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   عامــةمـقـدمـــة
  

في في مجال االنخراط أهم اإلنجازات  2010 المرافق لقانون المالية لسنة يقدم تقرير النوع االجتماعي
حيث تمت هذه اإلنجازات في إطار مقاربة مندمجة . 2002مسلسل ميزانية النوع االجتماعي منذ انطالقه سنة 

  .رادية وتأخذ بعين االعتبار قدرات الوزارات المنخرطةوتدرجية ترتكز على اإل
 وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، أدوات العمل وبعد المرحلة األولى التي سخرت إلعداد وهكذا،

تميزت المرحلة الثانية بتمحيص نظام المعلومات وتطوير نظام تدبير المعارف ووضع استراتيجية للتواصل 
  .2005تماعي الذي يرافق قانون المالية منذ سنة ومأسسة تقرير النوع االج

. ويترجم تقرير النوع االجتماعي في نسخته الخامسة لهذه السنة، المنجزات التي تحققت في عدة ميادين
 مقترحات لجندرة  عرضالتسيير معو سواء لميزانيات االستثمار أ،حيث يشكل تحليل مؤشرات النجاعة
 فرصة سانحة من أجل تقييم أفضل ،اسات العمومية على الساآنة المستهدفةالمؤشرات من أجل قياس آثار السي

  .للسياسات العمومية حسب النوع االجتماعي
 التحديات والعراقيل رصدلميزانية عن طريق اففي هذا السياق، يساهم التقرير الحالي في دعم شفافية 

  .وير ثقافة المتابعة والتقييم والمساءلةحول السياسات المتبعة وتطبهدف إغناء النقاش والفرص والرهانات 
 االتصال  وزارة ثالثة قطاعات وزارية في مسلسل جندرة الميزانية وهيخالل هذه السنة، تم إدراجو

آما واصلت باقي .  قطاعا25والسياحة والصناعة التقليدية، ليصل عدد القطاعات المنخرطة في المقاربة إلى 
  .  وتقييم السياسات المعتمدة وتحليل ميزانياتها حسب النوع االجتماعيالقطاعات الوزارية الشريكة تدقيق

ولبلوغ أهداف المساواة واإلنصاف، يتعين من خالل مقاربة قطاعية بينية منفتحة تعبئة وتحسيس 
القطاعات الوزارية ووآاالت التنمية والجماعات المحلية والمنتخبين والشرآاء االجتماعيين وآافة مكونات 

  .  المدني من أجل التشاور والحوارالمجتمع
الروابط بين مختلف القطاعات الوزارية التي بإبراز وتعتبر المقاربة القطاعية البينية التي تسمح 

تقتضي التنفيذ المشترك للسياسات والبرامج من أجل بلوغ أهداف التنمية المحددة، ضرورية وإلزامية في هذا 
 آسنة إلصالح القانون التنظيمي للمالية وذلك من أجل 2010ة ففي ظل ذلك، حددت الحكومة سن. الصدد

  .  إعطاء قاعدة قانونية إلصالح الميزانية وإرساء ميزانية مراعية للنوع االجتماعي
 في محاور تضم القطاعات الوزارية التي تتقاطع  النوع االجتماعي لهذه السنةوقد تم تنظيم تقرير

 : وتتجلى هذه المحاور في،تندرج ضمن نفس السياسة األفقيةالتي ومهامها لتحقيق األهداف المشترآة أ

  القطاعات العامة،ديثالعدل، التنمية االجتماعية، تح: الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية •
 .التجارة الخارجية، الشؤون الخارجية والتعاون واالتصالاالقتصاد والمالية،  

لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الماء، الطاقة، السكن، التجهيز ا: الولوج المنصف للحقوق االجتماعية •
  . المدرسي، ومحاربة األمية، التكوين المهني والشبابوالنقل، الصحة، التعليم

 التشغيل، الفالحة، الصيد البحري، التجارة والصناعة، :االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية •
 .تصال، السياحة، الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيالتقنيات الحديثة لإلعالم واال

االلتزام المشترك والمتجدد لكافة وختاما، يترجم تحضير تقرير النوع االجتماعي وتقديمه للبرلمان 
مجتمع المدني من أجل المساواة بين الرجال والنساء واالنخراط في الدواليب المؤسساتية  والالفاعلين السياسيين

  . الديموقراطي ببلدنا نقاشلل
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I .  ملخص التحليل القطاعي البيني 
  

من وجهة   السياسات العمومية لرهانات تقييمشموليةتقديم نظرة إلى يهدف هذا التحليل القطاعي البيني 
النتائج المرجوة وتحقيق بلوغ ضرورة التنسيق وانخراط عدة قطاعات من أجل ونظر النوع االجتماعي 

  .ي مجال التنمية البشريةطموحات المغرب ف
فبعد التذآير بالسياق العام وأسس ميزانية النوع االجتماعي، سيتم التطرق في هذا الملخص إلى 
اإلنجازات التي تحققت في مجال الولوج المنصف إلى الحقوق المدنية والسياسية والولوج العادل إلى الحقوق 

   .   صاديةاالجتماعية واالستفادة المتساوية من الحقوق االقت

 تذآير بسياق وأسس ميزانية النوع االجتماعي 
يندرج إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مسلسل تحضير وتنفيذ الميزانية في إطار المنجزات 

وقد . واإلصالحات التي عرفها المغرب خالل هذه السنوات األخيرة من أجل تعزيز مبادئ المساواة واإلنصاف
بادرة الوطنية للتنمية البشرية التي رآزت على تأهيل مختلف فئات السكان آمحور تدعمت هذه المقاربة بالم

  .  استراتيجي من أجل بلوغ أهداف التنمية البشرية ببلدنا
المجتمع المدني و، وعلى إثر مسلسل تشاوري مع مختلف الشرآاء سواء من الحكومة أ2006فمنذ سنة 

 بين االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواةمن وضع على المستوى الوطني أوالمحلي، تمكن المغرب 
وباعتبار الحاجيات والطموحات والمصالح الخاصة بالجنسين في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ . الجنسين

السياسات والبرامج التنموية، تقدم االستراتيجية نظرة شمولية لألهداف االستراتيجية من أجل التقليص من 
تهدف المساواة التي تعتبر رآيزة من رآائز هذه االستراتيجية إلى و.  في مختلف الميادينالفوارق بين الجنسين

 االستراتيجية حول خمس  هذهوتتمحور.  في مسلسل التنمية بين الرجال والنساءالمشارآة المتساوية والمنصفة
 قوقالح وي صنع القرارالحقوق المدنية، التمثيلية والمشارآة ف: مستويات تتشعب من خاللها مجاالت متعددة

 .  التصرفات االجتماعية والفردية والمؤسسات والسياسات واالجتماعية واالقتصادية
فإجماال، .  بإنجازات مهمةأهداف األلفية من أجل التنميةبلوغ بومن جهة أخرى، توج التزام المغرب 

ر جد مهمة بل وتجاوزمعدل إنجاز حيث تعتبر اإلنجازات في مجال الفق. تم تحقيق نتائج إيجابية لجل األهداف
آما يعتبر تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم مهما بالنسبة . 2015بعض المؤشرات األهداف المسطرة لسنة 

األمية وغير أن وتيرة تحقيق األهداف المتعلقة بمح.  من ميزانية الدولة%30للمغرب، حيث يخصص له 
  .  المطلوبدون المستوى ووفيات األطفال واألمهات ما زالت 

 والمساواة بين الجنسين ودمقرطة المؤسسات حقوق االنسانآما تحققت إنجازات آبيرة في مجال 
فقد عرف المغرب تجربة رائدة لالنتقال الديموقراطي من خالل تعزيز العديد من . والحريات العامة والعدل

 وإصالح المجلس 1996ر نسان في مفهومها العالمي في دستوإلمنها االعتراف بحقوق ا، المكتسبات
نسان انسجاما مع معاهدة باريس والمصالحة مع الماضي من خالل عمل هيئة اإلنصاف إلاالستشاري لحقوق ا

ومن جهة أخرى، تدعم المسلسل . والمصالحة والبث في شكايات موظفي اإلدارة من خالل ديوان المظالم
االستشارات التشريعية والمحلية وتبني قانون  سنة والشفافية في 18 إلى الديموقراطي بخفض سن الناخب 

آما تعزز إرساء قيم الديمقراطية في ظل تحرير الحقل اإلعالمي وحق التعبير ووضع . حول األحزاب السياسية
الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري وتحرير اإلعالم السمعي البصري وإعادة هيكلة وتحرير قطاع 

  .   الصحافة المكتوبة
ق حقوق المرأة غائبة عن المشهد، حيث سجل المغرب منجزات جمة تماشيا مع معايير اتفاقية ولم تب

سنة (ألسرة ة اآما تم تفعيل مدون. 1993القضاء على آافة أشكال العنف ضد النساء التي صادق عليها سنة 
ة في البرلمان مع وتبني االنتخاب بالالئحة النسبية والالئحة الوطني) 2007سنة (الجنسية مدونة و) 2004

 للنساء وإصالح الميثاق %12 مقعدا للنساء وآذا إصالح قانون االنتخابات الذي يخصص حصة 30تخصيص 
آما تمت تسمية خمس نساء . الجماعي الذي يؤآد على إحداث لجنة لإلنصاف والمساواة لدى آل مجلس جماعي

إضافة وات في مجالس العلماء ومرشدات وزيرات في الحكومة الحالية وتسمية نساء سفيرات وقائدات وعض
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سنة  ونشر دورية الوزير األول 2005دماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العمومية منذ سنة إلى إ
  .  إلى إدراج بعد النوع االجتماعي في آل السياسات ولدى آافة الوزارات تدع 2007

الحات الهيكلية المتخذة من طرف المغرب وتندرج مبادرة ميزانية النوع االجتماعي في إطار اإلص
ويقوم هذا اإلصالح على قاعدتين . 2002منها إصالح الميزانية المرتكز على النتائج الذي انطلق سنة و

اإلطار التنظيمي من أجل استيعاب أفضل للميزانية وإمكانية الالتمرآز مع خلق فرص حقيقية : أساسيتين
ومن ناحية أخرى، يعتبر التدبير المرتكز على . ماعي عند إعداد الميزانيةللشراآة وإدراج مقاربة النوع االجت

 مسألة ديموقراطية باألساس ألنها تسعى لتقييم ، والذي يعتمد في جزء منه على مؤشرات النجاعة،النتائج
ار السياسات العمومية بالنظر لألهداف المعلنة والوسائل المسخرة لبلوغ هذه األهداف وخاصة من حيث اآلث

  . المنتظرة على الساآنة المستهدفة
ويتبنى مسلسل ميزانية النوع االجتماعي مقاربة تشارآية وتدريجية معززة برسائل تأطيرية للوزير 

توفير ويبين . آافة القطاعات الوزارية إلدراج بعد النوع االجتماعي في سياسات التنميةواألول التي تدع
 البعد الحقيقي الذي تأخذه ،نخراط المتزايد للقطاعات الوزاريةاالاعي والوسائل لمأسسة ميزانية النوع االجتم

  . هذه المقاربة في المغرب
ومن شأن مؤشرات النجاعة التي يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع  آمؤشرات الهدف ومؤشرات الوسيلة 

ن تفعيلها تدريجيا من  أن تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي ويتعي،ومؤشرات اإلنتاج ومؤشرات األثر
  .أجل متابعة وتقييم المشاريع والبرامج التنموية

وزارة :  وهي مشروع جندرة الميزانية أولوية في المرحلة األولى لتنفيذ ذاتفبعض الوزارات اعتبرت
 . وزارة الصحة وزارة التربية الوطنية ووزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري والمالية والخوصصة

وتساهم ثالث قطاعات وزارية جديدة هذه السنة في مسلسل جندرة الميزانية وهي االتصال والسياحة والصناعة 
 قطاعا وزاريا التي تشارك 25وبذلك ارتفع عدد القطاعات الوزارية التي انخرطت في المقاربة إلى . التقليدية

  .2010انون المالية لسنة من اآلن فصاعدا في تحضير تقرير النوع االجتماعي الذي يصاحب ق
فعلى سبيل المثال، أصبحت بعض . آما انخرط المجتمع المدني في مقاربة ميزانية النوع االجتماعي

الجمعيات النسائية رائدة في مبادرات ميزانية النوع االجتماعي على المستوى المحلي عن طريق تنظيم 
ان المكلفين بالتخطيط والميزانية على المستوى حصص تكوينية وتحسيسية لصالح المنتخبين المحليين واألعو

ومن ناحية أخرى، تم إحداث تجمع للمنظمات غير الحكومية في . المحلي وجمعيات حقوق المرأة والتنمية
 منظمة غير حكومية حول دور المجتمع المدني 20 على إثر سلسلة من التكوين والتحسيس لفائدة 2008شتنبر 

  . جتماعيفي مسلسل ميزانية النوع اال
وتشكل جندرة نظام المعلومات عنصرا جوهريا من أجل إعداد ومتابعة وتقييم آل سياسة تهدف 

يعتبر و. على مستوى االستهداف الجغرافي للسكانوالمساواة بين الجنسين سواء على المستوى القطاعي أ
ق التشخيصات ومتابعة تمحيص اإلحصائيات مع إدراج بعد النوع االجتماعي ضروريا في صنع القرار وتدقي

  الجباية وبحث ميزانية الوقت وبحوث األسر(ويجب تعميمه على آافة المستويات . تنفيذ وانعكاسات السياسات
  ).المشارآة في االنتخاباتو

ويجدر . تحقيق عدة إنجازات في مجال تمحيص نظام المعلومات حسب النوع االجتماعيوقد تم 
 من طرف وزارة 2007سنة " صائيات المراعية للنوع االجتماعيالفحص الشامل لإلح"التذآير بنشر 

وإطالق " المرأة المغربية في أرقام" لـ2008االقتصاد والمالية ونشر المندوبية السامية للتخطيط في أآتوبر 
   .والبحث حول ميزانية الوقتضد النساء  العنف  ظاهرةحولالوطني  للبحث 2009هذه األخيرة أيضا في سنة 

 في المغرب 2007سنة " CBMS"يهدف وضع نظام التتبع على المستوى المحلي ة أخرى، ومن جه
 االستجابة لحاجة تنظيم وتحيين المعطيات على  إلى)ابوضالصويرة وبو(في جماعتين حضرية وقروية 

 للمديرية" SIC"ويوجد هذا النظام حاليا في طور التقريب مع نظام المعلومات الجماعي . المستوى المحلي
العامة للجماعات المحلية الذي يسمح بمساعدة الجماعات القروية المنخرطة في مسلسل التخطيط االستراتيجي 

فبفضل المعلومات الغنية التي تم جمعها ومؤشرات .  التشارآي بتدبير برامجها التنموية بشكل مستقل ومستمر
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التقريب بين وسيخلق ستوى المعلومات، التنمية التي يمكن استخراجها منها وآذا التجربة المكتسبة على م
توافقا قويا بين النظامين وسيسمح بالتوصل إلى نظام معلومات على المستوى " SIC-CBMS"النظامين 

  .الجماعي يستجيب لمتطلبات التنمية مع مراعاة بعد النوع االجتماعي في مختلف المجاالت
حالي الذي يهدف إلى جندرة الميزانية المحلية من تبسيط المسلسل ال بين النظامين وسيمكن هذا التقارب

وتحضير المخططات الجماعية للتنمية حسب مقاربة تشارآية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي لتفعل 
  . بذلك إحدى التوصيات الكبرى للميثاق الجماعي الجديد

لميزانية النوع االجتماعي ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى التعاون الدولي، تترجم التجربة المغربية 
مبادئ إعالن باريس حول فعالية المساعدات المخصصة للتنمية خاصة المتعلقة باالنضباط واالنخراط الجدي 

  .  للدول المتلقية للمساعدات

  الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية 
وانين وسياسات التنمية ضمن تندرج المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع االجتماعي في الق

  .    االقتصادي وبناء مجتمع ديموقراطيوانشغاالت المغرب باعتبارها تمثل رهانا مرتبطا بالحكامة الجيدة والنم
هذه العزيمة من خالل مشارآته في الندوات الدولية  2007وتترجم االلتزامات الدولية للمغرب منذ سنة 

 في وانخراطه شبه الكامل) 1995بيكين  و1985نيروبي  و1979آبنهاآن  و1975ومكسيك(حول المرأة 
اتفاقية القضاء على آافة  و1976االتفاقية حول الحقوق السياسية للنساء سنة (التفاقيات المتعلقة بالنساء ترجمة ا

 والمعاهدة الدولية للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية سنة 1993أشكال العنف ضد النساء سنة 
1979..(...  

آما تميزت السنوات العشر األخيرة لحكم صاحب الجاللة الملك محمد السادس بقفزة نوعية مهمة في 
وفي هذا الصدد، تم . مأسسة المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العمومية

 االجتماعية بين الرجل والمرأة، فقد فنظرا للطابع األفقي للعالقات. إطالق برامج جديدة ووضع سياسات جديدة
تم اتخاذ تدابير جديدة وصياغة وتفعيل استراتيجيات هادفة وتعيين مراآز للتواصل حول النوع االجتماعي في 

 20051وقد تعزز آذلك هذا المسلسل بإدراج مقاربة النوع االجتماعي منذ سنة .  مختلف القطاعات الوزارية
  .من أجل التنميةية في تقييم وتفعيل أهداف األلف

: لجنة اتفاقية القضاء على آافة أشكال العنف ضد النساء مخصصة للمغرب من طرف جلسة استماع
 بجنيف تقريريه الدوريين الثالث والرابع في تقرير 2008قدم المغرب للجنة من خبراء هذه االتفاقية في يناير 

غرب لوضع التقريرين الدوريين داخل اآلجال المطلوبة فقد تمت تهنئة الم.  من االتفاقية18موحد تطبيقا للبند 
  .   وتم تشجيعه لمواصلة جهوده في مجال اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

رفع بعض التحفظات على من لجنسية  واخرى للألسرةة جديدة ومن ناحية أخرى، سمح تبني مدون
ة للمجلس االستشاري لحقوق االنسان بمناسبة ، أعلنت الرسالة الملكية الموجه2008 دجنبر 10ففي . االتفاقية

 لإلعالن العالمي لحقوق االنسان رفع التحفظات التي وضعها المغرب بخصوص االتفاقية عند 60الذآرى 
  .1993المصادقة عليها سنة 

، تحققت عدة إنجازات في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين خاصة تعديالت مجال العدلوفي 
أصبحت مدونة األحوال الشخصية مدونة األسرة سنة (واإلصالحات التشريعية الكبرى النصوص القانونية 

 وأدرج القانون الجنائي تجريم العنف الزوجي، آما أدخل قانون الشغل معاقبة التحرش الجنسي ورفع 2004
  ...).  أسبوعا وآذا مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، الخ،14مدة رخصة الوالدة إلى 

 مثلهن  بحق استفادة النساء السالليات2009اعتراف وزارة الداخلية في شتنبر ى تجدر اإلشارة إلآما 
 المرأة محرومة من حقها نظرا للعرف ظلتحيث . تفويت األراضي الجماعية المقبلة من عمليات مثل الرجال

األراضي، في حين، لم المتوارث لصالح الرجل والذي يقضي باستفادة الرجال أرباب العائالت فقط من هذه 
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 من الظهير 14البند (تكن هناك أي إشارة لهذا االمتياز الذآوري في النص المنظم لتسيير األراضي الجماعية 
27/4/1919 .(  

التي تحكم  ةالذي يهدف إلى تحديث الترسانة القانونيو 2008 سنة الميثاق الجماعي الجديدويمثل تبني 
سا ينم عن المؤهالت الجديدة ذات الطابع االقتصادي للجماعات المحلية تسيير الشؤون المحلية تقدما ملمو

الميثاق الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشارآية إلى هذا ويهدف . ويجسد التغيير الجذري في العمل الجماعي
. تنميةدعم الديموقراطية المحلية من خالل تعزيز اختصاصات الجماعات التي أصبحت من الفاعلين الحقيقيين لل

القرب مع األخذ بعين االعتبار حاجيات واهتمامات آل من مسألة ويؤآد الميثاق على التدبير التشارآي و
تحضير ، يتعلق األول بين مهمينئوفي هذا المضمار، تم اتخاذ إجرا. الرجال والنساء والفتيات والفتيان

فيما يرتبط  2ار بعد النوع االجتماعيالمخططات الجماعية للتنمية حسب مقاربة تشارآية تأخذ بعين االعتب
 3"لجنة اإلنصاف والمساواة في الحظوظ"االجراء الثاني  بتأسيس لجنة استشارية لدى آل مجلس جماعي وهي 

  .   من أجل تقديم اآلراء واالقتراحات للمجلس الجماعي في مجال اإلنصاف والمساواة في الحظوظ
المشارآة السياسية للمرأة في إطار قانون االنتخابات الجديد آما تم اتخاذ تدابير جديدة من أجل تعزيز 

 لدعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة وإحداث صندوق الدعم 2009 سنة %12من خالل تخصيص حصة 
 هدف تعزيز القدرات التمثيلية للنساء خالل االنتخابات العامةبلرفع تمثيلية النساء  ماليين درهم 10في حدود 
وتخصص هذه االعتمادات للمشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية والجمعيات . ة والتشريعيةالجماعي

امرأة  3428وهكذا، تم انتخاب . التنمية البشريةوالعاملة في ميدان دعم التمثيلية النسوية والحكامة الجيدة أ
تخبين مقابل معدل  من مجموع المن%12,38، أي بمعدل 2009 في جل جماعات المملكة سنة ةمستشار

  . فقط في السابق0,56%
آما انخرط قطاع التنمية االجتماعية من جهته في سلسلة من اإلصالحات من أجل اإلنصاف والمساواة 

االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة (االستراتيجيات  العديد من تم الشروع في تفعيلحيث . بين الجنسين
ميثاق تحسين صورة المرأة في وسائل  وطنية لمحاربة العنف ضد النساءاالستراتيجية الو وبين الجنسين

  .من خالل مخططات عمل إجرائية...) اإلعالم بتعاون مع وزارة االتصال
 لمواآبة تفعيل االستراتيجية الوطنية 2009-2007وهكذا، تم إعداد مخطط عمل يمتد خالل الفترة 

 السلس واألفقي لبعد النوع االجتماعي في آل من المخطط لإلنصاف والمساواة بين الجنسين بهدف اإلدماج
ويرتكز هذا المخطط . التنظيمي والمؤسساتي وآذا في أشغال التخطيط والبرمجة والتنسيق والمتابعة والتقييم
  .على نظرة مستدامة وعادلة للتنمية البشرية تقوم على  اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

مخطط عملي لالستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء حسب ومن ناحية أخرى، تم تحضير 
آما . مقاربة تشارآية بتعاون مع الشرآاء المؤسساتيين وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ومراآز االستماع

في خدمة ) 080008888الرقم األخضر  (2005تجدر اإلشارة إلى أن وضع مرآز وطني لالستماع سنة 
نف موازاة مع قاعدة البيانات المؤسساتية حول العنف بشراآة مع خمسة قطاعات وزارية النساء ضحايا الع

 إنجازا هاما شكل) والمندوبية السامية للتخطيطالدرك الملكي  والمديرية العامة لألمن الوطني والصحة والعدل(
  .   في بلدنا

 النوع االجتماعي عن طريق المتعدد القطاعات لمحاربة العنف القائم على" تمكين"ويعتبر برنامج 
 . استقاللية النساء والفتيات في المغرب نموذجا حيا ألهمية التداخل بين القطاعات لبلوغ األهداف المسطرة

 ،التعاون اإلسباني في إطار صندوق تحقيق أهداف األلفية للتنميةوآالة دعمه ت الذي ،وتسهر على هذا البرنامج
 قطاعا وزاريا منها وزارة االقتصاد والمالية ووزارة التنمية 13 بمشارآة ثمان وآاالت لنظام األمم المتحدة

  . وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون واالجتماعية
 والوآالة II آما أدرجت وزارة تحديث القطاعات العامة  بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين

ي أسفرعلى تبني برنامج استراتيجي ذالومأسسة المساواة بين الجنسين  لمسلسال واسعا الكندية للتنمية الصناعية

                                                 
   من الميثاق الجماعي36 البند  2
   من الميثاق الجماعي14 البند  3
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على المدى المتوسط يتطلع إلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي في هياآل وإجراءات الوزارة وإلى تقليص 
 في مناصب نالفوارق بين الجنسين في مجال تدبير الموارد البشرية والرفع من تمثيلية النساء ومشارآته

    .  وآذا توخي التوازن بين الحياة العائلية والمهنية، القرارةعاصن
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من خالل برنامج التعاون بين المغرب  آل من  تسهر،ومن جهتها

األمم المتحدة لخدمة مساواة النوع برنامج آذا واإلسباني وآالة التعاون وبرنامج األمم المتحدة للتنمية و
    .على مأسسة المساواة بين الجنسيناالجتماعي 

لوزارة االقتصاد والمالية من خالل رى وتعتبر مقاربة النوع االجتماعي أيضا من بين االهتمامات الكب
وتهدف هذه المقاربة .  الميزانيات القطاعية باعتبارها مكونا لإلصالح الميزاناتيإدماجها في تحضير وتحليل

عة والفعالية في تدبير النفقات العمومية إلى تعزيز الجهود المتظافرة من أجل الجديدة التي تتوخى أساسا النجا
   .  محاربة الفوارق وضمان توزيع أمثل وأآثر إنصافا للموارد في القطاعات االجتماعية لصالح النساء واألطفال

  الولوج العادل للحقوق االجتماعية
لولوج العادل للحقوق االجتماعية بصفة عامة،  لإلنجازات التي تحققت في مجال اسيتطرق هذا المحور

وآذا الولوج المنصف ) السكن والنقل والكهرباء والماء الشروب(منها الولوج إلى البنيات التحتية األساسية 
وقبل ذلك، سيتم تقديم . ألخذ بعين االعتبار حاجيات الشباب المهني مع االتعليم والتكوين ولخدمات الصحة

لمبادرة الوطنية للتمنية البشرية باعتبارها النموذج الحي للمقاربة القطاعية البينية لربع سنوات حصيلة أ
  . تحقيق التنمية البشرية في بلدنا إلى التشارآية والمندمجة والتي تهدف

، التي تضع االنسان في جوهر اهتماماتها، إلى الدفاع عن المبادرة الوطنية للتنمية البشريةترمي و
فل وإعادة ثقة المواطنين في المستقبل وآذا إشراك وإدماج آافة المواطنين في الدورة حقوق المرأة والط

وتتبنى المبادرة مقاربة ترابية تقوم على التخطيط االستراتيجي المعتمد على تشخيص مشترك . االقتصادية
البرامج القطاعية   آل منبينااللتقائية وتحديد دقيق لألهداف وتعبير الساآنة المستهدفة عن حاجياتها وآذا 
وفي مجال الحكامة، تتواجد المرأة في . وعمل الجماعات المحلية وإجراءات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  .  %10المجالس المحلية وتساهم في صنع القرار في حدود 
تي بين سنما وعلى مستوى النتائج، ساهمت المبادرة بشكل واسع في تحسين شروط عيش المغاربة 

فقد انخفض الفقر في . 2001 سنة %14 مقابل 2007 سنة %9، حيث تراجع معدل الفقر إلى 2008 و2005
 %28 مقابل %41، أي بتراجع بنسبة %21 إلى %36الجماعات القروية المستهدفة من طرف المبادرة من 

 انطالقها، آما أنه ومنذ. 2007 و2004بين ما ) %12,2 إلى %16,9من (فقط في باقي الجماعات القروية 
 يهم آل من األنشطة المدرة للدخل ا مشروع18.000  أزيد من من ومواطنة مليون مواطن4,6 نحو استفاد

ومشاريع دعم البنيات التحتية األساسية ودعم التنشيط الثقافي والرياضي وآذا عمليات التكوين وتعزيز 
  .  القدرات

 يمليونمن ما يقارب هناك سب النوع االجتماعي، وباعتبار تحليل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ح
 مأوى نسوي وإطالق 313  ما يقاربنذآر منها بناء وتهيئة منذ انطالقها، والمبادرةمشاريع امرأة استفدن من 

 وآذا بناء ما ، امرأة خاصة بالعالم القروي208.000 للدخل استفاد منها أآثر من ا مدرا نشاط2.600أآثر من 
، آما  فتاة من السكن والتغذية ودروس الدعم8.000للطالبة، حيث استفادت أآثر من للطالب و دار 533يقارب 

إعادة (خدمات الصحة ل امرأة 91.000 مشروعا يهم الصحة لتقريب ولوج حوالي 1140إطالق أآثر من تم 
 دارا 41قد سمحت ف...). تهيئة قاعات الوالدة، القافالت الطبية، التحسيس، الفحص باألشعة، توزيع األدوية،

وبعيدة عن المراآز الصحية من االستفادة من االستقبال مشرفة على الوالدة  امرأة 9.600لألمومة ألآثر من 
  .والعالجات المناسبة

  تحسين الولوج  إلى البنيات التحتية
يواجه قطاع الماء في المغرب، آقطاع استراتيجي بامتياز، عدة مشاآل وتحديات، من أبرزها   
غالل المفرط وتدهور الموارد المائية والولوج المتفاوت للماء الصالح للشرب والتطهير بالنسبة لجزء آبير االست
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عقالني للماء في الفالحة الالحضري واالستعمال غير القروية وآذا األحياء المهشمة بالمجال من الساآنة 
الديمغرافي واالقتصادي  وثار النمآل  تفاقم هذه المشاآ منويزيد. والنقص في الحكامة وتدبير هذا القطاع

ويبقى . وتهدف االستراتيجية الوطنية للماء من تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب. والتغيرات المناخية
  .تمدرس الفتاة القروية وجودة المعيشة بصفة عامةو آبيرة على الصحة اثار آالولوج إلى هذه المادة الحيوية

آذا بين الجنسين ولتنمية البشرية إضافة إلى محاربة الفوارق بين األوساط خر تستدعي اآوعلى صعيد   
ويحدد الولوج إلى الطاقة تلبية االحتياجات األساسية للساآنة . تعميمها على مجموع الساآنةوتطوير الطاقة 

إال .  القرويالسن خصوصا في العالموالتي تبقى متباينة حسب الجنس و...) التواصلوالتبريد ونارة  واإلنقلال(
الفتاة تبقى األآثر هشاشة في ظل وأنه إذا سلمنا بأن الفاقة الطاقية تمس مجموع الساآنة القروية فإن المرأة 

السياسات و في البرامج  االجتماعي يكتسي إدماج بعد النوع،في هذا السياقو .غياب الخدمات الطاقية األساسية
لى تحسين الولوج إلى الطاقة أهمية بالغة لتحقيق فعالية إخصوص الهادفة بالوالمعتمدة من طرف وزارة الطاقة 
 ووبخصوص السكن فقد أثر التزايد العمراني العشوائي الناتج عن النم. اةخوإنصاف أآبر بالنسبة للنتائج المتو

مة العرض للطلب إلى ءعدم مالوقلة ت قد أدو. الديمغرافي والهجرة القروية على توازن السوق العقارية
هذا الوسط في الفتاة وتعاني المرأة و. محترم في المائة من الساآنة من الولوج إلى سكن 40ثر من آان أحرم

غياب اإلنارة وغياب النقل العمومي  والبعد عن المدارس(عشوائي السكن الثار السلبية المرتبطة بآلأآثر من ا
التنمية المجالية والتعمير وزارة السكنى  عملت و،لمواجهة هذه الوضعية المقلقةو...) غياب األمنوفي الطرق 

آذا إنعاش السكن و" مدن بدون صفيح"على بذل جهود آبيرة من أجل محاربة السكن العشوائي عبر برنامج 
  .في الوسط القروي والذي يعتبر من بين األوراش الجديدة لسياسة السكن

ني من خالل يتحليل القطاعي البالنقل دورا جوهريا في إطار مقاربة الوآما تلعب وزارة التجهيز   
وإذا . خلق الثرواتومحاربة الفقر وموازاة مع باقي القطاعات المذآورة في تقليص الفوارق الجهوية تها مساهم

وزارة ترآز باألساس على تدارك الخصاص الحاصل على مستوى البنيات التحتية بالآانت المهام المنوطة 
الفتيات والنساء ولحاجيات المختلفة للرجال اخى أن تأخذ بعين اإلعتبار  فمن المتو،تحرير مختلف أنماط النقلو
 تحسين نسبة الولوجولإلشارة، فإن ل. القروي واالحتياجات الخاصة سواء بالوسط الحضري أ يذوو الفتيانو

ك على وضعية السكان خاصة المرأة، وذلالقروي تأثيرات إيجابية عالم فك العزلة عن الوللخدمات األساسية 
  . المرأةالتي تشكل عنصرا أساسيا في استقالليةوالسوق والمدرسة ويتعلق بالولوج لمراآز الصحة فيما 

، فكل شخص يتمتع  ومما الشك فيه وجود ترابط وطيد بين الولوج للصحة والتعليم والتكوين المهني
 بشكل إيجابي على فرص يؤثر الولوج للتعليمو . أآثر عطاء وإنتاجيةيكونوبمستوى تكوين جيد جيدة صحة ب

يلعب التكوين دورا مهما في السلوآات ، آما حاجيات سوق الشغلو بين التكوين مالئمةالشغل بشرط وجود 
آذا على المواقف المتعلقة بتمدرس الفتاة و ،)التغذيةواألطفال وتتبع صحي أمثل للنساء (المرتبطة بالصحة 

  .المساواة بين الجنسين بصفة عامةو
المجهودات المبذولة في مجال صحة األم والطفل، التزال هناك من وبالرغم ، الصحةوفي ميدان   

وترتبط هذه الفوارق بالوسط . النساءكل مباشر على صحة السكان وخصوصا فوارق مهمة والتي تؤثر بش
ة ، تهدف السياسوفي هذا الصدد. اقتصاديةوقافية وسوسيثواعتبارات سوسيبو) مناطق قروية معزولة(السكني 

لكل  حالة وفاة 50 إلى تقليص نسبة وفيات األمهات إلى حدود 2012العمومية الجديدة للصحة في أفق 
. 2012في أفق والدة حية  1000لكل  حالة 15 إلى وتقليص نسبة وفيات األطفال لتصلوالدة حية  100 000

، والوالدة تحت )2012ة سن %80(وتهم آذلك هذه السياسة تحسين نسبة االستشارة الطبية قبل وبعد الوالدة 
  ).2012سنة % 7  (ونسبة الوالدة القيصرية) 2012سنة % 92(المراقبة الطبية 

التخفيف من االجراءات المتعلقة ب نجد ،وفيما يتعلق بأهم التدابير المتخذة لمحاربة وفيات األمهات  
ر الموارد البشرية المؤهلة على يوفالحواجز لالستفادة من العناية عند الوالدة ولدى حديثي الوالدة وتحسين ت

مستوى مراآز الوالدة وذلك من خالل مجانية العناية عند الوالدة ولدى حديثي الوالدة، والتشخيص لحاالت 
آما تهم . الحمل الصعبة وتحسين جودة التكفل بالحمل وبالوالدة وذلك من خالل تحسين وتأهيل مراآز الوالدة

سير يالبرامج عبر وضع نظام لمراقبة وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة وتالتدابير المتخذة تحسين توجيه 
تسويق وسائل لمنع الحمل والتي تشكل ل ترخيص وزارة الصحة 2008وقد شهدت سنة . التدابير واإلجراءات
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هداف كون لهذه التدابير واأليوس. حال فعاال لحاالت الحمل الالإرادية وحال جزئيا لمشاآل اإلجهاض السري
  . حد سواءى حياة وصحة األم والطفل علىالطموحة تأثير ايجابي عل

ل مجهودات آبيرة لتحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك ذوفيما يرتبط بالتعليم، تم ب  
س ولم يمكن االهتمام المخصص لتمدر.  من ميزانية الدولة لقطاع التعليم%30من خالل تعبئة ما يزيد على 

الفتيات بالعالم القروي آما أشار إليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين بهدف تقليص الفوارق بين الوسطين 
والجنسين من الحصول على نتائج مشجعة وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية 

ات والداخليات وتخصيص اعتمادات تسخير حافالت لنقل التالميذ، إنشاء مجموعة من دور الفتي(وشرآائها 
ل هذه الحصيلة تم وضع البرنامج ظوفي ...) لبناء مدارس وإعداديات بالوسط الشبه حضري والقروي

 هذا البرنامج تدابير أولوية تتضمن مقاربة مدويعت.  الميثاقأهدافلتسريع تفعيل ) 2012 -2009(االستعجالي 
في )  مليون درهم437(  مليون محفظة لهذه السنة3,7بادرة وستساهم م. النوع االجتماعي في جل مكوناته

  .تحقيق األهداف المسطرة
 تسهر الوزارة المكلفة ،وفي هذا اإلطار. شكل مستقبل البالدذي يآما تم إيالء أهمية خاصة للشباب ال  
ى تأطير ى ضمان الرقي واالندماج االجتماعي وتحسين ظروف الشباب والطفل، وتعمل الوزارة علعلبالشباب 

ودعم جمعيات الشباب والتنسيق من خالل سياسة االدماج في الحياة النشيطة وتأهيل مراآز االستقبال ودعم 
 . باب بالوسطين الحضري والقرويشيط لصالح الات الطابع الثقافي والبيداغوجي والتنشذالبرامج 

 لحقوق االقتصادية من ا االستفادة المتساوية
متساوي للنساء والرجال لصنع القرار في المجال االقتصادي واندماجهم في يشكل الولوج المنصف وال 

 تزيد من خلق فرص الحياة المهنية وآذا إرساء الشروط الضرورية لضمان توزيع عادل للموارد، وسائال
  . لشخص من الحفاظ على آرامته واستقالليته وتحسين شروط حياتهافوجود دخل يمكن . تحسين الشغل والدخل

 أصبح للنساء ، 1995سنة منذ ف. ، تجدر اإلشارة إلى التقدم الحاصل على المستوى التنظيميمجال التشغيلففي 
آما أدرج قانون الشغل الجديد عددا من ). إصالح مدونة التجارة(نشاط مهني دون استئذان الزوج بالقيام الحق ب

دة ومنحها إمكانية التوقف عن العمل من البنود تضمن للنساء سالمة أآبر في العمل وتمديد مدة رخصة الوال
غير أنه بالرغم من . آما أنه وللمرة األولى، تمت اإلشارة إلى التحرش الجنسي في العمل. أجل تربية األطفال

محايدة من حيث النوع االجتماعي، إال أنها تؤثر إيجابا على مساهمة المرأة في وأن إجراءات إنعاش التشغيل تبد
  .سوق الشغل

ضعف مساهمة النساء في الساآنة استمرار ، عن 2009بان تحليل وضعية سوق الشغل لسنة فقد أ  
 %52فبالرغم من ضعفه، ارتفع معدل نشاط النساء بـ. النشيطة المشتغلة بسبب وجود عدة عراقيل بأبعاد متعددة

  .2008 سنة %26,6 إلى 2004 سنة %17,7خالل أربع سنوات منتقال من 
لقطاع غير المنظم وفي الشغل الهش، آما تأثر تشغيل النساء بآثار األزمة وتترآز النساء في ا  

على حيث تجد النساء عدة صعوبات . االقتصادية والمالية التي مست القطاعات التصديرية خاصة قطاع النسيج
لحصول على شغل بدخل مريح وتداريب التكوين المهني والحصول على القرض واألرض وولوج صعيد ا
 باإلضافة إلى ذلك، تتفاقم الفوارق على مستوى حصول النساء على مناصب المسؤولية سواء في .األسواق

  . في هيئات الحكامة المحلية والجهويةوفي الوظيفة العمومية أوأ) التواجد في مجالس اإلدارة(القطاع الخاص 
 هذا السياق شير فيون. ولمواجهة هذه الوضعية، تعمل آل القطاعات لتحسين الفرص الممنوحة للنساء  

.  من الساآنة القروية%50يمثلن حوالي لواتي إلى عمل السلطات العمومية لتحسين وضعية النساء القرويات ال
حيث يهتم هؤالء النسوة باألشغال المنزلية والفالحة التي تشكل النشاط االقتصادي الرئيس لنسبة آبيرة منهن 

    . سنة154ساء النشيطات ولجن سوق الشغل قبل سن  من هؤالء الن%72,4آما أن أآثر من ). 92%(

 94-33أثر مهم على مجموع الساآنة القروية، ونذآر منها تبني القانون ذات آما اتخذت عدة تدابير   
 الذي يعطي أهمية قصوى للفئات المهمشة من السكان وخاصة النساء القرويات وآذا إنجاز برنامج 1995سنة 

                                                 
  .2008، النتائج المفصلة، مديرية اإلحصاء، 2008 النشاط، التشغيل والبطالة سنة  4
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 سنة ة وخلق صندوق التنمية االجتماعي1999داث وآالة التنمية االجتماعية سنة األولويات االجتماعية وإح
  . وتطوير المشاريع المدرة للدخل2005

ومنذ . عمل في مجال التنشيط النسوي عند نهاية التسعيناتاللفالحة بإعادة توجيه ة اهكذا، قام وزارو  
بعد النوع بذلك أهمية  ليؤكد لقرويةلمرأة اا إصدار مذكرة توجيهية من أجل إنعاش ، جاء2002سنة 

 حول  التي تتركزالخطوط العريضة على مستوى التنشيط السنوي فقد سطرت هذه المذكرة. االجتماعي
تقوية الوحدات النسوية على المستوى الجهوي والمحلي وتحسين قدرات المنشطات في : المحاور األتية 

 بين طرق اإلرشاد الفالحي وتكثيف قنوات التواصل العالم القروي من خالل التكوين المستمر والجمع
لضمان التأطير عن قرب ووضع برامج التكوين المهني لفائدة الشابات القرويات والتحفيز على خلق 

وبهدف مواكبة تطبيق المذكرة التوجيهية، تم . والتجمعات النسوية حول المشاريع المدرة للدخل التعاونيات
، للنهوض بالدور 2002، منذ سنة )درهماليين  م8 (وى الميزانية على مستغالف مالي خاصوضع 

  .  االجتماعي واالقتصادي للمرأة القروية

، التابعة 1999تم خلق وحدة النوع االجتماعي والتنمية في يوليوز مجال الصيد البحري، وفي 
النوع االجتماعي "وتكمن مهمتها في السهر على إدماج مقاربة . للكتابة العامة لوزارة الصيد البحري

في استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بوزارة الصيد البحري، وإجراء دراسات اجتماعية " والتنمية
 وضع كذاغير مباشر بقطاع الصيد البحري، ووواقتصادية على الساكنة النسوية المرتبطة بشكل مباشر أ

تم تخصيص،  إلى أنه  اإلشارةتجدرو. ة والسهر على تنفيذهاأبرامج وخطط عمل لتشجيع وإدماج المر
  .، ميزانية االستثمار لمشاريع تستهدف النساء2009وألول مرة برسم سنة 

 االقتصادية والعراقيل، وبالنظر إلى جسامة الرهانات التي تهم العديد من ةتحليل الديناميوباعتبار 
 يمكن تحقيق تنمية اقتصادية  حثيثة، يمكن استنتاج أنه الا وجهودالقطاعات اإلنتاجية والتي تتطلب وسائال

االقتصاد ففي هذا اإلطار، يندرج عمل . فالبعد المجالي يعتبر أيضا مهما. حقيقية فقط في بعدها القطاعي
وقد تمت مأسسته للحد من العجز االجتماعي واالقتصادي في .  الذي يضع اإلنسان في قلب التنميةاالجتماعي

والصناعة التقليدية وللسماح للساآنة بالولوج إلى الخدمات األساسية بعض القطاعات اإلنتاجية خاصة الفالحة 
ومن أجل ذلك، تم إعداد مخططات جهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني . ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة

اس وتهدف هذه المخططات إلى دعم األنشطة المدرة للدخل على أس. ترتكز على برامج تعاقدية آوسيلة لتفعيلها
  .تشخيص عميق للموارد وإمكانيات آل جهة
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II .الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية  
التي تعمل على إرساء المؤسسات من أجل  الوزارية  مجموعة من القطاعاتريشمل هذا المحو

لعـدل والمندوبية العامة وزارة اوتضم هذه القطاعات  .حقوق المدنية والسياسيةولوج لللوا بين الجنسين المساواة
 وزارة االقتصاد والمالية ومية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التن ودارة السجون وإعادة اإلدماجإل
 .وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التجارة الخارجيةو

   والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجدلـوزارة الع. 1
تعزيز المسلسل الديموقراطي وتقليص الفوارق والتمييز على صعيد اطا كبيرة قطع المغرب أشو  

وقد تحقق ذلك بفضل اإلصالحات القانونية والتشريعية الهامة . القائم على أساس النوع االجتماعي
ة القضاء على جميع أشكال العنف ضد والمنسجمة مع االتفاقيات الدولية المعمول بها، خاصة اتفاقيـ

واالتفاقية الدولية حول ) 1979(والميثاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) CEDAW 5) 1993ةالمرأ
 إلى جانب 2004 حيز التنفيذ سنة ةالجديد" مدونة األسرة"ويشكل دخول ). 1977(الحقوق السياسية للنساء 

 وتجدر .اة واإلنصاف، تقدما ملموسا في مسلسل تحقيق المساو2007اعتماد قانون الجنسية الجديد في أبريل 
اإلشارة في هذا الباب إلى أنه تم إحداث محاكم متخصصة للنظر في القضايا اإلدارية والتجارية والعائلية 

  . ضمان المساواة بين الجنسين وحماية األطفاللسعيا 

 م عيشهظروف ينحست ووقد حققت وزارة العدل كذلك تقدما ملموسا على مستوى حماية السجناء
لتزام بمجموعة من اإلصالحات في هذا اإلطار نذكر من بينها تحويل المندوبية العامة إلدارة حيث تم اال

ذلك لتتمتع والسجون وإعادة اإلدماج إلى هيئة مستقلة عن وزارة العدل وتابعة مباشرة للوزارة األولى 
  . بحرية أكثر في التدبير والتخطيط وإعداد البرامج وتحقيقها

 هذا األخير يعرف مجموعة من حقق في ميدان العدل، الزالتموس الذي ورغم هذا التقدم المل
، جاءت توجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلعطاء األولوية لتجاوز هذه الوضعيةو. ختالالتاإل
ولقد قررنا إعطاء دفعة جديدة  "2009 يوليوز 30العدل كما نص عليه خطاب العرش لـ قطاع صالح إل

 "وفقا لمنهج واضح المعالم، طموح في أهدافه، محدد في أولوياته وصارم في آليات تنفيذهإلصالح العدل 
  .2009 أكتوبر9 يوم والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة

وضعية الجهاز القضائي، إلى تحديد السياسات واألولويات لوسيتطرق هذا القسم، بعد تحليل 
ومية في قطاع العدل وكذا اإلجراءات المتخذة لتحقيقها باإلضافة إلى محاولة تقييم النفقات العمومية العم

وباعتبارها هيئة مستقلة عن وزارة العدل، . جتماعيالالمخصصة للجهاز القضائي الوطني من زاوية النوع ا
لمندوبية العامة إلدارة اسوف يخصص القسم األخير إلى التحليل النوعي ألولويات وبرامج وميزانية 

  . السجون وإعادة اإلدماج

  تحليل وضعية المنظومة القانونية حسب النوع االجتماعي . 1.1

  مالحظات عامة 
تعديل وهامة نذكر منها على الخصوص إعداد ال اإلصالحات من ةسلسل قطاع العدل في المغرب يعرف
تحديث وء والرجال على المستوى التشريعي لحد من التمييز بين النسالمن النصوص والقوانين  ةمجموع

 تحليل نوعي إجراء  وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أنه تم في التقارير السابقة.6المنظومة القانونية
 اإليجابية لهذه التعديالت من زاوية للوقوف على التأثيراتللمنظومة التشريعية قبل وبعد إصالحها وذلك 

  . النوع االجتماعي

                                                 
  .2009انظر إلى التقدم الحاصل في رفع التحفظات على اتفاقية إلغاء آافة أشكال التمييز ضد النساء في تقرير النوع لسنة  5

 واألمم المتحدة (USAID)من المؤسسات الدولية كوكالة الواليات المتحدة لإلنماء الدولي مجموعة دعم  تستفيد وزارة العدل من  6
  . والعديد من في إطار التعاون الدوليواللجنة األوروبية
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إصدار قانون جديد للتحكيم والوساطة باإلضافة إلى تبني كجال القانوني، تم بدل مجهودات قيمة وفي الم
قانون حول التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية وفي هذا اإلطار تم تمويل مشروع من طرف اللجنة 

لوماتي إلدارة معنظام  وضع قاعدة معطيات حول التشريعات متاحة للعموم وإعداد إلى هدفياألوروبية 
  .  القانونيةالشؤون

ظروف السجناء  مجموعة من اإلكراهات خاصة تعرف إدارة السجون، الزالت الوضعية فيما يخصو
وبالرغم . لنزالءامعاملة سوء الموارد البشرية كما أبان المرصد المغربي للسجون حاالت عديدة لضعف و

  إعادة تأهيل وإحداث مجموعة من السجونمن هذا الزال مخطط تحديث هذا القطاع قائما عن طريق
السجناء وتطوير الشراكة مع الدول األعضاء لالتحاد لفائدة مية  األوتسريع وثيرة برامج تكوين ومحو

  .األوروبي على مستوى تكوين الموارد البشرية للقطاع

   يوضعية المرأة في النظام القضائي الحال

ن عدد الموظفين في الجهاز القضائي، أي ما يناهز  م44,81% نسبة 2009 سنة خالل النساءتمثل 
 40,18%و من مجموع موظفي اإلدارة المركزية 44,70%تمثل و، موظف 6.705 مقابل موظفة 5.446

   من عمليات التشغيل خالل الفترة44,70% من نساء أيضامن موظفي المصالح الخارجية وقد استفادت ال
2000-2009 .  

 حيث  نسبيا ضعيفةالنساءالمسؤولية في الجهاز القضائي، تبقى نسبة  مناصب إلىالولوج وبخصوص 
  .  مسؤوال61 مسؤولة مقابل 21 أي 34,4%ال تتجاوز 

حيث  ارتفاعا طفيفا خالل السنوات العشر األخيرة النساء ةي، عرفت نسبة تمثيلةفئة القضال وبالنسبة
وتبقى هذه .  قاض2.547ية مقابل  قاض612  ما يعادل، أي2009 سنة 19,4% إلى 13,1% من انتقلت

 النساء في اللجن المسيرة ةمثيليالرفع من تأولويات وزارة العدل التي تروم  إلىبالنظر النسبة ضعيفة 
  .  الثلثإلى للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

  األولويات العمومية واألهداف المنشودة . 2.1

يرة تطورا إيجابيا في اتجاه تعزيز االعتراف بدور النساء عرفت الساحة الوطنية خالل السنوات األخ
 والديموقراطية والتنموية  األخالقيةلتزاماتفي المجتمع كشرط جوهري لالستجابة لالوتطوير موقعهن 

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

  . المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق المرأة

، 2009 يوليوز 30 ووفقا للتوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب العرش لـ ،في هذا اإلطارو
  ضمان استقاللية العدل:  محاور أساسية6م يعتمد على مخطط إصالح عال  االنطالقة وزارة العدلأعطت

ترسيخ قواعد التخليق  وتحسين الفعالية القضائية وتأهيل بنياته وموارده البشرية والقانوني تحديث إطارهو
  . وعقلنة اإلصالح

 على مجموعة من ،الجهاز القضائيو المواطنين قاعدة لتقوية الثقة بينك ،إصالح العدلويرتكز 
 تعبئة الوسائل الموجودة من أجل تحسين الخدمات المقدمة من طرف علىو من جهة مارات المعقلنةاالستث

  . من جهة أخرىالمحاكم وشروط عمل موظفي الوزارة

 الذي يهم تعزيز ، الثالثاإلنمائي  وزارة العدل في إطار تحقيق الهدفاتخذتها التي التدابيروتندرج 
 اتفاقية القضاء على في اتجاه احترام ،تشكل إنجازا كبيرا للمغربو المرأةالمساواة بين الجنسين واستقاللية 

   : ما يلي تنص على التي 16و 15و 9و 2 أحكام المواد خصوصاكل أشكال التمييز ضد المرأة 

  .  الجنائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة التدابيرإلغاء كل  •
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 جنسية ىتغيير والحفاظ على جنسيتها وكذو بيما يخص اكتسافساوية مع الرجل تمنح المرأة حقوقا م •
 . أطفالها

 . القضاء على التمييز ضد المرأة في كل ما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية •
  البرامج والمشاريع والتدابير المنجزة . 3.1

تفعيل بالموازاة مع الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل في ميدان المساواة بين الجنسين من خالل 
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  الكبرى للنصوص التشريعية ورفع التخفظات على اتفاقيةالتعديالت
لنوع االجتماعي ومسأسسته عن طريق إحداث خلية للنوع االجتماعي، ا وإعداد مخطط إلدماج المرأة

الح قطاع العدل مجموعة من المشاريع والتدابير في إطار إصل ةطالقعطاء االنشرعت وزارة العدل في إ
ونخص . الذي يرمي أساسا إلى المأسسة الفعلية لمقاربة النوع االجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين

  .  النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسينجمدتبالذكر فيما يلي المشاريع التي 

  :المشاريع المبرمجة في إطار إصالح العدل 

 محكمة ابتدائية بتكلفة 18و أوال إحداث أربع محاكم استئناف )2012- 2009(يهم برنامج اإلصالح   
يشكل تعزيز عدد و. بناء عدة محاكمل مليون درهم 250ولذلك تمت تعبئة قروض بمبلغ .  مليون درهم800

 1.500 ليصل عددهم على التوالي  وكتاب الضبط أولوية لإلصالحةالعاملين في مجال القضاء خاصة القضا
  . شي مع المعايير الدولية في هذا المجاللك للتماذو. 2012 لي في أفق على التوا2.000و

ويتوخى إصالح قطاع العدل أيضا تحسين النصوص التشريعية وتسريع وثيرة التشريع وتحسين العمل 
القضائي خاصة عن طريق رفع عدد الموظفين واألعوان وتشجيعهم ودعم آليات تنفيذ األحكام وإنعاش 

  .التكوين

ود أخرى مدرجة في جدول أعمال هذا اإلصالح بما في ذلك إعادة النظر في الخريطة بنوهناك 
. الستجابة لالحتياجات المتزايدة لألفراد وتحسين ظروف العمل للموظفين في اإلدارةاالقضائية على أساس 

 ن درهم مليو181 قيمته إجمالي باستثمار معدات المكاتبوحاسوبا  9.000 اقتناء اإلطارا ذويرتقب في ه
لالستقبال  مليون درهم وإنشاء نظام جديد 30 قدرها إجمالية بتكلفة الماسحات الضوئيةوالبوابات تعميم و

 .درهماليين  م10 التكنولوجيات الجديدة بتكلفة يعتمد على والتوجيه
 أفق في نتقللدورات التكوينية لتايرة ت والرفع من، تتوخى الوزارة ة وبالنسبة للتكوين المستمر للقضا

وفي هذا اإلطار، تعمل .  دورة حاليا36 دورة سنوية بمعدل دورتين لكل قاض عوض 150 إلى 2012
الوزارة حاليا على مراجعة برامج ومقررات التكوين ومقاييس الولوج إلى المعهد العالي للقضاء وذلك عن 

  . ةلمتبارين وتحسين الظروف المادية للقضال  الولوجطريق الرفع من سن

  : القانون الجنائيإصالح 

مخطط المتعلق بمحاربة العنف البالموازاة مع التدابير المتخذة في إطار إصالح العدل وفي إطار تنفيذ 
.  تمييزا ضد المرأةتشكل تمت مراجعة القانون الجنائي وذلك من أجل تعديل األحكام التي ،ضد المرأة

 الذي تعاني النفسيش والعنف وخاصة العنف ويهدف مشروع التعديل إلى وضع أحكام جديدة لتجريم التحر
منه المرأة، ويوجد هذا المشروع حاليا في طور التشاور مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية نذكر منها 

  . األمن الوطني والدرك الملكي ووزارة العدل ووزارة الصحة وكذلك المنظمات غير الحكومية

  :بيق مدونة األسرةبرنامج دعم أقسام قضاء األسرة من أجل تط

 من طرف وزارة العدل بشراكة مع 2007 في ماي أعطيت له االنطالقةيهدف هذا البرنامج الذي 
 ومنظمة PNUDية م وبرنامج األمم المتحدة للتنUNIFEMصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

رات العملية ألقسام قضاء  إلى تقوية القدACCAاليونسيف والوكالة الكتالنية للتعاون من أجل التنمية 
  :  مدونة األسرة وذلك عن طريقمن أجل تفعيلاألسرة 
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  . وضع آلية للوساطة على صعيد أقسام قضاء األسرة •
 تسهيل الحصول على النفقة النساء المطلقات في مجالو لمساعدة األطفال نموذجي صندوق إحداث •

 . لمستحقيها
 .مة األموال المكتسبة خالل مدة الزواجبحث مراجعة طرق تحديد النفقة وطرق احتساب قس •
 .  في أقسام قضاء األسرةتدبير للمعلوماتوضع نظام  •
داد وتنفيذ المخطط التكويني الخاص بأقسام عحداث خلية للتكوين على المستوى المركزي وإإدعم  •

  . قضاء األسرة النموذجية

قضاء ل نموذجية  أقسام5ويخص ) 2010 ماي - 2007ماي (سنوات على ثالث ويمتد هذا البرنامج 
 مليون ,1676  قسم الدار البيضاء وابن سليمان وطنجة وانزكان وسال وذلك بميزانية تقدر بـ يوهة، األسر

  . دوالر أمريكي

 "عدالة "ابة اإللكترونيةوإحداث الب
 من طرف مديرية التعاون إحداثها التي تم « www.adala.justice.gov.ma »ه البوابة ذتهدف ه

 عدد القضايا المطروحة على مستوى المحاكم خالل الفترة عنتخبر  التي اإلحصائيات تعميم إلى يثالتحدو
سوف تمكن هده المعطيات من و. الخ...زواج القاصرين والطالقوعدد عقود الزواج و، 2003-2008

 ). ..كتاب الضبط وقضاة(توضيح الرؤية من أجل تحديد متطلبات المحاكم من حيث الموارد البشرية 
  .  توزيعهمترشيدو

 في طالقات الذيو لتحديث المحاكم 2 مشروع ميداإطارتندرج في  هده البوابة أن إلى اإلشارةتجدر و
  .منها من طرف االتحاد األوروبي%80مليون درهم ثم تمويل  35,6 بتكلفة قيمتها 2003نونبر 

  تثمين الموارد البشربةو إنعاش

  : اسيين وهما تتمحور هذه المبادرة حول محورين أس

 في التوجهات العامة لسياسة الفعاليةو يهدف إلى ضمان االنسجام 2011- 2007إعداد مخطط للتكوين  •
  . التكوين بالوزارة

تحسين الوضعية اإلدارية والمالية للموظفين عن طريق االستفادة من عملية اإلدماج في السلم العاشر  •
)  من المستفيدين33%تمثل المرأة  (2007  يوليوز28 بتاريخ 2.06.525بموجب المرسوم رقم 

 من 56%  أنإلى وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار. واالمتحانات المهنية وكذلك الحوار االجتماعي
 مما يوضح أن الزيادة المترتبة عن الحوار 7و 1فات وزارة العدل مرتبة في الساللم ما بين ظمو

  . 16,4%االجتماعي تشكل 

  لمخصصة لوزارة العدل حسب النوع االجتماعي تحليل الميزانية ا. 4.1

تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي من أجل ب مديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل شرعت
تقديم أجوبة شافية لألسئلة  إلى إضافةالتوفيق بين الموارد المخصصة وتحقيق أهداف التنمية المنشودة 

 قيام مختلف مديريات الوزارة ،ويجدر الذكر في هذا السياق. إلنصافالمتعلقة بوضع سياسات المساواة وا
   .ماج أفضل لمقاربة النوع االجتماعيدبإعداد برامجها ومخططاتها إل

  توزيع الميزانية المخصصة لوزارة العدل . 1.4.1

 نفقات ، بينما تبلغ2009 مليار درهم برسم سنة 2,396تناهز النفقات العامة لوزارة العدل ما مقداره 
 من الميزانية العامة للوزارة، أما نفقات التسيير، %10 يشكل مليون درهم أي ما 234,113االستثمار 
  . من الميزانية العامة للوزارة%90 مليار درهم وتمثل 2,162فتصل إلى 
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  : نفقات التسيير

 بتجهيزات تضم ميزانية التسيير المخصصة لوزارة العدل فقرة خاصة بنفقات األجور وأخرى خاصة
 مليار 1,892 وتبلغ االعتمادات المرصودة للفصل المتعلق بنفقات الموظفين ما مجموعه. ونفقات أخرى

وتتجلى .  من مجموع موظفي الوزارة44,8%مثلن ت اللواتيدرهم جزء كبير منها مخصص للنساء 
ين المرسمين الخدمات والنفقات في هذا الباب على الخصوص في معالجة األجور وتعويضات الموظف

، صعب  أمر قياس أثر النوع االجتماعيفان أن هذا الباب غير مصنف حسب الجنس، بماو. والموازيين
 التعويضات:  سيكون من الناجع التأكد من أهمية النفقات المخصصة للنساء فيما يتعلق بالفروع التاليةلكذل
   .الخ...منح الوالدةوعالوات  والالمساعدات االستثنائية للسكنو

 مليون درهم موزعة بين اإلدارة 270,6والنفقات المختلفة ما مجموعه ألدوات تشمل الفقرة الخاصة باو
وباعتبارها مستقلة عن وزارة ).  مليون درهم20,3( القضائي جالوالم)  مليون درهم250,3(المركزية 

ميزانية  المندوبية العامة   فسوف يتم التطرق إلى التحليل النوعي ل،العدل وتابعة مباشرة للوزارة األولى
  . إلدارة السجون وإعادة اإلدماج في قسم خاص

وتبين قوائم مصطلحات الخدمات والنفقات الخاصة بهذا الباب وجود بعض الفقرات والسطور التي 
 ويتعلق األمر بتعويضات المهام داخل وخارج البالد، ،لتحليل حسب النوع االجتماعيليمكنها أن تخضع 

   .المشاركة في المنتديات والتداريب والمناظرات وتكاليف نقل الموظفين وكاليف العدالة الجنائيةتو المالبس

  : الستثمارانفقات 

 مليون درهم 234,113 ما يقارب 2009بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لوزارة العدل برسم سنة 
  :مقسمة كالتالي 

 .  ألف درهم مخصصة لإلدارة المركزية500 •
مليون درهم مخصصة للميدان القضائي دون احتساب نفقات االستثمار المخصصة للمندوبية  233,613 •

  .التي سوف يتم التطرق إليها في آخر هذا القسموالعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 وتتضمن ميزانية االستثمار قوائم مصطلحات مختلفة للخدمات والنفقات تتعلق بالبنيات وتجهيزات 
البتدائية ومحاكم االستئناف وتقوية البنيات التحتية وإدخال التقنيات اإلعالمية للمحاكم وتأمين المحاكم ا

دعم " لبرنامج المداخيلوفضال عن ذلك تخصص ميزانية االستثمار قسطا مهما من . الخ... المباني اإلدارية
  ). 2008هم فقط سنة  مليون در14 مليون درهم مقابل 26" (قسم قضاء األسرة بالمحاكم االبتدائية

 وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية وزارة العدل ليست موزعة حسب اإلدارات بل موزعة حسب المهام
 باإلدارةالملحقة و المحدثة تقب خلية النوع االجتماعيروت.  تغطي اإلدارة المركزية والمحاكم الخارجيةالتي

كز التنسيق في تحضير البرامج بهدف المساعدة  إشراك كل مرا2005و في يوني)الكتابة العامة (المركزية 
  . في إدماج بعد النوع االجتماعي

  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي . 2.4.1

 تسمح  المرقمةلقد حدد كل قطاع وزاري في إطار شمولية االعتمادات مجموعة من مؤشرات األهداف
من جهة والنتائج المرصودة والمرتقبة معين نشاط  وبرنامج أ وبالربط بين االعتمادات المخصصة إلجراء أ
  .من استعمال هذه االعتمادات من جهة أخرى

وهكذا حددت وزارة العدل منذ انخراطها في المقاربة الجديدة للتدابير المرتكزة على النتائج في يناير 
  . لميزانية االستثمارا مؤشر12و مؤشرا لألهداف لميزانية التسيير 68  حوالي،2006
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  : تحليل مدى نجاعة مقاربة النوع االجتماعي 

يتضح من خالل تحليل جذاذة مؤشرات األهداف لميزانية التسيير لوزارة العدل أن المؤشرات األكثر 
مندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة لمتضمنة في القسم المخصص لهي تلك المراعاة للنوع االجتماعي 

  ).ليل ميزانية هذه المندوبيةانظر القسم المخصص لتح(اإلدماج 

 أخرى تتعلق بميزانية التسيير من شأنها مراعاة النوع االجتماعي إال  مرقمةوهناك مؤشرات ألهداف
ترتبط هده وأكثر فعالية و بشكل كاف بحيث تستدعي المراجعة لجعلها أكثر مالءمة أنها تظل غير دقيقة

تحسين جودة "و" سطة لمعالجة األحكام حسب نمط المحاكمتقليص اآلجال المتو: "باألهداف التاليةالمؤشرات 
  ". ضمان تكوين مستمر للموظفين والقضاة"و" تقليص آجال تنفيذ األحكام"و" األحكام المتعلقة بالتخليق

لمعالجة أحكام المحاكم االبتدائية ومحاكم " اآلجال المتوسطة: "ويتعلق األمر على سبيل المثال بما يلي 
اآلجال المتوسطة لمعالجة أحكام المحاكم االبتدائية والمحاكم التجارية في "و" مجال الجنائياالستئناف في ال
عدد األحكام "و" نسبة تصنيف المحاضر حسب االختصاص القضائي في المجال الجنائي"و" المجال المدني

  . الخ...، "موظفتي يتم النظر فيها لكل ال
  لتسيير لوزارة العدلتصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية ا

   المؤشرجندرةإمكانية   نوع المؤشر  المهامواألهداف أ  المؤشرات
اآلجال المتوسطة لمعالجة أحكام المحاكم االبتدائية 

  في المجال الجنائي
تقليص اآلجال المتوسطة لمعالجة األحكام 

  حسب نمط المحاكم
   حسب الجهة والمحاكمتصنيف  مؤشر أثر

جة أحكام المحاكم االبتدائية اآلجال المتوسطة لمعال
  في المجال المدني

تقليص اآلجال المتوسطة لمعالجة األحكام 
  حسب نمط المحاكم

   حسب الجهة والمحاكمتصنيف  مؤشر أثر

   حسب الجهة والمحاكمتصنيف  مؤشر نتيجة  تحسين جودة األحكام والتخليق  عدد األحكام المعالجة لكل موظف
م يصدر فيها حكم في عدد القضايا المدرجة والتي ل

المحاكم االبتدائية والتجارية ومحاكم االستئناف في 
  المجال المدني

   حسب الجهة والمحاكمتصنيف  مؤشر نتيجة  تحسين جودة األحكام والتخليق

عدد القضايا الجارية لكل /عدد األحكام الصادرة
  قاض

  كم حسب الجهة والمحاتصنيف  مؤشر نتيجة  تحسين جودة األحكام والتخليق

اآلجال المتوسطة لتنفيذ األحكام في المحاكم 
االبتدائية والتجارية ومحاكم االستئناف في المجال 

  المدني

   حسب الجهة والمحاكمتصنيف  مؤشر أثر  تقليص أجل تنفيذ األحكام

وخالفا لميزانية التسيير، تتميز ميزانية االستثمار بكثرة المؤشرات غير القابلة للتصنيف حسب النوع 
معدل التغطية للتطبيق "و" معدل تجديد التجهيزات والبنيات التحتية األساسية"جتماعي نخص بالذكر منها اال

  . الخ" ...القضائي لمحاكم االستئناف
  لوزارة العدلاالستثمار تصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية 

  اتمالحظ  إمكانية جندرة المؤشرات  نوع المؤشر  والمهامأاألهداف   المؤشر
معدل إنجاز المشاريع 

  المتفق عليها
توسيع وتهيئة وإصالح 

  المباني اإلدارية
إدماج البعد الجهوي   مؤشر نتيجة

  )قروي/حضري(
مؤشر جهوي ال يراعي 
  بعد النوع االجتماعي

معدل تجديد التجهيزات 
   األساسيةالتحتيةوالبنيات 

إدماج البعد الجهوي   مؤشر نتيجة  تجديد التجهيزات
  )رويق/حضري(

مؤشر جهوي ال يراعي 
  بعد النوع االجتماعي

إدماج البعد الجهوي   مؤشر نتيجة   العقاريالوعاءتوسيع   المقتناةعدد األراضي 
  )قروي/حضري(

مؤشر جهوي ال يراعي 
  بعد النوع االجتماعي

معدل تجديد التجهيزات 
  والبنيات التحتية األساسية

لبعد الجهوي إدماج ا  مؤشر نتيجة  تجديد تجهيزات المحاكم
  )قروي/حضري(

مؤشر جهوي ال يراعي 
  بعد النوع االجتماعي

  تحسين المؤشرات

 بعين االعتبار 2009بصفة عامة، ال تأخذ مؤشرات األهداف المقترحة في إطار قانون المالية لسنة  
النسبة  وب.شرات المرتبطة بتكوين األطر واألعمال االجتماعيةؤبعد النوع االجتماعي باستثناء بعض الم

تمحيص محاكم كما يستحسن لإلدارة القضائية، يجدر التركيز خاصة على النساء واألطفال ضحايا العنف 
  .النساء العنف ضدواألسرة والقيام بالمقارنة مع معايير اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز 

  : وحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة العدل يمكن اعتماد المؤشرات التالية
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شر لتتبع مراحل المصادقة على القانون ضد العنف وعدد الدوريات والنشرات الوزارية إلدماج مؤ •
 . النوع االجتماعي والموزعة على مختلف المصالح غير الممركزة للدولة

 . مؤشر لتتبع أشواط المصادقة على قانون الشغل في البيوت •
 . والنساءعدد الشبكات واألنشطة في مجال محاربة العنف ضد الفتيات  •
 . معايير جودة خدمات تحمل أعباء النساء والفتيات ضحايا العنف •
  . عدد الفتيان والفتيات الذين شملتهم عمليات التحسيس بقضايا العنف •

  دراسة وضعية المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج . 5.1

ش وضعية السجناء والنزالء والحرص تسهر المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على إنعا
ويعتبر  .على سالمتهم وذلك بانفتاحها حسب أحكام القانون على الهيئات األخرى وجمعيات المجتمع المدني

 إلى هيئة مستقلة تابعة مباشرة للوزارة األولى حافزا سوف يمكنها مستقبال من تقوية 2008تحويلها مند سنة 
 . البرامج وتحقيقهادادالتخطيط وإع حيث فعاليتها من

   وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعيشخيص ت1.5.1

من مجموع سجناء المغرب حسب اإلحصائيات األخيرة % 2,7ال تمثل النساء السجينات سوى 
نة السجينة من ويصل المعدل العمري للساك. 2009سنة لة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج يللمندوب
وتجدر ).  سنة41 أكثر من %28 سنة و40 و21ما بين % 60و سنة 20أقل من % 12( سنة 34النساء 

 وتعانين من عجز مادي لعدم ناإلشارة إلى أن معظم السجينات غير ممدرسات ومنقطعات عن أسره
  ). السجينات مجموعمن% 62حيث تمثل النساء العاطالت حوالي  ( للدخل ةردمأنشطة توفرهن على 

% 38ت بنسبة ريحة السجينات المتزوجاشلسجينات حسب الحالة المدنية أهمية ويبين توزيع النساء ا
 للسجناء على العكس العائليةبينما توضح الحالة . لألرامل% 6للمطلقات و% 27وللعازبات % 29مقابل 

  .لألرامل% 1للمطلقين و% 3للمتزوجين و% 31مقابل % 65أهمية السجناء العزاب بنسبة 
  جنس والحالة العائليةتوزيع السجناء حسب ال
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  اإلدماج إعادة السجون وإلدارة المندوبية العامة :المصدر                                         

مع أحد أعضاء  و مع الزوج أئويعتبر ارتفاع نسبة السجينات المتزوجات نتيجة مباشرة لحاالت تواط
كذلك الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة بينما يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات . األسرة

أما األرامل والعازبات فالجرائم التي ترتكبها تعزى أساسا . عندما تجد نفسها بدون مأوى وبدون موارد مالية
  .لبعض المخالفات وخرق القواعد األخالقية

ضد % 23 مقابل ئم ومخالفات ضد األشخاصمن السجينات ارتكبن جرا% 23يمكن االستنتاج إذن أن 
ضد الممتلكات بينما ال تمثل المخالفات ضد األمن والجنحات المتعلقة بالكحول % 21والقواعد األخالقية 
  .على التوالي من الجرائم المرتكبة من طرف السجينات% 20و% 7والمخدرات سوى 
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علقة بالممتلكات أما بالنسبة للسجناء فالرقم القياسي للجرائم والمخالفات مسجل من طرف الجنح المت
بينما ال تمثل % 13والمخالفات ضد األمن % 25متبوعة بالجنح المتعلقة بالكحول والمخدرات % 27

  .من الجرائم المرتكبة% 9المخالفات المرتكبة ضد العادات والقواعد األخالقية سوى 
  حسب نوع الجنح المرتكبةالسجناء توزيع 
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  اإلدماج إعادة السجون وإلدارة المندوبية العامة : المصدر                                        

 فباستثناء ،لسجيناتل خاصا إلى أن القوانين الحالية إلدارة السجون ال توفر نظاما اإلشارةتجدر و
 التي تسمح للسجينات الحوامل باالحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغ سن 98- 23مقتضيات القانون رقم 
 بالذكرنخص و . معاملة السجناء والسجينات على حد سواءىيات واألحكام تحرص علالخامسة، كل المقتض

 منها 40 مؤسسة سجنية 65 عدم وجود مؤسسات سجنية خاصة بالنساء حيث يوجد حاليا اإلطارا ذفي ه
  . فقط يوفرون أماكن خاصة بالنساء

   األولويات العمومية واإلستراتيجية المسطرة 2.5.1

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

  : على المحاور التالية

تكوين المهني الي ميادين التعليم وتعبئة الوسائل الضرورية لتحسين إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء ف •
  .واألنشطة السوسيواقتصادية

 عبر االنضباط والرفع من مهنية المراقبين والتطبيق الصارم لقانون نيةتعزيز سالمة المؤسسات السج •
 .مالئمة لخصوصيات المؤسسات السجنيةال وتجهيز السجون بمعدات األمن والمراقبة 98 – 23

 وصيانة مراكز السجن عالج والنظافةجناء على مستوى التغدية والتحسين ظروف عيش وإيواء الس •
 .والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين

 .عصرنة التسيير عبر تعميم استخدام المعلوميات بالمصالح وتكوين األطر في ميدان السجون •
   التدابير والمشاريع المتخذة3.5.1

دماج مجموعة من اإلجراءات تتمحور باألساس حول  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلاتخذت
  :المحاور التالية 

   احترام القانون ظلنفتاح فياال

 زيارة 762 تم تنظيم  حيثتبقى المؤسسات السجنية منفتحة على مجمل الهيئات المهتمة بهذا المجال
ام المجلس  ق، 2007 سنة  زيارة531 من طرف جمعيات المجتمع المدني مقابل 2008للسجناء سنة 

كما قامت السلطات .  مهمة على مستوى المؤسسات13اإلستشساري لحقوق اإلنسان في إطارها ب 
  .2008 زيارة خالل سنة 700القضائية بإجراء 
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  تحسين الظروف اإلنسانية بالسجن
 بمجهود لتحسين الظروف اإلنسانية للسجن بهدف مة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجقامت المندوبية العا

 كون المؤسسة السجنية فضاءا للتأهيل والتكوين وإعادة اإلدماج وليس إصيانة كرامة السجين انطالقا من مبد
  .فقط وسيلة للمعاقبة والزجر

وفي هذا اإلطار وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، احتلت كل من جوانب التغذية والتطبيب والتكوين 
ت مجهودات كبيرة من أجل تحسين جودة التغذية المقدمة للسجناء مكانة هامة في عمل المندوبية التي كرس

  . دراهم للسجين كل يوم5التي لم تكن تتعدى سابقا و مرات 3وذلك بمضاعفة نفقات التغذية 

جانب أطباء  إلىموظفيها  من ضمن ا طبيب107وفيما يرتبط بالمصالح الصحية، تضم المندوبية العامة 
  .لمؤسسة لتوفير الرعاية الضرورية لكافة السجناءأخصائيين متعاقدين مع هذه ا

  تنسيق بين االنضباط وتحسين الظروف اإلنسانيةال
تقوم أطر المندوبية العامة إلدارة  من أجل تحقيق توازن بين حاجيات األمن وأهداف التقويم والتأهيل،

سسة السجنية قانون داخلي من حكم المؤيو. السجون وإعادة اإلدماج بتوفير المتابعة اليومية لظروف السجناء
 سجون يري مد5، تم توقيف 2008ففي سنة  .سواءالالواجب احترامه من طرف السجناء والموظفين على 

  .عدم احترامهم لبعض مقتضيات القانونلموظف و حارس أ20وأكثر من 

سخرت المندوبية كل الوسائل الضرورية من أجل التصدي لجميع أشكال العنف بالمؤسسات كما 
خالل الفترة % 12.67  بإلى انخفاض حاالت االعتداء اإلطار في هدا اإلشارة، حيث تجدر السجنية
وتحسين االنضباط بالمؤسسات السجنية وكذا  ، وذلك بتعزيز الموارد المادية والبشرية2003-2008

  .األنشطة البيداغوجية والتربوية التي تندرج في إطار إعادة اإلدماج

 2008 حالة سنتي 125 تسجيل شهد عدد الوفيات استقرارا ب فقدبة الوفيات بالسجونأما فيما يتعلق بنس
وقد تم . من الحاالت وقعت بسبب أمراض مزمنة% 32وتبقى هذه النسبة عادية نظرا لكون . 2009و

على مستوى المستشفيات مع العلم بأن نسبة االنتحار تضل جد محدودة بتسجيل % 66تسجيل باقي الوفيات 
  . حالة بفرنسا برسم السنة الماضية أي بمعدل حالة كل ثالث أيام115كل شهرين فيما تبلغ هذه النسبة حالة 

ين المساحة المتوسطة سوفيما يتعلق بمشروع اإلصالح الذي تعتمده المندوبية، تهم بعض التدابير تح
 مكناسوتوالل  ( وذلك ببناء سجون جديدة2012 متر مربع لكل نزيل في أفق 3لكل سجين للوصول إلى 

م بناء هذه توسي). وأصيال كلميم وإيموزار و تاوريرت-يت ملول وآ فاس- س الماءأر ومراكش–أوداية و
  . الحكومية التي تهدف إلى تنمية الوسط القرويالتوجيهاتالسجون في إطار قرى سجنية تندرج في إطار 

 240ديمه للحكومة بغالف مالي يقدر ب كما تعمل المندوبية على تفعيل البرنامج االستعجالي الذي تم تق
وتوجد مجموعة من المشاريع التي تندرج في هذا اإلطار قيد اإلنجاز نذكر منها تأهيل . مليون درهم

  .المؤسسات السجنية ذات األولوية خصوصا سجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن القنيطرة

 إلدماجهم ةالوسائل والتجهيزات الضروري بم دعمهىومن أجل إعادة إدماج السجناء، تسهر المندوبية عل
لتكوين إلى جانب مؤسسة محمد ل مراكز تسييرو  تجهيز علىتعملكما . تهم السجنيةاالجتماعي مع نهاية مد

   .السادس إلعادة إدماج السجناء

دماج حسب النوع اإلإعادة ومندوبية العامة إلدارة السجون ل تحليل الميزانية المخصصة ل. 4.5.1
  عياالجتما

 2009 مليار درهم برسم سنة 1,3 إعادة اإلدماجوناهز النفقات العامة للمندوبية العامة إلدارة السجون ت
  نفقاتأما.  من الميزانية العامة للمندوبية%20 يمثل  ما مليون درهم أي264بينما تبلغ نفقات االستثمار 

  .عامة للمندوبية من الميزانية ال%80 تمثلوهم ر  مليار د1,06التسيير فتصل إلى 
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وتضم ميزانية التسيير المخصصة للمندوبية فقرة خاصة بنفقات األجور وأخرى خاصة بتجهيزات 
 مليون 540,153 هتبلغ االعتمادات المرصودة للفصل المتعلق بنفقات الموظفين ما مجموعوونفقات أخرى 

ور وتعويضات الموظفين درهم وتتجلى الخدمات والنفقات لهذا الفصل على الخصوص في معالجة األج
ذا الفصل غير مصنف حسب الجنس مما يجعل قياس أثر النوع أن هوباعتبار . وازيينالرسميين والم

 سيكون من الناجع التأكد من أهمية النفقات المخصصة للنساء فيما يتعلق بالفروع هاالجتماعي صعبا فإن
ألطر الطبية لت االستشارة الطبية بالنسبة المساعدات االستثنائية للسكن وتعويضا والتعويضات: التالية

  .والبيطرية

 قوائم تبينو مليون درهم 519,677ه النفقات المختلفة ما مجموعوكما تشمل الفقرة الخاصة بالمواد 
السطور إلدماج بعد النوع والنفقات الخاصة بالمندوبية استعداد مجموعة من الفقرات ومصطلحات الخدمات 
 بتحليل لوضعية 2005ولقد قامت بالفعل هذه اإلدارة في . ق فقط بالساكنة السجينةاالجتماعي لكونها تتعل

 هغير أن. ديد األهداف والغايات المنشودةحة حسب النوع االجتماعي وباستنباط المؤشرات وتنيالساكنة السج
التغذية باإلمكان اعتبارا من اآلن تصنيف بعض سطور الميزانية حسب الجنس خصوصا منها تلك المتصلة ب

  .العالجات الطبية للسجناءولباس السجن و

ومن بين سطور الميزانية ذات األهمية نذكر منها أيضا السطر المتعلق بالمساعدة االجتماعية لألطفال 
 درهم في 100.000 درهم مقابل 300.000 من 2009استفاد برسم سنة مجندرا ر سطرا عتبالذي ي

 264(أما ميزانية االستثمار للمندوبية ). %200ارتفاع بنسبة  (2008 و2001 ما بين السنوات السابقة
يتعلق األمر أساسا و. فهي موزعة حسب المهام التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش السجناء) مليون درهم

المنشآت المخصصة وكذلك المباني وتكوين أطر السجون وتجهيز مباني المصالح المركزية وبإنشاء 
  . السجون الزراعيةوللسجون 

دارة السجون وإعادة اإلدماج يتضح أنه إلة مؤشرات األهداف للمندوبية العامة دوانطالقا من تحليل جدا
ة والتي ال يتقوية أمن المؤسسات السجنوباستثناء مؤشرات األهداف المتعلقة بتحسين جودة إقامة النزالء 

