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 مـقـدمـــة
 النوع حسبالميزانية مقاربة موازاة مع إصالح الميزانية المرتكز على النتائج، عرف مسلسل 

  الفاعلينطاقات تعزيزوهكذا وبعد مرحلة بلورة اآلليات و. 2002 سنة منذ انطالقه ت هامةاالجتماعي تطورا
تميزت المرحلة الثانية ، نيالمجتمع المدني والبرلمانيآذا ل الوزارات وخطيط داخت والاتن بالميزانييالمكلف

 النوع  حولتقريرال ووضع إستراتيجية لالتصال ومأسسة تدبير المعارفنظام  نظام المعلومات وتطويردقيق بت
  . 2005االجتماعي المرافق لقانون الميزانية ابتداء من سنة 

تدريجية وشاملة لمسلسل الميزانية في مرحلة أولى متبوعة دمجة ونفي إطار مقاربة متحقق ذلك  قدو
بعين بكونها إرادية تأخذ ت هذه المقاربة سماتآما .  وزارية جديدةبمرحلة اآتساب الخبرات ودمج قطاعات

  .  الوزاريةمختلف القطاعاتإمكانيات االعتبار 
المجال ومعترف بها على الصعيد  رائدة في هذا ، بفضل هاته اإلنجازات،التجربة المغربية أصبحتوبذلك 

 جديد للمستفيدين من النفقات تصنيف مكنت من وضع ،العالمي العتمادها على مقاربة تدريجية وعملية
  . والمساواةنصافالعمومية في إطار التدبير المرتكز على النتائج تحقيقا لإل

. حققة في عدة مجاالتتالم الرابعة، اإلنجازات طبعته في 2009  لسنةويعكس تقرير النوع االجتماعي
 في ا مشارآا وزاريا قطاع20لتحضير هذا التقرير من جمع ممثلي أآثر من الممهدة ومكنت الورشات التقنية 

 وآذا بعض المؤسسات العمومية والمجتمع المدني  في ميزانياتهامسلسل إدماج مقاربة النوع االجتماعي
  .نيوالبرلماني

بتحليل مؤشرات  بتقييم السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي ة الخاصالتجربة ههذوقد تم إثراء 
االستثمار مع إعطاء اقتراحات تهم جندرة بعض المؤشرات وذلك  وأ بميزانية التسيير سواء المتعلقةالمردودية 

  . على الساآنة المستهدفةالسياسات العموميةثار آمن أجل تحسين قياس 
  شفافية الميزانية عبر تحديد التحديات والعوائق والفرصزيزتع في ،بصفة عامةر يساهم التقريو

 االعتمادات نجاعةالنقاش حول السياسات المتبعة وترسيخ ثقافة التقييم وقياس تعميق  وذلك من أجل ،والرهانات
  .لنتائجاو بين األهداف التوافقالمالية من خالل تحقيق 

  النوع االجتماعيحسبالميزانية مقاربة سلسل  في ملتنخرطوقد تم دمج أربع قطاعات وزارية جديدة 
عالم التجارة والصناعة والتقنيات الجديدة لإلوزارة  و،الصيد البحريقطاع  و،التجارة الخارجيةوزارة : وهي

  .واالتصال
إن اعتماد قطاع التجارة الخارجية لمقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي قبل انخراطه في منهج شمولية 

الشيء الذي يمكن من تحقيق تقدم مزدوج وموازي  ووه. ات، يعكس المقاربة العملية لهذا المسلسلاالعتماد
  .التدبير المرتكز على النتائج وثقافة النجاعة ولهذين القسمين من اإلصالح في الميزانية وذلك للتدرج نح

حققة ت قياس اإلنجازات الم معا حسب النوع االجتماعيميزانياتهطوير  ت الوزارية األخرىوتتابع القطاعات
 .النجاعةمؤشرات من إعداد  الخبرة المكتسبة خالل السنوات األولى مستفيدة من ، أخرىإلىمن سنة 

 بتحليل قطاعي بيني يمكن من رصد الروابط 2009  لسنةالنوع االجتماعي تقريرغناء وقد تم أيضا إ
 من أجل تحقيق أهداف متكاملةوجب وضع تدابير  التي تست الوزارية بين مختلف القطاعاتالقواسم المشترآةو

 إلى الوزارية التي تضطلع بمهام ترمي أقطاب تجتمع فيها القطاعات أربعة  هذا التقريرضموي. المنشودةالتنمية 
  :  نفس السياسات األفقية وهيفي إطار  تندرج التي تلك  وأأهداف مشترآة بلوغ 

عية، تحديث القطاعات العمومية، االقتصاد والمالية، التجارة العدل، التنمية االجتما: القطب المؤسساتي •
 .التعاونوالخارجية  والشؤون الخارجية 

  .الماء والطاقة والتجهيز والنقل والسكن: قطب البنيات التحتية األساسية  •

النظامية، الشباب،  غير ةالصحة، التعليم المدرسي، محاربة األمية والتربي: قطب تمكين ودعم القدرات •
  .التشغيل والتكوين المهني
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الفالحة، الصيد البحري، االقتصاد االجتماعي، التجارة والصناعة والتقنيات : قطب تعزيز الفرص •
  . الجديدة لإلعالم واالتصال

  إلحصائيات النوعالفحص الشامل"ويضم تقرير النوع االجتماعي ملحقا إحصائيا هاما مقتطف من 
  ومن رصد الفجوات المتعلقة بالنوعات في هذا المجال اتخاذ القرار منيمكن والذي 1" في المغرباالجتماعي
  . في مختلف القطاعات المدروسةاالجتماعي

 وطموح للمسلسل الديمقراطي في سام هدف بلوغ على يقومإن إعداد تقرير النوع االجتماعي فوأخيرا، 
   :المغرب

  .السير نحوتحقيق المساواة واإلنصاف       
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

  .2007 من طرف وزارة االقتصاد والمالية سنة ، تم نشره"الفحص الشامل إلحصائيات النوع االجتماعي في المغرب  " 1
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I .السياق واآلفاق اإلستراتيجية للميزانية المرتكزة على النوع االجتماعي   
يندرج إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مسلسل تحضير وتنفيذ الميزانية في إطار مجموعة من 

سيخ مبادئ المساواة  ترإلىاإلنجازات واإلصالحات التي عرفها المغرب طيلة السنوات األخيرة والهادفة 
وقد تم التأآيد على هذه المقاربة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترآز على تأهيل . واإلنصاف

  .  مختلف شرائح السكان آمحور استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية البشرية للبلد
وفي هذا الصدد، شكلت . الوطني ووقد استفادت المبادرة من وضع عام مشجع سواء على الصعيد الدولي أ

 والتزام المغرب بتحقيق أهداف األلفية 1993المصادقة على اتفاقية إلغاء آافة أشكال التمييز ضد النساء سنة 
  . للتنمية، أحداثا مشجعة في بلورة هذا المسلسل

 والمساواة  ترسيخ الحقوق الشخصيةإلىفعلى المستوى الوطني، استفادت المبادرة من محيط جيد بالنظر 
فقد عرف المغرب تجربة رائدة لالنتقال . بين الجنسين ودمقرطة المؤسسات والحريات العامة والعدالة

الديمقراطي من خالل تعزيز عدة مكتسبات منها االعتراف بحقوق اإلنسان المتفق عليها عالميا في دستور 
ة باريس والمصالحة مع الماضي من  انسجاما مع معاهد، وإصالح المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان1996

  .   خالل عمل هيئة اإلنصاف والمصالحة والحد من اإلجحافات في حق مستخدمي اإلدارة عبر ديوان المظالم
 سنة وضمان الشفافية في 18 إلىومن جهة أخرى، تعزز المسلسل الديمقراطي مع تخفيض سن الناخب 

الحقل اإلعالمي في سياق تحرير هكذا، وو. ألحزاب السياسيةلاعتماد قانون وآذا التشريعية والمحلية األمور 
تحرير الوسائل السمعية والبصرية  و السمعي البصريلإنشاء الهيئة العليا لالتصاالتعبير، ساهم الحق في و
  .القيم الديمقراطية المكتوبة في إرساء الصحافةقطاع إعادة هيكلة وتحرير آذا و

 تم وضع مدونات جديدة لألسرة والجنسية وتبني نمط الترشيح بالالئحة ولم يستثن ذلك حقوق المرأة، حيث
 وزيرات في الحكومة الحالية 7 مقعدا للنساء وتعيين 30النسبية والالئحة الوطنية في البرلمان، محددة بذلك 

 2005 وإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العمومية من خالل إعداد ميزانية النوع االجتماعي سنة
 إدراج مقاربة النوع االجتماعي في جميع إلىوتوزيع دورية الوزير األول على آافة الوزارات والتي دعت 

  . 2007السياسات سنة 
وترتكز مبادرة الميزانية حسب النوع االجتماعي على أدوات تحليلية وعلى مقاربة نوعية لتقييم أثر 

 وذلك باالعتماد على مؤشرات النجاعة التي تراعي ،ن والفتياتالسياسات العمومية على النساء والرجال والفتيا
  .التي هي في طور اإلنجاز والنوع االجتماعي التي تم وضعها أ

وتتميز التجربة الوطنية بإنتاج آليات متجددة إلرساء مبادئ مقاربة النوع االجتماعي للميزانية على أساس 
 شوط تمكن فيه آل اإلجراءات المتخذة على مستوى إلىلبرنامج وقد وصل هذا ا. التقنيات الميزاناتية المالئمة

القطاعات الوزارية الملتزمة بجندرة ميزانياتها، من التأثير على مجمل المسلسل الميزاناتي وعلى تحديد 
 تكثيف إلىحيث تهدف مقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي . األهداف وبلورة البرامج ومؤشرات النجاعة

بين الموارد المخصصة وتحقيق األهداف المرجوة للتنمية االقتصادية واالجتماعية مقاسة بمؤشرات الروابط 
وباعتبار التعاون الدولي في هذا المجال، تترجم التجربة المغربية للميزانية حسب النوع االجتماعي . النجاعة

لمتعلقة بمالءمة المقاربة مع مبادئ تصريح باريس حول فعالية المعونات المقدمة من أجل التنمية خاصة ا
  .   المعايير الدولية ودرجة تبنيها

ويهدف التقرير حول النوع االجتماعي تقديم اإلنجازات واآلثار األولية على السكان وقياس الفوارق الالزم 
ذآر والجدير بال. استدراآها والتحديات الواجب رفعها لتصبح مساواة النوع االجتماعي حقيقة ثابتة في المغرب

 ترسيخ ثقافة جديدة في تدبير المالية العمومية إلىأن إصالح الميزانية المرتكز على النتائج، والذي يهدف 
  .القائمة على النجاعة وتقييم النتائج، يشكل فرصة سانحة إلدماج مقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي

ة وتدريجية تعتمد على رسائل التأطير ويتبنى مسلسل الميزانية حسب النوع االجتماعي مقاربة تشارآي
 إدماج بعد النوع االجتماعي في سياسات إلىآافة القطاعات الوزارية  والصادرة عن الوزير األول والتي تدع

ويظهر اعتماد مجموعة من األساليب لمأسسة مقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي واالنخراط . التنمية
  . ي هذه المسلسل، مدى البعد الذي تأخذه هذه المقاربة في المغربالمتزايد للقطاعات الوزارية ف
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آما يندرج إدماج مقاربة النوع االجتماعي في تحضير وتنفيذ وتقييم الميزانية في إطار اإلصالحات 
وتروم األهداف الكبرى إلصالح مسلسل . الهيكلية المعتمدة من طرف المغرب وخاصة إصالح الميزانية

  .   هيل قراءة قانون المالية حسب المهام والبرامج والمشاريع المحددة جهويا ومحليا تسإلىالميزانية 
اإلطار التنظيمي لتسهيل :  على رآنين2002ويقوم إصالح الميزانية المرتكز على النتائج الذي انطلق سنة 

وع االجتماعي في قراءة الميزانية في وجود إمكانيات الالتمرآز مع فرص حقيقية للشراآة ثم إدماج بعد الن
ومن جهة أخرى، يمثل التدبير الجيد المرتكز على النتائج والقائم على صياغة مؤشرات . بلورة الميزانية

 األهداف المعلنة والوسائل إلىالنجاعة مسألة ديمقراطية بحتة ألنه يمكن من تقييم السياسات العمومية بالنظر 
  .  على مستوى الساآنة المستهدفةالمعتمدة لبلوغها وقياسا مع اآلثار المرتقبة 

 ومؤشرات ، ومؤشرات الوسائل، آمؤشرات األهداف، عدة أنواعإلىويمكن تصنيف مؤشرات النجاعة 
وسيبقى من الضروري العمل بها حسب المقتضيات الجديدة لجندرة الميزانية .  ومؤشرات األثر،المردودية
  .   التنميةتتبع أحسن إلنجاز المشاريع وتحقيق برامج  وسعيا نح

وزارة  االقتصاد والمالية، وزارة: فقد تم إعطاء األولوية لبعض الوزارات في المرحلة األولى للتنفيذ
، تم توسيع التجربة على ما 2008وفي سنة . الصحة، وزارة التربية الوطنية ووزارة الفالحة الصيد البحري

ضير تقرير النوع االجتماعي الذي يصاحب  قطاعا وزاريا والتي تشارك من اآلن فصاعدا في تح20يناهز 
  . 2008قانون المالية 

، تمت مواآبة خمس قطاعات وزارية من طرف وزارة المالية إلدماج بعد النوع 2007فمنذ سنة 
وتتجسد هذه المصاحبة من خالل .  المستوى المحليإلىاالجتماعي في تخطيط وبرمجة الميزانية وصوال 

 وصياغة وبرمجة اإلجراءات حسب مقاربة النوع ،توى المرآزي والالمرآزيتعزيز قدرات األطر على المس
االجتماعي وتطوير مؤشرات تراعي هذه المقاربة وختاما، في استيعاب أفضل للمعطيات المراعية للنوع 

  .   االجتماعي من طرف نظم المعلومات
 طرح النقاشات والحوارات حول إلىويعتبر تقرير النوع االجتماعي أداة تربوية ووسيلة للمرافعة تهدف 

  .  السياسات المتبعة وآثارها على السكان، مساهما بذلك في تطوير ثقافة التقييم وقياس نجاعة السياسات العمومية
،  بعد إعداده معية أربع قطاعات وزارية نموذجية سنة 2008وقد قام التقرير حول النوع االجتماعي سنة 

، بإدراج ثالثة قطاعات وزارية جديدة ليصل عددها 2007 عشر سنة  وسبعة2006 وإثنى عشر سنة 2005
وتتمثل الوزارات الست التي تبنت مقاربة النوع االجتماعي في بلورة ميزانياتها سنة .  قطاعا وزاريا20 إلى

وزارة الخارجية والتعاون، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، :  في2007
ة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي، آتابة الدولة المكلفة بالشباب وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية وزار

 في وزارة التجارة الخارجية، وزارة التجارة 2008وتتجلى القطاعات الوزارية الجديدة المدرجة سنة . البشرية
  .  والصناعة والتقنيات الحديثة وقطاع الصيد البحري

وقد . 2006 البرلمان منذ سنة إلىدم تقرير النوع االجتماعي المرافق لقانون المالية بشكل رسمي وقد ق
أبانت النقاشات البرلمانية واألسئلة الشفوية حول مشروع الميزانية عن األهمية المتزايدة التي يمنحها 

 النوع االجتماعي في المبادرة آما يدل إدماج مقاربة. البرلمانيون لمقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي
الوطنية للتنمية البشرية على النضج السياسي حول مسألة النوع االجتماعي في إطار برنامج وطني ذي أبعاد 

  . استراتيجية
فعلى سبيل المثال، . آما التزم المجتمع المدني المغربي بتعزيز مقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي

درات هذه المقاربة على الصعيد المحلي بتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية للمنتخبين تقود جمعيات نسوية مبا
المحليين واألعيان المكلفين بالتخطيط وبرمجة الميزانية على المستوى المحلي والجمعيات الحقوقية النسوية 

  .والجمعيات التنموية
 لإلحصائيات المتعلقة بالنوع الفحص الشامل"وقد تم تحقيق تقدم في جندرة المعطيات من خالل نشر 

آما يشكل . ويقدم هذا الدليل مجموعة من المعطيات المتوفرة حديثا. 2008سنة " االجتماعي في المغرب
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 المساواة بين الجنسين سواء على المستوى إلىعنصرا مهما في تحضير ومتابعة وتقييم آل سياسة تهدف 
  . ات السكانعلى مستوى االستهداف الجغرافي لمتطلبوالقطاعي أ

ويظهر . فمنذ تفعيل مسلسل الميزانية حسب النوع االجتماعي، تزايد االنخراط بشكل آبير في هذه المقاربة
فعلى الصعيد . ذلك من خالل عدة تجليات تتعلق أساسا بالتقدم الحاصل على المستوى المؤسساتي والقطاعي

األمية و في مجال تنمية المرأة القروية والتعليم ومحالقطاعي، يمكن اعتبار التأثيرات األولية جد إيجابية خاصة
  . وولوج البنيات التحتية األساسية

حيث يتطلب تعزيز مقاربة الميزانية حسب . وتبقى العديد من التحديات مطروحة في اآلفاق المستقبلية
اعلين في المجتمع النوع االجتماعي في المغرب انخراطا واسعا لكل من القطاعات الوزارية والبرلمانيين والف

  .المدني وآذا األخذ الالزم بعين االعتبار هذا البعد في أفق بلورة القانون التنظيمي للمالية
ما  و جندرة الميزانية المحلية وهإلىآما أنه من الالزم أيضا تسريع المسلسل الجاري به العمل والهادف 

  . تجاه، من الضروري تعزيز طاقات الفاعلين المحليينوفي هذا اال. يشكل بعدا مهما لبلوغ أهداف التنمية المحلية
آما أنه ال مناص من تدقيق اإلحصائيات بإدماج بعد النوع االجتماعي لتحسين اتخاذ القرارات وتدقيق 

بحوث األسر، البحوث (ويجب أن يشمل ذلك آل المستويات . التشخيصات ومتابعة تطبيق السياسات وآثارها
  ...).   قت، الجباية، المشارآة في االنتخابات،الميدانية حول تدبير الو

 بعد النوع االجتماعي في الميزانية تمرينا للتقييم األولي للسياسات العمومية من حيث تحقيق إدراج ويعتبر
المساواة واإلنصاف التي تشكل رآائز أساسية للحداثة والديمقراطية والنجاعة في خدمة المواطنة الحقة 

  .   لفئات االجتماعيةوالتشارآية لكافة ا
ففي الوقت الذي تم فيه تحقيق تقدم ملموس على مستوى الميزانية، إال أنه يتعين القيام بإصالح عميق 
لتدبير المالية العمومية خاصة بإصالح القانون التنظيمي للمالية وضرورة وضع وسائل لتقييم السياسات 

تماشيا مع ) وخاصة الفئات المعوزة(بة لمتطلبات السكان ومن شأن ذلك أن يعزز القدرة على االستجا. العمومية
  .التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في مجال التنمية البشرية المستدامة

 المجاالت إلىحقل المالية العمومية  ومن جهة أخرى، ستسمح مواصلة اإلصالحات بتعبئة الجهود لتتعدى
وسيمكن ذلك من فتح آفاق ... قدم الحاصل في الالتمرآزاألخرى خاصة مع مراجعة الميثاق الجماعي والت

جديدة للحرية والعمل من أجل المساواة واإلنصاف والتي ستتعزز، من خالل التقييم المستمر، باإلنجازات على 
  .     أرض الواقع والكفيلة بإدخال التعديالت آلما استدعت الضرورة الستمرارية اإلصالحات وتطوير الديمقراطية
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II .القطب المؤسساتي 
يشكل الرقي بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين وإدماج بعد النوع في القوانين والسياسات التنموية 

االقتصادي وببناء وهاجسا تتزايد أهميته في المغرب، ذلك أنه يشكل رهانا يقترن بالحكامة الرشيدة وبالنم
  .مجتمع ديمقراطي

لدولية التي عقدها المغرب منذ العقد السابع من القرن الماضي ترجمة ويعتبر ارتفاع عدد االلتزامات ا
، وكوبنهاغن سنة 1975في المكسيك سنة (لهذه اإلرادة عبر المشاركة في المؤتمرات الدولية حول النساء 

 كافة االتفاقيات ذات الصلة بالمرأة إلىوانضمامه تقريبا ) 1995، وبكين سنة 1985، ونايروبي سنة 1979
 CEDAW اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  و1976فاقية الحقوق السياسية للمرأة سنة ات(

  ). 1993سنة 

وشهدت العشر سنوات األخيرة تحوال كيفيا كبيرا في مأسسة المساواة بين الجنسين وإدراج بعد النوع 
وتم اإلقرار . ضعت سياسات جديدةوفي هذا االتجاه، أطلقت برامج جديدة وو. في السياسات العمومية

 لمسألة العالقات االجتماعية بين الرجل والمرأة، وُأحدثت آليات جديدة وفُعلت استراتيجيات بالطابع العرضي
وقد تم تعزيز هذا . محددة األهداف وتم إحداث نقط مركزية تهتم بمسألة النوع في قطاعات وزارية مختلفة

عن أهداف األلفية التي نادت بها األمم  إدراج مقاربة النوع في التقارير، ب20052التوجه ابتداء من سنة 
  .2000المتحدة سنة 

وتم ذلك بادئ . على مستوى قطاع العدل، بذلت جهود كبيرة في سبيل مأسسة المساواة بين الجنسين
 األحوال مدونة(األمر بالتعديالت التي أجريت على النصوص القانونية واإلصالحات التشريعية الكبرى 

، والقانون الجنائي الذي أضاف تجريم العنف بين 2004الشخصية التي أصبحت مدونةَ األسرة سنة 
إجازة الزوجين، ومدونة الشغل التي أضافت على وجه الخصوص المعاقبة على التحرش الجنسي ورفع مدة 

). ك من التشريعات غير ذلإلى أسبوعا، ومشروع القانون ضد العنف في حق المرأة، 14 إلىاألمومة 
وذلك ) قضاة وموظفين( تحليل وضعية المرأة في النظام القضائي إلىوبعدها، تم إعداد دراسة مفصلة تهدف 
  . من أجل تقييم أفضل للتمثيل النسوي

 اإلنصاف والمزيد من إلىأما قطاع التنمية االجتماعية، فقد تعهد بسلسلة من اإلصالحات الرامية 
وتشكل اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين، واإلستراتيجية . المساواة بين الجنسين

الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وميثاق تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم، وخطة العمل الوطنية 
 من أجل الطفولة ومخطط إدماج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، تشكل تقدما حقيقيا في مسار دعم

  .المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل وإعطاء المرأة استقاللها الذاتي

ووعيا منها بمدى أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية االقتصادية للبالد، شرعت وزارة تحديث 
  FAES II  من المشروع الثاني لصندوق دعم المساواة بين الجنسين صندوقبدعم منالقطاعات العمومية، 

أسفرت عن اعتماد  ، في عملية كبيرة لمأسسة المساواة بين الجنسينلوكالة الكندية للتنمية الدوليةالتابع ل
 في هيكلة وممارسات المساواة بين الجنسين إدماج  إلىبرنامج استراتيجي على المدى المتوسط يتطلع 

يخص تدبير الموارد  الحد من الفوارق بين الجنسين وذلك فيما إلىوزارة تحديث القطاعات العمومية، و
ودعم التوازن بين الحياة األسرية  البشرية والرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن في مناصب اتخاذ القرار،

  .والمهنية

ومن جانبها، تسهر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على مأسسة المساواة بين الجنسين وإدماج 
 المغرب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمساهمة برنامج التعاون بينالمقاربة النوعية، من خالل 

   . وإصالح األمم المتحدة في اتجاه تحقيق مساواة النوع،" للتنميةلفيةاألتحقيق األهداف  "اإلسبانية من خالل 

                                                 
 تاريخ إصدار التقرير الثاني عن أهداف األلفية للتنمية2
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وتندرج المقاربة النوعية كعنصر رئيسي ضمن البرامج اإلستراتيجية لوزارة االقتصاد والمالية من 
وتهدف .  البعد في إعداد وتحليل الميزانيات القطاعية باعتباره جزءا من إصالح الميزانيةخالل إدماج هذا

 تعزيز إلىهذه المقاربة الجديدة، بتوجهها أساسا صوب البحث عن جودة األداء وفعالية النفقات العمومية، 
عية لصالح النساء الجهود المتضافرة لتقليص الفوارق وضمان توزيع أفضل للموارد في القطاعات االجتما

  .واألطفال، حرصا على تحقيق اإلنصاف والفعالية

جليا مما سبق، أن هذه القطاعات تؤدي أدوارا شديدة الترابط في ما يخص مأسسة المساواة بين  وويبد
يسهر قطاعا االقتصاد والمالية والتنمية و. الجنسين وإدماج المقاربة النوعية في السياسات العمومية

. على وضع التوجهات الكبرى واإلطار اإلستراتيجي العام للنوع والمساواة بين الرجل والمرأةاالجتماعية 
من جانبه، يسهر قطاع العدل على وضع إطار تشريعي كفيل بتحقيق هذه التوجهات، فيما يتكفل قطاع و

اس التنمية في الممارسات اإلدارية العمومية التي تشكل أستحديث القطاعات العامة بإدماج بعد النوع 
وتضطلع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بدور المنسق مع السلطات . االقتصادية واالجتماعية للبالد

  . والمنظمات األجنبية التي تواكب المغرب لتحقيق هذه الغاية

ويعتبر البرنامج متعدد القطاعات لمكافحة العنف المبني على أساس النوع عبر إعطاء النساء والفتيات 
فهذا البرنامج يدعمه التعاون اإلسباني في إطار صندوق . قاللهن الذاتي بالمغرب مثاال حيا لهذا الترابطاست

وتقوده ثمان وكاالت .  مليون دوالر8,4األلفية للتنمية بميزانية إجمالية مصادق عليها تبلغ تحقيق أهداف 
 UNIFEM, UNFPA, UNICEF, BIT, FAO, UNESCO, UNHCR(تابعة لجهاز األمم المتحدة 

ONUSIDA ( قطاعا وزاريا 13بمشاركة ) من بينهاMEF, MDS, MJ, MAEC .( وعالوة على ذلك، يركز
 .حسب النوع االجتماعي المشترك على عملية التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية هذا البرنامج

 دلـوزارة الع. 1
 الفوارق والتمييز القائم على أساس قطع المغرب أشواطا كبيرة في تعزيز المسلسل الديمقراطي وتقليص

وقد تحقق ذلك بفضل اإلصالحات القانونية والتشريعية الهامة والمنسجمة مع االتفاقيات . النوع االجتماعي
) 1979(والميثاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) CEDAW1993(  اتفاقية خاصة،الدولية المعمول بها

الجديدة حيز التنفيذ " مدونة األسرة" دخول ويشكل ).1977(لسياسية للنساء واالتفاقية الدولية حول الحقوق ا
 في مسلسل تحقيق تقدما ملموسا، 2007 اعتماد قانون الجنسية الجديد في أبريل  جانبإلى 2004سنة 

 أنه تم إحداث محاكم متخصصة للنظر في القضايا إلىوتجدر اإلشارة في هذا الباب . المساواة واإلنصاف
  . ضمان المساواة بين الجنسين وحماية األطفالإلىرية والتجارية والعائلية سعيا اإلدا

إدخال  عبرأوال، . لمساواة بين الجنسينتقدما ملموسا على مستوى مأسسة ا وزارة العدل حققتوقد 
مفصل ، ثم عبر إجراء تشخيص التعديالت على النصوص القانونية والقيام باإلصالحات التشريعية الكبرى

 تحليل وقد هم. المرأة تمثيلية بهدف الرفع من) قضاة وموظفون(وضعية المرأة في المنظومة القضائية ل
 حيث تم إلحاق هذه 2008 غاية النصف األول من سنة إلى  السجوناةإدارفي وزارة العدل وضعية المرأة 

   .اإلدارة، بعد هذا التاريخ، بالوزارة األولى

 تحديد السياسات واألولويات العمومية إلى وضعية الجهاز القضائي، يتطرق هذا القسم، بعد تحليلوس
وأخيرا، سيتم القيام بمحاولة لتقييم النفقات العمومية . في قطاع العدل وكذا اإلجراءات المتخذة لتحقيقها

 .  المخصصة للجهاز القضائي الوطني
  تحليل وضعية المنظومة القانونية حسب النوع االجتماعي .1.1

تحليل وضعية المرأة من  نبذة موجزة عن قطاع العدل ومهامه، سيتم في هذا الجزء إلىتطرق بعد ال
 مع التركيز على  إصالحهبعدلنظام التشريعي حسب النوع االجتماعي ايركز األول على تحليل س: منظورين

لقضائي النظام ا الثاني تحليل وضعية المرأة في ظل سيتناولو. مدونة األسرة بعد أربع سنوات من التطبيق
   .الحالي
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 لمحة عن الوزارة ومهامها األساسية. 1.1.1
النهوض بدور القضاء كأداة فاعلة في خدمة مسلسل البناء  إلىعمل الوزارة باألساس  يهدف

، 2004 و2003 عدة إنجازات خالل سنتي وقد تحققت.  التنمية االقتصادية واالجتماعيةإنعاشالديمقراطي و
  .2015ه البرامج طبقا لمخططات العمل المعتمدة في أفق  تنفيذ هذوسيتواصل

وتبعا لذلك، حددت الوزارة جملة من التدابير العملية وأنجزت أعماالً متعددة انطالقا من البرامج التي 
  : هي رئيسيةهذه اإلجراءات في محاورمحور وتت.وضعتها

 .تخليق ودعم الشفافية والتعزيز دولة الحق والقانون •

 .ء ودعم انفتاحه على المحيطين الداخلي والخارجيتحديث القضا •

وموازاة مع ذلك، أبرمت وزارة العدل عدة اتفاقيات ثنائية ودولية تتعلق بالتعاون القضائي في المجالين 
  .المدني والجنائي، وتخص فضال عن ذلك تحديث المحاكم في المغرب

  صالح اإلبعد  تحليل النظام التشريعي حسب النوع االجتماعي .2.1.1

 تم تعديل مجموعة من ،حرصا على الحد من التمييز بين النساء والرجال على المستوى التشريعي
 مدونة ،قانون الحالة المدنية، قانون االنتخابات، قانون الشغل، مدونة األسرة (النصوص والقوانين المهمة

  ..)..التجارة

 نقل عالقات إلىلى قانون األسرة على الصعيد األسري، تهدف التعديالت التي تم إدخالها عف  
 نموذج التشاور والتعاون مع إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في الحقوق إلىالزوجية من نموذج الطاعة 

 قانون الشغل بإدخال تعديالت تتعلق بحقوق المرأة اعتمادا ةمراجع سمحتكما . والواجبات بين الزوجين
اإلشارة ألول مرة في  وول مرة في مجال الشغل واألجورعلى ترسيخ مبدأ عدم التمييز بين الجنسين أل

مديد مدة  وكذا ت التحرش الجنسي في أماكن العمل الذي أصبح يعتبر خطأ جسيماإلىالتشريع المغربي 
  . أسبوعا14 إلى أسبوعا 12  منالوالدةرخصة 

بين الجنسين في كافة وفي المجال التجاري، وفي إطار التزامات الدولة المغربية بتفعيل مبدأ المساواة 
 تمت إزالة كافة المقتضيات التي كانت تحرم المرأة المتزوجة من ممارسة النشاط ،القوانين واللوائح

  ). من مدونة التجارة17أنظر الفصل (التجاري دون موافقة زوجها 

يع  تقدما مهما شهده التشر2007 وفضال عن ذلك، يمثل قانون الجنسية الجديد الذي صدر في أبريل 
ويمكّن هذا اإلصالح األم المغربية من ممارسة حقها كامال في منح الجنسية . المغربي في اآلونة األخيرة

وينسجم هذا اإلصالح انسجاما كامال مع ضوابط القانون الدولي . ألطفالها على قدم المساواة مع األب
األمم المتحدة المرأة واتفاقية  يز ضد كافة أشكال التميإلغاء والتشريعات المناهضة للتمييز، وخاصة اتفاقية

الحصول على الجنسية (كما ينسجم قانون الجنسية الجديد مع مقتضيات مدونة األسرة  .حول حقوق الطفل
  . بحيث يكتسب الطفل جنسية ولي أمره وإن كان تحت الكفالة...) عن طريق الكفالة، بلوغ سن الرشد

 التمييز بين  خاصة إلغاء الجنائي والمدني واالنتخاباتىوهناك تعديالت أخرى تم إدراجها على المستو
الرجال والنساء في مجال األحكام في حالة القتل المرتكب من طرف أحد الزوجين على اآلخر إذا اكتشفه 

تشديد العقوبات في حالة الضرب والجرح المقترف إراديا من قبل أحد ا وفي حالة تلبس بجريمة الزن
  ...جريم التحرش الجنسي الذي أصبح ينظر إليه كشطط في استعمال السلطةت والزوجين على اآلخر

تشكل التعديالت المذكورة أعاله مكسبا هاما بالنسبة للمغرب من أجل التوافق مع المعايير الدولية و
كافة أشكال  إلغاء الجاري بها العمل، حيث تسمح برفع التحفظات التي كان المغرب قد أبداها بشأن اتفاقية

حالة رفع التحفظات " انظر الجزء الخاص بـ(  واستبدال بعض التحفظات بتصريحاتالمرأة لتمييز ضدا
 "). اتفاقيةعلى 
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   سنوات من دخولها حيز التنفيذخمسحصيلة مدونة األسرة بعد . 3.1.1

:  حول تطبيق القانون الجديد لألسرة تحت عنوان2008 سنة حسب دراسة قامت بها وزارة العدل
  :  المالحظات التاليةصيمكن استخال" حصيلة وآفاق:  سنوات من التطبيقخمساألسرة بعد مدونة "

كما . %9,04، أي بارتفاع بلغ 2006 سنة 272.989 مقابل 2007 عقد زواج سنة 297.660تم إبرام 
، أي بزيادة بنسبة 2006 سنة 16.832 مقابل 2007 حكم بصحة الزواج في المحاكم سنة 18.751تم إقرار 

. 2007 من مجموع الزيجات التي تم عقدها سنة %0,29ولم تمثل عقود الزواج المتعدد سوى . 11,4%
 امرأة سنة 62.162وأسفرت هذه الدراسة أيضا على أن عدد النساء الالئي تزوجن دون رخصة الولي بلغ 

رين مرتفعة كما أنه مازالت نسبة زواج القاص. 2006 مقارنة مع سنة %3,44، أي بارتفاع بنسبة 2007
، أي بتزايد بنسبة 2007 حالة سنة 29.847 إلىفقد ارتفعت ).  من مجموع العقود المبرمة10,03%(

  . 2006 مقارنة مع 12,55%

ما يترجم نضج و، وه%22,28ومن جهة أخرى، سجل الطالق باالتفاق المشترك ارتفاعا بنسبة 
فاظ على عالقات جيدة بعد الزواج خصوصا األزواج في تدبير العالقة الزوجية عبر الطرق السلمية للح

 مقابل 2007 طلب طالق بالشقاق من طرف نساء برسم سنة 26.547في حين، تم وضع . بتواجد أطفال
  . على التوالي مقارنة مع السنة السابقة%14 و%31 طلبا من طرف الرجال، أي بارتفاع بنسبة 14.181

 طلبات الطالق سواء من طرف الزوج وبخصوص أحكام إصالح ذات البين بين األزواج بعد
، 2006 مقارنة مع سنة %14,45، أي بزيادة 2007 حالة التوفيق برسم سنة 8512الزوجة، تم تعداد وأ

أما بالنسبة للترجمة الفعلية من طرف األزواج لمقتضيات تسيير . ليبلغ سدس مجموع أحكام حل الزواج
 عقدا سنة 900بلغ عدد العقود المبرمة في هذا الصدد قد فالموارد المالية المكتسبة خالل فترة الزواج، 

 .   2006 فقط سنة 424 مقابل 2007

  التقدم الحاصل في رفع التحفظات على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء . 4.1.1

 عن رغبتها في إعادة مراجعة التحفظات التي وضعتها 2006عبرت الحكومة المغربية في مارس 
وهكذا، تم تشكيل لجنة بين . المصادقة على المعاهدة واالنخراط في البروتوكول االختياري لالتفاقيةخالل 

الوزارات مكلفة بالحريات العمومية وحقوق اإلنسان برئاسة الوزير األول قامت بتكليف لجنة تقنية وزارية 
وفي هذا .  ت تفسيريةكما تم سحب بعض التحفظات والتصريحات وتم تعويض أخرى بتصريحا. للمتابعة

، يدعوه التخاذ اإلجراءات الالزمة 2007 ماي 7السياق، تم إرسال مشروع ظهير للكاتب العام للحكومة في 
ويبين الجدول التالي حالة رفع التحفظات  .لتقديمه للتوقيع من طرف جاللة الملك ومازالت اإلجراءات جارية

  . زارية البينيةوالتصريحات التفسيرية التي صاغتها اللجنة الو

 تتعويضها بتصريحاوالبنود التي شكلت موضوع رفع التحفظات أ

 البند 1993وضعية  2008وضعية 

 .الحفاظ على الجزء األول من التصريح •

 .مراجعة الجزء الثاني من التصريح •

 2البند تصريح

 4،  الفقرة 15البند  تصريح سحب التصريح

 2، الفقرة 9البند   تحفظ رفع التحفظ

مراجعة التحفظ الكلي المصاغ حول  •
 .موضوع البند

 تعويض التحفظ بتصريح :1الفقرة  •
ورفع التحفظ ) a, b, c, d, f, g, hالسطور (تفسيري 

  .)e(على السطر 

 . رفع التحفظ:2الفقرة  •

 16البند   تحفظ كلي حول البند
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 في تقرير مشترك كل من 2008 يناير 24 لالتفاقية، قدم المغرب في 18وانسجاما مع مقتضيات البند 
ويقدم التقرير أجوبة على التوصيات والمواضيع . التقريرين الدوريين الثالث والرابع حول تطبيق االتفاقية

وقد . التي تهم اللجنة كالقضاء على التمييز ضد النساء ويسطر كيفية تطبيق المعاهدة منذ تقديم التقرير الثاني
اإلصالحات (حول االتفاقية واإلصالحات التشريعية والسياسية المنتهجة ركز التقرير على معالجة التحفظات 

التشريعية، المساهمة في الحياة السياسية والعامة، محاربة النماذج التقليدية السائدة، مأسسة بعد النوع 
   .  وكذا الحقوق االقتصادية واالجتماعية ومحاربة العنف القائم على النوع االجتماعي...) االجتماعي،

  وضعية المرأة في النظام القضائي الحالي. 5.1.1

 امرأة عاملة 5.389 من عدد الموظفين في الجهاز القضائي، أي ما يناهز %44,5تمثل المرأة حاليا 
 41 سنة بالنسبة للرجال و43(ويبين هرم السن أن الموظفين هم عموما من الشباب .  رجال6.236مقابل 

ويفسر ذلك بالتوظيف الضعيف . كبير لجنس الذكور في سن الخمسيناتمع تواجد ) سنة بالنسبة للنساء
كما نالحظ ).  من المغادرات%60(للنساء خالل السنوات السابقة وكذا المغادرة الطوعية للنساء للتقاعد 

   ).أكادير والحسيمة والناضور(أيضا تواجد كبير للنساء في بعض الجهات 

ي الجهاز القضائي، تبقى نسبة النساء المسؤوالت وبخصوص الحصول على مناصب المسؤولية ف
  ). رجال61 امرأة مسؤولة مقابل 21 (%34,4ضعيفة، بحيث ال تتجاوز 

ففي فئة القضاة، عرفت نسبة تمثيلية المرأة ارتفاعا طفيفا خالل السنوات العشر األخيرة، منتقلة من 
مع أولويات وزارة العدل التي تروم غير أن هذه النسبة تبقى ضعيفة بالمقارنة . %18,95 إلى 13,1%

باإلضافة لذلك، ال . بلوغ ثلث تمثيليات النساء في اللجان المسيرة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
  .    قاضية فقط14، أي %24,56يتجاوز عدد النساء القاضيات الالئي يشتغلن في المصالح المركزية للوزارة 

  األهداف المنشودةاألولويات العمومية و. 2.1

االعتراف بدور النساء تعزيز  في اتجاه  تطورا إيجابيا خالل السنوات األخيرةةالوطنيعرفت الساحة 
 ،وتطوير موقعهن في المجتمع كشرط جوهري لالستجابة للمستلزمات األخالقية والديمقراطية والتنموية

تشكل التطورات المسجلة في مجال حقوق  و.ولمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمغرب
اإلنسان األساسية للمرأة تتويجا للعمل المكثف لعدة وزارات من بينها وزارة العدل بالشراكة مع المنظمات 

  .غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق المرأة

من أجل فية ومن جهة أخرى، تندرج أعمال وزارة العدل في إطار تحقيق الهدف الثالث من أهداف األل
وتعمل الوزارة بذلك على إنجاز خطة . المرأةاستقاللية ، الذي يهم تعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية

عمل لمأسسة البحث في مجال المساواة بين الجنسين ودمج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج 
جلى مساهمة وزارة العدل لبلوغ الهدف المذكور وتت .والمشاريع في كافة األنشطة الحكومية وغير الحكومية

  : والمتمثلة فيما يلي14 و13 و12 تمكنها من تحقيق غاياتها المنشودة أعاله في

تقليص الفوارق بين النساء والرجال في مجال فرص الشغل وفي مجال المساواة في األجور  •
  .والحصول على موارد الدخل

الثلث في الهيئات القيادية للسلطات التشريعية والتنفيذية  تمثيلية للنساء تبلغ نسبة إلىالوصول  •
 .والقضائية وفي كافة هيئات اتخاذ القرار

 وتقليص نسبة (CEDAW)إزالة كافة المقتضيات القانونية التمييزية ورفع التحفظات المتعلقة باتفاقية  •
  . النصفإلىالعنف ضد المرأة 

 بإصالح شامل للقطاع والذي تتجلى أهم مكوناته في ما وانسجاما مع هذه التوجهات، قامت وزارة العدل
  : يلي
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  إصالح العدل

لتخليد الذكرى " 21مستقبل العدل في القرن "بعد العناية الملكية المعبر عنها خالل المنتدى الدولي حول 
الخمسين للمجلس األعلى واعتمادا على المعطيات الرقمية لتحليل وضعية القضاء في المغرب، أطلقت 

وسيعتمد هذا اإلصالح . زارة العدل مخطط عمل إلصالح شامل على المدى القصير والمتوسط والطويلو
على ترشيد االستثمارات وكذا على تعبئة الوسائل المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة من طرف المحاكم 

  .وشروط العمل لموظفي الوزارة

ولذلك، .  مليون درهم800كمة إبتدائية بتكلفة  مح16ويهم اإلصالح أوال إنشاء أربعة محاكم إستئناف و
كما يشكل تعزيز عدد العاملين في .  مليون درهم من أجل بناء عدة محاكم250تمت تعبئة قروض بمبلغ 

  . مجال القضاء خاصة القضاة وكتاب الضبط أولوية لإلصالح

ريع وتحسين العمل ويتوخى إصالح قطاع القضاء أيضا تحيين النصوص التشريعية وتسريع وتيرة التش
ن واألعوان وكذا الحفاظ على كرامتهم وتشجيعهم ودعم آليات يالقضائي خاصة عن طريق رفع عدد الموظف

  . تنفيذ األحكام وإنعاش التكوين

وبالنسبة للتكوين المستمر للقضاة، تتوخى الوزارة تحقيق وتيرة متزايدة للدورات التكوينية لتنتقل، خالل 
ولمواجهة التزايد .  دورة حاليا36 دورة سنوية بمعدل دورتين لكل قاض عوض 150 إلىخمسة سنوات، 

 متر 1,5 سجين في مساحة متوسطة ال تتجاوز 60.000(المستمر لعدد المساجين على الصعيد الوطني 
  ).  متر مربع كمعيار دولي9مربع لكل سجين مقابل

  مشروع القانون حول العنف 

لق بمحاربة العنف ضد النساء وكذا المخطط التنفيذي المرتبط به، في إطار تنفيذ مخطط العمل المتع
 إلىويهدف هذا المشروع . تمت إعادة قراءة القانون الجنائي من أجل استخراج النصوص التمييزية وتعديلها
كما تمت بلورة مشروع . وضع مقتضيات جديدة تجرم العنف وخاصة العنف النفسي التي تعاني منه النساء

  .   العنف وتم تقديمه للدراسة والرأي للقطاعات الوزارية المعنية بقضية المرأةقانون حول

     في مجال النوع االجتماعي وزارة العدلتدابير. 3.1

الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل في ميدان المساواة بين الجنسين من خالل تجسيد بالموازاة مع 
، النساءالتمييز ضد إلغاء كافة أشكال اتفاقية  التحفظات علىورفع اإلصالحات الكبرى للنصوص التشريعية 

   . اإلجتماعي الخطوات من أجل مأسسة فعلية لمقاربة النوعنوزارة بالعديد مالقامت 

   إحداث خلية للنوع االجتماعي . 1.3.1

ابة الكت(التابعة لإلدارة المركزية  ع االجتماعينوخلية ال "2005وأسست وزارة العدل في شهر يوني
 إلىها وتنقسم خطة عمل تمثل كافة مديريات الوزارة" التنسيقمراكز "تتكون هذه الخلية من عدة و). العامة

  : مرحلتين يمكن تلخيص أهدافهما الرئيسية على الشكل التالي

أنظر (تقييم وتشخيص الوضعية الحالية، خاصة في مجال تمثيلية المرأة في القطاع القضائي  •
  ).التشخيص أعاله

 . بناء على النتائج المحصل عليها،حليل مختلف الفوارق الموجودة بين الجنسين في كافة المجاالتت •
 .القضاء على هذه الفوارق عبر ضمان تمثيلية أكثر إنصافا للنساء بناء على مبدأ تكافؤ الفرص •

 :هكذا تجسدت إنجازات المرحلة األولى في ما يلي
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لتي تبين بوضوح هيمنة وا 3"عية المرأة في النظام القضائيوض" حول  التي أنجزتنشر نتائج الدراسة •
  ).أنظر التشخيص أعاله...التعيين في مناصب المسؤولية، القضاة(الذكور 

الوضعية ( إعداد قاعدة بيانات مصنفة حسب الجنس لمجموع هياكل اإلدارة المركزية وإدارة السجون  •
 ....).اإلداري العائلية، المسار

 توسيع إدماج مقاربة النوع إلىفتهدف ، انية من خطة عمل خلية النوع االجتماعيأما المرحلة الثو
المصالح الخارجية للوزارة وتحسيس القضاة بمسألة النوع االجتماعي، وإلغاء التمييز القائم  االجتماعي في

صاد االقتعلى النوع االجتماعي من النصوص القانونية، وجندرة ميزانية الوزارة بشراكة مع وزارة 
الميزانية حسب النوع إعداد أدمجت وزارة العدل مشروع (لية، وهي العملية التي الزالت جارية والما

    ).2006سنة االجتماعي 

  إعداد خطة عمل إلدماج النوع االجتماعي. 2.3.1

.  في النظام القضائي االجتماعيوزارة العدل حاليا على إعداد خطة عمل لدمج مقاربة النوعمل تع
تنفيذ هذا المخطط في إطار شراكة بين مختلف المديريات التي أنجزت سابقا تحليال للوضعية في هذا وسيتم 
 أن العديد من هذه المديريات قد قطعت أولى الخطوات في إعداد خطة العمل، إلىوتجدر اإلشارة . المجال

 .تابة المجلس األعلى للقضاءونخص بالذكر هنا مديرية الموارد البشرية وإدارة األعمال االجتماعية، وكذا ك
من جانب آخر، وفي إطار إنجازات المشروع المتعلق بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات و

 إلى سعيا  االجتماعي لموقع إلكتروني خاص بالنوعة الرسميةطالقنالتنموية، ستعمل وزارة العدل على اال
  .النظام القضائيضمان ولوج أفضل للمعلومات حول وضعية المرأة في 

   تحليل الميزانية المخصصة لوزارة العدل حسب النوع االجتماعي.4.1

 مأسسة ثقافة جديدة للنفقات العمومية ترتكز على النتائج إلىتهدف المقاربة الميزاناتية الجديدة   
انية وفي هذا الصدد، عمدت مديرية الميز. والبحث على الجودة من حيث االقتصاد والفعالية والنجاعة

 تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي من أجل التوفيق بين الموارد إلىوالمراقبة بوزارة العدل 
المخصصة وتحقيق أهداف التنمية المنشودة ولتقديم أجوبة شافية لألسئلة المتعلقة بوضع سياسات المساواة 

ة بإعداد برامجها ومخططاتها ويجدر التذكير في هذا السياق، بقيام مختلف مديريات الوزار. واإلنصاف
 .   الندماج أفضل لمقاربة النوع االجتماعي

   توزيع الميزانية المخصصة لوزارة العدل 1.4.1

بينما تبلغ نفقات . 2008مليار درهم برسم سنة  2,8تناهز النفقات العامة لوزارة العدل ما مقداره 
 نفقات التسييرأما  .انية اإلجمالية للوزارة من الميز%11,8يمثل   مليون درهم، أي ما334,1االستثمار 

  .الميزانية اإلجمالية للوزارة من %88,1 مليار درهم وتمثل 2,2 إلىفتصل 

  2008بنية الميزانية المخصصة لوزارة العدل خالل السنة المالية 

ميزانية اإلستثمار
12%

ميزانية التسيري
88%

املصدر : مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية
  

                                                 
المستوى التعليمي، الحصول على التكوين، مواقع (  دراسة حول وضعية المرأة في النظام القضائي 2004 أعدت وزارة العدل في نهاية سنة  3 

  ...)المسؤولية
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  نفقات التسيير

 خاصة بتجهيزات تضم ميزانية التسيير المخصصة لوزارة العدل فقرة خاصة بنفقات األجور وأخرى
  .ونفقات أخرى

م، جزء مليار دره 2,059 ما مجموعه الموظفين تبلغ االعتمادات المرصودة للفصل المتعلق بنفقاتو
الخدمات والنفقات جلى  وتت. من مجموع موظفي الوزارة%44,5كبير منها مخصص للنساء بما أنهن يمثلن 

وباعتبار أن . وازيين والمالمرسمينلموظفين معالجة األجور وتعويضات ا في لهذا الباب على الخصوص
 فإنه سيكون من  مما يجعل قياس أثر النوع االجتماعي مستحيال،هذا الباب غير مصنف حسب الجنس،

المساعدات ، التعويضات :الناجع التأكد من أهمية النفقات المخصصة للنساء فيما يتعلق بالفروع التالية
  .ارة الطبية بالنسبة لألطر الطبية والبيطريةعويضات االستش وتاالستثنائية للسكن

 مليون درهم موزعة بين اإلدارة 419,6كما تشمل الفقرة الخاصة بالمواد والنفقات المختلفة ما مجموعه 
 مليون 150,385(وإدارة السجون )  مليون درهم20,3(والمحاكم )  مليون درهم248,914(المركزية 

ت والنفقات وجود بعض الفقرات والسطور التي يمكن أن تشكل وتبين قوائم مصطلحات الخدما). درهم
موضوع تحليل حسب النوع االجتماعي كالتعويضات عن المهام داخل وخارج البلد واأللبسة وتكاليف 
العدالة اإلجرامية وتكاليف نقل الموظفين ومعونات األعمال االجتماعية للموظفين لتحمل كلفة مصاريف 

ات الحقوقية غير الحكومية والتنظيم والمشاركة في المنتديات والتداريب التكوين ومعونات الجمعي
  .   والمؤتمرات

جدر بالذكر أن مالءمة قوائم مصطلحات الخدمات والنفقات الخاصة بإدارة السجون حسب النوع يو
دارة بتحليل  ولقد قامت بالفعل هذه اإل.نها تتعلق فقط بالساكنة السجنيةألاالجتماعي تظل أكثر سهولة، ذلك 

غير أنه . للوضعية حسب النوع االجتماعي وباستنباط المؤشرات وتحديد األهداف والغايات المنشودة
باإلمكان اعتباراً من اآلن تصنيف بعض سطور الميزانية حسب الجنس، خصوصا منها تلك المتصلة 

ات األهمية نذكر أيضا  الميزانية ذسطورومن بين . باألسرة ولباس السجن والعالجات الطبية للسجناء
الجزء المخصص إلدارة ( مجنَدرا سطراالمتعلق بالمساعدة االجتماعية لألطفال الذي يعتبر سطر ال

 ).السجون
 نفقات االستثمار

 مليون درهم 334,113 ما يقارب 2008بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لوزارة العدل برسم سنة 
  :موزعة كالتالي

 صصة لإلدارة المركزية والمحاكم، مليون درهم مخ200,113 •

  . مليون درهم مخصصة إلدارة السجون134 •

 قوائم مصطلحات الخدمات والنفقات المختلفة المتعلقة بالبنايات وتجهيزات  ميزانية االستثماروتتضمن
تأمين لمحاكم، ول إدخال التقنيات اإلعالميةالمحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف، وتقوية البنيات التحتية و

وفضال عن ذلك، ترصد ...المباني اإلدارية وتحديث اإلدارة وأنماط التواصل في إطار برنامج ميدا، الخ
  ". دعم قسم قضاء األسرة بالمحاكم االبتدائية "ميزانية االستثمار جزءا مهما من اإليرادات لبرنامج 

ت، بل يتعلق األمر بميزانية  أن ميزانية وزارة العدل ليست موزعة حسب اإلداراإلىوتجدر اإلشارة 
وتترقب خلية النوع . موزعة حسب المهام تغطي اإلدارة المركزية والمحاكم الخارجية وإدارة السجون

في تحضير البرامج بهدف المساعدة على إدماج بعد النوع " مراكز التنسيق"االجتماعي إشراك كل 
  .  االجتماعي في مسلسل برمجة المشاريع

يات التسيير واالستثمار، تتوفر وزارة العدل على حساب للتعيين الخاص لدعم وموازاة مع ميزان
ويضاف . 2007 مليون درهم برسم سنة 350وقد استفاد هذا الحساب من . المحاكم والمؤسسات السجنية
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 مليون درهم من 5,08 إلى التي تصل )SEGMA( ذلك، ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة إلى
  .  ر وحدات اإلنتاج إلدارة السجون ومركز النشر والتوثيق القضائي للمجلس األعلىأجل تدبي

    تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي2.4.1

لقد حدد كل قطاع وزاري في إطار شمولية االعتمادات مجموعة رقمية من مؤشرات األهداف تسمح 
نشاط من جهة والنتائج المرصودة والمرتقبة  ونامج أبر  وبالربط بين االعتمادات المخصصة إلجراء معين أ

  .  من استعمال هذه االعتمادات من جهة أخرى

المرتكزة على النتائج في يناير تدابير حددت وزارة العدل، منذ انخراطها في المقاربة الجديدة للوهكذا، 
 مستندة في ذلك على ،ثماراالست مؤشرا لميزانية 15 التسيير وةألهداف لميزانيا رقميا لمؤشر 74، 2006

  .المهام الرئيسية لمختلف مصالح الوزارة

  تحليل مدى نجاعة مقاربة النوع االجتماعي

ويتضح من خالل تحليل جذاذة مؤشرات األهداف لميزانية التسيير لوزارة العدل، أن المؤشرات األكثر 
ويمكن أن نذكر هنا . ارة السجونالمتعلق بإد 4000البند مراعاة للنوع االجتماعي هي تلك المتضمنة في 

الطاقة "و" عدد االستشارات الطبية لكل سجين"و" سجين ولكل يوم لكل تكلفة االعتقال"على سبيل المثال 
نسبة "و" نسبة السجناء المستفيدين من األنشطة المؤدى عنها"و" ني سج1000 لكل نسبة الحوادث"و" اإليوائية

  ".نسبة العاملين المستفيدين من عقد التكوين"و" لتكوين المهنيا والسجناء المستفيدين من التعليم أ

هداف أخرى تتعلق بميزانية التسيير من شأنها مراعاة النوع االجتماعي، إال أل  رقمية  وهناك مؤشرات
. نظر لجعلها أكثر مالءمة وأكثر فعاليةال بحيث تستدعي إعادة بشكل كافيأنها تظل مع ذلك غير دقيقة 

المحاكم  حسب نمط حكاماألاآلجال المتوسطة لمعالجة تقليص ": المؤشرات باألهداف التاليةترتبط هذه و
ضمان تكوين مستمر للموظفين "و" تقليص أجل تنفيذ األحكام"و" تحسين جودة األحكام المتعلقة بالتخليق"و

    ".والقضاة

م المحاكم االبتدائية ومحاكم اآلجال المتوسطة لمعالجة أحكا": يتعلق األمر على سبيل المثال بما يليو
اآلجال المتوسطة لمعالجة أحكام المحاكم االبتدائية والمحاكم التجارية في "و" االستئناف في المجال الجنائي

عدد األحكام " و"نسبة تصنيف المحاضر بحسب االختصاص القضائي في المجال الجنائي"، و"المجال المدني
  ... الخ،"المعالجة لكل موظف

  شرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير لوزارة العدلتصنيف مؤ
  المؤشر المهامواألهداف أ  المؤشرنوع إمكانية جندرة المؤشر

  .  تقسيم حسب الجهة والمحاكم -
 . تصنيف حسب الجنس والسن-

  مؤشر أثر
  
 

اآلجال المتوسطة تقليص 
 حسب حكاماأللمعالجة 

 المحاكمنمط 

ام المحاكم اآلجال المتوسطة لمعالجة أحك
 االبتدائية ومحاكم االستئناف في المجال الجنائي

  .  تقسيم حسب الجهة والمحاكم -
 . تصنيف حسب الجنس والسن-

اآلجال المتوسطة تقليص  مؤشر أثر
 حسب حكاماأللمعالجة 

 المحاكمنمط 

اآلجال المتوسطة لمعالجة أحكام المحاكم 
 دنياالبتدائية والمحاكم التجارية في المجال الم

  .  تقسيم حسب الجهة والمحاكم -
 . تصنيف حسب الجنس والسن-

تحسين جودة األحكام  مؤشر نتيجة
 والتخليق

 عدد األحكام المعالجة لكل موظف

  . تقسيم حسب الجهة والمحاكم
 . تصنيف حسب الجنس والسن-

تحسين جودة األحكام  مؤشر نتيجة
 والتخليق

كم في عدد القضايا المدرجة غير صادر فيها ح
المحاكم االبتدائية والمحاكم التجارية ومحاكم 

 .االستئناف في المجال المدني
  . تقسيم حسب الجهة والمحاكم

 . تصنيف حسب الجنس والسن-
تحسين جودة األحكام  مؤشر نتيجة

 والتخليق
عدد القضايا الجارية لكل / عدد األحكام الصادرة

 .قاض

  . تقسيم حسب الجهة والمحاكم
 .حسب الجنس والسن تصنيف -

  مؤشر أثر
 

  تقليص أجل تنفيذ األحكام
 

اآلجال المتوسطة لتنفيذ األحكام في المحاكم 
  . االبتدائية والتجارية ومحاكم االستئناف
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تصنيف حسب الجنس والسن 
  . وحسب سبب االعتقال

 

تحسين خدمات استقبال  مؤشر نتيجة
  األشخاص المعتقلين

 

  ل معتقلكلفة االعتقال في كل يوم ولك
 

تصنيف حسب الجنس والسن 
 .وحسب سبب االعتقال

تحسين خدمات استقبال  مؤشر نتيجة
 األشخاص المعتقلين

  عدد السجناء الهاربين
 

تصنيف حسب الجنس والسن 
 .وحسب سبب االعتقال

تحسين خدمات استقبال  مؤشر نتيجة
 األشخاص المعتقلين

 ني سج1000 لكل نسبة الحوادث

 والمستوى تصنيف حسب الجنس
التعليمي وحسب أنواع المعتقلين 

قاصرين، بالغين، أطفال النساء (
 ..)المعتقالت

تحسين خدمات استقبال  مؤشر نتيجة
 األشخاص المعتقلين

نسبة السجناء المستفيدين من األنشطة المؤدى 
 عنها

تصنيف حسب الجنس والمستوى 
التعليمي وحسب أنواع المعتقلين 

ل النساء قاصرين، بالغين، أطفا(
 ..)المعتقالت

تحسين خدمات استقبال  مؤشر نتيجة
 األشخاص المعتقلين

التكوين ونسبة السجناء المستفيدين من التعليم أ
 .المهني

تصنيف حسب الجنس والمستوى 
 التعليمي

ضمان التكوين األولي  مؤشر نتيجة
 .  والمستمر للموظفين

 نسبة العاملين المستفيدين من عقد التكوين

فا لميزانية التسيير، تتميز ميزانية االستثمار بكثرة المؤشرات غير القابلة للتصنيف حسب النوع وخال
معدل التغطية للتطبيق القضائي "و" نسبة تجديد التجهيزات والبنيات التحتية األساسية: "االجتماعي ومنها
  ...   الخ" لمحاكم االستئناف

ية المرتبطة بدعم البنية التحتية إلدارات السجون بعد غير أنه من الممكن أن تراعي المؤشرات الرقم
كما يستدعي بعض هذه المؤشرات . النوع االجتماعي وكذا تصنيفها حسب الجنس ونوع الشخص المعتقل

متر (المعدل المتوسط للملء "و" الطاقة اإليوائية: "ويتعلق األمر على سبيل المثال. أيضا إدماج البعد الجهوي
  ...الخ" لنسبة المئوية لألعوان المستفيدين من المساكن اإلدارية الملحقة بالمؤسسات السجنيةا"و)" معتقل/مربع

 تصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار لوزارة العدل
 

 المؤشر المهامواألهداف أ المؤشر نوع  إمكانية جندرة المؤشرات مالحظات

مؤشر ال يراعي بعد 
 النوع االجتماعي

توسيع وتهيئة وإصالح  شر نتيجةمؤ -
  وترميم المباني اإلدارية

 

  معدل إنجاز المشاريع المتفق عليها
 

مؤشر ال يراعي بعد 
 النوع االجتماعي

معدل تجديد التجهيزات والبنيات  تجديد التجهيزات مؤشر نتيجة -
 التحتية األساسية

مؤشر ال يراعي بعد 
 النوع االجتماعي

  عدد األراضي المشتراة توسيع الحظيرة العقارية ر وسيلةمؤش إدخال البعد الجهوي

  إدخال البعد الجهوي مؤشر جهوي
 )حضري/قروي(

معدل تجديد التجهيزات والبنيات  تجديد تجهيزات المحاكم مؤشر نتيجة
 التحتية األساسية

 تصنيف حسب الجنس وحسب - 
  .سبب االعتقال

   إدخال البعد الجهوي-
 

التحتية دعم البنية  مؤشر أثر
 إلدارات السجون

 الطاقة اإليوائية

 تصنيف حسب الجنس وحسب - 
  .سبب االعتقال

   إدخال البعد الجهوي-
 

دعم البنية التحتية  مؤشر أثر
 إلدارات السجون

متر (المعدل المتوسط للملء 
 )معتقل/مربع

  دعم البنية التحتية  مؤشر نتيجة تصنيف حسب الجنس 
 إلدارات السجون

ئوية لألعوان المستفيدين النسبة الم
من المساكن اإلدارية الملحقة 

 بالمؤسسات السجنية
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    تحسن المؤشرات

 بعين االعتبار 2008بصفة عامة، ال تأخذ مؤشرات األهداف المقترحة في إطار قانون المالية لسنة   
الجنس والسن تصنيف حسب (حيث يمكن جندرة المؤشرات الخاصة بإدارة السجون . بعد النوع االجتماعي

كما يمكن جندرة المؤشرات المرتبطة بتكوين األطر ...). والمستوى التعليمي وحسب سبب االعتقال،
وبالنسبة لإلدارة القضائية، يجدر التركيز خاصة على النساء واألطفال ضحايا العنف . واألعمال االجتماعية

يير اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد ومحاكم األسرة وكذا فحص مدونة األسرة والقيام بمقارنة مع معا
   .ومحاربة العنف ضد الفتيات والنساء النساء

  :  المؤشرات التاليةاعتمادوحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة العدل، يمكن   
تتبع مراحل المصادقة على قانون حول العنف وعدد الدوريات والنشرات الوزارية إلدماج النوع  •

 ة على مختلف المصالح غير الممركزة للدولة،االجتماعي والموزع
 تتبع أشواط المصادقة على قانون العمل في البيوت، •
 عدد الشبكات واألنشطة في مجال محاربة العنف ضد الفتيات والنساء، •
 معايير جودة خدمات تحمل أعباء النساء والفتيات ضحايا العنف، •
  .   بقضايا العنفعدد الفتيان والفتيات الذين شملتهم عمليات التحسيس •

ومن جهة أخرى، يستحسن إعداد جذاذة تقنية لكل مؤشر تحتوي على مصادر المعلومات والتعريف   
  ...  بالمؤشر قيد الدراسة وهدفه وقاعدة حساب المعطيات، الخ

وختاما، يعتمد وضع مؤشرات تراعي النوع االجتماعي بشكل كبير على درجة إدماج بعد النوع   
ستوى القرارات اإلستراتيجية المتعددة السنوات للوزارة ومخطط العمل والميزانية وكذا االجتماعي على م

  . البرامج والمشاريع المقررة

   إدارة السجون وضعية تحليل .5.1

 من مجموع السجناء بالمغرب حسب اإلحصائيات األخيرة %7,2ال تمثل النساء السجينات سوى 
 20 أقل من %8( سنة 34عمري للساكنة السجنية من النساء ويصل المعدل ال. 2006 دجنبر 31بتاريخ 
 أن القوانين الجاري بها إلىوتجدر اإلشارة  ). سنة41 أزيد من %20 سنة، و41 و21 بين %72سنة و

باستثناء حالة األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ( خاص بالنساء سجنالعمل ال ترتئي أي نظام 
   ).المرافقين ألمهاتهم

بصفة عامة فالنساء السجينات هن غير متعلمات وينحدرن من أوساط اجتماعية فقيرة، ومن ثمة فهن و
  .أكثر عرضة ألمراض مثل االضطرابات الهضمية وانقطاع الدورة الشهرية

 %25 للعازبات و%28مقابل ) %39(وتظل شريحة النساء المتزوجات الفئة األهم بين السجينات 
المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية 23-98 وتسمح مقتضيات القانون الجديد رقم  . لألرامل%8وللمطلقات 

كما يسند هذا القانون مهمة التكفل .  غاية بلوغ سن الخامسةإلىللسجينات الحوامل باالحتفاظ بأطفالهن 
افية وهكذا يتجلى الهدف من هذه المقتضيات في ضمان حماية ك.  المصلحة االجتماعية بالسجنإلىباألطفال 

، )%14,10(وبالمقابل، تظل نسبة النساء في مناصب الحراسة ضعيفة . للمرأة والطفل من تبعات االعتقال
في صفوف النساء بانخراط أما فيما يتعلق .  اإلكراهات المرتبطة بتنظيم العمل واألمنإلىويعزى ذلك 

  . الموظفين، فإنها تلقى قبوال كبيرا لدى مديري المراكز السجنية

 منهم بضرورة إدماج بعد النوع االجتماعي في مسلسل إعداد سياساتهم، حدد المسؤولون بإدارة عياوو
انظر الجزء المتعلق بتحليل (السجون مجموعة من األهداف واألعمال، كما قاموا برفع مؤشرات األداء 

ف واألعمال وتنسجم هذه األهدا. 2008-2005والقيم المنشودة خالل فترة ) مؤشرات األهداف حسب النوع
 التي تتمثل على التوالي في تعميم التعليم األولي وتشجيع 6 و5 و3 و2 من أجل التنمية مع أهداف األلفية 
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) السيدا(الصحة اإلنجابية ومحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة والمساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة 
  :إلىالخصوص وتهدف برامج إدارة السجون على . واألمراض المعدية

  . رجاال ونساءتحسين ظروف عيش وإيواء السجناء •
 .تحسين الظروف األمنية للمؤسسات السجنية •
 . للرجل والمرأةتوفير الشروط المالئمة إلعادة اإلدماج المهني •
             .     تحسين وتحديث التسيير اإلداري •

رهم تهم المواد والنفقات المختلفة  مليون د150,385 من 2008وقد استفادت إدارة السجون برسم سنة 
 مليون درهم تهم نفقات االستثمار أما نفقات الموظفين في هذه اإلدارة فهي مندرجة ضمن النفقات 61,800و

، ستصبح هذه اإلدارة مرتبطة مباشرة بالوزارة 2009فانطالقا من سنة . العامة للموظفين في اإلدارة العامة
  . ةاألولى وستتمتع بميزانية مستقل

 أن النفقات المخصصة للمساعدة االجتماعية للطفولة تبلغ إلىومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة 
 .2001 درهم سنويا منذ سنة 100.000

  وزارة تحديث القطاعات العامة. 2
أداة   جعل اإلدارةإلى للحكومة الرامية اإلستراتيجية أحد الخيارات موميةل تحديث القطاعات العكشي

 الطابع األفقي، ذاتبحكم توجهاتها وبهذا الصدد و .االجتماعية بالمغربو التنمية االقتصادية فعالة في خدمة
باقي القطاعات الحكومية على ترجمة محاور التحديث   بتشاور معموميةعملت وزارة تحديث القطاعات الع

 من هذه ةاخوتلمتتجلى األهداف او.  أوراش وتدابير لإلصالحإلى المستمدة في إطار البرنامج الحكومي
  :يلي  األوراش أساسا في ما

األساسي  تعزيز قدراتها والسيما من خالل السهر على تطبيق النظاموحديث إدارة الموارد البشرية ت •
  .األجور والرعاية االجتماعيةوعلى تنسيق القواعد المتعلقة بالنظام األساسي وللوظيفة العمومية 

  .تحسين أدائهاوالهياكل اإلدارية ضمان عقلنة وتبسيط المساطر اإلدارية  •
  .الالمركزية اإلداريةوتعزيز سياسة القرب  •
  .محاربة الرشوةوتعزيز الشفافية  •
  .تطوير اإلدارة اإللكترونية •

  لوضعيةلحسب النوع االجتماعي القطاع  تحليلوتشخيص  .1.2

   على مستوى الوظيفة العمومية1.1.2

 بلغ عدد  حيث،2007عون برسم و موظف 471.756 إلىارتفعت نسبة مستخدمي الوظيفة العمومية 
بلغ ،  2001/2002حسب الدراسة الميدانية لسنة و .%31,8أي ما يعادل موظفة  150.078  منهمالنساء

  دون احتساب المناصب%10و بشكل عام %8,53 مناصب المسؤولية معدل مشاركة النساء الموظفات في
مستوى منصب  أما على. تشغلها النساء" رئيس مصلحة"ولية  من مناصب المسؤ%12,69 كما أن . المماثلة
  .%7,08تتجاوز  ما يعادل فإن هذه النسبة ال ومدير أ

  على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة. 2.1.2

تبلع نسبة و. 2008عونا برسم سنة و موظفا 333بلغ عدد مستخدمي وزارة تحديث القطاعات العامة 
الفئة المهنية فإن وحسب الدرجة و). 2007 سنة %43,28مقابل ( موظفة 143 أي ما يعادل %43النساء 

 ووكذا مهندس) %56,52 (4تقنيين من الدرجة الو) %68,75(الكاتبات ضمن فئة مشاركة النساء تعد مهمة 
 ).%47,36(من الدرجة األولى  الدولة

 تعيين خدا بعين االعتبارأ %18,33إلى  ارتفعت نسبة النساء في مناصب المسؤولية 2006وخالل سنة 
  . 2008 برسم %22و 2007برسم % 20إلى قد ارتفع هذا المعدل و. امرأة في منصب مديرة
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    األوليات العمومية واألهداف المنشودة .2.2
نهضت به  تأتي المكتسبات التي تم إحرازها في مجال الحقوق األساسية للمرأة تتويجا لعمل دؤوب

وكتابة الدولة المكلفة  ما فيها وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة العدلمختلف القطاعات الوزارية ب
غير حكومية تنشط في مجال حقوق  باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين وذلك بشراكة مع منظمات

  .المرأة

تعزيز  وتندرج أنشطة الوزارة في إطار تحقيق الهدف الثالث من أهداف األلفية للتنمية الذي يروم
سسة األنشطة الرامية ألم هكذا تعمل الوزارة على إعداد خطة عملو. تمكين المرأةومساواة بين الجنسين ال

المشاريع في والبرامج وفي السياسات  إدماج مقاربة النوع االجتماعيو تحقيق المساواة بين الجنسين إلى
 من الهدف سالف 13 و12ات تحقيق الغاي وتتجلى مساهمتها في. كافة األنشطة الحكومية وغير الحكومية

  .الذكر

الجنسين في  وتبقى مساهمة وزارة تحديث القطاعات العامة في إدماج مقاربة مؤسساتية للمساواة بين
الوكالة والمساواة بين الجنسين  صندوق دعمتعاون مع قد أنجزت هذه المقاربة بو. القطاعات العامة أساسية
  .الكندية للتنمية الدولية

 إلىشكل إنجازا كبيرا للمغرب للوصول تمحاربة التمييز ضد المرأة  إلى التي ترميه التوجهات ذه
  .7من المادة  أحكام الفقرة ب بما فيها القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة معايير اتفاقية

 داخل وزارة تحديث القطاعات  االجتماعيسسة مقاربة النوعأالبرامج والمشاريع المنجزة لم .3.2
  مةالعا

  وزارةالسسة المساواة بين الجنسين داخل ألمية مشاريع تهيئ. 1.3.2

للتكوين   "M101" أول مشروع تحضيري 2005 سنة العامةقطاعات الأنجزت وزارة تحديث ا
المشروع الثاني لصندوق دعم  االستشارة بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية في إطارو المواكبةو

 لجنة إنشاء إلىالمشروع  يهدفو ".2008نظر تقرير النوع االجتماعي لسنة "ن المساواة بين الجنسي
  .بين الجنسين  مقاربات مأسسة المساواةحول هاتين اللجنتينكذلك تكوين مسئولي ولجنة للقيادة واستراتيجية 

 نالجون اإلستراتيجية امن أجل دعم اللج " M102" ثاني  تهييئي بدأ إنجاز مشروع2006وفي عام 
 الوقوف إلىيرمي هذا التشخيص ووزارة اللقيادة إلجراء تشخيص تشاركي للمساواة بين الجنسين داخل ا

  .في قطاع اإلدارة العموميةووزارة العلى التفاوتات بين الجنسين داخل 

والترقية   التحليل توزيع المستخدمين ونظام تصنيف الوظائف والتوظيف واالنتقاء والتعيينم هوقد
) األسرة والتوفيق ما بين العمل( فأة واالمتيازات االجتماعية وتدابير الدعماية والمكدقييم المردووالتكوين وت

ة المساواة سسألم (PSMT ) استراتيجي متوسط المدى ن إعداد برنامجع هذا التشخيص التشاركي أسفروقد 
  .بين الجنسين داخل اإلدارة العمومية

  المدىمتوسط الالبرنامج االستراتيجي . 2.3.2

صندوق دعم   بتعاون مع2006كما تم الذكر سابقا وضعت وزارة تحديث القطاعات العامة برسم 
ة المساواة سسأالمتوسط المدى لم نامج االستراتيجي البرالمساواة بين الجنسين للوكالة الكندية للتنمية الدولية

  .بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية

الوطنية  اإلستراتيجيةفي إطار ن التي تندرج لمساواة بين الجنسيوبكونه مخططا قطاعيا لتشجيع ا
متوسط المدى يتضمن أربعة محاور يمكن الستراتيجي االلإلنصاف والمساواة بين الجنسين فإن البرنامج 

 وتقليص امةالع إدماج المساواة بين الجنسين في هيكلة وممارسات وزارة تحديث القطاعات يف تلخيصها
لجنسين من حيث تدبير الموارد البشرية ورفع تمثيلية النساء ومشاركتهن في مراكز اتخاذ الفوارق بين ا

  .المهنيةوالقرار وكذا تعزيز التوازن بين الحياة األسرية 
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بدعم من   مشاريع حظي اثنان منها باألولوية ويوجدان اآلن قيد اإلعداد7 حولوتتوزع هذه المحاور 
إعداد وتنفيذ "بمشروع  ويتعلق األمر. ة وصندوق دعم المساواة بين الجنسينالوكالة الكندية للتنمية الدولي

 الكفاءاتوفي الدليل المرجعي للوظائف   إلدراج المساواة بين الجنسين"المواكبةوالتكوين و سبرنامج للتحسي
لوظيفة  واموميةفي وزارة تحديث القطاعات الع" الضعيفة تحديد الوظائف ذات التمثيلية السنوية"مشروع و

  . في طور التنفيذ يوجد حالياالسامية للتخطيط والذي  العمومية بشراكة مع المندوبية

 M103  مشروع3.3.2

رمي ي ،2006-2005فترة  أجريا خالل الاللذان 102Mو 101Mالتحضيريين روعين مشباعتباره تتمة لل
   :ما يليويتعلق األمر ب. البشريةتسيير الموارد المعنيين ب المستفيدين دعم أهمتكوين و إلى 103M برنامج

  .ة المساواة بين الجنسينسسأأعضاء اللجنة التوجيهية لم •

  .موميةأعضاء اللجنة التوجيهية لوزارة تحديث القطاعات الع •

  .وخاصة المدرسة الوطنية لإلدارةمومية شركاء وزارة تحديث القطاعات الع •

  .الكفاءاتوية للوظائف  المسؤولة عن الدالئل المرجعالوزارية البينيةجنة للا •

 تحليل إذا كانت المهام والحاجيات من شأنهاتمارين تطبيقية و مفاهيم نظرية حول التكوين يتمحورو
 تسهيل إدماج إلىا البرنامج ذكما يهدف ه.  بإمكانها أن تعيق المرأةالمطلوبةكذا المهارات ووالوظائف 

خاصة على مستوى و PMST في إطار حددةم اليةالمساواة بين الجنسين في برامج تسيير الموارد البشر
ممارسات وسلوك وعقليات  ذلك من أجل المساهمة تدريجيا في تغييرو الكفاءاتوالدالئل المرجعية للوظائف 

  .كذا اإلدارة العمومية بصفة عامةوالموظفين 

يدة بجميع الوزارات المعبئة بمعرفة ج كي يكون هذا التكوين فعاال فمن الضروري أن يحظى ممثليلو
 .احتياجاتهاومعلومات كافية بخصوص هذه الوظائف  أن يتوفروا علىومناصب شغل الوظيفة العمومية 

الموارد   في تطبيق إدارة االجتماعيولقد تم إبرام هذا المشروع خالل حلقة نقاش حول مأسسة مقاربة النوع
  .الكفاءاتوالبشرية وخاصة الدالئل المرجعية للوظائف 

  دراسة لتصميم نظام جديد لألجور في الوظيفة العمومية بدء . 4.3.2

 مثل تونس المنبثقة من تجارب بلدان أخرىو 2008/2009من خالل هذه الدراسة الممتدة خالل الفترة 
النظام الجديد لمكافأة  كندا سيكون لذا وزارة تحديث القطاعات العامة رؤية واضحة عنوفرنسا و تركياو

التعويضات ولك عن طريق البحث عن النسبة المثالية بين الراتب األساسي ذو يةمستخدمي الوظيفة العموم
  .اإلضافية

الراتب األساسي  ح تدابير بشأن إعادة هيكلة األجور من أجل استعادة سيادةاقتراهذه الدراسة تتوخى و 
. ة في األجورمقاربة شاملة للزيادو سيمكن هذا األمر من االنتقال نحو. مع إدماج جميع أنظمة التعويض

 شبكة المؤشرات لتحسين اآلفاق الوظيفية للموظفين من بين التدابير األخرى لهذه الدراسة نذكر مراجعةو
المجهودات ومدى تعقيد العمل وذلك حسب مستوى المهارات وأسس أكثر إنصافا لتحديد األجور  وضعو

  .المبذولة

  العامةتحليل الميزانية المخصصة لوزارة تحديث القطاعات  .4.2

  موميةالع  توزيع ميزانية وزارة تحديث القطاعات1.4.2

وتصل . 2008 برسم مليون درهم 85,643 العامةتبلغ النفقات اإلجمالية لوزارة تحديث القطاعات 
أما نفقات . اإلجمالية للوزارة  من الميزانية%31,43  ما يمثلأي مليون درهم 26,918نفقات االستثمار 

  . من الميزانية اإلجمالية للوزارة%68,57وتمثل  مليون درهم 58,725 إلىالتسيير فتصل 
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  2008 خالل السنة المالية العامةبنية الميزانية المخصصة لوزارة تحديث القطاعات 

املعدات و مصاريف 
أخرى
16%

اإلستثمار
31%

املوظفني
53%

املصدر : مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية
  

  

مليون  1,7بمقدار  عرفت ميزانية تسيير وزارة تحديث القطاعات العامة ارتفاعا2007ومقارنة مع سنة 
مشاركة المغرب في بء ويمكن تفسير هذا االرتفاع بتحمل الوزارة ع .%13,77ما يمثل  أي ،درهم

  .كذا تغطية نفقات االتصاالتوالجهوية والمنظمات العالمية 

 2007 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 7,5 زيادة قدرها  النفقاتستثمار فقد شهدتلالأما بالنسبة 
درهم  مليون 15 أجور الوظيفة العمومية التي تقدر ب وذلك إثر تحمل الوزارة تكاليف الدراسة حول نظام

 CDMT النفقات على المدى المتوسط إطار  وبعد وضع مشروع.2009-2008ممتدة خالل الفترة 
 بعين االعتبار المقاربة الجديدة لتسيير الميزانية ا وأخذ2008/2010الممتدة بين  للفترةبالنسبة للوزارة 
وزارة  تمت إعادة هيكلة ميزانية،  2008هيكلة الجديدة للوزارة المعتمدة سنة على النتائج وكذا ال المرتكزة

  : رئيسيين ن تحت عنواني2008 لسنة موميةتحديث القطاعات الع

 ب التي تتمثل في الفصل المتعلقوالوزارة  بدعم مهام المتعلقة عتماداتاالتشمل  : م العموديةاالمه •
" واألحداثالتداريب " و"تشييد وتجهيز الوزارة " بتين المتعلقتانوفي الفقر" المواد والنفقات المتنوعة"

  . االستثمارةالمتضمنة في ميزاني

تحديث  برنامج"المتمثلة في فقرة وم األفقية للوزارة اتتعلق باعتمادات المهو : المهام األفقية •
 "موارد البشريةتسيير ال"و" إلدارةا  تحديث" فرعيةفقرات والتي تتضمن ثالث " القطاعات العمومية

مراكز  تجهيزويء ي تم خلق فقرة جديدة متعلقة بته، ذلكإلىباإلضافة ". تطوير اإلدارة الرقمية"وكذا 
  .االتصال

 44مفتوحة بقيمة  مع اعتمادات" اإلدارة العامة" جانب نفقات الموظفين المرصودة بكاملها لفصل إلىو
برسم نفس السنة المالية من ثلثي  تفاد هذا الفصلاس. 2008 ألف درهم برسم السنة المالية 685مليون و

 مليون 14,04 مليون درهم من إجمالي 9,94بقيمة  النفقات المختلفةواالعتماد المالي على مستوى المعدات 
ألف درهم لتحديث  500 وام مليون درهم لدعم المه8,79: ويجري توزيع هذه الميزانية حسب المهام .درهم
  .م للمساعدات واألعمال االجتماعية ألف  دره650و اإلدارة

 من قيمة  %94 مليون درهم أي ما يمثل 25,918بقيمة  استثمار وتستفيد اإلدارة العامة من ميزانية
 3(يتم توزيع هذه الميزانية حسب البرامج و. ) مليون درهم26,918 ( للوزارةاإلجماليةميزانية االستثمار 

 مليون 11,919 ،المصنف بين المهمات العمومية للوزارةومقر ال  ألف درهم لبناء وتجهيز159وماليين 
 مليون درهم 10 ،المصنف من بين المهمات األفقية للوزارةومومية القطاعات الع درهم مخصصة لبرنامج

 ألف درهم 200و واألحداث ألف درهم مخصصة للتدابير 640 ،مساهمة لصندوق تحديث اإلدارة العموميةك
  .)راكز االتصالتجهيز مولصالح تهيئة 
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  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي. 2.4.2

للتدبير   في المقاربة الجديدة2007 التي انخرطت منذ يناير العامة تحديث القطاعات ةوضعت وزار
  . مؤشر لميزانية االستثمار18 مؤشر لميزانية التسيير و11المرتكز على النتائج 

  ية التسييرمؤشرات األهداف المتعلقة بميزان

للنوع  تبين من خالل تحليل مؤشرات األهداف لميزانية التسيير أن هناك عدة مؤشرات مراعيةي
المؤشرات لتكون أكثر فعالية  غير أنه يتعين مراجعة هذه)  مؤشر إجماليا11 مؤشرات من 6(االجتماعي 
تعلق األمر على سبيل ذلك بجندرتها حسب الصنف السوسيومهني والجنس وكذا حسب األقدمية ويوووضوح 

  :المثال بالمؤشرات التالية

 هدف ال تحقيقبقياسالمتعلقة " دورات التكوين المستمر"و "المستفيدين من دورة التكوين األولى " •
  ،"المستمر لتلبية حاجيات اإلدارة العموميةودعم التكوين األولي  "المتعلق ب

تطوير " تبطة بقياس تحقيق الهدف المتعلق بالمر" الرياضية والثقافيةوعدد األنشطة االجتماعية " •
  ".األنشطة االجتماعية لصالح موظفي الوزارة

معدل تغطية مستوى "نذكر منها   فال تراعي النوع االجتماعي بحكم طابعها األفقي،مؤشراتالأما باقي 
صيانة ونظافة وتفويت عمليات حراسة   عقوددعد" وفيما يتعلق ب". المجلس األعلى للوظيفة العمومية

في المقاوالت المفوتة إذا كان مصحوبا ببعض  حول تمثيلية المرأةأن ينبئ يمكنه مبدئيا ، ف"البنايات اإلدارية
  .كذا اليد العاملةوالمقاوالت  المؤشرات كمعدل تأنيث مديري هذه

  موميةلوزارة تحديث القطاعات العتصنيف ألهم مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير 
  

  مالحظات   جندرة المؤشرإمكانية  نوع المؤشر  امالمه/األهداف   ؤشرالم
إسناد عمليات المراقبة 

صيانة المباني والتنظيف و
الحكومية لجهات خارجية 

  "عدد العقود"

ضبط تكلفة تسيير خدمات 
  الوزارة

لكن وطابع أفقي ومؤشر د  -  وسيلةمؤشر 
يمكن أن يكون له تأثير 

  .على النوع االجتماعي

 األنشطة تطوير
الرياضية واالجتماعية 

  "عدد"الثقافية و

تطوير األنشطة 
االجتماعية لموظفي 

  الوزارة

تصنيف حسب الجنس   مؤشر نتيجة
الفئات والسن و

  السوسيومهنية

-  

تحسين قدرات االستقبال 
في فضاءات االستقبال 

   "المستفيدينعدد "

تطوير األنشطة 
االجتماعية لموظفي 

  الوزارة

نيف حسب الجنس تص  مؤشر نتيجة
الفئات والسن و

  السوسيومهنية

-  

المستفيدون من أسالك 
عدد "التكوين األولي 

   "المستفيدين

دعم التكوين األولي 
المستمر لتلبية حاجيات و

   العموميةاإلدارة

تصنيف حسب الجنس   مؤشر نتيجة
الفئات والسن و

 كذلكوالسوسيومهنية 
  حسب المؤسسة العمومية

-  

مستمر دورات التكوين ال
  "شخص/تكوين يوم"

دعم التكوين األولي 
المستمر لتلبية حاجيات و

   العموميةاإلدارة

تصنيف حسب الجنس   وسيلةمؤشر 
الفئات والسن و

 كذلكوالسوسيومهنية 
  حسب المؤسسة العمومية

-  

البحث و التكوين إجراءات
  "مستفيد في اليوم "اإلداري

دعم التكوين األولي 
المستمر لتلبية حاجيات و

   العموميةاإلدارة

تصنيف حسب الجنس   وسيلةمؤشر 
الفئات والسن و

 كذلكوالسوسيومهنية 
  حسب المؤسسة العمومية

-  

  مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار

التي تعد فعالة في والنتائج و الوسائلخالفا لميزانية التسيير فإن ميزانية االستثمار تتسم بهيمنة مؤشرات 
عدد "نذكر منها ومراعية للنوع االجتماعي  لكن غيروالمهمات المتعلقة بها وبالنسبة لألهداف بعض األحيان 

معدل تحسين بنك معلومات "و" التجهيزات المعلوماتية معدل تأهيل"و" عمليات تهيئ المباني اإلدارية 
  ".مسؤولي المصالح العمومية
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الكفاية  ال أنها غير واضحة بما فيهشأن مؤشرات أهداف أخرى أن تراعي النوع االجتماعي إ ومن
مستفيد في اليوم من التكوين "  نسوق منها على سبيل المثال،فعاليةوويتعين مراجعتها لتكون أكثر مالءمة 

 لتحسين الخدمات العمومية المرتبطة األنشطة عدد"و"  علم اإلدارة العموميةحولالجيد لموظفي الوزارة 
وعدد " عقلنة التدبير العمومي ولموارد البشرية  المرتبطة بتنمية اعدد األنشطة"و "ودعم سياسة القرب

عدد مشاريع "و" عدد نصوص التطبيق"كذا و "األساسي العام للوظيفة العمومية مشاريع تحسين النظام
  ...الخ" تمويل مشاريع تحديث اإلدارة العمومية المساهمة في

  موميةلوزارة تحديث القطاعات العتتمار تصنيف ألهم مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االس
  

  مالحظات   جندرة المؤشرإمكانية  نوع المؤشر  ماالمه/األهداف   المؤشر
 تهيئ عمليات إجراء

عدد  "اإلداريةالمباني 
  " العمليات

تحسين ظروف العمل 
جودة واالستقبال و

  الخدمات المقدمة

 مرافق لولوج تهيئ  وسيلةمؤشر 
دور ومطاعم والمعاقين 

  ...المساجدوانة الحض

مؤشر مراعي للنوع 
  االجتماعي

تأهيل التجهيزات 
  "معدل"المعلوماتية 

تحسين ظروف العمل 
جودة واالستقبال و

  الخدمات المقدمة

مؤشر مراعي للنوع    حسب الجنسالمستفيدون  وسيلةمؤشر 
  االجتماعي

تحسين قاعدة بيانات 
مسؤولي المصالح 

  "معدل"العمومية

تحسين ظروف العمل 
جودة واالستقبال و

  الخدمات المقدمة

تقسيم قاعدة البيانات    وسيلةمؤشر
  حسب الجنس

مؤشر مراعي للنوع 
  االجتماعي

األنشطة المرتبطة 
بتحسين جودة الخدمات 

دعم سياسة والعمومية 
  "عدد "القرب 

مؤشر يمكن أن يكون له   -  مؤشر نتيجة   العموميةاإلدارةتحديت 
 على النوع تأثير

  االجتماعي

 الدراسة المتعلقة إنشاء
   هيكلة نظام األجوربإعادة

مؤشر يمكن أن يكون له   -  وسيلةمؤشر    العموميةاإلدارةتحديت 
 على النوع تأثير

  االجتماعي
األنشطة المرتبطة بتنمية 

عقلنة و البشريةالموارد 
  "عدد "التدبير العمومي 

ه مؤشر يمكن أن يكون ل  -  مؤشر نتيجة  تدبير الموارد البشرية
 على النوع تأثير

  االجتماعي
تحيين النظام األساسي 
العام للوظيفة العمومية 

عدد "نصوص تطبيقها و
  "المشاريع 

مؤشر يمكن أن يكون له   -  وسيلةمؤشر   تدبير الموارد البشرية
 على النوع تأثير

  االجتماعي

المساهمة في تمويل 
 اإلدارةمشاريع تحديت 

 " عدد المشاريع "العمومية 

 مشاريع تحديت إنعاش
   العموميةاإلدارة

تصنيف المشاريع حسب   وسيلةمؤشر 
حسب والقطاع العام 

  إلى ةباإلضافالمؤسسة 
   البعد الجهويإدماج

مؤشر يمكن أن يكون له 
 على النوع تأثير

  االجتماعي

التكوين الجيد لموظفي 
 اإلدارةالوزارة حول علم 

  "شخص/يوم"العمومية 

تنمية قدرات مستخدمي 
  رةالوزا

تصنيف المستفيدين حسب   مؤشر نتيجة
الفئات والسن والجنس 
  مهنيةوالسوسي

-  

غير وكافية  على وجه اإلجمال تبقى مؤشرات األهداف الخاصة بوزارة تحديث القطاعات العامة غير
 لنوع االجتماعيمراعية لمؤشرات  إذ أن نجاح عملية وضع. مالئمة بما فيه الكفاية بالنسبة للنوع االجتماعي

على مستوى القرارات االستراتيجية المتعددة التي  رهين بدرجة كبيرة بمدى إدراج بعد النوع االجتماعي
تتمثل مجاالت تدخل و. المشاريع التي سيتم إنجازهاوالبرامج وبخطة العمل وبالميزانية وتتخذها الوزارة 
 زانية وفق النوع االجتماعي فيالقطاعات العامة التي يمكن أن تشملها مقاربة إعداد المي وزارة تحديث

  .المساعدة واألعمال االجتماعيةوالتكوين المستمر وتدبير الموارد البشرية وبرامج تحديد القطاعات العامة 

    االقتصاد والمالية وزارة. 3
 تحديد األولويات ةيفرض اعتبار الرهانات والتحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني عند وضع الميزاني

 على رفاهية الساكنة، يامستقبل وؤثر حاليا أتأن ها  يمكنمية والتحكيم بين مختلف األعمال الجماعية التيالعمو
اقتصادي، والديون الخارجية، - بعض اإلكراهات الخارجية والداخلية كالتوازن الماكرواحتسابمع ا ذكل ه

  . لنفقات ذات طابع استثنائي الثابتة وااألعباءوتأثير السوق الدولية للمواد األولية، والجفاف و
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 إلى من طرف وزارة االقتصاد والمالية على وجه الخصوص المتخذةوفي هذا الصدد، تهدف التدابير 
 الضريبي لضمان الوعاءع ي نظام الجبايات وتوسبسيطاالستثمار، والتدبير الفعال للديون، وتالنهوض ب

 العموميةماج المقاربة النوعية في النفقات اإلنصاف في وضع الضرائب، وتنفيذ إصالح الميزانية وإد
  ". االجتماعيالنوعجة لمقاربة مالمدالميزانية "

 البرامج اإلستراتيجية  لوزارة االقتصاد في مركز في وضع الميزانية  االجتماعيمراعاة النوعتأتي و
داد وتحليل ميزانيات في إع"  االجتماعيالنوع"والمالية، مبرزة التأكيد على تحديد مسار عملية إدخال بعد 

 اإلسهام في تعزيز الجهود إلىوترمي هذه المقاربة الجديدة . القطاعات باعتباره جزءا من إصالح الميزانية
المتضافرة من أجل مكافحة التفاوتات وضمان توزيع أفضل للموارد في القطاعات االجتماعية، حرصا على 

  . تحقيق اإلنصاف والفعالية

،  حسب النوع االجتماعيلقسم، بعد القيام بتشخيص وتحليل نوعيين للوضعيةومن ثمة، سيخصص هذا ا
 األعمال التي ينجزها لالستجابة لهذه إلىللتعرف على السياسة واألولويات العمومية للقطاع إضافة 

ية، وفي الختام، سيقدم تقييم لميزانية وزارة االقتصاد والمال.  االجتماعياألولويات وذلك بإدماجه بعد النوع
  .مع تقديم رؤية عن قرب للتحليل النوعي للنفقات ومؤشرات األهداف الخاصة بها

  تحليل حسب النوع االجتماعي للوضعية  التشخيص القطاع و .1.3

  نبذة تقديمية عن القطاع ومهامه الرئيسة 1.1.3.
لخارجية واالستثمارات  وسياسة القروض والمالية اوالنقديةتعد وزارة االقتصاد والمالية السياسة المالية 

 تعقبها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الداخلة حيز التنفيذ مع مراعاة اختصاصات سهر علىالخارجية وت
وتشارك .  وتنفيذ السياسة الحكومية وفي مجال العالقات مع المؤسسات الدوليةمتابعةشأن بالوزير األول 

السياسات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية من خالل إعداد وزارة االقتصاد والمالية بفعالية في تقييم 
 اقتراح إجراءات كفيلة إلى السياسة االقتصادية والمالية إضافة تسيناريوهامشروع قانون المالية بناء على 

  . مع السلطات الحكومية المعنيةبالتشاركبالنهوض بالتنمية االقتصادية وبتشجيع االستثمار العام والخاص 

عمومية المقاوالت المتعلقة بخصخصة السلطات ال والمالية االقتصاد عن ذلك، تمارس وزارة وفضال
وبمقتضى ذلك، تكلف بما . 1990 أكتوبر 16 المؤرخ في 2.90.403ا ينص عليه المرسوم رقم موفقا ل
  :يلي

اع العام وكذا إعداد واقتراح السياسة العامة للدولة في ما يخص اإلصالحات، وترشيد وإعادة هيكلة القط •
 انفتاحه على القطاع الخاص، والسهر على تنفيذها؛

لتحديد العالقات التي تربط   إبرامها مع المؤسسات والمقاوالت العموميةالمرتقب  تعاقديةإعداد برامج •
  الوزارات المعنية؛ةموافقب، وتتبع تنفيذها، وذلك المؤسساتالدولة بهذه 

بنك  من أجل ذلك، ،ير المؤسسات والمقاوالت العمومية وتهيئةتدبوأخذ بعين االعتبار نجاعة تقييم  •
 خدمة الحكومة؛في معلومات، خاص بالقطاع العام 

 الحسابات الخارجية للمؤسسات والمقاوالت العمومية وضمان تتبعها اتإقرار وإطالق جميع افتحاص •
 بعد موافقة الوزير ة، وذلك والقرارات التي تتخذها الحكومالمستنبطة منهاتوصيات الوالسهر على تنفيذ 

 .توافق مع القطاعات المعنيةاألول وب

  وضعية المرأة في وزارة االقتصاد والمالية 2.1.3.

