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    عامــة مـقـدمـــة
  

    
 

اسية للمملكة في سياق الدينامية االجتماعية والسي الميزانيةيندرج إدماج بعد النوع االجتماعي في 
  .المغربية التي تستكمل مسيرتها على طريق الديمقراطية والتنمية االقتصادية واالجتماعية

الموجهة صوب برمجة الميزانية في مجال لتجربة وزارة االقتصاد والمالية  مكن التطور التدريجيوقد 
تقييم ل المعارف واآلليات الالزمة من إنتاج سيل منعلى مدى عشر سنوات،  ،والمراعية للنوع االجتماعيالنتائج 

ميزانية أصبحت التجربة العشرية للمغرب في مجال  هكذا،و. النوع االجتماعيمن منظورالسياسات العمومية 
عقد مؤتمر سيتعزز مجددا بمناسبة  متناميف دولي اعتروحضيت با في هذا المجال رائدة النوع االجتماعي

للتجربة وإمكانيات  على اإلفرازات اإليجابية ضواءإللقاء األ الجاريةعالمي رفيع المستوى قبل نهاية السنة 
  .اإلقليمي والدولي يينعلى المستو اإلستفادة منها
 ،قطاعا حكوميا 27 همتالتي و ،هذه السنةطبعته الثامنة  في النوع االجتماعيميزانية تقرير  ويشكل

 المسيرة المتواصلةوالتي استفادت ال محالة من ، الا ينم عن نضج التجربة المغربية في هذا المجمتميز إنجازا
 من عدة تطورات مفاهيمية ومنهجيةهذا التقرير استفادفقد  ،وهكذا. تكريس مبادئ المساواة و اإلنصافنحو للبالد

من  تقييم السياسات العمومية إلى مقاربة حقوقية فييستند ، 2012سنة  انطالقا من ،نهج تحليليأدت إلى اعتماد 
  . مع أحكام الدستور الجديدتام  في انسجام وذلك ر النوع االجتماعيمنظو

إعادة بغية  تعوق تحقيق أهداف التنمية الفجوات التي قياس قد أدت هذه المنهجية إلى تقييم المكتسبات و و
  .حقوقهمكافة المواطنات والمواطنين ب يعتمت يمكن من، وإنصافا عدالأآثر  شمولي بناء مسارات نمو

 على ،حقوق اإلنسان من منظور ،تقييم السياسات العموميةفي تقرير النوع اإلجتماعي هذا  ستندي لذلك
إعمال حقوق اإلنسان في إطار تطبيق  ذلك أن. حقوق إلى مؤشرات قابلة للقياسهذه الترجمة المعايير الدولية ل

المنهجي الذي وضعته  في اإلطار المحددةاستخدام مجموعة من المؤشرات  يستوجب السياسات العمومية
 اإلجراءاتمرتبطة بأخرى ية وبنيومؤشرات والذي يتضمن  األممية السامية لحقوق اإلنسان فوضيةالم
عالقة بين التزامات الدول ومدى قبولها للواجبات المن ربط  ه المؤشراتمكن هذتو .النتائجمؤشرات تعكس و

والجهود المبذولة للوفاء بهذه  )يةبنيوالمؤشرات ال( المنبثقة عن المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
  ).مؤشرات النتائج(المحققة والنتائج ) إلجرائيةالمؤشرات ا(االلتزامات من خالل تنفيذ التدابير والبرامج المالئمة 

 ربط المسؤولية  ويتماشى إعداد واستخدام هذه المؤشرات مع أحكام الدستور الجديد الذي ينص على
 من شأنهابمؤشرات آيفية وآمية  دعومةالقبلي الستراتيجيات واضحة ماإلعداد لب األمر الذي يتط المساءلة،ب

على البعد المؤسساتي للديمقراطية الجديد  تنصيص الدستورإن نفس السياق ، ف وفي. العمومية اتتقييم السياس
 كافحة جميع أشكال التمييزآهيئة المناصفة وم الجديدة التشارآية، من خالل دسترة مجموعة من المؤسسات

 المساواة واإلنصاف إن لم ئالمنشودة في تحقيق مباد هدافاأل تحقق لن ،...والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
ومن . النوع االجتماعيالمرتكزة على مقاربة  لسياسات العمومية من منظور حقوق اإلنساناآليات تحليل تملك ت

ترجمة سعيا نحو لماليةللقانون التنظيمي ل مرتقباإلصالح ال تكزاتبإمتياز مر هذه اآلليات أن تغنيشأن 
  .تعلى مستوى البرامج والتمويال لمرأةا بحقوق المتعلقةااللتزامات 
و ضرورة احترام تكاملها العضوي عند  اعتبارا للتوصيات التي تحث على عدم تجزيئ حقوق اإلنسانو

 حول محورين متكاملين 2013يزانية النوع اإلجتماعي لسنة تقرير مبناء  فقد تم ،تسطير السياسات العمومية
   .الحكومية مختلف القطاعات يستهدفان تقييم السياسات العمومية أوال على مستوى بين قطاعي ثم على مستوى
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بين  اإللتقائية يهدف إلى إبراز عناصرقطاعي  بين تحليلمن التقريرل األول الجزءهكذا خصص و
  .تعزيز حقوق المرأةفي مزيد من التنسيق والنجاعة سعيا نحو لقطاعيةمختلف االستراتيجيات ا

 في مختلف مجاالت السياسة العمومية التقدم الذي أحرزه المغرب مدى الجزء الثاني ستقرئيبينما  
حقوق لثالثة الجيال لأل اعتباراالمساواة بين الجنسين  لتحقيقتواجه مختلف القطاعات  ال زالت والتحديات التي

اإلطار كونات م واستنادا على، )اإلقتصاديةالحقوق الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االجتماعية و( نساناإل
  .يةالمغرب لتزمت به الدولةالذي ارجعي الم

وعليه فإن استخالص الرهانات المطروحة في مجاالت المساواة واإلنصاف ال تستقيم إال عبر تملك 
 النوع اإلجتماعي  التقريروالتي تتبين من خالل تطورات و منعرجات تحليل اهذي ءالجذلية التي تربط بين جز

. للسياسات العمومية و التي تؤشرعلى تعدد و تداخل المستويات التي يستدعيها النهوض بأوضاع المرأة ببالدنا
الفاعلين، آل في مجال شد جهود آل ح فحسب ستدعيي ال لذلك فإن نجاح أوراش اإلنصاف و المساواة

بل آذلك إبداع اآلليات الكفيلة بتوفير أوسع الفضاءات للعمل المشترك القائم على التشاوروالتنسيق  ،خصصهت
  .  والتكامل الفعلي
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I .على ضوء مفهوم حقوق اإلنسان التحليل البين قطاعي        

  الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية. 1
آما . أولوياته إحدى أهم هذه الحقوق جعل المغرب مني الكون هافي بعدحقوق اإلنسان  ةوعيا منه بأهمي

دولة الحق والقانون والديمقراطية والحكامة الرشيدة والتنمية البشرية  تعزيزببصفة الرجعة فيها، ، التزم
  .االحترام الكامل لثوابت المملكة المستدامة، في ظل

إنشاء مؤسسات آالق مشاريع مختلفة، من خالل إطبداية التسعينات منذ تم تأآيد هذا االلتزام  ،هكذاو
. مالئمة عمومية وسن سياسات مع اعتماد تدريجي للتشريعاتالتحديث الو وآليات لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان

ي يهدف إلى جعل حقوق اإلنسان اتوفي هذا السياق، بذل المغرب جهودا آبيرة لوضع إطار قانوني ومؤسس
 .ة على جميع المستوياتناجعمع اعتماد سياسات عمومية   سلوآا فرديا وجماعيا تطوعيا وعفويا،

للحقوق السياسية والمدنية والمساواة بين المرأة تم إحراز تقدم آبير فيما يخص الولوج العادل آما 
.). الخ... الميثاق الجماعي قانون األسرة، قانون الجنسية، مكافحة العنف، إصالح القانون الجنائي و(والرجل 

 .لت تقتضي تنفيذ العديد من اإلصالحاتاات آبيرة مازغير أن تحدي
جهود متواصلة لمالءمة التشريعات الوطنية مع اآلليات الدولية المؤطرة لمجال احترام الحقوق المدنية 

  نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للنساء: والسياسية
ية، وقع المغرب على عدد من فيما يخص الولوج العادل للنساء والرجال للحقوق السياسية والمدن

هذا  من 23و  21 و 7و 2 و 1 ويلتزم، من خالل المواد. االتفاقيات ترتكز على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق . ن في الكرامة والحقوقرارا ومتساووأن جميع الناس يولدون أحباإلعالن 

وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، يضمن المغرب لألطفال . أو أي اعتبار آخروالحريات، دون تمييز في الجنس 
من المعيشة للمحافظة آاف ، الحق في مستوى ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانم 26و  25من خالل المواد 

 .على صحتهم ورفاههم والحق في المساعدة ومواآبة خاصة
الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع  "على أن  8و  7وينص هذا اإلعالن في المادتين 

دون أية تفرقة، آما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد  بحماية متكافئة 
آل إنسان الحق،  "من اإلعالن العالمي على أن  10باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة و". أي تحريض على تمييز

لمساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادًال علنيًا للفصل في على قدم ا
  . " حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

، الدول الموقعة عليه بضمان التمتع 21ويطالب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوضوح، في المادة 
وتنص هذه المادة على أن لكل  .القرارمراآز على قدم المساواة، بالحق في الوصول إلى  الكامل للمرأة والرجل،

فرد الحق في المشارآة في تسيير الشؤون العامة لبالده، إما مباشرة أوعن طريق ممثلين منتخبين، وأن لكل فرد 
  .عمومية في بلده إلى الوظائف الالحق في الحصول، على قدم المساواة، 

عد أول أداة ملزمة قانونا يي ذالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإلى العهد لمغرب آما انضم ا
التحقيق التدريجي للتمتع الكامل ب الدول األطرافعهد ال الزم هذيو. بشأن نطاق الحقوق المنصوص عليها

تخفيف ت اإليجابية الكفيلة بالوتوفير الحد األقصى من الموارد المتاحة، ودعم آل اإلجراءا بالحقوق المعترف بها
 وينص هذا. عهدال االقضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد على إستمرارالتمييز المحظور بموجب هذ أو

على الحق في الحياة وحرية وأمن الشخص والحق في عدم استعباده والحق في عدم تعرضه للتعذيب األخير 
ي عدم توقيفه واعتقاله بشكل تعسفي، واعتماد قرينة البراءة والحق أوالعقوبات القاسية وغير اإلنسانية، والحق ف

  .في المحاآمة العادلة وحرية التعبير والتفكير والديانة وحق التنقل وحرية التجمع وتكوين الجمعيات
ومن خالل المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التزم المغرب باتخاذ 

الحقوق وتمتعها بالحقوق بير الالزمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان النهوض بالمرأة آافة التدا
من االتفاقية  16و  15و  9و  2وتضمن المواد . وممارستها على أساس المساواة مع الرجل والحريات األساسية

رأة الحق في التصويت وشغل من االتفاقية للم 7باإلضافة إلى ذلك، تضمن المادة . الحق في محاآمة عادلة
وفي هذا اإلطار،  تستفيد المرأة على قدم المساواة مع الرجل،  . وظائف عامة واالضطالع بجميع المهام العامة
على أن الزواج ال يغير تلقائيا جنسية  9وتنص المادة  ).8المادة (من الحق في تمثيل بالدها على المستوى الدولي 
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ى المساواة الكاملة للمرأة في القضايا المدنية والتجارية وتنص على أن أي إجراء عل 15وتحث المادة . الزوجة
مشكلة الزواج والعالقات  16وأخيرا، تطرح المادة . يقضي بالحد من األهلية القانونية للمرأة يعتبر باطال

 واقرريق في أن نفس الحقوو األسرية، وتنص على أن النساء والرجال لديهم نفس الحق في حرية اختيار الزوج
 .والتتابع بين الوالدات، ونفس الحقوق الشخصية والحق في الملكية ألطفالبحرية عدد ا

بخدمة  نادالذي يعكس التزام بال "بكينبرنامج عمل "إعالن  1995شتنبر  15وقد اعتمد المغرب في 
مج الوطنية واإلقليمية افي جميع السياسات والبر" النوع االجتماعي"النهوض بالمرأة من خالل ضمان إدراج 

من هذا اإلعالن الدول األطراف بضمان اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان للنساء  23و 9تلزم الفقرتان و .والدولية
وفيما يخص التعاون الدولي، يحث . والفتيات آجزء ال يتجزأ من جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ات يمان عدم التأثير السلبي للسياسات الوطنية المتصلة باتفاقض على الدول األطراف "بكينبرنامج عمل "
 .للنساء عصريةالاألنشطة االقتصادية التقليدية و التجارة الدولية واإلقليمية على

تعزيز اآلليات والبرامج الوطنية  48و 47و 21 هفقرات الذي تخص "إعالن فيينا"آما انضم المغرب إلى 
ة الفتيات واألطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع واألطفال ضحايا االستغالل والدولية لحماية األطفال، وخاص

واألطفال ضحايا األمراض واألطفال الالجئين والمشردين واألطفال المحتجزين واألطفال  االقتصادي والجنسي
 .لطوارئالمشارآين في النزاعات المسلحة، فضال عن األطفال ضحايا المجاعة والجفاف أوغيرها من حاالت ا

 )OMD3(بتحقيق الهدف الثالث المغرب إلعالن األهداف األلفية للتنمية، يلتزم  هومن خالل انضمام
تحقيق الغاية  على المغرب ةوينعكس تحقيق هذا الهدف على قدر. لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

التي  ات تتبع تكمن في عدد الشكاويمؤشر التي ترمي إلى تخفيض العنف ضد المرأة بالنصف مع اعتماد 14
 المغرب آما التزم. تكون فيها المرأة هي صاحبة الشكوى في المحاآم ونسبة الرجال المتهمين في هذه القضايا

التعاون مع الدول والوآاالت والصناديق وبرامج التنمية لمنظومة  وخىتالذي ي )8OMD( الثامن بتحقيق الهدف
طار، تعتبر حملة التعبئة لتحقيق أهداف األلفية للتنمية مع الترآيز على النوع وفي هذا اإل. األمم المتحدة

 .االجتماعي من ضمن أهم رآائز هذا التعاون
ولية المعنية بالمساواة في الحصول على الحقوق المدنية والسياسية ولضمان دوبهدف مواآبة المعايير ال

األحوال و )2002( ديدة والتعديالت أهمها قانون الكفالةعتمد المغرب مجموعة من التشريعات الجاحقوق الطفل، 
وتعديل  )2003(الجنائية  مسطرةقانون الو )2004(وقانون األسرة ) 2003( ومدونة الشغل )2002(المدنية 

وقانون  )2006(وتجريم التعذيب ) 2003(والتحرش الجنسي الزوجي ف العنالذي يجرم القانون الجنائي 
أجل تشجيع مشارآة المرأة في إدارة وقد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من ). 2007(الجنسية المغربية 

وقد . وقانون االنتخابات وتدبير خاص بالتمييز اإليجابيالشؤون العامة من بينها إصالح الميثاق الجماعي 
  .أسفرت مجمل هذه اإلصالحات على نتائج تعّزز تمثيل المرأة في الّسياسة المحلية

الذي رسخ  2011هذه الجهود في استفتاء عام على الدستور المغربي الجديد يوم فاتح يوليوز وتم تتويج 
لتنفيذ  تتبعالمدنية والسياسية مع وضع آليات ال ،حقوق بما في ذلك الحقوقالمبدأ المساواة واإلنصاف في التمتع ب

  .هذا المبدأ
ما فيف. لواردة في االتفاقيات الدوليةاسية اوفي هذا السياق، يحدد الدستور الجديد الحقوق المدنية والسي

للمواطنين الحق في  غرب من البلدان القليلة التي تعطييعتبر المفي المشارآة في الشؤون العامة،  يتعلق بالحق
المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من تقديم مقترحات تشريعية من  15و  14وتمكن المواد  .التشريع مباشرة
 .لتماساتمو الخالل الطلبات أ

 آما ورد أيضا في الدستور . 10وفيما يخص الحريات الفردية، يؤآد الدستور هذا المبدأ في المادة 
المحاآمة العادلة وتجريم التعذيب واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي وآل  ضماناحترام قرينة البراءة و

 .أشكال التمييز والممارسات المهينة لكرامة اإلنسان
زل اضافة إلى الجانب القضائي، ينص الدستور الجديد على ضمانات لحماية خصوصية وحرمة المنوباإل

وأصبح الحق في الحصول على  .الحصول على إذن آتابي من النيابة العامةمن خالل ومراسالت المواطنين، 
تقديم التماس وفقا  مسألة ذات طابع دستوري، وآذلك ضمان حرية الصحافة والتعبير والرأي والحق في ةالمعلوم

 .معايير يحددها قانون تنظيميل
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المرأة في لتعزيز مشارآة وبالموازاة مع هذه اإلنجازات الدستورية، تم اتخاذ إجراءات تشريعية أخرى 
   .الشؤون العامة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها

  هاحقوقب مرأةال مدى تمتع  بعض عناصر تقييم
نصاف والمساواة بين الجنسين في المغرب بإصالح قانون االنتخابات انطلق مسلسل ترسيخ مبادئ اإل
صيص حصة للنساء في مراآز القرار وفي هذا اإلطار، يعتبر تخ. القائم على الديمقراطية والحكامة المحلية

الخاص  2011أآتوبر 14المؤرخ  11-27فقد حدد القانون التنظيمي رقم  .من أهم المكتسبات السياسي
ونتيجة لذلك، بلغ العدد اإلجمالي  ).%15(مقعدا للنساء  395مقعدا من بين  60حصة ت البرلمانية باإلنتخابا

من إجمالي  %17 يأ ،2011نونبر لخالل االنتخابات البرلمانية  إمرأة 67 للنساء البرلمانيات المنتخبات
  .2007 خالل االنتخابات البرلمانية في شتنبر %10,5البرلمانيين مقارنة ب 

 المنتخباتمن عدد  زيادة، ساهم إصالح قانون اإلنتخابات في ال2009 يونيو 12ل إنتخابات وخال
يلية النساء تمث، وارتفعت بذلك 2003سنة  127مقابل ) ترشيح نسوي 20.458( 3.424بالمجالس الجماعية إلى 

 من% 71 نجد أن وبالنظر إلى المستوى الدراسي، .في االنتخابات األخيرة %12إلى  2003سنة % 0,56 من
 من% 46 آما أن ،لدى الرجال% 52لهن مستوى دراسي ثانوي أوعالي مقابل  الترابية في الجماعات المنتخبات
في الجماعات  10رئيسة جماعة منها  إمرأة 12وقد تم انتخاب . سنة 35سنهن  في الجماعات ال يتعد المنتخبات
 .القروية

في ميدان العدالة والمساواة بما في ذلك تطوير مخطط  ويعتبر إصالح الميثاق الجماعي خطوة مهمة
التطرق  في" لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"آما ساهم تأسيس . جماعي للتنمية المحلية المراعي للنوع االجتماعي

   .بشكل أفضل الحتياجات النساء والفقراء
قطاعات من السياسات وبهدف تعزيز المساواة بين الجنسين آعنصر من العناصر المشترآة بين عدة 

وفق مقاربة  للمساواة الحكومي مخططالوالبرامج العامة، نفذت وزارة المرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 
إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل  المخطط اهدف هذيو. اور مع جميع اإلدارات المعنيةتشارآية وتش

في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز الحماية القانونية للمرأة وضع السياسات والبرامج القطاعية التي تساهم 
على ثمانية مجاالت ذات أولوية  للمساواة الحكومي مخططالرتكز يو. المسؤولية مناصب اوتعزيز فرص  تقلده

تربية ي ونشر مبادئ العدالة والمساواة وإقامة أسس التكافؤ، وإعادة تأهيل نظام الاتإضفاء الطابع المؤسس: وهي
والتعليم على أساس اإلنصاف والمساواة، وتعزيز الوصول العادل والمتساوي إلى الخدمات الصحية، وتطوير 
البنية التحتية األساسية لتحسين حياة النساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة في 

لمنتخبة ، وتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة وفي المؤسسات ا صب اتخاذ القرار اإلداريالحصول على منا
  .ل والتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأةشغوالرجل في سوق ال

وسيساهم إغناء النظام المعلوماتي الوطني في تعزيز إدماج مقاربة الّنوع االجتماعي في السياسات 
لى المستوى  الجماعي من حيث وفي هذا اإلطار، يجب اإلشارة إلى الجهود المبذولة ع. والبرامج الوزارية

 ساهم بشكل آبير في اعدادالنظام المعلوماتي الجماعي المراعي لمقاربة النوع االجتماعي الذي يحداث إ
  .المخّططات الجماعية للتنمية

وبهدف تدعيم المكتسبات المحققة في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في إصالح منظومة تدبير 
تحفيز مختلف الوزارات وحثها على اعتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا المبدأ، قامت  الموارد البشرية وآذا

وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة ، وبتعاون مع الوآالة الكندية للتنمية الدولية بإحداث شبكة مشترآة بين 
لتواصل، في السهر على تخطيط وتتجلى مهمة هذه الشبكة التي تشكل فضاء ل. قطاعا وزاريا 15الوزارات تضم 

بة وتتبع وتقييم األنشطة المتعلقة  بتدبير الموارد البشرية بهدف وضع آليات إلدماج مبدأ المساواة واآوتنسيق وم
بين الجنسين في برامج ومشاريع اإلصالح المتعلقة بالموارد البشرية، وآذا تثمين الخبرات المحققة في هذا 

  .المجال
 إحصاءوفي أحدث . تمثيلية المرأة في الوظيفة العموميةلالتطور المهم من حيث وتجدر اإلشارة إلى 

 2010اجتماعي لموظفي الدولة والجماعات المحلية الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة سنة 
ولوج النساء وتحسن .  سنوات 8نقط خالل  3أي بزيادة % 34بلغت نسبة النساء الموظفات بالقطاعات الوزارية 

  .2010سنة % 15,3إلى  2001سنة % 10منتقال من  ةنقط 5,3الموظفات لمناصب المسؤولية ب 
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ية رهين ويبقى إدراج مقاربة النوع االجتماعي آعنصر مشترك بين جميع البرامج والسياسات العموم
 . مالئمة وفعالةو عادلة لتخصيص الموارد بصفةلميزانية التي تعتبر أساسية ا برمجةبإدراج هذه المقاربة في 

برنامج إدماج مقاربة النوع االجتماعي "تبنت الوزارة مشروع  ،ومن أجل تعزيز المساواة بين الجنسين
ة نجاعوتنبني هذه العملية على تقييم فعالية و. في إطار عملية شراآة مع األمم المتحدة 2002سنة " في الميزانية

وقعة على الفئة المستهدفة مع اختالف االحتياجات وذلك بفضل إدراج من حيث اآلثار المت وميةالسياسات العم
 .المساواة بين الجنسين في مؤشرات األداء التي وضعتها المصالح الوزارية

 تدبيرإنشاء برنامج إلكتروني لعلى حاليا وتشتغل وزارة االقتصاد والمالية وبرنامج األمم المتحدة 
على مستوى نضج يعتبرهذا المشروع دليال و ).وع االجتماعي في الميزانيةمقاربة الن -إدارة المعارف(المعرفة 

 .المعرفة وتبادل الخبرات والتعاون ضرورية وليست اختيارية تدبيرالتجربة المغربية التي تعتبر 
ة لمشروع مرآز التميز في إدماج مقاربة النوع امج اإللكتروني مع المهام الرئيسويتوافق تصميم البرن

استفاد  لذيللمساواة ا الحكومي لمخططويدخل هذا المرآز في إطار ا. ي يجري تنفيذهذي في الميزانية الاالجتماع
والمساواة بين المرأة والرجل الذي تتكلف  نصافمن دعم االتحاد األوروبي من خالل برنامج الدعم لتعزيز اإل

  .واألسرة والتنمية االجتماعية شراآة مع وزارة التضامن والمرأةبوزارة االقتصاد والمالية بتنسيقه 
ويوضح إدراج المساواة بين الجنسين على أعلى مستوى من التدرج القانوني التقدم الكبير الذي أحرز  

وطنية، ورفع ويبقى المغرب ملتزما بمواصلة جهوده ال. في السنوات األخيرة لصالح المساواة بين الجنسين
 لدستور المبني على مبدأ المساواةلى أرض الواقع، وهذا يعني تنفيذ أحكام اع التحدي المتمثل في تنزيل الدستور

والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتزام الدولة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير 
  .التشريعية لتحقيق ذلك

 مؤسساتيا آخر االتمييز إجراءال للهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكالوشيك  حداثويظل اإل
انطلق التفكير في شروط وطرق تكوين الهيأة وتنظيمها  وفي هذا السياق،. اة بين الجنسينلتحقيق المساو

 .وتسييرها، فضال عن إمكانية إدخال هذه اآللية الجديدة ضمن اآلليات القائمة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
  يةالولوج العادل للحقوق االجتماع. 2

يعد احترام حقوق اإلنسان األساسية، آإطار عمل ال غنى عنه لضمان نجاح أي سياسة عمومية، من 
ويتطلب إعمال وحماية هذه الحقوق تطبيق سياسات مالئمة على الصعيدين . المبادئ المعتمدة على نطاق واسع

 . التشريعي والتنظيمي
  فيه التزام استراتيجي ال رجعة: احترام الحقوق االجتماعية

في ديباجته على  العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على الصعيد الدولي، انضم المغرب لإلعالن
 في التعليم والصحة والسكن والشغلالحق  ةصاضرورة احترام التطبيق الشامل والفعلي للحقوق األساسية خ

  . والتكوين والبيئة الصحية ...)ماء، طاقة وطرق(ية األساسية والبنيات التحت
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ضمان الحق في التعليم  26ففي مجال التعليم، ينص الفصل 

 13وقد تم تناول الحقوق المتعلقة بالتعليم بشكل مفصل في الفصل . ومجانيته على األقل بالنسبة للتعليم األساسي
  . من الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

صحي، تم التطرق للمرة األولى إلى الحق في الصحة من طرف المنظمة العالمية للصحة، وفي المجال ال
آل فرد له الحق في «إلى أن  25آما تم التأآيد عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يشير في فصله 

ة واالجتماعية آما يعترف الميثاق الدولي للحقوق االقتصادي. »...مستوى عيش آفيل بضمان صحته ورفاهه
من الميثاق  12ويندرج هذا االعتراف في الفصل . والثقافية بالحق في الصحة آحق فردي غير قابل للمساومة

  .  »تعترف الدول الموقعة على الميثاق بحق آل فرد في التمتع بصحة جسدية ونفسية جيدة«آما يلي 
نص اإلعالن العالمي وهكذا . يق الدوليةديد من المواثوقد تم تكريس الحق في السكن رسميا من خالل الع

آل فرد له الحق في مستوى عيش آفيل بضمان صحته ورفاهه هو وعائلته خاصة فيما «لحقوق اإلنسان على أن 
وينص الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية . »...يتعلق بالغذاء والملبس والسكن والعالجات الطبية

لة موقعة باالعتراف بحق آل فرد في مستوى عيش الئق رفقة عائلته، بما في ذلك والثقافية على تعهد آل دو
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وبذلك، فالدول الموقعة . الحق في غذاء وملبس وسكن الئقين، إضافة إلى التحسين المستمر لظروف معيشته
  . مدعوة التخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان إعمال هذا الحق

ز مبني ية المتعلقة بحقوق اإلنسان الحق في التكوين المهني دون تمييوقد تبنت العديد من االتفاقيات الدول
  .الجنس والسنعلى العرق واألصل القومي و

ولقد تم التأآيد على هذه الحقوق مجددا من خالل مجموعة من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة 
تمييز ضد المرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على ويتعلق األمر باالتفاقية الدولية للقضاء على آل أشكال ال. التمييز

ويضاف إلى هذا، اتفاقيات منظمة . آل أشكال التمييز العنصري واالتفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص المعاقين
التي تشدد على دور الدول في تبني سياسات وطنية تهدف  111العمل الدولية في مجال الشغل، خاصة االتفاقية 

التي تحدد التزام الدول بصياغة  159فؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الشغل واالتفاقية إلى تعزيز تكا
  .  وتطبيق سياسة وطنية متعلقة بإعادة التأهيل المهني لألشخاص المعاقين وتشغيلهم

ى ضرورة القضاء عل 14وتقر االتفاقية الدولية للقضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 
التمييز ضد المرأة القروية مما سيكفل للمرأة مشارآتها في التنمية القروية على أساس مبدأ المساواة مع الرجل 

  .وذلك عبر ضمان ولوج عادل لوسائل النقل
سان في الماء في تزود آاف يتمثل حق اإلن"ووفقا للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

متناول لمياه صالحة للشرب وذات جودة متوافقة مع االستعماالت الشخصية والمنزلية سهل وبثمن في الوولوج 
آما تشير أيضا إلى أهمية الماء، المستعمل ألغراض أخرى، والذي يسمح بتحقيق حقوق عديدة مثل ". لكل فرد

غير أنه، . ة آافيةالولوج المستدام إلى الموارد المائية لصالح النشاط الفالحي وذلك بغرض ضمان الحق في تغذي
يجب تخصيص الموارد المائية في المقام األول "وفقا للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

  ".لالستخدامات الشخصية والمنزلية
صراحة بالحق في التعليم والصحة والسكن والعمل والتكوين  2011تور وعلى الصعيد الوطني، يقر دس

لتشريعات الوطنية يتبنى الدستور مبدأ سمو االتفاقيات الدولية على او. ء وإلى بيئة صحيةاوالولوج إلى الم المهني
  .ر آل تمييز مبنى على أساس النوعظآما يدعو إلى ح

آما ترتبط محددات  .  رتبط عدم القدرة على التمتع بحق من الحقوق بمدى الولوج إلى الحقوق األخرىيو
يرتبط الحق في الصحة إلى حد آبير بالولوج إلى التعليم  اذ. البعض بعضهابالحقوق االجتماعية األساسية 

يؤثر تعليم النساء والفتيات إيجابيا على سلوآهن فيما يتعلق بالصحة، وهو آما  .والسكن والبنيات التحتية والشغل
ات في صفوف وانخفاض نسبة الوفي اتهن الغذائيةوتحسن سلوآ من المتابعة الطبية ما ينعكس من خالل استفادتهن

  .وتعد النتائج المسجلة في قطاعي التعليم والصحة خير دليل على هذه العالقة القوية. األمهات واألطفال
  تحديات آبرى رغم التقدم الكبير الذي تم تحقيقه  :إعمال الحقوق االجتماعية

هن بالسلك مكنت الجهود المبذولة لتحسين مستوى التمدرس وخاصة لدى الفتيات، من رفع نسبة تمدرس
وتجدر اإلشارة بهذا . 2012- 2011سنة  في المجال القروي %94,8على الصعيد الوطني و %97االبتدائي إلى 

الخصوص إلى أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التمدرس سجل ارتفاعا ملحوظا على الصعيد الوطني، حيث 
، أي 2012- 2011سنة ) ولد 100فتاة ممدرسة مقابل  94( 0,94إلى  2001-2000سنة  0,84انتقل من 

نقطة مئوية ليصل إلى  18 بـوفي المجال القروي، سجل هذا المؤشر ارتفاعا . ط مئويةانق 10بارتفاع يقدر ب 
  .2001-2000سنة  0,76مقابل  2012-2011سنة  0,94

 سنة 14إلى  12وفيما يخص التعليم اإلعدادي، وصلت نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم بين 
لي سنة اعلى التو %52,7و  %60,3مقابل  2012-2011بالنسبة للفتيات سنة  %78,3منها  %83,7إجماال 
 %37,5بالنسبة للفتيات مقابل  %55,3و %64,5وبلغت هذه النسبة في الوسط القروي . 2001- 2000

  .2001-2000سنة  %27,9و
% 37,2ا ملحوظا، حيث انتقل من سنة تحسن 17و 15وسجلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 

  . بالنسبة للفتيات %50,3إلى  %32,2إجماال، ومن  2012-2011سنة  %55,4إلى  2001-2000سنة 
موازاة مع ذلك، أدت الجهود المبذولة في إطار برامج محو األمية والتربية غير النظامية إلى خفض و

، 2004سنة  %44,1مقابل  2010سنة  %30تصل إلى سنوات فما فوق ل 10تدريجي لنسبة أمية الساآنة البالغة 
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 %44,5غير أن نسبة األمية تبقى مرتفعة في الوسط القروي حيث تصل إلى . نقطة 14,1أي بانخفاض يقدر ب 
 %38وتعد النساء أآثر عرضة لهذه اآلفة حيث تصل نسبة األمية لديهن . فقط في الوسط الحضري %19مقابل 
وتظل هذه االنجازات غير آافية . %58وهكذا، فإن حصة النساء األميات تقارب . لبالنسبة للرجا %23,5مقابل 

في  %20، والمتمثل في سنوات فما فوق 10المتعلق بخفض نسبة أمية الساآنة البالغة  الثانيلبلوغ هدف األلفية 
  .2015أفق سنة 

ة السياسات المتبعة في مجال ؤثر سلبا على فعاليما سيوهو  ،تبقى التحديات مهمةفرغم الجهود المبذولة 
استمرت نسب الهدر المدرسي المرتفعة في استنزاف  ذاالتربية ومحو األمية في حال عدم مواجهتها، خاصة إ

  .نظامنا التعليمي
يعد خفض وفيات األمهات واألطفال من بين المحاور  وفي مجال الولوج العادل للخدمات الصحية،

في خفض وفيات األطفال دون سن  2016 أفقل األهداف المسطرة في وتتمث. األولوية لتدخل قطاع الصحة
  .والدة حية 100.000لكل  50والدة حية وخفض وفيات األمهات إلى  1.000لكل  20الخامسة إلى 

ومن أجل ذلك، قام هذا القطاع ببذل مجهودات هامة تتجلى في إعادة تأهيل دور الوالدة وأقسام الوالدة، 
دة بالمستشفيات العمومية، وتعزيز تتبع الحمل والوالدة، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات ومأسسة مجانية الوال

  .لتحسين التكفل بالعالجات االستعجالية أثناء الوضع
بزيادة  2011سنة % 77,1وهكذا، بلغت نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل الوضع 

% 62,7في المجال الحضري في حين تصل إلى % 90هذه النسبة وتتجاوز . 2004نقطة مقارنة مع سنة  9,3
وفيما يخص . 2011سنة  %22وبالنسبة للعالجات ما بعد الوالدة، تصل نسبتها إلى . فقط في المجال القروي

  ).2004سنة % 63(على الصعيد الوطني % 73,6المساعدة عند اإلنجاب، فقد بلغت 
لكل  112هما خالل السنوات الخمس األخيرة، لتصل إلى آما عرفت نسبة وفيات األمهات انخفاضا م

، أي بانخفاض 2010-2009حسب نتائج المسح الوطني الديموغرافي  2010- 2009والدة حية سنة  100.000
مع تسجيل فوارق مهمة بين ) والدة حية 100.000لكل  227( 2004-2003مقارنة مع سنة % 50,7يقدر ب 
 100.000لكل  148والدة حية في المجال الحضري، مقابل  100.000لكل  73( الحضري و القروي ينالمجال

  ).  والدة في المجال القروي
وفيما يخص وفيات األطفال والرضع، فقد واصلت انخفاضها، حيث تقلصت نسبة وفيات األطفال أقل 

إلى  2003سنة  والدة حية 1.000لكل  40خالل السنوات السبع األخيرة، منتقلة بذلك من % 28من سنة بنسبة 
وفاة األطفال أقل من خمس سنوات تراجعا  مؤشر احتمالو قد عرف . 2011والدة حية سنة  1.000لكل  28,8

  %. 35أي بانخفاض يقدر بحوالي  2011سنة  30,5إلى  2004- 2003سنة  1.000لكل  47ملحوظا، منتقال من 
ية،  فإن النظام الصحي الوطني وجميع وبالنظر إلى التقدم الحاصل في مجال الولوج إلى الخدمات الصح

 1.000لكل  19 (المتعلقة بوفيات األطفال  5و 4الفاعلين مطالبون ببذل مجهودات أآبر لتحقيق أهداف األلفية 
  .2015سنة  أفقفي ) والدة حية 100.000لكل  83(ووفيات األمهات ) والدة حية

دي لألسر الذي يرتبط بدوره بمستوى الدخل ويرتبط الولوج إلى السكن بالمستوى االجتماعي واالقتصا
وقد بلغ عدد السكان الذين يعانون من معضلة السكن غير الالئق . آما تؤثر جودة السكن على الصحة. وبالشغل

% 4,5إضافة إلى ذلك، يقطن حوالي . 1994نقطة مقارنة مع سنة  5,3بانخفاض بلغ % 3,9في المغرب نسبة 
  .من الرجال أرباب البيوت بمساآن عشوائية %5,3من النساء ربات البيوت و

والسكن  صفيحالمدن (تفشي السكن غير الالئق  وفي هذا اإلطار، تم وضع برامج تهدف إلى حل معضلة
  .مما مكن من خفض نسبة الساآنة التي تقطن بالسكن غير الالئق) االجتماعي و السكن اآليل للسقوط

مدينة بدون صفيح عند متم شهر  45، فقد تم اإلعالن عن "مدن بدون صفيح"برنامج وبالنسبة إلنجازات 
 إلى 2004سنة  %8,2وهكذا، انخفضت نسبة ساآنة مدن الصفيح في المجال الحضري من . 2012غشت 

احتل المغرب المرتبة  ونظرا لهذه المجهودات،. المندوبية السامية للتخطيط تقديراتحسب  2011 سنة 4,5%
  .ألمم المتحدة للسكناي في مجال محاربة دور الصفيح حسب تقرير األولى على المستوى العالم
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، فقد شمل 2011و 2003خالل الفترة ما بين قانوني، الالسكن غير إعادة تأهيل برنامجوفيما يخص 
أسرة،  87.500استفادت منها عملية  86ما يقارب حسب برنامج تأهيل المدن العتيقة  تدخل الوزارة الوصية

  . مليار درهم 1,35در ب بمبلغ إجمالي يق
الذي أحدثته السلطات العمومية لتشجيع  (FOGARIM) وفيما يخص ولوج النساء إلى صندوق الضمان

فإن تحليل المستفيدين حسب النوع يظهر شبه توازن بين  لولوج إلى السكن،لالدخل المحدود وغير المنتظم ذوي 
 2012غير أن النتائج المتعلقة بشهر يوليوز . واليعلى الت %47و %53نسبة الرجال والنساء بنسب تصل إلى 

  ).%45(مقارنة مع الرجال ) %55(تظهر ارتفاع نسبة النساء 
ومن الضروري اإلشارة إلى المساهمة المهمة للبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي وبرنامج تزويد 

روي الذي يعاني من عجز ملموس في العالم القروي بالماء الشروب في تحسين جودة المعيشة في العالم الق
جلب  متعددة همت الصحة والتقليص من عبءفقد آان لهذين البرنامجين آثار إيجابية . البنيات التحتية األساسية

  . المياه الذي تتحمله النساء والفتيات، حيث أصبح بإمكان الفتيات التفرغ للدراسة
ووسائل النقل الحديثة الولوج إلى التعليم والخدمات ر البنيات التحتية األساسية آالطرق يآما يسهل توف

تحسين  يساهم فيالصحية، ويمكن أيضا من خلق فرص اقتصادية ذات انعكاس إيجابي على التشغيل مما 
من  %60فإن  ،2004-2003الساآنة وصحة األسرة  واستنادا إلى البحث حول. المستوى المعيشي للساآنة

ل المسافة للوصول للمرآز الصحي آعائق أساسي يمنع النساء من الرعاية النساء المستجوبات أشرن إلى طو
وتجدر اإلشارة، إلى أن الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية مكنت من تعزيز . الطبية

وية حيث وصلت نسبة ولوج الساآنة القر لطرقية ومن خفض عزلة هذه الساآنة،ولوج الساآنة القروية للشبكة ا
  .2010متم سنة  %70,1مقابل  2012عند متم شهر يونيو  %73للشبكة الطرقية إلى 

وإلى التشغيل وتعزيز المبادالت ) صحة وتعليم(وقد مكن ذلك من تيسير الولوج للخدمات االجتماعية 
تقييم  االقتصادية في المناطق القروية وتحسين المستوى المعيشي لألسر بصفة عامة آما تدل على ذلك نتائج

المنجز من ) 2012-2005(األثر االقتصادي واالجتماعي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطرق القروية 
  .طرف وزارة التجهيز والنقل

بالنسبة للمسافرين % 17( لفة النقل في الجهات قيد الدراسةوقد مكن هذا التقييم، من رصد تخفيض آ
ود المشروع عوض مع وج% 55مدرس خاصة لدى الفتيات ليبلغ التورفع معدل ) بالنسبة للبضائع% 52و

% 74ارتفاع االستشارات الطبية بنسبة (وآذا رفع معدل التردد على المراآز الصحية  بدون المشروع،% 33
في الوقت الالزم للتنقل  %23آما أدى هذا البرنامج إلى انخفاض بنسبة ). مقارنة مع وضعية غياب المشروع

اج المحلي مع توفراإلمدادات بأسعار معقولة باإلضافة إلى رفع الدخل ونفقات األسر مع وجود وإلى دعم اإلنت
 .على التوالي% 15و% 9المشروع بنسبة 

تزويد العالم القروي بالماء الشروب من الرفع  وفي مجال الولوج إلى الماء، مكنت إنجازات برنامج
أدى إلى التقليص من عبء جلب المياه الذي تتحمله النساء  مما ،شكل آبير من نسبة الولوج إلى الماء الشروبب

للماء الشروب  وقد شهد مؤشر ولوج الساآنة القروية .واألطفال وتمكين الفتيات القرويات من التفرغ للدراسة
سنة % 14السنوات األخيرة، حيث تم الرفع من نسبة االستفادة من الماء الشروب من  تطورا ملحوظا خالل

وقدرت نسبة الساآنة المستفيدة من الماء الشروب . 2011عند نهاية سنة % 92 ثم 2005سنة % 70إلى  1994
  .مليون نسمة 12,25بحوالي 

ومن أجل مواجهة مختلف المعيقات بقطاع الماء، تم وضع اإلستراتيجية الوطنية للماء الممتدة على الفترة 
بير الطلب، وذلك عن طريق تحفيز استعمال وتسعى هذه اإلستراتيجية إلى وضع آليات لتد. 2013- 2009

التقنيات المقتصدة للماء وتثمين الماء بالقطاع الفالحي والحد من التلوث ومعالجة المياه العادمة، وآذا تطبيق 
آما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى مصاحبة مختلف المشاريع الكبرى ..مؤدي، الخ  -مؤدي وملوث  -مبادئ آخذ 

لمخطط األخضر لقطاع الفالحة والمخطط األزرق للسياحة وذلك بهدف بلوغ نمو اقتصادي المنجزة ببالدنا آا
 .مندمج ومستدام

 
  



10 
 

آهربة العالم القروي من تحسين ولوج الساآنة القروية للكهرباء،  وموازاة مع ذلك، مكن برنامج
قرية  35.000، تم ربط 2012وهكذا، ومنذ انطالقة البرنامج إلى غاية متم يونيو . المستعملة أساسا لإلنارة

وفيما يخص الكهربة غير الممرآزة، تم . منزل من االستفادة من الكهرباء 1.969.200بالكهرباء مما مكن 
ومكنت هذه االنجازات من رفع معدل الكهربة . قرية بالطاقة الشمسية 3.663منزل ب 51.550تجهيز أآثر من 

وتصل هذه النسبة . 2011سنة  %97,4وإلى  2010سنة  %96,8إلى  1995سنة  %20القروية الذي انتقل من 
  .مليون شخص 12، أي ما يقارب 2012بمتم يونيو  %97,7إلى 

للساآنة  واصلتمباآلثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية على الساآنة والمرتبطة باالرتفاع المنه ووعيا 
قطاع البيئة بعين االعتبار الحاجيات المتباينة  ذاالستغالل غير الممنهج للثروات بالوسط القروي، أخالحضرية و

إعداد إستراتيجيته وذلك عبر وضع عدة برامج لتحسين البيئة تروم  عندلمختلف مكونات الساآنة المستهدفة 
ونخص بالذآر، تحسين المجاالت التي تهم مباشرة الصحة، واإلطار المعيشي . تحسين الظروف المعيشية للساآنة

المحافظة على جودة المياه، وتقنين االنبعاثات الملوثة للجو، و تدبير النفايات، وانجاز دراسات للساآنة من خالل 
ناطق المحمية والمحافظة عليها، خاصة على البيئة، وتنمية وإعادة تأهيل الميم أثر بعض المشاريع العمومية ولتقي
  .على السواحل واألراضي باإلضافة إلى الولوج إلى المعلومة البيئيةو

وعلى هذا . والبيئة الصحية بتوفرالدخل سين الولوج إلى الخدمات األساسية والبنيات التحتيةويرتبط تح
ويحسن  لوج إلى العمل يمكن من توفير دخلفإن الو ،وهكذا .شتم إعتماد سياسات محاربة الفقر والتهمي ،األساس

ذلك، فإن توفر صحة أفضل وفرص  الوة علىوع. من الولوج للخدمات الصحية والتعليم وظروف سكن أفضل
  .ومستوى تعليمي وتكويني أفضل، يعزز من فرص الخروج من الفقر عمل أفضل

على خلق ترتكز  حيثفي هذا السياق،  2005وتندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 
ت التحتية األساسية، و التجهيزات أنشطة مدرة للدخل وإطالق العديد من المشاريع في مجال الولوج إلى البنيا

أظهرت نتائج المرحلة وقد  .إلضافة إلى تحسين اإلطار المعيشي وتعزيز القدرات والتكوين المهنيالعامة، با
مشروع  في  22.000نجازمليون مستفيد، وإ 5,2إنجازات خصت أآثر من  2010-2005األولى من المبادرة 

بهذه المشاريع والتي تهم الولوج للبنيات التحتية األساسية  إمرأة 1.298.547واستهداف ما يقارب  عدة مجاالت،
والمرافق العمومية، وتحسين ظروف المعيشة والقدرات المهنية والتأهيلية، والمساعدة على خلق أنشطة مدرة 

ق مليار درهم، مما مكن من خل 14,1وتطلب تحقيق هذه المشاريع ميزانية بلغت حوالي ... للدخل، والتسيير
مع السنة  2011 سنةتزامن تو. ظيفة دائمة خالل الفترة ذاتهاو 40.000نشاط مدر للدخل وأآثر من  3.700

دة النساء آخلق التي انتهت بتحقيق انجازات مشجعة لفائو) 2015-2011(الثانية للمبادرة  األولى لتفعيل المرحلة
  .وفيات األمهاتتقليص لمدرسي وومحاربة الهدر ا جهيز دور الفتياتوبناء وت أنشطة مدرة للدخل

البالد، التزمت الحكومة بمنح أهمية خاصة لهذه الفئة  ووعيا منها بالدور الذي يلعبه الشباب في تنمية
واجتماعية  في إطار إستراتيجية تهدف  ود أساسا حول وضع أنشطة اقتصادية وثقافيةارتكزت الجهو .العمرية

وزيادة " العطلة للجميع"همت اإلجراءات المتخدة تعزيز برنامج  ،وهكذا . إلى جعل تأطير الشباب قاطرة للتنمية
دور ومراآز االستقبال لفائدة الشباب ( عدد المستفيدين من دور الشباب وتأطير الشباب بمساعدة جمعيات الشباب

  ).وبرنامج التكوين المهني للنساء الفتيات
تحديات التي تعيق الممارسة الكاملة لهذه وعلى رغم التقدم المسجل، ال تزال هناك مجموعة من ال

ففي مجال التعليم، ترتبط أهم التحديات التي يجب التغلب عليها بضعف مردوديته الداخلية والخارجية . الحقوق
فعلى مستوى الكفاءة الداخلية، يتميز التعليم األساسي بارتفاع . واستمرار الفوارق بين الجنسين وحسب الوسط

بالنسبة % 3,2، بلغ معدل الهدر المدرسي حوالي 2011- 2010ففي سنة . رسي والتكرارمعدالت الهدر المد
بالنسبة للتعليم الثانوي اإلعدادي % 10,4، و)بالنسبة للفتيان %2,5بالنسبة للفتيات مقابل  %4(للتعليم األولي 

 %11,4(انوي التاهيلي بالنسبة للتعليم الث% 11، و) بالنسبة للفتيان %11,2بالنسبة للفتيات مقابل  9,3%(
  ).بالنسبة للفتيان %10,7بالنسبة للفتيات مقابل 

ويواجه قطاع الصحة بالمغرب عدة تحديات تتمثل في قلة الموارد البشرية الكفأة، وبعد المراآز 
  .  الصحية، ونقص مؤسسات العالجات الصحية األساسية وضعف الحكامة
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لعالم القروي، العديد من التحديات أبرزها، ولوج محدود ويواجه الولوج للخدمات األساسية، خاصة في ا
حيث تعجز الساآنة عن أداء مستحقات الخدمات الطاقية حتى  ،ألشكال الطاقة الحديثة والمرتبطة جزئيا بالفقر

  .وإن آانت مدعمة آالكهرباء والوقود السائل أو الغازي باإلضافة إلى غياب التطهير الصلب
  من الحقوق االقتصادية االستفادة المتساوية. 3

  المغرب إلى النظام الدولي الذي يؤآد تمتع المرأة والرجل الكامل بالحقوق االقتصادية انضمام
ال يتجزأ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في الشغل  اتعد الحقوق االقتصادية جزء

. ا اإلعالنمن هذ 23صوص عليه في المادة هو منلكل شخص بوصفه جزءا أساسيا من حقوق اإلنسان آما 
لكل شخص الحق في العمل، واختيار عمله بشروط عادلة ومرضية والحماية من "تنص هذه المادة على أن و

فالكل لديه الحق، دون أي تمييز، في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة . البطالة
وسائل أخرى للحماية توفير بكرامة اإلنسان، وإذا لزم األمر،  ه عيشا يليقرضية، وضمان لكل فرد وألسرتوم

  . "االجتماعية
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحق آل فرد في الولوج إلى  عهدوقد اعترف ال

آريمة لجميع أفراد  وفي الوقت نفسه، ضمان حياة. الشغل، وإلى عوامل اإلنتاج والحق في الضمان االجتماعي
 .المجتمع

من الميثاق، تعهد المغرب باتخاذ التدابير الالزمة لتحسين طرق  11وفي هذا الصدد، ووفقا للمادة 
ية مبادئ التربعن طريق االستفادة من المعارف التقنية والعلمية، ونشر  تاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائيةاإلن

  .راضي الزراعيةوإصالح نظم توزيع األوتطوير  الغذائية
لهذه المنظمة  1998وانخرط المغرب، باعتباره عضوا نشيطا في منظمة العمل الدولية، في إعالن 

اتفاقيات بشأن الحرية النقابية والشغل القسري  8الخاص بالحقوق والمبادئ األساسية للشغل، والذي يضم 
  .والمساواة في األجر وتشغيل األطفال وغيرها

احترام تنفيذ اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على آما التزم المغرب ب
  ).14و 13و 11المواد (والنشاط االقتصادي والحماية االجتماعية  حقيق المساواة في التعليم والشغلت

، مجهودات آبيرة لبلوغ أهداف 2000وعالوة على ذلك، بذل المغرب الذي وقع على إعالن األلفية سنة 
يساهم تعزيز الولوج و. ، بما في ذلك الولوج العادل لفرص الشغل بالنسبة للمرأة2015األلفية للتنمية في أفق سنة 

العادل بين الجنسين في ممارسة نشاط اقتصادي بشكل آبير في تحسين إنتاجية القطاعات وخلق فرص للشغل 
مدرة للدخل من أجل تعزيز المساواة بين ، بتطوير األنشطة ال)1الهدف(للقضاء على الفقر المدقع والجوع 

، من خالل حماية البيئة والتدبير الرشيد )7الهدف (، والتنمية المستدامة )3الهدف (الجنسين وتمكين المرأة 
  ) .8الهدف (للموارد الطبيعية وتهيئة الظروف المناسبة إلقامة شراآة دولية من أجل التنمية 

من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العامة والسلطات  31وعلى الصعيد الوطني، تنص المادة 
المواطنات بشكل متساو لفرص التدريب المتاحة لتسهيل ولوج المواطنين والمحلية تعمل على تعبئة آل الوسائل 
الحق في الملكية وحرية المبادرة  35وباإلضافة إلى ذلك، تكفل المادة . المهني والشغل والتنمية المستدامة

  .آما ترآز هذه المادة على حرية ولوج المواطنين لالستثمار وريادة األعمال. المنافسة الحرةوتضمن 
وفي إطار تنسيق ترسانته القانونية مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، عمل المغرب على إلغاء إذن 

قانون (برام عقد الشغل إو) 1995من القانون التجاري،  17 المادة(الزوج للزوجة بممارسة األنشطة التجارية 
  ).1996االلتزامات والعقود، 

، 9آما يمنع وفقا للمادة . حق المرأة في الشغل 2004وفي هذا الصدد، يعزز قانون الشغل الصادر سنة 
فيما  سيما آل تمييز بين األجراء من حيث الجنس، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو امتهان حرفة، ال

االجتماعية  االمتيازات وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني واألجر والترقية واالستفادة من خداميتعلق باالست
 .والتدابير التأديبية والفصل من الشغل
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  ضرورة إعادة النظر في وضعية المرأة في النسيج اإلنتاجي الوطني  
ع الكامل للنساء والرجال بالحقوق تطلب تنفيذ جميع االلتزامات التي تعهد بها المغرب لضمان التمت   

نذآرمن بينها، برنامج العمل  تدخل مختلف القطاعات الوزارية،االقتصادية تنفيذ العديد من البرامج شملت 
  ).إدماج، تأهيل، ومقاولتي( الوطني لتنفيذ المالءمة االجتماعية وبرنامج تمكين وبرامج إنعاش الشغل

بالتشاور مع المنظمات النقابية وأرباب العمل  2007لمهني سنة آما بادرت وزارة التشغيل والتكوين ا
ويهدف هذا البرنامج إلى ". ةبرنامج العمل الوطني لتنفيذ المالءمة االجتماعي" إلى وضع برنامج طموح سمي 

مصاحبة المقاوالت وذلك لتطبيق مقتضيات قانون الشغل بما فيها المتعلقة بحماية حقوق المرأة العاملة وضمان 
  .الحماية االجتماعية للشغيلة على العموم وللنساء العامالت على الخصوص

وفي إطار برنامج تمكين الذي يهدف إلى محاربة العنف القائم على الجنس من خالل تمكين النساء 
واالستفادة من تكوينات من ...) أنشطة زراعية(إجراءات تتمثل في خلق أنشطة مدرة للدخل  اتخاذ والفتيات، تم

 .  حقوقهن احترام وضمان وقدراتهن ل تحسين عيشهنأج
لى وضع جيل جديد من ملت الحكومة عتشغيل الشباب، عوعيا منها بالتحديات التي يعرفها موضوع و

اإلدماج المباشر عن طريق  إلى إجراءات تهدف: وهي محاور رئيسية 4التدابير التحفيزية تتمحور إجماال حول 
إجراءات ترمي إلى تحسين القابلية للتشغيل ومالءمة مهارات طالبي الشغل و اتيالعمل المأجور والتشغيل الذ

وإجراءات تروم تعزيز الحكامة في سوق الشغل والوساطة طريق التكوين التكميلي  لحاجيات المقاوالت عن
  .إجراءات تهدف إلى دعم دور الجهة في إنعاش الشغلوالعمومية أوالخاصة 

المنبثقة عن لجنة اليقظة اإلستراتيجية والتي أوصت " لجنة التشغيل"في إطار  وقد تم تقديم هذه التدابير
الشباب ن ئيهذان اإلجراويستهدف  ، باعتبار طابعهما االستعجالي،اجراءا 19 بالفحص العميق إلجرائين من بين

طور بإدخال ويتعلق األمر بإجراء عقد اإلدماج الم. ن عن الشغل لتسهيل إدماجهميحاملي الشهادات والباحث
التغطية االجتماعية وإجراء عقد اإلدماج المهني والذي يستهدف المرشحين الذين يجدون صعوبات بالغة في 

  .  اإلدماج للحصول على الشغل األول وذلك عبر التكوين التأهيلي
ثالثة برامج جديدة تروم إنعاش الشغل للمساهمة في خفض معدل  2012وقد عرض قانون المالية 

. التي ستدعم البرامج القائمة  "مبادرة تأهيل واستيعاب"يتعلق األمر ب و 2016 في أفق سنة %8إلى  البطالة
  . األخد بعين االعتبار بعد النوع في مختلف السياسات القطاعية مع ويتطلب وضع أسس نمو شامل وعادل

ى مكافحة الفقر سواء الثانية سيكون لها أثر إيجابي عل وتجدر اإلشارة إلى أن مختلف برامج الدعامة
اعي بشكل إال أن هذه البرامج ال تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتم. بالنسبة للنساء والرجال في العالم القروي

النهوض أساسا العديد من اإلجراءات من الناحية الميدانية والتي تستهدف بلورة  تتموبالرغم من ذلك، . واضح
  .لقرويةاالجتماعي واالقتصادي بالمرأة ا

وتتوفر المرأة القروية التي تعد من المكونات الهامة في االقتصاد القروي والوطني، على إمكانات هائلة 
وتتمتع بخبرة جيدة في مجال تثمين المنتجات الفالحية . مستدامةالقروية اللتنمية للوضع األسس الالزمة 

وآذا تحسين ظروفها االجتماعية واالقتصادية  وبذلك أصبح إدماجها في برامج التنمية الفالحية،. والطبيعية
 .وتعزيز حقوقها من بين األولويات الوطنية

تندرج المرحلة الثانية من البرنامج المندمج للوحدات من أجل تحسين القدرة التنافسية  ،وفي هذا اإلطار
الوسط بوتنمية دخل النساء ، وهو ما يتماشى مع األولويات الوطنية في مجال تثمين اإلنتاج المحلي نشطةلهذه األ

  .شمال المغربمن  شبه الحضريالقروي و 
وغير  ضعيفة جدا، ال تزال معظم مساهمة المرأة في هذا القطاع البحري وفيما يتعلق بقطاع الصيد

، من قبيل تحويل البحري الصيد المرتبطة بنشاطفي األنشطة  مهمو تضطلع المرأة بدور . معترف بأهميتها
تواجه العديد من المشاآل بما في ذلك عدم وجود المعدات والمرافق، ، لكنها ادة وجمع المحاراألسماك المصط

ووعيا منها بوضعية المرأة بالقطاع وبأهمية دورها، قامت وحدة النوع . يجعل المهمة صعبة وأقل ربحا وهو ما
دف زوجات وبنات البحارة بإنجاز العديد من المشاريع التي تستهالتابعة لقطاع الصيد البحري االجتماعي 

  .2000سنة  ذفي مواقع ساحلية مختلفة من" ادينالبحارة الصي"الصيادين وآذا النساء 
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بخصوص قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال، تطرح الهوة الموجودة بين الرجل والمرأة و
حيث يتوجب  . لوطنيبخصوص ولوج واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عدة إشكاالت على المستوى ا

الصعوبات التي تحد وتمنع  ةواجهمرفع عدة تحديات مرتبطة بالحياة االجتماعية والثقافية، وعلى المرأة 
استعمالها لهذه التكنولوجيا، الشيء الذي يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات قطاعية تأخذ بعين االعتبار بعد 

   .من أجل تقليص الفجوة الرقميةاإلجتماعي النوع 
أولوية وطنية نظرا لمساهمته في خلق الثروات وفرص الشغل، حيث يقدم  ويعتبر قطاع السياحة ذو

مجموعة واسعة من األنشطة المدرة للدخل، ذلك أن اإلستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية أخذت بعين  للنساء
ديد من البرامج واالتفاقيات التي تهدف االعتبار مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خالل تنفيذ الع

إلى تنمية السياحة القروية، مما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، بما في ذلك الظروف 
في نفس الصدد، تساعد السياحة الجبلية والصحراوية في و. المعيشية للمرأة عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل

  . حد من الهجرة التي تمس بشكل رئيسي الشبابتوفيرمناصب شغل جديدة وال
وبشكل عام، تحسنت مشارآة المرأة في إدارة األعمال في السنوات األخيرة، إال أنه يتعين  بذل المزيد 

وهكذا، يقدر عدد سيدات األعمال المغربيات الالئي يمتلكن أو يدرن شرآة . من الجهود لزيادة تحسين مشارآتها
فالمقاوالت المحدثة أوالمسيرة من . من العدد اإلجمالي للمؤسسات %10شرآة، أي 10.000إلى  9.000بحوالي 

والتجارة ) %37(طرف النساء هي أساسا مقاوالت صغرى ومتوسطة صناعية تشتغل في قطاع الخدمات 
  ).%21(والصناعة والنسيج ) 31%(

أوجه التفاوت بين  ثلة فيالمشامل المتم بعض نتواجهسيدات األعمال بعض الزالت ذلك،  بالرغم منو
الحصول على التمويل وضعف في صعوبة  ما يخص خلق المقاولة ومباشرة التدبير، حيث يجدنالجنسين في

عانين من بعض الممارسات االجتماعية آما ي اإلستفادة من التكوين والمعلومات والبنيات التحتية لإلستقبال،
  .والثقافية التمييزية

ل، بتعاون وثيق مع القطاع الخاص، من أجل تبسيط عمل المقاوالت وتشتغل الحكومة بشكل فعا
إصالح (دور المرأة  واالستثمار دون تمييز، خاصة من خالل استمرار تحديث الشق القانوني الذي يهدف إنعاش

وطنية ، وآذا خلق اللجنة ال...)القانون الجنائي،و قانون االنتخاباتمدونة األسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية و
آما ساهم تطوير القروض الصغرى في المغرب من خلق عدة وحدات ... 2009لمناخ األعمال في دجنبر 

مثل برنامج (ومن شأن إعداد استراتيجية خاصة بتنمية المقاولة جد الصغيرة . صغيرة أغلبها من طرف النساء
ع مبادرات إدارة يتشج) احبات المشاريعتطوير قوة المبيعات لصريادة األعمال النسائية وتأييدها وبين النساء و

  .األعمال لدى النساء من خالل تدابير تحفيزية ضريبية ومالية واجتماعية وأخرى للمواآبة
وموازاة مع ذلك، تمنح مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني فرصا أآثر النخراط المرأة في الحياة 

حيث التزمت الحكومة بإنعاش وتطوير االقتصاد االجتماعي . العملية من خالل األنشطة المدرة للدخل والشغل
وتهدف هذه اإلستراتيجية . والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب من خالل خلق وتطوير األنشطة المدرة للدخل

إلى تعزيز وتوحيد التدخل الحكومي في مجال االقتصاد االجتماعي سواء على الصعيد الوطني أوالجهوي 
اد اجتماعي وتضامني فعال ومهيكل قادر على محاربة الفقر والهشاشة والتهميش وتشجيع بروز اقتص

آما ترمي إلى تنمية مجالية مندمجة قائمة على االستغالل العقالني وتثمين الموارد والطاقات المحلية . االجتماعي
  .وتحسين معرفة القطاع واستمرارية خلق مناصب الشغل

حيث تسارعت وتيرة خلق هده  تنظيمية داعمة لولوج سوق الشغل،ج آنماذ التعاونياتارتفع عدد  وقد
الطبقات األآثر (ا أهمية انضمام النساء والخريجين من الشباب في السنوات األخيرة، ويعكس هذ التعاونيات

ا فحسب بل أيضا آميمما مكن من تحقيق تقدم ليس  .إلى هذه األشكال التنظيمية) تضررا من البطالة والتهميش
في الواقع، ما يقرب من نصف و. في القطاع التعاوني ةاألآثر مشارآ حسب الوسط، النساء القرويات. انوعي
  .الوسط القروي المنخرطات في التعاونيات يقمن في النساء

لتلقي تدرايب محو ) من الرجال والنساء والشباب(بيئة مواتية ألعضائها  آما تمثل هذه التعاونيات
برنامج "التدابير لصالح مقاوالت القطاع منها إطالق اد سلسلة من ولهذه الغاية، تم إتخ .الخ... ييراألمية، التس

  .ة التعاونيات حديثة العهدواآبالذي يهدف إلى م 2011سنة " رافقةم
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الحكومة بشراآة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني،  ة من طرفتعددالموعلى الرغم من التدخالت 
في العمل يدل على ) أنثى/ذآر(وهكذا، فإن تطور معدل التكافؤ  .سوق الشغلعيفا في تظل المرأة ممثلة تمثيال ض

وفي المجال الحضري،  .في شغل منصب عمل) %22,9(أآثر ثالث مرات من النساء ) %68(أن الرجال 
  .ا المعدل بشكل غير متكافئ مقارنة مع الوسط القرويذتضاعف ه

النشاط عند اإلناث أآثر منه من ألساس إلى ضعف نسبة باالفرق في المساواة بين الجنسين  ويعزى
، وهو واحد من أدنى المستويات في 2011سنة  %25,5 هذه النسبة تجاوزتلم  ، حيثمعوقات الولوج إلى الشغل

وباإلضافة إلى ذلك، ال بد من تسليط الضوء على حقيقة أن النساء يعملن . منطقة شمال إفريقيا و الشرق األوسط
القوي في  خالل وجودهنلك من ، آما يتضح ذاألجر ة غير مستقرة ومنخفضةتسم إلى حد آبير بحالفي أنشطة ت

  .للرجال %16,4مقابل فقط  2011 سنة %50,3 بنسبة" ال المزارع وصيد األسماك العمال وعم"فئة 
الشؤون  وباإلضافة إلى ذلك، يعد ضعف تمثيل المرأة في قنوات المعلومات والهيئات المشرفة على إدارة

  .االقتصادية عائقا للمشارآة الكاملة للمرأة في التنمية االقتصادية للبالد
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II .الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية  
يشمل هذا المحور مجموعة من القطاعات الوزارية التي تعمل على إرساء المؤسسات من أجل المساواة 

مة وتضم هذه القطاعات وزارة العـدل والمندوبية العا. والسياسيةبين الجنسين والولوج المنصف للحقوق المدنية 
 امنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضإلدارة العامة للجماعات المحلية واإلدارة السجون وإعادة اإلدماج و

ة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزار ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة
  .االتصال

  والحريات  وزارة العـدل. 1
في الوقت الذي عرفت فيه حقوق المرأة تقدما ملموسا من حيث القوانين التي تؤطرها، فإن تطبيق هذه 

دولة تضمن المساواة بين النساء والرجال،  139فإذا آانت دساتير . القوانين ال زال يواجه العديد من اإلآراهات
ووعيا . باإلضافة إلى صعوبة تطبيقها، يحد من تأثيرها على الحياة اليومية للنساء ،فإن وضع قوانين غير مالئمة

منها بهذه التحديات، تواصل وزارة العدل والحريات بذل المزيد من الجهود بهدف مالءمة التشريعات الوطنية 
أن تتعزز بتوصيات مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان خصوصا حقوق المرأة، وهي الجهود التي من المنتظر 

  .2012الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح العدالة التي أحدثت خالل سنة 

  المرجعي لحقوق اإلنسان جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار. 1.1
  جذاذة تقديمية. 1.1.1

ناء تهدف التدابير التي تتخذها وزارة العدل والحريات أساسا إلى تعزيز دور العدالة آأداة فعالة لب
تناط بوزارة العدل والحريات مهمة أساسية تتمثل في و .الديمقراطية، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية

إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة وفقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
، والسهر على احترام وتطوير حقوق اإلنسان ووضع .)..المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، مدونة األسرة(

 .للعدالة اجيد ااإلستراتيجيات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، وذلك بما يكفل حسن سير عمل المحاآم وتصريف
  .آما تساهم الوزارة في إعداد سياسة الحكومة فيما يخص حماية الحريات

% 50من بينهم  ، موظف 14.323موظفي وزارة العدل والحريات ولتنفيذ المهام الموآلة إليها، بلغ عدد 
من مجموع السادة القضاة % 22,1وبالنسبة لفئة القضاة، تمثل النساء . 2010سنة % 48من النساء مقابل 

  ).1أنظر الملحق رقم ( وقاضية قاضي 4.050البالغ  بوزارة العدل والحريات
  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان . 2.1.1

ت وزارة العدل والحريات إلى عدد من االتفاقيات الدولية والوطنية التي تهتم بمجال العدالة انضم
آما . آعنصر أساسي لضمان حقوق اإلنسان والتي يشكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان رآيزتها األساسية

اقية حقوق الطفل، واالتفاقية انضمت التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو الالإنسانية، واتف
  .الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وآذا اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

آإطار مرجعي للسياسات المتبعة وتعمل  للتنمية أللفيةاآما اعتمدت وزارة العدل والحريات األهداف 
  .ارتباطا بتحسين أدائها للمهام المنوطة بهاجاهدة من أجل تحقيق هذه األهداف وذلك 

وعلى الصعيد الوطني، جاء اإلصالح الدستوري لتعزيز اإلنجازات التي تحققت في مجال حقوق 
  ).2أنظر الملحق رقم . (اإلنسان، وتأسيس نظام قضائي عادل

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.1
  وضع سياسات واستراتيجيات قطاعية. 1.2.1

التزمت وزارة العدل والحريات بمواصلة جهودها الرامية إلى تسريع إصالح قطاع العدل وضمان 
 :فعاليته من خالل التدابير التالية
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  إطالق ورش اإلصالح الشامل والعميق للعدالة
د الذي دعم استقاللية السلطة القضائية، لقد تعزز إصالح قطاع العدل بمقتضيات الدستور المغربي الجدي

وتعد هذه الهيئة إطارا . آما تبلور هذا اإلصالح بإحداث الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة
فهي مدعوة إلدارة حوار وطني يفضي إلى عقد مناظرة . مؤسساتيا للتفكير حول القضايا المتعلقة بقطاع العدل

ومن المنتظر أن يسفر هذا اإلصالح عن تدعيم استقاللية . ثاق يرتكز عليه إصالح قطاع العدلوطنية وإصدار مي
  .القضاء وتأهيل الموارد البشرية وتسهيل الوصول إلى العدالة وتحديث اإلدارة القضائية

آما سيهم اإلصالح مراجعة وضعية القضاة لتعزيز مهنيتهم ونزاهتهم وتجردهم خصوصا عبر مراجعة 
  .ون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةالقان

  "تقريب المؤسسة من المواطنين: عدالة القرب"برنامج 
، ويرمي هذا 2012تجسد هذا البرنامج بدخول القانون المتعلق بمحاآم القرب حيز التنفيذ في مارس 

إطار قانوني لحل القانون إلى تسهيل الولوج للعدالة والحصول على المعلومات القانونية والقضائية مع وضع 
ويمكن هذا القانون من إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاآم . وتسهيل مساطر تنفيذ األحكام" البسيطة"القضايا 

وهكذا، بدأ . واعتماد مسطرة سهلة" البسيطة"االبتدائية وبمراآز القضاة المقيمين تتكلف بالنظر في القضايا 
  .2012ية خالل مارس محكمة للقرب بالمحاآم االبتدائ 224العمل ب

  مواآبة االستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء
  :حققت وزارة العدل والحريات تقدما ملموسا على مستوى محاربة العنف، ونذآر في هذا اإلطار 

آراهات آراهات التي تعيق تجريم أعمال العنف وخصوصا اإللعديد من ورشات العمل لمناقشة اإلتنظيم ا •
من السادة القضاة  1000وفي هذا اإلطار، تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة . ة والثقافية للمجتمع المغربياالجتماعي

 .مساعدة اجتماعية 88عون قضائي و 170و
إحداث خاليا مسؤولة عن النساء ضحايا العنف ورعاية األطفال تقدم لهم المساعدة القانونية والمواآبة وآذا  •

خلية الستقبال النساء ضحايا  21وتتوفر وزارة العدل والحريات حاليا على . ن العنفالتدخل السريع لحمايتهم م
 .خلية بالمحاآم االبتدائية 65العنف على مستوى محاآم االستئناف و

. تعزيز التكامل بين صالحيات وقدرات الفاعلين األساسيين في مجال محاربة العنف ضد المرأة ورعاية األطفال •
مل وزارة العدل والحريات على تزويد نظام المعلومات الخاص بالعنف ضد النساء بالبيانات وفي هذا اإلطار، تع