األمن بشكل منفصل والتغذية وة يمكنها إدماج بعد النوع االجتماعي نظرا لصعوبة قياس تكاليف الصيان
ويتعلق .  فإن معظم مؤشرات األهداف األخرى قابلة إلدماج النوع االجتماعي،السجناءوبالنسبة للسجينات 

 تحسينكذلك وية ناألمر بالمؤشرات المرتبطة بتحسين عالج السجناء وتقليص اكتظاظ المؤسسات السج
  . االجتماعية للنزالءالظروف

 السجناءنسبة " و" عليهاى المستفيدين من األنشطة المؤد السجناءنسبة " منهامثالونذكر على سبيل ال
" وكذلك " نسبة األنشطة الثقافية والرياضية المنظمة لفائدة السجناء "و "المستفيدين من التكوين العام والمهني

  ".نسبة األعوان والعاملين المستفيدين من التكوين
  إعادة اإلدماجوبالمندوبية العامة إلدارة السجون تصنيف مؤشرات األهداف المتعلقة 

   جندرة المؤشرإمكانية  نوع المؤشر  المهامواألهداف أ  المؤشر
 النوع االجتماعي لصعوبة إدماجمؤشر ال يمكنه   مؤشر نتيجة   السجناءإقامةتحسين جودة   كلفة الصيانة لكل سجين في اليوم

ء قياس كلفة الصيانة بشكل منفصل بالنسبة للنسا
  الرجالو

 النوع االجتماعي لصعوبة إدماجمؤشر ال يمكنه   مؤشر نتيجة   السجناءإقامةتحسين جودة    لكل سجينللتغذيةالمعدل اليومي 
 بشكل منفصل بالنسبة للنساء التغذيةقياس كلفة 

  الرجالو
  تصنيف حسب الجنس  مؤشر نتيجة  تحسين عالج السجناء  عدد االستشارات الطبية

سجناء خارج المؤسسات عدد تنقالت ال
  السجنية ألغراض طبية

  تصنيف حسب الجنس  مؤشر نتيجة  تحسين عالج السجناء

مؤشر غير قابل للتصنيف حسب النوع   مؤشر أثر  تقليص اكتظاظ المؤسسات السجنية   اإليوائيةالطاقة 
  االجتماعي

 المساحة المتوسطة لكل سجين 
   )سجين/2 متر(

  تصنيف حسب الجنس  مؤشر أثر  سات السجنية تقليص اكتظاظ المؤس

معدل تغطية السكن للعمال المجبرين على 
  البقاء بالقرب من المؤسسات السجنية

 النوع االجتماعي لصعوبة إدماجمؤشر ال يمكنه   مؤشر نتيجة  تقوية األمن في المؤسسات السجنية 
قياس أثر التغطية األمنية بشكل منفصل على 
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  الرجال  والنساء 
سبة السجناء المستفيدين من األنشطة ن

  هانالمؤدى ع
  الفئة والمستوى التعليمي وتصنيف حسب الجنس   مؤشر نتيجة  ضمان العمل للسجناء

 المستفيدين من التكوين العام السجناءنسبة 
  المهنيو

  ة الفئوالمستوى التعليمي وتصنيف حسب الجنس   مؤشر نتيجة  التكوين المهني للسجناءوتنمية التعليم 

العاملين المستفيدين من ونسبة األعوان 
  التكوين

  المستوى التعليمي وتصنيف حسب الجنس   مؤشر نتيجة  ضمان التكوين المستمر للموظفين

  وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن. 2
 تشكلو حقوق اإلنسان،ل ات سياس وضع من خالليصالح المجتمعاإل مسلسل المغرب في انخرط
 2007سنة تم ا السياق، ومن أجل دعم المساواة بين الجنسين ذفي هو. ا أساسياعنصر  فيهالمرأةحقوق ا

 اإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف جعلكافة القطاعات الحكومية إلى  ولوزير األول تدعل تعميم دورية
 .عداد مخططاتها القطاعيةإلوالمساواة بين الجنسين إطارا مرجعيا 

 حسب والمتسولين وي االحتياجات الخاصةذاألشخاص و لطفوالتحليل وضعية المرأة بعد تشخيص وو
لوزارة التنمية االجتماعية حدد األولويات والسياسات العامة سي، فإن هذا الفرع  النوع االجتماعيبعد

 والتضامن وزارة التنمية االجتماعية واألسرة تحليل ميزانيةسيتم تقديم نتيجة لك ذبعد . واألسرة والتضامن
  . االجتماعيالنوعحسب 

   النوع االجتماعي  بعدلوضعية حسباتحليل  تشخيص القطاع و.1.2

 .1990 من ابتدءا المرأة في المغرب عيةوض لدل تطور المؤشرات المتوفرة على تحسن ملحوظي
المرأة ا التطور في دور ذيتجلى هو. ةأكثر قيموأكثر وضوحا المجاالت، دور المرأة في جميع  صبحأ حيث

 ومجاالت اتخاذ القرار المجال السياسيو إلى سوق العمل والموارد المختلفة لوج التعليم، والوعلى مستوى
  .  النظام القانوني المغربيعرفها التغييرات التي  مستوىوأخيرا على

 في ما  53,1% يقدر بنسبة 7مرتفع ألمية النساء ، سجل المغرب معدل 2007في سنة : التربية والصحة
وتبقى هذه .  لدى الرجال من نفس الفئة العمرية26,1%يخص الفئة العمرية لعشر سنوات فما فوق مقابل 

، فتظل نسبة وفيات األمهات 8أما بالنسبة للصحة).  71,8%(النسبة مرتفعة بالنسبة للنساء القرويات 
 حالة 362لوطني و على المستوى ا2004 و2003 ألف والدة ما بين 100 حالة وفاة لكل 227: مرتفعة

  . ألف والدة في الوسط القروي100وفاة لكل 

.  مع الرجلة محدودة بالمقارن9تظل مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي: المشاركة في النشاط االقتصادي
فيما يخص .  بالنسبة للرجال%75,9 مقابل %26,6  حوالي،2008 سنة ءوهكذا، بلغ معدل نشاط النسا

تنحصر األنشطة التي تقوم بها و . لدى الرجال%9,5 مقابل %9,8 نسبة، فهي تقدر بنسبة بطالة النساء
 مساعداتفئة  من النساء إلى %80,6في المجال القروي، تنتمي و.  ذات الدخل المحدودالنساء في األعمال

  .لرجالبالنسبة ل %37.5 مقابلات  والمتمرنالموسميات والعامالت بيوت

.  بالنسبة للرجال%8,8  مقابل2007سنة % 9,1 10بلغ معدل الفقر لدى النساء: الفقر والعنف ضد المرأة
ومن جهة .  من النساء ربات بيوت وتعانين من األمية ومن غياب مصادر دائمة للدخل11%18,7تعد و

أخرى، أضحت أعمال العنف الممارسة ضد النساء مقلقة للرأي العام المغربي، حيث ارتفع عدد النساء 
تعد الفئة و. منهن تعرضن للعنف من قبل الزوج% 80، وأن 14617 إلى 2008 سنة  في12المعنفات

.  سنة35 إلى 25 الفئة العمرية ما بينلعنف، تليها ل عرضا هي األكثر تسنة 24و 18 ما بين العمرية للنساء

                                                 
  2007معطيات للمندوبية السامية للتخطيط،  7
  2003البحث الوطني حول الساآنة وصحة األسرة لوزارة الصحة،  8
  بحث وطني  حول الشغل 9

  2008حول النساء ، تقرير للمندوبية السامية للتخطيط 10
  2008ندوبية السامية للتخطيط حول النساء ،تقرير للم 11
  للنساء والفتيات ضحايا العنف 080008888  الرقم الوطني األخضرتعداد  12
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جات، لنساء المتزواهانة وإذالل اإل كرذونخص بال، العنف النفسي حاالت العنف المسجلة  حاالتتصدروت
 .الجرحوتخص الضرب ،  )%98 ( العنف الجسدي حاالتجل و.العنف الجسدييليه 

يبقى حصول المرأة على مناصب المسؤولية في اإلدارة وفي : الولوج لمراكز القرار والمشاركة السياسية
من مناصب المسؤولية في اإلدارة % 10 13فعلى سبيل المثال، تشغل النساء. الدوائر السياسية محدودا

. وعلى المستوى السياسي، تحسنت مشاركة النساء بالرغم من أن النتائج تظل دون الطموحات. العمومية
بلغ عدد النساء و 2004 مقابل حقيبتين سنة 2009فعلى مستوى الحكومة، أسندت خمس حقائب للنساء سنة 

 األسرة(لتقليدي لألدوار غير أن القطاعات الموكلة للنساء ال تبتعد عن التوزيع ا. ة امرأ34البرلمانيات 
  .باستثناء قطاع الطاقة والشؤون الخارجية) الصحة والشباب والتعليم واألشخاص المعاقين والطفولةو

 تعزيز دور المرأة في من النظام القضائي حمكن إصالفقد وأما فيما يخص السلطة القضائية، 
 من هيئة %19.4 مما يمثل ، امرأة612 في المغرب 2008 سنةبحيث بلغ عدد النساء القاضيات المجتمع 
  . إلى تعزيز وجودها في النظام القضائيا اإلصالحذ هتطلعيالقضاء، و

جديد من النتخابي االقانون ال عبر جديدة  اتخذت تدابير تعزيز المشاركة السياسية للمرأةومن أجل
 وإنشاء صندوق الدعم  المرأة في الهيئات المحلية،ليةلزيادة تمثي %12 بلغ خالل إدخال نظام الحصص

   .درهميين  مال10، 2009  سنةبرسمتبلغ ميزانيته و تمثيل المرأة إلنعاش

% 31 ، حالة560سجيل  ت2008سنة  وفيما يخص سوء معاملة األطفال، فقد تم :14سوء معاملة األطفال
سط  معظم هذه الحاالت في الوتوسجل. االعتداءات الجسدية% 25منها تخص االعتداءات الجنسية و

  . الفتياتهامن% 39.5 الفتيان وهامن% 50 في الوسط القروي وتطال 41 حالة مقابل 503الحضري ب 

وتجدر .  من مجموع ساكنة  البالد%5,12 معاقا، أي  1.530.000 يضم المغرب :  15األشخاص المعاقين
.  سنة60 و16  من األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة تتراوح أعمارهم ما بين%56,4اإلشارة إلى أن 

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

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

لدى % 24,8الساكنة التي تعاني من إعاقة مقابل مجموع  من %25النساء اللواتي تجاوزن سن األربعين 
  .الرجال

أسس  والتي تمس سول االحترافي ظاهرة مقلقة في المجتمع ،االرتفاع المقلق في التيشكل : 16التسول
، 950 195ب  2007 سنةن في المغرب ليويقدر عدد المتسو.  البشريةالمبادرة الوطنية للتنميةوأهداف 

 .%62,4 معدل التسول المهني يناهزو. من النساء %51,1ومن الرجال % 48,9تتوزع بنسبة 
) %17,8( الدار البيضاء تعرف مدنو بكات أكثر نشاطاالمتسولين بشكل متزايد في شينتظم و
  التي أدت إلى تزايد عدد المتسولين إلى الفقر بتعود األسباو .للتسملنسبة أعلى ) %21,8(والرباط 

 ).%10,8 (والصحة ) %12,7 (، والعجز)51,8%(
  األولويات العمومية والمرامي المنشودة . 2.2 

األسرة والتضامن عدة مستويات للتدخل ذات األولوية تراعي حددت وزارة التنمية االجتماعية و
قصد الحد ) وي االحتياجات الخاصةذاألشخاص واألطفال  والنساء(ات وانشغاالت كل فئات الساكنة يحاج

                                                 
  MMSP ب اإلصالح اإلداري لمديرية  2002/ 2001حت ب 13
  معطيات المرصد الوطني لحقوق الطفل 14

  2004 البحث الوطني حول المعاق   15
  MDS 2007البحث الوطني حول التسول  16
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وتخص هذه المستويات دعم حقوق المرأة، ودعم المقاربة النوعية . من التفاوتات المتعلقة بالنوع االجتماعي
 .وكذا دعم حقوق الطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةوتكافؤ الفرص 

 مخطط العمل االستراتيجي للوزارة
 2008ما بين ممتدة وضعت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن خطة عمل إستراتيجية 

  تهدف إلى دعم تحقيق االندماج االجتماعي للفئات التي تعاني من اإلقصاء، وتعزيز االنسجام2012و
. الجتماعي والتضامن وضمان اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وتقوية العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرصا

ستراتيجية هذه على منهجية خاصة ومتكاملة تُعنى بقضايا األسرة والمرأة والطفولة الوتنبني خطة العمل ا
ج التنمية االجتماعية ودعم حقوق تنسيق برام: أهمهاة يوالمعاقين والمسنين وترتكز على خمس محاور رئيس

المرأة وإدماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص، وتبني سياسة متكاملة في شؤون األسرة، ودعم الطفولة وتعبئة 
ية اتالفاعلين وتبني سياسة تنموية تضم األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة وكذلك تعزيز القدرات المؤسس

  .للوزارة

في  االجتماعي النوع عن طريق إدماج مقاربة بين الجنسين نصاف والمساواةاإلستراتيجية الوطنية لإل
 السياسات والبرامج التنموية

 على سواء الجنسين بين والتباينات الفوارق تقليص في اإلستراتيجية هذه من الرئيسي الهدف يكمن
  .سياسيال التأثير مستوى علىوأ االقتصادية والفرص الموارد على الحصولوأ الحقوق مستوى

 الهدف أما .البعيد المدى على تصورا ستراتيجيةالا لهذه يعطيان استراتيجيين هدفين إلى وتنقسم
 لجعلها وتوجيهها والرجل بالمرأة المتعلقة التنموية والبرامج السياسات على بالتأثير فيتعلق األول ستراتيجيالا

 المرأة من كل منصف بشكل منها يستفيد أن يجب التي بالفوائد عالقة فله الثاني الهدف أما  .وعادلة منصفة
  .التنموية البرامج مختلف من  والفتيان الفتيات ووالرجل

 من المبذولة والمجهودات القطاعية المبادرات مختلف محل تحل أن إلى اإلستراتجية هذه تتطلع الو
 يتعين عام إطار فيرتو إلى ذلك عكس على تهدف بل ، االجتماعي النوع مجال في المتدخلين مختلف طرف
 في تكمن التي ستراتيجيةالا األهداف إلى للوصول المعنيين الفاعلين طرف من عمل خطة إلى ترجمته
 االجتماعية والحقوق القرار اتخاذ في والمشاركة والتمثيلية المدنية الحقوق مستوى على والمساواة اإلنصاف

  .الفردية والسلوكيات واالقتصادية

  نية لمناهضة العنف ضد المرأة ستراتيجية الوطالا
 لمناهضة الحكومة عمل مجال في ومباشرة خطوةأولى 2000 سنة ستراتيجيةالا هذه وضع شكل لقد

. وجرمه العنف معنى مرة ألول حدد الذي الجنائي القانون مراجعة مكتسب مع بالموازاة المرأة ضد العنف
 في والمساهمة محدد أجل في المرأة ضد العنف ىعل القضاء في اإلستراتيجية هذهمن األسمى الهدف ويكمن
 إدماج ،والقانون الحق دولة مبتغاها ترسيخ رئيسية أهداف الهدف هذا نع وتنبثق .حقوقها وحماية تشجيع
 الديناميكية تقوية ،البشرية للتنمية كمؤشر المرأة ضد العنف مناهضة مجال في عليها المحصل النتائج

 وغير الحكوميين الفاعلين بين التعاون لتنمية الضرورية للشراكة جديدة لأشكا بتطوير وذلك التشاركية
 .الحكوميين

األمر  ويتعلق . أساسية عملية  40و إستراتيجية مجاالت 7 على أعاله المذكورة األهداف ترتكز
 المادية الموارد وتطوير العنف ضحايا النساء ومرافقة ورعاية والتشريعي القانوني اإلصالح عبمشاري
 البشرية والسياسة الموارد وتنمية وتكوين شراكات وتطوير والبحث والتواصل والتوعية والتربية والمالية
  .المرأة ضد العنف لمناهضة العامة

  إستراتيجية مكافحة التسول
لخطر الذي تمثله هذه نظرا ل انذارية القد اتخذت ظاهرة التسول خالل السنوات األخيرة أبعاد

 قامت الوزارة بوضع استراتيجية لمكافحة هذه اآلفة من خالل مقاومة ، إلى هذا الوضعاستناداو. الظاهرة
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 الفاعلين عوالعجزة، وذلك بالتشاور معاقون التسول اإلحترافي وخاصة ذلك الذي يشغل فيه األطفال والم
  ).وزارة العدل التعاون الوطني والجمعيات ووزارة الداخلية(األساسين في الميدان 

  :ه االستراتيجية علة ثالث مقاربات وهي وتقوم هذ

  : أنواع من الحلولةإلى ثالثوالمقاربة االجتماعية التي تدع •

عات العائلية والسماح للمتسولين منهم ااإلندماج األسري عن طريق التدخل لدى األسر لحل النز -
  الرجوع لمنزل األسرة

ن من أسرهم داخل مؤسسات االندماج المؤسساتي الذي يتمثل في وضع المتسولين، المحرومي -
 الرعاية االجتماعية 

 مدرة للدخل لصالح المتسولين القادرين على ةنشطأتمويل طريق االقتصادي عن واالندماج السوسي -
  .الشغل

الذي يشغل والمنظم في إطار شبكات أوفي أارالحتإلى معاقبة التسول اوالمقاربة القضائية التي تدع •
  .والعجزةاقين األطفال والمع

جميع المواطنين عبر اإلذاعة والتلفزة وخطب الجمعة واإلعالنات موجهة لت تحسيسية وتواصلية حمال •
  .في الصحف الوطنية والتوعية في مراكز استقبال المتسولين

 وطنية من أجل الطفولةاإلستراتيجية ال
طاعات مع الق  بتشاورإعدادها وتم، 2006في مارس  تم تبني خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة

   .الحكومية والمجتمع المدني وبرلمان الطفل والمجالس الجماعية لألطفال

 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

التي يجب القيام بها من أجل تحقيق االلتزامات التي اتخذت، من جهة، خالل الجلسة االستثنائية لتدابير كذا او
هداف األلفية للتنمية، من جهة تحقيق أفي إطار ، و"عالم فخور بأطفاله "2002لألمم المتحدة في ماي 

  .أخرى

 وطنية للوقاية من اإلعاقةال ستراتيجيةاإل

 وذلك ،قيناالتنمية الشاملة للمعفي  2008 سنة بشأن اإلعاقة التي وضعت رةوزا التتجلى إستراتيجية
ودعم المجتمع المدني في مجال اإلعاقة من أجل إعطاء  ،من خالل تعزيز التنسيق بين البرامج الحكومية

وزارة التنمية االجتماعية  ت اقترحنفس السياق،في . دفعة جديدة لبرامج تستهدف هذه الفئة من السكان
 وذلك باستخدام نهج يقوم على المشاركة االجتماعية وحقوق قين،االمعشروع قانون بشأن تعزيز حقوق م

  .2009ما مع اتفاقية حقوق المعوقين، التي صادق عليها المغرب في أبريل انسجاذلك و اإلنسان،

مة من خالل لفئات المحرولفائدة ا أيضا إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية اإلستراتيجيةتهدف هذه 
وتقوية شبكة مراكز الدعم ) التوحد(إلعاقات ا  لبعضدعم استراتيجيات االكتشاف المبكروتعزيز الوقاية 

 .والرعاية والتعليم ووضع معايير لنوعية الخدمات المقدمة إلعادة التأهيل
  مة مع أهداف األلفيةءالمال

 ، الهدف األول لأللفيةا في ذلكبم أهداف األلفية قوتنخرط أولويات هذا القطاع في إطار تحقي
 العنف القضاء على إلىرمي ت تي ال14 الغايةثالث أهداف األلفية وبالخصوص بلوغ  ولأللفيةالهدف الثاني 
  .تجاه النساء
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  اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء المالئمة مع

 أسسة المساواة بين الجنسينلمرأة وم دعم حقوق اإلىوتمثل التوجهات التي سبق تبيانها والتي تهدف 
عتماد  من أجل الرقي ال النساء، مكسبا كبيرا حققه المغربالتمييز ضدبغرض القضاء على كل أشكال 

  :، وخاصة الفصول التاليةتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساءامعايير 

لوك االجتماعي الثقافي للرجل على تعديل مخططات ونماذج الس) أ( الذي ينص في فقرته 5الفصل  •
أي نوع آخر من تلك المبنية على فكرة ولقضاء على األحكام المسبقة والممارسات العرفية ألوالمرأة 

 .النساءوأي دور نمطي للرجال أوأحد الجنسين على اآلخر أوسمودونية المرأة أ
المرأة والرجل على على القضاء على أي تصور نمطي ألدوار ) ت( الذي ينص في فقرته 10الفصل  •

كافة مستويات وفي كل أشكال التعليم مع تشجيع التعليم المختلط وأشكال أخرى من التربية والتعليم التي 
ستساعد على تحقيق هذا الهدف، وخاصة، إعادة النظر في المقررات والبرامج المدرسية وتكييف المناهج 

 .البيداغوجية
ظيم مجموعات للتكافل وتعاونيات بغرض تيسير تكافؤ على تن) ج( الذي ينص في فقرته 14الفصل  •

  .بالعمل المستقلو أالمأجوروى االقتصادي، سواء تعلق األمر بالعمل الفرص على المست

 البرامج والمشاريع المنجزة . 3.2
قصد بلوغ األهداف المسطرة في إطار إستراتيجيات إدماج النوع في التنمية، تم إنجاز عدة مشاريع 

  .المتسولينومجال المرأة والطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وبرامج في 

 مجال المرأة .1.3.2
 خطة عمل اإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

 2007، تم وضع خطة عمل ممتدة ما بين 2006 سنةقصد تنفيذ هذه اإلستراتيجية التي تم إنجازها 
بة النوع تدريجيا وأفقيا على المستوى التنظيمي والمؤسساتي وكذا على مستوى  من أجل إدماج مقار2009و

وتنبني هذه اإلستراتيجية على رؤية لتنمية بشرية . المراقبة والتقييم/التخطيط والبرمجة والتنسيق والمتابعة
  .مة ومنصفة أساسها اإلنصاف والمساواة بين الجنسينامستد

 النساء ضد نية لمحاربة العنفالمخطط العملي لإلستراتيجية الوط
 النساء وفق مقاربة تشاركية ضدتم إعداد المخطط العملي لإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف 

ويعتبر بذلك . ، وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ومراكز االستماعنتشاور مع الشركاء المؤسساتييبو
وتتمثل .  النساءضدن في مجال محاربة العنف استجابة وطنية النشغاالت واحتياجات الفاعلين العاملي

 النساء وإعطاء األولوية ضداألهداف العامة لهذا المخطط في تحيين اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف 
  .لمجاالت العمل واألنشطة والمسؤوليات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذا المخطط

 ة في اإلعالمخطط عمل الميثاق الوطني من أجل تحسين صورة المرأ
قصد مواكبة تنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين والمسؤولية المقسمة بين الرجل والمرأة التي جاءت 

الجديدة، ارتأى قطاع التنمية االجتماعية أنه من الضروري المساهمة، إلى جانب " مدونة األسرة"بها 
كرامة المرأة وحقوق اإلنسان في احترام أبجديات مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية، في غرس 

وفي هذا السياق، أنجز قطاع التنمية االجتماعية خطة عمل من أجل . فضاء إعالمي أكثر حرية وتنافسية
  .تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالميروم وضع ميثاق وطني 

  "تمكين "برنامج
 إلطار )د( نتيجة يندرج داخل الالذيووزارة التنمية االجتماعية قوده ت ، الذي "تمكين"برنامج يهدف 

تقدم ملموس في تحقيق المساواة بين "، على تحقيق 2010-2007عمل األمم المتحدة في المغرب للفترة 
المشاركة في الحياة العامة والسياسية واالقتصادية واالجتماعية و، وحماية حقوق النساء والفتيات "الجنسين
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  التعاون اإلسباني في إطار صندوق تلبية األهداف اإلنمائية لأللفيةرف طهذا البرنامج منيتم دعم  .والثقافية
 واليونيسيف  للسكانالصندوق اإلنمائيوالصندوق اإلنمائي للمرأة (ثماني وكاالت تابعة لألمم المتحدة ويقوده 

امج األمم وبرن ألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمندوبية السامية لووواليونسك وومنظمة العمل الدولية والفا
باإلضافة و. اوزاري اقطاع من 13 بمشاركة) اإليدز/المكتسبةحول فيروس نقص المناعة  المتحدة المشترك

 يهدف كذلك إلىو .النوع االجتماعي ةانيميز التخطيط والبرمجة و مسلسلبرنامج علىالإلى ذلك، يركز هذا 
ينقسم هدا .  فقرها وضعفهاباطا بحالة لك ارتذو وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، وقاية

 :يين محورين استراتيجالبرنامج إلى

لمرأة في السياسات الوطنية وبرامج اي على المساواة بين الجنسين وحقوق اتدعم إضفاء الطابع المؤسس •
 التنمية؛

 . مناطق التي تم تحديدها6أقلمة سياسات وطنية تراعي الفوارق بين الجنسين في  •
 :وهي ، تمكينار مباشرة لبرنامج أربعة آثهناك 

موارد مالية وتوفير   النساءضدمحاربة العنف  العامة والبرامج وخطة عمل تتعزيز السياسا :1النتيجة  •
 . لهاكافية

  مناطق6 في ة المحليةما في السياسات العامة وبرامج الحك محاربة العنف تجاه النساءإدماج: 2النتيجة  •
 .ها لكافيةمالية موارد توفير و
 .النساء والفتيات ضحايا العنفالتكفل ب :3النتيجة  •
 .التفاوضية نتهاوتعزيز قدر  التنميةاألساسيين فيمن الفاعلين النساء والفتيات اعتبار  :4النتيجة  •

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

 هذا المشروع الذي يمتد في الفترة يهدفو. 2003 سنة لمقاطعة األندلس المستقلةبين المغرب والحكومة 
 إلى تحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة ومحاربة الفقر واإلقصاء في المنطقة، 2006-2013

  .ئش وتطوان وشفشاون وملوسةوإنشاء خمس مراكز للمرأة في طنجة والعرا

 إدماج مقاربة النوع في سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية بالمغرب : مشروع نوعي
األلمانية، إلى إدماج مقاربة النوع في - يهدف هذا المشروع، الذي أنجز في إطار الشراكة المغربية
فاوتات االجتماعية واالقتصادية بين النساء إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج ذات األولوية قصد الحد من الت

والمنظمات ) الوزارات والجماعات المحلية(نه يشكل دعما للهيئات الحكومية أكما . والرجال في المغرب
غير الحكومية والقطاع الخاص من أجل تعزيز قدراتهم المهنية من أجل تبني منهجية لمقاربة النوع وتطوير 

  .ربةإستراتيجية تراعي هذه المقا

  إنشاء لجنة للتعاون في مجال النوع االجتماعي
جل ضمان تنسيق أفضل لألعمال التي يقودها الشركاء أ من 2008أنشئت لجنة التعاون النوعي في 

ويشكل هذا الجهاز فضاء .  في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف بين الجنسيننالدوليون المنخرطو
وتتجلى مهمتها في دعم . تحقيق تكامل بين مختلف تدخالت الشركاءللتبادل والتشاور والحوار بغرض 

  .الحركية الوطنية بشأن النوع االجتماعي

  دعم مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة
ويضم . 2009وضعت الوزارة برنامجا يرمي إلى دعم مشاركة النساء في االنتخابات المحلية لسنة 

  .ة وتواصلية جماعية وأخرى تخص تعزيز القدراتهذا البرنامج جوانب تشريعية وإعالمي
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 إعداد قاعدة بيانات إحصائية عن وضعية المرأة
 اآلليات التي من شانها 2006 وضعت في يتشكل قائمة البيانات اإلحصائية عن وضعية المرأة الت

تيجيات التدخل إستراوأن تيسر إنشاء وتنظيم وتدقيق االحتياجات ونشر اإلحصائيات المدعمة لتقييم سياسات أ
  : وتتلخص أهدافها في ما يلي. لصالح المرأة والمساواة

اإلدماج االقتصادي (التوفر على معطيات إحصائية موثوق بها عن وضعية المرأة في مجاالت مختلفة  •
 ...)والصحة والحقوق والتربية والتعليم،

 تيسير نشر وتبادل المعطيات اإلحصائية؛  •
 المساواة بين الجنسين؛ضمان تتبع المؤشرات في مجال  •

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

  النساء لدى مختلف الشركاء المؤسساتيين، ووضع قاعدة بيانات مركزية فيضدجمع المعطيات عن العنف 
 هذا النظام من سوف يتم تعزيز .قطاع التنمية االجتماعية وإلى إعداد تقارير إحصائية دورية عن الظاهرة

   .عن مدى انتشار العنف ضد المرأةخالل بحت المندوبية السامية للتخطيط 

 توسيع مراكز االستماع والتوجيه القضائي للنساء ضحايا العنف
 من الخدمات، يدعم قطاع نحايا العنف وتيسير استفادتهلى تحسين التكفل بالنساء ضإسعيا منه 

 مراكز جديدة في منطقة مراكش تانسيفت الحوز 8 مركز استماع الذي منه 11التنمية االجتماعية وضَع 
وقد أنشئت هذه المراكز بشراكة مع جمعية النخيل من أجل المرأة والطفل، . وثالثة منها في منطقة الشرق

  .وصندوق األمم المتحدة للسكان 2000 وجمعية وجدة عين غزال

 تنظيم حمالت وطنية للتوعية
 النساء وذلك ضدوتنظم وزارة التنمية االجتماعية سنويا حمالت للتوعية بشأن محاربة العنف 

بغرض الحد من تغاضي المجتمع عن الظاهرة وجعل األجيال الصاعدة تتبنى نماذج جديدة في عالقاتها 
  .ق الشخص والمسؤوليات الفرديةيكون قوامها احترام حقو

 080008888 وضع الرقم األخضر
، من قبل قطاع التنمية االجتماعية بتنسيق مع عدة 2005يندرج وضع هذا النظام األخضر، نهاية  

في ) وزارة العدل ووزارة الصحة واألمن الوطني والدرك الملكي والتعاون الوطني(قطاعات حكومية معنية 
وتجدر اإلشارة إلى أن .  النساءضدتنفيذي لإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف إطار تتبع المخطط ال

المغرب هوالبلد األول بالمنطقة الذي اتخذ مبادرة عمومية إلحداث رقم أخضر من أجل مساندة النساء 
ات، ويهدف هذا الرقم إلى تقديم خدمات استشارية وتوجيهية للفتيات والنساء المعنف. والفتيات ضد العنف

 .األمر الذي سيمكن من تحسين جودة التكفل بهن قضائيا ونفسيا، وضمان تأهيلهن وإعادة إدماجهن
 مجال الطفولة .2.3.2

  :أهمهاقام قطاع التنمية االجتماعية بوضع عدة برامج من أجل دعم حقوق الطفل، 

 خطة عمل وطنية من أجل الطفولة
، وتم إعدادها بتشاور مع القطاعات 2006 مارس تم تبني خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة في

  . الحكومية والمجتمع المدني وبرلمان الطفل والمجالس الجماعية لألطفال

وتقترح هذه الخطة عشرة أهداف جماعية من أجل تحسين وضعية األطفال بالمغرب وتقدم وصفا 
ف المخطط الدولي من أجل الطفولة للنتائج المنتظرة، والمسار الذي سينهجه المغرب للعمل على تحقيق أهدا
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وكذا التدابير التي يجب القيام بها من أجل تحقيق االلتزامات التي اتخذت، من جهة، خالل الجلسة االستثنائية 
  .، ولتحقيق أهداف األلفية للتنمية، من جهة أخرى"عالم فخور بأطفاله "2002لألمم المتحدة في ماي 

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

القانونية والنفسية لألطفال ضحايا العنف و، التوجيه والمساعدة الطبية 2007هذه الوحدات، التي أنجزت في 
وستتكلف . غرى الشرطة واإلحالة على القضاء والتوسط وحل النزاعات الصخبارإ ووالمواكبة األسرية

 األطفال وذلك بغرض ضدوحدات حماية الطفولة بجمع ومعالجة كل المعلومات المتوصل بها عن العنف 
  .إعداد تقرير سنوي

 برنامج إنقاذ
 برنامجا وطنيا لمحاربة عمل الفتيات الصغيرات في 2006وضع قطاع التنمية االجتماعية سنة 

ويتمركز هذا . ؤسساتيين والمجتمع المدني والهيئات الدوليةشراكة مع الشركاء المبوذلك ) إنقاذ(البيوت 
المشروع حول ثالثة محاور، وهي أساسا تحسين البيئة القضائية المتعلقة بحماية الفتيات الخادمات بالبيوت، 
وتحسين الوعي بالظاهرة في صفوف الفاعلين من خالل إنجاز حمالت توعية وتبني اإلجراءات الوقائية 

  . بوعمليات القر

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

لتزامات الشركاء المعنيين ومأسسة التكفل بأطفال الشوارع وإعادة إمتكاملة تهدف إلى التحسيس وتحديد 
اط وطنجة وتطوان والمحمدية وكمرحلة أولى، سيستهدف البرنامج مدن الدار البيضاء والرب. إدماجهم

فيما ستستهدف المرحلة الثانية مدن بني مالل وفاس وأكادير ومكناس وآسفي والجديدة . ومراكش وسال
  .والقنيطرة ووجدة

 محاربة االستغالل الجنسي لألطفال
 توجيهية وتتبعية ة ، لجنة بين وزاري2004في  تهم العمليات المنجزة في هذا المجال إلى إنشاء،

ة عمل محاربة االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال وإنجاز دراسة عن الظاهرة في مدينة مراكش لخط
 .وإعطاء االنطالقة للقيام بدراسة، على المستوى الوطني، حول االستغالل الجنسي لألطفال

 مجال األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .3.3.2
 خطة عمل وطنية من أجل المعاقين

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

خطة العمل هذه أربع محاور كبرى من أجل ضمان تكافؤ الفرص واالندماج االجتماعي للمعاقين، وتهم 
وقاية، واالندماج االجتماعي، والتكوين واالدماج المهني وكذا المشاركة االجتماعية لألشخاص الصحة وال

  .ذوي االحتياجات الخاصة

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

  .والمصادقة عليها

  برنامج إعادة التكيف

 ، على أساس قاعدة جماعية في 1995يندرج برنامج إعادة التكيف، الذي أعطيت إنطالقته سنة 
  . إطار التنمية الجماعية من أجل إعادة التكييف وتكافؤ الفرص واالندماج االجتماعي لألشخاص المعاقين
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ئيسة لهذا البرنامج في تنمية القدرات البدنية والعقلية والحسية لألشخاص وتتمثل األهداف الر     
المعاقين وتيسير استفادتهم من مختلف الخدمات المحلية والعادية، وتعبئة الساكنة من أجل إعداد وإنجاز 

  .برامج لصالح األشخاص المعاقين وتشجيع مشاركتهم الفعالة

 شخاص الذين يعانون من اإلعاقةإنشاء وتهيئة وتجهيز مراكز للتكفل باأل
قصد سد الخصاص في بنيات التكفل باألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة، تم إحداث وتجهيز عدة 

  :مراكز منها على وجه الخصوص

  طفال متوحدا بالمغرب 33، بطاقة استيعابية لـ2007إنشاء مركز عملي بطنجة في  •
 130 ، بطاقة استيعابية لـ2008 عنهم في مكناس في إنشاء مركز استقبال لألطفال المعاقين المتخلى •

 طفال؛
 إتمام أشغال تهيئة مكتبة سمعية لمدينة تازة؛ •
  مركز قرب متخصص في الترويض الطبي؛20تجهيز  •
 ذتجهيز مكتبات سمعية بمدن الدار البيضاء وأكادير ووجدة وفاس ومراكش والرباط وسطات من •

2003.  

  المعاقينبرنامج اإلدماج المدرسي لألطفال
الذي يهدف إلى ضمان حق التمدرس لألطفال و، 2003يتمركز هذا البرنامج الذي أنجز في 

المعاقين المحتاجين وإلى تيسير اندماجهم بواسطة التربية وإلى تحويل المدرسة العادية إلى مدرسة لإلدماج، 
ن إعاقة بليغة، والتربية في  الذين يعانون ملالتربية في وسط متخصص بالنسبة لألطفا: حول ثالثة محاور

، تم 2003ومنذ سنة . وسط عادي بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة الخفيفة، والتربية في وسط ما قبل التمدرس
تعزيز هذا البرنامج بعدة أعمال ترمي إلى تحسين ظروف التكفل باألطفال المستفيدين والرفع من عددهم، 

  .ووضع قواعد لجودة تقديم الخدمات

 المساعدات التقنيةبرنامج 
يهدف هذا البرنامج إلى منح مساعدات تقنيةً لصالح األشخاص المعاقين المحتاجين من طرف قطاع 

 "ليابر"أقراص طريقة والعصي  وأجهزة للسمع، وأجهزة التبديل وكراسي متحركة: التنمية االجتماعية
  ... والتكفل بمصاريف حصص الترويض والعكازات

 توجيهبرنامج االستقبال وال
أسرهم قصد و من أجل االستجابة لطلبات األشخاص المعاقين أ2004وضع هذا البرنامج سنة 

 .كل يوم خمسين شخصا  في المتوسطويستقبل هذا البرنامج. توجيههم لهياكل التكفل
  مجال التسول. 4.3.2

  مكافحة التسول

 مدن الرباط والدار البيضاء  برنامج مكافحة التسول داخل2007وضعت وزارة التنمية االجتماعية سنة 
وتتلخص ، 2008خالل سنة . وفاس والذي يهدف إلى الحث على التضامن والحد من التسول االحترافي

  :فيما يليبرامج الوزارة للقضاء على التسول 

 في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وذلك عن 2007تقوية وتعزيز البرامج التي انطلقت سنة  •
   :طريق

تقييمي لتجربة الدار البيضاء والتي كشفت عن مجموعة من العوائق المتعلقة أساسا تنظيم يوم  -
  . تنفيذهاإلستراتيجية المزمعلبالشق القانوني 

 .عمالت ومقاطعات عين الشق والحي الحسنيلتوسيع نطاق برنامج الدار البيضاء  -
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 بمنحة قدرها لين المتسوستقبالالدعم مراكز جديدة عن طريق طالق برنامج بمدينة الرباط إ -
 مساعدة ومساعد اجتماعي ومكلفين بتنفيد 80 درهم، مخصصة لتوظيف 800.000.00

 .اإلجتماعييتعلق بالجانب  ماالبرنامج خصوصا في

وذلك بتوقيع ثالث واتخاذ االستعدادات التحضيرية إلطالق البرنامج بمدن أكادير وقلعة السراغنة وصفر •
  . درهم1.742.00لغ إجمالي قدره ات مع الشركاء المحليين بمبياتفاق

في هذا االتجاه أعدت و .انجاز األعمال التحضيرية لوضع إطار قانوني جديد مالئم لمحاربة التسول •
 لوضع قانون خاص ة المواكبة واالجتماعيةالقانونيخبراء في الشؤون وزارة بنود المرجع الختيار ال

 .بمحاربة هذه اآلفة
ق البرنامج إلى المدن التي تعاني من تدفق أعداء هائلة من  لتوسيع نطا2009وقد كرست سنة 

وهكذا تم التوقيع على أربع اتفاقيات مع الفاعلين المحليين إلطالق البرنامج في كل من مدن . المتسولين
 خلق مراكز استقبال المتسولين يوتبقى مساهمة الوزارة في هذا الصدد ف. العيون وطنجة ومراكش ووجدة

 2009كما ستعرف سنة .  اإلجتماعييناعدات والمساعدين االسعاف وكذلك في توظيف المسواقتناء عربات
  . ومكناس يالتوقيع على اتفاقيتين مماثلتين لفائدة كل من مدن آسف

 تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.2

 تقسيم الميزانية بوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن . 1.4.2
 مليون درهم سنة 550,79قات اإلجمالية لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن بلغت النف

أما .  من الميزانية العامة للوزارة%35 مليون درهم، أي 195,13وتمثل نفقات ميزانية التسيير . 2009
  . للوزارةإلجمالية من الميزانية ا%65 مليون درهم، أي 355,66نفقات التسيير فبلغت 

 حسباإلشارة إلى أن ميزانية وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن موزعة على وتجدر 
ومن حيث البنية، تمثل . وتعد كل مديرية برامج خاصة بصالحياتها ومجاالت اختصاصها. المديريات

تبطة  من ميزانية التسيير بينما تمثل النفقات المر%87,1النفقات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة 
  . من الميزانية%12,9بتدبير الموظفين 

وتقسم ميزانية وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن وفق خطة العمل اإلستراتيجية للوزارة 
وحسب المديريات، تعتبر ميزانية تسيير . التي تحدد أولويات الحكومة في قضايا التنمية االجتماعية واألسرة

 من ميزانية %34,8 األكثر ارتفاعا في ميزانيات التسيير، حيث تمثل أكثر من مديرية التنمية االجتماعية
في حين أن ميزانية االستثمار الخاصة بشؤون . االستثمار بوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  ، فيما تصل نسبة ميزانية مديرية الوقاية واإلدماج%15,62المرأة واألسرة والطفولة ال تمثل سوى 
وتظل حصة نفقات االستثمار الخاصة بهاتين اإلدارتين ضئيلة . %9,83االجتماعي لألشخاص المعاقين إلى 

مقارنة مع أهمية المهام الموكلة إليهما وخاصة في تحسين ظروف المرأة وحماية الطفولة وإدماج األشخاص 
  .المعاقين

المرصدة لبرنامج محاربة العنف تجاه وأما فيما يخص توزيع الميزانية حسب البرامج، فإن الميزانية 
 من ميزانية االستثمار بمديرية شؤون المرأة واألسرة والطفولة، األمر الذي %24,7النساء تمثل أكثر من 

ويليها بعد ذلك مشروع . يظهر األهمية التي يوليها القطاع لقضايا العنف تجاه النساء ودعم المساواة النوعية
 ، ثم مشروع دعم المساواة %8,9اعي بسياسات وبرامج ومشاريع التنمية بـ إدماج مقاربة النوع االجتم

 من ميزانية االستثمار لهذه %3,28النوعية ومحاربة العنف المبني على أساس النوع الذي يمثل ما يقارب 
  المديرية، 

 وفيما يتعلق بالبرامج المرتبطة بمجال الطفولة، يظل االستثمار المخصص لهذه الفئة محدودا
 من ميزانية االستثمار بمديرية %9,84ويقتصر على برنامج إحداث وحدات لحماية الطفولة الذي يمثل 

  . من نفس الميزانية%13,42شؤون المرأة واألسرة والطفولة، في حين يمثل برنامج دعم حقوق الطفل 
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خاص وبخصوص األشخاص المعاقين، تعتبر ميزانية االستثمار لمديرية الوقاية وإدماج األش
لنوع االجتماعي وتضم عدة مشاريع من أجل تكافؤ الفرص واإلدماج من حيث االمعاقين غير محايدة 

باقتناء الخاص، إلى جانب برامج أخرى، " إعانة ومساعدة"االجتماعي لألشخاص المعاقين وخاصة برنامج 
استثمارات المديرية،  من %10,42 مليون درهم، أي 2المعدات التقنية من أجل األشخاص المعاقين بمبلغ 

، وبرنامج إعادة تكييف على أساس قاعدة جماعية ) ألف درهم380(وبرنامج تيسير ولوج المباني العمومية 
، وبرنامج تنفيذ خطة العمل ) ألف درهم729(، وبرنامج التربية األسرية والمدرسية ) مليون درهم1,6(

  ). مليون درهم3,98(الوطنية لألشخاص المعاقين 

 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي .2.4.2
 في إصالح الميزانية 2006انخرطت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن منذ سنة 

 167وفي هذا اإلطار، أعد هذا القطاع . المرتكزة على النتائج لترشيد النفقات وفق منطق الفعالية والنجاعة
  .دائه ويثمن بلوغ األهداف التي سطرهامؤشرا كأهداف يقيم من خاللها جودة أ

 مؤشرات األهداف الخاصة بميزانية تسيير وزارة التنمية االجتماعية جذاذة وتبين من خالل تحليل
ومن بين هذه المؤشرات، نذكر على سبيل . واألسرة والتضامن أن بعض مؤشرات األهداف تراعي النوع

تصور "، و"عدد المستفيدين من مؤسسات أخرى"، و"جتماعيةعدد المستفيدين من مؤسسات الحماية اال"المثال 
عدد األطفال المشاركين "و" تنظيم أنشطة في إطار أسبوع المساواة"و" وإنجاز نظام معلوماتي عن الطفولة

تنظيم ورشات من أجل إنشاء مجلس أعلى "و" في المهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
حسيسية لفائدة الشركاء اإلعالميين حول ميثاق تحسين صورة المرأة في تنظيم دورات ت"و" للمرأة
  "...اإلعالم

  مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  المؤشر  المهام/األهداف  نوع المؤشر  إمكانية جندرة المؤشر  مالحظات

مؤشر من شأنه أن يحدث 
  وقعا نوعيا

 تقسيم الخبراء حسب -
  الجنس

تنظيم ورشات إلحداث شبكة من الخبراء   تحسين وضعية المرأة  مؤشر نتيجة
  لمواكبة تطبيق إستراتيجية النوع االجتماعي 

  حملة للتحسيس بخصوص حماية المعاق  حماية المعاق  مؤشر نتيجة   تقسيم حسب الوسط-  -
   تقسيم حسب الجنس- -

  تقسيم حسب الوسط-
عدد المستفيدين من مؤسسات الحماية  محاربة الفقر جةمؤشر نتي

 االجتماعية
  تقسيم حسب الجنس - -

  تقسيم حسب الوسط-
 عدد المستفيدين من المؤسسات األخرى محاربة الفقر مؤشر نتيجة

-  
  
 

 تحديد الوسط المعني -
  بالنظام المعلوماتي

  إبراز الفتيات والفتيان-

 تصور وإنجاز نظام معلوماتي عن الطفولة قهمدعم وضعية األطفال وحقو مؤشر أثر

مؤشر من شأنه أن يحدث 
 وقعا نوعيا

نسبة إعداد إستراتيجية الوقاية من حاالت  الوقاية من اإلعاقة مؤشر نتيجة -
 اإلعاقة

   تحديد وسط األنشطة- -
 تحديد الجنس المعني -

 باألنشطة

 أسبوع المساواةتنظيم أنشطة في إطار  تحسين وضعية المرأة مؤشر نتيجة

   تقسيم حسب الجنس- -
  تحديد الوسط-

تحسين وضعية األطفال ذوي  مؤشر نتيجة
 االحتياجات الخاصة

عدد األطفال المشاركين في المهرجان الوطني 
 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 تحديد المستفيدين من - -
 الورشات حسب الجنس

ات من أجل إنشاء مجلس أعلى تنظيم ورش تحسين وضعية المرأة مؤشر نتيجة
 للمرأة

 تحديد المستفيدين من - -
 الدورات حسب الجنس

تنظيم دورات توعية للشركاء اإلعالميين في  محاربة التصورات النمطية مؤشر نتيجة
عالقة بميثاق تحسين صورة المرأة في 

 اإلعالم
مؤشر من شأنه أن يحدث 

 وقعا نوعيا
تنظيم ورشات من أجل تكوين فريق من  ة النوعيةتنفيذ اإلستراتيجي  مؤشر نتيجة -

  الخبراء يواكبون تنفيذ اإلستراتيجية النوعية
مؤشر من شأنه أن يحدث 

 وقعا نوعيا
مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد  تنفيذ اإلستراتيجية النوعية مؤشر نتيجة -

مخططاتها القطاعية وتنفيذ اإلستراتيجية 
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 النوعية
 مستوى تقدم عملية صيانة البناية يانة البنايةص مؤشر وسيلة - -
 عدد الزيارات اليومية للموقع على اإلنترنت تحسين التواصل بالقطاع مؤشر وسيلة - -
  عدد النسخ المطبوعة من بيان التواصل  تحسين التواصل بالقطاع  مؤشر وسيلة  -  -

تتبع : "راعي النوع، منها مثالأما ميزانية االستثمار فهي تضم عددا كبيرا من المؤشرات التي ت
التقنية الموجهة  عدد المستفيدين من المساعدة"األطفال الذين يطلبون خدمات وحدات حماية الطفولة ، و

وضع عملية معلوماتية "و" عدد األقسام المدمجة في معدات التدريس"و" لألشخاص المعاقين المحتاجين
 "، "الدعم بمراكز االستماع"و" لقة بظاهرة العنف تجاه النساءمالئمة من أجل معالجة المعطيات الوطنية المتع

" تنظيم حملة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء"، و" وتتبع المرصد الوطني لمحاربة العنف تجاه النساءتفعيل
دراسة تحليلية للمقتضيات الميزانية حسب النوع في الترسانة "و" القيام بدراسة عن المرأة واإلشهار"و

  ".ية والتنظيميةالقضائ
  مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  

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

   تحديد الوسط-
إلدماج تنظيم منتدى لوضع إطار ل  إدماج األشخاص المعاقين  مؤشر نتيجة

  االجتماعي لألشخاص المعاقين
   تقسيم حسب الجنس-  

   تحديد الوسط-
  تجهيزات للمراكز التربوية المتخصصة  ضمان التربية األسرية والتعليمية  مؤشر نتيجة

   تقسيم حسب الجنس-  
  تحديد الوسط-

تتبع األطفال الذين يطلبون خدمات وحدات   إنشاء وحدات حماية الطفولة  مؤشر نتيجة
  اية الطفولةحم

   تقسيم حسب الجنس- -
  تحديد الوسط-

تتبع األطفال الذين يلتمسون خدمات وحدات  إنشاء وحدات لحماية الطفولة مؤشر نتيجة
 حماية الطفولة

 مؤشر من شأنه أن يحدث
 وقعا نوعيا

تحسيسية لفائدة المنتخبين   تنظيم حمالت دعم حقوق الطفل مؤشر نتيجة -
 المحليين بمدن أكادير والمسؤولين

 والصويرة والقنيطرة وآسفي
   تقسيم حسب الجنس- -

  تحديد الوسط-
 التقنيةعدد المستفيدين من المساعد  تجنب حدوث إعاقات مؤشر نتيجة

 الموجهة لألشخاص المعاقين المحتاجين
-  
  
  
 

 التدريسعدد األقسام المدمجة في معدات  تجنب حدوث إعاقات مؤشر نتيجة  تحديد الوسط-

 تحديد الوسط وسن النساء - -
 المعنفات

وضع عملية معلوماتية مالئمة من اجل  محاربة العنف تجاه النساء مؤشر أثر
معالجة المعطيات الوطنية المتعلقة بظاهرة 

 العنف تجاه النساء
 تحديد الوسط الخاص بمراكز - -

 االستماع
 ماعالدعم بمراكز االست دعم وضعية المرأة مؤشر نتيجة

وتتبع المرصد الوطني لمحاربة  تفعيل محاربة العنف تجاه النساء مؤشر نتيجة - -
 العنف تجاه النساء

تنظيم الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد  محاربة العنف تجاه النساء مؤشر نتيجة  تحديد الوسط- -
 النساء

مؤشر من شأنه أن يحدث 
 وقعا نوعيا

  القيام بدراسة عن المرأة واإلشهار ربة التصورات النمطيةمحا  مؤشر نتيجة  تحديد الوسط-

مؤشر من شأنه أن يحدث 
 وقعا نوعيا

 تحديد الوسط والجنس والفئة -
 العمرية المتعلقة بالدراسة 

دراسة تحليلية للمقتضيات الميزانية حسب  تنفيذ إستراتيجية نوعية مؤشر نتيجة
 النوع في الترسانة القضائية والتنظيمية

 

   وزارة تحديث القطاعات العامة.3
وفي . ضروريا لتحقيق أهداف األلفية للتنميةوالنساء شرطا أساسيا ويشكل مبدأ المساواة بين الرجال 

  أحد الخيارات اإلستراتيجية للحكومة الرامية إلى جعل اإلدارةموميةل تحديث القطاعات العكشيهذا اإلطار، 
 الطابع ذاتوبحكم توجهاتها وبهذا الصدد  .ة واالجتماعية بالمغربأداة فعالة في خدمة التنمية االقتصادي

باقي القطاعات الحكومية على ترجمة محاور   بتشاور معموميةعملت وزارة تحديث القطاعات العاألفقي، 
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اة من خوتوتتجلى األهداف الم. إلى أوراش وتدابير لإلصالح التحديث المستمدة في إطار البرنامج الحكومي
  :يلي  وراش أساسا في ماهذه األ

األساسي  حديث إدارة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها والسيما من خالل السهر على تطبيق النظامت •
  .على تنسيق القواعد المتعلقة بالنظام األساسي واألجور والرعاية االجتماعيةوللوظيفة العمومية 

  .تحسين أدائهاتبسيط المساطر اإلدارية وضمان عقلنة الهياكل اإلدارية و •
  .تعزيز سياسة القرب والالمركزية اإلدارية •
  .تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة •
  .تطوير اإلدارة اإللكترونية •

  لوضعية وتحليل القطاع حسب النوع االجتماعي ا تشخيص .1.3

   على مستوى الوظيفة العمومية1.1.3

 بلغ  حيث،2008ن برسم  موظف وعو471.756ارتفعت نسبة مستخدمي الوظيفة العمومية إلى 
،  2001/2002وحسب الدراسة الميدانية لسنة  .%31,8أي ما يعادل موظفة  150.078  منهمعدد النساء

 من مناصب %12,69 كما أن . %10 مناصب المسؤولية بلغ معدل مشاركة النساء الموظفات في
  يعادل فإن هذه النسبة الماومستوى منصب مدير أ أما على. تشغلها النساء" رئيس مصلحة"المسؤولية 

  .%7,08تتجاوز 

قياس تمثيلية النساء وإن إعداد تحقيق جديد في هذا المجال يعد ضروريا من أجل تقييم التطورات، 
  . واقتراح تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين في اإلدارة العمومية

  على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة. 2.1.3

 غوتبل. 2009 موظفا وعونا برسم سنة 333ارة تحديث القطاعات العامة بلغ عدد مستخدمي وز
  ). 2007 سنة %43,28مقابل ( موظفة 144 أي ما يعادل %43,24نسبة النساء 

 %83الفئة المهنية حيث تصل إلى ووتعد حصة النساء مهمة إذا أخدنا بعين االعتبار الدرجة 
 بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثة %78 بالنسبة لألعوان، و%83بالنسبة لإلعالميين من الدرجة الممتازة، و

 . للكاتبات%73و
 أخدا بعين االعتبار %18,33 ارتفعت نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 2006وخالل سنة 

 2008 برسم %22 و2007برسم % 20وقد ارتفع هذا المعدل إلى . تعيين امرأة في منصب مديرة
  . 2009و

ومع ذلك، فإن . رة إلى ظهور تحوالت في مجال تعيين النساء في مناصب اتخاذ القراروتجدر اإلشا
على سبيل المثال، النساء غائبات تماما من مناصب .نسبة النساء في مناصب المسؤولية تبقى ضعيفة

  .الكاتب العاموالمفتش العام والمكلفين بالدراسات 

  األوليات العمومية واألهداف المنشودة   .2.3

نهضت به   في مجال الحقوق األساسية للمرأة تتويجا لعمل دؤوبتحقيقهاأتي المكتسبات التي تم ت
مختلف القطاعات الوزارية بما فيها وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة العدل وكتابة الدولة المكلفة 

ي مجال حقوق غير حكومية تنشط ف باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين وذلك بشراكة مع منظمات
  .المرأة

سسة األنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين ألم وهكذا تعمل الوزارة على إعداد خطة عمل
في السياسات والبرامج والمشاريع في كافة األنشطة الحكومية  الجنسين وإدماج مقاربة النوع االجتماعي

وسط المدى من أجل مأسسة المساواة بين وفي هذا اإلطار، تم إعداد برنامج استراتيجي مت. وغير الحكومية



 37

المساواة بين الجنسين التابعة دعم  وذلك بتعاون مع صندوق 2006الجنسين في الوظيفة العمومية برسم سنة 
  .للوكالة الكندية للتنمية الدولية

المساواة بين الجنسين من رساء ويشكل البرنامج اإلستراتيجي متوسط المدى مخططا قطاعيا إل  
: يرتكز على أربعة محاور استراتيجيةو. برامج التنميةوج مقاربة النوع اإلجتماعي في السياسات خالل دم

تقليص الفوارق بين ، وإدماج المساواة بين الجنسين في هيكلة وممارسات وزارة تحديث القطاعات العامة
عزيز  وتز اتخاذ القراررفع تمثيلية النساء ومشاركتهن في مراك، والجنسين من حيث تدبير الموارد البشرية

  .التوازن بين الحياة األَسرية والمهنية

 مشاريع حظي اثنان منها باألولوية، ويوجدان اآلن قيد اإلعداد بدعم من 7تتوزع هذه المحاور على 
إعداد  "M103 ويتعلق األمر بمشروع. الوكالة الكندية للتنمية الدولية وصندوق دعم المساواة بين الجنسين

نامج للتحسيس والتكوين والمواكبة إلدراج المساواة بين الجنسين في الدليل المرجعي للوظائف وتنفيذ بر
تحديد الوظائف  " 104M سيتم إنجازه بشراكة مع المدرسة الوطنية لإلدارة، ومشروعوالذي ، "والكفاءات

بشراكة مع المندوبية " ةذات التمثيلية النسوية الضعيفة في وزارة تحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومي
  . السامية للتخطيط

وهكذا فإن اإلجراءات المتخذة من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة تخص تحقيق هدف األلفية 
  وتتجلى مساهمتها في.تحقيق استقاللية النساءوللتنمية الثالث الذي يهدف إلى إنعاش المساواة بين الجنسين 

الهادفة إلى تقليص الفوارق بين الجنسين في مجال التشغيل، ، الف الذكرس اللهدفل 13 و12تحقيق الغايات 
والمساواة في األجور، والولوج إلى الموارد إضافة إلى الرفع من نسبة تمثيلية النساء في مراكز القرار 

  .كذا هيئات اتخاذ القرار لتصل إلى الثلثوبالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 

لوصول اوشكل إنجازا كبيرا للمغرب نحتمحاربة التمييز ضد المرأة   إلىلتي ترميه التوجهات اذه
 التي 7مادة من ال أحكام الفقرة ب بما فيها القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة معايير اتفاقية إلى

ولة حق المرأة، مع احترام شروط المساواة، في المساهمة في بلورة سياسة الدتنص على ضرورة ضمان 
  .ها وشغل مناصب عمومية في جميع الرتب الحكوميةذوتنفي

  سسة مقاربة النوع االجتماعي داخل وزارة تحديث القطاعات العامةأالبرامج والمشاريع المنجزة لم .3.3

تحديد الوظائف التي تقل فيها تمثيلية النساء لدى وزارة تحديث القطاعات :  « M104 »مشروع. 1.3.3
  العموميةالعامة والوظيفة 

، M102، وM101 كتتمة للمشاريع التحضيرية 2008وبدأ العمل بهذا البرنامج إبتداءا من فاتح يوني
  : وذلك في مرحلتين2006- 2005 المنجزة في  M103و

تهم المرحلة األولى إنشاء مجموعة عمل متعددة االختصاصات تابعة لإلدارات المساهمة في المشروع  •
المندوبية وامة، ووزارة االقتصاد والمالية، ووزارة التنمية االجتماعية وزارة تحديث القطاعات الع(

تحليل المعطيات اإلحصائية والدراسات الموجودة وومكنت هذه المرحلة من رصد ). السامية للتخطيط
.  ومناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية من جهةففيما يخص تمثيلية الرجال والنساء في الوظائ

، وضع إطار منهجي مالئم إلعطاء االنطالقة للدراسة حول انخفاض تمثيلية النساء ومن جهة أخرى
 .في وظائف ومناصب القرار بالوظيفة العمومية بالمغرب

المرحلة الثانية عرفت اإلعداد لدراسة لدى اإلدارة العمومية والساكنة النشيطة تهدف إلى تحديد تمثيلية  •
 .ميةالنساء في مختلف وظائف الوظيفة العمو

ولقد .  لمناصب الشغلمتكافئويهدف أيضا هذا المشروع إلى وضع إجراءات مناسبة لتشجيع ولوج 
  :تمت بلورة مجموعة من التوصيات من أجل تحقيق هذا المشروع عبر

إنشاء بنيات لتتبع المشروع خاصة وضع بنية معلوماتية من أجل خلق برنامج معلوماتي لجمع وتسجيل  •
وتهدف هذه . وضع مؤشر للمقارنةومعالجة المعطيات وإحصاء وكتابة وجودة بنوك المعلومات المو
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البنية المعلوماتية إلى إنشاء بنك وحيد للمعلومات الذي يحصي جميع مناصب الشغل الموجودة في 
وتهدف أيضا إلى تحديد المالمح العامة لتوزيع مناصب الشغل . الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص

 . النساءونسبة تمثيلية
 .للتشغيلووضع إجراءات لتحديد المؤهلين لمناصب اتخاذ القرار  •
 .بلورة خطة لتحسين تمثلية النساء في الوظيفة العمومية المغربية •

اللجنة اإلستراتيجية لمأسسة المساواة ومساندة قدرات لجنة القيادة ودعم : « M105 »المشروع . 2.3.3
  بين الجنسين 

اللجنة ودة المستشارين الكنديين إلى تدعيم قدرات لجنة القيادة يهدف هذا المشروع بمساع
اإلستراتيجية للعب دورها في التنسيق ووضع المخطط اإلستراتيجي متوسط المدى في مجال تحقيق المساواة 

استراتيجيات وزارة تحديث القطاعات العامة والقطاعات الوزارية وبين الجنسين في سياسات وبرامج 
المدى البعيد، يهدف هذا البرنامج إلى ضمان إنشاء أفضل وتتبع أنجع وتنسيق فعال لجميع وعلى . األخرى

وفي هذا المنظور، يشمل عمل المستشارين بالخصوص عمليات التكوين لدى لجنة . المشاريع المنبثقة
 وتدبير جنة اإلستراتيجية وبعض القطاعات الوزارية في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين،لالقيادة، ال
وتهم أهم التدابير .  على النتائج، وتحليل حسب الفوارق بين الجنسين في الوسط الحكوميةمرتكزالالبرامج 
  :المنجزة

 .مناهج مأسسة المساواة بين الجنسينو مقاربات  مجالعم قدرات المشاركات فيلددورة تدريبية  •
للتطبيق في إطار المخطط اإلستراتيجي دورة تدريبية حول تدبير البرامج مرتكز على النتائج القابلة  •

 .متوسط المدى
 الحكومي مع االستفادة من العملتحليل حسب الفوارق بين الجنسين في ال  ادماجدورة تدريبية حول •

 .التجربة الكندية في هذا المجال
مواكبة إدماج المساواة بين وتكوين وتفعيل برنامج توعية و وضع   « M106 »المشروع . 3.3.3
  ين في مسلسل التوظيف، واالختيار والتعيينالجنس

ويقتصر البرنامج على وضع مبادرات . 2009من المرتقب أن ينطلق هذا البرنامج في فاتح يوليوز 
ترتكز على تدعيم قدرات الفاعلين داخل وزارة تحديث القطاعات العامة مع إشراك قطاعات وزارية أخرى 

  . بين الجنسين وعوامل التمييز كل في المجال الخاص بهوذلك لتوضيح القضايا المتعلقة بالمساواة

 في إطار هذا المشروع، هاوتعد المدرسة الوطنية لإلدارة شريكا مهما للوزارة حيث ستستفيد دعم
االختيار والتنصيب إضافة إلى ولتطوير الخبرات في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في مسلسل التشغيل 

لتكوين في هذا المجال لدى وزارة تحديث القطاعات العامة والقطاعات الوزارية تنظيم دورات للتحسيس وا
  . األخرى المشاركة

  تحليل الميزانية المخصصة لوزارة تحديث القطاعات العامة .4.3

  مومية توزيع ميزانية وزارة تحديث القطاعات الع.1.4.3

وتصل . 2009 برسممليون درهم 94,382 تبلغ النفقات اإلجمالية لوزارة تحديث القطاعات العامة 
أما نفقات التسيير . اإلجمالية للوزارة  من الميزانية%32  ما يمثلأي مليون درهم 29,918نفقات االستثمار 

  . من الميزانية اإلجمالية للوزارة%68 مليون درهم وتمثل 64,464فتصل إلى 
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  2009 خالل السنة المالية العامةبنية الميزانية المخصصة لوزارة تحديث القطاعات 

اإلستثمار
32%

الموضفين
52%

المعدات
16%

  
  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر

 1,5بمقدار عرفت ميزانية تسيير وزارة تحديث القطاعات العامة ارتفاعا، 2008ومقارنة مع سنة 
  .تنمية الموارد البشرية للوزارةومخصصة لتثمين وإنعاش % 10ما يمثل  أي مليون درهم،

 2008 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 3 زيادة قدرها نفقات الستثمار فقد شهدتلالأما بالنسبة 
وقد تم تخصيص هذه النفقات اإلضافية إلنجاز مشروع بناء مبنى جديد والذي سيأوي . %11أي حوالي 

  .بالرباطالمركز اإلفريقي للتكوين والبحث اإلداري من أجل التنمية 

الممتدة بين  للفترةبالنسبة للوزارة  ط النفقات على المدى المتوسإطار وبعد وضع مشروع
على النتائج وكذا الهيكلة   بعين االعتبار المقاربة الجديدة لتسيير الميزانية المرتكزةا وأخذ2008/2010

 لسنة موميةوزارة تحديث القطاعات الع تمت إعادة هيكلة ميزانية، 2006الجديدة للوزارة المعتمدة سنة 
  : رئيسيين ن تحت عنواني2009

 ب الوزارة والتي تتمثل في الفصل المتعلق بدعم مهام المتعلقة عتماداتاالتشمل  : م العموديةالمها •
" التظاهراتإعداد " و"تشييد وتجهيز الوزارة " بوفي الفقرتين المتعلقتان" المواد والنفقات المتنوعة"

  .المتضمنة في ميزانية االستثمار
تحديث القطاعات  برنامج"م األفقية للوزارة والمتمثلة في فقرة اوتتعلق باعتمادات المه : المهام األفقية •

تطوير "وكذا  "تسيير الموارد البشرية"و" إلدارةا  تحديث" فرعيةفقرات والتي تتضمن ثالث " العمومية
  .مراكز االتصال يء وتجهيزي تم خلق فقرة جديدة متعلقة بته، إلى ذلكباإلضافة". اإلدارة الرقمية

مفتوحة بقيمة  مع اعتمادات" اإلدارة العامة"ت الموظفين المرصودة بكاملها لفصل وإلى جانب نفقا
برسم نفس السنة المالية من  استفاد هذا الفصل،  2009 ألف درهم برسم السنة المالية 924 مليون و448

الي  مليون درهم من إجم11,42بقيمة  االعتماد المالي على مستوى المعدات والنفقات المختلفةمن  73%
 500 مليون درهم لدعم المهام و9,77: ويجري توزيع هذه الميزانية حسب المهام . مليون درهم15,54

  . مليون درهم للمساعدات واألعمال االجتماعية1,15 وألف درهم لتحديث اإلدارة

 من % 96,65 درهم أي ما يمثل 28.918.000بقيمة  استثمار وتستفيد اإلدارة العامة من ميزانية
ويتم توزيع هذه الميزانية حسب البرامج . ) درهم29.918.000 ( للوزارةاإلجماليةميزانية االستثمار قيمة 

 مليون درهم 12,3 ،ية للوزارةدالمقر والمصنف بين المهمات العمو  مليون درهم لبناء وتجهيز4,922(
 مليون درهم 10 ،والمصنف من بين المهمات األفقية للوزارةمومية القطاعات الع مخصصة لبرنامج

 200و التظاهراتو مليون درهم مخصصة للتكوين 1,496 ،مساهمة لصندوق تحديث اإلدارة العموميةك
  ).ألف درهم لصالح تهيئة وتجهيز مراكز االتصال
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  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي. 2.4.3

للتدبير  المقاربة الجديدة في 2007 تحديث القطاعات العامة التي انخرطت منذ يناير ةوضعت وزار
  . مؤشر لميزانية االستثمار16 مؤشر لميزانية التسيير و10المرتكز على النتائج 

  مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير
للنوع  تبين من خالل تحليل مؤشرات األهداف لميزانية التسيير أن هناك عدة مؤشرات مراعيةي

المؤشرات لتكون أكثر فعالية  غير أنه يتعين مراجعة هذه) جماال مؤشر إ10 مؤشرات من 5(االجتماعي 
ووضوح وذلك بجندرتها حسب الصنف السوسيومهني والجنس وكذا حسب األقدمية ويتعلق األمر على 

  :سبيل المثال بالمؤشرات التالية

 هدف ال تحقيقبقياسالمتعلقة " دورات التكوين المستمر"و "ن من دورة التكوين األولى والمستفيد" •
  ،"دعم التكوين األولي والمستمر لتلبية حاجيات اإلدارة العمومية "المتعلق ب

تطوير " المرتبطة بقياس تحقيق الهدف المتعلق ب" عدد األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية" •
  ".األنشطة االجتماعية لصالح موظفي الوزارة

نذكر منها  ال تهم األشخاص بحكم طابعها األفقيو فال تراعي النوع االجتماعي أ،مؤشراتالأما باقي 
 مستوى المجلس األعلى عدد الدورات االعتيادية المنعقدة على"و " نفقات استهالك الهاتفمعدل تغطية"

، "تفويت عمليات حراسة ونظافة وصيانة البنايات اإلدارية  عقوددعد" وفيما يتعلق ب". للوظيفة العمومية
في المقاوالت المفوتة إذا كان مصحوبا ببعض المؤشرات كمعدل  ل تمثيلية المرأةحوأن ينبئ يمكنه مبدئيا ف

  .المقاوالت وكذا اليد العاملة تأنيث مديري هذه
  موميةلوزارة تحديث القطاعات العتصنيف ألهم مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية التسيير 

  

  مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستثمار
ية التسيير فإن ميزانية االستثمار تتسم بهيمنة مؤشرات الوسائل والنتائج والتي تعد فعالة خالفا لميزان

مراعية للنوع االجتماعي ونذكر منها  في بعض األحيان بالنسبة لألهداف والمهمات المتعلقة بها ولكن غير

  مالحظات   جندرة المؤشرإمكانية  نوع المؤشر  امالمه/األهداف   المؤشر
إسناد عمليات المراقبة والتنظيف 
وصيانة المباني الحكومية 

  "عدد العقود"لجهات خارجية 

مؤشر دوطابع أفقي ولكن   -  وسيلةمؤشر   ضبط تكلفة تسيير خدمات الوزارة
يمكن أن يكون له تأثير 

  .على النوع االجتماعي
تغطية نفقات اإلتصاالت الهاتفية 

  )نسبة التغطية(
كلفة تسيير مصالح التحكم في ت

  الوزارة
  مؤشر غير قابل للجندرة  -  مؤشر نتيجة

تطوير األنشطة االجتماعية 
  "عدد"والرياضية والثقافية 

تطوير األنشطة االجتماعية 
  لموظفي الوزارة

تصنيف حسب الجنس والسن   مؤشر نتيجة
  والفئات السوسيومهنية

-  

تحسين قدرات االستقبال في 
عدد "فضاءات االستقبال 

   "المستفيدين

تطوير األنشطة االجتماعية 
  لموظفي الوزارة

تصنيف حسب الجنس والسن   مؤشر نتيجة
  والفئات السوسيومهنية

-  

المستفيدون من أسالك التكوين 
   "المستفيدينعدد "األولي 

دعم التكوين األولي والمستمر 
   العموميةاإلدارةلتلبية حاجيات 

تصنيف حسب الجنس والسن   مؤشر نتيجة
 كذلكالفئات السوسيومهنية وو

حسب المؤسسة العمومية 
  للمستفيدين

-  

تكوين "دورات التكوين المستمر 
  "شخص/يوم

دعم التكوين األولي والمستمر 
   العموميةاإلدارةلتلبية حاجيات 

تصنيف حسب الجنس والسن   وسيلةمؤشر 
 كذلكوالفئات السوسيومهنية و

حسب المؤسسة العمومية 
  للمستفيدين

-  

 التكوين والبحث اءاتإجر
  "مستفيد في اليوم "اإلداري

دعم التكوين األولي والمستمر 
   العموميةاإلدارةلتلبية حاجيات 

تصنيف حسب الجنس والسن   وسيلةمؤشر 
 كذلكوالفئات السوسيومهنية و

حسب المؤسسة العمومية 
  للمستفيدين

-  
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عدل تحسين بنك معلومات م"و" التجهيزات المعلوماتية معدل تأهيل"و" عدد عمليات تهيئ المباني اإلدارية "
  ".مسؤولي المصالح العمومية

الكفاية  شأن مؤشرات أهداف أخرى أن تراعي النوع االجتماعي إال أنها غير واضحة بما فيه ومن
مستفيد في اليوم من التكوين "  نسوق منها على سبيل المثال،ويتعين مراجعتها لتكون أكثر مالءمة وفعالية

 لتحسين الخدمات العمومية المرتبطة األنشطة عدد"و" علم اإلدارة العمومية حولالجيد لموظفي الوزارة 
وعدد " لموارد البشرية وعقلنة التدبير العموميعدد األنشطة المرتبطة بتنمية ا" و"ودعم سياسة القرب

عدد مشاريع "و" عدد نصوص التطبيق"وكذا " األساسي العام للوظيفة العمومية مشاريع تحسين النظام
نسبة إنجاز الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة نظام "و" تمويل مشاريع تحديث اإلدارة العمومية همة فيالمسا

  ...الخ" األجور لموظفي الدولة
  موميةلوزارة تحديث القطاعات العتصنيف ألهم مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية االستتمار 

  

  مالحظات  لمؤشر جندرة اإمكانية  نوع المؤشر  ماالمه/األهداف   المؤشر
 اإلدارية المباني تهيئ عمليات إجراء

  " عدد العمليات"
تحسين ظروف العمل واالستقبال 

  وجودة الخدمات المقدمة
   مراعي للنوع االجتماعي غيرمؤشر    وسيلةمؤشر 

تحسين ظروف العمل واالستقبال   "معدل"تأهيل التجهيزات المعلوماتية 
  وجودة الخدمات المقدمة

   مراعي للنوع االجتماعي غيرمؤشر    وسيلةمؤشر 

تحسين قاعدة بيانات مسؤولي 
  "معدل"المصالح العمومية

تحسين ظروف العمل واالستقبال 
  وجودة الخدمات المقدمة

تقسيم قاعدة البيانات    وسيلةمؤشر
  حسب الجنس

  

األنشطة المرتبطة بتحسين جودة 
الخدمات العمومية ودعم سياسة 

  "عدد "القرب 

 على تأثيرمؤشر يمكن أن يكون له   -  مؤشر نتيجة   العموميةارةاإلدتحديت 
  النوع االجتماعي

 هيكلة بإعادة الدراسة المتعلقة إعداد
  نظام األجور

إدخال بعد النوع   وسيلةمؤشر    العموميةاإلدارةتحديت 
  االجتماعي في الدراسة

 على تأثيرمؤشر يمكن أن يكون له 
  النوع االجتماعي

ة بتنمية الموارد األنشطة المرتبط
عدد " وعقلنة التدبير العمومي البشرية

"  

 إدخال بعد النوع   مؤشر نتيجة  تدبير الموارد البشرية
االجتماعي في تسيير 

  الموارد البشرية

 على تأثيرمؤشر يمكن أن يكون له 
  النوع االجتماعي

تحيين النظام األساسي العام للوظيفة 
عدد "العمومية ونصوص تطبيقها 

  "ريع المشا

إدخال بعد النوع   وسيلةمؤشر   تدبير الموارد البشرية
االجتماعي في تسيير 

  الموارد البشرية

 على تأثيرمؤشر يمكن أن يكون له 
  النوع االجتماعي

المساهمة في تمويل مشاريع تحديت 
  " عدد المشاريع " العمومية اإلدارة

 اإلدارة ث مشاريع تحديإنعاش
  العمومية

المشاريع حسب تصنيف   وسيلةمؤشر 
القطاع العام وحسب 

  إلى ةباإلضافالمؤسسة 
   البعد الجهويإدماج

 على تأثيرمؤشر يمكن أن يكون له 
  النوع االجتماعي

التكوين الجيد لموظفي الوزارة حول 
  "شخص/يوم" العمومية اإلدارةعلم 

تصنيف المستفيدين حسب   مؤشر نتيجة  تنمية قدرات مستخدمي الوزارة
الفئات الجنس والسن و

  السوسيومهنية

-  

ال تراعي كافية و  تبقى مؤشرات األهداف الخاصة بوزارة تحديث القطاعات العامة غيربصفة عامة
لنوع االجتماعي رهين مراعية لمؤشرات  إذ أن نجاح عملية وضع. بعد النوع االجتماعي بشكل كاف

 االستراتيجية المتعددة التي تتخذها على مستوى القرارات بدرجة كبيرة بمدى إدراج بعد النوع االجتماعي
وتتمثل مجاالت تدخل وزارة . الوزارة وبخطة العمل وبالميزانية والبرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها

برامج  القطاعات العامة التي يمكن أن تشملها مقاربة إعداد الميزانية وفق النوع االجتماعي في تحديث
  .وارد البشرية والتكوين المستمر والمساعدة واألعمال االجتماعيةتحديد القطاعات العامة وتدبير الم

   وزارة االقتصاد والمالية. 4
يفرض اعتبار الرهانات والتحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني عند وضع الميزانية تحديد 

مستقبليا على واألولويات العمومية والتحكيم بين مختلف األعمال الجماعية التي يمكنها أن تؤثر حاليا أ
اقتصادي، - رفاهية الساكنة، كل هذا مع احتساب بعض اإلكراهات الخارجية والداخلية كالتوازن الماكرو

، والجفاف واألعباء )ارتفاع أسعار النفط والطاقة( والديون الخارجية، وتأثير السوق الدولية للمواد األولية
  . ستثنائياالطابع  الالثابتة والنفقات ذات



 42

فع عدة تحديات ذات برلسياق، التزمت وزارة االقتصاد والمالية خالل السنوات األخيرة وفي هذا ا
األولوية بالنسبة لالقتصاد الوطني كالنهوض باالستثمار، والتدبير الفعال للمديونية، وتبسيط نظام الجبايات 

مقاربة إدماج  وتنفيذ إصالح الميزانية ووتوسيع الوعاء الضريبي لضمان اإلنصاف في وضع الضرائب،
 . في النفقات العمومية االجتماعيالنوع

 لوزارة  وتأتي مراعاة النوع االجتماعي في وضع الميزانية في مركز البرامج اإلستراتيجية
في إعداد وتحليل " النوع االجتماعي"االقتصاد والمالية، مبرزة التأكيد على تحديد مسار عملية إدخال بعد 

وترمي هذه المقاربة الجديدة إلى اإلسهام في . ه جزءا من إصالح الميزانيةميزانيات القطاعات باعتبار
تعزيز الجهود المتضافرة من أجل مكافحة التفاوتات وضمان توزيع أفضل للموارد في القطاعات 

  . االجتماعية، حرصا على تحقيق اإلنصاف والفعالية

ن للوضعية حسب النوع ومن ثمة، سيخصص هذا القسم، بعد القيام بتشخيص وتحليل نوعيي
االجتماعي، للتعرف على السياسة واألولويات العمومية للقطاع إضافة إلى األعمال التي ينجزها لالستجابة 

وفي الختام، سيقدم تقييم لميزانية وزارة االقتصاد . لهذه األولويات وذلك بإدماجه بعد النوع االجتماعي
  .وعي للنفقات ومؤشرات األهداف الخاصة بهاوالمالية، مع تقديم رؤية عن قرب للتحليل الن

  حسب النوع االجتماعي  لوضعيةاتشخيص القطاع وتحليل  .1.4 

 إطارا وعونا، من بينهم 16.433 إلى 2009بلغ عدد الموظفين بوزارة االقتصاد والمالية سنة 
من بينهم % 42وتصل نسبة األطر العليا إلى . من إجمالي الموظفين% 32 امرأة، أي ما يعادل 5.208

  .2007- 2000من عمليات التوظيف خالل الفترة % 44هذا، وقد حظيت النساء بنسبة . من النساء% 28

ومن بين األطر .  للرجال%45 مقابل %37وبلغ معدل التأطير بالنسبة للنساء بوزارة المالية  
حاصالت على دبلوم  %18 حاصالت على شواهد التعليم العالي، منهن %35النسائية في الوزارة هناك 

 حاصالت على دبلوم مهندس %12,7في التخصصات القانونية واالقتصادية، و الدراسات العليا المعمقة 
  . على درجة الدكتوراة%1,38 على شهادة المدرسة الوطنية لإلدارة و%2,6ودولة 

. الدعممرتبطة بالوظائف منهن بال% 37 والعمليبالوظائف ذات الطابع من النساء % 74وتشتغل 
الضرائب : ويتمركز مجموع النساء اللواتي يعملن في المهن التقنية األساسية في ثالث مجموعات مهنية

أما الموظفات المزاوالت في مجال الوظائف المرتبطة بالدعم فنجدها أساسا في . والمراقبة والتحصيل
  .االتصالوالموارد البشرية وميادين اإلعالميات 

بوزارة االقتصاد والمالية، % 13ناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية ومن م% 16وتحتل النساء 
 %15 إلىحيث تصل منصب نوع الوتختلف هذه النسبة حسب . أي بنسبة تقل ثالث مرات عن الرجال

  .منصب مديرل بالنسبة% 5إلىومنصب رئيس مصلحة بالنسبة ل

  2009 نسبة النساء بمراكز المسؤولية بوزارة االقتصاد والمالية سنة
 منصب المسؤولية الرجال النساء المجموع (%)نسبة النساء

 مدير عام 3 - 3 0
 مدير 20 1 12 4,76
 نائب المدير 15 1 16 6,25
 رئيس قسم 185 17 202 8,41

 رئيس مصلحة 538 93 631 14,73
 المجموع 761 112 873 12,82

  2009اد والمالية، مديرية الشؤون اإلدارية والعامة، وزارة االقتص: المصدر

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المنشودة. 2.4

 تتمحور تتمحور السياسة االقتصادية التي تنهجها وزارة االقتصاد والمالية حول أربعة مهام رئيسية
م تحديث نظاو القطاع المالي إنعاشو وتحسين وضعية المالية العامة مستداموتوفير الشروط الالزمة لنمحول 
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وتجعل هذه المهام من الوزارة فاعال رئيسيا في تدبير التغيير وتحسين األوضاع االجتماعية . تسيير الوزارة
  واالقتصادية لمجموع المواطنين 