 ما  امرأة، أي5.264، من بينهم عونا إطارا و16.802 بوزارة االقتصاد والمالية الموظفينعدد يبلغ 
وقد انتقل عدد . %36 إلى العمومية وتصل هذه النسبة في الوظيفة. الموظفين من إجمالي %31 يعادل

 وقد ،هذا.  في العقد األخير%39 إلى غداة االستقالل %13النساء الموظفات بوزارة االقتصاد والمالية من 
  .2007- 2000خالل فترة  من عمليات التوظيف %44 نسبةيت النساء بظح
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. الجهويةن اإلدارات  م%30 وات المركزية للوزارة من مجموع موظفي اإلدار%41وتمثل النساء 
 إلى بالنسبة ،DEPF التوقعات الماليةومديرية الدراسات و AJR  الوكالة القضائية للمملكةضم كل منتو

من مجموع  %35ويصنف  )على التوالي% 49 و53 (%مجموع مستخدميهما، أعلى نسبة من النساء
  .ألطر السامين بالوزارةمن مجموع ا %27 النساء في فئة األطر السامين، أي ما يمثل الموظفات

 %3في وظائف مرتبطة بالدعم و %37من النساء المستخدمات على المستوى العملي،  %60وتشتغل 
 في ثالث مجموعات يةويتمركز مجموع النساء اللواتي يعملن في المهن التقنية األساس. القياديبالمستوى 

من مراكز القرار بوزارة االقتصاد  %12 النساء تحتلو. التحصيلوالمراقبة و  الضريبيالوعاء :مهنية
 %9 إلىوتختلف هذه النسبة باختالف المناصب، حيث تصل . 2008والمالية وذلك وفقا إلحصائيات سنة 

 %14 قسم، وبالنسبة لمناصب رئيس %8بالنسبة لمناصب نائب المدير، و %5بالنسبة لمناصب مدير، و
  . بالنسبة لمناصب رئيس مصلحة

   2008 سنة االقتصاد والماليةبوزارة  كز القرارنسبة النساء بمرا
 المنصب الرجال النساء المجموع نسبة النساء

 مدير عام 3 - 3 -
 مدير 20 2 22 9
 نائب المدير 18 1 19 5
 رئيس قسم 185 16 201 8

 رئيس مصلحة 538 89 627 14
 المجموع 764 108 872 12

 2008المالية، و وزارة االقتصاد العامة،و اإلدارية مديرية الشؤون :المصدر

من  %18ح، أي ما يمثل ي التي تشغلها النساء تم تعيينها بناء على طلب ترشالمناصبمن  38%
 أن النساء قد ،المناصبتبين من خالل توزيع وي.  وفق هذه المسطرةتحديدهامجموع مراكز القرار التي تم 

 %92من رؤساء المصالح، ويتمركز  %20 ومن مناصب رؤساء األقسام %10 إلىتمكنوا من الوصول 
  .طنجة-البيضاءالدار- في القطب الرباط اللواتي يشغلن مراكز القرارمن النساء

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المنشودة 2.3.

 وزارة االقتصاد والمالية في إطار تحقيق كل أهداف األلفية للتنمية وخاصة وأولوياتتندرج سياسات 
العمل على إرساء المساواة بين الجنسين وإعطاء المرأة  إلى على التوالي يرميان اللذين 8 و3ين الهدف

ويعمل هذا القطاع على إعداد خطة عمل قصد دعم . استقاللها الذاتي، ووضع شراكة عالمية من أجل التنمية
برامج والمشاريع وكل في السياسات والاالجتماعي إرساء المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع 

  .األنشطة

 االقتصاد والمالية من أجل تحقيق األهداف السالف ذكرها بقدرتها على بلوغ وزارةوتترجم مشاركة 
 الحد من التفاوتات بين النساء والرجال في إلى لهذه األهداف، التي ترمي أساسا 27 و25 و13 و12 الغايات

 تمثيل النساء إلىور والحصول على الموارد والوصول ما يخص الحصول على العمل والمساواة في األج
 إستراتيجيات تمكن الشباب ، بتعاون مع البلدان النامية، تطبيقإلىللثلث في كافة مراكز اتخاذ القرار، وكذا 

  .من إيجاد عمل شريف ونافع

ملها وبانخراطها في هذا النسق، تتلخص األولويات الرئيسة لوزارة االقتصاد والمالية في خطة ع
مستمر،  وتوفير الشروط الالزمة لنم:  أربع مهام رئيسة وهيإلى، المقسمة 2009-2007 اإلستراتيجية

  . التدبير بالوزارةأنظمةوتحسين وضعية المالية العمومية، وتنشيط القطاع المالي وتحديث 

 إتباعرب في سبيل  واألولويات التي تحددها وزارة االقتصاد والمالية مكسبا كبيرا للمغالتوجهاتوتشكل 
  :التالية وخاصة األحكام (CEDAW)ير معاي
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 الذي يوصي بأن يضمن للمرأة، مساواة مع الرجل، الحق في المشاركة في 7من الفصل ) ب(الفقرة  •
إعداد سياسة الدولة وتنفيذها، وشغل مناصب عمومية وممارسة كل الوظائف العمومية على جميع 

 المستويات الحكومية؛

 الذي يوصي بالقضاء على الميز ضد النساء في مجاالت أخرى من مجاالت 13 من الفصل )ب(الفقرة  •
 وخاصة الحق في االستفادة من للجنسينلحقوق  نفس االحياة االقتصادية واالجتماعية وذلك قصد ضمان

القروض البنكية والقروض الرهنية وغيرها من أشكال الديون المالية، وذلك على أساس المساواة بين 
 .الرجل والمرأة

  والمشاريع المنجزةالتدابير 3.3.
 التي تبذلها وزارة االقتصاد والمالية في مختلف مهامها المتعلقة بقيادة إصالح الجهودوبموازاة مع 

نوع  حول الإنتاج تقريرتتوج سنويا ب في الميزانية والتي  االجتماعيالميزانية الممركزة على إدماج النوع
في مؤشرات األداء، شرع هذا  االجتماعي مراعاة عامل النوعبفق قانون المالية والذي يرااالجتماعي 

 . من أجل المأسسة الفعالة لمقاربة النوع في برامجه ومشاريعهالتدابيرالقطاع بإعداد العديد من 

   وتثمين الموارد البشريةتكوين .1.3.3

من مجموع الموظفين % 29(لى التقاعد يتسم السياق الحالي للوزارة بإحالة عدد كبير من الموظفين ع
كما يشكل استبعاد إمكانية توظيف كفاءات جديدة نظرا إلكراهات الميزانية، وإدخال ). المقبلفي العقد 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وورشات التحديث التي شرع العمل فيها وكذا الحكم التنظيمي الجديد 
 موجهات للتغيير يجب أخذها بعين االعتبار في تحديد ،2006ير الخاص بالتكوين الذي وضع منذ فاتح ينا

  .سياسة التكوين

 ضمان إلىيهدف حيث  في هذا اإلطار 2011- 2007ويندرج إعداد المخطط التوجيهي للتكوين 
ويتعلق األمر بتحديد أسس التوجهات .  العامة لسياسة التكوين بالوزارةلتوجهاتافي االنسجام والدقة 

 األهداف والمقاصد التي يتعين عين االعتبارة المتوسطة المدى المتعلقة بالتكوين، أخذا باإلستراتيجي
  .توضيحها لكل نوع من التكوين والنتائج المتوخاة

 الحصيلة الحالية لنظام التكوين بوزارة االقتصاد والمالية
كوين بدءا من سنة فقد أعطيت االنطالقة ألنشطة الت. شهد تطور نظام التكوين بالوزارة عدة مراحل

وقد وضعت أولى .  مخطط تحديث الوزارة الذي جعل من التكوين عمال ذا أولويةها اعتمد في التي1995
هذا النظام تم تعزيز وقد . 1996بوزارة االقتصاد والمالية انطالقا من سنة " التكوين "نظامركائز هيكلة 

  ".هندسة التكوين" وفق مقاربة لتكوينلوضع إطار شامل إثر  2002بشكل أفضل بدءا من سنة 

هذا الميثاق هيئات قد حدد و. إطار مرجعي مشترك لكل اإلداراتكق للتكوين وقد تم اعتماد وإقرار ميثا
 وزارة االقتصاد مديرياتوأنجزت . لتدبير التكوين بالوزارة، كمجلس التكوين ولجان التدبير المتابعة

أي ما يعني نسبة في المتوسط،  مستفيد سنويا 5000تكوين تم كما . والمالية مخططات تكوين لعدة سنوات
 من %2كما خصصت ما يناهز . لكل مستفيد يوما 11 ومدة تدريب متوسطة تبلغ %26 إلىاستفادة تصل 

  ). إذا أخذنا بعين االعتبار التكوين الداخلي%4(كتلة األجور للتكوين 

 بمقر 2008 العمل منذ سنة شرع فيوين الذي وتم الشروع، في هذا اإلطار، بإنشاء معهد المالية للتك
تحول هذا المعهد، سيو.  ماليين درهم5ها من غالف مالي بلغ قدره نفسالوزارة والذي استفاد برسم السنة 

 مليون درهم 52 بمبلغ سيتطلب إنشاؤها ميزانية تقدر" SEGMA" وحدة مستقلةإلى،  2009 من سنة ابدء
  . سنتينخالل
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  زارة االقتصاد والماليةمؤشرات التكوين بو

 2003ظلت حصة النساء المستفيدات من عمليات التكوين بوزارة االقتصاد والمالية ثابتة خالل المدة  
 مستفيدا في 6.381 إلى مستفيدا 3.991حيث لم تتجاوز ثلث إجمالي المستفيدين الذي ارتفع من  2007-

  .نفسهاالمدة 

 مشاركة المرأة في عمليات التكوين
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نسبة النساء نسبة الرجال (السلم على اليسار) عدد املستفيدين

: مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
  

، أي 2007- 2005 مليون درهم خالل المدة 66,65 المفتوحة المرصودة للتكوين االعتماداتغت وبل
  . من كتلة األجور%1,88 و%1,4 بين بنسبة تتراوح ما

   بمليون درهم المفتوحة المرصودة للتكويناالعتمادات
  

 السنة المبلغ كلتة األجور/الميزانية

%1,54   20,7 2005 

%1,88  25,45 2006 

%1,4  20,50 2007 

 2008المالية، والعامة، وزارة االقتصاد و اإلدارية مديرية الشؤون :المصدر

 صندوق التبغ لمنح المعونة  .2.3.3
لمساعدة الموظفين اإلداريين القدامى "  صندوق التبغ لمنح المعونة"خزينة لل أنشئ الحساب الخاص 

 أراملهم وأطفالهم اليتامى، وذلك في شكل إتاوات للمعونة الذين ال يستفيدون من التقاعد وكذا والمحتاجين أ
وفضال عن ذلك، يستفيد من هذا الحساب أيضا كل األشخاص الذين سبق . إتاوات خاصة قابلة للتجديد وأ

 يوليوز 29 في وضعية مماثلة، وذلك طبقا للمرسوم المؤرخ في واا بجهة عمومية والذين يوجدلهم أن عملو
اإلتاوة أن تعم  وويمكن للمعونة أ". الصندوق المشترك لتدفقات التبغ"م موارد يتقسروط ش، الذي يحدد 1924

  .اصين باألعوان السالف ذكرهمأصحاب الحقوق الخ

 الصادرة عن 1999 أكتوبر 29 المؤرخة في F.P 8مقتضيات المدونة رقم لويجدر التذكير أنه تطبيقا 
يستحقون  في الشهر وما دونها 600ن يتقاضون تقاعدا يبلغ وزارة الوظيفة العمومية، يعتبر األشخاص الذي

، من 2007 و2004وقد ارتفع متوسط عدد المستفيدين من الصندوق، في المدة ما بين .  المساعدةهذه
كما ارتفع مبلغ التزامات النفقات التي تمت . %13,94ع بنسبة ارتفبا أي  مستفيد،16.517 على 14.517

  . مليون درهم2,8بزيادة  مليون درهم، أي 47,2 إلىون درهم لي م44,4بهذا الحساب من 
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  2007-  2004 المستفيدين من صندوق التبغ لمنح المعونة خالل المدة عددوتطور مبلغ 

النسبة المئوية   المبلغ بالدرهم  االرتفاع  المستفيدين  السنة 
  لالرتفاع

2004 14.517 - 44.365.864 - 

2005 15.731 %8,36 44.658.424 %0,66 

2006 16.129 %11,10 45.204.004 %1,22 

2007 16.541 %2 ,55 47.190.088 %4,39 

 2008المالية، والعامة، وزارة االقتصاد و اإلدارية مديرية الشؤون :المصدر
 مستفيد، بمبلغ إجمالي سنوي 18.029 التكفل بـ2008 العمليات التي تمت برمجتها برسم سنة تهدفو
 .رهم مليون د70قدره 

 2008العمليات المبرمجة برسم سنة 

2008 

 المبلغ مجموع المستفيدين

 )المستفيدين القدامى(منح المعونة  60.000.000 17.029

 مبالغ مدفوعة للمستفيدين الجدد 9.000.000 1000

 صحاب الحقوقت أليالتحو 1.000.000 -

 المجموع 70.000.000 18.029

  2008المالية، والعامة، وزارة االقتصاد و يةاإلدار مديرية الشؤون :المصدر

 من المستفيدين يتمركزون في الرباط والدار البيضاء 5.760ويظهر توزيع المستفيدين حسب المدن أن 
كما تظهر دراسة المعطيات عن المستفيدين . %36,78لمستفيدين بنسبة لجمالي اإلمجموع الوسال، أي ثلث 

 إلىمستفيدات من صندوق التبغ لمنح المعونة بنسبة تمثيلية شاملة تصل أن هناك تمثيال كبيرا للنساء ال
.  درهم600 سيادة أرامل المتقاعدين اللواتي يتلقين معاشات أقل من إلىوتعزى هذه الحصة الكبرى . 89%

 %77راوح ما بين قيمة دنيا تقدر بـتت حيث وتختلف نسبة تمثيل النساء المستفيدات باختالف القطاعات
 %100(ستوى وزارة األوقاف وتمثيل إجمالي مسجل على مستوى قطاعي الصيد البحري واإلسكان على م

 ).من المستفيدين
   حسب القطاعاتةالمساعدتمثيلية النساء في المستفيدين من صندوق التبغ لمد 
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 في مجالوقصد إدخال تحسينات االستفادة من صندوق التبغ لمنح المعونات، شروط وفي إطار تحيين 
  :، يتعين األخذ بعين االعتبار النقط التاليةالتسيير

 إنشاء خلية استقبال إلجابة تظلمات المستفيدين؛ •

 .الميزانية والمحاسبات: ج للتدبيردمنالمالتكفل بعملية تدبير الحساب في إطار النظام  •

  تنمية البشرية الوطنية للمبادرةالحساب الخاص لل حسابات عملياتتدقيق  .3.3.3

المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات و 2005 يوليوز 19 المؤرخ في 1017-05-2سوم رقم بناء على المر
، "لتنمية البشريةل  الوطنيةمبادرةلم لعصندوق الد"المسمى ) CAS(ساب الخاص الحالمحددة في إطار 

 مارس 9بتاريخ  لوزيري الداخلية والمالية 82 رقم  منه، وطبقا للتوجيه المشترك13وخاصة الفصل 
 مارس 12 شرعت المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة إلدارة التراب الوطني معا، بدءا من ،2007
تنمية البشرية، المنفذة  الوطنية للمبادرةالحساب االستئماني الخاص لل، في تدقيق حسابات عمليات 2007

  . بمختلف واليات وعماالت المملكة2006برسم سنة 

 أن تدقيق إلىبات المالئمة لمهام المفتشية العامة للمالية، تجدر اإلشارة ومراعاة لمعايير تدقيق الحسا
التحقق و  الماليةالبيانات التأكد من سالمةحسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد انكب أساسا على 

وتقوم  . المستهدفةاتإغفال تقييم وقعها مقارنة مع ما تنتظره الفئمع  العمليات المنجزة من الجوهري
  هداالمفتشيات المكلفة بتدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاليا بدراسة إمكانية االنتقال من

 . االجتماعي التدقيق المدمج لبعد النوعإلىالتدقيق الكالسيكي 

  حسب النوع االجتماعيلميزانيةاتحليل . 4.3
ويرجع . النوع االجتماعي لتخطيط ووضع مقاربة يةالحقيقركائز العلى وزارة االقتصاد والمالية توفر ت

، منذ الفعال دعمها إلى خصوصية ميزانيتها بالمقارنة مع القطاعات الوزارية األخرى وإلىذلك أوال 
 ، نذكر االجتماعيالنوعجة لمقاربة مالمديزانية السباقة للم العمومية التدابير، لوضع مجموعة من 2002

 وسائل المرتكز على التدبيرال االنتقال من إلى مسار الميزانية الذي يرمي منها على وجه الخصوص إصالح
   . النتائجعلىكز تمرر التدبيال إلى

  لوزارة االقتصاد والماليةالمخصصةقسيم الميزانية ت  .1.4.3
) بما في ذلك التحمالت المشتركة والدين العمومي(بلغت النفقات اإلجمالية لوزارة االقتصاد والمالية 

 من  %12,3 مليار درهم ممثلة بذلك 11,75بلغت نفقات االستثمار قد و. 2008 مليار درهم سنة 95,53
 من الميزانية %37,5 مليار درهم، أي 35,86 إلى فيما وصلت نفقات التسيير. نية العامة للوزارةالميزا

 من النفقات %50بذلك  مليار درهم، لتمثل 47,92أما نفقات الدين العمومي فقد بلغت . العامة للوزارة
  .اإلجمالية للوزارة

  2008المالية خالل السنة المالية و االقتصادبنية الميزانية المخصصة لوزارة 

ميزانية اإلستثمار
12%

ميزانية التسيري
38%

املديونية العمومية
50%

: مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
 

  .%47,6وتبلغ حصة التحمالت المشتركة في ميزانيتي التسيير واالستثمار بوزارة االقتصاد والمالية 

 الدين العمومي
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 ) التحمالت المشتركةدون احتساب(نفقات التسيير 
ميزانية التسيير بوزارة االقتصاد والمالية فصال خاصا بنفقات الموظفين وآخر خاصا تشمل  

 1,599 إلىويشمل الفصل الخاص بنفقات الموظفين مبلغا إجماليا يصل . النفقات المختلفةمختلف بالمعدات و
التعويضات  الخدمات والنفقات بهذا الفصل على وجه الخصوص معالجة األجور وتسميةوتُعنى . مليار درهم

 2008 و2002خالل المدة ما بين  %20 نسبةوسجلت كتلة األجور بالوزارة ارتفاعا بـ. الدائمة للموظفين
). ...استثنائية وعادية(والترقيات ) أطر سامون(، والتوظيفات الرفع من النظام األساسيوذلك نتيجة  

  .لطوعية المغادرة اإلى 2006الذي شهدته سنة   االستثنائيويعزى االنخفاض

غير أنه .  ال حسب الجنس وال حسب الجهة وال حسب اإلدارة غير مقسملفصلمن المالحظ أن هدا او
  :حسب الجنسخطوط االعتمادات التالية سيكون من المناسب تقسيم 

 لسكنلستثنائية االمساعدة ال •
 يةألسراتاوات اإل •
 تعويضات عن التنقل ومصاريف المهامال •
 تعويضات عن الملبسال •

 مليون درهم، مقسمة بين اإلدارة 254 ما مجموعه  المختلفةالفصل المتعلق بالمعدات والنفقاتويضم 
الضرائب غير و الجمارك ، وإدارة) مليون درهم5,14(، وإدارة الميزانية ) مليون درهم52,122(العامة 

، واإلدارة ) مليون درهم65,180 (للمملكةالعامة الخزينة ، و) مليون درهمADII) 50,933 المباشرة 
  ). مليون درهم12,2(وإدارة األمالك )  مليون درهم68,425(العامة للضرائب 

 اعتماداتها مثلت تيوال" اإلدارة العامة"المتعلقة بفصل "مساعدة األعمال االجتماعية"وباستثناء فقرة 
ي تمثل جزءا مخصصة للتكوين المهني والتالنفقات ال من نفقات المعدات والنفقات المختلفة وكذا 0,12%

 الخدمات والنفقات غياب فقرات وخطوط من تسمية النفقات، تُظهر نفس من %0,28نسبة ضئيال يقدر ب
 . االجتماعينوعالشأنها أن تكون موضوع تحليل 

 )خارج التحمالت المشتركة(نفقات االستثمار 

 310,784مبلغ  ،2008بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية، برسم سنة  
مليون (، والوزير والديوان والكتابة العامة ) مليون درهم20,69(مليون درهم مقسمة على اإلدارة العامة 

 الخدمات والنفقات المتعلقة بميزانية االستثمار من التمييز بين تسميةوتمكن .  الوزارةومديريات) درهم
غير و) DEPF, DAAG, DB, DTFE, IGF, DAPS, DEPP, AJR(المركزية : المديرياتصنفين من 

بنية اعتماد   لميزانية االستثمارالنفقاتوتسمية الخدمات  وتظهر ).ADII/DGI, TGR, ،Domaines(الممركزة 
البناء والتجهيز، وإدخال النظام المعلوماتي،  ( في كل مديريات الوزارة لتقسيم نفقات االستثمارموحدة

 وجود إلىوتجدر اإلشارة .  غير الممركزةالمديريات في وي الجهدالبعمع إدخال ) والتكوين والدراسات
  : وهي كالتاليالمديرياتبعض خطوط االستثمار الخاصة ببعض 

 ؛2008 مليون درهم برسم سنة 33,65الذي استفاد من ) ADII( الغشبرنامج محاربة  •
 ؛2008نة  مليون درهم برسم س26الذي استفاد من ) TGR(مشروع التدبير المدمج للنفقات  •
 .2008 ألف درهم برسم سنة 500الذي استفاد من ) DB(إعداد قانون المالية  •

  
دعم من أجل ) 10، الخط 70اإلدارة العامة، الفقرة (مالية ميزانية وتخصص كذلك وزارة االقتصاد وال

رنامج وباستثناء ب. 2008 برسم سنة دعمغير أن هذا الصندوق لم يستفد من أي . صندوق التنمية القروية
محاربة الغش الذي سيكون له ال محالة وقع نوعي على الفئة المستهدفة وكذا بعض الخطوط المتعلقة 

تكليف  غرار، فإن قوائم المصطلحات المتعلقة بالخدمات والنفقات تستحق المزيد من التدقيق على بالتكوين
  .تنظيف وصيانة البناياتالنشطة الخواص بالقيام بأ
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 التحمالت المشتركة 

 مليار 34,012ما قيمته ، 2008التحمالت المشتركة المتعلقة بميزانية التسيير، للسنة المالية  بلغت 
  : منها أساسا، نذكردرهم

 ؛  مليار درهم إعانةً لصندوق المقاصة وللمكتب الوطني المهني للحبوب والبقول20 •
 ؛ مليار درهم لصالح الصندوق المغربي للتقاعد10,9 •
 خصصة لالدخار  مليار درهم م1,58 •
   مليون درهم من أجل المعاشات واإليرادات واإلتاوات؛350 •

 مليار 11,44  ما يناهز2008وبلغت التحمالت المشتركة المتعلقة بميزانية االستثمار للسنة المالية 
  :درهم منه أساسا

 من أجل تحديث التجهيز؛مليار درهم  5,905 •
 ختلفة؛ مليار درهم على شكل مشاركات ومعونات م3,473 •
    لحسابات الخاصة، ومنها أساسا صندوق دعم المبادرة امليار درهم مخصصة لتحويالت  1,472 •

  مليار درهم؛ 1,2قدره الوطنية للتنمية البشرية بغالف مالي            
  . مليون درهم من أجل إنقاص الفائدة440 •

مها ال حسب الجنس وال حسب الجهة  تركز هذه النفقات باإلدارة العامة، دون تقسيإلىوتجب اإلشارة 
وفيما عدى الخط المتعلق بالدفع لصالح صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، . المديريةوال حسب 

  . االجتماعينوعحسب التحليل للالخدمات والنفقات غياب خطوط من شأنها أن تكون موضوع تسمية تظهر 

 والمالية وجود بعض العراقيل التي تعيق إدماج بعد النوع كما أبان تحليل ميزانية وزارة االقتصاد
ضخامة معجم المصطلحات الميزاناتية، وغياب التصنيفات حسب (االجتماعي داخل القطاع الوزاري 

ولمواجهة هذه العوائق وجعل المراجع الميزاناتية للوزارة أكثر استيعابا لمقاربة النوع ...). الجنس،
وع إطار النفقات على المدى المتوسط من طرف مديرية الشؤون اإلدارية االجتماعي، تم تحضير مشر

 .  وسيتم تقديمه الحقا لمديرية الميزانية للتصديق عليه. والعامة

 التحليل النوعي لمؤشرات األهداف  .2.4.3 
 تحسين نجاعة النفقات العمومية وإصالح التدبير إلى التي ترمي أساسا االعتمادات شموليةفي إطار 

النتائج ومراقبة األداء، يتعين على كل قطاع وزاري تحديد مجموعة من  والعمومي من أجل توجيهه أكثر نح
 والنتائج للتدابير والبرامج المرصودة االعتماداتمؤشرات األهداف المرقمة التي تسمح بإقامة رابط بين 

  .االعتماداتالمنشودة والمنتظرة من استعمال هذه 

ح الميزانية واعتبارها من ضمن أول القطاعات الوزارية التي انضمت للمقاربة إصالوبقيادتها لمسار 
، حددت وزارة االقتصاد والمالية، بناء على )2003النصف الثاني من سنة ( النتائج علىكزة تالجديدة المر

ارة وتجدر اإلش.  مؤشر أهداف متعلق بميزانية االستثمار132المهام الرئيسة لمختلف وحدات الوزارة، 
 التي لم تحدد مؤشرات 4كذلك على أن وزارة االقتصاد والمالية تعتبر واحدة من القطاعات الوزارية الستة

  .أهداف لميزانياتها للتسيير

  االجتماعيلنوع المؤشرات لبعد امراعاة
اتضح، من خالل تحليل قائمة مؤشرات األهداف الخاصة بوزارة االقتصاد والمالية، أنه باستثناء لقد 

 وخاصة تلك المتعلقة بالبناء  في مجموعهالمؤشرات المتعلقة بالتكوين، تعتبر باقي مؤشرات األهدافا
نسبة اإلنجاز، عدد المواقع التي يجب تجهيزها، (النتائج  ووبالدراسات في مجموعها مؤشرات الوسائل أ

                                                 
 Haut ,وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ,وزارة الفالحة والصيد البحري ,وزاؤة التجهيز والنقل ,مومية، وزارة السياحةوزارة الوظيفة الع., 4

 .المفوضية العليا للمياه والغابات ومحاربة التصحر



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

34 

 مراعية تصبحمؤشرات أن ويمكن لهذه ال). نسبة التغطية، نسبة التجهيز، نسبة إدخال النظم المعلوماتية
  ...).تهيئة ولوج المعاقين للمباني، حضانات لألطفال، مطاعم، (ةفئات المستفيدحسب ال  االجتماعيللنوع

 مؤهلة لمراعاة النوع االجتماعي  مؤشرات األهداف المتعلقة بالتكوين على مستوى اإلدارة العامةتعتبرو
بنسبة إنجاز برنامج للتكوين "مر على وجه الخصوص ويتعلق األ. الوزارة مديررياتمجموع على مستوى 

 مؤشرات األهداف المتعلقة بالتكوين  مديرية، يالحظ أنالخاصة بكل األهدافبتحليلنا لمؤشرات و". عن بعد
  لجعلها أكثر دقة ووضوحا، وخاصة بجعلها مراعية للنوعغير أنها تتطلب مراجعتهامراعية للنوع 

ويتعلق األمر على سبيل المثال . األقدميةسيومهنية ومن حيث الجنس و من حيث الفئة السواالجتماعي
التكوين في تقييم السياسات "، و"التمويل الخارجي في المجال البنكيوبتكوين أطر مديرية الخزينة "

  ".العمومية

أخذ بعين فمن المرتقب أن تأما في ما يخص مؤشرات األهداف المتعلقة بإدخال النظم المعلوماتية، 
مديرية الجمارك تلك المتعلقة بنظام المعلومات بالتصنيف حسب الجنس لدافعي الضرائب وخاصة عتبار اال
  .على مستوى المديرية العامة للضرائب وبالنظام المدمج لفرض الضرائبالضرائب غير المباشرة و

  ماليةدراسة أصناف مؤشرات األهداف الرئيسة المتعلقة بميزانية استثمار وزارة االقتصاد وال
  

  مالحظات  جندرة المؤشرإمكانية   نوع المؤشر  المهام/ األهداف  المؤشر
  إنجاز برنامج للتكوين

  )نسبة اإلنجاز( عن بعد 
  إدخال مراعاة النوع على  يلةمؤشر وس  التكوين/اإلدارة العامة

 مستوى مجموع إدارات 
  الوزارة

 النوعي األثرمؤشر من شأنه قياس 
  الية لسياسة وزار االقتصاد والم

تكوين سنوي ألطر الوزارة في 
إطار دروس يقدمها المعهد 
العالي للتجارة وتسيير 

  المقاوالت

 حسب الجنس والرتبة تصنيف  يجةمؤشر نت  التكوين/اإلدارة العامة
  ...واإلدارة والجهة 

-  

إنجاز دورة تكوينية لفائدة أطر 
  الوزارة في اإلنجليزية المهنية

 حسب الجنس والرتبة تصنيف  يجة نتشرمؤ  التكوين/اإلدارة العامة
  ...واإلدارة والجهة

-  

تحديث النظام   )نسبة اإلنجاز (
المعلوماتي بالجمارك 

BADR)/ADII  

 هذا المنح للتسيير أثرفحص   يجة نتمؤشر
الذاتي على مناصب العمل 

  المتأثرة بالجنس

  

عدد الفاعلين االقتصاديين 
  المرتبطين

تحديث النظام 
مارك المعلوماتي بالج

BADR)/ADI  

تقسيم حسب نوع الفاعلين  -  أثرمؤشر 
في حالة (وحسب الجنس 
 )الفاعلين الخاصين

  إدخال البعد الجهوي -

مؤشر يأخذ بعين االعتبار المهن 
  الخاصة بكل جنس

تطوير مستمر لكفاءات 
المؤطرين المباشرين على 

  سبيل الدعم

ADII/حسب الجنس وحسب تصنيف  يجة نتمؤشر  التكوين 
  وحسب الجهةالرتبة 

-  

عدد المسالك المنجزة من 
  المسالك المحددة سلفا

إنجاز نظام معلوماتي 
مدمج وممركز حول 

  DGI /المكلف 

فحص وقع هذا المنح للتسيير   يجةنتمؤشر 
الذاتي على مناصب العمل 

  المتأثرة بالجنس

-  

تكوين مستمر في الضرائب 
(formation J/H)  

DGI/ سب الجنس وحسب  حتصنيف  يجةنتمؤشر   التكوين
  الرتبة وحسب الجهة

-  

 في المجال DTFEتكوين أطر 
  البنكي

 حسب الجنس وحسب تصنيف  يجةنتمؤشر   DTFE /التكوين
  الرتبة وحسب الجهة

-  

تكوين في تقييم السياسات 
  العمومية

 حسب الجنس وحسب تصنيف  يجةنتمؤشر   DEPF /التكوين
  الرتبة وحسب الجهة

-  

 تحسين المؤشرات
 تعتبر مؤشرات األهداف التي حددتها وزارة االقتصاد والمالية دقيقة بالنظر للمهام والبرامج عموما، 

  الميزانية الخاصة بالوزارة لكنها تظل غير كافية وغير دقيقة بما يكفي من حيث النوعتسمياتالمحددة في 
مؤشرات مرقمة متعلقة  غياب إلىوتجدر اإلشارة، في الواقع، . مراجعتها أمرا ضرورياو وتبداالجتماعي

أنظر الجزء الخاص  ( االجتماعيبالعمليات التي يلتزم بها القطاع من أجل مأسسة فعالة لمقاربة النوع
  .ويمكن للمؤشرات التالية أن تكون نافعة لهذا الغرض). باألعمال والمشاريع المنجزة
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 صندوق التبغ لمنح المعونة
 عدد المستفيدين حسب الجنس؛ •
 .عدد الطلبات/عدد الملفات المدروسة: لبات حسب الجنسنسبة تلبية الط •

  معهد المالية للتكوين

 نسبة االستفادة حسب الفئة السوسيومهنية وحسب الجنس؛ •
  المستفيدين حسب الجنس؛تطور نسبة •
 اللواتي لهن الحق؛ والنساء المنخرطات أ/نسبة استفادة النساء من التكوين •
 . المتاحةاالعتماداتبيمكن قياسها تي والالتكوين، ) جهوية(ة يركزالمنسبة  •

   حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشريةافتحاص

 حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في السنة؛ عدد تقارير تدقيق •
عدد :  في تقارير تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية االجتماعينسبة إدماج النوع •

العدد اإلجمالي / االجتماعيت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدمجة للنوعتقارير تدقيق حسابا
 .لتقارير تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن. 44
  مذكرة للوزير2007يشكل دعم المساواة بين الجنسين إحدى أولويات الحكومة  حيث وزعت سنة 

ستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين اإل وضع إلىكافة القطاعات الحكومية  واألول تدع
  .الجنسين باعتبارها إطارا مرجعيا  تعتمد عليه في إعداد مخططاتها القطاعية

وتؤدي وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن، من خالل مهامها، دورا حاسما في تعزيز دور 
  :ومن بين المهام والسلطات الموكلة لهذا القطاع نذكر ما يلي. سرة باعتبارها ركيزة أساسا للتنميةاأل

 وضع تصور لسياسة التنمية االجتماعية، وإعداد وتنفيذ إستراتيجيات لمحاربة الفقر واإلقصاء؛ •
 دخلين؛تنسيق برامج التنمية االجتماعية، ومحاربة الفقر واإلقصاء مع مجموع الفاعلين والمت •
 تفعيل سبل الوقاية من اآلفات االجتماعية ومن أسباب الفقر؛ •
االلتزام ثقافة التضامن وعزيز تنظيم التعبئة االجتماعية من أجل مواجهة الفقر واإلقصاء وذلك بت •

 ؛لشراكةوا
إعداد وتنفيذ إستراتيجيات كفيلة بتحسين وضعية المرأة ودعم وتعزيز وضعها القضائي، ومشاركتها  •

 لة في التنمية؛الكام
إعداد وتنفيذ إستراتيجية لتحسين الوضعية االجتماعية لألطفال واتخاذ إجراءات لحمايتهم من اآلفات  •

 .االجتماعية التي تعيق اندماجهم وتهدد استقرارهم
 بنسبة أي،  امرأة136 شخصا من بينهم 264وتوظف وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن 

  .وظفينمن مجموع الم 52%

  للوضعية حسب النوع االجتماعيتحليلال تشخيص القطاع و.1.4
حيث انخفض معدل الخصوبة وتقلص : غرافية كبرىوشهدت العقود األخيرة تحوالت اجتماعية وديم

 عالوة على أن ولوج النساء للمجال الحضري .)النووية األسرة إلى الممتدةاالنتقال من األسرة (حجم األسرة 
التغيرات غير أن هذه .  ينعكس إيجابيا على االستقاللية الذاتية للمرأة، مما) امرأة هول اثنينمهاجر من أص(

  .تخفي عجزا كبيرا يشهد بتدهور وضعية المرأة بالمغرب
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  الصحةوالتربية 

 %46,8بنسبة  وخاصة لدى النساء، حيث يقدر 5، سجل المغرب معدالت مرتفعة لألمية2007في سنة 
وتبقى .  لدى الرجال من نفس الفئة العمرية%31,4 العمرية لعشر سنوات فما فوق مقابل في ما يخص الفئة

  ).%64,4 (هده النسبة مرتفعة بالنسبة للنساء القرويات

 ألف والدة ما بين 100كل ل حالة وفاة 227: لصحة، فتظل نسبة وفيات األمهات مرتفعةالنسبة ل أما ب
  . ألف والدة في الوسط القروي100كل لحالة وفاة  362 على المستوى الوطني و2004 و2003

  المشاركة في النشاط االقتصادي

النساء  معدل النشاط لدىبلغ.  مع الرجلة محدودا بالمقارن6 المرأة في النشاط االقتصادياندماجيظل 
حدة من البطالة بصفة أكثر   النساءتعانيكما . لرجالبالنسبة ل %76,1 مقابل %27,1ما يناهز  2007سنة 

 لدى %13,9 لدى النساء مقابل %20,8نسبة حيث تقدر هذه النسبة ب: من الرجال في المجال الحضري
وفي هذا الصدد، تعتبر المرأة الحضرية أكثر عرضة للبطالة مقارنة مع النساء . 2007الرجال وذلك سنة 

يفسر هذا االنخفاض في و.  عند الرجال%4,8مقابل % 1,7القرويات اللواتي يقدر معدل البطالة عندهن بـ
  .األعمال الضعيفة القيمة وغير المدرة للدخلالنساء في نحصار نشاط معدل البطالة في المجال القروي با

  الفقر والعنف ضد المرأة

% 15,2فقر لدى النساء المعدل بلغ  من الفقر، حيث  أكبر، معاناة خالل فترة التسعينياتالنساء عرفت
 ومن جهة .دخلللدائمة غياب مصادر من بات بيوت ويعانين من األمية وهن رهن من% 16,5، و2001سنة

أضحت أعمال العنف الممارسة ضد النساء مقلقة للرأي العام المغربي، حيث ارتفع عدد النساء أخرى، 
  .   منهن يتعرضن للعنف من قبل الزوج% 82,1، وأن 2007 سنة 10.053 إلىات المعنف

  كة السياسيةشارالولوج لمراكز القرار والم

 فعلى سبيل . وفي الدوائر السياسية محدودامناصب المسؤولية في اإلدارةيبقى حصول المرأة على 
 مشاركة تتحسنالسياسي،  وعلى المستوى . من مناصب المسؤولية في اإلدارة7%8,5المثال، تشغل النساء 

 أعطيت سبع حقائب للنساء سنة على مستوى الحكومة،ف. الطموحات دونل ظالنساء بالرغم من أن النتائج ت
ويالحظ مع ذلك أن القطاعات الموكلة للنساء ال تبتعد عن التوزيع . 2004 سنة حقيبتين مقابل 2007

باستثناء قطاع ) األسرة، الطفولة، األشخاص المعاقين، التعليم، الشباب، الثقافة، الصحة(التقليدي لألدوار 
  .الطاقة والشؤون الخارجية

تطور نسب المشاركة السياسية للنساء المغربيات، من خالل نتائج مختلف االستقصاءات لتحليل ويمكن 
شعبية التي عرفها المغرب خالل السنوات العشر األخيرة، من تسليط الضوء على شدة ضعف تمثيل النساء ال

-1997خالل والية % 0,61، و1997-1993خالل والية  8%0,60: يتين التشريعيتين األوليينخالل الوال
دل  دون المع مع ذلكويظل%) 10,6(تان فيظهران تطورا ملموسا أما الواليتان التشريعيتان األخير. 2002
   %).17,5(الدولي 

حات النسائية خالل الواليات التشريعية األربع األخيرة أن يومن ناحية أخرى، يبين تحليل الترش
حات النسائية المودعة من ي النخفاض نسبة الترشانخفاض معدالت تمثيل النساء في المؤسسة البرلمانية راجع

  .في أحسن األحوال% 2لنساء تنحصر على أكبر تقدير في فنسبة ا: قبل األحزاب

                                                 
  2007بحث وطني عن األمية وعدم التمدرس بالمغرب  5
  2007ة،  عن النشاط والعمل والبطالHCP تقرير أولي لـ 6
   . واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية 7  
  . واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية   8 
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وأما في ما يخص السلطة القضائية، فقد ارتفع عدد القاضيات بشكل ملحوظ خالل العقد األخير نظرا 
 إلىوتجدر اإلشارة . 2006سنة % 19 إلى 2004سنة % 18,9ساء في القضاء قد ارتفعت من ألن نسبة الن

وعلى مستوى التمثيل %. 12,5 و%20,8أن نسب النساء في قضاة المحكمة والنيابة العامة على التوالي هي
 رجال في منصب سفيرة، وذلك على التوالي لدى 67 ثالث نساء مقابل 2000الدبلوماسي، عينت سنة 
وتشغل امرأة . ، مثلت ثالث نساء الدبلوماسية المغربية2005وسنة . والسويد واالتحاد األوربي واليونسك

بالسلك  فقطمن النساء % 15عملت ، 2006وفي سنة .  قنصال31 واحدة منصب قنصل من أصل
  .البلد لدى هيئات دوليةمنهن % 25و تمثلوالدبلوماسي 

  سوء معاملة األطفال 

 حالة 17469 إلى 2007 و2004ين  سوء معاملة األطفال، فقد ارتفعت هذه األخيرة بيخصوفيما 
لحاالت في الوسط وسجل معظم هذه ا. االعتداءات الجسدية% 25نها تخص االعتداءات الجنسية وم% 31

  .من الفتيات% 47من الفتيان و% 51في الوسط القروي وتطال % 22بل مقا% 76الحضري بمعدل 

 األشخاص المعاقين

 أن إلىوتجدر اإلشارة . الدن مجموع ساكنة  الب م%5,12 ، أي 10 معاقا1.530.000 يضم المغرب 
ويعيش .  سنة60 سنة و16من األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة تتراوح أعمارهم ما بين % 56,4
 منهم في مناطق %16 منهم في الوسط الحضري و%58,8 منهم في الوسط القروي بينما يعيش 41,2%
ويمثل الفتيان .  لدى النساء%4,75 مقابل %5,49نسبة قدر بوتكثر اإلعاقة عند الذكور بفارق ي. الئقةغير 

.   لدى الفتيات%6,1 من مجموع األشخاص المعاقين، مقابل %9,4 سنة نسبة 16الذين تقل أعمارهم عن 
 حيث تصل نسبة النساء  السن االختالف بين الجنسين أمام اإلعاقة يتقلص مع تقدمإلىوتجدر اإلشارة 

  . لدى الرجال%24,8 من الساكنة التي تعاني من إعاقة، مقابل %25ربعين اللواتي تجاوزن سن األ

 األولويات العمومية والمرامي المنشودة  .2.4
حددت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن عدة مستويات للتدخل ذات األولوية تراعي حاجات 

قصد الحد من التفاوتات ) ن يعانون من إعاقةالنساء، األطفال، األشخاص الذي( كل فئات الساكنة انشغاالتو
وتخص هذه المستويات دعم حقوق المرأة، ودعم المقاربة النوعية وتكافؤ الفرص وكذا دعم حقوق . النوعية

 .الطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 تيال 14 الغايةوتنخرط أولويات هذا القطاع في إطار تحقيق ثالث أهداف األلفية وبالخصوص بلوغ 
  . النصفإلى تخفيض نسبة العنف تجاه النساء إلىرمي ت

  للوزارةستراتيجيمخطط العمل اال

 2008 االجتماعية واألسرة والتضامن خطة عمل إستراتيجية للمدة ما بين التنميةوضعت وزارة 
ام  دعم تحقيق االندماج االجتماعي للفئات التي تعاني من اإلقصاء، وتعزيز االنسجإلى تهدف 2012و

. الجتماعي والتضامن وضمان اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وتقوية العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
وتنبني خطة العمل اإلستراتيجية هذه على منهجية خاصة ومتكاملة تُعنى بقضايا األسرة والمرأة والطفولة 

 برامج التنمية االجتماعية ودعم تنسيق:  خمس محاور رئيسة منها أساساعلى والمسنين وترتكز لمعاقيناو
حقوق المرأة وإدماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص، وتبني سياسة متكاملة في شؤون األسرة، ودعم الطفولة 

كذلك تعزيز القدرات ووتعبئة الفاعلين وتبني سياسة تنموية تضم األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة 
  .المؤسسية للوزارة

  

                                                 
 . معطيات المرصد الوطني لحقوق الطفل 9 
 .2004 البحث الوطني حول المعاق  10 



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

38 

  الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسينخطة عمل اإلستراتيجية

 من أجل إدماج مقاربة 2009 و2007قصد تنفيذ هذه اإلستراتيجية، تم وضع خطة عمل ممتدة ما بين 
ي وكذا على مستوى التخطيط والبرمجة والتنسيق اتعلى المستوى التنظيمي والمؤسستدريجيا وأفقيا النوع 

وتنبني هذه اإلستراتيجية على رؤية لتنمية بشرية مستديمة ومنصفة أساسها . المراقبة والتقييم/والمتابعة
  :نإستراتيجييتتمحور هذه الرؤية حول هدفين و. اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

 أن يساهم كل من المرأة والرجل في إعداد وصياغة سياسات وبرامج التنمية بشكل منصف ومتساو؛ •

  .من السياسات والبرامج التنمويةمساواة إنصاف وبيان والفتيات أن يستفيد الرجال والنساء والفت •

 المخطط العملي لإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف تجاه النساء
تم إعداد المخطط العملي لإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف تجاه النساء وفق مقاربة تشاركية وفي 

يعتبر بذلك و. ع عن حقوق المرأة ومراكز االستماع، وجمعيات الدفانيياتتشاور مع الشركاء المؤسس
وتتمثل .  الفاعلين العاملين في مجال محاربة العنف تجاه النساءاحتياجات ونشغاالتاستجابة وطنية ال

األهداف العامة لهذا المخطط في تحيين اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف تجاه النساء وإعطاء األولوية 
  .نشطة والمسؤوليات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذا المخططلمجاالت العمل واأل

 ثاق الوطني من أجل تحسين صورة المرأة في اإلعالميخطط عمل الم
قصد مواكبة تنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين والمسؤولية المقسمة بين الرجل والمرأة التي جاءت  

 جانب إلىتماعية أنه من الضروري المساهمة،  قطاع التنمية االجارتأىالجديدة، " مدونة األسرة"بها 
مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية، في غرس جذور احترام كرامة المرأة وحقوق اإلنسان في 

  .فضاء إعالمي أكثر حرية وتنافسية

وفي هذا السياق، أنجز قطاع التنمية االجتماعية خطة عمل من أجل وضع ميثاق وطني عن تحسين 
احترام كرامة المرأة ورمزيتها في : ومن األهداف األساسية لهذا الميثاق. في وسائل اإلعالمصورة المرأة 

مختلف المنتجات اإلعالمية، ومأسسة مقاربة النوع وإدماجها في السياسة اإلعالمية الوطنية وتعبئة الفاعلين 
سس ثقافة المساواة بين اإلعالميين والسياسيين واالجتماعيين واالقتصاديين من أجل حثهم على إرساء أ

  .الجنسين واحترام كرامة اإلنسان في اإلعالم والدفاع عنها

 خطة عمل وطنية من أجل الطفولة
مع  تم تبني خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة، التي أعدها قطاع التنمية االجتماعية بتشاور

ية لألطفال، بمجلس الحكومة في القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وبرلمان الطفل والمجالس الجماع
  .2006مارس 

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

ل تحقيق االلتزامات التي اتخذت، من جهة، خالل الجلسة االستثنائية التي يجب القيام بها من أجكذا التدابير و
  .هداف األلفية للتنمية، من جهة أخرىلتحقيق أ، و"عالم فخور بأطفاله "2002لألمم المتحدة في ماي 

نية من أجل الطفولة آليات جديدة لتتبع والسهر على وضعية األطفال ضحايا وتضع خطة العمل الوط
في وضعية صعبة من خالل إنشاء وحدات لحماية الطفولة وأدوات التنسيق وجمع العنف واألطفال 

 .اتالمعلوم
 خطة عمل وطنية من أجل المعاقين

وضع مخططات  إلىتهدف خطة العمل الوطنية من أجل المعاقين، التي أعدها قطاع التنمية االجتماعية، 
وتشمل خطة العمل . 2016-2007لعقد لغرب االندماج االجتماعي لألشخاص المعاقين بالممالئمة لعمليات 

الصحة  وتهم هذه أربع محاور كبرى من أجل ضمان تكافؤ الفرص واالندماج االجتماعي للمعاقين،
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والوقاية، واالندماج االجتماعي، والتكوين واالندماج المهني وكذا المشاركة االجتماعية لألشخاص ذوي 
  .االحتياجات الخاصة

 في إطار خطة العمل هذه وخاصة تنظيم أيام دراسية جهوية وجمع عمليات وقد أنجزت عدة 
توصيات من أجل إعداد خطط عمل جهوية، وإعداد محاور خطط عمل قطاعية وإعداد خطة عمل وطنية ال

  .والمصادقة عليها

 أسسة المساواة بين الجنسين دعم حقوق المرأة ومإلىوتمثل التوجهات التي سبق تبيانها والتي تهدف 
عتماد  من أجل الرقي ال النساء، مكسبا كبيرا حققه المغربالتمييز ضد القضاء على كل أشكال بغرض
  :، وخاصة الفصول التاليةCEDAWمعايير 

على تعديل مخططات ونماذج السلوك االجتماعي الثقافي للرجل ) أ( الذي ينص في فقرته 5الفصل  •
أي نوع آخر من تلك المبنية على  وفية ألقضاء على األحكام المسبقة والممارسات العرلوالمرأة 

 .النساء وأي دور نمطي للرجال أ وأحد الجنسين على اآلخر أ وسم وفكرة دونية المرأة أ

على القضاء على أي تصور نمطي ألدوار المرأة والرجل ) ت( الذي ينص في فقرته 10الفصل  •
تلط وأشكال أخرى من التربية على كافة مستويات وفي كل أشكال التعليم مع تشجيع التعليم المخ

والتعليم التي ستساعد على تحقيق هذا الهدف، وخاصة، إعادة النظر في المقررات والبرامج 
 .المدرسية وتكييف المناهج البيداغوجية

على تنظيم مجموعات للتكافل وتعاونيات بغرض تيسير تكافؤ ) ج( الذي ينص في فقرته 14الفصل  •
  .بالعمل المستقل و أالمأجوري، سواء تعلق األمر بالعمل وى االقتصادالفرص على المست

 ن اإلطار الخاص بحقوق المعاقيننوالمشروع التمهيدي للقا
في إطار تعزيز اإلطار التشريعي، تم إعداد مشروع قانون تمهيدي متعلق بحقوق األشخاص الذين 

لتي سجلت في السنوات األخيرة،  تقوية المكاسب اإلىويهدف هذا المشروع التمهيدي . يعانون من اإلعاقة
 إغناءه بمقترحات جديدةوقد تم طرحه للنقاش و. باالعتماد على المقاربات القانونية ومبادئ تكافؤ الفرص

ومن . 2008 ماي 16، يوم دراسي جهوي بالدار البيضاء في 2008خالل يوم دراسي وطني في مارس 
  . القانون للمصادقة عليهالمقرر تنظيم أيام دراسية جهوية قبل تقديم مشروع

 البرامج والمشاريع المنجزة . 3.4
بلوغ األهداف المحددة في إطار بلوغ األهداف المسطرة من طرف مختلف المخططات وكذا قصد 

 عدة مشاريع وبرامج في مجال المرأة والطفل واألشخاص تم إنجازإستراتيجيات إلدماج النوع في التنمية، 
  .االحتياجات الخاصةذوي 

 مجال المرأة .1.3.4

  )2012-2006(تطوان - في منطقة طنجةدعم المساواةمشروع 
تطوان جزءا من برنامج التنمية بين الضفتين، الذي أبرم -يعتبر مشروع دعم المساواة في منطقة طنجة

 إلىويقتضي هذا المشروع، الذي يهدف . 2003مقاطعة األندلس في ل المستقلةبين المغرب والحكومة 
لوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة ومحاربة الفقر واإلقصاء في المنطقة، إنشاء خمس مراكز تحسين ا

  .2013-2006 في الفترةويمتد هذا المشروع . للمرأة في طنجة والعرائش وتطوان وشفشاون وملوسة

ق الجهوي  تحسين وضعية المرأة من خالل تعزيز آليات التنسيإلىوترمي المهام الرئيسة لهذا المركز 
 ولإلدماج االجتماعي اإلنجابيةاألمية الوظيفية، وللصحة  ووالمحلي، وتكوين الفاعلين ووضع برامج لمح

  .والتوعية لصالح النساء
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 إدماج مقاربة النوع في سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية بالمغرب : مشروع نوعي
 إدماج مقاربة النوع في إلىاأللمانية، -ربيةيهدف هذا المشروع، الذي أنجز في إطار الشراكة المغ

إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج ذات األولوية قصد الحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بين النساء 
، والمنظمات )الوزارات والجماعات المحلية( الحكومية هيئاتكما انه يشكل دعما لل. والرجال في المغرب
 منهجية لمقاربة النوع وتطوير تبني الخاص من أجل تعزيز قدراتهم المهنية من أجل غير الحكومية والقطاع

  .إستراتيجية تراعي هذه المقاربة

  إنشاء لجنة للتعاون في مجال  النوع االجتماعي
أنشئت لجنة التعاون النوعي من اجل ضمان تنسيق أفضل لألعمال التي يقودها الشركاء الدوليون 

ويشكل هذا الجهاز فضاء للتبادل .  اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف بين الجنسين في تنفيذنالمنخرطو
وتتجلى مهمتها في دعم .  وتكامل بين مختلف تدخالت الشركاءتعاضدوالتشاور والحوار بغرض تحقيق 

  . االجتماعين النوعأالحركية الوطنية بش

أخذا المساهمات وفعالية الدعم، /عمالالتوفيق بين األ و العملياتوتتمثل أهداف هذه اللجنة في تعزيز
 تبادل إلىيهدف أيضا و.األعمال قيد اإلنجاز/المشاريع/بعين االعتبار المكاسب واألهداف والبرامج

 ...المعلومات، ونشر الممارسات الحميدة وترشيد الموارد
  حسب النوع االجتماعيإجراء مرحلة ثانية من التحليل الدقيق

 في المخططات الوطنية  االجتماعي تقوية مسار إدماج بعد النوعإلىالنوعي يهدف التحليل التدقيقي 
ية بواسطة إطالق مسار تدقيقي نوعي اتوالقطاعية بالمغرب وذلك من خالل تعزيز القدرات التقنية والمؤسس

طني وتخص هذه المرحلة الثانية وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن والتعاون الو. بين القطاعات
  .ووكالة التنمية االجتماعية

  دعم مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة

ويضم هذا . 2009 دعم مشاركة النساء في االنتخابات المحلية لسنة إلىوضعت الوزارة برنامجا يرمي 
  .البرنامج جوانب تشريعية وإعالمية وتواصلية جماعية وأخرى تخص تعزيز القدرات

 ئية عن وضعية المرأةإعداد قاعدة بيانات إحصا
تشكل قائمة البيانات اإلحصائية عن وضعية المرأة اآلليات التي من شانها أن تيسر إنشاء وتنظيم 

إستراتيجيات التدخل لصالح المرأة  وونشر اإلحصائيات المدعمة لتقييم سياسات أحتياجات وتدقيق اال
  : وتتلخص أهدافها في ما يلي. والمساواة
اإلدماج (إحصائية موثوق بها عن وضعية المرأة في مجاالت مختلفة التوفر على معطيات  •

 ...)االقتصادي والصحة والحقوق والتربية والتعليم،
تيسير نشر وتبادل المعطيات اإلحصائية بين مختلف المتدخلين من خالل إنشاء مذكرة وتقارير  •

 دورية عن تطور وضعية المرأة في المغرب؛
  المساواة بين الجنسين؛ضمان تتبع المؤشرات في مجال •
من أداة لضبط تتبع وتقييم السياسات واإلستراتيجيات في مجال الرقي   القرارأصحابتمكين  •

 .بوضعية المرأة والمساواة بين الجنسين
  " النساء ضد الحمالت الوطنية لمحاربة العنفأثر"دراسة عن 
 في حق النساء، شرعت الوزارة في  تثمين مدركات تنظيم حمالت وطنية لمحاربة العنفإلىسعيا منها 

وستركز هذه الدراسة بالدرجة ". وقع الحمالت الوطنية لمحاربة العنف في حق النساء"إنجاز دراسة عن 
األولى على تحليل المقاربة التصورية والطرق التنظيمية لهذه الحمالت، وعلى إعداد مجلة وثائقية، وإعداد 

 الوزارية، ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني والمنظمات غير لقاءات مع المسؤولين عن بعض القطاعات
  . بصفة مباشرة وغير مباشرةنالمتدخلي مختلف وكذلكمراكز االستماع /الحكومية
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 النوع االجتماعي نظام معلوماتي مؤسساتي عن العنف مبني على
 توحيد طريقة جمع إلىي عن العنف المبني على النوع اتيهدف برنامج تنفيذ النظام المعلوماتي المؤسس

يين، ووضع قاعدة بيانات مركزية في اتالمعطيات عن العنف في حق النساء لدى مختلف الشركاء المؤسس
  . إعداد تقارير إحصائية دورية عن الظاهرةإلىقطاع التنمية االجتماعية و

  مراكز االستماع والتوجيه القضائي للنساء ضحايا العنفيعتوس
تكفل بالنساء ضحايا العنف وتيسير استفادتهم من الخدمات، يدعم قطاع التنمية سعيا منه على تحسين ال

وقد .  مراكز جديدة في منطقة مراكش تانسيفت الحوز وثالثة منها في منطقة الشرق8االجتماعية وضَع 
 2000أنشئت هذه المراكز بشراكة مع جمعية النخيل من أجل المرأة والطفل، وجمعية وجدة عين غزال 

  .سكان للةوق األمم المتحدوصند

 تنظيم حمالت وطنية للتوعية
وتنظم وزارة التنمية االجتماعية سنويا حمالت للتوعية بشأن محاربة العنف تجاه النساء وذلك بغرض 

 في عالقاتها يكون قوامها  جديدةذجا الظاهرة وجعل األجيال الصاعدة تتبنى نمالمجتمع عن غاضيالحد من ت
  .والمسؤوليات الفرديةاحترام حقوق الشخص 

 080008888 وضع الرقم األخضر

، من قبل قطاع التنمية االجتماعية بتنسيق مع عدة 2005يندرج وضع هذا النظام األخضر، نهاية  
) وزارة العدل ووزارة الصحة، واألمن الوطني، والدرك الملكي والتعاون الوطني(قطاعات حكومية معنية 

 أن إلىوتجدر اإلشارة .  لإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف تجاه النساءفي إطار تتبع المخطط التنفيذي
البلد األول بالمنطقة الذي اتخذ مبادرة عمومية إلحداث رقم أخضر من أجل مساندة النساء والمغرب ه

 تقديم خدمات استشارية وتوجيهية للفتيات والنساء المعنفات، إلىويهدف هذا الرقم . والفتيات ضد العنف
  .ندماجهإ وإعادة ن قضائيا ونفسيا، وضمان تأهيلهناألمر الذي سيمكن من تحسين جودة التكفل به

 مجال الطفولة .2.3.4
  .قام قطاع التنمية االجتماعية بوضع عدة برامج من أجل دعم حقوق الطفل، سيأتي تفصيلها فيما يلي

 2008تنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل في ماي 

، إحدى اآلليات التي وضعها 2008 ماي 29 و28بر هذا المؤتمر، الذي نظم في مراكش يومي يعت
المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل تعزيز التواصل بين كل الفاعلين في مجال حقوق الطفل، وتبادل 

 المؤتمر وقد تمحورت أشغال هذا. المبادرات الهادفة وتقييم وتتبع وضعية حقوق الطفل بالمغربوالخبرات 
 2006 ما بين الفترة الممتدة خالل PANEحول تقييم منجزات خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة 

 2009، وتحديد األولويات وكلك تعزيز اإلجراءات المتخذة من أجل دعم حقوق الطفل للمدة ما بين 2008و
  .2010و

 إنشاء وحدات حماية الطفولة
وتضمن . ألطفال من التعسفات والعنفاوقاية ولحماية دمجا ل منتمثل وحدات حماية الطفولة نظاما 

هذه الوحدات التوجيه والمساعدة الطبية القانونية والنفسية القانونية لألطفال ضحايا العنف، والمواكبة 
وستتكلف وحدات حماية . األسرية، إعالم الشرطة واإلحالة على القضاء، والتوسط وحل النزاعات الصغرى

ومعالجة كل المعلومات المتوصل بها عن العنف تجاه األطفال وذلك بغرض إعداد تقرير الطفولة بجمع 
  .سنوي
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، بينما يجري إنجاز 2007أحدثت وحدتان توجيهيتان لحماية الطفولة بالدار البيضاء وبمراكش سنة 
  .أربع وحدات أخرى بطنجة وفاس وأكادير ووجدة

 إنقاذبرنامج 

 في البيوت  الصغيرات برنامجا وطنيا لمحاربة عمل الفتيات2006ة وضع قطاع التنمية االجتماعية سن
ويتمركز هذا . يين، والمجتمع المدني والهيئات الدوليةاتوذلك في شراكة مع الشركاء المؤسس) إنقاذ(

المشروع حول ثالثة محاور، وهي أساسا تحسين البيئة القضائية المتعلقة بحماية الفتيات الخادمات بالبيوت، 
ن الوعي بالظاهرة في صفوف الفاعلين من خالل إنجاز حمالت توعية وتبني اإلجراءات الوقائية وتحسي

  . القربعمليات و

 برنامج اندماج

 قصد التصدي آلفة أطفال الشوارع وذلك من خالل إستراتيجية متكاملة 2005أعد هذا البرنامج سنة  
. دماجهمإأسسة التكفل بأطفال الشوارع وإعادة  ومالمعنيين التحسيس وتحديد التزامات الشركاء إلىتهدف 

. مرحلة أولى، سيستهدف البرنامج مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والمحمدية ومراكش وسالكو
  .فيما ستستهدف المرحلة الثانية مدن بني مالل وفاس وأكادير ومكناس وآسفي والجديدة والقنيطرة ووجدة

 طفالمحاربة االستغالل الجنسي لأل
  : ما يلي في هذا المجالتهم العمليات المنجزة

  توجيهية وتتبعية لخطة عمل محاربة االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال؛ةإنشاء لجنة بين وزاري •
دراسة، على المستوى إعطاء االنطالقة للقيام بإنجاز دراسة عن الظاهرة في مدينة مراكش و •

 .ل االستغالل الجنسي لألطفاحولالوطني، 

 مجال األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .3.3.4
يندرج برنامج إعادة التكيف على أساس قاعدة جماعية في إطار التنمية الجماعية من أجل إعادة التكييف 

 1995وقد أعطيت االنطالقة لهذا البرنامج سنة . ص واالندماج االجتماعي لألشخاص المعاقينروتكافؤ الف
 سطات والخميسات وسال وتمت توسعته مؤخرا في مدن سال وسطات والخميسات :نموذجيةفي ثالثة مواقع 

  .ومراكش وشفشاون وطنجة والدار البيضاء

وتتمثل األهداف الرئيسة لهذا البرنامج في تنمية القدرات البدنية والعقلية والحسية لألشخاص      
وتعبئة الساكنة من أجل إعداد وإنجاز المعاقين وتيسير استفادتهم من مختلف الخدمات المحلية والعادية، 

 .برامج لصالح األشخاص المعاقين وتشجيع مشاركتهم الفعالة
   المعاقحولبحث وطني إنجاز 

مع  ثمرة شراكة 2004يعتبر البحث الوطني عن المعاق الذي أنجزه قطاع التنمية االجتماعية في ماي 
يفي عن وضعية المعاق بالمغرب أعد انطالقا بحث كمي وكووه.  في إطار مشروع مدااللجنة األوروبية،

األشخاص المعاقون وأسرهم وبحث لدى الفاعلين : بحث عن فئات الساكنة(من سلسلة من البحوث الخاصة 
  ).وبحث في أسباب القصور

 إنشاء وتهيئة وتجهيز مراكز للتكفل باألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة
تجهيز عدة إحداث وص الذين يعانون من اإلعاقة، تم قصد سد الخصاص في بنيات التكفل باألشخا

  :مراكز منها على وجه الخصوص
بالمغرب وبتكلفة إجمالية لإلنجاز   متوحدا طفال33إنشاء مركز عملي بطنجة، بطاقة استيعابية لـ •

  مليون درهم؛3,760قدرها 
 طفال 130ابية لـإنشاء مركز استقبال لألطفال المعاقين المتخلى عنهم في مكناس، بطاقة استيع •

  مليون درهم؛16وبتكلفة إجمالية قدرها 
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 وتارودانت  بمكناسOAPAM بشراكة مع 2006إتمام المرحلة الثانية من إنشاء مكتبة سمعية سنة  •
  .وتطوان

 إتمام أشغال تهيئة مكتبة سمعية لمدينة تازة؛ •
  الطبي؛رويض مركز قرب متخصص في الت20تجهيز  •
  .الدار البيضاء وأكادير ووجدة وفاس ومراكش والرباط وسطاتتجهيز مكتبات سمعية بمدن  •

 برنامج اإلدماج المدرسي لألطفال المعاقين
 تيسير إلى ضمان حق التمدرس لألطفال المعاقين المحتاجين وإلىيتمركز هذا البرنامج، الذي يهدف 

التربية في : ل ثالثة محاور مدرسة لإلدماج، حوإلى تحويل المدرسة العادية إلىاندماجهم بواسطة التربية و
 الذين يعانون من إعاقة بليغة، والتربية في وسط عادي بالنسبة لألطفال لوسط متخصص بالنسبة لألطفا

، تم تعزيز هذا البرنامج بعدة 2003ومنذ سنة . خفيفة، والتربية في وسط ما قبل التمدرسالعاقة اإل ذوي
لمستفيدين والرفع من عددهم، ووضع قواعد لجودة تقديم  تحسين ظروف التكفل باألطفال اإلىأعمال ترمي 

  .الخدمات

، 2006 طفال معاقا محتاجا، سنة 972وقد أنجزت عدة أعمال في إطار هذا البرنامج نذكر منها إدماج 
، 2004 طفال سنة 524 و2005 طفال سنة 622 مليون درهم مقابل 6,8في مراكز متخصصة بتكلفة قدرها 

ألطفال في مجال التربية المتخصصة وإدماج الذين يعانون من رياض لولة عن  مربية مسؤ30وتكوين 
  .إعاقة خفيفة في وسط عادي بشراكة مع وزارة التربية الوطنية

 برنامج المساعدات التقنية
 لصالح األشخاص المعاقين المحتاجين من طرف قطاع تقنيةًلى منح مساعدات إيهدف هذا البرنامج 

 "ليابر"أقراص طريقة والعصي  للسمع، وأجهزة التبديل، وكراسي متحركة، أجهزة: التنمية االجتماعية
 شخصا من هذه 5389، استفاد 2006وخالل سنة ... والتكفل بمصاريف حصص الترويض والعكازات
  .التقنية المساعدات

 برنامج االستقبال والتوجيه
أسرهم قصد توجيههم لهياكل  وين أوقد وضع هذا البرنامج من أجل االستجابة لطلبات األشخاص المعاق

 شخص معاق استفادوا 12000 أزيد من2005في سنة و.ويستقبل يوميا خمسين شخصا في المعدل. التكفل
، بلغ عدد األشخاص المعاقين الذين 2005 غاية نهاية إلى و2003ومنذ سنة . من خدمات هذا البرنامج

  .  ألف شخص36استفادوا من خدمات هذا البرنامج 

  حسب النوع االجتماعيلميزانيةاتحليل  .4.4
  تقسيم الميزانية بوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن .1.4.4

وتمثل . 2008 مليون درهم سنة 460,68بلغت النفقات اإلجمالية لوزارة قطاع التنمية االجتماعية 
أما نفقات التسيير . امة للوزارة من الميزانية الع%37 مليون درهم، أي 170,46نفقات ميزانية التسيير 

  . من الميزانية العامة للوزارة%63 مليون درهم، أي 290,21فبلغت 

 موزعة على مختلف أن ميزانية وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن إلىوتجدر اإلشارة 
ية، تمثل النفقات ومن حيث البن. تعد كل مديرية برامج خاصة بصالحياتها ومجاالت اختصاصها. المديريات

 من ميزانية التسيير بينما تمثل النفقات المرتبطة بتدبير %88,3المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة 
  . من الميزانية%11,7الموظفين 
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تقسم ميزانية وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن وفق خطة العمل اإلستراتيجية للوزارة التي 
وحسب المديريات، تعتبر ميزانية تسيير .  في قضايا التنمية االجتماعية واألسرةتحدد أولويات الحكومة

 من ميزانية %79,6مديرية التنمية االجتماعية األكثر ارتفاعا في ميزانيات التسيير، حيث تمثل أكثر من 
ة بشؤون في حين أن ميزانية االستثمار الخاص. االستثمار بقطاع التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

 فيما تصل نسبة ميزانية مديرية الوقاية واإلدماج االجتماعي %3,4المرأة واألسرة والطفولة ال تمثل سوى 
وتظل حصة نفقات االستثمار الخاصة بهاتين اإلدارتين ضئيلة مقارنة مع . %3,21 إلىلألشخاص المعاقين 

  .اية الطفولة وإدماج األشخاص المعاقينأهمية المهام الموكلة إليهما وخاصة في تحسين ظروف المرأة وحم

 %21 حسب البرامج، فإن محاربة العنف تجاه النساء تمثل أكثر من يخص توزيع الميزانيةوأما فيما 
من ميزانية االستثمار بمديرية شؤون المرأة واألسرة والطفولة، يتبعها مشروع دعم المساواة النوعية 

 من ميزانية االستثمار لهذه %15,44لذي يمثل ما يقارب ومحاربة العنف المبني على أساس النوع ا
  .المديرية، األمرالذي يظهر العناية التي يوليها القطاع لقضايا العنف تجاه النساء ودعم المساواة النوعية

وفيما يتعلق بالبرامج المرتبطة بمجال الطفولة، يظل االستثمار المخصص لهذه الفئة محدودا ويقتصر 
 من ميزانية االستثمار بمديرية شؤون المرأة %4,63 وحدات لحماية الطفولة الذي يمثل اثإحدعلى برنامج 

  . من نفس الميزانية%4,6واألسرة والطفولة، في حين يمثل برنامج دعم حقوق الطفل 

غير األشخاص المعاقين، تعتبر ميزانية استثمار مديرية الوقاية وإدماج األشخاص المعاقين وبخصوص 
 وتضم عدة مشاريع من أجل تكافؤ الفرص واإلدماج االجتماعي  االجتماعيلنوعحيث امن محايدة 

 جانب برامج أخرى، بشراء المعدات إلى، الخاص" مساعدةوإعانة "لألشخاص المعاقين وخاصة برنامج 
 من استثمارات المديرية، وبرنامج %17 ألف درهم، أي 920التقنية من أجل األشخاص المعاقين بمبلغ 

 ألف 30(، وبرنامج إعادة تكييف على أساس قاعدة جماعية )ألف درهم 130(ر ولوج المباني العمومية تيسي
، وبرنامج تنفيذ خطة العمل الوطنية ) آالف درهم410(، وبرنامج التربية األسرية والمدرسية )درهم

  ). ألف درهم480(لألشخاص المعاقين 

 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع .2.4.4

كز ت إصالح الميزانية الجديد المرفي 2006 وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن سنة تانخرط
 مؤشرات 106أعد هذا القطاع  ،طاراإلفي هذا و. ترشيد النفقات وفق منطق الفعالية والنجاعةل النتائج على

  .أهداف يقيم من خاللها جودة أدائه ويثمن بلوغ األهداف التي سطرها

 مؤشرات األهداف الخاصة بميزانية تسيير وزارة التنمية االجتماعية ةذاذج الل تحليلتبين من خ
ومن بين هذه المؤشرات، نذكر على سبيل . واألسرة والتضامن أن بعض مؤشرات األهداف تراعي النوع

ور تص"، و"عدد المستفيدين من هياكل أخرى"، و"عدد المستفيدين من هياكل الحماية االجتماعية"المثال 
عدد األطفال المشاركين في "و"  المساواةأسبوعتنظيم أنشطة في إطار "و" وإنجاز نظام معلوماتي عن الطفولة

" تنظيم ورشات من أجل إنشاء مجلس أعلى للمرأة"و" المهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
  "... صورة المرأة في اإلعالمميثاق تحسينالميين حول لشركاء اإلعتحسيسية لفائدة اتنظيم دورات "و

  دراسة أصناف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
  

  المؤشر  المهام/األهداف  نوع المؤشر  ندرة المؤشرإمكانية ج  مالحظات

   تقسيم حسب الجنس- -
  تقسيم حسب الوسط-

مستفيدين من هياكل عدد ال محاربة الفقر نتيجةمؤشر 
 الحماية االجتماعية

  تقسيم حسب الجنس - -
  تقسيم حسب الوسط-

عدد المستفيدين من  محاربة الفقر نتيجةمؤشر 
 الهياكل األخرى

-  
  
  
 

 تحديد الوسط المعني -
  بالنظام المعلوماتي

  إبراز الفتيات والفتيان-

دعم وضعية األطفال  أثرمؤشر 
 وحقوقهم

تصور وإنجاز نظام 
 لوماتي عن الطفولةمع
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مؤشر من شأنه أن 
 يحدث وقعا نوعيا

نسبة إعداد إستراتيجية  الوقاية من اإلعاقة نتيجةمؤشر  -
 الوقاية من حاالت اإلعاقة

   تحديد وسط األنشطة- -
 تحديد الجنس المعني -

 باألنشطة

تنظيم أنشطة في إطار  تحسين وضعية المرأة نتيجةمؤشر 
 أسبوع المساواة

  يم حسب الجنس تقس- -
  تحديد الوسط-

تحسين وضعية األطفال ذوي  نتيجةمؤشر 
 االحتياجات الخاصة

عدد األطفال المشاركين 
في المهرجان الوطني 
لألطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 تحديد المستفيدين من - -

 الورشات حسب الجنس
تنظيم ورشات من أجل  تحسين وضعية المرأة  نتيجةمؤشر

 لى للمرأةإنشاء مجلس أع
 تحديد المستفيدين من - -

 الدورات حسب الجنس
تنظيم دورات توعية  محاربة التصورات النمطية  نتيجةمؤشر

للشركاء اإلعالميين في 
عالقة بميثاق تحسين 
 صورة المرأة في اإلعالم

مؤشر من شأنه أن 
 يحدث وقعا نوعيا

ن أجل تنظيم ورشات م تنفيذ اإلستراتيجية النوعية  نتيجةمؤشر  -
تكوين فريق من الخبراء 
يواكبون تنفيذ 

  اإلستراتيجية النوعية
  

مؤشر من شأنه أن 
 يحدث وقعا نوعيا

مواكبة القطاعات  تنفيذ اإلستراتيجية النوعية نتيجةمؤشر  -
الوزارية في إعداد 
مخططاتها القطاعية 
وتنفيذ اإلستراتيجية 

 النوعية
م عملية صيان مستوى تقد صيانة البناية وسيلةمؤشر  - -

 البناية
عدد الزيارات اليومية  تحسين التواصل بالقطاع سيلةمؤشر و - -

 للموقع على اإلنترنت
عدد النسخ المطبوعة من   تحسين التواصل بالقطاع  يلةمؤشر وس  -  -

  بيان التواصل

تتبع األطفال ": أما ميزانية االستثمار فهي تضم عددا كبيرا من المؤشرات التي تراعي النوع، منها مثال
التقنية الموجهة لألشخاص  عدد المستفيدين من المساعدة"الذين يلتمسون خدمات وحدات حماية الطفولة ، و

جل أمالئمة من معلوماتية وضع عملية "و" عدد األقسام المدمجة في معدات التدريس"و" المعاقين المحتاجين
 وتتبع تفعيل "، "الدعم بمراكز االستماع"و" النساءمعالجة المعطيات الوطنية المتعلقة بظاهرة العنف تجاه 

القيام "و" تنظيم حملة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء"، و"المرصد الوطني لمحاربة العنف تجاه النساء
ية حسب النوع في الترسانة القضائية اندراسة تحليلية للمقتضيات الميز"و" بدراسة عن المرأة واإلشهار

  ".والتنظيمية

  أصناف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامندراسة 
  

  المؤشر  المهام/األهداف  نوع المؤشر  جندرة المؤشرإمكانية   مالحظات
   تقسيم حسب الجنس- -

  تحديد الوسط-
إنشاء وحدات لحماية  يجةمؤشر نت

 الطفولة
تتبع األطفال الذين 

دمات وحدات يلتمسون خ
 حماية الطفولة

 مؤشر من شأنه أن يحدث
 وقعا نوعيا

تحسيسية  تنظيم حمالت دعم حقوق الطفل يجةمؤشر نت -
 لفائدة المنتخبين 
والمسؤولين المحليين 
بمدن أكادير والصويرة 

 والقنيطرة وآسفي
   تقسيم حسب الجنس- -

  تحديد الوسط-
 المستفيدين من عدد تجنب حدوث إعاقات يجة نتمؤشر

 الموجهة التقنيةالمساعد 
لألشخاص المعاقين 

 المحتاجين
-  
  
  
 

عدد األقسام المدمجة في  تجنب حدوث إعاقات يجةنتمؤشر   تحديد الوسط-
 معدات التدريس
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 تحديد الوسط وسن - -
 النساء المعنفات

محاربة العنف تجاه  أثرمؤشر 
 النساء

 معلوماتيةوضع عملية 
معالجة مالئمة من اجل 

المعطيات الوطنية 
المتعلقة بظاهرة العنف 

 تجاه النساء
 تحديد الوسط الخاص - -

 بمراكز االستماع
 الدعم بمراكز االستماع دعم وضعية المرأة  نتيجةمؤشر

محاربة العنف تجاه  نتيجةمؤشر  - -
 النساء

وتتبع المرصد  تفعيل
الوطني لمحاربة العنف 

 تجاه النساء
محاربة العنف تجاه  نتيجةمؤشر   تحديد الوسط- -

 النساء
تنظيم الحملة الوطنية 
لمحاربة العنف ضد 

 النساء
مؤشر من شأنه أن يحدث 

 وقعا نوعيا
محاربة التصورات   نتيجةمؤشر   تحديد الوسط-

 النمطية
القيام بدراسة عن المرأة 

  واإلشهار
مؤشر من شأنه أن يحدث 

 وقعا نوعيا
الجنس و تحديد الوسط -
ة العمرية المتعلقة الفئو

 بالدراسة 

دراسة تحليلية للمقتضيات  تنفيذ إستراتيجية نوعية  نتيجةمؤشر
ية حسب النوع في انالميز

الترسانة القضائية 
 والتنظيمية

 تراعي النوع االجتماعيمقترحات من أجل ميزانية  . 3.4.4
 محايدة فيما يخص النوعغير  نفقات وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن  أغلبتعتبر
اجات النساء واألطفال واألشخاص ذوي تيحا ة وتمس فئات مختلفة من الساكنة، مستهدفاالجتماعي

 أمور أخرى، في محاربة العنف المبني على أساس إلى، إضافة المتطلباتوتتجلى هذه . االحتياجات الخاصة
 والمساواة بين الجنسين وفي حماية حقوق ، وتحسين صورة المرأة في اإلعالم واإلنصاف االجتماعيالنوع

  .الطفل وفي اإلدماج االجتماعي لألشخاص المعاقين

ة سي السيات االختيارافعاليتعين أخذ بعض المبادرات بعين االعتبار بغرض إعداد ميزانية تعكس ولهذا 
  .لفتيات والفتيان الخاصة لكل من النساء والرجال واالالحتياجاتواالقتصادية واالجتماعية للقطاع وكذا 

  : المبادرات ما يلي هذهوتتضمن
مية االجتماعية وزارة التنإنشاء جهاز لجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بمجاالت اختصاص  •

.  الرقم األخضر ومراكز االستماع من أجل النساء المعنفات إحداث، عالوة علىواألسرة والتضامن
 مراعية للنوع التخطيطالدعم عملية ل بين هذه المجاالت تقاطعإيجاد نقط الوسيمكن هذا الجهاز من 

 الخاصة ليس فقط للنساء والرجال بل وأيضا للفتيات االحتياجات، أخذا بعين االعتبار االجتماعي
 . االجتماعيوالفتيان من أجل إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية المراعية للنوع

واألسرة والتضامن والفاعلين الجمعويين ضرورة وزارة التنمية االجتماعية موظفي كتعزيز قدرات  •
وضع نسق تشاركي والقيام بتشخيص يراعي النوع في مجاالت المرأة والطفل واألشخاص ذوي ل

 .االحتياجات الخاصة
 قتصادي المراعي للنوعاألثر االجتماعي واال االستثمار مع إدراج دراسات أثرتقييم ضرورة  •

 . الوزاري القطاعيعدهاامج التي  الذي تحدثه مختلف البراالجتماعي
 .ترشيد الموارد والبحث عن موارد مالية جديدة خاصة من خالل التعاون الدولي •
 . االجتماعيفي مجاالت تحليل وإعداد وتنفيذ الميزانية وفق مقاربة النوعية تنظيم دورات تكوين •

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .5
  

وقد شارك .  مرآز اهتمام السياسة الخارجية للمملكة منذ االستقاللوضعت محاربة الفقر والتفاوتات في
المغرب بفعالية من خالل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في تنفيذ والمصادقة على اتفاقات ومعاهدات 

