Genre, pêche et aquaculture »,  Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Mars 2014. 

 Ministère de l’Economie et des Finances, « Morasses budgétaires, 2015 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances, « Indicateurs d’objectifs chiffrés 2015 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances, « rapport genre 2015 ». 

 Rapport National 2007 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 Site internet Département des pêche :  www.mpm.gov.ma  

 Site internet Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture www.anda.gov.ma 

 

 قطاع الصناعة والتجارة
 

 

 Note de présentation de la loi de finances 2015. 

 Enquête annuelle portant sur les industries de transformation (édition 2013) élaborée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 

Technologies. 

 Haut-Commissariat au plan, Résultats détaillés : « Activité Emploi et Chômage 2013 ». 

 Haut-Commissariat au plan : « Femmes Marocaines en chiffres », octobre 2014. 

 "The Gender Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI)" DELL 2013. 

 www.mcinet.gov.ma 

 www.anpme.ma  

 www.afem.ma  

 لتكنولوجيات الحديثة للمعلومات ا مجال
 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2015, « Tableau de bord marché du mobile au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2015, « Tableau de bord marché du fixe au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2015, « Tableau de bord marché de l’Internet au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2014, « L’accès et l’utilisation des technologies de l'information et de la communication par les 

individus et les ménages au Maroc en 2014 ». 

http://www.mjs.gov.ma/
http://www.emploi.gov.ma/
http://www.mpm.gov.ma/
http://www.anda.gov.ma/
http://www.mcinet.gov.ma/
http://www.anpme.ma/
http://www.afem.ma/
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 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, juin 2015, « Etude sur l’accès et l'usage des Technologies de l'Information et de Communication par 

les individus et les ménages en 2014 » 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2014, « rapport annuel 2014 ». 

 R.Bourqia, M. Abdourabi, 2005, « La participation des femmes au secteur des TIC au Maroc : « VERS UNE E-PARITE ». 

 Triplec, 2010, « Crise, Genre et TIC : Recette pour une Dés-Union Prononcée. L’Exemple de l’Afrique du Sud » 

 UIT, 2012, « Intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les activités du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT » 

 UNESCO 2003, « l’égalité des sexes dans la société de l’information ». 

 قطاع التجاة الخارجية

 

 Contribution du Ministère chargé du Commerce Extérieur au Rapport Genre 2016; 

 Genre et commerce – numéro 17, Institute of Development Studies UK, Déc 2005 ; 

 Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, 30 juin 2011 

 Loi n°13-89 relative au commerce extérieur, 1993 

 www.mce.gov.ma 

 

 السياحة وزارة
 

 « Tableau de bord du tourisme », Observatoire du Tourisme. 

 « Contribution au Rapport Genre 2016 accompagnant le projet de Loi de Finances 2016 », Ministère du Tourisme. 

 

 وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

 
 

 Contribution du Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire au Rapport Genre 2016, juillet 2015. 

 Stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, 2010-2020, Direction de l’Economie Sociale, mars 2011. 

 Panorama de l’artisanat 2014, 8ème édition de l’Observatoire National de l’Artisanat.  

  www.artesnet.gov.ma  

  www.odco.gov.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artesnet.gov.ma/
http://www.artesnet.gov.ma/
http://www.odco.gov.ma/
http://www.odco.gov.ma/
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 الوزارية القطاعات النوع االجتماعي على مستوى نقط ارتكاز ورصد لمرأةا : تمثيل1ملحق 

 العدد القطاعات القطب
حصة 

 النساء
 حصة النساء في مراكز القرار

 وحدة النوع االجتماعي

وجود بنية مخصصة لملف النوع 

 االجتماعي
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 وزارة العدل والحريات 

 

14.915 

 

%49 

 على مستوى قطاع العدل و

%13,64 بالمجلس األعلى   

 23,5% للقضاء

 

 نعم

خلية النوع االجتماعي المرتبطة مباشرة بالكتابة - 

 العامة

مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون -

 الجنائية والعفو

والطفل بمديرية الشؤون  مصلحة قضايا المرأة- 

 المدنية

 القضاة  قيادة تحت األسرة قسم -67

 14,87% 32,83% 4.569 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة على مستوى-

 من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة 

 والتنمية االجتماعية
407 %50 %34,5 

أنشأت الوزارة  مديرية المرأة وتضم إدارتين: المرصد الوطني للمرأة الذي يضم مصلحة   -

لمناهضة العنف ضد المرأة، ومركز توثيق المعلومات والمستقبلية، وكذا قسم تمكين المرأة 

مساواة ، ومصلحة تعزيز مبادرات المرأة وكذا مصلحة  الذي يضم  مصلحة  تتبع برامج ال

 تعزيز حقوق المرأة.

 ممثلين تضم 2014إنشاء لجنة مقاربة النوع للقطب االجتماعي سنة  تم السياق، نفس وفي -

 .الوطني والتعاون االجتماعية التنمية وكالة وة يالوزار القطاعات مختلف

 البرلمان مع العالقات وزارة

 المدني والمجتمع
143 %50,34 %26 

على مستوى شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين  الوزارة ممثلة-

 الجنسين في الوظيفة العمومية

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث  

 اإلدارة
 نعم %20 %42 306

التابعة  االجتماعي مصلحة مقاربة النوع  - 

لقسم تثمين الموارد البشرية المتواجد بمديرية 

 تحديث اإلدارة.

 

 وزارة االقتصاد والمالية 

 

 نعم %17  %37 17.472

 المستجيبة بالميزانية الخاص االمتياز مركز-

 .االجتماعي للنوع

تقرير النوع بإعداد المصلحة المكلفة -

االجتماعي بمديرية الدراسات والتوقعات 

وقسم القطاعات االجتماعية بمديرية  المالية

الميزانية وقسم  االعالم والتواصل بمديرية 

 .الشؤون االدارية والعامة



ii 
 

 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 

%33,4 

 

%20,9 

 

 نعم

 

 األطراف لمتعددا التعاون مديريةتتكلف  -

بتتبع القضايا  الدولية االقتصادية والشؤون

 ذات الصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة. 

االجتماعي التابع  والعمل التدريب قسم يقوم -

 بتمثيلها وزارةلل البشرية الموارد مديريةل

شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات  في

من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة 

 .العمومية

القاطنين الوزارة المكلفة بالمغاربة 

 بالخارج وبشؤون الهجرة
 نعم %33,3 %40 120

 

مديرية العمل التربوي والسوسيو ثقافي  -

 والقضايا القانونية.

 وزارة االتصال

 

437 

 

%41 

 

%38,55 

 

مصلحة التكوين وتطوير مقاربة النوع  -

 االجتماعي

 مديرية الموارد البشرية والمالية -
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 الوزارة المكلفة بالماء

 

 

 

 

 

موظف  1046 -

 باإلدارات المركزية

 

 

موظف بمديرية 751 -

 األرصاد الجوية

 

 

موظف على  823 -

مستوى وكاالت 

 األحواض المائية

 

%26 

 

%30 

 

%12 

 %22 

من العدد االجمالي للمسؤولين الذي 

مسؤوال.       250ناهز   

 

 

 

 

تتوفر الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء منذ  -

نوع نقطة ارتكاز للعلى  2013نونبر 

 االجتماعي 

 

شبكة التشاور المشتركة  داخل ممثلةالوزارة  -

بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين 

 2013منذ متم سنة في الوظيفة العمومية 

 

 

 

 

 العامة للوزارة المنتدبة كتابةتابع لل-

 23% 46,7% 351 الوزارة المكلفة بالبيئة
شبكة التشاور المشتركة  داخل ممثلة الوزارة -

بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين 

 في الوظيفة العمومية 
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المندوبية السامية للمياه والغابات 

 ومحاربة التصحر
4970 %13,89 %5 

مكلفتين  )استراتيجية و تقنية(وضع لجنتين  -

بتتبع إدماج النوع االجتماعي في هياكل 

  المندوبيةومخططات عمل 

االستراتيجية التي يترأسها الكاتب اللجنة  -

العام والتي تضم المديريات المركزية 

مأسسة تشرف على عملية والجهوية و

داخل المندوبية، بين الجنسين المساواة 

وكذلك على مختلف المشاريع التي تتبنى 

 االجتماعي. مقاربة النوع

 المتعلقة المشاريع سير التقنيةاللجنة تراقب  -

؛ بإدماج مأسسة المساواة بين الجنسين 

 .وذلك من خالل التتبع والتقييم

 792  قطاع الطاقة 

%35 

(278)  

%27 

اختيار نقطة ارتكاز النوع االجتماعي، عضو  -

شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من ب

أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة 

 .2012سنة العمومية 

في إطار اللجنة المشتركة  يقوم قطاع الطاقة، -

بين الوزارات بقيادة وزارة الوظيفة العمومية 

 المرجعي الدليل وتحديث االدارة، بإعداد

 والكفاءات باالدارة. للوظائف

 مديرية الجيولوجيا -

 الكتابة العامة- نعم 32% 38% 1.898 وزارة السكنى وسياسة المدينة  

 17% 24,5% 6.719 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

اختيار نقطة ارتكاز النوع االجتماعي، عضو  -

شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من ب

أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة 

 .العمومية

  

نقطة ارتكاز النوع االجتماعي، تابع لقسم  -

 الموارد البشرية.

 مديرية السكان.- نعم 37% 59% 47.111 وزارة الصحة  

 قطاع التربية الوطنية 

1
283.312

 

 

 

%39 

 مديرات باإلدارة المركزية 4 -

باإلدارة قسم رئيسات  2 -

 المركزية.

باإلدارة  مصلحةرئيسات  7 -

 المركزية.

 مديرات جهوية أكاديمية. 2 -

 .اتاقليمي اتمندوب 9 -

 باإلدارة الجهوية. قسمرئيسة  1 -

باإلدارة  مصلحةرئيسة  21 -

 نعم

الفريق المكلف ببعد النوع االجتماعي التابع  -

 ئياتواإلحصا االستراتيجية لمديرية

 التخطيطو
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 الجهوية.

 .بالمؤسسات التعليمية مديرة 427 -

 37 محاربة األميةل الوكالة الوطنية

من أكثر  

%50 

 

 امرأتان في منصب مسؤولية -

  بالقطاع مكلفتان -

 قطب رئيسة -
  معن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 الموظفين اإلداريين: 

16.644 

 14.336األساتذة: 

%41 

%26 

في اإلدارة  %28ما يقارب  -

 المركزية

 اتبالجامع %10ما يقارب  -
 نعم

أحدثت خلية للنوع االجتماعي على  -

المستوى المركزي منبثقة عنها خاليا على 

 مستوى الجامعات.