ل أهداف األلفية للتنمية جوتندرج سياسات وأولويات وزارة االقتصاد والمالية في إطار تحقيق 
تنمية وتوالي إلى العمل على إرساء المساواة بين الجنسين  اللذين يرميان على ال8 و3وخاصة الهدفين 

 ويعمل هذا القطاع على إعداد خطة عمل قصد  هدا،. ووضع شراكة عالمية من أجل التنميةية النساءاستقالل
دعم إرساء المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج والمشاريع وكل 

  .األنشطة

ترجم مشاركة وزارة االقتصاد والمالية من أجل تحقيق األهداف السالف ذكرها بقدرتها على بلوغ وت
 بين النساء والرجال في الفوارق لهذه األهداف، التي ترمي أساسا إلى الحد من 27 و25 و13 و12الغايات 

 إلى النساء يةمثيلتالرفع من ما يخص الحصول على العمل والمساواة في األجور والحصول على الموارد 
لثلث في كافة مراكز اتخاذ القرار، وكذا إلى تطبيق، بتعاون مع البلدان النامية، إستراتيجيات تمكن الشباب ا

  .من إيجاد عمل شريف ونافع

 اتجاهوتشكل التوجهات واألولويات التي تحددها وزارة االقتصاد والمالية مكسبا كبيرا للمغرب في 
  : وخاصة األحكام التالية لقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأةاتفاقية ا يرإتباع معاي

إلى ضمان حق مساواة المرأة مع الرجل، والحق في المشاركة في و التي تدع7من المادة ) ب(الفقرة • 
وضع سياسة الدولة وتنفيذها وشغل الوظائف العمومية وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات 

  الحكومية؛

إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للسياسات و التي تدع13من المادة ) ب(الفقرة • 
االقتصادية واالجتماعية، لكي تكفل لها، على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، خاصة 

  . لياالستفادة من القروض البنكية والرهون وغيرها من أشكال االئتمان الما

  التدابير والمشاريع المنجزة. 3.4

إصالح بوبموازاة مع الجهود التي تبذلها وزارة االقتصاد والمالية في مختلف مهامها المتعلقة 
قيادة إدماج النوع االجتماعي في مختلف القطاعات الوزارية والتي تتوج و نتائجلعلى اكزة تالميزانية المر

، شرعت الوزارة بإعداد 2005ماعي يرافق قانون المالية منذ سنة  تقرير حول النوع االجتبإعدادسنويا 
 في سياساتها وبرامجها ذات األولوية  االجتماعيالعديد من التدابير من أجل مأسسة فعالة لمقاربة النوع

   :التالية  األنشطة ذات البعد النوعيتتضمن

  وتنمية الموارد البشرية التكوين. 1.3.4
 إعطاء الذي يهدف إلى 2011- 2007د المخطط التوجيهي للتكوين  في هذا اإلطار إعداثم

ويتعلق األمر بتحديد أسس التوجهات . لتوجهات العامة لسياسة التكوين بالوزارةلاالنسجام والدقة 
اإلستراتيجية المتوسطة المدى المتعلقة بالتكوين، أخذا بعين االعتبار األهداف والمقاصد التي يتعين 

  . من التكوين والنتائج المتوخاةتوضيحها لكل نوع

 في المقر 2008وفي نفس السياق، تم إنشاء معهد المالية للتكوين الذي بدأ نشاطه منذ أوائل سنة 
، 2009وابتداءا من سنة .  ماليين درهم5الرئيسي للوزارة، والذي استفاد خالل نفس السنة من منحة قدرها 

ميزانية تبلغ حوالي   ا سيتطلب إنشاؤه "SEGMA" لى شكل عمؤسسة مستقلة سيتم تحويل هذا المعهد إلى 
   . سنتين  مليون درهم موزعة على52

  المساعداتصندوق التبغ لمنح . 2.3.4

 لمساعدة 1924 في يوليوز "المساعداتصندوق التبغ لمنح "أنشئ الحساب الخاص للخزينة 
 وكذا أراملهم وأطفالهم اليتامى، وذلك في الذين ال يستفيدون من التقاعد والمحتاجين أو الموظفين القدامى
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وفضال عن ذلك، يستفيد من هذا الحساب أيضا كل األشخاص .  قابلة للتجديدمعوناتوأ خاصة شكل إتاوات
 في وضعية مماثلة، وذلك طبقا للمرسوم المؤرخ في نالذين سبق لهم أن عملوا بجهة عمومية والذين يوجدو

لمعونة ا  تعميمويمكن". التبغموارد الصندوق المشترك ل"تقسيم موارد ، الذي يحدد شروط 1924 يوليوز 29
  . أصحاب الحقوق الخاصين باألعوان السالف ذكرهملتشملاإلتاوة  وأ

الصادرة و 1999 أكتوبر 29 المؤرخة في F.P 8وجدير بالذكر أنه تطبيقا لمقتضيات المدونة رقم 
 في الشهر وما دونهادرهم  600يتقاضون تقاعدا يبلغ  األشخاص الذين دعن وزارة الوظيفة العمومية، يع

  . يستحقون هذه المساعدةممن

 14.517، من 2008 و2004 ما بين فترةوقد ارتفع متوسط عدد المستفيدين من الصندوق، في ال
كما ارتفع مبلغ التزامات النفقات التي تمت بهذا الحساب من . %16,84 مستفيد، أي بنسبة 16.963 إلى

  . مليون درهم6,4  تقدر ب مليون درهم، أي بزيادة50,766 درهم إلى 44.365.864

  2008-2004 خالل الفترة المساعداتتطور مبلغ وعدد المستفيدين من صندوق التبغ لمنح 

نسبة النساء  المستفيدون السنة
 %ب

عدد  ارتفاع
 %المستفيدين  ب

 %ارتفاع المبلغ ب المبلغ بالدرهم

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 16.577 88 2 ,77 46.356.320 2,55 
2008 16.963 89 2,33 50.766.000 9,51 

   2009مديرية الشؤون اإلدارية والعامة، وزارة االقتصاد والمالية، : المصدر

 على بنك للمعطيات يمكن من معرفة عدد النساء المستفيدات من وتتوفر وزارة االقتصاد والمالية
للنساء المستفيدات من صندوق التبغ لية مهمة وكما يظهر الرسم البياني أسفله، فهناك تمثي. هذا الصندوق

 للنساء المستفيدات وتعزى هذه الحصة الكبرى. 2008سنة  %89إلى إجماال حيث وصلت المساعداتلمنح 
 600ن معاشات أقل من ويتلق ين الدأصحاب الحقوقو  أرامل المتقاعدينحاالت الفقر لدى  إلىمن الصندوق

  .درهم

كحد أدنى  %77 النساء المستفيدات باختالف القطاعات حيث تتراوح ما بين ية وتختلف نسبة تمثيل 
  .على مستوى قطاعي الصيد البحري واإلسكانكحد أقصى  %100وزارة األوقاف وب
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 )% (2008 سنة  حسب القطاعات المساعداتنح من صندوق التبغ لماتتمثيلية النساء المستفيدنسبة  

 

0102030405060708090100

وزارة الداخلية
وزارة األشغال
وزارة الفالحة
وزارة المالية
البريد
وزارة العدل
وزارة التعليم
القوات المساعدة
وزارة التخطيط
وزارة الصحة
الدفاع الوطني
األمن الوطني
التجارة والصناعة
وزارة االتصال
الشغل
الشؤون الثقافية
األوقاف 
السياحة
الشؤون الخارجية
الشؤون اإلدارية
الديوان الملكي
الشباب والرياضة
السكنى
النقل
الطاقة والمعادن
الصناعة التقليدية
الصيد البحري
الدرك الملكي
األمانة العامة للحكومة
مراقبة التراب الوطني

  
  2009مديرية الشؤون اإلدارية والعامة، وزارة االقتصاد والمالية، : المصدر

  

  مستفيد19.663 و18.263 بحوالي إلى التكفل 2010 و2009 برسم سنة لمبرمجةوتهدف العمليات ا
  . مليون درهم70 من النساء، بمبلغ إجمالي سنوي قدره %80من بينهم 

  2010-2009العمليات المبرمجة برسم سنتي 
2010 2009   

   المبلغ بالدرهم مجموع المستفيدين المبلغ بالدرهم مجموع المستفيدين

  للذكورالمساعداتمنح  5.500.000 3.393 5.500.000 3653

280 660.000 260 660.000 
ونة للمستفيدين الجدد  المعدفع

 )ذكور(
14.610 44.500.000 13.570 44.500.000   لإلناثالمساعداتمنح 

1120 5.340.000 1.040 5.340.000 
 المعونة للمستفيدين الجدد دفع

 )إناث(
 تحويالت ألصحاب الحقوق 1.000.000 - 1.000.000 -
- 13.000.000 - 13.000.000  قروض غير مبرمجة 

19.663 70.000.000 18.263 70.000.000  المجموع

  2009مديرية الشؤون اإلدارية والعامة، وزارة االقتصاد والمالية، : المصدر

، وقصد إدخال تحسينات في المساعداتوفي إطار تحيين شروط االستفادة من صندوق التبغ لمنح 
 :التسيير، يتعين األخذ بعين االعتبار النقط التالية

  تظلمات المستفيدين؛لالستجابة ل إنشاء خلية استقبال •
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  .الميزانية والمحاسبات: التكفل بعملية تدبير الحساب في إطار النظام المندمج للتدبير •

صندوق  ( بعد النوع االجتماعيإلدماجقابل "  المساعداتصندوق التبغ لمنح "ويجب اإلشارة إلى أن 
لقطاع مع إعطاء فكرة عن معدل مخصص لساكنة مستهدفة، توفير معلومات مصنفة حسب المنطقة وا

ومع ). حساب خاص للخزينة، مما يعكس االستخدام المرن للقروض وسهولة التحكموالتمثيل النسوي، وه
ذلك، يجب بذل جهود إضافية من أجل تحيين ملفات المستفيدين بالتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات 

مؤشرات مرقمة خاصة  المسودة لجادمإومن الضروري أيضا . جنسحسب التصنيفها العمومية مع 
انظر الجزء المتعلق ( نجاعةالذي يعاني على العموم من غياب مؤشرات الو المساعداتبصندوق التبغ لمنح 
معدل التغطية المثال على سبيل  ( االجتماعي، بما فيها تلك التي تراعي النوع)فاهدبتحليل مؤشرات األ

 ).مقارنة مع عدد السكان المستهدفين
  تدقيق حسابات عمليات الحساب الخاص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 3.3.4

 تنفيذ  والمتعلق بمساطر2005 يوليوز 19 بتاريخ المؤرخ 1017- 05- 2على المرسوم رقم  بناء
صندوق الدعم للمبادرة الوطنية  " بالمسمى) CAS( النفقات الخاصة حساب النفقات المحددة في إطار

 لوزيري الداخلية والمالية بتاريخ 82 منه، وطبقا للتوجيه المشترك رقم 13، وخاصة الفصل "للتنمية البشرية
 12، شرعت المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة إلدارة التراب الوطني معا، بدءا من 2007 مارس 9

تنمية البشرية، ، في تدقيق حسابات عمليات الحساب اإلستئماني الخاص للمبادرة الوطنية لل2007مارس 
  . بمختلف واليات وعماالت المملكة2006المنفذة برسم سنة 

  عملية لمهام المفتشية العامة للمالية، تجدر اإلشارة إلى أنالمطابقةومراعاة لمعايير تدقيق الحسابات 
لمالية  ا أساسا على التأكد من سالمة البياناتتتدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد انكب

  .ما تنتظره الفئات المستهدفة إلىبالنظر ت المنجزة مع إغفال تقييم وقعها والتحقق الجوهري من العمليا

 إدماجوتقوم المفتشيات المكلفة بتدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاليا بدراسة إمكانية  
 أثر النوع في تنفيذ برامج تقييمو التدقيق ويتطلب ذلك تعميق الجانب المالي في. بعد النوع االجتماعي

 إلىاالنتقال تجاوز المراجعة التقليدية للحسابات وو والهدف من ذلك ه.المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
  :وقد تكون االقتراحات التالية مفيدة لدعم هذا النهج. مراجعة تدمج بعد النوع االجتماعي

 الوطنية للتنمية البشرية حسب المنطقة والنوع االجتماعي االعتمادات المخصصة للمبادرةصنيف ت  •
  وأنواع المشاريع؛ 

مراجعة حسابات المبادرة الوطنية ب في دليل المساطر الخاصة  االجتماعيإضافة فقرة خاصة بالنوع •
 للتنمية البشرية؛ 

ة البشرية وجعلها إعادة النظر في مؤشرات األهداف المتعلقة بمراجعة حسابات المبادرة الوطنية للتنمي  •
انظر الجزء الخاص بتحليل (تهتم بالنوع االجتماعي، وتحديد مؤشرات جديدة خاصة بالنوع االجتماعي 

  ). األهدافمؤشرات 

  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي .4.4

. تتوفر وزارة االقتصاد والمالية على الركائز الحقيقية لتخطيط ووضع مقاربة النوع االجتماعي
 بالمقارنة مع القطاعات الوزارية األخرى وإلى دعمها ة هدا القطاعجع ذلك أوال إلى خصوصية ميزانييرو

 النوع تراعي بعدميزانية وضع ، لوضع مجموعة من التدابير العمومية السباقة ل2002الفعال، منذ 
ال من التدبير االجتماعي، نذكر منها على وجه الخصوص إصالح مسار الميزانية الذي يرمي إلى االنتق

المرتكز على الوسائل إلى التدبير المرتكز على النتائج، من أجل التأثير إيجابيا على مستوى معيشة 
    .المواطنين تماشيا مع السياسة االجتماعية للحكومة

وتتميز بنية الميزانية العامة لوزارة االقتصاد والمالية عن غيرها من الوزارات بإقحامها لفصل 
كما تتوفر . مواجهة العجز االجتماعيتساهم في اء المشتركة بما فيها نفقات المقاصة التي خاص باألعب
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" المساعداتصندوق التبغ لمنح "، على حساب خاص للخزينة 1924وزارة االقتصاد والمالية، منذ يوليوز 
الذين ال وأوأعوان اإلدارة المحتاجين القدامى مساعدات للموظفين و لدعم على شكل منحتقديم امخصص ل

  .يستفيدون من التقاعد وعائالتهم

  تقسيم الميزانية المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية. 1.4.4

) بما في ذلك األعباء المشتركة والدين العمومي(بلغت النفقات اإلجمالية لوزارة االقتصاد والمالية 
من  %10م ممثلة بذلك  مليار دره11,84وبلغت نفقات االستثمار . 2009 مليار درهم سنة 118,69

 من %41,3 مليار درهم، أي ما يناهز 49فيما وصلت نفقات التسيير إلى . الميزانية العامة للوزارة
 من %48,7 مليار درهم، لتمثل بذلك 57,78أما نفقات الدين العمومي فقد بلغت . الميزانية العامة للوزارة
  .النفقات اإلجمالية للوزارة

     2009 السنة المالية م لوزارة االقتصاد والمالية برسبنية الميزانية المخصصة

اإلستثمار
41%

مصاريف أخرى
49%

الموظفين
10%

 
  2009المالية، و وزارة االقتصاد :المصدر           

  .%49,33وتبلغ حصة األعباء المشتركة في ميزانيتي التسيير واالستثمار بوزارة االقتصاد والمالية 

  )دون احتساب األعباء المشتركة(نفقات التسيير 
يير بوزارة االقتصاد والمالية فصال خاصا بنفقات الموظفين وآخر خاصا تشمل ميزانية التس

 .بالمعدات ومختلف النفقات المختلفة
قائمة  تخصو.  مليار درهم1,792ويشمل الفصل الخاص بنفقات الموظفين مبلغا إجماليا يصل إلى 

ضات الدائمة  الخدمات والنفقات بهذا الفصل على وجه الخصوص معالجة األجور والتعويمصطلحات
  .للموظفين الرسميين والملحقين

 وذلك 2009 و2002 ما بين الفترةخالل  %20وسجلت كتلة األجور بالوزارة ارتفاعا بـنسبة 
ويعزى ...). استثنائية وعادية(والترقيات ) األطر العليا( النظام األساسي، والتوظيفات تثمين نتيجة

 .لى المغادرة الطوعية إ2006الذي سجلته سنة  االنخفاض االستثنائي
غير .  ال حسب الجنس وال حسب الجهة وال حسب اإلدارةمصنفومن المالحظ أن هدا الفصل غير 

  : التالية حسب الجنستصنيف النفقاتأنه سيكون من المناسب 

  .المساعدة االستثنائية للسكن •
 .اإلتاوات األسرية •
 .لسائقينامنح  •
 .تعويضات المغادرة الطوعية •
 .التنقل ومصاريف المهامالتعويضات عن  •
 .التعويضات عن الملبس •
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 مليون درهم، مقسمة بين 254ويضم الفصل المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة ما مجموعه 
، وإدارة الجمارك ) مليون درهم2,73(، ومديرية الميزانية ) مليون درهم52,504(اإلدارة المركزية 

، ) مليون درهم54,810(، والخزينة العامة للمملكة ) مليون درهم51,255(والضرائب غير المباشرة 
  ). مليون درهم12,6(وإدارة األمالك المخزنية )  مليون درهم80,1(واإلدارة العامة للضرائب 

والتي تمثل " اإلدارة المركزية"المتعلقة بفصل " بدعم األعمال االجتماعية"وباستثناء الفقرة الخاصة 
الخدمات والنفقات غياب  قائمة مصطلحات عدات والنفقات المختلفة، تُظهرلم من نفقات ا%0,12إعتماداتها 

  . النوع االجتماعي حسبفقرات وخطوط من شأنها أن تكون موضوع تحليل

 ) األعباء المشتركةدون احتساب(نفقات االستثمار 
 310,784، مبلغ 2009بلغت ميزانية االستثمار المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية، برسم سنة 

، والوزير والديوان والكتابة العامة ) مليون درهم34,76(مليون درهم مقسمة على اإلدارة المركزية 
  ). مليون درهم242حوالي (ومديريات الوزارة )  مليون درهم2,6(والوكالة القضائية للمملكة 

ن صنفين من الخدمات والنفقات المتعلقة بميزانية االستثمار من التمييز بيقوائم مصطلحات وتمكن 
ذات المصالح والمديريات ) ,DEPF, DAAG, DB, DTFE, IGF, DAPS(ة يالمديريات المركز: المديريات
البناء والتجهيز، ( بنية موحدة لتقسيم نفقات االستثمار في كل مديريات الوزارة د اعتماتظهركما  .الخارجية

  .بعد الجهوي في المديريات غير الممركزةمع إدخال ال) وإدخال النظام المعلوماتي، والتكوين والدراسات

  :وتجدر اإلشارة إلى وجود بعض خطوط االستثمار الخاصة ببعض المديريات وهي كالتالي

  ؛2009 مليون درهم برسم سنة 15,14الذي استفاد من ) ADII(برنامج محاربة الغش  •
 ؛2009 سنة  مليون درهم برسم23الذي استفاد من ) TGR(مشروع التدبير المدمج للنفقات  •
 .2009 ألف درهم برسم سنة 500الذي استفاد من ) DB(إعداد قانون المالية  •

وباستثناء برنامج محاربة الغش الذي سيكون له ال محالة وقع نوعي على الفئة المستهدفة وكذا 
الخدمات والنفقات تعاني من غياب فقرات وخطوط مصطلحات بعض الخطوط المتعلقة بالتكوين، فإن قوائم 

 . النوع االجتماعي حسبيمكن أن تكون موضوع تحليل
  األعباء المشتركة

 مليار 47,019، ما قيمته 2009األعباء المشتركة المتعلقة بميزانية التسيير، للسنة المالية  بلغت
 :درهم، نذكر منها أساسا

  .إعانةً لصندوق المقاصة وللمكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيك مليار درهم 32,9 •
 . مليار درهم لصالح الصندوق المغربي للتقاعد10,9 •
 .ر درهم مخصصة لالحتياط االجتماعي مليا1,675 •
  . مليون درهم من أجل المعاشات واإليرادات واإلتاوات347 •

 الخدمات قائمة مصطلحاتفان . المديريةوالجهة وورغم عدم تصنيف هدا الفصل حسب الجنس 
 بما في ذلك تلك  تكون موضوع تحليل حسب النوع االجتماعيمن شأنها أن وجود خطوط  تظهروالنفقات

 .المذكورة أعاله
 مليار 18,149 ما يناهز 2009بلغت األعباء المشتركة المتعلقة بميزانية االستثمار للسنة المالية قد و

  :درهم منها أساسا

  ؛ات مليار درهم من أجل تحديث التجهيز6,521 •
 عونات مختلفة؛ شكل مساهمات ومفي مليار درهم 3,030 •
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الوطنية  مليار درهم مخصصة لتحويالت الحسابات الخاصة، ومنها أساسا صندوق دعم المبادرة 1,5 •
  مليار درهم؛ 1,2للتنمية البشرية بغالف مالي قدره 

  . الفائدةتخفيض مليون درهم من أجل 434,280 •

 حسب الجنس ن يتم تصنيفهاأركز هذه النفقات باإلدارة المركزية، دون م إلى ت أيضا اإلشارةدروتج
وفيما عدى الخط المتعلق بالدفع لصالح صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، . المديريةوالجهة و

 الخدمات والنفقات غياب خطوط من شأنها أن تكون موضوع تحليل حسب النوع قائمة مصطلحاتتظهر 
 .االجتماعي

والمالية وجود بعض العراقيل التي تعيق إدماج بعد النوع كما يظهر 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،
 من طرف 2011- 2009ماد مشروع إطار النفقات على المدى المتوسط للفترة االجتماعي، تم تحضير واعت

 إصالح القانون التنظيمي للمالية كأولوية ملحة ليتماشى مع التدبير أصبحوفي نفس السياق، . الوزارة
     . لنوع االجتماعي المراعية لالمرتكز على النتائج واألداء الجيد، خاصة بالنسبة للميزانية

  حليل النوعي لمؤشرات األهدافالت. 2.4.4

بقيادتها لمسار إصالح الميزانية واعتبارها من ضمن أول القطاعات الوزارية التي أدمجت المقاربة 
، حددت وزارة االقتصاد والمالية، بناء على )2003النصف الثاني من سنة (الجديدة المرتكزة على النتائج 

ق ي تحقحيث يالحظ. ؤشر أهداف متعلق بميزانية االستثمار م54ة لمختلف وحدات الوزارة، يالمهام الرئيس
  .2008 سنة ا برسم مؤشر130 التي كانت تفوق مؤشرات األهداف نجاعةوتطورات فيما يخص تجميع 

وتجدر اإلشارة كذلك أن وزارة االقتصاد والمالية تعتبر واحدة من القطاعات الوزارية التي لم تحدد 
 .سييرلتا ةهداف لميزانياألمؤشرات 

  مراعاة المؤشرات لبعد النوع االجتماعيونجاعة 
تتبع مؤشرات األهداف المعتمدة من طرف وزارة االقتصاد والمالية نفس منطق تقسيم نفقات 

      ).إدارات الوزارة+ اإلدارات العامة (حيث تقسم حسب اإلدارة . االستثمار الخاصة بالوزارة

، "نسبة المستفيدين من التكوين"و" تكوين/إنسان/يوم"كفاءات وباستثناء المؤشرات المتعلقة بتطوير ال
نتائج والتي تبقى وفي مجموعها مؤشرات وسائل أ تعتبر باقي مؤشرات األهداف الخاصة باإلدارة المركزية 

 "نسبة تهيئة فضاءات االستقبال"كالنوع االجتماعي  بعد فعالة مقارنة مع األهداف المتوخاة لكنها ال تراعي
 ". نسبة تطور دراسة وتحليل األنظمة المعلوماتية المتطورة"و " توفر أنظمة المعلوماتمعدل"و

وبتحليلنا لقائمة مؤشرات األهداف الخاصة بمختلف إدارات الوزارة، يتضح، أنه باستثناء مؤشر 
ها تبقى  فإن مؤشرات األهداف في مجمل ،"عدد المهام السنوية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

التصدير، األجل المتوسط لتسديد نفقات الدولة، عدد وآجال التعشير على االستيراد (نتائج ومؤشرات وسائل أ
). الخ....الدراسات المنجزة حول الظرفية االقتصادية، معدل انجاز الدراسة المتعلقة بإصالح نظام التقاعد،

لنوع ا  لبعديعاب على هذه المؤشرات عدم مراعاتهافرغم فعاليتها في إطار المهام واألهداف المحددة لها، 
  . شكلها األفقيإلىلك بالنظر ذو االجتماعي

، 2009مديرية الميزانية لثالث مؤشرات أهداف جديدة برسم السنة المالية تحديد بومن المهم التذكير 
الوزارات إدماج بعد النوع االجتماعي من طرف و تملكوالتي تبرز االنجازات المحققة على مستوى 

عدد الوزارات التي  :وهي" تحسين الحكامة العمومية"ويتعلق األمر بالمؤشرات المتعلقة بهدف . القطاعية
عدد  إطار للنفقات على المدى المتوسط وعدد الوزارات التي اعتمدت، أدمجت شمولية االعتمادات

   .الوزارات التي أدمجت ميزانية تراعى النوع االجتماعي
  



 50

  األهداف الرئيسة المتعلقة بميزانية استثمار وزارة االقتصاد والماليةمؤشرات تصنيف 

  

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

 بعد إلىبالنظر ميات الميزانية الخاصة بالوزارة لكنها تظل غير كافية وغير دقيقة بما يكفي المحددة في تس
وتجدر اإلشارة، في الواقع، إلى غياب مؤشرات مرقمة . مراجعتها أمرا ضرورياوالنوع االجتماعي وتبد

نظر الجزء الخاص ا(عي متعلقة بالعمليات التي يلتزم بها القطاع من أجل مأسسة فعالة لمقاربة النوع االجتما
  .ويمكن للمؤشرات التالية أن تكون فعالة لهذا الغرض). باألعمال والمشاريع المنجزة

  المساعداتصندوق التبغ لمنح 
 عدد المستفيدين حسب الجنس؛ •
 .عدد الطلبات/عدد الملفات المدروسة: نسبة تلبية الطلبات حسب الجنس •

 معهد المالية للتكوين
  الفئة السوسيومهنية وحسب الجنس؛االستفادة حسب نسبة  •

 مالحظات إمكانية جندرة المؤشر نوع المؤشر المهام/ األهداف المؤشر
تحسين /اإلدارة المركزية نسبة تهيئة فضاءات االستقبال 

 مساندةوظروف العمل 
 المديريات

مؤشر ال يراعي بعد النوع  - مؤشر نتيجة
 عي االجتما

نسبة تقدم دراسة وتحليل األنظمة 
 المعلوماتية المتطورة 

   المركزية اإلدارة
مخطط استمرار أنشطة / 

 الوزارة

مؤشر ال يراعي بعد النوع  - وسيلةمؤشر 
 االجتماعي

تطوير / المركزية اإلدارة نسبة المستفيدين من التكوين
 الكفاءات

تصنيف حسب الجنس والرتبة  مؤشر نتيجة
 ... والجهةواإلدارة

- 

تدمج   التي الوزاريةعدد القطاعات 
 شمولية االعتمادات

تحسين /ةالميزانيمديرية 
 الحكامة العمومية

مؤشر يراعي بعد النوع  مؤشر نتيجة
مستوى يهدف الى تقييم االجتماعي و

إدماج بعد النوع االجتماعي و تملك
   القطاعات الوزاريةمن طرف 

 

- 

ي أنجزت عدد القطاعات الوزارية الت
   للنفقات متوسط المدىإطار

تحسين /ةالميزانيمديرية 
 الحكامة العمومية

مؤشر يراعي بعد النوع   مؤشر نتيجة
مستوى يهدف الى تقييم االجتماعي و

إدماج بعد النوع االجتماعي و تملك
  القطاعات الوزاريةمن طرف 

- 

عدد الوزارات التي أدمجت ميزانية 
   النوع االجتماعي بعدتراعى

 

تحسين /ةالميزانيمديرية 
 الحكامة العمومية

مؤشر يراعي بعد النوع  مؤشر نتيجة
مستوى يهدف الى تقييم االجتماعي و

إدماج بعد النوع االجتماعي و تملك
  القطاعات الوزاريةمن طرف 

- 

عدد المهام الخاصة بالمبادرة 
  الوطنية للتنمية البشرية

 

تفتيش /المفتشية العامة للمالية
حسابات وتقييم وتدقيق ال

 السياسات العمومية 

إدماج بعد النوع االجتماعي والبعد  مؤشر نتيجة
 الجهوي

مؤشر يقيم مستوى 
إدماج بعد النوع االجتماعي 
في أنشطة المبادرة الوطنية 

  للتنمية البشرية
   

 االستيراد عندآجال التعشير 
   التصديرعندو

 

إدارة الجمارك والضرائب 
تحديث /غير المباشرة

 تحسين جودة الخدماتو

  - مؤشر أثر
 

مؤشر ال يراعي بعد النوع 
 االجتماعي

  األجل المتوسط لتسديد نفقات الدولة
 

الخزينة العامة 
تحديث وتحسين /للمملكة

 جودة الخدمات

مؤشر ال يراعي بعد النوع  - مؤشر أثر
 االجتماعي

 إنجاز الدراسة المتعلقة بإصالح معدل
 نظام التقاعد 

مينات والمساهمات مديرية التأ
تجديد مراقبة /االجتماعية

تأطير قطاع و التأمين  إعادة
 التعاون االجتماعي 

مؤشر ال يراعي بعد النوع  - مؤشر وسيلة
 االجتماعي



 51

 تطور نسبة المستفيدين حسب الجنس؛ •
 ؛يةحقاللواتي لهن األوالنساء المنخرطات أ/نسبة استفادة النساء من التكوين •
 .التكوين، والتي يمكن قياسها باالعتمادات المتاحة) جهوية (تمركزنسبة ال •

 إفتحاص حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
   لتدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛السنويةتقارير عدد ال •
عدد تقارير :  االجتماعي في تقارير تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالنوعنسبة إدماج  •

 العدد اإلجمالي لتقارير تدقيق/تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدمجة للنوع االجتماعي
 .حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 وزارة التجارة الخارجية. 5
مستدام من ووي قومن لدعم بالنسبة للمغرب ، ضرورياالنفتاح على الخارج خيارا استراتيجيا يمثل ا

 ه باالندماج في التزام لذلك، أكد المغرب.خالل تنشيط التجارة الخارجية وجذب االستثمار األجنبي المباشر
شفافية   وتحسينالجمركية،لحماية اض مستوى متوسط تخفيلنظام التجاري المتعدد األطراف من خالل ا

  .ات للتجارة الحرة مع العديد من الشركاء التجارييني اتفاق المغرب أبرم كما. التجاريهنظام

ية المفاوضات االقتصاد تقود ثحي االتجاه،وزارة التجارة الخارجية دورا هاما في هذا وتلعب 
 .متعددة األطرافوثنائية أ والتجارية الدولية سواء كانت

 80وعونا،  موظفا 197، إلى 2008رتفع عدد موظفي وزارة التجارة الخارجية، برسم سنة وقد ا
كما .  %19,6 وتصل نسبة مشاركة النساء في مراكز المسؤولية إلى%. 40,6منهم نساء، أي ما يعادل 

  .نساء ام تشغله ثالث مناصب اإلدارة بالوزارةتجدر اإلشارة إلى أن اثنين من

 التي تحتلها المرأة المغربية في النشاط االقتصادي ، ينبغي إيالء اهتمام ة المتزايدةنظرا لألهميو
 تأهيل المقاوالت استراتيجيات التجارية و السياساتوضع في ا المتعلقة بالنوع االجتماعيلقضايلخاص 

  .لتدريب والتوظيفوا

  ير التجارة على مقاربة النوع االجتماعيتأثير تحر

 مقاربة النوع االجتماعيكون تما   عادةذلك،ومع . الرجال والنساءبشكل مختلف على التجارة تؤثر 
ما تحرير التجارة على جميع قطاعات االقتصاد وال سي ؤثروي.  التجاريةاتيلمفاوضات واالتفاقأثناء ا ةغائب
  . شغل سوق العلى

 نظرا لالختالفات الموجودة في الجنسين،ساهم في اتساع الفوارق بين أن يتجارة تحرير الن ليمكو
، خصوصا في الوصول لة وعالقات القوة غير المتكافئةمثل مستوى التأهيل ، والتقسيم الجنسي للعما قاعدةال

فرص الجديدة  تحد هذه الفوارق من قدرة المرأة على االستفادة من ال إذ.التفاوضإلى الموارد والقدرة على 
  . مثل الوظائف التي تتطلب مهارات وفرص إنشاء المشاريعالتجارة، تحرير يتيحهاالتي 

 تطوير بعض القطاعات في بعض البلدان، ولكن يمكن ، يمكن االنفتاح التجاري منعالوة على ذلك
  تحريريكون عموما ، غالبا ما. ، أكثر عرضة للمنافسةان تدمير اآلالف من فرص العمل في غيرهمأيضا 

، فمن المهم أن نالحظ التأثير المتباين بين كومع ذل. لمرأةلالنظامي العمل غير مرادفا للمرونة والتجارة 
 القروية  في المناطقالفقيراتالنساء تعاني ، اعمومو.  الجغرافيةاألماكنطبقات االجتماعية و للالنساء وفقا

  .من هاته الفوارق

وفقا لمنظمة العمل . والمرأة أحد العوامل المحددة للفقر في العالمعدم المساواة بين الرجل وتشكل 
 لا أقل من الرجنكسبي عموما كما أن النساء .2006 سنة  من العاملين الفقراء%60الدولية، تمثل النساء 

بدون أي  ، نظامي النساء أكثر من الرجال العاملين في االقتصاد غير ال عدد أيضاونجد. مقابل نفس العمل
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أنشطة معينة لمزاولة  النساء أيضا أكثر عرضة من الرجال وتعتبر. اية اجتماعية وفي ظروف جد هشةحم
   .زلنا العائلية والم المقاوالت والعمل فيالزراعة المعيشيةمثل 

التفاوض و عند صياغة السياسات التجارية أة حاضرمقاربة النوع االجتماعيكون تيجب أن ي وبالتال
.  في اآلثار المترتبة على الفقراء والنساء والشبابيفكرواالمفاوضين أن كما على  تجارية،الات يبشأن االتفاق

 يتطلب قدرة تحليلية وتوفر حيث.  معقدةة عمليةبيد أنه ينبغي مالحظة أن تقييم أثر التجارة على المرأ
  .المعلومات الدقيقة

   النوع االجتماعيحسبتشخيص القطاع وتحليل الوضعية . 1.5

فرص العمل  كما تزداد  . االقتصاديةالقطاعات في جميع اتشطافي المغرب اليوم ن النساء أصبحت
غير أنه ومع . خلق المقاوالت النسويةوتعليم المرأة  تطويرو التدريجي لسوق العملونمن مع الالمتاحة له

لهن في ظروف جد ارتفاع حدة المنافسة، أصبحت العامالت المغربيات أكثر عرضة للتنافسية والعولمة، بعم
وبذلك، سيؤثر أي أداء غير مرض للصادرات ونقص لعدد المستخدمين بشكل كبير على الفئة . متدهورة

  ). بالنسبة لصناعة النسيج واأللبسة%73,5(النسوية، باعتبار ارتفاع عددهن في الصناعة التصديرية 

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

  ).1995 والعقود، ت االلتزامار، ظهي1995التجارة، 

 وفقا للمندوبية 2008 من إجمالي عدد أرباب العمل في عام %8نسبة   العملتربا النساءتمثل و
ووفق ما ورد في البحث الذي قامت به جمعية النساء أرباب وعالوة على ذلك  .17تخطيطالسامية لل

تشكل غالبيتها من ت، فإن المقاوالت التي أنشأتها وتديرها نساء تعتبر حديثة العهد و18المقاوالت بالمغرب
 التي ويوظف أكثر من ثلثي المقاوالت. المقاوالت الصغرى والمتوسطة وكذا المقاوالت الصغيرة جدا

وتشمل .  أجيرا، تمثل نسبة النساء فيهم أقل بقليل من النصف20أنشأتها وتديرها نساء مغربيات أقل من 
  ). %31(والتجارة والتوزيع ) %37(هذه المقاوالت كل القطاعات، لكنها تتمركز في قطاع الخدمات 

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

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

ربعة أ تم تشكيل حيث .جب علينا أيضا أن نؤكد على أهمية وجود المرأة في مجال التعاونياتوي
تصدير الذي بدأته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع  ال اتحاداتفي إطار مشروع لتصديرات لاتحاد

لك بما في ذ المقاوالت المصدرة سعى إلى تعزيز اندماجيي ذالوبرنامج األمم المتحدة للتنمية الصناعية، 
في مجال زيت امرأة والتي تعمل   1200  أكثر منتجمعالتعاونيات التي بأساسا ويتعلق األمر . التعاونيات

  .أركان

  واألهداف المنشودة السياسات العمومية. 2.5

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

 .تنافسية االقتصاد الوطني والعرض الوطني لتصدير المواد والخدمات وتمويل التجارة الخارجية

الصادرات للفترة  جديدة لتشجيع إستراتيجية ، 2009سنة   وضعت وزارة التجارة الخارجية
 ، األزرقطاألخضر، المخطالمغرب برنامج إقالع، ( التنمية القطاعية مخططات  جانبإلىو .2009-2018

                                                 
، المندوبية السامية للتخطيط2008 تقرير مفصل عن العمالة طبعة عام :المصدر  17  

  CGEM  األوربية ودعم ة وبمساعدة مالية من اللجنAFEM امرأة مسيرة لمقاولة من قبل 579تم القيام بالبحث في عينة من  18
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  دونصادراتال مضاعفة إلى الجديدة اإلستراتيجيةتهدف هذه  ،...)،الصناعة التقليدية لتنمية 2015رؤية 
 مليار درهم حوالي عام 330 والى 2015 مليار درهم في عام 230 حوالي إلى والسياحة لتصل طالفوسفا
2018.  

  :هيو على ثالثة محاور متكاملة اإلستراتيجيةهذه تقوم  

تم لقد و.  القطاعية المخططاتوتلك التي تندرج في إطارذات الوفرة اإلنتاجية استهداف القطاعات  •
 المعلومات تكنولوجيا وصناعة السياراتالتشجيعية كجراءات القطاعات المستفيدة من اإلتحديد 

  ... دويةاأل والنسيج والفالحة، الصناعات الغذائية والصناعات االلكترونية والكهربائية وواالتصاالت
الشركاء أي " األسواق االستراتيجية "في المغرب مكانةيتمثل الهدف في تعزيز : استهداف األسواق •

  منجغرافيا وثقافيا وتجاريابة وفي التموقع في أسواق قري ثل فرنسا واسبانيا،الرئيسيين مالحاليين 
 التيستهداف األسواق وكذا ا ، ولكن أقل أهمية من حيث حجم التجارة الخارجية، اإلستراتيجيةاألسواق 

  .الشرق األوسطوآسيا أوأفريقيا أباألسواق كبعض لم تشملها بعد الصادرات المغربية 
 في جهودها ،جميع القطاعات من الممكن أن تقوم بالتصدير، بالتيوالمصدرة أدعم الشركات  •

  . التسويقية

ع عقود برامج مع القطاع الخاص بهدف دعم يوقت يتملمصدرين، سادعم وتشجيع بفيما يتعلق و
إجراءات دعم ببرامج ال الدولة من خالل عقود ستتكفلو.  الصادراتوالرفع من حجمالشركات المصدرة 

ت األولوية، وتقديم الدعم المالي للمصدرين ألسواق ذال  مستمرتحليلو دراسات بانجازهذه الشركات 
  ....)استشارية ،( برامج تدريبية متخصصة خلق، وم منتجاتهلتطوير

على  للتنميةأللفية ا أهداف النجاز التزامات المغرب في إطار ويندرج عمل وزارة التجارة الخارجية
  :الشكل التالي

.  فعالة تساعد على مكافحة الفقرإستراتيجيةادلة التجارة الخارجية وخاصة التجارة العتشكل : 1الهدف • 
من أجل  ومنتجي البلدان الفقيرة فالحيخلق الظروف المناسبة لإلى  اجتماعية كتجارةالتجارة العادلة وتهدف 
البلدان  لولوج أسواق  والمستدامة من خالل توفير فرص عادلةالمدرة للدخلاالقتصادية األنشطة تطوير 

  .  على البيئةةفظاحمحترام حقوق اإلنسان والباتزام ل االمقابل المضاربة اء وسطالغنية مباشرة ودون

 العالمية في تحقيق نشطةهم المشاركة في أعمال منظمة التجارة العالمية ومختلف األاتسس :8الهدف •  
، طة ومبني على قواعد مضبوفتحمن متعدد األطراف نظام تجاري ومالي إقامة إلىعي ا الس12رقم  الغاية
لمنتجات التي تصدرها البلدان ل إلى السماحالذي يهدف  13رقم  الغايةوكذلك تحقيق .  وغير تمييزيشفاف

 .خارج نظام الحصصوولوج األسواق مباشرة ا لاألقل نموا حصص
مشروع اتحادات التصدير الذي بدأته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع برنامج كذلك، يندرج 

 القضاء على كافة أشكال التمييز من اتفاقية) هـ(البند  14المادة  إطارفي  تنمية الصناعيةاألمم المتحدة لل
التعاونيات من أجل الحصول على فرص متكافئة من الناحية االقتصادية، سواء لخلق و تدع، التيضد النساء

  . العمل لحسابهن الخاصو أ باألجرة عن طريق العمل

  جزةالمشاريع والبرامج المن. 3.5
بعد إدماج و عم المساواة بين الجنسين أد إلى أي من مشاريع وزارة التجارة الخارجيةهدف يال 

 2009لسنة وزارة التجارة الخارجية  قبل المعتمدة منعمل التضمن خطة تحيث .  االجتماعيالنوع
   :المشاريع التالية

 القطاعية ة الوزاراتشاركبم متفق عليها لتطوير الصادرات إستراتيجيةاالنتهاء من وضع وتنفيذ  •
سبة للمنتجات انالم لتحديد األسواق ميدانيةدراسة ويتم حاليا إنجاز . القطاع الخاصو  الدعموإدارات
  .ةصدرالمالمغربية 
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الفرص التي تتيحها ب المصدرين ةعيتو ويةمغربتجارية  عالمة تطويرتشجيع التصدير من خالل  •
ادات التصدير وتنفيذ األنشطة الترويجية في إطار عقود   الحر وتعزيز مفهوم اتحبادل التاتاتفاقي

  .البرامج القطاعية
  .  التجارة الخارجية مجالفيالممارسين  ومي القطاع العمفاعليم ينظتعزيز ت •

تفعيل االتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف التي وعالوة على ذلك، تستمر الوزارة في  
وفيما يتعلق بالمسار األورومتوسطي، . كة في أشغال منظمة التجارة العالميةوقع عليها المغرب والمشار

يتعين على الوزارة مواصلة المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات وحق التأسيس وتسوية المنازعات 
كما يتعين عليها إعداد خارطة طريق تجارية جديدة أورومتوسطية . وتحديد قواعد المنشأ األورومتوسطية

  .  وتحديد المحتوى التجاري للوضع المتقدم الذي منحه االتحاد األوربي للمغرب2010ق سنة في أف

  يةورومتوسطاألمنطقة ال في المساواة بين الرجل والمرأةإرساء : 1اإلطار رقم 

 رغم يةضع الوهستمر هذوت. سوق الشغلمشاركة المرأة في ل أدنى معدالت في العالم علىالبلدان المتوسطية الشريكة تتوفر 
والنجاح  االلتحاق بالمدارس على مستوى الفوارق بين الرجل والمرأة القضاء على  الدول في مجال العديد منتهحرزأالتقدم الكبير الذي 

 جوراأل ذات وظائفالفي يشتغلن بكثرة  نساءدرجة عالية من التمييز والتعرف بعض قطاعات االقتصاد ما زالت ف. مجال التعليمفي 
  . يساعد على توسيع نطاق تأنيث الفقرمما ،الضعيفة

 تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في كثير من البلدان الشريكة من فيعقد من الزمن منذ ساهمت المفوضية األوروبية و
  . ظروف المرأة وتعزيز مركزها تحسين والتدابير الرامية إلىاإلصالحاتات ثنائية لدعم دينامية يتفاقاخالل 

كز على تريأول برنامج إقليمي للمفوضية األوروبية  "دور المرأة في الحياة االقتصادية"برنامج األورومتوسطي ويعتبر ال
ة وميدعم البرنامج المؤسسات العملقد و. 2009 يناير العمل به في ى وانته2006 يناير في وقد تم إطالقه.  االقتصادي للمرأةستقاللاال

  . لمتوسطية لجنوبالضفة البلدان من  10ية إلى تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة في ا الرامموالمجتمع المدني في جهوده

.  لهنر فرص جديدةيوفت ونساء تسهيل المشاركة االقتصادية للإلى ،Europ-aid ، الممول من طرفهذا البرنامجويهدف 
ريع، وتحسين فرص الحصول على األدوات واآلليات  المتزايد للمرأة في سوق العمل، ودعم إنشاء وإدارة المشاندماج االىويركز عل

  . كوين المهنيالمالية، وتطوير القدرات والت

التزام ) 2011-2008" (يةورومتوسطاألمنطقة التحسين المساواة بين الرجل والمرأة في " البرنامج الجديد اعتمادترجم يو
  . في المنطقةالمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز في مجال االتحاد األوروبي 

 القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة دون تفاقيةال للحوار والمناقشات بين الشركاء لضمان التنفيذ الكامل فضاءايوفر البرنامج و
 حقوق ات انتهاكمن الحد منمكن ت الئمة العنف ضد المرأة، ووضع خطط عمل مات توحيد تعريفإلى أيضاسعى كما ي. أدنى تحفظات

 العنف ضد المرأة وأدوات جمع وتحليل البيانات، فضال اتفق بين تعريفاالتويشكل و.  التنميةفي طريقعقبة أساسية التي تشكل ن اإلنسا
  . فاع عن حقوق المرأةتخطيط االستراتيجي والدولل المتبعةمنهجيات لل أهمية قصوىعن اختيار المؤشرات المناسبة 

 مع البرامج اإلقليمية األخرى تكاملخلق إلى  البرنامج يهدفلجيدة بين البلدان والمناطق، باإلضافة إلى تعزيز تبادل الممارسات او
، الذي "  واالتصاللإلعالماإلقليمي البرنامج "و ،النساءعن قرب بتهتم  مجاالت 6منها " الموارد البشريةاالستثمار في  " برنامجوخاصة

 إلى تعزيز تهدفي تال" متوسطية لحقوق اإلنساناألوروالشبكة  "، وكذلكالموسائل اإلعفي األورومتوسطي الحوار يهدف إلى توسيع 
  .المساواة بين الجنسين

    االتحاد األوربي:المصدر

  تحليل ميزانية وزارة التجارة الخارجية . 4.5

 ، درهم46.312.000 حوالي 2009 سنة لوزارة التجارة الخارجية خصصة الميزانية المبلغت  
،  العامة للوزارة من الميزانية%84ي ما يشكل ، أسييردرهم لميزانية الت 38.812.000خصص منها مبلغ 

).  درهم7.500.000( من مجموع الميزانية المخصصة لوزارة %16 ستثمارالاميزانية لم تتعد في حين 
ات  الموظفين وتمويل الدراسكوينمعدات وتالاقتناء ب أساسا 2009 سنة برمجة المستثمارالاوتتعلق نفقات 

  .المتعلقة بالتجارة الخارجية

شمولية  على تطبيق مفهوم 2009 غشتعملت منذ  وزارة التجارة الخارجية  أنحيثو  
 هذه المؤشرات ويوضح تحليل. لوزارةا استثمار خاص بميزانية مؤشر هدف 24قد حددت ف، االعتمادات
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حاجة ال، وبالتالي جندرتهايمكن  المؤشرات   من هذه24  من8. مؤشرات فعاليةو أأنها إما مؤشرات وسيلة
  : المؤشرات التاليةب على سبيل المثال ويتعلق األمر.  حسب الجنس والمنطقةهاإلى تفصيل

  ".كوينالتعليم والت"عنون الم، الذي يقيس تحقيق الهدف " عدد المستفيدين"• 

 األبحاثعدد "و" ة العالمية منظمة التجار أشغال فياتالمشاركعدد "و" التجاريةوعدد البعثات االقتصادية "• 
  ."تقديم الدعم لتشجيع الصادرات"عنون المقياس مدى تحقيق الهدف ل الصالحة" المنجزة حول المقاوالت

   أصناف مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانية استثمار وزارة التجارة الخارجية
  

  إمكانية جندرة المؤشر
  

  نوع المؤشر
  

  األهداف المرتبطة بالمهام
  

   المقترح من طرف الوزارةالمؤشر

 عدد المستفيدين  تدريبونجاز تكوين أإ مؤشر وسيلة تقسيم حسب الجنس

تقسيم حسب الجنس وحسب 
 المناطق

نجاز دراسات حول التجارة إ مؤشر فعالية
 الخارجية

عدد األبحاث حول العرض التصديري المنجزة على 
 مستوى المقاوالت

لتجارة نجاز دراسات حول اإ مؤشر فعالية _
 الخارجية

نجاز التصميم التنظيمي الخاص بمساطر إمعدل 
 االلتزامات والتحضير لمفوضات التبادل الحر

 عدد البعثات االقتصادية والتجارية دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشاركين
 حة عدد الدراسات حول األسواق والفرص المتا دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة _

 عدد قوافل التصدير دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشاركين
 عدد المناظرات حول الصادرات دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشاركين
 عدد خلق اتحادات التصدير دعم إنعاش الصادرات مؤشر وسيلة تقسيم حسب جنس المشاركين

  عدد المشاركات في أشغال منظمة التجارة العالمية دعم إنعاش الصادرات  مؤشر وسيلة شاركينتقسيم حسب جنس الم
تقسيم أرباب المقاوالت حسب 

 الجنس وحسب المناطق
  حول المقاوالت تعدد االستقصاءا دعم إنعاش الصادرات مؤشر فعالية

 الخارجيةمعدل انجاز سجل فاعلين التجارة  ضبط وتنظيم الواردات مؤشر فعالية _
  
- 

  
 مؤشر فعالية

 مرصد التجارة إنشاء
   الخارجية

معدل انجاز الدراسة الخاصة بخلق مرصد التجارة 
 الخارجية

 اقتراحات
 المادة  خاصة مقتضيات، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساءمعايير اتفاقيةحتى يتم تطبيق 

دابير المناسبة لضمان مشاركة المرأة، على قدم  التكافة بأن تتخذ الدول األطراف "وصيتي ت، ال)8(
  تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك فيلتمكينها منالمساواة مع الرجل ودون أي تمييز، 

 إلىتشجيع مشاركة المرأة في مختلف البعثات ، ينبغي لوزارة التجارة الخارجية " المنظمات الدوليةأنشطة
  . ...)المعارض التجارية ،،  الحرالتبادلالمفاوضات بشأن اتفاقيات ، رة العالمية منظمة التجاأشغال(الخارج 

، يقترح إيالء اهتمام  إدماج مقاربة النوع االجتماعي في الوزارةمن أجلوباإلضافة إلى ذلك ، 
 لتيواالمستجيبة للنوع االجتماعي القطاعات الصادرة من لطلبات ل ، التعريفة الجمركيةأثناء مراجعة ،خاص

  .الغذائية ومنتجات الصيد البحري والصناعات النسيج مثل  بها غالبية القوى العاملةتشكل النساء

 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 6
 النهوض ويعتبر.  والمعاصرة والتنميةالديمقراطيةالتزم المغرب بدعم مشروع مجتمع يرتكز على 

وتعتبر اإلصالحات المتخذة في هذا المجال .  والتغييربحقوق المرأة من ضمن أولويات مشروع اإلصالح
من أهم اإلنجازات في إطار تكريس المساواة كمبدأ أساسي لدولة الحق والقانون وكشرط لولوج عادل للحق 
في التنمية، وفي هذا اإلطار ساهم المغرب بشكل فعلي في توقيع وتفعيل مختلف االتفاقيات والمعاهدات التي 

  .  جميع أشكال التمييز ضدهاوالتخلص منض بالمرأة  النهو إلىتهدف
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  تشخيص وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعي. 1.6

 وتشهد . النساءمن 30% م منهاموظف 2.715 يزيد عن الوزارة ماتشغل  ،2009 إلى حدود يونيو
 الرجالي بنسبة  من العدد اإلجمالي للوزارة هيمنة العنصر42%ما يزيد عن المصالح األجنبية التي تمثل 

كما تشكل نسبة النساء في . 36% إلى نسبة النساء تصل على مستوى اإلدارة المركزيةو. 74%تتعدى 
على سبيل و.  على مستوى المصالح الخارجية6%و على المستوى المركزي 21%مراكز المسؤولية 

 ومديرتين 48ع  سفير، وثالث قنصل عام من مجمو86من مجموعة ات  سفير9التوضيح، تضم الوزارة 
  . 87 رئيسة مصلحة من مجموع 21 وكذا 39 رئيسة قسم من مجموع 7و، 14من ضمن 

 منذ 140 زتبقى جد محدودة بما يناهفأما فيما يتعلق بتمثيلية المغرب على مستوى الهيئات الدولية، 
مغرب على وفي هذا اإلطار، يدفع هذا التشخيص الذي ال يعكس بأي شكل من األشكال مكانة ال. سنوات

هدف إلى يتعميق التحليل بهدف تفسير هذه الوضعية ووضع برنامج تدابير ضرورة الساحة الدولية إلى 
  . نسبة التمثيليةالرفع من

وعيا منها بأهمية المساواة المبنية على النوع االجتماعي في النهوض بوضعية المرأة في التنمية 
 وبالرغم ،هذا. 19"إدماج المرأة في التنمية" خلية 1990نة االقتصادية واالجتماعية، وضعت الوزارة، منذ س

من المشاكل المرتبطة خصوصا بتمويل بعض األنشطة، عمدت مصلحة وكاالت التمويل بإدراج بعض هذه 
صندوق األمم واألنشطة في إطار برنامج عمل تم توقيعه بين كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

  سنويا الخلية تنظيم ورشات للتكوينوتواصل .CEPAP 2007-2011فعيل  في إطار تالمتحدة للسكان
 حول مسألة النوع التوعية، وذلك من أجل  فيهم المبعوثين إلى الخارجنبم الدبلوماسيين لفائدةوالتحسيس 

وتهدف هذه الجهود إلى . )... مدونة األسرة، قانون الجنسية(االجتماعي وبعض القضايا المرتبطة بالمـرأة 
  .حسين المهام اإلدارية المنوطة بالهيئات الديبلوماسية والقنصليات خارج البالدت

   األولويات الحكومية واألهداف المنشودة .2.6

 التعاون الدولي وتنسيق تعزيزتهتم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في إطار تخصصاتها بضمان 
تهتم الوزارة بإعداد وتفعيل برامج الحكومة في و .... للمغرب مع الدول والهيئات الدوليةالعالقات الخارجية

 للوزارة حول النقاط اإلستراتيجية وتتمحور االهتمامات .الميادين المتعلقة بالعالقات الخارجية للمغرب
  : التالية

مواكبة أمثل للسياسات واالستراتيجيات التي تهدف لتفعيل التزامات المغرب الدولية على أرض الواقع  •
  . وضعية المرأةإلى تحسين

جعل المساواة بين الرجل والمرأة موضوعاً أساسياً في كافة القطاعات وعلى جميع مستويات تدخل  •
الوزارة من خالل إعداد آليات االستشارة والتكوين ومنهجيات إدماج مقاربة النوع االجتماعي في جميع 

 .العمليات
 .محاربة الفوارق بين الجنسينورأة أوضع برامج للتعاون تروم باألساس إلى تقوية قدرات الم •
منظمات متعددة :  تعاونها مع الشركاء المعنيين بالنوع االجتماعي والمختصين في هذا المجال تعزيز •

 .األطراف، جامعات، مراكز البحث، النسيج الجمعوي، الجماعات الترابية، وغيرها
إعالن ل في انخراط المغرب  بشكل فعاوزارة الشؤون الخارجية والتعاونمن جهة أخرى، ساهمت 

  .تفعيله على أرض الواقعو  المساعداتنجاعةلباريس 
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   المساعدات لنجاعةإعالن باريس 
 المساعدات والذي يندرج في إطار إصالح منظومة المساعدة للتنمية نجاعةليهدف إعالن باريس 

ول خمس مبادئ كبرى وتتمحور ح. إلى وضع مجموعة من اإلصالحات لنظام المساعدات وطرق التعاون
  . التنظيم، وتحقيق االنسجام والتسيير المتمركز حول النتائج والمسؤولية المتبادلةووهي، المالءمة، 

وقد انخرط المغرب في إطار إعالن باريس وشارك في البحث الميداني الثاني لتتبع تفعيل إعالن 
 البحث الميداني  وقد تم إعداد هذا .عونة والذي تم بقيادة مجموعة العمل حول فعالية الم2008باريس سنة 

 من 85% مانح ومؤسسة البنك الدولي المسؤولين عن 11من بتعاون من طرف الحكومة المغربية و
وتحقيق  تخطيطال"وتجدر اإلشارة إلى كون المغرب الذي يعد بلدا رائدا في مبادرة . المساعدة الدولية للتنمية

 المعونة بل لنجاعةإطار تفعيل اإلصالحات الضرورية ليس فقط قد حقق إنجازات مهمة في " االنسجام
  .وكذلك لفعالية النفقات العمومية بصفة عامة

 وواقع كل اتيحاج تأخذ بعين االعتبار يبقى نجاح إعالن باريس رهينا بتنفيذ التزامات مشتركةو
 من التقدم التي فادةاالست ،سيكون من الضروري للتقدم بسرعة وتقليص تكلفة تحقيق االنسجامو .دولة

 وتوسعتها على أقصى نطاق ممكن من القطاعات وعلى عدد أكبر التجاربأحرزته البلدان الشريكة، وتقاسم 
المبذولة، وتعزيز تبني جهود لاإعالن باريس، األخذ بعين االعتبار   كما يجب في إطار تفعيل.من المانحين

تدبير حات التي تم القيام بها من أجل تحسين جودة البلدان المعنية الستراتيجياتها التنموية ولإلصال
  . اتالمساعد

تجدر اإلشارة إلى االنخراط الفعلي للوزارة في إعداد مختلف االستراتيجيات موازاة مع هذا، و
كر من بين هذه االستراتيجيات ذوالبرامج التي تهدف إلى تكريس المساواة كمبدأ أساسي لدولة القانون، ون

 األفقي لمقاربة النوع اإلدماج من أجل  الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسينراتيجيةاإلست ،المؤسسة
 بشكل أساسي إلى تقليص الفوارق بين اإلستراتيجية وتهدف هذه .االجتماعي في السياسات والبرامج التنموية

  . ياسيالجنسين فيما يتعلق بالحقوق والولوج للموارد والفرص االقتصادية وكذا التأثير الس

التزمت و جميع أشكال التمييز ضد النساء، اتفاقية القضاء علىكما لعبت الوزارة دورا رائدا في 
بدعم المجهودات الوطنية لتحقيق أهداف األلفية للتنمية خصوصا عبر تعزيز التعاون مع المانحين، 

 تحقيق لصالحتعبئة التم إدراج في هذا اإلطار، و. والوكاالت والصناديق وبرامج التنمية لنظام األمم المتحدة
  . أهداف األلفية للتنمية المتمركزة على النوع االجتماعي من ضمن أهم األولويات هذا التعاون

   نجزةالمشاريع والبرامج الم. 3.6

اإلتحاد (وبرامج التعاون   دورا فعاال في إعداد المشاريعوزارة الشؤون الخارجية والتعاونتلعب 
كما تلعب الوزارة دورا هاما في . وفي تتبع إنجازها) برنامج األمم المتحدة اإلنمائياألوروبي، إسبانيا، 

  .المساعدة الدولية للتنميةإطار 

  المساعدة الدولية للتنمية . 1.3.6 
ة خمس أهم المانحين نذكر منهم من المتعلقة بالمساعدة الدولية للتنمية، هي2007تبرز إحصاءات 

وإسبانيا وفرنسا   واالتحاد األوروبي)خصوصا على شكل قروض(نك الدولي على حسب األهمية كل من الب
  .75,9%وقد بلغت حصتهم في مجمل المساعدات ما يناهز. وكذا البنك اإلفريقي للتنمية

ويل مساهمة االتحاد األوروبي بما يناهز مويظهر تحليل المساعدة الدولية للتنمية حسب مصدر الت
التي أما فيما يتعلق بإسبانيا . مالي كدعم 50%ولقة بجميع أشكال البرامج  من حجم المساعدات المتع%95

 .79%  البرامجباقي تغطي فيما   مالي كدعم 14% ها، فبلغت مساهمت2007 لسنة نحةد أهم دولة ماعت
  .وتعتبر ألمانيا متبوعة باليابان من أهم المانحين الذين ال يستعملون مقاربات البرامج

التكميلية لإلصالحات  الذي يهدف إلى تعزيز اإلصالحات الميزاناتية والماليدعم ويضاف إلى هذا ال
  . لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمالي الذي يغطي ااإلدارية وكذا الدعم 
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  اعدةبرنامج إدماج الميزانية حسب النوع االجتماعي في جدول أعمال فعالية المس. 2.3.6
 من طرف صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بتمويل 2008سنة تم إعطاء انطالقة هذا البرنامج 

ويهدف الشق األول من البرنامج . تقنية المساعدةالمن االتحاد األوروبي والذي يهتم باستعراض البحوث و
 10ى و على مست إعداد الميزانية بإدماج النوع االجتماعيإلى دراسة كيفية استخدام اآلليات واستراتيجيات

 ، وتطبيق مسلسل الموضوعوقد تم اختيار هاته الدول على أساس معايير كوجود أبحاث تهتم بـدول، 
  . اإلصالح الميزاناتي

القرار باالتحاد األوروبي ويتجلى الهدف من هذا في تعميق فهم مختلف الشركاء المحليين وذوو
دف تعزيز االلتزام بأهمية المساواة  به إعداد الميزانية بإدماج النوع االجتماعيللفرص التي يتيحها استخدام

  . بين الجنسين في نجاعة المساعدة

، وذلك 2010و 2009من دعم تقني موجه سنتي  لالستفادة فيما يهتم الشق الثاني بانتقاء خمس دول
  .إلعداد الميزانية بإدماج النوع االجتماعيلتحسين قدرات الدول في تطبيق أمثل 

  وروبي التعاون مع االتحاد األ. 4.3.6
تعاون بين االتحاد األوروبي والمغرب على اتفاقية الشراكة لل واإلستراتيجيةترتكز األهداف العامة 
مع االتحاد األوروبي، وقد تم اعتبار برنامج   وعلى سياسة الجوار2000التي دخلت حيز التنفيذ سنة 

ة حاسمة في مسلسل تعميق  كمرحل2005التدابير للجوار مع االتحاد األوروبي الذي تم اعتماده سنة 
  . األوروبي بين المغرب واالتحاد )...االقتصادية والسياسية(العالقات الثنائية 

الشريك صفة  للحصول على 2000  سنةوقد تم تتويج المجهودات المبذولة من طرف المغرب منذ
ي، وسيمكن هذا االتفاق  مع االتحاد األوروبا متقدماتوقيع اتفاقية تمنح للمغرب وضعبمع االتحاد األوروبي 

من ترسيخ موقع المغرب مع أوروبا وتسريع التقارب بين الشريكين وإعطاء دفعة جديدة لمسلسل اإلصالح 
  . والتحول الديموقراطي الذي التزم به المغرب

فتين من خالل حجم المساعدات األوروبية ضويمكن إبراز مدى تقارب عالقات الشراكة بين ال
يحتل صدارة  جعلت المغرب  والتي2011- 2007في الفترة و مليون يور645 إلى للمغرب والتي وصلت

  . مستفيدة من هذا الدعمالدول ال

 لإلتحاد الماليولكن تجدر اإلشارة إلى ضعف إدماج قضايا النوع االجتماعي في برامج الدعم 
دية والتي تؤطر هذا، ويالحظ غياب إدماج النوع االجتماعي في األهداف ومؤشرات المردو. األوروبي

 التي تستهدف بصفة مباشرة المساواة الماليةكما يالحظ ضعف االعتمادات . شروط التمويل في المستقبل
  . بين الجنسين في برنامج المساعدة لالتحاد األوروبي

  التعاون اإلسباني . 5.3.6
ة اإلسبانية يحظى المغرب بفضل موقعه الجغرافي بأولوية التعاون اإلسباني، وقد سجلت المساعد

 2000قد بلغ مجموع الدعم ما بين و. ا مستمراالموجهة للمغرب خالل السنوات األخيرة منحى تصاعدي
  .  مليون دوالر285 التي حققت 2007 وتم تجاوزها خالل سنة دوالر مليون 250 ما يناهز 2005و

 51%صيص ما يناهز فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي وفقا للتوجيهات المرتبطة باألولويات، تم تخو
من المساعدة القطاعية للبنيات التحتية والخدمات االجتماعية متبوعة بالبنيات التحتية والخدمات االقتصادية  

  .24%بنسبة 

 فإنبعين االعتبار لقضايا النوع االجتماعي في المشاريع والبرامج التعاون، ذ أما فيما يرتبط باألخ
ومية إسبانية ومغربية كما يتوجب تعزيز مجهود إدماج مقاربة إنجازها يتم عن طريق منظمات غير حك

 ويندرج في هذا اإلطار البرنامج المتعدد القطاعات لمحاربة .النوع على مستوى مختلف البرامج والمشاريع
، ممولة من "تمكين"العنف المبني على النوع االجتماعي عبر تكريس استقاللية النساء والفتيات في المغرب 
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.  مليون دوالر8,4عاون اإلسباني وصندوق تحقيق أهداف األلفية للتنمية بغالف مالي يقدر ب طرف الت
بشراكة مع ممثل نظام األمم   اللجنة الوطنية لتنسيق البرنامجوالتعاون وزارة الشؤون الخارجيةوتترأس 

  .المتحدة والتي يشارك فيها كذلك ممثل الحكومة اإلسبانية بالمغرب

 بين المغرب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج التعاون 
خطة عمل برنامج " تفعيل 2009و 2008وزارة الشؤون الخارجية والتعاون خالل سنتي واصلت 

وقد عمل كل .  بتنسيق تام مع الشركاء القطاعيين وهيئة األمم المتحدة2011 و2007للمدة ما بين " البالد
على إدماج مقاربة النوع االجتماعي  ة الشؤون الخارجية والتعاونمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزار

 على النتائج عبر دورات تكوينة تهدف إلى تعزيز قدرات الشركاء في هذا ةتسيير المشاريع المرتكز في
 تم انجاز دورات تكوينية بشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووكاالت ،وفي هذا اإلطار. المجال

UNDG) موجهة للشركاء ) رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للساكنة واليونيسفب
  .تسيير المشاريعو تنمية قدراتهم في مجال تتبع  أجلالمحليين، من

ووعيا منها بأهمية تعزيز الشراكة مع الوكاالت الوطنية للتنمية في مسلسل الالتمركز وتمويل 
المبنية على مقاربة النوع االجتماعي، يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعزيز التنمية المحلية والجهوية 

". دعم الشبكات اإلقليمية والحكامة المحلية الديمقراطية"مقاربة جهوية مبنية على النوع من خالل برنامج 
مركز يهدف  مالويهدف هذا البرنامج إلى تيسير تنمية الجهات من لدن شركاء أوربيين من خالل تعاون 

النوع إلى تنمية مكثفة للمناطق الضعيفة من خالل االستثمار وإحداث فرص الشغل في ظل مقاربة 
، يعتزم هذا البرنامج على المستوى الوطني وضع وحدة على مستوى 2009 وخالل سنة .االجتماعي

, ت التعاون الالممركزةالمديرية العامة للجماعات المحلية  تهدف إلى تعزيز قدرات الجهات بتناسق مع شبكا
وتهم التدابير المبرمجة خالل نفس السنة على المستوى المحلي، مواصلة دورة البرمجة المحلية بجهتي 

  .  تطوان والشرق، وذلك من أجل وضع حلول عملية لإلستراتيجية الترابية-طنجة

   تماعيتحليل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حسب مقاربة النوع االج .4.6

يبرز تحليل االعتمادات الميزاناتية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ارتفاعا ملحوظا 
خالل السنوات األخيرة، مما يدل على االهتمام الذي يوليه المغرب لهذا القطاع االستراتيجي وكذا السياسة 

. ة على الصعيدين الوطني والدوليالخارجية والتي تلعب دروا أساسيا في دعم القضايا المتعلقة بالمرأ
فالمغرب الذي جعل من االنفتاح االقتصادي أحد أهم أولوياته، يتوخى تدعيم دور هذه الوزارة على 

 .الصعيدين الوطني والدولي
  تحليل بنية االعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 1.4.6

 الشؤون الخارجية والتعاون هيمنة نفقات يتضح من خالل تحليل الميزانية المخصصة لقطاع
  . %5، فيما ال تتجاوز نفقات االستثمار %67الموظفين بنسبة 

   2009ة  خالل السنة الماليالشؤون الخارجية والتعاونبنية الميزانية المخصصة لوزارة 
اإلستثمار

5%

الموضفين
67%

المعدات
28%
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دبلوماسي  تحديث الجهاز التهدف هذه االعتمادات إلى تمويل برنامج عمل الوزارة التي ترمي إلىو
المغربي وتعزيز دوره من أجل حماية مصالح المغرب، وإنعاش إشعاعه الثقافي والروحي واستقطاب 

 . االستثمارات األجنبية وتطوير صادرات المنتجات الوطنية وكذا تأهيل التمثيليات الدبلوماسية بالخارج
  ون الخارجية والتعاونإدماج مقاربة النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف لوزارة الشؤ. 2.4.6

من أجل ترشيد نفقاتها بمنطق الفعالية والنجاعة ، انخرطت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في 
 12( من مؤشرات األهداف 20وقد صاغت الوزارة في هذا اإلطار، . 2005شمولية االعتمادات منذ سنة 

  .اس مدى تحقيق األهداف التي وضعتهالتقييم األداء وقي)  لالستثمار8ومؤشرا لرصد ميزانية التسيير 

ويتضح من خالل تحليل هذه المؤشرات، والتي تهيمن عليها مؤشرات الوسائل، كون هذه األخيرة 
مما يحول دون تقييم الجهود المبذولة في مجال النهوض بدور المرأة  ال تدمج مقاربة النوع االجتماعي

هذا، ويتمحور ما يزيد عن ثلثي المؤشرات حول تتبع . والمساواة بين الجنسين في إطار برمجة الميزانية
  .على مستوى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المغربيةوأنشطة الدعم سواء على مستوى اإلدارة العامة أ

كاف وويبرز تحليل نوعية المؤشرات كون تلك المخصصة لرصد ميزانية التسيير ال تعكس على نح
 هذه المؤشرات بصفة خاصة على التحكم في تكاليف مهام الدعم التي وتركز. المهام المنوطة بالوزارة

  .تقدمها الخدمات اإلدارية ، وتحسين أداء تمثيل المغاربة في الخارج

أما فيما يتعلق بمؤشرات االستثمار، فهي تركز أساسا على تحسين تجهيزات المصالح المركزية 
العمل وتنفيذ إعادة أماكن ، واقتناء )المعلوميات(تسيير والهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وتحديث آليات ال

  ...التأهيل والتهيئة العقاري

 األمر الذي يعتبر أحد ،على الرغم من أهميتها في عملية تحسين وترشيد نفقات هذه الوزارة
 األهداف الكبرى إلصالح الميزانية الجديد المرتكز على النتائج، ينبغي إغناء مؤشرات أهداف الوزارة

نذكر  .  الوزارةلمهامبمجموعة من مؤشرات التأثير والنتائج بإدماج النوع االجتماعي تمكن من تقييم أمثل 
على سبيل المثال ، مؤشرات لتقييم الجهود التحسيسية لفائدة الجالية المغربية حول مدونة األسرة وقانون 

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

  .مختلف مراحل تخطيط وبرمجة ميزانية الوزارة
  سييرات التتحليل حسب مقاربة النوع االجتماعي لمؤشرات األهداف المرتبطة بميزاني: جدول تلخيصي

 المؤشر المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر مالحظات
يجب أن تمكن مالئمة مقاربة النوع 

االجتماعي من استهداف أفضل 
 للمستفيدين من هذا البرنامج

تطور عدد المستفيدين حسب 
 الجنس والفئة العمرية

لمغاربة  اتحسين استفادة الشباب مؤشر مهمة
ليم اللغة القاطنين بالخارج من تع
 العربية والثقافة األم

 تطور عدد المستفيدين

 وتقييم واستهداف أفضل درص
 لبرامج التكوين بالوزارة

تطور عدد المستفيدين حسب 
 الجنس والفئة العمرية

 عدد المستفيدين تحسين جودة التكوين مؤشر دعم

تفعيل مشاركة المرأة في الهيئات 
 الدولية

ر مهمةمؤش تقسيم المؤشر حسب الجنس الدفاع عن مصالح المغرب  
 بالخارج

تمثيلية المغاربة 
 بالمنظمات الدولية

سعياً إلى تقوية دورها في تعزيز مفهوم النوع االجتماعي في نطاق اختصاصاتها، من المتوخى أن  
تدرج إستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون  مقاربة النوع االجتماعي في إطار االستراتيجيات 

تعزيز مشاركتها الفعالة في النقاشات الدولية عبر تعبئة وتعزيز لقطاعية التي تقودها  وذلك من خالل ا
وفي هذا الصدد، يشكّل تعزيز الشراكات مع الوكاالت المتعددة . حضور الخبرة المغربية في هذه المجاالت

تماعي فضالً عن تنفيذ برامج األطراف عامال مهما لدعم التعاون المتعدد األطراف في ميدان النوع االج
  .تنموية حول مواضيع ثفاقية هامة
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  وزارة االتصال .7
تعزيز المساواة بين توطيد العمل الحكومي فيما يخص  دورا محوريا في لتلعب وزارة االتصا

البرنامج "ويعتبر . كاملة في عملية التنميةالمشاركة على السواء، ال ،الجنسين حتى يتسنى للمرأة والرجل
  في هذا الصددفي قطاع االتصاالت مخططأول  ")PMT(لمساواة بين الجنسين لمأسسة ا المدىمتوسط لا

 من خالل إدماج مقاربة ، وذلكالمساواة بين الجنسينو الوطنية من أجل اإلنصاف اإلستراتيجيةفي إطار 
ن خالل هذا موهكذا أصبحت وزارة االتصال . والمخططات التنمويةالنوع االجتماعي في السياسات 

 .اإلستراتيجية هذه تفعيلالبرنامج عنصرا فاعال في 

   قطاعالتشخيص المساواة بين الجنسين في وتحليل . 1.7

  :تقديم وزارة االتصال

مهمة التوجيه والدعم  (تنسيق االتصاالت الحكومية ات، أهمها مهمعدة تناط بوزارة االتصال 
، والقيام بتأطير لصورة المؤسساتية للمغربالحسن لترويج ال، و)والرصد والتنسيق وتقييم اتصاالت الحكومة

دور التربوي  ومراقبة االمتثال للمع السلطة العليا وتتبع وتوافق  بشراكةوتنظيم القطاع السمعي البصري
 لتنظيم وإعادة هيكلة للمهنيينلخدمة العامة ودورها في دعم العملية الديمقراطية، وتوفير الدعم الالزم ل

ختلف المؤسسات التابعة للوزارة م مهامقطاع االتصال، وتكييف اإلطار القانوني وإعادة تعريف وتطوير 
  . اإلعالموسائل إقامة مرصد لو

 من %40,2 من النساء، أي ما يمثل 171 مستخدم، منها 425هذه الوزارة حوالي ب ويشتغل
  . بالنسبة للرجال33، مقابل 14 إلى وقد وصل عدد النساء المسندة إليهن مناصب المسؤولية. المجموع العام

  تقديم وسائل اإلعالم بالمغرب
اإلعالم ودينامية مهمة سواء فيما يخص الصحافة المكتوبة ألمشهد اإلعالمي المغربي لقد عرف ا

وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابا على  ،تأهيل المهني لقطاع االتصالالتحديث والسمعي البصري وهذا من أجل 
  .  المجتمع المغربيداخلمكانة المرأة 

  الدولةتعميم ا والذي سينتعش إثر ملموساتطور في السنوات األخيرةالمكتوبة صحافة ل ات عرفوقد
لدعمها لجميع اإلصدارات الصحفية المكتوبة التي تستوفي المعايير المحددة في البرنامج أإلطار الذي وقع 

 .مغربية لناشري الصحفوزارة االتصال والفيدرالية ال بين 2005 مارس 11 في
.  لهذا القطاعالدولةزوال احتكار بدوره تغيرات عميقة منذ فقد عرف القطاع السمعي البصري، أما 

الهيئة العليا " وتأسيس االتصاالت السمعية والبصرية،  حول هذه التغييرات نتيجة لصدور قانونوتأتي
على باإلضافة إلى ذلك، ظهرت . ةوالتلفز لإلذاعة ةالشركة الوطني" وإنشاء "لالتصال السمعي البصري

 .للتربية والتعليم والقناة الرابعة المخصصة ن، ويتعلق األمر بالقناة الجهوية لمدينة العيوقنوات جديدةالساحة 
المزودة ببرامج القناتين األولى والثانية، كما أنشئت أيضا القناة " المغربية "قناة الفضائيةكما تم بث ال

  .، المتخصصة في الرياضة"اضيةالري"الفضائية 

وذلك بفضل ،  مهمة من األخبارتقوم بنشر مجموعة فهي "وكالة المغرب العربي لالنباء"أما فيما يخص 
 .الموارد البشرية واللوجستيكية وكذا شبكة المكاتب التي تتوفر عليها

 بموجب الظهير ، التي أحدثت الخاصةتسهر هذه الهيئة: الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري  •
ضمانات النزاهة والحياد في ،على توفير كافة 2002 غشت 31 بتاريخ 1- 02- 212الشريف رقم 

والقانونية التقنية ألخالقية وممارسة السلطة ا و العمومي والخاص،مجال االتصال السمعي البصري
احترام القيم ور  مبادئ التعددية والتنوع وحرية التعبيكما تسهر على احترام. هذا القطاعلتنظيم 

 ولهاته األهمية، فقد وضعت تحت الوصاية الملكية لصاحب .لمملكةوقوانين األساسية االحضارية 
لمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الهيئة تتألف من ا. لجاللةا
 . تقنية للهيئةالتي تمثل البنية اإلدارية واللمديرية العامة لالتصال السمعي البصري وا
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 حول 2005 فبراير 3يتألف هذا القطاع، وهذا بعد إصدار قانون : القطاع السمعي البصري المغربي •
-SOREAD(الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة : اإلتصال السمعي البصري، من شركتين 

2M(. محطات إذاعية سمعية6و قنوات تلفزية 10 وعموما يشرف هذا القطاع على . 
لقد بادرت وزارة االتصال مباشرة بعد إعالن القانون حول االتصال : شركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةال •

 مصلحة المستقلة لإلشهار المغربية والةذاعة والتلفزاإلالخطوات الالزمة للتحول من السمعي بإجراء 
ر تحمالت وبرنامج المذكورة دفتوزارة وهكذا فقد أعدت ال. ةالوطنية لإلذاعة والتلفزإلى الشركة 

 اإلعالم عامة في مجال مصلحةباعتبارها  خاص بالشركة الوطنية من أجل ضبط التزامات يتعاقد
تدمج  وعموميةتكافؤ الفرص للوصول إلى وسائل اإلعالم التوفر  واآلراءتعدد ب تسمحوالثقافة والترفيه، 

 وقد تمت المصادقة على دفتر . الوطنياإلنتاجتساهم في تطوير مختلف مكونات الثقافة الوطنية و
  .2006 أبريل 4تحمالت الشركة المذكورة من طرف الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري في 

، بموجب القانون الجديد لالتصال السمعي  2M لقد أصبحت القناة الثانية  ):SOREAD-2M(شركة  •
وتعمل القناة الثانية . العموميةقنوات تعزيز الفي دورها البصري، شركة وطنية ذات مصلحة عامة لها 

. 2005 يوليوز27حاليا وفقا لدفتر التحمالت الذي حددته الحكومة والذي صادقت عليه الهيئة العليا في 
 أيضا، في إطار نفس دفتر التحمالت، خدمة إذاعية سمعية SOREADوبالموازاة مع ذلك، تذيع 

 .عمومية
السياسية ، على تغطية األحداث 1959كالة، منذ إنشائها سنة تعمل هذه الو: وكالة المغرب العربي لالنباء •

 هذا وتصدر الوكالة ما .دوليال ويطنهذا على الصعيدين الوو... واالقتصادية والثقافية والرياضية
ويشتغل بهده الوكالة أكثر من .  وعلى مدار السنة24 ساعة على 24 خبر يوميا، 600 الى 550معدله 

 . صحفي270 شخص منهم 600
جال ، أهم مؤسسة عمومية في م1944يعتبر هدا المركز، الذي أنشئ سنة :   المغربييالمركز السينمائ •

  ذا شخصية قانونية واستقاللية مالية، منذ إعادة تنظيمه سنة مؤسسة عموميةوأصبح المركز. السينما
ولوج للمهنة ويسهر المركز على تطبيق القانون الذي ينظم ال. ، تحت وصاية وزارة االتصال1977

وممارستها، بما في ذلك منح تراخيص إلنتاج األفالم السينمائية ومنح البطاقة المهنية ومراقبة إنتاج 
وللمركز األحقية لتسليم ترخيصات تصوير جميع األفالم ). سينما وفيديو(وتوزيع وعرض األفالم 

  ...).قيالخيال، الوثائ (ها، وهذا كيفما كان نوع)الطويلة والقصيرة(المهنية 

  20الساكنة المستهدفة والقطاع حسب مقاربة النوع االجتماعيتحليل 
. الشأن داخل وزارة االتصالوتشهد مكانة المرأة في قطاع االتصال نموا ملحوظا، وكذلك ه

، ونسبة الطالبات في مجموع الطلبة داخل %30وبالفعل، فإن نسبة النساء في مجموع الصحفيين يناهز 
، هذا باإلضافة إلى التقلد المتزايد للمرأة لمناصب المسؤولية في وسائل اإلعالم %50ق معاهد اإلعالم يفو

 .والمؤسسات اإلعالمية
بمواقيت مختلفة وغير متوقعة وتتطلب التنقل أحيانا لمسافات تتميز في القطاع عمل الطبيعة غير أن 

وغالبا ما تسند للمرأة مهام . لقطاعطويلة لتغطية الخبر وهي عراقيل تحول دون تطور مكانة المرأة داخل ا
ة واالقتصادية ي االفتتاحيات والصحافة السياسفي حين أنالعمل في المجالت واجتماعي أومعينة كتغطية ما ه

  .والتقنية فهي مازالت عموما حكرا على الرجال

جوبن فالنساء قلما يست. أما في ما يخص صورة المرأة في وسائل اإلعالم، فالزال التوازن غائبا
وفوق كل هذا، فالتمثيلية التي تحظى بها المرأة في وسائل اإلعالم . وآراؤهن ال يخضعون لتحليل خاص

  . األدوار االجتماعية للجنسيناستمرار التمييز بينغير مالئمة عموما لمكانتها وتساهم في 

                                                 
  .  ، وزارة االتصال2006 ز ، يوليو"المساواة بين الجنسين في قطاع االتصاللمأسسة متوسط األجل  الالبرنامج"تقرير    20 
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  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة. 2.7

 وفقا لمنهجية ترتكز 2012 - 2008 21بوضع مخطط عمل خالل الفترة لقد قامت وزارة االتصال 
 مختلف الفئات المهنية ومع الجهات المعنية، وذلك تماشيا مع ععلى الحوار القائم على المشاركة والتشاور م

 2002 نونبر 15رسالة صاحب الجاللة محمد السادس الموجهة إلى الصحافة ووسائل اإلعالم بتاريخ 
  : ويضمن هدا المخطط سبع أولويات . 2004 يوليوز 30كي بمناسبة عيد العرش بتاريخ والخطاب المل

القطب العمومي من أجل تأهيل الوطني وإعادة شامل للمجال السمعي البصري الصالح استكمال اإل •
 .ءاتهأداتحسين 

افة مواصلة إصالح قطاع الصحافة المكتوبة، بصفة عامة، من أجل ضمان وتوسيع نطاق حرية الصح •
 مهنة ؛لتطوير أشكال التنظيم الذاتي لمقاولة الصحافة والمساهمة في تطوير و

  وقياس الحضور؛ والتوزيعالمراقبةوإنشاء أنظمة تنظيم قطاع اإلشهار  •
  الوطنية ؛ةتشجيع الصناعة السينمائي •
 ماية الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة القرصنة والتقليد ؛حتعزيز آليات  •
 . الحكومياإلعالم •

وطنية من ال ستراتيجيةاإل تعتمدالتي ا اإلدارات  من أوائلوزارة االتصالومن جهة أخرى، تعتبر 
ة وذلك ويأجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج التنم

  .افعيله من اإلجراءات والمشاريع لتمجموعةمن خالل 

   لقضاء على التمييز ضد المرأةة واحترام المعايير الدولية لأللفيالتنموية لهداف األتحقيق المساهمة في 
 تحسين صورة المرأة في حول الميثاق إصدار(اإلجراءات التي اتخذتها وزارة االتصال تندرج 

 ، المغرب العربيفي وسائل اإلعالم ، واعتماد اإلعالن المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة الصحفيين 
 تزاماتال في إطار  الجنسالمبني علىمكافحة العنف   والمساهمة في برنامجالمدىوالخطة المتوسطة 

 : الهدفين الثالث والثامن  لأللفية وخاصةالتنمويةتحقيق األهداف بالمغرب 
  وقطاعداخل وزارةيساهم البرنامج المتوسط المدى لمأسسة التساوي بين الجنسين :الهدف الثالث 

 فعال في القضاء على الفوارق بين الرجل بشكل وميثاق تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم لاالتصا
 اتخاذ مناصبفي هذا القطاع والوصول إلى ولوج سوق الشغل ، والميدان السمعي البصري والمرأة في 

 في إطار س الجنالمبني علىمكافحة العنف  إشراك وزارة االتصال في برنامجكما يندرج أيضا . القرار
  إلى خفض العنف ضد المرأةيرميي دوال الهدف الثالث  من14 الغاية لتحقيق ةالجهود التي تبذلها الحكوم

  .إلى النصف

صندوق وبين وزارة االتصال المشترك  للتعاون ثمرة المدىالخطة المتوسطة تعتبر  : الهدف الثامن
إقامة شراكة عالمية وهذا يدخل في إطار مية الدولية، لتنلوكالة الكندية التابع لل لمساواة بين الجنسينادعم 

  . من أجل التنمية

، خاصة في هذه اإلجراءات مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوتتماشى 
 :المواد التالية 

القضاء  اقيةتفإ من 2أحكام المادة تؤكد وزارة االتصال إرادتها لمسايرة  : )الفقرة ه(المادة الثانية 
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد اتخاذ التي تنص على  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  .مؤسسة ومنظمة أوالمرأة من جانب أي شخص أ

                                                 
 .2012-2008 واالتصال خالل الوالية التشريعية اإلعالم مشروع خطة عمل قطاع : المصدر    21
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 تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم من أجلالميثاق  إصدار ينسجم : )الفقرة أ(المادة الخامسة 
لرجل السوسيوثقافية لالعادات  وإلى تغيير أنماطو، التي تدعالخامسة من المادة )أ(مع مضمون الفقرة 
 والتي تقوم على شيء من هذا القبيل،أي  و، أ العرفيةممارساتوال األحكام المسبقة والمرأة للقضاء على

 .النساء وخاصة بالرجال أدوار أعلى  و، أينحد الجنسية ألتفوق وأ فكرة دونية
  المنجزة والمشاريع البرامج . 3.7

في قطاع المساواة بين الجنسين مأسسة  في عملية 2004 سنةمنذ  وزارة االتصاللقد التزمت 
وكالة الكندية التابع لل صندوق الدعم لتحقيق المساواة بين الجنسين بفضلوهذا، االتصال ووسائل اإلعالم 

اق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل التوقيع على الميثبا المسلسل هذ انطلقوقد . للتنمية الدولية
. االتصالوزارة وقطاع  المساواة بين الجنسين داخل لمأسسة المدىمتوسط البرنامج إحداث الليه ياإلعالم، 

على أساس القائم وزارة االتصال في تنفيذ البرنامج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف كما شاركت أيضا 
 . ياتات المغرب النساء والفتيتمكينلالجنس  

 الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في اإلعالم
، إلى جانب االنفتاح على قضايا المساواة بين الجنسين، قد تحرير قطاع االتصاالت بالمغربإن  

 يةي تواجهه تمثيلذ العدم التوازنلمرأة في اإلعالم من أجل التغلب على ل ة الالئقة إلى التفكير في المكانياأد
، 2005من بين الموقعين ، في مارس  ، كانت وزارة االتصال الصددفي هذا و. أة في هذا القطاعالمر

ومجموعة  وكاالت اإلرشاد في اإلعالماتحاد ووزارة الثقافة ، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، بجانب 
المكلفة  الدولة رف كتابة المعد من طميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في اإلعالمعلى المعلني المغرب 

 تضمن  التي تطوير ثقافة اإلعالملتشجيع والميثاق أداة ويشكل هذا . باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقيين
 باعتماد 2005كما قامت وزارة االتصال في غشت .  في اإلعالمالمساواة بين الجنسين وكرامة المرأة

 ."في المغرب العربيإعالن المساواة بين الرجل والمرأة الصحفيين "
 التي أجريت في أواخر عام 22" واآلفاقيةلوضعا: اإلعالمصورة المرأة في "وفقا لدراسة بعنوان 

 تقريبا من صدور هذا الميثاق من قبل وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن سنتين، بعد 2006
من أجل جهود مزيد من الدعوة لبذل  ماإلعالموسائل ، فإن للسكانبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة 

وبالفعل كشفت . بصفة عامة ينتاج اإلعالم فيما يخص اإلالنمطيةالتخفيف من األحكام المسبقة والصور 
. إيجابيوفقط لما ه %15لمرأة مقابل  كانت ذات طابع سلبي لالتي تم فحصها من المواد %85 أنالدراسة 

بشأن اإلنتاج السمعي أما . ةي والسياسيةصحافة االقتصادالمرأة في الشبه غياب الدراسة كما أوردت 
الحفاظ على وذلك بسبب في مجال المساواة الملموس خلصت الدراسة إلى أنه ال يعكس التقدم فقد البصري، 

  . بين الرجل والمرأةللعالقة النمط التقليدي المتجاوز

  ع ووزارة اإلتصالمأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطا لالمدىمتوسط البرنامج ال
  إلى مأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع ووزارة اإلتصالالمدىمتوسط البرنامج يهدف ال

ة وقطاع وزار المساواة بين المرأة والرجل في بلورةالرامية إلى  إلى تعزيز التدابيركذلك سعى يو
 .االتصاالت

 يئة العليا لالتصال السمعي البصري،اله: وزارة وهي بهذه الجميع المؤسسات التي ترتبط وتعتبر 
،  المصلحة المستقلة لإلشهار، الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، القناة الثانية، المركز السينمائي المغربي 
، اإلتحاد المغربي لناشري الصحفو، االتصال، ووكالة المغرب العربي لألنباءالمدرسة العليا لإلعالم و

نقابة الوطنية للصحافة الوتحاد وكاالت اإلرشاد في اإلعالم إو ،بع والنشرالمكتب المغربي لحقوق الطو
الوزارة أيضا بربط  وسوف تقوم .لمدى المتوسط البرنامج مشاريع امن  مستفيدةأيضاو  مشاركةالمغربية ،

، ولكن أيضا مع منظمات أخرى، دعم لتحقيق المساواة بين الجنسينصندوق الالشراكة، ليس فقط مع 

                                                 
  .جتماعية واألسرة والتضامن، وزارة التنمية اال" الوضع واآلفاق: صورة المرأة في وسائل االعالم : "لمصدر   ا22  
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 األوروبياالتحاد  وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأةو، الوكالة األلمانية للتعاون التقني :خصوصا
 إلى غاية 2006 من المدىويمتد البرنامج المتوسط . ت أخرى من أجل الدعم التقني والمالينضماوم

2010.  