انخرط المغرب، خالل أشغال و.  النهوض بالمرأة والقضاء على آل أشكال الميز في حقهاإلىواتفاقيات ترمي 
 تحقيق مستوى عيش اقتصادي آريم األلفية، في التزامات دولية تتمثل في أهداف محددة في مجاالت قمة 
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التنمية ( والحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديدها  االجتماعي، وإنصاف النوع)القضاء على الفقر المدقع(
  .والتنمية االجتماعية) المستديمة

 جتماعيحسب النوع االالوضعية تحليل  وتشخيص  .1.5
 

تتكلف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بحكم تخصصها، بضمان تطوير التعاون الدولي وتنسيق مجمل 
وبهذا، تكون الوزارة قناة الوصل لكل ارتباط . السهر على مالئمتها لسياسة المملكة مع العالقات الخارجية  

تشارات الدائمة والمراجعات المنتظمة لمدى بالدول والمنظمات وخاصة ممثليهم بالمغرب، وذلك من خالل االس
  .تقدم تنفيذ برامج التعاون

 2.636  ما يناهز2008 و حدود يونيإلىوتوظف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المجموع و
 من مجموع موظفي الوزارة %40وتمتاز المصالح الخارجية التي تمثل أآثر من .  منهم نساء%30شخصا 

  %20 النساء في مختلف مناصب المسؤولية بالوزارة فهي ال تتجاوز حصةأما . %74بة بهيمنة الرجال بنس
فعلى سبيل المثال، تضم الوزارة أربع سفيرات من . الخارجيةبالمصالح  %5 المرآزية وعلى مستوى المصالح

  .  مناصب6مكلفة بالمهام من أصل و قنصال، 47 سفيرا، وقنصلتين عامتين من أصل 81أصل 
منها بمدى أهمية اإلنصاف النوعي في الرقي بالمرأة وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية بوجه ووعيا 

 إلىوقد حددت هذه الخلية التي ترمي ". إدماج المرأة في التنمية"، خلية 1990عام، أنشأت الوزارة، منذ سنة 
 متوسطال والمدى القريب على  طموحةأهدافا،  االجتماعي في مجال إنصاف النوع الوزاريتعزيز دور القطاع

  .والبعيد

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة. 2.5
في دورا رائدا في إطار البرامج واالتفاقيات والملتقيات الدولية،  ،تلعب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

طار برنامج شامل للنهوض وتندرج هذه الجهود في إ. مواضيع اإلنصاف والمساواة حسب النوع االجتماعي
  . بحقوق اإلنسان والحكامة الديمقراطية

 دولة ومنظمة 120 من قبل 2005إعالن باريس حول فعالية المساعدات، الذي أطلق في مارس ا هومن بين
 من أجل جعلها تساهم بفعالية ،في إطار إصالح نظام المساعدات للتنميةالذي يندرج ، )مانحين ودول نامية(

 محاربة الفقر والحد من التفاوتات بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية، وفي دعم نمو اقتصادي يقضي ونجاعة في
ويتمرآز هذا . على الفقر، وتعزيز قدرات الساآنة المحتاجة وتعجيل تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية

لتعاون، حول خمسة مبادئ آبرى اإلعالن، الذي يقضي بالقيام بإصالحات آبرى في نظام المساعدات وطرق ا
  .المالئمة، وتخطيط التنظيم وتحقيق االنسجام والتسيير المتمرآز حول النتائج والمسؤولية المتبادلة: وهي

، فإن تنفيذ "تخطيط التنظيم وتحقيق االنسجام" وفيما يخص المغرب، الذي يعتبر بلدا رائدا في مبادرة 
همية السيما وأن معظم البلدان النامية تلتزم بتحديد سياسات لمحاربة مجموع هذه المبادئ يعتبر أمرا بالغ األ

وتشكل هذه السياسات استراتيجيات تنموية حقيقية تعتبر كل البلدان المانحة مدعوة للمشاركة فيها في . الفقر
  .إطار تنسيق مع الدولة

وبهذا الصدد، يبدو . مها يجب أن يقترن مسار الرفع من فعالية المساعدة بمسار الرفع من حجهغير أن
أنه من األولوي تعزيز مجهود المنظومة الدولية لجعل الرفع من تدفق اإلعانات إحدى األولويات، ولمواكبة 
التقدم المحرز على هذا المستوى بغرض عكس منحى انخفاض المساعدات العمومية للتنمية وتوجيهه نحو 

زامات والوعود المعطاة في هذا اإلطار على المستوى أولويات التنمية البشرية وذلك في توافق مع االلت
  .الدولي

وإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري للتقدم بسرعة وتقليص تكلفة تحقيق االنسجام أن يستفاد من 
التقدم التي أحرزته البلدان الشريكة، وتقاسم أفضل الممارسات وتوسعتها على أقصى نطاق ممكن من 

وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة التقدم الذي أحرزه المغرب، وهو . ن المانحينالقطاعات وعلى عدد أكبر م
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بلد متوسط الدخل، في تنفيذ اإلصالحات الضرورية ليس فقط على مستوى فعالية المساعدة ولكن أيضا في 
  .النفقات العمومية بشكل عام

لمرونة ومالئمة للحاجات وأخيرا، يبقى نجاح إعالن باريس رهينا بتنفيذ التزامات مشتركة، تتسم با
وينبغي لتنفيذ هذه االلتزامات، األخذ بعين االعتبار الجهود التي سبق بذلها كما يجب . والوقائع المحلي

اعتماد وثيرة تمكن من حفظ البلدان المعنية الستراتيجياتها التنموية ولإلصالحات التي تم القيام بها من أجل 
  .تحسين جودة تسيير المساعدة

  برامج والمشاريع المنجزةال. 3.5

  برنامج التعاون المغربي مع وآاالت وصناديق وبرامج التنمية لألمم المتحدة. 1.3.5
وقد شرعت . يعمل المغرب، الذي وقع إعالن األلفية، على توجيه عمله نحو تحقيق أهداف األلفية للتنمية

 وذلك 2005أهداف األلفية للتنمية في سنة الحكومة المغربية، في هذا اإلطار، في إعداد تقرير وطني ثان عن 
تكييف أهداف األلفية للتنمية مع واقع البالد، واقتراح مقاربة تشارآية وإدماج : بهدف تحقيق ثالثة أهداف 

  .مفهوم النوع االجتماعي بشكل فعال في تحليل سياق التنمية االقتصادية واالجتماعية
، والموجهة لتعزيز نمو 2004 و2000متخذة ما بين سنتي غير أنه وعلى الرغم من سلسلة اإلجراءات ال

يمكن من توفير فرص جديدة للشغل وتحسين ظروف عيش الساآنة المهمشة، تشير الدراسات والمعطيات 
 إلى استمرارية وجود مشاآل بنيوية تستدعي مبادرات جديدة سواء على 2005والمؤشرات التي تم تحيينها سنة 

  . المستوى االقتصادي أو االجتماعيمستوى الميزانية أو على
مخطط اإلطار الجديد لألمم المتحدة من أجل مساعدة المملكة المغربية " بتنفيذ 2007وهكذا، تميزت سنة 

UNDAF11 اإلطار، الذي تم توقيعه في -ويتضمن هذا المخطط. 2011-2007 الذي يمتد على الفترة ما بين
لهيئة األمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أهدافا  من طرف آل من المنسق المقيم 2006فبراير 

آما أنه يحدد . وإستراتيجيات للتعاون المشترك، وإطارا لموارد البرنامج واقتراحات للمراقبة والتتبع والتقييم
  :تشكل اإلطار الذي يجب أن تدرج ضمنه آل أعمال منظمات هيئة األمم المتحدة " أهداف وطنية"خمسة 

ير التراثين الطبيعي والثقافي باعتبارهما رآيزتين أساسيتين في سياسات محاربة الفقر تدب •
 والتنمية المستدامة؛

 تقيلص هشاشة العالم القروي؛ •
 تعزيز الرأسمال البشري واالجتماعي وتحسين االستفادة من الخدمات االجتماعية األساسية؛ •
 قتصادية والثقافية؛تأهيل النساء والفتيات في المجاالت السياسية واال •
 .دعم التنمية البشرية والحكامة الديمقراطية للحد من الفقر واإلقصاء •

 عن مسار طويل من التشاور بين اإلدارة المغربية وهيئة األمم إطار األمم المتحدة لدعم التنميةوقد انبثق 
يب لألولويات الحكومية آما أنه يستج. المتحدة وشرآائها الثنائيين والمتعددي األطراف وغير الحكوميين

". حصيلة مشترآة للبالد" تحت عنوان 2005ولمتطلبات إعالن األلفية، مستندا إلى تحليل وضعية البالد سنة 
، وفق مقاربة مبنية على 2000 و1996، وهي الثالثة بعد حصيلتي 2005وقد أعدت الحصيلة المشترآة لسنة 

برز التوجهات الكبرى التي ميزت آخر التطورات التي شهدها إضافة إلى أنها ت. حقوق اإلنسان ومقاربة النوع
المرأة والطفولة ومدى هشاشة العالم القروي وإشكالية السكن : المغرب وتفحص أربعة ميادين مهمة للتدخل 

  .والحكامة الحضرية وحماية الموروث الطبيعي والثقافي
  االجتماعيمقاربة حقوق اإلنسان ومقاربة النوع

بة المبنية على أساس حقوق اإلنسان لتحليل التنمية الوطنية على القواعد الُمَضمنة في إطار ترتكز المقار
فهي تشترط إعطاء قدر متساوي من العناية للنتائج المحصل عليها . اآلليات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
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ينبغي أن تؤطر المبادئ التي و. وللطريقة المتبعة في ذلك، مؤآدة على أهمية الشفافية ومشارآة المستفيدين
  .تؤسس حقوق اإلنسان البرامج في مختلف القطاعات وتساعد على تحقيق أهداف األلفية للتنمية

وتولي المقاربة المؤسسة على حقوق اإلنسان اهتماما خاصا حاالت العجز المرتفعة وللفئات االجتماعية 
وتعتبر مقاربة النوع جزءا من المقاربة . ت والبرامجالمهمشة من أجل القيام بالتعديالت الضرورية في السياسا

فهي تتطلب إدماجا ممنهجا لقضايا النوع وإعادة التنظيم وتحسين وتقييم المسارات . المبنية على حقوق اإلنسان
  .السياسية قصد إدخال المساواة بين الرجل والمرأة في آل السياسات وعلى آل المستويات

   في التدبير المرتكز على النتائجعي االجتماإدماج مقاربة النوع
، على تعزيز تأثير المشاريع المعدة في إطار التعاون 2004يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منذ سنة 

، نشر البرنامج 2006وفي سنة . مع المغرب بخصوص حقوق اإلنسان والرفاهية المعنوية والمادية للمرأة
 المقاربة سعىوت. ومديري المشاريع الممنهج لمقاربة النوع لفائدة مصممين ووضع على اإلنترنت دليال لإلدماج

غير المتكافئة بين الجنسين لضمان التوزيع العادل للفرص، والموارد والفوائد من العالقات  إلى تعديل النوعية
 .المشاريع

 غير الكافي لهذه وقد قررت ممثلية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب، بعد مالحظتها للتاثير
، إدماج مقاربة النوع في 2007، ابتداء من سنة وزارة الشؤون الخارجية والتعاونتشاور مع بالمبادرات، 

وهكذا سيتم بانتظام تبيان مشاركة المرأة واآلثار التي تهم النساء . التسيير المرتكز على النتائج في برامجها
بيان المخاطر وتقارير فصلية كل ثالثة أشهر وبيان : لى نهايتهافي كل آليات تسيير المشاريع منذ بدايتها وإ

  .للدروس المستفادة إلخ

فضال عن ذلك، سيتم توزيع دليل اإلدماج لمقاربة النوع، الذي أعيد نشره باللغة العربية، من أجل دعم 
من أجل تشجيع كما أن ستة متطوعين تابعين لألمم المتحدة يعملون في خدمة مشاريع توجيهية . هذا النهج

  .تطبيق مناهج العمل الجديدة وتعزيزها، أخذا بعين االعتبار للتجربة المستقاة على المستوى المحلي

 برنامج التعاون بين المغرب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2.3.5

عمل خطة "بناء على وثيقة برنامج التعاون بين المغرب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تم إعداد 
.  بتنسيق تام مع الشركاء من الحكومة وهيئة األمم المتحدة2011 و2007 للمدة ما بين "برنامج البالد

وتنبني خطة العمل هذه على التوجهات الواردة في التصريحات السياسية الرسمية وخاصة تلك المتعلقة 
ات الوطنية هي الحد من التفاوتات وتظل األولوي. باألولويات المحددة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الجهوية واالجتماعية ومحاربة الفقر من خالل تحسين جودة األداء االقتصادي وتقوية مسار دمقرطة 
  .وتحديث اإلدارة العمومية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

ون قدرات الشركاء وقد عزز كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون الخارجية والتعا
 مستفيد سنة 105في مجال تنفيذ وتسيير المشاريع المرتكز على النتائج بمقاربة نوعية من خالل تكوين 

 مشروعا تطبق كلها 14 من تعزيز قدرات CEDARوقد مكنت هذه التكوينات التكميلية لبرنامج . 2007
في هذا اإلطار دورة تكوينية مشتركة بين وتندرج . بفعالية التسيير المرتكز على النتائج ومقاربة النوع

، وهي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم UNDGوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووكاالت 
المتحدة للساكنة واليونيسف الموجهة للشركاء الوطنيين، من أجل تمكينهم من استعمال نظام موحد للوثائق 

  .هم في مجال تتبع التسييراألساسية الالزمة لتنمية قدرات

وقد يسرت تنمية شراكات مع وكاالت تنموية جديدة عملية الالتمركز والتمويل المحلي والجهوي المبني 
ويعتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعزيز مقاربة جهوية أساسها النوع من خالل . على مقاربة النوع

ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير تنمية ". ية الديمقراطيةدعم الشبكات اإلقليمية والحكامة المحل"برنامج 
الجهات من لدن شركاء أوربيين من خالل تعاون غير ممركز يهدف إلى تنمية مكثفة للمناطق الضعيفة من 

  .خالل االستثمار وإحداث فرص الشغل في ظل مقاربة نوعية
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لى دعم تنفيذ البرامج التنموية الجهوية موازاة مع هذه األنشطة، سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ع
في المناطق المصنفة ضمن المناطق األكثر فقرا وفق الخريطة الوطنية الجديدة للفقر، والتي تعرف 

وسيقدم البرنامج، بناء على تجارب سابقة في برامج محاربة الفقر . مستويات مرتفعة من الهجرة الحضرية
ستفادة من التمويل وتنمية األنشطة المدرة للدخل الدائم وتحسين في الوسطين الحضري والقروي، دعمه لال

جودة تقديم الخدمات، خاصة بالنسبة للفئات األكثر تضررا من الساكنة، وكذا إحداث مناخ مالئم لتشجيع 
  .الشراكة النسوية

  صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية :المساهمة اإلسبانية .3.3.5

 صندوقا جديدا على مدى سنتين من أجل دعم 2007ج األمم المتحدة اإلنمائي سنة أطلقت إسبانيا وبرنام
وبهذا االتفاق، تعزز إسبانيا التزامها من أجل تحقيق أهداف . التقدم في سبيل تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية

أي ما (يون أورو مل528وتقدم إسبانيا هبة قدرها . األلفية اإلنمائية، بتعاون دولي موسع ومتعدد األطراف
وسيسير . من أجل إنشاء صندوق األمم المتحدة لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية)  مليون دوالر700يعادل 

الصندوق من طرف كل من إسبانيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي سيعمل على تنسيق األنشطة 
  . التنموية لألمم المتحدة في البلدان النامية

 بنيويورك، يتعلق MDG TF Officeفي إطار هذا الصندوق مشروعين قبلهما مكتب وقدم المغرب 
" محاربة أشكال العنف ودعم االستقالل الذاتي للمرأة "بعنوان " المساواة بين الجنسين"األول بموضوع 

 عنوان دوالر أمريكي ويتعلق الثاني بموضوع التعدد الثقافي والتنمية تحت مليون 9,4بميزانية تقدر بحوالي 
ويتضمن كال المقترحان .  ماليين دوالر أمريكي5بميزانية إجمالية قدرها " الثقافة ركيزة التقدم بالمغرب"

ولم يتم بعد فتح طلب المقترحات بخصوص . اللذان قدمهما المغرب بشأن هذا الصندوق مقاربة النوع
  .المواضيع األخرى المتبقية

   االجتماعيواة النوعإصالح لألمم المتحدة في خدمة مسا 4.3.5
يأتي نجاح الشراكة بين المغرب والمكتب لشمال إفريقيا لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي من اجل  
 فاالستراتيجية العامة لـ.  نتيجة لعدة عوامل ساهمت في تعزيز حقوق المرأة المغربية(UNIFEM) النسائي

UNIFEM ا مكن مكتب تندرج ضمن جهود البناء الديموقراطي للمغرب، ممUNIFEM من تحديد 
المجاالت الرئيسة التي تخدم تحوالت المجتمع في اتجاه احترام الحقوق اإلنسانية للمرأة، وفي السنوات 

  .األخيرة، من مساندة مشاريع ومبادرات كانت في قلب اإلصالحات من أجل المساواة

ف التي تيسر التقدم المستديم وبناء على تجربته، يرى المغرب أنه من الضروري التفكير في الظرو
لهذا تسعى الحكومة المغربية جاهدة إلى تعزيز . لحقوق المرأة في المغرب وفي العام العربي والعالم بإسره

ويقترن هذا التعزيز بقفزن نوعية . UNIFEMاإلمكانيات المالية والعملية والبشرية الموضوعة رهن إشارة 
  . في هيئة األمم المتحدةUNIFEMعلى مستوى القانون األساسي وتموضع 

ويرى المغرب كذلك أنه يستحيل استمرار األعمال الرامية إلى دعم حقوق المرأة إال إذا سمح إصالح 
منظمة األمم المتحدة بوضع ترتيبات مؤسسية ضرورية لوجود سياسة تنموية حقيقية تخم المساواة في 

 في إطار إعادة UNIFEMلصين ويقترح مكتب  وا77ولهذا الغرض، فهو يساند اقتراح مجموعة . النوع
التخطيط المنتظم لهيئة األمم المتحدة قصد تقديم المزيد من الدعم لألنشطة اإلبداعية في سبيل حقوق المرأة 

 .والمساواة النوعية

  تحليل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حسب مقاربة النوع االجتماعي. 4.5
 الميزاناتية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ارتفاعا ملحوظا يبرز تحليل االعتمادات

خالل السنوات األخيرة، مما يدل على االهتمام الذي يوليه المغرب لهذا القطاع االستراتيجي وكذا السياسة 
. يالخارجية والتي تلعب دروا أساسيا في دعم القضايا المتعلقة بالمرأة على الصعيدين الوطني والدول

فالمغرب الذي جعل من االنفتاح االقتصادي أحد أهم أولوياته، يتوخى تدعيم دور هذه الوزارة على 
  .الصعيدين الوطني والدولي



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

51 

 تحليل بنية االعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 1.4.5
منة نفقات الموظفين يتضح من خالل تحليل الميزانية المخصصة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون هي

 من مجموع الميزانية، فيما ال تتجاوز نفقات %27 تليها نفقات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة %67بنسبة 
  : الميزانية حسب مجاالت النفقات المالحظات التاليةلويبرز تحلي. %6االستثمار 

قنصلية بالخارج مقابل  من نفقات الموظفين لدعم البعثات الدبلوماسية وال%87تخصيص أكثر من  •
 .على مستوى اإلدارة العامة13%

 من نفقات المعدات والنفقات المختلفة ألداء واجبات كراء البنايات %31تخصيص أكثر من  •
 .اإلدارية والنفقات المرتبطة بها

 من نفقات االستثمار مخصصة للمنشآت العقارية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية %55أكثر من  •
 ...).صليات والتهيئة والتجهيزبناء القن(

وتندرج كافة هذه االعتمادات في إطار مواصلة الجهود التي يبذلها هذا القطاع الذي تنصب أهدافه 
أساسا على تحديث الجهاز الدبلوماسي المغربي وتعزيز دوره من أجل حماية مصالح المغرب، وإنعاش 

وترتكز . ية وتطوير صادرات المنتجات الوطنيةإشعاعه الثقافي والروحي واستقطاب االستثمارات األجنب
هذه الجهود أساسا على مواصلة إنجاز برنامج تنمية التراث العقاري بالخارج، وتكوين الدبلوماسيين 
المعينين بالخارج وكذا تعزيز عالقات التعاون والمساعدات التنموية لفائدة إفريقيا والبلدان الصديقة من خالل 

  .عاون الدوليالوكالة المغربية للت

وتنضاف إلى هذه االعتمادات اإليرادات التي تحققها مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية المدبرة 
 مليون درهم في السنة يتم تخصيصها أساسا لتعزيز وسائل عمل 25بشكل مستقل والتي تقدر بحوالي 

  .روف عملهمالتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية من أجل تحسين جودة خدماتهم وكذا ظ

ويضم الغالف المالي المخصص لهذه الوزارة كذلك الحصة المخصصة لمؤسسة الحسن الثاني للجالية 
 الكافية لمدرسي اللغة والثقافة العربية وكذا المكلفين بربط ةالمغربية بالخارج وذلك من آجل توفير الرعاي

  .ويةالعالقات بين المقيمين في الخارج وبلدانهم األم عبر قنوات ترب

وبهذا الخصوص، ترمي المقاربة البيداغوجية المعتمدة إلى توفير ظروف مالئمة تمكن من تعزيز 
 على مستوى البلدان ءتشبت أطفال جاليتنا بالخارج بالقيم والتقاليد المغربية ودعم دور المرأة المغربية سوا

  .المضيفة أو على المستوى الوطني

 ي في مؤشرات األهداف لوزارة الشؤون الخارجية والتعاونإدماج مقاربة النوع االجتماع. 2.4.5
أعدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة من أجل تقييم 
ميزانيات التسيير واالستثمار وإبراز مدى نجاعة االعتمادات المخصصة للبرامج أو األنشطة، والنتائج 

 مؤشرا، أن 22ن خالل تحليل هذه المؤشرات، والتي يقدر عددها بحوالي غير أنه يتضح م .المتوخاة منها
في إطار برمجة الميزانية مما يحول دون تقييم الجهود  هذه األخيرة ال تدمج مقاربة النوع االجتماعي

من هذه المؤشرات % 72 ويتمحور أكثر من. المبذولة في مجال إنعاش دور المرأة والمساواة بين الجنسين
  .ام دعم أو مساندة اإلدارة العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصليةحول مه

ويجدر التذكير أنه رغم هيمنة هذه المؤشرات فإنها تبرز االهتمام الخاص التي تحضى به عملية رصد 
وتقييم الجهد المبذول من أجل تحسين وترشيد نفقات هذا القطاع األمر الذي يعتبر أحد األهداف الكبرى 

غير أنه يتعين إبراز ضعف مؤشرات نتائج وتقييم المهام . لميزانية الجديد المرتكز على النتائجإلصالح ا
ومن أهم المؤشرات التي يمكن مالءمتها لمقاربة النوع . المنوطة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

  :االجتماعي، نذكر ما يلي
  اللغة العربية وعلى ثقافتهم األم؛تحسين حصول الشباب المغاربة القاطنين بالخارج على تعليم •
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تحسين جودة التكوين التي يمكن قياسها بعدد الدورات المنظمة وعدد المستفيدين وكذا تكلفة  •
 االستفادة؛
تمثيلية المغرب في المنظمات "الدفاع عن مصالح المغرب بالخارج وتمثيلها، ويقاس ذلك بمؤشر  •
 ".الدولية

، ) رجل، امرأة، بنت، ولد(ذه المؤشرات حسب النوع االجتماعي وهكذا، يتضح مبدئيا ضرورة تقسيم ه
حيث تؤكد اآلراء المستقاة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هيمنة الذكور على عدد المستفيدين 

وتتطلب هذه . من برامج تعليم اللغة العربية والثقافة األم وذلك على مستوى التمثيليات القنصلية بالخارج
ة ضرورة تعميق التحليل من خالل القيام بأبحاث ترمي إلى تسليط الضوء على أسباب هذا الفارق الوضعي

  .واقتراح تدابير هادفة لتعزيز مشاركة الفتيات في مختلف البرامج السالفة الذكر

وذلك قصد " تمثيلية المغرب في المنظمات الدولية"كما ينبغي إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مؤشر 
األمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة األغذية (عيل مشاركة المرأة المغربية في الهيئات الدولية تف

. من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى الموجهة، على وجه الخصوص، إلى البلدان النامية...) والزراعة
نوعية، يبدو من الضروري إيجاد وبالنظر إلى الدور الذي تؤديه النساء في القضايا التي تعالج المساواة ال
  .السبل الكفيلة بتعزيز وجود النساء المغربيات في المؤسسات السالف ذكرها

وموازاة مع هذه المؤشرات، يجب تعزيز التشاور بين هذه الوزارة ووزارة االقتصاد والمالية قصد 
 هذه المقاربة في مختلف إعداد مؤشرات جديدة تراعي مقاربة النوع االجتماعي، وذلك بغية ترسيخ مفهوم

  .مراحل تخطيط وبرمجة ميزانية الوزارة

تحليل حسب مقاربة النوع االجتماعي لمؤشرات األهداف والمقترحات: جدول تلخيصي   
إمكانية جندرة   مالحظات

  المؤشر
 الفقرة  المؤشر  المهام/األهداف  نوع المؤشر

يجب أن تمكن مالئمة مقاربة 
النوع االجتماعي من 

أفضل للمستفيدين استهداف 
 من هذا البرنامج

تطور عدد 
المستفيدين حسب 
الجنس والفئة 
 العمرية

تحسين استفادة  مؤشر مهمة
الشباب لمغاربة 

القاطنين بالخارج من 
تعليم اللغة العربية 
 والثقافة األم

تطور عدد 
 المستفيدين

 
 
 
 

20 
رصذ وتقييم واستهداف أفضل 
 لبرامج التكوين بالوزارة

تطور عدد 
المستفيدين حسب 
الجنس والفئة 
 العمرية

  عدد المستفيدين تحسين جودة التكوين مؤشر دعم
 

30 

تفعيل مشاركة المرأة في 
 الهيئات الدولية

تقسيم المؤشر حسب 
 الجنس

الدفاع عن مصالح  مؤشر مهمة
 المغرب بالخارج 

تمثيلية المغاربة 
 بالمنظمات الدولية

 
10 

 

  وزارة التجارة الخارجية. 6
 و عامال حاسما في النم بكونهاتشكل التجارة الخارجية أحد محركات التنمية االقتصادية العالمية

تزايد عولمة ب وكذا في إحداث فرص الشغل، أخذا بعين االعتبار السياق الحالي الذي يتسم ياالقتصاد
حه، قصد افتانقتصاده وار استراتيجي تمثل في تحرير ايووعيا منه بهذا الواقع، قام المغرب باخت. اإلنتاج

  .االستفادة من جلب رؤوس األموال األجنبية الخاصةو وتنشيط النم

 ومشاركته الفعالة في عدة 1995وهكذا، وعالوة على انضمامه للمنظمة العالمية للتجارة في يناير 
تؤدي و. ات تبادل حر مع عدة شركاء اقتصادييني اتفاق بإبرامالمغرب قام منتديات ودورات ومفاوضات،

 جانب وزارة الشؤون الخارجية، في إلىا في هذا الصدد، بمشاركتها، يوزارة التجارة الخارجية دورا أساس
  . الثنائية و أقليميةاإل والمفاوضات االقتصادية والتجارية الدولية سواء متعددة األطراف أ

 لنوعمقاربة اذ ؤخت االجتماعي، إذ ال النوعخصوصية ل مراعيةبر السياسات التجارية غير توتع
العالقات االجتماعية بعين االعتبار في تنفيذ السياسات التجارية ال على مستوى النظام كذا  واالجتماعي

في النظام يا غير أن عمل النساء يعتبر عنصرا أساس. على المستوى الوطني وأالتجاري متعدد األطراف 
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هؤالء من  %39 وعيد العالمي، يمتلكها نساء أكثر من ربع المقاوالت، على الص حيث أنالتجاري الدولي،
  . 12النساء يشاركن في التجارة العالمية

 السياسة التجارية، ذلك أن جزءا كبيرا من عمل  على مستوى األدوار المتعددة للنساءجهلوغالبا ما ت
دا كبيرا وفي الواقع، تخصص النساء عد. النساء ال يعوض عنه، وبالتالي، ال يدرج في اإلحصائيات الوطنية

 إلىمن ساعات العمل في مقاوالت عائلية في األراضي الفالحية العائلية وفي البيوت والتعاونيات، إضافة 
 االجتماعي في نوع مظاهر خصوصية البدأتاآلونة األخيرة ه في غير أن. عملهن بالقطاع غير النظامي

 قضايا التنمية في برنامج راجكما فتح إد. التجارة تكتسي أهمية متزايدة في أجهزة إعداد السياسات الدولية
  .صبغة أفقية و ذموضوعك  االجتماعيلنوعمقاربة اات كبرى إلدماج يعمل منظمة التجارة العالمية إمكان

 من أجل دراسة آثار 2003 ذلك، أسس فريق خاص تابع لألمم المتحدة للتكافؤ والتجارة سنة إلىإضافة 
 ذوي حسيس هذا الفريق في تل يهدف الرئيسالويتمثل . ساء والرجالالتجارة والسياسات التجارية على الن

 كما.  المساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية والدولية واالتفاقات التجاريةآفاقالقرار ودعم إدماج 
 لنوع والتجارة، وجمعية النساء والتنمية في أوربا والتحالفمقاربة امنظمات كالشبكة الدولية لعملت بعض ال

 لنوعمقاربة ا من أجل إدخال ثارم أدوات تحليل اآلا استخدعلىWomen’s EdgeCoalition13 النسائي
  . في االتفاقات التجاريةاالجتماعي

 على مستوى ات التجاريةيالتفاقا  الممكن أن تحدثهاثاروتمكن هذه األدوات المتفاوضين من تقييم اآل
خرى من قبل عدة فاعلين وطنيين ومنظمات غير حكومية وقد استعملت أدوات أ.  االجتماعيلنوعمقاربة ا

 . عبر سلسلة القيممن أجل استيعاب الروابط التي تجمع ما بين التجارة والتفاوتات بين الجنسين، كالتحليل
 وقع تحرير التجارة على مقاربة النوع االجتماعي

ع هذه السياسات وتطبيق  تفاوتات بين الجنسين لكن وقت السياسا على مستوىعلى العموم، ال توجد
 السياسات وقع  فقد أظهرت التجربة والدراسات حول . الذي يتسم بعدم المساواة واالتفاقات الدولية ه

 النساء والرجال ويمكنها تباينة بينأثار مهذه األخيرة لها التجارية على العالقات والمساواة بين الجنسين أن 
ر فرص الحصول يوتوف ة إتاحتعتبرف. لكات وعامالت ومنتجاتأن تؤثر سلبا على النساء باعتبارهن مسته

 غير أن التحرير له آثار سلبية على ، عوامل إيجابية للنساء باعتبارهن مستهلكاتعلى السلع بتكلفة أقل
  . فيها النساءنشطالمقاوالت الصغرى والقطاعات غير النظامية التي ت

اد وفتحه يزيد من فرص تشغيل النساء في البلدان وفيما يخص التشغيل، فمن المؤكد أن تحرير االقتص
إال أن هذه الوضعية تزيد من حدة التفاوتات على . النامية ويضمن لهم بذلك دخال ونوعا من االستقالل

 في القطاعات لمناولةففي الواقع، شجعت العولمة ترتيبات التشغيل غير النظامي وا. مستوى المهن واألجور
التي تهدد سالمة العامالت ووضعيتهن ) كصناعة النسيج والمنتجات الفالحية الغذائية( النساء نشط فيهاالتي ت

تعمل النساء في مقاوالت للتصدير تتسم بارتفاع عدد ساعات العمل ووثيرة عمل ال : االجتماعية وحقوقهن
  . في أراض فالحية في ظروف صعبة من أجل أجور زهيدةوتطاق وهضم للحقوق النقابية أ

جب تطوير السياسات التجارية التقليدية في اتجاه االعتراف باآلثار المتباينة للتجارة على النساء وعليه، ي
وفي هذا .  للتجارةإيجابيةوالرجال والدور الرئيس للمساواة بين النساء والرجال من أجل ضمان آثار 

  :الصدد، يتعين على وزارات التجارة الخارجية أن

 النوع في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج التجارية ربة مقاتدمج بانتظام تحليال وفق •
 ؛توالمفاوضا

                                                 
   المؤسسة الوطنية للنساء المقوالت(National Foundation for Women Business Owners) وفق ما أوردته 12
 هوتجمع لمنظمات دولية هدفه دعم برامج المساعدة والتجارة الخارجية بالواليات المتحدة األمريكية لصالح النساء Women’s Edge Coalition تحالف13

  . الفقيرات في العالم
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تأسس تفاعال دائما مع الوزارات األخرى وخاصة تلك المتأثرة بالسياسات التجارية كالمالية  •
 والفالحة والتشغيل والتربية والصحة؛

جمع و القيم  سلسلةتلتحليال ات والسياسات التجارية على النساء من خالليتتتبع وتقيم آثار االتفاق •
  . األجور والتشغيلبخصوصوتحليل ونشر المعطيات المقسمة حسب الجنس 

 تشخيص القطاع والتحليل وفق مقاربة النوع االجتماعي للوضعية  .1.6
غير . منا يسمح لها بالخروج من الفقرآ أن يؤمن لها دخال  منمكن دخول المرأة عالم العمل الصناعي

لتنافسية والعولمة، ل أكثر عرضة  المغربياتلعامالتا أصبحتاع حدة المنافسة، تدريجيا مع ارتفو أنه
بعقود مؤقتة، وبأجور بخسة ودون أي حماية ومن دون عقد عمل أ(عملهن في ظروف جد متدهورة ب

ذلك، سيؤثر أي أداء غير مرض للصادرات ونقص لعدد المستخدمين بشكل كبير على الفئة وب ،)اجتماعية
  ).أللبسة وا بالنسبة لصناعة النسيج%73,5( في الصناعة التصديرية هنعتبار ارتفاع عددابالنسوية، 

 آالف 5 إلىيسيرن شركات ووعالوة على ذلك، يصل عدد النساء المقاوالت المغربيات اللواتي يمتلكن أ
ر وتجد. 14 من مجموع المقاوالت%10 من عمل النساء في القطاع النظامي وحوالي %0,5ويشكل حوالي 

 أنه في المغرب، لم يصبح للنساء المتزوجات الحق في ممارسة التجارة وإنشاء عقد عمل دون إلىاإلشارة 
 1995مدونة التجارة، ( تم إرساء هذه الحقوق بصفة صريحة ، حيث1995إذن الزوج إال ابتداء من سنة 

  ).1995 والعقود، تظهير االلتزاما(

، فإن المقاوالت التي 15ية النساء أرباب المقاوالت بالمغربوفق ما ورد في البحث الذي قامت به جمعو
المقاوالت  كذاوالمتوسطة و  من المقاوالت الصغرىتشكل غالبيتهاوة العهد ثيأنشأتها وتديرها نساء تعتبر حد

 أجيرا، 20ويوظف أكثر من ثلثي المقاوالت التي أنشأتها وتديرها نساء مغربيات أقل من . ة جدا ريالصغ
تمركز في قطاع توتشمل هذه المقاوالت كل القطاعات، لكنها . ة النساء فيهم أقل بقليل من النصفتمثل نسب
 للنساء عنى رأس مقاوالت لها نشاط مهمجد اوتويالحظ ). %31(والتجارة والتوزيع ) %37(الخدمات 

 .صناعي، وخاصة في النسيج

ويظل وجود ). %47(وطني  وأ) %31(تشتغل غالبية المقاوالت التي تسيرها نساء في نشاط محلي و
وفي ما يخص المقاوالت التي تسيرها نساء، تبقى األمور ). %22(المقاوالت التي لها نشاط دولي مهما 

  .متشابهة مع ارتفاع نسبة المقاوالت ذات النشاط المحلي  أكثر من الوطني

ة المسيرة من طرف النساءيت المغربالأهمية نشاط المقاو  

دولية
22%

حملية
31%

وطنية
47%

: مجعية نساء املغرب املصدر
 

 المزيد من العناية للقضايا إعطاءجود البارز للنساء على الساحة االقتصادية ببالدنا ويفرض هذا الو
من النوع في وضع السياسات التجارية واستراتيجيات تحسين مستوى المقاولة والتكوين مقاربة المتعلقة ب

  .أجل التشغيل

                                                 
   : 2005ية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يونيودراسات مؤسسية عن الشراآة النسو: البنك الدولي 14
  CGEM وبمساعدة مالية من اللجن  األوربية ودعم AFEM امرأة مسيرة لمقاولة من قبل 579تم القيام بالبحث في عينة من  15
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  واألهداف المنشودة السياسات العمومية.2.6

بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتجارة تتكلف وزارة التجارة الخارجية 
وسير المفاوضات االقتصادية والتجارية الدولية وتنسيق التدابير المتخذة في   الخارجية والمساهمة في إعداد
سية وتساهم وزارة التجارة الخارجية آذلك في إعداد التدابير الكفيلة بدعم تناف. مجال إنعاش التجارة الخارجية

  .االقتصاد الوطني والعرض الوطني لتصدير المواد والخدمات وتمويل التجارة الخارجية
 تحسين توازنات الحسابات الخارجية مع إلىيهدف البرنامج االستراتيجي لوزارة التجارة الخارجية 

االقتصادية األخذ بعين االعتبار تداعيات انفتاحها على السوق العالمية والمساهمة في تعزيز التنافسية 
وهكذا، وضعت وزارة التجارة الخارجية لنفسها إستراتيجية . الوطنية من أجل مواجهة المنافسة الدولية

  :تنموية للتجارة الخارجية تتمركز حول المحاور التالية
 من أجل حماية ةاتخاذ إجراءات تجاريو الجمركيةحماية التنظيم الواردات من خالل مراجعة  •

 اإلنتاج؛
 يتجلى في إزالة القيود الكمية المفروضة على التصدير، وتحسين النظام الذيرات دعم الصاد •

 .البحث واالستكشافالمحفز على التصدير وتمويل المشاركة في المعارض ومهام 
 المساطر التجارية؛ تسهيل التبادالت من خالل تيسير •
وسطي والعالقات التجارية الل المساهمة في تنشيط المسار األورومتخالتوسع والتنوع التجاري من  •

مع بلدان أوربا الشرقية وتركيا، والبلدان العربية واإلسالمية المجاورة وكذا مع البلدان اإلفريقية 
 .واألمريكية واآلسيوية

قوية النظام التجاري متعدد األطراف من خالل المشاركة في مفاوضات سلك الدوحة قصد الدفاع ت •
 ...ناعات والخدمات والملكية الثقافية،عن مكانة المغرب في الفالحة والص

 تبني رؤية تأخذ يعين إلىوتعمل الوزارة حاليا على وضع إستراتيجية جديدة للتجارة الخارجية ، تهدف 
وفي هذا اإلطار، تم تقديم . االعتبار تطور االقتصاد المغربي والتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية

م وزارة التجارة الخارجية لمجلس الحكومة من أجل دراسته مشروع مرسوم يحدد صالحيات وتنظي
  .والمصادقة عليه

من لأللفية الذي يقتضي إنشاء شراكة عالمية من أجل اوتندرج أعمال القطاع في إطار تحقيق الهدف الث
تعتبر  16(CE)ن التجارة الدولية وخاصة التجارة المنصفة فإ من جهة أخرى. 15 الهدفالتنمية من خالل 

   ).الهدف األول لأللفية(ربة الفقر راتيجية فعالة تمكن من محاإست

 2004 في الرباط في شهر غشت (PMCE)وفي هذا الصدد، أنشئت أرضية مغربية للتجارة المنصفة 
ومرافقة المنتجين المنخرطين ...) ندوات، حمالت توعية،(بهدف دعم التجارة المنصفة بالمعلومات والتربية 

قوم هذه األرضية بتشخيصات تومن المقرر أن . ة بغرض إدماجهم في التبادالت الدوليةفي التجارة المنصف
ودراسات منتظمة للسوق عن المنتجات المحتمل دخولها التبادالت الدولية، وخاصة المنتجات الغذائية 

 . والحرفية السياحية القروية

 المشاريع والبرامج المنجزة . 3.6

  : التاليةالتدابير على 2008 التجارة الخارجية لسنة ةرازها وت تنص خطة العمل التي سطر
 القطاعات وقطاعات الدعم  والقطاع بدمج للصادرات في إطار تشاوريوضع إستراتيجية تنموية  •

 الخاص؛

                                                 
 الفقيرة تنمية نشاط  اقتصادي مدر للدخل ودائم بإعطاء ولوج عادل التجارة المنصفة تجارة اجتماعية  مبدأها توفير الظروف التي تيسر للفالحين والمنتجين في البلدان16

  ومباشر ودون وسيط ألسواق المستهلكين بالبلدان الغنية
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دعم الصادرات من خالل إعداد عالمة تجارية مغربية ومن خالل توعية المصدرين بالفرص  •
ادات التصدير وتنفيذ أعمال الدعم المنصوص عليها في ، ودعم مفهوم اتحALEالمتاحة من قبل 

 العقود والبرامج القطاعية؛
 ع المغرب؛مإنجاز دراسات لتقييم الوقع الذي تحدثه اتفاقات التبادل الحر المبرمة  •
 تكييف تنظيم الوزارة والمؤسسات التابعة لها مع التوجهات اإلستراتيجية القطاعية والوطنية الجديدة  •
ومواصلة المفاوضات . ات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف التي وقع عليها بلدنايفاقتفعيل االت •

اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، اتفاق التبادل الحر مع (ات ذات األولوية يحول االتفاق
حاد االقتصادي  االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى واالتفاق التجاري لالستثمار مع االتالمنظومة

 التجاري بين البلدان أعضاء منظمة المؤتمر ق واالتفا(UEMOA)والنقدي ألفريقيا الغربية 
 .اإلسالمي

وفيما يتعلق بمسار أوروميد، يتعين على الوزارة مواصلة المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات 
كما يتعين عليها إعداد خارطة . ميد أورولبرنامجوحق التأسيس وتسوية المنازعات وتحديد القواعد األصلية 

تحديد المحتوى التجاري للوضع المتقدم للمغرب لدى و 2010طريق تجارية جديدة ألوروميد في أفق 
  . االتحاد األوربي

 المساواة بين الرجل والمرأة في قلب سياسة التعاون األوربية: 1 اإلطار رقم

 محاربة إلىوالنساء في سياسته للتعاون في التنمية، التي تهدف أساسا التزم االتحاد األوربي بدعم المساواة بين الرجال 
وبالتالي، فقضايا النوع يجب أن تدمج أفقيا . وتعتبر قضايا النوع وسيلة الستئصال الفقر ودعم التنمية العادلة والمستدامة. الفقر

  .في مختلف مراحل وقطاعات التعاون

 دعم مشاركتهن إلىشلونة بالدور الجوهري للنساء في التنمية وبالحاجة وفي إطار شراكة أوروميد، يعترف إعالن بر
 إلى الحاجة إلى MEDAالفعالة في الحياة االقتصادية واالجتماعية وفي إحداث فرص الشغل، وقد أشار القانون التنظيمي 

  .رص الشغل للنساء أهمية التربية وإحداث فإلىاالعتراف بدور المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، و

 االقتراح على جيران االتحاد األوربي  تعميق العالقات السياسية إلىوفي إطار سياسة الجوار الجديدة، التي ترمي 
 على تقريب التشريعات ةكي من اإلدماج االقتصادي، تنص خطط العمل المعدة مع البلدان الشرالرفعوالتعامل من منظور 

معتمدة في االتحاد األوربي وإعداد تنفيذ سياسات وإجراءات لتحقيق االنسجام االجتماعي والحد والقواعد والمعايير من تلك ال
الحقوق : وتتضمن كل خطط العمل إجراءات دعم حقوق المرأة على أربعة أصعدة.االقتصادي والتشغيلومن الفقر ودعم النم
مشاركة أوسع (، والتنمية االجتماعية )ياسية واالجتماعيةاحترام ودعم المساواة، مشاركة أوسع في الحياة الس(السياسية األساس

محاربة التجارة (والقضاء والشؤون الداخلية ) استفادة أكبر(والتربية والصحة ) في الحياة االقتصادية ومحاربة العنصرية
  ).البشرية، ومحاربة االستغالل الجنسي

في من جهة، شرعت اللجنة، .  والرجال في شكلين تكميليينوفي المغرب، يساهم االتحاد األوربي في المساواة بين النساء
 باآلثار المحتملة على وضعية كل باالهتمامويتعلق األمر . برنامج، في تطبيق مبدأ مراعاة النوعو إعداد كل مشروع أمرحلة

لنساء في أغلب النوع تترجم فيما مضى بإجراءات تمس ااالهتمامات المرتبطة بوكانت .  إعدادهاعندمن المرأة والرجل 
ين االعتبار حاجات الرجال والنساء بطريقة منتظمة منذ تحديد بأخذ عوتمثل مقاربة مراعاة النوع  تقدما ملموسا . المشاريع
  .ومن جهة أخرى، باألعمال التي تستهدف خصوصا دعم وضعية المرأة في شراكة مع الحكومة والمجتمع المدني. المشاريع

مع الحكومة المغربية، فإن اللجنة تدعم كتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين أما فيما يتعلق بالتعاون 
من أجل إنشاء مركز مغربي لألعالم والتوثيق والدراسات " دعم التنمية البشرية واالندماج االجتماعي"في إطار مشروع ميدا 

 تحسين ظروف العيش والشغل والدخل عند إلىالجتماعية سعيا منه كما يدعم االتحاد األوربي وكالة التنمية ا. عن المرأة
 المرأة القروية وتدبير مستدام لشجرة عملدعم تحسين وضعية "النساء العامالت في استغالل شجرة أرغان في إطار مشروع 

  ".أرغان في الجنوب الغربي لمغرب

المرأة من خالل برنامجه النهوض بدني من أجل دعم االتحاد األوربي مبادرات المجتمع الميوفي موازاة مع ذلك، 
ومنذ سنة . ، الذي يعتبر دعم حقوق المرأة أحد محاوره األولوية"المبادرة األوربية من أجل الديموقراطية وحقوق اإلنسان"

وتخص هذه المشاريع األعمال من أجل تحسين .  دعم حقوق المرأةإلى، مول االتحاد األوربي سبع مشاريع ترمي 2004
أعمال التكوين والتوعية وتمثيلية المرأة السياسية وأدائها فيما يخص المطالبة والمشاركة واإلسهام في السياسات العمومية أ

  . بحقوق المرأة وتكافؤ الفرص وحق الفتيات في التمدرس، بل وحتى محاربة العنف
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، "فرص إدماج المرأة في الحياة االقتصاديةتحسين "وكذلك في شراكة مع المجتمع المدني، في إطار برنامج ميدا الجهوي 
  : مشاريع جهوية وهي3ويشارك المغرب في . يمول االتحاد األوربي سبع مشاريع

  "النساء المقاوالت في البحر األبيض المتوسط" مشروع جهوي -

  .بيوتبال برنامج جهوي إلحداث فرص ووسائل جديدة إلدماج النساء المهمشات العامالت -

  الفرص االقتصادية للنساء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:ي  مشروع جهو-

اللجنة األوربية: المصدر  

 تحليل ميزانية وزارة التجارة الخارجية. 4.6

، ما يناهز 2008التجارة الخارجية برسم سنة يبلغ الغالف المالي للميزانية العامة المخصصة لوزارة 
 من %97  مليون درهم، أي31,9في حدود 000 914 31يير وتقدر ميزانية التس.  درهم مليون32,9

وتخص .  من مجموع الميزانية المخصصة للوزارة%3الميزانية العامة، بينما التتجاوز ميزانية االستثمار 
  . باألساس اقتناء المعدات المعلوماتية وتكوين األطر2008نفقات االستثمار المبرمجة لسنة 

  2008ة التجارة الخارجية خالل السنة المالية بنية الميزانية المخصصة لوزار

املعدات و مصاريف
أخرى
35%

اإلستثمار
3%

املوظفني
62%

املصدر : مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية
 

 منهم 82 موظفا وعونا، 195 إلى، 2008ارتفع عدد موظفي وزارة التجارة الخارجية، برسم سنة  
وتجدر . %14,8 إلىوتصل نسبة مشاركة النساء في مراكز المسؤولية . %42,1 يعادلنساء، أي ما 

 وال يتوفر على مؤشرات في شمولية االعتمادات بعد نخرطي أن قطاع المجارة الخارجية لم إلىاإلشارة 
ويلخص الجدول التالي المؤشرات المقترحة قصد تتبع نتائج مختلف البرامج التي ينخرط فيها قطاع . أداء

  .دنااالتجارة الخارجية وتقييم مستوى انفتاح مقاوالتنا واقتص
  

  شرجندرة المؤإمكانية   نوع المؤشر  17المهام/األهداف  المؤشر
  -  أثرمؤشر   دعم الصادرات  الصادراتونسبة نم

  يمكن تقسيمها حسب الجهة  يلةمؤشر وس  إنشاء سنوي للمقاوالت  عدد المقاوالت المصدرة
  -  يلةوسمؤشر   -  عدد الشهادات المسلمة

  -  يلةوسمؤشر   دعم الصادرات  عدد رخص التصدير الممنوحة
  -  يلةوسمؤشر   -  عدد رخص االستيراد الممنوحة

عدد اجتماعات التفاوض التي 
شارك فيها ممثلون لوزارة 

  التجارة الخارجية

  -  يلةوسمؤشر   عدد االتفاقيات الموقعة 

عدد مهام رجال األعمال 
  بالخارج

  يمكن تقسيمها حسب الجنس  يلةوسمؤشر   -

عدد المشاركات في المعارض 
  الدولية

  يمكن تقسيمها حسب الجنس  يلةوسمؤشر   -

  -  يلةوسمؤشر     راسات المبرمجةنسبة إنجاز الد
استشارات على موقع اإلنترنت 

  لوزارة التجارة الخارجية 
    يلةوسمؤشر   

                                                 
  .تحدد األهداف المرقمة بتشاور مع القطاع المعنيس
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III.قطب البنية التحتية األساسية 
الوسائل التي من النقل توفر  الصالحة للشرب والكهرباء والحصول على السكن وءالمابيعتبر التزود   

تراجع عدد الوفيات وتحسن التعليم : آثر احتياجاوخاصة األلسكان مستوى عيش اتساهم بشكل آبير في تحسين 
تحسين الظروف  فإن ولذلك ،.  وارتفاع التعويض عن العملاإلنتاجيةوإحداث فرص العمل وزيادة  المدرسي

استراتيجيات وسياسات جميع القطاعات  الجمع األمثل بينرهين بالفرص االقتصادية تعزيز المعيشية للسكان و
  .لالمياه والطاقة واإلسكان والنق: ية التحتية األساسيةبالبن  ذات الصلةاإلستراتيجيةالقطاعات األربعة وخاصة 

أثير السياسات آون تفي المقاربات القطاعية في االجتماعي تجلى إدماج بعد النوع ي ،ومن جهة أخرى
ن ثمة يصبح االعتراف بالحاجات وم. بأخذ هذا البعد عند التطبيق حد اآلن إلى  تتميزالمتبعة في القطاعات

المستديم و التحتية والخدمات رهانات آبرى لكسب رهان النم البنياتإلىعند الولوج اإلنصاف وبلوغ المختلفة 
  .والمنصف اجتماعيا

، يواجه قطاع الماء بالمغرب عدة مشاآل وتحديات، منها أساسا استنزاف باعتباره قطاعا استراتيجياو 
الستفادة غير القانونية من خدمة الماء الصالح للشرب والتطهير لنسبة من الساآنة القروية ا والموارد المائية

في إدارة هذا  وآذا ضعف الحكامة ،واالستعمال غير الفعال للماء في الفالحةالمهمشة وفي األحياء الحضرية 
  .ت المناخيةالديموغرافي واالقتصادي والتغيراوويزيد من حدة هذه المشاآل آثار النم. القطاع
ففي . جليا أن آثار ظروف الحصول على الماء الصالح للشرب تختلف باختالف الوسط والنوع وويبد

تعميم التزويد بالماء الصالح (الواقع، تعتبر ظروف الحصول على الماء في الوسط القروي األآثر صعوبة 
  ...).  للشرب في الوسط القروي، التطهير،
الديموغرافي وجمة عن النماعن تسريع وثيرة التمدن غير المضبوطة النوفيما يخص اإلسكان، يترتب 

آما أن قلة وعدم مالئمة العرض مقارنة مع الطلب قد أدت . توازن سوق السكنفي والهجرة القروية اختالل 
 السكن غير الصحي، إلىيظل بذلك اللجوء و. من الحصول على سكن الئقكان  من الس40% إقصاء حواليإلى

   .دور الصفيح الحل الوحيد أمام هذه الساآنةوخصوصا 
بعد (بالسكن غير الالئق العواقب المرتبطة من  على الخصوص الفتاةوهذه البيئة، تعاني المرأة ظل وفي 

، تبذل وأمام هذه الوضعية..). .المدارس وغياب النقل العمومي وغياب اإلنارة وصعوبة الولوج أيام المطر
مدن بدون  "محاربة السكن غير الالئق من خالل برنامجها لالتجهيز جهودا حثيثةوزارة اإلسكان والتعمير و

ستراتيجية  الجديدة الورشاتالومن خالل دعم السكن في الوسط القروي الذي يشكل واحدا من " دور صفيح
  .لحكومةا

والنوع، تنمية المكان حسب التنمية البشرية المتضمنة لمحاربة الفقر والتفاوتات تتطلب  ذلك، إلىوإضافة 
 يةتلبية الحاجات األساستمكن من  على الطاقة الحصوَلفإن ومن ثمة، . الطاقة وتعميمها على مجموع الساآنة

وخاصة في ... التي تختلف حسب الجنس والسن...) النقل واإلنارة والتبريد واالتصاالت والطهي،(للساآنة 
مس مجموع الساآنة القروية، فإن المرأة والفتاة تظالن في الطاقة يلخصاص غير أنه إذا آان ا. العالم القروي

 في البرامج  االجتماعيأن إدماج بعد النوعووفي هذا الصدد، يبد. يةاألآثر تأثرا بغياب خدمات الطاقة األساس
ال غنى عنه لفعالية ا  أمر  تحسين الحصول على الطاقةإلىوالسياسات التي يلتزم بها قطاع الطاقة والرامية 

 .لنتائج المنتظرة أفضل لفوإنصا
وتؤدي وزارة التجهيز والنقل دورا جوهريا في هذه المقاربة البينقطاعية من خالل مشارآتها، بموازاة مع 

غير أن . در الدخلالقطاعات األخرى السالف ذآرها، في الحد من التفاوتات الجهوية وفي محاربة الفقر وفي 
 فعالية إذا ما رالنقل ستكون أآث قطاع  التحتية وتحرير في البنيةتدراك العجزوالموجهة نحالقطاع هذا مهام 

في آل من الوسط ...أخذت بعين االعتبار الحاجات المتباينة للنساء والرجال، والفتيات والفتيان، والمعاقين،
أآثر فأآثر ضروريا لضمان ودماج النوع في مؤشرات وزارة التجهيز والنقل يبدإآما أن . الحضري والقروي

  .استهداف أفضل لمختلف المشاريع والبرامج
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 قطاع الماء. 1
نهج المغرب سياسة لضمان تزويد المدن بالماء الشروب وكذا لتلبية حاجيات القطاع الفالحي من هذه 

وقد تأتى ذلك عن طريق بناء سدود وتطوير الدوائر المسقية وكذا تطوير نظم إمدادات . المادة الحيوية
حدثا رئيسيا مكن السلطات  1995 لسنة ولقد شكل قانون الماء. ياه الصالحة للشربالمناطق الحضرية بالم

  .العمومية من تحسين تدبير الموارد المائية وكذا حمايتها ووفرتها

تنحصر اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة باألساس، في إنجاز الدراسات وتقييم وتدبير 
التطوير في /  وكذا نقل الماء وصيانة التراث المائي والرصد الجوي والبحث المائية،دوتخطيط تطور الموار
  . ميداني المناخ والماء

 جانب أربع إلىوتتوفر كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أيضا على مديرية األرصاد الجوية الوطنية، 
ة المكلفة بالماء والبيئة، على وعالوة على هذه المديريات، تتوفر كتابة الدول. مديريات جهوية المركزية
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكاالت األحواض المائية والمصالح (مؤسسات ترابية عمومية 

  ).المائية

 3.398وبخصوص مجموع عدد الموظفين العاملين بوزارة إعداد التراب والماء والبيئة، فقد بلغ 
  .ث من مجموع الموظفين إنا%24منها ) 2008حسب معطيات في يناير(موظف 

    تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب مقاربة النوع االجتماعي.1.1
غير . شبه حضري وحضريا أ وتختلف ظروف الولوج للماء الشروب تبعا لما إذا كان الوسط قرويا أ

أن ظروف الولوج تظل أكثر صعوبة خاصة بالوسط القروي نظرا لطول المسافة المقطوعة والوقت 
ص للتزود بالماء الشروب، وكذا تشتت بؤر المياه وتلوث مياه األنهار التي تستخدم أحيانا لتزويد المخص

وفي غالب األحيان تتحمل المرأة والفتاة القروية عبء ومشاق التزود بالماء . الساكنة القروية بالماء الشروب
ومن أجل . الوسط القرويتظل التجهيزات غير كافية خاصة بضواحي المدن ودور الصفيح وبو. الشروب

  .مواجهة هذا الخصاص، تقوم السلطات العمومية ببذل مجهودات كبيرة من أجل تحسين حكامة القطاع

  الولوج للماء الشروب

 مرتبطة %58، منها 2007 في متم %85 الماء الصالح للشرب بالوسط القروي إلىبلغ معدل الولوج 
ا الباقون فما يزالون يتزودون بالماء انطالقا من اآلبار التقليدية أم.  بالربط الفردي%27باألنابيب العمومية و

  . قطع مسافات طويلة للتزود بالماءإلىيضطرون ووقنوات الري ومجاري المياه غير المعالجة عموما أ

كما تقوم الفتاة القروية . في الوسط القروي، تنهض المرأة واألطفال، بوجه عام، بعبء جلب الماء
  أن الفتاةإلىهذا باإلضافة . 21%15,8 عكس الفتيان بنسبة %24,4 بالماء الشروب بنسبة بتزويد األسرة

تتكلف بانجاز األشغال المنزلية كتنظيف المنزل والمالبس وغسل األواني وتنظيم الحجرات، وكذا االعتناء 
طق القروية وتصبح صعوبة التزود بالماء الصالح للشرب أكثر حدة خصوصا في المنا. باألطفال الصغار

النائية حيث العزلة والفقر يعيقان تعميم الماء الصالح للشرب، مما يزيد من صعوبة وتعقد تدخل المكتب 
  .الوطني للماء الصالح للشرب في هذه المناطق

وبالنسبة للوسط شبه الحضري، يطرح مشكل الماء على الخصوص من حيث توزيع المهام ومن حيث 
المسؤولية تقع على عاتق المرأة والفتاة الصغيرة في جلب الماء من األنابيب ذلك أن . اإلنصاف في الولوج

 الربط الجماعي يحرم شريحة عريضة من السكان من فوائد الشطر االجتماعي إلىكما أن اللجوء . العمومية
لمنزل وتقطن  التي ال تتيسر لها إمكانية الربط باةأما األسر الفقير.  تحملهم لتكاليف الشطر الثالثإلىويؤدي 

 بائعي إلى أداء تكلفة مرتفعة للماء إلىفي األحياء الفقيرة غير المرتبطة باألنابيب العمومية، فإنها تضطر 
  . الماء بالتقسيط الذين يمكن أن يبيعوا الماء بثمن مرتفع مقارنة بتسعيرة الشركة
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ث أصبح مجموع السكان أما بالنسبة للوسط الحضري فقد تم تحقيق مكاسب كبرى في هذا المجال بحي
 %8و عبر الربط الفردي %92 منها %100ويبلغ معدل التغطية حاليا . تقريبا يتوفرون على الماء الشروب

  .عبر األنابيب العمومية

   التطهيرإلىالولوج 

تحليل قطاع التطهير ضعف معدل الربط بالشبكة، السيما بضواحي المدن الكبرى وبالوسط يبرز 
 في المدن %76، منها 2005 بالوسط الحضري خالل سنة %70 المعدل بحوالي القروي حيث قدر هذا

 من %80كما يهم التطهير الجماعي .  في المدن الصغرى%40و في المراكز الوسطى %67الكبرى و
يهم  وأما بالنسبة للتطهير الفردي، فه.  من الساكنة الحضرية%97 بنسبة المراكز الحضرية بساكنة تقدر

  . فقط من الساكنة تتوفر على خدمات مالئمة للتطهير%22وبالوسط القروي . ز الحضرية من المراك20%

 قدم إلىيرجع النقص الحاصل في التجهيز بشبكات التطهير السائل بالوسط الحضري باألساس، 
الشبكات بالمراكز الحضرية وضعف جودة المواد المستعملة في بناء هذه الشبكات، وكذا ضعف تدبير 

وفيما يتعلق بأشكال تدبير قطاع التطهير السائل بالمغرب، نجد باألساس التدبير عن طريق . طهيرخدمات الت
 والتدبير عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح %5وكالة مباشرة والتدبير عن طريق وكالة مستقلة بنسبة 

ق الجماعات ويظل التدبير عن طري. %6، وكذا التدبير من طرف الخواص بنسبة %6للشرب بنسبة 
 .%83المحلية أكثر هيمنة بالوسط الحضري بنسبة 

قطاعات (ويظهر تحليل اإلطار المؤسساتي والتنظيمي لقطاع التطهير، تعدد الفاعلين بهذا القطاع 
ولقد عرف اإلطار التنظيمي تقدما ملحوظا، وإن كان ال ). وزارية، إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة

  . خصوص تنظيم وتقنين انسكابات المياه الملوثة ومعالجتهايزال ضروريا بذل مجهودات ب

ومن أجل تطوير قطاع التطهير، قامت الجماعات المحلية خالل السنوات األخيرة بمجهودات كبيرة 
ومن بين التطورات الحديثة بهذا الميدان، نذكر تفويض تدبير خدمات التطهير . وذلك بدعم من الحكومة

  .ك في عدد من المدن الكبرىالسائل لشركات خاصة ، وذل

  حكامة قطاع الماء

، ركزت السلطات العمومية مجهوداتها على تدبير الطلب الذي يهم باألساس إصالح 1990منذ سنة 
اإلطار المؤسساتي والتشريعي وكذا إعطاء األولوية للقطاعات التي تعرف تأخيرا في تطورها كتزويد العالم 

كما أن إصدار قانون الماء . الخمعالجة المياه الملوثة واقتصاد الماء، القروي بالماء الشروب والتطهير و
 وكذا التدبير المعقلن للموارد يساهم في إرساء األسس للتدبير الالممركز والمندمج والتشارك 1995سنة 
  .المائية

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة .2.1
لحد من العجز االجتماعي، نخص بالذكر تعميم التزويد بالماء من بين األولويات العمومية بخصوص ا

وقد كان . ولهذا الغرض، تم وضع عدد من األهداف. الشروب بالوسط القروي وكذا تطوير خدمة التطهير
 من ساكنة العالم القروي بحلول %80 تعميم التزود بالماء الشروب بنسبة 1995الهدف المتوخى في سنة 

. 2008 في متم %90ذه النسبة من طرف الحكومة والتي حددت نسبة التزود في وقد تم رفع ه. 2010
  خفض نسبة التلوث على األقلإلىوبخصوص التطهير ومعالجة المياه الملوثة، تهدف السلطات العمومية 

 بالوسط %80، وكذا بلوغ معدل إجمالي للربط بشبكة التطهير بأكثر من 2010 بحلول سنة %60 بنسبة
  .2015ى مدى الحضري عل

ومن أجل تسريع انجاز تدبير الطلب، استطاع المغرب الحصول على دعم االتحاد األوربي وكذا البنك 
كما تضم هذه ". Country Assistance Strategy 2005-2009 ":الدولي في إطار إستراتيجية للتعاون 

ويهدف برنامج اإلصالح . لماءمن أجل دعم إصالح قطاع ا) PPD(االستراتيجية قرضا لتطوير سياسة الماء 
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تطوير حكامة القطاع والتدبير المندمج للموارد المائية والسقي، وكذا تحسين خدمات التزويد بالماء الشروب 
  .والتطهير

  البرامج والمشاريع التي توجد في طور اإلنجاز .3.1
 من المشاريع والبرامج استجابة لألولويات العمومية والمطالب المحددة واألهداف المتبعة، تم خلق عدد

 تحسين اإلطار المؤسساتي وأدوات التخطيط وتعزيز تعبئة الموارد المائية، وكذا تسريع إلىتهدف أساسا 
  . تطوير السقي والتطهير السائلإلىوتيرة تعميم الماء الصالح للشرب باإلضافة 

 والالمركزي جبير المندم تم تحقيق تقدم مؤسساتي مهم فيما يتعلق بالتد :تحسين اإلطار المؤسساتي •
ويتعلق األمر أساسا بإدماج قطاع الماء وثالث مجالت للطاقة والمعادن والبيئة . والتشاركي للموارد المائية

، وكذا المصادقة ونشر نصوص تطبيق القانون حول 2008في مصلحة وزارية واحدة وذلك منذ أكتوبر 
في طور االنتهاء من أجل تقديمه للدورة العاشرة و هالماء وانجاز مشروع المخطط الوطني حول الماء الذي

  .للمجلس األعلى للماء والمناخ

مكنت األولوية التي أعطيت لمجال المياه من التزود بإرث من البنية  : تعزيز تعبئة الموارد المائية •
ر أن إمكانيات غي.  مليار متر مكعب17,5 سدا كبيرا تبلغ طاقتها االستيعابية 128التحتية المائية يتكون من 

استغالل هذه الموارد تظل محدودة وأصبحت مكلفة شيئا فشيئا من أجل االستجابة لطلب البلد المتزايد من 
ولهذا الغرض، يبقى استعمال المياه غير التقليدية مسألة أساسية لالستجابة للطلبات المستقبلية على . الماء
 . الماء

أجل تحسين ظروف الولوج للماء الشروب بالوسط  من  :تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب •
 بانجاز برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة 1995القروي، قامت السلطات العمومية منذ سنة 

ويعتمد تمويل هذا البرنامج على مقاربة تشاركية تستقطب الساكنة في اختيار نوعية ). PAGER(القروية 
 من طرف %15 من قيمة االستثمار ممولة من طرف الدولة و%80 كما أن. الربط بالماء الشروب

 ).دةح درهم لألسرة الوا500حوالي ( من طرف المستفيدين %5والجماعات 

التوصيالت االجتماعية والحد من العدادات المشتركة  يسعى برنامج :  االجتماعيةتتعزيز التوصيال •
ويترجم البرنامج على أرض الواقع . ت الدخل المحدود تعميم الوصول للماء الشروب بالنسبة للساكنة ذاإلى

ولقد تم الشروع . %7و %0 سنوات بنسب فائدة تتراوح بين 7 إلى 5بتقسيم األداء على مدة تتراوح بين 
 بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمكتب الوطني للماء 2001في هذا البرنامج منذ سنة 

 Taxe( خفض الضريبة إلىيع التوصيالت االجتماعية، يسعى البرنامج أيضا ولتشج. الصالح للشرب
riveraine ( درهم سنويا، بتقسيم األداء 2500 بقيمة وتقدر مصاريف الربط. %50بالوسط القروي بنسبة 

 . سنوات5على 

 في الشروع في إنجاز 2005 قامت السلطات العمومية منذ سنة  :تطوير ميدان التطهير السائل •
 مدينة ومركز حضري 260ويهم البرنامج . برنامج الوطني للتطهير السائل ولمعالجة المياه المستعملةال

وسوف يتم تمويل هذا البرنامج من طرف . 2005 ماليين نسمة خالل عام 10 قيمةبساكنة تقدر ب
ى المتوسط كما يهدف البرنامج على المد. %30و %70 بنسبة المستعملين والدولة بما يقدر على التوالي

 بالوسط الحضري بحلول عام %80 أكثر من إلى الرفع من معدل الربط بشبكة التطهير إلىوالبعيد، 
 %60 الحد من التلوث الناجم عن المياه المستعملة بالمجال الحضري على األقل بنسبة إلى، وكذا 2015

 .تعملة محطة لمعالجة المياه المس260 وسيتحقق ذلك من خالل إنشاء 2010على مدى 

تظهر اإلحصائيات التي تهم الوضعية الحالية للتطهير  : برنامج تحسين البيئة بالمدارس القروية •
وللتزويد بالماء الشروب بالمؤسسات التعليمية، بأنه هناك خصاص كبير في هذا المجال وذلك استنادا 

 مدرسة 12176د وهكذا، فإنه في الوسط القروي توج. 2006-2005لإلحصاء التعليمي المنجز سنة 
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 من %65حوالي (تفتقد للبنيات التحتية األساسية ) %62ما يقارب ( مدرسة ابتدائية 17499ابتدائية من بين 
  %35هذه المدارس االبتدائية ال تتوفر على البنيات التحتية الضرورية للتطهير وللماء الشروب، كما أن 

 ).ال تتوفر على التطهيرو أمن هذه المدارس إما أنها ال تتوفر على الماء الشروب

 وعبر أنحاء العالم فإن 2003وحسب معطيات الصندوق الدولي لألمم المتحدة للطفولة، فإنه خالل سنة 
 مليون طفل سنويا بسبب األمراض المتصلة 1,6عدم التزود بالماء الشروب الصحي يتسبب في وفاة 

مدارس القروية، قامت السلطات العمومية منذ سنة وإدراكا منها للطابع الملح لمسألة التطهير بال. بالمياه
 بانجاز برنامج مندمج للتطهير السائل داخل المدارس القروية، وذلك في إطار شراكة بين المكتب 2006

 إلىمقاربة بيقطاعية هادفة (الوطني للماء الصالح للشرب وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة التعليم 
  . مليون درهم870، وتقدر الميزانية المخصصة للمشروع بما يقارب )القروياتتمدرس الفتيات 

  تحليل ميزانية قطاع الماء حسب مقاربة النوع االجتماعي . 4.1

  تحليل ميزانية االستثمار لقطاع الماء. 1.4.1

 %89 ادرهم منهمليار  2,7  مبلغ2008بلغت الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الماء بالنسبة لسنة 
 %82تشكل الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الماء و.  مخصصة للتسيير%11ومخصصة لالستثمار 

كما تمثل ميزانية االستثمار .  المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةاإلجماليةمن الميزانية 
والتسيير  لية لالستثمار من الميزانية اإلجما%54و %88والتسيير لقطاع الماء على التوالي حوالي 

  . المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وتقسم ميزانية الماء حسب مخطط العمل االستراتيجي للوزارة والذي يحدد أولويات الحكومة المتعلقة 
من ميزانية  %43بخصوص البرامج، فيمثل تحسين التزود بالماء الشروب في القرى حولي . بمسألة المياه

تثمار إدارة البحث وتخطيط المياه الشيء الذي يبرز األهمية التي توليها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة اس
  .بخصوص مسألة تعميم الماء الشروب في العالم القروي

وفي نفس المضمار، فلقد بلغ مجموع النفقات المخصصة لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، عن 
ولقد تم . 2006-2004 مليار درهم وذلك خالل الفترة 2,2، ما يقارب )PAGER(ج طريق انجاز برنام

 مليون درهم والمتبقى تم تمويله من طرف 438تمويل هذه النفقات عن طريق ميزانية الدولة بما قدره 
 .المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

  لبرنامج الوطني للتطهير السائلا استثمارميزانية 

 التطهير السائل، يبلغ االستثمار المخصص للبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة فيما يخص مجال
النجاز )  مليار درهم16,1 (%38ستخصص منها ) باستثناء التسيير( مليار درهم 43المياه المستعملة 

 إلنشاء)  مليار درهم11,9 (%28البنيات التحتية لتوسيع وإعادة تأهيل شبكة التطهير، كما ستخصص 
القتناء )  مليار درهم2,6 (%6سترصد لتجديد الشبكة، وكذا )  مليار درهم5,6 (%13محطات للمعالجة و

للمبادرة الوطنية )  مليار درهم6,8( من التكلفة اإلجمالية لالستثمار %15كما ستكرس . معدات التشغيل
  . 18للتنمية البشرية

وتهم هذه . 2008-2006برنامج بالنسبة للفترة  أنه تم تحديد شريحة أولى من هذا الإلىتجدر اإلشارة و
تكلفة اإلجمالية لهذه وتقدر ال.  مليون نسمة6,7تصل إلى  مدينة ومركز بساكنة تقدر 130الشريحة حوالي 
    :كما أن توزيع تمويل هذه الشريعة كالتالي.  مليار درهم4,8 الشريحة  بمبلغ

  

  

                                                 
  . منطقة قروية فقيرة360فقيرة وآذا  منطقة حضرية 250ترتقب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باألخص توسيع مجال الولوج  للتطهير بـ  18
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    للتطهير2008- 2006بنية تمويل البرنامج الوطني الثالثي 

الفاعلني
61%

الدولة و اجلماعات
احمللية
26%

تربعات
13%

: وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
  

ومن أجل التمكن من تسجيل المعامالت الخاصة بالدراسات وأشغال التطهير السائل ومعالجة المياه 
المستعملة، تم إنشاء صندوق خاص بالتطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة منذ قانون المالية لسنة 

، كما أنه من المرتقب 2008 سنة  مليون درهم خالل350ولقد تم تزويد هذا الصندوق بمبلغ قدره . 2007
  .2009خالل سنة  وورأ مليون 35دعم هذا الصندوق من طرف االتحاد األوربي بما قدره 

  ميزانية استثمار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وفاعلون آخرون

في هذا حيث إنه . يعتبر تعميم التزود بالماء الشروب من أولويات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
، 2010-2007 مليار درهم بالنسبة للفترة 5,5 ب بانجاز برنامج يقدر استثماره بقيمةالمضمار، قام المكت

  .2010 كنسبة للتزود بالماء الشروب بالوسط القروي بحلول سنة %92وذلك من أجل بلوغ أكثر من 

ا رئيسيا في إطار كما أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب جعل قطاع التطهير السائل محور
وفي نفس . توجيهاته اإلستراتيجية الجديدة بهدف إنشاء مديرية جديدة تتكلف بالخصوص بالتطهير السائل

 مليار درهم وذلك بهدف تفعيل إنجاز 15 تب بوضع مخطط تطوير بمبلغ يقدر بمبلغاإلطار، قام المك
على مستوى جميع الجماعات التي يقوم وستنجز هذه المشاريع . 2015مشاريع التطهير السائل بحلول عام 

 جماعة 41 نكما أن المكتب يقوم بتوفير خدمة التطهير بأكثر م. فيها المكتب بضمان توزيع مياه الشرب
  . مليون نسمة1,7 بساكنة تبلغ

ائل، فإن حجم االستثمارات وبالنسبة لبرنامج استثمار الوكاالت بخصوص البنيات التحتية للتطهير الس
كما يقدر برنامج االستثمارات التعاقدية بالنسبة . 2008-2004 ماليير درهم خالل الفترة 8ر من أكثيقدر ب

) لتطوانو لطنجة Amendisسال، / للرباطRedal للدار البيضاء، Lydec( للشركات الخواص المفوض إليها 
  .2011-2004 مليار درهم بالنسبة للفترة 14بأكثر من 

  البرامج آثار  .2.4.1

  )PAGER(رنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة القروية  بآثار

القروية من  مكنت المجهودات المبذولة منذ انطالق برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة
 ثم 2006 في متم %77 إلى 1995 سنة %14الرفع من نسبة االستفادة من الماء الشروب في القرى من 

 مليون 10,5قد بلغ مجموع الساكنة القروية المستفيدة من هذا البرنامج ما يقارب ول. 2007 في متم 85%
  .2002 مليون نسمة خالل سنة 6,6، وذلك مقابل 2006نسمة خالل سنة 
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  معدل التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي
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املصدر : كتابة الدولة الكلفة باملاء و البيئة
  

وكذا إدماج الساكنة المعنية في فضال عن التطور السريع لمعدل التزود بالماء الشروب بالوسط القروي 
 يوم عمل 500.000مسلسل المشروع، سمح برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة القروية بخلق 

انخفاض (، وكذا الحد من األمراض المتصلة بالمياه %90 إلى %50تقليص مشاق التزود بالماء من وسنويا 
). 2000و 1994 بين %24 سنوات بنسبة 5يتعدى سنهم حاالت أمراض اإلسهال لدى األطفال الذين ال 

 سنة %30انتقل معدل تمدرسهن اإلبتدائي من ( كما سمح هذا البرنامج بتحسين تمدرس الفتيات القرويات 
  19).2001/2002 سنة %51 إلى 1997/1998

  تأثيرات البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة

في تحقيق تقدم ملحوظ للبالد بخصوص تجهيزات التطهير السائل ومعالجة المياه  مساهمته إلىإضافة 
المستعملة، سوف يساهم البرنامج الوطني للتطهير السائل في إنعاش األنشطة االقتصادية المتصلة بقطاع 

  ...).الهندسة والمسح والهندسة المدنية والمعدات الكهربائية(التطهير

 الحد من األخطار الصحية، خاصة بالنسبة للسكان الذين يقطنون بالقرب كما سيساهم هذا البرنامج في
بعد انجاز  (ةبيئحماية الشغل ومنصب  10.000من نقط التفريغ، وسيمكن البرنامج أيضا من خلق 

 للنسبة للمراكز %60 بالنسبة للمدن الساحلية وبنسبة %100 بنسبة سيتم خفض نسبة التلوثكما البرنامج، 
  ).خاصة فيما يتعلق بالمنتجعات السياحية(كذا التنمية السياحية و) الداخلية

   إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف لقطاع الماء.3.4.1

 مجموعة من 2005أعدت الوزارة المكلفة بالماء والتي انخرطت في نظام شمولية االعتمادات سنة 
يتم إعداد وترتيب هذه المؤشرات على و .دارةاألهداف لميزانية االستثمار وخاصة بكل إة يرقممؤشرات 

وتضم الوزارة المكلفة بقطاع الماء ما يزيد عن خمسين مؤشر . حسب المهمات وأبرز محاور التدخل
وينحصر الطابع الجهوي لهذه .لألهداف يتشكل غالبيتها من مؤشرات الوسائل وبعض مؤشرات التأثير

  . مجاري المياه والحماية من الفيضانات المؤشرات في محاور بناء السدود، وكذا تهيئ 

المبرمجة من أجل تحقيق أولويات وومن أجل هذا تغطية كافة التدابير والبرامج القطاعية المنجزة أ
  .سياسة الماء، وجب تحسين بعض المؤشرات وإعداد مؤشرات جديدة

ؤشرات المنجزة من  كون غالبية المإلى النوع االجتماعي، تجدر اإلشارة ماجوفيما يتعلق بمدى إد
  : ومن بين المؤشرات الممكن جندرتها، نذكر. طرف الوزارة المكلفة بقطاع الماء ال تشمل تحديدا نوعيا

 الربط إلىنسبة تحول الساكنة القروية من األنابيب العمومية " ، "نسبة تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب"
  ". الربط الفرديإلىلحضرية من الربط الجماعي شبه اونسبة تحول الساكنة الحضرية "الفردي و

                                                 
  2003 -مقتطف من تقرير البنك الدولي حول تقييم برنامج التزود بالماء الشروب للساآنة القروية  19
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 وجود مؤشرات المسلسل التي يفترض توضيحها جيدا بضمها لمؤشرات إلىوتجدر اإلشارة كذلك 
معدل إنجاز دراسة جودة المياه والحماية من : "ونذكر على سبيل المثال مؤشر المسلسل اآلتي . األهداف
نسبة تحسين صحة ساكنة الوسط القروي : " هداف التالية الذي يجدر إشراكه مع مؤشرات األ" التلوث

 لومؤشر المسلس" نسبة انخفاض األمراض المرتبطة بالماء، وتقليص النفقات الصحية للساكنة القرويةوأ
نسبة تقدم أشغال الحفر واآلبار من أجل التزود بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بقطاع : "التالي 

نسبة التزود بالماء الصالح للشرب والماء : " ينبغي إدماجه مع مؤشر النتيجة والذي" الصناعة والري
  ".المخصص للصناعة والفالحة من المصادر الجوفية

  تصنيف بعض مؤشرات األهداف المتعلقة ببرامج الوزارة المكلفة بقطاع الماء
إمكانية جندرة   نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر

  المؤشر
  مالحظات

ط الساكنة القروية نسبة رب
  بالماء الصالح للشرب

تعميم تزويد الوسط 
القروي بالماء الصالح 

  للشرب

مؤشر أثر على 
  الصعيد الوطني

إبراز التفاوتات الجهوية والمحلية   
  فيما يتعلق بالولوج للماء

  
 توزيع على حسب نمط الولوج -
  )ربط فردي، أنابيب عمومية(
تمدرس، ( جرد النتائج المنجرة -
نشطة المدرة للدخل التي تم خلقها األ

  ..)من طرف النساء
نسبة إنجاز دراسة جودة 
  المياه والحماية من التلوث

انخفاض األمراض ( قياس النتائج -    مؤشر وسيلة  استغالل وحماية البيئة
المرتبطة بالماء لدى األطفال 
القرويين، تقليص المصاريف 

  ...)الصحية
نسبة تقدم أشغال الحفر 

ر للتزود بالماء واآلبا
الصالح للشرب والماء 
المخصص لقطاع 
الصناعة والري بأقاليم 

  الجنوب

توسيع وتهيئة المجال 
  المائي

تقييم الضغط على الموارد الجوفية     مؤشر وسيلة
من ضعف وبهذه المنطقة التي تشك

نسبة تسخير المياه الجوفية من (المياه 
أجل تلبية حاجيات مختلف القطاعات 

  ) للماءالمستهلكة

تكوين الموارد البشرية 
في التقنيات المتعلقة 

 –بميدان الماء 
  -المستفيدون

تحسين المعارف والخبرة 
  التقنية للموارد البشرية

تقسيم المؤشر   مؤشر وسيلة
حسب النوع 
االجتماعي والفئة 

  مهنيةوالسوسي

  

تفسير المؤشرات، هدفه، ( ريف وأخيرا، يقترح مواكبة جل مؤشرات الوزارة المكلفة بالماء ببطاقة للتع
  ....).مصادر المعطيات

 قطاع الطاقة. 2
 على الخارج لتزويده بالمواد النفطية وهذا بالرغم من تراجع حصة %96 المغرب معتمدا بنسبة يظل

 تأثر أن إلىوتجدر اإلشارة  . 1980سنة  %83 مقابل 2006 سنة %61 إلىالبترول في االستهالك الطاقي 
فحسب توقعات . الغازو العالمية للبترول األسعارتصاعد بسبب تزايد يفي مجال الطاقة سلبات بالتقالمغرب 

 17 أكثر من إلى 2006سنة   طن مكافئ نفطي مليون13استهالك المواد الطاقية من رتفع سي ،وزارة الطاقة
 وعدل نمسيعرف الطلب على الكهرباء نفس المنحى التصاعدي بمو. 2014 سنة طن مكافئ نفطي مليون

 2012.في أفق  Gwh 35.000 أي ما يعادل ،%8سنوي 
لى تخطي الحواجز الداخلية عالبيئة والماء والمعادن ولتجاوز هذه التحديات تعمل وزارة الطاقة و 

تتمحور توجهات الوزارة في هذا و. التنافسيةو االقتصادي والتي تأثر على النموالخارجية لقطاع الطاقة و
طوير استعمال الفحم وإدخال الغاز الطبيعي وتواستعمال الموارد المائية (مصادر الطاقة المجال حول تنويع 

  .الوحدات المكلفة بالطاقةإعادة هيكلة وتحسين إدارة و) يع التنقيب على البترولجالطاقات المتجددة وتش
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    حسب النوع االجتماعي القطاع وضعيةتحليل وتشخيص. 1.2

المعادن وضمان ووالماء والبيئة بالسهر على إدارة وتطوير قطاعي الطاقة تهتم وزارة الطاقة والمعادن 
 رؤية استراتيجية تمكن من  وكذا وضع بشكل مستمرهاتوفيروها تعميم االستفادة منوالتزود بالمواد الطاقية 
نات  قاعدة بياإعدادتنظيم سوق الكهرباء والغاز والبترول ووالجيولوجيا والمعادن وتطوير قطاع الطاقة 

  . اآلثار المحتملةوجمع المعلومات الضرورية إلنجاز تحليالت اقتصادية واستراتيجية لدراسات 

   أهمية تحليل قطاع الطاقة حسب مقاربة النوع االجتماعي1.1.2

 إلىواستنادا .  الفقرتقوم على محاربةلتحقيق تنمية بشرية  شرطا ضروريا تطور وسائل الطاقة يعتبر 
 لم يسبق ألي بلد أن قلص من نسبة الفقر بشكل مهم دون الرفع من استخدام ،حدة اإلنمائيبرنامج األمم المت

  . موارد طاقية فعالةإلىدون اللجوء  والطاقة أ

 الساكنة، إذ درجة رفاهيةوعالقة متينة بين نوع الطاقة المستعملة في البيوت هناك  ،من جهة أخرى
 الرفع رصبتوفيرها لفر للتنمية البشرية ب إمكانيات أكتيحقية تالفعالة وسائل طاوتعتبر المحروقات النظيفة 

 مشاريعها بالارتباطمن حيث يتم تناول قضية الطاقة و. البيئةوأقل ضررا بالصحة   وباعتبارهاالمداخيلمن 
، فال أما من وجهة نظر التنمية البشرية. القطاعات إدماجها في باقي واإلنتاجية وب التحتية اتبنيالكبرى لل

 مختلف الخدمات الناتجة عن استخدام إلىإمكانية الوصول و جهوزية بل أيضابحد ذاتها  هم مصادر الطاقةت
  ...الطبخ الخوالمواصالت والتبريد واإلنارة والطاقة بما فيها النقل 

 هاميننظرا لتأ االجتماعيةوألسر وسيلة للتنمية االقتصادية المستهلكة من قبل اوعليه تشكل الطاقة 
 يعد إدماج ،في هذا الصددو... السنوتختلف هذه االحتياجات حسب الجنس و. تياجات الرئيسة للساكنةاالح

سياسات تحسين االستفادة من الطاقة مهما من أجل تتبع أفضل لنتائج هذه والنوع االجتماعي في البرامج 
  . السياسات

   بنية االستهالك الطاقي الوطني2.1.2

سبتها في االستهالك الطاقي من ي بهيمنة المواد النفطية بالرغم من تراجع نيتميز استهالك الطاقة الوطن
ا التراجع نتيجة سياسة تنويع مصادر الطاقة التي ذيعد هو. 2006سنة  %60 حوالي إلى 1980 سنة 83%

 ،الفحما يمثل حاليو. وباالعتماد على الفحم كوسيلةطاقية جديدةبدأت في بداية الثمانينات بعد األزمة النفطية 
من االستهالك الطاقي الوطني مقابل  %30ة  نسب،الذي يستورد كليا من الخارج بعد إغالق مناجم جرادة

  .1980سنة  %8فقط و 1986 سنة 17%

  2006 الوطني للطاقة خالل سنة االستهالكبنية 

النفط اخلام
59%

الكهرباء املائية
3%

الكهرباء املستوردة
4%

الغاز الطبيعي
4%

الكهرباء الرحيية
0% الفحم احلجري

30%

: قطاع الطاقة املصدر
  

 المجال على الرغم من الجهود المبذولة في مجال توفير الكهرباء والطاقة خاصة فيوومن جهة أخرى 
طن مكافئ  1,65مقابل معدل عالمي طن مكافئ نفطي   0 43,القروي ال يتعدى معدل االستهالك للشخص

 إلىوبالمقارنة مع البلدان المجاورة يصل هذا المعدل .  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في بلدان نفطي
  . في اسبانيا3,24و في تركيا 1,08 في مصر 0,79و في ليبيا 3,43و  في الجزائر 0,98و في تونس 0,85
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   بنية االستهالك الطاقي حسب الوسط االسكاني .3.1.2

 تحليل استهالك الطاقة حسب الوسط االسكاني أن المشهد الطاقي الوطني يتميز بتباين يتبين من خالل
 يرتبط هذا االختالف بكل من مصدر الطاقةو. الوسط القرويوجهوي كبير خاصة بين الوسط الحضري 

ففي المجال القروي يشكل الخشب المصدر األول للطاقة عكس المجال . كمية الطاقة المستهلكةوالمستخدم 
 ساكني المدن كخر يتجاوز استهالآعلى صعيد و. ستعمال الكهرباءالتعميم  شبه الحضري الذي تم فيه 

  .جل مصادر الطاقةيخص بكثير استهالك ساكني القرى فيما 

الحضري وفي الوسط القروي ) %99(الطاقية المستعملة فان جل األسر المغربية المصادر تعلق فيما يو
 في المناطق ةيستعمل هذا األخير خصوصا في الطبخ واإلضاءو .)GPL(تستعمل غاز النفط المسيل 

يستعمل و للطاقة لألسر القروية ا مهما مصدر كذلكيبقى خشب التدفئةوالقروية التي ال تتوفر على الكهرباء 
 40تتغير كمية الخشب المستهلكة حسب المناطق من و.  خالل فصل الشتاء خاصةالتدفئةوالطبخ في 
  .20 كلغ لألسرة في المناطق الغربية للبالد8و في جبال األطلس يوميا ةسريلوغرام لألك

تبقى نسبة المغاربة و . خصوصا من طرف األسر الحضرية األكثر دخالالكازوال والديزليستعمل و
من جهة أخرى يستعمل و. 21حيث يستعمل في وقود السيارات، %13مل البنزين ال تتجاوز التي تستع