 نعم 31% 40% 332 قطاع التكوين المهني  

تابعة  النوع حسب أحدثت  وحدة للتسيير  -

 التابع مباشرة,لقسم التعاون والشراكة 

 للقطاعللكتابة العامة 

 

قطاع الشباب "مديرية الشباب 

 والطفولة والشؤون النسوية"
 نعم  %48,7 154

 

 قسم الشؤون النسوية بالقطاع -

 

ية
اد

ص
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 ا
ص
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او
س

مت
ال
ة 
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 قطاع التشغيل

 

1084 

 

%38,9 

 

 نعم %12

نقط ارتكاز للنوع االجتماعي في مختلف  -

هياكل القطاع )الديوان، قطاع التشغيل،  

الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات،  

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

االجتماعي، الصندوق الوطني للضمان 

 (االجتماعي وإدارة صناديق الشغل

   نعم 19.6% 28% 4748 قطاع الفالحة 

قسم اإلرشاد الفالحي )مديرية التعليم  -

 والتكوين والبحث(

 

%23 1.311 قطاع الصيد البحري   11.8%  نعم 
 تابعة للكتابة العامة للوزارة -

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي
862 37,54 

منصب  185% من مجموع 27 -

 مسؤولية

الوزارة يتقلد منصب أمين عام  -

 امرأة

نساء منصب مدير ضمن  3تتولى  -

المديريات التسع التي تضمها 

 الوزارة

  نساء رؤساء أقسام 10توجد  -

الوزارة ممثلة بنقطة ارتكاز في شبكة التشاور  -

المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة 

 بين الجنسين في الوظيفة العمومية

- 
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 33% 50% 259 قطاع التجارة الخارجية 

نقطة ارتكاز واحدة فقط لمقاربة النوع بشبكة  -

التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل 

 المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
- 

 46% 1390 وزارة السياحة 

 

%24 

 

 ال

 

تتم معالجة الملفات المتعلقة ببعد النوع على  -

 الموارد البشرية  تطوير مستوى مصلحة

 قسم الموارد البشرية -

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني
1.163  

 

%42,3 

 

 

%4,1 
 نعم

 إطاران تابعان لقسم الموارد البشرية  -
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  : تصنيف مؤشرات األهداف مع اقتراحات إلدراج بعد النوع االجتماعي2الملحق 

إمكانية إدراج النوع االجتماعي في 

 المؤشر
 مؤشرات األهداف المؤشرات المرتبطة بالمهام نوع المؤشر

 ميزانية

التسيير/ 

 االستثمار

 الوزارة

 أوالقطاع
 القطاع

 

 

 

 

 

 مقترحة هدافأمؤشرات 

 مؤشر وسيلة
 لوج إلى العدالةالو

  نسبة تغطية خاليا استقبال النساء واألطفال ضحايا العنف

 بالموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

BF 

 

 

 

 

وزارة العدل 

 والحريات

سية
سيا

ق المدنية وال
حقو

ج العادل لل
و
ول

 ال

 عدد خاليا استقبال النساء واألطفال ضحايا العنف المجهزة  مؤشر وسيلة

 النساء في مناصب المسؤولية حصة  البشرية تسيير الموارد مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 تعزيز التكوين المستمر
 و المساعدات االجتماعية المستفيدين  عدد القضاة و األطر

حقوق االنسان و خاصة حقوق من التكوين المستمر حول 

 المرأة
 مؤشر نتيجة

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس
 مؤشر وسيلة

 

 

 البشرية الموارد ت ا كفاء ويروتط تعزيز

 

 بمشاركة الداخلي التكوين برنامج من المستفيدين عدد 

 الوزارة مسؤولي

ميزانية 

 التسيير

وزارة التضامن 

والمرأة 

واألسرة 

والتنمية 

  االجتماعية

 مع الجنس، حسب المتقدمين تصنيف

 وضع أثناء النوع مقاربة إعتماد

 المخطط

 مؤشر وسيلة
 المستمر والتكوين التكوين مخطط من المستفيدين عدد 

 المهني التأهيل لمباراة المتقدمين األعوان عدد  مؤشر وسيلة الجنس حسب المتقدمين تصنيف

 اإلجتماعي للعمل الوطني المعهد من المتخرجين عدد   اإلجتماعي بطنجة للعمل الوطني المعهد مؤشر وسيلة الجنس حسب المتخرجين تصنيف

مؤشر آخر متعلق بعدد إدماج 

التعاونيات  النسوية  المستهدفة في 

 إطار هذا البرنامج

 مؤشر وسيلة

 دعم المؤسسات تحت الوصاية

 

 

  تثمين"عدد التعاونيات المستهدفة ضمن برنامج" 

 

ميزانية 

 االستثمار

إدماج مؤشر آخر متعلق بعدد 

الشركات المحدثة من طرف النساء 

 تضمن برنامج مغرب المبادرا

  عدد المقاوالت التي استفادت من الدعم المقدم في إطار

 " مغرب المبادراتبرنامج "

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس 
 مؤشر وسيلة

 

المساهمة في نفقات استثمار لوكالة التنمية 

 االجتماعية

  عدد األطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية االجتماعية

 المستفيدين من برامج التخييم

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس 
 مؤشر وسيلة

 عدد المستفيدين من التربية على المواطنة ضمن برامج محو 

 األمية

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر وسيلة والجهة

تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية  في المساهمة

 البشرية ودعم الفاعلين في مجال التنمية 

 ات التكوينيةعدد المستفيدين من الدور 
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تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر وسيلة والجهة
 

 

المساهمة في نفقات استثمار التعاون الوطني: 

 برنامج محاربة الفقر والهشاشة والتهميش

 عدد المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة
 مؤشر وسيلة

 انات المقدمة للجمعيات العاملة في عدد المستفيدين من اإلع

 مجال الطفولة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة
 مؤشر وسيلة

  المستفيدين من مشاريع التنمية البشريةعدد 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة
 مؤشر وسيلة

  عدد المستفيدين من مشاريعRCA 

 

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة
 مؤشر وسيلة

 

 التنمية في الفاعلين ومواكبة دعم
  عدد المستفيدين من التكوين لصالح الخاليا الجهوية المكلفة

 باألشخاص المعاقين  

 عدد المستفيدين من الدورات التدريبية في االستقبال والتوجيه 

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 
هدف مؤشر  

  المشاركة في إرساء تكافؤ الفرص

 
  عدد األطفال ذوي اإلعاقة المستفيدين من تعليم في مراكز

 متخصصة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس مع 

ةنتيجمؤشر  تحديد وسط اإلقامة   

 تعزيز وتطوير التكفل باآلخرين

 

 

  عدد المستفيدين من المساعدات التقنية الممنوحة وأجهزة

 تقويم العظام

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

لجهةوا  مؤشر وسيلة 

 

 في التنمية ينومواكبة الفاعلدعم 
 طر المستفيدين من تعزيز قدرات مراكز االستماعاأل عدد 

 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة
 مؤشر وسيلة

 

 

 

 

حماية األسرة والطفولة وكبار السن: دعم 

 ومواكبة الفاعلين في مجال التنمية

  الفاعلين المحليين في قدرات  عدد المستفيدين من تعزيز

 مجال حماية الطفولة ضد العنف 

  عدد المستفيدين من تعزيز قدرات العاملين داخل مؤسسات

 حماية األطفال 

   قدرات الفاعلين في االعالم  عدد المستفيدين من تعزيز

 حول حقوق الطفل 

 من دورات التكوينيةعدد المستفيدين في السنة    عامة   دعم مهام اإلدارة ال  مؤشر نتيجة تصنيف حسب الجنس والجهة

ميزانية 

 التسيير

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 اإلسالمية

 

 تصنيف حسب الجنس والجهة
 مؤشر نتيجة

الجوائز المبرمجة من طرف مديرية الشؤون 

 اإلسالمية
  عدد المرشحين لحصص حفظ وتجويد القران الكريم  

  عدد بّث الدروس التلفزيونية في المساجد   توعية الناس في األمور الدينية ؤشر نتيجةم تصنيف حسب الجنس والجهة

 تصنيف حسب الجنس والجهة
 مؤشر نتيجة

 نسبة النجاح اخر السنة    بالمساجدة األمي برنامج محو 

  نسبة المردودية 

 

 تصنيف حسب الجنس والجهة

 مؤشر وسيلة

ر التعليم في إطار تطوي العتيقتشجيع التعليم 

 العتيق
 سجلينعدد الم 

  . عدد األطر  التربوية 

 عدد المرشحين لجائزة محمد السادس للمدارس القرآنية 

 

 تصنيف حسب الجنس والجهة

 مؤشر وسيلة

تشجيع التعليم االبتدائي واالعدادي والثانوي 

 والنهائي في إطار تطوير التعليم العتيق
 سجلينعدد الم                      

 دد األطر التربوية ع 

 عدد المستفيدين من األنشطة الثقافية والرياضية 

 عدد المستفيدين  من المخيمات المنظمة  

 

حسب   النسبة العامة للنجاح تصنيف تحسين نسبة النجاح في مؤسسات التعليم  مؤشر نتيجة  سلك التعليم االبتدائي النسبة العامة للنجاح في نهاية  
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 النسبة العامة للنجاح في نهاية سلك التعليم اإلعدادي  العتيق في إطار تطوير التعليم العتيق الجنس 

 النسبة العامة للنجاح في نهاية سلك التعليم الثانوي 

 النسبة العامة للنجاح في  نهاية سلك التعليم النهائي  

 تصنيف حسب الجنس والجهة
 مؤشر نتيجة

تكوين األطر اإلدارية والتربوية في اطار 

 ير التعليم العتيقتطو
 عدد المستفيدين في السنة  

 

دورات ال من  المستفيدين تصنيف

 التكوينية حسب الجنس

 مؤشر نتيجة

مطابقة كفاءات ومهارات موظفي الوزارة 

مع الوظائف المنبثقة عن مراجع الوظائف 

 الخاصة بالوزارة الكفاءاتو

 نالدورات التكوينية لفائدة الموظفين المستهدفي 

ميزانية 

 التسيير

 

وزارة الوظيفة 

العمومية 

ةوتحديث اإلدار  

 