 :هي  رئيسية إستراتيجية محاور حول ثالثة مدالمتوسط األويتمحور البرنامج 
المساواة  االعتبار بعينخذ ألة لوزارة االتصال والمؤسسات الشريكة لاتيتعزيز القدرة المؤسس : 1 محورال

  . 23هم البنيوية وممارساتهمهياكلبين الجنسين في 

 بتقوية الجانب التنظيمي واإلستراتيجي  المساواتمأسسة لمسلسلتقديم الدعم  المحورهذا يتوخى 
  : تم وضع مشروعين لتحقيق ذلك ،و.تصاللمجلس الدعم لوزارة وقطاع اإل

  . المساواة بين الجنسينجلأ  منالدعمالدعم المؤسساتي وتقوية قدرات مجلس  : 1.1 مشروعال

لمجلس الدعم وتفعيل دوره الريادي في الوزارة  العمليةيهدف هذا المشروع إلى تطوير القدرة 
إقامة المشاريع والتواصل  والمهام المنوطة به،هذا المجلس، وتحيين بمن خالل االعتراف الرسمي والقطاع 
المجلس من أن يصبح نشيطا وعمليا من أجل تطبيق البرنامج المتوسط هذه اإلجراءات وقد مكنت . والتنسيق
  .المدى

المؤسسات  بالمساواة بين الجنسين في  المكلفةبطةاالرهيئات ال وتقويةتقديم الدعم : .2.1.شروعمال
   االتصالاعلقطالرئيسية الشريكة 

المؤسسات الشريكة في  بالمساواة بين الجنسينالمكلفة بطة اهيئات ريهدف هذا المشروع إلى إنشاء 
مجلس الدعم من أجل تفعيل البرنامج  في المؤسسات األعضاء في يةهيكلبنية وتطوير  االتصال لقطاع

مكن هذا المشروع من وقد .  العضوة في هذا المجلسبين المؤسسات الشريكة فضلأتنسيق  ومدالمتوسط األ
 للصحافة الوطنيةنقابة الو ة العليا لالتصال السمعي البصريالهيئ:  فيتحديد أربع هيئات نموذجية للمجلس

  . هي حاليا قائمة بذاتهاو الثانية  التلفزيةوالقناةلشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة االمغربية  و

   من أجل تحسين صورة المرأة في اإلعالملاع االتصاقطب الجهات الفاعلة ات قدرتقوية : 2 محورال

 الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين من خالل إدماج مقاربة النوع إن اإلستراتيجية
، تعتبر تمثيلية المرأة في 2006المعتمدة بالمغرب منذ سنة  ية،والتنمبرامج السياسات والاالجتماعي في 

إلى هذا المحور سعى ي اإلستراتيجية،شيا مع هذه اتمو. ا ذا أولوية في هذا الميداناإلعالم رهانا أساسيا وهدف
 النساء واحترام كرامة الجنسينالمساواة واإلنصاف بين  توخي، قائمة على  إعالم شاملةثقافةتعزيز وتطوير 

 مهنية تساعد إصدار تصورات محور إلى الهذاهدف يو). القرويةبما في ذلك المرأة في المناطق (والتنوع 
الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في  ويعتبر. على تمثيلية أكثر توازنا للمرأة، منسجمة أكثر مع الواقع

من محور هذا اليتكون و. في هذا النهجتان  أساسيأداتاناإلعالم واإلعالن المتعلق بالمساواة بين الصحفيين 
 :مشروعين 

وأدوات " من أجل المساواة في اإلعالم"لتكوين والتوعية تفعيل برنامج لوبلورة  : 1.2المشروع 
 التحسيس

 صانعي القرار حول رهانات المساواة بين الجنسين في اإلعالم حسيسيهدف هذا المشروع إلى ت
هذا وقد تمكن فعال . أعمالهم وممارساتهملنساء والرجال في مختلف بإنصاف بين ا تعاملوإعدادهم لل
نسين وتدعيمهم ومسيري المؤسسات الصحفية برهانات المساواة بين الجين العاملمن تحسيس المشروع 

 وتوزيع كتيب وكذا ثالثة زاجوفي هذا الصدد، تم إن.  أثناء القيام بأعمالهمبالوسائل التي يجب اعتمادها

                                                 
  ؛2006، يوليوز "لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع اإلتصالمتوسط األجل البرنامج صالحية ال تقرير  - :المصدر :  23

  .2009 ز يوليو02، "  مكافحة العنف ضد النساء والفتياتمننحواتصاالت متضافرة ومتواصلة "  ورشة عمل -                      
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تمت بلورة دفتر باإلضافة إلى ذلك ، . حول المساواة بين الجنسين واإلعالم أشرطة سمعية بصرية
  ."تحقيق المساواة في اإلعالمونح"ت للجائزة السنوية تحمالال

  الطالبات في الصحافة/ الصحفيين والطالبتكوين  :2.2المشروع 

موجهة  تكوين في المساواة بين الجنسين في اإلعالمإنشاء وحدة للو لهذا المشروع هالمسندالهدف إن 
 في إطار هذا المشروع المبرمجة األنشطة من خاللوقد تم،  .الطالبات الصحفيين ومهنيي اإلعالم وللطالب

 46و صحفيا 11وهكذا استفاد . تين حول رهانات المساواة بين الجنسين واإلعالمالمستهدف تكوين الفئتين ،
حول المساواة بين الجنسين لمدة دورتين تدريبيتين من ) ISIC(االتصال وعهد العالي لإلعالم المطالبا من 

  .2008شهر في ماي 

لمرأة إلى ولوج اوزارة االتصال والمؤسسات اإلعالمية وب المساواة بين الجنسين شجيعت : 3 محورال
  القرار مراكز 

المساواة بين الجنسين في المؤسسات اإلعالمية وولوج النساء إلى في تعزيز محور الهم هذا ايس
، لتعزيز التمييز اإليجابيع، بما في ذلك آليات الدعم والتشجيويتعلق األمر هنا بتطوير . مراكز المسؤولية

وضمان التنمية  مشاركة المرأة في الصحافة وفي قطاع االتصال في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات
إلى تعميق التشخيص القائم على المشاركة من خالل  محوراليسعى أيضا هذا . اتهم المهنيةيالكاملة إلمكان

المحددة حسب المساواة بين الجنسين واالحتياجات  رهاناتهم في فهم االبحوث والدراسات التي تس
حول المساواة بين  اإلستراتيجيةدراسات اإلشارة إلى أن هناك مشروع قيد التهييء لل وتجدر. قطاعاتلا

 .الجنسين واإلعالم
  حول المساواة بين الجنسين واإلعالم  اإلستراتيجيةدراسات ال:  1.3المشروع 

 معطيات جديدة وإحصائيات كمية وكيفية حول مختلف أوجه البحث عنيهدف هذا المشروع إلى 
استهداف والتي تسعى هيئة الدعم للمساواة بين الجنسين تعميقها من أجل لمساواة بين الجنسين في اإلعالم ا

التي يجب والموضوعية التي سبق تحديدها أول في المجاالت القطاعية أا والرجالنساءاالحتياجات ومصالح 
 تعزيز المعرفة الحسنة برهانات جلأ من في الدراساتجودة التحقيق إلى هذا المشروع ي ويرم. تحديدها

 الذي من شأنه تقاسم ةعموميتظاهرة  وتنظيم ملعرات خياالنوع االجتماعي في قطاع االتصال وتقترح 
دي إلى  نقاش حول قضايا المساواة بين الجنسين في االعالم التي يمكن أن تؤحداثرف الجديدة ، وإاالمع

  .التعاون المشترك من أجل تفعيل هذه البرامجإقامة 

مشاركة الن بيقطاع االتصاالت ره بة المساواة بين الجنسينسسأ لملمدىمتوسط االبرنامج الجاح إن ن
، وإقامة حوار وثيق بين مختلف في التغيير إشراك األفراد ونجزاتالممين ثوت، لمؤسسات الشريكةة لحقيقيال

 رهانات مأسسة المساواة  نظام لالتصال بشأنوإرساءسياسي الجتماعي وتابعة التحول اال لمالجهات المعنية
 .بين الجنسين داخل قطاع االتصال

 الفتيات ومحاربة تشغيل) LCVFG(في مجال مكافحة العنف على أساس الجنس عرض أنشطة اإلتصال 
  اتصغيرال

 النساء والفتيات في الستقاللية على النوع  لمحاربة العنف القائممتعدد القطاعاتالالبرنامج إن 
 وحماية النساء والفتيات من وقايةهدف إلى ي ينوطنيال وكاالت األمم المتحدة والشركاء تطبقهالمغرب التي 

 .هشاشةالفقر والالمرتبطة بحالة جميع أشكال العنف 
فتيات كوسيلة أساسية لنساء والاحقوق ربية على يركز هذا البرنامج على المعلومات والتوعية والتو

  إقامةإلى  من هذا البرنامج924يسعى المورد و. في مكافحة العنف على أساس الجنسفي تغيير المواقف و

                                                 
 .كوين والتعليم والتالتحسيس للنساء والفتيات عن طريق يةحقوق اإلنسانالستند إلى حقيقة أن الناس تحترم ت 9 النتيجة  24
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قوية قدرات تو )HACA(الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري و شراكة استراتيجية مع وزارة االتصال
 .ن قبل البرنامجوالمنظمات غير الحكومية في المناطق المستهدفة ماإلعالم 

جرد أنشطة االتصال في لقائمة الدوليين طالبوا بانشاء وشركائها  واليونسكفإن  ،اإلطارفي هذا 
LCVFF 2009 زيوليوهذه األنشطة في نتائج وقد تم عرض . ين الوطنييين مختلف الفاعلحققها التي 

ي مجال مكافحة العنف ضد  فستمر ومتشاوريمن أجل تواصل "بعنوان و عمل نظمتها اليونسكورشةخالل 
  :ما يليهذه النتائج يستخلص من و". النساء والفتيات

 .نوع االجتماعيعلى أساس الالقائم وطنية لمكافحة العنف الحمالت في ال  مهنيي التواصل إشراكعدم •
 الصحفيينطرف والفتيات من  المبتكرة والحساسة للحقوق اإلنسانية  للنساء الخبرةوة توافر المعرفة قل •

 .وكاالت اإلعالموالعاملين في التسويق االجتماعي و
هم حسب جدول أعمالو  الطلبات التي قدمت لهم حسب،لمجالا في هذه  القروض مانحي عدد تزايدخطر •

 .)وعدم تناسق الرسائلاالزدواجية ( وفعالية هذه الحمالت أهدافعلى وضوح  ،الخاص
 في  األشخاص القاطنينبشكل رئيسي) والصحف واإلذاعة ةالتلفز( حمالت وسائل اإلعالم استهداف •

 .ة األمي منين يعانونذال قرويةسكان المناطق اليتم تهميش المناطق الحضرية في حين 
 .ه الحمالتات الجهوية الخاصة في ه اإلذاعية المحطاتعدم مشاركة •
  .خاصةال هم ومتطلباتهم لتطلعاتإالمهنيي اإلعالم و قف الصحفييناموعدم استجابة  •
  .لحقوق اإلنسانية للنساء والفتياتاعن  الحمالت سوى معلومات عامة تغطيةعدم  •

وزارة الفعلية للمشاركة الملحة لحاجة الفي ه الخالصات ذالمنبثقة من ه رئيسيةال ةتوصيال تكمنو
على أساس القائم  العنف محاربة ما يخص فيلإلعالم وطنية إستراتيجيةمن أجل وضع وهياكلها االتصال 

 . جتماعينوع االال

 تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.7
  تحليل ميزانية التسيير واالستثمار

 مخصصة %17,5منها . 2009 مليون درهم سنة 342,42بلغت ميزانية التسيير لوزارة االتصال 
 282,5وبلغ الغالف المالي للنفقات المتعلقة باآلليات .  مليون درهم59,95ألجور الموظفين، أي ما يعادل 

  .مليون درهم

وتستحوذ اإلذاعة والتلفزة .  مليون درهم462,4وفيما يخص ميزانية االستثمار، فقد ارتفعت إلى 
 مليون درهم على شكل 405 من مجموع ميزانية االستثمار، أي حوالي %87,6المغربية على أكثر من 

فزي، متبوعة باإلدارة العامة بحصة اعتمادات مخصصة للرأسمال لفائدة الشركة الوطنية للبت اإلذاعي والتل
وتبلغ الميزانيات المخصصة لوكالة المغرب العربي  . مليون درهم35,15 أي حوالي %7,6تصل إلى 

 من %0,8و %1,5 و%1,8وللمركز السينمائي وللمعهد العالي لإلعالم ولالتصال على التوالي  لألنباء
  .ء معونات التجهيزوتخصص هاته المبالغ ألدا.مجموع ميزانية االستثمار

 لمديرية االتصال والعالقات العامة مليون ة المخصص ميزانية االستثماربلغتوحسب المديريات، 
 من ميزانية استثمار تقدر البوابة الوطنية والتوثيقواستفادت مديرية . إلنجاز الدراسات العامةلك ذودرهم 

  . وتمويل مركز التوثيقةيعلوماتم اتوقد خصص هذا المبلغ إلنجاز دراس.  مليون درهم2,64ـب

 تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع
 القطاعات اإلدارية جميع أنحيث من و. شمولية االعتماداتفي  للم تنخرط بعد وزارة االتصا

البرامج وتتبع تقييم ترتكز على  قررة المساسية األهداف األما أنوب، هذا النظامفي  نخراطباالة طالبم
، فإنه من المناسب اقتراح المؤشرات التي من شأنها أن تكون قادرة س مؤشرات األداءالمشاريع على أساو

  .العلى تقييم البرامج التي تنفذها وزارة االتص
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  2009توزيع ميزانية االستثمار حسب مديريات وزارة اإلتصال لسنة 

المركز السينمائي 
المغربي مديرية االتصال 

والعالقات العامة

    اإلدارة العامة

وكالة المغرب 
العربي لألنباء

الشركة الوطنية 
لإلذاعة
 والتلفزة

المعهد العالي 
لإلعالم و اإلتصال

مديرية البوابة 
الوطنية و التوثيق

  
  مدىتعبر عن من المؤشرات التي مجموعة و أمؤشر ، عن طريقيتم قياس أداء البرنامجوهكذا، 

 فاختيار األهداف .حاليةوأ سابقةية  مرجععبر مرقمة من خاللها يتم تحديد أهدافالهدف والتي بلوغ 
وبالتالي، . يأخذ بعين االعتبار وضع  القطاع وتطورهال بد أن يرا سوخاصة النتائج المنتظرة التي تتطلب تف

ويمكن التعبير . ا على فترات زمنية محددة، ويجري تحديثهعيناتعكس نشاطا مة الهدف معلوم مؤشريعتبر 
، ساعات ...)درهم(، وحدات نقدية )المنخرطينوعدد الملفات أ(وحدات مادية على شكل عنها بطرق مختلفة 

  .الخ... مئويةالنسبة ال و الوقت المناسب،حسب، ...)االستعمالساعات عدد (العمل 

لقياس أداء البرامج التي نفذتها وزارة قترح الجدول التالي بعض مؤشرات األهداف المحتملة وي
قطاع و داخل الوزارة سسة المساواة بين الجنسينألمعلى المدى المتوسط البرنامج  وخاصة لاالتصا
 .االتصال

   لميزانية وزارة االتصالتصنيف مؤشرا ت األهداف

المهام/ األهداف مؤشرات األهداف المقترحة نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر  
د الوجود النسائي في كل وحدة تحدي
.تابعة  

ال يحتاج إلى تصنيف حسب 
.الجنس  

  مؤشر نشاط-
  مؤشر نشاط-
  مؤشر نشاط-

  عدد الوحدات الرابطة التابعة لكل بنية   -  
.نقطة محوريةو عدد التكوينات لكل وحدة تابعة أ-  
 عدد اجتماعات التنسيق المنظمة من طرف البنيات -

.ارة االتصالالتابعة الشريكة لوز  

دعم القدرات المؤسساتية لوزارة االتصال 
المؤسسات الشريكة لألخذ بعين االعتبار و

  بين الجنسين  ةالمساوا

ال يحتاج إلى تصنيف حسب 
.الجنس  

 
.يجب تصنيفها حسب الجنس  

 
.يجب تصنيفها حسب الجنس  

 
.يجب تصنيفها حسب الجنس  

  مؤشر نشاط-
 
 

  مؤشر نشاط-
 

  مؤشر نشاط-
 

  مؤشر نشاط-
 

ة مؤشر نتيج-  
 

ة مؤشر نتيج-  

 عدد األعمال التحسيسية المنجزة من طرف - 
الوحدات الرابطة المنتمية إلى البنيات الشريكة 
.لصالح أصحاب القرار وموظفي هذه البنيات  

 عدد المستفيدين من التكوينات التحسيسية حول -
.المساواة بين الجنسين  

ن تم اختيارهم الطالبات الذيو عدد الطالب -
 لالستفادة من تكوين حول المساواة بين الجنسين

 عدد الصحفيين الذين تم اختيارهم لالستفادة من -
.تكوين حول المساواة بين الجنسين  

التلفزية التي تأخذ بعين و عدد البرامج اإلذاعية -
.االعتبار وجهة نظر النساء  

 تردد بث الحمالت التحسيسية حول حقوق المرأة -
.   التلفزة المغربيةو طرف اإلذاعة من  

 تحسين صورة المرأة في اإلعالم

  مؤشر نشاط- 
 

  مؤشر نجاعة-
  مؤشر نجاعة-

 
  مؤشر نتيجة-

 نسبة النساء المستفيدات من التكوين في وزارة -
.البنيات الشريكةواالتصال   

. تطور عدد النساء الصحفيات-  
ياسية  تطور عدد النساء المنشطات للبرامج الس-
.االقتصاديةو  
.  عدد النساء الواتي ولجن مناصب المسؤولية-  

إنعاش المساواة بين الجنسين في وزارة 
تحسين والمؤسسات اإلعالمية واالتصال 

 ولوج النساء لدوائر القرار



 69

 مرافقة كل مؤشر هدف ببطاقة وثائق تمكن من إعطاء المعلومات وتجدر اإلشارة إلى وجوب
 ومصادر البيانات ، ،تفاصيل المنهجيةو،  طبيعة البيانات:ىسير كل مؤشر على حدالضرورية لفهم وتف

    .الخ... ودور مختلف الجهات الفاعلة ، المعلوماتيرة جمعتواألسلوب وو

 مستوى حسب وسيمكن هذا من تقييم كل عمل. هدفتاريخ معين لكل مؤشر تحديد أيضا يجب و
إعادة  و تحديد اإلجراءات التي تحتاج إلى تعزيز أالذي من شأنهو، توخاة منهالماإلنجاز وتحقيق األهداف 

 .ة المنشود األهدافصياغة
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III.الولوج العادل للحقوق االجتماعية 
.  للحقوق االجتماعية بصفة عامةالولوج العادلالمجهودات المكتسبة في إطار رسيتناول هذا المحو

وآذا الولوج ) الماء الصالح للشرب، الطاقة، السكن ووسائل النقل( البنية التحتية األساسيةقطب ويتجلى ذلك في 
تقديم  قبل ذلكوسيتم . المتكافئ للخدمات الصحية والتمدرس والتكوين مع األخذ بعين االعتبار متطلبات الشباب

مشترك بين القطاعات ال عملللالملموس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي يعد النموذج  يأول تقييم
  . بلدناب المتكاملة في التنمية البشرية مساهماتهاو

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 1
بهدف تدعيم الجهود المبذولة في مجال التنمية، أطلق جاللة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي 

  التوجيهات هذه المبادرةتعطيو. بشرية، المبادرة الوطنية للتنمية ال2005ماي  18 وجهه لألمة يوم
ي تها فوتكمن خصوصي.  وتؤسس لنظرة مندمجة ومتماسكة من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامةالضرورية

  . بعين االعتبار التفاوت بين المناطق واألقاليم والجماعات واستهداف الساكنة األكثر فقرا وتهميشاأخذها

االجتماعي، وإلى  لبشرية إلى تقليص الفقر والهشاشة واإلقصاءوتهدف المبادرة الوطنية للتنمية ا 
 تقوية اطاروتندرج هذه اإلرادة في .  تتماشى مع أهداف األلفية للتنمية دينامية لتنمية بشرية مستدامةإرساء
ومن أجل بلوغ . دعم حقوق المرأة والطفل وتحديث االقتصادوة يشفافالديمقراطية والقانون والحق والدولة 
 النوع االجتماعي على مستوى البرامج المختلفة للمبادرة الوطنية للتنمية مقاربةه األهداف، تم إدماج هذ

  .البشرية والذي من شأنه تحسين وضعية المرأة التي تبقى األكثر تضررا من الفقر والبطالة واألمية

  المبادرة الوطنية للتنمية البشريةتذكير بأسس . 1.1

دعم حقوق تمكن من  اإلجراءات التي في صلب  اإلنسانللتنمية البشريةالمبادرة الوطنية تضع 
. يةحياة العملال  في جميع المواطنينإشراك في المستقبل ولدى المواطنينثقة ال  إرساءعادةإ والمرأة والطفل

  :قوم حول ثالثة محاور رؤية شاملة ت السكان عن طريقشرائحمختلف تأهيل تركز على و

  . وحقوق المرأة والطفل القانوندولة الديمقراطية و:الحديثة الدولة دعيم سياسي لتمسار •
  .للدخل وبالتالي معززة للنمو االقتصادي مدرة مهيكلةمشاريع  وحاتالإص •
  .جيدة الةمامبادئ الحكعلى  ةستندم والثقافية،التنمية البشرية في أبعادها االقتصادية واالجتماعية  •

، والتعاقد والشراكة وافقالقرب والت:  خمسة مبادئ أساسية لبشرية الوطنية للتنمية االمبادرةتتبنى 
   :إجراءات حول  تتمحورستند إلى مجموعة من القيموت

  .الجماعةدمة وخالفرد اإلنسان  على تركز •
  . االستماع والثقة في المستقبل روحعلى أساسوضعت  •
  . التعاون والشراكةاسعلى أسلية  في التنمية المحين والفاعلين مشاركة المستفيدتقوم على •
  .تستند على الحكامة الجيدة •
 . واالستمراريةاد الزمنيدتماالدرج في نت •

  2009-2005  خاللوضعيةتقييم ال. 2.1

 18.000 من  ماليين شخص4أكثر من  استفاد، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طالقنامنذ 
 بما المبادرة الوطنية للتنمية البشريةي ساهمت فيه والذ مليار درهم 9,4 إجمالي بلغاستثمار بلتنمية لع ورمش

 .%41 يناهز 25 عامل رفع  يمثلماووه،  مليار درهم5,5 يقارب

                                                 
   عامل الرفع هو حصة الغير في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 25
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 السياسات مالءمة في إطار مبرمجة  مشروع5200إطالق ب 2008 سنة ت تميزذلك،باإلضافة إلى 
وذلك بمبلغ  للتنمية البشريةالمبادرة الوطنية طرف  المناطق المستهدفة من على مستوىة القطاعية وميالعم
 .وزارات المعنيةلل كمساهمة درهم  مليار3,3ناهز

   :كما يلي امجالبرحسب  المبادرة الوطنية للتنمية البشريةتوزع مشاريع تو

 البرنامج قروي حضري الهشاشة األفقي المجموع
1 087 1 189 343 554 2005 
5 960 2 523 444 1 098 1 895 2006 
4 570 2 095 398 785 1 292 2007 
4 555 2 003 457 801 1 294 2008 
 المجموع 035 5 027 3 488 1 622 6 172 16

  

   حسب القطاعات المبادرة الوطنية للتنمية البشريةع مشاريع يتوز
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  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المصدر

 بين لتعبئةوا نخراط ثقافة االاءمن إرس المبادرة الوطنية للتنمية البشريةمكنت ، وعالوة على ذلك
. األنشطة المدرة للدخل عبر لنفسعلى امسؤولية االعتماد  ووخلقت االستقاللية. المشاريع حامليالمستفيدين و
 السلطة ونيالمنتخب بين لعالقة تعزيز اعبرالمبادرة دينامية جديدة خلقت ، لجيدة اةما الحكوعلى مستوى

 ات البني كال منتهم والتي قربالعديد من مشاريع ال فعيلتم تكما . لةالدو ومصالح جمعياتال والساكنةو
  .األنشطة المدرة للدخل إنعاشو االجتماعية  القربإجراءاتووإعادة التأهيل  حديثةالتحتية ال

القدرات عزيز وت التكوين إستراتيجية كل من فعيل تتم الشروع فيإلى جانب هذه اإلنجازات، 
 ودليل والهشاشة والحضرية القرويةلبرامج اجراءات متنوعة حول إ ئلدال إنجاز ووتواصل القرب

 .لدخلل لمدرةاألنشطة ادليل ات االئتمانية واإلجراء

  تخذةالبرامج واإلجراءات الم. 3.1

 من والهشاشة الذين يعانون من الفقر واإلقصاء المواطنين تمكن بطريقة المبادرة تمت بلورةلقد 
مية االقتصادية للمغرب من خالل إجراءات ماعية األساسية والمشاركة في التن إلى الخدمات االجتلوجالو
  : استهدافيينتضمن برنامجينت يوه. ةمخططة ويفاستهدا

 معدل يفوق و يساوي أوالتيجماعة قروية  403ستهدف ي :القروي وسطبرنامج مكافحة الفقر في ال •
 .%30 فيهاالفقر 

 على أساس منتقاة حيا حضريا 264ف ستهدي: وسط الحضريبال االجتماعي قصاءبرنامج لمكافحة اإل •
 . واألمية البنية التحتيةغياب البطالة  ومعدلب المتعلقةومجموعة من المعايير 
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  :يتعلق األمر بـ و. ويهمان مجموع التراب الوطني  آخريننتمت بلورة برنامجي

 بدونالشباب ( ون الفقر المدقع يعيشيستهدف ثمان فئات من األشخاص والذين :هشاشةالبرنامج مكافحة  •
والمرضى النفسيون  واألطفال المتخلى عنهم  بدون مداخيلمأوى وأطفال الشوارع والسجناء السابقون

المتسولين  ونيالمعاقاألشخاص  و وبدون مداخيلوالنساء الالئي يعانين من الفقر الشديدبدون مأوى 
  .)نووكبار السن المحتاجوالمتسكعين 

في   مفتوحم تفعيله عن طريق إجراء طلب مشاريع على مستوى مجموع التراب الوطنييت برنامج أفقي •
  . االقتصادينفع الالمجموعات ذاتلجمعيات والتعاونيات ووجه ا

 التحتية األساسية ات والبنيلدخلل المدرةألنشطة با أساسا أعاله ينالمذكور ينبرنامجالتتعلق تدابير 
 وإنشاء مسبقاجدة اوت الممراكز االستقبال وإعادة تأهيل القدرات عزيزت وينكوط الثقافي والرياضي والتينشلتوا

  .الهشاشة مجال ودعم الجمعيات العاملة في  والتواصل جديدة استقبالمراكز

أهداف هم في تحقيق ا، والتي تسالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجاالت تدخلأما فيما يتعلق ب
توفير أجهزة  ومستشفيات الوالدة إنشاء وتهيئة وتجهيز(شاريع في مجال الصحة مال يجذر ذكر، األلفية للتنمية
كوين متنقلة وتالصحية الوحدات التجهيز و واقتناء  بالنسبة للمراكز الصحيةالموجات فوق الصوتيةالفحص ب

طالب الر  وتجهيز داإنشاء(مشاريع في مجال التعليم ال و)ار األمومة دإنشاءوتجهيز القابالت التقليديات و
 كوينمشاريع في مجال التال و)لمدرسية والنقل المدرسي الوحدات اإعادة تهيئةو أإنشاء وةطالبالدار و
 االستقبال ومشاريع مراكز)  والنجارة والسباكة والميكانيكتجميلالخياطة والتطريز والحياكة والطبخ وال(
 ). ضحايا العنفمآوي للنساء ومآوي لألشخاص المسنين ومراكز االستماع للنساء(

   التمويل والمساطر.4.1

يتطلب تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعبئة مالية مهمة من أجل الخروج باألعمال 
وفي هذا االتجاه، تم إحداث صندوق الدعم . 2010و 2006األولية إلى حيز الوجود خالل الفترة ما بين 

 يوليوز 19/ ه 1426 جمادى الثانية 12 بتاريخ 1016-05-2ير رقم ظه(للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
تتويجا لالتفاقية التي تهم تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموقعة بأكادير بين كل من ) م2005

 الداخلية وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية ةوزارلمالية والخوصصة و اةووزار األولى وزارةال
  .تماعيةواالج

 .وسيمكن هذا الصندوق من ضمان موارد قارة ومتجددة لتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
حيث يصل الغالف المالي المخصص لهذا الغرض عشرة ماليير درهم على خمس سنوات دون اللجوء إلى 

 %20وللممولين ب %20 من الميزانية المخصصة وللجماعات المحلية ب%60ويعهد للدولة ب. تمويل جديد
  .كذلك

  )مليون درهم(االعتمادات 
  2006 2007 2008 2009 2010 المجموع
 الدولة 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 000 6
 الجماعات المحلية 300 350 400 450 500 000 2
 التعاون 200 300 400 500 600 000 2
 المجموع 500 1 750 1 000 2 250 2 500 2 000 10
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  ساهمة التعاون الدولي تتوزع كما يليم

 الممولون )مليون رهم( المبلغ طبيعة التمويل

 االتحاد األوربي 660 دعم ميزاني قطاعي
 المملكة العربية السعودية 425 هبة

  إيطاليا  90  تحويل الديون
  فرنسا  90,1  هبة

 إسبانيا 84,2 تحويل الديون
  يةصندوق التعاون من أجل تحدي األلف  79  هبة
 ألمانيا 55 هبة

 اليابان 34,3 إعانة لميزان األداءات
 الصين 36,2 تمويل التجهيزات

  بلجيكا 35  هبة
 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 21 هبة
  البنك اإلسالمي للتنمية  8,5  هبة
 منظمة الدول المصدرة للنفطصندوق  2,5 هبة
 التعميرالبنك الدولي لإلنشاء و 900 قرض

  .2009 يوليوز 8 خالل االجتماع مع الممولين والمنعقد بتاريخ ةعرض مديرية الميزاني: المصدر

 وثيق بين مختلفتم ضمان توافق ، لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةللنجاح ا  أفضل فرصلتوفيرو
المؤسسات و لمحليةت الجماعامركزي والى المستوى المركزي والال علدولةامصالح المتدخلين بما فيهم 

 واختيار  المناطق المستهدفةنتقاءاامتداد مسلسل على  ويجمعنسيج الال المحليين وممثلي منتخبين والوميةالعم
  .المشاريع وتقييم أثرها

  نمط جديد للحكامة : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 5.1

 .ابي ترتكز على التخطيط االستراتيجي على منهجية تقسيم ترالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنبني
ات حتياجالاجرد  وبدقةهداف ألاتعريف و  الفعالالمشتركيقوم على التشخيص والذي  ، األخيرهذا سيمكنو

 المحلية جماعاتالكل من  تدابيرن التقارب بين البرامج القطاعية وضما ، من السكان المعنيينمن طرف
  .المبادرة الوطنية للتنمية البشريةو

 على المستوى الجهويإنشاء لجان للتنمية البشرية تم ، لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةبعد انطالق اف
 يو النسيج الجمع1/3، خبون المنت1/3(  الثالثي ذات التكوين هذه الهيئاتتسهر حيث .جماعات والقليمياإلو
لتنمية ل محلية ز مبادراتإنجا و المشاريع عروضاختيارعلى  )المصالح الخارجية للدولةو ممثل1/3و

. للفقر قليميةخرائط اإلال والمشتركةخيص ا على أساس التشوخطط جهوية لمحاربة الفقر المدقع البشرية
 القوية التأثير والمشاريع تسهيليةاألنشطة ال:  أنواع من المشاريع3 البشريةلتنمية لمحلية ال المبادرات وتشمل

  .خرىاألقطاعات ال مهتو  التقاربتندرج في نطاقوتلك التي 

اللجان   على للتنمية البشرية والتي بدورها تحيلها المحليةلجان على الهذه المشاريعويتم اقتراح 
 دالئل على أساس مجموعة من معايير األهلية الواردة في  عليها من أجل المصادقةاإلقليمية للتنمية البشرية

 .المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برامج
وإعادة لحفاظ ا  تمكن من أداةلمبادرة الوطنية للتنمية البشريةث ليامة الحدحكال يشكل نمط، هكذاو
مختلف عمل  التوافق بينوضمان  ا لبناء وتنظيمياياتمؤسس مسلسال والترابيلتماسك االجتماعي  اتشكيل
  . التنمية البشريةين فيالفاعل
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 :ا يلي  وفرق الدعم كمة المحليةما هيئات الحكيتوزع تكوين
  الجهويةلجانال

 للتنمية البشرية
 اإلقليمية لجانال

 للتنمية البشرية
  المحليةلجانال

قسم العمل االجتماعي للتنمية البشرية  وفرق ةماهيئات الحك فرق تنشيط األحياء
 الدعم

 العدد 667 70 667 70 16
 عدد األعضاء 2469 655 6399 1093 130

 متوسط عدد األعضاء 4 9 10 16 8
 حسب الهيئة

 في هيئات شاركتمرأة ا 1212 ربا، ما يقةما هيئات الحكعلى صعيد النساء ية تمثيلعلى مستوىو
  . عضو8098من مجموع  ةماالحك

 ة حسب الجنس ما هيئات الحكع عدد أعضاءيتوز
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للتنمية البشرية

المجموع

رجال
نساء

 
 بالنسبة هذا المعدلبلغ  ، في حين%20 قاربتحيث  ،ويين بين الجمعةجد مهم المرأة يةمثيلتظل تو

  . %12,38نسبة  األخيرة الجماعيةاالنتخابات للنساء خالل 

  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةآثار النوع االجتماعي ل .6.1

المبادرة الوطنية للتنمية  انطالق مشروعا منذ 18.000 أزيد من  من امرأةي أكثر من مليوناستفادت
في  منها التي تهم الساكنة بصفة عامة، عدة أنواع ات المستفيدلنساء باعلقة اإلجراءات المتوتشمل .البشرية
  :يليفيما   اإلجراءاتوتتجلى هذه. خاصة بالنساء تلك الو التشخيصات المحلية أإطار

  مراكز االستماع ومآوي النساء. 1.6.1

  .  لفائدة النساء في وضعية صعبةمأوى 313 تهيئة حواليوتم إنشاء 

  )نشطة المدرة للدخلاأل(مشاريع التنمية االقتصادية . 2.6.1

األنشطة  مشروعا والمندرجة في إطار 2600أكثر من من  امرأة 208.000 أكثر من تاستفاد
 همن في حيث ساعبر عروض المشاريع في إطار البرنامج األفقي والوسط القرويخاصة في المدرة للدخل 

 . الخاصةناله مليون درهم من أمو86أكثر من 

مبلغ المبادرة الوطنية 
عدد النساء المستفيدات  المبلغ اإلجمالي البشريةية للتنم

  عدد المشاريع بشكل مباشر

برنامج محاربة الفقر  707 605 87 184 237 175 022 830 142
 بالوسط القروي

برنامج محاربة اإلقصاء  363 080 12 055 877 245 479 686 172
 بالوسط الحضري

 لبرنامج األفقيا 477 1 968 105 529 713 445 533 878 246
 المجموع اإلجمالي 547 2 653 205 768 827 866 035 395 562
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  مشاريع محاربة الهدر المدرسي. 3.6.1

 من السكن ة فتا8.000 أكثر من استفادت، حيث لطالبةللطالب وا دار 533 ربابناء ما يقلقد تم 
  .ن من مدارسهةقربم دروس الدعم على ويةغذتوال

   وفيات األمهاتالصحة ومحاربة. 4.6.1

 ولوج أقربمرأة من ا 91.000 ربا يقما نتمكيل مشروعا صحيا 1140أكثر من لقد تم إنجاز 
أجهزة و القوافل الطبية والتوعيةو  غرف الوالدةتهيئة إعادة  فياإلجراءاتتتمثل أهم ، وللخدمات الصحية

امرأة  9.600ح ألكثر من سمست لألمومة ا دار41 إحداث  والموجات فوق الصوتية وتوزيع األدويةالفحص ب
الرعاية و  االستقبالتلقيمن ) دار الوالدة (مؤسسات الصحية مراكز التبعد عن وعلى الوالدةة مل مشرفحا
 .الئمينالم

 26قطاع الماء .2
كذا لتلبية حاجيات القطاع الفالحي ونهج المغرب سياسة لضمان تزويد المدن بالماء الصالح للشرب  

تطوير الدوائر المسقية، وكذا تطوير نظم ووقد تأتى ذلك عن طريق بناء سدود . يويةمن هذه المادة الح
 حدثا رئيسيا مكن 1995قد شكل قانون الماء لسنة و. إمدادات المناطق الحضرية بالمياه الصالحة للشرب

  .السلطات العمومية من تحسين تدبير الموارد المائية وكذا حمايتها ووفرتها

هود، قامت السلطات العمومية بوضع سياسة وطنية جديدة لقطاع الماء، ممتدة ولمواصلة هذه الج  
، مع إعطاء األولوية لتحسين التزود بالماء الشروب خاصة بالنسبة لساكنة 2030-2009على الفترة 

اء كما تولي هذه السياسة الجديدة أهمية لتدبير الطلب مع التركيز على اقتصاد الم. المناطق القروية المعزولة
ومن أجل تحقيق جل هذه األهداف، تسعى هذه السياسة . والحفاظ على جودة المياه من أجل تدبيرها المستدام

  .إلى إشراك جميع الفاعلين بالقطاع من خالل تطوير شراكات إقليمية

  تحليل الوضعية حسب مقاربة النوع االجتماعي وتشخيص القطاع . 1.2

غير . شبه حضريوحضريا أوعا لما إذا كان الوسط قرويا أتختلف ظروف الولوج للماء الشروب تب  
أن ظروف الولوج تظل أكثر صعوبة خاصة بالوسط القروي نظرا لطول المسافة المقطوعة والوقت 

تلوث األنهار التي تستخدم أحيانا لتزويد الساكنة والمخصص للتزود بالماء الشروب، وكذا تشتت بؤر المياه 
في غالب األحيان، تتحمل المرأة والفتاة القروية عبء ومشاق التزود بالماء و. القروية بالماء الشروب

وفيما يخص الولوج لخدمة التطهير، تظل التجهيزات غير كافية خاصة بضواحي المدن ودور . الشروب
ومن أجل مواجهة هذا الخصاص، تقوم السلطات العمومية ببذل مجهودات كبيرة . الصفيح وبالوسط القروي

  .حسين حكامة القطاعمن أجل ت

  الولوج للماء الصالح للشرب  

 مرتبطة %70، منها 2008 في متم %87بلغ معدل الولوج للماء الصالح للشرب بالوسط القروي   
 11,9تقدر الساكنة القروية المزودة بالماء الشروب بأكثر من و.  بالربط الفردي%30وباألنابيب العمومية 

فما يزالون يتزودون بالماء انطالقا من اآلبار التقليدية ) ن نسمةو ملي1,7لي حوا(  أما الباقون. مليون نسمة
  . يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للتزود بالماء ومجاري المياه غير المعالجة عموما أوقنوات الري و

المؤشرات االجتماعية للمغرب لسنة (وفقا للمعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط   
ذلك بانتقالها و مياه الشرب تضاعفت في غضون ست سنوات، 27 فإن نسبة األسر المتصلة بشبكة،)2007

                                                 
 ة المائيروةلدراسات وتقييم وتدبير وتخطيط تطور الموارد المائية، وكذا تعبئة ونقل الماء وصيانة التتنحصر اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة باألساس، في إنجاز ا  26

رصاد الجوية، إضافة إلى المديرية العامة للمياه ومديرية البحث والتخطيط للمياه وكذا مديرية التهيآت الهيدروفالحية ومديرية األ. والرصد الجوي والبحث والتطوير في ميداني الماء والمناخ
  ).المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكاالت األحواض المائية والمصالح المائية ( تتوفر كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على مؤسسات ترابية عمومية 

التي تقع داخل و...) اآلبار المهيأةوآاألنابيب العمومية (  انطالقا من نقط ماء مجهزة التي تتزود بهواألسر التي لها إمكانية الحصول على الماء الشروب هي التي تتوفر على الماء بالمنزل   27
  . متر بالوسط القروي1000و متر بالوسط الحضري 200دائرة نصف قطرها يصل إلى 
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مرتبطة  بمنازل مقيمةأما نسبة األسر القروية ال. 2007 سنة %39,2 إلى 2001 سنة %19,5من نسبة 
 %23,7منها  (2007 سنة %25 إلى 2001 سنة %9,2بشبكة الماء الشروب، فقد انتقلت من نسبة 

  ). باستخدام مشترك%1,3وخدام خاص باست

ولسد حاجياتها من الماء الشروب، تلجأ الساكنة القروية إلى التزود بالماء عن طريق مصادر   
 عن طريق %20,2و عبر اآلبار الجماعية %31,5، منها 2007 خالل سنة %51,7طبيعية للمياه بنسبة 

نسبة استعمال األنابيب العمومية من وصلت كما . 2001 سنة %70,4ذلك مقابل ولوديان، اوقنوات الري 
  . مجانية%5,2و مدفوعة الثمن %9، منها 2007 سنة %14,2طرف الساكنة إلى 

كما تقوم الفتاة . بء جلب الماءعوجه عام، في الوسط القروي باألطفال و ويتحمل كل من النساء  
 هذا باإلضافة إلى أن .28%15,8بة  عكس الفتيان بنس%24,4القروية بتزويد األسرة بالماء الشروب بنسبة 

تنظيم الحجرات، وكذا والفتاة تتكلف بإنجاز األشغال المنزلية كتنظيف المنزل والمالبس وغسل األواني 
وتصبح صعوبة التزود بالماء الصالح للشرب أكثر حدة خصوصا في المناطق . االعتناء باألطفال الصغار

 تعميم الماء الصالح للشرب، مما يزيد من صعوبة وتعقد تدخل القروية النائية حيث العزلة والفقر يعيقان
  .المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في هذه المناطق

وعالوة على ذلك فإن متوسط المسافة المقطوعة من طرف الساكنة القروية للتزود بالماء الشروب   
  واحد أكثر من كيلومتر من هذه الساكنة قطعت%21,2كما أن . 2007 متر خالل سنة 629وصلت إلى 

ال تتوفر وفيما يخص متوسط الوقت الذي استغرقته األسر القروية، التي .  واحد أقل من كيلومتر%78,8و
 %74,6 أيضااستغرق و. 2007 دقيقة سنة 11,1 إمكانية الربط بشبكة الماء الشروب، فقد وصل إلى على

.  دقيقة30 إلى 15 هذه األسر القروية ما بين  من%12,1 استغرقكما .  دقيقة15من هذه الساكنة أقل من 
 أكثر من ساعة للتزود بالماء %5,3 استغرقو دقيقة 60و 30 من هذه األسر مابين %8استغرق في حين 
  .الشروب

من وبالنسبة للوسط شبه الحضري، يطرح مشكل الماء على الخصوص من حيث توزيع المهام و 
الفتاة الصغيرة في جلب الماء ومسؤولية تقع على عاتق المرأة ذلك أن ال. الحصول عليهحيث اإلنصاف في 
اللجوء إلى الربط الجماعي شريحة عريضة من السكان من فوائد الشطر يحرم كما . من األنابيب العمومية

أما األسر الفقيرة التي ال يتيسر لها إمكانية الربط . يؤدي إلى تحملهم لتكاليف الشطر الثالثواالجتماعي 
 مرتفع إلى ثمنفإنها تضطر إلى أداء ،  وتقطن في األحياء الفقيرة غير المرتبطة باألنابيب العموميةبالمنزل

  .بائعي الماء بالتقسيط مقارنة بتسعيرة الشركة

 في حدود، استقرت نسبة السكان الذين لديهم إمكانية الولوج لشبكة الماء الشروب وبالوسط الحضري
نسبة السكان الذين يتزودون بالماء انخفضت ومع ذلك، . 2007-2001فترة الذلك خالل و 94,8%

  . الشروب عن طريق األنابيب العمومية في حين ارتفعت نسبة الربط الفردي

 إلى 2001 سنة %82,7نسبة السكان الذين تم ربط منازلهم بشبكة الماء الشروب منانتقلت هكذا، 
، كما تم تزويد )لالستخدام المشترك %21,7 لالستخدام الخاص و%66,7منها  (2007 سنة 88,4%

  . مجانية%5,5، منها 2007 سنة %6,4السكان بالماء الشروب عن طريق األنابيب العمومية بنسبة 

 عن طريق الربط %96 منها %100نسبة تغطية الوسط الحضري بالماء الشروب  حاليا وتبلغ
األنابيب العمومية  بالمناطق شبه حضرية ون بضواحي المدن أي من السكان القاطنيالباق يتم تزويدوالفردي 

  .اآلبار الجماعية وأ

 متر 184كما بلغ متوسط المسافة المقطوعة من طرف الساكنة غير المربوطة بشبكة المياه حوالي 
، كما  واحد من هذه الساكنة أكثر من كيلومتر%3,9 قطعحيث . ذلك للتزود بالماء الشروبو، 2007سنة 

                                                 
   .1997/1998  البحث الوطني المتعلق بميزانية الوقت لدى النساء لسنة  28
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ولقد بلغ متوسط الوقت الذي استغرقته هذه .  للتزود بالماء الشروب واحدمتر أقل من كيلو%96,1 قطع
 دقيقة 15قل من أ من هذه الساكنة %94 استغرقكما .  دقيقة3,8الساكنة للتزود بالماء الشروب، حوالي 

   . دقيقة30هذه الساكنة  من %4,4للتزود بالماء الشروب، في حين لم تتجاوز 

  الولوج إلى التطهير 
بالوسط وز تحليل قطاع التطهير ضعف معدل الربط بالشبكة، السيما بضواحي المدن الكبرى يبر

كما يهم التطهير . 2005 بالوسط الحضري خالل سنة %70 حيث قدر هذا المعدل بحوالي ،القروي
أما بالنسبة .  من الساكنة الحضرية%97 من المراكز الحضرية الكبرى بساكنة تقدر بنسبة %80الجماعي 

  . من المراكز الحضرية%20يهم  ولتطهير الفردي، فهل

القروي، فيما يخص الولوج لخدمة التطهير، وكما أن التفاوت الزال قائما بين الوسطين الحضري 
ذلك و من الساكنة الحضرية %85,7، مقابل اكنة القروية متصلة بشبكة التطهيرفقط من الس %3,3حيث أن 

  . 2007خالل سنة 

عرف قطاع التطهير الصلب تطورا ملحوظا بالوسط الحضري، غير أن وضعية  ومن جهة أخرى، 
 من الساكنة القروية بالتخلص من القمامات %95,2تقوم  حيثالقطاع التزال مقلقة بالوسط القروي ، 

  .البيئةو مما يشكل خطرا على الساكنة ،برميها مباشرة بالوسط الطبيعي

 السائل بالمغرب، نجد باألساس التدبير عن طريق وكالة وفيما يتعلق بأشكال تدبير قطاع التطهير
 والتدبير عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح %5كالة مستقلة بنسبة ومباشرة والتدبير عن طريق 

يظل التدبير و.  عن طريق التدبير المفوض%6 وكذا التدبير من طرف الخواص بنسبة ،%6للشرب بنسبة 
  .%83كثر هيمنة بالوسط الحضري بنسبة عن طريق الجماعات المحلية أ

قطاعات (ويظهر تحليل اإلطار المؤسساتي والتنظيمي لقطاع التطهير، تعدد الفاعلين بهذا القطاع   
 تقدما ملحوظا بخصوص تنظيم منظمولقد عرف القطاع ال).  ومؤسسات عمومية وخاصةوزارية، إدارات

  .تقنين انسكابات المياه الملوثة ومعالجتهاو

 أجل تطوير قطاع التطهير، قامت الجماعات المحلية خالل السنوات األخيرة بمجهودات وذلك ومن  
ومن بين التطورات الحديثة بهذا الميدان، نذكر تفويض تدبير خدمات التطهير السائل . بدعم من الحكومة

  .لشركات خاصة، وذلك في عدد من المدن الكبرى

  الوضعية البيئية بالمدارس القروية 
ر اإلحصائيات التي تهم الوضعية الحالية للتطهير وللتزويد بالماء الشروب بالمؤسسات التعليمية تظه 

. 2006- 2005ذلك استنادا لإلحصاء التعليمي المنجز سنة وبأنه هناك خصاص كبير في هذا المجال 
أي ما يقارب ، في الوسط القروي  مدرسة ابتدائية17.499 مدرسة ابتدائية من بين 12.176تفتقد وهكذا، 

تتوفر على البنيات التحتية  من هذه المدارس االبتدائية ال %65حوالي (، للبنيات التحتية األساسية 62%
 من هذه المدارس إما أنها ال تتوفر على الماء الشروب %35للماء الشروب، كما أن والضرورية للتطهير 

ساسية آثارا سلبية على البيئة كتلوث المدارس غياب هذه البنيات األيخلف كما ). ال تتوفر على التطهير وأ
  .والمناطق المجاورة لها

تسبب عدم التزود بالماء الشروب وحسب معطيات الصندوق الدولي لألمم المتحدة للطفولة،   
  . بالمياهعلقة مليون طفل بسبب األمراض المت1,6في وفاة  وعبر أنحاء العالم 2003خالل سنة  الصحي

  حكامة قطاع الماء 

، ركزت السلطات العمومية مجهوداتها علي تدبير الطلب الذي يهم باألساس إصالح 1990منذ سنة   
كذا إعطاء األولوية للقطاعات التي تعرف تأخيرا في تطورها كتزويد والتشريعي، واإلطار المؤسساتي 

إصدار قانون ساهم كما . كذا اقتصاد الماءومعالجة المياه الملوثة والتطهير والعالم القروي بالماء الشروب 



 78

كذا التدبير المعقلن للموارد و ي،التشاركوالمندمج ومركز م في إرساء األسس للتدبير الال1995الماء سنة 
  .المائية

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة . 2.2

ت السلطات وعيا منها بالضرورة الملحة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الماء، قام  
ومن . 2030-2009العمومية بتجديد سياسة الماء عن طريق وضع استراتيجية جديدة ممتدة على الفترة 

بين أولويات هذه اإلستراتيجية نذكر تحسين التزود بالماء الشروب وتدبير الطلب مع التركيز على اقتصاد 
ذه الموارد المائية عن طريق إشراك ذلك بهدف بلوغ تدبير مستدام لهوالماء والحفاظ على جودة المياه، 

  .جميع الفاعلين المعنيين في إطار شراكات إقليمية

بشكل  كما سيتم تعزيز اإلستراتيجية الجديدة للماء عن طريق إنشاء المراصد اإلقليمية للبيئة  
ام هذه من بين مهو. تدريجي، والتي ستكون مرتبطة مباشرة بالمرصد الوطني للبيئة الذي تم تفعيله من قبل

مؤشرات حول الوضعية اإلقليمية للبيئة، كما ستساهم هذه الهيئات والمراصد اإلقليمية، نذكر إعداد تقارير 
  .الجماعات المحليةوأيضا في اتخاذ القرار بتشاور مع الفاعلين االقتصاديين 

ذ إصالح قطاع الماء من أهم اإلصالحات التي ستساهم في إنجاح تنفييعتبر ومن جهة أخرى،   
  . التسعير المحفز القتصاد الماءووذلك عن طريق تتمين مياه السقي , المخطط األخضر للمغرب

البنك الدولي في إطار إستراتيجية و شراكة المغرب واصلإلى جانب سن سياسة مائية جديدة، ستت  
دأ التي سيتم تمديدها لفترة أخرى ستبوCountry Assistance Strategy 2005/ 2009 » : للتعاون 

، مما يؤكد الدعم المستمر من هذه المؤسسة إلصالح برامج قطاع الماء على المستوى 2010بحلول سنة 
هذه وفي هذا المضمار، تحث السلطات العمومية على ضرورة نهج سياسة تشاركية من أجل تفعيل . الوطني

  .   العالميوستراتيجية وذلك بهدف التكيف مع السياق الوطني اال

السياسة العمومية المتبعة بقطاع الماء مع تتوافق  :ة الوطنية لإلنصاف والمساواةاإلستراتيجي  
كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى إعادة النظر في . توجيهات اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة

 حتى يتأتي عين االعتبار احتياجات ومتطلبات النساء والرجالبخذ األذلك بوتخطيط برامج البنيات التحتية، 
ولتحقيق هذا الهدف، تتمحور هذه اإلستراتيجية . لهم الولوج للبنيات التحتية األساسية بشكل عادل ومتساوي

المجال تهيئة نجاز البرامج المتعلقة بفك العزلة عن العالم القروي وإحول إدماج متطلبات كال الجنسين في 
  .الحضري وشبه الحضري

ف والمساواة حول إنجاز دراسات منهجية بشأن اآلثار المحتملة، كما تتمحور إستراتيجية اإلنصا  
الفتيان، مما سيمكن ووكذا اآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشاريع المستقبلية على النساء والرجال والفتيات 
وتعتمد أيضا هذه . من تجاوز التأثيرات المتفاوتة لهذه المشاريع على مختلف هذه الشرائح االجتماعية

ستراتيجية في بلوغ أهدافها على وضع  مؤشرات لرصد األهداف االجتماعية واالقتصادية لمختلف اإل
الرجال في إطار مزاولة والمشاريع وكذا تأثيراتها مع الحرص على األخذ بعين االعتبار انشغاالت النساء 

تحسيس حول الحقوق (ية وكذا في إطار وضعيتهم االجتماع.) القروض ، التكوين، نقط المياه، الخ(أنشطتهم 
  ..).الصحة الخو

 التزود بالماء الشروب، تسعى اإلستراتيجية إلى ق ومن أجل تحرير الفتاة القروية من تحمل مشا  
إدماج مقاربة النوع االجتماعي في سياسات التعليم مع إيالء أهمية خاصة لتعليم الفتيات القرويات 

  . المهني للفتياتكذا إنعاش التكوينواألمية لدى النساء، ومحو

 من بين األولويات العمومية بخصوص الحد من العجز االجتماعي، نخص :األلفية للتنميةأهداف   
لهذا الغرض، تم وضع و. كذا تطوير خدمة التطهيروبالذكر تعميم التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي 

 من 80%ود بالماء الشروب بنسة  تعميم التز1995وقد كان الهدف المتوخى في سنة . عدد من األهداف
التي حددت نسبة التزود ووقد تم رفع هذه النسبة من طرف الحكومة . 2010ساكنة العالم القروي بحلول 
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بخصوص التطهير، تهدف السلطات العمومية إلى بلوغ معدل إجمالي للربط و. 2009 في متم  92%في
  .2030 في أفق  90% و2020 في أفق بالوسط الحضري  80%بشبكة التطهير ب

 التزامات المغرب في إطار أهداف األلفية للتنمية بخصوص التزود تجاوزتحقيق أهداف تولقد تم   
 23 الغايةو) ضمان بيئة مستدامة( السابعاأللفية للتنمية  هدفالبالماء الشروب، ويظهر ذلك جليا من خالل 

لك ما ذوماء الشروب والتطهير بالنصف، الذي يسعى إلى خفض نسبة الساكنة غير المتوفرة على خدمات ال
  .2015 و1990بين سنتي 

التوجيهات  تشكل ،وعالوة على ذلك:  التمييز ضد النساءللقضاءعلى كافة أشكالاالتفاقية الدولية   
تقدما كبيرا بالنسبة للبالد، وذلك من  واألولويات التي وضعتها الوزارة المكلفة بالماء لتطوير قطاع الماء

. 14 من المادة )ح(ذلك األحكام الصادرة في الفقرة االتفاقية الدولية بما في هذه ثال لمعايير أجل االمت
ونظرا للدور الهام الذي تضطلع به النساء القرويات في توفير  مصدر عيش ألسرهم، تنص هذه المادة على 

اء والرجال ومساهمتهم  على أشكال التمييز ضد النساء القرويات، وذلك لضمان المساواة بين النسءالقضا
في التنمية القروية، وكذا االستفادة من نتائج هذه التنمية وال سيما فيما بتعلق باإلسكان والتطهير والتزود 

  .بالماء والكهرباء والنقل واالتصاالت

  ي طور اإلنجازف ع والمشاريجالبرام. 3.2

عة، تم خلق عدد من المشاريع استجابة لألولويات العمومية والمطالب المحددة واألهداف المتب  
والبرامج تهدف أساسا إلى تحسين اإلطار المؤسساتي وأدوات التخطيط وتعزيز تعبئة الموارد المائية، وكذا 
تسريع وتيرة تعميم الماء الصالح للشرب، باإلضافة إلى تطوير التطهير السائل وإعادة تأهيل المجال البيئي 

  .بالمدارس القروية

تم تحقيق تقدم مؤسساتي مهم فيما يتعلق بالتدبير المندمج والالمركزي : لمؤسساتيتحسين اإلطار ا  
ثالث مجاالت للطاقة والمعادن والبيئة ويتعلق األمر أساسا بإدماج قطاع الماء و. والتشاركي للموارد المائية

ن حول ، وكذا المصادقة ونشر نصوص تطبيق القانو2008في مصلحة وزارية واحدة وذلك منذ أكتوبر 
 .في طور االنتهاء والماء وإنجاز مشروع المخطط الوطني حول الماء الذي ه

 نمموروث  مكنت األولوية التي أعطيت لمجال المياه من التزود ب:تعزيز تعبئة الموارد المائية  
ف من آالو مليار متر مكعب 17,5 سدا كبيرا تبلغ طاقتها االستيعابية 128البنية التحتية المائية يتكون من 

ولقد مكنت هذه التجهيزات من تطوير السقي على مجال واسع . اآلبار الستغالل الموارد المائية الجوفية
المياه الموجهة لقطاعي الصناعة وتلبية االحتياجات من الماء الشروب و)  مليون هكتار مسقي1,5(
ه الموارد تظل ذانية استغالل هغير أن إمك .مكافحة الفيضاناتوكذا إلنتاج الطاقة الكهرمائية والسياحة، و

 استعمال المياه غير التقليدية مسألة أساسية لالستجابة للطلبات المستقبلية على ىلهذا الغرض، يبقومحدودة 
  .الماء

  من أجل تحسين ظروف الولوج للماء الشروب بالوسط :ميم التزويد بالماء الصالح للشربتع  
 بإنجاز برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة 1995 قامت السلطات العمومية مند سنة ،القروي

 هذا البرنامج على مقاربة تشاركية تستقطب الساكنة في اختيار نوعية ليعتمد تمويو.  (PAGER)القروية 
 من طرف %15و من طرف الدولة ة من قيمة االستثمار ممول%80كما أن  .الربط بالماء الشروب

  ) . درهم لألسرة الواحدة500حوالي (تفيدين  من طرف المس%5الجماعات و

الحد من العدادات المشتركة و يسعى برنامج التوصيالت االجتماعية :تعزيز التوصيالت االجتماعية  
 الولوج للماء ةكذا إلى تدبير خدموإلى تعميم الوصول للماء الشروب بالنسبة للساكنة ذات الدخل المحدود، 

لتشجيع التوصيالت االجتماعية، قام المكتب الوطني للماء الصالح و). ركةإلغاء العدادات المشت( الشروب
  .، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على الحد من شروط هذا البرنامج2001للشرب، منذ سنة 
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 لمعالجة المياه المستعملة،و يهدف البرنامج الوطني للتطهير السائل :تطوير ميدان التطهير السائل  
 بالوسط %80، إلى الرفع من معدل الربط بشبكة التطهير إلى ا حضريامدينة ومركز 260الذي يهم 

وكذا إلى الحد من التلوث الناجم عن المياه المستعملة ، 2030 سنة %90و 2020الحضري بحلول عام 
 ةلج وأيضا يهدف البرنامج إلى معا2030 في أفق %90 و2020  في أفق%80بالمجال الحضري بنسبة 

  .2030 في أفقمن المياه المستعملة  100%

 نظرا للضرورة الملحة لتحسين : الوطني إلعادة تأهيل المجال البيئي بالمدارس القرويةجالبرنام  
بإنجاز برنامج مندمج للتطهير ، 2006 بالمدارس القروية، قامت السلطات العمومية، منذ سنة يالمجال البيئ

 في إطار شراكة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكتابة الدولة  بالمدارس القرية، وذلكلالسائ
).  لتشجيع تمدرس الفتيات القرويات بينيةنهج مقاربة قطاعية(المكلفة بالماء والبيئة ووزارة التربية الوطنية 

طرة في المبادرة كما يندرج هذا البرنامج في إطار اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفقا لألهداف المس
عقد األمم المتحدة من أجل التنمية ' وكذا الميثاق الوطني للتعليم والتكوين في إطار ،الوطنية للتنمية البشرية

    .2002دجنبر الذي أعلنته الهيئة العامة لألمم المتحدة خالل ' المستدامة 
  تحليل ميزانية قطاع الماء حسب مقاربة النوع االجتماعي . 4.2

   تحليل ميزانية التسيير واالستثمار لقطاع الماء .1.4.2
 درهم، منها  مليار2,5 مبلغ 2009المخصصة لقطاع الماء بالنسبة لسنة  بلغت الميزانية اإلجمالية  

 ءوتشكل الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع الما.  مخصصة للتسيير%13 مخصصة لالستثمار و87%
كما تمثل ميزانية . ة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة من الميزانية اإلجمالية المخصص62%

 من الميزانية اإلجمالية لالستثمار %49 و%65االستثمار والتسيير لقطاع الماء على التوالي حوالي 
  .والتسيير المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

  يميزانية االستثمار المخصصة للماء الشروب بالوسط القرو
تقسم ميزانية الماء حسب مخطط العمل االستراتيجي للوزارة والذي يحدد أولويات الحكومة المتعلقة   

 من ميزانية 25%بخصوص البرامج، يمثل تحسين التزود بالماء الشروب في القرى حوالي و. بمسألة المياه
تي توليها كتابة الدولة المكلفة شيء الذي يبرز األهمية ال، ال2009تخطيط المياه سنة واستثمار إدارة البحث 

  . سألة تعميم الماء الشروب في العالم القرويلمالبيئة وبالماء 

، عن عالم القروي بالماء الشروبوفي نفس المضمار، فلقد بلغ مجموع النفقات المخصصة لتزويد ال  
ولقد تم . 2004/2006 مليار درهم وذلك خالل الفترة 2,2  ، ما يقاربPAGERطريق انجاز برنامج 

 مليون درهم، والمتبقي تم تمويله من طرف 438تمويل هذه النفقات عن طريق ميزانية الدولة بما قدره 
  . المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

   ميزانية استثمار البرنامج الوطني للتطهير السائل 
تطهير السائل فيما يخص مجال التطهير السائل، يبلغ االستثمار المخصص للبرنامج الوطني لل  

ا ذومنذ انطالق ه. مرحلة أوليةفي  مدينة 260 مليار درهم، وذلك لتجهيز 43ومعالجة المياه المستعملة 
، تم تخصيص 2009خالل سنة و. ، قامت الدولة ببذل مجهودات على مستوى التمويل2006البرنامج سنة 

  . مليون درهم لقطاع التطهير السائل600مبلغ 

 من ميزانية استثمار البرنامج ستخصص إلنجاز البنيات %60أنه أكثر من وتجدر اإلشارة إلى   
إضافة إلى تجديد . التحتية لتوسيع وإعادة تأهيل شبكة التطهير، وكذا إلنشاء محطات لمعالجة المياه الملوثة

كما . 29 لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية%10 الشبكة واقتناء معدات التشغيل، ستخصص أكثر من
 130 وتهم هذه الشريحة حوالي 2006/2008 أولى من هذا البرنامج بالنسبة للفترة ةأنه تم تحديد شريح

                                                 
   . منطقة قروية فقيرة360 منطقة حضرية فقيرة، وآذا 250البشرية باألخص توسيع مجال الولوج للتطهير ب ترتقب المبادرة الوطنية للتنمية  29 
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 مليار 4,8 ـوتقدر التكلفة اإلجمالية لهذه الشريحة ب.  مليون نسمة6,7مدينة ومركز بساكنة تصل إلى 
  :تاليالكما أن توزيع تمويل هذه الشريحة ك. درهم

   للتطهير2006/2008لوطني الثالثي بنية تمويل البرنامج ا

الفاعلني

61%

الدولة و اجلماعات

احمللية

26%

تربعات

13%

املصدر : وزارة اإلقتصاد و املالية
  

معالجة المياه وأشغال التطهير السائل وومن أجل التمكن من تسجيل المعامالت الخاصة بالدراسات   
المستعملة، تم إنشاء صندوق خاص بالتطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة مند قانون المالية لسنة 

  .2008 مليون درهم خالل سنة 350دره لقد تم تزويد هذا الصندوق بمبلغ قو. 2007

  ن ين آخريميزانية استثمار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وفاعل

 مليون متر 767يعد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنتج األول للماء الشروب بما قدره   
 من ساكنة %96  مما يغطي احتياجات،) من مجموع اإلنتاج الوطني للماء الشروب%80يعني (مكعب 

موزعين على  مليون زبون 1,2المدن كما أن المكتب يعد الموزع األول لمياه الشرب ويبلغ عدد المستفيدين 
ولقد قام المكتب بوضع برنامج لتطوير البنيات التحتية للماء الشروب بالوسط .  جماعة500أكثر من 

، 2008وبالنسبة لسنة . 2007/2010  مليار درهم وذلك على الفترة7,4الحضري تبلغ قيمته أكثر من 
  . مليار درهم2ر من ثبلغت قيمة االستثمار أكُ

حيث أنه . ويعتبر تعميم التزود بالماء الشروب من أولويات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  
 مليار درهم بالنسبة للفترة 5.5في هذا المضمار، قام المكتب بإنجاز برنامج يقدر استثماره بقيمة 

 كنسبة للتزود بالماء الشروب بالوسط القروي بحلول سنة %92من   وذلك من أجل بلوغ أكثر2007/2010
  .2008 مليار درهم سنة 1.4كما أن نسبة استثمار المكتب بالوسط القروي بلغت . 2010

ولقد جعل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع التطهير السائل محورا رئيسيا في إطار   
وفي نفس . الجديدة بهدف إنشاء مديرية جديدة تتكلف بالخصوص بالتطهير السائلوه اإلستراتيجية توجيهات

إنجاز مشاريع   مليار درهم وذلك بهدف15 بمبلغ يقدر بياإلطار، قام المكتب بوضع مخطط تطوير
 فيها وستنجز هذه المشاريع على مستوى جميع الجماعات التي يقوم. 2015التطهير السائل بحلول عام 

 جماعة بساكنة 41كما أن المكتب يقوم بتوفير خدمة التطهير بأكثر من . المكتب بضمان توزيع مياه الشرب
 3استثمار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بقطاع التطهير   مليون نسمة وتبلغ ميزانية1,7تبلغ 
  .2020 إلى 2008 درهم خالل الفترة الممتدة من اتمليار

  مار برنامج إعادة تأهيل المجال البيئي بالمدارس القرويةميزانية استث 

 موجهة للتزود بالماء الشروب والتطهير 94% مليار درهم، منها 1,6 تبلغ تكلفة هذا البرنامج    
وسيتم تمويل هذا البرنامج من .  التنمية المستدامةأسس تالميذ القرى عليم موجهة لت%6بالمدارس القروية و
  .كذا وزارة التربية الوطنيةوالبيئة و المكلفة بالماء طرف كتابة الدولة
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   آثار البرامج.2.4.2
  (PAGER)آثار برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة القروية 

 الفقر محاربة محورا رئيسيا في سياسة  هذا البرنامجعلى غرار برامج اجتماعية أخرى، يعد  
الهدف المسطر في إطار يتجلى و. االقتصادية األساسيةوتماعية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات االج

 مليون نسمة باستثمار إجمالي يقدر ب 11 ألف جماعة قروية بساكنة تقدر ب 31 تزويد  فيهذا البرنامج
  . مليار درهم10

 وتعتمد المنهجية المتبعة في تنفيذ هذا البرنامج على تحديد األولويات فيما بين الشركاء المعنيين  
المسافة المقطوعة، وومن بين المعايير المختارة، نذكر صعوبة التزود بالماء الشروب . بتنفيذ هذا البرنامج

ولقد تم تعزيز هذه المنهجية من خالل اعتماد مقاربة . وكذا مدى حساسية الموارد المائية للجفاف والتلوث
لى إشراك الساكنة منذ مرحلة تصميم تشاركية لضمان ديمومة المشاريع المنجزة والتي تعتمد باألساس ع

  .تسييرهوالمشروع إلى حين تنفيذه 

ولقد مكنت المجهودات المبذولة منذ انطالق برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة   
 ثم 2004 سنة %61 إلى 1994 سنة %14القروية من الرفع من نسبة االستفادة من الماء الشروب من 

 بأقاليم %50ختلف معدل الولوج للماء الشروب حسب األقاليم، حيث يقدر بيو. 2008متم   في87%
  .... بأقاليم بني مالل والعيون وسيدي قاسم %90يصل إلى أكثر من و...شفشاون والحوز وخنيفرة 

كذا إدماج الساكنة المعنية وفضال عن التطور السريع لمعدل التزود بالماء الشروب بالوسط القروي   
 يوم 500000 بخلق 30شروع، سمح برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للساكنة القرويةفي مسلسل الم

 بالمياه المتعلقةكذا الحد من األمراض و %90 إلى %50عمل سنويا، وتقليص مشاق التزود بالماء من 
 1994 بين %24 سنوات بنسبة 5انخفاض حاالت أمراض اإلسهال لدى األطفال الذين ال يتعدى سنهم (
كما مكن هذا البرنامج من تحسين تمدرس الفتيات القرويات، حيث انتقل معدل تمدرسهن ). 2000و
  .2007/2008 سنة %90,4 إلى 1997/1998 سنة %30بتدائي من الا

  معدل التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي

92%
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  توقعات* ، البيئةوكتابة الدولة المكلفة بالماء : المصدر 

 معالجة المياه المستعملةولبرنامج الوطني للتطهير السائل تأثيرات ا
لقد تم انجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة من أجل تحقيق هدف األلفية   

والذي يعد مرفقا أساسيا يساهم في خفض وفيات األطفال ) 23 الغاية و7هدف األلفية (المتعلق بالتطهير 
  .راض، وكذا تعميم التعليم االبتدائيومكافحة األم

                                                 
  .2003 - مقتطف من تقرير البنك الدولي حول تقييم برنامج التزود بالماء الشروب للساآنة القروية 30
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معالجة وإضافة إلى مساهمته في تحقيق تقدم ملحوظ للبالد، بخصوص تجهيزات التطهير السائل   
المياه المستعملة، سوف يساهم البرنامج الوطني للتطهير السائل في إنعاش األنشطة االقتصادية المتصلة 

كما سيساهم هذا البرنامج في ..). المعدات الكهربائية ونية الهندسة المدوالمسح والهندسة (بقطاع التطهير
سيمكن البرنامج وخطار الصحية، خاصة بالنسبة للسكان الذين يقطنون بالقرب من نقط التفريغ، ألالحد من ا

بعد انجاز البرنامج، سيتم خفض نسبة التلوث ب (حماية البيئة و منصب شغل 10.000أيضا من خلق 
خاصة فيما ( كذا التنمية السياحية و، ) بالنسبة للمراكز الداخلية%60 الساحلية وبنسبة  بالنسبة للمدن100%

  ).تعلق بالمنتجعات السياحيةي

  تأثيرات برنامج إعادة التأهيل البيئي بالمدارس القروية
يهدف برنامج إعادة التأهيل البيئي بالمدارس القروية إلى دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة   

  .المدارس القروية، وكذا تحسين الوضعية البيئية بهذه المدارسب

يهم تجهيز  و، فه2012-2008وبالنسبة للشطر األول من هذا البرنامج، الممتد على الفترة   
يهم  وأما الشطر الثاني من هذا البرنامج، فه. التطهيرو مدرسة قروية بالبنيات التحتية لمياه الشرب 12.176

  . مدرسة قروية17.499ية حول التنمية المستدامة لفائدة توفير أنشطة تربو

ن أجل المساهمة في تحقيق األهداف المتوخاة من هذا البرنامج، قامت كتابة الدولة المكلفة بالماء مو  
 48 مدرسة قروية تهم 55،  بإنجاز عملية تجريبية للتطهير على مستوى 2008والبيئة منذ بداية سنة 

لتالميذ خاصة الفتيات، بإنجاز البرنامج  المدرسون واتتشبهرت هذه التجربة مدى ولقد أظ. جماعة قروية
  .الوطني إلعادة تأهيل المجال البيئي بالمدارس القروية

   إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف لقطاع الماء.3.4.2
، مجموعة 2005ة أعدت الوزارة المكلفة بالماء، والتي انخرطت في نظام شمولية االعتمادات سن  

ويتم إعداد وترتيب هذه المؤشرات على . من مؤشرات رقمية لألهداف تخص ميزانية االستثمار بكل إدارة
وتضم الوزارة المكلفة بقطاع الماء ما يزيد عن مائة مؤشر لألهداف . حسب المهمات وأبرز محاور التدخل
ينحصر الطابع الجهوي لهذه المؤشرات في و. بعض مؤشرات التأثيرويتشكل غالبيتها من مؤشرات الوسائل 

  .الحماية من الفيضاناتوكذا تهيئ مجاري المياه ومحاور بناء السدود 

، تمت إضافة مجموعة من المؤشرات الجديدة إلى قائمة 2009وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لسنة   
كسد عين (سدود جديدة وتهم هذه المؤشرات الجديدة بالخصوص بناء . 2008المؤشرات المسجلة سنة 