 بينما يبقى استهالك الكيروزين من طرف ،من طرف األسر القروية خصوصا في اإلضاءة" الكيروزين "
  .األسر الحضرية ضئيلة

انطالق برنامج  غير أنه منذ ، بشكل خاص على األسر الحضريةيقتصرقد كان استهالك الكهرباء و
في و تم تحسين االستفادة من الكهرباء في الوسط القروي بشكل ملموس ،1997 سنة ةالقروي لكهربةتعميم ا
يتم استخدام الكهرباء بشكل شبه حصري و %93 بلغت نسبة األسر المستفيدة من الكهرباء 2007سنة 
  .لإلنارة

 تبقى مرتفعة في ميزانية األسرفي اقة الطنسبة تكلفة  تضح أن، يصاريف األسرمن خالل قراءة لمو
تنفق األسر في المدن أكثر مما تنفقه األسر في البوادي في مجال إال أنه . العالم القروي مقارنة مع المدن

نفقات الطاقة حصة  فان ، األسر القرويةل تفوق مدا خيلبما أن األسر الحضرية تتوفر على مدا خيو. الطاقة
  .)%8,7(في القرى مما هي عليه أقل تظل ) %6,4(لدى األسر في المدن 

  تحليل وضعية الطاقة الوطنية حسب مقاربة النوع االجتماعي. 4.1.2

جهود المبذولة في مجال لبالرغم من ا من وسائل الطاقة العصرية قلة االستفادةيعاني الوسط القروي من 
نة غير قادرة على تسديد أقساط الخدمات هذه الساكالشيء الذي يجعل . الفقرالطاقة، وذلك ارتباطا بإشكالية 

أهم الخدمات الطاقية  والتي توفر الغازيةوالمحروقات السائلة والطاقية حتى تلك المدعومة كالكهرباء 
 على الساكنة ة الطاقياقةتتجلى أهم تأثيرات الفو. التبريدوالكهربة والكهرباء المتحركة ون المنزلي يسختكال

   :فيما يلي 

يمنع ،كما كل جمع الحطب عبئا على األطفال الذين يحرمون من التمدرسيش: مدرسنسبة التضعف  •
  .الخصاص في الكهرباء في البيوت هؤالء األطفال من متابعة دراستهم بشكل سليم وتحسين مستواهم الثقافي

 تلوث الهواء داخل البيوت من خالل انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون الصادر عن استعمال  •
 فقط من األسر في الوسط القروي على آلة الطبخ بالغاز %40بحيث تتوفر . طاقية التقليديةمصادر ال

  ).2001نفقات األسر والبحث الوطني حول استهالك ( يتوفرون على فرن بالغاز 38,3%و

                                                 
.2006 ر نوفمب30، البنك الدولي، "الطاقة لسياسية تطوير قطاع  في إطار القرض المتخذة اإلصالحاتتقييم أثار   " 20  
  21 2001نفقات األسر وستهالك البحث الوطني حول ا حسب  
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 حفظ غير إلىالمشاكل الصحية بسبب انعدام النظافة الناجم عن غياب معدات التبريد مما يؤدي فاقم ت •
 في المدن %71,4 من األسر القروية فقط على ثالجة مقابل %10,6تتوفر حيث .  الغذائيةموادسليم لل

  ).2001نفقات األسر والبحث الوطني حول استهالك (
الذي ال يتجاوز وتبذير الفعالية الطاقية بسبب عدد األسر الضئيل الذي يتوفر على طنجرة ضغط  •
نفقات والبحث الوطني حول استهالك (ط الحضري في الوس%89,9الوسط القروي مقابل في  45,8%

  . أن غياب هذه المعدات يسبب  ضياع الوقت خصوصا بالنسبة للمرأةإلىباإلضافة ). 2001األسر 
يرورة العمل في المراكز الصحية في غياب المعدات الطبية ومعدات التبريد سالتأثير السلبي على  •

 . ليالةضاءغياب اإلوبالنسبة للقاحات 
التلفزة (التواصل ووتطويق الساكنة الناتج عن قلة االستفادة من تكنولوجيا المعلومات  عزلة  •

  ...)االنترنيتو
  تراجع المجال الغابوي •
 العام ألمنيهدد اوغياب اإلنارة العمومية في الدواوير تقلص من األنشطة المدرة للدخل الليلية  •
 .للساكنة

  الفتياتولطاقي على النساء  مقاربة النوع االجتماعي للفقر اآثار. 5.1.2

بسبب غياب ، وذلك  جل الساكنة القروية مقارنة معالفقر الطاقيمن الفتيات أكثر تضررا والنساء تعتبر 
 على شكل خشب الحيويةتتميز األجهزة التقليدية للطاقة القروية باستخدام الكتلة و. خدمات الطاقة الرئيسية

  .الحيوانية بالنسبة للطاقة المحركة والقوة البشرية أعلى والطهي وبقايا النباتات للتسخين وأ

تترك هذه األشغال و. الفتيات فقط وللنساءتعتمد على المجهود البدني غير أن األشغال اليومية في القرى 
الدخل  تحسين إمكانيات وقلص فرص، الشيء الذي ي لألنشطة المدرة للدخلالجهدوقليال من الوقت 

  .لطاقية االستثمار في الخدمات او

لغياب الطاقة المنزلية و. اقتصادية للمرأةوالتنمية السوسيوهذه الوضعية كثيرا على الرفاهية  تأثرو
  : الحديثة في حياة المرأة وقع سلبي ملموس من خالل الجوانب التالية

  .يساهم جمع الحطب في عدم تمدرس الفتيات في المجال القروي •

بأشغال التزود بالمحروقات المرأة من تطوير األنشطة المدرة يمنع ثقل األعباء المنزلية المرتبطة  •
  ...)صناعة األفرشةوالطرز (للدخل 

الفتيات في البيوت غير المتوفرة على وسائل الطاقة الحديثة من و أشغال النساء ءيضعف عب •
طب  التزود بالحءبالفعل فان عبو. يضعف من جودة حياتهن خصوصا أثناء فترة الحملوحالتهن الصحية 

من حاالت وعف من أخطار اإلجهاض ا يضأثناء حملها، ،الذي يقع على كاهل المرأة في أغلب الحاالت
  .الوفيات بعد الوالدة

 المحروقة في أفران بدائية الحيويةتمس المشاكل الصحية الناجمة عن تهوية سيئة لمحروقات الكتلة ا •
  . بهذه البيئة الملوثةالفتيات اللواتي تربطهن عالقة يوميةوعلى الخصوص النساء 

بلوغ أهداف األلفية لتنمية، وبغرض الرفع من فعالية برنامج محاربة الفقر وباعتبار العناصر السابقة و
  .تظل الطاقة عامال أساسيا وجب وضعه في متناول ساكنة العالم القروي بوجه الخصوص

   السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة.2.2  

ضعت الوزارة واالستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وان تنمية قطاع الطاقة الوطني بغرض ضمو 
وتهم محاور هذه اإلستراتيجية التزود . جوانب القطاعتتطرق إلى  2030- 2020الوصية إستراتيجية 
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يم االستفادة تعمو...)  النووي مالغاز والفح(تنويع مصادر الطاقة والمستمر والمنتظم للمغرب بالمواد الطاقية 
  .المحافظة على البيئة الدولي ووالتكامل اإلقليمي والتحكم في استهالك الطاقة ومن الطاقة بأسعار تنافسية 

 بلوغ معظم منمن الجانب االجتماعي فستمكن سياسة تعميم الطاقة الحديثة في جميع أنحاء البالد و
ل األجهزة التي تمكن من تعويض القوة اليدوية استعماوأهداف األلفية للتنمية من خالل الخدمات كاإلنارة 

). الصناعة التقليدية والفالحة (بالتالي توفير وقت أطول للعمل و الميكانيكية في مختلف األشغال ةبالقو
  : في بلوغ أهداف األلفية للتنمية عبرةا مهمابالتالي تعد الطاقة عنصرو

تحديث وسائل و  بتوفير الطاقةزيةوادة الجه عن طريق اإلنتاج الفالحي بزي:1هدف األلفية للتنمية •
 .اإلنتاج 
  .ربح الوقتو األشغال المنزلية  عبء من خالل تخفيف:3هدف األلفية للتنمية  •
الحفاظ الجيد و) الضخوالمعالجة (عن طريق تعميم الكهرباء : 6و 5و 4هداف األلفية للتنمية أ  •

  .حة وتحسين ظروف العمل داخل مراكز الص)التثليج(للتغذية 
موارد الطاقة المتجددة و من خالل استعمال معقلن للموارد األحفورية :7هدف األلفية للتنمية  •

 .)تاث الغاباتتاجوالحماية من التغيرات المناخية (
 مختلف أشكال الطاقة الجديدة من المساهمة في إنجاز األهداف إلى ذلك، سيمكن الولوج إلىباإلضافة 

تأخذ الدول األطراف : " تلك الواردة في الفصل الذي ينص على  خصوصا CEDAWالمحددة من طرف 
بعين االعتبار المشاكل الخاصة التي تواجه النساء القرويات والدور المهم الذي تلعبه هؤالء النسوة في تلبية 

وتلتزم الدول . االحتياجات المادية ألسرهن، خصوصا عبر عملهن في القطاعات الغير النقدية لالقتصاد
ويؤكد هذا ". اف باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية الخاصة بالمناطق القرويةاألطر

  .الفصل على أن المرأة يجب أن تستفيد من ظروف عيش مالئمة خصوصا من حيث التزود بالكهرباء

  المشاريع المعتمدةوالبرامج . 3.2

إلستراتيجية الطاقية، اعتمدت السلطات العمومية سياسة من أجل بلوغ األهداف الهيكلية المبرمجة في او
تم برمجة عديد من المشاريع تهم ترويج الطاقات المتجددة و. إرادية من أجل تنويع مصادر الطاقة الوطنية 

تحديث البنيات التحتية وتنمية الغاز الطبيعي الذي يستفيد من التقدم  التكنولوجي وتحسين الفعالية الطاقية و
  .... مشروع الطاقة النوويةإحياءوتحسين التنقيب عن النفط ونقل وتوزيع الطاقة و إلنتاج

لمشاريع التي تأخذ بعين االعتبار بطريقة مباشرة اتحليل إلى في هذه الفقرة  التطرق سيتم غير أنه 
  قرويةتأثيرهم على الساكنة خصوصا المرأة الوذلك من أجل تقييم أهميتهم وغير مباشرة مقاربة النوع وأ

 يشكلن المجموعة األكثر عرضة ،أن النساء خصوصا اللواتي يعشن في العالم القرويبإيمانا منها و
تسعى هذه و . الطاقيةالحيوية وضعت المصالح المكلفة بقطاع الطاقة رؤية جديدة حول الكتلة ،للعجز الطاقي

الفالحية و استعمال البقايا الغابوية كذا تحسينوالخشب القابل لالشتعال و تحسين استعمال الفحم إلىاألخيرة 
كهربة العالم القروي تعميم تم ترسيخ هذه الرؤية من حالل عدة برامج خصوصا برنامج و. الحيوانيةو
  ."بيت الطاقة"تم برنامج " خشب طاقة"برنامج و

   هربة العالم القرويتعميم كبرنامج  .1.3.2

 ، االستفادة من الكهرباء في العالم القرويبهدف تأمين ،1996 ذ سنةضعت السلطات العمومية منو
  . ربط العالم القروي بالشبكة الكهربائيةإلىالذي يسعى وكهربة العالم القروي تعميم برنامج 

 مليون شخص من 12تمكين أزيد من و قرية 35.000 كهربة ما يزيد عن 2008خالل سيتم هكذا و
ربة بالتواصل  الكهإلىمن خالل اللجوء  % 91بنسبة وسيتم تحقيق هذا الهدف . الكهرباء في الوسط القروي

  .من خالل الكهربة الالمركزية خاصة بواسطة مجموعات المصابيح التيارية %7مع الشبكة وبنسبة 
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كهربة العالم القروي في تعميم وقد سمح تسريع مسلسل كهربة العالم القروي من خالل انطالق برنامج 
تحسين بالوتعزيز الفرص المدرة للدخل بعميم االستفادة من الطاقة  مشاريع أخرى لتإلى باإلضافة 1996
  . لظروف عيش األسرالنوعي

  إنجازات برنامج تعميم الكهربة القروية حسب عدد القرى
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  "خشب الطاقة"برنامج . 2.3.2

لمركز تنمية الطاقات المتجددة إلى الحد من تدهور البيئة ويهم هذا " خشب الطاقة"يهدف مشروع 
نامج العالم القروي الذي يشكل فيه الحطب المصدر الرئيسي للطاقة وأيضا المجال الحضري في البر

ويرتكز المشروع على تشجيع التقنيات والوسائل التي تهدف إلى ضمان فعالية . الحمامات واألفران العمومية
يلة والمتجددة كالطاقة وهكذا يسعى المشروع في العالم القروي إلى تطوير مصادر الطاقة البد. طاقية أفضل

ومن شأن هذه األخيرة أن تقلص من الضغط على الغابة والحد من انحصار ، ....الشمسية وغاز البوتان
 هكتارا من الغابات سنويا وتحرير المرأة والفتاة القروية من عبء جمع 30.000المجال الغابوي الذي يهم 

  .الحطب

  "بيت الطاقة"برنامج . 3.3.2

ت الطاقة في إطار سياسة تعميم االستفادة من الطاقة في القرى ويسعى إلى عقلنة يندرج مشروع بي
استعمال الخشب المستخدم في توليد الطاقة وتحسين تجارة الغاز ويتعلق األمر بمقاوالت صغيرة أنشئت 

رنامج ويضمن الب...) بيع البطاريات وقنينات الغاز(بجانب الدواوير التي تؤمن الخدمات الطاقية عن قرب 
 مائةوتعمل حاليا حوالي . كذلك فرصا للشغل بالنسبة للشباب القروي كما يساهم في خلق مراكز أنشطة

  . في مختلف جهات المملكة" بيت طاقة"

  تحليل للنفقات العمومية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن حسب النوع االجتماعي. 4.2

  تحليل ميزانيتي التسيير واالستثمار. 1.4.2

% 8 مليار درهم خصص 7 الميزانية العامة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ما يناهز بلغت
وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية المخصصة %. 92 في حين شكلت ميزانية االستثمار ما يقارب ،للتسيير

   .لتسيير الوزارة تشمل قطاعات الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 فقد تم ، مليار درهم20والذي كلف ) PERG(الشمولي لكهربة العالم القروي أما بخصوص البرنامج 
% 25ونسبة المستفيدين % 55حيث بلغت نسبة مشاركة المكتب الوطني للكهرباء . تمويله بشكل مشترك

وبالتالي ال يكلف نظام تمويل الكهربة القروية للمستفيد سوى حصة صغيرة  % 20ونسبة السلطات المحلية 
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 .دعما للفاتورة الكهربائية في العالم القروي من أجل تسريع تزويده بالكهرباء ليف اإلنشاء تشكلمن تكا
 درهم لكل أسرة مستفيدة يتم تأديته دفعة 2.085وبالنسبة للكهربة عبر الشبكة تساهم السلطات المحلية بمبلغ 

 درهم 2.500 بمبلغ ةتفيدوتساهم األسر المس.  درهم في السنة خالل خمس سنوات500واحدة أو بمعدل 
ويؤدي المكتب الوطني للكهرباء .  درهم في الشهر خالل سبع سنوات40يؤدي وقت االنخراط أو بمعدل 

مبلغا إجماليا " خشب الطاقة"وقد كلف برنامج . من المبلغ اإلجمالي لالستثمار% 55البقية أي ما يعادل 
  22من طرف الشركاء% 50فيدين وبنسبة من طرف المست% 50 مليون درهم مدعومة بنسبة 40يقارب 

   تحليل مؤشرات األهداف لوزارة الطاقة. 2.4.2

 وفي هذا الصدد 2006أدمجت وزارة الطاقة والمعادن مؤشرات األهداف لتسيير ميزانيتها خالل سنة 
  وتشكل هذه المؤشرات وسيلة لقياس درجة2008تم إدراج وتقديم مجموعة من المؤشرات في قانون المالية 

  .إنجاز األهداف المحددة من طرف كل مديرية وبالنسبة لجميع نفقات االستثمار

وقد أظهر تحليل مؤشرات األهداف لوزارة الطاقة أن هذه المؤشرات هي إما مؤشرات وسائل أو 
ومن جهة أخرى ال تولي هذه المؤشرات اهتماما للنوع . وليس هناك مؤشر يدل على النتائج. مؤشرات إنتاج

بناء مقرات المديريات الجهوية (عي، حيث تركزت مختلف المؤشرات إما على تسيير الوزارة االجتما
    أو على السياسة الطاقية على أكبر مستوى..) وتوصيل أطر الوزارة بشبكة االنترنيت وإنجاز الدراسات

مي لتحديث السياسة المستقبلية في مجال مخازن احتياط المنتجات النفطية ووضع إطار تشريعي وتنظي(
خلق ( أوعلى الفعالية الطاقية بإدماج مؤشرات في تطوير الطاقات المتجددة ...) وتحرير قطاع الكهرباء

  ....).إطار تشريعي وتنظيمي متعلق بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقية

  مجةغير أنه من المستحسن أن يأخذ مؤشر دراسة االستهالك الطاقي الذي أعدته إدارة الرصد والبر
بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي اعتبارا لكون الحاجيات من الطاقة والموارد الطاقية تختلف حسب 

  .باإلضافة إلى أن تأثير استهالك الطاقة يختلف بين األطفال والنساء والرجال. الجنس
  

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشرات
السياسة :  عام دراسات وبحث ميداني

المستقبلية بخصوص سالمة مخزون المواد 
  البترولية

    وسيلةمؤشر   دراسة حول ضمان التزويد

عدد المراقبات : دراسات وبحث ميداني عام 
المنجزة في جميع مستودعات تخزين 

  الهيدروكاربورات في المملكة

دراسة حول إمكانية تخزين المواد 
  البترولية

    مؤشر إنتاج

انجاز دراسة حول االستهالك   ل االستهالك الطاقي دراسة حو
  الطاقي

  تصنيف حسب النوع  مؤشر إنتاج

وضع إطار تشريعي وقانوني لتحديث 
  وتحرير قطاع الكهرباء

    يلةمؤشر وس  صياغة إطار قانوني

    مؤشر إنتاج  تنمية سوق الكهرباء  زيادة عتبة اإلنتاج المحلي للكهرباء
    يلةمؤشر وس    للطاقة مساهمة في المجلس العالمي 

المساهمة في مشروع تنمية الموارد البشرية 
ودعم التكنولوجيا النووية مع الوكالة الدولية 

  للطاقة الدرية

    مؤشر إنتاج  تنمية الطاقة النووية 

وضع إطار تشريعي وقانوني بخصوص 
  الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية 

    مؤشر إنتاج  

    يلةمؤشر وس    ة الطاقة المتجددةإعادة هيكلة مركز تنمي
المساهمة في البرنامج الوطني لدعم تطوير 

  في الوسط القروي" دار الطاقة"
  تصنيف حسب النوع  مؤشر إنتاج  

                                                 
. والصندوق الفرنسي العالمي للبيئة والوآالة الفرنسية للتنميةمرآز تنمية الطاقات المتجددة وزارة الطاقة و 22 
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 وزارة التجهيز والنقل. 3

  تقديم وزارة التجهيز والنقل. 1.3

 االقتصادية واالجتماعية تسير وزارة التجهيز والنقل قطاعات استراتيجية تلعب دورا أساسيا في التنمية
وتساهم الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر في . للبالد وذلك الرتباطها الوطيد بعوامل النمو االقتصادي

تهيئة التراب الوطني، والنقص من التفاوتات على المستوى الجهوي، وخلق مناخ مالئم لالستثمار وكذا في 
ك في الحد من التفاوتات االجتماعية، وتعزيز التكافل وتساهم كذل. الرفع من تنافسية القطاع المنتج

 .االجتماعي والتوزيع األمثل للثروات الناتجة عن النمو على مختلف أرجاء التراب الوطني
وتتمحور المهام المسندة للوزارة حول إعداد وتنفيد وتنسيق سياسية الحكومة المرتبطة بمختلف ميادين 

الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، (وبقطاع البنية التحتية ) الجويالطرقي، السككي، البحري و(النقل 
كما تساهم الوزارة كصاحب المشروع بالتفويض في إنجاز المباني العمومية ). المطارات والسكك الحديدية 

وتسير الوزارة كذلك الملك العام للدولة . لصالح الوزارت األخرى والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
 .عب دور الوصاية على قطاع البناء واألشغال العموميةوتل

وقد تم تحديد أهداف واضحة . وتلعب الوزارة كذلك دورا جوهريا في تحقيق أهداف األلفية للتنمية
للبنيات التحتية للنقل من أجل تقليص الفوارق بين الدول وجعل هذه البنيات التحتية قاطرة لتحقيق أهداف 

   :2015ق سنة األلفية للتنمية في أف

الولوج للمواد األولية واألسواق، وخلق فرص للشغل بهدف تقليص نسبة الساكنة القروية التي تعيش  •
  . أكثر من كيلومترين إلى النصف على بعد

تحسين الولوج إلى المناطق القروية وتخفيض تكلفة النقل من أجل تمكين كافة األطفال من التمدرس  •
 .م من التعليالجيدة واالستفادة

تحسين الولوج للمناطق القروية والنقل الحضري من أجل ضمان تمويل البنيات التحتية الصحية  •
  .المستدامة وتسهيل ولوجها للجميع

تحسين خدمات جميع أنماط النقل، وتخفيض أسعارها وتسهيل تنقل البضائع واألشخاص بكافة الدول  •
  .اإلفريقية

  تحليل السياسات وبرامج الوزارة . 2.3

 تحت إسم المديرية العامة لألشغال العمومية، لعبت وزارة التجهيز والنقل دورا 1920إنشائها سنة منذ 
وقد دفع تزايد مسؤولياتها إلى التوسع نحو مجاالت جديدة . أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

 .وتكييف استراتيجياتها مع المتطلبات الجديدة للسياق الوطني والدولي

    إصالح قطاع النقل الطرقى للبضائع.1.2.3

 بتنسيق مع مختلف الفاعلين في 2000شهد قطاع النقل الطرقي للبضائع إصالحا واسعا منذ بداية سنة 
:  خول أربعة محاور أساسية2003 مارس 14ويتمحور هذا اإلصالح الذي دخل حيز التنفيذ في . القطاع

وانين والتشريعات المتعلقة بنشاط النقل الطرقي، والتقليص من دور تحرير سوق النقل، والتطبيق الصارم للق
  .القطاع غير المنظم وتغيير اإلطار التشريعي لضمان التنافسية القطاعية

 %45 بدل %30ومع إطالق هذا اإلصالح انخفضت نسبة الفاعلين غير المنظمين في أنشطة النقل إلى 
 منصب 7.200ية لإلصالح جد مهمة حيث تم خلق ما يزيد عن كما تعتبر التأثيرات االقتصادية واالجتماع

 . شركة جديدة للنقل الطرقي للبضائع4.400وإنشاء ما يعادل 
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  توسيع الشبكة الطرقية وتحسين السالمة الطرقية . 2.2.3

شهدت السنوات األخيرة إعطاء أهمية قصوى لتحسين السالمة الطرقية وكذا توسيع وتحسين الشبكة 
في هذا اإلطار، تم مؤخرا إعداد الخطة اإلستراتيجية المندمجة االستعجالية للسالمة . لمغربالطرقية با

 لمواجهة االرتفاع المقلق لعدد الوفيات والجرحى 2010 و2008الطرقية للفترة الممتدة ما بين سنتي 
لطرقية تتمحور وتعتمد هذه الخطة على مجموعة من التدابير الفعلية في ميدان السالمة ا. لحوادث السير

باألساس حول اعتماد مدونة جديدة للسير والتطبيق الفعلي والصارم لتدابير تحديد السرعة وتقنين ساعات 
  .تنقل الشاحنات التجارية والمراقبة التقنية اإلجبارية للسيارات وتجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع

مية وتوسيع البنيات التحتية للطرق والطرق ومن جهة أخرى حققت المجهودات المبذولة من أجل تن
 إلى 2002 كلم سنويا سنة 40وقد مكن ارتفاع وتيرة إنجاز الطرق السيارة من . السيارة نتائج جد مشجعة

 كلم بعد دخول مقطع الطريق السيارة 838 كلم سنويا من تعزيز شبكة الطرق السيارة التي تبلغ حاليا 160
ومن المرتقب أن يبلغ طول الشبكة الوطنية للطرق . 2008 مارس 25دمة في لميناء طنجة المتوسط إلى الخ

كما حققت أشغال . وجدة-أكادير وفاس- بانجاز مقطعي مراكش2010 كلم بحلول سنة 1.419السيارة 
  . كلم تقدما مهما بعد تشغيل نصف هذا المدار510إنجاز المدار المتوسطي الممتد على طول 

  

  

  

  

  

  

  

  

م إعطاء أهمية قصوى لفك العزلة عن العالم القروي من خالل إعطاء انطالقة من جهة أخرى، ت
 مكنت من 2005-1995 كلم في الفترة 10.600البرنامج الوطني األول للطرق القروية إلنجاز ما يعادل 

وقد تم تعزيز هذا . 1995مسجلة سنة % 36مقابل % 54رفع نسبة الساكنة القروية المستفيدة إلى ما يناهز 
يهدف إلى )  كلم15.560( بإعطاء انطالقة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 2005لمجهود سنة ا

  .2015 عوض 2012في أفق % 80تحسين معدل ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية لتصل إلى 

 إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدية . 3.2.3
وقد شهد هذا القطاع إدخال . ة القطاع السككيوضع المغرب من بين أولوياته تحرير وإعادة هيكل

:  تمحور حول جانبين 2004 سنة 52.03تغييرات جدرية على إطاره المؤسساتي باعتماد قانون جديد رقم 
شركة (تنظيم وتسيير واستغالل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وإحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية 

  .مكتب الوطني للسكك الحديديةالتي ستعوض ال) مجهولة اإلسم

موازاة مع هذا، ووعيا منها باالمتيازات التي يحظى بها النقل السككي على مستوى االقتصاد في 
استهالك الطاقة وحماية البيئة وسالمة النقل وتخفيف اكتظاظ السير بأهم المحاور الطرقية، ستسهر السلطات 

تاوريرت الناظور ( من خالل إنجاز خطوط جديدة العمومية على توسيع شبكة السكك الحديدية وذلك
وتثنية الخطوط الحالية وكذا إدخال تكنولوجية الخطوط ) والمقطع السككي للميناء الجديد لطنجة المتوسط

 مليار 20 بتكلفة إجمالية تناهز 2014السريعة وإنجاز خط سريع  سيربط طنجة بالدار البيضاء في أفق سنة 
  .درهم

 2010-2006 2005-2002 التسعينيات 

  لإلنجازة السنويالوتيرة

 معدل السنوي لالستثمار 

سنة/آلم سنة/آلم  40  سنة/ آلم  100  160  

 مليون 4000  600  مليون درهم
درهم

 مليون 1500
درهم

2003 مند سنة متواصلمجهود : الطرق السيارة  

وزارة التجهيز والنقل:  المصدر  
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  م الموانئ إصالح نظا. 4.2.3

همت التدابير المتخذة من طرف وزارة التجهيز والنقل في قطاع الموانئ إنجاز وتوسيع أو تحسين 
 2006-2003وخالل الفترة .  من صادرات وواردات للبالد%98مردودية الموانئ التي تشكل نقط عبور 

ين فعالية الموانئ، كما تمت  وتحسةتم استثمار ما يناهز مليار درهم من أجل الرفع من الطاقة االستيعابي
 مليار درهم لبناء الميناء الجديد لطنجة المتوسط الذي تم وضعه تحت وصاية الوكالة 16تعبئة ما يزيد عن 

  .المختصة طنجة المتوسط

  في سنة 15-02موازة مع ذلك، تم الشروع في اإلصالح المؤسساتي للقطاع باعتماد قانون جديد 
لى تخفيض تكلفة الخدمات على مستوى الموانئ وتحسين الجودة والفعالية ويهدف هذا القانون إ. 2005

ووضع حد الحتكار مكتب استغالل الموانئ لألنشطة المرتبطة بالموانئ وخلق مؤسسات جديدة لتطبيق 
وقد تم ) إعداد السياسات والتقنيين واألنشطة التجارية(المهام الثالث المنوطة في السابق بالمكتب المذكور 

يق نتائج ملموسة على مستوى التسعيرة المطبقة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بانخفاض تجاوز تحق
20.%  

  تحرير النقل الجوي. 5.2.3

 مرحلة حاسمة في إطار مواكبة وزارة التجهيز والنقل لرؤية 2004شكل تحرير النقل الجوي سنة 
افسة بتوقيع اتفاقية السماء المفتوحة مع االتحاد وقد تم تعزيز هذا االنفتاح على المن.  للسياحة2010

 وذلك بهدف فتح األسواق الجوية وتقريب القوانين وتبسيط المساطر بين 2006األوروبي أواخر سنة 
 شركة أجنبية جديدة، وتخفيض مهم 30وقد مكنت هذه الدينامية الجديدة من دخول ما يزيد على . الشريكين

  ...).مراكش وفاس وورزازات(حالت الجوية في اتجاه المدن السياحية لألثمنة خصوصا على مستوى الر

  التحليل المرتكز على النوع االجتماعي لميزانية وزارة التجهيز والنقل. 3.3

من أجل مواكبة الدينامية القوية لالستثمار في البنيات التحتية المسجلة خالل السنوات األخيرة، شهدت 
 إلى 1,7 إذ انتقلت من 2008 و2004تجهيز والنقل ارتفاعا مهما ما بين الميزانيات المخصصة لوزارة ال

ويبرز ذلك وعي السلطات العمومية بأهمية البنيات  .%28 مليار درهم بمعدل ارتفاع سنوي ناهز 4,6
التحتية والنقل التي تم إدراجها من بين األوليات الوطنية بهدف تقليص العجز ودعم التنمية وجلب 

  .األجنبية ومواكبة االنفتاح االقتصادي للمغرباالستثمارات 

الصندوق الخاص الطرقي، (وموازاة مع الميزانية العامة للدولة، تحتل الحسابات الخاصة للخزينة 
موقعا مهما في نفقات االستثمار ) صندوق تحديد المجال البحري، وصندوق مواكبة اإلصالح بقطاع النقل

وكانت  نفقات االستثمار . 2008-2004 سنويا في الفترة الممتدة ما بين  مليار درهم2بأغلفة مالية تتجاوز 
كما تساهم .  مليون درهم سنويا خالل نفس الفترة500والتسيير للمصالح المسيرة بطريقة مستقلة في حدود 
المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للسكك (الشركات العمومية التي تشتغل في هذا الميدان 

بقدر كبير في تمويل ...) ية، وشركة الطرق السيارة بالمغرب، والخطوط الجوية الملكية المغربيةالحديد
وتضاف إلى هذه . البنيات التحتية للنقل من خالل التمويل الذاتي والقروض المضمونة من طرف الدولة

  : االعتمادات كل من 
، والطرق السيارة، والسكك مساهمات صندوق الحسن الثاني في انجاز البنيات التحتية للطرق •

 .الحديدية، والموانئ
مساهمات الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني واإلدارة العامة للجماعات المحلية في برنامج  •

 .تهيئة ضفة أبي رقراق
مساهمات الميزانية العامة في إنجاز المنطقة الخاصة طنجة المتوسط وتهيئة منطقة مارشيكا  •

 .بالناظور
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اهمة الجماعات المحلية برسم اتفاقية الشراكة إلنجاز األشغال الطرقية بمعدل تكلفة صناديق مس •
 . مليون درهم120سنوية تقدر بحوالي 

ويوضح البيان التالي مجهودات السلطات العمومية لدعم ميزانية الوزارة على مستوى أهم المتدخلين في 
  .مسلسل النفقات

  دولة في قطاع التجهيز والنقلولة من طرف ميزانية الذالمجهودات المب
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ميزانية الدولة احلسابات اخلاصة للخزينة
مصاحل الدولة املسرية بطريقة مستقلة املؤسسات العمومية

املصدر : مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية
  

، االرتفاع المهم 2008-2002ويستخلص من تحليل هذا المجهود على مستوى الميزانية للفترة 
 متبوعة بالحسابات الخاصة للخزينة %57لمساهمة الميزانية العامة في النفقات المخصصة للقطاع بنسبة 

ل والمنشات العمومية والتي شهدت حصتها  فيما يضم الباقي المصالح المسيرة بشكل مستق%30بنسبة 
  .ارتفاعا ملموسا بعد إحداث صندوق التمويل الطرقي

من جهة أخرى، يبين التوزيع القطاعي لميزانية االستثمار المخصصة للوزارة هيمنة النقل الطرقي 
جموع  من م%54 من نفقات االستثمار المدرجة في إطار الميزانية العامة للدولة و%88بنسبة تتعدى 

  .غالف االستثمار للوزارة

  إدراج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف لوزارة التجهيز والنقل. 4.3

والتي )  مؤشر100ما يناهز (يظهر تحليل مؤشرات األهداف لوزارة التجهيز والنقل تعدد المؤشرات 
 العمومية التابعة للوزارة تتركز باألساس في متابعة وتقييم األنشطة المرتبطة بمختلف اإلدارات والمنشات

غير أنه وبالنظر لمهام الوزارة والدور الحاسم الذي تلعبه على المستوى االقتصادي ). 30ما يزيد عن (
واالجتماعي، يظهر جليا مدى أهمية وضع مؤشرات لتقييم تطورات وإنجازات البرامج والمشاريع التي 

  . تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين

ؤشرات األهداف كما تمت صياغتها تمكن من تحقيق دمج بين مؤشرات الوسائل والنتائج وإذا كانت م
بما يسمح بتقييم فعالية المهام المنوطة بالوزارة، فيبدو من الضروري دمج مؤشرات جديدة ويتعلق األمر 

أهدافها بمؤشرات وسيطة للنتائج تهم التغييرات المرتبطة بشكل مباشر بالبرامج والمشاريع والتي تهم 
وكذا مؤشرات النتائج النهائية أو مؤشرات التأثير والتي تتعلق ...) كنسبة استعمال حزام السالمة(المحددة 

كنسبة الوفيات على الطريق والذي يرتبط تطورها ببرامج ( واحد جبالتغيرات التي ال يمكن ربطها ببرنام
  ...).لسياقةتحسين شبكة الطرق وتشديد امتحان الحصول على رخصة ا: أخرى 

من جهة أخرى، ال تشمل مؤشرات الوزارة تحديدا نوعيا من شأنه تقييم الجهود المبذولة في مجال 
ومن شأن مهام الوزارة  . النهوض بالمرأة والمساواة في إطار تخطيط البرامج والمشاريع وبرمجة الميزانية

ي أن تصبح أكثر فعالية إذا ما أخذت بعين الموجهة نحو تقليص العجز في مجال البنية التحتية والنقل الجماع
وتبقى مجاالت تطبيق منظور . االعتبار االحتياجات المختلفة للرجال والنساء والفتيات واألوالد والمكفوفين
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النوع االجتماعي في مرحلة إعداد برامج الوزارة متعددة نذكر منها النقل الجماعي، والسير الطرقي، 
  .والطرق القروية

 أن األهمية المعطاة لالحتياجات المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة فيما يخص النقل ويظهر جليا
 شخص أي بنسبة 681.000الجماعي تبقى دون تطلعات هذه الشريحة من المجتمع والتي يبلغ تعدادها 

  إلى كون نسبة مهمة23وفيما يرتبط بالسير الطرقي تشير اإلحصائيات.  على المستوى الوطني%2,3تناهز 
منها ) %31,1(من عدد القتلى وجرحى حوادث السير حسب صنف مستعملي الطريق تتشكل من الراجلين 

نسبة تقليص حوادث السير "وفي هذا اإلطار، يبدو من المناسب إدراج مؤشر. عدد ال يستهان به من األطفال
ا سيمكن من ضمن مؤشرات وزارة التجهيز والنقل مم" الطرقية حسب الجنس وحسب الشريحة العمرية

  . تحليل أفضل لنسب حوادث السير ووضع االستراتيجيات المالئمة للحد منها

وبتحليل للمساواة حسب النوع االجتماعي نجد أن دور المرأة بالعالم القروي يبقى محدودا بسبب متاعب 
إلى العواقب وينجم عن قلة الوقت والتجهيزات تأثيرات سلبية على إنتاجهن االقتصادي، باإلضافة . التنقل

وهناك أيضا تأثيرات ال تقل حدة وترتبط باألساس بعدم . السلبية للمجهود الذي يبذلنه على المستوى الصحي
  ...استقاللية المرأة التي يجب أن تقضي وقتا كبيرا ومجهودا مهما لجمع الحطب والتزود بالماء

رات أهداف وزارة التجهيز والنقل من هنا تبرز األهمية االجتماعية إلدماج النوع االجتماعي في مؤش
ولذلك وجب دمج مؤشرات أهداف جديدة تمكن من . حيث سيمكن من تحسين استهداف المشاريع والبرامج

متابعة أمثل وتقييم النتائج والتأثيرات لمختلف البرامج والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لصالح 
 للخدمات الذي ينبغي ربطه بمؤشرات نوعية للتأثيرات نذكر منها مؤشر ولوج الساكنة القروية. المواطنين

ووفيات األمهات واألطفال  وحجم األنشطة المدرة ) لدى الفتيات واألوالد(السوسيواقتصادية كنسب التمدرس 
  ...للدخل المسيرة من طرف النساء ونسب فرص الشغل لكل جنس

ريع يشكل مرحلة أساسية للتحديد األمثل وأخيرا يجب التنويه إلى كون التقييم األولي للبرامج والمشا
ويسمح هذا التقييم . لتطلعات وحاجيات النساء والرجال والفتيات واألوالد بالوسطين الحضري والقروي

  .بوضع عدد من مؤشرات اإلنجاز لتسهيل المتابعة وتحقيق األهداف المسطرة قبليا

  اقتراحات إلدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف
  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف  شرالمؤ
  نسبة ولوج

  الساكنة القروية
من المقترح ربط هدا   مؤشر مهمة  توسيع وتهيئة الممتلكات

المؤشر نوعية للتأثيرات 
كبسبة تمدرس الفتيات، 
واألوالد، ونسبة وفيات 

  األمهات واألطفال

من شأن إدخال هده 
مؤشرات التأثير من 

حسين تقييم نتائج إنجاز ت
الطرق على كل من 

  الفتيات واألوالد
عمليات التكوين مبرمجة   انجاز عمليات التكوين

على مستوى مديرية 
  شؤون الموظفين والتكوين

توزيع هدا المؤشر حسب   مؤشر دعم
النوع االجتماعي والفئة 

  السوسيواقتصادية

من شأن ادراج النوع 
االجتماعي من تحسين 

يم المجهود عملية تقي
المبذول لتشجيع تساوي 
  الفرص في ميدان التكوين

عدد المتخرجين من 
  أسالك تكوين المهندسين

تكوين األطر بجهة الدار 
  البيضاء الكبرى

توزيع هدا المؤشر حسب   مؤشر دعم
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشاركة النساء 
  والرجال

تكوين الموظفين في 
 ميدان في تقنيات الموانئ  

تعزيز كفاءات الموظفين 
العاملين في ميدان 

  الموانئ

  مؤشر دعم
  

توزيع هدا المؤشر حسب 
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشاركة المرأة 
في هدا الميدان الذي 

  يعرف هيمنة الرجال 
تكوين الموظفين في 
  ميدان في تقنيات المباني

تعزيز كفاءات الموظفين 
  العاملين في ميدان المباني

  دعممؤشر 
  

توزيع هدا المؤشر حسب 
  النوع االجتماعي

تقييم نسبة مشاركة المرأة 
في هدا الميدان الذي 

  يعرف هيمنة الرجال
تكوين الموظفين في 

  ميدان أمن الطيران
تعزيز كفاءات الموظفين 
العاملين في ميدان 

  الطيران

  مؤشر دعم
  

توزيع هدا المؤشر حسب 
  النوع االجتماعي

لمرأة تقييم نسبة مشاركة ا
في التكوين  في ميدان 

  الطيران
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 وزارة السكنى. 4
وللسكن .  منهتعانيرغم المجهودات المبذولة لمحاربة السكن غير الالئق، مازالت حوالي مليون أسرة 

ومن أجل تحليل هذه اإلشكالية، يهدف هذا . العشوائي تأثيرات متباينة على الساكنة حسب النوع االجتماعي
يص لحالة السكن بالمغرب حسب مقاربة النوع االجتماعي وكذا إعطاء نبذة عن أبرز الفصل إلى وضع تشخ

  . حسب النوع االجتماعيالبرامج في هذا القطاع وأخيرا تحليل لميزانية وزارة السكنى

   تشخيص الوضعية وتحليلها حسب مقاربة النوع االجتماعي 1.4.

   لمحة عن قطاع السكنى1.1.4.

الناتج عن التزايد الديمغرافي والهجرة القروية آثار سلبية على توازن السوق كان للتمدن المتسارع و
 من الساكنة من الحصول %40 عدم كفاية ومالءمة العرض للطلب إلى إقصاء ما يقارب ىوقد أد. العقارية

  .على سكن الئق

 وكذا إنعاش وسجل الخصاص السكني انخفاضا مهما نتيجة الجهود المبذولة لمحاربة السكن غير الالئق
 مليون وحدة إلى مليون وحدة 1,24وهكذا فقد تراجع الخصاص السكني من . السكن ذي التكلفة المنخفضة

 614.000 إلى 700.000وتعزى هذه النتائج إلى تراجع الخصاص في السكن من . 2007 و2002ما بين 
  . وحدة456.000 إلى 540.000وحدة وتناقص الخصاص في البنية التحتية من 

540000 456000

700000
614000

2002 2007

العجز يف البنية 
ة ال

العجز يف 
السكن

عجز إمجايل ب 1,24 مليون وحدةعجز إمجايل مبليون وحدة

املصدر : وزارة اإلسكان, التعمري و التنمية االية
  

 والذي يعتبر أحد المظاهر البارزة للعجز االجتماعي والفقر ،ورغم هذا االنخفاض، فإن السكن العشوائي
الحضري، الزال يهم أكثر من مليون أسرة مكرهة على العيش في أوضاع ال تستجيب لمعايير السالمة وال 

  . الحد األدنى للحياة الكريمةإلىترقى 

  ب النوع االجتماعيحليل الساكنة المستهدفة حست 2.1.4

 األوساط التقليدية، يتم تقسيم األدوار بين الرجال والنساء حسب  فيفي المجتمع المغربي وباألخص
وهكذا يكون الرجال هم أصحاب القرار والسلطة والتمويل بينما ينحصر دور النساء في اإلنجاب . الجنس

في حين أن التزود بالموارد الضرورية . لخامالعمل غير المنتج والذي ال يتم حسابه في الناتج الداخلي او
خشب التدفئة وكذا خياطة المالبس ينبغي أن تحتسب في الناتج الداخلي الخام بالرغم من كونها معدة وكالماء 

  .لالستهالك المنزلي

وانطالقا من مختلف األدوار والمسؤوليات التي يتحملها الرجال والنساء، يتم تحمل اآلثار السلبية للسكن 
يعتبر مكان المرأة في البيت بينما حيث . غير الالئق بكيفية متباينة بين الرجال والنساء واألوالد والبنات

  .العمل خارج المنزلوللرجل مهمة التنقل 
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 أبسط البنيات إلىولكونها ال تدخل في المناطق المهيئة من طرف السلطات، تفتقر األحياء الصفيحية 
كما أن حصولها على الخدمات األساسية الضرورية من الماء . ...)طرق، صرف صحي(التحتية 

  . والنقل العمومي والمدارس والمستوصفات والمساجد يبقى محدوداتوالتجهيزات الصحية وجمع النفايا

 البحث إلىواستنادا . في هذا الوسط، تعاني النساء والفتيات أكثر من األعباء المرتبطة بعشوائية السكنو
في أنشطة غير )  ساعات يوميا6متوسط (لوقت، يقضي النساء والفتيات معظم أوقاتهن الميداني لحساب ا

وتزيد ... منتجة كجلب الماء واألشغال المنزلية والرعاية وتصريف المياه المستعملة في غياب شبكة التطهير
 وانعدام خصائص محيط السكن الغير الالئق من تفاقم هذه الوضعية كبعد المدارس وغياب النقل العمومي

اإلنارة العمومية وصعوبة الولوج خالل األيام الماطرة وبالتالي حرمان الفتاة من التمدرس  والمرأة من 
  .مزاولة نشاط مدر للدخل

كما يؤثر تدني شروط النظافة والسالمة الصحية سلبا على صحة الرضع واألطفال واألشخاص المسنين 
 داخل أحياء الصفيح بصفة عامة من صعوبة إلىة الولوج زيد صعوبوت. مما يساعد على انتشار األوبئة

  ).الكوارث المتعددة وفي حالة الحرائق أ( اإلخالء االستعجالي 

 المشاكل االجتماعية األخرى كاإلجرام إلىويعتبر السكن العشوائي أيضا وسطا تكثر فيه البطالة إضافة 
ويعتبر السكن مؤشرا له ارتباط . الفتياتاستفحال العنف وخصوصا ضد النساء ووبالتالي غياب األمن و

من %40نحدر وت. وثيق بالمستوى االقتصادي واالجتماعي الذي يعكس مستوى عيش النساء ضحايا العنف
ويعاني من هذه المشاكل أيضا األشخاص . النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي من وسط فقير

  .ستعجالي أتناء الوالدةي يلزمهن نقل ائالحركية المحدودة كالحوامل الالوذو

 اإلصالحات الجديدة التي عرفتها مدونة األسرة والتي تقضي بأن الزوجات لهن نفس الحق  منرغموبال
ومن جهة أخرى . لى أرض الواقع مازال يعرف بعض الصعوبات ذلك ع إال أن تحقيقها،في السكن األسري

التي تتحملها النساء بصفة أكبر، فإن المرأة وزيادة على كل هذه اإلكراهات المرتبطة بالسكن العشوائي و
رب "تظل مهضومة الحقوق حتى بعد استفادة أسرتها من عمليات إعادة اإلسكان المرتكزة على مفهوم 

امرأة في حين والذي يظل مفهوما يكرس التمييز ضد المرأة نظرا لكون األسرة مكونة من رجل و" األسرة
تمويل األثاث وبالرغم من استثمارها المهم في تمويل السكن وعليه و. رب األسرة ويعتبر الرجل تلقائيا ه

فغالبية النساء يتقبلن هذه الوضعية . ، فمن النادر أن يكون رسم الملكية يحمل اسم الزوجة...واإلصالحات
أما الزوجات الالتي يرفضن هذه الوضعية، فيكون . والمتعلقة باقتصار رسم الملكية على اسم الزوج فقط

أما فيما يتعلق بالوسط القروي فالحيف يكون أكثر حدة، . يتعرضن لمشاكل داخل بيوتهنوهن الرفض مصير
  .فالمرأة هناك محرومة في بعض القبائل من حقها في استغالل أرضها

  

  

  

  

  

  

  

  أولويات السياسات العمومية واألهداف المسطرة. 2.4

 من بين األولويات الوطنية وذلك لمحاربة لقد جعلت التوجيهات الملكية من إنعاش السكن االجتماعي
قانوني  غير الهذه التوجيهات، تم إرساء سياسة جديدة من أجل محاربة السكن بناء على و. السكن العشوائي

وتتمحور هذه السياسة . والذي يؤثر سلبا على مستوى عيش األشخاص ويكبح التطور االقتصادي للمدن
  :ول خمس محاور رئيسية وهي العمومية في مجال السكن والتعمير ح

  .تمييز صريح ضد النساء: الحق في أراضي الجموع 
.  كلم من القنيطرة، محرومات من حق االستفادة من أراضي الجموع5إن نساء الحدادة وهي قبيلة على بعد 

رة الرجال منهم فقط والمنحدرين من ساللة فمازالت أعراف بعض القبائل والمتوارثة أبا عن جد تعطي لرب األس
 وهكذا يتم طرد .كن ربات أسروالقبيلة، الحق في أراضي الجموع مما يجعل النساء مقصيات من هذا الحق ول

دوار "سليالت قبيلة الحدادة من أرضهن، فيجدن أنفسهن مكرهات على العيش في أكواخ حي صفيحي يدعى 
 العمل من أجل تلبية إلى، تضطر هؤالء النسوة ...أرامل، ومطلقات،. لهابينما هن يعولن أسرا بأكم" الحفرة

إن هذا الميز ضد هؤالء النساء يجعلهن عرضة للضياع رغم أنه ال توجد أي إشارة، في .متطلبات أسرهن 
، تعطي هذا االمتياز للرجال دون )27/04/1919 من ظهير 14البند (القانون الذي ينظم تدبير أراضي الجموع 

 لنساء ا
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  عرض سكني وافر متنوع وذلك من أجل التقريب بين العرض والطلب السكنيين، •
 قطاع خاص مهني، •
 أدوار جديدة للدولة، •
 .اعتماد وثائق التعمير كأدوات للتنمية •

ويتعلق . العرض والطلب السكنيين وومن هذا المنطلق، فقد كان تدخل الدولة متزامنا على محددات نم
 لفائدة البرامج يألمر خصوصا بالتحفيزات الجبائية لصالح الفاعلين في القطاع وتعبئة العقار العموما

الذي ما فتئ ينخرط بشكل متصاعد في واالجتماعية بأثمان تفضيلية والمنجزة من طرف القطاع الخاص 
 للقطاع عبر صندوق وتعزيز الموارد المالية) فوكاريم(عي وإحداث صندوق الضمان إنتاج السكن االجتما

  إلخ......(FSH)التضامن للسكن 

 أنه في إطار تحسين منظومة التمويل لضمان دمقرطة الحصول على السكن ووفقا إلىتجدر اإلشارة و
للمقاربة الحكومة الجديدة إلنعاش السكن االجتماعي، فقد تم إحداث صندوقين لضمان القروض المعطاة من 

تم وضع هذه و. نبناء سكن اجتماعي من طرف المستفيدي واقتناء أطرف المؤسسات البنكية لتمويل 
من الساكنة % 30الصناديق لضمان القروض البنكية لفائدة ساكنة كانت مقصية من قبل والتي تمثل 

  . جاعات الفائدةاسترويأتي إحداث هذه الصناديق من أجل تعويض نظام . اإلجمالية

والبسيط والتي تمثل النساء / وألسر ذات الدخل الغير قار أوفيما يتعلق بفوكاريم والمخصص لفائدة ا
  : يمكن القول بأن  من المستفيداتنسبة هامة

 قيمة أسرة استفادت من ضمانة فوكاريم بمبلغ يقدر ب29.000، أكثر من 2007 غاية آخر دجنبر إلى •
  . درهم من القروض الممنوحة من طرف الصندوق المركزي للضمانمليار 4,32

بمبلغ   أسرة استفادت من ضمانة فوكاريم بمبلغ يقدر35.000، أكثر من 2008ة آواخر ماي  غايإلى •
 ). درهم147.290ومتوسط القروض ه(درهم من القروض الممنوحة ار  ملي5,26

  .منهم نساء% 43ومن المستفيدين من ضمانة فوكاريم هم رجال % 57 أن إلىوتجدر اإلشارة 

مية في هذا القطاع تتماشى كليا مع التزامات المغرب من أجل ومن جهة أخرى فإن السياسة العمو
  . أهم الغايات بالنسبة لقطاع السكن7 من الهدف 24وتبقى الغاية  ) OMD(تحقيق األهداف األلفية للتنمية 

 والمتعلق بالحفاظ على 21 الهدف وهي أهداف جزئية ضمان بيئة مستديمة عبر أربع 7يهم الهدف و
 الهدف والذي يهم الحد من انبعاث الغازات السامة والخطرة على الصحة والبيئة و22 هدفالالتنوع البيئي و

 والذي يهم القضاء على 24 الهدفنظام جيد للتطهير وأخيرا و والمتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب 23
  .2020جميع أشكال السكن التي ال تستجيب لمواصفات السالمة وذلك في أفق سنة 

  المشاريع المنجزةومج البرا .3.4

. من أجل وضع حد لمشكل انتشار السكن العشوائي، فقد تم تبني مقاربة جديدة للحد من هذه الظاهرة
  :وتتمحور المبادئ الرئيسية لهذه المقاربة الجديدة حول

  .إدماج العمليات المحلية على مستوى المدينة •

 . أحياء الصفيحالقضاء علىفي مجال  والخواص نالتزامات تعاقدية بالنسبة للفاعلين العموميي •

 .انخراط ساكنة أحياء الصفيح وذلك عبر المواكبة االجتماعية •
ومن أجل تحقيق هذه األهداف، فقد عملت الحكومة على تعبئة صندوق التضامن للسكن وكذا الوعاء 

فيزات جديدة تحتقديم كما أنه تم . 19 ومنحت تحفيزات ضريبية خصوصا في إطار البند ،العقاري العمومي
 وذلك لفائدة برنامج جديد يهم إنتاج سكن اجتماعي ال تفوق قيمته 2008والمتضمنة في قانون المالية لسنة 
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وسيستفيد .  الحد األدنى للدخل1,5 درهم والذي يستهدف األسر التي ال يتجاوز متوسط دخلها 140.000
 .هذا المنتوج السكني الجديد من إعفاء ضريبي تام

هذا البرنامج موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة   تطبيقسيكون، 19حال بالنسبة للبند ال ووكما ه
 وحدة 500العموميين والذي بمجمله يلتزم المنعشون العقاريون بإنتاج  والمنعشين العقاريين الخواص أو

  وحدة على األقل في الوسط القروي وذلك بأثمنة ال تتجاوز100وعلى األقل في الوسط  الحضري 
 .  متر مربع50 درهم ومساحة دنيا ال تقل عن 140.000

  برنامج مدن بدون صفيح

وسيتطلب .  حي صفيحي1000 أسرة قاطنة في ما يقارب 277.000و مدينة 83يهم هذا البرنامج    
 مليار درهم يشمل منحة من طرف صندوق التضامن للسكن 21,4  بقيمةإنجاز هذا البرنامج استثمارا يقدر

  .يار درهم مل8تناهز 

مدينة - اتفاقية63  أسرة وذلك في إطار238.000، تم التعاقد مع أكثر من 2007و غاية يونيإلىف
 حدود نفس التاريخ، إلىو. ومعاهدة تهم األقاليم الجنوبية وتعاقد جزئي بالنسبة لمدينتي الدار البيضاء وتمارة

 وحدة استقبال لم يتم تسليمها بعد، فيما 21.800 بينما يوجد 73.100بلغ عدد األكواخ المهدمة ما يقارب 
، تم اإلعالن على تسعة مدن بدون 2007 غاية متم إلىف.  وحدة في طور اإلنجاز70.000يوجد حوالي 
  .وصفرووبني مالل وخريبكة والفقيه بنصالح وبوزنيقة والفنبدق والصويرة وواد زم وأزر: صفيح وهي 

  برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار

 أسرة، وتتمركز هذه البنيات في المدن العتيقة 90.000م البنيات الهشة واآليلة للسقوط ما يقارب ته
وتهم العمليات المبرمجة من جهة، إعادة إيواء األسر . قانونية وكذا المساكن القديمةغير الواألحياء السكنية 

  .ل البنيات الممكن استعادتهاالقاطنة بالبنايات المقرر تهديمها ومن جهة أخرى، ترميم وتقوية هياك

  برنامج إعادة هيكلة السكن العشوائي

 304.184 حيا، يضم 139ويستهدف البرنامج المزمع إنجازه .  أسرة540.000تشمل هذه البرامج 
  . مليار درهم1,5 إلى مليار درهم يشمل دعما من طرف الدولة يصل 2,9أسرة بغالف مالي يبلغ 

 أسرة بتكلفة إجمالية بلغت 145.000 حيا يأوي 27، ما يقارب 2006 ويشمل البرنامج المنجز نهاية
  . مليون درهم159,6 مبلغ مليون درهم وإعانة مالية تقدر ب464,76

  المواكبة االجتماعية

إثر تقييم االستراتيجيات المتبعة بالمغرب في مجال محاربة السكن الغير الالئق، عملت السلطات 
هذه .  نقط الضعف المسجلة في نتائج اإلنجازات السابقةيات جديدة لتفادالعمومية على البحث عن مقارب

 إعادة اكتساح معظم المدن المغربية بالسكن العشوائي إلىاإلنجازات التي تبقى غير كافية وذلك بالنظر 
ن منها بدون مشاركة حقيقية لجميع الفاعلين م فأي إستراتيجية لن تعطي النتائج المتوخاة. بمختلف أشكاله

وفي هذا السياق فقد تم الشروع في . جماعات محلية وشركاء إداريين آخرين وأيضا الساكنة المستهدفة
   :ما يليمجموعة  من التدابير من قبل الوزارة الوصية ويتعلق األمر ب

 منح تكوين تأهيلي ومستمر إلى IFTAU-MOS)حاليا  (بمكناسIFTAU إعادة توجيه المعهد  •
  .االجتماعية في المشاريع الحضريةيستبق جميع العمليات 

البدء بعمليات ذات شق اجتماعي في إطار اتفاقيات المواكبة االجتماعية في ما يقارب عشرين  •
 .مشروعا

) فوكاريم والقروض الصغرى( إعطاء االنطالقة لتكوين المكونين في مجال المواكبة لقروض السكن  •
 .سيطوالب/ وأ والموجهة للساكنة ذات الدخل الغير قار
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 مساعدة الفاعلين المعنيين على إرساء آليات العمل االجتماعي في إلىاتخاذ وثيقة مرجعية تهدف  •
 ".مدن بدون صفيح"مشاريع محاربة السكن العشوائي وخصوصا برنامج 

لقد تم إرساء المقاربة التشاركية وخصوصا إدخال مفهوم جديد يتعلق بضبط مكونات وخصوصيات 
زاة مع مساهمات الجماعات المحلية في اذا تنظيم مبدأ المشاركة الجماعية وذلك موالساكنة المستهدفة وك

  ".الحكامة الجيدة" إطار 

 بإدماج البعد االجتماعي في مشاريع التنمية الحضرية بشكل 1990منذ سنة وزارة السكنى وانشغلت 
اج هذه المقاربة والتي وهكذا تم إدر.  الخصوصهعام وفي مشاريع محاربة السكن الغير الالئق على وج

 أن هذا البرنامج إلىوتجدر اإلشارة ". مدن بدون صفيح"في برنامج " المواكبة االجتماعية" أطلق عليها اسم 
يحدد كال من الجماعات المحلية والمديريات الجهوية التابعة لوزارة السكنى وكذا الفاعلين العموميين 

  ".بالمواكبة االجتماعية"ككيانات مكلفة 

المزمع القيام بها لكي تتمكن هذه الكيانات من ضبط الشق االجتماعي للمشاريع  ضمن التدابيروتت
على المستوى (، التكوين لفائدة األطر المعنية بالوزارة الوصية "مدن بدون صفيح"المدرجة في برنامج 

 المعارف ،نتلقين األطر المعنيي) 1: إلىوتسعى أهداف هذا التكوين بشكل خاص ). الجهويوالمركزي 
المواكبة االجتماعية للمشاريع وذلك من أجل األخذ بعين االعتبار بالشق "الضرورية واألساسية في مجال 

المواكبة االجتماعية  "إدراجتكوين هؤالء األطر على ) 2االجتماعي في مشاريع محاربة السكن الغير الالئق 
  .ت والتواصل مع الساكنة المستهدفةتلقينهم تقنيات المعلوميا) 3وفي تهيئ وتسيير المشاريع 

  إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التنمية الحضرية

في مشاريع التنمية بتحليل أكثر دقة للساكنة المستهدفة  القيام إدماج البعد االجتماعي، يتعين إضافة إلى 
والتي من شأنها إنجاح  باعتماد مقاربة النوع االجتماعي وذلك من أجل اإلحاطة بجميع المتغيرات ،الحضرية

  .هذه المقاربة الجديدة المعتمدة في محاربة السكن الغير الالئق 

وحرصا على تفادي التعثرات واإلخفاقات في السياسات المتبعة سالفا والمتعلقة باألساس بعدم انخراط 
ية لمحاربة الساكنة المستهدفة في برامج إعادة اإلسكان المنجزة من طرف الدولة، ينبغي ألي استراتيج

السكن الغير الالئق االعتماد على مقاربة تشاركية وكذا األخذ بعين االعتبار الفوارق الموجودة بين األفراد 
وفي . حيث أن الساكنة المستهدفة مكونة من الرجال والنساء والفتيان والفتيات باحتياجات وانشغاالت مختلفة

  : ما يليوائي، يستحسن القيام بهذا الصدد، ومن أجل كسب رهان محاربة السكن العش
تربية الماشية (اقتصادية  والقيام بدراسة االستراتيجيات السكنية وكذا دراسة العادات الثقافية والسوسي •

  بتزامن مع الدراسات األولية لبرامج محاربة السكن العشوائي ...)في البيوت، ترتيب العربات
 ...عجزة.  نساء وحيدات، أرامل، مطلقات، معاقين:دراسة الساكنة المستهدفة حسب النوع االجتماعي •
تشجيع النساء على تمثيل أحيائهن والمشاركة في اللقاءات مع لجان المتابعة في جميع برامج إعادة  •

 .اإلسكان ومساعدتهن على التعبير على انشغاالتهن وتقديمهن أثناء هذه االجتماعات

  جتماعيتحليل ميزانية وزارة السكنى حسب النوع اال. 4.4

 من عناية خاصة من طرف السلطات العمومية والتي تجلت أساسا 2000استفاد قطاع السكن منذ سنة 
وهكذا تضاعفت ميزانية االستثمار ثالث مرات خالل . في االعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع

  .الماضية مقارنة مع السنوات الخمس 2000-2004المخطط الخماسي للتنمية 

 بل تم تعزيزها أكثر من 2004 -2000لحفاظ على هذه الوتيرة حتى بعد المخطط الخماسي وقد تم ا
خالل البحث عن مصادر جديدة للتمويل وخصوصا تلك المتعلقة بمضاعفة الضريبة على اإلسمنت والتي 

  .سمحت بتمويل صندوق التضامن للسكن بمبلغ يتجاوز المليار درهم سنويا
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 2,366 لفائدة وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية 2008مرصودة لسنة وبلغ إجمالي االعتمادات ال
سجلت ميزانية هذه و.  مليار درهم1,4مليار درهم يساهم فيها صندوق التضامن للسكن بمبلغ يقارب 

 ارتفاع مساهمة إلى وذلك راجع 2008و 2006خالل الفترة الممتدة ما بين % 18الوزارة ارتفاعا بنسبة 
وكما سجلت ميزانية . درهمار  ملي1,4 إلى درهم ار ملي1,2من % 16,7التضامن للسكن بنسبة صندوق 

وذلك نتيجة اندماج ميزانية التنمية المجالية حديثا في % 19الدولة المخصصة لهذا القطاع ارتفاعا بنسبة 
  .التعميروميزانية وزارة السكن 

  تنمية المجاليةالوتطور مخصصات الميزانية لوزارة السكنى التعمير 

0

500

1000

1500

200620072008

م)
ره
ن د
مليو

)

امليزانية العامة للدولة صندوق التضامن للسكن

املصدر : وزارة اإلسكان, التعمري و التنمية االية
  

 1,8 ما يناهز 2008أما فيما يتعلق بميزانية قطاع السكنى فيبلغ الغالف المالي المرصود برسم سنة 
وتمثل . من الميزانية العامة لوزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية%77,7 أي ما يمثل ،درهمار ملي

  .السكنىمن ميزانية قطاع % 76مساهمة صندوق التضامن للسكن نسبة 

  2008بنية الميزانية المخصصة لوزارة السكنى مع احتساب صندوق التضامن للسكن خالل السنة المالية 

املوظفني
9%

املعدات و مصاريف 
أخرى
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اإلستثمار
19%

صندوق التضامن 
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59%

: مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
  

 أن ميزانية وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية عرفت في السنوات األخيرة إلىوتجدر اإلشارة 
سين تدبير الموارد المالية للدولة، عدة تغييرات وذلك إثر اإلصالحات التي قامت بها الحكومة من أجل تح

وعليه فقد انخرطت الوزارة المكلفة بالسكنى وبتعاون مع . وذلك إلنعاش االستثمار وتحريك عجلة التنمية
وزارة المالية في مجموعة من المشاريع تهم اإلصالح الموازناتي والتي تشمل بالخصوص البرمجة المتعددة 

وبالفعل، فقد هيئت وزارة السكنى والتعمير والتنمية ). مدى المتوسطإطار النفقات لل(سنوات للنفقات ال
المجالية إطارا للنفقات على المدى المتوسط ويهم ثالث قطاعات وهي اإلدارة العامة ومديرية السكن 
االجتماعي ومديرية التعمير وذلك في انتظار تبني هذه المقاربة من طرف القطاعات األخرى كالوكاالت 

  .ديرية اإلنعاش العقاريالحضرية وم

 وذلك 2010و 2006ويبين تحليل المعطيات المرتبطة بالنفقات المبرمجة خالل الفترة الممتدة ما بين 
في إطار البرمجة المتعددة السنوات للنفقات، أهمية االعتمادات المالية المخصصة للقضاء على السكن الغير 
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 مليار 7,23غ المرصود للقضاء على السكن العشوائي ويبلغ المبل. الالئق وخصوصا أحياء الصفيح منها
 مليون 1446,6من هذه الموارد أي ما يعادل % 70على نسبة " مدن بدون صفيح"درهم ويستحوذ برنامج 

  .درهم سنويا

وفيما يخص برنامج معالجة األحياء الغير قانونية، فيبلغ الغالف المالي المرصود خالل الفترة الممتدة 
االعتمادات المالية  من %16,6أي ما يعادل ( مليون درهم 1201,5 ما يناهز 2010 إلى 2006من 

وذلك من أجل إعادة هيكلة هذه األحياء ويبلغ متوسط هذه ) المخصصة لمحاربة السكن الغير الالئق
  . مليون درهم240,3االعتمادات خالل هذه الفترة 

دات المالية لمحاربة هذا النوع من السكن الغير أما فيما يخص بالسكن المهدد باالنهيار، فتبلغ االعتما
 مليون درهم أي بمتوسط سنوي يقدر 742,96 ما يناهز 2010و 2006الالئق خالل الفترة الممتدة ما بين 

 مليون درهم للبرنامج االستعجالي أي 178,8وأخيرا فقد خصص مبلغ .  مليون درهم148,59 مبلغب
  . مليون درهم35,76بمتوسط سنوي يبلغ 

   تحليل مؤشرات األهداف حسب مقاربة النوع االجتماعي.1.4.4

وزيادة . 2006 متبوعة بقطاع التعمير سنة 2005تبنت وزارة السكنى أداة شمولية االعتمادات سنة 
 تقييم البرامج إلىعلى كون هذه األداة تعمل على تسهيل المساطر الموازناتية، فإنها تهدف باألساس 

  . النجاعةوالمشاريع حسب مؤشرات

وهكذا فقد حددت وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية مجموعة من مؤشرات األهداف والتي تمكن 
ويبلغ عدد . والنتائج من جهة ثانية البرنامجو العملية أومن مد الصلة بين االعتمادات المرصودة من جهة 

االستثمار وأربع مؤشرات بالنسبة لميزانية  مؤشرا بالنسبة لميزانية 80مؤشرات األهداف المحددة ما يقارب 
 أن جميع المديريات التابعة لوزارة السكنى قد حددت مجموعة من مؤشرات إلىوتجدر اإلشارة . التسيير

األهداف وتبقى مديرية السكن االجتماعية والشؤون العقارية هي التي حددت أكبر عدد من مؤشرات 
مدن بدون "يتم تسييرها من طرف هذه المديرية وخصوصا برنامج األهداف المرتبطة بمختلف البرامج التي 

ولإلشارة فإن عددا من مؤشرات األهداف قد تم . والذي يحظى بمفرده على ست مؤشرات أهداف" صفيح
كالمؤشرات األهداف المخصصة للمناطق الثالث للجنوب ويتعلق األمر : تحديدها على المستوى الجهوي 

  . الكويرة– السمارة ومنطقة واد الذهب -الساقية الحمراء ومنطقة كلميم - بوجدور-بمنطقة العيون

ويبين تحليل مختلف هذه المؤشرات األهداف بالنسبة لميزانيتي التسيير واالستثمار أن مجموع هذه 
  .تأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي المؤشرات ال

 ترشيد نفقات حظيرة السيارات إلى باألساس إن األربع مؤشرات األهداف لميزانية التسيير تهدف
 أن المؤشرات المرتبطة بهذا الجانب االجتماعي إلىونشير هنا . والهاتف وكذا تعزيز المكتسبات االجتماعية

 إلىكعدد األشخاص المستفيدين من النقل وكذا عدد األشخاص المستفيدين من دور االصطياف يمكن ضمها 
  .النوع االجتماعي

ال تمثل فعال مؤشرات ها  أن بعضإلىة لميزانية االستثمار، فيبين تحليل مؤشرات أهدافها أما بالنسب
من أجل نجاعة أكبر، يستحسن تصنيف هذه و.مؤشرات المتابعة وأهداف وإنما مؤشرات إمكانيات أ

 مؤشرات أهداف استراتيجية، إلىالمؤشرات على شكل شجرة تسلسلية ترتب مختلف هذه المؤشرات 
وفيما يتعلق بأهمية ...  ومؤشرات التقييمتتبع أهداف عملية ومؤشرات اإلمكانات ومؤشرات الومؤشرات

 أن بعضا من هذه المؤشرات تبقى إلىمقاربة النوع االجتماعي بالنسبة لهذه المؤشرات، تجدر اإلشارة 
ل تقييم مراعية للنوع االجتماعي وتستوجب أن تكون مصنفة حسب النوع وحتى حسب الوسط وذلك من أج

  : ومن بين هذه المؤشرات نذكر . أحسن لتدخل الدولة في هذا القطاع
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  مالحظات  جندرة المؤشرإمكانية   نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر
إنجاز دراسات خاصة 
  بقطاع السكن االجتماعي

دراسات عامة في قطاع 
  السكن

ضرورة إدماج البعد   مؤشر هدف عملي
  النوعي في هذه الدراسات

  

األسر المتقاعدة في إطار 
برنامج المدن بدون 

  صفيح

 هذا المؤشر تصنيف  مؤشر هدف عملي  محاربة أحياء الصفيح
حسب رب األسرة رجل 

  إمرأة/ 

ينبغي أن يتم ربط هذا 
المؤشر بالمؤشر الهدف 

المدن "االستراتيجي 
  "المعلنة بدون صفيح

غير برنامج هيكلة السكن   أس األحياء المهيكلة
  ونيقانال

تصنيف هذا المؤشر   مؤشر عملي
/ حسب رب األسر رجل 

  إمرأة

  

تكوين الموظفين من أجل 
تأهيلهم للقيام بالمهام 
  الجديدة المنوطة بالوزارة

تصنيف هذا المؤشر   وسيلةمؤشر   تحديث اإلدارة
  حسب النوع االجتماعي

  

ير الالئق يبقى رهينا بانخراط ومن جهة أخرى فإن نجاح المقاربة العمومية في مجال محاربة السكن الغ
. الساكنة المستهدفة ومن هنا تظهر أهمية القيام بدراسات أولية وذلك من أجل تلبية احتياجات هذه الساكنة

وهكذا فإن ضم مؤشرات األهداف الخاصة بإنجاز الدراسات في قطاع السكن االجتماعي سيكون من شأنه 
 للسكن االجتماعي وخصوصا تلك المعدة لمحاربة السكن المساهمة في وضع تصور وإنجاز برامج مالئمة

وعليه ومن أجل تفادي هفوات الماضي فإن األخذ بعين االعتبار حاجيات مختلف أفراد الساكنة . العشوائي
وال يمكن . المستهدفة في جميع التصورات لبرامج السكن االجتماعي من اآلن فصاعدا، يبقى ضرورة حتمية

 البعد النوعي في جميع برامج السكن وخصوصا في المراحل األولى والمتعلقة تحقيق هذا إال بإدماج
  .بالدراسات األولية

   تأثير النفقات العمومية في مجال السكن حسب النوع االجتماعي.2.4.4

 من قريبامتالك سكن كريم يتوفر على مساحة كافية ومالئمة ويستجيب للشروط الصحية ومن شأن 
  . إيجابية على جميع األسر خاصة النساء والفتياتآثارله أن تكون ة جميع الخدمات العمومي

ستتمكن النساء من التخلص من أعباء جلب الماء والتنظيف الدائم المرتبط بغياب شبكة التطهير الشيء 
عبئ (الذي سيسمح لهن بممارسة األنشطة المدرة للدخل، كما سيتم التغلب على مجموعة من اإلكراهات 

مما سيسمح من ...) اء وبعد المدارس وصعوبة االستفادة من النقل الحضري وغياب اإلنارة التزود بالم
  .تمدرس الفتيات

وسينعكس إيجابا تحسين ظروف السكن ومحيطه على عيش األسر خاصة من خالل تحسين شروط 
وقت المخصص النظافة مما سيسمح من تقليص النفقات المتعلقة بالصحة وتحسين إنتاجية الساكنة وتقليص ال

  .للعناية والتطبيب

إن الحياة في إطار الئق لها تأثيرات إيجابية أيضا على الصحة النفسية لألفراد بحيث أن السكن الالئق 
إن هذا االرتياح النفسي يقلل . يحفظ كرامة اإلنسان فيشعر بقيمته الذاتية مما يجعله أكثر انفتاحا وأقل عنفا

ناجمة على اإلحساس بالتهميش لدى هذه الساكنة مما يحد من العنف بشكل كبير من اآلثار السلبية ال
  .واالنحراف الذي تعاني منه أساسا النساء والفتيات
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IV. قطب التأهيل وتعزيز القدرات 
 القائم علىالتمييز حد من للعلى المستوى السياسي مجهودات كبيرة تم بذل  ،على الصعيد القطاعي

العديد من  تبذل ،مثالعليم التما يخص فيو .ة ليس دائما مرئيت تمظهراتهإن كانحتى و االجتماعي النوع
 و التربية والتكوين ه والعادل منمنصفالتمكين الأن حيث من ، تمدرس الفتاة القروية لتشجيع اإلجراءات

  . المرأةيةمفتاح تحقيق استقالل

 قانون أدخل حيث .الصعيد القانونيلتقدم المنجز على  اإلىالبد من اإلشارة  ،على مستوى التشغيلو
لشروط التي تضمن للمرأة سالمة أكثر في العمل مفسحة لها رخصة الوالدة وإمكانية االشغل عددا من 

 وفي .العملخالل مزاولة األولى بالتحرش الجنسي  للمرة تم التنديدكما . لتربية أبنائهاالتوقف عن العمل 
  االجتماعي، غير أنها النوعمن حيثمحايدة  و تبدبالرغم من أنها إنعاش التشغيل سياساتإن هذا الصدد، ف

  .الشغل على مسألة تحسين مشاركة المرأة في سوق بشكل إيجابيتؤثر 

وبصفة عامة فإن سياسة الصحة ال تفرق . الطفلو تولى عناية كبيرة بصحة األم ،وفي مجال الصحة
 تفاوتات كبيرة من وجودوهذا ال يمنع . الجنسيةبين الرجل والمرأة باستثناء البرامج ذات الخصوصيات 

عزلة ( بمحل اإلقامة هذه التبايناتوترتبط . تؤثر مباشرة على صحة الساكنة وعلى صحة المرأة خصوصا
كل  تؤثرحيث .  السائدةاالقتصاديةووبالمظاهر االجتماعية الثقافية واالجتماعية ) بعض مناطق العالم القروي

الوالدة ( قات السلطوية وتحدد القرارات التي ينبغي اتخاذها في مسألة الصحةعلى العالهذه العناصر 
  .الطفلوالتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على صحة المرأة ) لصحةلعدمها في مركز وأ

وهكذا، ال يمكن . لتشغيلالمهني واكوين  بين الصحة والتعليم والتا وثيقاترابطهي أن هناك يومن البد
للمرء الحصول على عمل يوفر ف. انتجيكون مأن ببساطة،   و وظيفة أإلىطمح يصحة أن ال عليللشخص 

، وتحسين الرعاية الصحية ويتيح للنساء الحصول على مركز أعلى عيشهتحسين ظروف ب لهدخال يسمح 
شريطة أن يكون هناك تالؤم بين  لشغل على فرص اله أثر إيجابيالحصول على التعليم كما أن . في البيت

تحسين الرعاية الطبية للنساء (لتعليم أيضا دور هام في السلوك الصحي ول.  سوق العملالتكوين وحاجات
  .وأيضا على المواقف تجاه تعليم الفتاة) واألطفال، والتغذية

 سواء في برامج تعزيز اخاصا هتمامالبلد، فإن هذه الشريحة تولى لها ا مستقبل همالشباب لكون و
في البرامج الصحية بما  وأ ، األكثر تضررا من البطالةالساكنة جزءا من يشكلون ر أنهماعتباعلى تشغيل، ال

 كما تم تنظيم حمالت توعية.  التربية والتعليم والشبابيفيها برنامج الشباب للشباب باالشتراك مع وزارت
 قطاعة الصحة و تستهدف الشباب في شراكة مع وزارفقدان المناعة المكتسبة، داءبوال سيما فيما يتعلق 

  . واألمراض المنقولة جنسياهذا الداءالشباب في إطار خطة وطنية لمكافحة 

  وزارة الصحة. 1

  تحليل الوضعية   1.1. 