لتنمية االجتماعية واألسرة االالزمة، ويجمع هذا النظام البيانات التي تتوفر عليها أربع قطاعات هي وزارة 
  .والتضامن ووزارة الصحة واإلدارة العامة لألمن الوطني والدرك الملكي

النوع االجتماعي " : دعم تطبيق مدونة األسرة من خالل تسهيل ولوج النساء إلى أقسام القضاء"برنامج  
  والحكامة الديمقراطية

من قبل " برنامج دعم تطبيق مدونة األسرة من خالل تسهيل ولوج النساء إلى أقسام القضاء"تم وضع   
ويهدف . تضامن وبرنامج األمم المتحدة للمرأةوزارة العدل وبتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية واألسرة وال

هذا البرنامج إلى تعزيز الحكامة في قطاع العدل، وإدماج بعد النوع االجتماعي من أجل تسهيل ولوج المتقاضين 
آما يهدف البرنامج إلى تحسين حكامة قضاء األسرة واإلشراف على تنفيذ . للعدالة، والتنفيذ الفعال لمدونة األسرة

 :سرة على المستوى المرآزي والمحلي وذلك من خالل مدونة األ

تطوير بنية إستراتيجية للشراآة والتواصل بين وزارة العدل والحريات ووزارة التنمية االجتماعية واألسرة  •
والتضامن، ومختلف الفاعلين الحكوميين من أجل تطبيق مدونة األسرة، وتحسين فرص ولوج المرأة إلى خدمات 

  .سرةأقسام قضاء األ
تطوير مؤشرات نجاعة تراعي بعد النوع االجتماعي لتقييم درجة رضا المتقاضين عن خدمات أقسام قضاء  •

  .األسرة
تطوير وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن لقاعدة معطيات وإعداد دراسات متعلقة بتطبيق مدونة  •

  . األسرة
لحكومية لخلق دينامية وتعبئة مشترآة بين القطاعات على تسهيل الشراآة مع الجهات المحلية والمنظمات غير ا •

 .المستوى المحلي
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وتطوير ...) مدة انتظار المتقاضين(تطوير أنظمة إلنتاج المعلومات القضائية المتعلقة بتطبيق مدونة األسرة  •
 .استراتيجيات لنشر هذه المعطيات

مات العدل وآل األسئلة المرتبطة بمدونة األسرة إنجاز دراسات وبحوث آمية وآيفية متعلقة بولوج النساء إلى خد •
 .على المستوى المحلي

  تفعيل صندوق التكافل األسري
الذي يحدد شروط ومساطر االستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي   101- 41بعد نشر القانون رقم 

ويحدد هذا . 2011ة سنة ، تم نشر مرسوم تنفيذ هذا الصندوق بالجريدة الرسمي2010بالجريدة الرسمية سنة 
درهم آمبلغ شهري يجب منحه لكل مستفيد على أن ال يتعدى مجموع المبالغ المالية لألسرة  350المرسوم قيمة 

وقد تم نشر القرار المشترك بين وزير العدل والحريات ووزير االقتصاد والمالية . درهم شهريا 1050الواحدة 
صندوق التكافل "مة بين الدولة وصندوق اإليداع والتدبير لتسييرعمليات المتعلق بالمصادقة على االتفاقية المبر

  .2012أبريل  30 بتاريخبالجريدة الرسمية " العائلي
ي لعمليات اتوحسب هذه االتفاقية، يتكلف صندوق اإليداع والتدبير بالتسيير اإلداري والمالي والمحاسب

رأة المطلقة المعوزة واألطفال المستفيدين من دعم الصندوق الصندوق، باإلضافة إلى تقديم المساعدة المالية للم
مليون درهم، في إيجاد  160وينتظر أن يساهم الصندوق، الذي خصصت له . وذلك بعد انحالل ميثاق الزوجية

حلول ناجعة إلشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه 
  .أو عدم العثور عليه وذلك لفائدة الفئات المعنية بعد انحالل ميثاق الزوجية

    إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.2.1
  حصة نفقات العدل في الميزانية العامة للدولة

دون ( 2012مليار درهم برسم سنة  3,446ما مقداره  2تناهز النفقات العامة لوزارة العدل والحريات
  ).اب ميزانيات صندوق دعم المحاآم وصندوق التكافل العائلياحتس

من الميزانية العامة للوزارة، في حين بلغت % 90,6مليار درهم وتمثل  3,122وتبلغ نفقات التسيير 
خالل سنة % 18من الميزانية العامة للوزارة مقابل % 9,4مليون درهم وهو ما ال يتجاوز  324نفقات االستثمار 

تجهيز المحاآم االبتدائية (صصت ميزانية االستثمار على الخصوص لتقوية البنيات التحتية وقد خ. 2011
  ...).ومحاآم االستئناف وإدخال التقنيات اإلعالمية للمحاآم

إال أنه يجب أن نسجل التراجع المتواصل للميزانية المخصصة لقسم قضاء األسرة بالمحاآم االبتدائية 
مليون درهم سنة  32و 2011مليون درهم سنة  16مليون درهم مقابل  14,5حوالي  2012حيث بلغت سنة 

2010.  
  )بمليون درهم( قسم قضاء األسرة بالمحاآم االبتدائيةلبرنامج دعم  ميزانية المخصصةال

  
  وزارة االقتصاد والمالية : المصدر 

 
                                                 

تحت اسم صندوق التكافل التي نصت على إحداث حساب خصوصي  2011المالية لسنة المكررة من قانون  16المادة  تفعيال لمقتضياتتم إحداث صندوق التكافل العائلي  1
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 تحليل مؤشرات األهداف الرقمية
 44زارة العدل والحريات من إحصاء ما يقارب الخاص بو 2012مكن فحص مؤشرات األهداف لسنة   

ويعرض الجدول التالي أهم هذه . لميزانية االستثمارالباقي منها لميزانية التسيير و 40مؤشرا خصصت 
  ).3الملحقأنظر (المؤشرات 

فعلى مستوى ميزانية التسيير نسجل عدم انسجام المشاريع المدرجة بلوائح الميزانية مع المؤشرات 
  .لتي من المفترض أن تمكن من ضمان عملية تتبع وتقييم هذه المشاريعالمرقمة ا

وبالنسبة لمؤشرات األهداف الخاصة بميزانية االستثمار، يجب أن يتم إغناؤها بمؤشرات تمكن من قياس 
آما يجب وضع مؤشرات أهداف جهوية . درجة بلوغ األهداف المتوخاة من آل برنامج أو مشروع بالوزارة

  .النسجام مع التقسيم المعتمد في لوائح الميزانيةبهدف ضمان ا
وبالنظر للبرامج والتدابير المتخذة من طرف وزارة العدل والحريات وحسب المعطيات المتوفرة لديها، 

  :يمكن اعتماد المؤشرات التالية لقياس أفضل لمدى تأثير النوع االجتماعي على البرامج المطبقة

ة رضا المتقاضين، حسب مقاربة النوع االجتماعي، على الخدمات المقدمة مؤشرات مرقمة تمكن من قياس درج •
 .من قبل أقسام قضاء األسرة

 .عدد الخاليا المكلفة برعاية النساء واألطفال في المحاآم •
معدل إنجاز مختلف األهداف اإلستراتيجية المتعلقة ببرنامج إحداث الخاليا المكلفة برعاية النساء واألطفال في  •

 .المحاآم
 .معدل إنجاز التدابير التي أعطيت انطالقتها في إطار مشروع دعم قضاء األسرة حسب الجهات النموذجية •
عدد المستفيدين، المبالغ الممنوحة (مؤشرات مرقمة تعكس بلوغ األهداف المنتظرة من صندوق التكافل العائلي  •

 ...).لكل عائلة،
ف تسلط الضوء على آثار ، يجب اعتماد مؤشرات أهداوفيما يتعلق بالسلطة القضائية، وعلى سبيل المثال

  .ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، خاصة على مستوى مدونة األسرة والمدونة الجنائية التشريعات
  تحليل النتائج . 3.1

تمخضت الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل والحريات لتعزيز فعالية النظام القضائي عن إنجاز تقدم 
  :جال تنفيذ األحكام بمختلف محاآم المملكةمهم في م

 .2010سنة % 81,4بلغ معدل تنفيذ األحكام  •
سنة % 48,17إلى  2007سنة % 46,53انتقل معدل تنفيذ األحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام من  •

 .2010سنة % 50,62و 2009سنة % 51,09و 2008
لصادرة عن وزارة العدل والحريات إلى استقرار وفي مجال احترام حقوق المرأة، تشير آخر األرقام ا

من مجموع عقود الزواج المسجلة سنة % 0,32معدل تعدد الزوجات، والذي يبقى جد ضعيف، حيث انتقل من 
طلب سنة  1890وبالنسبة لطلبات التعدد المقبولة من قبل المحاآم، فقد بلغت . 2011سنة % 0,34إلى  2010
  .مجموع الطلبات المقدمة من% 33,62، وهو ما يمثل 2011

وبالنسبة لقضايا العنف ضد النساء، تدل اإلحصائيات الصادرة عن مجموع محاآم المملكة على انخفاض 
 . 2011حالة سنة  15.573إلى  2010حالة سنة  17.842منتقلة من % 12,72هذه القضايا بحوالي 

  

  اإلدارة العامة للجماعات المحلية. 2
 

المحلي  يساهم في الولوج العادل للخدمات المحلية، وبالتالي يقلل  تسييرفي ال إن تعزيزمشارآة المرأة
 .من الفوارق القائمة بين الجنسين في التمتع بالحقوق األساسية، ال سيما في الوسط القروي
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   جذاذة تقديمية للمديرية العامة للجماعات المحلية واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 1.2
  تقديميةجذاذة . 1.1.2

ل مهام المديرية العامة للجماعات المحلية في إعداد القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار تمثت
حيث  تواآب الجماعات المحلية وتتدخل في . صالحياته اتجاه الجماعات المحلية وضمان رصد ومراقبة التنفيذ

  . جميع اإلصالحات الهادفة إلى تحديث اإلدارة المحلية
وفي تحسين تدبير المرافق  3تل أهم منجزات المديرية العامة للجماعات المحلية في التأهيل الحضريوتثم

والحد من الفوارق االجتماعية في المناطق القروية وتشجيع األنشطة االجتماعية والثقافية مثل تطوير  4العمومية
  ).1أنضر ملحق(التنمية الوطنية المدارس وتعزيز األنشطة الرياضية في الجماعات المحلية ودعم برامج 

 اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.2
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق في المشارآة في تسيير  21تنص المادة 

الشؤون العامة لبالده، إما مباشرة أوعن طريق ممثلين منتخبين، وأن لكل فرد الحق في الحصول، على قدم 
ويجب أن تتجلى هذه . ، على وظيفة عمومية في بلده وعلى أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومةالمساواة

اإلرادة من خالل انتخابات دورية ونزيهة تضمن حق االقتراع الشامل والمتكافئ بالتصويت السري أوبإجراء 
دولي الخاص بالحقوق ويتعهد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق ال. مكافئ يضمن حرية التصويت

 7-3االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضمان حقوق المرأة وتعزيز تمثيلها في مراآز القرار من خالل المواد 
  .23-6-3و

على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزم 1993وقد صادق المغرب في عام 
ى السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية، وفي جميع مستويات اتخاذ بتحسين التمثيلية السياسية للمرأة على مستو

لفية للتنمية و على سياسي للمرأة يتماشى مع أهداف األوباإلضافة إلى ذلك،  فإن تعزيز التمثيل ال. القرارات
الذي ينص على تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل سياسات وطنية   3الوصول إلى الهدف  :الخصوص

  .راديةإ
آما أآد المغرب التزامه بمبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا، من خالل اتخاذ مجموعة من 

صالح الميثاق الجماعي وقانون االنتخابات وتدبير ، ومنها إ2008ابات الجماعية لسنة اإلجراءات خالل اإلنتخ
الذي عزز تمثيل المرأة ومشارآتها  الجديدآما تكرس هذا االلتزام مع اعتماد الدستور . خاص بالتمييز اإليجابي

  .146و 115و 30في اتخاذ القرار بموجب المواد 

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.2
 مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 1.2.2

  نساء المنتخباتتطوير خطة عمل لل: برنامج الحكامة المحلية
، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بشراآة مع الوآالة 5في إطار برنامج الحكامة المحلية بالمغرب

األمريكية للتنمية الدولية،  بتشخيص تشارآي  لمشارآة المرأة المنتخبة في الحكامة المحلية، وقد تمخض عن هذا 
  .2014منتخبات في أفق تطوير مخطط عمل خاص لدعم النساء ال التشخيص
  :ا المخطط في أربعة إجراءاتذويتمثل ه

 .الترآيز على تكوين المرأة المنتخبة في المجاالت ذات الصلة بالتنمية القيادية في السياسة المحلية: 1إجراء •
. في السياسة المحلية اتتوفير الدعم لشبكة النساء المنتخبات وخلق قنوات اتصال للنساء المشارآ: 2إجراء •

 .بإنشاء أول منتدى للمرأة المنتخبة المحلية بإفريقيا 2011 سنة توتميز

                                                 
 …البنية التحتية وتدبير  األمالك والمعدات على مستوى التدخل 3 
 .المعدات التجارية مثل محطات الحافالت وأسواق السمك 4
 الخصوص، وجه على( للبرنامج االستراتيجية حاورالم جميع في االجتماعي النوع إدماج ضمان في ''برنامج الحكامة المحلية بالمغرب''ل الرئيسية شغاالتتتمثل االن 5

 المجالس في المسؤولية مواقع لواتي يشغلنال وخاصة دعم النساء وآذلك) لخإ... المنتخبة، ةالمحلي ةماالحك في الشباب وإشراك ،المخطط الجماعي للتنمية وتقييم تتبع تطوير،
  .البلدية
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يهدف إلى تثمين الممارسات الجيدة وتبادلها على المستوى الجهوي والوطني والدولي، فيما يخص : 3إجراء •
 .ممارسة المرأة للسياسة المحلية

 .حلية الرشيدةالعمل على التدريب على إدارة الشؤون الجماعية والحكامة الم: 4إجراء •
  النظام المعلوماتي الجماعي المستجيب للّنوع االجتماعي

يعتبر النظام المعلوماتي الجماعي أداة مهمة تساعد الجماعات القروية المنخرطة في مسلسل التخطيط 
  .االستراتيجي التشارآي على تدبير مستقل ومستدام لتنميتها
اختبارا وتقاربا بين  2010مارس  و 2009بين ماي  اوقد أجرت المديرية العامة للجماعات المحلية م

الذي وضعته وزارة   (CBMS)نظام المعلومات الجماعي ونظام المعلومات للتتبع على المستوى المحلي
.  بدعم من طرف صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة) مديرية الدراسات والتوقعات المالية(االقتصاد والمالية 
رب من وضع نظام معلوماتي موحد على المستوى المحلي  يعمل على تلبية متطلبات التنمية وقد مكن هذا التقا

  .المحلية من منظور الّنوع االجتماعي في مختلف المجاالت
حول قاعدة للبيانات مكونة من  امتمحور امعلوماتي اويوفر هذا النظام منهجية لجمع المعلومات وبرنامج

 .ول القيادةالتنمية وجدل لمخططات الجماعيةوا  ثالث وحدات تخص المنوغرافية
 المخطط الجماعي للتنمية

ترسيخ الالمرآزية وتقوية الوضعية  قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بعدة إصالحات تهدف إلى
مخطط وتعتزم وزارة الّداخلية، بالنظر إلى إلزامية إعداد ال. وإعادة تأهيل السياسة المحلية المؤسساتية للجماعة

نة للعدالة االجتماعية والحد من عدم المساواة بين امالجماعي للتنمية، تنفيذ مخّطط هام لالمرآزية تشارآية وض
ويشكل إدماج مقاربة الّنوع االجتماعي خالل إعداد المخّططات الجماعية للتنمية إدراجا ألولويات .الجنسين

إشراك المرأة في تشخيص الدراسات التقنية (لمخّططات وانتظارات الرجال والنساء خالل إعداد وتنفيذ وتتبع ا
 :وذلك من خالل) والتنسيق وتحديد احتياجاتها الخاصة

 .ضمان المشارآة الفّعالة للمرأة في جميع مراحل عملية التخطيط •
 .ضمان إدماج االحتياجات والمصالح المختلفة للمرأة والرجل في تحديد الرؤية واألهداف والمؤشرات •
 .تطوير وتحسين الوسائل الّالزمة إلدماج مقاربة الّنوع االجتماعياستعمال و •
 .االعتراف بمكانة ودور المرأة في المجتمع •
 .اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال التهميش أوالتقييد للنساء في ممارسة حقوقهّن آمواطنات •
 .لمرأة والرجلالمساهمة في الحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين ا •

من تكوين يهدف ) منهم نساء %23(للتنمية المحلية على المستوى اإلقليمي  اإطار 95وقد استفاد حوالي    
 بعد النوع إلى مرافقة الجماعات خالل إعدادها للمخطط الجماعي للتنمية الخاص بها والذي يأخذ بعين االعتبار

 .التقييمومدى مراعاة إدماجه خالل عملية التخطيط والرصد و
 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص

أن المديرية العامة للجماعات المحلية شرعت في إنشاء نظام داخلي إلى تجدر األشارة في هذا اإلطار، 
  .وتسريع تنفيذها 6لفائدة الجماعات يهدف الى توجيهها و مساعدتها في تأسيس لجان المساواة وتكافؤ الفرص

    اإلنجازات. 2.2.2
  يرية العامة للجماعات المحلية الجماعات خالل إعداد المخطط الجماعي للتنميةمواآبة المد

ساهمت المديرية العامة للجماعات المحلية فى ترسيخ التخطيط االستراتيجي التشارآي في الجماعات من 
 ومكن هذا الدعم من خلق دينامية على المستوى المحلي بقيادة الجماعة. خالل المخطط الجماعي للتنمية

وبمشارآة مختلف الفاعلين المحليين بهدف تعزيز المكانة المؤسساتية للمديرية العامة للجماعات المحلية وتقوية 
  .دورها في التنمية المحلية

                                                 
وتكافؤ من الميثاق الجماعي وخّول لها الحق في اقتراح وتنوير المجلس البلدي في القضايا المتعلقة باإلنصاف  14بموجب المادة  أّسست هذه اللجنة  6

  .لمدني المقترحة من طرف رئيس المجلسوتتكّون اللجنة من أعضاء الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع ا. الفرص
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وقد طورت المديرية العامة للجماعات المحلية مجموعة من الخدمات، شكلت موضوع عدة اجتماعات 
محليين حول أهمية التخطيط االستراتيجي التشارآي الذي يعتبر ومشاورات جهوية ومكنت من توعية الفاعلين ال

وتطلبت . مكونا رئيسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعززمفاهيم المشارآة والشراآة والتعاقد وتقوية القدرات
للجماعات  مليون درهم آمساهمة للمديرية العامة 235,8مليون درهم منها  563,7هذه المبادرة غالفا ماليا قدره 

-وحصلت جهات تازة. من مجموع الجماعات% 44,7جماعة من هذا الدعم، أي  686وقد استفادت  .المحلية
من برامج الدعم، بينما لم تنل جهات % 50الحوز وجهة الشرق على -تانسيفت -تاونات ومراآش-الحسيمة
راء والدار البيضاء الكبرى الساقية الحم-بوجدور-لڭويرة والعيون-زعير ووادي الذهب-زمور-سال-الرباط
  %.3عبدة  سوى -ودآالة

 النظام المعلوماتي الجماعي 
تم تصميم واختبار نسخة جديدة من النظام المعلوماتي الجماعي المدمج لمقاربة الّنوع في مرحلة أولى 

 .جماعات من عمالة ورززات م زاآورة ثم في مرحلة ثانية بخمسبجماعة أيت أوالل بإقلي
جماعات (جماعة من الجهة الشرقية  106على ) V3.5gنسخة (نظام المعلوماتي الجماعي لاوتم توزيع 

إذ استخدم هذا االختبار إلعداد منوغرافية ) نسمة 35.000سكانها عدد قروية وجماعات حضرية ال يفوق 
  .جماعية وإنجاز مرحلة التشخيص وسيتم استخدامه أيضا لهيكلة وإعداد المخطط الجماعي للتنمية

  تحليل الميزانية حسب الّنوع االجتماعي  
. تعتبرالميزانية المحلية وثيقة تبرز المداخيل والنفقات العمومية المتوقعة والمخولة للجماعة المحلية

 .ويخضع تنفيذ الميزانية المحلية إلى عدد من العمليات الالزمة لتفعيل المداخيل والنفقات
مليار درهم  22,9ات الضريبة على القيمة المضافة نحوالجماعات المحلية من عائدتصل اعتمادات و

  .2011مليار درهم سنة  20,1مقابل  2012قانون المالية سنة  حسب

  تحليل أهم مؤشرات النتائج . 3.2
 مؤشرات التنمية البشرية. 1.3.2 

اة من باإلضافة إلى تقييم مؤشرات الفقر وعدم المساو 2004مكنت معطيات اإلحصاء العام للسكان لسنة 
تحديد المؤشر الجماعي للتنمية البشرية  لكل الجماعات والمؤشرالجماعي للتنمية االجتماعية لفائدة الجماعات 

بالنسبة % 100بالنسبة للجماعات المعوزة و %0وتتراوح القيم التي يتخذها هذان المؤشران ما بين  .القروية
 .للجماعات المستفيدة من وضع مثالي

، أي أنها تعاني %52 من جماعة لها نسبة أقل 627الجماعي للتنمية البشرية أن  وبينت دراسة المؤشر
 203 في % 67مقارنة مع الوضعية المثالية للتنمية البشرية، وتتجاوز قيمة هذا المؤشر % 48من تأخر بنسبة 

-ة سوسوجه) بلدية 149(الحوز -تانسيفت-جماعة األآثر تطورا، وتترآزالجماعات المعوزة في جهة مراآش
 47(وجهة الشرق ) بلدية 50(عبدة -وجهة دآالة) بلدية 55(تفياللت -وجهة مكناس) بلدية 98(درعة -ماسة
 ).بلدية

وبخصوص المؤشر الجماعي للتنمية االجتماعية للجماعات القروية، فقد بينت النتائج أن قيمة مؤشر 
جماعة  646في  %52و% 23، وينحصر بين %23يقل عن  1.298جماعة قروية من بين  220

 66(الحوز- تانسيفت-وتقع الجماعات األآثر تضررًا في جهة مراآش. جماعة 176سوى في % 70واليتجاوز
 20(تطوان -وجهة طنجة) بلدية 29(تونات -الحسيمة-وجهة تازة) بلدية 32(درعة -ماسة-وجهة سوس) بلدية
  ).بلدية 16(وجهة الشرق ) بلدية

 مؤشرات اإلنصاف والمساواة. 2.3.2
انطلق مسلسل ترسيخ مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في المغرب بإصالح قانون االنتخابات 

 صيص حصة للنساء في مراآز القراروفي هذا اإلطار، يعتبر تخ. القائم على الديموقراطية والحكامة المحلية
لفائدة تمثيلية المرأة باإلدارة السياسي من أهم المكتسبات، حيث تعتبر مسألة الحصص من التدابير اإليجابية 

 .المحلية
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عدد الناخبات بالمجالس  زيادة، ساهم إصالح قانون اإلنتخابات في 2009يونيو 12وخالل إنتخابات 
، وبالتالي ارتفعت ثمتيلية النساء 2003سنة  127مقابل ) ترشيح نسوي 20.458( 3.424الجماعية إلى 

من % 71األخيرة، وبالنظر إلى المستوى الدراسي، نجد أن في االنتخابات %12إلى  2003سنة % 0,56من
% 46وباإلضافة إلى ذلك، . لدى الرجال% 52الناخبات في الجماعات لهن مستوى دراسي ثانوي أوعالي مقابل 

في  10رئيسة جماعة منها  إمرأة 12وقد تم انتخاب . سنة 35من الناخبات في الجماعات ال يتعدى سنهن 
 .الجماعات القروية

ويعتبر إصالح الميثاق الجماعي خطوة مهمة في ميدان العدالة والمساواة بما في ذلك تطوير مخطط 
في التطرق " لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"آما ساهم تأسيس . جماعي للتنمية المحلية المراعي للنوع االجتماعي

 .حتياجات النساء والفقراءبشكل أفضل إل
 

  سرة والتنمية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واأل. 3
 

بتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل  وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية التزمت
حيث تتماشى مع أحكام  2016إلى  2012وتمتد هذه الخطة من ." إآرام" وضع خطة حكومية للمساواة تسمى

 .المرأة المغربية مع التزام المغرب باالتفاقيات الدولية ى تمكينعلالدستور الجديد والتوجيهات الملكية التي تشجع 

 للوزارة ولإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان جذاذة تقديمية. 1.3
 جذاذة تقديمية. 1.1.3

تلعب وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، من خالل مهامها، دورا رئيسيا في تعزيز 
ويتكلف هذا القطاع بإعداد وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز وضعية . يزة أساسية للتنميةدور األسرة باعتبارها رآ

المرأة، ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية، ومشارآتها الكاملة في التنمية ووضع تصور لسياسة التنمية 
ية لتحسين الوضعية االجتماعية وإعداد وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الفقر واإلقصاء وآذا إعداد وتنفيذ إستراتيج

 .االجتماعية لألطفال واتخاذ إجراءات لحمايتهم من اآلفات االجتماعية التي تعيق اندماجهم وتهدد استقرارهم
  231 ومن حيث الموارد البشرية، تتوفر وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على

 ).1انظر الملحق ( %5,51نسبة  المرأة منهم تمثل ،اموظف
  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.3

تندرج إستراتيجية الحكومة المتعلقة باألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ضمن االلتزامات 
وفي  .من أجل االحترام الكامل لجميع مبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا الدولية التي تعهدت بها بالدنا
ى عدة اتفاقيات دولية لتعزيز حقوق األطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة هذا اإلطار، صادق المغرب عل

 ).2انظر الملحق ( وعمل على مالءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ األساسية للقانون الدولي

 النوع االجتماعي بعدالجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي . 2.3
  الستراتيجيات القطاعيةوضع السياسات وا 1.2.3

 المخطط الحكومي ساسوتخص باألوضعت الوزارة عدة استراتيجيات بهدف إنجاز المهام المناطة بها، 
  .والخطة الوطنية لإلعاقة )المرحلة الثانية(لوطني للطفولة في أفق المناصفة والمخطط ا للمساواة بين الجنسين
  )2016- 2012(لمناصفة في أفق ا للمساواة بين الجنسين المخطط الحكومي

 الذي ينص على مقتضيات الدستور الجديد) 2016-2012(للمساواة بين الجنسين  تستند الخطة الحكومية
وعلى التوجيهات الملكية في مجال النهوض  على المساواة في الحقوق والمسؤوليات واإلمكانيات والفرص،

قيات الدولية، وخاصة االتفاقية الدولية للقضاء على مضامين االتفا بالمرأة وآذا التزام المغرب من أجل تطبيق
 .جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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تطوير السياسات والبرامج القطاعية التي  تهدف هذه الخطة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خاللو
للوصول إلى مواقع تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز الحماية القانونية للمرأة وتعزيز قدراتها 

  :وترتكز الخطة على. المسؤولية
 .المساواة في الحقوق والواجبات واإلمكانيات والفرص وفقا للدستور الجديد• 
  .العام أو الخاص االعتراف بقيمة مساهمات النساء والرجال، سواء في المجال• 
 .لكال الجنسين االعتراف بممارسة المواطنة الكاملة •

 :، وهيحاورعلى ثمانية م ومية للمساواة في أفق المناصفةوتشتمل الخطة الحك
 .مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة• 
 .تأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس اإلنصاف والمساواة• 
 .الصحيةتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات •  
 .األساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات تطوير البنيات التحتية•  
 .مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء•  
 .الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار اإلداري والسياسي•  
 .تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل•  
 .التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء•  

مليون  497ب تحاد األوروبي تقدرمن منحة اإلاد المخطط الحكومي للمساواة ومن حيث التمويل، استف
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير ". برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال"في إطاروذلك درهم، 

لنساء ة لنونيالسياسات والبرامج القطاعية التي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، مع ضمان الحماية القا
  .والولوج إلى مناصب اتخاذ القرار

  اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
تقوم على ثالثة  وطنية  لمكافحة العنف ضد المرأة والتي إستراتيجية 2002الوزارة منذ سنة  وضعت

من الممارسات " مكينت" آما يعتبر برنامج .الجانب القانوني والجانب المؤسساتي والجانب التوعوي: محاور
  .التعاون اإلسباني وآالةواألمم المتحدة و الجيدة، وهو برنامج جاء آثمرة تعاون بين الحكومة

 "تمكين" برنامج
في إطار النتيجة األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في المغرب  الذي تشرف عليه" تمكين"يندرج برنامج 

تائج ملموسة حول المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء ن"، المتعلقة بتحقيق 2011-2007 للفترة )د(
حماية إلى ويهدف البرنامج ". والفتيات والمشارآة في الحياة العامة والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ملية ع ويعتمد على .)الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي واالقتصادي(النساء والفتيات من جميع أشكال العنف 
  .التخطيط والبرمجة ووضع ميزانية تراعي مقاربة النوع االجتماعي وتعزيز ثقافة المساواة

  :وهكذا مكن هذا البرنامج من". 2012في حدود ماي " بإجراء تقييم شامل للبرنامج 2012وتميزت سنة 
  ؛)مية للتخطيطمن إعداد المندوبية السا( إنجاز البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء • 
إنشاء نظام معلوماتي مؤسساتي للعنف القائم على النوع على المستويين المرآزي واإلقليمي وذلك من خالل • 

 ؛)التنمية االجتماعية والصحة والعدل والحريات، والدرك الملكي واألمن الوطني(مرآزة البيانات لخمسة أقسام 
 رك الملكي ووزارة العدل والصحة؛شخصا من األمن الوطني والد 176تعزيز قدرات • 
انشأت من مدينة  42خلية  تشتغل في  145إنشاء خاليا مكافحة العنف ضد المرأة وذلك بإحداث أآثر من • 

خلية مستقرة بالمحاآم  85ستئناف وال للنساء ضحايا العنف بمحاآم اإلخلية استقب 21واألمن الوطني  طرف
 .واألطفال ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية والمراآز الصحيةخلية استقبال للنساء  75االبتدائية، و

 لالستماع والمساعدة القانونية؛ امرآز 60 تعزيز مراآز االستماع الوطنية ودعم• 
  .2011و 2010من النساء ضحايا العنف على التوالي خالل سنتي  2300و 1300تقديم الدعم لحوالي  •
  



24 
 

  مخطط العمل الوطني للطفولة
ارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بهدف الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال وضعت وز

تم إعدادها بتشاور مع القطاعات  ، والتي)2015-2006(حقوق األطفال، خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة 
ور هذه الخطة حول المواضيع وتتمح. الحكومية والمجتمع المدني وبرلمان الطفل والمجالس الجماعية لألطفال

  :التالية
 استراتيجيات وبرامج لضمان حماية أفضل لألطفال؛ إعداد• 
 تنسيق تدخالت مختلف الشرآاء المعنيين بتعزيز حقوق الطفل؛• 
 إنشاء بنيات القرب الخاصة بحماية الطفل؛• 
 دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال؛• 
 ظمة المتعلقة بالطفل؛مراجعة ومالءمة التشريعات واألن• 
 إجراء الدراسات والبحوث؛• 
 .تنظيم حمالت توعية لمكافحة مختلف أشكال االستغالل والعنف ضد األطفال• 

وقد نظمت هذه . تنظيم المؤتمر الوطني الرابع عشر لحقوق الطفل 2012فقد شهدت سنة  ،ولإلشارة
التي  مية إلى تطوير حلول جديدة للتحديات الجديدةالتزام الجهات الفاعلة وتنسيق جهودها الرا لتجديدالدورة 

مغرب "أهداف األلفية للتنمية والوصول إلى لتسريع وتيرة اإلصالحات لتحقيق أقرها الدستور الجديد، وآذلك 
وتميز المؤتمر بتوقيع ثالث اتفاقيات شراآة لتعزيز حقوق األطفال وتحسين . 2015بحلول سنة " جدير بأطفاله
  .ظروف عيشهم

  إلستراتيجية الوطنية للوقاية من اإلعاقةا
اإلستراتيجية  وضعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية إضافة إلى مواصلة تنفيذ

إستراتيجية وطنية للوقاية من  وتحسين المساعدة التي تقدم إليهم،لألشخاص المعاقين المندمجة  الوطنية للتنمية
 اإلمكانيات وضمان تضافر جهود مختلف وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى توحيد. 2015-2009للفترة اإلعاقة 

وضمان  2015بحلول سنة  %20آما تهدف إلى تخفيض معدل اإلعاقة في المغرب بأزيد من . الشرآاء المعنيين
 وتعزيز تأهيل مختلف أنواع اإلعاقةتكامل وتماسك البرامج القطاعية وتحسين عمل الحكومة للوقاية من 

  .األشخاص المعاقين
  إعداد الميزانية ووضع مؤشرات النجاعة. 2.2.3

مليون درهم سنة  637,2 التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بلغت النفقات اإلجمالية لوزارة
  .من الميزانية العامة للوزارة %28وتمثل نفقات االستثمار  2012
  المبلغ   البرنامج  المجال

  )مليون درهم(
  نسبة في ميزانية االستثمارال

رأة
الم

  

  %2,3  4,1  برنامج دعم إنشاء وتعزيز آليات وهياآل لفائدة المرأة

  %2,15  3,85  برنامج محاربة العنف تجاه النساء

 %1 1,76  برنامج تنسيق السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 %0,6 1,1  والقراربرنامج تعزيز ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية 

 %0,4 0,64  برنامج مكافحة األفكار النمطية ونشر ثقافة المساواة

ولة
طف
ال

  

  %3,6  6,3  برنامج إحداث وحدات لحماية الطفولة وتعبئة الحكامة المجالية

 %1,3 2,4  برنامج تعزيز حقوق الطفل والتنسيق بين القطاعات على الصعيد الوطني
 

األ
ص 

خا
ش

قو
معا
ال

  ن

المساهمة في تحسين فرص الولوج إلى المعلومات، والتكوين والعمل برنامج 
  %4,7  13,2  للمعاقين

 %3,5  6,2  برنامج دعم إنشاء مراآز للمعاقين

 %2,3 4,01  برنامج المساهمة في تعزيز الصحة البدنية والعقلية لألشخاص المعاقين

 %1,8 3,11  برنامج المهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

اإلمكانيات الجسدية لألشخاص المعاقين للتمكن من الوصول  تحسين برنامج
 %0,3 0,45  واالتصاالت النقل إلى وسائل
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  النوع االجتماعي بعد  مؤشرات األهداف حسب
في إصالح الميزانية  2006منذ سنة  وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةانخرطت 

بميزانية التسيير  اخاص امؤشر 12مؤشرا من بينها  82وفي هذا اإلطار، أعد هذا القطاع . النتائج المرتكزة على
وزارة التضامن وتبين من خالل تحليل جذاذة مؤشرات األهداف الخاصة بميزانية تسيير .لميزانية االستثمار 70و

ومن بين . تراعي النوع االجتماعيأن بعض مؤشرات األهداف يمكن أن  والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
 ،"عدد دورات تكوين الموظفين"، و"عدد المستفيدين من مؤسسات الحماية االجتماعية"هذه المؤشرات، نذآر 

وفيما . "من األخصائيين االجتماعيين 10.000لتكوين  يةالمنخرطين في إطار المبادرة الحكوم عدد الطالب"و
انظر ( تراعي النوع االجتماعي عدة مؤشراتتبين أنه يوجد ، فقدتثماراالس بميزانية الخاصة يخص المؤشرات

 ).3الملحق 

  تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع. 3.3
يعكس تحليل المؤشرات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وعمل األطفال ووضعية األشخاص ذوي 

 .واإلعاقة سنالمساواة على أساس الجنس وال مهم في مجال الحد من عدم االحتياجات الخاصة تحقيق تقدم
 مؤشرات العنف ضد المرأة 

تتراوح  مليون إمرأة 9,5حوالي  والذي شمل حسب البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط
تعرضن للعنف بشكل أو بآخر  % 862,أي  إمرأةماليين  6أن قرابة  سنة، تبين 64و  18بين ما أعمارهن 

مليون في الوسط  2,2مليون في الوسط الحضري و 3,8منهن  .عشر شهرا السابقة إلجراء البحث خالل اإلثنى
 .القروي

، يليه )معنفة ون إمرأةيمل 4,6 (يعتبر العنف النفسي األآثر شيوعا   ألشكال العنف ضد المرأة، بالنسبةو
، )معنفة إمرأةمليون 1,2(القانون  ، والعنف المرتبط بتطبيق)معنفة إمرأةماليين  3(انتهاك الحريات الفردية 

، والعنف االقتصادي )معنفة ألف إمرأة 865(، واالعتداء الجنسي )فةمعن مليون إمرأة 1,577(والعنف الجسدي 
 .معنفة ألف إمرأة 181ي المرآز األخير بحوالي ف

مليون  3,7( %55ا يخص الحالة المدنية للنساء المعنفات، تتعرض النساء المتزوجات للعنف بنسبة فيمو
العنف  يبلغ معدل انتشارو .)معنفة ألف إمرأة 403( % 47,4بنسبة الغير متزوجات ، تليها النساء)معنفة إمرأة

ألف  81( 24,2%فيبلغ حوالي  أما في المؤسسات العامة، .)معنفة مليون إمرأة3,1 ( 32,9% في األماآن العامة
، ياألسر وعلى المستوى، )معنفة إمرأةألف  280( %16عدل وعلى الصعيد المهني يبلغ هذا الم). معنفة إمرأة
 ).معنفة إمرأةمليون  1,3( 13,5%سجل نسبة تم ت

  المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل
ألف  123.000سنة حوالي  15سنوات و 7 بين ما األطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم عدد يبلغ

بمناسبة  2012في يونيو المندوبية السامية للتخطيط  حسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن 2011 سنة طفل
لك نسجل تراجع بذو .من هذه الفئة العمرية % 2,5وهو ما يشكل م العالمي لمكافحة عمل األطفالاالحتفال باليو

الذين تتراوح  العلملين حيث آانت نسبة األطفال 1999 سنةنقطة مقارنة مع  7,2ظاهرة تشغيل األطفال بحوالي 
  .طفل ألف 517أي % 9,7سنة  15و 7بين  ما أعمارهم

مقارنة بنسبة  2011 سنة) ألف طفل 113( %5بنسبة  الوسط القروي هذه الظاهرة أساسا في وتترآز
مقابل ) آالف طفل 10( % 0,4تمثل ي ، فهأما في الوسط الحضري ).ألف طفل 452( 1999سنة  16,2%

الوسط  بين آل عشرة أطفال عاملين يعيشون في وهكذا، فان تسعة من). ألف طفل 65( 1999سنة  2,5%
يعملون في قطاع  % 54,3أما في المناطق الحضرية، فان . قطاع الفالحة والغابة والصيديعملون في  القروي

  .)26,5(%الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية قطاع الخدمات متبوعا ب
أطفال هم ذآور  10من آل  6تيات، حيث أن وعالوة على ذلك تشمل هذه الظاهرة الفتيان أآثر من الف

  .الوسط الحضري في 87,3%الوسط القروي و في % 53,3بنسبة 
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  مؤشرات حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
من % 56,4ما يناهز و. من مجموع ساآنة البالد% 5,12معاقا، أي  1.530.000يضم المغرب 

منهم في الوسط % 41,2سنة، ويعيش  60و 16ما بين هم ارتتراوح أعممن اإلعاقة األشخاص الذين يعانون 
% 5,49وتكثر اإلعاقة عند الذآور بنسبة . في األحياء الفقيرة% 16في الوسط الحضري و% 58,8القروي و

وقد تمكنت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، من خالل الجهود . لدى اإلناث% 4,75مقابل 
آما ساعدت هذه الجهود في . من ذوي االحتياجات الخاصة 1106ن تقديم الدعم التقني لحوالي التي تبذلها، م

 %36,3وبنسبة  2011سنة  1928رفع عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم إمكانية التمدرس إلى 
  .من الفتيات %35,7مع  1780بحوالي  2010من الفتيات مقارنة بسنة 

في وضعية  عدد الفتيات  السنة الدراسية
  إعاقة

في وضعية  عدد الفتيان
  المجموع  إعاقة

2007-2008  467  834  1301  
2008-2009  531  896  1427  
2009-2010  636  1144  1780  
2010-2011  700  1228  1928  

 

  وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة  .4
    

عشرية األخيرة على تحسين تدبير الشأن العام في ال انكبت وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة
  .جعل اإلدارة أداة فعالة في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية بهدفوتقوية الحكامة الجيدة و 

وفي هذا الصدد، تولي الوزارة أهمية قصوى للمساواة بين الرجال و النساء بالخصوص بالنسبة لولوج 
عدة إجراءات  تحديث اإلدارةاتخذت وزارة الوظيفة العمومية و فقد.سؤوليةالوظيفة العمومية وتقلد مناصب الم

قصد التقليص من آل أشكال التمييز بين الجنسين وتطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف 
    .حياتها العائليةالتوفيق  بين حياتها المهنية و مناصب القرار باإلدارة العمومية و

 للوزارة ولإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان تقديميةجذاذة . 1.4
  جذاذة تقديمية  1.1.4

في إطار عملها على تدبير شؤون موظفي الدولة وبحكم توجهاتها ذات الطابع األفقي، تتكلف وزارة 
الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة، بتشاور مع باقي القطاعات الحكومية األخرى، بترجمة السياسات والبرامج 

  . لحكومية في مجال التحديث إلى أوراش وتدابير لإلصالح اإلداريا
لتحقيق مهامها، تتوفر الوزارة على أربع مديريات مرآزية تتكلف بالوظيفة العمومية، الموارد البشرية، 
الدراسات و التواصل و التعاون، نظم المعلومات وتحديث اإلدارة التي تضم من بين مصالحها المصلحة المكلفة 

  ).1وبخصوص تمثيلية النساء بالوزارة أنظر الملحق رقم (قاربة النوع االجتماعي بم
  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.4

اإلعالن العالمي (تتماشى توجهات وزارة الوظيفة العمومية آليا مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 
ة واالجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي عهدلحقوق اإلنسان، ال

رآز الدستور الجديد على تساوي  المستوى الوطني،وعلى ). أهداف األلفية للتنميةو أشكال التمييز ضد المرأة
" من الدستور الجديد على أن  19حقوق المواطنات و المواطنين في الولوج للوظيفة العمومية حيث ينص الفصل 

ل والمرأة،على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يتمتع الرج
والبيئية ،الواردة في هذا الباب من الدستور،وفي مقتضياته األخرى، وآذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية، آما 

  ". ت المملكة وقوانينها صادق عليها المغرب، وآل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثواب
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على "من الدستور على أن  31آما ينص الفصل 

تعبئة آل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الشغل 
عن شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية  والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث

 وباإلضافة إلى ذلك، يقدم النظام األساسي للوظيفة العمومية بعض التدابير الخاصة بالمرأة". حسب االستحقاق
  ) . 2أنظر الملحق رقم (
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.4
 أهم البرامج و المشاريع المنجزة 1.2.4

  :وتتجلى اإلجراءات التي عملت وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة على وضعها في أربعة برامج

تثمين الموارد البشرية حيث يشكل العنصر البشري محور برنامج تحديث القطاعات العامة وذلك عن  •
 :طريق

 العمومية؛إصالح النظام األساسي العام للوظيفة  
 دعم مبدأ المساواة بين الجنسين داخل اإلدارة العمومية من خالل إدماج مقاربة النوع؛ 
 إنجاز وتفعيل الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات واعتماد التدبير التوقعي للموارد البشرية ؛ 
 اعتماد منظومة أجور جديدة ترتكز على مبدأي االستحقاق والمردودية؛ 
يجية التكوين المستمر باإلدارات العمومية لضبط التوجهات العامة في هذا المجال وإعطاء اعتماد إسترات 

 االنطالقة لعملية إعداد المخططات القطاعية للتكوين المستمر؛
 تحيين وضبط الحصيلة االجتماعـــية لموظفي وأعــــــوان الدولة ؛ 

 :تحسين العالقة مع المرتفقين من خالل •
  .اريةتبسيط المساطر اإلد 
 .تخليق الحياة العامة 

 :الالتمرآز اإلداري و إعادة التنظيم •
 المساهمة في وضع تصور شامل إلدارة الممرآزة بتعاون مع الجهات المختصة ؛ 
 المساهمة في إعداد ميثاق وطني حول الالتمرآز اإلداري ؛ 

 :آليات الدعم و المواآبة •
 لى تبني المشاريع الرائدة في مجال التحديث ؛لتشجيع اإلدارات ع تدعيم دور صندوق تحديث اإلدارة  
إشراك شبكة مديري الموارد البشرية لمختلف القطاعات العمومية في تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة  

 بتدبير الموارد البشرية داخل اإلدارات العمومية ؛
 حديث اإلدارة العمومية؛استثمار آليات التعاون الدولي لمواآبة ودعم المشاريع واألوراش المتعلقة بت 
دبير الموارد المالية والبشرية من أجل الرفع من فعالية ت تفعيل برنامج دعم إصالح اإلدارة العمومية 
 التحكم في آتلة األجور بالوظيفة العمومية ؛و
تقوية التكوين واستكمال الخبرة والبحث الميداني بالمدرسة الوطنية لإلدارة لترسيخ دورها آأداة فعالة  

 .لمواآبة أوراش التحديث اإلداري
  مراعاة المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء  2.2.4

الوظيفة وزارة  تبرلتحقيق المساواة بين الجنسين، تعتجسيدا لإلرادة الحكومية لوضع إستراتيجية 
لى تحقيق أهداف ي تعمل عتحديث اإلدارة شريكا هاما لوضع إستراتيجية للمساواة بين الجنسين التالعمومية و

 .اإلستراتجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين
دوق مساندة المساواة بين عملت الوزارة بتعاون مع الوآالة الكندية للتنمية الدولية من خالل صن وقد
 إلى وضع برنامج 2006 سنةعلى إعداد إستراتيجية من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين، والتي أدت  الجنسين

  .استراتيجي متوسط المدى من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
جل تعزيز أاتيجية من تحقيق عدة مبادرات من وقد مكن هذا البرنامج  الذي يستند إلى أربعة محاور إستر

  :نجازات إلاه هذه اويسرد الجدول أدن. ربة النوع في مجال تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العموميةاإدماج مق
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برنامج استراتيجي متوسط المدى من 
أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في 

  الوظيفة العمومية

  المشاريع
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وضع وتفعيل برنامج توعية وتكوين ومواآبة إدماج المساواة بين الجنسين في مسلسل   
  :التوظيف، واالختيار والتعيين

بوضع مبادرات ترتكز على تدعيم قدرات  2010سنة هذا البرنامج الذي تم إنجازه  يختص
 قطاعات وزارية أخرى ، مع إشراكتحديث اإلدارةالوظيفة العمومية والفاعلين داخل وزارة 

وذلك لتوضيح القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعوامل التمييز آل في المجال الخاص 
  .به
إعداد الدليل المنهجي في مجال إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في مسلسل   

 :االنتقاء و  التوظيف والتعيين و االنتقال و تقييم األداء
   العمومية للمساهمةاإلدارات في   تقوية إمكانيات مسيري الموارد البشرية يهدف هذا الدليل إلى

في إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في مسلسل توظيف وانتقاء وتعيين الموظفين، وإلى تحديد 
وقد تم نشر طلب العروض . عراقيل ولوج النساء للوظيفة العمومية و لمناصب المسؤولية

  . 2012يوز المتعلق بالدليل في يول
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التشاور بين الوزارات من أجل المساواة بين الرجال والنساء في الوظيفة  إحداث شبكة 
  :العمومية

،شبكة للتشاور بين الوزارات من أجل المساواة بين 2010أحدثت وزارة الوظيفة العمومية سنة 
الرجال والنساء في الوظيفة العمومية من أجل مأسسة اإلنصاف والمساواة بين الجنسين و تضم 

  .اوزاري اطاعق 18حاليا 

تتجلى مهمة هذه الشبكة التي تشكل فضاء للتواصل، في السهر على تخطيط وتنسيق ومصاحبة 
وتتبع وتقييم األنشطة المتعلقة  بتدبير الموارد البشرية بهدف وضع آليات إلدماج مبدأ المساواة 

ن الخبرات بين الجنسين في برامج ومشاريع اإلصالح المتعلقة بالموارد البشرية، وآذا تثمي
  .المحققة في هذا المجال

والثالثة  الثانية بالتتبع والتقييمواألولى مكلفة بالبرمجة والشراآة  ؛وتضم الشبكة ثالث لجن عمل
 .باإلعالم والتوثيق والتواصل

ويتمحور برنامج عمل الشبكة حول خمسة محاور ذات أولوية، والتي تشكل نواة برنامج عمل 
  .2015و2011ن ابيللفترة الممتدة م

  مأسسة وتفعيل الشبكة؛:1المحور
   إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في مسلسل التوظيف واالنتقاء والتعيين والحرآية:  2المحور

  والترقية وتقييم المردودية؛
  اقتراح تدابير مؤسساتية لتشجيع ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية؛:  3المحور

اتية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة؛اقتراح تدابير مؤسس:  4المحور  
  .إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في برامج التكوين المستمر:  5المحور  
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  :لعموميةتحديد الوظائف التي تقل فيها تمثيلية النساء لدى الوزارة و في الوظيفة ا 
تهدف إلى تحديد الوظائف والمناصب التي  2008تم القيام بدراسة ميدانية في هذا اإلطارعام 

المناسبة لتشجيع  توجد فيها فوارق في التمثيل بين الرجال والنساء، وذلك لتحديد اإلجراءات
  .النساء لولوج وظائف ومناصب القرار بالوظيفة العمومية بالمغرب

  :ج النساء لمناصب المسؤولية  في الوظيفة العموميةدراسة حول نسبة ولو
على ضوء نتائج الدراسة األولى وبشراآة مع االتحاد األوروبي، تم إنجاز دراسة ميدانية أخرى 

من أجل تحديد معدل تمثيلية الموظفات في مناصب المسؤولية في قطاع  2011في أبريل 
لتالي وضع االقتراحات التي يجب اتخاذها الوظيفة العمومية، والفوارق التي يجب رأبها، وبا

  .لتصحيح الوضع في هذا المجال



29 
 

بع
لرا
ر ا
حو
الم

 : ن 
 بي
زن
توا
 ال
يز
عز
ت

ية 
سر
األ

اة 
حي
ال

نية
مه
وال

.  

  

يروم هذا المشروع، الذي تم إطالقه  :تحقيق التوازن بين العمل واألسرة في الوظيفة العمومية
رجل والمرأة في الوظيفة واة بين المن طرف اللجنة المشترآة لمأسسة المسا 2010سنة 

بتعاون مع الوآالة األلمانية للتعاون التقني، وضع مخطط للحد من ضعف تمثيلية و العمومية
المرأة في الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتمكين المرأة 

 . تعزيز المساواة في الوظيفة العمومية من تحقيق التوازن والتوافق بين العمل واألسرة، وبالتالي

تهتم بتحديد و ،اللجنة اإلستراتجية: ذ هذه المشاريعآما تم تشكيل لجنتين لإلشراف على تتبع وتنفي
السياسات والبرامج برئاسة الوزير، وتضم آافة مديري الوزارة آأعضاء، واللجنة الثانية هي لجنة القيادة تسهر 

  . ن مختلف المديرياتعسها مدير التحديث اإلداري وتضم ممثلين جية، يرأعلى تنفيذ بنود اإلستراتي
  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة  3.2.4

حيث . 2012مليون درهم برسم سنة   794,215بلغت ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
بينما بلغت ميزانية . من مجموع ميزانية الوزارة %26مليون درهم ممثلة   24,5ارتفعت ميزانية االستثمار إلى

وتم توزيع برامج ميزانية االستثمار على . من ميزانية الوزارة %74مليون درهم ممثلة بذلك   69,715التسيير
  :النحو التالي

  

  )ماليين الدراهم( 2012ميزانية  البرنامج
 2,8 تثمين الموارد البشرية 

 2,21 تحسين الخدمات العمومية
 0,7 إعادة الهيكلة، وتحقيق الالمرآزية والجهوية

  10 دعم مجاالت تحديث اإلدارة العمومية
 8,9 دارة العامةمساندة اإل

  

على شمولية االعتمادات، عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث  2007نظرا العتمادها منذ سنة 
  ) .3أنظر الملحق رقم (وآذا لنفقات االستثمار اإلدارة على تحديد بعض المؤشرات بالنسبة لميزانية التسيير 

  تحليل أهم مؤشرات النتائج الخاصة بالقطاع. 3.4
في أحدث جرد اجتماعي لموظفي الدولة والجماعات المحلية، الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية 

مع  486.616 واليحالعدد اإلجمالي للموظفين بالقطاعات الوزارية  بلغ، ي2010وتحديث اإلدارة بموجب سنة 
  .ثمان سنوات خالل نقاط 3بزيادة أي ، 2002سنة %  34 للنساء مقابل% 37نسبة 

حيث تصل نسبة النساء ذوات . من مجموع النساء الموظفات% 56,32وتبلغ نسبة الموظفات األطر
  %.12 ,7الموظفات الالتي تنتمين لفئة األعوان  ، بينما ال تتعد%3,27مستوى اإلجازة إلى حوالي 

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة النساء من األطر العليا هي أآثر أهمية في المصالح الخارجية حيث تشكل 
  %).9,924( بينما تبلغ هذه النسبة بالمصالح المرآزية %) 60,70(

مقارنة %) 36,7(وبالنسبة للجهات، تعد نسبة النساء أآثر أهمية على مستوى المصالح المرآزية 
تتبعها %) 40,8(تتوفر جهة الرباط سال زمور على أعلى نسبة للموظفات و .%)33,5(رآزية بالمصالح  الالم

بينما تبقى هذه النسبة منخفضة في مناطق  واد %). 38,2(ودآالة عبدة  %)38,5(هة الدار البيضاء الكبرى ج
  %). 20,5(وآلميم السمارة %) 24(الذهب لكويرة 

وهذا على  .لرجالالمسؤولية محدودا مقارنة مع وضعية ا تعتبر ولوج النساء الموظفات لمناصبيو
 5,3بزيادة  2010سنة % 15,3إلى  2001سنة % 10إذ انتقلت من  الرغم من آونها تعرف تطورا متواصال،

  .نقطة
 ، آما أنفقط من النساء% 6,9 ومن مجموع مناصب آاتب عام باإلدارات المرآزية، تمثل النساء

قسم أو رئيس مصلحة، حيث تبلغ النسب على التوالي   ت تشغلن منصب رئيسمن النساء المسؤوال% 88,3
  .2010و 2001 ما بين سنتي 4,5نقط و   5أي فقط بزيادة % 18,29و% 11,19

                                                 
  .برامج 5ويتوزع على  2012إلى  2010إطار النفقات المتوسط المدى يمتد من   7
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بالنسبة % 12,5ويبلغ هذا المعدل . %14,58وتبلغ تمثيلية النساء في المجلس األعلى للوظيفة العمومية 
  .لممثلي الموظفينبالنسبة % 16,66لممثلي اإلدارة و

من مجموع األعضاء حيث % 14,6وفيما يخص اللجن اإلدارية المتساوية األعضاء، تمثل النساء نسبة 
  .من ممثلي اإلدارة% 12,5من ممثلي الموظفين و  %16,7تمثل 

وتهدف وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة بشراآة مع مختلف القطاعات العمومية األخرى بلوغ 
في أفق %  22لية متوازنة بين النساء و الرجال في مناصب المسؤولية عبر ارتفاع سنوي بنقطتين في حدود تمثي

2014.  
 

   وزارة االقتصاد والمالية . 5
    

برنامجا شامال حول  2002أعدت وزارة االقتصاد والمالية بشراآة مع األمم المتحدة للمرأة سنة 
ويعد المغرب، مع اإلآوادور والموزمبيق، أحد الدول الثالث التي . "الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي"

بها دوليا  اوقد أصبحت التجربة المغربية خالل هذا العقد األخير معترف. وصلت للمرحلة الثالثة من البرنامج
ى حيث مكن التطبيق التدريجي على مدى عشر سنوات لبرمجة الميزانية المرتكزة عل. ورائدة في هذا الميدان

النتائج من إنتاج معارف وأفكار مهمة من شأنها إثراء عملية إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية لضمان 
  .تحقيق جميع االلتزامات الخاصة بالتمتع الكامل للمرأة بحقوقها عن طريق رصد االعتمادات المالية

  نسانمرجعي لحقوق اإلجذاذة تقديمية للوزارة واإلطار ال. 1.5 
  جذاذة تقديمية 1.1.5 

تقوم وزارة االقتصاد والمالية بإعداد السياسات المالية واالئتمانية والنقدية وتلك المتعلقة بالمالية  
آما تتكلف الوزارة بإعداد السياسات الضريبية والجمرآية ومراقبة . الخارجية، مع العمل على تتبعها وتنفيذها

  .موميةتنفيذها، وتحصيل اإليرادات ودفع النفقات الع
آما تقوم الوزارة بتحديد شروط التوازنات المالية الداخلية والخارجية ووضع األحكام والتدابير الالزمة  
باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الوزارة بمراقبة المداخيل والنفقات، وبالمراقبة المالية للشرآات والمؤسسات . لتحقيقها

باإلضافة إلى ذلك، تشارك الوزارة . التأمين وإعادة التأمين العمومية والسلطات المحلية وتنظيم ومراقبة شرآات
وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة تشارك بشكل فعال في . في إعداد عقود برامج مع المؤسسات العمومية وتفعيلها

  .إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية من خالل إعدادها لمشروع قانون المالية
% 35إطارا وعونا من بينهم  16.875، 2012بلغ عدد الموظفين بوزارة االقتصاد والمالية سنة و قد  

  ).1أنظر الملحق (من النساء 
 نساناإلطار المرجعي لحقوق اإل. 2.1.5

بمالئمة مجموع  ة بحقوق اإلنسانمن خالل التصديق على المعاهدات الدولية المتعلق يلتزم المغرب 
الوزارة دورا مهما في في هذا الصدد، تلعب و. للمعايير المنصوص عليها في هذه المعاهدات األنشطة العمومية

ومن بين . عيد الوطنيضمان الحقوق للمواطنين انطالقا من آونها المسؤولة عن إدارة الموارد المالية على الص
عالن العالمي لحقوق والحقوق االقتصادية التي ينص عليها اإل ن االجتماعيالحق في الضما تلك الحقوق،

بالحقوق  الدولي الخاص عهد، وآذلك بمبادئ تخصيص الموارد المنصوص عليها في ال) 22المادة (اإلنسان 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومبدأ حظر التمييز المباشر وغير المباشر تجاه المرأة حسب اتفاقية القضاء 

الهدف اإلنمائي لأللفية رقم تنخرط الوزارة بصورة مباشرة في تحقيق آما   .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 .) 2الملحق  انظر( وضع شراآة عالمية من أجل التنمية يتوخى، الذي 8

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي. 2.5
  أهم البرامج والمشاريع المعتمدة. 1.2.5

 :رة االقتصاد والمالية حول النقط التالية تتمحور أنشطة وزا
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تسريع تحديث تدبير المالية العمومية عبر إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية ومتابعة إصالح المخطط  •
 المحاسباتي للدولة؛

تحديث اإلدارة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة عبر مواصلة الجهود لبناء وترميم مقرات  •
 .مصالح الخارجية للوزارة، وتبسيط اإلجراءات من خالل إتمام مشروعي اإلدارة اإللكترونية والالمرآزيةال

تشجيع االستثمار من خالل مواصلة الجهود لتحديث النظم الجمرآية والضريبية ودعم اإلصالحات القطاعية   •
  .ي الخاصة بالدولةلباقي الوزارات بواسطة تنظيم االستثمار العقاري ومواصلة تعبئة األراض

  .إنعاش القطاع المالي من خالل إعادة هيكلة المؤسسات المالية العمومية ودعم قطاع القروض الصغرى •
متابعة إعادة هيكلة القطاع العام وتوسيع نطاق القطاع الخاص من خالل تطوير االستثمار بالمؤسسات  •

  .لعالية وتحسين حكامة المؤسسات العموميةالعمومية، وإعادة هيكلة بعض القطاعات ذات القيمة المضافة ا

  األخد بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 2.2.5
، على تعميم الميزانية المستجيبة 2002تعمل وزارة االقتصاد والمالية بشراآة مع األمم المتحدة منذ سنة 

آوادور والموزمبيق، احد الدول الثالث المشارآة ويعد المغرب، مع اإل. للنوع االجتماعي على جميع الوزارات
مما يجعل من التجربة المغربية خالل هذه العشر سنوات تجربة معترف بها . في المرحلة الثالثة من البرنامج

 . دوليا ورائدة في هذا الميدان
 :ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح التجربة المغربية في هذا الميدان

  دة والتدبير المؤسساتي التي تضمنها وزارة االقتصاد والمالية؛جودة القيا •
التي تتماشى مع مبادئ الموازنة المستجيبة للنوع  2002إطالق إصالح الميزانية المرتكزة على النتائج سنة  •

 .االجتماعي
على وقد تم تعزيز مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في المغرب بإضفاء الطابع المؤسساتي 

ويعتبر هذا التقرير وسيلة لتقييم . 2005التقرير حول النوع االجتماعي الذي يرافق قانون المالية منذ سنة 
آما يمكن، بواسطة تحليل السياسات . السياسات العمومية بالنظر لالحتياجات المختلفة للسكان المستهدفين

لمستهدفة، من تعزيز مساءلة الحكومة حول العمومية والميزانيات حسب النوع وآذا تأثيرها على الساآنة ا
  .االلتزامات التي تعهدت بها في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية

ويتوافق تصميم تدبير المعارف تماما مع المهام الرئيسية لمشروع مرآز االمتياز الموجود حاليا في 
جل المساواة التي استفادت من دعم االتحاد ويدخل هذا المرآز في إطار خطة الحكومة من أ. طور اإلنجاز

األوروبي، وذلك من خالل برنامج دعم تعزيز العدالة والمساواة بين المرأة والرجل الذي تنسقه وزارة االقتصاد 
وسيشكل هذا المرآز صلة وصل . والمالية بشراآة مع وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

فضاء المعرفة، (ات والممارسات الجيدة وطنيا وعالميا، آما سيعزز التنسيق بين القطاعات لتعزيز تبادل الخبر
، وذلك من خالل الربط )والتبادل والعمل المشترك بين اإلدارات والهياآل والجهات الفاعلة في مختلف المناطق

  . رضية تدبير المعارفالشبكي لجميع المتدخلين في مجال الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي بفضل  أ
بتنظيم ورشة عمل حول إصالح الميزانية المرآز على  2012تميزت سنة , ما يخص تنمية القدراتوفي

النتائج وإدماج النوع االجتماعي لصالح المسؤولين عن برمجة الميزانية بكل من وزارة الصحة و وزارة العدل 
لشغل والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية و وزارة والحريات و وزارة اإلسكان وسياسة المدينة و وزارة ا

  . وقد خصصت هذه الورشة لمناقشة اإلنجازات وآذا آفاق تطوير الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي. الداخلية
  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.5

) المشترآة والدين العمومي نفقاتساب الدون احت(بلغت الميزانية المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية 
من الميزانية  %14مليون درهم ممثلة بذلك  360وبلغت ميزانية االستثمار . 2012مليار درهم سنة  2,56

من الميزانية العامة  %86مليار درهم، أي ما يناهز  2.2فيما وصلت ميزانية التسيير إلى . العامة للوزارة
  . للوزارة
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  )المشترآةالنفقات  ون احتسابد(نفقات التسيير 
من الميزانية  %76,5أي ما يناهز  مليار درهم، 1,96 ما يقارب 2012 نفقات الموظفين سنة بلغت

مقارنة مع  %7وسجلت آتلة األجور بالوزارة ارتفاعا بـنسبة ). المشترآة النفقاتدون احتساب (العامة للوزارة 
  .2011و  2010بعد أن عرفت استقرارا بين سنتي  2011سنة 

  تطور آتلة األجور بوزارة اإلقتصاد و المالية

  
         2012وزارة االقتصاد والمالية، : المصدر

 )المشترآةالنفقات  دون احتساب( 8نفقات االستثمار
مليون  360، مبلغ 2012بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية، برسم سنة 

من  %40وقد خصصت . في العام السابق %11بعد انخفاض قدره  2011مقارنة مع  %18درهم، بزيادة قدرها 
آما استفاد برنامج . عالميةللمنظومة اإل %39هذه الميزانية لبناء وتأهيل فضاءات االستقبال في حين خصصت 

على  %6و  %8من الميزانية، في حين مثل المبلغ المخصص للدراسات والتكوين  %8مكافحة الغش من 
  .لتوالي من إجمالي ميزانية االستثمارا

  المشترآة النفقات
مليار درهم، نذآر  62,6، ما قيمته 2012المشترآة المتعلقة بميزانية التسيير، للسنة المالية  لنفقاتا بلغت
 :منها أساسا

 وذلك للحفاظ على ،مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 45,5 •
  .القدرة الشرائية للمواطن

 .مليار درهم لصالح الصندوق المغربي للتقاعد 10,8 •
  .مليار درهم مخصصة لالحتياط االجتماعي 2,2 •

مليار درهم  18,5ما يناهز  2012المشترآة المتعلقة بميزانية االستثمار للسنة المالية  النفقاتوقد بلغت 
  :منها أساسا

  .هيزاتمليار درهم من أجل تحديث التج 5.9 •
 .مليار درهم في شكل مساهمات ومعونات مختلفة 10 •
 . الوطنية للتنمية البشرية مليار درهم مخصصة لصندوق دعم المبادرة 1,5 •
  .مليون درهم من أجل تخفيض الفائدة 300 •

  تحليل مؤشرات األهداف . 5.3
 54الح الوزارة، لمختلف مص بناء على المهام الرئيسية 2012حددت وزارة االقتصاد والمالية سنة 

    ).3الملحق رقم (مقسمة حسب المديريات و 9ستثماربميزانية اإل اهداف متعلقأمؤشر 
                                                 

 8 تتوفر وزارة االقتصاد والمالية على إطار النفقات متوسط المدى للفترة 2012- 2014
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تعتبر مؤشرات األهداف الخاصة بمختلف إدارات الوزارة في مجموعها مؤشرات وسائل أو نتائج و
نسبة المستفيدين "عي مثل والتي تبقى فعالة مقارنة مع األهداف المتوخاة لكن ينبغي ان تراعي بعد النوع االجتما

  "   ... لوسطاء التأمين  عدد أيام المراقبة في السنة"و " من التكوين
آما يجب اقتراح مؤشرات جديدة تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي مثل عدد اإلدارات المدمجة 

  .للنوع االجتماعي في برمجة ميزانياتها
  

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 6
  

هتمامات السياسية للدولة اإل على مستوىاحتلت مكافحة الفوارق مكانة رئيسية  نذ االستقالل،م
هذا االهتمام إلى انخراط المغرب في العديد من المعاهدات  آدىوقد . سياساتها الخارجية على صعيدوخصوصا 

  .ة خاصةواالتفاقايات الدولية الهادفة إلى حماية حقوق اإلنسان عامة و حقوق المرأة بصف
التعاون دورا هاما في تحقيق وتفعيل هذه ا، تلعب وزارة الشؤون الخارجية ووهكذا، وفي إطار مهامه
وآذلك من   ،اإلشراف على تنفيذ هذه االتفاقياتلتنسيقية الهادفة إلى المصادقة واالتفاقيات من خالل أنشطتها ا

تي تعقدها الوزارة من أجل تحقيق األهداف المتوخاة خالل برامج التعاون الثنائي والمتعدد األطراف المختلفة ال
وتحرص الوزارة، إدراآا منها ألهمية المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في . من اإلتفاقيات المبرمة

في آل البرامج المدرجة في إطار  نوع اإلجتماعيالتطور االقتصادي واالجتماعي للبالد، على إدماج بعد ال
  .ولية للمملكةالشراآات الد

  جذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان .1.6
  جذاذة  تقديمية. 1.1.6

تتكلف الوزارة في إطار تخصصاتها، بتعزيز وتطوير التعاون الدولي وتنسيق جميع العالقات الخارجية 
قوية التعاون الثنائي واإلقليمي من ثم، تحرص الوزارة على ت. وضمان توافقها مع السياسة التي تنهجها المملكة

والمتعدد األطراف الرامي لتمويل و دعم وتحسين السياسات والبرامج الحكومية التي تهدف بدورها إلى ضمان 
 2761لتحقيق أهدافها، تشغل الوزارة . وال سيما النساءلمختلف مكونات الشعب المغربي بحقوقها  التمتع الكامل

   .10%22وفي المناصب العليا، تمثل نسبة النساء  .النساء %32موظفا، من بينهم 

  اإلطارالمرجعي . 2.1.6
هما في تحقيق األهداف المنشودة من المعاهدات الدولية ميلعب التعاون وتعزيز الشراآات الدولية دورا 

متع ووفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لكل فرد الحق في الت. الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان
الوزارة يلزم انضمام ". من خالل الجهود الوطنية والتعاون الدولي"بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

إلى هذه المعاهدة بدل جهود لضمان التمتع الكامل لكل المواطنين بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 
والذي ) 1993(، تجدراإلشارة إلى انضمام المغرب إلعالن فيينا تأآيدا لهذا االلتزامو. خالل الشراآات  الدولية

قام المغرب في مارس  ،إضافة إلى ذلكو. يعطي األولوية للتعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
نع ، بالمصادقة على بروتوآول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، الذي يهدف إلى م2011

على  الثانية،وتوجب هذه االتفاقية، في مادتها . وخاصة النساء واألطفال محاربة ومعاقبة االتجار باألشخاصو
  .الدول األعضاء تعزيز التعاون لتحقيق األهداف المرجوة

وباإلضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتنسيق أعمال السلطات المغربية المعنية لرفع التحفظات على اتفاقية 
، بتسليمه  لألمانة 2011من أبريل  8وهكذا، قام المغرب، في . ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالقضا

) حق منح جنسية األم ألطفالها(من االتفاقية  2، الفقرة 9العامة لألمم المتحدة أدوات رفع التحفظات على المادة 
  . 11)أحكام قانون األسرة الجديد( 16والمادة 

                                                                                                                                                                  
مؤشرات األهداف لميزانية التسيير بعد لم تحدد وزارة االقتصاد والمالية  9 
   1انظر الملحق 10

  2انظر الملحق  11
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  ولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذ. 2.6
  إعداد السياسات واالستراتيجيات.1.2.6    

ن خالل تعزيز التعاون أهداف األلفية للتنمية، مهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تكلف الوزارة بدعم الجت
في هذا و. مة األمم المتحدة، على حد سواءآذلك مع الصناديق والوآاالت وبرامج التنمية لمنظومع الدول و

، على إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديد 2011السياق، تجدر اإلشارة إلى التوقيع، في مارس 
ويعتبر هذا األخير تتويجا لمسلسل من التشاورات بين جميع األطراف المعنية، بما في ذلك . 2016-2012للفترة 

. ة ومنظومة األمم المتحدة والشرآاء الثنائيين والمنظمات المتعددة األطراف والمجتمع المدنيالمؤسسات الحكومي
ويمثل هذا اإلطار استجابة متكاملة لألمم المتحدة لألولويات واالحتياجات الوطنية، بما في ذلك أهداف األلفية 

الترآيز على مجاالت التدخل التي  ، مع2015للتنمية وااللتزامات التي تعهدت المملكة بانجازها بحلول عام 
لتابعة تتمتع فيها األمم المتحدة بامتيازات نسبية وعلى البرمجة المشترآة بين الوآاالت والصناديق والبرامج ا

  .المغربلألمم المتحدة العاملة ب
م االتفاق على التي توعلى خمسة مجاالت للتدخل ) 2016- 2012(ويرتكز إطار عمل األمم المتحدة 