إضافة مؤشر آخر يدل على معدل 

القطاعات الوزارية التي اعتمدت 

التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات 

 النوع حسب      للموارد البشرية

القطاعات الوزارية التي اعتمدت التدبير التوقعي  حصة  مؤشر نتيجة

 فاءات للموارد البشريةللوظائف والك

 مؤشرات مقترحة

 مؤشر نتيجة

 تطوير أدوات تثمين الرأسمال البشري

 االستشارية الهيئات اخلد النساء تمثيلية معدل 

 مؤشر وسيلة
  للمسؤولية في مناصبنسبة النساء 

 مؤشرات مقترحة

 الموارد البشرية تطوير كفاءات مؤشر نتيجة
 للمسؤولية مناصب في نسبة النساء 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

وزارة االقتصاد 

 والمالية

 

 

 الموارد البشرية تطوير كفاءات مؤشر نتيجة
  نسبة ولوج النساء للتكوين 

 

 الموارد البشرية تطوير كفاءات مؤشر نتيجة

  عدد المستفيدين من الدورات التكوينية المنظمة في اطار

المستجيبة للنوع مركز االمتياز الخاص بالميزانية 

 االجتماعي

 

 مؤشر نتيجة
 

 تحسين الحكامة العامة

  القطاعات الوزارية المستفيدة من التكوين في مجال عدد

 اطار في االجتماعي المنظمة للنوع المستجيبة الميزانية

 للنوع المستجيبة بالميزانية الخاص االمتياز مركز

 االجتماعي

ماتالخد جودة تحسين مؤشر نتيجة    المستفيدين من صندوق التبغ لمنح المساعداتعدد 

الموارد البشرية تطوير كفاءات مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس   

  للمسؤولية مناصب في نسبة النساء 

  المتعلقة بقضايا مقاربة النوع  الدورات التكوينية عدد

 بالخارج.االجتماعي التي يستفيد منها الدبلوماسيون المعينون 

 الدورات التكوينيةهذه  عدد المستفيدين من 

 

 

 

 

ميزانية 

 التسيير

 

 

وزارة الشؤون 

الخارجية 

 والتعاون

نتيجةمؤشر   الوزارة مع شركاء المغرب  المنسقة من طرفعدد البرامج    توطيد النموذج المغربي 

 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين 
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 تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

   عدد المستفيدين من هذه البرامج 

  المناطق التي تغطيها هذه البرامج 

 مؤشرات مقترحة

 مؤشر وسيلة

 

تنظيم األنشطة االجتماعية و الثقافية لفائدة 

 المغاربة القاطنين بالخارج

 ميخيتال برنامج ات منالمستفيد فتياتال عدد. 

 العرش. عيد في المشاركات النساء عدد 

 ثقافيةال رحالتال في المشاركات النساء عدد. 

ميزانية 

 االستثمار

الوزارة المكلفة 

بالمغاربة 

المقيمين 

بالخارج 

وبشؤون 

جرةاله  

 
 التعليم في منظومة المرأة ماجدإ تيسير

 لشغال وسوق الوطني

 الطالبات و الشباب في  دعم برنامج من المستفيدات نسبة

 .صعبة وضعية

 الجامعية المنح الطالبات المستفيدات من عدد. 

 القاطنات بالخارج و المستفيدات من  المغربيات الفتيات عدد

 .المهني كوينالت برنامج

 الصيفية اتالجامع برنامج الطالبات المستفيدات من عدد. 

 

 

توطيد مساهمة النساء المهاجرات في تعزيز 

 االستثمار في المغرب

 

 

 

  كنضمان الس"ولوج النساء المهاجرات إلى صندوق". 

  ولوج النساء المهاجرات إلى البرامج المنجزة من أجل تعزيز

مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في االستثمار )الحصول 

 المقاوالت ... الخ(. إحداثعلى القروض البنكية، و

 مؤشر نتيجة
 تعزيز إدماج المهاجرين والالجئين

 ن تدابير عدد النساء المهاجرات والالجئات اللواتي استفدن م

 إلدماجهن, وذلك في اطار خطة ادماج المهاجرين والالجئين.

 .عدد النساء المهاجرات اللواتي سويت وضعيتهن 

 .عدد النساء المهاجرات اللواتي حصلن على بطاقات إقامة 

 .عدد النساء اللواتي حصلن على الموافقة على طلبات اللجوء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المساواة بين الجنسين في وزارة  تعزيز يجةمؤشر نت

 االتصال والمؤسسات اإلعالمية

 

 

 اإلتصال وزارة داخل المسؤولية مراكز ضمن النساء حصة 

 وصايتها تحت المؤسسات وكذا

ميزانية 

 االستثمار

 

 قطاع االتصال
 مؤشر وسيلة

 

  نسبة النساء المستفيدات من التكوين في وزارة االتصال

 شريكة.والبنيات ال

 

 مؤشر أداء
 

 تحسين صورة المرأة في اإلعالم

  تردد بث الحمالت التحسيسية حول حقوق المرأة من طرف

 اإلذاعة والتلفزة المغربية.
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 مؤشرات مقترحة

 مؤشر وسيلة

المساواة بين الجنسين في وزارة  تعزيز

 االتصال والمؤسسات اإلعالمية

 

 ت من عدد الصحفيات )اإلعالم السمعي البصري( المستفيدا

 التكوينات التحسيسية حول المساواة بين الجنسين.

 مؤشر وسيلة
  عدد الطالب والطالبات الذين تم اختيارهم لالستفادة من

 .تكوين حول المساواة بين الجنسين

 مؤشر أداء

المساواة بين الجنسين في وزارة  تعزيز

  االتصال والمؤسسات اإلعالمية
 اإلعالم السمعي البصري( طور عدد النساء الصحفياتت( 

 

 

 

 

 

 مؤشرات مقترحة

 تقوية تمثيلية النساء بمراكز القرار مؤشر نتيجة
  تطور عدد النساء بمراكز القرار على مستوى الوزارة

 ووكاالت األحواض المائية

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

الوزارة  المكلفة 

 بالماء

ق
حقو

ج العادل لل
و
ول

 ال

عية
جتما

ال
 ا

 تعزيز التكوين المستمر لموظفي الوزارة ةمؤشر نتيج
  عدد النساء والرجال المستفيدين من برامج تعزيز قدرات

دماج النوع في التخطيط وبرمجة الميزانية إالفاعلين من أجل 

 داخل الوزارة

 نتيجة مؤشر
تعميم التزود بالماء الشروب والتطهير 

 والتربية البيئية بالوسط القروي

 ألطفال المستفيدين من برنامج التأهيل البيئي عدد الفتيات وا

 بالمدارس القروية

 مؤشر نتيجة
  عدد الفتيات واألطفال المستفيدين من برنامج التأهيل البيئي

 بالمساجد والمدارس القرآنية بالوسط القروي

 مؤشرات مقترحة
  دورات التكوين المستمر من حسب الجنس  عدد المستفيدين  المتنوعة والخدمات الدعم مؤشر وسيلة

 ميزانية

 االستثمار

المندوبية 

السامية للمياه 

والغابات 

ومحاربة 

 التصحر

 والتنمية الغابوية لصالح النساء  التأهيلعدد مشاريع   التهيئة والتنمية الغابوية مؤشر نتيجة

 حسععععب المسععععتفيدين تصععععنيف مععععع

  مؤشر أداء والجهة الجنس
  دين من مشاريع تنمية الغاباتدخل المستفي تزايدمعدل 

   تصنيف المستفيدين حسب الجنس
 التعاون والتكوين مؤشر وسيلة

  عدد المستفيدين من التكوين المستمر 

ميزانية 

 االستثمار

 

 قطاع الطاقة

تصععععنيف المسععععتفيدين مععععن المشععععاريع 

حسعععععب الجعععععنس )وععععععدد المشعععععاريع 

 النسوية(.

 مؤشر نتيجة
 

 

 

الطاقععععات المتجععععددة  الوكالععععة الوطنيععععة لتنميععععة

 والنجاعة الطاقية

  عدد مشاريع استعمال الطاقة الحيويةBiomasse 

تصععععععععععنيف المسععععععععععتفيدين )أربععععععععععاب 

المقعععععاوالت الصعععععغرى والمتوسعععععطة( 

 حسب الجنس

 مؤشر وسيلة
  عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي استفادت من

 منازل الطاقة في الوسط القروي

المشععععاريع تصععععنيف المسععععتفيدين مععععن 

 عدد المنخرطين في مشروع النجاعة الطاقية  مؤشر نتيجة حسب الجهات

 جنس  الا المؤشر حسب ذتصنيف ه
 تحديث اإلدارة وسيلةمؤشر 

  عدد المستفيدين من التكوين لتأهيل الموظفين للقيام بالمهام

ميزانية   الجديدة للوزارة

 االستثمار

 

وزارة السكنى 

ف هذا المؤشر حسب رب تصني وسياسة المدينة

 امرأة وحسب الجهةاألسرة رجل / 
 وسيلةمؤشر 

 361.000: برامج محاربة دور الصفيح

 دور للصفيح

  النسبة المئوية لألسر المتعاقد معها في إطار برنامج مدن

 بدون صفيح
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تصنيف هذا المؤشر حسب رب 

 امرأة وحسب الجهةاألسرة رجل / 

 
 وسيلةمؤشر 

 

 

 

 الغير القانوني:يكلة السكن برنامج إعادة ه

لفائدة  غير القانونيالسكن ال تأهيل  اعادة

حي سكني 500وأسرة  224.000  

 من إعادة  لمستفيدةالنسبة المئوية لألسر القاطنة باألحياء ا

 الهيكلة

 عدد لألسر المبرمجة 

 هذه العمليةمن  ةديستفلمعدد األسر ا 

تصنيف هذا المؤشر حسب رب 

 امرأة وحسب الجهةألسرة رجل / ا

 

 
 وسيلةمؤشر 

 

 لنسيجلتأهيل االبرنامج االستعجالي 

انجاز  : العتيق وعمليات التضامن السكني

ةأسر 150.000مشاريع لفائدة   

 عدد األسر المستفيدة من عمليات إعادة اإلسكان 

 عدد األسر المبرمجة 

  العقود المبرمةعدد 

 لمستفيدة من العمليات المنجزةعدد األسر ا 

 حسب البقع من المستفيدين تصنيف

 األسرة رب جنس حسب أو الجنس

 الجهة وحسب المستفيدة
 وسيلة مؤشر

 الجاهزة البقع عدد  المتدرجة التهيئة مناطق برنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات مقترحة