ولقد مكنت هذه . متوازنوكفؤ وبذل المغرب مجهودات مهمة من أجل وضع نظام صحي حديث  
اإلصابة ببعض األمراض الناتجة عن والخفض من نسبة الوفيات ومن تحسين الولوج للعالجات  المجهودات

في إطار تحقيق أهداف األلفية للتنمية، و. عن صعوبة الولوج للبنيات الصحيةوتدهور الظروف الصحية 
محاربة بعض األمراض كداء المناعة واألطفال وأعطيت كذلك أهمية خاصة للخفض من وفيات األمهات 

بالرغم من ذلك، تبقى النتائج و.  المؤشرات الصحيةلقد توجت هذه الجهود بتحسن ملموس لجلو. المكتسبة
  .  مستوى الدخل قائمة و جنسبالووال تزال الفوارق المتعلقة بمجال اإلقامة . المحققة  بمنأى عن التطلعات

  استعمال وسائل منع الحمل والتخطيط العائلي . 1.1.1

 العاميق تحليل تطور المؤشر يمكن تفسير النتائج المحصل عليها في مجال التخطيط العائلي عن طر
عن طريق تحليل تطور نسبة انتشار وسائل منع والذي يعبر على متوسط عدد األطفال لكل أم، وللخصوبة 
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 إلى 1980طفل لكل أم في بداية  5,9كل أم تراجعا مهما منتقال من وقد سجل متوسط عدد األطفال ل. الحمل
سن الزواج األول واالستعمال  النساء المغربيات، بارتفاع يفسر هذا التراجع المهم في خصوبةو. 24 طفل2,4

  .الواسع لوسائل منع الحمل

  معدل انتشار وسائل تنظيم النسلوتطور معدل الخصوبة 
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معدل اخلصوبة (السلم على اليمني) نسبة انتشار وسائل تنظيم النسل

املصدر : وزارة الصحة
  

 1980 سنة %19 حيث انتقلت من ،مهماا ووعرفت أيضا نسبة انتشار استعمال وسائل منع الحمل نم
 %55ذلك بنسبة ومال وسائل منع الحمل العصرية يسود استعو. 2004-2003خالل الفترة  %63  إلى

 في المجال %59,7و في المجال الحضري %65,5 مع تسجيل نسبة ، بالنسبة للوسائل التقليدية%8 مقابل
وال يؤثر المستوى الدراسي على نسبة اإلقبال على وسائل منع الحمل . 2004-2003 خالل الفترةالقروي 

.  لدى النساء اللواتي لم يدرسن %61,2وواتي بلغن المستوى الثانوي  لدى النساء الل%68,8: بشكل الفت
النهائية حيث أن نسبة استعمال  وفي المقابل، نالحظ ضعفا في استعمال وسائل منع الحمل طويلة األمد أو

  .2006 إلى 2000 من سنة %11مل طويلة األمد لم تتعدى عتبة وسائل منع الح

  قلقة نسبة وفيات م: صحة األم . 1.1.2

    المساعدة أثناء الوالدةو العناية قبل الوالدة 

في  مجال الصحة في، زارت األمهات مرة واحدة على األقل مختصا  الوالدات حاالت من%67,8 في
تبقى االستفادة من الرعاية و).  في الوسط القروي%48و في الوسط الحضري %85 (2004-2003الفترة 

 لدى النساء %93: يتوفرن على مستوى دراسي عالي لدى النساء اللواتي الصحية قبل الوالدة أكثر ارتفاعا
لدى  %56و لدى النساء اللواتي بلغن المستوى االبتدائي %79اللواتي بلغن المرحلة الثانوية فأكثر مقابل 

  .النساء دون أي مستوى دراسي

 في %87(ة بعد الوضع  من النساء قمن باستشارة طبي%65وفيما يتعلق بالرعاية بعد الوالدة، فإن 
 من %63فيما يخص المساعدة عند اإلنجاب، فقد استفادت و).  في الوسط القروي%42والمجال الحضري 

 نقطة مقارنة مع 18 وذلك بارتفاع يقارب ،2004-2003النساء من مساعدة مهني في مجال الصحة في 
ويبقى مستوى . جال القروي فقط في الم%40 في المدن مقابل %85وسجل هذا المعدل نسبة .  1997

االستشارات الطبية بعد وقبل الوالدة ضعيفا مقارنة مع الهدف المحدد في إطار البرنامج الوطني لتنمية 
 إلىالطفل تصل وبعد الوالدة لالم و نسبة استشارة قبل إلى الوصول إلىوالذي يهدف ) PANE(الطفولة 

  .2015 أفق في 80%

  
                                                 

  2004 اإلحصاء العام للسكان والسكنى  24
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   وفيات األمهات   

ه النسبة ذغير أن ه. الوفيات عند الوالدة تراجعا خالل السنوات األخيرةووفيات األمهات سجلت حاالت 
ويبقى هذا الرقم أكثر ارتفاعا في . مماثلة للمغرب من حيث النموتظل مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى 

لم و. حية والدة 100.000 عن كل 227 بلغت نسبة وفيات األمهات 2003-2004في سنة و. العالم القروي
في الوسط الحضري، و.  والدة حية100.000 لكل 228 حيث سجلت 1997ترتفع هذه النسبة بالمقارنة مع 

  . في الوسط القروي267 والدة حية مقابل 100.000 لكل 187بلغ معدل وفيات األمهات 

   صحة الطفل 3.1.1

  الصبيانو نسبة وفيات األطفال 1.3.1.1

المرتبطة  ودات المبذولة من أجل محاربة سوء التغذية واألمراضنتيجة المجهومع تعميم التلقيح 
باإلسهال والتنفس، تراجعت نسبة الوفيات في صفوف األطفال  بأكثر من النصف خالل الفترة المتراوحة ما 

 لكل 46 إلى 99من  (2003 في 40 إلى 1980 لكل ألف والدة حية في 91 منتقلة من ،2003-1980بين 
أما بخصوص خطر ).  في المدن لكل ألف والدة حية24 إلى 73 العالم القروي ومن ألف والدة حية في

 2003 لكل ألف والدة حية في 47 إلى فقد سجلت نسبة تصل 25،الوفيات في صفوف األطفال والصبيان
 لكل ألف في 33( لكل ألف 27 حيث بلغت ،مرتفعة26وتبقى نسبة وفيات الرضع. 1980 في 138مقابل 

 ظروف الحمل إلى الصحية لألم وة تدهور الحالإلى ويرجع ذلك .) لكل ألف في المدن24القرى مقابل 
اكل  المشإلى إضافة ، من أسباب وفيات األطفال والصبيان%50وتشكل األمراض االلتهابية . والوضع

  ).%37(الصحية المرافقة للوالدة 

فيات الذكور خالل فترة ويوضح التحليل حسب النوع لمعدل وفيات األطفال ارتفاعا أكبر في و
ويرتبط ذلك بارتفاع نسبة إصابة الذكور بمرض ). اإلناث  لكل ألف لدى23 لكل ألف مقابل 33(الرضاعة 

وقد بلغت نسبة األطفال الذين يعانون . االلتهاب التنفسي الحاد والتي عادة تحدث بين الوالدة والسنة الخامسة
  . فقط لدى اإلناث%11,1ر ولدى الذكو  %12,2من التهابات تنفسية حادة 

 لكل 11(الحظ ارتفاع في وفيات الفتيات بين السنة األولى والخامسة تفوق الذكور ي ذلك، إلىإضافة 
 إلىومن المالحظ ازدياد حدة الوفيات من فترة زمنية ).  لكل ألف لدى الذكور8ألف لدى الفتيات مقابل 

 خاصة في ،2003 و1994 ما بين ‰37 إلى 1991 و1982 ما بين ‰20 حيث انتقلت من ،أخرى
، الناتجة عن سوء التغذيةووقد تفسر هذه الظاهرة باستمرار انتشار األمراض المعدية . المجال القروي

 مراكز إلىاآلباء أكثر استعدادا للتوجه (  لفائدة الذكورتميل التي االقتصادية واالجتماعية العوامل إلىإضافة 
  .27)لولدالعالج البعيدة في حالة مرض ا

   تلقيح األطفال. 2.3.1.1

قد ارتفعت هذه و. 2006 سنة %90 شهرا في 23 و12ألطفال ما بين استقرت التغطية اللقاحية  ل
  ).%75,7 (1992 نقطة مقارنة مع 13 ـوب) %87,1 (1997النسبة بنقطتين مقارنة مع 

 ل األطفالشل ل%94,9و (BCG)ضد مرض السل  98,4% إلى 2006 ووصلت نسبة التلقيح في 
DTCOQ/POLIO في المدن %93,5: تتباين التغطية اللقاحية حسب وسط اإلقامةو. للحصبة %90,4 و 

  . فقط في القرى%84مقابل 

                                                 
  خطر الوفاة قبل سن الخامسة 25
  لشهر االولخطر الوفاة قبل ا 26

 أظهر أن نسبة النساء ذيال، وMISSING  WOMEN »1990 »ن امارتيا سآانظر (توجد هذه الظاهرة في مناطق أخرى من العالم  27
  .التغذية التي يخضى بها الرجالواستفدن من نفس الرعاية وهي أضعف مما كان من المقترض أن تكون لو في الدول السائرة في طريق النم
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مرتفعة 28،يوضح تحليل نسب التلقيح حسب الجنس أن نسب تلقيح الفتيات ضد األمراض الستةو
اإلناث من وقد ارتفع الفارق بين الذكور و).  فقط لدى الذكور%86,8مقابل  %91,2( بالمقارنة مع الذكور

يظهر هذا الفارق جليا على مستوى التلقيح ضد و .2004-2003 نقطة في 4,4 إلى 1992 نقطة في 0,5
  .29 نقط4 لدى الذكور أي بفارق %88,2 مقابل %92,3حيث تسجل نسبة تلقيح اإلناث الحصبة 

  تفشي بعض األمراضوالحالة الغذائية لألطفال . 3.3.1.1

 االلتهابات التنفسية الحادة 

 سنوات في من التهابات تنفسية 5 من األطفال أقل من %11,6حوالي ى عان ،2004-2003خالل سنة 
 حيث تصل نسبة اإلصابة ، شهرا أكثر من هذا المرض23-12و شهرا 11-6تعاني الفئة العمرية و. حادة

 في المجال %12: القرىون المدن تبقى الفوارق جد ضعيفة بيو  %16,6و %14,7به على التوالي 
 %11,1و لذكور ل%12,1:  أكثر من هذا المرضالذكوريعاني و.  في العالم القروي %11,3والحضري 

 من السكان األكثر فقرا يعانون أكثر من هذا %20، فإن مستوى الدخلإذا أخدنا بعين االعتبار و. لإلناث
  .%10,4ابل  مق%11,8:   األكثر غنى%20 فئةالمرض مقارنة مع 

    أمراض اإلسهال

 .2004-2003 سنة ل سنوات بمرض اإلسهال خال5 من األطفال أقل من %12حوالي أصيب 
 6 عند األطفال أقل من %10من : ةتختلف نسبة اإلصابة باإلسهال بدرجة كبيرة حسب الفئات العمريو

-24 عند األطفال %14 إلى لتنخفض ا، شهر23-12 و ا شهر11-6عند األطفال ما بين  %19 إلىأشهر 
 عند الذكور  فرق طفيف وجودالحظيو.  شهرا57-84 عند األطفال ما بين %5,7تستقر في و  ا، شهر35

 %12,4حوالي (الحضري ونسجل كذالك تباينا في المجالين القروي و). لإلناث %13مقابل للذكور  11%(
ة بالمرض كثيرا بمستوى تعليم األم اإلصابال تتأثر و).  في الوسط الحضري%11,5وفي العالم القروي 

مصدر الماء الشروب على سبيل المثال، حيث يصاب األطفال ذوي األمهات بدون مستوى دراسي بنسبة و
 بالنسبة لألمهات ذوي %12 و لألطفال ذوي األمهات التي تتوفرن على مستوى االبتدائي%13 مقابل 12%

  .أكثر والتعليم اإلعدادي أ

  النموتأخر ونقصان الوزن 

تعتبر هذه النسبة مرتفعة و. في المغرب و سنوات من تأخر في النم5 من األطفال أقل من %18يعاني 
 أقل من %0,1 و(écart-type) من ضعف االنحراف المعياريأقل  %2,3(مقارنة مع المعايير الدولية 

  .)ثالثة أضعاف االنحراف المعياري

. حادو من سوء تغذية دائم ا شهر23و 12ارهم ما بين من األطفال الذين تتراوح أعم% 10ي يعانكما 
  ).%13 مقابل %24(مقارنة مع الوسط الحضري  ويسجل األطفال في العالم القروي تأخرا مهما في النمو

من % 2حوالي ويشتكي  أطفال من نقص في الوزن 10طفل واحد من كل يعاني في المغرب، ف
تشكل نسبة و. ة تصيب بالخصوص األطفال ابتداء من سنتينهذه الظاهرواألطفال من نقص حاد في الوزن، 

يصاب أكثر األطفال ذوي األمهات و) . %7 مقابل %14(اإلصابة في القرى ضعف اإلصابة في المدن 
األطفال الفقراء ويزداد الفرق أكثر بين األطفال الميسورين و). %5 مقابل %13(بدون مستوى تعليمي 

بنسبة إصابة  ومن تأخر في النمود أكثر من البنات من سوء التغذية يعاني األوالو). %17 مقابل 4%(
  .لإلناث %17,1و %10 مقابل للذكور %19,1و %10,4، إلى على التوالي تصل،

  

                                                 
  .السعال الديكيوالدفتيريا والحمية والتيتانوس وألطفال ، شلل االسل 28

" ب الجنس حساسة معمقة للمعطياترد: "التوقعات الماليةومديرية الدراسات   29   
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  الجامعية والصحة المدرسية . 4.1.1

  في 2007-2006الجامعية خالل سنة ويمكن تلخيص أهم االنجازات في مجال الصحة المدرسية 
 مختلف الخدمات المقدمة في إطار البرنامج الصحة المدرسية إنجاز معدلالذي يبين ولي الجدول التا

  .الجامعيةو

  2007-2006االنجازات خالل سنة   الخدمات

 %87  الزيارة الطبية للساكنة المدرسية 

 78%  الزيارة الطبية للساكنة الجامعية

  54%  المدرسيومراقبة النظافة في مؤسسات التعليم األولي 

 %100  مراقبة النظافة في المؤسسات الجامعية

  82%  رمحاربة قصر النظ

  وزارة الصحة:    المصدر       

  داء فقدان المناعة المكتسبة. 5.1.1

قد و .تبقى نسبة اإلصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة جد ضعيفة بالنسبة لعدد السكان في المغرب
 مع ارتفاع نسب 2000سجلت شبه استقرار منذ و ،2007 خالل سنة %0,08 إلىوصلت هذه النسبة 

 بالنسبة للمصابين بداء السل %0,76  بنسبةهكذا، تقدر هذه النسبةو. اإلصابة داخل الفئات األكثر تعرضا
  . عند النساء الحوامل%0,06تستقر في و عند العاهرات %2,5و لدى السجناء %0,6نسبة بو

 إلى، حيث وصل عدد األشخاص المصابين سنويايزداد ا، فيما يخص حاالت اإلصابة المعلن عنهو 
.  حالة22.300 يحملون الفيروسعدد األشخاص الذين بلغ و .2007 دجنبر نهاية حالة في 2.548

 من عدد %19حيث انتقلت نسبة النساء المصابات بهذا الداء من ، عرضة للمرضأكثر النساء أصبحت و
م عن ويعد األشخاص الذين تقل أعماره. 2007 سنة %40اوز  لتتج1990و 1986 ما بين حاالت اإلصابة

 30 من الحاالت ما بين %42و سنة 29و 15 من الحاالت ما بين %23:  سنة األكثر إصابة بالمرض40
  . سنة39و

صحة و، يبين البحث الوطني متعدد المؤشرات سيس بداء فقدان المناعة المكتسبةبخصوص التحو 
من الشباب %80،  أن 7200- 2003ة الصحة في إطار البرنامج الخماسي الشباب المنجز من طرف وزار

 غير أنه ما زالت تسود مجموعة من .هأسباب اإلصابة بو وواعون بأخطار الداءهم على دراية بوجود 
 من الشباب العيش مع شخص من العائلة مصاب %24هكذا، يرفض و.  حول المرض الخاطئةاالعتقادات
 من الذين تم %26كما ال يقبل . شراء الخضر الطازجة من بائع مصاب يرفضون %42و، بالمرض

 أن يتابع مدرس مصاب %28يرفض و ،استطالع رأيهم أن يتابع شخص مصاب بداء السيدا دراسته معهم
  .مهنته

  األهداف المتوخاةواألوليات العمومية والسياسات . 2.1

ذلك والحكومة األولوية لقطاع الصحة ، أعطت 2007 أكتوبر 31 من خالل تصريح الوزير األول في
 حرصها على تأمين إلى إضافة ، المكانة الذي يحتلها هذا القطاع في السياسة االجتماعية للحكومةإلىبالنظر 

  .الصحة لجميع الفئات

 ومن أجل تمكين المنظومة الوطنية للصحة من لعب دورها الكامل في توفير خدمات صحية عالية 
 تحقيق جملة من األهداف في إلى  يهدف 2012-2008ضع برنامج عمل استراتيجي الجودة للجميع، تم و

  :2012 أفق
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 وفاة 15 إلىنسبة وفيات األطفال و ، والدة حية100.000 لكل 50 إلىتقليص نسبة وفيات األمهات  
  .ألف والدة حيةلكل 

  .تخليق قطاع الصحة 
 .الحضريوت وبين الوسط القروي  بين الجهاةالصحيالولوج إلى الخدمات ضمان المساواة في  
 .، خاصة في المجال القرويل ولوج الطبقات المعوزة للعالجاتتسهي 
 ).2012 في غضون %5 إلىنسبة استشفاء تصل (تنافسية وتوفير خدمة صحية فعالة  
توفير األدوية وتحسين ظروف االستقبال، المستعجالت وإعادة الثقة للمواطن في النظام الصحي  

 .افضمان اإلنصو
 . من تكاليف األدويةوالحد من تكاليف العالجات الصحية  
 . السالمة الصحيةوتدعيم الحرص  
 .%25 أقل من إلىتخفيف الحصة التي تتحملها األسر في تمويل الصحة  
 .التكفل كليا باألمراض طويلة األمد 
   :لتحقيق هذه األهداف تم وضع إستراتيجية ترتكز على عدة محاورو

 االستراتيجي لمختلف الفاعلين في القطاع من خالل إحداث عدة هيئات مستقلة لتسييرإعادة التموقع  
 .المجتمع المدنيوتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والبنيات التحتية االستشفائية 

التراب الوطني   متكافئ على صعيدها بشكلتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتمكينهم من 
ويتسنى ذلك عبر إعادة تأهيل المستشفيات، ووضع نظام . ن حيث الكم والكيفيستجيب لمتطلباتهم م

 بلورة سياسة للموارد البشرية مبنية على إلى إضافة ، لألدويةمنسجمة وسياسة ،للتغطية الصحية
  .الكفاءة

ذلك بوضع مخططات وطنية و ،تشجيع تبني التخطيط االستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد 
 والحد من المخاطر المتعلقة باألمومة ،ة للتكفل باألمراض طويلة األمد ومحاربتهامحددة وهادف

  ...واالهتمام بالصحة الذهنية 
 وارتفاع حجم األمراض غير ،ومن أجل رفع التحديات الناتجة عن تنامي ظاهرة الشيخوخة 

 تشكل التيكيات  استمرار السلوإلى وبالنظر ، والمستعجالت الصحية ذات الطابع الدولي،المنقولة
 .ةخطرا على الصحة كالتدخين وتناول المخدرات، تم ايالء أهمية خاصة للوقاية والسالمة الصحي

  

ويتعلق األمر .  أن األهداف المقررة تتجاوز أهداف األلفية للتنمية المتعلقة بالصحةإلىوتجدر اإلشارة، 
  :باألهداف التالية 

 بهدف ،األطفال البالغة أعمارهم أقل من خمس سنواتتقليص وفيات : 4الهدف اإلنمائي لأللفية  
 28و  في األلف29,6 إلى لتصل نسبتها 2015 أفقتخفيض وفيات األطفال والصبيان بالثلثين في 

 . على التواليفي األلف
 ،2015تحسين صحة األمهات بتقليص الوفيات بثالثة أرباع في حدود : 5الهدف اإلنمائي لأللفية  

 . والدة حية100.000 لكل 83نسبة تعادل مما يمكن من بلوغ 
 بهدف ،السلو ،الحمى القالعيةو ، المناعة المكتسية فقدانمحاربة داء : 6الهدف اإلنمائي لأللفية  

  . القضاء على األمراض األخرىو داء فقدان المناعة المكتسبةالحد من انتشار 

  البرامج قيد االنجاز 3.1

 العديد من التدابير تدخل في إطار دعم ذات واألطفال، تم اتخاللقضاء بصفة فعالة على وفيات األمه
، سيمكن من األساسيةية الصحية ط العالجات من خالل وضع التغإلىإن تحسين الولوج ٌ.البرامج الموجودة

  .ولقد تم إعطاء أهمية أكبر لصحة المراهق. األطفالو األمهاتتحسين صحة 
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   برنامج أمومة بدون مخاطر

إلجراءات المتخذة لدعم هذا البرنامج في الرفع من عدد االستشارات الطبية أثناء الحمل تتلخص آخر ا
 وتجهيز المراكز الصحية ،) مع تتبع مستوى الضغط ونسبة السكر واأللبومين3 استشارات عوض 4(

نة  ضع برامج تحسيسية موجهة للساكوولقد تم أيضا . المتوفرة على وحدة للتوليد بأجهزة للفحص باألشعة
  . الممرضين المتجولينإلىتركز على ضرورة االستشارات الطبية أثناء الحمل عبر اللجوء 

 البرنامج الوطني لتنظيم األسرة

 وعقب المؤتمر الدولي حول .1966 شهد البرنامج الوطني لتنظيم األسرة تطورا مهما منذ إحداثه سنة
 مصطلح الصحة اإلنجابية يشمل تنظيم األسرة،  تم إدماج هذا البرنامج في،1994الساكنة والتنمية لسنة 

  .داء فقدان المناعة المكتسبةوصحة األم والطفل، األمراض المنتقلة جنسيا 

 2005-2007وهكذا، فإن أهم التدابير التي تخص هذا البرنامج والتي تندرج في إطار برنامج عمل 
 الوطنية لتنظيم األسرة وتشجيع مشاركة تهم دعم التغطية في المجال القروي وشبه الحضري، مأسسة اللجنة

  . القطاع الخاص

  توسيع البرنامج الوطني للتحصين

 ليحل محل 1987 وتم وضعه سنة ،يعد البرنامج الوطني للتحصين أحد أهم برامج وزارة الصحة
جة في وتهدف التدابير المدر.  لألطفال دون السنة%80البرنامج الموسع للتلقيح من أجل تأمين تغطية بنسبة 

 توسيع ودعم البرنامج الحالية من خالل إدراج لقاحات جديدة وضع اآلليات القانونية إلىإطار هذا البرنامج 
تم توسيع الجدول الزمني للتحصين ليشمل التعليم  ،وفي هذا اإلطار. الجديدة لضمان استمرارية البرنامج

 حفي خمس سنوات واللقا) Tetracoque( لقاحات جديدة كالتدكيرل إدخالو ، سنوات6 غاية إلىاألولي 
  . المراكز الصحيةود الحصبة األلمانية من خالل تنظيم حمالت للتلقيح في المؤسسات المدرسية ض

   بعض األمالح والفيتاميناتالبرنامج الوطني لمحاربة الخصاص في 

 "د"و "أ"ينات الفيتامو إستراتيجية عامة لمحاربة الخصاص في الحديد 2000بلورت وزارة الصحة سنة 
، )مرضعات، أطفال صغارنساء حوامل،  (بهدف توفير هذه المواد للفئات األكثر عرضة لهذه المشاكل

الحث كذا  و،...)مشتقاته، ملح و، الحليب زيتدقيق، (الحديد وإغناء المواد الواسعة االستهالك بالفيتامينات و
  ...يح،، التلقتشجيع الرضاعة الطبيعيةوعلى التربية الغذائية، 

  تعميم العناية المدمجة ألمراض الطفل  

ذلك بالتكفل مند الوالدة و ، الحد من عدد وفيات األطفال دون الخامسةإلىيهدف هذا البرنامج 
يعمل هذا و. االلتهاب الرئوي الحاد، اإلسهال، الحصبة وداء المستنقعات: باألمراض المسببة لوفيات األطفال

. لة الغذائية للطفل من أجل رصد أي خصاص محتمل خاصة في مادة الحديد تتبع الحاإلىالبرنامج أيضا 
 "د"و "أ"يتم الكشف عن ذلك لدى المراكز الصحية حيث يتم تمكين األطفال من جرعات من الفيتامين و
من تحسين ) أزرق للصبيان ووردي للفتيات(وسيمكن وضع دفتر صحي خاص بالفتيات والصبيان . الحديدو

  .ورصد المشاكل الصحية المحتملة والوزن والنمتتبع منحنيات 

  الجامعية والبرنامج الوطني للصحة المدرسية 

الطالب مما يؤثر و تحسين صحة التالميذ إلىيهدف البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية 
لصحية  الكشف عن المشاكل اإلىويهدف هذا البرنامج بالخصوص . العقليوإيجابيا على نموهم الجسماني 

والتكفل ببعض الحاالت التي تخص األطفال والطالب والوقاية من بعض األمراض المنقولة، والمساهمة في 
 إنعاش التربية الصحية في الوسط إلىتحسين الظروف الصحية ونظافة المؤسسات التعليمية إضافة 

  .المدرسي والجامعي
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ومحاربة ضعف البصر وأمراض لدراسية،  األقسامل  هادفةالقيام بزيارات :من أهم أنشطة البرنامج
 واالستشارات الطبية عند ،ومراقبة نظافة مؤسسات التعليم األولي والمدرسي والجامعيتنقلة العيون الم

 والتربية الصحية والمراقبة الصحية للمخيمات ، وتقديم العالجات شبه الطبية واإلجتماعية النفسانية،الطلب
  .المدرسية

  اء المناعة المكتسبةبرنامج دعم محاربة د

 وضع برنامج لإلعالم االجتماعي إلى و، دعم المجموعات األكثر عرضة للسيداإلىيهدف هذا البرنامج 
وفي هذا . يستهدف النساء وتحسين أساليب التعرف على المرض والتكفل باألشخاص المصابين بالداء

كثر عرضة للمرض، وتوسيع المراكز التي  اإلطار يرتقب وضع تدابير تهم دعم جهود الوقاية لدى الفئات األ
 عبر تسهيل يحملون الفيروس التكفل باألشخاص الذين إلىتقدم النصائح وتجري التحاليل عن الداء إضافة 

  .  لهمتأمين التتبع البيولوجيوألدوية حصولهم على ا

   االجتماعيتحليل الميزانية حسب النوع . 4.1

  الدولة  حصة نفقات الصحة في ميزانية .1.4.1

 من ميزانية  %5,1ما يشكل  يأ ،2008 مليار درهم سنة 8,1بلغت مساهمة الدولة في تمويل الصحة 
مليار درهم  1,3و مليار درهم لنفقات لتسيير 6,8 م تخصيصتو . من الناتج الداخلي الخام%1,2والدولة 

 من ميزانية %53,8ها حدو حيث تمثل ، مليار درهم4,4 إلىاألجور  وتصل نفقات .لنفقات االستثمار
 وزارة دىوتجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن عدد الموظفين ل.  من نفقات التسيير%64,4ووزارة الصحة 
  ). من موظفي الوزارة%53(   مع تسجيل تواجد نسائي مهم،42.684 إلىالصحة يرتفع 

نفقات التسيير مقارنة  نموا أكبر ل2008-2001يبين تحليل تطور نفقات الصحة العمومية خالل الفترة و
 في حين ، خالل هذه الفترة%7,9  بنسبةسنوي و حيث سجلت نفقات التسيير معدل نم،مع نفقات االستثمار

نتيجة لذلك، تعمق الفارق بين مستوى نفقات التسيير . %4,8نسبة ب ولم تسجل نفقات االستثمار سوى نم
 %84 إلى 2001 سنة %19و %81حة من  حيث انتقلت نسبتهما في ميزانية وزارة الص،واالستثمار

التسيير بوزارة و الموالي تطور نفقات االستثمار الشكل البيانييبين و. 2008 على التوالي سنة %16و
   .2008-2001الصحة للفترة 

  التسيير بوزارة الصحةوتطور نفقات االستثمار 
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: مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
  

   حصة ميزانية االستثمار المخصصة للبرامج الصحية  2.4.1

 من %7,56الشباب وصحة الطفل وميزانية االستثمار المخصصة لبرنامج الصحة اإلنجابية تبلغ حصة 
 إلى بارتفاع يصل ، مليون درهم99,9 حوالي أي ،)2006سنة  %7,02 (2008ميزانية الوزارة سنة 

  ). مليون درهم81,85 (2006 مقارنة مع سنة 21,2%
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يوضحه  من ميزانية استثمار وزارة الصحة كما ويعد هذا البرنامج الحيوي من أكثر البرامج استفادة
  .  أسفلهالرسم البياني 

  2008 لوزارة الصحة برسم سنة االستثمارنسبة بعض البرامج الصحية في ميزانية 
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مراقبة نظافة اال

املصدر : مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية
  

 مسجلة ، مليون درهم8,75 إلىويستفيد برنامج التربية وإنعاش الصحة من اعتمادات مالية تصل 
تشكل نسبة ميزانية االستثمار و ).درهم مليون 10,32( 2006ة  مقارنة مع سن%15,2  بنسبةانخفاضا

  . مليون درهم99,78 أي ما يعادل ،%7,61المخصصة للشبكة االستشفائية 

  تحليل مؤشرات النجاعة  .3.4.1

). 2002(اإلعتمادات شمولية وتعد وزارة الصحة من أوائل  المنخرطين في مسلسل إصالح الميزانية  
مكنت دراسة و. ذلك بوضع مؤشرات أهدافو المقاربة المرتكزة على النجاعة وقد انخرطت أيضا في

 مؤشرا يضم المؤشرات المتعلقة  باالستثمار 209التقرير حول مؤشرات األهداف المرقمة من رصد حوالي 
  .  مؤشرا تتعلق بأهم البرامج الصحية50و مؤشرا جهويا 34والتسيير على السواء من بينها 

  باستثناء، المؤشرات المتعلقة بالبرامج الصحية ال تراعي بعد النوع االجتماعي ومن المالحظ أن
 إلىإضافة ). االستشارة الطبية أثناء الحمل على الصعيد الوطنيونسبة تغطية الوالدة المحروسة (مؤشرين 
  .ه المؤشرات في غالبيتها مؤشرات وسائلذذلك، فه

 ومحل اإلقامة التصنيف حسب الجنسألخذ بعين االعتبار غير أن العديد منها قابل للجندرة عن طريق ا
  .البعد عن المرافق الصحية في المجال القروي المستوى الدراسي وعامل القرب أوووالسن ومستوى الدخل 

الجدول التالي تصنيفا للمؤشرات يقدم  ، الكم الهائل من المؤشرات المتعلقة بالبرامج الصحيةإلىبالنظر و
  . فقط الشبابو صحة الطفل ، الصحة اإلنجابيةالمتعلقة ببرنامج
  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر   المؤشرنوع  المهام/األهداف  المؤشرات

نسبة انتشار استعمال 
وسائل منع الحمل الحديثة 

  على الصعيد الوطني

تصنيف المؤشر حسب الجنس   يلةمؤشر وس  التخطيط العائلي
السن مستوى الدخل و الوسطو
  راسيالمستوى الدو

مؤشر خاص بالنساء 
  في سن اإلنجاب

نسبة للتغطية اللقاحية 
 شهر 11لألطفال أقل من 

  على الصعيد الوطني

القضاء على األمراض 
  المستهدفة بالتلقيح

تصنيف المؤشر حسب النوع   يلة وسمؤشر
  اإلقامةوسط و

  

نسبة تغطية األطفال أقل 
 على "أ"من السنة بالفيتامين 

  الصعيد الوطني 

تصنيف المؤشر حسب النوع   يلةوسمؤشر   بة أمراض سوء التغذيةمحار
   اإلقامةوسطو

  

نسبة تغطية األطفال أقل 
 على "د"من سنة بالفيتامين 

  الصعيد الوطني

تصنيف المؤشر حسب النوع   يلةوسمؤشر   محاربة أمراض سوء التغذية
   اإلقامةوسطو

  

نسبة استعمال األمالح 
المضادة للجفاف على 

تصنيف المؤشر حسب النوع   يلة وسمؤشر  محاربة اإلسهال
   اإلقامةوسطو
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  وطنيالصعيد ال
نسبة تغطية الساكنة 

  المدرسية بالزيارة الطبية
تصنيف المؤشر حسب النوع   يلةوسمؤشر   تحسين الصحة المدرسية

   اإلقامةوسطو
  

نسبة تغطية الوالدة 
المحروسة في المجال 

  الحضريوالقروي 

 وسطتصنيف المؤشر حسب   يلة وسمؤشر  محاربة وفيات األمهات
مستوى الدخل واإلقامة 

  المستوى الدراسيو

مؤشر خاص بالنساء 
  في سن اإلنجاب

النسبة تغطية االستشارة 
الطبية أثناء الحمل في 

  الحضريوالمجال القروي 

 وسطتصنيف المؤشر حسب   يلة وسمؤشر  محاربة وفيات األمهات
مستوى الدخل واإلقامة 

  راسيالمستوى الدو

مؤشر خاص بالنساء 
  في سن اإلنجاب

الخاصة ببرنامج الصحة اإلنجابية وإن مؤشرات التأثير التي تراعي بعد النوع االجتماعي المقترحة 
  :الشباب هي كالتاليوصحة الطفل و

   .السنو اإلقامة وسطو سنوات حسب الجنس 5نسبة وفيات األطفال في حدود  •
 .مة اإلقاوسطنسبة وفيات األمهات حسب  •

 مما يجعل ، أن المؤشرات المتعلقة بصحة األم تخص فقط النساء في سن اإلنجابإلىوتجدر اإلشارة 
 لألمهات االجتماعية واالقتصاديةويمكن تحليل الحالة .  أمرا صعبااالجتماعيرصد الفوارق حسب النوع 

 في مراكز صحية  تحترم  على سبيل المثال، إن عدم قدرة األمهات على الوالدة. ته الفوارقامن إظهار ه
البعد الجغرافي يرفع بشكل كبير من خطر الوفاة عند  وشروط السالمة الصحية نتيجة رفض الزوج أ

  .الوالدة

  تأثير نفقات الصحة العمومية حسب النوع االجتماعي  . 4.4.1

  تقليص نسبة الوفيات والحد من تفشي األمراضإلىبصفة عامة، تهدف نفقات الصحة العمومية 
الطفل، ووفي ما يخص صحة األم .  البنيات الصحيةإلىوتحسين الحالة الصحية للساكنة وتسهيل الولوج 

  .ذلك رغم الموارد المهمة المرصودةو ،تبقى النتائج المحصلة دون التطلعات

 وتظهر قلة فعالية النفقات الصحية عند تحليل وضعية البنيات التحتية الصحية وخاصة مؤسسات 
 خلل في برمجة نفقات إلىويرجع ذلك  .لصحية األساسية حيث أن العديد منها ال تؤدي وظيفتهاالعالجات ا

 حيث يتم بناء بعض المؤسسات الصحية دون التأكد من توفر جميع ،التسيير واالستثمار في القطاع
رية  ذلك، تفاقم حاجيات القطاع من الموارد البشإلىأضف .... المستلزمات من موارد بشرية وآليات

 والمغادرة ،وقلة المناصب المالية) خاصة الممرضين (، سن التقاعدإلىبوصول عدد كبير من الموظفين 
  .المؤقتة والطوعية أ

وهكذا، .  خاصة في الوسط القروي، مراكز التوليدإلى وفيما يخص الوالدات، نالحظ ضعف اللجوء 
 مركز يقوم 100ويقوم بأية عملية توليد  مركزا ال 50 مركز للتوليد على الصعيد الوطني، 500من بين 
  . عملية توليد في السنة أي ما يعادل أقل من والدة في اليوم20بأقل من 

ويرجع . مباشر بشكل  في مستوى النفقات التي تتحملها األسراوفي مجال تمويل الصحة، نالحظ ارتفاع
 وتفعيل نظام ،م التغطية الصحيةبيد أن تعمي.  والتعاضد عند المرض، ضعف التضامن المؤسساتيإلىذلك 

الفقيرة للعالجات ومن الحد من األعباء التي   سيمكن من تحسين ولوج األسر،المساعدة الطبية للمعوزين
  .تتحملها األسر

  قطاع التعليم المدرسي. 2

   حسب النوع االجتماعيلوضعيةاتشخيص القطاع وتحليل . 1.2

عدد التالميذ في كل األسالك  ارتفاع( لى مختلف األصعدةعملحوظا سجل نظام التربية والتكوين تقدما 
...) لوسط الحضري والقروي وتحسن المستوى البيداغوجيفوارق التمدرس بين الجنسين وبين اوتقلص 

  .النظام التعليمي  فيختالالتاستمرار االومع هذا، تبقى المكتسبات هشة بسبب 
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   المبذولة الجهود مستوىدون نتائج: األولي التعليم .1.1.2

 أي ،2007-2006 الموسم الدراسيخالل  تلميذا 705.753 األوليبلغ عدد األطفال المسجلين بالتعليم 
 ، فإنبالوسط القرويو. بالنسبة لإلناث% 51على الصعيد الوطني و% 59,7  تمدرس يصل إلىبمعدل
تراجع  وقد %.28,5تيات الفهذه النسبة لدى  وال تتعدى، األوليفقط من األطفال يلجون التعليم % 45,6

سن الدخول تراجع بسبب % 2، بـ2007-2006 و2001-2000ما بين األولي، عدد المسجلين بالتعليم 
  . سنوات6 إلى 7للمدرسة العمومية من 

 كما كان متوقعا في الميثاق الوطني للتربية 2004سنة في  األوليتعميم التعليم وكما أنه لم يتم 
 الخاص تأمين تعميم هذا النوع من التعليم ألن جزءا كبيرا من الققطاع  يستطيع ال ،الواقعفي  و.والتكوين
اإلنصاف وتكافؤ من أجل تحقيق و. مسالك التعليم الخاص في هاأبنائتعليم  اإلمكانات لال تتوفر على العائالت

الميثاق ضيات مقت في التعليم العمومي طبقا ل األولي التعليمإدراج، البد من الفرص في المجال التربوي
  .الوطني

  على مستوى التعليم األساسينجازات   اإل2.1.2

 2001-2000ما بين % 9ارتفاعا بلغ في المتوسط  سنة 11 و6سجل معدل تمدرس التالميذ ما بين 
وبالوسط القروي، %. 91,6إلى % 80,6من فتيات وعند ال% 94إلى % 85 منتقال من ،2007-2006و

 . نفس الفترةخالل % 88,7إلى % 70,4وعند البنات من % 92,6إلى % 76,7ن  مالانتقل هذا المعدل إجما
 على 2007-2006  تلميذ سنة3.849.177إلىاالبتدائي العمومي والخاص التالميذ بالتعليم عدد ووصل 

 خالل الموسم بلغ عدد التالميذ الممدرسين ،بالوسط القرويو.  فتاة1.830.320 منها ،المستوى الوطني
  .من التالميذ المسجلين باالبتدائي% 52,9 تقريبا، أي ا تلميذ1.910.415ما يناهز  2006-2007

إجماال   %74,5 سنة 14 إلى 12معدل تمدرس األطفال من فقد بلغ ، وفيما يخص التعليم اإلعدادي
كما . 2001-2000 سنةعلى التوالي % 52,7و% 60,3 مقابل 2007-2006سنة عند الفتيات % 67,8و

  1.404.175 إلى 2000 تلميذا سنة 992.220اإلعدادي العمومي والخاص من  المستوى  تالميذانتقل عدد
%. 5أي بمعدل زيادة سنوية تفوق )  فتاة630.157منها ( على المستوى الوطني 2007-2006 سنة

 308.737يصل إلى لنفس الفترة في السنة خالل % 11 سجلت هذه الزيادة معدال يفوق ،وبالوسط القروي
  .لميذت

 سنة% 37,2حيث انتقل من تحسنا ملحوظا،  سنة 17 و15وسجل معدل تمدرس األطفال ما بين 
وبلغ عدد . لدى الفتيات% 43,4إلى % 32,2، ومن  إجماال2007-2006 سنة% 48,1 إلى 2000-2001

)  فتاة327.737من بينها ( تلميذ 981.369التأهيلي العمومي والخاص لثانوي التالميذ الممدرسين بالتعليم ا
ال تزال التفاوتات بين على الرغم من ذلك، و%. 5,4بلغت  أي بزيادة سنوية 2007-2006في موسم 

الوسط القروي والوسط الحضري وبين الجنسين مستمرة وذلك بسبب التطور المحدود لهذا السلك بالوسط 
  .القروي

  :بين الجنسين في التعليم األساسيالقضاء على الفوارق .3.1.2

 في التعليم سواء في الوسط ،فتيانا وفتيات، لى حق الجميع للتربية التكوين عالميثاق الوطنيأكد لقد 
مجهود خاص لتشجيع " ضرورة بذل على الميثاق في هذا الباب وينص). 12فقرة (الحضري  القروي أو

  ). 29 قرةالف" (تحول دون ذلكتزال  تمدرس الفتيات بالوسط القروي، بمعالجة الصعوبات التي ال

 عدادي ارتفاعا متوازيا ألتحليل حسب الجنس تطور عدد األطفال الممدرسين بالتعليم األساسالوبين 
وكانت هذه الزيادة أكبر في مطلع تلك المدة . 2007 إلى 2000من الجنسين طيلة المدة الممتدة من التالميذ 

ساواة بين الجنسين أن حصة الفتيات من يبين مؤشر المو .لتأمين اندماج أكبر للفتيات والفتيان في النظام
حيث انتقل مؤشر التكافؤ من . 2000-1999 سنةالتمدرس مقارنة مع حصة الفتيان هي في تحسن منذ 
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 0,71مقابل  0,81فيما بلغ المؤشر . 2007-2006 في الموسم 0,87 إلى 2000-1999 في الموسم 0,81
  .خالل نفس الفترةفي الوسط القروي 

مؤشرات التكافؤ من ( بالمجال القرويالتفاوتات متفاقمة ، فإن إلعدادي ا الثانويليمالتعوفيما يخص 
بالوسط   الثانوي التأهيليالتعليموتقدر نسبة الفتيات الممدرسات ب).  بالوسط الحضري0,91 مقابل 0,55

   .0,97 و0,61بالوسط الحضري، أي بمؤشر تكافؤ على التوالي % 49مقابل % 38القروي ب 

  سياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة  ال2.2

التوجيهات الملكية التي جعلت من  في مضمونها على الحكومة في قطاع التربيةتعتمد استراتيجية 
        للتربية التكوينأهداف الميثاق الوطنيفعيل إلى ت، والتي تهدف التعليم أحد األولويات األربع لعمل الحكومة

  :نقاط رئيسيةتتمحور هذه اإلستراتيجية حول أربع و). 2010-2009(ادمتينخالل السنتين الق

 . لجعله إجباريا تدريجيايتعميم التعليم األساس •
 .جودة التعليمتحسين  •
 .تدبير النظام التربوي •
 .تحسين تمويل اإلصالح •

التعليم ( نوات س6 و4 فإن الوزارة ستواصل جهودها لتعميم تعليم األطفال ما بين ،أما عن تعميم التعليم
وستعمل كذلك على توسيع حقل . القرويةلفتاة لعناية خاصة اعطاء التعليم االبتدائي، مع إنعاش و) األولي

 ستولى عناية خاصة لقطاع التعليم الخاص لتمكينه من في نفس اإلتجاه،و. التعليم اإلعدادي التأهيلي
 االحتياجات الخاصةمدرس األطفال ذوي كما ستركز الجهود على ت. المشاركة في جهود تعميم التعليم

  .وإتاحة ظروف اندماجهم في النظام التربوي

فإن الوزارة منشغلة بعقلنة التدبير البيداغوجي واإلداري والمالي للنظام  التعليم،جودة تحسين وبالنسبة ل
وعلى  رافيةتقليص الفوارق الجغتحسين معدل التدفق، ويهدف هذا إلى تقليص الهدر المدرسي وو. التربوي

. لوسائل والبنيات التحتية الجاهزة الفعال لستعمالاالوعليم  مستويات التمستوى النوع االجتماعي في جميع
البرامج من حيث المحتوى والمنهجية والنمط، وعلى توسيع شعب التعليم مع وتهدف الجهود إلى تطوير 

  . المقاولةلمتطلباتالحرص على مالئمتها 

إلختالالت الوظيفية التي يعاني منها وضع حد ل، و للتربية التكوينالميثاق الوطني وثيرة تطبيقولتسريع 
للفترة " نجاح" استعجالي طخطتم وضع م الداخلية والخارجية، فقد هلتحسين مردوديت والنظام التربوي،

. ويشمل جميع أسالك التكوين" مشروعال "مفهومعلى ا المخطط قوم هذوي. 2012 الى 2009الممتدة من 
  :ا المجلس األعلى للتعليم وهيحدده مشروعا تستجيب ألربعة أهداف جوهرية 23ويحدد 

  . سنة15التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود  •
   .الجامعةواالمتياز في الثانوية التأهيلية  ومجال حفز المبادرات •
   .مجال معالجة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية •
  .األزمة للنجاحمجال توفير الموارد  •

النظام التربوي والتكويني نوع االجتماعي في مشروعا لتنمية مقاربة الط أيضا خطمالوخصص هذا 
كل تفاوت بين ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء . ولتقوية المجهودات الرامية للرفع من تمدرس الفتيات

  .2015 في أفق الجنسين في الولوج إلى التعليم اإلجباري

في السياسة النوع االجتماعي بين الجنسين وإلدماج عملية للقضاء على الفوارق تدابير ولقد اتخذت 
. الجنسين من خالل تكوينهم األولي والمستمربمفهوم المساواة بين وهكذا سيتم تحسيس المكونين . التربوية

وتنظيم حمالت مظاهر التمييز بين الجنسينن ، مع استبعاد كل ةوستقوى مكانة المرأة في الكتب المدرسي
 لمحاربةألولوية للوقاية و مع إعطاء اوسائل اإلعالم تروج لها األحكام الجاهزة التيللتوعية تهدف محاربة 
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ضمن حسب النوع االجتماعي كما ستدرج مؤشرات إحصائية .  في مجموع المؤسساتضد المرأةالعنف 
برامج الوزارة - في عقودالجتماعيبالنوع اتحديد األهداف المرتبطة يسمح ب، مما سالمردوديةمؤشرات 

تم تعيين مسؤولين مكلفين بمسألة التدابير المتعلقة كما سي. األكاديمية والجامعة وكذا مشاريع المؤسسةو
  .على المستوى المركزي والجهويبين الجنسين بالمساواة 

سيما ، والفضاءات التعليمتمدرس الفتيات من خالل تحسين جودة تطوير تم يسومن جهة أخرى، 
داخليات للبنات، نقل (  المراحيض في المؤسسات وتيسير شروط ولوج التعليم بتدابير دعم اجتماعي مالئم

 فإن صندوق دعم المساواة بين الجنسين للتعاون الكندي، يعمل اآلن على إنشاء وإقامة ،وأخيرا. )...مدرسي
  .2011-2008ستراتيجي متوسط األمد لمأسسة المساواة بين الجنسين مخطط عمل ا

: التعليم المدرسيهمان قطاع هدفين يهناك ، للتنميةأهداف األلفية ما يخص أما عن التزامات المغرب في
  .المساواة بين الجنسينإلى إنعاش الذي يرمي  3 المتعلق بضمان التعليم للجميع والهدف 2الهدف 

  البرامج والمشاريع المنجزة. 3.2

  .إلى تمتين وإكمال اإلصالح ورفع قيمة مكتسبات اإلصالحالنظام التربوي يهدف برنامج تطوير 

  برنامج دعم اجتماعي لصالح الفتيات

الدعم مجال التعليم المدرسي في قطاع زيادة على تدخالت الدولة، فإن منظمات عديدة تساند جهود 
عم لدور م منح وديتقديشمل هذا الدعم  و.باألساس الفتاة القرويةبالوسط القروي و، خاصة االجتماعي

، ارتفع عدد  2007و 2004وخالل الفترة ما بين . القروياتالطالبة الرامي إلى تشجيع تمدرس الفتيات 
بالوسط  خاصة الداخلياتالمستفيدين من عدد وكذا المستويات في جميع لمستفيدين من المطاعم المدرسية ا

  .القروي

الكتب واألدوات المدرسية لفائدة  توزيع ، ويتعلق األمر بعمليةاالجتماعيدعم آخر من الوهناك جانب 
 350.000 و تلميذ،213.000حوالي من هذه العملية  2007حيث استفاد سنة معوزة، التالميذ من أسر 

تم تعزيز هذه العملية و.  توصلوا باألدوات المدرسية164.000توصلوا بمحافظ مع أدواتها المدرسية و
نحت للتالميذ المسجلين في المؤسسات المدرسية الموجودة في والتي م" مليون محفظة"بالمبادرة الملكية 

  .المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمعنية بالمناطق 

  التنظيم البيداغوجي 

مت حيث ت. بيداغوجيعلى المستوى السجلت كل األسالك التعليمية الكثير من التقدم ، 2000منذ سنة 
وتم اعتماد توجهات بيداغوجية جديدة مثل مقاربة الكفاءات . ةمراجعة المناهج والبرامج والمقررات المدرسي

كما تمت مراجعة . 2002في الكتاب األبيض لسنة عروض وتقوية القيم المدنية طبقا للنموذج البيداغوجي الم
التنظيم البيداغوجي لألسالك مع إعادة ربط الثانوي بالسلك اإلعدادي وإقامة أربعة جذوع مشتركة في السنة 

  .ى من اإلعدادي التأهيلي، وخفض شعب الباكالوريا إلى ثمانيةاألول

( توسيع الولوج إلى التكنولوجيا الجديدة في اإلعالم واالتصال : إنجازات أخرى ينبغي ذكرهاوهناك 
اللغات األجنبية في أسالك االبتدائي كذا تطوير تعليم  و،إدخال األمازيغية إلى االبتدائي و)GENIEبرنامج 

  .واإلعدادي

  دعم التكوين األساسي والمستمر

 من األساسي نظام التكوين جودةتحسين : األساسي فيالتكوين تتمثل االجراءات المتخذة على مستوى 
 مبارياتخالل مراجعة أهدافه وبرامجه، وإعادة تنظيم مؤسساته المعنية، وتكوين المكونين، وتغيير نظام 

أما عن التكوين . جدات المتعلقة بالهندسة الجامعية المستىبالنظر إلالتربوية الجهوية  الولوج للمراكز
ولي الوزارة في مجال التدبير ؤلفائدة مسعن طريق المقوالت التكوين تهم االجراءات باألساس  ،المستمر
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الحديث ومجال االتصال، وتكوين مديري مراكز التكوين والثانويات واإلعداديات والمدارس االبتدائية في 
  . األقسام متعددة المستويات ومجال اإلدارة البيداغوجية والتأطيرداخل، والتعليم التعليمية مجال األنشطة

 البرنامج النموذجي لمحاربة الهدر المدرسي

 مليون 50لبرنامج النموذجي لمكافحة الهدر المدرسي خصصة ل بلغت الميزانية الم،2008سنة خالل 
   مليون درهم لتحقيق هذا البرنامج44 وتقدر مساهمة قطاع التعليم المدرسي .درهم

 برنامج ما بعد الثانوي

وفي هذا .  مليون درهم27.2الثانوي الميزانية المخصصة لبرنامج ما بعد ، قدرت 2008خالل سنة 
مليون درهم على شكل منح استحقاق لتالميذ اإلعدادي في إطار  26قدم قطاع التعليم المدرسي الصدد، 

  .الثانويبرنامج ما بعد 

  تحليل ميزانية التعليم المدرسي .4.2

  في ميزانية الدولة عليم حصة نفقات الت.1.4.2

في السنة منذ % 6بأكثر من ، لقطاع التربية والتكوينخصصة الميزانية اإلجمالية الميبين تطور 
 في مجاالتباألساس هذا االرتفاع خصص وقد . النظام التربويلتطوير التزام الدولة المستمر مدى ، 2001

المؤسسات والداخليات تأهيل تكوين مستمر، تأطير بيداغوجي، التعليم التقني، إعادة : جودةمرتبطة بال
  .وأجرأة مجالس تدبير المؤسسات التعليميةالمدرسية 

 37,4والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي عليم المدرسي ، بلغت ميزانية الت2008في سنة ف
نفقات الموظفين تهيمن و. للتعليم المدرسيمنها مخصص % 83انية الدولة، من ميز% 26مليار درهم أي 

من بينهم  2008 سنة 289.273وتجدر اإلشارة إلى أن عدد موظفي الوزارة بلغ  .على الميزانية العامة
  .النساء من 37%

  

  التعليم المدرسيقطاع الميزانية داخل وزيع  ت.2.4.2

 أي ما 2008 مليار درهم في 31,06 بلغ قطاع التعليم المدرسيدة  ماليا مهما لفائتبذل الدولة مجهودا
على هذه الميزانية قات الموظفين وتهيمن نف. في بداية العقد% 4,6من الثروة الوطنية مقابل % 4,8يمثل 

 تضاعفت كتلة أجور قطاع 2008و 1999 بينوهكذا، وخالل المدة . وذلك على حساب نفقات االستثمار
. 2008مليار درهم سنة  27,1 إلى 1999مليار درهم سنة  14,8 مرة منتقلة من 1,83 ب التعليم المدرسي

هذه وتخل %. 12 بلغ بانخفاض سنوي 2008و 2000كما عرفت اعتمادات االستثمار تراجعا ما بين 
عيين عائقا كبيرا أمام اإلمكانات المحتملة إلعادة نشر وإعادة تتشكل وقطاع ليا ببنية ميزانية الوضعية جال

% 19,6لإلعدادي الثانوي و% 26,8تقريبا من هذه الميزانية تصرف لالبتدائي و% 53,6إن . الموارد
  .للثانوي التأهيلي

  :تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع.3.4.2

تحسين فعالية  التي تهدف إلى  في المقاربة الجديدة للميزانية2006 منذ قطاع التعليم المدرسي نخرطا
حدد إصالح التدبير العمومي مجموعة من مؤشرات األهداف لميزانيات التسيير قد و. يةالعمومات النفق

  : بـوقد تعهدت الوزارة في هذا المجال. مكونات لمختلف يةواالستثمار، على قاعدة المهمات األساس

وعلى النوع االجتماعي تنمية قدرات اإلدماج قبليا على مستوى التخطيط، واألثر المنتظر حسب  •
ى معايير تعيين واختيار المشاريع، وبعدَيا بتحليل أثر الميزانيات على الرجال والنساء مستو

 .والفتيان والفتيات
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 للسياسات واإلستراتيجيات التي بدأ تنفيذها من حسب النوع االجتماعيإعداد تقرير سنوي لتقييم  •
 .قبل مصالحها

 . بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيتأخدإلعداد مؤشرات األهداف المرقمة قدرات القطاع تقوية  •

 مؤشر على مستوى ميزانية 145قطاع أن هناك  لل2008وأتاحت معاينة تقرير مؤشرات أهداف 
   :الجدول التالي ويقدم .تمت جندرتهابعضها و منها مؤشرات جهوية 36التسيير واالستثمار، 

  أهم المؤشرات المتصلة بالتعليم األساسي
  

  مالحظات  جندرة المؤشرإمكانية   نوع المؤشر  هامالم/األهداف  المؤشر
 إلى 4من  المتراوحة أعمارهم معدل تمدرس األطفال 

   سنوات حسب الوسط والجنس والجهة5
 تم جندرته   أثرمؤشر   

  حسب الجنس والوسط  يلة مؤشر وس     حسب الجهةعدد التالميذ بالتعليم األولي
 إلى 6ن  م المتراوحة أعمارهم معدل تمدرس األطفال

  . سنة حسب الوسط والجنس والجهة11
 تم جندرته   أثرمؤشر   

المعدل اإلجمالي للنجاح في امتحانات  نهاية السلك 
  .حسب الوسط والجنس والجهة) 6السنة (االبتدائي

 تم جندرته   أثرمؤشر   

 تلميذ على 40بها أكثر من  يدرس عدد األقسام التي
  .المستوى الوطني

   حسب الوسط  لةيمؤشر وس   قسم4600

 إلى 12 من  المتراوحة أعمارهممعدل تمدرس األطفال
   سنة حسب الوسط والجنس والجهة14

 تم جندرته   أثرمؤشر   

     إنتاجرمؤش  51%  .معدل تغطية الجماعات القروية باإلعداديات 
المعدل اإلجمالي للنجاح في امتحانات اإلعدادي 

  .لجهةحسب الوسط والجنس وا)9السنة (الثانوي 
 تم جندرته   أثرمؤشر   

 إلى 15 من  المتراوحة أعمارهممعدل تمدرس األطفال
  . سنة حسب الوسط والجنس والجهة17

  مراعاة النوع   مؤشر الوقع  
 االجتماعي

المعدل اإلجمالي للنجاح في امتحانات نهاية السلك 
حسب الوسط والجنس ) الباكلوريا(ثانوي التأهيلي 

  والجهة

  مراعاة النوع   مؤشر الوقع  
 االجتماعي

  

  :يجب جندرتها وتنبغي اإلشارة إلى أن مؤشرات أخرى 

 .لكل جهاز عمل معلوماتيموظفين معدل عدد ال •
 .العدد اإلجمالي للمسجلين باألقسام التحضيرية على المستوى الوطني •
 .عدد التالميذ الممدرسين على مستوى التعليم االبتدائي بالجهة •
 .رسين على مستوى التعليم اإلعدادي التأهيلي بالجهةعدد التالميذ الممد •
 .عدد المسجلين باألقسام التحضيرية للمدارس الكبرى بالجهة •
 .معدل النجاح لشهادة التقني العاٍل على المستوى الوطني •
 . بمباريات المدارس العليامعدل النجاح •

  :التعليم حسب النوع االجتماعينفقات آثار .4.4.2

 ةمردودييعاني من ضعف الالنظام التربوي المغربي يظل مة ميزانية التربية، على الرغم من ضخا
 ، يعد المغرب اليونسكو منظمةوحسب.  المناطقالداخلية والخارجية واستمرار التفاوت بين الجنسين وبين

 .نالممدرسيغير نسبة األطفال كذلك من ارتفاع  و، الحياة المدرسيةالتي تعاني من ضعف أمدضمن البلدان 
 األسر  لدىفقرمشكل : من بين األسبابو. عميم التعليمالرامية لتالجهود يؤثر هذه الوضعية على كل  حيث 

جودة و...) أدوات مدرسية وغيرها ( الذي يجعلهم عاجزين عن إعانة أبنائهم على الحاجيات المدرسية 
  .اللوجستيك والبيداغوجيا التعليميين وخصوصا في القرى
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وضعف الشبكة الطرقية وضعف وسائل النقل الجماعي عزلة المناطق مشكل   ذلك،ينضاف إلىو
أما عن الفعالية الخارجية، فإن األثر  .بالوسط القروي، وبعد المدرسة، وغياب األمن لالنتقال إلى المدرسة

  . أمية الشباب وكل الساكنة األول لمغادرة المدرسة هو

  انخفاض الرأسمال البشري للبلد،في من األطفال انعدام التربية لدى جزءومن جهة أخرى، يتسبب 
 وحسب تقرير عن محو.  الوطنيوخسارة ينبغي أن تستدرك للناتج الداخلي وإلمكانات النماء االقتصادي

األمية والتربية غير النظامية،   الذي أنجزته مديرية محو2006-2005األمية والتربية غير النظامية لموسم 
الناتج  نمومن % 1ب تقدر  تداركها وسببها عدم تمدرس جزء من األطفال بالمغربن الخسارة التي ينبغيإف

 .الوطني اإلجمالي عن كل سنة ضاعت من المدرسة االبتدائية

  قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية. 3

  لوضعية حسب النوع االجتماعياتشخيص القطاع وتحليل .1.3

باعتبارهما المدرسي، الهدر جية مدمجة لمحاربة األمية ولحكومة إستراتيوضعت ا ،2002منذ سنة 
من محاربة هذه اآلفة  المتعددة لبرامجمكنت الوقد . ببالدنا ة واالجتماعيةاالقتصاديمسلسل التنمية ق يآفة تع

وقد تراجع معدل . االنقطاع عن الدراسةاألمية ومعدل عدم التمدرس و تحسن مستمر في مؤشرات محو
إلى % 43من ، حيث انتقل 2006 و2004 نقطة بين 4,25 سنوات فما فوق ب 10البالغين األمية لدى  محو

ويبلغ . لدى الرجال% 31منهن أميات مقابل % 47اآلفة مادام  عرضة لهذه أكثرتظل النساء و%. 38,45
ية وتبين هذه األرقام الوضع. لدى الرجال% 44,9لدى النساء مقابل % 64,4هذا المعدل في الوسط القروي 

 14 إلى 9 األطفال من نسبة توصلو ،أما عن التربية غير النظامية. التعليملمرأة والفتاة في مجال الهشة ل
وصل إلى  انقطعوا عن الدراسة ، ومعدل الذين2006في % 6,1لمدرسة إلى أبدا لوا لجسنة الذين لم ي

  .%15وصل إلى ممدرسين غير ال األطفال ومعدل 8,9%

لدى % 5,2مقابل % 7الذين لم يدخلوا المدرسة قط فقد بلغ لدى الفتيات  النسبة األطفوفيما يخص 
 لدى %7,9 و سنة14 و9 البالغات ما بين لدى الفتيات% 11، بلغت هذه النسبة في الوسط القرويو. الفتيان
تتجاوز  الذين لم يلجوا المدرسة فلمفتيات  وأفتيان نسبة األطفال سواء  فإن ،أما في الوسط الحضري. الفتيان
  %.3البتة 

على % 8,9 تبلغالذين انقطعوا عن الدراسة فقد )  سنة14 إلى 9من  (لألطفالوفيما يعلق بنسبة 
% 4,4بالقرى مقابل % 13,5نسبة  اله هذت بلغ،حسب الوسطو. فتيات% 10,3المستوى الوطني منها 

%. 4,3ابل مثيالتها في المدينة مق% 16,2 القرويات األكثر معاناة من هذه الظاهرة الفتياتظل وت. بالمدن
 سنة األكثر عرضة لالنقطاع عن الدراسة مقارنة مع الفئة 14 و12ويظل األطفال البالغين من العمر ما بين 

  . سنة أيا كان الجنس ومحل اإلقامة11 إلى 9من العمرية 

  المنشودةاألهداف السياسات واألولويات العمومية و.2.3

تمحور مندمجة تعلى مقاربة جال محاربة األمية والتربية غير النظامية ترتكز السياسة الوطنية في م
سس األلى هذه االستراتيجية عتستند كما . ضم الهيكلة والتخطيط والتنظيم والتكوينحول مسلسل متعدد ي

 من 13 الملكية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التصريحات الحكومية والفصل اتباالخط(وطنية ال
تأخذ في الحسبان خصوصيات المجتمع المغربي، مثلما تستند على أسس دولية وردت في  التي )رالدستو

ات التي صادق عليها المغرب وتوصيات المؤتمرات يالتصريح العالمي لحقوق اإلنسان وفي االتفاق
  .والمنتديات

نشاط وتهدف هذه اإلستراتيجية من جهة القضاء على األمية لدى البالغين وإدماجهم في ال
السيوسيواقتصادي، ومن جهة أخرى تجفيف منابيع األمية من خالل محاربة الهدر المدرسي واالهتمام 
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 10وتتمحور هذه اإلستراتيجية حول . بالمنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يسبق  لهم أن التحقوا بالمدرسة
  :نقاط

عن  واضحة عرض رؤيةمن  عن وضعية األمية وعدم التمدرسات المعلومتمكن  :نظام المعلومات •
 .سير البرامج وتتيح متابعتها وتقويمها

. المتدخليناألداة المفضلة  لدى مختلف الشراكة بمفهومها األوسع، بصفتها يتعلق األمر ب: الشراكة •
 .كل واحد من الشركاءساهمة تحدد م اتياقوتستند إلى توقيع اتف

يسهر عليها أشخاص و. ن مختلف فئات المجتمعإنها صيغة جديدة للتدخل، ترسخ التضامن بي: الكفالة •
 .فراداألجمعيات والماديون ومعنويون مغاربة وأجانب لفائدة 

لجنة وزارية يرأسها (بإنشاء بنيات مركزية وجهوية وإقليمية وإقامة أجهزة للتشاور وذلك : التنظيم •
 ).الوزير األول ولجان إقليمية يرأسها الوالة والعمال

 عن ة المسؤولى األولالجهة محاربة األمية والتربية غير النظاميةر مديرية تعتب: برامج تربوية •
فإن هذه البرامج تَُصمم  الجهات المستهدفة، لتعددونظرا .  ومضامينهاتصميم وإعداد البرامج التربوية

 .بطريقة تستجيب لحاجيات المستفيدين مع األخذ في الحسبان الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية

  لطبيق هذهأحد العناصر التي المناص عنه الذي يشكل لموارد البشريةتأهيل ا:  المتدخلينتكوين •
المتدخلين في أهيل  بتكوين وتمحاربة األمية والتربية غير النظاميةمديرية وتتكلف . لإلستراتيجية
 .األمية والتربية الغير النظامية برامج محو

 . الجماعين الثنائي أوالتعاوعن طريق تنوع أشكال : التعاون الدولي •
 .والمجتمع المدني والمستفيدينواص بالتحسيس وتعبئة الشركاء العموميين والخ: تعبئة التواصل •
األمية والتربية غير  محوبرامج بإقامة جهاز للمتابعة والمراقبة وتقييم : مراقبة وتقييم ومتابعة •

 .النظامية

 كل برامج محاربة الفقر التي تقودها مختلف  األمية فيمحاربةبإدماج : النمو االجتماعي المدمج •
 . الشريكةالقطاعات

 مجال محوخص احد يفهناك هدف و، للتنميةأهداف األلفية المتعلقة بأما عن التزامات المغرب 
 المتصل 10 الهدف الجزئي رقموخصوصا  2، ويتعلق األمر بالهدف األمية والتربية غير النظامية

تخفيض  سنة وب25-10 الفئة العمرية النساء والرجال منومحاربتها لدى  2015 في أفقباستئصال األمية 
  .1990سنة المقارنة مع النصف بالمعدل اإلجمالي لألمية إلى 

   البرامج والمشاريع المنجزة3.3

تعليم األمية والتربية غير النظامية إلى ضمان مجال محاربة في المطبقة البرامج  وتعدد تنوعيهدف 
 المشتغلين وأالمنقطعين عن الدراسة   األطفال غير الممدرسين أوتخص ع أن جميع البرامج والواق. للجميع
حياتهم ير إلى البالغين المحتاجين لكفاءات في القراءة لتيسباإلضافة لذين هم في وضعية صعبة، وكذا ا

  .العملية اليومية

 :األمية برنامج محو •
إن الهدف . لجميعتعليم لريجيا وضمان الحق في الاألمية إلى استئصال األمية تد يرمي برنامج محو

 بلغت ،2007-2006موسم وخالل . بالعالم القروي% 80نساء و% 60 ، شخص800.000أمية  محو هو
يضم هذا البرنامج برامج ثانوية و. منها% 70 درهم، مولت ميزانية الدولة مليون 230,3كلفة البرنامج 

  :وهي كالتاليهدفة  المستتكميلية متنوعة حسب خصوصيات المجموعات
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، وخاصة في نساء% 70  شخص سنويا، منهم150.000  لـمية األوهدفه محو: البرنامج العام •
 . مليون درهم31,85ما يناهز  2007-2006بلغت كلفة البرنامج لموسم و. القرويعالم ال

ساء منهم ن% 70 شخص سنويا، 250.000  لـمية األ وهدفه محو:القطاعات العموميةبرنامج  •
-2006 مليون درهم لموسم 79,87كلفة هذا البرنامج وتقدر . القرويعالم وخصوصا في ال

2007. 

منهم نساء وخصوصا في % 80 شخص، 400.000  لـمية األوهدفه محو: برنامج الجمعيات •
  بكلفة هذا البرنامجوتقدر .  سنة45 إلى 15 من فئة العمريةلتفضيل لالقروي، مع عالم ال

 .2007-2006درهم لموسم  مليون 108,82

  هذا كلفةوتصل . منهم نساء% 70 شخص، 15000  لـمية األوهدفه محو: برنامج المقاوالت •
 .2007-2006 مليون درهم لموسم 9,79  إلى البرنامج

 

 :برنامج التربية الغير النظامية
طفال غير لقد أقامت المديرية برنامجين للتربية غير النظامية هدفهما تقديم فرصة ثانية لأل

. ظاهرة االنقطاع عن المدرسة واألمية من أصلهاللقضاء على المنقطعين عن الدراسة للتعلم و الممدرسين أو
 درهم مليون 53,2 بلغت بتكلفة "االنقطاع عن المدرسةحاربة م"و" الفرصة الثانية"برنامجي ويتعلق األمر ب

  .2007-2006لموسم 

 طفل 80.000لما يقرب من تمدرس تأمين ال إلى هدفه يفإن، "الفرصة الثانية" برنامج في ما يخصو
االنقطاع حاربة م"أما عن برنامج . 2013لجميع األطفال غير الممدرسين في أفق بغية تعميم التعليم سنويا، 

،  مشاكل بالمدرسة أوهم على وشك مقاطعة دروسهم مناألطفال الذين يعانونيخص ، فإنه "عن المدرسة
من المستفيدين من % 80إدماج و، 2010في أفق % 2االنقطاع عن الدراسة إلى  خفض معدلوذلك بهدف 

  . في النظام المدرسيالدعم المدرسي

   حسب النوع االجتماعيلميزانيةا تحليل 3.4

بين كمتوسط سنوي % 5 ارتفاعا بنسبة محاربة األمية والتربية غير النظاميةمديرية سجلت ميزانية 
  مليون درهم123نفقات االستثمار وبلغت . 2008  سنة مليون درهم152,54بلغت ، حيث 2008 و2000

  . ميزانية هذهمن% 4من ميزانية المديرية، في حين ال تمثل نفقات الموظفين إال % 81تمثل و

من ميزانية محو % 98 أن نفقات استثمار محو األمية تمثل ،النفقات حسب المجاالتتوزيع يبين و
 مليون 100,12على التوالي ، 2008سنة حيث بلغت، . تربية غير النظاميةمن ميزانية ال% 63األمية و

 21,38و) ألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مليون ل76 وون درهم للمصالح المركزيةيمل 24,12(درهم 
) ألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مليون درهم ل7,9مليون  للمصالح المركزية و 13,48(مليون درهم 

  .مليون درهم لنفقات التسيير 12,68 و2,12مقابل 

  :النجاعةتحليل مؤشرات 

محاربة األمية والتربية غير مديرية ضمن النتائج رتكزة على المقاربة الجديدة للميزانية المتم إدماج 
عة وسيمكن ذلك من إعطاء دف. في الميزانيةمحاولة إدماج النوع االجتماعي اآلن تتم و، 2008 النظامية سنة

وقد . استراتيجية على مستوى إعداد السياسات العمومية خاصة مع شمولية االعتمادات ومؤشرات النجاعة
  : بما يليالتزمت المديرية

 .لجغرافي لمحو األمية وعدم المساواةدقيق االستهداف ايتيح تنظام للمعلومات تمتين جهاز  •
 .حسب النوع االجتماعيي تنفيذها لسياسات واالستراتيجيات الجاراإعداد تقرير سنوي لتقييم  •
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عايير م والنوع االجتماعيتطوير كفاءات اإلدماج قبليا على مستوى التخطيط، والتأثير المنتظر حسب  •
 .تعيين واختيار المشاريع، وبعديا تحليل تأثير الميزانيات على الرجال والنساء والفتيان والفتيات

 .االجتماعيف المراعية للنوع عداد مؤشرات األهداإلتقوية كفاءات المديرية  •

على مستوى إدارة استراتيجيات حكامة ال بتقوية الكفاءات المؤسساتية وتحسين 2008سنة تميزت 
 التي مكنت ا االتجاهذفي ه وقد تم القيام بالعديد من اإلجراءات .محاربة األمية والتربية غير النظاميةمديرية 

  .ألمد المتوسط بدعم من اإلتحاد األوروبيعلى اللنفقات إعداد إطار من ونظام للمعلومات إقامة من 

ا االتجاه، فإن مساهمة اللجنة األوروبية في السياسة القطاعية لمحو األمية والتربية غير ذوفي ه
ن على شكل و ملي2,3 للميزانية و على شكل دعم مليون14,7 منها ، مليون أورو17 بلغت النظامية

ابتداء ) 2012 إلى 2008من ( شهراً من التسيير 48الميزانية على مدى  وستصرف هذه .مساعدات تكميلية
 سنة مع إيالء عناية 35 إلى 16ين ما بين اب والبالغبلشمع إعطاء األولوية لل يتوقيع اتفاقية التمومن 

  :النتائج المؤملة هيتظل و. لمنحدرين من أوساط اجتماعية محرومة والسيما النساء والفتياتلخاصة 

 في الجهات التي تواجه صعوبات أكثر، وفي القطاعات االجتماعية خاصةاألمية، معدل  انخفاض •
 . )RE1( خصوصا لدى النساء واألكثر حرمانا

اإلدارة وتتبع االستراتيجية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو االقليمي تقوية كفاءات  •
)2RE(. 

القائمة خصوصا على ) لمشاركةا ر الحكوميةخاصة بالنسبة للمنظمات غي(تقوية كفاءات التدخل  •
  .)3RE(  للعاملين والفاعلينفضلنجاعة أ

   .)4RE( تحسين كيفية التلقين، والتعليم، والتأطير البيداغوجي واالندراغوجي •

  .)5RE( التي تم تعلمها ةلمكتسبوضع شهادات تخص القدرات ا •

وخصوصا  (رتبطةالقطاعات المبين مختلف مسالك االجتماعي والمهني بتهيئ االدماج تنظيم  •
 .)RE 6( )التكوين المهني والشغل

تعكس مستوى النجاعة التي توضح النتيجة المتوخاة والمجهودات ينبغي أن منتظرة إن النتائج ال
  : أهم المؤشرات المرتبطة بهذا القطاعالجدول التالي ويعرض .الضرورية لبلوغها

  

 مؤشر المهام/األهداف نوع المؤشر جندرة المؤشرإمكانية  مالحظات
 حسب الوسط والجنس وحسب 

األكاديميات الجهوية للتربية 
 والتكوين

 مؤشر الهدف
RE1 

 لكل حملة سنوية بالنظر )ألفا(معدل امتصاص 
 للحاجيات

 حسب الوسط والجنس وحسب 
األكاديميات الجهوية للتربية 

 والتكوين

 مؤشر الهدف
RE 2 

 .جهوية وإقامة خطط عمل وطنية- 
 .اإلقليمية والوطنية وتقارير اللجان الوزارية -

 حسب الوسط والجنس وحسب 
األكاديميات الجهوية للتربية 

 والتكوين

 مؤشر الهدف

RE 3 

نسبة الجمعيات غير حكومية التي يتم تقييمه  -
  . )تقييم خارجي ( طرف مكتب للدراساتمن
نسبة الجمعيات غير حكومية المؤهل في  -

 مجال الجودة
 الوسط والجنس وحسبحسب  

األكاديميات الجهوية للتربية 
 والتكوين

 مؤشر الهدف

RE 4 

معدل تغطية التراب الوطني بنظام تدبير 
 .عملي ومعلوماتي

  النسبة السنوية لتكوين المكوين على أساس-
 .مرجعية الكفاءات المنتظرة

 حسب الوسط والجنس وحسب النوعيراعي 
األكاديميات الجهوية للتربية 

 لتكوينوا

 مؤشر الهدف
 RE 5 

إقامة نظام تقييم الكفاءات المكتسبة من قبل 
 .المستفيدين

 حسب الوسط والجنس وحسب النوعيراعي 
األكاديميات الجهوية للتربية 

 والتكوين

 مؤشر الهدف
RE 6 

 التكوين المهنيمعدل المستفيدين المسجلين ب .
للتلقن أو لتطوير نشاط مدر للدخل بعد تكوين 

  .ا ب ألف
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ها صنيفبتقابلة للجندرة وذلك  استخالص تسع مؤشرات من أسفله ةتحليل المؤشرات المقدمويمكن 
  : مؤشرات أخرىألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي يمكن اغناوها بإضافةاحسب الجنس والسن و

  

 ): RE1( من معدالت األمية التقليص
ألكاديميات الجهوية للتربية ا حسب "ألفا"رنامج من برامج محو األمية في بعدد المستفيدين  •

 .ات وحسب المندوبيوالتكوين
  .وقطاع عمومي وجمعيات ومقاوالتعام :  حسب الفاعلينمن برامج محو األميةعدد المستفيدين  •
 . االقامةحسب الجنس وحسب وسطلمحو األمية  الحملة السنوية من) المستفيدين(عدد المسجلين  •
األكاديميات الجهوية للتربية  حسب الجنس والوسط وحسب ناء التكوين ثمعدل المغادرة في •

 .والتكوين
  .األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينعدد المسجلين الجدد حسب الجنس والوسط وحسب  •
 .األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينمعدل األمية حسب الجنس والوسط وحسب  •

 :)RE2(ةوالمتابعتقوية الكفاءات اإلدارية 
 .حسب األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ماليةعدد مناصب ال •
 .األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينلموظفين المكونين حسب الجنس والوسط ونسبة ا •
 .اإلدارة والتتبعمعدل التغطية باألجهزة المعلوماتية المطابقة الستراتيجيات  •
 .الئحة الشركاء •
 وحسب األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينحسب در المدرسي الهخريطة محو األمية و •

 . قابلة للمراجعة سنوياالمندوبية
 ).RE3 )(مقاوالتال والجمعيات السيما(تقوية كفاءات التدخل 

 .ات الموقعةتفاقيمن خالل االالمتدخلة الجمعيات عدد  •
 . الجمعياتإقامة شبكة لتصنيف •
 

 :RE4التلقين جودة 
 ).أقراص مدمجةكتب، (لبيداغوجية المنشورة عدد الدعامات ا •
 . التراب الوطني صعيد والتدبير علىالمعلوماتنظام  •
 ).تقييم داخلي( في التكوين ون المتدخليقوم بهامعدل زيارات المتابعة التي  •

 ):RE5( على شهادات التكوين التصديق
 .وضع تقييم وطني للمستفيدين •

 .)RE6(االقتصادي أو المهنيندماج آفاق اال
 .التكوين المهني ومحو األميةبين مسالك إقامة  •

  ليشغتقطاع ال. 4

  تشخيص سوق الشغل حسب مقاربة  النوع االجتماعي .1.4

الشغل بالمغرب منذ بضعة سنوات تحوالت عميقة تحت تأثير عوامل اقتصادية يعرف سوق 
غير . زا للمرأة في الحياة اليومية النشيطة والمشاركة التي غدت أكثر بروةالساكن وديمغرافية، والسيما نمو

تعريف ، حيث يقوم مشاركة الرجال والنساء في إنتاج الثروات االقتصادية بنفس الطريقة ال يتم تقييم أنه
  .المهام االجتماعية المسندة للرجال والنساء على اختالفات واضحة بين الجنسين

قة حقيقية نظرا للتطورات السياسية التي  مفار االجتماعيوبهذا الخصوص، تمثل إشكالية مقاربة النوع
في حين أن االستفادة المنتظرة من . مكنت من وضع مشاريع كبرى في مجال التربية والصحة لدى النساء

سوق  بين الرجل والمرأة في مجال ولوج باينالشغل المدر للدخل تبقى غير واضحة بسبب استمرار الت
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الصعوبات الثقافية والسياسية التي تحد من ا حياة العملية وكذالشغل والمشاركة في اتخاذ القرار وفي ال
  .مشاركة المرأة في الحياة العامة واالقتصادية

فقط  هدف من ضمان فرصة للمرأة لالندماج في جميع مجاالت المجتمعمن جهة أخرى، ال يشكل الو
تحقيق  مستقبلها الالزم لأمينتبتحسبن وضعيتها و يسمح لهابقى عامال حيويا ي قضية عادلة بالنسبة لها، بل

  .والتنمية المستديمة التطور

   النشاط.1.1.4

 مليون سنة 10,7 سنة فما فوق تزايدا مستمرا، حيث ارتفعت من 15تعرف الساكنة النشيطة من 
 أي بزيادة 2007 مليون سنة 11,1، وسجلت %0,9 أي بمعدل سنوي 2006 مليون سنة 10,9 إلى 2004

وتراجع ضئيل بالوسط )  نقطة+ 0,3( نتيجة زيادة طفيفة بالوسط الحضري2006مقارنة مع سنة % 2,8
  ). نقطة-0,2(القروي 

) 2007سنة % 27,2 و2006سنة % 27,1(وخالل هذه الفترة، ورغم تبات معدل النشاط النسوي 
افية، ، وإن ظل ضعيفا بسبب عوامل ديمغرافية، وثقاوعرفت مشاركة المرأة في سوق الشغل ارتفاعا إيجابي

  ...وجماعية

 2006حيث انتقلت نسبة نشاط الساكنة ما بين. ويبقى معدل النشاط النسوي مقارنة مع الرجل ضعيفا
% 27,2مقابل فقط % 76,4، سجلت نسبة نشاط الرجال 2006ففي سنة %. 51إلى % 51,3 من 2007و

وفي . للنساء% 27,1بل للرجال مقا% 76,1،  حيث سجلت 2007وانخفضت هذه النسبة قليال سنة . للنساء
للرجال مقابل % 71,5و% 71,4الوسط الحضري بلغت هذه النسبة خالل نفس الفترات على التوالي 

% 84,6 مقابل 2006في سنة % 83,4وفي الوسط القروي، بلغت هذه النسبة . للنساء% 19,6 و19,3%
وتظل الفتيات اللواتي . على التوالي لدى النساء% 37,7و% 38,4  لدى الرجال مقابل2007في سنة 

  . سنة أأكثر تضررا مقارنة مع الرجال24و15يتراوح أعمارهن بين 

  2007مكان اإلقامة سنة  و النشاط حسب الجنسنسبة

0%

50%

100%

اموعاال القروياال احلضري

الرجال النساء
: املندوبية السامية للتخطيط املصدر

 
  في مهما ، ويعزى ذلك أساسا إلى عوامل اجتماعية وثقافيةنيظل الفارق في معدل النشاط بين الجنسي

 أن هذا الفارق يبقى مهما لدى              كما. وإلى عدم احتساب شغل المرأة بالبيت
.  للعناية ببيوتهن الزوجيةالعمل المرأة إلى ترك ميلذلك ب ويمكن أن يفسر.  سنة44 و25الفئة العمرية بين 

ي  فتيات حاصلة على دبلوم التكوين المهن5، أن فتاة من بين 2004 المنجزة سنة 30ويتضح من الدراسة
 شهرا، وأن ثالث من أربع حاالت، هناك فتيات ال يبحثن عن عمل من 49تغادر سوق الشغل على رأس 
  .أجل االعتناء بحياتهن الزوجية

  
                                                 
30 . ابراهيم بودربات، جامعة منريال" تحليل حسب النوع االجتماعي من خالل نماذج الوقت: وضعية حاملي شهادات التكوين المهني في سوق الشغل"  
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   التشغيلنسبة. 2.1.4

 ههذوتخفي . 2006 سنة% 46,3مقابل  2007 سنة% 46 على الصعيد الوطني  التشغيلنسبة بلغت
غير  ولوج وتظهر هذه النسب. كوين مستوى التكذا والسن وحسب الجنس ومحل اإلقامةفوارق  نسبةال

 لة األجرامناصب أقل تأهيال، وهز تشغل النساءي، إضافة إلى أن لنشاط االقتصاد في اةلمرأل منصف
نقطة لدى  1,2مقدار ب التشغيل نسبة عاارتفبلوضعية وتفسر هذه ا. وليةؤ لمناصب المسولوجهن ةومحدودي

  .) نقطة-0,1( لدى النساءمستقرظل شبه ا ينم ب،312006الرجال سنة 

، 2006 سنة مليون شخص 10,2 إلى مشتغلةالساكنة النشيطة الب شغل المقاسال على طلب الارتفعو
من النساء، % 27,6من الرجال و% 72,4 الطلب من ويتكون هذا . سنة15ن  تقل أعمارهم ع%2,8منها 
  .بالوسط القروي% 53,6بالوسط الحضري و% 46,4مع 

ومكن ذلك من . على الشغلطلب انتعاشا لل 2006-2000سجلت فترة ، مقارنة مع عقد التسعينياتو
 وقد .ناطق القرويةم بين المدن والتساوي سنوات موزعة بة مدة ستعلى مليون منصب شغل 1,04 خلق

رى  المشاريع الكبة انطالق وقد ساهمت.محدثةمن مجموع مناصب الشغل ال% 32  بنسبةاستفادت النساء
 2000 لفائدة الشباب منذ سنة" مبادرات التشغيل" برامج  وتفعيلللبنيات التحتية في مختلف جهات المملكة

  .في تحسين وتيرة التشغيل

   :إلقامة والجنسحسب ا المحدثة البيان التالي توزيع المناصب ويوضح

  2006-2000بنية مناصب الشغل المحدثة حسب الجنس ومكان اإلقامة خالل الفترة 

87,4

48,4
67,8
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اموعاال القروياال احلضري

الرجال النساء

املصدر : املندوبية السامية للتخطيط
  

المساعدة  "وضعية أن ة المهني الوضعية النشيطة المشتغلة حسب النسويةتحليل توزيع الساكنةويبرز
  . لدى النساءهي الوضعية األكثر مزاولةظل ت" العائلية

  التشغيل حسب القطاعات.3.1.4

لساكنة  التحويلية والخدمات مشاركة كبيرة لات االقتصادي والسيما في الصناعالنشاطيبين التشغيل في 
خدمات البيت، ( ويترجم هذا التوزيع امتداد الدور التقليدي للمرأة داخل البيت. الحضرية النسائية المشتغلة

رغم ظروف أهمية رث أكةالنسيج والصناعات الغذائي قطاع يبينما يبقى الحضور ف...) الخدمات االجتماعية 
 ما غالبافأما الرجال . ة االجتماعيةلحمايياب ا عمل غير مقننة، غساعاتأجور هزيلة، : غير المناسبةالعمل 
 تقسيم حصص الشغل حسب قطاعات األنشطة أن  خاللنيتضح مو.  التجارة والصناعةقطاع في يشتغلون

  . بينما تبقى قطاعات أخرى تشغل أساسا الرجالنساءهي األكثر تشغيال للبعض القطاعات 

  

                                                 
  المتوفرة حسب الجنس2006وحدها إحصائية  31
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  2006الجنس برسم سنة  حسب   النشاط االقتصاديقطاعاتفي ل يشغتبنية ال

0%
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80%

الفالحة، الغابات و الصيد
البحري

القطاع الثالثالبناء و األشغال العموميةالصناعة

الرجال النساء
املصدر : املندوبية السامية للتخطيط

  
 على 2006 سنة تقطاعات البناء واألشغال العمومية والخدمات شغلويبين التحليل حسب القطاع أن 

، من الساكنة النشيطة النسائية% 24,1و% 0,2 والذكوريةمن الساكنة النشيطة % 40,8و% 10,8التوالي 
يد العاملة لل  استعماالكثراألع الصناعة التقليدية  وقطا)الغابة والصيد البحريو الفالحة(بينما القطاع األولي 

  النشيطة المشتغلةويةالنس من الساكنة% 14,3و% 61,3 نسبة مشاركة المرأة على التوالي  وتمثل.ويةالنس
  . على التوالي%11,6و %36,7 أكثر ارتفاعا من تلك المسجلة لدى الرجال ة نسبوهي

من النساء يشتغلن فيه  %92الوسط القروي حيث بي في القطاع الفالحويتضح عمل المرأة خاصة 
في  النشيطة المشتغلة  النسويةمن الساكنة% 31,2 الصناعة تشغلو .في المجال الحضري  فقط%6,1مقابل 
  %.4,8 سوى ىتتعدالحضري بينما في الوسط القروي ال الوسط 

 ويعد أيضا العمل المنزلي. من العمال% 86,7  حواليرجالال يمثلقطاع غير المنظم، وفي ما يخص ال
أنشطة الصناعة (للرجال % 30,1مقابل % 969, ا يتميز بتواجد كبير للنساء، حيث يمثلن غير منظمانشاط

  ....)وصناعة المالبس الجاهزة والخدمات المنزلية والتطريز والخياطة ونسج الزرابي التقليدية

هذه الوضعية بوجود  تُفَسر و. ل والنساء بين الرجاة الموجودفوارق تحليل مؤشرات التشغيل الويبين
 أجهزة من طرف المخالفات والخروقات  رصدصعوبةوب المرأة األجيرة عراقيل تمنع من نهوض أوضاع

 كما يمتص هذا القطاع نسبة عالية من اليد .وجود قطاع غير منظم يستخدم ساكنة نسائية عريضة وبالمراقبة
 تدخل جهاز يحد من قدرة و للمراقبة التعاقد يخضع هذا النوع منوال. العاملة النسوية في إطار المناولة

  .الرقابة

، ولوج محدود ضعيفة القيمة النساء في مهن  وتمركزجتماعيةاإلحماية ويضاف إلى ذلك انعدام ال
  على سلباينعكسمما مسبقة الحكام األاستمرار  والمستمرقلة اإلستفادة من التكوين لمناصب المسؤولية، و

  .يلنقاب في العمل ا النساء وضعف مشاركةالترقية  آفاقالتشغيل وظروف 

األمية   والجهل بالحقوق الناتج عنبين الواجبات األسرية وااللتزامات المهنيةة الموازنة صعوبوتساهم 
  .في تفاقم وضعية المرأة في سوق الشغل تأطيرالوضعف 

   البطالة4.1.4

التشغيل وارتفاع معدل ل نشاط الساكنة في سن ، ساهم انخفاض معد2007-2000فترة خالل ال
  .لبطالةالتشغيل في انخفاض ا
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  تطور معدل البطالة حسب الجنس
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20002001200220032004200520062007
الرجال النساء اموع

: املندوبية السامية للتخطيط املصدر
  

العقد  نإ، حيث كان معدل البطالة لدى النساء أكبر منه لدى الرجال، فينياتعقد التسعومقارنة مع 
عدل بطالة الرجال على الصعيد م  هذا الفارق حيث أصبح معدل بطالة النساء يوازيتالشيب الحالي تميز

 النساء والرجال يواجهون حاليا يبين أن، مما 2007 سنة %9,8 إلى 2006 سنة %9,7انتقل من : الوطني
   .الوسط الحضري خاصة في تشغيلفي الصعوبات نفس ال

 سنةلدى النساء % 1,7  مقابل%4,8( النساء مثيله عندمعدل بطالة الرجال  يفوق وفي الوسط القروي، 
ساعادات مال ويات ينتمين إلى فئةمن النساء القر% 80,6  لكونهزيلة اروالنساء أج وتتقاضى .)2007

  . من الرجال% 37,5متعلمات مقابل والعامالت بالبيت والموسميات وال العائليات

  السياسات واألوليات العمومية واألهداف المتوخاة.2.4

أربعة حيث بلورت  . بإعطاء دينامية جديدة للقطاعالشغيل والتزمت أعطت الحكومة األولوية لقطاع
طلبات مت تها معالئممدرس والتكوين لضمان م إصالحات نظام التتطبيق تسريع وتيرة  عالوة علىمبادرات

تحسين تنظيم خلق مقاوالت وية، وضريب بمنحها امتيازات وظيفتشجيع المقاوالت على الت: سوق الشغل
 2004 في يونيودخل حيز التطبيق الذي ،32 قانون الشغلتضمنوي. طةعقلنة الوسا عن طريق سوق الشغل
بعين خذ األمتيازات مع اإل إعطائها بعض بمرأة العملتحسين ظروف إلجراءات الرامية إلى عددا من ال
  . أو كربة عائلةأما في المجتمع ك مكانتهاإلعتبار

هيئات  مع النسيقبت لتكوين المهنيوزارة التشغيل وا وفي إطار تتبع تطبيق هاته المقتضيات، بادرت 
 "33 لتنفيذ التطابق االجتماعييعمل الوطنبرنامج ال"  ي طموح سم إلى وضع برنامجالنقابية وأرباب العمل

 التشريعية المرتبطة بالعمل في إطارلمقتضيات القانونية وبيق اذلك لتط و مصاحبة المقاوالتالهادف إلى
  .وإراديةركية اشت ومقاربة تشجيعية

 لمالئمة، أربع مجاالت ل2007 الذي انطلق سنة  لتنفيذ التطابق االجتماعييعمل الوطنبرنامج ال حددو
 والحقيقة أن النساء يتعرضن أكثر من الرجال .مكانة الصدارة  االجتماعي فيها بعد النوعيحتل ةاالجتماعي

  :شغلتشريع الخروقات في ل
  . األطفال والنساءتشغيل   •
 .ةصا والنساء خةما عشغيلةتماعية للنظام الحماية االج   •
 . العمل والمساطر التأديبية فيعالقاتالوتدبير  القوانين الداخلية   •
 .لمستخدميناتمثيل هيئة ل وضع   •

و الذي يهدف إلى NM 00.5.601 حمل رقمي ة االجتماعيمعيار للمالئمةوضع  تم ضال عن ذلك، وف
المحددة  المجاالت في المالئمة تطلباتاحترام مها على  من المقاوالت والسيما المتوسطة والصغرىتشجيع

                                                 
  .2005 للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع لتقرير النوع االجتماعي لسنة  32
  . ممول من ميزانية التسيير للوزارة بتعاون مع برنامج شمولي في اطار التحسين 33
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النساء واألطفال والحماية خاصة  تشغيل  لتنفيذ التطابق االجتماعي، يعمل الوطنبرنامج ال من طرف
معايير قد تم أيضا األخذ بعين االعتبار و. العمل وتمثيليات المستخدمين في عالقاتالاالجتماعية وتدبير 

حسب النوع  المستمر واألعمال االجتماعية وعدم التمييز كوين بالتةرتبطئمة الم المالأخرى  لتحديد
 .االجتماعي
 المرأة وذلك بالمصادقة على ضديجب التذكير أيضا بأن المغرب التزم بإلغاء كل أشكال التمييز  و

CEDAW3رقم  الهدف  هناكومن بين هذه األهداف. للتنميةأهداف األلفية  وتحقيق استقالل النساء و 
  .14 و13 و12 و11 و6  تم ربطه باألهداف الجزئيةوالذي" تحقيق استقالل النساء"

 بين الجنسين في التعليم اإلبتدائي فوارق اإلقصاء االجتماعي وإلغاء الوتسعى هاته األهداف إلى تقليص
لتشريعية لسلطة الولوج في مجال العمل والموارد والمساواة في األجور وال فوارق الكذاواإلعدادي و

  .يزيةيالتم المقتضيات القانونية  إلغاءا اتخاذ القرار، وكذمراكزكل في  ووالتنفيذية والقضائية

تشجيع العدالة االجتماعية، جعلت من إطار توجهاتها نحو إنعاش  في شغلمنظمة العالمية للال، فوهكذا
  .عملهال قاعدة ة التمييز،اربل بين الجنسين، ومحشغواة في الالمسا

 منع كل أشكال التمييز، ويهم باألساسل، شغ قانون المقتضيات األهداف ضمن تم التأكد على هذهد ولق
لنقابة مهنية والمشاركة في أو العازبة باإلنتماء متزوجة اللمرأة ا  وحقعلى الجنسالتمييز المبني  بيما فيها

 ر بين الجنسينواألجب لمتعلقة اتمييز أنواع المنع كل  و) الشغل من قانون9الفصل (إدارتها وتدبيرها 
المشغل   منفادحا الجنسي الذي يعتبر خطأ حرشتالمنع  و)346 الفصل (متساوية قيمة ذيعمل ب النتعلقة

  ).40 الفصل(

   المشاريع  والبرامج قيد االنجاز.3.4

برامج أخرى ولقد تم وضع . إدماج وتأهيل ومقاولتي: تتمحور سياسة إنعاش الشغل حول ثالث برامج
 والشفافية الدوليةواحترام التعهدات عمل مناسب ضمان ب يسمح الذي ة االجتماعيالمالئمةثل برنامج تنفيذ م

  .تشغيلوالمرونة في معايير ال

 املي المقاوالت وتنمية كفاءات الشباب ح داخلتنافسيةالتحسين إلى   يهدفالذي" إدماج" برنامج مكنلقد 
  نهاية شخص عند28.531 داخل المقاولة من إدماج  مهنيةيةول تجربة أبالسماح لهم باكتسابالشهادات 

ا البرنامج، منذ سنة ذ هسمحلقد  ). 46.000(  أي أكثر من نصف الهدف المحدد لهذه السنة،2008 يوليوز
ر ث الخدمات والصناعة أكيقطاعويشكل . لشغ في سوق الشخص 101.571 إدماج أكثر منب، 2006

 . البرنامج هذاالمستفيدين من
   حسب الجنس2008حصيلة برنامج إدماج عند نهاية مارس 

الرجال
52% 

النساء
48% 

: الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات املصدر
  

 في إطار التكوين ذي الصفة "تأهيل"رنامج  من ب2008 في نهاية يونيو  شخص1.819كما استفاد 
المسجلين بالوكالة الوطنية إلنعاش و الشهادات الباحثين عن الشغل يملاحويستهدف هذا البرنامج  .التعاقدية

 سيبدأ ،وابتداء من شهر شتنبر.  حصة تكوين تأهيلي81 شخص من 1.216استفاد كما . الشغل والكفاءات
  . ومهن السياحة ترحيل الخدمات شخص تخص قطاعي 5.000 حصة لفائدة 126إنجاز ب
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 والذي يمثل أول جهاز متكامل لدعم إنشاء المقاوالت الصغرى بالمغرب، فقد "مقاولتي"أما عن برنامج 
 دعم هذا البرنامج  ،2008نهاية يونيو ومع .2008 منذ مطلع سنة نخفاضاأل  نحوية األولراجع تطلعاته

الوكالة الوطنية  وأبرز التحليل الذي قامت به .شغل منصب 3.230 مكنوا من خلق ا مشروع1.051ومول 
الشغل والكفاءات الصعوبات األساسية التي تعرقل انطالقة أقصى عدد من المقاوالت في خضم هذا إلنعاش 

  .وقد تم اتخاد عدة اجراءات لتسهيل وتسريع تطبيق هذا البرنامج. امجالبرن

من جهة باالتصال الشغل والكفاءات، الوكالة الوطنية إلنعاش  ت التي أجرتهادراساالوأبرزت أيضا 
 األبناك وشبابيك ات بين اجتماع من خالل تنظيم من جهة أخرىوالمباشر مع عدد من حملة المشاريع 

 البنكية ومن تم قروض الوللتأخر في منح دفعات الدولة  حددت األسباب األساسيةبات ومقاولتي، الصعو
 إنشاء وانطالق أكبر عدد من االجراءات لتشجيعمجموعة من واتخدت . إنشاء وانطالق المقاوالت

  .المقاوالت

لتنمية ولكن  ليس فقط أداة لالمحدثة لمناصب الشغل، في البرامج النوع االجتماعيإدماج مقاربة ويعكس 
 عيشهامهيكلة لتحسين ظروف القطاعات المختلف الموارد، ومشاركتها في لأيضا ولوجا منصفا للمرأة 

  . دور في االقتصادلعب حاجياتها وتحديدو

  األنشطة المدرة للدخل 

في المجتمع المدني وذلك ها انخراط المرأة ومن إبراز دور ومكنت األنشطة المدرة للدخل من كسب ثقة
ائها فرصة تحمل المسؤولية ومنحها فعالية وكفاءة لتحديد وصياغة توجهاتها الخاصة واستعمال بإعط

الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الموجودة مثل الجماعات القروية والبلديات والمصالح التقنية 
  .والمنظمات غير الحكومية

  البرنامج الدولي لمحاربة تشغيل األطفال 

  أيضايحث هوو .سوق الشغل الوقاية من اإلقحام المبكر لألطفال في األساس إلى بالبرنامجيهدف هذا 
يشتغلن كمساعدات عائليات أو في  الوسط القروي، اللواتي خاصة في الفتيات استهدافشركاءه على 

  . دراستهن وذلك على حسابنشطة الفالحية األ

اخليات الدكوين المهني وذلك بتجهيز  حرص البرنامج على مشاركة الفتيات بالوسط القروي في التوقد
 لتكوين الفتيات العاجزات نقلة وحدة مت إضافة إلىبمراكز التكوين، وإنشاء مراكز محلية للتربية والتكوين

  .عن االنتقال خارج أماكن إقامتهن

 قانون خاص بالعمل في البيوت مسلسل صياغة مشروعاألطفال  الدولي لمحاربة تشغيلساند البرنامج 
مكنت من الحصول على  قطاعية مخططات وطني ومخطط ، تم إعدادوبهذا الخصوص. يما الفتياتوالس

 يرمي المغرب من خالل هذا البرنامج إلى وفي نفس السياق، .نتائج مهمة على المستوى الكمي والكيفي
 34"ذانقا"نامج منظمة ضمن برالالخادمات بالبيوت  كلمحاربة تشغيل الفتياتوطنية الحملة لل ةطالقإعطاء االن

 يإصالح اإلطار القانون : ثالث محاورصياغة تولقد تم. ل والتكوين المهنييشغت بتعاون مع وزارة الوذلك
 لمحاربة تشغيل الفتياتحملة تحسيسية ل ةطالق وإعطاء االن بحماية الفتيات الصغيرات الخادماتعلقالمت

