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  عامــة مـقـدمـــة
تم تحقيقه في مجال إدراج بعد النوع  برهنت تجربة المغرب في مجال ميزانية النوع االجتماعي أن ما  

لعمومية قد استفاد بشكل آبير من تطورات المسلسل الديمقراطي الذي االجتماعي في بلورة وتهيئ السياسات ا
إذ البد من االعتراف بأن أحد المراجع المؤسسة لميزانية النوع االجتماعي تتمثل في . يعيشه المغرب

وقد آانت هذه التجربة بدورها . 1998التطورات الدستورية التي طبعت تجربة االنتقال الديمقراطي منذ سنة 
 .باجتهيفي د اعتماد المفهوم الكوني لحقوق اإلنسانالذي تميز ب 1996ة على دستور مرتكز

المبادئ المتعلقة  ماجوعالوة على ذلك، تساهم تجربة ميزانية النوع االجتماعي بشكل قوي في إد  
 جالم فيما يخص وأالمؤسساتي  وأدوليا سواء على المستوى القانوني  عليها متعارفبحقوق اإلنسان آما هي 

 .الحكامة
فعلى مستوى إصالح الميزانية، شكلت مبادئ اإلنصاف والمساواة المرتبطة بأهداف النجاعة   

ويمثل هذا البعد . بعد النوع االجتماعي في إطار اإلصالح الشامل للميزانيةدماج والفعالية موجهات أساسية إل
مع اعتبار اختالف  ة على الساآنة المستهدفةأداة مهمة لتقييم السياسات العمومية على ضوء التأثيرات المنتظر

  .حاجياتها
آما استفادت مبادرة النوع االجتماعي من المناخ السياسي المالئم لدينامية اإلصالحات، والذي عزز   

المكتسبات الديمقراطية وساهم في تحسين نجاعة وشفافية السياسات العمومية التي أصبحت تولي اهتماما 
  .اف والمساواةمتزايدا لمسألة اإلنص

وتدل التقارير السبعة لميزانية النوع االجتماعي التي صاحبت قوانين المالية األخيرة على التقدم   
يتعلق األول بالتأثير على : الحاصل في تبني هذا الموضوع على مستوى المالية العمومية وذلك في بعدين

لنجاعة وتقييم هذه السياسات على ضوء مقاربة بلورة السياسات العمومية ويرتبط الثاني بأهداف الفعالية وا
  .النوع االجتماعي

وتشكل الترسانة القانونية والمؤسساتية التي جاء بها الدستور الجديد قاعدة صلبة لترسيخ حكامة   
آما أن الدستور المالي الجديد، الذي يوجد في طور المصادقة، سيمكن . جديدة ودائمة للمالية العمومية

مل بقانون تنظيمي جديد للمالية يرتكز على التدبير المبني على النتائج، وعلى النجاعة المغرب من الع
وسيساهم هذا . المدعمة بمبادئ شمولية االعتمادات في إطار المهام والبرامج المنفتحة على تدبير القرب

عين االعتبار في مِأسسة القانون الجديد في استهداف أمثل للسياسات العمومية، وبالتالي أخذ البعد االجتماعي ب
آليات بلورة وتقييم هذه السياسات، وذلك من خالل االستفادة من منجزات تجربة المغرب في مجال ميزانية 

وقد مكنت هذه المنهجية من التوفر . تدريجيةوالتي اتبعت منهجية برغماتية و 2002النوع االجتماعي منذ 
ومِؤشرات ترآيبية مراعية للنوع االجتماعي، تم إغناؤها بالتقدم على أدوات تحليلية من بينها دالئل للميزانية 

  .الملموس على مستوى إنتاج المعطيات اإلحصائية المراعية للنوع االجتماعي
يندرج في إطار مقاربة تدريجية لتبني مقاربة  2012وإذا آان تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة   

موميين، فإنها تتزامن في منهجيتها وفلسفتها مع قطيعة مؤسساتية النوع االجتماعي من طرف الفاعلين الع
آما تنسجم هذه المقاربة مع المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي . يعرفها المغرب من خالل الدستور الجديد

فقد رآز البرنامج على التدابير التي يجب . الذي يشكل خريطة طريق لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد
ن أجل الولوج المتساوي للخدمات األساسية خاصة التعليم والصحة والسكن وتعزيز التضامن اتخاذها م

  .بين المواطنين فرصوالمساواة في ال
نسخة متطورة بما تضمنه من تحليل أفقي للسياسات العمومية التي  2011ولإلشارة، فقد شكل تقرير  

ات التنسيق والتكامل بين السياسات القطاعية أصبحت أآثر انسجاما مع مبدأ عدم تجزئة الحقوق ومع متطلب
   .بغية زيادة فعاليتها وتعزيز أثرها على السكان المستهدفين، خاصة مع مراعاة بعد النوع االجتماعي
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وتستهدف هذه المنهجية إدماج مقاربة النوع االجتماعي بشكل منتظم، وتعمل على تحسين تقييم   
وهكذا، سيؤخذ تعميم مقاربة النوع . واة على جميع المستوياتمسألة المسا إلدراجمسلسل السياسات 

  .آذلك االجتماعي بعين االعتبار على المستوى األفقي
بين هذه المنهجية ومسألة اإلنصاف والمساواة، ليس فقط  حظوظ االلتقائيةوقد عزز الدستور الجديد   

تؤآد على الحقوق وتعمل على مأسسة على مستوى ديباجته، ولكن من خالل مجموعة من مواده المهمة التي 
 .لتفعيلها وتطبيقها اآللياتمن مجموعة 
وقد فتح الدستور الجديد المجال لتوسيع اإلطار المرجعي المتعلق بمسألة المساواة والحقوق، وذلك من   

انونية على المقتضيات الق المجال،المغرب في هذا  ااالتفاقيات الدولية التي صادق عليه وخالل االعتراف بسم
  .الوطنية
ونؤآد على أن اختيار إعداد تقرير ميزانية النوع االجتماعي، بناء على تقييم السياسات العمومية من   

يساهم في بناء مفاهيم وأدوات آفيلة بتطبيق المبادئ والحقوق التي جاء بها الدستور سمنظور حقوق اإلنسان، 
  .الجديد

المرجعي الذي سيرتكز عليه تقييم السياسات العمومية من  وبذلك، سيكون من المفيد التذآير باإلطار  
منظور النوع االجتماعي، ومن تم استخالص المنهجية واإلطار الذي من خالله سيتم تقديم تحليل أفقي 

   .لمختلف أقطاب الحقوق األساسية التي تبين أهمية إدراجها في هذه المنهجية الجديدة



3 
 

I .وء مفهوم حقوق اإلنسانميزانية النوع االجتماعي على ض        

 المعتمدة من طرف المغرب الدولية لحقوق اإلنساناالتفاقيات :  المرجعياإلطار. 1
صادق المغرب على االتفاقيات األساسية الخاصة بحقوق اإلنسان، وذلك رغبة منه في توطيد دولة 

، يؤآد المغرب التزامه ومن خالل هذه المرجعية. الحق والقانون وتعزيز مشروع مجتمعي متكامل ومندمج
 . تجزيءودون  دوليامتعارف عليها  وآما ه هظ على آرامة اإلنسان وتكريس حقوقبالحفا

فمنذ . المغربي لحماية حقوق اإلنسان على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المرجعيويستند اإلطار
دة، إطارا قانونيا شامال لتعزيز ، طور المجتمع الدولي، من خالل األمم المتح1948اعتماد هذا األخير سنة 
الدولي الخاص  الميثاقوباإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يشكل . وحماية حقوق اإلنسان

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ميثاقا عالميا  الميثاقبالحقوق المدنية والسياسية و
من خالل اتفاقية القضاء (ليات باالتفاقيات الخاصة بحماية حقوق المرأة وتستكمل هذه اآل. لحقوق اإلنسان

 . واألطفال، والعمال المهاجرين، وغيرها من االتفاقيات) على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 التصديق على االتفاقيات األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 لمساس بالحقوق األساسية االعتراف بعدم ا: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي تم تبنيه بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة في يعتبر 

ويتطرق . ، أسمى معيار يمكن أن تبلغه جميع الشعوب وآافة األمم، فيما يتعلق بحقوق اإلنسان1948دجنبر 
تعتبر حقا مكتسبا ألي شخص في  التي ية واالجتماعية والثقافيةلعدد من الحقوق المدنية والسياسية واالقتصاد

  . ويكرس اإلعالن مجموعة من المبادئ العالمية الضرورية لحياة آريمة، ال يجوز المساس بها. العالم
ومع ذلك، وفي غياب قوة قانونية ملزمة وإجماع دولي على أبعاد الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

على اعتماد اتفاقيتين منفصلتين، تتعلق األولى  1966جمعية العامة لألمم المتحدة سنة والثقافية، عملت ال
  . بالحقوق المدنية والسياسات وتهتم األخرى بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الميثاق 
، واستكمل 1979التطبيق في المغرب سنة  ، ودخل حيز1966إلى سنة  الميثاقيرجع تاريخ هذا 

 . بالعديد من البروتوآوالت االختيارية
على الحق في الحياة وحرية وأمن الشخص، والحق في عدم استعباده والحق في  الميثاقوينص هذا 

 العقوبات القاسية وغير اإلنسانية، والحق في عدم توقيفه واعتقاله بشكل تعسفي،وعدم تعرضه للتعذيب أ
عادلة، وحرية التعبير والتفكير والديانة، وحق التنقل وحرية المحاآمة الالبراءة والحق في تماد قرينة واع

  .التجمع وتكوين الجمعيات
 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الميثاق

اإلعالن العالمي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في  الميثاقتبنى هذا 
حيز التنفيذ في المغرب خالل سنة  الميثاقودخل . ، وعمل على توسيعها وتنقيحها1948لحقوق اإلنسان لسنة 

1979 . 
الغذاء (، آحق من حقوق اإلنسان التي ال تتجزأ، الحق في مستوى معيشي الئق الميثاقويحدد 

ل في ظروف جيدة ومالئمة، والحقوق النقابية ، والحق في التعليم، والحق في العم)والمأوى والملبس، الخ
وحق اإلضراب، والحق في التطبيب، والحق في الضمان االجتماعي، وأخيرا حق المشارآة في الحياة الثقافية 

الدولي حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمرا  الميثاقويعتبر . واالستفادة من التقدم العلمي
المدنية والسياسية مثل الحق في العيش بكرامة ال يمكن تحقيقها إذا لم يتم ضمان الحاجيات  ألن الحقوق اأساسي

 الميثاق وينص...). ، اللباس والمأوى، والتعليمالغذاء، والرعاية الصحية( مواطنيناإلنسانية األساسية لل
ه الحقوق من طرف الدول الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على ضرورة احترام وحماية هذ

  . وسعيها في، حدود الموارد المتاحة، لضمان أقصى قدر منها
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  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
، ودخلت حيز التنفيذ في 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة  تم اعتماد

غرب تحفظاته على االتفاقية وصادق على البروتوآول ، رفع الم2011وخالل سنة . 1993المغرب سنة 
دولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي  185 اآلن الى حد انضمتقد  و. االختياري

  : ترتكز على ما يلي

ولوج وتتعلق بالحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وتكافؤ فرص : المساواة بين المرأة والرجل •
  . المساواةومراقبة الموارد، فضال عن تعديل وتطبيق القوانين التي تضمن 

غير مباشر، وضرورة القضاء على التمييز الذي خلقته المجتمعات، سواء بشكل مباشر أ: عدم التمييز •
  .بالمجال الخاصوبحكم الواقع، والمرتبط بالمجال العام أوبحكم القانون أ

ادقت على االتفاقية مطالبة باحترام التزاماتها في مجال مكافحة التمييز، الدول التي ص: التزام الدول •
يجب عليها اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان الحقوق آما . والدولة مسؤولة عن رفاهية المرأة والرجل

  ). السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(األساسية للمرأة في جميع المجاالت 
لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحقوق االجتماعية واالقتصادية وتضمن اتفاقية ا

آما تعتبر أول معاهدة دولية تهدف بشكل ملموس إلى . والثقافية للمرأة، وتعززها في المجالين الخاص والعام
ى جميع لجنة اتفاقية القضاء عل(وتنص االتفاقية أيضا على خلق لجنة . تحسين وضعية المرأة داخل األسرة

مسؤولة عن متابعة التزام الدول بنصوص االتفاقية، ويتعين على الدول األطراف ) أشكال التمييز ضد المرأة
ومن مهام هذه اللجنة دراسة التقدم الذي أحرزته الدول في هذا . تقديم تقرير إلى اللجنة آل أربع سنوات

  . الموضوع ومناقشة الدول من أجل رفع تحفظاتها
ة إلى أن المغرب صادق على البروتوآول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال تجدر اإلشارو

ويسمح هذا البروتوآول للنساء ضحايا االنتهاآات الحقوقية بتقديم شكوى إلى . 2011التمييز ضد المرأة سنة 
  .هيئة دولية

  إعالن األلفية 
، من بينها 2000 شتنبر 8يوم دولة  191 يهإعالن األلفية إعالنا رسميا لألمم المتحدة وقعت عليعتبر 

ويعترف، باإلضافة إلى مسؤوليات الدول األطراف تجاه ساآنتها ومسؤوليتها الجماعية في الدفاع . المغرب
  . عنها، بمبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة واإلنصاف على الصعيد العالمي

: وهي 2015يتعين تحقيقها بحلول سنة " يةأللفية للتنماأهداف "وتال هذا اإلعالن اعتماد ثمانية 
القضاء على الفقر المدقع والمجاعة، ضمان التعليم األساسي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين 
واستقاللية المرأة، وخفض معدل وفيات األطفال، وتحسين صحة األمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة 

وتساهم . الحفاظ على البيئة، وخلق شراآة عالمية من أجل التنميةالمكتسبة والمالريا واألمراض األخرى، و
هذه األهداف الثمانية في اإلجماع الدولي حول الحد األدنى من األهداف التي يجب أن تحققها الشراآات 

  . المتعلقة بالتنمية
  مالءمة القوانين الوطنية مع اآلليات الدولية 

ءمة تشريعاته مع أحكام االتفاقيات الدولية التي صادق أصدر المغرب عددا من القوانين من أجل مال
  :1ويتعلق األمر أساسا. عليها

بهدف جعل الظروف السجنية أآثر إنسانية وتطوير برامج  1999إصالح التشريع الخاص بالسجون سنة • 
   ؛التعليم والتكوين التي من شأنها تيسير إعادة اإلدماج

                                                 
  .2008البحث الدوري العالمي، وزارة العدل، المغرب، فبراير : المصدر   1
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الذي عزز ضمانات المحاآمة العادلة، وأوجب افتراض البراءة، ) 0032(قانون المسطرة الجنائية الجديد • 
األحداث وقنن مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجنائي والتحقيق االبتدائي، آما عزز عدالة 

  ؛ )القاصرين(
من خالل إدراج أحكام تمنع التعذيب والتحرش الجنسي ) 2007إلى  2003من (تعديل القانون الجنائي • 
الرشوة لعنف المنزلي، واالتجار في البشر، واألفالم اإلباحية وبغاء األطفال، والجريمة المنظمة، ووا

  واإلرهاب وغسيل األموال؛ 
تنص على المساواة بين الجنسين في ظروف الشغل، وحماية النساء ) 2003(إصدار مدونة جديدة للشغل • 

   ؛واألطفال في الشغل، وتكريس مبدأ الحرية النقابية
تتناول الحقوق وااللتزامات القائمة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ) 2004(مدونة جديدة لألسرة • 

  وضمان حقوق الطفل والحفاظ على تماسك األسرة؛
وتعديل مدونة الحريات العامة وحرية الصحافة من أجل ) 2006(إصدار قانون جديد لألحزاب السياسية • 

  لسياسي وتوسيع نطاق الحريات العامة؛ تحديث وتنظيم المشهد ا
من أجل تعزيز الديمقراطية التمثيلية على  2008ومراجعته سنة  2002إصدار ميثاق جماعي جديد سنة • 

ويشكل الميثاق الجماعي الجديد قاطرة للحكامة المحلية، ويهدف إلى تعزيز . المستوى األقرب للمواطنين
الحيات المجالس البلدية والقروية التي أصبحت الفاعل الحقيقي في الديمقراطية المحلية من خالل تعزيز ص

  .مجال التنمية
المتعلق بشروط فتح وتسيير مؤسسات الحماية االجتماعية لتحسين و 2006سنة  05-14تبني القانون  •

 جودة تحمل أعباء المؤسسات االجتماعية،
يين بخصوص معالجة المعلومات ذات بحماية األشخاص الذات والمتعلق 2009سنة  98-09تبني القانون  •

 الطابع الشخصي،
الستفادة من صندوق التكافل اوالمتعلق بشروط ومساطر  2010في نهاية دجنبر  41-10تبني القانون  •

 ،2010دجنبر  13العائلي الذي تم اعتماده في 
ني المحدد في ينظم العمل المنزلي ويمنع تشغيل األطفال دون السن القانوفي طور النقاش  مشروع قانون •

   .سنة 15

 ترسانة من الحقوق والحريات المواآبة لالتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان:  الدستور الجديد . 2
تم تتويج الجهود التي ما فتئت بالدنا تبذلها لمالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية في 

اء عام، على الدستور المغربي الجديد يوم فاتح يوليوز مجال احترام حقوق اإلنسان بالموافقة، في استفت
2011.  

عتبر ميثاقا يخطوة مهمة في اتجاه تعزيز بناء دولة الحق والقانون، حيث الدستور الجديد شكل يو
في ذلك على المرجعيات العالمية في مجال حقوق  احقيقيا للحقوق والحريات األساسية للمواطنة، مرتكز

  . اإلنسان
اجة، التي أصبحت ُتشكل جزءا ال يتجزأ من الدستور، تعلن المملكة المغربية تشبتها بحقوق ففي الديب

آما تؤآد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السالم واألمن . اإلنسان آما هي متعارف عليها عالميا
  .في العالم

ب، وفي نطاق أحكام صادق عليها المغرآما االتفاقيات الدولية  ووأآد الدستور الجديد على سم
  .الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية

وقد تطرقت الوثيقة الدستورية للحقوق المدنية والسياسية وآذلك للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
. نسان لم يسبق التطرق لها من قبلوالثقافية، محققة طفرة نوعية بالتنصيص على مقتضيات تتعلق بحقوق اإل
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فصال تدعم  21وهكذا، خصص الباب الثاني من الدستور للحريات والحقوق األساسية، ويضم هذا الباب 
  .الحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة

د تم التأآيد على العديد من الصالحيات لفائدة الحجر األساس في دولة الحق والقانون، فقا وباعتباره
للمواطنات   14وهكذا، يخول الفصل . المواطنات والمواطنين لتمكينهم من المساهمة في تدبير الشأن العام

الحق في تقديم عرائض إلى    15آما يمنحهم الفصل . والمواطنين الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع
مة كصالحية الدفع بعدم دستورية القوانين لدى المح 133حين يعطيهم الفصل في . السلطات العمومية

  .الدستورية
على حق المواطنات  27وفي إطار تعزيز المكتسبات الدستورية للمواطنين، ينص الفصل 

 والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،
  .مكلفة بمهام المرفق العاموالهيئات ال

وبخصوص الحقوق المدنية والسياسية، أي الحقوق من الجيل األول، يضمن الدستور الجديد المساواة 
 ال وويؤآد منع التعذيب وأي معاملة قاسية أ ،)20الفصل (، والحق في الحياة )19الفصل (بين الرجل والمرأة 

، والحق في )23الفصل (، ويحمي الحق في األمن )22الفصل (حاطة بالكرامة اإلنسانية ومهينة أوإنسانية أ
  .)24الفصل (احترام الحياة الخاصة 

حرية الفكر والرأي والتعبير واإلبداع والنشر والعرض في مجاالت  الجديد آما يضمن الدستور
قرينة  ، ويضمن)23الفصل (، وحرية الصحافة )25الفصل (اإلبداع األدبي والفني والبحث العلمي والتقني 

والتظاهر السلمي، وتأسيس  ، وآذا حريات االجتماع والتجمهر)25الفصل (البراءة والحق في محاآمة عادلة 
  . )29الفصل (الجمعيات، واالنتماء النقابي والسياسي وحق اإلضراب 

من  31وتم تعزيز هذه الحقوق والحريات األساسية بالحقوق من الجيل الثاني الواردة في الفصل 
ويتعلق األمر بالحق في الصحة والحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم . رالدستو

عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة 
الوظائف العمومية حسب والتكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن الالئق والشغل وولوج 

ونشير هنا إلى تميز . االستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة
  .المغرب في هذا الصدد بتعزيز إطاره التنظيمي عبر التأآيد على الحقوق البيئية

  تكريس مساواة المرأة والرجل في الحريات والحقوق
في ديباجته على التزام بالدنا بإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع  أآد الدستور المغربي

باألمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق 
 حالياالديباجة تعتبرويكتسي هذا االلتزام صبغة قانونية على اعتبار أن . التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة

  .جزءا ال يتجزأ من الدستور
على تمتع الرجل والمرأة، على  19وجاءت مواد أخرى لتكريس هذه المساواة، حيث ينص الفصل 

قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في 
آما تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ . ات والمواثيق الدولية، آما صادق عليها المغربالدستور وآذا في االتفاقي

المجال السياسي امتد ليشمل  على الذي آان مقتصرا المساواةوهكذا، فإن مبدأ . المناصفة بين الرجال والنساء
  .المجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي

نص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء على أن القانون ي 30آما يؤآد الفصل 
إلى اعتماد تمييز إيجابي موجه لدعم  ووهكذا، فإن المشرع المغربي مدع. االنتخابية المهاموالرجال في ولوج 

االنتخابية وصرف دعم مالي  اللوائحفي الجنسين المناصفة بين  مكانة المرأة داخل الحياة السياسية، وذلك عبر
  .ائدة األحزاب التي تحترم هذا اإلجراءلف

السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى  ضرورة قيام على 34وينص الفصل 
ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على معالجة األوضاع . األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة

إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من الهشة لفئات من النساء واألمهات، واألطفال واألشخاص المسنين و
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عقلية، وإدماجهم في الحياة االجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق وحسية حرآية، أ وإعاقة جسدية، أ
  .والحريات المعترف بها للجميع

وفي نفس اإلطار، نص الدستور على آليات مؤسساتية جديدة لتنفيذ المقتضيات الدستورية الجديدة في 
وهكذا، تم إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز بناءا . ال مساواة المرأة والرجلمج

وستسهر هذه الهيئة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها . من الدستور 164و 19على الفصلين 
ينتظر أن تساهم في آما . سان، مع مراعاة االختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق اإلن19في الفصل 

تتبع وتقييم السياسات العمومية الهادفة إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في المجاالت السياسية 
  .واالقتصادية واالجتماعية

مقاربة تحليلية في خدمة المبادئ والحقوق التي جاء بها  :2012منهجية تقرير ميزانية النوع لسنة . 3
  الدستور الجديد

إلى تكريس اعتماد منهجية النوع في تحليل  2012لسنة  االجتماعي عمد تقرير ميزانية النوع  
وتتوافق هذه المقاربة مع مسيرة التغيير التي تعرفها . السياسات العمومية من خالل منظور حقوق اإلنسان

حترام حقوق اإلنسان البالد بعد الموافقة على الدستور الجديد، في إطار استفتاء عام، والذي آرس مبدأ ا
والمساواة والعدالة والمواطنة، مقرونة بتسيير مبني على مبدأ القرب في إطار الجهوية الموسعة، إضافة إلى 

  . احترام مبدأي المسؤولية والمحاسبة
آما تنسجم هذه المقاربة مع المبادئ المؤسسة التي آرستها التوافقات الدولية حول الرؤى الجديدة   

حيث تجعل من أولى انشغاالتها تحليل الفوارق التي تعيق مسار التنمية، وذلك إلعادة بناء هذا . ريةللتنمية البش
من هنا . األخير على أسس أآثر شمولية وعدالة لتحقيق النتائج المتوخاة فيما يتعلق بإقرار حقوق اإلنسان

احتراما لمنظومة الحقوق  أصبح لزاما إعادة النظر في منطق وأهداف مخططات وسياسات وآليات التنمية
ترسيخ استدامة مبادرات التنمية وويظل الهدف األسمى من آل هذا ه. والواجبات التي أقرها القانون الدولي

  . وتعزيز استقاللية األفراد وتنويع االختيارات الممنوحة لهم لضمان العيش الكريم
داء السياسات العمومية وعلى وتنبني مقاربة النوع على البحث عن المستوى األمثل لكفاءة وأ  

ما يتوافق بالطبع مع المقاربات واختالف حاجياتهم وتنوعها، وه باعتباراستهداف جميع شرائح المجتمع 
فهي تنبني، من جهة، على . حيث تتقاسم المقاربتان العديد من النقط المشترآة. المبنية على حقوق اإلنسان

ويأخذ بعين االعتبار الحاجيات واألدوار المختلفة للنساء والرجال إطار تحليلي يطبق على آل نشاطات التنمية 
آما تهتم المقاربتان . داخل المجتمع، ومن جهة أخرى، على إطار معياري  قائم على الحقوق والواجبات

ومن البديهي أن تنبني هاتين المقاربتين . بتأثير السياسات والمخططات المطبقة على رفاه مجموعات معينة
ومن منطلق أن مسارات التنمية هي . سانة مفاهيمية متميزة بالحضور الوازن ألدوات التتبع والتقييمعلى تر

مطبوعة بتحول اقتصادي واجتماعي ممتد في الزمان نظرا لطابعه االستراتيجي، بات من الضروري تقييم 
المستدامة المبنية  أهداف التنمية تأخد بعين االعتبار التقدم بشكل صحيح من خالل وضع مؤشرات واضحة

  . على مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة في االستفادة من ثمار التقدم
    2مؤشرات، أداة لتتبع اإلنجازات في مجال حقوق اإلنسانال

يرتكز تطبيق مقاربة حقوق اإلنسان في مجال السياسات والمخططات العمومية على ترجمة المعايير   
 المرجعي ويؤدي واجب المساءلة إلى ترجمة المحتوى. قابلة للقياسالدولية لحقوق اإلنسان إلى مؤشرات 

لحق ما إلى مؤشرات آمية، الشيء الذي يتوافق تماما مع مبادئ التسيير المبني على النتائج والذي تم اعتماده 
. ويبقى استعمال المؤشرات أآثر مالءمة لتحليل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 2002منذ سنة 

إلى جانب دساتير عدة دول، تعترف » الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«وذلك لكون 
ما يتطلب من الدول ومن ووه. بان اإلقرار الكلي لجميع هذه الحقوق يتم بشكل متدرج حسب الموارد المتوفرة

أن يسهل ذلك ومن شأن  .إقرار هذه الحقوقآليات مراقبة حقوق اإلنسان صياغة األدوات الالزمة لتتبع تطور 
التطبيق الملموس لهذه الحقوق في إطار السياسات العمومية وذلك عبر أخذ ثلة من اإلجراءات المشترآة بين 

  . القطاعات
                                                 

.2011المصدر، تقرير المندوبية األممية السامية لحقوق اإلنسان، أبريل   2  
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 3اختيار المؤشرات 
من منطلق واجب اإلبالغ عن مستوى إعمال حقوق اإلنسان في إطار تطبيق السياسات العمومية، 

لهذا الغرض، طورت المندوبية األممية السامية لحقوق . الزم تحديد إطار مفاهيمي ومنهجي مناسبآان من ال
آن واحد في تتضمن  التي اإلنسان إطارا لتتبع إعمال الحقوق اإلنسانية، من خالل مجموعة من المؤشرات

زامات الدول ومدى ويمكن هذا من ربط عالقة بين الت. مرتبطة بالمساطر والنتائجأخرى هيكلية ومؤشرات 
والمجهودات ) المؤشرات الهيكلية(قبولها للواجبات المنبثقة عن المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

) المؤشرات المنهجية(المبذولة من أجل الوفاء بهذه االلتزامات من خالل تطبيق اإلجراءات والمخططات 
ن تعكس المؤشرات مجموع واجبات الدول المتعلقة باحترام وينبغي أ). مؤشرات النتائج(وآذا النتائج المحققة 

  :وحماية وممارسة حقوق اإلنسان

، وعلى وجود آليات مؤسساتية )اعتمادها(تحيل المؤشرات الهيكلية على المصادقة على األدوات القانونية و •
ضوء على وينبغي أن تسلط المؤشرات الهيكلية ال. أساسية وضرورية لتسهيل إعمال حق إنساني معين

طبيعة النصوص التشريعية الداخلية المطبقة على الحق اإلنساني المعتبر وأن تتحقق من مدى احترام هذه 
وتجدر اإلشارة إلى إمكانية وجود مؤشرات هيكلية مشترآة بين جميع حقوق . النصوص للمعايير الدولية

  .بإحدى مميزاتهواإلنسان ومؤشرات أخرى خاصة بحق إنساني بعينه أ

ح المؤشرات المنهجية الطريقة التي تعتمدها الدول في تنفيذ واجباتها المتعلقة بحقوق اإلنسان من توض •
وتعكس هذه الجهود مدى قبول الدول . خالل المخططات العمومية واإلجراءات والتدخالت الخاصة

  .    معين للمعايير المرتبطة بحقوق اإلنسان، وآذا رغبتها في تحقيق النتائج المتعلقة بحق إنساني

وتجدر اإلشارة . تمكن مؤشرات النتائج من تقييم مدى إعمال الحق اإلنساني المعتبر ومدى تمتع األفراد به •
مثال، (عن مجموعة من المؤشرات المنهجية المرتبطة بعدة حقوق ائج إلى إمكانية انبثاق مؤشرات النت

بالتحسيس حول الصحة العمومية ووالتعليم أ يمكن أن يتم ربط مؤشرات أمد الحياة والوفيات بتلقيح الساآنة
  ).  وتوفر الغذاء بشكل آافي وتعميم حصول جميع األفراد عليه

اختيار المؤشرات والتحفيز على استعمال معلومات  تسهيلويمكن إتباع مثل هذه المنهجية من 
لخصائص المرتبطة تتماشى مع السياق المعتبر، آما يمكن من تغطية واسعة لمختلف الجوانب وا) متوفرة(

  . بإعمال الحق المعتبر
حيث يمكن . ال يستبعد بعضها البعض دائماائج وتجب اإلشارة إلى أن مؤشرات المنهج ومؤشرات النت

ويبقى المبدأ . لمؤشر منهجي متعلق بحق إنساني معين أن يشكل أيضا مؤشر نتيجة بالنسبة لحق آخر
لكل خاصية حق،  ويد مؤشر نتيجة واحد على األقل لكل حق أتحدوالتوجيهي من أجل اجتناب هذا االلتباس، ه
المحدد من ائج ويجب أن يمكن مؤشر النت. هذه الخاصية والتمتع بهماومرتبط ارتباطا وثيقا بإعمال هذا الحق أ

  .    قياس عنصر هام بما فيه الكفاية إلعمال الحق المعتبر
االستعمال األمثل لهذه المؤشرات من أجل ي االجتماع وقد حاولت النسخة الحالية من تقرير النوع

  . حيث أثبتت النتائج المحصلة مدى نجاعة هذه المقاربة. تقييم السياسات العمومية

  التحليل القطاعي البيني للحقوق األساسية. 4
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 . بولة على نطاق واسعالمبادئ المق
  . التشريعي والتنظيمي

وعلى الصعيد الدولي، انضم المغرب لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص، في ديباجته على 
ي التعليم والصحة والسكن ضرورة احترام التطبيق الشامل والفعلي للحقوق األساسية خصوصا الحق ف

  . والشغل

                                                 
.2008ندوبية األممية السامية لحقوق اإلنسان، ماي الم. المصدر، التقرير المتعلق باستعمال المؤشرات من أجل تشجيع ومراقبة تطبيق حقوق اإلنسان   3  
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من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ضمان الحق في التعليم  26ففي مجال التعليم، ينص الفصل 
وقد تم تناول الحقوق المتعلقة بالتعليم بشكل مفصل في الفصل . ومجانيته على األقل بالنسبة للتعليم األساسي

  . صادية واالجتماعيةمن الميثاق الدولي للحقوق االقت 13
الحق في الصحة من طرف المنظمة العالمية إلى  للمرة األولىالتطرق  وفي المجال الصحي، تم

آل فرد له «إلى أن  25للصحة، وتم التأآيد عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يشير في فصله 
الدولي للحقوق االقتصادية  لميثاقاآما يعترف  .»...صحته ورفاههالحق في مستوى عيش آفيل بضمان 

ويندرج هذا االعتراف في الفصل . واالجتماعية والثقافية بالحق في الصحة آحق فردي غير قابل للمساومة
تعترف الدول الموقعة على الميثاق بحق آل فرد في التمتع بصحة جسدية ونفسية «من الميثاق آما يلي  12
  .  »جيدة

وهكذا ينص اإلعالن . رسميا من خالل العديد من المواثيق الدوليةوقد تم تكريس الحق في السكن 
وعائلته وآل فرد له الحق في مستوى عيش آفيل بضمان صحته ورفاهه ه«العالمي لحقوق اإلنسان على أن 

الدولي للحقوق االقتصادية  الميثاقوينص . »...خاصة فيما يتعلق بالغذاء والملبس والسكن والعالجات الطبية
ماعية والثقافية على تعهد آل دولة موقعة باالعتراف بحق آل فرد في مستوى عيش الئق رفقة عائلته، واالجت

وبذلك، . بما في ذلك الحق في غذاء وملبس وسكن الئقين، إضافة إلى التحسين المستمر لظروف معيشته
  . فالدول الموقعة مدعوة التخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان إعمال هذا الحق

بحق آل فرد  الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الميثاقجال التشغيل، يعترف في مو
في التمتع بظروف عمل مالئمة، وبحقه في االنضمام إلى النقابات وممارسة العمل النقابي بكل حرية، وبالحق 

ميثاق على المساواة بين آما يشدد ال. في الضمان االجتماعي الذي ينبغي أن يستهدف الفئات األآثر هشاشة
وقد تم تعزيز هذه الحقوق من خالل اتفاقيات المنظمة . الرجال والنساء في األجر وفي الولوج إلى العمل

 أللقضاء على  أسو 182المتعلقة بالحرية النقابية واالتفاقية رقم  187العالمية للشغل، خاصة االتفاقية رقم 
  .   المتعلقة بسن الولوج إلى العمل 138أشكال عمل األطفال وآذا االتفاقية رقم 

لقد تم التأآيد على هذه الحقوق مجددا من خالل مجموعة من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة و
ويتعلق األمر باالتفاقية الدولية للقضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة وباالتفاقية الدولية للقضاء . التمييز

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

تي تحدد ال 159وطنية تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الشغل واالتفاقية 
  .   التزام الدول بصياغة وتطبيق سياسة وطنية متعلقة بإعادة التأهيل المهني لألشخاص المعاقين وتشغيلهم

، بالحق في 4صراحة، آما تمت اإلشارة إليه سالفا 2011على المستوى الوطني، اعترف دستور و
ى القانون الوطني، ودعا إلى القضاء القانون الدولي علمو التعليم والصحة والسكن والتشغيل، آما تبنى مبدأ س

  .    وبأي ظرف من الظروف الشخصية التمييز المتعلق بالجنسعلى آل أشكال 
حيث يرتبط الحق في الصحة إلى حد آبير بالولوج إلى . ترتبط محددات هذه الحقوق بعضها البعضو

  .التعليم والسكن والبنيات التحتية والشغل
ما ينعكس من خالل وفيما يتعلق بالصحة، وه نإجابيا على سلوآهويؤثر تعليم النساء والفتيات 

استفادتهن من المتابعة الطبية، وتحسن سلوآياتهن الغذائية، وانخفاض نسبة الوفيات في صفوف األمهات 
  .وتعد النتائج المسجلة في قطاعي التعليم والصحة خير دليل على هذه العالقة القوية. واألطفال

ولة لتشجيع التمدرس، خاصة في صفوف الفتيات، من رفع نسبة تمدرسهن ومكنت الجهود المبذ
من جهتها، تحسنت مؤشرات . على الصعيد القروي %95,4على الصعيد الوطني و %97,5األولي إلى 

أما بالنسبة لمعدل تغطية . الحمل والوالدة بشكل ملحوظ وسجل التلقيح ضد أمراض الطفولة نسبا عالية
سنة  %80,2إلى  2004و 2003ترة الممتدة ما بين ففي ال %37,8دة فقد ارتفع من عالجات ما قبل الوال

نقطة مقارنة مع الفترة  11بارتفاع بلغ  ،%74,1، وبلغت نسبة الوالدات على أيدي أطر طبية مؤهلة 2010

                                                 
  .من هذا التقرير المتعلقة بالدستور الجديد  2االطالع على الفقرة ولمزيد من التفاصيل، المرج  4
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 %100مع تسجيل  2008سنة  %94آما بلغت نسبة التلقيح ضد األمراض الست الفتاآة . 2004- 2003
  .     بة للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكيبالنس

قد ساهمت آل هذه العوامل في الرفع من أمد الحياة عند الوالدة بحوالي خمس سنوات خالل عشرية و
% 50,7بنسب بلغت على التوالي واحدة، وفي التراجع الملموس للوفيات في صفوف األمهات واألطفال 

والدة  1.000لكل  30والدة حية وفي  100.000لكل  112ر في لتستق 2004-2003مقارنة بالفترة % 25و
  .2010-2009حية في الفترة 

ويتمكن الفرد بفضل الولوج إلى الشغل من تحسين ظروف معيشته ومن العالج بشكل أفضل، آما 
 وفي هذا اإلطار،. آبر في اتخاذ القرارأتتمكن المرأة من تحسين وضعها داخل األسرة، حيث تشارك بشكل 

سنة فما فوق، إلى  15ووصل عدد السكان النشيطين الذين يبلغون من العمر % 44,8لغ معدل التشغيل ب
آما تجدر . للنساء%  0,5مقابل بالنسبة للرجال % 1سنوي بلغ وبمعدل نم 2011نسمة سنة  11.538.000

غلبية العظمى من وتزاول األ%. 26,7اإلشارة إلى ضعف نسبة النساء في الساآنة النشيطة حيث ال تتعدى 
البحري  النساء أنشطة غير مستقرة وذات وضع متدني، تترآز على الخصوص داخل قطاع الفالحة والصيد

  . في صفوف الرجال% 17,1مقابل  %49,9بنسبة 
ويمكن الولوج إلى التعليم من تحسين شروط الولوج إلى الشغل وذلك رغم عدم مالءمة برامج التعليم 

بالرغم هادات حيث تسجل أعلى نسب للبطالة في صفوف حملة الش. يات سوق الشغلوالتكوين المهني لحاج
وهي  2011سنة % 16,7هادات وبلغت نسبة بطالة حاملي الش. من التراجع المالحظ خالل السنوات األخيرة

  %.8,9مقابل معدل وطني ال يتجاوز  %18,3شكل أآبر الخريجين المنحدرين من الوسط الحضري بتمس 
إذ أن تدهور صحة . والسالمة داخل العمل وبين الحق في الصحة نظافةاليضا عالقة بين وهناك أ

  .ببساطة أن يكون منتجاوالفرد ال يمكنه من أن يطمح في الحصول على وظيفة أ
ويرتبط الولوج إلى السكن بالمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر الذي يرتبط بدوره بمستوى 

ان الذين يعانون من معضلة السكن وقد بلغ عدد السك. جودة السكن على الصحةآما تؤثر . الدخل وبالشغل
إضافة إلى ذلك، يقطن . 1994نقاط مقارنة مع سنة  5,3بانخفاض بلغ % 3,9غير الالئق في المغرب نسبة 

وتجدر اإلشارة . من الرجال أرباب البيوت بمساآن عشوائية %5,3من النساء ربات البيوت و 5%4,5لي احو
ى المساهمة الكبيرة لكل من برنامج الكهربة القروية الشاملة وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب إل

فبالفعل، . في تحسين جودة الحياة في العالم القروي، الذي يعاني من عجز ملموس في البنيات التحتية األساسية
ليص من مشكل جلب المياه الذي تتحمله النساء آان لهذين البرنامجين آثار إيجابية متعددة همت الصحة والتق

  . والفتيات، حيث أصبح بإمكان الفتيات التفرغ للدراسة
آما يسهل توفر البنيات التحتية األساسية آالطرق ووسائل النقل الحديثة الولوج إلى التعليم والخدمات 

 تقييم نتائج وتؤآد ذلك. الصحية، ويمكن أيضا من خلق فرص اقتصادية ذات انعكاس إيجابي على التشغيل
 من المنجز) 2012-2005( القروية للطرق الوطني البرنامج من الثانية للمرحلة السوسيواقتصادي األثر
% 17( 6 الدراسة قيد الجهات في النقل آلفة تخفيض رصد من مكنت والتي والنقل التجهيز وزارة طرف
 وجود مع% 55( ليبلغ الفتيات لدى خاصة لتمدرسا معدل ورفع) للبضائع بالنسبة% 52و للمسافرين بالنسبة

 االستشارات ارتفاع( الصحية المراآز على التردد معدل رفع وآذا) المشروع بدون% 33 عوض المشروع
 في األسر ونفقات الدخل رفع في البرنامج ساهم آما). المشروع غياب وضعية مع مقارنة% 74 بنسبة الطبية
    .التوالي على% 15و% 9 بنسبة المشروع وجود وضعية

ويعد دور القضاء أساسيا في ضمان حماية جميع الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية 
ولن يتسنى هذا إال باستقاللية القضاء التي نص عليها الدستور الجديد الذي اعتمده المغرب . واالجتماعية
زارة العدل لضمان تمتع النساء وتجدر اإلشارة هنا إلى الجهود المبذولة من طرف و. 2011خالل سنة 

بحقوقهم المدنية، ودلك عن طريق تعديل النصوص القانونية وآذا عن طريق اإلصالحات التشريعية الكبرى 

                                                 
  5 .2007البحث الوطني حول مستوى عيش األسر، المندوبية السامية للتخطيط : المصدر 

- زمور-سال-تافياللت، الجهة الشرقية، الرباط-بني حسن، مكناس -الشراردة-بولمان، الغرب-عندة، فاس-البيضاء الكبرى، دآالة الدار أزيالل،-درعة، تادلة-ماسة-سوس 6
   .ورديغة-زعير، الشاوية
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عوض مدونة األحوال الشخصية، وتجريم العنف بين الزوجين في القانون  2004اعتماد مدونة األسرة سنة (
ومن ...). أسبوعا في قانون الشغل 14إجازة األمومة إلى  الجنائي، والمعاقبة على التحرش الجنسي ورفع

  .شأن األحكام الجديدة التي جاء بها الدستور أن تدعم الترسانة القانونية الوطنية في مجال احترام حقوق الفرد
وعلى الرغم من التقدم المسجل، ال تزال هناك مجموعة من التحديات التي تعيق الممارسة الكاملة 

ففي مجال التعليم، ترتبط أهم التحديات التي يجب التغلب عليها بضعف مردوديته الداخلية  .لهذه الحقوق
فعلى مستوى الكفاءة الداخلية، يتميز التعليم . حسب الوسطوالخارجية واستمرار الفوارق بين الجنسين و

، بلغ متوسط 2010و 2009ففي الفترة الممتدة بين . األساسي بارتفاع معدالت الهدر المدرسي والتكرار
في % 18أآثر من بالنسبة للتعليم اإلعدادي و% 16,3حوالي بالنسبة للتعليم األولي و% 9,3معدل التكرار 

% 3,1حوالي  2010-2009غ في الفترة أما بخصوص متوسط معدل الهدر، فقد بل. التعليم الثانوي التأهيلي
ويتجلى . بالنسبة للتعليم الثانوي التاهيلي% 9,2و بالنسبة للتعليم اإلعدادي،% 10,8بالنسبة للتعليم األولي و

  .ارتفاع مستوى بطالة الشباباألمية وضعف المردود الخارجي في ارتفاع مستوى 
في مجال الصحة، هناك معضلة الخصاص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة خصوصا في الوسط و
 تعمل، مما يدفع إلى تفضيل اإلستراتيجية المتنقلة آما أن عددا آبيرا من المرافق الصحية األساسية ال. القروي

ويطرح بعد المراآز الصحية مشكل الولوج إلى العالجات واالعتناء . خاصة في المناطق القروية النائية
. يؤمن بشكل آبيرعن طريق الدفع المباشر من قبل األسروأما بالنسبة لتمويل الصحة، فه. بالحاالت المستعجلة
تغطية الصحية، خاصة إحداث نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة، من تامين عدالة وسيمكن تعميم ال

  .أآبر في الولوج إلى العالجات
يمكن من إحداث مناصب شغل وفي مجال التشغيل، تتمحور أهم التحديات حول ضرورة تحقيق نمو

لشغل، وآذا مكافحة تشغيل األطفال ذات جودة، وحول احترام مقتضيات قانون الشغل والمعاهدات الدولية ل
  .إضافة إلى تحسين ظروف العمل والمالءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل ،والعمل غير الالئق
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II .الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية  
ر مجموعة من القطاعات الوزارية التي تعمل على إرساء المؤسسات من أجل محويشمل هذا ال

وتضم هذه القطاعات وزارة العـدل . للحقوق المدنية والسياسية المنصف الجنسين والولوج المساواة بين
وزارة التنمية االجتماعية  اإلدارة العامة للجماعات المحلية، والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

ة، وزارة التجارة الخارجية وزارة االقتصاد والماليوزارة تحديث القطاعات العامة،  واألسرة والتضامن،
  .ووزارة االتصال ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون

  والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج والحريات  وزارة العـدل. 1
لقد سهر المغرب على تقوية مكتسباته في مجال حقوق اإلنسان السيما من خالل وضع مخططات 

هيئات الفاعلة في هذا المجال، وآذلك تطوير مواآبة التشريعات الوطنية عمل لوضع وتقوية المؤسسات وال
آما بذل جهودات متواصلة الستكمال انضمامه للنظام الدولي لحقوق . لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

اإلنسان، وذلك بالموازاة مع مجموعة من المشاريع الهيكلية الكبرى، والتي تخص حماية حقوق اإلنسان، 
وإصالح العدل، والجهوية المتقدمة، باإلضافة إلى المخططات الوطنية  مبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وال

  .والقطاعية
في هذا اإلطار على المساهمة في متابعة ومواآبة التشريعات  و الحريات ويرتكز دور وزارة العدل

. والمسؤولية والنزاهة واحترام القانونالوطنية للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان على أساس مبادئ العدالة 
وتتطلب هذه المهمة مشارآة جميع الفاعلين المعنيين، واعتماد مخططات وبرامج واستراتيجيات تأخذ بعين 

  .االعتبار أهمية مقاربة حقوق اإلنسان ورآائز الديمقراطية

  جذاذة تقديمية للوزارة  واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان.  1.1
  تقديمية  جذاذة. 1.1.1

والحريات العدل وزارة . 1.1.1.1  
في المقام األول إلى تعزيز دور العدالة آأداة فعالة  والحريات تهدف التدابير التي تتخذها وزارة العدل

وقد مكنت هذه التدابير من تحقيق مجموعة من . لبناء الديمقراطية، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية
آما تعتزم الوزارة االستمرار في تنفيذ هذه البرامج وفقا لمخططات العمل . وات الفارطةالمكتسبات خالل السن

  .2015التي تم وضعها في أفق 
إذن مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة وفقا ألحكام  و الحريات تناط بوزارة العدل

  :يتعلق بالمجاالت التالية  النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ال سيما ما

السهر على تنفيذ االختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية،  •
 . ومدونة األسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء وغيرها من القوانين

 .م في احترام وتطوير حقوق اإلنسانإعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، واإلشراف على النيابة العامة واإلسها •
وضع اإلستراتيجيات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، وذلك بما يكفل حسن سير عمل المحاآم  •

  .وتصريف جيد للعدالة
إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية، وآذلك  •

 .تعاون الدولي في الميدان القضائيإعداد مشاريع اتفاقيات ال
موظفة  6.835موظف من بينهم  14.132 و الحريات ولتنفيذ المهام الموآلة إليها تتوفر وزارة العدل

  .2009سنة % 45مقابل % 48أي ما يعادل نسبة تمثيلية نسوية تقدر ب 
 2003سنة % 17,3ت من وبالنسبة لفئة القضاة، عرفت نسبة تمثيلية النساء ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل

التي تروم  و الحريات ، وتبقى هذه النسبة ضعيفة بالنظر إلى أولويات وزارة العدل2009سنة % 19,7إلى 
  .الرفع من تمثيلية النساء إلى الثلث في اللجان المسيرة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
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دماجالمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإل. 2.1.1.1  
 تقديم المندوبية

تسهر المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على تحسين وضعية السجناء والنزالء 
والحرص على سالمتهم، وذلك بانفتاحها، حسب أحكام القانون، على الهيئات األخرى وجمعيات المجتمع 

اشرة للوزارة األولى حافزا سيمكنها مستقبال إلى هيئة مستقلة تابعة مب 2008ويعتبر تحويلها منذ سنة . المدني
  :وتتجلى مهامها الرئيسية في. من تقوية فعاليتها من حيث التخطيط وإعداد البرامج وتنفيذها

 .تنفيذ أحكام العقوبات القضائية أوالتدابير السالبة للحرية •
  .جناء وإعادة إدماجهمإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل االجتماعي والثقافي لفائدة الس •
تطوير األبحاث والدراسات المتعلقة بقطاع السجون واقتراح اإلصالحات والتعديالت الالزمة للنصوص  •

  . التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
 تحليل الساآنة السجينة

من مجموع سجناء المغرب حسب اإلحصائيات األخيرة % 2,7ال تمثل النساء السجينات سوى
سنة  34ويصل المعدل العمري للساآنة السجينة من النساء . بية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجللمندو

وتجدر اإلشارة على أن ) سنة 41أآثر من % 28سنة و 40و 21ما بين % 16سنة و 20أقل من % 12(
ت حوالي حيث تحتل النساء العاطال(معظم السجينات غير ممدرسات وبدون أسرومعوزات ومن دون شغل 

  ).من مجموع السجينات% 62
% 38ويبين توزيع النساء السجينات حسب الحالة المدنية هيمنة شريحة السجينات المتزوجات بنسبة 

وعلى العكس من ذلك، تبين الحالة العائلية للسجناء . لألرامل% 6للمطلقات و% 27للعازبات و% 29مقابل 
  .لألرامل% 1للمطلقين و% 3للمتزوجين و% 31ل مقاب% 65الذآور هيمنه السجناء العزاب بنسبة 

وتجدر اإلشارة إلى أن القوانين الحالية إلدارة السجون ال توفر نظاما خاصا للسجينات، فباستثناء 
التي تسمح للسجينات الحوامل باالحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغ سن  98-23مقتضيات القانون رقم 

ونشير في هذا . ا للمقتضيات واألحكام التي يخضع لها السجناء الذآورالخامسة، تعامل النساء السجينات طبق
مؤسسة موجودة  65اإلطار إلى الخصاص المالحظ في المؤسسات السجنية الخاصة بالنساء، حيث من بين 

 .حاليا، ما يناهز أربعين منها فقط تتوفر على جناح خاص بالنساء
قطاعينلحقوق اإلنسان لكال ال ياإلطار المرجع. 2.1.1  

وفقا لمسؤوليتها ومهامها لضمان نظام قضائي فعال ونزيه وقريب من المواطنين، انضمت وزارة 
بما في ذالك المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إلى عدد من االتفاقيات الدولية  و الحريات العدل

ان والتي تستوحى من اإلعالن العالمي والوطنية التي تهتم بمجال العدالة آعنصر أساسي لضمان حقوق اإلنس
القانون، ولهم  أماموينص هذا اإلعالن في مادتيه السابعة والثامنة على أن آل الناس سواسية . لحقوق اإلنسان

الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، آما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز 
من نفس  10ويرد تعبير واضح لهذا المبدأ في المادة . أي تحريض على تمييز آهذا يخل بهذا اإلعالن وضد
تنظر في قضيته أمام  أن، في اآلخرينلكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع " اإلعالن والتي تنص أن 

  ".إليه محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات  1984دجنبر  10وقع المغرب في  باإلضافة إلى ذلك،

إنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي يتعين بموجبها على الدول األطراف الال القاسية أو
الحاالت االستثنائية لتبرير أعمال  لعليا أوحذف التعذيب من قوانينها الوطنية ومنع آل استغالل للمراتب ا

  .التعذيب
آما تولي اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثالثة االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى في جميع 

سسات الرعاية االجتماعية العامة أوالخاصة أوالمحاآم أوالسلطات ؤالتي تتعلق به سواء قامت م اإلجراءات
  .لتشريعيةاإلدارية أوالهيئات ا
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آما وقع المغرب على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في 
أنه يتوجب على آل دولة طرف مراجعة سياساتها الحكومية والوطنية والمحلية لتعديل أوإلغاء  5و 2مادتيه 
وتتعهد الدول األطراف بحظر التمييز . آل القوانين واألنظمة المؤدية إلى إقامة التمييز العنصري وإبطال

العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق آل إنسان في المساواة أمام القانون دون تمييز خاصة في 
  .التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام القضاء

اف أن تضمن وأخيرا اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الذي يلزم الدول األطر
للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ممارسة وحماية جميع الحقوق الفردية والحريات األساسية وعلى 

  :التي تنص على ما يلي 16و 15و 9و 2الخصوص الحق في عدالة نزيهة وذلك من خالل أحكام المواد 

  .إلغاء آل التدابير الجنائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة  •
ة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يخص االآتساب والتغيير والحفاظ على جنسيتها وآذا جنسية منح المرأ  •

  .أطفالها
  .القضاء على التمييز ضد المرأة في آل ما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية  •

 والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أيضا األهداف و الحريات آما اعتمدت وزارة العدل
اإلنمائية لأللفية آإطار مرجعي للسياسات المتخذة وتعمل هاتين الهيئتين من اجل تحقيق هذه األهداف بما 

  .يتعلق بالمهام الموآلة إليها
وعلى الصعيد الوطني، فقد جاء اإلصالح الدستوري لتعزيز اإلنجازات التي تحققت في مجال حقوق 

أسمى  مادة السادسة من الدستور الجديد أن القانون هوحيث تنص ال. اإلنسان، وتأسيس نظام قضائي عادل
تعبير عن إرادة األمة وأن آل األشخاص والكيانات بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملتزمين 

بالنظام القضائي واستقاللية العدالة وطرق تسييرها وآذلك حقوق  108- 107آما تتعلق المواد. بالخضوع له
  .األفراد

و السياق، وتماشيا مع أحكام االتفاقيات الدولية المذآورة أعاله، آتفت وزارة العدل  وفي نفس
والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج جهودها لتحديث نظام العدالة من أجل ترسيخ مبدأ الحريات 

...) الحق في التكوينحق الجنسية، حق المساواة، حق الطفل، الحق في التشغيل، (حقوق اإلنسان بصفة عامة 
وتعزيز المساواة بين الجنسين بصفة خاصة وذلك من خالل تحسين أوضاع السجون والسجناء من جهة 
وتعديل مجموعة من القوانين التي نخص بالذآر منها مدونة األسرة، ومدونة الشغل، ومدونة التحكيم، ومدونة 

ومن المهم أن . كل إبداعا هاما في القانون المغربيالعقوبات واإلجراءات الجنائية ومدونة  الجنسية التي تش
-2011نذآر أيضا في هذا السياق اإلنخراط القوي والفعلي لوزارة العدل إلى الجدول الحكومي للمساواة

الذي يضع من بين مجاالت تطبيقه مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف التي ترتكب ضد المرأة  2015
  .ى الموارد ومناصب اتخاذ القرار على المستويين اإلداري والسياسيوآذلك المساواة في الولوج إل

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.1
والحريات العدل وزارة. 1.2.1  

    ةوضع السياسات واالستراتيجيات القطاعي. 1.1.2.1
هنيا وعادال وفعاال وهذا ما يجعل من إصالح القطاع يتطلب توطيد سيادة القانون نظاما قضائيا م

وقد تم النص على هذا . ضرورة ومطالبا يرافق مسلسل التحول الديمقراطي وتعزيز الحقوق المكتسبة
المشروع الديمقراطي التوافقي الكبير في مجموعة من الخطابات الملكية السامية التي أآدت على إصالح 

  .المبدأ األساسي لدولة الحق من حيث المساواة بين المواطنين أمام القانون العدالة آمفتاح أساسي لتكريس
ويعتبر هذا اإلصالح الذي يرتكز على ست محاور أساسية نذآر منها استقاللية القضاء وتحديث 

وتأهيل الهياآل والموارد البشرية وتحسين الفعالية القضائية، تحديا للعدالة الوطنية التي  ياإلطار المرجع
هدف إلى تزويد المواطن بثقافة قضائية متماشية مع الرؤية الدولية الجديدة لحماية حقوق اإلنسان والوصول ت

  . إلى عدالة حديثة تضمن الحقوق األساسية لإلنسان بما فيها آرامته
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في هذا اإلطار بمواصلة جهودها الرامية إلى إصالح أآثر تسارعا  والحريات وتلتزم وزارة العدل
  :التاليةالية من خالل التدابير وأآثر فع

  متابعة المشاريع المدمجة في إطار إصالح العدل
 800إحداث محاآم استئناف ومحاآم ابتدائية جديدة بتكلفة  2012- 2009يتوخى برنامج اإلصالح 

ويشكل تعزيز عدد . لهذا الغرض 2011مليون درهم برسم سنة  281,5مليون درهم حيث تمت تعبئة 
 2.500و 1.500جال القضاء خاصة القضاة وآتاب الضبط أولوية لإلصالح ليصل عددهم إلى العاملين في م

  .وذلك تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال 2012في أفق 
آما هم إصالح العدل آذلك تحيين النصوص التشريعية ونخص بالذآر مؤخرا إصالح القانون 

ف الزوجي، وآذلك تسريع وتيرة التشريع، وتحسين العمل الجنائي، وإعداد مشروع قانون لمكافحة العن
القضائي خاصة عن طريق رفع عدد الموظفين واألعوان وآذا الحفاظ على آرامتهم وتشجيعهم ودعم آليات 

  .تنفيذ األحكام وإنعاش التكوين
ل إلى وبالنسبة للتكوين المستمر للقضاة، تتوخى الوزارة الرفع من وتيرة الدورات التكوينية للوصو

وفي هذا اإلطار تعمل الوزارة حاليا على مراجعة برامج ومقررات . 2012دورة سنوية في أفق  150
التكوين ومعايير الولوج إلى المعهد العالي للقضاء، وذلك عن طريق الرفع من سن ولوج المتبارين وتحسين 

  .الظروف المادية للقضاة
  "نينتقريب المؤسسة من المواط: عدالة القرب"برنامج 

في إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم عدالة قريبة  و الحريات شرعت وزارة العدل
وتسعى . من المواطن والتنظيم القضائي في المملكة، وتتعلق هذه المشاريع آذلك بالقوانين المدنية والجنائية

ا النظام في اتجاه اعتماد تنظيم هذه األحكام الجديدة إلى إدخال تعديالت جوهرية على بعض عناصر هذ
  .عقالني يستجيب لمتطلبات إصالح القطاع

وتتعلق هذه التعديالت على وجه الخصوص بإحداث إدارات قريبة من المواطنين على مستوى 
المحاآم االبتدائية ومراآز القضاة المقيمين، حيث ستكلف بإدارة المنازعات واالنتهاآات والمخالفات عن 

  .مبسطةطريق إجراءات 
آما تهم هذه التعديالت تصنيف المحاآم االبتدائية، حسب طبيعة األعمال التي تقوم بها، إلى محاآم 
مدنية واجتماعية وقسرية وذلك من اجل تحقيق مردودية أفضل من خالل توحيد المساطر وتبسيط اإلجراءات 

  .إلدارية في هذه المحاآموتنظيم سير العمل وتوفير التكوين المناسب لفائدة األطر القانونية وا
وتتعلق التعديالت المتبقية بتوسيع صالحية العدالة الفردية في المحاآم االبتدائية لتضم جميع الحاالت 

هذا وقد تم في هذا اإلطار . واالستثناءات والترآيز على تسريع إصدار األحكام، وتبسيط اإلجراءات القانونية
  .ة وخاصة جرائم االختالس والفساد والشطط في استعمال السلطةإحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالي

مثال ملموس لتطبيق ميزانية النوع : برنامج وضع خاليا مختصة مسؤولة عن النساء واألطفال في المحاآم
  االجتماعي لتسهيل ولوج النساء واألطفال للعدالة

عدة أهداف إستراتيجية تصب  يرتكز هذا البرنامج على ثالث محاور أساسية، وينقسم آل منها إلى
وعلى الرغم من . الهدف األساسي بتسهيل ولوج النساء واألطفال خصوصا ضحايا العنف للعدالة آلها نحو

أنها تتطلب اعتمادات آبيرة  إلنجازها، يحرص القطاع على دمج مقاربة ميزانية النوع االجتماعي في 
  .برامجه، وهي الكفيلة بتحقيق األهداف المتوخاة

المحور األول : تحسين خدمات الخاليا المسؤولة عن النساء ضحايا العنف ورعاية األطفال والذي ينقسم إلى 
:هدفين استراتيجيين  

تقديم الدعم من حيث المعدات والموارد البشرية الماهرة وتسهيل الولوج لهده الخاليا لتلبية أقصى  •
 .احتياجات النساء واألطفال ضحايا العنف
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التي تقدمها هذه الخاليا من خالل إنشاء آليات تالئم متطلبات النساء واألطفال من حيث  توحيد الخدمات •
  .المساواة والحماية واألمن وآذلك إعطاء األولوية للقاصرين

 المحور الثاني : تعزيز قدرات وآليات التدخل لدى الخاليا المسؤولة عن النساء واألطفال والذي ينقسم بدوره 
:جيين إلى هدفين استراتي  

  .تحسين اآلليات القانونية لالستجابة لمتطلبات النساء واألطفال •
تكوين وتعزيز قدرات القضاة ومساعديهم على مستوى الخاليا وإشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال  •

  .محاربة العنف
عنف ضد تعزيز التكامل بين الصالحيات وقدرات الفاعلين األساسيين في مجال محاربة ال: المحور الثالث 

وينقسم هذا المحور إلى هدفين استراتيجيين، حيث يتعلق األمر بضمان تكامل . المرأة ورعاية األطفال
الخدمات والقدرة على تعبئة مختلف الجهات المعنية برعاية النساء واألطفال، وتوفير البيانات الالزمة عن 

  .لمعنيينقضايا النساء واألطفال في المحاآم وذلك بالتنسيق مع الشرآاء ا
  "مدونة األسرة من خالل تسهيل ولوج النساء إلى أقسام القضاء تطبيق دعم"برنامج 
يؤآد هذا البرنامج على ضرورة تطوير إطار استراتيجي للشراآة بين وزارة العدل والحريات   

لحكامة آما يهدف في نفس السياق إلى تعزيز ا.  األسرة مدونةتطبيق ووزارة األسرة والتضامن لرصد وتتبع 
في القطاع وإدماج بعد النوع االجتماعي من أجل تسهيل ولوج المرأة ألقسام القضاء  والتنفيذ الفعال لمدونة 

 :األسرة وذلك من خالل 
تطوير بنية إستراتيجية للشراآة والتواصل بين وزارة العدل والحريات ووزارة األسرة والتضامن،  •

األسرة، وتحسين فرص ولوج المرأة إلى خدمات  مدونةتطبيق ومختلف الفاعلين الحكوميين من أجل 
  .أقسام قضاء األسرة

تطوير مؤشرات نجاعة مراعية لبعد النوع االجتماعي لتقييم ردود أفعال المتقاضيات عن  خدمات  •
  .أقسام قضاء األسرة

  . مدونة األسرة تطبيقتطوير قاعدة معطيات و دراسات متعلقة ب •
لية والمنظمات غير الحكومية لخلق دينامية وتعبئة مشترآة بين تسهيل الشراآة مع الجهات المح •

آما يشكل هذا البرنامج استمرارا  لبرنامج دعم أقسام قضاء األسرة . القطاعات على المستوى المحلي
األسرة في المواقع التجريبية لبني مالل والدار البيضاء وخنيفرة ووجدة  مدونة تطبيقمن أجل 
 . وطنجة

  اإلستراتيجية للشراآة والتواصل في مجال تنفيذ مدونة األسرة مشروع األرضية
دعم تنفيذ مدونة األسرة من خالل تسهيل ولوج النساء " يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق برنامج 

وباقي  والحريات والذي يؤآد على وضع إطار استراتيجي للشراآة بين وزارة العدل" إلى أقسام القضاء 
  .الجهود ولتتبع وتنفيذ مدونة األسرة تضافرلالفاعلين آأرضية 

  :وتتجلى األهداف المتوخاة لهذه األرضية في تناسق واستدامة التدابير المتخذة من خالل 
وضع نظام للشراآة والتواصل بين الفاعلين المؤسساتيين وممثالت المجتمع المدني قصد تسهيل ولوج  •

  .فيذ مدونة األسرةأفضل واندماج أآبر لألنشطة المنجزة في إطار تن
تعبئة الموارد قصد تقوية الحكامة وقدرات المتدخلين المؤسساتيين والجمعويين في قيادة آافة عالقات  •

التجمع والمشارآة واالستغالل المشترك للموارد البشرية والمادية والمالية وذلك من أجل تحقيق قفزة 
  .المتقاضيات نوعية في الخدمات القضائية واالجتماعية المقدمة للنساء

الرفع من القدرات المؤسساتية للفاعلين في مجال التواصل والتسويق االجتماعي والدفاع في مسلسل  •
  .تطبيق مدونة األسرة

إرساء أرضية للشراآة والتواصل قصد تسهيل ولوج النساء المتقاضيات إلى مصالح العدالة من خالل  •
 .اعتماد إجراءات مصاحبة
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  سريتفعيل صندوق التكافل األ
الذي يحدد شروط ومساطر  10-41لقانون لدخول حيز التنفيذ البعد إحداث صندوق التكافل األسري و

في  الصندوق هذا تم نشر مرسوم تنفيذ ،)2010 جنبرد 13في والذي تم إصداره ( هاالستفادة من خدمات
لكل  منحهجب يري درهم آمبلغ شه 350 قيمة ويحدد هذا المرسوم.  2011الجريدة الرسمية لشهر شتنبر 

ا المرسوم ذوقد لخص هدرهم شهريا  1050مستفيد على أن ال يتعدى مجموع المبالغ المالية لألسرة الواحدة 
مليون درهم عند  160الذي خصصت له ميزانية (ذا الصندوق التدخل الفوري له الحاالت التي تستوجب

دفع النفقة، وعدم القدرة على تطبيق قرار التأخير ما ال يقل عن شهرين من في ثالث حاالت وهي  )إنشائه
لقانون  13ال يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق حسب المادة و. قضائي حول دفع النفقة وعدم وجود الزوج

  .إال السيدات المطلقات المعوزات وأطفالهن 41-10
    إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.1.2.1

  العامة للدولةحصة نفقات العدل في الميزانية 
 2011مليار درهم برسم سنة  3,146ما مقداره  7والحريات تناهز النفقات العامة لوزارة العدل

مليون درهم أي ما يمثل  574وتبلغ نفقات اإلستثمار. من الميزانية العامة للدولة% 1,53وهوما يمثل 
من الميزانية العامة للوزارة % 81,7من الميزانية العامة للوزارة بينما تصل نفقات التسيير إلى % 18,3

  .مليار درهم برسم نفس السنة 2,572حيث سجلت 
  :آالتالي  2011برسم  والحريات وتوزع نفقات االستثمار لوزارة العدل

  . مليون درهم مخصصة لإلدارة المرآزية 276,5 •
ندوبية مليون درهم مخصصة للميدان القضائي دون احتساب نفقات اإلستثمار المخصصة للم 297,5 •

  .العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج التي سوف يتم التطرق إليها في آخر القسم
وتتضمن ميزانية االستثمار خدمات ونفقات مختلفة تتعلق بناء وتجهيز المحاآم اإلبتدائية ومحاآم 

. الخ.....اإلداريةاإلستئناف، وتقوية البنيات التحتية وإدخال التقنيات اإلعالمية للمحاآم، وتأمين المباني 
مليون درهم لمتابعة  16وفضال عن ذلك، تخصص ميزانية اإلستثمار قسطا مهما من المداخيل يقدر بـ 

مليون درهم سنة  26، و2010مليون درهم سنة  32( برنامج دعم قسم قضاء األسرة بالمحاآم اإلبتدائية 
مبلغ مالي يقدر بـمليون درهم لدعم  آما تجدراإلشارة إلى تخصيص). 2008مليون درهم سنة  14، و2009

 .إصالح ميزانية القطاع
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  وزارة االقتصاد و المالية        : المصدر                       

  

                                                 
  .2006انخرطت وزارة العدل في  شمولية االعتمادات سنة   7
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 تحليل مؤشرات األهداف الرقمية

من إحصاء ما يقارب  و الحريات الخاص بوزارة العدل 2011مكن فحص مؤشرات األهداف لسنة   
ويعرض الجدول . لميزانية التسيير واألربعة األخرى لميزانية االستثمار منها 36مؤشرا خصصت  40

  .التالي أهم هذه المؤشرات
  و الحريات تصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية وزارة العدل

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  األهداف أوالمهام  المؤشرات
 ميزانية التسيير

ضايا اآلجال المتوسطة لمعالجة الق
الجوهرية من طرف محاآم 
  .االستئناف في المجال الجنائي

تقليص آجال معالجة القضايا 
  حسب نمط المحاآم 

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم   مؤشر نتيجة 

اآلجال المتوسطة لمعالجة القضايا 
الجوهرية من طرف محاآم 

  االستئناف في المجال المدني 

تقليص آجال معالجة القضايا 
  محاآم حسب نمط ال

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم   مؤشر نتيجة

عدد المتابعات من طرف المحاآم 
  العادية في المجال الجنائي

تقليص آجال معالجة القضايا 
  حسب نمط المحاآم 

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم   مؤشر نتيجة

عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد 
القضايا الموضوعة في محاآم 

  رية في المجال المدنياالستئناف اإلدا

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم  مؤشر نتيجة  تحسين جودة األحكام والتخليق 

عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد 
القضايا الموضوعة في محاآم 

  االستئناف التجارية في المجال المدني

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم  مؤشر نتيجة  تحسين جودة األحكام والتخليق

حكام التي تم تنفيذها بالنسبة نسبة األ
لمجموع التطبيقات المحكوم فيها 

سنويا في المحاآم التجارية في 
  المجال المدني 

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم  مؤشر نتيجة  تقليص آجال تنفيذ األحكام

نسبة األحكام التي تم تنفيذها بالنسبة 
لمجموع التطبيقات المحكوم فيها 

ة في المجال سنويا في المحاآم اإلداري
  المدني 

  تصنيف حسب الجهة والمحاآم  مؤشر نتيجة  تقليص آجال تنفيذ األحكام

وضع مقاربة للتدبير التوقعي   درجة انجاز المشروع 
  للوظائف والمهارات 

  -   مؤشر مسلسل 

ضمان التكوين األولي والمستمر   عدد الموظفين المدنيين 
  للموظفين 

  تصنيف حسب الجنس   مؤشر نتيجة 
  ماج البعد الجهوي إد

  ميزانية االستثمار
  )قروي / حضري ( إدماج البعد الجهوي   مؤشر مسلسل  توسيع الوعاء العقاري  عدد البنايات المنجزة
  )قروي / حضري ( إدماج البعد الجهوي   مؤشر مسلسل  توسيع الوعاء العقاري  عدد األراضي المقتناة

معدل تجديد التجهيزات والبنيات 
  التحتية 

جديد تجهيزات السلطات ت
  القضائية 

  )قروي / حضري ( إدماج البعد الجهوي   مؤشر نتيجة

لتنظيم وتجميع  و الحريات يتضح من خالل تحليل هذا الجدول مدى المجهود الذي بذلته وزارة العدل
ي أآثر مؤشرات نجاعتها ومع ذلك فإنه يتوجب تعزيز مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار آي تدل

ففي الواقع، أربعة مؤشرات استثمار هورقم غير آاف . عن مدى تقدم ونجاعة المشاريع التي التزم بها القطاع
  .بالنسبة لقطاع التزم بمشاريع قوية من أجل بناء نظام قضائي أآثر فعالية

ي والغير ومن زاوية النوع االجتماعي، تتميز ميزانية االستثمار بكثرة المؤشرات ذات الطابع الجهو
قابلة للتصنيف حسب النوع االجتماعي وذلك نظرا لتوجهها نحوتقوية البنية التحتية لإلدارة المرآزية، وتتعلق 

ومن بين . توسيع الوعاء العقاري وتجديد تجهيزات السلطات القضائية: هذه المؤشرات أساسا بالهدفين التاليين
معدل تجديد التجهيزات والبنيات " و" ات المنجزة عدد البناي" هذه المؤشرات نذآر على سبيل المثال 

 ".التحتية
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  تحسين المؤشرات 
وحسب المعطيات المتوفرة  و الحريات بالنظر للبرامج والتدابير المتخذة من طرف وزارة العدل

  :لديها، يمكن اعتماد المؤشرات التالية لقياس أفضل لمدى تأثير النوع االجتماعي على البرامج المطبقة 
 .د الخاليا المكلفة برعاية النساء واألطفال في المحاآمعد •
 .معايير جودة خدمات رعاية النساء واألطفال ضحايا العنف •
معدل تحقيق مختلف األهداف اإلستراتيجية المتعلقة ببرنامج إحداث الخاليا المكلفة برعاية النساء  •

 .واألطفال في المحاآم
اإلستراتيجية للشراآة والتواصل  األرضيةالمتعلقة بمشروع معدل تحقيق مختلف األهداف اإلستراتيجية  •

 .لتنفيذ مدونة األسرة
معدل تحقيق التدابير التي أعطيت انطالقتها في إطار مشروع دعم قضاء األسرة حسب الجهات  •

 .النموذجية
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، وعلى سبيل المثال، يجب اعتماد مؤشرات أهداف تسلط الضوء على 

ثار التشريعات، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، خاصة على مستوى مدونة األسرة والمدونة الجنائية وباقي ا
  .التشريعات الوطنية

وسيتيح بدون شك اعتماد هذه المؤشرات إجراء تحاليل أآثر دقة لنتائج وآثار المشاريع المتخذة على 
  .مستوى القطاع

سجون وإعادة اإلدماجالمندوبية العامة إلدارة ال. 2.2.1  
وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.2.1  

تبعا للتعليمات الملكية، التزمت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بنهج سياسة لعصرنة 
وقد تم تكريس هذا من خالل وضع إستراتيجية ترتكز . تنظيمها وتحسين مهنية طرق العمل وعقلنة تسييرها

  : ى المحاور التالية عل
تعبئة الوسائل الضرورية لتحسين إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء في ميادين التعليم والتكوين المهني  •

 .واألنشطة السوسيواقتصادية
تعزيز سالمة المؤسسات السجنية عبر االنضباط، والرفع من مهنية المراقبين، والتطبيق الصارم للقانون  •

 .جون بمعدات األمن والمراقبة المالئمة لخصوصيات المؤسسات السجنية، وتجهيز الس98 – 23
تحسين ظروف عيش وإيواء السجناء على مستوى التغذية والنظافة والعالج وصيانة مراآز السجن  •

 .والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين
المصالح وتكوين األطر عصرنة التسيير وتنمية قدرات الموارد البشرية عبر تعميم استخدام المعلوميات ب •

  .في ميدان السجون
اإلجراءات والمشاريع المنجزة. 2.2.2.1  

قامت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بمجهود لتحسين الظروف اإلنسانية للسجناء 
إلدماج بهدف صيانة آرامة السجين انطالقا من مبدأ آون المؤسسة السجنية فضاءا للتأهيل والتكوين وإعادة ا

على اتفاقية بين مؤسسة  2010غشت  30وفي هذا اإلطار، تم التوقيع في . وليس فقط وسيلة للمعاقبة والزجر
محمد السادس إلدماج السجناء والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وآذلك اإلتحاد العام لمقاوالت 

  .المغرب ولتسهيل إدماج السجناء في سوق الشغل
السياق، وعلى غرار المراآز السابقة الفاعلة في هذا المجال في آل من الدار البيضاء وسال  وفي نفس

وأآادير ووجدة، تم انجاز وتدشين مرآز لمواآبة السجناء وإدماجهم في مرحلة ما بعد السجن في مدينة 
ي إطار توسيع مليون درهم  ف 3ويندرج هذا المرآز الذي تطلب استثمارا يقدر بـ . 2011مراآش في غشت 
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من طرف مؤسسة محمد السادس  20058آلية اإلدماج السوسيومهني للسجناء التي تم الشروع فيها سنة 
وتجدر اإلشارة إلى رصد . إلدماج السجناء وشرآائها العموميين والخصوصيين وآذلك ممثلي المجتمع المدني

يق مشاريع لصالح المستفيدين من مرآز مليون درهم برسم السنة الحالية من أجل تحق 1,7غالف مالي بقيمة 
  .مراآش لتمكينهم من ولوج سوق الشغل واحترام القانون والمساهمة في تنمية البالد

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أعطيت أهمية خاصة للتغذية والتطبيب والتكوين في مخطط عمل 
غذية المقدمة للسجناء وذلك بالرفع من نفقات المندوبية التي آرست مجهودات آبيرة من أجل تحسين جودة الت

  .درهم للسجين في اليوم 15التغذية لتصل إلى 
آما سخرت المندوبية آل الوسائل الضرورية من أجل التصدي لجميع أشكال العنف بالمؤسسات 

لك وذ 2003بالمقارنة مع  %13السجنية حيث تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى انخفاض حاالت االعتداء ب 
بتعزيز الموارد المادية والبشرية وتحسين االنضباط  بالمؤسسات السجنية وآذا األنشطة البيداغوجية 

آما تخضع المؤسسة السجنية لقانون داخلي من الواجب . والتربوية التي تندرج في إطار إعادة اإلدماج
  .احترامه من طرف السجناء والموظفين على السواء

الذي اعتمدته المندوبية، تم اتخاذ بعض التدابير لتحسين المساحة وفيما يخص مشروع اإلصالح 
وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات سجنية جديدة على  2012في أفق  2متر 3المتوسطة لكل سجين لتصل إلى 

والذي تطلب ميزانية . شكل قرى سجنية بكل من مكناس ومراآش وفاس وأزرووأيت ملول وآلميم وأصيلة
  .أورومليون  21معادلة لـ 
إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.2.1  

مليار درهم برسم سنة  1,46تناهز النفقات العامة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
مليون درهم أي ما يمثل  325وتبلغ نفقات االستثمار . من الميزانية العامة للدولة% 0,71، حيث تمثل 2011
% 77,7مليار درهم ممثلة بذلك   1,14أما نفقات التسيير فتصل إلى . زانية العامة للمندوبيةمن المي% 22,3

  .من الميزانية العامة للمندوبية
وتجدر اإلشارة إلى إمكانية إدماج بعد النوع االجتماعي في قائمة الخدمات والنفقات الخاصة بميزانية 

ويمكن اعتبارا من اآلن تصنيف بعض سطور الميزانية . فقطتسيير المندوبية لكونها تتعلق بالساآنة السجينة 
   20,3حسب الجنس خصوصا منها تلك المتصلة بإعادة إدماج السجناء التي تطلبت اعتماد عاما يقدر بـ 

درهم للمساعدة االجتماعية لألطفال التي  تعتبر  600.000خصصت منها  2011مليون درهم  برسم سنة 
ومن  2010درهم مماثلة برسم سنة  600.000االجتماعي والذي استفاد من خطا ميزانيا مراع للنوع 

  .2008 – 2001درهم سنويا طوال الفترة  100.000ومن  2009درهم برسم سنة  300.000
وانطالقا من تحليل قائمة مؤشرات األهداف للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، يتضح 

لقة بتحسين جودة إقامة النزالء وتعزيز أمن المؤسسات السجنية والتي ال يمكنها أنه باستثناء األهداف المتع
إدماج بعد النوع االجتماعي نظرا لصعوبة قياس تكاليف الصيانة والتغذية واألمن بشكل منفصل بالنسبة 

ق األمر للسجينات والسجناء، فإن معظم مؤشرات األهداف األخرى قابلة إلدماج بعد النوع االجتماعي، ويتعل
بمؤشرات تحسن عالج السجناء، وإنعاش الشغل، وتطوير التعليم والتكوين المهني لصالح السجناء وآذلك 

نسبة السجناء المستفيدين من األنشطة المؤدى " ونذآر على سبيل المثال . تقليص اآتظاظ المؤسسات السجنية
عدد األنشطة الثقافية والرياضية المنظمة "و" نسبة السجناء المستفيدين من التكوين العام والمهني" و" عليها 

  ".نسبة األعوان والعاملين المستفيدين من التكوين" وآذلك " لفائدة السجناء
أما فيما يخص ميزانية التسيير المخصصة للمندوبية العامة إلدارة السجون وأعادة اإلدماج فتتوزع 

وتتجلى في بناء وتجهيز مؤسسات المصالح . ءعلى المهام التي تروم تحسين أوضاع معيشة وإقامة السجنا
المرآزية، ومرآز تكوين األطر السجنية وآذلك تجهيز المؤسسات السجنية األخرى خصوصا في المجال 

 .القروي
 

                                                 
مية أآبر عدد من السجناء وتمدرس البعض منهم وآذا إحداث مراآز للتكوين المهني وورشات أومن الساآنة السجينة إلى مح 60.000يهدف هذا المخطط الموجه  إلى   8

  .الصناعة التقليدية والحرف الصغرى بشكل تدريجي في أغلب المؤسسات السجنية
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  تصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بالمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
  جندرة المؤشرإمكانية   نوع المؤشر  األهداف والمهام  المؤشر

مؤشر ال يمكنه إدماج النوع االجتماعي   مؤشر نتيجة   تحسين جودة إقامة السجناء   آلفة الصيانة لكل سجين في اليوم 
لصعوبة قياس آلفة الصيانة بشكل منفصل 

  بالنسبة للنساء والرجال
يمكنه إدماج النوع االجتماعي نظرا مؤشر ال   مؤشر نتيجة  تحسين جودة إقامة السجناء  المعدل اليومي للتغذية لكل سجين 

لصعوبة قياس آلفة التغذية بشكل منفصل 
  بالنسبة للرجال والنساء 

  تصنيف حسب الجنس  مؤشر نتيجة  تحسين عالج السجناء  عدد االستثمارات الطبية 
عدد تنقالت السجناء خارج المؤسسات السجنية 

  ألغراض طبية 
  سب الجنستصنيف ح  مؤشر نتيجة  تحسين عالج السجناء

  مؤشر غير قابل للتصنيف حسب الجنس   مؤشر أثر   تقليص اآتظاظ المؤسسات السجنية   الطاقة اإليوائية 
معدل تغطية السكن للعمال المجبرين على 

  البقاء بالقرب من المؤسسات السجنية 
  مؤشر غير قابل للتصنيف حسب الجنس  مؤشر نتيجة  تقوية األمن في المؤسسات السجنية 

السجناء المستفيدين من األنشطة المؤدى  نسبة
  عليها 

تصنيف حسب الجنس والمستوى التعليمي    مؤشر نتيجة   ضمان العمل للسجناء 
  والفئة 

نسبة السجناء المستفيدين من التكوين العام 
  والمهني 

تنمية التعليم والتكوين المهني 
  للسجناء 

 تصنيف حسب الجنس والمستوى التعليمي   مؤشر نتيجة 
  والفئة 

  تصنيف حسب الجنس والمستوى التعليمي  مؤشر نتيجة   ضمان التكوين المستمر للموظفين  نسبة األعوان والعاملين المستفيدين من التكوين 
 

  اإلدارة العامة للجماعات المحلية. 2
 غرافية واالجتماعيةوالديمومجموعة من التحوالت االقتصادية  أواخر التسعينات المغرب منذعرف 
وقد تعزز التحول الديمقراطي بإصالحات مهمة من خالل إقرار الدستور الجديد الذي يهدف . والديمقراطية

إلى ترسيخ مبدأ توازن السلطات وتعميق الديمقراطية وتعزيز الالمرآزية في سياق مشروع الجهوية 
 .المتقدمة
اش اإلصالح وعلى وحتى تصبح الجماعات المحلية شريكا رئيسيا في أور ،وفي هذا السياق  

المدني، فإن دور  الخاص والمجتمع الدولة والقطاع إلى جانب الخصوص األوراش المتعلقة بالتنمية المحلية،
وعليه، يجب . مختلف الفاعلين يجب أن يتماشيى مع مسلسل الالمرآزية والديمقراطية  الذي يعرفه المغرب

ة واالجتماعية للمجال الترابي، لكي تصبح مصدرا أن توضع الجماعات المحلية في قلب التنمية االقتصادي
 .القتراح وتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية

  لحقوق اإلنسان المرجعياإلطارومديرية العامة للجماعات المحلية لجذاذة تقديمية ل .1.2
  جذاذة تقديمية .1.1.2

ع التنمية الخاصة تساعد المديرية العامة للجماعات المحلية مختلف الجماعات في التخطيط لمشاري
تتمثل مهامها في إعداد القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار صالحياته اتجاه الجماعات و.بهما

حيث توفر الدعم للجماعات المحلية وتشارك في جميع اإلصالحات . المحلية وضمان رصد ومراقبة التنفيذ
والواليات   (16)الجهات مختلف حلية في المملكة فيوتتمثل السلطة الم .الهادفة إلى تحديث اإلدارة المحلية

  . (1503)والجماعات الحضرية والقروية (75)والبلديات
وفي تحسين تدبير  9وتثمتل أهم منجزات المديرية العامة للجماعات المحلية في التأهيل الحضري

ألنشطة االجتماعية والثقافية اتشجيع والحد من الفوارق االجتماعية في المناطق القروية و 10المرافق العمومية
 .مثل تطوير المدارس وتعزيز األنشطة الرياضية في الجماعات المحلية ودعم برامج التنمية الوطنية

عن  وإلعطاء صورة. ويهدف التدبير الديمقراطي للجماعات المحلية إلى ضمان مشارآة أآبر للمرأة
المعطيات المتوفرة، إلى دور المرأة  ظل مكن اإلشارة فيتمثيلية المرأة بالمديرية العامة للجماعات المحلية، ي

إال أن  من الموظفين،% 52التوثيق والتعاون، حيث تمثل النساء وفي مديرية الشؤون القانونية والدراسات 
 12و 41( آما أن هناك مساواة بين الجنسين بالنسبة لألطر العليا والمتوسطة  .هذه النسبة تتغير حسب الدرجة

 .فقط من اإلداريين  %19,2، في حين تمثل النساء )موظف على التوالي 11و 42ابل موظفة مق
                                                 

 …المعداتتدبير  األمالك والبنية التحتية و على مستوى التدخل 9 
 ...ق السمكالمعدات التجارية مثل محطات الحافالت وأسوا  10
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 لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار. 2.1.2
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق في المشارآة في تسيير  21تنص المادة 

على قدم  ،أن لكل فرد الحق في الحصولوعن طريق ممثلين منتخبين، والشؤون العامة لبالده، إما مباشرة أ
ويجب أن تتجلى . على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومةوالمساواة، على وظيفة عمومية في بلده 

هذه اإلرادة من خالل انتخابات دورية ونزيهة تضمن حق االقتراع الشامل والمتكافئ بالتصويت السري 
الفرص بالنسبة للنساء والرجال في  ؤتشير هذه المادة إلى تكافآما . بإجراء مكافئ يضمن حرية التصويتوأ

لحقوق اإلنسان  اإلعالن العالمي عهدويت .الولوج إلى المناصب العليا والمشارآة في إدارة الشؤون العامة
ضمان حقوق المرأة وتعزيز تمثيلها في ب الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ميثاقوال
 .23-6-3و 7-3من خالل المواد  اآز القرارمر

التزم وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  1993وقد صادق المغرب في عام 
وفي جميع مستويات  ،بتحسين التمثيلية السياسية للمرأة على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية

الذي ينص على تعزيز  3أهداف األلفية للتنمية، والوصول إلى الهدف اتخاذ القرارات، آما تنص عليها 
وأآد المغرب التزامه بمبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها  .المساواة بين الجنسين من خالل سياسات استباقية

الذي عزز تمثيل المرأة  هذا االلتزام باعتماده الدستور الجديدآرس و 1996عالميا بموجب دستور 
  .146و 115و 30واد ا في اتخاذ القرار بموجب المومشارآته

ع المغرب في إطالق مشاريع آبرى سياسية واجتماعية مكنت من ترسيخ وفي هذا السياق، شر
 2004سنة ) مدونة األسرة(نذآر إصالح قانون األسرة  ،ومن بين هذه المشاريع. الحقوق األساسية للمرأة

واإلستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة  2002سنة  المرأة اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضدو
واإلنصاف بين الجنسين عن طريق إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات وفي برامج التنمية سنة 

2006  . 
، ومنها الميثاق 2009وقد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات خالل اإلنتخابات الجماعية لسنة 

وقد أسفرت مجمل هذه اإلصالحات على نتائج  .نتخابات وتدبير خاص بالتمييز اإليجابيالجماعي وقانون اال
  .تعّزز تمثيل المرأة في الّسياسة المحلية

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي .2.2
 على المستوى المحلي االجتماعي أدوات تعزيز مقاربة الّنوع 1.2.2

 تعديل الميثاق الجماعي
ديمقراطية تمثيلية رغبة الحكومة في تعزيز  2008و 2002تعكس مراجعة الميثاق الجماعي في  

وتم إعداد هذا الميثاق في  .للحكامة المحلية ةرافًع أداة يمّثل الميثاق الجماعي الجديدو. أآثر قربا من المواطنين
محّلية عن طريق تعزيز صالحيات الجماعات التي أصبحت ترسيخ الّديمقراطية ال إلى هدفتإطار مقاربة 

تقوية سلطة منتخبي المجالس المحّلية من خالل منحهم دوًرا  توتحقيًقا لهذه الغاية، تم .فاعال حقيقيا للتنمية
 .المحلية المخطط الجماعي للتنمية في إعدادمهما 

ب  الذي  يأخذ بعين االعتبار احتياجات وباإلضافة إلى ذلك، يعزز هذا الميثاق التدبير التشارآي والقر
  :تّم اتخاذ خطوتين هاّمتين وفي هذا السياق. النساء والفتيات والفتيانوواهتمامات الرجال 

 11اعتماد المخطط الجماعي للتنمية حسب مقاربة تشارآية تدرج بعد الّنوع اإلجتماعي •
 "12جنة اإلنصاف وتكافؤ الفرصل"لجنة استشارية على مستوى آّل المجالس المحّلية تدعى  إحداث •

                                                 
من الميثاق الجماعي 36لماّدة ا  11  

من الميثاق الجماعي 14الماّدة   12  



23 
 

  المخطط الجماعي للتنمية
تدعم وزارة الّداخلية وترافق الجماعات المحّلية في إطار تعزيز صالحّياتها لزيادة استقالليتها 

اخلية، بالنظر إلى إلزامية إعداد المخطط ّدوتعتزم وزارة ال .خطيط والتنمية المحّليةّتوآفاءاتها على مستوى ال
وضمانة للعدالة االجتماعية والحد من عدم المساواة  ةتشارآي ةنمية، تنفيذ مخّطط هام لالمرآزيالجماعي للت
 .بين الجنسين

ويشترط إعداد المخّطط الجماعي للتنمية، والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي، في إطار 
ب مرافقة هذه المخططات يج لضمان فعاليتهاو. باإلعتبارمقاربة النوع اإلجتماعيتأخذ  مقاربة تشارآية
مع ة المحددة بالتشاور لالحتياجات األولوّيوات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة يبتشخيص لإلمكان

هذه المخّططات الوضع المؤسساتي للجماعة  وتعّزز .األطراف المعنيةوالسكان والمؤسسات العمومية 
د ووتلزم الجماعات على بذل المزيد من الجه ).ام االلتزاماترحتا(ومصداقية أعمالها تجاه الفاعلين المحّلّيين 

 .في سياق التآزر والّتكامل مع آل الفاعلين بما في ذلك المصالح العمومية
ويجب أن يتضّمن المخّطط رؤية لتنمية مشترآة ومتناسقة مع االحتياجات األولوية والتوجهات 

األنشطة اإلنمائية المبرمجة داخل الجماعة وآذا الموارد اإلستراتيجية واألهداف الواضحة ودعاٍمة لجميع 
والنفقات المتوقعة في السنوات الثالث األولى من المخّطط  باإلضافة إلى مؤشرات الرصد والتقييم التي 

 .تكرس دور المخّطط الجماعي للتنمية آاداة لتقييم  نشاط الفاعلين اآلخرين في التنمية بتراب الجماعة
خالل إعداد المخّططات الجماعية للتنمية إدراجا ألولويات االجتماعي  قاربة الّنوعويشكل إدماج م