 األخرى التي تمت إضافتها، نذكر تلك  المتعلقة تومن بين المؤشرا. ، وكذا بناء السدود الصغيرة)الغازي
  ...).حماية مدينة مريرت من الفيضانات ومدينة السعيدية وكذا مدينة الدار البيضاء(بالحماية من الفيضانات 

، كالمؤشر المتعلق بنسبة التزود 2008رات لسنة غير أنه تمت إزالة مؤشرات من قائمة المؤش  
بالتالي، وجب إبقاؤه في و. أهمية كبيرةوبالماء الشروب بالوسط القروي، والذي يعتبر مؤشر أثر وطني ذ

  .قائمة المؤشرات الجديدة مع ضرورة القيام بتحسينه

جل تحقيق أولويات المبرمجة من أوومن أجل تغطية كافة التدابير والبرامج القطاعية المنجزة أ  
  . وجب تحسين بعض المؤشرات وإعداد مؤشرات جديدة،سياسة الماء

وفيما بتعلق بمدى إدماج النوع االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى كون غالبية المؤشرات المنجزة من   
سبة ن من بين المؤشرات الممكن جندرتها، نذكرو.  نوعيااطرف الوزارة المكلفة بقطاع الماء ال تشمل تحديد

عن  والفردي أ(نوعية الربط و حسب المنطقة نتوزيع المستفيدي: تزود الساكنة القروية بالماء الشروب 
لمحلية في الحصول على المياه اومما سيساعد على تحديد الفوارق اإلقليمية ) طريق األنابيب العمومية

  .الصالحة للشرب
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ل الساكنة القروية من األنابيب العمومية  نسبة تحو:كذلك، من بين المؤشرات التي يمكن جندرتها   
  .نسبة تحول الساكنة  الحضرية وشبه الحضرية من الربط الجماعي إلى الربط الفرديوإلى الربط الفردي 

 جيدا بضمها لمؤشرات ها التي يفترض توضيحوسائل وتجدر اإلشارة كذلك إلى وجود مؤشرات ال  
الحماية من و معدل إنجاز دراسة جودة المياه : األتي وسيلةونذكر على سبيل المثال مؤشر . األهداف

نسبة تحسين صحة  ساكنة الوسط القروي  " :التلوث الذي يجدر إشراكه مع مؤشرات األهداف التالية 
اآلبار من ونسبة تقدم أشغال الحفر " :مؤشر المسلسل التالي ونسبة انخفاض األمراض المتصلة بالماء وأ

والذي ينبغي إدماجه مع مؤشر " الريوتلبية حاجيات قطاعي الصناعة وح للشرب أجل التزود بالماء الصال
  ". الفالحة من المصادر الجوفيةونسبة التزود بالماء الصالح للشرب والماء المخصص للصناعة  " :النتيجة 

  تصنيف بعض مؤشرات األهداف المتعلقة ببرامج الوزارة المكلفة بقطاع الماء

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/ األهداف    طرف الوزارةالمؤشرات المقترحة من

ذلك الستخالص وتقسيم هذا المؤشر حسب المنطقة،   مؤشر وسيلة  إزالة التوحل من السدود  نسبة إزالة التوحل
  .معدل التوحل على المستوى الوطني

 المياه التي تم استخالصها حجمضم مؤشر آخر لقياس 
  .بفضل إزالة التوحل

الحماية من ونسبة إنجاز دراسة جودة المياه 
  التلوث

انخفاض األمراض (ضم مؤشرات أخرى لقياس النتائج   مؤشر وسيلة  حماية البيئةواستغالل 
المتصلة بالماء لدى أطفال القرى، تقليص المصاريف 

  ...)الصحية

اآلبار للتزود و نسبة تقدم أشغال الحفر 
ت سد احتياجاوبالماء الصالح للشرب 

  الري بأقاليم الجنوبوقطاعي الصناعة 

تقييم الضغط على الموارد الجوفية بهذه المنطقة التي   مؤشر وسيلة  تهيئة المجال المائيوتوسيع 
نسبة تسخير المياه الجوفية من (من ضعف المياه  وتشك

  ) للماءةأجل تلبية حاجيات مختلف القطاعات المستهلك

ت المتعلقة تكوين الموارد البشرية في التقنيا
  - المستفيدون–بميدان الماء 

الخبرة التقنية وتحسين المعارف 
  للموارد البشرية

الفئة وتقسيم المؤشر حسب النوع االجتماعي   مؤشر وسيلة
  ).مستخدم تقني ومتوسط أ وإطار عالي أ(السوسيومهنية 

 قطاع الطاقة. 3
استنادا إلى ف.  الفقرمحاربةتكز على لتحقيق تنمية بشرية ترلطاقة لوسائل أضحى من الالزم تطوير 

دون الرفع من استخدام كبير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لم يسبق ألي بلد أن قلص من نسبة الفقر بشكل 
 .لى موارد طاقية فعالةإدون اللجوء  والطاقة أ

عليه وة درجة الرفاهيو توجد عالقة متينة بين نوع الطاقة المستعملة في البيوت ،ومن جهة أخرى
 بحيث توفر فرصا أكثر ،الفعالة وسائل طاقية توفر إمكانيات أكثر للتنمية البشريةوتعتبر المحروقات النظيفة 

 مشاريعالغير أنه يتم تناول قضية الطاقة بارتباط مع . البيئةوتعتبر أقل ضررا بالصحة والمداخيل جلب ل
أما . ار تداخالت قطاع الطاقة مع القطاعات األخرى القطاع وكذا في أطإنتاجيةومع لبنية التحتية الكبرى ل

إمكانية الوصول إلى ولكن جاهزية وحد ذاتها في مصادر الطاقة ، ليس مهما من وجهة نظر التنمية البشرية
  ...الطبخ الخوالمواصالت والتبريد واإلنارة ومختلف الخدمات الناتجة عن استخدام الطاقة بما فيها النقل 

الولوج  جلىويت. ة كاستهالك نهائي لألسرة وسيلة للتنمية االقتصادية واالجتماعيةتشكل الطاقوعليه 
وتختلف هذه االحتياجات بحسب الجنس . ة للساكنةيضرورة تأمين االحتياجات الرئيسفي الطاقة إلى 
ة سياسات تحسين االستفادة من الطاقووفي هذا الصدد يعد إدماج النوع االجتماعي في البرامج ... السنو

   .مهما من أجل تتبع أفضل لنتائج هذه السياسات
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    حسب النوع االجتماعيلوضعيةاتشخيص القطاع وتحليل . 1.3

   بنية االستهالك الطاقي الوطني1.1.3
يتميز استهالك الطاقة الوطني بهيمنة المواد النفطية بالرغم من تراجع نسبتها في االستهالك الطاقي 

يعد هدا التراجع نتيجة سياسة تنويع مصادر الطاقة و. 2008 سنة %60 إلى حوالي 1980 سنة %83من 
حاليا يمثل الفحم الذي . استعمال الفحم والتي بدأت في بداية الثمانينات بعد األزمة النفطية  بالتحول نح

 %17من االستهالك الطاقي الوطني مقابل  %30يستورد كليا من الخارج بعد إغالق مناجم جرادة نسبة 
  .1980 سنة %8فقط و 1986سنة 

  2008بنية استهالك الطاقة في المغرب خالل سنة 

االطاقة الكهرومائية
2%
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 وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال توفير الكهرباء والطاقة خاصة في ،ومن جهة أخرى

مقابل معدل عالمي  )tep(طن مكافئ للنفط  0 43, ال يتعدى معدل االستهالك للشخص،المجال القروي
وبالمقارنة مع البلدان المجاورة يصل .  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةفي بلدانفط طن مكافئ للن 1,65

 في تركيا 1,08 في مصر 0,79 في ليبيا و3,43  في الجزائر و0,98و في تونس 0,85هذا المعدل إلى 
  . في اسبانيا3,24و

  اإلقامةبنية االستهالك الطاقي حسب وسط . 2.1.3
مجالي  أن المشهد الطاقي الوطني يتميز بتباين اإلقامةقة حسب الوسط يبين تحليل استهالك الطا
يرتبط هذا االختالف بكل من مصدر الطاقة المستخدم و. الوسط القرويوكبير خاصة بين الوسط الحضري 

ففي المجال القروي يشكل الخشب المصدر األول للطاقة عكس المجال الحضري . كمية الطاقة المستهلكةو
 ساكني المدن بكثير استهالك كعلى صعيد أخر يتجاوز استهالو.  تقريبا تعميم استعمال الكهرباءالذي تم فيه

  .ساكني القرى فيما يتعلق بجل مصادر الطاقة

في الوسط القروي ) %99(وفي ما يخص المصادر الطاقية المستعملة فان جل األسر المغربية 
 في ةهذا األخير خصوصا في الطبخ واإلضاءيستعمل و .)GPL(الحضري تستعمل غاز النفط المسيل و

القروية  يبقى خشب التدفئة مصدر مهم للطاقة لألسروالمناطق القروية التي ال تتوفر على الكهرباء 
 غ كل40تتغير كمية الخشب المستهلكة حسب المناطق من و. التدفئة خالل فصل الشتاءويستعمل في الطبخ و

  .31لغ لألسرة في المناطق الغربية للبالد ك8ولألسر في اليوم في جبال األطلس 

                                                 
.2006 ر نوفمب30، البنك الدولي، "الطاقة اعلسياسة تطوير قط الممنوح  في إطار القرض المتخذة اإلصالحاتتقييم أثار "   31  



 86

تبقى نسبة المغاربة و خصوصا من طرف األسر الحضرية األكثر دخال يزليالكازوال والدويستعمل 
من جهة أخرى يستعمل و. 32 حيث يستعمل في وقود السيارات%13التي تستعمل البنزين ال تتجاوز 

ة بينما يبقى استهالك الكيروزين من طرف من طرف األسر القروية خصوصا في اإلضاء" الكيروزين "
  .األسر الحضرية ضئيال

 من 1997مكن انطالق البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي سنة ، الجانب االجتماعيفي و
في سنة و. الوسط الحضريوتقليص الفرق بين الوسط القروي وتحسين ولوج الساكنة القروية للكهرباء 

قد كان االرتفاع و. 2001 سنة %94 مقابل %96تفيدة من الكهرباء أكثر من  بلغت نسبة األسر المس2008
 2007 سنة %72,6 إلى 2001 سنة %40,7 حيث ارتفعت هذه النسبة من ،أكثر أهمية في العالم القروي

يتم استخدام الكهرباء و. 33 في الوسط الحضري%87,2 إلى %73,4فيما ارتفعت خالل نفس الفترة من 
  .لإلنارةبشكل شبه حصري 

 أكثرهم في %54,4 نارة بمعدل وطنيسر الغاز لإلغلبية األأنه في غياب الكهرباء تستعمل أغير 
شكال أ يبقى استعمال اضاءة بالشمع فيمسر لإل األأفي ثاني االستعماالت تلجو) %54,4(الوسط الحضري 

نارة بين الوسط شكال اإلأال نه ال يوجد اختالف في استعمأتجدر االشارة الى و. نارة جد ضعيفخرى لإلأ
  .الحضري فيما عدا الكهرباءوالقروي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
مقارنة  اتضح أن الطاقة في القرى تكلف أكثر من ميزانية األسر، فقد وبخصوص مصاريف األسر

 تنفق األسر في المدن أكثر مما تنفقه األسر في البوادي في مجال الطاقة ،ومن المنظور المطلق. مع المدن
 درهم للشخص 705 بالنسبة لساكنة المدن مقابل 2007 درهم للشخص سنة 939سنوي يقدر ب بمعدل 

 األسر القروية ل تفوق مدا خيلولكن بما أن األسر الحضرية تتوفر على مدا خي. 34بالنسبة لساكنة القرى
  . لدى األسر في القرىهافان الحصة النسبية لنفقات الطاقة لدى األسر في المدن أقل من

   تحليل وضعية الطاقة الوطنية حسب مقاربة النوع االجتماعي3.1.3
الوسط القروي من استفادة محدودة من يعاني على الرغم من الجهود المبذولة في مجال الطاقة 

وسائل الطاقة العصرية المرتبطة أساسا بالفقر مما يجعل هذه الساكنة غير قادرة على تسديد أقساط الخدمات 
 هذه المصادر بشكل غيابيقلص و. الغازيةوالمحروقات السائلة ومدعومة كالكهرباء الطاقية حتى تلك ال

   :تتجلى أهم تأثيرات الفقر الطاقي على الساكنة فيما يليو. نمط الحياةول ي المداخ جلبكبير فرص

                                                 
. ، المندوبية السامية للتخطيط2001  حسب البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر  32  

2007, المندوبية السامية للتخطيط,  المؤشرات االجتماعية في المغرب 33  
2007, المندوبية السامية للتخطيط,  البحث الوطني حول نفقات األسر  34  

اء   تطور نسبة االسر المتوفرة على الكهرب
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من جهة يشكل جمع الحطب عبئا على األطفال الذين يحرمون من التمدرس : نسبة التمدرس الضعيفة •
 ثانية يمنع الخصاص في الكهرباء في البيوت هؤالء األطفال من متابعة دراستهم بشكل سليم من جهةو

  .وتحسين مستواهم الثقافي
تلوث الهواء داخل البيوت من خالل انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون الصادر عن استعمال مصادر  •

وي على آلة الطبخ بالغاز  فقط من األسر في الوسط القر%42,9بحيث تتوفر . الطاقية التقليدية
  ).2007البحث الوطني حول نفقات األسر ( يتوفرون على فرن بالغاز %51,2و

 مما يؤدي إلى حفظ غير ،تعاقب المشاكل الصحية بسبب انعدام النظافة الناجم عن غياب معدات التبريد •
البحث (ي المدن  ف%82,6 من األسر القروية فقط تتوفر على ثالجة مقابل %34,5حيث . سليم للمواد

ن عدد األسر القروية التي تتوفر على ثالجة أتجدر االشارة الى و). 2007الوطني حول نفقات األسر 
  .%10,6 حيث لم تتجاوز ،2001 مع ةقد ارتفع مقارن

أخرى  وأجهزة لةغساعلى وتوفر على طنجرة ضغط تي تعدد األسر القلة تبذير الفعالية الطاقية بسبب  •
 .فيف العمل المنزليتخالتي تمكن من 

التأثير السلبي على صيرورة العمل في المراكز الصحية في غياب المعدات الطبية ومعدات التبريد  •
 . ليالةغياب االضاءوبالنسبة للقاحات 

  ....)االنترنيتوالتلفزة (التواصل وعزلة الساكنة الناتج عن قلة االستفادة من تكنولوجيا المعلومات  •
  .يتراجع المجال الغابو •
 .يساهم في غياب األمانوغياب اإلنارة العمومية في الدواوير تقلص من األنشطة المدرة للدخل الليلية  •

  تأثيرات مقاربة النوع االجتماعي للفقر الطاقي على النساء والفتيات. 4.1.3
الفتيات هن أكثر تضررا بسبب وصحيح أن الفقر الطاقي يمس جل الساكنة القروية غير أن النساء 

 على شكل ةتتميز األجهزة التقليدية للطاقة القروية باستخدام الكتلة اإليحائيو. اب خدمات الطاقة الرئيسيةغي
  .الحيوانية بالنسبة للطاقة المحركةوعلى القوة البشرية أوالطهي وبقايا النباتات للتسخين  وخشب أ

تترك هذه و. الفتيات فقطو  غير أن األشغال اليومية في القرى تنجز من طرف القوة البدنية للنساء
تقلص غياب هذه الفرص من إمكانيات توفير و. الطاقة لألنشطة المدرة للدخلواألشغال قليال من الوقت 

  .االستثمار في الخدمات الطاقية والدخل 

لغياب الطاقة المنزلية و. اقتصادية للمرأةوالتنمية السوسيووتأثر هذه الوضعية كثيرا على الرفاهية 
   : في حياة المرأة وقع سلبي ملموس من خالل الجوانب التاليةالحديثة

  .يساهم جمع الحطب في عدم تمدرس الفتيات في المجال القروي •
يمنع ثقل األعباء المنزلية المرتبطة بأشغال التزود بالمحروقات المرأة من تطوير األنشطة المدرة للدخل  •

  ...)صناعة األفرشةوالطرز (
الفتيات في البيوت غير المتوفرة على وسائل الطاقة الحديثة من حالتهن و  أشغال النساءءيضعف عب •

 التزود بالحطب الذي ءبالفعل فان عبو. يضعف من جودة حياتهن خصوصا أثناء فترة الحملوالصحية 
من حاالت وعف من أخطار اإلجهاض ايقع على كاهل المرأة في أغلب الحاالت رغم الحمل يض

  .الوفيات بعد الوالدة
مس المشاكل الصحية الناجمة عن تهوية سيئة لمحروقات الكتلة اإلحيائية المحروقة في أفران بدائية ت •

  .الفتيات اللواتي تربطهن عالقة يومية بهذه البيئة الملوثةوعلى الخصوص النساء 

بلوغ أهداف األلفية ووباعتبار العناصر السابقة وبغرض الرفع من فعالية برنامج محاربة الفقر 
  .جب وضعه في متناول ساكنة العالم القروي بوجه الخصوصينمية، تظل الطاقة عامال أساسيا لتل
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   السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة2.3

ضعت و، االستجابة للطلب المتزايد على الطاقةووبغرض ضمان تنمية قطاع الطاقة الوطني 
وتهم محاور هذه اإلستراتيجية التزود . جوانب القطاع تضم كل 2030-  2020الوزارة الوصية إستراتيجية 

تعميم و...)  النووي مالغاز والفح(المستمر والمنتظم للمغرب بالمواد الطاقية وتنويع مصادر الطاقة 
  .المحافظة على البيئة واإلقليمي  التكاملواالستفادة من الطاقة بأسعار تنافسية والتحكم في استهالك الطاقة 

لى ولوج متساوي إ بين الجنسين ةالجتماعي تهذف االستراتيجية الوطنية للمساواومن الجانب ا
نجاز إإعادة توجيه برامج وذلك بتطبيق النوع االجتماعي في سياسات التنمية وللبنيات التحتية األساسية 

  .البنيات التحتية األساسية لضمان اعتبار أفضل لحاجيات الجنسين

 بلوغ معظم منعميم الطاقة الحديثة في جميع أنحاء البالد فستمكن سياسة ت، خرىأمن جهة و
استعمال األجهزة التي تمكن من تعويض القوة واألهداف األلفية للتنمية من خالل بعض الخدمات كاإلنارة 

). الصناعة التقليديةوالفالحة (بالتالي توفير وقت أطول للعمل و الميكانيكية في مختلف األشغال ةاليدوية بالقو
  : في بلوغ األهداف األلفية للتنمية عبرا مهما تعد الطاقة عنصر،لتاليباو

عن طريق اإلنتاج الفالحي بزيادة ) 1 هدف األلفية للتنمية(انعدام األمن الغذائي وتقليص الفقر والمجاعة  •
 .تحديث وسائل اإلنتاج والجاهزية 

من خالل تخفيف األشغال ) 3تنمية هدف األلفية لل(تعزيز المساواة بين الجنسين واستقاللية المرأة  •
  .ربح الوقتوالمنزلية 

ويوفر ذلك . عن طريق تعميم الكهرباء ) 6 5 4أهداف األلفية للتنمية ( تحسين الحالة الصحية للساكنة  •
خصوصا عبر توفيره الماء الصالح للشرب والحد من عدد من األمراض وعدة خدمات مرتبطة بالوقاية أ

  .تحسين ظروف العمل في المراكز الصحيةكذا و  )التثليج(اظ الجيد للتغذية الحفو) الضخوالمعالجة (
موارد الطاقة ومن خالل استعمال معقلن للموارد األحفورية ) 7هدف األلفية للتنمية (المحافظة على البيئة  •

  ).ث الغاباتتثااجويرات المناخية الحماية من التغ(المتجددة 

لى مختلف أشكال الطاقة الجديدة من المساهمة في إنجاز باإلضافة إلى ذلك، سيمكن الولوج إ
ك الواردة في  خصوصا تلاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساءاألهداف المحددة من طرف 

تأخذ الدول األطراف بعين االعتبار المشاكل الخاصة التي تواجه النساء أن "  :الفصل الذي ينص على
الذي تلعبه هؤالء النسوة في تلبية االحتياجات المادية ألسرهن، خصوصا عبر القرويات والدور المهم 

وتلتزم الدول األطراف باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنفيذ .  لالقتصادالماليةعملهن في القطاعات الغير 
تفيد من ويؤكد هذا الفصل على أن المرأة يجب أن تس". مقتضيات هذه االتفاقية الخاصة بالمناطق القروية

  .ظروف عيش مالئمة خصوصا من حيث التزود بالكهرباء

  البرامج والمشاريع المنجزة. 3.3

من أجل بلوغ األهداف المبرمجة في اإلستراتيجية الطاقية، اعتمدت السلطات العمومية سياسة و
ت المتجددة تم برمجة عديد من المشاريع تهم ترويج الطاقاو.  أجل تنويع مصادر الطاقة الوطنيةإرادية من

تحديث البنيات التحتية وتنمية الغاز الطبيعي الذي يستفيد من التقدم التكنولوجي وتحسين الفعالية الطاقية و
  .... مشروع الطاقة النوويةإحياءوتحسين التنقيب عن النفط ونقل وتوزيع الطاقة وإلنتاج 

غير واالعتبار بطريقة مباشرة أ سيتم تحليل فقط المشاريع التي تأخذ بعين ،غير أنه في هذه الفقرة
تأثيرهم على الساكنة خصوصا المرأة وذلك من أجل تقييم أهميتهم و االجتماعي مباشرة مقاربة النوع

  .القروية

إيمانا منها من أن النساء خصوصا اللواتي يعشن في العالم القروي يشكلن المجموعة األكثر و
ع الطاقة رؤية جديدة حول الكتلة االحيائية الطاقية  وضعت المصالح المكلفة بقطا،عرضة للعجز الطاقي

كذا تحسين استعمال البقايا والخشب القابل لالشتعال وتسعى هذه األخيرة إلى تحسين استعمال الفحم و
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الل عدة برامج خصوصا البرنامج الشمولي ختم ترسيخ هذه الرؤية من و. الحيوانيةوالفالحية والغابوية 
  ."بيت الطاقة"م برنامج ث" خشب طاقة"برنامج ولكهربة العالم القروي 

  البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي .1.3.3
 1996ضعت السلطات العمومية مند و ،بهدف تأمين االستفادة من الكهرباء في العالم القروي

ية في أفق الذي يسعى إلى ربط العالم القروي بالشبكة الكهربائوالبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 
2007.   

 مليون شخص 12 قرية وتمكين أزيد من 35.000 كهربة ما يزيد عن ت تم،2008وهكذا خالل 
تم تحقيق هذا الهدف و.  من الساكنة من الولوج للكهرباء%96 مما مكن ،من الكهرباء في الوسط القروي

ل الكهربة الالمركزية  من خال%7مع الشبكة وبنسبة ربط  من خالل اللجوء إلى الكهربة بال%91بنسبة 
  .خاصة بواسطة مجموعات المصابيح التيارية

وقد سمح تسريع مسلسل كهربة العالم القروي من خالل انطالق البرنامج الشمولي لكهربة العالم 
تعزيز وأة من خالل قتصادياال باإلضافة إلى مشاريع أخرى لتعميم االستفادة من الطاقة 1996القروي في 

  .كذلك من خالل التحسين النوعي لظروف عيش األسرودخل الفرص المدرة لل
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PERG     تطور انجازات البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي

الطاقة الشمسية 
الشبكة الكهربائية 

  
  "خشب طاقة"برنامج . 2.3.3

يهم هذا ولمركز تنمية الطاقات المتجددة إلى الحد من تدهور البيئة " خشب طاقة"يهدف مشروع 
يضا المجال الحضري في أوالبرنامج العالم القروي الذي يشكل فيه الحطب المصدر الرئيسي للطاقة 

التي تهدف إلى فعالية طاقية الوسائل ويرتكز المشروع على تشجيع التقنيات و. الحمامات واألفران العمومية
المتجددة كالطاقة وهكذا يسعى المشروع في العالم القروي إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة و. أفضل

الحد من تصحر ون تقلص من الضغط على الغابة من شأن هذه األخيرة أو....غاز البوتان والشمسية 
  .عبء جمع الحطب  هكتارا من الغابات سنويا وتحرير المرأة والفتاة القروية من30.000الغابات الذي يهم 

  "بيت الطاقة" برنامج .3.3.3

 ةيسعى إلى عقلنوالطاقة في إطار سياسة تعميم االستفادة من الطاقة في القرى  بيت يندرج مشروع 
يتعلق األمر بمقاوالت صغيرة أنشئت بجانب الدواوير التي وعمال الخشب الطاقي وتحسين تجارة الغاز است

يضمن البرنامج كذلك فرصا للشغل و...) قنينات الغاز وبيع البطاريات (تؤمن الخدمات الطاقية عن قرب 
بيت " 80 تم إنشاء ،2008في و.  المتنوعةنشطةلأل كما يساهم في خلق مراكز ،بالنسبة للشباب القروي

  ".بيت طاقة" 280 إلى ليرتفع العدد اإلجمالي في مختلف جهات المملكةجديدة " طاقة
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  التحليل النوعي للنفقات العمومية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن. 4.3

   التسيير واالستثمارةتحليل ميزاني. 1.4.3
 مليار درهم خصص 9,6 والبيئة ما يناهز الماءوبلغت الميزانية العامة لوزارة الطاقة والمعادن 

.  لنفقات الموظفين%67,4 مليون درهم منها 660بلغت ميزانية التسيير ولميزانية االستثمار % 93منها 
  .البيئةوالماء والمعادن وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية المخصصة لتسيير الوزارة تشمل قطاعات الطاقة و

 فقد ، مليار درهم20الذي كلف و) PERG(كهربة العالم القروي أما بخصوص البرنامج الشمولي ل
 %25 ونسبة المستفيدين %55حيث بلغت نسبة مشاركة المكتب الوطني للكهرباء . تم تمويله بشكل مشترك

بالتالي ال يكلف نظام تمويل الكهربة القروية للمستفيد سوى حصة صغيرة  و %20نسبة السلطات المحلية و
  .دعما للفاتورة الكهربائية في العالم القروي من أجل تسريع تزويده بالكهرباء اء تشكلمن تكاليف اإلنش

 درهم لكل أسرة مستفيدة يتم 2085بالنسبة للكهربة عبر الشبكة تساهم السلطات المحلية بمبلغ و
لغ  بمبةتساهم األسر المستفيدو.  درهم في السنة خالل خمس سنوات 500بمعدل  وتأديته جملة واحدة أ

يؤدي المكتب الوطني و.  درهم في الشهر خالل سنوات40بمعدل  و درهم يؤدي وقت االنخراط أ2500
مبلغا " خشب طاقة"قد كلف البرنامج و.  من المبلغ اإلجمالي لالستثمار55%أي ما يعادل ، للكهربة البقية

 من طرف 50%بنسبة و من طرف المستفيدين %50 مليون درهم مدعومة بنسبة 40إجماليا يقارب 
  .35الشركاء

   تحليل مؤشرات األهداف لوزارة الطاقة .2.4.3
في هذا الصدد و. 2006المعادن مؤشرات األهداف لتسيير ميزانيتها في ووقد أدمجت وزارة الطاقة 

تشكل هذه المؤشرات وسيلة لقياس و. 2008تقديم مجموعة من المؤشرات في قانون المالية وتم إدراج 
  .جميع نفقات االستثماروف المحددة من طرف كل إدارة درجة انجاز األهدا

وقد اظهر تحليل مؤشرات األهداف لوزارة الطاقة أنها ال تتوفر على مؤشرات األهداف بالنسبة 
تبقى هذه األخيرة إما و. ات مؤشر10يبلغ عددهم ولكن فقط بالنسبة لنفقات االستثمار ولنفقات التسيير 

من جهة أخرى ال تولي هذه المؤشرات و. ليس هناك مؤشر يدل على النتائجو. اإلنتاج ومؤشرات الوسيلة أ
بناء مقرات الجهوية (بحيث تركزت مختلف المؤشرات إما على تسيير المصلحة  .اهتماما بالنوع االجتماعي

على السياسة الطاقية على أكبر مستوى وأ..) الدراسات المنجزةوتوصيل الكوادر بشبكة االنترنيت و
 المستقبلية في مجال مخازن احتياط المنتجات النفطية ووضع إطار تشريعي وتنظيمي لتحديث السياسة(
خلق (على الفعالية الطاقية بإدماج مؤشرات في تطوير الطاقات المتجددة  وأ...) تحرير قطاع الكهرباءو

  ....).الفعالية الطاقية وتنظيمي متعلق بالطاقات المتجددة وإطار تشريعي 

 البرمجةوالمستحسن أن يأخذ مؤشر دراسة االستهالك الطاقي الذي أعدته إدارة الرصد غير أنه من 
. الموارد الطاقية تختلف حسب الجنسون الحاجيات من الطاقة  بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي أل
  .الرجالوالنساء ولف بين األطفال تباإلضافة إلى أن تأثير استهالك الطاقة تخ

  )ميزانية االستثمار( المعادن و األهداف المتعلقة بميزانية الطاقة تصنيف مؤشرات

إمكانية ضمها إلى مقاربة   نوع المؤشر  المهمةوالهدف المرتبط به أ  المؤشر
  النوع االجتماعي

السياسة المستقبلية بخصوص سالمة : بحث ميداني عام ودراسات 
  مخزون المواد البترولية

    إمكانياتمؤشر   دراسة حول ضمان التزويد

عدد المراقبات المنجزة في جميع : بحث ميداني عام ودراسات 
  مستودعات تخزين الهيدروكاربورات في المملكة

دراسة حول إمكانية تخزين المواد 
  البترولية

    مؤشر إنتاج

  الجنستصنيف حسب   مؤشر إنتاج  انجاز دراسة حول االستهالك الطاقي  دراسة حول االستهالك الطاقي 
    مؤشر إمكانيات  صياغة إطار قانوني  تحرير قطاع الكهرباءوقانوني لتحديث وطار تشريعي وضع إ

    مؤشر  إنتاج  تنمية سوق الكهرباء  زيادة عتبة اإلنتاج المحلي للكهرباء

                                                 
. وزارة الطاقة ومرآز تنمية الطاقات المتجددة والصندوق الفرنسي العالمي للبيئة والوآالة الفرنسية للتنمية 35 
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    مؤشر  إمكانيات    مساهمة في المجلس العالمي للطاقة 
 دعم التكنولوجياوالمساهمة في مشروع تنمية الموارد البشرية 

  النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الدرية
    مؤشر  إمكانيات  تنمية الطاقة النووية 

قانوني بخصوص الطاقات المتجددة ووضع إطار تشريعي 
  الفعالية الطاقية و

    مؤشر  إنتاج  

    مؤشر إمكانيات    إعادة هيكلة مركز تنمية الطاقة المتجددة
في الوسط " دار الطاقة "المساهمة في البرنامج الوطني لدعم تطوير

  القروي
  الجنستصنيف حسب   مؤشر  إنتاج  

 وزارة السكنى. 4
في أعقاب التوجيهات الملكية التي اعتبرت الولوج إلى سكن كريم من بين األولويات الوطنية 

تبقى و.  السكن العشوائيةاألربعة، فقد عملت السلطات العمومية على إرساء مجموعة من البرامج لمحارب
 أسرة ما زالت تعاني من 984.000متابعة نظرا لوجود ما يقارب من جديرة بال المجهودات المحمودة هذه

الفتاة أكثر عرضة لآلثار السلبية الناجمة عن تدهور جودة وتبقى المرأة والمشاكل المرتبطة بعشوائية السكن 
  . مبين أسفلهوالسكن كما ه

 وع االجتماعي تشخيص الوضعية وتحليلها حسب مقاربة الن1.4.
إعطاء نبذة عن توزيع موظفي وزارة السكنى بيجدر التذكير قبل البدء في معالجة هذه المسألة   

 امرأة 690 شخص منهم 1874فيبلغ عدد الموظفين بهذه الوزارة . التنمية المجالية حسب النوعوالتعمير و
ال و %57 معدل التأطير إلى يبقى الرجال مهيمنين على مجاالت التأطير حيث يصلو %35 أي ما يعادل

 امرأة مناصب مسؤولية منهن مفتشة عامة 73تشغل و.  من أطر الوزارة%34 ىتشكل النساء األطر سو
مديرتين بمجموعة وخمس مديرات الوكاالت الحضرية وخمس مفتشات جهويات وثالث مديرات مركزيات و

  . العمران

   لمحة عن قطاع السكنى1.1.4.

يزداد حدة نتيجة زيادة طلب ديمغرافي إضافي وتميز بطلب هام على السكن ال زال قطاع العقار ي
كذا ضرورة االستجابة للحاجيات الناتجة عن الخصاص السكني الذي ما و أسرة 125.000قدر سنويا في ي

  .زال مهما رغم المجهودات الكبيرة المبذولة لحد اآلن 

ذلك نتيجة ومس سنوات الماضية لقد سجل بالفعل الخصاص السكني تراجعا مهما خالل الخ
 984.000 مليون وحدة إلى ما يقارب 1,24المجهودات المبذولة لمحاربة السكن فقد انخفض الخصاص من 

 إلى 700.000تعزى هذه النتائج  إلى تراجع الخصاص السكني من و. 2008و 2002وحدة ما بين 
خالل وحدة  375.000  إلى 540.000كذا تراجع  الخصاص  في البنيات التحتية من و وحدة 609.000
  .نفس الفترة

الذي يعتبر أحد المظاهر البارزة للعجز االجتماعي ورغم هذا االنخفاض فإن السكن العشوائي و
 أسرة مكرهة على العيش في أوضاع ال تستجيب لمعايير 984.000م أكثر من هالفقر الحضري ال زال يو

  .الكريمةال ترقى إلى الحد األدنى للحياة والسالمة 

   تحليل مميزات السكن حسب مقاربة النوع2.1.4

  نوع السكن

، يبين توزيع المساكن حسب 2007حسب نتائج البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 
 %42 جنس رب األسرة أن أكثر من نصف النساء يسكنون في منازل مغربية حديثة مقابلونوع السكن 

 بالنسبة %22,2 من النساء المستجوبات يقطنون في منازل مبنية مقابل% 18,7 كما أنو. بالنسبة للرجال
من الرجال يسكنون في % 5,3و من النساء  %4,5 بخصوص السكن الغير الالئق فإن حواليو. للرجال
  .في مساكن عشوائيةوأكواخ أ
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  توزيع السكان حسب جنس رب األسرة

0102030405060

فيال أو طابق فيال

شقة في عمارة

منزل مغربي تقليدي

منزل عصري

حجرة في مؤسسة

كوخ أو بيت عشوائي

منزل من الحجر

منزل من االسمنت

آخر

%

نساء

رجال

  
  حيازة المساكن

كما أن         و بالنسبة للرجال %69 من المستجوبات مقابل %71ن تشكل النساء المالكات لبيوته
  .رين لمساكنهمتكم من الرجال هم 14,7%ومن النساء %15,3 

  جنس رب األسرة نوع حيازة السكن وتوزيع السكان حسب

020406080

مالك أو ملكية مشتركة

في طور التملك

مكتري

مكتري بالرهن

رهن بكراء أو بدون كراء

سكن الظيفة

سكن مجاني

آخر

%

نساء

رجال

  
  المميزات الداخلية للسكن

أما .  للنساء بالنسبة9,7%أرباب أسر مساكن تضم خمس غرف مقابل    من الرجال14,2%يشغل 
من النساء يقطنون بهذا النوع من المساكن مقابل  11,2% فيما يخص المساكن ذات الغرفة الواحدة، فإن

  من الرجال يمتلكون مساكن تضم 39%و من النساء %41من جهة أخرى فإن و .  بالنسبة للرجال%8,6
  .هم  من النساء لديهم مطابخ في منازل%87و من الرجال %88كما أن ومغاسل 

  تحليل الساكنة المستهدفة حسب النوع االجتماعي. 1.43.

انطالقا من مختلف األدوار والمسؤوليات التي يتحملها الرجال والنساء، يتم تحمل اآلثار السلبية 
حيث يعتبر مكان المرأة في البيت . للسكن غير الالئق بكيفية متباينة بين الرجال والنساء واألوالد والبنات

  . مهمة التنقل والعمل خارج المنزلبينما للرجل

ولكونها ال تدخل في المناطق المهيئة من طرف السلطات، تفتقر األحياء الصفيحية إلى أبسط البنيات 
كما أن حصولها على الخدمات األساسية الضرورية من الماء ...). طرق، صرف صحي(التحتية 

  .ارس والمستوصفات والمساجد يبقى محدودا والنقل العمومي والمدتوالتجهيزات الصحية وجمع النفايا

واستنادا إلى . وفي هذا الوسط، تعاني النساء والفتيات أكثر من األعباء المرتبطة بعشوائية السكن
في أنشطة )  ساعات يوميا6متوسط (البحث الميداني لحساب الوقت، يقضي النساء والفتيات معظم أوقاتهن 

... زلية والرعاية وتصريف المياه المستعملة في غياب شبكة التطهيرغير منتجة كجلب الماء واألشغال المن



 93

وتزيد خصائص محيط السكن الغير الالئق من تفاقم هذه الوضعية كبعد المدارس وغياب النقل العمومي 
وانعدام اإلنارة العمومية وصعوبة الولوج خالل األيام الماطرة وبالتالي حرمان الفتاة من التمدرس  والمرأة 

  .مزاولة نشاط مدر للدخلمن 

كما يؤثر تدني شروط النظافة والسالمة الصحية سلبا على صحة الرضع واألطفال واألشخاص 
وتزيد صعوبة الولوج إلى داخل أحياء الصفيح بصفة عامة من . المسنين مما يساعد على انتشار األوبئة

  ).الكوارث المتعددةوفي حالة الحرائق أ( صعوبة اإلخالء االستعجالي 

ويعتبر السكن العشوائي أيضا وسطا تكثر فيه البطالة إضافة إلى المشاكل االجتماعية األخرى 
ويعتبر السكن مؤشرا له . كاإلجرام وبالتالي غياب األمن واستفحال العنف وخصوصا ضد النساء والفتيات

حيث . العنفارتباط وثيق بالمستوى االقتصادي واالجتماعي الذي يعكس مستوى عيش النساء ضحايا 
ويعاني من هذه المشاكل أيضا . من النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي من وسط فقير%40تنحدر 

  .ناء الوالدةثالحركية المحدودة كالحوامل الالئي يلزمهن نقل استعجالي أواألشخاص ذو

النساء ومن جهة أخرى وزيادة على كل هذه اإلكراهات المرتبطة بالسكن العشوائي والتي تتحملها 
بصفة أكبر، فإن المرأة تظل مهضومة الحقوق حتى بعد استفادة أسرتها من عمليات إعادة اإلسكان المرتكزة 

والذي يظل مفهوما يكرس التمييز ضد المرأة نظرا لكون األسرة مكونة من رجل " رب األسرة"على مفهوم 
من استثمارها المهم في تمويل السكن وعليه وبالرغم . رب األسرةووامرأة في حين يعتبر الرجل تلقائيا ه

فغالبية النساء يتقبلن . ، فمن النادر أن يكون رسم الملكية يحمل اسم الزوجة...وتمويل األثاث واإلصالحات
 .هذه الوضعية والمتعلقة باقتصار رسم الملكية على اسم الزوج فقط

قضي بأن الزوجات لهن نفس  وبالرغم من اإلصالحات الجديدة التي عرفتها مدونة األسرة والتي ت
 .الحق في السكن األسري، إال أن تحقيق ذلك على أرض الواقع مازال يعرف بعض الصعوبات

باإلضافة إلى هذا فإن النساء في الكثير من المناطق القروية محرومات من حقهن في أراضي 
الذي يشمل في و الرجال إن الكثير من القبائل ما زالت تعطي حقا يتوارث عبر األجيال لفائدة. الجموع

تمتيع أرباب األسر الرجال منهم فقط في الجماعة الساللية بالحق في أراضي الجموع في حين أنه ال توجد 
 من 14(أية إشارة في النص القانوني الذي ينظم تدبير أراضي الجموع إلى إعطاء هذا االمتياز للرجال 

التي توجد تحت وصاية وراضي إلى المستثمرين قد تم تفويت بعض من هذه األو). 1919/4/27الظهير  
قد تم إقصاء النساء ربات البيوت من التعويض بينما استفاد منه و) مديرية الشؤون القروية(وزارة الداخلية 

عقب تنظيم عدة مظاهرات مسنودة من طرف المجتمع المدني للمطالبة و. فتيان في سن السادسة عشر
االعتراف مؤخرا من طرف وزارة الداخلية بحقوق النساء السالليات، بالرجوع عن هذا الحيف، فقد تم 

  مساواة مع الرجال، في التعويض من التفويتات القادمة ألراضي الجموع 

  أولويات السياسات العمومية واألهداف المسطرة. 2.4

قم  إرساء إستراتيجية إرادية في قطاع السكن للحد من تفا2003لقد عرف قطاع العقار منذ سنة 
ذلك عبر مالئمة ناجعة بين العرض وكذا معالجة الخصاص المتراكم الهام وظاهرة السكن العشوائي 

  .الطلبو

التوجه وفمن جهة العرض، فقد تركز مجهود الدولة على تشجيع الفاعلين الخواص على االهتمام 
تركيز دور وة تعبئة أراضي الدولوأكثر إلى السكن االجتماعي خصوصا عبر إعطاء تحفيزات ضريبية 

تسريع المصادقة على وثائق التعمير وإحداث الشباك الوحيد والفاعلين العموميين في السكن على التهيئة 
من جهة أخرى فقد مكنت الزيادة في الموارد المالية الممنوحة للقطاع عبر و. تهيئ مشروع مدونة التعميرو

تهيئ أراضي الدولة المعدة وكن العشوائي مضاعفة الضريبة على اإلسمنت من تسريع برامج محاربة الس
لتدعيم إنتاج السكن االجتماعي، فقد تم التوقيع في فبراير من هذا العام على اتفاقية و. لبناء السكن االجتماعي

  . وحدة200.000الذي سيمكن من بناء و هكتار من أراضي الدولة 3853تقضي بتعبئة 
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يهم هذا و. 2008إرساء برنامج جديد منذ العام محددات العرض، فقد تم  تدعيمباإلضافة إلى و
 من 1,5تستهدف أسرا ال يتجاوز دخلها و درهم 140.000البرنامج إنتاج مساكن اجتماعية ال تفوق قيمتها 

  .36الرسومويستفيد هذا البرنامج من إعفاء تام من جميع الضرائب والحد األدنى من الدخل 

ية على إصالح نظام المساعدات للسكن عبر إحداث من جهة الطلب، فقد عملت السلطات العمومو
تجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم التوقيع على وFogaloge-public.وصناديق الضمان منهم خصوصا فوكاريم 

ضمان "التي تقضي بإدماج هذين الصندوقين في صندوق واحد أطلق عليه اسم و 2009اتفاقية في فبراير 
في هذا اإلطار فقد تم أيضا و. المتوسطة من االستفادة من ضمانة الدولةذلك لتمكين أسر الطبقات و "السكن

. تخفيض من قيمة المقدموتمديد مدد التسديد وتسهيل شروط االقتراض إثر التراجع النسبي لمعدالت الفائدة 
 على صعيد أخر فقد مكن توسيع دائرة القروض الصغرى لتشمل السكن االجتماعي من جلب عرضو

 . غير العرض البنكي إضافيتمويلي
 
 
 
 
 
  

ة النوع في برامج السكن االجتماعي، تكون وزارة بأخذا بعين االعتبار مقاروومن جهة أخرى 
التي تقضي والمساواة بين الجنسين والسكنى قد استجابت لتوصيات اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف 

مشاريع التهيئة في ون في إعداد البرامج اهتمامات الجنسيوبالخصوص األخذ بعين االعتبار تلقائيا حاجيات 
  .في ضواحي الحواضروالوسط الحضري 

دعما أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين من  CEDAW وكما تمثل مصادقة المغرب على معاهدة
جميع الدول إلى اتخاذ التدابير و يدع14  من البند حفي هذا اإلطار فإن الفقرة و. الواجباتومنظور الحقوق 

الصرف الصحي والئمة لكي تستفيد النساء في المناطق القروية من شروط حياة مالئمة خصوصا السكن الم
 يضمن للنساء الحق في القروض البنكية 13 من البند  ب كما أن الفقرةو...الكهرباء ووالتزود بالماء 

  .أشكال أخرى من القروضوالقروض العقارية و

 في هذا القطاع تتماشى كليا مع التزامات المغرب من أجل فإن السياسة العموميةعلى صعيد آخر، و
 أهم الغايات بالنسبة لقطاع السكن والمتعلق 7 من الهدف 24وتبقى الغاية . تحقيق األهداف األلفية للتنمية

إن تحقيق . 2020بالقضاء على جميع أشكال السكن التي ال تستجيب لمواصفات السالمة وذلك في أفق سنة 
 %9السكن العشوائي لكي يصل إلى وتطلب التسريع من معدل إنجاز برامج محاربة الصفيح هذه الغاية ي

   .2,64%عوض 

  البرامج والمشاريع المنجزة. 3.4

. من أجل وضع حد لمشكل انتشار السكن العشوائي، فقد تم تبني مقاربة جديدة للحد من هذه الظاهرة
العمل وإدماج العمليات المحلية على مستوى المدينة   حولوتتمحور المبادئ الرئيسية لهذه المقاربة الجديدة

انخراط و والخواص في مجال القضاء على أحياء الصفيح نبالتزامات تعاقدية بالنسبة للفاعلين العموميي
 .ساكنة أحياء الصفيح وذلك عبر المواكبة االجتماعية

                                                 
الذي بمجمله يلتزم المنعشون والعموميين والمنعشين العقاريين الخواص أوإن إرساء هذا البرنامج سيكون موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة  36
   . مترا مربعا50 تتجاوز مساحةو وحدة في الوسط القروي 100وضري ح على األقل في الوسط ال وحدة500ون بإنتاج يقارعال

  أداء فوكاريم حسب النوع االجتماعي

قد حقق هذا وتشكل النساء نسبة هامة منها والغير القار و ذات الدخل البسيط أالساكنةاءه لفائدة  تم إرس،صندوق ضمان هوفوكاريم
 مليار درهم من 5,26 أسرة استفادت من ضمانة فوكاريم بمبلغ يناهز 35.700، أكثر من 2008وفإلى متم ماي. الصندوق نتائج جيدة
يبين توزيع و.  مليار درهم7,05 أسرة من ضمانة فوكاريم بمبلغ 48.500 فقد استفادت 2009وإلى متم مايو. القروض الممنوحة

 مقارنة مع 2008فقد تراجعت نسبة النساء سنة . المستفيدين من ضمانة هذا الصندوق حسب الجنس هيمنة نسبية للرجال مقارنة بالنساء
   .%42 إلى %45 من 2007
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لتضامن للسكن وكذا الوعاء ومن أجل تحقيق هذه األهداف، فقد عملت الحكومة على تعبئة صندوق ا
كما أنه تم تقديم تحفيزات جديدة . 19العقاري العمومي، ومنحت تحفيزات ضريبية خصوصا في إطار البند 

 . درهم140.000 وذلك لفائدة البرنامج الجديد للسكن االجتماعي 2008والمتضمنة في قانون المالية لسنة 
 حي 1000 أسرة قاطنة في ما يقارب 277.000دينة و م83يهم هذا البرنامج : برنامج مدن بدون صفيح

 مليار درهم يشمل منحة من طرف 21,4وسيتطلب إنجاز هذا البرنامج استثمارا يقدر بقيمة . صفيحي
 680.000، تم التعاقد مع أكثر من 2009فإلى غاية أبريل  . مليار درهم8صندوق التضامن للسكن تناهز 

وإلى حدود نفس التاريخ، بلغ عدد األكواخ المهدمة ما يقارب . نةمدي- اتفاقية63أسرة وذلك في إطار 
  . مدينة بدون صفيح33، تم اإلعالن على 2009و وإلى غاية يوني136.000.

لقد تم إعطاء االنطالقة من طرف العمران لبرنامج أولي يهم :  درهم140.000القيمة والسكن ذ برنامج
 22.000ذلك عبر البدء في األشغال إلنجاز و 2008 سكن بتكلفة منخفضة في مارس 130.000بناء 
  .وحدة

 أسرة، 90.000يات الهشة واآليلة للسقوط ما يقارب اتهم البن: برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار
وتهم العمليات . يات في المدن العتيقة واألحياء السكنية غير القانونية وكذا المساكن القديمةاوتتمركز هذه البن

ة من جهة، إعادة إيواء األسر القاطنة بالبنايات المقرر تهديمها ومن جهة أخرى، ترميم وتقوية المبرمج
 ما 2009ومايو 2002قد شمل تدخل الوزارة الوصية خالل الفترة ما بين و. هياكل البنايات الممكن ترميمها

  .  مليار درهم1,1 أسرة بإعانة كلية تقدر ب 123.498يقارب 

أكثر من ثلث النسيج النظامي لمدننا قد تدهور وفقد ديناميته : ياء الناقصة التجهيزبرنامج تأهيل األح
الذي يعتبر نوعا من أنواع تطور المدينة من إعادة تطوير وسيمكن التجديد الحضري و. استقطابيتهو

يلة تهم حصو. كذا تفادي توسع المجال الحضري المتواجدواستقطبياتها والقطاعات التي فقدت ديناميتها 
 برنامج متعاقد عليه بتكلفة 378 ما يقارب 2009ومايو 2002التدخل للوزارة الوصية خالل الفترة ما بين 

 725.742 مليون درهم لفائدة 6500 مليون درهم منها إعانة إجمالية بلغت 13.020 تصل إلى ةإجمالي
  .مستفيد

 في مجال محاربة السكن الغير الالئق، إثر تقييم االستراتيجيات المتبعة بالمغرب: المواكبة االجتماعية
عملت السلطات العمومية على البحث عن مقاربات جديدة لتفادي نقط الضعف المسجلة في نتائج اإلنجازات 

هذه اإلنجازات التي تبقى غير كافية وذلك بالنظر إلى إعادة اكتساح السكن العشوائي بمختلف . السابقة
عطي أية إستراتيجية النتائج المتوخاة منها بدون مشاركة حقيقية لجميع فلن ت. أشكاله معظم المدن المغربية

 .الفاعلين من جماعات محلية وشركاء إداريين آخرين وأيضا الساكنة المستهدفة
لقد تم إرساء المقاربة التشاركية وخصوصا إدخال مفهوم جديد يتعلق بضبط مكونات وخصوصيات 

مشاركة الجماعية وذلك موازاة مع مساهمات الجماعات المحلية في الساكنة المستهدفة وكذا تنظيم مبدأ ال
  ".الحكامة الجيدة" إطار 

 بإدماج البعد االجتماعي في مشاريع التنمية الحضرية بشكل 1990وانشغلت وزارة السكنى منذ سنة 
والتي وهكذا تم إدراج هذه المقاربة .  الخصوصهعام وفي مشاريع محاربة السكن الغير الالئق على وج

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج ". 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 

زمع القيام بها لكي تتمكن هذه الكيانات من ضبط الشق االجتماعي للمشاريع وتتضمن التدابير الم
على (على األخص التكوين لفائدة األطر المعنية بالوزارة الوصية " مدن بدون صفيح"المدرجة في برنامج 

  . األطر المعنية بالجماعات المحليةو) المستوى المركزي والجهوي
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  التنمية الحضريةإدماج مقاربة النوع االجتماعي في 
 إضافة إلى إدماج البعد االجتماعي، يتعين القيام بتحليل أكثر دقة للساكنة المستهدفة في مشاريع التنمية 
الحضرية، باعتماد مقاربة النوع االجتماعي وذلك من أجل اإلحاطة بجميع المتغيرات والتي من شأنها 

  .ن الغير الالئق إنجاح هذه المقاربة الجديدة المعتمدة في محاربة السك

وحرصا على تفادي التعثرات واإلخفاقات في السياسات المتبعة سالفا والمتعلقة باألساس بعدم انخراط 
الساكنة المستهدفة في برامج إعادة اإلسكان المنجزة من طرف الدولة، ينبغي ألية استراتيجية لمحاربة 

ألخذ بعين االعتبار الفوارق الموجودة بين األفراد، السكن الغير الالئق االعتماد على مقاربة تشاركية وكذا ا
وفي هذا . حيث أن الساكنة المستهدفة مكونة من رجال ونساء وفتيان وفتيات باحتياجات وانشغاالت مختلفة

  : الصدد، ومن أجل كسب رهان محاربة السكن العشوائي، يستحسن القيام بما يلي

تربية الماشية في (دراسة العادات الثقافية والسوسيواقتصادية  القيام بدراسة االستراتيجيات السكنية وكذا  •
  بتزامن مع الدراسات األولية لبرامج محاربة السكن العشوائي...) البيوت، ترتيب العربات

 ...عجزة. نساء وحيدات، أرامل، مطلقات، معاقين: دراسة الساكنة المستهدفة حسب النوع االجتماعي •

ائهن والمشاركة في اللقاءات مع لجان المتابعة في جميع برامج إعادة تشجيع النساء على تمثيل أحي •
 . انشغاالتهن وتقديمهن أثناء هذه االجتماعاتناإلسكان ومساعدتهن على التعبير ع

  تحليل ميزانية وزارة السكنى حسب النوع االجتماعي. 4.4

ر مضاعفة الضريبة على يستفيد قطاع السكن منذ إرساء اإلصالح الجديد من موارد مالية مهمة إث
ما و 2008 مليار درهم سنة 1,4التي سمحت من تمويل صندوق التضامن للسكن بما يناهز واإلسمنت 

  .2009 مليار درهم متوقعة سنة 1,5يقارب 

  ما يناهز    2009التنمية المجالية لسنة والتعمير وبلغت الميزانية المرصودة لفائدة وزارة السكنى 
أما ميزانية االستثمار فقد . 2008  مقارنة مع  سنة %11,3سجلة بذلك زيادة بنسبة مليار درهم م1,076
التنمية والتعمير و من الميزانية اإلجمالية لوزارة السكنى %46  مليون درهم أي ما يمثل495,128بلغت 

  .  لميزانية التسيير%54المجالية مقابل 

 ما يناهز 2009ف المالي المرصود برسم سنة أما فيما يتعلق بميزانية قطاع السكنى، فيبلغ الغال
وتبلغ . من الميزانية العامة لوزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية% 47 مليون درهم، أي ما يمثل 502

 مليار 2 مليار درهم مما يرفع االعتمادات المالية  لقطاع السكنى إلى 1,5مساهمة صندوق التضامن للسكن 
  .درهم

   المالية المخصصة لوزارة السكنىتطور االعتمادات
   والتعمير والتهيئة المجالية         

نية الميزانية المخصصة لوزارة السكنى شاملة لالعتمادات ب
  -2009سنة -المقدمة من صندوق التضامن للسكن
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 وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية عرفت في السنوات
األخيرة عدة تغييرات وذلك إثر اإلصالحات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين تدبير الموارد المالية 

وعليه، فقد انخرطت الوزارة المكلفة بالسكنى . للدولة، وذلك إلنعاش االستثمار وتحريك عجلة التنمية
اتي والتي تشمل بالخصوص وبتعاون مع وزارة المالية في مجموعة من المشاريع تهم اإلصالح الموازن

وبالفعل، فقد هيئت وزارة السكنى ). إطار النفقات للمدى المتوسط(البرمجة المتعددة السنوات للنفقات 
والتعمير والتنمية المجالية إطارا للنفقات على المدى المتوسط ويهم ثالث قطاعات وهي اإلدارة العامة 

 في انتظار تبني هذه المقاربة من طرف القطاعات ومديرية السكن االجتماعي ومديرية التعمير وذلك
  .غيرهاواألخرى كالوكاالت الحضرية ومديرية اإلنعاش العقاري 

 2010 و2006ويبين تحليل المعطيات المرتبطة بالنفقات المبرمجة خالل الفترة الممتدة ما بين 
لية المخصصة للقضاء على السكن وذلك في إطار البرمجة المتعددة السنوات للنفقات، أهمية االعتمادات الما

  .الغير الالئق وخصوصا أحياء الصفيح منها

وفيما يخص برنامج معالجة األحياء الغير قانونية، فيبلغ الغالف المالي المرصود خالل الفترة 
من االعتمادات المالية % 16,6أي ما يعادل ( مليون درهم 1201,5 ما يناهز 2010 إلى 2006الممتدة من 
وذلك من أجل إعادة هيكلة هذه األحياء ويبلغ متوسط هذه ) لمحاربة السكن الغير الالئقالمخصصة 

  . مليون درهم240,3االعتمادات خالل هذه الفترة 

أما فيما يخص بالسكن المهدد باالنهيار، فتبلغ االعتمادات المالية لمحاربة هذا النوع من السكن الغير 
 مليون درهم أي بمتوسط سنوي يقدر 742,96 ما يناهز 2010 و2006الالئق خالل الفترة الممتدة ما بين 

 مليون درهم للبرنامج االستعجالي أي 178,8وأخيرا فقد خصص مبلغ .  مليون درهم148,59بمبلغ 
  . مليون درهم35,76بمتوسط سنوي يبلغ 

  تحليل مؤشرات األهداف حسب مقاربة النوع االجتماعي. 1.4.4

وهكذا . 2006 متبوعة بقطاع التعمير سنة 2005مولية االعتمادات سنة تبنت وزارة السكنى أداة ش
فقد حددت وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية مجموعة من مؤشرات األهداف والتي تمكن من مد 

ويبلغ عدد مؤشرات . والنتائج من جهة ثانية البرنامجوالصلة بين االعتمادات المرصودة من جهة والعملية أ
 مؤشرا بالنسبة لميزانية االستثمار مقابل أربع مؤشرات بالنسبة لميزانية 80اف المحددة ما يقارب األهد

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع المديريات التابعة لوزارة السكنى قد حددت مجموعة من مؤشرات . التسيير
ت أكبر عدد من األهداف، في  حين تبقى مديرية السكن االجتماعي والشؤون العقارية هي التي حدد

مؤشرات األهداف المرتبطة بمختلف البرامج التي يتم تسييرها من طرف هذه المديرية وخصوصا برنامج 
ولإلشارة فإن عددا من مؤشرات . والذي يحظى بمفرده على ست مؤشرات أهداف" مدن بدون صفيح"

  . األهداف قد تم تحديدها على المستوى الجهوي

شرات األهداف بالنسبة لميزانيتي التسيير واالستثمار أن مجموع هذه ويبين تحليل مختلف هذه المؤ
تهدف مؤشرات األهداف األربع لميزانية و. المؤشرات ال تأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي

ونشير هنا . التسيير باألساس إلى ترشيد نفقات حظيرة السيارات والهاتف وكذا تعزيز المكتسبات االجتماعية
 أن المؤشرات المرتبطة بهذا الجانب االجتماعي كعدد األشخاص المستفيدين من النقل وكذا عدد إلى

  .األشخاص المستفيدين من دور االصطياف يمكن ضمها إلى النوع االجتماعي

أما بالنسبة لميزانية االستثمار، فيبين تحليل مؤشرات أهدافها إلى أن بعضها ال تمثل فعال مؤشرات 
ومن أجل نجاعة أكبر، يستحسن تصنيف هذه .مؤشرات المتابعةومؤشرات إمكانيات أأهداف وإنما 

المؤشرات على شكل شجرة تسلسلية ترتب مختلف هذه المؤشرات إلى مؤشرات أهداف استراتيجية، 
وفيما يتعلق بأهمية ... ومؤشرات أهداف عملية ومؤشرات اإلمكانات ومؤشرات التتبع ومؤشرات التقييم

ع االجتماعي بالنسبة لهذه المؤشرات، تجدر اإلشارة إلى أن بعضا من هذه المؤشرات تبقى مقاربة النو
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مراعية للنوع االجتماعي وتستوجب أن تكون مصنفة حسب النوع وحتى حسب الوسط وذلك من أجل تقييم 
  :ومن بين هذه المؤشرات نذكر . أحسن لتدخل الدولة في هذا القطاع

  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر  المؤشرنوع   المهام/األهداف  المؤشر
إنجاز دراسات خاصة 
  بقطاع السكن االجتماعي

دراسات عامة في قطاع 
  السكن

ضرورة إدماج البعد   مؤشر هدف عملي
  النوعي في هذه الدراسات

  

دة في إطار عاقاألسر المت
برنامج المدن بدون 

  صفيح

ر تصنيف هذا المؤش  مؤشر هدف عملي  محاربة أحياء الصفيح
حسب رب األسرة رجل 

  إمرأة/ 

ينبغي أن يتم ربط هذا 
المؤشر بالمؤشر الهدف 

المدن "االستراتيجي 
  "المعلنة بدون صفيح

برنامج هيكلة السكن غير   أس األحياء المهيكلة
  القانوني

تصنيف هذا المؤشر   مؤشر عملي
/ حسب رب األسر رجل 

  إمرأة

  

تكوين الموظفين من أجل 
هام تأهيلهم للقيام بالم

  الجديدة المنوطة بالوزارة

تصنيف هذا المؤشر   مؤشر وسيلة  تحديث اإلدارة
  حسب النوع االجتماعي

  

ومن جهة أخرى فإن نجاح المقاربة العمومية في مجال محاربة السكن الغير الالئق يبقى رهينا 
تلبية احتياجات هذه بانخراط الساكنة المستهدفة ومن هنا تظهر أهمية القيام بدراسات أولية وذلك من أجل 

وهكذا فإن ضم مؤشرات األهداف الخاصة بإنجاز الدراسات في قطاع السكن االجتماعي سيكون . الساكنة
من شأنه المساهمة في وضع تصور وإنجاز برامج مالئمة للسكن االجتماعي وخصوصا تلك المعدة لمحاربة 

خذ بعين االعتبار حاجيات مختلف أفراد وعليه ومن أجل تفادي هفوات الماضي فإن األ. السكن العشوائي
. الساكنة المستهدفة في جميع التصورات لبرامج السكن االجتماعي من اآلن فصاعدا، يبقى ضرورة حتمية

وال يمكن تحقيق هذا إال بإدماج البعد النوعي في جميع برامج السكن وخصوصا في المراحل األولى 
  .والمتعلقة بالدراسات األولية

  ر النفقات العمومية في مجال السكن حسب النوع االجتماعيتأثي. 2.4.4

من شأن امتالك سكن كريم يتوفر على مساحة كافية ومالئمة ويستجيب للشروط الصحية وقريب 
  .من جميع الخدمات العمومية أن تكون له آثار إيجابية على جميع األسر خاصة النساء والفتيات

 الماء والتنظيف الدائم المرتبط بغياب شبكة التطهير ستتمكن النساء من التخلص من أعباء جلب
الشيء الذي سيسمح لهن بممارسة األنشطة المدرة للدخل، كما سيتم التغلب على مجموعة من اإلكراهات 

مما سيسمح ...) عبئ التزود بالماء وبعد المدارس وصعوبة االستفادة من النقل الحضري وغياب اإلنارة (
  .من تمدرس الفتيات

نعكس إيجابا تحسين ظروف السكن ومحيطه على عيش األسر خاصة من خالل تحسين شروط وسي
النظافة مما سيسمح من تقليص النفقات المتعلقة بالصحة وتحسين إنتاجية الساكنة وتقليص الوقت المخصص 

  .للعناية والتطبيب

راد بحيث أن السكن إن الحياة في إطار الئق لها تأثيرات إيجابية أيضا على الصحة النفسية لألف
إن هذا االرتياح النفسي . الالئق يحفظ كرامة اإلنسان فيشعر بقيمته الذاتية مما يجعله أكثر انفتاحا وأقل عنفا

يقلل بشكل كبير من اآلثار السلبية الناجمة على اإلحساس بالتهميش لدى هذه الساكنة مما يحد من العنف 
  .الفتياتواالنحراف الذي تعاني منه أساسا النساء و

 

 وزارة التجهيز والنقل. 5
يعتبر قطاع التجهيز والنقل من أهم القطاعات اإلستراتيجية وذلك من خالل مساهمته المباشرة في 

وتشكل ضرورة . لدور الذي يلعبه في تنمية باقي القطاعات من ااإلنتاج الوطني و خلق فرص الشغل وكذا
ولألسواق ) البنيات التحتية ووسائل النقل(لنظام النقل ) علينمواطنين وفا(كافة الفاعلين  عادل لضمان ولوج

  .من أهم اهتمامات سياسات تنمية هذا القطاع
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 تشخيص وضعية القطاع وتحليل حسب النوع االجتماعي   . 1.5
  أهمية النوع االجتماعي في القطاع 

ات التحتية يلوجهم للبندرجة ووالمرتبطة بتحرك األفراد  يتم فيها  التنقل بالظروف التيتشخيصيمكن 
ويشكل انعدام أو ضعف التنقل تكلفة جد مهمة ليس فقط من منظور الولوج . للنقل وجودة وسائل النقل

  .ضيق الوقت والعزلة الرفاه المرتبط بمن حيث درجةكذلك للخدمات العمومية وسوق العمل ولكن 

وقد مكن إنجاز مشاريع . توى اإلفريقي التحتية للنقل أهم المراتب على المسه بنيات بفضلحتل المغربيو
 من سد الحاجيات ،هامة لتعزيز الشبكة الطرقية والحديدية غداة االستقالل وكذا دعم الموانئ والمطارات

 التنمية الصناعية والفالحية للبالد وتسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية للخدمات التعليمية الناجمة عن
  . من نقل البضائع عبر الطرق%80من تنقالت المسافرين و% 95اليا إنجاز ويتم ح. واإلدارية واالجتماعية

التغيب عن (ات التحتية للنقل يكما تتأثر مؤشرات التنمية البشرية بشكل سلبي بضعف الولوج للبن
ضعف مردود المنتجات الفالحية وكذا األمراض الناجمة ووفيات األمهات و المدرسة خصوصا عند الفتيات

 بدرجة ، بالعالم القرويخاصة يمكن تعريف الفقر ،من هذا المنطلقو ...)غير صالح للشرب عن الماء ال
.  الدخل مستوىات التحتية للنقل خصوصا الطرق وملكية وسائل النقل وليس فقط حصرها فييالولوج للبن

 تراوح وت.ةويمكن إنجاز الطرق القروية من خفض التكلفة اإلضافية المسجلة على مستوى المنتجات الغذائي
 و %5 يتراوح ما بين انخفاض للتكاليف مما يمكن من تحقيق %40  و%10هذه التكاليف اإلضافية ما بين 

  . على حسب بعد الدواوير من مراكز التمويل والمراكز اإلدارية للجماعات10%

دفين ليس يسمح اإلدماج الفعلي للنوع االجتماعي من تعميق فهم حاجيات تنقل كافة المواطنين المستهو
  من المجتمع ولكن لكون المعرفة الدقيقة لحاجيات المرأة سيظهر جليا مدى %50فقط لكون المرأة تشكل 

  .اقتصادية- التنقل لهذه الشريحة السوسيو إمكانيةعدمالتأثير السلبي ل

 يجدر بالذكر اندماج المرأة في بعض المهن التي كانت في الماضي حكرا على الرجال ،من جهة أخرى
. كما تشرف بعض النساء على سياقة الحافالت وسيارات األجرة.  الطائرةقيادةونذكر منها سياقة القطار 

 سنة %7 إلى 2000 سنة %4وقد قفزت نسبة النساء الشغيالت في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت من 
  .البناء واألشغال العمومية بالمقابل يسجل غياب النساء بقطاع نقل البضائع على المسافات البعيدة و.2007

 ضعف 2007 حول نفقات األسر لسنة ،كما تظهر معطيات البحث الميداني للمندوبية السامية للتخطيط
مع %9 ال تتعدى نسبة امتالك المغاربة لسيارة، في هذا اإلطارو .نسبة امتالك األسر المغربية لوسائل النقل

أما فيما يتعلق بباقي وسائل النقل ).%4(وسط القروي وال) %13(ضري حين الوسط ال بتسجيل تفاوت كبير
  .من الدراجات الهوائية %19من الدراجات النارية و  %9 فال يتجاوز نسبة التجهيز

  مكانة المرأة بوزارة التجهيز والنقل

وتبلغ نسبة .  موظف وعون6.855 ما يقدر ب 2009بلغ العدد اإلجمالي لموظفي الوزارة برسم سنة 
 ما 2009 وقد بلغت نسبة النساء في مراكز المسؤولية في سنة . امرأة1.535أي ما يعادل  %22 النساء
 وتشكل النساء في مراكز المسؤولية بالمصالح المركزية. بما فيها تعيين سيدتين في مرتبة مدير %13ز يناه

  .على مستوى المصالح الجهوية% 6,19 فيما ال تتجاوز هذه النسبة %21,69
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  ساء في مراكز المسؤولية  بوزارة التجهيز و النقلنسبة الن
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وزارة التجهيز والنقل: مصدر  

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المنشودة. 2.5

 دورا رائدا في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،1920 سنة هالعبت وزارة التجهيز والنقل مند إنشائ
ل سياسة الحكومة في مجاالت الطرق والموانئ والسكك الحديدية تفعيووتسهر الوزارة على وضع . للبالد

وقد عمدت مختلف االستراتيجيات الطموحة التي . في إطار القوانين الجاري بها العمل والجوي والبحري
وترتكز .  بالمغرب النقلهذه الوزارة إلى تحسين األنماط واإلصالح الجدري لمختلف قطاعاتضعتها و

  :اتيجية التالية حول المحاور اإلستر

هيكلة من أجل تعزيز مات التحتية للنقل وإعطاء انطالقة المشاريع الكبرى الينبتسريع وثيرة إنجاز ال •
  .اإلقالع االقتصادي للبالد

 الخدمات المسداة وتنافسيةإصالح مختلف قطاعات النقل بهدف إدخال المنافسة وتحسين الجودة  •
  .لالقتصاد

 .لساكنة القروية في إطار نهج سياسة القرب المعتمدة من طرف الحكومةتسريع فك وثيرة العزلة عن ا •
 تهدف من  التيكما تهتم الوزارة بتنظيم أنشطة النقل واقتراح وتطبيق التدابير القانونية والتشريعية

 تتدخل الوزارة ،باإلضافة إلى الجوانب التنظيميةو. خاللها إلى تنمية وتنسيق ومراقبة مختلف أنماط النقل
سائل النقل وتنظيم مهن و النقل ومراقبة سالمة وفرض الضريبة علىة ورفي ميادين متعددة نذكر منها التسع

  ...المرتبطة بالقطاع

  المشاريع والبرامج المنجزة. 3.5

االجتماعية للبالد وضعت وزارة التجهيز والنقل برنامجا واسعا من ومن أجل مواكبة التنمية االقتصادية 
  .للقطاعأكثر فاعلية  تنظيم وتنمية أنهامن شاإلصالحات 

  برنامج فك العزلة عن المناطق القروية

ولوج إلى الخدمات االجتماعية وتشجع المبادالت االقتصادية  الفي تحسين طرق فك العزلة تساهم
ذا  وأخ،ذاكه.  الرفع من قيمة الموارد الطبيعية على المستوى المحليأنها تساهم في كما .بالمناطق القروية

ي مكن ذ واآلثار السوسيواقتصادية للبرنامج األول الوطني للطرق القروية الاإليجابيةبعين االعتبار للنتائج 
 عمدت الوزارة إلى إعطاء انطالقة البرنامج الوطني الثاني ،2005 و 1996 كلم ما بين 11.236من إنجاز 

 في %54سبة ولوج الساكنة القروية من ويهدف هذا البرنامج إلى الرفع من ن . 2005للطرق القروية سنة 
  . كلم إضافية15.500إنجاز عبر  2012 سنة %80 إلى 2005سنة 

 وباإلضافة إلى دعم ميزانية االستثمار والصندوق الخاص للطرق ، هذه األهدافتحقيقومن أجل 
كل قروض ويل هذا البرنامج الجديد بموارد مالية إضافية على شم سيتم ت،ومساهمة الجماعات المحلية
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 كما سيتم تعبئة صندوق التمويل الطرقي الذي تم خلقه في إطار قانون المالية لسنة .بضمانة من الدولة
2004.  

  الطرق و الطرق السيارة 

 بتأثيرات مهمة على ال مهيكا مشروع،عتبر من أهم أولويات الحكومةيالمدار المتوسطي الذي  يشكل
وسيمكن هذا المشروع الذي سيربط طنجة بالسعيدية على .  الشمالالتنمية االقتصادية واالجتماعية لمناطق

 ساعات وتحسين ظروف التنقل والسالمة 7 ساعات إلى 10 كلم من تقليص مدة المسار من 510مسافة 
كما مكنت المجهودات المبذولة من أجل تعزيز وتوسيع البنيات التحتية للطرق السيارة . لمستعملي الطريق

 كلم سنويا 160 كلم سنويا إلى 40وقد قفزت وثيرة إنجاز الطرق السيارة من .  مهمةمن تحقيق نتائج جد
تصل في أفق التي من المرتقب أن  كلم و905مما مكن من تعزيز شبكة الطرق السيارة التي تبلغ حاليا 

  .وجدة-أكادير وفاس- كلم بإنجاز مشروعي مراكش1419 ما يناهز2010

  تعزيز الموانئ 

 إنجاز ، كمرحلة أولية،لمتخذة من طرف وزارة التجهيز والنقل في قطاع الموانئهمت التدابير ا
سيتم و .من حجم واردات وصادرات البالد %98تحسين الموانئ التي تشكل مركز عبور ا ذكوتوسيع و
مشروع مجموعة من المشاريع نذكر منها  من أجل إنجاز 2012- 2008الفترة  في  درهمات مليار3استثمار
  . الوكالة الخاصة طنجة المتوسطإشرافجة المتوسط الثاني تحت ميناء طن

 عصرنة النقل السككي وتوسيع الشبكة الحديدية
اتها وتطبيق اإلستراتيجية يوضع المكتب الوطني للسكك الحديدية إستراتيجية ترتكز على إعادة تنظيم بن

أساليب  تطويرا ذكلشبكة الحديدية والتجارية الجديدة والتي تتمحور حول تلبية حاجيات الزبناء وتعزيز ا
 الشبكة الناظور و-هيكلة كالخط السككي تاوريرتم مجموعة من المشاريع ال، وينضاف إلى هذا.التدبير
  .2035عة في أفق يقطارات السرلل يةالسكك

د إذا كانت البرامج والمشاريع المنجزة من طرف الوزارة تلعب دورا رئيسيا في التنمية االقتصادية للبال
وتحسين ظروف عيش وتنقل المواطنين يبقى من الضروري األخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف 

  .شرائح المجتمع

لمساواة بين الجنسين إلدماج مقاربة النوع وا وضعت اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف ،في هذا اإلطار
المتساوي للبنيات التحتية االجتماعي في سياسات وبرامج التنمية من ضمن أولويتها الولوج العادل و

 الجنسين في إعداد تطلباتخذ بعين االعتبار حاجيات وماألوتهم المحاور الرئيسية لهذا الجانب . األساسية
المشاريع المرتبطة بفك العزلة عن العالم القروي وتهيئة المجالين ا ذكوتفعيل السياسات والبرامج و
 واآلثارجاز دراسات حول التأثير المرتقب  إنه المحاورذ ه كما تهم.الحضري وشبه الحضري

وإعداد مؤشرات تسمح بتتبع الفتيان السوسيواقتصادية للمشاريع المستقبلية على النساء والرجال والفتيات و
  .إنجاز األهداف السوسيواقتصادية لمختلف المشاريع وتأثيراتها

حقيق أهداف األلفية للتنمية عبر من جهة أخرى تلعب وزارة التجهيز و النقل دورا هاما طالئعيا في ت
 :تها وبرامجها ويتعلق األمر ب اإستراتيجي

مكن إنشاء الطرق وقد . األنشطة الفالحية بالمناطق القرويةثمين  من خالل ت"1"هدف األلفية للتنمية  •
سمح  كما أصبحت الطرق قابلة لالستعمال على طول السنة مما ،القروية من خفض تكاليف النقل

  .التوجه نحو إنتاج الخضروات والفواكه ذات قيمة تجارية عاليةلفالحين ل
 عبر تحسين نسبة التمدرس األولي وذلك بفضل إنجاز مدارس جديدة "2"هدف األلفية للتنمية  •

  .داخلياتو
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 وقد كان للطرق القروية . من خالل ربح الوقت وتنمية األنشطة المدرة للدخل"3"هدف األلفية للتنمية  •
تقليص والتخلص من عبء البحث عن الي في خفض أثمنة غاز البوتان مما مكن من األثر اإليجاب

  .الحطب
عبر الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية للمراكز الصحية للجنسين " 4-5- 6"أهداف األلفية للتنمية  •

  .ولكافة الفئات العمرية بفضل تحسين الطرق القروية
 تنمية مشاريع البنيات في إطاراركية مع الساكنة المحلية  بسن منهجية تش"7"أهداف األلفية للتنمية  •

 .االهتمامات البيئية واالجتماعيةمع األخذ بعين االعتبار التحتية 
 تحليل ميزانية وزارة التجهيز والنقل حسب مقاربة النوع االجتماعي. 4.5

 ويتم .هيز ووسائل النقل تستوعب األنشطة المتعلقة بالنقل استثمارات هامة في البنيات التحتية، والتج
ويتم تدبير ميزانيات إنجاز البنيات . إنجاز معظم البنيات التحتية من طرف الدولة العتبارات إستراتيجية

التحتية، والصيانة للتجهيزات ووسائل النقل من طرف وزارة التجهيز والنقل، والمؤسسات العمومية التابعة 
  . للوزارة وكذا من طرف القطاع الخاص

 الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة عبر الوزارة قبل تمويل الميزانيات المسيرة من ويتم
) صندوق تحديد المجال البحري وصندوق مواكبة اإلصالحات بقطاع النقل والصندوق الخاص الطرقي(

 مالية أكبر، ويتم وتحظى المكاتب والشركات العمومية باستقاللية. ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل
 والتمويل الذاتي على أساس مداخيل الشركة واالقتراض المباشر موميةتمويل ميزانياتها بدعم من المالية الع

  . من المانحين وكذا مساهمات صندوق الحسن الثاني

ويظهر المنحى التالي تطور المجهودات الميزاناتية للسلطات العمومية في قطاع التجهيز والنقل حسب 
  . م المتدخلين في مسلسل النفقاتأه

  المجهود الميزاناتي المخصص من طرف الدولة لوزارة التجهيز والنقل
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  وزارة التجهيز والنقل: مصدر

 المساهمة المهمة للميزانية العامة للدولة في 2009ويستخلص من تحليل المجهود الميزاناتي لسنة  
 فيما يضم الباقي 25%حسابات الخاصة للخزينة بنسبة  متبوعة بال50%النفقات المخصصة للقطاع بنسبة 

 والمؤسسات العمومية والتي شهدت حصتها ارتفاعا ملموسا بعد ةكل من المصالح المسيرة  بصفة مستقل
  . إحداث صندوق التمويل الطرقي
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  توزيع االعتمادات حسب مصادر التمويل
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  وزارة التجهيز والنقل: مصدر

   ضمن مؤشرات األهداف لوزارة التجهيز والنقل إدماج النوع االجتماعي

وقد . 2005 سنة  منذمن أجل عقلنة وترشيد النفقات، انخرطت الوزارة في إطار شمولية االعتمادات
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى غياب .  مؤشرا أهداف لميزانية االستثمار46أعدت في هذا اإلطار، 

  . وزارة للسيير مؤشرات لمتابعة  وتقييم ميزانية الت

 وترتكز هذه المؤشرات .ويظهر تحليل مؤشرات األهداف إلى غياب إدماج النوع االجتماعي
ما (ريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة ديخصوصا على تتبع وتقييم األنشطة المتعلقة بمختلف الم

 باألساس نحو تقليص العجز ويمكن تفسير هذا بكون أولويات الوزارة تنصب).  مديرية ومؤسسة30يناهز 
غير أن . وتحرير القطاع...) ةيالطرق، والطرق السيارة، والسكك الحديد(على مستوى البنيات التحتية 

ويظهر جليا مدى . مجاالت تطبيق مقاربة النوع االجتماعي في مرحلة إعداد البرامج تبقى متعددة ومهمة
 االحتياجات الخاصة في إطار مهام يالفتيات واألوالد وذوأهمية إدراج الحاجيات المختلفة للرجال والنساء و

  . الوزارة

ويشكل إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف الوزارة مرحلة بالغة األهمية على المستوى 
من أجل هذا، يتضح أنه من المهم بما كان . االجتماعي حيث تمكن من استهداف أمثل للمشاريع والبرامج

داف جديدة تسمح بتقييم وتتبع اإلنجازات وتأثيرات مختلف البرامج والتدابير المتخذة من  مؤشرات أهصياغة
نذكر منها مؤشر نسبة ربط الساكنة القروية بالطرق والذي و. طرف الوزارة في إطار خدمة المواطنين

يات األمهات  ووفالفتياناقتصادية كنسبة تمدرس الفتيات و-ينبغي ربطه بمؤشرات نوعية للتأثيرات السوسيو
واألطفال وعدد األنشطة المدرة للدخل التي تم إنجازها من طرف النساء ونسب فرص الشغل حسب 

  ...الجنس

وأخيرا يجب اإلشارة إلى كون التقييم األولي للبرامج والمشاريع يشكل مرحلة أساسية للتحديد األمثل 
ويسمح هذا التقييم . الحضري والقرويلتطلعات وحاجيات النساء والرجال والفتيات واألوالد بالوسطين 

  .بوضع عدد من مؤشرات اإلنجاز لتسهيل المتابعة وتحقيق األهداف المسطرة مسبقا
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  اقتراحات إلدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف لميزانية االستثمار

نوع   المهام/األهداف  المؤشر
  المؤشر

  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر

  نسبة ولوج
  كنة القرويةالسا

مؤشر   توسيع وتهيئة الممتلكات
  مهمة

ا المؤشر ذمن المقترح ربط ه
 سبة تمدرس الفتياتنلتأثيرات كبا

ونسبة وفيات األمهات والفتيان 
  واألطفال

ؤشرات التأثير تحسين ممن شأن إدخال 
تقييم نتائج إنجاز الطرق على كل من 

  الفتيات والنساء والرجالالفتيات و

عمليات التكوين مبرمجة على   لتكوينانجاز عمليات ا
مستوى مديرية شؤون الموظفين 

  والتكوين

ا المؤشر حسب النوع ذتوزيع ه  مؤشر دعم
والفئة  االجتماعي

  السوسيواقتصادية

من شأن ادراج النوع االجتماعي تحسين 
عملية تقييم المجهود المبذول لتشجيع 

  تساوي الفرص في ميدان التكوين
سالك عدد المتخرجين من أ

  تكوين المهندسين
تكوين األطر بجهة الدار البيضاء 

  الكبرى
ا المؤشر حسب النوع ذتوزيع ه  مؤشر دعم

  االجتماعي
  تقييم نسبة مشاركة النساء والرجال

تكوين الموظفين في ميدان في 
  تقنيات الموانئ  

تعزيز كفاءات الموظفين العاملين 
  في ميدان الموانئ

  مؤشر دعم
  

ر حسب النوع ا المؤشذتوزيع ه
  االجتماعي

ا الميدان ذتقييم نسبة مشاركة المرأة في ه
  الذي يعرف هيمنة الرجال 

تكوين الموظفين في ميدان في 
  تقنيات المباني

تعزيز كفاءات الموظفين العاملين 
  في ميدان المباني

  مؤشر دعم
  

ا المؤشر حسب النوع ذتوزيع ه
  االجتماعي

الميدان ا ذتقييم نسبة مشاركة المرأة في ه
  الذي يعرف هيمنة الرجال

تكوين الموظفين في ميدان 
  أمن الطيران

تعزيز كفاءات الموظفين العاملين 
  في ميدان الطيران

  مؤشر دعم
  

ا المؤشر حسب النوع ذتوزيع ه
  االجتماعي

تقييم نسبة مشاركة المرأة في التكوين  
  في ميدان الطيران

 

  وزارة الصحة. 6
هكذا، تم بذل و. ير مهمة ساهمت في إعطاء دينامية جديدة للقطاعاتخذت وزارة الصحة تداب

 الرغم من النتائج المحصلة، يظل علىوإال أن، . ع نظام صحي كفؤ ومتوازنمجهودات هامة من أجل وض
خير دليل على ذلك الفوارق و. النظام الصحي في المغرب غير قادر على تلبية جميع متطلبات الساكنة

 .القرويوبين الوسط الحضري ولصحية بين الجنسين المهمة في الحالة ا
  حسب النوع االجتماعي     تحليل الوضعية1.6.