 نتيجة مؤشر
  األسرة رب جنس حسب السكن في العجز تطور 

 المعوزين لفائدة للسكن العمومي الدعم وسيلة مؤشر
 جنس حسب االجتماعي للسكن المخصصة العمومية النفقة 

 المستفيدين

 وسيلة مؤشر
 ومستوى للسكن العمومي المالي الدعم

 الالئق العيش

 واالندماج للسكن التضامن صندوق مبالغ تخصيص 

 المستفيد جنس حسب الحضري

 وسيلة مؤشر

 الئق لسكن الولوج حق

 الجنس حسب الممنوحة القروض عدد 

 وسيلة مؤشر
 الجنس حسب البناء رخص على الحاصلين عدد 

 وسيلة مؤشر

 الالئق غير السكن أشكال جميع محاربة

 

 المستفيد جنس حسب الموزعة البقع عدد 

 نتيجة مؤشر
 الالئق غير السكن محاربة برامج مختلف من المستفيدين عدد 

 الجنس بحس

 تتبع مؤشر
 غير سكن في والقاطنات النساء تعيلها التي األسر حصة 

 مشترك أوسكن الئق

 العقارية للملكية العادل الولوج تتبع مؤشر
 العقارية المحافظة طرف من الممنوحة الملكية سندات عدد 

 المستفيد جنس حسب

 

ةوسيلمؤشر  توزيع المؤشر حسب الجنس  
 "وجيه والقيادة الت"برنامج 

تحسين تدبير الموارد البشرية وتطوير ل

  وزارة التجهيز لنسبة إدماج المتخرجين من المدارس التابعة

ميزانية  والنقل واللوجستيك في سوق الشغل 

 االستثمار

وزارة التجهيز 

والنقل 

 واللوجيستيك
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نتيجةمؤشر     ةالمسؤولية داخل الوزار مناصب في النساء نسبة  كفاءاتها 

 األثر بمؤشرات المؤشر هذا ربط

 التمدرس معدالت تغير مثل األخرى

 الولوج نسبة وتطور والفتيان، للفتيات

 دخل وتطور الصحية، للخدمات

 بالبرنامج المعنية القروية األسر

نتيجةمؤشر   

 رقيةشبكة الطالتطوير برنامج "طرق" ل

 

 

 

 نسبة ولوج الساكنة القروية 

 الصيد قطاع يف العاملين توزيع

وسيلةمؤشر  الجنس حسب البحري  

 برنامج "المالحة البحرية" لتطوير

 البحري والشغل الوطني األسطول

 

 البحري النقل قطاع في العاملين نسبة تطور 

تصنيف المؤشر حسب وسط 

 اإلقامة

 

فاعلية مؤشر 

 األداء/نجاعة

 

المساهمة في توسيع االستفادة من التغطية 

 لفئاتالصحية لجميع ا

 

التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة 

 الصحية

 نسبة  الساكنة المستفيدة من التأمين اإلجباري عن المرض 

 نسبة الساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية     

 

 

 وزارة الصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاعلية مؤشر 

 نجاعة/األداء

تطوير العرض الصحي حسب معايير 

 الصحية تخطيط الخريطة

 عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية  

 عدد الساكنة لكل سرير استشفائي 

 عدد الساكنة لكل طبيب 

 عدد الساكنة لكل ممرض 

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 ووسط اإلقامة

 

 

 

 

 

 

 

 

وسط ب تصنيف المؤشر حس

 اإلقامة

فاعلية مؤشر 

 األداء /نجاعة

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعلية مؤشر 

 األداء /نجاعة

 

 

 زيز الوقاية الصحية لألطفال والشبابتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحسين صحة األمهات و الصحة اإلنجابية

والشاب والساكنة  الصحة اإلنجابية وصحة األم و الطفل

  ذات االحتياجات الخاصة

  المعدل السنوي الستعمال االستشارات الطبية والعالجية لكل

 طفل دون سن الخامسة على المؤسسات الصحية األولية

 في سن 1بة التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماسينس

 أربعة أشهر

  دون السنة بالجرعة الثانية من فيتامين  تغطية األطفالنسبة

 "د"

 نسبة تغطية التالميذ والطلبة بالفحص الطبي المنتظم 

 نسبة الوالدات في المؤسسات الصحية 

 نسبة المشاركة في الكشف عن سرطان الثدي 

 ق المتنقلة المنجزةعدد خرجات الفر 

 نسبة استعمال األزواج لوسائل منع الحمل خالل السنة 

                                                           
1
 يستعمل هذا اللقاح للحماية من الديفتيريا والكزاز والسعال الديكي، الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" والتهاب الكبد "ب". 
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 تصنيف المؤشر حسب الجنس

 وسط اإلقامةوالسن و

فاعلية مؤشر 

 األداء /نجاعة

تعزيز مكافحة األمراض المعدية تحت 

 السيطرة )فيروس السيدا، السل(

الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية 

 األمراضومراقبة 

 ن للفيروس والذين تلقوا العالجوعدد األشخاص الحامل 

 نسبة نجاح عالج مرض السل بجميع أشكاله 

 

 

 

 

 

تصنيف المؤشر حسب وسط 

 اإلقامة

 

 

 

 

تصنيف المؤشر حسب وسط 

 اإلقامة

 

 

 الجنستصنيف المؤشر حسب 

 

فاعلية مؤشر 

 األداء /نجاعة

 

تحسين التكفل بالمؤسسات العالجات الصحية 

 األولية

 

 تحسين التكفل بالمستعجالت الطبية

 

تحسين الولوج للعالجات والتكفل بالمؤسسات 

 االستشفائية

 لإجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قب

 االستشفائية واالستشفائية

  العالجية الطبية االستشاراتنسبة 

 نسبة العمليات القيصرية 

 
 مؤهلةعدد مصالح المستعجالت االستشفائية ال 

 عدد مروحيات النقل الطبي االستعجالي المشغلة 

 عدد سيارات اإلسعاف التي تم اقتناؤها 

 

 معدل الولوج االستشفائي 

 معدل تحصيل فواتير نظام المساعدة الطبية 
فاعلية مؤشر  تصنيف المؤشر حسب الجنس

 األداء /نجاعة
ضمان تكوين أولي ومستمر متنوع وذو 

 جودة عالية

 

 

 

 البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحيةالموارد 

  عدد المستفيدين من التكوين المستمر 

 عدد خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية 

 عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

 تصنيف المؤشر حسب وسط اإلقامة

 

 

فاعلية مؤشر 

 األداء /نجاعة

 

 

 تأهيل العرض االستشفائي

 

 أهيل عرض العالجات الطبية األساسيةت

 

 

تعزيز وتطوير التجهيزات التقنية 

 للمستشفيات

 البنية التحتية الصحية والممتلكات

 عدد المؤسسات االستشفائية التي تم انجازها وتشغيلها 

 

  عدد المؤسسات العالجات الصحية األساسية التي تم انجازها

 وتشغيلها

 

  تم تعزيزها و/أو تجديد عدد المؤسسات االستشفائية التي

 تجهيزاتها بأحدث التكنولوجيات

 مؤشر وسيلة حسب الجنس تصنيف
 15التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود 

 سنة

 باالبتدائي يشتغلون نسبة المدرسين الذين 

 معدل اإلجمالي تلميذ/معلم بالتعليم االبتدائيال 
 

 

 

 

 

 

 

 مؤشر وسيلة حسب الجنس تصنيف 
 15التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود 

 سنة

  بالتعليم اإلعدادي يشتغلوننسبة المدرسين 

 معدل اإلجمالي تلميذ/معلم بالتعليم اإلعداديال 
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 الجنسالوسط وحسب  تصنيف
 مؤشر وسيلة

في الثانوية  التفوقالمبادرات و تشجيع

 التأهيلية

  األقسام العلمية بالتعليم الثانوي التأهيليبنسبة التالميذ 

  بالتعليم الثانوي التأهيلي يشتغلوننسبة المدرسين 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

ة قطاع التربي

 الوطنية

 
ي ذيتعلق األمر بمؤشر مسلسل وال

ميزانية النوع سيمكن من تقييم تطبيق 

االجتماعي في اطار التعاون مع 

 االتحاد األوروبي

 

 مؤشر مسلسل
سين في برمجة ادماج المساواة بين الجن

 الميزانية

 ات التي تطبق ميزانية النوع االجتماعيميعدد األكادي 

بعين االعتبار  هذه المؤشرات أخذت

 النوع االجتماعي

 دعم المهام محاربة األمية مؤشر نتيجة

 مؤشرات تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي

 عدد الرجال المسجلين بالوسط القروي 

 بالوسط الخضري عدد الرجال المسجلين 

 عدد النساء المسجالت بالوسط القروي 

 عدد النساء المسجالت بالوسط الخضري 

الفرصة الثانيةطار برنامج إدعم المهام في  مؤشر نتيجة  
  الفرصة الثانية"نسبة الفتيات المسجالت في برنامج". 

 -استدراك "نسبة الفتيات المسجالت في برنامج". 

 

 

 

 

 

نسحسب الج تصنيف  

 

 

 نتيجة اتؤشرم

 

 

 

 

 

 دعم التربية غير النظامية

 

 

 مؤشرات يجب جندرتها
 

 المستفيدين بالوسط القروي ةنسب 

 المستفيدين من برنامج استدراك  األطفال  معدل إدماج

التمدرس واعادة اإلدماج )برنامج الفرصة الثانية  وبرنامج 

 استدراك( 

  فيدين من التكوينالمستالمتدخلين عدد 

  برنامجالمستفيدين من المواكبة التربوية )للالعدد اإلجمالي 

مواكبة المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية من  :1الثانوي 

 أجل ادماجهم في المسار التربوي(

  معدل المستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي

برنامج الفرصة  : مواكبة المستفيدين من1)البرنامج الثانوي 

 الثانية من أجل إدماجهم في المسار التربوي(

  العدد اإلجمالي للمستفيدين من المواكبة المدرسية )البرنامج

مدرسين في المسار ت: إدماج فوري لغير الم2الثانوي 

 التربوي(

 في الوسط القروي  نسبة المستفيدين من المواكبة المدرسية

مدرسين في توري لغير الم: إدماج ف2)البرنامج الثانوي رقم 

 ي(المسار التربو

 التصنيف حسب الجنس

 مؤشر وسيلة

تكوين مستمر ودورات تدريبية، منتديات 

للموظفين، تقوية الكفاءات وتدبير جيد 

 للموارد البشرية.