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

 ؛ي جميع مراحل عملية التخطيطضمان المشارآة الفّعالة للمرأة ف •
 المؤشرات؛وضمان إدماج االحتياجات والمصالح المختلفة للمرأة والرجل في تحديد الرؤية واألهداف  •
 ؛إلدماج مقاربة الّنوع االجتماعي استعمال وتطوير وتحسين الوسائل الّالزمة •
 ؛االعتراف بمكانة ودور المرأة في المجتمع •
 ؛في ممارسة حقوقهّن آمواطنات للنساء التقييدواء على جميع أشكال التهميش أاتخاذ التدابير الالزمة للقض •
 .المساهمة في الحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين المرأة والرجل •

 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص
لس من الميثاق الجماعي وخّول لها الحق في اقتراح وتنوير المج 14بموجب المادة  اللجنة أّسست هذه

اللجنة من أعضاء الجمعيات المحلية والفاعلين  وتتكّون .البلدي في القضايا المتعلقة باإلنصاف وتكافؤ الفرص
وتسهر على ضمان التمثيل والمشارآة المتساوية  .في المجتمع المدني المقترحة من طرف رئيس المجلس

 .للفئات االجتماعية في اتخاذ القرارات
رأيها بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين  ،رئيسهوطلب من المجلس أبناًء على  ،وتقّدم اللجنة

 .الجنسين وتكافؤ الفرص ومقاربة الّنوع االجتماعي
 صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

يدعم هذا الصندوق المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في مجال   
من الميثاق  14المادة (وينظم الصندوق، منذ تأسيسه  .كامة الجّيدة والّتنمية البشريةتعزيز تمثيلية المرأة والح

ورش عمل تدريبي لفائدة النساء المنخرطات في الجمعيات والنساء  ،، بتعاون مع الجمعيات)الجماعي
التدبير الميثاق الجماعي والمخطط الجماعي و حولوتتمحور هذه االوراش  .المنتخبة في المجالس المحّلية

 2009قد خّصص القانون المالي لسنة و .المالي واإلداري للجماعات المحّلية وعلى مقاربة الّنوع االجتماعي
  .صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء إلحداثمليون درهم  10مبلغ 
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 النظام المعلوماتي الجماعي المستجيب للّنوع االجتماعي
الّنوع االجتماعي   يراعينظام معلومات جماعي  بإرساءية تتكلف المديرية العامة للجماعات المحل

 .بهدف تطوير المعلومات ومؤشرات التتبع آدعامة للبرمجة وتوزيع الموارد
 

ويعتبرهذا النظام أداة خاصة تساعد الجماعات القروية، المنخرطة في مسلسل التخطيط االستراتيجي 
ل نشر نظام المعلومات الجماعي في الجماعات القروية ويدخ .التشارآي، على تدبير مستقل ومستدام لنموها

المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار المشاريع الكبرى لمسلسل الشراآة بين 
معرب منهجية لجمع المعلومات النظام ال ويوفر هذا .2011-2007المغرب واليونيسيف خالل الفترة 
ططات ومخ ة من ثالث وحدات تخص المنوغرافيةل قاعدة للبيانات مكونوبرنامج معلوماتي  متمحور حو

 .وجدول القيادةالتنمية 
اختبارا وتقاربا بين  2010إلى مارس  2009ووأجرت المديرية العامة للجماعات المحلية من ماي

األخير وتم إحداث هذا .  (CBMS)نظام المعلومات الجماعي ونظام المعلومات للتتبع على المستوى المحلي
صندوق األمم بدعم من طرف ) الدراسات والتوقعات المالية مديرية(من طرف وزارة االقتصاد والمالية 

 . المتحدة اإلنمائي للمرأة
 موحدبين النظامين وأدت إلى التحول لنظام معلوماتي  ًيقو مقارب من خلق انسجاتال اوقد مكن هذ  

لتنمية من منظور الّنوع االجتماعي في مختلف تلبية متطلبات ا من على المستوى المحلي يمكنه
ويتميز بكونه سهل االستعمال والولوج من طرف الفاعلين المحليين  مع أخذه عامل التكلفة .المجاالت
  .باالعتبار
  اإلنجازات

تبدي عدة منظمات دولية اهتماًما آبيرا بالتجربة المغربية في مجال الحكامة المحلّية والمشارآة 
 :بما فيها وآاالت األمم المّتحدة والتعاون المتعدد األطراف  ،رأةالسياسية للم

المتعدد " تمكين"من خالل برنامج  حدة للسكانّتوصندوق األمم الم صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة •
ا هذ يرآزو .بتفعيل استقاللية النساء والفتيات في المغرب القائم على النوع وذلكالقطاعات لمكافحة العنف 

وفي هذا السياق  .البرنامج على إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي أثناء الّتخطيط والبرمجة وإعداد الميزانية
نظام معلوماتي يدمج مقاربة النوع اإلجتماعي من  إرساءتقود المديرية العامة للجماعات المحلية عملية 

لنظام نتيجة الندماج نظام التتبع ا اذه يأتيو .مؤّشرات التتبع في سّت جهاتومعلومات الأجل تطوير 
 .الجماعي ونظام المعلومات الجماعي

. الوآالة األمريكية للتنمية الدولية، من خالل اعتماد مقاربة الّنوع االجتماعي في مشروع الحكامة المحّلية •
ميع ضمان إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في جووتبقى االهتمامات األساسية لمشروع الحكامة المحّلية ه

وعلى وجه الخصوص، إعداد وتتبع وتقييم المخطط الجماعي للتنمية، (المحاور اإلستراتيجية للبرنامج 
في  تمسؤوالالباإلضافة إلى دعم الّنساء المنتخبات خاصة .) وإشراك الشباب في الحكامة المحلية، الخ

 .المجالس الجماعية
 الل إعداد المخطط الجماعي للتنميةمواآبة المديرية العامة للجماعات المحلية الجماعات خ

ساهمت المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى جانب الشرآاء الدوليين، فى ترسيخ التخطيط 
دينامية  خلقومكن هذا الدعم من  .االستراتيجي التشارآي في الجماعات من خالل المخطط الجماعي للتنمية

ختلف الفاعلين المحليين بهدف تعزيز المكانة المؤسساتية على المستوى المحلي بقيادة الجماعة وبمشارآة م
 .للمديرية العامة للجماعات المحلية وتقوية دورها في التنمية المحلية

طورت المديرية العامة للجماعات المحلية مجموعة من الخدمات، شكلت موضوع عدة قد و
أهمية التخطيط االستراتيجي مشاورات جهوية، مكنت من توعية الفاعلين المحليين حول واجتماعات 

تعززمفاهيم المشارآة والشراآة والتعاقد لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التشارآي الذي يعتبر مكونا رئيسيا ل
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مليون درهم  235,8مليون درهم منها  563,7 هذه المبادرة غالفا ماليا قدره تطلبتو .وتقوية القدرات
من % 44,7أي  ،جماعة 686قد استفادت من هذا الدعم و لمحليةآمساهمة للمديرية العامة للجماعات ا

% 50الحوزوجهة الشرق من -تانسيفت -مراآشوونات ات-الحسيمة-وحصلت جهات تازة .مجموع الجماعات
الساقية -بوجدور-العيونولڭويرة -هبذزعير ووادي ال-زمور-سال- من برامج الدعم بينما لم تنل جهات الرباط

 %.3عبدة  سوى -دآالةوضاء الكبرى الحمراء والدار البي
جماعي للتنمية المدمج لمقاربة الويظل عدد الجماعات المستفيدة من برامج الدعم إلعداد المخطط 

جماعة  33وع اإلجتماعي ضعيفا وهمت عددا محدودا من الجهات، إذ لم يتجاوز عدد الجماعات المستفيدة ّنال
وجهة ) %18,2(بولمان -وجهة فاس) %21,1(تافياللت -سوجهة مكنا%) 24,2(السمارة -وتهم جهة آلميم

 .تطوان-جهة طنجةوأزيالل - درعة وجهة تادلة-ماسة-جهة سوسوالشرق 
 نظام المعلوماتي الجماعيالتطور 

تم تصميم واختبار نسخة جديدة من النظام المعلوماتي الجماعي المدمج لمقاربة الّنوع في مرحلة أولى 
 .زاآورة ثم في مرحلة ثانية بخمسة جماعات من عمالة ورززاتل بإقليم البجماعة أيت أو

جماعة من الجهة الشرقية  106على ) V3.5gنسخة (وتم توزيع نظام المعلوماتي الجماعي 
إذ استخدم هذا االختبار إلعداد ) نسمة 35000جماعات قروية وجماعات حضرية ال يفوق سكانها (

 .وسيتم استخدامه أيضا لهيكلة وإعداد المخطط الجماعي للتنميةمنوغرافية جماعية وإنجاز مرحلة التشخيص 
بعد تثبيت النسخة األخيرة للنظام المعلوماتي الجماعي  في ورززات، تقرر توسيع توزيعها على و
 االجتماعي لهذا الغرض تم اختيار أربع جماعات من جهة الشرق للعمل على إدماج مقاربة النوعو .عينة أآبر

   ).بني تاجيت من إقليم فچيچوجماعتي عين الشواطر وجماعتي بني مثار من إقليم جرادة وجماعة چنفودة (
 تحليل الّنوع االجتماعي للميزانية. 2.2.2

. تعتبرالميزانية المحلية وثيقة تبرز المداخيل والنفقات العمومية المتوقعة والمخولة للجماعة المحلية
 .العمليات الالزمة لتفعيل المداخيل والنفقات ويخضع تنفيذ الميزانية المحلية إلى عدد من

مليار درهم  20,1ووبلغت نسبة الجماعات المحلية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة نح
بلغ مجموع القروض الممنوحة للجماعات و 2006 سنةمليار درهم  10,6مقابل  2011حسب قانون المالية 

وقد بين تحليل الميزانيات الجماعية  أن توزيعها يعرف  .همًامليون در 1، ما يقارب 2011المحلية لعام 
 .منها 22%جماعة 1300من الميزانية بينما تقاسم  %78جماعة من  300حيث تستفيد  ،تفاوتا

  تحليل أهم مؤشرات النتائج .3.2 
ويدعم  في الحكامة المحلية من تعزيز تلبية احتياجاتها ومصالحها، دورهاالمرأة ومكانة يمكن تقوية    

آما أنه يضمن المساواة في . تمثيلية عادلة بين النساء والرجال غلى جميع مستويات وميادين صناعة القرار
 .على طبيعة ونوعية هذه الخدماتاالجتماعي الحصول على الخدمات األولية ويلغي تأثير فوارق النوع 

 مؤشرات التنمية البشرية. 1.3.2 
باإلضافة إلى تقييم مؤشرات الفقر وعدم المساواة  2004ان لسنة مكنت معطيات اإلحصاء العام للسك

من تحديد المؤشر الجماعي للتنمية البشرية  لكل الجماعات والمؤشرالجماعي للتنمية االجتماعية لفائدة 
بالنسبة للجماعات المعوزة  %0وتتراوح القيم التي يتخذها هذان المؤشران ما بين .الجماعات القروية

 .سبة للجماعات المستفيدة من وضع مثاليبالن %100و
أنها تعاني أي  ،%52جماعة لها نسبة أقل  627ة أن وبينت دراسة المؤشر الجماعي للتنمية البشري

 في % 67وتتجاوز قيمة هذا المؤشر  مقارنة مع الوضعية المثالية للتنمية البشرية،% 48من تأخر بنسبة 
وجهة ) بلدية 149(الحوز -تانسيفت-ت المعوزة في جهة مراآشجماعة األآثر تطورا، وتترآزالجماعا 203
وجهة الشرق ) بلدية 50(عبدة -وجهة دآالة) بلدية 55(تفياللت -وجهة مكناس) بلدية 98(درعة -ماسة-سوس

 ).بلدية 47(
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وبخصوص المؤشر الجماعي للتنمية االجتماعية للجماعات القروية، فقد بينت النتائج أن قيمة مؤشر 
جماعة  646في % 52و% 23، وينحصر بين %23يقل عن  1.298ة قروية من بين جماع 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(هة الشرق وج) بلدية

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

في هذا اإلطار، يعتبر تخصيص حصة للنساء في مراآز و. الحكامة المحليةوالقائم على الديموقراطية 
 .المكتسباتالقرارات السياسية من أهم 
، ساهم إصالح قانون اإلنتخابات في الرفع من عدد الناخبات 2009ويوني 12وخالل إنتخابات 

، وبالتالي ارتفعت ثمتيلية 2003سنة  127مقابل ) ترشيح نسوي 20.458ل ( 3.424لس الجماعية إلى ابالمج
مستوى الدراسي، نجد في االنتخابات األخيرة، وبالنظر إلى ال %12إلى  2003سنة  %0,56النساء من

باإلضافة و .الرجال دىل %52عالي مقابل ومستوى دراسي ثانوي أ لهنمن الناخبات في الجماعات  %71أن
امرأة رئيسة جماعة  12وقد تم انتخاب  .سنة 35من الناخبات في الجماعات ال يتعدى سنهن  %46إلى ذلك، 

 .في الجماعات القروية 10منها 
جماعي خطوة مهمة في ميدان العدالة والمساواة بما في ذلك تطوير مخطط يعتبر إصالح الميثاق الو

من " لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"آما ساهم تأسيس . نوع االجتماعيالمحلية المراعي لل جماعي للتنمية
  .التطرق بشكل أفضل الحتياجات النساء والفقراء

   التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة. 3
وتشكل  انخرط المغرب في مسلسل اإلصالح المجتمعي من خالل وضع سياسات لحقوق اإلنسان،  

وفي هذا السياق، تعمل وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن من . حقوق المرأة فيها عنصرا أساسيا
أة وجعلها شريكة في تنمية خالل تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المر

  .البالد

  جذاذة تقديمية واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.3
  جذاذة تقديمية 1.1.3

  

، من خالل مهامها، دورا حاسما في  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة - تؤدي    
والسلطات الموآلة لهذا القطاع نذآر ما ومن بين المهام . تعزيز دور األسرة باعتبارها رآيزة أساسا للتنمية

  :يلي
 واإلقصاء؛ الفقر لمحاربة إستراتيجيات وتنفيذ وإعداد االجتماعية، التنمية لسياسة تصور وضع •
 والمتدخلين؛ الفاعلين مجموع مع واإلقصاء الفقر ومحاربة االجتماعية، التنمية برامج تنسيق •
 الفقر؛ أسباب ومن االجتماعية اآلفات من الوقاية سبل تفعيل •
 والمشارآة التضامن ثقافة بتغذية وذلك واإلقصاء الفقر مواجهة أجل من االجتماعية التعبئة تنظيم •

 والشراآة؛
 الكاملة ومشارآتها القانوني، وضعها وتعزيز ودعم المرأة وضعية بتحسين آفيلة إستراتيجيات وتنفيذ إعداد •
 التنمية؛ في
 اآلفات من لحمايتهم إجراءات واتخاذ لألطفال االجتماعية ضعيةالو لتحسين إستراتيجية وتنفيذ إعداد •

 .استقرارهم وتهدد اندماجهم تعيق التي االجتماعية
   

 امرأة 136 بينهم من شخصا 264 االجتماعية التنميةو واألسرة والمرأة التضامن وزارة وتوظف
 .%48و %52 التوالي على أي رجال، 128و  
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وتتكون هذه اللجنة من . 2011مرآزية بالوزارة المعنية في يناير  وتجدر اإلشارة إلى تشكيل لجنة  
تسعة مكلفين بتنسيق مقاربة النوع االجتماعي بين مختلف مديريات الوزارة، والتعاون الوطني، والوآالة 

  .جنةللتنمية االجتماعية، والمعهد الوطني للعمل االجتماعي، فيما تتولى مديرية شؤون المرأة الكتابة الدائمة لل

تم إنشاء هذه اللجنة المرآزية بموجب مذآرة من السيدة الوزيرة التي تفصل مهام هذه اللجنة التي   
 2015-2011تكمن في متابعة تنفيذ اإلجراءات المتخذة في جدول األعمال الحكومي من أجل المساواة 

  . والسيما تلك المتعلقة بمجاالت عمل الوزارة المعنية
  لحقوق اإلنسان اإلطارالمرجعي. 2.1.3

تندرج إستراتيجية الحكومة المتعلقة باألسرة وباألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ضمن   
االلتزامات الدولية التي تعهدت بها بالدنا من أجل االحترام الكامل لجميع مبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها 

يز حقوق األطفال والنساء واألشخاص في هذا الصدد، صادق المغرب على عدة اتفاقيات دولية لتعز. عالميا
  .ذوي االحتياجات الخاصة وعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ األساسية للقانون الدولي

. في هذا السياق، أخذ الدستور الجديد في عين االعتبار األسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة   
لى أن الدولة تسعى على الحماية الحقوقية واالجتماعية من هذا المرجع الوطني، ع 32حيث ينص الفصل 

باإلضافة إلى ذلك، . واالقتصادية لألسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها
على أن السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى األشخاص والفئات من  34ينص الفصل 

  .خاصةذوي االحتياجات ال
  مجال المرأة

المتعلقة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يتعهد المغرب  23و 21و 7و 2و 1من خالل الفصول   
وأن لكل شخص حق التمتع بجميع . على  أن جميع األشخاص يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق
  .ىالحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع مثل الجنس أوأي حاالت أخر

من . باإلضافة إلى ذلك، صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
. ، يلتزم المغرب بضمان نفس الحقوق، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة14و 13و 11خالل الفصول 

ر الحق في الحصول على باإلضافة إلى ذلك، يلتزم المغرب، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، بتوفي
يلتزم المغرب أيضا، باتخاذ جميع . القروض البنكية والقروض الرهنية وغيرها من أشكال القروض المالية

التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق القروية من أجل ضمان مشارآتها الكاملة في 
وضمان لها الحق في التمتع بجميع أنواع التكوين والتعليم، وضع وتنفيذ خطط التنمية على جميع المستويات، 

والحصول على القروض والقروض الزراعية، والحصول على نفس التعامل في اإلصالحات العقارية 
  .والزراعية

والذي  2011وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب قد صادق على البروتوآول االختياري لالتفاقية سنة   
في هذا السياق، تقوم وزارة التنمية . نتهاآات القانونية من تقديم شكوى إلى هيئة دوليةيمكن للنساء ضحايا اال

  .االجتماعية واألسرة والتضامن بإنجاز التقرير الوطني حول تنفيذ االتفاقية
، إعالن وبرنامج عمل بيجينغ الذي يعكس التزام البلد لخدمة 1995 شتنبر 15وقد اعتمد المغرب في   

في جميع السياسات والبرامج الوطنية واإلقليمية " نوع الجنس"أة من خالل ضمان إدراج النهوض بالمر
في هذا السياق، ينبغي اإلشارة إلى أن وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن هي المقرر . والدولية

  .الوطني لبرنامج عمل بيجين
، يلتزم المغرب لتحقيق الهدف األلفي الثالث من خالل انضمام المغرب إلعالن األهداف األلفية للتنمية  

)OMD3( ويعكس تحقيق هذا الهدف على قدرته في تحقيق . لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
العنف ضد المرأة مع إنشاء مؤشرات تتبع تكمن في عدد الشكاوى  التي ترمي إلى الخفض بالنصف 14الغاية 

  .ة الشكوى في المحاآم ونسبة الرجال المتهمين في هذه القضاياالتي تكون فيها المرأة هي صاحب
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  مجال الطفولة
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الحق في  26و 25يضمن المغرب لألطفال، من خالل الفصول   

مستوى آاف من المعيشة للمحافظة على صحتهم، ورفاهيتهم آما يحق لألمومة والطفولة إعانة ومساعدة 
 .خاصة

 الذي يلتزم من خالله إلى توفير" عالم فخور بأطفاله"د اعتمد المغرب أيضا إعالن ومخطط عمل وق  
  .2015حياة أفضل لألطفال في أفق 

تلزم الدول األطراف على ضمان تحقيق  بيجينغ من إعالن 23و 9باإلضافة إلى ذلك، فإن الفقرتين   
  . جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسيةآامل لحقوق النساء والفتيات بوصفها جزء ال يتجزأ، من 

منه تعزيز اآلليات والبرامج  48و 47و 21آما انضم المغرب إلى إعالن فيينا الذي تخص الفقرات   
الوطنية والدولية لحماية األطفال، وخاصة الفتيات، واألطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع، واألطفال 

واألطفال ضحايا األمراض، واألطفال الالجئين والمشردين،  ضحايا االستغالل االقتصادي والجنسي،
واألطفال المحتجزين، واألطفال المشارآين في النزاعات المسلحة، فضال عن األطفال ضحايا المجاعة 

  .والجفاف أوغيرها من حاالت الطوارئ
  :في السياق ذاته، صادق المغرب على اتفاقيات أخرى بما في ذلك   

 لألطفال؛ الخاصة الحقوق وحماية إقرار إلى يهدف والذي ،1993يونيو 21 في الطفل حقوق اتفاقية •
 ؛2000يناير في بالعمل االلتحاق لسن األدنى الحد بشأن 138 رقم) OIT( للشغل الدولية المنظمة اتفاقية •
 .2001 يناير في األطفال عمل أشكال أسوأ بشأن 182 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية •

  :لحماية الجنائية لألطفال، صادق المغرب على االتفاقيات الرئيسية التالية أما بالنسبة ل

 تم والتي عليها، للقضاء الفورية واإلجراءات األطفال عمل أشكال أسوء حظر بشأن 190 رقم التوصية •
 .  2003يونيو 03 في 254‐ 01‐ 1 رقم الظهير خالل من عليها المصادقة  

 في المبرمة المسلحة، النزاعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل قحقو التفاقية االختياري البروتوآول •
 دجنبر 4 في 253‐ 01‐1 رقم ظهير بمقتضى المغرب عليها صادق والتي ،2000مايو 25 في نيويورك

2003. 
 األطفال، تستدرج التي واإلباحية والدعارة األطفال بيع بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوآول •

 .2003 دجنبر 04 في 254‐01‐ 1 رقم ظهير بمقتضى المغرب عليها دقصا والتي
 

 الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص مجال
 

 يعانون الذين لألشخاص الحرية اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 25و 7و 2و 1 الفصول تضمن  
 وحق التمييز على ضتحري وأي تمييز أي ضد متساوية وحماية والحقوق، الكرامة في المساواة إعاقات من
 .اإلعاقة عند األمان في الحق ذلك في بما والرفاهية، الصحة لضمان المعيشة من آاف

   خاصة برعاية التمتع حق الطفل، حقوق التفاقية 23و 19و 2 الفصول المعاق، للطفل وتضمن 
 مالئمة ومساعدة  والرعاية كوينوالت التعليم إلى المعاقين األطفال ولوج ضمان األطراف الدول وتلتزم.
 والترفيه للعمل االستعداد أجل من والترويض، الصحية  االجتماعي االندماج هوضمان ذلك من والهدف.
 .الكامل

   ضمان االختياري، وبروتوآولها اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية على المغرب مصادقة تلزم 
 .األساسية حقوقهم واحترام الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الكامل اإلدماج  
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  الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العامة التي تراعي مقاربة النوع اإلجتماعي. 2.3
 

 وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية 1.2.3 
 

   األولوية ذات للتدخل مستويات عدة االجتماعية والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزارة حددت 
 قصد) الخاصة االحتياجات ذوي واألشخاص واألطفال النساء( الساآنة فئات آل وانشغاالت حاجيات تراعي
 االجتماعي بالنوع المتعلقة التفاوتات من الحد  المقاربة ودعم المرأة، حقوق دعم المستويات هذه وتخص.

 .الخاصة االحتياجات ذوي واألشخاص الطفل حقوق دعم وآذا الفرص، وتكافؤ النوعية  

  بين الجنسين صاف والمساواةاإلستراتيجية الوطنية لإلن

تستند هذه االستراتيجية على رؤية للتنمية البشرية والمستدامة والمنصفة، القائمة على اإلنصاف   
يقوم النساء والرجال على حد سواء : تندرج هذه الرؤية في هدفين استراتيجيين هما . والمساواة بين الجنسين

الثاني،  الهدف أما. سياسات وبرامج التنمية وآذا التأثير عليهاوبكيفية منصفة وبالمساواة، بتصور وتوجيه ال
 من والفتيان والرجل والفتيات المرأة من آل منصف بشكل منها يستفيد أن يجب التي بالفوائد عالقة فله

  .التنموية مختلف السياسات والبرامج

  األجندة الحكومية للمساواة

التي تهدف  2015و 2011كومية للفترة الممتدة بين تعتبر األجندة الحكومية للمساواة خطة عمل ح  
يعد جدول األعمال هذا حافزا قويا لدمج مقاربة النوع االجتماعي في . إلى دعم المساواة بين الرجال والنساء

الترسيخ : السياسات والبرامج الوطنية للتنمية، مع األخذ بعين االعتبار تسعة مجاالت ذات أولوية وهي 
ة بين الجنسين، والولوج المتساوي والمنصف للفتيات والفتيان لنظام تأهيلي وذي جودة،  المؤسسي للمساوا

والولوج المتساوي والمنصف للفتيات والنساء والفتيان والرجال للخدمات الصحية، والولوج المتساوي 
للنساء والرجال والمنصف للفتيات والنساء والفتيان والرجال للبنيات التحتية األساسية، والولوج المتساوي 

للحقوق المدنية وآذا مناهضة العنف والتمييز تجاه النساء، والولوج المتساوي والمنصف إلى مناصب اتخاذ 
القرارات اإلدارية وفي المؤسسات المنتخبة، والولوج المتساوي والمنصف بين النساء وجميع الفئات النوعية 

التي تواجهها النساء والفتيات في الوسط القروي،  إلى سوق الشغل، ومحاربة الفقر وآل أشكال الهشاشة 
  .ونشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية المبنية على النوع االجتماعي

 مخطط العمل االستراتيجي للوزارة
خطة عمل إستراتيجية ممتدة ما بين  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة -وضعت   

لى دعم تحقيق االندماج االجتماعي للفئات التي تعاني من اإلقصاء، وتعزيز االنسجام تهدف إ 2012و 2008
. االجتماعي والتضامن، وضمان اإلنصاف والمساواة بين الجنسين، وتقوية العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص

جتماعية ودعم تنسيق برامج التنمية اال: ترتكز خطة العمل االستراتيجية على خمس محاور رئيسية أهمها 
حقوق المرأة وإدماج مقاربة النوع، وتبني سياسة متكاملة في شؤون األسرة، وتبني سياسة تنموية تضم 

  .األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة، وآذلك تعزيز القدرات المؤسساتية للوزارة
  إجراء مرحلة ثانية من التحليل الدقيق حسب النوع االجتماعي

النوعي إلى تقوية مسار إدماج بعد النوع االجتماعي في المخططات الوطنية  يهدف التحليل التدقيقي  
والقطاعية بالمغرب وذلك من خالل تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية بواسطة إطالق مسار تدقيقي نوعي 

 ،لوطنيوالتعاون ا ،وتخص هذه المرحلة الثانية وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن. بين القطاعات
  .ووآالة التنمية االجتماعية
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  )2013-2006(تطوان -مشروع إنشاء المرآز الجهوي للمرأة بجهة طنجة
تطوان جزء من برنامج التنمية بين الضفتين، الذي أبرم -يعتبر مشروع دعم المساواة في جهة طنجة  

الذي يمتد على الفترة  ،وعويرمي هذا المشر. 2003بين المغرب والحكومة المستقلة لمقاطعة األندلس سنة 
والذي يهدف إلى تحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة ومحاربة الفقر واإلقصاء  2013- 2006

  .في الجهة، إلى إنشاء خمس مراآز للمرأة في طنجة والعرائش وتطوان وشفشاون وملوسة
 االقتصادية بالمغرب إدماج مقاربة النوع في سياسات التنمية االجتماعية و: مشروع نوعي 

األلمانية، إلى إدماج مقاربة النوع في -يهدف هذا المشروع، الذي أنجز في إطار الشراآة المغربية  
إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج ذات األولوية قصد الحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بين النساء 

، والمنظمات )الوزارات والجماعات المحلية(الحكومية آما أنه يشكل دعما للهيئات . والرجال في المغرب
غير الحكومية والقطاع الخاص من أجل تعزيز قدراتهم المهنية لتبني منهجية لمقاربة النوع وتطوير 

  .إستراتيجية تراعي هذه المقاربة
  دعم مشارآة النساء في الهيئات المنتخبة  

ويضم . 2012اء في االنتخابات المحلية لسنة وضعت الوزارة برنامجا يرمي إلى دعم مشارآة النس  
ذلك عن طريق و هذا البرنامج جوانب تشريعية وإعالمية وتواصلية جماعية وأخرى تخص تعزيز القدرات

 . 2010اجتماع استشاري في غشت  تنظيم
  (LCVF)اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 

 عمل مجال في والمباشرة األولى الخطوة شك بدون 2000 سنة في اإلستراتيجية هذه وضع آان لقد  
 معنى مرة ألول حدد الذي الجنائي القانون مراجعة مكتسب مع بالموازاة المرأة ضد العنف لمناهضة الحكومة
 محدد أجل في المرأة ضد العنف على القضاء في اإلستراتيجية هذه من األسمى الهدف ويكمن .وجرمه العنف

 الحق دولة مبتغاها ترسيخ رئيسية غايات الهدف هذا من وتنبثق .حقوقها وحماية تشجيع في والمساهمة
 البشرية، وتقوية للتنمية آمؤشر المرأة ضد العنف مناهضة مجال في عليها المحصل النتائج والقانون، وإدماج

 الحكوميين لفاعلينا بين التعاون لتنمية الضرورية للشراآة جديدة أشكال بتطوير التشارآية، وذلك الديناميكية
  :في إطار هذه اإلستراتيجية، تم تفعيل العديد من البرامج والمشاريع  .الحكوميين وغير

  2012ماي -2008" تمكين"برنامج 
، الذي تقوده وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن والذي يندرج داخل "تمكين"يهدف برنامج   
تقدم "، المتعلقة بتحقيق 2011-2008في المغرب للفترة ) UNDAF(إلطار عمل األمم المتحدة ) د(النتيجة 

ملموس في إرساء المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق النساء والفتيات والمشارآة في الحياة العامة 
ويرتكز هذا البرنامج التشارآي بين عدة وآاالت تابعة لألمم ". والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويهدف آذلك إلى وقاية . حدة وقطاعات وزارية على نظم التخطيط والبرمجة وميزانية النوع االجتماعيالمت
  .  وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، وذلك ارتباطا بحالة فقرهن وضعفهن

  :ويرتكز البرنامج على محورين استراتيجيين 
 والبرامج الوطنية السياسات في بالمرأة الخاصة ساناإلن وحقوق االجتماعي النوع لمأسسة الدعم تقديم •

 التنموية؛
   .محددة جهات لستة االجتماعي للنوع المراعية الوطنية للسياسات الجهوي لتقسيما •  

 نظام معلوماتي مؤسساتي عن العنف المبني على النوع االجتماعي
إلى توحيد  االجتماعيلى النوع يهدف برنامج تنفيذ النظام المعلوماتي المؤسساتي عن العنف المبني ع  

طريقة جمع المعطيات عن العنف في حق النساء لدى مختلف الشرآاء المؤسساتيين، ووضع قاعدة بيانات 
إنتاج ونشر بيان (مرآزية في قطاع التنمية االجتماعية، وإلى إعداد تقارير إحصائية دورية عن الظاهرة 

  ).معطيات عن العنف مبني على النوع االجتماعي
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  تعزيز مراآز االستماع الوطنية لفائدة النساء ضحايا العنف
سعيا منه على تحسين التكفل بالنساء ضحايا العنف وتيسير استفادتهم من الخدمات، يدعم قطاع     

مراآز جديدة في جهة مراآش تانسيفت الحوز وثالثة في  8مرآز استماع منها  11التنمية االجتماعية وضَع 
د أنشئت هذه المراآز بشراآة مع جمعية النخيل من أجل المرأة والطفل، وجمعية وجدة عين وق. الجهة الشرقية

  .وصندوق األمم المتحدة للسكان، 2000غزال 
 تنظيم حمالت وطنية للتوعية

سنويا حمالت للتوعية بشأن محاربة  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة -وتنظم   
وذلك بغرض الحد من تغاضي المجتمع عن الظاهرة وجعل األجيال الصاعدة تتبنى نماذج العنف تجاه النساء 

  .جديدة في عالقاتها يكون قوامها احترام حقوق الشخص والمسؤوليات الفردية
  345وضع الرقم االقتصادي 

  ةالتنمية االجتماعيو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة -يهدف وضع هذا الرقم االقتصادي من طرف   
وزارة العدل، ووزارة الصحة، واألمن الوطني، والدرك الملكي، (بتنسيق مع عدة قطاعات حكومية معنية 

. إلى تقديم خدمات استشارية وتوجيهية في الميدان القانوني للفتيات والنساء المعنفات) والتعاون الوطني
درة عمومية إلحداث رقم اقتصادي من وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب هوالبلد األول بالمنطقة الذي اتخذ مبا

 .أجل مساندة النساء والفتيات ضد العنف
 خطة عمل وطنية من أجل الطفولة

، وتم 2006تم تبني خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة من قبل المجلس الحكومي في مارس   
  . الجماعية لألطفالإعدادها بتشاور مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وبرلمان الطفل والمجالس 

وتقترح هذه الخطة عشرة أهداف جماعية من أجل تحسين وضعية األطفال بالمغرب، وتقدم وصفا   
للنتائج المنتظرة، والمسار الذي سينتهجه المغرب للعمل على تحقيق أهداف المخطط الدولي من أجل الطفولة، 

ت التي اتخذت، من جهة، خالل الجلسة االستثنائية وآذا التدابير التي يجب القيام بها من أجل تحقيق االلتزاما
  .، ولتحقيق أهداف األلفية للتنمية، من جهة أخرى"عالم فخور بأطفاله" 2002لألمم المتحدة في مايو

وتأسس هذه الخطة آليات جديدة لمراقبة وتتبع حالة األطفال ضحايا العنف والذين يعيشون في   
 .ية األطفال ووضع اآلليات الالزمة للتنسيق وجمع المعلوماتظروف صعبة من خالل إنشاء وحدات لحما

   2011تنظيم المؤتمر الوطني الثالث عشر لحقوق الطفل في 
يعتبر هذا المؤتمر إحدى اآلليات التي وضعها المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل تعزيز   

درات الهادفة وتقييم وتتبع وضعية التواصل بين آل الفاعلين في مجال حقوق الطفل، وتبادل الخبرات والمبا
وقد تمحورت أشغال هذا المؤتمر حول تقييم منجزات خطة العمل الوطنية من أجل . حقوق الطفل بالمغرب

، وتحديد األولويات وآذا تعزيز اإلجراءات 2010و 2006خالل الفترة الممتدة ما بين ) PANE(الطفولة 
    .2015و 2011ن المتخذة من أجل دعم حقوق الطفل للمدة ما بي

 إنشاء وحدات حماية الطفولة  
وتضمن . تشكل وحدات حماية الطفولة نظاما مندمجا لوقاية ولحماية األطفال من التعسفات والعنف  

هذه الوحدات، التوجيه والمساعدة الطبية والقانونية والنفسية لألطفال ضحايا العنف، والمواآبة األسرية، 
وستتكلف وحدات حماية الطفولة . لقضاء، والتوسط وحل النزاعات الصغرىوإخبار الشرطة واإلحالة على ا

تتجلى . بجمع ومعالجة آل المعلومات المتوصل بها عن العنف ضد األطفال وذلك بغرض إعداد تقرير سنوي
لصالح وحدات حماية الطفولة في تحديد المستفيدين والمستخدمين الحاليين  2010اإلجراءات المتخذة في سنة 

ه الوحدات، ووضع خطة لتحسين توطيد هذه الوحدات وتنظيم دورات تكوينية لوحدات حماية الطفولة في لهذ
  .طنجة والدارالبيضاء، حول مواضيع نمواألطفال والعنف ضدهم
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 برنامج إنقاذ
برنامجا وطنيا لمحاربة عمل الفتيات الصغيرات في  2006وضع قطاع التنمية االجتماعية سنة   
تتجلى التدابير . وذلك بشراآة مع الشرآاء المؤسساتيين والمجتمع المدني والهيئات الدولية) إنقاذ(البيوت 

إلنجاز هذا البرنامج في إنجاز خطة تواصل، وبحث حول عمل الفتيات الصغيرات في  2010المتخذة  سنة 
  .البيوت في الدارالبيضاء

 برنامج إدماج
أطفال الشوارع وذلك من خالل إستراتيجية متكاملة  قصد التصدي آلفة 2005أعد هذا البرنامج سنة   

تم . تهدف إلى التحسيس وتحديد التزامات الشرآاء المعنيين ومأسسة التكفل بأطفال الشوارع وإعادة إدماجهم
حول أطفال الشوارع في مدينة الدارالبيضاء وذلك من أجل مساعدة المصالح المحلية  2010إنجاز بحث سنة 

  .ء على هذه الظاهرةإليجاد حلول للقضا
 خطة عمل وطنية من أجل المعاقين

تهدف خطة العمل الوطنية من أجل المعاقين، التي أعدها قطاع التنمية االجتماعية، إلى وضع   
وتشمل . 2016- 2007مخططات مالئمة لعمليات االندماج االجتماعي لألشخاص المعاقين بالمغرب للعقد 

أجل ضمان تكافؤ الفرص واالندماج االجتماعي للمعاقين، وتهم خطة العمل هذه أربع محاور آبرى من 
الصحة والوقاية، واالندماج الدراسي، والتكوين واإلدماج المهني، وآذا المشارآة االجتماعية لألشخاص ذوي 

ونفذت العديد من اإلجراءات في إطار هذه الخطة بما في ذلك تنظيم ندوات جهوية، . االحتياجات الخاصة
صيات إلنجاز خطط العمل الجهوية، ووضع خطط العمل القطاعية، وإنجاز والمصادقة على خطة وجمع التو

  .العمل الوطنية
 (RBC)برنامج إعادة التكيف االجتماعي 

يندرج برنامج إعادة التكيف، على أساس قاعدة جماعية في إطار التنمية الجماعية من أجل إعادة   
في إطار هذا البرنامج، تم دعم قدرات . ماعي لألشخاص المعاقينالتكييف وتكافؤ الفرص واالندماج االجت

مراآش وطنجة وتطوان وسال والخميسات، (الجمعيات عبر اتفاقيات شراآة مع المواقع الستة للبرنامج 
  ).والية الفداء مرس السلطانو

  إنجاز بحث وطني حول المعاق
ثمرة شراآة  2004ة االجتماعية في ماي يعتبر البحث الوطني حول المعاق الذي أنجزه قطاع التنمي  

وهوبحث آمي وآيفي عن وضعية المعاق بالمغرب أعد ". مدا"في إطار مشروع  مع اللجنة األوروبية،
األشخاص المعاقون وأسرهم، وبحث لدى : بحث عن فئات الساآنة(انطالقا من سلسلة بحوث خاصة 
  ).الفاعلين، وبحث في أسباب القصور

  يز مراآز للتكفل باألشخاص الذين يعانون من اإلعاقةإنشاء وتهيئة وتجه
قصد سد الخصاص في بنيات التكفل باألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة، تم إحداث وتجهيز سنة   

عدة مراآز منها على وجه الخصوص إنشاء بيت لإلعاقة في الدارالبيضاء، وبناء مرآز لرعاية وتعليم  2010
عادة التأهيل في مدينة وجدة، وإنشاء مرآز تعليمي لألطفال المعاقين في األطفال الصم، وتجهيز مرآز إل

  .سال
 برنامج المساعدات التقنية

يهدف هذا البرنامج إلى منح مساعدات تقنيًة لصالح األشخاص المعاقين المحتاجين من طرف قطاع   
" برايل"وأقراص طريقة  أجهزة للسمع، وأجهزة التبديل، وآراسي متحرآة، والعصي: التنمية االجتماعية 

  .والعكازات والتكفل بمصاريف حصص الترويض
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  إنشاء الميزانية ووضع مؤشرات النجاعة. 3.2.3
مليون   585,29- التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة بلغت النفقات اإلجمالية   

من الميزانية العامة % 39,6أي مليون درهم،   232وتمثل نفقات ميزانية االستثمار. 2011درهم سنة 
  .من الميزانية اإلجمالية للوزارة 60,4%مليون درهم، أي   353,29أما نفقات التسيير فبلغت. للوزارة
وفق خطة العمل اإلستراتيجية  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة -وتقسم ميزانية   

وحسب المديريات، تعتبر ميزانية . يا التنمية االجتماعية واألسرةللوزارة التي تحدد أولويات الحكومة في قضا
من ميزانية االستثمار لوزارة   66%استثمار مديرية التنمية االجتماعية األآثر ارتفاعا، حيث تمثل أآثر من

في حين أن ميزانية االستثمار الخاصة بشؤون المرأة واألسرة . التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
فيما تصل نسبة ميزانية مديرية الوقاية واإلدماج االجتماعي لألشخاص   15,33%طفولة ال تمثل سوىوال

وتظل حصة نفقات االستثمار الخاصة بهاتين اإلدارتين ضئيلة مقارنة مع أهمية . 13,13%المعاقين إلى 
  .خاص المعاقينالمهام الموآلة إليهما وخاصة في تحسين ظروف المرأة وحماية الطفولة وإدماج األش

وأما فيما يخص توزيع الميزانية حسب البرامج، فإن الميزانية المرصدة لبرنامج دعم إنشاء وتعزيز   
من ميزانية االستثمار   11,42%مليون درهم تمثل أآثر من  4,063آليات وهياآل لفائدة المرأة بمبلغ 

، )(10,82%محاربة العنف تجاه النساء بمديرية شؤون المرأة واألسرة والطفولة، ويليها بعد ذلك مشروع 
ويمثل . األمر الذي يظهر األهمية التي يوليها القطاع لقضايا العنف تجاه النساء ودعم المساواة النوعية

من ميزانية االستثمار، ثم مشروع  % 4,95مشروع تنسيق السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
وأخيرا مشروع مكافحة األفكار النمطية % 3,09المسؤولية والقرار ب  تعزيز ولوج النساء إلى مناصب

  .من ميزانية االستثمار لهذه المديرية % 0,3ونشر ثقافة المساواة الذي يمثل ما يقارب 
وفيما يتعلق بالبرامج المرتبطة بمجال الطفولة، يتعلق االستثمارالمخصص لهذه الفئة ببرنامج إحداث   

من ميزانية االستثمار بمديرية شؤون % 17,85ة وتعبئة الحكامة المجالية الذي يمثل وحدات لحماية الطفول
المرأة واألسرة والطفولة، ويليه بعد ذلك مشروع تعزيز حقوق الطفل والتنسيق بين القطاعات على الصعيد 

  .ل والعنفاألمر الذي يظهر األهمية التي يوليها القطاع لحماية األطفال من االستغال%) 7,03(الوطني 
وبخصوص ميزانية االستثمار لمديرية الوقاية واإلدماج اإلجتماعي لألشخاص المعاقين، فهي تضم   

المساهمة في "عدة مشاريع من أجل تكافؤ الفرص واإلدماج االجتماعي لألشخاص المعاقين وخاصة برنامج 
من ميزانية االستثمار % 43,33 الذي يمثل" تحسين فرص الولوج إلى المعلومات، والتكوين والعمل للمعاقين

 % 25مليون درهم والذي يمثل   7,613بمبلغ " دعم إنشاء مراآز للمعاقين"لهذه المديرية، متبوع ببرنامج 
" المساهمة في تعزيز الصحة البدنية والعقلية لألشخاص المعاقين"من استثمارات المديرية، متبوع ببرنامج 

 %).10,6" (لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة المهرجان الوطني" ، وبرنامج %)13,1(
  مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي

في إصالح الميزانية  2006منذ سنة  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارةانخرطت   
 71ير ومؤشرا من بينها تسعة لميزانية التسي 80وفي هذا اإلطار، أعد هذا القطاع . المرتكزة على النتائج

  .لميزانية االستثمار آأهداف يقيم من خاللها جودة أدائه ويثمن بلوغ األهداف التي سطرها
والمرأة  التضامن وزارة -وتبين من خالل تحليل جذاذة مؤشرات األهداف الخاصة بميزانية تسيير   
ومن بين هذه . يأن بعض مؤشرات األهداف يمكن أن تراعي النوع االجتماع التنمية االجتماعيةو واألسرة

عدد دورات "، و"عدد المستفيدين من مؤسسات الحماية االجتماعية"المؤشرات، نذآر على سبيل المثال 
 ".تكوين الموظفين
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  مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
 مؤشرات المقترحة من طرف القطاعال المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر

تحديد الموضوع المتعلق  -
  .بالتكوين

 تقسيم حسب الجنس للمستفيدين -

 عدد دورات تكوين الموظفين تكوين الموظفين مؤشر وسيلة

 عدد الموظفين المكونين تحسين تكوين الموظفين مؤشر وسيلة تقسيم حسب الجنس للمستفيدين -

 عدد زيارات الموقع اإللكتروني بالقطاع تحسين التواصل مؤشر وسيلة -
عدد المتخرجين من المعهد الوطني للعمل  التكوين مؤشر وسيلة تقسيم حسب الجنس للمستفيدين -

 االجتماعي
  تقسيم حسب الجنس للمستفيدين -
 تقسيم حسب الوسط -

 عدد المستفيدين من المراآز األخرى محاربة الفقر مؤشر وسيلة

  س للمستفيدينتقسيم حسب الجن -
 تقسيم حسب الوسط -

 عدد المستفيدين من مؤسسات الحماية االجتماعية محاربة الفقر مؤشر وسيلة

أما ميزانية االستثمار، فهي تضم عددا آبيرا من المؤشرات التي تراعي مستويات تحقيق أهداف   
ي ذلك تلك المتعلقة باإلنصاف ، بما فالتنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة -استراتيجيات 

عدد : بعض هذه المؤشرات تراعي النوع االجتماعي منها مثال. والمساواة ومكافحة العنف ضد النساء
المستمعات المستفيدات من تعزيز القدرات، وعدد الحمالت التحسيسية حول المشارآة السياسية للنساء في 

دد المشارآين في الندوة العالمية حول المشارآة السياسية وع 201213أفق االستعداد لالنتخابات التشريعية ل 
، وعدد حمالت مكافحة 2012في أفق االستعداد لالنتخابات التشريعية ل " النماذج الدولية الناجحة" للنساء

 .العنف ضد المرأة، وعدد البرامج المتعددة القطاعات المنجزة لنشر ثقافة المساواة
والمرأة  التضامن وزارة - قياس الجهد المبذول من طرف وزارة وتشكل هذه المؤشرات وسيلة  ل  
بما في ذلك  لبلوغ األهداف المسطرة في مجاالت األجندة الحكومية للمساواة التنمية االجتماعيةو واألسرة

والولوج  ،إلى مناصب اتخاذ القرار في اإلدارة وفي المؤسسات المنتخبة الولوج المتساوي والمنصف
 .ء والرجال للحقوق المدنية، وآذا مناهضة العنف والتمييز تجاه النساءالمتساوي للنسا

  -التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  وزارة التضامن - مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير 
 المؤشر المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر

  تقسيم حسب الجنس للمستفدين -
 تحديد الوسط -

 عدد المستفيدين من اإلعانات التقنية الممنوحة إدماج األشخاص المعاقين مؤشر وسيلة

 عدد المستمعات المستفيدات من تعزيز القدرات محاربة العنف تجاه النساء مؤشر وسيلة تحديد الوسط  -
 عدد مراآز القرب من أجل حماية الطفولة حماية حقوق الطفل مؤشر وسيلة تحديد الوسط -
عدد المراآز متعددة االختصاصات المعززة في  تعزيز آليات ومراآز لفائدة النساء مؤشر وسيلة  -

 مكناس وورزازات والصويرة
عدد الحمالت التحسيسية والتواصلية حول المشارآة  تعزيز الولوج السياسي النساء مؤشر وسيلة تحديد الوسط  -

السياسية للنساء في أفق االستعداد لالنتخابات 
 .2012لتشريعية ل ا

 عدد الحمالت لمحاربة العنف تجاه النساء محاربة العنف تجاه النساء مؤشر وسيلة تحديد الوسط 
عدد اللجنات المشترآة بين الوزارات المنشأة من أجل  تنسيق السياسات العامة للمساواة مؤشر وسيلة 

 تتبع وتقييم أجندة المساواة
عدد أنظمة المعلومات الموضوعة لتتبع وتقييم األجندة  تنسيق السياسات العامة للمساواة ؤشر وسيلةم تحديد وسط وضع نظام المعلومات

 عدد المراصد الوطنية للمساواة المنشأة تنسيق السياسات العامة للمساواة مؤشر وسيلة -

الحكومية هي منسقة تنفيذ األجندة  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارةبما أن   
وتتعلق هذه المؤشرات بإنشاء اللجنة . 1للمساواة، تم توفير مجموعة من مؤشرات األهداف المتعلقة بالمجال 

المشترآة بين الوزارات من أجل تتبع وتقييم األجندة الحكومية للمساواة، وإنشاء نظام لتتبع وتقييم األجندة، 
  .طاعات الحكومية، وإنشاء المرصد الوطني للمساواةوتنظيم لقاءات لتتبع وتقييم األجندة، ومواآبة الق

وفيما يخص مجال األطفال واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، يمكن لبعض المؤشرات أن   
، )تقسيمهم على مستوى الجهات(تراعي مقاربة النوع االجتماعي بما في ذلك مراآز حماية الطفولة المنشأة 

  .المشارآين في المهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصةوالمستفيدين من المساعدات التقنية، و

                                                 
 .المغرب عرفها التي اإلصالحات ضوء على 2011 نونبر 25 إلى تقديمها سيتم فيما 2012 في التشريعية االنتخابات إلى المؤشرات تقرير يشير 13
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  تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع. 3.3
في مجاالت  التنمية االجتماعيةو واألسرةوالمرأة  التضامن وزارة خلف تنفيذ مختلف إستراتيجيات   

ففي . إيجابيا على مؤشرات القطاع االجتماعيالمرأة والطفولة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة تأثيرا 
سنة  12.710إلى  2008سنة  14.617مجال مكافحة العنف ضد المرأة، انخفض عدد النساء المعنفات من 

سنة  14%15إلى  2001سنة % 10وانتقل حصول المرأة على مناصب المسؤولية في اإلدارة من . 2009
2009 .  

فقد . آة النساء بالرغم من أن النتائج تظل دون الطموحاتوعلى المستوى السياسي، تحسنت مشار    
مقابل  %16,7ما يقارب  2011نونبر  25بلغت نسبة النساء في البرلمان بعد االنتخابات التشريعية ل

  . نقطة مئوية 6,2، مما يمثل ارتفاعا بـ2007خالل انتخابات شتنبر  10,5%
حالة سنة  560حالة مقابل  493تسجيل  2009، فقد تم سنة 15وفيما يخص سوء معاملة األطفال    

% 46من هذه الحاالت الفتيان و% 54ولقد سجلت معظم هذه الحاالت في الوسط الحضري وتهم . 2008
  .منها الفتيات

. من مجموع ساآنة البالد %5,12معاقا، أي  1.530.000 يضم المغرب ، 16وفيما يخص اإلعاقة  
 60و 16ص الذين يعانون من اإلعاقة تتراوح أعمارهم ما بين من األشخا% 56,4وتجدر اإلشارة إلى أن 

منهم  %16منهم في الوسط الحضري و %58,8منهم في الوسط القروي بينما يعيش  %41,2ويعيش . سنة
 .لدى النساء %4,75مقابل  %5,49وتكثر اإلعاقة عند الذآور بمعدل انتشار يقدر بنسبة . في األحياء الفقيرة

  اإلدارةتحديث العمومية و الوظيفة وزارة. 4
يعتبر تحديث القطاعات العامة من بين الخيارات اإلستراتيجية للحكومة لجعل اإلدارة أداة فعالة في   

  .خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة
على تعزيز مكانة المرأة المغربية  الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةوفي هذا الصدد انكبت وزارة   

شتى مجاالت اإلدارة العمومية من خالل إعداد برنامج استراتيجي من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين  في
  . في الوظيفة العمومية

ومن بين اإلجراءات المتخذة قصد التقليص من آل أشكال التمييز بين الجنسين والرفع من مستوى   
م إحداث لجنة بين وزارية للتشاور من أجل دمج مشارآة النساء وتقوية تمثيليتهن بمراآز اتخاذ القرار، ت

  .مقاربة النوع االجتماعي في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية
  لحقوق اإلنسان  يواإلطار المرجعجذاذة تقديمية للوزارة  .1.4

  جذاذة تقديمية. 1.1.4
ابع األفقي، تتكلف وزارة في إطار عملها على تدبير شؤون موظفي الدولة وبحكم توجهاتها ذات الط 

، بتشاور مع باقي القطاعات الحكومية األخرى، على ترجمة السياسات  الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة
  . والبرامج الحكومية في مجال التحديث إلى أوراش وتدابير لإلصالح اإلداري

ي ذلك موظفي المدرسة موظف وعون، بما ف 349على  2011لتحقيق مهامها، تتوفر الوزارة برسم سنة 
 %.44أي ما يعادل  152الوطنية لإلدارة، حيث بلغ عدد النساء 

برسم % 3,17أما في ما يخص معدل مشارآة النساء الموظفات في مناصب المسؤولية فقد انتقل من   
  . 2011برسم سنة % 18قبل  أن ينخفض إلى  2007في سنة % 20إلى  2001سنة 

                                                 
 .MMSP)( العمومية القطاعات تحديث لوزارة اجتماعي بحث  14
 .الطفل لحقوق الوطني المرصد معطيات  15
 .التضامنو األسرةو االجتماعية التنمية لوزارة 2006 -2004 اإلعاقة حول الوطني البحث  16
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  وق اإلنسانلحق ياإلطار المرجع. 2.1.4
لكل "منه تنص على أن  21المادة  أنصادق المغرب على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث  

عن طريق ممثلين يختارون بشكل حر  فرد الحق في المشارآة في تسيير الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو
 ".الوظيفة العمومية لبلده لكل فرد الحق في الولوج،وفي ظل ظروف من المساواة،إلى أسالك  " وأن"

آما انضم المغرب للمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،وآذا للمعاهدة الدولية 
الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واللتان تلزمان الدول األطراف  التحقيق التدريجي للتمتع الكامل بالحقوق 

 األقصى من الموارد المتاحة، ودعم آل اإلجراءات اإليجابية الكفيلة بالتقليل أو وتوفير الحد المعترف بها
  .تساعد على إدامة التمييز المحظور بموجب هذه المواثيق القضاء على الظروف التي تسبب أو

تهدف توجهات الوزارة باألساس إلى القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة  من جهة أخرى،  
،بما في ذلك أحكام )1993يونيو 21المصادق عليها من طرف المغرب في (اعات العامة في جميع القط

لضمان  حصول النساء، بمساواة مع الرجل،على حق المشارآة في  التي تدعو) 7(من المادة ) ب(الفقرة
ستويات إعداد سياسات الدولة وتنفيذها،وشغل الوظائف العامة واالضطالع بجميع المهام العامة على آافة الم

  .الحكومية
إلى حدود سنة ) MDG 3(وتنخرط أولويات هذا القطاع في إطار تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية   

  .الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واستقاللية للمرأة 13، وبالخصوص بلوغ الهدف 2015
تع الرجل والمرأة،على قدم المساواة، يتم"من الدستور الجديد ينص على أن  19في السياق نفسه، فإن الفصل 

بالحقوق والحريات 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 

 ".المملكة وقوانينها  توثوابالدستور في نطاق أحكام 
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية "من الدستور على أن  31آما ينص الفصل   

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

  ".العمومية حسب االستحقاق
فإذا آانت ظروف العمل مماثلة بالنسبة للرجال والنساء في الوظيفة العمومية، فبالرغم من ذلك، فإن 

  :النظام األساسي للوظيفة العمومية يقدم بعض التدابير الخاصة بالمرأة، وتشمل 
 أسبوع،  14إلى  12من  2011أبريل  17ي ارتفعت ابتداء من رخصة الوالدة الت •
 ،1977مايو 13رخصة الرضاعة التي تنظمها دورية وزير الشؤون اإلدارية، بتاريخ  •
سنة من  21سنة فقط من الخدمة الفعلية بالنسبة للمرأة بينما يستوجب  15الحق في التقاعد النسبي بعد  •

 الخدمة الفعلية بالنسبة للرجل،
سنوات أوالذي يعاني من مرض  5ة الحق في طلب وضعية االستيداع الخاصة بتربية طفل دون سن للمرأ •

 أوإعاقة،تستدعي رعاية دائمة،
 سنوات متواصلة، 10يجوز للمرأة أيضا تقديم طلب االستيداع لاللتحاق بالزوج وذلك لمدة تصل إلى  •
 ص على أن المرأة الموظفة تستفيد من التي تن 1995أبريل  10بتاريخ  2984دورية الوزير األول رقم  •
 .أيام10رخصة تغيب استثنائية لرعاية طفلها المريض بعد تقديم شهادة طبية وذلك في حدود  •

فاعال أساسيا ودقيقا في تحقيق أهداف اإلستراتيجية  الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةوتعد وزارة   
  . نةالوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين س

وقد رآزت هذه اإلستراتيجية على الرفع من نسبة التمثيلية في المؤسسات العامة وفي المشارآة في 
وفي هذا الصدد، لقد انخرطت وزارة تحديث القطاعات العامة في جدول أعمال الحكومة . صنع القرار

 :الخاص بالمساواة وتتجلى مشارآتها في المجاالت الثالثة اآلتية) 2011-2015(
المتعلق بالدعم المؤسسي للمساواة بين الجنسين من خالل دعم القطاعات الحكومية من أجل : 1مجال رقم ال •

  .األجلإدماج مقاربة النوع االجتماعي وإعداد إطار اإلنفاق المتوسط 
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الخاص بالولوج المنصف والمتساوي إلى مناصب صنع القرار المنتخبة وفي اإلدارة : 6المجال رقم  •
  .ويتعلق األمر بالعمل على رفع تمثيلية النساء في القطاع العام والشبه العمومي والخاص . العمومية

على الجنس في سوق الشغل بهدف وضع آليات لضمان  ةالتمييز المبنيالمتعلق بمكافحة : 7المجال رقم  •
  .التوازن بين الحياة العائلية والحياة المهنية

 ة تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومي. 2.4
 :أهم البرامج والمشاريع قيد االنجاز. 1.2.4

الوظيفة العمومية و مساهمة منها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة، عملت وزارة   
ة وجعلها في خدمة في السنوات األخيرة على وضع التدابير والبرامج الالزمة لتحديث اإلدار تحديث اإلدارة

 :وتتجلى أهم البرامج المقررة في ما يلي. المواطن
  برنامج دعم وإصالح اإلدارة العمومية

يروم برنامج دعم وإصالح اإلدارة العمومية، الممول بشراآة مع االتحاد األوروبي، البنك الدولي،   
الت التي تعرفها اإلدارة المغربية، والبنك اإلفريقي للتنمية إلى توحيد الرؤى فيما يتعلق بمعالجة االختال

ويعتمد هذا البرنامج على مقاربة تشارآية تدمج مختلف . وتحديث طرق ومناهج التسيير، وتبسيط اإلجراءات
  . القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في إطار يطبعه الحوار والتشاور

إجراءا يتعلق بتحسين تدبير  37؛ ويتضمن 2012و 2004ويغطي هذا البرنامج الفترة الممتدة ما بين 
إجراءا يخص التحكم في آتلة  14إجراءا يخص تحسين تدبير الموارد البشرية، و 31الموارد المالية، و

 .األجور
  تبسيط المساطر اإلدارية

الوظيفة العمومية و تحديث يشكل برنامج تبسيط اإلجراءات اإلدارية المسطر من طرف وزارة 
تحديث اإلدارة العمومية الذي يهدف إلى تحسين فعالية اإلدارة إزاء المواطن وذلك أولوية في مسلسل  اإلدارة

 .من أجل خدمته بشكل سريع وشفاف وواضح
وقد مكنت التدابير المتخذة في إطار هذا البرنامج من جرد وتبسيط المساطر اإلدارية وتعميمها على 

اتخاذها لالستفادة من الخدمات العمومية وذلك المواطنين، وآذا إبالغ المستعملين باإلجراءات التي يجب 
  .باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  تطوير التكوين المستمر
على تنظيم ندوة وطنية حول التكوين المستمر خالل  الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةعملت وزارة 

دعم إصالح اإلدارة العمومية بما في ذلك ، وذلك لتبادل األفكار والتجارب حول برنامج 2010شهر دجنبر
  .التكوين المستمر لفائدة أعوان وموظفي الدولة والجماعات المحلية

مصلحة . 2011آمـا عملت الوزارة على إحداث مصلحتين للتكوين المستمر في هيكلتها الجديدة لسنة 
مية، أما المصلحة الثانية تتكلف بتتبع ملف التكوين المستمر المشترك على صعيد جميع اإلدارات العمو

فتختص بوضع برامج للتكوين المستمر من أجل الرفع من مستوى أطر ومسؤولي االدرات العمومية في 
 .مجالي النوع االجتماعي والتدبير التوقعي للموارد البشرية

 تبني مسألة المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء 2.2.3
الوظيفة راتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين، عملت وزارة تجسيدا لإلرادة الحكومية لوضع إست

من خالل صندوق مساندة ) ACDI(بتعاون مع الوآالة الكندية للتنمية الدولية  العمومية و تحديث اإلدارة
على إعداد إستراتيجية من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين، والتي أدت ) FAES II(المساواة بين الجنسين 

إلى وضع برنامج استراتيجي متوسط المدى من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في  2006في عام 
 .الوظيفة العمومية
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ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين التشريع القانوني وتثمين وتأهيل الرأسمال البشري من خالل تحديث 
سين في تدبير الموارد منظومة تدبيره وآذا توفير ظروف عمل محفزة من خالل تقليص الفوارق بين الجن

  :ويتمحور هذا البرنامج حول ما يلي . البشرية
 الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةإدماج المساواة بين الجنسين في هيكلة وممارسات وزارة : المحور األول

  .وذلك عن طريق تعزيز القدرات المؤسساتية
لموارد البشرية عن طريق تقوية القدرات في تقليص الفوارق بين الجنسين من حيث تدبير ا: المحور الثاني

الوظيفة العمومية و هذا المجال وتقديم الدعم واالستشارة الالزمين للمسؤولين ومتخذي القرارات في وزارة 
  .والقطاعات الحكومية األخرى تحديث اإلدارة
  .رفع تمثيلية النساء ومشارآتهن في مراآز اتخاذ القرار: المحور الثالث
  .تعزيز التوازن بين الحياة األسرية والمهنية: ابعالمحور الر

، بينما 2008- 2005مشاريع، تم تحقيق ثالث منها خالل الفترة  7وقد تم توزيع هذه المحاور على 
  .2009شرع في تنفيذ المشاريع األربع األخرى ابتدءا من سنة 

اإلستراتيجية،  تهتم بتحديد اللجنة : آما تم تشكيل لجنتين لإلشراف على تتبع وتنفيذ هذه المشاريع
السياسات والبرامج برئاسة الوزير، وتضم آافة مديري الوزارة آأعضاء، واللجنة الثانية هي لجنة القيادة 

  . تسهر على تنفيذ بنود اإلستراتيجية، يرئسها مدير التحديث اإلداري وتضم ممثلين من مختلف المديريات
النوع االجتماعي وذلك لدعم مبدأ المساواة بين الجنسين داخل  وفي هذا اإلطار، تم إحداث مصلحة مقاربة

.اإلدارة العمومية من خالل إدماج مقاربة النوع االجتماعي  
الوظيفة العمومية و تحديث وزارة تحديد الوظائف التي تقل فيها تمثيلية النساء لدى "   M104"مشروع 
  :اإلدارة

تهدف إلى تحديد الوظائف  2008اسة ميدانية في عام في إطار تنفيذ هذا البرنامج، تم القيام بدر
المناسبة لتشجيع  والمناصب التي توجد فيها فوارق في التمثيل بين الرجال والنساء، وذلك لتحديد اإلجراءات

  .النساء لولوج وظائف ومناصب القرار بالوظيفة العمومية بالمغرب
وروبي، تم إنجاز دراسة ميدانية أخرى في وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة، وبشراآة مع االتحاد األ 

من أجل تحديد معدل تمثيلية الموظفات في مناصب المسؤولية في قطاع الوظيفة العمومية،  2011أبريل 
  .والفوارق التي يجب رأبها، وبالتالي وضع االقتراحات التي يجب اتخاذها لتصحيح الوضع في هذا المجال

لجنة القيادة واللجنة اإلستراتيجية لمأسسة المساواة بين  دعم ومساندة قدرات"   M105"مشروع 
  :الجنسين

يهدف هذا المشروع إلى تدعيم قدرات لجنة القيادة واللجنة اإلستراتيجية للعب دورها في التنسيق 
ووضع المخطط االستراتيجي متوسط المدى في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات وبرامج 

وعلى المدى . ، والقطاعات الوزارية األخرى الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةارة واستراتيجيات وز
 .البعيد، يهدف هذا البرنامج إلى ضمان تنفيد أفضل، وتتبع أنجع، وتنسيق فعال لجميع المشاريع المنبثقة

  
 وضع وتفعيل برنامج توعية وتكوين ومواآبة إدماج المساواة بين الجنسين في"  M106"مشروع 

  :مسلسل التوظيف، واالختيار والتعيين
الوظيفة يقتصر هذا البرنامج على وضع مبادرات ترتكز على تدعيم قدرات الفاعلين داخل وزارة 

، مع إشراك قطاعات وزارية أخرى، وذلك لتوضيح القضايا المتعلقة بالمساواة  العمومية و تحديث اإلدارة
  .الخاص بهبين الجنسين وعوامل التمييز آل في المجال 
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وتعد المدرسة الوطنية لإلدارة شريكا مهما للوزارة، حيث تستفيد من دعمها في إطار هذا المشروع، 
لتطوير الخبرات في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في مسلسل التشغيل واالختيار والتعيين، إضافة إلى 

والقطاعات  فة العمومية و تحديث اإلدارةالوظيتنظيم دورات للتحسيس والتكوين في هذا المجال لدى وزارة 
  . الوزارية األخرى المشارآة

إحداث شبكة التشاور بين الوزارات من أجل المساواة بين الرجال والنساء في "   M107 "المشروع 
  :الوظيفة العمومية

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

، وبتعاون مع الوآالة الكندية للتنمية الدولية بإحداث شبكة مشترآة  الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةوزارة 
  .قطاعا وزاريا 15بين الوزارات تضم 

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

  .برامج ومشاريع اإلصالح المتعلقة بالموارد البشرية، وآذا تثمين الخبرات المحققة في هذا المجال
آما استفاد أعضاء هذه الشبكة من عدة دورات تكوينية وآذا عقد لقاء تواصلي من أجل إرساء روح 
التعاون البناء بينهم، وتعزيز انسجام الفريق، وإعداد برنامج العمل الخاص بالشبكة، وآذا توثيق التزامات 

  :وتضم هيكلة الشبكة ثالث لجن عمل، وهي. أعضاء الشبكة

 وتيق والتواصللجنة اإلعالم والث •
 لجنة البرمجة والشراآة •
  لجنة التتبع والتقييم •

ويتمحور برنامج عمل الشبكة حول خمسة محاور ذات أولوية، التي تشكل نواة برنامج عمل للفترة    
  .2015-2011الممتدة من 
  "تحقيق التوازن بين العمل واألسرة في الوظيفة العمومية" مشروع

من طرف اللجنة المشترآة لمأسسة المساواة بين  2010قه في سنة يروم هذا المشروع، الذي تم إطال
الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية، بتعاون مع التعاونية المغربية األلمانية، وضع مخطط للحد من ضعف 
تمثيلية المرأة في الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتمكين المرأة من 

يق التوازن والتوافق بين العمل واألسرة، وبالتالي تعزيز المساواة في الوظيفة العمومية وآذلك لتوفير تحق
  . وسائل التواصل والتحسيس المالئمة على جميع مستويات اإلدارة

يهدف هذا المشروع إلى وضع خطة عمل لتنفيذ التدابير المؤسساتية المالئمة لتلبية احتياجات النساء 
  )الخ...رعاية األطفال، توقيت العمل(لموظفين من حيث تحقيق التوازن بين العمل والحياة األسرية والرجال ا

الوظيفة وتجدر اإلشارة أنه قد تمت أجرأة معظم البرامج المسجلة في هذا المشروع من وزارة 
  .فة العموميةبهدف ترسيخ مبدأ مأسسة المساواة بين الرجل والمرأة في الوظي العمومية و تحديث اإلدارة

  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.2.4 
ألول مرة بإنجاز إطار النفقات المتوسط المدى  الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارةقامت وزارة 

وآذا إصالح الميزانية المرتكزة على المهام الموآولة  2010إلى  2008خاص بالفترة الممتدة من 
وعلى ) المعدات والنفقات األخرى(أوضح على مستوى ميزانية التسيير يميزانياتيع مما مكن من توز.للوزارة

النحو  على 2012- 2010وتندرج برامج إطار النفقات بالنسبة للفترة الممتدة مابين .مستوى ميزانية االستثمار
  :التالي
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  %  2011ميزانية  البرنامج
 30, 000,002 2190 تثمين الموارد البشرية 

 000,003,08 2930 ن الخدمات العموميةتحسي
 00 إعادة الهيكلة، وتحقيق الالمرآزية والجهوية

 000,0010,51 000 10 دعم مجاالت تحديث اإلدارة العمومية
  

 96 الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبلغ مجموع االعتمادات المخصصة وزارة  2011برسم سنة،
من الميزانية العامة % 28,36مليون درهم ما يمثل  27االستثمار نحومليون درهم، أي حيث بلغت ميزانية 

من الميزانية اإلجمالية % 71,74مليون درهم أي ما يمثل  68للوزارة، فيما تصل نفقات التسيير، إلى 
  .للوزارة

  2011ية حسب المديريات خالل السنة المال اإلدارة الوظيفة العمومية و تحديثوزارة لبنية الميزانية المخصصة 

  

  تحليل أهم مؤشرات النتائج الخاصة بالقطاع. 3.4
 الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةعلى تجميع النفقات،عملت وزارة  2007نظرا العتمادها منذ سنة 

على تحديد بعض المؤشرات األهداف والنتائج بالنسبة لميزانية التسيير وآذا لنفقات االستثمار وتندرج أهم 
  :ن في الجدول التالي يآما يتبهاته المؤشرات 

  إمكانية جندرة المؤشر  وحدة القياس  المؤشر  األهداف  المجال

  تثمين الرأسمال البشرية

تحسين اإلطار التنظيمي 
  للوظيفة العمومية

  مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي  عدد  عدد اإلطارات التي تم حذفها

لنساء في آل درجة تم نسبة الرجال وا  عدد  عدد الدرجات التي تم حذفها
  حذفها

وضع آليات لتطوير 
  الموارد البشرية

معدل الموظفين المشمولين من 
تقسيم قاعدة البيانات حسب الجنس   %  طرف مراجع الوظائف والمهارات

  والسن والدرجة
عدد القطاعات التي تعمل بمراجع 

  مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي  %  الوظائف والمهارات

تكوين األولي دعم  ال
والتكوين المستمر لتلبية 
متطلبات وانتظارات 

  اإلدارة العمومية 

عدد المستفيدين من الدورات 
  التكوينية بالمدرسة الوطنية لإلدارة

عدد 
  المستفيدين

تقسيم قاعدة البيانات حسب الجنس 
  والسن

دورات التكوين المستمر بالمدرسة 
  الوطنية لإلدارة

عدد أيام 
 التكوين لكل
  شخص

  عدد أيام التدريب حسب الجنس

  تحسين الخدمات العمومية

دمج بعد النوع االجتماعي في المساطر   عدد  عدد المساطر المبسطة  تبسيط المساطر اإلدارية
  المبسطة

تعزيز النزاهة والشفافية 
  في القطاعات العامة

نسبة تنفيذ خطة عمل الوقاية 
حسب الحماعات نسبة التنفيذ   %  ومكافحة الفساد اإلداري

  إلخ...والجهات

تحسين تحسين الولوج 
ألى المعلومات عن طريق 
  تكنولوجيا المعلوميات

نسبة المساطر الممكنة عن طرق 
  معدل الولوج حسب المنطقة والجهة  %  األنترنيت

نسبة المساطر المغطاة من طرف 
معدل االستخدام حسب الجهة وحسب  %  مراآز االتصال

  الجنس
ريع تحديث تشجيع مشا

  القطاعات العامة
نسبة التمويل السنوي للمشاريع 

التوزيع حسب القطاع،حسب المؤسسة   %  المختارة
  وحسب الجهة

إعادة الهيكلة، الالمرآزية 
  والجهوية

إعادة تحديد دور 
  اإلدارات المرآزية

معدل إعادة الهيكلة التي قدمت 
النوع  عدد المصالح المكلفة بقضايا  %  للجنة تنظيم الهياآل 

  االجتماعي
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  تحليل مؤشرات النتائج 
الوظيفة العمومية في أحدث جرد اجتماعي لموظفي الدولة والجماعات المحلية، الذي أعدته وزارة 

مع  486616، يرتفع العدد اإلجمالي للموظفين بالقطاعات الوزارية إلى 2009بموجب سنة  وتحديث اإلدارة
  .سنوات 10لمعدل خالل للنساء، حيث لم يرتفع هذا ا% 34نسبة 

، تبرز بعض %37,5وفي مختلف اإلدارات العمومية وحيث المعدل المتوسط للنساء الموظفات هو
ووزارة التنمية %) 53,8(الوزارات عن األخرى بعدد أآبر للنساء، ونخص بالذآر وزارة الصحة 

، %4مة للوقاية المدنية بأقل من فيما يبقى دائما هذا المعدل جد ضئيل بالمديرية العا%). 52,7(االجتماعية 
  .بالمديرية العامة لألمن الوطني% 6ويصل إلى 

حيث تصل نسبة النساء ذوات . من مجموع النساء الموظفات% 56,32وتبلغ نسبة الموظفات األطر
  %.13، بينما التتعدى الموظفات الالتي تنتمين  لفئة األعوان %31مستوى اإلجازة إلى حوالي 

، ازداد تواجد األطر النسائية في الوظيفة العمومية بما 2009و 2001متدة ما بين وفي الفترة الم
، وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة النساء من األطر العليا هي أآثر أهمية في المصالح الخارجية %6يقرب من 

% 39,3ساء بينما في اإلجمال تبلغ الن%).44(بينما تبلغ هذه النسبة بالمصالح المرآزية %) 58(حيث تشكل 
  .على مستوى المصالح الالمرآزية% 33,9بالمصالح المرآزية مقارنة ب

وبالنسبة  للجهات تتوفر جهة الدار البيضاء الكبرى على أعلى نسبة للموظفات تتبعها جهة الرباط 
بينما تبقى هذه النسبة منخفضة في مناطق آلميم %). 38,89(، ودآالة عبدة %)40,65(سال زمور زعير 

 %).19,8(، وبوجدور الساقية الحمراء %)21,9(رة السما
وهذا على الرغم من .تعتبر ولوج النساء الموظفات لمناصب المسؤولية محدودا مقارنة مع وضعية 

وتبقى نسبة التأنيث . 2009سنة % 15إلى  2001سنة % 10آونها تعرف تطورا متواصال،إذ انتقلت من 
،والرباط سال زمور زعير %)40,77(لكبرى آالدار البيضاء حسب مناصب المسؤولية مرتفعة في المدن ا

 .%)10,6(في حين تبقى النسبة جد منخفضة في المجال القروي %) 38,89(، ودآالة عبدة %)40,65(
، آما أن 2009من النساء شغلن مناصب آاتب عام خالل سنة % 7,41ة، فقط يوفي اإلدارة المرآز

قسم اورئيس مصلحة، حيث انتقلت نسبة التأنيث لشغل   رئيس من النساء المسؤوالت تشغلن منصب% 90
أما بالنسبة لرئيس قسم، . 2009سنة % 17,79ليصل إلى  2001سنة % 12,96منصب رئيس مصلحة من 

  .2009سنة % 10,59إلى  2001سنة % 6,56فقد انتقلت من 
% 12,5هذا المعدل  ويبلغ. %14,58وتبلغ تمثيلية النساء في المجلس األعلى للوظيفة العمومية 

وفيما يخص اللجن اإلدارية المتساوية األعضاء، . بالنسبة لممثلي الموظفين% 16,66بالنسبة لممثلي اإلدارة و
   .من مجموع األعضاء وهن أآثر تمثيال من جانب الموظفين% 14,95تمثل النساء نسبة 

   وزارة االقتصاد والمالية. 5
وع في إصالحات عديدة، وقد لعبت وزارة االقتصاد والمالية تميز العقد األخير في المغرب بالشر  

دورا رئيسيا في ذلك، فهي تبذل مجهودات آبرى في هذا التوجه خصوصا فيما يتعلق بالحد من التمييز القائم 
وتعتبر هذه األخيرة . "إدماج مقاربة النوع االجتماعي في الميزانية"وذلك من خالل تنفيذ مشروع   على النوع

فعالة لزيادة المسؤولية والمشارآة وإدراج النوع االجتماعي في السياسات العمومية والحكامة أداة 
خصوصا أن إدماج النوع االجتماعي يعتبر مشروعا مهيكال ألنه يشجع على إعادة التفكير في . االقتصادية

  .طرق التخطيط والبرمجة وتنفيذ السياسات العمومية لضمان تحقيقها للمساواة
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  لحقوق اإلنسان المرجعيلوزارة واإلطارجذاذة تقديمية ل .1.5 
   تقديمية جذاذة 1.1.5
تقوم وزارة االقتصاد والمالية بإعداد السياسة المالية واالئتمانية والنقدية والمالية الخارجية، وضمان   

الجبائية والجمرآية آما تتكلف الوزارة بإعداد السياسات . وتتبع تنفيذها حسب القوانين واألنظمة المعمول بها
آما تشارك الوزارة أيضا في وضع وتنفيذ . ومراقبة تنفيذها، وتحصيل اإليرادات ودفع النفقات العمومية

  .وتقييم السياسات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية من خالل إعداد مشروع قانون المالية
لخارجية ووضع األحكام والتدابير آما تقوم الوزارة بتحديد شروط التوازنات المالية الداخلية وا  

باإلضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بمراقبة المداخيل والنفقات العمومية، وآذلك الشرآات . الالزمة لتحقيقها
  .والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتنظيم ومراقبة شرآات التأمين وإعادة التأمين

المفتشية العامة للمالية،اإلدارة العامة : التالية  وتتكون وزارة االقتصاد والمالية من المديريات  
للجمارك والضرائب الغير مباشرة، الخزينة العامة للمملكة، المديرية العامة للضرائب، مديرية الميزانية، 
مديرية الخزينة والتمويالت الخارجية، مديرية الشرآات العمومية والخصخصة، مديرية التأمينات والرعاية 

مديرية األمالك المخزنية، مديرية الشؤون اإلدارية والعامة، مديرية الدراسات والتوقعات االجتماعية، 
  .المالية، والوآالة القضائية للمملكة

إطارا وعونا، من بينهم  17.535إلى  2011بلغ عدد الموظفين بوزارة االقتصاد والمالية سنة و  
% 31من بينهم % 44صل نسبة األطر العليا إلى وت. من إجمالي الموظفين% 33امرأة، أي ما يعادل  5.621

وبلغ معدل . 2007- 2000من عمليات التوظيف خالل الفترة % 44هذا، وقد حظيت النساء بنسبة . من النساء
ومن بين األطر النسائية في الوزارة هناك . للرجال% 46مقابل % 39التأطير بالنسبة للنساء بوزارة المالية 

 . لتعليم العاليحاصالت على شواهد ا% 36
منهن % 26من النساء تشتغل بالوظائف ذات الطابع العملي و% 74وتجدر اإلشارة إلى أن   

ويتمرآز مجموع النساء اللواتي يشتغلن في المهن التقنية األساسية في ثالث . بالوظائف المرتبطة بالدعم
في مجال الوظائف المرتبطة  أما الموظفات المزاوالت. الضرائب والمراقبة والتحصيل: مجموعات مهنية

  .بالدعم فنجدها أساسا في ميادين اإلعالميات والموارد البشرية واالتصال
من مناصب المسؤولية بوزارة االقتصاد والمالية، وتتراوح هذه النسبة حسب % 14وتحتل النساء  

  .لمنصب  نائب مدير  بالنسبة% 9بالنسبة لمنصب رئيس مصلحة و% 15نوع المنصب بين 
  2011ة النساء بمراآز المسؤولية بوزارة االقتصاد والمالية سنة نسب

 منصب المسؤولية الرجال النساء المجموع (%)نسبة النساء
 مدير عام 3 - 3 0

 مدير 19 2 12 10
 نائب المدير 20 2 22 9

 رئيس قسم 192 27 219 12
 رئيس مصلحة 587 107 694 15
 المجموع 821 138 959 14

 2011 يرية الشؤون اإلدارية والعامة، وزارة االقتصاد والمالية،مد: المصدر

  لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار. 2.1.5
يلتزم المغرب، من خالل التصديق على المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان، بمالءمة األنشطة العمومية 

إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي هذا الصدد، صادق المغرب على ا. مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
على أن أي شخص، بصفته عضوا في المجتمع، له الحق في الضمان االجتماعي،  22الذي ينص في المادة 

شخصيته، من خالل وومن حقه أن توفر له الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حفاظا على آرامته ولنم
وفي هذا الصدد، تلعب  الوزارة دورا مهما . يم وموارد آل بلدالمجهود الوطني والتعاون الدولي في ضوء تنظ

  .في ضمان هذه الحقوق لكل مواطن نظرا ألنها المسؤولة عن إدارة الموارد المالية للبلد 
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آما صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي يقترح 
  :تخصيص الموارد، ويتعلق األمر بالمبادئ التالية المبادئ التالية المتعلقة ب

عن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، خصوصا في المجالين وتتعهد الدول بالتدخل، بمفردها أ •
االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، بغية التوصل تدريجيا إلى تفعيل مقتضيات 

 .الوثيقة، خصوصا فيما يتعلق باعتماد تدابير تشريعيةحقوق اإلنسان المعترف بها في هذه 

تتعهد الدول بعدم خفض معايير احترام حقوق اإلنسان بمجرد تحقيقها وتتعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات  •
  ) . على سبيل المثال، تخفيض التمويل الذي قد يضعف ممارسة الحقوق(رجعية 

ز ضد المرأة أحكاما محددة تتعلق بالميزانيات، لكن ال تتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييو
 2حيث أن المادة . مبادئ االتفاقية، ومن أهمها عدم التمييزبقد ترتبط السياسات والعمليات المتعلقة بالميزانية 
ويحظر هذا المبدأ، على سبيل المثال، األنظمة الجبائية التي . تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة

 .حتوي على التمييز الضمني والصريح ضد المرأةت
، الذي يهدف إلى وضع شراآة 8وتنخرط الوزارة بصورة مباشرة في تحقيق هدف األلفية للتنمية رقم 

حيث يشارك المغرب، الذي صادق على إعالن باريس بشأن فعالية المساعدات، في . عالمية من أجل التنمية
تحت رعاية فريق العمل المعني بفعالية المساعدات التابع لمنظمة  البحوث حول تتبع المؤشرات المنجزة

في البحث المتعلق  2011آما تجدر اإلشارة إلى أن المغرب قد شارك سنة . التعاون والتنمية االقتصادية
  .بالوحدة االختيارية للمنظمة حول المساواة بين الجنسين وفعالية المعونات

هم ذي يال األولفي المجال  نشطندة الحكومية للمساواة وتآما شارآت الوزارة في صياغة األج
الذي يسعى إلى وضع نظام المعلومات وتقديم  2الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، وخاصة الهدف 

  .التقارير لرصد وتقييم األجندة من خالل إنشاء قاعدة بيانات وتقارير تعنى بالنوع االجتماعي

  ي إطار وضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعيالجهود المبذولة ف. 2.5
  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.5

من أجل التكيف  2011-2009عملت الوزارة على التخطيط لعدد من اإلجراءات واإلصالحات للفترة 
-صادي وتحقيق االستقرار الماآرواالقتومع تطور المحيط الوطني والدولي والمساهمة الفعالة في تسريع النم

تهدف هذه اإلجراءات إلى تحسين وضعية المالية العمومية من خالل . اقتصادي وتحسين تمويل االقتصاد
، والتحكم في النفقات )تحديث النظام الجبائي وتوطيد جهاز مكافحة الغش والتهريب(تعزيز موارد الدولة 

تحسين تنفيذ النفقات، وتسهيل تحصيل (ث تدبير المالية العمومية العمومية وتعبئة التمويالت الخارجية وتحدي
  ). الضرائب وتحديث المراقبة

وتهدف هذه الجهود اإلصالحية أيضا إلى تعزيز دينامية القطاع المالي خصوصا من خالل إعادة هيكلة 
إعادة هيكلة القطاع  وآذا. المؤسسات المالية العمومية، وتحديث سوق الرساميل وتنمية المدخرات المؤسساتية

العام وتوسيع نطاق تنمية االستثمار الخاص وحكامة المؤسسات العامة، وإعادة هيكلة بعض القطاعات ذات 
  .القيمة المضافة العالية ومواصلة الخصخصة والشراآة بين القطاعين العام والخاص

يع أفضل لموارد آما تواآب الوزارة اإلصالحات القطاعية واالجتماعية األخرى من خالل توز
الميزانية، وتوجيه السياسات العمومية لفائدة المستفيدين الفعليين والعمل على التقارب بين السياسات القطاعية 

  .على أساس تحقيق حكامة اقتصادية على المستوى الترابي
 وتتابع الوزارة أيضا مشاريع التحديث التي تطمح إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

في هذا السياق تخطط الوزارة لسلسلة . والفاعلين االقتصاديين واالستفادة المثلى من أدوات تدبير االتصاالت
من اإلجراءات المتعلقة بتبسيط المساطر، وتعزيز الالمرآزية والالتمرآز، واالستفادة المثلى من الموارد 

  .البشرية وتعزيز نظام المعلومات واالتصاالت



44 
 

  لمساواة بين الجنسين واستقاللية النساءمراعاة ا. 2.2.5
برنامج إدماج مقاربة النوع االجتماعي "من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين تبنت الوزارة مشروع   

وتطلب إنجاح هذه العملية إشراك الوزارة . في إطار عملية شراآة مع األمم المتحدة 2002سنة " في الميزانية
مديرية الميزانية، مديرية الدراسات والتوقعات المالية ومديرية ( 1177اإلشراف من خالل مديرياتها أعضاء لجنة

وأيضا مختلف القطاعات الحكومية المختلفة إلدماج مقاربة النوع في برمجة ) الشؤون اإلدارية والعامة
 . ميزانيتها
نية وقد عرف المشروع تقدما آبيرا، حيث خصصت المرحلة األولى لتطوير أدوات ودالئل الميزا  

وتحسين قدرات الفاعلين المعنيين، واتسمت المرحلة الثانية بتحسين نظام المعلومات، وتطوير أنظمة تطوير 
المعارف، وتنفيذ استراتيجية االتصاالت وإضفاء الطابع المؤسساتي على  تقرير النوع االجتماعي المصاحب 

  .2005لقانون المالية منذ سنة 
". تمكين"امج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف على أساس الجنس للبرن 4تترأس الوزارة المادة و  

يعتبر هذا البرنامج جزءا من العديد من المبادرات لتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك التحدي المتمثل في 
ويمول المشروع من قبل منظمة التعاون االسباني في إطار صندوق من أجل . القضاء على العنف ضد المرأة

التخطيط والبرمجة وبرنامج إدماج مقاربة النوع االجتماعي في  4تخص المادة . داف األلفية للتنميتحقيق أه
  .الميزانية من أجل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على المستوى الوطني

تبذل الوزارة مجهودات لتحسين , ووعيا منها بأهمية التكوين في تنمية القدرات خصوصا عند النساء  
التكوين، ال سيما من خالل وضع خطة رئيسية للتكوين، وإدماج منهجية هندسة التكوين، وإنشاء منظومة 

إطار النفقات على المدى "معهد المالية، وتطوير نظم المعلومات، واعتماد برمجة متعددة السنوات مع وضع 
  ". المتوسط من أجل التكوين 

وقد آان . ي لكل شخصتكوين يوم 87.179 يعملية تكوين أي  ف 156، إنجاز 2010وتم برسم سنة   
وحققت . مستفيد 6857، حوالي 2010العدد اإلجمالي للمستفيدين من األنشطة التدريبية المنظمة في سنة 

  .فقط من المستفيدين% 32للرجال، غير أن النساء يمثلن % 43مقابل % 39النساء معدل ولوج للتكوين يناهز
، الذي وضعه مجلس التكوين أثناء "2012- 2010المتوسط إطار النفقات على المدى " ويتوقع 
، وذلك على مدى ثالث ي لكل شخصتكوين يوم 326.763عملية تكوين أي ما يعادل  400دورته العاشرة، 

  .عملية أفقية 86سنوات، وسينجز معهد المالية منها 

توزيع المستفيدين حسب الجنس

68 %

3 2%

ذآور إناث
  

  2011 ،والمالية تقرير حول التكوين بوزارة االقتصاد: المصدر                           

                                                 
لية ومديرية الشؤون الدراسات والتوقعات المامديرية (من ممثلي وزارة االقتصاد والمالية " الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي"تتكون لجنة اإلشراف على مشروع   17

  .التوجيهات ووضع خطط العمل السنويةبإعطاء وممثلي األمم المتحدة  وتتكلف هذه اللجنة ) ومديرية الميزانية اإلدارية والعامة
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  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات األداء. 3.2.5
تتوفر وزارة االقتصاد والمالية على إطار النفقات متوسط المدى، وتعتبر االعتمادات المخصصة  

أما ميزانية االستثمار فقد . 2011-2009لميزانيات نفقات الموظفين والمعدات مستقرة تقريبا خالل الفترة 
، نظرا الرتفاع نفقات 2010مليون درهم في سنة  339إلى  2009مليون درهم في  311ارتفعت من 

 .2011مليون درهم في سنة  303قبل أن ينخفض إلى  ،مشروع التدبير المندمج للنفقات
 تثمار اإلجماليمن حصتها في ميزانية االسترتيب التنازلي ال إطار النفقات متوسط المدى للوزارة حسب البرامج الرئيسية المدرجة في

 

 البرنامج 2009 2010 2011

  الخدمة تحديث المواقع وتحسين نوعية  %28,9 %28 %29,2
 

  تعبئة المداخيل الجبائية  %14,4 %15,7 %17,8
 

 تنفيذ اإلنفاق الحكومي والمحاسبة العمومية %11,4 %6 %6,4
 المساهمة في تحسين المالية العمومية %7,1 %7,4 %7,8
 برنامج مكافحة الغش %5,2 %7,3 %9,7

 مخطط استمرارية أنشطة الوزارة %4,8 %4,5 %13,2
 تنظيم القطاع المالي وإدارة الخزانة %4,6 %2,8 %1

 توحيد نظم المعلومات واالتصاالت %3,4 %1,8 %1,8
 تدبير األمالك المخزنية وتعبئتها من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية  %3,1 %3,4 %3,5

. من الميزانية% 60دل تقسيم ميزانية االستثمار حسب البرامج على احتكار ثالثة برامج لحوالي يو
وتتعلق هذه البرامج بتحديث المواقع وتحسين نوعية الخدمة وتعبئة المداخيل الجبائية، ومخطط متابعة مهام 

  .الوزارة
   2011ميزانية وزارة االقتصاد والمالية لسنة . 1.3.2.5 

) بما في ذلك النفقات المشترآة والمديونية العمومية(ات اإلجمالية لوزارة االقتصاد والمالية بلغت النفق
من الميزانية  %18مليار درهم ممثلة بذلك  16,4وبلغت نفقات االستثمار . 2011مليار درهم سنة  91,4

من الميزانية  %42,1مليار درهم، أي ما يناهز  38.5فيما وصلت نفقات التسيير إلى . اإلجمالية للوزارة
من النفقات اإلجمالية  %40مليار درهم، لتمثل بذلك  36,5أما نفقات الدين العمومي فقد بلغت . العامة للوزارة

  .%95,6وتبلغ حصة النفقات المشترآة في ميزانيتي التسيير واالستثمار بوزارة االقتصاد والمالية . للوزارة

ميزانية االستثمار 
18%

ميزانية التسيير
42%

الدين العمومي
40%

  
  2011وزارة االقتصاد والمالية، : المصدر                                                                      

  )دون احتساب النفقات المشترآة(نفقات التسيير 
تشمل ميزانية التسيير بوزارة االقتصاد والمالية فصال خاصا بنفقات الموظفين وآخر خاصا بالمعدات 

  .مليار درهم 1,832مبلغا إجماليا يصل إلى  2011وبلغت نفقات الموظفين سنة . والنفقات المختلفة
وذلك  2009و 2002خالل الفترة ما بين  %20وسجلت آتلة األجور بالوزارة ارتفاعا بـنسبة 