 .قَرِبالُ ءاتإجرااتخاذ تدابير وقائية و والخادمات بالبيوت كالصغيرات

ولقد . األطفاللمحاربة تشغيل  خلية وطنية 2006 مارس 7وفي هذا الصدد، أنشأت وزارة التشغيل في 
 طفل من العودة إلى 19.064 وحماية ،منهم فتيات %49  من العمل،طفلة طفل و10.788 سحب لوحظ

 البرنامج بديال مرتكزا  مناتالمستفيد من %47، تلقى  2007وفي نهاية غشت . منهم فتيات% 45العمل، 
 البرنامج في إعداد ساهمت وزارة االقتصاد والماليةكما . خدمات أخرى التكوين أو أو/التعليم وعلى 

لمحاربة تشغيل  كبيرا جزءا، والذي خصص 2015-2006" همغرب جدير بأطفال" الوطني للطفولة 
  .األطفال

                                                 
 الذي تم وضعه من طرف 2012-2006زء من مخطط عمل  آج2006 مارس 25 وصادقت عليه الحكومة في 2006 يناير 15 انطلق البرنامج في  34

  .آتابة الدولة المكلفة بالمرأة والطفولة واألشخاص المعاقين بتعاون مع الشرآاء المؤسساتيين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية
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  35مشروع تقوية العالقات المهنية

 بتعاون مع المديرية 2003 ي وزارة التشغيل منذ مامن طرفقات المهنية  العالتقوية  مشروعوضع
 .المرتكزة على النوع االجتماعيمقاربة وأدمج من بين أنشطته ال المكتب الدولي الشغلاألمريكية للعمل و

  :وهكذا
. المتعلقة باإلجراءات التي تخص الشغيالتل وشغ قانون الحول دورة تكوينية 2005نظمت في  •

وذلك بشراكة مع " التحالف من أجل حقوق العامالت"  في عضوة امرأة 22  حواليادت منهااستفو
OXFAM.  
قتراح نساء للمشاركة في كل األنشطة با تم إشعار مختلف الشركاء في المشروع 2007وفي  •

 لفائدة المنتميات %26  ووصلت هذه النسبة الى.على األقل من مشاركة النساء% 30وحدد الهدف في 
 .قاباتللن

 

ويندرج في عدة المقاوالت، داخل بين الرجال والنساء   المساواة في التشغيلإلنعاشبرنامج آخر وهناك 
  :محاور

ولقد تمت هذه المعاينة مع . معاينة وضعية العامالت بالمقاوالت المشاركة من زاوية المساواة •
لضبط المنجزة والتوصيات مسئولي الموارد البشرية ومع بعض األجراء، وقدمت المقاولة محاضر ا

  .المقترحة
مصاحبة المقاوالت المعنية، من بين المقاوالت الست المشاركة، في وضع تصور وبدء تنفيذ  •

 . المساواةلدعمخطة عمل 
 ووزَِع على  الدليلنُشَر هذا.  المساواة المهنية في المقاوالتدعم لللممارسات الجيدةإعداد دليل  •

 .ظمات المهنية والنقابيةالمقاوالت والجمعيات والمن
ر لفائدة و المساواة المهنية واإلنصاف في األجدعم لالممارسات الجيدةتنظيم حلقتين دراسيتين عن  •

هاتان الحلقتان نظمتا بالدار البيضاء . ممثلي المقاوالت، والجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية واإلدارات
 .2007 نونبر 22 و21يومي 

  قطاع النسيج واأللبسة بالمغربالعمل المالئم في
 السالمة في العمل وتحقيق، بأجر مالئم نتجالتمكين من مزاولة عمل مإلى  36هذا البرنامجيرمي 

هذا البرنامج في المغرب قطاع  وقد استهدف . وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة االجتماعيةوالرعاية
من  %71(وية نسالعاملة اليد األكثر تشغيال لل قطاع ذاويعد ه.  األولية للتجربةكمجال األلبسةالنسيج و
 مقاوالتال أهيلستراتيجية لتاإلمقاربة إلى تطوير الهذا البرنامج ويهدف ). 2007 نهاية في العمالمجموع 

في سياسات وبرامج بعن االعتبار المقاربة حسب النوع االجتماعي  مع األخذ األلبسة قطاع النسيج وفي
  .تنمية القطاع

 تشخيص مختلف من أجلد أنجزت دراسات للمؤشرات االقتصادية واالجتماعية للقطاع وذلك وق
وكذا ،  غير الفعال والحوار االجتماعيوآليات التسييراالجتماعية ضعف الحماية ، والهش كالعملالمشاكل 

 ووضع. فرصلقد حقق هذا البرنامج توجها استراتيجيا لتقوية تكافؤ ال و. المساواة والتمييزمواطن عدم
 وما يمكن عمله لتمييزمع التعرف على الموطن األساسية ل تتمحور حول مقاربة تشاركية مفتوحةمنهجية 

 وكذا ضد العامالت بالقطاع التعرف على أشكال التمييز األساسية ذلكتم ك و.من خالل الوسائل المتوفرة
  .القطاع في حسب النوع االجتماعيمقاربة اللمحاور اإلستراتيجية إلدماج ا

 وزارة وضعت من طرف أن كل هذه المشاريع والبرامج التي يجب اإلشارة إلى السياق،  هذاوفي
المقاوالت استمرارية  وشغيلةضمان حقوق ال إلى  ضمن منطق يرميتدخلالتشغيل والتكوين المهني 

                                                 
  . مليون دوالر4,5  ممول من طرف قطاع الشغل األمريكي بمبلغ يصل إلى 35

  .  ألف دوالر وتم تبنيه من طرف منظمة العمل الدولية700االسبانية بمبلغ   ممول من طرف الحكومة  36
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 التنمية االجتماعية في هذا المجال حيث أن النوع االجتماعيتتدخل كذلك مقاربة  و. للثروات والشغلالمحدثة
  . مرتبطان بظروف عمل الرجال والنساء جداالقتصاديةوالمنافسة 

  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.4

ن درهم و ملي192يون درهم، منها  مل337بلغت ميزانية خصصت لقطاع الشغل  ،2008  سنةوخالل
 ميزانيةمن % 43و% 57أي بنسبة  ،رستثما اإلميزانيةب مليون درهم 144,9ميزانية التسيير والمتعلقة ب

 لوزارة مخصصةمن الميزانية ال% 39من الميزانية العامة للدولة و% 0,2تمثل  و.القطاع على التوالي
 التشغيل في  لقطاعتسييرالمن ميزانية % 58تمثل ميزانية الموظفين لوحدها و. التشغيل والتكوين المهني

  %.42ت المختلفة والنفقاميزانية التجهيز حين تمثل 

  تحليل مؤشرات النجاعة

 االعتمادات في إطار انخرطوا في شموليةبين آخر الذين تعتبر وزارة التشغيل والتكوين المهني من 
 لقطاع التشغيل 2008وقد سمح تحليل تقرير حول مؤشرات النجاعة لسنة . ميزانيةالإصالح مسلسل 

 لمقاربة النوع هذه المؤشراتولم تخضع . ستثمار على مستوى التسيير واإلا مؤشر40بإحصاء قرابة 
  . ويبين الجدول التالي تصنيفا لكل هذه المؤشرات. االجتماعي حيث منها العديد قابل للجندرة

  تصنيف أهم المؤشرات للتشغيل
  

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  يات مندوب3  تحسين ظروف العمل في مندوبيات الشغل
  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة   مستفيد20  المستفيدون من قروض السكن

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة   مستفيد70  المستفيدون من القروض االجتماعية

 المقاوالت والشركات التي زارها مستشارو
  اش الشغل والكفاءاتالوكالة الوطنية إلنع

   

 زيارة 22000
  تفتيش 

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر إنتاج

التي )  تقييمات ورشات عمل ومواكبة (الخدمات
  الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات أنجزتها

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر إنتاج  مستفيد000 30  

  -  مؤشر وسيلة  -  المقاوالتزيارات قام بها مفتشو الشغل لمختلف 

    عملية100  تكوين مفتشي الشغل
  تكوين

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر إنتاج

  تصنيف التحقيق حسب الجنس  مؤشر إنتاج   تحقيق   تحقيق حول كلفة ومدة العمل

دراسة حول حركية اليد العاملة في القطاع 
  الخاص

  تصنيف الدراسة حسب الجنس  مؤشر نتيجة  -

  تصنيف بنك المعلومات حسب الجنس  مؤشر نتيجة  -  شاء وإنجاز بنك المعلومات حول سوق الشغلإن

تحقيق تتبع لالئحة من المستفيدين من تدابير 
  التشغيل

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  -

  تصنيف التحقيق حسب الجنس  مؤشر نتيجة  -  تحقيق حول حركة اليد العاملة

  االجتماعي المقاربة حسب النوع االعتبار بعين األخذ  مؤشر نتيجة  -  منهجي لطلبات الشغلدراسة للتأطير ال

  االجتماعي المقاربة حسب النوع االعتبار بعين األخذ  نتيجة مؤشر  100  دراسة لتقييم تأثير تدابير الشغل

  االجتماعية حسب النوع  المقارباالعتبار بعين األخذ  مؤشر نتيجة  100   دراسة إلنجاز نموذج حول سوق الشغل 

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  -    إدماج حاملي الشواهد الشباب عبر برنامج إدماج

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  -   تكوين منجز عن طريق برنامج تأهيل

إنشاء المقاوالت الجد الصغرى من خالل برنامج 
  مقاولتي

  باب المقاوالت حسب الجنستصنيف أر  نتيجةمؤشر   -
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المقاوالت  وتنظيم محاضرات لفائدة األطر
  .والنقابات في مجال النظافة واألمن

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر إنتاج  3

تنظيم محاضرات لفائدة األطر، المقاوالت 
  .والنقابات في مجال الحماية االجتماعية

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر إنتاج  2

 "إدماج" برنامج لتحليوقد أبرز .  عند جندرتهاتجدر اإلشارة إلى أن مؤشرات أخرى تستحق المراجعةو
 حسب مصنفة جين م المدنسب المستفيدين ونسب: على سبيل المثال.  القابلة للجندرةبعض المؤشرات

  .ونوع العمل، الجنس وحسب مستوى التأهيل، والجهة ، والوسط

، لكن  حسب الجنسمصنفة ومفصلة على معطيات نعاش الشغل والكفاءاتالوكالة الوطنية إلتتوفر و
عدد :  ومنهانوع اإلجتماعيسيما المؤشرات التي تصف القطاعات الحساسة لل وال. بعضها لم يتم جندرته

السن –الشعبة   مجال الدراسة أو-  الشهادة:المستفيدين من برنامج إدماج حسب الجنس مع المتغيرات التالية
 التشغيل بعد – العقود المنتهية – العقود الملغاة – نوع العقد – حجم المقاولة – قطاع النشاط –هة  الج–

  .ونسبة اإلنجاز –أوأثناء العقد 

  إستراتيجيات ودراسات تقييمية تدمج مقاربة ،على مستوى هذا البرنامج، حرا اقت تممن جهة أخرى،و
وتعيد النظر في نظام التكوين المهني والتعليم ، لنساء أكثر وتشجع القطاعات على تشغيل انوع اإلجتماعيال

 من أجل تطبيقالنقابة والغرف المهنية س  وتحسيلتحقيق التوازن على مستوى بعض المسالكالعالي 
  .اإلنصاف

  قطاع التكوين المهني. 5
 إلىاإلضافة حلقة هامة في كسب المعرفة والحرفية الالزمتين لتطور المقاوالت ب يمثل التكوين المهني

المكلفة  اإلدارةوفي هذا السياق، يهدف تأسيس  .والموفرة للشغل وللقطاعات المحركة للنم مواكبكونه 
 وضع سياسة حكومية في مجال التكوين المهني وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات المعدة إلىبالتكوين المهني 

  .لتنمية القطاع في جميع المجاالت

  االجتماعي بالنسبة للتكوين المهني النوعمفهوم  تحليل وضعية وأهمية .1.5
يتكلف قطاع التكوين المهني بمهمة مزدوجة تتمثل في االستجابة لحاجيات المقاوالت من أجل تحسين 
أدائها والرفع من تنافسيتها، واالستجابة لحاجيات السكان من أجل تشجيع إدماجهم في الحياة المهنية وضمان 

ومن أجل إنجاز هاتين المهمتين، بذلت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين . ومهنيةالنهوض بأوضاعهم السوسي
  .السنوات األخيرة المهني مجهودا كبيرا خالل

  تشخيص الوضعية .1.1.5

التخصص والتأهيل والتقني، والتقني (إن ولوج نظام التكوين المهني في مختلف مستويات التكوين 
 على  سنة على األقل15 البالغة أعمارهم كور على حد السواءمفتوح في وجه اإلناث والذ) المتخصص

وارد في الدستور المغربي الذي ينص على أن التربية والشغل حق يتساوى  وأساس نفس الشروط، كما ه
  .فيه المواطنون

وهكذا، فقد سجل . يعرف الطلب على التكوين المهني تزايدا مهما يتم معرفته بقياس نسبة اإلقبال
.  معدل نسبة إقبال على التكوين المهني تقدر بأربعة مترشحين لكل مقعد متاح2007/2008وسم الدخول لم

ومن أجل تلبية هذه الحاجيات المتزايدة، بذل قطاع التكوين المهني مجهودات في بناء وتجهيز المؤسسات 
هاز التكوين وعليه، أضحى ج.  الخاصة التي تهتم بشكل متزايد بالقطاعاالستثماراتوكذلك في تشجيع 

 مؤسسة 477 مؤسسة خاصة و1.515 مؤسسة، منها 1992 على 2007/2008المهني يتوفر خالل الموسم 
  .  من المتدربين%72وتستقبل هذه األخيرة . تابعة للقطاع العام
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    توزيع المتدربين حسب قطاع التكوين .1.1.1.5

)  لإلناثمستقطبةشعب (الخياطة -نسيجالتسيير، الصناعة التقليدية وال-تمثل اإلناث في شعب اإلدارة
 من شعب القطاع العام توصف بكونها شعبا ذات طابع ذكوري %39 أن إلىوتجدر اإلشارة  .%81نسبة 

نسبة اإلناث أكثر (  فقط من الشعب ذات الطابع األنثوي %12، وفيما توجد )%20نسبة اإلناث أقل من (
وع العدد اإلجمالي للشعب، مسجلة بذلك ارتفاعا من مجم% 49تمثل الشعب المختلطة  كما ).%80من 

كتلك المستقطبة للذكور ويفسر هذا المعطى بالتحاق اإلناث منذ مدة بالشعب ). 2003 في %11(ملموسا 
الرغم  المتعلقة بقطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية واإللكترونية والبناء واألشغال العمومية، وذلك على

   .ية واالجتماعيةمن اإلكراهات الثقاف
نسبة التأنيث عدد اإلناث

)en%       (
)2/1( 

حسب %
)2(المجموع  القطاع

العدد اإلجمالي
 القطاع )1(

  التسيير-اإلدارة 84593 48213 51 57
  الغابات- الفالحة 3430 737 1 21
 لصناعة التقليدية  اإلنتاجية 11855 7666 8 65
 ة التقليدية الخدماتيةالصناع 34985 13298 14 38
 البناء واألشغال العمومية 17715 1791 2 10
  السياحة–الفندقة  15399 6468 7 42

4 1 1208 32738 
الصناعات التعدينية والميكانيكية 

 واإللكترونية
 الصيد البحري 702 23 0 3

 الصحة 9206 7726 8 84
  وصناعة الجلدالنسيج والخياطة 11172 7203 8 64
 قطاعات أخرى 2440 838 1 34
 المجموع 224235 95171 100 42

  التكوين المهني إدارة: المصدر        

 

  التكوين المهني في الوسط القروي .2.1.1.5

مقابل تطوره الهام في الوسط الحضري، يبقى انتشار التكوين المهني في الوسط القروي جد محدود 
 من %2تمثل نسبة المتدربين في هذا الوسط سوى الو .لهذا الوسط االقتصادية واالجتماعيةنظرا للخاصيات 

 من %1 من مجموع المتدربين بالوسط القروي و%22وتشكل اإلناث نسبة . العدد اإلجمالي للمتدربين
  .مجموع المتدربات على الصعيد الوطني

  )2007/2008(توزيع المتدربين في الوسط القروي حسب المستوى 
نسبة 
 التأنيث

عدد 
 المستوى مجموع المتدربين متدرباتال

 التأهيل 2312 489 56%
 التقني 900 183 21%
 التقني المتخصص 779 203 23%

 المجموع 3991 875 100%
 التكوين المهني قطاع: المصدر                    

 يأخذ بعين  أنه تم تطبيق برنامج للتكوين بالتدرج المهني لفائدة الشباب القروي إلىوتجدر اإلشارة 
الشغل  إنعاشعالوة على ذلك، أحدث مكتب التكوين المهني و. 2000 سنة هذا الوسطاالعتبار خاصيات 

  . لفائدة العالم القروي فضاءات متنقلة للتكوين في بعض الشعب كالخياطة واإلعالميات
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  في نظام التكوين المهني التدريبأنماط  .3.1.1.5

، يتوفر التدريبلمقاوالت من الكفاءات وكذلك لحاجيات طالبي من أجل االستجابة بدقة لحاجيات ا
  .التكوين المهني على عدة أنماط للتكوين

  التكوين المهني الدائم والتداولي 

، أي 2007/2008 خالل الموسم 95.171 عدد المتدربات في قطاع التكوين المهني الدائم والتداولي بلغ
ويوضح توزيع عدد المتدربين . ن في القطاعين الخاص والعام من العدد اإلجمالي للمتدربي%42ما يمثل 

حسب المستوى أن نسبة المتدربات تتساوى مع نسبة المتدربين فيما يخص مستوى التقني المتخصص 
. وقد عرفت هذه النسبة تطورا بنقطة مقارنة مع السنة الماضية. ، المستوى األعلى في نظام التكوين)50%(

بة المتدربات في المستويات األخرى جد مشرفة خصوصا في مستوى التقني ومن جهة أخرى، تبقى نس
  . %42 متبوعا بمستوى التخصص 46%

 تطورا  الدائم والتداوليوخالل السبع السنوات الماضية شهد عدد المتدربات اإلناث بالتكوين المهني
 يوضح الرسم البياني  كماوحسب مستوى التكوين، فنسجل،.  في السنة%9  يقدر بنسبةوبمعدل نسبة نم

  . تطورا إيجابيا لعدد المتدربات في مستويات التكوين التقني المتخصص والتقني ،الموالي

  المستوىوتطور عدد المتدربين حسب الجنس 
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املصدر : قطاع التكوين املهين
  

  التكوين بالتدرج المهني

ة  من المد%80يرتكز نمط التكوين بالتدرج المهني على تكوين تطبيقي داخل المقاولة مدته ال تقل على 
 من مدته على األقل بتكوين عام وتكنولوجي في مركز %10 نسبةويكتمل هذا التكوين ب. اإلجمالية للتكوين

وتمثل نسبة اإلناث  ،27.370، ناهز عدد المتعلمين 2007/2008خالل الموسم . للتكوين بالتدرج المهني
ة بالنسبة لتلك المسجلة إال أنه، تبقى هذه النسبة محدود. 2005/2006 خالل الموسم %17 عوض 34,4%

وتفسر هذه النتيجة أساسا لكون التكوين بالتدرج المهني ال يغطي بشكل . في التكوين المهني الدائم والتداولي
  . الخياطة على سبيل المثال-التسيير والنسيج-كاف القطاعات ذات اإلقبال الهام من طرف الفتيات كاإلدارة

  كتب التكوين المهني وإنعاش الشغلالوحدات المتنقلة للتكوين التابعة لم

  : تحقيق أربعة أهداف أساسية، وهي إلىيهدف التكوين عن طريق الفضاءات المتنقلة 
 .تزويد المناطق القروية بيد عاملة مؤهلة تمكنها من التطور االقتصادي واالجتماعي •
ى حرف تمكنهم المساهمة في الحد من الهجرة القروية عن طريق تكوين اليد العاملة المحلية عل •

 .من االستقرار
 .تأهيل العاملين في المقاوالت المعزولة •
 .التأهيل المهني واالستجابة بنجاعة للمتطلبات الخاصة واآلنية للتكوين أ •
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الميكانيك :  وحدة توفر االختصاصات التالية 20ويتوفر حاليا مرئب فضاءات التكوين المتنقلة على 
يك الدراجات النارية، كهرباء السيارات، كهرباء البنايات، إصالح الفالحية، ميكانيك السيارات، مكان

التجهيزات المنزلية، الطاقة الشمسية، صناعة الهياكل الحديدية، اإلعالميات، نجارة الخشب، نجارة المعادن، 
  .الفصالة والخياطة

  التكوين أثناء العمل

 بادرت السلطات العمومية منذ وفي سياق مواكبتها إلعادة تأهيل الموارد البشرية للمقاوالت،
 بمعية مع الشركاء االجتماعيين على إحداث إصالح جدري يرتكز على آليتين متكاملتين 1996/1997

 وسيلة إستراتيجية م تشجيع المقاوالت على دمج التكوين المستمر لمواردهم البشرية العتبارهإلىتهدفان 
 العقودونظام  (GIAC) ت ما بين المهن لدعم االستشارةالمجموعا  : هاتان اآلليتان هما. لبرنامج تطورها
 ). CSF( الخاصة للتكوين

 خلق جمعيات تتكون وتسير إلىترمي هذه اآللية (GIAC):  المجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة
  .من طرف المنظمات والفدراليات المهنية للمقاوالت

) حكومة، مقاولة، مستأجرين(ظام الثالثي التسيير يهدف هذا الن:  )CSF( الخاصة للتكوين العقودنظام 
 تشجيع المقاولة على دمج التكوين في مخططها التنموي وذلك بمنحها إلى) عشر لجن جهوية (والالمركزي 

، تمت المصادقة على 2007خالل سنة . مساعدة مالية تمكنها من تحقيق برامج لتكوين مواردها البشرية
  . مليون درهم 125,6مالية تقدر بـ  طلب للتكوين بمساهمة 2.015

    تقييم نظام التكوين المهني.4.1.1.5

قطاع التكوين المهني الدائم والتداولي ل من مجموع المتدربين الذين يلجون %70بصفة عامة، يحصل 
عالوة على ذلك، فقد بينت الدراسات التي قام بها قطاع التكوين المهني أن نسبة االندماج بعد . على دبلوم

وتبقى هذه النسبة أعلى بسبع . 2005 من مجموع خريجي فوج سنة %66تسعة أشهر من التخرج وصلت 
 هذهويسجل نفس المعطى عند مقارنة  .)%62 مقابل %69 (نقاط مقارنة مع خريجي المؤسسات الخاصة

دماج  أن نسبة ان2005وهكذا، فقد أوضح التحقيق الذي أجري على خريجي فوج سنة . النسبة حسب الجنس
 %59 للذكور مقابل %72ٍ( نقطة 13 بفارقالخريجين الذكور أكبر من نسبة اندماج الخريجين اإلناث 

أن خريجات التكوين المهني يجدن صعوبة أكثر في البحث عن العمل،  كذلك وتبين هذه الدراسات). لإلناث
  .مسار مهني أفضل بسلكلكن عندما يشتغلن، يتميزن 

  األهداف المتوخاة السياسات العمومية و.2.5

  )2008/2012( اإلستراتيجية الجديدة لقطاع التكوين المهني .1.2.5

باستنادها على نهج جديد مندمج إلرساء منظومة التكوين المهني في القطاعات المنتجة، أنجزت إدارة 
  :التكوين المهني إستراتيجية جديدة ترتكز على ما يلي 

 .ي إطار تعاقدي مع المهنيينانجاز برامج قطاعية للتكوين المهني ف •
 .تطوير التكوين المهني داخل مكان العمل •
 .إعادة هندسة منظومة التكوين المهني حسب المقاربة المرتكزة على الكفاءات •

وترتكز هذه االستراتيجية أيضا على سياسة االنفتاح وشراكة ديناميكية مع السلطات العمومية والغرف 
  ...جتماعيون والمنظمات غير الحكوميةوالجمعيات المهنية والشركاء اال

 بالتدرج المهني التكوين وتتجلى المحاور واألهداف الرئيسة المنتقاة لتطوير القطاع أساسا في تطوير
لتمكين الشباب عموما، والمنقطعين عن الدراسة خصوصا، من كسب كفاءات تسهل اندماجهم في الحياة 

المهني في الوسط القروي من أجل تحسين القدرات المهنية العملية، وفي انجاز برنامج شامل للتكوين 
  .للساكنة القروية



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

117 

   التكوين المهني وأهداف األلفية للتنمية.2.2.5

  :أهداف التنمية لقطاع التكوين المهني جيدا أهداف األلفية للتنمية وخصوصا تواكب

كل مباشر بهذا الهدف إن التكوين المهني مرتبط بش : "المدقعمن الفقر تقليص ال"الهدف األول  •
 ; الئقوذلك بتمكين الساكنة الهشة من تكوين مالئم يسهل لها االندماج في سوق العمل ومن ثم تأمين راتب 

التكوين المهني مرتبط  بشكل مباشر بهذا : " الجنسين واستقاللية المرأة بينمساواةال"الهدف الثالث  •
 ;ذات قيمة كبرىا بولوج وظائف الهدف وذلك بتمكين المرأة من تكوين مؤهل يسمح له

إن قطاع : "النقص من معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األمومة"الهدف الرابع والخامس  •
  سنويا  متدرب5.000التكوين المهني يلعب دورا مهما في تحقيق هذين الهدفين وذلك بمساهمته في تكوين 

 ;  من اإلناث%18في قطاع الصحة من بينهم 

قطاع التكوين المهني مطلوبا بشكل  يظل: " من أجل التنميةة دوليحداث شراكةإ"الهدف الثامن  •
 . مالية لتجهيز مختلف المؤسسات ولتكوين المكونينبتقديم إعاناتقوي في إطار التعاون الدولي وذلك 

  لتكوين المهني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ا. 3.2.5

يلعبه في تحسين ولوج المرأة للعمل وبالتالي استقالليتها، حضي التكوين نظرا للدور الهام الذي 
ويتبين ذلك بشكل . وتم إدراجه في ثالث مواد من االتفاقية CEDAW المهني بأهمية خاصة في اتفاقية

تتخذ الدول  : "واضح في المادة العاشرة من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وخصوصا في فقرتها أ 
 تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل لكيطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة األ

  : تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأةلكيفي ميدان التربية، وبوجه خاص 
ية في شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلم

والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة  القرويةالمؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق 
، وكذلك في جميع أنواع العالي التقني والتعليم والمهني والتقنيمكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام 

   " .المهنيالتدريب 

 حق المرأة في التكوين المستمر من أجل الدفع بمسارها أما المادة الحادية عشر، فنصت على
 الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، لها  أن المرأة"" ج"وهكذا فقد ورد في نص الفقرة . المهني

، والحق في تلقى التدريب العمل وشروط الخدمات وفي جميع  في مقر العملناوالحق في الترقية واألم
  ."التكوين المستمرو المهنيوالتدريب التدرج المهني ، بما في ذلك المهنيوإعادة التدريب 

وقد أشير في . تحسين ظروف المرأة القرويةلالمادة الرابعة عشر اهتماما خاصا  توليوأخيرا، 
 وغير الرسميلحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، ل لها جميع الحقوق المرأة القروية أن" "د"الفقرة 
األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية  و فيذلك ما يتصل منه بمح، بماالرسمي

  ." كفاءتها المهنية للرفع منواإلرشادية

  المنجزة البرامج والمشاريع .3.5

  2008/2012 االستعجالي المخطط .1.3.5

 االقتصادية تالورشامن أجل مسايرة الدينامية االقتصادية التي يشهدها المغرب ولتلبية حاجيات 
الجديدة الهامة من كفاءات، تم إرساء مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني على ضوء خالصات ثمان 

  .2008دراسات أجريت خالل سنة 
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  تنمية التدرج المهني بقطاع الفالحة والصناعة التقليدية

ؤهلة تمكن من الرفع من مستوى  تزويد القطاع الفالحي بيد عاملة مإلىتهدف تنمية التدرج المهني 
 تمكين بنات وأبناء الفالحين إلى  وتنافسية الوحدات اإلنتاجية الفالحية من جهة، ومن جهة أخرىةمردودي

من اكتساب المهارات الضرورية لتسهيل إدماجهم في الحياة المهنية وتهيئ جيل جديد من الفالحين أكثر 
 التكوين إلى مليون درهم 340ف هذا البرنامج الذي سيكلف ويهد. انفتاحا على المستجدات التكنولوجية

 من الشباب القروي في المهن الواعدة من أجل تزويد سوق الشغل بما يقارب 60.000بتدرج مهني لفائدة 
  .  خريجة وخريج51.000

 وفيما يخص الصناعة التقليدية والتي تعاني من عدة مشاكل كضعف مستوى تأهيل الموارد البشرية، فقد
للصناعة التقليدية سياسة جديدة لتنمية القطاع، من بين ركائزها تحسين جودة  " 2015رؤية " وضعت 
 تسخير جميع اإلمكانيات إلى 2008/2015  مليون درهم، يهدف مخطط العمل451وبتكلفة تناهز. التكوين

د سوق الشغل بما  ألف من الشباب بالتدرج المهني في الحرف الواعدة لتزوي60الالزمة من أجل تكوين 
  . خريجة وخريج51.000يقارب 

  إحداث إجازات مهنية في إطار شراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني  

 توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص على ضرورة نسج شبكات للتربية إلىاستنادا 
 إجازات مهنية بشراكة مع الجامعات والتكوين على الصعيدين الجهوي والمحلي، فقد تم إقرار إحداث

 7.250و إجازة مهنية 290 تم رصدوهكذا فقد . ومؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاعين العام والخاص
  .خريجة وخريج في القطاعات ذات األولوية

   بتلبية حاجيات القطاع من الكفاءاتمواكبة مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي

 قطاعات كرافعات جديدة لتنمية االقتصاد الوطني تتجلى في صناعة 6ستراتيجية الصناعية حددت اإل
ومن جهة . الجلد والصناعات الغذائية-السيارات وصناعة الطيران واإللكترونيك وترحيل الخدمات والنسيج

تمكن من أخرى، تضمن مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي إحداث مواقع صناعية مندمجة 
وستمكن اإلستراتيجية الصناعية من . إنعاش المهن العالمية للمغرب ومن تنمية جهات مختلفة من المملكة

 هذه الحاجيات من الكفاءات، فقد تم إلى االستجابةومن أجل .  ألف منصب شغل200إحداث ما يقارب 
تتمثل في تنمية جهاز ، يرتكز حول ثالث محاور، و2008/2012وضع مخطط لتنمية الموارد البشرية 

 مليون درهم ووضع نظام للدعم 80التكوين عبر إحداث وإعادة تأهيل سبع مراكز للتكوين بكلفة قيمتها 
 وأخيرا مواكبة المواقع 2015 مليار درهم في أفق سنة 2,7المباشر للتكوين لفائدة المقاوالت والذي سيكلف 

التكوين تطوير ن المتخصصة وإعادة هندسة التكوين والصناعية المندمجة عبر توسيع خريطة معاهد التكوي
  .بالتدرج المهني

    بتلبية متطلبات القطاع من الكفاءاتمواكبة قطاع الفندقة

 واألوراش السياحية 2010من أجل االستجابة وتتبع الحاجيات من الموارد البشرية لمواكبة رؤية 
 يأخذ بعين االعتبار 2012هني في أفق  ألف م67 تكوين إلىالمفتوحة، ثم إحداث مخطط عمل يهدف 

فإنه من عالوة على ذلك ومن أجل تحسين جودة التكوين،  .االستثمارات المتوقعة والقدرة اإليوائية اإلضافية
  .تكوين المكونينالمقرر تنظيم حصص ل

  تحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في اإلدماج 

لشغل وعدم مالئمة بعض التكوينات للحاجيات، فقد ثم وضع برنامج نظرا للتحوالت المتسارعة لسوق ا
، يعهد بتنفيذه )حاملي الشهادات( العمل ألف باحث عن 100لتحسين قابلية التشغيل لفائدة  " 2012تأهيل " 

تشاور مع المشغلين ب آليات انطالق عمليات التكوين وضعوست. للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
  .  التشغيلن في مجالمستشاريال القطاعات الواعدة و التي تمثلمعياتجالو
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  النوع االجتماعي   حسب لميزانية ا تحليل .4.5

   توزيع الميزانية إلدارة التكوين المهني.1.4.5

 مليون درهم، 530,93 ما قيمته 2008التكوين المهني برسم السنة المالية قطاع يبلغ مجموع نفقات 
  .  من مجموع الميزانية المخصصة لوزارة التشغيل والتكوين المهني%61أي ما يعادل 

 مليون درهم، 316 ما يناهز2008 التكوين المهني برسم السنة المالية قطاعوقد بلغت ميزانية التسيير ل
 43وامتصت نفقات الموارد البشرية . قطاع الا من مجموع الميزانية المخصصة لهذ%60أي ما يضاهي 
 من مجموع 52% يعادل  مليون درهم، أي ما273,18 المعدات والنفقات المختلفةيما كلفت مليون درهم، ف

 مليون درهم خصصت لمكتب التكوين المهني وإنعاش 254، من بينها قطاعل االهذ الميزانية المخصصة
من   %97,7 أن إلىوتجدر اإلشارة .  مليون درهم للمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة9,5الشغل و

  .ميزانية التسيير تنفق من طرف مكتب التكوين المهني والمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة

 من %40 ، أي ما يعادل  مليون درهم214,75 التكوين المهني قطاعوبلغت ميزانية االستثمار ل
شغيل والتكوين  من مجموع ميزانية االستثمار لوزارة الت%82و 2008 برسم السنة الماليةميزانية القطاع 

 %40المهني مقابل  التعليم مديريةل  من مبلغ االستثمار%32,8يخصص  ،حسب بنيات التسييرو .المهني
  .في شكل منحة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

   تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي.2.4.5

عتمادات الذي يدخل في إطار نهج  نظام عولمة اإلإلى 2007 التكوين المهني في شتنبر قطاعانضمت 
 قطاعوبعد سلسلة من ورشات العمل بين وزارة االقتصاد والمالية و. جديد للتسيير مرتكزا على النتائج

التكوين المهني تم إرساء عدة مؤشرات أهداف من أجل تقييم وتتبع نفقات االستثمار والتسيير لمختلف 
 مؤشر أهداف من 66 وعليه، تم االتفاق على. كوين المهني التقطاعالمهمات والبرامج المطبقة من طرف 

  . مؤشر كمي لميزانية االستثمار60بينهم 

  مؤشرات التسيير

 التكوين المهني وهما مكتب لقطاعتوجد ستة مؤشرات خاصة بالتسيير موزعة على المؤسستين التابعتين 
وتعتبر هذه المؤشرات كلها . أللبسةالتكوين المهني وإنعاش الشغل والمدرسة العليا لصناعة النسيج وا

. نسبة اإلناث في تلك التكوينات تستخلصمؤشرات أهداف تحصي عدد المتدربين في طور التكوين وكذلك 
تتعلق، على سبيل المثال، بالجهاز البيداغوجي كعدد المكونين  إمكانياتويمكن إغناءها بإضافة مؤشرات 
  .إناثا وذكورا ودرجة تأهيلهم إلخ

  االستثمارمؤشرات 

 إلىيصل عدد مؤشرات األهداف الخاصة لميزانية االستثمار والتي تهم مجمل برامج التكوين المهني 
  : مؤشرا تتوزع على البرامج التالية60

المؤشرات المعتمدة لهذا البرنامج تهم عدد المتدربين والخريجين موزعين : نظام التكوين المهني •
 .عدد مؤسسات التكوين المهنيحسب الجنس وكذلك حسب نمط التكوين و

 تمكين الشبان والشابات من تأهيل مهني يسهل إلى يهدف هذا البرنامج :التكوين بالتدرج المهني  •
وتكمن .  المساهمة في تحسين تأطير المقاوالت الصغرى والمتوسطةإلىإدماجهم في الحياة العملية وكذلك 

درج المهني وعدد الخريجين موزعين حسب الجنس مؤشرات هذا البرنامج أساسا في عدد المتدربين بالت
وكذلك عدد المراكز حسب شعبة التعلم وأخيرا عدد مراكز التكوين بالتدرج المهني المحدثة داخل فضاءات 

 .المقاوالت
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التكوين وكذلك  تواجد إنعاش إلى يهدف هذا البرنامج :تنمية التكوين المهني في القطاع الخاص  •
وتهم مؤشرات هذا البرنامج عدد . االعتماد للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني مواصلة تأهيل ومنح إلى

 عدد المؤسسات إلى ةالمتدربين والخريجين موزعين حسب الجنس وكذلك عدد الشعب المؤهلة باإلضاف
 .المعتمدة

 تنمية تأهيل الموارد البشرية للمقاوالت من أجل إلى يهدف هذا البرنامج :التكوين أثناء العمل  •
عدد و CSF وGIACعدد المقاوالت المستفيدة من خدمات وتعد المؤشرات المتعلقة ب. الدفع بتنافسيتها

إال أن المعطيات المتعلقة بعدد المقاوالت .  لهذا البرنامجفعالة مؤشرات CSFالعاملين المستفيدين من 
 . غير متوفرةCFSوالمستأجرين المستفيدين من 

المؤشر تمثل يو :APC) (ني باعتماد المقاربة حسب الكفاءات إعادة هندسة نظام التكوين المه •
  .المقاربة حسب الكفاءات عدد برامج التكوين المنجزة وفق  فيتم اختياره لهذا البرنامجذي ال

 تم وضع مؤشرات متعلقة حيثوينطبق الشيء نفسه على برامج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، 
حسب الجنس وكذا عدد مراكز التكوين المهني في المؤسسات السجنية وكذلك بأعداد المتدربين والخريجين 

 كان من االندماج وإال أنه ونظرا لكون الهدف النهائي لكل تدريب ه. عدد المتدربين والخريجين منها
 . األفضل إدراج مؤشرات أخرى تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي متعلقة بالتشغيل

، سنركز في الجدول الموالي على تحليل مؤشرات األهداف المتعلقة )ا مؤشر60(عدد الكبير لنظرا ل
  :قطاع التكوين المهنيالتي تستحوذ على نسبة كبيرة من ميزانية بأهم البرامج 

  

 المؤشرات المهام/األهداف تصنيف المؤشر مالحظات

  التكوين بالتدرج المهني تنمية   
 

 بالقطاع العام   بالتدرج المهنيعدد المتكونين ستقطاب أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسةا  نتائج مؤشر  حسب الجنستصنيفهينبغي 

 بالقطاع الخاص  بالتدرج المهنيعدد المتكونين ستقطاب أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسةا  نتائج مؤشر  حسب الجنستصنيفهينبغي 

يأخذ بعين االعتبار  مؤشر
 النوع االجتماعي 

   المهني بالتدرجالتكوين في التأنيث نسبة حسين جنتائ مؤشر
 

  ) الخاص+العام( المهني نسبة المتكونات بالتدرج

  المهن بالتدرجخريجي التكوين  بالتدرج المهنيخريجي التكوين  عدد فيالزيادة نتائج مؤشر  حسب الجنستصنيفهينبغي 

    بالتدرج المهني التكوينتحسين نسبة التخرج في نتائج مؤشر 
 

في   المهني بالتدرج التكويننسبة خريجات
  الخاص و العامالقطاعين

داخل   بالتدرج المهني التكوينمراكز  عدد فيالزيادة وسيلةمؤشر  
 المقاوالت

  التدرج المهني داخل فضاءاتمراكزإحداث 
 المقاوالت

 مكتب التكوين المهني  المقدم من طرفالتكوين   
 وإنعاش الشغل

  في التكوين المهني عدد األماكن المتاحةفي الزيادة نتائج مؤشر  حسب الجنستصنيفهينبغي 
 

 عدد المتدربين 

يأخذ بعين االعتبار  مؤشر
 النوع االجتماعي 

  في التكوين بالتدرج المهني نسبة التأنيث تحسين   نتائج مؤشر
 

   المتدرباتنسبة

  الخريجينعدد ينخريجلا عدد  فيالزيادة نتائج مؤشر  حسب الجنستصنيفهينبغي 

يأخذ بعين االعتبار  مؤشر
 النوع االجتماعي 

  التكوين المهني  خريجيمن بين نسبة التأنيث تحسين   نتائج مؤشر
 

  الخريجاتنسبة
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  القطاع الخاص  التكوين فيإنعاشوتنظيم    

  بالقطاع الخاصالتكوين المهني  عروضفي الزيادة نتائج مؤشر 
 

  القطاع الخاص فيينالتكو مؤسسات عدد

  بالقطاع الخاصالتكوين المهني جودة تحسين نتائج مؤشر 
 

 مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة

  بالقطاع الخاصالمؤهل التكوين المهني في الزيادة نتائج مؤشر 
 

 التي مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة
 تقدم شعبا مؤهلة

بالقطاع   في التكوين المهني عدد األماكن المتاحةفي الزيادة نتائج ؤشرم حسب الجنستصنيفه ينبغي 
 الخاص

التكوين المهني الدائم التابع   فيعدد المتدربين
 للقطاع الخاص

يجب تصنيفه حسب الجهة 
 والشعبة

  بالقطاع الخاصفي التكوين المهني معاينة نسبة التأنيث نتائج مؤشر
 

 الدائم التابع للقطاع التكوين المهني في التأنيث نسبة
 الخاص 

    قطاع الشباب. 6
البالد، فقد التزمت الحكومة بمنح أهمية خاصة للشباب  وعيا بالدور الذي يلعبه قطاع الشباب في تنمية

مدمج عن طريق سياسة إدماج الشباب في الحياة المهنية وتأهيل مراكز االستقبال وفي إطار برنامج شامل 
. القرويةوة الثقافية والبيداغوجية والتنشيطية لفائدة الشباب في األوساط الحضرية تدعيم البرامج ذات صبغو
  :تقوم سياسة قطاع الشباب على و

  األطفال؛وتحسين مناخ الشباب واإلدماج االجتماعي واإلنعاش،  

  مراقبة العمل؛وتنسيق ودعم جمعيات الشباب ومساعدة  

  الشباب التابعة للقطاع؛وتسيير معاهد األطفال  

ذلك في حدود والخاص والشبه العمومي والشباب التابعة للقطاع العمومي ومعاهد الطفل ومراقبة  
  صالحيات وزارة الشباب ؛ 

 .الشبابوحماية الطفل  

   تشخيص القطاع وتحليل الوضعية المرتكز على النوع االجتماعي.1.6

 من 20,4% ما يقارب  سنة24 و15تمثل فئة الشباب، في المغرب، المتراوحة أعمارهم ما بين 
وحسب توقعات مركز الدراسات .  منهم في الوسط الحضري%53,7ويعيش . 2007مجموع السكان سنة 

األبحاث الديمغرافية، فإن نسبة الشباب قد يعرف تراجعا ملحوظا خصوصا في الوسط القروي حيث و
ن تنخفض نسبة من المرتقب أو. 2030 في أفق %15,3 إلى 2007 سنة %21,6ستنتقل نسبتهم من 

 إلىيعزى هذه الوضعية و. 2030 سنة %14,4 إلى 2007 سنة %19,4الشباب في الوسط الحضري من 
  . تأخر سن الزواج خصوصا الشبابإلىتراجع نسبة الخصوبة الراجع وشيخوخة السكان 

 2004، تشير معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى االقتصادية واالجتماعيةفيما يخص بالمميزات و
 %39,5( لدى الشباب أغلبها في أوساط اإلناث %29,5 إلى أن نسبة األمية على الصعيد الوطني تصل إلى

 بالنسبة %8,4في الوسط الحضري، تبلغ نسبة األمية و)  بالنسبة الذكور%19,2بالنسبة لإلناث مقابل 
  . الحضري  في الوسط%63,5و  %31,6 بالنسبة لإلناث مقابل على التوالي %18,5الذكور و
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  مكان اإلقامةونسبة األمية لدى الشباب حسب الجنس 
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اموعقرويحضري

: اإلحصاء العام للسكان و السكىن 2004، املندوبية السامية للتخطيط املصدر
  

 في الوسط الحضري %20,9أي  (2007 من مجموع الساكنة النشيطة سنة %27,5وتمثل النساء نسبة 
مع ذلك وبالرغم من التقدم المحرز، يبين التحليل أن انخراط النساء في و).  في الوسط القروي%33,5و

فعلى .  سنة24 و15 المتراوحة أعمارهن بين تخصوصا بالنسبة للشاباومازال محدودا النشاط االقتصادي 
 أن معدل إلىتجدر اإلشارة و. 2007 سنة %18المستوى الوطني،  بلغ معدل النشاط لدى النساء الشابات 

  . في الوسط القروي%28,4 مقابل %9,9النشاط في الوسط الحضري ال يتجاوز 

 24 و15، تظهر توزيع الشباب المتراوح أعمارهم بين 2004كان والسكنى حسب اإلحصاء العام للسو
 منهم يوجدون في مرحلة التربية والتكوين %31,2سنة حسب األنشطة الرئيسية التي يزاولونها أن 

  . من الشباب اإلناث ربات بيوت%23,6وعاطلون عن العمل %7,34 يمارسون نشاطا اقتصاديا و%35,8و

فالشباب الذين يعيشون في الوسط . شباب باختالف الوسط الذي يعيشون فيهوتختلف اهتمامات ال
التكوين في حين أن الشباب الذين يعيشون في الوسط القروي و التربية إلىالحضري يتوجهون بشكل كبير 
 في الوسط الحضري بينما تصل %21تبلغ نسبة الشابات ربات البيوت و. حاضرون بقوة في شوق الشغل

  .الوسط القروي في %32 إلى

أن األنشطة ذات الطابع  و فيبد،37 أما فيما يخص الترفيه، ووفق تقرير الساكنة بشأن الشباب المغربي
، كانت 2001في سنة و.  والرياضي تظل األكثر ممارسة من قبل الشباب المغربياالجتماعي والثقافي

. %55فضلة لدى الشباب بنسبة تناهزالخ من األنشطة الم...قاعات السينماوارتياد دور الشباب والقراءة 
بالنسبة للشبان الذكور  %70,9(الحضريين منهم و لدى الشباب الذكور زتبقى الرياضة الترفيه األول بامتياو

  ). بالنسبة القرويين%33 بالنسبة للحضريين مقابل %67و بالنسبة لإلناث %29,1مقابل 

  اةاألهداف المتوفواألولويات العمومية والسياسات .2.6

االجتماعية التي يعيشها المغرب، يبقى الشباب في صميم اهتمامات مختلف ونظرا للطفرات االقتصادية 
وهكذا ووعيا منه بدور الشباب كرافعة للتغيير وعامل . حكومة، جماعات محلية ومجتمع المدني: المتدخلين

 تمكين إلىكانية تهدف ضروري من أجل مستقبل أحسن، ينهج المغرب بفضل التوجهات الملكية سياسة س
  .االجتماعي للبلدوالشباب المغربي من االندماج في عملية التطور االقتصادي 

التأسيس لمقاربة والمبادرة و التحفيز على اإلبداع إلىتهدف السياسة الجديدة في مجال الشباب و 
 والتبادل واالنفتاح الفني وتنمية الحركيةوتشجيع التعبير األدبي والقرب ومواكبة المشاريع واإلنصات 

. ذلك في إطار رؤية شاملة ومنسجمة من خالل سياسة إرادية للدولةوالفردي كاالنخراط الجمعوي للشباب 
                                                 

  37 CERED, Rapport de la politique de population : La jeunesse marocaine: attitudes, comportements et besoins, 2004. 
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 مؤسسات متواجدة بمختلف جهات 1.369ومن أجل بلوغ هذه األهداف، يتدخل قطاع الشباب، من خالل 
  :هي كالتاليوالمملكة، في شتى المجاالت التي تهم الشباب 

تشكل أهم أنشطة قطاع الشباب لكونها تساهم في تحقيق عدد من األهداف  : خيمات الصيفيةالم -
 كاألسفار، واللقاءات، والتبادالت، والتربية، والرياضة،  واألطفالالمحددة من طرف القطاع لفائدة الشباب

  .الخ...والثقافة، والحياة االجتماعية، والتطوع، والقدرة على االعتماد على النفس

وعيا باألهمية الحيوية لألنشطة السياحية الثقافية، ينظم قطاع الشباب سنويا سلسلة : لسياحة الثقافيةا -
  .من األنشطة واألسفار لفائدة الشباب المغربي ونظرائهم القادمين من مختلف البلدان

جدة مراكز االستقبال هي مؤسسات تابعة لقطاع الشباب المتوا: مراكز االستقبال في خدمة الشباب -
توفر خدمات اإلقامة واألكل والتنشيط و مركزا 42تضم شبكة مراكز االستقبال . بمختلف جهات المملكة

وتستقبل هذه المؤسسة .  سرير1.546 إلىالثقافي والفني والعلمي والرياضي والسياحي بسعة إجمالية تصل 
  .   للشخص مبيتليالي 3 ليال مبيت أي ما يناهز 67.500 شاب وتحقق 22.500ما يقارب 

دار الشباب هي مؤسسة عمومية تقدم للشباب وسائل االنفتاح على العديد من األنشطة : دور الشباب -
ثقافية كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والرياضة والرقص والسينما والقراءة واإلعالميات -السوسيو

يم لكونها توفر خدمات مكملة للنظام وهي كذلك فضاء لتلقي دروس التكوين والتعل. واللغات األجنبية الخ
تمكن الشباب من " : للتعليم االجتماعي والديمقراطي 'وتعد كذلك دور الشباب فضاء . المدرسي والمهني

تتكون شبكة و. تعلم مبادئ التسامحوالتعارف والتعايش والتأقلم مع المجموعة واالنفتاح على اآلخر 
 دور شباب في الوسط 189 جهات المملكة من بينها  مؤسسة موزعة على مختلف460 من بدورالشبا
  .القروي

.  سرير1.955 إلى مؤسسة بقدرة استيعابية تصل 19يتوفر قطاع الشباب على : حماية الطفولة -
 ثالث فئات وتخص مراكز المراقبة ومراكز إعادة التربية ونوادي العمل إلىوتصنف هذه المؤسسات 

ذلك من أجل ضمان إعادة ون الموضوعين تحت الرقابة القضائية االجتماعي المعدة الستقبال المنحرفي
  .كليهماوالمدرسي أوبرامج التكوين المهني أوإعادة إدماجهم في المجتمع بواسطة أنشطة وتأهيلهم 

 مركز للتكوين 114( مؤسسة 745يضم قطاع الشباب على شبكة وطنية من  : الشؤون النسوية -
مخصصة وهي موزعة على مجموع التراب الوطني و)  أطفال روض343و ناديا سنويا 287والمهني 

 شخص في 473.404يبلغ عدد المستفيدين من أنشطة هذه المؤسسات حوالي . كذا األطفال ولتكوين الفتيات 
  .السنة

النساء ومساعدتهن واالجتماعية للشابات و تحسين الظروف االقتصادية إلىيهدف : النادي النسوي  •
  .على االنفتاح

التي تضمن التكوين من أجل تسهيل إدماج المرأة في األنشطة االجتماعية والتكوين المهني مراكز  •
  .االقتصاديةو

المنحدرين من و سنوات 6و شهر 18روض األطفال الذي يتكفل باألطفال المتراوح أعمارهم بين  •
  .بسيط وفئات اجتماعية ذات دخل متوسط أ

  المنظمات الشبابية والجمعيات  -

يبلغ عدد الجمعيات و. إرشاد الشبابوعيات الشريكة لقطاع الشباب بدور أساسي في تأطير  تقوم الجم
 9و ة جمعية وطني40واتحاد و جامعة 11و جمعية محلية 1181( جمعية 1.260المنظمات السياسية و

 تحسين العمل إلىتهدف هذه الشراكة و).  جمعية محدودة االختصاص19وجمعيات متعددة االختصاصات 
  .تسهيل إدماجهموتعميمه بغية  تأطير الشباب وعوي الجم
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 أن سياسة الدولة في مجال الشباب تنسجم كليا والمجهودات التي يبدلها المغرب في إلىتجدر اإلشارة  و
  :يتعلق األمر باألهداف التاليةومجال الشبيبة لتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية 

  .الفتيان في السلك التمهيديوالفتيات  العمل على تعميم تمدرس :7الهدف     

 عبر برنامج محاربة األمية في دور الشباب والنوادي النسوية حيث يصل عدد المستفيدين :10الهدف 
  .2006 شخص سنة 19.050 إلى

 القضاء على الفوارق بين الجنسين في ولوج سوق الشغل والمساواة في األجر   استهداف:12الهدف 
  ...).االئتمان، الملكية ، األرض (الحصول على المواردو

 أن قطاع الشباب قد ساهم في إرساء برنامج وطني لمحاربة السيدا بشراكة مع إلىوتجدر اإلشارة 
 نادي استفاد 40 وهكذا فقد تم احداث  .الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والتيفويدووزارة الصحة 

جل تحسيسهم على مخاطر األمراض  المتنقلة جنسيا بصفة  شاب في مختلق دور الشباب من أ42.500منها 
  .عامة  والسيدا على وجه الخصوص

  المشاريع المنجزة والبرامج .3.6

عملية هامة بالنسبة لقطاع الشباب وذلك بالنظر للوسائل البشرية " العطلة للجميع"يعد برنامج 
تعميم استفادة األطفال والشباب المغربي من  إلىويهدف هذا البرنامج . المالية المرصودة لهوواللوجستيكية 

  .مكان إقامتهم والعطلة كيفما كان مستواهم االجتماعي أ

من تزايد " العطلة للجميع"ولقد سمحت الجهود التي بذلتها الدولة والمجتمع المدني لتحقيق هدف برنامج 
يتوزع و. 2008تنبر نهاية ش إلىطفل ومراهق  176.486 إلى 2002 سنة 49.500عدد المستفيدين من 

ويظهر ).  مستفيد151.177(ومخيمات صيفية )  مستفيد25.309(عدد المستفيدون بين المخيمات الربيعية 
 إلىمن خالل هذا العدد أنه ال يضم فئة األطفال المستفيدين من المخيمات التابعة للقطاع الخاص والتي يصل 

  . مستفيد سنويا20.000

  ينحدرون %36أن " العطلة للجميع"ستفيدين حسب الجهة من برنامج يتضح من خالل توزيع عدد المو
في غياب و.  شخص72.187 زعير أي ما يناهز – زمور–الرباط سال ومن جهتين الدار البيضاء الكبرى 
محل اإلقامة للمستفيدين من هذا البرنامج يتضح أن الجهات األكثر استفادة وللبيانات المفضلة حسب الجنس 

  . ات نسبة عالية من التحضرهي الجهات ذ

  بيد أن أكثر %5البيضاء الكبرى  وعلى سبيل المثال ، ال تتعدى نسبة الساكنة القروية في ساكنة الدار
  . من مجموع المستفيدين من المخيمات يقطنون بالدار البيضاء الكبرى%20من 

 مركز لالصطياف في 44( تقوية القدرة على االستقبال إلى  مستفيد176.486مستوى يعزى بلوغ و
  . موزعة كما يلي )2008شتنبر  في 231و 2002
  . فترات4 مستفيد على مدى 95.217 مركز دائم بحمولة تناهز104 -
 . فترات5 مستفيد على مدى 33.635 إلىمركز حضري بحمولة تصل  39  -
  . مستفيد3.132 إلى مركز على مقربة دائمة بحمولة تصل 19 -
  .  مستفيد14.100 قسم بحمولة 19 -
  . فترات6  مستفيد على مدى26.975 إلى مركز على مقربة حضرية ذات حمولة تصل 50 -

 73 فضاء للوزارة و117 فضاء الإلصطياف من بينها 180ينتظر خالل السنة الجارية استغالل و
من أجل ضمان نجاح المخيمات الصيفية، سهر قطاع الشباب و. فضاء لمؤسسات مدرسية والتعاون الوطني

كذا وى تكوين مالئم يشمل األطر التي تقترحها الجمعيات العاملة في مجال الشبيبة والطفولة سنويا عل
 تكوين 2008-2005وبالتالي تم خالل السنوات الثالث األخيرة . المستفيدين بشكل مباشر من نشاط القطاع

  . منشط– مؤطر5.561سنويا 
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    قطاع الشباب تحليل ميزانية.4.6

 ما يناهز مليار درهم حيث 2008يزانية المرصودة لوزارة الشباب والرياضة سنة بلغ الغالف المالي للم
وحددت .ر من الميزانية العامة للتسيي%45 مليون درهم أي بنسبة 465,4 مبلغ إلىارتفعت ميزانية التسيير 

  .  من ميزانية الوزارة%55 مليون درهم أي ما يمثل نسبة 564,4ميزانية االستثمار في مبلغ 

  2008 الميزانية المخصصة لوزارة الشباب والرياضة برسم السنة المالية بنية

اإلستثمار
55%

املعدات و مصاريف 
أخرى
12%

املوظفني
33%

املصدر : مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية
  

ما   مليون درهم أي9,415 إلى  ارتفاعا يصل2008وقد عرفت اإلعتمادات المفتوحة للشباب لسنة 
من اإلعتمادات  %89وتحتكر ميزانية التسيير . الرياضةو من ميزانية وزارت الشباب %40,4يناهز 

  .من ميزانية االستثمار %11المالية مقابل 

  الطفولة والشؤون النسويةوميزانية الشباب 

   مليون درهم تمثل3,37الطفولة وشؤون المرأة على ميزانية قدرها والشباب  ت مديريةصخص
 17أما ميزانية االستثمار فقد خصص لهذه المديرية غالف مالي قدره .  من ميزانية تسيير القطاع10,3%

  . من ميزانية االستثمار اإلجمالية الخاصة بقطاع الشباب%38مثل مليون درهم أي ما ي

القسم الوحيد الذي  و أن قسم شؤون المرأة بمديرة  الشباب والطفولة والشؤون النسوية هإلىويشار 
 6,3 مليون درهم لنفقات التسيير و2وتتضمن هذه الميزانية . يستفيد من الميزانية العامة لقطاع الشباب 

  : تحقيق األعمال األساسية التاليةإلىتوجه هذه اإلعتمادات و لنفقات االستثمار مليون درهم

 الذين يقومون بأنشطة شتى كالفنون نمتابعة تهيئة دور الشباب مما سيساعد على رفع عدد المستفيدي •
  القراءة المقاهي األدبية ومسرح الشباب؛  ,التشكيلة

   مؤسسة؛29لغ عددهم تحسين أوضاع التسيير بمراكز االستقبال  البا •

  عن طريق تنظيم مبادالت الشباب مع مختلف الدول؛" األسفار الدولية لدى الشباب"متابعة برنامج  •

ه ذ شاب على الصعيد الوطني وتستفيد ه400.000دعم جمعيات الشبيبة التي تؤطر أكثر من  •
  ية ولوجسيتكية؛ذلك بوضع رهن إشارتهم وسائل بشروالجمعيات من إعانات ومساعدات تقنية ودعم 

  مركز االصطياف؛46تنظيم مخيمات عن طريق تعبئة وتحسين أحوال االستقبال ب  •

  في العالم القروي؛113 روض لألطفال من بينها 343تأطير  •

  مركز لحماية الطفولة؛19اإلشراف على  •

 .إعادة تأهيل عدد كبير من دور النساء والمراكز المهنية للفتيات •
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  نية برنامج العطلة للجميعرؤية مركزة على ميزا

 مليون 22,8 مليون درهم من بينها 43,3 إلى وصلت الميزانية المحددة لهذا البرنامج 2008خالل سنة 
   مليون درهم في شكل اعتمادات إضافية20ودرهم لميزانية التسيير 

  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي 

 في المقاربة الجديدة 2007 قطاع الشباب مند سنة على غرار باقي القطاعات الوزارية، انخرط
للميزانية والسيما تعميم اإلعتمادات وبالتالي تحديد مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة والتي ستسمح 

وقد ارتفع .  الوسائل المستعملةإلىنشاط بالنظر  وبقياس مستوى تحقيق األهداف المحددة مسبقا لكل برنامج أ
 وميزانيات االستثمار رميزانيات التسيي (ا مؤشر80 إلىاف المحدد من طرف القطاع عند مؤشرات األهد

  .) مؤشر على التوالي50 و30

 التسيير حسب البنيات بينما ميزانية االستثمار صنفت حسب ةوقد حددت مؤشرات األهداف لميزاني
اف حسب التوجهات ويتضح بعد قراءة أولية لهذه المؤشرات أهمية وضع مجموعة من األهد. الجهات

  : الكبرى اإلستراتيجية والتي تشمل على الركائز األساسية للسياسة الحكومية لقطاع الشباب
  تكافؤ الفرص؛ •
  إنعاش العمل والتضامن؛ والتربية الموجة نح •
  التربية على استقالل الذات والحرية في إطار المواطنة واحترام المصلحة العامة؛ •
  قي الثقافات والحضارات؛التحسيس على االنفتاح على با •
 إنشاءذلك بخلق فضاءات والسهر على توفير وسائل لضمان ونقل المعارف للشباب في كل الميادين  •

  إطار تربوي متكامل؛
بالمستوى التربوي والفكري والمهني من أجل ضمان إدماج الشباب في سوق الشغل  الرقي •

  نافسية؛ تالوواإلنتاجية 
ل تكوين الشباب ومنحهم مهارات وتأهيلهم للحفاظ على السلوك حماية البرنامج الوطني من أج •

وذلك عن طريق ) استهالك المواد مخدرة، العنف،السرقة، التخريب، الدعارة الخ(يحميهم من المخاطر 
  .التواصلوالتحسيس 

ويتضح من خالل دراسة معمقة لمؤشرات األهداف أن بعضا منها يمكن اعتبارها مؤشرات الوسيلة  •
مساعدة الجمعيات ومعاهد الشباب  ع، على سبيل المثال مؤشرات ميزانية التسيير كإنعاش الشباب،التتب وأ

فيما يخص ميزانية االستثمار فمن المالحظ أن مجموع مؤشرات األهداف هي مؤشرات .  والشؤون النسوية
 :اإلمكانيات ممثلة حسب الجهات ومنها

 معدات وأثاث المكاتب؛ •
 .اتالمنشوتحقيق اإلصالحات  •

بيد أن بعض مؤشرات .  مقاربة النوع االجتماعيب ويتضح من خالل تحليل ميزانية التسيير غيا
وأنشطة الشباب في إطار " العطلة للجميع"أكثر مراعاة للنوع االجتماعي كبرامج  و التسيير تبدةميزاني

  : وتتجلى هذه المؤشرات في. اتفاقيات التعاون الدولي
  

  مالحظات  المؤشرإمكانية جندرة   نوع المؤشر  مالمها/األهداف   المؤشرات
عدد المستفيدين من 

  برامج العطل
محاولة تمكين جميع 
الشباب المغاربة 
المنحدرين من عائالت 
معوزة من االستفادة من 

  المخيمات 

تصنيف    عدد المستفيدين   نتيجةمؤشر 
مجال اإلقامة وحسب الجنس 

  )حضري وقروي(

  
  

------  

الشباب عدد أيام إطعام 
  في المخيمات 

الحصول على وسائل من 
أجل تنظيم ناجح 

  للمخيمات

ربط هذا المؤشر     مؤشر وسيلة 
  بسابقه

ربط هذا المؤشر     مؤشر وسيلة    عدد المخيمات الدائمة
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  بالمؤشر األول
عدد المستفيدين من 
التبادل الدولي المرتبط 
بأنشطة الشباب 

  الوطني

انتعاش التبادل بين 
الصعيد الشباب على 
  الدولي والوطني

  
------  

عدد المستفيدين حسب الجنس 
حضري (ووسط اإلقامة 

  )وقروي

  
------  

 من نعدد المستفيدي
التبادل الدولي المرتبط 
بأنشطة الشباب 

  األجانب

انتعاش التبادل بين 
الشباب على الصعيد 

  الدولي والوطني

  
------  

عدد المستفيدين حسب الجنس 
 حضري(ووسط اإلقامة 

  )وقروي

  
------  

يكتسي تحديد مؤشرات األهداف المرتبطة بقطاع الشباب صبغة هامة من أجل ضمان نجاعة النفقات 
  .العامة اإلنفاق العام وكذا االستهداف العادل أخذا بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي

صنفة حسب ويتضح كذلك ضرورة وضع مؤشرات األهداف أخرى ذات فعالية تتعلق بالقطاع وم
وهكذا فمن خالل تشخيص حالة قطاع الشباب في المغرب يمكن استخراج فارق هام . الجنس ووسط اإلقامة

األمية والترفيه كالعطل  وبين الفتيات والفتيان من حيث معدالت النشاط ومعدل العزوبة ومعدل مح
 المبذولة من قطاع الشباب داتالمجهووهكذا ينبغي أن تستمر كل هذه . والرياضة والقراءة والسفر الثقافي

 .العمل على تخفيف هذا الفارقو
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ٍ.V قطب تعزيز الفرص 
االقتصادي  عملية صنع القرار إلى على أساس اإلنصاف والمساواةالمرأة والرجل ولوج  يعتبر

 الكفيلة سبلال بمثابةارد  للموعادل توزيع المالئمة لضمانتهيئة الظروف كذا  والمهنيةا في الحياة مدماجهإو
  .  بشكل ملموس والدخلشغلفرص تحسين البرفع 

على برامج الستراتيجيات واالفي وضع من شأن مراعاة بعد النوع االجتماعي ، وضمن هذه الرؤية
و  على نحفرصالإلجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز اتحسين أن يعمل على اإلنتاجية   القطاعاتمستوى

قطاعات الفي مقاربة النوع االجتماعي  إدماج تقييم فعلى مستوى. النساءب لك المتعلقة تمستمر وخاصة
هذا لو،  هذا البعدمراعاة عن قصور في وضعيةلا تحليل كشف شغل، خلق الثروة وفرص الالمهمة من حيث

تياجات  في نجاح تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية التي تأخذ في االعتبار االحالرهان الرئيسي يكمن
  . بين المرأة والرجلموازين القوى المختلفة للسكان و

 والصناعات ذات القيمة المضافة المهيكل والفالحة والصيد البحري في القطاع غير ها الكبيرجداووبت
 التكوين الشغل المأجور عليه وعلى تداريبالحصول على تجد النساء صعوبات في ...الضعيفة والتجارة،

البلديات، (كما أنهن غير ممثالت في دوائر المعلومات ولجان القرار . ألراضيواوالقروض المهني 
  .كما أنهن غير ممثالت في تدبير الشؤون المالية. التي يستحوذ عليها الرجال...) الجماعات المحلية،

 زراعية مهمة، موارد راضيأتوافر (لقطاعات اإلنتاجية ا وجود مؤهالت على مستوىعلى الرغم من 
 تكنولوجيا ،ةيسياح، صناعة تقليدية، منتجات رةي وخبساكنة نشيطة ،موارد طبيعية،  مائيةات شبكبحرية،

 يقتصاداال من ضعف كبير في النسيجبعض مناطق المملكة تعاني ، ...) شبكات التوزيع، الخ، المعلومات
  .موارد الماليةال وتعوزهافقر من الها تكنا سوتعاني

في عدة قطاعات المرتبطة ب الرهاناتحجم و، واإلكراهات ة االقتصادياتديناميال تحليل إلىوبالنظر 
بالتركيز  تحقيقها ال يمكن  الحقيقية أن التنمية االقتصادية مهمة، يظهرتتطلب موارد وجهودالتي  ونفس اآلن

  . ضروري أيضا  فحسب، بل إن البعد المجالي البعد القطاعيعلى

 ةسسأموقد تمت .  التنميةقلب في اإلنسانيضع الذي تماعي االقتصاد االجيتدخل  السياق فضمن هذا
جتماعي اعجز السلطات العمومية لمواجهة  بإيعاز من ظهر ، حيثاالقتصاد االجتماعي مؤخرا في المغرب

 الحصولللسكان بسمح ي ومؤخرا لوالصناعة التقليدية، فالحةالك القطاعات النشيطةواقتصادي في بعض 
  . والبطالة والهشاشة مكافحة الفقرو على الخدمات األساسية

 تعاقديةمج ا بر باالعتماد على)PDRES( لالقتصاد االجتماعي جهوية اتخططم تم وضع ،ذلكب وللقيام
على أساس تشخيص ) AGR( تعزيز األنشطة المدرة للدخل إلى اتخططمتهدف هذه الو. هاكوسيلة لتنفيذ

  .التي تتوفر عليها كل جهة المؤهالتموارد ول لدقيق

 لتحليل بسهولة تخضع،  وضعها فيجانب النوع االجتماعي يراعت والتي ال اإلستراتيجية الجهويةهذه 
. غير مباشر وأ  مباشربشكل التنمية  من أجلأللفيةاهداف أتيح تحقيق جميع توحسب النوع االجتماعي 

والتجارة ي والصناعة  البحروالصيد فالحةالكلتنسيق مع مختلف االستراتيجيات القطاعية ا أيضا تقتضيو
  .لإلعالم واالتصال قنيات الجديدةتالو

  قطاع الفالحة. 1
رغم المجهودات المبذولة لمحاربة الفقر، فإن العالم القروي ظل نسبيا على هامش التنمية االقتصادية 

ين ظروف ونظراً لذلك، عملت وزارة الفالحة على اتخاذ كل التدابير لتحس. واالجتماعية التي تعرفها البالد
كما تعمل وزارة . اإلنتاج الفالحي واستغالل األراضي الفالحية وتنظيم التكوين المهني لفائدة الفالحين

الفالحة على تشجيع البحث العلمي والدراسات التقنية واالقتصادية المتعلقة بالتنمية الفالحية وتربية المواشي، 
  . تية والحيوانيةوكذا التجارب لتحسين وتحويل وتثمين المنتجات النبا
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 من العدد %25 أي ما يعادل ، امرأة2092 شخص، منهم 8.413ولإلشارة، فإن وزارة الفالحة تشغل 
  .اإلجمالي للموظفين

  تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعي. 1.1

  الوضعية بالعالم القروي .1.1.1

 هذا هم مصادر الدخل للسكان، إال أنتعتبر الفالحة النشاط االقتصادي الرئيس بالوسط القروي، ومن أ
قطاع يعرف الكثير من المعوقات خاصة تراجع التساقطات المطرية وأهمية األراضي الفالحية البورية ال
  .ومشكل تجزء األراضي الفالحية التي تحول دون إدخال التقنيات الحديثة) 90%(

 من الرجال %46ني من الفقر و، تعا2007 من الساكنة القروية سنة %14,5 ذلك، فإن إلىوإضافة 
 مليون ناشط 8(وتساهم هذه الوضعية في تفاقم مشكل البطالة .  من النساء يعانون من األمية%74,5و

  ). مليون شخص يعيشون في الوسط القروي15معرضون للبطالة من بين 

 سنة %93ية وفيما يتعلق بولوج البنيات التحتية والخدمات األساسية، فقد بلغ معدل الكهربة القرو
، مسجال بذلك تحسنا ملحوظا بفضل البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي الذي انطلق منذ سنة 2007
ويظل العالم القروي يعاني من خصاص في . 2007 نهاية سنة %87 الماء إلىوبلغ معدل الولوج . 1995

  .البنيات التحتية الصحية واالستشفائية

ستقرار الدخل لدى األسر القروية وفي تدهور جودة مستوى معيشة وتساهم هذه العناصر في عدم ا
  .السكان وبالتالي تزايد الفقر خاصة لدى المرأة والفتاة القروية

  تحليل وضعية المرأة القروية . 2.1.1

 من أهم الفاعلين في التنمية بالعالم القروي، ، من الساكنة القروية%50تمثل التي تعتبر المرأة القروية 
  . بفضل قدراتها ومعرفتها واألنشطة التي تزاولها على مستوى الحقول وداخل األسرةوذلك

 جانب أشغال البيت، تعتبر الفالحة النشاط االقتصادي الرئيس للمرأة القروية، إذ يشغل هذا القطاع إلىو
ي  من النساء النشيطات ف%32وتلج هؤالء سوق الشغل في سن مبكر، إذ .  من النساء النشيطات92%

ويحظى قطاع  تربية .  في الوسط الحضري%11,1 سنة مقابل 19الوسط القروي تبلغن من العمر أقل من 
  .المواشي بمكانة مهمة في النشاط الفالحي لدى المرأة

 من %42، إذ تشتغل حوالي %45وتعتبر األشغال المرتبطة بالحبوب والقطاني أشغاال نسوية بنسبة 
لزراعات الصناعية، يعد قصب السكر والشمندر السكري أهم الزراعات وفيما يخص ا. النساء النشيطات

 إلىباإلضافة .  من األشغال المرتبطة بهذه األنشطة%65إذ تأمن ) %42(التي تشغل يد عاملة نسوية مهمة 
ذي  النساء القرويات بالصناعية التقليدية التي تشكل مجاال مهما بالرغم من التراجع ال تهتماألنشطة الفالحية،
  . فقط من النساء القرويات%0,4وتظل التجارة والخدمات أنشطة هامشية، إذ تشغل . عرفته منذ سنوات

، )ثقافية وإنتاجيةوتعليمية (وعلى الرغم من أهمية وتنوع األنشطة التي تتحملها في مختلف الميادين 
لها المساواة واإلنصاف تظل المرأة القروية أكثر عرضة للهشاشة، كما أن دورها في المجتمع ال يضمن 

 العديد إلىوتعزى هذه الوضعية .  الموارد والخدمات والدخل واتخاذ القرارإلىفيما يتعلق بفرص الولوج 
التقاليد واألعراف :  للمرأة القروية خاصة االقتصادية واالجتماعيةمن العوامل التي تحد من التنمية 

 الخدمات إلىدة حسب الجنس واألمية ومحدودية الولوج  عبر األجيال والتي غالبا ما تكون محدةالمتوارث
الصحية بسبب عوامل أسرية واجتماعية وثقل األشغال المنزلية والمساهمة في األنشطة االقتصادية بسبب 

  . القروض الصغرىإلىضعف الولوج 
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  سياسات وأولويات عمومية. 2.1

محيط الدولي والوطني، وهكذا، فإن يواجه قطاع الفالحة الوطني تحديات ورهانات كبرى مرتبطة بال
هذا القطاع مطالب بالتأقلم مع مسلسل انفتاح االقتصاد الوطني وبمواجهة المنافسة الخارجية بمزيد من 

 ذلك، فإن إلى باإلضافة .االقتصادي والتنمية الترابية وفي تراجع الفقر بالوسط القرويو المساهمة في النم
 األمن الغذائي والحد من تدهور الموارد الطبيعية وبتدبير أفضل القطاع الفالحي مطالب كذلك بضمان

  .للتحوالت المناخية

وفي هذا االتجاه، عملت وزارة الفالحة خالل العشر سنوات األخيرة، على وضع سياسات فالحية 
يجية ، تم وضع استرات1999وخالل سنة . تستجيب للتحديات الجديدة المتمثلة في التنافسية وتقليص التفاوتات

  . إدماج أنشطة متنوعة من خالل سياسة الالمركزيةإلى 2020جديدة تهدف في أفق 

وترتكز هذه اإلستراتيجية على مقاربة تعتمد المبادرات الشعبية واالنخراط وتحمل كل من المجموعات 
الحيا كان القروية والشركاء المحليين لمسؤولياتهم من خالل تحسين اإلنتاج وتطوير الشغل بالوسط القروي ف

لتنمية المحلية وكذا لغير فالحي، وتحسين التعليم والتكوين المهني ووضع نظام للقروض وصندوق و أ
  .إصالح الهياكل التنظيمية والقانونية

وبالرغم من التطورات المسجلة على مستوى السياسات، إال أن نجاح هذه اإلستراتيجية ظلت تعاني من 
بتدخل المصالح المحلية وبتدني مساهمة الفاعلين المحليين أصحاب عراقيل مرتبطة بضعف الالتمركز و

ومن . جماعية وبغياب رؤية مندمجة ينخرط فيها جل الفاعلين بالعالم القرويو المشاريع سواء كانت فردية أ
 عملت على إعطاء دفعة مهمة للعالم 2005جهة أخرى فإن انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 

وتخص مختلف .  الساكنة القروية منهي من خالل استهداف محاربة الفقر والتهميش التي تعانيالقرو
 التجهيزات االجتماعية األساسية إلى البنيات األساسية وإلىدعم الولوج : اإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار

ل وكذا دعم عمليات وإعطاء دينامية للنسيج االقتصادي المحلي من خالل األنشطة المدرة للدخل والشغ
  .التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي وتقوية الحكامة والقدرات المحلية

   سياسة فالحية جديدة.1.2.1

 وعيا منها بالتحديات التي ستواجه العالم القروي والقطاع الفالحي، عملت وزارة الفالحة، خالل سنة
وتندرج هذه اإلستراتيجية .  لرؤية جديدة للفالحة على إعداد استراتيجية فالحية جديدة تضع المحددات2008

في إطار التنمية المندمجة حسب توجيهات صاحب الجاللة الملك محمد " مخطط المغرب األخضر"المسماة 
  .السادس

ه اإلستراتيجية على ركيزتين، األولى تعتمد تطوير فالحة عصرية تستجيب لقواعد السوق ذوتنبني ه
 15و 10 مشروع بكلفة تتراوح بين 900و 700اص من خالل تمويل مابين ترتكز على االستثمار الخو

ة لمحاربة الفقر من خالل تحسين دخل الفالحين بوتتعلق الركيزة الثانية بتطوير مقار. مليار درهم سنويا
 400و 300 سيتم العمل على انطالق مابين ،في هذا اإلطارو. األكثر فقرا خاصة بالمناطق المعزولة

االنخراط في األنشطة ذات قيمة في ماعي بهدف تشجيع الفالحين في وضعية غير مستقرة مشروع اجت
و أقل عرضة للتقلبات المطرية، كما سيتم مواكبة مشاريع اإلنتاج سواء منها الحيوانية أوإضافية عالية 

  .النباتية لتحقيق مردودية أفضل

  السياسات العمومية حسب النوع. 2.2.1

القتصادية واالجتماعية التي يعرفها المغرب، غيرت وزارة الفالحة والصيد ولمسايرة التحوالت ا
وهكذا تم اعتماد وسيلة جديدة ترتكز . التسعينات في مجال التنشيط السنويأواخر البحري من توجهاتها في 

ه المقاربة وقد تم تدعيم هذ. على مقاربة النوع االجتماعي بدل المقاربة المبنية على إدماج المرأة في التنمية
  . بإصدار المذكرة التوجيهية للنهوض بالوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة القروية2002الجديدة منذ 
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تنمية تعتبر وتندرج هذه اإلرادة في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية، إذ 
وسيمكن ذلك من تحسين . يق هذه األهدافالعالم القروي ومنه قطاع الفالحة من الشروط الضرورية لتحق

الهدف (وتطوير المشاريع المدرة للدخل لفائدة النساء ) 1الهدف(اإلنتاج الفالحي لألسر ومنه تحسين الدخل 
  ).5 و4 و2الهدف (وتعزيز البنيات األساسية ) 3

تفاقية الدولية  ومن جانب أخر، فإن اإلستراتيجية المتبعة ستمكن من تحقيق األهداف المسطرة داخل اال
وهكذا فإن عدد من بنود هذه االتفاقية تخص ). CEDAW(للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

، الذي يحث على األخذ بعين االعتبار المشاكل التي تعترض سبل تطور 14السياسة القروية خاصة البند 
ضع التدابير المالئمة للحد من كل أشكال المرأة القروية ودورها المهم في الحياة االقتصادية ألسرتها وو
 .التمييز تجاه المرأة حتى تتمكن من لعب دورها في التنمية القروية

  البرامج والمشاريع المنجزة حسب النوع االجتماعي. 3.1

خالل السنوات العشرة األخيرة، عملت الحكومة بهدف محاربة الفقر وبدعم من المؤسسات الدولية، 
  .من التدابير التي لها أثر مهم على مجموع الساكنة القروية على اتخاذ العديد 

 التي تساهم في تمويل ودعم مشاريع 1999ومن بين هذه التدابير، إحداث وكالة التنمية االجتماعية سنة 
 التنمية المحلية وتحسين القدرات إلى الذي يهدف 2005التنمية المحلية، وصندوق التنمية االجتماعية سنة 

 البرامج والمشاريع التي إلىوسيتم التطرق في هذا الجزء . المحليين ودعم المشاريع المدرة للدخلللشركاء 
تستهدف مباشرة المرأة القروية، وعلى الخصوص مخطط العمل إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في 

  .السياسات القروية وبرامج التنشيط السنوي ومحاربة األمية والمشاريع المدرة للدخل

   المذكرة التوجيهية للنهوض بالدور االقتصادي واالجتماعي للمرأة القروية.1.3.1

وعيا منها بأهمية دور المرأة القروية عملت وزارة الفالحة على مراجعة سياستها ومتخذة إنعاش الدور 
تؤكد  2002حيث تم إصدار مذكرة توجيهية سنة . االقتصادي واالجتماعي للمرأة القروية من أهم توجيهاتها

ضرورة توسيع قاعدة الفئة المستهدفة من التنمية الفالحية والقروية من خالل تهيئ مقاربة تمكن من ضمان 
  . مختلف الخدماتإلىالمساواة في الولوج 

ومن بين الخطوط العريضة لهذه المذكرة على مستوى التنشيط السنوي نذكر تقوية الوحدات النسوية 
حسين قدرات المنشطات في العالم القروي من خالل التكوين المستمر على المستوى الجهوي والمحلي وت

والجمع بين طرق اإلرشاد الفالحي وتكثيف قنوات التواصل لضمان التأطير عن قرب ووضع برامج 
والتجمعات النسوية حول المشاريع  التكوين المهني لفائدة الشابات القرويات والتحفيز على خلق التعاونيات

هدف مواكبة تطبيق المذكرة التوجيهية، تم وضع خط محدد على مستوى الميزانية، منذ ب و.المدرة للدخل
  . تماعي واالقتصادي للمرأة القروية، للنهوض بالدور االج2002سنة 

  برنامج عمل إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات القروية. 2.3.1

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية في إستراتيجية شكل إدماج مقاربة النوع االجتماعي 
 األخذ بعين االعتبار إلىوتهدف هذه االتفاقية . 2004 سنة ةموضوع اتفاقية مع منظمة األغذية والزراع

 تقوية القدرات الوطنية من أجل إدماج إلىو) رجال ونساء(الحاجيات واألولويات وإمكانيات الساكنة القروية 
ومن أجل . تماعي عند إعداد وإنجاز وتقييم برامج ومشاريع التنمية الفالحية والقرويةمقاربة النوع االج

 شهرا، تم اختيار منطقتين قبل تعميم مقاربة النوع االجتماعي 17إنجاز هذا المشروع الذي يمتد على مدى 
  .ويتعلق األمر بمنطقتي خريبكة وتادلة. على مجموع التراب الوطني

 بتحقيق بعض التقدم في مجال إدماج مقاربة النوع 2006الذي استكمل سنة وقد سمح هذا المشروع 
. االجتماعي في سياسات قطاع الفالحة وعلى الخصوص تقوية الخبرة الوطنية من أجل إدماج هذه المقاربة

اقتصادي حسب النوع و مؤطرا وطنيا في التحليل السوسي12وذلك من خالل تكوين نواة مكونة من 
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كوين موظفي التأطير الميداني في هذا المجال كذلك وتأطير أصحاب القرار المحليين وإنجاز االجتماعي، وت
دراسات من أجل تشخيص الحالة الراهنة للعالم القروي بغية تحديد طرق التدخل وكذا إعداد دليل التكوين 

  .في التحليل االقتصادي واالجتماعي حسب النوع االجتماعي

  التنشيط النسوي 

 حول النهوض بالوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة القروية 2002لمذكرة الوزارية لسنة وتطبيقا ل
والستعمال أفضل لالعتمادات المرصدة في ميزانية االستثمار لمراكز األشغال، سجل الموسم الفالحي 

غال لفائدة المرأة  ارتفاعا مهما ألنشطة التأطير ودعم المديريات اإلقليمية للفالحة ومراكز األش2001-2002
 الموسم  الفالحي خالل لالستثمارولقد أنجزت المديريات اإلقليمية للفالحة والمكاتب الجهوية  .القروية
 أنه بالرغم من التطور الذي إلىتجدر اإلشارة و. عملية تنشيط ودعم  61.225ما يناهز 2005-2006

 المرأة القروية، فإن نقص المنشطات إلىهة  الفالحي الموجإلرشادعرفته خالل السنوات األخيرة برامج ا
  .النسويات على مستوى مجموع هياكل القرب مازال يحد من آثار البرامج

  دعم المشاريع المدرة للدخل 

الفالحة برنامجا للمشاريع الصغرى المدرة للدخل موجهة لتحسين الشروط االجتماعية نجزت وزارة أ
 جماعي وتتمحور حول األنشطة الفالحيةوه المشاريع بشكل فردي أتنجز هذ و.واالقتصادية للنساء القرويات

خشب التدفئة باستعمال الغاز والطاقة استبدال المنزلية مثل باء عض األع من بتخفيفكذا ال، وكتربية الماشية
وقد شهد عدد األشخاص المستفيدين الذين طوروا  .بالمضخات اليدوية مع تجهيزها الشمسية وحفر اآلبار

 .2007-2001 مستفيد خالل فترة 14.000ملحوظا تجاوز  مدرا للدخل ارتفاعا مشروعا

   البرامج المتعددة القطاعات.3.3.1

فضال عن البرامج المنجزة مباشرة من طرف وزارة الفالحة وبهدف االنخراط في رؤية مندمجة 
العالم القروي بمبادرة من للمشاريع الوطنية، ساهمت هذه الوزارة كذلك في العديد من البرامج التي عرفها 

  .القطاعات الوزارية األخرى

  ةاألمية الوظيفي وبرنامج مح

مع وزارة التشغيل والتنمية االجتماعية والتضامن في المخطط بشراكة والفالحة ت وزارة انخرط
 الفالحة، وصل عدد المسجلين خالل الموسموزارة بفضل جهود التوعية التي بذلتها و. الوطني لمحواألمية

وقد تم تحقيق هذه . شباب% 6رجال و% 15نساء و% 79، منهم 6.874  ما يقارب2006-2005الفالحي 
  . منشطا220مة بوجود و مركزا لمحواألمية والمدع180النتائج بفضل 

   النساء ضدبرنامج محاربة العنف

ى النوع انخرطت وزارة الفالحة أيضا في البرنامج المتعدد القطاعات لمحاربة العنف المبني عل
وفي هذا اإلطار، ستشرع . االجتماعي وذلك من خالل التشجيع على استقاللية النساء والفتيات في المغرب

الوزارة في تطبيق برنامج عمل في منطقة الرحامنة وبيجعد لفائدة المرأة وذلك من خالل تجهيز المراكز 
 لبيع المنتجات المصنوعة من طرف المتعددة الوظائف وإنعاش المشاريع المدرة للدخل وتطوير األسواق

  .النساء

  برنامج تحسيس المرأة القروية من أخطار مرض السيدا

بشراكة مع منظمة األمم المتحدة لمحاربة السيدا، عملت وزارة الفالحة على وضع، وبشكل تجريبي، 
 تحسيس المرأة إلىويهدف هذا البرنامج .  وعيها بأخطار مرض السيداصلدليل تقوية قدرات المرأة فيما يخ

القروية بأخطار األمراض المنتقلة جنسيا وبمرض السيدا وذلك في المناطق األكثر عرضة بهذه اآلفة خاصة 
من الحاالت المصابة بمرض السيدا على الصعيد  %22ماسة درعة التي بها ما يقارب -جهة سوس

  .الوطني
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  تماعيتحليل الميزانية المخصصة لقطاع الفالحة حسب النوع االج. 4.1

 مليار درهم، وتخصص 5 ما يناهز 2008لقطاع الفالحة برسم سنة  تصل الميزانية العامة المخصصة
 حيث انتقلت ،2007 مقارنة مع اارتفاع  الميزانيةقد سجلت هذه و.للتسيير% 38لالستثمارات و% 62نسبة 
  .2008سنة % 62إلى  2007خالل سنة % 61الميزانية المرصودة لالستثمار من نسبة 

  2008بنية الميزانية المخصصة لوزارة الفالحة والصيد البحري برسم السنة المالية 

ميزانية التسيري
62%

ميزانية اإلستثمار
38%

: مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
  

 مليون 15,1 ما يقارب 2008الفالحي، بلغت الميزانية المرصودة للقطاع سنة اإلرشاد وبخصوص 
ويظهر تحليل توزيع الميزانية المخصصة . مع السنة الماضيةمقارنة % 8ب درهم مسجلة بذلك ارتفاعا 

هكذا نجد أن النفقات المرتبطة باألنشطة النسوية في و. الموارد المالية توازنا في توزيع الفالحيرشاد اإل
لإلرشاد من المبلغ المرصود % 41 ماليين درهم أي 6,3قد ارتفعت إلى اإلرشاد  و النسويمجال التنشيط

  .2007 سنة %48 مقابل الفالحي

تقدمها مراكز األشغال في كل وية حسب المشاريع التي ويتم توزيع النفقات المخصصة لألنشطة النس
، خصص مليونا درهم 2008فبرسم سنة . الحكومية جهة وكذا مختلف المنظمات الشريكة والمنظمات غير

 مليون درهم لفائدة 6,3للمشاريع التي تم تبنيها بالشراكة مع جمعيات التنمية االقتصادية واالجتماعية و
  .لمختلفةمشاريع مراكز األشغال ا

 نو ملي 8,3 لألنشطة النسوية الفالحة وزارةها تالميزانية التي خصصبلغت ، فقد هاومن حيث تطور
 2006 مقارنة مع سنة %32، وهي نفس الميزانية للسنة الماضية، لكن بارتفاع ملحوظ  2008 سنة درهم

ويأتي هذا االرتفاع  .) مليون درهم5 (2005 مقارنة مع سنة %66وارتفاع بنسبة )  مليون درهم6,3(
  . للدخل التي تستفيد منها النساء القروياتمالزما لتطور عمليات التنشيط النسوي والمشاريع المدرة