 ) عدد المستفيدين ) من التداريب والمنتديات والتكوين 

ميزانية 

 التسيير

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي  وتكوين 

 األطر
 مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

المساهمة في نفقات تسيير المركز الوطني 
 العلمي لإلعالم المغربي المعهد مكتبة عدد الزيارات إلى 

   والتقني
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 للبحث العلمي والتقني. مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

 

 )ورشات التكوين )عدد المستفيدين  

  حسب جنس كتاب المقاالتتصنيف 
 مؤشر وسيلة

 في المصنفةت الدولية جالفي المالمنشورة  عدد المقاالت 

( المرتبطة بالمركز URACSوحدات البحث ) برنامج إطار

  .الوطني للبحث العلمي والتقني

المغاربة في الخارج في الخبراء )فرد/يوم( ن يعدد الباحث  مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

 ر هذا البرنامجإطا

التصنيف حاملي المشاريع حسب 

 الجنس 
 مؤشر وسيلة

  عدد المشاريع المسنودة من طرف المركز الوطني للبحث

  العلمي والتقني في إطار التعاون الدولي

    الشبكة المغربية عدد المشاريع التجريبية المستفيدة من دعم

 (RMIE) الحتضان المقاوالت

 عدد المشاريع الممولة (من طرفCNRST) 

 التصنيف حسب الجنس

وسيلةمؤشر   

 .عدد األشخاص المكونين في مجال التجارب 

 ةوالتقني ةالعلمي ثقافةلل ةالوطني شبكةعدد المنخرطين في ال. 

 .عدد الوسطاء المكونين 

 ر   ة الباحثين المستفيدين من التكوين المستمذعدد األسات  (

 بما فيه في الخارج(.

 ر  ة الباحثين المستفيدين من التكوين المستمتذنسبة األسا  (

 بما فيه في الخارج(.

  عدد اإلداريين والمهندسين والتقنيين المستفيدين من التكوين

 .المستمر

 التصنيف حسب الجنس

 مؤشر نتيجة
المساهمة في نفقات تسيير المكتب الوطني 

 لألعمال الجامعية، االجتماعية والثقافية.

 الطالب من قاطنين باألحياء الجامعية نسبة الطالب ال

 المتمدرسين.

 .نسبة تخصيص المنح الدراسية لطالب اإلجازة 

 .نسبة تخصيص المنح الدراسية  لطالب الماستر 

 .نسبة تخصيص المنح الدراسية  لطالب الدكتوراه 

 .)عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك )اإلجازة 

 ( عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك.)الماستر 

 ( الدكتوراهعدد المستفيدين في الخارج حسب السلك.) 

وسيلةمؤشر  التصنيف حسب الجنس  عدد المستفيدين )التداريب والمنتديات والتكوين(  تكوين األطر 

 التصنيف حسب الجنس

 مؤشر نتيجة
المساهمة في نفقات تسيير الجامعة: مجموع 

 جامعات المملكة

 ت لهم جائزة.عدد الطلبة الذين منح 

 .عدد المسجلين الجدد 

  المهنية المفتوحة في  الشعبعدد المسجلين الجدد في

 الجامعات. 

 .نسبة الطلبة المسجلين في الماستر المتخصص 

  المدرسي في السنة األولى من اإلجازة. االنقطاعمعدل 

 .معدل التخرج بغض النظر عن عدد السنوات 

 .معدل التخرج مع احترام عدد السنوات 

  المؤطرينعدد الطلبة. 

 المؤطرينجازة من اإل والثاني األول سدسمعدل طلبة األ. 
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 المستفيدين من  األساسية عدد الطلبة في شعب اإلجازة

  .سدس الخامس والسادسالمناهج المهنية في اال

 .معدل اإلدماج في ستة أشهر 

  شهرا. 12معدل اإلدماج في 

  شهرا. 24معدل اإلدماج في 

المشاريع حسب  تصنيف حاملي

 الجنس
 مؤشر نتيجة

 عدد المنشورات في المجالت الدولية المصنفة 

 عدد المنشورات الحاملة لتواقيع المغاربة 

 . عدد األطروحات المناقشة 

 .عدد مشاريع البحث التطبيقي المنجزة في إطار المقاوالت 

 عدد حقوق االبتكار المودعة. 

 المهني قيادة منظومة التكوينبرنامج: توجيه و

ميزانية 

 االستثمار

قطاع التكوين 

 المهني

 يجب تصنيفه حسب الجنس  -

 

  يجب تصنيفه حسب الجنس -

 

 

 

 

يجب تصنيفه حسب الجنس  -

 وحجم المقاولة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر وسيلة

 

 مؤشر نتيجة

ضمان التقارب بين الحاجة إلى الكفاءات وعرض 

 التكوين

 من عنها المعبرة  رد البشريةالموا نسبة تغطية حاجيات

 .جيةالستراتياطرف القطاعات 

  عدد المستفيدين من التكوين المهني عن طريق التكوين

 حسب الطلب

  تطور عدد مؤسسات التكوين المهني االولي حسب

النوع )مؤسسات متخصصة، مراكز التعلم عن طريق 

 التدرج...(.

  عدد العاملين المكونين حسب حجم المقاولة 

 المقاوالت الصغرى  جداوالت الصغيرة )المقا

والمتوسطة، المقاوالت الصناعية الصغرى 

 والمتوسطة(

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

ني مع تعزيز االندماج توسيع الولوج للتكوين المه

 االجتماعي والجهوي

  نسبة اإلقبال على منظومة التكوين المهني )الدائم

 والتداولي(

  تطور أعداد المتدربين حسب نوعية الساكنة

التكوين المهني والوسط/االعداد المستهدفة )تحديد 

 .األولي والتكوين المهني المستمر(

 تفيدة من تعداد الساكنة ذات االحتياجات الخاصة المس

 المستهدفة التكوين المهني/االعداد

  مصاريف التكوين لنسبة المستفيدين من دعم الدولة

 لفائدة مؤسسات التكوين المهني المعتمدة والمؤهلة

 

يجب التصنيف حسب الجنس لنسبة 

  اإلدماج حسب نوع التكوين
 مؤشر نتيجة

 

 تحسين جودة التكوين وكذا أداء الفاعلين في القطاع

 ة اإلدماج )نسبة التشغيل( حسب نوع التكويننسب 

 نسبة رضا المقاوالت 

  تطور كلفة التكوين حسب الفاعلين 

 نسبة مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة 
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 برنامج: تطوير ودعم عرض التكوين

يجب التصنيف حسب الجنس لعدد 

 المستفيدين المكَونينوالمكِونين 

 لهمقارنة مع الهدف المسطر 

 مؤشر وسيلة

 مؤشر وسيلة

 .تحسين نوعية التكوين وأداء الفاعلين

 مقارنة مع  المستفيدين من التكوين عدد المكِونين

 الهدف المسطر له

 المخطط مقارنة مع تلك  البرامج المنجزة أو/والمراجعة

 .لها في خريطة التكوين المهني

يجب التصنيف حسب الجنس -

لمهني المتدربين في التكوين ا لعدد

 بالتناوب مع الهدف المسطر له

يجب التصنيف حسب الجنس -

المتدربين في التكوين المهني  لعدد

مقارنة بالتدرج عن طريق التعلم 

 مع الهدف المسطر له

يجب التصنيف حسب الجنس -

المستفيدين من األجراء  لعدد

التكوين المستمر في السنة مقارنة 

 مع الهادف المسطر له

 مؤشر نتيجة

 نتيجة مؤشر

 مؤشر نتيجة

 

إنعاش وتنويع التكوين داخل الوسط المهني و تطوير

 بين القطاع العام والخاص والشراكة ما

 

  نسبة عدد المتدربين في التكوين المهني بالتناوب

 مع الهدف المسطر لهمقارنة 

 

  نسبة عدد المتدربين في التكوين المهني عن طريق

 ر لهمقارنة مع الهدف المسط بالتدرج التعلم

 

  حسب المستفيدين من التكوين المستمر األجراء نسبة

 .السنة مقارنة مع الهدف المسطر له

 

 

 الجنستصنيف المتدربين حسب 
 مؤشر نتيجة

 

والطفولة والشؤون  ةبيللشب تربوية نشطة السوسيواأل

 النسوية

 عدد المتدربين 

 

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

 قطاع الشباب

لمستفيدين المؤشر بعدد ا  استبدال

لشباب من أيام اإلطعام وتصنيفه ا

 حسب الجنس ووسط اإلقامة

 

 مؤشر نتيجة

 

  الشبابعدد أيام إطعام المتدربين  

 

تفيدين حسب الجهة ستصنيف الم

 الجنسو

 

 مؤشر نتيجة

 

  التي  تربوية-السوسيوعدد المستفيدين من األنشطة

 تقدمها دور الشباب حسب الجهة

 

 

يدين حسب الجهة تصنيف المستف

 الجنسو

 

 مؤشر نتيجة

 

  حسب الجهة االستقبالعدد المستفيدين من مراكز 

 

 تصنيفه حسب الجهة

 

 مؤشر نتيجة

 

 عدد المستفيدات من األندية النسوية حسب الجهة 

 الجنستصنيف المستفيدين حسب 

 مؤشر وسيلة والوسط )حضري / قروي(
 برنامج "عطلة وترفيه "

 دين من المخيمات الدائمةعدد المستفي 

 عدد المخيمات الدائمة  مؤشر وسيلة تصنيفه حسب الجهة 

 الجنستصنيف المستفيدين حسب 

 مؤشر نتيجة والوسط 
 

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات الشباب واألطفال 

 وتعزيز دور المرأة

 ط بأنشطة ببادل الوطني المرتتعدد المستفيدين من ال

 الشباب

 الجنستصنيف المستفيدين حسب  

 مؤشر نتيجة والوسط 
  عدد المستفيدين من التبادل الدولي المرتبط بأنشطة

 الشباب

  "التكوين المهني النسوي"عدد المستفيدين من برنامج   مؤشر نتيجة تصنيف المستفيدات حسب الجهة
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 المؤشر حسب الجهة  تصنيف -
 مؤشر وسيلة

 

 لشؤون النسويةبناء وتجهيز مؤسسات ا

 

 معدل تجهيز مؤسسات الشؤون النسوية 
ميزانية 

 االستثمار

 

 مؤشر نتيجة
 معدل التغطية الوطنية لمؤسسات الشؤون النسوية 

 المؤهلة

 

 

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب
 مؤشر وسيلة

 دعم األعمال االجتماعية

 عدد المستفيدين من قروض السكن  

 

 

 