 2009بين سنتي ...). استثنائية وعادية(والترقيات ) األطر العليا(تثمين النظام األساسي، والتوظيفات  نتيجة
  . 2011في حين ظلت تقريبا مستقرة سنة % 2,46على نسبة  ، اقتصر ارتفاع آتلة األجور 2010و
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تطور آتلة األجور بوزارة االقتصاد والمالية
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  2011وزارة االقتصاد والمالية، : المصدر                                                            

 
 )دون احتساب النفقات المشترآة(نفقات االستثمار 

مليون  300، مبلغ 2011برسم سنة بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية، 
  :وتجدر اإلشارة إلى وجود بعض خطوط االستثمار الخاصة ببعض المديريات وهي آالتالي. درهم

  مليون درهم؛ 23الذي خصص له ) إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة(برنامج محاربة الغش  •
 مليون درهم؛ 10,5استفاد من  الذي) الخزينة العامة للمملكة(مشروع التدبير المندمج للنفقات  •
 .ألف درهم 500الذي استفاد من ) مديرية الميزانية(إعداد قانون المالية  •

  النفقات المشترآة
مليار درهم،  36,4، ما قيمته 2011النفقات المشترآة المتعلقة بميزانية التسيير، للسنة المالية  بلغت

 :نذآر منها أساسا
  مقاصة وللمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛مليار درهم آإعانًة لصندوق ال 23 •
 مليار درهم لصالح الصندوق المغربي للتقاعد؛ 10,3 •
  .مليار درهم مخصصة لالحتياط االجتماعي 1,76 •

مليار درهم  16ما يناهز  2011وقد بلغت النفقات المشترآة المتعلقة بميزانية االستثمار للسنة المالية 
  :منها أساسا

  ن أجل تحديث التجهيزات؛مليار درهم م 6 •
 مليار درهم في شكل مساهمات ومعونات مختلفة؛ 8,2 •
 الوطنية للتنمية البشرية  مليار درهم مخصصة لصندوق دعم المبادرة 1,4 •
  .مليون درهم من أجل تخفيض الفائدة 300 •

  تحليل مؤشرات األداء . 2.3.2.5 
مؤشر  53ة لمختلف مصالح الوزارة، حددت وزارة االقتصاد والمالية  بناء على المهام الرئيسي

وتجدر اإلشارة آذلك أن وزارة االقتصاد  .أهداف متعلق بميزانية االستثمار ومقسمة حسب المديريات 
  .والمالية تعتبر واحدة من القطاعات الوزارية التي لم تحدد مؤشرات األهداف لميزانية التسيير
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  نية استثمار وزارة االقتصاد والماليةتصنيف مؤشرات األهداف الرئيسة المتعلقة بميزا

  

نسبة المستفيدين من "و" ي لكل شخصتكوين يوم"وباستثناء المؤشرات المتعلقة بتطوير الكفاءات 
باقي مؤشرات األهداف الخاصة بمختلف إدارات الوزارة في مجموعها مؤشرات وسائل  ، تعتبر"التكوين

نسبة تهيئة "أونتائج والتي تبقى فعالة مقارنة مع األهداف المتوخاة لكنها ال تراعي بعد النوع االجتماعي ك
" فقات الدولةاألجل المتوسط لتسديد ن"و" آجال التعشير على االستيراد والتصدير" و" فضاءات االستقبال

،  "نسبة المستفيدين من التكوين"لهذا سيكون من المناسب تصنيف مؤشر ".  معدل توفر أنظمة المعلومات"و
  .حسب الجنس والجهة واإلدارة

آما تجدر اإلشارة أن الفصل المتعلق بنفقات التسيير يشمل بعض السطور التي يمكن تصنيفها حسب 
 .تعويضات المغادرة الطوعية ومصاريف التمدرس, آالمساعدة االستثنائية للسكن, النوع

سيكتسب عمل الوزارة أهمية آبرى إذا ما انخرطت أآثر في تقييم تأثيرات النفقات العمومية و
  . على السكان المستهدفين...) صندوق المقاصة، الصندوق المغربي للتقاعد ومختلف البرامج،(

  18التجارة الخارجية قطاع. 6
آما أن التجارة قد تنعكس إيجابا . مفتاحا لتحقيق النمووالتنمية في البلدان الفقيرة يعد تحرير التجارة

 على توزيع الدخل بين الرجل والمرأة، من خالل خلق وظائف وفرص عمل جديدة للنساء، سواء آن أجيرات
يزيد الفوارق بين إال أن تحرير التجارة الذي ال يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع غالبا ما . أوسيدات أعمال

  .الجنسين، مما يؤثر سلبا على نتائج السياسات التجارية بالحد من اإلنتاجية والنمو
غير أن هناك عوامل قد . وتزيد التجارة من توافر فرص العمل للمرأة، وخاصة في قطاعات التصدير
عف ولوج المرأة للتعليم، تعوق قدرة المرأة على االستفادة من ازدهار التجارة، مثل التمييز في العمل، وض

وقد تكون بعض هذه العوامل سائدة . وعدم المساواة بين الجنسين في فرص الحصول على الموارد والتمويل
بشكل خاص في المناطق القروية، السيما في البلدان النامية، حيث تطرح أيضا مشكلة الحصول على 

 .األراضي والمياه
  

                                                 
     الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وزارة ةالخارجية لوصايالتجارة  يخضع حاليا قطاع 18

 مالحظات إمكانية جندرة المؤشر نوع المؤشر المهام/ األهداف المؤشر

المدة النهائية للرد على 
 الشكاوى

تحسين ظروف /اإلدارة المرآزية
 العمل ومساندة المديريات

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي  -  مؤشر نتيجة

نسبة المستفيدين من 
 التكوين

تطوير /المرآزية  اإلدارة
 الكفاءات

تصنيف حسب الجنس والرتبة  مؤشر نتيجة
 ...واإلدارة والجهة

  

معدل الخدمة عبر 
 اإلنترنت

مديرية الشؤون اإلدارية 
 تحديث ادارة الموارد/ والعامة

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي   مؤشر وسيلة

آجال التعشير عند 
  االستيراد وعند التصدير

 

ة الجمارك والضرائب غير إدار
تحديث وتحسين جودة /المباشرة
 الخدمات

 مؤشر أثر
 

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي 

األجل المتوسط لتسديد 
  نفقات الدولة

 

تحديث /الخزينة العامة للمملكة
 وتحسين جودة الخدمات

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي  مؤشر أثر

معدل تحقيق التوقعات 
  ة  الضريبي

تحسين / مديرية الضرائب 
  ظروف العمل

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي   -   مؤشر نتيجة

مديرية الخزينة واالستثمارات   حجم مديونية الخزينة
تنظيم القطاع المالي / الخارجية

  وإدارة الخزينة

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي   -   مؤشر أثر

معدل إنجاز الدراسة 
ام المتعلقة بإصالح نظ

 التقاعد 

مديرية التأمينات والمساهمات 
  تجديد مراقبة إعادة/االجتماعية

التأمين وتأطير قطاع التعاون 
 االجتماعي 

 مؤشر ال يراعي النوع االجتماعي  -  مؤشر وسيلة



48 
 

منظمة التجارة العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، (طراف في إطار النظام التجاري المتعدد األ
، يفترض أن تكون السياسات واالتفاقات التجارية محايدة من الناحية )واالتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية

. وقد أدى هذا االفتراض الضمني إلى إهمال النوع آمتغير في صياغة السياسات. االجتماعية والعرقية والنوع
ير أنه مؤخرا اآتسب إدماج بعد النوع في ميدان التجارة اهتماما لدى واضعي السياسات والمنظمات الدولية غ

  .والمجتمع المدني
وإدراآا منه لمزايا التجارة الدولية، جعل المغرب من فتح وتحرير أسواقه خيارا استراتيجيا لتعزيز 

وأآد المغرب انفتاحه خصوصا . ة، وتعزيز النمووجذب تدفقات رؤوس األموال األجنبي قدراته التصديرية،
، والمشارآة في مختلف جوالت المفاوضات 1995مع االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 
 .والمنتديات االقتصادية، وإبرام عدة اتفاقيات للتبادل الحر

 سانلحقوق اإلن يرجعواإلطار الم التجارة الخارجية لقطاع تقديمية  جذاذة. 6.1
 1.1.6   جذاذة تقديمية

تولى يوهكذا، . بإعداد سياسة الحكومة في ميدان التجارة الخارجية التجارة الخارجية قطاعقوم ي
  : بالتنسيق مع اإلدارات المعنية لقطاعا
وضع مشاريع القوانين واألنظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية وخاصة تلك التي من المرجح أن تعزز  •

 في الخارج؛ التواجد التجاري
اقتراح، وتنسيق وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الحماية االقتصادية لإلنتاج المحلي وتحديد حصص  •

 االستيراد، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
تنسيق اإلجراءات مع المؤسسات والهيئات العمومية في مجال إنعاش التجارة الخارجية ودعم مقاوالت  •

 القطاع الخاص؛
طراف ة في إعداد وسير المفاوضات االقتصادية والتجارية الدولية إقليمية آانت، متعددة األالمشارآ •

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في تنسيق موقف المغرب  لقطاعاشارك يوعلى هذا النحو، . أوثنائية
  في هذه المفاوضات؛

طبقة على الواردات والصادرات مع ضمان عدم تعارض المعايير الملزمة وغيرها من التدابير التقنية الم •
  القواعد والضوابط المتفق عليها على المستوى الدولي؛

المساهمة في بلورة أي إجراء أوقرار له أثر مباشر أوغير مباشر على العالقات االقتصادية والتجارة  •
ي من الخارجية وعلى مستوى القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، سواء في ما يتعلق بالعرض الوطن

 .الصادرات من السلع والخدمات، أوتمويل التجارة الخارجية أوسعر الصرف
عن تنظيم وإدارة تمثيليات المملكة في  مسؤول لقطاعافإن وباإلضافة إلى المهام المذآورة أعاله، 

الخارج المكلفة بإنعاش التجارة، وذلك رهنا بالصالحيات المخولة بهذا الشأن طبقا للنصوص والتشريعات 
  .لسارية في مؤسسات عمومية معينةا

، CMPE ،OFEC: (للقطاع سات الوصاية أوالهيئات التابعة ومؤس من الديوان لقطاعا هيكليتألف 
OCE ،CNCE ( مديرية العالقات التجارية الدولية، ومديرية الشؤون العامة وآذلك : وثالث مديريات هي

  .مديريتين وتوجد موظفتين على رأس. التجاريةمديرية المبادالت 
وتشكل %. 44امرأة، وهوما يمثل حصة  104موظف وعون، بينهم  235 لقطاعموظفي ايبلغ عدد 

   .لقطاعامن مجموع موظفي % 23من مجموع النساء و% 51األطر النسوية 
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  اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان 6.1.2
معايير والمعاهدات من خالل التصديق على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يلتزم المغرب بال

تنص ديباجة الميثاق بوضوح على أن المهمة األساسية التي أنيطت بالمجتمع . الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
وتخضع االتفاقيات الدولية واإلقليمية . الدولي هي احترام آرامة وقيمة اإلنسان والمساواة بين الشعوب والدول

  .لمبادئ وميثاق األمم المتحدةللتجارة وآذلك المؤسسات الناتجة عنها 
السعي لضمان عدم "على ضرورة ) 1995(وقد أقر أعضاء األمم المتحدة في منهاج عمل بيجين 

التأثير السلبي للسياسات الوطنية المتعلقة باالتفاقيات التجارية الدولية واإلقليمية على األنشطة االقتصادية 
  ".الجديدة والتقليدية للمرأة 

ميع الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  آما يجب على ج
حقوق المرأة وضمان أن تحدوحدوها المنظمات الخاصة والمقاوالت " احترام وحماية وتشجيع وضمان"

أة والذي لمرضد التمييز ل اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية من ا 14فضال عن ذلك، تتماشى المادة . واألفراد
لتنظيم مجموعات المساعدة والتعاونيات من أجل تكافؤ الفرص من الناحية االقتصادية، ) ه(فقرته  يدعو في

من أجل إنعاش اتحادات التصدير المنشاة بشراآة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية  لقطاعمع مجهودات ا
  ).ONUDI(الصناعية 

امات المغرب من أجل تحقيق أهداف األلفية التز الخارجية في إطار التجارة قطاععمل ويندرج آذلك 
إقامة ( 15، الذي يرمي إلى تطوير شراآة عالمية من أجل التنمية من خالل الغاية 8للتنمية من خالل الهدف 

أضف إلى ذلك، تمكن التجارة ). نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بقواعد واضحة ودون تمييز
، آما يتضح من النقاش حول دعم )1الهدف(، من محاربة الفقر 19جارة العادلةالدولية، والسيما منظومة الت

المنتجات الزراعية خالل برنامج الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتنامي مشارآة المجتمع المدني في مجال 
تجارة إنشاء قاعدة للتجارة العادلة بالمغرب بهدف إنعاش ال 2004وفي هذا اإلطار، تم في عام . التجارة

ومواآبة المنتجين من أجل االندماج في ...) مؤتمرات، وحمالت التوعية(العادلة بواسطة اإلعالم والتعليم 
وينبغي لهذا النظام إجراء عمليات التشخيص والقيام بدراسات منتظمة لألسواق بخصوص . التجارة الدولية

آثار النوع من خالل السياسات واالتفاقيات  وأخيرا، فإن رصد. منتجات قد تتمكن من ولوج المبادالت العالمية
والذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين  3التجارية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أهداف األلفية للتنمية

  .واستقاللية المرأة
في تهييئ األجندة  التجارة الخارجية، شارك هذه األخير لقطاع وإلدماج مقاربة النوع بمخطط العمل

، الذي )1(بالمجال  امعني لقطاععد ايفي هذا اإلطار، . 2015- 2011والتي تغطي الفترة   للمساواةالحكومية 
الوصول العادل ) : "6( ، وآذلك بالمجال)4(يخص الترسيخ المؤسساتي للمساواة وبخاصة الهدف 

  ).19(وبخاصة الهدف " والمتساوي لمناصب صنع القرار في اإلدارة والهيآت المنتخبة 
  جهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيال. 2.6

  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.6   
الخارجية إلى تحسين ميزان الحسابات الخارجية،  التجارة لقطاعاإلستراتيجي يهدف البرنامج 

وترتكز إستراتيجية تنمية التجارة . صديريوالمساهمة في تعزيز اإلنتاج الوطني وتنافسية العرض الت
 :على  لقطاعا الخارجية لدى

عالوة على مهمته آمنسق لسياسة التعريفة الجمرآية، : تنظيم الواردات من خالل مراجعة التعريفات  •
أجل دراسة طلبات الشرآات المختلفة لمراجعة الرسوم  اللجنة االستشارية للواردات، من لقطاعا رأسي

 . والجمعيات، ومجموعات الفاعلين وآذلك اإلدارات العمومية في جميع القطاعاتالجمرآية، 

                                                 
  :لعادلة اتجارة المبادئ األساسية لل 19
  محاصيلهم؛من أسعار عادلة ل صغار الفالحين في البلدان الفقيرة تمكين• 
  منظمة العمل الدولية؛ اتفاقياتتطبيق ظروف العمل و تحسين• 
  البيئية بتخصيص عالوة للتنمية وعالوة للزراعة البيولوجية؛ و...) مدراسمراآز صحية، و(المجتمعية  تعزيز المشاريع •

 .عقود طويلة األجل ووضع المنتج والمستهلك اء بينالوسط الحد من• 



50 
 

تشجيع الصادرات عن طريق إزالة القيود الكمية على الصادرات، وتحسين نظام الحوافز ألغراض   •
  التصدير وتمويل المشارآة في المعارض والبعثات االستكشافية في الخارج؛

  بسيط اإلجراءات التجارية؛تيسير التجارة، والسيما من خالل ت •
توسيع وتنويع التجارة الخارجية من خالل المساهمة في تنشيط المسلسل االورومتوسطي وآذلك   •

العالقات التجارية مع بلدان أوروبا الشرقية، وترآيا، وبلدان الجوار العربي، ومع بلدان أفريقيا وأمريكا 
 . وآسيا

لتنمية وتشجيع الصادرات، " المغرب المصدر"إستراتيجية  حاليا بتنفيذ لقطاعقوم اي، وفي هذا السياق
المنتوج لضمان تأهيل بعض القطاعات، /والتي تهدف إلى وضع آليات تدخل اعتمادا على الزوج البلد

  ".مخطط المغرب األخضر"و" مخطط إقالع"وخصوصا 
شارآة في يحدد التزامات جميع األطراف الم 2015-2011ج للفترة عقد برنام لقطاعا آما سطر

وقد أفرز هذا العقد البرنامج على سلسلة من اإلجراءات والتزامات . خطة التنفيذ على المستوى الوطني لتثمينه
  :أما مبادئ عقد البرنامج فهي آما يلي. 2015-2011لكل األطراف المعنية للفترة 

ع اتخاذ إجراءات تفعيل برنامج طموح إلنعاش الصادرات على أساس مناهج تسويقية عالية الجودة، م •
 جديدة الستدراج العروض؛

تعزيز العرض التصديري من خالل استمرارية دعم إنشاء اتحادات التصدير ليستفيد منها العدد األآبر  •
 . من المقاوالت

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة . حول العرض التصديري حاليا دراسة لقطاعا جرييوفي نفس السياق، 
. تنمية وتشجيع الصادراتلحث ميداني واسع للمساهمة في األهداف القطاعية تحديد العرض من خالل ب هو

  :أما األهداف الرئيسية للدراسة فهي آالتالي
إنشاء قاعدة بيانات موثوقة ومحينة عن المصدرين والمصدرين المحتملين حسب المنتوج والقطاع  •

 ."درالمغرب المص"والمنطقة وأسواق التصدير وفقا ألولويات وأهداف خطة 
ترتيب الشرآات المصدرة اللواتي شملهن االستطالع وفقا لمعايير موضوعية لتحديد قدرتها على  •

 . "رالمغرب المصد"المساهمة في تحقيق أهداف زيادة طلبات التصدير المستهدفة في خطة 
وفقا تحديد احتياجات الدعم لدى مختلف فئات المؤسسات المشارآة في الدراسة ونوع البرنامج لكل فئة  •

 ."المغرب المصدر"لإلجراءات المحددة في خطة 
التجارة الخارجية بتعاون مع منظمة األمم المتحدة  قطاع شجعي، 2004اإلضافة إلى ذلك، منذ عام وب

اتحادات التصدير من خالل مشروع  للتنمية الصناعية والجمعية المغربية للمصدرين على إنشاء وتطوير
آما أن هناك دراسة مدرجة حول تحسين اإلطار القانوني . للتنمية ممول من طرف التعاون االيطالي

  . والتحفيزي التحادات التصدير

  األخذ بعين االعتبار قضايا المساواة وتمكين المرأة 2.2.6
، )8(للتماشي مع معايير اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد النساء، خاصة مقتضيات المادة 

الدول األطراف آافة التدابير المناسبة لضمان مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع بأن تتخذ " الذي يوصي
لتمكينها من تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أنشطة المنظمات الرجل ودون أي تمييز، 

أشغال (لخارج التجارة الخارجية تشجيع مشارآة المرأة في مختلف البعثات إلى ا قطاع على ، ينبغي"الدولية
منظمة التجارة العالمية، المفاوضات بشأن اتفاقيات التبادل الحر، المعارض التجارية، البعثات االقتصادية 

  ...). والتجارية،المعارض المتعددة القطاعات،
اهتمام خاص عندما يتعلق األمر  إبالءيقترح آذلك  ،لقطاعابعد النوع في أنشطة  ومن أجل دمج

الجمرآية ذات تأثيرات فورية على الصناعات المحلية الصغيرة التي توظف نسبة آبيرة من بتفكيك التعريفة 
في هذا الصدد، فإن الترآيز على المبادئ .النساء مثل منتجات الصيد البحري والنسيج والصناعات الغذائية

تقليص الفقر وتحقيق المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمساواة بين الجنسين في مجال تحرير التجارة سيسمح ب
  .والتنمية المستدامة يالنمو االقتصاد
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آما يجدر بالجهات الفاعلة عند التفاوض حول االتفاقيات التجارية واتفاقيات التبادل الحر، توفير 
إجراءات المراجعة لضمان أن هذه االتفاقات تحترم مبادئ المساواة في الحقوق وضمان المصالح التجارية 

  .لمساواة مع الرجلللمرأة على قدم ا
وفي نفس السياق، فإنه ال بد من الحد من الفوارق على مستوى الحكامة بين القواعد والقوانين التي 

امات حقوق اإلنسان وخاصة منها حقوق المرأة من أجل تحقيق أقصى قدر من تحكم التجارة الخارجية والتز
الخارجية مؤشرات نتائج من شأنها أن تكون  لتجارةا قطاعضع يآما أنه من اإليجابي أن . لتجارةالرفاهية في ا

  .قادرة على تقديم تقييم سليم لوضع المرأة في قطاع التجارة الخارجية

  إعداد الميزانية ووضع مؤشرات األداء 3.2.6
وتقدر . متوسط المدى تبإطار النفقا دمتعيالتجارة الخارجية الزال لم  قطاعإلى أن يجب اإلشارة 

هذا وقد وبلغت ميزانية . مليون درهم 259,396حوالي  2011برسم سنة  لقطاعلة المخولة الميزانية العام
مليون درهم  14مليون درهم خاصة بالموظفين مقابل  27,396مليون درهم منها  41,396التسيير حوالي 

ية المبادالت استأثرت مديرو .مليون درهم 214أما ميزانية االستثمار فبلغت نحو. للمعدات والنفقات المتنوعة
أما مديرية العالقات . مليون درهم 200بميزانية استثمار ناهزت نحو 2011التجارية في إطار ميزانية 

مليون درهم، بما في ذلك مليون درهم لتمويل  15,1التجارية الدولية فحظيت بميزانية استثمار قدرها 
  .الدراسات

التجارة الخارجية بعض  قطاع ، وضعإلى مفهوم شمولية االعتمادات 2009وبانضمامه في غشت 
 يتبين من خالل تحليل هذه المؤشرات ).مؤشرا لالستثمار 36(مؤشرات األهداف متعلقة بميزانية االستثمار 
ويمكن جندرة بعض هذه المؤشرات، وبالتالي، تتضح أهمية . أنها إما مؤشرات وسيلة أومؤشرات فعالية

  :على سبيل المثال بالمؤشرات التالية ويتعلق األمر. تفصيلها حسب النوع والجهة
  ".التكوين والتدريب" الذي يقيس مدى تحقيق هدف " عدد المستفيدين" •
عدد "و" عدد المشارآات في أشغال منظمة التجارة العالمية"و" عدد البعثات االقتصادية والتجارية" •

تقديم الدعم لتشجيع " الصالحة لقياس مدى تحقيق الهدف المعنون" األبحاث المنجزة حول المقاوالت
 ".الصادرات

  التجارة الخارجية قطاعتصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية استثمار 
  

 إمكانية جندرة المؤشر
  

 نوع المؤشر
  

 األهداف المرتبطة أوالمهام
  

 لقطاعاالمؤشر المقترح من طرف 

 لمستفيدين عدد ا نجاز تكوين أوتدريبإ مؤشر وسيلة تقسيم حسب الجنس المستفيدين

نجاز دراسات حول التجارة إ مؤشر فعالية تقسيم حسب الجنس وحسب الجهة
 الخارجية

عدد األبحاث حول العرض التصديري المنجزة على مستوى 
 المقاوالت

نجاز دراسات حول التجارة إ مؤشر فعالية _
 الخارجية

نجاز التصميم التنظيمي الخاص بمساطر االلتزامات إمعدل 
 فاوضات التبادل الحروالتحضير لم

 معدل تنفيذ هذه اإلستراتيجية على تنمية وترويج الصادرات تنمية وإنعاش الصادرات مؤشر فعالية دمج النوع في اإلستراتيجية
 عدد البعثات االقتصادية والتجارية دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشارآين

 عدد الدراسات حول األسواق والفرص المتاحة  دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة _
 عدد محطات قوافل التصدير دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشارآين
 تقسيم حسب جنس المشارآين

 
 عدد اتحادات التصدير دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة

 لمشارآات في أشغال منظمة التجارة العالميةعدد ا دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشارآين
  عدد األبحاث على مستوى المقاوالت  دعم إنعاش الصادرات  مؤشر فعالية  تقسيم المقاولون حسب الجنس وحسب الجهة

  
- 

  
 مؤشر فعالية

 إنجاز الدراسة الخاصة بخلق مرصد التجارة الخارجية  مرصد التجارة الخارجية إنشاء

اتيجية بغرض تشجيع مشارآة النساء دمج النوع في اإلستر
 صاحبات المشاريع لدخول السوق الدولية

التجارة  قطاعدراسة لتطوير إستراتيجية التواصل لدى  التواصل مؤشر فعالية
 الخارجية

دمج النوع في الدراسة لتعزيز تسويق السلع التي تنتجها 
على سبيل المثال، الحرف التقليدية، والمنتجات (النساء 
 )عيةالزرا

 إجراء الدراسة حول العرض التصديري تنمية وإنعاش الصادرات مؤشر وسيلة
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  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 7
نظرا لألهمية التي يليها المغرب إلدماج النوع االجتماعي في برامجه التنموية من أجل ترسيخ دولة 

ب في جعل مكافحة الال مساواة واحدة من الحق والقانون على أسس مبادئ المساواة واإلنصاف، يستمر المغر
وفي هذا الصدد، شارك المغرب، من خالل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في . اهتماماته الرئيسية

مصادقة وتنفيذ مختلف المعاهدات واالتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة والقضاء على جميع أشكال 
 .التمييز ضدها

  لحقوق اإلنسان المرجعيية للوزارة  واإلطارجذاذة تقديم .1.7
  جذاذة  تقديمية. 1.1.7

 المهام الموآلة للوزارة ووظائفها
تتكلف الوزارة في إطار تخصصاتها، بتعزيز وتطوير التعاون الدولي وتنسيق جميع العالقات 

ارة معبرا موثوقا على هذا النحو، تكون الوز. الخارجية وضمان توافقها مع السياسة التي تنهجها المملكة
لجميع عالقات المغرب مع  الدول والمنظمات الدولية وخصوصا لممثليهم في المغرب، من خالل التشاور 

 .المستمر والمراجعة المنتظمة للتقدم المحرز في تفعيل برامج التعاون
  مكانة المرأة داخل الوزارة

نساء، أي ما بقارب  918ن بينهم موظفا م 2836، ما يعادل 2011وظفت الوزارة إلى حدود يوليوز   
وتتميز . من العاملين في اإلدارة المرآزية، هم من النساء% 43آما يبين تحليل توزيع هيئة أن و%. 32نسبة 

، بهيمنة )موظفا 1548(من مجمل القوى العاملة في الوزارة % 54المصالح الخارجية، التي تمثل أآثر من 
 .ن الموظفين بهذه المصالحمن بي% 76العنصر الرجالي الذي بمثل 

على % 25بخصوص نسبة وجود المرأة في مختلف مواقع المسؤولية في اإلدارة، فهي تبلغ وأما   
آعلى سبيل المثال، فإن نسبة النساء المديرات . فقط على مستوى المصالح الخارجية% 7المستوى المرآزي و

 18مديرات من مجموع  5% (28لى التوالي ورئيسات األقسام والمصالح في اإلدارة المرآزية،تصل هي ع
 71رئيسات مصالح مقابل  27% (28و) رئيس قسم 35قائدات رئيسات األقسام مقابل  8% (19، )مديرا
 9امرأة مسؤولة داخل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، منهم  14وتضم اإلدارة أيضا ). رئيسا

   أة مكلفة بالشؤون الخارجيةامرونساء في منصب سفيرات وأربعة قناصل 
  خلية إدماج المرأة في التنمية

وعيا منها بأهمية المساواة بين الجنسين في النهوض بوضعية المرأة في التنمية االقتصادية   
واالجتماعية، وضعت الوزارة على مستوى المديرية العامة المديرية العامة للتعاون الشامل والعالقات 

بهدف اإلسهام في بزوغ وزارة لشؤون " إدماج المرأة في التنمية"، خلية 1990سنة المتعددة األطراف، منذ 
آلية وطنية منوطة بقضايا المرأة المتمثلة في آتابة الدولة لشؤون المرأة  1998ومع إحداث، سنة . المرأة

ريق إجراء والطفل واألشخاص المعاقين، فقد ثم إعادة توجيه أنشطة الخلية لضمان استمراريتها وذلك عن ط
نتج عن ذلك . ، بتقييم أنشطة الخلية2007المديرية العامة للتعاون الشامل والعالقات المتعددة األطراف سنة 

عدة توصيات بما فيها الحاجة إلى إعادة الترآيز على بعض األنشطة المتعلقة بمهام وزارة الشؤون الخارجية 
 . منوطة بها في أقسام أخرىوالتعاون، وتجنب التداخل واالزدواجية في المهام ال

لحقوق اإلنسان  المرجعياإلطار. 2.1.7  
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق في التمتع بالحقوق  22ينص البند 

ونتيجة لذلك، تشارك الوزارة " من خالل الجهود القومية والتعاون الدولي"االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ر في تحقيق وتمتع آل فرد بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل إقامة شراآات بشكل مباش

وإضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المغرب يعد طرفا في . دولية تخول تعزيز ممارسة هذه الحقوق
 .اإلنسان، الذي يعطي األولوية للتعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق )1993(إعالن فيينا 
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بتنسيق مع ووفي نفس النطاق، ساهمت الوزارة، من خالل مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، 
السلطات المغربية المعنية في رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي 

عم المجهودات الوطنية لتحقيق آما التزمت الوزارة بد .1979لسنة  دجنبرمن  18اعتمدت في نيويورك 
أهداف األلفية للتنمية خصوصا عبر تعزيز التعاون مع الدول، والوآاالت والصناديق وبرامج التنمية 

وفي هذا اإلطار، فان حملة التعبئة لتحقيق أهداف األلفية للتنمية مع الترآيز على . لمنظومة األمم المتحدة
 .ز هذا التعاونالنوع االجتماعي تعتبر من ضمن أهم رآائ

،  باالشتراك مع مكتب المنسق 2010أآتوبر من سنة  11وفي السياق ذاته، أعطت الوزارة، في 
المقيم لمنظومة األمم المتحدة في المغرب ووزارة االتصال، االنطالقة لحملة وطنية لتعزيز ورفع مستوى 

الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق هادفة إلى تعبئة جميع " 8 من أجل 8"الوعي بأهداف األلفية للتنمية 
 .ابتكارية للتنميةواألهداف األلفية للتنمية من خالل التوعية واإلرشاد وتنفيذ مبادرات ملموسة،

آما تعهدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من خالل المديرية العامة للتعاون الشامل والعالقات 
" النوع االجتماعي"سعى بالخصوص الى تعزيز مقاربة المتعددة األطراف، بإدماج بعض األنشطة التي ت

ويتعلق األمر هنا بـورشات للتكوين . خاصة في برنامج عملها ودلك بدعم من وآاالت منظمة األمم المتحدة
والتحسيس تعقد سنويا لفائدة الدبلوماسيين المبعوثين إلى الخارج حول مسألة النوع االجتماعي وبعض القضايا 

، وآذا المساهمة في االحتفاالت باليوم الوطني والعالمي ...)مدونة األسرة، قانون الجنسية(رأة المرتبطة بالمـ
للمرأة واالجتماعات التنسيقية لمتابعة مستوى تفعيل االستراتيجية الوطنية للمساواة واإلنصاف بين الجنسين 

وفي هذا . 2015-2011ين للفترة وآذا المساهمة في تطوير جدول أعمال الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنس
الصدد، تشارك الوزارة بشكل مباشر في المحور األول للجدول، الذي يتعلق بالدعم المؤسساتي للمساواة بين 

اللذان يتمحوران حول إعداد تقارير دورية  3و 2الجنسين من خالل المشارآة في تحقيق الهدفين 
اربة النوع االجتماعي في التخطيط وبرمجة الميزانية في ، ودعم القدرات في مجال إدماج مق)سيداووبيجين(

 .مختلف القطاعات
  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.7

آما سبق بالذآر، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تلعب دورا فعاال في تنفيذ ورصد البرامج 
ات الدولية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين، وذلك نطاق برنامج أوسع يعنى واالتفاقيات والمؤتمر

 .بتعزيز حقوق اإلنسان والحكامة الديمقراطية
  المشاريع والبرامج المنجزة. .2.71

بصفتها منسقة للمساعدة الدولية للتنمية في المغرب، تلعب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون دورا 
اإلتحاد األوروبي، إسبانيا، برنامج األمم المتحدة (وتتبع إنجاز مشاريع وبرامج التعاون فعاال في إعداد 

  ).اإلنمائي
  المساعدة الدولية للتنمية 

في البحث الميداني  2011بعد انخراطه في إعالن باريس لنجاعة المساعدات، شارك المغرب سنة 
تجدر اإلشارة إلى أن المغرب قد . اإلعالن مؤشرا مدرجا في إطار هذا 12لرصد التقدم المحرز على ضوء

التي تم " المساواة بين الجنسين وفعالية المعونة في التنمية"، في الوحدة االختيارية 20شارك، آما سبق ذآره
وتهدف هذه الوحدة إلى تسليط الضوء، من حيث المساواة بين . 2011تنظيمها على أساس تجريبي سنة 

 .المستهدفة في البحث الرئيسي لتنفيذ إعالن باريسالرجل والمرأة، على التطورات 
  تعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي 

تم تتويج المجهودات المبذولة من طرف المغرب للحصول على صفة الشريك مع االتحاد األوروبي 
ء هذا وقد جا. ، التي تمنح للمغرب وضعا متقدما مع االتحاد األوروبي2008من أآتوبر 11بتوقيع اتفاقية، 

يعتبر هذا و، 2005االتفاق لتعزيز خطة عمل الجوار بين االتحاد األوروبي والمغرب، الذي اعتمد في عام 

                                                 
.المساواة في مجال) 8 الهدف( تعزيز الشراآة العالمية تهدف إلى آآلية سبق ذآره على مستوى وزارة المالية واالقتصاد  20 
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بين المغرب واالتحاد ...) االقتصادية والسياسية(االتفاق خطوة حاسمة في عملية تعميق العالقات الثنائية 
 .األوروبي

على منح المغرب غالفا ماليا قدره وروبي ، وافق االتحاد األ2011نة في إطار برنامج العمل لس
مليون درهم، مخصصة لدعم االصالحات الديموقراطية واالجتماعية واالقتصادية في البال   572مليار و

باإلضافة إلى تمويل مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية في . وتوطيد العالقات الثنائية بين الطرفين
وتنفيذ األهداف المتفق عليها في إطار الوضع المتقدم ) مليون يورو 19م، أومليون دره 215(منطقة الحسيمة 

، استفاد أيضا المغرب من )مليون يورو 85مليون درهم، ما يعادل  961(بين المغرب واالتحاد األوروبي 
لتمويل جدول أعمال الحكومة لتحقيق المساواة بين ) مليون يورو 35(مليون درهم  396غالف يقدرب

  ).2015-2012(ن الجنسي
  التعاون اإلسباني ومع برنامج األمم المتحدة لإلنماء 

في إطار المشاريع الممولة من طرف اسبانيا، ومن خالل صندوق تحقيق أهداف األلفية للتنمية، حاز 
مليون دوالر من أجل تنفيذ البرنامج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف  8,4المغرب على غالف مالي قدره 

ويعتبرهذا المشروع تجربة رائدة في مجال حكامة التصدي للعنف ". تمكين"على النوع االجتماعي  المبني
يعتبر هذا البرنامج جزءا من االهتمامات الوطنية لحماية النساء والفتيات ضد جميع أشكال و. ضد النساء

اإلنصاف "تراتيجية العنف، وبالخصوص خطة تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة واس
ويأتي هذا البرنامج آذلك لدعم التطبيق الفعلي لاللتزامات الدولية التي انخرط فيها ". والمساواة بين الجنسين

المغرب على المستوى الدولي، بما في ذلك االلتزامات المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
  .ضد المرأة

  ووآاالت األمم المتحدةتعزيز التعاون بين المغرب 
واصلت الوزارة، وبتعاون مع شرآائها في القطاعات الحكومية االخرى ومنظومة األمم المتحدة، 

وفي هدا الصدد، عملت الوزارة وبرنامج . 2011-2007تفعيل خطة عمل برنامج الدول التي تغطي الفترة 
ي، من أجل تدبير هادف، في برمجة وتنفيذ األمم المتحدة اإلنمائي معا على إدماج مقاربة النوع االجتماع

في هذا اإلطار، قامت الوزارة بتعاون مع و. 2011-2007المشاريع وبرامج التعاون للفترة الممتدة ما بين 
بانجاز دورات ) يونسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة للتنمية(وآاالت األمم المتحدة

  .الشرآاء المحليين من أجل تطوير قدراتهم في مجال رصد وإدارة المشاريعتدريبية مشترآة لفائدة 
وفي إطار المهام المسندة إليها من تنسيق ورصد لتنفيذ برامج التعاون المنجزة بين الحكومة المغربية 

، على إدارة البرنامج التشارآي لمتابعة وإعداد 2010ومنظومة األمم المتحدة، سهرت الوزارة منذ عام 
ويشكل هذا إطارا استراتيجيا . 2016- 2012للفترة  21خطة الجديدة إلطار مساعدة األمم المتحدة للمغربال

ويمثل . 2016- 2012مشترآا لألنشطة التنفيذية للوآاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة في المغرب للفترة 
نية، بما في ذلك أهداف األلفية للتنمية هذا اإلطار استجابة متكاملة لألمم المتحدة لألولويات واالحتياجات الوط

 .  القمم الدوليةووااللتزامات التي تعهدت بها المملكة على اثر المؤتمرات 
، تتويجا لمسلسل من التشاورات بين جميع 2011تعتبر هذه الوثيقة، الموقع عليها في مارس 

حدة والشرآاء الثنائيين والمنظمات األطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، ومنظومة األمم المت
ويحدد هذا اإلطار، من خالل التحليل الذي وضعه التقييم المشترك للدول . المتعددة األطراف والمجتمع المدني

)CCA( خمسة مجاالت للتعاون تم التوصل إليها بتعاون مع الشرآاء الوطنيين، بما فيهم المجتمع ،
متابعة وتحسين قطاع الصحة والتغدية، وز نوعية التعليم والتكوين، تتجلى هذه المجاالت  في تعزيو.المدني

تعزيز الحكامة الديمقراطية المراعية للنوع والتنمية االجتماعية واالقتصادية والحد من الفقر والالمساواة، 
 .التنمية المستدامةواالجتماعي وحماية البيئة 

 
 

                                                 
.(UNDAF) ةإطار المساعدة اإلنمائي لألمم المتحد 21 
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  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. .2.72
 حليل الميزانيةت

 2011-2002عموما، سجلت الميزانية المخصصة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون خالل الفترة 
، بلغت حصة رواتب 2011في عام %. 2,9، مسجلة بذلك زيادة بمعدل سنوي قدره %27تزايدا بنسبة 

ا بالنسبة للنفقات أم%. 28من الميزانية العامة للوزارة تليها نفقات التجهيز بحصة % 66الموظفين 
وبلغت الميزانية . 2002من مجموع االعتمادات منذ عام % 6المخصصة لالستثمار، فإن حصتها تصل إلى 

 .مليار درهم 1,9ما يناهز ، 2011اإلجمالية المخصصة  للوزارة، في عام 
والقنصلية  وقد تبين من خالل تحليل أدق لميزانية الوزارة هيمنة النفقات لدعم البعثات الدبلوماسية

أما نفقات االستثمار، فهي تشمل أشغال البناء والمعدات . بين النفقات المتعلقة بالموظفين %87التي تمثل 
  ...والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وشراء المعدات واألثاث وآذا اقتناء حواسب لفائدة مكاتب اإلدارية

 إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف 
رنامج إصالح الميزانية المرتكز على النتائج، انخرطت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في إطار ب

وبعد . بهدف عقلنة نفقاتها وفقا للمهام واألهداف المرسومة لهذه الوزارة 2005في شمولية االعتمادات سنة 
) لالستثمار 9و مؤشرا لرصد ميزانية التسيير، 14مؤشرا بما في ذلك  23(تحليل لمؤشرات هذه األهداف 

 .يتبين هيمنة مؤشرات الوسائل، مما ال يعكس على نحوآاف المهام المنوطة بالوزارة
وترآز المؤشرات المخصصة لرصد ميزانية التسيير على عقلنة تكاليف مهام الدعم التي تقدمها 

لمخصصة لرصد أما فيما يتعلق بمؤشرات ا. الخدمات اإلدارية، وتحسين أداء تمثيليات المغرب في الخارج
ميزانية االستثمار، فهي ترآز أساسا على تحسين تجهيزات المصالح المرآزية والهيئات الدبلوماسية 

والتهيئة العقارية بما في دلك اقتناء المباني وإعادة تأهيلها إذا ) المعلوميات(والقنصلية وتحديث آليات التسيير 
 .استوجب األمر

ج مقاربة النوع االجتماعي مما يحول دون انجاز تقييم فعال ولإلشارة، فإن هذه المؤشرات ال تدم
آما . للمجهودات المبذولة في مجال النهوض بدور المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار برمجة الميزانية
 .أن، هذه المؤشرات ال تأخذ بعين االعتبار مساهمة الوزارة في جدول أعمال الحكومة من أجل المساواة

هم إغناء مؤشرات األهداف نظرا لدورها األساسي في عملية ترشيد، وتحسين النتائج ويبدومن الم
وذلك عن طريق تعديل المؤشرات الحالية وإعداد مؤشرات تأثير ونتائج جديدة، تدمج . وآذا نفقات الوزارة

لك، ينبغي وموازاة مع ذ. النوع االجتماعي وتعكس على وجه أفضل المهام واألهداف الرئيسية لهذه الوزارة
على الوزارة بدأ المشاورات بينها وبين وزارة االقتصاد والمالية بغية ترسيخ مفهوم النوع االجتماعي في 

 . مختلف مراحل تخطيط وبرمجة ميزانية الوزارة
. وعليه، فإنه لمـن األجدر تدقيـق مؤشرات األهداف بالنظر إلى أهميتهم في مسلسل ترشيد النفقات

وتشمل . من األجدى إدماج مؤشرات لرصد مساهمات الوزارة في جدول أعمال المساواة ولهذا الغرض، فانه
بيكين واتفاقية القضاء على جميع ( الموقعة تفاقياتاالهذه المؤشرات عدد التقارير المنجزة المتعلقة بتتبع 

اعي لصالح ، وعدد التكوينات في المجاالت المتصلة بمقاربة النوع االجتم)أشكال التمييز ضد النساء
الدبلوماسيين المغاربة في الخارج، وآذا عدد التكوينات لتدعيم القدرات الوطنية من خالل برامج التعاون 

 .)UNDAFعلى سبيل المثال (الدولي 
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  تحليل لمؤشرات األهداف المرتبطة بميزانيات التسيير حسب مقاربة النوع االجتماعي
  

 المؤشر رنوع المؤش إمكانية جندرة المؤشر مالحظات

رصد وتقييم واستهداف أفضل لبرامج التكوين 
 بالوزارة

عدد المستفيدين حسب الجنس والفئة 
 العمرية

  :برامج التكوين والتدريب • مؤشر وسيلة
 تحسين جودة التكوين 

 :ظمات الدوليةتمثيلية المغاربة بالمن • مؤشر وسيلة تقسيم المؤشر حسب الجنس تفعيل وتقييم مشارآة المرأة في الهيئات الدولية
 الدفاع عن مصالح المغرب بالخارج 

 
رصد المستفيدين من البرنامج مع الترآيز على 

 استفادة الفتيات من برنامج التكوين
عدد المستفيدين حسب الجنس والفئة 

 العمرية
تحسين استفادة الشباب المغاربة القاطنين  • مؤشر وسيلة

 مبالخارج من تعليم اللغة العربية والثقافة األ

  

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.7
تلعب مقاربة النوع االجتماعي دورا متزايد األهمية لضمان تنمية مستدامة ومنصفة وضمان ترسيخ 

إن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب . المغرب في عالقته بالجوار وتعزيز عالقاته في مجال التعاون الدولي
ء الشرآاء ونتيجة جهوده على مدى عقود في مجال احترام حقوق دليل على الثقة الممنوحة له من قبل هؤالوه

مليون  35(يعد التمويل الذي منح للمغرب و. اإلنسان وعلى وجه الخصوص تعزيز المساواة بين الجنسين
من طرف االتحاد األوروبي لتمويل جدول اعمال المساواة واإلنصاف خير دليل على فعالية الجهود ) يورو

اتخذتها الوزارة إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في برامج التعاون الثنائية والمتعددة  واإلجراءات التي
  .األطراف للمغرب

  وزارة االتصال .8
تعتبر وزارة االتصال المساواة بين الجنسين من المشاريع ذات األولوية في السنوات األخيرة، وقد 

عبر القيام بمجموعة من التداريب في  2004نذ سنة شرعت اإلدارة في هذا اإلطار في مأسسة مقاربة النوع م
هذا المجال، وقد توجت هذه العملية فيما بعد بوضع برنامج متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الرجال 
والنساء وإحداث مصلحة جديدة تعنى بتعزيز والسهر على اعتماد مقاربة النوع في الوزارة وفي ميدان 

  .االتصال بشكل عام
  لحقوق اإلنسان المرجعيذة تقديمية للوزارة  واإلطارجذا. 1.8

  جذاذة  تقديمية. 1.1.8
مهمة التوجيه والدعم  (تسهر وزارة االتصال على عدة مهام، أهمها تنسيق االتصاالت الحكومية 

، وتعزيز الصورة المؤسساتية للمغرب، والقيام بتأطير وتنظيم )والرصد والتنسيق وتقييم اتصاالت الحكومة
طاع السمعي البصري بشراآة وتوافق مع السلطة العليا وتتبع ومراقبة مدى احترام المهام التربوية للخدمة الق

العمومية ودورها في دعم العملية الديمقراطية، وتوفير الدعم الالزم للمهنيين لتنظيم وإعادة هيكلة وتطوير 
ف المؤسسات التابعة للوزارة وإقامة قطاع االتصال، وتكييف اإلطار القانوني وإعادة تعريف مهام مختل

  :وتتكون اإلدارة المرآزية من أربع إدارات  .مرصد لوسائل اإلعالم
مديرية إدارة الدراسات وتنمية وسائل اإلعالم التي تشرف على متابعة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة  •

  .بالنظام باإلضافة إلنجاز الدراسات ذات عالقة. بمختلف ميادين قطاع االتصال
مديرية االتصال والعالقات العامة التي، بموجب مهامه، تساهم بإعداد وتنفيذ سياسة التواصل المؤسساتي  •

  .وتعزيز عمل الحكومة في مجال االتصال
مديرية البوابة الوطنية والتوثيق المكلفة بإنتاج الوثائق والدعائم المكتوبة والسمعية البصرية، وتعمل أيضا  •

  .على التوثيق وإنشاء قواعد البياناتهذه المديرية 
مديرية الموارد البشرية والمالية، التي تقوم بإعداد وتنفيذ سياسة اإلدارة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز  •

  .مقاربة النوع بالقطاع
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وتعززت عملية مأسسة المسارات بين الرجال والنساء في قطاع االتصال، التي انطلقت منذ سنة 
بإحداث مصلحة تعنى ...) التداريب وإحداث لجنة للتسيير تابعة للنيابة العامة للوزارة عبر تنظيم(2004

  .بتعزيز مقاربة النوع تمت تسميتها بمصلحة التكوين وتعزيز مبادرة النوع
، )موظف 404موظفة من بين  187% (46حوالي  2011وبلغت نسبة التأنيث داخل الوزارة سنة  

 8امرأة رئيسة مصلحة، و 11: وبالنسبة للنساء في فهناك%. 55ما يعادل  وتبلغ نسبة ثأنيت المتصرفين
  .نساء مديرات 3رئيسات قسم و

  2011بوزارة االتصال سنة  حسب الجنس توزيع مناصب المسؤولية

  
  وزارة االتصال: المصدر                                

  لحقوق اإلنسان  المرجعياإلطار. 2.1.8
 لى المعلومات وحرية التعبيرحق الحصول ع   

حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات،   27وقد آرس الدستور الجديد في الفصل 
حيث ال . الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام

ن، بهدف حماية آل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانو
الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وآذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق األساسية 

  .المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة
أن حرية الصحافة مضمونة، وال يمكن تقييدها بأي شكل  28نية في الفصل ويصرح الدستور عال 

وللجميع الحق في التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غير . من أشكال الرقابة القبلية
وتشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية  .قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة

ويحدد القانون قواعد . ستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة بهم
ويضمن االستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية . تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها
التصال السمعي البصري على احترام هذه وتسهر الهيئة العليا ل . والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي

  .من هذا الدستور 165التعددية، وفق أحكام الفصل
ودائما في إطار حرية الصحافة، تجدر اإلشارة إلى أنه في خضم النقاشات بين األحزاب السياسية 

له سيتم من خال 22وممثلي الصحافة ووزارة االتصال والبرلمانيين والمواطنين، ينتظر صياغة آتاب أبيض
تثبيت أهداف السياسة على المدى البعيد، وإعادة صياغة قانون الصحافة وبدء التفكير في إمكانية التأهيل 

  .المهني لمهنة الصحافة
حقوق اإلنسان والديمقراطية  "في اللجنة الفرعية ووتجدر اإلشارة آذلك إلى أن وزارة االتصال عض

غرب واالتحاد األوروبي في هذا السياق يقدم هذا األخير التي أنشئت في إطار الشراآة بين الم "والحكامة
 .الدعم المالي والمساعدة الفنية إلعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان

                                                 
  .2010تقرير لجنة تنفيذ السياسة األوروبية للجوار سنة   22
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  المساواة بين الجنسين
رباط لقد تبنت وزارة االتصال الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في المجال اإلعالمي وإعالن ال

وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب يعتبر البلد الوحيد . المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في المغرب العربي
من بين دول المغرب العربي الذي يتوفر على ميثاق لتحسين صورة المرأة، ويندد هذا الميثاق التمثيلية 

والمرأة الخاضعة والمرأة السطحية والمرأة اإلعالمية للنساء التي ترسخ صورة نمطية للمرأة التقليدية 
  .الضحية

في شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ ووتجدر اإلشارة إلى أن وزارة االتصال عض
بإعداد والسهر على تنفيذ وتقييم  خطة عمل  المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتقوم هذه الشبكة

روم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة مشترآة بين اإلدارات، ت
وهي لجنة اإلعالم والتوثيق  وتشارك وزارة االتصال في لجان العمل الثالث لشبكة التشاور.العمومية 

  .والتواصل، ولجنة البرمجة والشراآة، وآذا لجنة التتبع والتقييم
التي صيغت وفق مقاربة  2015-2011ندة الحكومية للمساواة آما تشارك وزارة االتصال في األج

تشارآيه، جاءت لتثمين ودعم تقاطع مختلف البرامج القطاعية الوطنية والجهوية والمحلية، في مجال دعم 
المساواة بين الجنسين، وتعد نتاج عمل جماعي وتشارآي تمت صياغته من خالل مخططات إستراتيجية لكل 

لألجندة الحكومية، المكرس لنشر ثقافة المساواة ومكافحة الصور  9رة في المجال قطاع، وتشارك الوزا
المتعلق بنشر ثقافة المساواة  28وفي هذا اإلطار، يساهم قطاع االتصال في تحقيق الهدف . النمطية للجنسين

وعية، ومحاربة الصور النمطية، وذلك من خالل المشارآة في مختلف اإلجراءات منها تنظيم حمالت للت
وتشجيع  اإلبداع، واتخاذ تدابير لضمان مجانية حمالت التوعية، وإحداث جائزة سنوية للمساهمة في نشر 

، الذي ينص على القضاء على الصور النمطية بين 30آما تساهم الوزارة في تحقيق الهدف . ثقافة المساواة
القطاع، ولفائدة الطلبة المتخصصين  الجنسين في وسائل اإلعالم، وذلك من خالل التكوين المستمر لموظفي

في اإلعالم، وتعميم القضاء على الصور النمطية بين الجنسين في اإلنتاج التلفزي واإلذاعي، ومراجعة دفاتر 
  .التحمالت وفقا ألخذها بعين االعتبار النوع االجتماعي

على جميع أشكال  فيما يتعلق بمساهمة وزارة االتصال في احترام معايير وأحكام اتفاقية القضاء
، التي تنص على )الفقرة ه(التمييز ضد المرأة، فإن اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة تتماشى مع المادة الثانية 

. مؤسسةومنظمة أواتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أ
ثقافية للرجل والمرأة للقضاء على -األنماط والعادات السوسيو إلى تغييروالتي تدع) الفقرة أ(والمادة الخامسة 

علوية ألحد وأي شيء من هذا القبيل، والتي تقوم على فكرة دونية أواألحكام المسبقة والممارسات العرفية، أ
 .النساءوعلى أدوار خاصة بالرجال أوالجنسين، أ

اق حول تحسين صورة المرأة في آما تندرج البرامج التي اتخذتها وزارة االتصال آإصدار ميث
وسائل اإلعالم، واعتماد اإلعالن المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة الصحفيين في المغرب العربي، 
والبرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع االتصال والمساهمة في برنامج تمكين 

بتحقيق أهداف األلفية للتنمية وخاصة الهدف الثالث الذي يرمي  في إطار التزامات المغرب) المادة التاسعة(
  .إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي . 2.8
    وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.8

  : 23امجها حول اإلجراءات الرئيسية التاليةرآزت وزارة االتصال برن
 في المجال السمعي البصري

مواآبة الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشرآة الدراسات واالنجازات السمعية البصرية في تنفيذ 
بين وزارة االتصال والشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وعقد البرنامج   2011 -2009عقد البرنامج : برامجها 

  . القناة الثانية - مع صورياد 2012 - 2010
                                                 

 .2011مذآرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة  23
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فيما يخص الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، يهدف عقد البرنامج الموقع بينها وبين الدولة للفترة 
وتطوير اإلنتاج  وتنويع البرامج إلى تحسين التغطية الوطنية في مجال التلفزة والراديو 2011- 2009

  .هالوطني، مع مراعاة تحسين جودة محتويات
، تساهم 2012-2010، فقد أبرمت مع الدولة عقد برنامج للفترة "2M-صورياد"وفيما يتعلق بشرآة 

إنجاز االستثمار : الدولة بموجبه في تمويل برنامجها الثالثي التقويمي، وذلك عبر احترام االلتزامات التالية
افي واللغوي عبر تخصيص حوالي الضروري، وتطوير شبكة التلفزة الرقمية األرضية، واحترام التنوع الثق

  .من المعدل السنوي للبث للبرامج الناطقة باللغة العربية واالمازيغية والدارجة المغربية% 70
ترتكز إستراتيجية السينما بالمغرب على تطوير صناعة السينما، وجلب  :في مجال السينما     

وتوطيد الدور االجتماعي والثقافي والتعليمي  اإلنتاجات السينمائية األجنبية واالستثمار األجنبي بللمغرب،
  :وسيتم دعم قطاع السينما المغربي عبر. للسينما

صندوق دعم اإلنتاج واالستغالل السينمائي الذي يهدف إلى مساندة منتجي األفالم ومستغلي القاعات  •
  .السينمائية

ر األفالم السينمائية لمخرجي تأهيل تجهيزات مختبر المرآز السينمائي المغربي بغية تنفيذ أشغال تصوي •
  .األفالم مغاربة آانوا أم أجانب، مع احترام المعايير والضوابط الدولية

إحداث المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما، الذي يوجد حاليا في طور اإلنشاء ويرتقب  •
  .2012افتتاحه في الدخول الجامعي 

ة الوطنية المكتوبة من خالل تحديث نظام المعلومات، مواآبة تطور الصحاف :في مجال الصحافة     
وتعزيز التدريب وتأهيل تجهيزات وآالة المغرب العربي لألنباء، وآذا توسيع تمثيلياتها على المستوى 
الوطني والدولي ومواصلة مساهمة الدولة في تأهيل مقاوالت الصحافة في إطار عقد البرنامج بين الدولة 

  .2005مارس   11على غرار العقد األول الذي أبرم في (FMEJ) "اشري الصحفاالتحاد المغربي لن"و
  

دعم المعهد العالي لإلعالم واالتصال عبر تجديد المرافق التعليمية  :في مجال تكوين الصحفيين    
ومالءمة تكوين خريجي هذا المعهد مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات التحوالت التي يعرفها القطاع 

  . ريالسمعي البص
  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 2.2.8

  البرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع ووزارة االتصال
برنامج متوسط  المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين، بدعم  2006اعتمدت وزارة االتصال في سنة 

ويرتكز هذا . (ACDI)التابع للوآالة الكندية للتنمية الدولية (FAESII)بين الجنسينمن صندوق دعم المساواة 
  :البرنامج على ثالث محاور أساسية 

القدرة المؤسساتية لقطاع االتصال على مراعاة رهانات المساواة بين الجنسين في ممارساتهم وفي  •
 . هياآلهم التنظيمية

 .وية القدرة المهنية لوسائل اإلعالمتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم وتق •
 .  ولوج المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في قطاع االتصال •
•     

 :يشمل هذا البرنامج ست مشاريعو
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اإلنجازات  المشاريع
.ممارساتهم وفي هياآلهم التنظيمية يتعزيز القدرة المؤسساتية لوزارة االتصال والمؤسسات الشريكة لألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين ف :1المحور  

مكن هذا المشروع لجنة الدعم بأن تصبح فاعلة وعملية من أجل تطبيق البرنامج 
 .المتوسط المدى

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

 ،M2، النقابة الوطنية للصحافة المغربية: خلق أربع هيئات ممثلة للجنة الدعم وهي 
.الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري  

 
.وتعتبر حاليا هيئات الربط هذه قائمة بذاتها وقوية وفاعلة  

دعم خلق وتقوية هيئات الربط المكلفة بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات : 2.1المشروع 
يكة الرئيسية لقطاع االتصالالشر  

تقوية قدرات الجهات الفاعلة بقطاع االتصال من أجل تحسين صورة المرأة في اإلعالم:  2المحور   
قيم المساواة واإلنصاف بين ل المؤسسات اإلعالمية القرار فيصناع توعية العاملين و

. ممارساتهم االعتبار فيأخذها بعين الجنسين ؤ ضرورة 
القطاع مج تكوين لفائدة مختلف الفاعلين فياعتماد برا  

بلورة وتفعيل برنامج للتكوين والتوعية: 1.2المشروع   
  

تمكن المستفيدون من هذا التكوين من ضبط آليات التحليل حسب النوع وتطبيقها في 
.القطاع  

في ميدان الصحافة الطالبات/تكوين الصحفيين والطالب: 2.2المشروع   

 إلى مراآز القرارالمساواة بين الجنسين بوزارة االتصال والمؤسسات اإلعالمية وولوج المرأة تشجيع:  3المحور 
انجاز  وتقديم نتائج الدراسة حول انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثيل صورتها 

 في وسائل اإلعالم السمعي البصري
سين في وسائل اإلعالمالقيام بدراسات إستراتيجية حول المساواة بين الجن - 1.3المشروع   

تحسيس المؤسسات الشريكة حول ممأسسة  المساواة بين الجنسين
اتحاذ التدابير الالزمة لتعزيز مشارآة المرأة في مواقع صنع القرار داخل وزارة 

.االتصال وفي القطاع  

تعزيز اإلجراءات المؤسساتية بالمؤسسات الشريكة- 2.3المشروع   

 

حاليا وزارة االتصال في أنشطة ومشاريع تهدف لتحقيق االستمرارية  باإلضافة إلى ذلك، تنخرطو
  :المنشودة  في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين، وهي

الميثاق الوطني لمكافحة التحرش، وينطوي هذا المشروع على اعتماد ووضع ميثاق وطني لمكافحة  •
   .تصاالتالتحرش مع خطة عمل تدافع عن حقوق وآرامة المرأة في ميدان اال

في إطار البرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الرجل والمرأة في قطاع االتصال، سيتم إحداث  •
وتعتبر هذه الجائزة بادرة لتشجيع اإلنتاجات التي تأخذ بعين . الجائزة السنوية للمساواة في مجال اإلعالم

وتهدف . ة وجمعيات مهنيي ومقاولي الصحافةآما تعتبر ثمرة تعاون بين الوزار. االعتبار مقاربة النوع
هذه الجائزة إلى تكريم الصحفيين عن التزامهم بتعزيز المساواة وإشراك المعنيين في تمثيلية أفضل للنساء 

 .في وسائل اإلعالم
إعداد خلق دليل إحصائي للنوع، ويتعلق األمر بتصميم وإغناء قاعدة البيانات الخاصة بالنوع، وسيشكل  •

يل أداة مالئمة للتعرف على الوضع الراهن للمرأة والرجل داخل وزارة االتصال والمؤسسات هذا الدل
 .الشريكة

  .أخذ المساواة بين الجنسين بعين االعتبار في المعهد العالي لإلعالم واالتصال
يأخذ المعهد العالي لإلعالم واالتصال بعين االعتبار المساواة بين الجنسين من خالل برامجه 

حيث قام المعهد في هذا الصدد بإنجاز برنامج تكويني في إطار البرنامج . جه التعليمية وبرامج عملهومناه
ويشمل هذا البرنامج برامج تكوينية لمدة أسبوع واحد لفائدة . الدولي لتنمية االتصاالت بتعاون مع اليونيسكو

  .نساء القطاع
. تصال على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسينباإلضافة إلى ذلك، يرآز المعهد العالي لإلعالم واالو

ويسعى المعهد إلى جعل هذا المبدأ رآيزة أساسية في التزاماته تجاه شرآائه، فيما يتعلق بالدورات التدريبية 
وحلقات العمل والحلقات الدراسية، وتجاه المقاوالت الصحفية فيما يتعلق بالتعيينات والتمثيلية في أماآن 

  .التدريب
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  عداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعةإ. 3.2.8
 61,752، خصصت منها 2011مليون درهم سنة  364,752بلغت ميزانية التسيير لوزارة االتصال 

وبلغ الغالف %. 2,5، أي بزيادة 2010مليون درهم سنة  60,252مليون درهم ألجور الموظفين مقابل 
 .2010مليون درهم سنة  300,968قابل مليون درهم م 303المالي للنفقات المتعلقة بالتجهيز

من  %68,4 أي حوالي 2011مليون درهم سنة  789وفيما يخص ميزانية االستثمار، فقد بلغت  
وقد بلغ الغالف المالي المخصص  لإلذاعة والتلفزة المغربية . إجمالي الميزانية المخصصة لوزارة االتصال

مليون درهم على شكل  730زارة االتصال، أي حوالي من إجمالي ميزانية االستثمار المخصصة لو% 92,5
واستفادت وآالة المغرب العربي . إعتمادات مخصصة للرأسمال لفائدة الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

لألنباء والمرآز السينمائي المغربي والمعهد العالي لإلعالم واالتصال من نفس الحصة التي آانت مخصصة 
 .2010لها سنة 

  

  يزانية االستثمار حسب المؤسسات التابعة لوزارة االتصالتوزيع م

 2011 2010 مليون درهم
 730 405,0 الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 8,337 8,337 وآالة المغرب العربي لألنباء
 6,814 6,814 المرآز السينمائي المغربي

 3,478 3,478 المعهد العالي لإلعالم

  وزارة االقتصاد والمالية -ة العامةنفقات الميزاني: المصدر  
 

وأظهر توزيع ميزانية االستثمار حسب المديريات، أن ميزانية االستثمار المخصصة لمديرية 
أما . خصصت إلنجاز دراسات تقنية 2011ألف درهم سنة  800الدراسات وتنمية وسائل اإلعالم بلغت 

مليون درهم خصص منها   17,5العامة فقد بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لمديرية االتصال والعالقات 
. ماليين درهم لتمويل االتصال المأسساتي 12,5ماليين درهم للنفقات الخاصة بخلية السمعي البصري و5

مليون درهم خصص  1,636واستفادت مديرية البوابة الوطنية والتوثيق من ميزانية استثمار تقدر بحوالي 
ألف درهم لتمويل  136هيزات ومليون درهم للدراسات واالستشارات وألف درهم لتجديد التج 500منها 

  .نفقات مرآز التوثيق
  توزيع ميزانية االستثمار حسب المديريات التابعة لوزارة االتصال

 2011 2010 مليون درهم
 0,8 0,5 مديرية الدراسات وتنمية وسائل اإلعالم

 17,5 11 مديرية االتصال والعالقات العامة
 1,136 2,136 البوابة الوطنية والتوثيق مديرية

 وزارة االقتصاد والمالية -نفقات الميزانية العامة: المصدر  
  

 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع
. لم تنخرط بعد وزارة االتصال في شمولية االعتمادات، مما يعني عدم توفرها على مؤشرات نجاعة

التي من شأنها المساهمة في تقييم البرامج التي تنفذها وزارة ويهدف هذا الجزء إلى اقتراح بعض المؤشرات 
  .االتصال، ومن ضمنها البرنامج المتوسط المدى
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  لميزانية وزارة االتصال 24تصنيف مؤشرا ت األهداف

المهام/ األهداف مؤشرات األهداف المقترحة نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر  
تحديد الوجود النسائي في آل 

.عةوحدة تاب  
ال يحتاج إلى تصنيف حسب 

.الجنس  

مؤشر نشاط -   
مؤشر نشاط -   

 
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  

ات دعم القدر
المؤسساتية لوزارة 

االتصال 
والمؤسسات 

الشريكة لألخذ بعين 
االعتبار المساواة 

 بين الجنسين  
ال يحتاج إلى تصنيف حسب 

.الجنس  
 

.يجب تصنيفها حسب الجنس  
 

.يجب تصنيفها حسب الجنس  
 

.يجب تصنيفها حسب الجنس  

مؤشر نشاط -   
 

مؤشر نشاط -   
مؤشر نشاط -   

 
مؤشر نشاط -   

 
مؤشر نشاط  -   

 
مؤشر نتيجة -   
مؤشر نتيجة -   

 
مؤشر نتيجة -   

عدد األعمال التحسيسية المنجزة من طرف الوحدات الرابطة المنتمية إلى  -  
.البنيات الشريكة لصالح أصحاب القرار وموظفي هذه البنيات  

.عدد المستفيدين من التكوينات التحسيسية حول المساواة بين الجنسين -   
لذين تم اختيارهم لالستفادة من تكوين حول المساواة عدد الطالب والطالبات ا - 

 بين الجنسين
عدد الصحفيين الذين تم اختيارهم لالستفادة من تكوين حول المساواة بين  - 

.الجنسين  
الجهوية (عدد المنظمات غير الحكومية التي تعاونت مع وسائل اإلعالم - 

.ينإلعداد برامج تعالج قضية المساواة بين الجنس) والمحلية  
.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 البصري حول التجاوزات المحتملة - 

.   رة المرأةلوسائل اإلعالم بخصوص احترام صو  

تحسين صورة 
 المرأة في اإلعالم

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  - 
. لفتيات القاصراتوا  
. عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية المخصصة للتحسيس بحقوق النساء والفتيات -   
عدد البرامج المخصصة للحلول التي قدمها برنامج تمكين لفائدة النساء  - 

.ضحايا العنف  
عدد اإلذاعات الجهوية التي تبث برامج مخصصة لمحاربة العنف ضد النساء  - 

.والفتيات  

العنف ضد محاربة 
تقييم عمل (النساء 

وزارة االتصال في 
من  9إطار المادة 

")تمكين"برنامج   

  

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.8
  حضور المرأة في قطاع االتصال

تعرف مكانة المرأة في قطاع اإلعالم نموا ملحوظا سواء داخل وزارة االتصال أوفي القطاع بشكل 
  .المؤشرات عام، ويتضح ذلك من خالل العديد من

" المساواة في مجال تكوين وتعزيز آفاءات النساء الصحفيات" ففي مجال التكوين، وطبقا لمؤشر  
، يمثل تكوين الصحفيين النساء من إجمالي المتخرجين من المعهد العالي لإلعالم 1969يتبين بأنه منذ سنة 

  %.60واالتصال، نسبة 
ل وفي هذا الصدد فإن نسبة النساء في مجموع أما المؤشر الثاني فيتعلق بمستوى فرص العم 

، باإلضافة إلى تزايد تحمل المرأة للمسؤولية في وسائل اإلعالم والمؤسسات %30الصحفيين يناهز
  .اإلعالمية

غير أن طبيعة العمل في القطاع تتميز بمواقيت مختلفة وغير متوقعة، وتتطلب التنقل بشكل متكرر 
وغالبا ما تسند . هي عراقيل تحول دون تعزيز مكانة المرأة داخل القطاعلمسافات طويلة لتغطية الخبر، و
العمل في المجالت، في حين الزالت االفتتاحيات والصحافة واجتماعي أوللمرأة مهام معينة آتغطية ما ه

                                                 
 .بجذاذة توثيقية تحمل المعلومات الضرورية لفهم وتفسير آل مؤشر هذا األخيريجب اإلشارة إلى القيمة المتوقع بلوغها لكل مؤشر هدف في تاريخ معين وإرفاق   24
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ونالحظ أيضا الحضور الضعيف للنساء في اإلعالم  .السياسية واالقتصادية والتقنية حكرا على الرجال
 %.13إلى % 3البصري، حيث ال تتعدى نسبة النساء مقدمات البرامج من  السمعي

 نسبة النساء من بين المتدخلين على صعيد وسائل اإلعالم المتتبعة                              
  نسبة حضور النساء  وسائل االتصال السمعي البصري

  وسائل االتصال السمعي البصري العمومية
 9,93% القناة األولى
 9,53% القناة الثانية

 7,31% اإلذاعة الوطنية
 7,11% اإلذاعة األمازيغية
 12,75% إذاعة الرباط الدولية

 11,18% قناة العيون 
 5,61% القناة األمازيغية

  وسائل االتصال السمعي البصري الخاصة ذات البرمجة الوطنية
 7,62%  إذاعة أطالنتيك
 4,70%  إذاعة أصوات

 7,27%  ميد راديو
 4,71%  .إم. إذاعة شذى إف
 2,78%  .إم. إذاعة مدينة إف

  وسائل االتصال السمعي البصري الخاصة ذات البرمجة الجهوية
 5,01%  .إم. إذاعة آازا إف
 6,08%  إم أطلس. إذاعة إم إف
 5,34%  إم سايس. إذاعة إم إف
 4,90%  إم سوس. إذاعة إم إف

  اصة ذات البرمجة المحليةوسائل االتصال السمعي البصري الخ
 2,55%  بلوس أآاديرورادي
 7,83%  بلوس مراآشورادي

  صورة المرأة في اإلعالم
من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة المتعلقة بانتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثيل 

من برامج مأسسة  ، والتي تندرج في إطار المحور الثالث25صورتها في وسائل اإلعالم السمعي البصري
 :المساواة بين الجنسي، أن 

 .من النساء المستجوبات يعتبرن تحسين الولوج إلى التعليم أهم تحول لوضعية المرأة 62% •
وجود تفاوتات آبيرة بين مستويين يشكل آل واحد منهما وضعيتين متناقضتين حول الحقيقية التي تعيشها  •

 ").أفالم ومسلسالت"مجال اإلشهار وأعمال التخيل مجال اإلعالم والتنشيط و(المرأة المغربية 
التلفزة ال تقوم بدورها آما يجب في المواآبة والدفع إلى تغيير وتطور المجتمع نظرا لعدم تضمن  •

البرامج التلفزية لوضعيات متناسقة بين مختلف وظائف المرأة على الصعيدين المهني والخاص، مما 
 .ل أدوارهايقلل من قدرة المرأة على القيام بك

  : وبالنظر إلى هذه النتائج، تمت بلورة العديد من المقترحات يمكن اختزالها في أربعة محاور هي

تمثيل المرأة حسب الواقع الحالي للمجتمع من خالل إبراز مختلف المستويات واألنظمة المهنية  •
 .الموجودة

 .سخريةوإعالن الحقائق دون تعميم أ •
 . البيوت من خالل تحسين صورتهن إعطاء القيمة الحقيقية لربات •
  .  إعادة النظر في العالقات بين الجنسين من خالل بلورتها بطريقة سلسة ومتساوية •

                                                 
  .2010ويوني 30في  وتم تقديم نتائجها 2010لقد انطلقت هذه الدراسة في فبراير   25
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III .الولوج العادل للحقوق االجتماعية 
ويتجلى . لولوج العادل للحقوق االجتماعية بصفة عامةل المبذولة رالمجهوداتمحوسيتناول هذا ال

وآذا الولوج ) الماء الصالح للشرب، الطاقة، السكن ووسائل التنقل(ية األساسية ذلك في  قطب البنية التحت
وسيتم تقديم تقييم . المتكافئ للخدمات الصحية والتمدرس والتكوين مع األخذ بعين االعتبار متطلبات الشباب

من بين القطاعات  رآيةمقاربة المندمجة والتشاللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي يعد النموذج الملموس لل
   .التنمية البشرية ببلدنا أجل تحقيق

  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 1
، تواصل المبادرة 2005ماي  18 منذ إعطاء انطالقتها من طرف جاللة الملك محمد السادس يوم

ة اإلقصاء االجتماعي الوطنية للتنمية البشرية أهدافها الرامية إلى محاربة الفقر في المجال القروي، ومحارب
وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية . تطوير األنشطة المدرة للدخلوفي المجال الحضري والحد من الهشاشة 

وتندرج هذه اإلرادة في إطار تقوية دولة الحق والقانون . البشرية إلى إرساء دينامية لتنمية بشرية مستدامة
 .والديمقراطية والشفافية

عالية في البرامج المختلفة ترتكز المبادرة على نهج المرآزي يقوم على أساس ولضمان مزيد من الف
   .والحكامةالمشارآة والتخطيط االستراتيجي والشراآة وااللتقائية 

  عرض هياآل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.1.1 
توى الوطني، فعلى المس. من أجل بلوغ أهداف المبادرةلقد تم تشكيل عدة لجان للتنمية البشرية 

مكونة من أعضاء الحكومة وتكلف بالحكامة لجنة مرآزية وزارية إستراتيجية برئاسة الوزير األول ت
مكونة من وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد ولجنة التسيير برئاسة الوزير األول ووالمؤسسات العمومية 

  .ةالتنسيقية الوطنية للمبادروالمالية ووزارة التنمية االجتماعية و
اللجنة الجهوية للتنمية البشرية برئاسة والي (وتغطي باقي هيئات الحكامة للمبادرة المستوى الجهوي 

وتضم فرق  ،)اللجنة المحلية(والمستوى المحلي ) اللجنة اإلقليمية يرأسها العامل(، والمستوى اإلقليمي )الجهة
رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية االقتصادية وية الدوائر الحضروتنشيط األحياء من ممثلي المنتخبين الجماعيين أ

 .السلطة المحليةوالمصالح التقنية الالمرآزية وآذا النسيج الجمعوي والثقافية واالجتماعية و
% 15عضوا منها  8.098وتضم لجان التنمية البشرية على المستوى الجهوي واإلقليمي والمحلي  
   :حسب الجنس ألعضاء حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشريةيوضح المبيان التالي التوزيع و. من النساء

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

اللجنة المحلية اللجنة اإلقليمية اللجنة الجهوية المجموع

85% 83%
93%

85%

15% 17%
7%

15%

الرجال النساء

نستوزيع عدد أعضاء هيئات الحكامة حسب الج  
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عضوا بهيئات الحكامة وقسم العمل االجتماعي وفرق  11.106 ه تم تعبئةوتجدر اإلشارة إلى أن
ويعتبر إشراك المرأة أمرا أساسيا في عملية التنمية البشرية %. 16منها نساء، أي  1.815 ،تنشيط األحياء

تبقى تمثيلية النساء مهمة نسبيا و. ي تهدف إلى توسيع مجال الفرص المقدمة لفائدة جميع شرائح المجتمعالت
  .فيما يخص المنتخبين% 12,4وعلى المستوى الجمعوي % 20تقارب و

  لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار. 2.1
 3ي دخل حيز التنفيذ في الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذ ميثاقيمثل ال

أداة قانونية مهمة بحوزة الدول لتغليب حقوق اإلنسان على  1977يناير 19ووقعه المغرب في  1976يناير 
وتوجب هذه المعاهدة الدولية الحق في مستوى معيشي الئق والحق في التعليم والحق في العمل . منطق السوق

والحق في الضمان  والحق في الصحة وحق اإلضراببشروط عادلة ومرضية وحقوق النقابات العمالية 
ذلك باعتبارهذه الحقوق واالجتماعي، وأخيرا حق المشارآة في الحياة الثقافية واالستفادة من التقدم العلمي 

حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  أن الدولي ميثاقالويعتبر . جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان
حيث أن الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في العيش بكرامة ال يمكن تحقيقها إال إذا تم ، شيئا أساسيا

  .استيفاء احتياجات اإلنسان األساسية
خالل التسعينات، وفي ظرفية اتسمت بزيادة الفقر واإلقصاء، أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

ين، أصبح النهج الجديد للتنمية المرتكز على القضاء على الفقر منذ ذلك الح. التقرير العالمي للتنمية البشرية
 . مجال االهتمام الرئيسي على الصعيد الدولي

وفي هذا اإلطار، جاءت األهداف اإلنمائية لأللفية للدفاع عن مبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة 
فقر، وتعتزم جعل الحق في تخص هذه األهداف أآثر من مليار شخص تضرروا من البؤس والو. اإلنصافو

ولتحقيق األهداف المنشودة، اعتمدت ثمانية . التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وتخليص البشرية من الفاقة
بلوغ  ومن أجل... ترآز على مكافحة الفقر وتعزيز المساواة وتحسين ظروف الحياة 2015في أفق أهداف 

األساسية لحقوق اإلنسان بما في ذلك الحرية والمساواة ، يجب أن تسود القيم األهداف اإلنمائية لأللفية
 .والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة وتقاسم المسؤولية

، التزم المغرب بتحقيق هذه األهداف في اآلجال 2000سنة فمنذ انطالق األهداف اإلنمائية لأللفية 
قد نتج عن هذا و. بشرية في المغربلتنمية الاعالوة على ذلك، أطلق المغرب دراسة حول تقييم و. المحددة

ومكنت . المشروع الجماعي والتشارآي نشر تقريرالخمسينية باعتماد مفهوم التنمية البشرية آمرجع أساسي
نتائج هذا التقرير، من الوقوف على التوالي، على الحقوق المدنية والسياسية وحالة الحقوق االقتصادية 

ى تحديد العجز االجتماعي واقتراح الحلول التي يتعين وضعها لضمان آما ساعدت عل. واالجتماعية والثقافية
  .تحقيق التنمية البشرية حسب الوسائل المتاحة

، ومن الناحية االجتماعية، أعطى المغرب انطالقة العديد من المشاريع الرامية إلى في هذا اإلطارو
 مشروع إصالح التعليم: اإلنمائية لأللفيةالمستجيبة لألهداف وتصحيح النقائص المححدة في تقرير الخمسينية 

 ...المبادرة الوطنية للتنمية البشريةو برنامج مدن بدون صفيحو التأمين اإلجباري عن المرضو

  برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 3.1
المجتمعات تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحد من العجز االجتماعي لألحياء الحضرية و

الريفية الفقيرة، وذلك بزيادة فرص الحصول على المعدات والخدمات االجتماعية األساسية، وتشجيع األنشطة 
المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل باعتماد إستراتيجية أآثر ابتكارا فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل 

ذلك، تدمج المبادرة مقاربة النوع في مشاريعها  باإلضافة إلىو .وتعزيز حماية الفئات الضعيفة من المجتمع
للتقليص من الفوارق المتعلقة بالنوع االجتماعي وضمان ظروف تحقيق وتلبية الحتياجات واهتمامات المرأة 

  .العدالة االجتماعية
يخص . 2010- 2005ولتحقيق هذه األهداف، تم وضع أربعة برامج خالل المرحلة األولى للمبادرة 

فقي وبرنامج الحد من الهشاشة آل األقاليم والجماعات فيما تم تخصيص أهداف ترابية لكل من البرنامج األ
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حي حضري وبرنامج الحد من الفقر في  250برنامج الحد من اإلقصاء في المجال الحضري الذي يهم 
 . جماعة قروية 360المجال القروي الذي يستهدف 

انطالق المرحلة الثانية  2011ويوني 04جاللة في المرحلة األولى للمبادرة، أعلن صاحب ال بعد
احترام المبادئ المؤطرة للمبادرة وتدخل هذه المرحلة في إطار استمرارية و. 2015إلى  2011الممتدة من 

األنشطة والستفادة من إعادة تحديد األهداف نقائص المرحلة األولى واومع استخالص الدروس من مكتسبات 
  :تتميز هذه المرحلة بو. األثر االقتصادي واالجتماعيوالفعالية وتكثيف الجهود والخبرة و
 .تعزيز ترسيخ فلسفة المبادرة •
ومكافحة الهشاشة  ،االحتفاظ بالبرامج األربعة للمرحلة األولى وهي مكافحة الفقر في الوسط القروي •

  .البرنامج األفقيوومكافحة اإلقصاء االجتماعي في األحيِاء الحضرية 
المقاربة التشارآية  ىعلئدة المناطق النائية والذي يرتكز امس يتعلق بالتأهيل الترابي لفاخلق برنامج خ •

 .أثناء إعادة وإنجاز المشاريع
  :تسعى هذه المرحلة إلى ،وفيما يخص األهداف •
التي % 30آمعدل للفقر بدل % 14جماعة قروية مع اعتماد عتبة  701توسيع مجال عمل المبادرة إلى  •

 .خالل المرحلة األولى جماعة 403همت 
حي تابع للمدن والمراآز الحضرية التي  530 الرفع من عدد األحياء الحضرية المهشمة المستهدفة إلى •

  .نسمة 100.000حي تابع للمدن المتجاوز عدد سكانها  264نسمة عوض  20.000يتجاوز سكانها 
  .معزوال إقليما 22اعتماد برنامج التأهيل الترابي لفائدة  •

مليار درهم إلنجاز المرحلة الثانية من  17سيتم رصد غالف مالي بقيمة  ،يتعلق بالتمويلوفيما 
الجماعات المحلية ب ومليار درهم  9,4تساهم فيها الدولة ب  2015-2011المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

مليار وات العمومية اإلدارومليار درهم باإلضافة إلى مليار درهم عبارة عن مساهمة مختلف الوزارات  5,6
 .درهم آمساهمة خارجية

)مليار درهم(توزيع تمويل المرحلة الثانية حسب الفاعلين   

 

وحسب البرامج، عرفت هذه المرحلة الثانية خلق برنامج خامس يسمى برنامج التأهيل الترابي مع 
  :ي التذآير أنبالنسبة للتوجهات العامة لكل برنامج ينبغو. الحفاظ على برامج المرحلة األولى

برنامج مكافحة الفقر في المجال القروي يهدف إلى الحفاظ على دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  •
تعزيز فرص الولوج للبنيات التحتية والخدمات ووتحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق القروية 

 .االجتماعية األساسية
مناطق الحضرية يسعى لالستفادة من االنجازات التي حققتها برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في ال •

المرحلة األولى، وتحسين الوصول إلى المرافق األساسية وتعزيز فرص الحصول على خدمات القرب 
 .العامة

9,4 (55%)

5,6 (33%)

1 (6%) 1 (6%)

الدولة الجماعات المحلية الوزارات والمؤسسات العمومية المساعدة الخارجية
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برنامج مكافحة الهشاشة يعتمد آتوجيهات توسيع نطاق وفئات السكان المستهدفين، ودعم إدارة مراآز  •
 .ستثنائي لبناء المراآزاإليواء  واللجوء اال

فيما يخص دعم المشاريع ذات " طلب المشروع " من محاور البرنامج األفقي الحفاظ على مسطرة  •
ومساعدة قدرات النسيج الجمعوي وتتبع الفاعلين المحليين  تشجيع األنشطة المدرة للدخلوالتأثير العالي 

  .أنشطة التواصلوبتوفير التكوين لتنمية القدرات 
يسعى .  إقليم 22دوار ينتمي إلى  3300يهم مليون مستفيد مباشر يقطنون ب ، والتأهيل الترابي برنامج •

هذا البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف من بينها تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الجبلية 
ب األساسية والمعزولة، والحد من التفاوتات في الحصول على المعدات والبنية التحتية وخدمات القر

وإدماج سكان هذه المناطق في الدينامية التي خلقتها ) الطرق القروية، والصحة والتعليم والماء والكهرباء(
 .المبادرة

 

)مليار درهم( 2015 -2011الغالف المالي المخصص للبرامج الخمسة للمرحلة الثانية للمبادرة   

التأهيل الترابي

مكافحة اإلقصاء االجتماعي في األحيِاء الحضرية   

مكافحة الفقر في الوسط القروي

البرنامج األفقي

مكافحة الهشاشة

5

3,4

3,1

2,8

1,8

 
 

  ةأهم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشري. 4.1
مليون  5,7 إنجازات خصت أآثر من 2010-2005أظهرت نتائج المرحلة األولى من المبادرة   

والمرافق العمومية،  مشروع  في عدة مجاالت آالولوج للبنيات التحتية األساسية 23.721مستفيد، وإنجاز
... لدخل، والتسييرالقدرات المهنية والتأهيلية، والمساعدة على خلق أنشطة مدرة لووتحسين ظروف المعيشة 

مليار درهم في إطار  8,4مليار درهم، بما في ذلك  14,1وتطلب تحقيق هذه المشاريع ميزانية بلغت حوالي 
وظيفة  40.000نشاط مدر للدخل وأآثر من  3700وقد مكنت هذه المبادرة أيضا من خلق . مساهمة المبادرة

  .دائمة خالل الفترة ذاتها
من % 42مشروع أي  9.937امج أن البرنامج األفقي استفاد من تبين اإلنجازات حسب البرنو

ثم %) 30(مشروع  7.073مجموع المشاريع المنجزة يليه برنامج مكافحة الفقر في المجال القروي ب 
وأخيرا برنامج %) 18(مشروع  4.351برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في المناطق الحضرية ب

  %).10(مشروع  2.360فحة الهشاشة ب مكا
  2010-2005توزيع المشاريع  المنجزة للمبادرة  حسب البرامج خالل المرحلة األولى 

البرنامج األفقي مكافحة الفقر في الوسط 
القروي

مكافحة اإلقصاء  
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في االختيار وصنع القرار وتستفدن من  أآبر يبين التحليل حسب النوع أن النساء تشارآن بنشاطو
آما . في االقتصاددعم تعليم الفتاة وإدماج المرأة  مشاريعالدعم لتحسين حالتهن الصحية والحد من األمية، و

تدعم المبادرة تعزيز دور المرأة من خالل التأثير النوعي الذي يتحقق بإنشاء فضاء لتطوير التعليم وتنمية 
  .المهارات الشخصية وتطوير األدوات وتعزيز الثقة والشعور بالكرامة والمساواة في الفرص

مشروع لفائدة  1.815اء بإنجاز ومكنت المرحلة األولى للمبادرة من الحد من الهشاشة عند النس 
 593(وتأهيلها ) مشروع 945(وقد همت المشاريع المنجزة بناء وتجهيز مراآز اإليواء . امرأة 243.000
وتقوية التكوين في ) مشروع 137(، ودعم الجمعيات في إطار المساهمة في عمل مراآز اإليواء )مشروع

آما ساهمت المبادرة في استفادة ). مشروع 26(والدراسات واألبحاث ) مشروع 114(قدرات التسيير
تتوزع أهم المشاريع بين القطاع الفالحي و. نشاط مدر للدخل في الوسط القروي 2.663امرأة من  208.673

والتكوين المهني ) مشروع 308(والتجارة والصناعة ) مشروع 363(الصناعة التقليدية و) مشروع 1.559(
) مشروع لكل قطاع 35(والصيد البحري والسياحة ) مشروع 59(ي دعم النسيج الجمعوو) مشروع 158(

  ).146(ومشاريع أخرى 
امرأة وفتاة بصفة مباشرة  424.436استفادت أآثر من   ،الهدر المدرسيووفيما يتعلق بالتعليم  

 دار للطالب والطالبة من دعم المبادرة خاصة بالمجال 533آما استفادت . مشروعا 3.867وغير مباشرة من 
. فتاة من السكن والتغذية ودروس الدعم على مقربة من مدارسهن 8.000القروي، حيث استفادت أآثر من 

مشروعا لتجهيزاألقسام  884مشروعا للتعليم والبناء واإلعداد و 1.302باإلضافة إلى ذلك، تم إنجاز و
 ...مأوى للنساء 313و) إعدادي وثانوي-ابتدائي(

 1.143استفادت قرابة مليون امرأة من من وفيات األمهات، وبخصوص الخدمات الصحية والحد 
وتتمثل أهم اإلجراءات في إعادة تهيئة غرف الوالدة والقوافل  .مشروعا صحيا بصفة مباشرة وغير مباشرة

دارا لألمومة ستسمح  41الطبية والتوعية وأجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية وتوزيع األدوية وإحداث 
من ) دار الوالدة(امرأة حامل مشرفة على الوالدة وتبعد عن مراآز المؤسسات الصحية  9.600ألآثر من 

 192قابلة للنساء أثناء الوالدة و 20وقد تم تنفيذ مشاريع أخرى مثل توفير . تلقي االستقبال والرعاية المالئمين
  ...من المباني والمعدات 481ومرآزا صحيا 
رة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية باإلضافة الى آل ما سبق، تجدر اإلشاو

تأتي لتأآيد المشارآة الفعالة للمرحلة األولى من حيث انخفاض معدالت الفقر من  2015- 2011البشرية 
 الجهة ، والتي تعتبرالجهوية ةوستستفيد هذه المرحلة من السياس. 2007سنة % 9إلى  2001سنة % 14,5

آما تم الترآيز بشكل خاص على مبادئ الشراآة واإلدماج . نمية االقتصادية واالجتماعيةفاعال رئيسيا في الت
 ينوالقطاعي ينالعموميمختلف الفاعلين في تنفيذ المبادرة، األمر الذي يقتضي أيضا التشاور والتنسيق بين 

  .والجمعيات حول تشخيص ترابي منسق وخطط عمل تضمن التناسق والتآزر بين مختلف األطراف

    قطاع الماء .2
مع مقتضيات اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز اإلنصاف  قطاع الماءتتقارب التدابير المتخذة من طرف   

والمساواة يبين الجنسين، وآذا األجندة الحكومية للمساواة واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
آما يتوفر قطاع الماء على إطار . ة بين الجنسينضد النساء وأيضا اتفاقيات دولية أخرى تكرس المساوا

يمكن من الحد من التفاوتات بخصوص تزويد مجموع الساآنة ) 10/95قانون الماء (قانوني وتنظيمي مالئم 
  .بالماء الصالح للشرب

إال أنه التزال مأسسة المساواة بين الجنسين وآذا استقاللية المرأة بقطاع الماء تواجه عدة عراقيل   
تي تهم باألخص غياب بنيات للنوع االجتماعي على مستوى القطاع، وآذا استمرار إشكالية االستعمال وال

  .غير المعقلن للموارد المائية في إطار يتسم بندرة المياه
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  جذاذة تقديمية للقطاع واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.2
   جذاذة  تقديمية. 1.1.2

  تنوع المهام الموآلة لقطاع الماء 
ياسة التنمية نظرا لطبيعتها اإلستراتيجية، تعد السياسة الوطنية لتطوير قطاع الماء جزءا أساسيا من س  

، في دراسة وتقييم وتدبير وتخطيط تطوير الموارد قطاع الماءتتمثل المهام الرئيسية لو .المستدامة ببالدنا
ية الثروة المائية والرصد الجوي والبحث أضف إلى ذلك، تعبئة الموارد المائية ونقلها، وآذا حما. المائية

والتطوير في مجالي الماء والمناخ وآذلك المساهمة في حماية الساآنة والممتلكات عبر توقع وتتبع الظواهر 
  . المناخية التي يمكن أن تنجم عنها مخاطر

رد المائية المديرية العامة للموا: مديريات مرآزية  أربععلى  قطاع الماءتوفر ي، هولتحقيق مهام  
ومديرية البحث والتخطيط للماء ومديرية التهيآت المائية ومديرية الشؤون العامة والتقنية، وآذا مديرية 

على مجموعة من المؤسسات قطاع الماء شرف يآما . األرصاد الجوية التي يتم تسييرها بطريقة مستقلة
وآاالت األحواض المائية ومصالح الماء على العمومية اإلقليمية منها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و

  .مستوى آل إقليم
عمل بشكل وطيد مع فاعلين آخرين في مجاالت يالماء قطاع وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن   

تدبير واستغالل قطاع الماء، بما في ذلك وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الفالحة والصيد 
  .وزارية للماءال بين األعلى للماء والمناخ واللجنةلمجلس البحري، وآذا ا