 حيث انخفض المؤشر العام للخصوبة بشكل ،تم تسجيل نتائج مشجعة في مجال التخطيط العائلي
 مع هذا، تبقى نسب وفيات األمهاتو.  كما ارتفعت نسبة انتشار وسائل منع الحمل بشكل كبير،الفت

  .واألطفال مرتفعة نسبيا إضافة إلى التحديات المهمة التي تؤثر سلبا على صحة األم والطفل

  التخطيط العائلي واستعمال وسائل منع الحمل..61.1.

يمكن تفسير النتائج المحصل عليها في مجال التخطيط العائلي عن طريق تحليل تطور المؤشر العام 
قد سجل عدد األطفال لكل أم تراجعا ف. تشار وسائل منع الحملللخصوبة وعن طريق تحليل تطور نسبة ان

  .200837 سنة 2,3 طفل لكل امرأة إلى 5,9ن  منتقال م،مهما مند بداية الثمانينات

االستعمال ويفسر هذا التراجع المهم في خصوبة النساء المغربيات بارتفاع سن الزواج األول و
 2,7(والقروي ) 2008 سنة 2(ئمة بين المجالين الحضري تبقى الفوارق قاو .الواسع لوسائل منع الحمل

 بين النساء دون 1,7 بينما يرتفع إلى 1,4إلى ) حضري/قروي(يصل هذا الفارق ، حيث )2008سنة 
أيضا بين النساء المنحدرات من األسر األكثر و أكثروالنساء ذات مستوى تعليم أساسي أومستوى دراسي 

  . األكثر غنىاللواتي ينحدرن من األسروفقرا 
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  تطور معدل الخصوبة
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  المندوبية السامية للتخطيط : المصدر 

 1980سنة % 19فيما يخص نسبة انتشار وسائل منع الحمل، فقد سجلت ارتفاعا مهما من و
وإذا أخدنا بعين االعتبار مقر اإلقامة، نالحظ استعماال أوسع لوسائل منع . 2004-2003سنة % 63إلى

إذا و. 2004- 2003سنة ) %59.7(مقارنة مع المجال القروي ) %65,5( الحضري الحمل في المجال
أخذنا بعين االعتبار المستوى الدراسي، يبقى الفارق ضئيال نسبيا حيث تصل نسبة انتشار وسائل منع الحمل 

  .لدى النساء اللواتي لم يدرسن% 61,2لمستوى الثانوي مقابل لدى النساء اللواتي بلغن ا% 68,8إلى 

ر على وسائل منع الحمل يكبالقبال اإلبالنسبة للوسائل المستعملة لمنع الحمل، تجدر اإلشارة إلى و
في المقابل، نالحظ و. فقط بالنسبة لوسائل منع الحمل التقليدية% 8مقابل % 55 حيث تسجل نسبة ،الحديثة

بالنسبة للتعقيم % 2,7ولولب بالنسبة ل% 5,4(النهائية وضعفا في استعمال وسائل منع الحمل طويلة األمد أ
  ).النسائي

  نسبة وفيات مقلقة:  صحة األم . 61.2.

 تحسنا ملحوظا في نسبة االستفادة 2004 - 2003بين التحقيق الوطني حول الساكنة وصحة األسرة 
 زارت األمهات مرة ،من حاالت الوالدة% 67,8 من بين حيث ،من الرعاية الصحية قبل وبعد الوضع

  ).في الوسط القروي% 48وفي الوسط الحضري % 85(قل مختصا في مجال الصحة ى األواحدة عل

الستفادة من الرعاية الصحية قبل الوالدة أكثر ارتفاعا لدى النساء اللواتي يتوفرن على اتبقى و
لدى النساء % 79المرحلة الثانوية فأكثر مقابل لدى النساء اللواتي بلغن % 93: مستوى دراسي عالي

  .لدى النساء دون أي مستوى دراسي% 56ولغن المستوى االبتدائي اللواتي ب

في % 87(قمن باستشارة طبية بعد الوضع من النساء % 65لق بالرعاية بعد الوالدة، فإن فيما يتعو
من % 63عدة عند اإلنجاب، فقد استفادت فيما يخص المساو). في الوسط القروي% 42والمجال الحضري 

وسجل . 1997مع سنة  نقطة مقارنة 18في مجال الصحة وذلك بارتفاع يقارب النساء من مساعدة مهني 
  .فقط في المجال القروي% 40في المدن مقابل % 85هذا المعدل 

مية  لدى المنشآت العمو2007سنة % 58,12حت إشراف طبي، بلغت نسبتها وبالنسبة للوالدات ت
  .في الوسط القروي% 48,5وفي الوسط الحضري % 67,6لوزارة الصحة، من بينها 

  وفيات األمهات
تردي الحالة وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتحسين صحة األمهات، الزالت وفيات األمهات و

هكذا، وعلى الرغم من االنخفاض المسجل في و. الصحية لألم تشكل مشكال صحيا هاما في المغرب
 والدة حية 100.000 حالة وفاة لكل 227لغ السنوات األخيرة، تبقى نسبة وفيات األمهات مرتفعة حيث تب
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 في 267و في الوسط الحضري 187 (2004 / 2003صحة األسرة وحسب التحقيق الوطني حول الساكنة 
  ).الوسط القروي

 مرات أكثر 5وإذا ما قارنا هذه النسبة مع دول أخرى مماثلة للمغرب من حيث النمو، نجدها 
 مرة  1,8و أكثر ارتفاعا من النسبة المسجلة في مصر  مرة2,6و ارتفاعا من النسبة المسجلة في األردن

 من بينها صعوبة ، هذه الوضعية إلى العديد من العواملتعزى. أكثر ارتفاعا من النسبة المسجلة في تونس
  .تدني جودة العالجاتوتعبئة غير كافية للمهارات،  والولوج إلى العالجات، 

   صحة الطفل. 3.1 6.

  وفيات األطفالنسبة . 61.3.1.

مع تعميم التلقيح ونتيجة المجهودات المبذولة من أجل محاربة سوء التغذية واألمراض المرتبطة 
باإلسهال والجهاز التنفسي، تراجعت نسبة الوفيات في صفوف األطفال بأكثر من النصف خالل الفترة 

 2003 في 40 إلى 1980  لكل ألف والدة حية في سنة91، منتقلة من 2003و 1980المتراوحة ما بين 
).  لكل ألف والدة حية في المدن24 إلى 73 لكل ألف والدة حية في العالم القروي ومن 46 إلى 99من (

 لكل ألف 47، فقد سجلت نسبة تصل إلى 38أما بخصوص خطر الوفيات في صفوف األطفال والصبيان
 لكل ألف 27ع مرتفعة حيث بلغت تبقى نسبة وفيات الرضو. 1980 سنة 138 مقابل 2003  سنة حية والدة

إلى ويرجع ذلك إلى تدهور الحالة الصحية لألم و). لكل ألف في المدن24 لكل ألف في القرى مقابل 33(
الصبيان، إضافة ومن أسباب وفيات األطفال % 50تشكل األمراض االلتهابية و. ظروف الحمل والوضع

  ).%37(  إلى المشاكل الصحية المرافقة للوالدة

 مرة من نظيرتها 1,8 حوالي أكبر ب في المغربرنة مع دول أخرى، فإن نسبة وفيات األطفالومقا
  . مرة أكبر من النسبة المسجلة في مصر1,3و مرة أكبر من النسبة المسجلة في األردن 1,6و في تونس،

ويوضح التحليل حسب النوع لمعدل وفيات األطفال إرتفاعا أكبر في وفيات الذكور خالل فترة 
يرتبط ذلك بارتفاع نسبة إصابة الذكور بمرض و).  لكل ألف لدى اإلناث23 لكل ألف مقابل 33(لرضاعة ا

إضافة إلى ذلك، نالحظ ارتفاع في . السنة الخامسةوالتي تحدث عادة بين الوالدة  االلتهاب التنفسي الحاد
 لكل ألف لدى 8الفتيات مقابل  لكل ألف لدى 11(وفيات الفتيات بين السنة األولى والخامسة تفوق الذكور 

 ما بين %20 حيث انتقلت من ،ومن المالحظ أيضا ازدياد حدة الوفيات من فترة زمنية إلى أخرى). الذكور
  .  خاصة في المجال القروي،2003و 1994ما بين % 37 إلى 1991و 1982

. ي ألسرة الطفلوتجدر اإلشارة، إلى أن وفيات األطفال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستوى المعيش
 مرات من النسبة 3  من األسر األكثر فقرا ترتفع%25وهكذا، فإن نسبة وفيات األطفال والصبيان لدى 

  ). لكل ألف26 لكل ألف مقابل 78(الغنية من األسر % 25المسجلة لدى

  تلقيح األطفال. 62.3.1.

وقد ارتفعت هذه . 2007سنة % 90 شهرا في 23و 12استقرت التغطية اللقاحية لألطفال ما بين 
  ).%75,7 (1992 نقطة مقارنة مع 13ب و%) 1,87 (1997قطتين مقارنة مع سنة النسبة بن

ضد % 94,9و ) BCG(ضد مرض السل % 98,4 إلى 2007بة التلقيح في سنة ووصلت نس
وتتباين التغطية اللقاحية حسب وسط . للحصبة% 90,4و DT COQ/POLIOمرض شلل األطفال 

  .فقط في القرى% 84 في المدن مقابل %93,5: اإلقامة

                                                 
   خطر الوفاة قبل سن الخامسة 38
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رتفعة ، م39ويوضح تحليل نسب التلقيح حسب الجنس أن نسب تلقيح الفتيات ضد األمراض الستة
وقد ارتفع الفارق بين الذكور واإلناث من ). 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
  .40 نقط 4لدى الذكور أي بفارق % 88,2مقابل % 92,3حيث تسجل نسبة تلقيح اإلناث الحصبة 

  الحالة الغذائية لألطفال وتفشي بعض األمراض .63.3.1.

  االلتهابات التنفسية الحادة

سنوات من التهابات تنفسية  5من األطفال دون % 11,6، عانى حوالي 2004 - 2003سنة خالل 
سبة اإلصابة  شهرا أكثر من هذا المرض، حيث تصل ن23-12و شهرا 11- 6وتعاني الفئة العمرية . حادة

في المجال % 12(وارق جد ضئيلة بين المدن والقرىوتبقى الف%. 16,6و% 14,7به على التوالي 
% 11,1وللذكور % 12,1: المرض الذكور أكثر من هذا ويعاني. )في العالم القروي% 11,3والحضري 

ر من هذا من السكان األكثر فقرا يعانون أكث% 20ين االعتبار مستوى الدخل، فإن وإذا أخدنا بع. لإلناث
  %.10,4مقابل % 11,8: ر غنىاألكث% 20المرض مقارنة مع فئة 

  أمراض اإلسهال

. 2004- 2003 سنوات بمرض اإلسهال خالل سنة 5من األطفال أقل من % 12أصيب حوالي 
 6عند األطفال أقل من % 10من : كبيرة حسب الفئات العمريةوتختلف نسبة اإلصابة باإلسهال بدرجة 

- 24عند األطفال % 14 شهرا لتنخفض إلى 23- 12و شهرا 11- 6عند األطفال ما بين % 19أشهر إلى 
ف بين الذكور ويالحظ وجود فرق طفي.  شهرا57-48عند األطفال ما بين % 5,7 شهرا، وتستقر في 35
 حوالي (ونسجل كذلك تباينا في المجالين القروي والحضري ). لإلناث% 13للذكور مقابل % 11(اإلناث و

وال تتأثر اإلصابة بالمرض كثيرا بمستوى ). في الوسط الحضري% 11,5وفي العالم القروي % 12,4
ال، يصاب األطفال ذوي األمهات على سبيل المثف. المستوى المعيشيومصدر الماء الشروب أبو أتعليم األم

األطفال ذوي األمهات اللواتي تتوفرن على مستوى %) 12( مستوى إصابة بدون مستوى دراسي بنفس 
  %).12( ستوى التعليم الثانوي فأكثر موأ%) 13(التعليم االبتدائي 

  نقصان الوزن وتأخر النمو

وتعتبر هذه النسبة .  النمو سنوات في المغرب من تأخر في5من األطفال أقل من % 18يعاني
% 0,1و ) ( écart- type أقل من ضعف اإلنحراف المعياري %2,3(مرتفعة مقارنة مع المعايير الدولية 

  ).أقل من ثالثة أضعاف االنحراف المعياري

 شهرا من سوء تغذية دائم 23و 12من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  %10 كما يعاني
مقابل % 24(مقارنة مع الوسط الحضري ولنمويسجل األطفال في العالم القروي تأخرا مهما في ا. وحاد
0,13.(%  

من األطفال % 2الوزن ويشتكي حوالي  أطفال من نقصان في 10نتيجة لذلك، يعاني طفل من كل و
وتشكل نسبة . طفال ابتداءا من سنتينتصيب هذه الظاهرة بالخصوص األو. من نقص حاد في الوزن

يصاب  األطفال ذوي األمهات و%). 7مقابل % 14(ة اإلصابة في المدن اإلصابة في القرى ضعف نسب
ويزداد الفرق %). 5مقابل % 13 (مستوى تعليميو بشكل كبير مقارنة مع األمهات دبدون مستوى تعليمي

ويعاني األوالد أكثر من البنات من سوء %). 17مقابل % 4(ن واألطفال الفقراء أكثر بين األطفال الميسوري
% 10للذكور مقابل % 19,1و% 10,4بنسبة إصابة تصل على التوالي إلى  والتغذية ومن تأخر النم

  .لإلناث% 14,1و
                                                 

.السل، شلل األطفال والتيتانوس والحمية الدفتيريا ولسعال الديكي 39 
."دراسة معمقة للمعطيات حسب الجنس"مديرية الدراسات والتوقعات المالية  40 
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    الصحة المدرسية والجامعية4.1.6

 في 2008 - 2007يمكن تلخيص أهم  اإلنجازات في مجال الصحة المدرسية  والجامعية لسنة 
الجدول التالي والذي يبين معدل انجاز مختلف الخدمات المقدمة في إطار برنامج الصحة المدرسية 

  .والجامعية
  2010-2007اإلنجازات خالل سنة   الخدمات

  %81  الزيارة الطبية للساكنة المدرسية
  %77  الزيارة الطبية للساكنة الجامعية

  %77  التربية الصحية للساكنة المدرسية
  %55  لتربية الصحية للساكنة الجامعيةا

  %76  محاربة قصر النظر

  .وزارة الصحة: المصدر 

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة. 2.6

. تلبية طلبات الساكنة في مجال الصحة وإن السياسة العمومية في مجال الصحة موجهة أساسا نح
ستمكن هذه السياسة من تعزيز ولوج و. ة الوطنية للعدل والمساواةتندرج هذه السياسة في إطار اإلستراتيجيو

ستساهم في تفعيل تعهدات المغرب في مجال تشجيع المساوة و 2015أهداف األلفية للتنمية في غضون سنة 
هكذا، يهدف و. بين الجنسين ومحاربة التمييز في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  : إلى 2012مل وزارة الصحة في أفق برنامج ع

 وفاة 15نسبة وفيات األطفال إلى و والدة حية، 100.000 لكل 50تقليص نسبة وفيات األمهات إلى  •
  .لكل ألف والدة حية

 .تخليق قطاع الصحة •
 .الحضريوضمان المساواة في الولوج إلى كل الخدمات الصحية بين الجهات وبين الوسط القروي  •
 .قات المعوزة للعالجات خاصة في المجال القرويتسهيل ولوج الطب •
 ).2012في غضون % 5نسبة استشفاء تصل إلى (تنافسية توفير خدمات صحية فعالة و •
إعادة الثقة للمواطن في النظام الصحي وتحسين ظروف االستقبال، المستعجالت وتوفير األدوية  •

 .وضمان اإلنصاف
 .ف األدويةالحد من تكاليف العالجات الصحية ومن تكالي •
 .تدعيم الحرص والسالمة الصحية •
 %25سر في تمويل الصحة إلى أقل من تخفيف الحصة التي تتحملها األ •
 .التكفل كليا باألمراض طويلة األمد •

ستمكن تعزيز التدابير السابقة و.  محاور4ولتحقيق هذه األهداف، تم وضع إستراتيجية ترتكز على 
  .تفعيل هذه اإلستراتيجيةوضع اجراءات جديدة ذات أولوية من و

 يتم ،)AH1/N1(في إطار دعم الحرص الصحي وأمام ازدياد أخظار تفشي داء انفلونزا الخنازير و
اإلعداد حاليا إلستراتيجية جديدة تقتضي أوال وضع إستراتيجية قطاعية محلية تخص جميع المؤسسات 

ج عمل يرمي إلى تجنب تفشي الفيروس وسوف ترتكز االستراتيجية القطاعية المحلية على برام. المعنية
الوسائل الالزمة وتوفير المعدات ووعلى وجه الخصوص تنظيم مختلف المصالح التابعة لوزارة الصحة، 
في هذا اإلطار، تعتزم وزارة و. لعالج المرضى إضافة إلى التحسيس حول وسائل الوقاية من الفيروس

  .لتالميذ بمناسبة الدخول المدرسيالتربية الوطنية  تنظيم حمالت تحسيسية لصالح ا

تجدر اإلشارة، إلى أن السياسة العمومية في مجال الصحة تستجيب لتوجهات اإلستراتيجية الوطنية و   
إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط، والتنظيم وتقييم المصالح : للعدل والمساواة ونخص بالذكر
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ة األساسية، وإشراك الرجال والنساء على حد سواء في برامج التابعة لوزارة الصحة ودعم المصالح الصحي
وضع نظام و، )داء المناعة المكتسبة واألمراض المنقولة جنسيا(الصحة اإلنجابية والتخطيط العائلي والوقاية 

إدماج المقاربة حسب النوع االجتماعي والوقاية من العنف ضد النساء في مناهج التكوين وللتربية الجنسية 
  .األولي لمهني الصحةوتمر المس

 أهداف من 3وفيما يخص تعهدات المغرب لتحقيق أهداف األلفية للتنمية، تجدر اإلشارة إلى أن    
  .6و 5، 4 تخص قطاع الصحة أي الهدف 8أصل 

 سنوات بالثلثين في أفق 5 تقليص وفيات األطفال البالغة أعمارهم أقل من :4الهدف اإلنمائي لأللفية  •
2015. 

  . 2015في غضون سنة ¾ تقليص وفيات األمهات ب : 5اإلنمائي لأللفية الهدف  •
 .محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة والقضاء على األمراض األخرى : 6الهدف اإلنمائي لأللفية  •

وبالنظر إلى النسبة المرتفعة نسبيا لوفيات األطفال دون الخامسة وركود هذا المؤشر يجب بذل 
  . مما سيمكن من تحقيق الهدف المنشود%6,26 معدل اإلنجاز السنوي إلى جهود مهمة للرفع من

وعلى الرغم من تسجيل انخفاض في وفيات األمهات، تبقى األرقام المسجلة مرتفعة نسبيا مما 
 نسبة الوالدة تحت إشراف طبي، من المرتقب تحقيق صفيما يخو. سيشكل تحديا حقيقيا في السنوات المقبلة

  %).6,09(ل المحدد في حالة الحفاظ على معدل اإلنجاز الحالي الهدف قبل األج

وفي مجال محاربة داء المناعة المكتسبة، بات من الضروري بدل مجهودات إضافية للحد من 
انتشار المرض وتحقيق الهدف، في ظل تسجيل ارتفاع في نسبة اإلصابة بالداء خصوصا عند النساء 

  ).1994 فقط سنة %0,03 مقابل 2006 سنة %0,06(الحوامل 

وفيما يخص المساواة بين الجنسسين تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
مادته الخامسة على ضرورة كفالة أن تتضمن التربية األسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية 

وتحث هذه االتفاقية .  تنشئة أطفالهم وتطورهمواالعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في
 الدول األطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان 12في مادتها 

الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المناسبة أثناء الحمل،  والوالدة وما بعد الوالدة، تكون مجانية إذا 
وفي مادتها العاشرة، تنص هذه . ضافة إلى توفير تغذية مالئمة أثناء الحمل والرضاعةاقتضى الحال إ

من و. االتفاقية على ضرورة ضمان الوصول إلى معلومات تربوية وإلى نصائح تخص التخطيط العائلي
 ناء فترة الحمل إذا تبث أن عملها قدثجهة أخرى، في مجال التشغيل، يجب توفير حماية خاصة للمرأة أ

وتجدر اإلشارة أخيرا، أن اتخاذ الدول األطراف لتدابير خاصة تستهدف ). ، د2، 11مادة (يكون مؤديا 
  .حماية األمومة ال تعتبر إجراءا تمييزا

  البرامج قيد اإلنجاز. 3.6

من أجل القضاء بصفة فعالة على وفيات األمهات واألطفال، تم اتخاذ العديد من التدابير تدخل في 
  .برامج الموجودة وتخص هذه التدابير أهم البرامج الصحيةإطار دعم ال

  برنامج أمومة بدون مخاطر 
الزالت صحة ووفيات األمهات وحديثي الوالدة تشكل مشكلة صحية عامة كما تدل على ذلك    

المستويات المرتفعة لوفيات األمهات وحديثي الوالدة باإلضافة إلى التغطية المنخفضة للعالجات ما قبل 
وفي هذا اإلطار وضعت وزارة الصحة مخططا . الدة والوالدة تحت رعاية طبية في المجال القرويالو

 إلى 227للتسريع من وثيرة تقليص وفيات األمهات وحديثي الوالدة بهدف خفض مؤشر وفيات األمهات من 
غضون  والدة حية في 1000 لكل 15 إلى 40مؤشر وفيات األطفال من و والدة حية 100.000 لكل 50

2012.  
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 في %80(وينص هذا ألمخطط أيضا على الرفع من نسبة االستشارة الطبية قبل وبعد الوالدة 
   ).2012في % 7(ومن نسبة الوالدات القيصرية  ) 2012 في %92(، والوالدة تحت رعاية طبية )2012

ساس توفير موارد  ومن بين أهم التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من وفيات األمهات نجد باأل
مباشرة بعد الوضع وتقليص الغقبات أمام الولوج إلى العالجات أثناء الوالدة وبشرية كفؤة في مراكز التوليد 

وذلك على ضمان مجانية العالجات، ورصد حاالت الحمل الخطرة إضافة إلى تحسين التكفل بالحمل 
تحسين تسيير البرامج وذلك ا، وأخير.  إنسانيةوالوالدة عن طريق إعادة تأهيل بنيات التوليد وجعلها أكثر

  .بوضع نظام لمراقبة وفيات األمهات وحديثي الوالدة ونظام لتتبع التدابير المتخذة في إطار البرنامج

  البرنامج الوطني للتخطيط العائلي

 بصفة عامة إلى الوصول إلى 1966يهدف البرنامج الوطني للتخطيط العائلي الذي انطلق سنة  
ويهدف البرنامج أيضا إلى تحسين .  فأكثر%65 استعمال لوسائل منع الحمل بجميع أنواعها تصل إلى نسبة

تنمية وجودة الخدمات،  وضمان توافر مواد منع الحمل وتشجيع استعمال وسائل منع الحمل طويلة المدى، 
  .%55التدابير المحلية والرفع من مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 

فإن أهم التدابير التي اتخذت في إطار هذا البرنامج، همت توسيع أنشطة هذا ، 2008في سنة 
  .البرنامج لتشمل المكونات األخرى للصحة اإلنجابية وتنمية ودعم الشراكة مع المؤسسات غير الحكومية

 أيضا إعطاء وزارة الصحة الترخيص لتسويق وسيلة مستعجلة لمنع الحمل 2008وعرفت سنة 
 هذه الوسيلة الجديدة تمكن من التصدي بنجاعة للحمل غير  « Pilule  du lendemain » المعروفة ب

  .المرغوب فيه ويشكل حال جزئيا لمشكل اإلجهاض غير القانوني

  البرنامج الوطني لمحاربة الخصاص في بعض األمالح والفيتامينات
تدابير المتخذة وقد همت ال. يشكل الخصاص في بعض األمالح والفيتامينات مشكال صحيا عاما

، توفير حاجيات البنيات الصحية من األمالح والفيتامينات وتحسيس 2008لمحاربة هذه الظاهرة سنة 
موظفي الصحة والمواطنين بإيجابياتها ودعم الشراكة مع القطاع الصناعي من أجل إنتاج المواد الغدائية 

  ).اإلغناء(لسل التقوية المقواة بالفيتامينات وتحسين مراقبة جودتها وتتبع وتقييم مس

  البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية
يهدف البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية إلى تحسين صحة التالميذ والطالب مما سيؤثر 

ويهدف هذا البرنامج بالخصوص إلى الكشف عن المشاكل الصحية . إيجابيا على نموهم  الجسماني والعقلي
الحاالت التي تخص األطفال والطالب والوقاية من بعض األمراض المنقولة والمساهمة في والتكفل ببعض 

تحسين الظروف الصحية ونظافة المؤسسات التعليمية إضافة إلى إنعاش التربية الصحية في الوسط 
  .المدرسي والجامعي

  تحليل الميزانية حسب النوع اإلجتماعي. 4.6

  ة الدولة الصحة في ميزاني  حصة نفقات1.4.6

 مليار منها 8,2، تم تخصيص 2009 مليار درهم سنة 9,7بلغت مساهمة الدولة في تمويل الصحة 
 مليار درهم حيث تمثل وحدها 5,4وتصل نفقات األجور .  مليار لنفقات االستثمار1,5ولنفقات التسيير 

  .من نفقات التسيير% 65,5ومن ميزانية وزارة الصحة % 55,2

 نموا استثنائيا ب 2009 سنة ، سجلت القروض المرصودة لقطاع الصحة2008مقارنة مع سنة 
% 18,7و% 21,3ب وولقد هم االرتفاع نفقات التسيير واالستثمار على حد سواء حيث سجلت نم%. 20,3

  .على التوالي
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 بتمويل يقدر ب 2012- 2008وستمكن هذه القروض اإلضافية من تفعيل اإلستراتيجية القطاعية 
وتجدر اإلشارة، إلى أن األجور تستأثر أكبر .  مليار درهم11,46معدل سنوي يصل إلى بأي ،  مليار57,3

  . مليار درهم خالل تلك الفترة29,9حصة بمبلغ إجمالي يصل إلى 

   حصة ميزانية االستثمار المخصصة للبرامج الصحية.2.4.6

 %5,5لطفل والشباب تبلغ حصة ميزانية االستثمار المخصصة لبرنامج الصحة اإلنجابية وصحة ا
ويعد هذا البرنامج الحيوي من البرامج .  مليون درهم84,12، أي حوالي 2009من ميزانية الوزارة لسنة 

  . التي تستفيد بشكل مهم نسبيا من ميزانية استثمار وزارة الصحة كما يبينه الرسم البياني أسفله

  2009حة برسم سنة نسبة بعض البرامج الصحية في ميزانية االستثمار لوزارة الص
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وفيما يخص البنيات التحتية الصحية، وخاصة الشبكة االستشفائية، فإنه أيضا يحتل مكانة مهمة حيث 

  .من ميزانية استثمار وزارة الصحة مخصص لبناء وتجهيز الشبكة االستشفائية% 4,1أن 

   مؤشرات النجاعة3.4.6

 الميزانية وشمولية االعتمادات تعد وزارة الصحة من أوائل المنخرطين في مسلسل إصالح
 مؤشر من بينها 200ومكنت دراسة التقرير حول مؤشرات األهداف المرقمة من رصد ما يقارب ). 2002(

  .ويقدم الجدول التالي تصنيف للمؤشرات المتعلقة بأهم البرامج الصحية.  تخص ميزانية االستثمار105
  مارميزانية االستث: أهم مؤشرات األهداف لكل برنامج

المهام / األهداف   المؤشرات المقترحة من طرف القطاع الوزاري
2009  

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر

  الصحة المدرسية والجامعية
   نسبة تغطية الساكنة المدرسية بالزيارة الطبية-
   نسبة تغطية الساكنة الجامعية بالزيارة الطبية-

  
تحسين الصحة 

  الجامعيةوالمدرسية 

  
  يلة مؤشر وس

  مؤشر وسيلة

  
  تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط اإلقامة

  
  تغذية

  "د" نسبة تغطية األطفال أقل من سنة بالفيتامين -
  "أ" نسبة تغطية األطفال أقل من سنتين بالفيتامين -

  
محاربة األمراض 
  المتعلقة بسوء التغدية

  
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة

  
تصنيف المؤشر حسب الجنس ووسط اإلقامة 

  المستوى الدراسيو

 نسبة انتشار استعمال وسائل منع : تخطيط عائلي
  الحمل الحديثة

الرفع من نسبة 
استعمال وسائل منع 

  الحمل

تصنيف المؤشر حسب وسط اإلقامة ومستوى   مؤشر وسيلة
  الدخل

  صحة األم والطفل
   نسبة تغطية العالجات أثناء الحمل-
   نسبة الوالدة المحروسة-
   شهر11اللقاحية لألطفال أقل من  نسبة التغطية -

  
الحد من وفيات 

  األطفالواألمهات 

  
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة
  مؤشر وسيلة

  
  تصنيف المؤشر حسب وسط اإلقامة
  ومستوى الدخل والمستوى الدراسي
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وتجدر اإلشارة أن جميع هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات وسيلة لذلك من الضروري جندرتها عبر 
  .س ووسط اإلقامة ومستوى الدخل والمستوى الدراسيتصنيفها حسب الجن

  :ومن جهة أخرى، هناك العديد من المؤشرات يستحسن إدماجها وجندرتها وتخص

  .نسبة التالميذ الذين استفادوا من مراقبة حدة النظر •
 .بعد الوالدة" أ"نسبة النساء اللواتي تلقين جرعات من الفيتامين  •
 .ساء في سن اإلنجابنسبة فقر الدم لدى األطفال والن •
 سنوات والنساء في سن 5وحمض الفوليك  عند األطفال أقل من " د"و" أ"نسبة القصور في الفيتامين  •

 .اإلنجاب
 .تطور نسبة استعمال وسائل منع الحمل •
 .نسبة تغطية الساكنة باالستشارة الطبية بعد الوالدة •
 ).عند الوالدة(نسبة وفاة المواليد  •
 .سب وسط اإلقامة والمستوى الدراسينسبة وفيات األمهات ح •
 .  سنوات حسب الجنس ووسط اإلقامة5نسبة وفيات األطفال أقل من  •
نسبة وفيات المواليد ونسبة وفيات األطفال دون الخامسة ونسبة (أن المؤشرات الثالثة األخيرة  نالحظو •

 .عناية خاصةها مؤشرات نتيجة ومن الجدير ايالؤهي ) وفيات األمهات
  أثير نفقات الصحة العمومية ت.4.4.6

بصفة عامة، تهدف نفقات الصحة العمومية إلى تقليص نسبة الوفيات والحد من تفشي األمراض 
وفيما يخص صحة األم والطفل، تبقى . وتحسين الحالة الصحية للساكنة وتسهيل الولوج إلى البنيات الصحية

  .المرصودةالنتائج المحصلة دون التطلعات وذلك رغم الموارد المهمة 

وتظهر قلة فعالية النفقات الصحية عند تحليل وضعية البنيات التحتية الصحية وخاصة مؤسسات 
ويرجع ذلك إلى  خلل في برمجة نفقات . العالجات الصحية األساسية حيث أن العديد منها ال تؤدي وظيفتها

تي تتحملها ي مستوى النفقات الوفي مجال تمويل الصحة، نالحظ ارتفاعا ف. التسيير واالستثمار في القطاع
، وضعية تزداد سوءا جراء ضعف التضامن المؤسساتي والتعاضد )2006سنة % 57(األسر بشكل مباشر 

يبد أن تعميم التغطية الصحية، وتفعيل نظام المساعدة الطبية للمعوزين سيمكن من تحسين . عند المرض
  .ولوج األسر الفقيرة للعالجات وتحقيق المساواة

ر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى إعطاء االنطالقة لتجربة نمودجية في جهة تادلة أزيالل وذلك وتجد
لتحليل كيفية عمل نظام المساعدة الطبية للمعوزين وخصوصا رصد مشاكل الحكامة، عمل اللجان الدائمة 

  .المحلية إضافة إلى مساهمة الفاعلين المحليين

  قطاع التعليم المدرسي. 7
لتعليم المغربي إلى تحقيق المعايير الدولية في مجال جودة التعليم والتساوي بين يهدف نظام ا

مراعاة المساواة بين وفي هذا اإلطار، قدم البرنامج االستعجالي تدابير أولية وشدد على أهمية . الجنسين
  .الجنسين في جميع مكوناته

  تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعي. 1.7

ارتفاع عدد التالميذ في كل األسالك (ظام التربية والتكوين تقدما ملحوظا على مختلف األصعدة سجل ن
...) وتقلص فوارق التمدرس بين الجنسين وبين الوسط الحضري والقروي وتحسن المستوى البيداغوجي

  .ومع هذا، تبقى المكتسبات هشة بسبب استمرار االختالالت في النظام التعليمي
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  نتائج دون مستوى الجهود المبذولة: تعليم األوليال. 1.1.7

من األطفال المتمدرسين في التعليم األولي المفتوح % 98يستوعب القطاع الخاص أكثر من 
من المدارس يتكون هذا التعليم و . سنوات5و 4باألساس في وجه األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  .على مختلف أشكالهاالحديثة ومدارس التعليم األولي  القرويةق في المناطة كزترالمالقرآنية التقليدية 
، 2009- 2008 تلميذا خالل الموسم الدراسي 721.835بلغ عدد األطفال المسجلين بالتعليم األولي 

وقد تراجع عدد . بالنسبة لإلناث% 55,1على الصعيد الوطني و% 63,8أي بمعدل تمدرس يصل إلى 
بسبب تراجع سن الدخول % 1,8، بـ2009- 2008 و2001- 2000 ما بين المسجلين بالتعليم األولي،

وقد استفادت األسر القروية من هذا القرار وسجلت أطفالها مباشرة .  سنوات6 إلى 7للمدرسة العمومية من 
  .بعد سنة واحدة من الدراسة بتلك المرحلةوفي التعليم االبتدائي بدون اجتياز مرحلة التعليم األولي أ

 في مجال حمالت التوعية وتكوين  المدرسيمجهودات المبذولة من طرف قطاع التعليمورغم ال
المدرسين والمدرسات وفتح أقسام للتعليم األولي داخل المؤسسات العمومية خصوصا في المجال القروي، 

  .تبقى الفتيات جد مهمشة من الدراسة في التعليم األولي

  اسياإلنجازات على مستوى التعليم األس.2.1.7

عند  %89,9وإلى % 91,4 إلى 2009- 2008 سنة 11 و6وصل معدل تمدرس التالميذ ما بين 
عند البنات خالل نفس % 88,3وإلى % 91,5وبالوسط القروي، وصل هذا المعدل إجماال إلى . الفتيات

  .  عند البنات في الوسط الحضري% 91,4وإجماال % 91,7الفترة مقابل 

 2009- 2008 تلميذ سنة 3.863.838 م االبتدائي العمومي والخاص إلىووصل عدد التالميذ بالتعلي
وبالوسط القروي، بلغ عدد التالميذ الممدرسين ما يناهز .  فتاة1.817.245على المستوى الوطني، منها 

ووصل عدد الفتيات إلى . من التالميذ المسجلين باالبتدائي% 49,7 تلميذا تقريبا، أي 1.919.353
  .من التلميذات المسجالت بالتعليم االبتدائي بالوسط القروي% 45,9 أي 881.664

إجماال  % 70,2 سنة 14 إلى 12وفيما يخص التعليم اإلعدادي، فقد بلغ معدل تمدرس األطفال من 
وفي . 2001-2000على التوالي سنة % 52,7و% 60,3 مقابل 2009- 2008عند الفتيات سنة % 64,8و

% 27,9و% 37,5عند الفتيات مقابل % 42,7إجماال و% 52,1بة إلى  النساتهالوسط القروي، وصلت ه
   .2001- 2000على التوالي سنة 

كما سجل عدد تالميذ المستوى اإلعدادي العمومي والخاص ارتفاعا هاما حيث انتقل من 
)  فتاة641.129منها  (2009- 2008 تلميذ سنة 1.447.354 إلى 2001- 2000 تلميذ سنة 1.403.343
في السنة % 11وبالوسط القروي، سجلت هذه الزيادة معدال يفوق %. 4,2زيادة سنوية تفوق أي بمعدل 

  . تلميذ358.739خالل نفس الفترة ليصل إلى 

سنة % 37,2 سنة تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 17 و15وسجل معدل تمدرس األطفال ما بين 
وبلغ عدد . لدى الفتيات% 45,6إلى % 32,2 إجماال، ومن 2009-2008سنة % 49,9 إلى 2000-2001

 784.935 حوالي 2009-2008التالميذ الممدرسين بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي والخاص في موسم 
وعلى الرغم من ذلك، ال تزال التفاوتات بين الوسط القروي والوسط ).  فتاة386.310من بينها (تلميذ 

وال تمثل نسبة . لمحدود لهذا السلك بالوسط القرويالحضري وبين الجنسين مستمرة وذلك بسبب التطور ا
  . فتاة32.520 طفل من بينهم 80.733أي % 10,3األطفال المتمدرسين في هذا الوسط سوى 
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  جرد تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي. 3.1.7

 إدماج المساواة بين على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف قطاع التعليم المدرسي في مجال
الجنسين وتطوير أدوات وآليات لتعزيز حقوق اإلنسان والمساواة، وعلى الرغم من النتائج المحرزة بفضل 

  .مساعدة ودعم مختلف الشركاء في مجال إصالح التعليم، التزال هناك بعض االختالفات قائمة

  ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار بالقطاع الوزاري
. لية النساء في مراكز القرار بالقطاع الوزاري على مستوى المركزي والجهوي جد ضعيفةتعد تمثي

من مناصب % 14فقط من مناصب مديري المؤسسات و% 8، احتلت النساء 2008حيث أن في سنة 
وفيما يخص مناصب اتخاد القرار على .  للتربية والتكوينة الجهويت من مسيري األكاديميا%3المندوبين و

منصب % 10و منصب رئيس مصلحة %9فقط من النساء تشغل منصب مدير و% 7وى المركزي، المست
  .%9وتبقى تمثيلية المرأة في مناصب األطر جد ضعيفة كذلك حيث ال تمثل سوى . رئيس قسم

  بوزارة التعليم المشغولة من طرف النساء المسؤولية مناصب 
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  تدني نسبة تمثيلية المرأة في هيئة التدريس

 اإلحصاءات التي يصدرها قطاع التعليم المدرسي حول المدرسات في مختلف مستويات التعليم تبين
 على %35,3 من مجموع المدرسين على المستوى الوطني و2009-2008 سنة %13أنهن يمثلن فقط 
 من النساء يدرسن في التعليم %46,1ويبين توزيع المدرسين حسب المستويات، أن . المستوى القروي

 في الثانوي %35,7 يدرسن في التعليم الثانوي اإلعدادي و%40,8ودائي على المستوى الوطني االبت
 على التوالي وتمثل %37,8 و%35,7 و%35,1وفي الوسط القروي، تصل هاته النسبة إلى . التأهيلي
  . فقط من مجموع المفتشين والموجهين%5,7النساء 

  مدارس وفي مختلف الجمعيات المهنيةتدني نسبة تمثيلية النساء في مجالس إدارة ال

تعد نسبة تمثيلية المرأة داخل جمعيات اآلباء وأولياء التالميذ والنقابات وجمعيات المدرسين جد 
ومن . وينعكس هذا انخفاض أيضا داخل المجالس المدرسية وبالنسبة للفتيات في اللجان الطالبية. ضعيفة

النساء والفتيات في هاته اللجان وإشراكهم أيضا في عمليات الالزم وضع تدابير تشجيعية من أجل مشاركة 
اتخاذ القرار مع األخذ بعين االعتبار متطلباتهن واحتياجاتهن وضمان تأهيلهم في مجال االتصال والتفاوض 

  .  والتدبيرروالتسيي
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  الصعوبات والعوائق التي تعترض تمدرس الفتيات
يات واالحتفاظ  بهن في المدرسة، كما تم النص عليه رغم االهتمام الخاص بتمدرس الفتيات القرو

في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ورغم الجهود المبذولة من طرف قطاع التعليم المدرسي وشركائه التي 
أسفرت عن توفير الحافالت المدرسية وارتفاع عدد دور الطالبات والداخليات وتوفير ميزانية من أجل بناء 

اديات في المجالس القروي والحضرين لم يتم بعد التغلب على الفوارق بين الجنسين وبين المدارس واإلعد
  .الوسطين الحضري والقروي

هناك مجموعة من االختالالت تعوق تمدرس الفتيات من أهمها انخفاض نسبة الفتيات المستفيدات 
بعد (ماعية واقتصادية من المنح الدراسية، وضعف وقلة بنيات االستقبال باإلضافة إلى عوامل اجت

المؤسسات التعليمية وعدم مالئمة التوقيت الزمني مع الظروف االجتماعية وغياب الدعم التربوي والفشل 
  ...).المدرسي

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوخاة2.7
 فعاليته تهدف سياسة الحكومة في مجال التعليم باألساس إلى تحديث النظام التربوي والرفع من

وتحسين خدماته، وبالتالي تتلخص مهمة النظام التعليمي المغربي في تحقيق المعايير الدولية في مجال جودة 
 اعتمد المغرب الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يحدد أهداف تطوير النظام ،وفي هذا المجال. التعليم

  .2009-2000التربوي خالل العقد 

 وضعت وزارة التربية ،وفي هذا السياق. جهودات تبقى االنجازات ضعيفةلكن ورغم كل هاته الم
الذي ) 2012- 2009" (نجاح"الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي البرنامج االستعجالي 

  .يهدف إلى تسريع وثيرة إصالح التعليم على مدى السنوات األربع القادمة

تجيب هاته المشاريع على القضايا .  مشروع23ت ويحتوي على ويتكون البرنامج من أربعة مجاال
تعميم الولوج للتعليم وتجديد النظام البيداغوجي ودعم التحصيل العلمي واألكاديمي ومطابقة : السبع المحددة

  .التكوين مع الشغل وجودة المجاالت وتسيير الموارد البشرية والحكامة

  اة بين الجنسين داخل النظام التربويآليات حقوق اإلنسان والمساوووضع وسائل 

تماشيا مع توجهات اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين والتي تهدف في مجال 
التعليم إلى دمج البعد النوعي في سياسات التعليم وتكوين األطر مع إعطاء األولوية لتمدرس الفتيات 

  .  المساواة بين الجنسين في تحضير الكتب المدرسية وخاصة القرويات، أدرجت سياسة التعليم مفهوم

ولقد أعطيت التعليمات لمصممي الكتب المدرسية لألخذ بعين االعتبار مرجعية حقوق اإلنسان 
  .وإدماج مبادئ اإلنصاف والمساواة

ولقد تم إنشاء مرصد القيم وهيئة للقيم داخل اللجنة الدائمة للبرامج من أجل دعم اإلجراءات التي 
وتم أيضا تطوير أدوات وآليات للتأطير والتوجيه لصالح الفاعلين المكلفين . تخذتها الوزارة في هذا المجالا

  .بوضع الخطط والمشاريع المتعلقة بهاته المجاالت

  :من بين التدابير التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال، نجد و

في بعض المواد ذات البعد ) 2004تمد في سنة الذي اع(إدخال القيم والمبادئ التي تكون قانون األسرة  •
  ).التربية اإلسالمية والفلسفة والتربية األسرية والعلوم االجتماعية (الفلسفي والديني واالجتماعي 

 المواطنة كمادة جديدة في المناهج الدراسية من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي إلى ىدرج التربية عل •
وسترتكز هاته المواضيع على المبادئ األساسية لحقوق . يم الثانوي اإلعداديالسنة الثالثة من التعل

 .اإلنسان مع دمج وحدة متعلقة بالمساواة خالل السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي
 .إنشاء لجنة مزدوجة بين وزارة التربية الوطنية وزارة حقوق اإلنسان •
 .تماعي بقطاع التعليم وضع نقط اتصال مركزية مكلفة بالنوع االج •
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 نونبر 12 للجنة المركزية لحقوق اإلنسان والمواطنة التي تم إنشائها في 2006إعادة تأهيل في شتنبر  •
 أكاديمية جهوية  للتربية 16وهي تابعة للكتابة العامة لقطاع التعليم المدرسي وتم تعزيزها في . 2004

 .والتكوين مع تعيين منذوبين لهاته اللجنة
 . الجهوية للتربية والتكوينتخاليا مركزية للمساواة بين الجنسية وتكافؤ الفرص في األكاديمياإنشاء  •

وفي نفس اإلطار يقدم البرنامج االستعجالي أربعة تدابير من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين 
  :وهي

  .إدماج البعد النوعي في سياسة التعليم عن طريق وضع تدابير مؤسساتيه •
 . النوعي في مسلسل تحضير الميزانيةإدماج البعد •
 ....).الداخليات والنقل المدرسي(وضع تدابير تهدف إلى تسهيل ولوج الفتيات خاصة القرويات للتعليم  •
 .تعميم المراحيض داخل المؤسسات التعليمية •

 هناك هدفين يهمان قطاع التعليم ،أما عن التزامات المغرب فيما يخص أهداف األلفية للتنمية
  : المتعلق بضمان التعليم االبتدائي للجميع وذلك عن طريق2رسي وهما الهدف المد

  .، تمدرس الفتيات واألوالد في التعليم األولي2015تعميم في غضون : 7 الغاية •
 .، الفرصة لجميع الفتيات واألوالد إلنهاء التعليم االبتدائي2015 إعطاء، في غضون: 8 الغاية •
 .، الفرصة لجميع الفتيات واألوالد إلنهاء التعليم اإلعدادي2015إعطاء، في غضون : 9 الغاية •

 11 الغاية الذي يرمي إلى إنعاش المساواة بين الجنسين عن طريق 3ومن جهة أخرى نجد الهدف 
 2005الذي يهدف إلى القضاء كليا على الفوارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي واإلعدادي بحلول عام 

  .2015التعليم في غضون وفي جميع مستويات 

ولقد . 2015من المحتمل تحقيق جميع األهداف قبل %) 3,56(يرة  تحقيق هاته األهداف ثونظرا لو
ومن أجل تحقيق هدف . تم إحراز تقدمات مهمة في جميع مستويات التعليم في مجال المساواة بين الجنسين

مغرب أن يرفع معدل االنجازات  ، وجب على ال41%100، أي مؤشر تكافؤ 2015المساواة في غضون 
  .في التعليم الثانوي اإلعدادي% 2,67في التعليم االبتدائي وإلى % 1,76السنوية إلى 

 في مادتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوفي مجال تساوي الجنسين، تحت 
  : من أجل ضمانة الدول األطراف على ضرورة اتخاذ التدابير الالزم10

وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية  شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، •
 .والحضرية على السواءالقروية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق 

فق  وفي مستويات مؤهالت المدرسين وفي نوعية المرااالمتحانات في المناهج الدراسية وفي التساوي •
 .والمعدات الدراسية

 .الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكالهوالمرأة   عن دوري مفهوم نمطيالقضاء على أ •
وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالتي تركن المدرسة قبل  ،الهذر المدرسي لدى الطالباتخفض معدالت  •

 .األوان
 لتمكين الفتيات القرويات ةتدابير الالزمالدول األطراف على اتخاذ الاتفاقية  ث تح،ومن جهة أخرى

األمية و بمحيتعلق، بما فيذلك ما الرسمي وغير الرسميالحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، من 
 .يةالوظيف

                                                 
   في التعليم الثانوي ألتأهيلي%97و اإلعدادي   في الثانوي%79 في التعليم االبتدائي وإلى %89 إلى 2009ؤ سنة وصل معدل التكاف 41
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  البرامج والمشاريع المنجزة. 3.7

لي فيما ي. يهدف البرنامج االستعجالي إلى تمتين وإكمال اإلصالح ورفع قيمة مكتسبات اإلصالح
 :بعض البرامج التي تهدف إلى إدماج المساواة بين الجنسين في النظام التربوي

  ر المدرسيد لمحاربة اله" المحفظات "مبادرة 

 مليون تلميذ في التعليم 3,7 حوالي 2010- 2009 خالل سنة " المحفظات "سيستفيد من مبادرة 
ط القروي نظرا ألن تالميذ السنة الثانية ستعطى األولية للتالميذ بالوسو. االبتدائي بجميع المستويات

كذا تالميذ السنة ألولى من التعليم اإلعدادي في و. والسادسة سيستفيدون من األدوات المدرسية والكتب
وفي الوسط الحضري، سيستفيد فقط تالميذ السنة الثانية والسادسة من التعليم االبتدائي من . الوسط القروي
 مليون درهم 204 مليون درهم مقابل 437لميزانية اإلجمالية لهذه المبادرة ب تقدر او. ةيالمطابع المدرس

 .خالل السنة الماضية
كما أنه في إطار إصالح المنظومة البيداغوجية ومحاربة الهدر المدرسي، سيقوم قطاع التعليم 

 من تالميذ  تلميذ من االستفادة من خدمات النقل المدرسي وحوالي مليون أخر17.400المدرسي بتمكين 
            .الداخليات

  تعزيز تكافؤ الفرص التعليم اإلجباري

 مليون درهم سنة 679,8بلغت الميزانية المخصصة لتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم اإلجباري 
 مليون درهم مخصصة إلصالح الداخليات وتهم 365,6أكثر من نصف هاته الميزانية ، أي . 2009

 لبناء %36، وقد خصص أيضا حوالي ) مليون درهم284,6(تعليم اإلعدادي باألساس تهيئ داخليات ال
أما الباقي فيوزع بين بناء وتجهيز داخليات التعليم االبتدائي ).  مليون درهم247(داخليات التعليم اإلعدادي 

  ). مليون درهم44,2(

  برنامج الدعم االجتماعي لصالح الفتيات
اء األطفال المنحدرين من األسر المعوزة في المدارس من أجل تشجيع الطلب على الدراسة وبق

باإلضافة إلى تدخالت الدولة، تدعم و. ومحاربة اإلقصاء، أعطت الحكومة أهمية كبيرة للدعم االجتماعي 
مجموعة من المنظمات مجهودات قطاع التعليم المدرسي في مجال الدعم االجتماعي خصوصا في الوسط 

ويشمل هذا الدعم المقدم من طرف هاته المنظمات باألساس المنح الدراسية  .تالقروي وخاصة لفائدة الفتيا
  .وتوسيع المطاعم المدرسية ودعم دور الطالبة التي تهدف إلى تشجيع تمدرس الفتيات القرويات

  مخطط العمل االستراتيجي على مدى المتوسط لمأسسة المساواة بين الجنسين في النظام التربوي
االستراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة بين الجنسين في النظام يشمل مخطط العمل 

ويقترح مجموعة من اإلجراءات لتحسين فرص . 6التربوي األهداف واألولويات الواردة في المشروع 
وتقدر التكلفة اإلجمالية . حصول المرأة على العمل في قطاع التعليم وتعزيز تمثيلها في مناصب المسؤولية

  : مليون درهم ويشمل ثالثة محاور18 المشروع ب لهذا

 تطوير قدرة مؤسساتية مستدامة لضمان ترسيخ المساواة بين الجنسين في إدارة النظام التعليم :1المحور 
  ). مليون درهم8,75(

  ). مليون درهم4,2( ولوج متساوي للفتيات واألوالد لنظام تربوي جيد  :2المحور 

المدرسي باعتباره بيئة آمنة للتمدرس وتعليم القيم والسلوكيات المتعلقة بالمساواة تطوير الفضاء  : 3المحور 
  ). مليون درهم5,22(بين الجنسين 

ويكمن الهدف من وراء هاته المحاور في المساهمة في تسريع التقدم المحرز في مجال إصالح 
لقضاء على التمييز والفوارق بين التعليم بالمغرب وذلك عن طريق تهيئ بيئة إدارية وبيدغوجية تمكن من ا



 118

دعم قطاع التعليم المدرسي لتطوير قدرة مؤسساتية مستدامة بحيث تصبح ووالهدف من ذلك ه. الجنسين 
المساواة بين الجنسين مبدأ لحكامة لنظام التربوي في تصميم وإعداد الميزانية والتسليم والتتبع وتقييم 

  .الخدمات التعليمية

  اتية للنظام التعليمي المغربي في تنفيذ الالمركزية والتمركز التعليمي بالمغربمشروع القدرة المؤسس
في إطار استمرار الشراكة بين قطاع التعليم المدرسي ووكالة التنمية الدولية الكندية يشمل مشروع 

ور متعلق القدرة المؤسساتية للنظام التعليمي بالمغرب في تنفيذ الالمركزية والتمركز التعليمي بالمغرب مح
الذي يأخد بعين ونشاء تصميم تنظيمي للنظام التربوي إمن أهم نتائج هذا المحور . بالتطور التنظيمي

ويهدف هذا المشروع الذي  .االعتبار اإلستراتجية المؤسساتية للمساواة بين الجنسين في فرص التعليم
ص التعليم في جميع المستويات  إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في فر2009هي في أواخر شتنبر تسين

اإلدارية خاصة على مستوى التصميم التنظيمي وإدارة الموارد البشرية والتدبير المرتكز على النتائج 
ويشمل أيضا هذا المشروع إعداد إستراتيجية لإلتصال في مجال . والميزانية المتعلقة بالنوع االجتماعي

  .تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص التعليم

  تحليل ميزانية التعليم المدرسي .4.7

  حصة نفقات التعليم في ميزانية الدولة .1.4.7

في السنة منذ % 9يبين تطور الميزانية اإلجمالية المخصصة لقطاع التربية والتكوين، بأكثر من 
ت وقد هم هذا االرتفاع باألساس المجاال. ، مدى التزام الدولة المستمر لتطوير النظام التربوي2001

التكوين المستمر، التأطير البيداغوجي، التعليم التقني، إعادة تأهيل الداخليات والمؤسسات : مرتبطة بالجودة
  .المدرسية وأجرأة مجالس تدبير المؤسسات التعليمية

ولقد سجلت ميزانية وزارة التعليم المدرسي والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ارتفاعا 
 %23 مليار درهم أي حوالي 46,1 مقارنة مع السنة الماضية حيث وصلت إلى 2009ة  سن%23يقدر ب 

  . منها مخصصة للتعليم المدرسي%83من ميزانية الدولة، 

  توزيع الميزانية داخل قطاع التعليم المدرسي. 2.4.7

ومن أجل تحقيق المخطط االستعجالي، خصصت الدولة لقطاع التعليم المدرسي ميزانية تقدر ب 
وتهيمن نفقات .  مقارنة مع السنة الفارطة%23 بارتفاع وصل إلى 2009 مليار درهم خالل سنة 38,4

 29,7وهكذا وصلت نفقات الموظفين إلى . الموظفين على هذه الميزانية وذلك على حساب نفقات االستثمار
  . مليار درهم لفائدة نفقات االستثمار4,4 مقابل فقط 2009مليار درهم سنة 

  يزانية االستثمار للقطاع حسب البرامجتوزيع م

والتي ( من ميزانية االستثمار للوزارة %77تتجاوز حصة استثمار قطاع التعليم المدرسي أكثر من 
وتخصص نسبة كبيرة من هذه الميزانية .  مليون درهم4.413أي أكثر من )  مليون درهم5.691تقدر ب

متبوعات ببرنامج توسيع العرض المدرسي ) %18,6(لبرنامج إعادة تأهيل التعليم الثانوي التأهيلي 
وبرنامج إعادة تأهيل المؤسسات ) %15,4(وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم اإلجباري ) 18,1%(

  ).%14,2(التعليمية 

  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع.3.4.7

 إلى تحسين فعالية هدف بلميزانيةمسلسل إصالح ا في 2007انخرط قطاع التعليم المدرسي منذ 
وقد حدد إصالح التدبير العمومي مجموعة من مؤشرات األهداف لميزانيات التسيير . النفقات العمومية

  :وقد تعهدت الوزارة في هذا المجال بـ. واالستثمار، على قاعدة المهمات األساسية لمختلف مكونات
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ظر حسب النوع االجتماعي وعلى مستوى تنمية قدرات اإلدماج قبليا على مستوى التخطيط، واألثر المنت •
 .معايير تعيين واختيار المشاريع، وُبعدَيا بتحليل أثر الميزانيات على الرجال والنساء والفتيان والفتيات

إعداد تقرير سنوي لتقييم حسب النوع االجتماعي للسياسات واإلستراتيجيات التي بدأ تنفيذها من قبل  •
 .مصالحها

 .عداد مؤشرات األهداف المرقمة تأخد بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيتقوية قدرات القطاع إل •
 مؤشر على مستوى ميزانية 135 للقطاع أن هناك 2009وأتاحت معاينة تقرير مؤشرات أهداف 

ويبين تحليل هاته المؤشرات وجود بعضا منها .  منها تخص ميزانية االستثمار113التسيير واالستثمار، 
ويقدم الجدول التالي تصنيفا لبعض . الفئة العمريةووعي ألنها مصنفة حسب الجنس والوسط تراعي البعد الن

    :المؤشرات التي تخص التعليم األساسي
  أهم المؤشرات المتصلة بالتعليم األساسي

  

إمكانية جندرة   نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر
  المؤشر

  مالحظات

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم   يمعدل تمدرس األطفال  في التعليم األول
   سنة15إلى حدود 

حسب الجنس   مؤشر إنتاج
 والوسط

  %55,1بنات 
 %72,2أوالد 

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم   معدل النجاح في السنة األولى من التعليم االبتدائي
   سنة15إلى حدود 

حسب الجنس   مؤشر إنتاج
 والوسط

  %79,29قروي 
 %87,88حضري 

 في المرحلة االبتدائية مط عدد التالميذ داخل األقسامتوس
  على المستوى الوطني

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم 
   سنة15إلى حدود 

   تلميذ28,36  حسب الوسط  مؤشر وسيلة

 إلى 12معدل تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم  من 
   سنة 14

التحقيق الفعلي إللزامية التعليم 
   سنة15إلى حدود 

حسب الوسط   ؤشر إنتاجم
والجنس 
 .والجهة

  %64,8بنات 
  % 75,4أوالد 
  %52,1قروي 

 %87,4حضري 
التحقيق الفعلي إللزامية التعليم   معدل الرسوب في السنة الثالثة من التعليم اإلعدادي

   سنة15إلى حدود 
حسب الجنس   مؤشر أثر

 والجهة
  %28,55قروي 

 %30,73حضري 
ة الثالثة من التعليم معدل الهذر المدرسي في السن

  اإلعدادي
التحقيق الفعلي إللزامية التعليم 

   سنة15إلى حدود 
حسب الجنس   مؤشر أثر

والجهة
  %15,5قروي 

 %20,14حضري 
 إلى 15معدل تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم من 

   سنة حسب الوسط 17
االمتياز ومجال حفز المبادرات 

  في الثانوية التأهيلية
حسب الجنس   مؤشر إنتاج

 والجهة
  %8 قروي 

 %64حضري 
االمتياز ومجال حفز المبادرات   نسبة تغطية الجماعات القروية بمؤسسات التعليم التأهيلي

  في الثانوية التأهيلية
 %10   مؤشر وسيلة

وتنبغي اإلشارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب جندرتها حسب الجنس والفئة العمرية لتكون 
  :ا أكثر فعالية، أهمه

 .معدل تمدرس األطفال  في التعليم األولي •
 . سنة11 و6 معدل تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين  •
 .عدد المستفيدين من دورات التكوين والحلقات الدراسية والدورات التدريبية •
 .عدد المستفيدين من المنح الدراسية •

  
  : حسب النوع منهاباإلضافة إلى ذلك، توجد مؤشرات أثر أخرى تستحق أن تصنف

 
 .حسب الوسط والجنس والجهة) السنة السادسة( معدل النجاح في امتحانات نهاية المرحلة االبتدائية  •
حسب الوسط والجنس ) السنة التاسعة(معدل النجاح في امتحانات نهاية المرحلة الثانوية اإلعدادية  •

 .والجهة
 .حسب الوسط والجنس والجهة) الباكلوريا(تأهيلية معدل النجاح في امتحانات نهاية المرحلة الثانوية ال •
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 .معدل االستمرار في الدراسة حسب الوسط والجنس والمستوى والجهة •
 .معدل الحياة المدرسية حسب الوسط والجنس والمستوى والجهة •
 .المعدل اإلجمالي للتالميذ المسجلين باألقسام التحضيرية على المستوى الوطني •
 .باألقسام التحضيرية للمدارس الكبرى بالجهةعدد التالميذ المسجلين  •
 .معدل النجاح لشهادة التقني العاٍل على المستوى الوطني •
 .معدل النجاح بمباريات المدارس العليا •

  

 :وكذا مؤشرات مردودية أخرى
  

 .مؤشر التكافؤ •
ين وفي فرص عدد التدابير واإلجراءات القانونية والمؤسساتية المتخذة للقضاء على التمييز بين الجنس •

 .الحصول على التعليم
 .نسبة تمثيلية المرأة في مناصب الشغل وفي هيئات اتخاذ القرار في النظام التعليمي •
عدد التدابير واإلجراءات التصحيحية المتخذة لتوسيع ولوج األطفال من التعليم األولي إلى التعليم  •

 .التأهيلي
 .نسين في مجاالت المسؤوليةعدد األشخاص المكونين لإلدراج المساواة بين الج •

  قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية. 8
 محاربة األمية من أهم دعائم إصالح النظام التربوي وإنعاش يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين  

على هذه  والقضاء 2012 في غضون %20وتهدف إلى تقليص معدل األمية إلى أقل من . التكوين بالمغرب
  .2015في  فةاآل

  تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعي .1.8

  تراجع معدل األمية

مسلسل ق يآفة تعباعتبارها لحكومة إستراتيجية مدمجة لمحاربة األمية وضعت ا ،2002منذ سنة 
سن مستمر في تحمن محاربة هذه اآلفة  المتعددة لبرامجمكنت الوقد . ببالدنا ة واالجتماعيةاالقتصاديالتنمية 

  .األميةومؤشرات مح

، 2007 و2004 نقطة بين 2,6 سنوات فما فوق ب 10البالغين األمية لدى ووقد تراجع معدل مح
. ) في الوسط القروي%56,1 في الوسط الحضري مقابل %27,7 (%40,1 إلى 42%42,7من حيث انتقل 

ويبلغ هذا . لدى الرجال %26,1 منهن أميات مقابل %53,1اآلفة مادام  عرضة لهذه أكثرتظل النساء و
وتبين هذه األرقام الوضعية . لدى الرجال% 38,2لدى النساء مقابل % 71,8المعدل في الوسط القروي 

  . التعليملمرأة والفتاة في مجال الهشة ل

  الذين انقطعوا عن الدراسةو األطفال غير الممدرسين معدل

أبدا وا لج سنة الذين لم ي14 إلى 9 األطفال من نسبة توصل، ووفيما يتعلق بالتربية غير النظامية
 غير األطفال ومعدل %8,9وصل إلى  انقطعوا عن الدراسة ، ومعدل الذين2006في % 6,1لمدرسة إلى ل

  .%15وصل إلى الممدرسين 

 على حد سواء من مشكل عدم التمدرس حيث الفتيانإذا كان في الوسط الحضري،  يعاني الفتيات و
، ففي الوسط القروي تعاني الفتيات أكثر من هذا المشكل %7 غير الممدرسين إلى لاألطفا معدليصل 

 بالنسبة %18,91 إلى معدليصل هذا و .الفتيان منهن تعانين من عدم التمدرس مقارنة مع 1,5حيث أن 

                                                 
  . 2006 و2004  ما بين %43 إلى %47,7 سنة من 15 األشخاص الذين تفوق أعمارهم األميةومعدل محانتقل  42
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تعليم يبين التهميش الذي تعاني منه الفتيات خصوصا بالنسبة للولوج للو. بالنسبة للفتيات%27,17ولألوالد 
  .الفوارق التي تطبع هذا الوسط

% 5,2مقابل % 7 لدى الفتيات تفقد بلغ، الذين لم يدخلوا المدرسة قط نسبة األطفالوفيما يخص 
 سنة 14 و9 البالغات ما بين لدى الفتيات% 11 النسبة اته، بلغت هفي الوسط القرويو. لدى الفتيان

الذين لم يلجوا فتيات وأفتيان سبة األطفال سواء ن فإن ،أما في الوسط الحضري.  لدى الفتيان%7,9و
  %.3تتجاوز البتة المدرسة فلم 

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 

%. 4,3مقابل مثيالتها في المدينة % 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 

  يات العمومية واألهداف المنشودةالسياسات واألولو.2.8

تمحور مندمجة تعلى مقاربة ترتكز السياسة الوطنية في مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية   
سس األلى هذه اإلستراتيجية عتستند كما . ضم الهيكلة والتخطيط والتنظيم والتكوينحول مسلسل متعدد ي

لملكية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التصريحات  ااتباوالخط  من الدستور13الفصل (وطنية ال
تأخذ في الحسبان خصوصيات المجتمع المغربي، مثلما تستند على أسس دولية وردت في  التي )الحكومية

اتفاقية القضاء على  خاصة ات التي صادق عليها المغربيالتصريح العالمي لحقوق اإلنسان وفي االتفاق
  .للتنميةأللفية ا األهداف في مجال تحقيقااللتزامات وكذا  لمرأةجميع أشكال التمييز ضد ا

وتهدف هذه اإلستراتيجية من جهة القضاء على األمية لدى البالغين وإدماجهم في النشاط 
اقتصادي، ومن جهة أخرى تجفيف منابيع األمية من خالل محاربة الهدر المدرسي واالهتمام والسيوسي

 10وتتمحور هذه اإلستراتيجية حول . ذين لم يسبق  لهم أن التحقوا بالمدرسةالوبالمنقطعين عن الدراسة أ
  :نقاط

عن سير  واضحة عرض رؤيةمن عن وضعية األمية وعدم التمدرس ات المعلومتمكن  :نظام المعلومات •
 .البرامج وتتيح متابعتها وتقويمها

. المتدخلينلمفضلة  لدى مختلف األداة االشراكة بمفهومها األوسع، بصفتها يتعلق األمر ب: الشراكة •
 .كل واحد من الشركاءساهمة تحدد م اتياقوتستند إلى توقيع اتف

يسهر عليها أشخاص و. إنها صيغة جديدة للتدخل، ترسخ التضامن بين مختلف فئات المجتمع: الكفالة •
 .فراداألجمعيات والماديون ومعنويون مغاربة وأجانب لفائدة 

لجنة وزارية يرأسها (ت مركزية وجهوية وإقليمية وإقامة أجهزة للتشاور بإنشاء بنياوذلك : التنظيم •
 ).الوزير األول ولجان إقليمية يرأسها الوالة والعمال

 عن تصميم ة المسؤولى األولالجهة محاربة األمية والتربية غير النظاميةتعتبر مديرية : برامج تربوية •
فإن هذه البرامج تَُصمم بطريقة  الجهات المستهدفة، دلتعدونظرا .  ومضامينهاوإعداد البرامج التربوية

 .تستجيب لحاجيات المستفيدين مع األخذ في الحسبان الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية
  لطبيق هذهأحد العناصر التي المناص عنه الذي يشكل لموارد البشريةتأهيل ا: تكوين المتدخلين •

المتدخلين في برامج أهيل  بتكوين وتية والتربية غير النظاميةمحاربة األممديرية وتتكلف . لإلستراتيجية
 .األمية والتربية الغير النظاميةومح

 .الجماعيوالتعاون الثنائي أعن طريق تنوع أشكال : التعاون الدولي •
 .والمجتمع المدني والمستفيدينواص بالتحسيس وتعبئة الشركاء العموميين والخ: تعبئة التواصل •
 .األمية والتربية غير النظاميةومحبرامج بإقامة جهاز للمتابعة والمراقبة وتقييم : وتقييممراقبة  ومتابعة •
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 األمية في كل برامج محاربة الفقر التي تقودها مختلف محاربةبإدماج : االجتماعي المدمجوالنم •
 . الشريكةالقطاعات

األمية ومجال محخص احد يوفهناك هدف ، للتنميةأهداف األلفية المتعلقة بأما عن التزامات المغرب 
 المتصل باستئصال 10 الهدف الجزئي رقموخصوصا  2، ويتعلق األمر بالهدف والتربية غير النظامية

تخفيض المعدل  سنة وب25- 10 الفئة العمرية النساء والرجال منومحاربتها لدى  2015 في أفقاألمية 
  .1990سنة المقارنة مع النصف باإلجمالي لألمية إلى 

ويجب األمية غير مرضية على الرغم من التقدم المحرز وال النتائج التي حققت في مجال محال تز
  .2015 لتحقيق هدف القضاء على األمية في عام %3,49 إلى %2,1 من االنجازاتيرة ثوتسريع 

 البلدان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بين الجنسين، تحت مساواةوفي مجال ال
أمية الكبار و إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج محلولوجا فرص ألطراف على إعطاء نفسا

  ). د،10المادة (األمية الوظيفية وومح

   البرامج والمشاريع المنجزة3.8

األمية والتربية غير ووضع قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية مجموعة من برامج مح
 األطفال تخص والواقع أن جميع البرامج . للجميعتعليم البرامج إلى ضمان  وتعدد تنوعف  ويهد.النظامية

إلى باإلضافة لذين هم في وضعية صعبة، المشتغلين وكذا اوأالمنقطعين عن الدراسة وغير الممدرسين أ
األمية والتربية ومحبرامج  فيما يلي .حياتهم العملية اليوميةير البالغين المحتاجين لكفاءات في القراءة لتيس

  . التي وضعها القطاعغير النظامية

 األميةوبرنامج مح.1.3.8
إلى استئصال  يرميوالذي  األميةوبرنامج لمح وضع قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية

نساء % 60 ، شخص800.000أمية ومحوإن الهدف ه. لجميعتعليم لاألمية تدريجيا وضمان الحق في ال
يضم هذا البرنامج برامج ثانوية تكميلية متنوعة حسب خصوصيات المجموعات و. لم القرويبالعا% 80و

  :وهي كالتاليهدفة المست

عالم ال، وخاصة في نساء% 70  شخص سنويا، منهم150.000  لـميةاألووهدفه مح: البرنامج العام •
 . القروي

منهم نساء % 70يا،  شخص سنو250.000  لـميةاألو وهدفه مح:القطاعات العموميةبرنامج  •
 .عالم القرويوخصوصا في ال

عالم منهم نساء وخصوصا في ال% 80 شخص، 400.000  لـميةاألووهدفه مح: برنامج الجمعيات •
 . سنة45 إلى 15 من فئة العمريةلتفضيل لالقروي، مع 

 . منهم نساء% 70 شخص، 15000  لـميةاألووهدفه مح: برنامج المقاوالت •
  

  651.263 إلى 2002/2003 شخص سنة 286.425األمية من ون من دروس محانتقل عدد المستفيدي
وفي الوسط القروي، وصل عدد المستفيدين إلى . %127 مسجال بذلك ارتفاعا يفوق 2007/2008سنة 

وناهزت نسبة مشارآة النساء في .  في الوسط الحضري خالل نفس السنة325.880 شخص مقابل 319.006
  . في الوسط القروي247.932 امرأة منها 543.057 أي حوالي 2007/2008 سنة % 83هذه الدروس 

  

وعدد )  رجل23.547 امرأة مقابل 82.102 (105.649 إلى البرنامج العامعدد المسجلين من ويصل 
وعدد )  رجل48.863امرأة مقابل  210.246 (259.109برنامج القطاعات العمومية إلى المسجلين من 
عدد المسجلين من و)  رجل35.553امرأة مقابل  248.868 (248.421معيات إلى برنامج الجالمسجلين من 

  ). رجل 243امرأة مقابل  1.841 (2.084برنامج المقاوالت إلى 
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 برنامج التربية غير النظامية.2.3.8
برنامجين للتربية غير النظامية هدفهما تقديم  قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية وضعلقد 

ظاهرة االنقطاع عن للقضاء على المنقطعين عن الدراسة للتعلم وو ثانية لألطفال غير الممدرسين أفرصة
  ".االنقطاع عن المدرسةحاربة م"و" الفرصة الثانية"برنامجي ويتعلق األمر ب. المدرسة واألمية من أصلها

ت األساسية في تزويد الطالب بالمهارا إلى هدفه ي، فإن"الفرصة الثانية" برنامج في ما يخصو
 والهدف من ذلك .االجتماعيو والمهني أي المدرساإلدماج فتح فرص وكذاالقراءة والكتابة والحساب 

لجميع األطفال غير الممدرسين في بغية تعميم التعليم  طفل سنويا، 80.000لما يقرب من تمدرس تأمين الوه
  . 2013أفق 

وناهزت نسبة . 2008- 2007 سنة 179.108ى التربية غير النظامية إلووصل عدد المستفيدين من 
  .%39مشاركة النساء في هذه الدروس 

  برنامج الفرصة الثانية
        طفل 32.419 إلى 2007/2008أما عدد المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية، فقد وصل سنة 

تمثل الفتيات و .%65 بمعدل انجاز يصل إلى ) في الوسط القروي16.670 في الوسط الحضري و15.749(
لنوعية وفقا و. ) في الوسط القروي10.049 في الوسط الحضري مقابل 7.891( من مجموع المستفيدين 55%

ومن برنامج الشراآة  اة فت%56 منها شخصا 22.824 الشراآةقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج ف، المتدخلين
  . فتاة120ن بينهم  شخصا م207 "استدراك "دورةمن  ، وة فتا%54 منهاشخص  9.388

 من ن التي يرتكز بها أكبر عدد من السكان نسبة مرتفعة من عدد المستفيديتوتسجل األكاديميا
وأآاديمية ) ة فتا%51 شخص منها 5.075(زعير -زمور-سال-وهي أآاديمية الرباط. برنامج الفرصة الثانية

) ة فتا%45 شخص منها 3.781(ان  تطو-وأآاديمية طنجة) ة فتا%31 شخص منها 4.248(تافياللت -مكناس
  ).ة فتا%62 شخص منها 3.228(درعة -ماسة-وأآاديمية سوس

  نسبة المدمجين لعدد المستفيدين في التعليم النظامي والتكوين المهني
 حوالي 2008- 2007وصل عدد المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية والذين تم إدماجهم سنة 

 في التكوين المهني مسجال بذلك نسبة إدماج 3.486ليم النظامي و منهم في التع9.946 شخص 13.433
يبين توزيع المدمجين حسب المستويات أن السنة الخامسة من التعليم االبتدائي تستقطب و. %41تقدر ب

 831(وبالسنة الثانية )  شخص1.017(متبوعة بالسنة الثالثة )  شخص1.171(أكبر عدد من المدمجين 
  . أشخاص5سنة األولى من التعليم اإلعدادي ال تستقطب سوى ، في حين أن ال)شخص

  برنامج محاربة الهذر المدرسي
 عن طريق برنامج 2008- 2007 خالل السنة الدراسية استهدف برنامج محاربة الهذر المدرسي

 إلى وصل عدد المستفيدينو.  تلميذ مهدد باالنقطاع عن الدراسة200.000الدعم المدرسي حوالي 
 ويقدم هذا الدعم المدرسي من . %68 أي بمعدل انجاز وصل إلى  52.601لميذ منها فتاة  ت146.689

)  فتاة%42 مستفيد منها 103.159( المدرسين :طرف ثالثة مجموعات من الفاعلين في مجال التعليم 
  ). مستفيد19.196(ونظام الشراآة )  فتاة%40 مستفيد منها 24.334(الجمعيات و

  وليالتعاون الد. 3.3.8
:  شبكة تبادل تضم مجموعة من المشاريع أهمهاقطاع محاربة األمية والتربية غير النظاميةنسج 

إيكا ووالمشروع النموذجي رادي مشروع إدماج الوقاية من مرض السيدا في المناهج الوطنية لمحاربة األمية
االرتقاء بجودة  " ALEFألف "مشروع من أجل بت دروس خاصة لمحاربة األمية عن طريق نظام إيكا و

برنامج / برنامج الدعم القطاعي لميدان محاربة األمية و" م والتأهيل للعمل من أجل مستقبل أفضليالتعل
  . تعزيز القدرات الوطنية لتنمية مستدامة :  استقاللية النساءاألمية من أجلومشروع مح واالتحاد األوروبي
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  الوطنية لمحاربة األميةمشروع إدماج الوقاية من مرض السيدا في المناهج 
 هذا المشروع في إطار اتفاقية الشراكة بين الجمعية المغربية للتضامن والتنمية وقطاع يندرج

ويدعم هذا . إدماج الوقاية من مرض السيدا في المناهج الوطنية لمحاربة األميةمحاربة األمية من أجل 
إدماج الوقاية رنامج مكونين أساسين وهما ويتضمن هذا الب. المشروع من طرف المنظمة العالمية للصحة

  . وفي المشاريع التنموية الجماعيةمن مرض السيدا في المناهج الوطنية لمحاربة األمية

      لمحاربة األمية عن طريق نظام إيكا خاصةإيكا من أجل بت دروسوالمشروع النموذجي رادي

إيكا ودرعة شراكة مع مؤسسة رادي- ماسة-عقدت األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس
 من أجل بت دروس خاصة لمحاربة األمية عن طريق نظام إيكافي إطار التعاون بين حكومة جزر الكناري 

    .وذلك لتنمية مؤهالت الساكنة في التعلم

  "م والتأهيل للعمل من أجل مستقبل أفضلياالرتقاء بجودة التعل " "  ALEFألف "مشروع 

 "م والتأهيل للعمل من أجل مستقبل أفضلياالرتقاء بجودة التعل"   " ALEFلف أ"يستهدف مشروع 
، باألساس الفتيات )2009- 2005(والذي يندرج في إطار الشراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ورديغة والدار البيضاء الكبرى - الشرق والشاوية:ويغطي المشروع أربع جهات. خاصة القرويات
  :يوه إستراتيجية لمشروع سبعة توجهاتيتضمن او. تافاللت- ومكناس

 تلميذ بطريقة 90.908 في المجموع استفاد حوالي :)PEMS(مشروع المؤسسات والتعبئة االجتماعية  •
 . فتاة49.959منها ) PEMS(غير مباشرة من أنشطة مشروع المؤسسات والتعبئة االجتماعية ومباشرة أ

 مدرسة ابتدائية وإعدادية 461 حوالي 2009- 2008 استفاد سنة :(Pertinence)برنامج المالءمة  •
 . فتاة950 مدرس منها 3.310و

 .في التعليمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •

 دار للطالبة في 14 فتاة من 1.090 حوالي 2009- 2008 استفادت سنة :دور الطالبة ذات جودة عالية •
 .   مؤسسة للحماية االجتماعية212من )  ولد10.300 فتاة و6.400( مستفيد 16.700أربع جهات و

 .تطوير روح تسيير المقاولةبرنامج  •

 تلميذ من أنشطة 7.000ساهم حوالي و ولقد استفاد أ:"الشباب من أجل الشباب"النوادي المدرسية  •
 .النوادي

 .ورشات التشارك والتقنين •
  ألوروبيبرنامج االتحاد ا/ برنامج الدعم القطاعي لميدان محاربة األمية

 إلى دعم التكوين برنامج االتحاد األوروبي/ برنامج الدعم القطاعي لميدان محاربة األميةيهدف 
وستعطى . االقتصاديو سنة من أجل ضمان مستقبلهم المدرسي والمهني 36-15ويستهدف الفئة العمرية 

وتقدر . 2012 و2009ويغطي البرنامج الفترة ما بين ,األولوية باألساس لألشخاص المعوزين وللنساء
 من تمويل برنامج %12حوالي ) على شكل هبة(ويمثل الدعم  و مليون أور17التكلفة اإلجمالية للبرنامج ب 

  .األميةومح
  تعزيز القدرات الوطنية لتنمية مستدامة :  استقاللية النساءاألمية من أجلومشروع مح 

 األمية من أجلومح" مبادرةة األولى من  تنفيذ المرحلفي إطار المشروع عطاء االنطالقة لهذاتم إ
وهي تستهدف . التي أطلقتها منظمة اليونسكو" تعزيز القدرات الوطنية لتنمية مستدامة  : استقاللية النساء

  .القروية الفتيات والنساء في المناطق باألساس
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   تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي4.8

  ية غير النظامية في ميزانية الدولةحصة نفقات محاربة األمية والترب. 1.4.8
بين كمتوسط سنوي % 5 ارتفاعا بنسبة محاربة األمية والتربية غير النظاميةقطاع سجلت ميزانية 

من الميزانية العامة  %0,07، أي حوالي 2009  سنة مليون درهم145,7بلغت ، حيث 2009 و2000
 من ميزانية قطاع التربية الوطنية %0,32ام ومن الناتج الداخلي الخ %0,02للدولة دون احتساب الدين و

تمثل  و مليون درهم123نفقات االستثمار وبلغت . ) من ميزانية التعليم%3ن مقل أ وليونسكولقد حددت ا(
  .القطاعمن ميزانية % 85

  حصة ميزانية االستثمار المخصصة لبرامج القطاع

 القطاع أي أكثر من استثمار يزانيةمن م %80 أكثر من األميةومح مديرية استثمار تمثل نفقات
ويستحوذ برنامج .  من هذه الميزانية مخصصة للمصالح الخارجية%75أكثر من . ن درهمو ملي100

 مليون درهم من ميزانية المصالح 19,7محاربة األمية عن طريق الجمعيات غير حكومية أكثر من 
  .  مليون درهم24المركزية والتي تقدر ب

 %80 مليون درهم حيث يخصص أكثر من 23ر النظامية على ميزانية تقدر ب وتتوفر التربية غي
  .لبرنامج الفرصة التانية

  تحليل مؤشرات النجاعة. 2.4.8
محاربة األمية والتربية غير قطاع ضمن النتائج رتكزة على المقاربة الجديدة للميزانية المتم إدماج 

  : بما يليالتزمت المديرية وقد .في الميزانيةع االجتماعي محاولة إدماج النواآلن تتم و، 2007 النظامية سنة

 .األمية وعدم المساواةولجغرافي لمحدقيق االستهداف ايتيح تنظام للمعلومات تمتين جهاز  •
 .حسب النوع االجتماعيلسياسات واالستراتيجيات الجاري تنفيذها اإعداد تقرير سنوي لتقييم  •
عايير م والنوع االجتماعيى التخطيط، والتأثير المنتظر حسب تطوير كفاءات اإلدماج قبليا على مستو •

 .تعيين واختيار المشاريع، وبعديا تحليل تأثير الميزانيات على الرجال والنساء والفتيان والفتيات
 .االجتماعيعداد مؤشرات األهداف المراعية للنوع إلتقوية كفاءات المديرية  •

على مستوى إدارة استراتيجيات حكامة التية وتحسين  بتقوية الكفاءات المؤسسا2008سنة تميزت 
 التي مكنت ا االتجاهذفي ه وقد تم القيام بالعديد من اإلجراءات .محاربة األمية والتربية غير النظاميةمديرية 

  .ألمد المتوسط بدعم من اإلتحاد األوروبيعلى اإعداد إطار للنفقات من ونظام للمعلومات إقامة من 

األمية والتربية غير وه، فإن مساهمة اللجنة األوروبية في السياسة القطاعية لمحا االتجاذوفي 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 48 وستصرف هذه الميزانية على مدى .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 

الجتماعية األكثر  في الجهات التي تواجه صعوبات أكثر، وفي القطاعات اخاصةاألمية، معدل انخفاض  •
 . )RE1( خصوصا لدى النساء وحرمانا

 .)2RE(االقليمي والجهوي أواإلدارة وتتبع االستراتيجية سواء على المستوى المركزي أتقوية كفاءات  •

القائمة خصوصا على نجاعة ) لمشاركةا خاصة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية(تقوية كفاءات التدخل  •
  .)3RE(  للعاملين والفاعلينفضلأ

   .)4RE( تحسين كيفية التلقين، والتعليم، والتأطير البيداغوجي واالندراغوجي •
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  .)5RE( التي تم تعلمها ةلمكتسبوضع شهادات تخص القدرات ا •

وخصوصا التكوين  (رتبطةبين مختلف القطاعات الممسالك االجتماعي والمهني بتهيئ االدماج تنظيم  •
 .)RE 6( )المهني والشغل

تعكس مستوى النجاعة التي توضح النتيجة المتوخاة والمجهودات الضرورية ينبغي أن منتظرة لإن النتائج ا
  : أهم المؤشرات المرتبطة بهذا القطاعالجدول التالي ويعرض .لبلوغها

  

 مؤشر المهام/األهداف نوع المؤشر جندرة المؤشرإمكانية  مالحظات
األكاديميات  حسب الوسط والجنس وحسب 

 بية والتكوينالجهوية للتر
 مؤشر الهدف

RE1 
 لكل حملة سنوية بالنظر )ألفا(معدل امتصاص 

 للحاجيات
األكاديميات  حسب الوسط والجنس وحسب 

 الجهوية للتربية والتكوين
 مؤشر الهدف

RE 2 
 .جهوية وإقامة خطط عمل وطنية- 
 .اإلقليمية والوطنية وتقارير اللجان الوزارية -

ألكاديميات ا حسب الوسط والجنس وحسب 
 الجهوية للتربية والتكوين

 مؤشر الهدف

RE 3 

 مننسبة الجمعيات غير حكومية التي يتم تقييمه  -
  . )تقييم خارجي (طرف مكتب للدراسات

نسبة الجمعيات غير حكومية المؤهل في مجال  -
 الجودة

األكاديميات  حسب الوسط والجنس وحسب 
 الجهوية للتربية والتكوين

 مؤشر الهدف

RE 4 

 معدل تغطية التراب الوطني بنظام تدبير معلوماتي
 .عمليو
مرجعية   النسبة السنوية لتكوين المكوين على أساس-

 .الكفاءات المنتظرة
األكاديميات  حسب الوسط والجنس وحسب النوعيراعي 

 الجهوية للتربية والتكوين
 مؤشر الهدف

 RE 5 ستفيدينإقامة نظام تقييم الكفاءات المكتسبة من قبل الم. 