وتتجلى هذه المجاالت  في تعزيز نوعية التعليم والتكوين، وتحسين قطاع . التنمية لمتطلبات تهاتها وعلى تلبيأهمي
، ومتابعة التنمية االجتماعية واالقتصادية والحد من الفقر )خاصة بالنسبة لألم و الطفل( الصحة والتغذية 

وقد تم . الجتماعي وحماية البيئة والتنمية المستدامةوالالمساواة، وتعزيز الحكامة الديمقراطية المراعية للنوع ا
  .مليون دوالر لتمويل برامج وأنشطة هذا المخطط 147تخصيص ميزانية 

  واستقاللية النساء ساواةاألخذ بعين االعتبار قضايا الم 2.2.6
تحرص الوزارة على إدراج عنصر المساواة بين الرجل و المرأة بشكل أفقي ومتكامل على مستوى 

من خالل توفير أدوات للتشاور والتدريب وآذا أدوات منهجية إلدماج النوع االجتماعي وذلك ميع التدخالت، ج
  .الثنائي والمتعدد األطرافبدعمها برامج التعاون اإلقليمي وفي مجمل البرامج التنموية التي تقوم 

ارة لتعزيز المساواة بين يعتبر التدريب والمعلومات واحدة من أهم األدوات التي تعتمد عليها الوز
  :الجنسين، آما يتضح من خالل

دورات توعوية لصالح الدبلوماسيين في الخارج في إطار الحرآة السنوية لموظفي الوزارة بدعم من تنظيم  •
، للرفع من 2016إلى  2012وآاالت منظومة األمم المتحدة ، و ذلك بصفة منتظمة خالل الفترة الممتدة من 

  القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين؛  مستوى وعيهم بشأن
إمداد البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بصفة منتظمة، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساواة بين  •

 .الجنسين والجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق هذه المساواة
 التي تأخذ بعين االعتبار مقاربة النوعو وليةتتم بشراآة مع المنظمات الد التي فيما يخص برامج التنميةو
  :، ينبغي اإلشارة إلىاالجتماعي

  البرامج المشترآة
    . «MDG-F» أهداف األلفية للتنمية تحقيق البرامج الممولة من قبل صندوق •

 أهداف األلفية للتنمية سباني، عن طريق صندوق تحقيقاريع الممولة من خالل التعاون اإلفي إطار المش
«MDG-F»تم اختيار برنامجين رئيسيين للمغرب ،:  

  
 »تمكين «برنامج 

هو جزء من مبادرات عديدة لتعزيز الحقوق اإلنسانية ، و2008 ماي 30في  »تمكين «برنامج  انطلق
 28مع حلول نهاية هذا البرنامج في و. واحدا من رآائزها الرئيسية يعتبر القضاء على العنف ضدهاللمرأة، التي 
بوصفها عضوا في لجنة التنسيق  ل فترة التقييم النهائي للبرنامج،السنة الجارية، دعت الوزارة خال يونيو من
المسؤولة عن التوجيه العام واالستراتيجي للبرنامج في جميع االجتماعات الدورية لدراسة  -) CNC(الوطنية 

طار عمل األمم المتحدة لة الجديدة إلإلى االنخراط في برنامج مماثل في خضم الجو -التقدم المحرز في تنفيذه 
)UNDAF 2012-2016 ( قدمت الوزارة هذه الدعوة بعد الزيارات و. األهدافلضمان استمراية النتائج و

  . الميدانية التي قامت بها مديرية التعاون المتعدد األطراف
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 التراث الثقافي والصناعات اإلبداعية، وسيلة للتنمية في المغرب
، ويهدف إلى تعزيز دور الصناعات الثقافية واإلبداعية 2012و  2008امج الفترة ما بين يغطي هذا البرن

). 3الهدف (بين الجنسين  والحد من التمييز) 1الهدف (في سياسات واستراتيجيات التنمية البشرية ومحاربة الفقر 
 5( حقيق أهداف األلفية للتنميةيتم توفير التمويل الالزم لهذا البرنامج من خالل الصندوق اإلسباني من أجل تو
اليونسكو آقائد وبرنامج (أما بالنسبة للتنفيذ، فيتم بمشارآة خمس وآاالت لمنظومة األمم المتحدة ). دوالر ليونم

الصندوق اإلنمائي للمرأة و صندوق األمم مم المتحدة للتنمية الصناعية واألمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األ
الوآاالت الحكومية (مؤسسات محلية  9مؤسسة وطنية بما فيها وزارة الثقافة و 16عاون مع المتحدة للسكان، وبالت

 .تترأسها وزارة الثقافة) والجمعيات والتعاونيات
  المجلس األوروبي بعالقة المغرب 

لمجلس لللجمعية البرلمانية " شريك من أجل الديمقراطية"، بوضع 2011يونيو  21حظي المغرب في 
وهي الهيئة التي تجمع بين . صبح أول دولة مستفيدة من هذا الوضع، خارج جمعية ستراسبورغ، لييوروباأل

بلدا من أوروبا إليجاد نقاط مشترآة مع دول الجوار في مجال التحول الديمقراطي والحكامة  47برلمانات 
أبريل  24، في يوبوراألمجلس اللتفعيل هذه الشراآة، اعتمد المغرب وو. الرشيدة واحترام حقوق اإلنسان

 بالنسبة 2014- 2012أولويات  "بعنوان  2014إلى سنة  2012، خطة عمل للفترة الممتدة من سنة 2012
الديمقراطية، وحقوق : وتقوم هذه الخطة على ثالث رآائز"  الجوارمع  التعاونمخطط  إطارفي  للمغرب

ن في هذا السياق تعزيز حقوق المرأة األعمال التي توخاها الجانبا تروم بعضو. نسان وسيادة القانوناإل
  . ومشارآتها في الحياة العامة والسياسية ومنع العنف داخل البيت

  تعزيز التعاون بين  المغرب واالتحاد األوروبي
على اتفاقية التمويل التي وفرت  2012 يوليوز 03تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى التوقيع، بتاريخ 

مليون دوالر لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة الحكومة من أجل المساواة،  45للمغرب غالفا ماليا بقيمة 
  .12والهادفة إلى تعزيز المساواة واإلنصاف بين المرأة والرجل في المغرب

  إعداد الميزانية وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.6
  تحليل الميزانية

تزايدا بنسبة  2011-2002ل الفترة سجلت الميزانية المخصصة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون خال
مليار درهم،   1,97، بلغت هذه الميزانية2012وفي سنة %. 3، مسجلة بذلك زيادة بمعدل سنوي قدره 30,2%

من إجمالي الميزانية  %67,2تحتل رواتب الموظفين نسبة و. موازاة مع السنة الفارطة% 3ي بزيادة قيمتها أ
أما بالنسبة للنفقات المخصصة %. 27,2هيزات والنفقات المتنوعة بحصة المخصصة للوزارة، تليها نفقات التج

  .2012من مجموع االعتمادات لسنة %  5,6لالستثمار، فإن حصتها ال تتعد
لدعم البعثات الدبلوماسية والقنصلية  المخصصة ميزانية الوزارة هيمنة النفقاتيتبين من خالل تحليل و

أما نفقات االستثمار، فتسيطر عليها النفقات المتعلقة بتهيئة . قة بالموظفينمن النفقات المتعل% 87,5التي تمثل 
وإعداد البنايات اإلدارية وتجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبتعزيز برنامج إنعاش اإلجراءات الدبلوماسية 

  ...وباقتناء المعدات الالزمة للخدمات المرآزية
  داف وزارة الشؤون الخارجية والتعاونأهات إدماج النوع االجتماعي في مؤشر

منها مؤشرا  14يخصص و. مؤشرا 23تشمل مؤشرات األهداف لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
ولإلشارة، . يبين تحليل هذه المؤشرات هيمنة مؤشرات الوسائلو. لتتبع نفقات االستثمار 9و ميزانية التسيير تتبعل

نجاز تقييم فعال للمجهودات المبذولة في نوع االجتماعي مما يحول دون إة الفإن هذه المؤشرات ال تدمج مقارب
على الرغم من أن بعض وذلك مجال النهوض بدور المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار برمجة الميزانية، 

  .13هذه المؤشرات قابلة إلدماج بعد النوع االجتماعي للرفع من فعاليتها

                                                 
  االجتماعيةاألسرة والتنمية  و والمرأة بوزارة التضامن أنظر الجزء المتعلق البرنامج،من التفاصيل حول للمزيد   12
  3انظر الملحق  13
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هم إغناء  مؤشرات األهداف الحالية وآذا إعداد مؤشرات تأثير ونتائج من هذا المنطلق، يبدو من المو
وفي هذا اإلطار يجب . 14جديدة تبرز بشكل  أفضل تأثيرات البرامج  التي تتكلف الوزارة بتفعيلها على مستهدفيها

pour 815 8)" ( 8ل  8"عدد اإلجراءات المتخذة سنويا  في إطار البرنامج : إدماج بعض المؤشرات، من بينها
، 

ريب المتعلقة بقضايا مقاربة النوع االجتماعي التي يستفيد منها الدبلوماسيون المعينون للعمل اوعدد التد
  ....بالخارج

  

  وزارة االتصال. 7
  

ذلك بوضع ي مأسسة المساواة بين الجنسين، ووزارة االتصال من أول الوزارات التي شرعت ف تعتبر
قد نفذت وزارة االتصال تقريبا جميع و  .واة بين الرجال والنساء في القطاعبرنامج متوسط المدى لمأسسة المسا

البرنامج آما قامت بإحداث مصلحة جديدة تعنى بتعزيز وضمان إدماج النوع  هذاالمشاريع المدرجة في 
  . 15االجتماعي في الوزارة بشكل خاص و في قطاع االتصال بشكل عام

  

  ر المرجعي لحقوق اإلنسانجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطا. 1.7
  جذاذة تقديمية. 1.1.7

وتعزيز الصورة المؤسساتية  أهمها تنسيق االتصاالت الحكوميةتسهر وزارة االتصال على عدة مهام، 
ئة العليا لالتصال للمغرب والقيام بتأطير وتنظيم و تقنين القطاع السمعي البصري بشراآة وتوافق مع الهي

  . ار القانوني وإقامة مرصد لوسائل اإلعالموتكييف اإلط السمعي البصري
، بإنشاء وحدة لتعزيز مقاربة النوع االجتماعي 2008وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة االتصال قامت، سنة 

تبلغ نسبة النساء من مجموع مستخدمي الوزارة و". مصلحة التكوين وتعزيز مقاربة النوع االجتماعي"تحت اسم 
  . 17موظف 16406فة من بين موظ 164، أي %38,77حوالي 

   18اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.7
الموجودة  ةلمواطنات في الحصول على المعلومحق المواطنين وا 27آرس الدستور الجديد في الفصل 

ولضمان تطبيق هذا الحق، . والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام اإلدارة العمومية والمؤسسات المنتخبةفي حوزة 
آما أن حرية . ه المعلوماتذحاليا على إعداد قانون بشأن الحق في الحصول على  ه 19لجنة وزاريةتشرف 

  .من الدستور 28الصحافة مضمونة و منصوص عليها في الفصل 
وفيما يتعلق بمساهمة وزارة االتصال في احترام معايير وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

           والمادة الخامسة  20)الفقرة ه(اءات التي تقوم بها الوزارة تتماشى مع المادة الثانية ضد المرأة، فإن اإلجر
وزارة االتصال الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة  ىتبنتمن بين هذه اإلجراءات و. من االتفاقية 21)أ الفقرة(

. لنساء الصحفيين في المغرب العربيفي وسائل اإلعالم وإعالن الرباط المتعلق بالمساواة بين الرجال وا
وباإلضافة إلى ذلك، فإن وزارة االتصال ممثلة في شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين 

  .الجنسين في الوظيفة العمومية
مية في التزامات المغرب بتحقيق أهداف األلفية للتن 22آما تساهم الوزارة عبر مختلف البرامج المتخذة

  .وخاصة الهدف الثالث الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة

                                                 
  3انظر الملحق 14 

  .وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية" رب ناجحةمأسسة  المساواة بين الجنسين في إطار اإلصالحات القطاعية بالمغرب، نماذج دروس و تجا"   15

   .موظفا 47موظفا، ويبلغ عدد الموظفين في المديريات الجهوية  406يبلغ عدد الموظفين في وزارة االتصال   16

  .1في الملحق  الجنس حسبالموارد البشرية  توزيع  تفاصيل  17

  .2الملحق  انظر  18

باإلضافة إلى الهيئة المرآزية للوقاية  اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة و الداخلية المالية، والتجارة، الصناعة االتصاالت، العدل،: قطاعات ستة من اللجنة تتألف  19
  .من الرشوة

  .ب أي شخص أو منظمة  أو مؤسسةتنص على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جان) الفقرة ه(لمادة الثانية ا  20
ثقافية للرجل والمرأة للقضاء على األحكام المسبقة والممارسات العرفية، أو أي شيء من هذا -التي تدعو إلى تغيير األنماط والعادات السوسيو) الفقرة أ(المادة الخامسة   21

  .ر خاصة بالرجال أو النساءالقبيل، والتي تقوم على فكرة دونية أو علوية ألحد الجنسين، أو على أدوا
لعربي، والبرنامج المتوسط آإصدار ميثاق حول تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم، واعتماد اإلعالن المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة الصحفيين في المغرب ا  22

  .) المادة التاسعة(المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع االتصال والمساهمة في برنامج تمكين 
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي . 2.7
    وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.7

  : ية التاليةرآزت وزارة االتصال برنامجها حول اإلجراءات الرئيس
مواآبة الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة في إصدار مشروع ثالث  من خالل تطوير المجال السمعي البصري

العقد األول بين الدولة و شرآة  متابعة تنفيذ برنامجو 2014 -2012الدولة خاص بالفترة برنامج عقد لها مع 
   .2012 -2010القناة الثانية المتعلق بالفترة  - صورياد

صندوق " ذلك بفضل الدور الذي يقوم به الدعم المستمر لمنتجي األفالم و من خالل تطوير اإلنتاج السينمائي
  .، باإلضافة إلى تأهيل تجهيزات مختبر المرآز السينمائي المغربي"دعم اإلنتاج واالستغالل السينمائي 

من   ذلك و الوسائل و المواضيع، وبتنويع العرض من الخدمات على مستوى المضمون  تطوير مجال الصحافة
خالل تحديث نظام المعلومات، وتعزيز التدريب وتأهيل تجهيزات وآالة المغرب العربي لألنباء، وآذا توسيع 

  .من أجل ضمان تغطية أوسع لألحداث الوطنية و الدولية تمثيلياتها على المستوى الوطني والدولي

 ذلكد العالي لإلعالم واالتصال عبر تجديد المرافق التعليمية ودعم المعه عن طريق تعزيز تكوين الصحفيين  
بهدف مالءمة تكوين خريجي هذا المعهد مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات التحوالت التي يعرفها القطاع 

  . السمعي البصري

  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 2.2.7
  لمأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع االتصالالبرنامج المتوسط المدى 

، 2006يشكل البرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع االتصال، المعتمد سنة 
أول برنامج قطاعي يندرج في إطار اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين عن طريق إدراج 

 .لسياسات والبرامج التنمويةمقاربة النوع في مختلف ا

  :الجدول أدناه اإلنجازات الرئيسية للبرنامج موزعة حسب المشاريع المنجزة يلخصو
  

 232010-2006اإلنجازات الرئيسية للبرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع االتصال 

الميزانية   المدة  الشرآاء  المسؤلون  المشاريع
  )بالدرهم(

ممارساتهم وفي هياآلهم  تعزيز القدرة المؤسساتية لوزارة االتصال والمؤسسات الشريكة ألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين في :1حورالم
  التنظيمية

الدعم المؤسساتي وتقوية :  1.1المشروع 
قدرات لجنة الدعم من أجل المساواة بين 

.الجنسين  

  2008-2007  .لوزارة االتصالالمؤسسات الشريكة   .وزارة االتصال 

  )منجز(

457.200  

دعم خلق وتقوية هيئات : 2.1المشروع 
الربط المكلفة بالمساواة بين الجنسين في 

المؤسسات الشريكة الرئيسية لقطاع 
.االتصال  

المؤسسات الشريكة لوزارة االتصال   . وزارة االتصال
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، (

ذاعة والتلفزة، شرآة الشرآة الوطنية لإل
صورياد القناة الثانية، الهيئة العليا 

  ).لالتصال السمعي البصري

2007-2008  

  )منجز(

  تقوية قدرات الجهات الفاعلة بقطاع االتصال من أجل تحسين صورة المرأة في اإلعالم:  2المحور 
بلورة وتفعيل برنامج : 1.2المشروع 

 نحو المساواة في"للتكوين والتوعية 
.و وسائل للتحسيس" وسائل اإلعالم  

  

المؤسسات الشريكة، وزارة التضامن   .وزارة االتصال 
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 
المجتمع المدني، الجمعيات النسائية، و 

  .النقابة الوطنية للصحافة المغربية

2008-2009  

  )منجز(

756.600  

دعم تكوين الصحفيين : 2.2المشروع 
المعهد العالي لإلعالم  طالبات/وطالب

المساواة بين "واالتصال في مجال 
"الجنسين و وسائل اإلعالم  

وزارة االتصال 
و المعهد العالي 

لإلعالم 
  .واالتصال

  2008-2007  .مراآز أخرى للتكوين في الصحافة

  )منجز(

534.000  

                                                 
  .وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية" مأسسة  المساواة بين الجنسين في إطار اإلصالحات القطاعية بالمغرب، نماذج دروس و تجارب ناجحة"   23
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 إلى مراآز القرار عالمية وولوج المرأةتشجيع المساواة بين الجنسين بوزارة االتصال والمؤسسات اإل:  3المحور 
القيام بدراسات :  1.3المشروع 

إستراتيجية حول المساواة بين الجنسين في 
دراسة حول توقعات : وسائل اإلعالم

المرأة المغربية فيما يخص تمثيل صورتها 
.في وسائل اإلعالم السمعي البصري  

المؤسسات الشريكة، المعهد العالي   .وزارة االتصال 
لإلعالم واالتصال، فريق البحث حول 
المرأة، لجنة النوع للنقابة الوطنية 

  الخ....للصحافة المغربية

2009-2010    

  )منجز(

650.000  

تعزيز اإلجراءات : 2.3المشروع 
.المؤسساتية بالمؤسسات الشريكة  

وزارة االتصال 
وزارة الوظيفة و 

العمومية 
  .وتحديث اإلدارة

  700.000  2011-2010  المؤسسات الشريكة

باإلضافة إلى ذلك، تنخرط وزارة االتصال في أنشطة ومشاريع تهدف لتحقيق االستمرارية المنشودة  و
دليل على شكل  اإلجتملعي دة بيانات متعلقة بالنوعتطوير قاعفي مجال مأسسة المساواة بين الجنسين من بينها 

  .إحصائي خاص بقطاع االتصال
  قديم مؤشرات النجاعةإعداد الميزانيات وت. 3.2.7

دون احتساب صندوق دعم القطاع ( 2012مليار درهم برسم سنة  1,3بلغت ميزانية وزارة االتصال 
مقارنة مع سنة % 7,5مليون درهم لميزانية التسيير، بزيادة   392,208، خصصت منها )السمعي البصري

، 2011مليون درهم سنة  789مقابل  مليون درهم  903,63وفيما يخص ميزانية االستثمار، فقد بلغت. 2011
من إجمالي ميزانية % 92,4وقد بلغ الغالف المالي المخصص لإلذاعة والتلفزة المغربية %. 14,5 أي بزيادة

 .مليون درهم 835االستثمار المخصصة لوزارة االتصال، أي ما يعادل 
  )ن درهمبمليو(توزيع ميزانية االستثمار حسب المؤسسات التابعة لوزارة االتصال 

  (%)نسبة التغيير  2012 2011 مليون درهم
 %14,4 835 730 الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 %0,04 8,340 8,337 وآالة المغرب العربي لألنباء
 %102,67 13,810 6,814 المرآز السينمائي المغربي

 %57,56 5,480 3,478 المعهد العالي لإلعالم و االتصال

  وزارة االقتصاد والمالية -الميزانية العامةنفقات : المصدر  

ونظرا ألهمية البرامج المنجزة من . على مؤشرات النجاعةبعد  ال تتوفروزارة االتصال ولإلشارة، ف 
المدى فقد ثم اقتراح بعض المؤشرات التي من شأنها المساهمة في  ،طرف الوزارة السيما البرنامج المتوسط

  .24ها وزارة االتصال على الشرائح االجتماعية المستهدفة تقييم أثر البرامج التي تنفذ
  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.7

  حضور المرأة في قطاع االتصال
امرأة حاملة للبطاقة المهنية من مجموع  632(االتصال من مهنيي قطاع اإلعالم و %26,4تمثل النساء 

 %37,1ترتفع هذه النسبة إلى و. 25)الوطني من حاملي بطاقات مهنية في قطاع اإلعالم على الصعيد 2.387
سوى  المرأة ، في حين ال تمثل)صحفي متدرب 152صحفية متدربة مقابل  90(عند المتدربين الصحفيين 

من  %5,1، ونسبة ال تتجاوز )رجل 299امرأة مقابل  60(من مجموع البطاقات الصادرة للتقنيين  16,7%
 فما الصحفي الكاريكاتير مجال أما). رجل 260امرأة مقابل  14( مجموع البطاقات الصادرة لمصوري الصحافة

 . 26الرجال على حكرا يزال
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  .3 الملحق انظر 24
  .االلكترونية الطبعة المغربية، النشر دار :الطبع 2011أآتوبر األولى ،الطبعة" الطريق وخارطة صالتشخي المغرب في والمجتمع اإلعالم"الحوار الوطني حول اإلعالم والمجتمع   25
  .المرجع نفسه  26
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 27حضور المرأة في مجال الصحافة و في المجال السمعي البصري
  نسبة النساء  المجموع  عدد النساء  عدد الرجال  

  الصحافة المكتوبة
 %21,4 355 76 279  الصحافة اليومية
 %15,4 123 19 104  يةالصحافة األسبوع
 %24,2 173 42 131  الصحافة الدورية

  اإلعالم السمعي البصري
 %47,7 216 103 113  الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 %39,7 73 29 44  القناة الثانية - صورياد
 %37,3 161 60 101  )الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة(األولى 

 %36,1 36 13 23  اإلذاعات الخاصة

.2011 أبريل 28" تشخيص قطاع الصحافة المكتوبة ، تجارب دولية و تقييم لعقد البرنامج "  :المصدر  

2005ات المهنية سنة قتوزيع الصحفيين و الصحافيلت حاملي البطا

 

  2010ات المهنية سنة قتوزيع الصحفيين و الصحافيلت حاملي البطا

  

وطني حول اإلعالم والمجتمع، تتقاضى النساء وحسب التشخيص الذي أجري في إطار الحوار ال
زمالئهن الرجال أيا آان القطاع، و ال يستفدن من نفس  اجور ن ع %20إلى  %18الصحفيات أجورا تقل ب 

 إال في حاالت المسؤولية مناصب إلى يلجن ال آما أن النساء الصحفيات. مستوى منح المردودية مقارنة بالرجال
  : ينحصر حضور المرأة في مناصب المسؤولية بقطاع االتصال في ،اآلن حدود وإلى .قليلة

  مرتفع، ذات سحب أسبوعية في واحدة تحرير رئيسة •
  عمومية، تلفزية قناة مديرة •
  عموميتين، قناتين تلفزيتين في لألخبار مديرتين •
  .إذاعية محطة إحدى عشر في مسؤوالت خمس •

 مع ، تمثيال أحسن للنساء من مجموع مستخدميها العمومية تسجل وسائل اإلعالم وتجدر اإلشارة إلى أن
  .)المقدمة في الوطنية اإلذاعة(  البصري السمعي مجالالفي  تقدم واضح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .المرجع نفسه  27

 

الصحفيين
76%

الصحفيات
24%

الصحفيين
74%

الصحفيات
26%
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III .الولوج العادل للحقوق االجتماعية 
يتعلق و. المجهودات المبذولة للولوج العادل للحقوق االجتماعية إلى بصفة عامة المحورهذا يتطرق 

وآذا الولوج  ،)و بيئة سليمة السكن ووسائل التنقلو الطاقةو الماء الصالح للشرب(نية التحتية األساسية لباألمر با
سيتم تقديم تقييم آما . المتكافئ للخدمات الصحية والتمدرس والتكوين مع األخذ بعين االعتبار متطلبات الشباب

مقاربة المندمجة والتشارآية بين القطاعات من أجل نموذج ملموس للباعتبارها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
   .تحقيق التنمية البشرية ببلدنا

  

  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 1
  

إعطاء انطالقتها من طرف جاللة الملك  بعد سبع سنوات منتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
ومحاربة اإلقصاء االجتماعي  الفقر في المجال القروي ي محاربة، إنجازاتها ف2005ماي  18 محمد السادس يوم

لمبادرة الوطنية للتنمية وترتكز ا. في المجال الحضري والحد من الهشاشة وتطوير األنشطة المدرة للدخل
تضع آما . تشارآية والتعاونحترام الحكامة الجيدة وللمقاربة الإلالبشرية على أسس متينة و تشكل نموذجا 

 .آرامة الجميع بصفة مستدامة صيانةتسعى لحيث ان في صلب اهتماماتها اإلنس المبادرة

  عرض هياآل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.1.1
لعب دور عن طريق  المعنيينجميع الفاعلين  أطيرالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ت لقد تمكنت

في دوائر اتخاذ القرار سواء من حيث اختيار  ، مما مكن من اشراك المواطنين المعوزين وإدماجهم"المجمع"
  . المشاريع أو تنفيذها

فعلى المستوى الوطني، تتكلف . قد تم تشكيل عدة لجان للتنمية البشرية من أجل بلوغ أهداف المبادرةو
 كونة من أعضاء الحكومة والمؤسساتبالحكامة لجنة مرآزية وزارية إستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة وم

رئيس الحكومة ومكونة من وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة  يرأسها ،ية ولجنة التسييرالعموم
  .التنمية االجتماعية والتنسيقية الوطنية للمبادرة

اللجنة الجهوية للتنمية البشرية برئاسة والي (وتغطي باقي هيئات الحكامة للمبادرة المستوى الجهوي 
، وتضم فرق )اللجنة المحلية(والمستوى المحلي ) اللجنة اإلقليمية يرأسها العامل(قليمي ، والمستوى اإل)الجهة

تنشيط األحياء من ممثلي المنتخبين الجماعيين أوالدوائر الحضرية ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية االقتصادية 
 .لسلطة المحليةواالجتماعية والثقافية وآذا النسيج الجمعوي والمصالح التقنية الالمرآزية وا

من % 16عضوا منها  10.575وتضم لجان التنمية البشرية على المستوى الجهوي واإلقليمي والمحلي 
   :ويوضح المبيان التالي التوزيع حسب الجنس ألعضاء حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. النساء

توزيع أعضاء هيئات الحكامة حسب الجنس

 
 

المجموعاللجنة الجهويةاللجنة االقليميةاللجنة المحلية

84%
79%

88%
84%

16%21%
12%

16%

رجال نساء

 2012 التنسيقية الوطنية  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المصدر
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بين % 16ها تعادل في حين أن% 19إذ تجاور ،الجمعوي مهمة نسبيابين النسيج تبقى تمثيلية النساء 
، بالنظر لنتائج 2007عرفت هذه النسبة تحسنا بالمقارنة مع تمثيلية النساء المنتخبات قبل د وق. المنتخبين

    . لفائدة النساء في اإلنتخابات الجماعية حصةاإلنتخابات، بفضل النقاش السياسي الوطني لدسترة 
توزيع مكونات هيئات الحكامة على المستوى الجهوري واإلقليمي والمحلي حسب الجنس    

 
 2012التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية   :المصدر 

 اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان 2.1
، يناير 3خل حيز التنفيذ في الذي دالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  عهديمثل ال

أداة قانونية مهمة بحوزة الدول لتغليب حقوق اإلنسان على منطق  ،1977يناير 19ووقعه المغرب في  1976
الحق في مستوى معيشي الئق والحق في التعليم و في العمل بشروط عادلة ومرضية  عهدال اوجب هذيو. السوق

ق في الصحة و في الضمان االجتماعي، وأخيرا حق المشارآة في وحقوق النقابات العمالية وحق اإلضراب والح
 عهدالويعتبر . ال يتجزأ من حقوق اإلنسان هذه الحقوق جزءا أن الحياة الثقافية واالستفادة من التقدم العلمي اعتبار

اسية مثل الحق ، حيث أن الحقوق المدنية والسيةأن حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أساسيالدولي 
  .في العيش بكرامة ال يمكن تحقيقها إال إذا تم استيفاء احتياجات اإلنسان األساسية

األمم المتحدة اإلنمائي  وخالل التسعينات، وفي ظرفية اتسمت بزيادة الفقر واإلقصاء، أصدر برنامج
ة المرتكز على القضاء على الفقر منذ ذلك الحين، أصبح النهج الجديد للتنميو. العالمي للتنمية البشرية التقرير

 . مجال االهتمام الرئيسي على الصعيد الدولي
في هذا اإلطار، جاءت األهداف اإلنمائية لأللفية للدفاع عن مبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة و
جعل الحق آما تستهدف و .ر شخص تضرروا من البؤس والفقروتخص هذه األهداف أآثر من مليا. واإلنصاف

ولتحقيق األهداف المنشودة، اعتمدت . ة لكل إنسان وتخليص البشرية من الفاقةيالتنمية حقيقة واقع في
على مكافحة الفقر وتعزيز المساواة وتحسين ظروف في مجملها ترآز  2015ثمانية أهداف في أفق اإلستراتيجية 

األساسية لحقوق اإلنسان بما في ذلك  ومن أجل بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، يجب أن تسود القيم... الحياة
 .وتقاسم المسؤولية البيئةالحرية والمساواة والتضامن والتسامح واحترام 

، التزم المغرب بتحقيق هذه األهداف في اآلجال 2000فمنذ انطالق األهداف اإلنمائية لأللفية سنة 
وقد نتج عن هذا المشروع الجماعي . ريةتقييم التنمية البش ذلك، أطلق المغرب دراسة حولغرار على . المحددة

نت نتائج هذا التقرير، من ومك. والتشارآي نشر تقريرالخمسينية باعتماد مفهوم التنمية البشرية آمرجع أساسي
آما . على التوالي على الحقوق المدنية والسياسية وحالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الوقوف

االجتماعي واقتراح الحلول التي يتعين وضعها لضمان تحقيق التنمية البشرية حسب  ساعدت على تحديد العجز
  .الوسائل المتاحة

من الناحية االجتماعية، أعطى المغرب انطالقة العديد من المشاريع الرامية إلى تصحيح النقائص و
مشروع إصالح التعليم والتأمين : نذآر منها المححدة في تقرير الخمسينية والمستجيبة لألهداف اإلنمائية لأللفية

 ...اإلجباري عن المرض وبرنامج مدن بدون صفيح والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

نساء
19%

رجال
81%

النسيج الجمعوي نساء
16%

رجال
84%

المنتخبين
نساء
12%

رجال
88%

اإلداريين
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  برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 3.1
تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحد من العجز االجتماعي لألحياء الحضرية والمجتمعات الريفية 

وتشجيع األنشطة المدرة والمعدات  لفقيرة، وذلك بزيادة فرص الحصول على الخدمات االجتماعية األساسيةا
المهيكل وتعزيز حماية  غيرالباعتماد إستراتيجية أآثر ابتكارا فيما يتعلق بالقطاع  ،للدخل والمحدثة لفرص الشغل
حتياجات قاربة النوع في مشاريعها تلبية إلرة موباإلضافة إلى ذلك، تدمج المباد. الفئات الضعيفة من المجتمع

  .لتقليص الفوارق المتعلقة بالنوع االجتماعي وضمان ظروف تحقيق العدالة االجتماعيةهتمامات المرأة وإو
 :وبالنسبة للتوجهات العامة لكل برنامج ينبغي التذآير أن

وتحسين ظروف عيش  للتنمية البشرية،برنامج مكافحة الفقر يروم الحفاظ على دينامية المبادرة الوطنية   •
وسيتم توسيع . سكان الوسط القروي، وتعزيز الولوج إلى التجهيزات األساسية والخدمات االجتماعية األساسية

التي همت % 30آمعدل للفقر بدل % 14تطبيقا لعتبة  جماعة قروية  701مجال عمل البرنامج ليشمل
 .خالل المرحلة األولى403 ـ الجماعات ال

اآز حيا حضريا مهشما تابعا للمدن والمر 530رنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري يهم ب •
ألف نسمة في   100حيا تابعا لمدن تتجاوز ساآنتها   264بدل (ألف نسمة   20الحضرية التي تتجاوز ساآنتها

وتعزيز الولوج إلى خدمات  تحسين الولوج إلى التجهيزات الحضرية األساسيةويهدف إلى ) المرحلة األولى
 .القرب العمومية

ة برنامج محاربة الهشاشة يهدف إلى تحسين ظروف عيش األشخاص في وضعية الهشاشة، ومساعدة الساآن •
 .في ظروف صعبة وتوسيع االستفادة

 فيما يخص دعم المشاريع ذات" طلب المشاريع"إجراء  حفاظ علىالمحاور أهمها عدة البرنامج األفقي  يتبنى  •
ومواآبة الفاعلين  مهم، وتشجيع األنشطة المدرة للدخل وتعزيز قدرات النسيج الجمعوياقتصادي  تأثير

 .من خالل دعم أنشطة التكوين وتطوير الكفاءات وأنشطة التواصل ،المكلفين بالتنمية البشرية

دوار  3.300طني يستفيد منه حوالي مليون شخص من قاوالبرنامج الخامس الخاص بتأهيل المجال الترابي،  •
ويسعى هذا البرنامج لتحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني . إقليم 22تابعين ل 
مسالك (وخدمات القرب  وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات األساسية والتجهيزات من العزلة،

هذه المناطق في الدينامية التي خلقتها إدماج سكان أخيرا و ،)ماء شروبوآهربة وتعليم و صحةوقروية 
 .المبادرة

  أهم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآثار النوع االجتماعي. 4.1
أآثر  مشروع همت 22.000ما يناهز  إنجاز 2010-2005لى من المبادرة أظهرت نتائج المرحلة األو

لبنيات التحتية األساسية والمرافق آااالت مجيتغلق الألمر بمشاريع همت عدة مليون مستفيد، و 5,2من 
القدرات المهنية والتأهيلية، والمساعدة على خلق الرفع من  تحسين ظروف المعيشة وذلك من أجل العمومية، و

مليار درهم، بما في  14,1وتطلب تحقيق هذه المشاريع ميزانية بلغت حوالي ... أنشطة مدرة للدخل، والتسيير
نشاط مدر للدخل  3700وقد مكنت هذه المبادرة أيضا من خلق . ي إطار مساهمة المبادرةمليار درهم ف 8,4ذلك 

  .وظيفة دائمة خالل الفترة ذاتها 40.000وأآثر من 
ومنذ . وتعد المبادرة نموذجا من حيث إدراج مقاربة النوع في ترآيبة هيئات الحكامة وبين المستفيدين

  .مشروع 22.000أة من إمر 1.298.547انطالقة المبادرة استفادت 
 شملت هذه االستفادة حيث .النساء في وثيرة استفادة عايرالمرحلة الثانية من المبادرة تس وقد عرفت
. مشاريع تهم الساآنة بصفة عامة حسب التشخيص المحلي أو مشاريع تخص النساء بالتحديد قطاعات متعددة و

  :ويمكن تقديم هذه المشاريع آالتالي
 86إمرأة من إنشاء أو إعداد  32.000، استفادت حوالي 2011خالل سنة : وإيواء النساء مراآز االستماع 

 ،وتبين اإلنجازات. من طرف المبادرة% 67 بنسبةمليون درهم ممولة  50,2مأوى للنساء بغالف مالي يقدر ب 
جزت في إطار أن% 22إمرأة و  11.012من المشاريع تخص البرنامج األفقي لفائدة % 36أن  ،حسب البرنامج

 في حين همت. إمرأة على التوالي 1.583و 5.420لفائدة  وذلك البرنامج الحضري و برنامج محاربة الهشاشة
  .مستفيدة 13.951البرنامج القروي لفائدة  من المشاريع% 20
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 توزيع عدد النساء المستفيدات حسب البرنامج

         
2012 التنسيقية الوطنية  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المصدر                                                                                   

تميزت المرحلة الثانية من المبادرة بارتفاع مهم لألنشطة : )األنشطة المدرة للدخل(مشاريع التنمية اإلقتصادية  
األنشطة المدرة  مشروعا أو دعم و مساندة 980ة من أإمر 36.000استفادت  ،في هذا اإلطارو. المدرة للدخل

، ومشاريع )مستفيدة 21.020(المشاريع في إطار البرنامج األفقي  طلباتلشغل من خالل افرص للدخل أو 
). مستفيدة 6.191(الحضري  أنشطة المبرمجة داخل اإلطاروآذا ) مستفيدة 8.890(القروي  محدثة في المحيطال

 %. 59مليون درهم بمساهمة من المبادرة في حدود  301,5شاريع وتطلب تمويل هذه الم
حسب البرنامج اتتوزيع عدد النساء المستفيد  

  
                                                                                                                         

دار للطالبة لفائدة  188ت المبادرة من إنشاء وإعادة هيكلة وتجهيز مكن :مشاريع الحد من الهدر المدرسي
مليون درهم  113,9وقد تم تمويل هذه المشاريع ب . ية ودروس الدعمستفدن من السكن والتغذافتاة  3.340

مشروعا أنجزت في  143أن  ،حسب البرنامج ،ويوضح تقسيم هذه المشاريع. من طرف المبادرة% 75بمساهمة 
 16فتاة، و  514فائدة البرنامج األفقي ل تهممشروعا  28، وفتاة 2.342نامج مكافحة الهشاشة لفائدة إطار بر

 80مشروعا واحدا أنجز في إطار البرنامج الحضري لصالح  فتاة و 405مج القروي لفائدة البرنا همتمشروعا 
  .فتاة

حسب البرنامج المستفيداتتوزيع النساء    

  

قروي
44%

حضري
17%

محاربة الهشاشة
5%

أفقي
34%

محاربة الهشاشةحضريقروي

8.890
6.191

21.020

قروي
12%

حضري
3%

محاربة الهشاشة
70%

أفقي
15%
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أساسا إعادة تجهيز المراآز  تهممشروعا  349ستفاد قطاع الصحة من ا:ت األمهاتالصحة والحد من وفيا 
في ويبلغ عدد المستفيدين . والتحسيس و اإليكوغرافيا وتوزيع األدوية الصحية وقاعات الوالدة والقافالت الطبية

القروي في المجال % 20و منها في المجال الحضري % 31إمرأة توجد  54.644 إطار البرنامج األفقي
مليون درهم آغالف مالي بمساهمة المبادرة  251,3تم تخصيص قد و. في إطار برنامج مكافحة الهشاشة% 18و

  %.67في حدود 
 توزيع النساء المستفيدين حسب البرنامج

 

  

  قطاع الماء. 2
  

فان  وهكذا،. مجموعة من المتغيرات تتعدد مهارات مستعملي المياه آما يتنوع الطلب على الماء حسب
الجنس والسن والمستوى الثقافي والتعليمي، وآذا في التدبير المستدام للماء يتطلب األخذ بعين االعتبار التباينات 

م الذي تلعبه النساء في تسيير مهفبالرغم من الدور ال .األنشطة المتعلقة بالمياه اضافة إلى. مستوى الدخل
وإلنجاح اإلصالحات المتعلقة . ار والتخطيط في مجال المياهواستعمال الماء، فقد يتم إقصاؤهن من اتخاذ القر

لذا،  .النساء أآثر المستخدمين للماء بالوسط القروي ، خاصة وأنيعتبر إشراك النساء أمرا ضروريا ،بقطاع الماء
     .وجب تثمين مهاراتهن في مجال تدبير الموارد المائية

  ق اإلنسانجذاذة تقديمية للقطاع واإلطارالمرجعي لحقو. 1.2
 جذاذة تقديمية. 1.1.2

  تنوع المهام الموآلة لقطاع الماء 
، تطوير الموارد المائيةوفي دراسة وتقييم وتدبير وتخطيط  هايالم مديرية هندسةتتمثل المهام الرئيسية ل

ير في إلى تعبئة الموارد المائية ونقلها، وآذا حماية الثروة المائية والرصد الجوي والبحث والتطو باإلضافة
المساهمة في حماية الساآنة والممتلكات عبر توقع وتتبع الظواهر المناخية التي  زيادة علىمجالي الماء والمناخ، 

  .مخاطراليمكن أن تنجم عنها 
، من اموظف 2.655فيما يخص الموارد البشرية، فقد وصل عدد الموظفين بقطاع الماء إلى ما يقارب و

  ).1المرفق رقم  انظر(من مجموع الموظفين  %23إمرأة، أي ما يقارب  600بينهم 
  اإلطارالمرجعي. 2.1.2

  لماءالمحة عن التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في 
قطاع الماء مع مختلف المقتضيات الدولية لحقوق اإلدارة المكلفة بتتقارب التدابير المتخذة من طرف 

ذآر خص بالون. في الوسط القروي خاصةتمييز ضد النساء،  ونللماء بداإلنسان التي تكرس الحق في الولوج 
الدولي الخاص بالحقوق  عهدفي هذا اإلطار، اللجنة المكلفة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و ال

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية

أفقي

حضري

قروي

محاربة الهشاشة

17.016

16.795

11.165

9. 668
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الدولية لحقوق الطفل، وآذا االلتزامات المتخذة في إطار أهداف األلفية للتنمية والمتعلقة بالولوج المستدام لمياه 
آما أن الجهود المبذولة من طرف ". الماء منبع الحياة"الشرب وأخيرا المقتضيات المتعلقة بالعشرية الدولية 

يتوفر المغرب على إطار قانوني وتنظيمي  آمابي الجديد، من الدستور المغر 31قطاع الماء تتوافق مع المادة 
من الفوارق بين الوسطين الحضري و الذي يهدف إلى الحد ) 10/95قانون الماء (مالئم لتدبير الموارد المائية 

  ). 2المرفق رقم  انظر(القروي فيما يخص التزود بالماء الشروب و

  بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ. 2.2
 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.2

عن طريق  تراتيجية المتعلقة بالقطاعسنجاز االإالماء، تم تعزيز من أجل مواجهة مختلف معيقات قطاع 
 آذاموارد المائية وآذا الحفاظ على الراتيجية المتعلقة بتدبير العرض والطلب واتخاذ مجموعة من التدابير اإلست

 2030نة ستمكن هذه التدابير المتخذة من الحد من العجز المائي المرتقب بحلول سو. إنشاء آليات مؤسساتية
مليار متر مكعب مقارنة بنسبة العرض  16.2تقدر نسبة الطلب المرتقبة ب (مليار متر مكعب  5لذي سيقدر ب و

  ).مليار متر مكعب 11.7التي تقدر ب 
ى تحسين تدبير الطلب، تم وضع مجموعة من التحفيزات في إطار اقتصاد الماء، حيث تم وحتى يتأت

 %100نسبة بالنسبة لمجموع الفالحين و  %80 إلى ة الفالحية،الرفع من نسبة الدعم، في إطار صندوق التنمي
في إطار مشاريع  ينهيكلالتعاونيات والفالحين الم تنظيم ، وآذا)هكتار 5أقل من (بالنسبة لصغار الفالحين 

نجاز البرنامج إيرة ذلك بهدف تسريع وتإجراءات الحصول على هذا الدعم، والدولة بتسهيل  قامتآما . التجميع
  .2020إلى  2008  منالذي يمتد و  28الوطني القتصاد الماء بقطاع السقي

ثالث سدود آبرى  ي تعتبر أيضا من األولويات ببالدنا، سيتم انجازتوفيما يخص سياسة تدبير العرض ال
، لإلشارةو. 2030ألف سد صغير في أفق سد آبير و 50انجاز  لتحقيق ذلكلعشرات من السدود التلية سنويا ووا

  .نجاز بمختلف مناطق المملكةفي طور اإل او متوسط اة عشر سد آبيرأربع حاليا يتواجد
نسبة ربط  لتحقيقي، مدينة ومرآز حضر 330 تطهير السائل، الذي يهميسعى البرنامج الوطني لو

أما فيما يخص معالجة المياه . 2030في أفق  %100و 2020سنة  %80و 2016 في متم %75 قدرهاإجمالي 
العادمة التي تم تجميعها سنة المياه  استعمال إعادةمعالجة ومن  %100، فقد أصبح من المرتقب بلوغ العادمة
  .2011سنة  %25بدل  2030

للماء إلى تسريع وتيرة تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، حتى  وتهدف اإلستراتيجية الوطنية
 .%92حيث تم بلوغ  2011مقارنة بسنة  2016في متم  % 96يتأتى بلوغ نسبة 

  النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و. 2.2.2
لولوج للماء من حيث تقليص الوقت و ، لذلك فإن تسهيل اعبئ جلب الماء عموما و األطفال حمل النساءتت

و هذا المؤشر له ارتباط ايجابي السلكنة المستهدفة  الرفع من نسبة تمدرس من شأنهالجهد المطلوب لجلبه، 
تحسين الولوج للماء من شأنه أن يساهم بشكل فإن   بالتاليو . الديمغرافي تطوربمستوى تحسن الصحة و آذا بال
هكذا، فان و. تهنقرويات و آذا تحسين مستوى تكوين النساء مما سيعزز استقالليايجابي في تمدرس الفتيات ال

  .  29تعميم التزود بالماء الشروب يعتبر عامال مهما لتحقيق المساواة بين الجنسين
يرتكز هذا البرنامج  إذ .في هذا السياقويندرج برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساآنة القروية    

وتمثلت المنهجية . ديمقراطية وشفافة ومستدامة لتدبير الماء ومبنية على المتطلبات المتباينة للساآنة على منهجية
وذلك عبر اعتماد ه المتبعة خالل بداية تنفيذ هذا البرنامج في تحديد األولويات فيما بين الشرآاء المعنيين بتنفيذ

موارد والمسافة المقطوعة وآذا مدى حساسية المعايير اختيار، تشمل صعوبة تزود الساآنة بالماء الشروب 
قد تم تعزيز هذه المنهجية من خالل اعتماد مقاربة تشارآية لضمان ديمومة المشاريع و. المائية للجفاف والتلوث

 .المنجزة والتي تعتمد باألساس على إشراك الساآنة منذ مرحلة تصميم المشروع إلى حين تنفيذه وتسييره

                                                 
ية، و التي سيتم انجازها مباشرة من ألف هكتار موجهة للمشاريع الفرد 330ألف هكتار مخصصة للتحويل الجماعي و  220ألف هكتار بنظام التنقيط، منها  550يهدف البرنامج إلى تجهيز   28

  .ألف هكتار سنويا 70ألف هكتار سنويا ومن المرتقب أن تصل هذه النسبة إلى  20ألف هكتار سنويا عوض  50طرف الفالحين بدعم من الدولة، حيث بلغت وتيرة االنجاز 
. يورو آاستثمار في مجالي التعليم والصحة 10للماء من شأنه أن يوفر  وفقا لتقرير الوآالة الفرنسية للتنمية، فان استثمار يورو واحد من أجل الولوج  29  
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أجل التصدي إلشكالية النقص الحاصل في مجال التطهير، تم إنجاز البرنامج ومن جهة أخرى و من 
وآذا البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط  2006الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة منذ سنة 

  .القروي
تأهيل المجال  ومن أجل تحسين الوضعية البيئية بالمدارس القروية، تم إنجاز البرنامج الوطني إلعادة

ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد المدارس القروية  2015- 2006 دارس القروية والممتد على الفترةالبيئي بالم
بالماء الشروب والتطهير السائل، وآذا تعزيز التربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة على مستوى المدارس 

التدابير والتي تتلخص في إنشاء شبكات للتزود بالماء الشروب  ويتمحورهذا البرنامج حول مجموعة من. القروية
مدرسة قروية للتعليم االبتدائي، وآذا إنشاء معدات للصرف الصحي على مستوى  14.912على مستوى 

  . مدرسة قروية للتعليم االبتدائي 17.785
  مؤشرات النجاعة تقديمإعداد الميزانية و. 3.2.2

  ب مقاربة النوع االجتماعي تحليل ميزانية قطاع الماء حس
مليار درهم بزيادة  3.09مبلغ  2012برسم سنة  30بلغت الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الماء

. %14,76التسيير  نفقات و نسبة % 85,24و لقد بلغت حصة االستثمار . 2011مقارنة مع سنة  % 7,6قدرها 
من الميزانية اإلجمالية المخصصة لوزارة الطاقة % 67,02و تشكل الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الماء 

  .والمعادن والماء والبيئة
المائية  تهيئةويبين تحليل توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج، أن أهمية الحصة الموجهة لمديرية ال

بلغت هذه الحصة تعزو إلى أهمية الميزانية المخصصة لبرامج بناء السدود، حيث ) مليار درهم 2,28ما يقارب (
من ميزانية  %11,36على  تستحود، التي ئيالبحث والتخطيط الما آما خصصت مديرية. مليار درهم 1,68

من ميزانيتها للبرامج المتعلقة بالتطهير السائل بالوسط القروي، وآذا  %36,69استثمار قطاع الماء، أآثر من 
  .جد  بالماء الشروب والتطهيرتزويد المدارس القروية ومدارس التعليم األصيل والمسا

  )3انظر الملحق رقم (تحليل مؤشرات األهداف لقطاع الماء حسب مقاربة النوع االجتماعي 
أعد قطاع الماء مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة والتي تخص تتبع ميزانية االستثمار بالنسبة لكل 

رات حسب المديريات والمهام وأبرز محاور ويتم إعداد وتصنيف هذه المؤش. مديرية وبالنسبة لكل برنامج
غير أن مؤشرات . وتتشكل غالبية مؤشرات األهداف للوزارة المكلفة بقطاع الماء من مؤشرات الوسائل. التدخل

التأثير التي تمكن من قياس تأثير اإلجراءات المتخذة، ال توجد في قائمة مؤشرات األهداف الخاصة بالوزارة 
  .المكلفة بالماء
يتعلق بمدى إدماج النوع االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى آون غالبية المؤشرات المنجزة من طرف  وفيما

نسبة تزويد الساآنة "ومن بين مؤشرات األثر التي يمكن جندرتها، نذآر . الوزارة ال تشمل بعد النوع االجتماعي
م و الجهة والجماعة، وآذا حسب توزيع المستفيدين من الماء الشروب حسب اإلقلي :القروية بالماء الشروب 

، مما سيساعد على تحديد الفوارق الجهوية والمحلية على مستوى )فردي أوعبرالحنفيات العمومية(طبيعة الربط 
  ".الولوج للماء الصالح للشرب 

نسبة تحول الساآنة القروية من الحنفيات العمومية إلى : " ومن بين المؤشرات التي يمكن جندرتها آذلك 
آما ". نسبة تحول الساآنة الحضرية وشبه الحضرية من الربط الجماعي إلى الربط الفردي" و" ط الفردي الرب

حسب الجنس والفئة " تكوين الموارد البشرية في التقنيات المتعلقة بميدان الماء : " يجب تصنيف مؤشر الوسيلة 
  .ئة من المستفيدين ولكال الجنسينالسوسيومهنية وذلك من أجل تقييم مدى تحسن المعرفة التقنية لكل ف

  تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.2
شهد المؤشر المتعلق بنسبة ولوج الساآنة القروية للماء الشروب تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة، 

في % 92ثم  2005سنة % 70إلى  1994سنة % 14حيث تم الرفع من نسبة االستفادة من الماء الشروب من 
وهكذا فإن تطور . مليون نسمة 5, 12وقدرت نسبة الساآنة المستفيدة من الماء الشروب بحوالي . 2011متم سنة 

  :هذا المؤشر يتمثل آالتالي

                                                 
  . آما يتوفر على إطار للنفقات على المدى المتوسط 2005انخرط قطاع الماء في نظام شمولية االعتمادات منذ سنة  30
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  تطور معدل الولوج للماء الشروب بالوسط القروي

 
  توقعات* قطاع الماء : المصدر                                

بمجموعة من مؤشرات األثر على مستوى قائمة مؤشرات النجاعة الخاصة بقطاع  أيضاويجب االحتفاظ 
الماء، وذلك حتى يتسنى تحسين نظام المعلومات الوطني ليمكن بذلك من ترجمة نتائج المجهودات المبذولة من 

ية نسبة تزويد األسر القرو"  طرف السلطات العمومية في مجال الماء، ونذآر منها على الخصوص المؤشر
 .الذي يعتبر مؤشر أثر وطني ذا أهمية آبيرة" بالماء الشروب 

إضافة إلى ذلك، يجب إدراج مجموعة من المؤشرات الجديدة في هذه القائمة، ونخص بالذآر المؤشر و
" المياه المعبأة سنويا لكل فرد بالمتر المكعب: "موارد الماء المتوفرة سنويا لكل فرد يعرف بمستوىالوطني الذي 

ذي يجب إعطاؤه آذلك طابعا جهويا حتى يتأتى معرفة المناطق التي يمكن أن تتعرض لنقص في المياه خالل وال
  .السنوات القادمة

ومن جهة أخرى، يجب األخذ بعين االعتبار مجموعة من المؤشرات االجتماعية أثناء تحليل أثر التدابير 
ووفقا  ،وهكذا. مجال الولوج للماء الشروبالمتخذة من طرف قطاع الماء فيما يخص تقليص الفوارق في 

على المستوى الوطني عرف تطورا  31لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، فان معدل الولوج لشبكة مياه الشرب
أما فيما يخص نسبة األسر . %77,5إلى  %71,9، حيث ارتفع من 2010إلى  2006خالل الفترة الممتدة من 

سنة %70,1إلى  2006سنة  % 62,4الشروب، فلقد ارتفعت هذه النسبة من المزودة عن طريق شبكة الماء 
ألسر غير لوبالنسبة . مزودة بالربط الجماعي %16,4مزودة عن طريق الربط الفردي و  %53,7منها  2010

مزودة  %7,4خالل نفس الفترة، منها  %29,9إلى  %37,6المربوطة بشبكة مياه الشرب، فقد مرت من 
عن طريق الحنفيات غير  %4عن طريق الحنفيات المؤدى عنها و %3,4( 2010ومية سنة بالحنفيات العم
 الى انخفاضا لتصل سجلتآما أن نسبة التزود بالماء عن طريق مصادر المياه الطبيعية، قد ). المؤدى عنها

  .2006سنة  %23,5عوض  2010سنة  17,9%
سنة  %96,3إلى  2006سنة  %94,3من وبالوسط الحضري، ارتفع معدل الولوج لشبكة مياه الشرب 

غير أن نسبة ). مزودة بالماء عن طريق الحنفيات العمومية %4,2متصلة بشبكة المياه و  %92,1منها ( 2010
إلى  2006سنة  % 2,6التزود بالماء عن طريق مصادر المياه الطبيعية تظل ضئيلة، حيث انتقلت هذه النسبة من 

إلى  %36,7وسط القروي، فان معدل الولوج لشبكة الماء الشروب، انتقلت من أما بالنسبة لل. 2010سنة  1,4%
مقارنة  2010سنة  %31,6آما بلغت نسبة األسر المتصلة بشبكة الماء الشروب . خالل نفس الفترة 44,7%
إلى  %13,8و لقد انتقلت نسبة األسر غير المربوطة بشبكة الماء الشروب من . %22,9حيث بلغت  2006بسنة 
و تظل نسبة التزود بالماء عن طريق مصادر المياه الطبيعية مرتفعة، حيث انتقلت . خالل نفس الفترة 13,2%
آما بلغت نسبة األسر التي لديها إمكانية الولوج للماء . 2010سنة  %46,6إلى  2006سنة  %56,5من 

 .%61,5حيث بلغت  2006مقارنة بسنة  2010سنة   32% 67,5الشروب
  

                                                 
   الماء الشروب عن طريق الحنفيات العمومية  يساوي هذا المعدل نسبة األسر المتصلة بشبكة مياه الشرب إضافة إلى األسر التي تزود ب  31
عبر نقط مهيئة للمياه األسر التي لديها إمكانية الولوج للماء الشروب هي تلك األسر المتصلة بطريقة مباشرة بشبكة الماء الشروب و آذا األسر المزودة   32

  .متر بالوسط القروي 1000الحضري و متر بالوسط  200عن بعد يقدر ب .) الحنفيات العمومية واآلبار المهيئة، الخ(
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، وعلى المستوى الوطني، بلغ متوسط المسافة المقطوعة من أجل التزود بالماء ومن جهة أخرى
أما بالنسبة للوسط . دقائق 8,1متر وذلك بمدة زمنية تقدر بمتوسط  440,4، ما يقارب 2010الشروب سنة 

 اترم 119، ما يقارب 2010الحضري، فلقد بلغ متوسط المسافة المقطوعة من أجل التزود بالماء الشروب سنة 
و فيما يتعلق بمتوسط المسافة المقطوعة للتزود بالماء الشروب . دقائق 2,7و ذلك بمدة زمنية تقدر بمتوسط 

، آما انتقل متوسط المدة 2010متر سنة  504 لتصل الى 2006متر سنة  596بالوسط القروي، فقد بلغت 
ئق و ذلك خالل نفس الفترة المذآورة دقا 9,2دقائق الى  10,7الزمنية المستغرقة للتزود بالماء الشروب من 

  .أعاله
نسبة األسر التي لديها ربط بشبكة الصرف الصحي، على  انتقلتوفيما يتعلق بالتطهير السائل، فقد 

وبالوسط الحضري، انتقل هذا . 2010سنة  %58,2لتصل إلى  2006سنة  %53,7 من المستوى الوطني،
  .%89,3إلى  % 85,6من خالل نفس الفترة المعدل 

 

 قطاع البيئة. 3
  

تتوافق اإلجراءات المتخذة من طرف قطاع البيئة مع مقتضيات اتفاقيات ريو، وآذا مع مقتضيات األجندة 
باإلضافة إلى . المتعلقة بالمجهودات الدولية المبذولة من أجل إشراك النساء في التنمية المستدامة والمنصفة 21

أن ة، يتوفر قطاع البيئة على إطار قانوني و تنظيمي مالئم، غير وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدام
  .تكريس استقاللية النساء يتطلب بذل المزيد من الجهود من طرف قطاع البيئةتعزيز المساواة بين الجنسين و

  جذاذة تقديمية للقطاع واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.3
  جذاذة تقديمية  . 1.1.3

  لقطاع البيئة تنوع المهام الموآلة 
تتلخص أهم المهام الموآلة لقطاع البيئة في تعزيز اإلطار المؤسساتي والقانوني في مجال البيئة ووضع 

الذي يشكل خطرا على آذا الحد من التلوث بكل أشكاله وآليات مالئمة للمراقبة والتتبع المستمر للحالة البيئية، و
وفي  دماج البعد البيئي في البرامج التعليمية والتكوينيةصحة الساآنة، وأيضا تحسين ظروف عيش السكان وإ

  .المعلومة، وأخيرا تطوير التعاون اإلقليمي والدولي في مجال تدبير البيئةالمجاالت المتعلقة بالبحث و
 351إلى ما يقارب  2012وفيما يخص الموارد البشرية، فقد وصل عدد الموظفين بقطاع البيئة سنة 

  ).1انظر المرفق رقم (من مجموع الموظفين  %43,02 يعادل، أي ما إمرأة 151موظف، من بينهم 
  اإلطارالمرجعي. 2.1.3

  البيئةلمحة عن التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في 
مثل اتفاقيات ريوالتي تضم اتفاقيات اإلطار (إن انضمام بالدنا إلى مختلف االتفاقيات والمعاهدات الدولية 

آذا االلتزامات ، و)لوجي واتفاقية مكافحة التصحردة حول التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولألمم المتح
من بين هذه األهداف نذآر إدماج أسس التنمية المستدامة في السياسات و البرامج (المتعلقة بأهداف األلفية للتنمية 

، وأخيرا انضمام )حد من تراجع التنوع البيولوجيعلى المستوى الوطني والحد من تدهورالموارد البيئية و آذا ال
، يتطلب من السلطات العمومية بذل المزيد من الجهود لتطوير وتقريب التشريعات 21بالدنا لمقتضيات األجندة 

آما أن بلوغ األهداف المتوخاة في مجال البيئة . المتعلقة بالبيئة على المستوى الوطني مع التشريعات الدولية
من شأنه أن يساهم في الحد من وفيات األطفال و األمهات و أن يضمن المساواة بين الجنسين وتعميم المستدامة 

  . التعليم االبتدائي
الدستور المغربي من  31المادة ومن جهة أخرى، تتوافق الجهود المبذولة من طرف قطاع البيئة مع 

شهد اإلطار  وباإلضافة إلى ذلك، فقد. تدامةالجديد، والتي تنص على الحق في التمتع ببيئة صحية و تنمية مس
مجموعة من القوانين  وضعالقانوني والتنظيمي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة تطورا ملحوظا من حيث 

المتعلق بدراسات  03- 12المتعلق بحماية البيئة والتأهيل البيئي وقانون  03- 11و قانون  10/95قانون الماء (
، وآذا مواصلة تفعيل الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة و إعداد قانون إطار .)، الخاألثر بقطاع البيئة

 ).2انظر المرفق رقم (للبيئة والتنمية المستدامة 
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.3
 ةوضع السياسات واالستراتيجيات القطاعي. 1.2.3

  الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة
لحماية البيئة بطريقة التنمية المستدامة، تم اعتماد نظام مندمج ر تفعيل الميثاق الوطني للبيئة وفي إطا

ذلك في إطار تخطيط يثاق الوطني للتنمية المستدامة ويهدف هذا النظام إلى إرساء أسس المو. مستدامة
  :ي استراتيجي يتعلق بما يل

  .دمج البعد البيئي بشكل أحادي من خالل مقاربات بيئية موضوعاتية متجسدة في إطار برامج عالجية -
وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة التي تمكن من إدماج األبعاد المتعلقة بالمجال  -

 .)ية هي في طور االنجازوهذه اإلستراتيج( والقضايا السوسيو اقتصادية واالجتماعية و الثقافية
 

 أهم البرامج و المشاريع المنجزة
، تتعلق بحماية التنوع يعضاتتمحورالبرامج والمشاريع المنجزة من ظرف قطاع البيئة حول ثمانية مو

البيولوجي وتحسين اإلطار البيئي لعيش المواطنين ورصد جودة الهواء والقيام بتقييم الحالة البيئية، وآذا التطهير 
  .ئل والتخلص من النفايات والتحسيس والتربية في مجال البيئة و تدبير النفايات وحماية الساحلالسا

نجاز مجموعة من البرامج من أهمها البرنامج المتعلق بحماية وتثمين التنوع في هذا اإلطار، تمو
رنامج الوطني لجمع البيولوجي بالمغرب وبرنامج تهيئة المجاالت الطبيعية والمجاالت المخصصة للترفيه والب
اء على مستوى فخار والتخلص من األآياس البالستيكية المستعملة والبرنامج النموذجي لتحسين جودة الهو

معالجة المياه العادمة، وآذا البرنامج المتعلق بالحد من التلوث لبرنامج الوطني للتطهير السائل واالولجة بسال و
التأهيل البيئي بالمدارس القروية وبرنامج التأهيل البيئي بالمساجد وبرنامج ) الجهة الشرقية(ببحيرة مرشيكا 

والمدارس القرآنية وأخيرا برنامج التوعية البيئية بالمؤسسات التعليمية والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية 
  .والمماثلة

  النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و. 2.2.3
آذا تراجع خصوبة األرض، من شأنه أن يؤثر سلبا المساحات الغابوية ومساحات الرعي وإن تناقص 

آالخشب ومنتجات الغابة والحبوب (الخدمات التي تقدمها األنظمة االيكولوجية افر الموارد الطبيعية وعلى تو
  . مداخيل الساآنة المحلية، مما سيؤدي إلى تراجع .)والخضراوات ، وآذا الوحدات العلفية والثروة الحيوانية، الخ

لذا، . لتدهور الموارد الطبيعيةوهكذا، فان ظاهرة الفقر بالوسط القروي تعد في نفس الوقت سببا و نتيجة 
  . نه من الضروري الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية لضمان عيش الئق لهذه الساآنةإف

الوزارة المكلفة بالقطاع باألخذ بعين  ووعيا منها بأهمية التحديات المطروحة على قطاع البيئة، قامت
االعتبار المتطلبات المتباينة لمختلف مكونات الساآنة المستفيدة أثناء وضع إستراتيجية البيئة، و ذلك عن طريق 

و هكذا، يتعلق األمر . انجاز مجموعة من البرامج تتعلق بالتأهيل البيئي حتى يتأتى تحسين ظروف عيش السكان
ها صلة مباشرة بتحسين الصحة و اإلطار المعيشي للمواطنين، و يتأتى ذلك عن طريق حماية بالمجاالت التي ل

من  جودة الماء و تقنين انبعاث المواد الملوثة بالهواء و تدبير النفايات و آذا انجاز دراسات التأثير على البيئة
ات والساحل و التربة و التمكين أيضا الحفاظ و تثمين وتأهيل المحميطرف بعض المشاريع العمومية والخاصة و

  .  من الحصول على المعلومة البيئية
آما تم انجاز البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة و ذلك حتى يتأتى االستجابة للمتطلبات 

منزلية و المتزايدة من قبل الساآنة الحضرية و شبه الحضرية فيما يخص الخدمات المتعلقة بتدبير النفايات ال
و الوصول إلى  2020سنة  % 90و يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى .  المماثلة

حيث تم بلوغ  2008بسنة  %75، مع العلم أن النسبة التي تم بلوغها حاليا تقدر ب 2030بحلول  % 100
ت المنزلية والمماثلة لصالح آل المراآز آما يسعى هذا البرنامج إلى انجاز مطارح مراقبة للنفايا. 44%

 2008مقارنة بما قبل سنة  % 31نقطة لتصل إلى  21الحضرية، علما أن نسبة انجاز هذه المطارح ارتفعت ب 
  .    %10حيث بلغت هذه النسبة 
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وللحد من النقص الحاصل في مجال التطهير خاصة بالوسط القروي و األحياء شبه الحضرية، تم انجاز 
آذا برنامج و  33ة من البرامج، نذآر باألخص البرنامج الوطني للتطهير السائل و معالجة المياه العادمةمجموع

  .التطهير بالوسط القروي
وباإلضافة إلى ذلك، تم انجاز البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية من أجل تزويد هذه 

آما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز . ماء الصالح للشرب و التطهيراألخيرة بالبنيات التحتية األساسية المتعلقة بال
التربية في مجال البيئة داخل هذه المؤسسات و ذلك عن طريق انجاز برامج تربوية هادفة تعنى بالبيئة و آذا 

  .   إنشاء و تعزيز النوادي البيئية
م انجاز برنامج تهيئة المجاالت وموازاة مع ذلك، ومن أجل تحسين اإلطار المعيشي للساآنة الحضرية، ت

الطبيعية و الترفيهية وذلك نظرا للطلب المتزايد على هذه المجاالت بفعل ارتفاع نسبة السكان بالمدن، و آذا 
ولقد مكن انجاز هذا البرنامج من تحسين متوسط . الحاجة الملحة للمجاالت المخصصة لالسترخاء والترفيه

سال والمحمدية و بوسكورة (متر مكعب للفرد الواحد بالمناطق التالية  5,6حو المساحة الخضراء للفرد الواحد بن
ان وافران ومكناس وفاس وخريبكة وتاوريرت ووجدة وأآادير ايدا أوتنان وانزآان أيت ملول والداخلة و بنسليم

  . يمتر مكعب للفرد الواحد على الصعيد الوطن 2,5آذا بلوغ متوسط ، و)وتطوان والصويرة والقنيطرة
  مؤشرات النجاعة تقديمإعداد الميزانية و. 3.2.3

  تحليل ميزانية قطاع البيئة حسب مقاربة النوع االجتماعي 
مليون درهم  878,05 يقارب ام 2012برسم سنة  34بلغت الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع البيئة

لميزانية اإلجمالية المخصصة و تشكل ا. %5,7التسيير  نفقات و نسبة %94,2لقد بلغت حصة االستثمار و
  .من الميزانية اإلجمالية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة% 19لقطاع البيئة 

 توزيع ميزانية االستثمار لقطاع البيئة حسب المديرية

 
  2012 وزارة االقتصاد و المالية  :المصدر 

 

ما (أن أهمية الحصة الموجهة لإلدارة العامة ويبين تحليل توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج، 
البرنامج لبرنامج الوطني للتطهير السائل وإلى أهمية الميزانية المخصصة ل ىتعز) مليون درهم 732,45يقارب 

آما استفاد مجال التطهير من ميزانية تقدر ب ). مليون درهم 230(الوطني لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة 
من ميزانية االستثمار  %48,31، أي ما يمثل 2011مقارنة بسنة  %41هم ، بزيادة قدرها مليون در 400

 . المخصصة لقطاع البيئة
 
 
  

                                                 
سنة  %80و  2012في متم  %75يهدف البرنامج الوطني للتطهير السائل و معالجة المياه العادمة إلى الرفع من مستوى الربط بشبكة التطهير السائل إلى  33

  . %72، علما أن النسبة التي تم بلوغها حاليا تصل الى 2030في أفق  %100و  2020
  .في نضام شمولية االعتماد 2006شارة إلى أن قطاع البيئة انخرط منذ سنة تجدر اإل 34

مديرية المنشآت المائية
86,5%

مديرية البحث والتخطيط 
المائي

11,4%

مديرية العامة للمياه 
واالدارة العامة

2,2%
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  تحليل مؤشرات األهداف لقطاع البيئة حسب مقاربة النوع االجتماعي
رات تجدر اإلشارة إلى أن قطاع البيئة ال يتوفر على مؤشرات األهداف، و لذلك يظل من المناسب وضع مؤش

قابلة للقياس والتي ينبغي أن تكون مرتبطة بالبرامج المنجزة من طرف قطاع البيئة، مما سيمكن من قياس مدى 
 .تحقيق األهداف المسطرة

  تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.3
ازات نذآر من بين هذه االنجستراتيجية الحفاظ على البيئة، وانجازات في إطار إحقق قطاع البيئة عدة 

       : على الخصوص

آذا تعزيز اإلطار المؤسساتي من أجل الحفاظ على انين تتعلق بالبيئة، وتعزيز اإلطار القانوني بسن عدة قو -
   ؛البيئة

  ؛%72الرفع من مستوى الربط بشبكة تطهير المياه العادمة بنسبة  -
  ؛ )2005سنة  %8مقارنة بنسبة ( %25الرفع من معدل معالجة المياه العادمة ب  -
  ؛2008المسجلة قبل سنة  %44عوض  %75الرفع من نسبة تجميع النفايات المنزلية لبلوغ   -
مقارنة بما قبل  %31نقطة لتصل إلى  21لنفايات المنزلية و المماثلة ب انجاز مطارح مراقبة إالرفع من نسبة  -

     ؛%10حيث بلغت  2008سنة 
المرصد (يئة آذا إنشاء مراصد للبإنشاء المختبر الوطني للبيئة، و وقاية معالتعزيز وسائل الرصد والتقييم و -

لجان إقليمية تعنى بانجاز ، وأيضا إنشاء لجنة وطنية و)الوطني للبيئة والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة
  ؛دراسات التأثير على البيئة

صندوق مكافحة التلوث الصندوق الوطني للبيئة و(وطنية  مالية مع إنشاء صناديقوضع آليات اقتصادية و  -
ء ، ثم أيضا إنشا.)آذا صندوق التنمية الطاقية، الخوصندوق التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والصناعي 

ذلك من أجل دعم التدابير ، و)آالدعم واالتفاقيات والشراآة بين القطاع العمومي والخاص(آليات جديدة للتعاون 
 .لحماية الموارد البيئية المتخذة

  

  قطاع الطاقة. 4  
 

تعد الطاقة عامال أساسيا لتحسين جودة الحياة بضمانها ولوج أفضل للخدمات العمومية آالصحة والتعليم 
وفي هذا اإلطار، تعمل السلطات العمومية منذ سنوات على . وبالتالي تعزيز فرص خلق مناصب شغل والدخل