  قطاع الماءالموارد البشرية آرآيزة أساسية على مستوى 
، حيث هفي إنجاح برامجقطاع الماء عتمد عليها ييعتبر الرأسمال البشري الرآيزة األساسية التي   

إلرادة القوية للنساء والرجال من أجل جعل تجمع هذه الموارد البشرية بين المعرفة التقنية والتسيير، وآذا ا
شخص، منهم  2.865وهكذا وصل عدد الموظفين بقطاع الماء إلى ما يقارب . المغرب رائدا في هذا المجال

أما بالنسبة لقطاع البيئة، فيتوفر على . أطر تنفيذيين% 34,2أطر مسيرين، ثم % 45,9أطر عليا و% 19,9
  .موظفا 322

  ع الماءتوزيع الموظفين بقطا

 
   قطاع الماء: المصدر                                              

   
  غياب بنيات للنوع االجتماعي على مستوى قطاع الماء

على الرغم من الحضور الدائم لقطاع الماء على مستوى الورشات التكوينية والدراسية المخصصة   
سسة البنيات المتعلقة بالنوع االجتماعي على مستوى قطاع لدراسة مسألة المساواة بين الجنسين، إال أن مأ

 .الماء الزالت تعرف تأخرا آبيرا
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  اإلطارالمرجعي 2.1.2
  لماءالمحة عن التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في 

وفقا للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتمثل حق اإلنسان في الماء في تزود آاف   
وولوج مسهل وبثمن في المتناول لمياه صالحة للشرب وذات جودة متوافقة مع االستعماالت الشخصية 

من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  12و 11ويفسر هذا التعريف المادتين . والمنزلية لكل فرد
والذي يشير على التوالي ، 1979وبالمغرب سنة  1976واالجتماعية والثقافية والذي دخل حيز التنفيذ سنة 

آما يعتبر الحصول على آمية . للحق في إمكانية الوصول لمستوى معيشي الئق والحق في حالة صحية جيدة
آافية من الماء الصالح للشرب ضرورية للوقاية من الوفاة بسبب االجتفاف وللحد من مخاطر الوفاة بسبب 

  .ستهالك والطبخ والنظافةاألمراض المنقولة عن طريق المياه، وآذا ألغراض اال
آما تشير أيضا إلى أهمية الماء، المستعمل ألغراض أخرى، والذي يسمح بتحقيق حقوق عديدة مثل   

لكن . الولوج المستدام إلى الموارد المائية لصالح النشاط الفالحي وذلك بغرض ضمان الحق في تغذية آافية
يجب تخصيص الموارد المائية في المقام األول "فية، وفقا للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

  ".لالستخدامات الشخصية والمنزلية
وبخصوص االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهي تنص على مستوى   
التمييز  بأنه يتحتم على الدول األعضاء األخذ بجميع التدابير األساسية للقضاء على 14من المادة  2الفقرة 

مما سيكفل للمرأة مشارآتها في التنمية القروية على أساس مبدإ المساواة مع  ،ضد المرأة بالمناطق القروية
الرجل وأن تضمن لهم الحق في التمتع بظروف معيشية مالئمة، السيما فيما يتعلق بالسكن والتطهير والتزود 

  .بخدمات الماء والكهرباء، وآذا النقل واالتصاالت
والتي دخلت حيز التنفيذ في  1989المعتمدة سنة (تنص االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  آما  

على أن الدول األعضاء تعترف بحق الطفل في التمتع  24من المادة ) 1(في الفقرة ) بالمغرب 26/06/1993
، فهي )2(فقرة أما ال... بأفضل مستوى من الصحة وبحقه في االستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل

تنص على أنه يتعين على الدول األعضاء مواصلة الجهود للتنفيذ الكامل لهذا الحق، وذلك باتخاذ التدابير 
مكافحة المرض وسوء التغذية، بما في ذلك الرعاية الصحية عن طريق توفير مواد ) ج(المناسبة المتعلقة ب 

  .لمجال الطبيعيمغذية والمياه الصالحة للشرب نظرا ألخطار التلوث با
ولتحسين وضعية التزود بالماء الشروب والتطهير، تم اتخاذ مجموعة من االلتزامات الدولية في   

، من نسبة 2015إطار تحقيق أهداف األلفية للتنمية، ومن بين هذه األهداف الحد بمقدار النصف بحلول سنة 
هدف العشرية الدولية للماء منبع للحياة، إلى وت. الساآنة غير المتوفرة بشكل مستدام على خدمة الماء الشروب

  . تكثيف الجهود حتى يتأتى تحقيق األهداف الدولية المسطرة، مع الترآيز على مشارآة المرأة
وتجدر اإلشارة إلى أن تحقيق األهداف الخاصة بالماء والتطهير سيساهم بشكل آبير في تحقيق   

بالحد من الفقر ووفيات الرضع واألمهات، وآذا ضمان  أهداف أخرى ألهداف األلفية للتنمية والمتعلقة
  .المساواة بين الجنسين والتعليم األولي للجميع

من الدستور الجديد، فإن الدولة والمؤسسات العمومية  31وعالوة على ذلك، وبموجب المادة   
واطنين على حد سواء والجماعات المحلية ستعمل على تعبئة آل الوسائل المتاحة لتمكين آافة المواطنات والم

  .من التمتع بالحق في الحصول على الماء الشروب وبيئة سليمة وتنمية مستدامة
  تقديم اإلطار القانوني للحق في الماء بالمغرب

  للماء 10/95أسس القانون  
إلى وضع سياسة وطنية للماء استنادا  1995التي تم اعتماده وتنفيذه سنة  95/10يهدف قانون الماء   
ة مستقبلية تأخذ بعين االعتبار تطور الموارد المائية من جهة، وآذا االحتياجات الوطنية من الماء من إلى رؤي

ومن بين المقتضيات القانونية لقانون الماء، نذآر ترشيد استخدام الموارد المائية وتعميم الولوج . جهة أخرى
ق الحضرية والقروية في إطار برامج تهدف للماء والتضامن بين األقاليم، وآذا الحد من الفوارق بين المناط

 . إلى ضمان الولوج للماء بجميع أنحاء البالد وأيضا التسيير الالمرآزي للماء في إطار وآاالت األحواض
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آما ساهم هذا القانون بشكل فعال في خلق اإلطار المناسب للشراآة بين اإلدارة والجماعات القروية حتى 
  .التزود بالماء الشروب بين المناطق الحضرية والقروية  يتأتى الحد من الفوارق بخصوص

أيضا إلى تثمين الموارد المائية وجعل االستثمارات المتعلقة بها مربحة  95/10ويهدف قانون الماء   
مع األخذ بعين االعتبار المصالح االقتصادية واالجتماعية للساآنة عن طريق الحفاظ على حقوقها المكتسبة 

آما يضمن قانون الماء توزيعا رشيدا ومعقلنا للموارد المائية خالل فترات الجفاف وذلك . على صعيد الماء
ومن جهة أخرى، يساهم قانون الماء في تحسين الوضع . حتى يتأتى لمجموع الساآنة الحصول على الماء

وبات عبر خلق البيئي ببالدنا من خالل تقنين األنشطة الملوثة للموارد المائية، وآذا من خالل تشريع عق
  .شرطة للمياه لمنع أي استخدام غير مقنن للمياه أوأي عمل قد يضر بجودة المياه

وآاالت لألمم المتحدة، ولجان جهوية تعنى بحقوق اإلنسان، وآذا محاآم وطنية عدة ختاما، تعتبر   
حق في مستوى حقوق أخرى لإلنسان آالحق في الحياة، وال أساسي ضمنومحلية للعدل، الحق في الماء آحق 
إال أن هذه الحقوق تم تكريسها على مستوى آليات حقوق اإلنسان على . الئق للعيش، والحق في الصحة

  .المستويات الوطنية واالجهوية والدولية
مجاالت تدخل قطاع الماء على مستوى اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز اإلنصاف والمساواة بين الجنسين 

  ساواة وآذا األجندة الحكومية للم
  اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز اإلنصاف والمساواة بين الجنسين •

تتوافق السياسة العمومية المتبعة بقطاع الماء مع توجيهات االستراتيجبة الوطنية لإلنصاف   
وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى إعادة النظر في تخطيط برامج البنيات التحتية، وذلك باألخذ بعين . والمساواة
حتى يتأتى لهم الولوج للبنيات التحتية األساسية بشكل عادل  26ر حاجيات ومتطلبات آال الجنسييناالعتبا

  .ومتساوي
ومن أجل تحرير الفتاة القروية من تحمل مشاق التزود بالماء الشروب، تسعى اإلستراتيجية إلى   

 م الفتيات القرويات ومحوإدماج مقاربة النوع االجتماعي في سياسات التعليم مع إيالء أهمية خاصة لتعلي
 .األمية لدى النساء، وآذا إنعاش التكوين المهني للفتيات

  األجندة الحكومية للمساواة  •
على غرار قطاعات أخرى، ساهم قطاع الماء في إنجاز األجندة الحكومية للمساواة الممتدة على   
من األجندة  6مستوى الشق  حيث تندرج مقاربة النوع االجتماعي بقطاع الماء على 2015-2011الفترة 

والمتعلق بالولوج العادل والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار في مجاالت االنتخابات واإلدارة، وذلك حتى يتأتى 
آما يندرج قطاع الماء على مستوى . الرفع من تمثيلية النساء بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة

لوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء والفتيان والرجال للبنيات التحتية من األجندة والذي يتعلق بالو 4الشق 
  .األساسية
غير أن التدابير المتعلقة بقطاع الماء وآذا مؤشرات التقييم لم يتم ذآرها على مستوى األجندة في حين   

ها المتجددة تنمية الطاقات خاصة من( 11والهدف  26تم التطرق إلى قطاع الطاقة على مستوى التدابير 
إنتاج معطيات مصنفة حسب جنس المستفيدين من  26وتهم التدابير ). للتخفيف من عناء التزود بالنسبة للنساء

  .البرامج، آما يهم مؤشر التقييم عدد النساء المعنيات بعبء التزود

                                                 
ي، وآذا إنجاز دراسات ولتحقيق هذا الهدف، تتمحور هذه اإلستراتيجية حول إدماج متطلبات آال الجنسين في إنجاز البرامج المتعلقة بفك العزلة عن العالم القرو  26

والفتيان، مع الحرص على األخذ بعين االعتبار انشغاالت النساء والرجال  منهجية بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشاريع المستقبلية على النساء والرجال والفتيات
  .في إطار مزاولة أنشطتهم
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.2
  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.2

  2030-2009االستراتيجية الوطنية للماء 
إلى مواجهة مختلف المعيقات  2030- 2009تهدف اإلستراتيجية الوطنية للماء الممتدة على الفترة   

جوفية والتدبير بقطاع الماء، والمتعلقة بندرة المياه وتدهور جودتها وآذا االستغالل المفرط للموارد المائية ال
غير الرشيد للماء بقطاع الفالحة،  وأخيرا إشكالية الطمي والفيضانات والنقص في نظام الحكامة بقطاع الماء، 

وتسعى هذه اإلستراتيجية إلى وضع آليات لتدبير الطلب، وذلك عن طريق تحفيز استعمال التقنيات ....الخ
لحد من التلوث ومعالجة المياه العادمة، وآذا تطبيق مبادئ المقتصدة للماء وتثمين الماء بالقطاع الفالحي وا

آما أن هذه اإلستراتيجية تهدف إلى مصاحبة مختلف المشاريع الكبرى ..مؤدي، الخ  -مؤدي وملوث  -آخذ 
المنجزة ببالدنا آالمخطط األخضر لقطاع الفالحة والمخطط األزرق للسياحة وذلك بهدف بلوغ نمواقتصادي 

  .مندمج ومستدام
ومن بين األهداف المتوخاة في إطار إستراتيجية قطاع الماء، نذآر تسريع تعميم التزود بالماء   

وآذا بلوغ نسبة   2012في أفق % 93 و نسبة 2010في متم  %91 الشروب بالوسط القروي ببلوغ نسبة
وسطين بال% 90وبخصوص التطهير السائل، تهدف اإلستراتيجية إلى بلوغ نسبة . 2016في متم  100%

سنة % 60آما تسعى هذه اإلستراتيجية إلى الحد من التلوث بنسبة . 2030الحضري والقروي وذلك في أفق 
أما بالنسبة  لتدبير النفايات المنزلية . 2030في أفق % 90ونسبة  2020سنة % 80وبلوغ نسبة  2015

في أفق % 100ونسبة  2020في أفق % 90والمشابهة، فقد تم تحديد بلوغ معدل جمع هذه القمامات بنسبة 
باإلضافة إلى ذلك، تم تحديد أهداف أخرى بخصوص معالجة المياه الملوثة حيث ستتم معالجة . 2030

  .2030من المياه الملوثة إلعادة استعمالها وتثمينها وذلك في أفق % 100
  أهم البرامج والمشاريع المنجزة

مواصلة اإلصالحات المتبعة بهذا القطاع، وآذا  تسعى اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الماء إلى  
وتتمحور هذه اإلستراتيجية . إيالء أهمية آبرى ألولويات القطاع فيما يتعلق بندرة المياه وتدبيرها المستدام

حول مجموعة من المشاريع المترابطة والمتكاملة وذلك في إطار رؤية شمولية لإلصالحات المزمع  إنجازها 
  .والمتوسط والبعيد على المدى القصير

  التدابير المتعلقة بتدبير الطلب
، )مليار متر مكعب سنويا 2,4حوالي (بالنظر إلى اإلمكانات الهائلة القتصاد الماء بقطاع السقي    

تسعى السلطات العمومية إلى تشجيع استعمال التقنيات المقتصدة للماء عن طريق تقديم منح في إطار إنجاز 
من التكلفة االستثمارية % 80ويمكن أن تصل نسبة هذه المنح إلى  .27قتصاد في ماء الريالبرنامج الوطني لال

بالنسبة لصغار الفالحين الذين يتوفرون على % 100للتقنيات المقتصدة للماء بالنسبة لمجموع الفالحين وإلى 
  .لتجميعهكتار وآذا الفالحين المنظمين في إطار مشاريع ا 5أراضي فالحية ال تتجاوز مساحتها 

إضافة إلى ذلك، يتواصل تنفيذ برنامج سد الفجوة القائمة بين السدود المنجزة والتجهيزات   
وذلك من أجل تثمين الكميات المنظمة وغير المستغلة ) هكتار 108.440(الهيدروفالحية للمساحات المقابلة 

اإلصالح المؤسساتي لقطاع آما سيتم تفعيل . بعد في مجال السقي نتيجة نقص التجهيزات الهيدروفالحية
  .السقي الكبير من خالل دعم التدبير المفوض في إطار الشراآة بين القطاعين العام والخاص

وباإلضافة إلى التدابير المتبعة على مستوى الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، ستتم مواصلة إنجاز 
 .ط الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمشابهةبرامج تهم البرنامج الوطني للتطهير بالوسط القروي والمخط

  
  

                                                 
من المساحة المسقية % 50ما يقارب ألف هكتار من الري السطحي وبالرش إلى الري بالتنقيط، أي  550إلى  تحويل يهدف هذا البرنامج   27 

.2022بالدوائر المسقية الكبرى وذلك في أفق   
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  التدابير المتعلقة بتدبير العرض
من أجل تدعيم الجهود المبذولة بخصوص تعبئة الموارد المائية، تواصل بالدنا سياسة تعبئة موارد    

  1,7سد آبير بحجم إضافي يقدر بحوالي  50مائية جديدة على نطاق واسع، وذلك من خالل إنجاز حوالي 
ومن جهة أخرى، ستتم تعبئة موارد مائية جديدة عن طريق . 2030مليار متر مكعب وذلك بحلول سنة 

  .2030سد صغير بحلول عام  1000مواصلة برنامج السدود الصغرى والمتوسطة بهدف إنجاز 
 2010سنة % 91آما ستتم مواصلة تعميم التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي والذي بلغ نسبة   

وذلك عن طريق تأهيل الشبكات الجماعية المتواجدة لتوطيد عملها، واستعمال شبكات للربط الفردي بالنسبة 
 .للساآنة المعزولة والمتفرقة

  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 2.2.2
وذلك عن طريق إنجاز  تأخذ السياسة القطاعية للماء بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي،  

مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين ظروف التزود بالماء الشروب، باألخص بالنسبة للنساء 
. حيث أن النساء يتحملن بوجه عام عبئ جلب الماء. القرويات اللواتي يتأثرن بشكل مباشر بتبعات ندرة المياه
وي وإنتاج مواد غذائية لألسرة، وآذا القيام بأشغال هذا باإلضافة إلى المساهمة بشكل آبير في العمل القر

  .منزلية غير مؤدى عنها
ويشكل الولوج الصعب للماء عبئا إضافيا بالنسبة للمهام االعتيادية للنساء لتلبية حاجيات العائلة حيث   

ام بأنفسهن مما ال يترك لهن الوقت الكافي لمشاغل أخرى آاالهتم ،يستغرقن وقتا أآثر للتزود بالماء الشروب
آما أن ارتفاع تسعيرة المياه يجبر . والحصول على دخل خاص بهن، وآذا المشارآة في السياسة المحلية

األسر الفقيرة على استخدام مياه ذات جودة مشبوهة مما يتسبب في الرفع من حاالت المرض والوفيات بين 
  .للنساء الحوامل واألطفال حديثي الوالدة آما ينتج عن نقص المياه عواقب وخيمة بالنسبة. النساء واألطفال

وفي هذا السياق، يندرج برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساآنة القروية منذ انطالقه سنة   
ويرتكز هذا البرنامج على منهجية ديمقراطية وشفافة ومستدامة لتدبير الماء ومبنية على المتطلبات . 1995

  .المتباينة للساآنة
ا البرنامج محورا رئيسيا في سياسة محاربة الفقر وتوسيع الولوج إلى الخدمات ويشكل هذ  

وتمثلت المنهجية المتبعة خالل بداية تنفيذ هذا البرنامج في تحديد األولويات فيما . السوسيواقتصادية األساسية
بة تزود الساآنة بالماء بين الشرآاء المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج وذلك عبر اعتماد معايير اختيار، تشمل صعو
ولقد تم تعزيز هذه . الشروب والمسافة المقطوعة، وآذا مدى حساسية الموارد المائية للجفاف والتلوث

المنهجية من خالل اعتماد مقاربة تشارآية لضمان ديمومة المشاريع المنجزة والتي تعتمد باألساس على 
  .فيذه وتسييرهإشراك الساآنة منذ مرحلة تصميم المشروع إلى حين تن

ومن جهة أخرى، تعد النظافة الجيدة، خاصة عبر تجهيزات جيدة للصرف الصحي، والماء الشروب   
عناصر أساسية للحفاظ على صحة الساآنة خاصة بالوسط القروي الذي تظل فيه هذه اإلشكالية مطروحة 

خاصة البالغات سن الرشد حيث أن الصرف الصحي يدعم الشعور بالكرامة ويمكن الفتيات القرويات . بحدة
وللتصدي لهذه اإلشكالية تم إنجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه . من مواصلة تعليمهن

  .وآذا البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي 2006العادمة منذ سنة 
مج الوطني إلعادة تأهيل المجال ومن أجل تحسين الوضعية البيئية بالمدارس القروية، تم إنجاز البرنا  

ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد المدارس  2015 – 2006البيئي بالمدارس القروية والممتد على الفترة 
ويتمحور . القروية بالماء الشروب والتطهير السائل، وآذا تعزيز التربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة

ير والتي تتلخص في إنشاء شبكات للتزود بالماء الشروب على مستوى هذا البرنامج حول مجموعة من التداب
مدرسة  17785مدرسة قروية للتعليم االبتدائي، وآذا إنشاء معدات للصرف الصحي على مستوى  14912

 .آما سيتم خلق نوادي بيئية بهذه المدارس وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المدرسين. قروية للتعليم االبتدائي
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  إعداد الميزانية واستعراض مؤشرات النجاعة. 3.2.2
  تحليل ميزانية قطاع الماء حسب مقاربة النوع االجتماعي 

، على إطار للنفقات على 2005يتوفر قطاع الماء الذي انخرط في نظام شمولية االعتمادات سنة   
، حول ست مجاالت ويتمحور هذا اإلطار الذي تم تحديده بالنظر إلى خصوصيات القطاع. المدى المتوسط

اإلدارة العامة والتوقعات واألبحاث بمجال األرصاد الجوية، وتتبع وتقييم وتطوير الموارد المائية، : وهي 
والتسيير وتخطيط وحماية الموارد المائية، وتزويد الساآنة القروية بالماء الشروب، وآذا تهيئة المياه 

  .السطحية وصيانة المنشآت المائية 
مليار درهم منها  2,87مبلغ  2011لميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الماء برسم سنة ولقد بلغت ا  

وتشكل الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع . مخصصة للتسيير% 11,4مخصصة لالستثمار و% 88,6
زانية آما تمثل مي. من الميزانية اإلجمالية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة% 64,8الماء 

من الميزانية اإلجمالية لالستثمار % 49,72و% 67,42االستثمار والتسيير لقطاع الماء على التوالي حوالي 
  .والتسيير المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ويبين تحليل توزيع ميزانية االستثمار حسب المديريات أن الحصة األهم من هذه الميزانية موجهة إلى   
، والمديرية العامة %12,7، تليها مديرية البحث والتخطيط للماء بنسبة %85ية التهيآت المائية بنسبة مدير

  %.1واإلدارة العامة بما يقارب % 1,2للموارد المائية بنسبة ال تتعدى 
  توزيع ميزانية االستثمار بقطاع الماء حسب المديريات

مديرية البحوث 
والتخطيط للمياه : 

12,70%

اإلدارة العامة للمياه: 
1,20%

مديرية تهييء 
المياه: %85,10

 اإلدارة العامة: %1

  
  2011، ملخصات حول الميزانية، وزارة االقتصاد والمالية: المصدر                                      

آما يبين تحليل توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج أن الحصة األهم من هذه الميزانية موجهة   
مليار درهم مخصصة  2,17ما يقارب (إلى البرامج المتعلقة بتعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود 

مليار درهم، وتهم هذه  1,46وهكذا، فقد بلغت الميزانية المخصصة لبناء السدود ). المائيةلمديرية التهيآت 
وتهم االستثمارات المتبقية إنجاز البرامج المتعلقة بالصيانة والحفاظ على المنشآت . السدود ثماني جهات

الحفاظ على األنهار  المائية، وآذا تهيئة مجاري المياه والحماية من الفيضانات وأيضا مشاريع أخرى تهم
  .الطبيعية والتعبئة االصطناعية للفرشة المائية

من ميزانية % 12,7ومن جهة أخرى، تخصص مديرية البحث والتخطيط للماء، والتي تتوفر على   
من ميزانيتها لبرنامج تزويد المدارس القروية ومدارس التعليم األصيل % 16استثمار قطاع الماء، أآثر من 

من ميزانيتها لبرنامج تزويد العالم % 15,5آما خصصت هذه المديرية . ماء الشروب والتطهيروالمساجد بال
من ميزانية االستثمار % 37,1وأخيرا، خصصت هذه المديرية ما يقارب . القروي بالماء الشروب والتطهير

  .الخاصة بها لوآاالت األحواض المائية
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  النوع االجتماعي تحليل مؤشرات األهداف لقطاع الماء حسب مقاربة
  لقطاع الماءتصنيف مؤشرات األهداف  •

ميزانية االستثمار بالنسبة  تتبع مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة والتي تخصقطاع الماء  أعد
ويتم إعداد وتصنيف هذه المؤشرات حسب المديريات والمهام وأبرز . لكل مديرية وبالنسبة لكل برنامج

: مثال(ة مؤشرات األهداف للوزارة المكلفة بقطاع الماء من مؤشرات الوسائل وتتشكل غالبي. محاور التدخل
عدد السدود التي تمت صيانتها، عدد السدود التي أنجزت بخصوصها دراسات طوبوغرافية، عدد الملفات 

ورت نسبة تنفيذ الدراسات ومراقبة أشغال بناء سد تاسك: مثال(ومؤشرات اإلنتاج ...) المتعلقة بنزع الملكية 
الحوز، ونسبة تقدم األشغال المتعلقة بالهندسة المدنية لبناء سد دار خروفة بجهة - تانسيفت-بجهة مراآش

تطوان، ونسبة تقدم التجهيزات الهيدروميكانيكية وااللكتروميكانيكية لبناء سد سيدي عبد اهللا بمنطقة - طنجة
ضانات، ووضعية تصفية ملفات نزع درعة، ونسبة تقدم أشغال حماية مدينة خنيفرة ضد الفي-ماسة-سوس

  ...).تافياللت- الملكية لبناء سد تمقيت بجهة مكناس
بما (وينحصر الطابع الجهوي لمؤشرات األهداف بالوزارة المكلفة بالماء في محاور بناء سدود جديدة   

روميكانيكية وآذا في ذلك الدراسات واألشغال المتعلقة بالهندسة المدنية والتجهيزات الهيدروميكانيكية وااللكت
المؤشر المستعمل هونسبة تقدم أشغال حماية (وتهيئ مجاري المياه والحماية من الفيضانات ) نزع الملكية

وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشرات التأثير التي تمكن من قياس تأثير ). المراآز والمدن من الفيضانات
  .اصة بالوزارة المكلفة بالماءاإلجراءات المتخذة، ال توجد في قائمة مؤشرات األهداف الخ

آما أن مؤشرات األهداف المتعلقة بقطاع البيئة، خاصة منها تلك المتعلقة بتحسين المجال البيئي   
بالمدارس القروية، لم يتم إدراجها في قائمة مؤشرات األهداف الخاصة بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، 

تحقيقها  بمجال تطوير البيئة، وآذا تتبع اإلنجازات والتوقعات بنفس  مما ال يسمح بقياس اإلنجازات التي تم
  .المجال

  لقطاع الماءأوجه إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مِؤشرات النجاعة  •
وفيما يتعلق بمدى إدماج النوع االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى آون غالبية المؤشرات المنجزة من   

ومن بين مؤشرات األثر التي يمكن . اء ال تشمل بعد النوع االجتماعيطرف الوزارة المكلفة بقطاع الم
نسبة تزويد الساآنة القروية بالماء الشروب، توزيع المستفيدين من الماء الشروب حسب "جندرتها، نذآر 

، مما سيساعد على )فردي أوعبر الحنفيات العمومية(الجهة واإلقليم والجماعة، وآذا حسب طبيعة الربط 
ومن بين المؤشرات التي يمكن ". الفوارق الجهوية والمحلية على مستوى الولوج للماء الصالح للشرب تحديد 

نسبة تحول " و" نسبة تحول الساآنة القروية من االحنفيات العمومية إلى الربط الفردي : " جندرتها آذلك 
  ".الساآنة الحضرية والشبه حضرية من الربط الجماعي إلى الربط الفردي 

تجدر اإلشارة آذلك إلى وجود مؤشرات يمكن أن تكون لها عالقة بمؤشرات األثر ومؤشرات و  
نسبة تقدم أشغال الحفر واآلبار من أجل التزود بالماء : " ونذآر على سبيل المثال المؤشر اآلتي . النتائج

نسبة : " تيجة والذي يمكن ربطه بمؤشر الن" الصالح للشرب بغرض تلبية حاجيات قطاعي الصناعة والري 
" تعبئة الموارد المائية الجوفية لتزويد قطاعات الماء الصالح للشرب والصناعة والفالحة باألقاليم الجنوبية 

آما يجب . مما سيمكن من قياس حدة الضغط على الموارد الجوفية بهذه المنطقة التي تعاني من ندرة المياه
البرامج نذآر منها، البرنامج المتعلق بالتطهير السائل ربط مؤشرات تراعي النوع االجتماعي بمجموعة من 

عدد الفتيات والفتيان اللذين شهدت حالتهم : " ومعالجة المياه العادمة والذي يجب ربطه بالمؤشر التالي 
  ".الصحية تحسنا بفضل إنجاز هذا البرنامج 

يجب أن يكون جهويا " ة نسبة مساهمة الدولة في موارد األحواض المائي: " آما أن مؤشر اإلنتاج   
آما يجب تصنيف مؤشر . حتى يتأتى تقييم ومقارنة مساهمات الدولة على مستوى آل وآالة لألحواض المائية

حسب الجنس والفئة السوسيومهنية " تكوين الموارد البشرية في التقنيات المتعلقة بميدان الماء : " الوسيلة 
  .ية لكل فئة من المستفيدين ولكال الجنسينوذلك من أجل تقييم مدى تحسن المعرفة التقن
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  تصنيف بعض مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار لقطاع الماء

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  األهداف المرتبطة أوالمهام  القطاعالمؤشرات المقترحة من طرف 
نسبة تقدم أشغال الحفر واآلبار للتزود بالماء 

د حاجيات قطاعي الصناعة الصالح للشرب وس
  والري باألقاليم الجنوبية

ربط هذا المؤشر بمؤشر آخر للنتيجة   مؤشر إنتاج  توسيع وتهيئة المجال المائي
والذي سيمكن من قياس نسبة تعبئة 

الموارد الجوفية من أجل تلبية 
حاجيات قطاعات الماء الشروب 
والصناعة والفالحة، مما سيسمح 

ارد الجوفية بتقييم الضغط على المو
  بهذه المنطقة التي تشكومن ندرة المياه

نسبة مساهمة الدولة في موارد وآاالت 
  األحواض المائية

مساهمة لفائدة وآاالت األحواض 
  المائية

إضفاء الطابع الجهوي على هذا   مؤشر إنتاج
المؤشر من أجل تقييم مساهمة الدولة 

  على مستوى آل وآالة
التقنيات المتعلقة تكوين الموارد البشرية في 

  - المستفيدون  –بميدان الماء 
تقسيم المستفيدين حسب الجنس والفئة   مؤشر وسيلة  التكوين

إطار عالي أومتوسط (السوسيومهنية 
  ...)أومستخدم تقني 

وفيما يخص أهداف ومؤشرات األجندة الحكومية للمساواة المتعلقة بقطاع الماء، يالحظ عدم وجود   
ومن بين المؤشرات التي ينبغي إدراجها في األجندة . مؤشرات األهداف لقطاع الماءأي مؤشر في قائمة 

نسبة المدارس القروية " ، و"عدد الفتيات القرويات اللواتي يقمن بجلب الماء : " الحكومية للمساواة نذآر 
نسبة " ، و"سائل عدد المدارس القروية المجهزة بنظام مالئم للتطهير ال" ، و"المتوفرة على الماء الشروب 

 ".الساآنة القروية حسب الجنس التي تلج بصفة مستدامة إلى الماء الشروب والصرف الصحي 
آما ينبغي إدراج مؤشرات بينقطاعية على مستوى األجندة الحكومية للمساواة والتي تتعلق على وجه   

دة بالماء الشروب والصرف معدل تحسن تعليم الفتيات داخل المدارس القروية المزو: " الخصوص بما يلي 
نسبة األسر القروية التي تم تحسين حالتهن الصحية بعد تزويدهن بشكل مستدام بخدمات الماء " ، و"الصحي 

  ".الشروب والصرف الصحي 

  تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.2
ن أهم مؤشرات النتيجة بقطاع يعد المؤشر المتعلق بنسبة ولوج الساآنة القروية للماء الشروب، من بي  
وقد شهد هذا المؤشر تطورا ملحوظا خالل  السنوات األخيرة حيث تم الرفع من نسبة االستفادة من . الماء

وقدرت . 2010عند نهاية سنة % 91ثم  2009عند متم سنة % 89إلى  1994سنة % 14الماء الشروب من 
وهكذا فإن تطور هذا المؤشر يتمثل . مليون نسمة 12,25نسبة الساآنة المستفيدة من الماء الشروب بحوالي 

 :آالتالي 
  تطور معدل الولوج للماء الشروب بالوسط القروي

  
  توقعات* قطاع الماء : المصدر                                

ويجب أيضا االحتفاظ بمجموعة من مؤشرات األثر على مستوى قائمة مؤشرات النجاعة الخاصة   
اء وذلك حتى يتسنى تحسين نظام المعلومات الوطني ليمكن  بذلك من ترجمة نتائج المجهودات بقطاع الم

نسبة تزويد : " المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال الماء، ونذآر منها على الخصوص المؤشر 
 .والذي يعتبر مؤشر أثر وطني ذا أهمية آبيرة" األسر القروية بالماء الشروب 
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ى ذلك، يجب إدراج مجموعة من المؤشرات الجديدة في هذه القائمة، ونخص بالذآر إضافة إل 
المياه المعبأة سنويا لكل فرد بالمتر : " المؤشر الوطني الذي ينبئ عن موارد الماء المتوفرة سنويا لكل فرد 

عرض لنقص والذي يجب إعطاؤه آذلك طابعا جهويا حتى يتأتى معرفة المناطق التي يمكن أن تت" المكعب 
  .في المياه خالل السنوات القادمة

  أهداف األلفية للتنمية
من بين األولويات العمومية بخصوص الحد من العجز االجتماعي، نخص بالذآر تعميم الولوج للماء   

 1995وقد آان الهدف المتوخى سنة . ولهذا الغرض تم وضع عدد من األهداف. الشروب وللصرف الصحي
وقد تمت . 2010بالنسبة لساآنة العالم القروي بحلول سنة % 80الماء الشروب بنسبة تعميم التزويد ب هو

وبخصوص التطهير . 2010عند متم سنة % 91مراجعة هذا الهدف نحواالرتفاع بتحديد نسبة التزويد في 
ر إلى بلوغ معدل إجمالي للربط بشبكة التطهي) 2030-2009(السائل، تهدف اإلستراتيجية الوطنية للماء 

 2015على مدى % 60وآذا التقليص من التلوث بنسبة  2030في أفق % 90و 2020في أفق % 80بنسبة 
وفيما يخص تدبير النفايات المنزلية والمشابهة، فقد تم تحديد . 2030في أفق % 90و 2020في أفق % 80و

شاء مطارح إنآما سيشمل . 2030في أفق % 100و 2020في أفق % 90معدل جمع هذه النفايات  في نسبة 
هذه النفايات، تم تحديد "فرز وتدوير وتثمين " ومن أجل تطوير %). 100(الحضرية  للنفايات جميع المراآز

ولقد تم أيضا تحديد أهداف  تتعلق بمعالجة . 2015على مستوى تدويرهذه النفايات في أفق % 20بلوغ نسبة 
 .2030ن المياه العادمة المجمعة في أفق م% 100المياه العادمة، حيث ستتم معالجة وإعادة استعمال 

ولقد تم تحقيق أهداف تجاوزت التزامات المغرب في إطار أهداف األلفية للتنمية بخصوص التزويد   
ت التي تسعى إلى 7  28والغاية) ضمان بيئة مستدامة(بالماء الشروب على مستوى هدف األلفية للتنمية السابع 

وفرة على خدمات الماء الشروب وخدمات الصرف الصحي بالنصف في التخفيض من نسبة الساآنة غير المت
سنة % 14مقابل  2010سنة % 91وهكذا بلغ معدل الولوج للماء الشروب بالوسط القروي . 2015أفق 

وتجدر اإلشارة إلى أن الهدف المتعلق بولوج آافة الساآنة  القروية للماء الشروب سوف يتم تحقيقه . 1994
 .ف مجال التطهير الذي الزال يعرف تأخرا ملحوظابخال 2015قبل سنة 

  قطاع الطاقة. 3
وعيا منها بأن المرأة هي األآثر تضررا بسبب غياب وسائل الطاقة الحديثة التي تعرقل مزاولتها 
لألنشطة، وضعت وزارة الطاقة والمعادن مجموعة من البرامج تهدف بالخصوص ضمان توفير منصف 

  . ساآنةللخدمات الطاقية لجميع ال

  المرجعيجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار.  1.3
جذاذة  تقديمية. 1.1.3  

يشرف قطاع الطاقة، تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على تدبير وتنمية القطاع  
عميم االستفادة وإعداد وتتبع االستراتيجية الطاقية واتخاد االجراءات الالزمة لضمان التزود بالمواد الطاقية وت
  .من الطاقة للساآنة القروية والحضرية وضمان حسن تسيير قطاعات الكهرباء والغاز والبترول

وعلى الصعيد التنظيمي، تتكون وزارة الطاقة والمعادن من الديوان ومن إدارة مرآزية ومن 
ابة العامة والمفتشية العامة فعلى الصعيد المرآزي، تتكون اإلدارة المرآزية من الكت .مديريات جهوية وإقليمية

ومديرية المعادن ومديرية المحروقات ومديرية الكهرباء والطاقات المتجددة ومديرية المراقبة والبرمجة 
ومديرية الوقاية من المخاطر ومديرية الموارد البشرية والشؤون العامة وقسم الدراسات االقتصادية والقانونية 

موظف  3823  29ويشتغل بوزارة الطاقة والمعادن في المجموع. صالوقسم التعاون والتكوين وقسم االت
  .منهم نساء 23,8%

                                                 
  ..نسبة الساآنة المستعملة لبنيات مالئمة للتطهير %7,9نسبة الساآنة المستعملة لمنبع للماء الشروب و: %7,8: تتبع المرتبطة بهذا الهدف آاآلتي التندرج مؤشرات  28

  .2010حسب  النشرة اإلحصائية السنوية   29
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مديرية جهوية مكلفة  16وفي ما يخص المصالح الخارجية، تتوفر وزارة الطاقة والمعادن على 
غير أنه، ال تتوفر وزارة الطاقة . مديريات إقليمية 9بتطبيق االستراتيجية في مجاالت الطاقة والمعادن و

  .المعادن في تنظيمها االداري على وحدة تنسيق النوع االجتماعيو
لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار. 2.1.3  

وعلى الرغم من ذلك . تعد الطاقة عامال أساسيا لتحقيق التنمية البشرية وضروريا لكل جوانب الحياة
والوطنية  والمعاهدات الدولية في االتفاقيات ومباشرة فإن  الحق في الطاقة ال يشكل في الغالب مادة محددة

 بشكل غير مباشر تشير والمواثيق هذه االتفاقيات الواردة في ومع ذلك، فإن األحكام. اإلنسان المتعلقة بحقوق
  .هذه االتفاقيات األهداف التي تحددها في تحقيق للمساهمة الولوج إلى الطاقة إلى ضرورة

بحق  11صادية واالجتماعية والثقافية، تقر المادة ففي ما يخص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقت
آل شخص في مستوى معيشي آاف له وألسرته وتنص على تحسين ظروف العيش من خالل توفير الطاقة 

الحق في " 12والمادة " حماية الطفل"  10وفي نفس الميثاق، يرتبط تحقيق المادة . لكل فئات المجتمع
  .بالولوج إلى وسائل الطاقة العصرية" لتعليمالحق في ا" 14-13والمادتين " الصحة

اإلنسان آالحق في التعليم دون  لحقوق وآذلك فان الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي
وحق حماية الطفل تتطلب ) 25المادة (والحق في الصحة من خالل مستوى معيشي آاف ) 26المادة (تمييز 

خصوصا في الوسط القروي سيمكن من جهة، الفتاة من التخلص  حيث ان توفير الطاقة. الولوج إلى الطاقة
من عبء جمع الحطب ويساهم في حمايتها ويمكنها من متابعة دراستها وسيمكن، من جهة اخرى، من تحسين 
صحة الساآنة  من خالل تحسين ظروف العمل في المراآز الصحية ومن خالل التخلص من تلوث الهواء 

  .بعاث غاز أحادي اآسيد الكربون الصادر عن استعمال مصادر الطاقة التقليديةداخل البيوت الناتج عن ان
آما سيمكن الولوج إلى مختلف أشكال الطاقة الحديثة من المساهمة في إنجاز األهداف المحددة من 
: طرف اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد النساء خصوصا تلك الواردة في الفصل الذي ينص على

تأخذ الدول األطراف بعين االعتبار المشاآل الخاصة التي تواجه النساء القرويات والدور المهم الذي  أن" 
. تلعبه هؤالء النسوة في تلبية االحتياجات المادية ألسرهن، خصوصا عبر عملهن في القطاعات غير المالية

". ذه االتفاقية الخاصة بالمناطق القرويةوتلتزم الدول األطراف باتخاذ آافة التدابير الالزمة لتنفيذ مقتضيات ه
ويؤآد هذا الفصل على أن المرأة يجب أن تستفيد من ظروف عيش مالئمة خصوصا من حيث التزود 

  .بالكهرباء
باإلضافة إلى ذلك، ستمكن سياسة تعميم الطاقة الحديثة في جميع أنحاء البالد من بلوغ معظم أهداف 

ين اإلنتاج الفالحي في الوسط القروي، عن طريق توفير وقت أآبر للنساء األلفية للتنمية مما يساهم في تحس
، وتخفيف األشغال )1هدف األلفية للتنمية (والفتيات اللواتي تتكفلن بجمع الحطب وتحديث وسائل اإلنتاج 

لتغذية معالجة وضخ المياه والحفظ الجيد ل(، وتعميم الكهرباء )3هدف األلفية للتنمية (المنزلية وربح الوقت 
ومن خالل ) 6و 5و 4أهداف األلفية للتنمية (وتحسين ظروف العمل في المراآز الصحية ...) بالتبريد

 ).7هدف األلفية للتنمية (اإلستعمال الجيد للموارد األحفورية وموارد الطاقة المتجددة 
بين الجنسين تهدف وعلى الصعيد الوطني فإن السياسة الطاقية الجديدة لإلستراتيجية الوطنية للمساواة 

إلى ولوج متساوي للبنيات التحتية األساسية وذلك بتطبيق النوع االجتماعي في سياسات التنمية وإعادة توجيه 
  .برامج إنجاز البنيات التحتية األساسية لتشمل بطريقة أفضل حاجيات  مصالح الجنسين

من خالل المجال الرابع المرتبط  الحكومية للمساواة آما أن وزارة الطاقة والمعادن معنية باألجندة
 11بالولوج المتساوي والمنصف إلى البنيات التحتية للفتيات والفتيان والنساء والرجال وذلك بتطبيق الهدف 

  .المتعلق بتطوير الطاقات وخاصة المتجددة لتخفيف عبء التزود بالطاقة على النساء
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  االعتبار بعد النوع االجتماعي الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين. 2.3
وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.3  

من أجل مواآبة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد واالستجابة للطلب الوطني المتزايد خالل 
في  ، أطلقت وزارة الطاقة)سنويا% 8(والكهرباء ) %سنويا 5,4(العشر سنوات االخيرة على الطاقة األولية 

تأمين التموين بالطاقة بأسعار تنافسية، : سياسة طاقية جديدة تعتمد على خمس محاور آبرى وهي  2009
تقليص التبعية في الميدان الطاقي من خالل تعبئة الموارد الوطنية عبر تكثيف التنقيب عن البترول وتثمين 

في مختلف القطاعات والحفاظ على الشيست الحمري، وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية 
ولهذا الغرض، تم سن العديد من التدابير والمشاريع في مختلف فروع قطاع الطاقة وهي مخطط الطاقة . البيئة

الشمسية والمشروع المندمج للطاقة الريحية ومشاريع تطوير البنيات التحتية وتعزيز خط الربط الكهربائي 
 1.084منذ انطالق اإلستراتيجية، تم تحقيق قدرة إنتاجية تكميلية تبلغ ف. الوطني وتعزيز االندماج الجهوي

ميكاواط  1.756ميكاواط، باالضافة الى مشاريع اخرى في طور االنجاز والتي سترفع القدرة اإلنتاجية إلى 
  . 2012في 

عة من جهة أخرى، وفي إطار تحسين الفعالية الطاقية، تمت برمجة العديد من التدابيرتهم النجا 
الطاقية وذلك في مختلف القطاعات آإدماج معايير التوجيه والعزل وترآيب سخانات الماء الشمسية في 
البنايات الجديدة وتجديد حظيرة السيارات في قطاع النقل وتعميم اإلفتحاصات الطاقية في قطاع الصناعة 

  . 1+نيتشغري وتشجيع استعمال المصابيح ذات االستهالك المنخفض وآذا اعتماد توقيت
مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة. 2.2.3  

تبقى النساء األآثر تضررا بسبب غياب خدمات الطاقة الرئيسية النجاز أنشطتهن، حيث ال تستطيع و
النساء، في غياب الطاقة والخدمات المناسبة، من التخلص من عبء األشغال اليومية دون وجود إمكانية 

آما يحول ضيق الوقت بسبب هذه األنشطة الثقيلة وبدون أجر دون تلبية . 30شطة إنتاجية أخرىإنجاز أن
  .االحتياجات اإلستراتيجية لألسرة األآثر أهمية

صحيح أن الحاجة إلى الطاقة تمس جل الساآنة القروية غير أن النساء والفتيات هن األآثر تضررا 
يز األجهزة التقليدية للطاقة القروية باستخدامها للخشب أوبقايا وتتم. من انعدام الخدمات الطاقية الضرورية

  .النباتات للتسخين والطهي وعلى القوة البشرية أوالحيوانية بالنسبة للطاقة المحرآة
وتترك هذه . غير أنه في القرى، يعتمد على القوة البدنية للنساء  والفتيات إلنجاز األشغال اليومية

ويقلص غياب هذه الفرص من إمكانيات توفير الدخل . للدخل المدرةوالطاقة لألنشطة األشغال قليال من الوقت 
  .واالستثمار في الخدمات الطاقية 

ولغياب الطاقة المنزلية . وتؤثر هذه الوضعية آثيرا على الرفاهية والتنمية السوسيواقتصادية للمرأة
عدم تمدرس الفتيات في المجال القروي الحديثة في حياة المرأة وقع سلبي بحيث يساهم جمع الحطب في 

الطرز (للدخل لدى المرأة  المدرةويمنع ثقل أشغال التزود بالمحروقات واألعباء المنزلية من تطوير األنشطة 
آما تعاني . ويضعف من حالتهن الصحية ومن جودة حياتهن خصوصا أثناء فترة الحمل...) وصناعة األفرشة

  .ناجمة عن تهوية سيئة مع استعمال أفران بدائية بشكل يوميالمرأة والفتاة من مشاآل صحية 
ولمواجهة هذه العوائق، وضعت المصالح المكلفة بقطاع الطاقة رؤية جديدة ترمي إلى تحسين 

وتم اعتماد . استعمال الفحم والخشب القابل لالشتعال وآذا تحسين استعمال البقايا الغابوية والفالحية والحيوانية
" خشب طاقة"خالل عدة برامج خصوصا البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي وبرنامج  هذه الرؤية من

وعلى الرغم من هذا تبقى هذه المجهودات غير آافية لتحقيق مساواة النوع ". بيت الطاقة"ثم برنامج 
  .ن الجنسينمما يحتم على وزارة الطاقة بدل المزيد من المجهودات لتحقيق المساوة بي. واستقاللية النساء

                                                 
    ENDA T. M , Sécou SARR ,2004 .، نموذجا السنغال :الغربية إلفريقيا القروي الوسط في المنتجة األنشطة تنمية في المتجددة الطاقات دور   30
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  البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 
 1996بهدف تأمين االستفادة من الكهرباء في العالم القروي، وضعت السلطات العمومية مند 

وقد تمت . البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي والذي يسعى إلى ربط العالم القروي بالشبكة الكهربائية
ذجي من نوعه مع متطلبات السياق الوطني من خالل عدة عناصر وهي مخطط مالئمة هذا المشروع النمو

ونظام تمويل  %30مؤسسي يلبي احتياجات البلد وأداء هندسي ممتاز مكن من تخفيض آلفة الكهربة بنسبة 
  .تشارآي وإجراءات شفافة الختيار القرى المستفيدة مع استعمال الكهربة الالمرآزية في القرى النائية

  "خشب طاقة" برنامج
الوآالة الوطنية لتنمية لمرآز تنمية الطاقات المتجددة الذي أصبح " خشب طاقة"يهدف مشروع 

ويهم هذا البرنامج العالم القروي الذي . حاليا، إلى الحد من تدهور البيئة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
. في الحمامات واألفران العمومية يشكل فيه الحطب المصدر الرئيسي للطاقة وآذلك المجال الحضري

وهكذا يسعى المشروع . ويرتكز المشروع على تشجيع التقنيات والوسائل التي تهدف إلى فعالية طاقية أفضل
  .في العالم القروي إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة آالطاقة الشمسية وغاز البوتان

  "بيت الطاقة"برنامج 
ة في إطار سياسة تعميم االستفادة من الطاقة في القرى ويسعى إلى عقلنة يندرج مشروع بيت الطاق

استعمال الخشب الطاقي وتحسين تجارة الغاز ويتعلق األمر بمقاوالت صغيرة أنشئت بجانب الدواوير التي 
ويضمن البرنامج آذلك فرصا للشغل ...) بيع البطاريات وقنينات الغاز (تؤمن الخدمات الطاقية عن قرب 

  . لنسبة للشباب القروي، آما يساهم في خلق مراآز لألنشطة المتنوعةبا
إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.3  

مليون درهم  670ما يناهز  2011بلغت الميزانية العامة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في 
 382الموظفين بينما بلغت ميزانية االستثمار لنفقات  %41,2مليون درهم منها  287وبلغت ميزانية التسيير 

  . مليون درهم
مليار درهم، فقد تم تمويله  20أما بخصوص البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، الذي آلف 

ونسبة  %25ونسبة المستفيدين  %55حيث بلغت نسبة مشارآة المكتب الوطني للكهرباء . بشكل مشترك
لي ال يكلف نظام تمويل الكهربة القروية للمستفيد سوى حصة صغيرة  من وبالتا %20الجماعات المحلية 

  .دعما للفاتورة الكهربائية في العالم القروي من أجل تسريع تزويده بالكهرباء تكاليف اإلنشاء تشكل
درهم لكل أسرة مستفيدة يتم  2085وبالنسبة للكهربة عبر الشبكة، تساهم السلطات المحلية بمبلغ 

 2500وتساهم األسر المستفيدة بمبلغ . درهم في السنة خالل خمس سنوات  500ة واحدة أوبمعدل تأديته دفع
ويؤدي المكتب الوطني للكهربة . درهم في الشهر خالل سبع سنوات 40درهم يؤدي عند االنخراط أوبمعدل 

بلغا إجماليا يقارب م" خشب طاقة"وآلف البرنامج . من المبلغ اإلجمالي لالستثمار% 55البقية، أي ما يعادل
  .31من طرف الشرآاء% 50من طرف المستفيدين وبنسبة  %50مليون درهم مدعمة بنسبة  40

وقد أظهر تحليل مؤشرات األهداف لوزارة الطاقة أنها ال تتوفر على مؤشرات األهداف بالنسبة 
شرات هي مؤشرات وأغلب هذه المؤ. 9لنفقات التسيير ولكن فقط مؤشرات نفقات االستثمار ويبلغ عددها 

وترآز مختلف . وال يدل أي مؤشر على النتائج وال تولي هذه المؤشرات اهتماما للنوع االجتماعي. وسيلة
..) بناء مقرات جهوية والربط بشبكة االنترنيت والدراسات المنجزة(المؤشرات إما على تسيير المصلحة 

ية في مجال مخازن احتياط المنتجات النفطية السياسة المستقبل(أوعلى السياسة الطاقية على أآبر مستوى 
أوعلى الفعالية الطاقية بإدماج مؤشرات ...) ووضع إطار تشريعي وتنظيمي لتحديث وتحرير قطاع الكهرباء

  ....).خلق إطار تشريعي وتنظيمي متعلق بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقية (في تطوير الطاقات المتجددة 

                                                 
.وزارة الطاقة ومرآز تنمية الطاقات المتجددة والصندوق الفرنسي العالمي للبيئة والوآالة الفرنسية للتنمية  31 
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أن يأخذ مؤشر دراسة االستهالك الطاقي، الذي أعدته إدارة الرصد غير أنه من المستحسن 
بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي ألن الحاجيات من الطاقة والموارد الطاقية تختلف حسب   والبرمجة،

باإلضافة إلى أن تأثير استهالك الطاقة يختلف بين األطفال والنساء . الجهات واألسر والنشاط المزاول
 .جالوالر

  )ميزانية االستثمار( تصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية الطاقة والمعادن 
  مالحظات  نوع المؤشر  الهدف المرتبط به أوالمهمة  المؤشر

السياسة المستقبلية بخصوص سالمة : دراسات وبحث ميداني عام 
  مخزون المواد البترولية

    مؤشر إمكانيات  دراسة حول ضمان التزويد

عدد المراقبات المنجزة في جميع : ات وبحث ميداني عام دراس
  مستودعات تخزين الهيدروآاربورات في المملكة

دراسة حول إمكانية تخزين المواد 
  البترولية

    مؤشر إنتاج

  تصنيف حسب الجنس  مؤشر إنتاج  انجاز دراسة حول االستهالك الطاقي  دراسة حول االستهالك الطاقي 
    مؤشر إمكانيات  صياغة إطار قانوني  وني لتحديث وتحرير قطاع الكهرباءوضع إطار تشريعي وقان

    مؤشر  إنتاج  تنمية سوق الكهرباء  زيادة عتبة اإلنتاج المحلي للكهرباء
    مؤشر  إمكانيات    مساهمة في المجلس العالمي للطاقة 

المساهمة في مشروع تنمية الموارد البشرية ودعم التكنولوجيا 
  آالة الدولية للطاقة الدريةالنووية مع الو

    مؤشر  إمكانيات  تنمية الطاقة النووية 

وضع إطار تشريعي وقانوني بخصوص الطاقات المتجددة والفعالية 
  الطاقية 

    مؤشر  إنتاج  

    مؤشر وسيلة    إعادة بناء مرآز تنمية الطاقات المتجددة

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.3
لم القروي من خالل انطالق البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي سمح تسريع مسلسل آهربة العا

باإلضافة إلى مشاريع أخرى لتعميم االستفادة من الطاقة من تحسين الوضع السوسيواقتصادي للنساء في 
 .رة للدخل وآذا التحسين النوعي لظروف عيش األسردالمناطق المستهدفة وتعزيز الفرص الم

مما مكن  ،منزل 39.848قرية باستفادة  1.143آهربة ما يزيد عن  2010خالل سنة وهكذا، تمت 
من خالل الكهربة  3.663من خالل اللجوء إلى الكهربة بالربط مع الشبكة و 33.150من آهربة مجموع 

 2010في أواخر  %96,8مما ساهم في بلوغ نسبة ولوج الساآنة القروية للكهرباء بنسبة  ،بالطاقة الشمسية
. قرية 33.960الشبكة مع بلغ عدد القرى التي تم ربطها ، 2011وفي نهاية نونبر  .2007في  %93مقابل  

بلغ معدل الكهربة القروية  وبذلك،. قرية 3.663آما بقي عدد القرى المربوطة بالطاقة الشمسية مستقرا في 
  .%97,4، ما يقارب 2011في نهاية نونبر 
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  قطاع الطاقة: المصدر                         

مقاولة صغيرة في جميع أنحاء البالد في أواخر  1000تم إنشاء "  بيت الطاقة"وفيما يخص برنامج 
2010.  
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من تقليص الضغط على الغابة والحد من تصحر الغابات الذي يقدر " خشب طاقة"وسيمكن برنامج 
ومكن هذا . ة والفتاة القروية من متاعب جمع الحطبهكتار في السنة ومن تحرير المرأ  30.000بنحو

 البرنامج الذي يهدف أيضا إلى تحسين النجاعة الطاقية في الحمامات وأفران الطبخ المشترآة في المناطق
 .تقنيا مؤهال في هذا المجال 40مولد بخار وتكوين  142الحضرية من تطوير 

  ى والتعمير وسياسة المدينةوزارة السكن. 4
ويبقى ضمان هذا الحق . حق في السكن مسألة إستراتيجية لكونه مرتبط بتلبية الحاجيات األساسيةإن ال  

غير أن الفوارق االجتماعية . بالنسبة للجميع صعبا في مجتمع يطبعه تزايد الفوارق بين الطبقات وتفشي الفقر
ساآنة لعشوائي آثار متفاوتة على الإن للسكن ا. ال تشكك في المساواة في الحق والمساواة في الولوج لهذا الحق

تبقى الفتاة والمرأة األآثر معاناة من النتائج الوخيمة للوضعية و .وذلك حسب النوع االجتماعي
  . للسكن المهترئة

  لحقوق اإلنسان المرجعيجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار.  1.4
جذاذة  تقديمية.  1.1.4  

إرساء السياسة الحكومية في مجال وفي إعداد  اسة المدينةوسيتتلخص مهام وزارة السكنى والتعمير   
: بخصوص اإلدارة المكلفة بالسكن فتتمحور المهام المسندة إليها في  أما. السكن والتعمير وإعداد التراب

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن وتطوير األدوات واإلستراتيجيات لفائدة السكن االجتماعي وتحسين   )1
إنعاش وتنشيط ) 3; إرساء إستراتيجية لضبط السوق العقارية بمعية اإلدارات المعنية) 2; كنظروف الس

قطاع اإلنعاش العقاري العام والخاص بتبني مجموعة من التدابير التحفيزية ذات الطابع اإلداري والضريبي 
تطلبات السالمة في أوراش تطوير مقاربة الجودة في مجال العقار وتشجيع األخذ بعين االعتبار م) 4 ؛والمالي
مواآبة الفاعلين والعمل على تدعيم إطارات الشراآة والتآزر والتشاور بين الوزارات بخصوص ) 5و; البناء

  .السكن والتعمير وإعداد التراب
وسياسة المدينةوضعية المرأة في وزارة السكنى والتعمير   

من العدد  %34مرأة أي ما يعادل ا 642شخص منهم  1.890يبلغ عدد الموظفين بهذه الوزارة    
ومن حيث الولوج لمناصب المسؤولية،  .%59ويصل معدل التأطير الذي يهيمن عليه الرجال، إلى . اإلجمالي
  %.29المسؤوالت إلى نسبة  تصل
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موظفو وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة حسب الدرجة والجنس

رجال نساء

  
  وسياسة المدينةوزارة السكنى والتعمير : المصدر                                            



83 
 

  لحقوق اإلنسان المرجعيراإلطا. 2.1.4
 100إن هذا الحق معترف به على المستوى الدولي وفي أآثر من . يعتبر الحق في السكن حقا عالميا  

وعليه، وبمقتضى . حق مكرس في مجموعة من اآلليات الدوليةوآما أن الحق في السكن ه. دستور عبر العالم
لكل " ، فإن1949ليه من طرف المغرب سنة والمصادق ع 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

شخص الحق في مستوى عيش مقبول لتأمين صحته وحياة آريمة له وألسرته وخصوصا ما يتعلق بالتغذية 
  ..."والسكن والعالج لباسوال

والتي دخلت حيز  1956وآما تلزم المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العرقي لسنة   
لمنع اإلقصاء العرقي بجميع أشكاله  "، جميع الدول في البند الخامس 1971يناير  17ب يومه التنفيذ في المغر

أصل وطني واللون أوالقضاء عليه وضمان حق آل فرد في المساواة أمام القانون بدون تمييز في العرق أو
  " الحق في السكن: ......إثني وخصوصا فيما يخص التمتع بأحد الحقوق اآلتيةوأ

جميع " االجتماعية والثقافية بالخصوص أن والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية، يقضى و  
الدول الموقعين على هذا الميثاق تقر بحق آل شخص في مستوى عيش مقبول له وألسرته ومن ضمنها 

ع التدابير وتقوم الدول الموقعة بجمي. الطعام واللباس وسكن مقبول وآذا حقه في تحسين مستمر لظروف حياته
بالتالي تعترف باألهمية األساسية للتعاون الدولي المتوافق عليه بكل والمناسبة لضمان تأمين هذا الحق، 

  .حرية
الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادق عليها من طرف  االتفاقيةتعزز أيضا و  

وط عيش مقبولة وخصوصا تلك المتعلقة ، حق النساء في االستفادة من شر1993ويوني 14المغرب يوم 
جميع الدول باتخاذ التدابير المالئمة لكي تستفيد النساء في  14من المادة " ح"بالسكن، بالفعل تلزم الفقرة 

.... المناطق القروية من شروط حياة مالئمة خصوصا السكن والصرف الصحي والتزود بالماء والكهرباء
في األشكال وللنساء الحق في القروض البنكية والقروض العقارية  13من المادة " ب"وآما تضمن الفقرة 
  .األخرى للقروض

أخرى تستعمل بنود السكن ومن بينها نذآر االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع  اتفاقياتآما توجد   
  .العمال المهاجرين وعائالتهم واالتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل

من الهدف  24 المرمىبقى يرب من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية، وفيما يتعلق بالتزامات المغ  
السابع، والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال السكن الذي ال يستجيب لمواصفات السالمة وذلك في أفق 

  .، من بين أبرز الغايات المهمة لقطاع السكن2020
تور المغربي الجديد يدعمان أسس وآذا الدس 2004وعلى الصعيد الوطني فإن مدونة األسرة لسنة   

  .المساواة بين الرجل والمرأة ويؤمنان للنساء الحق في التملك وفي خلق المقاوالت
ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن وزارة السكنى ساهمت في إعداد مشروع عمل األجندة   

ارض واضح مع ما جاءت به لمساواة والتي انتقدت االعتبار التلقائي للزوج آرب لألسرة بتعالحكومية ل
مقاربة النوع ومن هنا وجب اعتبار . مدونة األسرة والتي تقضي بالمسؤولية المشترآة بين الزوجين

  .في برامج السكن لضمان ولوج منصف إلى الملكية بين الرجال والنساء االجتماعي
اة بين الجنسين وساهمت وزارة السكنى أيضا في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساو  

إلى األخذ بعين االعتبار بشكل تلقائي احتياجات ومتطلبات آال الجنسين في إعداد البرامج ووالتي تدع
  .ومشاريع التهيئة في الوسط الحضري وفي الضواحي
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.4
الستراتيجيات القطاعيةوضع السياسات وا. 1.2.4  

يشكل القضاء على الخصاص السكنى المتراآم وآذا تلبية الطلب السكني اإلضافي والمقدر سنويا في   
للحد من تفاقم ظاهرة السكن  2003وحدة أهم األهداف الرئيسية لإلصالح الذي شرع فيه منذ سنة  125.00
الرفع من إمكانية  )1 :حول المحاور اآلتية لهذا اإلصالحوتتمحور التوجهات اإلستراتيجية . العشوائي

مالئمة العرض السكني للطلب السكني آما وآيفا وذلك ) 2للمدن وخلق أقطاب حضرية جديدة؛ االستيعاب 
إرساء مقاربة جديدة ) 3و؛ ماعية وآذا تنويع المنتوج السكنيعبر مضاعفة اإلنتاج السنوي للوحدات االجت

جل تطبيق هذه الرؤية اإلستراتيجية على أرض الواقع فقد تم الشروع في ومن أ. لمحاربة السكن العشوائي
  :مجموعة من البرامج ويتعلق األمر بما يلي

حي  1000أسرة قاطنة في ما يقارب  348.000مدينة و 85يهم هذا البرنامج : برنامج مدن بدون صفيح
درهم يشمل منحة من طرف الدولة  مليار 25وسيتطلب إنجاز هذا البرنامج استثمارا يقدر بقيمة . صفيحي

  .مليار درهم 10تناهز 
لقد تم إعطاء االنطالقة من طرف العمران لبرنامج أولي يهم بناء : درهم 140.000السكن ذوالقيمة  برنامج

  . وحدة 22.000وذلك عبر البدء في األشغال إلنجاز  2008سكن بتكلفة منخفضة في مارس  130.000
أسرة،  90.000تهم البنايات الهشة واآليلة للسقوط ما يقارب : هدد باالنهياربرنامج معالجة السكن الم

وتهم العمليات . وتتمرآز هذه البنايات في المدن العتيقة واألحياء السكنية غير القانونية وآذا المساآن القديمة
، ترميم وتقوية هياآل المبرمجة من جهة، إعادة إيواء األسر القاطنة بالبنايات المقرر تهديمها ومن جهة أخرى

  .البنايات الممكن ترميمها
أآثر من ثلث النسيج النظامي لمدننا وفقد ديناميته تدهور : برنامج تأهيل األحياء الناقصة التجهيز

وسيمكن التجديد الحضري والذي يعتبر نوعا من أنواع تطور المدينة من إعادة تطوير . واستقطابيته
 .واستقطبياتها وآذا تفادي توسع المجال الحضري المتواجدالقطاعات التي فقدت ديناميتها 

حيث . وتجدر اإلشارة إلى أن التصريح الحكومي يضع قطاع العقار ضمن أولويات الشأن العمومي    
إلى  840.000يتوخى البرنامج الحكومي تنويع وتحسين العرض العقاري لتقليص العجز في السكن من 

والجودة التقنية والهندسية للبنايات وتسريع تفعيل مشاريع مدن بدون  وحدة وضمان االستمرارية 400.000
  . صفيح وإعداد إطار جديد لإلندماج الحضري واالجتماعي لهذه المشاريع

النساء استقالليةواألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين  2.2.4  
وسيلة فعالة لتحقيق األهداف المشاريع السكنية واالجتماعي في البرامج النوع يشكل إدماج بعد   

لتفادي التعثرات في االنخراط التلقائي للساآنة المستهدفة في برامج إعادة اإلسكان المنجزة من والمسطرة 
األخذ مع إذ ينبغي ألية استراتيجية لمحاربة السكن الغير الالئق االعتماد على مقاربة تشارآية . طرف الدولة

بين األفراد، حيث أن الساآنة المستهدفة مكونة من رجال ونساء وفتيان  بعين االعتبار الفوارق الموجودة
وفي هذا الصدد، ومن أجل آسب رهان محاربة السكن العشوائي، . وفتيات باحتياجات وانشغاالت مختلفة

  : يستحسن القيام بما يلي
تربية الماشية في (ادية عادات الثقافية والسوسيواقتصالقيام بدراسة االستراتيجيات السكنية وآذا دراسة ال •

  .بتزامن مع الدراسات األولية لبرامج محاربة السكن العشوائي...) البيوت، ترتيب العربات
 ...عجزة. نساء وحيدات، أرامل، مطلقات، معاقين: دراسة الساآنة المستهدفة حسب النوع االجتماعي •
المتابعة في جميع برامج إعادة تشجيع النساء على تمثيل أحيائهن والمشارآة في اللقاءات مع لجان  •

 .اإلسكان ومساعدتهن على التعبير عن انشغاالتهن وتقديمهن أثناء هذه االجتماعات
تبقى هذه التوصيات في تناغم تام مع المشاريع التي انخرطت فيها وزارة السكنى في إطار األجندة و

لألخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة  لهذا فإن من األجدى تفعيل التدابير الضروريةو. الحكومية للمساواة
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آذا إدماج مقاربة النوع في جمع وفي برامج فك العزلة، وللنساء في إعداد برامج الولوج إلى السكن 
  .  برنامج السكن االجتماعيوالمعطيات اإلحصائية بالنسبة لبرنامج مدن بدون صفيح 

إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة . 3.2.4  
الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المالية للدولة للنهوض  ،اإلصالحات التي اتخذتها الحكومة عقب
المالية االقتصاد والتنمية، التزمت الوزارة الوصية في هذا اإلطار وبتعاون مع وزارة  دعمباالستثمار و

ذا وفي انتظار تبنيه من وهك. مجموعة من مشاريع إصالح الميزانية خاصة البرمجة متعددة السنوات للنفقات
أنجزت وزارة السكنى والتعمير برمجة متعددة  ،طرف الوآاالت الحضرية ومديرية اإلنعاش العقاري

  .هي اإلدارة العامة ومديرية السكن االجتماعي ومديرية التعمير مديرياتالسنوات للنفقات تضم ثالثة 
ما يناهز  2011لسنة  وسياسة المدينة بلغت الميزانية المرصودة لفائدة وزارة السكنى والتعميرو

من   1,26%التي تمثلومليار درهم آمساهمة من صندوق التضامن للسكن،  1,5مليار درهم منها  3,06
  1,055قيمة  2011وفيما يتعلق بوزارة السكنى، بلغ الغالف المالي المخصص لسنة  .الميزانية العامة للدولة

ويساهم صندوق التضامن للسكن . لعامة لوزارة السكنى والتعميرمن الميزانية ا % 67,4مليون درهم أي
 . مليار درهم 2,55مما يرفع من اعتمادات وزارة السكنى إلى ما يزيد عن   مليار درهم 1,5بمبلغ 

  

  االعتمادات المرصودة لوزارة السكنى  
  )مليون درهم(

%  

  6,78  173,203  التسيير
  34,52  882,230  االستثمار

  58,7  1.500  من للسكنصندوق التضا
  100 2.555,4  المجموع العام

  مديرية الميزانية، وزارة االقتصاد والمالية: المصدر       

مجموعة من مؤشرات األهداف والتي تمكن من  وسياسة المدينةحددت وزارة السكنى والتعمير و
ويبلغ عدد مؤشرات . ثانية من جهة والنتائج من جهة لبرنامجوالربط بين االعتمادات المرصودة لعملية أ

مؤشرا بالنسبة لميزانية االستثمار مقابل أربع مؤشرات بالنسبة لميزانية  80األهداف المحددة ما يقارب 
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع المديريات التابعة لوزارة السكنى قد حددت مجموعة من مؤشرات . التسيير

ي والشؤون العقارية هي التي حددت أآبر عدد من مؤشرات األهداف، في  حين تبقى مديرية السكن االجتماع
مدن بدون "األهداف المرتبطة بمختلف البرامج التي يتم تسييرها من طرف هذه المديرية وخصوصا برنامج 

ولإلشارة فإن عددا من مؤشرات األهداف قد تم . والذي يحظى بمفرده  بست مؤشرات أهداف" صفيح
هي والحال بالنسبة لثالث مؤشرات أهداف لثالث جهات في الجنوب وآما ه :تحديدها على المستوى الجهوي

  . الكويرة -جهة واد الذهبواسمارة  - جهة آلميموالساقية الحمراء -بوجدور-جهة العيون
ويبين تحليل مختلف هذه المؤشرات األهداف بالنسبة لميزانيتي التسيير واالستثمار أن مجموع هذه 

وتهدف مؤشرات األهداف األربع لميزانية التسيير . العتبار مقاربة النوع االجتماعيالمؤشرات ال تأخذ بعين ا
ونشير هنا إلى أن . باألساس إلى ترشيد نفقات حظيرة السيارات والهاتف وآذا تعزيز المكتسبات االجتماعية

األشخاص المؤشرات المرتبطة بهذا الجانب االجتماعي آعدد األشخاص المستفيدين من النقل وآذا عدد 
  .المستفيدين من دور االصطياف يمكن ضمها إلى النوع االجتماعي

أما بالنسبة لميزانية االستثمار، فيبين تحليل مؤشرات أهدافها أن بعضها ال تمثل فعال مؤشرات 
ومن أجل نجاعة أآبر، يستحسن تصنيف هذه  .أهداف وإنما مؤشرات إمكانيات أومؤشرات المتابعة

جرة تسلسلية ترتب مختلف هذه المؤشرات إلى مؤشرات أهداف استراتيجية، المؤشرات على شكل ش
وفيما يتعلق بأهمية ... ومؤشرات أهداف عملية ومؤشرات اإلمكانات ومؤشرات التتبع ومؤشرات التقييم

مقاربة النوع االجتماعي بالنسبة لهذه المؤشرات، تجدر اإلشارة إلى أن بعضا من هذه المؤشرات تبقى 
لنوع االجتماعي وتستوجب أن تكون مصنفة حسب النوع وحتى حسب الوسط وذلك من أجل تقييم مراعية ل

  :ومن بين هذه المؤشرات نذآر . أحسن لتدخل الدولة في هذا القطاع
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  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر
إنجاز دراسات خاصة 
  بقطاع السكن االجتماعي

مة في قطاع دراسات عا
  السكن

ضرورة إدماج البعد   مؤشر هدف عملي
  النوعي في هذه الدراسات

  

األسر المتعاقدة في إطار 
  برنامج المدن بدون صفيح

تصنيف هذا المؤشر   مؤشر هدف عملي  محاربة أحياء الصفيح
/ حسب رب األسرة رجل 

  إمرأة

ينبغي أن يتم ربط هذا 
المؤشر بالمؤشر الهدف 

دن الم"االستراتيجي 
  "المعلنة بدون صفيح

برنامج هيكلة السكن غير   أسر األحياء المهيكلة
  القانوني

تصنيف هذا المؤشر   مؤشر عملي
/ حسب رب األسر رجل 

  إمرأة

  

تكوين الموظفين من أجل 
تأهيلهم للقيام بالمهام 
  الجديدة المنوطة بالوزارة

تصنيف هذا المؤشر   مؤشر وسيلة  تحديث اإلدارة
  تماعيحسب النوع االج

  

ومن جهة أخرى فإن نجاح المقاربة العمومية في مجال محاربة السكن الغير الالئق يبقى رهينا 
بانخراط الساآنة المستهدفة ومن هنا تظهر أهمية القيام بدراسات أولية وذلك من أجل تلبية احتياجات هذه 

نجاز الدراسات في قطاع السكن وهكذا فإن اعتبار البعد النوعي في مؤشرات األهداف الخاصة بإ. الساآنة
االجتماعي سيكون من شأنه المساهمة في وضع تصور وإنجاز برامج مالئمة للسكن االجتماعي وخصوصا 

  .تلك المعدة لمحاربة السكن العشوائي

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.4
المرساة ويتعلق  مؤشرات النتائج المتوفرة بالنسبة لقطاع السكن باألساس إنجاز أهم البرامج  تهم  
   .السكن الغير القانوني وبرامج تأهيل المدن العتيقة إعادة تأهيل وبرنامج" مدن بدون صفيح"ببرنامج  األمر

، فقد بلغ معدل تقدم األشغال لهذا 2011وإلى متم يوني" مدن بدون صفيح"برنامج بالنسبة إلنجازات و    
السكن  إعادة تأهيل برنامجفيما يخص و. ون صفيحمدينة بد 43تم اإلعالن على و  %68,6 البرنامج نسبة

 380ما يقارب  2011ووماي 2003تهم حصيلة التدخل للوزارة الوصية خالل الفترة ما بين الغير القانوني، 
 حسب برنامج تأهيل المدن العتيقة، من جهة أخرى، فقد شمل تدخل الوزارة الوصيةو. برنامج متعاقد عليه
  .أسرة 87.500عملية تدخل لفائدة  86ما يقارب  2011،ووماي 2003خالل الفترة ما بين 

الذي أنشأته  (FOGARIM)،النساء المستفيدات من صندوق الضمان ومن جهة أخرى، تمثل
، في المتوسط ما السلطات العمومية لتشجيع ذوي الدخل المحدود وغير المنتظم على الولوج إلى السكن

  . 32من مجموع المستفيدين يقارب النصف

 وزارة التجهيز والنقل. 5
ة االقتصادية         بالنظر إلى المهام المنوطة بها، ل دورا استراتيجيا في التنمي ز والنق تلعب وزارة التجهي

ل    (واالجتماعية للبالد عبر ضمان ولوج آافة المواطنين لخدمات النقل  ائل النق ة ووس ات التحتي وأسواق  )  البني
 .الية والسالمة والجودة والتكلفة المنخفضةالسلع والخدمات مع الحرص على ضمان الفع

  جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.5
  جذاذة  تقديمية  1.1.5

تهتم وزارة التجهيز والنقل بقطاعات حيوية تلعب دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية   
جوهري في التهيئة المجالية، وتقليص الفوارق الجهوية  وتتمحور مهام هذا القطاع الذي يساهم بشكل. للبالد

الطرقي والسككي، والبحري (واالجتماعية حول تفعيل وتنسيق سياسة الحكومة المرتبطة بمختلف أنماط النقل 
  ).الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية(والبنيات التحتية ) والجوي

                                                 
  .مليار درهم من القروض 10 9,أي ما يعادل FOGARIMضمان  أسرة من 74.109رب من اما يق 2011عند نهاية سنة  توقد استفاد 32 
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لى تقنين وتنظيم أنشطة النقل، فإن الوزارة مكلفة باقتراح وتطبيق التدابير وباعتبارها فاعال يسهر ع  
وباإلضافة إلى الجوانب . التشريعية والتنظيمية التي ترمي إلى تطوير وتنسيق ومراقبة مختلف أنماط النقل

ومراقبة سالمة  التنظيمية المتعلقة بالتدبير، تتدخل الوزارة في مجاالت متعددة آتحديد األسعار وتعرفة النقل،
  . وسائل النقل وتنظيم مهن النقل

  وضعية المرأة بوزارة التجهيز والنقل
ل      ز والنق نهم     7.032يبلغ عدد موظفي وزارة التجهي ة م تغلون بالمصالح    5.243موظف وموظف يش

وزارة ة لل اء . الخارجي ة النس بة تمثيلي در نس ل  %22وتق ا يمث ة 1.554أي م أطير . موظف بة الت غ نس وتبل
وفيما يخص توزيع عدد النساء حسب أنشطة     . للرجال% 17,06مقابل ) وما فوق 10سلم (للنساء % 19,04

ل الجوي بنسبة          ة والنق م تتمرآز في القطاعات اإلداري ى   %37و %38النقل فإن نسبة تمثيلية النساء األه عل
  ).%15,8(لموانئ  وا) %15,57(التوالي فيما تهم النسب األقل تمثيلية آل من قطاعي النقل الطرقي 

  اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان  2.1.5
تلعب وزارة التجهيز والنقل دورا مهما في تحسين ظروف عيش      بحكم توجهاتها ذات الطابع األفقي،

الم              ر والهشاشة خصوصا بالع ة الفق وج، ومحارب رتبط بتسهيل الول ا ي وق اإلنسان فيم المواطنين وتكريس حق
روي ذا الصدد، .  الق رأة وفي ه ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل ي اتفاقي وزارة ف إن مشارآة ال ف

رأة في المجال          14أساسية خاصة على مستوى المادة  ه الم ذي تعاني ز ال التي تقتضي ضرورة التصدي للتميي
ل     ائل النق افئ لوس وج متك وزارة في تحقيق أهداف         . القروي وذلك عبر ضمان ول ذا اإلطار، تساهم ال وفي ه

  : أللفية للتنمية وهيا
  

حيث مكن إنشاء الطرق : من خالل تحويل األنشطة الفالحية بالمناطق القروية "1"هدف األلفية للتنمية  •
القروية من خفض تكاليف النقل آما أصبحت الطرق قابلة لالستعمال على طول السنة مما سمح بتحسين 

  .ولوج األسواق المجاورة

حسين نسبة التمدرس االبتدائي وتقليص نسبة الهذر المدرسي وذلك من عبر ت "2"هدف األلفية للتنمية  •
  .الطرق القروية ووضع النقل المدرسي خالل إنجاز مدارس جديدة وداخليات بفضل إنجاز

من خالل ربح الوقتن حيث آان للطرق القروية األثر اإليجابي في خفض أثمنة  "3"هدف األلفية للتنمية  •
وقد مكن هذا المرأة من . التقليص والتخلص من عبء البحث عن الحطبغاز البوتان، مما مكن من 

  .تخصيص وقت فراغها للقيام باألنشطة المدرة للدخل

عبر الرفع من نسبة ولوج الساآنة القروية للمراآز الصحية بفضل  " 6- 5- 4"أهداف األلفية للتنمية  •
  .ية سواء بالنسبة لألم أوالمولودتحسين الطرق القروية ومجانية النقل بين مختلف مستويات العنا

بسن منهجية تشارآية مع الساآنة المحلية في إطار تنمية مشاريع البنيات  "7"أهداف األلفية للتنمية  •
 .التحتية، وذلك بهدف األخذ بعين االعتبار لالهتمامات البيئية والتنمية المستدامة

د مجموعة من المعاهدات والمواثيق وعلى الصعيد الوطني، وقعت وزارة التجهيز والنقل منذ عقو
في هذا اإلطار، وفيما يتعلق بالنقل البحري، همت المعاهدات الموقعة حماية الحياة البشرية . القطاعية
، ...)السن األدنى، استمرارية العمل، الحوادث، الراتب ومدة العمل(، وظروف العمل )1974(بالبحر

مراقبة التحرآات الحدودية للمواد الخطيرة والتخلص (ي والمهاجرين السريين، ومكافحة التلوث النفط
  ...).منها

  

وفيما يرتبط بالمجال الجوي، وقعت الوزارة معاهدات همت النقل الجوي المدني الدولي 
، ومحاربة أشكال العنف بمطارات النقل الجوي الدولي، وآذا الخسائر المخلفة لألطراف من )1944شيكاآو(

آما شهد قطاع النقل الطرقي، بالنظر إلى دوره الحيوي في مجال حقوق اإلنسان،  .قبل الطائرات األجنبية
، والنقل )1949جنيف (توقيع مجموعة من المعاهدات واالتفاقيات همت على سبيل المثال حرآة المرور 

  ).1956جنيف (، والنقل الدولي للبضائع )1971الهاي (الطرقي وحوادث السير 
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، 2015-2011زارة بشكل مهم في األجندة الحكومية للمساواة ومن جهة أخرى، ساهمت الو
الذي يهدف إلى ولوج عادل ومتكافئ للفتيات والنساء، والفتيان والرجال " 4المجال "خصوصا على مستوى 
وفي هذا اإلطار، وضعت هذه األجندة من بين أهدافها الرئيسة تحسيس متخذي . للبنيات التحتية األساسية

تجهيز والنقل على أهمية تحليل النوع االجتماعي في التخطيط للطرق القروية، وآذا إدماج القرار بقطاع ال
وإلى . مقاربة النوع االجتماعي في دراسات مشاريع البنيات التحتية األساسية ومشاريع دراسات التأثيرات

من أجل المساواة بين جانب هذه المعاهدات، تعتبر وزارة التجهيز والنقل عضوا في اللجنة للتشاور الوزاري 
  .وترأس الوزارة اللجنة المكلفة بالتخطيط والتشارك. الرجل والمرأة

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.5
. 2012-2008مرجعية إعداد إستراتيجية الوزارة للفترة  2007يشكل التصريح الحكومي ألآتوبر 

هداف األساسية للوزارة حول تسريع وتيرة عصرنة البنيات التحتية، وتقليص الفوارق الجهوية، وتتمحور األ
  .وفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين جودة النقل وتفعيل اإلصالحات المرتبطة بها

  
تلعب الطرق القروية دورا هاما في التنمية :  فك العزلة عن العالم القروي وتعزيز الشبكة الطرقية

هذا، ونظرا للنتائج اإليجابية والتأثيرات السوسيواقتصادية الملموسة . االقتصادية واالجتماعية بالوسط القروي
 1995آلم خالل الفترة ما بين  11.236للبرنامج الوطني األول للطرق القروية والذي مكن من إنجاز 

طني الثاني للطرق القروية والذي ، عمدت وزارة التجهيز والنقل إلى إعطاء انطالقة البرنامج الو2005و
في أفق % 80 إلى  2005سنة % 54 يهدف إلى رفع نسبة ولوج الساآنة القروية للشبكة الطرقية من 

أوما % 70,1ما يناهز  2010وقد بلغت هذه النسبة متم سنة . آلم 15.500، وذلك من خالل إنجاز 2012
  .مليون مستفيد 1.9يعادل 

  

كنت المجهودات المبذولة من أجل تعزيز وتوسيع البنيات التحتية للطرق وبخصوص الطرق السيارة، م
آلم  160آلم سنويا إلى  40وقد قفزت وتيرة إنجاز الطرق السيارة من . السيارة من تحقيق نتائج جد مهمة

ومن المرتقب أن تصل هذه . آلم 1.450سنويا، مما مكن من تعزيز شبكة الطرق السيارة التي تبلغ حاليا 
  .2015آلم في أفق  1.800ة إلى شبك

  

همت التدابير التي اتخذتها الوزارة إنجاز وتوسعة وتحسين الموانئ :  تنمية قطاعي الموانئ والنقل البحري
آما همت تحسين اإلطار التنظيمي للقطاع من خالل . من المبادالت الخارجية %98التي تشكل نقطة عبور 

أما فيما يتعلق بجانب النقل البحري، وضع . 2006نفيذ متم سنة الذي دخل حيز الت 02-15إصدار القانون 
سياسة تدريجية لتحرير األنشطة المرتبطة بالنقل البحري للبضائع تهدف إلى تعزيز  2004المغرب منذ سنة 

  .تنافسية القطاع وفعاليته
  

جاز االستثمارات تهدف اإلستراتيجية المعتمدة للمطارات إلى إن: تنمية قطاعي المطارات والنقل الجوي
الالزمة لمواآبة تحرير النقل الجوي الدولي ودينامية قطاع السياحة، ونموالنقل الجوي المحلي وتتويج الدار 

وفي هذا اإلطار، وقع المغرب اتفاقية األجواء المفتوحة مع االتحاد األوروبي بتاريخ . البيضاء آمرآز دولي
  .2006دجنبر  12

  

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية  :توسعة شبكة السكك الحديدية عصرنة قطاع النقل السككي و
إستراتيجية تتمحور حول إعادة تنظيم هياآله، وسن استتراتيجية تجارية جديدة موجهة نحوالحاجيات الحقيقية 

قدي وتندرج هذه اإلستراتيجية في إطار البرنامج التعا. للزبناء، وتنمية الشبكة السككية، وتطور طرق التدبير
الذي يهدف إلى تخصيص مبلغ استثماري  2015 – 2010الموقع بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة ما بين 

مليار  20(الدار البيضاء  –مليار درهم ويشكل آل من مشروع القطار الفائق السرعة طنجة  33يقدر بـ 
  .همن أهم  مكونات) مليار درهم  13(ومتابعة عصرنة الشبكة الحالية ) درهم
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  إعداد الميزانية وتحليل مؤشرات المرد ودية 2-2- 5
ى المدى المتوسط      ات عل د  . (CDMT)ساهمت وزارة التجهيز والنقل في صياغة دليل إطار النفق وق

نوات      ات لس ار النفق ي إلط ودج أول ع نم م وض يس   . 2009و 2008و 2007ت ذآرة رئ يات م ا لتوص وتطبيق
ذا ا ين ه ى تحي وزارة إل دت ال وزراء، عم رات ال ار للفت  – 2011و  2012– 2010و 2010 – 2009إلط

2013.  
ز   ام وأنشطة التجهي ا من مه وزارة انطالق ة ال م تعريف ميزاني وزارة، ت ة ال ة ميزاني ق ببني ا يتعل وفيم

ل الجوي، مجال        (والنقل  ل البحري، مجال النق وانئ والنق مجال أفقي، مجال طرقي والنقل الطرقي، مجال الم
  ).ة، ومجال النقل السككيالتجهيزات العمومي

رامج ومشاريع            ى فصول تضم ب وزع آل مجال عل ا يت وتنبني هذه الميزانية على أساس الجهات آم
ة         ى مستوى الجه ه عل تم تفعيل امج خاص ي وزارة، أوبرن ذه   . المديرية المرآزية أومؤسسة تابعة لل وتتمحور ه

ة   اور التالي ول المح رامج ح يانة : الب المة والص تغالل والس عة   االس رنة اإلدارة والتوس ة وعص والمحافظ
  .والدراسات ودعم المهام

الصندوق  (ويتم تمويل ميزانية الوزارة من طرف الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة 
ل          ة إصالحات النق د المجال البحري، وصندوق مواآب ة    ) الطرقي الخاص، صندوق تحدي ذا مصالح الدول وآ

  .ةالمسيرة بصفة مستقل
ل     ز والنق اع التجهي ي قط ة ف لطات العمومي ة للس ودات الميزاناتي ور المجه الي تط ر المنحى الت ويظه

  :حسب أهم المتدخلين في مسلسل النفقات 

  
  وزارة التجهيز والنقل: المصدر  

  

نة   م س تثمار برس ة االس ل ميزاني ر تحلي ة   2011ويظه ات المرتبط ة النفق رامج هيمن ة الب حسب نوعي
المغرب            برفع رأسما يارة ب ة وشرآة الطرق الس وطني للسكك الحديدي ة آالمكتب ال م المؤسسات العمومي ل أه

  .من ميزانية االستثمار% 50اللذان يمثالن ما يناهز 

  وزارة التجهيز والنقل: المصدر                         
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  تحليل مؤشرات األهداف لوزارة التجهيز والنقل.  3.2.5
مؤشرات  : هداف للوزارة، آما تم صياغتها، من إبراز صنفين من المؤشراتمكن تحليل مؤشرات األ

ائج التي تعكس               تم تسخيرها واألنشطة المنجزة من طرف مختلف المصالح، ومؤشرات النت الوسائل التي ي
  .التأثيرات الناجمة عن إنجاز برامج الوزارة

ة ا  أنه      غير أن تحليل مؤشرات األهداف للوزارة يظهر عدم إدماج مقارب ذي من ش اعي ال وع االجتم لن
رامج والمشاريع وبرمجة            ين الجنسين في إطار تخطيط الب اواة ب ز المس تقييم الجهود المبذولة في مجال تعزي

  :وهكذا يمكن اقتراح مؤشرات أآثر دقة إلدماج النوع االجتماعي ونخص بالذآر. الميزانية
  اقتراحات إلدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف

إمكانية إدماج النوع   نوع المؤشر  المهام/األهداف  لمؤشرا
  االجتماعي في المؤشر

  مالحظات

  نسبة ولوج
  الساآنة القروية

من المقترح ربط هذا   مؤشر مهمة  توسيع وتهيئة الممتلكات
المؤشر بمؤشرات نوعية 
للتأثيرات آبسبة تمدرس 
الفتيات، والفتيان، ونسبة 
  وفيات األمهات واألطفال

إدخال مؤشرات  من شأن
التأثير من تحسين تقييم 

نتائج إنجاز الطرق على 
  آل من الرجال والنساء

عمليات التكوين مبرمجة   انجاز عمليات التكوين
على مستوى مديرية 

  شؤون الموظفين والتكوين

توزيع هذا المؤشر حسب   مؤشر دعم
النوع االجتماعي والفئة 

  السوسيواقتصادية

من شأن إدراج النوع 
تماعي من تحسين االج

عملية تقييم المجهود 
المبذول لتشجيع تساوي 
  الفرص في ميدان التكوين

عدد المتخرجين من 
  أسالك تكوين المهندسين

تكوين األطر بجهة الدار 
  البيضاء الكبرى

توزيع هذا المؤشر حسب   مؤشر دعم
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشارآة النساء 
  والرجال

يدان تكوين الموظفين في م
  تقنيات الموانئ  

تعزيز آفاءات الموظفين 
  العاملين في ميدان الموانئ

  مؤشر دعم
  

توزيع هذا المؤشر حسب 
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشارآة المرأة 
في هذا الميدان الذي 
  يعرف هيمنة الرجال 

تكوين الموظفين في ميدان  
  تقنيات المباني

تعزيز آفاءات الموظفين 
  ميدان المبانيالعاملين في 

  مؤشر دعم
  

توزيع هذا المؤشر حسب 
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشارآة المرأة 
في هذا الميدان الذي 
  يعرف هيمنة الرجال

تكوين الموظفين في ميدان 
  أمن الطيران

تعزيز آفاءات الموظفين 
العاملين في ميدان 

  الطيران

  مؤشر دعم
  

توزيع هذا المؤشر حسب 
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشارآة المرأة 
في التكوين  في ميدان 

  الطيران

  تحليل أهم مؤشرات النتائج للوزارة  3.5
ل في تحسين جودة المعيشة       إلى جانب تأثيرها على النمواالقتصادي، يساهم قطاع البنية التحتية والنق

يم والشغل   (ورفاهية المجتمع  وج للخدمات ا    ...). الصحة، التعل ر نسب الول ة من     وتعتب ات التحتي ألساسية للبني
ة    م مؤشرات التنمي ل            . ضمن أه ز والنق وزارة التحهي ائج ل ل مؤشرات النت ا تحلي رز جلي ق، يب ذا المنطل ومن ه

وارق       ر والف ة الفق الدور األساسي لهذه الوزارة ليس فقط في التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولكن في محارب
هذا ويفرض تقليص الفوارق حسب النوع االجتماعي وضع سياسات  . عيالمجالية والمبنية على النوع االجتما

يواجتماعية     ة سوس ل طبق ات الخاصة لك ار الحاجي ين االعتب ذ بع ة تأخ ة التحتي ل والبني اء، (للنق ال، النس الرج
  ).الفتيات والذآور

وزارة      ات ال ون أولوي ائج لك رات النت اعي لمؤش وع االجتم ل حسب الن ج تحلي ن الصعب نه دو م ويب
ة          ات التحتي توى البني ى مس ز عل يص العج الل تقل ن خ ك م تثناء وذل دون اس واطنين ب وم الم ة نحوعم موجه

ة( يارة، السكك الحديدي الوزارة، . وتحريرالقطاع...) الطرق، الطرق الس ام المنوطة ب ى المه النظر إل لكن وب
ة     ددة ومهم اعي متع وع االجتم ة    . يتبين أن إدماج مقاربة الن ا فك العزل ذآر منه ه      ن روي وتأثيرات الم الق عن الع

رة إنجاز      . االقتصادية واالجتماعية المهمة على ساآنة القرى وخصوصا النساء والفتيات د مكن تسريع وتي وق
ق               ا يتعل ات الصغيرات بشكل جدري خصوصا فيم ة من تحسين ظروف معيشة النساء والفتي الطرق القروي