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

ة التشغيل وزار

والشؤون 

 االجتماعية
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 الجنس تصنيف المستفيدين حسب
 مؤشر وسيلة

 االجتماعية عدد المستفيدين من القروض 

 الجنس تصنيف المنخرط حسب
 مؤشر وسيلة

 الوزارة المنخرطين في المساعدة طبية عدد موظفي 

 عدد المنخرطين في األعمال االجتماعية  مؤشر نتيجة الجنس سبتصنيف المنخرط ح

الوطنية إلنعاش  المساهمة في نفقات التسيير للوكالة مؤشر نتيجة الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 التشغيل والكفاءات
  عدد المستفيدين من خدمات  الوكالة الوطنية إلنعاش

 الشغل والكفاءات )مواكبة، ورشات وتقييمات(

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب
 مؤشر إنتاج

 

 تجهيز المصالح المركزية
 )عدد األعوان المستفيدين من التكوين )الكتابة 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع بعد  إعتماد يستحسن

 اإلجتماعي

 

 

 مؤشر وسيلة

  القطاع تجهيز

 والكفاأت فللوظائ التوقعي التدبير  نظام لوضع دراسة 

 

  مؤشر إنتاج تصنيف حسب الجنس

 دعم قدرات الموارد البشرية

 

 عدد مفتشي الشغل المستفيدين من التكوين 

 تصنيف حسب الجنس
 مؤشر إنتاج

 للشغل المستفيدين من  عدد موظفي المرصد الوطني

 التكوين والتدريب

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب
 مؤشر وسيلة

 إنعاش الشغل

 

 

  عدد حاملي الشواهد الشباب المدمجين من خالل

 "إدماج" برنامج

 "تأهيل" عدد المستفيدين من التكوين في إطار برنامج  مؤشر وسيلة الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 تصنيف أرباب المقاوالت حسب

 الجنس
 مؤشر وسيلة

 عدد المقاوالت الجد الصغرى المحدثة من خالل 

 "برنامج "مقاولتي

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 مؤشر وسيلة

المحاضرات المنظمة لفائدة  تخص التي األيامعدد   المهنية حمالت تحسيسية حول النظافة والسالمة

والنقابات في مجال النظافة  األطر والمقاوالت

 والسالمة

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 مؤشر وسيلة

المحاضرات المنظمة لفائدة    تخص التي األيام عدد  المهنية األمراضحمالت للوقاية من حوادث الشغل و

والنقابات في مجال الحماية  األطر والمقاوالت

 االجتماعية

 

 

المحاضرات المنظمة لفائدة    تخص التي األيام عدد    العمل مجال داخل الجنسين بين المساواة تعزيز

 بين المساواة تعزيز إطار في األطر والمقاوالت

 الجنسين
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عدد أصحاب المشاريع حسب 

 الجنس

 

 مؤشر نتيجة

 

 تنمية الفالحة التضامنية

 
  العدد اإلجمالي للمشاريع التضامنية التي تم إعطاء

 انطالقتها

ميزانية 

 االستثمار
 قطاع الفالحة

عدد الفالحين المؤطرين حسب 

 الجنس 

 

 مؤشر وسيلة

 

لمستشارين تعزيز نسبة تأطير الفالحين من طرف ا

 الفالحيين

 

  عدد الفالحين المؤطرين من طرف المستشارين

 الفالحيين

 

 نسبة اإلدماج حسب الجنس

 

 مؤشر نتيجة

 
المهنيين حاجيات حسب العليا األطر تكوين توجيه  

 نسبة إدماج الخريجين من مؤسسات التعليم العالي 

 

 نسبة اإلدماج حسب الجنس

 

 مؤشر نتيجة

 

تعليم التقني و التكوين المهني الفالحيتحسين جودة ال  

 

  نسبة إدماج الخريجين من التكوين المهني )المردودية

 الخارجية(

 

 نسبة التأطير حسب الجنس

 

 مؤشر وسيلة

 

 تحسين جودة التعليم التقني و التكوين المهني الفالحي

 

  المهني التكوين ضمننسبة تأطير المتدربين 

 )المردودية الداخلية(

 

عدد الضيعات المسيرة من طرف 

 النساء

 

 مؤشر وسيلة

 

تعزيز رصد و حماية الرصيد النباتي و تحسين سالمة 

 و جودة المنتجات النباتية أو ذات األصل النباتي

 

 عدد الضيعات الفالحية المتابعة أو المراقبة 

 

نسبة التخفيض لدى األسر المسيرة 

 من طرف النساء

 

 مؤشر نتيجة

 

لفقر في منطقة تدخل برنامج تنمية المجال الحد من ا

 القروي و المناطق الجبلية

 

  نسبة تخفيض معدل مؤشر الفقر لدى كل أسرة مستفيدة

 من البرنامج

 

 نسبة الساكنة النسوية المستفيدة 

 

 مؤشر وسيلة

 

تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة من 

 المشاريع

 

 معبدة أو مسالك على  نسبة الساكنة المستفيدة من طرق

 كلم 1مسافة ال تتعدى 

 

 عدد المستفيدين حسب الجنس

 

 مؤشر وسيلة

 

 تنمية كفاءات موظفي قطاع الفالحة

 
 عدد المستفيدين من التكوين 

 

المركزية المصالحبناء وتجهيز  مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس   ماتيةمعدل تجهيز المصالح المركزية باألجهزة المعلو   

 

 

 

 

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع الصيد 

 البحري

يستحسن األخذ بعين االعتبار 

الحاجيات المختلفة للساكنة 

 المستهدفة لكل مشروع

 مؤشر وسيلة

نقط التفريغ المهيأة وتجهيز بناء    عدد نقط التفريغ المهيأة المراد إنجازها بمناطق سوس

 ماسة و بالمنطقة الشرقية

ستحسن األخذ بعين االعتبار ي

الحاجيات المختلفة للساكنة 

المستهدفة بقرى الصيد ]الخدمات  

التي يتم تقديمها لفائدة النساء 

اللواتي تمارسن أنشطة متعلقة 

بالصيد البحري  ] منها الخدمات 

(الصحية، التكوين و التدريب[  

 مؤشر وسيلة

عبدة وغرب -جازها بدكالةعدد قرى الصيد المراد إن  بناء وتجهيز قرى الصيد

 تطوان-شراردة و ببني حسن  و كذا بطنجة



xx 
 

يمكن تصنيف المستفيدين حسب  -

 الجنس

معدل محاربة األمية للساكنة  -

المستهدفة ]يستحسن إدماج بعد 

النوع االجتماعي على مستوى 

وسائل اإلرشاد و تقييم النتائج 

 بمنظور المساوات بين الجنسين[

سائل محاربة األمية لفائدة البحارةدعم و مؤشر وسيلة  

 

  معدل إصدار وسائل اإلرشاد لمحو األمية: ملصقات و

 كتيبات

 مؤشر وسيلة

 معدل انجاز الدراسة حول تقييم التكوين 

نوعتصنيف المستفيدين حسب ال القطاع يتشجيع مهني مؤشر وسيلة    عدد األيام التكوينية إلعادة تأهيل األطر 

قترحةم مؤشرات  

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشر وسيلة

 

 

 

 

 

دراسات عامة لمديرية الصناعات التحويلية للموارد 

 البحرية

  عدد الدورات التكوينية والورشات المنظمة حول

 تعزيز القدرات لفائدة التعاونيات النسائية

 

  عدد المشاريع التي تم إنجازها ]وحدات اإلنتاج[ لفائدة

 التعاونيات النسائية

 دد التعاونيات النسائية/عدد المستفيدات من الدورات ع

 التدريبية و الدعم

 مقترحة مؤشرات

 

 مؤشر وسيلة
إدماج المساواة بين الجنسين في قطاع التجارة 

 والصناعة
  نسبة النساء المستفيدات من التكوينات في قطاع

 التجارة والصناعة و في المؤسسات الشريكة.

 

 ميزانية

 

 التسيير

 الصناعة قطاع

 والتجارة

 واالستثمار

 واالقتصاد

 الرقمي

 مؤشر  نتيجة

دعم التشغيل النسائي و المقاولة  النسائية في قطاع 

 الصناعة

 في فضاءات  المحدثةعدد مناصب الشغل النسائية

 الجهاتاالستقبال التي تم تجديدها حسب 

 في فضاءات المحدثةعدد مناصب الشغل النسائية  مؤشر  نتيجة

 الجهاتاالستقبال حسب 

 مؤشر  نتيجة
  عدد النساء المقاوالت في مناطق االستقبال التي تم

 الجهاتتجديدها حسب 

 

 

عدد النساء المقاوالت في مناطق االستقبال حسب   مؤشر  نتيجة

  الجهات

 مؤشر  نتيجة

 
  عدد المقاوالت النسائية المستفيدات من التكوينات حول

 دة المقاوالت""دعم جو
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 مؤشر وسيلة

إدماج مقاربة النوع في مجال الصناعات التحويلية مما 

يساهم في توجيه القرارات واإلجراءات التي يتعين 

اتخاذها لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع 

 الصناعة

 

  عدد المؤشرات التي تعنى بالنوع االجتماعي في

 ناعةالبحوث والدراسات التي تخص قطاع الص

 ميزانية

 االستثمار

 

 المعتمدةعدد المؤشرات التي تعنى بالنوع االجتماعي   مؤشر وسيلة

 لمرصد الوطني للصناعةا طرف من

 مؤشر وسيلة
إدماج مقاربة النوع في قطاع التجارة والتوزيع مما 

يساهم في توجيه القرارات واإلجراءات التي يتعين 

لجنسين في القطاع .اتخاذها لتعزيز المساواة بين ا  

 

  عدد المؤشرات التي تعنى بالنوع االجتماعي في

البحوث والدراسات التي تخص قطاع التجارة 

  الشبكات خالل من والتوزيع

عدد المؤشرات التي تعنى بالنوع االجتماعي للمرصد   مؤشر وسيلة

 الوطني للظرفية التجارية

 مؤشر نتيجة

مقاولة النسائية في قطاع دعم التشغيل النسائي و ال

 التجارة والصناعة
  عدد المقاوالت النسائية في قطاع التجارة والتوزيع

 للتحديثالتي تمت مواكبتها في إطار جهودها 

 

 

التي  الصادرةعدد المؤشرات  -

 تراعي النوع االجتماعي. 