وهكذا تم انجاز العديد من المشاريع والتي تهدف باألساس إلى تعميم . العصرية تحسين الولوج ألشكال الطاقة
ومن شان هذه الجهود أن تحسن ظروف عيش . الولوج للطاقة وآذا تحسين النجاعة الطاقية في الوسط القروي

  .الساآنة القروية خصوصا الفتيات والنساء

  االنسان جذاذة تقديمية للوزارة  و اإلطار المرجعي لحقوق. 1.4
  جذاذة  تقديمية. 1.1.4

المهام الرئيسية لقطاع الطاقة الذي يعمل تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تتمثل 
اإلشراف على تدبير والنهوض بقطاع الطاقة وإعداد وتتبع اإلستراتيجية الطاقية واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

م استفادة الساآنة القروية والحضرية من الطاقة وضمان حسن تسيير لضمان التزود بالمواد الطاقية وتعمي
  . قطاعات الكهرباء والغاز والبترول وإنجاز قاعدة معطيات للقطاع

غير أن . منهم نساء  %31,8، اموظف 866وفيما يتعلق بعدد الموظفين، يشغل قطاع الطاقة والمعادن 
 .%23حصة النساء من مناصب المسؤولية ال تتجاوز 
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  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.4
الحق في "إن الولوج إلى مختلف أشكال الطاقة الحديثة سيمكن من تحسين ظروف العيش و تحقيق  
آما هو منصوص عليه في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق " حماية األطفال"و" الحق في التعليم"و" الصحة

وسيمكن أيضا تعميم الولوج إلى الطاقة . اإلنسان لحقوق عالن العالمياالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي اإل
الحديثة من المساهمة في بلوغ معظم أهداف األلفية للتنمية و في تحقيق األهداف المحددة في إطار اتفاقية القضاء 

  ).2انظر الملحقة (على آافة أشكال التمييز ضد النساء 

  مية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمو. 2.4
  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.4

تهدف السياسة الطاقية الوطنية إلى تأمين التموين بالطاقة وتعزيز الولوج إليها مع الحرص على االعتماد 
 هدفآما ت. ة تحدي الفعالية الطاقيةومواجه) الطاقة الشمسية والريحية والمائية( على الطاقات المتجددة المتنوعة 

نظرا لترابط األسواق اإلقليمية والدولية واألخذ بعين االعتبار  هذه اإلستراتيجية إلى تحسين التعاون اإلقليمي
وفي هذا اإلطار، تعتمد اإلستراتيجية على عدة . أهداف استغالل اإلمكانيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة

لمخطط الوطني للتدابير ذات األولوية في مجال الكهرباء ومخطط الطاقة الشمسية وبرنامج برامج من بينها ا
  . الطاقة الريحية والمخطط الوطني للنجاعة الطاقية

  لنساءا تمكينمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين و. 2.2.4
دي لبقايا النباتات مليار شخص على الصعيد العالمي على االستخدام التقلي 2,7يعتمد حاليا حوالي  
آما تظل حوالي نصف الساآنة العالمية معتمدة على الطاقة الصلبة آالخشب والبقايا الفالحية والفحم . للطهي

و تبقى المرأة الفقيرة، خصوصا في العالم القروي، المسؤولة األساسية عن ضمان تزويد األسرة . وفحم الخشب
  .بحاجياتها من الطاقة والتغذية والماء

   
 
 
  
وعلى الصعيد الوطني، نالحظ نفس الظاهرة، حيث يتم االعتماد على األجهزة التقليدية للطاقة في   

المجال القروي باستخدام الخشب أو بقايا النباتات للتسخين والطهي واالعتماد على القوة البشرية أوالحيوانية 
انعدام الخدمات الطاقية األساسية وإن آان الفقر وتعد النساء والفتيات األآثر تضررا من . بالنسبة للطاقة المحرآة

  .الطاقي يهم آل الساآنة القروية
نها االستجابة لحاجيات الساآنة القروية، أوبناء على ذلك، وضعت الوزارة العديد من البرامج التي من ش

و يندرج  ".بيت الطاقة"وبرنامج " خشب طاقة"منها البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، وبرنامج 
المشروعين األخيرين في إطار المخطط الوطني للنجاعة الطاقية الذي يهدف التوصل إلى اقتصاد في استعمال 

وذلك بتوجيه الطلب الطاقي نحو  2020من االستهالك الطاقي في أفق  %20و %15الطاقة بنسبة تتراوح بين 
  .استعمال معقلن للموارد الطاقية واألخذ بعين االعتبار البيئة

  البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 
من تحسين الوضع المعيشي اليومي للساآنة القروية،  1996مكن هذا البرنامج الذي انطلق مند سنة  

،و الرفع من نسبة التمدرس، منازلخصوصا النساء وذلك من خالل إدخال أسلوب جديد للحياة عبر تجهيز ال
  . جديدة مدرة للدخل وتحسين الظروف الصحية وتطوير أنشطة

الربط بالشبكة الوطنية : ويرتكز هذا البرنامج المنظم على مراحل متعددة السنوات، على نمطين للكهربة
بالنسبة لغالبية القرى والكهربة القروية الالممرآزة والمعتمدة أساسا على الطاقة الشمسية بالنسبة للمناطق البعيدة 

 .مساآنعن الشبكة أو التي تتميز بتباعد ال
  

  تاثير تلوث هواء المنازل على صحة الساآنة
  

مليون شخص يموتون في العالم سنويا جراء تلوث هواء المنزل بسبب الدخان المنبعث من المحروقات آالفحم والخشب وفحم  2
ومن المرتقب أن يموت حوالي .  بالسرطان والتعفنات التنفسية و أمراض الرئة يجة اإلصابةنتطفال أمنهم نساء و %85. الخشب
 .إن لم تتخذ التدابير الالزمة للحد من هذه الظاهرة 2030شخص  بشكل مبكر يوميا في العالم في أفق  4.000
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  "خشب طاقة"برنامج 
الذي أطلقته الوآالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ، " خشب طاقة"يهدف برنامج 

  من تكلفة البرنامج %50(مليون درهم  20ويستهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ آلفته . إلى الحد من تدهور البيئة
لوسط القروي، حيث يشكل الخشب المصدر األساسي للطاقة باإلضافة إلى ا) الشرآاء %50المستفيدين و يتحملها

ويرتكز هذا البرنامج أيضا على تشجيع .الوسط الحضري الذي يستعمله في تشغيل الحمامات واألفران العمومية
أفران ( التقنيات والوسائل التي تهدف إلى تحسين الفعالية الطاقية عبر تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة 

آما تروم التدابير المتخذة في إطار هذا البرنامج إلى تحسين ظروف عيش ...). حديثة وأفران بالطاقة الشمسية
  .النساء بتقليص الوقت المخصص الستخدام الطاقة مما يمكن من تكريس وقت أطول لألنشطة المدرة للدخل

  طاقة البرنامج االلمدمج لتطوير استعمال بقايا النباتات آمورد لل
يهدف المشروع إلى تطوير موارد طاقية جديدة منتجة محليا في أفق تعويض الموارد الطاقية التقليدية 

و بموارد طاقية تعتمد على استخدام بقايا ...) الخشب و الفحم و الوقود( لتدفئة االمستعملة في الطهي واإلنارة و
مضافة و المساهمة في تقليص التبعية للطاقات ومن هذا المنطلق، سيمكن المشروع من خلق قيمة . النباتات

  .األحفورية و خلق مناصب شغل و استثمارات محلية
  استنتاج

من الضروري أن تراعي السياسات والبرامج الطاقية، التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساآنة، 
الرجال ونساء لهم انتظارات وفي هذا اإلطار، البد من اإلشارة إلى أن . األشخاص األآثر احتياجا، خاصة النساء

ففي حين يعتبرها الرجال أداة لتحسين جودة العيش وتمدرس . متباينة فيما يخص فوائد الولوج إلى الطاقة
األطفال، فإن النساء تنظر إليها آأداة للتقليص من عبأ األشغال المنزلية وتحسين الخدمات الصحية  والحد من 

ع الطاقة مطالب ببدل جهود أآبر للنهوض بالمساواة بين الجنسين ومن هذا المنطلق، فإن قطا. المصاريف
   .واستقاللية النساء

  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.4
مليون  646ما يناهز  2012بلغت الميزانية العامة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة برسم سنة 

لنفقات الموظفين بينما بلغت ميزانية  %42رهم خصص منها مليون د 312درهم وبلغت ميزانية التسيير 
وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية المخصصة لتسيير الوزارة تشمل قطاعات الطاقة . مليون درهم 334االستثمار 
  .35وباإلضافة إلى الميزانية المخصصة لقطاع الطاقة والمعادن، يستفيد القطاع من موارد مالية أخرى. والمعادن

أغلبها مؤشرات وسيلة ال  مؤشرات، 9من رصد  36كن تحليل مؤشرات األهداف لوزارة الطاقةوم  
آمؤشر دراسة  37غير أنه من الممكن جعل بعضها يراعي بعد النوع االجتماعي. تراعي بعد النوع االجتماعي

د الطاقية تختلف حيث أن الحاجيات من الطاقة والموار .االستهالك الطاقي الذي أعدته إدارة الرصد والبرمجة
  .آما أن تأثير استهالك الطاقة يختلف بين األطفال والنساء والرجال. حسب الجهات واألسر والنشاط المزاول

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.4
، تم ربط حوالي 2012حتى نهاية يونيو  2006مند انطالقة البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي في 

كهربة، فيما تم تزويد أآثر من الأسرة من الولوج إلى  1.969.200الكهربائية مما مكن  قرية بالشبكة 35.000
  .قرية بالطاقة الشمسية. 3.663وحدة سكنية في   51.550

متم  عند %97,7لتصل الى وقد مكنت هذه االنجازات من تحسين نسبة ولوج الساآنة القروية للكهرباء 
وهكذا، بلغ مجموع . 2005في  %20 و 2010 سنة %96,8و  2011في سنة  %97,4 مقابل  2012يونيو 

 .مليون نسمة 12حوالي  2012الساآنة المستفيدة من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي إلى متم يونيو
  

                                                 
 %55المكتب الوطني للكهرباء :  تم بشكل مشترك) مليار درهم 20الذي آلف (تمويل البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي على سبيل المثال فإن   35

  .%20المحلية  الجماعاتو %25والمستفيدين 
إلى شمولية وزارة الطاقة  انضمتوقد . مؤشرات نفقات االستثمارعلى ارة الطاقة على مؤشرات األهداف بالنسبة لنفقات التسيير ولكن فقط ال تتوفر وز  36

  .2006 االعتمادات سنة

  3موجود في المرفق  مؤشرات األهدافتحليل   37
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  PERG تطور البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي

 
  المكتب الوطني للكهرباء: المصدر                         

مكن برنامج تحسين النجاعة الطاقية في الحمامات واألفران العمومية من الرفع من عدد مولدات البخار و
  .38تقنيا مؤهال في هذا المجال 40مولد وتكوين  152المحسنة إلى 

  

  وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. 5
  

فال يمكن للفوارق .  بر العالمدستور ع  100حقا أساسيا يضمنه أآثر من الئقيعتبر الولوج إلى سكن 
وفي المغرب، يعتبر السكن غير الالئق من . االجتماعية أن تقوض مساواة األفراد أمام الولوج إلى هذا الحق

ووعيا منها بآثاره السلبية على الفرد وعلى الجماعات، عملت السلطات العمومية على . مظاهر هذا التفاوت
  . لى محاربة اإلقصاء االجتماعي  عبر تيسير الولوج للملكيةوضع مجموعة من البرامج التي تهدف إ

  جذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان . 1.5 
  جذاذة  تقديمية.  1.1.5

تتلخص مهام وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في إعداد ووضع السياسة الحكومية في مجال 
بخصوص اإلدارة المكلفة بالسكن، فتتمحور المهام المسندة إليها  أما. لوطنيالسكن والتعمير وإعداد التراب ا

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن وتطوير األدوات واإلستراتيجيات لفائدة السكن االجتماعي وتحسين  في
 .القطاعظروف السكن و ضبط السوق العقارية وتطوير مقاربة الجودة في مجال العقار ومواآبة الفاعلين في 

  )1انظر الملحق . (منهم نساء %37، اموظف 1.862ولهذا الغرض، تشغل الوزارة 
  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.5

فهو حق معترف . الحق في السكن هو حق تكرسه مجموعة من اآلليات الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان
دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي، وفي به في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وفي المعاهدة ال

الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية وأيضا في االتفاقية الدولية لمناهضة جميع 
السكن، نذآر من بينها، االتفاقية بآما توجد اتفاقيات أخرى تضم بنودا تتعلق   .أشكال التمييز ضد المرأة

  .ة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائالتهم واالتفاقية المتعلقة بحقوق الطفلالدولي
من هدف األلفية للتنمية السابع، والمتعلق  24آما أن الوزارة الوصية على القطاع معنية ببلوغ المرمى 

  .2020بالقضاء على جميع أشكال السكن الذي ال يستجيب لمواصفات السالمة في أفق 
  هود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالج. 2.5

  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.5
على ثالث مبادئ آبرى ويتعلق األمر بالتكثيف والتنويع  2016-2012ترتكز اإلستراتيجية الجديدة 

وحدة  170.000ن وتيرة إنتاج السكن االجتماعي إلى وفيما يخص المبدأ األول، سيتم الرفع م. والحكامة الجيدة
درهم تتجلى خصوصا في  250.000آما تم منح مجموعة من االمتيازات لفائدة السكن االجتماعي ب . سنويا

                                                 
  .2010ين في مؤهلين التقنيالتكوين تم توقيف برنامج   38
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تبسيط المساطر اإلدارية والمواآبة الجيدة من طرف الوزارة الوصية للمنعشين العقاريين  طوال مسلسل إنجاز 
يضا توسيع شريحة المستفيدين لتشمل األسر ذات الدخل الذي يعادل ضعف الحد األدنى للدخل وقد تم أ. المشاريع
  .5,1عوض 

 وبالنسبة لتنويع العرض، تعمل وزارة السكنى على إعداد عرض جديد لفائدة الطبقات الوسطى والذي ال 
إنعاش السكن بدابير خاصة ت 2012و في هذا اإلطار تبنى قانون المالية لسنة .  درهم 800.000يتجاوز ثمنه 

سكن اجتماعي على األقل  25وتتعلق هذه التدابير على الخصوص بإمكانية اقتناء . االجتماعي المعد للكراء
درهم شهريا، وذلك بموجب اتفاقية  1.200سنوات  بسومة  آرائية ال تفوق  8وعرضه للكراء لمدة ال تقل عن 

الستفادة من إعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على يتم إبرامها مع الدولة تخول لصاحب الملك ا
  .   الشرآات وآذا من الضريبة على الربح العقاري في حالة البيع بعد استيفاء المدة المنصوص عليها أعاله

  :وبخصوص تقدم األشغال بالنسبة للبرامج الموضوعة، تتلخص وضعية االنجازات آاآلتي 

والذي سيستمر انجازه الى  2004ذا البرنامج الذي أعطيت انطالقته سنة يهدف ه: برنامج مدن بدون صفيح
 348.000مدينة و مرآز لفائدة  85، القضاء على جميع األحياء الصفيحية التي تم إحصاءها في 2014غاية 
أسرة من الوحدات المنجزة،  178.900، و بفضل هذا البرنامج، استفاد ما يقارب من 2011 سنةحتى متم . أسرة

  .أسرة معنية بمشاريع في طور االنجاز 46.000أسرة هي في طور الترحيل، و 13.600في حين أن 
مجموعة من التدابير إلنعاش السكن  2010لقد اتخذت الدولة سنة  : درهم 250.000برنامج السكن ب 

القيمة درهم دون احتساب الضريبة على  250.000االجتماعي و الذي تم تحديد ثمنه في سقف ال يتجاوز 
وفي إطار هذا البرنامج وإلى حدود متم يونيو . 39متر مربع 100و 50المضافة والذي تتراوح مساحته مابين 

مشروع تهم  272بلغ عدد المشاريع المرخصة و. وحدة سكنية  963.309اتفاقية تهم بناء  523، تم إبرام 2012
 .مشروع 203 وحدة سكنية تخص 144.405وحدة سكنية، و قد أعطيت انطالقة األشغال بالنسبة ل 188.501
وحدة سكنية ذات  129.000ببناء  2008لقد التزمت مجموعة العمران سنة : درهم 140.000السكن ب  برنامج

وإلى . مليار درهم 15,5وحدة سكنية منها في العالم القروي باستثمار إجمالي ناهز  25.000التكلفة المنخفضة، 
.  وحدة قيد االنجاز 19.222الزالت  وحدة فيما 15.906 ت السكنية المنتهية، بلغ عدد الوحدا2011متم دجنبر

  . بشراآة مع القطاع الخاص %46وحدة  سكنية، منها   46.000آما بدأت أشغال بناء 
وتتجلى . أسرة 114.000تهم البنايات الهشة واآليلة للسقوط ما يقارب : برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار

لواجب اتخاذها للتغلب على هذه المعضلة في إعادة إيواء األسر القاطنة بالبنايات المقرر تهديمها  من التدابير ا
و  2003وخالل الفترة الممتدة ما بين . جهة، وترميم وتقوية هياآل البنايات الممكن ترميمها من جهة أخرى

 1,35ة مستفيدة ، بمبلغ إجمالي ناهز أسر 87.500عملية لفائدة  86، تمثل تدخل الوزارة الوصية بانجاز 2011
  .مليار درهم

يعتبر التجديد الحضري نوعا من أنواع تطور المدينة، يمكن من  : برنامج إعادة تأهيل األحياء الناقصة التجهيز
إعادة تطوير القطاعات التي فقدت دينامكيتها واستقطابيتها ومن تفادي توسع المجال الحضري ومن استغالل 

حي من  280، ما يقارب 2010ولقد بلغ عدد األحياء المهيكلة سنة .لفضاء الحضري الموجود حاليااأمثل لهذا 
   .%56حي، أي بمعدل انجاز يبلغ  500مجموع 

  النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و 2.2.5
، خصوصا  الئقلسكن التبقى النساء أآثر عرضة للهشاشة المادية وهي معنيات أآثر بصعوبة الولوج ل

و لهذا، سيكون لإلدماج التلقائي لبعد النوع االجتماعي . حينما يعشن وحيدات أو هن مسؤوالت على إعالة أسرهن
بالفعل، ينبغي ألية إستراتيجية في مجال السكن . في البرامج والمشاريع السكنية األثر االيجابي على فعاليتها

لمختلف مكونات الساآنة  تعددةخذ بعين االعتبار الحاجيات واالنشغاالت الماالعتماد على مقاربة تشارآية مع األ
أو التي سيتم وضعها بعين  الوزارة هاتوفي هذا الصدد، من األجدى أن تأخذ البرامج التي وضع. المستهدفة

  : االعتبار ما يلي
  

                                                 
تخصيص بمشروطة بالتزام المقتني امج، تمنح الدولة مساعدة للمقتنين للعقار و المتمثلة في المبلغ الموافق للضريبة على القيمة المضافة بفضل هذا البرن 39

  . المدةلفائدة الدولة خالل هذه  رهن العقار معالسكن االجتماعي المقتنى لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات 
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 ...نساء وحيدات، أرامل، مطلقات، معاقين، عجزة: بعدالنوع االجتماعي   •

  .ت الثقافية والسوسيواقتصادية للساآنة المستهدفةالعادا •

ضرورة مشارآة المرأة في اتخاذ القرارات بتشجيع النساء على تمثيل أحيائهن وعلى المشارآة في اللقاءات  •
مع لجان المتابعة في جميع برامج إعادة اإلسكان ومساعدتهن على التعبيرعن انشغاالتهن وتقديمهن أثناء هذه 

 .االجتماعات
  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة . 3.2.5

مليار درهم   3,592ما يناهز 40بلغت الميزانية المرصودة لفائدة وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة
وفيما يتعلق بوزارة . مليار درهم آمساهمة من صندوق التضامن للسكن والتكامل الحضري 2منها  2012سنة 

من الميزانية  %  66,7مليار درهم أي 1,051ما  قيمته  2012الي المخصص لسنة السكنى، بلغ الغالف الم
وبإضافة الموارد المالية .  العامة لوزارة السكنى والتعمير دون احتساب الميزانية المخصصة  لصندوق التضامن

  . ار درهمملي  3,052يساهم بها صندوق التضامن،  ترتفع ميزانية وزارة السكنى إلى ما يزيد عن  التي 
  2012لسنة  االعتمادات المرصودة لوزارة السكنى

  %  )مليون درهم(  
  6,0  182,2  التسيير

  28,5  869,7  االستثمار
  65,5  2000  و التكامل الحضري صندوق التضامن للسكن

  100 3051,9  المجموع العام
  .2012 وزارة االقتصاد والمالية: المصدر       

ويبلغ عددها ما . تعمير وسياسة المدينة مجموعة من مؤشرات األهدافوقد حددت وزارة السكنى وال
وتجدر اإلشارة إلى . مؤشرا بالنسبة لميزانية االستثمار، مقابل أربع مؤشرات بالنسبة لميزانية التسيير 80يقارب 

 .بمصالحها أن جميع المديريات التابعة لوزارة السكنى قد حددت مجموعة من مؤشرات األهداف الخاصة
وبالنظر إلى أهمية البرامج التي يتم تسييرها على مستوى مديرية السكن االجتماعي والشؤون العقارية، فقد 

مدن بدون "حيث يحظى برنامج . استحوذت على العدد األآبر من مؤشرات األهداف المرتبطة بمختلف البرامج
ثالث (اف على المستوى الجهوي آما تم تحديد عدد من مؤشرات األهد. بمفرده بست مؤشرات أهداف" صفيح

  ). الكويرة -اسمارة وجهة واد الذهب -الساقية الحمراء وجهة آلميم- بوجدور-جهات في الجنوب وهي جهة العيون
وتهدف مؤشرات األهداف األربع لميزانية التسيير باألساس إلى ترشيد نفقات حظيرة السيارات، 

شير هنا إلى إمكانية جندرة المؤشرات المتعلقة بالجانب ون. والهاتف، وآذا تعزيز المكتسبات االجتماعية
آما نشير .  االجتماعي آعدد األشخاص المستفيدين من النقل وعدد األشخاص المستفيدين من دور االصطياف

إلى ضرورة تصنيف بعض مؤشرات أهداف ميزانية االستثمار التي تراعي بعد النوع االجتماعي حسب الجنس 
  .  41ل تقييم أمثل لتدخل الدولة في هذا القطاعووسط اإلقامة من أج

في إطار برنامج مدن بدون " عدد األسر المتعاقد معها "  : ونذآر على سبيل المثال، المؤشرات اآلتية
وتجدر اإلشارة إلى أن ".  عدد األسر القاطنة بالمساآن المرممة " و" عدد أسر األحياء المهيكلة" صفيح، و

مؤشرات األهداف الخاصة بإنجاز الدراسات في قطاع السكن االجتماعي من شأنها مراعاة بعد النوعي في 
المساهمة في وضع تصور وإنجاز برامج مالئمة للسكن االجتماعي، خصوصا تلك التي تستهدف محاربة السكن 

  .العشوائي

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.5
ما : حيث تعرف األوراش المفتوحة تقدما   ملموسا  .، يعرف قطاع العقار انتعاشا مهما نسبيا2011منذ 

درهم، وتحسين ظروف العيش بالنسبة ل  250.000وحدة متعاقد عليها في إطار برنامج  882.064يناهز 
مسكن في األحياء الناقصة التجهيز و  350.000شخص من قاطني دور الصفيح،  وإعادة هيكلة   178.000

  . لجنوبيةوحدة في األقاليم ا 70.659إنجاز 

                                                 
.رمجة متعددة السنوات للنفقات تضم ثالثة مديريات هي اإلدارة العامة ومديرية السكن االجتماعي ومديرية التعميرأنجزت وزارة السكنى والتعمير ب  40  

3انظر التحليل المتعلق بمؤشرات األهداف في الملحقة رقم   41 
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مدينة مدن  45، أعلنت 2012، فإلى متم غشت سنة " مدن بدون صفيح"وبالنسبة إلنجازات برنامج 
 2004سنة  %8نتيجة لذلك، تراجعت نسبة ساآنة دورا لصفيح من مجموع ساآنة الحواضر من . بدون صفيح

  .حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط 2011سنة  %4,5إلى  
ما يقارب  2011، فقد بلغت القروض المضمونة من طرف فوآاريم برسم سنة وبخصوص التمويل

ومنذ انطالقته وإلى غاية . 2010مقارنة  مع سنة   22%مليار درهم بزيادة ناهزت  1,7قرض بمبلغ  11.000
وإلى . 2010مقارنة بسنة  %17أسرة أي بزيادة  74.000، بلغ عدد المستفيدين من ضمانة فوآاريم 2011متم 
 %37، فقد سجل عدد القروض المضمونة من طرف فوآاريم نموا مهما بحوالي  2012دود نهاية يوليوز ح

، مما رفع العدد الكلي لألسر )قرض 5.737قرض مقابل  7.877أي ( 2011مقارنة بنفس الفترة من سنة 
  .   ن القروض الممنوحةمليار درهم م 12,115أسرة بمبلغ إجمالي ناهز 81.926المستفيدة من هذا الصندوق لتبلغ 

ويظهر تحليل المعطيات الخاصة بتوزيع القروض المضمونة من طرف فوآاريم حسب النوع 
نقطة  6على التوالي بفارق  47%و 53%(االجتماعي، توازنا نسبيا لحصة الرجال مقارنة مع حصة النساء 

لمستفيدات من ضمان فوآاريم ، النساء ا ترجح آفة 2012  إال أن المعطيات الخاصة بشهر يوليوز). مئوية
  .بالنسبة للرجال 45%مقابل  55%بحصة  

  

 وزارة التجهيز والنقل. 6
  

نظرا لعدم مراعاة بعد النوع االجتماعي على مستوى اإلحصائيات المرتبطة بالنقل، يبقى من الصعب 
لتي يتم قطعها، والمشاآل فهم االختالفات بين الرجال و النساء في دواعي السفر، وعدد التنقالت، والمسافات ا

ومن هذا المنطلق، فإن مراعاة بعد النوع االجتماعي ...المرتبطة بالتنقل للولوج إلى الخدمات الصحية، والشغل
في االستراتيجيات الهادفة إلى تنمية البنيات التحتية المرتبطة بالنقل تكتسي أهمية قصوى لدورها في تعزيز 

  . وضمان الولوج العادل لمختلف مكونات المجتمع لهذه البنى التحتيةنجاعة التدابير المتعلقة بالنقل 

  التعريف بالقطاع واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان . 1.6
  جذاذة تقديمية لوزارة التجهيز والنقل ووضعية المرأة بالوزارة . 1.1.6

رتبطة بمختلف تتمحور مهام وزارة التجهيز والنقل حول صياغة وتفعيل وتنسيق سياسة الحكومة الم
الطرق والطرق السيارة والموانئ (والبنيات التحتية ) والبحري والجوي والطرقي والسككي(أنماط النقل 

  ).والمطارات والسكك الحديدية
وباعتبارها فاعال يسهر على تقنين وتنظيم أنشطة النقل، فإن وزارة التجهيز والنقل مكلفة باقتراح 

  .ظيمية التي ترمي إلى تطوير وتنسيق ومراقبة مختلف أنماط النقلوتطبيق التدابير التشريعية والتن
ضافة إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتدبير، تتدخل هذه الوزارة في مجاالت متعددة آتحديد وإ 

  . األسعار وتعريفة النقل ومراقبة سالمة وسائل النقل وتنظيم مهن النقل
موظفة أي نسبة تمثيلية للنساء  1.609منهم  اموظف 6.932، تضم وزارة التجهيز والنقل ذلكمن أجل و

  . )1نظر الملحق أ( %22تعادل 
  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان  2.1.6

انخرطت وزارة التجهيز والنقل في مجموعة من االتفاقيات الدولية والوطنية تهدف باألساس ضمان 
وفي هذا اإلطار، تعمل  الوزارة جاهدة لتحقيق . حتيةالولوج العادل للمواطنات والمواطنين للنقل والبنيات الت
وتكتسي مشارآة الوزارة في اتفاقية القضاء على جميع . أهداف األلفية للتنمية المرتبطة بالنقل والبنيات التحتية

التي تنص على ضرورة التصدي للتمييز الذي  14أشكال التمييز ضد المرأة أهمية خاصة على مستوى المادة 
آما وقعت وزارة التجهيز والنقل . لمرأة في المجال القروي وذلك عبر ضمان ولوج متكافئ لوسائل النقلتعانيه ا

 ).2أنظر الملحق (منذ عقود مجموعة من المعاهدات والمواثيق القطاعية 
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي.  .62
  ات واالستراتيجيات القطاعيةوضع السياس. 1.2.6

، تماشيا مع التوجهات الكبرى التي 2016- 2012وضعت وزارة التجهيز والنقل إستراتيجية عمل للفترة 
التنافسية : وتتمحور األهداف األساسية للوزارة حول ثالث محاور رئيسة تهم . جاء بها التصريح الحكومي

المة األنشطة المرتبطة بالنقل، وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والتنمية العادلة والمستدامة وتحسين الجودة وس
  :آما تم تفعيل مجموعة من البرامج . والنجاعة في القطاع

إلى إعطاء انطالقة البرنامج الوطني  2005سنة منذ عمدت وزارة التجهيز والنقل : فك العزلة عن العالم القروي
في أفق  %80نسبة ولوج الساآنة القروية للشبكة الطرقية إلى الثاني للطرق القروية والذي يهدف إلى رفع 

وقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من نسبة ولوج  الساآنة القروية إلى . آلم 15.500من خالل إنجاز  2012
مواطن على  2.442.000انطالق البرنامج مما مكن من استفادة  عند %54مقابل  2012متم يونيو  عند 73%

  . نيالصعيد الوط
جماعة موزعة   503 يغطي هذا المخطط:  2015-2011الطرق والمنشآت الفنية لبرنامج التنمية المجالية 

مليار للطرق،  2,5 مليار درهم منها 4,9ويقدر الغالف المالي المرصود لهذا البرنامج ب . إقليم 22على مستوى 
مليون درهم للصحة، و  75الصالح للشرب، مليون درهم للتزويد بالماء  725مليار للكهربة القروية،  1,16
آلم  2.313وفيما يتعلق بالشق الطرقي، فهو يرتبط بإنجاز وتهيئة . مليون درهم للسكن الوظيفي للمعلمين 450

  .منشأة فنية 90من الطرق والمسالك القروية وبناء 
آلم  160آلم سنويا إلى  40ارتفعت وثيرة إنجاز الطرق السيارة من : تعزيز الشبكة الوطنية للطرق السيارة

وجدة -آلم بعد تشغيل الطريق السيار فاس 1.417سنويا مما مكن من تعزيز شبكة الطرق السيارة التي تبلغ حاليا 
  .2015آم في أفق  1.804ومن المرتقب أن تصل شبكة الطرق السيارة إلى . 2011في يوليوز 

من خالل وضع إستراتيجية في إطار البرنامج عصرنة قطاع النقل السككي وتوسيع شبكة السكك الحديدية 
وتتمحور هذه اإلستراتيجية حول إعادة . 2015-2010التعاقدي الموقع بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة ما بين 

تنظيم هياآله، وسن إستراتيجية تجارية جديدة موجهة نحو الحاجيات الحقيقية للزبناء وتنمية الشبكة السككية 
مليار درهم   20: مليار درهم 33ويقدر الغالف االستثماري إلنجاز هاته األهداف بـ . تدبيروتطوير طرق ال

مليار درهم لمتابعة عصرنة الشبكة  13الدار البيضاء و -مخصصة لمشروع القطار الفائق السرعة طنجة 
  .الحالية
  النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و. 2.2.6

نذآر . م المنوطة بالوزارة، يتبين أن مجاالت إدماج مقاربة النوع االجتماعي متعددة ومهمةنظرا للمها
منها فك العزلة عن العالم القروي وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية المهمة على ساآنة القرى وخصوصا النساء 

وبالفعل، أظهرت الدراسة أن . قرويةآما يؤشر على ذلك نتائج تقييم البرنامج الوطني الثاني للطرق ال .والفتيات
إنجاز الطرق المبرمجة في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية مكن من تحسين مؤشرات الدراسة 

تحسين نسبة الوالدات تحت الرقابة (والصحة ) الرفع من نسبة تمدرس الفتيات وتقليص نسبة تغيب التالميذ(
حرآة  السير، مدة الرحالت وقطع المواصالت، تكلفة (وج  إلى خدمات النقل والول...) الطبية، الولوج للعالجات

  .واقتصاديات الدواوير الموصلة بالطرق...) النقل
وفي نفس السياق، . تحقيق األهداف المسطرة رهينا بمراعاة الحاجيات المتباينة للساآنة المستهدفةويظل 

في الشبكة البين وزارية للتشاور في المساواة بين الرجل تجدر اإلشارة إلى آون وزارة التجهيز والنقل عضوا 
والمرأة باإلدارة العمومية، بهدف ضمان اإلدماج الفعلي للمناصفة بين الجنسين في برامج التعيين، والتكوين 

  . وترقية الموارد البشرية
  إعداد الميزانية وتحليل مؤشرات المرد ودية .  3.2.6

مليار درهم بتمويل من الميزانية  8,9ما يناهز  2012النقل برسم سنة بلغت ميزانية وزارة التجهيز و
فيما يتوزع الباقي على مصالح الدولة المسيرة ). %22(والحسابات الخاصة للخزينة ) %54(العامة للدولة 

 .بصفة مستقلة والمؤسسات العمومية والتي عززت حصتها بعد إنشاء صندوق التمويل الطرقي
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  2012التجهيز والنقل سنة  نية وزارةمصادر تمويل ميزا
 

  
 وزارة التجهيز والنقل: مصدر

ويظهر المبيان التالي تطور الجهود الميزاناتية للسلطات العمومية في قطاع التجهيز والنقل حسب أهم 
  :المتدخلين في مسلسل النفقات 

  2012و  2010بين تطور الميزانية المخصصة لوزارة التجهيز و النقل خالل الفترة 

  
  وزارة التجهيز والنقل: مصدر

  
 818,5مايناهز  2012وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية المرصودة لنفقات التسيير قد بلغت برسم سنة 

  .مليار درهم 5,85أما فيما يتعلق بنفقات االستثمار الممولة من طرف ميزانية الدولة فقد بلغت . مليون درهم
رة، تم تعريف مجاالت آراسات ميزانية الوزارة انطالقا من مهام وفيما يتعلق ببنية ميزانية الوزا

مجال أفقي، مجال طرقي والنقل الطرقي، مجال الموانئ والنقل البحري، مجال النقل (وأنشطة التجهيز والنقل 
  .، مع مراعاة البعد الجهوي)الجوي، مجال التجهيزات العمومية ومجال النقل السككي

  لوزارة التجهيز والنقل تحليل مؤشرات األهداف   
مكن تحليل مؤشرات أهداف وزارة التجهيز والنقل المرتبطة باالستثمار والمرافقة لكراسة ميزانية  

يضم الصنف األول مؤشرات : لألهداف مقسمة على صنفين من المؤشرات  امؤشر 41الوزارة من رصد 
إنجاز البرامج التي تم وضعها من طرف الوسائل ، فيما يضم الصنف مؤشرات النتائج التي تعكس مستويات 

  .الوزارة
غير أن تحليل هذه المؤشرات يظهر عدم إدماج مقاربة بعد النوع االجتماعي الذي من شأنه  تحقيق تقييم 

على سبيل المثال،  ينبغي ربط مؤشر ولوج الساآنة . أمثل للجهود المبذولة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين
لدى (بمؤشرات للتأثيرات السوسيواقتصادية التي تراعي بعد النوع االجتماعي آنسب التمدرس  القروية للخدمات
ووفيات األمهات واألطفال وحجم األنشطة المدرة للدخل المسيرة من طرف النساء ونسب ) الفتيات واألوالد

  ...فرص الشغل حسب الجنس

ميزانية العامة
54%

المؤسسات العمومية
19%

الحسابات الخاصة 
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  تحليل أهم مؤشرات النتائج للوزارة  .3.6
الصحة، التعليم (ة التحتية والنقل دورا أساسيا في تحسين جودة العيش ورفاهية المجتمع يلعب قطاع البني

وإن وضع سياسات للنقل والبنية التحتية تأخذ بعين االعتبار الحاجيات المتباينة للساآنة المستهدفة ...).  والشغل
  .ة على النوع االجتماعيستؤدي حتما إلى تقليص الفوارق المبني) الرجال، النساء، الفتيات والذآور(

وقد مكنت دراسة التقييم السوسيو اقتصادي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية  من استخالص أهم 
  :النتائج التالية 

قبل % (33تحسن مشجع للمؤشرات المرتبطة بالتعليم وخاصة الفتيات اللواتي ارتفعت تمدرسهن من  •
سجل غياب التالميذ انخفاضا بنسبة نقطة واحدة حيث انخفضت آما ).  بعد المشروع% (55إلى ) المشروع

 %.7إلى % 8من 
 %. 74تحسن ملحوظ لمؤشرات الصحة مع زيادة التردد على مراآز الصحة المحلية بنسبة  •
ومحاصيل الحبوب بنسبة % 16ارتفاع من المساحات الزراعية بنسبة : آثار جد إيجابية على القطاع الفالحي •

92 .% 
درهم  2.759درهم قبل المشروع إلى  2.552حيث ارتفعت من % 15قات الشهرية لألسر بنسبة زيادة النف •

 .بعد إنجاز المشروع
دقيقة  30-20(في المتوسط % 23انخفاض ملموس لمدة الوصول إلى األسواق والمراآز االجتماعية بنسبة  •

 ).آم 10لكل 
 36(في اليوم بين الوضعية قبل المشروع  سيارة 83بفارق % 226زيادة معدل المواصالت اليومية بنسبة  •

 ).سيارة في اليوم 119(وبعد إنجاز المشروع ) سيارة في اليوم 
تقليص جد مهم في تكاليف نقل األشخاص والبضائع، حيث انخفضت تكلفة نقل الرآاب والبضائع بنسب  •

تر بالنسبة درهم للكيلوم 0,58إلى  0,71انخفضت من (على التوالي % 52و % 17متوسطة تقدر ب 
 ).درهم للكيلومتر وللطن بالنسبة للبضائع 3,37إلى  7,30للرآاب ومن 

 %.19إلى % 7انخفاض أسعار المنتجات األساسية من  •
 

  وزارة الصحة. 7
 

خالل السنوات األخيرة، شهد قطاع الصحة دينامية جديدة موجهة أساسا لتحسين جودة العرض الصحي 
ذا، فقد تم تحقيق إنجازات مهمة خاصة في مجالي صحة األم والطفل إال أن وهك. والولوج إلى الخدمات الصحية

  .تظل قائمة ،...الفوارق المتعلقة بالنوع االجتماعي ومستوى المعيشة ومجال اإلقامة وتوفير البنية التحتية

  جذاذة تقديمية حول قطاع الصحة واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 1.7
  جذاذة تقديمية 1.1.7

ة في مجال      تضطلع وزارة الصحة بمهام وضع السياسة العمومية في مجال الصحة وآذا السياسة الوطني
ة عمل       . األدوية والمواد الصيدلية، سواء تعلق ذلك بالمجال التنظيمي أوالتقني ى مراقب ذا القطاع عل آما، يسهر ه

دابير التشريعية والت ا للت ك تطبيق ة والصيدلية وذل به الطبي ة وش لالمهن الطبي ا العم ة الجاري به ة . (نظيمي لمعرف
  ).1توزيع الموارد البشرية، المرجو اإلطالع على الجدول في الملحق

  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.7
انخرط قطاع الصحة في مجموعة من االتفاقيات الدولية والوطنية تهم قطاع الصحة آمكون أساسي 

ويعد . فة إلى تأمين ولوج الساآنة لنظام صحي عادل وذو جودة عاليةلحقوق اإلنسان وذلك بتوافق مع مهامه الهاد
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في استفتاء شعبي في الفاتح من يوليوز 

  . ، إطارا مرجعيا في هذا المجال2011
للسياسات التي أنجزت، حيث يعمل جاهدا  ويتبنى هذا القطاع أيضا أهداف األلفية للتنمية آإطار مرجعي

  .على تحقيق أهداف األلفية المتعلقة بقطاع الصحة
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دأ           وفي مجال  ذا المب ة ه ات دولي دة اتفاقي وج المنصف للخدمات الصحية، تكرس ع محاربة التمييز والول
رأة،    د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي اء عل ة القض ى جمي   آاتفاقي اء عل ة للقض ة الدولي ز واالتفاقي كال التميي ع أش

  ).2أنظر الملحق . (اإلعالن حول القضاء على العنف ضد المرأة العرقي، و

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.7
  السياسات واالستراتيجيات المتوخاة في مجال الصحة. 1.2.7

ن نظامه الصحي والوفاء بتعهداته لتحقيق أهداف األلفية إن المغرب تعهد بمواصلة جهوده من أجل تحسي
  ).6و 5، 4الهدف (للتنمية 

وبهذا، تم ايالء أهمية خاصة لجودة الخدمات وتحسين االستقبال في المستشفيات والمؤسسات العالجية 
ة العمومية باإلضافة إلى ضمان الولوج المتكافئ للخدمات الصحية األساسية، وبصفة خاصة في الوالد

  . والمستعجالت مع إعطاء األولوية للمناطق القروية والمعزولة
آما تم الترآيز على ضرورة تحسين الولوج إلى األدوية بالنسبة للفئات المهمشة عبر تخفيض أثمان 

  .األدوية و تشجيع استعمال األدوية الجنيسة
وفي هذا المجال، فإن . طاعويعد خفض وفيات األمهات و األطفال من بين المحاور األولوية لتدخل الق

 1.000لكل  20تتمثل في خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى  2016األهداف المسطرة في غضون 
  .والدة حية 100.000لكل  50والدة حية وخفض وفيات األمهات إلى 

أقسام ، تم وضع تدابير لتأهيل دور الوالدة وأقسام التوليد بالمستشفيات عبر تطوير 2011ففي سنة 
جهاز اإلآوغرافيا لفائدة  230دور للوالدة بمواد مخبرية، واقتناء وتوزيع  130جهة، تجهيز  13الوالدة في 

تتوفر على وحدة للوالدة، خلق مصالح جهوية لطب المواليد بأآادير، والرباط، ووجدة، التي المراآز الصحية 
  .  على وحدة للوالدةمرآز صحي إلى مرآز صحي يتوفر  14وسطات، إضافة إلى تحويل 

في إطار برنامج تسريع خفض وفيات  2012وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج وزارة الصحة لسنة 
وحدة للمساعدة الطبية لإلنقاذ في المناطق المعزولة  20، ينص على تأسيس 2016-2012األمهات واألطفال 

النزيف الدموي، التعفنات (حية أثناء الوالدة إضافة إلى توسيع اإلعفاء من األداء ليشمل التكفل بالمضاعفات الص
ويتضمن برنامج الوزارة .  ، والتحاليل المتعلقة بتتبع الحمل والحمل خارج الرحم)التي تصيب المرأة بعد الوضع

  .سيارة إسعاف 65جهازا للفحص بااليكوغرافيا و 70أيضا دعم تجهيز دور الوالدة باقتناء 
ع ولوج الساآنة للتغطية الصحية، أعطيت االنطالقة لمسلسل تعميم وفي إطار الجهود المبذولة لتوسي

و سيمكن هذا اإلجراء من الرفع من نسبة التغطية الصحية . 2012أبريل  09نظام المساعدة الطبية للمعوزين في 
   ).في إطار نظام المساعدة الطبية %26في إطار التأمين اإلجباري عن المرض و %34( %60إلى 

ذه المجهودات، تم إطالق مسلسل شامل إلصالح النظام الصحي والذي يهدف في مرحلته وموازاة مع ه
تظارات المواطنين والفاعلين في مجال الصحة من أجل وضع سياسة صحية ناألولى إلى رصد ارتسامات وا

  .2012أبريل  5الذي انطلق في " انتظارات"تشارآية جديدة من خالل برنامج للتواصل مع المواطنين 
  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.2.7

آما يعد من القطاعات . 2002تعد وزارة الصحة أول قطاع انخرط في شمولية اإلعتمادات سنة   
  . 2007النموذجية التي اعتمدت إطار النفقات المتوسطة المدى سنة 

 الصحة في ميزانية الدولة  حصة نفقات
من ميزانية  %5ما يقارب ( 2012مليار درهم سنة  11,88 ةبلغت مساهمة الدولة في تمويل الصح 
. مليار درهم مخصصة لميزانية االستثمار 1,8مليار درهم مخصصة لميزانية التسيير و 10,08من بينها ) الدولة

  . من ميزانية وزارة الصحة% 56مليار درهم أي ما يعادل  6,65ووصلت نفقات األجور إلى ما يقارب 
من تسجيل ارتفاع  2012-2001القروض المرصودة لوزارة الصحة خالل الفترة ومكن تحليل تطور 

خالل هذه  الفترة مع % 94,3مهم خالل السنوات األخيرة، تجلى في تعزيز الميزانية المخصصة للقطاع ب 
  %. 6,2تسجيل معدل نمو سنوي يقدر ب 
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  ميزانية االستثمار المخصصة حسب البرامج الصحية توزيع
األهمية التي يحتلها برنامج بناء  2012ميزانية االستثمار حسب البرامج الصحية لسنة  يبين توزيع 

 536,9من ميزانية االستثمار، أي ما يعادل % 30وتجهيز الشبكة اإلستشفائية الذي يستحوذ على ما يقارب 
  .مليون درهم

أولويا، فقد استفاد من  وفيما يخص برنامج الصحة اإلنجابية وصحة الطفل والشباب والذي يعد برنامجا
 2011، مسجال بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة %8مليون درهم بحصة  144,6تمويل ميزانية االستثمار يقدر ب 

)6,5.(%  
ونظرا لألهمية التي أعطيت لتنمية العالم القروي، فقد تم تخصيص ميزانية للمخطط الوطني للصحة في 

، وذلك بفضل رصد ميزانية 2011مقارنة مع سنة  %29,5زيادة مليون درهم ب 42,34المجال القروي تقدر ب 
  .مليون درهم 9,6استثمار إضافية تقدر ب 
 تحليل مؤشرات النجاعة

مؤشرا من  165، من رصد ما يقارب 2012مكنت دراسة التقرير حول مؤشرات األهداف المرقمة سنة 
ومكنت هذه الدراسة ). 3ظر الجدول الملحق أن(تخص ميزانية االستثمار 111تخص ميزانية التسيير و 55بينها 

لذا، من المهم . من رصد ضعف مؤشرات النجاعة مع وجود مؤشرات تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي
  .إضافة مؤشرات جديدة للقائمة المقدمة في الجدول الملحق بالتقرير

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.7
تحسن ملموس في بعض المؤشرات الصحية، خصوصا في مجال  خالل السنوات األخيرة، تم تسجيل

إال أن الفجوة ال زالت قائمة فيما يخص توفر . صحة األم و الطفل باإلضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالمواليد
  .الموارد البشرية من أطباء وممرضين وآذا فيما يخص البنية التحتية الصحية األساسية 

  نتائجتطور أهم مؤشرات ال. 1.3.7
  التخطيط العائلي واستعمال وسائل منع الحمل

 إمرأةطفل لكل  5,9بداية الثمانينات منتقال من  ذيواصل المؤشر العام للخصوبة انخفاضه الذي سجل من
سنة  1,84ويبلغ هذا المؤشر . 201042-2009سنة  إمرأةطفل لكل  2,2ليصل إلى  2004- 2003سنة  2,5إلى 

 إمرأةطفل لكل  2,7ي ليبقى بذلك أقل من سقف تجدد األجيال في حين يقارب في المجال الحضر 2010- 2009
  .في المجال القروي

% 63إلى 1980سنة % 19وفيما يخص نسبة انتشار وسائل منع الحمل، فقد سجلت ارتفاعا مهما من 
سرة حسب النتائج األولية  للمسح الوطني حول السكان وصحة األ 2011سنة %  67,4إلى  2004-2003سنة 

% 65,5في المجال الحضري و% 68,9(وتم تسجيل مستويات متقاربة في المجالين القروي والحضري . 2011
  ).في المجال  القروي

سنة % 56,7(ويبين تحليل هذا المؤشر حسب الوسيلة المستخدمة، انتشار وسائل منع الحمل الحديثة 
، بلغ معدل استعمال وسائل منع الحمل الحديثة 2004وفي سنة ). بالنسبة للوسائل التقليدية% 10,6مقابل  2011
بالنسبة  للولب  %4,2: وبالمقابل، تبقى نسبة انتشار وسائل منع الحمل طويلة األمد جد ضعيفة %.51,9

  .2004على التوالي مقارنة مع سنة  % 60و %22بتراجع يقدر ب  2011بالنسبة للتعقيم النسائي سنة  %1,1و
  وفيات األمهات

لكل  112بة وفيات األمهات انخفاضا مهما خالل السنوات الخمس األخيرة، لتصل إلى عرفت نس
، أي 2010-2009حسب نتائج التحقيق الوطني الديموغرافي  2010-2009والدة حية سنة  100.000

مع تسجيل فوارق ) والدة حية 100.000لكل  227( 2004-2003مقارنة مع سنة % 50,7بانخفاض يقدر ب 
لكل  148والدة حية في المجال الحضري مقابل  100.000لكل  73:لمجال الحضري و القرويمهمة بين ا
  .  والدة في المجال القروي 100.000

                                                 
  .2010-2009الوطني الديموغرافي  مسحال  42
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وقد ساهمت مأسسة مجانية الوالدة في المستشفيات العمومية وتحسين مؤشرات تتبع الحمل والتكفل 
  . النتيجةبالعالجات االستعجالية أثناء الوضع بشكل آبير في تحقيق هذه 

 2011سنة % 77,1وهكذا، وصلت نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل الوضع إلى 
في المجال الحضري في حين % 91,6وتصل هذه النسبة %). 68( 2004نقطة مقارنة مع  9,3بلغت بزيادة 

سنة  %22صل نسبتها إلى بالنسبة للعالجات ما بعد الوالدة، ت. فقط في المجال القروي% 62,7تصل إلى 
2011.  

، الصحراء %)97,1(على الصعيد الجهوي، تم تسجيل أعلى نسبة في جهات الدار البيضاء الكبرى 
الحوز في المرتبة  - تنسيفت - وتتمرآز جهة مراآش%). 90,4(زعير  - زمور -سال - ، و الرباط %)93,1(

  .فقط% 63,2األخيرة بنسبة تصل إلى 
و من ). 2004سنة % 63(على الصعيد الوطني % 73,6اإلنجاب، فقد بلغت  وفيما يخص المساعدة عند

في % 55في المجال الحضري مقابل % 92,1: المالحظ وجود فوارق مهمة بين المجال الحضري والقروي
  . المجال القروي

والصحراء %) 91(زعير  -زمور –سال  –، والرباط %)92,1(وحققت جهات  الدار البيضاء الكبرى 
تونات بنسبة مساعدة عند اإلنجاب  –الحسيمة  –أفضل النتائج في حين سجلت أقل نسبة في جهة تازة %) 88,1(

  %.57,4تصل إلى 
غير أن هذه اإلنجازات تبقى دون األهداف المتوخاة إذا ما قورنت مع النسب المسجلة في الدول المتقاربة 

دولة عربية تبين أن المغرب يتواجد بالرتبة  13 نجازات المغرب مع انجازات عينة منإإن مقارنة  .اقتصاديا
) 550(والسودان ) 100.000لكل  350(جد مرتفعة آاليمن  ادوال نسبة وفيات األمهات فيه تقدمالعاشرة ي

 74وجيبوتي  77وليبيا  84و للمقارنة، فإن مصر تسجل نسبة وفيات األمهات تصل إلى ). 750( وموريتانيا 
  .والدة حية فقط 100.000لكل  3بية المتحدة واإلمارات العر 69وتونس 

  وفيات األطفال
واصلت وفيات األطفال والصبيان انخفاضها، حيث تقلصت نسبة وفيات األطفال أقل من سنة بنسبة 

لكل  28,8إلى  2003والدة حية سنة  1.000لكل  40خالل السنوات السبع األخيرة، منتقلة بذلك من % 28
  .2011والدة حية سنة  1.000

لكل  47وفيما يخص خطر وفاة األطفال أقل من خمس سنوات، فقد عرف تراجعا ملحوظا منتقال من 
  %. 35أي بانخفاض يقدر ب  2011سنة  30,5إلى  2004- 2003سنة  1.000

لكل  27منتقلة من  2011- 2004وعرفت نسبة وفيات حديثي الوالدة انخفاضا أيضا خالل الفترة 
 10لأللف إلى   13ووفيات المواليد المتأخرة من  2011لأللف سنة  18,8إلى  2004والدة حية سنة  1.000
ويبقى انخفاض هذا المؤشر مقرونا بتحسين صحة األم وبظروف الحمل والوالدة باإلضافة إلى مساهمة . لأللف

  . بعض البرامج الخاصة بصحة األم والطفل
آبر في وفيات الذآور آما تبينه نتائج ويوضح التحليل حسب النوع لمعدل وفيات األطفال ارتفاعا أ

والدة  1.000لكل  32,7وهكذا تبلغ نسبة وفيات األطفال دون السنة . 2010-2009المسح الوطني الديمغرافي 
آذلك األمربالنسبة لوفيات األطفال .والدة حية فقط بالنسبة للفتيات 1.000لكل  27,4حية بالنسبة للصبيان مقابل 

: سنة وخمس سنوات، حيث ترتفع نسبة وفيات الصبيان بشكل ملحوظ مقارنة مع الفتيات دون سن الخامسة  وبين
ويرتبط ذلك .والدة حية بالنسبة للفتيات 1.000لكل  33,1و 5,8والدة حية مقابل  1.000لكل  39,2و  6,7

  .ة الخامسةبارتفاع نسبة إصابة الذآور بمرض االلتهاب التنفسي الحاد التي تحدث عادة بين الوالدة والسن
نسبة تلقيح األطفال (وبصفة عامة، ساهم تحسن ظروف المعيشة والوقاية من األمراض عبر التلقيح 

انخفاض مهم في نسبة األطفال أقل (وآذا محاربة سوء التغذية ) 2011سنة  %88شهر تصل إلى  23و12مابين 
سنة  %3,1إلى  2004سنة  %9,3من خمس سنوات الذين يعانون من انخفاض حاد أو معتدل في الوزن من 

  .في خفض وفيات األطفال والصبيان) 2011
سنة % 27,8(وفيما يخص الرضاعة الطبيعية، فقد تم تسجيل تراجع في الرضاعة الطبيعية الحصرية 

مع مالحظة ارتفاع طفيف في نسبة األطفال أقل من خمس سنوات الذين ) 2004سنة % 31مقابل  2011



64 
 

وينصح بالرضاعة . 2011سنة % 96,6بيعية وإن بشكل جزئي والتي تصل إلى استفادوا من الرضاعة الط
الطبيعية خالل الست أشهر األولى من الحياة ألنها تمكن من االستجابة للحاجيات الغذائية للرضع ومن الحد من 

  %.20وفيات حديثي الوالدة بما يقارب 
  تحدياتتأثير البعد النوعي لنفقات الصحة العمومية وأهم ال. 2.3.7

ونخص بالذآر، قلة . يواجه قطاع الصحة بالمغرب عدة  تحديات تحول دون تحقيق األهداف المنشودة  
الموارد البشرية الكفؤة خصوصا في المجال القروي، وضعف فعالية النفقات الصحية، باإلضافة إلى بعد المراآز 

  .  الصحية
لى الماء الصالح للشرب باإلضافة إلى قلة توعية وتشكل األمية والفقرونقص البنيات التحتية  والولوج إ  

الساآنة بالمخاطر المتعلقة بالصحة وآذا ضعف تدخل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تقديم 
  .الخدمات الصحية، عائقا آبيرا يؤثر بشكل سلبي على المنظومة الصحية
تتحملها األسر بشكل مباشر جراء ضعف وفي مجال تمويل الصحة، يالحظ ارتفاع مستوى النفقات التي 

  . التضامن المؤسساتي والتعاضد عند المرض
ونظرا ألهمية التحديات التي تواجه قطاع الصحة وأمام تعدد المتدخلين، فإن تصحيح هذه اإلختالالت 

 ....يستوجب مشارآة جميع القطاعات التي يؤثر عملها على الصحة آالتعليم والماء والتجهيز واإلسكان
 

  وزارة التربية الوطنية. 8
 

. يهدف نظام التعليم المغربي إلى تحقيق المعايير الدولية في مجال جودة التعليم والمساواة بين الجنسين
وفي هذا اإلطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تعميم التعليم األساسي والقضاء على الفوارق بين 

على أهمية بدل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات القرويات وذلك عن الجنسين في جميع مكوناته مع التأآيد 
 .طريق معالجة المشاآل التي ال زالت تعيق تطوره

  المرجعي لحقوق اإلنسان جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار. 1.8
  جذاذة تقديمية 1.1.8

العمل، مهام إعداد وتنفيذ تناط بقطاع التربية الوطنية ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
وتتجلى أهم اختصاصات هذا القطاع في وضع وتنفيذ سياسة الحكومة في . اإلستراتجية الوطنية في مجال التعليم

مجال التعليم األولي واألساسي والثانوي وتكوين األطر التعليمية واألقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا 
  .ي، آما تسهر على االرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجاالت وأقسام تحضير شهادة التقني العال

  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.8
من أجل تعزيز دعم ومساعدة مختلف الشرآاء في إصالح التعليم، وقع المغرب على معظم المعاهدات 

وذلك في إطار مرجعية اإلعالن العالمي  الرئيسية لحقوق اإلنسان التي تؤآد بدون استثناء على الحق في التعليم
  . لحقوق اإلنسان

آما صادق المغرب على مجموعة من المعاهدات واالتفاقيات في مجال التعليم والتي تعترف بالحق في 
  . )1انظر الملحق( التعليم من أجل بلوغ المعايير الدولية في مجال جودة التعليم والمساواة بين الجنسين

من  31ي، يعتمد البرنامج الحكومي في مجال التعليم، في مضمونه على المادة وعلى الصعيد الوطن
التعليمات الملكية، وعلى النصوص يرتكز أيضا على الدستور التي تخول لجميع المواطنين الحق في التعليم و

عة للعمل التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تجعل من التعليم أولوية من بين األولويات األرب
آما يعتمد على مقتضيات إصالح التعليم الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي البرنامج . الحكومي

الذي نص على إجراءات مهمة وشدد على أهمية إدماج المساواة بين الجنسين في ) 2012- 2009(االستعجالي 
 .جميع مكونات التعليم

ية الوطنية بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين وفي نفس اإلطار، التزم قطاع الترب
الجنسين، والتي تهدف في مجال التعليم إلى إدماج بعد النوع االجتماعي في سياسات التعليم وتكوين األطر، مع 
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تنفيذ آما التزم المغرب ب. بذل مجهود خاص لفائدة تطوير تعليم الفتيات الصغيرات، ال سيما في الوسط القروي
والذي يهدف إلى ضمان ولوج عادل  2016-2012االمخطط الحكومي للمساواة نحو التكافؤ بين الجنسين 
  .)2انظر ملحق( ومتساوي للفتيات والفتيان إلى نظام تعليمي ذي جودة عالية

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.8
  سياسات واالستراتيجيات القطاعيةوضع ال. 1.2.8

تهدف إستراتيجية الحكومة في مجال التربية والتكوين باألساس إلى تعزيز الحكامة الجيدة وجودة التعليم 
وإلى إعطاء أهمية آبيرة لألطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المعلم في صلب العملية 

جلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره مؤسسة دستورية آما ترمي إلى تفعيل دور الم. التربوية
  .من أجل مباشرة مهامه في أقرب اآلجال وآذا إعادة الثقة في المدرسة العمومية

وهي جعل المؤسسة التعليمية : ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية في هذا المجال على ثالثة محاور
  . تربوي، وتعزيز حكامة هذا القطاع، واالرتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارهافي صلب االهتمام بالنظام ال

ويتعلق األمر بتشجيع االستقاللية . فيما يتعلق بالمحور األول، يرتكز البرنامج على ستة مبادئ أساسيةو
ويتعلق األمر . التربوي في التدبير، والتقييم المنتظم ألداء المؤسسات التعليمية، واالنفتاح المؤسساتي على المحيط

آذلك بدعم القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية، ووضع برنامج تربوي خاص بكل مؤسسة ألجرأة األهداف 
الوطنية، ومراعاة الخصوصيات المحلية، وأخيرا، التصدي للممارسات السيئة داخل المؤسسات وخارجها 

  ).العنف، المخدرات والتحرش الجنسي(
ة القطاع، ستعمل الحكومة على تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية، وتبني مبدأ وفيما يخص حكام

التخطيط والبرمجة الدقيقة، وتوسيع صالحيات مختلف الوحدات اإلدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين من 
  .أجل تطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العالقات معها على أساس تعاقدي

لق بمهام وأدوار المدرسة الوطنية، يتمحور العمل الحكومي حول المراجعة المنتظمة للمناهج وفيما يتع
المدرسية، وتقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية واألجنبية، والعلوم والتكنولوجيات، وتحسين طرق ومساطر 

المستفيدين من برنامج  اإلعالم والتوجيه، وتقوية تأطير المدرسين وأطر اإلدارة التربوية، وتوسيع قاعدة
  .، ودعم برامج التربية غير النظامية، وإحداث شبكات مدرسية"تيسير"

تعتمد  2016-2013وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية تقوم بإعداد خطة استراتيجية للفترة 
  :على أربعة توجهات استراتيجية

  .لفرصتوفير الخدمات المدرسية مع مراعاة العدالة وتكافؤ ا •
  . تحسين جودة  المقررات التعليمية •
  .تطوير حكامة النظام  التربوي •
  .ضمان تدبير جيد للموارد البشرية وتعزيز قدراتها ومهاراتها •

  مراعاة المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 2.2.8
ي النظام يشمل مخطط العمل االستراتيجي، على المدى المتوسط،  لمأسسة المساواة بين الجنسين ف

ويقترح مجموعة من اإلجراءات . األهداف واألولويات الواردة في البرنامج االستعجالي 2012- 2009التربوي 
ولقد تم وضع . لتحسين فرص حصول المرأة على العمل في قطاع التعليم وتعزيز ولوجها إلى مناصب المسؤولية

  :، ويتعلق األمر ب2012برنامجين للشراآة خالل سنة 

عم تسيير المؤسسات التعليمية بالمغرب الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم األساسي للفتيات مشروع د •
 . ويراعي هذا المشروع البعد النوع االجتماعي. والفتيان ضمن المنظومة التربوية بالمغرب
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والذي  2012برنامج التعاون مع االتحاد األوروبي الذي ستعطى له االنطالقة خالل الربع األخير من سنة  •
ويهدف هذا البرنامج إلى مأسسة الخاليا الجهوية للنوع االجتماعي من أجل . 2013سيستمر إلى أواخر سنة 

إدماج المساواة بين الجنسين في مسلسل البرمجة اإلستراتيجية على المستوى المرآزي والجهوي وضمن 
يات وأدوات التواصل الداخلية ويقترح هذا البرنامج أيضا استراتج. مخططات المندوبيات اإلقليمية

والخارجية للوزارة ويدعم قدرات تدبير إدارة الميزانية والمسؤولية في هذا المجال على الصعيد الجهوي 
من أجل تأهيلهم إلعداد الميزانيات حسب مقاربة ميزانية النوع االجتماعي للمخطط العمل االستراتيجي على 

 .2016و 2013 للفترة ما بينجنسين المدى المتوسط لمأسسة المساواة بين ال
 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.8

 حصة نفقات التعليم في ميزانية الدولة
في السنة منذ % 7,8يبين تطور الميزانية اإلجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، بأآثر من 

ووصلت ميزانية وزارة التربية الوطنية خالل سنة  . ، مدى التزام الدولة المستمر لتطوير النظام التربوي2001
  .للتعليم المدرسي% 99,5من ميزانية الدولة، خصصت منها % 17,2مليار درهم أي حوالي  42,4إلى  2012

  توزيع ميزانية الوزارة داخل قطاع التربية الوطنية
بهدف   2012ل سنة مليار درهم خال 42,2خصصت الدولة لوزارة التربية الوطنية ميزانية تقدر ب 

  . 2011مقارنة مع سنة % 6تنفيذ المخطط االستعجالي بارتفاع وصل إلى 
وهكذا، وصلت نفقات . وتهيمن نفقات الموظفين على هذه الميزانية وذلك على حساب نفقات االستثمار

ار درهم فقط ملي 4,4من ميزانية القطاع مقابل % 82,4أي حوالي   2012مليار درهم سنة  34,8الموظفين إلى 
  .ماليير درهم لفائدة  نفقات االستثمار 3لفائدة  نفقات المعدات والنفقات األخرى و

  توزيع ميزانية االستثمار للقطاع حسب البرامج
من ميزانية استثمار وزارة التربية % 94,7تتجاوز حصة استثمار قطاع التعليم المدرسي أآثر من 

ماليير درهم  3أي أآثر من ) مليار درهم 3,1والتي تقدر ب (النظامية الوطنية ومحاربة األمية والتربية غير 
مليون درهم، متبوعة  1.932لفائدة المصالحة الخارجية أي حوالي % 64,4: موزعة على الشكل التالي

%) 3,6(مليون درهم  وباإلدارة المرآزية  960,5أي حوالي %) 32,1(باألاآاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
  .  مليون درهم 106,8حوالي أي 

من ميزانية االستثمار المخصصة  لألآاديميات  الجهوية للتربية والتكوين % 88ويكرس أآثر من 
ويبين التوزيع . مليون درهم والباقي إلعادة تأهيل المدارس االبتدائية الجهوية 845,9لنفقات التجهيز، أي حوالي 

من ميزانية استثمار األآاديميات، تليها جهة % 15تحوذ على درعة تس -حسب الجهة أن أآاديمية سوس ماسة
ويتم تخصيص أدنى %). 8حوالي (عبدة -ودآالة%) 10حوالي (الحوز  -تانسيفت - تطوان ومراآش- طنجة

  %).1(الساقية الحمراء-بوجدور-لكويرة و لعيون-ااذهب-حصة إلى أآاديمية وادي
مليون درهم باألساس إلى برنامج  1.932تبلغ  وتخصص ميزانية استثمار المصالح الخارجية والتي

تحفيز المبادرات وبرنامج %) 58,1(سنة خاصة مشروع توسيع العرض المدرسي  15إلزامية التعليم الى حدود 
%) 9,7(معالجة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية ووزع الباقي بين برنامج %). 26(واالمتياز في الثانوية 
  %).3,2(يم الثانوي التأهيلي وبرنامج تنمية التعل

  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع
ويبين . مؤشرا على مستوى ميزانية االستثمار 85للقطاع أن هناك  2012يبين تقرير مؤشرات أهداف 

تحليل هاته المؤشرات أن بعضها يراعي بعد النوع االجتماعي ألنها مصنفة حسب الجنس والوسط والفئة 
. شارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب جندرتها حسب الجنس والوسط لتكون أآثر فعاليةوتنبغي اإل. العمرية

  .  )3انظر ملحق(باإلضافة إلى ذلك، توجد مؤشرات أخرى تستحق أن تضاف 
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 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.8
ألسالك سجل نظام التربية والتكوين تقدما ملحوظا خاصة فيما يتعلق بارتفاع عدد التالميذ في آل ا

ومع هذا، تبقى . وتحسن نسبة التمدرس وتقلص فوارق التمدرس بين الجنسين وبين الوسط الحضري والقروي
  .المكتسبات هشة بسبب استمرار اختالالت  النظام التعليمي

  تطور أهم مؤشرات النتائج . 1.3.8
 اإلنجازات على مستوى التعليم األساسي

إلى  2012-2011 خالل السنة الدراسية  11و 6ما بين وصلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ 
وإلى % 95,9وبالوسط القروي، وصل هذا المعدل إجماال إلى . عند الفتيات% 97إجماال وإلى % 97,9
  . عند الفتيات في الوسط الحضري% 98,9إجماال و% 99,7عند الفتيات خالل نفس الفترة مقابل % 94,8

  0,94إلى  2001-2000سنة  0,84تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من وسجل مؤشر التكافؤ بين الجنسين 
 0,76نقاط مئوية ومن  10، أي بارتفاع يقدر ب 2012ٍ- 2011سنة ) ولد ممدرس 100فتاة ممدرسة مقابل  94(

  .نقطة مئوية 18بالوسط القروي أي بارتفاع يقدر ب) ولد ممدرس 100فتاة ممدرسة مقابل  94(  0,94الى 
% 83,7سنة  14إلى  12عليم اإلعدادي، بلغت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ من وفيما يخص الت

. 2001- 2000على التوالي سنة % 52,7و% 60,3مقابل  2012- 2011عند الفتيات سنة % 78,3إجماال و
% 27,9و% 37,5عند الفتيات مقابل % 55,3إجماال و% 64,5وفي الوسط القروي، وصلت هاته النسبة إلى 

  . 2001-2000والي سنة على الت
، مسجال  2012ٍ-2011سنة   0,81إلى  2001- 2000سنة  0,75وانتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين من 

خالل نفس  0,59إلى  0,42نقاط مئوية في حين انتقل هذا المؤشر بالوسط القروي من  6بذلك ارتفاعا يقدر ب
  .نقطة مئوية 17الفترة أي بارتفاع يقدر ب

  كافؤ بين الجنسين بالتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي االعداديتطور مؤشر الت

  
  وزارة التربية الوطنية: مصدر المعطيات 

% 37,2سنة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من  17و 15وسجلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 
  .لدى الفتيات% 50,3إلى % 32,2إجماال، ومن  2012-2011سنة % 55,4إلى  2001-2000سنة 

على المستوى الوطني، أي  0,95إلى  0,85وانتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين خالل نفس العشرية من 
وانتقل هذا المؤشر بالوسط . 2009- 2008نقطة المسجلة سنة  14نقاط مئوية رغم االرتفاع ب 10بارتفاع يقدرب

  .مئويةنقطة  14مسجال بدلك ارتفاعا يقدر ب 0,68إلى  0,45القروي من 
ورغم المجهودات المبذولة، تبقى معدالت الهدر المدرسي جد مرتفعة خاصة بالثانوي اإلعدادي 

بالنسبة  4(بالتعليم االبتدائي % 3,2، وصل الهدر المدرسي إلى حوالي 2011-2010وخالل سنة . والتأهيلي
بالنسبة  11,2النسبة للفتيات مقابل ب 9,3(بالثانوي اإلعدادي % 10,4والى ) بالنسبة لألوالد 2,5للفتيات مقابل 

 ).بالنسبة لألوالد 10,7بالنسبة للفتيات مقابل  11,4(بالثانوي التأهيلي % 11والى ) لألوالد
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  أهم التحديات. 2.3.8 
رغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، يتميز نظام التعليم بالمغرب بضعف النتائج الداخلية 

وتجدر اإلشارة إلى وجود مجموعة من التحديات التي . ارق بين الجنسين وبين األوساطوالخارجية واستمرار الفو
  :يجب اإلشارة إليها، أهمها

 .ضمان ودعم القدرات ومسؤولية اآلليات المكلفة بالمساواة بين الجنسين •
 .خطيطمن أجل اإلدماج المنهجي للمساواة بين الجنسين في مسلسل الت) مختلفة/ التقارب (إجراء تحليل  •
القضاء على الصور النمطية بين الجنسين في المناهج والتدريس وذلك عن طريق وضع دليل لتقييم المواد  •

 .التعليمية المتاحة
 .مكافحة الجريمة والعنف القائم على أساس البعد النوعي في الوسط المدرسي وأماآن العمل •
 .عد النوعيتوفير معلومات عن الوظائف والدورات التدريبية المتضمنة للب •
 .الدعوة لتعميم المقاربة المندمجة ورصد تنفيذها •

ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يجب على القطاع أن يرآز جهوده على تطوير قدرة مؤسساتية 
مستدامة لضمان ترسيخ المساواة بين الجنسين في حكامة النظام التعليمي، وعلى إنشاء نظام مساعدات خاص  