  .بالصحة والتمدرس والشغل وآذا الروابط االجتماعية
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 27,7انتقلت نسبة النساء المستفيدات من الرعاية الصحية قبل الوالدة من: تحسين ولوج المراآز الصحية •
آما تضاعف عدد الوالدات الخاضعة للمراقبة . 201033-2009و 1996-1995ما بين % 68,3إلى% 

 .2010-2009في سنة   56,7%لتصل إلى

ء تقضين يوميا ساعات طويلة بحثا عن حطب قبل تحسين الطرق، آانت النسا: توفير وقت حر أآبر •
لكن بفضل إنجاز الطرق القروية تم توفير غاز البوتان بثمن مناسب آما أدى استعماله ...التدفئة والماء

مما سمح للنساء من استغالل الوقت لمزاولة أنشطة مدرة . إلى تقليص العبء الناجم عن جمع الحطب
 .للدخل

ساهمت الطرق القروية في خلق تعاونيات فالحية جديدة بالمناطق : غلتوفير فرص  جديدة في مجال الش •
 .وشجعت برامج البلديات النساء على العمل في التعاونيات مما ساهم في الرفع من مدخولهن.المستفيدة

  93,4%ارتفعت هذه النسبة بشكل آبير لتصل إلى: ارتفاع مهم لنسبة تمدرس الفتيات بالتعليم االبتدائي •
ويعزى هذا االرتفاع إلى بناء مدارس ومطاعم . 1995-1994في  35,6% مقابل  2009-2010في

 .جديدة بفضل انجاز الطرق القروية
سمح تطوير خدمات النقل للنساء بالذهاب في أآثر األحيان إلى األسواق : تحسين العالقات االجتماعية •

وقع جد إيجابي على العالقات القرى المجاورة، مما له  والمواسم وزيارة العائالت في المدن أو
 .االجتماعية وتوطيد الترابط األسري 

امج  من  الثانية للمرحلة السوسيواقتصادي األثر تقييم نتائج أن إلى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر  البرن
 تخفيض  رصد من مكنت قد والنقل التجهيز وزارة طرف من المنجز) 2012-2005( القروية للطرق الوطني
ة ل آلف ي النق ات ف د الجه ة قي بة% 17( 34 الدراس افرين بالنس بة% 52و للمس ائع بالنس ع) للبض دل ورف  مع

 معدل رفع وآذا) المشروع بدون% 33 عوض المشروع وجود مع% 55( ليبلغ الفتيات لدى خاصة التمدرس
ة % 74 بنسبة الطبية االستشارات ارتفاع( الصحية المراآز على التردد اب  وضعية  مع  مقارن ). وعالمشر  غي
ا اهم آم امج س ي البرن ع ف دخل رف ات ال ر ونفق ي األس عية ف ود وض روع وج بة المش ى% 15و% 9 بنس  عل

   .التوالي
ة    اج مقارب أظهر نموذج فك العزلة عن العالم القروي من خالل إنجاز المسالك القروية مدى أهمية إدم

اآنة   النوع االجتماعي في إطار مؤشرات النتائج للوزارة، وذلك من خالل تعمي وم الس ق فهم حاجيات النقل لعم
ات النساء سيمكن من          ة أدق حاجي المستهدفة، ليس فقط لكون النساء يشكلن نصف السكان، ولكن لكون معرف
ة السوسيواقتصادية   ذه الطبق وج ه ة عن صعوبة ول لبية الناجم رار بخصوص العواقب الس وير متخذي الق تن

ة به  ة المرتبط ات التحتي ل والبني ائل النق ة  .  الوس اآنة القروي وج الس ط مؤشر ول ي رب ك، ينبغ ى ذل ال عل آمث
درس      ب التم ادية آنس أثيرات السوسيواقتص ة للت رات نوعي دمات بمؤش ات واألوالد (للخ دى الفتي ات ) ل ووفي

  ...األمهات واألطفال وحجم األنشطة المدرة للدخل المسيرة من طرف النساء ونسب فرص الشغل لكل جنس
ل           آما تجدر اإلشارة إل  د األمث ة أساسية للتحدي رامج والمشاريع يشكل مرحل ي للب يم األول ى آون التقي

روي     طين الحضري والق ات واألوالد بالوس ال والفتي اء والرج ات النس ات وحاجي يم  . لتطلع ذا التقي مح ه ويس
  .     بوضع عدد من مؤشرات اإلنجاز لتسهيل المتابعة وتحقيق األهداف المسطرة قبليا

ة أخرى،    ة          ومن جه ائج المرحلي دة وخصوصا مؤشرات النت دومن الضروري دمج مؤشرات جدي يب
م         ة التي ته ائج النهائي ذا مؤشرات النت والتي تتعلق بالتحوالت المرتبطة بشكل مباشر بالبرامج والمشاريع، وآ

امج واحد       ا ببرن رامج         (التحوالت التي ال يمكن ربطه ا بب رتبط تطوره ذي ي ى الطريق وال ات عل آنسبة الوفي
  ...).تحسين شبكة الطرق وتشديد المراقبة: أخرى 

                                                 
   2010-2009البحث الميداني الوطني الديموغرافي   33

- زمور-سال-تافياللت، الجهة الشرقية، الرباط-بني حسن، مكناس -الشراردة-بولمان، الغرب-عندة، فاس-الدار البيضاء الكبرى، دآالة أزيالل،-درعة، تادلة-ماسة-سوس 34
   .ورديغة-زعير، الشاوية
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  وزارة الصحة.  6
شهد قطاع الصحة، نتيجة اإلصالحات والتدابير المتخذة خالل السنوات األخيرة، دينامية جديدة   

وهكذا، فقد تم تحقيق انجازات . موجهة أساسا لتحسين جودة العرض الصحي والولوج إلى الخدمات الصحية
إال أن هذه اإلنجازات تعد . لي صحة األم والطفل واللذان تم إدراجهما آأولوية عموميةمهمة خاصة في مجا

غير آافية في ظل استمرار الفوارق المتعلقة بالنوع االجتماعي ومستوى المعيشة ومجال اإلقامة وتوفير البنية 
  ...التحتية

  جذاذة تقديمية حول قطاع الصحة واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.6
  جذاذة تقديمية 1.1.6

ة في             ذا السياسة الوطني ة في مجال الصحة وآ ام وضع السياسة العمومي تضطلع وزارة الصحة بمه
ي  ال التنظيمي أوالتقن ك بالمج ق ذل واء تعل واد الصيدلية، س ة والم ال األدوي ى . مج ذا القطاع عل ا يسهر ه آم

ا  ك تطبيق ة والصيدلية وذل به الطبي ة وش ة عمل المهن الطبي ا مراقب ة الجاري به دابير التشريعية والتنظيمي للت
  .العمل

ـ       در ب الي من الموظفين يق موظف   42.197وإلنجاز هذه المهام، تتوفر وزارة الصحة على عدد إجم
ا   %10,5ويشكل الطاقم اإلداري حوالي . (22.733)منهم نساء%  54، 2009سنة  من إجمالي الموظفين بينم

  .شبه الطبيالباقي يتوزع بين الطاقم الطبي و
  اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.6

م قطاع الصحة آمكون أساسي       انخرط قطاع الصحة في مجموعة من االتفاقيات الدولية والوطنية ته
ة         اآنة لنظام صحي عادل وذوجودة عالي وج الس أمين ول . لحقوق اإلنسان وذلك بتوافق مع مهامه الهادفة إلى ت

ر            ويعد اإلعالن العالمي لحقوق اإل م المتحدة في العاشر من دجنب ام لألم ده الجمع الع ذي اعتم  1948نسان ال
ه المغرب سنة     ذا المجال     1979بباريس والذي صادق علي ا في ه ذا اإلعالن في     . ، إطارا مرجعي ويكرس ه

ة في       25المادة  ة واألموم حق آل شخص في التمتع بمستوى معيشي آاف لتأمين صحته وضمان حق الطفول
  .ن رعاية خاصةاالستفادة م

ة        ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي ة ب ة المتعلق المصادق  (إضافة إلى ذلك، فإن االتفاقية الدولي
ا   ) 1979غشت  3والتي دخلت حيز التنفيذ في  1979مارس  27عليها من طرف المغرب في  تؤآد في مادته

انون      على ضرورة تأمين حماية خاصة لألمهات أثن) 2الفقرة (العاشرة  ا تجرم بالق د الوضع، آم اء الحمل وبع
ادة      . تشغيل األطفال والمراهقين في المهن الخطيرة) 3، الفقرة 10المادة ( ذلك في الم ة آ ذه االتفاقي  12وتقر ه

  .بحق التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية ممكنة
ع    ل في التمت ة      وتقر أيضا االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، حق الطف ة صحية ممكن بأفضل حال

اعي  ن الخدمات الصحية والضمان االجتم تفادة م ن االس ه م ادة (وتمكين رة24الم ة ). 1، الفق وتكرس االتفاقي
  .المتعلقة بحقوق المعاقين حق هذه الفئة في الصحة دون تمييز مبني على اإلعاقة

ات    وفي نطاق محاربة التمييز والولوج المنصف للخدمات الصحية، تمت المصا      دة اتفاقي ى ع دقة عل
رأة       . دولية في هذا اإلطار ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ا   ( ونخص بالذآر اتفاقية القضاء عل المصادق عليه

ى   12التي تحث في مادتها ) 1993يونيو 14في  الدول األطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء عل
ا          التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية  والدة وم ل، وال اء الحم وفير الخدمات الصحية المناسبة أثن وت

  ).د 2، الفقرة 11المادة(بعد الوالدة 

ويتعلق األمر أيضا باالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي والتي تكرس الحق في 
ذلك بغض النظر عن الصحة، وفي الخدمات الصحية، وفي الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية و

  ). 5المادة (العرق واللون واالنتماء القومي 
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دول األطراف بضمان ممارسة              زم ال رأة يل ى العنف ضد الم وأخيرا، فإن اإلعالن حول القضاء عل
ع             ا الحق في التمت ى حد سواء، والتي من بينه وحماية جميع الحقوق والحريات األساسية للرجال والنساء عل

  ).3لفقرة ا(نية وذهنية ممكنة بأفضل حالة صحية بد
ال        وعلى المستوى الوطني، فقد تم إشراك قطاع الصحة بشكل مباشر في انجاز أهداف جدول األعم

اواة    ل المس ن أج ومي م اء،      . 2015-2001الحك ات، والنس افئ للفتي وج متك مان ول دول ض ذا الج روم ه وي
  .األم والطفل والفتيان والرجال للخدمات الصحية مع إيالء اهتمام خاص لصحة

اواة ونخص     دل والمس ويعد أيضا هذا القطاع طرفا فاعال في تفعيل توجهات اإلستراتيجية الوطنية للع
ذآر م  : بال وزارة الصحة، دع ة ل يم المصالح التابع يم وتقي ي التخطيط، تنظ اعي ف وع االجتم ة الن اج مقارب إدم

  .تخطيط العائلي ووضع نظام للتربية الجنسيةالمصالح الصحية األساسية، دعم الخدمات الصحية األساسية، ال
وتعد أهداف األلفية للتنمية، بالنسبة لهذا القطاع، مرجعا أساسيا لكل السياسات التي أجريت، حيث 

  .يعمل جاهدا على تحقيق األهداف المتعلقة بقطاع الصحة
من أجل تيسير من الدستور الجديد تؤآد على ضرورة تعبئة جميع الوسائل  31وأخيرا فإن المادة 

الولوج المتكافئ للمواطنين للشروط التي تمكنهم من االستفادة من الحق في العالج، وفي الحماية االجتماعية، 
  .وفي التغطية الصحية، وفي التضامن التعاضدي أوالمنظم من طرف الدولة 

  عيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتما. 2.6
  السياسات واالستراتيجيات المتوخاة في مجال الصحة. 1.2.6

سياستها الهادفة إلى تحسين ولوج الساآنة إلى خدمات صحية ذات جودة عالية واستجابة  في إطار  
لالنتظارات المتباينة للمواطنين في ظل احترام المواثيق الدولية والوطنية، فإن المغرب تعهد بمواصلة جهوده 

والذي يتخذ من بين أهدافه خفض نسبة وفيات  2012-2008ل مخطط العمل االستراتيجي من أجل تفعي
لكل ألف والدة حية انسجاما مع تعهدات  15والدة ووفيات األطفال إلى  100.000لكل  50األمهات إلى 

ومن أجل التسريع في خفض وفيات األمهات ). 5و 4الهدفان (المغرب في إطار أهداف األلفية للتنمية 
  .واألطفال، تم وضع مخطط خاص لخفض وفيات األمهات وحديثي الوالدة

ولضمان ولوج متكافئ للعالجات، اتخذ قطاع الصحة عدة تدابير لتحسين الولوج إلى الدواء عبر   
خفض أسعار األدوية التي تستعمل في عالج بعض األمراض المزمنة وتبني منهجية جديدة لتحديد أثمنة 

  .اإلضافة إلى تشجيع استعمال األدوية الجنيسةاألدوية المستوردة ب
التوقيع على ميثاق (وفي نفس السياق، تم توسيع عدد المستفيدين من التأمين اإلجباري عن المرض   

ومن المرتقب البدء في مسلسل التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية للمعوزين ) التغطية الصحية للطلبة
  .2011في غضون نهاية العام 

وذلك من أجل تحسين ولوج الساآنة  2008آما تجدر اإلشارة إلى إطالق مخطط التنمية القروية سنة   
هذا وإن تفعيل هذه السياسات . القروية للعالجات والحد من الفوارق في مجال العرض الصحي

    .واالستراتيجيات يستلزم أوال وقبل آل شيء دعم وتحسين فعالية البرامج الصحية الحالية

  امج أمومة بدون مخاطربرن
رغم اإلنجازات المهمة المحققة، فإن وفيات األمهات وحديثي الوالدة الزالت تمثل مشكال صحيا   

وسيمكن وضع المخطط الوطني لتسريع خفض وفيات األمهات وحديثي الوالدة من . عويصا في المغرب
في أقسام الوالدة بالمستشفيات تحسين ظروف تتبع الحمل والوالدة والرعاية الصحية في دور الوالدة و

  .العمومية إضافة إلى تتبع وفيات األمهات
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 35وتتمحور التدابير المتخذة في إطار هذا المخطط حول ضمان مجانية الوالدات والوالدات القيصرية  
الوليد لدى دور الوالدة وأقسام الوالدة بالمستشفيات، ومجانية النقل بين مختلف مستويات التكفل بالنسبة لألم و

متى دعت الحاجة لذلك إلى جانب إحداث مصالح مصغرة للمساعدة الطبية اإلستعجالية في مجال الوالدة 
  .للتكفل بالمستعجالت المتعلقة بالوضع وبحديثي الوالدة في المجال القروي

تضاف إلى هذه التدابير، تلك المتعلقة بدعم الوقاية ورصد حاالت الحمل الخطرة ووضع نظام لتتبع 
ويكتسي هذا النظام أهمية قصوى حيث . وفيات األمهات وذلك بإقرار التبليغ اإللزامي عن وفيات األمهات

  .يمكن من معرفة العوامل التي أدت إلى الوفاة وتحديد األسباب التي يمكن تجنبها
وفي نفس السياق، تم إقرار أربع فحوصات على األقل قبل الوالدة مع الفحص باألشعة وإجراء 

  .ساعة وإجراء ثالث فحوصات بعد الوالدة 48اليل الطبية إضافة إلى إلزامية اإلقامة لمدة التح
وفي إطار دعم الجهود المبذولة لتوفير موارد بشرية آفؤة في مراآز التوليد، تم رفع عدد المناصب 

حيث تمت . المالية المخصصة لإلقامة في مجال طب األطفال وأمراض النساء والتوليد واإلنعاش والتخدير
  .2010سنة  530إلى  2007سنة  168مضاعفة عدد القابالت للنساء أثناء الوالدة من 

، 2010ويهدف إطالق مسابقة الجودة، التي تم تعميمها على جميع أقسام الوالدة بالمستشفيات سنة 
  .إلى خلق دينامية إيجابية من أجل تحسين جودة الخدمات والعالجات

  ط العائليالبرنامج الوطني للتخطي
تهم أهم التدابير التي تم وضعها في إطار هذا البرنامج توسيع أنشطة البرنامج لتشمل المكونات 

ومن جهة أخرى، قامت وزارة . األخرى للصحة اإلنجابية وتنمية ودعم الشراآة مع المؤسسات غير الحكومية
يع استعمال وسائل منع الحمل الصحة بوضع إستراتيجية وطنية للصحة اإلنجابية تهدف باألساس إلى تشج

  .طويلة األمد
  إستراتيجية التغطية الصحية المتنقلة: المخطط الوطني للصحة في المجال القروي

تهدف إستراتيجية التغطية الصحية المتنقلة إلى تحسين التغطية الصحية عبر تقديم عالجات بشكل   
ستراتيجية مكونان أساسيان هما الفرقة المتنقلة وتضم هذه اإل. دوري للمواطنين القاطنين بالمناطق المعزولة

  .والقافلة الطبية
واستجابة لحاجيات سكان المناطق المعزولة أوالتي يصعب الولوج إليها،  تقدم الفرقة الطبية مجموعة   

بشكل دوري بوتيرة تصل إلى مرة ) استشارات طبية، وتقديم أدوية والتربية الصحية(من العالجات األساسية 
طب العيون، (وتقدم القافلة الطبية خدمات طبية متخصصة لساآنة العالم القروي . ألقل آل ثالث أشهرعلى ا

 ...).وأمراض القلب، وطب األطفال واألمراض الجلدية
  البرنامج الوطني للتلقيح

للقضاء على داء  2008عبر إطالق حملة وطنية سنة  1987تم دعم هذا البرنامج الذي انطلق منذ   
ومتالزمة الحميراء الخلقي، وتوحيد الجدول الوطني للتلقيح بالنسبة للقطاع العام والخاص مع الحصبة 

االستمرار في الجهود الهادفة إلى إدخال لقاحات جديدة آاللقاح ضد األمراض الرئوية واللقاح ضد الفيروسية 
  . العجلية

  البرنامج الوطني لمحاربة الخصاص في بعض األمالح والفيتامينات
ن أجل تحسين الحالة الغذائية للساآنة، خصوصا األطفال، تم وضع إستراتيجية وطنية للتغذية خالل م  

وتهدف هذه اإلستراتيجية، بصفة عامة، إلى تحسين تغذية الساآنة عبر ). 2019-2010(جميع مراحل الحياة 
يتامينات، والكشف تطوير القدرات الوطنية في مجال التغذية، ومحاربة الخصاص في بعض األمالح والف

ويضاف إلى ذلك، إنعاش التربية . والوقاية من مشاآل التغذية واألمراض المزمنة المتعلقة بسوء التغذية
الصحية في مجال التغذية وتشجيع الرضاعة الطبيعية عبر مأسسة األسبوع الوطني إلنعاش الرضاعة 

  .الطبيعية

                                                 
  .2008حيز التنفيذ سنة دخل   35
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  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.2.6
آما يعد من القطاعات . 2002تعد وزارة الصحة أول قطاع انخرط في شمولية اإلعتمادات سنة   

وقد عرفت الميزانية المخصصة لقطاع . 2007النموذجية التي اعتمدت إطار النفقات المتوسطة المدى سنة 
-2008جي الصحة مجموعة من االرتفاعات خالل السنوات األخيرة من أجل تفعيل مخطط العمل االستراتي

  .ودعم الجهود المبذولة في إطار تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين 2012
 الصحة في ميزانية الدولة  حصة نفقات

من % 3,5، أي ما يعادل 2011مليار درهم سنة  10,89 بلغت مساهمة الدولة في تمويل الصحة 
ووصلت . مليار درهم لنفقات االستثمار 1,8مليار درهم لنفقات التسييرو 9,1وتم تخصيص . ميزانية الدولة

من ميزانية وزارة الصحة % 56,2مليار درهم حيث مثلت وحدها  6,1نفقات األجور إلى ما يقارب 
  .من ميزانية تسيير الوزارة% 67,2و

من تسجيل   2011-2001ومكن تحليل تطور القروض المرصودة لوزارة الصحة خالل الفترة 
مليار درهم سنة  10,9إلى  2001مليار درهم سنة  4,9خيرة، حيث انتقلت من ارتفاع مهم خالل السنوات األ

التي تستفيد من  2012- 2008وستمكن هذه القروض اإلضافية من تفعيل اإلستراتيجية القطاعية . 2011
  .مليار درهم 57,3تمويل يقدر ب 

  ميزانية االستثمار المخصصة حسب البرامج الصحية توزيع
تية الصحية وخاصة بناء وتجهيز الشبكة اإلستشفائية مكانة مهمة حيث تصل تحتل البنيات التح

  .مليون درهم 558,9، أي ما يعادل %38حصتها من ميزانية استثمار وزارة الصحة 
  2011حصة ميزانية االستثمار المخصصة ألهم البرامج الصحية سنة 
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 وزارة االقتصاد والمالية: المصدر   

ة اإلنجابية وصحة الطفل والشباب والذي يعد برنامجا أولويا، فقد استفاد وفيما يخص برنامج الصح
من ميزانية االستثمار، مسجال بذلك ارتفاعا طفيفا % 6,5مليون درهم بحصة  122,7من تمويل يقدر ب 

  %).6,29( 2010مقارنة مع سنة 
لبناء وتجهيز  وتمكن قراءة الرسم البياني أيضا من تسجيل الحصة المنخفضة نسبيا، والمخصصة

ويعزى . 2011من ميزانية االستثمار سنة % 8,1مؤسسات العالجات الصحية األساسية التي ال تشكل سوى 
  .ذلك إلى األهمية التي حضيت بها اإلستراتجية المتنقلة عوض بناء مؤسسات جديدة

لوطني للصحة ونظرا لألهمية التي أعطيت لتنمية العالم القروي، فقد تم تخصيص ميزانية للمخطط  ا
مليون درهم من ميزانية  15,6مليون درهم من ميزانية التسيير و 17,1في المجال  القروي تقدر ب 

 .مليون درهم 32,7االستثمار أي ما مجموعه 
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 تحليل مؤشرات النجاعة
مؤشرا  170، من رصد ما يقارب 2011مكنت دراسة التقرير حول مؤشرات األهداف المرقمة سنة 

ويقدم الجدول التالي تصنيفا للمؤشرات . تخص ميزانية االستثمار 111تخص ميزانية التسيير و 57من بينها 
 . المتعلقة بأهم البرامج الصحية

ميزانية االستثمار: أهم مؤشرات األهداف لكل برنامج  
المهام/ األهداف  المؤشرات المقترحة من طرف القطاع الوزاري  نوع المؤشر 

  عيةالصحة المدرسية والجام
  نسبة تغطية الساآنة المدرسية بالزيارة الطبية - 
  نسبة تغطية الساآنة الجامعية بالزيارة الطبية - 

  
  تحسين الصحة المدرسية والجامعية

  
  مؤشر وسيلة 
  مؤشر وسيلة

  تغذية
  )الجرعة األولى" (أ"نسبة تغطية األطفال أقل من سنة بالفيتامين  - 
  )الجرعة األولى" (د"بالفيتامين نسبة تغطية األطفال أقل من سنتين  - 

  
  محاربة األمراض المتعلقة بسوء التغذية

  
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة

  :تخطيط عائلي
  نسبة انتشار استعمال وسائل منع الحمل الحديثة  

  مؤشر وسيلة  الرفع من نسبة استعمال وسائل منع الحمل

  صحة األم والطفل
  نسبة تغطية العالجات أثناء الحمل - 
  بة الوالدة المحروسةنس - 
  نسبة العمليات القيصرية- 
  .تلبية الحاجيات المتعلقة بمضاعفات الوالدة- 
  شهرا 11نسبة التغطية اللقاحية لألطفال أقل من - 
  .نسبة تغطية األطفال بالمضاد الحيوي لعالج األمراض التنفسية الحادة- 
التي في عدد حاالت اإلسهال ) الحاد والبسيط(نسبة حاالت الجفاف  - 

  تمت معالجتها بمؤسسات العالجات الصحية األساسية
  عدد وفيات األمهات داخل المستشفيات- 

  
  الحد من وفيات األمهات واألطفال

  
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة

  
  مؤشر نتيجة

  محاربة داء المناعة المكتسبة
  لين للفيروس والذين تلقوا العالجعدد األشخاص الحام - 

  
  وقف انتشار المرض

  
  مؤشر وسيلة

ونالحظ من خالل قراءة الجدول، غياب شبه تام لمؤشرات النتائج التي تأخذ بعين االعتبار بعد النوع 
  :لذلك، من المهم إضافة المؤشرات التالية. االجتماعي

 .نسبة اإلصابة بداء المناعة المكتسبة حسب الجنس والجهة •
 .نسبة الوفيات الناتجة عن اإلصابة بداء المناعة المكتسبة حسب الجنس والجهة •
  .عدد األطفال لكل امرأة حسب وسط اإلقامة والمستوى الدراسي •
 .نسبة فقر الدم لدى األطفال والنساء الحوامل حسب وسط اإلقامة •
 .حسب وسط اإلقامة) عند الوالدة(نسبة وفيات المواليد  •
 .ال حسب الجنس ووسط اإلقامةنسبة وفيات األطف •
 .نسبة وفيات األمهات حسب وسط اإلقامة والمستوى الدراسي والمستوى السوسيواقتصادي •
  .معدل عدد األطفال لكل امرأة حسب وسط اإلقامة •

  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.6
أداء مختلف إيجاد حلول للمشاآل الصحية للساآنة وتحسين نتيجة الدينامية الجديدة الهادفة إلى   

البرامج الصحية، تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الصحية خالل السنوات األخيرة وخاصة في 
إال أن الفجوة ال زالت قائمة فيما يخص . مجال صحة األم والطفل باإلضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالخصوبة
ة التحتية الصحية األساسية بالعالم القروي توفر الموارد البشرية من أطباء وممرضين وآذا فيما يخص البني

  .والمناطق المعزولة
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  تطور أهم مؤشرات النتائج. 1.3.6
  التخطيط العائلي واستعمال وسائل منع الحمل

طفل لكل  5,9بداية الثمانينات منتقال من  ذيواصل المؤشر العام للخصوبة انخفاضه الذي سجل من
وتزامن هذا التطور . 201036-2009طفل لكل امرأة سنة  2,2 ليصل إلى 2004-2003سنة  2,5امرأة إلى 

-2009سنة  1,84ويبلغ هذا المؤشر . مع تسجيل تقارب في سلوك الخصوبة بين المجال القروي والحضري
طفل لكل امرأة في  2,7في المجال الحضري ليبقى بذلك أقل من سقف تجدد األجيال في حين يقارب  2010

  .المجال القروي
 1980سنة % 19خص نسبة انتشار وسائل منع الحمل، فقد سجلت ارتفاعا مهما من وفيما ي  

 %65,5(مع تسجيل استعمال أوسع لوسائل منع الحمل في المجال الحضري  2004- 2003سنة % 63إلى
  ).في المجال  القروي% 59,7مقابل 

  وفيات األمهات
لكل  112األخيرة، لتصل إلى عرفت نسبة وفيات األمهات انخفاضا مهما خالل السنوات الخمس 

، أي 2010- 2009حسب نتائج التحقيق الوطني الديموغرافي  2010-2009والدة حية سنة  100.000
  ).والدة حية 100.000لكل  227( 2004-2003مقارنة مع سنة % 50,7بانخفاض يقدر ب 

فيات األمهات ويعزى هذا التطور أساسا إلى النتائج المسجلة بالمجال الحضري، حيث سجل معدل و
والدة حية سنة  100.000لكل  73ليصل إلى  2004-2003مقارنة مع سنة % 60انخفاضا بأآثر من 

وفي المجال القروي، مكن انخفاض وفيات األمهات من خفض نسبة وفيات األمهات سنة . 2010- 2009
  .2004- 2003سنة  267والدة حية مقابل  100.000لكل  148إلى  2010- 2009

مأسسة مجانية الوالدة في المستشفيات العمومية وتحسين مؤشرات تتبع الحمل والتكفل وقد ساهمت 
  . بالعالجات االستعجالية أثناء الوضع بشكل آبير في تحقيق هذه النتيجة

سنة % 80,2وهكذا، وصلت نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل الوضع إلى 
في المجال الحضري % 90وتتجاوز هذه النسبة %). 68( 2003ة مع نقطة مقارن 12بزيادة  2010- 2009

نقطة في الخمس  20فقط في المجال القروي مع تسجيل تطور مهم بحوالي % 68,3في حين تصل إلى 
  .سنوات األخيرة

 2004-2003سنة % 62,9وفيما يخص المساعدة عند اإلنجاب، فقد عرفت تطورا إيجابيا منتقلة من 
. في المجال القروي% 56,7في المجال الحضري و% 93وقد بلغت  2010-2009سنة % 74,1إلى 

 .2004-2003سنة % 5,4مقابل  2008سنة  % 6,4وعرفت نسبة العمليات القيصرية ارتفاعا لتصل إلى 
  .2010سنة   12,7%القيصرية ما يقاربوحسب آخراإلحصائيات، فقد بلغ الوالدات 

داف المتوخاة إذا ما قورنت مع النسب المسجلة في الدول غير أن هذه اإلنجازات تبقى دون األه
 .في تونس 69في الجزائر و 88والدة حية في مصر، و 100.000لكل  50: المتقاربة اقتصاديا
  وفيات األطفال

سجلت وفيات األطفال والصبيان انخفاضا مهما، حيث انخفضت نسبة وفيات األطفال أقل من سنة 
 30إلى  2003والدة حية سنة  1.000لكل  40مس األخيرة، منتقلة بذلك من خالل السنوات الخ% 25بنسبة 
في األلف بالوسط  35,3في األلف بالوسط الحضري و   25,3( 2010-2009والدة سنة  1.000لكل 

  ).القروي
لكل  47وفيما يخص خطر وفاة األطفال أقل من خمس سنوات، فقد عرف تراجعا ملحوظا منتقال من 

في األلف  42في األلف بالوسط الحضري و   31( 2010- 2009سنة  36إلى  2004- 2003سنة  1.000
  . نقطة 11أي بانخفاض يقدر ب )بالوسط القروي

                                                 
  .2010-2009التحقيق الوطني الديموغرافي   36
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لكل  24لكل ألف في القرى مقابل  33(لكل ألف  27وتبقى نسبة وفيات الرضع مرتفعة حيث بلغت 
وبظروف الحمل والوالدة باإلضافة  ويبقى انخفاض هذا المؤشر مقرونا بتحسين صحة األم). ألف في المدن

  . إلى مساهمة بعض البرامج الخاصة بصحة األم والطفل
ويوضح التحليل حسب النوع لمعدل وفيات األطفال ارتفاعا أآبر في وفيات الذآور خالل فترة 

ويرتبط ذلك بارتفاع نسبة إصابة الذآور بمرض ). لكل ألف لدى اإلناث 23لكل ألف مقابل  33(الرضاعة 
  .االلتهاب التنفسي الحاد التي تحدث عادة بين الوالدة والسنة الخامسة

وقد ساهم تحسن ظروف المعيشة بصفة عامة والوقاية من األمراض عبر التلقيح وآذا محاربة سوء 
  .التغذية في خفض وفيات األطفال والصبيان

  التغطية الصحية األساسية
آنة المغرب وتساهم األسر بشكل آبير في تمويل ال تهم التغطية الصحية سوى نسبة ضئيلة من سا

  %). 64,3(الصحة 
 2.728.867وبلغ عدد المستفيدين من التأمين اإلجباري عن المرض، منذ دخوله حيز التنفيذ، 

وفي إطار الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، تم التوقيع .  2010شخصا سنة 
  .2011طية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي بين الحكومة وقطاع التأمين سنة على اتفاقية حول التغ

  تأثير البعد النوعي لنفقات الصحة العمومية وأهم التحديات. 2.3.6
حيث تشكل قلة . يواجه قطاع الصحة بالمغرب عدة  تحديات تحول دون تحقيق األهداف المنشودة  

وقد مكن تحليل العجز في الموارد البشرية . في المجال القرويالموارد البشرية الكفؤة إشكالية خاصة 
اختصاصي في التخدير واإلنعاش  105طبيب في مجال التوليد و 74بالمستشفيات من تحديد الحاجيات في 

وفيما يخص مراآز التوليد، فقد قدرت الحاجيات من المولدات في . طبيب عام 41مولدة إضافة إلى  78و
310.  

لية النفقات الصحية أيضا على صعيد البنيات التحتية الصحية وخاصة مؤسسات ويظهر ضعف فعا
ويرجع ذلك إلى الخلل في برمجة نفقات . العالجات الصحية األساسية حيث أن العديد منها ال تؤدي وظيفتها

صا في وبذلك تم إعطاء األولوية لإلستراتيجية المتنقلة خصو. التسيير واالستثمار على مستوى وزارة الصحة
  .المجال القروي وبالنسبة للمناطق المعزولة

واستجابة لمشاآل الولوج التي تعاني منها هذه الساآنة وللرفع من نسبة المساعدة عند الوالدة، تم 
لتمكين النساء  بعيدة المساآن من اإلقامة قرب مراآز التوليد قبل الوضع  2006إحداث دار األمومة سنة 

هن نساء تبعد مساآنهن بأقل من ربع %) 75(حظ أن أآثر المستفيدات  من هذه الدورإال أنه من المال. بأيام
  .ساعة عن دور الوالدة مما يطرح تساؤال حول الدور الحقيقي لهذه الدور

وفي مجال تمويل الصحة، يالحظ ارتفاع مستوى النفقات التي تتحملها األسر بشكل مباشر جراء   
  .عند المرضضعف التضامن المؤسساتي والتعاضد 

  وزارة التربية الوطنية. 7
يهدف نظام التعليم المغربي إلى تحقيق المعايير الدولية في مجال جودة التعليم والمساواة بين 

وفي هذا اإلطار، قدم البرنامج االستعجالي تدابير أولية وشدد على تعميم التعليم األساسي وعلى . الجنسين
جميع مكوناته وآذا على أهمية بدل مجهود خاص من أجل تشجيع  القضاء على الفوارق بين الجنسين في

  .تمدرس الفتيات القرويات وذلك عن طريق معالجة المشاآل التي ال زالت تعيق تطوره
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  جذاذة تقديمية للوزارة  واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 1.7
جذاذة تقديمية 1.1.7  

ريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهام إعداد ، وفقا للنصوص التش بوزارة التربية الوطنيةتناط 
وتتجلى أهم اختصاصاته في تحديد وتنفيذ سياسة الحكومة في . وتنفيذ اإلستراتجية الوطنية في مجال التعليم

مجال التعليم األولي واألساسي والثانوي وتكوين األطر التعليمية واألقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا 
ر شهادة التقني العالي وآما تسهر على االرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجاالت وأقسام تحضي

.  
على إدارة مرآزية وأخرى خارجية وعلى األآاديميات وزارة شتمل التومن أجل تنفيذ مهامه، 

لمستوى الوطني على ا) هيئة اإلدارة والتدريس والخدمات( وقد بلغ عدد الموظفين . الجهوية للتربية والتكوين
وبالوسط القروي، ال تتجاوز . نساء% 42موظف منهم  357.689حوالي  2011وفي جميع المستويات سنة 

  %.30نسبة النساء 
حيث ال . وتعد تمثيلية المرأة ضمن موظفي اإلدارة في قطاع التعليم العمومي والخصوصي ضعيفة

. 2011-2010ع مستويات التعليم خالل سنة من مجموع الموظفين اإلداريين بجمي% 35تمثل النساء سوى 
% 13من نساء الموظفات اإلداريات يشتغلون بالتعليم االبتدائي، و% 13ويبين التوزيع حسب المستوى أن 

 .بالثانوي التأهيلي% 10بالثانوي اإلعدادي و
عليم حول المدرسات في مختلف مستويات الت وزارة التربية الوطنيةصدرها توتبين اإلحصاءات التي 

على المستوى % 33من مجموع المدرسين على المستوى الوطني و 2011-2010سنة % 43أنهن يمثلن 
من النساء يدرسن في التعليم االبتدائي على % 28ويبين توزيع المدرسين حسب المستويات، أن . القروي

وفي الوسط . يفي الثانوي التأهيل% 6يدرسن في التعليم الثانوي اإلعدادي و% 10المستوى الوطني و
  .على التوالي% 2و% 5و% 26القروي، تصل هاته النسبة إلى 

بجميع % 44وتصل نسبة تمثيلية النساء بهيئة الخدمات في قطاع التعليم العمومي والخصوصي إلى 
في  12%في التعليم االبتدائي و%  24وفي المقبل ال يمثلن سوى .  2011-2010مستويات التعليم سنة  

% 3و% 6وفي الوسط القروي، تصل هاته النسبة إلى . في الثانوي التأهيلي% 8وي اإلعدادي والتعليم الثان
  . على التوالي% 2و

اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان. 2.1.7  
من أجل تعزيز دعم ومساعدة مختلف الشرآاء في إصالح التعليم، وقع المغرب على معظم 

دون استثناء على الحق في التعليم وذاك في إطار مرجعية المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان التي تأآد ب
وأن التعليم . على أن لكل فرد الحق في التعليم 26اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي ينص في المادة 

  .يجب أن يكون مجانا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية وأن التعليم االبتدائي هوإلزامي
ب أيضا على مجموعة من المعاهدات واالتفاقيات في مجال التعليم والتي تعترف وقد صادق المغر

ويتعلق األمر . بالحق في التعليم من أجل تحقيق المعايير الدولية في مجال جودة التعليم والمساواة بين الجنسين
مغرب في بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه ال

بحق آل فرد في التعليم وباتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق  13، والذي يعترف في مادته 27/03/1979
 .على حق األطفال في التعليم 28، والتي تؤآد في المادة 1993/06/14الطفل التي صادق عليها المغرب في 

الدولية لحماية حقوق جميع  ، على االتفاقية14/06/1993وفي نفس السياق، صادق المغرب في 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي تخول ألطفال المهاجرين الحق في التعليم األساسي وتؤآد على أهمية 

  .مكافحة التمييز في مجال التعليم
على حق األشخاص  24وباإلضافة إلى ذلك، تقر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة 

وفي نفس السياق، تم إبرام اتفاقية لمكافحة . التعليم دون تمييز على أساس تكافؤ الفرصذوي اإلعاقة في 
 30، والتي صادق عليها المغرب يوم 1960 دجنبر 14التمييز في مجال التعليم، تحت رعاية اليونسكوفي 

  .1968 غشت
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قية القضاء على ومن أجل القضاء على جميع أشكال التمييز للولوج للتعليم، وقع المغرب على اتفا
على ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة من أجل  10جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تحت في مادتها 

ضمان شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسة والحصول على الدرجات العلمية 
وية والحضرية على السواء والقضاء على أي في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق القر

مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله وأخيرا خفض معدالت الهدر 
 . المدرسي لدى الطالبات، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالتي ترآن المدرسة قبل األوان

قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي وصادق المغرب أيضا على االتفاقية الدولية لل
على ضرورة اتخاذ  7بالحق في التعليم والتدريب المهني وتأآد آذلك في المادة ) e, v ,5(تعترف في المادة 

إجراءات فورية وفعالة ال سيما في مجاالت التعليم والتكوين من اجل محاربة المفاهيم المؤدية إلى التمييز 
  .لتفاهم والتسامح والصداقة بين األمم والجماعات العرقية أواإلثنيةالعنصري وتعزيز ا

أهداف األلفية للتنمية لألمم المتحدة، والتي تؤآد  2000 شتنبروباإلضافة إلى ذلك، اعتمد المغرب في 
على  "التعليم للجميع"على االلتزام بتعميم التعليم االبتدائي، والتي تم اإلعالن عنها من قبل في برامج أخرى 

المتعلق  2وفي نفس االتجاه، هناك هدفين يهمان قطاع التعليم المدرسي وهما المرمى . وجه الخصوص
 .الذي يرمي إلى إنعاش المساواة بين الجنسين عن طريق التعليم 3بضمان التعليم االبتدائي للجميع والمرمى 

من  31مضمونه على المادة وعلى الصعيد الوطني، يعتمد البرنامج الحكومي في مجال التعليم، في 
الدستور التي تخول لجميع المواطنين الحق في التعليم وعلى التعليمات الملكية، وعلى النصوص التشريعية 
. والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تجعل من التعليم أولوية من بين األولويات األربعة للعمل الحكومي

ما آان مبرمجا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي ويعتمد أيضا على مقتضيات إصالح التعليم آ
الذي نص على إجراءات مهمة وشدد على أهمية إدماج المساواة بين ) 2012- 2009(البرنامج االستعجالي 

 .الجنسين في جميع مكونات التعليم
والمساواة  بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلنصاف وزارة التربية الوطنية توفي نفس اإلطار، التزم

بين الجنسين والتي تهدف في مجال التعليم إلى إدماج بعد النوع االجتماعي في سياسات التعليم وتكوين 
والتزم . األطر، مع بذل مجهود خاص لفائدة تطوير تعليم الفتيات الصغيرات، ال سيما في الوسط القروي

الذي يهدف إلى ضمان ولوج عادل و 2015- 2011المغرب أيضا في تحقيق األجندة الحكومية للمساواة 
  .ومتساوي للفتيات والفتيان إلى نظام تعليمي ذا جودة عالية

المتعلقة على التوالي باإلرساء المؤسساتي  8و 2و 1وينشط القطاع بشكل مباشر في المجاالت 
ية وآذا محاربة للمساواة بين الجنسين، والولوج العادل والمتساوي للبنات واألوالد لنظام تعليمي ذا جودة عال

  .الفقر وجميع أشكال العوز التي تعاني منه النساء والفتيات

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.7
وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.7  

العلمي البرنامج االستعجالي  وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث
ويهدف هذا البرنامج إلى تعميم . الذي يهدف إلى تسريع وتيرة إصالح التعليم 37)2012-2009" (نجاح"

  .التمدرس وتحسين جودة التعليم ومردودية النظام التربوي
وتجيب هاته المشاريع على القضايا . مشروع 23ويتكون البرنامج من أربعة مجاالت ويحتوي على 

تعميم الولوج للتعليم وتجديد النظام البيداغوجي ودعم التحصيل العلمي واألآاديمي ومطابقة : السبع المحددة
  .التكوين مع الشغل وجودة المجاالت وتسيير الموارد البشرية والحكامة

وفيما يلي البرامج . ويهدف البرنامج االستعجالي إلى توطيد واستكمال اإلصالح وتعزيز المكتسبات
  :تي تسعى إلى إدماج المساواة بين الجنسين في النظام التعليميال

                                                 
37 الجديدة تشكيلة الحكومة في إطار   التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميوزارة وزارة التربية الوطنية و: تم تقسيم هذه الوزارة إلى وزارتين  
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  تطوير التعليم األولي
يهدف مشروع تطوير التعليم األولي إلى تحسين العرض وضمان تغطية وطنية شاملة وذلك عبر 

  .2015التعميم التدريجي للتعليم األولي في أفق 
  محاربة التكرار والهدر المدرسي

على التعليم وتحسين تمدرس األطفال المعوزين ومحاربة التكرار والهدر من أجل تشجيع الطلب 
 .المدرسي، وضع قطاع التعليم برنامج لمحاربة التكرار والهدر المدرسي

  تعزيز الصحة المدرسية واألمن اإلنساني  
حوالي  2011بلغت الميزانية المخصصة لتعزيز الصحة المدرسية واألمن اإلنساني فيما يتعلق سنة 

مليون درهم مخصصة من أجل ترسيخ القيم المدنية في التربية  5: مليون درهم موزعة على النحوالتالي  6,3
والباقي تم رصده لمشروع وضع نظام الصحة ...) المواطنة، واحترام المعلمين، والالعنف،(الوطنية 

  .المدرسية وذلك باألساس عن طريق شراء مجموعة من األدوات الطبية
  خذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساءاأل. 2.2.7

يشمل مخطط العمل االستراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة بين الجنسين في النظام 
ويقترح مجموعة من . األهداف واألولويات الواردة في البرنامج االستعجالي 2012-2009التربوي 

  . أة على العمل في قطاع التعليم وتعزيز تمثيلها في مناصب المسؤوليةاإلجراءات لتحسين فرص حصول المر
ويكمن الهدف من وراء هاته المحاور في المساهمة في تسريع التقدم المحرز في مجال إصالح التعليم 
بالمغرب وذلك عن طريق تهيئ بيئة إدارية وبيداغوجية تمكن من القضاء على التمييز والفوارق بين 

هدف من ذلك هودعم قطاع التعليم المدرسي لتطوير قدرة مؤسساتية مستدامة بحيث تصبح وال. الجنسين
  .المساواة بين الجنسين مبدأ لحكامة لنظام التربوي في تصميم وإعداد الميزانية وتتبع وتقييم الخدمات التعليمية

  :طثالثة مشاريع متعلقة بهذا المخط وزارة التربية الوطنية ت، أنجز2010خالل سنة  
دعم وضع اآلليات التنظيمية المكلفة بمأسسة المساواة بين الجنسين على المستوى : 1.1المشروع 

تحديد تصميم تنظيمي لهيئات النوع : ومن بين النتائج المنتظرة لهذا المشروع . الوطني وتعزيز قدراتها
وع النوع االجتماعي االجتماعي على المستوى المرآزي ووضع وتحديد المهام وواجبات فريق تسيير مشر

  .وزارة التربية الوطنيةلالمتواجد بمديرية اإلستراتجية واإلحصاء والتخطيط التابعة 
مصاحبة ودعم آليات تنسيق مأسسة المساواة بين الجنسين باألآادميات الجهوية :  3.1المشروع 

  .للتربية والتكوين والنيابات اإلقليمية
تكوين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التكوينات األساسية بلورة وإعداد وحدات ال:  2.3المشروع 

  .والمستمرة للفاعلين التربويين
 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.7

 حصة نفقات التعليم في ميزانية الدولة
منذ  في السنة% 7,8، بأآثر من  وزارة التربية الوطنيةليبين تطور الميزانية اإلجمالية المخصصة 

وقد هم هذا االرتفاع باألساس المجاالت المرتبطة . ، مدى التزام الدولة المستمر لتطوير النظام التربوي2001
التكوين المستمر والتأطير البيداغوجي والتعليم التقني وإعادة تأهيل الداخليات والمؤسسات المدرسية : بالجودة

  .وأجرأة مجالس تدبير المؤسسات التعليمية
زانية وزارة التعليم المدرسي والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ارتفاعا سنة  وسجلت مي

  .منها مخصصة للتعليم المدرسي% 83من ميزانية الدولة، % 24,3مليار درهم أي حوالي  48بلغ  2011
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  وزارة التربية الوطنيةتوزيع الميزانية داخل 
 39,8ميزانية تقدر ب  وزارة التربية الوطنيةلدولة من أجل تحقيق المخطط االستعجالي، خصصت ال

  . 2008مقارنة مع سنة % 28بارتفاع وصل إلى  2011مليار درهم خالل سنة 
وهكذا، وصلت نفقات . وتهيمن نفقات الموظفين على هذه الميزانية وذلك على حساب نفقات االستثمار

مليار درهم  4,4ن ميزانية القطاع مقابل فقط م% 93أي حوالي   2011مليار درهم سنة  32,3الموظفين إلى 
  .مليار درهم لفائدة  نفقات االستثمار 2,9لفائدة  نفقات المعدات والنفقات األخرى و

  حسب البرامج وزارةتوزيع ميزانية االستثمار ل
التربية  وزارةمن ميزانية االستثمار% 73تتجاوز حصة استثمار قطاع التعليم المدرسي أآثر من 

 2.984أي أآثر من ) مليار درهم 4والتي تقدر ب (ة والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي الوطني
 1.772لفائدة االآادميات الجهوية للتربية والتكوين أي حوالي % 59: مليون درهم موزعة على الشكل التالي
  %).5(واإلدارة العامة %) 35(مليون درهم، متبوعة باإلدارة الخارجية

من ميزانية االستثمار المخصصة  لألآادميات  الجهوية للتربية والتكوين % 93أآثر من  ويكرس
ويبين . درهم مليون والباقي إلعادة تأهيل المدارس االبتدائية الجهوية 1.640امعونات التجهيز، أي حوالي 

ار، تليها جهة من ميزانية االستثم% 12درعة تستحوذ على  -التوزيع حسب الجهة أن أآاديمية سوس ماسة
ويتم %). 8حوالي (الحوز  - تانسيفت - تطوان ومراآش-طنجةو%) 10حوالي (الشرق ومكناس تافياللت 

  %).1(لكويرة - ااذهب- تخصيص أدنى حصة إلى أآادمية وادي
مليون درهم باألساس إلى برنامج  1.055وتخصص ميزانية استثمار اإلدارة الخارجية والتي تبلغ 

وتقدر ميزانية %). 26(وبرنامج إعادة تأهيل التعليم الثانوي التأهيلي %) 59(سي توسيع العرض المدر
 66مليون درهم وميزانية مشروع دعم التعليم الثانوي والتقني ب  80استثمار برنامج تشجيع االمتياز ب 

 .مليون درهم
  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع

سل إصالح الميزانية بهدف تحسين فعالية النفقات في مسل 2007منذ  وزارة التربية الوطنيةت انخرط
وقد حدد إصالح التدبير العمومي مجموعة من مؤشرات األهداف لميزانيات التسيير واالستثمار، . العمومية

  :وقد تعهدت الوزارة في هذا المجال بـ. على قاعدة المهمات األساسية لمختلف مديريات الوزارة
مستوى التخطيط، واألثر المنتظر حسب النوع االجتماعي وعلى مستوى  تنمية قدرات اإلدماج قبليا على •

 .معايير تعيين واختيار المشاريع، وُبعدَيا بتحليل أثر الميزانيات على الرجال والنساء والفتيان والفتيات
إعداد تقرير سنوي لتقييم حسب النوع االجتماعي للسياسات واإلستراتيجيات التي بدأ تنفيذها من قبل  •

 .الحهامص
 .تقوية قدرات القطاع إلعداد مؤشرات األهداف المرقمة تأخد بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي •

مؤشرا على مستوى ميزانية  86للقطاع أن هناك  2011وأتاحت معاينة تقرير مؤشرات أهداف 
فة حسب الجنس ويبين تحليل هاته المؤشرات وجود بعضا منها تراعي البعد النوعي ألنها مصن. االستثمار

  :  ويقدم الجدول التالي تصنيفا لبعض المؤشرات التي تخص التعليم األساسي. والوسط والفئة العمرية
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  أهم المؤشرات المتعلقة بالتعليم األساسي
 مالحظات نوع المؤشر )2011(المهام /األهداف المؤشر

ي إللزامية التعليم التحقيق الفعل أوالد بالتعليم األولي/معدل التكافؤ اإلجمالي إناث
 سنة 15إلى حدود 

يجب جندرته حسب الجنس  مؤشر وسيلة
 والوسط

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم  نسبة المدرسين الذين ينجزون وقت خدمتهم باالبتدائي
 سنة 15إلى حدود 

  مؤشر وسيلة

عليم التحقيق الفعلي إللزامية الت معلم اإلجمالي بالتعليم االبتدائي/معدل تلميذ
 سنة 15إلى حدود 

 يجب جندرته حسب الوسط مؤشر وسيلة

نسبة المدرسين الذين ينجزون وقت خدمتهم بالتعليم 
 اإلعدادي

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم 
 سنة 15إلى حدود 

 يجب جندرته حسب الجنس مؤشر وسيلة

ة التعليم التحقيق الفعلي إللزامي معلم اإلجمالي بالتعليم اإلعدادي/معدل تلميذ
 سنة 15إلى حدود 

 يجب جندرته حسب الوسط مؤشر وسيلة

حصة المؤسسات التي تضمن مشروع وضيفي بالتعليم 
 اإلعدادي

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم 
 سنة 15إلى حدود 

 يجب جندرته حسب الوسط مؤشر وسيلة

الفعلي إللزامية التعليم  التحقيق نسبة التالميذ األقسام العلمية بالتعليم الثانوي ألتأهيلي
 سنة 15إلى حدود 

 يجب جندرته حسب الجنس مؤشر وسيلة

عدد المؤسسات التي تدير ميزانية بالتعليم الثانوي 
 ألتأهيلي

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم 
 سنة 15إلى حدود 

 يجب جندرته حسب الوسط مؤشر وسيلة

ندرتها حسب الجنس والفئة العمرية لتكون أآثر وتنبغي اإلشارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب ج
  :فعالية، أهمها 

 .النسبة المؤوية للمدرسين الذين ينجزون وقت خدمتهم باالبتدائي •
 النسبة المؤوية المدرسين الذين ينجزون وقت خدمتهم بالتعليم اإلعدادي •
 عدد المؤسسات التي تدير ميزانية بالتعليم الثانوي ألتأهيلي •
 لتي تضمن مشروع وضيفي بالتعليم اإلعداديحصة المؤسسات ا •

  :باإلضافة إلى ذلك، توجد مؤشرات أ أخرى تستحق أن تصنف حسب النوع منها

 .عدد التالميذ بالتعليم األولي حسب الجهة •
 .عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الممدرسين حسب الجنس والمستوى والجهة •
  .تلميذ على المستوى الوطني 40أآثر من عدد األقسام االبتدائية التي تحتوي على   •

 .في المرحلة االبتدائيةالحجم المتوسط لألقسام على المستوى الوطني  
 .نسبة تغطية الجماعات القروية بالمؤسسات التعليم الثأهيلي  •
 .معدل الحياة المدرسية حسب الوسط والجنس والمستوى والجهة  •
 .قسام التحضيرية على المستوى الوطنيالمعدل اإلجمالي للتالميذ المسجلين باأل  •
 .عدد التالميذ المسجلين باألقسام التحضيرية للمدارس الكبرى بالجهة •
 .عدد المستفيدين من الداخليات والمطاعم والنقل المدرسي حسب الوسط والجنس والمستوى والجهة  •
ط والجنس والمستوى نسبة موظفي التعليم المدرسي الذين استفادوا من التكوين المستمر حسب الوس  •

 .والجهة
 نسبة ارتفاع ميزانية قطاع التربية الوطنية •

 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.7
سجل نظام التربية والتكوين تقدما ملحوظا خاصة فيما يتعلق بارتفاع عدد التالميذ في آل األسالك 

ومع هذا، . والقرويوتحسن نسبة التمدرس وتقلص فوارق التمدرس بين الجنسين وبين الوسط الحضري 
  .تبقى المكتسبات هشة بسبب استمرار االختالالت في النظام التعليمي
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  تطور أهم مؤشرات النتائج . 1.3.7
نتائج دون مستوى الجهود المبذولة: التعليم األولي  

، 2011- 2010تلميذا خالل الموسم الدراسي  740.196بلغ عدد األطفال المسجلين بالتعليم األولي 
ويوزع هذا . بالنسبة لإلناث% 54,1على الصعيد الوطني و% 64,5يصل إلى  38ل تمدرس خامأي بمعد

تلميذ من بينهم  496.632أي حوالي  ،من األطفال بالتعليم األولي التقليدي% 66,7 :ل التاليالعدد على الشك
فال من بينهم من األط% 25(أما الباقي فهم موزعون بين التعليم األولي العصري . بالوسط القروي% 35
  ).إناث% 49من األطفال من بينهم % 8,3(والعمومي ) إناث% 48

ورغم المجهودات المبذولة من طرف قطاع التعليم المدرسي في مجال حمالت التوعية وتكوين 
المدرسين والمدرسات وفتح أقسام للتعليم األولي داخل المؤسسات العمومية خصوصا في المجال القروي، 

وهكذا، وصل معدل التمدرس الخام بالوسط القروي سنة . مهمشة من الدراسة في التعليم األولي تبقى الفتاة جد
  .بالنسبة للفتيات% 34,2والى % 38,5إلى  2011- 2010

 اإلنجازات على مستوى التعليم األساسي
إجماال وإلى % 97,5إلى  2011- 2010سنة  11و 6وصلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 

عند الفتيات % 93,6وإلى % 95,4وبالوسط القروي، وصل هذا المعدل إجماال إلى . عند الفتيات% 96,3
  .  عند الفتيات في الوسط الحضري% 98,7إجماال و% 99,4خالل نفس الفترة مقابل 

سنة  14إلى  12وفيما يخص التعليم اإلعدادي، فقد بلغت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ من 
على التوالي سنة % 52,7و% 60,3مقابل  2011-2010عند الفتيات سنة % 73,5و إجماال% 79,1
عند الفتيات مقابل % 49,6إجماال و% 59,1وفي الوسط القروي، وصلت هاته النسبة إلى . 2001- 2000
  . 2001-2000على التوالي سنة % 27,9و% 37,5

ا ملحوظا، حيث انتقل من سنة تحسن 17و 15وسجلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 
لدى % 48,2إلى % 32,2إجماال، ومن  2011- 2010سنة % 52,8إلى  2001- 2000سنة % 37,2
  .الفتيات

وفيما يتعلق بفعالية التعليم المدرسي، سجلت معدالت إتمام الدراسة تحسنا مستمرا في جميع 
% 86,5معدالت قدرت ب  ، وصلت النتائج إلى مستويات مشجعة مع2010- 2009خالل سنة . المستويات

 .بالثانوي التأهيلي% 36,2باإلعدادي و% 64,6بالتعليم االبتدائي و
ورغم المجهودات المبذولة، تبقى معدالت التكرار والهدر المدرسي جد مرتفعة خاصة بالثانوي 

% 9,3ى ، وصل المعدل المتوسط للتكرار بالتعليم االبتدائي إل2010-2009وخالل سنة . اإلعدادي والتأهيلي
وفيما يخص نسبة الهدر المدرسي، %. 18وبالثانوي التأهيلي إلى أآثر من % 16,3وبالثانوي اإلعدادي إلى 

وبالثانوي اإلعدادي % 10,8بالتعليم االبتدائي والى % 3,1إلى حوالي  2010- 2009فقد وصلت خالل سنة 
  .وبالثانوي التأهيلي% 9,2والى 

-2006تلميذ بين  140.000الذين يغادرون المدرسة بحوالي وفي المجموع، انخفض عدد التالميذ 
وانتقل عدد األطفال . بجميع المستويات 326.496إلى  466.729، حيث انتقل من 2010- 2009و 2007

إلى  193.403بالتعليم االبتدائي الذين غادروا المدرسة دون أن يطردوا أودون أن يفشلوا في المدرسة من 
وبالثانوي التأهيلي  145.658إلى  180.698ة، وبالتعليم الثانوي اإلعدادي من خالل نفس الفتر 107.400

 .73.438إلى  92.629من 
أهم التحديات. 2.3.7  

على الرغم من أهمية الميزانية المخصصة للتعليم، يتميز نظام التعليم بالمغرب بضعف النتائج 
  . وساطالداخلية والخارجية واستمرار الفوارق بين الجنسين وبين األ

                                                 
2004ة لقد تم حساب هذا المعدل على أساس احصاءيات السكان لسن  . 38  
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ويتميز التعليم األساسي على مستوى البيداغوجي والكفاءة الداخلية بارتفاع آبير لمعدالت التكرار 
وهناك . ويستنزف هذا الهدر المدرسي آل الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعميم التعليم. والهدر المدرسي

ير قادرة على تحقيق احتياجات أبنائها فقر األسر الذي يجعلها غ: عامالن أساسيان يفسران هذه الظاهرة 
  . المدرسية وآذا جودة الوسائل والبيداغوجية التعليمية خاصة بالوسط القروي

وهكذا، فإن النقص في الوسائل البيداغوجية وعدم مالئمة البنيات وتغيب المعلمين والنقص في 
إضافة إلى ذلك، . ر الهدر المدرسياألنشطة المدرسية، وغياب التكوين المستمر للمعلمين يفسر إلى حد آبي

هناك المشاآل المتعلقة بالعزلة وضعف الشبكة الطرقية ووسائل النقل الجماعية في المناطق القروية والبعد 
  . عن المدرسة وعدم توفر األمن 

والنتيجة . وفيما يتعلق بالكفاءة الخارجية، فإن التأثير األول للهدر المدرسي يتجلى في أمية الشباب
  . مباشرة لألمية هي مشكلة البطالةال

ونتيجة لذلك، فإن الدولة تستثمر قدرا آبيرا من الموارد لتمويل نظام تعليمي ذا جودة منخفضة وال   
إن عدم تعليم جزء من األطفال يساوي انخفاضا في رأس المال البشري في . يستطيع الجميع االستفادة منه

  .الي وفرص النمواالقتصادي بالمغربالبالد وخسارة من الناتج الداخلي اإلجم

 قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية. 8
إستراتيجية مدمجة لمحاربة األمية، وهي ظاهرة تعوق التنمية  2002وضعت الحكومة منذ عام 
في  ويعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين محو األمية الرآيزة الثانية. االقتصادية واالجتماعية بالمغرب

  .منظومة إصالح التعليم وإنعاش التكوين بالمغرب
، والقضاء 2012بحلول عام % 20وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى خفض معدل األمية إلى أقل من 

وسجل تكثيف برامج مكافحة هذه اآلفة تحسنا مستمرا لمؤشرات . 2015آليا على هذه اآلفة بحلول عام 
  .األمية

  واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسانجذاذة تقديمية للوزارة . 1.8
جذاذة  تقديمية. 1.1.8  

مديرية محاربة األمية ومديرية : يتكون قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية من مديريتين
. وتتجلى مهامه الرئيسية في إعداد إستراتيجية الحكومة لمحاربة األمية وضمان تنفيذها. التربية غير النظامية

صاصاته في إعداد السياسة الوطنية في مجال محواألمية والتربية غير النظامية وبلورة وتتجلى أهم اخت
وتطوير برامج التعليم للكبار وبرامج التعليم بالنسبة لألطفال غير الممدرسين والذين انقطعوا عن الدراسة 

  .وبرامج من أجل الحد من االنقطاع عن المدرسة
اإلطارالمرجعي لحقوق االنسان. 2.1.8  

تستند اإلستراتيجية الوطنية في مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية على األسس الدولية 
الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي االتفاقيات التي صادق عليها المغرب وآذا االلتزامات في 

  .مجال تحقيق أهداف األلفية للتنمية
. ن االتفاقيات في مجال محواألمية والتربية غير النظاميةوهكذا، فإن المغرب صادق على مجموعة م

، لجميع )e ,10(وينطبق هذا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعطي في المادة 
األشخاص، نفس فرص الولوج لبرامج محوأمية الكبار وبرامج محواألمية الوظيفية، وذلك من أجل تقليص 

على ضرورة حصول ) ، د2، 14(تعليم بين الرجل والمرأة، والتي تم تأآيدها أيضا في المادة الفجوة في ال
جميع األشخاص على أي نوع من التكوين والتعليم المدرسي أوغير ذلك، بما في ذلك برامج محواألمية 

تعزز وتشجع  ، والتي1993/6/14وينطبق هذا أيضا على اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها في . الوظيفية
على التعاون الدولي في مجال التعليم من أجل القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء ) 3، 28(في مادتها 

  .العالم
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وأما عن التزامات المغرب المتعلقة بأهداف األلفية للتنمية، فهناك هدف واحد يخص مجال محواألمية 
المتصل باستئصال األمية في  10خصوصا المرمى رقم و 2والتربية غير النظامية، ويتعلق األمر بالهدف 

سنة وبتخفيض المعدل اإلجمالي لألمية  25-10ومحاربتها لدى النساء والرجال من الفئة العمرية  2015أفق 
  .1990إلى النصف بالمقارنة مع سنة 

لنظامية على وعلى المستوى الوطني، تستند هذه اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية والتربية غير ا
من الدستور والخطابات الملكية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التصريحات  13الفصل (األسس الوطنية 

  .التي تأخذ في الحسبان خصوصيات المجتمع المغربي) الحكومية، والمذآرات الوزارية
الوزارية والتي  وهكذا، أصدر قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية مجموعة من المذآرات
ويتعلق األمر . تهدف إلى تشجيع إدماج المستفيدين من التربية غير النظامية في أسالك التعليم النظامي

والتي تحت جميع  2010مارس  09بتاريخ  10-57بالمذآرة الوزارية لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 
ع مستوى اإلدماج، والمذآرة الوزارية في شأن الشرآاء في برامج محواألمية والتربية غير النظامية على رف

 14بتاريخ  75إدماج أطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية في أسالك التعليم النظامي تحت رقم 
  . والتي تهدف إلى إدماج أطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية في التكوين بالتدرج 2010أبريل 

ع محاربة األمية والتربية غير النظامية بشكل مباشر في تنفيذ االستراتيجية الوطنية ويساهم آذلك قطا
  .لإلنصاف والمساواة واألجندة الحكومية للمساواة

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.8
  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.8

ستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية والتربية غير النظامية من جهة القضاء على األمية لدى تهدف اإل
البالغين وإدماجهم في النشاط السيوسيواقتصادي، ومن جهة أخرى تجفيف منابيع األمية من خالل محاربة 

وتتمحور هذه . المدرسةالهدر المدرسي واالهتمام بالمنقطعين عن الدراسة أوالذين لم يسبق  لهم أن التحقوا ب
نظام المعلومات والكفالة والتنظيم وبرام تربوية وتكوين المتدخلين والتعاون : نقاط 10اإلستراتيجية حول 

  .الدولي والمتابعة والمراقبة والتقييم والتنمية االجتماعية المندمجة
مجموعة من برامج  ومن أجل تحقيق إستراتيجيته، وضع قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية

حيث تهدف مختلف . ويهدف تنوع وتعدد البرامج إلى ضمان تعليم للجميع. محواألمية والتربية غير النظامية
البرامج جميع  األطفال غير الممدرسين أوالمنقطعين عن الدراسة أوالمشتغلين وآذا الذين هم في وضعية 

وفيما يلي برامج . القراءة لتيسير حياتهم العملية اليوميةصعبة، باإلضافة إلى البالغين المحتاجين لكفاءات في 
  :محواألمية والتربية غير النظامية التي وضعها القطاع 

 برنامج محواألمية
وضع قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية برنامجا لمحواألمية والذي يرمي إلى استئصال 

 800.000أمية  محو ويظل الهدف من هذا البرنامج هو. األمية تدريجيا وضمان الحق في التعليم للجميع
ويضم هذا البرنامج برامج ثانوية تكميلية متنوعة حسب . بالعالم القروي% 80نساء و% 60شخص، 

  :خصوصيات المجموعات المستهدفة وهي آالتالي
م نساء، وخاصة في العال% 70شخص سنويا، منهم  150.000وهدفه محواألمية لـ : البرنامج العام •

 . القروي
منهم نساء وخصوصا % 70شخص سنويا،  250.000وهدفه محواألمية لـ : برنامج القطاعات العمومية •

 .في العالم القروي
منهم نساء وخصوصا في العالم % 80شخص،  400.000وهدفه محواألمية لـ : برنامج الجمعيات •

 .سنة 45إلى  15القروي، مع تفضيل للفئة العمرية من 
 . منهم نساء% 70شخص،  15000وهدفه محواألمية لـ : التبرنامج المقاو •

إلى  2001/2002شخص سنة  390.000وقد انتقل عدد المستفيدين من دروس محواألمية من 
  . مستفيد 352.467في الوسط القروي، أي حوالي % 49,9منهم  2009/2010سنة   706.394
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من المستفيدين متبوعة % 48وحسب برامج التدخل، فإن الجمعيات هي التي تستحوذ على 
في حين تبقى حصة المقاوالت جد ضعيفة وال  .%9,9والبرنامج العام % 41,6ومية بالقطاعات الحك

  .2010-2009من مجموع المستفيدين خالل سنة % 0,5مستفيد أي حوالي  3.128تتجاوز
مستفيدين من برنامج إضافة إلى ذلك، ووفقا لألولويات التي حددتها الوزارة، تعد النساء من أآبر ال

امرأة منها  602.000أي حوالي  2009/2010سنة % 85,3محواألمية، حيث ناهزت نسبة مشارآتهن 
  ). مسجل 104.000% (14,7تتجاوز  في الوسط القروي في حين أن نسبة الرجال ال 280.000

متبوعة ) فتاة 300.000أآثر من ( في برنامج الجمعيات% 50ووصلت نسبة مشارآة النساء إلى 
وأخيرا، فإن . مستفيدة 54.000مستفيدة والبرنامج العام  ب 244.000ببرنامج القطاعات الحكومية بأآثر من 

  .مستفيدة 3.000عدد المستفيدات من برنامج المقاوالت ال تتجاوز
  2010-2009توزيع النساء المسجالت حسب البرنامج 

 

البرنامج العام; %9

برنامج القطاعات 
الحكومية; %41

برنامج الجمعيات; 
50%

برنامج المقاوالت; 
1%

 

 برنامج التربية غير النظامية
بة األمية والتربية غير النظامية برنامجين للتربية غير النظامية هدفهما تقديم لقد وضع قطاع محار

فرصة ثانية لألطفال غير الممدرسين أوالمنقطعين عن الدراسة للتعلم وللقضاء على ظاهرة االنقطاع عن 
  ".مدرسةمحاربة االنقطاع عن ال"و" الفرصة الثانية"ويتعلق األمر ببرنامجي . المدرسة واألمية من أصلها

، فإنه يهدف إلى تزويد الطالب بالمهارات األساسية في "الفرصة الثانية"وفي ما يخص برنامج 
والهدف من ذلك هوتأمين . القراءة والكتابة والحساب وآذا فتح فرص اإلدماج المدرسي والمهني أواالجتماعي

طفال غير الممدرسين في أفق طفل سنويا، بغية تعميم التعليم لجميع األ 80.000التمدرس لما يقرب من 
2013.  

ويستهدف برنامج محاربة االنقطاع عن المدرسة، األطفال الذين يعانون من صعوبات في المدرسة  
والهدف المحدد في البرنامج االستعجالي هوالقضاء تماما على الهدر . أوعلى وشك االنقطاع عن دراستهم

  .2011المدرسي في أفق 
ات الدوليةمشاريع الشراآة مع المنظم  

ومن أجل االستفادة من تجارب الدول األخرى، وقع قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية على 
وهكذا فإن القطاع نسج شبكة تبادل تخص العديد من . مجموعة من اتفاقيات الشراآة مع منظمات دولية

ا في المناهج الوطنية لمحاربة المشاريع مع مجموعة من الدول خاصة مشروع إدماج الوقاية من مرض السيد
من أجل " راديوإيكا"والمشروع النموذجي ) ويدعم هذا المشروع من طرف المنظمة العالمية للصحة(األمية 

في إطار التعاون بين حكومة جزر الكناري " إيكا"بت دروس خاصة لمحاربة األمية عن طريق نظام 
محواألمية من أجل استقاللية " التحاد األوروبي ومشروعوبرنامج الدعم القطاعي لميدان محاربة األمية مع ا

  .  تعزيز القدرات الوطنية لتنمية مستدامة التي أطلقتها منظمة اليونسكو: النساء 
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آما تم تطوير مشاريع ثنائية أخرى أهمها مشروع التعاون بين المغرب والوآالة اإلسبانية للتعاون 
- ة محاربة األمية والتربية غير النظامية باألقاليم الشمالية وجهة سوسالدولي من أجل التنمية  لدعم إستراتيجي

درعة ومشروع التعاون مع اليونيسيف وبرنامج محاربة األمية عن بعد بشراآة مع الجامعة الدولية -ماسة
ومشروع حساب تحدي األلفية المتعلق بمحواألمية ) التعاون االيطالي( UNINETTUNOااليطالية 

  .األمريكي-طار التعاون المغربيالوظيفية في إ
مجموعة المربيين المتقاعدين بال "وقام قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية بإبرام شراآة مع 

وتهدف هذه االتفاقية إلى تأطير منشطي ومنشطات القطاع خصوصا في مجال تدريس مادة ". حدود بفرنسا
ني في هذا المجال وتنظيمها في إطار شبكة ومساعدتها في اللغة الفرنسية، وتأهيل جمعيات المجتمع المد

  .إعداد وتنفيذ مشاريعها التربوية
 إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 2.2.8

 حصة نفقات التعليم في ميزانية الدولة
مقارنة مع السنة % 15سجلت ميزانية قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية ارتفاعا بنسبة 

من الميزانية العامة للدولة دون % 0,10، أي حوالي 2011مليون درهم سنة  202ماضية،  حيث بلغت ال
من % 3ولقد حددت اليونسكوعتبة ال تقل عن (من ميزانية قطاع التربية الوطنية % 0,42احتساب الدين و
  .ة القطاعمن ميزاني% 82,7مليون درهم وتمثل  167وبلغت نفقات االستثمار ). ميزانية التعليم

 حصة ميزانية االستثمار المخصصة لبرامج القطاع
مليون  167(من ميزانية استثمار القطاع % 79تمثل نفقات استثمار مديرية محواألمية أآثر من 

 34,9، أي %21(والباقي موزع بين مديرية التربية غير النظامية . مليون درهم 131أي أآثر من ) درهم
من نفقات استثمار مديرية % 81أآثر من ). درهم 200.000، أي %0,2(عامة والمديرية ال) مليون درهم

أما الباقي . مليون درهم مخصصة لحمالت محاربة األمية على المستوى الجهوي 106محواألمية أي حوالي 
مليون درهم لبرنامج محاربة األمية عن طريق الجمعيات غير الحكومية،  19,4 : فهوموزع على النحوالتالي

  . مليون درهم لبرنامج القطاعات الحكومية 2,5مليون درهم للبرنامج العام و 3,2و
مليون درهم حيث يخصص  34,9وتتوفر مديرية التربية غير النظامية على ميزانية استثمار تقدر ب 

مليون درهم والباقي موزع بين برنامج محاربة الهذر  10منها لبرنامج الفرصة الثانية، أي حوالي % 29
ومعونات التجهيز لألآاديميات الجهوية في إطار مشروع التربية غير النظامية ) درهم 200.000(رسي المد

  ).مليون درهم 24,7(
تحليل مؤشرات النجاعة   

تم إدماج المقاربة الجديدة للميزانية المرتكزة على النتائج ضمن قطاع محاربة األمية والتربية غير 
  :وقد التزمت المديرية بما يلي. ولة إدماج النوع االجتماعي في الميزانية، وتتم اآلن محا2007النظامية سنة 

 .تمتين جهاز نظام للمعلومات يتيح تدقيق االستهداف الجغرافي لمحواألمية وعدم المساواة •
 .إعداد تقرير سنوي لتقييم السياسات واالستراتيجيات الجاري تنفيذها حسب النوع االجتماعي •
قبليا على مستوى التخطيط، والتأثير المنتظر حسب النوع االجتماعي ومعايير تطوير آفاءات اإلدماج  •

 .تعيين واختيار المشاريع، وبعديا تحليل تأثير الميزانيات على الرجال والنساء والفتيان والفتيات
 .تقوية آفاءات المديرية إلعداد مؤشرات األهداف المراعية للنوع االجتماعي •

مؤشر على مستوى ميزانية  31للقطاع أن هناك  2011ات أهداف وأتاحت معاينة تقرير مؤشر
ويبين تحليل هاته المؤشرات وجود بعضا منها تراعي . االستثمار، أآثر من نصفها تخص ميزانية االستثمار

ويقدم الجدول التالي تصنيفا لبعض . البعد النوعي ألنها مصنفة حسب الجنس والوسط والفئة العمرية
  : ص محاربة األمية والتربية غير النظاميةالمؤشرات التي تخ
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 إمكانية جندرة المؤشر نوع المؤشر )2011(المهام للقطاع /األهداف المؤشر

عدد األشخاص المستفيدين من 
 التكوين

قطاع محاربة األمية (دعم المهام 
 )والتربية غير النظامية

 يجب جندرتها حسب الجنس مؤشر وسيلة

قطاع محاربة األمية والتربية (هام دعم الم تكوين المنشطين
 )غير النظامية

 يجب جندرتها حسب الجنس مؤشر وسيلة

 البعد النوعي مأخوذ بعين االعتبار مؤشر وسيلة )مديرية محاربة األمية(دعم المهام  العدد اإلجمالي للمسجلين
العدد اإلجمالي للمسجلين ببرامج 

 الفرصة الثانية
 البعد النوعي مأخوذ بعين االعتبار وسيلةمؤشر  برامج الفرصة الثانية

يجب جندرة المستفيدين من حمالت التوعية  مؤشر وسيلة برامج الفرصة الثانية عدد حمالت التوعية المنظمة
 حسب الجنس

 

وتنبغي اإلشارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب جندرتها حسب الجنس والفئة العمرية لتكون أآثر 
  :فعالية، أهمها 

 .لمستفيدين من برامج محواألمية  حسب األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحسب المندوبياتعدد ا •
حسب (عام وقطاع عمومي وجمعيات ومقاوالت : عدد المستفيدين من برامج محواألمية حسب الفاعلين •

  ).الجنس
 .بية والتكوينمعدل المغادرة أثناء التكوين حسب الجنس والوسط وحسب األآاديميات الجهوية للتر •
 .معدل األمية حسب الجنس والوسط وحسب األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين •
قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية واألآاديميات الجهوية للتربية (عدد المناصب المالية  •

 ).والتكوين
 .الئحة الشرآاء •
ة للتربية والتكوين وحسب المندوبية قابلة خريطة محواألمية والهذر المدرسي حسب األآاديميات الجهوي •

 .للمراجعة سنويا
 .عدد الجمعيات غير الحكومية المتدخلة حسب االتفاقيات   •

 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.8
مكنت المجهودات المبذولة من طرف مديرية محاربة األمية بشراآة مع مختلف الفاعلين من أجل 

سنة % 30سنوات ليصل إلى  10النسبي لمعدل محواألمية لدى البالغين  محاربة األمية بالمغرب من التراجع 
  . نقطة 14,1، أي بانخفاض يقدر ب%44,1مقابل  2010

سنة الذين لم يلجوا أبدا  14إلى  9وفيما يتعلق بالتربية غير النظامية، وصلت نسبة األطفال من 
ومعدل األطفال غير % 8,9وصل إلى ، ومعدل الذين انقطعوا عن الدراسة 2006في % 6,1للمدرسة إلى 

  %.15الممدرسين وصل إلى 
وإذا آان الفتيات واألوالد في الوسط الحضري يعانون على حد سواء من مشكل عدم التمدرس حيث 

، ففي الوسط القروي تعاني الفتيات أآثر من هذا المشكل حيث %7يصل معدل األطفال غير الممدرسين إلى 
بالنسبة لألوالد % 18,9ويصل هذا معدل إلى .م التمدرس مقارنة مع األوالدمنهن تعانين من عد 1,5أن 
ويبين التهميش الذي تعاني منه الفتيات خصوصا بالنسبة للولوج للتعليم الفوارق .بالنسبة للفتيات% 27,2و

  .التي تطبع هذا الوسط
لدى % 5,2مقابل % 7وفيما يخص نسبة األطفال الذين لم يدخلوا المدرسة قط فقد بلغ لدى الفتيات 

% 7,9سنة و 14و 9لدى الفتيات البالغات ما بين % 10,97وفي الوسط القروي، بلغت هذه النسبة . الفتيان
أما في الوسط الحضري، فإن نسبة األطفال سواء فتيان أوفتيات الذين لم يلجوا المدرسة فلم . لدى الفتيان

  %.3تتجاوز البتة 
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على % 8,9الذين انقطعوا عن الدراسة، فقد بلغت ) سنة 14إلى  9من (وفيما يعلق بنسبة األطفال 
% 4,4بالقرى مقابل % 13,5وحسب الوسط، بلغت هذه النسبة . فتيات% 10,3المستوى الوطني منها 

%). 4,3مقابل مثيالتها في المدينة % 16,2(وتظل الفتيات القرويات األآثر معاناة من هذه الظاهرة . بالمدن
سنة األآثر عرضة لالنقطاع عن الدراسة مقارنة مع الفئة  14و 12لبالغين من العمر ما بين ويظل األطفال ا

 .سنة أيا آان الجنس ومحل اإلقامة 11إلى  9العمرية من 

  قطاع التكوين المهني. 9
. تحتاجها المقاوالت التي كفاءاتاليشكل التكوين المهني رافعة أساسية لتحسين التشغيل وآلية لتأهيل 

األهداف  وذلك في إطار ،القطاع على إرساء وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتكوينر هذا ويسه
  .اقتصادية والثقافية للسياسات العموميةوالسوسي

 لحقوق اإلنسان المرجعيجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار. 1.9
  جذاذة  تقديمية. 1.1.9

 المهام 
السياسة الحكومية فيما يخص التكوين المهني  قطاع التكوين المهني بمهمة تقضي بإنجاز يضطلع

وبتنفيذ وتقييم االستراتيجيات المنجزة لتنمية القطاع في آل الميادين ما عدا تلك المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني 
  . واإلدارة العامة لألمن الوطني 

من أربع  ،نيالذي يوجد تحت وصاية وزارة التشغيل والتكوين المه ،ويتكون قطاع التكوين المهني
ويتعلق األمر بمديرية الشؤون العامة والموارد البشرية ومديرية التخطيط والتقييم ومديرية . مديريات مرآزية

وعالوة على ذلك، توجد . التكوين داخل الوسط المهني ومديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص
ق األمر بالمكتب الوطني للتكوين المهني ويتعل. ن تحت وصاية إدارة التكوين المهنيان عموميتامؤسست

  .والمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة
وباإلضافة إلى ذلك، تعتمد إدارة التكوين المهني على التعاون الخارجي وخاصة مع فرنسا وألمانيا 

  . وآندا واالتحاد األوروبي، وذلك من أجل دعم بعض مشاريع سياسة التكوين بالمغرب
تواصلالتعيين نقط   

وتتكون هذه  .2008لقطاع خالل شهر مارس تم إرساء مجموعة عمل حول النوع االجتماعي با
وتمثل عناصر التواصل هاته مختلف المكونات والمؤسسات . نساء يةفردا من بينهم ثمان 16المجموعة من 

ل قطاعية وتكمن المهمة األساسية لهذه المجموعة في تحضير خطة عم. الموجودة تحت وصاية الوزارة
تهدف إلى مأسسة المساواة واإلنصاف على مستوى برامج الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وآذلك تتبع 
منجزاتها وتقييمها وضبطها من أجل إنعاش المساواة بين الجنسين في برامج إنعاش التشغيل والتكوين المهني 

  .وآذلك الحماية االجتماعية 
  سان لحقوق اإلن المرجعياإلطار. 2.1.9

يلعب إنعاش التشغيل والدخل، خاصة من منظور تنمية الكفاءات المهنية، دورا محددا في محاربة 
حيث يسهل ولوج الدراسة وحيازة آفاءة مهنية الحصول على العمل وبالتالي على دخل يتيح للرجال . الفقر

يكون بدون تأثير على  آما أن التكوين الذي يفتح فرصا للعمل لن. والنساء فرصة تحسين ظروف معيشتهم
العالقات بين الرجال والنساء داخل المجتمع، إذ سيساهم في تغيير الوضع الذي يتميز به سوق الشغل، خاصة 

  .المكانة المتميزة للرجال مقارنة مع النساء
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الحق في التكوين المهني، بدون تمييز على هكذا نصت مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان و
  .بالسالمة الجسدية،وبالسن أوبالجنس أوبالجنسية أوبالعرق أ مرتبط

وعلى الصعيد الوطني، تمت اإلشارة إلى التكوين المهني في الدستور الجديد الذي ينص على أن 
تعمل السلطات العمومية على تحريك جميع الوسائل المتاحة من أجل تسهيل الولوج المتساوي للمواطنين "

 ). 31فقرة " ( الفنية وتفادة من حقهم في التكوين المهني والتربية البدنية والمواطنات لشروط االس
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

تعميم التعليم التقني والمهني آما  يجب" هعلى أن 26ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في الفقرة 
 ". حقاقهميجب فتح الولوج للتعليم العالي بالتساوي الكامل للجميع حسب است

  ) 12/1966/ 16نيويورك ( الميثاق العالمي المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ،1979والمصادق عليه من طرف المغرب سنة  1966حث هذا الميثاق الموقع في نيويورك سنة آما 
ياسات وتقنيات خاصة وبشكل واضح على تأمين الحق في التكوين التقني والمهني وآذلك بإنجاز برامج وس

تؤمن تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية قارة والشغل الكامل المنتج في ظروف تضمن لألفراد تمتعهم 
  . بحرياتهم السياسية واالقتصادية األساسية 

 اتفاقية بيجينغ
 دولة بما فيها المغرب، الدول الموقعة إلى استعمال جميع 189يدعواإلعالن، الموقع عليه من طرف 

وتشير الفقرة . اإلمكانيات من أجل مساواة حقيقية بين المرأة والرجل وسياسة تنموية والتزام من أجل السالم
  .من هذا اإلعالن إلى حق المرأة في الولوج إلى التكوين المهني بشروط متساوية 35

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال الميز العنصري
في فقرتها  1970والمصادق عليها من طرف المغرب سنة  1963تنص هذه االتفاقية الموقعة سنة 

وضمان الحق لكل فرد المساواة ... تلتزم الدول الموقعة على منع والقضاء على الميز العنصري"الخامسة أن 
بالحق في التعليم ... وتمتيعه ...الموطن األصلي والقبليواللون أوأمام القانون بدون تمييز حسب العرق 

  ..." والتكوين المهني
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

نظرا للدور الهام الذي يلعبه في تحسين ولوج المرأة للعمل وبالتالي استقالليتها، أدرج التكوين المهني 
) الفقرة أ( 10القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويتعلق األمر بالمواد  في ثالث مواد من اتفاقية 

   .)الفقرة د( 14والمادة ) الفقرة ب( 11و
 التكوين المهني وأهداف األلفية للتنمية 

تواآب أهداف التنمية لقطاع التكوين المهني بشكل مناسب أهداف األلفية للتنمية وخصوصا الهدف 
فين الرابع والهد) المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة(والهدف الثالث ) التقليص من الفقر المدقع : ( األول

إحداث شراآة دولية من (والهدف الثامن ) النقص من معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األمومة(والخامس 
   .)أجل التنمية

المناصفة بين الجنسين وجل المساواة أ اإلستراتيجية الوطنية من  
والمساواة بين تعتبر إدارة التكوين المهني معنية مباشرة باإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف 

الجنسين وذلك عبر المحور المتعلق بالولوج المتساوي والمنصف للتعليم والتكوين والذي يشير إلى أولويات 
  :ويرتكز هذا المحور على. العمل العمومي

نجاز وتنفيذ إإدخال بعد النوع االجتماعي في المناهج التربوية والمقررات التربوية وآذلك فيما يتعلق ب •
التكوين (عليمية وتنمية الكفاءات حسب النوع االجتماعي بالنسبة للمعلمين وشغيلة اإلدارة الخريطة الت

   .)األولي والمستمر
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إدخال إجراءات من شأنها الرفع تدريجيا من نسبة تعليم الفتيات ما بعد التعليم األساسي وخاصة في  •
  .جهويةالوسط القروي مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات السوسيوثقافية ال

  .البحث عن إجراءات تتالءم مع خصوصيات العالم القروي عند تعيين المؤطرين •
  .دعم البحث وإنتاج المعرفة في مجال النوع االجتماعي بعالقته مع مختلف أشكال التعليم والتكوين •
 .تكريس جمع ونشر المعطيات حسب الجنس على صعيد جميع مستويات التربية والتكوين •

مساواةلل الحكومية األجندة  
تربية لمساواة تدابير تشجع على ولوج أحسن للنساء إلى الصحة والشغل واللالحكومية  األجندةتضمن 

الذي يهدف إلى ويبقى قطاع التكوين المهني معني بشكل مباشر بالمجال األول . والبنيات التحتية األساسية
  . ة المساواةترسيخ مؤسساتي لمسأل

  سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع 2.9.  
وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية . 1.2.9  

تتمحور اإلستراتيجية المعتمدة من أجل النهوض بالقطاع على منهج مندمج لترسيخ التكوين في 
ما بين السلطات العمومية  وترتكز هذه اإلستراتيجية على سياسة االنفتاح والشراآة تجمع .القطاعات المنتجة

  .والمنظمات المهنية والفرقاء االجتماعيين والمنظمات غير الحكومية
ويندرج مخطط العمل لقطاع التكوين المهني في مواصلة تنفيذ ميثاق التربية والتكوين وفي تفعيل 

ستجابة اللتزامات توجهات اإلعالن الحكومي وفي مواصلة تنفيذ المخطط اإلستعجالي للتكوين المهني وفي اال
اإلدارة في إطار االتفاقيات المبرمة مع الشرآاء العموميين والخواص، وأخيرا في تبني الرؤية اإلستراتيجية 

  .2020لتنمية التكوين المهني في أفق 
وفيما يخص مدى تقدم البرامج المطبقة على مستوى قطاع التكوين المهني، تجدر اإلشارة إلى أن 

ت هامة في بناء وتجهيز المؤسسات وآذلك في مواآبة وتشجيع االستثمارات الخاصة القطاع يبذل مجهودا
تنتمي  1.578مؤسسة من بينها  2.068وعليه، فان آلية التكوين تتشكل من حوالي . التي تهتم بالتكوين المهني

  . 2010/ 2009للقطاع العام وذلك خالل الموسم  490وللقطاع الخاص 
انطالقة برنامج توسيع القدرة االستيعابية لمؤسسات التكوين المهني خالل  وعالوة على ذلك، فقد تمت

وتميز . مؤسسة أخرى 22مؤسسة وتوسيع  81وسيمكن هذا البرنامج من إحداث . 2009/2012الفترة 
  .مؤسسات أخرى 5مؤسسة جديدة وتوسيع  17بانطالق عمليات إحداث  2009/2010الموسم 

ع الخاص الذي يمثل فاعال مهما في ميدان التكوين المهني من وفي نفس السياق، استفاد القطا
  .2009/2010مؤسسة جديدة خالل الموسم  128الترخيص بفتح 

األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء  2. 2. 9  
  :ر بأنجزت إدارة التكوين المهني مجموعة من األنشطة تتناول النوع االجتماعي، ويتعلق األم

  .إنجاز منشور إخباري سنوي حول وضعية الفتاة في نظام التكوين المهني •
إنجاز دراسة حول مسألة المساواة بين الجنسين في السياق الخاص بالتكوين المهني المغربي وذلك  •

  .بتعاون مع الوآالة الكندية للتنمية العالمية
اة واإلنصاف الذي ينص على إرساء آليات إنجاز برنامج استراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساو •

ويتعلق األمر بلجنة . تتكلف بإدماج المساواة والمناصفة للنوع االجتماعي والتي تتكون من عدة هياآل
 -2011(سنوات  5ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد على . تنسيق وحدات تسيير البرامج ونقط التواصل

ربة النوع االجتماعي خالل مختلف مراحل تخطيط السياسات إلى اإلدراج المنتظم والشامل لمقا) 2015
ومنصف بين النساء ووالبرامج ومشاريع الوزارة وذلك من أجل التقليص من الفوارق وضمان ولوج متسا

  .والرجال للشغل والتكوين المهني ولمصالح الحماية االجتماعية
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للبرنامج االستراتيجي على المدى  ويظل قطاع التكوين المهني معنيا بالمحور االستراتيجي الثاني
المتوسط لمأسسة المساواة واإلنصاف والذي يرمي إلى إرساء إجراءات بناءة إلدراج المساواة واإلنصاف في 

  .منظومة التكوين المهني
إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.9  

ح الميزانية إال أنه ال تتوفر لحد لإلشارة، فإنه رغم انخراط قطاع التكوين المهني في دينامية إصال
وقد بلغت ميزانية قطاع التكوين المهني خالل  ).CDMT(طار للنفقات على المدى المتوسط الساعة على إ

وتمثل ميزانية االستثمار حوالي . من الميزانية العامة للدولة %0,24مليون درهم مما يمثل  580، 2011سنة 
  .%56وميزانية التسيير 44%

من %60توزيع هذه الميزانية حسب اإلدارات باستحواذ المكتب الوطني للتكوين المهني على  ويتميز 
من مجموع الميزانية  %71ومثلت ميزانية التسيير . إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني

وع من مجم %20أما مديرية التكوين داخل الوسط المهني فاستحوذت على . المخصصة لهذه المؤسسة
مليون درهم آاستثمار، واستهلكت مديرية الشؤون اإلدارية والموارد  113,96ميزانية القطاع، أي ما يعادل 

  .خصصت لميزانية التسيير %93مليون درهم من بينها  60,857البشرية 

  
                      

  وزارة االقتصاد والمالية :المصدر                       

من مؤشرات األهداف من أجل تقييم وتتبع نفقات االستثمار  وقد أرسى قطاع التكوين المهني ترسانة
وفي هذا السياق، تجدر . وتتوزع هذه المؤشرات في أغلب األحيان حسب الجنس. والتسيير لجميع البرامج

اإلشارة إلى إقدام قطاع التكوين المهني على اإلدماج الفعلي لبعد النوع االجتماعي في الميزانيات القطاعية 
لمهني وذلك عن طريق مجموعة من المؤشرات التي تراعي بعد النوع االجتماعي لمجمل برامج للتكوين ا