األكاديميات  حسب الوسط والجنس وحسب النوعيراعي 
 الجهوية للتربية والتكوين

 مؤشر الهدف
RE 6 . للتلقن التكوين المهنيمعدل المستفيدين المسجلين ب 

  .لتطوير نشاط مدر للدخل بعد تكوين ب ألفا وأ

ها صنيفبتجندرة وذلك قابلة لل 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 والتكوينا حسب "ألفا"األمية في برنامج ومن برامج محعدد المستفيدين  •

 .اتوحسب المندوبي
  .وقطاع عمومي وجمعيات ومقاوالتعام :  حسب الفاعليناألميةومن برامج محدد المستفيدين ع •
 . االقامةحسب الجنس وحسب وسطاألمية ولمح الحملة السنوية من) المستفيدين(عدد المسجلين  •
 .األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب الجنس والوسط وحسب  ثناء التكوينمعدل المغادرة في •
  .األكاديميات الجهوية للتربية والتكويند المسجلين الجدد حسب الجنس والوسط وحسب عد •
 .األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينمعدل األمية حسب الجنس والوسط وحسب  •

 :)RE2(والمتابعةتقوية 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 •
 قابلة  وحسب المندوبيةاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوينحسب الهدر المدرسي األمية ووخريطة مح •

 .مراجعة سنويالل
 ).RE3 )(مقاوالتال والجمعيات السيما(تقوية كفاءات التدخل 

 .ات الموقعةتفاقيمن خالل االالمتدخلة الجمعيات عدد  •
 . الجمعياتإقامة شبكة لتصنيف •
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 :RE4التلقين جودة 
 ).أقراص مدمجةكتب، (عدد الدعامات البيداغوجية المنشورة  •
 .راب الوطني الت صعيد والتدبير علىالمعلوماتنظام  •
 ).تقييم داخلي( في التكوين ون المتدخليقوم بهامعدل زيارات المتابعة التي  •

 ):RE5( على شهادات التكوين التصديق
 .وضع تقييم وطني للمستفيدين   •

 .)RE6(المهنيواالقتصادي أندماج آفاق اال
 .األمية والتكوين المهنيومحبين مسالك إقامة  •
 

 قطاع التكوين المهني. 9
حلقة هامة في كسب المعرفة والحرفية الالزمتين لتطور المقاوالت باإلضافة   التكوين المهنييمثل
كتابة الدولة وفي هذا السياق، يهدف تأسيس  .والموفرة للشغلوللقطاعات المحركة للنم مواكبإلى كونه 

ييم االستراتيجيات المكلفة بالتكوين المهني إلى وضع سياسة حكومية في مجال التكوين المهني وتنفيذ وتق
معاينة توزيع المتدربين حسب الجنس ويتضح من خالل  .االقتصاد المعدة لتنمية القطاع في جميع مجاالت

مستوى التأهيل وكذلك في تحسين نسبة االختالط في بعض الشعب على الجهود التي يجب القيام بها 
  .المتوفرة

 لتكوين المهني قطاع افيتحليل وضعية وأهمية مفهوم النوع االجتماعي . 1.9
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 

ن المهمتين، بذلت كتابة الدولة المكلفة ومن أجل إنجاز هاتي. وضمان النهوض بأوضاعهم السوسيومهنية
 .السنوات األخيرة بالتكوين المهني مجهودا كبيرا خالل

  تشخيص الوضعية. 1.1.9

التخصص والتأهيل والتقني، والتقني (إن ولوج نظام التكوين المهني في مختلف مستويات التكوين 
على و سنة على األقل 15 أعمارهم البالغةومفتوح في وجه اإلناث والذكور على حد السواء ) المتخصص

وارد في الدستور المغربي الذي ينص على أن التربية والشغل حق يتساوى فيه وأساس نفس الشروط، كما ه
  .المواطنون

وهكذا، فقد سجل . يعرف الطلب على التكوين المهني تزايدا مهما يتم معرفته بقياس نسبة اإلقبال
ومن .  مترشحين لكل مقعد متاحبثالثةال على التكوين المهني تقدر  معدل نسبة إقب2008/09الدخول لموسم 

أجل تلبية هذه الحاجيات المتزايدة، بذل قطاع التكوين المهني مجهودات في بناء وتجهيز المؤسسات وفي 
وعليه، أضحى جهاز التكوين المهني يتوفر . تشجيع االستثمارات الخاصة التي تهتم بشكل متزايد بالقطاع

ؤسسة تابعة للقطاع  م480و مؤسسة خاصة 1551 مؤسسة، منها 2031لى ع  2008/09موسمخالل ال
  . من المتدربين% 70وتستقبل هذه األخيرة . العام

  :يتكون مجال التكوين المهني من ثالثة مجموعات مستقلة 

مر بتكوين يتعلق األو: )التكوين الدائم والتداولي والتكوين عن طريق التدرج المهني(التكوين األولي  •
 .المتدربينومداوم ومؤهل قبل االندماج في سوق العمل والذي يخص الشباب في وضعية التمدرس أ

يرمي إلى إنجاح اندماج المتدربين في سوق العمل عن طريق تطوير و: التكوين في طور التوظيف  •
 .مؤهالتهم وجعلهم أكثر فاعلية خالل السنة األولى
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  .  الناشطين الكبار في سوق العمليخص و: التكوين المهني المستمر •

 التكوين المهني الدائم والتداولي  1.1.1.9.
 وضعية الموسم  2009/2008

- 2008 خالل الموسم 975 104 بلغ عدد المتدربات في قطاع التكوين المهني الدائم والتداولي
 .من العدد اإلجمالي للمتدربين في القطاعين الخاص والعام% 42، أي ما يمثل 2009

                                     تطور عدد المتدربين حسب الجنس والمستوى                        
 المستوى مجموع المتدربين عدد المتدربات  %نسبة التأنيث

  التخصص 36374 14177 39%
 التأهيل 61986 19129 31%
 التقني 86071 38341 45%
 التقني المتخصص 67176 33328 50%
 المجموع 251607 104975 42%

  التكوين المهني إدارة: المصدر                   

نسبة  شهدت تساوي 2009سنة   أن،ويوضح توزيع عدد المتدربين حسب المستوى     
المستوى األعلى في  وهو ،%)50(المتدربات مع نسبة المتدربين فيما يخص مستوى التقني المتخصص 

لتكافؤ الزال بعيد المنال في مستوى التأهيل الذي ال يجذب ما يكفي من المتدربات ال أن ا إ .نظام التكوين
  .لضمان المساواة بين الجنسين في المستقبل القريب

  (2009-2002) عدد المتدربات اإلناث بالتكوين المهنيتطور  
لتداولي تطورا خالل السبع السنوات الماضية شهد عدد المتدربات اإلناث بالتكوين المهني الدائم وا

تطورا إيجابيا لعدد المتدربات في  ليسجتم توحسب مستوى التكوين، . في السنة% 9يقدر بوبمعدل نسبة نم
 .مستويات التكوين التقني المتخصص والتقني

    توزيع المتدربين حسب قطاع التكوين

) بة لإلناثشعب مستقط (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو التجارة-التسيير-شعب اإلدارة تضم
من % 38 وتجدر اإلشارة إلى أن .2008/2009خالل الموسم  إجمالي عدد المتدربات من% 50حوالي

% 12توجد بينما ، %)20نسبة اإلناث أقل من (شعب القطاع العام توصف بكونها شعبا ذات طابع ذكوري 
 %).80نسبة اإلناث أكثر من ( فقط من الشعب ذات الطابع األنثوي 

2008/2009ربات حسب قطاع التكوين توزيع المتد  

(%)   نسبة التأنيث  عدد اإلناث
حسب القطاع% )2/1(  )2(المجموع 

العدد اإلجمالي 
 القطاع )1(

 التجارة- التسيير-اإلدارة 63296 40109 38 63
  الغابات-الفالحة 4107 903 1 22
 الصناعة التقليدية   6459 4383 4 68
 مساعدة البيوت 905 896 1 99

  السمعي البصري وفنون الغرافيزم 4492 1818 2 40

 البناء واألشغال العمومية 22660 2224 2 10
  الكيمياء وصناعة البالستيك 476 96 - 20
  التجميلوالحالقة  17383 12248 12 70
  الجلد 964 398 - 41
  السياحة–الفندقة  24437 9630 9 39

  التعدينية والميكانيكية واإللكترونيةالصناعات 53603 2050 2 4
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  صناعة المواد الغذائية 612 360 - 59

 الصحة 9247 7424 7 80
 الصيد البحري 691 30 - 4
 النسيج والخياطة  16747 11172 11 67
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 24533 11023 11 45
 النقل واللوجستية 995 211 - 21
 المجموع 251607 104975 100 42

  التكوين المهني قطاع: المصدر        

من مجموع العدد اإلجمالي للشعب، مسجلة بذلك ارتفاعا ملموسا % 50تمثل الشعب المختلطة  كما
ويفسر هذا المعطى بالتحاق اإلناث منذ مدة بالشعب المستقطبة للذكور كتلك المتعلقة ). 2003 سنة 11%(

يكانيكية واإللكترونية والبناء واألشغال العمومية، وذلك على الرغم من بقطاع الصناعات التعدينية والم
 .اإلكراهات الثقافية واالجتماعية

 من إجمالي عدد المتدربين في القطاع الخاص، فيما ال تمثل هذه النسبة سوى %58الفتيات  وتمثل 
حالقة، (ل القطاع الخاص ويفسر ذلك بهيمنة الشعب األكثر جادبية للفتيات داخ.  في القطاع العام35%

وعليه، ينبغي على القطاع العام الزيادة في الطاقة اإلستعابية لهذه الشعب لصالح ...). تجميل، إدارة، تسيير
 .الفتيات اللواتي ال يتوفرن على إمكانيات ولوج مؤسسات القطاع الخاص

2008/2009توزيع المتدربين حسب القطاع                                                                                   

 العام الخاص المجموع
 (%)اإلناث  المجموع (%)اإلناث  المجموع (%)اإلناث  المجموع

 السنة

98 177 30 64 818 56 162 995 40 2003/2004 
106 029 34 65 764 65 171 793 43 2004/2005 
120 331 37 66 270 57 186 601 44 2005/2006 
135 670 34 67 184 59 202 854 43 2006/2007 
150 867 34 73 368 60 224 235 42 2007/2008 
175 328 35 76 279 58 251 607 42 2008/2009 

  التكوين المهنيقطاع : المصدر              

  قرويالتكوين المهني في الوسط ال
االقتصادية صوصيات يبقى انتشار التكوين المهني في الوسط القروي جد محدود نظرا للخ

تمثل نسبة المتدربين في هذا الوسط  وال. مقابل تطوره الهام في الوسط الحضري واالجتماعية لهذا الوسط
الوسط القروي من مجموع المتدربين ب% 22وتشكل اإلناث نسبة . من العدد اإلجمالي للمتدربين% 2سوى 

  .من مجموع المتدربات على الصعيد الوطني% 1و

  )2009/ 2008(توزيع المتدربين في الوسط القروي حسب المستوى 
%نسبة التأنيث عدد المتدربات  المستوى مجموع المتدربين

 التأهيل 2275 497 54
 التقني 970 202 22
 التقني المتخصص 851 215 24
 المجموع 4096 914 100

  التكوين المهني قطاع: المصدر                             
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 التكوين بالتدرج المهني 2.1.1.9 
من % 80يرتكز نمط التكوين بالتدرج المهني على تكوين تطبيقي داخل المقاولة مدته ال تقل على 

 عام وتكنولوجي في من مدته على األقل بتكوين% 10ويكتمل هذا التكوين بنسبة . المدة اإلجمالية للتكوين
 . مركز للتكوين بالتدرج المهني

 إال أنه، تبقى .%31وتمثل نسبة اإلناث  ،592 30، ناهز عدد المتعلمين  2008/2009خالل الموسم
وتفسر هذه النتيجة أساسا . هذه النسبة محدودة بالنسبة لتلك المسجلة في التكوين المهني الدائم والتداولي

لمهني ال يغطي بشكل كاف القطاعات ذات اإلقبال الهام من طرف الفتيات لكون التكوين بالتدرج ا
 . الخياطة على سبيل المثال-التسيير والنسيج-كاإلدارة

  التكوين عن طريق التدرج المهني داخل المقاوالت
لضمان مالئمة أفضل للمقاوالت وفاعلية أكبر للتكوين عن طريق التدرج، بـادر قطـاع التكـوين                

نشاء مراكز للتكوين لهذا الغرض وذلك في إطار التعاون المغربي األلماني من خالل برنـامج               المهني إلى إ  
  .التكوين داخل وسط العمل

مرافقة الشركات المشاركة في هذا المشروع التكويني يمكنها تدريجيا من تنظيم وهيكلـة عمليـة               ول
 مركز للتكـوين عـن      64يوجد حاليا   و. توظيف مستخدميها وكذلك تطوير الكفاءات ارتباطا باستراتيجياتها      

  .طريق التدرج داخل المقاوالت في قطاعات النسيج واأللبسة، الجلد، السياحة، صناعة المجوهرات والبناء

  تقارب برامج التكوين عن طريق التدرج والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 الوطنية للتنمية البشرية حـدد      من أجل مقاربة برامج التكوين عن طريق التدرج المهني مع المبادرة          

قطاع التكوين المهني، بشراكة مع الفاعلين المحليين، مشاريع تستهدف خاصة الـشباب المنحـدرين مـن                
 وكذلك الشركاء المكلفـين بإنجازهـا       2010-2008األحياء والجماعات المعنية بهذه المبادرة خالل الفترة        

  .خاصة المنظمات الغير الحكومية

تهدف هـذه   و.  مشروع بشراكة مع الفاعلين المحليين وهي اآلن في طور اإلنجاز          79حددت حاليا   و
غير حكومية، إلى التكـوين فـي مختلـف      منظمة25 مشروع خصص لـ 39المشاريع، والتي من بينها 

-2008 متدرب منحدرين من األحياء والجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية خالل الفترة            23644القطاعات  
2010.  

  الوحدات المتنقلة للتكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل  3.1.1.9.
يتعلق األمر بتكوين يجري في فضاءات متنقلة مجهزة خصيصا على شكل ورشات توفر دورات 

ويوجه هذا التدريب إلى الشباب القروي بغية تحسين مهاراتهم . التمدرس على المدى القصيروتكوينية أ
  . تعزيز األنشطة اآلقتصادية التي تتطلب يد عاملة في الوسط القرويالمهنية وكذا

 مستفيد في مهن 2500 وحدة تمكن استقبال 20ويتوفر حاليا مرأب فضاءات التكوين المتنقلة على 
 . متدرب ومتدربة1400 أكثر من 2009- 2008وقد بلغ عدد المستفيدين خالل الموسم . عدة

  التكوين أثناء العمل4.1.1.9. 
مواكبتها إلعادة تأهيل الموارد البشرية للمقاوالت، بادرت السلطات العمومية منذ  وفي سياق

 بمعية مع الشركاء االجتماعيين على إحداث إصالح جدري يرتكز على آليتين متكاملتين 1996/1997
إستراتيجية تهدفان إلى تشجيع المقاوالت على دمج التكوين المستمر لمواردهم البشرية العتبارهم وسيلة 

 العقودونظام  (GIAC) المجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة  : هاتان اآلليتان هما. لبرنامج تطورها
 ). CSF( الخاصة للتكوين
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ترمي هذه اآللية إلى خلق جمعيات تتكون وتسير (GIAC):  المجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة •
  .لمقاوالتمن طرف المنظمات والفدراليات المهنية ل

) حكومة، مقاولة، مستأجرين(يهدف هذا النظام الثالثي التسيير :  )CSF( الخاصة للتكوين العقودنظام  •
إلى تشجيع المقاولة على دمج التكوين في مخططها التنموي وذلك ) عشر لجن جهوية(والالمركزي 

، تمت 2007ل سنة خال. بمنحها مساعدة مالية تمكنها من تحقيق برامج لتكوين مواردها البشرية
  . مليون درهم 125,6 طلب للتكوين بمساهمة مالية تقدر بـ 2.015المصادقة على 

   تقييم نظام التكوين المهني. 5.1.1.9

قطاع التكوين المهني الدائم  من مجموع المتدربين الذين يلجون% 72بصفة عامة، يحصل 
 التي قام بها قطاع التكوين المهني أن نسبة عالوة على ذلك، فقد بينت الدراسات. والتداولي على دبلوم

وتبقى هذه النسبة . 2006من مجموع خريجي فوج سنة % 64االندماج بعد تسعة أشهر من التخرج وصلت 
ويسجل نفس المعطى عند  ).%62 مقابل %64(أعلى بنقطتين مقارنة مع خريجي المؤسسات الخاصة 

 أن 2006ح التحقيق الذي أجري على خريجي فوج سنة وهكذا، فقد أوض. النسبة حسب الجنس هذهمقارنة 
للذكور مقابل % 66( نقط 4نسبة اندماج الخريجين الذكور أكبر من نسبة اندماج الخريجين اإلناث بفارق 

أن خريجات التكوين المهني يجدن صعوبة أكثر في البحث عن  كذلك وتبين هذه الدراسات). لإلناث% 62
  .مسار مهني أفضل بسلكتميزن العمل، لكن عندما يشتغلن، ي

  السياسات العمومية واألهداف المتوخاة  .2.9

باستنادها على نهج جديد مندمج إلرساء منظومة التكوين المهني في القطاعات المنتجة، أنجزت 
  :إدارة التكوين المهني إستراتيجية جديدة ترتكز على ما يلي 

 .قدي مع المهنيينانجاز برامج قطاعية للتكوين المهني في إطار تعا •
 .تطوير التكوين المهني داخل مكان العمل •
 .إعادة هندسة منظومة التكوين المهني حسب المقاربة المرتكزة على الكفاءات •

 أيضا على سياسة االنفتاح وشراكة ديناميكية مع السلطات العمومية اإلستراتيجيةوترتكز هذه 
  ...والمنظمات غير الحكوميةن يوالغرف والجمعيات المهنية والشركاء االجتماعي

  اإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين 
يعد التكوين المهني محورا حاسما لإلنجاح اإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين 

 فقد أدرجت وعليه،. الجنسين وذلك عن طريق إدخال مقاربة النوع االجتماعي في سياسات وبرامج التنمية
مقاربة النوع االجتماعي في مجموعة من محاور منظومة التكوين من بينها مناهج التكوين المستمر األولي 
لمهني قطاع الصحة وفي برامج التكوين في البحث واإلرشاد المتعلقين بالتنمية الفالحية والقروية، وكذلك 

الثقافية وفي الشبيبة والرياضة وذلك من أجل في برامج تكوين األشخاص العاملين في األوساط الصحافية و
  . نشر قيم وثقافة المساواة

  التكوين المهني وأهداف األلفية للتنمية
 للتنمية وخصوصا  من أجل التنمية أهداف األلفيةبشكل تواكب أهداف تنمية قطاع التكوين المهني  

      ).2009االجتماعي لسنة انظر تقرير النوع (
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التكوين المهني و

ي التكوين ظنظرا للدور الهام الذي يلعبه في تحسين ولوج المرأة للعمل وبالتالي استقالليتها، ح
وتم إدراجه خصوصا في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المهني بأهمية خاصة في اتفاقية 
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وعليه، فإن عمل قطاع ). 2009 انظر تقرير النوع االجتماعي لسنة( ية من االتفاق14 و11، 10المواد 
  .  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية التكوين المهني يستجيب لمتطلبات 

  البرامج والمشاريع المنجزة. 3.9

قتصادية  االتمن أجل مسايرة الدينامية االقتصادية التي يشهدها المغرب ولتلبية حاجيات الورشا
الجديدة الهامة من كفاءات، تم إرساء مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني على ضوء خالصات ثمان 

وتتمحور ).  للمزيد من المعلومات2009 انظر تقرير النوع االجتماعي. (2008دراسات أجريت خالل سنة 
 :أهم دعامات هذا المخطط حول البرامج التالية 

  بقطاع الفالحة والصناعة التقليديةتنمية التدرج المهني  •
  إحداث إجازات مهنية في إطار شراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني   •
 مواكبة مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي بتلبية حاجيات القطاع من الكفاءات •
 مواكبة قطاع الفندقة بتلبية متطلبات القطاع من الكفاءات •
 وين عقلنة مدة التك •
 تنظيم عملية طرح عروض التكوين العمومية والخاصة   •
   APC) (إعادة هندسة نظام التكوين المهني باعتماد المقاربة حسب الكفاءات  •
 تحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في اإلدماج •

  . سيمكن تنفيذ هذا المخطط الطارئ من تحفيز إدماج الفتيات والفتيان في سوق العمل

  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي   . 4.9

  توزيع الميزانية إلدارة التكوين المهني. 1.4.9

 مليون درهم،  712,7 ما قيمته 2009يبلغ مجموع نفقات قطاع التكوين المهني برسم السنة المالية 
  . من مجموع الميزانية المخصصة لوزارة التشغيل والتكوين المهني  54% أي ما يعادل 

 مليون  376 ما يناهز 2009وقد بلغت ميزانية التسيير لقطاع التكوين المهني برسم السنة المالية 
وامتصت نفقات الموارد .  من مجموع الميزانية المخصصة لهذا القطاع52,76%درهم، أي ما يضاهي 

يعادل  ، أي مامليون درهم 330,13 المعدات والنفقات المختلفة مليون درهم، فيما كلفت 45,91البشرية 
 مليون درهم خصصت لمكتب 310,95لقطاع، من بينها لهذا ا  من مجموع الميزانية المخصصة%46,3

  .  مليون درهم للمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة9,5التكوين المهني وإنعاش الشغل و

 مليون 336,7قيمته ما    2009برسم السنة المالية  وبلغت ميزانية االستثمار لقطاع التكوين المهني
  : منها   درهم،

  مليون درهم كدعم لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل 134 •
  مليون درهم لتنمية التكوين عن طريق التدرج المهني 105 •
  مليون الدرهم كمساهمة في نفقات استثمار المدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة 18 •
  مهندسا 10000  بخصوص مبادرة ا لصناعة النسيج واأللبسةلمدرسة العلي مليون درهم كدعم لـ21,1 •
 . مليون درهم كمساهمة في نفقات تكوين متدربي مؤسسات التكوين الخاصة19,8 •

 يتميز بتنفيذ المخطط 2009ونشير إلى أن مخطط العمل لقطاع التكوين المهني برسم سنة 
  . مليون درهم165,7والذي سخر له ميزانية قدرها ) 2012-2008(أالستعجالي 
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  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي. 2.4.9

 إلى نظام عولمة اإلعتمادات الذي يدخل في إطار نهج 2007انضم قطاع التكوين المهني في شتنبر 
وبعد سلسلة من ورشات العمل بين وزارة االقتصاد والمالية وقطاع . جديد للتسيير مرتكزا على النتائج

ي تم إرساء عدة مؤشرات أهداف من أجل تقييم وتتبع نفقات االستثمار والتسيير لمختلف التكوين المهن
 مؤشر أهداف من بينهم 66تثبيت وعليه، تم . المهمات والبرامج المطبقة من طرف قطاع التكوين المهني

  . مؤشر كمي لميزانية االستثمار60

   التسييرة متعلقة بميزانيمؤشرات
التسيير موزعة على المؤسستين التابعتين لقطاع التكوين المهني وهما توجد ستة مؤشرات خاصة ب

وتعتبر هذه المؤشرات كلها . مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة
. نسبة اإلناث في تلك التكوينات تستخلصمؤشرات أهداف تحصي عدد المتدربين في طور التكوين وكذلك 

تتعلق، على سبيل المثال، بالجهاز البيداغوجي كعدد المكونين  إمكانياتن إغناءها بإضافة مؤشرات ويمك
  .إناثا وذكورا ودرجة تأهيلهم إلخ

   االستثمارةمتعلقة بميزاني مؤشرات
يصل عدد مؤشرات األهداف الخاصة لميزانية االستثمار والتي تهم مجمل برامج التكوين المهني إلى 

  :زع على البرامج التالية مؤشرا تتو60

المؤشرات المعتمدة لهذا البرنامج تهم عدد المتدربين والخريجين موزعين حسب : نظام التكوين المهني •
 .الجنس وكذلك حسب نمط التكوين وعدد مؤسسات التكوين المهني

سهل  يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشبان والشابات من تأهيل مهني ي:التكوين بالتدرج المهني  •
وتكمن . إدماجهم في الحياة العملية وكذلك إلى المساهمة في تحسين تأطير المقاوالت الصغرى والمتوسطة

مؤشرات هذا البرنامج أساسا في عدد المتدربين بالتدرج المهني وعدد الخريجين موزعين حسب الجنس 
مهني المحدثة داخل فضاءات وكذلك عدد المراكز حسب شعبة التعلم وأخيرا عدد مراكز التكوين بالتدرج ال

 .المقاوالت

التكوين وكذلك إلى  تواجد يهدف هذا البرنامج إلى إنعاش :تنمية التكوين المهني في القطاع الخاص  •
وتهم مؤشرات هذا البرنامج عدد . مواصلة تأهيل ومنح االعتماد للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني

 إلى عدد المؤسسات ةك عدد الشعب المؤهلة باإلضافالمتدربين والخريجين موزعين حسب الجنس وكذل
 .المعتمدة

 يهدف هذا البرنامج إلى تنمية تأهيل الموارد البشرية للمقاوالت من أجل الدفع :التكوين أثناء العمل  •
 وعدد العاملين CSF وGIACوتعد المؤشرات المتعلقة بعدد المقاوالت المستفيدة من خدمات . بتنافسيتها

إال أن المعطيات المتعلقة بعدد المقاوالت والمستأجرين .  مؤشرات فعالة لهذا البرنامجCSFن المستفيدين م
 . غير متوفرةCFSالمستفيدين من 

 ويتمثل المؤشر الذي تم :APC) (إعادة هندسة نظام التكوين المهني باعتماد المقاربة حسب الكفاءات  •
 . زة وفق المقاربة حسب الكفاءاتاختياره لهذا البرنامج في عدد برامج التكوين المنج

وينطبق الشيء نفسه على برامج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم وضع مؤشرات 
متعلقة بأعداد المتدربين والخريجين حسب الجنس وكذا عدد مراكز التكوين المهني في المؤسسات السجنية 

االندماج كان من وكون الهدف النهائي لكل تدريب هإال أنه ونظرا ل. وكذلك عدد المتدربين والخريجين منها
ونظرا للعدد الكبير . األفضل إدراج مؤشرات أخرى تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي متعلقة بالتشغيل

، سنركز في الجدول الموالي على تحليل مؤشرات األهداف المتعلقة بأهم البرامج التي تستحوذ ) مؤشرا60(
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من خالل تقديم اقتراحات حول جندرتها مع تحليل  يزانية قطاع التكوين المهنيعلى نسبة كبيرة من م
   .ألهميتها

  تحليل مؤشرات األهداف لميزانية قطاع التكوين

 المؤشرات المهام/األهداف تصنيف المؤشر مالحظات

 التكوين بالتدرج المهني تنمية   
 بالقطاع العام   بالتدرج المهنيعدد المتكونين من المنقطعين عن الدراسةستقطاب أكبر عدد ا  نتائج مؤشر ينبغي تصنيفه حسب الجنس

 بالقطاع الخاص  بالتدرج المهنيعدد المتكونين ستقطاب أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسةا  نتائج مؤشر ينبغي تصنيفه حسب الجنس

يأخذ بعين االعتبار  مؤشر
 النوع االجتماعي 

  ) الخاص+العام( المهني نسبة المتكونات بالتدرج   المهني بالتدرجالتكوين في يثالتأن نسبة حسين نتائج مؤشر

  المهن بالتدرجخريجي التكوين  بالتدرج المهنيخريجي التكوين  عدد فيالزيادة نتائج مؤشر ينبغي تصنيفه حسب الجنس

   بالتدرج المهني  التكوينتحسين نسبة التخرج في نتائج مؤشر 
 

في   المهني بالتدرجوين التكنسبة 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

 عدد المتدربين   في التكوين المهني عدد األماكن المتاحةفي الزيادة ئجنتا مؤشر ينبغي تصنيفه حسب الجنس

يأخذ بعين االعتبار  مؤشر
 النوع االجتماعي 

  في التكوين بالتدرج المهني نسبة التأنيث تحسين   نتائج مؤشر
 

   المتدرباتنسبة

  الخريجينعدد ينخريجال عدد  فيالزيادة نتائج مؤشر ينبغي تصنيفه حسب الجنس

يأخذ بعين االعتبار  مؤشر
 النوع االجتماعي 

  التكوين المهني  خريجيمن بين نسبة التأنيث تحسين   نتائج مؤشر
 

  الخريجاتنسبة

  القطاع الخاص  التكوين فيتنظيم وإنعاش   

  القطاع الخاص فيالتكوين مؤسسات عدد  بالقطاع الخاصالتكوين المهني  عروضفي الزيادة نتائج مؤشر 

 مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة  بالقطاع الخاصالتكوين المهني جودة تحسين نتائج مؤشر 

 التي مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة  بالقطاع الخاصالمؤهل التكوين المهني في الزيادة نتائج مؤشر 
 تقدم شعبا مؤهلة

  في التكوين المهنيد األماكن المتاحة عدفي الزيادة نتائج مؤشر ينبغي تصنيفه حسب الجنس
 بالقطاع الخاص

التكوين المهني الدائم التابع   فيعدد المتدربين
 للقطاع الخاص

يجب تصنيفه حسب الجهة 
 والشعبة

  بالقطاع الخاصفي التكوين المهني معاينة نسبة التأنيث نتائج مؤشر
 

التكوين المهني الدائم التابع  في التأنيث نسبة
 لخاص للقطاع ا

  

    قطاع الشباب. 10
البالد، فقد التزمت الحكومة بمنح أهمية خاصة للشباب في  وعيا بالدور الذي يلعبه الشباب في تنمية

 عن طريق سياسة إدماج الشباب في الحياة المهنية وتأهيل مراكز ذلكو ،دمجنإطار برنامج شامل وم
اغوجية والتنشيطية لفائدة الشباب في األوساط الحضرية االستقبال وتدعيم البرامج ذات الصبغة الثقافية والبيد

 . والقروية



 135

واإلدماج االجتماعي وتحسين  اإلنعاشو التفتح في هذا اإلطار، تحرص وزارة الشباب على توفيرو
تجدر و.  تعمل على مساعدة ودعم جمعيات الشباب وتنسيق ومراقبة عملهاكماو .مناخ الشباب واألطفال
مديرية الموارد والتجهيز وهي مديرية الميزانية ورة الشباب تتكون من ثالت مديريات اإلشارة إلى أن وزا

 مندوبية 61فيما يخص المصالح الخارجية فعددهم و.  الشؤون النسويةوالطفولة ومديرية الشباب والبشرية 
والي هي مركز مو) SEGMA( األقاليم باإلضافة إلى مصلحة مستقلة والعماالت وعلى صعيد الواليات 

 منهم %39عون و إطار 4426يبلغ عدد موظفي وزارة الشباب و  .الطفولة في بوزنيقةورشيد للشباب 
  .  نساء

  تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعي. 1.10

   مميزات الشباب المغربي 

ن  م20% سنة ما يقارب 24 و15تمثل فئة الشباب، في المغرب، المتراوحة أعمارهم ما بين 
وحسب توقعات مركز الدراسات . منهم في الوسط الحضري% 54ويعيش . 2008مجموع السكان سنة 

واألبحاث الديمغرافية، فإن نسبة الشباب قد يعرف تراجعا ملحوظا خصوصا في الوسط القروي حيث 
ومن المرتقب أن تنخفض نسبة الشباب . 2030 في أفق %15,3 إلى 2008 سنة %22ستنتقل نسبتهم من 

وتعزى هذه الوضعية باألساس إلى . 2030 سنة %14 إلى 2008سنة % 19ي الوسط الحضري من ف
  .شيخوخة السكان وتراجع نسبة الخصوبة الراجع إلى تأخر سن الزواج

   سنة حسب مكان اإلقامة24 و 15تطور نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 
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  المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

 على الصعيد  85,3%، يمثل الشباب العازبين2004السكنى واء العام للسكان حسب اإلحص
تصل نسبة الفتيات و.  بالنسبة للشابات75,1%و بالنسبة للشباب 95,65%تبلغ هذه النسبة و. الوطني

يالحظ في هذا المضمار أن متوسط و.  بالنسبة للفتيان6,3% مقابل 30%المتزوجات في الوسط القروي 
 إلى 1987 سنة عام 21,5ول زواج قد عرف تراجعا مهما خصوصا لدى الفتيات القرويات من السن عند أ

  .2007 سنة عام 26,3
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   متوسط السن عند أول زواج

 مؤشرات   1987 1994 2004 2007
 الوطني    

 رجال 27,9 30 31,2 31,8
 نساء 23,4 25,8 26,3 27,2

حضريال      
 رجال 29,7 31,2 32,2 32,9
 نساء 25,4 26,9 27,1 27.9

قرويال      
 رجال 26,1 28,3 29,5 30,2
 نساء 21,5 24,2 25,5 26,3

     
  .، المندوبية السامية للتخطيط2007  تقرير المؤشرات االجتماعية للمغرب لسنة : مصدر          

، 2007لمغرب لسنة  تقرير المؤشرات االجتماعية لحسب وفيما يخص بالمميزات السوسيواقتصادية، و
بالنسبة   %32,5(اب أغلبها في أوساط اإلناث  لدى الشب%24تصل نسبة األمية على الصعيد الوطني إلى 

تعلم القراءة  تزايد معدل 2007-  2003يالحظ انه خالل فترة و).  بالنسبة الذكور%15,6لإلناث مقابل 
 ،  عند الذكور نقط مئوية8 مقابل تزايد %67,5 إلى %57,7 مئوية من  نقط 10اإلناث ب والكتابة لدى 

  .مما يشهد على انجاز خطوات هامة في المسلسل االستدراكي في هذا المجال

   سنة24 و 15الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين تطور معدل تعلم القراءة والكتابة 
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  المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

 في الوسط %20,66أي  (2008نة النشيطة سنة  من مجموع الساك%27,14وتمثل النساء نسبة 
ومع ذلك وبالرغم من التقدم المحرز، يبين التحليل أن انخراط ). في الوسط القروي% 33,24الحضري و

 24 و15 المتراوحة أعمارهن بين تالنساء في النشاط االقتصادي مازال محدودا وخصوصا بالنسبة للشابا
 %31,44 مقابل 2008 سنة %9,6اء الشابات في الوسط الحضري لم يتعدى معدل النشاط لدى النس. سنة

لدى % 62,1 مقابل %27,61يتراوح معدل النشاط لدى النساء الشابات في الوسط القروي  و. عند الشباب
  .الشباب

 15، يظهر توزيع الشباب المتراوح أعمارهم بين 2004وحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
منهم يوجدون في مرحلة التربية والتكوين % 31,2لرئيسية التي يزاولونها أن  سنة حسب األنشطة ا24و
من الشباب اإلناث ربات % 23,6عاطلون عن العمل و%7,34 يمارسون نشاطا اقتصاديا و%35,8و

  .بيوت
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فالشباب الذين يعيشون في الوسط . وتختلف اهتمامات الشباب باختالف الوسط الذي يعيشون فيه
بشكل كبير إلى التربية والتكوين في حين أن الشباب الذين يعيشون في الوسط القروي الحضري يتوجهون 

 في الوسط الحضري بينما تصل %21وتبلغ نسبة الشابات ربات البيوت . حاضرون بقوة في شوق الشغل
  .في الوسط القروي% 32إلى 

أن األنشطة ذات الطابع ود فيب،43 أما فيما يخص الترفيه، ووفق تقرير الساكنة بشأن الشباب المغربي
، كانت 2001وفي سنة . االجتماعي والثقافي والرياضي تظل األكثر ممارسة من قبل الشباب المغربي

. %55الخ من األنشطة المفضلة لدى الشباب بنسبة تناهز...القراءة وارتياد دور الشباب وقاعات السينما
بالنسبة للشبان الذكور % 70,9(كور والحضريين منهم  لدى الشباب الذزوتبقى الرياضة الترفيه األول بامتيا

  ).بالنسبة القرويين% 33بالنسبة للحضريين مقابل % 67بالنسبة لإلناث و% 29,1مقابل 

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المتوفاة.2.10

غرب وعيا منها بدور الشباب كرافعة للتغيير وعامل ضروري من أجل مستقبل أحسن، ينهج الم
بفضل التوجهات الملكية، سياسة سكانية تهدف إلى تمكين الشباب المغربي من االندماج في عملية التطور 

  .االقتصادي واالجتماعي للبلد

تكافؤ الفرص؛ التربية الموجهة : تتحدد أهداف السياسة الوطنية الجديدة في قطاع الشباب فيما يليو
تقالل الذات والحرية في إطار المواطنة واحترام المصلحة إنعاش العمل والتضامن؛ التربية على اسونح

 االنفتاح على باقي الثقافات والحضارات؛ نقل المعارف للشباب في كل الميادين  أهميةالعامة؛ التحسيس على
وذلك بخلق فضاءات والسهر على توفير الوسائل الكفيلة بضمان توفير إطار تربوي متكامل؛ الرقي 

الفكري والمهني من أجل ضمان إدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيعهم على بالمستوى التربوي و
اإلنتاجية والتنافسية؛ الحفاظ على المشروع الوطني من أجل تكوين الشباب ومنحهم مهارات وتأهيلهم للحفاظ 

عن وذلك ) تعاطي المواد المخدرة، العنف، السرقة، التخريب، الدعارة الخ(على سلوك يحميهم من المخاطر 
  .طريق التحسيس والتواصل

 مؤسسة متواجدة بمختلف 1.369ومن أجل بلوغ هذه األهداف، يتدخل قطاع الشباب، من خالل 
  :جهات المملكة، في شتى المجاالت التي تهم الشباب وهي كالتالي

تشكل أهم أنشطة قطاع الشباب لكونها تساهم في تحقيق عدد من األهداف المحددة  : المخيمات الصيفية - 
 كاألسفار، واللقاءات، والتبادالت، والتربية، والرياضة، والثقافة،  واألطفالمن طرف القطاع لفائدة الشباب

  .الخ...والحياة االجتماعية، والعمل التطوعي، والقدرة على االعتماد على النفس

ب سنويا سلسلة من وعيا باألهمية الحيوية لألنشطة السياحية الثقافية، ينظم قطاع الشبا: السياحة الثقافية - 
  .األنشطة واألسفار لفائدة الشباب المغربي ونظرائهم القادمين من مختلف البلدان

مراكز االستقبال هي مؤسسات تابعة لقطاع الشباب المتواجدة : مراكز االستقبال في خدمة الشباب - 
ألكل والتنشيط  مركزا وتوفر خدمات اإلقامة وا33تضم شبكة مراكز االستقبال . بمختلف جهات المملكة

  . الثقافي والفني والعلمي والرياضي والسياحي

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

 منهم 1.716.983 مليون شاب سنويا 6 من أنشطة هذه الدور نيتجاوز عدد المستفيدي. ية الخواللغات األجنب
 . بالنسبة لألنشطة الموازية4.992.287وبالنسبة لألنشطة الدائمة 

                                                 
 . 2004 لديمغرافية   تقرير حول السياسة السكانبية، مرآز األبحاث والدراسات ا 43  
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راكز المراقبة هي م ثالث فئات وموزعة علىمؤسسة  19يتوفر قطاع الشباب على : حماية الطفولة - 
العمل االجتماعي المعدة الستقبال المنحرفين الموضوعين تحت الرقابة ومراكز إعادة التربية ونوادي 

القضائية وذلك من أجل ضمان إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بواسطة أنشطة وبرامج التكوين 
  .المهني أوالمدرسي أوكليهما

 مركز للتكوين 110( مؤسسة 745من مكونة يضم قطاع الشباب على شبكة وطنية  : الشؤون النسوية - 
وهي موزعة على مجموع التراب الوطني ومخصصة )  روض أطفال443ويا ونس ناديا 286المهني و

 . لتكوين الفتيات وكذا األطفال
   الجمعيات والمنظمات الشبابية -

 هذه ويبلغ عدد.  في تأطير وإرشاد الشبابا أساسيا الجمعيات الشريكة لقطاع الشباب دورلعبت   
 جمعيات متعددة 9 وة جمعية وطني40 جامعة واتحاد و11 جمعية محلية و980( جمعية 1.059الجمعيات 

وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين العمل الجمعوي ).  جمعية محدودة االختصاص19االختصاصات و
  .وتعميمه بغية  تأطير الشباب وتسهيل إدماجهم

ية الوطنية لإلنصاف توصيات اإلستراتيجو وزارة الشباب عملتماشى يوعلى صعيد آخر، 
الشغل والتكوين واقتصادية و الولوج المتساوي للحقوق السوسيالتي تهدف إلىوالمساواة بين الجنسين و

  . الخ...

وتجدر اإلشارة إلى أن سياسة الدولة في مجال الشباب تنسجم كليا والمجهودات التي يبدلها المغرب 
المرامي باألخص و 3و 2نمية ويتعلق األمر بالهدفين لتحقيق أهداف األلفية من أجل التقطاع الشباب في 
  :التالية

  .العمل على تعميم تمدرس الفتيات والفتيان في السلك التمهيدي: 7غاية ال     

تخفيض نسبة األمية و سنة، 25و 10الشابات ما بين والقضاء على األمية لدى الشباب : 10غاية ال
، بلغ عدد المستفيدين من برنامج محاربة األمية في دور على سبيل المثالو. 1990بالنصف مقارنة مع 

  .2006 شخص سنة 19.050الشباب والنوادي النسوية 

القضاء على الفوارق بين الجنسين في ولوج سوق الشغل والمساواة في األجر والحصول :  12 الغاية
  ...).االئتمان، الملكية ، األرض(على الموارد 

لشباب قد ساهم في إرساء برنامج وطني لمحاربة السيدا بشراكة مع وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع ا
 نادي استفاد 40 وهكذا فقد تم إحداث  .وزارة الصحة والصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والتيفويد

 دور الشباب من أجل تحسيسهم على مخاطر األمراض  المتنقلة جنسيا ف شاب في مختل42.500منها 
  .يدا على وجه الخصوصبصفة عامة  والس

إضافة إلى هذا ستمكن التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية من تحقيق األهداف المسطرة في 
الذي يقتضي بضرورة اتخاذ جميع التدابير المالئمة و 10 خصوصا الواردة في البند  CEDAWمعاهدة 

مع الرجال في ما يخص وقهن بتساضمان حقوومن طرف الدول الموقعة للقضاء على التمييز تجاه النساء 
الولوج إلى اإلرشادات الخاصة للوعي الصحي وة باأللفوالتكوين المهني وإعطاء المنح الدراسية والتعليم 

الرياضة حيث تشير إلى و  ذات أهمية بالنسبة لوزارة الشباب gتعتبر الفقرة و.... ضمان الحياة الكريمةو
  . التربية البدنيةومشاركتها فعالة في الرياضات تكون ات لضرورة استفادة المرأة من نفس اإلمكان

  البرامج والمشاريع المنجزة .3.10

برنامج بالخصوص منها  على إرساء مجموعة من البرامج نذكر الرياضةووزارة الشباب تعمل 
ي من العطلة  إلى تعميم استفادة األطفال والشباب المغرب هذا البرنامج ويهدف. نظرا ألهميته"العطلة للجميع"

  .مكان إقامتهموكيفما كان مستواهم االجتماعي أ



 139

من " العطلة للجميع"ولقد سمحت الجهود التي بذلتها الدولة والمجتمع المدني لتحقيق هدف برنامج 
 طفل ومراهق خالل عطلة          114.300 إلى أكثر من 2002 سنة 49.500تزايد عدد المستفيدين من 

 مركز حضري إضافة إلى مراكز أخرى مجهزة لهذا 38وز دائم للتخييم  مرك43 موزعة على 2009
  . الغرض

بعيدا عن الرقم القياسي المسجل خالل السنتين الماضيتين، تهدف التوجهات الجديدة إلى العمل أكثر 
تجديد وتتجلى االنشغاالت الكبرى لمخطط العمل في إصالح و. على التحسين من جودة الخدمات المقدمة

تعزيز تدابير السالمة والتحسين من جمالية األماكن لجعلها أكثر جاذبية و التحتية لمراكز االصطياف البنية
كذا األنشطة األخرى وتفويت الخدمات المتعلقة بالمطعم وعبر إحداث ممرات مضاءة ليال في المخيمات 

 3.000عم عوض  ألف شاب هذه السنة من خدمات هذه المطا20.000بهذا الخصوص فقد استفاد و.... 
  .2008مستفيد سنة 

  2009سنة  " عطلة للجميع"المستفيدون من برنامج 
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  وزارة الشبيبة والرياضة: المصدر

قد بلغ و. ذلك لضمان تقديم خدمات ذات جودة عاليةو تعبئة موارد بشرية مهمة 2009عرفت سنة 
  .%29 مؤطرة أي بنسبة 5.907 شخص منهم 20.415عدد المؤطرين 

 

  : ةتهم الميادين التاليو على إرساء برامج أخرى الرياضةورة الشباب وزاتعمل 

 إطار 858، تقوم هذه النوادي بتقديم خدمات متنوعة بفضل ي ناد286بعدد يصل إلى  :النوادي النسوية  •
 .تفتحهنوالنساء واقتصادية للفتيات وذلك من أجل تحسين الظروف السوسيومتخصص 

ذلك لتسهيل وعون مؤهل بالسهر على التكوين و إطار متخصص 610 يقوم :مراكز التكوين المهني  •
 . مركز110اقتصادية في واندماج المرأة في األنشطة السوسي

 18مساعدات مؤهالت باألطفال المتراوحة أعمارهم ما بين و مربية متخصصة 765 تتكلف :الحضانة  •
  متوسط  والمنحدرين من أسر ذات دخل ضعيف أو سنوات 6وأشهر 

  تحليل ميزانية قطاع الشباب  .4.10

  ما يناهز مليار درهم2009بلغ الغالف المالي للميزانية المرصودة لوزارة الشباب والرياضة سنة 
من % 47 مليون درهم أي بنسبة 546,9ت ميزانية التسيير بلغو. 2008مقارنة مع % 14,16زيادة ب

  . ستثماربالنسبة لميزانية اال% 53الميزانية العامة للوزارة مقابل 

  



 140

  2009 لسنة  والرياضةبنية ميزانية وزارة الشباب

نفقات الموظفين
33%

ميزانية االستثمار
53%

نفقات المخصصة 
لالليات
14%

  
  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر

   الشباب والطفولة والشؤون النسويةمديرية ميزانية

التي تمثل و مليون درهم 73الشباب والطفولة والشؤون النسوية ميزانية قدرها  خصصت لمديرية
 مليون درهم أي ما 36,9 ميزانية االستثمار لهذه المديرية، فتبلغ أما. من ميزانية تسيير القطاع% 13,35
  . من ميزانية االستثمار اإلجمالية الخاصة بقطاع الشباب%5,87يمثل 

  رؤية مركزة على ميزانية برنامج العطلة للجميع

 54, 53 مليون درهم من بينها 75,8، وصلت الميزانية المحددة لهذا البرنامج إلى 2009خالل سنة 
 مليون درهم كاعتمادات 21,27 و2008مليون درهم لميزانية التسيير أي ضعف االعتمادات المالية لسنة 

  . 2008 مقارنة مع سنة %70قد عرفت االعتمادات الممنوحة لهذا البرنامج زيادة تفوق و. إضافية
  "عطلة للجميع"تطور االعتمادات المخصصة لبرنامج 
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  الرياضة ووزارة الشبابوزارة : المصدر

ينحدرون من جهتين % 36حسب الجهة أن " العطلة للجميع"يبين توزيع عدد المستفيدين من برنامج 
وفي غياب للبيانات .  شخص72.187 زعير أي ما يناهز – زمور–الدار البيضاء الكبرى والرباط سال 

ألكثر استفادة هي المفصلة حسب الجنس ومحل اإلقامة للمستفيدين من هذا البرنامج يتضح أن الجهات ا
  .الجهات ذات نسبة عالية من التحضر

  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي 
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 في شمولية االعتمادات 2007على غرار باقي القطاعات الوزارية، انخرط قطاع الشباب مند سنة 
األهداف وبالتالي تحديد مجموعة من مؤشرات األهداف المرقمة والتي ستسمح بقياس مستوى تحقيق 

 رميزانية التسيي( مؤشرا 80يبلغ عدد مؤشرات األهداف المحدد من طرف القطاع إلى و. المحددة مسبقا
 التسيير حسب البنيات ةوقد حددت مؤشرات األهداف لميزاني).  مؤشر على التوالي50 و30:االستثمارو

  . بينما ميزانية االستثمار صنفت حسب الجهات

ذه المؤشرات أهمية وضع مجموعة من األهداف حسب التوجهات ويتضح بعد قراءة أولية له
  . التي تشكل أسس السياسة الحكومية في قطاع الشبابواإلستراتيجية الكبرى 

ويتضح من خالل دراسة معمقة لمؤشرات األهداف أن بعضا منها يمكن اعتبارها مؤشرات الوسيلة 
كإنعاش الشباب، مساعدة الجمعيات ومعاهد الشباب على سبيل المثال، مؤشرات ميزانية التسيير . التتبعوأ

فيما يخص ميزانية االستثمار، فمن المالحظ أن مجموع مؤشرات األهداف هي .  والشؤون النسوية
اإلصالحات إنجاز "و" معدات وأثاث المكاتب"هي ممثلة حسب الجهات ومنها ومؤشرات اإلمكانيات 

 ".تآوالمنش
بيد أن بعض مؤشرات .  مقاربة النوع االجتماعيبتسيير غياويتضح من خالل تحليل ميزانية ال

أنشطة الشباب في إطار "و" العطلة للجميع"أكثر مراعاة للنوع االجتماعي كبرامج  و التسيير تبدةميزاني
  : التاليةالمؤشرات يتعلق األمر بو". اتفاقيات التعاون الدولي

  تصنيف مؤشرات األهداف لميزانية قطاع الشباب
  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف   تالمؤشرا

عدد المستفيدين من برامج 
  العطل

محاولة تمكين جميع الشباب 
المغاربة المنحدرين من عائالت 
معوزة من االستفادة من 

  المخيمات 

تصنيف عدد المستفيدين حسب   مؤشر نتيجة
حضري (الجنس ومجال اإلقامة 

  )وقروي

  
  

------  

د أيام إطعام الشباب في عد
  المخيمات 

الحصول على وسائل من أجل 
  تنظيم ناجح للمخيمات

ربط هذا المؤشر     مؤشر وسيلة 
  بسابقه

ربط هذا المؤشر     مؤشر وسيلة    عدد المخيمات الدائمة
  بالمؤشر األول

عدد المستفيدين من التبادل 
الدولي المرتبط بأنشطة الشباب 

  الوطني

ن الشباب على انتعاش التبادل بي
  الصعيد الدولي والوطني

  
------  

عدد المستفيدين حسب الجنس 
حضري (ووسط اإلقامة 

  )وقروي

  
------  

 من التبادل نعدد المستفيدي
الدولي المرتبط بأنشطة الشباب 

  األجانب

انتعاش التبادل بين الشباب على 
  الصعيد الدولي والوطني

  
------  

عدد المستفيدين حسب الجنس 
حضري (اإلقامة ووسط 

  )وقروي

  
------  

  

يكتسي إعادة تحديد مؤشرات األهداف لقطاع الشباب أخذا بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي 
  .ذلك من أجل ضمان نجاعة النفقات العامة وكذا لتحقيق استهداف عادل لهذه النفقاتوصبغة هامة 

 األمر بمختلف مجاالت تتعلق و،ويتضح كذلك ضرورة وضع مؤشرات أهداف أخرى أكثر أهمية
وهكذا فمن خالل تشخيص حالة قطاع . مصنفة حسب الجنس ووسط اإلقامةتكون القطاع وتدخل هذا 

الشباب في المغرب يمكن استخراج فارق هام بين الفتيات والفتيان من حيث معدالت النشاط ومعدل العزوبة 
إن تصحيح هذه الوضعية والعمل . والسفر الثقافياألمية والترفيه كالعطل والرياضة والقراءة وومعدل مح

  .باألخص في العالم القرويوعلى تخفيف هذا الفارق رهين بإعادة توزيع االعتمادات المالية لصالح الفتاة 
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ٍ.IV االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية  
  العمل واألنشطةفرصل الولوج الجيدعبر حقوقهن االقتصادية من  للنساء ة المنصفاالستفادة تمر
 األفقي للتشغيل قبل التطرق الطابعويعرض هذا المحور .  الفعالة في اتخاذ القراراتة والمشارآالمدرة للدخل

التقنيات الحديثة و ،الصناعة والتجارةوالصيد البحري  والفالحةللفرص التي يمكن انتهازها في قطاعات 
  االقتصاد االجتماعي وعة التقليديةالصنا، وأخيرا  السياحةو ،لإلعالم واالتصال

  قطاع التشغيل. 1
يعرف سوق الشغل بالمغرب منذ بضعة سنوات تحوالت عميقة تحت تأثير عوامل اقتصادية 

غير .  النشيطة والمشاركة التي غدت أكثر بروزا للمرأة في الحياة اليوميةةالساكن ووديمغرافية، والسيما نم
 والنساء في إنتاج الثروات االقتصادية بنفس الطريقة، حيث يقوم تعريف تقييم مشاركة الرجالمكن أنه ال ي

  .المهام االجتماعية المسندة للرجال والنساء على اختالفات واضحة بين الجنسين

وبهذا الخصوص، تمثل إشكالية مقاربة النوع االجتماعي مفارقة حقيقية نظرا للتطورات السياسية 
في حين أن االستفادة المنتظرة . ي مجال التربية والصحة لدى النساءالتي مكنت من وضع مشاريع كبرى ف

من الشغل المدر للدخل تبقى غير واضحة بسبب استمرار التباين بين الرجل والمرأة في مجال ولوج سوق 
 القرار وفي الحياة العملية وكذا الصعوبات الثقافية والسياسية التي تحد من صنعالشغل والمشاركة في 

 .المرأة في الحياة العامة واالقتصاديةمشاركة 
 تمثل  حيث،موظف وعون 1235 44قطاع التشغيل لموظفيبلغ عدد اإلجمالي ، 2008ففي سنة 

  .فقط %39 الرجالو  %61النساء 

  تشخيص قطاع التشغيل. 1.1

   النشاط.1.1.1

يون سنة  مل10,2 سنة فما فوق تزايدا مستمرا، حيث ارتفعت من 15تعرف الساكنة النشيطة من 
تأنيث سوق  لوحظ خالل هذه الفترات،و ،%1,2 أي بمعدل سنوي 2008 مليون سنة 11,3 إلى 2000

 مقارنة 2008سنة لنساء في لدى ا النسبة المئوية  فيانخفاض طفيف ليسجتعلى الرغم من  ل المغربيشغال
عرفت ارتفاعا مشاركة المرأة في سوق الشغل بيد أن . %28,6و %26,9على التوالي  2000 مع سنة
  ...واجتماعية وثقافية و، وإن ظل ضعيفا بسبب عوامل ديمغرافيةاإيجابي

حيث انتقلت نسبة نشاط الساكنة ما بين . ويبقى معدل النشاط النسوي مقارنة مع الرجل ضعيفا
مقابل فقط % 76,4، سجلت نسبة نشاط الرجال 2008ففي سنة %. 50,6إلى % 53,1 من 2008 و2000
. للنساء% 21,3للرجال مقابل % 71,5و% 74وفي الوسط الحضري بلغت هذه النسبة . ءللنسا% 27,2

  .لدى النساء% 37 لدى الرجال مقابل2008في سنة % 82وفي الوسط القروي، بلغت هذه النسبة 

.  كبير بين الجنسينفارقشف عن وجود  كهذه النتائج أن معدل النشاط في المغرب خالل من ويبدو
اجتماعية وثقافية وإلى عوامل بمرتبط أساسا ال رق بوجود عدد هام من النساء الغير النشيطاتالفا هذا فسروي

ويبقى هذا الفارق في تزايد لدى              .عدم احتساب شغل المرأة بالبيت
  .مل للعناية ببيوتهن الزوجيةويمكن أن يفسر ذلك بميل المرأة إلى ترك الع.  سنة44 و25الفئة العمرية بين 

  

  

  
  

                                                 
  المصدر قطاع التشغيل 44
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  نسبة النشاط  على المستوى الوطني حسب الجنس
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  المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

طور النمو ل يعود جزئيا إلى شغ فإن انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق الذلك،وعالوة على 
حياة العملية غير مالئمة بالنضر إلى المشاركة المرأة في تبقى  الطلب،من جانب ف. في المغرباالقتصادي 

أرباب العمل تحفيز دنى يقلل من األجر األ ولذا فالرفع من. مرنة التي تنظم حماية العمالةالالقوانين غير 
عمل  غير المالئمة للظروفوتعتبر ال. النساء غالبيتهم من المهرةتوظيف مجموعة من األميين وغير على 

  .لشغركة المرأة في سوق المشاعائق أمام وانعدام الحوافز 

. البيئة االجتماعية والثقافية من فرص مشاركة المرأة في الحياة العملية حدتمن جانب العرض، و
.  إال عند الضرورة ومقبوالاثانوي  يعتبر عمل المرأة خارج المنزلالمغرب، السياق االجتماعي من ففي

 .المرأةشاط نبوله ارتباط سلبي  ت هام أيضا عامالجويعد الزوا
ذلك جزئيا إلى انخفاض نسبي في كمشاركة اإلناث يعزى تنازولي لاالتجاه ال وعالوة على ذلك، فإن
 والتقاعدالطوعية  ةسواء المغادرراجعا إلى مغادرة المرأة  قد يكون هذاو. العمالة النسائية في القطاع العام

 %60 ما يقرب من 2005 سنةفي درت  غا وقد. سوق العمللتخلي عنلأكثر عرضة فهن المبكر، وبالتالي 
  .لتقاعد الطوعي إلى االنساء من

 نسبة التشغيل. 2.1.1
 

وتخفي . 8200سنة  38,2%  مقابل2000 سنة 36,9% بلغت نسبة التشغيل على الصعيد الوطني
وتظهر هذه النسب ولوج غير . هذه النسبة فوارق حسب الجنس ومحل اإلقامة والسن وكذا مستوى التكوين

 . لدى النساء%24 للرجال مقابل فقط 68,7%حيث   في النشاط االقتصادي،ةف للمرأمنص
 إلى 2008، حيث وصلت نسبة التشغيل سنة حتدم حدة الفوارق بين الجنسينففي الوسط الحضري، ت

 توزيع الساكنة النسوية النشيطة المشتغلة لويبرز تحلي.  لدى النساء%15,4  بالنسبة للرجال مقابل%62,3
األكثر النشاط والنشاط االقتصادي في الفالحة  تظل " المساعدة العائلية" الوضعية المهنية أن وضعية حسب

 .مزاولة لدى النساء
  التشغيل حسب القطاعات.3.1.1

يتضح من خالل تقسيم حصص الشغل حسب قطاعات األنشطة أن بعض القطاعات هي األكثر 
 سجل قطاع 2008وبالفعل، ففي سنة . أساسا الرجالتشغيال للنساء بينما تبقى قطاعات أخرى تشغل 
بينما يشغل القطاع  % 31,8 لليد العاملة النسوية بنسبةالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية أكثر استعماال

 39,2%والمصالح االجتماعية الممنوحة للجماعات على التوالي ) الفالحة والغابة والصيد البحري(األولي 
  .من النساء
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لوسط الحضري، يبين التحليل حسب القطاع أن قطاعات البناء واألشغال العمومية والخدمات ففي ا
 من الساكنة النشيطة النسائية 30,7% من الساكنة النشيطة الذكورية و99% ما يقارب 2008شغلت سنة 

فيما . ات في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماع42,7%و) بما في ذلك الصناعة التقليدية(في الصناعة 
  . من النساء19,3% من الموظفين مقابل فقط  %80يخص اإلدارات العمومية، فيشغل الرجال نسبة 

 حيث ،، تتضح أهمية عمل المرأة خاصة في القطاع الفالحي بالوسط القروي2008وخالل سنة 
 .فقط في المجال الحضري% 6,4 من النساء يشتغلن فيه مقابل %91,7

 

وتُفَسر هذه الوضعية بوجود .  تشغيل الفوارق الموجودة بين الرجال والنساءويبين تحليل مؤشرات ال
عراقيل تمنع من نهوض أوضاع المرأة األجيرة وبصعوبة رصد المخالفات والخروقات من طرف أجهزة 

كما يمتص هذا القطاع نسبة عالية من اليد . المراقبة وبوجود قطاع غير منظم يستخدم ساكنة نسائية عريضة
  .ملة النسوية في إطار المناولةالعا

الحماية االجتماعية وتمركز النساء في مهن ضعيفة القيمة، وبروز نسبة غياب ويضاف إلى ذلك 
هامة من النساء في مهن ذات قيمة ضعيفة وولوج محدود لمناصب المسؤولية، وقلة االستفادة من التكوين 

  .رقية وضعف مشاركة النساء في العمل النقابيالمستمر مما ينعكس سلبا على ظروف التشغيل وآفاق الت

وتساهم صعوبة الموازنة بين الواجبات األسرية وااللتزامات المهنية والجهل بالحقوق الناتج عن 
 .األمية وضعف التأطير في تفاقم وضعية المرأة في سوق الشغل 

  البطالة.4.1.1
ي سن التشغيل مصحوبا بوثيرة   ساهم انخفاض معدل نشاط الساكنة ف،2008-2000خالل الفترة 

 ،حيث كان معدل البطالة لدى النساء أكبر منه لدى الرجال. التشغيل في انخفاض البطالة  فيثابتة للتغيير
 إلى   2000 سنة13%وفي الواقع، انتقل معدل بطالة النساء من .  األلفية بدايةتالشى هذا الفارق منذيقد و

مما يبين أن النساء والرجال .  لدى الرجال13,8%  و9,5% مقابل على التوالي 2008سنة  9,8%
  .يواجهون حاليا نفس الصعوبات في التشغيل خاصة في الوسط الحضري

  نسبة البطالة بالوسط الحضري حسب الجنس
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  المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

لنساء سنة لدى ا% 1,8ففي الوسط القروي، يفوق معدل بطالة الرجال مثيله عند النساء حيث 
من النساء القرويات ينتمين إلى فئة المساعدات % 56,6  نجدوهكذا. لدى الرجال% ,5,1 مقابل 2008

   .من الرجال% 43العائليات والموسميات والعامالت بالبيوت مقابل 

  حيث تشكل في قطاع النسيجا حادا معدل البطالة بالنسبة للنساء ارتفعفقد عرف وعالوة على ذلك،
 .عقاب تأثير األزمة العالميةوذلك في أ ثلثين من عدد العاملين، النسويةة امللعاليد ا
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  السياسات واألوليات العمومية واألهداف المتوخاة.2.1

 من أفضل الطرق للمساعدة على تحقيق أهداف المبادرة الوطنية  للتشغيلالسياسة الوطنية تعتبر
   :وتتجلى في كون أن. للتنمية البشرية

  ، تشغيل تنمية الساعدت على اقتصاد ورماكسياسة • 
   لشغلكز على بناء المهارات والتكنولوجيا وفرص اتوضع سياسة التدريب التي تر• 
  بيئة مواتية لتنمية المشاريع، • 
 ئفاكمتو عادلبشكل  على المشاركة والحماية االجتماعية ة القائمةمال، والحكشغإلدارة الفعالة لسوق الا• 

  . صاديةمن الناحية االقت

 مسألة مطروحة تشغيلقضية التبقى  المختلفة،وتجدر اإلشارة إلى أنه من خالل هذه العناصر 
في الواقع  و هتشغيلالفي تحدي ويعد ال. الفاعلينشراك جميع وغير قطاعي وتعمل على إ بشكل شمولي

  . والفاعلينءالفرقا التزم جميع ا ماذإتحديا 

من خالل برامج تشجيع روح ى أتت يي الذياالقتصاداكروالمضمون المسياسة التوظيف في وتعد 
همية خاصة  وفي هذا السياق، أعطيت أ.مقاولتي"و" تأهيل"، " إدماج"المبادرة وتشجيع مبادرات التوظيف 

 سنويا، وخفض معدل البطالة إلى منصب شغل 25000 بخلق المهني، وتعهدت الحكومة للتشغيل والتكوين
، وتعزيز المكاسب والتشاور مع الشركاء االجتماعيينيل الحوار االجتماعي  ، وتفع2012 سنة بحلول 7%

  .التغطية الصحية اإلجباريةاالقتصادية واالجتماعية في التغطية الصحية وتعميم 

. ويعمل هذا القطاع باالستجابة لكل التوصيات اإلستراتيجية الوطنية من أجل المساواة بين الجنسين
ية للحد من الفوارق واالستغالل وكذا الهشاشة التي تعاني منها المرأة من خالل كما تهدف هذه اإلستراتيج
مع األخذ بعين االعتبار مقاربة لفرص والموارد االقتصادية، ادون الوصول إلى إزاحة الحاجز الذي يحول 

 على تقليص التفاوتاتتسعى  يواألنظمة التوتعزيز القوانين النوع من أجل إنجاز مرسوم قانون الشغل 
نية من أجل تنظيم العمل المنزلي والشغل والتكوين المهني، ووضع إجراءات قانمستوى ولوج المرأة إلى 

وإدخال مقاربة النوع في رسم خريطة التكوين المهني وكذا في مشروع قانون بشأن التكوين المستمر ودمج 
 .المنزلي كمساهمة في االقتصاد الوطنيفي النظام اإلحصائي العمل 

جازة  إحقبأن يتمتعوا بح للرجال اسممع ال االستراتيجية بما في ذلك تنفيذ القوانين هف هذدهوت
واعتماد تدابير إدارية كافية لمساعدة النساء على  .تربية األطفال، الخإعطاء الحق بالتغيب من أجل ، وبوةاأل

لمهني لدعم األسر عن طريق  وخدمات التطوير ا والمهنيةتحقيق التوازن واالنسجام بين الحياة العائلية
 مع )تطوير المناهج الدراسية (المناهج الدراسيةتكييف وتحسين المرافق الصحية والرعاية والتعليم لألطفال 

  . ساعات العمل

  المشاريع والبرامج قيد االنجاز. 3.1

 .وضعت سياسة التشغيل مجموعة من البرامج من بينها برامج إدماج وتأهيل ومقاولتي
  ماج وتأهيل ومقاولتي برامج إد

 وذلك من أجل تطوير سياسة إنعاش 2006وضعت برامج إدماج وتأهيل ومقاولتي ابتداء من سنة 
، برزت مقاربة النوع في هذه البرامج حيث يالحظ من خالل التأشيرات الموجودة 2007في سنة و. الشغل

 من النساء، بينما %47من الرجال و 53%بحيز الوكالة الوطنية لتنمية الكفاءات أن برنامج إدماج يهدف 
 من النساء  71%يروم حول فامج مقاولتين أما بر. من النساء 54% من الرجال 46%يهدف برنامج تأهيل

 ،ا البرنامجذهبفضل   منصب شغل4712 من خلق 2008سنة سجلت حيث .  الرجال من 29%المقاوالت و
ي سنة فتم التصديق وقد ، دة لبرنامج مقاولتيطاء دفعة جديإلى إعوفي حين بدأت حملة تحسيسية تهدف 

  .روعمش 1274 في تمويل ساهمت من قبل البنوك التي مشروع 1624 على 2008
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  المرأةضعيةفي تحسين والتشغيل إنعاش  في برامجاالجتماعي وقد ساهم إدماج مقاربة النوع 
 ظروفال تحسين مة من أجلالمنظ ات، والمشاركة في القطاعمختلف الموارد إلىوتمكينها من الوصول 

  . الوطني، وتحديد االحتياجات ولعب دور في االقتصادالمعيشية

  برنامج العمل الوطني لتنفيذ التطابق االجتماعي
بادرت وزارة التشغيل والتكوين المهني بتنسيق مع الهيئات النقابية وأرباب العمل إلى وضع برنامج 

 الهادف إلى مصاحبة المقاوالت وذلك "45تطابق االجتماعيبرنامج العمل الوطني لتنفيذ ال" طموح سمي 
ثم  .لتطبيق المقتضيات القانونية والتشريعية المرتبطة بالعمل في إطار مقاربة تشجيعية وتشاركية وإرادية

تسليط الضوء على األدوار والمهام للمفتشين لضمان التطبيق السليم ألحكام قانون العمل من أجل دعم 
 في برنامج 2000، والبت في اندماج الشركات لعام لممثلة للموظف من كال الجنسينت اقدرات الهيئا

  .2012االجتماعية كهدف استراتيجي بحلول عام احترام االلتزامات 

 المقاوالت والسيما 2007وشجع برنامج العمل الوطني لتنفيذ التطابق االجتماعي الذي انطلق سنة 
تطلبات المالئمة خاصة تشغيل النساء واألطفال والحماية المتوسطة والصغرى منها على احترام م

 . االجتماعية وتدبير العالقات في العمل مع الحث على إنشاء تمثيليات المستخدمين

 الشغل بما في ذلك حماية حقوق تنفيذ أحكام قانونب مقاوالتالويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة 
تسليط الضوء ثم لعمال بصفة عامة والمرأة العاملة بشكل خاص، الحماية االجتماعية لالمرأة العاملة وضمان 

جراء دعم قدرات الهيئات الممثلة لألو ألحكام قانون العمل جيدتنفيذ ال من أجل اللمفتشيناعلى أدوار ومهام 
 العمل الوطني لتنفيذ التطابق االجتماعيبرنامج إطار  في  مقاولة2000من كال الجنسين، والبت في اندماج 

  .2012 في أفقدف استراتيجي كه

  البرنامج الدولي لمحاربة تشغيل األطفال

ويهدف باألساس إلى الوقاية من اإلقحام المبكر لألطفال في سوق ، 2001وبدأ هذا البرنامج في يوني
يحث أيضا شركاءه على استهداف الفتيات خاصة في الوسط القروي اللواتي يشتغلن  ووه. الشغل

  . في األنشطة الفالحية وذلك على حساب دراستهنوأكمساعدات في البيوت 

مغرب " وفي هذا الصدد، ساهمت وزارة االقتصاد والمالية في إعداد البرنامج الوطني للطفولة 
كما عملت وزارة  .، والذي خصص جزءا كبيرا لمحاربة تشغيل األطفال2015- 2006" جدير بأطفاله

ة وهذا يعد من  المحليةمااحتياجات األطفال في برامج الحكمج د على التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
ن طريق الممثلين أعدت ع فقد أيضا،و.  رفعهاالمحليةالجماعات على بين أكبر التحديات التي يتعين 

  .برامج مخصصة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد األطفالة المحلي والجماعات المنتخبين

  المبكر لألطفاللمحاربة التشغيل " إنقاد " برنامج

تخص  مجموعة من التدابير والذي ينص على 2012-2008"  إنقاد  " اعتمدت الحكومات برنامج
بناء  في البيوت وكذا )15أقل من  (يمنع تشغيل الفتيات الطفل، بما في ذلك وضع مشروع قانون باألساس

 .وحدات لحماية الطفل والخدمات
  في البيوتنالعامليحماية ومنح نفس الحقوق  وهنون هذا القاللهدف الرئيسي يتبين من خالل او

 وكذلك األطفال للقوانين الخاصة بتشغيلعقوبات على المخالفين ال ، وفرض أشد األجرينوغيرهم من 
   .درهم شهريا 1800  إلىتصللخادمات أجور المساعدات في البيوت خاصة التحسين 

 تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.1
الوزارية، انخرطت وزارة التشغيل والتكوين المهني في شمولية   ار باقي القطاعات على غر
وفي هذا اإلطار، بلور القطاع مجموعة من مؤشرات األهداف والتي تمكن من . 2007اإلعتمادات سنة 

                                                 
  . ممول من ميزانية التسيير للوزارة بتعاون مع برنامج شمولي  45
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  هذهالمستهدفة والمنتظرة من استعمالالبرنامج والنتائج و المخصصة للعمل أإلعتمادات صلة بين اإيجاد
 46 مؤشر مخصص لميزانية التسيير و19 منها ا مؤشر65ويبلغ عدد هاته المؤشرات حوالي . اإلعتمادات

  .مؤشر مخصص لميزانية االستثمار

والذي سيمكن من  تقدير  االجتماعي وتجدر اإلشارة إلى أن هاته المؤشرات لم تدمج بعد البعد النوع
ورغم . الميزانيةبرمجة  مسلسللمساواة بين الجنسين في لمرأة وتحقيق اا لتحسين وضعية  المبذولةالجهود

هذه المؤشرات في الجدول  بعض تم تجميعوقد . ذلك، يمكن إدماج البعد النوعي في بعض مؤشرات التسيير
  :التالي

  أمثلة لمؤشرات متعلقة بميزانية التسيير

  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر
  تصنيف حسب الجنس  مؤشر نتيجة  دعم المهام  لعمل في مندوبيات الشغلتحسين ظروف ا

  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر نتيجة  مساندة األعمال االجتماعية   المستفيدون من قروض السكن
  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر نتيجة  مساندة األعمال االجتماعية  المستفيدون من القروض االجتماعية

  تصنيف المنخرط حسب الجنس  مؤشر وسيلة  مساندة األعمال االجتماعية  ة لموظفي الوزارةمساعدة طبي
  تصنيف المنخرط حسب الجنس  مؤشر نتيجة  مساندة األعمال االجتماعية  عدد المنخرطين

المقاوالت والشركات التي زارها 
الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل ومستشار

  والكفاءات

 للوكالة المساهمة في نفقات التسيير
  الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر إنتاج

)  مواكبة ورشات عمل وتقييمات (الخدمات
الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل  التي أنجزتها
  والكفاءات

المساهمة في نفقات التسيير   
للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل 

  والكفاءات

  فيد حسب الجنستصنيف المست  مؤشر إنتاج

الشغل لمختلف وزيارات قام بها مفتش
  المقاوالت

  تصنيف مفتشي الشغل  حسب الجنس  مؤشر وسيلة  برنامج زيارات لمفتشيه الشغل 

  أمثلة لمؤشرات  متعلقة بميزانية االستثمار
  تصنيف حسب الجنس  مؤشر إنتاج  تجهيز المصالح المركزية  إنشاء مقر قطاع التشغيل

  تصنيف حسب الجنس  مؤشر إنتاج  تجهيز المصالح المركزية  الشغلتكوين مفتشي 
تكوين وتدريب موظفي المرصد الوطني 

  للشغل
  تصنيف  حسب الجنس  مؤشر إنتاج تجهيز المصالح المركزية

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر إنتاج تجهيز المصالح المركزية  )الكتابة(تكوين األعوان 
  تصنيف التحقيق حسب الجنس  مؤشر إنتاج  المرصد الوطني للشغل  عملتحقيق حول كلفة ومدة ال

دراسة حول حركية اليد العاملة في القطاع 
  الخاص

  تصنيف الدراسة حسب الجنس  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل 

إنشاء وإنجاز بنك المعلومات حول سوق 
  الشغل

  ب الجنستصنيف بنك المعلومات حس  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل

تحقيق تتبع لالئحة من المستفيدين من تدابير 
  التشغيل

  تصنيف المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل

  تصنيف التحقيق حسب الجنس  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل  تحقيق حول حركة اليد العاملة
  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب النوع االجتماعي  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل  دراسة للتأطير المنهجي لطلبات الشغل

  األخذ بعين االعتبار المقاربة حسب النوع االجتماعي  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل  دراسة لتقييم تأثير تدابير الشغل
  تبار المقاربة حسب النوع االجتماعياألخذ بعين االع  مؤشر نتيجة  المرصد الوطني للشغل   دراسة إلنجاز نموذج حول سوق الشغل 

إدماج حاملي الشواهد الشباب عبر برنامج 
   إدماج

  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر نتيجة  إنعاش الشغل

  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر نتيجة  إنعاش الشغل   تكوين عن طريق برنامج تأهيل
إنشاء المقاوالت الجد الصغرى من خالل 

  برنامج مقاولتي
  تصنيف أرباب المقاوالت حسب الجنس  مؤشر نتيجة  إنعاش الشغل

تنظيم محاضرات لفائدة األطر والمقاوالت 
  .والنقابات في مجال النظافة واألمن

حمالت تحسيسية حول النظافة 
  والسالمة 

  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر إنتاج

تنظيم محاضرات لفائدة األطر، المقاوالت 
  .ل الحماية االجتماعيةوالنقابات في مجا

حمالت للوقاية من حوادث الشغل 
   المهنيةضواألمرا

  تصنيف المستفيد حسب الجنس  مؤشر إنتاج

نسب المستفيدين ونسب : على سبيل المثال. بعض المؤشرات القابلة للجندرة" إدماج" برنامج لأبرز تحلي
  .ونوع العمل المدمجين مصنفة  حسب الجنس وحسب مستوى التأهيل والجهة والوسط

وتتوفر الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات على معطيات مفصلة ومصنفة حسب الجنس، وال 
عدد المستفيدين من برنامج إدماج : سيما المؤشرات التي تصف القطاعات الحساسة للنوع االجتماعي ومنها
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 – قطاع النشاط – الجهة –السن –الشعبة و مجال الدراسة أ- الشهادة:  حسب الجنس مع المتغيرات التالية
  . ونسبة اإلنجاز– التشغيل بعد وأثناء العقد – العقود المنتهية – العقود الملغاة – نوع العقد –حجم المقاولة 

 قطاع الفالحة. 2 
بفضل وفي هذا اإلطار و .شكلت محاربة الفقر بالمغرب خالل السنوات األخيرة أولويات وطنية

 2001 سنة %25,1ل هذه اآلفة، فإن نسبة الفقر بالوسط القروي قد تراجعت من الجهود الرامية الستئصا
قد كان هذا التراجع أكثر أهمية بالجماعات المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية و. 2007 سنة %14,5إلى 

 في %28 مقابل 2007 و2004 ما بين سنتي %41البشرية، حيث سجلت بها نسبة الفقر انخفاضا بنسبة 
  .46قي الجماعات القرويةبا

بالرغم من هذه المجهودات، فإن الساكنة القروية ما زالت متأخرة عن مثيلتها الحضرية فيما ولكن 
الفقر ثم ويمكن قياس هذا التخلف خصوصا عن طريق النسب المرتفعة لألمية و. يتعلق بالتنمية االجتماعية 