زانية لتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير وتعزيز إدماج البعد النوعي وعلى استكمال بالوزارة  أو تخصيص مي
 . إنشاء هياآل البعد النوعي على المستوى اإلقليمي

 

 قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية. 9
 

 إستراتيجية مندمجة لمحاربة األمية من أجل الوصول إلى مليون 2002وضعت الحكومة منذ سنة 
. ، مع إعطاء أهمية خاصة للشباب2016بحلول سنة % 20مستفيد سنويا وذلك خفض معدل األمية إلى أقل من 

  .المتعلق بالوآالة الوطنية لمحاربة األمية 38.09ومن بين التدابير المزمع اتخاذها، تفعيل القانون 

  جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 1.9
  ة  تقديميةجذاذ. 1.1.9

مديرية محاربة األمية ومديرية التربية : يتكون قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية من مديريتين
وتتجلى . وتتجلى مهامه الرئيسية في إعداد إستراتيجية الحكومة لمحاربة األمية وضمان تنفيذها. غير النظامية

محو األمية والتربية غير النظامية وبلورة وتطوير برامج أهم اختصاصاته في إعداد السياسة الوطنية في مجال 
تعليم الكبار وبرامج التعليم بالنسبة لألطفال غير الممدرسين والذين انقطعوا عن الدراسة وبرامج من أجل الحد 

  .)1انظر ملحق( من االنقطاع عن المدرسة
  اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.9

ي مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية على األسس الدولية الواردة تستند اإلستراتيجية الوطنية ف
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي االتفاقيات التي صادق عليها المغرب وآذا االلتزامات في مجال تحقيق 

  .أهداف األلفية للتنمية
الخطابات الملكية، والميثاق ( وعلى المستوى الوطني، تستند هذه اإلستراتيجية على الرآائز الوطنية

التي تراعي خصوصيات المجتمع ) الوطني للتربية والتكوين، والتصريحات الحكومية، والمذآرات الوزارية
ويساهم آذلك القطاع بشكل مباشر في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة واألجندة .المغربي

 .)2انظر ملحق(الحكومية للمساواة 
  جهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تراعي بعد النوع االجتماعيال. 2.9

  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.9
تستهدف اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية والتربية غير النظامية من جهة القضاء على األمية لدى 

جفيف منابع األمية من خالل محاربة الهدر البالغين وإدماجهم في النشاط السيوسيواقتصادي، ومن جهة أخرى ت
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وتتمحور هذه . المدرسي واالهتمام بالمنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يسبق  لهم االلتحاق بالمدرسة
نظام المعلومات، والشراآة، والكفالة، والتنظيم، وبرامج تربوية، وتكوين : نقاط 10اإلستراتيجية حول 

  .لمتابعة والمراقبة والتقييم، والتنمية االجتماعية المندمجةالمتدخلين، والتعاون الدولي، وا
ومن أجل تحقيق إستراتيجيته، وضع قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية مجموعة من برامج 

 . ويهدف تنوع وتعدد البرامج إلى ضمان التعليم للجميع. محواألمية والتربية غير النظامية
 برنامج محواألمية

محاربة األمية والتربية غير النظامية برنامجا لمحو األمية يرمي إلى استئصال األمية وضع قطاع 
من النساء % 60شخص،  800.000ويستهدف البرنامج محو أمية . تدريجيا وضمان الحق في التعليم للجميع

وعات ويشمل هذا البرنامج برامج ثانوية تكميلية متنوعة حسب خصوصيات المجم. بالعالم القروي% 80و
  .البرنامج العام، و برنامج القطاعات العمومية، وبرنامج الجمعيات،  وبرنامج المقاوالت: المستهدفة وهي آالتالي

إلى  2001/2002شخص سنة  390.000وقد انتقل عدد المستفيدين من دروس محو األمية من 
  . في الوسط القروي% 49,3منهم  2010/2011سنة   702.119

من المستفيدين متبوعة بالقطاعات الحكومية % 48,4، تستحوذ الجمعيات على وحسب برامج التدخل
 1.705فضال عن ذلك، تبقى حصة المقاوالت جد ضعيفة وال تتجاوز%. 7,1والبرنامج العام ب% 41,3ب

  .2011- 2010من مجموع المستفيدين خالل سنة % 0,2مستفيد أي حوالي 
تها الوزارة، تعد النساء أآبر المستفيدين من برنامج محو إضافة إلى ذلك، ووفقا لألولويات التي حددو

 275.400منها  إمرأة 587.000أي حوالي  2010/2011سنة % 83,6األمية، حيث ناهزت نسبة مشارآتهن 
  . مسجل 115.000أي حوالي % 16,4تتجاوز  في الوسط القروي في حين أن نسبة الرجال ال

أآثر من ( في برنامج الجمعيات% 51,2إلى  2011-2010ووصلت نسبة مشارآة النساء خالل سنة 
 39.600مستفيدة والبرنامج العام  ب 245.400متبوعة ببرنامج القطاعات الحكومية بأآثر من ) فتاة 300.700
  .مستفيدة 1.340وأخيرا، فإن عدد المستفيدات من برنامج المقاوالت ال تتجاوز. مستفيدة

 برنامج التربية غير النظامية
طاع محاربة األمية والتربية غير النظامية برنامجين للتربية غير النظامية هدفهما تقديم فرصة وضع ق

ثانية لألطفال غير الممدرسين أوالمنقطعين عن الدراسة للتعلم وللقضاء على ظاهرة االنقطاع عن المدرسة 
  ".درسةمحاربة االنقطاع عن الم"و" الفرصة الثانية"ويتعلق األمر ببرنامجي . واألمية

 مشاريع الشراآة مع المنظمات الدولية
وقع قطاع محاربة األمية والتربية غيرالنظامية على مجموعة من اتفاقيات الشراآة مع منظمات دولية 

وهكذا نسج القطاع شبكة تبادل تخص العديد من المشاريع مع . وذلك بهدف االستفادة من تجارب الدول األخرى
ويدعم (إدماج الوقاية من مرض السيدا في المناهج الوطنية لمحاربة األمية  مجموعة من الدول خاصة مشروع

من أجل بث دروس خاصة " راديوإيكا"والمشروع النموذجي ) هذا المشروع من طرف المنظمة العالمية للصحة
ي في إطار التعاون بين حكومة جزر الكناري وبرنامج الدعم القطاع" إيكا"لمحاربة األمية عن طريق نظام 

تعزيز القدرات : لميدان محاربة األمية مع االتحاد األوروبي ومشروع محواألمية من أجل استقاللية النساء 
  . لقتها منظمة اليونسكوالوطنية لتنمية مستدامة التي أط

آما تم تطوير مشاريع ثنائية أخرى أهمها مشروع التعاون بين المغرب والوآالة اإلسبانية للتعاون 
- التنمية  لدعم إستراتيجية محاربة األمية والتربية غير النظامية باألقاليم الشمالية وجهة سوس الدولي من أجل

درعة ومشروع التعاون مع اليونيسيف وبرنامج محاربة األمية عن بعد بشراآة مع الجامعة االيطالية -ماسة
الوظيفية في إطار التعاون ومشروع حساب تحدي األلفية المتعلق بمحواألمية ) التعاون االيطالي(الدولية 
 .األمريكي- المغربي
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 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.2.9
 حصة نفقات التعليم في ميزانية الدولة

مقارنة مع السنة % 7,4سجلت ميزانية قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية انخفاضا بنسبة 
من الميزانية العامة للدولة دون % 0,08، أي حوالي 2012مليون درهم سنة  188الماضية، حيث بلغت 

من % 3ولقد حددت اليونسكوعتبة ال تقل عن (من ميزانية قطاع التربية الوطنية % 0,45احتساب الدين و
  .من ميزانية القطاع% 89,5مليون درهم وتمثل  168,3وبلغت نفقات االستثمار ). ميزانية التعليم

خصصة لبرامج القطاعحصة ميزانية االستثمار الم  
من ميزانية استثمار القطاع  أي أآثر من % 76,7تمثل نفقات استثمار مديرية محو األمية أآثر من 

) مليون درهم 38,9، أي %23,1(و يوزع الباقي بين مديرية التربية غير النظامية . مليون درهم 129,1
من نفقات استثمار مديرية % 82آثر من وقد تم تخصيص أ). درهم 300.000، أي %0,2(والمديرية العامة 

أما الباقي فهو موزع . مليون درهم لحمالت محاربة األمية على المستوى الجهوي 106محو األمية أي حوالي 
مليون  5و1مليون درهم لبرنامج محاربة األمية عن طريق الجمعيات غير الحكومية، و 20,4 : على النحو التالي

  . درهم لبرنامج القطاعات الحكومية درهم للبرنامج العام ومليون
مليون درهم حيث يخصص  38,9وتتوفر مديرية التربية غير النظامية على ميزانية استثمار تقدر ب 

مليون درهم والباقي موزع بين برنامج محاربة الهدر  10منها لبرنامج الفرصة الثانية، أي حوالي % 25,9
ألآاديميات الجهوية في إطار مشروع التربية غير النظامية ومعونات التجهيز ل) درهم 680.000(المدرسي 

  ).مليون درهم 28,1(
تحليل مؤشرات النجاعة   

مؤشر على مستوى ميزانية االستثمار،  58للقطاع أن هناك  2012أتاحت معاينة تقرير مؤشرات أهداف 
يراعي البعد النوعي ألنها ويبين تحليل هاته المؤشرات أن بعضها . أآثر من نصفها تخص ميزانية االستثمار

  . مصنفة حسب الجنس والوسط والفئة العمرية
وتنبغي اإلشارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب إضافتها وجندرتها حسب الجنس والفئة العمرية 

  .)3انظر ملحق(لتكون أآثر فعالية 
 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.9

األمية بشراآة مع مختلف الفاعلين من أجل  مكنت المجهودات المبذولة من طرف مديرية محاربة
ولقد وصل هذا المعدل . سنوات  10محاربة األمية بالمغرب من التراجع  النسبي لمعدل محو األمية لدى البالغين 

بالوسط الحضري % 19(نقطة  14,1، أي بانخفاض يقدر ب2004سنة % 44,1مقابل  2010سنة % 30إلى 
منهن أميات مقابل % 38ال النساء تعاني أآثر من هذه اآلفة حيث أن وال تز). بالوسط القروي% 44,5و

 .لدى النساء بالوسط القروي% 58ووصلت هذه النسبة إلى . من الرجال% 23,5
  سنوات حسب الجنس 10تطور معدل محو األمية لدى البالغين 

  
 قاعدة بيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية: مصدر المعطيات 
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  ع التكوين المهنيقطا. 10
 

وتتطلب . أطلقتها بالدنايعتبر التكوين المهني حلقة أساسية في دعم ونجاح االستراتيجيات القطاعية التي 
الشغل، فضال عن تعبئة  لمتطلبات سوقهذه االستراتيجيات منظومة تكوين مهني مرنة وسريعة االستجابة 

التكوين منظومة إدماج بعد النوع االجتماعي في  لضروريبات من الذلك و. ن بثقافة المقاولةؤمنيالمدربين الم
 . لضمان ولوج متساو للرجال والنساء للتكوين والشغل في سائر القطاعاتالمهني 

  تقديم اإلدارة واإلطار القانوني.  1. 10
 جذاذة  تقديمية. 1. 1. 10

 تنفيدن المهني، بمهمة ذي يوجد تحت وصاية وزارة التشغيل والتكويال 43يضطلع قطاع التكوين المهني
تنفيذ وتقييم االستراتيجيات المنجزة لتنمية القطاع في آل الميادين التكوين المهني و في مجالالسياسة الحكومية 

 .ما عدا تلك المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني واإلدارة العامة لألمن الوطني 
 نأإال . من النساء% 39,6م بينه شخصا من 351ويبلغ مجموع المشتغلين في إدارة التكوين المهني 

 ) .1المرفق (فقط %  6,3 ال تتجاوزفي مناصب المسؤولية اللواتي يشتغلن نسبة النساء 
 اإلطار المعياري .2. 1. 10

نصت مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على الحق في التكوين المهني، بدون تمييز مرتبط 
الوطني، أضحى الحق في التكوين  وعلى الصعيد .بالسالمة الجسدية بالسن أو وبالجنس أ بالجنسية أو بالعرق أو

 ).2أنظر المرفق ( من الدستور الجديد 31المهني حقا دستوريا آما تنص على ذلك الفقرة 

  اإلجراءات والمجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي 2.10.
 االستراتيجيات القطاعيةتطوير السياسات و 1. 2. 10

تفعيل توجهات  تنفيذ ميثاق التربية والتكوين وقطاع التكوين المهني في مواصلة يندرج مخطط عمل 
في إطار  قطاعلتزامات الطط اإلستعجالي للتكوين المهني و االستجابة إلمواصلة تنفيذ المخ الحكومي و تصريحال

نجاز إا الصدد التزام اإلدارة الوصية بونسجل في هذ.  خواصاالتفاقيات المبرمة مع الشرآاء العموميين وال
آبة وتتلخص أهم المحاور التي تعتمد عليها هذه االستراتيجية في موا .2020 سنةاستراتيجية مندمجة للتنمية 

ذات االحتياجات الخاصة و  فئاتتكوين ال ستجابة للطلب المتزايد للشباب واال والمشاريع السوسيو اقتصادية 
 .ل المسار المهني اطو ن التكوين المستمرضما

وفيما يخص مدى تقدم البرامج المطبقة على مستوى قطاع التكوين المهني، تجدر اإلشارة إلى أن القطاع 
يبذل مجهودات هامة في بناء وتجهيز المؤسسات وآذلك في مواآبة وتشجيع االستثمارات الخاصة التي تهتم 

تنتمي للقطاع الخاص  1508بينها مؤسسة من  1998التكوين من حوالي  بنيات وهكذا، تتكون. بالتكوين المهني
 .2012-2011للقطاع العام وذلك خالل الموسم  490و

  المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء  مراعاة 2. 2. 10
  :التكوين المهني مجموعة من األنشطة تتناول النوع االجتماعي، ويتعلق األمر ب قطاع أنجز

طر قطاعات التشغيل والتكوين المهني والضمان االجتماعي وذلك لتثمين أم دورات تدريبية تستهدف تنظي •
انخراطهم في عملية مأسسة المساواة بين الجنسين وآذا تمكينهم من فهم أفضل واستعمال أنجع لمفاهيم و 

 .أدوات تحليل النوع االجتماعي في المشاريع والبرامج المتعلقة بمختلف القطاعات
إنجاز برنامج استراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة واإلنصاف الذي ينص على إرساء آليات  •

ويتعلق األمر بلجنة تنسيق . تتكلف بإدماج المساواة والمناصفة للنوع االجتماعي والتي تتكون من عدة هياآل

                                                 
ق ويتعلق األمر بمديرية الشؤون العامة والموارد البشرية ومديرية التخطيط والتقييم ومديرية التكوين داخل الوسط المهني ومديرية التنسي. من أربع مديريات مرآزية يتكون قطاع التكوين المهني 43 

ين المهني والمدرسة العليا لصناعة النسيج ويتعلق األمر بالمكتب الوطني للتكو. وعالوة على ذلك، توجد مؤسستان عموميتان تحت وصاية إدارة التكوين المهني. البيداغوجي والقطاع الخاص
  .واأللبسة
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إلى ) 2015 -2011(سنوات  5ى ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد عل. وحدات تسيير البرامج ونقط التواصل
برامج ومشاريع سياسات واإلدراج المنتظم والشامل لمقاربة النوع االجتماعي خالل مختلف مراحل تخطيط 

ومنصف بين النساء والرجال للشغل والتكوين  الفوارق وضمان ولوج متساو وذلك من أجل تقليص ،الوزارة
التكوين المهني معنيا بالمحور االستراتيجي الثاني للبرنامج  ويظل قطاع .المهني ولمصالح الحماية االجتماعية

االستراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة واإلنصاف والذي يرمي إلى إرساء إجراءات بناءة 
 .إلدراج المساواة واإلنصاف في منظومة التكوين المهني

. لومات يراعي بعد النوع االجتماعيتوفرعلى نظام معيالتكوين المهني  قطاعوتجدر اإلشارة إلى أن 
  . وتستغل هذه المعطيات النجاز وثائق إخبارية تنشر سنويا تتعلق بوضعية المرأة في منظومة التكوين المهني 

  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة   .2. 3. 10
مليون درهم  671,6 حوالي 2012خالل سنة  44بلغت قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني  

وبلغت ميزانية االستثمار لقطاع التكوين . وزارة التشغيل والتكوين المهني من مجموع ميزانية% 63أي ما يمثل 
 .مليون درهم 324,6يزانية التسيير مليون درهم و م 347المهني 

من  % 52 منالمكتب الوطني للتكوين المهني  فادةويتميز توزيع هذه الميزانية حسب األجهزة باست
أما مديرية التكوين داخل الوسط المهني فاستنزفت حوالي . إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني

 .مليون درهم آاستثمار207,67 من مجموع ميزانية القطاع، أي ما يعادل % 31
النوع التكوين المهني على اإلدماج الفعلي لبعد  قطاع فهوم الفعالية، أقدمتطبيق م وحرصا على

االجتماعي في الميزانيات القطاعية للتكوين المهني وذلك عن طريق مجموعة من المؤشرات وفق النوع 
 ) .3أنظر المرفق ( قطاعاالجتماعي لمجمل برامج ال

  تحليل أهم مؤشرات النتائج . 3.10
 توزيع المتدربين حسب التكوين والمستوى. 1.3.10

، 2012/2011خالل الموسم  102.115 مهني الدائم والتداوليلتكوين البلغ عدد المتدربات في قطاع ا
 .من العدد اإلجمالي للمتدربين في القطاعين الخاص والعام% 39أي ما يمثل 

% 32من إجمالي عدد المتدربين في القطاع الخاص، فيما ال تمثل هذه النسبة سوى % 59وتمثل الفتيات 
 ...).حالقة، تجميل،(آثر جاذبية لإلناث داخل القطاع الخاص ويفسر ذلك بهيمنة الشعب األ. في القطاع العام

الصحة والنسيج واأللبسة والحالقة : تمثل المتدربات نسبة آبيرة في الشعب التي تستقطب عادة اإلناثو
وتمثلن أقلية في القطاعات الحديثة ويتعلق األمر . والتجميل واإلدارة والتسيير والتجارة والصناعة التقليدية

بر إال أن هناك اتجاه أآ. ة الميكانيك والمعادن واإللكترونيك والصيد البحري والبناء واألشغال العموميةبصناع
  .المناصفة في قطاعات التكنولوجيا  واإلعالميات واالتصال والفندقة والسياحة نحو

ت التقني توزيع المتدربين حسب الجنس و المستوى مدى االقتراب من المناصفة في مستويا تحليلبرز وي
مقابل تبقى المناصفة بعيدة في في ال .على التوالي% 44و% 48 إلىص و التقني وذلك بنسب تصل المتخص

 .مستوى التأهيل والذي ال يستقطب بشكل آاف المتدربات
 )2011/ 2012(توزيع المتدربين حسب المستوى 

 

                                                 
  ).CDMT( للنفقات على المدى المتوسط  إطاراإلدارة ال تتوفر لحد الساعة على  44 

 

نسبة 
 %التأنيث

عدد 
 المستوى مجموع المتدربين المتدربات

  التخصص 35.705 11.314 32
 التأهيل 69.573 17.892 26
 التقني 103.380 45.417 44
 التقني المتخصص 84.789 40.479 48
 المجموع 293.447 115.102 39
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 التكوين بالتدرج المهني  2.. 3. 10
مقارنة بالموسم % 2بارتفاع ، أي 2011/2012الموسم خالل  34.302 نالمتعلميناهز عدد 

ضعف النسبة المسجلة خالل الموسم  عادلأي ما ي من العدد اإلجمالي،% 35اإلناث نسبة وتمثل . 2010/2011
  .)17%أي ( 2006/2005

على غرار التكوين الدائم و التداولي، تبقى قطاعات النسيج واأللبسة والجلد والخدمات والصحة و
  .والتعليم أآثر جاذبية لإلناث

لي ذين يلجون قطاع التكوين المهني الدائم والتداومن مجموع المتدربين ال% 67بصفة عامة يحصل و
بينت الدراسات التي قام بها قطاع التكوين المهني أن نسبة االندماج بعد تسعة أشهر  عالوة على ذلك،.على دبلوم
مع تسجيل فوارق مابين خريجي  2008من مجموع خريجي فوج سنة  63,6%إلى  ج وصلتمن التخر

 .%)5,55مقابل  %65(ي مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات القطاع العام و خريج
الذي أجري على  بحثأوضح ال وهكذا،. هذه النسبة حسب الجنسويسجل نفس المعطى عند مقارنة 

 13أن نسبة اندماج الخريجين الذآور أآبر من نسبة اندماج الخريجات اإلناث بفارق  2008خريجي فوج سنة 
وتبين هذه الدراسات آذلك أن خريجات التكوين المهني يجدن ). لإلناث% 55للذآور مقابل % 68,5(نقطة 

 .صعوبة في الحصول على العمل أآثر من الذآور
  

  قطاع الشباب. 11
 

فرصة مهمة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية آما  المغربي للشباب المهم السكاني النمو شكلي
إال أن . المزيد من االبتكار واإلبداع واإلنتاجية الشباب عموما على حماسةيمثل تحديا آبيرا، حيث تساعد 

 المنطلق، هذا ومن. إمكاناته عن للتعبير الالزمة الظروف تهيئةب التوفر على اقتصاد ديناميكي وقوي هو الكفيل
  .العامة السياسات وتقييم وتنفيذ وتطوير إعداد عند فئةال هذه احتياجات في النظر من بد ال

  لحقوق اإلنسان يواإلطار المرجعللوزارة  جذاذة تقديمية .  1.11
  جذاذة  تقديمية. 1.1.11

يتولى القطاع الوزاري للشباب مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الشبيبة وحماية الطفولة 
وفي هذا الصدد، تشمل اختصاصات قطاع الشباب  .لقوانين واألنظمة الجاري بها العملطبقا ل واإلنعاش النسوي

 عن التعليم والتدريب فضالإلى تنظيم وتأطير وحماية الشباب والطفولة ،  رميداد برامج اجتماعية تربوية تإع
  .لمرأة والفتاةوتوعية ا
 الشباب لمديرية التابع النسوية الشؤون قسم أن إلى نشير المساواة، تعزيز في مساهمتها حيث منو
  .45القطاع صعيد على االجتماعي بالنوع اصةالخ االتصال نقطة يمثل النسوية والشؤون والطفولة
  اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.2.11
اإلعالن  على رأسهاالدولية المتعلقة بالشباب االتفاقيات والمعاهدات  عدد من إلىقطاع الشباب  ضمان

مع، فهم في المجت أساسيةويعد الشباب شريحة  .العالمي لحقوق اإلنسان الذي يرسخ حقوق اإلنسان األساسية
وأيضا ...معنيون بإجراءات المعاهدات التي تهدف إلى محاربة التمييز والفوارق المرتبطة بالعرق والجنس

  .46المعاهدات التي تهدف إلى ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياسية
 33ن خالل الفصل على الصعيد الوطني، حث الدستور الجديد على اتخاذ عدة تدابير لصالح الشباب مو

آما ينص على . الذي ينص على مشارآة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد
الذين تعترضهم صعوبة في  لشبابيم المساعدة لة والجمعوية، وتقدعمليمساعدة الشباب في االندماج في الحياة ال

  .والمهني  واالجتماعيالمدرسي  ندماجاإل

                                                 
 الملحق في 1 الجدول انظر الموظفين، عدد لتبين 45
 2 الملحق في للقطاع المرجعي اإلطار انظر 46
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  بعد النوع االجتماعي تراعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية . 2.11 
  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.11

 في إنجاز عدة  ،201647و 2010 إستراتيجيه ما بين إطار في ،2012 سنة الشباب قطاع استمر
 ولوج ضمان أجل من ،والمهني كريوالف التربوي بالمستوى الرقيو الفرص تكافؤ تعزيز إلى تهدف مشاريع
 .والتنافسية اإلنتاجية على وتشجيعهم الشغل سوق إلى الشباب

 : أهمها منو أطلقت، التي برىالك المشاريع باستمرار 2012 سنة تميزت ،صددال هذا في
 دةلفائ الشبابية والمهرجانات طفل 300.000 لفائدة" الصيفية المخيمات" ب المتعلقة البرامج استمرار• 

 مستفيد؛ ماليين 3 من أآثر
 ومراآز األطفال وأندية الصيفية والمخيمات الشباب دور( المؤسسات التربوية واالجتماعية هيكلة إعادة•
 ؛...)االستقبال ومراآز النسوية واألندية الحضانة دور/  الرعاية

 .يثاحد إنشاؤها تم التي النسوية واألندية الصيفية والمخيمات الشباب دور تجهيز• 
  2012و 2011 بين ما الشباب قطاع طرف من المنجزة والمشاريع البرامج أهم

  اإلنجازات  48البرامج
 49.500 من البرنامج هذا من المستفيدين عدد ارتفع  "العطل والترفيه "برنامج

 ومراهق طفل 143.000 من أآثر إلى 2002 سنة مشارآا
. الفتيات من% 32,2 منهم 2012 صيف خالل وشاب
%  43 أآثرمن أن المنطقة حسب المستفيدين توزيع نويبي
 والرباط الكبرى البيضاء الدار جهتي من ينحدرون منهم
واد  منطقة من فقط% 1 مقابل زعير، –زمور – سال

  .الذهب
مؤسسة  526تتوفر شبكة دور الشباب حاليا على أزيد من   "دور الشباب"برنامج 

في الوسط منها  221موزعة عبر مختلف مدن المملكة، 
في الوسط الحضري ويستفيد من خدمات  305القروي و

 منها سنوياماليين شاب  5هذه المؤسسات أزيد من 
 2.117.343مستفيد من األنشطة الدائمة و 2.788.028

  .توعيةمستفيد من أنشطة ال
  "مراآز االستقبال في خدمة الشباب"برنامج 

  
 ا يقاربم  2011في متم سنة تضم شبكة مراآز االستقبال 

  .مؤسسة 34
نادي نسوي  400 تتوفر وزارة الشباب والرياضة على  برنامج األندية النسوية

  .آل سنةامرأة وفتاة  148.000حوالي ها يستفيد من
مرآز للتكوين  106على  2012 سنة خالل توفر الوزارةت  برنامج التكوين المهني النسوي

  . ةمستفيد 5000  لفائدة  المهني النسوي
  المرأة تمكينالمساواة بين الجنسين و. 2.2.11

ولضمان ولوج متكافئ للخدمات واألنشطة المقدمة من طرف  ،تماشيا مع التوجهات واألهداف المسطرة
تكافؤ الفرص بعين االعتبار المسائل المتعلقة القطاع المكلف بالشباب، يأخذ هذا األخير خالل إعداد برامجه 

  .والمساواة بين الجنسين
  تعليمية السوسيو األنشطة ومراقبة بتطوير المكلف النسوية الشؤون قسم يتوفر الصدد، اهذ وفي

ة خصصعلى شبكة وطنية من المؤسسات الم والنساء واألطفال الفتيات لصالح المنظمة للقرب والسوسيومهنية
نادي  400وي ومراآز في الوسط القر 8 امرآز للتكوين المهني منه 105(لتكوين العنصر النسوي واألطفال 

 ). منهم في الوسط القروي 152ودور الحضانة  ألطفاللرياض  358ومنهم في الوسط القروي  156 ،نسوي
 

                                                 
 2012 االجتماعي النوع تقرير إلى الرجوع يرجى التفاصيل، من لمزيد 47
  2012 االجتماعي النوع تقرير أنظر البرامج، تفاصيل على للحصول 48
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 من) والتعليمية االجتماعية والفئات األعمار جميع من( امرأة 18.000حوالي  2012سنة  استفادتو
 التكوين حصص من سنة 35 و 15 ينب نسنه يتراوح شابة 4.827 تاستفاد آما. األمية ومحو التأهيل برنامج
 اإلشعاعية األنشطة من) األعمار جميع من( امرأة 80.000 المباشرين غير المستفيدين عدد بلغ و. المهني
  .التوعية وأنشطة
  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.11

وتمثل . مليار درهم 1,66ما يناهز  2012بلغ الغالف المالي المرصود لوزارة الشباب والرياضة لسنة 
 درهم مليون 605,6  مقابلدرهم  ارملي 1,051من ميزانية الوزارة، أي ما يعادل % 63,4ميزانية االستثمار 

  .التسيير لميزانية مخصصة
  بنية ميزانية وزارة الشباب و الرياضة

  
 األقتصاد و الماليةوزارة : لمصدرا  

  الشؤون النسويةتحليل ميزانية مديرية الشباب والطفولة و 
مليون درهم والتي تمثل  103,9خصصت مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية ميزانية قدرها 

من ميزانية االستثمار % 8,9المديرية، فتمثل هذه ستثمار أما ميزانية ا. ة تسيير الوزارةمن ميزاني% 17,2
  .مليون درهم 93,2للوزارة، أي ما يعادل 

  ج العطل والترفيهتحليل ميزانية برنام
  .مليون درهم 86إلى  2012خالل سنة  "العطل والترفيه"وصلت الميزانية المحددة لبرنامج 

  "العطل والترفيه "تطور نفقات التسيير المخصصة لبرنامج 

  
 االقتصاد و الماليةوزارة : المصدر                 

 مؤسسات لمساعدة درهم مليون 2,3 هاقدر ميزانية الماضيين العامين خالل الشباب قطاع خصصآما 
 ما أي المساعدات هذه نصف من أآثر منح 2012 سنة خالل تمو  .النسوي واإلنعاش واألطفال الشباب دورو

 بقية تقسيم تم حين في. والطفولة للشباب الوطنية والجمعيات للمنظمات دعم شكل على درهم مليون 1,8يعادل 
 للشباب التونسية المغربية والوآالة ،)درهم 690.000( والطفولة بللشبا المحلية الجمعيات بين المنح

 والمنظمات الشباب لورش المنظمة والجمعيات النسوية، والشؤون الطفولة وجمعيات ،)درهم 400.000(
  ).درهم 330.000( عنهم المتخلى باألطفال تهتم التي الخاصة والمؤسسات
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  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي
 ،في شمولية االعتمادات 2007على غرار باقي القطاعات الوزارية، انخرط قطاع الشباب منذ سنة  

وبالتالي تحديد مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة والتي تسمح بقياس مستوى تحقيق األهداف المحددة 
. ا لميزانية التسييرمؤشر 24مؤشرا، منها  137ويبلغ عدد مؤشرات األهداف المحدد من طرف القطاع . مسبقا

ميزانية االستثمار صنفت حسب  وقد حددت مؤشرات األهداف لميزانية التسيير حسب البنيات بينما مؤشرات
   .الجهات

أهمية آبرى النوع االجتماعي  المراعية لبعد 49وتكتسي إعادة تحديد مؤشرات األهداف لقطاع الشباب
  .قيق استهداف عادل لهذه النفقاتوذلك من أجل ضمان نجاعة النفقات العامة وآذا تح

متعلقة بمختلف مجاالت هذا القطاع وتكون مصنفة  دقةوضع مؤشرات أهداف أخرى أآثر  آما يجب 
  .حسب النوع االجتماعي

 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.11
وهو ما . شهدت المؤشرات المتعلقة بالشباب في السنوات األخيرة تحسنا ملحوظا في جميع المجاالت

  .2012 سنةنتائج البحث الوطني حول الشباب لظهرته أ
خمس ساآنة  حوالي سنة 24و 15المتراوحة أعمارهم ما بين  تمثل فئة الشباب ،وحسب هذا البحث

حسب مكان اإلقامة، و .اإلناثمنهم  من  %4,49 مليون شاب، 6,3 بحوالي 2011وتقدر أعدادهم سنة  ،المغرب
يقيمون  %21,2 مقابل(من سكان الوسط الحضري  %18,3 وهو ما يمثل من الشباب في المدن، %55,7 يعيش

  ).في الوسط القروي
 .، تحسن مستوى تعليم الشباب، وخاصة الفتيات، بشكل آبير خالل العقد الماضيوحسب نتائج البحث

  . 2011سنة % 11,4 إلى 2000 سنة% 29,8 تعليمي منوانخفض نصيب الشباب دون مستوى 
و و ذو %55,9 إلى %48,9 الثانوي منو المستوى االبتدائي وفعت نسبة الشباب ذوفي المقابل، ارتو

بالنسبة  ،2011 سنة بلغت هذه النسب, حسب الجنسو. %24,6 إلى %14,3 مستوى التعليم الثانوي التأهيلي من
) 2000 سنة %39,5 مقابل( %51للذآور و) 2000 سنة %58,2 مقابل( %60,6 للمستوى االبتدائي والثانوي

 %23,7و) 2000 سنة %15,5 مقابل(للذآور  %25,5بلغت هذه النسبة بالنسبة للثانوي التأهلي، و. لإلناث
  ).2000 سنة %13مقابل (لإلناث 

 ،تعليم الثانوييعيشون في المدن و لديهم مستوى ال) %36,4(وحسب مكان اإلقامة، أآثر من ثلث الشباب 
أسرع في  يبقى ومع ذلك، فإن معدل النمو. المناطق القروية في %10,9سوى  النسبة هذه تمثلفي حين ال 

في المناطق  1,5 مرة في المناطق القروية، مقابل 2,8 عفتضاوقد (ن المناطق الحضرية مالمناطق القروية 
  ).الحضرية
 2000 سنةووفقا للبحث الوطني حول التشغيل ل يرجع ذلك أساسا إلى تحسين مستوى التعليم والتكوين،و

ارتفع فقد . انخفاضا آبيرا خالل السنوات العشر األخيرة) سنة 24- 15(، شهدت نسبة نشاط الشباب 2011و
 ، مسجلة انخفاضا بنسبة2011 سنة %35إلى  2000 سنة %45,8 هذه الفئة من السكان منشغل عند معدل ال

باب العاملين في ما يقارب نصف الش). اإلناثنقطة مئوية بين  7,4نقطة بين الذآور و 14,5(نقطة  10,8
قطاعات الفالحة والغابات و الصيد البحري، وهو ما يقارب خمس السكان العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

في  %20التتجاوز  إنهاف% 66زيد عن تإذا آانت نسبة الشباب العاملين في الوسط الحضري . فما فوق 15
  .الوسط القروي
لدى الرجال  %9,3( %6,3 ل معدل بطالة الشباب نسبةحول التشغيل، سج ث الوطنيالبح وحسب

سجل هذا المعدل  وقد .2000نقطة مقارنة مع سنة  2,7بلغ بانخفاض  ،2011سنة ) لدى النساء %3,2و
 0,2 ارتفع بنسبةو 2011سنة % 4,9 ليصل إلى الحضريفي الوسط  النساء عندنقطة  1,9 انخفاضا بنسبة

الجدول التالي يعرض تفاصيل توزيع ). 2011 سنة %1,2 إلى 2000 سنة %1من ( القرويةنقطة في المناطق 
  :2011و 2000الشباب حسب الجنس ونوع النشاط ومكان اإلقامة خالل 

                                                 
  3 الملحق في االجتماعي النوع حسب األهداف مؤشرات تحليل أنظر 49
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 )في المائة(الشباب حسب الجنس ونوع النشاط ومكان اإلقامة 

  وطني حضري قروي
2011 2000 2011 2000 2011 2000 

58,1  71,5  27,7  32,5 42 51,8
اشطون الن

 المشتغلون
روذآ  6,6  7,9  11,6  19,7 9,3 13,9  الساآنة العاطلة

35,2  20,6  60,7  47,8 48,7 34,3 الناشطين غير  

25  33,4  7  11,5 15,2 21,7
 اتالناشط
تالالمشتغ  

ثانإ  1,2  1  4,9  6,8 3,2 4,1  الساآنة العاطلة
73,8  65,6  88,1  81,7 81,6 74,2 اتالناشط غيرال  

42  53,1  17,3  21,8 28,7 36,8
الناشطون 
 المشتغلون

 4 المجموع 4,5  8,2  13,1 6,3 9  الساآنة العاطلة
54  42,4  74,5  65,1 65 54,2 الناشطين غير  

 
 

من الشباب أن % 95,5وبالنسبة لنظرة الشباب لمحيطهم السوسيواقتصادي وطموحاتهم وأهدافهم، يعتبر 
والحصول على سكن الئق %) 84,2(بالتعليم  انشغاالتهم متبوعة أهمالشغل وتكافؤ الفرص في سوق الشغل هي 

 .في المقابل، يبقى غالء المعيشة والبطالة وانخفاض الدخل أهم مصادر قلقهم بشأن التشغيل %).80,3(
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 االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية
ج الجيد لفرص الشغل واألنشطة المدرة تمر االستفادة المنصفة للنساء من حقوقهن االقتصادية عبر الولو

ويعرض هذا المحور الطابع األفقي للتشغيل قبل التطرق للفرص . للدخل والمشارآة الفعالة في اتخاذ القرارات
الصيد البحري والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة لإلعالم والتي تتيحها قطاعات الفالحة 

  .الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيواالتصال والسياحة و

  قطاع التشغيل. 1
وتم . التنويهلمرأة في مختلف مجاالت التنمية ا إدماجفي مجال  المغرب هاحققتستحق اإلنجازات التي 

القانونية، ومع ذلك، ال تزال مشارآة الحقوق إحراز تقدم ملحوظ في مجال التعليم والصحة والمشارآة السياسية و
في منطقة الشرق  الساآنة النشيطة تعد من بين األضعففي  مشارآة محدودة في سوق العمل مع نسبةالمرأة 

 .األوسط والعالم

 لحقوق اإلنسان يواإلطار المرجعجذاذة تقديمية للوزارة  .  1.1
  جذاذة  تقديمية  1.1.1

آما تقع عليه . لتشغيلاتطوير ب المتعلقة تحديد التوجهات واألهدافة في ساهمبالم يعنى قطاع التشغيل
 لمؤسساتتشاور مع الوزارات واب ،آما يقوم القطاع .محددة تتعلق بسوق الشغلبحوث دراسات و إنجازمسؤولية 

يتكلف قطاع التشغيل بإعداد مشاريع آما  .في سوق الشغل الشباب لدعم إدماجالمعنية، بإجراءات وتدابير 
وتتبع تنفيذ المعايير الدولية للعمال والشغل والحماية االجتماعية  القانونية والتنظيمية في مجال التشغيل صالنصو

  .واإلقليمية للشغل
حديد تقام ب ، حيث المساواة واإلنصاف بين الجنسين في مجال مأسسةالتزامه  ع التشغيلجسد قطاوقد 

 ية التشغيلديوان الوزير، مدير(مختلف هياآل القطاع  على مستوىنقطة اتصال خاصة بالنوع االجتماعي  16
 الشغل مكتب التكوين المهني وإنعاشو الوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءاتوقطاع التكوين المهني و

وإدارة صناديق  الصندوق الوطني للضمان االجتماعيو الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيو
 ).1انظر الملحق ( ...)العمل

  ان المرجعي لحقوق اإلنس اإلطار. 2.1.1
، انخرط قطاع التشغيل في عدد من االتفاقيات الدولية والوطنية التي تهتم مع مسؤولياته ومهامه انسجاما

بالتشغيل آعنصر أساسي من حقوق اإلنسان، على خلفية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية 
وانخرط المغرب، . 1979ليه المغرب سنة بباريس والذي صادق ع 1948 دجنبر 10العامة لألمم المتحدة في 

بالحقوق والمبادئ لهذه المنظمة الخاص  1998باعتباره عضوا نشيطا في منظمة العمل الدولية، في إعالن 
  .األساسية للشغل

، 2000على إعالن األلفية سنة  توقع ينتمي إلى الدول التي الذي ،بذل المغربيوعالوة على ذلك، 
تنفيذ اتفاقية القضاء وم باحترام التزالا مع، 2015داف األلفية من أجل التنمية في أفق مجهودات آبيرة لبلوغ أه

التعليم  مجاالت في بين الرجل والمرأة على آافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تحقيق المساواة
   ).2انظر الملحق ( والتشغيل والنشاط االقتصادي واالجتماعي

  ود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعياإلجراءات والجه 2..1
  .بقضية التشغيلالتشغيل في إطار مقاربة شمولية تضم جميع الفاعلين المعنيين  مسألةتم طرح 

  إعداد جيل جديد من التدابير التحفيزية  1.2.1 
اإلدماج المباشر  إلى جراءاتهذه اإل دفتهو .الشباب من اإلجراءات إلنعاش تشغيل جديد جيلتم اقتراح 

تحسين القابلية وعن طريق العمل المأجور والتشغيل الذاتي، للشباب حاملي الشهادات والباحثين عن عمل 
التكوين التكميلي، وتعزيز  حاجيات المقاوالت عن طريقمع  مؤهالت الباحثين عن عمل مالءمةعبر للتشغيل 
  .  دعم دور الجهة في إنعاش الشغلالخاصة و العمومية أوسواء سوق الشغل والوساطة حكامة 
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التغطية االجتماعية  عن طريق إدماج حسنعقد اإلدماج المب وليتعلق األتفعيل إجراءين، ووقد تم 
)CIAM( ،عقد اإلدماج المهني ب يتعلق الثانيو)CIP (بالغة  الذي يستهدف المرشحين الذين يجدون صعوبات

  .ألول وذلك عبر التكوين التأهيليى الشغل الحصول علو افي اإلدماج 
      النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و . 1.2.2 

 برنامج تمكين
من خالل  أساس النوع االجتماعيمحاربة العنف القائم على  ىالذي يهدف إل 50برنامج تمكين في إطار

مج بتعاون مع البرنا وزارة التشغيل والتكوين المهنيأنجزت الصغيرات من استقالليتهن،  النساء والفتيات تمكين
وضع خطة ، وذلك بهدف هو فيما يخص األجورعميق تحليل التمييز ت، دراسة لالدولي لمكافحة تشغيل األطفال

التي قطاعات الفي  جوروخاصة فيما يتعلق باأل مكافحة التمييز ضد المرأة في الشغلتهدف إلى عمل وطنية 
  .بشكل متزايد النساء تشغل
  المساواة واإلنصاف على مستوى وزارةال أعمالل جدو

ة للتعاون األلماني والجمعية التنمية وجمعية شبكةفي إطار التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني تم 
  .الشغل ساواة في التشغيل يخص مفتشيلملإنجاز دليل الدولي 

إعالم وتحسيس تهدف إلى  2012 سنة الرابع من ل الفصلخال مراقبةوموازة مع ذلك، تمت برمجة حملة 
  .المساواة بين الجنسينخصوص ب لمقاوالتا

  النجاعة إعداد الميزانية ووضع مؤشرات  .2.1.3
مخصصة مليون درهم  249مليون درهم، منها  394 ميزانية قدرها 2012قطاع التشغيل سنة ل خصص  

نسبة  وهو ما يمثل على التواليميزانية االستثمار، ل مخصصةمليون درهم  144,7وميزانية التسيير ل
 .القطاع من ميزانية %37و63% 

بلغت ( %5بنسبة  ارتفاعا 2011مقارنة مع سنة سجلت  التشغيل قطاع وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية
 ،%8,4 بنسبة رتفاعابميزانية التسيير وقد همت هذه الزيادة ). درهممليون  375ما قدره  2011ميزانية 

مكافحة برنامج بالمرصد الوطني للتشغيل وب، وتشغيلتعزيز الالمرتبطة ببالتدابير وتستحوذ اإلجراءات المتعلقة 
 .ميزانية االستثمارعلى جميع اعتمادات تقريبا األطفال  تشغيل

 داءاأل تحليل مؤشرات

ؤشرات األهداف والتي التشغيل والتكوين المهني مجموعة من م على غرار باقي القطاعات، بلورت وزارة
والنتائج المستهدفة والمنتظرة من أو للنشاط لبرنامج ل عتمادات المخصصة للعمل أواال تمكن من إيجاد صلة بين

 ميزانيةرقميا يتعلق ب امؤشر 19منها  ا،مؤشر 65المؤشرات حوالي  ذهويبلغ عدد ه .عتماداتاال استعمال هذه
 ).3الملحق انظر (تثمار االسلميزانية  امخصص امؤشر 46التسيير و

  تحليل مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بقطاع التشغيل  .1.3  
  لشغلمرأة في سوق الل ضعيفة مشارآة

  1.037.000من، حيث انتقلت %0,9 بنسبة على الصعيد الوطني الساآنة النشيطة العاطلةانخفضت 
 هذا االنخفاض هموقد  .عاطال 9.000 قدره ، مسجلة تراجعا بما2011سنة  عاطال  1.028.000إلى 2010سنة 

 .بالوسط القروي بالوسط الحضري أو يا سواءالرجال حصر
 اإلقامة، وسط حسبو. 2011 سنة %8,9إلى  2010 سنة %9,1 معدل البطالة من تقلونتيجة لذلك، ان

. يقرولا وسطالب %3,9في نسبة  واستقر الحضري وسطالب  %13,4إلى  %13,7من  البطالة معدل نتقلا
بدون لدى األشخاص و) نقطة 0,8-(الرجال  لدى الحضري وسطاللمعدل البطالة ب  أهم االنخفاضاتسجلت و

 1.4(+النساء  لدى ملحوظ، ارتفع معدل البطالة بشكل آذلك الحضري وبالوسط، بالمقابل). نقطة 1,1-( شهادة
 سنة 24و 15بين ما لذين تتراوح أعمارهم الدى الشباب و) نقطة 1,5(+ العليا دلشواهلدى الحاملين لو، )نقطة

                                                 
  .2012يونيو  25بلغ برنامج تمكين نهايته بتاريخ  50
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 2010سنة  %28,3 من الساآنة النشيطة العاطلةنسبة النساء في  ارتفعتوباإلضافة إلى ذلك، ). نقطة 0,9(+
 .)الحضريوسط البنقطة  2,7بـ وقروي ال وسطالب واحدة نقطةب ارتفاع( 2011 سنة %30,6إلى 

 %25,5لدى الرجال و %74,3(هاما بين الجنسين  تفاوتاالوطني، فيبين  نشاطال وأما فيما يخص معدل
الفتيات  ويزداد هذا التفاوت أهمية لدى. ، وهو ما يعكس ضعف مساهمة المرأة في سوق الشغل)لنساءلدى ا

التفاوت  بشكل آبير اإلناث لدى المالحظ النشاطمستوى  ريفسو. سنة 24و 15بين  ن ماتتراوح أعماره لواتيال
  ).%22,9(والنساء ) %68(بين الرجال التشغيل  ى معدلالمسجل على مستو

 معدل النشاط حسب الجنستطور 

 
  المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

ثالث بأن الرجال هم أآثر  ،شغلال على مستوى )أنثى/ذآر نسبة(معدل التكافؤ  تطور ويتبين من خالل
هناك تفاوت في معدل التكافؤ بين الوسط،  حسبو. ب الشغلصامنعلى مستوى الحصول على ء مرات من النسا

معدل التكافؤ بالوسط القروي أساسا بأهمية عدم عمل المرأة  تفاوتر ويفس. قرويالبالوسط  حضري والوسط ال
  .مقارنة مع الرجال وليس بصعوبات الولوج للعمل

 معدل التكافؤ في سوق الشغلتطور 

  
  المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

 
 تشغيلتعزيز ال برامجل ةافيآ رغي ولكن عةنتائج مشج

 230.000إلى إدماج  2012- 2009 للفترةوالكفاءات وآالة الوطنية إلنعاش الشغل للدف خطة التنمية ته
 تأطيرهاوتحسين  للمقاولةتطوير الموارد البشرية إلى  هدفيالذي  ،"إدماج"برنامج حيث مكن . باحث عن العمل

 2006 ما بين سنة باحث عن العمل 298.078 من إدماج لي الشهادات،من حام الشباب توظيف عن طريق
  .2012 سنةاألول من  فصلخالل ال دماجمن عمليات اإل %48النساء  مثلتو. 2012نهاية مارس و

اآتساب وذلك من خالل  لطالبي الشغل القابلية للتشغيل تحسين، الذي يهدف إلى "تأهيل"برنامج مكن  آما
ونهاية مارس  2007ما بين  وذلك التعاقديالتكوين  ا من االستفادة منشخص 72.236 ،المهنية المهارات

  .ءنسا منهم %68 ،من هذا التكوين اشخص 1.234 استفاد 2012 سنةاألول من  فصلخالل الو. 2012
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من أجل تشجيع  ةريجد صغ تمقاوال والذي يهدف إلى تشجيع خلق، "مقاولتي"فيما يخص برنامج و
، 2012ونهاية مارس  2007منصب شغل ما بين  11.874لحاملي المشاريع، فقد مكن من خلق  التشغيل الذاتي

 %29التي أنشئت من طرف النساء نسبة  تالمقاوال مثلوت. مشروعا 4.384عن طريق تمويل أوالتمويل الذاتي لـ 
 .من مجموع المقاوالت المحدثة

  تجاوزهاالتي يجب  التحدياتأهم 
رتبط تع التشغيل تحديات وممارسات قطا على مستوى بنيةبين الجنسين  اإلنصافو يثير إدماج المساواة

االستراتيجي للجان المسؤولة عن المساواة واإلنصاف بين الجنسين وتوفرهم على السلطة الضرورية،  موقعتبال
 صياغة في إشراآهاو االجتماعياتصال خاصة بالنوع  وتوفر مراآز القدرات والموارد البشرية والمالية،و

 إستراتيجيةامج، ووضع وتنفيذ نموارد دائمة لوحدات تدبير البراستراتيجيات وبرامج القطاع، وتخصيص 
وإعداد برامج للتكوين والتحسيس وتفعيل ومأسسة البنية  تواصل داخلي وخارجي بغية نشر ثقافة المساواة

برامج واستراتيجيات الوزارة وأخيرا عن المساواة واإلنصاف بين الجنسين وإدماجها في  ةالمسؤولالتنظيمية 
  .المساواة واإلنصاف بين الجنسين على صعيدجيهية بشأن القواعد والقيم وضع مبادئ تو

) االقتصادية واالجتماعية(تحسين معرفة التحديات واإلآراهات  يشكل من جهة،وباإلضافة إلى ذلك، 
حسب  على الشغلالنساء والرجال بحفاظ بالولوج للشغل المؤدى عنه و حسب النوع االجتماعي المرتبطة

بنظام الحماية  االجتماعيتحسين المعرفة حسب النوع ، أخرى من جهةو دقيقة، ديمغرافيةسوسيو متغيرات 
  .تحديات إضافية يجب تجاوزها ،ظروف عمل المرأةباالجتماعية و

ونة الشغل واالتفاقيات احترام مقتضيات مدتقوية ب ويتعلق األمر. آما تستأثر تحديات أخرى باالهتمام
ى مناصب المرأة إل لوجلتشجيع و ية تهدفزيفحت وضع إجراءاتلية التي صادق عليها المغرب، والدو

 على مستوىالقرار  اتخاذ دواليب لتعزيز مشارآة المرأة في موجه لعمل اإليجابيلالمسؤولية، وإنشاء نظام 
  .مجالس المقاوالت والنقابات والجمعيات

 

 حةقطاع الفال. 2
  

دورا جوهريا في اقتصاد الدول المتقدمة و آذا الدول النامية، حيث تنتج غالبية  المرأة القرويةتلعب 
ائية المزروعة وتساهم بشكل ملموس في تحقيق األمن الغذائي، مقابل تفاقم ظاهرة الهجرة عند الرجال المواد الغذ

من  المرأة القرويةمة تبقى محدودة نظرا لعدم تمكن إال أن هذه المساه. عملهم في إنتاج مزروعات تسويقية آذاو
، باإلضافة المدرة للدخلالولوج، على قدم المساواة، للموارد اإلنتاجية األخرى، و آذا لفرص العمل ولألنشطة 

  .إلى الخدمات األساسية آالملكية العقارية واإلرشاد
شيد استعمال الموارد وتحسين نتائج من تر المرأة القرويةب ، ستمكن مراعاة المتطلبات الخاصةوهكذا
في جميع االستراتيجيات المتعلقة  المرأة القرويةحيث يجب أن ترآز المجهودات على إدماج . التنمية القروية

آما يجب أن يرتكز إدماج . بالقطاع الفالحي، خاصة مخطط المغرب األخضر وعلى الخصوص دعامته الثانية
   . في إطار ميزانية النوع االجتماعي المندرجة على تكثيف المبادراتفي برامج التنمية  المرأة القروية

  معياريو اإلطار ال لقطاعجذاذة تقديمية ل.  1.2
  جذاذة  تقديمية. 1.1.2

تشجيع االستثمار،  آذا إعداد إستراتيجية لتحسين بنيات القطاع، وتتعلق أهم اختصاصات قطاع الفالحة ب
وموازاة مع ذلك، ينخرط . هني باإلضافة إلى تثمين اإلنتاج النباتي و الحيوانيوالسهر على التكوين التقني و الم

  .في مفاوضات التبادل الحرالخاصة بقطاع الفالحة، وتدبير االتفاقيات في هذا المجال قطاعال
من  %27شخصا، مع تمثيلية نسوية تقارب  4.871قطاع الفالحة حوالي ولبلوغ هذه األهداف، يوضف 

  ).1انظر ملحق ( ين فظمجموع المو
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، بمسؤولية تعزيز مقاربة النوع مديرية التعليم والتكوين والبحثآما يضطلع قسم اإلرشاد الفالحي التابع ل
 االجتماعية واالقتصاديةميادين تحسين الوضعية ويشمل نطاق تدخل هذا القسم . الوزارةعلى مستوى االجتماعي 

لإلنتاج الفالحي وشبه الفالحي، و إحداث أنشطة مدرة للدخل ، عن طريق التأطير التقني القرويةللمرأة 
  .لصالحهن، باإلضافة إلى تكوين بنات الفالحين وتعليم الراشدين

  

  المرجعي لحقوق اإلنساناإلطار . 2.1.2
صادق المغرب على عدة معاهدات أمام رهانات األمن الغذائي ومحاربة الفقر خاصة في العالم القروي، 

، والتي تهدف إلى تعزيز دور )ق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأهداف األلفيةآالميثا(دولية 
ويشمل هذا االلتزام تحسين إنتاجية الفالحة للقضاء على . الفالحة آرافعة حقيقية للتنمية االجتماعية واالقتصادية

ير مشاريع مدرة للدخل لفائدة النساء و تعزيز آما يستوجب على المغرب االلتزام بتطو. الفقر المدقع و المجاعة
البنيات التحتية في مجالي الصحة و التعليم، وفقا لالتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة، 

  .والتي تلزم الدول األطراف بتحسين الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية
لفالحين ومكافحة التمييز ضد المرأة القروية، صادق المغرب على وبهدف إحاطة أحسن بظروف عمل ا

  .اتفاقيات منظمة العمل الدولية ووفر إطارا تشريعيا خاصا بقطاع الفالحة على مستوى قانون الشغل

  اإلجراءات والجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية مراعية للنوع االجتماعي. 2.2
  ت القطاعية المفعلةأهم السياسات واالستراتيجيا. 1.2.2

بعد مرور أربع سنوات على إطالق مخطط المغرب األخضر، ال زال هذا األخير يؤثر بشكل إيجابي 
على أداء القطاع الفالحي، آما يدل على ذلك تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية، وآذا إعادة تشكيل النسيج 

  .اإلنتاجي الفالحي وتحسين مؤشرات تنافسية القطاع
تبر تنفيذ مخطط المغرب األخضر واعدا بالنظر إلى تطور مؤشرات نشاط القطاع، حيث سجل يعو

وباإلضافة إلى ذلك، تم  .201151و 2007خالل الفترة الممتدة ما بين  %40اإلنتاج الفالحي ارتفاعا بنسبة 
مليار درهم  525,مشروع في إطار الدعامة األولى، بقيمة  108لصالح  2008سنة  مليار درهم منذ 35استثمار 

 8,8مشروعا في إطار الدعامة الثانية، بقيمة  224فالح، و 666.000هكتار لصالح  210.000تخص مساحة 
  .فالح 402.000هكتار لصالح  516.000مليار درهم تهم 

آما تم تحقيق إنجازات مهمة على مستوى استخدام عوامل اإلنتاج، حيث بلغت المساحة المجهزة بوسائل 
، وبلغ استعمال )%81(+ 2007هكتار سنة  160.000، مقابل 2011هكتار سنة  289.000نقيط الري بالت

 2007و 2005وحدة للهكتار الواحد ما بين  5,2 مقابل 2011وحدة للهكتار الواحد سنة  6,6الجرارات 
حد ما بين طن للهكتار الوا 0,13مقابل  2011طن للهكتار الواحد سنة  0,14وبلغ استعمال األسمدة ). 27%(+

ما  0,73مقابل  2011مليون  قنطار سنة  1,1آما ارتفع استعمال البذور المختارة إلى ). %8(+ 2007و 2005
  ).%50(+ 2007و 2005بين 

  مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتحقيق استقاللية المرأة. 2.2.2
قطاع الفالحي، ولتقليص الفوارق بهدف ضمان مشارآة تامة للمرأة القروية في مسلسل تحديث و تنمية ال

بين المرأة والرجل في الوسط القروي من حيث الولوج إلى الفرص التي يتوفر عليها القطاع الفالحي، أطلق 
  .االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية قطاع الفالحة عدة أنشطة لتحسين الوضعية

 تشجيع المشاريع المدرة للدخل
قروية من تطوير مشاريع مدرة للدخل  إمرأة 9.742، تمكنت 2011و 2005ن خالل الفترة الممتدة ما بي

على مستوى النساء المستفيدات  2011و 2010وقد تم تسجيل ارتفاع ملموس ما بين . وحدة 505في إطار 
  .والوحدات التي تضاعف عددها تقريبا
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 2011-2005دات في الفترة المستفيالمحدثة حسب اإلختصاص و عدد  المشاريع المدرة للدخل تطور عدد
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

نوعية المشروع 
 المدر للدخل

عدد 
المستفيدات

عدد الوحدات 
 

عدد 
المستفيدات

عدد الوحدات 
 

عدد 
المستفيدات

عدد الوحدات 
 

عدد 
المستفيدات

عدد الوحدات 
 

عدد 
المستفيدات

عدد الوحدات 
 

عدد 
المستفيدات

عدد الوحدات 
 

المسعدد 
تفيدات

عدد الوحدات 
 

 تربية الدواجن 5 100 25 500 30 600 2 17 1 20 1 125 10 225
 تربية األرانب 16 320 25 500 30 600 6 71 7 140 2 38 2 40
 تربية النحل 8 160 25 500 30 600 13 159 10 200 10 223 38 599
 زتربية الماع 15 300 15 300 20 400 16 244 14 280 14 251 9 226
  تربية األغنام - - - - - - - - - - - - 12 365
  تربية اإلبل - - - - - - - - - - - - 1 7
  تجفيف التين - - - - - - - - - - - - 1 7

األجبان و تثمين  - - - - - - - - - - - - 3 58
  الحليب

نباتات عطرية و  - - - - - - - - - - - - 2 25
  طبية

  بستنة 13 100 15 300 20 400 15 300 8 160 0 0 0 0
 آخر 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 12 202 0 0

1552 78 839 39 800 40 791 52 2.600 130 2.100 105 1.060   مجموع 61

  وزارة الفالحة و الصيد البحري :المصدر

 البرامج المدمجة
، بشراآة مع )ض السيداالتربية الوظيفية والتحسيس بمر(في العديد من البرامج  الفالحة آما يساهم قطاع

  :وتتمثل أهم اإلنجازات فيما يلي . قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات دولية

، في حين لم يبلغ عدد 2010-2009قروية من برنامج محو األمية خالل سنة  إمرأة 1.169استفادت  •
  .فقط إمرأة 518سوى  2011-2010المسجالت سنة 

اون مع وآالة الشراآة من أجل التنمية، في إنجاز برنامج لمحو بتع مديرية التعليم والتكوين والبحث،تساهم  •
ويشمل هذا البرنامج، الممتد على مدى أربع سنوات، ثالث محاور متكاملة، . األمية لفائدة النساء القرويات

المعارف السوسيو (، وتطوير المهارات التطبيقية )القراءة والكتابة والحساب(تتمثل في المحو األولي لألمية 
تحسين القدرة على تدبير (، باإلضافة إلى محو األمية عبر تنمية المهارات األفقية )مهنية والتقنيات الفالحية

 ).النشاط الفالحي، والتنظيم المهني وتلقين المبادئ األولى للمشاريع المدرة للدخل
يق إنشاء وتجهيز آما أنجز القطاع برنامجا للعمل بمنطقتي الرحامنة وأبي الجعد لصالح النساء عن طر

مرآزين متعددي الوظائف، وتشجيع المشاريع المدرة للدخل وتطوير أسواق لتسويق المنتجات المصنوعة من 
 :وتمثلت أهم اإلنجازات فيما يلي . طرف النساء

من طرف المشروع لالستفادة من المشاريع  )منظمات غير حكومية(تجمعا نسويا  16تم خلق وتنشيط  •
وقد شرع معظم هذه األخيرة في إنتاج و تسويق منتجاتهم، مع تسجيل متوسط دخل . خلالصغرى المدرة للد

 .درهم بالنسبة للنساء المستفيدات 1000و 500شهري يتراوح ما بين 
 42، نظمت المراآز المتعددة الوظائف 2012و النصف األول من سنة  2011خالل النصف الثاني من سنة  •

دورة للتكوين لفائدة أطر البنيات  12لمنظمات غير الحكومية المحلية وآذا نشاطا للتكوين والتأثير لصالح ا
يوما للتكوين بعين المكان لفائدة النساء المستفيدات  15الترابية لقطاع الفالحة والمجتمع المدني، باإلضافة إلى 

  .من المشاريع الصغرى المدرة للدخل وآذا المنظمات غير الحكومية المؤطرة
ية شراآة مع منظمة األمم المتحدة لمحاربة داء السيدا، أطلق قطاع الفالحة برنامجا لتحسيس في إطار اتفاق •

ورشات إلعداد محتوى تكوين المرشدين  3المرأة القروية بالوقاية من السيدا، حيث تم تنظيم وتنشيط 
ين والمرشدات والمرشدات ولتصميم المواد السمعية البصرية المتعلقة بداء السيدا، وآذا تكوين المرشد

 .والعاملين والعامالت في الفالحة باإلضافة إلى إحداث دليل للتكوين
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  إعداد الميزانية وتحليل مؤشرات األداء. 3.2.2
، مسجلة ارتفاعا بنسبة 52مليار درهم 9,46من ميزانية قدرها  2012استفاد قطاع الفالحة خالل سنة   

  .لالستثمار% 79,3من هذه الميزانية للتسيير و% 20,7وتم تخصيص نسبة . 2011مقارنة مع سنة  18,8%
والتكوين بمديرية التعليم  ، بلغت الميزانية المخصصة لإلرشاد الفالحي والخاصة2012وبرسم سنة   
ويعكس هذا التطور األهمية . 2011مليون درهم سنة  73,5مليون درهم مقابل  194وبالجهات حوالي  والبحث

وبلغت . ألخضر لتطوير الخبرات في الجهات بهدف تحسين اإلنتاجية الفالحيةالتي يوليها مخطط المغرب ا
، 2011ماليين درهم سنة  9مليون درهم مقابل  12ما يقارب  2012الميزانية المخصصة للتنشيط النسوي سنة 

  .ماليين درهم 3أي بزيادة قدرها 

  )مليون درهم(وزارة الفالحة  المخصص للتنشيط النسوي في تطور المبلغ

  
  االقتصاد و الماليةوزارة  : المصدر

  مؤشرات األهداف تحليل

ويبين . في مسلسل شمولية االعتمادات باعتماده لمؤشرات األهداف 2004انخرط قطاع الفالحة منذ سنة   
تحليل هذه المؤشرات أنه يغلب عليها أهداف تأخذ بعين االعتبار اإلنتاجية والربح على مستوى القطاع الفالحي، 

  .تكوين، وتهيئة المجال الفالحي، إضافة إلى وجود تصنيف يمكن من إبراز وتثمين خصوصيات آل جهةوال
بوضع "ويتعلق األمر . وقام القطاع بوضع مؤشرين فقط لألهداف يراعيان بعد النوع االجتماعي

أة القروية عن النهوض بالمر"من أجل التنمية القروية باألطلس المتوسط الشرقي و" مخططات لتنمية الدواوير
لمؤشر الوحيد المتعلق بالمرأة القروية ويشكل هذا األخير، ا. في إطار اإلرشاد الفالحي" طريق عمليات اإلرشاد
 أهدافمراعاة النوع االجتماعي على مستوى مؤشرات وهكذا سيكون من المثير لالهتمام . على مستوى القطاع

باينة للسكان المستهدفين باإلجراءات المتخذة من طرف أخرى، مما سيمكن من إدماج أفضل لالحتياجات المت
  ).3انظر ملحق (القطاع 

  تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.2
تشكل المرأة القروية عضوا فاعال في اإلنتاج الفالحي، وذلك باعتبارها عاملة عائلية بدون أجر،   

. حية مأجورة بصفة دائمة أو مؤقتة لحساب مزارع آبرىومستغلة فالحية تشتغل لحسابها الخاص أو عاملة فال
وحسب تقديرات منظمة األمم المتحدة للتغذية و الفالحة، تمارس ثلثا اليد العاملة النسوية بالدول النامية أنشطة 

الموارد اإلنتاجية يبقى خاضعا لعوامل سوسيو ثقافية، وسياسية واقتصادية غير أن الولوج والتحكم في . 53فالحية
 .محلية  والتي تترجم دائما بعدم المساواة بين الجنسين
وبلغت حصة . 2011من الساآنة القروية برسم سنة % 50,6فعلى المستوى الوطني، مثلت المرأة نسبة 

  .2010سنة  %58النساء األميات بالوسط القروي نسبة 
  

                                                 
  .صندوق التنمية الفالحية خاصةخزينة للالخاصة الحسابات  دون احتساب اعتمادات  52
، قطاع الشؤون االقتصادية واالجتماعية لكتابة األمم المتحدة، قسم النهوض بالمرأة، "فرص و تحديات: المرأة القروية في عالم يتطور " تقرير : المصدر  53
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 %80,5مقابل % 36,6لي حوا 2011بلغ معدل النشاط لدى النساء القرويات سنة وفيما يخص التشغيل، 
بالنساء القرويات  المعدل المتعلقمقارنة مع % 4,7أعلى لدى الرجال بنسبة يبقى معدل البطالة و. عند الرجال

و يشير تصنيف الساآنة القروية حسب الوضع  .%33,1وناهز معدل تأنيث الشغل نسبة . %2,1والذي بلغ نسبة 
مهام مساعدات عائليات ومتعلمات، في حين تشغل  غلتشنشيطات من النساء القرويات ال 54  %76,2ن المهني أ

ومن جهة أخرى، يبين التوزيع حسب الفروع . فقط منهن تعملن آمأجورات %5,5منهن مهاما حرة و 17,6%
من النساء النشيطات العامالت بالوسط القروي تزاولن نشاطا في مجاالت الفالحة، والغابات والصيد  %94,1أن 

  .البحري
  

  قطاع الصيد البحري. 3
  

إن تعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى قطاع الصيد البحري ال يعد فقط مسألة عدالة اجتماعية، بل 
ولهذا يستلزم إدماج بعد النوع . يشكل أيضا ضرورة لتحسين جودة العيش بالمناطق الساحلية و تحقيق تنمية عادلة

ي، نهج مقاربة متعددة القطاعات تعالج المشاآل الخاصة االجتماعي في مخططات عمل وزارة الصيد البحر
   .بالقطاع ودوره االجتماعي ووظيفته اإلنتاجية موازاة مع تحسين وضعية جميع المتدخلين في القطاع

  جذاذة تقديمية للقطاع ولإلطار المعياري. 1.3
  جذاذة  تقديمية 1.1.3

ومة في مجال الصيد البحري آما يقوم بتنسيق يسهر قطاع الصيد البحري على إعداد وتنفيذ سياسة الحك
  .جميع األنشطة البحرية، والنهوض بتنظيم المهنيين العاملين بالقطاع

وهكذا يعمل هذا القطاع، بتعاون مع المؤسسات واإلدارات األخرى المعنية، على إعداد إستراتيجية  
ير األسطول وصناعات معالجة وتحويل لتنمية القطاع واستغالل المنطقة االقتصادية الخالصة وعصرنة وتطو

 .المنتجات البحرية
وعرفت هذه المهام المنوطة بالقطاع تطورا خالل السنوات األخيرة بأخذها بعين االعتبار آل ما من 

وفي هذا . شأنه أن يؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنمية قطاع الصيد البحري والساآنة المرتبطة بالقطاع
مهام هذه الوحدة في السهر على أهم  وتكمن. 1999في يوليوز  والتنمية وحدة النوع االجتماعي اإلطار، تم خلق

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الصيد البحري، ووضع برامج 
  .)1انظر ملحق (وخطط عمل لتشجيع وإدماج المرأة في القطاع و آذا السهر على تنفيذها 

 اإلطارالمعياري. 2.1.3
  .التزم المغرب بعدة اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية حقوق البحارة

  االتفاقيات الدولية المصادق عليها
اعتبارا لخصوصية ظروف العمل والحياة على متن سفن الصيد البحري، تمت المصادقة على مجموعة 

وهكذا، صادق . ى حماية وسالمة البحارة الصيادينمن االتفاقيات والتوصيات الدولية التي تهدف بالخصوص إل
المغرب على اتفاقيات آل من منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية والتي تتعلق بطريقة مباشرة أو غير 

  .مباشرة بقطاع الصيد البحري
ل التمييز ضد باإلضافة إلى ذلك، تساهم سياسة القطاع في تحقيق أهداف اتفاقية القضاء على آافة أشكا

 .لتنميةلالمرأة التي صادق عليها المغرب، آما تتماشى مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف األلفية 
  التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق البحارين

ووعيا منه بضرورة المالئمة مع القانون الدولي، يتوفر المغرب على إطار قانوني خاص بحماية حقوق 
وتعتمد النصوص القانونية في هذا الشأن أساسا على مدونة التجارة البحرية والقانون رقم . والدفاع عنها ةالبحار

  .الخاص بمدونة الشغل والذي يحدد الحقوق األساسية للعمال بالقطاع 99-65

                                                 
  .، نتائج مفصلة2011النشاط، والشغل والبطالة   54
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  اإلجراءات والمجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية المراعية للنوع االجتماعي. 2.3
  واالستراتيجيات القطاعية إعداد السياسات. 1.2.3

تهدف هذه  ذإ. لتنمية قطاع الصيد البحري » آليوتيس  «، تم وضع إستراتيجية طموحة2009يوليوز  ذمن
األخيرة لالستغالل المستدام للثروات البحرية، وتحسين أداء الفاعلين في القطاع وآذا تحسين تنافسية المقاوالت 

  .من حيث التثمين والجودة واألسعار
أجل ضمان نجاح هذه االستراتيجية، تدمج هذه األخيرة تثمين الموارد البشرية آمكون استراتيجي،  ومن

ويتعلق األمر بتحسين ظروف عيش وعمل مهنيي القطاع و . وذلك عبر تحديدها ألهداف لفائدة البحارة الصيادين
ميم راءات، ونخص بالذآر تعو لهذا الغرض، تمت برمجة مجموعة من اإلج. آذا دعم القدرات وجاذبية المهن

ومحو األمية وآذا التكوين ودعم تعاونيات الصيد  التغطية الصحية واالجتماعية وتطوير الوحدات الصحية
، والتي »آليوتيس «إستراتيجيةموازاة مع ذلك، تم تفعيل إجراءات أخرى لتنمية القطاع، في إطار و. البحري

  .للموارد البحرية وتحسين تنافسية القطاع التدبير العقالني إلى الخصوص وجه تهدف على
  التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية الجديدة آليوتيس

بعد سنتين ونصف من االنطالقة الفعلية لهذه االستراتيجية، تم الشروع في إنجاز مجموعة من المشاريع 
و دعم تنافسية قطاع الصيد  وتهم هذه اإلنجازات تعزيز ديمومة الثروات البحرية. التي عرفت تقدما ملموسا

  .البحري وتطوير تربية األحياء المائية

والطحالب  الميرلةمخططات تهيئة مصايد األريبان و تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى تفعيل: تعزيز الديمومة •
آما عمل القطاع على . آما أن مخطط تهيئة األسماك السطحية الصغيرة هو في طريق اإلنجاز. البحرية
ز وسائل المراقبة للحد من الصيد غير المصرح به وغير المنظم، إثر تفعيله لنظام لتحديد تموقع ومراقبة تعزي