  :وتهم هذه المؤشرات آل من . اإلدارة بهدف التقليص من الفوارق بين الجنسين

  ). عدد المتدربين، عدد المتخرجين وعدد مؤسسات التكوين المهني(أجهزة التكوين المهني  •
  ).عدد المتعلمين، عدد المتخرجين، عدد مراآز التدرج المهني( التكوين بالتدرج المهني  •
عدد المتدربين والمتخرجين، عدد الشعب المؤهلة وآذلك عدد (تنمية التكوين المهني بالقطاع الخاص  •

  )المؤسسات المعتمدة
لمنجزة عدد برامج التكوين المهني ا(إعادة هندسة نظام التكوين المهني باعتماد المقاربة حسب الكفاءات  •

عدد البرامج المحدثة وفق مقاربة الكفاءات وعدد المؤسسات التي تعتمد و حسب المقاربة وفق الكفاءات
  ). المقاربة وفق الكفاءات

نسبة التخرج لقياس المردودية الداخلية، نسبة ولوج المتخرجين (مرودية نظام التكوين المهني  •
  ). والمتخرجات لسوق العمل لقياس المردودية الخارجية

، يتناول الجدول التالي أساسا، مؤشرات األهداف المتعلقة بأهم البرامج )مؤشر 60(ونظرا لتعددها 
 : التي تستحوذ على نسبة آبيرة من ميزانية قطاع التكوين المهني
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 المؤشرات المهام/األهداف تصنيف المؤشر مالحظات

 التكوين بالتدرج المهني تنمية   
ينبغي تصنيفه حسب 

 سالجن
استقطاب أآبر عدد من المنقطعين عن   نتائج مؤشر

 الدراسة
 عدد المتكونين بالتدرج المهني بالقطاع العام 

ينبغي تصنيفه حسب 
 الجنس

استقطاب أآبر عدد من المنقطعين عن   نتائج مؤشر
 الدراسة

 عدد المتكونين بالتدرج المهني بالقطاع الخاص

مؤشر يأخذ بعين االعتبار 
 اعي النوع االجتم

التكوين بالتدرج  في التأنيث نسبة حسين نتائج مؤشر
  المهني

  )الخاص+ العام(نسبة المتكونات بالتدرج المهني 

ينبغي تصنيفه حسب 
 الجنس

خريجي التكوين بالتدرج  الزيادة في عدد نتائج مؤشر
 المهني

 خريجي التكوين بالتدرج المهن

لتدرج تحسين نسبة التخرج في التكوين با نتائج مؤشر 
  المهني 

 

في  نسبة خريجات التكوين بالتدرج المهني
 القطاعين العام والخاص 

مراآز التكوين بالتدرج  الزيادة في عدد مؤشر وسيلة 
 داخل المقاوالت المهني

 إحداث مراآز التدرج المهني داخل فضاءات
 المقاوالت

التكوين المقدم من طرف مكتب التكوين المهني    
 وإنعاش الشغل

ينبغي تصنيفه حسب 
 الجنس

في عدد األماآن المتاحة في التكوين  الزيادة نتائج مؤشر
 المهني

 عدد المتدربين 

مؤشر يأخذ بعين االعتبار 
 النوع االجتماعي 

نسبة التأنيث في التكوين بالتدرج  تحسين   نتائج مؤشر
   المهني

 نسبة المتدربات 

ينبغي تصنيفه حسب 
 الجنس

 الخريجين عدد ة في عدد الخريجينالزياد نتائج مؤشر

مؤشر يأخذ بعين االعتبار 
 النوع االجتماعي 

 نسبة التأنيث من بين خريجي تحسين   نتائج مؤشر
   التكوين المهني

 الخريجات نسبة

 تنظيم وإنعاش التكوين في القطاع الخاص    

التكوين المهني بالقطاع  في عروض الزيادة نتائج مؤشر 
 الخاص

 القطاع الخاص في التكوين اتمؤسس عدد

 مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة التكوين المهني بالقطاع الخاص جودة تحسين نتائج مؤشر 

المؤهل بالقطاع  في التكوين المهني الزيادة نتائج مؤشر 
 الخاص

مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة التي 
 تقدم شعبا مؤهلة

ينبغي تصنيفه حسب 
 لجنسا

في عدد األماآن المتاحة في التكوين  الزيادة نتائج مؤشر
 بالقطاع الخاص المهني

التكوين المهني الدائم التابع  عدد المتدربين في
 للقطاع الخاص

يجب تصنيفه حسب 
 الجهة والشعبة

معاينة نسبة التأنيث في التكوين المهني  نتائج مؤشر
  بالقطاع الخاص

لمهني الدائم التابع التكوين ا في التأنيث نسبة
 للقطاع الخاص 

  هم مؤشرات النتائج أتحليل . 3.9
توزيع المتدربين حسب قطاع التكوين . 1.3.9  

الصحة والنسيج واأللبسة والحالقة : تمثل المتدربات نسبة آبيرة في الشعب التي تستقطب عادة اإلناث
تمثلن أقلية في القطاعات الحديثة ويتعلق األمر و. والتجميل واإلدارة والتسيير والتجارة والصناعة التقليدية

إال أن هناك اتجاه أآثر . بصناعة الميكانيك والمعادن واإللكترونيك والصيد البحري والبناء واألشغال العمومية
  .المناصفة في قطاعات التكنولوجيا  واإلعالميات واالتصال والفندقة والسياحةوفأآثر نح

نسبة (شعب القطاع العام توصف بكونها شعبا ذات طابع ذآوري  من% 39وتجدر اإلشارة إلى أن 
نسبة اإلناث أآثر من (فقط من الشعب ذات الطابع األنثوي % 12، في حين توجد %)20اإلناث أقل من 

80.(% 
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من مجموع العدد اإلجمالي للشعب، مسجلة بذلك ارتفاعا ملموسا % 49تمثل الشعب المختلطة  آما
ويفسر هذا المعطى بالتحاق اإلناث منذ مدة بالشعب المستقطبة للذآور آتلك  ).2003 سنة فقط 11%(

المتعلقة بقطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية واإللكترونية والبناء واألشغال العمومية، وذلك على الرغم 
 .من اإلآراهات الثقافية واالجتماعية

اع الخاص، فيما ال تمثل هذه النسبة سوى من إجمالي عدد المتدربين في القط% 58الفتيات  وتمثل
حالقة، (ويفسر ذلك بهيمنة الشعب األآثر جاذبية لإلناث داخل القطاع الخاص . في القطاع العام% 35

  ...).تجميل،
التداولي            والتكوين الدائم . 2.3.9   

 ،2010/2009 الموسم خالل 110.205 بلغ عدد المتدربات في قطاع التكوين المهني الدائم والتداولي
  .من العدد اإلجمالي للمتدربين في القطاعين الخاص والعام% 42أي ما يمثل 

المتدربين فيما  ويوضح توزيع عدد المتدربين حسب المستوى أن نسبة المتدربات تتساوى مع نسبة
يلية المناصفة وذلك بتمثوفيتجهان نح ما مستوى التقني والتخصص،أ .يخص مستوى التقني المتخصص

مستوى  غير أن هذه المناصفة تظل بعيدة المنال بخصوص. على التوالي% 39و% 45لإلناث تصل إلى 
         .التأهيل الذي اليستقطب نسبة مهمة من اإلناث

ومقابل تطوره الهام في الوسط الحضري، يبقى انتشار التكوين المهني في الوسط القروي جد محدود 
من % 2والتمثل نسبة المتدربين في هذا الوسط سوى . جتماعية لهذا الوسطنظرا للخاصية االقتصادية واال

من % 1من مجموع المتدربين بالوسط القروي و% 22وتشكل اإلناث نسبة . العدد اإلجمالي للمتدربين
  .مجموع المتدربات على الصعيد الوطني

التكوين بالتدرج المهني . 3.3.9  
/ 2009مقارنة بالموسم  %5، أي بارتفاع 33.620تعلمين ، ناهز عدد الم2010/2011خالل الموسم 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة ارتفعت بأآثر من . من العدد اإلجمالي %36وتمثل اإلناث نسبة . 2010
  .  2006/ 2005خالل الموسم %17الضعف خالل ست سنوات بحيث لم تكن اإلناث تمثلن سوى 

    قطاع الشباب . 10
البالد، التزمت الحكومة بمنح أهمية خاصة لهذه الفئة  ر الذي يلعبه الشباب في تنميةوعيا منها بالدو

العمرية في إطار برنامج شامل ومندمج، وذلك عن طريق سياسة إدماج الشباب في الحياة المهنية والجمعوية 
  .ومساهمتهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد

  اذة تقديمية للوزارة  واإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسانجذ.  1.10
  جذاذة  تقديمية. 1.1.10

في إطار القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، يتولى القطاع الوزاري للشباب مهمة إعداد وتنفيذ 
  .السياسة الحكومية في مجال الشبيبة وحماية الطفولة واإلنعاش النسوي

قطاع الشباب إعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم  وفي هذا الصدد، تشمل اختصاصات
وتأطير وحماية الشباب والطفولة والمرأة، والرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه، وتنمية األنشطة 

  .المتعلقة بالتعاون اإلقليمي والدولي في ميدان الشباب والطفولة
شانها أن تساهم في تفتح الشباب والطفولة يتولى قطاع الشباب أيضا إعداد دراسات وأبحاث من 

  .والمرأة، وآذا دعم وتطوير السياسة الجهوية في مجال الشباب والطفولة والمرأة
امرأة، أي ما  1.620إطار وعون منهم  4.162على  2011لضمان تحقيق ذلك، تتوفر الوزارة سنة 

  .%16مة المرأة في مراآز المسؤولية ويبلغ معدل مساه. من العدد اإلجمالي لموظفي الوزارة %39يعادل 
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ويشكل قسم الشؤون النسوية التابع لمديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية نقطة االتصال الخاصة 
حيت أنه مكلف باألنشطة االجتماعية والتعليمية المنظمة لصالح المرأة . بالنوع االجتماعي على صعيد القطاع

وينجز القسم أيضا دراسات وأبحاث حول ظروف المرأة ويقترح وينفد . وتدبير وتسيير األندية النسوية
اإلجراءات التي تضمن النهوض والدعم والتنسيق ومراقبة أنشطة المقاوالت لصالح المرأة من طرف 

  .المنظمات العمومية والخاصة باإلضافة للجمعيات النسوية في إطار الضوابط المعمول بها
  اإلنساناإلطارالمرجعي لحقوق . 1.2.10

انخرط قطاع الشباب في عدد من االتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعلقة بالشباب واضعا 
  .آأساس، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يرسخ حقوق اإلنسان األساسية

ويعد الشباب شريحة رئيسية في المجتمع، فهم معنيون بإجراءات المعاهدات التي تهدف إلى محاربة 
وأيضا المعاهدات التي تهدف إلى ضمان الحقوق االقتصادية ...التمييز والفوارق المرتبطة بالعرق والجنس

  .واالجتماعية والمدنية والسياسية
وهكذا يقراالتفاق العالمي المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بأن آينونة االنسان 

وف لتمكين آل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية الحرال تتحقق إال إذا تمت تهيئة الظر
ويحدد أيضا التدابير الداعمة لحصول  الشباب على فرص . والثقافية فضال عن حقوقه المدنية والسياسية

  .العمل
إضافة لذلك فإن االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص على أن جميع 

لدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق األشخاص يو
  .والحريات المنصوص عليها بدون التمييز على أساس العرق أواللون أواالنتماء الوطني

وبالمثل، فإن أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وال سيما المنصوص عليها 
تنص على أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي  10ة في الماد

تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بالتعليم، تقديم المنح الدراسية، التكوين المهني، محواألمية 
ذات أهمية ) ه(وتعتبر الفقرة .... والولوج إلى اإلرشادات الخاصة بالوعي الصحي وضمان الحياة الكريمة

بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة حيث تشير إلى ضرورة استفادة المرأة من نفس اإلمكانات لتكون مشارآتها 
اللتان تنصان على المساواة  13و 11األمر نفسه ينطبق على المادتين . فعالة في الرياضات والتربية البدنية

  .في العمل والنشاط االقتصادي
وتجدر اإلشارة إلى أن سياسة الدولة في مجال الشباب تنسجم آليا والمجهودات التي يبدلها المغرب في 

وتهدف مختلف التدابير المتخذة من طرف قطاع الشباب . قطاع الشباب لتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية 
مكرر الذي  1سيما من خالل  المرمى  الذي يرمي إلى الحد من الفقر المدقع وال 1باألساس إلى تحقيق الهدف 

على تعميم   2يؤآد على العمالة المنتجة والعمل الالئق للجميع بما في ذلك النساء والشباب،آما ينص الهدف 
يحث على القضاء على التفاوت في  3للهدف  11، وبالمثل، فإن المرمى 9التعليم االبتدائي من خالل المرمى 

ويساهم قطاع . إلى تحسين صحة األم 5ى فرص العمل، فيما يهدف المرمى اإلناث في الحصول عل/الذآور
والذي يهدف إلى الحد من انتشار مرض فقدان  18وخصوصا المرمى  6الشباب أيضا في تحقيق الهدف 

  .2015المناعة المكتسبة في أفق سنة 
 33ن خالل الفصل على الصعيد الوطني، حث الدستور الجديد على اتخاذ عدة تدابير لصالح الشباب م

آما ينص على . الذي ينص على مشارآة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد
مساعدة الشباب في االندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقد يم المساعدة ألولئك الذين تعترضهم صعوبة 

وينص آذلك على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم  .في التكيف المدرسي أواالجتماعي  أوالمهني
والتكنولوجيا والفن والرياضة واألنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة 

من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذه المادة فإن مجلسا استشاريا للشباب والعمل . واإلبداعية في آل المجاالت
  .من أجل تحقيق األهداف وتفعيل اإلجراءات الواردة في هذا الفصلالجمعوي قد أحدث 
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أيضا من أجل تدعيم المجهودات المبذولة من طرف الدولة المغربية، وقعت عدة اتفاقات على الصعيد 
الوطني، آما هوالشأن بالنسبة لالتفاق المبرم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني 

دف إلى تحديد اإلطار العام للتعاون والشراآة بين الوزارتين لتنفيذ استراتيجياتهما لإلدماج المهني التي ته
  .للشباب، وتنمية إنشاء المقاوالت واألنشطة المدرة للدخل على صعيد عماالت  وأقاليم المملكة
ت المغرب والهدف وفي هذا اإلطار، تم التوقيع أيضا على اتفاق بين الحكومة واإلتحاد العام لمقاوال

منه هوتعزيز فرص العمل للشباب حاملي الشواهد وتسهيل إدماج الفئات التي تعترضها صعوبة في الولوج 
  .لسوق الشغل

وعالوة على ذلك، تم توقيع اتفاق بين وزارة التشغيل ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة التربية 
ة التأمين لتوفير تغطية صحية للطالب المتراوحة أعمارهم الوطنية والجامعة المغربية لشرآات التأمين وإعاد

وفي نفس المنحى، عقد اتفاق بين وزارة التشغيل والجامعة المغربية لشرآات التأمين . سنة 25و 18بين 
  .بهدف إنشاء تأمين لصالح المتدربين

والديمقراطية إلى وأخيرا يهدف االتفاق الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للشباب 
  .تقوية قدرات المنظمات الشبابية الحزبية فيما يخص اإلدارة والتنسيق وتشجيع المشارآة في الحياة الحزبية

وتجدر اإلشارة إلى أن عمل قسم الشباب يستجيب لتوصيات اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف 
الوصول العادل للحقوق االجتماعية والمساواة بين الجنسين الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى ضمان 

آما تساهم اإلجراءات التي يتخذها قسم الشباب أيضا في ترسيخ وتنفيذ األجندة الحكومية .واالقتصادية
 . للمساواة

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.10
  اعيةوضع السياسات واالستراتيجيات القط. 1.2.10

إلى الجعل من  2016و 2010تهدف استراتيجية وزارة الشباب والرياضة خالل الفترة الممتدة ما بين 
تأطير الشباب رافعة للتنمية البشرية بواسطة مضمون تربوي يمكن من ترسيخ ثقافة المواطنة واالنفتاح على 

أن تكون سلسلة من القيم المندمجة انطالقا وتتطلع هذه اإلستراتيجية أيضا . القيم العالمية لدى األطفال والشباب
من رياضة الفئات العريضة إلى تكوين النخب الرياضية على أعلى مستوى مع جعل الولوج إلى البنيات 

 . التحتية القريبة رافعة لتنمية الثقافة والمنافسة الرياضية
رص والحظوظ، التربية وتتلخص أهم أهداف السياسة الوطنية الجديدة في قطاع الشباب في تكافؤ الف

الموجهة نحوإنعاش العمل والتضامن، التربية على استقالل الذات والحرية في إطار المواطنة واحترام 
المصلحة العامة، الرقي بالمستوى التربوي والفكري والمهني من أجل ضمان إدماج الشباب في سوق الشغل 

وع الوطني من أجل تكوين الشباب ومنحهم مهارات وتشجيعهم على اإلنتاجية والتنافسية، الحفاظ على المشر
  .وتأهيلهم للحفاظ على سلوك يحميهم  وذلك عن طريق التحسيس والتواصل

ومن أجل بلوغ هذه األهداف، قامت الوزارة الوصية السنة الماضية بتوضيب مخطط عمل طموح 
العطل "دة من برنامج طفل سنويا من االستفا 300.000على المدى المتوسط والذي يهدف إلى تمكين 

شاب،  1.000.000، والرفع من عدد المستفيدين من دور الشباب ليصل إلى "العطلة للجميع"أو" والترفيه 
  . شاب عبر إعطاء الدعم لجمعيات الشباب 400.000وتأمين التأطير ل 

  البرامج والمشاريع المنجزة 
دور (سسات التربوية واالجتماعية على تحسين وتطوير وتجهيز المؤ 2010رآزت أهم إنجازات سنة 

آما تميزت هذه السنة باستمرار برنامج ...). الشباب، األندية النسوية، دور الحضانة، مراآز االستقبال
 ".العطل والترفيه"
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  "العطل والترفيه"برنامج 
آان  إلى تعميم استفادة األطفال والشباب المغربي من العطلة آيفما" العطل والترفيه"يهدف برنامج 

بإنشاء مواقع جديدة لالصطياف عن  2010وتم تعزيز هذا البرنامج سنة . مستواهم االجتماعي أومكان إقامتهم
  .طريق رفع مستوى المواقع الحالية وإنشاء عقد األداء مع الجمعيات

 156.000إلى أآثر من  2002مشارآا سنة  49.500وقد ارتفع عدد المستفيدين من هذا البرنامج من 
ويبين توزيع المستفيدين حسب المنطقة أن . من الفتيات% 31منهم  2011مراهق وشاب خالل صيف طفل و

فقط من % 1زعير، مقابل  –زمور –منهم ينحدرون من جهتي الدار البيضاء الكبرى والرباط سال % 43
  .منطقة وادي الذهب

لسنة، وخصوصا خالل من أجل توفير منابر حقيقية لالصطياف ورحالت ترفيهية متاحة على مدار ا
فصل الصيف، تدرس مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية إطالق مشروع جديد إلنشاء ثالثة منتجعات 

آما تهدف هذه األخيرة إلى العمل أآثر على تحسين جودة الخدمات المقدمة وإصالح . جديدة للعطل والترفيه
  .ية األماآن لجعلها أآثر جاذبية وتعزيز تدابير السالمةوتجديد البنية التحتية لمراآز االصطياف وتحسين جمال

  برنامج دور الشباب
تعتبر دار الشباب مؤسسة عمومية تربوية ثقافية واجتماعية وفضاء خصبا لممارسة أنشطة مختلفة 

وهي أيضا فضاء للتكوين  .ومتنوعة آالمسرح، الموسيقى، الرقص، السينما، الفنون التشكيلية والرياضة
  .، بحيث توفر للشباب خدمات تكمل المقرر المدرسي أوالمهنوالتعلم

 216مؤسسة موزعة عبر مختلف مدن المملكة،  510وتتوفر شبكة دور الشباب حاليا على أزيد من 
ماليين  6في الوسط الحضري ويستفيد من خدمات هذه المؤسسات أزيد من  294منها في الوسط القروي و

 ).مستفيد من األنشطة اإلشعاعية 2.812.709ن األنشطة الدائمة ومستفيد م 2.875.978(شاب سنويا 
  برنامج مراآز االستقبال في خدمة الشباب

تعمل مراآز االستقبال على توفي خدمات اإلقامة والمطاعم والتنشيط الثقافي والفني والعلمي 
الراغبين في وتوضع جميع هذه المراآز رهن إشارة الشباب الوطني والدولي . والرياضي والسياحي

استعمالها واإلقامة بها بأثمنة رمزية في إطار أنشطة جمعوية آاألسفار والدورات التكوينية ولقاءات الشباب 
  .والمعسكرات الرياضية والورشات

  برنامج األندية النسوية
تكوينية وتوعوية تساهم بشكل   يعتبر النادي النسوي مؤسسة تربوية واجتماعية، تقوم بتقديم أنشطة

سنوات فما  10ير في تكوين المرأة والفتاة من مختلف الشرائح االجتماعية والثقافية والعمرية ابتداءا من آب
ناديا نسويا ويستفيد من خدمات هذه الشبكة حوالي  299وتتوفر وزارة الشباب والرياضة على. فوق

  .امرأة وفتاة في السنة 221.000
  برنامج التكوين المهني النسوي

لتكوين المهني بمهمة مزدوجة تتمثل، من جهة في تلبية حاجيات سوق الشغل في إطار يضطلع مرآز ا
من التنافسية والجودة وتحسين المردودية، ومن جهة ثانية في تلبية حاجيات المستفيدات لتيسير اندماجهن في 

مؤسسات تشمل وتتوفر الوزارة على شبكة وطنية من ال.الحياة العملية عبر تكوين يد عاملة نسوية مؤهلة 
 .مرآزا للتكوين المهني النسوي 211

  المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة. 2.2.10
تماشيا مع التوجهات واألهداف المسطرة ولضمان ولوج متكافئ للخدمات واألنشطة المقدمة من 

ل المتعلقة بتكافؤ طرف القطاع المكلف بالشباب، يأخذ هذا األخير خالل إعداد برامجه بعين االعتبار المسائ
رياضية إلعطاء حظ اآبر  -الفرص والمساواة بين الجنسين آإنشاء حضانات داخل المرآبات السوسيو

  .لألمهات الشابات الحضريات أوالقرويات لممارسة األنشطة  التابعة لهذا النوع من المرآبات 
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ت المكرسة لتكوين وفي هذا الصدد، يتوفر قسم الشؤون النسوية على شبكة وطنية من المؤسسا
نادي نسوي  302مراآز في الوسط القروي و 8مرآز للتكوين المهني منهم  111(العنصر النسوي واألطفال 

عدد ). منهم في الوسط القروي 146رياض االطفال ودور الحضانة  354منهم في الوسط القروي و 145
  .طفل 11.380وامرأة وفتاة  22.857المستفيدين من أنشطة هذه المؤسسات يصل إلى 

  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.10
مليار درهم، ما  1,44ما يناهز  2011بلغ الغالف المالي المرصود لوزارة الشباب والرياضة لسنة 

من ميزانية الوزارة، أي ما % 62وتمثل ميزانية االستثمار . من الميزانية العامة خارج الدين% 0,7يعادل 
وتصل حصة مديرية الشباب . مليون درهم مخصصة لميزانية التسيير 545,6ليون درهم مقابل م 891يعادل 

  .مليون درهم 192أي ما يعادل % 13,14والطفولة والشؤون النسوية إلى 

بنية ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة   2011

نفقات المعدات ونفقات 
أخرى; %11

نفقات اإلستثمار;  %62

نفقات الموظفين; %27

المصدر: وزارة االقتصاد والمالية
  

  
  تحليل ميزانية مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

مليون درهم والتي تمثل  99,7ها خصصت مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية ميزانية قدر
من ميزانية   %10,5أما ميزانية االستثمار لهذه المديرية، فتمثل . من ميزانية تسيير الوزارة% 3,18

  .مليون درهم 93,2االستثمار للوزارة، أي ما يعادل 

  تحليل ميزانية برنامج العطل والترفيه
مليون درهم، من 109,13إلى " عطل والترفيهال"، وصلت الميزانية المحددة لبرنامج 2011خالل سنة 

  . مليون درهم آاعتمادات إضافية  27,25والباقي أي  مليون درهم من ميزانية التسيير 81,9بينها 

ه " امج"العطل والترفي تطوراإلعتمادات المخصصة لبرن
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 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي
 

في شمولية االعتمادات  2007انخرط قطاع الشباب منذ سنة  على غرار باقي القطاعات الوزارية، 
وبالتالي تحديد مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة والتي تسمح بقياس مستوى تحقيق األهداف المحددة 

مؤشرا لميزانية  122مؤشرا، منها 146ويبلغ عدد مؤشرات األهداف المحدد من طرف القطاع إلى . مسبقا
مؤشرات األهداف لميزانية التسيير حسب البنيات بينما ميزانية االستثمار صنفت حسب  وقد حددت. االستثمار
 : الجدول التالي يقدم بعض المؤشرات لتعميم مقاربة النوع االجتماعي. الجهات

 إمكانية جندرة المؤشر نوع المؤشر المهام/األهداف  المؤشرات

عدد المستفيدين من المخيمات 
 الدائمة

  "والترفيه العطل"برنامج 
 

يجب تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر وسيلة
 )حضري وقروي(ومجال اإلقامة 

 يجب تصنيفها حسب الجهة مؤشر وسيلة "العطل والترفيه"برنامج  عدد المخيمات الدائمة
عدد أيام إطعام الشباب في 

 المخيمات 
تعليمية للشباب - األنشطة السوسيو

 والطفولة والشؤون النسوية
يجب تصنيف المستفيدين حسب  وسيلة  مؤشر

 الجنس ومجال اإلقامة
عدد المستفيدين من المساعدة 
والدعم المقدمين لجمعيات 
ومؤسسات الشباب واألطفال 

 وتعزيز دور المرأة

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات 
 الشباب واألطفال وتعزيز دور المرأة

يجب تصنيف المستفيدين حسب  مؤشر وسيلة
 مجال اإلقامةالجنس و

عدد المستفيدين من التبادل الدولي 
 المرتبط بأنشطة الشباب الوطني

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات 
 الشباب واألطفال وتعزيز دور المرأة

  
 مؤشر وسيلة

يجب تصنيف المستفيدين حسب 
 الجنس ومجال اإلقامة

عدد المستفيدين من التبادل الدولي 
 ألجانبالمرتبط بأنشطة الشباب ا

المساعدة والدعم لجمعيات ومؤسسات 
 الشباب واألطفال وتعزيز دور المرأة

  مؤشر وسيلة
 

يجب تصنيف المستفيدين حسب 
 الجنس ومجال اإلقامة

وتكتسي إعادة تحديد مؤشرات األهداف لقطاع الشباب أخذا بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي 
  .فقات العامة وآذا تحقيق استهداف عادل لهذه النفقاتصبغة هامة وذلك من أجل ضمان نجاعة الن

ويتضح آذلك ضرورة وضع مؤشرات أهداف أخرى أآثر أهمية متعلقة بمختلف مجاالت هذا القطاع  
  :وتكون مصنفة حسب النوع االجتماعي

 عدد مراآز االستقبال في خدمة الشباب؛ •
 عدد المستفيدين من مراآز االستقبال في خدمة الشباب؛ •
 دور الشباب؛عدد  •
 عدد المستفيدين من أنشطة دور الشباب؛ •
 عدد مراآز التكوين المهني النسوي؛ •
 عدد المستفيدات من التكوين المهني النسوي؛ •
 عدد األندية النسوية؛ •
 عدد المستفيدات من األندية النسوية؛ •
 عدد المستفيدين من برامج األسفار اللغوية؛ •
  .عدد المستفيدين من السياحة الثقافية •

 تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.10
بفضل الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية لتشجيع الشباب في المغرب، أظهرت المؤشرات المتعلقة 

ومع ذلك،  .بالشباب تحسنا ملحوظا في السنوات األخيرة في مجال محواألمية، والنشاط والعمالة والبطالة
  .ي تعوق تحسين وضع الشباب في المغربيجب تعزيز الجهود لتجاوز آافة الصعوبات الت

من مجموع % 19,7سنة  24و 15وتمثل فئة الشباب، في المغرب، المتراوحة أعمارهم ما بين 
منهم من % 50,1منهم في الوسط الحضري %  53,8ويعيش. من اإلناث% 49,5، منهم 2011السكان سنة 

فإن نسبة الشباب قد تعرف تراجعا ملحوظا  وحسب توقعات مرآز الدراسات واألبحاث الديمغرافية،. اإلناث
. 2030في أفق  %15,3إلى  2011سنة  %21,7خصوصا في الوسط القروي حيث ستنتقل نسبتهم من 

  .وتعزى هذه الوضعية باألساس إلى شيخوخة السكان وتراجع نسبة الخصوبة الراجع إلى تأخر سن الزواج
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 15يظهر توزيع الشباب المتراوح أعمارهم بين ، 2004وحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
منهم يوجدون في مرحلة التربية والتكوين % 31,2سنة حسب األنشطة الرئيسية التي يزاولونها أن  24و
. من الشباب اإلناث ربات بيوت% 23,6عاطلون عن العمل و %7,34يمارسون نشاطا اقتصاديا و %35,8و

فالشباب الذين يعيشون في الوسط الحضري . ط الذي يعيشون فيهوتختلف اهتمامات الشباب باختالف الوس
يتوجهون بشكل آبير إلى التربية والتكوين في حين أن الشباب الذين يعيشون في الوسط القروي حاضرون 

في % 32في الوسط الحضري بينما تصل إلى  %21وتبلغ نسبة الشابات ربات البيوت . بقوة في سوق الشغل
  .الوسط القروي

، تصل نسبة األمية على الصعيد الوطني إلى 2009سب تقرير أهداف األلفية للتنمية لسنة وح  
 %13,3بالنسبة  لإلناث مقابل  %27,9(سنة، أغلبها في أوساط اإلناث  24و 15لدى الشباب بين  20,5%

نقط   14,4، تزايد معدل محواألمية لدى اإلناث ب 2009-  2003ويالحظ انه خالل فترة ). بالنسبة للذآور
نقط مئوية عند الذآور، مما يدل على قطع أشواط مهمة  10,5مقابل تزايد  %72,1إلى  %57,7مئوية من 

 .في  هذا المجال
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.IV االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية 
واألنشطة  شغلتمر االستفادة المنصفة للنساء من حقوقهن االقتصادية عبر الولوج الجيد لفرص ال

ر الطابع األفقي للتشغيل قبل التطرق ومحويعرض هذا ال. للدخل والمشارآة الفعالة في اتخاذ القرارات المدرة
قطاعات الفالحة، الصيد البحري، والصناعة والتجارة، والتقنيات الحديثة لإلعالم  تتيحهاللفرص التي 

  .واالتصال، والسياحة، وأخيرا الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

  قطاع التشغيل. 1
يشكل التشغيل خاصة الالئق أساس االندماج االجتماعي وعامال جوهريا في تحسين الظروف 

والمؤشر األآثر مالءمة لتقييم مستوى السلم   والهشاشة التهميش المعيشية والوقاية من مخاطر الفقر
  .في بلد ما االجتماعي

اق تميز بتحوالت ديمقراطية واقتصادية وتعتبر قضية التشغيل بالمغرب من أولويات الحكومة في سي
وفي هذا اإلطار، تستحق قضية تشغيل المرأة اهتماما خاصا نظرا للمشارآة المتميزة . وديموغرافية عميقة

للمرأة في الحياة االقتصادية ومساهمتها في إنتاج الثروات االقتصادية التي ال يتم تثمينها بنفس الطريقة 
  .آالرجل

  لحقوق اإلنسان المرجعيواإلطار  قطاعلل جذاذة تقديمية. 1.1
جذاذة  تقديمية. 1.1.1  

يعنى قطاع التشغيل والتكوين المهني بوضع وتنفيذ سياسة الحكومة في مجاالت التشغيل والشغل 
مكلف بتنشيط وتنظيم هياآل الوساطة في سوق الشغل وفه. والحماية واالحتياط االجتماعيين للشغالين

  . يذ وتقييم التدابير الرامية إلى إنعاش التشغيلوالمشارآة في وضع وتنف
ففي مجال التشغيل، يساهم القطاع الوزاري في تحديد التوجهات واألهداف لتطوير فرص العمل   

وإنجاز بحوث خاصة وآذا القيام بالتوقعات واإلسقاطات على المدى القصير والمتوسط والطويل حول 
ري، بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، بإجراءات وتدابير آما يقوم القطاع الوزا. عرض وطلب الشغل

ويتكلف قطاع التشغيل . الشباب وآذا إجراء دراسات تقييم التدابير العمومية إلنعاش التشغيل تشغيللتشجيع 
 أيضا بإعداد مشاريع النصوق القانونية والتنظيمية في مجال التشغيل والشغل والحماية االجتماعية الشغالين

  .وتتبع تنفيذ المعايير الدولية واإلقليمية للشغل
موظفا  1.186الموظفين بلغ  عددا من 2011ومن أجل إنجاز مهامه، يضم قطاع التشغيل برسم سنة 

. وقد عرف القطاع تقدما ملحوظا في مجال  المساواة واإلنصاف بين الجنسين. منهم من النساء %39 وعونا،
تيجية للموارد البشرية قائمة على تمثيلية أفضل للنساء في مناصب ويتجلى ذلك من خالل وضع إسترا

 ).المديرين نساء% 50على سبيل المثال (منها تحتلها نساء  %13حيث . المسؤولية
وبذلك، جسد القطاع الوزاري التزامه السياسي في مجال المساواة واإلنصاف بين الجنسين على   

لتزام مرحلة أولية وحاسمة في مسلسل مأسسة المساواة ويشكل هذا اال. المستوى الفردي والجماعي
نقطة اتصال خاصة بالنوع االجتماعي تشمل  16وفي نفس السياق، تم تعيين . واإلنصاف بين الجنسين
مكتب  ديوان الوزير، مديرية التشغيل، الوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات،(مختلف هياآل القطاع 
لشغل، الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، الصندوق الوطني للضمان التكوين المهني وإنعاش ا

  ...). االجتماعي،
آما تم تعيين لجنة للتنسيق تابعة لديوان الوزير من أجل تحديد اإلجراءات ذات األولوية التي يتعين   

بين الجنسين والمصادقة  تنفيذها إلعداد برنامج استراتيجي متوسط المدى من أجل مأسسة المساواة واإلنصاف
 .على الهيكل التنظيمي لآلليات المكلفة بها
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لحقوق اإلنسان  المرجعياإلطار. 2.1.1  
انسجاما مع مسؤولياتها ومهامها التي تهدف ضمان الحق في الشغل لكل شخص واختيار عمله   

تهتم بالتشغيل آعنصر  بشروط عادلة، انخرط قطاع التشغيل في عدد من االتفاقيات الدولية والوطنية التي
أساسي من حقوق اإلنسان، على خلفية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم 

  .1979بباريس والذي صادق عليه المغرب سنة  1948دجنبر 10المتحدة في 
بحق آل ) 23المادة (وقد اعترف الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

والحق في الضمان  فرد في التمتع بظروف شغل عادلة والحق في حرية االنضمام وممارسة النشاط النقابي
الهشة ويرمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل فئات وفي الوقت نفسه، يستهدف الميثاق الدولي ال. االجتماعي

  .والمرأة في األجور والحصول على الشغل
قية أيضا على تدابير لدعم حصول الشباب على الشغل مع التشديد على حماية األطفال وتنص االتفا  

والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي، وعدم التمييز اتجاه المسنين والمعاقين والعمال 
اد ، على دور الدول في اعتم111آما أآدت منظمة العمل الدولية، من خالل االتفاقية رقم . المهاجرين

  .سياسات وطنية لتعزيز المساواة في فرص الشغل
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 
  .طفال وغيرهاوالمساواة في األجر وتشغيل األ

على مجموعة من االتفاقيات الدولية والعربية للشغل  2010في نفس السياق، صادق المغرب سنة و
 19بشأن تشغيل المعاقين واالتفاقية رقم  17حول حماية األمومة واالتفاقية رقم  183من بينها اتفاقية رقم 
  ...بشأن تفتيش الشغل

، مجهودات آبيرة لبلوغ 2000ى إعالن األلفية سنة وعالوة على ذلك، بذل المغرب الذي وقع عل
تعزيز المساواة بين الجنسين يتوخى الذي  3، بما في ذلك الهدف 2015أهداف األلفية من أجل التنمية في أفق 

التي  39آما التزم المغرب باحترام تنفيذ اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة. وتمكين المرأة
 ).13و 11و 10المواد (يق المساواة في التعليم والتشغيل والنشاط االقتصادي واالجتماعي تنص على تحق

  اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بالمغرب
تعتبر وزارة التشغيل والتكوين المهني طرفا فاعال في اإلستراتيجية الوطنية من أجل المساواة 

ر الوزارة على الحد من الفوارق بين الرجال والنساء وذلك وفي إطار هذه اإلستراتيجية، تسه. واإلنصاف
بإدماج النوع االجتماعي في سياسات التشغيل وتعزيز المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في 
اتجاه الحد من الفوارق وتحسين ظروف المرأة في العمل وإعداد مقتضيات قانونية من أجل تقنين العمل 

  .المنزلي
  جندة الحكومية للمساواةاأل

   ِ التزامات وزارة التشغيل والتكوين المهني ضمن هذه األجندة حول وضع آليات لضمان تتمحور
التوازن بين الحياة العائلية والحياة المهنية ووضع  نظام لرصد تنفيذ مدونة الشغل لضمان المساواة بين الرجل 

مثيلية مهمة للنساء مثل قطاع النسيج والمواد الغذائية والمرأة في الشغل وآذا دعم القطاعات التي تعرف ت
  .وذلك بتطوير األنشطة المدرة للدخل وتسهيل تنظيم وحدات اإلنتاج غير المهيكلة في مقاوالت منظمة

  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي . 2.1
وتنحصر  خصائص هذه .  غيل من الوسائل المتميزة لتقليص البطالةتعتبر السياسة الوطنية إلنعاش التش

السياسة في سياسة ماآرواقتصادية محرآة للتشغيل، وسياسة للتكوين ترتكز على دعم الكفاءات والتكنولوجيا 
ير سوق آما أنها تخلق بيئة مالئمة لتنمية المشاريع وتطوير المقاوالت، وآذا سياسة فعالة لتدب. والقابلية للتشغيل

  . الشغل والحكامة التشارآية والحماية االجتماعية المنصفة والفعالة اقتصاديا
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وتجدر اإلشارة إلى أنه من خالل هذه العناصر المختلفة، يتم طرح قضية التشغيل في إطار مقاربة 
  .فاعلين المعنيين بقضية التشغيلشمولية تضم جميع ال

  يزيةإعداد جيل جديد من التدابير التحف. 1.2.1
وتتمحور . إجراءا 19يضم الجيل الجديد من اإلجراءات المقترحة إلنعاش التشغيل لدى الشباب   

إجراءات تهدف اإلدماج المباشر عن طريق العمل المأجور والتشغيل الذاتي، : محاور رئيسية 4إجماال حول 
جيات المقاوالت عن طالبي الشغل لحا خصائص  ومالءمةوإجراءات ترمي إلى تحسين القابلية للتشغيل 

الخاصة وطريق التكوين التكميلي، وإجراءات تروم تعزيز الحكامة في سوق الشغل والوساطة العمومية أ
  .  وأخيرا إجراءات تهدف إلى دعم دور الجهة في إنعاش الشغل

تي وال 40المنبثقة عن لجنة اليقظة اإلستراتيجية" لجنة التشغيل"وقد تم تقديم هذه التدابير في إطار   
ويستهدفان الشباب حاملي . ، باعتبار طابعهما االستعجالي19ين من بين ئأوصت بالفحص العميق إلجرا

ويتعلق األمر بإجراء عقد اإلدماج المطور بإدخال التغطية . الشهادات والباحثين عن الشغل لتسهيل إدماجهم
مرشحين الذين يجدون والذي يستهدف ال) CIP(وإجراء عقد اإلدماج المهني ) CIAM(االجتماعية 

   . صعوبات بالغة في اإلدماج للحصول على الشغل األول وذلك عبر التكوين التأهيلي
الشرآاء االقتصاديين  معومن جهة أخرى، شكلت هذه اإلجراءات موضوع  تشاور واسع   

، المجلس الوطني إلنعاش التشغيل(وجهات أخرى  واالجتماعيين ومختلف القطاعات الوزارية المعنية
  .   )المجلس االقتصادي واالجتماعي، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية

  تقييم برامج إنعاش التشغيل. 2.2.1
والهدف من ذلك . بتقييم برنامج إدماج 2009قامت الوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات سنة   

وقد رآز . استفادوا منه منذ انطالقهقياس أثر برنامج إدماج على الباحثين عن الشغل وعلى المشغلين الذين 
  .هذا التقييم على معدالت ومدة اإلدماج المهني من أجل تحديد تطلعات المستفيدين من البرنامج

باحث عن الشغل اللذين  7.200وتتمثل المقاربة المتبعة في إجراء استجوابات عبر الهاتف شملت 
مشغل استفادوا من  1.010و)  80.000آثر من من أصل أ( 2008و 2003استفادوا من عقد إدماج ما بين 

 .البرنامج
 ذلكوالهدف من . بتقييم برنامج تأهيل 2011آما قامت الوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات سنة 

إعادة اإلدماج وتقييم أثر التكوين التأهيلي على اإلدماج المهني، وإبراز تطلعات المستفيدين من هذا التكوين  أوه
وقد قامت المنهجية المتبعة على استجوابات مرنة عبر الهاتف لدى عينة . التعاقدي من أجل التشغيل والتكوين

شخص استفادوا من التكوين  700شخص استفادوا من التكوين التأهيلي أومن إعادة اإلدماج و 892من 
  .التعاقدي  من أجل التشغيل

جوبين حصلوا على شغل بعد التكوين من األشخاص المست% 35وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 
% 47من األشخاص المدمجين صرحوا أنهم  حصلوا على شغل خالل األشهر الثالثة التابعة للتكوين و% 78و

إعادة اإلدماج يعتقدون أن البرنامج مكنهم بسهولة من االندماج في سوق ومن اللذين اتبعوا التكوين التأهيلي أ
سمح لهم على العموم بتحقيق هذا الهدف، بينما يعتقد واحد من آل خمسة  يعتقدون أن البرنامج% 30الشغل و

  .أشخاص أن البرنامج ليس له تأثير على اإلدماج
، )%46(تدريب بعد التكوين ووتشمل أهم اقتراحات المستفيدين من البرنامج ضرورة تأمين شغل أ

قبل مستشار التشغيل لدى الوآالة ، واشتراط المتبعة والرصد من )%13(وتسليم الشهادات بعد التكوين 
  ). %12(، وتمديد مدة التكوين)%12(الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

، ومن خالل مجموعة من البحوث التي أنجزت منذ بدء البرنامج، "مقاولتي"أما فيما يخص برنامج 
 .في المغربيمكن اعتبار برنامج مقاولتي منذ اليوم آلية رئيسية إلنشاء المقاولة جد الصغرى 

                                                 
وتضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية وتهدف إلى وضع تدابير لمرافقة القطاعات المتأثرة باألزمة . 2009تم تكوين لجنة اليقظة االستراتيجية في فبراير   40

  .االقتصادية والمالية الدولية
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شباك بما فيها   375(وتشمل إنجازات مقاولتي آلية المرافقة عن قرب مع تغطية ترابية عبر الشبابيك 
، ومواآبة شاملة تسمح بتحمل أي حامل للمشروع منذ ظهور )شباآا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 60

الجهوية والمحلية يقوم بإشراك جميع فكرة المشروع، ووضع جهاز قيادي على جميع المستويات الوطنية و
المعنيين في خلق المقاوالت والتقريب بين برنامج مقاولتي وبرنامج األنشطة المدرة للدخل التابع للمبادرة 

فرصة  2.345مشروع وخلق  1.029في تمويل  2010وقد ساهم هذا البرنامج سنة . الوطنية للتنمية البشرية
من حاملى المشاريع الالتي شرعن % 29اش الشغل والكفاءات، تمثل النساء وحسب الوآالة الوطنية إلنع. عمل

  .للرجال% 71في مزاولة أنشطتهن مقابل 
ومع ذلك، ال تزال القيود قائمة في وجه تطوير المقاوالت جد الصغيرة وتكمن في ضعف ثقافة إدارة 

، السيما عند إجراء المساطر المشاريع لدى الشباب، وضعف مرافقة حاملى المشروع  في بداية المقاولة
غياب الخبرة بالنسبة لغالبية المرافقين، عدم وجود وسطاء االتصال في الهياآل المعنية بخلق (اإلدارية 

، وعدم وجود مصادر أخرى للتمويل غير األبناك، وانعدام متابعة )المقاولة، وصعوبة الحصول على مقر
   .عددة التخصصاتمهيكلة  للمشاريع ترتكز على خبرات مت 41بعدية

  نتائج برامج إنعاش التشغيل. 3.2.1
  

إلى  2012- 2009ترمي أهداف مخطط تنمية الوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات خالل الفترة   
  . إدماج في آل فصل من السنة 14.400باحث عن منصب شغل، أي ما يعادل   230.000إدماج

  

باحث  55.881بإدماج 2010د سمح برنامج إدماج سنة وفي إطار تنفيذ إجراءات إنعاش الشغل، فق  
 2010دوليا سنة  6.222باإلضافة إلى توظيف . من المدمجين %50امرأة، أي  28.038عن شغل تضم 

  .، خاصة في إسبانيا آعامالت فالحيات موسميات%96نساء، بنسبة  5.990منهم 
  

في التكوين التعاقدي  2.994ي ، أ2010شخص وذلك في سنة  15.199واستفاد من برنامج تأهيل   
في إطار دعم القطاعات  7.856التكوين التأهيلي ووفي إطار إعادة التكوين أ 2.313من أجل التشغيل و

مستفيد من نظام  1.857(من المستفيدين من برنامج تأهيل % 53وتمثل النساء ). برنامج إقالع(الواعدة 
 ).المعلومات

   

  ساواة بين الجنسين واستقاللية النساءاألخذ بعين االعتبار الم. 4.2.1
  

شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين والوآالة   
الكندية للتنمية الدولية في عملية مأسسة المساواة بين الجنسين في مجاالت التشغيل والتكوين المهني والحماية 

ت التشغيل والتكوين المهني والحماية االجتماعية من الوقوف على التطورات ومكن تحليل قطاعا. االجتماعية
وبعد هذا التشخيص، تم  إعداد . وآذا الصعوبات التي تعرفها عملية مأسسة اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

تطوير برنامج إستراتيجي على المدى المتوسط يقوم على بناء قدرات الفاعلين، بما في ذلك مفتشي الشغل، و
نظم المعلومات لتحسين معالجة المعلومات التي تم جمعها وتحسين المعرفة بقانون الشغل والتحسيس بمقاربة 

  ..النوع االجتماعي في التشغيل
  

 اتصالحيث شهدت المرحلة األولى  تعيين نقاط : وقد تم إعداد هذا البرنامج خالل ثالث مراحل  
اإلدارات والمؤسسات التابعة للوزارة والتي من مهمتها وضع  خاصة بالنوع اإلجتماعي على مستوى مختلف

إستراتيجية شاملة  لمأسسة اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في جميع الهياآل وخطط العمل وبرامج 
وخصصت المرحلة الثانية لتشخيص يأخذ بعين اإلعتبار بعد النوع اإلجتماعي ووضعية . ومشاريع الوزارة

وخصصت المرحلة الثالثة لتطوير . كوين المهني وقطاع الشغل والحماية االجتماعيةالمرأة ضمن نظام الت
برنامج اإلستراتيجية المتوسطة األجل إلضفاء الطابع المؤسسي على المساواة واإلنصاف بين الجنسين في 

  .مجاالت الشغل والتكوين المهني والحماية االجتماعية

                                                 
الممول من طرف هيئة تحدي األلفية والمنفذ من طرف والوآالة الوطنية للمقاوالت الصغرى " دعم المقاوالت"ج المتابعة البعدية في إطار مشروع يوجد البرنام  41

  والمتوسطة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مراحله األولى
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ويتعلق المحور األول بإدراج اإلنصاف . ر استراتيجيةومكن هذا البرنامج من تحديد أربع محاو  
والمساواة بين الجنسين في جميع الهياآل وبنيات الوزارة وذلك من خالل تقوية القدرات المؤسساتية في مجال 

أما المحور الثاني فيتعلق بوضع تدابير مهيكلة  تخص إدماج مأسسة اإلنصاف . مأسسة هذا الموضوع
ن في منظومة التكوين المهني ويرتبط المحور الثالث بتحسين معرفة الفوارق والمساواة بين الجنسي

واإلآراهات حسب النوع اإلجتماعي لوضع تدابير محكمة فيما يخص مأسسة المساواة واإلنصاف بين 
وبالنسبة للمحور األخير فيهدف إلى . الجنسين في قطاعات التشغيل وظروف الشغل والحماية االجتماعية

  .همة المرأة في مختلف مستويات اتخاذ القرارإنعاش مسا
 أهم البرامج والمشاريع المنفذة. 5.2.1

 برنامج العمل الوطني لتنفيذ المالئمة االجتماعية

بالتشاور مع المنظمات النقابية وأرباب العمل إلى  2007بادرت وزارة التشغيل والتكوين المهني سنة 
ويهدف هذا البرنامج إلى . 42" طني لتنفيذ المالئمة االجتماعيبرنامج العمل الو" 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 وتسليط الضوء على 

مفتشين لضمان التطبيق السليم ألحكام قانون الشغل من أجل دعم قدرات الهيئات الممثلة األدوار ومهام ال
مقاولة في برنامج المالئمة االجتماعي آهدف  2000للموظف من آال الجنسين، وتحديد إدماج حوالي 

  .2012استراتيجي بحلول سنة 
عمل الوطني لتنفيذ المالئمة وتنبني متطلبات المالئمة في مجاالت التي تم تحديدها في برنامج ال

وتسيير العالقات  في العمل والهيئات  ،والحماية االجتماعية ،االجتماعية بما في ذلك تشغيل النساء واألطفال
وقد أخذت معايير أخرى بعين االعتبار في تحديد مدى المالئمة المتعلقة بالتكوين المستمر، . الممثلة للموظف

ئق وتقييم تحسين متطلبات المالئمة االجتماعي وتحديث وسائل المالئمة وفقا العمل االجتماعي، وضبط الوثاو
  .لتطور المتطلبات االجتماعية

  اإلطار القانوني لتنظيم التشغيل بالبيوت 
، ويكرس هذا م ظروف التشغيل بالبيوتظأعدت وزارة التشغيل والتكوين المهني مشروع قانون ين 

اليد العاملة النسوية وخاصة الفتيات هذا القطاع الذي تهيمن عليه المشروع وعي الوزارة بضرورة تنظيم 
  . الصغيرات والذي يوجد ضمن أهداف االستراتيجية الوطنية للمساواة واإلنصاف بين الجنسين

وتوج هذا المشروع المشاورات الموسعة مع الشرآاء االقتصاديين واالجتماعيين والمنظمات غير 
يضم قائمة األنشطة وسنة  15ويجرم هذا المشروع تشغيل الفتيات دون سن . الحكومية ووآاالت التنمية

  . سنة 18ألطفال دون سن على االمحظورة 
  دليل المساواة في التشغيل

في إطار التعاون بين الوزارة وجمعية شبكة التعاون اإلنمائي األلماني يتم إنجاز دليل المساواة في 
أن يساهم هذا الدليل في دمج النوع االجتماعي بين الجنسين في  ومن المتوقع. التشغيل يخص مفتشي الشغل

والتحقق من الممارسة الفعلية لتكافؤ فرص العمل وتكافؤ األجور، وتحديد العوائق التي تحول  ،عملية المراقبة
  .تطبيق قانون الشغلودون المساواة 
 برنامج تمكين

متعدد القطاعات والذي يهدف إلى محاربة  التشغيل والتكوين المهني عضوا في برنامج تعتبر وزارة
التشغيل والتكوين المهني على  وزارة وتنكب. العنف القائم على الجنس من خالل تمكين النساء والفتيات

دراسة التمييز فيما يخص األجور، إذ تمثل هذه الدراسة أساسا لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز ضد 
البرنامج / منظمة العمل الدولية (مع البرنامج الدولي لمكافحة تشغيل األطفال  المرأة في الشغل وذلك بالتعاون

 ).الدولي للقضاء على تشغيل األطفال 

                                                 
 .التحسينممول من ميزانية التسيير للوزارة بتعاون مع برنامج شمولي في اطار   42
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 لم اللواتي الفتيات توظيف منع على إجراءات تساعد اتخاذ في شرع  وفي إطار نفس البرنامج،   
 وضمان قدراتهنو وتحسين عيشهن ستغاللاإل أشكال ألسوأ اللواتي هن عرضة والدنيا  القانونية السن يبلغن
  .المحلية والجمعيات االجتماعيين الشرآاء ذلك في بما الرئيسية الفاعلة الجهات قدرة وتعزيز حقوقهن احترام

  النجاعة إعداد الميزانية ووضع مؤشرات. 6.2.1  
ليون درهم م 230مليون درهم، منها  387,7 من ميزانية قدرها 2011استفاد قطاع التشغيل سنة   
 من ميزانية%40,6و59,4% مليون درهم بميزانية االستثمار، أي بنسبة  157,7بميزانية التسيير و المتعلقة

    .القطاع على التوالي
لوزارة التشغيل والتكوين المهني عرفت بالمقارنة مع  وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية المخصصة  

آما سجلت ميزانية التسيير ,)391,177تصل درهم مليون  2010ميزانية ( %1انخفاضا بنسبة  2010سنة 
    .األول المتعلقة بترشيد النفقات مليون درهم وذلك تماشيا مع مذآرة الوزير 8,5أي  ،%10  انخفاضا بنسبة
  النجاعة تحليل مؤشرات

ف التشغيل والتكوين المهني مجموعة من مؤشرات األهدا على غرار باقي القطاعات، بلورت وزارة  
البرنامج والنتائج المستهدفة والمنتظرة من واإلعتمادات المخصصة للعمل أ والتي تمكن من إيجاد صلة بين

 مؤشر مخصص لميزانية 19مؤشر منها  65ويبلغ عدد هاته المؤشرات حوالي .. اإلعتمادات استعمال هذه
  .مؤشر مخصص لميزانية االستثمار 46التسيير و

ميزانية التسيير يمكن أن تأخذ بعين اإلعتبار بعد النوع   التي تخص ورغم ذلك، فبعض المؤشرات   
 :التالي وقد تم تجميع هذه المؤشرات في الجدول.اإلجتماعي

  بميزانية التسيير أمثلة لمؤشرات متعلقة
 مالحظاتنوع المؤشرالمهام/األهدافالمؤشر

 تحسين ظروف العمل في مندوبيات
 الشغل

 تصنيف حسب الجنس مؤشر نتيجة دعم المهام

 الجنس تصنيف المستفيد حسب مؤشر نتيجة  مساندة األعمال االجتماعية المستفيدون من قروض السكن
 الجنس تصنيف المستفيد حسب مؤشر نتيجة مساندة األعمال االجتماعية االجتماعية المستفيدون من القروض
 الجنس تصنيف المنخرط حسب شر وسيلةمؤ مساندة األعمال االجتماعية الوزارة مساعدة طبية لموظفي

 الجنس تصنيف المنخرط حسب مؤشر نتيجة مساندة األعمال االجتماعية عدد المنخرطين
المقاوالت والشرآات التي زارها 

الوآالة الوطنية إلنعاش ومستشار
 الشغل والكفاءات

الوطنية إلنعاش الشغل  المساهمة في نفقات التسيير للوآالة
  والكفاءات

 الجنس تصنيف المستفيد حسب إنتاج مؤشر

ورشات عمل  مواآبة )الخدمات
الوآالة  التي أنجزتها)وتقييمات

 والكفاءات الوطنية إلنعاش الشغل

 المساهمة في نفقات التسيير للوآالة الوطنية إلنعاش الشغل 
 والكفاءات

 الجنس تصنيف المستفيد حسب مؤشر إنتاج

 زيارات قام بها مفتشوالشغل لمختلف
 المقاوالت

 الجنس حسب   تصنيف مفتشي الشغل مؤشر وسيلة  برنامج زيارات لمفتشيه الشغل

 تصنيف حسب الجنس مؤشر إنتاج تجهيز المصالح المرآزية إنشاء مقر قطاع التشغيل
 تصنيف حسب الجنس مؤشر إنتاج تجهيز المصالح المرآزية تكوين مفتشي الشغل

تكوين وتدريب موظفي المرصد 
 للشغل الوطني

 حسب الجنس  تصنيف مؤشر إنتاج تجهيز المصالح المرآزية

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب مؤشر إنتاج تجهيز المصالح المرآزية (الكتابة(تكوين األعوان 
 الجنس تصنيف التحقيق حسب مؤشر إنتاج المرصد الوطني للشغل تحقيق حول آلفة ومدة العمل

 يدراسة حول حرآية اليد العاملة ف
 القطاع الخاص

 الجنس تصنيف الدراسة حسب مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل

إنشاء وإنجاز بنك المعلومات حول 
 الشغل سوق

 الجنس تصنيف بنك المعلومات حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل

 تحقيق تتبع لالئحة من المستفيدين من
 تدابير التشغيل

 الجنس تصنيف المستفيدين حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل

 الجنس تصنيف التحقيق حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل العاملة تحقيق حول حرآة اليد
 دراسة للتأطير المنهجي لطلبات

 الشغل
النوع  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل

 االجتماعي
النوع  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل شغلال دراسة لتقييم تأثير تدابير

 االجتماعي
 دراسة إلنجاز نموذج حول سوق  

 الشغل
النوع  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل

 االجتماعي
إدماج حاملي الشواهد الشباب عبر 

  إدماج برنامج
 الجنس تصنيف المستفيد حسب مؤشر نتيجة لإنعاش الشغ
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 الجنس تصنيف المستفيد حسب مؤشر نتيجة إنعاش الشغل  تأهيل تكوين منجز عن طريق برنامج
إنشاء المقاوالت الجد الصغرى من 

 برنامج مقاولتي خالل
 الجنس تصنيف أرباب المقاوالت حسب مؤشر نتيجة إنعاش الشغل

 تنظيم محاضرات لفائدة األطر
والنقابات في مجال  والمقاوالت

 .النظافة واألمن

  الجنس تصنيف المستفيد حسب مؤشر إنتاج  حمالت تحسيسية حول النظافة والسالمة
 

تنظيم محاضرات لفائدة األطر، 
والنقابات في مجال الحماية  المقاوالت
 .االجتماعية

 الجنس يف المستفيد حسبتصن مؤشر إنتاج المهنية حمالت للوقاية من حوادث الشغل واألمراض

 الجنس تصنيف التحقيق حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل العاملة تحقيق في حرآية اليد
 دراسة وظيفة االنتماء لملفات البيانات

  الفردية
النوع  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل

 االجتماعي
ن الحد دراسة اإلطار المؤسسي م

   لألجور األدنى
النوع  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب مؤشر نتيجة المرصد الوطني للشغل

 االجتماعي

حيث . تم تنفيذ بعض المؤشرات في إطار البرنامج االستراتيجي المتوسط األجل ،باإلضافة إلى ذلك     
عد النوع اإلجتماعي، وستمكن من معرفة المخاطر بعين اإلعتبار بوتأخذ هذه المؤشرات المتعلقة باألداء أ

  .الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مسلسل برمجة الميزانية
مراعيا للنوع االجتماعي المؤشرجعل    

 

البعثة المرفقةواألهداف أ المؤشرات المقترحة من قبل وزارة  أنواع المؤشرات 

طاع العمل وتعزيز الترويج لقيم المساواة في ق
السياسات العامة المقبولية

 دعم عملية التنفيذ

 الوعي الجودة في المساواة واإلنصاف بين الجنسين 
 

 أداء المؤشر
 

الشرآاء  الهياآل االتفاق، ونوعية مشارآة تقبلمستوى 
اإلدارة  في والجهات الفاعلة القرار صناعدرجة  توعية و

  .والشرآاء االجتماعيين

ألداءمؤشرات ا  
 

الترويج لقيم المساواة في مجال التوظيف وتعزيز 
 مقبولية السياسة العامة

 

هذا االلتزام السياسي للحكومة لتنفيذ هذه االستراتيجية و
االلتزام أدى إلى إحالة الموازنة العامة للدولة لتنفيذ 

  مأسسة المساوات اإلجراءات الناجمة عن عملية

 مؤشرات المخاطر
 

 

  مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بقطاع التشغيلتحليل  .3.1
إلى  2010سنة % 49,6حيث انتقلت من  ،نقطة 0,4عرفت نسبة النشاط الوطني انخفاضا بنسبة 

من (النساء و) %74,3إلى  %74,7من (الرجال آل من ويخص هذا االنخفاض . 2011سنة % 49,2
إلى  %18,4ضا مناشيطة الحضرية انخفوعرفت حصة النساء في الساآنة الن). %25,5إلى  25,9%
نسبة  تكشفو. )%36,6ى إل %36,9 من(النساء في الساآنة النشيطة القروية بالنسبة لحصة  وآذا 18,1%
  .حسب مكان اإلقامةوبين النساء  ينالجنس بينفجوة آبيرة  وجود عن النشاط
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 ، منتقلة من2010مقارنة مع سنة  2011سنة  نقطة 0,3على المستوى الوطني،  43فقدت نسبة التشغيل
لك، ذومع . انخفاض قدرة االقتصاد المغربي على تشغيل اليد العاملة ، مما يدل على% 44,8 إلى %,145

ما  2011وقد سجلت نسبة التشغيل عند الرجال سنة . الجنس ومكان اإلقامة حسب اتخفي نسبة التشغيل تفاوت
في الوسط  %37,5حسب مكان اإلقامة،  غ معدل التشغيلوقد بل .للنساء %22,9مقابل % 68,1 يقارب

نقطة  0,5بتراجع بـ (في الوسط القروي  %55,7و) 2010نقطة مقارنة مع سنة  0,1بانخفاض بـ(الحضري 
  ).2010مقارنة مع سنة 

إلى  2010في سنة  %28,3وعالوة على ذلك، ارتفعت نسبة النساء في الساآنة النشيطة العاطلة من 
 سجلو). في الوسط الحضرينقطة  2,7الوسط القروي و فيواحدة بزيادة نقطة ( 2011نة في س 30,6%

 0,2، أي بتراجع بـ)النساء دىل %10,2ولدى الرجال  %8,4( %8,9ما يناهز  2011معدل البطالة سنة 
 نساء الحضرياتالعند نقطة  1,4بـ هذا المعدل ارتفع  دقو. %9,1، حيث بلغ 2010نقطة مقارنة مع سنة 

 %2,1إلى  2010سنة  %2من (في الوسط القروي وعرف شبه استقرار  2011سنة  %21,2ليصل إلى 
  ).2011سنة 

  التحديات يتطلب تجاوزها
يثير إدماج المساواة بين الجنسين في هياآل وممارسات قطاع التشغيل تحديات مرتبطة بالموقع    

 ،الجنسين وتوفرهم على السلطة الضروريةاإلنصاف بين واالستراتيجي للجان المسؤولة عن المساواة 
خاصة بالنوع اإلجتماعي والمشارآة في  اتصالالقدرات والموارد البشرية والمالية، ووجود نقاط 

ووضع وتنفيذ  ،استراتيجيات التنمية والبرامج القطاعية، وتخصيص الموارد دائمة لوحدات تدبير البرامج
ية  نشر ثقافة  المساواة  وإعداد برامج للتكوين والتحسيس على استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي بغ

إدماجها في برامج ومأسسة البنية التنظيمية المسؤولة عن المساواة واإلنصاف بين الجنسين ووتفعيل 
واستراتيجيات الوزارة وأخيرا وضع مبادئ توجيهية بشأن القواعد والقيم من حيث المساواة واإلنصاف بين 

  .الجنسين
بين ) االقتصادية واالجتماعية(وباإلضافة إلى ذلك، ال بد من تحسين معرفة التحديات واإلآراهات    

الجنسين في الحصول على العمل المأجور واإلبقاء على النساء والرجال في مجال العمل حسب المتغيرات 
حماية االجتماعية وتحسين المعرفة حسب النوع اإلجتماعي بنظام ال ،االجتماعية والديمغرافية من جهة
  .وظروف عمل المرأة من جهة أخرى

وهناك تحديات أخرى تشمل تقوية االمتثال واحترام مقتضيات مدونة الشغل واالتفاقيات الدولية التي   
صادق عليها المغرب، وخلق الحوافز لتشجيع وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية، وإنشاء نظام العمل 

  .أة في صنع القرار داخل مجالس المقاوالت والنقابات والجمعياتاإليجابي لتعزيز مشارآة المر

 قطاع الفالحة. 2
وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ال يزال للتقليص من الفقر على الرغم من الجهود المبذولة 

مية، وللفقر، الوسط القروي يعاني من تأخير آبير بالمقارنة مع نظيره الحضري، مع استمرار معدالت مرتفعة لأل
  .وللوفيات، باإلضافة إلى النقص في بعض البنيات التحتية الرئيسية

وتشكل المرأة القروية الفئة األآثر هشاشة في هذا الوسط واألآثر تضررا في ما يخص التعليم، والصحة، 
ها ومعرفتها، بفضل تمثيليت المجتمع المغربي في تنمية ومع ذلك، فهي تشكل عنصرا أساسيا. وآذا العمل والدخل
. واإلدارة المؤسساتية البيت، وفي المزارع والمنظمات تتكلف بها داخل األنشطة التي وتنوع باإلضافة إلى أهمية

وفي هذا اإلطار، أصبح العنصر البشري، وال سيما الشق النسوي منه، من االهتمامات الرئيسية في إعداد 
 .القروي تنمية العالم واستراتيجيات سياسات

 

                                                 
   ).سنة 64إلى  15(نسبة التشغيل هي نسبة األشخاص المتوفرين على شغل من بين الساآان في سن التشغيل   43
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  لحقوق اإلنسان المرجعيجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار  .1.2
  جذاذة  تقديمية. 1.1.2

مغرب، حيث يشكل القطاع تلعب الفالحة دورا رئيسيا في االستقرار االقتصادي واالجتماعي لل  
، آما يساهم في تحقيق األمن الغذائي لكافة السكان ويتحمل عبئا )2010(من الناتج الداخلي الخام  1344%
سياسة الحكومة في المجال   إعداد وتطبيقوفي هذا الصدد، يعهد إلى وزارة الفالحة  .45جتماعيا ثقيالا

وزارة وترتكز االختصاصات التي تمارسها ال. الفالحي، من أجل تنمية اإلنتاج وتمثيل مصالح العالم القروي
كوين التقني والمهني باإلضافة إستراتيجية إصالح هياآل القطاع، وتشجيع االستثمار، والسهر على التعلى 

على مفاوضات التبادل الحرالخاصة  وزارةوبالموازاة مع ذلك، تشرف ال. إلى تثمين اإلنتاج النباتي والحيواني
  . بالفالحة، وتدبير االتفاقيات المنعقدة في هذا المجال

 25آما يظم . هويةباإلضافة إلى المديريات الجمديريات مرآزية،  8قطاع الفالحة من ويتشكل تنظيم   
منظمة تحت إشراف الوزارة  بما فيها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمكتب الوطني لسالمة صحة 

والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للحبوب  ،المنتجات الغذائية ووآالة التنمية الفالحية
  . والقطاني، وآذا المكاتب الجهوية للتنمية الفالحية

، مع تمثيلية نسوية ال موظفا 5.026ما يقارب قطاع الفالحة وفيما يخص الموارد البشرية، يضم   
من  %21وتمثل  ، أي ما يعادلامرأة تشغل مناصب المسؤولية 74وتشمل هذه األخيرة . %27تتعدى 

   : ويوضح الجدول التالي توزيع موظفي القطاع حسب الفئة والجنس. مجموع المسؤولين
  غيلة قطاع الفالحة حسب الفئة والجنس توزيع ش

 المجموع
 العدد

 إناث ذآور الفئة

25 22 3 
 مدراء مرآزيون

 مدراء جهويون التسيير
 مهندسون عامون

 رؤساء أقسام 12 56 68
 رؤساء مصالح 59 280 339 التأطير

 مهندسون 204 363 567
 متصرفون 67 129 196
 أطباء بيطريون 7 12 19
 أساتذة 6 13 19

 تقنيون 329 996 1325
 فئات أخرى  659 1809 2468
 المجموع 1346 3680 5026

 2011غشت  31وزارة الفالحة والصيد البحري، مديرية الموارد البشري،  :المصدر                                            

لق بالمقاربة الخاصة بالنوع االجتماعي ، انخرط قطاع الفالحة في التفكير المتع2002ومنذ سنة    
ويتشكل الفريق . ، على مستوى قسم اإلرشاد الزراعي46مديرية التعليم، والتكوين والبحثوذلك عن طريق 

مقاربة النوع االجتماعي في أعمال الوزارة، عناصر تهتم بمتابعة إدماج  3المختص في هذه المقاربة من 
  .واالجتماعي بالمرأة، وبالتنمية القروية وآذا عمل األطفال وتتدخل في ميادين النهوض االقتصادي

، لضمان 1984للنهوض االقتصادي واالجتماعي بالمرأة القروية منذ نفس القسم في سنة آما تم إحداث مكتب 
ويتوفر هذا المكتب على مندوبيات جهوية تسمى . التنسيق واإلشراف وآذا الترجمة الفعلية لإلرشاد الفالحي

، تهتم بتأطير النساء القرويات وتشجيعهن على التكتل في  تجمعات "ا الجهوية للتنشيط النسويالخالي"
   . وتعاونيات وبلفت اهتمامهن إلى أنشطة اقتصادية واجتماعية

                                                 
 .2010المندوبية السامية للتخطيط،مذآرة إخبارية عن الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة  :المصدر   44
المندوبية السامية للتخطيط، النشاط، والشغل، والبطالة، سنة . مناصب الشغل في العالم القرويمن %75,5 ، مثلت شعبة الفالحة، الغابات والصيد 2010في سنة   45

2010. 
 .التنميةوبمديرية التعليم، البحث  تسمىالصيد البحري، آانت هذه المديرية وقبل إعادة تنظيم وزارة الفالحة   46
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وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الفالحة آانت من بين أول الوزارات التي أنشأت نقطة اتصال خاصة   
  .بالنوع االجتماعي

  لحقوق االنسان المرجعياإلطار. 2.1.2
يعكس اعتماد المغرب للميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، االعتراف بالحق   

، يتعهد المغرب باتخاذ التدابير 11وفي هذا الصدد، وفقا للمادة . األساسي للفرد في الحماية من المجاعة
لمواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من المعارف التقنية الالزمة لتحسين طرق اإلنتاج وحفظ وتوزيع ا

 . والعلمية ونشر مبادئ التربية الغذائية وآذا تطوير أوإصالح النظم الفالحية
وباإلضافة إلى ذلك، صادق المغرب على عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى تأطير ظروف عمل   

  .ذا االلتزام ببذل الجهود الالزمة لضمان األمن الغذائيالفالحين، ومكافحة الميز ضد المرأة القروية وآ
الخاصة  129، و101، 99، 12، 11وفي هذا اإلطار، انظم المغرب إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 

بحق تكوين الجمعيات وتكتل العاملين في القطاع، والتعويض عن حوادث الشغل، وطرق تحديد الحد األدنى 
  . ازات المدفوعة األجر وتفتيش الشغل في الفالحةلألجور وآذا اإلج

وفي مجال مكافحة الميز ضد المرأة، يستوجب على المغرب االلتزام بمقتضيات االتفاقية الخاصة   
بالقضاء على جميع أنواع الميز ضد المرأة، والتي تهتم بالخصوص بتحسين الظروف االقتصادية 

وتشير هذه األخيرة إلى ضرورة أخذ الدول  .من هذه االتفاقية 14 واالجتماعية للمرأة القروية، وفقا للمادة
األطراف بعين االعتبار المشاآل الخاصة التي تواجه المرأة القروية والدور األساسي الذي تلعبه في تحسين 
ا الظروف االقتصادية ألسرتها، وذلك باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على الميز ضد المرأة، من أجل تمكينه

  . من المساهمة في التنمية القروية
ويندرج عمل وزارة الفالحة آذلك في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية، إذ   

وسيتحقق ذلك عبر . تعتبر تنمية العالم القروي والقطاع الفالحي من الشروط الضرورية لتحقيق هذه األهداف
، وتطوير المشاريع )1الهدف (من أجل القضاء على الفقر المدقع والمجاعة تحسين اإلنتاجية الفالحية لألسر 

،  وتعزيز البنيات التحتية في مجالي الصحة )3الهدف (المدرة للدخل لفائدة النساء من أجل تعزيز استقالليتها 
  ).5و 4و  2األهداف (والتعليم 
ت الفالحة المغربية على إطار ونظرا ألهمية العنصر البشري في تنمية القطاع الفالحي، ارتكز  

تشريعي يستند إلى قانون الشغل، وعلى اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين باإلضافة إلى 
  .جدول األعمال الحكومي من أجل تحقيق المساواة

وبالعمل  ،)17المادة (وبالفعل يشمل قانون الشغل نظاما خاصا بالقطاع الفالحي والمتعلق بعقد العمل   
، وبمدة وتنظيم اإلجازة )184المادة (، وبساعات العمل القانونية )172المادة (الليلي للنساء والقاصرين 

، وآذا الحد األدنى )304المادة (، وبالخدمات الطبية في العمل )244و 238المادة (السنوية المدفوعة األجر 
  )...356المادة (لألجور

ستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين إلى تمتيع وفي إطار توجه وطني، تهدف اإل  
خاصة  بالنسبة للموارد والمنتجات الناجمة عن وعادل للمرأة والرجل بالحقوق االجتماعية واالقتصادية، 

وليتسنى تبني هذه اإلستراتيجية على المستوى اإلداري، تم إشراك وزارة الفالحة . التنمية الفالحية والقروية
وفي هذا الصدد، يتمرآز العمل حول إدماج بعد . إعداد خطة العمل الوطنية وتحديد أهدافها في هذا المجال في

النوع االجتماعي في سياسات وبرامج التنمية الفالحية والقروية، واألخذ بعين االعتبار لميزانية الوقت الذي 
من أجل تمكينهم من المشارآة الفعلية في  يخصصه الرجال والنساء لتنفيذ األنشطة الفالحية وغير الفالحية

برامج التنمية الفالحية والقروية، والبحث عن أفضل الطرق لتمكين المرأة من الحصول على أراضي فالحية 
  . 47خصوصا أراضي الجموع

                                                 
 .التي تملكها الجماعات القروية  47
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آما تعتبر وزارة الفالحة معنية بجدول األعمال الحكومي من أجل تحقيق المساواة، وذلك في المجال   
 6وبهذا الخصوص، تم تحديد . افحة أوجه الهشاشة التي تعاني منها الفتيات والنساء القروياتالخاص بمك

 .أهداف بما في ذلك تعزيز مهارة المرأة القروية عن طريق تطوير األنشطة المدرة للدخل
  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.2

  لسياسات واالستراتيجيات القطاعيةوضع ا. 1.2.2
وعيا منها بالتحديات التي تواجه العالم القروي، تبنت وزارة الفالحة مخطط المغرب األخضر من   

أجل تحديد مالمح رؤية جديدة للقطاع، وينتظر بأن تشكل الفالحة المحرك الرئيسي لالقتصاد الوطني في أفق 
  . يجية المرتكزة على دعامتين أساسيتينسنة المقبلة بفضل هذه اإلسترات 15إلى  10

ترمي الدعامة األولى إلى تنمية فالحة عصرية موجهة أساسا إلى التصدير، ومبنية على و   
ضيعة مستهدفة، بتكلفة تناهز  560.000مشروعا يخص  961االستثمارات الخاصة، وذلك عبر إنجاز 

  .مليار درهم 121,2
 لفائدة مشروع اجتماعي 545اإلنتاجي عبر بإنجاز  للنسيج منيالثانية التأهيل التضا وتهم الدعامة  

وتطمح الفالحة التضامنية إلى تطوير مقاربة ترمي باألساس إلى محاربة الفقر، . فالح مستهدف 840.000
 مشاريع التحول تنفيذ الترآيز على وسيتم. في المناطق النائية عبر الرفع من دخل الفالحين الصغار، ال سيما

  .االجتماعي للفاعلين األآثر هشاشة التجميع التي تحقق أفضل المداخيل ومشاريع السلإلى الس
هذه  العديد من اآلليات لتنفيذ ولتحقيق هذه األهداف، يرتكز مخطط المغرب األخضر على  

) تهم التكوين واإلرشاد(اإلنتاجية والتثمين من خالل عمليات التأطير  بما في ذلك تحسين اإلستراتيجية
  .إلى القطاعات الواعدة ودعم التحول التجميع االجتماعي آليات ويروتط

الثانية سيكون لها أثر إيجابي على مكافحة الفقر سواء  وتجدر اإلشارة إلى أن مختلف برامج الدعامة  
ي إال أن هذه البرامج ال تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماع. بالنسبة للنساء أوالرجال في العالم القروي

وبالرغم من ذلك، يتم تحقيق العديد من اإلجراءات من الناحية الميدانية والتي تستهدف . بشكل واضح
على سبيل المثال، يستهدف مشروع تحسين إنتاج . خصيصا النهوض االجتماعي واالقتصادي بالمرأة القروية

بية النحل وتربية الدجاج الثروة الحيوانية في منطقة سوس ماسة درعة تنويع اإلنتاج عن طريق تنمية تر
 .البلدي واألرانب لفائدة المرأة القروية

  التقدم المحرز في تنفيذ مخطط المغرب األخضر
دخل مخطط المغرب األخضر السنة الرابعة من حيث التنفيذ، يمكن على إثرها  ،2011في سنة   

ويهم هذا . ع التي اعطيت انطالقتهااستنتاج تطور إيجابي لمؤشرات االستثمار واإلنتاج وتقدم في تنفيذ المشاري
التقدم خاصة إعادة الهيكلة المؤسساتية، واندماج سلسلة اإلنتاج لخلق القيمة المضافة، وترشيد استخدام عوامل 

  .اإلنتاج، وآذا النهوض بالتنمية الفالحية الجهوية
 2008امي درهم، بين ع مليار 16,3وبخصوص المؤشرات، تم تحقيق قيمة مضافة إضافية قدرها   

 64مليار درهم في إطار الدعامة األولى النجاز  17، تمت تعبئة ما يقارب 2010ومنذ سنة . 201048و
  . مشروعا 224مليار درهم في إطار الدعامة الثانية بخصوص  9مشروعا و

ومن ناحية أخرى، وآجزء من سياسة التحسين من تثمين األراضي الزراعية، تواصلت عملية   
ولقد شهدت الدفعة الثالثة من هذه العملية . قطاعين العام والخاص الخاصة بأراضي الدولةالشراآة بين ال

مليار  9,7هكتارا رهن إشارة المستثمرين لضخ ما يقارب  21.240، وضع 2011والتي استكملت في يوليو
 .درهم من االستثمارات

 
 

                                                 
 .2010مية للتخطيط، نشرة إخبارية عن الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة المندوبية السا :المصدر   48
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  المساواة بين الجنسين وتحقيق استقاللية المرأة. 2.2.2
مرأة القروية التي تعد من المكونات الهامة في االقتصاد القروي والوطني، على إمكانات تتوفر ال  

وتتمتع بخبرة جيدة في مجال تثمين المنتجات الفالحية . هائلة لوضع األسس الالزمة لتنمية قروية مستدامة
جتماعية واالقتصادية وبذلك أصبح إدماجها في برامج التنمية الفالحية، وآذا تحسين ظروفها اال. والطبيعية

 .وتعزيز حقوقها من بين انشغاالت وزارة الفالحة منذ حوالي ربع قرن
  المذآرة التوجيهية للنهوض بالدور االجتماعي واالقتصادي للمرأة القروية

تم تكريس مأسسة مقاربة النوع االجتماعي والنهوض بالمرأة القروية عن طريق مذآرة توجيهية 
وحددت هذه المذآرة الخطوط العريضة للتنشيط النسوي على . 2002حة سنة تحمل توقيع وزير الفال

الخصوص تقوية الوحدات النسوية على المستوى الجهوي والمحلي وتحسين قدرات المنشطات والمرشدات 
ووضع برامج التكوين المهني لفائدة الفتيات القرويات وآذا  في العالم القروي من خالل التكوين المستمر،

  . والتجمعات النسوية حول المشاريع المدرة للدخل  ز على خلق التعاونياتالتحفي
  التنشيط النسوي 

حول النهوض بالوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة  2002تطبيقا للمذآرة الوزارية لسنة   
ال، أنجزت ألجل استعمال أمثل لالعتمادات المرصدة ألول مرة في ميزانية االستثمار لمراآز األشغوالقروية 

وتجدر . المديريات اإلقليمية للفالحة والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي عمليات للتنشيط والدعم النسوي
اإلشارة إلى أنه بالرغم من التطور الذي عرفته خالل السنوات األخيرة برامج اإلرشاد الفالحي الموجهة 

مجموع هياآل القرب مازال يحد من نتائج للمرأة القروية، فإن النقص في عدد المنشطات على مستوى 
  .البرامج

 دعم المشاريع المدرة للدخل
أطلقت وزارة الفالحة برنامجا للمشاريع المدرة للدخل موجها لتحسين الظروف االجتماعية   

وتهم هذه المشاريع تحسين األنشطة الفالحية آتربية الماشية الصغيرة، وآذا . واالقتصادية للنساء القرويات
والطاقة الشمسية، وحفر اآلبار  خفيف من بعض األعباء المنزلية مثل استبدال خشب التدفئة باستعمال الغازالت

امرأة قروية من إنجاز مشاريع  8.190، تمكنت 2010-2005ففي الفترة . مع تجهيزها بالمضخات اليدوية
ء المستفيدات الذي مر من إال أنه يالحظ انخفاض ملحوظ في عدد النسا. وحدة 427مدرة للدخل في إطار 

. 2007مستفيدة في سنة  2.600، بعدما بلغ مستواه األقصي بنحو2010في  839إلى  2005في سنة  1.060
  .وفي الحين ذاته، استمرت التكلفة اإلجمالية المدرة للدخل في وثيرتها التصاعدية

 2010-2005ت في الفترة المستفيداالمحدثة حسب اإلختصاص وعدد  المشاريع المدرة للدخل تطور عدد
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

 تربية الدواجن 5 100 25 500 30 600 2 17 1 20 1 125
 تربية األرانب 16 320 25 500 30 600 6 71 7 140 2 38

 تربية النحل 8 160 25 500 30 600 13 159 10 200 10 223
 تربية الماعز 15 300 15 300 20 400 16 244 14 280 14 251

زراعة الخضر 13 100 15 300 20 400 15 300 8 160 0 0
 آخر 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 12 202
 مجموع 61 1.060 105 2.100 130 2.600 52 791 40 800 39 839

  وزارة الفالحة والصيد البحري :المصدر
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  مواآبة مخطط المغرب األخضر والشراآة بين الدولة والجمعيات 
 تصادي بالمرأةواالق النهوض االجتماعي برنامجواصل باإلضافة إلى تمويل البرامج المدرة للدخل، ت  
 .التنمية الفالحيةجمعيات وآذا دعم  مشاريع مخطط المغرب األخضر عبر مواآبة 2010في عام  القروية

  : ويتمثل ذلك في
، وذلك في إطار الدعامة الثانيةتحليل مشاريع إحداث بنك للمعلومات من خالل تحديد و المشارآة في •

  األخيرة، اإلشراف والتتبع لمشاريع هذه لجنة
تمت الموافقة عليها بخصوص اإلرشاد الفالحي  126 من بين مشروعا 69 في تمويل ساهمةالم •

  األشغال،مراآزاستثمار، وذلك في إطار ميزانية المدرة للدخل واألنشطة
فاس (جمعية متواجدة في المجال الترابي لسبع مديريات جهوية للفالحة  14لفائدة  49منح دعم مالي •

ات، الرباط سال زمور زعير، دآالة عبدة، آلميم السمارة، الدار البيضاء بولمان، وتازة الحسيمة تاون
 .)الكبرى والغرب شرارة بني حسن

 البرامج المتعددة القطاعات
في العديد من البرامج التي انطلقت في العالم القروي بمبادرة من القطاعات  الفالحة ساهمت وزارة  

حول محواألمية الوظيفية، ومحاربة العنف ضد النساء  وتتمحور هذه البرامج أساسا. الوزارية األخرى
. باإلضافة إلى تحسيس المرأة القروية حول أخطار السيدا بتعاون مع منظمة األمم المتحدة لمحاربة السيدا

  :وتتمثل أهم اإلنجازات فيما يلي 
  مرآزا، 27مع افتتاح  2009- 2008امرأة قروية من برنامج محواألمية برسم سنة  1.470استفادت  •
أنجزت وزارة الفالحة برنامجا للعمل في منطقتي الرحامنة وبجعد لصالح المرأة يهم إنشاء وتجهيز  •

مراآز متعددة الوظائف، وآذا دعم المشاريع المدرة للدخل وإحداث أسواق لترويج المنتجات المصنوعة 
  من قبل النساء،

ولتصميم وسائل اإلعالم السمعية وتم تنظيم وتنشيط ورشة عمل إلعداد محتوى تكوين المرشدات  •
  .البصرية الخاصة بداء السيدا، باإلضافة إلى إحداث دليل للتدريب

  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.2
باستثناء مخصصات (مليار درهم  7,96من ميزانية قدرها  2011استفاد قطاع الفالحة خالل سنة   

مقارنة % 12,5، مسجلة ارتفعا بنسبة )ساسا لصندوق التنمية الفالحيةالحسابات الخاصة بالخزينة الموجهة أ
من هذه  ميزانية % 22وتخصص نسبة . من ميزانية الدولة% 3,9مع السنة الماضية، وتعادل هذه الميزانية 

وتكاليف المواد % 29آما تضم ميزانية التسيير تكاليف الموظفين بحصة قدرها . لالستثمار% 78للتسييرو
  %.71بنسبة 

للغرب شراردة بني حسن، ودآالة ، وباألساس (55%)الستثمار خاصة إلى الجهات ميزانية اتوجه و  
المقام األول المشارآة في مصاريف تجهيز في  الستثماراتاوتهم هذه . الحوز تانسيفتعبدة، ومراآش 

  .المكاتب الجهوية للتنمية الفالحية
ألجل المساهمة في نفقات  %)69(ديرية الشؤون المالية مخاصة بالمديريات أساسا ميزانية الوتهم ال  

والتكوين مديرية التعليم و  (10%)المكتب الوطني لسالمة صحة المنتجات الغذائيةتنمية الفالحية، ثم صندوق ال
  .المؤسسات العمومية للتكوين والبحث واإلرشاد الفالحي لتمويل   (8%)والبحث 

                                                 
 .وفقا لمذآرة الوزير األول حول الشراآة بين الدولة والجمعيات  49
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  )باستثناء الجهات(حة حسب المديريات تقسيم ميزانية استثمار قطاع الفال
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مديرية الشؤون اإلدارية و القانونية

مديرية الموارد البشرية

مديرية الشؤون المالية 

مديرية تطوير شعب اإلنتاج

المكتب الوطني لسالمة صحة المنتجات الغذائية 

مديرية التعليم، و التكوين و البحث

مديرية الري وتنمية المجال الفالحي

المفتشية العامة للفالحة

مديرية المعلوميات

مديرية االستراتيجية واإلحصاء

  المكاتب الجهوية للتنمية الفالحية
  وزارة االقتصاد والمالية  :المصدر       

والتكوين بمديرية التعليم  ، بلغت الميزانية المخصصة لإلرشاد الفالحي والخاصة2011وبرسم سنة   
ويعكس هذا التطور األهمية .  2010مليون درهم في  50مليون درهم مقابل  73,5وبالجهات  والبحث

  . عطاة في إطار مخطط المغرب األخضر لتطوير الخبرة في الجهات بهدف تحسين اإلنتاجية الفالحيةالم
أن النسبة المخصصة لألنشطة  وبالرغم من ذلك فإن تحليل توزيع هذه الميزانية حسب النوع يظهر  

صص هذا ويخ. 2010في % 21,5من المبلغ المرصود لإلرشاد الفالحي مقابل % 12,5النسوية ال تتعدى 
لتمويل برامج األعمال التي تقدمها مراآز األشغال في آل  2002الخط المحدد على مستوى الميزانية منذ سنة 

جهة لفائدة المرأة القروية وآذا المشاريع المنجزة من طرف مديرية التعليم والتكوين والبحث بشراآة مع 
  .جمعيات التنمية االقتصادية واالجتماعية

  )مليون درهم(وزارة الفالحة  صص للتنشيط النسوي فيالمخ تطور المبلغ
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  االقتصاد والماليةوزارة  : المصدر

 مؤشرات األهداف تحليل
، انخرطت وزارة الفالحة في مسلسل شمولية االعتمادات باعتمادها لمؤشرات 2004منذ سنة   

المؤشرات تشير إلى أعمال تجدر اإلشارة إلى أن تسمية و. األهداف وذلك ألجل تحسين ترشيد نفقات الدولة
  .متعلقة ببرامج وزارة الفالحة، مرفوقة بوحدات للقياس، وال ترمز ألهداف دقيقة قابلة للقياس

المردودية، وتأخذ بعين االعتبار اإلنتاجية  أهدافويبين تحليل هذه المؤشرات أن معظمها يتعلق ب  
ويتعلق األمر . ان فقط الجانب االجتماعيويراعي مؤشر. والتكوين، والسقي وآذا تهيئة المجال الفالحي

النهوض بالمرأة "من أجل التنمية القروية في األطلس المتوسط الشرقي و" بوضع مخططات لتنمية الدواوير"
لمؤشر الوحيد المتعلق ويشكل هذا األخير ا. في إطار اإلرشاد الفالحي" القروية من خالل عمليات اإلرشاد
مقابل  2011مستفيدة برسم سنة  120.000لوزارة، والذي يتوقع تغطية بالمرأة القروية على مستوى ا

  .2010في  100.000
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أخرى تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي،  أهدافتصميم مؤشرات نه من المستحسن إوبذلك ف
وسيمكن ذلك من تحقيق إدماج أفضل لالحتياجات  . والتي تهم المرأة والرجل القرويين على حد السواء

  .تباينة للساآنة المستهدفة باإلجراءات المتخذة من طرف الوزارةالم
  هداف الخاصة بميزانية االستثمار لقطاع الفالحةتصنيف مؤشرات األ

 البرنامج الهدف المرتبط بالبرنامج مؤشر الهدف نوع المؤشر مالحظات 

 التكوين المستمر مرعملية التكوين المست عدد المستفيدين مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

دعم الفالحين من خالل دورات التكوين  عدد المستفيدين مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
 واإلعالم 

تتبع تدبير المقاوالت العمومية 
 الفالحية، تدقيق واستشارة في التدبير

تتبع تدبير المقاوالت العمومية  الخارجتنظيم رحلة للدراسة في  عدد المستفيدين مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
 الفالحية، تدقيق واستشارة التدبير

عدد الفالحين المؤطرين حسب 
تأطير مجموعات من الفالحين إلعداد  عدد الفالحين المؤطرين  مؤشر وسيلة الجنس

 تطوير وضع العالمات  دفاتر التحمالت

عدد المربين المؤطرين حسب 
 الفالحة التضامنية تثمين تربية الجمال بين المؤطرينعدد المر مؤشر وسيلة الجنس

عدد المربين المؤطرين حسب 
 الفالحة التضامنية تنمية تربية األغنام عدد المربين المؤطرين مؤشر وسيلة الجنس

عدد المربين المؤطرين حسب 
 امنيةالفالحة التض تنمية  إنتاج اللحوم الحمراء عدد المربين المؤطرين مؤشر وسيلة الجنس

عدد مسؤولي وحدات التحويل 
 حسب الجنس

 مؤشر وسيلة

 عدد وحدات التحويل

 الفالحة التضامنية إنتاج زيت أرآان تثمين
عدد المشارآين في المعارض 

 عدد مسؤولي وحدات التحويل حسب الجنس

 عدد المشارآين في المعارض 

عدد المستفيدين من حمالت 
توزيع الدجاج البلدي حسب 

 جنسال
عدد المستفيدين من حمالت  مؤشر وسيلة

 الفالحة التضامنية تنمية تربية الدجاج البلدي  توزيع الدجاج البلدي 

عدد المنتجين المؤطرين حسب 
 الفالحة التضامنية المنتجات المحلية تثمين عدد المنتجين المؤطرين  مؤشر وسيلة الجنس

تحسين نسبة نجاح متدربي التكوين  احنسبة النج مؤشر نتيجة نسبة النجاح حسب الجنس
 التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي المهني

 التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي تحسين معدل اإلدماج معدل اإلدماج مؤشر نتيجة معدل اإلدماج حسب الجنس

المختصين  عدد التقنيين والتقنيين عدد المكونين مؤشر وسيلة عدد المكونين حسب الجنس
 التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي والعمال المؤهلين المكونين