  )بماليين الدراهم(ة حي داخل وزارة الفالوطور المبالغ المخصصة للتنشيط النست

0
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  تحليل مؤشرات األهداف 

هداف  األمؤشراتلية االعتمادات، ومعتمدة ل في مسلسل شموالفالحةانخرطت وزارة ، 2003منذ سنة 
هكذا، و.  وتحميل المسؤولية للمسيرين حول األهداف المسطرةبغية تحقيق تسيير أفضل لميزانية االستثمار

  .قامت جميع المديريات التابعة للوزارة بتحديد عدد من األهداف حسب مجال العمل وحسب الجهة

لمؤشرات أنها وحدها مديرية البحث والتطوير تدرج مقاربة النوع  لهذه ااالجتماعيويبين التحليل النوع 
إذ قامت المديرية المذكورة باعتماد مؤشر . ضمن برامجها والمؤشرات الهدف التي حددتهااالجتماعي 

النهوض بالمرأة القروية وتحسين دخلها عن طريق : لمرأة القروية يدعىلاقتصادي والنهوض السوسيبيرتبط 
  . وقد تم اعتماد هذا المؤشر في جميع أنحاء المملكة. رة للدخلدمتحقيق عمليات 

وتبين هذه المؤشرات والتي يبلغ . كما توجد مؤشرات أخرى يمكن تشكيلها حسب النوع االجتماعي
أثر وتحيل مباشرة على برامج محاربة الفقر في العالم القروي و عددها عشرة، أن أغلبها مؤشرات نتائج أ

وكل هذه المؤشرات موجودة حسب الجهة باستثناء . لمرأة القرويةبادي واالجتماعي االقتصاالنهوض و
  ".تحسين معدل إدماج خريجي مراكز التكوين المهني" مؤشر 

  قتصادي بالمرأة القروية االجتماعي وااللنفقات العمومية المخصصة للنهوض لآثار النوع االجتماعي   

قتصادي بالمرأة القروية االجتماعي واال الجديدة للنهوض اتيجيةباإلسترمنذ إطالق قطاع الفالحة للعمل 
تم تحقيق تقدم كبير وبلورة عدد من التدابير واإلجراءات خصوصا في مجال التنشيط النسوي وإحداث 

  .األمية المهنية لفائدة المرأة القروية والمشاريع المهنية المدرة للدخل وتنفيذ برنامج مح

ريع المهنية المدرة للدخل، فقد شهد عدد المستفيدات ارتفاعا ملحوظا من سنة أما ما يخص نتائج المشا
 في العمليات المتواصلة التي يقوم بها قطاع الفالحة من - من بين عوامل أخرى-أمر يجد تفسيره. ألخرى

  . من المشاريعاالجتماعي أجل تطوير هذا النوع

  2002نية المدرة للدخل منذ سنة نتائج المشاريع المه
2003 2004 2005 2006 2007  

نوع المشروع المدر 

 للدخل
عدد 

 الوحدات
عدد  عدد المستفيدين عدد الوحدات عدد المستفيدين

 الوحدات
عدد  عدد المستفيدين

 الوحدات
عدد  عدد المستفيدين

 الوحدات
 عدد المستفيدين

 600 30 500 25 100 5 100 5 تربية الدواجن

 انبتربية األر

11  

 
20 

330  

 
600 

16 320 16 320 25 500 30 600 

 600 30 500 25 160 8 160 8 270 18 تربية النحل

 400 20 300 15 300 15 300 15 225 12 تربية الماعز

 400 20 300 15 100 13 100 13 180 12 زراعات معيشية

 2600 130 2100 105 1060 61 1060 61 1605 76 المجموع

التكلفة اإلجمالية 

 )مبالدره(
3.974.000 4.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 

  .  بوزارة الفالحةمديرية البحث والتطوير: المصدر
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من جهة أخرى، ساهم برنامج محاربة األمية المهنية في تحسين المعرفة لدى المرأة والفتيات 
تفيدات من هذا البرنامج حيث أن تحليل تطور عدد النساء القرويات المس. المساهمات في هذا البرنامج

وضع تراجع راجع خصوصا لإلكراهات االجتماعية واالقتصادية والتحمل الفائق للمرأة لألعمال الفالحية ي
  . والمنزلية

  اربة األمية الوظيفيةحتطور عدد النساء القرويات المستفيدات من برنامج م

0

2000

4000

6000

00/0101/0202/0303/0405/06

: مديرية التعليم، البحث و التنمية، وزارة الفالحة املصدر
  

  تصنيف مؤشرات األهداف المتعلق ببرنامج قطاع الفالحة
  مالحظات  المؤشر جندرة إمكانية  نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر

 مساعدة الفالحين -11
المتأثرين بالكوارث وذلك عن 

  طريق توزيع أشجار الفواكه

محاربة الفقر في المجال 
  القروي

عدد المستفيدين حسب   مؤشر نتيجة
  الجنس

مؤشرات  مذكور حسب 
  الجهة

اريع المدرة تنمية المش   إنعاش الماشية والجمال-12
  للدخل

عدد المربون حسب   مؤشر نتيجة
  الجنس

مؤشر مشار إليه حسب 
  الجهة

 تنمية تربية النحل عن -13
طريق توزيع خليات النحل 

  الحديثة

تنمية المشاريع المدرة 
  للنحل

 حسب نعدد المستفيدو  مؤشر نتيجة
  الجنس

مؤشر مشار إليه حسب 
  الجهة

قنيات تحسين ت توزيع و-14
  اشية بطريقة عقالنيةتغذية الم

تحسين الساكنة بالتقنيات 
  لماشيةلتربة االجيدة 

حسب الفالحين عدد   مؤشر وسيلة
  الجنس

  مؤشر مذكور حسب الوسط

 تحسين معدل إدراج -15
  المتخرجين من التكوين المهني

تحسين التكوين في 
  القطاع الفالحي

معدل اإلدراج حسب   إنتاجمؤشر 
  الجنس

        
-  

تنوع نماذج التنشيط   تحسيسييةأعمال  تحقيق -16
  للمرأة

عدد المستفيدين حسب   مؤشر وسيلة
  الجنس

مؤشر مشار إليه حسب 
  المنطقة

 إنعاش المرأة القروية -17
عن طريق تحقيق أنشطة مدرة 

  للدخل

 الوضع االجتماعي تنمية
 للمرأة واالقتصادي

  القروية

عدد المستفيدين حسب   مؤشر نتيجة
  الجنس

ليه حسب مؤشر مشار إ
  المنطقة

 تحسين نسبة النجاح في -18
  المدارس الفالحية 

تحسين التكوين في قطاع 
  الفالحة

نسبة النجاح حسب    إنتاجمؤشر 
  الجنس

مؤشر مشار إليه حسب 
  المنطقة 

 تحسين أنشطة مدرة -19
  للدخل وتدعيم الكفاءات

محاربة الفقر في الوسط 
  القروي

عدد المستفيدين حسب   مؤشر نتيجة
  لجنسا

مؤشر مشار إليه حسب 
  المنطقة

 خلق وإدارة مراكز -20
  توزيع المياه

نسبة الساكنة المستفيدة   إنتاجمؤشر   تنمية البنيات التحتية
  حسب الجنس

مؤشر مشار إليه حسب 
  المنطقة

   البحريالصيد قطاع. 2
 ة بارزةري مكان البحالصيدحتل قطاع ي، كاألسماب  الغنيةحلوا كيلومتر من الس3.500 بتوفره على  

% 16والخام  الداخلي الناتج من% 3رب اما يقب يساهم وهف. جتماعية بالمغربالوا قتصاديةالافي التنمية 
هذا القطاع مصدرا رئيسيا يشكل  كما. المنتجات الغذائيةيتعلق ب مافي% 56لخارج ولجمالي المبيعات إ من

  .  مباشر مباشر وغيرشغل منصب 500.000 يناهزما ل هتوفيربللدخل 

 والصيد الصيد في أعالي البحار: يه صيدللثالثة قطاعات البحرية عبر استغالل الموارد ويتم   
 عشرة  سوىصوال تخ فمازالت تعرف تطورا ضعيفا سماك،بالنسبة لتربية األو.  والصيد التقليديالساحلي

 الناتجة عن الثروة ة إلى أنتجدر اإلشار و.ألسماكلالوطني نتاج اإلمن % 2تجاوز وحدات بحصة إنتاج ال ت
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  من قبلاويتم إنتاجها أساس المتوفرة على الموانئالمناطق الحضرية ب  خاصةركزم تتالصيد البحريقطاع 
  .  جيدبشكل ينمنظمالد الساحلي يصالو صيد الصناعيال

 التحتية تا والبنييفتقر إلى التأطير فهو الصيد التقليدي، خلقها من قبل قطاعرغم الثروة التي يمكن و  
 ويقدر عدد مناصب الشغل التي يخلقها هذا النشاط.  المناسبيكيالدعم اللوجستوتسويق ال والمالئمة للتفريغ

لسكان لظروف العمل والسالمة وتبقى . القروية يعيش معظمهم في المناطق بحار تقليدي 100.000ب 
 يستحق اهتماما هذا القطاع أن  عام وهذا دليل علىشكل بوهشة صعبة ون على هذا النشاطيعتمدالذين 

  .جتماعيالايشكل عامال من عوامل التوازن إذ  ، السلطات لدنخاصا من

   تشخيص القطاع. 1.2

   تقديم لوزارة الصيد البحري .1.1.2

، أي 1.059الرجال و 307 منهمالنساء ، تشكل 1.366 38بوزارة الصيد البحري العاملين يبلغ عدد  
  . من األعوان% 25 واألطرفقط من % 20سوى تمثل النساء ال  و. ي على التوال%78و% 22 بنسبة

وتربية األسماك  البحري  الصيدوضع وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالالوزارة في مهام وتكمن   
كما تعمل .  البحري وكذا التكوين في المجالالنقل البحريووالمالحة  البحر منتجاتالتحويلية لصناعات الو

 باألنشطة البحرية المتعلقةتنسيق الوالتأهيل واإلدارة والمراقبة  ووالتنظيم والتوجيه لتخطيطا مهام تأمين على
   : ب مكلفة خصوصاوهي .  في نطاق اختصاصهاالتي تدخل

  .ة المرتبطة بهنشطاأل البحري و الصيدتطوير قطاعل إستراتيجيةوضع  •

بشكل  هاواستغاللالبحرية ارد لموا لضمان تنمية  المناسبةجراءاتاإل وتنفيذ التوجهاتتحديد  •
  .ديمصاالتهيئة وتدبير ال اتخططموضع وتنفيذ من خالل  عقالني

  .جتماعيةالوا قتصاديةالوا والدراسات التقنية العلميةث ابحألإجراء ا •

  .ضمن مجال اختصاصهاالتي تدخل  البحري  الصيدنشطة قطاعأتطوير  •

  . اذ جميع التدابير الالزمةاتخبمنتجات البحرية الالحفاظ على جودة السهر على  •

 التحويليةصناعات ال قطاعتشجيع ك البحرية المنتجات تثمينتشجيع كفيلة باتخاذ جميع التدابير ال •
  .وتعزيزه تهتنميو البحرلمنتجات 

 والتأديبي يضمان التدبير اإلدار عبر يالبحربالعمل  للنهوض اإلستراتيجية المالئمةتحديد  •
   .ةرابحلل

 النفايات والحفاظ عليها وتدبيرالالزمة لسالمة المالحة وحماية البيئة البحرية اتخاذ التدابير  •
  .البحرية

  . مجاالت اختصاصهاب المتعلقة ية التشريع النصوصعيرامشبلورة  •

 البحري وتعزيز سبل  الصيدقطاعمستخدمي  والتقنيين وغيرهم من واألطر البحارة تكوين •
  . ة والمهنيجتماعيةالا تهمترقي

ما من  كل عتبارإلبأخذها بعين ا في السنوات األخيرة را تطوبالوزارة طةوالمن  هذه المهام وعرفت  
وفي هذا . والساكنة المرتبطة به الصيد البحريتنمية قطاع في ؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، شأنه أن ي
 إلحاقهاوسستها ، لتتم مأ1999 زفي يوليو) UGED (جتماعي والتنميةال النوع ا وحدة تم خلق،اإلطار
   :  في ما يليمهمتهاتكمن  و .2001 يناير 12 في للوزارة العامة بالكتابة

                                                 
  طني للصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في المجال البحريالمكتب الو: بما في ذلك الهيئتين التاليتين التابعتين للوزارة الوصية  38
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الخاصة في استراتيجيات وخطط العمل  " والتنميةجتماعيالالنوع ا"إدماج مقاربة  على السهر •
  .الصيد البحري بوزارة 

أو غير مباشر  باشر مالمرتبطة بشكل وية النسةكناقتصادية على الساجتماعية واإجراء دراسات  •
  .الصيد البحريقطاع ب

   .ها تنفيذعلى السهر وإدماج المرأة لتشجيع ووضع برامج وخطط عمل •

   جتماعيالحسب النوع ا نةكالساتحليل . 2.1.2

   لقطاعل سلسلة اإلنتاج حسب نةكالسا تقديم. 1.2.1.2

 في واقعف. سؤولياتمن حيث األدوار والم  عموما،صيدال بمهنة حسب الجنس، لعملل تقسيم ثمة  
 صطياد والتفريغالعمليات ا بشكل كلي يتولون ، بحيثالرجال فقطخاص بكمجال صيد لل  ينظر،األمر

األسماك ل ي تحو قبيلمنية للقطاع، األرض األنشطة  بدور رائد فين تضطلعالنساءوالتسويق، في حين أن 
رزة في الحياة األسرية من خالل دورها ، تحتل المرأة مكانة باوموازاة مع ذلك. المحار وجمع المصطادة

  . مقابل ماديدون ة  كبيرلمساعدة هاتوفيرب بيتالتقليدي كأم وزوجة صياد وربة 

بحكم  عمليات الصيد في عرض البحر في نادرا  إال المرأةصطياد، ال تشاركالعملية اعلى مستوى   
 ، القوة البدنيةقدرا منتطلب تمليات الصيد ن عأ كما.  األسرية للمرأةلتزاماتالا تتنافى مع التي طول مدتها

في فترات طويلة لالرجال غياب ن غير أ. القواربالتواجد بالنساء على منع ت التقاليد التيبعض سيادة و
  . ةيوحدة األسرتدبير ال تأمين النساء  منالبحر يتطلب

 ال كشغلوتلطحالب اجمع المحار و تخص  فهي التقليديطابع ذات الاألنشطة الساحليةب فيما يتعلق  
  .ةاألميو القروية الفقيرة المناطق المنحدرين منمن الرجال والنساء 

 مأجورات التماعتبارهن باع أساسا النساء  يتم إدماج المنتجات البحرية،حويل تحلقة ما يخصفيو  
 ةملاعد الاليمن % 67نحو النساء تشكل  و. البحريةتوضيب المنتجات ووحدات التصبيرفي مصانع يشتغلن 

  .  الرجالهاحتلي  التحويليةوحداتالن معظم مواقع المسؤولية في غير أ. القطاع في التي تشتغل

 تمكنت حيث الصيد البحري على مستوى إدارة  ة المرأة كبيريةتمثيلتبقى صيد، ال ةنهملوخالفا   
  .  مسؤولية عالية ذات مناصب من احتاللالعديد من النساء

   : على النحو التاليالصيد في قطاع  العامالت النساءتقديميمكن ، من خالل هذا التحليلو  

 4.000 عددهن يناهزو، مباشربشكل  الموارد البحرية نيستغلل اللواتي "دين الصياالبحارة" النساء •
  . ي على طول الساحل المغربوالطحالب جمع المحار ممن يزاولن ةامرأ

 300.000قدر بأكثر من ي هلكنهن،  عدداللواتي يجهل ضبط الصيادينالبحارة  وبنات زوجات •
  .  القطاعتهميشا في األكثر ن يشكلن الفئةوه. امرأة

   . امرأة28.000أكثر من ب نعدده  ويقدر، المنتجات السمكية بصناعات تحويلالتماالع •

وزارة  المنتجات السمكية، تحت إشراف تحويل ت البحري وتكنولوجياالتكوين معاهد خريجات •
  .الصيد البحري

  ).  المستخدمينمن مجموع% 22 (وزارة الصيد البحري لدى  التمسؤوالولنساء الموظفات ا •

   جتماعيالا النوع التقليدي حسبد يصبال الفئة العاملةتحليل . 2.2.1.2

للصيد الطابع العشوائي التقليديين بالهشاشة الكبيرة، حيث أن الظروف المعيشية ألسر الصيادين تتسم 
عدد كما أن ال. لضمان بقاء األسرةا المرأة كل طاقاتهوتبدد . بالتقلبات مليئة مهنة نه جعل مكنشاط اقتصادي
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 في جتماعيةالا هذه الفئة تجعل كلها عوامل نظافة والصحة والظروف التغذيةوتهم ميأفراد األسرة والكبير أل
  . ية هشةوضع

 مما يجعل، الصيد نهاية موسم عدبإال إلى ديارهم  فالعديد من الصيادين ال يرجعون  ذلك،باإلضافة إلى
  وتمارس.ات أسرهميسد حاج ويتعين عليهن بمفردهن أسرب  أربايتحولن إلىالكثير من النساء بحكم الواقع 

 نشاط بلح البحر، وهو وتجفيف أنشطة جمع ضمن هذه الفئة المرتبطة بالصيد التقليدي افقراألكثر األرامل 
 بشكل فعال المحاربجمع   تتكلف إنشاء تعاونياتلصيد البحري باقطاع مبادرات  ساهمت قدو. دوني وشاق

 من قتصادي لهذه الفئةالجتماعي واالالوضع اوتحسين ) نتاج والتجفيف والتسويقاإل(في تنظيم دورة اإلنتاج 
  .السكان

   قطاعال ة تطويرسياس. 2.2

  األولويات السياسية .1.2.2

 خلق إلى تم سنها خالل السنوات األخيرةلتي اي  البحرالصيد قطاع تطوير إستراتيجيةتهدف   
لموارد وتدبير اطار تشريعي وتنظيمي مناسب إ ا على أساستنبني متناسقةة لتنمية مستدامة والئمالظروف الم

 البحث وتعزيز المصطادة للكميات  وتثمين أمثلرفع مستوى القطاعو ناجعة اقتصادية اعتمادا على آليات
 حلقات مجموع  مستوى على مهيكلةستراتيجية على إجراءاتإلوتقوم هذه ا. المجال البحري في والتكوين
  .القطاع

تهيئة  اتخططمعلى تنفيذ بناء  البحرية للموارد العقالني للتدبير ة خاصتم إعطاء أهميةوهكذا،   
  سياسةباعتباره محورا أساسيا من محاور مجال الصيد البحري في  العلمي البحثالمصايد، والمعتمدة على

  . القطاع

 في مجاالت لإلمكانيات التي يوفرها نظرا أولوية بدوره والتقليدي الساحلي الصيد ويمثل تطوير  
 ، الغذائية للسكانحتياجاتالاومشاركته في تلبية   رأس المالته من حيث كثافضعف وخلق  الدخل والتشغيل

. والعمل على استقرارهم بالسواحل  المدنالسكان نحو من حيث الحد من هجرة التي يمتلكهاقدرات كذا الو
 تأهيليركز على الذي ) MCA(من برنامج تحدي األلفية  بدعم كبيرمؤخرا هذا المحور ز يعزت وقد تم
  .التقليدي الصيد

 للحكومة على توصيات المدىستراتيجية طويلة إلاترتكز ، البحرية المنتجات تحويل  مجالفيو  
أكثر سيتم خلق من خالل هذا البرنامج، ف. لنشاط الصناعيل جديدة تمجاالقترح تطوير التي ت' برنامج إقالع'

 مواكبةلو. 2018 في أفق جديد منصب شغل ألف 64 وتصديرلضافية لاإل من المداخيل درهم يري مال6من 
للصيد من خالل وضع مشروع مدونة مالءمة القوانين المنظمة للقطاع هذه اإلجراءات، تعمل الحكومة على 

 كما سيتم إدماج. البحريةستخدام مستدام للموارد ا للنظام القانوني لضمان  شامالا إصالحتقترح البحري التي
  .جتماعي ضمن هذه األنشطةالاالجانب 

منتجاتنا، ل أمثل تثمين وإتاحة لتحقيق التنمية المستدامة الضرورية، اإلستراتيجيةنجاح هذه ويبقى إ   
 - الميدان السوسيو البحري وتعزيز يشكل التكوين في المجال، ك ذلتحقيقلو.  العنصر البشريرهينا بتنمية

ويتحقق ذلك . الصيد البحري سياسة ة من أولوياتأولوي) جتماعيالاهم البحارة ورفع مستواتأهيل (مهني 
 عبر الكفاءات أهيلصيد وتال مهنة الصيد وصناعات زاولةالالزمة لملتكوين األطر من خالل تقديم الدعم 

 ومحو األمية أنشطة اإلرشاد  من خالللبحارةلمهني  -السوسيو والنهوض بالمستوىتمر المسالتكوين 
  .جتماعيالا إلنعاشوا

  تم مؤخرا ،الصيد البحريلقطاع ندمجة ية الموالتنمه الرؤية  مع هذه اإلجراءات، وضمن هذوموازاة 
 التنمية بعين االعتبارأخذ ي تالت ومجال الصيد البحرياالتحاد األوروبي في  والمغربإبرام اتفاقية بين 
استخراج ب الجانب المتعلقتواضع ب الجديد تفاقالاتميز هذا ي فبالفعل،. جميع أبعادهابالمستدامة للقطاع 

 المندمج التدبير وفقا لمبادئ هتدهورومخاطر  هشاشة المجال البحري عتبارالبعين ا ويأخذ  البحريةالموارد
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 والعلمية والتقنية قتصاديةالالمبادالت ا على تعزيز تفاقالا  هذاك، ينصباإلضافة إلى ذل. يللساحل المتوسط
  .الصيد البحريالخبرات في مجال  وةيوالتجار

    لأللفيةالتنمويةتحقيق األهداف الصيد البحري في مساهمة سياسة . 2.2.2

ية ونمتالاألهداف بتحقيق  التزامات المغرب ضمن الصيد البحرية لقطاع يولويات السياستندرج األ
   :لأللفية

تنمية مستدامة للموارد السمكية تحقيق حتمي بشكل  الصيد أنشطة ستمراريةتتطلب ا : 7الهدف •
 تولي التي للقطاع ة الجديدةماوينعكس هذا في السنوات األخيرة من خالل الحك.  البيئيهاولنظام

راقبة في مجال الصيد م وال العلميوتعزيز البحث  للمواردالتدبير العقالنياهتماما خاصا إلى 
  . البحري

 البنية التحتية إنشاء و البحري إلى تحديث األسطولةدفاهالهم مختلف اإلجراءات اتس : 1الهدف  •
كبير في بشكل ... التعاونيات وخلق أنشطة جديدة إطار  وتنظيم بعض األنشطة فيالبحريللصيد 

  . جديدةاتل وخلق ثرويخادمتحسين ال

 للوزارة كبير انشغال مصدر البحريصيد البين الجنسين في قطاع  التفاوت  يشكل :3الهدف  •
نشطة تنظيم أ كال الجنسين إلى الموارد، وولوج حرية تتوخىجراءات إالوصية من خالل تنفيذ 

  ... ،)  المحاراتمعاجالنساء تعاونيات (لنساء  لفائدة امدرة للدخل

 كافة أشكال التمييز ضد القضاء على قيةتحقيق أهداف اتفاالصيد البحري في مساهمة سياسة . 3.2.2
  المرأة

لوصول من أجل المغرب ل مكسباستراتيجية الصيد البحري إل مهني-والسوسيو جتماعيالاالبعد  يمثل
  : وتهم على الخصوص ،التمييز ضد المرأةأشكال   كافة معايير القضاء علىإلى

 لتوجيها الرجل فيما يتعلق بشروط مع ةساويت موقا حقلمرأةل تمنح :) األولىةفقرال( 10المادة  •
  . المهني

 إلى برنامج في الولوج تركز على المساواة بين الرجل والمرأة :).د.2الفقرة الفرعية  (14المادة  •
  . واإلرشاد محو األمية

 المساواة في الفرصتحقيق  تنظيم تعاونيات من أجل على تحث :)ه.2الفقرة الفرعية  (14المادة  •
  . صاديقتالا على المستوى

   النوع االجتماعي تأخذ بعين االعتبار مقاربةية التي ومشاريع التنمال. 3.2

 امتداد على ةمختلفمهيكلة نشطة أ حول الصيد البحري قطاع تطويرسياسة تتمحور ، سالفاكما ذكر 
  .النوع االجتماعي على البرامج والمشاريع التي تراعي المحورصر هذا تقوسي. قطاعحلقات إنتاج ال

   الساحلتهيئةبرنامج . 1.3.2

 قتصاديةالوا جتماعيةالا في التنمية بشكل فعالالمساهمة من  وتمكينه التقليديلصيد للتقديم الدعم الالزم 
تهدف المشاريع في هذا اإلطار إلى و. 1997 سنة منذ إطالقهزال برنامج تنمية الساحل جاريا ي الالوطنية، 

 اأقطابباعتبارها على طول الساحل،  (PDA)للتفريغ نقط مهيأةو) VDP (ينداإنشاء سلسلة من قرى الصي
لصيد رتقاء باالتهدف إلى ادارية واجتماعية إ تقنية وتجارية وتحتية اتبنيب اسيتم تجهيزهولتنمية ل جهوية
  .ل الصيادينيخادم لانيوتحسالبحرية منتجات ل أفضل لتثمينا تتيح ظروف نحو التقليدي
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  التقليديصيد تأهيل قطاع ال ل األلفيةدعم برنامج تحدي. 2.3.2

اإلجراءات التي اتخذتها بدعم ) MCA(ة  برنامج تحدي األلفيمن طرفمول المصيد المشروع يقوم 
وتبلغ الكلفة اإلجمالية لهذا . التقليديصيد ال هيكلة قطاع توجهها الرامي إلى في الصيد البحري مديرية

يشمل و، ة برنامج تحدي األلفية من طرفمولميون درهم مل  1.199، منهامليون درهم  1.439المشروع
  للسمكجملة  أسواق6 وإنشاءصيد   قارب00010  يناء وتحديث م13 وتهيئة تفريغ مهيأة نقطة 20بناء 
 مهمةاقتصادية ومالية واجتماعية آثارا  بكل تأكيدهذا المشروع وسيكون ل. ع متجولئ با2000إعادة تنظيم و

  صياد40.000رب اما يق  وعملعيش ظروفن ي تحسالتقليدي، حيث سيؤدي إلىصيد العاملين بال على
  . وكذا أسرهمع متجول ئبا 2.000 وتقليدي

   تفريغ التحتية لليات البنتهيئة

  في وجود سلسلة التبريد وتنافسيةفضل بلإلنتاج أفضل تثمين التحتية من يات البناته هإنجازسيمكن 
 اقتصاديات إنجازتكاليف المدخالت والنقل عن طريق من خفض يما أنه سك. األسماكبيع  مراكز داخلبيع ال

  . تعاونيات التقليديين في إطار وتنظيم الصيادينالسلم

، فضال التقليديينلصيادين ا تحسين ظروف العمل ودخل إلى المشروع لهذا ةر االجتماعياثآل اؤديستو
  . قليدي برمتهاالتلصيد با المرتبطة ساكنةعن تحسين الظروف المعيشية لل

   التقليديلصيد اتحديث أسطول 

حيث  من عصرية بتجهيزات زويدها تعبر  للمعاييرمالءمتها القوارب و تحديث هذا النشاطيشمل 
 22.000  عملوسيلة يشكل قارب صيد 010.00  هذا البرنامجيخص و.سالمةالالمالحة ووالمحركات 

ح تحديث هذه القوارب يتي سوبهذا،. نجاعةأكثر أمنا وجعل ظروف الصيد من شأنه أيضا أن ي وتقليديصياد 
 التقليديين وزيادة دخل الصيادين متن القواربعلى الحفاظ على جودة األسماك  تحسين بفضل اإلنتاج تثمين

  بفضل تجهيزات(في عرض البحر الحد من الحوادث عبرالطابع اإلنساني على ظروف العمل إضفاء و
  .  وأسرهمالتقليديينف المعيشية للصيادين تحسين الظروكذا  و،)السالمة

  بناء أسواق الجملة 

عن طريق تشجيع وجهة للسمك  الوطني ستهالكالمن ا على الرفع  الجملةقاسوأإنشاء سيعمل 
 تثمين  منقاسوألاهذه  كما ستمكن.  فرعيةمنتجاتكإلنتاج األسماك بدال من استخدامها " ستهالكالا"

لمراقبة النظافة من خالل إنشاء نظام لشروط  أفضلقبة ارتوفير ملة التبريد وستمرارية سلسا عبرالمنتجات 
  . المنتجات

  إعادة تنظيم الباعة المتجولين 

صناديق ب مزودة ية ثالثاتدراجات نارية أو دراجبع سمك متجول ئ با2.000هذا النشاط تجهيز يشمل 
تجار للوتحسين الدخل الصافي جودتها،  الحفاظ على بفضللمنتجات ل أفضل تثمينا سيتيح التبريد، مما

  ).% 62بزيادة حوالي (

   إبحاربرنامج . 3.3.2

 عيش تحسين ظروف عمل و والتقليدي بهدفصيد الساحليال وتأهيل عملية تحديث في إطار  
ويهدف هذا . والصيد البحري الفالحةوزارة من طرف  'إبحار'يدعى برنامج جديد تم إطالق الصيادين، 

المحافظة على جودته ، باإلضافة إلى  وبمعدات تخزين المنتوج قارب 16.000  تجهيز حواليإلىالبرنامج 
سطول األتحديث كما يعتزم البرنامج .   مركب بوسائل الحفاظ على جودة اإلنتاج وتثمينه 1.800 تزويد

  .وحدات من جيل جديد سنة ب15التي يفوق سنها  باخرة 800 استبدالالساحلي من خالل 

 3 مليار درهما منها مليار كدعم من طرف الدولة و5ستثمار اإلجمالي لهذا البرنامج الم اويبلغ حج
  .مليار على شكل قروض بنكية في حين سيجري تمويل الباقي عبر التمويل الذاتي
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  )UGED (جتماعيالالنوع ا وحدة من طرف المنجزةمشاريع ال. 4.3.2

 فئةو" نيالصياد البحارة "ف فئة النساءااستهدعملها ب برنامج جتماعي ضمنالالنوع اوحدة قامت 
 وخطط العمل في اتالتشخيصمن  يدعدإنجاز ال وهكذا تم. على سبيل األولوية "الصيادينزوجات وبنات "

  . ةمواقع ساحلية مختلف

  الوليديةالمحار في بحيرة النساء جامعات  تأهيلمشروع 

 الوضع يهدف إلى تحسينمشروع بإطالق  2000  سنةالوليديةفي بحيرة جتماعي القامت وحدة النوع ا
محو كذا إثر وضع برامج  و تعاونياتهن في من خالل تنظيمالمحار اتمعا جللنساء قتصاديالوا جتماعيالا

وحدة النوع تزال   والالمسطرة األنشطةجميع وقد تم تنفيذ .  الذاتيفي مجال التدبير والتكويناألمية 
هي للتمويل واستفاد هذا المشروع من ثالثة مصادر . قربعن  لتأطيروا تواصل تأمين التتبع جتماعيالا

وحدة النوع  وتأطير من طرف وخبرات مهام شكل على درهم 260.000 (الصيد البحريوزارة 
 100.000(ومنظمة األغذية والزراعة )  درهم250.000(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي جتماعيإلا

 ).درهم
   بولفضيلمشروع سيدي 

  بولفضيل ،سيديبنقطة التفريغ المهيأة بلبحارة ا وبنات لفائدة زوجات 2004 سنة هذا المشروعأنجز 
 تمو. نسوي نادينشاء  باإلضافة إلى إتعاونياتوتثمين بلح البحر داخل جمع  النشاط المتعلق بتنظيمويشمل 
  ). درهم 200.000(  لبحريوزارة الصيد او)  درهم370.000( البنك الدولي لدنمن المشروع تمويل كذلك 

   ) الناضورإقليم ( دنيامشروع كهف

  : إلىويهدف ، 2004 وتم إنهاؤه سنةحكومية  يطالية غيرإ ةهذا المشروع بتعاون مع منظمأنجز 

  .نادي نسوي من خالل إنشاء لخبرة مدرة للدخل خاصة واكتسابهنلنساء ل المهني تأهيلال• 

  . النساء في صفوفمحو األمية • 

  .حفاظ على البيئة وتخفيض الضغط على الغاباتال• 

   فلوكةمشروع  

 قرية الصيد التقليديين فييهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين 
وتم .  الموقععلى مستوى هذا بلح البحر  الالتي تمارسن جمعلنساء تعاونية لإنشاء من خالل" إيمسوان"

يطالية غير إلالمنظمات اإحدى يطالية وإلالحكومة او المكتب الوطني للصيد من طرف المشروع تمويل
  . 2004 سنة تم إنهاؤه و؛الحكومية

   وإيمسوان بولفضيلمشروع دعم تعاونيات سيدي 

سنة   وعرف انطالقته المنظمات االيطالية غير الحكومية إحدىشراكة معب هذا المشروع تم إنجاز
تعاونية إيمسوان والتعاونية صيادي : هي ثالث تعاونياتفائدة  لواإلرشاد ينللتكو  أنشطة ويتألف من،2005
 المنتجات وتحويل ستغاللال النسويةتعاونية  بإيمسوان وال المنتجات السمكيةوتحويل ستغاللال النسوية
  .  درهم900.000 حواليهذا المشروع ل  المخصصمبلغال  ويصل. بولفضيلسيدي بالسمكية

   اإلعداد ور في طمشاريع أخرى 

 إلى بهد ه سيعالساحل قبالة المحار إنشاء حوض لتربية المشروع يضم هذا: إيمسوان -مشروع التآزر• 
كلفة تقدر و.  داخل وحدة نسوية للتحويل المنتجالمحار جزء من تثمين سيمكن من ولصياديناتعاونية 
يطالية غير إ ة منظمجتماعي وال اطرف وحدة النوعمن و اآلن قيد اإلعداد ه و مليون درهم15  بالمشروع
  .CMSR  حكومية



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

142 

 ةمنظملبتعاون مع اجتماعي الوحدة النوع ا قامت: يةمنطقة الشرقبال صطناعيةالامشروع الشعب  •
ويتعلق .  في منطقة الناضورصطناعيةالاتطوير مشروع لتركيب الشعب بيطالية غير الحكومية إلا

لحفاظ على بالشبكة الحبيبية بهدف اضد الصيد  ا حاجزاتلعب دورشعب مرجانية ب وصا خصاألمر
 15هذا المشروع إلى أكثر من ل ويصل المبلغ التقريبي.  التقليديين ومصالح الصيادينالبيئيالنظام 

برنامج وتحاد األوروبي إل اكال من ه تمويلسيعرض عليها التي ةالمانحتضم الهيئات مليون درهم، و
كذا التعاون  و الشماليةاألقاليم ووكالة تنمية جتماعيةالامية لتنااألمم المتحدة اإلنمائي ووكالة 

  . الخارجي

 قيد اإلنجاز ويشمل إجراءهذا المشروع الزال : البحريصيد ال اتفي مجال صناعالعاملة المرأة  •
لمنتجات ل يةالتحويلصناعات باللعامالت للنساء ا جتماعيةالوا قتصاديةالاظروف العمل لتشخيص 
 ،)جتماعيالوحدة النوع ا وخبرات مهام (مساهمة الوزارة  تمويله، فضال عنبوسيتطل. البحرية

  . درهم100.000نحو 

   حسب النوع االجتماعيد البحري يصاللميزانية المخصصة لقطاع اتحليل . 4.2

   ستثمارالوا التسيير نفقاتتحليل  .1.4.2

 وتمثل  ،2008 برسم سنة  مليون درهم311,69 لوزارة الصيد البحريالميزانية المخصصة تبلغ 
جزء المخصص لتكاليف  إلى الالتسيير نفقات أهميةعزى وت%. 71 التسيير  ونفقات%29 ستثمارالنفقات ا

الموظفين وتوفير المعدات واألدوات الالزمة ات  تعزيز قدرإلى كذاو) التسييرمن ميزانية % 57(الموظفين 
  . ي البحرفي مجال الصيد والتكوينلتعزيز البحث 

بالمجال  البحري والنهوض التكوينلمديرية % 28 فقد تم تخصيص، ستثمارالاة يانيزمبيما يتعلق وف
 من الجزء األكبرص يتخصتقوم ب ه األخيرةهذ. األسماك وتربية الصيدلمديرية % 55 و مهني-السوسيو

تمويل مشروع أما بالنسبة ل. والدراسات المرتبطة بالقطاع إلى البحث في مجال الصيد%) 86(ميزانيتها 
 ، وهو ما يمثل نحو2008  برسم سنة مليون درهم11,7 إلىفيصل ، نقط التفريغ المهيأةز يجهتبناء و
  . لوزارة الصيد البحري ةستثمار المخصصالاة يانيزمن م% 13,5

في  تكمن مهمته جتماعيالخاص بوحدة النوع اومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى عدم وجود خط ميزانية 
  . البحريصيدال بقطاع العاملةالمرأة مختصة بالنهوض بية وتنم برامج إنجاز

  2008بنية الميزانية المخصصة لوزارة الصيد البحري برسم السنة المالية 

ميزانية اإلستثمار
29%

ميزانية التسيري
71%

: مديرية امليزانية، وزارة اإلقتصاد و املالية املصدر
  

  

 (CDMT)متوسط على المدى ال اتنفقلل ضع إطارألول مرة وتم خالل هذه السنة وباإلضافة إلى ذلك، 
في لها تمنح سفكرة عن المبالغ التي من أخذ  الوزارة طارهذا اإلمكن وي. لفائدة وزارة الصيد البحري 

  .السنوات المقبلة
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   األهداف اتتحليل مؤشر. 2.4.2

 األقصى منها في الهدف يكمن و،2003 سنةعتمادات إل اتعميم في وزارة الصيد البحري انخرطت
يتم تحديدها داف  ومساءلتهم حول أهالمسيرين من هامش عمل الرفعلميزانية من خالل ا ةماتحسين حك

  . النجاعةمؤشرات واسطة تقاس ب والتي مسبقا 

د سلسلة من المؤشرات لميزانية يحد أتاحت ت مؤشرات األهدافحول تم تطوير رؤية، وبناء على ذلك
 أن هذه المؤشرات ال تزال عامة في غير. حسب الجهةمها ي وتنظإدماجهاتم )  مؤشرا69(ستثمارالا

هداف النتائج أو وأ بوضوح ت مبينة الالزمة لتنفيذها ليسوالوسائل األنشطة الصلة بين، حيث أن معظمها
 صلة تلقائية مع األهداف المحددة في إطار علىدائما ليست  جدا وال يتم استهدافها إال بشكل قليلاآلثار 

 افهداأل تتضمنطار منطقي لمشاريع إ من أجل تقديم إصالح تحتاج إلى وبذلك فهي. سياسة تنمية القطاع
  . نتظرةوالنتائج الم محددةال اإلجمالية والنوعية

مسألة النوع  تراعي تم وضعها، ا مؤشر69 من أصل ،فقط ن تحليل هذه المؤشرات أن أربعةابوأ
" نقط التفريغ المهيأة في العاملينالصيادين البحارة ل يخادمن ي تحسمعدل "ناهجتماعي، ونخص بالذكر الا
  المقتناةعدد القوارب" و " نقط التفريغ المهيأة بناء وتجهيز بفضلالصيادين  البحارةل يخادممعدل تحسين "و

الصيد البحري  صناعات لفائدة التكوينيةيام األ إنجازمعدل "و" في عرض البحراألرواحلتعزيز وسائل إنقاذ 
   HACCP » . نقطة الرقابة الحرجة  ونظام تحليل الخطر حول

 20 جتماعيالمسألة النوع ا تراعي  التيبرامجباللك التي تتعلق تيبلغ عدد ومن بين هذه المؤشرات، 
للنوع  اإلنجازات باإلضافة إلى عدم مراعاتها ووسائلال مؤشرات هيمنة تصنيفهاوأظهر . مؤشرا

معدل تحسين "و" نقط التفريغ المهيأة في العاملينالصيادين البحارة ل يخادمن ي تحسمعدل"استثناءب، جتماعيالا
 تراعي إنجازات مؤشرات تبقىالتي و،  "نقط التفريغ المهيأة بناء وتجهيز بفضلالصيادين ارة البحل يخادم

  .الصيد التقليديتمثل صلة مباشرة مع أحد أهداف مشروع تحديث و جتماعيالالنوع ا

بعد درجة تعميم ب جتماعي يبقى رهيناال النوع اتراعي مؤشرات وضع وتحقيقا لهذه الغاية، فإن نجاح 
وزارة الصيد البحري على عدة  المتخذة من طرف اإلستراتيجية القرارات على مستوى جتماعيالاالنوع 
  . سنوات

 المؤشر اممهال /األهداف المؤشرنوع   جندرة المؤشرةينامكإ مالحظات
نقط تفريغ بناء وتجهيز   إنتاج -مؤشر  يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب الجهة

 مهيأة
عدد نقط التفريغ المهيأة . 1

 المراد إنجازها
يمكن تصنيف هذا المؤشر  يمكن تصنيف  المؤشر  حسب الجهة

 حسب الجنس
 تفريغ  طبناء وتجهيز نق نتيجة -مؤشر

 مهيأة
معدل تحسين مداخيل . 2

البحارة الصيادين العاملين 
 نقط التفريغ المهيأةب

دراسة حول قطاع الصيد  إنتاج -مؤشر  
 البحري

معدل إنجاز الدراسات . 3
 تقييم مخططات تهيئة حول

 المصايد
دراسة حول قطاع الصيد  إنتاج -مؤشر  

 البحري
معدل إنجاز الدراسات . 4

 حول إعادة تنظيم الخدمات
دراسة حول قطاع الصيد  إنتاج -مؤشر  

 البحري
معدل إنجاز الدراسات . 5

حول وضع خطة لتهيئة مواقع 
 تربية األسماك

إنشاء أنظمة للتموقع . 6 المراقبة البحرية إنتاج -مؤشر  
والرصد عبر األقمار 
اإلصطناعية للسفن العاملة 

 بالمياه اإلقليمية المغربية
توسيع حضيرة السيارات . 7 المراقبة البحرية وسيلة-مؤشر   

 من أجل الرصد والمراقبة
نقط تفريغ بناء وتجهيز   إنتاج-مؤشر  حسب الجهة مصنف هذا المؤشر

 مهيأة
 المراد عدد قرى الصيد. 8

 إنجازها
نقط تفريغ بناء وتجهيز  نتيجة -مؤشر   حسب الجهة مصنفهذا المؤشر

 مهيأة
معدل تحسين دخل البحارة . 9

 الصيادين
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نقط تفريغ بناء وتجهيز  نتيجة-مؤشر  هذا المؤشر ممثل حسب الجهة
 مهيأة

معدل تحسين مداخيل . 10
الدولة مع تأمين اإلقتطاعات 

 ةالضريبية وشبه الضريبي
يمكن تصنيف عدد المستفيدين  

 حسب الجنس
 -إنعاش المجال السوسيو وسيلة-مؤشر

  مهني
األيام التكوينية وإعادة . 11

 تأهيل األطر
يمكن تصنيف الساكنة  

 المستهدفة حسب الجنس
التكوين في المجال  وسيلة -مؤشر

 البحري
دورة الدعم الخاص . 12

 بمحاربة األمية لفائدة البحارة
يمكن تصنيف الساكنة  ير محدد بشكل جيدالهدف غ

 المستهدفة حسب الجنس
نفقات مؤسسات التكوين  وسيلة -مؤشر

 المهني
دورة الدعم الخاص . 13

 بمحاربة األمية لفائدة البحارة
نفقات مؤسسات التكوين  وسيلة- مؤشر  الهدف غير محدد بشكل جيد

 المهني
اقتناء المعدات التقنية . 14

 والتعليمية
معدل تقليص الحوادث المميتة  المؤشر غير مرقمهذا 

 في عرض البحر
تعزيز وسائل إنقاذ . 15 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر 

 األرواح عبر اقتناء القوارب
تهيئة مركز تنسيق . 16 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  

 عمليات اإلنقاذ 
تجهيز المركز بوسائل . 17 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  

 اذاإلنق
يمكن تصنيف المستفيدين  

 حسب الجنس
دراسات عامة لمديرية  إنتاج-مؤشر

 صناعات الصيد البحري
معدل إنجاز األيام . 18

  HCC¨Pالتكوينية حول نظام 
يمكن تصنيف الساكنة  

 المستهدفة حسب الجنس
دراسات عامة لمديرية  إنتاج-مؤشر

 صناعات الصيد البحري
تحسين أدلة الممارسات . 19
 دة في مجال النظافةالجي

يمكن تصنيف الساكنة  
 المستهدفة حسب الجنس

دراسات عامة لمديرية  وسيلة-مؤشر
 صناعات الصيد البحري

دورات دعم لإلرشاد . 20
 والتوعية

  وزارة الصناعة والتجارة . 3

زة حتل مكانة باروي بالمغرب من الوظائف %8 والخام الداخلي من الناتج %18يمثل القطاع الصناعي 
 ال بالنسبةهيكميلعب القطاع دورا أساسيا ووهذا .  من إجمالي الصادرات%52 بعلى مستوى الصادرات 

من  السيما(للبلد ي  اقتصاد- الماكروستقرارال في تحقيق ا القطاع يساهمفمن جهة،. لالقتصاد المغربي
 مصدرا هاما للصادرات مثلي جهة أخرى، ومن ؛)الفالحي الخام الداخلي من تقلب الناتج خالل التخفيف
  . خلق فرص العملو والعملة الصعبة

 1,2 حوالي شغل وتالخام الداخلي من الناتج %11الثروة بنسبة ساهم التجارة الداخلية سنويا في خلق وت
 %40 م، منهنقطة بيع 850.000 على ينالمغرب موزعب  النشطينسكانال من %12,8أي مليون شخص 

وخالل العقد الماضي، شهد . القروية باألساس في المناطق ينموسمي وأ رضيينع وبائعين متجولين أ ونعملي
العالمية وشبكات التوزيع العالمات التجارية  ظهور أنماط جديدة من التجارة وخاصة شبكات القطاع اهذ

  .الكبرى

   وضعية حسب النوع االجتماعي ل ا تشخيص القطاع وتحليل.1.3

  الصناعة . 1.1.3

 بقوة في ة أن المرأة المغربية حاضرالتحويليةلصناعات ا  حولالسنوي التحقيق نتائجكشف تحليل 
 ةكرئيس ة ضعيفية تمثيلاه ل في حين أن،)والجلود النسيج ة رئيسي في صناعبشكل ( بصفتها عاملةصناعةال

  .للمقاوالت

  39 خصائص النسيج الصناعي الوطني .1.1.1.3

 من %36التي تمثل  الصناعات الصغيرة والمتوسطة  من%93بنسبة النسيج الصناعي الوطني يتألف 
 الصادرات من %26 ساهم ب الصناعي وتالخام الداخلي من الناتج %30 وتحقق  الصناعياإلنتاج

                                                 
أنجز هذا التحقيق من ).  2006(مجموع المعطيات المستعملة في جزء التشخيص مستقاة من التحقيق السنوي حول الصناعات التحويلية:   المصدر 39

  .طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
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 في ذات الوزن األكبرالفروع تكمن ، النشاط طبيعة وحسب.  العمالمن مجموع %45 شغلالصناعية وت
 )%12(ية و الكيماوالصناعة) %25 ( الصناعات الغذائيةفي التحويليةلصناعات اقطاع الخاص باإلنتاج 

 حديدية  غيرخرى معدنيةاعة منتجات أوصن )%13(والتكرير والصناعات النووية وصناعة تحويل الفحم 
  ). %6(فراء الوصناعات المالبس و) 10%(

 تمثلرى، والدار البيضاء الكببجهة  يةاعن الص المنشآت من%34جد اوتتمن حيث التوزيع الجغرافي، و
 %53و الصناعي الخام الداخلي من الناتج %50  وتحقق من الصادرات%34و من اإلنتاج الصناعي 48%

  . العاملة الصناعيةاليد من مجموع %43 وتشغل اتمن االستثمار

  2006 لسنة النشاط الصناعي  وضعية.2.1.1.3

  التطورات الرئيسية2006  الماليةسنةل لالتحويليةلصناعات ا  حولالسنويلنتائج التحقيق تحليل أظهر  
  : التالية

،  وحدة7828 إلى 2006 أنشئت عام  التيعدد الوحدات اإلنتاجية العاملة في القطاع الصناعيوصل 
 مليار 232,5 بلغنتاج صناعي إ وراء ذلكوكان . ة الماضيالسنة مقارنة مع %3 بانخفاضا مسجلة بذلك 

 الكيماوية وشبهالكيماوية  لصناعاتاداء  أإلى بصفة خاصة ويعزى ذلك%. 10درهم، أي بزيادة قدرها 
ية، ائ الغذاتصناعال الذي تحققه اإلنتاج كما أن. امستدامو ا كبيرا نمواألخيرتينالذي أظهر في السنتين 

 ،%28 بلغت و نسبة نموبتحقيقها. ا كبيرا انتعاشعرف من إجمالي اإلنتاج الصناعي، %27مثل والذي ي
  . شاملو على نح كليا في هذه االنجازاتوااللكتروني هذا العام  الكهربائي  إلنتاجاساهمت دينامية 

   ي الصناع القطاع فيالعمل النسوي

 تمثل النساء منهم، ينالدائممن العمال  457.057رب اقطاع الصناعات التحويلية ما يق يشغل
 األكبر الجزءسيج والجلود ستخدم صناعات النت، الكبيرة اتحسب القطاعف .%47,8 حصةب  أي،218.605

النسيج في  يشتغلون الذين الدائمين يبلغ عدد العمال حيث التصنيع، في مجال التي تشتغل العاملة اليدمن 
 من% 73,5وتمثل النساء . الصناعات التحويليةب العاملة اليدمن % 45 شخص، أي 205.411والجلود 

اليد من % 51,9 التماعالمثل ت، هكذاو. التماعك أساسان شتغليو ،وحدات النسيج والجلودب المستخدمين
  %. 42,8 بنسبة ستخدماتهذا القطاع، تليها المبية وملة النساالع

 2.334رب ا ما يقبتشغيلصناعات النسيج والجلود قامت ، المنتظمةأما بالنسبة لفرص العمل الموسمية 
منصب  72.057 بدورهااألغذية  قدمت صناعة كما. من النساء %67,2منهم ، 2006  سنة موسميمستخدم

اليد من % 40,7و% 41,3 على التوالي وتمثل العامالت والمستخدمات. لنساء ل%32 منها، شغل دائم
  . من النساء %49,6 ينالموسميويضم عدد العمال . ية الدائمةوملة النساالع

 تشكل  مستخدم،36.479 إلىالصناعات الكهربائية واإللكترونية ب ويصل عدد المستخدمين الدائمين
 المشتغالت النساءمن % 70 أما العامالت المياومات فيمثلن%). 53,3( نصفال أكثر من  منهمالنساء

 وشبه الدائمة في الصناعات الكيماوية  العاملةمن اليد النساءحصة  وصلت 2006  وفي سنة. القطاعب
  .التواليعلى % 15,1و% 18,8 إلىالمعدنية والميكانيكية الصناعات الكيماوية و

    الصناعة  قطاع فيالمقاوالت النسوية

 وللتطرق.  الصناعة قطاع فيالمقاوالت النسوية حول معطيات  علىوزارة الصناعة والتجارةال تتوفر 
. أساس للعملك )AFEM(  بالمغربجمعية النساء المقاوالتأنجزتها  اتخذنا الدراسات التي فقد، جانبهذا الل

 مؤسسيفقط من % 10 ، حيث أن في المغرب قليلالمقاوالت النساء  عددن أإلى وخلصت هذه الدراسات
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، وذلك أساسا بسبب وية المشاريع النسديناميةخفي حقيقة ه الحصة ت هذغير أنمن النساء، هن  المقاوالت
  .40العشوائي القطاع تأثير

 579ينة من  عيتبين أنه من بين، 2004 سنة  AFEM(41 (ه أجرتالذي التحقيق نتائج إلى بالعودةو
في % 31و الخدمات  يشتغلن في قطاع%) 37( ثالث نساء من بين ة، أكثر من واحد42مقاولة امرأة رئيسة

من تديرها النساء، خلقتها و التي المشاريع أن التحقيق  هذاكما كشف. في الصناعة% 21التجارة والتوزيع و
 . ، هي عموما أصغر حجما وأكثر حداثةرقم معامالتها واعددهحيث 

  التجارة الداخلية  .2.1.3

ويبلغ . ي الوطنالتراب مجموع على نقطة بيع موزعة 850.000  حاليا على التجارة الداخليةتتوفر
 25.000تتألف من فأما بالنسبة لتجارة الجملة، . نقطة بيع 825.000 المستقلةالتقسيط تجارة ل العدد بالنسبة
  ظهور أنماط جديدة من التجارة وخاصة شبكاتاألخيرةر  خالل السنوات العشهذا القطاعشهد و. نقطة بيع

 على يتواجد نصفها ،1.914 إلىها عددوصل  حيث.  الكبرى للتوزيعشبكاتوال العالميةالعالمات التجارية 
كبير الالتوزيع مراكز  دون احتساب (ألسواق الكبيرة والمتوسطةأما بالنسبة ل.  الدار البيضاء-محور الرباط 
  .  نقطة بيع49 بلغ عددهافي )المتخصصة

 20 ولجملةل ا سوق30على المغرب يتوفر ، والمجازراألسماك بيع  مراكزأسواق الجملة  وفيما يتعلق ب
نقط البيع جميع وتعمل . القروي الوسطذبح في لل مركزا 660 وة بلديمجزرة 165وألسماك بيع ا لمركزا
 تشغل حيث للعمل أكبر مصدر فتعتبرمستقلة  الالتقسيطتجارة أما .  مليون شخص25،1 على تشغيلهذه 

   .  التجارة الداخلية قطاعمن مجموع اليد العاملة في% 92 ي، أشخص مليون 1,15وحدها ل

 %1,6 من في قطاع التجارة ل المرأة حصتها من العمت، ضاعف43هذا القطاعب هاجداوت وبخصوص
لم  فرصة عمل، 277.000اع هذا القطخلق  2005و 1999بين ف. 2005 سنة %3,6 إلى 1987 سنة
فكما جرى التقليد، . من المقاوالت فحسب% 7 أقل من   ويمتلكنفقط% 21 على  منها سوىحصل النساءت

وحدات الرتفاع تكاليف بدء تشغيل ا والحال أن". ةرجالياألعمال ال"في خانة  يالتجارتدخل ممارسة النشاط 
 رأس  علىبالضرورةيتوفرن ال اللواتي  عائقا أمام النساء يشكل يمكن أن المهيكلةغير و أالمتطورة المهيكلة
ما فتئ تواجد  ، المهيكلةخرى غير األوحدات الكثير من لوبالنسبة ل. الالزمةالموارد المالية والمال البشري أ

 األنشطة التجاريةمن % 70كما أن حوالي .  باألساستزايد، ولكن في األعمال التجارية الصغيرةيالنساء 
   .قار مكان على ال يتوفر تقريبا ا الحضري، نصفهالوسطفي  تتمركز

  مومية واألولويات العاتالسياس. 2.3

  " برنامج إقالع"جديدة الصناعية السياسة ال.1.2.3

 هذا ستهدفيو. 2005 سنة في أواخر برنامج إقالع تم إعدادلقطاع الصناعي، ل انتعاش كبير تحقيقل
وقد وقع .  والتصديروالتشغيل ولنمل محركات بمثابةكون تأن  ينتظرالبرنامج سبعة قطاعات رئيسية 

  . كبيرة  بامتيازات المغربيحظى فيهاقطاعات على ختيار الا

القيمة المضافة و الفائق التكنولوجي  المحتوىذات تشجيع األنشطة الجديدةويتعلق األمر، من جهة، ب
 السيارات تجهيز والمتطورة االلكترونية زاءواألج) offshoring(ترحيل الخدمات  المرتفعة، ونخص بالذكر
  وتثمينجي النسمن قبيل، الوطنيةلصناعة ا  في قطاعات تقليديةعزيزتب ؛ ومن جهةوالطائرات والمعدات

 واضحة رؤية إعدادعلى ضرورة " إقالع"برنامج  لالفكرة المحوريةقوم وت .البحريةو الفالحيةالمنتجات 
  :نملياتكمن ي بعدحول تتمركز

                                                 
  الراشدي. ف" النسوية في المغربالمقاوالت : "  المصدر 40
  )CGEM( تم إنجاز هذا التحقيق بمساعدة مالية من اللجنة األوروبية وبدعم من اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب  41
   غير عضو502و" AFEM "  امرأة عضوب 77 منهم  42
  .2008، يونيو" اة أآبر بين الجنسين من خالل سوق الشغلتحقيق مساو: النوع االجتماعي والتشغيل في المغرب" تقرير البنك الدولي :  المصدر 43
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 و من النم%70تمثل سوالتي  التصدير و نحةالموجهو ولنمل ةمحركال هداف قوي للقطاعاتاست •
 صناعية مناطق وخلقخدمات المتعلقة بترحيل ال الجديدة وتشمل المهن ،2015الصناعي بحلول 

  "Med Zone " أوروبا  ولتصدير نحلموجهة للمناولة 

 القطاع و لنمالدائمةمحركات ال إنعاش إلى وباإلضافة. اتلتوازناواحترام القائم  النسيج تدبير •
من يبقى ، )ج والجلوديالنسصناعة  المنتجات البحرية وصناعة تحويل والصناعة الغذائية (يلصناعا

 تحسين وتعزيز النسيج االقتصادي الجمركيةالعولمة وفتح الحواجز ب  يتسمالضروري في سياق
جديدة الصناعية السياسة الوهكذا، فإن .  برمته النسيجعلى هذا ينافست تحديث بإدخالالحالي 

 تشكل العمود الفقري لبرنامج يةساسأ أركان 4قوم على وت واإلرادة ستوجب االستهداف تةعتمدلما
                         :، وهي كالتالي"إقالع"

  الخدمات والعمليات اإلدارية؛ و أ ترحيل الخدمات قطاع يقوم على األول المحور 

  أوروبا؛  ولتصدير نحلموجهة للمناولة الصناعية  مناطق خلق  يخصالمحور الثاني 

 الصناعة الغذائية هي ثالثة قطاعات رئيسية إنعاشقوم على تحديث ويالمحور الثالث للتنمية  
   جيالنسصناعة  المنتجات البحرية ووتحويل

اإلدارة،  (تقاواللمالمناخ العام لتحسين ويستهدف  ينافستتحديث البال يتعلقالمحور األخير  
 التنفيذي والمالي التدبير على االحترافي آليات إلضفاء الطابع وضع، و...)الضرائب، الخ

  .  صعبة وضعيةلنسيج فيا وإعادة هيكلة القطاع و في نمالفاعلين وتعزيز دعم قاوالتلمل

  . ت الدقيقةوااللكترونياالتقنيات دمج ي الذي 'Envolبرنامج 'ب  مؤخرا إقالع برنامج وقد تم استكمال

   2020 رواج رؤية برنامج :الداخليةالتجارة . 2.2.3

 وضعت أساسية بين المنتجين والمستهلكين، كحلقة وصل التجارة الداخلية  المهم الذي تلعبهدورللنظرا 
توزيع ال  وهيكلة االقتصادي واالجتماعيالتطورلتكيف مع اهدف  تستجديدةإستراتيجية  السلطات العمومية

  . قدرة التنافسية للقطاعات اإلنتاجيةتحسين الل

د خطط عمل ملموسة من حيث يحدبت قنيات الحديثة وزارة الصناعة والتجارة والتقامت، التجاه افي نفس
 وأفضل المعمقتشخيص ال باالعتماد على ،لتجارة والتوزيعاوتحديث وإعادة هيكلة  يةوسياسة التنمال
 هتقديمب بامتياز، قاعدة للتسوقصبح المغرب ي رواج أن برنامج عيتطلو.  في هذا المجالممارسات األجنبيةال

  . لبي احتياجات جميع المستهلكيني اعرض

لتجارة ل الحالي الداخلي الخام الناتج ةعفاض مإلى، 2020 عام بحلول الجديدة، اإلستراتيجية تطلع هذهوت
 450.000وخلق أكثر من ) 2006لسنة بالنسبة  %11مقابل  (%15 إلى ه فيتها مساهمرفع و مراتثالث

 المدى القصير علىخطط عمل يمر بالضرورة عبر  اإلستراتيجيةغير أن تنفيذ هذه . شغل منصب
 منصب 200.000 خلق إلى تتطلع 2012-2008  الفترة امتدادوضع خطة عمل علىتم  ولذلك ،والمتوسط

 إلىالوطني  الداخلي الخاملناتج  مساهمة التجارة في اوكذا رفع سنويا %8 للقطاع بنسبة و وتحقيق نمشغل
12,5%. 

  المنجزةبرامج والمشاريع ال. 3.3
 برامج القطاعية للصناعة ال.1.3.3

   :، هي قطاعيةاتخططموضع سبعة تم ، "إقالع برنامج" تنفيذ في إطار

على  موقع الريادةالمغرب  أن يحتل إلىهذا األخير يطمح  : )Offshoring(ترحيل الخدمات . 1
  المخصصة الخاصة، حول المناطق ) قطاعا رئيسيا12و أ10في (لخدماتية الفرنكفونيية  انشاطاتمستوى ال
  .2015 بحلول عام شغل منصب 100.000 خلق إلىتطوير هذا القطاع عبر  طخطمهدف ال وي.لهذا النشاط



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

148 

 اج والقرب تكاليف اإلنتبين اإليجابية بفضل المزاوجة الجيدلمغرب اموقع نظرا لت :السياراتقطاع . 2
 التجهيزات حول شبكة من البعيد خلق قاعدة صناعية مستقرة على المدى إلى طخطمل اهدفي اللوجستي،
 المعايير الدولية  حسب أفضل مخصصة خاصة مناطقتطوير ، وكذاالسياراتلصناعة  الضخمة والمواقع

 70.000خلق بين  إلى، تهدف الخطة وفي مجال التشغيل. )... والخدمات والعقاراتاللوجيستيك (
  .2015 إضافي بحلول عام شغل منصب 80.000و

 حول مطار محمد الخامس راكت ه200 على مساحةجوي قطب  ويشمل تهيئة : قطاع الطيران. 3 
هذه ستمكن و). 3و 2 ينالمستويو نح االنتقال( والتصنيع المناولة الصناعية : ةستهدفلم اطاعاتوتوسيع الق

  .شغل منصب 17.000 توفير المشاريع من

بتناسق على ة، جمندمال وةتخصصم على االلكترونيات الطخطمالهذا كز تريو: كترونياتاإلل  قطاع.4
دراسة تهيئ  اآلن كما يتم. وسيتم بناء مناطق مخصصة لهذا النشاط. لطيرانالسيارات واقطاع  مع األخص

 عمشرو يجري اآلن تشييدكما ، محمدية البمدينةلتنمية التكنولوجية لنشاء مركز من أجل إجدوى تقنية ومالية 
   .'بوليسالرباط تكنو '

قطاع الفواكه يشكل ):  البحريةالمنتجات تحويل بصرف النظر عن صناعة (يةائالغذالصناعة . 5
كز تحديث هذا القطاع على تريو. الستغاللا إمكانيات  أهم القطاعات من حيثالدهونقطاع والخضروات و

القطب  (مندمجة حول مشاريع  ويدور)زيت الزيتونك( عالية ات إمكانيذات قطاعات 10 إلى 8تنمية 
 بحلول شغل إضافي منصب 6.000  خلقإلى هذه التدابير وتطمح). تكنولوجيا الزراعة قطب و أالفالحي

  .2015عام 

أكثر نماذج حول  سريعةال الموضة إلى التوجهالنسيج على  برنامج إ قالع كزتير :  النسيجقطاع. 6
 القطاعات بعض حول استهدافية يةتكاملرؤية  و،)ةركتشمناولة المال (جنوب -شمالتعاون لل اتوازن

داء عالية األلوجستية بنية   المستفيدة منتصديرال قواعد حول تها وجوداتخدموالنشاط المتجدد للواالستجابة 
  ؛ هاوتنويع ألسواقل قوي شجيعتو ةرتفعلمالقيمة المضافة اذات  النهائية حول المنتجاتة ينافستأكثر عرض و

 ى المستوعلى الصيد البحريمثل لمنتجات أ  تثمينإلى المخطط هدفوي:  البحريةالمنتجات تحويل. 7
   لالستفادة من الطاقات اإلنتاجية غير المستغلة؛ التزود مصادر تنويعوالتجاري و الصناعي

  ) PIM(المغرب ب يلصناعا قطاع لل لتحسين القدرة التنافسيةالمندمج والمتناسقبرنامج ال.1.1.3.3

   )المرحلة األولى (PIM برنامج

تعاون تقني بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية ثمرة البرنامج يعد هذا 
  في مهمة 1998 سنةهذه األخيرة مع السلطات المغربية المعنية منذ انخرطت  ، حيث)ONUDI(الصناعية 
تحديد االحتياجات ذات األولوية للتنمية الصناعية واعتماد خطة عمل  من أجل جة والبرممراجعةلتخص ا

  . تلبيتهال

دعم دينامية  المحافظة على فين هدفها الرئيسي م يكأساسيةويتألف هذا البرنامج من ستة عناصر 
 ضمن مسلسل ل التشغيتنميةو ورفعوالتكامل واالستثمار في التكنولوجيا  ةينافست إعادة الهيكلة  والعملية

  . انفتاح االقتصاد في المغربوتحرير 

 النظيفإلنتاج ل خلق مركز مهمة تكمن في نتائج  برنامج هذا السجلت المرحلة األولى منقد و
)CMPP  (وتنمية ر يصدتللوإنشاء ثمانية اتحادات القروية  في المناطق رى الصغقاوالت النسويةوتنمية الم

وإنشاء شبكة وطنية )  والخزف الصنوبرالجلد وخشب(ة ينافستسطة ال والمتورىالصغقاوالت  المشبكات
  في تنفيذهاداعتمتم اال مليون دوالر، 9,8تطلب تنفيذ هذا البرنامج ميزانية قدرها وقد . للمعلومات الصناعية

  . ات الدولية المانحةيئمن الهالمقدمة على المساعدات 
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  "  نظيفالإلنتاج ل مركز مغربيإنشاء " مشروع 2.1.3.3

وبرنامج   التعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةفي إطار 2000 تم إنشاء هذا المركز سنة
 في تم خلقها النظيف لإلنتاج  مركزا ثالثينالسادس عشر من بين وهومركز ال هذا يعد. األمم المتحدة للبيئة

زارة الصناعة و و)CGEM(ت المغرب االتحاد العام لمقاوال ة بين خاصعمومية شراكة ثمرةالعالم 
  . سويسراب يةلشؤون االقتصادفي ا الدولة كتابةموله ت و،والتجارة

عتماد تكنولوجيات ا ة بهدفلمغربيا قاوالتلم ل تقديم المساعدة التقنيةفيمهمة الرئيسية للمركز وتكمن ال
 الكفاءة واإلنتاجية والقدرة بيئية تمكنها من تحسين األداء االقتصادي من حيثتدبير  ونظم ةفانظأكثر 

بشكل وزارة الصناعة والتجارة تنخرط من خالل هذا المركز، ف. األداء البيئيكذا من حيث التنافسية، و
  ). 8 و7الهدفين (مباشر في تحقيق أهداف األلفية لألمم المتحدة 

 سنة أجريت لوحدات الصناعية التيل البيئية اتومن بين إنجازات المركز، هناك برنامج التشخيص
متطلبات والمعايير الدولية للجودة وحماية البيئة، ل لاالستجابة على يالصناعالقطاع هدف مساعدة ب 2004

  لدنتكليف المركز منتم ، 2005 سنةوفي . النظيف في مجال اإلنتاج قاوالتلما لدى بناء القدرات كذاو
 غازات تستنفد طبقة عملستتصناعي  الديبرلتل خزانات استبدال يهمتنفيذ مشروع بوزارة التجارة والصناعة 

من   للمواكبةفي برامجحاليا شارك المركز ي كما.  بروتوكول مونريالات تستجيب لمعاييرغازباألوزون 
المواكبة من أجل  في مجال المسؤولية االجتماعية وقاوالتلمل وتقديم المساعدة ة البيئلتدبيرإنشاء نظام أجل 
  . اء استخدام المترشيد

  44القروية في المناطق رى الصغقاوالت النسويةتنمية الممشروع . 3.1.3.3

 العنصر يمثلالذي ، و"المغربب الفالحية قطاع الصناعات المقاوالت النسوية فيتنمية "مشروع يندرج 
 1الهدفين ( األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة ضمن بشكل كلي ندمج والمتناسق،الرابع من البرنامج الم

عيش في أوضاع ت ة التيري الفقلفائدة الفئات تنمية األنشطة المدرة للدخل إلى بشكل خاص سعىوي. )3و
 إنعاشالمساواة بين الجنسين من خالل كذا تحقيق  و،عاني من نسبة بطالة مرتفعة جدات وهشةاقتصادية 

، )8الهدف(ائية لأللفية يساهم هذا المشروع أيضا في تحقيق األهداف اإلنمو. مقاربة النوع االجتماعي
  .  والدوليين في تنفيذهاالمحلييند من الشركاء يعدال بانخراط ارتباطا

مليون  1,7إلىصل بمبلغ و) AECI(لوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي ا تمويل من هذا المشروع واستفاد
 إلى  للمرة األولىالمشروعتمديد  وتم .2003 سنة ينتهلي 2001 أبريل في ا فعلي، وتمت انطالقتهدوالر
بلغ  )AECI( تمويل إضافي من الحكومة االسبانية من خالل وكالة حصوله على بعد 2005غاية 

  .2007 ثالث مرات حتى ماي المشروعدي تجدوتم . دوالر500.000

ثالثة العناصر ال" المغربب الفالحية قطاع الصناعات المقاوالت النسوية فيتنمية "مشروع ويشمل  
  :التالية

  ). بولمانإقليم  –و غيغبالجماعة القروية(دوار آيت حمزة بالتقليدية حياكة ال .1

  .) شفشاون- وزانعلى محور  (الجابريين وقلعة بني روطندوار بالزيتون عصر  .2

   .)تاوناتإقليم (ببوعديل  برقوقتجفيف التين وال .3

ساكنة ما يمثل و، وهرويةالق من المناطق امرأة تنحدر 444 والسكان من نحمن  ة المستهدف الفئةوتتألف
  .  شخص2.200 زهاءفي المتوسط تبلغ 
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   " التقليديةالحياكة  "مشروع . 1

 على مستوى والتدبير في المقاولة خالل دروس من 2001 سنة المشروع  ضمندأ هذا النشاطتبا
 في آيت حمزة التقليديةلزرابي وا حنبللل" أتما"بعد ذلك تعاونية ، ليشمل تاوناتتارغة بإقليم  ويةتعاونية النسال

  . بولمانبإقليم 

  :   الرئيسية للمشروعاالسهاماتويلخص الجدول التالي 

  "  الزيتون عصر "  مشروع .2

ينتمين  نساء منهستفيد وت 2001 سنة لقانط الثاني الذي النشاط النموذجي"  الزيتونعصر"يمثل عنصر
بلغ وي كيلومترا 120على مدار وشفشاون وزان بين  المتواجدة المنطقةبعشرات الجمعيات والتعاونيات  إلى

مصلحة ال  تجمع من أجلإلى 2007 سنةحولت  ت"فيدوليف"سمى ت فيدرالية داخلجمعة مت امرأة 300ن عدده
في تحقيق النتائج هم المشروع ا االجتماعي واالقتصادي، سالمستوىعلى و". يةمرأة الريفال"يدعىقتصادية الا

  : التالية
  . مرات10تضاعفت  بحيثنتاج زيت الزيتون إ مردوديةتحسين  •
في )  الواحدلتر ل درهم25بسعر( درهم 100.000 مرات من 8بمضاعفته زيادة حجم المبيعات  •

   .2006 سنة)  الواحدلتر لهمدر 43بسعر( درهم 860.000 رقم معامالت إلى ليصل 2002
 الصافي، (أنواع من زيت الزيتون ةثالثعلى  بفضل هذا المشروع ات المستفيدتتوفر النساء •

 المعمول بها اتمينظت للتستجيب اتلصقمتحديدها من خالل و هازيتمييتم ، ) والرطبممتازال
  . روعقبل المشالمعتمدة مقارنة مع األسعار  %50 بنسبة ثمنهاارتفاع وتتميز ب

 " والبرقوقتجفيف التين  "مشروع . 3

 جمعيةال من ينحدرن امرأة 70 إلى "والبرقوقتجفيف التين " من مشروع اتالنساء المستفيديصل عدد 
  .  تعاونيةإلى تحولت مؤخرا لبوعديل بإقليم تاونات التينتاج اإلتنمية ل النسوية

  :ها من خالل هذا المشروعتحقيقأهم النتائج التي تم 
  

 قبل المشروع عد  المشروعب

 إنشاء جمعية 

تسويق مباشر وتسجيل عالمة مشتركة وإعداد  
 الملصقات وتعليب المنتجات بشكل جديد

 )الهجينالتجفيف ( استخدام التكنولوجيا الجديدة  

 )التجفيف واإلماهة (إدخال طرق عصرية  

 .الملمس واللون والطعمفي تحسن  

 .تطبيق قواعد النظافة والصحة 

المعارض ( على المستويين الوطني تسويق 
 .)المنصفةالتجارة ( والدولي ..)واألروقة

 تجمعات نسائية غير مهيكلة 

دون قيمة ,تسويق المنتجات الفالحية عبر وسطاء تجاريين 
 .مضافة ودون أية فكرة عن رقم المعامالت

تجفيف قروي تقليدي على أسطح المنازل وفوق األرض  
 . ار والذباب واألوساخمما يعرض المنتجات إلى الغب

منتجات ذات جودة رديئة على مستوى النظافة والقيمة  
 الغذائية مع مدة جد قصيرة النتهاء الصالحية 

 تسويق يقتصر على األسواق األسبوعية والدواوير 

 قبل المشروع بعد  المشروع
 تحسن الجودة وإدخال ألوان جديدة ورسومات منتجات الحياكة  
 نساء أكثر إبداعا مع تنويع المنتجات 
 روح العمل في الفريق وتشكيل تعاونية 
 مواد أولية طبيعية 
ايطاليا والواليات المتحدة األمريكية ونح( عمليات تصدير متكررة  

 )بلجيكاواسبانيا و

 وسائل عمل عتيقة 
 منتجات نمطية 
 العمل بشكل فردي 
 مواد أولية اصطناعية 
 البيع على المستوى المحلي فقط 
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   : 45أثر المشروع

 هنعمل في طرق ا كبيرا تحسن كبير من النساءهامشل المشروع المنجزة في إطار هذااألعمال أتاحت 
يف يتكومراقبة الجودة و والتسويق للتدبير المعرفة المناسبة وامتالك الحديثة لإلنتاج تلتكنولوجيال وإتقانا
  . مع احتياجات السوقنتهاقدر

 كبير إلنشاء ا حماسعرفتطق التي ا في المنالقرويةلمرأة لدى االمشروع دينامية جديدة كما أحدث 
داخل تعاونيات، لعمل ا النساءتعلمت  وهكذا .المشروع التي جاء بهارة خبال واالستفادة منتعاونيات جديدة 

  .ات المستفيدفي صفوفنسبة األمية ارتفاع ، وإن كان هذا صعبا بسبب المقاولة بعقلية يتصرفن بل أصبحن

 وزيادة نساء كبير في تحسين الظروف المعيشية للت بشكلقد أسهمفأرض الواقع  نتائج علىأما ال 
أضفاها المشروع على المرأة، باإلضافة  وتغيير سلوك الرجل إزاء الصورة الجديدة التي ة المالينيتهاستقالل
 ا المشروع وتمكنفي أكبر انخراطا ن لهمما أتاح في أوساط النساء، المشاريع وثقافة قاولة تنمية روح المإلى

 الفقر وخلق فرص العمل ةمحارب مما سيسمح بتعزيز أنشطةفتاح الدولي، الناومن المنتجات واألسواق 
  . المقاوالتدخل للنساء مصادر  خلقو

 شكاللمغرب لأدخل قد  القروية في المناطق  النسائية الصغرىتالمقاوال تنمية يكون مشروعوهكذا 
في  األساسية هركائزتمثلت فيما يتعلق بتنمية روح المبادرة لدى النساء، حيث من أشكال التدخل  اجديد

 عن لنساءل ة المستمروالمواكبةالتقني كوين  والتسويق والتوالتدبير في مجال المقاوالت التكوينالجمع بين 
  جميع الكتيبات واألدلة التي استخدمت خالل المشروعتشملدوات مجموعة من األخلق المشروع كما . قرب

  .أجزاء أخرى من البالدفي خرى وأ في قطاعات  المتبعةمنهجيةالنشر من  ستمكن

  )المرحلة الثانية( PIM برنامج

، قررت وزارة التجارة البرنامج المندمج والمتناسقلمرحلة األولى من ل جدابعد النتائج المشجعة 
. برنامج هذا ال المرحلة الثانية منإطالقشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بوالصناعة 
 ويهدف ،2011غاية  إلى 2007 الفترة نم  ويمتد مليون دوالر17,5 إلىالمخصصة له ميزانية وتصل ال

في جهوده ومواكبته تحسين دعم المغرب بهدف لمرحلة األولى ا  خالل المكاسب التي تحققتعزيز تإلى
هداف المبادرة الوطنية تحقيق أة والمساهمة في ينافست التهوتعزيز قدر  الصناعيالنسيج تحديث إلىالرامية 

  .ئات المعوزةتحسين الظروف المعيشية للف إلىالهادفة   (INDH)للتنمية البشرية

  :  رئيسية، هيعلى ثالثة محاور PIM  المرحلة الثانية من برنامجترتكزهذه األهداف، مع  تماشياو

 4 حوالي ميزانية هذا العنصروتبلغ.  وتعزيز القدرة اإلنتاجيةالقرويةقوم على التنمية ي : 1المحور 
 المبادرة في إطار القروية المستهدفة المدرة للدخل في المناطق  دعم األنشطةإلىماليين دوالر ويهدف 
  . الوطنية للتنمية البشرية

 ةدفاهال وتحسين القدرة التنافسية ي الصناع القطاعوتحديث القدرات التجارية  يشمل تعزيز:2المحور 
كز ت وتر،والر مليون د6,6 إلى لهذا العنصر  المخصصة الميزانية وتصل.برنامج إقالع دعم إلىأساسا 

ودعم االبتكار والبحث  وتعزيز الجودةالمنتجات  وتوحيد االعتمادات على تنمية المبرمجة ضمنهالمشاريع 
  . لتصديرلوالتطوير وإنشاء اتحادات 

نظيفة وترشيد استهالك موارد سلوكات داء الطاقة والبيئة من خالل اعتماد أعلى يقوم  :3المحور 
ومكافحة التصحر والتخفيف من حدة الفقر في   (MDP) تنمية نظيفةمن أجل وتنفيذ برنامج آلية الطاقة

 لهذا ويصل الغالف المالي المخصص. الشرقيةبالمنطقة  المرتفعات فيالمناطق القاحلة وشبه القاحلة 
  .  مليون دوالر6,8 إلى العنصر
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  التجارة الداخلية  .2.3.3

  . ية محددة قطاعوأخرى أفقيةمخططات  تعيين على "2020 رؤية رواج"برنامج عمل 

  المخططات األفقية.1.2.3.3

  : يينلتجارالفاعلين ا مناخوتركز على تعزيز جاذبية العرض التجاري وتحسين 

 مةءومال المتدخلين في القطاع لميدان عمل تنظيم أفضل إلىهدف وي: "جاذبية التجاريةال "طخطم •
 مخططات إنجازكثر وضوحا من خالل  أهجعلالفاعلين، وذلك ب مع انتظارات قبالستالعرض ا
 احتياجات  خصوصياتاالعتبار بعين خذتأالوطني واإلقليمي حضرية على المستويين تجارية 

 الجهوية  المخططاتوفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ. لمستهلكين والنسيج التجاري القائما
 سطاتوجهة الغرب و بني مالل ، هي2008 مبرمجة برسم سنة جهاتخمس هناك لتجارة، ل
 مناطق 3إنشاء  إلى 2009عام  بحلول برنامج رواجهدف وي.  الشرقيةوالجهة تطوان -مارتيلو

 طقامنهذه ال عدد ومن المنتظر أن يصل. منصب شغل 3.000خلق   منكنمتسلألنشطة التجارية 
  . 2.400 إلىومناصب الشغل  12 إلى 2012 سنة

 من خالل ظروف ممارسة النشاط التجاري تحسين إلىهدف يو:   "التجارية مناخ المقاوالت "طخطم •
تحسين اإلطار ( التجارية وتعزيز حماية المستهلك المقاوالت وفقا الحتياجات للتكوينإنشاء خطط 

  ).  حماية المستهلك جمعياتالقانوني وتعزيز دور

  المخططات القطاعية المحددة. 2.2.3.3

بيع  مراكز وجازرمتوسطة وأسواق الجملة، والمالرة وكبيالالتوزيع عمليات وة القرب را تجتخصو
  : السمك

 في خلق فرص لمساهمتها في االقتصاد الوطني نظرا ة هامة مكانة القربراحتل تجت: ة القربراتج. 1
من خالل  حزمة من المشاريع  "2020رواج رؤية " برنامج يقترح، العنصرلتحسين هذا و. العمل والثروة
. نقط البيعلتصديق على جودة الخدمات والمنتجات المعروضة في با يسمح يةلتجارا تالتصنيفااعتماد نظام 

 للرفع من ، وذلك تجاريةات شبكوتجمعها داخل رى الصغةالتجارفي  اتخصص هذا البرنامجويقترح 
ينة تنمية مجاالت مع إلىمواكبة تهدف  تدابير  البرنامجوفري ذلك، ولتحقيق.  االقتصادية والماليةامردوديته

  . الخ... المنصفة الصناعة التقليدية والتجارةمنتجات المحلية ومنتجات ال تشمل على الخصوص

 بين وزارة يةتفاقلى ا، تم التوقيع عي التحديثطخطهذا الم إلىالنضمام على اوبغية تشجيع التجار 
سنة  )ANPME( الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة  المالية والصناعة ووزارة

 الفترة تتوزع علىصندوق رواج لفائدة  مليون درهم 900 على تخصيص ميزانية يةتفاقاالنص تو. 2008
  الوكالة برسم سنةإلى ) مليون درهم100( وقد تم تخصيص الجزء األول من هذه الميزانية. 2008-2012
2008 .  