 .سفن الصيد البحري عبر األقمار االصطناعية
ونخص بالذآر إحداث قطب التنافسية بأآادير، والذي تم على مستواه االنتهاء من تسويق البقع : دعم التنافسية •

آما تم عقد اتفاقيات شراآة مع مهنيي القطاع على مستوى آل ميناء، في إطار . األرضية للشطر األول
  .مشروع تعميم استعمال الصناديق البالستيكية التي تستجيب للمعايير المعمول بها

إحداث الوآالة الوطنية لتربية األحياء المائية  2011لهذا الغرض، تم سنة : تطوير قطاع تربية األحياء المائية  •
ستتكلف بإعداد مخططات عمل لتطوير هذا القطاع مع األخذ بعين االعتبار التوجيهات المنصوص  والتي

، مخطط عمل دقيق يضم مجموعة من 2012ولقد قدمت هذه الوآالة، خالل سنة . عليها في مخطط آليوتيس
 . المشاريع معظمها في طور اإلنجاز

  ية المرأةمراعاة مسائل المساواة بين الجنسين واستقالل. 2.2.3
حيث تتحمل . تبقى غالبية مساهمة المرأة في قطاع الصيد البحري غير مرئية وغيرمعترف بها آما يجب

النساء، على مستوى قطاع الصيد البحري، مسؤولية األنشطة على اليابسة للقطاع آتحويل األسماك المصطادة 
  .وجمع المحار والطحالب

اع الصيد البحري آجمع المحار والطحالب عدة مشاآل نذآر وتواجه النساء اللواتي يزاولن نشاطا بقط
آما أن عائدات هذا النشاط . من بينها غياب المعدات والتجهيزات الضرورية، مما يجعل العمل صعبا وأقل ربحا

آما يشكل االحتكار الممارس من طرف مشتري بعض . تقتصر على فترة وجيزة من السنة مما ال يتيح دخال قارا
حد تباإلضافة إلى ذلك، . ا النشاط، عائقا رئيسيا يحول دون تحسين الدخل عبر فرض أسعار منخفضةمنتجات هذ

  ....غالبية هذه النساء من ولوجهن للتعاونيات واألسواق وآذا القروض ةأمي
ووعيا منه بوضعية المرأة بالقطاع وبالمنافع التي سيتيحها إدماجها في سلسلة اإلنتاج، قام قطاع الصيد 

، عبر وحدة النوع االجتماعي، بإنجاز العديد من المشاريع على مستوى مواقع ساحلية 2000حري مند سنة الب
  .مختلفة تستهدف بصفة خاصة فئة النساء من البحارة الصيادين و فئة زوجات وبنات البحارة الصيادين

المغرب بوضع -يةباإلضافة إلى ذلك، قام قطاع الصيد البحري بشراآة مع برنامج حساب تحدي األلف
مشروع إلعادة تأهيل الصيد التقليدي والذي يخصص إجراءات خاصة بالنساء بهدف تحسين ظروف عيشهن 

  .وعملهن وتعزيز دورهن االقتصادي
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  إعداد الميزانية وتحديد مؤشرات األداء.  3.2.3
 570,1ابل مق 2012مليون درهم برسم سنة  619,57بلغت الميزانية المخصصة لقطاع الصيد البحري 

  %.48,3ونفقات التسيير % 51,7، تمثل فيها نفقات االستثمار 2011مليون درهم برسم سنة 
. منها لنفقات المعدات% 44,2منها لنفقات األجور و% 55,8وفيما يخص نفقات التسيير، يخصص 

وتربية األسماك، من هذه الميزانية لمديرية الصيد البحري % 73وفيما يتعلق بميزانية االستثمار، تم تخصيص 
لمديرية التكوين البحري % 5فيما تم تخصيص . منها مخصصة للمحافظة على الموارد البحرية والبحث% 58

  .لمديرية الصناعات التحويلية للصيد البحري% 1مهني و -والنهوض بالمجال السوسيو
، معظمها 55ثمارمؤشرا لميزانية االست 37، مكن تحليل مؤشرات األهداف من تحديد 2012وبرسم سنة 
آما ). %67(واإلنتاج %) 27(ويظهر تصنيف هذه المؤشرات هيمنة مؤشرات الوسائل . مصنف حسب الجهة

  ).3انظر ملحق (أن بعض هذه المؤشرات مثير لالهتمام بحيث يستحق أن يراعى فيه بعد النوع االجتماعي 
  تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.3

يات التي تم نشرها من طرف وزارة الصيد البحري، يمكن تحديد مواصفات النساء من خالل المعط  
  : اللواتي يزاولن نشاطا ذا صلة بقطاع الصيد على النحو التالي

 إمرأة 4.000النساء من فئة البحارة الصيادين اللواتي يستغللن الموارد البحرية بشكل مباشر، ويناهز عددهن  •
  ؛يزاولن جمع المحار والطحالب

. إمرأة 300.000زوجات وبنات البحارة الصيادين واللواتي يجهل عددهن المضبوط، لكنه يقدر بأآثر من  •
  ويشكلن الفئة األآثر تهميشا على مستوى القطاع؛

  ؛إمرأة 28.000العامالت بصناعات تحويل المنتجات السمكية، ويقدر عددهن بأآثر من  •
  .حويل المنتجات السمكية، التابعة لقطاع الصيد البحريخريجات معاهد التكوين البحري وتكنولوجيات ت •

يعتبر إدماج إجراءات تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار مخطط عمل مخطط آليوتيس ذا 
إذ سيمكن ذلك النساء المزاوالت ألنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري من االستفادة بشكل فعال . أهمية آبيرة

حيث تجدر اإلشارة إلى وجود .و لهذا يتوجب تعزيز الجانب المعلوماتي . لها القطاع من الفرص التي يتيحها
نقص على مستوى المعطيات الرقمية المتعلقة بإنجازات المشاريع مما يعيق تتبع وتقييم تأثير المشاريع على 

مة المتعلقة بجميع وبالتالي، من الضروري تحديد النتائج والمؤشرات المرق. الساآنة المستهدفة خاصة النساء
  .مشاريع التنمية على مستوى قطاع الصيد البحري وذلك من أجل تقييم أحسن للنتائج واآلثار

  وزارة الصناعة والتجارة.  4
بناء أسس صناعة  إلىمجموعة من البرامج التي تهدف العمل على  والتجارة الصناعة وزارة تواصل

ويتعلق األمر خصوصا بالميثاق الوطني لإلقالع . للنساءخاصة بالنسبة  وتجارة قويتين وخلق فرص الشغل
  .لتطوير التجارة الداخلية الصناعي ومخطط رواج

  جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان . 1. 4 
  جذاذة تقديمية. 1.1.4

وتنفيد سياسة إعداد والمصادقة على  المسؤولة  وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تعتبر
مع التحفظ على الصالحيات المخولة للقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الحكومة في قطاعات 

 .الوزارية األخرى في القوانين و التشريعات الجاري بها العمل
ية ، باإلضافة إلى ديوان الوزير والمفتش56وتتألف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

 العام الكاتب منصبنساء يتولين منصب مدير، آما أن  3أن  إلىشارة إلو تجدر ا. 57العامة، من تسع مديريات
 . 58مصلحة خاصة بالنوع االجتماعي أن الهيكل التنظيمي للوزارة ال يضم أي في حين. في حوزة امرأة للوزارة

                                                 
  .يسجل غياب مؤشرات تخص ميزانية التسيير في حين الزال 55

  .الحديثة والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزارة لوصاية الخارجية التجارة قطاع حاليا يخضع  56
  .2012في تقرير ميزانية النوع االجتماعي  لسنة التنظيمي للوزارة  الهيكلتفاصيل   57
  .1حق في المل حسب الجنسالموارد البشرية  توزيعتفاصيل   58
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 اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.4
، ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسانتخذتها وزارة التجارة والصناعة مع أحكام اإلجراءات التي ا تتوافق

ا أهداف األلفية ذوآ منظمة العمل الدولية اتفاقياتو  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و
  .59للتنمية

في األنشطة  وعلى الصعيد الوطني، أدمج المغرب قضايا حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين
من القانون  17المادة (التجارية والصناعية ضمن ترسانته القانونية عبر إلغاء موافقة الزوج لمزاولة التجارة 

   ).1996قانون االلتزامات والعقود لسنة (ومنح عقد العمل ) 1995التجاري لسنة 
التي تضمن حق  35لمادة باإلضافة إلى ذلك، يكرس الدستور المغربي حق الملكية وحرية المبادرة في ا

  . 60الملكية وتنص على أن الدولة تكفل حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر
 المجهودات المبذولة من أجل تفعيل السياسات العمومية التي تراعي النوع االجتماعي. 2.4

  إعداد السياسات واإلستراتيجيات القطاعية. 1.2.4

  الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي •
-2009وقعت الدولة على ميثاق وطني لالنبثاق الصناعي يمتد على الفترة  ،الخاص تعاون مع القطاعب

   .ةنمو فعاليهدف إلى بناء قطاع صناعي قوي وخلق حلقات و  2015
  ....ومشجعة ايجابيةنتائج  :الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي

 تحقيق نتائج ،ةالثالثعند سنته  نبثاق الصناعيميثاق الوطني لاللل مختلفةال مشاريعال يعكس تقدم تنفيد
 صناعة الطائراتو صناعة السياراتوترحيل الخدمات  :خصوصا في القطاعات التالية و هيمرضية، 

قطاعات السجلت و قد  .صناعات النسيج البحرية و نتجاتوالم الصناعات الغذائيةو ةاإللكترونيوالصناعات 
  :المسجلة فياإلنجازات تمحور أهم و ت. إنجازات هامة ىولاألثالث ال

  62الصادرات  61التشغيل  القطاع
من  الشغل مناصبعدد  زيادة  ترحيل الخدمات

خالل الفترة  46.000إلى  5.500
، 2010و   2004الممتدة  بين  

سنوي قدره بمعدل نمو متوسط 
42,5%  

 %48 قدره اسنوي نمو القطاع صادراتسجلت  
 حيث  ،2010و   2004الممتدة  بين  خالل الفترة 

 6 و 2010 عام في درهم مليار 6,3 إلىوصلت 
  .2011 عام في درهم مليار

 شغل منصب 56.300تم إحداث    صناعة السيارات
 51.800مقابل  2011 عند متم سنة

  .2010 سنةشغل  منصب

 عام في درهم مليار 22 القطاع صادرات بلغت
 أي،2010مليار درهم في عام  18,3 مقابل 2011

  .%21بزيادة قدرها 
 ربايق ما 2011 سنةالقطاع  وفر  صناعة الطائرات

 100 من خالل عمل فرصة 8.500
   القطاع في عاملة شرآة

 2تتجاوز  رقم معامالت إضافي بقيمةتحقيق تم  
و  2008 سنتيبين  %65 بمليار درهم، بزيادة 

2011 .  
 سنة شغل منصب 9.000 تم إحداث  ةاإللكتروني اتصناعال

 شغل منصب 7300 مقابل 2010
   2009 سنة

خالل الفترة  درهم مليار 6,5 الصادرات قيمة بلغت
  . 2011و  2006 الممتدة بين

ارتباطا بالظرفية العالمية   صناعات النسيج
 عدد العاملينالمضطربة، عرف 

بين  %17القطاع انخفاضا بنسبة ب
أن سجل  بعد  2011و  2001
و  1990بين  %44بنسبة  اارتفاع
2000.  

، 2008 التي انطلقت مند سنةنظرا لألزمة العالمية 
ما ) %+0.6(نموا طفيفا  صادرات القطاع سجلت

  .2011و  2000بين 

  

  

  

                                                 
  .2 اإلطار المعياري في الملحق تفاصيل  59
  .2 اإلطار المعياري في الملحق تفاصيل  60
 يونيو ،"المغربية الصناعة تنمية خطة"  61

2012.  
  .2012 يونيو ،"المغربية الصناعة تنمية خطة"  62
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  التجارة الداخلية ●
مليون شخص  1,4 القطاع شغلي حيثيعد قطاع التجارة والتوزيع دافعا مهما لخلق الثروة في المغرب، 

 فينقطة بيع  850.000على أزيد من  موزعة ،المشغلة بالمغرب من الساآنة النشيطة% 13ما يمثل  وهو
 سنة عند مليار درهم 70 لتصل الى ملحوظا  وقد سجلت القيمة المضافة للقطاع ارتفعا .مجموع التراب الوطني

   .مجموع القيم اإلجمالية المضافة٪ من 12 ما يقارب، أي 2000سنة مليار درهم في  48,4 قابلم 2011
، منذ سنة وزارة الصناعة والتجارة اعتمدتلقطاع، ا التي يواجهها صدي بفعالية للتحدياتأجل الت منو

فعاليات اقتصادية  ومعالجماعات المحلية  وخرى، األوزارات القطاعات المع  وثيقة ةشراآ إطار  في ،2008
 50استراتيجي و ملف 13يتمحور حول ثالث محاور إستراتيجية،  الذي ،للتجارة والتوزيع رواج مخطط أخرى،
  . مشروع

  ....63بعض النتائج في منتصف طريق التنفيذ
مجموعة من اإلصالحات  تنفيذتفعيل و  عن رواجذولة في إطار المخطط المب اتودالمجه أسفرت

  . المشاريع من عدد والهيكلية  
 أدوات جديدةحكامة جديدة و على   ىترتكز عل التجاري للتعمير الية جديدة وضع - التجاري التعمير إصالح

 الجهة وتطوان ( والتوزيع التجارة قطاع لتنمية جهويين لمخططينالصيغة النهائية  وضع -
  )الشرقية

 الوطنية المقاوالت
   الرائدة

و ذلك من  التجارية شبكاتها طويرت في تهالمرافق العالمات التجارية المغربيةاتفاقية مع  16 توقيع -
  للخبرات؛ التمويل الجزئي خالل

   .الدعم هذا مغربية من شرآات 9حاليا  تستفيد -
 خلقمخطط رئيسي ل

  التجارية مناطقال
  . مدينة 12في  مجهزة باألساسيات جديدة فضاءات تجارية إعداد مخطط رئيسي إلحداث -
  في الدار البيضاء ووجدة نموذجيينمشروعين  إعداد انطالقة -

بيع إلى غاية  نقطة 17.000 تحديث حيث تم ،القرب تجارةتحديث  دعمل عرضوضع وتنفيذ  -  القرب تجارة عصرنة
  .2012 أبريلنهاية شهر 

  .لكل مشغل واألسعار المعدات نماذج تطوير -
  .نقط البيع المستفيدة عصرنة بتقييم أثار القيام -

  .التجارة المتجولة في الوسط الحضري لتنظيموطنية  إستراتيجية تحديد -  المتنقلة التجارة تنظيم
  .القنيطرة وتطوان نموذجيين ينحالية في موقعال اإلستراتيجية تنفيذ -

  .والفواآه للخضر الجملة أسواق لتوجيه الوطني المخطط عدادإ -  الجملة أسواقصالح إ
 دراسة انجاز خالل من ، و ذلكومكناس والرباط برآان في نموذجية مشاريع ثالثة إعداد انطالقة -

  .الجملة أسواق ثالثة إلنشاء الجدوى
  .احتياجات القطاع من شأنها تلبيةتكوين للإعداد وإعالن عروض  -  نمخطط رئيسي للتكوي

  

   النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و 2.2.4 .
وزارة الصناعة والتجارة لتنمية النسيج  ات المعتمدة من طرفستراتيجياإل تجدر اإلشارة إلى أن

دون  تم و ضعها...) رواج مخطط و وطني لالنبثاق الصناعيالميثاق ال(داخلية التجارة ال عزيزالصناعي وت
تطوير " مشروع   ذلكبما في  و المشاريع البرامج فإن هذه ومع ذلك،. إدماج صريح لمقاربة النوع االجتماعي

 . واالستثمار و الشغل التكوين مجاالت للنساء في حتتيح فرصا  "روح المقاولة عند النساء
  " II64 مرحلة: ولة عند النساءتطوير روح المقا" مشروع  ●

والذي يشكل المكون األول من البرنامج  الثانية تهمرحلفي  برنامج تطوير روح المقاولة عند النساءإن 
و  بتعزيز المتعلقةمع األولويات الوطنية  يتماشى 65المندمج والمتناسق لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي

في شمال  في المجال القروي والشبه حضري  لصالح المرأة الدخل رادمص وتطويراإلنتاج المحلي  تثمين

                                                 
  . 2012،" المستهلكين جميع خدمة في فعال قطاع التجارة لجعل: 2020 رواج"  الحديثة والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزارة 63

   2011 مبرفنوالمغرب،  – التقييم تقرير ، UNIDO منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  64
  2012و  2011 و 2010 واتلسن االجتماعي النوع ريراتق في تقيمهاالمرحلة األولى والثانية لهذا البرنامج تم  65
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 إلى غايةالمرحلة األولى استمرت ست سنوات : المشروع يمتد على مرحلتينتجدر اإلشارة الى أن  و .المغرب
  . 662008عام  ابتدأتوالمرحلة الثانية  2007ماي 
  :ثالث وحدات تجريبية المشروع هذا إطارفي  أنشأت وقد

  )شفشاون( نيات استخالص زيت الزيتونتعاو -
  )بوعادل(وحدات تجفيف الفواآه والخضر  -
  )دوار أيت حمزة(تعاونيات النسيج  -

  :67أهمها  مرضية نتائج عن المشروع من الثانية المرحلةسفرت أ وقد
  :المشروع من مكن المرأة، حياة على والتأثير التنظيم حيث من

  ؛)GIE(المصالح االقتصادية  مجموعات إطار في ةالمهمشة واألمي المرأة تنظيم -
  االجتماعية؛ نفي بيئته نساءال إعادة تموضع -
  :اإلنتاج أنشطة حيث من

   ؛)بما في ذلك التين(تثمين الفواآه بتجفيفها زيت زيتون بجودة عالية للتسويق و  إنتاج -
اليدوية  وتنويع أوسع فيما يتعلق بالمنتجات والحرف و في صناعة النسيج تقنيات حديثة إدخال -

 المصنوعة؛
 مواآبة النساءإلى أسواق التجارة العادلة و السوق المحلية بفضل ) الزيت والتين المجفف(تصدير  -

التدريب، التسويق، البعثات إلى الخارج، شراء معدات التلفيف و التغليف ،  اآلليات الترويجية، (
 ؛)والمشارآة في المعارض

يحتذى به من طرف فعاليات آخرى " نموذج"لمشروع بمثابة تعتبر الوحدات المنجزة في إطار هذا ا -
 .،  و مؤسسة تحدي األلفيةالبشرية للتنمية الوطنية المبادرة آالقطاعات الحكومية،و

 التماسك والتضامن االيجابية للمشروع الذي مكن أيضا من تطوير اآلثار االقتصادية على الرغم منو
  .المصنوعة للمنتجات دائمة أسواق ضمانب رهين هإنجازات عزيزإال أن ت ،المنطقة  نساءبين  االجتماعي

 برنامج إنعاش المقاولة النسوية ●
الوآالة الوطنية إلنعاش  وضعتالصغيرة جدا،  المقاوالتالمتخذة لتطوير  اإلجراءات إطار في

" المقاوالتتأهيل "مشروع  مع بتعاون وذلك ،برنامج إنعاش المقاولة النسوية المقاوالت الصغرى والمتوسطة
تطوير وهيكلة المقاولة  و النساء لدىهذا البرنامج إلى تعزيز روح المبادرة  يهدفو). GIZ( للتعاون األلماني

الوآالة الوطنية  ما بين وقد مكن التعاون . النسوية عبر إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مشاريع التنمية
المقاوالت  دعممن إنجاز برنامجين ل  )GIZ( األلمانيلتعاون ا وإلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

  :النسائية
الوآالة ، في إطار اتفاق ثالثي بين 2009في أآتوبر   طلقنأ الذي « Entre Elles »"بينهن"برنامج  - 1

يهدف و . األلماني والتعاونلالستثمار  ةآز الجهوياالمر و ،الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة
خلق  ما بعد الصغيرة والصغيرة جدا خالل مرحلة المقاوالت صاحبات النساءمج إلى دعم ومساعدة هذا البرنا
إدارة ب المتعلقة مجاالتالفي مختلف  ةريب فردياورشات تكوينية و تد لك عن طريق استفادتها منذوالمقاولة 
 .األعمال

مجموعة من الجهات  االعتبار و ذلك من خالل األخد بعينجهوي، سياق في البرنامج هذا اعداد تم وقد
 اذه من استفادت وقد .الغرب شراردة بني يحسن ودآالة عبدةو سوس ماسة درعةو آمكناس تافياللت

 مقاولة امرأة 40 وتهم اإلنجاز، طور في هي البرنامج من الثانية المرحلة أن علما ، مقاولة امرأة 80برنامج ال
  .مختلفة جهات في

  

و يستهدف تطوير قدرة  2009 سنة طلقانالذي " للنساء المقاوالت سويقيةتطوير القوة الت"برنامج  - 2
 هذا البرنامج على نشاطينو يرتكز  .المقاوالت الصغيرة جدا على تسويق منتوجاتهنصاحبات  النساء

                                                 
دون الثأتير ( 2011 سنة نهايةإلى غاية المشروع  فترة ناء على توصية من ممثليها في المغرب، وافق التعاون اإلسباني على تمديدمشجعة للمشروع وبالنتائج الفي ضوء  66

  ).البرنامج ميزانيةعلى 
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بهدف تعزيز مهاراتهن في  ذلكالتكوين الجماعي والدعم الفردي للنساء صاحبات المشاريع، و: رئيسيين
   .التسويقياري و المجال التج

  النجاعةإعداد الميزانية وتحليل مؤشرات . 3.2.4
  لميزانية المخصصة لوزارة الصناعة والتجارةا 

. مليون درهم  988,674حوالي  2012بلغت الميزانية المخصصة لقطاع الصناعة والتجارة برسم سنة 
من مجموع الميزانية المخصصة % 14,6 ما يقارب مليون درهم، أي  144,261ناهزت نفقات الموظفينقد  و

  .لهذا القطاع
مليون درهم، أي ما   717,425أما فيما يخص نفقات االستثمار، فقد بلغت الميزانية المخصصة لها  

  :التالي  وتنقسم هذه الميزانية حسب المديريات على النحو. من مجموع ميزانية القطاع% 72,6يعادل 
  )ويةئمليون درهم وبالنسب الم(ت توزيع ميزانية االستثمار حسب المديريا

% 2012  
 مديرية الصناعة  132,5 18,47
 مديرية الجودة ومراقبة السوق 7,380 1,03
 مديرية اإلحصاء واليقظة  1,750 0,24
 مديرية التجارة والتوزيع  220 30,67
 مديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار والبحث والتطوير  75,47 10,52

  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر                     

من ميزانية  %49,13مديريتي الصناعة والتجارة والتوزيع حصلتا على  وفي هذا الصدد، فإن
االستثمار، وذلك استجابة لتفعيل البرامج الهيكلية الكبرى خاصة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، وبرنامج 

  .رواج
زارة الصناعة والتجارة انخرطت في عملية شمولية االعتمادات انطالقا من سنة و الى أن وتجدر اإلشارة

وبذلك، قامت جميع المديريات التي تنتمي لهذه الوزارة بتحديد عدد معين من مؤشرات األهداف الخاصة . 2007
  :المعطيات التالية 2012و 2011ويبين تحليل مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية سنتي . بهياآلها

  المؤشرات حسب الميزانية عدد توزيع

2012 2011  
مؤشر 51 مؤشر 55  ميزانية التسيير 
68مؤشر 107 مؤشر 115  ميزانية االستثمار 

وبالرغم من تراجع عدد المؤشرات المتعلقة بتتبع ميزانية االستثمار، فإن هذه المؤشرات، بالطريقة التي 
وبالتالي، فمن األنسب أن يحدد مسبقا . ستوى تحقيق األهدافصممت بها، ال تمكن من إعطاء أي تقييم دقيق لم

باإلضافة إلى ذلك، لم  .هدف رقمي من أجل تحقيق آل إجراء، واإلشارة في التقرير إلى نسبة إنجاز هذا الهدف
آما أظهر التحليل الشامل لهذه المؤشرات وجود . أي من المؤشرات المستخدمة من طرف الوزارة' جندرة'تتم 

  .69أن تراعي النوع االجتماعي من المستحسنمؤشرات األهداف التي  عدد من
  تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع .3.4

 70تطور تشغيل النساء في القطاع الصناعي
 في %2,5انخفاض بنسبة  بعد  2010عام  في %5,1في القطاع الصناعي زيادة قدرها  التشغيل شهد

منصب  482.744بينهم  منمنصب شغل   513.727حوالي  في القطاعصب الشغل منات بلغ وقد ،2009 عام
في صناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات  مناصب الشغلارتفاع  الديناميكية هذهقد ساهم في و. شغل قار

وبلغ عدد  ).+% 7,5( الغذائيةوقطاع الصناعات ) +%10,3( والمعدنية الميكانيكية والصناعة، )+11,5%(
 بزيادة ،عاملة  213.370ما يقارب  2010سنة النساء المشتغالت بشكل دائم في قطاع الصناعة التحويلية 

 .2009في عام  %8,3بعد انخفاض بنسبة  5,9%

                                                 
  .مؤشرات التتبع الخاصة بمديرية االقتصاد الرقمي التي تخص قطاع التكنولوجيات الحديثةاالعتبار تأخذ هذه االحصائيات بعين ال   68
  .3 الملحق انظر  69
  . ثةالمنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحدي) 2010 طبعة(جل المعطيات المستعملة نابعة من البحث السنوي األخير حول الصناعات التحويلية : المصدر 70
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  ما يعادل صناعات النسيج والجلد، التي تعتبر المشغل الرئيسي لليد العاملة الصناعية، وفرتو
  . من مجموع المشتغلين الدائمين في هذا القطاع% 70,6تمثل النساء بهذا  و نساءللمنصب شغل قار  125.536
من إجمالي % 36  نسبة مثلمنصب شغل للنساء، ما ي 32.703من خلق  وتمكنت الصناعات الغذائية 

 ارتفاعا عدد المشتغلين في هذا القطاع سجل أن وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، .مناصب الشغل في هذا القطاع
في القطاع  عدد النساء المستخدمات بصفة دائمةفي  هامةمع زيادة  ، 2009بالمقارنة مع سنة   %11,9بنسبة 

)14,9% .(  
لفائدة % 57,8 منصب شغل قار منها 52.638 بدورها، ووفرت الصناعات الكهربائية وااللكترونية

 بنسبة ارتفاعاات وشهد مجموع المستخدمين في هذه الصناع. قار منصب شغل 30.422 ما يقاربالنساء أي 
مع مقارنة  2010في عام  %22,1بنسبة  ارتفاعا ملحوظاتشغيل النساء  سجل، في حين 2010سنة % 12,7
وعلى مستوى الصناعات الكيميائية والشبه آيميائية والصناعات الحديدية والميكانيكية، تم خلق . 2009 سنة

من إجمالي % 12,8و% 16,9ء على التوالي وتمثل النسا. منصب شغل قار على التوالي 67.039و 104.576
وارتفع عدد النساء العامالت بقطاع الصناعات الكيميائية والشبه . في هاتين الصناعتين قارينعدد المستخدمين ال

  .بقطاع الصناعات الحديدية والميكانيكية% 3,7 وبـ 2010 و 2009مابين % 8,6 آيميائية بـ
 الداخليةتطور تشغيل النساء في قطاع التجارة 

، أي ما يناهز 2011في  امرأة 112.23871حوالي  بلغت الساآنة النسائية النشيطة المشتغلة بالتجارة
وحسب المناطق، فإن عدد النساء اللواتي يمارسن . من مجموع الساآنة النشيطة المشتغلة بهذا القطاع% 8,2

انخفاضا طفيفا  يمثل مما ،2010 سنة 99.986 مقابل 99.664 حوالي 2011نشاط تجاري بالمدن بلغ سنة 
ايصل   %8,2تراجع عددهن ب  ، فقدالقرويةالمناطق  في العامالت في التجارة النساءو بالنسبة  . %0,3بنسبة 

  .2010سنة  15.997 مقابل 2011 سنة 12.574الى 
 المقاوالت النسائية 
من العدد  %10 يعادل ام أيمقاولة ،  10.000إلى  9.000 يلاحوب لمقاوالت النسائيةايقدر عدد 

تغطي وهي  والمتوسطة الصغيرة مقاوالتصنف ال إلىو تنتمي غالبية المقاوالت النسائية . قاوالتاإلجمالي للم
  .خصوصا صناعة المنسوجات) %21(والصناعة ) %31(والتجارة ) %37(قطاع الخدمات 

 حيث. ال تزال تواجه عددا من التحديات النسائية لةلمقاواينبغي اإلشارة إلى  ،لمقاوالت النسائيةا نمو رغمو
من سيدات  %80أن  ،72بالمغرب نسائية لةمقاو 300عينة تمثيلية مكونة من  لىأجريت ع دراسة أظهرت
و . واجهن عدة تحديات و قيود عند مرحلة إنشاء مقاولتهنقد  نأنه نيعتقد ،االستطالع نشملهاللواتي  األعمال
العامل الثقافي آما أن . المستجوبات٪ من 25ل نسبة الب من أآبر المعيقات لعقاريةالقيود اإلدارية واتعتبر 

  .من سيدات األعمال المستجوبات ٪15 من أهم التحديات المذآورة من طرف واالجتماعي هو أيضا
 73لمقاوالتانشاء وإدارة إل التي تواجهها النساء صعوباتال

 
                                                 

  المندوبية السامية للتخطيط 2011التقرير المفصل للبحث الوطني حول التشغيل : المصدر  71
األعمال ومناخ االستثمار  بيئةحول  البحوث صندوق، 10/11رقم  حثب" البيئة والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية: النسائية في المغرب لمبادرةا" بوستة محمد  72

(ICBE-RF)، 2011 وليوي. http://www.trustafrica.org/documents/research_findings/Boussetta.pdf 

االستثمار  ومناخبيئة األعمال حول  بحوثالصندوق  ،10/11رقم  حثب" البيئة والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية: النسائية في المغرب لمبادرةا"بوستة  محمد 73
(ICBE-RF) 2011، يوليو. http://www.trustafrica.org/documents/research_findings/Boussetta.pdf    
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 الحديثة للمعلومات واالتصالالتكنولوجيات قطاع . 5
  

تحدث التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال تغيرات باالقتصاد العالمي، آما تمكن من خلق 
ومع ذلك، توجد فوارق في الولوج لهذه التكنولوجيات والقدرة . الثقافات متعددةلقارات ول عابرةشبكات جديدة 
السياسات التحفيزية  علىنولوجيات تعتمد قدرة النساء على االستفادة الكاملة من هذه التكو. على استعمالها

  .المتبعة، وعلى وجود مناخ وطني يحفز توسيع البنية التحتية، ويساهم في الرفع من المستوى التعليمي للمرأة

  جذاذة تقديمية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واإلطار المرجعي. 1.5
  جذاذة تقديمية 1.1.5

وتكمن . إشراف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثةمديرية االقتصاد الرقمي تحت  عملت
آما تتولى مهمة . مهمتها في تتبع تنفيذ إستراتيجية الحكومة في مجال البريد والمواصالت والتكنولوجيات الحديثة

هر الوصاية على المؤسسات التي تعمل في القطاع، وتتكفل بتمثيل المغرب لدى الهيئات الدولية المختصة وتس
  .على تنفيذ المواثيق الدولية واالتفاقيات التي يبرمها الفاعلون العموميون والخواص ويصادق عليها المغرب

، وهو ما يمثل على رجال 18إمرأة و  19ا، من بينهم موظف 37توظف مديرية االقتصاد الرقمي و
  ).1انظر الملحق % (8لعليا ل نسبة النساء في المناصب ابلغآما ت. الشغيلة من إجمالي% 49و% 51التوالي 
  اإلطارالمرجعي  2.1.5

بناء  من أجل 71 تم إدراج قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات في الدستور الجديد من خالل الفصل
وباإلضافة إلى ذلك، انضم المغرب وصادق على اإلعالنات واالتفاقيات . مجتمع معلومات ذو بعد إنساني

ى جميع أشكال جه الخصوص، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء علالدولية، ونذآر منها على و
  . لتنميةلوآذا أهداف األلفية  القمة العالمية لمجتمع المعلوماتو التمييز ضد المرأة،

من خالل الخدمة الشاملة، ولوج الساآنة إلى  ن، الذي يضم01- 55آما اعتمد المغرب القانون رقم 
  .)2انظر الملحق ( ات الهاتفية األساسيةاإلنترنت والخدم

  الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.5
على تقليل الفجوة الرقمية لضمان االستخدام المنصف للتكنولوجيات الحديثة جاهدا  يعمل المغرب

في هذا الصدد، نفذ المغرب . مناطق المغرب للمعلومات من طرف مختلف الفئات االجتماعية وفي مختلف
  .سياسات واستراتيجيات قطاعية قادرة على الحد من الفجوة الرقمية التي تعرفها البالد

  إعداد السياسات واإلستراتيجيات القطاعية لتنمية مجتمع المعلومات 1.2.5
علومات واالقتصاد ، على استراتيجية وطنية من أجل مجتمع الم2009يتوفر المغرب، مند أآتوبر 

: وتستند هذه االستراتيجية على تنفيذ أربعة أولويات أساسية وهي". 2013المغرب الرقمي "الرقمي تدعى
والخدمات العمومية الموجهة للمستخدمين  اجية المقاوالت الصغرى والمتوسطةالتحول االجتماعي، وإنت

  .وآذا صناعات تكنولوجيات المعلومات )نيةالحكومة اإللكترو(
يهدف المحور الرئيسي المتعلق بالتحول االجتماعي إلى توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات و

  ."إنجاز"و "جيني"واالتصاالت في التعليم العمومي  من خالل برامج 

 9.260يهدف هذا البرنامج الذي يعد في قلب المخطط االستعجالي إلصالح التعليم إلى تجهيز  :برنامج جيني •
المرتبطة وقد مكن هذا البرنامج من الزيادة في عدد المدارس . بقاعات متعددة الوسائط ةمؤسسة تعليمي

 آما. 2008سنة  2.000مقابل  2011مؤسسة سنة  5.141االنترنيت ذات الصبيب العالي حيث بلغ  بشبكة
مرتبطة ما يقرب من مائة مرآز إقليميي للتكوين بتجهيزها بوسائل معلوماتية  إعادة هيكلةتمت 
 .االنترنيت بشبكة

، مكن ) 2011-2010و 2010- 2009السنوات الدراسية (خالل الدورات األولى للبرنامج  :3إنجاز  برنامج •
في سلك الدآتوراه،  2.120طالب، من بينهم  26.260تجهيز مرحلته الثالثة، من  برنامج إنجاز، الذي بدأ

وخدمة االشتراك في شبكة االنترنيت ذات الصبيب العالي، بدعم من طرف الدولة / أوبحاسوب محمول 
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إضافة إلى الطلبة المسجلين في مسالك الهندسة، وسع برنامج إنجاز . من التكلفة اإلجمالية% 85بنسبة 
وتجدر . 2012- 2011السلك الثاني للدراسات العليا ابتداء من السنة الدراسية  االستفادة إلى آافة طالب

طالب بهدف الوصول إلى  46.000اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المرحلة الثالثة تهدف إلى تزويد 
 .2013سنة  120.000
زها تم تنفيذ ثالث برامج لتعزيز إنتاجية المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبرتحسين تجهيوقد 

 وبرنامج انفتاح ومشروع  تكنولوجيات المعلومات-ونخص بالذآر برنامج مساندة. بتكنولوجيات المعلومات
  :برنامج رواجالمندرجة في إطار الصغيرة جدامقاوالت لل تكنولوجيات المعلومات

والتجارة تم وضع هذا البرنامج من طرف وزارة الصناعة : تكنولوجيات المعلومات مساندة برنامج •
ويهدف إلى . الحديثة بشراآة مع الوآالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة التكنولوجياتو

توفير حلول معلوماتية للمقاوالت تمكن من تلبية حاجياتهم الوظيفية والعملية، وتزويدهم بأداة فعالة لتحسين 
تكاليف تقديم والت الصغرى والمتوسطة الوآالة الوطنية إلنعاش المقاتحمل هذا البرنامج ويشمل . إنتاجيتهم

من التكلفة اإلجمالية بحيث ال تتعدى % 60المساعدة في إدارة المشاريع، واقتناء التراخيص بنسبة تصل إلى 
  .ألف درهم لكل مقاولة 400

، في أفق سنة الجد صغرىآالف رخصة رقمية للمقاوالت  10يطمح البرنامج إلى تسليم : برنامج انفتاح •
مكن . أجل تحسين إنتاجيتها وضمان تطوير أنشطتها من خالل توفير تكنولوجيا المعلومات ، من2013

فيما يهدف مشروع تكنولوجيا . حزمة تكنولوجيا المعلومات 360رخصة رقمية و 2.260البرنامج من تسليم 
رقمي الذي يدخل في اطار برنامج رواج ومخطط المغرب الالجد صغرى، والمعلومات الخاص بالمقاوالت 

في مجال تجارة القرب وذلك بدعم اقتناء حلول لتكنولوجيا  ، إلى تجهيز ألف مقاولة جد صغرى2013
حواسب أو آالت متطورة للتحصيل النقدي، برامج معلوماتية (المعلومات بغية تسهيل التبادل والشفافية 

  .الحلول من تكلفة% 75تدعم الحكومة ما يقرب من و...). المخزون، الزبناء، (للتسيير 
من أجل تقريب اإلدارة من حاجيات المواطنين المتعلقة بالجودة والكفاءة والشفافية، تم تنفيذ برنامج و

  .الحكومة اإللكترونية
خالل  عدد الخدمات التي يتم الولوج إليها منمن رفع إلى ال يهدف هذا البرنامج: اإللكترونية الحكومةبرنامج  •

عبر اإلنترنت  مشغلة حاليا، ما يقرب من ثالثين خدمة. 2013في أفق  ةخدم 89إلى  16شبكة االنترنت من 
وتنقسم هذه الخدمات إلى ثالث فئات وهي خدمات خاصة بالشرآات وأخرى . في طور االنجاز 24و 

  .بالمواطنين وأخرى باإلدارات
  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2.2.5

لتقدم المعلومات، يعد ولوج النساء إلى تكنولوجيا  خضوع االقتصاد العالمي بشكل متزايدل نظرا
م، يجب التساؤل حول وجود فوارق بين الجنسين في الولوج تومن . المعلومات واالتصال واستخدامها أمرا هاما

وتواجه النساء تحديات تتعلق بالحياة االجتماعية . واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على الصعيد الوطني
وبذلك أضحى من . لتكنولوجيا المعلومات و االتصال ية فضال عن الصعوبات التي تحد وتمنع استعمالهاوالثقاف

الضروري إدماج بعد النوع االجتماعي في البرامج واالستراتيجيات التي تروم تعزيز مجتمع المعلومات في 
  .المغرب

مع األخذ بعين  لمغرب الرقمي، يستحسن إدماج بعد النوع االجتماعي في برنامج مخطط اومن المنطلق
الطالب والطالبات، والمقاوالت التي تديرها النساء،  وتسهيل استعمال (االعتبار الحاجيات المتباينة للمستفيدين 

من الضروري تصنيف المستفيدين من البرامج المذآورة أعاله حسب  آما). المواطنات للخدمات اإللكترونية
ومات قادر على رصد مدى ولوج النساء إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال إنشاء نظام معل مما يحتمالنوع، 

  .وإنتاج مؤشرات التتبع والتقييم
  النجاعة مؤشراتتقديم الميزانيات و اعداد 3.2.5

درهم خصصت منها   مليون 42,4، من ميزانية قدرها 2012استفادت مديرية االقتصاد الرقمي سنة 
مقارنة مع % 40,7مليون درهم، بزيادة  37فيما تقدر ميزانية االستثمار ب . يرمليون درهم لميزانية التسي 5,4

هذه الميزانية بين مشاريع تعميم تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك برنامج الحكومة  توزع. السنة الماضية
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والثقة الرقمية ،  (32,4%)الحكامة و إدارة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصال و،(24,3%)اإللكترونية 
(%32,4) .  
صندوق الخدمة "  الخاص للخزينةإضافة إلى هذه الميزانية هناك موارد مبرمجة في إطار الحساب و

  . لالتصاالت لشاملةالذي تتكون نفقاته من النفقات المرتبطة بمهام الخدمة ا" الشاملة لالتصاالت 
  

  )مليون درهم( تصاالتلال شاملةمداخيل صندوق الخدمة ال
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005السنة  لسنةا

  1.039,47  913,61  872  997  935,2  645,6  491,94  المداخيل
  .وزارة اإلقتصاد والمالية: المصدر 

مليون  913,61مقابل  2011مليار درهم سنة  1,04 بلغت موارد صندوق الخدمة الشاملة لالتصاالتو
  .2009 ةمليون درهم سن 872و  2010سنة  درهم

والمتعلقة بتعميم  "جيني"أما بالنسبة لنفقات هذا الصندوق، فتخص النفقات المندرجة في إطار برنامج 
 1.716 "جيني"وتبلغ ميزانية برنامج . في المؤسسات التعليمية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

 .لالتصاالت الشاملةق الخدمة مليون درهم مخصصة لصندو 700، منها 2013-2009مليون درهم للفترة 
فيما يخص مؤشرات األداء، وضعت مديرية االقتصاد الرقمي سبعة مؤشرات خاصة بميزانية االستثمار 

أن مجموع مؤشرات األهداف ومن المالحظ . تمكن من تقييم أدائها ونتائجها مقارنة باألهداف المسطرة مسبقا
تقييم األنشطة  ال تمكن منعن مؤشرات وسائل، وبالتالي فهي  التي وضعتها مديرية االقتصاد الرقمي هي عبارة

  . المتداولة من أجل تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال
بعين االعتبار النوع االجتماعي والذي من شأنه أن يثمن الجهود المبذولة  ال تأخدالمؤشرات  آما أن هذه

علومات وترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في برمجة من أجل تشجيع ولوج المرأة إلى تكنولوجيا الم
يتعين على مديرية االقتصاد الرقمي مراجعة هذه المؤشرات لتصبح أآثر مالءمة لمقاربة النوع  وبذلك .الميزانية

مقاولة، أسر، (، والساآنة المعنية )مجال حضري أوقروي(المشروع  جالاالجتماعي، وذلك من خالل تحديد م
وفي هذا الصدد، يمكن إدراج مؤشرات جديدة ). أسر ذات دخل منخفض، أومتوسط(والطبقة االجتماعية  ،...)

معدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف النقال، ومعدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف : أهمها) بتردد سنوي(بصفة منتظمة 
لرقمي حسب  الجنس مخطط المغرب ا الثابت، ومعدل ولوج المرأة لخدمة االنترنت، وعدد المستفيدين من برامج

  ) .تكنولوجيات المعلومات، انفتاح- نجاز، مساندةإجيني، (

  تحليل أهم مؤشرات النتائج . 3.5
فمن جهة، عرف الهاتف . عرف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المغرب تطورا بوتيرتين

سنة %  87يقدر ب مع معدل تجهيز  2012في يونيو% 115,07النقال نموا قويا بمعدل استخدام يصل إلى 
ويبين التوزيع حسب الجنس لمستخدمي الهاتف . سنة 65و  12لفئة العمرية التي تتراوح بين ل بالنسبة 2011

من هؤالء المستخدمين  % 66وينتمي حوالي %). 48(مقارنة مع النساء %) 52(النقال استعماال أآبر للرجال 
  .74)على األقل ذوي مستوى إبتدائي(ممدرسين % 91,4نهم سنة م 34-18إلى الفئة العمرية 

  2012في يونيو% 10,59ومن جهة أخرى، عرف الهاتف الثابت نموا ضئيال بمعدل استخدام ال يتجاوز 
 75%1,2، 2007وبلغ هذا المعدل في . 2011سنة % 35في الوسط الحضري وبمعدل تجهيز المنازل يقدر ب 

  . في الوسط القروي
مليون في  3,76لشبكة اإلنترنت، فقد تسارعت وتيرة تطورها، حيث بلغ عدد المشترآين فيها  أما بالنسبة

آما %. 11,56مع معدل استخدام الساآنة يصل إلى  2007منخرط في دجنبر 526.080مقابل  2012يونيو 
يزال  لذي الوا بين المناطق القروية والحضرية  تفاوتخلق  فيتساهم الزيادة المضطردة في انتشار اإلنترنت 

  ).نقطة 31فرق يقدر ب(مرتفعا 
  

                                                 
  . 2006شبكات الهاتف المتنقل بالمغرب خالل سنة  حول تقييم جودة وتسعير خدمة البحث السنوي  74
  .2007بحث المندوبية السامية للتخطيط حول دخل وإنفاق األسر سنة   75
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. الستخدام اليوميمقابل تزايد مهم ل، 2011و 2010سجل االتصال الشهري وتيرة مستقرة بين سنتي و
. 2011من المغاربة المجهزين باإلنترنت في المنزل يوميا االنترنت سنة % 61، حيث استعمل، في المتوسط

السن و  وتجدر اإلشارة إلى أن. ر في التجهيز بالمعدات المنزلية بأسعار معقولةويعزى هذا في المجمل إلى التطو
 وصل معدل التجهيز بمعدات الحاسو بالفعل،و. بشكل آبير على ممارسات االتصال انيؤثراإلقامة وسط 

 ةتبقى المناطق الحضري و ).2010سنة  مقارنة مع طة مئويةنق 5 أي بفارق% (39 إلى 2011زل سنة االمنب
  .على الرغم من تعميم المعدات )مئوية نقطة 39رق ابف(أآثر تجهيزا من المناطق القروي

 

  76قطاع التجارة الخارجية. 6
  

مصادر فير تشكل المبادالت التجارية مصدرا مهما للنمو وتمكن النساء على وجه الخصوص من تو
والتجارة في السياق العالمي  جتماعيالنوع اال ولرصد أفضل للعالقة بين مقاربة .السلعوالحصول على  الدخل

الحالي، يجب أن تتطور االتفاقيات والسياسات التجارية في اتجاه تعزيز ولوج المرأة إلى التشغيل والموارد 
  .واتخاذ القرارات في المجال التجاري

 المرجعي لحقوق اإلنسان رتقديمية للوزارة و اإلطا جذاذة.  6.1
  جذاذة تقديمية. 1.1.6

اع التجارة الخارجية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية إلعداد مشاريع النصوص القانونية يقوم قط
والتشريعية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وبتنسيق تنفيذ سياسة الحكومة في مجال حماية اإلنتاج الوطني، 

طاع أال تتعارض المعايير آما يضمن الق.  ةوالمشارآة في إعداد وتنفيذ المفاوضات االقتصادية والتجارية الدولي
  .اإللزامية وغيرها من التدابير التقنية المطبقة على التجارة الخارجية مع القواعد والضوابط المتفق عليها دوليا

 ).1انظر الملحق ( %47 منهم نساءا، تمثل الموظف 246يشتغل بقطاع التجارة الخارجية         
   لحقوق اإلنسانرجعي اإلطار الم. 2.1.6

المغرب على تعزيز ملف حقوق اإلنسان من خالل المصادقة على بعض االتفاقيات واآلليات  عمل
الذي يروم إقامة نظام  12 لمرمىالدولية، نذآر منها أساسا، أهداف األلفية للتنمية على الخصوص من خالل ا

  .تمييزيةو غير  متوقعةعلى قواعد  قائممتعدد األطراف ومنفتح تجاري ومالي 
تنصان على أنه ال " بكينخطة عمل "أة وآذلك لمرضد التمييز ل اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية آما أن ا

يجب أن يكون للسياسات الوطنية المتعلقة باتفاقيات التجارة الدولية واإلقليمية تأثير سلبي على األنشطة 
  ).2انظر الملحق ( االقتصادية للنساء

  ية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عموم . 2.6
ي اعتماد مقاربة النوع في السياسة التجارية باهتمام متزايد من لدن صانعي السياسات والمنظمات ظح 

يفسر هذا االعتماد فيما يتعلق بالتجارة و تحقيق المساواة بين و. الدولية والمجتمع المدني في اآلونة األخيرة
بيد أنه يمكن أن . جارة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الشغل واإلستقاللية والرفاهيةالجنسين بكون أن الت

تؤثر التجارة على الظروف المعيشية للنساء الفقيرات أو اللواتي ال يستطعن الوصول إلى مصادر التمويل 
  .لكيةوالم

  إعداد السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.6
تيجي لقطاع التجارة الخارجية إلى تحسين موازنة الحسابات الخارجية للبالد، يروم البرنامج اإلسترا

 .والمساهمة في تعزيز اإلنتاج الوطني وتنافسية العرض التصديري
وفي هذا اإلطار، قام قطاع التجارة الخارجية بصياغة إستراتيجية لتنمية وإنعاش الصادرات من خالل 

 ".مخطط المغرب األخضر"  " مخطط إقالع"ة خاصة ج القطاعيوضع آليات تتالئم مع البرام

                                                 
     الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وزارة ةالخارجية لوصايالتجارة  يخضع حاليا قطاع 76
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قام قطاع التجارة الخارجية واالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمرآز المغربي لتنمية الصادرات، قد وف
يهدف هذا . 2015شرآة جديدة في أفق  1.000الذي يستهدف  "التدقيق من أجل التصدير"بوضع برنامج 

ات في أسواق الصادرات من خالل تعزيز هياآلها وتحسين إمكانياتها وسد البرنامج إلى تعزيز حضور الشرآ
 .ثغراتها و فجواتها، وتحديد أسواق جديدة ومالءمة المنتجات مع المعايير الدولية

تكتال  55هدفه إنشاء ومسايرة " تكتالت التصدير"آما أطلق قطاع التجارة الخارجية أيضا برنامجا لدعم 
، فقد تم تفعيل هذا المشروع بتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والحكومة وللتذآير. 2015في أفق 
 .في طور التشكيلال زالت  13في حين أن تكتال  21إلى حد األن وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تشكيل . اإليطالية
 و. الفالحين صغار ومتوسطي المنتجين توثيقتوقيع اتفاقيات أخرى خصوصا برنامج دعم آذلك  تمو

يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المنتوجات التي يتم إنتاج معظمها من طرف النساء، حيث أنه يستهدف بعض 
الميادين التي ال تستغل بشكل آاف في بالدنا، مثل المنتجات العضوية والمنتجات التقليدية والمنتجات 

 .ومنتجات االقتصاد التضامني والتجارة العادلة المحلية
  األخذ بعين االعتبار قضايا المساواة وإستقاللية المرأة .2.2.6

، واضحبشكل  االجتماعي البرامج التي تم وضعها من قبل قطاع التجارة الخارجية بعد النوع تراعيال 
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن . على الرغم من أن هذا القطاع يحظى بفرص لخدمة وتعزيز المساواة

يحد من تفاقم عدم المساواة الناتجة عن تطورات التجارة العالمية، سفي هذا الميدان  االجتماعي وعمراعاة بعد الن
 .وبخاصة في سياق األزمة الحالية

ومن أجل إدماج مقاربة النوع في أعمال القطاع، من األنسب إعادة النظر في اإلستراتيجية المتبعة من 
هل تساعد التجارة على تحقيق : جابات على التساؤالت التاليةقبل قطاع التجارة الخارجية عن طريق تقديم إ

المساواة بين الجنسين أم تشكل عقبة أمام ذلك ؟ ما هي نقاط االعتماد واالستراتيجيات المتوفرة لصنع سياسات 
في هذا اإلطار أن تتماشى  ث المساواة بين الجنسين؟ و يقترحوممارسات تجارية تكون أآثر إنصافا من حي

 .سة التجارية مع أهداف المساواة بين الجنسين واإلنصاف ومحاربة الفقرالسيا
ونظرا لهذه العوامل، ينبغي على قطاع التجارة الخارجية أن يولي اهتماما خاصا بالتأثيرات الفورية 

ر النساء بشكل آبيشغل المباشرة عندما يتعلق األمر بالتفكيك الجمرآي على الصناعات الصغيرة المحلية التي ت
 .مثل منتجات الصيد البحري، النسيج والصناعات الغذائية

آما ينبغي على قطاع التجارة الخارجية أثناء التفاوض حول االتفاقيات التجارية واتفاقيات التبادل الحر 
وتماشيا مع . اتخاذ إجراءات المراجعة تضمن احترام مبادئ المساواة في الحقوق والمصالح التجارية للنساء

الدول تحت ، الذي )8(، خاصة مقتضيات المادة أشكال التمييز ضد النساء تفاقية القضاء على آافةمعايير ا
آافة التدابير المناسبة لضمان مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز،  على اتخاداألطراف 

، ينبغي لقطاع "لمنظمات الدوليةلتمكينها من تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أنشطة ا
أشغال منظمة التجارة العالمية، (التجارة الخارجية تشجيع مشارآة المرأة في مختلف البعثات إلى الخارج 

المعارض المتعددة  المفاوضات بشأن اتفاقيات التبادل الحر، المعارض التجارية، البعثات االقتصادية والتجارية،
 ...). القطاعات

، يجدر بقطاع التجارة الخارجية إعداد نظام للمعلومات قادرعلى تتبع وتقييم تأثيرات وللقيام بذلك
السياسات التجارية واالتفاقيات المتعلقة بالمرأة وحقوقها من خالل جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة حسب 

 .الجنس حول األجور والتشغيل
   النجاعة إعداد الميزانية ووضع مؤشرات  .3.2.6

وقد بلغت ميزانية . مليون درهم 261,4حوالي  2012زانية العامة المخولة للوزارة برسم سنة تقدر المي
مليون درهم للمعدات  13,24مليون درهم خاصة بالموظفين مقابل  32,1مليون درهم منها  45,4التسيير حوالي 

  . والنفقات
لمبادالت التجارية في إطار واستأثرت مديرية ا. مليون درهم 216أما ميزانية االستثمار فبلغت نحو

مليون درهم لفائدة الصندوق  169.5مليون درهم منها  202,3 بميزانية استثمار ناهزت نح 2012 ميزانية
  . المغربي إلنعاش الصادرات
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مليون درهم ، بما في ذلك  15,1أما مديرية العالقات التجارية الدولية فحظيت بميزانية استثمار قدرها  
  .برامج المتعلقة بالدراساتمليون درهم لل 1

، أنجز سنة 2009بعد أن انخرط قطاع التجارة الخارجية في برنامج شمولية اإلعتمادات في غشت و
ويتبين من خالل تحليل هذه المؤشرات  ).مؤشرا 45(بميزانية االستثمار المتعلقةبعض مؤشرات األهداف  2012

غير انها توجد بعض المؤشرات . وارق حسب النوعهيمنة مؤشرات الوسيلة وعدم وجود مؤشرات تراعي الف
  ).3انظر الملحق . (التي يمكن إدماج مقاربة النوع بها

 وزارة السياحة. 7
هذه األهمية في مساهمته في التوازنات  وتتجلى. يلعب قطاع السياحة دورا هاما في االقتصاد المغربي

،  ويشغل مباشرة ما 2011الداخلي الخام سنة  في الناتج% 7,7الماآرو اقتصادية حيث ساهم القطاع بنسبة 
وهو ما يفسر الجهود الهائلة التي بذلتها السلطات العمومية، ألآثر من عقد، بهدف . ألف شخص 470يقرب من 

 .تشجيع وتطوير السياحة في المغرب
ان من ومن أجل ضمان نمو القطاع الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على العديد من مكونات المجتمع، آ

النعاش وتنمية السياحة في الضروري إدراج المساواة بين الجنسين في السياسات واالستراتيجيات الرامية 
على الحصول  تمكين النساء منوذلك من خالل تعزيز الحماية القانونية للعامالت بقطاع السياحة و المغرب

  .لية في مجال السياحةآذا دعم وتعزيز وصول المرأة لمناصب المسؤوتكوين عالي المستوى و

  لحقوق اإلنسان جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارالمرجعي. 1.7
 جذاذة  تقديمية. 1.1.7

تتكلف وزارة السياحة بوضع وتنفيذ وتقييم استراتيجية التنمية السياحية والقيام بالدراسات والبحوث 
ريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة الالزمة لتطوير القطاع على المستويين الوطني والجهوي، وآذا وضع مشا

  .باألنشطة السياحية والسهر على تطبيقها وأيضا تأطير ودعم المهن واألنشطة السياحية
 644، وذلك من أجل تحقيق اإلستراتيجيات، منهم اوعون اإطار 1484وزارة السياحة ما يناهز تضم و

من عدد العاملين باإلدارة % 47و تمثل النساء . طاعمن العدد اإلجمالي للعاملين بهذا الق% 43إمرأة أي ما يعادل 
أنظر (من مجموع العاملين بمؤسسات التكوين % 43من عدد العاملين بالمديريات الجهوية، و% 37المرآزية و

  ).1الملحق 
  لحقوق اإلنسان اإلطارالمرجعي. 2.1.7

الدولية الحترام حقوق اإلنسان  تشكل استراتيجية تنمية قطاع السياحة مكسبا للمغرب بغية تحقيق المعايير
ميثاق الخاصة المتعلقة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و

 ).2أنظر الملحق (وآذا أهداف األلفية للتنمية ، ةيلثقافواالقتصادية واالجتماعية الدولي للحقوق 
  سات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سيا .2. 7

  احداث السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.7
إلى مضاعفة عدد السائحين " 2020رؤية "تهدف إستراتيجية تطوير وانعاش السياحة بالمغرب 

، الشيء الذي )ثة أضعافأي ثال(مليون سائح  18الوافدين، وذلك بزيادة عدد المسافرين الدوليين ليبلغ ما يقرب 
وبالتالي، فمن المتوقع أن ينجم عن تنفيذ . وجهة سياحية األولى في العالم 20سيمكن من تصنيف المغرب من بين 

ولتلبية هذا الطلب . سنويا% 7,2بنسبة تصل في المتوسط إلى هذه اإلستراتيجية زيادة في التدفقات السياحية 
ألف سرير جديد، ليصل إجمالي الطاقة اإلستعابية إلى ما يقرب  200لق إلى خ" 2020رؤية "اإلضافي، ترمي 

وهو ما يتماشى مع النمو المتوقع في عدد % 7,9قدره متوسط  سرير، أي بمعدل نمو سنوي 374.180من 
  %).7,2(السياح 

مليار درهم من اإليرادات، وهو ما يقابل  140جلب إلى " 2020رؤية "باإلضافة إلى ذلك، تسعى و
  :ومن أجل ذلك، تم تقسيم هذه اإلستراتيجية إلى ثالث محاور رئيسية هي%. 9,6قدره دل نمو سنوي متوسط مع
  سياسة تهيئة مجالية تضمن توزيع فوائد السياحة والتنمية السوسيواقتصادية على مختلف الجهات؛• 
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  إدارة جديدة قادرة على توفير الدينامية والقيادة الالزمتين؛• 
 .ل للتنمية المستدامة يحترم البيئة والموروث السوسيوثقافي للمغربنهج متكام• 

  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. 2.2.7
  "بشأن المرأة والسياحة 2010التقرير العالمي لعام "استنتاجات 

مارس (ة العالمية وهيئة األمم المتحدة للمرأة حول المرأة والسياحة، المقدم من طرف منظمة السياح 2010عرض التقرير العالمي 
  :وتتلخص أهم نتائج التقرير آما يلي. وضعية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع السياحة) 2011

  
تعد السياحة إحدى محرآات االقتصاد الرئيسية من حيث خلق الثروات وفرص الشغل، مما يمنح للنساء فرص مزاولة مجموعة • 

وبالتالي، فهي تلعب دورا هاما من حيث تمكين المرأة في المجاالت . ة من األنشطة المدرة للدخل، خاصة في المناطق الناميةواسع
  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية

تحظى المرأة في مجال السياحة، على خالف القطاعات األخرى بحظوظ أوفر إلنجاز مشاريع خاصة، مما يضمن استقاللها • 
  .خمس وزراء السياحة في العالمتمثل النساء آما يمكنها أن تتبوأ مناصب المسؤولية العليا، حيث . اليالم
ومن هنا آانت الحاجة لبذل المزيد من الجهود للحد من . تعمل النساء غالبا في مجاالت تستوجب تأهيال ضعيفا مقابل أجور زهيدة• 

  .لرجل اللذين يزاوالن نفس العمل بجودة مماثلة ليصبحا متساويين في األجرالفوارق ومن جميع أشكال التمييز بين المرأة وا
ويسلط التقرير الضوء على أهمية جعل السياسات العامة أآثر حساسية اتجاه النوع االجتماعي وإدماج المساواة بين الجنسين في • 

، وتقديم تكوين على أعلى مستوى للنساء اللواتي يشغلن استراتيجيات المقاوالت، بتعزيز الحماية القانونية للعامالت بقطاع السياحة
  .مناصب المسؤولية في مجال السياحة

  .2011المرأة والسياحة، منظمة السياحة العالمية، هيئة األمم المتحدة للمرأة، مارس حول  2010التقرير العالمي : لمصدرا

اواة بين الجنسين واستقاللية النساء، أخذت اإلستراتيجية القطاعية للسياحة بعين االعتبار مسألة المسو
وذلك من خالل إنجاز برامج واتفاقيات عديدة تهدف إلى تطوير السياحة القروية، مما يسمح بتحسين ظروف 

آما تمكن السياحة الجبلية . عيش الساآنة المحلية، وباألخص ظروف المرأة عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل
  .يدة وبالتالي تحد من الهجرة التي تمس الشباب على الخصوصوالصحراوية من خلق مناصب شغل جد

آما تم إنجاز برامج سياحية أخرى تأخذ بعين االعتبار مسألة البيئة، وذلك بهدف تثمين والحفاظ على 
 .الموارد الطبيعية والقروية، وآذا السهر على احترام الخصوصية السوسيو ثقافية للساآنة المستقبلة

 النجاعةمؤشرات  تقديمزانية وإعداد المي. 3.2.7
مليون  221,65مليون درهم منها   616,97من ميزانية قدرها 2012برسم سنة  استفادت وزارة السياحة

  .المتعلقة بميزانية التسيير%) 64,1(مليون درهم   95,32مخصصة لميزانية االستثمار و%) 35,9(درهم 
السياحة في نظام شمولية االعتمادات منذ  انخراطت وزارة ،على غرار باقي القطاعات الوزاريةو

ويشمل هذا األخيرأربع مجاالت و اثنى . ، و تقوم سنويا بتحيين إطار للنفقات على المدى المتوسط2007يوليوز 
  :موزعة آالتالي 2013-2011لفترة  عشر برنامج

  2012  البرنامج
  )بماليين الدراهم(

 اإلدارة المرآزية : مجال 
اليقظة والتدبير االستراتيجي للتكوين نظام  برنامج :1  
  مهنبرنامج دعم ال :2
برنامج التأهيل المعلوماتي والتكنولوجي :3  
برنامج تنمية قدرات الموارد البشرية :4  

-- 
-- 
-- 
-- 

 )التكوين(مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة : مجال  
تموضع المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة : 1  
يل مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلةتأه: 2  

3 
11,9 

 دعم و تأطير المهنة: مجال 
دعم و تأطير المهن واألنشطة السياحية: 1  
تطوير المهن واألنشطة السياحية: 2  
السياحة المستدامة : 3  

15,5 
--- 
1,3 

 اإلدارة االستراتيجية: مجال 
دراسات استراتيجية: 1  
اقتصادي  وإحصاءات دراسات األثر الماآرو: 2  
اإلدارة المشترآة ودعم مرصد السياحة : 3  

9 
11 
1,1 
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لقطاع السياحة النجاعةتحليل مؤشرات   
حوالي أربعين (اعتمدت وزارة السياحة على مجموعة من مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية االستثمار 

إال أن معظم هذه . دارية وحسب البرامجوتم تصنيف هذه المؤشرات حسب البنية اإل). 2012مؤشرا بالنسبة لسنة 
النوع اإلجتماعي، مما ال يمكن من تتبع أثر مختلف بعد المؤشرات هي مؤشرات وسيلة وال تأخذ بعين اإلعتبار 

  .االجتماعي المراعية للنوعبرامج وأنشطة الوزارة 
 اإلدماجرة، يستوجب ولتحسين وتطوير مؤشرات قابلة للجندرة من أجل تتبع ميزانية االستثمارات للوزا

في برامج الوزارة خاصة تلك المتعلقة بدعم وتأطير المهن ) 3انظر الملحق (الصريح لبعد النوع االجتماعي 
وينبغي أن ينعكس هذا اإلدماج على استفادة المرأة من فرص العمل . وآذا السياحة المستدامة واألنشطة السياحية

دد الوحدات السياحية التي تديرها النساء وعدد خريجات مدارس التي يتم خلقها في الصناعة السياحية، وع
السياحة وعدد المستفيدات من دورات التكوين والتدريب، فضال عن مشارآة المرأة في صنع القرار المتعلق 

وللقيام بذلك، يتعين على مرصد السياحة أن يقوم بإنتاج معطيات تأخذ بعين اإلعتبار النوع . بالنشاط  السياحي
  .جتماعي من خالل القيام باستطالعات الرأي  والتحليالتاال

  الرئيسية المتعلقة بالقطاع نتائجتحليل مؤشرات ال. 3.7
تشتمل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بقطاع السياحة على عدد خريجي مؤسسات التكوين للسياحة 

ف هذا المؤشر حسب الجنس وحسب ويجب تصني(والفندقة، وتطور مناصب الشغل التي تم خلقها بقطاع السياحة 
  .وعدد ليالي المبيت والعائدات السياحية وعدد السياح الوافدين) طبيعة المنتوج السياحي

2011و 2001 ما بين خالل الفترة) بالمليون(تطور عدد السياح   

 
.وزارة السياحة: المصدر    

، أي 2011مليون سائح سنة  9,34إلى  2010مليون سائح سنة  9,3انتقل عدد السياح الوافدين من 
، أي تراجع 2012مليون سائح عند متم شهر يونيو  4,134فيما بلغ عدد السياح الوافدين %.  1بزيادة قدرها 

  .مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية % 1,6بحوالي 
نة س% 6,4نخفاضا بنسبة ا عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اإليواء السياحية المصنفةوعرف 

، عرف على نفس المنوال. 2011مليون سنة  16,9إلى  2010مليون ليلة سنة  18، حيث انتقل من 2011
 % 1,6تراجعا لعدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اإليواء المصنفة بنسبة  2012النصف األول من سنة 

  .مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية
مليار درهم مقابل  59لتصل إلى  2011خالل سنة % 4,8نسبة وسجلت العائدات السياحية ارتفاعا ب

إال أنها عرفت تراجعا، عند متم شهر غشت مقارنة بنفس الفترة من السنة . 2010مليار درهم سنة  56,4
  .مليار درهم 38,5بحيث بلغت % 5السابقة،  بنسبة 

إذ شغل القطاع . الشغلويلعب قطاع السياحة دورا محوريا في االقتصاد الوطني من حيث خلق فرص 
وقد وصل عدد العاملين في فرع الفندقة . 2010ألف سنة  449، مقابل 2011ألف شخص سنة  470مباشرة 

من % 21,5إمرأة، أي نسبة   57.277، بما في ذلك 2011سنة  اشخص 266.753رب من اوالمطاعم ما يق
من % 8,7إمرأة، أي ما يعادل  4.751السياحة  و بلغ عدد النساء القرويات العامالت في قطاع. مجموع العاملين

  .مجموع النساء العامالت في هذا القطاع
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وفيما يتعلق بالتكوين، فقد بلغ عدد خريجي مؤسسات التكوين للسياحة والفندقة الذين تابعوا تكوينا دائما 
مهني، فقد وصل وفيما يخص التكوين عن طريق التدرج ال. خريجا 12.895، حوالي 2011وتداوليا خالل سنة 

، آما بلغ عدد المتعلمين الذين هم في طور التكوين 2011سنة  اخريج 2540عدد الخريجين الذين تم تكوينهم إلى 
- وفي هذا السياق، تم إعطاء االنطالقة لبرنامج إنشاء مراآز التكوين بين. فتاة 1.918، منهم امتعلم 3.878إلى 
  .مقاوالتيةال

  

  ةوزارة الصناعة التقليدي. 8
  

تزايد االهتمام بقطاع الصناعة التقليدية خالل السنوات األخيرة على جميع مستويات القرار، وسجل 
  . منعطفا واعدا للصناع التقليديين وبالتالي لالقتصاد الوطني

مجموعة من البرامج  ،لتنمية الصناعة التقليدية والتي تجسد هذه الخيارات 2015وتضم رؤية    
وقد تكون النتائج المتوخاة من هذه اإلستراتيجية مهمة . تروم بلوغ األهداف المحددة بدقةواألوراش والمبادرات 

من حيث خلق مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية وتثمين الموارد وتحسين رقم المعامالت وإنعاش 
 .  الصادرات وتطوير التكوين وحماية الحرف وغيرها

 رالمرجعي لحقوق اإلنسانجذاذة  تقديمية للقطاع واإلطا. 1.8
   جذاذة تقديمية للقطاع. 1.1.8

تتجلى المهام األساسية لوزارة الصناعة التقليدية في إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والتنشيط 
االقتصادي لمقاوالت القطاع والقيام بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والجهوي ووضع 

  .امج للتعاون تهدف إلى تطوير القطاع وتتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتهاوإنجاز بر
ومع الدينامية الجديدة للجهوية، تم تخويل مهام واسعة وجديدة للمديريات الجهوية واإلقليمية سواء على  

يات حول موظفي جميع المعط 1ويضم الملحق . مستوى تفعيل اإلستراتيجية أوعلى مستوى التسيير اإلداري
  .                                         القطاع
   اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.8

، 1يندرج عمل وزارة الصناعة التقليدية في إطار تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية وخاصة األهداف   
والبند 13، والبند 11البند (ضد النساء ، تماشيا مع معايير اتفاقية القضاء على آافة أشكال العنف 8و 7، 3

آما تأخذ أوراش الوزارة بعين االعتبار اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة وتعتبر عضوا في . 77)14
وآذلك هي عضو في اللجان المكلفة ببرنامج حماية . لجان العمل المكلفة بتفعيل األجندة الحكومية للمساواة

  .     78الطفولة
 ود المبذولة لوضع السياسات العمومية المراعية للنوع االجتماعيالجه. 2.8

  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.8
انظر ( 2015بتفعيل إستراتيجية تنمية القطاع في أفق  2007التزمت وزارة الصناعة التقليدية منذ     

  ).2012أهداف ومحاور هذه االستراتيجية في تقرير النوع االجتماعي لسنة 
  2015البعد الجهوي لرؤية 

قناعة منها بأن التنفيذ الفعال والهادف إلستراتيجية تنمية القطاع يمر عبر سياسة تأخذ بعين االعتبار   
خصوصيات آل جهة وإمكانياتها التنموية والتي أيضا تشرك وتحفز الشرآاء والفاعلين في آل جهة، تم اللجوء 

  . 2015جهوي لرؤية  حليلإلى ت
مخططات توجد في مرحلة التنفيذ في آل من  7مخططا جهويا تنمويا للصناعة التقليدية،  16ن بين مو  
وآذا جهة " الساقية الحمراء-بوجدور-العيون"و" لكويرة-واد الذهب"و" السمارة- آلميم"و" بولمان- فاس"جهات 

- طنجة"لنهائي في وتوجد سبع مخططات أخرى في الطور ا". درعة-ماسة-سوس"و" الحوز- تانسيفت-مراآش"
                                                 

  .في الملحق 2انظر الجدول   77
  .2012لالطالع على المزيد من التفاصيل، انظر تقرير النوع االجتماعي   78



102 
 

-سال-الرباط"و" تافياللت-مكناس"و" أزيالل-تادلة"و" الجهة الشرقية"و" تاونات-الحسيمة-تازة"و" تطوان
  ". الدار البيضاء الكبرى"و" زعير-زمور

بني -الشراردة-لغرب"و" ورديغة-الشاوية"غير أن مخططين اثنين هما في طور االنطالق ويهمان جهة 
  ".حسن

  المنجزة  رامج والمشاريعأهم الب. 2.2.8 
عدة مجاالت تستجيب لتطلعات الصناع التقليديين  2015تهم األوراش المفتوحة في إطار استراتيجية   