تحسين نسبة نجاح تالميذ باآالوريا  نسبة النجاح مؤشر نتيجة نسبة النجاح حسب الجنس
 التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي الثانويات الفالحية

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  تكوين التعليم العالي الغابوي عدد الطلبة مؤشر وسيلة حسب الجنس الطلبةعدد 

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  متخرجوالتعليم العالي الغابوي عدد الناجحين مؤشر وسيلة عدد الناجحين حسب الجنس

نسبة الساآنة النسوية  المستفيدة 
مشروع التنمية القروية في األطلس  إعداد مخططات لتنمية الدواوير عدد الدواوير مؤشر وسيلة من إنجازات هذا المخطط

 المتوسط

النهوض باإلنتاج الحيواني عن طريق  عدد المستفيدين مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
 تطوير ااسالسل الحيوانية تنظيم مسابقات ومنح مكافآت

والمردودية  ت باألساس على اإلنتاجيةالعالم القروي اعتمد أن تنميةة بمالحظال وهكذا يمكن  
 لم يتم تحقيق األهداف المرجوة بشكل آامل من حيث التنمية القروية والفالحية، مع في المقابل،و .االقتصادية

القروية فئة اجتماعية متضررة لم  وفي هذا النطاق، تشكل المراة. استمرار الفقر واألمية والتهميش والفوارق
ية على غرار الرجل القروي، على الرغم من آونها حاليا تستقطب المزيد من االهتمام تستفد من برامج التنم

الجهود على إدماج  وينبغي أن ترآز. في إطار إعداد برامج التنمية البشرية واالقتصادية في العالم القروي
عبر الدعامة خاصًة مخطط المغربي األخضر المرأة في جميع االستراتيجيات المتعلقة بالميدان الفالحي،

القروية على تعزيز المبادرات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالنوع  آما يجب أن يستند إدماج المرأة. الثانية
 .االجتماعي
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  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.2
، تظل المرأة القروية الفئة 2010من الساآنة القروية في  50%49,6على الرغم من تشكيلها لنسبة   

 .وآذا لظروف عيشها وعالقتها باآلخرين) البيت والعمل(ظرا لوضعيتها في المجتمع األآثر هشاشة ن
فعلى المستوى االجتماعي واالقتصادي، ال زالت مؤشرات مستوى العيش والخدمات األساسية دون   

المستوى المطلوب متسمة بالفوارق بين المرأة والرجل، على الرغم من تحسن ملحوظ استفادت منه فئة 
  : خاصة الرجال

فجوة آبيرة بين الرجال والنساء في العالم  1960يبين معدل األمية السائر في طريق االنخفاض منذ  •
  ،2009على التوالي في سنة % 69و% 41,6القروي، وذلك بمستويات تناهز 

بالنسبة للرجال القروين % 14,3ال تزال نسبة الفقر حسب جنس رب األسرة مرتفعة وتصل إلى  •
وإذا آان هذا المؤشر في تراجع ملحوظ بالنسبة لفئة الرجال . بة للنساء القروياتبالنس% 15,1و
 ، فإن مستواه لم يتغير تقريبا بالنسبة للنساء،)1998سنة % 24,7(

، 2011و 2004 على مستوى الشغل، سجلت نسبة النشاط انخفاضا طفيفا في العالم القروي بين سنتي •
استمرت البطالة في االرتفاع  وبالموازاة مع ذلك،. للنساء% 36,6بالنسبة للرجال و% 80,5حيث بلغت 

 القرويات مع النساء عند الرجال، الشيء الذي يظل أعلى بكثير بالمقارنة% 4,7حيث تناهز نسبة 
 .%32,5أما نسبة تأنيث الشغل، فقد بقيت مستقرة تقريبا عند حوالي %). 2,1(

  قطاع الصيد البحري. 3
والفعال  حري أن االستغالل المستدام للموارد البحرية وتشجيع الصيد المعقلنتعتبر وزارة الصيد الب

األهداف رهينا بمشارآة جميع  يبقى تحقيق هذهو". مخطط آليوتيس"آثر تنافسية من أولويات إستراتيجية األو
جل السهر أ ومن هذا المنطلق، تم خلق وحدة النوع االجتماعي والتنمية من. القطاعفي الفاعلين المتدخلين 

تحقيق تنمية متساوية ومنصفة يستفيد للك ذعلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مخططات عمل الوزارة و
  .على حد سواء البحري ن في األنشطة المتعلقة بالصيدمنها الرجل والمرأة العامال

  لحقوق اإلنسان المرجعيلوزارة واإلطارجذاذة تقديمية ل. 1.3
جذاذة  تقديمية 1.1.3  

وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الصيد البحري آما تقوم إعداد  تسهر وزارة الصيد البحري على
بالتعاون و ،تحقيقا لهذه الغايةو. النهوض بتنظيم المهنيين العاملين بالقطاعوبتنسيق جميع األنشطة البحرية، 

تراتيجية لتنمية القطاع تعمل الوزارة الوصية على إعداد إس ،مع المؤسسات اإلدارات األخرى المعنية
تحويل ومعالجة أ تطوير األسطول وصناعةوعصرنة اإلشراف على استغالل المنطقة االقتصادية وو
  :ما يليفييمكن تلخيص مهام هذه الوزارة و. لمنتجات البحريةا
  وضع إستراتيجية لتطوير قطاع الصيد البحري واألنشطة المرتبطة به، •
  ،ت المناسبة لضمان تنمية الموارد البحرية واستغاللها بشكل عقالنيتحديد التوجهات وتنفيذ اإلجراءا •
  القيام باألبحاث العلمية والدراسات التقنية واإلقتصادية واإلجتماعية،  •
  ،الوزارة تنمية أنشطة قطاع الصيد البحري التي تدخل ضمن مجال اختصاص •
  بير الالزمة،السهر على الحفاظ على جودة المنتجات البحرية باتخاذ جميع التدا •
  ،إنعاش قطاع الصناعات التحويلية لمنتجات البحرواتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتنمية  •
  تحديد اإلستراتيجية المالئمة للنهوض بالعمل البحري عبر ضمان التدبير اإلداري والتأديبي للبحارة، •
 ليها وتدبير النفايات البحرية،اتخاذ التدابير الالزمة لسالمة المالحة وحماية البيئة البحرية والحفاظ ع •
التطور العلمي وآذا وتشجيع التعاون الدولي في مجال الصيد البحري لالستفادة من نقل التكنولوجيا  •

  االنفتاح على األسواق العالمية للمنتجات  البحرية المحلية،
                                                 

 .2011 –النساء والرجال باألرقام  المندوبية السامية للتخطيط، : المصدر  50
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  ، الوزارة إعداد مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بمجاالت اختصاص •
واألطر والتقنيين وغيرهم من مستخدمي قطاع الصيد البحري وتعزيز سبل ترقيتهم تكوين البحارة  •

  .االجتماعية والمهنية
طة بالوزارة تطورا في السنوات األخيرة بأخذها بعين اإلعتبار آل ما من ووعرفت هذه المهام  المن
وفي . المرتبطة  بالقطاع غير مباشر، في تنمية قطاع الصيد البحري والساآنةوشأنه أن يؤثر، بشكل مباشر أ

، لتتم مأسستها وإلحاقها 1999في يوليوز ) UGED(هذا اإلطار، تم خلق وحدة النوع اإلجتماعي والتنمية 
  : في ما يلي ذه الوحدة وتكمن المهام المنوطة به.  2001يناير  12بالكتابة العامة للوزارة في 

عمل الخاصة بوزارة  الفي استراتيجيات وخطط  "النوع اإلجتماعي والتنمية"السهر على إدماج مقاربة  •
  الصيد البحري،

غير مباشر بقطاع والقيام بدراسات اجتماعية واقتصادية على الساآنة النسوية المرتبطة بشكل مباشر أ  •
  الصيد البحري،

  . السهر على تنفيذهاووضع برامج وخطط عمل لتشجيع وإدماج المرأة في القطاع  •
أحسن وجه، تتألف وزارة الصيد البحري من مكتب الوزير واإلدارة المرآزية  ولتنفيذ هذه المهام على

  : ما يليببوزارة الصيد البحري تتميز الشغيلة . والمصالح الخارجية
 سنة، 43,2، بمتوسط عمر يقارب 1.117والرجال  293مستخدم، تشكل النساء منهم  1.410مجموع  •
 .%45,1 طيرنسبة التأو %21 ما يقارب تعادل نسبة النساء •
على التوالي من مجموع  % 58و %42والداعمة  الوظائف التقنيةآل من  تناهز نسبة العاملين في •

 .المستخدمين
 لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار .2.1.3

ووعيا منه بأهمية الموارد البشرية في تطوير قطاع الصيد، وضع المغرب مجموعة من النصوص 
  .في عدة اتفاقيات دولية بحماية الحقوق البحريةالقانونية بهذا الشأن آما التزم 

 االتفاقيات الدولية المصادق عليها
خصوصية ظروف العمل والحياة على متن سفن الصيد، تمت المصادقة على مجموعة من ل ااعتبار

  .االتفاقيات والتوصيات الدولية التي تهدف بالخصوص إلى حماية وسالمة الصيادين
اتفاقيات آل من منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية التي وهكذا، صادق المغرب على 

ومن بين أهم هذه االتفاقيات المصادق عليها، . غير مباشرة بقطاع الصيد البحريوتتعلق بطريقة مباشرة أ
، )1936(نذآر اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بمسؤولية أرباب السفن في حالة وقوع حوادث 

). 1996(، وبعدد السفن هموبمدة عملوبمراقية ظروف العمل وتوظيف البحارة  )1996(يز في العمل وبالتمي
أما اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، فتهم بالخصوص االتفاقية الخاصة بحماية األرواح البشرية في 

، واالتفاقية )1972(راالتفاقية الخاصة بالنظام الدولي للوقاية من االصطدام داخل البحو، )1972(البحر
المتعلقة بمحاربة األعمال الغير المشروعة التي قد تؤثر على سالمة المالحة البحرية، واتفاقية األمم المتحدة 

  . 1982الخاصة بقانون البحر لسنة 
ومن خالل المصادقة على مختلف هذه االتفاقيات، فقد بذل المغرب مجهودات هامة بغية  المالءمة 

غير أنه إلى حد اآلن، لم يتم تضمين هذه المقتضيات في . لدولية المطبقة في هذا المجالمع المقتضيات ا
  .التشريعات الوطنية بشكل آامل

باإلضافة إلى ذلك، تساهم سياسة القطاع في تحقيق أهداف اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز 
  : ضد المرأة التي صادق عليها المغرب، وتهم على الخصوص

  تمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بشروط التوجيه المهنيين، ): الفقرة األولى( 10دة الما •
لولوج إلى برنامج في اترآز على المساواة بين الرجل والمرأة .): د.2الفقرة الفرعية ( 14المادة  •

  تهم التقنية، اإلرشادية وذلك بغية تنمية قدراووإلى الخدمات الجماعية  الوظيفية األميةومح
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تحث على تنظيم تعاونيات من أجل تحقيق المساواة في الفرص على ): هـ.2الفقرة الفرعية ( 14المادة  •
 المستوى االقتصادي، 

قرض الفالحي باإلضافة إلى خدمة دين والتعطي إمكانية الولوج لل): ز.2الفقرة الفرعية ( 14المادة  •
نصف فيما يخص المآما تنص هذه المادة على  التعامل . ئمةالتسويق واالستفادة من التكنولوجيات المال

  .ةالقرويالتهيئة ومشاريع  والفالحية اإلصالحات العقارية
في قطاع الصيد البحري  مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف األلفية من الوزارة  تماشى تدخليآما  
  :  ، وذلك آما يليأجل التنمية

ت الهادفة إلى تحديث األسطول البحري وإنشاء البنية التحتية للصيد تساهم مختلف اإلجراءا:  1الهدف  •
بشكل آبير في تحسين ... البحري وتنظيم بعض األنشطة في إطار التعاونيات وخلق أنشطة جديدة

  محاربة الفقر،والمداخيل 
، يةيشكل التفاوت بين الجنسين في قطاع الصيد البحري مصدر انشغال آبير للوزارة الوص:  3الهدف  •

نفيذ إجراءات تتوخى حرية ولوج آال الجنسين إلى الموارد، وتنظيم أنشطة مدرة للدخل لفائدة حيث يتم ت
 ،...النساء

. استمرارية أنشطة الصيد تحقيق تنمية مستدامة للموارد السمكية ولنظامها البيئيستوجب ت:  7الهدف  •
إلى التدبير  لقطاع التي تولي اهتماما خاصافي السنوات األخيرة من خالل الحكامة الجديدة لتجلى ذلك وي

 . البحث العلمي والمراقبة في مجال الصيد البحريالعقالني للموارد ودغم 
 التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الصيادين

وتعتمد النصوص . حمايتهاويتوفر المغرب على إطار قانوني خاص بالدفاع  عن حقوق الصيادين 
الخاص بمدونة التجارة البحرية والقانون رقم  1919مارس  31ساسا على ظهير القانونية في هذا الشأن أ

  .الخاص بمدونة الشغل والذي يحدد الحقوق األساسية للعمال 99-65
وهكذا، فإن مدونة التجارة البحرية تضم مجموعة من اإلجراءات الخاصة بحقوق الصيادين نذآر 

لسفن المتعلقة بظروف العمل على متن السفن، وآذا منها عقد االلتزام  البحري، ومسؤولية أرباب ا
اإلعادة إلى الوطن ودفع أجر البحارة والحماية الصحية واألمن المقتضيات الخاصة بالسن األدنى للبحارة و

  .وبالفحص الطبي، وبالشهادات والكفاءات الالزمة لشغل مناصب القيادة بالسفن ،االجتماعي
عدد وخصوصا بطبيعة الفحص الطبي، والعدد األدنى للصيادين، وفيما يخص باقي النقط والمتعلقة 
  .السفن، فلم يتم بعد التطرق إليها في القوانين الوطنيةطواقم ساعات العمل، والراحة األسبوعية، وإقامة 

وتنص الدورية المشترآة  بين وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزارة الصحة، رقم 
، على إحداث فروع بحارةوالمتعلقة بوضع برنامج للوقاية لفائدة ال 2005فبراير  21خ بتاري 0000006

  .صحية وتنظيم العمل بها
وفيما يخص المساواة، تنص اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة على تشجيع إدماج بعد النوع 

  : ل نذآر منها ي قطاع الصيد البحري وذلك من خالل مجموعة من مجاالت التدخفاالجتماعي 
  لمقاولة النسوية وإعادة هيكلة األنشطة الغير منظمة،لدعم المضاعفة أشكال  •
 إدماج بعد النوع االجتماعي في سياسات وبرامج التنمية القروية، •
، مع العمل هاوآثارلمختلف المشاريع  قتصاديةاالجتماعية واالوضع مؤشرات تمكن من تتبع األهداف  •

 .نشغاالت النساء والرجال في مجال أنشطتهمعلى أن تعكس المعطيات ا
دعمت األجندة الحكومية للمساواة المكتسبات في مجال إدماج بعد النوع االجتماعي في  ،حديثاو 

والخاص بمحاربة الفقر وجميع أنواع الهشاشة  هذه األجندة من 8 مجالالفي هذا يتجلى و. قطاع الصيد
تثمين  معارفهم وخلق أنشطة مدرة وفتيات، وذلك من خالل  إبراز االجتماعية التي  تعاني منها النساء وال

  .للدخل
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  بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيتأخذ  المجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي .2.3
السياسات واالستراتيجيات القطاعيةإعداد  .1.2.3  

طة المهيكلة من بينها عدة مشاريع قطاع الصيد البحري حول مختلف األنشنمية سياسة ترتكز ت
  .تراعي النوع االجتماعي

في سنتها الثانية من قد دخلت تجدر اإلشارة إلى أن اإلستراتيجية الجديدة آليوتيس لتنمية القطاع و
تشجيع وثالث محاور رئيسية وهي االستغالل المستدام للثروات البحرية حول  تتمحور هذه األخيرةو. التنفيذ

آذا تحسين وللصيد بهدف توفير جودة  عالية عند معالجة المنتجات فضل آداء أتحقيق ول، الصيد المسؤو
  . التنافسية
في إطار مخطط آليوتيس، تم تفعيل مجموعة أخرى من تنفيذها التي تم ألنشطة بموازاة مع او

ور مع ذلك بالتشا، و2011خالل شهر ماي  اإلجراءات تتعلق أساسا بوضع نسخة جديدة لبرنامج إبحار
إلى  2014و 2011تهدف هذه النسخة الجديدة والتي تهم الفترة الممتدة بين و. مختلف الفاعلين في القطاع

إضافة . قارب صيد تقليدي بمعدات التخزين، والحفظ، واالتصال، وآذا بالمحرآات 10.600تجهيز حوالي 
جودة األسماك، وآذا تحسين حفظ وتثمين باخرة صيد بمعدات  1.270لك، يتوخى البرنامج تجهيز ذإلى 

قديمة بأخرى من الجيل باخرة  389استبدال  ىويرمي البرنامج إل .العيش على متن البواخروظروف العمل 
  .الجديد مصنوعة من الخشب والصلب والبولستر

على الخصوص منها نذآر ولك، يستمر إنجاز مشاريع أخرى  لتطوير القطاع ذباإلضافة إلى و
ونقط ) VDP(ويهدف إلى إنشاء سلسلة من قرى الصيادين . 1996حل منذ انطالقته سنة برنامج تنمية السا

االنتهاء : ا اإلطارذفي هأنشطة ، أنجزت عدة 2011برسم سنة و. على طول الساحل (PDA) مهيأة للتفريغ
ضيل نقط مهيأة للتفريغ بسيدي بولفتهيئة دعامات إلخراج القوارب الحسيمة، وبمن إنجاز نادي للبحارة 

بناء إطالق عملية  آذاوقرية للصيادين بشماعلة ومهيأة للتفريغ بالجديدة النقطة البناء مواصلة ورآونت، و
  . يلاتجهيز وحدة تحويلية للمنتجات البحرية بسيدي بولفضو

 التقدم المحرز في تنفيذ اإلستراتيجية الجديدة آليوتيس
جية، تم الشروع في إنجاز  مجموعة من نصف من االنطالقة الفعلية لهذه اإلستراتيوبعد سنة 

تهم اإلنجازات و). مشروع حسب الوزارة الوصية 14( المشاريع التي عرفت تقدم األشغال بها بشكل آبير
خالل سنة  مخططات تهيئة المصايد بمختلف الجهاتعبر ذلك والمحققة في المرتبة األولى محور االستدامة 

 والنازلي الكمبريوتشمل مصايد األسماك السطحية والساحلية  من الجهات% 65التي تهم حاليا و 2010
 .تنمية تربية األسماك المائيةلآما تم خلق وآالة . الطحالب البحريةو

، تم وضع نظام مراقبة البواخر باألقمار "أداء الجيد للقطاعتحقيق " في ما يخص محورو
 ،)Global operator( آذا التسيير عبرمشروع والاالصطناعية، واتخاذ إجراءات بهدف محاربة الصيد غير

آما تم تعميم استعمال الصناديق التي تستجيب للمعايير المعمول بها، وذلك عبر استعمال الصناديق 
ونشير في هذا اإلطار إلى تهيئة سوق جديد للسمك . ويهم هذا المحور آذلك تطوير البنيات التحتية. البالستيكية

آذا محالت تقنية وفضاء ثالثا لتحديد مصدر المنتوجات وخر لإلرسال وآع بأآادير  والذي يشمل فضاء للبي
 .إدارية و

سجل إرساء مجموعة من اإلجراءات نخص بالذآر منها إنجاز يأما بخصوص محور التنافسية، ف
بأآادير والذي سجل تقدما ملموسا، حيث تم االنتهاء من تسويق الشطر األول ) ليوبوليساه(قطب التنافسية 

  .ذا المرآبمن ه
وتجدر اإلشارة إلى أن تحقيق األهداف المتوخاة من خالل مخطط أليوتيس، يستوجب تعزيز انخراط 

على بعض هذه وقد أبدى هؤالء تحفظهم . مختلف مهنيي القطاع في جل  اإلصالحات التي ينبغي الشروع فيها
ة إشكالية عدم التوازن خاصة معالجوالتي يجب على المخطط أن يأخذها بعين االعتبار  اإلصالحات
لرجال الصيد غير الكافية الموارد والمساندة  عدم آفاية التدابير المتخذة لتدبيرولصيد، ألسطول ا الجغرافي

   .فترات توقف لصيدخالل 
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المرأة استقالليةالمساواة بين الجنسين و .2.2.3  
بالفعل، فإن و. مهنة الصيد يضمن القانون المعمول به حاليا، تكافؤ الفرص بين الجنسين للولوج إلى

الولوج إلى معاهد التكوين البحري للحصول على شهادة ضابط على مثن السفن مفتوح دون تمييز بين 
الحياة (غير أن طبيعة عمل البحار، والظروف المعيشية على متن السفن . المرشحين من الذآور واإلناث

في ، تتيح للرجل سهولة )بعد النساء عن منازلهن صعوبة(وآذا الثقافية االجتماعية  ،)الجماعية للبحارة
بالتالي، تحجم المرأة عن التقدم  و. ممارسة هذه المهنة بخالف النساء  الالتي يجدن صعوبة للوصول إليها

 .بطلب الولوج  لوظيفة ضابط على متن السفن
األدوار  تجدر اإلشارة إلى أنه يوجد تقسيم للعمل حسب الجنس بمهنة الصيد عموما، من حيثو

ففي واقع األمر، ينظر للصيد آمجال مقصور على الرجال فقط، بحيث أن هؤالء يتولون بشكل . والمسؤوليات
 آلي عمليات االصطياد والتفريغ والتسويق، في حين أن النساء تضطلعن بدور رائد في األنشطة األرضية

ازاة مع ذلك، تحتل المرأة مكانة بارزة ومو. ، من قبيل تحويل األسماك المصطادة وجمع المحارلسلسلة الصيد
في الحياة األسرية من خالل دورها التقليدي آأم وزوجة صياد وربة بيت بتوفيرها مساعدة آبيرة دون مقابل 

  . مادي
وعلى مستوى حلقة تحويل المنتجات البحرية، يتم إدماج النساء أساسا باعتبارهن عامالت مأجورات 

من اليد العاملة التي % 67دات توضيب المنتجات البحرية والتي تشكل نحويشتغلن في مصانع التصبير ووح
  . تشتغل في القطاع

  : التاليوومن خالل هذا التحليل، يمكن تقديم النساء العامالت في قطاع الصيد على النح  
 4.000اللواتي يقمن باستغالل الموارد البحرية بشكل مباشر، ويناهز عددهن " البحارة الصيادين" النساء •

   ،امرأة ممن يزاولن جمع المحار والطحالب على طول الساحل المغربي
. امرأة 300.000بنات البحارة الصيادين اللواتي يجهل عددهن بالضبط، لكنه يقدر بأآثر من وزوجات  •

   ،وهن يشكلن الفئة األآثر تهميشا في القطاع
   ،امرأة 28.000ر من العامالت بصناعات تحويل المنتجات السمكية، ويقدر عددهن بأآث •
خريجات معاهد التكوين البحري وتكنولوجيات تحويل المنتجات السمكية، تحت إشراف وزارة الصيد  •

  .البحري
بأهمية دورها،  قامت وحدة النوع االجتماعي بإنجاز العديد من وووعيا منها بوضعية المرأة بالقطاع 

في مواقع ساحلية " البحارة الصيادين"آذا النساء وبنات البحارة الصيادين والمشاريع التي تستهدف زوجات 
  :ومن بين هذه المشاريع نذآر. 2000مختلفة مند سنة 

، والذي يهدف 2000سنة  مشروع تأهيل النساء جامعات المحار في بحيرة الوليدية، الذي أعطيت انطالقته •
ظيمهن في تعاونيات وآذا إلى تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء جامعات المحار من خالل تن

 األمية والتكوين في مجال التدبير الذاتي،ووضع برامج مح
، والذي يشمل تنظيم النشاط المتعلق بجمع وتثمين بلح 2004المستكمل سنة  يلامشروع سيدي بولفض •

 آذا فتح نادي نسوي، وبنات البحارة الصيادين والبحر داخل تعاونيات البحارة لفائدة زوجات 
والمستكمل سنة  ،ف الدنيا الذي يوجد في طور اإلنجاز بتعاون مع منظمة غير حكومية إيطاليةمشروع آه •

األمية ومح ، والذي يهدف إلى التأهيل المهني للنساء واآتسابهن لخبرة مدرة للدخل خاصة من خالل2004
  إنشاء نادي نسوي،و

ين ظروف عيش وعمل يهدف إلى المساهمة في تحسوالذي ، 2004المستكمل سنة  مشروع فلوآة •
من خالل إنشاء تعاونية للنساء الالتي تمارسن على " إيمسوان"الصيادين التقليديين في قرية الصيد 

  مستوى هذا الموقع، 
يوجد حاليا و، 2005سنة  مشروع دعم تعاونيات سيدي بولفضيل وإيمسوان، والذي أعطيت له اإلنطالقة •

ية إيطالية ويتألف من أنشطة للتكوين واإلرشاد لفائدة في طور االنجاز بمساهمة من منظمة غير حكوم
   ،ثالث تعاونيات
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يضم و. لفائدة نساء تعاونية الدويرة 2011أعطيت انطالقته سنة والذي  لتربية المحارتجريبي مشروع  •
في إزاء المخزون الطبيعي  وضع منظومة لتربية المحار مالئمة مع ظروف المرأة مع ضمان استقالليتهن

 . وحدات تثمين اإلنتاجتموين  
المغرب -باإلظافة إلى دلك، يهدف مشروع تهيئة الصيد التقليدي، التابع لبرنامج حساب تحدي األلفية

. قطاع الصيد التقليديالعاملة ب ساآنةال، إلى محاربة الفقر لدى 2009والذي دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 
بائع متجول  2.000صياد تقليدي و 40.000قارب يطمح هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش وعمل ما يو

متعلقة بالنوع اإلجتماعي، حيث أنه يرتقب أنشطة ا المشروع ذا اإلطار، يخصص هذفي هو. وآذا أسرهم
من أجل تحسين ظروف عيش النساء البحارة  ،2013و 2010مليون دوالر خالل الفترة الممتدة بين  2تعبئة 

تضم هذه و). UGED(مع وحدة النوع اإلجتماعي والتنمية عاون لك بتذو مبناتهوآذا زوجات رجال البحر و
مما سيمكن المرأة من أن تلعب من تربية األسماك واآلتية من البحر أإنشاء وحدات تحويلية للمنتجات األنشطة 

آما يرتقب تعزيز مسؤولية النساء بشأن . تحسين وضعية أسرتهامن أن تساهم في ودورها الفعال بالقطاع 
  .استغالل هذهالوحدات التحويلية لكي ال ينتهي بها األمر آعاملة بسيطة بوحدات يسيطر عليها الرجالوارة إد

   وتحديد مؤشرات األداءالميزانية إعداد .  3.2.3
مقابل ( 2011مليون درهم برسم سنة  570,1تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة الصيد البحري 

وبخصوص %. 42ونفقات التسيير % 58، إذ تمثل نفقات االستثمار )2009مليون درهم برسم سنة  591,1
  . منها لتوفير المعدات واألدوات الالزمة% 37منها لنفقات الموظفين و% 63نفقات التسيير يخصص 

لمديرية التكوين البحري والنهوض بالمجال % 5وفيما يتعلق بميزانية االستثمار، فقد تم تخصيص 
لمديرية الصيد البحري % 63مديرية الصناعات التحويلية للصيد البحري ومنها ل% 2مهني و -السوسيو

جل المحافظة على أمن %) 74(وتقوم هذه األخيرة بتخصيص الجزء األآبر من ميزانيتها . وتربية األسماك
  .الموارد البحرية والبحث في مجال الصيد

رى الصيادين، فتصل االعتمادات أما بالنسبة لتمويل مشروع بناء وتجهيز نقط التفريغ المهيأة وق 
من ميزانية االستثمار % 24ومليون درهم وهوما يمثل نح 79,6، إلى 2011المخصصة له برسم سنة 

  . المخصصة لوزارة الصيد البحري
وباإلضافة إلى ميزانية التسيير المخصصة لوحدة النوع االجتماعي، تم تخصيص ميزانية استثمار  

- 2011مليون درهم للفترة  1,68وتبلغ هذه الميزانية . ة للدخل تستهدف النساءأنشطة مدر تهم مشاريع لخلق
2012 . 

لفائدة وزارة   (CDMT)، وضع إطار للنفقات على المدى المتوسط 2009للتذآير، تم خالل سنة و 
  .لةويمكن هذا اإلطار الوزارة من أخذ فكرة عن المبالغ التي ستمنح لها في السنوات المقب. الصيد البحري

مؤشرا لميزانية االستثمار وتم إدماج  22، أتاح تطوير مؤشرات األهداف تحديد 2011وبرسم سنة 
  .أما بالنسبة لميزانية التسيير فلم يتم تحديد أي مؤشر. وتنظيم معظمها حسب الجهة

ين وبالنسبة للمؤشرات التي تم تحديدها لميزانية االستثمار، لم يتم بعد بدل المجهود لربط الصلة ب
اآلثار التي يتم استهدافها مع األهداف وبين أهداف النتائج أواألنشطة والوسائل الالزمة لتنفيذها من جهة 

وأظهر تصنيف هذه المؤشرات هيمنة مؤشرات . المحددة في إطار سياسة تنمية القطاع من جهة أخرى
  :الوسائل واإلنتاج

  صة لوزارة الصيد البحريجدول تحليل مؤشرات األهداف لميزانية االستثمار المخص
  نوعية المؤشر 

 المجموع مؤشر نتيجة مؤشر إنتاج مؤشر وسيلة 
  مؤشر 22 %5 %27 %68 النسبة في المجموع

إدماج بعد النوع االجتماعي ، يمكن إعدادهامؤشرا تم  22آما أبان تحليل هذه المؤشرات أنه من بين 
  :ضمن البعض منها آما يلي
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  ف لميزانية االستثمار المخصصة لوزارة الصيد البحريتصنيف مؤشرات األهدا
 المؤشر المهام/ األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر مالحظات

عدد المستفيدين من  
العناية الطبية حسب 

 الجنس

 بناء وتجهيز الوحدات الطبية إنتاج -مؤشر
على مستوى مندوبيات 

 الصيد

 عدد الوحدات الطبية  التي تم إنجازها .1

 عدد نقط التفريغ المهيأة المراد إنجازها  .2 بناء وتجهيز نقط تفريغ مهيأة إنتاج -مؤشر  هذا المؤشر مصنف حسب الجهة
الصيد  اتبناء وتجهيز مندوبي وسيلة–مؤشر   هذا المؤشر مصنف حسب الجهة

 البحري
 معدل إنجاز بناء مندوبية جديدة للصيد البحري .3

وبية الصيد بناء وتجهيز مند وسيلة–مؤشر   
 البحري

معدل إنجاز توسيع مندوبية جديدة للصيد  .4
 البحري

يمكن تصنيف هذا  لم يتم حسابههذا المؤشر 
 المؤشر حسب الجنس

بناء وتجهيز نقط  تفريغ  نتيجة -مؤشر
 مهيأة

معدل تحسين مداخيل البحارة الصيادين  .5
 العاملين بنقط التفريغ المهيأة

حضيرة السيارات من أجل عمليات توسيع عدد  .6 المراقبة البحرية وسيلة–مؤشر   
 الرصد والمراقبة

تصنيف المستفيدين من  
برنامج إبحار حسب 

 الجنس 

معدل تحويل الدعم لفائدة برنامج إبحار للمكتب   .7 تشجيع الصيد الساحلي وسيلة–مؤشر 
 الوطني للصيد

 عدد قرى الصيد المراد إنجازها  .8 يأةبناء وتجهيز نقط تفريغ مه إنتاج -مؤشر  هذا المؤشر مصنف حسب الجهة
يمكن تصنيف عدد  هذا المؤشر غير مرقم

 المستفيدين حسب الجنس
معدل تحسين دخل البحارة الصيادين بقرى   .9 بناء وتجهيز نقط تفريغ مهيأة نتيجة -مؤشر

 الصيادين
يمكن تصنيف عدد  

 المستفيدين حسب الجنس
 -إنعاش المجال السوسيو وسيلة-مؤشر

  مهني
 األيام التكوينية وإعادة تأهيل األطر  .10

يمكن تصنيف الساآنة  
 المستهدفة حسب الجنس

المية ودعم وسائل برنامج مح إنتاج -مؤشر
 لفائدة البحارة 

معدل انجاز دورة الدعم الخاص بمحاربة  .11
 األمية لفائدة البحارة

 ق تنسيالوطني للمرآز المعدل انجاز تهيئة  .12 اإلنقاذ البحري وسيلة–مؤشر   
الوطني  تجهيز المرآزإنجاز معدل  .13 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  

 بالمعدات التقنية 
   المرآز الوطني للتنسيق معدل تنفيذ إنشاء .14 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  

معدل تقليص الحوادث  هذا المؤشر غير مرقم
 المميتة في عرض البحر

تنية لتعزيز وسائل إنقاذ عدد الزوارق المق  .15 اإلنقاذ البحري وسيلة–مؤشر 
 األرواح 

إدماج بعد النوع  
 االجتماعي على مستوى

 الدراسةهذه 

دراسات عامة لمديرية  وسيلة–مؤشر 
 صناعات الصيد البحري

 عدد التظاهرات المنضمة .16

إدماج بعد النوع  
 االجتماعي على مستوى

 الدراسةهذه 

دراسات عامة لمديرية  وسيلة-مؤشر
 يصناعات الصيد البحر

معدل انجاز الدراسة حول تنويع المنتجات  .17
 السمكية

إدماج بعد النوع  
 االجتماعي على مستوى

 الدالئل هذه 

عدد دالئل الممارسات الجيدة في مجال  .18 ية وحدات الصناعالدعم  إنتاج -مؤشر
 النظافة 

  مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاعأهم  تحليل. 3.3
لإلنجازات المتخذة في إطار اإلستراتيجية العامة لتنمية القطاع  على العموم تبقى اآلثار المباشرة

وضعية النساء والعالقات بين  على....) تهيئة مصايد األسماك، وتحسين األداء، وتعزيز القدرة التنافسية(
  . الجنسين جد محدودة

الصيد غير أن لإلجراءات الخاصة بمقاربة النوع اإلجتماعي مثل تلك المدرجة في إطار مشروع 
  .،  آثار مباشرة حقيقيةع وحدة النوع اإلجتماعي والتنميةآذا لمشاريوالتقليدي التابع لبرنامج األلفية 

وعلى هذا النحو، سيمكن إنجاز قرى الصيادين ونقط مهيأة للتفريغ رجال البحر من  الرفع من 
المداخيل اإلضافية  من  ستمكن هذهو. آذا سعر بيعها مما سيؤدي إلى تحسين دخلهموالكميات المصطادة 

  .آما ستستفيد منها أسر البحارةتحسين معدات الصيد، 
خاصة الجانب المخصص لتنظيم و، تتيح المشاريع التي تستهدف نساء البحارة من جهة أخرىو

إيجاد الوسائل والولوج ( نوبيع منتجاته هنأعمالهن وإقامة أنشطة مدرة للدخل فرصة لتحسين ظروف عمل
  ...).لألسواق
تجدر اإلشارة إلى أن عدم وجود معطيات باألرقام بخصوص نتائج إنجاز مختلف المشاريع وآذا و

وبالتالي، من الضروري تحديد النتائج والمؤشرات . المشاريعوتقييم غياب المؤشرات ال يمكن من تتبع 
  .ييم أمثل للنتائج واآلثارقالقيام بتلك من أجل ذوالمتعلقة بجميع مشاريع التنمية بقطاع الصيد البحري  المرقمة 
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  وزارة الصناعة والتجارة . 4
والتكنولوجيات الحديثة، من خالل مجموعة من البرامج، إلى خلق  التجارةالصناعة وتهدف وزارة 

ويتعلق األمر خصوصا بالميثاق الوطني لإلقالع الصناعي ومخطط رواج الذين يوفران . فعالة وحلقة نم
اعلين في القطاع الصناعي والتجاري، من أجل بناء أسس صناعة وتجارة رؤية وفرصا هامة لجميع الف

  . قويتين وخلق فرص الشغل
وتظل صناعة المنسوجات . فالصناعة تمثل قطاعا غنيا لتوفير فرص الشغل، خاصة بالنسبة للنساء

والجلد أول نشاط صناعي يوفر فرص شغل للنساء، حيث بلغت حصة النساء من مجموع مناصب الشغل 
أما بالنسبة %. 57,8، تلتها الصناعات الكهربائية واإللكترونية بحوالي %70,6حوالي  2010المحدثة سنة 

من مجموع % 8,7من الساآنة النشيطة، فقد بلغت نسبة تشغيل النساء حوالي % 12,8للتجارة التي تشغل 
  .العاملين في هذا القطاع

وتطور أنشطة التوزيع الكبرى وشبكات استغالل  وقد تميز هذا األخير خالل السنوات الماضية ببروز
  .العالمة التجارية التي تشكل مشتال مهما للعمل النسوي

   لحقوق اإلنسان المرجعيلوزارة واإلطارية لتقديمجذاذة . 1. 4 
  تقديمية جذاذة. 1.1.4

   :بالمهام التالية التجارة والتكنولوجيات الحديثة بالدرجة األولىو الصناعة وزارةتتكلف 

اإلعداد والمصادقة وتسيير وتقييم استراتيجيات تطوير قطاعي الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة  •
 والبريد وتحويلها إلى مجموعة برامج عملية؛

 توفير اإلحصائيات وإنجاز الدراسات في مجاالت الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛  •
 سالمة في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛ تشجيع وتطوير االبتكار والجودة وال •
  .تحديد اإلطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة •

التجارة والتكنولوجيات الحديثة، باإلضافة إلى ديوان  الوزير والمفتشية الصناعة ووتتألف وزارة 
وتضم اإلدارة المرآزية، باإلضافة إلى الكتابة العامة، تسع . لح خارجيةالعامة، من إدارة مرآزية ومصا

مديرية الصناعة، ومديرية التجارة والتوزيع، ومديرية االقتصاد الرقمي، ومديرية اإلحصاء : مديريات هي 
ر، والبحث والتطوي واليقظة، ومديرية الجودة ومراقبة السوق، ومديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار

  . ومديرية فضاءات االستقبال، ومديرية التعاون واالتصال ومديرية الموارد وأنظمة المعلومات
االبتكار، والتجارة اإللكترونية، (ويرتكز التنظيم الجديد للوزارة على االبتكار والتكنولوجيات الحديثة 

ن خالل تخصيص مصالح خاصة م...) الحكومة اإللكترونية، والبحث والتكنولوجيات المحافظة على البيئة، 
ومن أجل إدماج فعلي لمقاربة النوع . ويالحظ أيضا عدم وجود مصلحة خاصة بالنوع االجتماعي. بها

االجتماعي في أعمال وسياسات هذا القطاع وتنسيق أفضل مع المصالح الخاصة بالنهوض بالمرأة، فوزارة 
 . هذا الجانب التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة مطالبة بماسسة

 لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار. 2.1.4
منصوص عليها في اإلعالن والتجارة آما هالصناعة ويمكن اعتماد احترام حقوق اإلنسان في مجال 

ويمكن أيضا أن يفهم مبدأ حقوق . 23العالمي لحقوق اإلنسان من منظور الحق في الشغل، من خالل المادة 
صناعة من منظور الحرية، بمعنى حرية آل فرد في ممارسة أنشطة تجارية اإلنسان في مجال التجارة وال

آما أن . أن نخلق دينامية اقتصادية شاملةوإنشاء شرآة التي بدونها من المستحيل أن يتوسع القطاع الخاص أوأ
  . مبدأ المساواة بين الجنسين يضمن تحقيق نم وتشارآي وعادل

اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة تتوافق مع وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ف
آما صادق المغرب أيضا على . من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 11أحكام المادة 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تهدف تحديدا إلى القضاء على التمييز في الشغل، خاصة االتفاقيات رقم 
  . لمنظمة العمل الدولية 156و 111و 103و 100، و87
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وعلى الصعيد الوطني، أدمج المغرب قضايا حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في األنشطة 
من القانون  17المادة (التجارية والصناعية ضمن ترسانته القانونية عبر إلغاء موافقة الزوج لمزاولة التجارة 

 ).1996قانون االلتزامات والعقود لسنة (مل ومنح عقد الع) 1995التجاري لسنة 
التي تضمن  35باإلضافة إلى ذلك، يكرس الدستور المغربي حق الملكية وحرية المبادرة في المادة 

إلى حق  35وتشير المادة . 51حق الملكية وتنص على أن الدولة تكفل حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر
ضمن حق الملكية وآذا حرية األفراد في مجاالت االستثمار والمقاوالت الملكية في أوسع معانيه، مما ي

  . واألعمال
الذي يحدد التدابير  08-31وعالوة على ذلك، تم تكريس حق االستهالك من خالل القانون رقم 

  . الالزمة لحماية المستهلك
ليعزز اإلطار المتعلق بتحرير األسعار والمنافسة جاء  99- 06ويجب التذآير أيضا أن القانون 

إنشاء مجلس المنافسة، وتعزيز حق (القانوني والمؤسساتي لالقتصاد المغربي ويحسن من رفاهية المستهلكين 
  ...) المستهلك في الحصول على المعلومة

التجارة لتنمية النسيج الصناعي وتشجيع التجارة الصناعة وونذآر بأنه تم تصميم إستراتيجية وزارة 
ومع ذلك، تتيح البرامج المعتمدة فرصا مهمة للنساء في . ريح لمقاربة النوع االجتماعيالمحلية دون إدماج ص
، تندرج في إطار "النهوض بالمقاولة النسوية"فالعديد من برامج الوزارة، بما في ذلك . التكوين واالستثمار

الذي يسعى إلى  3هدفالذي يروم الحد من الفقر المدقع، وال 1أهداف األلفية من أجل التنمية، خاصة الهدف
  . تعزيز المساواة بين الجنسين وإلى استقاللية المرأة

. آما أن سياسة الوزارة تستجيب نسبيا لإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين
ة باإلضافة إلى ذلك، تساهم الوزارة في تنفيذ أجندة أعمال الحكومة الخاصة بالمساواة من خالل المادة السابعو

حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات . المتعلقة بمكافحة التمييز بين الجنسين في سوق الشغل
الحديثة على تحقيق الهدف الواحد والعشرين الخاص باحترام أرباب العمل لإلطار التشريعي والتنظيمي من 

 .أجل توفير الحماية االجتماعية للفئات الهشة
 ذولة من أجل تفعيل السياسات العمومية التي تراعي النوع االجتماعيالمجهودات المب. 2.4

  إعداد السياسات واإلستراتيجيات القطاعية. 1.2.4
  الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي •

وقعت الدولة بتعاون مع القطاع الخاص على ميثاق وطني لالنبثاق الصناعي يمتد على الفترة 
فعالة، بناءا والذي يهدف إلى بناء قطاع صناعي قوي وخلق حلقات نم تم تصميم هذا الميثاق،. 2015- 2009

ترآيز الجهود على اإلقالع الصناعي بالنسبة لألنشطة التي يتوفر فيها المغرب : على ثالثة محاور أساسية
 52"أوراش أفقية"على امتيازات تنافسية واضحة وقابلة لالستغالل؛ التعامل مع مجموع المقاوالت عبر أربعة 

  .وضع تنظيم مؤسساتي يمكن من تفعيل البرامج بنجاعة وفعاليةو
  ....نتائج ايجابية نسبيا في منتصف طريق التنفيذ

فقط مما  2010منصب شغل صافي خالل سنة  14.500مكنت المهن العالمية للمغرب من خلق 
آفاءة  منصب شغل ذو 114.500إلى  100.000ساهم في رفع مستوى التشغيل بأنشطة هذه المهن من 

منصب  8.300وحسب القطاعات، فقد أحرز قطاع صناعة السيارات على المرتبة األولى حيث وفر . عالية
) %10(+ منصب  4.000، متبوعا بقطاع ترحيل الخدمات ب %19شغل، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 

 ).%23(+منصب جديد  1700واإللكترونيك ب 

                                                 
وال يمكن نزع . ا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالدويمكن الحد من نطاقها وممارسته .يضمن القانون حق الملكية"  51

آما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، . تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحرو .الملكية إال في الحاالت ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون
تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية .عزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق األجيال القادمةمن شأنها ت

  من الدستور 35المادة " الخاصة للفئات االجتماعية األقل حظا
ين مناخ األعمال، ورش يعنى بالتكوين ومخطط تنموي للحظيرة الصناعية من الجيل الجديد ورش دعم تنافسية المقاوالت الصغرى والمتوسطة، وورش خاص بتحس  52

  .P2Iالمنصات الصناعية المتكاملة : تسمى 



146 
 

خلق مناصب الشغل في ميدان المهن العالمية للمغرب إلى وإجماال، فإن انجازات الميثاق فيما يخص  
من األهداف المسطرة لهذا المخطط في أفق % 41تمثل في المتوسط ما يعادل  2010حدود أواخر سنة 

2015.  
مليار درهم أي  27,5، منتقلة من 2010و 2009آما سجلت صادرات هذه المهن ارتفاعا هاما مابين 

وحسب القطاعات، فقد تزايدت ). 2004مليار درهم سنة  6,2ز هذه الصادرات لم تتجاو( %39بنسبة بتزايد 
مليار درهم إضافي، متبوعة بصناعة الطائرات  6,3أي ما يعادل  %50صادرات صناعة السيارات بمسبة 

 ).%24(+ثم اإللكترونيك ) %29(+ وترحيل الخدمات ) 38%(+
  التجارة الداخلية ●

نفيذ برنامج يهدف إلى تشجيع قطاع التجارة عبر مخطط رواج التجارة بتالصناعة وقامت وزارة 
يروم هذا المخطط تحسين ظروف تزويد المواطنين، وتحسين مستوى معيشة التجار، والرفع . 2012- 2008

ويرتكز برنامج رواج . من مساهمة القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج الداخلي الخام ثم خلق فرص شغل
: وعلى ثالثة مخططات قطاعية " محيط المقاولة التجارية"و" الجاذبية التجارية: "على مخططين أفقيين

  ".ثم تجارة الجملة بالنسبة للمنتوجات الطرية" التوزيع الكبير"و" تجارة القرب"
  ....بعض النتائج في منتصف طريق التنفيذ

مليون  89المعنية إلى ،  فقد انتقلت استثمارات الوزارة 53"تحديث تجارة القرب"بالنسبة لبرنامج 
آما انتقل عدد . من خالل صندوق رواج 2011مليون منها للخمسة أشهر األولى لسنة  45درهم خصصت 

ليصل ، 2011نقطة بيع مهيكلة في يونيو 833إلى  2010نقطة بيع حديثة سنة  130الفاعلين المعنيين من 
وعموما فقد تمكن برنامج التحديث هذا من  .7.900الى والعدد االجمالي لنقط البيع الحديثة عند متم شهر يوني

  .54تقريب مجموع األطراف المتعلقة بالتجارة الصغرى في الجهات الستة عشر للبالد
وتجدر اإلشارة آذلك، إلى أن قطاع استغالل رخص العالمات التجارية يعرف تطورا هاما حيث بلغ 

غ عدد شبكات استغالل رخص العالمات التجارية فيما بل. سنويا خالل العقد األخير %18متوسط نسبة نموه 
خالل  %14سنوي قدره ووقد سجل هذا العدد معدل نم. 2010شبكة أواخر يوليوز  454التي تم تحديدها 

  . العشر سنوات األخيرة
من مجموع شبكات  %15عالمة، وتمثل  70وهكذا فقد وصل عدد العالمات المغربية المرخصة 

 .ارية المتواجدة بالتراب المغربياستغالل رخص العالمة التج
  مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة2.2.4 .

   IIمرحلة : تطوير روح المقاولة عند النساء" مشروع  ●
والذي يشكل المكون األول من البرنامج  IIمرحلة : يعد برنامج تطوير روح المقاولة عند النساء

تتمة للمرحلة األولى للمشروع الذي تم   II55رة التنافسية للقطاع الصناعي المندمج والمتناسق لتحسين القد
  .Iتنفيذه خالل البرنامج المندمج المتناسق 

تهدف المرحلة الثانية لهذا البرنامج إلى تعزيز النتائج المحصلة خالل المرحلة األولى من جهة، وإلى 
للمنتوجات، ونشر " بيو"لحصول على شهادة إتمام األنشطة التي شرع في تنفيذها آتتبع الصادرات، وا

تكنولوجيا التجفيف، وآذلك مواآبة النساء أثناء المفاوضات من أجل التصدير وإقحام تجمعات جديدة في 
آما مكنت . أنشطة المشروع وتعميم طريقة إنجاز المشروع على الجهات األخرى للبالد، من جهة أخرى

  :وعة من األعمال تتلخص في المرحلة الثانية للمشروع من تحقيق مجم
تطبيق نظام التتبع على جميع عمليات التصدير عن طريق تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة النساء  •

  وإعداد الورقات التقنية؛

                                                 
  .المستهلكين تتجارة القرب ضمان مستوى معين من معايير الجودة من االستجابة بشكل أفضل لمتطلبا ةالهدف من هذا البرنامج هوتطوير نشاط ومر دودي  53
  .ووادي الذهب لكويرة رسمارة والعيون بوجد و -آلميم: ، تم إدماج ثالث جهات جديدة في برنامج التحديث، ويتعلق األمر بجهات2011في سنة   54
  .2011و 2010المرحلة األولى والثانية لهذا البرنامج تم تفصيلها على مستوى تقريرالنوع لسنتي   55
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الحصول على الشهادة والعالمة بالنسبة لمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات المشتقة منها وآذلك  •
 ؛"ة عادلةتجار"تجميع النساء في 

ومشروع " المساعدة التقنية لتثمين المنتجات المحلية بالجهة الشرقية"نشر التكنولوجيا عبر مشروع  •
دليل أفضل الممارسات في (الذي يقدم دعما تقنيا ومواآبة فيما يتعلق بتحديد أدوات العمل " ثقافة وتنمية"

وقطاع صناعة التمر ثم الكسكس في قطاع صناعة الزيتون، ) ميادين اإلنتاج والتصنيع والنظافة
 .والصناعة التقليدية

أما بالنسبة لألعمال قيد التنفيذ، فيتعلق األمر أساسا بوضع مراآز للتعبئة والتلفيف والتسويق التي 
وقد تم حاليا إنشاء ثالثة  . تمكن المقاوالت القروية الصغرى من تسويق منتجاتها وذلك بعد مراقبة جودتها

 .نوع بكل من أقاليم وزان وتاونات وبولمانمن هذا ال 56مراآز
وعلى مستوى التأثير، ساهمت المراآز الثالثة في تطوير قدرات النساء في ميدان اإلنتاج الصناعي 

حيث تتوفر حاليا فئة من النساء المتعلمات على .  لألنشطة التقليدية على المستوى التقني ومستوى التدبير
حيث يعملن على برمجة عمليات اإلنتاج ويفرضن . والتدبير الداخلي معارف مالئمة في مجال المحاسبة

...) األسواق األسبوعية والمعارض المحلية والجهوية(وجودهن في السوق من أجل التعريف بمنتوجاتهن 
 .فضال عن ذلك، قامت التجمعات النسائية بتطوير آليات اإلنتاج وتحسين جودة المنتوجات

  النتائج المحققة  المشاريع
وآان % 3إنتاج النساء من زيت الزيتون لم يكن بجودة عالية حيث تتجاوز نسبة الحموضة به   تعاونيات استخالص زيت الزيتون بوزان

أما حاليا، وبفضل المشروع، أصبحت النساء ينتجن ثالثة ). المعصرة(ينتج بالطرق التقليدية 
يتم تحديد صنفها بمعايير تالئم القوانين  ،)الممتازة والمتوسطة والعادية الجودة(أنواع من الزيوت 

األسعار المطبقة قبل بداية % 50الجاري بها العمل، ويتم تحديد أسعارها والتي فاقت بأآثر من 
  .المشروع

جاء المشروع بمجفف حديث مكن من تحسين الظروف التي تتم فيها عملية تجفيف الخضر   وحدات تجفيف الفواآه والخضر بتاونات 
آما تم تكوين النساء على التقنيات الحديثة . والحصول على منتوج ذي جودة عالية والفواآه
  .للتجفيف

مكن استيراد معدات حديثة للنسيج من إسبانيا من تحسين الجانب التقني لدى النساء، آما مكن من   تعاونيات النسيج ببولمان
  .تطوير قدرتهن على االبتكار وتنويع منتوجاتهم

  لمقاولة النسويةبرنامج إنعاش ا
" تأهيل المقاوالت"عملت الوآالة الوطنية لتنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة بشراآة مع مشروع 

للتعاون األلماني على جعل محور تطوير المقاولة النسائية ضمن أولوياتها، وذلك في إطار اتفاقيتين موقعتين 
قاولة النسوية عبر إدماج مقاربة النوع ويستهدف هذا البرنامج تطوير وهيكلة الم. 2005في مارس 

  .االجتماعي في مشاريع التنمية
من أجل هذا، اعتمدت الوآالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة على الجمعيات 

، بما في ذلك جمعية النساء المقاوالت بالمغرب، والجمعية 57العاملة في مجال تطوير المقاولة النسائية
ويستهدف البرنامج النساء حامالت الشواهد . ش المقاولة النسوية وجمعية أبي رقراقالمغربية إلنعا

وصاحبات المقاوالت المهيكلة نسبيا والنساء على رأس المقاوالت الصغيرة جدا أوالنشاط المدر للدخل  في 
ي إطار هذا وتنقسم اإلجراءات المتخذة ف. إطار شرآة ذات المسؤولية المحدودة، أوالحامالت لفكرة مشروع

دعم القدرات التسويقية والتدبيرية للنساء، التدريب في المجال المالي، انخراط : البرنامج على النحوالتالي 
  ...النساء في شبكات المقاوالت، إدماج التقنيات الحديثة

للتعاون األلماني من إنجاز برنامجين لمساعدة " تأهيل المقاوالت"وقد مكن التعاون مع مشروع 
المخصص لمعالجة التدبير اليومي والتحديات التي تواجه المقاوالت  "بينهن"برنامج : والت النسائية المقا

الذي يستهدف تطوير قدرة النساء بالمقاوالت " تطوير القوة التسويقية"النسائية الحديث العهد، وبرنامج 
ية نسوية لفائدة النساء يضاف إلى ذلك تنظيم ثالثة معارض تجار. الصغيرة جدا على تسويق منتوجاتهن

من " البرنامج الجهوي لمواآبة وتدعيم القدرات التسويقية"المقوالت وذلك لتمكين النساء المستفيدات من 
 .التطبيق العملي للتكوين النظري الذي استفدن منه وتعزيز مكتسباتهن

                                                 
وحدات لتجفيف  6الثاني بإقليم تاونات لخدمة . نساء الريف لخدمة عشرات التعاونيات لطحن زيت الزيتونمصلحة االقتصادية للتجمع البإقليم وزان  األول مرآزال  56

  .الفواآه والخضر والثالث بإقليم بولمان لتعاونيات النسيج
  .قراقوجمعية أبي ر إلنعاش المقاولة النسويةالمغربية جمعية وال ،جمعية النساء المقاوالت بالمغرب  57



148 
 

  2010فبراير  -2005الحصيلة اإلجمالية لبرنامج إنعاش المقاولة النسوية 
جمعية النساء   إجراء الدعم/الشريك

المقاوالت 
  بالمغرب

الجمعية المغربية من 
أجل إنعاش المقاولة 

  النسوية
جمعية أبي 
  رقراق

المرآز 
الجهوي 
  لالستثمار

  المجموع

  إجراءات الدعم
  507  92  80  279  56  التكوين في تسيير المقاوالت

  47    10  37    لجمعياتتعزيز القدرات العملية ل
  4        4  )التدريب المالي(الخدمات المالية 
  42        42  الربط الشبكي

  600  92  90  316  102  المجموع

 الوآالة الوطنية لتنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة : المصدر

  النجاعةإعداد الميزانية وتحليل مؤشرات . 3.2.4
  ةلميزانية المخصصة لوزارة الصناعة والتجارا 

. مليون درهم 844,8حوالي  2011بلغت الميزانية المخصصة لقطاع الصناعة والتجارة برسم سنة 
. من مجموع الميزانية المخصصة لهذا القطاع% 13,2مليون درهم، أي  111,8وناهزت نفقات الموظفين 

  .يون درهممل 103من ميزانية القطاع، أي ما يعادل % 12,2وتمثل نفقات المعدات والنفقات المختلفة 
مليون درهم، أي ما يعادل  630أما فيما يخص نفقات االستثمار، فقد بلغت الميزانية المخصصة لها 

 :التالي ووتنقسم هذه الميزانية حسب المديريات على النح. من مجموع ميزانية القطاع% 74,6
مليون  125مل مليون درهم تش 141بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لمديرية الصناعة ما يعادل 

  .درهم لفائدة صندوق دعم تنافسية المقاوالت
فقد استفادت من ميزانية استثمار " رواج"أما مديرية التجارة والتوزيع، والتي تتكلف بتنفيذ مخطط 

. 2010سنة % 34,2من ميزانية االستثمار لهذا القطاع مقابل % 27,66مليون درهم، أي  177قدرها 
 20مليون درهم لصندوق رواج من أجل تطوير التجارة والتوزيع، ومبلغ  157ويتضمن هذا الغالف أداء 

مليون درهم لفائدة صندوق إطالق المشاريع االستثمارية التي صادقت عليها غرف التجارة والصناعة 
  .والخدمات

، من ميزانية 2011ومن جهتها، استفادت مديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار برسم سنة 
ويتضمن هذا الغالف . 2009مليون درهم سنة  13,86مقابل  2011مليون درهم سنة  64,97بلغت  استثمار

مليون درهم مخصصة لتمويل  60مليون درهم ومبلغ  4,5مساهمة في برنامج شبكة الربط التكنولوجي بـ
  .ة من أجل االبتكار والبحث العلميبرنامج الجمعي

  )ويةئمليون درهم وبالنسب الم(مديريات توزيع ميزانية االستثمار حسب ال

% 2011  
مديرية الصناعة  141 22,03
مديرية الجودة ومراقبة السوق 12,380 1,93
مديرية اإلحصاء واليقظة  1,55 0,24
مديرية التجارة والتوزيع  177 27,66
مديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار والبحث والتطوير 64,97 10,15

  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر                     

من ميزانية  %49,7وتجدر اإلشارة إلى أن مديريتي الصناعة والتجارة والتوزيع حصلتا على 
االستثمار، وذلك استجابة لتفعيل البرامج الهيكلية الكبرى خاصة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، وبرنامج 

 .رواج
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  تحليل مؤشرات النجاعة
. 2007انخرطت وزارة الصناعة والتجارة في عملية شمولية االعتمادات انطالقا من سنة  آما

وبذلك، قامت جميع المديريات التي تنتمي لهذه الوزارة بتحديد عدد معين من مؤشرات األهداف الخاصة 
 :ةالمعطيات التالي 2011و 2010ويبين تحليل مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية سنتي . بهياآلها

  المؤشرات حسب الميزانية عدد توزيع

2011 2010  
مؤشر 68 مؤشر 67  ميزانية التسيير 
58مؤشر 97 مؤشر 120  ميزانية االستثمار 

وبالرغم من تراجع عدد المؤشرات المتعلقة بتتبع ميزانية االستثمار، فإن هذه المؤشرات، بالطريقة 
وبالتالي، فمن األنسب أن يحدد . مستوى تحقيق األهدافالتي صممت بها، ال تمكن من إعطاء أي تقييم دقيق ل

وبهذه . مسبقا هدف رقمي من أجل تحقيق آل إجراء، واإلشارة في التقرير إلى نسبة إنجاز هذا الهدف فقط
الطريقة، يمكن تقييم آل إجراء حسب مستوى اإلنجاز ومدى تحقيق األهداف المبرمجة، مما سيمكن آذلك من 

  .تي تحتاج إلى تعزيز الهدفتحديد اإلجراءات ال
وال تكتسب هذه ). أنظر الجدول أسفله(آما أن هناك بعض الخلط بين مؤشرات األهداف والوسائل 

ومن هنا تبرز أهمية التفكير في وضع مؤشرات مرآبة بإمكانها ان . المؤشرات أهمية إال إذا آانت مرآبة
  .المشروعوأتشتمل على أآبر عدد من المعلومات المتعلقة بالبرنامج 

آما أظهر . أي من المؤشرات المستخدمة من طرف الوزارة' جندرة'باإلضافة إلى ذلك، لم تتم 
  .التحليل الشامل لهذه المؤشرات وجود عدد من مؤشرات األهداف التي ينبغي أن تراعي النوع االجتماعي

 لصناعة المؤشرات القابلة للجندرة على مستوى ميزانية االستثمار لقطاع التجارة وا
 المؤشرات الهدف المتوخى أوالمهمة نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر مالحظات

إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق  مؤشر وسيلة نعم 
 معدل منح القطع األرضية  الصناعية حسب الجهة

الحصول على معطيات مرقمة رهين 
بإنجاز بحوث حول الرضا لدى الفاعلين 

 الصناعيين
إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق  شر فعاليةمؤ نعم

 درجة رضى الفاعلين الصناعيين الصناعية حسب الجهة

إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق   مؤشر  أثر  نعم 
  عدد مناصب الشغل التي تم خلقها  الصناعية حسب الجهة

اإلجراءات المتخذة من أجل جمع 
المعلومات يجب أن تراعي جنس 

 مقاولةصاحب ال
ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة  مؤشر وسيلة نعم

 عدد الشرآات المتواجدة بكازاشور )الخدمات

ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة  مؤشر  أثر نعم 
 )الخدمات

عدد مناصب الشغل التي تم تم 
 إحداثها بكازاشور

اإلجراءات المتخذة من أجل جمع 
ن تراعي جنس المعلومات يجب أ

 صاحب المقاولة
ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة  مؤشر وسيلة نعم

 )الخدمات
عدد الشرآات الموجودة في 

  تكنوبوليس

ترحيل (التنمية التطوعية للخدمات الجديدة  مؤشر أثر نعم 
 )الخدمات

عدد مناصب الشغل التي تم خلقها 
 في تكنوبوليس

ل جمع اإلجراءات المتخذة من أج
المعلومات يجب أن تراعي جنس 

 صاحب المقاولة
المقاوالت التجارية التي تمت  تحسين مناخ األعمال مؤشر وسيلة نعم

 مواآبة جهودها للتحديث

 حماية المستهلك مؤشر وسيلة نعم 
عدد المشارآين في البرامج 
الموجهة لجمعيات حماية 

 المستهلكين

  تحسين مناخ األعمال مؤشر وسيلة نعم 

التجار الذين تمت مواآبتهم في 
إطار برامج تأهيل المحالت 

 التجارية
 

اآلليات الموضوعة لتجميع المعلومات 
يجب أن تأخذ بعين االعتبار جنس 
 صاحب المقاولة

عدد المقاوالت التجارية التي تمت  دعم التحديث والتطوير التكنولوجي مؤشر أثر نعم
 مواآبة جهودها للتحديث

التدابير المتخذة لمواآبة جهود خلق  دعم التحديث والتطوير التكنولوجي رمؤشر أث نعم
المقاوالت التجارية التي تمت 

 مواآبة جهودها للتحديث

                                                 
  مؤشرات التتبع الخاصة بمديرية االقتصاد الرقمي التي تخص قطاع التكنولوجيات الحديثةبعين االعتبار  ال يأخذ هذا المجموع  58
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  تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع .3.4
  59تطور تشغيل النساء في القطاع الصناعي

 في %2,5انخفاض بنسبة  بعد  2010عام  يف %5,1في القطاع الصناعي زيادة قدرها  التشغيل شهد
 482.744بينهم  منمنصب شغل   513.727حوالي  في القطاعمناصب الشغل ت بلغ وقد ،2009 عام

في صناعة األجهزة الكهربائية  مناصب الشغلارتفاع  الديناميكية هذهقد ساهم في و. منصب شغل قار
  ).%7,5( الغذائيةوقطاع الصناعات ) %10,3( عدنيةوالم الميكانيكية والصناعة، )%11,5(وااللكترونيات 

 ،2010سنة  منصب شغل 213.370 وبلغ عدد النساء المشتغالت بشكل دائم في قطاع الصناعة التحويلية 
  .2009في عام  %8,3بعد انخفاض بنسبة  %5,9 بزيادة

ئيسي لليد العاملة صناعات النسيج والجلد، التي تعتبر المشغل الر وفرت ، وحسب القطاعات الرئيسية
من مجموع المشتغلين الدائمين في هذا % 70,6وتمثل النساء  نساءللمنصب شغل قار  125.536 الصناعية،

ما بين % 12,3انخفاض عدد النساء المستخدمات بصفة دائمة في هذا القطاع بنسبة من  على الرغمو. القطاع
ارتفاعا طفيفا بنسبة  2010سجلت سنة فقد  ، شغل منصب 17.867وهوما يمثل فقدان  ،2009و 2008

  .)منصب شغل قار 499خلق (في القطاع  النساء المستخدماتفي عدد  0,4%
من % 36 منصب شغل للنساء، ما يشكل نسبة 32.703وتمكنت الصناعات الغذائية من خلق  

هذا القطاع  عدد المشتغلين في أن وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، .إجمالي مناصب الشغل في هذا القطاع
عدد النساء المستخدمات بصفة في  هامةمع زيادة  ، 2009بالمقارنة مع سنة   %11,9بنسبة  ارتفاعا سجل
  ). %14,9(في القطاع  دائمة

لفائدة % 57,8 منصب شغل قار منها 52.638 بدورها، ووفرت الصناعات الكهربائية وااللكترونية
 بنسبة ارتفاعاهد مجموع المستخدمين في هذه الصناعات وش. قار منصب شغل 30.422أي حوالي  ،النساء
 مع سنةمقارنة  2010في عام  %22.1قفزة بنسبة تشغيل النساء  سجل، في حين 2010سنة % 12,7

2009.  
وعلى مستوى الصناعات الكيميائية والشبه آيميائية والصناعات الحديدية والميكانيكية، تم خلق 

من % 12,8و% 16,9وتمثل النساء على التوالي . لى التواليمنصب شغل قار ع 67.039و 104.576
بهذه الصناعات تزايدا  قارينال و سجل عدد المشتغلين. في هاتين الصناعتين قارينإجمالي عدد المستخدمين ال

وارتفع عدد النساء العامالت بقطاع الصناعات الكيميائية . 2010على التوالي سنة % 6,5و% 2بنسبة 
  .بقطاع الصناعات الحديدية والميكانيكية% 3,7وبـ 2010و 2009مابين % 8,6ة بـوالشبه آيميائي

  

  
  

                                                 
والتقنيات  المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة) 2009طبعة (جل المعطيات المستعملة نابعة من البحث السنوي األخير حول الصناعات التحويلية : المصدر  59
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 تطور تشغيل النساء في قطاع التجارة الداخلية
. نقطة بيع موزعة على مجموع التراب الوطني 975.00060تتوفر التجارة الداخلية على أزيد من 

من الساآنة النشيطة المشغلة % 12,8 مليون شخص وهوما يمثل 1.33وتشغل مجمل هذه النقاط حوالي 
  . بالمغرب

شخص، أي ما  115.983حوالي   2010سنة  وبلغت الساآنة النسائية النشيطة المشتغلة بالتجارة
ومن حيث خلق فرص الشغل الصافية، مكن . من مجموع الساآنة النشيطة المشتغلة بهذا القطاع% 8,7يناهز 

 ،61منصب لفائدة النساء 1102من بينها  2009و 2008ما بين  منصب شغل 32.659قطاع التجارة من خلق 
  .2010منصب شغل سنة  67.000قبل تسجيل انخفاض في عدد مناصب  الشغل ب 

حوالي  2010وحسب المناطق، فإن عدد النساء اللواتي يمارسن نشاط تجاري بالمدن بلغ سنة 
 عددحين أن  في ،%4,2 بنسبةفاضا يمثل انخ مما  ،2009سنة  امرأة 104.375مقابل  امرأة 99.986
  2009سنة  11.675 مقابل  2010 سنة  15.997 بلغت القرويةالمناطق  في العامالت في التجارة النساء

  .%3,7 تعادل أي بزيادة
  المقاوالت النسائية 

مقاولة نسائية خالل  4036حيث تم إحداث . عرف العقد األخير نموا مضطردا للمقاوالت النسائية
 .2009سنة 

  )2009- 2005(عدد المقاوالت النسوية  تطور
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  جمعية النساء المقاوالت بالمغرب: المصدر                   

وتميز هذا التطور بتوزيع جغرافي غير متكافئ، مع تمرآز آبير بجهات الدار البيضاء الكبرى 
مقاولة سنة  1613ء ليصل إلى حيث، ارتفع عدد المقاوالت النسائية بالدار البيضا%). 12(والرباط %) 37(

2009.  
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جمعية النساء المقاوالت بالمغرب، فإن القطاعات التي تعرف إقباال 

% 48هي قطاع الخدمات بحصة  2009-2005آبيرا للنساء من حيث إحداث المقاوالت خالل الفترة 
  .متبوعا بقطاع الصناعة خصوصا النسيج% 32والتجارة بـ
ووعيا منها . بالرغم من ضعف عدد النساء اللواتي يدرن مقاوالت، فإن هذا العدد في ارتفاع مستمرو

بأهمية إعداد برامج خاصة لتشجيع المقاوالت النسوية، فقد عملت الدولة عن طريق الوآالة الوطنية إلنعاش 
أللماني على وضع برنامج للتعاون ا" تأهيل المقاوالت"المقاوالت الصغرى والمتوسطة بشراآة مع مشروع 

  .إنعاش المقاولة النسوية في إطار برنامج تأهيل المقاوالت
ما يستدعي تكثيف الجهود و، وه2010- 2005امرأة خالل الفترة  600ولم تستفد من المشروع سوى 

لمواجهة رهان المواآبة والتأطير، وذلك الندماج المقاوالت الصغرى في القطاع المهيكل وتجاوز انحصار 
  .عملها في األنشطة التقليدية

                                                 
  .مديرية التجارة الداخلية: المصدر  60

  المندوبية السامية للتخطيط 2010و  2009و 2008التقرير المفصل للبحث الوطني حول التشغيل : المصدر   61
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 الحديثة للمعلومات واالتصالالتكنولوجيات قطاع . 5 
أمام التحديات الجديدة لمجتمع المعلومات، يمكن للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات التأثير على حماية 

آيفية تحويل على سير العمل في مجتمع ديمقراطي من خالل الفوائد التي تجلبها لإلنسانية ووحقوق اإلنسان 
  .األنشطة والعالقات وحياة األشخاص

  لحقوق اإلنسان المرجعيالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واإلطارلقطاع  يةتقديمجذاذة  .1.5
  جذاذة تقديمية 1.1.5

. مديرية االقتصاد الرقمي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة توجد  
. 62 تنفيذ إستراتيجية الحكومة في مجال البريد والمواصالت والتكنولوجيات الحديثة وتكمن مهمتها في تتبع

آما تتولى مهمة عمومية حكومية تكمن في الوصاية على المؤسسات التي تعمل في القطاع، وتتكفل بتمثيل 
يبرمها الفاعلون المغرب لدى الهيئات الدولية المتخصصة وتسهر على تنفيذ المواثيق الدولية واالتفاقيات التي 

  . العموميون والخواص، ويصادق عليها المغرب
إلى جانب هذه المديرية، تحظى الوآالة الوطنية لتقنين المواصالت بسلطة التنظيم القانوني والتقني   

. واالقتصادي لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية وآذا التتبع لفائدة الدولة لتطور التكنولوجيات الحديثة
   ".مهمة مجتمع المعلومات"ذا النحو، تقوم الوآالة بتنشيط ومراقبة وعلى ه
لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار 2.1.5  

منه على   71تم إدراج قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات في الدستور الجديد حيث ينص الفصل   
مواد المسندة إليه صراحة أن القانون يختص بنظام  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت باإلضافة إلى ال

  .بفصول أخرى من الدستور
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

لكل "على أنه وعلى أن جعل الوصول إلى المعلومات حق مكتسب  19التزم المغرب من خالل المادة   
نباء شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األ

 الذي أدى إلى  وإن هذا اإلعالن ه". واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة آانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
 .   (SMSI )القمة العالمية لمجتمع المعلومات انعقاد 

  القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
 2003األولى سنة : مرحلتين صادق المغرب على إعالن مبدأ القمة العالمية لمجتمع المعلومات عبر   
بعد إنساني ويلتزم المغرب في هذا اإلعالن ببناء مجتمع معلومات ذو. بتونس 2005الثانية سنة وبجنيف 

التعددية الدولية في والقانون الدولي و 63مبادئ آل من ميثاق األمم المتحدةوتضامني وتنموي وفقا ألهداف 
وق اإلنسان بشكل يسمح لكل شخص أن ينتج، ويحصل، ويستعمل، إطار االحترام الكامل لإلعالن العالمي لحق

المعرفة ليتمكن بالتالي من توظيف آامل طاقاته من أجل تحقيق األهداف التنموية المسطرة وويتقاسم المعلومة 
  .على الصعيد الدولي خاصة تلك التي تندرج في إطار أهداف األلفية من أجل التنمية

فوارق قوية بين الرجال والنساء فيما يخص الولوج إلى المنظومة  وجود 23يوضح االلتزام رقم   
وبالتالي، تعتبر . المساواة بين الجنسين لتقليص الفجوة الرقميةويؤآد االلتزام بتمكين المرأة والرقمية، 

مشارآة المرأة في مجتمع المعلومات مسألة ضرورية لضمان انخراط آافة مكونات المجتمع في احترام 
وفي هذا الصدد، يتم تشجيع جميع الجهات المعنية لدعم مشارآة المرأة في . نسان دون أي تمييزحقوق اإل

عملية صنع القرار بحيث يمكنها التأثير على جميع مجاالت مجتمع المعلومات وذلك على جميع المستويات 
  .الدولية، والجهوية والوطنية

   

                                                 
    . 2010وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة عرفت إعادة تنظيم سنة  62
   .والمساطر هيئاتيعنى أيضا بخلق الحقوق والتزامات الدول األعضاء والذي يحدد و 1945وقع في يونيوالمالميثاق   63
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ةاتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأ  
، ملتزما لى آافة أشكال التمييز ضد المرأةرفع المغرب آل التحفظات بخصوص اتفاقية القضاء ع  

تعوق والتي تأخذ بعين االعتبار المشاآل الخاصة التي تواجه النساء القرويات،  االتفاقيةمن  14بتحقيق المادة 
  :الل الفقرات التالية بالتالي دورهن في تقديم المساعدة االقتصادية لعائالتهن، السيما من خ

التكنولوجيات المناسبة، وخدمات التسويق والقروض الزراعية، وفرصة الحصول على االئتمانات ) ج
  آذلك في مشاريع التنمية القروية؛واإلصالح الزراعي والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي و

اإلمداد بالكهرباء والصرف الصحي واإلسكان التمتع بظروف معيشة مالئمة، والسيما فيما يتعلق ب) هـ
     .النقل، واالتصاالتوالماء، و

 أهداف األلفية من أجل التنمية
ومن خالل الهدف الثالث الخاص بالمساواة بين . التزم المغرب بتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية  

انخرط المغرب في القضاء على ، 11 مرمىالجنسين واستقاللية المرأة، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه ال
النساء في مجال الولوج إلى مختلف الوظائف، وذلك بالعمل على رفع تأنيث الساآنة والفوارق بين الرجال 

  .االتصاالتالنشيطة المشتغلة في فرع  النقل والتخزين و
األجندة الحكومية للمساواةوالمساواة بين الجنسين واإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف   

رج السياسات العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار توصيات اإلستراتيجية تند  
. التكوينوالمساواة بين الجنسين، السيما فيما يخص تمكين المرأة في مجال التربية والوطنية لإلنصاف 

فة من التعليم وتتضمن دعم البحوث وإنتاج المعرفة في مجال النوع االجتماعي، وذلك في جوانب مختل
 . المواصالتوفيما ال تدرج األجندة الحكومية للمساواة مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات . والتكوين

الخاص بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 08- 09القانون رقم   
 7في  08-09المغرب بتبني القانون  االنتشار الواسع الستعمال المعلومات، قاموفي إطار العولمة   

حماية األفراد من انتهاآات يمكن أن تطال حياتهم ل، وذلك من أجل تزويد الترسانة القانونية بأداة 2009يناير 
يسعى المغرب آذلك من خالل هذا القانون إلى جعل و. الخاصة من جراء سوء استخدام معطياتهم الشخصية

تتطابق ومنظومات شرآائه، خاصة منهم األوروبيين وفقا لما حددته منظومة حماية البيانات الشخصية 
    .الهيئات التابعة لالتحاد األوروبي

  01- 55القانون رقم 
 07بتاريخ  96- 24مكمال للقانون رقم و، معدال 2004نونبر  08بتاريخ   01- 55جاء القانون رقم   
ر خدمات ذات قيمة مضافة خصوصا تلك ، ليوسع نطاق الخدمة األساسية، وذلك لتشمل توفي1997غشت 

بالتالي، أصبح النطاق الجديد للخدمة األساسية لالتصاالت يضمن توفير خدمة و. المتعلقة بالولوج لالنترنيت
وتقديم خدمات إجبارية تخص توجيه المكالمات  دنيا تتمثل في خدمة هاتفية بجودة معينة وسعر مناسب،

  .لمناطق القروية والمناطق الحضرية الجانبية والمناطق الصناعيةتوفير وسائل االتصاالت باوالطارئة 

  هود المبذولة لتنفيذ السياسات العامة ضمن مقاربة النوع االجتماعي الج. 2.5
آذا آل وال يشمل اإلستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات بشكل منصف آل الفئات االجتماعية   

موقعا، تعرف  9.200لرقمية في مختلف أنحاء المغرب لتشمل بذلك ما نتج عنه توسيع الفجوة اوهوالجهات، 
الهاتف، اإلنترنت، أجهزة (الالسلكي وتفتقد هذه األخيرة لوسائل االتصال السلكي و. بالمناطق البيضاء

 .ينتمون للمجال القروي %17، وتشمل مليوني مواطن، من بينهم )الكمبيوتر، الفاآس، الخ
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القروي من حيث التجهيز باألدوات ولفوارق بين المجالين الحضري تجدر اإلشارة إلى أن ا  
المعلوماتية تندرج آذلك في إطار الالمساواة بخصوص النوع اإلجتماعي التي يتعين على الدولة القضاء 

في المجال الحضري % 12,8 ونح 2007حيث بلغت نسبة تجهيز األسر بالحواسب الشخصية سنة . عليها
ل القروي المجهزبالكهرباء، مما يدل على أن هناك نقص آبير فيما يخص التوفر على افي المج% 1,2مقابل 

الذين لم يسبق لهم أن استعملوا %) 60(حواسب بين ساآنة القرى،الشيء الذي يفسر ارتفاع نسبة المغاربة 
  .الرقمية استراتيجيات قطاعية من أجل تقليص الفجوةووفي هذا الصدد، قام المغرب بوضع سياسات . حاسوبا
  اإلستراتيجيات القطاعية لتنمية مجتمع المعلوماتوإعداد السياسات  1.2.5

االقتصاد و، في اإلستراتجية الوطنية من أجل مجتمع المعلومات 2009انخرط المغرب، في أآتوبر   
تهدف هذه اإلستراتيجية إلى جعل و. 2013-2009الممتدة خالل الفترة " 2013المغرب الرقمي "الرقمي

 20مليار درهم،  27وإذ ترمي إلى زيادة الناتج الداخلي الخام بنح. للتنمية البشرية نولوجيا المعلومات حافزاتك
تتوقع السلطات العمومية و. 2013ألف منصب شغل في أفق  26مليار منها بطريقة غير مباشرة، وآذا خلق 

  .مليار درهم 5,2لتحقيق هذه األهداف تخصيص غالف مالي قدره 
حصيلة السنة األولى من إطالق هذه اإلستراتيجية أنه تم على مستوى الحكامة خلق المجلس  وتظهر  

. مراقبة  مخطط المغرب الرقميواالقتصاد الرقمي المكلف بتوجيه والوطني لتكنولوجيا المعلومات 
ومات بخصوص التدابير المتخذة في إطار تنفيذ اإلستراتيجية، نذآر توسيع استخدام تكنولوجيا المعلو

تشجيع المقاوالت الصغرى و، من جهة، "إنجاز"و" جيني"واالتصال في التعليم العمومي من خالل برنامجي 
   .، من جهة أخرى"مساندة" والمتوسطة على استخدام األنظمة المعلوماتية من خالل برنامج

 برنامج جيني
د أن انطلق ألول مرة ، بع2013- 2009يهدف برنامج جيني، الذي تمت إعادة برمجته على الفترة   

مليون تلميذ  5,5مؤسسة تعليمية لفائدة  8.600، إلى تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 2005سنة 
تجدر و. يندرج هذا البرنامج في إطار المخطط اإلستعجالي الخاص بالمنظومة التعليمية. ألف مدرس 223و

 1.900تجهيز ما يقرب من  2007-2006على الفترة  اإلشارة إلى أنه تم خالل المرحلة األولى الممتدة
استفاد خالل هذه المرحلة حوالي . مرآز للتكوين 31قاعة إعالمية و 2.050خلق أآثر من ومؤسسة تعليمية 

  ).في العالم القروي% 38(مليون ونصف تلميذ ومدرس  6.400
مية، إال أن تدني المحتوى مؤسسة تعلي 1.000أما بخصوص المرحلة الثانية، فقد تم خاللها تجهيز   

ولهذا السبب، تم التعاقد مع خمسة ناشري محتوى لتحسين هذا . البيداغوجي يظل نقطة ضعف برنامج جيني
 .رومانيونوالوضع منهم أردنيون 

  2برنامج إنجاز  
من الحصول على حاسوب  64ألف شخص 12يهدف برنامج  إنجاز خالل مرحلته الثانية إلى تمكين   

  %.85باالنترنت بأسعار مدعومة بنسبة  محمول مرتبط
 مشاريع نشر مراآز الولوج الجماعية

يندرج إنشاء مراآز الولوج الجماعية في إطار مخطط المغرب الرقمي الذي يسعى إلى إحداث تغير   
ذلك من خالل واجتماعي عن طريق تمكين المواطنين من الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال، 

مرآز ولوج السيما لفائدة سكان  400يرمي هذا المشروع إلى إحداث و. ن الخدمات االتصاالتيةاالستفادة م
من هذه المراآز  100وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تجهيز . الجماعات التي لم تتمكن من الولوج لالنترنت

  .الوطني الرياضة، على أن يتم تجهيز مائة أخرى بتنسيق مع التعاونوبشراآة مع وزارة الشباب 
المتوسطةوحوسبة المقاوالت الصغرى   

في هذا و. تعد حوسبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة واحدا من أهم أهداف مخطط المغرب الرقمي  
. اإلطار، يندرج مشروع خلق المقاولة الكترونيا والذي من المتوقع أن يكون جاهزا خالل السنة الجارية

                                                 
  .ماستير بكلية العلوموطالب ال آليات الهندسةطالب التقنية، و العلوم دآاترة  64
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 لى رفع إنتاجية المقاوالت الصغرى والمتوسطة من خالل استخدامإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج مساندة إ
الحديثة  لقد تم وضع هذا البرنامج من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجياتو. األنظمة المعلوماتية

بحيث تتحمل هذه األخيرة تكاليف . بشراآة مع الوآالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة
وذلك من خالل تقديم المساعدة في إدارة المشاريع، واقتناء  -اندة في فئة مقاوالت التغذية برنامج مس
     .ألف درهم لكل مقاولة 400من التكلفة اإلجمالية بحيث ال تتعدى ما قدره  %60بنسبة تصل إلى   - التراخيص

  برنامج الحكومة اإللكترونية 
خالل شبكة  دد الخدمات التي يتم الولوج إليها منيهدف برنامج الحكومة االلكترونية إلى رفع ع  

. تعطى األولوية للحالة المدنية على رأس الخدمات العمومية الموجهة للمستعملينو، 89إلى  16االنترنت من 
ماليين عقد حالة مدنية فقط بمدينة الدارالبيضاء على أن تطبق نفس  4تجدر اإلشارة إلى أنه تم تسجيل و

  . الوثائق قبل متم السنة الجاريةالعملية على باقي 
  تمكين المرأةوالمساواة بين الجنسين  2.2.5

بنى المغرب سياسته التنموية على أسس مجتمع المعلومات معتمدا في ذلك على التطور الذي عرفته   
قط، بل مما ال شك فيه أن هذا التوجه لم تكن له نتائج تكنولوجية وتقنية فو. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اجتماعية بحيث ساهم في إحداث تغير هام في أشكال المعامالت االقتصادية والعالقات وأيضا اقتصادية 
  .االجتماعية

التفاوتات الجهوية بخصوص الولوج إلى ووتستقي هذه السياسة دوافع وجودها من الفجوة االجتماعية   
التمييز مما استدعى نهج خطط مالئمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال، الذي أضحى شكال من أشكال 

المرأة بخصوص ولوج وإال أنها ال تأخذ بعين االعتبار الهوة الموجودة بين الرجل . لمعالجة الفجوة الرقمية
إذ على المرأة أن ترفع عدة تحديات مرتبطة بالحياة االجتماعية . االتصاالتوواستخدام تكنولوجيا المعلومات 

وبالتالي، تعتبر معرفة هذه المعيقات . تمنع استعمالها لهذه التكنولوجياوبات التي تحد تواجه الصعووالثقافية، و
دراستها خطوة أولى في طريق سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتمكين المرأة من الفرص التي يتيحها و

 .في ظروف حياتية أحسن وأآثر ثباتاواقتصادي والمتمثلة في تقدم اجتماعي ومجتمع المعرفة 
  وضع الميزانيات وعرض مؤشرات األداء  3.2.5

ذلك منذ إعادة تنظيم وزارة وتعد التكنولوجيا الحديثة من اختصاصات مديرية االقتصاد الرقمي   
لهذه  2011تبلغ ميزانية االستثمار برسم سنة . 2010الحديثة في شتنبر  الصناعة والتجارة والتكنولوجيات

حقيق مشاريع من أجل تعميم تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك برنامج مليون درهم موجهة لت 27المديرية 
المتوسطة، وتفعيل شروط الثقة الرقمية، وإحداث البنى وحوسبة المقاوالت الصغرى والحكومة اإللكترونية، 

  .التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال
صندوق " ألمور خصوصية  آما تستفيد المديرية من موارد مبرمجة في إطار الحساب المرصد  

  . تصاالتالذي تتكون نفقاته من النفقات المرتبطة بمهام الخدمة األساسية لال"  تصاالتالخدمة األساسية لال
  

  )مليون درهم( تصاالتمداخيل صندوق الخدمة األساسية لال
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

  913,61  872  997  935,2  645,6  491,94  المداخيل
  .وزارة اإلقتصاد والمالية: المصدر 

مليون درهم مقابل  913,61مبلغ  2010صندوق الخدمة األساسية للمواصالت لسنة بلغت موارد   
  .على التوالي 2008و 2009مليون درهم سنتي  997ومليون درهم  872

تعلقة بتعميم الموأما بالنسبة لنفقات هذا الصندوق، فتخص النفقات المندرجة في إطار برنامج جيني   
تبلغ ميزانية برنامج جيني للفترة و. في المؤسسات التعليمية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

مليون درهم مخصصة لصندوق الخدمة األساسية  700مليون درهم، منها  1716قيمة  2013- 2009
ترنت من أجل توسيع مؤسسة تعليمية بحواسيب مع الربط بشبكة االن 913للمواصالت بهدف تجهيز 

  .استعماالت التقنيات الحديثة في التدريس
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قامت مديرية االقتصاد الرقمي بوضع سبعة مؤشرات خاصة بميزانية االستثمار تمكن من تقييم أدائها   
 .ونتائجها مقارنة باألهداف المسطرة مسبقا، بينما ال توجد مؤشرات متعلقة بميزانية التسيير

  برامج مديرية االقتصاد الرقميتصنيف مؤشرات األهداف ل

 المؤشرات المقترحة من طرف القطاع المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر
المجالي وإدماج بعد النوع االجتماعي 

 )حضري/ قروي(
إنجاز دراسة حول تعميم تكنولوجيا  مؤشر وسيلة

 المعلومات
عدد الدراسات المنجزة لتطوير استخدام تقنيات 

 عالم اإل

  .تحديد الوسط الذي أنجزت فيه الخدمات - 
مقاوالت، (تحديد الساآنة المستهدفة  - 

  ...)أسر

برنامج اإلدارة (عدد خدمات المعامالت عبر اإلنترنت   تطوير اإلدارة اإللكترونية   مؤشر وسيلة
 )اإللكترونية

  ة اإللكترونيةعدد بوابات التجار  تطوير التجارة اإللكترونية  مؤشر وسيلة  تحديد الوسط
البرنامج القطاعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات (

  )واالتصاالت
تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات   مؤشر وسيلة  إدماج البعد الجهوي

  اإلتصاالتو
عدد القطاعات المدعومة من أجل إنشاء مراآز 

البرنامج القطاعي الستخدام (الخدمات عبر اإلنترنت 
  )  ت واالتصاالتتكنولوجيا المعلوما

 معدل إنجاز مشاريع برنامج الثقة الرقمية تطوير الثقة الرقمية مؤشر وسيلة 

تحديد الوسط الذي تم فيه تطوير تكنولوجيا 
  ).حضري/ قروي(المعلومات 

 

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا  مؤشر وسيلة
 المعلومات 

برنامج البنية (معدل إنجاز دراسة النطاق العريض 
 ) تحتيةال

 معدل إنجاز برنامج الحكامة تطوير الحكامة مؤشر وسيلة تحديد الوسط

وتجدر اإلشارة أنه لم يتم إدراج مؤشرات أداء التكنولوجيات الحديثة في جدول أعمال المساواة بين   
آما يالحظ أن مجموع مؤشرات األهداف التي وضعتها مديرية االقتصاد الرقمي هي عبارة عن . الجنسين

ؤشرات وسائل، وبالتالي فهي، من جهة، ليست جيدة بما فيه الكفاية لتقييم خطة المديرية من أجل تطوير م
من جهة أخرى، ال تأخذ هذه المؤشرات بعين االعتبار النوع و. استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

رأة إلى تكنولوجيا المعلومات الذي من شأنه أن يثمن الجهود المبذولة من أجل تشجيع ولوج المواالجتماعي 
  . الرجل في برمجة الميزانيةوترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة و

يتعين إذا على الجهة المعنية مراجعة هذه المؤشرات لتصبح أآثر مالءمة لمقاربة النوع االجتماعي،   
، ...)، أسر، مقاولة(، والساآنة المعنية )قرويومجال حضري أ(ذلك من خالل تحديد مكان المشروع و

في هذا الصدد، يمكن إدراج مؤشرات جديدة و). متوسطوأسر ذات دخل منخفض، أ(والطبقة االجتماعية 
معدل ولوج ومعدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف الثابت، ومعدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف النقال، : أهمها 

عدد المستفيدين من برنامج جيني والجنس، المرأة لخدمة االنترنت، وعدد المستفيدين من برنامج انجاز حسب 
  .حسب الجنس

وخالصة لما تم ذآره، فإن دور مديرية االقتصاد الرقمي يصبح فعاال إذا تم األخذ بعين االعتبار   
علما أن حجم . الرجل بخصوص ولوج واستعمال تكنولوجيا المعلوماتواختالف االحتياجات بين المرأة 

  . القروي بشكل يثير القلق حول المخططات التنموية بالعالم القروي العجز عميقين بالمجالوالخصاص 

  تحليل أهم مؤشرات النتائج . 3.5
عرف فمن جهة، . بوتيرتينعرف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المغرب تطورا   

حسب الجنس  يبين التوزيعو. 2011نهاية عند % 113,6الهاتف النقال نموا قويا بمعدل استخدام يصل إلى 
من % 66وينتمي حوالي %). 48(مقارنة مع النساء %) 52(لمستخدمي الهاتف النقال استعماال أآبر للرجال 

على األقل ذوي مستوى (ممدرسين % 91,4سنة منهم  34-18هؤالء المستخدمين  إلى الفئة العمرية 
  .65)إبتدائي

                                                 
  . 2006شبكات الهاتف المتنقل بالمغرب خالل سنة  البحث السنوي حول تقييم جودة وتسعير خدمة  65
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 .2011 سنة% 11,1 خدام ال يتجاوزومن جهة أخرى، عرف الهاتف الثابت نموا ضئيال بمعدل است  
أما بالنسبة لشبكة اإلنترنت، فقد تسارعت وتيرة . في الوسط القروي 66%1,2، 2007وبلغ هذا المعدل في 

منخرط في دجنبر  526.080مقابل  2011مليون في نهاية  3,2تطورها، حيث بلغ عدد المشترآين فيها 
الجتماعي ال يسمح بأخذ فكرة محددة وآمية عن إن غياب تصنيف هذه المؤشرات حسب النوع ا. 2007