 ة القرب،رابرنامج تحديث تج منجر ا ت2.100رب اما يق استفادة 2009أفق  في البرنامجقترح وي 
يعتزم البرنامج  ذلك، إلى باإلضافة .2012 خالل سنةمستفيد  10.500 إلىعدد ال ومن المتوقع أن يصل

) 2008 سنة 2.292مقابل  (2009 خالل سنةشبكات عبر ال  نقطة بيع خاصة بالتجارة2.500 خلق
  . 2012بحلول عام نقطة بيع  5.500و

 العصريةالتوزيع الكبيرة والمتوسطة والتجارة عمليات شهدت : متوسطةالرة وكبيالالتوزيع عمليات . 2
  :  التالية المرقمة تحقيق األهدافإلىرواج برنامج هدف يونتيجة لذلك، .  خالل العقدين الماضيينا مطردانمو

سوقا ممتاز  50 أكثر من تشمل، 2020 عام ومتوسط للتوزيع بحلول كبير مركز 600 إنشاء •
  . فرصة عمل80.000 يناهز ما خلقستمكن من 
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عالمات التجارية محال  لتجارة ال 3.000رب ا يقتحوي ما أن هانامكبإ مجمعا تجاريا 15 خلق •
  . فرصة عمل21.000 وتستهدف خلق ما يناهز العصريةالتجارة و العالمية

 متاجر لبضائع التصفية ومحالت المصانع ومحال تجاريا متخصصا في سلعة واحدة 15إنشاء  •
  .منصب شغل 5.000 تمكن من خلق

  :هذا القطاع من خالل تنفيذ اآلليات التاليةمواكبة  "2020رؤية  " برنامجقترحي، اإلطارهذا في و 

 التوازن بين العرض والطلب قيقلتحمع التوزيع العصري  متالئمة للتكوينإنشاء فروع  •
  ؛ بخصوص التكوين

  ؛ ازجة قطاع المنتجات الطفيمتوسطة الكبيرة والللمجمعات  إتاحة االندماج التمهيدي •

  ؛ العصري وزيعالتفي قطاع  فاعلينخالقيات بين المنتجين واللألق يثواتنفيذ م •

الموزعين  شراكة بين وذلك في إطارلموزعين لالتشجيع على وضع العالمات التجارية  •
  .ةالصناعات الصغيرة والمتوسطة المحليو والمقاوالت الصغرى والمتوسطة

خالل  منصب 18.000 و2009بحلول عام شغل  منصب 10.500يذ هذه التدابير من خلق تنفوسيمكن 
  . 2012 سنة

من أجل التغلب على نقاط : األسماكبيع  ومراكز والمجازرأسواق الجملة للفواكه والخضر . 3
  : إنجاز البرامج التالية 2020 رؤية رواجبرنامج يعتزم أسواق الجملة، التي تعاني منها الضعف 

ة ري بيع األسماك الطومراكز جازر أسواق الجملة والميروم إعادة انتشار مديري طخطم عوض •
تم إطالق دراسة في وتحقيقا لهذه الغاية، .  عليهامن أجل إضفاء الطابع المهنيوذلك  ،بالجملة
ساليب األ وتنميطسواق الجملة للفواكه والخضر أل مديري مخطط إنجاز إلىهدف ت 2008 سنة
  . ييرهالتس ىالمثل

  . والمجازر أسواق الجملة للفواكه والخضر تدبيرك القطاع الخاص في اشرإ •

  .  سوق الجملةعبر إلغاء شرط المرور  •

 المخصصة "سوق الجملة أ (المناطق طبيعة  حسبتخصص أسواق الجملة للفواكه والخضر •
  "). توزيعل المخصصة ل"وأ" نتاج المخصصة لإل"أسواق الجملة " كالستهلال

، يمكن  العامالملك على استغالل بضريبة الوسطاء ي المطبق عبرلضريبانظام العاضة عن االست •
  . والزبناءلمهنيين لقدمها السوق يالخدمات التي من خالل رسوم مرتبطة ب الهاستكما

  . الطريةالجملة للمنتجات  سواقأل تصنيفيةاعتماد سياسة  •

،  في القطاع التجاريين مع مختلف الفاعل إطاراتفاقات توقيع  كان البد من،اتخططملتنفيذ هذه الو
 األولى بين الحكومة ؛2012-2008 تعاون للفترة على اتفاقيتي 2008 أبريل 28لتوقيع في تم ا حيث
لتجار، ل ةالمهنيالجمعيات  بين الحكومة وةالثاني، و والصناعة والخدماتةلغرف التجار المغربيةالفيدرالية و

  . تجارالنسيق بين جمعيات اللجنة الوطنية للتبممثلة 

   معاينة

أما . مرأةلا/ رجل عن إشكالية ال بشكل مستقل  رواجبرنامج  اإلجراءات المتخذة في إطار تمت بلورة
األعمال  ( التجاريةوحداتال هي حجم اإلستراتيجيةاالعتبار في وضع هذه بعين  أخذتالمعايير التي 

يكون من المناسب س على نفس النهج، احفاظو). سواق الجملةوأعمليات التوزيع الكبرى و التجارية الصغيرة
تنمية وتنظيم ، بشكل أكثر تحديداو بتجارة القرب مقاربة النوع االجتماعي ضمن البرنامج الخاصأن تدرج 

 .لمرأة في هذا النشاطلقوي الحضور ال يبرره االختيارهذا . األعمال التجارية الصغيرة
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  وع االجتماعي حسب النلميزانية ل اتحلي. 4.3

   واالستثمار التسييرميزانية ل تحلي. 1.4.3

 مليون 158,16و نح2008 برسم سنة الصناعة والتجارة لقطاع المخصصة التسييرميزانية وصلت 
وتجدر اإلشارة  . مليون درهم98,34ما مجموعه أي ، %64,5  منها تكاليف الموظفين، تمثل نسبةدرهم
  .وزارة الصناعة والتجارةبلي الموظفين المعينين  من إجما%35تمثل  النساء أن إلى

  وزارة الصناعة والتجارة ب من نسبة الموظفين العاملينحصة المرأة                           

  2008  يناير الخزينة العامة للمملكة،ات ملف :المصدر

 ميزانية  كما تصل. مليون درهم59,82ميزانية تبلغ فقد خصصت لها أما بالنسبة لتكاليف المعدات، 
 117,8 مقابل ،  مليون درهم154,8 إلى 2008 برسم سنة الصناعة والتجارة لقطاعالستثمار المخصصة ا

 أن ميزانية إلىاإلشارة وتجدر %. 31,4زيادة قدرها أي ب ،المالية الماضية السنةمليون درهم خالل 
وهكذا، فإن المبالغ المخصصة لتنفيذ . طة بكل منهاوالمن حسب كل مديرية بسبب المهام مقسمةالستثمار ا

  :التالي و على النحتتوزع إستراتيجية قطاع الصناعة والتجارة

تروم  إعداد دراسات  في الرئيسيةامهامه تكمن التي و،استفادت مديرية الدراسات والتخطيط الصناعي
، من مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعيةال وإنجاز أبحاث حول الظرفيةلتنمية الصناعية ا

ة االستثمار ينازيمن إجمالي م% 3,1ما يمثل  و، وه2008 درهم عام 4.860.000 ت استثمار بلغميزانية
  . للقطاع

 10.640.000 مجموعه ما أي، %6,9 االستثمارميزانية من ناعي  الصاإلنتاج مديرية ة حصتبلغو
 المبلغ وتتم تعبئة. في مجال ترحيل الخدمات التنمية حول دراسات إلنجاز ةخصصم% 94درهم، منها 

  . القائم النسيج الصناعي وإنعاشلتمويل األنشطة المضطلع بها في إطار تحديث  المتبقي

% 13,1 أي درهم، 20.340.000 إلىفقد وصل وتعزيز الجودة  تنميط المبلغ المخصص لمديرية أما
التحتية  لتعزيز البنية  المرصودة الميزانية وتمثل.الصناعة والتجارةقطاع لة االستثمار ينازيمن م

صلت الميزانية المخصصة لمديرية وو. لمديريةا  لهذهة االستثمارينازيمن م% 64,2بمفردها التكنولوجية، 
  . "2020رواج " برنامج التجارة الداخلية في إطار تماشيا مع تنمية مليون درهم 10 إلىالتجارة الداخلية 

  تحليل مؤشرات األهداف  .2.4.3

 قامت، وبذلك. 2007 سنة انطالقا مناالعتمادات شمولية  في عمليةوزارة الصناعة والتجارة انخرطت 
وتحقيقا . الخاصة بهياكلها األهداف مؤشرات منمعين تحديد عدد ب لهذه الوزارة التي تنتمي المديرياتجميع 

قد مكن و.  مؤشرا لميزانية االستثمار135حوالي  والتسيير ميزانية  لتتبعا مؤشر66  تحديدلهذه الغاية، تم
  : التالية من إبراز المالحظات تحليل هذه المؤشرات

  قيق األهداف؛مستوى تحلأي تقييم دقيق بالطريقة التي وضعت بها هذه المؤشرات ال تقدم • 

  هناك بعض الخلط بين مؤشرات األهداف والوسائل؛ • 

 هذه المؤشرات، وضع من األنسب، عند كم أنه. معةت إذا كانت مج إالمؤشرات أهميةال  هذهتكتسبال • 
  ؛ الصحيح بالمعنىفاهدألاالعتماد على مؤشرات ل

                                                 
  . تم تغيير اسم وزارة الصناعة والتجارة والتأهيل ليصبح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 46

 القطاع النساء %ـالحصة ب الرجال %ـالحصة ب المجموع

 46وزارة الصناعة والتجارة والتأهيل 273 %35 512 %65      785 
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  . الوزارة من طرف ةستخدمالم اتمؤشرأي من ال' جندرة'م تتم ل• 

 لهذه المؤشرات وجود عدد من مؤشرات األهداف التي ينبغي أن تراعي أظهر التحليل الشاملا كم
 البرنامج الجهوي لتهيئة فضاءات لتتبع وضعت التي األهداف ولذلك، فإن بعض مؤشرات .النوع االجتماعي

درجة "و" رضيةالحصص األ  إسنادمعدل"، ونخص بالذكرالصناعية والتجاريةبالمقاوالت  الخاصةاالستقبال 
تكتسب أهمية متزايدة إذا  من شأنها أن "تم خلقها التي مناصب الشغلعدد " و" الفاعلين الصناعيين ارتياح
درجة ل إعطاء تقييم بمقدوره)" حسب الجنس( الحصص  إسنادمعدل"وبالفعل، فإن . حسب نوع الجنسقسمت 

" الفاعلين الصناعيين درجة إرضاء"شر  مؤكما أن تصنيف. جد المرأة في النشاط التجاري والصناعياوت
نفس من المرأة هل تستفيد (عدم وجود التمييز ضد المرأة  و عن وجود أإشاراتقدم ي) حسب الجنس(

  )  الرجل بنفس الطريقة؟ التي يحصل عليهاالخدمات

 المؤشرات القابلة للجندرة
إمكانية جندرة  مالحظات

 المؤشر المهام/األهداف نوع المؤشر المؤشر

                   
نعم                  

وتقوية تجهيزات إعادة تأهيل  مؤشر وسيلة
 المناطق الصناعية حسب الجهة

الحصص   إسنادمعدل
 األرضية 

الحصول على معطيات مرقمة يعتمد 
 لدى ىعلى إنجاز بحوث حول الرض

 الفاعلين الصناعيين

                 
          نعم        

ترميم وتقوية تجهيزات المناطق  نتيجةمؤشر 
 الصناعية حسب الجهة

الفاعلين  درجة ارتياح
 الصناعيين

                  
نعم                  

ترميم وتقوية تجهيزات المناطق  مؤشر أثر
 الصناعية حسب الجهة

تم ي  التمناصب الشغلعدد 
 خلقها
  

سيمكن  جهةلتبعا لو) الجنسحسب ( هذه المؤشرات فإن تفكيك ذا طابع جهوي،هذا البرنامج ولكون       
 نوع ية هي نفسها بغض النظر عن قضة المستفيدةكنا الس على البرنامجانعكاسات ت مما إذا كانمن التحقق

  . جهة وال)مرأة/ رجل(الجنس

  م واالتصاللإلعال الحديثة تقنيات القطاع. 4
 المعلومات وتقاسم من أجل التعبئة هاماستخدا نساء واالتصال أداة قوية يمكن للتعتبر تقنيات اإلعالم

 المعلومات واالتصاالت في المغرب يوفر فرصا جديدة تقنيات ووبالفعل، فإن نم. االستقالليةوالحصول على 
 الولوج وصعوبةالفقر  يبقى ومع ذلك،). اتالجمعي شبكات  (ات الشبكوخلقللمرأة من حيث تبادل المعارف 

 البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية وجهل اللغات األجنبية وعدم القدرة على استخدام الحواسيب إلى
، من طرف جميع  عادلةبطريقة المعلومات واالتصاالت تقنياتتعوق استخدام من العوامل التي واألمية 
  . ات المغربيالنساء

لمرأة في المغرب في ا استقاللية تسريع وثيرة أن تساهم   المعلومات واالتصاالتتقنياتمكن لأوإذا 
 اإلمكانات ال يمكن أن ههذفإن  المساواة بين الجنسين، تطويرالمجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية و

 اتمستخدملت، أي احتياجات ا لمجتمع المعلوماالنوع االجتماعيبعاد أل  كان هناك فهم صحيحتتحقق إال إذا
 المعلومات واالتصاالت تقنيات وسياسات ن إليهاوصوله وظروف  المعلومات واالتصاالتتقنيات لمجال

  . اتهامينظت وها تطبيقومجاالت

   تقنيات اإلعالموالمواصالت و  البريدلقطاع تقديم

 تقنيات وة والصناعة تحت إشراف وزارة التجارتقنيات اإلعالمووالمواصالت  البريد يقع قطاع
.  والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريدفي مجال الحكومة إستراتيجية تنفيذ تتبع  فيمهمتهوتكمن . المعلومات

تمثيل بكفل تيو القطاع، على المؤسسات التي تعمل في الوصاية  تكمن فيةي حكوميتولى مهمة عموميةكما 
برمها يتنفيذ االتفاقيات الدولية واالتفاقات التي  يسهر على الهيئات الدولية المتخصصة ولدىالمغرب 

 56 شخصا من بينهم 141 ويشغل هذا القطاع. دق عليها المغرباصيواص، والخو الفاعلون العموميون
 تقنيات اإلعالمووالمواصالت  البريد قطاع في التماعالالنساء وال تمثل نسبة األطر من . ال رج85وامرأة 
  %. 64 النساء األعوانو% 36سوى 
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 المواصالت لتقنينالوكالة الوطنية تقنيات اإلعالم ، تحظى ووالمواصالت  البريد قطاعجانب  إلى
)ANRT (وكذا التتبعسلطة التنظيم القانوني والتقني واالقتصادي لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية ب 

 مجتمع مهمة" ومراقبة  بتنشيطتقوم الوكالةعلى هذا النحو، و. تقنيات اإلعالملدولة وتطوير لفائدة ا
   ."المعلومات

   وضعية للالنوع االجتماعي حسب تحليلالتشخيص القطاع و. 1.4 

 المرتبطةالمؤشرات  تظهرو. ه دورا أساسيا في تنمية المجتمع المغربي وتحولتقنيات اإلعالمتلعب 
 إلىسكان المغرب يصل   صفوففي لهاتف النقالل انتشارا كبيراستخدام هذه التكنولوجيات بمعدالت ا

أما . لهاتف النقالامنافسة بسبب % 8.79 الثابت الهاتفيتجاوز لم في حين . 2008مارس خالل % 66.85
 اليين م6و مشترك 581866 حالياالمغرب ب حيث يوجد ،تطورها سريعةفإن وتيرة  بالنسبة لشبكة اإلنترنت

 أوجه عدم المساواة ناضحة ومحددة كميا ع وسمح بأخذ فكرةتوال . 2008مارس خالل مستخدم لالنترنت 
 نظرا لغياب المعطيات المغرببفي استخدام هذه التكنولوجيات بين المرأة والرجل ومختلف طبقات السكان 

  . حسب الجنس ودخل األسر

 مختلف الفئاتمن طرف  بطريقة منصفة تقنيات اإلعالمة عن استخدام مالفوائد الناجوال يتم جني 
ل هذا الفرق في يسجقد تم تو.  المغربجهاتتساو بين شكل غير متوزع بكما أنها تغربية االجتماعية الم

.  موقع عبر المغرب9200في " الفجوة الرقمية " بسمىوالم واالتصال تقنيات اإلعالمالقدرة على استخدام 
نت، الكمبيوتر الهاتف، اإلنتر (المواصالت من وسائل محرومة"  البيضاءالمناطق"التي تدعىهذه المواقع، ف

  . العالم القروي من سكان %17 أي مليوني شخص في المغرب،تخصو..) والفاكس

عوامل عامال من  أيضا والقروية بين المناطق الحضرية جاليةالفوارق المتعتبر عالوة على ذلك، 
 سنة سرلدى األوبالفعل، فإن معدل الحواسيب الشخصية .  المعلوماتيةالتمييز من حيث المعدات واألدوات

ا م م،بالكهرباءالقروية الموصولة  في المناطق %3 في المناطق الحضرية مقابل %15 وصل حوالي 2007
هناك  ذلك، إلىباإلضافة . في الوسط القرويالحواسيب من حيث التجهيز ب أن هناك نقصايعني ضمنا 

  .  الكومبيوترإلى الولوج  بعد من المغاربة لم يتسن لهم60%

إلنترنت مقارنة ل تامستخدالمفي انخفاض عدد النساء أيضا لرقمية في المغرب تجلى الفجوة اتو
تمييز من حيث استخدام الو نحوتعود هذه النزعة. تقنياتأقلية بين مستخدمي هذه ال، إذ تشكل النساء بالرجال

) عدم تفاعلوأ ( ثقافية إزاء تفاعل-السوسيوالمواقف واألفكار المسبقة  إلىبين أمور أخرى، من اإلنترنت، 
وغياب  اإلنترنت  المهيمنة علىلغاتبال األمية والجهل  تشكلوبالنسبة لمعظم النساء،. النساء مع التكنولوجيا

 تقنيات اإلعالمة وحقيقة أن المعلومات التي توفرها يمسؤوليات األسرالوالتكوين في مجال المعلوميات 
  . النترنتل  الضعيفستخدامالاة لحالة حقيقيال، العقبات  لهن بشكل كبيرواالتصال ليست مفيدة

الصغرى    للمقاوالت ال سيما بالنسبةالمقاوالت إلىالمغرب أيضا بالفجوة الرقمية هذه متد وت
مجموع  ففي.  من الصادرات الوطنية%31والقطاع الخاص ب المأجورين من %60 والمتوسطة التي تشكل

االنترنت عبر لتسوق استخدم ت %12وشبكة اإلنترنت موقع على تتوفر على  فقط %42 المغربية، المقاوالت
 ممارسة التجارة اإللكترونية وبذلك تبقى . اإلنترنتعبر البيع أنشطة تمارس من الشركات %5وأقل من 

" التكنولوجي"سوى القطاع  ولم ينخرط . القطاعاتحسب  وتختلف يةالمغربالمقاولة منخفضة جدا في 
شراء على االنترنت عمليات ال إلى اللجوء، مع "B-to-B " " باءإلىباء "نية تقفي االستخدام الفعلي لبمفرده 

ر هيمنة هذا القطاع جزئيا يفستيمكن  و. للقطاعات األخرىبالنسبة  %7 مقابل معدل من الحاالت %17في 
 برع ءشرالل إمكاناهي بحكم تعريفها أكثر ) الفائقةالبرمجيات، المعدات، والتكنولوجيا ( المدخالت بكون

  .أجنبيةاالنترنت في مواقع 

تقنيات تقادم ال والمعلوماتي التجهيز بنقصتتسم الصغرى والمتوسطة  كما أن المقاوالت المغربية  •
هذه وتبقى  .اإلتصالوونقص في استغالل اإلمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة لإلعالم  المستعملة
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 المعلومات التقنياتقطاع من طرف مستهدفة  الةكناتؤثر على جميع السالتي الفجوة الرقمية 
 : ، هي على الخصوص عوامل عدةلتضافر نتيجةواالتصاالت 

 تشتت المساكن في الوسط  جانبإلى القروية في بعض المناطق ةكنا السالذي تعاني منهالفقر يفسر   •
 لتقنيات اإلعالمقنية ز على القيام باالستثمارات الالزمة لتوسيع البنية األساسية التيحفت الضعف القروي

  .واالتصال

 التضاريس في بعض المناطق وعورة المعزولة والقرويةعدم وجود الكهرباء في كثير من المناطق  •
  .المغربب

  . التكلفة الباهظة للمعدات واالشتراكات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

  . التصال واالتكلفة الباهظة للتجهيزات واالشتراكات في تقنيات اإلعالم •

 ،  واالتصالتقنيات اإلعالماستخدام إزاء اجتماعي تفاوت  على وجودفي المغرب واضحة  دالئل ثمة
لوحظ و.  دخل منخفضالتي لها االتصال باإلنترنت من تلك إلىلديها ميل أكبر  رتفعالماألسر ذات الدخل ف

، حيث أن الرجال القرويةق المناطق الحضرية والمناطحسب  والنساء والرجالهذا االتجاه أيضا بين 
 تقنيات اإلعالم إلى الولوج في ونساوت بالضرورة مواوالنساء الذين يعيشون نفس السياق االجتماعي ليس

 األساسية واالتصاالت في المناطق الحضرية، وارتفاع البنيات التحتيةركز موبالفعل، فإن ت. واالتصال
مقارنة ) %46,8 (فما فوق  سنوات10عمارهن بين  النساء الالتي تتراوح أفي صفوفمعدالت األمية 

تجعل ولوج  ، كلها عوامل)القروية في المناطق %25.3(ومعدل الفقر بين النساء ) %31,4(بالرجال 
  .  النساء ولوج واالتصال في المغرب أعلى منتقنيات اإلعالم إلىالرجال 

ال في المغرب لقيود تتجاوز قضايا  واالتصتقنيات اإلعالم إلى المرأة لوج يخضع ووعالوة على ذلك،
ا لجنسين أدوارل انسنديالمجتمع والثقافة ف.  اقتصادي-والمحيط السوسيوالبنية األساسية التكنولوجية 

  .لمشاركة على قدم المساواة في مجتمع المعلوماتا  فيلرجل والمرأةاوعالقات تحدد وتحد من فرص 

استفادة  يجعلها أقل واالتصال في المغرب ات اإلعالمبخصوص تقنيالمرأة الذي يطال تهميش كما أن ال
 المعلومات االستراتيجية إلى وأقل قدرة على الوصول ه التقنياتذهفضل المتاحة ب والشغل فرص التعليم من

 لالستفادة من حظا المرأة في المغرب أقل كما أن. اهيتوتحسين وضع والتجارة  الصحة مجالوخاصة في
  . تاإلنترن تبادل المعلومات وتشكيل شبكات نسائية على السيمالمعلومات  مجتمع اوامتيازاتفرص 

 تظهر، لكن االتجاهات الراهنة على مستوى التشغيل من تقنيات اإلعالمالمغرب  في واستفادت النساء
 اقتصاد المعلومات حيث داخل تتكرر ما فتئت الجنس التمييز على أساسأشكال ف. العديد من التحديات

 في النساء  بينما تتركز ،عاليةالمضافة القيمة وال المهارات العالية اتذعلى أغلبية المناصب رجال  اليستحوذ
خلق فرص عمل قد   بعدالعمل عنوإذا كان . ةنخفضالمالقيمة المضافة  القليلة و المهاراتات ذالوظائف

  . ة أفضل الفرص الوظيفيمقصية من جد نفسها قد تذه األخيرة ه جديدة للمرأة، فإن

  المتوخاة واألهداف  العمومية واألولوياتاتالسياس.2.4

 مجتمع  إلىوة الرقمية من أجل ضمان الوصول العادله التقليص إلى تهدف إستراتيجيةاعتمد المغرب 
وة الرقمية من هتقليص الويمر . بوتيرتين متفاوتتين إنشاء مجتمع تفاديالمغرب وكان سالمعلومات لجميع 

  : خالل ما يلي

التي ال في المناطق   األجيال الجديدةتكنولوجيات استخدام عبر األساسية لالتصاالت البنيات يمتعم •
 حوافز مالية وضريبية وضع وتيسير الحصول على المعدات من خالل  االتصاالت خدمةتتوفر على

  .  المواطنلصالح قروض مالئمةمعدات والحصول على ال من تكاليف تقليصلل

للفئات وال سيما بالنسبة  حصول على خدمات االقتصاد القائم على المعرفةللفرص الضمان تكافؤ  •
 إنشاء وخاصة االقتصادي واالجتماعي ذات الطابع خالل تنفيذ المبادرات من  ذلكواألكثر عوزا، 
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لصالح األشخاص  واالتصال تقنيات اإلعالمحل لتوسيع نطاق فوائد خدمات (ية طائمعلومات وس
 وتطوير الحلول  الربط  باالنترنتتكاليفوتخفيض ) نون من الفجوة الرقميةالذين يعا واألميين أ
  .  واالتصالتقنيات اإلعالم لمختلف مستعملي الحزمية 

 الوقت بكسبسمح ت العمليات اإلدارية ووالمواطنين تسهل المقاوالت قريبة منرقمية إدارة تشجيع  •
  . واإلنتاجية

 تواإلعداديا المدارس بر، من بين أمور أخرى، تجهيز علبي احتياجات اقتصاد المعرفةي تكوينإ •
لمعزولة   االمدارسلفائدة  "WIFI" ، من فئة ويفيحلولال متعددة الوسائط  ونشر بقاعات  اتالثانويو

   .ة التفاعلية وتعميم مشروع التلفزالمجانيتطوير المحتوى التعليمي  ووالجامعات

مكتب  من طرف "أثر" سمى ت واالتصال يات اإلعالملتقن خطة ه يجري إعداد أنإلىوتجدر اإلشارة 
ه ذ هتهدفو .تقنيات اإلعالمووالمواصالت  البريد   لفائدة قطاع A.T. Kearneyمريكي األ الدراسات
 تشجيع تشمل محاور عدة ىسترتكز علو .االقتصادي و واالتصال ركيزة للنمتقنيات اإلعالم  جعلإلى الخطة

 إلدارة واالتصال ونشر التقنيات اإلعالمالمحلية مراكز لرة التنافسية لتعزيز القد وصناعة البرمجيات
 رى الصغقاوالت في المل المعلومات واالتصاتقنيات  استخدامالمعلوماتي وتطويراإللكترونية واألمن 

  . القطاع في هذا اتالخبر ا تطويرذكوالمتوسطة و

 األهداف اإلنمائية لأللفيةلتحقيق دا أفقيا بع واالتصال في المغرب تقنيات اإلعالم وتشكل إستراتيجية
 الفقر ةمن حدالتقليص هم في ا واالتصال تستقنيات اإلعالموالواقع أن . هاطريقة مباشرة في تحقيقبهم اوتس

، يةالهاتفالمخادع (دخل لل والمدرةعن طريق حفز خلق فرص العمل من خالل تنمية األنشطة ذات الصلة 
  ...). ترنتمراكز االتصال ومقاهي االن

تسهم و. وتكوين المدرسين على الشبكة ة تعليميياتتطوير محتومن  واالتصال كما تمكن تقنيات اإلعالم
 ' اإليدز' المكتسبة فيروس نقص المناعة والوقاية من   واالتصال أيضا في تحسين صحة األمتقنيات اإلعالم

 المستعجالت إلى المعرفة الطبية  وإلى والمالريا واألمراض األخرى عن طريق التطبيب عن بعد والوصول
  . الوالدةأثناءمضاعفات حدوث عن طريق الهاتف وتجنب 

مستوى  إلى ىيرتقإلى تطويره للمغرب ل واالتصال تقنيات اإلعالمالسياسة الوطنية في قطاع تتيح و
هذه ن أ والواقع. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالمعمول بها خاصة المعايير الدولية 

 من الفجوة الرقمية من أجل ضمان للتقليص هافاهدباست واالتصال تقنيات اإلعالموطنية ال اإلستراتيجية
مباشر في بشكل ساهم  ت المغرب، بما في ذلك النساء، ساكنة مجتمع المعلومات لجميع إلىالوصول العادل 

 ولوج  نمن شأو. االتفاقية هذه  مختلف موادالمتضمنة فيالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
خاصة على مستوى  في مختلف المجاالت ا التمييز ضدهيرفع واالتصال أن تقنيات اإلعالم إلىالمرأة 

 -السوسيوالسلوك  ونماذج  السياسية وتغيير أنماط التمثيليةالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية و
 .مرأةلرجال والل ثقافي

  المنجزةبرامج والمشاريع ال. 3.4

 تقنيات اإلعالمووالمواصالت  البريد قطاعطرف من المنجزة ع يرال المشيحلت علىهذا الجزء سيعمل  
 يالمغربمجموع التراب  وتأمين ربط  الفجوة الرقمية تقليصل المواصالت لتقنينالوكالة الوطنية و
  . 2011 أفقتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ب

    لالتصاالتةالخدمة األساسي صندوق إنشاء

اآلمر  و ه األولريالوزوالذي يعتبر  " لالتصاالتةاألساسي صندوق الخدمة" الحساب الخاص تم إحداث 
  : التالية ةالخدمة األساسيضطالع بمهام لال ، وذلك2005 لسنة، بموجب قانون المالية فيه بالصرف
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 المنشأة في المجال المخادع الهاتفية من حيث  الوطنيالتراب ةخدمغطي  األراضي التي تتهيئة •
في ووالمناطق الصناعية  ضرواالحبمرافق االتصاالت في المناطق المحيطة كذا  وموميالع

  .القرويةالمناطق 
   .بأسعار معقولةونوعية محددة ذات  يةخدمة هاتفوالتي تشمل خدمة االتصاالت تقديم  •
   . اإلنترنتإلى  التي تتيح الولوجخدماتال •
 ودليل في شكل مطبوع أتقديم مات والعالست اة حاالت الطوارئ وتوفير خدممكالماتتوجيه  •

   .إلكتروني
   . خاصدفتر تحمالتفي تها وضعت قائموالتي  القيمة المضافة  ذاتالخدمات •

العمومية  ةشبكلل المستغلين عائدات المساهمات المستحقة على بشكل خاص من الصندوقوتتألف موارد 
تراخيص ب المتعلقة دفاتر التحمالتقدمها تالتصاالت التي ل األساسية للخدمة كتكاليف ومهام التصاالتل
   .  أعاله المذكورةشبكاتال واستغاللنشاء إ

  النظام العام و أالعموميألسباب تتعلق باألمن  ة األساسيع الخدمةيرامش

ية ألسباب تتعلق باألمن مهام الخدمة العالممسطرة من أجل أداء  إنشاء إلىيهدف هذا المشروع 
وفي هذا السياق، وبعد موجة البرد التي ضربت .  والنظام العام بناء على طلب من وزارة الداخليةالعمومي

آيت مرزوق و وتغدوين و من جماعة أغوديم وانفغلك المغرب التغطية لاتصاالت خنيفرة، وفرت شركة إقليم
  .  مليون درهم14  إلىهذا المشروعمبلغ وقد وصل . شبكة االتصاالتعبر 

 من إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ألالذي يمكن  االستعجال آلياتضمن هذا المشروع ويدخل 
ببعض األعمال التي مسبق، بشكل ،  أن يقومالتصاالتل  العموميةشبكاتلل أحد الفاعلينطلب من تأن أجله 
ال ينبغي أن تتجاوز مدة و. النظام العام وق باألمن أألسباب تتعلوذلك ، ةاألساسي الخدمة مهام في إطار تدخل

  .المشغللهذا  ة النهائي المساهمة من%10 يتجاوز  ال ستة أشهر وبمبلغمهامنجاز هذه الإ
 ميثاقمشروع 

ويسعى . جميع مناطق المغرب دون استثناءل االتصاالت إلى  تعميم الولوجإلى" ميثاق"يهدف برنامج 
المناطق " من 9263  استيعابإلى، 2011 بحلول سنةنتهي سي سنوات و4 رةيمتد لفتالبرنامج، الذي 

 هذا يوفرسو. الوسط القروي في وتقع االتصاالت وسائل ةخدمتتوفر على  مناطق ال وهي" البيضاء
. المغربب القروية نةكاسال من %17 أي مليوني شخص، إلىالبرنامج خدمات هاتفية وشبكة اإلنترنت 

   . مليار درهم لهذا الغرض1,44ة  ميزانيستتم تعبئةو

  برنامج جيني

د منها يستفي  مؤسسة تعليمية 8600 إلى واالتصال تقنيات اإلعالم إدخال إلى" جيني"يهدف مشروع 
ز كمبيوتر اجه 104.000برنامج اقتناء هذا ال خطة عمل خصتو.  مدرس223.000 وتلميذ مليون 5.5
بشبكة  الربطواألسالك والمناوير الخلفية عدات تقنية مثل مو ةطابع 17.000و لخدمة الشبكةمزود  8600و

للمدرسين  تكوينيةحملة يهم البرنامج أيضا تنظيم كما .  متعددة الوسائطقاعات من أجل تتبيثاإلنترنت 
سائل التعلم لنشر المعارف بو متعددة الوسائط قاعة كل تجهيز وتطوير المحتوى التعليمي من خالل المعنيين
  . طاء دروس تمهيدية في اإلعالمياتوإعالعلمية 

 قاعة 2050أكثر من ة و مؤسس1900تجهيز أكثر من من  المرحلة األولى من البرنامج  مكنتقدو
 في المناطق هم من%38رب ا، ما يقتلميذ مليون ونصف حوالي ، وهمتدريبلل ا مركز31ومتعددة الوسائط 

، منها  مليون درهم1038,54 إلى جمالية للبرنامج التكلفة اإلوتصل.  مدرس6400 كما تم تكوين. القروية
من أجل  لالتصاالت ساسيةألاقبل صندوق الخدمة من  2007 مليون درهم تمت تسويته عام 284,14 مبلغ
  .الحواسيب الصغيرةالمعلوماتية من  الدفعة األولى من المعدات اقتناء
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   الولوج الجماعيةمشاريع نشر مراكز 

في إطار  العديد من المشاريع بإنجاز االتصاالت المواصالت وقطاع لتقنينالوكالة الوطنية اضطلعت 
هذه األخيرة  فيتعرويتم .  واالتصالللولوج الجماعي لتقنيات اإلعالممراكز ب ة المحلياتعا الجمتجهيز

 استعمال من خالل  للجماعة المحليةةبالنسب واالتصال تقنيات اإلعالم إلى العمومي للولوجبأنها نقطة 
  ).  ذلكإلىالهاتف، الكمبيوتر، اإلنترنت، الفاكس، وما (االتصاالت واألدوات ذات الصلة ودمات الحاسوب خ

 خدمات تعمل على تقريب وي أثر مهم في السياق االجتماعي المغربذاتمراكز ه الذه تأصبحلقد 
عدة  فئات لدى ضلةمف ولوج أماكن والجماعات وتمثل اليوم األحياء في العديد من سكاناالتصاالت من ال

تقنيات  لولوجمركز ب ذي كثافة سكانية مرتفعة يسكنمركز  كل تزويد ووالهدف من ذلك ه. من السكان
هم في تنميتها ا أن تسهابشبكة اإلنترنت من شأن تطور للمناطق التي وستعطى األولوية .  واالتصالاإلعالم

  .االقتصادية واالجتماعية

تقنيات ل مراكز الولوج الجماعيمن من االستفادة اعة محلية جم 311ستتمكن ، 2008 سنة فخالل
وفي غياب إبراز مفهوم القرب عبر شبكات اإلنترنت، تبقى .  مليون درهم42  بمبلغ يناهز واالتصالاإلعالم

إلنترنت ا تنمية محتوىشكل تسيكما  .هذه المراكز عاجزة عن تحقيق األهداف المسطرة من طرف الحكومة
  .ألساسية جزءا من برامج تنفيذ الخدمة االولوج الجماعيمراكز ها وستخداماالتشجيع على و

   

   توسيع شبكات النطاق العريضمشروع      

بيضاء توسيع المناطق ال واالتصال وتغطية تقنيات اإلعالم إلى الولوج الجماعيتنمية مراكز تتطلب 
وخاص األماكن أساسي بشكل ئية ستتم مبدإدخال تحسينات سيتم ، ، حيثقدرة وربط شبكات النطاق العريض

  . ألساسيةبرامج الخدمة او تنفيذ الشبكات التي سيتم فيها

  ة على النوع االجتماعيزالمرتكتحليل الميزانية . 4.4

  الميزانية نفقات تحليل  .1.4.4

 بعض والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد مخصصة لقطاعلا الميزانية اعتمادات تطورتحليل يبين 
 33 إلى 2007 سنة مليون درهم 31,47 من اإلجمالية الميزانية ارتفعت حيث ،2008 سنة خالل تحسنال

 %52حوالي على  نموظفيل المخصصة ل2008 نفقات حازت، البنيةمن حيث ف. 2008 خاللمليون درهم 
  .%11المعدات ب ب  متعلقة ونفقات%37 نسبةب االستثمار، تليها النفقات االعتماداتمن إجمالي 

  2008برسم السنة المالية اإلعالم  وتقنيات االتصاالتنية الميزانية المخصصة لقطاع البريد، ب
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 الدراسات ة مديريبين والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد لقطاع االستثمار لدىنفقات تتوزع 
 من حيث و).%10(الشؤون العامة مديرية واالستثمار  من نفقات %90حوالي ب تحظىوالتخطيط التي 

 %79ما يمثل  و مليون درهم، وه9.7 تقنيات اإلعالمالميزانية المخصصة لمشروع تعميم تمثل البرامج، 
 الذي هتمامالوهذا يدل على ا. والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد  الخاصة بقطاعمن ميزانية االستثمار

 في هذا الحاصلعجز ال بهدف تجاوزصال  واالتتقنيات اإلعالم لتطورات استخدام ةالسلطات العمومي توليه
 الخدمة صندوق" الخاصلصندوق االستئمانيل  المخصصةمواردال االعتمادات  هذهإلى ضافنوت. المجال

  . لالتصاالتألساسية الخدمة اومهامتكاليف النفقات ب المتعلقةنفقات المن ها التي تتألف نفقات "األساسية
  

                         ل الصندوقيخادم

 2005 2006       2007ماي 

  926,36 699,65 491,94  

  لالتصاالتألساسية الخدمة اصندوق

  الماليةووزارة االقتصاد  :المصدر

  

 تنفيذ إلىف ، حيث تهد مليون درهم699.6هذا الحساب التي حققها موارد ال، بلغت 2006 خالل سنة     
.  التعليمجودةتحسين بهدف  المؤسسات التعليميةداخل  واالتصال مبتعميم تقنيات اإلعال المتعلق برنامج ال

لتنفيذ مشروع وجه  ، مليون درهم926.3 إلى  المبلغ المخصص لهذا الصندوق وصل،2007 ماي وفي
  . "جيني"ع و ومشرالعمومي ألمن ألسباب تتعلق باألساسيةلخدمة اا

والمواصالت وتقنيات  ة بقطاع البريدالخاصهداف األفي مؤشرات  إدراج النوع االجتماعي .2.4.4
  اإلعالم

في ، على غرار باقي القطاعات،  2005سنة  تقنيات اإلعالمووالمواصالت البريد انخرط قطاع  
وقد .  الكفاءةنهج بإتباعه اتترشيد نفق ووالهدف من ذلك ه. لنتائجا الجديد للميزانية المرتكز علىاإلصالح 

مدى ر ي وتقدإنجازاتهتقييم بمن خاللها يقوم األهداف مؤشرات ة من  هذا اإلطار مجموعفي  القطاعوضع
  . تحقيق األهداف التي حددها

   :، وهي كالتالياالستثمارلميزانية  بالنسبة هداف لألسبعة مؤشرات هذا القطاع قد وضعو

  والمواصالت وتقنيات اإلعالمالبريد قطاع تصنيف مؤشرات األهداف لبرامج 
  

 المؤشرات المهام/األهداف نوع المؤشر درة المؤشرإمكانية جن مالحظات

البريد  قطاع إلىإدخال المعلوميات  يلةمؤشر وس التصنيف حسب الجنس 
 تقنيات اإلعالمووالمواصالت 

اإلطار من التجهيز حسب معدل 
 - المعلوماتية المعدات حيث

 قطاع إلى إدخال المعلوميات - يلةوسمؤشر   
ت تقنياووالمواصالت البريد 
 اإلعالم

المعدات ل السنوي لتجديد معدال -
 المعلوماتية

 فيه الوسط الذي أنجزتتحديد  
 )حضري أم قروي (الدراسة

تقنيات  إنجاز دراسة حول تطوير يلةوسمؤشر 
 اإلعالم

اإلطار لدراسة ا  إنجازمعدل -
 تقنيات اإلعالمتطوير ل

/ قروي(إدماج البعد الجهوي  
 )حضري

تقنيات  اسة حول تعميمإنجاز در يلةوسمؤشر 
 اإلعالم

لتطوير  المنجزة  الدراسات معدل-
  تقنيات اإلعالماستخدام 

 فيه الوسط الذي أنجزتحديد  
  .المشروع

أطفال ( الساكنة المستهدفة تحديد  -
 ...)المدارس، أسر

 معدل إنجاز مشاريع تعميم - تقليص الفجوة الرقمية أثرمؤشر 
 تقنيات اإلعالم
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مؤشر جهوي   خلق المشاريع في مجال تقنيات - يلةوسمؤشر  
 اإلعالم

 من التي تم خلقها عدد المقاوالت 
خالل مشاريع الطالب والباحثين 

 مجال تقنيات اإلعالمفي 
صيانة المباني إنجاز عمليات معدل   مالئمة اإلرث اإلداري- يلةوسمؤشر   مؤشر جهوي

 اإلدارية

  

 إنجاز مشاريع تعميم تقنيات اإلعالممعدل  المتعلق بمؤشرال باستثناءنه  أإلى، تجدر اإلشارة ورغم ذلك      
البريد قطاع  ة من طرفعووضالمالمؤشرات األخرى لألهداف فإن ، للنجاعة ا مؤشرالذي يعتبر

  . وسائللل هي مؤشرات تقنيات اإلعالمووالمواصالت 

 المؤشرات التي وضعها  أن جميعإلى، تجدر اإلشارة أيضا النوع االجتماعي مراعاة وبخصوص
تعزيز فرص مجال من شأنها أن تقيم الجهود المبذولة في للنوع االجتماعي  خاصية تتضمن ال القطاع
  برمجة عمليةأثناء في النوع االجتماعي والمساواة  تقنيات اإلعالمإلى، ال سيما بالنسبة للمرأة ، الولوج
تحديدا معدل إنجاز مؤشر وحيد، ورتها، ليس هناك إال التي تمت بلوالمؤشرات السبعة بين من و. الميزانية

 إلىيحتاج  ليس واضحا بما فيه الكفاية وهلكن ، يمكن أن يكون قابال للجندرة مشاريع تعميم تقنيات اإلعالم
 المشروع فيه للوسط الذي أنجز هتحديدبهذا المؤشر مالئمة تزداد وس. مالئمة ونجاعةمراجعة ليكون أكثر 

سرة أ( االجتماعية الفئة وأ..) سر، طلبةأأطفال المدارس،  ( المستهدفينالسكان وأ) حضري أم قروي(
  ). متوسطة الدخل أم منخفضة الدخل

االعتبار االحتياجات المختلفة للرجال والنساء  بعين ر فعالية إذا ما أخذتبأكمهام هذا القطاع كون تسو
 هذه االحتياجات وآثارها على التنمية تثير القلق ثيركما أن تأ. تقنيات اإلعالم استخدام إلى لوج الوبخصوص

  . الحضرية هاأكثر من القروية في المناطق أكبربشكل 

لإلعالم واالتصال من حيث النوع  حديثة التقنياتلالمتعلقة با  العموميةتالنفقا آثار .4.4.3   
  االجتماعي

عدد من المعوقات التي تواجه المرأة في ستجابة لالإمكانية الإلعالم واالتصال  حديثة التقنياتلاتوفر 
  . الولوج إليها يتاح لهن االقتصادية واالجتماعية والتجارية، شريطة أن أنشطتهاممارسة 

لإلعالم واالتصال سيمكن من فك العزلة عنها، حيث سيتيح لهن  حديثة التقنياتلا إلىالمرأة ولوج • 
 و، البقاء على اتصال مع المشترين والموردين من القرى أ ذلكإلىالفاكس، وما والبريد اإللكتروني والهاتف 

  . تنقلالوقت للومن نقص وسائل النقل أدون أن تعاني  المنزلالمدن األخرى في حين تجري أنشطتها في 

 والتطبيقيةقانونية ال االطالع على الشروط  من النساء لإلعالم واالتصال ستمكن حديثة التقنياتلا• 
  . نتحسين مهاراتهو أنضفاء الطابع الرسمي على تجارته إلإلنشاء المقاولة

من وسع ت التجار من خالل شبكات للتسويق ولإلعالم واالتصال تجمع حديثة التقنياتلتشجع ا• 
تحسن شروط التبادل التجاري أن أيضا لها ويمكن .  التجارة اإللكترونيةبفضل م السوق لمنتجاتهإمكانيات
  . هاوتحقيق استقرارأنشطتهم  تطوير ساعدهم علىتللتجار وبالنسبة 

شجع على مزيد ي مما العمومية المعلومات إلىلوج للمرأة الولإلعالم واالتصال  حديثة التقنياتلاتتيح • 
لإلعالم  حديثة التقنياتل تعمل ا( مشاركتها في الحياة العامة  علىحفزي وها وفرصهاحقوقبمن الوعي 

حمالت ال عبر خاصة(النضال من أجل المساواة بين الجنسين على  و"مكبر لصوت النساء"واالتصال بمثابة 
  ).اإللكترونية

النوع  أداة قوية لنشر وتمثيل يشكلمن قبل األسر لإلعالم واالتصال  حديثة التقنياتلااعتماد • 
لإلعالم  حديثة التقنياتلاهم اتس، لمرأة والرجللصورة معينة فبنشرها على نطاق واسع ل. االجتماعي

 .النوع االجتماعي تعالقا بالتالي تشجيع التغيير في ها األطفال ويمكنلدى ةفي بناء الهويتصال واال
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  قطاع االقتصاد االجتماعي. 5
فهذا القطاع يجعل من . تعتبر الحكومة االقتصاد االجتماعي قاعدة لخلق مناصب شغل جديدة

على قيم يرتكز حيث ،  ين شروط حياتهعن طريق تحسلها الرأسمال البشري عامال رئيسيا للتنمية وهدفا 
ومن أجل التوفيق بين برامج القطاعات الحكومية . التضامن والمشاركة والمساواة والديمقراطية والمسؤولية

تطوير القطاع بإنعاش سيتم تلك الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمعنية باالقتصاد االجتماعي 
المستوى الجهوي والمحلي وعن طريق استغالل الطاقات والموارد البشرية األنشطة المدرة للدخل على 
 إعداد مخططات جهوية لالقتصاد االجتماعي ترتكز يتموفي هذا اإلطار، س. والطبيعية الخاصة بكل جهة

     47.على البرامج التعاقدية كوسيلة لتطبيق اإلستراتيجية

  تحليل القطاع  حسب مقاربة النوع االجتماعي. 1.5

  مفهوم ودور االقتصاد االجتماعي حسب النوع االجتماعي. 1.1.5

فهو يضع . االقتصاد االجتماعي هو مجموعة من المبادرات االقتصادية ذات أهداف اجتماعية
األسبقية : ويقوم االقتصاد االجتماعي على المبادئ التالية. اإلنسان في قلب التنمية االقتصادية واالجتماعية

الجتماعي على حساب الرأسمال، االنخراط اإلرادي والمفتوح، مسلسل القرار الديمقراطي، لإلنسان والبعد ا
مالءمة مصالح األفراد مع المصلحة العامة، الدفاع عن مبادئ التضامن والمسؤولية، استقاللية التسيير عن 

تدامة ومصالح السلطات العمومية وختاما يخصص الجزء الكبير من األرباح لمتابعة أهداف التنمية المس
  .األعضاء والمصلحة العامة

التعاونيات والجمعيات والتعاضديات وكذا : ويتبلور االقتصاد االجتماعي في أشكال قانونية متنوعة
تنظيم يروم نفس األهداف ويسمح باستعمال أساليب اإلنتاج لخدمة أعضائه في إطار احترام المبادئ كل 

 من الموارد المحلية لبناء مشروع جماعي بإشراك مختلف الفاعلين فهو ينطلق. العامة لالقتصاد االجتماعي
ساهم في انبثاق يكما . الفاعلين العموميين، المقاوالت، النقابات، المواطنين والسكان: والجهات المعنية محليا

 أشكال جديدة من الحكامة الترابية التي تتبنى مقاربة تشاركية وتعمل على تصحيح االختالالت في السوق
  . المحلية للشغل

ويظهر مجال تدخل االقتصاد االجتماعي مدى مالءمة التحليل حسب النوع االجتماعي لهذا القطاع 
وتقوم النساء والفتيات بعدة أنشطة في . الذي يتميز بتركيز كبير لألنشطة المشغلة ليد عاملة ضعيفة التأهيل

  .هذا القطاع لتلبية الحاجيات األساسية لألسرة

  ليل قطاع االقتصاد االجتماعي في المغرب   تح. 2.1.5

فعلى . ونيات والجمعياتاأكثر على التع ينصب اهتمام قطاع االقتصاد االجتماعي في المغرب
مستوى اإلحصائيات، هناك مصادر متعددة للمعطيات، لكنها تتميز بضعف دقتها، حيث تتوفر المعطيات 

 في حين، تعتبر اإلحصائيات الدقيقة حول الجمعيات المتعلقة بالتعاونيات لدى مكتب تنمية التعاون،
  . والتعاضديات شبه غائبة

  التعاونيات. 1.2.1.5

التعاونيات هي تجمعات مستقلة ألشخاص بشكل إرادي لتلبية حاجياتهم االقتصادية واالجتماعية 
نتاج السلع فهي وحدات إل. والثقافية المشتركة بواسطة خلق مقاولة بملكية جماعية ومسيرة ديمقراطيا

ظهير ل التعاونيات تخضعو. لتغطية حاجيات األعضاء أو يتم إنتاجها من طرف األعضاءالمعدة والخدمات 
 وتتمتع بدليل محاسباتي خاص وبإعفاء من ) 1984 أكتوبر 5( 1405 محرم 9 بتاريخ 226-83-1رقم 

الحة والسكن والصناعة وتنشط أساسا في قطاعات الف. الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة
  .التقليدية والصيد البحري

                                                 
  .  2007 أآتوبر 30 التصريح الحكومي للسيد عباس الفاسي أمام غرفتي البرلمان، الثالثاء  47



      ة االقتصاد والماليةوزار                                                                                                                                  
 

164 

 البشرية المبادرة الوطنية للتنمية و48وتتم مصاحبتها أساسا من طرف مكتب تنمية التعاون
وتتجلى أهم مصادر تمويلها . لقطاعات الوزارية التقنية وجمعيات القروض الصغرى واالمنظمات الدوليةو

المعونات المقدمة  والبنوك التقليدية وساهمات الدورية لألعضاءأو الم/في االكتتاب في حصص الرأسمال و
  .في إطار المشاريع الممولة من طرف القطب االجتماعي وجمعيات القروض الصغرى

 عضوا، جزءا مهما من النسيج 335.158 تعاونية و5749ويشكل القطاع التعاوني، الذي يضم 
نمية االقتصادية واالجتماعية التي تعززت بفضل االقتصادي الوطني ويحتل مكانة مهمة في برامج الت

 الفالحة:  قطاعات هي3من التعاونيات في % 90,3  ترتكز نسبةحيث. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في حين، تبقى نسبة المنخرطين في القطاع . (12,1%) والصناعة التقليدية (15,7%)السكن  و%62,5)(

 عكس تطلعات القطاع الذي )%3حوالي (النشيطين المشتغلين ضعيفة جدا التعاوني مقارنة مع عدد السكان 
  .من الساكنة النشيطة المشتغلة على األقل% 10يطمح إلى تحقيق نسبة 

 مليارات درهم، 6 من طرف التعاونيات 2007تجاوز حجم الرساميل المحققة سنة ، من جهة أخرى
وعلى المستوى القطاعي، . م لكل منخرطه در18.000أي حوالي مليون درهم لكل مقاولة وما يقارب 

في . )%22( متبوعا بقطاع الفالحة )%75,4(يستحوذ قطاع السكن على الحصة الكبرى من الرساميل 
  .من الرساميل% 2  على قطاع الصناعة التقليدية سوىيتوفرحين، ال 

% 12درعة -ماسة-كما يغطي القطاع التعاوني بالمغرب كل جهات المملكة، حيث تضم جهة سوس
 وجهة )%9,6( والجهة الشرقية )%10,5(عبدة -من العدد اإلجمالي للتعاونيات، متبوعة بجهة دكالة

الحوز -تانسيفت- وجهة مراكش)%8,1(زعير -زمور-سال- وجهة الرباط)%8,4(تافياللت -مكناس
جهات  بشكل غير متساوي بين ال)%43,6(المتبقية وتتوزع النسبة %. 56,4، أي بمجموع )7,7%(

 . األخرى

 102( تعاونية 648 إلى 376، منتقلة من 2007 و2004وتضاعفت التعاونيات النسوية بين سنة 
وتتركز هذه التعاونيات . من مجموع التعاونيات على المستوى الوطني% 11وتمثل . )1997فقط سنة 

 واألركان )%33(، متبوعة بالصناعة التقليدية )من المجموع % 45(بشكل كبير في القطاع الفالحي 
:  امرأة لكل تعاونية موزعة كالتالي26 منخرطة، أي بمعدل 16.650وتضم هذه التعاونيات . )18%(

وتجدر اإلشارة . في األركان% 21,9في الصناعة التقليدية و% 36,4من المنخرطات في الفالحة، % 39,4
...يد، المحار والمنتوجات الغذائية،الحدصهر : إلى توسع مجال نشاط التعاونيات ليشمل فروعا جديدة واعدة

    

 توزيع التعاونيات النسائية حسب القطاعات

الصناعة التقليدية
33%

األركان
18%

الفالحة
45%

قطاعات أخرى
4%

: مكتب تنمية التعاون املصدر
 

   

                                                 
  .  التعاون الذي يبذل جهدا آبيرا لتأهيل القطاع يمثل جمع اإلحصائيات المتعلقة بالقطاع التعاوني جزءا من مهام مكتب تنمية  48
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منها في قطاع الصناعة % 49,5 مليون درهم، 10,5رأسمال التعاونيات النسوية إلى أكثر من يصل و
درعة المرتبة األولى من -ماسة-وتحتل جهة سوس. في األركان% 6,3في الفالحة و% 42,2 والتقليدية

تافياللت - ومكناس)%12,2(بولمان -فاسجهة من المجموع، متبوعة ب% 12,5يث قيمة الرساميل، أي ح
  .)%10,3(والدار البيضاء الكبرى 

  الجمعيات. 2.2.1.5

تمثل الجمعيات تجمعا لشخصين على األقل يقوم باستعمال وسائل مشتركة لبلوغ هدف مشترك دون   
 أن غياب الهدف المادي ال يستلزم بالضرورة غياب األرباح التي غير.  والمصلحة الذاتيةالربحالبحث عن 
وتقوم الجمعيات بإنتاج السلع والخدمات ألعضائها أو . هاإعادة استثمارويتم أنشطة الجمعية قد تحققها 
كما تنشط بالخصوص . همات األعضاء دون المساهمة في الرأسمالاويعتمد تمويلها على مس. للمجتمع ككل
  .)..بسبب اإلعاقة واألصل والجنس،(ندماج االجتماعي للساكنة المهمشة في ميدان اال

 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات )1958 نونبر 15( 376-58-1الجمعيات ظهير رقم وينظم   
وتجدر اإلشارة إلى وجود دليل محاسباتي . )2002 يوليوز 23( 00-75القانون رقم وتتميمه بكما تم تعديله 
لى الشركات بالنسبة لألنشطة عت وكذا إعفاءها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة خاص بالجمعيا

  .غير التجارية ويتم منح الترخيص بتأسيس الجمعيات من طرف السلطات العمومية

جمعية ذات النفع العام، الجمعية المصرح بها والجمعية :  وتنقسم الجمعيات إلى ثالثة أنواع  
ر أنشطتها حول األنشطة المدرة للدخل وتطوير البنيات التحتية األساسية، الخدمات وتتمحو. األجنبية

المرأة في التنمية، التضامن ومحاربة ماج اند واالجتماعية، التربية والتكوين، محاربة اإلقصاء االجتماعي
تلفة وتغطي  جمعية تنشط في مجاالت مخ50.000 حوالي اوتوجد حالي. التسول والتنشيط الرياضي والثقافي

     .49 منها مصنفة ضمن جمعيات النفع العام150كل الجهات والمناطق، 

  التعاضديات. 3.2.1.5

 بهدف غير مادي يروم االستجابة )الذاتيين أو المعنويين(تشكل التعاضديات تجمعا لألشخاص    
ن الخدمات المقدمة لحاجيات األعضاء، في حين ال تصلح األرباح المتحققة لتمويل االستثمارات، بل لتحسي

لألعضاء وتمويل وتطوير المقاولة وكذا تنمية األموال الذاتية أو في حدود معينة، يعاد توزيعها على 
حيث تقترح التعاضديات من خالل مساهمات أعضائها القيام بعملية االحتياط . 50األعضاء بعدة أشكال

، المنخرطمخاطر التي يمكن أن تصيب والتضامن والتعاون لمصلحة أعضائها وعائالتهم بهدف تغطية ال
 .  فهي تنشط بالخصوص في قطاعي التأمين والصحة

الذي يضع اإلطار القانوني  1963 نونبر 12 بتاريخ 187-57-1وتخضع التعاضديات للظهير رقم   
التي لها كما تعفى التعاضديات . أما الدليل المحاسباتي الخاص بها فهو في طور المصادقة. اتلتعاضديل

كما يتم . التنبر والضريبة الحضرية والضريبة على القيمة المضافةوالنفع العام من حقوق التسجيل فة ص
  .الترخيص لها من طرف كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة االقتصاد والمالية

مين لتغطية الصحية واالجتماعية وتعاضديات التأاتعاضديات :  أشكال4إلى التعاضديات وتنقسم   
ويتم دعمها من طرف المجلس األعلى للتعاضد ووزارة . وتعاضديات الكفالة والتعاضديات التشاركية

ويبلغ عددها على المستوى الوطني . التشغيل والتكوين المهني وتمول كليا من طرف مساهمات األعضاء
 )3(يات التشاركية التعاضد و)3(التأمين  و)26( تعاضدية موزعة بين التغطية الصحية واالجتماعية 54

  . )22(وشركات  تبادل الكفاالت 

                                                 
، الوزارة "االقتصاد االجتماعي في المغرب" تجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام تقريبية نظرا لغياب معطيات دقيقة على مستوى الجمعيات، مداخلة حول  49

  . 2008قتصاد االجتماعي، يناير المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون العامة واالقتصادية، مديرية اال
  .347-2002البالغ :  المصدر 50
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   المتدخلين في قطاع االقتصاد االجتماعي. 3.1.5
يتولى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون االقتصادية والعامة مهمة الوصاية على   
ويسهر . )2007بر  نون15( 1428 ذي القعدة 14 بتاريخ 1277-07-2  رقم المرسومبناءا علىالقطاع 

مديرية االقتصاد االجتماعي، مديرية الدراسات والتعاون والتشريع ومكتب (ثالثة فاعلين داخل الوزارة 
  . على بلورة وتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير لقطاع)تنمية التعاون

وتتكلف مديرية االقتصاد االجتماعي بالمساهمة في بلورة سياسة إحداث وحدات االقتصاد   
كما . جتماعي خاصة التعاونيات والجمعيات والتعاضديات ذات الطابع االقتصادي وتعمل على تنفيذهااال

تشجع على تنظيم شبكة الفاعلين في القطاع ووضع إطار مالئم إلشراك القطاع العمومي والجماعات المحلية 
ذا تقديم المشورة والمصاحبة والهيئات والغرف المهنية والممولين الوطنيين والدوليين وتقديم الدعم لهم وك

  .الضرورية

وتقدم مديرية الدراسات والتعاون والتشريع الدعم التقني للقطاع، وتتجلى مهامها في القيام بدراسات   
كما تقترح وتتابع تنفيذ . اقتصادية شاملة وقطاعية ومتابعة تطور القطاع على المستوى الوطني والجهوي

وتعمل كذلك على إنعاش التعاون الدولي . ح الوحدات العاملة في القطاع لصال المساطر اإلدارية وتبسيطها
وتتكلف أيضا ببلورة النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بمجاالت تخصصها والبث في . الثنائي والمتعدد

  .المخالفات وكذا جمع واستغالل ونشر المعطيات

 للسياسات العمومية على أرض الواقع ويعمل ومن جهته، يشكل مكتب تنمية التعاون الجهاز التنفيذي  
 وكذا إرسال هذه ، باستثناء تعاونيات اإلصالح الزراعي،على تجميع طلبات تأسيس التعاونيات واتحاداتها

كما يولي اهتمامه للتعاونيات . الطلبات بعد تقديم رأيه حولها إلى السلطة الحكومية الوصية للتقرير في شأنها
ويتكلف أيضا بجمع ونشر الوثائق والمعلومات . التكوين واإلعالم والمصاحبة القانونيةواتحاداتها في مجال 

الخاصة بالتعاونيات ودراسة واقتراح اإلصالحات التشريعية أو القانونية أو أي إجراء خاص يهم إحداث 
  للتنمية البشريةرج الوزارة الوصية، يتمثل باقي المتدخلين في المبادرة الوطنيةاومن خ. وتطوير التعاونيات

برنامج األمم المتحدة :   وبعض المنظمات الدولية51الفيدراليات والغرف والوكاالت والمعاهد والوزاراتو
للتنمية، الوكالة األمريكية الدولية للتعاون، البنك الدولي، الوكالة الكندية للتعاون الدولي، المنظمة العالمية 

  . )...منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،للتغذية، صندوق األمم المتحدة للسكان، 

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المنشودة. 2.5

 أصبح من الضروري بلورة مقاربة لتطوير وإنعاش االقتصاد االجتماعي في ظل وضع وطني عام        
لدى الشباب حاملي الشهادات يتميز أساسا بتغيرات ديمغرافية واجتماعية وباستمرار إشكالية التشغيل خاصة 

وكذا تزايد الفقر والهشاشة واستفحال األمية وضرورة تحقيق التنمية المحلية كشرط للتنمية الجهوية والشاملة 
  .   وتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

مقاربة ولمواجهة الصعوبات التي تعرقل تطوير القطاع، تبنت وزارة الشؤون االقتصادية والعامة      
وتتجلى األهداف . استراتيجيه تقوم على وضع ومتابعة وتنفيذ مخططات جهوية للتنمية لالقتصاد االجتماعي

المتفق عليها في بلورة تصور لتطوير القطاع وتحسين نظام المعلومات وتحديث ومالءمة اإلطار القانوني 
وفي هذا االتجاه، تعتزم الوزارة . دوليللقطاع ودعم التنسبق بين مختلف الفاعلين وكذا تطوير التعاون ال

  . التدخل على عدة مستويات خاصة على صعيد التقنين واالتصال وإعادة الهيكلة

                                                 
 يتعلق األمر بالكتابة العامة للحكومة، وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد والمالية، وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن، وآالة التنمية االجتماعية،  51

ارة التشغيل والتكوين المهني، آتابة الدولة المكلفة باإلسكان والتعمير والتنمية المجالية، وزارة الفالحة المعهد الوطني لإلدارة الصحية، التعاون الوطني، وز
 (والصيد البحري، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، صندوق محمد السادس للتضامن، وآاالت التنمية 

  . وغرف الصناعة التقليدية وفيدرالياتها)شرقالشمال، الجنوب وال
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كما أن .  مخططات توجد قيد الدراسة4 مخططا جهويا للتنمية، منها 16ففي مجال البرمجة، تم وضع      
قنين والتنظيم، ما زال مشروع قانون وفي مجال الت. األبحاث جارية إلحداث مرصد مخصص لهذا الهدف
كما يتم حاليا إعداد مشاريع حول ميثاق االقتصاد . حول إصالح القطاع التعاوني في طور المصادقة

االجتماعي وقاعدة للتجارة المنصفة والتعاقد بين الدولة والجهة وتنظيم االقتصاد االجتماعي ولجان الوساطة 
  .واإلجراءات التنظيمية

تواصل، تم تنظيم المعرض الوطني األول حول االقتصاد االجتماعي والتضامني في وفي مجال ال
 (، وقد عرف هذا المعرض التوقيع على ثالثة اتفاقيات بين الوزارة المعنية واألسواق الكبرى 2008يونيو 

ى وعلى مستو. من أجل تسويق منتجات مختلف التعاونيات والجمعيات) مرجان، أسواق السالم والبيل في
  .أوسع، مازال وضع استراتيجيات للتواصل على مستوى القطاع جاريا

كما يوجد التصور الجديد للقطاع، والذي يعتمد على مقاربة جهوية بتحديد األولويات القطاعية، في طور 
وال يمكن تجسيد ذلك إال بإنشاء بنك لألنشطة المدرة للدخل والمصاحبة والتأطير وأخذ . التحضير

ت القطاعية للتنمية في باقي القطاعات الوزارية بعين االعتبار وإصالح اإلطار القانوني االستراتيجيا
  .والقضائي

وسيعمل القطاع على ترجمة تصوره الجديد بتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية، حيث يوجد المخطط   
  . زمور في طور اإلنجاز-زعير-سال-األول لجهة الرباط

  52اد االجتماعيتصميم المقاربة إلنعاش االقتص

  

   البرامج والمشاريع المعتمدة.3.5

بخصوص برنامج العمل للمدى المتوسط، فإنه يضم باإلضافة إلعداد وتنفيذ مخطط التنمية الجهوية 
لالقتصاد االجتماعي بشراكة مع الفاعلين المعنيين وإحداث بنك للمعطيات اإلحصائية خاص بالجمعيات 

كما تعتزم الوزارة تطوير التعاون . وإحداث اللجنة الوزارية للتنسيق قطاعيوالتعاونيات وإحداث الحساب ال
  .الدولي في مجال االقتصاد االجتماعي واالتصال بالقطاع

وتتطلب إعادة الهيكلة هذه وضع إطار قانوني خاص بجمعيات التنمية واعتماد آليات للتنسيق بين 
وترتكز . لتوعية والتحسيس بتقنين القطاع التعاونياالقتصاد االجتماعي واقتصاد السوق وتنظيم حمالت ل

مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي على تحديد االنشطة المدرة للدخل التي سيتم اقتراحها على 
ويكون كل مخطط تنمية جهوية لالقتصاد . مستوى كل جهة، وذلك في إطار مقاوالت االقتصاد االجتماعي

 حكومة، فاعلين محليين (امج يحدد أدوار ومسؤوليات مختلف الشركاءاالجتماعي موضوع عقد برن
  .)ومتدخلين آخرين

  
                                                 

  مديرية الدراسات والتعاون والتشريع:  المصدر 52

 تجميع الجهود

 مؤشرات  التتبع

األنشطة المدرة للدخل مع أهداف رقمية تحديد   

 التأطير والمصاحبة

 التدخل القبلي

 التدخل البعدي

 التتبع والتقييم

 البرمجة والتنفيذ مع  مختلف القطاعات المعنية

 تطوير اإلحصائيات حول القطاع

   للدخلتطوير األنشطة المدرة
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  إعداد المخطط الجهوي لالقتصاد االجتماعي لجهة الرباط سال زمور زعير. 1.3.5

يوجد مخطط التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي لجهة الرباط سال زمور زعير، والذي يتم تمويله 
 983.760لميزانية العامة للدولة، في طور اإلعداد حاليا وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى إجماال من قبل ا

وقد تم إنهاء المرحلة الخاصة بتشخيص إمكانيات الجهة، وينكب مكتب الدراسات المكلف بإعداد . درهم
  .االستراتيجيةالمخطط على التحليل االستراتيجي للنتائج بهدف تحديد األنشطة المدرة للدخل وتحديد المحاور 

ويتم إعداد مخطط التنمية الجهوية هذا بتعاون مع الفاعيلن المعنيين خصوصا على المستوى المحلي 
  .وذلك تحت إشراف لجنة معينة لهذا الغرض

  اإلعداد لمخططات أخرى للتنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي. 2.3.5

يات مع جهات فاس بولمان وتادلة أزيالل وقعت الوزارة المكلفة باالقتصاد االجتماعي ثالث اتفاق  
وتقوم الجهات الثالث بناءا على هذه االتفاقية بالمساهمة في تنفيذ مخططات . والغرب الشراردة بني حسن

   .التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي الخاصة بها

 مليون 1,4وتبلغ حصة الوزارة .  مليون درهم3,4ويصل المبلغ االجمالي الالزم لهذه العملية إلى 
 مليون درهم إلى حسابات الجهات الثالث في 1,3، وقد تم تحويل مبلغ )من المبلغ االجمالي %41 (درهم 
  .دراسات لتمكينها من بدء ال2007شتبر 

  تتبع وتقييم االقتصاد االجتماعي. 3.3.5

يرمي هذا الورش إلى وضع آليات إحصائية لتتبع تطور قطاع االقتصاد االجتماعي وتقييم مساهمته 
  :ويتطلب وضع هذه اآلليات المرور بثالث مراحل . في التنمية االجتماعية

الجتماعي على أساس تحليل إعداد مجموعة من المؤشرات االستراتيجية الخاصة باالقتصاد ا •
 . القطاعين الجمعوي والتعاونيتالتجارب الدولية في هذا المجال وكذا انتظارا

إحداث بنك معطيات إحصائي خاص بقطاع االقتصاد االجتماعي ووضع إطار منتظم للبحث  •
  .واالستقصاء يمكن من تزويد بنك المعطيات بالمعلومات الالزمة وتحيينها بشكل منتظم

 الدوري لحساب االقتصاد االجتماعي والذي يعد آلية إحصائية تجمع معطيات االقتصاد اإلعداد •
 .االجتماعي في إطار محاسبي يضمن لها االنسجام والتناسق مع نظام المحاسبة الوطنية

  التنسيق والشراكة. 4.3.5
جتماعي من اقتراح مشروع إلحداث لجنة وزارية لتنسيق التدخالت التي تتم في إطار االقتصاد اال •

 .قبل مختلف المصالح الوزارية مع االستئناس بالتجارب الدولية ومراعاة المناخ المؤسساتي للقطاع بالمغرب
الشراكة مع الجهات وذلك بهدف إشراكها في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد  •

  .االجتماعي

  بالدرهممصادر التمويل

  (%) حصة الوزارة 

 المجموع
وزارة التنمية 

(DECL)االجتماعية

المبادرة 
الوطنية للتنمية 

 البشرية 
مجلس 

 الجهة

مخطط التنمية
الجهوية لالقتصاد

اعي الخاصاالجتم
 بالجهة

50 1.000.000 500.000  500.000 
الغرب الشراردة 

 بني حسن

 تادلة أزيالل 400.000 400.000 400.000 1.200.000 33

 فاس بولمان 700.000  500.000 1.200.000 42

41 3.400.000 1.400.000 400.000 1.600.000  المجموع
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ل دراسة حول إعداد المؤشرات الشراكة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لتموي •
 .االستراتيجي لتتبع االقتصاد االجتماعي واإلشراف عليه

  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.5

  تحليل نفقات التسيير واالستثمار. 1.4.5

بلغ الغالف المالي الخاص بنفقات موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
، فيما بلغ الغالف المالي الخاص بنفقات المعدات والنفقات 2008 مليون درهم خالل سنة 216.2حوالي 

  . مليون درهم114.6األخرى المختلفة حوالي 

 مليون درهم موزعة على 1.5وبلغت نفقات االستثمار الموجهة لمديرية االقتصاد االجتماعي حوالي 
. ) درهم300.000(والطباعة والتوزيع واالتصال  ونفقات النشر ) مليون درهم1.2(نفقات الدراسات 

 مليون درهم موزعة 4.3وبالنسبة لميزانية االستثمار الخاصة بمديرية الدراسات والتخطيط والتشريع، فتبلغ 
 ودعم المشاريع المنجزة بشراكة مع المؤسسات ) مليون درهم3.3 (على نفقات خاصة بالدراسات العامة 

  .) مليون درهم1 (العمومية 

   تحليل مؤشرات الفعالية2.4.5

 على 2008تتوفر الوزارة، حسب تقرير الميزانية الخاص بالمؤشرات المرقمة لقانون المالية لسنة 
اثنان على مستوى مديرية االقتصاد االجتماعي وأربعة مقترحة من طرف مديرية : ست مؤشرات 

  .ه المؤشراتويبين الجدول التالي خصائص هذ. الدراسات والتعاون والتشريع

  تصنيف مؤشرات االقتصاد االجتماعي

 المؤشرات المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر

تصنيف المنخرطين حسب 
القطاعات والوسط والجهة 

 والجنس

  أثرمؤشر 

 

التوعية بتطبيق 
التنظيمات الخاصة 

 بالقطاع التعاوني

عدد التعاونيات التي تم تعريفها 
 دة للقطاع التعاونيبالتظيمات الجدي

تصنيف المشاركين في 
 التظاهرات حسب الجنس

تطبيق استراتيجية  وسيلةمؤشر 
 التواصل

 لقاءات، (عدد التظاهرات 
 المنظمة لفائدة الفاعلين في )...ندوات

 قطاع االقتصاد االجتماعي

إعداد مخططات  إنتاجمؤشر  -
التنمية الجهوية لالقتصاد 

 االجتماعي 

الجهوية للتنمية عدد المخططات 
 االجتماعية التي تم إطالقها

تطبيق مخططات  إنتاجمؤشر  -
التنمية الجهوية لالقتصاد 

 االجتماعي

عدد المخططات الجهوية للتنمية 
 االجتماعية المنتهية

تتبع وتقييم االقتصاد  إنتاجمؤشر  -
 االجتماعي

عدد المؤشرات اإلستراتيجية 
 نها لالقتصاد االجتماعي التي تم تحيي

تطبيق إستراتيجية  إنتاجمؤشر  -
 التواصل

عدد اإلصدارات الخاصة 
 باالقتصاد االجتماعي المنشورة
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 خــاتـمـــة

  
 قطاعا وزاريا ملتزما في 20مكنت الدروس المستنبطة من تحليل الميزانيات حسب النوع االجتماعي ل 

د جيد للتحديات ورصد دقيق للعراقيل من أجل تحسين مسلسل مقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي من تحدي
  .فعالية النفقات العمومية

  
  

لقطاعات اقامت بها وزارة االقتصاد والمالية مع مختلف التعاوني الكبير الذي على العمل ذلك شهد يو
  :أمرين مهمين جندرة الميزانية في إطار التدبير المرتكز على النتائج علىالمنهج المتبع في  يرتكز و.المشارآة

  
 القطاعية العمومية السياسات تطبيقاالحتياجات المختلفة للرجال والنساء في  األخذ بعين االعتبار •

 .جمة ومنسمندمجةوذلك في إطار رؤية .....) الصحة والتعليم والشغل (
ت وتشمل هاته اإلجراءا. تطلب اتخاذ تدابير إيجابية لفائدة النساءت الفجوات والنواقص التي ضبط •

 التمدرس على النساء والفتيات في الوسط القروي تشجيعباألساس متابعة وضع تدابير خاصة من أجل 
 ...إنشاء المقاوالت والعودة إليهو أشغللحصول على الاألنشطة المدرة للدخل وتعزيز االقيام بو

  

تم رصد , 2006م ، ووفقا للتوصيات المستخلصة من عملية تقييم المسلسل الذي أنجز عاوفي هذا المنظور
 ابالنوع االجتماعي بالمغرب انخراطحسب الميزانية مقاربة  دعميتطلب . العديد من التحديات التي يجب رفعها

  . المجتمع المدني فيفاعلينوال لكل القطاعات الوزارية والبرلمانية   شامالستيعابا وااواسع
  

 في "التنسيق مراآز"عة تكوين ودعم  في مرحلة أولى متابعينوعلى مستوى القطاعات الوزارية، يست
وهكذا، شكل خلق . "مراآز التنسيق" ليتجاوز  االجتماعي توسيع بعد النوعفي أفقمجال النوع االجتماعي 

  . المقاربةأسسة الوطني للنساء عامال هاما لضمان ملمجلسا
  

ا تعتبر بعد ة والتي جندرة الميزانية المحليإلى المسلسل الحالي والذي يهدف ع أيضا تسرياألجدىومن 
 دعم قدرات الزممن الوفي هذا الصدد، . من أجل تحقيق األهداف المتوخاة من التنمية المحليةال مناص منه 

  .تشارآي منسجمالفاعلين المحليين في إطار 
  

ضرورية من أجل تحسين اتخاذ   االجتماعي بعد النوعتراعييعتبر تمحيص اإلحصائيات التي آما 
 يجب تعميمه على آلمن ثم و .  وآثارهاومتابعة وتنفيد السياساتقيق لإلنجازات الراهنة القرار وتحليل د

  ......) والمشارآة في االنتخاباتالجبايةو البحوث الميدانية حول تدبير الوقت وبحوث األسر(المستويات 
  

نخراط من حيث اال ،حققة في مجال جندرة الميزانية خاصةت فإن اإلنجازات الم، ذلكإلىإضافة 
 سيمكن من تشكيل، معترف بها دوليااآلليات الكبيرة ال لترسانة واالستيعاب الواسعين لكافة الطاقات الوطنية

 للمالية التنظيمي في اإلصالح المرتقب للقانون نجاعةة والوا إشكالية اإلنصاف والمساأساسية لتبنيقاعدة 
  .العمومية
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2006, 2007 
• www.mtpnet.gov.ma; www.onda.org.ma, www.adm.co.ma  
 

  Département de l’Habitat 
 

• Habitat et urbanisme 2003-2007 : un secteur en 
mouvement, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
2007.   

• Terres collectives : les femmes réclament leurs parts, le 
quotidien L’ECONIMISTE, édition du 19 juin 2007.  

• Evaluation du rôle des acteurs dans la promotion du 
secteur de l’habitat, Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, 2003. 

• Site du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme : 
www.mhu.gov.ma 

POLE HABILITATION ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES 

  Ministère de la Santé 

•  Miloud KADDAR, Sangeela MOOHLEY, Denise DE 
ROECK, Denise ANTONA, OMS septembre 1999, 
« Etude de cas sur les coûts et le financement des activités 
de vaccination au Maroc ». 

• Ministère de la Santé, « Enquête sur la Population et la 
Santé Familiale, 2003-2004 ». 

• Ministère de la Santé. « Politique de santé : acquis, défis et 
objectifs, plan d’action 2005-2007 ». 

• Ministère de la Santé, « Réalisations gouvernementales 
dans le domaine de la santé : novembre 2002 – mars 
2005 ». 

• Direction de la Statistique, 2003, « Femmes et hommes au 
Maroc : analyse de la situation et de l’évolution des écarts 
dans une perspective genre». 

• « Note de présentation des ateliers « Santé vision 2015 », 
Ministère de la Santé, 2006. 

• Aziz  JBILOU, Ministère des Finances et de la 
Privatisation, UNIFEM, 2006, « Examen exhaustif des 
données désagrégées selon le genre ».  

• Nadia ELYACOUBI et Amal DLIA, Janvier 2006, « Note 
relative aux aspects réglementaire de l’AMO et du 
RAMED ». 

• Amal DLIA et Houssine IHNACH, février 2006, « Note 
relative à l’AMO : retombées et enjeux ». 

• Banque Mondiale, 2002, « Incidence des dépenses 
publiques de santé ». 

• Royaume du Maroc, novembre 2005, « Maroc digne de ses 
enfants : 10 objectifs pour renforcer l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain », version finale, 

• Dr Aziza Lyaghfouri, point focal national PCIME, 08 août 
2005, « Profil de la Stratégie de Prise en Charge Intégrée 
des Maladies de l’Enfant ». 

• Ministère de la Santé, Direction de la Population, octobre 
2005, « Politique de santé de l’enfant au Maroc : analyse 
de situation » 

• Ministère de la Santé, Direction de l’Epidémiologie et de 
Lutte contre les Maladies, « Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA 2007 », dossier de presse. 

• Ministère de la Santé, « Stratégie 2008-2012 ». 
• Ministère de la Santé, Direction de la planification et des 

ressources financières 2007-2006, « Enquête Nationale à 
Indicateurs Multiples et Santé des Jeunes ». 

• Ministère de la Santé, 2007, « Santé vision 2020 ». 
• Ministère de la Santé, juin 2007, « Note de présentation 

sur l’opération de mise à jour des données sur l’offre de 
soins ».  

• Ministère de la Santé, « Santé en chiffres 2007 ». 

Département de l’Enseignement Scolaire et Département de 
l’Alphabétisation et de   l’Education non Formelle 
 
• Conseil Supérieur de l’Enseignement, 2008 « Rapports 

annuels du Conseil Supérieur de  l’Enseignement », Volumes 
1, 2, 3 et 4.  

• Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique,  « Plan d’Urgence « NAJAH » 2009-2012 ». 

• Département de l’Alphabétisation et de l’Education non 
Formelle, décembre 2006, « Enquête Nationale sur 
l’Analphabétisme, la non Scolarisation et la Déscolarisation 
au   Maroc ». 

• Département de l’Alphabétisation et de l’Education non 
Formelle, « Alphabétisation et Education Non formelle au 
Maroc, l’approche et les modalités de gestion ». 

• Département de l’Alphabétisation et de l’Education non 
Formelle, « Cadre de Dépenses à Moyen Terme Sectoriel, 
alphabétisation et éducation non formelle ».  
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Département de l’Emploi 
 

• Département de l’Emploi, « Fiche relative à la situation de la 
femme sur le marché du travail », 2008. 

•  Ministère des Finances et de la Privatisation et l’UNIFEM, 
2007, « Examen exhaustif des statistiques sensibles au genre 
au Maroc ». 

• Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des 
Personnes Handicapées, « Genre et activités économiques au 
Maroc, livre blanc », 2005  

• Haut Commissariat au Plan, « Les indicateurs sociaux du 
Maroc ». 

• Haut commissariat au Plan, Rapport National 2005, 
« Objectifs du Millénaire pour le Développement ». 

• Haut commissariat au Plan, «  Activité, emploi et chômage,  
2006-2007 rapport de synthèse ». 

 

Département de la Formation Professionnelle 
 

• SEFP, Accès à la formation professionnelles et insertion des 
lauréates et des lauréats sur le marché de travail au Maroc, 
Existe-t-il de la discrimination à l’égard des femmes ; Mars 
2007 

• sefp, La situation de la fille dans le système de la formation 
professionnelle, 2007. 

• SEFP, La Formation Professionnelle en Chiffres, édition 
2007/08.  

Département de la Jeunesse 
 

• Rapport sur la politique de population. La jeunesse 
marocaine: attitudes, comportements et besoins, C.E.RE.D, 
2004. 

.الرياضةو وزارة الشباب, 2007, حصيلة أنشطة مصلحة المخيمات •  
• Activité, emploi et chômage, Haut Commissariat au Plan, 

2007. 
• RGPH 2004, Haut Commissariat au Plan. 
• Terres collectives : les femmes réclament leurs parts, le 

quotidien L’ECONIMISTE, édition du 19 juin 2007.  
 

POLE RENFORCEMENT DES OPPORTUNITES 
 

Département de l’Agriculture 
 

• « Présentation des premiers résultats de l’enquête nationale 
sur les niveaux de vie des ménages 2007 », HCP, 2008. 

• Note de présentation du projet de l’intégration de l’approche 
genre dans les politiques agricoles, Direction de 
l’Enseignement, de la Recherche et du Développement 
(DERD). Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes, 
2006. 

•  « Répartition des niveaux de vie au Maroc », HCP, 
Direction de la Statistique 2002 

• Fiches de présentation des différents projets pour la 
promotion socio-économique de la femme rurale, DERD. 

Département de la Pêche Maritime 
 

• Genre, pêche et aquaculture: Capital social et connaissances 
pour la transition vers l'utilisation durable des écosystèmes 
aquatiques. Rapport de Recherche Halieutique ACP-UE, 
2005. 

• Les femmes dans le secteur de la pêche. FAO, 1990. 
• Note sur l’analyse du secteur des pêches et de l’aquaculture 

dans le nouveau contexte, DEPF/MEF, 2008. 
• Fiche sur les projets programmés par l’Unité Genre et 

Développement. UGED/DPM. 
• Site Internet du Département des pêches maritimes 

www.mpm.gov.ma. 
 
 
 

 
 
 

Département de l’Industrie et du Commerce 
 

• Résultats de l’enquête annuelle sur les industries de 
transformation réalisée par le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles Technologies. Année 2006.   

•  Rapport sur les industries de transformation, exercice 2006, 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, et des Nouvelles 
Technologies. 

•  BOURQIA, «Genre et emploi dans l’industrie du  textile et 
cuir », novembre 1999. 

•  F. RACHDI, «L’entrepreneuriat féminin au Maroc : une 
étude exploratoire », 2004. 

•  Rapport de la Banque Mondiale « Genre et emploi au 
Maroc : parvenir à une plus grande égalité entre les genres a 
travers le marche du travail », juin 2008. 

•  Rapport d’évaluation du Projet de développement de 
l’entreprenariat féminin dans le secteur agro-industriel au 
Maroc, mai 2007. 

•  Revue Interface, numéro 11, premier trimestre 2008. 
•  Présentation du plan RAWAJ, plan d’action 2008-2012, 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies, avril 2008. 

•  Présentation du Programme Emergence, Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, 
mai 2008. 

• Site internet : www.cmpp.ma 
 

Département des Nouvelles Technologies 
 
• Département de la Poste, des Télécommunications et des 

Technologies de l’Information, 2005, « Programme de 
généralisation des TIC dans l’enseignement ». 

• UNESCO 2003, « l’égalité des sexes dans la société de 
l’information ». 

• Département de la Poste des Télécommunications et des 
Technologies de l’Information, 2006, « stratégie e-Maroc 
2010 ». 

 

Département de l’Economie Sociale 
 

• Séminaire « l’économie sociale au Maroc : concept, 
éléments d’approche stratégique et indicateurs de suivi et 
d’évaluation », Direction des Etudes, de la Coopération et 
de la Législation, Département de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale, Ministère du Tourisme, de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale, 14-15 juin 200, Rabat. 

• « L’économie sociale au Maroc : situation et éléments 
d’approche stratégique », Aziz AJBILOU, Directeur des 
Études, de la Coopération et de la Législation. 

• « L’évaluation en économie sociale : enjeux, outils et 
difficultés », Yvan Comeau, professeur titulaire, 
Université Laval, Québec. 

• « L’économie sociale: concept, rôle et champs d’action », 
Denis Stokkink, Président du Think tank Européen Pour la 
Solidarité. 

• « Les expériences internationales en matière d’indicateurs 
de l’économie sociale », Jean-Louis RAFIN, Directeur de 
JLR – France. 

• « L’économie sociale: un secteur de création de la richesse 
et de l’emploi », Isabel Vidal Martinez, Professeur à 
l’Université de Barcolone. 

• « Mesurer l’économie sociale : quelques réflexions à partir 
de l’expérience italienne et européenne », Gabriele Quinti, 
CERFE. 
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• « L’économie sociale et solidaire d’un point vue associatif 
cas du réseau marocain de l’économie sociale et 
solidaire », Abdeljalil Charkaoui, REMESS. 

• « Synergies Entreprendre Autrement Maroc », Nabil 
M’Rad, Energies Alternatives  France. 

• Le secteur coopératif au Maroc « en chiffres », Mustapha 
Bouchafra, Office du Développement de la Coopération 
(ODCO).  

• Annuaire Statistique des Coopératives au Maroc, ODCO, 
2007. 

• « La coopérative : une entreprise solidaire pour un 
développement local intégré », Mustapha Bouchafra, 
ODCO. 

• « Cadre juridique des coopératives au Maroc », ODCO. 
• Le premier salon National de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ECOSS), du 19 au 21 juin 2008, Ministère 
Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Affaires 
Economiques et Générales. 

• « Rôle des mutuelles dans le développement économique 
et social », Ouafae Bennani, ECOSS, 19 juin 2008.  

• « Indicateurs chiffrés », Loi de Finances pour l’année 
budgétaire, Ministère de l’Economie et des Finances, 
2008. 

• « Morasses budgétaires, 2008 », Ministère de l’Economie 
et des Finances. 

• « Restitution de  l’atelier de préparation du rapport genre 
2009, DEPF. 

• « Restitution de l’atelier BSG », Direction du Budget,  
2009. 
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                   ملحقـــات إحــصــائيــــة                   

1- الديمغرافيا 
2- التربية و التكوين

3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة
4- الصحة 
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 المؤشرات اإلجتماعية
 

2001200220032004200520062007
1-  الديمغرافيا

1.128833291852952029892301723050630841-  الساكنة  (باأللف   ) (1)
14489146651483114914152101540315595إناث 
14344145201469014695149621510315246ذكور 

50,350,250,249,950,450,550,6معدل األنوثة     (%)

الخصوبة  -1.21977198219901994199820042006
5,904,464,043,283,312,502,37معدل الخصوبة 

4,302,802,542,562,172,102,03الوسط الحضري
6,905,805,544,254,503,10الوسط القروي 

1.300/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07-  الوالدات  
21,921,521,020,420,220,019,8المعدل الخام للوالدات    (بالنسبة لأللف )

19,819,519,218,817,917,817,8الوسط الحضري
24,624,023,322,623,122,822,3الوسط القروي 

الزوا ج  -1.4
19601971198219942004

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   

السن المتوسط للزوا ج األول      -1.5
الوسط الحضري والوسط القروي   

24,025,027,230,031,2ذكور 
17,519,322,325,826,3إناث 

الوسط الحضري 
24,025,027,230,031,2ذكور 
17,519,322,325,826,3إناث 

الوسط القروي   
24,025,027,230,031,2ذكور 
17,519,322,325,826,3إناث 

2000200120022003200420052006 أرباب األسرحسب الجنس   (%) 
إناث

15,415,415,515,516,116,316,5الوسط الحضري والوسط القروي   
18,718,819,019,018,618,718,8الوسط الحضري
9,79,59,08,712,312,612,8الوسط القروي 

ذكور
84,684,684,584,583,983,783,5الوسط الحضري والوسط القروي   

81,381,281,081,081,481,381,2الوسط الحضري
90,390,591,091,387,787,487,2الوسط القروي 

22000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07-   التربية و التكوين

86,689,189,490,190,591,691,6المعدل الصافي للتمدرس إناث     (%) (2)
91,294,795,795,395,192,992,9الوسط الحضري
70,478,682,283,184,287,188,2الوسط القروي 

764200747893709988684783690568705070705753عدد تالميذ التعليم األولي     
272226269125265455260588266961281801288374إناث 
491974477481444533424195422019420855417379ذكور 

4885343512473352207375231572525435252609805343352عدد تالميذ التعليم األساسي   
2200880233596623936942406290241538524180362451390إناث 
2684463278903428270432825206283896728429442873432ذكور 

483720515132559497603397633409656796681369عدد تالميذ التعليم الثانوي   
219152236900260666282714298064311638327737إناث 
262016278100298748320607335345345158353632ذكور 

261629266621280599277632293866301638272578التعليم العالي 
119748126174126660127380133450135965127574إناث 
141881140447153939150252160416165673145004ذكور 

75478773047931098177106029120331135670التكوين المهني   (القطاع العام )
23275240582572730894364274424044317إناث 
52203532465358367283696027609191353ذكور 

2006(3) 19711982199419982004معدل األمية   10 سنوات فما فوق      ( بـ  %) 
78,063,051,041,030,831,4ذكور

58,039,030,025,018,821,1الوسط الحضري
85,076,068,061,046,045,0الوسط القروي 

96,087,078,067,054,746,8إناث  
88,068,057,049,039,533,9الوسط الحضري
99,098,095,089,074,564,4الوسط القروي 

المصادر  :  - وزارة التربية الوطنية 
- المندوبية السامية للتخطيط

(1)  إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة    2006

(2) يهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة انطالقا من الموسم   2000/2001 

 (3) البحث الوطني حول األمية و عدم التمدرس بالمغرب لسنة 2006
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(تابع1)  المؤشرات اإلجتماعية

2001200220032004200520062007
3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة     (15 سنة فما فوق  ) 

2581258729052966298829783021عدد السكان النشيطين إناث     ( باآللف   )
1221124813681236124812331270الوسط الحضري 
1360133915371724173617541750الوسط القروي   

البنية حسب فئات السن     (%)

على المستوى الوطني  
1523,924,224,524,622,922,922,0- 24 سنة 
2549,950,750,049,650,548,348,9- 44 سنة 

4515,815,816,316,417,419,620,4 - 59 سنة 
على المستوى الحضري    

1522,321,921,020,719,820,020,3- 24 سنة 
2562,763,162,863,563,860,360,0- 44 سنة 

4511,912,313,713,514,017,717,8 - 59 سنة 

على المستوى القروي  
1525,326,227,427,325,124,923,1- 24 سنة 
2539,440,039,539,741,040,441,1- 44 سنة 

4519,018,818,518,419,820,922,3 - 59 سنة 

25,524,927,728,327,927,227,1معدل النشاط إناث    ( بـ  %) 
20,019,820,920,820,119,319,6الوسط الحضري 
33,532,737,338,838,638,437,7الوسط القروي   

2416238726762818280828162839عدد السكان النشيطين المشتغلين إناث      ( باآللف   )
9349579509979959791024الوسط الحضري 
1481143017261822181318371815الوسط القروي   

البنية حسب فئات السن     (%)
على المستوى الوطني  

1522,622,823,823,622,021,720,5- 24 سنة 
2548,148,947,247,848,447,047,6- 44 سنة 

4517,617,618,318,119,321,322,3 - 59 سنة 

على المستوى الحضري    
1518,918,117,617,216,816,316,5- 24 سنة 
2562,162,761,462,962,259,659,4- 44 سنة 

4514,915,617,717,117,921,521,7 - 59 سنة 

على المستوى القروي  
1525,026,027,227,124,924,622,8- 24 سنة 
2539,239,839,339,640,840,341,0- 44 سنة 

4519,319,018,718,620,021,222,6 - 59 سنة 

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين إناث حسب قطاعات اإلنتاج          (%) 

4,74,55,16,36,16,0الفالحة والغابات والصيد البحري   
36,537,735,934,934,931,2الصناعة 

0,60,60,60,50,60,6البناء واألشغال العمومية  
8,48,38,89,59,69,5التجارة بالجملة وبالتقسيط  

1,31,31,31,22,92,6النـــقل والتخزين والمواصالت  
47,846,847,546,545,849,8الخدمات واإلدارة العمومية  

9,59,08,48,58,08,9اإلدارة العمومية 
0,10,10,10,10,20,2أنشطة غير مصنفة  

المصادر    :  - المندوبية السامية للتخطيط
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(تابع2)  المؤشرات اإلجتماعية

2001200220032004200520062007

323324377341349288298عدد السكان النشيطين العاطلين إناث    ( باآللف   ) 
301302352303311257268الوسط الحضري 
22222424243130الوسط القروي   

25,327,029,029,429,227,127,3معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين      
28,429,731,330,531,029,830,3الوسط الحضري 
10,311,914,014,112,415,614,3الوسط القروي   

معدل البطالة إناث حسب وسط اإلقامة       (%) 
12,512,512,211,111,39,79,8الوسط الحضري والوسط القروي     

24,724,225,824,324,920,920,8الوسط الحضري 
1,61,71,61,41,51,81,7الوسط القروي   

معدل البطالة الحضري إناث حسب فئات السن        (%)
1535,837,037,737,336,135,3- 24 سنة 
2520,720,021,820,020,616,4- 44 سنة 

455,23,64,14,13,93,8 - 59 سنة 

معدل البطالة القروي إناث حسب فئات السن            (%)
152,72,32,22,12,12,9- 24 سنة 
251,51,61,71,31,41,5- 44 سنة 

450,40,50,40,20,20,5 - 59 سنة 

4- الصحة   
2000200120022003200420052006

أمل الحياة عند الوالدة     (بالسنوات   )
71,872,172,472,773,073,273,5إناث  
67,868,068,268,568,768,669,6ذكور  

1987199219951997200320052006
نسبة استعمال وسائل منع الحمل      (%) 
35,941,550,358,463,063,063,0الوسط الحضري والوسط القروي     

51,954,464,265,865,565,565,5الوسط الحضري 
24,631,539,251,759,759,759,7الوسط القروي   

المصادر   :    -   المندوبية السامية للتخطيط  
 -   وزارة الصحة   