وتبين الحصيلة الجديدة لهذه اإلستراتيجية اإلنجازات والنتائج المسجلة مقارنة مع . ومتطلبات تنمية القطاع
    . 79األهداف المرتقبة على مستوى آل مجال للتدخل

  البنيات األساسية لإلنتاج والتسويق
وجدة، سيدي (لقد تم االنتهاء من أشغال عدة قرى للصناع التقليديين وانطالق عملها، عدد منها تم تدشينه   
آما تم تأهيل عدد من مجمعات الصناعة التقليدية من أجل )). الحسيمة(، جرادة والروادي )القنيطرة(الطيبي 

  . تاج واإلنعاش والتسويقجعلها فضاءات مهمة لإلن
قرية  17مليون درهم و في طور اإلنجاز  127.9بلغ عدد قرى الصناع التقليديين التي تقدر تكلفتها بو

 49.6مجمعا في طور اإلنجاز أو التأهيل تطلبت 17، في حين بلغ عدد مجمعات الصناعة التقليدية 2012سنة 
  .مليون درهم

  المعايرة والتصديق
ج طموح في مجال التصديق ومعايير التطبيق اإلجباري والعالمة التجارية والعالمة تم تفعيل برنام  

والدة العالمة األولى  2009وعرفت سنة . معيارا 141حيث تم وضع . الجماعية للتصديق والتشوير الجغرافي
والسيراميك  والتي تضمن منتجات الفخار" مضمون"الجماعية لتصديق الصناعة التقليدية ويتعلق األمر بعالمة 

عالمات جماعية أخرى للتصديق سنة  7وقد آانت هذه العملية األولى متبوعة بوضع . لالستعمال المطبخي
  .   201180و 2010

  االبتكار واإلبداع
يتطلب تجديد عرض المنتجات ومالءمته مع مستلزمات السوق إدراج مفهوم االبتكار واإلبداع في   

آما سيتم . 81تشكيلة جديدة في عدة فروع 15فإلى يومنا هذا، تم إنجاز . القطاع من خالل خلق تشكيالت جديدة
تنظيم مسابقة لنيل الجائزة الوطنية ألفضل الصناع التقليديين وذلك من أجل تشجيعهم  2012خالل شهر نونبر 

  . الديكور، اللباس، المجوهرات واألثاث: على اإلبداع في حرفهم، ويتعلق األمر بالفروع التالية
  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء . 3.2.8

تتواجد النساء في مجمل األوراش المفتوحة آباقي الصناع التقليديين األفراد الذين يشكلون نسبة آبيرة   
والدعم وتستفيد النساء من اهتمام متميز في مجال التكوين والمرافقة . من الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية

وتؤآد بعض األرقام . آما تستفيد من عمليات اإلنعاش والتسويق للمنتوج في داخل البلد أوخارجه. التقني
 : والمؤشرات هذه الدينامية

  تعاونيات الصناعة التقليدية 
تعاونية نسوية  495تعاونية، منها  1.243ما يناهز  2012بلغ عدد تعاونيات القطاع إلى حدود أبريل   

وتحتل التعاونيات النسوية للصناعة  .2006تعاونية سنة  170إذ لم يكن يتجاوز هذا العدد . إمرأة 8.120تضم 
   ...).النسيج، الزرابي، الخياطة، الطرز، الفخار،(التقليدية المرتبة الثانية بعد الفالحة وتنشط في عدة حرف 

  
  

                                                 
  .لالطالع على باقي البرامج ومحاور التدخل 2012انظر تقرير النوع االجتماعي   79
  .ية التقليدية للفروسية وزرابي أبي الجعدوالبندق" أصيل"، السرج التقليدي المغربي، السرج "الزيواني"تتعلق هذه العالمات بالزربية الرباطية والبابوش المغربي و  80
بوجدة وجرادة وبرآان والمجوهرات بطنجة والفخار بالحسيمة والنسيج بخميس النجرة وصناعة السالس " البلوزة"منها التي تتعلق بالجلد بمراآش والسيراميك بآسفي وصناعة الحديد بمراآش و  81

  ....بتازة،
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  التكوين لفائدة النساء
فقد بلغ عدد المسجلين في التكوين . ن المهني للصناعة التقليديةتتواجد النساء بشكل مهم في نظام التكوي  

وبلغ هذا  .منهم %41متدرب على جميع المستويات، تمثل الفتيات  1.623، حوالي 2012-2011الدائم خالل 
 ..منهم فتيات %43متعلم،  6.589ما يناهز  2012-2011العدد في التكوين عبر التدرج المهني خالل 

 467ما يناهز  2012لمستفيدين من التكوين المستمر للصناع التقليديين برسم سنة آما وصل عدد ا  
  .%39صانعة تقليدية، أي بنسبة  186ويبلغ عدد النساء . يوم تكويني للشخص 1.401مستفيد، أي ما يعادل 

لى محو ومن جهة أجرى، يطمح برنامج محو األمية الوظيفية، قيد اإلنجاز في إطار هيئة تحدي األلفية، إ  
مستفيد  25.190ومن بين . في الوسط القروي %20منهم نساء و %40صانع تقليدي، على األقل  30.000أمية 

جمعية على  105وتعمل . %72، تمثل الصانعات التقليديات ما يقارب 3و 2قيد التكوين حاليا برسم الفوجين 
  . منها تترأسها نساء %32محو أمية آل المستفيدين، 

  "نعةدار الص"خلق 
يتعلق األمر بفضاء مالئم لإلنتاج والعرض والتسويق والتكوين تم خلقه في إطار شراآة ووضعه رهن   

دارا للصنعة في مجال  21حيث تم إنشاء . إشارة الصانعات التقليديات منتظمات داخل جمعيات أو تعاونيات
  .مليون درهم 4,5بمبلغ  2012النسيج إلى حدود سنة 

أن األرقام أعاله غير مستوفاة وال تمس آل األوراش، مع العلم أن بعد النوع وتجدر اإلشارة إلى   
االجتماعي حاضر في أوراش أخرى منها اإلنعاش وتأهيل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ومشاريع المبادرة 

  .الوطنية للتنمية البشرية والنظافة والسالمة وتحسين شروط العمل وآذا المصاحبة في مجال التمويل
  إعداد الميزانية ومؤشرات النجاعة . 4.2.8

  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي
، أي 2012مليون درهم سنة  464,7بلغت الميزانية اإلجمالية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية     

ة لغرف ، وذلك بفضل اإلعانة الممنوح)مليون درهم 436,6( 2011مقارنة مع سنة  %6,4بارتفاع بنسبة 
  .مليون درهم 20,8الصناعة التقليدية وفدراليتها بمبلغ يناهز 

من الميزانية  %35,4مليون درهم، أي بحصة  164,7(وتتوزع هذه الميزانية بين نفقات التسيير     
. من الميزانية اإلجمالية للوزارة %64,6مليون درهم وتمثل حوالي  300(نفقات االستثمارو) للوزارة اإلجمالية

من نفقات التسيير وارتفعت نفقات المعدات والنفقات  %72,4مليون درهم، لتمثل  119,2غت نفقات األجور وبل
وتعزى الحصة المهمة لنفقات االستثمار ضمن الميزانية اإلجمالية . مليون درهم 45,4األخرى المختلفة إلى 

  . تمام الخاص بإنعاش منتوجات الصناعة التقليديةأساسا إلى االه
  مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي تحليل

والهدف من ذلك هو عقلنة . في مسلسل شمولية االعتمادات 2005انخرط قطاع الصناعة التقليدية سنة 
مؤشرا لألهداف  29وفي هذا اإلطار، قامت وزارة الصناعة التقليدية بإعداد . النفقات بتوخي النجاعة والفعالية
وبتحليل . نت من خاللهم من تقييم أدائها وقياس درجة بلوغ األهداف المنشودةتتعلق بميزانية االستثمار، تمك

وتتمثل أساسا في التكوين . جذاذة مؤشرات األهداف، يتبين أن جل المؤشرات تراعي بعد النوع االجتماعي
 3الجدول  ولقد تم تجميع أهمها في. والدراسات وإحداث وتهيئة فضاءات أنشطة الصناعة التقليدية ودعم إنتاجها

  . بالملحق
ومن خالل تحليل عناصر الميزانية، يتضح حضور بعد النوع االجتماعي في مختلف اإلجراءات 
والعمليات التي تتعلق بدعم اإلنتاج والتكوين والبنيات التحتية وتحسين جودة المنتوج والبيئة وشروط عمل 

  .الصناع التقليديين وإنعاش المنتوج وآذا جهود تحديث اإلدارة
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   تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.8
حيث تم تسجيل ارتفاع مهم لرقم . الخاصة بالقطاع 2007تم تحقيق تقدم مهم منذ تفعيل استراتيجية   

مليار درهم سنة  10,3معامالت الصناعة التقليدية باعتباره مؤشرا رئيسيا لدينامية القطاع، وهكذا انتقل من 
، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز 2008مليار درهم سنة  12,4مقابل  2011ر درهم سنة مليا 16إلى  2007

   ).مضاعفة رقم المعامالت خالل عشر سنوات(، مقتربا بذلك من الهدف المسطر في اإلستراتيجية 14%
وقد هم ارتفاع رقم المعامالت آل مكونات القطاع، خاصة الصناع التقليديين األفراد الحضريين   

وإجماال، سجلت آل ). %14,5(+وآذا المقاوالت الصغرى والمتوسطة ) %22(+والقرويين ) 13,5%(+
في رقم المعامالت اإلجمالي  %50ثالثة منها تساهم في حدود . حرف الصناعة التقليدية تزايدا في رقم معامالتها

   ). %12(والحلي ) %18(واأللبسة ) %20(للقطاع وهي الخشب 
والت الصغرى والمتوسطة التي تم خلقها، فتجدر اإلشارة إلى أنه تم خلق ما وبخصوص عدد المقا  
 300إلى  200الهدف االستراتيجي هو من (مقاولة  600ليصل العدد اإلجمالي  2010مقاولة سنة  280يقارب 
  ).مقاولة

 %4,6، أي ارتفع بنسبة 2010شخص سنة  371.000وفي مجال التشغيل، شغل القطاع أآثر من   
من مناصب الشغل في القطاع  %70وتتمرآز . 2009بالوسط القروي مقارنة مع سنة  %4سط الحضري وبالو

  .في الوسط الحضري
مليون  127,9قرى للصناع التقليديين قيد اإلنجاز، وتقدر آلفتها بـ  17، توجد 2012بالنسبة لسنة و  
 49,6نجاز أو التأهيل بكلفة تقدر بـمجمعا في طور اإل 17وبخصوص مجمعات الصناعة التقليدية، يوجد . درهم

   .مليون درهم
 

  قطاع االقتصاد االجتماعي: والحكامة العامةوزارة الشؤون . 9
  

. يشكل تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني مكونا أساسيا ضمن سياسات التنمية المستدامة للحكومة
من  2012- 2008اتيجية هيكلية وإصالحية وفي هذا اإلطار، وضعت وزارة الشؤون االقتصادية والحكامة إستر

  .   أجل خلق اقتصاد ليبرالي ذي طابع إنساني واجتماعي
  جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. 1.9

  جذاذة  تقديمية. 1.1.9
قيم الشفافية آذلك باقتراح آل التدابير لتعزيز  82المنوطة بها ، تتكلف الوزارةباإلضافة إلى المهام التقليدية 

  .والحكامة الجيدة لتحسين مناخ األعمال ومحاربة الرشوة في مجال تدبير الشأن العام وتتبع تنفيذه
  ).1الملحق انظر (وتعتمد الوزارة في تفعيل إستراتيجيتها على آفاءاتها البشرية 

  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان . 2.1.9
ي مجال االقتصاد االجتماعي، في تجسيد حقوق اإلنسان تساهم الوزارة على المستوى الدولي، خاصة ف

األساسية بالشكل الذي تمت صياغتها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق 
 83آما انخرطت الوزارة في عدة اتفاقيات للتبادل الحر.  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة حق التشغيل

م استراتيجيتها في بلوغ أهداف األلفية من أجل التنمية وتستجيب لتوصيات اتفاقية القضاء على آافة أشكال وتساه
  ).2 الملحق انظر(التمييز ضد النساء 

. ومن جهة أخرى، تعتبر الوزارة عضوا في لجان العمل المكلفة بإعداد األجندة الحكومية للمساواة   
حيث تساهم في تحضير اإلجراءات لتطوير . الحماية االجتماعية للفئات الهشةوتتجلى مساهمة الوزارة في تدابير 

  .84األنشطة المدرة للدخل

                                                 
  .2012انظر تقرير النوع االجتماعي   82
  .2012للمزيد من التفاصيل، انظر تقرير النوع االجتماعي   83
  .2012للمزيد من التفاصيل، انظر تقرير النوع االجتماعي   84
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   الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.9
    وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.9

االجتماعي والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب من خالل التزمت الحكومة بإنعاش وتطوير االقتصاد   
فقد قامت الوزارة، بتعاون مع آل القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين، . خلق وتطوير األنشطة المدرة للدخل

ببلورة إستراتيجية وطنية من أجل تطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني التي تشكل خريطة طريق 
  .202085متدخلين في هذا المجال في أفق لجميع ال
  البرامج والمشاريع المنجزة. 2.2.9

قامت الوزارة، في إطار تفعيل إستراتيجيتها، بعدة مشاريع لتطوير وإنعاش قطاع االقتصاد االجتماعي   
  :وتتجلى أهم اإلنجازات الحالية في المحاور التالية. والتضامني

  تعزيز وتنظيم الفاعلين في القطاع
وهو . تعاونية جديدة آل سنة 500الذي يستهدف  "برنامج مرافقة"باطالق  2011امت الوزارة سنة ق  

  .201586- 2011برنامج للدعم بعد خلق المقاولة ويمتد خالل الفترة 
بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي عن طريق تحفيز المشاريع التي تعطي " مرافقة"ويأخذ برنامج   

تعاونية  438، من بين 2011فبرسم سنة . ر القيام بنشاط مدر للدخلبالحياة االقتصادية عفرصا أآبر للمرأة في 
وتتواجد أغلب هذه التعاونيات في قطاع الصناعة . منخرطة 1.874تعاونية نسوية تجمع  125مشخصة، توجد 

  .   %25وفي القطاع الفالحي بنسبة  %49التقليدية بنسبة 
  ت القطاعتثمين وإنعاش وتسويق سلع وخدما

تنظم الوزارة المعرض الوطني لالقتصاد االجتماعي والتضامني والمعارض الجهوية من أجل تحسين   
حيث . تسويق منتجات النابعة من مقاوالت االقتصاد االجتماعي وتطوير تجارة القرب بالنسبة لهذه المنتوجات

ومعرضين جهويين ) 2011أآتوبر ( المعرض الوطني الثالث بمعرض الدار البيضاء 2011نظمت الوزارة سنة 
). 2011يوليوز (تافياللت - والمعرض الجهوي لمكناس) 2011يونيو (هما المعرض الجهوي ألقاليم الشمال 

االقتصاد "يونيو تحت عنوان  3ماي إلى  31، نظمت الوزارة المعرض الجهوي بالداخلة من 2012وخالل سنة 
  "يةاالجتماعي، قاعدة للتنمية الجهوية التضامن

باإلضافة إلى المعارض الجهوية لالقتصاد االجتماعي، تنظم الوزارة األسواق المتجولة لسلع االقتصاد   
، تمت 2012فخالل سنة . االجتماعي والتضامني من أجل دعم تسويق المنتجات في مختلف جهات المملكة

 4بولمان، -هة فاستطوان، محطتين بج-محطات بجهة طنجة 4تافياللت، -محطات بجهة مكناس 4برمجة 
محطات لألسواق المتجولة  5، تم تنظيم 2012وعند نهاية يوليوز . زعير- زمور-سال-محطات بجهة الرباط

وقد آان الحضور النسوي بارزا في هذه األسواق ليصل إلى . بصفرو وطنجة وتمارة وشفشاون والخميسات
 .اء العضوات في التعاونيات النسويةوقد ساهمت هذه األسواق من رفع دخل النس. في بعض األنشطة 100%

  النساء تمكيناألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و. 3.2.9
وفي إطار إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات التنموية وإنعاش إدارة األعمال من طرف النساء، 

عا آامال للمساواة بين حيث خصصت مشرو. شرعت الوزارة في مسلسل دعم دور المرأة في عالم األعمال
، تم إعداد مشروع  جديد يهدف إلى تعزيز 87فباإلضافة إلى تعزيز إدارة أعمال النساء. الجنسين واستقاللية النساء

  .  تمثيلية النساء في هيئات الحكامة للمقاوالت العمومية والخاصة
ومي والخاص، مسلسال واصلت الوزارة خالل السنوات األخيرة، في إطار الشراآة بين القطاع العمو

وقد توج هذا المسلسل بترميز التجارب الناجحة للحكامة داخل المقاولة . مهما في مجال الحكامة الجيدة للمقاولة
وبعمل مهم للتحسيس بإيجابيات الحكامة الجيدة للمقاولة وبتأسيس المعهد المغربي لإلداريين يمنح تدريبات واسعة 

  . م بعملهم بمهنية آبيرة وحضور فعال وناجعلمديري المقاوالت ويستهدف القيا

                                                 
  .2012للمزيد من التفاصيل حول االستراتيجية، المرجو االطالع على تقرير النوع االجتماعي  85
  .2012وع االجتماعي انظر تقرير الن" مرافقة"للمزيد من التفاصيل حول برنامج   86
  .2012للمزيد من التفاصيل حول إدارة األعمال من طرف النساء، انظر تقرير النوع االجتماعي   87
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وفي هذا اإلطار، يشكل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في هياآل الحكامة للمقاوالت العمومية والخاصة 
داخل المعهد المغربي لإلداريين  88وقد تم حاليا تعزيز هذا الهدف بتشكيل فريق عمل. قيمة عالية للعملية برمتها
ن االقتصادية والحكامة يهدف إلى دعم تمثيلية ومشارآة النساء داخل هياآل الحكامة برئاسة وزارة الشؤو

   .للمقاوالت من أجل تحفيز التنافسية واألداء الجيد للمقاولة

 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 4.2.9
  تحليل نفقات التسيير واالستثمار 

االقتصادية والحكامة لتطوير قطاع االقتصاد  بلغ مجموع االعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون
وبالنسبة لنفقات االستثمار المسجلة في ميزانية الوزارة، . 2012مليون درهم سنة  50,9االجتماعي والتضامني 

وإنعاش االقتصاد ) مليون درهم 2,9(مليون درهم موزعة بين مصاريف تنظيم التظاهرات  8,2فقد بلغت
 2,3(ل الدراسات العامة ووضع نظام المعلومات الجغرافي لالقتصاد االجتماعي االجتماعي والتضامني من خال

وتضاعفت االعتمادات المفتوحة لمكتب تنمية التعاون ). مليون درهم 3(ولتعزيز الشراآة والدعم ) مليون درهم
ن درهم مليو 22,7(موزعة بين إعانة التسيير لمكتب تنمية التعاون  2012مليون درهم سنة  42,7لتبلغ 

  ).مليون درهم 20" (مرافقة"والمساهمة في برنامج 
وتتطلب من جهتها، عمليات وضع وتفعيل مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني 
تعبئة موارد مالية مهمة وشرآاء معينين من أجل توحيد وجهات النظر وخلق االنسجام حول المشاريع الكبرى 

وفي هذا اإلطار، تلعب الوزارة دورا رئيسيا في القيادة والتنسيق والمساهمة في . لعاليةذات القيمة المضافة ا
     .التمويل وتعبئة الشرآاء المحليين

  تحليل مؤشرات النجاعة
وفي هذا . 2005انخرطت وزارة الشؤون االقتصادية والحكامة في نظام شمولية االعتمادات سنة 

رتبطة بميزانية االستثمار تهم أساسا إنعاش االقتصاد االجتماعي اإلطار، قامت ببلورة مؤشرات أهداف م
فقد تم إعداد سبعة مؤشرات تتعلق . والتضامني ومؤشرات أخرى تتعلق بميزانية التسيير بدعم المهام المنوطة بها

) ىالمؤشرات الثالث األول(بإنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني على مستوى مديرية االقتصاد االجتماعي 
وتهم آل هذه المؤشرات ). المؤشرات األربعة األخيرة(وعلى مستوى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع 

  .3 والتي يمكن تلخيص خصائصها في الملحق 2011ميزانية االستثمار لقانون المالية لسنة 
يمكن تصنيفها  ويتبين من خالل تحليل جذاذة المؤشرات األهداف أن آل هذه المؤشرات قابلة للجندرة و

وتهم باألساس التحسيس حول تفعيل اإلطار القانوني للقطاع التعاوني . حسب القطاع والوسط والجهة والجنس
  .ووضع استراتيجية للتواصل وتطوير أسواق منتجات القطاع

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.9
وتنتظم . ما يزيد عن نصف قرنيشكل القطاع التعاوني جزءا من النسيج السوسيواقتصادي للمملكة منذ   

موزعة بين  2012ماي  31وحدة إلى حدود  9.722التعاونيات باعتبارها فاعال أساسيا لالقتصاد االجتماعي في 
  . منخرط 408.232مختلف القطاعات والجهات مع 

من مجموع التعاونيات  %13,8وتمثل ) 2012عند نهاية ماي ( 1.341ويبلع عدد التعاونيات النسوية   
وقد عرف عدد هذه التعاونيات تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة حيث انتقلت من . على الصعيد الوطني

. خالل هذه الفترة %154، أي بمعدل تزايد 2012ماي  31تعاونية في  1.341إلى  2006تعاونية سنة  528
  .%36,5بالفالحة بنسبة  من مجموع التعاونيات النسوية، متبوعة %38,2ويمثل قطاع الصناعة التقليدية 

 %6,62، أي ما يمثل 2012ماي  31إلى حدود  إمرأة 27.020ويرتفع العدد اإلجمالي للمنخرطات إلى   
ويضم قطاع األرآان العدد األآبر من النساء في التعاونية الواحدة، أي . من مجموع أعضاء التعاونيات المغربية

ات في العديد من التعاونيات المختلطة التي يتجاوز عددها بكثير وتتواجد النساء أيضا آنشيط. إمرأة 29بمتوسط 
  .عدد التعاونيات النسوية

                                                 
 4وتتمحور أهم مهام هذا الفريق حول . يتكون فريق العمل هذا من ممثلي وممثالت الهيئات العمومية والخاصة وآذا من خبراء وخبيرات مستقلين  88

  : مجاالت
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من  %20,1تعاونية نسوية، أي  269درعة الصدارة بـ-ماسة- وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة سوس
- نسيفتتا-ومراآش) %11,3(تعاونية نسوية  151الساقية الحمراء ب-بوجدور-المجموع، متبوعة بجهة العيون

   .من التعاونيات النسوية% 9,5الحوز، بنسبة 
رغم ضعف درجة انخراط النساء في القطاع التعاوني، فقد عرف ارتفاعا ملموسا مع التعاونيات و
ويتسم هذا التطور إضافة إلى الطابع الكمي بالطابع النوعي آذلك، حيث تقوم هذه التعاوينات بمنح . الجديدة

آما يتميز الجيل الجديد من المنخرطات بحداثة السن وباالنخراط الجدي في . لنساءدروس محو األمية لفائدة ا
  . القطاع وبالمستوى التعليمي العالي

حيث أن نصف المنخرطات في التعاونيات النسوية من . آما تنخرط النساء القرويات في القطاع التعاوني
  . عبر األجيال يجتماعي والتعاونويشكلن نقطة لقاء مختلف تجارب االقتصاد اال. الوسط القروي
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 ةـــة عامــخالص
 
 
 

لقد أفضى التحليل الذي اعتمده تقرير النوع االجتماعي إلى استخالصات مكنت من استجالء مدى التقدم 
الحاصل في مختلف مجاالت السياسة العمومية، موازاة مع قياس حجم التحديات المطروحة وطبيعة اإلشكاالت 

وفي ذلك إشارة إلى أهمية اعتماد مفاهيم . ادة المتساوية من حقوق اإلنسان بأجيالها الثالثالتي تحول دون اإلستف
  .حقوق اإلنسان في وحدتها وتنوعها آأساس لتقييم السياسات العمومية من منظور النوع اإلجتماعي
الدستورالجديد  وهكذا، خلص التقرير في معالجته للحقوق المدنية والسياسية إلى أهمية المكانة التي بوأها

لهذه الحقوق واإللتزامات التي تترتب عنها بالنسبة للسلطات العمومية وبالتالي التحديات التي تطرحها والتدابير 
التي يجب اتخاذها على المستويات المؤسساتية والسياسية والتدبيرية بما فيها تلك التي تقتضي اعتماد منهجية 

  .لدستورية على أرض الواقعالتمييز اإليجابي لبلورة المكتسبات ا
وفيما يخص الولوج العادل للنساء والرجال للحقوق اإلجتماعية، جرد التقرير مجاالت التقدم وخانات 

المردودية  الخصاص المتعددة التي تحول دون االستفادة الكاملة من هذه الحقوق األساسية، ومن ضمنها ضعف
 وبالنسبة لقطاع الصحة، .الحضري والقرويلين الفوارق بين المجاالداخلية للنظام التعليمي الوطني وآذا استمرار

مؤسسات  عدم آفايةالمؤهلة وبعد المراآز الصحية بالمجال القروي والصحية  قلة األطرشدد التقرير على 
   .للولوج العادل للصحةأهم المعيقات الصحي آالعالج األساسي وآذا اإلآراهات المرتبطة بحكامة القطاع 

وى الحقوق االقتصادية أآد التقرير، فيما أآد عليه، على قضية محورية لها أبعاد إستراتيجية وعلى مست
إذ ال زالت تمثيلية . بالنسبة للنمو والمساواة، أال وهي إشكالية ولوج النساء إلى سوق الشغل و موقعهن داخله

ومنها بشكل خاص ردودية، في مجاالت ضعيفة المالنساء تتأرجح في مستويات متدنية حيث تشتغل النساء 
إنتاج المعلومات وفي  دائرةضعف تمثيلية النساء في فإن فضال عن ذلك، و. األنشطة المرتبطة بالقطاع الفالحي

إلى عرقلة المشارآة الكاملة للمرأة في التنمية االقتصادية قد تؤدي الهيئات الخاصة بتدبير الملفات االقتصادية 
  .للبالد

إعداد  تكريسها من خاللالتي تم  لمقاربة التحليلية المرتكزة على حقوق اإلنسانالتدريجي للتملك إن ا
وهو . آفاقا واسعةالدستورتوافق واالنتظارات واآلمال التي فتح لها النوع االجتماعي لهذه السنة، يميزانية تقرير 

   .واة بين الجنسينالمسامبادئ  خدمةفي صبح آلية مهمة تلكي  إغنائهامضاعفة الجهود بهدف ما يحث على 
 السياسات العمومية الهادفة الى إرساء أسس متقدمة لتقييم المسيرة الطويلةوتندرج هذه المقاربة في إطار 

والمندمجة التي يسعى الجميع والمتوازنة العادلة  البشرية التنمية إنطالقا من مرجعية تأخذ في االعتبار متطلبات
مختلف الفاعلين قضية مسألة مشارآة ديمقراطية تستلزم تظافرجهود وهو ما يجعل من هذه ال. للوصول إليها

لذلك فإن تملك مفاهيم وآليات مقاربة . بتحديات التنمية والدمقرطةالعموميين والخواص والجمعويين الملتزمين 
  . النوع اإلجتماعي على نطاق أوسع يشكل مدخال حاسما لتأصيل تقييم متقدم للسياسات العمومية

المتعلقة بميزانية النوع  ، تمت بلورة مشروع أرضية لتدبير المعارفمن هذا اإلعتبار األساسيوانطالقا 
التي  المعطيات والمؤشرات األرضيةهذه  وفرتحيث . هذا المجالبهدف إشراك جميع المتدخلين في االجتماعي 

 ا جديداتدبير اليوم فرضا يمم. في مجال ميزانية النوع االجتماعيوتراآماتها نضج التجربة المغربية  أفرزها
دول شقيقة ل متنامية  طلباتخصوصا أن هناك والخبرات جهويا ودوليا،  تبادل التجاربفتح الباب أمام ي معارفلل

وهو ما يضع المغرب في . وصديقة من مختلف القارات لتطويرالتعاون اعتبارا للريادة المغربية في هذا المجال
باعتماده تجربة مفتوحة على  حقوق اإلنسان من منظورالنوع االجتماعي  ميزانية خانة البلدان المبدعة في مقاربة

السياسات  جميعمراعاتها بشكل آامل في بالعمل على و لهذه الحقوق ألمثلاتفعيل البه التزامدوما  دعمالتقدم ست
  .التي ينهجها العمومية
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  الوزارية القطاعات نوع االجتماعي على مستوىال نقط ارتكاز رصدو المرأة تمثيل: 1 ملحق

حصة   العدد  اتالقطاع القطب
  النساء

حصة النساء في 
  مراآز القرار

  وحدة النوع االجتماعي
مخصصة لملف  بنيةوجود 

  النوع االجتماعي
في أي مستوى من الهيكل 

  التنظيمي

-
 

ي 
او
تس
الم

ج 
لو
لو
ا

ية
اس
سي
وال

ة 
دني
الم

ق 
قو
لح
ل

  

   وزارة العدل والحريات  -
  نعم 22,1%1 50% 14.323  )2012شتنبر (

مصلحة شؤون النساء واألطفال  -
التابعة لمديرية الشؤون الجنائية 

 .والعفو
مكلفة بالنوع االجتماعي  خلية  -

  العامة للوزارة كتابةتابعة لل

المديرية العامة للجماعات  -
مديرية الشؤون القانونية (المحلية 

  )والدراسات والتوثيق والتعاون
167 %50,3 - 

وزارة الداخلية ممثلة على  -
مستوى الشبكة البين وزارية 
للمساواة بين الجنسين 

  بالوظيفة العمومية

  

 والمرأة التضامن وزارة -
 االجتماعية والتنمية واألسرة

  )2012شتنبر (
231 %51,1 %40,8 

 استراتيجيات تنفيذاعتبارا لمهامها، تتحمل الوزارة مسؤولية  -
 مشارآتهاو القانوني، وضعها قويةوت ودعم المرأة، يةوضع تعزيز
  التنمية في الكاملة

 العمومية الوظيفة وزارة -
  اإلدارة وتحديث

  )2012يونيو ( 
  نعم %19 %43 347

مصلحة مقاربة النوع االجتماعي  -
تثمين الموارد البشرية التابعة لقسم 

  التابعة لمديرية تحديث اإلدارة

  وزارة االقتصاد والمالية -
  )2012يونيو ( 

  نعم %16 %35 16.875

المصلحة المكلفة بتقرير ميزانية  -
التابعة لمديرية (النوع االجتماعي 

، )الدراسات والتوقعات المالية
النوع  ارتكازنقط باإلضافة إلى 

على مستوى مديرية  االجتماعي
الميزانية ومديرية الشؤون اإلدارية 

                                                            
 ).2011سنة (حصة النساء القاضيات من مجموع القضاة  1
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  .والعامة

 الخارجية الشؤون وزارة -
  )2012يوليوز  10( والتعاون

  نعم %22 %32 2.761
 مصلحة األمم المتحدة التابعة -
 األطراف المتعدد التعاون مديريةل

  .الدولية االقتصادية والشؤون

  وزارة االتصال -
  )2012أبريل ( 

2406 %38,77

 رؤساء النساء -
  )%36( 4: األقسام

 رؤساء النساء -
 )%50( 12: المصالح

 وحدة رئيسة -
 بالكتابة مرتبطة
واحدة  مرأة: العامة

)100%(  
 رؤساء النساء -

  )%50( 5: وحدات
 مديرات النساء -

  )%50( 4: جهويات

  نعم
التكوين وتنمية مقاربة مصلحة  -

 النوع االجتماعي التابعة لقسم
  .الموارد البشرية

-
 

ق 
قو
لح
ي ل
او
تس
الم

ج 
لو
لو
ا

ية
اع
تم
الج
ا

  

   قطاع الماء -
 15,46% 23% 2.655  )2012يوليوز (

النوع  نقطة ارتكازاختيار  -
االجتماعي، عضو بالشبكة 
البين وزارية للمساواة بين 
 الجنسين باإلدارة العمومية

  .2012سنة 

 النوع االجتماعي، نقطة ارتكاز -
  .تابع لقسم الموارد البشرية

 31,82% 43% 351  )2012يوليوز ( قطاع البيئة -

  نعم

  
  
تعيين نقطة ارتكاز النوع   -

على مستوى مرصد االجتماعي 
  .السكنى

 23,07% 31,8% 866  )2012يوليوز (قطاع الطاقة  -

وزارة السكنى والتعمير  -
  )2012غشت  23(وسياسة المدينة 

1.862 %37 %29 

                                                            
 .47، فيما يبلغ عدد موضفي المديريات الجهوية 406يبلغ عدد الموضفين بوزارة االتصال  2
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  وزارة التجهيز والنقل -
 17% 23% 6.932  )2012يوليوز ( 

 نقطة ارتكاز النوعاختيار  -
االجتماعي، عضو بالشبكة 
البين وزارية للمساواة بين 

  .الجنسين باإلدارة العمومية

النوع االجتماعي، نقطة ارتكاز  -
  .تابع لقسم الموارد البشرية

نقطة ارتكاز النوع تعيين  -  نعم 16% 56% 47.494  )2012غشت ( وزارة الصحة -
  .بمديرية السكاناالجتماعي 

  وزارة التربية الوطنية -
 42%357.689  )2012يوليوز ( 

بالتعليم  %4,6 -
  األولي

بالتعليم الثانوي  4% -
  اإلعدادي

 التعليمب %1,5 -
 3التأهيلي الثانوي

 

  نعم

فريق العمل المكلف بملف النوع  -
لمديرية االجتماعي تابع 

 اءواإلحص االستراتيجية
  .والتخطيط

   قطاع التكوين المهني -
 6,30% 39,6% 351  )2012غشت (

النوع نقطة ارتكاز اختيار  -
االجتماعي، عضو بالشبكة 
البين وزارية للمساواة بين 

  .الجنسين باإلدارة العمومية

النوع االجتماعي، نقطة ارتكاز  -
  .تابع لقسم الموارد البشرية

  
  
  

 الشباب مديرية"قطاع الشباب 
 "النسوية والشؤون والطفولة

  )2012غشت (
  

  نعم %25 75 159

   
  

قسم الشؤون النسوية  -
  بالقطاع

  

                                                            
 يتعلق األمر بالنساء مديرات المدارس 3
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-
 

ية
صاد

القت
ص ا

فر
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من

ة 
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دة
تفا
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ا

  

  .ديوان الوزير -  نعم 13,56%38,67% 1200  )2012يوليوز  ( قطاع التشغيل

مديرية (الفالحي  اإلرشادقسم  -  نعم 18% 27% 4871  )2012يونيو  30( قطاع الفالحة
  ).التعليم والتكوين والبحث

   قطاع الصيد البحري
مرأة مسؤولة 16 23,3% 1.368  )2012شتنبر (   .ملحق بالكتابة العامة للقطاع -  نعم 

  قطاع الصناعة والتجارة
مرأة مسؤولة 54 141 358  )2012شتنبر (   

النوع نقطة ارتكاز اختيار  -
االجتماعي، عضو بالشبكة 
البين وزارية للمساواة بين 
الجنسين باإلدارة العمومية 

  2012سنة 

-  

  قطاع التكنولوجيات الحديثة
  -  - 8% 51% 37  )2012شتنبر ( 

   قطاع التجارة الخارجية
  -  - 32,4% 47% 246  )2012يوليوز (

   وزارة السياحة
 23% 43% 1484  )2012يوليوز (

عدة مسؤولين وأطر شارآوا  -
بالورشات التكوينية الخاصة 
. بمقاربة النوع االجتماعي

غير أن القطاع ال يتوفر بعد 
 النوع نقطة ارتكاز على 

  .االجتماعي

-  

   وزارة الصناعة التقليدية
  -  - 3% 40,6% 1.202  )2012يوليوز (

 وزارة الشؤون العامة والحكامة
إطاران تابعان لقسم الموارد  -  نعم 52,9% 45,1% 213  )2012يوليوز (

  البشرية
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:    انسنإلا قوقحل يعرجلما راطإلا ميدقت 2الملحق     

مالءمة التشريعات الوطنية مع 
 المعايير الدولية

الفصول المتعلقة بالحقوق التي 
 تم تحليلها

مالءمة التشريعات الوطنية مع  الحقوق االتفاقيات الدولية المصادق عليها
 المعايير الدولية

 القوانين

 القطاع

 الدستور القوانين

 وزارة العدل والحريات

ق 
قو
لح
ل ل
عاد
 ال
وج
ول
ال

ية
اس
سي
وال

ة 
دني
الم

 

إصالح التشريع الخاص بالسجون سنة 
بهدف جعل الظروف السجنية  1999

أآثر إنسانية وتطوير برامج التعليم 
والتكوين التي من شأنها تيسير إعادة 

  اإلدماج؛
 

جاء اإلصالح الدستوري لتعزيز 
اإلنجازات التي تحققت في مجال 
حقوق اإلنسان، وتأسيس نظام قضائي 

حيث تنص المادة السادسة من . عادل
الدستور الجديد أن القانون هو أسمى 
تعبير عن إرادة األمة وأن آل 
األشخاص والكيانات بما فيهم السلطات 
العمومية متساوون أمامه وملتزمين 

-107آما تتعلق المواد. بالخضوع له
بالنظام القضائي واستقاللية  108

العدالة وطرق تسييرها وآذلك حقوق 
 .داألفرا

آل الناس سواسية أمام القانون، : "  8و 7المادتان 
ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية 
تفرقة، آما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد 
أي تمييز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على 

ويرد تعبير واضح لهذا المبدأ في المادة . تمييز آهذا
لكل إنسان " ن والتي تنص أن من نفس اإلعال 10

الحق على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن 
تنظر في قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا 
عادال علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة 

  ".جنائية توجه إليه
 

 الولوج للعدالة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

الجنائية قانون المسطرة إصالح 
الذي عزز ضمانات ) 2003(الجديد 

المحاآمة العادلة، وأوجب افتراض 
البراءة، وقنن مبدأ التقاضي على 
درجتين في المجال الجنائي والتحقيق 

األحداث االبتدائي، آما عزز عدالة 
 ؛)القاصرين(

ال يجوز المس بالسالمة :  22الفصل
الجسدية أو المعنوية ألي شخص، في 

قبل أي جهة آانت،  أي ظرف، ومن
 .خاصة أو عامة

ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت 
أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية 
  .أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن 
قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها 

 . القانون

تنص هذه االتفاقية في مجمل فصولها على التزام 
الدول األعضاء بإلغاء التعذيب من قوانينها الوطنية 
ومنع آل استغالل للمراتب العليا أو الحاالت 

  .االستثنائية لتبرير أعمال التعذيب
 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
 العقوبات القاسية أو الال إنسانية

تنص ) 2003(مدونة جديدة للشغل 
على المساواة بين الجنسين في ظروف 

الشغل، وحماية النساء واألطفال في 
  الشغل، وتكريس مبدأ الحرية النقابية؛

  
 

األسرة القائمة على عالقة :   32الفصل
الزواج الشرعي هي الخلية األساسية 

  .للمجتمع
تعمل الدولة على ضمان الحماية 
الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية 

بما يضمن  لألسرة، بمقتضى القانون،
 .وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها

تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، 

يجب إبالء االعتبار األول لمصالح الطفل : " 3المادة 
الفضلى في جميع اإلجراءات التي تتعلق به سواء 

لرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة قامت مؤسسات ا
أو المحاآم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات 

  ".التشريعية
 

 حقوق الطفلالدولية ل تفاقيةاال
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واالعتبار االجتماعي والمعنوي لجميع 
األطفال، بكيفية متساوية، بصرف 

 .النظر عن وضعيتهم العائلية
التعليم األساسي حق للطفل وواجب 

 . على األسرة والدولة
يحدث مجلس استشاري لألسرة 

  . فولةوالط
تقوم السلطات العمومية :  34الفصل 

بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى 
األشخاص والفئات من ذوي 

ولهذا الغرض، . االحتياجات الخاصة
  :تسهر خصوصا على ما يلي

معالجة األوضاع الهشة لفئات من  -
النساء واألمهات، ولألطفال 

  ;واألشخاص المسنين والوقاية منها 
خاص الذين يعانون إعادة تأهيل األش -

من إعاقة جسدية، أو حسية حرآية، أو 
عقلية، وإدماجهم في الحياة االجتماعية 
والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق 

 .والحريات المعترف بها للجميع
تؤآد ... إن المملكة المغربية: "تصدير  

  :وتلتزم بما يلي 
 حظر ومكافحة آل أشكال التمييز، -

بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو 
الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو 
الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي 

 ..."وضع شخصي، مهما آان

يتوجب على آل دولة طرف مراجعة " 5و 2المادتان 
سياساتها الحكومية والوطنية والمحلية لتعديل أوإلغاء 

لى إقامة وإبطال آل القوانين واألنظمة المؤدية إ
وتتعهد الدول األطراف بحظر . التمييز العنصري

التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله 
وبضمان حق آل إنسان في المساواة أمام القانون دون 
تمييز خاصة في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية 

".أمام القضاء

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
 نصريأشكال التمييز الع

تتناول ) 2004(مدونة جديدة لألسرة 
الحقوق وااللتزامات القائمة على مبدأ 
المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان 
حقوق الطفل والحفاظ على تماسك 

 األسرة؛

يتمتع الرجل والمرأة، :" 19الفصل
بالحقوق والحريات  على قدم المساواة،

المدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة 
في هذا الباب من الدستور، وفي 
مقتضياته األخرى، وآذا في االتفاقيات 
والمواثيق الدولية، آما صادق عليها 
المغرب، وآل ذلك في نطاق أحكام 

  .الدستور وثوابت المملكة وقوانينها
لدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة تسعى ا

  . بين الرجال والنساء
وُتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة 

 . ومكافحة آل أشكال التمييز

يلزم هذا اإلعالن الدول األطراف أن تضمن للمرأة، 
على قدم المساواة مع الرجل، ممارسة وحماية جميع 
الحقوق الفردية والحريات األساسية وعلى الخصوص 

 2ي عدالة نزيهة وذلك من خالل أحكام المواد الحق ف
  :التي تنص على ما يلي 16و 15و 9و
إلغاء آل التدابير الجنائية التي تشكل تمييزا   •

  .ضد المرأة
منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما   •

يخص االآتساب والتغيير والحفاظ على 
  .جنسيتها وآذا جنسية أطفالها

القضاء على التمييز ضد المرأة في آل ما   •
  .يتعلق بالزواج والعالقات األسرية

  
 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة



vii 
 

 وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
تؤآد ... إن المملكة المغربية" :تصدير 

  :وتلتزم بما يلي 
حظر ومكافحة آل أشكال التمييز،  -

بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو 
الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو 
الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي 

  ..."وضع شخصي، مهما آان
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يتمتع الرجل والمرأة، :" 19الفصل 
بالحقوق والحريات  على قدم المساواة،

المدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية والبيئية

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في  :1المادة
الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقًال وضميرًا وعليهم 

  .أن يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق :  2المادة 
ات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، والحري

آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل 
الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي 
. وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء

ك أي تمييز أساسه وفضال عما تقدم فلن يكون هنا
الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة 
التي ينتمي إليها الفرد سواء آان هذا البلد أو تلك 
البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم 

  .الذاتي أو آانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود
م الحق آل الناس سواسية أمام القانون وله : 7المادة 

في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، آما أن 
لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل 

  .بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز آهذا

  حقوق المرأة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 

تلتزم الدول األطراف بموجبها باتخاذ  :11المادة
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة 

  بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير :  13المادة 

االت المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المج
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، 
  على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق

تضع الدول األطراف في اعتبارها  : 14المادة 
المشاآل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، 
واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء 

بما في ذلك عملها في قطاعات  اقتصاديا ألسرتها،
االقتصاد غير النقدية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يمكن هذا البروتوآول النساء ضحايا االنتهاآات 
 . القانونية من تقديم شكوى إلى هيئة دولية

البروتوآول االختياري لالتفاقية 
جميع  الدولية بشأن القضاء على

 أشكال التمييز ضد المرأة
يعكس التزام البلد لخدمة النهوض بالمرأة من خالل 

في جميع السياسات " نوع الجنس"ضمان إدراج 
.والبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية

 إعالن وبرنامج عمل بكين

يستهدف تعزيز  )OMD3( هدف األلفية الثالث
  .المرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين 

 

 أهداف األلفية للتنمية
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لكل شخص الحق في مستوى من )  1(  :25المادة
المعيشة آاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له 
وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن 
 والعناية الطبية وآذلك الخدمات االجتماعية الالزمة،
وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة 
والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من 
فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن 

  .إرادته
. التي تعطي لكل فرد الحق في التعليم 26المادة 

وأن التعليم يجب أن يكون مجانا، على األقل في 
.مرحلتيه االبتدائية واألساسية

  حقوق الطفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 

ضمان حياة أفضل لألطفال في أفق سنة 
2015 

  إعالن وبرنامج عمل
 "عالم جدير باألطفال" 

من إعالن بيكين تلزم الدول  23و9الفقرتان
األطراف على ضمان تحقيق آامل لحقوق النساء 

من جميع حقوق  والفتيات بوصفها جزء ال يتجزأ،
 . اإلنسان والحريات األساسية

 إعالن بكين

منه تعزيز اآلليات  48و47و21الفقراتتخص 
 والبرامج الوطنية والدولية لحماية األطفال

 إعالن فيينا

 حقوق الطفلالدولية ل تفاقيةاال تهدف إلى إقرار وحماية الحقوق الخاصة لألطفال
   تحدد الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل في 

اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 
138

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تعرف أسوأ أشكال عمل األطفال
182

ترمي هذه االتفاقية إلى تحديد الجهات التي يوآل 
اتخاذ آافة التدابير الالزمة لحماة  إليها، بالدولة،

 .يشخص الطفل وممتلكاته

الخاصة باالختصاص،  االتفاقية
 تطبيقه، الواجب والقانون
 فيما والتعاون واإلنفاذ واالعتراف،

 وإجراءات بالمسئولية األبوية يتعلق
األطفالحماية

 تفاقيةلالالبروتوآول االختياري  يتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
يتعلق ببيع األطفال والدعارة واألفالم اإلباحية التي  حقوق الطفلالدولية ل

 .تستدرج األطفال
المتعلق بالرعاية  05.81قانون رقم

االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر 
  1982صادر سنة 

المتعلق بالحماية  07-92قانون رقم 
االجتماعية لألشخاص المعاقين صادر 

  1993سنة 
خاص ال 03-10قانون رقم 

 2003بالولوجيات صادر سنة 

حقوق األشخاص ذوي  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 25و 7، 2، 1المواد  
التمتع  للطفل المعاق حق 23و19و2الفصولتضمن  االحتياجات الخاصة

 .برعاية خاصة ومساعدة مالئمة
 حقوق الطفلالدولية ل تفاقيةاال

تلزم الدول بضمان االندماج الكامل لألشخاص ذوي 
  االحتياجات الخاصة واحترام حقوقهم األساسية

  
 

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 
 المعاقين
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 اإلدارةتحديث و وزارة الوظيفة العمومية
 األساسي للوظيفة العموميةلنظام ا

يقدم بعض التدابير الخاصة بالمرأة، 
 : وتشمل

رخصة الوالدة التي ارتفعت ابتداء من 
 14إلى  12من  2011أبريل  17

 أسبوع، 
رخصة الرضاعة التي تنظمها دورية 

 13وزير الشؤون اإلدارية، بتاريخ 
  ،1977 مايو
سنة  15في التقاعد النسبي بعد  الحق

فقط من الخدمة الفعلية بالنسبة للمرأة 
سنة من الخدمة  21بينما يستوجب 

 .الفعلية بالنسبة للرجل

من الدستور الجديد ينص  19الفصل
يتمتع الرجل والمرأة،على "على أن 

قدم المساواة، بالحقوق والحريات 
المدنية والسياسية واالقتصادية 

  والثقافية والبيئيةواالجتماعية 

لكل فرد الحق في المشارآة "تنص على أن  21المادة
في تسيير الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو عن 

لكل فرد " وأن"طريق ممثلين يختارون بشكل حر 
الحق في الولوج،وفي ظل ظروف من المساواة،إلى 

  ."الوظيفة العمومية لبلده  أسالك

 ساناإلعالن العالمي لحقوق اإلن
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تعمل "من الدستور على أن  31الفصل
الدولة والمؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية على تعبئة آل 
الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة 
المواطنين والمواطنات، على قدم 

من الحق في الشغل والدعم  المساواة،
من طرف السلطات العمومية في 
البحث عن شغل، أو في التشغيل الذاتي 
وولوج الوظائف العمومية حسب 

  ".االستحقاق

تنص على أن لكل مواطن، دون أي وجه  25المادة
غير معقولة، أن تتاح له  دون قيودو من وجوه التمييز

د الوظائف عل قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقل
  .العامة في بلده

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية

 

 التي تدعو لضمان) 7(من المادة ) ب(أحكام الفقرة 
حق  حصول النساء، بمساواة مع الرجل،على

المشارآة في إعداد سياسات الدولة وتنفيذها،وشغل 
الوظائف العامة واالضطالع بجميع المهام العامة على 

  .آافة المستويات الحكومية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين  13الهدف  
  .للمرأةالجنسين واستقاللية 

  
  

 أهداف األلفية للتنمية

 وزارة االقتصاد والمالية
التي يؤطر بموجبها محتوى  75المادة 

  قانون المالية ومناقشته
، التي تنص على أن يضمن 77لمادة ا

آل من البرلمان والحكومة الحفاظ على 
 توازن المالية العامة

على أن أي شخص ، بوصفه عضوا  22المادةتنص 
المجتمع، له الحق في الضمان االجتماعي ، ومن في 

حقه أن توفر له الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر 
لشخصيته ، من خالل المجهود القومي والتعاون 

 . الدولي في ضوء تنظيم الموارد في آل بلد

الولوج العادل للحقوق من   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
خالل اعتماد الموارد المالية 

 الالزمة
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على أن تتعهد الدول  2الفقرة األولى من المادةتنص   
باتخاذ خطوات ، بمفردها أو عن طريق التعاون 
العالمي ، خصوصا في المجالين االقتصادي والتقني ، 

بغية التوصل  وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،
تدريجيا إلى اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان المعترف 

 ....بها في هذه المعاهدة ، 

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 والثقافية المدنية والسياسية

 

التمييز المباشر وغير المباشر ضد 2المادةتحظر   
النظم  ويحظر هذا المبدأ ، على سبيل المثال ،. المرأة

الضريبية التي تنشئ التمييز الضمني والصريح ضد 
 .المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

الذي يهدف إلى وضع  8الهدف اإلنمائي لأللفية رقم  
 شراآة عالمية من أجل التنمية 

 أهداف األلفية للتنمية

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
تعمل المملكة المغربية "  :16المادة 

على حماية الحقوق والمصالح 
المشروعة للمواطنين المغاربة 
المقيمين في الخارج، وفقا للقانون 
الدولي والقوانين المعمول بها في البلد 

 ."المضيف

  :آولوتوالهدف من هذا البر :2المادة
اهتمام  الءيإمنع ومكافحة االتجار باألشخاص، مع ) أ

  خاص للنساء واألطفال؛ 
حماية ومساعدة ضحايا هذا االتجار، مع االحترام ) ب

  الكامل لحقوقهم األساسية ؛ 
تعزيز التعاون بين الدول األطراف من أجل ) ج

 . "تحقيق هذه األهداف

البروتوآول المكمل التفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية الخاص بمنع ومعاقبة 
اإلتجار باألشخاص وخاصة النساء 

 واألطفال
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األجانب بالحريات يتمتع "  :30المادة 
للمواطنات  المعترف بها األساسية

 ."وفقا للقانون  والمواطنين المغاربة،
تحت هذا الباب، يتكلف : 163المادة 

مجلس الجالية المغربية في الخارج 
بإصدار اآلراء بشأن المبادئ التوجيهية 
للسياسة العامة لتوفير التدابير الرامية 
إلى ضمان حقوق والحفاظ على 
 . مصالح للمغاربة المقيمين في الخارج

التي تلزم الدول األطراف باتخاذ جميع  :8المادة
التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع 
الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على 
المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات 

 . "الدولية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 المرأةجميع أشكال التمييز ضد 

لكل إنسان حق التمتع بالحقوق " :22المادة  
من خالل المجهود " االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 "القومي والتعاون الدولي 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

تتعهد آل دولة طرف أن تتخذ خطوات، " :2المادة  
 بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
خصوصا في المجالين االقتصادي والتقني، وبأقصى 

لضمان التمتع الفعلي ما تسمح به مواردها المتاحة، 
  ؛... "بالحقوق المعترف بها في هذا العهد دريجي ـالت

تتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير " :11المادة 
الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد 

تعاون الدولي القائم على باألهمية األساسية لل
  "االرتضاء الحر

 

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية
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ينص هذا القانون  :57.11القانون
على شروط  12إلى  4في المواد من 

ولوج المواطنين المغاربة إلى اللوائح 
االنتخابية، بما في ذلك المغاربة 

 7و 6المواد (المقيمين في الخارج 
  ).8و

التي تعالج  30و 18و17وادالم
الحقوق االنتخابية للمواطنين المغاربة 

 واألجانب

أولوية للتعاون الدولي في مجال هذا البيان يعطي 
 .حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

 1993 سنةإعالن فيينا ل

تتخذ الدول األطراف أو : 9من المادة  5و 4و 3النقاط   
من خالل التعاون الثنائي أو المتعدد  تعزز التدابير،

األطراف، لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل 
األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، مستضعفين 

 ....أمام االتجار بهم 

البروتوآول المكمل التفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية الخاص بمنع وقمع 

باألشخاص وخاصة  االتجارومعاقبة 
  النساء واألطفال

 
 

 وزارة االتصال
حرية الفكر والرأي "  25المادة  

. والتعبير مكفولة بكل أشكالها
حرية اإلبداع والنشر والعرض في 
مجاالت اإلبداع األدبي والفني 
  ."والبحث العلمي والتقني مضمونة

 

 الرأي حرية في الحق شخص لكل"  19المادة 
 اآلراء اعتناق حرية هذاالحق ويشمل والتعبير،

 وتلقيها واألفكار األنباء واستقاء تدخل، أي دون
 بالحدود تقيد دون آانت وسيلة بأية وإذاعتها
 ".الجغرافية

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 

ير
تعب
 ال
ية
حر
 و
ات
وم
معل
 ال
لى
 ع
ول
ص
لح
ق ا
ح

 

تشرف لجنة وزارية على إعداد 
قانون بشأن الحق في الوصول إلى 

  . 1المعلومات

التي تكرس حق  27المادة 
المواطنين والمواطنات في 
الحصول على المعلومات، 
الموجودة في حوزة اإلدارة 
العمومية، والمؤسسات المنتخبة، 
والهيئات المكلفة بمهام المرفق 

  ..العام

 .التعبير حرية في حق إنسان لكل" 19المادة 
 مختلف التماس في حريته الحق هذا ويشمل

إلى  ونقلها ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها
آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل 

 وسيلة بأية أو فني قالب أو في مكتوب مطبوع
  .يختارها أخرى

 بالحقوق الخاص العهد الدولي
  والسياسية المدنية

شمل إصالح قانون الصحافة لسنة 
 تعديال ينص على أن 2002

  ".للمواطنين الحق في المعلومات"

التي تقضي أن تتخذ آل دولة  2الفقرة  9المادة   
طرف، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة 
فى إدارة األموال العمومية، خاصة اإلبالغ عن 

  .اإليرادات والنفقات فى حينها
تتخذ آل دولة طرف، ما قد يلزم من " 10المادة 

.. تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية
  :ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى

اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس ) أ(
من الحصول، عند االقتضاء، على معلومات عن 

  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

                                                            
  .الهيئة المرآزية للوقاية من الرشوةباإلضافة إلى  اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارةالداخلية والعدل، االتصاالت، الصناعة والتجارة، المالية، : قطاعاتاللجنة من ستة تتكون هذه   1
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آيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات 
تبسيط اإلجراءات ) ب(ت فيها، اتخاذ القرارا

اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسير وصول 
نشر ) ج(الناس إلى السلطات المختصة 

معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن 
  ."فى إدارتها العمومية الفسادمخاطر 

والمادة الخامسة  ،)الفقرة ه(المادة الثانية   من الدستور 31المادة و 19المادة  
إلى تغيير األنماط  التي تدعو) الفقرة أ(

ثقافية للرجل والمرأة للقضاء - والعادات السوسيو
 على األحكام المسبقة والممارسات العرفية، أو
أي شيء من هذا القبيل، والتي تقوم على فكرة 

على أدوار  علوية ألحد الجنسين، أو دونية أو
  .النساء خاصة بالرجال أو

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  
  التمييز ضد المرأة 

  

 

   أهداف األلفية للتنمية  .3الهدف    
 قطاع الماء
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من بين  10/95قانون الماء 
مقتضيات هذا القانون، نذآر ترشيد 
استخدام الموارد المائية وتعميم 
الولوج للماء والتضامن بين 
األقاليم، وآذا الحد من الفوارق بين 
المناطق الحضرية والقروية في 
إطار برامج تهدف إلى ضمان 
الولوج للماء بجميع أنحاء البالد، 
وأيضا التسيير الالمرآزي للماء 
في إطار وآاالت األحواض 
المائية، وآذا من خالل تشريع 
عقوبات عبر خلق شرطة للمياه 

مياه لمنع أي استخدام غير مقنن لل
 .أو أي عمل قد يضر بجودة المياه

من الدستور الجديد  31المادة 
تحث على لتمكين آافة المواطنات 
والمواطنين على حد سواء من 
التمتع بالحق في الحصول على 
الماء الشروب وبيئة سليمة وتنمية 

 .مستدامة

اللتان تشيران إلى أن حق  12و 11المادتان 
اإلنسان في الماء يتمثل في تزود آاف وولوج 
مسهل وبثمن في المتناول لمياه صالحة للشرب 
وذات جودة متوافقة مع االستعماالت الشخصية 
والمنزلية لكل فرد، وذلك من أجل الوقاية من 
االجتفاف الذي قد يسبب الوفاة وللحد من مخاطر 

  .يق المياهاألمراض المنقولة عن طر
  

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية
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تنص على ضرورة  14من المادة  2الفقرة   
الحق في التمتع بظروف معيشية مالئمة،  ضمان

السيما فيما يتعلق بالتطهير والتزود بخدمات 
الماء 

االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع 
 ضد المرأة أشكال التمييز

تنص على ضرورة  24من المادة ) 1(الفقرة   
مكافحة المرض وسوء التغذية، بما في ذلك 
الرعاية الصحية عن طريق توفير مواد مغذية 
والمياه الصالحة للشرب نظرا ألخطار التلوث 

.بالمجال الطبيعي

  حقوق الطفل الدولية ل تفاقيةاال
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، من 2015الحد بمقدار النصف بحلول سنة   
نسبة الساآنة غير المتوفرة بشكل مستدام على 

 .خدمة الماء الشروب

 أهداف األلفية للتنمية

 قطاع البيئة
/ 10قانون الماء من بين مقتضيات 

أنه ينص على تقنين األنشطة  95
خلق شرطة (الملوثة للموارد المائية 

آما تمت المصادقة حاليا  ).الماء
على مجموعة من النصوص 
القانونية والتي تهم باألخص 
انسكابات ورمي المواد الملوثة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالمياه السطحية والجوفية، وآذا 

 . التطهير السائل
المتعلق بحماية البيئة  03- 11قانون 

وتأهيلها يهدف إلى وضع القواعد 
العامة للسياسة  األساسية واألسس

الوطنية في مجال حماية وتأهيل 
 .البيئة

المتعلق بدراسات  03-12قانون 
األثر بقطاع البيئة حيث يعنى هذا 
القانون بتقييم آثار بعض المشاريع 

  .العمومية والخاصة على البيئة
المتعلق بمكافحة  13-03قانون 

  تلوث الهواء
الذي يهم تدبير  00- 28قانون 

  .لص منهاالنفايات والتخ
الخاص باستعمال  10-22قانون 

  . األآياس البالستيكية القابلة للتحلل
  الذي يهم المحميات 07-22قانون 

المتعلق بالطاقات  09- 13قانون 
  .المتجددة

قانون إطار البيئة والتنمية 
هو في طور االنجاز  المستدامة

ويهدف إلى إضفاء الطابع القانوني 
مية للميثاق الوطني للبيئة والتن

المستدامة حتى يصبح هذا األخير 
مرجعية تمكن الدولة من توحيد 
جهودها في مجال البيئة والتنمية 

 .المستدامة

تنص هذه االتفاقيات على تعزيز الحفاظ    31و 19المادة 
على البيئة على المستوى الدولي مع حث 
السلطات العمومية بذل المزيد من الجهود 

المتعلقة بالبيئة لتطوير وتقريب التشريعات 
على المستوى الوطني مع التشريعات 

 .الدولية

اتفاقيات ريو الثالث التي تضم 
اتفاقيات اإلطار لألمم المتحدة حول 
التغيرات المناخية واتفاقية التنوع 
البيولوجي واتفاقية حول مكافحة 

 التصحر

مة
سلي

ة 
بيئ
ع ب
مت
الت

 

التي تنص على تعزيز دور  14المادة 
غير الحكومية ، والمنظمات المنظمات

الموارد المجموعات النسائية وأن يتم توفير لهم و
في  بشكل أفضلتمكينهم من المساهمة الالزمة ل

  التنمية المستدامة،
آما يسعى هذا القانون إلى توعية النساء بالدور 
الفعال المنوط بهن في مجال تدبير الموارد 

فعالة الطبيعية والحفاظ عليها وآذا مشارآتهن ال
  في أخذ القرار بهذا الشأن،

و من بين أهداف هذا القانون نذآر أيضا إدماج 
أسس التنمية المستدامة بالسياسات والبرامج على 
الصعيد الوطني والحد من تدهور الموارد 

  الطبيعية،
ثم أخيرا، يهدف هذا القانون إلى الحد من تراجع 

 .التنوع البيولوجي

ة المتعلق 21مقتضيات األجندة 
بالمجهودات الدولية المبذولة من 
أجل إشراك النساء في التنمية 
المستدامة والمنصفة ولقد تمت 
المصادقة على هذه األجندة من طرف 
الدول األعضاء بمنظمة األمم 
المتحدة خالل قمة األرض بريو سنة 

1992. 
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قطاع الطاقة
الحق و )26المادة (الحق في التعليم دون تمييز   

في الصحة من خالل مستوى معيشي آاف 
)25المادة (

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ل 
عاد
 ال
وج
ول
ال

قة
طا
لل

 

الحق " 12المادة و "حماية الطفل"  10المادة 
الحق في " 14- 13المادتين و "في الصحة

حق آل شخص في " 11المادة و "التعليم
 " مستوى معيشي آاف له وألسرته

بالحقوق  الدولي الخاصالعهد 
 المدنية والسياسية

 

ضمان حق االستفادة من شروط "  14المادة 
 "حياة مالئمة بما في ذلك الولوج للطاقة

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  1هدف األلفية للتنمية 
  3هدف األلفية للتنمية 

   5و 4أهداف األلفية للتنمية 
  7 هدف األلفية للتنمية

 أهداف األلفية للتنمية

سياسة المدينةو التعميرو وزارة السكنى
 من الدستور يحث الدولة 31البند  

الجماعات و المؤسسات العموميةو
الترابية على العمل على تعبئة 
جميع الوسائل المتاحة من أجل 
تسهيل الولوج المتساوي للحصول 

بالنسبة لجميع على سكن آريم 
  .المواطناتو المواطنين

لكل شخص الحق في "  : 25و 17لبندين ا
مستوى عيش مقبول لتأمين صحته وحياة آريمة 
له وألسرته وخصوصا ما يتعلق بالتغذية 

  ..."والكسوة والسكن والعالج
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

كن
لس
ل ل
عاد
 ال
وج
ول
ال

 

 منع اإلقصاء العرقي بجميع أشكاله" 5البند  
القضاء عليه وضمان حق آل فرد في المساواة و

أمام القانون بدون تمييز في العرق أو اللون أو 
أصل وطني أو إثني وخصوصا فيما يخص 

" الحق في السكن: ......التمتع بأحد الحقوق اآلتية
"  

المعاهدة الدولية للقضاء على جميع 
 العرقيالتمييز أشكال 

بالحقوق  العهد الدولي الخاص 11البند  
 المدنية والسياسية

 
تلزم جميع الدول باتخاذ " ح"الفقرة  14البند  

التدابير المالئمة لكي تستفيد النساء في المناطق 
القروية من شروط حياة مالئمة خصوصا السكن 

  ....والصرف الصحي والتزود بالماء والكهرباء
للنساء الحق في  تضمن "ب"الفقرة  13البند 

في و القروض البنكية والقروض العقارية
 .األشكال األخرى للقروض

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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المتعلقة بالقضاء على  7من الهدف  24الغاية  
جميع أشكال السكن التي ال تستجيب لمواصفات 

 .2020السالمة وذلك في أفق سنة 

 أهداف األلفية للتنمية

 وزارة التجهيز والنقل
التي تقتضي بضرورة التصدي  14المادة   

للتمييز ضد النساء في المناطق القروية، بناءا 
وذلك لضمان  على مبدأ المساواة بين الجنسين،

مساهمة النساء في التنمية القروية وذلك من 
 خالل ضمان ولوج متكافئ لوسائل النقل

  
االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قل
الن

ل 
سائ
لو
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حت
الت

ت 
نيا
للب

ل 
عاد

ج 
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من خالل تحويل  "1"هدف األلفية للتنمية 
حيث مكن : بالمناطق القروية األنشطة الفالحية

إنشاء الطرق القروية من خفض تكاليف النقل 
آما أصبحت الطرق قابلة لالستعمال على طول 
السنة مما سمح بتحسين ولوج األسواق 

  .المجاورة
عبر تحسين نسبة  "2"هدف األلفية للتنمية 

االبتدائي وتقليص نسبة الهذر المدرسي  التمدرس
وذلك من خالل إنجاز مدارس جديدة وداخليات 

الطرق القروية ووضع النقل  بفضل إنجاز
  .المدرسي

من خالل ربح الوقت  "3"هدف األلفية للتنمية 
حيث آان للطرق القروية األثر اإليجابي في 
خفض أثمنة غاز البوتان، مما مكن من التقليص 

وقد . عبء البحث عن الحطب والتخلص من
مكن هذا المرأة من تخصيص وقت فراغها للقيام 

  .باألنشطة المدرة للدخل
عبر الرفع  " 6- 5-  4"أهداف األلفية للتنمية 

من نسبة ولوج الساآنة القروية للمراآز الصحية 
بفضل تحسين الطرق القروية ومجانية النقل بين 

م أو مختلف مستويات العناية سواء بالنسبة لأل
  .المولود

بسن منهجية  "7" أهداف األلفية للتنمية
تشارآية مع الساآنة المحلية في إطار تنمية 
مشاريع البنيات التحتية، وذلك بهدف األخذ بعين 

  .االعتبار لالهتمامات البيئية والتنمية المستدامة
  
 

  
 أهداف األلفية للتنمية
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 وزارة الصحة
من الدستور الجديد تؤآد  31المادة  

 تعبئة جميع الوسائل على ضرورة
من أجل تيسير الولوج المتكافئ 
للمواطنين للشروط التي تمكنهم من 
االستفادة من الحق في العالج، 
وفي الحماية االجتماعية، وفي 
التغطية الصحية، وفي التضامن 
التعاضضي أو تلك المنظمة من 

 .طرف الدولة 

على حق آل شخص بالتمتع  25المادة ترآز 
بمستوى معيشي آاف لتأمين صحته وضمان 
حق الطفولة واألمومة في االستفادة من رعاية 

  .خاصة

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ية
صح

 ال
ات
دم
لخ
ل ل
عاد
 ال
وج
ول
ال

  

تؤآد على ضرورة تأمين  2الفقرة  ،10المادة 
حماية خاصة لألمهات أثناء الحمل وبعد الوضع 
آما تجرم بالقانون تشغيل األطفال والمراهقين 

  ). 3، الفقرة 10المادة ( في المهن الخطيرة 
تقر بحق التمتع بأفضل حالة صحية  12المادة 
  .وذهنية ممكنة بدنية

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 والثقافية المدنية والسياسية

  

تقر حق الطفل في التمتع  1، الفقرة 24المادة 
بأفضل حالة صحية ممكنة وتمكينه من االستفادة 

  .من الخدمات الصحية والضمان االجتماعي

  حقوق الطفلالدولية ل تفاقيةاال

تكرس حق هذه الفئة في الصحة  23المادة  
  .دون تمييز مبني على اإلعاقة

الدولية لحقوق األشخاص االتفاقية 
  المعاقين

تحث الدول األطراف على اتخاذ  12المادة 
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة في ميدان الرعاية الصحية وتوفير 
الخدمات الصحية المناسبة أثناء الحمل، والوالدة 

  ).د 2، الفقرة  11المادة(وما بعد الوالدة 

الدولية بشأن القضاء على االتفاقية 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  أهداف األلفية للتنمية  .6و 5و 4الهدف
تكرس الحق في الصحة، وفي  5المادة 

الخدمات الصحية، وفي الضمان االجتماعي 
والخدمات االجتماعية وذلك بغض النظر عن 

  . االنتماء القوميو اللونو العرق

للقضاء على جميع  االتفاقية الدولية
  أشكال التمييز العنصري

تلزم الدول األطراف بضمان ممارسة  3المادة 
وحماية جميع الحقوق والحريات األساسية 

النساء على حد سواء من بينها الحق و للرجال
وذهنية  في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية

  . ممكنة

اإلعالن حول القضاء على العنف ضد 
  المرأة

 وزارة التربية الوطنية
 الميثاق الوطني للتربية والتكوين
الذي نص على إجراءات مهمة 
وشدد على أهمية إدماج المساواة 
بين الجنسين في جميع مكونات 

التي تحث الدول  31المادة
األعضاء والمؤسسات العمومية 

 تعبئة جميع الوسائل على ضرورة
من أجل تيسير الولوج المتكافئ 

. التي تعطي لكل فرد الحق في التعليم 26المادة 
وأن التعليم يجب أن يكون مجانا، على األقل في 

  .مرحلتيه االبتدائية واألساسية

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ج 
لو
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ا
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بالحقوق  العهد الدولي الخاص  التي تعطي الحق لكل فرد في التعليم 13المادة  
  المدنية والسياسي
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للمواطنين للشروط التي تمكنهم   .التعليم
من االستفادة من تعليم حديث دو 

  جودة عالية 
  

  اتفاقية حقوق الطفل  .األطفال في التعليم تؤآد على ح التي 28المادة 
التي تنص على حق األشخاص ذوي  24المادة 

اإلعاقة في التعليم دون تمييز على أساس تكافؤ 
  الفرص

الدولية لحقوق األشخاص االتفاقية 
  المعاقين

تحت على ضرورة اتخاذ الحكومة  10المادة 
التدابير الالزمة من أجل ضمان شروط متساوية 
في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق 
بالدراسة والحصول على الدرجات العلمية في 

في  المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها،
  المناطق القروية والحضرية على السواء

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المتعلق بضمان التعليم االبتدائي  2الهدف 
  .للجميع

الذي يرمي إلى إنعاش المساواة بين  3الهدف 
  .الجنسين عن طريق التعليم

  أهداف األلفية للتنمية

بالحق في التعليم والتدريب  5تعترف المادة  
  .المهني 
على الدولة األعضاء على  7المادة  تؤآد

 ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ال سيما
في مجاالت التعليم والتكوين من اجل محاربة 
المفاهيم المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز 
التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم 

  .اإلثنية والجماعات العرقية أو

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
  أشكال التمييز العنصري

 قطاع محو األمية والتربية غير النظامية
التي تحث على الولوج  31المادة  

العادل للمواطنين والمواطنات 
  للتعليم الحديث دو جودة عالية

التي تعزز وتشجع في على  )3، 28(المادة 
التعاون الدولي في مجال التعليم من أجل القضاء 

  .على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم

  حقوق الطفلالدولية ل تفاقيةاال 

ل 
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التي تعطي لجميع األشخاص، نفس ) 10(المادة 
فرص الولوج لبرامج محو أمية الكبار وبرامج 
محو األمية الوظيفية، وذلك من أجل تقليص الفجوة 

  .في التعليم بين الرجل والمرأة
التي تأآد على ضرورة  )، د2، 14(المادة 

التكوين حصول جميع األشخاص على أي نوع من 
غير ذلك، بما في ذلك برامج  والتعليم المدرسي أو
  محو األمية الوظيفية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المتصل  10وخصوصا المرمى رقم  2الهدف 
ومحاربتها لدى  2015باستئصال األمية في أفق 

سنة  25-10النساء والرجال من الفئة العمرية 
وبتخفيض المعدل اإلجمالي لألمية إلى النصف 

  .1990بالمقارنة مع سنة 

   أهداف األلفية للتنمية
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 التكوين المهنيقطاع 
السلطات  31المادة تحث  

العمومية على تحريك جميع 
الوسائل المتاحة من اجل تسهيل 
الولوج المتساوي للمواطنين 
والمواطنات لشروط االستفادة من 

 حقهم في التكوين المهني

على تعميم التعليم التقني  ثتح 26الفقرة 
 والمهني

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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األعضاء على تأمين الحق  الدولتحث  6الفقرة 
 المهنيو في التكوين التقني

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية

 
على حق المرأة في التكوين  11الفقرة ترآز 

وإعادة التكوين المهني، بما في ذلك التدريب 
بالتدرج والتكوين المهني المتقدم والتكوين 

 المستمر

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

على قدم ،على أن للمرأة الحق  35الفقرة تنص 
 .في التكوين المهني  ،المساواة

 بيكيناتفاقية 

تلتزم الدول الموقعة « أن  الفقرة الخامسةتنص 
... على منع والقضاء على الميز العنصري

الحق لكل فرد المساواة أمام القانون  وضمان
بدون تمييز حسب العرق، اللون أو الموطن 

بالحق في التعليم ... وتمتيعه... األصلي والقبلي
 "... والتكوين المهني

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 الميز العنصري

 على إلزامية فتح )1،ب،28(الفقرة تؤآد 
إتاحة مختلف أشكال التعليم الثانوي سواء العام و

 األطفالأو المهني لفائدة 

 حقوق الطفلالدولية ل تفاقيةاال

 التقليص من الفقر المدقع  :الهدف األول
المساواة بين الجنسين واستقاللية  :الهدف الثالث

 المرأة

 أهداف األلفية للتنمية

 قطاع الشباب
تؤآد ولوج الشباب إلى  33المادة  

 الفنو الثقافة والعلوم، والتكنولوجيا
الرياضة والترفيه، مع تهيئة و

تفعيل و الظروف المالئمة
إمكاناتهم اإلبداعية واالبتكارية في 

 جميع هذه المجاالت

تنص على أن المرأة يجب  )الفقرة ز( 10المادة 
نفس إمكانيات المشارآة الفعالة في  أن تكون لها
  .والتربية البدنية الرياضة
تشجع الدول األطراف  )الفقرة ج ( 13 المادة

على أساس المساواة في الحق في ضمان 
 والرياضيات في األنشطة الترويحية االشتراك

  وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
  .جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لحقوق الولوج المتساوي 
 األساسية الشباب

تدعو الدول األطراف إلى  )3الفقرة ( 10المادة 
اتخاذ تدابير خاصة لحماية ومساعدة جميع 
األطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب 

  النسب أو غيرها
  

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية
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يشجع الولوج إلى  )مكرر 1المرمى ( 1الهدف 
منصب شغل منتج وعمل الئق للجميع، من 

   .بينهم النساء والشباب
يرآز على القضاء  )11المرمى ( 3الهدف  

 المرأة فيما يتعلقو على الفوارق بين الرجل
  بفرص الولوج للعمل

  أهداف األلفية للتنمية

الدول األطراف على اتخاذ  تحث5 و7المادة 
وفعالة، السيما في ميادين التعليم تدابير فورية 

والتربية والثقافة والمعلومات، لمحاربة األفكار 
  المسبقة المؤدية إلى التمييز العنصري

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
  أشكال التمييز العنصري

قطاع التشغيل
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  الشغل  مدونة
، 346، المادة 12والمادة  9 المادة 

، المادة 181، المادة 40المادة 
، 153، المادة 152، المادة 172

، المادة 158، المادة 154المادة 
161. 