  .النساء وبين مختلف طبقات السكان بالمغربوالفوارق في استخدام هذه التقنيات بين الرجال 

 السياحة وزارة. 6
يعتبر قطاع السياحة ذا أولوية وطنية نظرا لمساهمته في خلق الثروات وفرص الشغل وآذا في 

، يطمح المغرب إلى تحسين مكانته السياحية واالرتقاء إلى 2020رؤية  وفي إطار. توازن ميزان األداءات
  .مصاف الوجهات السياحية العالمية العشرين األولى

السياحة بتبني مجموعة من االتفاقيات  وزارة ت، قاماومن جهة أخرى، وتوافقا مع المهام المنوطة به
نسان األساسية، مع اعتماد اإلعالن العالمي الدولية والوطنية والتي تهدف إلى احترام وتحقيق حقوق اإل

وتماشيا مع . آمرجع أساسي وآذا الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  لحقوق اإلنسان
نخرط تفيما يخص احترام حقوق اإلنسان خاصة منها حقوق المرأة،  القطاعااللتزامات المتخذة من طرف 

والتي  2015- 2011نامج العمل لألجندة الحكومية للمساواة الممتدة على الفترة في إنجاز بر وزارة السياحة
  .تهدف إلى مراعاة وتشجيع مقاربة النوع االجتماعي بقطاع السياحة

 واإلطارالمرجعي  للوزارةجذاذة تقديمية . 1.6
  جذاذة  تقديمية 1.1.6

لسياحية والقيام بالدراسات والبحوث السياحة بوضع وتنفيذ وتقييم استراتيجية التنمية ا وزارةتكلف ت
الالزمة لتطوير القطاع على المستويين الوطني والجهوي، وآذا وضع مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية 

  .متعلقة باألنشطة السياحية والسهر على تطبيقها وأيضا تأطير ودعم المهن واألنشطة السياحية
ة المصالح الالمرآزية وتقييم الوسائل السياحة توجيه ومراقب وزارةتولى تومن جهة أخرى،  

الضرورية لتدبيرها والمشارآة في وضع وتوجيه إستراتيجية التكوين الفندقي والسياحي، وآذا الحرص على 
خلق وتعزيز العالقات في إطار التعاون الثنائي مع المؤسسات المتخصصة، وأخيرا تتبع المؤسسات التابعة 

  .امةير التواصل مع مختلف الشرآاء والمهنيين والمحيط بصفة عوتدعيم سياسة القرب وتطو للوزارة

  السياحة بوزارةمعطيات حول مكانة المرأة  •
  نسبة متساوية لتمثيلية النساء والرجال باإلدارة المرآزية

% 44نساء أي ما يعادل  658إطار وعون، منهم  1507السياحة ما يناهز  بوزارةيبلغ عدد العاملين 
وبانخراطه في إطار مقاربة النوع االجتماعي، تتوفر اإلدارة . ي للعاملين بهذا القطاعمن العدد اإلجمال

من عدد العاملين % 50المرآزية للقطاع على نسبة متساوية لتمثيلية الرجال والنساء، حيث تمثل النساء 
بمؤسسات من مجموع العاملين % 42من عدد العاملين بالمديريات الجهوية، و% 41باإلدارة المرآزية و

  .التكوين

                                                 
  .2007طيط حول دخل وإنفاق األسر سنة بحث المندوبية السامية للتخ  66
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  السياحة حسب الجنس بوزارةتوزيع عدد العاملين 

 
وزارة السياحة: المصدر   

    

السياحة بوزارةتمثيلية مهمة للنساء بمناصب المسؤولية   
وتشغل . من موظفات القطاع% 44من مناصب التسيير بقطاع السياحة وتمثل % 19تحتل النساء 

% 10,4بالمصالح الخارجية، و% 19,6ولية باإلدارة المرآزية ومن مناصب المسؤ% 30,3النساء نسبة 
  .بمؤسسات التكوين

  السياحة بوزارةالمساواة بخصوص االستفادة من التكوين 
، 2011- 2010تمثل حصة النساء المستفيدات من دورات التكوين داخل قطاع السياحة خالل الفترة 

  .من العدد اإلجمالي للمستفيدين% 46ما يناهز 
  فادة آال الجنسين من التأطيراست 

وتجدر اإلشارة . بالنسبة للرجال% 59مقابل % 41األطر العليا، تشكل النساء نسبة  على مستوى فئة
. بالنسبة للرجال %57من مجموع األطر الحاصلين على شهادات مقابل % 43أيضا إلى أن النساء يمثلن 

  .ات التكوين في مجال الفندقة والسياحةمن مجموع المتدربين بمؤسس% 43وأخيرا، تشكل الفتيات 

  السياحة وزارةغياب بنيات النوع االجتماعي على مستوى  •
السياحة على مستوى الورشات التكوينية المخصصة لدراسة مسألة  وزارةعلى الرغم من تمثيلية 

السياحة الزالت  ةوزارالمساواة بين  الجنسين، إال أن مأسسة البنيات المتعلقة بالنوع االجتماعي على مستوى 
  .تعرف تأخرا آبيرا

 2.1.6. اإلطارالمرجعي لحقوق اإلنسان
السياحة بتبني مجموعة من االتفاقيات الدولية والوطنية ت وزارة ، قاماتوافقا مع المهام المنوطة به

ذي آمرجع أساسي، وال  المرتكزة على حقوق اإلنسان األساسية، مع اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
على حق اإلنسان في  23، وينص هذا اإلعالن في المادة 1979تمت المصادقة عليها من طرف المغرب سنة 

آما تم تدعيم هذه . الشغل، وآذا حقه في حرية اختيار عمله وحقه في توفر ظروف  عادلة ومالئمة للشغل
والذي يكفل للنساء والرجال الحقوق من طرف الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .التمتع الكامل بهذه الحقوق
وفي نفس السياق، يشكل البعد االجتماعي والسوسيومهني الستراتيجية التنمية لقطاع السياحة، مكسبا 

تم تبني هذه (للمغرب فيما يخص االنخراط في معايير االتفاقية الدولية لمناهضة آل أشكال العنف ضد المرأة 
  :وتهم هذه المعايير على الخصوص) 1979 االتفاقية سنة

التي تنص في فقرتها األولى على أن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بشروط  10المادة  •
  .التوجيه المهني
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، والمتعلقة بالحق في نفس فرص الشغل، بما في ذلك تطبيق نفس معايير االختيار )ب(، الفقرة 11المادة  •
  .فيما يخص الشغل

في فقرتها األولى، والتي تأخذ بعين االعتبار المشاآل الخاصة التي تواجهها المرأة القروية  14ادة،الم •
 .والدور الهام الذي تؤديه هذه المرأة على صعيد الحياة االقتصادية لألسرة

ج، والتي تحث على تشكيل تعاونيات لتوفير تكافؤ في الفرص على  2، الفقرة الفرعية 14المادة  •
 .االقتصادي المستوى

 خ، والمتعلقة بإمكانية الحصول على القروض الفالحية وتلقي تعامل متساو 2، الفقرة الفرعية 14المادة  •
 .فيما يخص إصالح األراضي واإلصالح الفالحي ومشاريع التهيئة القروية

 ومن جهة أخرى، يساهم العمل الحكومي على مستوى قطاع السياحة في تحقيق التزامات المغرب في
  :إطار أهداف األلفية للتنمية خاصة األهداف التالية 

تمكن مختلف المشاريع المتعلقة بتنمية السياحة ) : المتعلق بالتقليص من الفقر المذقع والجوع( 1الهدف  •
من خلق مناصب ) مخطط مدائن(، وآذا السياحة الجهوية )مخطط بالدي(القروية والسياحة الداخلية 
سيما بالنسبة للسكان المحليين، مما سيساهم بشكل آبير في الحد من الفقر الشغل وإدرار الدخل، ال

  .والجوع
تشكل السياحة عامال من عوامل تعزيز ) : دعم المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة( 3الهدف  •

مدرة وهكذا، يمكن تطوير السياحة القروية من خلق أنشطة . المساواة بين الجنسين وآذا استقاللية المرأة
آما أن التمثيلية المهمة للمرأة على مستوى . للدخل خاصة بالنسبة للنساء، وبالتالي تعزيز استقالليتهن

 .السياحة وعلى صعيد التكوين المهني تبين اإلرادة لتعزيز المساواة بين الجنسين بهذا القطاع وزارة
األآثر إثارة لالنشغال على مستوى تشكل  التنمية المستدامة الجانب ) : ضمان بيئة مستدامة: (7الهدف  •

سياحية ذات صبغة بينقطاعية تراعي  االسياحة مشاريع وزارةعد توهكذا . تطور السياحة بالمغرب
 .مسألة البيئة وتدهورها

من الدستور الجديد، تعمل الدولة  31تجدر اإلشارة إلى أنه بموجب المادة  على المستوى الوطني،
ت الترابية على تعبئة آل الوسائل المتاحة لتسهيل الولوج العادل للمواطنات والمؤسسات العمومية والجماعا

والمواطنين إلى الظروف التي تمكنهم من التمتع بالحق في التكوين المهني والعمل وآذا الحق في دعم 
دستور وهكذا، فإن ال. السلطات العمومية في البحث عن الشغل أوالتشغيل الذاتي والحق في التنمية المستدامة

الجديد يضمن للنساء والرجال الولوج العادل إلى هذه الحقوق األساسية، مما يستدعي من السلطات العمومية 
  .وخصوصا قطاع السياحة، وضع التدابير المناسبة لتمكين المرأة من المشارآة الفعالة في تنمية هذا النشاط

  مساواةالسياحة على مستوى األجندة الحكومية لل وزارةمجاالت تدخل 
السياحة في ت وزارة في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى األنشطة السياحية، ساهم

، والتي تم اعتمادها من 2015-2011إنجاز برنامج عمل األجندة الحكومية للمساواة الممتدة على الفترة 
بالشق  السياحة معني قطاعوعلى غرار جميع القطاعات الوزارية، . 2011طرف مجلس الوزراء في مارس 

من األجندة والمتعلق بالولوج العادل والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار في مجاالت االنتخابات واإلدارة،  6
آما يندرج قطاع . وذلك حتى يتأتى الرفع من تمثيلية النساء بالقطاعات العمومية والشبه عمومية والخاصة

لق بمكافحة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تعاني منها من األجندة والمتع 8السياحة على مستوى الشق 
  .المتعلق بمحاربة الفقر والهشاشة 22النساء والفتيات، وذلك على مستوى الهدف 
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  الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.6
وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.6  
  للقطاعهات االستراتيجية التوج

يشكل قطاع السياحة أولوية وطنية بالنظر لمساهمته في التنمية وخلق فرص الشغل وآذا في توازن 
إلى الرفع من الطاقة اإليوائية وتنويع المنتوج، وآذا مالءمة  الوزارةوتهدف استراتيجية . ميزان األداءات

ديثة واستهدافية، وتحسين جودة الخدمات، وهيكلة التكوين مع متطلبات القطاع، وتبني سياسة تسويق ح
  .مؤسسات الدولة

، 2020، يطمح المغرب في أن يصبح بحلول عام 2020وفي إطار التوجيهات االستراتيجية لرؤية 
من بين الوجهات السياحية العالمية العشرين األولى، وأن يفرض نفسه آمرجع على مستوى حوض البحر 

وهكذا، تهدف هذه الرؤية إلى جعل بالدنا وجهة متوسطية . لتنمية المستدامةاألبيض المتوسط في مجال ا
آما تسعى هذه الرؤية إلى تثمين مقاربة ديمومة ترتكز على جيل جديد من المنتجات، وتدبير مستدام . بامتياز

ة من الطراز للنظم اإليكولوجية، وإشراك الساآنة في تنمية وعوائد السياحة، وآذا توفير بنيات تحتية للسياح
  .العالمي من حيث الجودة والرفاهية والولوج

مضاعفة عائدات  ،2020أفق  إطار الرؤية االستراتيجية الجديدة في األهداف المسطرة فيومن بين 
، وآذا تنويع المنتوج السياحي عن طريق إنجاز برامج إقليمية ابتداءا من سنة 2020القطاع بحلول سنة 

آما سيتم تشجيع السياحة . 2016سرير على مدى  250 000غرب من بلوغ من شأنها تمكين الم 2012
  .الداخلية عن طريق تسريع وتيرة إنجاز مخطط بالدي

وآذا إنجاز أربع منتجعات  2020مليون سائح في أفق  18وفي إطار هذه الرؤية، سيتم أيضا جذب 
سهر الحكومة أيضا على تحديث آما ست. 2016سياحية جديدة في إطار مخطط أزور، وذلك قبل حلول عام 

حكامة القطاع عن طريق إنشاء الهيئة العليا للسياحة ووآاالت التنمية السياحية التي ستتكلف بتنفيذ البرامج 
  . 2020اإلقليمية على مستوى ثمان مناطق سياحية مبرمجة في إطار رؤية 

ني قطاع اقتصادي بالبالد، وسيمكن تحقيق هذه األهداف، قطاع السياحة من الحفاظ على مكانته آثا
منصب شغل مباشر جديد على مجموع التراب  470.000حيث سيكون القطاع قادرا من جهة، على خلق 

ومن جهة أخرى،على الرفع من الناتج . 2020الوطني ليتم بذلك تشغيل ما يقارب مليون مغربي عند متم 
  .مليار حاليا 60يار درهم مقابل مل 150الداخلي الخام للسياحة بنقطتين للوصول إلى ما يقارب 

ولتحقيق هذا الطموح الكبير، سيسعى المغرب تدريجيا على طول العشرية، إلى إخراج ست وجهات 
وستشكل . أآادير القطبين الدوليين المنشأين بكل من مراآش و سياحية جديدة للوجود وذلك بهدف اللحاق بنمو

ز حول خمس محاور رئيسية تتعلق بإثراء العرض الثقافي، هذه الوجهات مراسي لسياسة تنمية ترابية تتمرآ
ومواصلة التموقع الفعال على مستوى القرى السياحية البحرية، وخلق عرض ذي صلة وثيقة بالطبيعة، وآذا 

  .هيكلة عرض تنشيطي فعال
ويرتكز إضفاء الطابع الجهوي على قطاع السياحة على مقاربة مندمجة وإرادية لتهيئة المجال 

ني، والتي تعتبر التنمية المستدامة مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل جهة آمحور أساسي لتنمية الوط
  .القطاع

ولضمان التوجيه على المستوى الوطني وتدعيم الشرعية المؤسسية لقطاع متشعب آالسياحة، تعتزم 
ولة والجهات والقطاع إنشاء هيأة وطنية للتوجيه، تجمع في إطار شراآة متجددة، ما بين الد 2020رؤية 

 .الخاص، آما سيتم خلق وآاالت جهوية تابعة لهذه الهيأة
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وفي هذا السياق، تم خلق ثماني مناطق تتوفر على التناسق السياحي والجاذبية بما يؤهلها للتموقع 
وهكذا تتواجد منطقتان تثمن عرض المغرب من المحطات البحرية على الساحلين األطلسي . العالمي
والتي تضم مواقع أآادير والمناطق المجاورة لها " الصحراء األطلسية- سوس"وسطي وهما منطقة والمت

حول مواقع السعيدية " المغرب المتوسط"والعيون وآلميم، ومنطقة ...) تافراوت، إيموزار إيدا أوتانان(
  .ومارشيكا وآاال إيريس

مراآش "ر المادية للمغرب وهي منطقة آما تتواجد أربع مناطق تثمن الموارد الثقافية والمادية وغي
والتي تثمن التكامل القوي " مغرب المرآز"المتصلة بمواقع مراآش وتوبقال والصويرة، ومنطقة " األطلسي

المتصلة بمواقع طنجة وتطوان وشفشاون وأصيال " رأس الشمال"بين مواقع فاس ومكناس وإفران، ومنطقة 
والتي تضم الدار البيضاء والرباط والجديدة لتشكل ساحل " يالمرآز األطلس"والعرائش، وأخيرا منطقة 

  .األعمال والترفيه
" الجنوب األطلسي الكبير"وأخيرا، تتواجد منطقتان على مستوى التنمية المستدامة وهما منطقة 
 "األطلس واألودية"ومنطقة  المتمرآزة حول موقع الداخلة والتي تجمع ما بين الطبيعة ومجاالت رياضية،

وتتوفر آل واحدة من هذه المناطق السياحية على . تصلة بورزازات وباألودية وبالواحات وباألطلس الكبيرالم
  .تموقع وطموح خاص مصاحب بأهداف واضحة ستشكل دعامة توجيهية لتنميتها وتنافسيتها

ة ولقد تطلب وضع هذه اإلستراتيجية ألجل التنفيذ إنجاز ست برامج تتمحور حول الثقافة والطبيع
باإلضافة إلى برامج مكملة تتمحور حول مجاالت ذات . والبحر مع اعتبار التنمية المستدامة آخلفية أساسية

وتهم مختلف هذه البرامج ما يلي . قيمة مضافة عالية وحول فروع معينة تهدف إلى الرفع من جاذبية الوجهات
للمغرب على مستوى القرى الذي يهدف إلى بناء عرض متماسك " 2020المخطط األزرق "برنامج : 

الذي يهدف " التنمية اإليكولوجية المستدامة"السياحية البحرية يمكنه التنافس على المستوى العالمي، وبرنامج 
إلى تثمين والحفاظ على الموارد الطبيعية والقروية، والسهر على احترام األصالة السوسيوثقافية للساآنة 

الذي يسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب عبر هيكلة وتثمين " ثتراث ومورو"المستقبلة، وآذا برنامج 
التراث المادي وغير المادي للمملكة، والبرنامج المتعلق بالتنشيط والرياضة والترفيه والذي يسعى إلى خلق 

وبرنامج يتعلق بالمجاالت . عرض تنشيطي غني ومتنوع ومتكامل مع البنيات التحتية السياحية األساسية
دف إلى جعل المغرب وجهة عالمية جديدة على مستوى سياحة األعمال والرفاهية والصحة، وأخيرا يه

برنامج السياحة الداخلية الذي يهدف إلىتلبية انتظارات المغاربة من خالل تقديم عرض مالئم يراعي عاداتهم 
  .وطرق سفرهم

الطابع اإليكولوجي، حيث أن هذه ، تم التأآيد على 2020إضافة إلى األهداف المرقمة في إطار رؤية 
اإلستراتيجية الجديدة ستأخذ بعين االعتبار اإلآراهات المتعلقة بالماء والطاقة التي يعرفها المغرب عبر اتخاذ 

  .جميع اإلجراءات والمبادرات الالزمة للحفاظ على الموارد والمؤهالت الطبيعية
استقاللية النساءاألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و. 2.2.6  

أخذت االستراتيجية القطاعية للسياحة بعين االعتبار مسألة المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء، 
وذلك من خالل إنجاز برامج واتفاقيات عديدة تهدف إلى تطوير السياحة القروية، مما يسمح بتحسين ظروف 

آما أن السياحة الجبلية . لق أنشطة مدرة للدخلعيش الساآنة المحلية، وباألخص ظروف المرأة عن طريق خ
  .والصحراوية تمكن من خلق مناصب شغل جديدة وبالتالي تحد من الهجرة التي تمس على الخصوص الشباب

آما تم إنجاز برامج سياحية أخرى تأخذ بعين االعتبار مسألة البيئة، وذلك بهدف تثمين والحفاض 
آما تم . ا السهر على احترام األصالة السوسيوثقافية للساآنة المستقبلةعلى الموارد الطبيعية والقروية، وآذ

تطوير  سياحة المجاالت ألجل جعل المغرب وجهة عالمية جديدة على مستوى سياحة األعمال والرفاهية 
  .والصحة

ة وفيما يتعلق بالمقاربة البينقطاعية للنشاط السياحي، يعتبر قطاع السياحة مجموعة معقدة من األنشط
وهكذا، فإن الطلب السياحي . والخدمات والتي تتعدد تفاعالتها مع قطاعات اقتصادية وبيئية واجتماعية أخرى

وتبقى مسألة تأثير النشاط السياحي على البيئة وآذا على الموارد المائية . يتأثر بثورة تكنولوجيات المعلومات
  .من بين أبرز االنشغاالت على مستوى تطورالسياحة بالمغرب
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  تحليل الميزانية وجرد مؤشرات النجاعة 3.2.6
  السياحة  وزارةتحليل ميزانية 
قوم سنويا بتحيين ت، آما 2007السياحة في نظام شمولية االعتمادات منذ يوليوز  وزارة تانخرط

ص ، أن الغالف المالي اإلجمالي المخصالوزارةويبين تحليل بنية ميزانية . إطار للنفقات على المدى المتوسط
%) 65,6(مليون درهم  396,340مليون درهم منها  604,202بلغ حوالي  2011برسم سنة  ةاألخير هلهذ

  .لميزانية التسيير%) 34,4(مليون درهم  207,862مخصصة لميزانية االستثمار و
من الميزانية العامة المخصصة لوزارة % 58ما يقارب  67السياحة لقطاعوتمثل الميزانية العامة 

% 56,9وتمثل ميزانيات االستثمار والتسيير لقطاع السياحة على التوالي . الصناعة التقليديةالسياحة و
ويبين . من الميزانية اإلجمالية لالستثمار والتسيير المخصصة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية% 60,3و

ي للسياحة  يستحوذ على تحليل توزيع ميزانية االستثمار حسب البنية اإلدارية أن المكتب الوطني المغرب
  %.75,7الحصة األهم من هذه الميزانية وذلك بنسبة 

آما يبين تحليل توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج أن الحصة األهم من هذه الميزانية مخصصة 
. من مجموع ميزانية االستثمار لقطاع السياحة% 75,7لتعزيز الترويج للمنتوج السياحي وذلك بنسبة 

من هذه الميزانية للتكوين المهني ويخصص ما تبقى من الميزانية ألنشطة أخرى % 9,7بة وتخصص نس
  ).التوجيه االستراتيجي واإلدارة العامة والهيكلة ودعم وتأطير المهنة وتطوير المنتوج السياحي(

  تحليل مؤشرات النجاعة لقطاع السياحة 
  السياحة لوزارةتصنيف مؤشرات النجاعة  •

حوالي ثالثين (احة مجموعة من مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية االستثمار السي وزارة تصمم
اإلدارة العامة، المديرية، (وتم تصنيف هذه المؤشرات حسب آل بنية إدارية ). 2011مؤشرا بالنسبة لسنة 

  .وحسب المهام) مؤسسة التكوين، المكتب والمصالح الخارجية
ؤشرات وسيلة، مما ال يمكن من تتبع أثر مختلف البرامج إال أن معظم هذه المؤشرات المصممة هي م

عدد المرشدين السياحيين المكونين في إطار : ويمكن أن نذآر على سبيل المثال المؤشرات التالية . واألنشطة
تأطير المهن واألنشطة السياحية، وعدد البحوث المنجزة لتتبع الطلب  التكوين المستمر وذلك لدعم و

لندوات والمؤتمرات المنظمة لدعم مرصد السياحة، وعدد الدراسات المتعلقة بإنجاز آليات السياحي، وعدد ا
مصاحبة إلعادة تأهيل المقاوالت السياحية، وعدد الندوات التحسيسية الموجهة لمهنيي قطاع السياحة حول 

  .التنمية المستدامة وعدد حمالت الترويج المنجزة على الصعيد العالمي، إلخ

  السياحة لوزارةج مقاربة النوع االجتماعي في مؤشرات أهداف النجاعة أنماط إدما •
السياحة ال تأخذ بعين االعتبار  وزارةتجدر اإلشارة إلى أن معظم المؤشرات المصممة من طرف 

مقاربة النوع االجتماعي والتي من شأنها أن تمكن من جهة، من تقدير الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة 
هام في تثمين المنتجات المحلية ألجل التنمية المحلية، وتحديد مقدار المصادر الجديدة لألنشطة القروية ال

  .المدرة للدخل الناجمة عن تطوير السياحة القروية من جهة أخرى
السياحة حتى تمكن من تتبع  وزارةوعموما، يجب تعميق مؤشرات األهداف المقترحة من طرف 

إضافة إلى ذلك، يجب تصنيف بعض المؤشرات  حسب . وى سياسة القطاعبلوغ األهداف المحددة على مست
تكوين المرشدين السياحيين، وعدد األنظمة المعلوماتية المنجزة ألجل السياحة : على سبيل المثال (الجهات 

حسب الجهة، وعدد البحوث المنجزة لتتبع الطلب السياحي، وعدد الفنادق ) اإلحصائيات والبحوث والتقارير(
تي تمت مواآبتها إلنجاز دليل يتعلق بحسن التدبير البيئي بالمجال الفندقي، وعدد الحمالت الترويجية ال

  ).المنجزة على الصعيد العالمي والتي يجب تصنيفها حسب األسواق المحتملة وحسب نوعية المنتوج
يل على سب(وهناك مؤشرات أخرى يجب تصنيفها حسب الجنس والفئة العمرية ومجال التخصص 

  ).عدد خريجي مؤسسات التكوين للسياحة والفندقة وعدد الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر: المثال
                                                 
على التنظيم القديم لوزارة السياحة التي آانت تضم قطاع الصناعة التقليدية   2011يرتكز تحليل المعطيات الخاصة بميزانية سنة  67  
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السياحة  لوزارةإضافة إلى ذلك، يجب االحتفاض على مستوى الالئحة الحالية لمؤشرات األهداف 
ات السابقة، ونخص خالل السنو للوزارةبمؤشرات أخرى آانت مدرجة على صعيد قائمة مؤشرات األهداف 

الذي يجب أن يضم إليه مؤشر آخر يسمح بتحديد " دراسة حول جودة الخدمات بمؤسسات اإليواء: "بالذآر 
وحسب نوع الخدمات .....) فندق، رياض، دار الضيافة،(معدل رضا الزبائن حسب نوع مؤسسات اإليواء 

ذلك تطوير مؤشرات أخرى تمكن من تتبع تطور آما ينبغي آ....). المطعم، االستقبال، جودة اإليواء(المقدمة 
  .المنتجات المحلية وسياحة المجاالت والسياحة القروية التي الزالت تعرف تأخرا

  )ميزانية االستثمار(السياحة  وزارةتصنيف بعض مؤشرات األهداف المتعلقة ببرامج 
  رإمكانية جندرة المؤش  نوع المؤشرات  األهداف المرتبطة أوالمهام  المؤشرات

دراسات تتعلق باآلثار االقتصادية   عدد البحوث المنجزة لتتبع الطلب السياحي
  إضافة إلى اإلحصائيات

  تصنيف المِؤشر حسب الجهات  مِؤشر وسيلة

عدد الفنادق التي تمت مواآبتها إلنجاز دليل 
  يتعلق بحسن التدبير البيئي بالمجال الفندقي

  يف المؤشر حسب الجهات تصن  مِؤشر وسيلة  تنمية السياحة المستدامة

تصنيف المؤشر حسب الجهات   ِمؤشر وسيلة  دعم وتأطير المهن واألنشطة السياحية  عدد المرشدين السياحيين المكونين
وحسب برنامج التكوين وحسب 

  الجنس
عدد الحمالت الترويجية المنجزة على 

  المستوى العالمي
مساهمة الدولة في نفقات المكتب 

  ياحةالوطني المغربي للس
تصنيف المؤشر حسب السوق   ِمؤشر وسيلة

  المحتملة وحسب نوع المنتوج 
  
  

 السياحة وزارةاقتراح مؤشرات تتعلق باألجندة الحكومية للمساواة على مستوى  •
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تتواجد هناك مؤشرات جلية على مستوى األجندة الحكومية للمساواة خاصة 

وفيما يلي، يتم اقتراح مجموعة من . السياحة وزارةالجتماعي على مستوى بتتبع تطور مقاربة النوع ا
عدد األنشطة : ونذآر على سبيل المثال . المؤشرات المتعلقة باستقاللية النساء بفضل تطوير السياحة القروية

ضافة إلى المدرة للدخل التي تم خلقها على مستوى آل جهة لفائدة النساء عن طريق تطوير السياحة القروية، إ
مؤشرات أخرى تتعلق بعدد النساء المستفيدات من األنشطة المدرة للدخل على مستوى آل جهة، وطبيعة 
األنشطة المدرة للدخل التي تم خلقها على مستوى آل جهة، وآذلك عدد المشاريع السياحية التي تحرص على 

  .هذه المشاريعالحفاظ على البيئة والتي يجب تصنيفها حسب الجهات وحسب جنس أصحاب 

  تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.6
من بين أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بقطاع السياحة، المؤشر الذي يهم عدد خريجي مؤسسات 

ويجب (التكوين للسياحة والفندقة، وآذا المؤشر الذي يهم تطور مناصب الشغل التي تم خلقها بقطاع السياحة 
، والمؤشرات المتعلقة بعدد السياح )شر حسب الجنس وحسب طبيعة المنتوج السياحيتصنيف هذا المؤ

  .الوافدين وعدد ليالي المبيت والعائدات السياحية
مليون سائح  9,3إلى  2009مليون سائح سنة  8,3فيما يخص عدد السياح الوافدين، انتقل عددهم من 

ثار األزمة االقتصادية التي تسببت في تباطؤ وذلك بالرغم من آ% 11,3، أي بزيادة قدرها 2010سنة 
 % 1.6مليون أي بزيادة قدرها  8، بلغ عدد السياح 2011وفي متم أآتوبر  .اقتصاديات الدول الباعثة للسياح

  .2010مقارنة بمتم أآتوبر لسنة 
   2010 -2001تطور عدد السياح الوافدين خالل الفترة 

  
 وزارة السياحة: المصدر 
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علق بعدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اإليواء السياحية المصنفة، فلقد عرف ارتفاعا أما فيما يت
غير أن العشر شهور  .2010مليون سنة  18إلى  2009مليون سنة  16,2، حيث انتقل من %11مهما بنسبة 

  .% 5.8تميزت بتراجع عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اإليواء بنسبة  2011األولى من سنة 
ومن جانبها، تأثرت العائدات السياحية باألزمة االقتصادية والمالية التي اندلعت ابتداءا من سنة 

، 2010غير أنه خالل سنة . 2009و 2008، حيث شهدت هذه العائدات انخفاضا ملحوظا خالل سنتي 2008
ولقد  .2009م سنة مليار دره 52,8مليار درهم مقابل  56,6عرفت العائدات السياحية ارتفاعا لتصل إلى 

  .مليار درهم 58,8ليصل إلى  2011استمر ارتفاع هذه العائدات خالل سنة 
ويحتل قطاع السياحة مكانة هامة على مستوى االقتصاد الوطني، حيث أنه يحتل المرتبة الثانية فيما 

 في% 9منصب شغل مباشر ويساهم بنسبة  420.000يخص جلب العملة الصعبة ويمكن من خلق حوالي 
 وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، شغل قطاع الفنادق والمطاعم. تكوين الناتج الداخلي الخام للبالد

وحسب الوسط، يشغل هذا القطاع . منهم نساء% 22,1، 2010شخصا خالل سنة  248.170ما يقارب 
 31.758سوى منهم نساء، بينما ال يشغل بالوسط القروي % 23,8شخصا بالوسط الحضري،  210.198

  .منهم نساء% 12,5شخصا، 
وبلغ عدد خريجي مؤسسات التكوين للسياحة والفندقة الذين تابعوا تكوينا دائما وتداوليا خالل سنة 

وفيما يخص التكوين عن طريق التدرج المهني، . منهم فتيات% 41خريجا،  7.829، حوالي 2008/2009
خريجا، آما بلغ عدد  7.762طالق دورات التكوين إلى فقد وصل عدد الخريجين الذين تم تكوينهم منذ ان

وفي هذا . فتاة 1.067، منهم 2007/2008متعلما خالل سنة  3562المتعلمين الذين هم في طور التكوين إلى 
السياق، تم إعطاء االنطالقة لبرنامج إنشاء مراآز للتكوين داخل المقاوالت من خالل إنشاء أربع مراآز 

  .2012إلى  2008آزا آخرا خالل الفترة الممتدة من مر 18ويرتقب إنشاء 
إضافة إلى ذلك، ومن أجل تحديد اآلثار المترتبة عن التدابير المتخذة من طرف قطاع السياحة في 
خضم الحاجيات المتباينة لمختلف مكونات الساآنة المستهدفة، فلقد بات من المناسب إنجاز مؤشرات قياسية 

ه اآلثار، ومنها على الخصوص، نسبة النساء اللواتي يسيرن مشاريعا سياحية دقيقة تمكن من اإلحاطة بهذ
آما يجب تصنيف هذا المؤشر حسب الجهة وحسب طبيعة النشاط ). إلخ مالكة فنادق، مسيرة، مستخدمة،(

، مما سيمكن من تقدير مساهمة المرأة  المغربية في تنمية القطاع )إلخ منتجع، سياحة قروية،(السياحي 
  .وضع تدابير داعمة لتعزيز مكانة المرأة بالقطاع احي، وآذا تحديد المجاالت التي تتطلب دعما أوالسي

  الصناعة التقليديةوزارة . 7
يساهم قطاع الصناعة التقليدية بزخمه الثقافي وخصوصياته الجهوية في مبادرات التنمية والحفاظ 

من هذا و. ات العولمة والتبادل الحر والتنافسيةعلى الهوية المغربية وفي أهداف التنمية ويستجيب لتحدي
المنطلق، تزايد االهتمام بهذا القطاع خاصة خالل السنوات األخيرة على جميع مستويات القرار، مشكال بذلك 

  .  منعطفا واعدا للصناع التقليديين وبالتالي لالقتصاد الوطني
البرامج واألوراش والمبادرات  مجموعة من لتنمية قطاع الصناعة التقليدية 2015وتضم رؤية 

هذه اإلستراتيجية إلى خلق فرص الشغل بقيمة مضافة عالية  حيث ترمي. تهدف إلى تحقيق األهداف المسطرة
وتثمين الموارد ورفع رقم المعامالت وإنعاش الصادرات وتطوير التكوين وحماية المهنة مع مراعاة الجودة 

  .والبيئة والبعد المؤسساتي والتنظيمي

 لحقوق اإلنسان المرجعيلقطاع واإلطارجذاذة  تقديمية ل. 1.7
   جذاذة تقديمية للقطاع. 1.1.7

حول تفعيل استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والتنشيط  وزارة الصناعة التقليدية تتمحور مهام
لوطني والجهوي ووضع االقتصادي لمقاوالت القطاع والقيام بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع على المستوى ا

  .وإنجاز برامج للتعاون تهدف إلى تطوير القطاع وتتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها
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ومع الدينامية الجديدة للجهوية، تم إعطاء مهام واسعة وجديدة للمديريات الجهوية واإلقليمية سواء  
  .  ريعلى مستوى التسيير اإلداوعلى مستوى تفعيل اإلستراتيجية أ

امرأة، أي بحصة  475موظف، منهم  1.189إلى وزارة الصناعة التقليديةويصل عدد الموظفين لدى 
ومن حيث مناصب ). منهن يشتغلن في المصالح الخارجية %75وأ 358(من العدد اإلجمالي  40%

 .التقليدية مديرات إقليميات للصناعة 3نساء رئيسات أقسام و 3نساء رئيسات مصالح و 10المسؤولية، هناك 
   لحقوق اإلنسان المرجعياإلطار. 2.1.7

في إطار تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية وخاصة األهداف  وزارة الصناعة التقليديةيندرج عمل   
والتي تتجلى على التوالي في تقليص الفقر المدقع والمجاعة وتشجيع المساواة بين الجنسين  8و 7، 3، 1

  .ن بيئة مستدامة وبناء شراآة من أجل التنميةواستقاللية النساء وضما
مكسبا مهما للمغرب من وزارة الصناعة التقليديةوتمثل التوجهات واألولويات المسطرة من طرف 

والبند ) 1(، الفقرة 11خالل احترامها لمعايير اتفاقية القضاء على آافة أشكال العنف ضد النساء خاصة البند 
  ).ح.2(و) ج.2(، الفقرتان 14د والبن) ب(و) أ(، الفقرتان 13

بعين االعتبار اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة والتي  وزارة الصناعة التقليديةيأخذ تدخل و    
تشكل مرجعا لتشجيع إدراج مقاربة النوع االجتماعي في القطاع من خالل عدة مجاالت خاصة في إعداد 

ة القروية وتشجيع القطاع الخاص لضمان تأطير أفضل للنساء السياسات والبرامج في مجال التشغيل والتنمي
وتعزيز التمثيلية النسوية، واإللغاء التدريجي للتباينات في توزيع الموارد بين الرجال والنساء وآذا مضاعفة 
أشكال الدعم للمبادرات النسائية لخلق المقاوالت وإعادة هيكلة األنشطة غير المنظمة وإعداد مؤشرات تسمح 

 .تبع األهداف االقتصادية واالجتماعية لمختلف المشاريع وانعكاساتهابت
. عضوا في لجان العمل المكلفة بتفعيل األجندة الحكومية للمساواة وزارة الصناعة التقليديةوتعتبر 

سية وتنشط في المجال الرابع المتعلق بالولوج المنصف للفتيات والنساء والفتيان والرجال للبنيات التحتية األسا
وفي المجال السابع الخاص بمحاربة الفوارق القائمة على النوع االجتماعي في سوق الشغل وآذا في المجال 

في اللجان وهي عضوآذلك . الثامن الذي يهدف محاربة الفقر بجميع أشكاله والهشاشة لدى النساء والفتيات
  .   المكلفة ببرنامج حماية الطفولة

 لسياسات العمومية المراعية للنوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع ا. 2.7
  وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.7

وترمي . 2015بتفعيل إستراتيجية تنمية القطاع في أفق  2007منذ  وزارة الصناعة التقليديةالتزمت     
راتيجية مضاعفة رقم وتروم هذه اإلست. في القطاع الفاعلينهذه اإلستراتيجية إلى وضع سياسة مالئمة لكل 

مليار درهم ومضاعفة الصادرات  24المعامالت في الصناعة التقليدية ذات المخزون الثقافي ليصل إلى 
مليارات درهم إضافية وخلق  4مليار درهم وزيادة الناتج الداخلي الخام ب 7التقليدية بعشر مرات لتبلغ 

منصب من  13.750المنتجين الكبار ومنصب جديد يتم خلقه من طرف  37.200(منصب شغل  117.500
من الصناع التقليديين األفراد الجدد والمشتغلين لدى  66.500طرف المقاوالت الصغرى والمتوسطة و

خريج للتكوين المهني  60.000مقاولة للصناعة التقليدية وآذا بلوغ  300وإنشاء ) المقاوالت جد الصغيرة
 . للقطاع

جية حول خلق نسيج ديناميكي للمقاوالت من خالل إبراز مقاوالت وتتمحور أهم محاور هذه اإلستراتي
آبرى من جهة وتطوير مقاوالت صغرى ومتوسطة مهيكلة من جهة أخرى وتحسين دخل الصناع التقليديين 
األفراد وتحسين جودة المنتوج ومالءمته لحاجيات السوق ووضع نظام جيد للتكوين ونظام التغطية الصحية 

  .نعاش أدوات وآليات جديدة لتمويل أنشطة الصناعة التقليديةاإلجبارية وآذا إ
آذلك على سياسة آبرى لإلنعاش تهدف بناء صورة مشرفة للصناعة التقليدية  2015وترتكز رؤية   

 .المغربية لدى األسواق المستهدفة وإدخال منتجات الصناعة التقليدية في قنوات التوزيع العصرية
إعداده، هذه السياسة اإلرادية التي تم تحضيرها وتفعيلها بشكل  ويترجم مخطط العمل الذي تم 

ومن شأن تقاسم . مشترك بين القطاع العمومي والخاص مع تحديد دقيق ألدوار آل متدخل في القطاع
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من طرف آل الفاعلين ويضمن بذلك استمراريتها ونجاحها  2015األهداف والمناهج أن يسمح بتبني رؤية 
  .على المدى الطويل

  المنجزة  أهم البرامج والمشاريع. 2.2.7
عدة مجاالت تستجيب لتطلعات الصناع التقليديين  2015تهم األوراش المفتوحة في إطار استراتيجية   

وتبين حصيلة هذه اإلستراتيجية اإلنجازات والنتائج المسجلة مقارنة مع األهداف . ومتطلبات تنمية القطاع
    . خلالمرتقبة على مستوى آل مجال للتد
    البنيات األساسية لإلنتاج والتسويق

 160مستفيد مباشر منهم  6.000تهم مشاريع إعادة هيكلة البنيات األساسية للصناعة التقليدية حوالي   
مقعد سواء  3.000آما تؤمن هذه البنيات التحتية على مستوى التكوين المهني حوالي . تعاونية وجمعية مهنية

   .التكوين الدائمولمهني أالتكوين عن طريق التدرج ا

آما تم بذل جهد آبير من أجل إدماج الفضاءات الخاصة بالصناعة التقليدية في محطات المخطط   
قد تم إنجاز عمل رائد بإرساء مدينة للصناعة التقليدية في القرية و. األزرق وفي المناطق السياحية الجديدة

مدينة "ى آل المناطق السياحية الجديدة بإدماج فضاء متميز وسيتم تعميم هذه التجربة عل. السياحية بالسعيدية
 ".الصناعة التقليدية
  التكوين المهني

يوم تكويني لكل شخص في  10.000خريج وبلوغ  60.000إلى تكوين  2015تطمح استراتيجية   
  .2015السنة بالتكوين المستمر للصناع التقليديين في أفق 

ر أنشطة الصناعة التقليدية وتكييف الطاقات اإلنتاجية لحاجيات وترمي برمجة هذه األهداف إلى تطوي  
السوق من خالل تكوين جيل مبدع من الصناع التقليديين مؤهلين مهنيا وفنيا ومنفتحين على التقنيات الحديثة 
وعلى الطرق الجديدة في التسيير واإلنتاج وقادرين على إدارة المقاوالت جد الصغيرة والصغرى 

  .والمتوسطة
  :وفي هذا الصدد، تم الشروع في عدة أوراش تكوينية خاصة  

 ).2015خريج في أفق  51.000تكوين (المخطط االستعجالي للتكوين عبر التدرج المهني  •
ة في أفق يتصاميم مدير 5(ة للتكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية يبرنامج التصاميم المدير •

 . تصاميم منها 4، تم تحضير)2015
 . التكوين المتجول باقتناء وحدات متحرآة لتكوين الشباب في المناطق البعيدةتطوير  •
تأهيل نظام التكوين المهني عبر تحسين جودة التكوين األولي للشباب والتكوين المستمر للصناع التقليديين  •

 6.100شاب في التكوين الدائم و 2.600(مستفيد  23.700فقد تم استهداف . في المهن الخمسة األساسية
-2010خالل الفترة ) صانع تقليدي في التكوين المستمر 15.000شاب في التكوين بالتدرج المهني و

2013. 
 .صانع تقليدي 30.000األمية الوظيفية يستهدف وإنجاز برنامج مح •
من أجل دعم ومصاحبة خريجي التكوين المهني " توسيع الولوج إلى المؤهالت والكفاءات"إنجاز برنامج  •

 . التقليدية في مجال خلق المقاوالتللصناعة 
  اإلنعاش والتسويق

لت السياسة الوطنية لإلنعاش االزمن أجل إنعاش منتوج الصناعة التقليدية لمواآبة تطورات السوق   
ترتكز خطة اإلنعاش، على مستوى األسواق الخارجية، على تعزيز األسواق التقليدية و .والتسويق قيد اإلنجاز
الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا و الدول العربيةو دة في أووربا الشرقية، آسياواختراق أسواق جدي

وبخصوص السوق الداخلية، تم إطالق عمليات . إضافة إلى اختراق الوحدات الدولية الكبيرة للتوزيع، الالتينية
التواصل اإلنعاش عبر تنظيم معارض جهوية بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية والقيام بعمليات 

  .  المؤسساتي
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  النظافة والصحة وسالمة الصناع التقليديين
وعيا بأهمية الرأسمال البشري في القطاع ونظرا للتطور التقني الذي عرفته مختلف مهن الصناعة   

. التقليدية، تم الشروع في تنفيذ برنامج لتحسين شروط النظافة والصحة والسالمة للصناع التقليديين في العمل
ويتمحور هذا  .ور هذا البرنامج حول تأهيل محطات اإلنتاج والتحسيس والتكوين والبحث والتطويرويتمح

  . البرنامج حول تأهيل محطات اإلنتاج والتحسيس والتكوين والبحث والتطوير وآذا إعداد معايير اإلنتاج
  الحفاظ على المهن ذات المخزون الثقافي الكبير   

فقد تم وضع . يدي وتثمين حرف الصناعة التقليدية أهم انشغاالت القطاعتشكل حماية التراث التقل     
الحفاظ على التقنيات التقليدية القديمة عبر تدوينها بشكل دقيق باستخدام التقنيات : برنامج بهدف مزدوج

ت الحديثة لإلعالم وضمان استمرارية المهارات المرتبطة بها بانتقالها عبر األجيال من خالل شبكة مؤسسا
  .     التكوين المهني

  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء . 3.2.7
تتواجد النساء في مجمل األوراش المفتوحة آباقي الصناع التقليديين األفراد الذين يشكلون نسبة آبيرة   

في مجال التكوين والمصاحبة وتستفيد النساء من اهتمام متميز . من الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية
وتؤآد بعض . خارجهوآما تستفيد من عمليات اإلنعاش والتسويق للمنتوج في داخل البلد أ. والدعم التقني

 : األرقام والمؤشرات هذه الدينامية
  تعاونيات الصناعة التقليدية

يكن يتجاوز هذا  لم إذ. امرأة 7.660تعاونية نسوية تضم  353منها  968يبلغ عدد تعاونيات القطاع   
وتحتل التعاونيات النسوية للصناعة التقليدية . %225، أي بتزايد بنسبة 2006تعاونية سنة  170العدد 

   ...).النسيج، الزرابي، الخياطة، الطرز، الفخار،(المرتبة الثانية بعد الفالحة وتنشط في عدة مهن 
  النساء فائدةالتكوين ل
فقد بلغ عدد المسجالت في . التكوين المهني للصناعة التقليديةتتواجد النساء بشكل مهم في نظام   

وبلغ . من المجموع %37فتاة، أي  579متدربة، منهن  1.560، حوالي 2011-2010التكوين الدائم خالل 
فتاة  2.468متعلمة، منهن  6.152ما يناهز  2011-2010هذا العدد في التكوين عبر التدرج المهني خالل 

)40%.(  
مكونة،  1.555ما يناهز  2010-2009عدد المستفيدين من التكوين المستمر خالل سنة  آما وصل  

 %76يعملن في الفخار و %12، منهن %30وتبلغ نسبة النساء . يوم تكويني للشخص 4.752أي ما يعادل 
  .في الحلي %15في الجلد و %30في النسيج و

 وزارة الصناعة التقليديةإلنجاز من طرف األمية الوظيفية، قيد اوومن جهة أجرى، يطمح برنامج مح  
في  %20منهم نساء و %40صانع تقليدي، على األقل  30.000أمية وفي إطار هيئة تحدي األلفية، إلى مح

العازمين خلق وأمية الصناع التقليديين العاملين أوويهدف المشروع تجميع الجهود لمح. الوسط القروي
  . ناعة التقليدية من أجل المساهمة في التنمية االقتصادية للقطاعوتطوير أنشطة مدرة للدخل في قطاع الص

من الفوجين ) مستفيد 15.825(من مجموع المستفيدين من التكوين حاليا  %70وتشكل النساء   
  . منها تترأسها نساء %32أمية آل المستفيدين، وجمعية على مح 63وتعمل . األولين

  "دار الصانعة"خلق 
حيث . تقليديين في فضاءات اإلنتاج والتسويق مكانة مهمة في مجهود التنميةيحتل دعم الصناع ال  

تشكل مجمعات الصناعة التقليدية للنساء فضاء تعمل فيه الصانعات التقليديات في أوراش توضع رهن 
 منها  10حيث تم إعداد قرى للصناع التقليديين، . إشارتهم من أجل تثمين الطاقات اإلبداعية للصانعات

  .آل من الصناع والصانعات منها عملية يستفيدت أصبح
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من أجل تثمين حضور المرأة في قطاع الصناعة التقليدية " دار الصانعة"في هذا اإلطار، تم خلق و  
وبالتالي منحها فضاء مالئما لإلنتاج والتسويق، مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات المحلية والثقافية 

تم  الدورمن هذه  8.  امرأة 840، تستهدف 2011،إلى حدود" دارا للصانعة" 20فقد تمت برمجة . للمنتوج
أخرى   دورآما تتم دراسة . منها في طور اإلنجاز 6منها أصبحت عملية ومازالت  6استكمالها سابقا و

  .واستكمال الشؤون المالية واللوجيستيكية المتعلقة بها
مع العلم أن بعد النوع  ،وال تمس آل األوراش وتجدر اإلشارة إلى أن األرقام أعاله غير مستوفاة  

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

  رات النجاعة إعداد الميزانية ومؤش. 4.2.7 
  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي

، أي بانخفاض 2011مليون درهم سنة  436,6وزارة الصناعة التقليديةبلغت الميزانية اإلجمالية ل    
مليون درهم، أي  136,6(، موزعة بين نفقات التسيير )مليون درهم 447,4( 2010طفيف مقارنة مع سنة 

مليون درهم وتمثل حوالي  300(نفقات االستثمارو) لكتابة الدولة ماليةاإلجمن الميزانية  %31,3بحصة 
من  %79,5مليون درهم، لتمثل  108,6وبلغت نفقات األجور . من الميزانية اإلجمالية لكتابة الدولة 68,7%

  .مليون درهم 28نفقات التسيير وارتفعت نفقات المعدات والنفقات األخرى المختلفة إلى 
تمام الخاص بإنعاش همة لنفقات االستثمار ضمن الميزانية اإلجمالية أساسا إلى االهوتعزى الحصة الم
  . منتوجات الصناعة التقليدية

310,6 300

136,8 136,6

447,4 436,6

نفقات االستثمار   نفقات التسيير  مجموع الميزانية

تطور توزيع ميزانية آتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية (بمليون درهم)

2010 2011
  

 تقوم بإعداد برامج سنوية، تتوزع عليهاوزارة الصناعة التقليدية المديرياتوتجدر اإلشارة إلى أن 
 :زيع الميزانية حسب المديرياتويبين الرسم البياني التالي تو. ميزانيات التسيير واالستثمار

ميزانية التسيير لسنة    2011

 المصالح 
الخارجية  ,%18

مديرية التكوين  
المهني والتمكوين 
المستمر للصناع   
التقليديين ; %4

اإلدارة العامة; %78

ميزانية االستثمار لسنة    2011

مديرية الموارد ونظم   
المعلومات; %1

مديرية االستراتيجية   
والبرمجة والتعاون ; 

18%

مديرية الحفاظ على   
التراث والتحديث   
واإلنعاش; %7

 مديرية االستراتيجية   
والبرمجة  

والتعاون,%18

مديرية التكوين  
المهني والتمكوين 
المستمر للصناع   
التقليديين ; %24

اإلدارة العامة; %46

  
 الصناعة التقليديةزارة و: المصدر   
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  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي
والهدف من ذلك هوعقلنة . في مسلسل شمولية االعتمادات 2005انخرط قطاع الصناعة التقليدية سنة 

مؤشرا تتعلق  29بإعداد وزارة الصناعة التقليديةار، قامت وفي هذا اإلط. عاليةالنفقات بتوخي النجاعة والف
وبتحليل جذاذة . بميزانية االستثمار، تمكنت من خاللهم من تقييم أدائها وقياس درجة بلوغ األهداف المنشودة

وتتمثل أساسا في التكوين . مؤشرات األهداف، يتبين أن جل المؤشرات تراعي بعد النوع االجتماعي
ولقد تم تجميع أهمها في الجدول . اث وتهيئة فضاءات أنشطة الصناعة التقليدية ودعم إنتاجهاوالدراسات وإحد

  : التالي
 تصنيف أهم مؤشرات الصناعة التقليدية المتعلقة بميزانية االستثمار

المهام/األهداف المرتبطة نوع المؤشرات إمكانية جندرة المؤشرات  المؤشرات 
تصنيف حسب الجنس والجهة 

 والوسط
 معدل األطر المجهزة تحديث اإلدارة مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 المستفيدين من التكوين المستمر التكوين المستمر مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

المشارآة في إحداث وتهيئة فضاء  مؤشر وسيلة
 الصناعة التقليدية

مناطق أنشطة (ية المبنوعدد القطع األرضية المهيأة أ
 ) الصناعة التقليدية

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

المشارآة في إحداث وتهيئة فضاء  مؤشر وسيلة
 الصناعة التقليدية

عدد ورشات مجمعات الصناعة التقليدية الموضوعة 
 إلعادة  التأهيل 

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 

ضاء المشارآة في إحداث وتهيئة ف مؤشر وسيلة
 الصناعة التقليدية

 الدآاآين والورشات المحدثة

تصنيف أرباب المقاوالت حسب 
 الجنس

 عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة المشخصة قبليا  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

تصنيف أرباب المقاوالت حسب 
 الجنس

رى والمتوسطة التي استفادت من عدد المقاوالت الصغ دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة
  الخبرات

 
تصنيف حسب الجنس والجهة 

 والوسط
التشكيالت الفنية التي تم إطالقها للصناع التقليديين  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

 األفراد
تصنيف حسب الجنس والجهة 

 والوسط
تي تم استكمالها للصناع التقليديين التشكيالت الفنية ال دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

 األفراد
تصنيف حسب الجنس والجهة 

 والوسط
 عدد عمليات اقتناء التجهيزات المنجزة دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 عدد الصناع التقليديين المجهزين دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

حسب الجنس والجهة تصنيف 
 والوسط

 

عدد الشعب المستفيدة من الدراسات التقنية المنجزة من  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة
 أجل تحسين تقنيات اإلنتاج

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 عدد المسجلين التكوين المهني مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 عدد الخريجين وين المهنيالتك مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 عدد المقاعد  التكوينية اإلضافية التكوين المهني مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة 
 والوسط

 عدد أيام التكوين المستمر لكل صانع تقليدي منفرد  التكوين المستمر للصناع التقليديين مؤشر وسيلة

لجهة تصنيف حسب الجنس وا
 والوسط

 عدد خريجي التكوين بالتدرج المهني الشراآة والدعم مؤشر وسيلة
 

جراءات حضور بعد النوع االجتماعي في مختلف اإل ، يتضحمن خالل تحليل عناصر الميزانيةو
دعم اإلنتاج والتكوين والبنيات التحتية وتحسين جودة المنتوج والبيئة وشروط عمل والعمليات التي تتعلق ب

  . اع التقليديين وإنعاش المنتوج وآذا جهود تحديث اإلدارةالصن

 تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع. 3.7
حيث تم تسجيل ارتفاع مهم لرقم المعامالت . للقطاع 2007تم تحقيق تقدم مهم منذ تفعيل استراتيجية   

إلى  2007مليار درهم سنة  10,3انتقل من  وهكذاللصناعة التقليدية باعتباره مؤشرا رئيسيا لدينامية القطاع، 
، مقتربا بذلك من الهدف المسطر في %11,6سنوي متوسط يناهز و، أي بمعدل نم2011مليار درهم سنة  16

   ).مضاعفة رقم المعامالت خالل عشر سنوات(اإلستراتيجية 
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فراد الحضريين وقد هم ارتفاع رقم المعامالت آل مكونات القطاع، خاصة الصناع التقليديين األ  
سجلت آل ووإجماال، ). %14,5(+وآذا المقاوالت الصغرى والمتوسطة ) %22(+والقرويين ) 13,5%(+

في رقم المعامالت  %50ثالثة منها تساهم في حدود . حرف الصناعة التقليدية تزايدا في رقم معامالتها
   ). %12(والحلي ) %18(واأللبسة ) %20(اإلجمالي للقطاع وهي الخشب 

وبخصوص عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تم خلقها، فتجدر اإلشارة إلى أنه تم خلق ما   
مقاولة  600ليصل العدد اإلجمالي  2007مقاولة صغرى ومتوسطة تعمل بالقطاع منذ سنة  345يقارب 

  ).مقاولة 300إلى  200من والهدف االستراتيجي ه(
 %4,6، أي يتزايد بنسبة 2010شخص سنة  371.000وفي مجال التشغيل، شغل القطاع أآثر من   

من مناصب الشغل في  %70وتتمرآز . 2009بالوسط القروي مقارنة مع سنة  %4بالوسط الحضري و
  .القطاع في الوسط الحضري

قرى للصناع  10بانطالق إنجاز  2011سنة  تميزت وبالنسبة للبنيات التحتية األساسية لإلنتاج،  
. مليون درهم 53,8قرى جديدة بمبلغ  5وتمت برمجة . مليون درهم 76 بـفتها وتقدر آل. التقليديين

 79,2التأهيل بكلفة تقدر بـ ومجمعا في طور اإلنجاز أ 19وبخصوص مجمعات الصناعة التقليدية، يوجد 
  .مليون درهم

  قطاع االقتصاد االجتماعي: الحكامةوزارة الشؤون االقتصادية و. 8
آما أنها . دورا أفقيا مهما في تنسيق السياسات الحكومية الحكامةتصادية وتلعب وزارة الشؤون االق  

مكلفة بوضع سياسة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني والذي يشكل مكونا أساسيا ضمن سياسات 
  .التنمية المستدامة للحكومة

جل خلق اقتصاد من أ 2012- 2008في هذا اإلطار، وضعت الوزارة إستراتيجية هيكلية وإصالحية و  
ر حول ووتروم هذه اإلستراتيجية خلق دينامية للتنمية المستدامة تتمح. ليبرالي ذي طابع إنساني واجتماعي

تعبئة الموارد والطاقات وتحسين الحكامة االقتصادية وحماية القدرة الشرائية وإنعاش االقتصاد االجتماعي 
 .   والتضامني ومواآبة اإلصالحات الهيكلية

  لحقوق اإلنسان المرجعيذاذة تقديمية للقطاع  واإلطارج. 1.8
جذاذة  تقديمية. 1.1.8  

تتجلى أهم  المهام المنوطة بهذه الوزارة أساسا في المساهمة في إعداد السياسة الحكومية واقتراح آل 
المقاصة التدابير التي من شأنها تحسين شروط التنمية االقتصادية وإعداد وتفعيل وتتبع سياسة التنافسية و

  .واألسعار وتأمين المخزون بتعاون مع الوزارات المعنية
التنسيق وتتبع السياسة الحكومية من حيث العالقات مع المؤسسات التابعة للبنك  آذلك من مهامهاو

ولذلك فهي وصية على . الدولي وآذا بلورة وتفعيل وتتبع السياسة الحكومية في مجال االقتصاد االجتماعي
 .لتعاونمكتب تنمية ا

شخصا، تمثل النساء  225وتعتمد الوزارة في تفعيل إستراتيجيتها على آفاءات بشرية يصل عددها 
من مناصب المسؤولية،  %48,8وتحتل النساء . المعدل األعلى بين جميع الوزاراتووه %43,6منها 

  .موزعة بين رؤساء األقطاب ورؤساء األقسام ورؤساء المصالح
ن من اللجنة الوزارية االستشارية آنقط اتصال خاصة بالنوع االجتماعي وقد عينت الوزارة عضوي

  . من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
لحقوق اإلنسان  المرجعياإلطار. 2.1.8  

 

خاصة في مجال االقتصاد االجتماعي، في تجسيد حقوق اإلنسان األساسية تساهم مهام الوزارة، 
ت صياغتها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق بالشكل الذي تم

  .  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة حق التشغيل
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االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية، (آما انخرطت الوزارة في عدة اتفاقيات للتبادل الحر 
آما ساهمت في إعالن مراآش حول الحكامة واالستثمار واإلعالن . ...)ترآيا، تونس، األردن، مصر،

منظمة  - للمبادرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2009المشترك للمقاوالت المتعلق بالمناظرة الوزارية لسنة 
ى التعاون والتنمية االقتصادية من أجل الحد من اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية وتحقيق األهداف على المد

  .البعيد آالتنوع االقتصادي وخلق مناصب الشغل والمشارآة المتزايدة للنساء في سوق الشغل
  

اإلنجازات التي تحققت في مجال االقتصاد االجتماعي في تأخذ استراتيجية القطاع بعين االعتبار و  
نساء للولوج لسوق إلغاء الفوارق بين الرجال وال: للهدف الثالث  11المغرب والتي ساهمت في بلوغ المرمى 

نساء (الشغل والذي يقاس بمؤشر نسبة النساء ضمن السكان النشيطين المشتغلين في القطاع التعاوني 
  ).شريكات أوعضوات في التعاونيات

  

واعتبارا للدور الهام الذي تلعبه في تحسين ظروف العيش وقابلية النساء للتشغيل وبالتالي استقاللهن،  
جتماعي تستجيب لتوصيات اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد النساء من فإن أهداف االقتصاد اال

وهكذا، يستجيب عمل القطاع الوزاري إلمالءات اتفاقية . خالل عمل التعاونيات والجمعيات والتعاضديات
  .14و 13، 12، 11، 10القضاء على آافة أشكال التمييز ضد النساء في هذا المضمار خاصة في بنودها 

  

. ومن جهة أخرى، تعتبر الوزارة عضوا في لجان العمل المكلفة بإعداد األجندة الحكومية للمساواة  
فهي تنشط في المجال السابع المتعلق بمحاربة الفوارق القائمة على النوع االجتماعي في سوق الشغل وفي 

  .اء والفتياتالمجال الثامن الذي يستهدف محاربة الفقر بجميع أشكاله والهشاشة لدى النس
  

حيث تساهم في تحضير . آما تتجلى مساهمة الوزارة في تدابير الحماية االجتماعية للفئات الهشة
اإلجراءات لتطوير األنشطة المدرة للدخل لدى النساء المحتاجات العامالت في القطاع غير المنظم وفي 

 .  مهيكلة خاصة لدى النساءالوسط القروي وآذا التدابير الخاصة بتنظيم  وحدات اإلنتاج غير ال
   الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.8

    وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 1.2.8

التزمت الحكومة بإنعاش وتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب من خالل   
فقد قامت الوزارة، بتعاون مع آل القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين، . شطة المدرة للدخلخلق وتطوير األن

ببلورة إستراتيجية وطنية من أجل تطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني والتي تشكل خريطة طريق 
  .2020لجميع المتدخلين في هذا المجال في أفق 

زيز وتوحيد التدخل الحكومي في مجال االقتصاد االجتماعي سواء وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى تع  
الجهوي وتشجيع بروز اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال ومهيكل قادر على محاربة وعلى الصعيد الوطني أ

آما ترمي إلى تنمية مجالية مندمجة قائمة على االستغالل العقالني . الفقر والهشاشة والتهميش االجتماعي
  . ارد والطاقات المحلية وتحسين معرفة القطاع واستمرارية خلق مناصب الشغلوتثمين المو

على المبادرات الخالقة لالقتصاد االجتماعي والتضامني التي  2020-2010آما ترتكز إستراتيجية   
 تأخذ بعين االعتبار مقاربة فروع اإلنتاج القائمة على السوق والتي لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على

وتتميز هذه المبادرات ببعدها المجالي الذي يأخذ بالحسبان الطاقات والخصوصيات . شروط عيش الساآنة
  .المحلية وانخراط المستفيدين في اختيار وتفعيل أنشطتهم

سينتقل السكان المنخرطين في (تعاونية إضافية  10.000إلى خلق  آذلك وتهدف هذه اإلستراتيجية  
مناصب ذاتية ومأجورين (منصب شغل مباشر جديد  100.000وخلق ) %7,5إلى حاليا  %3 التعاونيات من

من ( 2020وآذا مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام في أفق ) 175.000حاليا إلى  50.000من 
 :    محاور 7ر هذه اإلستراتيجية حول ووتتمح). 2020سنة  %3,9إلى  2010سنة  1,6%
 وخدمات االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ تثمين وإنعاش منتجات  •
 االقتصاد االجتماعي والتضامني؛تطوير أسواق منتجات  •
 تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني؛   •
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 توفير مناخ مالئم ومشجع لتطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ •
 لتضامني على المستوى الترابي؛تشجيع ظهور مبادرات االقتصاد االجتماعي وا •
 تسهيل الولوج إلى التغطية الصحية والحماية االجتماعية؛ •
تطوير أدوات التتبع والتقييم واليقظة اإلستراتيجية والتواصل والشراآة خاصة عبر إنشاء مرصد  •

 .لالقتصاد االجتماعي والتضامني
  البرامج والمشاريع المنجزة. 2.2.8

تفعيل إستراتيجيتها، بعدة مشاريع لتطوير وإنعاش قطاع االقتصاد قامت الوزارة، في إطار   
  :وتتجلى أهم اإلنجازات الحالية في المحاور التالية. االجتماعي والتضامني

  تعزيز وتنظيم الفاعلين في القطاع
برنامج "قامت الوزارة في هذا الصدد بمجموعة من التدابير لصالح مقاوالت القطاع منها إطالق   
حيث يمنح هذا البرنامج الممتد خالل . الذي يهدف إلى مرافقة التعاونيات حديثة العهد 2011سنة  "مرافقة

إعداد مخططها وتشخيص استراتيجي لكل تعاونية : خمس سنوات لهذه المقاوالت ثالث خدمات أساسية
فردية لمدة سنتين  وآذا مصاحبة... التنموي وتكوين مسيري التعاونيات في مجال التدبير والحكامة والتسويق،

  .لكل تعاونية وتقديم الدعم التقني لها
  تثمين وإنعاش وتسويق سلع وخدمات القطاع

. تنخرط التعاونيات خاصة منها النسوية في البرامج الحكومية لمحاربة التلوث والحفاظ على البيئة  
ستيكية بأخرى من الثوب ففي هذا اإلطار، ستساهم الوزارة في البرنامج الوطني الستبدال األآياس البال

مليون درهم  20ومليون درهم منها  50مليون درهم، تتحمل الوزارة  70وتبلغ تكلفة المشروع . مراعية للبيئة
مليون  2,5تعاونية نسوية التي ستنتج وتسوق في البداية  131وستستفيد منه . المتبقية من طرف قطاع البيئة

  .  وحدة من األآياس المصنوعة من الثوب
حيث تم تنظيم المعرض . ومن جهة أخرى، تم القيام بعدة تدابير تهدف إلى مضاعفة  قنوات التسويق  

محطات لألسواق المتجولة  8وتنظيم  2011الجهوي لالقتصاد االجتماعي والتضامني في مكناس في يوليوز 
فقد استفاد ما ). 2011يناير (والرباط ) 2011ماي (وسال ) 20011ويوني(وللسلع التضامنية، أحدثها في صفر

آما ارتفعت المشارآة النسوية في . 2009فاعل في القطاع من هذه األسواق التي انطلقت سنة  9.000يقارب 
وقد ساهمت هذه األسواق من رفع دخل ما يقارب . في بعض األنشطة %100هذه األسواق لتصل إلى 

  .اقتعاونية نسوية شارآت في هذه األسو 70امرأة، عضوات في  7.000
 

  األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء. 3.2.8
-2010لقد تم األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء في استراتيجية القطاع   

ة من تمنح مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني فرصا أآثر النخراط المرأة في الحياة العملي إذ. 2020
قتصادي للمرأة بالخروج من الفضاء االنشاط الحيث تسمح ممارسة . خالل األنشطة المدرة للدخل والشغل

آما تسمح . العائلي التقليدي وتغيير نمط العيش والقدرة على اتخاذ القرار والقيام بأدوار جديدة في األسرة
تها، مما يمكن من الحد من األنماط التقليدية بالمساهمة المنتجة في المجتمع واستغالل طاقاتها وتحرير إبداعا

  .لدور النساء والرجال في المجتمع وتحسين وضعيتها في سوق الشغل
في إطار إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات التنموية وإنعاش إدارة األعمال من طرف و  

صصت مشروعا آامال حيث خ. النساء، شرعت الوزارة في مسلسل دعم دور المرأة في عالم األعمال
 .للمساواة بين الجنسين واستقاللية النساء
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  المقاوالت النسوية
المسيرة من وفعلى غرار باقي دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فالمقاوالت المحدثة أ

) %37(صناعية والتي تشتغل في قطاع الخدمات وطرف النساء هي أساسا مقاوالت صغرى ومتوسطة أ
مليون دوالر أمريكي  2,4وتتميز برقم معامالت أقل من ). %21(والصناعة والنسيج ) %31(والتجارة 

  .سنوات وتستهدف أساسا األسواق الوطنية والمحلية 10 بعمر يقل عنو
  

وتعاني النساء المقاوالت من بعض التباينات المرتبطة بالنوع االجتماعي وتعترضها بعض العراقيل 
لة وخاصة الحصول المستعصي على التمويل والولوج المحدود للمعلومات ونقص المقاووفي بداية وأثناء نم

  .التكوين وضعف البنيات التحتية لالستقبال وآذا الممارسات االجتماعية والثقافية التمييزية
  

وتشتغل الحكومة بشكل فعال، بتعاون وثيق مع القطاع الخاص، من أجل تبسيط عمل المقاوالت 
ز، خاصة من خالل استمرار تحديث الشق القانوني الذي يهدف إنعاش دور المرأة واالستثمار دون تميي

، وآذا خلق ...)إصالح مدونة األسرة، مدونة الشغل، قانون الجنسية، قانون االنتخابات، القانون الجنائي،(
لنساء ، وإطالق مخططات قطاعية طموحة تمنح فرصا مهمة ل2009اللجنة الوطنية لمناخ األعمال في دجنبر 

آما ساهم تطوير القروض الصغرى في المغرب من خلق عدة وحدات . من أجل استثمار وتطوير مشاريعهن
ومن شأن إعداد استراتيجية خاصة بتنمية المقاولة جد الصغيرة، حيث . صغيرة أغلبها من طرف النساء

بير تحفيزية ضريبية ومالية مساهمة المرأة مهمة، أن تشجع مبادرات إدارة األعمال لدى النساء من خالل تدا
 .واجتماعية وأخرى للمواآبة

  إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة. 4.2.8
  تحليل نفقات التسيير واالستثمار 
لقطاع االقتصاد االجتماعي  والحكامةبلغ مجموع االعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون االقتصادية     

فبالنسبة لنفقات االستثمار المسجلة في ميزانية الوزارة، فقد  .2011مليون درهم سنة  30,8والتضامني 
وإنعاش االقتصاد ) مليون درهم 4,4(مليون درهم موزعة بين مصاريف تنظيم التظاهرات  9,7بلغت

االجتماعي والتضامني من خالل الدراسات العامة ووضع نظام المعلومات الجغرافي لالقتصاد االجتماعي 
وبلغت االعتمادات المفتوحة لمكتب تنمية ). مليون درهم 3(عزيز الشراآة والدعم ولت) مليون درهم 2,3(

وخصصت في أغلبها ألنشطة إنعاش وتحسيس ومواآبة وتأطير  2011مليون درهم سنة  21,09التعاون 
  .التعاونيات

وتتطلب من جهتها، عمليات وضع وتفعيل مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي      
ضامني تعبئة موارد مالية مهمة وشرآاء معينين من أجل توحيد وجهات النظر وخلق االنسجام حول والت

وفي هذا اإلطار، تلعب الوزارة دورا رئيسيا في القيادة . المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية
    . والتنسيق والمساهمة في التمويل وتعبئة الشرآاء المحليين

 
 

  نجاعةتحليل مؤشرات ال
وفي هذا . 2005في نظام شمولية االعتمادات سنة  والحكامةانخرطت وزارة الشؤون االقتصادية 

اإلطار، قامت ببلورة مؤشرات أهداف مرتبطة بميزانية االستثمار والتي تهم أساسا إنعاش االقتصاد 
  . هاماالجتماعي والتضامني ومؤشرات أخرى تتعلق بميزانية التسيير والتي تتعلق بدعم الم

فقد تم إعداد سبعة مؤشرات تتعلق بإنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني على مستوى مديرية 
وعلى مستوى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع ) المؤشرات الثالث األولى(االقتصاد االجتماعي 

والتي  2011الية لسنة وتهم آل هذه المؤشرات ميزانية االستثمار لقانون الم). المؤشرات األربعة األخيرة(
  .يمكن تلخيص خصائصها في الجدول التالي
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  تصنيف مؤشرات االقتصاد االجتماعي والتضامني لميزانية االستثمار

 المؤشرات المقترحة من طرف الوزارة األهداف أوالمهام المرتبطة نوع المؤشرات إمكانية جندرة المؤشر
تصنيف التعاونيات حسب القطاع والوسط 

 والجهات
 مؤشر وسيلة

 
التحسيس حول وضع قانون تنظيمي 

 للقطاع التعاوني
تحسيس التعاونيات حول اإلطار القانوني 

 الجديد
تصنيف التعاونيات حسب القطاع والوسط 

 والجهات
التحسيس حول وضع قانون تنظيمي  مؤشر وسيلة

 للقطاع التعاوني
 تحسيس التعاونيات حول الوساطة

ض حسب تصنيف المشارآين في المعر
 الجنس

 وضع استراتيجية االتصال مؤشر وسيلة
 

 تنظيم معارض االقتصاد االجتماعي
 

تصنيف حسب الجنس لعدد مقاوالت االقتصاد 
.االجتماعي التي تم إنشاءها  

إنعاش مبادرات االقتصاد االجتماعي في 
 الجهة حسب الجنس

 

وضع مخططات التنمية الجهوية  مؤشر وسيلة
التضامنيلالقتصاد االجتماعي و  

 
برامج التنمية الجهوية لالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني التي تم إطالقها
 

إدخال مؤشر حول استهداف النساء والجهات 
في إطار مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني

تفعيل مخططات التنمية الجهوية  مؤشر وسيلة
 لالقتصاد االجتماعي والتضامني

تعاقدية الموقعةالبرامج ال  

تصنيف التعاونيات والمشارآين حسب 
 القطاع والوسط والجهة

 تنظيم األسواق المتجولة تطوير أسواق منتجات القطاع مؤشر وسيلة

تصنيف التعاونيات حسب القطاع والوسط 
 والجهة

التعاونيات المستفيدة من الدعم لولوج  تطوير أسواق منتجات القطاع مؤشر وسيلة
متجولة في المتوسطاألسواق ال  

ويتبين من خالل تحليل جذاذة المؤشرات األهداف أن آل هذه المؤشرات قابلة للجندرة ويمكن 
وتهم باألساس التحسيس حول تفعيل اإلطار القانوني للقطاع . تصنيفها  حسب القطاع والوسط والجهة والجنس

  .اعالتعاوني ووضع استراتيجية للتواصل وتطوير أسواق لمنتجات القط
  تحليل أهم مؤشرات النتائج. 3.8

لتنمية القطاع التعاوني، ما زال األداء االقتصادي  2020- 2010بعد سنة من تفعيل استراتيجية   
فإلى حد اآلن، ال . للقطاع دون التطلعات التي يفرضها التطور االقتصادي واالجتماعي الذي يعرفه المغرب

في حين، يتعين أن يبلغ الحد . من الساآنة النشيطة اإلجمالية %3 يتجاوز عدد المنخرطين في القطاع التعاوني
  .من السكان النشيطين %6األدنى النطالق قطاع اقتصادي معين في حدود 

شخص، مما  380.000، تؤطر 2010تعاونية، عند نهاية سنة  7.800وقد ضم القطاع التعاوني   
اع التعاوني، خالل السنوات األخيرة، نموا برقمين فقد سجل القط. من الساآنة النشيطة اإلجمالية %3يمثل 

  . 2010و 2006تعاونية بين سنة  2.500حيث تم خلق أآثر من . بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تعاونية، وبلغ عدد المنخرطين  8.532ما يناهز  2011وقد بلغ عددع التعاونيات في نهاية يوليوز   

وتتوزع التعاونيات على قطاع . مليار درهم 6,3مال إجمالي يناهز شخص وراآمت رأس 390.622فيها 
والصيد البحري ) 189(والغابات ) 1.062(والصناعة التقليدية ) 1.045(والعقار ) تعاونية 5.503(الفالحة 

  ). 76(و النقل ) 81(واألعشاب العطرية والطبية ) 98(
ن أسفله، فإن أغلبية التعاونيات النسوية وحسب قطاعات النشاط االقتصادي، وآما يظهر في المبيا  

  .%36والصناعة التقليدية في حدود  %57تعمل في قطاعات الفالحة التي تستحوذ على 

توزيع التعاونيات النسوية حسب النشاط    
جمع المحار ; %1 

المواد الغذائية ; %6 

استغالل األرآان ; %17 

الصناعة التقليدية ; %35 

الفالحة ; %39 

األعشاب العطرية   
والطبية ; %1 

المصدر :  مكتب تنمية التعاون

توزيع التعاونيات النسوية المستفيدة من برنامج مرافقة سنة         2011
األعشاب العطرية   

والطبية ; %2 

الصناعة التقليدية ; %47 

الفالحة ; %26 

المواد الغذائية ; %14 

األرآان ; %13 

المصدر:  مكتب تنمية التعاون
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وبتشجيع من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتأطير من الفاعلين العموميين، تنخرط المرأة بشكل 
المختلطة، حيث حضور المرأة قوي، سجل عدد التعاونيات فباإلضافة للتعاونيات . آبير في القطاع التعاوني

-2006(سنوات  4حيث قارب عددها في . الخاصة بالنساء فقط ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات األخيرة
  .2010تعاونية سنة  990تعاونية، ليبلغ العدد اإلجمالي للتعاونيات النسوية  500رقم ) 2010

 %22تعاونية نسوية، أي  217درعة الصدارة بـ-ماسة- وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة سوس
تافياللت -، ثم مكناس)%10(تعاونية  108الحوز، بما يناهز - تانسيفت-من المجموع، متبوعة بجهة مراآش

   .من التعاونيات النسوية %9تطوان والتي تضم آل منهما - وطنجة
وبذلك، ارتفع عدد . عاونيفي القطاع الت 2010و 2006امرأة بين  8.000آما انخرطت أآثر من 

، دون احتساب النساء النشيطات في 2010امرأة سنة  22.500النساء النشيطات في التعاونيات النسوية إلى 
وتساهم بذلك التعاونية بشكل فعال في إدماج المرأة في الدورة االقتصادية وتساهم في . التعاونيات المختلطة

حيث أن . القطاع التعاونيخرط النساء القرويات بشكل آبير في وتن. تحريرها وتحسين دخلها وشروط عيشها
  .ما يقارب نصف المنخرطات في التعاونيات النسوية من الوسط القروي

برنامج "مسؤوال عنها من  2.500تعاونية حديثة و 500ومن جهة أخرى، يتعين أن تستفيد سنويا 
، 2011تعاونية مستفيدة سنة  500من بين وتحتل المرأة مكانة مهمة، حيث . 2015و 2011بين " مرافقة
  .منها تعاونية نسوية صرفة 124
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 خالصة عامة
المرتبطة  طبعته التطورات الجديدة ،تقرير النوع االجتماعي لهذه السنة مع سياق خاص تهيئ تزامني
لى ضوء أن تقييم السياسات العمومية عاتضح آما . جديدة تحدياتجديد مع آل ما يطرحه من ستور باعتماد د

العمومي حتى يتماشى مع التزامات المغرب في  العملمفاهيم حقوق اإلنسان األساسية يظل مهما لسير 
  .شاملة ومنصفة ،قوية ،تنمية بشرية مستدامة والمضي قدما نح

تفتح الطريق  2012 لسنة إعداد تقرير النوع االجتماعي فيوفي هذا السياق، فإن المنهجية المعتمدة 
  :قدم ملموس على مستويينأمام تحقيق ت

التنسيق بين السياسات القطاعية إلدراجها ضمن رؤية متماسكة ضرورة المستوى األول يخص  -
  .المنشود لتحول االقتصادي واالجتماعيتخدم ا

ضمن  حقوق اإلنسان مختلف أجيال مكونات  تجميع  المستوى الثاني يهم المقاربة القائمة على -
  .في مختلف مجاالت السياسات العمومية األولويات الوطنية تحديد أقطاب منسجمة تمكن من 

 مرآبةالمؤشرات إغناء ترسانة الفي يتضمنه من ضرورة التقدم بما  ،قاربةهذا الم تطويرويندرج 
لنوع االجتماعي، في سياق التقدم المستمر الذي عززه الدستور الجديد من خالل إيالء مكانة اراعي التي ت

كفيلة بتفعيلها وترجمتها على أرض الالمساواة واإلنصاف على مستوى الحقوق والمؤسسات متقدمة لقضايا 
  .الواقع

ومن المؤآد، أن المؤسسات الجديدة التي أنشئت بموجب الدستور، خاصة الهيأة المكلفة بالمناصفة 
دي واالجتماعي إضافة إلى المؤسسات األخرى الموجودة مثل المجلس االقتصا ،ومكافحة جميع أشكال التمييز

ي تقرير النوع االجتماعي فالعديدة التي أتى بها  سهاماتستستفيد في عملها من االهيئات المراقبة والتقييم،  وأ
  .ةصيغته الجديد

مشروع القانون التنظيمي للمالية المطروح حاليا في دواليب النقاش يوفر سوباإلضافة إلى ذلك، 
نسجمة تستمد رامج ومشاريع معبر بتترجم سالتي ، وساسية للدولةألمجاال خصبا إلبراز المهام ا المصادقةو

مشروعيتها انطالقا من االهتمام بتوطين السياسات العمومية واعتبارا للحاجيات المحلية وأخذا بمستلزمات 
ستجد إطارا مالئما للتطور والمأسسة  اإلجتماعيمقاربة النوع  وهذا يعني أن. قربعن  ومزايا التدبير

  .مكونات الساآنة المستهدفةختلف معلى  اآلثار تقييممرحلة  وأبرمجة الل مرحلة الخ سواء
 المكتسبات الجديدةلتكريس  وهكذا، فإن أجندة اإلصالحات الهيكلية للبالد ستصبح أآثر غنى ودقة

تقاسم مر بألتعلق اواإلنصاف سواء نجاعة التدبير العمومي وإقرار مبادئ العدالة تحسين سعيا نحو 
حتما بالقدرة على تفعيل هذا ذلك رتبط وسي. خاة منهامن النتائج المتو المشروعة االستفادةب أوات جهودمال

 المرحلة الجديدة من تاريخ البالدالجيل من االصالحات وتسريع وتيرة إنجازها انسجاما مع نفس وروح هذه 
  .بتحدياتها وآفاقها

والتقدم مرتبطا باألساس  لتضامنل د اجتماعيعق بناء فيمن ضمن هذه التحديات، سيبقى الطموح و
بما يعنيه من تفعيل حالي التي افتتحها الدستور ال اإلصالحات جديد مناللجيل بالتفعيل األمثل والسريع لهذا ا

لمؤسسات الدستورية ومن تعبئة لكل الفاعلين وانخراطهم في دينامية التغيير في إطار جدلية تتصالح ضمنها ل
المسؤولية بالقناعات الخاصة مع القيم التي تحتم على الجميع احترام مبادئ ومقتضيات القيم المرتبطة 

  .المشترآة
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• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2011, « Tableau de bord marché du mobile au Maroc ». 
• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2011, « Tableau de bord marché du fixe au Maroc ». 
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• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2011, « Tableau de bord marché de l’Internet au 
Maroc ». 

• Département de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, 2005, « Programme de 
généralisation des TIC dans l’enseignement ». 

 
 
 
 
 
 
 

 السياحة وزارة
 

• Ministère de l’Economie et des Finances, « Morasse budgétaire 2011» ; 
• Ministère de l’Economie et des Finances, « Indicateurs d’objectifs chiffrés 2011 » ; 
• Ministère de l’Economie et des Finances, « Rapport genre LF 2011 » ; 
• Site du département du tourisme (www.tourisme.gov.ma); 
• Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité, « L’Agenda Gouvernemental pour l’Egalité (2001-

2015), mars 2011 
• Conventions ratifiées par le Maroc : Droit Humain. 

 

  الصناعة التقليدية وزارة
 

 2010فبراير  22الصناعة التقليدية،  وزارةلتنمية الصناعة التقليدية، لجنة القيادة،  2015رؤية  •
• Contribution du Ministère de l’Artisanat au rapport Genre 2012, juillet 2011.   
• Vision 2015 de l’Artisanat: Notre authenticité, moteur de notre essor, Contrat Programme 2006-2015.  
• Site Internet : http://www.artesnet.gov.ma/   

 

  قطاع االقتصاد االجتماعي
  

 

• Contribution  du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Affaires Economiques et Générales au 
Rapport Genre 2012, août  2011. 

• Stratégie nationale de l’économie sociale et solidaire,  2010-2020, Ministère Délégué auprès du Premier Ministre, 
Chargé des Affaires Economiques et Générales, Direction des Études, de la Coopération et de la Législation, mars 2011. 
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1- الديمغرافيا
2004(1)2005200620072008200920102011

1.12984030172305063084131177315143185132187- الساكنة (باأللف) (2)
1491415210154031559515786159751616716353إناث
1469514962151031524615391155391568415834ذكور

50,050,450,550,650,650,750,850,8معدل األنوثة  (%)
19941995200420062007200820092010

1.2- الخصوبة
3,283,312,502,372,332,32,232,20معدل الخصوبة (3)
2,562,172,102,032,0122,001,84الوسط الحضري
4,254,503,103,102,772,700,002,70الوسط القروي 

03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11
1.3- الوالدات

20,420,22019,819,519,218,818,7المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)
18,817,917,817,817,717,616,216,4الوسط الحضري
22,623,122,822,321,921,422,821,9الوسط القروي 

1960197119821994200420072010
1.4- الزوا ج

نسبة اإلناث العازبا ت من فئة 15- 29  سنة  (%)
1541,970,281,587,288,9- 19 سنة        

206,120,440,455,961,3- 24 سنة
252,36,017,035,140,7- 29 سنة

 نسبة الذكورالعزاب من فئة 15- 29  سنة (%)
1595,096,997,998,999,2- 19 سنة
2058,471,380,589,092,1- 24 سنة
2521,930,644,863,568,7- 29 سنة

1.5- السن المتوسط للزوا ج األول
الوسط الحضري والوسط القروي

24,025,027,230,031,231,831,4ذكور
17,519,322,325,826,327,226,6إناث

الوسط الحضري
24,426,028,531,232,232,932,5ذكور
17,520,923,826,927,127,927,4إناث

الوسط القروي 
23,824,225,628,329,530,230,0ذكور
17,224,220,824,225,526,325,6إناث

20032004200520062007200820092010
 أرباب األسرحسب الجنس (%) (4)

15,516,116,316,518,716,917,017,2إناث
19,018,618,718,820,419,019,119,3الوسط الحضري
8,712,312,612,816,013,213,413,7الوسط القروي 

84,583,983,783,581,383,183,082,8ذكور
81,081,481,381,279,681,080,980,7الوسط الحضري
91,387,787,487,284,086,886,686,3الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط

(1) المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004
(2)  إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة 2006

(3), (4)المصدر : المؤشرات اإلجتماعية بالسبة ل 2007 و 2008
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2- التربية و التكوين
03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11

(4-5 سنوات) (%) 57,758,159,760,257,763,859,464,5المعدل الخام للتمدرس في لتعليم األولي 
45,848,850,248,955,151,254,1إناث
20,322,924,423,126,925,124,2ذكور

(%) 92,287,989,090,791,491,694,997,5نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 6-11 سنة
97,593,493,794,393,992,196,2100,2ذكور- حضري
95,792,792,693,693,091,495,198,7إناث- حضري
92,387,789,692,493,694,696,197,1ذكور- قروي
83,177,880,082,485,088,391,893,6إناث- قروي

(%) 68,868,268,169,671,370,275,479,1نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 12-14 سنة
92,889,990,992,994,289,495,999,7ذكور- حضري
81,983,986,188,489,785,591,595,0إناث- حضري
57,558,856,757,459,361,065,068,2ذكور- قروي
41,939,337,337,939,942,746,149,6إناث- قروي

(%) 42,845,046,047,448,149,950,452,8نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 15-17 سنة
75,574,976,076,776,778,579,483,3ذكور- حضري
62,766,267,669,371,273,575,377,7إناث- حضري
20,323,825,126,626,928,427,629,2ذكور- قروي
10,211,311,913,113,614,914,114,9إناث- قروي

03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11
685691705703669718674740عدد تالميذ التعليم األولي  (باأللف)

261267282287267304284302إناث
424422421415403414390438ذكور

52315254526153365317531153785458عدد تالميذ التعليم األساسي (باأللف)
24062415241824572455245824982539إناث
28252839284328792862285328802919ذكور

603633657681714785862922عدد تالميذ التعليم الثانوي (باأللف)
283298312328347386424448إناث
321335345354367399437474ذكور

(باأللف) 278290301273291294313التعليم العالي
127133139127139137إناث
150160166145152156ذكور

(1) (القطاع العام) (باأللف) 98106120136151175188211التكوين المهني
3136444451616674إناث
6770769199114121137ذكور

19711982199419982004200720082009
75,065,054,948,344,141,340,539,7معدل األمية 10 سنوات فما فوق ( %) (2)

78,063,051,041,032,129,428,628,1ذكور
58,039,030,025,019,018,6الوسط الحضري
85,076,068,061,043,542,3الوسط القروي 

96,087,078,067,055,852,751,950,8إناث
88,068,057,049,038,538,4الوسط الحضري
99,098,095,089,072,270,7الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي

(1) المصدر : كتابة الدولة المكلفة بالتكوين 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

29662988297830213053299830663081عدد السكان النشيطين إناث ( باآللف)
12371249123112891302128913031309الوسط الحضري
17251735175217411730171017711771الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن (%)
على المستوى الوطني

1524,823,222,922,021,619,819,1- 24 سنة
2548,649,448,348,949,449,550,1- 44 سنة
4517,018,019,620,421,222,923,3 - 59 سنة

على المستوى الحضري 
1522,121,120,020,319,617,417,1- 24 سنة
2561,762,060,360,060,259,959,9- 44 سنة
4513,914,417,717,818,320,821,2 - 59 سنة

على المستوى القروي
1526,624,524,923,123,021,520,5- 24 سنة
2539,740,940,441,141,642,043,0- 44 سنة
4519,020,320,922,323,324,424,8 - 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 

باآللف) 2786278328162839281827852837عدد السكان النشيطين المشتغلين إناث (
9449459791024104010371046الوسط الحضري
1842183818371815177717491791الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني
23,622,121,720,520,018,217,7سنة 24 -15
46,947,447,047,648,348,448,8سنة 44 -25
18,719,921,322,323,024,825,2سنة 59 - 45

على المستوى الحضري 
18,217,816,316,515,713,513,9سنة 24 -15
61,260,559,659,459,959,358,6سنة 44 -25
17,618,421,521,722,124,925,3سنة 59 - 45

على المستوى القروي
26,424,324,622,822,521,119,9سنة 24 -15
39,640,740,341,041,541,943,1سنة 44 -25
19,220,621,222,623,624,825,1سنة 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 (%)

6,26,06,06,86,45,55,7الفالحة والغابات والصيد البحري
34,834,931,230,530,928,830,0الصناعة

0,50,60,60,60,50,80,7البناء واألشغال العمومية
9,59,69,59,59,810,19,6التجارة بالجملة وبالتقسيط

2,32,92,62,82,93,13,2النـــقل والتخزين والمواصالت
38,037,740,940,641,143,242,7الخدمات

8,68,18,98,98,08,37,9اإلدارة العمومية
0,10,20,20,30,40,20,2أنشطة غير مصنفة

328337288298297284293315عدد السكان النشيطين العاطلين إناث( باآللف)
303311257268265255258278الوسط 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 

11,111,39,79,99,79,59,610,2معدل 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 (%) 
1537,636,435,335,936,137,734,8- 24 سنة
2525,026,621,721,420,720,621,5- 44 سنة
454,13,93,83,23,93,94,2 - 59 سنة

معدل البطالة القروي إناث حسب فئات السن   (%) 
152,32,42,93,03,83,65,0- 24 سنة
251,61,82,11,91,91,81,8- 44 سنة
450,30,20,50,50,40,20,6 - 59 سنة

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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4-الصحة
20032004200520062007200820092010

70,571,772,072,272,572,672,874,8أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)
72,773,073,273,573,773,974,275,6إناث
68,570,670,871,071,271,471,673,9ذكور

1992199519972003
41,550,358,463,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (1)

54,464,265,865,5الوسط الحضري
31,539,251,759,7الوسط القروي 

1987-19911995-20032004-20092010
112,0(*) 332,0227,0132معدل 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 
(%)

(*) 33,068,080,0الوسط الحضري والوسط القروي 
(*) 61,085,094,0الوسط الحضري
(*) 18,048,068,0الوسط القروي 

(%) نسبة الوالدات تحت  إشراف جهاز طبي موهل
(*) 31,063,083,0الوسط الحضري والوسط القروي 

64,085,0الوسط الحضري
14,040,0الوسط القروي 

19972003200720082009
الوالدة في وسط محروس

43,061,059,562,474,0الوسط الحضري والوسط القروي 
70,083,093,0الوسط الحضري
20,038,057,0الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) وزارة الصحة 

(*) البحث الوطني حول الديمغرافيا 2010-2009
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