 

عدد شركات تكنولوجيا  -

المعلومات واالتصاالت التي 

 النساء؛  تمتلكها

دد شركات تكنولوجيا ع -

المعلومات واالتصاالت التي 

 تديرها النساء؛

 مؤشر نتيجة

 

البحث السنوي لقطاع التكنولوجيات الحديثة: مرصد -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 إنشاء سجل الشركات -

  الصادرةعدد المؤشرات 

 

  عدد شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المحددة

 

ميزانية 

ثماراالست  

 

قطاع 

التكنولوجيات 

 الحديثة

عدد شركات تكنولوجيا  -

 شملها المعلومات واالتصاالت التي

و التي ترأسها النساء /  البحث

 تديرها النساء.

 مع ستصدرعدد المؤشرات التي  -

 النوع االجتماعي.  مراعاة

 

 مؤشر نتيجة
حول فعالية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات  البحث

 واالتصاالت

  عدد شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي

 البحث.   سيشملها

 

 ستصدر عدد المؤشرات التي. 

 الجهة حسب المستفيدات تصنيف

 مؤشر نتيجة
لقطاع التكنولوجيات الحديثة: مرصد البحث السنوي 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  معدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف النقال 

 المرأة لخدمة الهاتف الثابت  معدل ولوج 

 معدل ولوج المرأة لخدمة االنترنت 
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عدد المقاوالت الجديدة المستهدفة 

 التي تملكها النساء
 مؤشر وسيلة

 التصدير لتدقيق فياعدد    إنعاش التجارة الخارجية

 

ميزانية 

 االستثمار

التجارة  قطاع

 الخارجية

 

عدد مديرات المقاوالت الجديدة 

 المستهدفة
 مؤشر وسيلة

 عدد المقاوالت الجديدة والناشئة المؤهلة في التصدير  إنعاش التجارة الخارجية

عدد المقاوالت المختارة والتي 

 تملكها النساء
 مؤشر وسيلة

المدعومة في إطار برنامج  و الجديدة عدد المقاوالت  إنعاش التجارة الخارجية

 دعم اتحادات التصدير

ات: ينبغي عدد النساء المستفيد

كذلك استهداف النساء ذات مناصب 

 مسؤولية ورئيسات المقاوالت

 مؤشر وسيلة

 تطوير قدرات الموارد البشرية

 

  عدد المستفيدين من برنامج التكوين وبناء القدرات في

 التجارة الدولية  )مستوى الماستر والتكوين المستمر(

عدد المقاوالت المستهدفة التي 

 تملكها النساء
 ر وسيلةمؤش

مرافقة تنفيذ استراتيجية قطاع المعارض التجارية   إنعاش التجارة الخارجية

 الدولية في المغرب

استهداف المقاوالت التي تملكها أو 

 تديرها النساء
 

حول أدوات الدفاع عن  اإلعالمية الحملة إنجاز معدل  إنعاش التجارة الخارجية

 التجارة

 

دراسة. إدماج بعد النوع في هذه ال

ويجب أن يتجسد هذا اإلدماج على 

مستوى اآلليات التي يتعين وضعها 

من أجل ضمان اليقظة 

االستراتيجية فيما يتعلق بجمع 

المعطيات وإعداد مؤشرات تتبع 

 األداء...

 مِؤشر وسيلة

نسبة إنجاز الدراسة المتعلقة بوضع نظام لليقظة   الدراسات االستراتيجية

 في ميدان السياحةاالستراتيجية واالستباق 

ميزانية 

 االستثمار

 

 وزارة السياحة

 

األخذ بعين االعتبار بعد النوع 

االجتماعي وبعد الجهة في 

مضمون االستبيانات. )األخذ بعين 

االعتبار الحاجيات المختلفة للساكنة 

المستهدفة حسب الطبقات 

 السوسيومهنية والجهوية...(

 مِؤشر وسيلة

 عدد استطالعات الرأي المنجزة لتتبع الطلب السياحي  واإلحصائياتدراسات األثر االقتصادي 

 األخذ بعين االعتبار بعد النوع

)االحتياجات المتباينة   االجتماعي

لمختلف فئات المستثمرين( عند 

تصميم معايير االستثمار في 

 القطاع السياحي

 مِؤشر وسيلة

 ي نسبة إنجاز الدراسة المتعلقة بمعايير االستثمار ف

 قطاع الفندقة والتنشيط والترفيه

أخذ بعد النوع بعين االعتبار إضافة 
 

عدد الدراسات المتعلقة بوضع آلية للنهوض   دعم وتأطير المهن واألنشطة السياحية
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 بالمقاوالت السياحية إلى البعد الجهوي

تفصيل المؤشر حسب الجهة 

  والجنس
السياحمصاحبة إصالح نظام تصنيف وحدات اإليواء    عدد المدققين/المراقبين المكونين المعتمدين 

يجب تفصيل هذا المؤشر حسب 

 مِؤشر وسيلة الجهة وبرنامج التكوين والجنس
دعم وتأطير المهن واألنشطة السياحية : التكوين 

 المستمر للمرشدين السياحيين
 عدد المرشدين السياحيين المكونين 

تصنيف المستفيدين من هذه 

  ينات حسب الجنسالتكو

 

 

 مِؤشر وسيلة

 

عدد التكوينات و تحسيس مهنيي السياحة بخصوص   تطوير المهن واألنشطة السياحية

 المواضيع ذات الصلة بالتنافسية

تفصيل المؤشر حسب الجهة 

 والجنس
  عدد المقاولين الذين تمت مصاحبتهم في إطار برنامج

 تنمية الكفاءات القيادية

لنوع في مؤشرات تتبع إدماج بعد ا

االستدامة والتي يجب أن تأخذ بعين 

االعتبار خصائص جميع الفاعلين 

السياحيين )الوحدات الكبرى 

 والمتوسطة...إلخ(

 مِؤشر وسيلة

 السياحة المستدامة

 

 

 

 

آلية مصاحبة الفاعلين السياحيين من أجل تطبيق مبادئ 

 االستدامة

 ات التتبع نسبة إنجاز عملية تطوير والحسم في مؤشر

 والقيادة المستدامة

تصنيف المستفيدين من دورات 

التكوين والتحسيس حول السياحة 

 المستدامة حسب الجنس
 مِؤشر وسيلة

  عدد دورات التكوين/التحسيس/التواصل حول السياحة

 المستدامة

 تصنيف المؤشر حسب الجنس
 مِؤشر وسيلة

 ين المستمرعدد المستفيدين من دورات التكو  دعم المهام

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 مِؤشر وسيلة والجهة
المساهمة في نفقات االستثمار الخاصة بمؤسسات 

 التكوين السياحي والفندقي
 عدد المسجلين 

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 مِؤشر وسيلة والجهة
 عدد الخريجين 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط
 مؤشر نتيجة

تكوين المستمرال   عدد المستفيدين من دورات التكوين المستمر 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

  

وزارة الصناعة 

التقليدية 

واالقتصاد 

االجتماعي 

  والتضامني

 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر وسيلة والجهة والوسط
 

 

 

 لصناعة التقليدية فضاء المشاركة في إحداث وتهيئة 

 رشات المحدثةعدد الدكاكين والو 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر وسيلة والجهة 

  عدد المناطق المهيأة والمبنية )مناطق أنشطة الصناعة

 التقليدية

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر وسيلة والجهة 

  عدد ورشات  مجمعات الصناعة التقليدية التي في

 طور الترميم
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حسب  تصنيف أرباب المقاوالت

 مؤشر وسيلة الجنس

 دعم إنتاج الصناعة التقليدية

 

  عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تم

 تشخيصها

تصنيف أرباب المقاوالت حسب 

 مؤشر نتيجة الجنس

  عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي استفادت من

 الخبرة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر وسيلة والجهة 

 لتشكيالت الفنية التي تم استكمالها للصناع عدد ا

 التقليديين األفراد

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة 
 مؤشر وسيلة

 عدد الصناع التقليديين المجهزين 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة 
 مؤشر وسيلة

 

 التكوين المهني

 

 عدد المسجلين 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 جهة وال
 مؤشر نتيجة

 عدد الخريجين 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مؤشر نتيجة والجهة 
 عدد خريجي التكوين عبر التدرج المهني  الدعم والشراكة

 

 

 



 

                   ملحقـــات إحــصــائيــــة

الديمغرافيا- 1

التربية و التكوين- 2

نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة-  3

الصحة- 4
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الديمغرافيا- 1
2004200620072008200920102011201220132014

29840305093085031195315433189432245325973295033848(1) (باأللف)الساكنة - 1.1

150201536315536157111588616063162341640616579إناث

148201514615314154841565715831160111619116371ذكور

50,350,450,450,450,450,450,350,350,350,3(2) (%)معدل األنوثة  

2004200620072008200920102011201220132014

الخصوبة- 1.2

2,52,42,32,32,22,22,22,22,12,21(2)معدل الخصوبة 

2,12,02,02,02,01,81,81,81,82,0الوسط الحضري

3,12,82,72,72,72,72,62,6الوسط القروي 

06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/16

الوالدات- 1.3

19,819,519,218,918,718,518,318,117,917,6(بالنسبة لأللف)المعدل الخام للوالدات 

17,817,717,617,516,416,316,216,11615,8الوسط الحضري

22,321,921,420,921,921,621,421,120,720,3الوسط القروي 

1999200320042007200820092010201120122013

الزوا ج- 1.4

(%) سنة فما فوق 15نسبة اإلناث العازبا ت البالغات 

80,483,383,580,080,079,578,177,476,576,8 سنة        24- 15

36,842,443,036,436,135,435,132,731,230,9 سنة34- 25

11,615,416,415,815,615,716,015,615,515,6 سنة44- 35

2,13,73,84,74,95,56,06,16,46,6 سنة59- 45

1,20,50,50,60,60,70,60,71,11,2 سنوات فما فوق60

36,738,638,635,034,533,933,232,031,130,7المجموع

(%) سنة فما فوق 15نسبة اإلناث المتزوجات البالغات 

18,615,815,819,419,319,921,221,922,722,5 سنة        24- 15

58,553,552,660,260,761,561,863,965,265,2 سنة34- 25

79,476,274,776,577,076,976,777,177,377,3 سنة44- 35

78,377,077,476,976,976,976,676,276,176,3 سنة59- 45

46,047,347,247,447,646,547,547,047,147,3 سنوات فما فوق60

51,649,649,353,353,854,355,055,856,556,9المجموع

1971198219871994200420072009201020112014

السن المتوسط للزوا ج األول- 1.5

الوسط الحضري والوسط القروي

25,027,227,930,031,231,831,631,431,231,4ذكور

19,322,323,425,826,327,226,626,626,325,8إناث

الوسط الحضري

26,028,529,731,232,232,932,532,532,532,1ذكور

20,923,825,426,927,127,927,027,427,226,4إناث

الوسط القروي 

24,225,626,128,329,530,229,930,029,530,3ذكور

18,520,821,524,225,526,325,725,625,324,9إناث

2004200720082009201020112012201320142015

 أرباب األسرحسب الجنس (%) 