التي تحث الدول األطراف على اتخاذ  11المادة  31و 11المادة 
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 

ها، على المرأة في ميدان الشغل لكي تكفل ل
المرأة، نفس الحقوق و أساس المساواة بين الرجل

في الشغل، المساواة في األجور، وإجازة 
 ...االجتماعياألمومة، والضمان 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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  3الهدف 
النهوض بالمساواة بين الجنسين واستقاللية  

 النساء

 أهداف األلفية للتنمية

التأآيد على دور الدول في اعتماد سياسات 
وطنية لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في 

 مجال التشغيل

منظمة العمل ل 111 االتفاقية رقم
 الدولية 

سنة  المعدلة( 183 االتفاقية رقم .الترآيز على حماية األمومة
2000(

  89االتفاقية رقم  .الليلي ؤطر العملالتي ت 
ؤطر تشغيل أو توظيف اإلطار أن التي ت 

 توظيف المعوقين
 17االتفاقية رقم 

 قطاع الفالحة
حيث تطمح  مخطط المغرب األخضر،

الفالحة التضامنية، في إطار الدعامة 
إلى تطوير مقاربة ترمي  الثانية،

باألساس إلى محاربة الفقر، عبر 
التحسين الكبير لدخل الفالحين 
 .الصغار، ال سيما في المناطق النائية

سيتم الترآيز على تنفيذ مشاريع و
التحول إلى السالسل التي تحقق أفضل 
المداخيل ومشاريع التجميع االجتماعي 

 .للفاعلين األآثر هشاشة

 

تتعهد الدول األطراف باتخاذ حيث  ،11البند 
 التدابير الالزمة لتحسين طرق اإلنتاج وحفظ

توزيع المواد الغذائية، عن طريق االستفادة و
نشر مبادئ و الكلية من المعارف التقنية والعلمية

آذا تطوير أو إصالح نظم و التربية الغذائية
 .األراضي الفالحية

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية

 

الفرص عادلة من الستفادة اال
 الفالحي التي يوفرها القطاع
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، 17قانون الشغل عبر البنود 
152 ،184 ،238 ،244 ،304 
، التي تتعلق بعقد العمل، 356و

القاصرين، و العمل الليلي للنساء
 ساعات العمل القانونية ، مدة

تنظيم اإلجازة السنوية المدفوعة و
 األجر، الخدمات الطبية في العمل

 .الحد األدنى لألجورو

 

الخاصة  ،129و 101، 12،99، 11البنود 
 بظروف عمل الفالحين آحق تكوين الجمعيات

التعويض عن حوادث و تكتل المزارعين،و
آذا و طرق تحديد الحد األدنى لألجورو الشغل،

 . تفتيش الشغل في الفالحةو اإلجازات المدفوعة

  مل الدوليةمنظمة الع

المتعلق بمحاربة الميز ضد المرأة  ،14البند   
ضرورة أخذ الدول األطراف بعين و القروية

ذلك باتخاذ و االعتبار المشاآل التي تواجها ،
التدابير المناسبة للقضاء على الميز ضد المرأة، 
من أجل تمكينها من المساهمة في التنمية 

 )القروية

القضاء على االتفاقية الدولية بشأن 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الذي يرمي إلى تحسين اإلنتاجية  ،1الهدف   
 الفالحة لألسر من أجل القضاء على الفقر المدقع

 المجاعة و

الذي يهدف إلى تطوير المشاريع  ،3الهدف  أهداف األلفية للتنمية
المدرة للدخل لفائدة النساء من أجل تعزيز 

 استقالليتها
، التي تسعى إلى تعزيز 5و 4، 2األهداف 

 التعليمو البنيات التحتية في مجالي الصحة
وزارة الصيد البحري

مدونة التجارة البحرية والقانون 
الخاص بمدونة  65-99رقم 

الشغل والذي يحدد الحقوق 
 األساسية للعمال بالقطاع

تمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل  10المادة  
  . فيما يتعلق بشروط التوجيه المهني

ترآز على المساواة بين الرجل  14المادة 
والمرأة للولوج إلى برنامج محو األمية وإلى 
خدمات المجتمع وآذا تعطي إمكانية الولوج 

 للقرض 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
  أةجميع أشكال التمييز ضد المر

 

 أهداف األلفية للتنمية .7و 2، 1المادة 
االتفاقية الدولية لحماية الحياة  بالبحر حماية األرواح البشرية

 البشرية في البحر
 منع التصادم فى البحار اتفاقية الوقاية من االصطدام داخل البحر

محاربة األعمال الغير المشروعة التي قد تؤثر 
 المالحة البحرية،على سالمة 

غير المشروعة  األعمالاتفاقية قمع 
 ضد سالمة المالحة البحرية 

مسؤولية أرباب السفن عند الحوادث، التمييز في 
  تشغيل البحارة ومدة عمل البحارة، العمل،

 مراقبة ظروف العمل

 منظمة العمل الدولية
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 قطاع الصناعة والتجارة
 العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن  . 23المادة   
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 105و 100و 98و 87و 29االتفاقيات رقم   
  .لمنظمة العمل الدولية 111و

  منظمة العمل الدولية

المتعلق بتحرير  99-06القانون 
  األسعار والمنافسة

 الذي يحدد 08- 31القانون رقم 
 التدابير الالزمة لحماية المستهلك

التي تضمن حق الملكية  35المادة 
وتنص على أن الدولة تكفل حرية 
المبادرة والمقاولة والتنافس 

إلى حق  35وتشير المادة . 2الحر
الملكية في أوسع معانيه، مما 
يضمن حق الملكية وآذا حرية 
األفراد في مجاالت االستثمار 

 .والمقاوالت واألعمال

 العهد هذا في األطراف الدول تعترف" 6المادة 
 شخص من لكل ما يشمل الذي العمل، في بالحق
 بعمل رزقه آسب إمكانية له تتاح أن في حق

  ..."بحرية يقبله أو يختاره

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 المدنية والسياسية

  

موافقة الزوج لمزاولة  إلغاء
من القانون  17المادة (التجارة 

ومنح عقد ) 1995التجاري لسنة 
قانون االلتزامات والعقود (العمل 

  ).1996لسنة 

من  31والمادة  19المادة 
  .الدستور

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على   .11المادة 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 156و 111و 103و 100و 87االتفاقيات رقم     
  .لمنظمة العمل الدولية

  منظمة العمل الدولية

  أهداف األلفية للتنمية  .3الهدف   

 التكنولوجيات الحديثة قطاع
يحمي األفراد  08- 09القانون رقم 

من انتهاآات يمكن أن تطال 
حياتهم الخاصة من جراء سوء 

  .استخدام معطياتهم الشخصية
  

يوفر الخدمة  01- 55القانون رقم 
األساسية بتوفير خدمات ذات قيمة 
مضافة خصوصا تلك المتعلقة 

 بالولوج لالنترنيت 

تنص على أن القانون  71المادة 
تكنولوجيا  يختص بنظام

المعلومات واالتصاالت باإلضافة 
إلى المواد المسندة إليه صراحة 

 بفصول أخرى من الدستور

ن الوصول إلى تنص على أ 19المادة 
لكل شخص الحق في و المعلومات حق مكتسب
 حرية الرأي والتعبير

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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يؤآد على تمكين المرأة  23االلتزام رقم   
والمساواة بين الجنسين من أجل الحد من الفجوة 

 الرقمية

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

                                                            
تضمن الدولة حرية و .وال يمكن نزع الملكية إال في الحاالت ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون. التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات .يضمن القانون حق الملكية" 2

تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة .لثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق األجيال القادمةآما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ على ا. المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر
  من الدستور 35المادة " للفئات االجتماعية األقل حظا
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تأخذ في االعتبار المشاآل الخاصة  14المادة   
التي تواجهها المرأة القروية بما في ذلك الولوج 
إلى التكنولوجيات المناسبة والتمتع بظروف 
معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق 

 .باالتصاالت

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 أشكال التمييز ضد المرأةجميع 

لتزم بالقضاء على الفوارق بين ا 11الهدف   
الجنسين المتعلقة بالولوج إلى مختلف الوظائف 

تأنيث الساآنة " والتي تدخل في إطار المؤشر 
النشيطة المشتغلة في فرع النقل والتخزين 

 ."واالتصاالت

 أهداف األلفية للتنمية

 الخارجية التجارة قطاع
اتفاقيات التبادل الحر بين تضم 

 المغرب واالتحاد األوروبي
الواليات المتحدة األمريكية بنودا و

وشروطا ملزمة تنتهي بتعليق هذه 
االتفاقيات في حالة انتهاك الحقوق 

 اإلنسان

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 22المادة  
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  2الفقرة  22المادة 
 3 الفقرة 22المادة 

بالحقوق  العهد الدولي الخاص
 والثقافية المدنية والسياسية

 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على   الفقرة ج 14المادة 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

متصل بالتجارة ) (، ب1هدفال( ،)1(الهدف 
  )بشكل غير مباشر

  )بالتجارة بشكل غير مباشر متصل() 3(الهدف 
 

 أهداف األلفية للتنمية

من أهم أولويات  المساعدة من أجل التجارة
الدول السائرة في طريق النمو وآذا الدول 

 .المانحة

  اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
 

 وزارة السياحة
تنص على أن الدولة  31المادة 

والمؤسسات العمومية والسلطات 
المحلية تعمل على تعبئة آل الوسائل 
 المتاحة لتسهيل حصول المواطنات

المواطنين ،وفقا لشرط تكافئ و
الفرص، على الحق في التكوين 
المهني، العمل والدعم الحكومي بشأن 
البحث عن العمل األبحاث أو التشغيل 

 .مستدامةآذا التنمية الو الذاتي

التي تنص على أن لكل شخص الحق  23المادة 
في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط 

 .عادلة ومرضية للعمل

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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على  التي تنص في فقرتها األولى، :10المادة 
مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق 

  .بشروط التوجيه المهني
تتعلق بالحق في التمتع  ،)الفقرة ب( 11المادة 

بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق نفس 
  .معايير االنتقاء

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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تأخذ في االعتبار المشاآل  )1الفقرة ( 14المادة 
دور الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، وال

 .الهام التي تلعبه هذه المرأة في إعالة أسرتها
تحث على تنظيم  .)2الفقرة ( 14المادة 

تعاونيات تسمح بتكافؤ الفرص من الناحية 
  االقتصادية

تؤآد على ضرورة توفير  .)2الفقرة ( 14المادة 
فرص حصول النساء على االئتمانات والقروض 

عاملة الزراعية وآذا تمكينهن من المساواة في الم
  .بخصوص مشاريع تهيئة المجال القروي

الحد من الفقر المدقع ( 1الهدف اإلنمائي لأللفية 
  )والجوع

تعزيز المساواة بين ( 3الهدف اإلنمائي لأللفية 
  )الجنسين وتمكين المرأة
  )تنمية مستدامة( 7الهدف اإلنمائي لأللفية 

  
 أهداف األلفية للتنمية

 وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
، 17الفصول  :مدونة الشغل

172 ،184 ،238 ،244 ،304 ،
356. 

من الدستور  19،31،35الفصل  
 الجديد

22،23، 20بنود ال    اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
بالحقوق  الدولي الخاصالعهد  3،6،7،8،9،11البنود 

 والثقافية  المدنية والسياسية
 

االتفاقية الدولية بشأن القضاء على  .12،13،14 ،)1الفقرة( 10،11البنود 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 أهداف األلفية للتنمية جميع األهداف
االتفاقية الدولية بشأن القضاء على   10المادة   

  التمييز ضد المرأةجميع أشكال 
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: إلدراج بعد النوع االجتماعيراحات تألهداف مع اقامؤشرات  تصنيفا 3الملحق    

النوع  إدراجإمكانية 
في المؤشر االجتماعي  

نوع 
 المؤشر

المؤشرات المرتبطة بالمهام مؤشرات األهداف  ميزانية
االستثمار/التسيير

الوزارة  القطاع

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة مؤشر 
 نتيجة

تقليص آجال البث في القضايا الجوهرية  
 حسب نوع المحاآم

اآلجال المتوسطة لمعالجة القضايا 
الجوهرية من طرف محاآم االستئناف في 

 .المجال الجنائي

 ميزانية التسيير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة العدل 
 والحريات

 الولوج العادل للحقوق المدنية والسياسية

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة  مؤشر
 نتيجة

تقليص آجال البث في القضايا الجوهرية 
 حسب نوع المحاآم

اآلجال المتوسطة لمعالجة القضايا 
الجوهرية من طرف محاآم االستئناف في 

 المدنيالمجال 
 تصنيف حسب الجهة والمحكمة مؤشر 

 نتيجة
تقليص آجال البث في القضايا الجوهرية 

حسب نوع المحاآم
المتابعات من طرف المحاآم العادية  نسبة

 في المجال الجنائي
 تصنيف حسب الجهة والمحكمة مؤشر 

 نتيجة
تحسين جودة األحكام والتخليق عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد القضايا 

الموضوعة في محاآم االستئناف اإلدارية 
 في المجال المدني

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة مؤشر 
 نتيجة

تحسين جودة األحكام والتخليق عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد القضايا 
الموضوعة في محاآم االستئناف اإلدارية 

 في المجال المدني
 تصنيف حسب الجهة والمحكمة مؤشر 

 نتيجة
تقليص آجال تنفيذ األحكام األحكام المعالجة بالنسبة لعدد القضايا  عدد

الموضوعة في محاآم االستئناف اإلدارية 
 في المجال المدني

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة مؤشر 
 نتيجة

تقليص آجال تنفيذ األحكام عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد القضايا 
الموضوعة في محاآم االستئناف اإلدارية 

 في المجال المدني
إدماج التدبير التوقعي للمهن 

 والكفاءات بوزارة العدل والحريات
مؤشر 
 وسيلة

وضع آلية التدبير التوقعي للمهن 
 والكفاءات بوزارة العدل والحريات

  عدد األدوات
  عدد المسيرين المستعملين لهذه األدوات

عدد األعوان الذين تم تكوينهم
 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 

 وسيلة
تكوين الموظفين عدد الدورات التكوينية المنظمة لفائدة 

الموظفين

 ميزانية التسيير
التضامن و  وزارة

 المرأة و األسرة و
التنمية االجتماعية 

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

تحسين تكوين الموظفين عدد األعوان المكونين

تصنيف حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

التكوين خريجي المعهد الوطني للعمل عدد 
االجتماعي

تصنيف المستفيدين حسب الجنس مع 
تحديد الوسط

مؤشر 
 وسيلة

محاربة الفقر عدد المستفيدين من باقي الهياآل

تصنيف المستفيدين حسب الجنس مع 
 تحديد الوسط

مؤشر 
 وسيلة

محاربة الفقر عدد المستفيدين من مؤسسات الرعاية 
  االجتماعية
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تصنيف حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

 10000تطبيق المبادرة الحكومية لتكوين 
عامل اجتماعي

 عدد الطلبة المسجلين

تصنيف حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

 10000تطبيق المبادرة الحكومية لتكوين 
عامل اجتماعي

 عدد الخريجين

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

استثمار التعاون المساهمة في نفقات 
الوطني

عدد األطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية 
االجتماعية المستفيدين من برامج التخييم

 ميزانية االستثمار

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

المساهمة في نفقات استثمار التعاون 
الوطني

من التربية على المواطنة  عدد المستفيدين
ضمن برامج محو األمية

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

المساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية ودعم الفاعلين في مجال التنمية

عدد المستفيدين من التكوين

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

محاربة الفقر واإلقصاء والتهميش المدرة للدخلعدد المستفيدين من برامج 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس مع 
تحديد الوسط

مؤشر 
 وسيلة

إدماج األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة

عدد المستفيدين من المساعدات التقنية 
  الممنوحة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس مع 
 تحديد الوسط

مؤشر 
 وسيلة

المساهمة في تحسين الصحة الجسدية 
والنفسية لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة

عدد المستفيدين من التكفل باألشخاص 
  بالمعدات الالزمةالمعاقين 

 تحديد الوسط مؤشر 
 وسيلة

محاربة العنف ضد النساء عدد حمالت محاربة العنف ضد النساء

في آل  المئوية للنساء و الرجال نسبةال
  درجة تم حذفها

مؤشر 
 وسيلة

تحسين اإلطار التنظيمي للوظيفة العمومية  عدد الدرجات التي تم حذفها

رميزانية االستثما  
 

وزارة الوظيفة 
العمومية و تحديث 

 اإلدارة

 

تقسيم قاعدة البيانات حسب الجنس والسن 
والدرجة

مؤشر 
 وسيلة

الموارد البشريةوضع آليات لتطوير  معدل الموظفين المشمولين من طرف 
مراجع الوظائف والمهارات

 تقسيم قاعدة البيانات حسب الجنس والسن مؤشر 
 وسيلة

دعم  التكوين األولي والتكوين المستمر 
لتلبية متطلبات وانتظارات اإلدارة 

 العمومية

  عدد المستفيدين من الدورات التكوينية 

 التدريب حسب الجنسعدد أيام  مؤشر 
 وسيلة   دورات التكوين المستمر 

نسبة التنفيذ حسب الحماعات 
  إلخ...والجهات

مؤشر 
 وسيلة

تعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات 
العامة

نسبة تنفيذ خطة عمل الوقاية ومكافحة 
  الفساد اإلداري

مؤشر   معدل الولوج حسب المنطقة والجهة
 وسيلة تحسين الولوج ألى المعلومات عن تحسين 

طريق تكنولوجيا المعلوميات

  نسبة المساطر الممكنة عن طرق األنترنيت

معدل االستخدام حسب الجهة وحسب 
  الجنس

مؤشر 
 وسيلة

نسبة المساطر المغطاة من طرف مراآز 
  لااالتص

التوزيع حسب القطاع،حسب المؤسسة 
  وحسب الجهة

مؤشر 
 وسيلة

مشاريع تحديث القطاعات العام تشجيع

 

  نسبة التمويل السنوي للمشاريع المختارة
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تصنيف حسب الجنس والرتبة واإلدارة 
 ...والجهة

مؤشر 
 نتيجة

تطوير الكفاءات/المركزية  اإلدارة نسبة المستفيدين من التكوين  
 
 
 
 

 ميزانية االستثمار

 
 
 
 
وزارة االقتصاد 

  والمالية

 
 

حسب الجنس والرتبة واإلدارة  تصنيف
 والجهة

مؤشر 
 وسيلة

إعادة التأمين  والتأمين  مراقبة  تجديد 
الحتياط ا  على قطاع واإلشراف 

 االجتماعي

لوسطاء التأمينعدد أيام المراقبة في السنة

المستفيدين من تصنيف حسب جنس 
 األراضي

مؤشر 
 وسيلة

إدارة أراضي الملك الخاص للدولة 
لصالح التطور االقتصادي و  المعبأة 

 االجتماعي

هكتارات العقار العمومي المعبأة عدد 
 االستثمار إلنعاش 

المستفيدين من تصنيف حسب جنس 
 األراضي

مؤشر 
 وسيلة

إدارة أراضي الملك الخاص للدولة 
المعبأة  لصالح التطور االقتصادي و 

 االجتماعي

عدد الهكتارات  األراضي الزراعية 
 المستأجرة في مزاد علني 

يهدف هذا المؤشر لمعرفة تطور عدد 
اإلدارات المدمجة للنوع في برمجة 
ميزانياتها وذلك للوصول لجميع 

  .  اإلدارات في مدة محددة

مؤشر 
  نتيجة

عدد اإلدارات المدمجة للنوع في برمجة  تحسين الحكامة العامة
  )مؤشر مقترح( ميزانياتها 

عدد المستفيدين حسب الجنس والفئة 
العمرية

مؤشر 
 وسيلة

تحسين جودة التكوين برامج التكوين  ن منعدد المستفيدي
والتدريب

 ميزانية التسيير وزارة الشؤون 
 الخارجية والتعاون

 مؤشر تقسيم المؤشر حسب الجنس
 وسيلة

الدفاع عن مصالح المغرب  و  تمثيل
بالخارج

عدد المغاربة النشيطين في المنظمات 
الدولية

عدد المستفيدين حسب الجنس والفئة 
 العمرية

مؤشر 
 وسيلة

تحسين استفادة الشباب المغاربة القاطنين 
بالخارج من تعليم اللغة العربية والثقافة 

األم

 تطور عدد المستفيدين

تحديد الوجود النسائي في آل وحدة 
.تابعة  

 
 

مؤشر  - 
 نشاط
 

عدد الوحدات الرابطة التابعة لكل بنية  -  
  
عدد الدورات التكوينية لكل وحدة تابعة  - 

.أونقطة محورية
عدد اجتماعات التنسيق المنظمة من  - 

طرف البنيات التابعة الشريكة لوزارة 
.االتصال

دعم القدرات المؤسساتية لوزارة االتصال 
والمؤسسات الشريكة لألخذ بعين االعتبار 

 المساواة بين الجنسين  

 ميزانية االستثمار
  االتصالقطاع   

.ال يحتاج إلى تصنيف حسب الجنس  
 
 
 

.يجب تصنيفها حسب الجنس  
 

.يجب تصنيفها حسب الجنس  
 
 

.يجب تصنيفها حسب الجنس  

مؤشر  - 
 نشاط
 
 

مؤشر  - 
 نشاط

 
مؤشر  - 

 نشاط
 

عدد األعمال التحسيسية المنجزة من  - 
طرف الوحدات الرابطة المنتمية إلى 

البنيات الشريكة لصالح أصحاب القرار 
.وموظفي هذه البنيات

عدد المستفيدين من التكوينات  - 
.حول المساواة بين الجنسين التحسيسية

عدد الطالب والطالبات الذين تم  - 
اختيارهم لالستفادة من تكوين حول 

المساواة بين الجنسين
عدد الصحفيين الذين تم اختيارهم  - 

تحسين صورة المرأة في اإلعالم
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مؤشر  - 
 نشاط

 
مؤشر  - 

 نشاط
  

مؤشر  - 
 نتيجة

 
مؤشر  - 

 نتيجة
 

مؤشر  - 
 نتيجة

لالستفادة من تكوين حول المساواة بين 
.الجنسين

عدد المنظمات غير الحكومية التي - 
الجهوية (تعاونت مع وسائل اإلعالم 

إلعداد برامج تعالج قضية ) والمحلية
.المساواة بين الجنسين

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية التي  - 
.تأخذ بعين االعتبار وجهة نظر النساء

تردد بث الحمالت التحسيسية حول  - 
حقوق المرأة من طرف اإلذاعة والتلفزة 

.المغربية
تردد تدخل الهيئة العليا لالتصال السمعي - 

ول التجاوزات المحتملة البصري ح
لوسائل اإلعالم بخصوص احترام صورة 

.   المرأة

  

مؤشر  - 
 نشاط
 

مؤشر  - 
 نجاعة

مؤشر   - 
 نجاعة

مؤشر  - 
 نتيجة

نسبة النساء المستفيدات من التكوين في  - 
.وزارة االتصال والبنيات الشريكة

.تطور عدد النساء الصحفيات - 

تطور عدد النساء المنشطات للبرامج  - 
.السياسية واالقتصادية

عدد النساء اللواتي ولجن مناصب  - 
. المسؤولية  

إنعاش المساواة بين الجنسين في وزارة 
االتصال والمؤسسات اإلعالمية وتحسين 

 ولوج النساء لدوائر القرار

  

مؤشر  - 
 نشاط

 
مؤشر  - 

 نشاط
 

مؤشر  - 
 نشاط

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية  - 
المخصصة إلشكالية العنف ضد النساء 

. والفتيات القاصرات
عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية  - 

المخصصة للتحسيس بحقوق النساء 
. والفتيات

عدد البرامج المخصصة للحلول التي  - 
قدمها برنامج تمكين لفائدة النساء ضحايا 

.العنف
الجهوية التي تبث برامج عدد اإلذاعات  - 

مخصصة لمحاربة العنف ضد النساء 
.والفتيات

 
 
 

تقييم عمل (محاربة العنف ضد النساء 
من  9وزارة االتصال في إطار المادة 

")تمكين"برنامج   
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 تصنيف المستفيدين حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

تحديث اإلدارة  عدد المستفيدين من التكوين و التداريب
بمجال اإلعالميات

 
 

 ميزانية االستثمار
 

 
 
الماءقطاع   

 الولوج العادل للحقوق
 االجتماعية

األخذ بعين االعتبار االحتياجات المتباينة 
للمستفيدين أثناء تصميم و انجاز 

 الدراسات 

مؤشر 
 وسيلة

توسيع و تهيئة الرصيد المائي  معدل انجاز الدراسات الهيدروجيولوجية و 
 الجيوفيزيائية 

ربط هذا المؤشر بمؤشر آخر للنتيجة والذي 
 المائيةسيمكن من قياس نسبة تعبئة الموارد 

من أجل تلبية حاجيات قطاعات الماء 
 .الشروب والصناعة والفالحة

مؤشر 
 وسيلة

توسيع وتهيئة المجال المائي تقدم أشغال الحفر واآلبار للتزود  نسبة
بالماء الصالح للشرب وسد حاجيات قطاعي 

 الصناعة والري باألقاليم الجنوبية

إدماج مقاربة النوع االجتماعي أثناء 
 تصميم و انجاز الدراسات

مؤشر 
 وسيلة

دراسات و بحوث نسبة انجاز دراسات األثر المتعلقة بالبيئة و 
على المستوى االقتصادي و  بالمردودية
االجتماعي

 إضفاء الطابع الجهوي على هذا المؤشر  مؤشر 
 وسيلة

مساهمة لفائدة وآاالت األحواض المائية نسبة مساهمة الدولة في موارد وآاالت 
األحواض المائية

تقسيم المستفيدين حسب الجنس والفئة 
إطار عالي أومتوسط (السوسيومهنية 

...)تقني  أومستخدم  

مؤشر 
 وسيلة

التكوين تكوين الموارد البشرية في التقنيات المتعلقة 
نالمستفيدو –بميدان الماء   

مؤشر   تصنيف حسب الجنس
  إمكانيات

 نسبة انجاز الدراسة حول االستهالك الطاقي  دراسة حول االستهالك الطاقي

 ميزانية االستثمار
   قطاع الطاقة

على القوانين و التشريعات األخذ بعين 
  االجتماعياالعتبار للنوع 

مؤشر 
  إمكانيات

وضع إطار قانوني التشريعي لتحديث 
 وتحرير قطاع الكهرباء

نسبة انجاز اإلطار التشريعي والقانوني 
  لتحديث وتحرير قطاع الكهرباء

أخد بعين االعتبار البعد االجتماعي في 
  الموارد البشريةتكوين 

مؤشر  
  إمكانيات

 
 الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية

المساهمة في مشروع تنمية الموارد البشرية 
ودعم التكنولوجيا النووية مع الوآالة الدولية 

  للطاقة الدرية
أخد بعين االعتبار البعد االجتماعي في 

بخصوص الطاقات وانين وق ات وتشريع
  المتجددة والفعالية الطاقية

مؤشر  
  إنتاج

وضع إطار تشريعي وقانوني بخصوص 
  الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية

مؤشر   
  إمكانيات

  إعادة هيكلة مرآز تنمية الطاقة المتجددة

مؤشر  تحديث االدارة
 وسائل

تحديث اإلدارة  عدد المستفيدين من التكوين لتأهيل 
 الموظفين للقيام بالمهام الجديدة للوزارة 

ميزانية االستثمار
 

 قطاع السكن
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األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي  
 في الدراسات 

مؤشر 
 وسائل

دراسات عامة للسكن عدد الدراسات المنجزة و المتعلقة بالسكن 
 االجتماعي

تصنيف هذا المؤشر حسب رب األسرة 
 إمرأة/ رجل 

مؤشر 
 نتيجة

برامج لمحاربة دور الصفيح المئوية لألسر المتعاقد معها في إطار  النسبة
 برنامج مدن بدون صفيح

تصنيف هذا المؤشر حسب رب األسرة 
 إمرأة/ رجل 

مؤشر 
 نتيجة

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني النسبة المئوية لألسر القاطنة باألحياء التي 
 استفادت من إعادة الهيكلة

تصنيف هذا المؤشر حسب   - 
 إمرأة/ رب األسرة رجل 

مؤشر 
 نتيجة

البرنامج االستعجالي و إعادة االعتبار 
 للنسيج العتيق و عمليات التضامن

عدد األسر المستفيدة من عمليات إعادة 
 اإلسكان

تصنيف المستفيدين من البقع  - 
حسب جنس رب األسرة 

 المستفيدة

مؤشر 
 نتيجة

المتدرجة برنامج مناطق التهيئة  عدد البقع الجاهزة

ربطه بمؤشرات التأثيرات كنسبة تمدرس 
الفتيات، والفتيان، ونسبة وفيات األمهات 

 واألطفال

مؤشر 
 نتيجة

توسيع وتهيئة الممتلكات نسبة ولوج الساآنة القروية

وزارة التجهيز  ميزانية االستثمار
 والنقل

توزيع هذا المؤشر حسب النوع 
 االجتماعي والفئة السوسيواقتصادية

مؤشر 
 وسيلة

عمليات التكوين مبرمجة على مستوى 
 مديرية شؤون الموظفين والتكوين

انجاز عمليات التكوين

 توزيع المؤشر حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

تكوين األطر بجهة الدار البيضاء الكبرى تكوين عدد المتخرجين من أسالك 
 المهندسين

 توزيع المؤشر حسب الجنس مؤشر 
 نتيجة

تكوين األطر بجهة الدار البيضاء الكبرى نسبة إدماج المتخرجين من المدارس 
وزارة التجهيز والنقل في سوق التابعة 
الشغل
      

توزيع المؤشر حسب الجنس مع إدماج 
 المقاربة المجالية

مؤشر 
 وسيلة

دعم المهام نسبة تجهيز األطر بالمعدات المعلوماتية بما 
 في ذلك المصالح الترابية 

تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط  - 
  .اإلقامة

 

مؤشر 
.تحسين صحة األمهات واألطفال -  وسيلة

  صحة الطفل
 %) شهر11(التغطية اللقاحية لألطفال  - 

.على المستوى الوطني
 ميزانية التسيير

 
 وزارة الصحة

 
 
 
 
 

تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط  - 
 .اإلقامة

مؤشر 
.تحسين الصحة المدرسية والجامعية -  وسيلة

  الصحة المدرسية والجامعية
نسبة تغطية الساآنة المدرسية بالزيارة  - 

  .الطبية
نسبة التغطية المدرسية بأنشطة تعزيز - 

  .التربية الصحية
نسبة تغطية الساآنة الجامعية بالزيارة  - 

 
 
 

 ميزانية االستثمار
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  .الطبية
نسبة تغطية الساآنة الجامعية بأنشطة  - 

.تعزيز التربية الصحية

 
 
 
 

تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط  - 
 .اإلقامة

مؤشر 
 وسيلة

محاربة األمراض المتعلقة بسوء  - 
.التغذية

  تغذية
من سنة  نسبة تغطية األطفال أقل - 

  ).الجرعة األولى" (أ"بالفيتامين 
نسبة تغطية األطفال أقل من سنتين  - 

).الجرعة األولى" (د"بالفيتامين 

تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط  - 
 .اإلقامة

مؤشر 
.تحسين صحة األمهات واألطفال -  وسيلة

  صحة الطفل
نسبة تغطية األطفال بالمضاد الحيوي  - 

  .لعالج األمراض التنفسية الحادة
نسبة وفيات حديثي الوالدة على المستوى  - 

.الجهوي

تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط  - 
 .اإلقامة والجهة

مؤشر 
.وقف انتشار المرض -  وسيلة

  محاربة داء المناعة المكتسبة
للفيروس و  عدد األشخاص الحاملين - 

 الذين تلقوا العالج

 جنسيجب جندرته حسب ال مؤشر 
  وسيلة

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود 
سنة 15  

نسبة المدرسين الذين ينجزون وقت - 
 خدمتهم باالبتدائي

معلم اإلجمالي بالتعليم /معدل تلميذ- 
االبتدائي

 
 
 
 
 
 

 ميزانية االستثمار

 
 
 
 
 

وزارة التربية 
 الوطنية

 الجنسيجب جندرته حسب 
مؤشر 
  وسيلة

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود 
سنة 15  

نسبة المدرسين الذين ينجزون وقت - 
 خدمتهم بالتعليم اإلعدادي

معلم اإلجمالي بالتعليم /معدل تلميذ- 
  اإلعدادي

 الجنسيجب جندرته حسب  مؤشر 
  وسيلة

مجال حفز المبادرات واالمتياز في 
الثانوية التأهيلية

نسبة التالميذ األقسام العلمية بالتعليم - 
  الثانوي ألتأهيلي

 يجب جندرتها حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

دعم المهام  عدد األشخاص المستفيدين من التكوين

 يجب جندرتها حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

دعم المهام   تكوين المنشطين

 حسب الجنس تايجب جندر مؤشر 
 وسيلة

برامج الفرصة الثانية عدد حمالت التوعية المنظمة

تنمية التكوين بالتدرج المهني  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 بعين مأخوذ االجتماعي النوع بعد

 عن المنقطعين من عدد أآبر استقطاب- 
الدراسة

   عن المنقطعين من عدد أآبر استقطاب- 
الدراسة

 بالقطاع المهني بالتدرج المتكونين عدد- 
 العام

 بالقطاع المهني بالتدرج المتكونين عدد- 
‐الخاص  المهني بالتدرج المتكونات نسبة- 
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 االعتبار
نتائج مؤشر  

 

 بالتدرج التكوين في التأنيث نسبة تحسين- 
المهني

 بالتدرج التكوين خريجي عدد في الزيادة- 
المهني

 بالتدرج التكوين في التخرج نسبة تحسين- 
 المهني

 بالتدرج التكوين مراآز عدد في الزيادة- 
تالمقاوال داخل المهني

)الخاص+ العام( ‐  بالتدرج التكوين خريجي-
بالتدرج التكوين خريجات نسبة - 
والخاص العام القطاعين في المهني   
 داخل المهني التدرج مراآز إحداث- 

المقاوالت فضاءات ‐
 

 
 ميزانية االستثمار

 
إدارة التكوين 

 المهني

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المقدم من طرف التكوين
  
  
  
 بعين مأخوذ االجتماعي النوع بعد

  االعتبار

نتائج مؤشر  
 
 

في  عدد األماآن المتاحة في الزيادة - 
   التكوين المهني

في التكوين  نسبة التأنيث-  تحسين  
 بالتدرج المهني

ينخريجالعدد  في الزيادة -   
خريجي من بين نسبة التأنيث تحسين     - 

 التكوين المهني
 

 -عدد المتدربين 
 -  المتدربات نسبة

الخريجين عدد-   
  الخريجات نسبة - 

القطاع الخاص التكوين في تنظيم وإنعاش
 

 بعين مأخوذ االجتماعي النوع بعد
 االعتبار

نتائج مؤشر  
 
 

 في المتاحة األماآن عدد في الزيادة
الخاص بالقطاع المهني التكوين
 المهني التكوين في التأنيث نسبة معاينة
الخاص بالقطاع

التكوين المهني الدائم  في عدد المتدربين
 التابع للقطاع الخاص

التكوين المهني الدائم التابع  في التأنيث نسبة
 للقطاع الخاص 

مؤشر   تصنيف المستفيدين حسب الجنس يجب
  الوسيلة

‐ تعليمية للشباب - األنشطة السوسيو 
والطفولة والشؤون النسوية   المستفيدينعدد  - 

 ميزانية االستثمار
 
 
 

 قطاع الشباب

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 
 ومجال اإلقامة

 مؤشر
  الوسيلة

‐ تعليمية للشباب - األنشطة السوسيو 
والطفولة والشؤون النسوية

  أيام إطعام الشباب في المخيمات عدد- 

 يجب تصنيفها حسب الجهة مؤشر 
 وسيلة

"العطل والترفيه"برنامج   عدد المخيمات الدائمة-  

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 
 ومجال اإلقامة

مؤشر 
 وسيلة

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات 
 الشباب واألطفال وتعزيز دور المرأة

المستفيدين من المساعدة والدعم  عدد
المقدمين لجمعيات ومؤسسات الشباب 

 واألطفال وتعزيز دور المرأة

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 
 ومجال اإلقامة

 
مؤشر 
 وسيلة

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات 
 الشباب واألطفال وتعزيز دور المرأة

المرتبط عدد المستفيدين من التبادل الدولي 
 بأنشطة الشباب الوطني
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يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس 
  ومجال اإلقامة

  
  

 

مؤشر 
 وسيلة
 

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات 
 الشباب واألطفال وتعزيز دور المرأة

عدد المستفيدين من التبادل الدولي المرتبط 
  بأنشطة الشباب األجانب

  
  
  
  
  
  
 

 الجنستصنيف المستفيد حسب 
مؤشر 
 وسيلة مساندة األعمال االجتماعية  المستفيدون من قروض السكن

 
 
 
 

 ميزانية التسيير
 

 
 

 قطاع التشغيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االس
ت

فادة
ال 

صادية
ص االقت

عادلة من الفر
 

 تصنيف المستفيد حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة مساندة األعمال االجتماعية  المستفيدون من القروض االجتماعية

 المنخرط حسب الجنستصنيف 
مؤشر 
 وسيلة مساندة األعمال االجتماعية مساعدة طبية لموظفي ون في المنخرط

 الوزارة

 تصنيف المستفيد حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 المساهمة في نفقات التسيير للوآالة
الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات

) وتقييماتمواآبة ورشات عمل (الخدمات
الوطنية إلنعاش الشغل  الوآالة أنجزتها التي

والكفاءات
مؤشر   تصنيف المستفيد حسب الجنس -

 وسيلة
- تجهيز المصالح المرآزية    تكوين األعوان  -

 ميزانية االستثمار
 
 
 
 
 
 
 

مؤشر  تصنيف حسب الجنس
 وسيلة

القطاعتجهيز   العاملةلليد تخطيطلانظام  إنشاء دراسة -
 المهاراتوالتوظيف و

مؤشر  حسب الجنس تصنيف
 وسيلة

المرصد الوطني للشغل    
 الحد األدنى لألجورحول دراسة 

مؤشر  تصنيف المستفيد حسب الجنس
 وسيلة

إنعاش الشغل   
إدماج حاملي الشواهد الشباب عبر برنامج 

إدماج
مؤشر  تصنيف المستفيد حسب الجنس

 وسيلة
إنعاش الشغل  تكوين منجز عن طريق برنامج تأهيل

مؤشر  حسب الجنسرجال األعمال تصنيف 
 وسيلة

إنعاش الشغل إنشاء المقاوالت الجد الصغرى من خالل 
 برنامج مقاولتي

مؤشر  تصنيف المستفيد حسب الجنس
 وسيلة

في التشغيل   حمالت تحسيسية حول   
النظافة والسالمة

محاضرات لفائدة األطر والمقاوالت  تنظيم
 .والنقابات في مجال النظافة واألمن

مؤشر  تصنيف المستفيد حسب الجنس
 وسيلة

حمالت للوقاية من حوادث الشغل 
واألمراض المهنية

  
تنظيم محاضرات لفائدة األطر، المقاوالت 
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 .والنقابات في مجال الحماية االجتماعية

 حسب الجنس عدد المستفيدين
مؤشر 
 وسيلة

 التكوين المستمر  عدد المستفيدين من التكوين المستمر

الفالحة قطاع ميزانية االستثمار  

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 الدعم لغرف الفالحة و التنظيم

عدد المستفيدين من دورات التكوين 
 واإلعالم 

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

المستفيدين من رحالت للدراسة في  عدد
 الخارج

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد أبناء الفالحين المستفيدين من دورات 
 التكوين

 عدد الفالحين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 تطوير وضع العالمات عدد الفالحين المؤطرين إلعداد دفتر 
 التحمالت

 حسب الجنس عدد المستفيدين
مؤشر 
 وسيلة

 تطوير ااسالسل الحيوانية عدد المستفيدين من مباريات و مكافآت 
 للنهوض باإلنتاج الحيواني 

 عدد المنتجين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 تطوير المنتجات المحلية

عدد المنتجين المؤطرين  للتنشيط و 
 النهوض بالمنتجات المحلية

 حسب الجنس عدد المشارآين
مؤشر 
 وسيلة

عدد المشارآين في معارض المنتجات 
 المحلية 

 عدد المنتجين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المنتجين المستفيدين من الدعم، 
 المرافقة و التأطير

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 الفالحة التضامنية

لتثمين تربية  عدد المنتجين المؤطرين
 الجمال

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المنتجين المؤطرين لتنمية و تثمين 
 انتاج الحليب

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المستفيدين من حمالت توزيع خاليا 
 حديثة لتنمية تربية النحل

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المنتجين المؤطرين لتنمية تربية 
 األغنام

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المنتجين المؤطرين لتنمية تربية 
 تحسين الرعيعن طريق   sاألغنام 

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

لتنمية إنتاج اللحوم  عدد المنتجين المؤطرين
 الحمراء
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 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المستفيدين من وحدات اعداد التصبير 
 لتثمين آمأ الصحراء

 عدد المسؤولين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد مسؤولي وحدات تحويل إنتاج زيت 
 أرآان

 عدد المشارآين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

المشارآين في معارض إنتاج زيت عدد 
 أرآان

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المستفيدين من حمالت توزيع الدجاج 
 البلدي 

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المنتجين المؤطرين لتثمين المنتجات 
 المحلية

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المستفيدين من وحدات تحويل الفلفل 
 الحار

 عدد المربين المؤطرين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

عدد المربين المؤطرين لتنمية فصيلة البقر 
 الشقراء ألولماس زعير

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 عدد المستفيدين من وحدات تصبير الكبر

 حسب الجنس عدد المربين المؤطرين
مؤشر 
 وسيلة

عدد الفالحين المؤطرين لتربية األغنام عبر 
 تأطير الماشية

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 تطوير الألعمال الفالحية عدد المستفيدين من وحدات طحن إنتاج 
 الزيتون

 نسبة النجاح حسب الجنس
مؤشر 
 نتيجة

الفالحيالتكوين المهني و التعليم التقني   

 تحسين نسبة نجاح متدربي التكوين المهني

 معدل اإلدماج حسب الجنس
مؤشر 
 نتيجة

تحسين معدل اإلدماج متخرجي التكوين 
 المهني

 معدل اإلدماج حسب الجنس
مؤشر 
 نتيجة

 تحسين معدل اإلدماج

 عدد األشخاص المكونين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

المختصين و العمال عدد التقنيين و التقنيين 
 المؤهلين المكونين

 نسبة النجاح حسب الجنس
مؤشر 
 نتيجة

تحسين نسبة نجاح تالميذ باآالوريا 
 الثانويات الفالحية

 عدد الطلبة حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي 
 الغابوي
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 المتخرجين حسب الجنسعدد 
مؤشر 
 وسيلة

 عدد متخرجي التعليم العالي الغابوي

 عدد المستفيدين حسب الجنس
مؤشر 
 وسيلة

 تكثيف األبحاث الزراعية عدد المستفيدين من الجائزة الكبرى للحسن 
 الثاني لألبحاث و اإلختراع

نسبة الساآنة النسوية  المستفيدة من 
 إنجازات هذا المخطط  مؤشر

 وسيلة

مشروع التنمية القروية في األطلس 
 المتوسط

عدد الدواوير المستفيدة من مخططات 
  التنمية 

  
 

عدد المستفيدين من العناية الطبية حسب 
 الجنس

مؤشر 
 وسيلة

بناء وتجهيز مندوبية الصيد البحري ووحدات رعاية الوحدات الطبية  إنشاء
 للصيد البحري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميزانية االستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة الصيد 
 البحري

يستحسن األخذ بعين االعتبار الحاجيات 
 المختلفة للساآنة المستهدفة

مؤشر 
 وسيلة

عدد نقط التفريغ المهيأة المراد إنجازها  بناء نقط التفريغ المهيأة

يستحسن األخذ بعين االعتبار الحاجيات 
المختلفة للساآنة المستهدفة عند تحديد 

تربية األسماك ضيعات  

مؤشر 
 وسيلة

دراسات حول قطاع الصيد البحري تحديد ضيعات تربية األحياء المائية

هةحسب الج المستفيدينيمكن تصنيف    مؤشر 
 وسيلة

تشجيع الصيد الساحلي معدل تحويل الدعم لفائدة برنامج إبحار 
 للمكتب الوطني للصيد

تحسين دخل البحارة الصيادين  معدل
 بقرى الصيادين

مؤشر 
 وسيلة

قرى الصيدو تجهيز بناء  معدل انجاز عدد قرى الصيد

حسب الجنس المستفيدينيمكن تصنيف    مؤشر 
 وسيلة

تشجيع مهنيو القطاع عادة تأهيل األطرإلاأليام التكوينية 

 يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب الجنس مؤشر 
 وسيلة

رةمحاربة األمية لفائدة البحاوسائل دعم   

معدل انجاز دورة الدعم الخاص بمحاربة 
 األمية لفائدة البحارة

حسب الجنسمحو األمية  معدل تحسين   مؤشر 
 وسيلة

تقييم التكوينمعدل انجاز الدراسة حول 

معدل تقليص الحوادث المميتة في عرض 
 البحر

مؤشر 
 وسيلة

البحرينقاذ اإل الزوارق المقتنية لتعزيز وسائل إنقاذ عدد 
 األرواح

إدماج بعد النوع االجتماعي على مستوى 
 الدراسة

مؤشر 
 وسيلة دراسات عامة لمديرية الصناعة التحويلية 

 للصيد البحري

تنويع منتجات معدل انجاز الدراسة حول 
 الصيد

مؤشر 
 وسيلة

تكوين برنامج معدل انجاز الدراسة حول 
لتشجيع الجودة و الالستهالكوطني   

مؤشر  حسب الجنس المستفيدين تصنيف
 وسيلة

التنمية المهنية للنساء والولوج إلى - 
   المستفيدين من برامج التكوينعدد  مناصب المسؤولية

 
 
 الصناعة قطاع
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مؤشر  حسب الجنس المستفيدين تصنيف
 وسيلة

تجهيزات المناطق إعادة تأهيل وتقوية 
 معدل منح القطع األرضية  الصناعية حسب الجهة

االستثمار ميزانية والتجارة 

مؤشر  حسب الجنس المستفيدين تصنيف
 فعالية

إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق 
 درجة رضى الفاعلين الصناعيين الصناعية حسب الجهة

المناطق إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات  مؤشر  أثر حسب الجنس المستفيدين تصنيف
  عدد مناصب الشغل التي تم خلقها الصناعية حسب الجهة

مؤشر  حسب الجنسأصحاب الشرآات  تصنيف
 وسيلة

ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة 
)الخدمات  عدد الشرآات المتواجدة بكازاشور 

ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة  مؤشر  أثر حسب الجنسالعاملين  تصنيف
)الخدمات  

عدد مناصب الشغل التي تم تم إحداثها 
 بكازاشور

مؤشر  حسب الجنسأصحاب الشرآات  تصنيف
 وسيلة

ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة 
)الخدمات   عدد الشرآات الموجودة في تكنوبوليس 

ترحيل (الجديدة التنمية التطوعية للخدمات  مؤشر أثر حسب الجنسالعاملين  تصنيف
)الخدمات  

عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في 
 تكنوبوليس

مؤشر  حسب الجنسأصحاب الشرآات  تصنيف
 وسيلة

 تحسين مناخ األعمال

المقاوالت التجارية التي تمت مواآبة 
 جهودها للتحديث

مؤشر   حسب الجنسأصحاب الشرآات  تصنيف
 وسيلة

تمت  لتيا الرائدة الوطنية المقاوالت
 للتطويرجهودها في إطار ا مواآبته

  

مؤشر  حسب الجنس المستفيدين تصنيف
 وسيلة

 حماية المستهلك

عدد المشارآين في البرامج الموجهة 
 لجمعيات حماية المستهلكين

مؤشر  حسب الجنس المستفيدين تصنيف
 وسيلة

المستفيدين من التوعية التي أجرتها جمعيات 
 حماية المستهلك

 حسب الجنس المستفيدين تصنيف
رامؤشر أث  

التحديث والتطوير  المبادرة و  دعم
 التكنولوجي

  )انطالق(دعم الشرآات الناشئة الجديدة 

 حسب الجنس المستفيدين تصنيف
رامؤشر أث   )تطوير(دعم الشرآات المبتدئة المبتكرة  

  حسب الجنس المستفيدين تصنيف
رامؤشر أث  

  عالمات للتجمعات الجديدةدعم و تقديم 
)clusters(  

 حسب الجنس المستفيدين تصنيف
رامؤشر أث مشاريع البحث والتطوير الجديدة الممولة  

  في مجال التكنولوجيات المتقدمة
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 حسب الجنس المستفيدين تصنيف
رامؤشر أث التحديث والتطوير  المبادرة و  دعم 

 التكنولوجي
التي تمت مواآبة عدد المقاوالت التجارية 

 جهودها للتحديث

رامؤشر أث  حسب الجنس المستفيدين تصنيف التدابير المتخذة لمواآبة جهود خلق  دعم التحديث والتطوير التكنولوجي 
المقاوالت التجارية التي تمت مواآبة 

 جهودها للتحديث
إدماج بعد النوع االجتماعي والمجالي 

 )حضري/ قروي(
مؤشر 
 وسيلة

حول تعميم تكنولوجيا المعلومات دراسة الدراسات المنجزة لتطوير استخدام تقنيات 
  المعلومات  

 
 
 
 
 
 

 ميزانية االستثمار

 
 
  
 
 

التكنولوجيات  قطاع
  الحديثة

تحديد الوسط الذي أنجزت فيه  - 
  .الخدمات

مقاوالت، (تحديد الساآنة المستهدفة  - 
  ...)أسر

مؤشر 
  وسيلة

اإلدارة اإللكترونية  تطوير عدد خدمات المعامالت عبر اإلنترنت 
 )برنامج اإلدارة اإللكترونية(

مؤشر   إدماج البعد الجهوي
  وسيلة

تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت

عدد القطاعات المدعومة من أجل إنشاء 
البرنامج (مراآز الخدمات عبر اإلنترنت 

القطاعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
  )  واالتصاالت

تحديد الوسط الذي تم فيه تطوير 
  ).حضري/ قروي(تكنولوجيا المعلومات 

 

مؤشر 
 وسيلة

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  دراسة النطاق العريض  معدل إنجاز
 ) برنامج البنية التحتية(

تحديد الوسط مؤشر 
 وسيلة

تطوير الحكامة معدل إنجاز برنامج الحكامة

عدد النساء المستفيدات مؤشر 
 وسيلة

تطوير قدرات الموارد البشرية عدد المستفيدين لثالث سنوات من التكوين

التجارة  قطاع 
 الخارجية

 

النساء صاحبات مشاريع  فينبغي استهدا
 التصدير

مؤشر 
 وسيلة

إنعاش الصادرات  2015-2010تنفيذ برنامج العقد 

النساء صاحبات  فينبغي استهدا
 المشاريع للتصدير في قطاع الخدمات

مؤشر 
 وسيلة

إنعاش الصادرات دراسة إستراتيجية لتطوير قطاع  الخدمات 
 الدولي على الصعيد

عدد النساء المشاركات مؤشر 
 وسيلة

إنعاش الصادرات القافلة الوطنية للتصدير

القوانين في ينبغي دمج مقاربة النوع 
المنظمة من اجل تشجيع الصادرات من 

مثل الحرف (التي تنتجها النساء  السلع
اليدوية، المنتجات الزراعية، والمنتجات 

 ...)المحلية

مؤشر 
 وسيلة

 
 إنعاش الصادرات

  
 13-89حول مراجعة قانون  دراسة

 تطبيقو المتعلق بالتجارة الخارجية 
  نصوصها

  
 

 عدد المستفيدات حسب النوع مؤشر 
 وسيلة

إنعاش الصادرات  تصديرال دعم
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الشركات الجديدة المستهدفة  اتعدد مدير   عقد تنمية التصدير    الجديدة و الناشئة المؤهلةشركات ال عدد
 تصديرال في

  المستفيدات حسب النوععدد 
  
 

مؤشر 
  وسيلة
 

وبناء القدرات في للتجارة  تكوينبرنامج لل
 الدولية

 
 

عدد األشخاص من اجل التكوين

  عدد المستفيدات حسب النوع
  
  
  
  
 

مؤشر 
  وسيلة
 

برنامج  منح الشهادة للمنتجين في إطار
المنتجين يومتوسطدعم شهادة صغار   

  عدد المنتجين
 

اإلعتبار بعد النوع اإلجتماعي األخذ بعين 
  و بعد الجهة في مضمون االستبيانات

مِؤشر 
  وسيلة

اإلحصائيات وآلثر االقتصادي ادراسات  المنجزة لتتبع  استطالعات الرأي   عدد 
  الطلب السياحي

 
 

 ميزانية االستثمار

 
 
 

 وزارة السياحة
 

أدوات في  النوع اإلجتماعي  ادماج بعد 
  مؤشرات الرصد خاصة في الرصد

مِؤشر 
  وسيلة

تنمية السياحة المستدامة أدوات (نسبة انجاز وضع ادوات الرصد 
  )أخذ القرار، مؤشرات الرصد

نظام المواآبة يجب أن يأخذ في االعتبار 
الفاعلين في قطاع السياحة   آل خصائص

 الكبرى، المتوسطة  الوحدات(
  )الخ ... القروية والصغرى،

مِؤشر 
 وسيلة

السياحة المستدامة تنمية نسبة إنجاز تصميم نظام مواآبة الفاعلين 
في قطاع السياحة من أجل تطبيق مبادئ 

  التنمية المستدامة 

مِؤشر   تصنيف المؤشر حسب الجهات
 وسيلة

تنمية السياحة المستدامة عدد الفنادق التي تمت مواآبتها إلنجاز دليل 
  بالمجال الفندقي يتعلق بحسن التدبير البيئي

مِؤشر   الجنس تصنيف المؤشر حسب
 وسيلة

دعم المهن  عدد المستفيدين من دورات التكوين 
  المستمر

تصنيف المؤشر حسب الجهات وحسب 
  برنامج التكوين وحسب الجنس

ِمؤشر 
  وسيلة

دعم وتأطير المهن واألنشطة السياحية   عدد المرشدين السياحيين المكونين

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

تحديث اإلدارة  معدل األطر المجهزة - 

 
 

 ميزانية االستثمار
 
 

 
وزارة الصناعة 

 التقليدية
 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

التكوين المستمر  المستفيدين من التكوين المستمر - 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

المشارآة في إحداث وتهيئة فضاء - 
 لصناعة التقليدية

 

 الدآاآين والورشات المحدثة - 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

عدد القطع األرضية المهيأة أوالمبنية  - 
 ) مناطق أنشطة الصناعة التقليدية(
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حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

عدد ورشات مجمعات الصناعة  - 
 التقليدية الموضوعة إلعادة  التأهيل 

تصنيف أرباب المقاوالت حسب  - 
 الجنس

مؤشر 
 وسيلة

 دعم إنتاج الصناعة التقليدية - 

 

عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة  - 
 المشخصة قبليا 

تصنيف أرباب المقاوالت حسب  - 
 الجنس

مؤشر 
 وسيلة

عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة  - 
  التي استفادت من الخبرات

 
حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 

 والجهة والوسط
مؤشر 
 وسيلة

التشكيالت الفنية التي تم إطالقها  - 
 للصناع التقليديين األفراد

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

التشكيالت الفنية التي تم استكمالها  - 
 للصناع التقليديين األفراد

 
حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 

 والجهة والوسط
مؤشر 
 وسيلة

 عدد عمليات اقتناء التجهيزات المنجزة - 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة  عدد الصناع التقليديين المجهزين - 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

 
 

 التكوين المهني - 

 عدد المسجلين - 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

مؤشر 
 وسيلة

 عدد الخريجين - 

حسب الجنس  المستفيدين تصنيف - 
 والجهة والوسط

  
 

مؤشر 
 وسيلة

 عدد المقاعد  التكوينية اإلضافية - 

التعاونيات حسب القطاع تصنيف  - 
 والوسط والجهات

مؤشر 
 وسيلة

 
التحسيس حول وضع قانون تنظيمي  - 

 للقطاع التعاوني

تحسيس التعاونيات حول اإلطار  - 
 القانوني الجديد

 ميزانية االستثمار
 
 
 

 
 الشؤون وزارة
: والحكامة العامة
 االقتصاد قطاع

 االجتماعي

تصنيف التعاونيات حسب القطاع  - 
 والجهاتوالوسط 

مؤشر 
 وسيلة

 تحسيس التعاونيات حول الوساطة - 

تصنيف المشارآين في المعرض  - 
 حسب الجنس

مؤشر 
 وسيلة

  وضع استراتيجية االتصال - 
 

  تنظيم معارض االقتصاد االجتماعي - 
 

األخد بعين االعتبار النوع  - 
التنمية االجتماعي عند وضع برامج 

  الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني
 

مؤشر 
 وسيلة

وضع مخططات التنمية الجهوية  - 
 لالقتصاد االجتماعي والتضامني

برامج التنمية الجهوية لالقتصاد  - 
  االجتماعي والتضامني التي تم إطالقها
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إدخال مؤشر حول استهداف النساء  - 
والجهات في إطار مخططات التنمية 

 الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني

مؤشر 
 وسيلة

مخططات التنمية الجهوية  تفعيل - 
 لالقتصاد االجتماعي والتضامني

 البرامج التعاقدية الموقعة - 

تصنيف التعاونيات والمشارآين  - 
 حسب القطاع والوسط والجهة

مؤشر 
 وسيلة

 تنظيم األسواق المتجولة -  تطوير أسواق منتجات القطاع - 

تصنيف التعاونيات حسب القطاع  - 
  والوسط والجهة

مؤشر 
 نتيجة

التعاونيات المستفيدة من الدعم لولوج  - 
 األسواق المتجولة في المتوسط
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تإحصائيا:  4 ملحق  
 

 

 

1- الديمغرافيا 
20052006200720082009201020112012

1.13017230506308413117731514318513218732522- الساكنة (باأللف) (1)
1521015403155951578615975161671635316539إناث
1496215103152461539115539156841583415983ذكور

50,450,550,650,650,750,850,850,9معدل األنوثة  (%)
19952004200620072008200920102011

1.2- الخصوبة
3,312,502,372,332,32,232,192,59معدل الخصوبة (2)
2,172,102,032,0122,001,802,15الوسط الحضري 
4,503,103,102,772,700,002,703,20الوسط القروي  

04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/12
1.3- الوالدات

20,22019,819,519,218,818,718,5المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)
17,917,817,817,717,616,216,416,3الوسط الحضري 
23,122,822,321,921,422,821,921,6الوسط القروي  

19601971198219942004200720102011
1.4- الزوا ج

نسبة اإلناث العازبا ت من فئة 15- 29  سنة  (%)
1541,970,281,587,288,9- 19 سنة        

206,120,440,455,961,3- 24 سنة
252,36,017,035,140,7- 29 سنة

 نسبة الذكورالعزاب من فئة 15- 29  سنة (%)
1595,096,997,998,999,2- 19 سنة
2058,471,380,589,092,1- 24 سنة
2521,930,644,863,568,7- 29 سنة

1.5- السن المتوسط للزوا ج األول
الوسط الحضري والوسط القروي

24,025,027,230,031,231,831,431,2ذكور
17,519,322,325,826,327,226,626,3إناث

الوسط الحضري
24,426,028,531,232,232,932,532,5ذكور
17,520,923,826,927,127,927,427,2إناث

الوسط القروي 
23,824,225,628,329,530,230,029,5ذكور
17,224,220,824,225,526,325,625,3إناث

20042005200620072008200920102011
 أرباب األسرحسب الجنس (%) (2)

16,116,316,518,716,917,017,217,5إناث
18,618,718,820,419,019,119,319,4الوسط الحضري 
12,312,612,816,013,213,413,713,9الوسط القروي  

83,983,783,581,383,183,082,882,5ذكور
81,481,381,279,681,080,980,780,6الوسط الحضري 
87,787,487,284,086,886,686,386,1الوسط القروي  

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط

(1)  إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة 2006
(2)(المصدر : المؤشرات اإلجتماعية بالسبة ل 2007 و 2008
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2- التربية و التكوين  
04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/12

(4-5 سنوات) (%) 58,159,760,257,763,859,464,564,5المعدل الخام للتمدرس في لتعليم األولي 
45,848,850,248,955,151,254,154,1إناث
20,322,924,423,126,925,124,224,2ذكور 

87,989,090,791,491,694,997,597,9نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية   6-11 سنة (%)
93,493,794,393,992,196,2100,0100,5ذكور - حضري 
92,792,693,693,091,495,198,798,9إناث- حضري 
87,789,692,493,694,696,197,196,9ذكور - قروي  
77,880,082,485,088,391,893,694,8إناث- قروي  

(%) 12-14 سنة 68,268,169,671,370,275,479,183,7نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية
89,990,992,994,289,495,999,7103,1ذكور - حضري 
83,986,188,489,785,591,595,098,5إناث- حضري 
58,856,757,459,361,065,068,273,3ذكور - قروي  
39,337,337,939,942,746,149,655,3إناث- قروي  

45,046,047,448,149,950,452,855,4نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية   15-17 سنة (%)
74,976,076,776,778,579,483,386,5ذكور - حضري 
66,267,669,371,273,575,377,780,1إناث- حضري 
23,825,126,626,928,427,629,231,6ذكور - قروي  
11,311,913,113,614,914,114,916,3إناث- قروي  

04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/12
691705703669722674740683عدد تالميذ التعليم األولي  (باأللف)

267282287267306284302290إناث
422421415403378390438392ذكور 

52545261533653175311537854585506عدد تالميذ التعليم األساسي (باأللف)
24152418245724552458249825392565إناث
28392843287928622853288029192941ذكور 

633657681714785862922961عدد تالميذ التعليم الثانوي (باأللف)
298312328347386424448460إناث
335345354367399437474500ذكور 

290301273291314307351418التعليم العالي (باأللف)
133139127139137145201إناث
160166145152177162217ذكور 

106120136151175188202التكوين المهني (القطاع العام) (باأللف) (1)
36444451616671إناث
70769199114121131ذكور 

19821994199820042007200820092010
65,054,948,344,141,340,539,730,0معدل األمية 10 سنوات فما فوق ( %) (2)

63,051,041,032,129,428,628,123,5ذكور 
39,030,025,019,018,618,4الوسط الحضري 
76,068,061,043,542,341,6الوسط القروي   

87,078,067,055,852,751,950,838,0إناث
68,057,049,038,538,437,9الوسط الحضري 
98,095,089,072,270,769,058,0الوسط القروي   

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي

(1) المصدر : وزارة التشغيل والتكوين المهني
(2) المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنوات 1971، 1982، 1994، البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998/1999 

المؤشرات اإلجتماعية بالسبة ل 2007 و 2008 و التقرير الوطني حول أهداف األلفية للتنمية 2009
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3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة (15 سنة فما فوق) 
20042005200620072008200920102011

29622985298330303032299930713080عدد السكان النشيطين إناث ( باآللف)
12371249123112891302128913031311الوسط الحضري
17251735175217411730171017681769الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن (%)
على المستوى الوطني

1524,823,222,922,021,619,819,118,4- 24 سنة
2548,649,448,348,949,449,550,151,0- 44 سنة
4517,018,019,620,421,222,923,323,5 - 59 سنة

على المستوى الحضري 
1522,121,120,020,319,617,417,115,5- 24 سنة
2561,762,060,360,060,259,959,961,2- 44 سنة
4513,914,417,717,818,320,821,221,6 - 59 سنة

على المستوى القروي
1526,624,524,923,123,021,520,520,5- 24 سنة
2539,740,940,441,141,642,043,043,6- 44 سنة
4519,020,320,922,323,324,424,824,8 - 59 سنة

28,327,927,227,126,625,825,925,5معدل النشاط إناث ( بـ %) 
20,820,119,319,619,318,618,418,1الوسط الحضري
38,838,638,437,737,036,136,936,6الوسط القروي 

27862783281628392818278528372818عدد السكان النشيطين المشتغلين إناث ( باآللف)
94494597910241040103710461035الوسط الحضري
18421838183718151777174917911784الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني
23,622,121,720,520,018,217,716,9سنة 24 -15
46,947,447,047,648,348,448,849,6سنة 44 -25
18,719,921,322,323,024,825,225,6سنة 59 - 45

على المستوى الحضري 
18,217,816,316,515,713,513,911,6سنة 24 -15
61,260,559,659,459,959,358,660,0سنة 44 -25
17,618,421,521,722,124,925,326,4سنة 59 - 45

على المستوى القروي
26,424,324,622,822,521,119,920,0سنة 24 -15
39,640,740,341,041,541,943,143,5سنة 44 -25
19,220,621,222,623,624,825,125,2سنة 59 - 45

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة     (15 سنة فما فوق )(تابع  ) 
20042005200620072008200920102011

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين إناث حسب قطاعات 
اإلنتاج (%)

6,26,06,06,86,45,55,75,8الفالحة والغابات والصيد البحري   
34,834,931,230,530,928,830,027,5الصناعة

0,50,60,60,60,50,80,70,7البناء واألشغال العمومية  
9,59,69,59,59,810,19,69,6التجارة بالجملة وبالتقسيط 

2,32,92,62,82,93,13,23,1النـــقل والتخزين والمواصالت  
38,037,740,940,641,143,242,744,7الخدمات

8,68,18,98,98,08,37,98,3اإلدارة العمومية 
0,10,20,20,30,40,20,20,2أنشطة غير مصنفة

باآللف) 328337288298297284293315عدد السكان النشيطين العاطلين إناث(
303311257268265255258277الوسط الحضري 
2525313032293637الوسط القروي   

28,328,127,127,327,527,628,330,6معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين
30,531,029,830,330,831,331,334,0الوسط الحضري 
14,813,315,614,314,713,416,717,7الوسط القروي   

11,111,39,79,89,89,59,610,2معدل البطالة إناث حسب وسط اإلقامة (%)
24,524,920,920,820,319,819,821,2الوسط الحضري 
1,41,51,81,71,81,72,02,1الوسط القروي   

معدل البطالة الحضري إناث حسب فئات السن (%) 
1537,636,435,335,936,137,734,841,0- 24 سنة
2525,026,621,721,420,720,621,522,8- 44 سنة
454,13,93,83,23,93,94,23,6 - 59 سنة

معدل البطالة القروي إناث حسب فئات السن   (%) 
152,32,42,93,03,83,65,04,6- 24 سنة
251,61,82,11,91,91,81,82,2- 44 سنة
450,30,20,50,50,40,20,60,6 - 59 سنة

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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4-الصحة 
20042005200620072008200920102011

71,772,072,272,572,672,873,173,3أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)
73,073,273,573,773,974,274,474,7إناث
70,670,871,071,271,471,671,872,0ذكور 

1995199720032011
50,358,463,067,4نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (1)

64,265,865,568,9الوسط الحضري 
39,251,759,765,5الوسط القروي   

1998200420102011
332,0227,0112,0معدل الوفيات لألمهات (100000  والدة حية)

284,0187,073,0الوسط الحضري 
362,0267,0148,0الوسط القروي   

نسبة األمهات الالئي  خضعن لفحص طبي علي األقل  قبل الوالدة (%) 
33,067,880,2الوسط الحضري والوسط القروي     

61,084,994,0الوسط الحضري 
18,047,968,3الوسط القروي   

نسبة الوالدات تحت  إشراف جهاز طبي موهل   (%)
31,062,674,173,6الوسط الحضري والوسط القروي     

64,085,393,092,1الوسط الحضري 
14,039,556,755,0الوسط القروي   

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) وزارة الصحة 

(*) البحث الوطني حول الديمغرافيا 2010-2009