16,118,716,917,017,217,517,717,918,118,3إناث

18,620,419,019,119,319,419,619,719,820,0الوسط الحضري

12,316,013,213,413,713,914,114,414,714,9الوسط القروي 

83,981,383,183,082,882,582,382,181,981,7ذكور

81,479,681,080,980,780,680,480,380,280,0الوسط الحضري

87,784,086,886,686,386,185,985,685,385,1الوسط القروي 

المندوبية السامية للتخطيط:  -  المصادر

2008 و إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة 2010،  البحث الوطني حول الديمغرافيا 2014، 2004اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنوات  (1)

2008تم حسابه اعتمادا على اسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة  (2)
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التربية و التكوين- 2
05/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/15

89,090,791,491,694,897,597,999,699,599,1(%) سنة 11-6نسبة التمدرس الخاصة بالفئة العمرية 

91,693,393,793,396,298,798,9100,199,999,7ذكور

86,388,089,189,993,596,397,099,199,198,5إناث

93,794,393,992,196,2100,0100,5101,999,5101,1حضري- ذكور

92,693,693,091,495,198,798,9100,397,598,5حضري- إناث

89,692,493,694,696,197,196,998,1100,698,2قروي- ذكور

80,082,485,088,391,793,694,897,7101,098,4قروي- إناث

68,169,671,370,275,479,183,785,187,690,4(%) سنة 14-12نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 

90,992,994,289,495,999,7103,1103,6104,4105,1حضري- ذكور

86,188,489,785,591,595,098,599,2100,2101,1حضري- إناث

56,757,459,361,065,068,273,374,877,581,3قروي- ذكور

37,337,939,942,746,149,655,357,861,568,9قروي- إناث

46,047,448,149,950,452,855,458,561,170,1(%) سنة 17-15نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 

76,076,776,778,579,483,386,589,391,2100,9حضري- ذكور

67,669,371,273,575,377,780,183,183,290,5حضري- إناث

25,126,626,928,427,629,231,635,239,349,6قروي- ذكور

11,913,113,614,914,114,916,318,821,929,4قروي- إناث

05/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/15

705706669722674740683685746743(باأللف)عدد تالميذ التعليم األولي  

283289278306284302290294326320إناث

422417391416390438392391420423ذكور

3944393938793864394540014017402140304039(باأللف)عدد تالميذ التعليم االبتدائي 

1826183018111817186418971911191519181915إناث

2118210920682047208121042106210621122125ذكور

1317140414381447143314571489157116181627(باأللف)عدد تالميذ التعليم الثانوي االعدادي 

592630644641634642654697724734إناث

725774794806799815835875895893ذكور

657681714785862922961984988975(باأللف)عدد تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي 

312328347386424448460470469465إناث

345354367399437474500514520510ذكور

301273291314308361448541603(باأللف)التعليم العالي 

139127139137146172213260إناث
166145152177162189235281ذكور

187204224252263272293301320(1) (باأللف)عدد الطلبة بمراكز التكوين المهني 

53,157,360,060,962,563,064,165,6(%)نسبة التقنيين 

1994199820042007200820092010201220132014

54,948,342,741,340,539,736,828,032,0(2) ( %) سنوات فما فوق 10معدل األمية 

41,733,830,829,428,628,124,320,024,422,1ذكور

24,721,018,819,018,618,415,613,016,413,7الوسط الحضري

61,249,946,043,542,341,636,731,036,435,2الوسط القروي 

67,561,955,052,751,950,848,737,045,441,9إناث

48,645,539,538,538,437,936,526,034,430,5الوسط الحضري

89,183,074,572,270,769,066,055,062,860,4الوسط القروي 

المندوبية السامية للتخطيط:  -  المصادر

وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي- 

قطاع التكوين المهني: المصدر  (1)

،1998/1999، البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة 2010،  البحث الوطني حول الديمغرافيا 2004، 1994، 1982اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنوات : المصدر  (2)

 المندوبية السامية للتخطيط،2014 والمرأة المغربية باألرقام 2012 و2009، التقرير الوطني حول أهداف األلفية للتنمية 2011 و 2008 و 2007المؤشرات اإلجتماعية 

.2014  وزارة التربية الوطنية، وإلحصاء العام للسكان و السكنى 2012و البحث الوطني حول محاربة األمية 
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 ( سنة فما فوق15)نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة -  3
2005200620072008200920102011201220132014

2985298330303032299930713080304231413212(باآللف )عدد السكان النشيطين إناث 

1249123112891302128913031311130713261378الوسط الحضري

1735175217411730171017681769173618151834الوسط القروي 

(%)البنية حسب فئات السن 

على المستوى الوطني

23,222,922,021,619,819,118,417,516,617,0 سنة24- 15

49,448,348,949,449,550,151,050,851,350,9 سنة44- 25

18,019,620,421,222,923,323,524,324,624,9 سنة59 - 45

على المستوى الحضري 

21,120,020,319,617,417,115,514,814,113,9 سنة24- 15

62,060,360,060,259,959,961,260,060,559,3 سنة44- 25

14,417,717,818,320,821,221,623,323,023,8 سنة59 - 45

على المستوى القروي

24,524,923,123,021,520,520,519,518,419,3 سنة24- 15

40,940,441,141,642,043,043,644,144,844,6 سنة44- 25

20,320,922,323,324,424,824,825,125,825,7 سنة59 - 45

27,927,227,126,625,825,925,524,725,125,3 (%بـ  )معدل النشاط إناث 

20,119,319,619,318,618,418,117,617,517,8الوسط الحضري
38,638,437,737,036,136,936,635,636,836,9الوسط القروي 

2783281628392818278528372818278228772905(باآللف )عدد السكان النشيطين المشتغلين إناث 

94597910241040103710461035103910561077الوسط الحضري

1838183718151777174917911784174318211828الوسط القروي 

(%)البنية حسب فئات السن 

على المستوى الوطني

22,121,720,520,018,217,716,915,715,015,4سنة 24 -15

47,447,047,648,348,448,849,649,750,149,6سنة 44 -25

19,921,322,323,024,825,225,626,426,727,1سنة 59 - 45

على المستوى الحضري 

17,816,316,515,713,513,911,610,39,79,4سنة 24 -15

60,559,659,459,959,358,660,059,159,558,0سنة 44 -25

18,421,521,722,124,925,326,428,127,828,9سنة 59 - 45

على المستوى القروي

24,324,622,822,521,119,920,018,818,018,8سنة 24 -15

40,740,341,041,541,943,143,544,244,744,7سنة 44 -25

20,621,222,623,624,825,125,225,426,126,1سنة 59 - 45

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين إناث حسب قطاعات 

(%)اإلنتاج 

6,16,16,86,45,55,75,85,44,8الفالحة والغابات والصيد البحري

34,831,130,531,028,830,027,525,024,5الصناعة

0,60,60,60,50,80,70,70,70,5البناء واألشغال العمومية

9,69,59,59,810,19,69,610,311,3التجارة بالجملة وبالتقسيط

2,92,62,82,93,13,23,12,62,8النـــقل والتخزين والمواصالت 45,949,849,449,051,550,553,055,755,7اإلدارة العمومية+ الخدمات 

8,08,98,98,08,37,98,330,20,0اإلدارة العمومية

0,20,20,30,40,20,20,20,30,3أنشطة غير مصنفة

المندوبية السامية للتخطيط:  -  المصادر
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 (تابع)( سنة فما فوق15)نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة -  3
2005200620072008200920102011201220132014

337288298297284293315302301334(باآللف )عدد السكان النشيطين العاطلين إناث
311257268265255258277269271302الوسط الحضري

25313032293637343033الوسط القروي 

28,127,127,327,527,628,330,629,127,828,6معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين

31,029,830,330,831,331,334,032,631,132,3الوسط الحضري

13,315,614,314,713,416,717,715,714,214,0الوسط القروي 

11,39,79,89,89,59,610,29,99,610,4(%)معدل البطالة إناث حسب وسط اإلقامة 
24,920,920,820,319,819,821,220,620,421,9الوسط الحضري

1,51,81,71,81,72,02,11,91,61,8الوسط القروي 

 (%)معدل البطالة الحضري إناث حسب فئات السن 

36,435,335,936,137,734,841,044,544,946,8 سنة24- 15

26,621,721,420,720,621,522,821,721,723,7 سنة44- 25

3,93,83,23,93,94,23,64,03,95,2 سنة59 - 45

 (%)معدل البطالة القروي إناث حسب فئات السن   

2,42,93,03,83,65,04,65,03,64,6 سنة24- 15

1,82,11,91,91,81,82,21,81,91,7 سنة44- 25

0,20,50,50,40,20,60,60,60,40,4 سنة59 - 45

الصحة-4
2004200520062007200820092010201120122013

71,772,072,272,572,672,874,874,975,1(بالسنوات)أمل الحياة عند الوالدة 

73,073,273,573,773,974,275,675,876,076,2إناث

70,670,871,071,271,471,673,974,074,274,3ذكور

1979198319871992199519972003-042011

19,425,535,941,550,358,463,067,4(%)نسبة استعمال وسائل منع الحمل 

3642,551,954,464,265,865,568,9الوسط الحضري

9,715,224,931,639,251,759,765,5الوسط القروي 

19721978-841985-911992-9694-20032004-092010

631359332228227132112(  والدة حية100,000)معدل الوفيات لألمهات 

24928412518773,0الوسط الحضري

423362307267148,0الوسط القروي 

1987-91199419952002200420102011

(%)نسبة الوالدات تحت  إشراف جهاز طبي موهل 

31,031,039,645,662,674,173,6الوسط الحضري والوسط القروي 

64,063,780,375,285,393,092,1الوسط الحضري

14,013,819,326,639,556,755,0الوسط القروي 

 (%)نسبة األمهات الالئي  خضعن لفحص طبي علي األقل  قبل الوالدة 

33,032,344,768,080,277,1الوسط الحضري والوسط القروي 

61,060,678,985,194,091,6الوسط الحضري

18,017,627,648,368,362,7الوسط القروي 

المندوبية السامية للتخطيط:  -  المصادر
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