 يتميز الفقر بالمناطق القروية بهشاشة الدخل المرتبطة .كذلك غياب بعض البنيات التحتية األساسيةوالوفيات 
لذلك فإن و. الماءومشاكل العقار وسوء تنظيمهم ثم بغياب وسائل االستثمار وبضعف نسيج المتدخلين 

 درهم بالوسط 73.448 درهم بالوسط القروي مقابل 47.448المعدل السنوي لدخل األسرة قد قدر ب 
  .47الحضري

 تحليل الوضعية حسب النوع وتشخيص القطاع . 1.2
  الوضعية بالعالم القروي 

 سنة يقطنون بالوسط القروي 15 من السكان النشيطين الذين يتجاوز سنهم %48بالمغرب ما يقارب 
تعد الفالحة عامال محددا للتوازنات و)  عند الرجال%82و عند النساء %37 (%50,6ذلك بمعدل نشاط و
 من الدخل القروي من جهة، %65الذي يمثل و نظرا للدخل الذي توفره ذلكوعدمها عند الساكنة القروية و
 من مجموع المناصب بالمغرب من جهة %46التي تمثل وإلى أهمية عدد مناصب الشغل التي تؤمنها و

 :يمكن التمييز بين نموذجين من الفالحة  و.48اخرى

تضم هذه و" اوالت فالحية كمق"األول يتوافق مع مجموعة المزارع الفالحية التي يمكن تصنيفها  •
.  مليون شخص8,1تهم و من المساحات الصالحة للزراعة %92تمثل و مزرعة 875.000المجموعة 

 .)PMEA( متوسطةوأغلبية هذه المزارع هي مزارع صغيرة و

يؤمن هذا النموذج دخال و.  مزرعة صغيرة601.000التي تضم و" اجتماعية "الثاني يتوافق مع فالحة •
 أسرة بدون مزرعة 315.000 كما أن   من المسقية%5و %8ال يمثل سوى وت المعنية جزئيا للعائال

  مليون 5تمثل المجموعات التي تعيش على هذا النموذج من الفالحة و. المؤقتوترتبط بالعمل المأجور 
 .  من سكان القرى%40شخص أي ما يعدل 

عند  %61,8الكتابة الذي بلغ والقراءة لم تعباإلضافة إلى ذلك، تعاني الساكنة القروية من تدني معدل 
 %62,1وعند الرجال  % 82,6عند النساء في حين بلغ هذا المعدل بالوسط الحضري  %28,2والرجال 

 بالوسط القروي %53,2من جهة أخرى فإن نسبة السكان النشيطين بدون مستوى دراسي بلغ و. عند النساء
 من النساء النشيطات %79,2اء بدون مستوى دراسي كما تمثل النس.  بالوسط الحضري%16,9مقابل 

 %3,8تساهم هذه الوضعية في تفاقم ظاهرة البطالة التي انتقلت نسبتها بالوسط القروي من . بالوسط القروي
يظل . على التوالي بالوسط الحضري %14,7 إلى %15,4 مقابل من 2008 سنة %4 إلى 2007سنة 

                                                 
.2008، المندوبية السمية للتخطيط، 2007 النتائج األولية للبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر  46  

  47 . 2009، المندوبية السامية للتخطيط، يونيو األسرةعيشم ت دخل مستويا
.، البحث الوطني حول التشغيلالمندوبية السمية للتخطيط  48  
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 عند الرجال 2008 سنة %5قروي مرتفعا مقارنة بالنساء حيث تجاوز معدل البطالة عند الرجال بالوسط ال
 . 49 عند النساء%1,8في حين بلغ 

 الخدمات األساسية فإن معدل الكهربة القروية قد وصلوأما فيما يتعلق بالولوج لبعض البنيات التحتية 
) PERG( بالكهرباء  مسجال بذلك تحسنا ملحوظا بفضل برنامج ربط العالم القروي2008 نهاية سنة 96%

األنابيب العمومية،  (2009 في بداية سنة %90لماء لولوج الفي حين بلغ معدل ، 1995الذي بدأ منذ سنة 
 فإن العالم القروي يعاني من ،فيما يخص النظام الصحيو ...).الربط الفردي، اآلبار، السواقي، عيون، 

يوجد  ، حسب مديرية اإلحصاء،باإلضافة إلى ذلكو. جودة الخدماتوخصاص في البنية التحتية اإلستشفائية 
  ). نساء%1,1و منهم رجال %4,7(فقط من السكان القرويين منخرطين في نظام للتغطية الصحية  3,5%

تكرس تدهور ظروف معيشة الساكنة وتساهم كل هذه العوامل في هشاشة استقرار دخل األسرة و
  . الفتاة القرويتين وتفاقم ظاهرة الفقر خاصة لدى المرأة والقروية 

  تحليل وضعية المرأة القروية 

تتكلفن باإلضافة إلى أشغال البيت بأشغال الفالحة و من السكان القرى %50تمثل النساء القرويات 
تلج و.  من النساء النشيطات%92 حيث يشغل هذا القطاع ،التي تشكل النشاط االقتصادي األساسي لهن

لجن و من النساء النشيطات بالوسط القروي %72,4ث أن أزيد من سوق الشغل في سن مبكر حي هؤالء
 .50 سنة15سوق الشغل في سن أقل من 

هما متشتغل النساء إضافة إلى األنشطة الفالحية بالصناعة التقليدية التي ما زالت تشكل مجاال 
شطة هامشية الخدمات عبارة عن أنوفي حين تظل التجارة . بالرغم من التراجع الذي عرفته منذ سنوات

 . فقط من النساء القرويات النشيطات%0,4حيث تشغل 
 ،اإلنتاجوالثقافة وبالرغم من تنوع األنشطة التي تتحملها المرأة القروية في مختلف الميادين كالتربية 

تكافؤ وال يضمن لها دورها في المجتمع المساواة وفهي تبقى الفئة االجتماعية األكثر عرضة للهشاشة 
يمكن تفسير هذه الوضعية بعدة عوامل و .القرارصنع والدخل والخدمات وا يتعلق بولوج الموارد الفرص فيم

الولوج المحدود واألمية والتي يحددها عامل الجنس واألعراف المتوارثة عبر األجيال ومن أهمها العادات 
  .عبء األشغال المنزليةوإلى الخدمات الصحية 

  ة واألهداف المتوخاة السياسات واألولويات العمومي. 2.2

يواجه قطاع الفالحة الوطني تحديات ورهانات كبرى مرتبطة بالمحيط الدولي والوطني، وهكذا، 
فإن هذا القطاع مطالب بالتأقلم مع مسلسل انفتاح االقتصاد الوطني وبمواجهة المنافسة الخارجية بمزيد من 

باإلضافة إلى ذلك، فإن . ع الفقر بالوسط القروياالقتصادي والتنمية الترابية وفي تراجوالمساهمة في النم
القطاع الفالحي مطالب كذلك بضمان األمن الغذائي والحد من تدهور الموارد الطبيعية وبتدبير أفضل 

 .للتحوالت المناخية
 فقد سهرت الحكومة في السنوات العشر األخيرة على وضع سياسات فالحية ،في هذا المنحىو

على الرغم من اإلنجازات التي تحققت فيما يخص ولكن و. تقليص الفوارقوسة تستجيب لتحديات المناف
 فإن نجاح االستراتيجيات المتبنية حالت أمامه عدة إكراهات تتجلى أساسا في ضعف الالمركزية ،السياسات

كذلك والجماعية ولمشاريع الفردية أاضعف مساهمة الفاعلين المحليين حاملي وتدخل المصالح المحلية و
  .ياب رؤية مندمجة تقحم  كل الفاعلين بالعالم القرويغ

التي كان هدفها و 2005من جهة أخرى فإن إعطاء انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة و
قد شملت محاورها دعم الولوج للبنيات التحتية وتقليص نسبة الفقر قد ساهم في إعادة إنعاش العالم القروي 

                                                 
"2030 الفالحة -2030مستقباليات المغرب " حسب التقرير   49  

.2008، النتائج المفصلة، مديرية االحصاء، 2008 الشاط، التشغيل والبطالة  50  
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كذلك إعطاء دينامية للنسيج االقتصادي المحلي عبر أنشطة واالجتماعية األساسية التجهيزات واألساسية 
تعزيز الحكامة والرياضي والثقافي والتنشيط االجتماعي وكذا دعم العمل وفرص التشغيل ومدرة للدخل 

  .القدرات المحليةو

  سياسة الفالحية الجديدة 
قطاع الفالحي، عملت وزارة الفالحة، خالل سنة وعيا منها بالتحديات التي ستواجه العالم القروي وال

التي تنخرط في منطق و" مخطط المغرب األخضر "ت على إعداد استراتيجية فالحية جديدة سمي2008
تهم األولى و.  على ركيزتين أساسيتين2015تعتمد هذه االستراتيجية الجديدة في أفق و. التنمية المندمجة

ذلك عبر تمويل ما بين وترتكز على االستثمارات الخاصة والسوق تطوير فالحة عصرية تستجيب لقواعد 
 . مليار درهم سنويا15و 10 مشروع بتكلفة إجمالية تتراوح بين 900 إلى 700

تهم الركيزة الثانية تبني مقاربة تهدف إلى محاربة الفقر من خالل تحسين دخل الفالحين األكثر و
 مشروع 400 و300طار، سيتم العمل على انطالق مابين وفي هذا اإل. فقرا خصوصا بالمناطق المعزولة

اجتماعي بهدف تشجيع الفالحين في وضعية غير مستقرة في االنخراط في األنشطة ذات قيمة إضافية عالية 
النباتية لتحقيق ووأقل عرضة للتقلبات المطرية، كما سيتم مواكبة مشاريع اإلنتاج سواء منها الحيوانية أ

 .مردودية أفضل
استعمال الماء ويهدف إلى حل مشاكل القطاع الفالحي كالعقار أفقيا  كذلك هذا المخطط بعدا يضم

في هذا الصدد فإن الوزارة المكلفة أعطت انطالق مشروع التقسيم و. الدعموتعزيز تأطير بنيات المواكبة و
 االتفاقيات  حيث تم التوقيع على، مخططا جهويا16الذي أفرز و 2008الجهوي لهذا المخطط في سنة 

  .2009المتعلقة به في أبريل من سنة 

وتجدر اإلشارة إلى أن مخطط المغرب األخضر لم يدرج بعد النوع االجتماعي، إذ من المفروض 
أن يؤخذ هذا األخير بعين االعتبار في مختف مكونات اإلستراتيجية الجديدة للفالحة بدل االقتصار فقط على 

  .  برامج التنشيط النسوي

  النوع االجتماعي في السياسات القروية إدماج
ولمسايرة التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي يعرفها المغرب، غيرت وزارة الفالحة والصيد 

وهكذا تم اعتماد وسيلة جديدة ترتكز . البحري من توجهاتها في أواخر التسعينات في مجال التنشيط السنوي
وقد تم تدعيم هذه المقاربة . اربة المبنية على إدماج المرأة في التنميةعلى مقاربة النوع االجتماعي بدل المق

  . بإصدار المذكرة التوجيهية للنهوض بالوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة القروية2002الجديدة منذ 

المساواة لدعم إجراءات القطاع الحكومي للفالحة فيما وتأتي اليوم اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف 
برامج وفي سياسات " النوع"تتضمن محاور هذه االستراتيجية  إدماج بعد . يتعلق بالمقاربة حسب النوع

القروية ميزانية الوقت الذي والقروية واألخذ بعين االعتبار في برامج التنمية الفالحية والتنمية الفالحية 
حث عن أفضل الطرق لتمكين المرأة البوغير الفالحية والنساء لتنفيذ األنشطة الفالحية ويخصصه الرجال 

خلق ظروف مالئمة لتمكين سكان القرى ومن الحصول على أراضي فالحية خصوصا أراضي الجموع 
مشاركة النساء القرويات في تحديد األولويات وكفاءاتهم على المستوى المحلي تثمين خاصة النساء من 

 تعميم البنيات الحكومية المنبثقة من سياسة القرب كذلكوالقروية ومشاريع التنمية الفالحية وإنجاز برامج و
البحث و) األوليوالمستمر ( في برامج التكوين  االجتماعيإدماج بعد النوعوالمخصصة لنساء القرى و
  .التعميمو

وتندرج هذه اإلرادة في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية، إذ تعتبر تنمية 
وسيمكن ذلك من تحسين . منه قطاع الفالحة من الشروط الضرورية لتحقيق هذه األهدافالعالم القروي و

الهدف (وتطوير المشاريع المدرة للدخل لفائدة النساء ) 1الهدف(اإلنتاج الفالحي لألسر ومنه تحسين الدخل 
 ).5 و4 و2الهدف (وتعزيز البنيات األساسية ) 3
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 ستمكن من تحقيق األهداف المسطرة داخل االتفاقية ومن جانب أخر، فإن اإلستراتيجية المتبعة
وهكذا فإن عدد من بنود هذه االتفاقية تخص السياسة . الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

، الذي يحث على األخذ بعين االعتبار المشاكل التي تعترض سبل تطور المرأة 14القروية خاصة البند 
في الحياة االقتصادية ألسرتها ووضع التدابير المالئمة للحد من كل أشكال التمييز القروية ودورها المهم 

 .تجاه المرأة حتى تتمكن من لعب دورها في التنمية القروية
   المنجزةالبرامج والمشاريع . 3.2

المنظمات الدولية عدة إجراءات كان لها أثر مهم على مجموع بدعم من اتخذت السلطات العمومية 
 الذي يولي اهتماما 1995 سنة 94-33من بين اإلجراءات األساسية نجد تبني القانون . ة القرويةالساكن

خلق وكالة و تنفيذ برنامج األولويات االجتماعيةوكبيرا لفئات السكان المهشمة خصوصا النساء القرويات 
المشاريع المدرة للدخل تطوير و 2005خلق صندوق التنمية االجتماعية سنة و 1999التنمية االجتماعية سنة 

  .2005 سنة لبشريةإعطاء انطالق المبادرة الوطنية للتنمية او

 االقتصادي للمرأة القروية والمذكرة التوجيهية للنهوض بالدور االجتماعي 
تحمل توقيع وزير الفالحة من أجل إنعاش التنمية االجتماعية  2002سنة تم إصدار مذكرة توجيهية 

لقروية مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة الفئة المستهدفة من التنمية الفالحية االقتصادية للمرأة او
  .والقروية من خالل تهيئ مقاربة تمكن من ضمان المساواة في الولوج إلى مختلف الخدمات

في هذا الصدد ترتكز الخطوط العريضة لهذه المذكرة على مستوى التنشيط السنوي حول المحاور و
الوحدات النسوية على المستوى الجهوي والمحلي وتحسين قدرات المنشطات في العالم تقوية : تية آلا

القروي من خالل التكوين المستمر والجمع بين طرق اإلرشاد الفالحي وتكثيف قنوات التواصل لضمان 
التأطير عن قرب ووضع برامج التكوين المهني لفائدة الشابات القرويات والتحفيز على خلق 

وبهدف مواكبة تطبيق المذكرة التوجيهية، تم . والتجمعات النسوية حول المشاريع المدرة للدخل التعاونيات
، للنهوض بالدور االجتماعي واالقتصادي للمرأة 2002وضع خط محدد على مستوى الميزانية، منذ سنة 

  . القروية

 برنامج عمل إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات القروية
استمرارا للتوجيهات التي وردت في المذكرة الوزارية، وإحدى أولويات وزارة الفالحة  باعتبارها

شكل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إستراتيجية التنمية االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية موضوع 
 بتقوية 2006ة وقد سمح هذا المشروع الذي استكمل سن. 2004اتفاقية مع منظمة األغذية والزراعة سنة 

 مؤطرا وطنيا في 12الخبرة الوطنية من أجل إدماج هذه المقاربة وذلك من خالل تكوين نواة مكونة من 
كذلك والتحليل السوسيواقتصادي حسب النوع االجتماعي، وتكوين موظفي التأطير الميداني في هذا المجال 

لحالة الراهنة للعالم القروي بغية تحديد تأطير أصحاب القرار المحليين وإنجاز دراسات من أجل تشخيص ا
 .طرق التدخل وكذا إعداد دليل التكوين في التحليل االقتصادي واالجتماعي حسب النوع االجتماعي

  التنشيط النسوي 

 حول النهوض بالوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة 2002وتطبيقا للمذكرة الوزارية لسنة 
مادات المرصدة في ميزانية االستثمار لمراكز األشغال، أنجزت المديريات القروية والستعمال أفضل لالعت

  61.225 ما يناهز2006- 2005اإلقليمية للفالحة والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي خالل الموسم 
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من التطور الذي عرفته خالل السنوات األخيرة برامج . عملية تنشيط ودعم

رشاد الفالحي الموجهة إلى المرأة القروية، فإن نقص المنشطات النسويات على مستوى مجموع هياكل اإل
  .القرب مازال يحد من آثار البرامج
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 دعم المشاريع المدرة للدخل
أنجزت وزارة الفالحة برنامجا للمشاريع الصغرى المدرة للدخل موجهة لتحسين الشروط 

جماعي وتتمحور حول  وتنجز هذه المشاريع بشكل فردي أو. القروياتاالجتماعية واالقتصادية للنساء 
األنشطة الفالحية كتربية الماشية، وكذا التخفيف من بعض األعباء المنزلية مثل استبدال خشب التدفئة 

وقد شهد عدد األشخاص . باستعمال الغاز والطاقة الشمسية وحفر اآلبار مع تجهيزها بالمضخات اليدوية
- 2001 مستفيد خالل فترة 15.246 الذين طوروا مشروعا مدرا للدخل ارتفاعا ملحوظا تجاوز المستفيدين

2008.  

 محدد على  مالي تم وضع خط،تطبيقا لمذكرة الوزير األولو 2004جانب هذا، منذ سنة  إلىو
حلية بتعاون مستوى الميزانية العامة لوزارة الفالحة بمبلغ مليون درهم يرمي إلى تمويل مشاريع التنمية الم

 مشروعا لفائدة النساء 91 تمويل 2004خالل سنة تم  ،في هذا الصددو. مع المنظمات الغير الحكومية 
 .بولمانوالحسيمة وأسفي وبني مالل و جماعة بعماالت كل من خريبكة 11القرويات موزعة على 

 البرامج المتعددة القطاعات
الفالحة وبهدف االنخراط في رؤية مندمجة فضال عن البرامج المنجزة مباشرة من طرف وزارة 

للمشاريع الوطنية، ساهمت هذه الوزارة كذلك في العديد من البرامج التي عرفها العالم القروي بمبادرة من 
األمية الوظيفية بتعاون مع وتتمحور هذه البرامج أساسا حول برنامج مح. القطاعات الوزارية األخرى

يهدف إلى محاربة األمية بالوسط القروي وبرنامج والتضامن واالجتماعية التنمية وزارة وزارة التشغيل و
محاربة العنف ضد النساء وبرنامج تحسيس المرأة القروية من أخطار السيدا بتعاون مع منظمة األمم 

 .المتحدة لمحاربة السيدا 
  مقاربة الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.2 

 قطاع الفالحة 
 7,6 ما يناهز 2009الصيد البحري برسم سنة وامة المخصصة لوزارة الفالحة تصل الميزانية الع

لالستثمارات % 74وتخصص نسبة . %50 مليار درهم خالل السنة الماضية بارتفاع 5مليار درهم مقابل 
  . على التوالي2008سنة % 38و% 62للتسيير مقابل % 26و

 40الخاصة بكل جهة من جهات المملكة و قد بلغت الميزانية العامة المخصصة لإلرشاد الفالحيو
ويظهر تحليل توزيع الميزانية المخصصة اإلرشاد الفالحي أن النفقات المرتبطة . 2009مليون درهم سنة 

من المبلغ % 20 ماليين درهم أي 8,2 باألنشطة النسوية في مجال التنشيط النسوي واإلرشاد قد ارتفعت إلى
  .المرصود لإلرشاد الفالحي

وزيع النفقات المخصصة لألنشطة النسوية حسب المشاريع التي تقدمها مراكز األشغال في كل ويتم ت
 مليون 2، خصص 2009فبرسم سنة . جهة وكذا مختلف المنظمات الشريكة والمنظمات غير الحكومية

درهم لفائدة  مليون 6,2درهم للمشاريع التي تم تبنيها بالشراكة مع جمعيات التنمية االقتصادية واالجتماعية و
  :مشاريع مراكز األشغال المختلفة موزعة كالتالي
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  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر

 مليون 8,2لألنشطة النسوية ومن حيث تطورها، فقد بلغت الميزانية التي خصصتها وزارة الفالحة 
وتبقى هذه الميزانية  ).  مليون درهم8,3( بتراجع طفيف بالنسبة لميزانية السنة الماضية 2009ة درهم سن

 . للدخل التي تستفيد منها النساء القروياتمالزمة لتطور عمليات التنشيط النسوي والمشاريع المدرة
  )بماليين الدراهم(تطور المبالغ المخصصة للتنشيط النسوي داخل وزارة الفالحة 
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  وزارة االقتصاد والمالية: المصدر

باإلضافة إلى الميزانيات المخصصة للتنشيط النسوي بشكل مباشر، توجد ومن جهة أخرى، و
الفتاة القرويتين، كميزانيات التعليم وميزانيات أخرى خاصة بالبرامج ذات الوقع االيجابي على المرأة 

 .البنية التحتية األساسيةوالصحة و
 هداف تحليل مؤشرات األ

 مؤشر 76حيث تم إعداد . انخرطت وزارة الفالحة في مسلسل شمولية االعتمادات، 2004منذ سنة 
حسب وتتوزع باقي المؤشرات بين المديريات و. يخص جميع المديرياتو مؤشر عام 14أهداف منهم 

نية تتوفر الوزارة على مؤشرات األهداف بالنسبة لميزافي حين ال .  جهة15هي ووخاصيات كل جهة 
 .  التسيير

ربحية المزارع فيما وال يأخذ بعين االعتبار إال إنتاجية ويبين تحليل هذه المؤشرات أن معظمها عام 
هذه األخيرة تدخل في إطار البرامج المخصصة لمحاربة . تراعي مؤشرات قليلة فقط الجانب االجتماعي

" ررين من خالل توزيع أشجار الفاكهةتقديم مساعدات للمزارعين المتض"الفقر بالقرى التي نذكر منها 
 ".دعم القدراتوانجاز أنشطة مدرة للدخل "و



 154

 لهذه المؤشرات أن مديرية البحث والتطوير تدرج مقاربة النوع االجتماعيويبين التحليل النوع 
إذ قامت المديرية المذكورة باعتماد مؤشر . االجتماعي ضمن برامجها والمؤشرات الهدف التي حددتها

النهوض بالمرأة القروية وتحسين دخلها عن طريق :  بالنهوض السوسيواقتصادي للمرأة القروية يدعىيرتبط
من جهة أخرى اعتمدت و. وقد تم اعتماد هذا المؤشر في جميع أنحاء المملكة. تحقيق عمليات مدرة للدخل

 بعين االعتبار النوع في جهة تازة الحسيمة تاونات مؤشر يأخذو في جهة الشرق  التهيئة العقاريةمديرية
 ....".مشاريع مدرة للدخل للنساء من خالل توزيع خليات النحل نجاز إ" وهو

وتبين هذه المؤشرات والتي يبلغ . كما توجد مؤشرات أخرى يمكن تشكيلها حسب النوع االجتماعي
العالم القروي أثر وتحيل مباشرة على برامج محاربة الفقر في  وعددها عشرة، أن أغلبها مؤشرات نتائج أ

وكل هذه المؤشرات موجودة حسب الجهة باستثناء . والنهوض االقتصادي واالجتماعي بالمرأة القروية
 ".تحسين معدل إدماج خريجي مراكز التكوين المهني" مؤشر 

  تصنيف مؤشرات األهداف 

  مالحظات  إمكانية جندرة المؤشر  نوع المؤشر  المهام/األهداف  المؤشر

ييم مشاريع انجاز دراسات تق .1
  التنمية

تقييم مشاريع التنمية في الوسط 
  القروي

    عدد المشاريع حسب الجنس  مؤشر وسيلة

أدوات وتأهيل البنيات التحتية  .2
  العمل في مراكز األشغال

برمجة عمل مراكز األشغال   مؤشر وسيلة  تحسين عمل مراكز األشغال 
  حسب الجنس

  

مساعدة الفالحين المتأثرين  .3
عن طريق توزيع بالكوارث وذلك 

  أشجار الفواكه

 مصنفةمؤشرات    عدد المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  محاربة الفقر في المجال القروي
  حسب الجهة

 مصنفمؤشر   ن حسب الجنسيعدد المرب  مؤشر نتيجة  تنمية المشاريع المدرة للدخل  إنعاش تربية الجمال .4
  حسب الجهة

تنمية تربية النحل عن طريق  .5
  ت النحل الحديثةتوزيع خليا

 مصنفمؤشر    حسب الجنسنعدد المستفيدي  مؤشر نتيجة  تنمية المشاريع المدرة للنحل
  حسب الجهة

توزيع وتحسين تقنيات تغذية  .6
  الماشية بطريقة عقالنية

ة يتحسين الساكنة بالتقنيات الجيدة لترب
  الماشية

 مصنف مؤشر  عدد الفالحين حسب الجنس  مؤشر وسيلة
  حسب الوسط

 معدل إدراج المتخرجين تحسين .7
  من التكوين المهني

          معدل اإلدراج حسب الجنس  مؤشر إنتاج  تحسين التكوين في القطاع الفالحي
-  

 مصنفمؤشر   عدد المستفيدين حسب الجنس  مؤشر وسيلة  تنوع نماذج التنشيط للمرأة  تحقيق أعمال تحسيسيية .8
  حسب المنطقة

إنعاش المرأة القروية عن طريق  .9
   أنشطة مدرة للدخلتحقيق

تنمية الوضع االجتماعي واالقتصادي 
  للمرأة القروية

 مصنفمؤشر   عدد المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة
  حسب المنطقة

تحسين نسبة النجاح في  .10
  المدارس الفالحية 

 مصنفمؤشر   نسبة النجاح حسب الجنس  مؤشر إنتاج   تحسين التكوين في قطاع الفالحة
  حسب المنطقة 

ن أنشطة مدرة للدخل تحسي .11
  وتدعيم الكفاءات

 مصنفمؤشر   عدد المستفيدين حسب الجنس  مؤشر نتيجة  محاربة الفقر في الوسط القروي
  حسب المنطقة

خلق وإدارة مراكز توزيع  .12
  المياه

نسبة الساكنة المستفيدة حسب   مؤشر إنتاج  تنمية البنيات التحتية
  الجنس

 مصنفمؤشر 
  حسب المنطقة

  
  جتماعي للنفقات العمومية المخصصة للنهوض االجتماعي واالقتصادي بالمرأة القروية آثار النوع اال

منذ إطالق قطاع الفالحة للعمل باإلستراتيجية الجديدة للنهوض االجتماعي واالقتصادي بالمرأة 
القروية تم تحقيق تقدم كبير وبلورة عدد من التدابير واإلجراءات خصوصا في مجال التنشيط النسوي 

  .األمية المهنية لفائدة المرأة القرويةوإحداث المشاريع المهنية المدرة للدخل وتنفيذ برنامج محو

أما ما يخص نتائج المشاريع المهنية المدرة للدخل، فقد شهد عدد المستفيدات ارتفاعا ملحوظا من 
م بها قطاع الفالحة  في العمليات المتواصلة التي يقو-  من بين عوامل أخرى- أمر يجد تفسيره. سنة ألخرى

  . من المشاريعاالجتماعيمن أجل تطوير هذا النوع 
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   2004 نية المدرة للدخل منذ سنةنتائج المشاريع المه

2004 2005 2006 2007 2008  
نوع 

المشروع المدر 
عدد عدد الوحدات للدخل

المستفيدين
عدد  عدد الوحدات

 المستفيدين
عدد  عدد الوحدات

 المستفيدين
عدد 

 حداتالو
عدد 

 المستفيدين
عدد 
 الوحدات

عدد 
 المستفيدين

 17 2 600 30 500 25 100 1005  5 تربية الدواجن

 71 6 600 30 500 25 320 32016 16 تربية األرانب
 159 13 600 30 500 25 160 1608 8 تربية النحل

 244 16 400 20 300 15 300 30015 15 تربية الماعز
 300 15 400 20 300 15 100 10013 13 زراعات معيشية

 791 52 2600 130 2100 105 1060 61 1060 61 المجموع

التكلفة اإلجمالية 
 )بالدرهم(

4.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.200.000 

  . مديرية البحث والتطوير بوزارة الفالحة: المصدر

 والفتيات النساءرف اي تحسين مع فوظيفيةمن جهة أخرى، ساهم برنامج محاربة األمية ال
حيث أن تحليل تطور عدد النساء القرويات المستفيدات من هذا البرنامج . المساهمات في هذا البرنامج

ألعمال الفالحية مشقة اإلكراهات االجتماعية واالقتصادية وا يعزى بالخصوص إلى ايوضع تراجع
 مستفيدة 5420 ما يناهز 2008 -2007 سنة ة المهنيةمحاربة األميقد بلغ عدد المستفيدات من و. والمنزلية

  .ا منشط116 ب تنشيطي يضم مركز 113بلغ عدد المراكز و

   البحريالصيد قطاع. 3
قطاع الصيد البحري االستمرار في يتعين على  من بين أهم ركائز االقتصاد الوطني، باعتباره  

وتجدر اإلشارة إلى أن اآلفاق واإلمكانيات  .تنافسيتهو تطوير وإعادة هيكلته من أجل تحسين مردوديته
، التي أهمية المخزون السمكي على طول الساحل بالنظر إلى  القطاع تعد جد مهمةهذاالمتاحة لتطوير 

العرض تنظيم  شريطة االستجابة للمعايير المتداولة باألسواق والمتعلقة با تنافسياتعطي للمغرب امتياز
  .الجودةتحقيق و

 ينمنظمالد الساحلي يصالو صيد الصناعيال  من قبلاوة الناتجة عن القطاع أساسويتم إنتاج الثر
. نشاط يبقى هامشياال  هذا غير أنه، رغم الثروة التي يمكن خلقها من قبل الصيد التقليدي، فإن. جيدبشكل
ير مهام وفي نفس السياق، تم تطو. ، تم وضع العديد من اإلجراءات لدعم قطاع الصيد البحريذلك لروبالنظ

 ووزارة الصيد البحري خالل السنوات األخيرة، بأخذها بعين اإلعتبار كل ما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أ
  .غير مباشر على تنمية قطاع الصيد البحري والساكنة المرتبطة به

، التابعة 1999في يوليوز ) UGED(وفي هذا اإلطار، تم خلق وحدة النوع االجتماعي والتنمية 
النوع االجتماعي "وتكمن مهمتها في السهر على إدماج مقاربة . لعامة لوزارة الصيد البحريللكتابة ا
في استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بوزارة الصيد البحري، وإجراء دراسات اجتماعية " والتنمية

 وضع اكذغير مباشر بقطاع الصيد البحري، و وواقتصادية على الساكنة النسوية المرتبطة بشكل مباشر أ
تم تخصيص،  إلى أنه تجدر اإلشارةو. ة والسهر على تنفيذهاأبرامج وخطط عمل لتشجيع وإدماج المر

  .، ميزانية االستثمار لمشاريع تستهدف النساء2009ألول مرة برسم سنة و

  تحليل القطاع حسب النوع االجتماعي. 1.3

ساكنة القطاع اعتمادا على نوع يكمن تحليل قطاع الصيد البحري حسب النوع االجتماعي في تحليل 
 اإلطالع على كذاومن تحديد النساء المستفيدات من أنشطة القطاع   التحليلهذايمكن و. النشاط الممارس

  .االقتصادية لمجتمع الصيادين ككلوالظروف االجتماعية 
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   حسب النوع االجتماعي نةكالساتحليل . 1.1.3

   لقطاعل  سلسلة اإلنتاجحسب نةكالسا تقديم. 1.2.1.3

 في واقعف.  من حيث األدوار والمسؤوليات، عموماصيدال بمهنة  حسب الجنسلعمللتقسيم يوجد 
عمليات  بشكل كلي يتولون  هؤالء أن، بحيثالرجال فقطكمجال مقصور على صيد لل  ينظر،األمر

 منللقطاع، ية األرض األنشطة  بدور رائد فين تضطلعالنساء والتسويق، في حين أن االصطياد والتفريغ
، تحتل المرأة مكانة بارزة في الحياة وموازاة مع ذلك. المحار وجمع األسماك المصطادةل ي تحوقبيل

  . ة دون مقابل مادي كبيرلمساعدة هاتوفيرب بيتاألسرية من خالل دورها التقليدي كأم وزوجة صياد وربة 

 مأجورات التماعباعتبارهن اسا  أسالنساء  يتم إدماج المنتجات البحرية،حويل تحلقةعلى مستوى و
التي  ةملاد العاليمن % 67وتشكل نحالتي و البحرية توضيب المنتجات ووحدات التصبيرفي مصانع يشتغلن 
  . القطاع في تشتغل

  : التالي و على النحالصيد في قطاع  العامالت النساءتقديممن خالل هذا التحليل، يمكن و  

 4.000 عددهن يناهزو، مباشربشكل الموارد البحرية يقمن باستغالل  اللواتي "دين الصياالبحارة" النساء •
  . ي على طول الساحل المغربوالطحالب جمع المحار ممن يزاولن ةامرأ

. امرأة 300.000قدر بأكثر من ي هلكن،  بالضبطهنددعاللواتي يجهل الصيادين البحارة  وبنات زوجات •
  .  القطاعتهميشا في األكثر ن يشكلن الفئةوه

   . امرأة28.000أكثر من ب نعدده  ويقدر، المنتجات السمكيةالت بصناعات تحويلماالع •
وزارة الصيد  المنتجات السمكية، تحت إشراف تحويل ت البحري وتكنولوجياالتكوين معاهد خريجات •

  .البحري
 16و 167اللواتي يبلغن عددهن على التوالي و وزارة الصيد البحري لدى التمسؤوالوالنساء الموظفات  •

   .امرأة

   االجتماعي النوع التقليدي حسبد يصبال الفئة العاملةتحليل . 2.2.1.3

الطابع العشوائي التقليديين بالهشاشة الكبيرة، حيث أن الظروف المعيشية ألسر الصيادين تتسم 
كما . سرة األمعيشةلضمان ا المرأة كل طاقاتهوتبدد . بالتقلبات مليئة مهنة للصيد كنشاط اقتصادي جعل منه

 هذه الفئة تجعل نظافة، كلها عواملالصحة وال ظروف كذاو  أفرادهامستوى تعليمو األسرة أن حجم
  . ية هشة في وضعاالجتماعية

مما ، الصيد نهاية موسم إال بعدإلى ديارهم  فالعديد من الصيادين ال يرجعون  ذلك،باإلضافة إلى
 .نات أسرهيسد حاج ويتعين عليهن بمفردهن أسرب أربا يتحولن إلى الكثير من النساء بحكم الواقع يجعل

بلح البحر،  وتجفيف أنشطة جمع ضمن هذه الفئة المرتبطة بالصيد التقليدي افقراألكثر  األرامل وتمارس
دوني كما يعرف صعوبات التسويق عند إعالن المعهد الوطني لألبحاث في مجال الصيد  وشاقنشاط  ووه

  .البحري عن تلوث بلح البحر

 لجامعات المحار، إنشاء تعاونيات قامت بها وزارة الصيد البحري بخصوص مبادرات ساهمت قدو 
الوضع االجتماعي واالقتصادي وتحسين ) نتاج والتجفيف والتسويقاإل( في تنظيم دورة اإلنتاج بشكل فعال
  .لهذه الفئة

  قطاع ال ة تطويرسياس. 2.3

 خلق إلى تم سنها خالل السنوات األخيرةالتي  ي البحرالصيد قطاع تطوير إستراتيجيةتهدف   
اعتمادا   البحريةلمواردتدبير معقلن لطار إ ا على أساستنبنينسجمة مة لتنمية مستدامة والئمالظروف الم
المجال  في والتكوين البحث  تعزيزكذاو المصطادة للكميات وتثمين أمثل ناجعة اقتصادية على آليات
  .البحري
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تهيئة  اتخططمعلى تنفيذ بناء  البحرية للموارد العقالني للتدبير ةخاص تعطى أهميةوهكذا،   
  سياسةباعتباره محورا أساسيا من محاور مجال الصيد البحري في  العلمي البحثالمصايد، والمعتمدة على

  . القطاع

  في مجاالتلإلمكانيات التي يوفرها نظرا أولوية بدوره والتقليدي الساحلي الصيد ويمثل تطوير  
 ، الغذائية للسكاناالحتياجاتومشاركته في تلبية   رأس المالته من حيث كثافضعف وخلق الدخل والتشغيل

.  والعمل على استقرارهم بالسواحلالمدن والسكان نح من حيث الحد من هجرة التي يمتلكهاقدرات كذا الو
 تأهيليركز على الذي ) MCA( تحدي األلفية حسابمن  بدعم كبيرمؤخرا هذا المحور ز يعزت وقد تم
  .التقليدي الصيد

 للحكومة على توصيات المدىستراتيجية طويلة إلاترتكز ، البحرية المنتجات تحويل  مجالفيو
  . لنشاط الصناعيل جديدة مجاالتقترح تطوير التي ت' برنامج إقالع'

منتجاتنا، ل أمثل ينتثم وإتاحة لتحقيق التنمية المستدامة الضرورية، اإلستراتيجيةنجاح هذه ويبقى إ  
 - الميدان السوسيو البحري وتعزيز يشكل التكوين في المجال،  ذلكتحقيقلو.  العنصر البشريرهينا بتنمية

ويتحقق ذلك . الصيد البحري سياسة ة من أولوياتأولوي) اهم االجتماعيلبحارة ورفع مستواتأهيل (مهني 
 عبر الكفاءات أهيلصيد وتالمهنة الصيد وصناعات  زاولةالالزمة لملتكوين األطر من خالل تقديم الدعم 

األمية  و ومحأنشطة اإلرشاد  من خالللبحارةلمهني  -السوسيو والنهوض بالمستوىالمستمر التكوين 
  .االجتماعي إلنعاشوا

 عمل ،الصيد البحريلقطاع ندمجة ية الموالتنمه الرؤية  مع هذه اإلجراءات، وضمن هذوموازاة 
بعين أخذ مجال الصيد البحري والتي تفي  االتحاد األوروبيمع  جيل جديدإبرام اتفاقية المغرب مؤخرا على 

  .جميع أبعادهاب التنمية المستدامة للقطاع االعتبار

  الصيد البحري جديدة للتنمية المتكاملة لقطاعتجدر اإلشارة إلى أنه تم مؤخرا وضع إستراتيجيةو
 حول ثالثة مجاالت رئيسية، اإلستراتيجيةتتمحور هذه و ."سأليوتي "مخطط عليها التي أطلقوالمغرب، ب

األداء المتميز للقطاع لضمان جودة عالية عند و، المسؤول تشجيع الصيدووهي االستغالل المستدام للموارد 
  .كذا تحسين التنافسية لولوج أسواق جديدةومعالجة المنتجات، 

   إدماج مقاربة النوع االجتماعي بالقطاعالمساواة فيو اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف مساهمة
المساواة إلى تشجيع إدماج مقاربة النوع االجتماعي في قطاع وتشير اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف 

  :نذكر من بينها. الصيد البحري من خالل العديد من ميادين التدخل

صنع القرار مراكز ة في تعزيز التمثيلية النسويوتشجيع القطاع الخاص لضمان تأطير أفضل للنساء  •
 .بالجمعيات المهنية

القضاء التدريجي على التفاوت في توزيع الموارد بين الجنسين في جميع مجاالت الحياة الخاصة  •
 تقييم البرامج واألنشطة كذاورصد وتنفيذ و إدماج مقاربة النوع االجتماعي خالل تصميم كذاو. العامةو

 .الرجالوومية للنساء التي لها تأثير مباشر على الحياة الي
 .برامج التنمية القرويةوإدماج مقاربة النوع االجتماعي في سياسات  •
تتبع تأثيراتها واالقتصادية لمختلف المشاريع - وضع مؤشرات من شأنها رصد األهداف السوسيو •

 .النساء المتعلقة بأنشطتهموالسهر على أن تكون المعلومات المحصل عليها تعكس انشغاالت الرجال و
    من أجل التنميةأللفيةاأهداف  تحقيقالصيد البحري في مساهمة سياسة 

 من أللفيةاأهداف بتحقيق  التزامات المغرب ضمن الصيد البحريقطاع تندرج تدخالت الدولة في 
   :أجل التنمية
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د  البنية التحتية للصيإنشاء و البحري إلى تحديث األسطولةدفاهالهم مختلف اإلجراءات اتس : 1الهدف  •
كبير في تحسين بشكل ... التعاونيات وخلق أنشطة جديدة إطار  وتنظيم بعض األنشطة فيالبحري

  . جديدةاتل وخلق ثرويخادمال
 الوصية للوزارة كبير انشغال مصدر البحريصيد ال التفاوت بين الجنسين في قطاع  يشكل :3الهدف  •

 نشطة مدرة للدخلتنظيم ألموارد، و كال الجنسين إلى اولوج حرية تتوخىجراءات إمن خالل تنفيذ 
 ...،)  المحاراتمعاجالنساء تعاونيات (لنساء لفائدة ا

 هاتنمية مستدامة للموارد السمكية ولنظامتحقيق حتمي بشكل  الصيد أنشطة تتطلب استمرارية : 7 الهدف •
هتماما خاصا  تولي االتي للقطاع ة الجديدةماوينعكس هذا في السنوات األخيرة من خالل الحك. البيئي
  . مراقبة في مجال الصيد البحري وال العلميوتعزيز البحث  للمواردالتدبير العقالنيإلى 

  المرأة كافة أشكال التمييز ضد القضاء على تحقيق أهداف اتفاقيةالصيد البحري في مساهمة سياسة 
من أجل لمغرب ل مكسباستراتيجية الصيد البحري إل مهني-والسوسيو االجتماعيالبعد  يمثل

  : وتهم على الخصوص ،التمييز ضد المرأةأشكال   كافة معايير القضاء علىإلىلوصول ا

  .  المهنيلتوجيها الرجل فيما يتعلق بشروط مع ةساويت موقا حقللمرأة تمنح :) األولىةفقرال( 10المادة  •
إلى برنامج  للولوج تركز على المساواة بين الرجل والمرأة :).د.2الفقرة الفرعية  (14المادة  •

  .  بغية تنمية قدراتهم التقنيةذلكو اإلرشاد كذاوخدمات المجتمع إلى و األميةومح
 المساواة في الفرصتحقيق  تنظيم تعاونيات من أجل على تحث :)هـ.2الفقرة الفرعية  (14المادة  •

 . االقتصادي على المستوى
السلف الفالحي باإلضافة إلى خدمة وتعطي إمكانية الولوج للقرض : )ز.2الفقرة الفرعية  (14المادة  •

 المادة على المعاملة السوية فيما يخص هذهكما تنص . االستفادة من التكنولوجيات  المالئمةوالتسويق 
  .مشاريع تنمية العالم القرويواإلصالحات العقارية 

    االجتماعيالمراعية للنوعية ومشاريع التنمال. 3.3

 المهيكلة علىنشطة حول مختلف األ الصيد البحري قطاع تطوير سياسةتتمحور ، سالفاذكر كما تم ال
  .النوع االجتماعيمشاريع تراعي من بينها عدة و. قطاعحلقات إنتاج ال امتداد

 إنشاء سلسلة من قرى ،1997منذ سنة  ، الذي تم إطالقهتنمية الساحلوبالفعل، يتضمن برنامج 
ظروف ونح التقليديلصيد  البرنامج االرتقاء باهذايهدف و .على طول الساحلللتفريغ  ونقط مهيأة ينداالصي
   .ل الصيادينيخادم لانيوتحسالبحرية منتجات ل أفضل لتثمينا تتيح

والصيد  الفالحةوزارة ، الذي تم إطالقه من طرف 'إبحار'، يندرج مشروع ذلكباإلضافة إلى و
 تحسين ظروف عمل تقليدي بهدف والصيد الساحليال وتأهيل عملية تحديث ، في إطار2008البحري سنة 

بمعدات تخزين المنتوج  قارب 16.000 إلى تجهيز حواليويهدف هذا البرنامج .  الصيادينعيشو
كما .  مركب بوسائل الحفاظ على جودة اإلنتاج وتثمينه 1.800 والمحافظة على جودته، باإلضافة إلى تزويد

وحدات  سنة ب15التي يفوق سنها  باخرة 800 الاستبدسطول الساحلي من خالل األتحديث يعتزم البرنامج 
  .من جيل جديد

وحدة كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم إنجاز مجموعة من المشاريع بمواقع ساحلية مختلفة من طرف 
 "الصيادينزوجات وبنات  "فئةو" نيالصياد البحارة "فئة النساءه المشاريع ذتستهدف هو. النوع االجتماعي

 بولفضيل لتثمين مشروع سيديوالوليدية، المحار في بحيرة النساء جامعات  أهيلتمشروع (الخصوص على 
   ...). بلح البحرلجمع فلوكةمشروع و، تعاونياتبلح البحر داخل 

الذي دخل والمغرب - حساب تحدي األلفية، يهدف مشروع تهيئة الصيد التقليدي، التابع لبرنامج كذاو
من شأنه كذلك تحسين و. بة فقر ساكنة قطاع الصيد التقليدي، إلى محار2008بر ن شتذحيز التنفيذ من

 كما أنه من خالل .وكذا أسرهمع متجول ئبا 2.000 و تقليدي صياد40.000رب اما يق  وعملعيش ظروف



 159

 هذا دعم البحث العلمي، سيساعد كذاوإدماج مقاربة النوع اإلجتماعي وتكوين مختلف المتدخلين وتأطير 
توفير الظروف المالئمة للتنمية المستدامة لقطاع والمحافظة على الثروة البحرية المشروع بشكل فعال في 

تفريغ مهيأة عبر إنجاز البنيات التحتية الضرورية  نقط 20 بناء  المشروع هذايشمل و. الصيد التقليدي
 13توى  تهيئة البنيات التحتية المخصصة للصيد التقليدي على مسكذاوتسويق المنتجات البحرية ولتفريغ 

 المشروع، في السنة األولى من طور اإلنجاز، إلى تنظيم السوق هذاهدف كما ي. يناء صيد بالمملكةم
  .  للسمكع متجولئ با2.000 تجهيزو مدن 6 للسمك في جملة  أسواق6إصالح و إنشاءمن خالل الداخلي 

  المغرب-حساب تحدي األلفيةإدماج مقاربة النوع االجتماعي خالل تتبع تنفيذ برنامج 

يعد هذا األخير و). PSE(التقييم  و بإعطاء االنطالقة لمخطط الرصد المغرب-حساب تحدي األلفيةتمت مرافقة تنفيذ برنامج 
كما يرتقب المخطط الرصد المستمر ألداء البرنامج مع األخذ بعين االعتبار . ضروريا لتفعيل البرنامج حسب التدبير المرتكز على النتائج

  .خات بغية ضمان أحسن تسييراألهداف المتو

ويعتمد هذا العنصر على مؤشرات األداء المتعلقة . يتضمن هذا المخطط عنصرا للرصد من شأنه تتبع أداء البرنامج خالل تنفيذهو
  .مرتقبةقيم و للوضعية األصلية  رقميةكذا النتائج مع تحديد قيمواألنشطة، واألهداف وبالغايات 

حيثما كان مناسبا، ينبغي جمع المعلومات عن المؤشرات التي وفبقدر اإلمكان . لك جندرة المؤشراتباإلضافة إلى ذلك، يرتقب كذ
  .كذا مستويات الدخلوالفئات العمرية وتمكن من تصنيفها حسب الجنس 

   حسب النوع االجتماعيد البحري يصاللميزانية المخصصة لقطاع اتحليل . 4.3

   رواالستثما التسيير نفقاتتحليل . 1.4.2

   مقابل   (2009  برسم سنة مليون درهم 422,07لوزارة الصيد البحري الميزانية المخصصة تبلغ 
%. 40 التسيير  ونفقات%60 ، إذ تمثل نفقات االستثمار )2008  برسم سنةمليون درهم 311,69

ات توفير المعدات واألدو منها ل%42و لتكاليف الموظفين  منها%58خصص ي التسيير نفقات بخصوصو
  . الالزمة

بالمجال  البحري والنهوض التكوينلمديرية % 4 فقد تم تخصيص، االستثمارة يانيزمبوفيما يتعلق 
البحري  الصيدلمديرية % 75 و منها لمديرية الصناعات التحويلية للصيد البحري%2و مهني - السوسيو
إلى المحافظة على %) 60( من ميزانيتها الجزء األكبرص يتخصتقوم ب ه األخيرةهذ. األسماكوتربية 

نقط التفريغ المهيأة ز يجهتأما بالنسبة لتمويل مشروع بناء و. البحث في مجال الصيدوالموارد البحرية 
 للقرى  مليون درهم11,2و لنقط التفريغ  مليون درهم41,6 ، إلى2009 فيصل برسم سنة، قرى الصيادينو
  . لوزارة الصيد البحري ةستثمار المخصصاالة يانيزمن م% 3و %12و نح على التواليما يمثلووه

لوحدة النوع االجتماعي، تم   إلى أنه باإلضافة إلى ميزانية التسيير المخصصةتجدر اإلشارةو
مبالغ مكملة ، ميزانية االستثمار لمشاريع تستهدف النساء مع طلب 2009ألول مرة برسم سنة وتخصيص، 

  .2010-2009 للفترة رهممليون د 1,83 الميزانية هذهتبلغ و. 2010سنة ل

   األهداف اتتحليل مؤشر. 2.4.3

لميزانية ا ةماتحسين حك بهدف 2003 سنةاإلعتمادات شمولية  في وزارة الصيد البحري انخرطت
واسطة تقاس ب والتي مسبقا يتم تحديدها  ومساءلتهم حول أهداف المسيرين عملمرونة من  الرفعمن خالل 
  . النجاعةمؤشرات 

االستثمار  لميزانية ا مؤشر37د يحد ت مؤشرات األهدافحول أتاح تطوير رؤية، 2009برسم سنة و
  . أما بالنسبة لميزانية التسيير فلم يتم تحديد أي مؤشر.حسب الجهة  معظمهامي وتنظإدماجتم و

، حيث أن ال تزال عامة في معظمهابالنسبة للمؤشرات التي تم تحديدها لميزانية االستثمار، فو
ال يتم استهدافها اآلثار وهداف النتائج أوأ بوضوح ت مبينة الالزمة لتنفيذها ليسوالوسائلاألنشطة الصلة بين 

وبذلك .  صلة تلقائية مع األهداف المحددة في إطار سياسة تنمية القطاععلىدائما ليست  جدا وإال بشكل قليل
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 محددةال  اإلجمالية والنوعيةهدافاأل تتضمنطار منطقي لمشاريع إ من أجل تقديم إصالح تحتاج إلى فهي
  .نتظرةوالنتائج الم

معدل تحسين  "استثناءب،  واإلنجازاتوسائلال مؤشرات  المؤشرات هيمنةهذهتصنيف وأظهر 
 العاملينالصيادين البحارة ل يخادمن ي تحسمعدل"و" الشبه الجبائيومداخيل الدولة بضمان االقتطاع الجبائي 

،  "قرى للصيادين بناء وتجهيز بفضلالصيادين البحارة ل يخادمتحسين معدل "و" نقط التفريغ المهيأةفي 
  .النتائج مؤشرات تصنف من بينالتي و

  جدول تحليل مؤشرات األهداف لميزانية االستثمار المخصصة لوزارة الصيد البحري

    نوعية المؤشر  
  المجموع  مؤشر نتيجة  مؤشر إنتاج  مؤشر وسيلة  

    مؤشر37  %8  %46  %46  النسبة في المجموع

 مؤشر بالبرامج التي 21يتعلق  تم وضعها، ا مؤشر69 بين من هن تحليل هذه المؤشرات أنابكما أ
 مسألة النوع انراعيي  فقطن األخيرة، مؤشراهذهمن أصل و. تأخذ بعين االعتبار مسألة النوع االجتماعي

" نقط التفريغ المهيأة في لينالعامالصيادين البحارة ل يخادمن ي تحسمعدل"االجتماعي، ونخص بالذكر 
التي تعد مؤشرات نتائج و  "قرى للصيادين بناء وتجهيز بفضلالصيادين البحارة  لمداخيمعدل تحسين "و

  .ذات عالقة مباشرة بأحد أهداف مشروع تهيئة الصيد التقليدي

در باعتمادنا على الحصة المخصصة من ميزانية االستثمار للبرامج، فتجوحسب منطق النجاعة و
البحث العلمي تصل إلى واإلشارة إلى أن الحصة المخصصة لبرنامج المحافظة على الموارد البحرية 

تسجيل وتقييم و المراقبة عند تفريغ المنتوج السمكي،( لها ات مؤشر3، غير أنه لم يتم وضع إال 60%
األخيرة غير كافية  المؤشرات هذهتعد و).  دراسة حول تقييم مخططات تهيئة المصايدكذاوبواخر الصيد 

  . ةالنتائج المتوخاوال تجسد أية عالقة مباشرة مع األهداف و

درجة تعميم ب  النوع االجتماعي يبقى رهيناتراعي مؤشرات وضعوتحقيقا لهذه الغاية، فإن نجاح 
وزارة الصيد  المتخذة من طرف اإلستراتيجية القرارات مقاربة النجاعة على مستوىوبعد النوع االجتماعي 

   .المشاريعوالبرامج ألعمال و على مستوى مخططات اكذاوالبحري على عدة سنوات 
   مؤشرات األهداف لميزانية االستثمار المخصصة لوزارة الصيد البحريتصنيف

 المؤشر اممهال /األهداف المؤشرنوع   جندرة المؤشرةينامكإ مالحظات
عدد المستفيدين من العناية   

 الطبية حسب الجنس
  إنجازهاالتي تم الوحدات الطبية عدد  .1 بناء وتجهيز الوحدات الطبية  تاج إن-مؤشر

يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب 
 الجهة

 عدد نقط التفريغ المهيأة المراد  .2 نقط تفريغ مهيأةبناء وتجهيز    إنتاج-مؤشر 
 إنجازها

يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب  يمكن تصنيف  المؤشر  حسب الجهة
 الجنس

معدل تحسين مداخيل البحارة  .3 مهيأة تفريغ  طبناء وتجهيز نق  نتيجة-مؤشر
 نقط التفريغ المهيأةالصيادين العاملين ب

تصنيف حسب الجنس   
 للمستفيدين من برنامج إبحار

 صرف المنحة للمكتب الوطني  معدل .4 تشجيع الصيد الساحلي مؤشر العملية
 إبحار برنامج بشان للصيد البحري

 توسيع حضيرة السيارات من أجل  .5 بة البحريةالمراق وسيلة-مؤشر   
 الرصد والمراقبة

  عدد قرى الصيد المراد إنجازها .6 نقط تفريغ مهيأةبناء وتجهيز   إنتاج-مؤشر  هذا المؤشر مصنف حسب الجهة
 معدل تحسين دخل البحارة الصيادين  .7 نقط تفريغ مهيأةبناء وتجهيز   نتيجة-مؤشر  هذا المؤشر مصنف حسب الجهة

 قرى الصيادينب
 معدل تحسين مداخيل الدولة مع تأمين  .8 نقط تفريغ مهيأةبناء وتجهيز  نتيجة-مؤشر  هذا المؤشر ممثل حسب الجهة

 االقتطاعات الضريبية وشبه الضريبية
يمكن تصنيف عدد المستفيدين  

 حسب الجنس
 -إنعاش المجال السوسيو وسيلة-مؤشر

  مهني
  األطر األيام التكوينية وإعادة تأهيل .9

يمكن تصنيف الساكنة المستهدفة  
 حسب الجنس

معدل انجاز دورة الدعم الخاص . 10 التكوين في المجال البحري وسيلة -مؤشر
 بمحاربة األمية لفائدة البحارة

تعزيز الوسائل المستعملة    إنتاج-مؤشر  
األمية لصالح ولبرنامج مح

  تقييم نظام حولدراسةالمعدل تنفيذ . 11
   التكوين
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    الصيادين
تعزيز الوسائل المستعملة  وسيلة-مؤشر   الهدف غير محدد بشكل جيد

األمية لصالح  ولبرنامج مح
 الصيادين

 اقتناء المعدات التقنية والتعليمية.  12

معدل تقليص الحوادث المميتة  هذا المؤشر غير مرقم
 في عرض البحر

ية لتعزيز وسائل عدد الزوارق المقتن. 13 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر 
 إنقاذ األرواح 

معدل انجاز تهيئة مركز تنسيق . 14 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  
 عمليات اإلنقاذ 

 معدل تجهيز المركز بوسائل اإلنقاذ. 15 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  
معدل تنفيذ إنشاء مركز تنسيق . 16 اإلنقاذ البحري وسيلة-مؤشر  

 عمليات اإلنقاذ 
اج بعد النوع االجتماعي على إدم 

 الدالئلمستوى 
دراسات عامة لمديرية  إنتاج-مؤشر

 صناعات الصيد البحري
 الممارسات الجيدة في دالئلعدد . 17

 مجال النظافة المؤهلة
إدماج بعد النوع االجتماعي على  

 دالئل اإلرشادمستوى 
دراسات عامة لمديرية  إنتاج-مؤشر

 صناعات الصيد البحري
  اإلرشاددالئلد عد. 18

إدماج بعد النوع االجتماعي على  
 مستوى الدراسة

دراسات عامة لمديرية  وسيلة-مؤشر
  صناعات الصيد البحري

معدل انجاز الدراسة حول وضع . 19
  نظام التتبع

إدماج بعد النوع االجتماعي على  
 مستوى الدراسة

دراسات عامة لمديرية  وسيلة-مؤشر
  صناعات الصيد البحري

 معدل انجاز الدراسة حول تنويع .20
  المنتجات السمكية

إدماج بعد النوع االجتماعي على  
 الدالئلمستوى 

دعم وحدات الصناعات   إنتاج-مؤشر
 التحويلية للمنتجات البحرية

 الممارسات الجيدة في دالئلعدد . 21
 مجال النظافة 

   وزارة الصناعة والتجارة. 4
خلق كما تلعب دورا أساسيا في   والعملة الصعبةاما للصادراتتمثل األنشطة الصناعية مصدرا ه

 %79التي تحتل و ،هيمنة الصناعات الصغيرة والمتوسطةب يتسم هذا القطاع ال يزال إال أن. فرص العمل
التنمية وداخل الجهات فيما يخص  بين التباينات مابعض إضافة إلى وجود  ،الصناعي الوطنينسيج من ال

  . الصناعية

لنساء، تليها الصناعات لمل  عفرصخلق   أول قطاع من حيث والجلد النسيجةر صناعوتعتب
 هذه القطاعات هي األكثر تضررا من األزمة االقتصادية والمالية الدوليةوقد كانت . الكهربائية واإللكترونية

   . المناصب التي تحتل غالبية هذه فرص العمل خاصة بالنسبة للمرأة منمونتيجة لذلك تم فقدان عدد مه

 2008سنة  مليار درهم 70بقيمة  مطردة نمو  على وتيرةيحافظالتجارة والتوزيع  قطاع زاليال 
 الساكنة  من%12,5، أي شخص 1.273.625يوظف هذا القطاع حوالي  و.%7,7  بلغسنويبنمو و

 التجارة الحديثة ذلك، عرفتباإلضافة إلى و. %9 المرأة العاملة في هذا القطاع  نسبةتجاوزتال  و.النشيطة
العالمات شبكات انتشار األسواق والمراكز التجارية الكبرى والمتوسطة وكذا  كما يدل على ذلك اتحسن

  .التجارية العالمية

  وضعية حسب النوع االجتماعيل اتشخيص القطاع وتحليل. 1.4 

  الصناعة . 1.1.4

والجلد  النسيج ةصناع  أن2007التحويلية لسنة لصناعات ا  حولالسنوينتائج البحث كشف تحليل 
    . ، تليها الصناعات الكهربائية واإللكترونيةتظل أول نشاط صناعي من حيث تشغيل اليد العاملة النسائية

  51 خصائص النسيج الصناعي الوطني .1.1.1.4

 من %14التي تمثل  من الصناعات الصغيرة والمتوسطة %79من النسيج الصناعي الوطني يتألف   
 %18 شغل الصادرات الصناعية وتمن %8 ساهم بوتالقيمة المضافة  من %9وتحقق لصناعي  ااإلنتاج

                                                 
والمنجز من طرف وزارة ).  2007(  السنوي حول الصناعات التحويليةة من البحثمأخوذمجموع المعطيات المستعملة في جزء التشخيص :   المصدر 51

  .الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
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 فروع خمسةل 2007المحققة سنة  من القيمة المضافة الصناعية %69  وتعزى. اليد العاملةمن مجموع
، )%16( الكيميائية الصناعات، و)%21(، والصناعات الغذائية )%10( صناعة التبغ :ي وهيةصناع

  ).%13 (الحديدية  غيرمعدنيةاعة المواد الوصن) %9(فراء ال المالبس ووصناعة

جهات االقتصادية وجود بعض التفاوتات ما بين وداخل  ال حسبالنسيج الصناعيويبين تحليل 
  . الجهات فيما يتعلق بالتنمية الصناعية مع وجود تمركز قوي لألنشطة الصناعية بالجهة الوسطى

  صناعي تطور النشاط ال.2.1.1.4

التحويلية المنجز من طرف وزارة التجارة والصناعة، أبان لصناعات ا  حولالسنويالبحث  حسب
على الرغم من انخفاض عدد وحدات اإلنتاج العاملة في وذا، كوه .متواصلةدينامية النشاط الصناعي عن 

 حققت ، 2006 مع مقارنة %5 بانخفاض بنسبة أي 2007سنة  وحدة 7.893 بلغت  والتيالقطاع الصناعي
  . مقارنة مع السنة الماضية %11 بزيادة ، مليار درهم269  إنتاجا صناعيا قاربهذه الوحدات

  ي الصناع القطاع فيالعمل النسائي

 تمثل النساء ، 2007ين برسم سنة الدائممن العمال  467.279رب اقطاع الصناعات التحويلية ما يقشغل 
  .%47,8 حصةب  أي،223.315 منهم

المشغلة  العاملة اليد من األكبر الجزء دلصناعات النسيج والجستخدم ت، الكبيرة اتالقطاعحسب و 
. الصناعات التحويليةب العاملة اليد من %43,8 شخص، أي 204.632 في حدودفي الصناعات التحويلية 

بهذه وسمية الملمناصب الشغل  أما بالنسبة .ة بهذا القطاعالدائم اليد العاملة  من%73,3وتمثل النساء 
  .%92,9، تشكل منها اليد العاملة النسائية 2007 منصب شغل سنة 4. 441الصناعات، فقد بلغت 

 المرتبة الثانية من حيث خلق فرص الشغل للنساء، حيث الصناعات الكهربائية واإللكترونيةوتحتل 
الشغل القارة مناصب  من %54 وهو ما يمثل للنساء،دائم منصب شغل  25.668 هذه الصناعات أحدثت

  .هذا القطاعب

وبلغ . %33 منصب شغل دائم، شكلت اليد العاملة النسوية 75.627 فأحدثت الصناعات الغذائيةأما 
  .لنساء ل%60,6 منصب شغل منها 28.100عدد المناصب الموسمية في هذا القطاع 

  الحديدية يةالمعدنالصناعات الكيماوية و وشبه الصناعات الكيماويةبويصل عدد اليد العاملة 
 %16,2وتمثل فيها اليد العاملة النسوية على التوالي .  منصب شغل قار على التوالي49.920 و 89.593

  . من مجموع مناصب الشغل الدائمة%14,6و

  52الثأتيرات األولية لألزمة على العمل النسائية في القطاع الصناعي
 تتأثر يالتصديرية التالصناعات  فيصة خا أو موسمية المرأة بصفة دائمةتعمل من خالل ما سبق، 

 التي انطلقت ،، فإن انتشار آثار األزمة االقتصادية والماليةوهكذا. بشكل مباشر بتغيرات المحيط الدولي
الموجه انكماش التجارة العالمية مما تسبب في حدوث تباطؤ في الطلب الخارجي ، أدى إلى 2008 سنة
التصديرية بتقليص الصناعات  قامت  تراجع الطلبات مواجهة، ومن أجلفي ظل هذه الظروفو. لمغربل

  .ونظرا لحضور المرأة بشكل قوي في هذا القطاع فقد تأثرت بشكل كبير بهذا اإلجراء. عدد مناصب الشغل

االجتماعي، فقد سجل قطاع النسيج وإلى غاية شهر لضمان ل  الوطنيصندوقال  وهكذا وحسب
وقد سجل أعلى مستوى .  عامل9.216ي عدد المناصب أي ما يعادل  ف%7,45 تراجعا بنسبة 2009يونيو 

 األكثر وقد كانت جهة الرباط. %9,5 حيث تراجع عدد المناصب بنسبة ،للتسريحات خالل شهر أبريل
 تضرربلد (  شركات تعمل مع المملكة المتحدةالقطاع، نظرا لوجودتضررا من فقدان الوظائف في هذا 

  ).يةاألزمة الدولب بشكل كبير

                                                 
.  التتوفرالمعطيات المتعلقة بمناصب الشغل المفقودة حسب الجنس 52  
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 صندوقالسجالت تم حذفها من  اليد العاملة من %21فإن ، الصناعات اإللكترونيةفي مجال و
 من %24 بنسبة، وهو ما يعادل انخفاضا 2009 النصف األول من عام االجتماعي خالل الضمان الوطني

  .  مليون درهم19,24 والتي بلغت، كتلة األجور المعلنة في هذا القطاع
.  عدد المناصب سياسة تقليصفي هذه السنة بداية ، فقد شرعت منذملة في قطاع الكهرباءلشركات العاأما ا 
 الضمان  الوطنيصندوقيتم التصريح بهم لدى اللم مأجورين  من ال%10 ما يقرب من ،2009منذ يناير ف

  .االجتماعي

   الصناعة قطاع فيالمقاوالت النسائية
 مختلف قطاعات النشاط ي يمتلكن أو يدرن شركة فيبلغ عدد النساء المقاوالت في المغرب اللوات

 وحوالي اليد العاملة النسائية في القطاع المنظم من 53%0,5 حوالي أي ما يعادلرأة ام 5.000 االقتصادي
 ال قطاع المقاوالت الصغرى وال  االعتبار عينهذه األرقام فيال تأخذ و. المقاوالت من مجموع 10%

 ويتم دعمها من خالل برامج التنمية اتزايدا مستمر ف األنشطة النسائيةحيث تعرالمنظم، القطاع غير 
 54%8 تمثلالمرأة المقاولة  فإن ،المندوبية السامية للتخطيطحسب  وذلك،باإلضافة إلى . الوطنية والدولية

    .2008 المغاربة المصرح بهم سنة 55المشغلينمن إجمالي 

 فإن الشركات ، وشمال إفريقياطقة الشرق األوسطعلى غرار البلدان األخرى في منوفي المغرب، 
) %37( نساء هي أساسا شركات صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعات الخدمات المنشأة والتي تديرها

 مليون 2,4مبيعات أقل من وتتسم هذه المقاوالت برقم ). %21 (النسيج صناعة كذاو) %31(والتجارة 
 تستهدف ول من خمس سنوات بالنسبة لألغلبية من ثلثها،أقو ، من عشر سنواتأقل  ومدة وجوددوالر،

  .ةالداخلية والمحلي األسواق أساسا منتوجاتها

للنساء الحامالت  ة سلبيةشهاد 2.500  منحموالتجارية، تلمكتب المغربي للملكية الصناعية ا حسب
نجاز ‘ن تحقق ملا يصعبومع ذلك، . 2008شهادة سنة  1.700 ما يقرب من  منح بعد2007 سنة للمشاريع

العدد الحالي من الشركات التي  إمكانية تجاوز ، ولكن هذا يعطي مؤشرا علىهذه المشاريع التجارية
  .)شركة 5.000 هو 2005العدد المقدر سنة (تؤسسها المرأة 

  التجارة الداخلية  .2.1.4

ويبلغ . يالوطن التراب 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
 أكبر عدد ةوتمنح تجارة التقسيط المستقل.  مليون شخص1,27 وتشغل مجمل هذه النقاط حوالي .نقطة بيع

 من المناصب المشغلة في التجارة %92 مليون شخص وهو ما يمثل 1,15من المناصب أي ما يعادل 
  .56الداخلية

 أي ما ، شخص114.948 حوالي 2008وقد بلغت الساكنة النسائية النشيطة المشتغلة بالتجارة سنة    
 %48,2تمثل النساء اللواتي يعملن لحسابهن . الساكنة النشيطة المشتغلة بهذا القطاع من مجموع %9يناهز 

  .%38,6 بنسبة ت، تليها المأجوراةنسائية في قطاع التجارمن مجموع الساكنة النشيطة ال

 2007  منصب ما بين19.661 خلق شغل الصافية، مكن قطاع التجارة منمن حيث خلق فرص ال
 من الوظائف %4,8 سوى ستفد، وهو ما يعني أن المرأة لم ت57 منصب يهم المرأة943من بينها  2008و

 يمارسن نشاط تجاري بالمدن بلغ ياطق، فإن عدد النساء اللوات وحسب المن.تجارةقطاع الالتي أنشئت في 

                                                 
 2005. (GEM)الشرآة المالية العالمية،  المغرب " ولوج األسواق-روح المقاولة -النوع" تقرير:  المصدر   53

   .، المندوبية السامية للتخطيط2008تقرير مفصل عن التشغيل، طبعة  :المصدر  54
  .آل شخص  نشيط مشتغل، يعمل لصالحه، مستغال مقاولته الخاصة، و ممرسا مهنة وشغال على األقل شخص بصفة دائمة: المشغل   55

  .مديرية التجارة الخارجية: المصدر 56   
 .، المندوبية السامية للتخطيط2008 و 2007عن التشغيل، طبعة تقارير مفصلة  : :لمصدر ا57
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 ، مقابل في التجارةء العامالت من مجموع النسا%88,9 ي أ، امرأة102.190ما يقرب من  2008سنة 
  . القرويةالمناطق ب 12.758

  مومية واألولويات العاتالسياس. 2.4

  "برنامج إقالع"جديدة الصناعية السياسة ال. 1.2.4

بإبرام برنامج  ،2009السلطات العمومية والقطاع الخاص بالتوقيع، خالل شهر فبراير قامت 
ل مخطط إقالع والذي سيمكن من  يكميي الذلصناع لإلقالع الميثاق الوطني متعلق با2015-2009تعاقدي 

  مليار درهم50 ب اإلجمالي الصناعي الوطني، وزيادة الناتج  2015منصب شغل في أفق  220.000خلق 
 مليار درهم من استثمارات 50يوفر سكما .  مليار درهم95 بقيمة حجم الصادرات في تحقيق زيادة وكذا

ضم جميع يإطارا للتنمية ي لصناعلإلقالع ا الميثاق الوطني وقد حدد .القطاع الخاص في النشاط الصناعي
 الصناعات المتعلقة هذا المخطط ال يتضمن  أنإال. ترحيل الخدمات  ذلكاألنشطة الصناعية بما في

  إنجازفيوزارة التجارة والصناعة شرعت (ة الكيماوي وشبه الكيماويةالصناعات لبحرية وبالمنتجات ا
من أجل رسم رؤية خاصة  المواد الصيدليةقطاع  ودراسة لتطوير قطاع المواد الكيماوية وشبه الكيماوية

 ).بهذه القطاعات
  السبعسنواتال موزعةعلى مليار درهم 12,4 باالتفاق لتنفيذ هذا  وتقدر الميزانية المخصصة    

 1,03منها   مليار درهم5,5ب دعم البرنامج يتم ، سوف 2012 إلى 2009 من  الممتدةفي الفترةو. المقبلة
  .ولة الدميزانيةطرف  مليار درهم من 4,47من طرف صندوق الحسن الثاني و  مقدمةمليار درهم

   رواج جبرنام :الداخليةالتجارة . 2.2.4

  مراتلتجارة ثالثل الحالي الداخلي الخام الناتج ةعفاضإلى م، 2020  أفق فييتطلع مخطط رواج
يمر  اإلستراتيجيةغير أن تنفيذ هذه . شغل منصب 450.000 وخلق أكثر من %15 إلى ه فيتها مساهمرفعو

  الفترة امتدادىوضع خطة عمل علتم  ولذلك ، المدى القصير والمتوسطعلىخطط عمل بالضرورة عبر 
 وكذا رفع سنويا %8 للقطاع بنسبة وتحقيق نمو شغل منصب 200.000إلى خلق  تتطلع 2008-2012

  .%12,5إلى الوطني  الداخلي الخاممساهمة التجارة في الناتج 

 ةلتجار اوتعزيز ي الصناعالنسيج وزارة التجارة والصناعة لتطوير نهجتهاالسياسة التي ت صمملقد 
 حيث التكوين ن فرصا للنساء مح غير أن البرامج المعتمدة تمن. االجتماعيإدماج مقاربة النوعن الداخلية دو

 برامج توعية لزيادةب هذه اإلجراءات مواكبة ولهذا، فإنه من الضروري. االستثماركذا خلق فرص الشغل وو
  .مشاركة المرأة 

اف األلفية للتنمية وخاصة الهدف ومن جهة أخرى فإن البرامج المعتمدة تندرج في إطار تنفيذ أهد
والهدف اإلنمائي الثالث الذي يهدف إلى تحقيق   الفقر المدقع منإلى تقليلاإلنمائي األول للتنمية الذي يطمح 

  .المساواة بين الجنسين وكذا استقاللية المرأة

المادة ة وتتماشى هذه السياسة أيضا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خاص
 المتبعة من طرف قطاع التجارة والصناعة في إطار ةاإلستراتجيتندرج وبمراعاة لهذه التوصيات،  .11

 في  االجتماعيخذ بعين االعتبار مقاربة النوعاأل والمساواة بين الجنسين عبر نصافاالستراتجية الوطنية لإل
   . السياسات والبرامج التنموية

  نجزةالمبرامج والمشاريع ال .3.4
وفر فرصا ي الذيي لصناعلإلقالع اإضافة إلى الميثاق الوطني ، وزارة التجارة والصناعة أبرمت

  التقنيالتعاون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،(مع المنظمات الدولية  شراكة ،للنساء مهمة
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برنامج رة من خالل البصفة مباش وضعت برامج تهدف إلى تطوير األنشطة النسائيةكما ...). ،األلماني
  . المقاولة النسويةإنعاشوبرنامج المغرب ب يلصناعا  للقطاع لتحسين القدرة التنافسيةالمندمج والمتناسق

  رامج القطاعية للصناعة الب. 1.3.4

ي أساسا على المهن العالمية للمغرب والتي تشمل لصناع لإلقالع االميثاق الوطني فترتكز أهدا
مهن موجهة : فئتين  وتنقسم هذه القطاعات إلى . المغرب مزايا تنافسيةفيها متلكيالتي القطاعات 

وتشمل الفئة األولى ترحيل الخدمات، صناعة السيارات، . لالستثمارات األجنبية المباشرة والمهن التقليدية
لمغرب تلك وتتضمن الفئة الثانية من المهن العالمية ل. الصناعة المتعلقة بالطائرات والصناعة الميكانيكية

  .صناعة الجلد والنسيج وصناعة المواد الغذائيةمنها المسماة بالمهن التقليدية 

   باألزمةالمتأثرةتدابير الدعم للقطاعات المصدرة . 1.1.3.4

، على اتفاق إطار وسلسلة من 2009قامت الحكومة والقطاع الخاص بالتوقيع خالل شهر فبراير
. بير لدعم ومواكبة بعض قطاعات التصدير التي تأثرت باألزمة العالميةاتفاقيات التنفيذ في إطار اتخاذ تدا

والتجمع المهني لألبناك  اإلطار من طرف الحكومة، االتحاد العام لمقاوالت المغرب ةفقد تم توقيع االتفاقي
  .المغربية

والت فتسعى إلى الحفاظ على مناصب الشغل في المقا أما االتفاقيات التنفيذية التسعة الباقية،
 التجاري للقطاعات شالتصديرية العاملة في قطاع النسيج والجلد وقطاع معدات السيارات وكذا اإلنعا

وتهم هذه  .المصدرة وضمان التمويل للمقاوالت المصدرة المعنية وكذا المقاوالت الصغرى والمتوسطة
  :التدابير ثالث مجاالت

 أشهر قابلة للتجديد بمساهمات أرباب العمل 6  ويتمثل في تكفل الدولة خالل مدة:المجال االجتماعي
 الوطني للضمان االجتماعي للمقاوالت المصدرة المعنية بما يتناسب وقيمة صادراتها برسم سنة قللصندو
   . لعدد المناصب واحترام الحد األدنى لألجور%5وذلك مقابل تعهد المقاولة بعدم تقليص أكثر من . 2008

 البنكية من أجل تمويل ت من طرف الدولة للمؤسساةى تعزيز الضمانات الممنوحويعتمد عل : المجال المالي
  .والطويل وفق أجل للتسديد على المدى المتوسط) ضمان استغالل(الحاجة إلى التمويل الجاري 

 مليون درهم لقطاعات النسيج والجلد 180في هذا الصدد، تم تخصيص غالف مالي قدره : مجال التكوين
  .ا للمنتجات النهائية وقطاع تجهيزات السيارات في مجال اإلدارة الصناعية وتدبير المشاريعمن أجل تهيئه

وتهدف هذه التدابير إلى حماية التشغيل في القطاعات المتضررة باألزمة االقتصادية وخاصة بالنسبة 
  .للنساء ضحايا تقليص عدد المناصب

  المغرب ب يلصناعا  للقطاعة التنافسية لتحسين القدرالمندمج والمتناسقبرنامج ال. 2.1.3.4

   2011-2008 المرحلة األولى

لمتحدة للتنمية تعاون تقني بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم اثمرة البرنامج يعد هذا 
، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مسلسل هيكلة وإعادة تأهيل الصناعة المغربية وكذا تفعيل دينامكية الصناعية

أساسية وهي إنشاء وحدة لتطوير ويتألف هذا البرنامج من ستة عناصر . وخلق فرص الشغلالنمو 
، الربط الشبكي )الحرفيون والصناع(لالستثمار، والمركز المغربي لإلنتاج الذاتي، ودعم نظم اإلنتاج المحلي 

 مقاولة النسائيةإنشاء اتحاد المصدرين ودعم تطوير ال  الصناعي،ربين مختلف الفاعلين في مجال التطوي
   ).ويستفيد هذا العنصر من تمويل الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي(

   النظيفإلنتاج ل خلق مركز مهمة تكمن في نتائج  برنامج هذا السجلت المرحلة األولى منقد و
 الشبكاتوتنمية ر يصدتللوإنشاء ثمانية اتحادات القروية  في المناطق رى الصغقاوالت النسائيةوتنمية الم



 166

وإنشاء شبكة وطنية )  والخزف الصنوبرالجلد وخشبقطاعات ( والمتوسطة رىالصغقاوالت لملة ينافستال
  .للمعلومات الصناعية

  2011-2008 المرحلة الثانية

 ،لمرحلة األولىا  خالل المكاسب التي تحققتعزيزإلى ت برنامج هذا الالمرحلة الثانية منتهدف 
ة والمساهمة في ينافست التهوتعزيز قدر  الصناعيالنسيجلرامية إلى تحديث المغرب في جهوده اومواكبة 
 وبالتالي يتعين تقديم الدعم للمجهودات التي تقوم بها .هداف المبادرة الوطنية للتنمية البشريةتحقيق أ

  . الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني لضمان نمو اقتصادي مستديم

  :  رئيسية، هي محاورةعلى ثالث برنامجهذا ال المرحلة الثانية من ترتكز هذه األهداف،مع  تماشيا و

  دعم األنشطة المدرة للدخل، بما في ذلك وتعزيز القدرة اإلنتاجيةالقرويةعلى التنمية يرتكز  :1المحور 
لقروية من ويهدف هذا المحور إلى تعزيز القدرة اإلنتاجية في المناطق ا. المبادرة الوطنية للتنمية البشريةو

 من 1 التي تشكل المحورةالمشاريع الثالث. أجل الولوج إلى األسواق، وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر
المساعدة التقنية إلنعاش المنتجات "و" IIتنسيق تنمية المقاولة النسوية مرحلة ":  هيبرنامجللالثانية المرحلة 

  ".ات اإلبداعية بوصفها وسيلة للتنمية في المغربالتراث الثقافي والصناع"و" المحلية في الجهة الشرقية

 ةدفاهال وتحسين القدرة التنافسية ي الصناع القطاعوتحديث القدرات التجارية تعزيزويقوم على  :2المحور 
 هذا المحور إلى تحسين ولوج المقاوالت المغربية إلى األسواق  ويسعى.برنامج إقالعأساسا إلى دعم 

 إلى األسواق العالمية بتحسين قدراتهم اإلنتاجية والتسويقية  والمتوسطةى الصغروخصوصا المقاوالت
  .والرفع من االستثمار الداخلي واالستثمار الخارجي المباشر

ويهدف هذا المكون إلى . جهود التنمية المستدامةدعم ، وذلك لالطاقة والبيئةيتمحور حول  :3المحور 
 تة في المغرب، وتعزيز قدرة المغرب على الوفاء بااللتزاماتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الصناعي
 نظيفةمختلف اآلليات للتنمية الفي  والمشاركة بشكل فعال البيئةالمتخذة  بموجب مختلف االتفاقيات المتعلقة ب

  .وآليات التنفيذ المشترك لبرتوكول كيوطو

باإلضافة إلى ذلك، فإنها و. برنامجالمن األولى استمرارا منطقيا للمرحلة  ةثالثالمحاور وتمثل هذه ال
وتساهم أيضا في . (2011-2007)إطار األمم المتحدة من أجل المساعدة اإلنمائية - تشكل جزءا من مشروع

 والهدف 7 والهدف اإلنمائي 3 والهدف اإلنمائي 1تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية خاصة الهدف اإلنمائي 
 13 و3مواد أشكال التمييز ضد المرأة  خاصة الكافة قية القضاء على وتتماشى أيضا مع اتفا. 8اإلنمائي 

  .14و

  ) الثانيةمرحلة( النسوية نمية المقاولةبرنامج ت
من طرف الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي  "النسوية نمية المقاولةت "برنامجلالثانية تم تمويل المرحلة 

 2008 سنوات خالل الفترة الممتدة مابين 3ريكي لمدة دوالر أممليون  1,2من أجل التنمية بمبلغ قدره 
 وضمان استمرارية اإلجراءات المتخذة خالل تعزيز إلى  الثانيةتهمرحلويهدف هذا المشروع في . 2011و

، ونشر التكنولوجيا والخبرة من خالل )التقنية واإلدارة والتسويق، الخ (58المرحلة األولى من المشروع
 أول(ميسور :  رائدة  أقاليم3ويشمل نطاق المشروع . اطق والقطاعات األخرىتكرار األنشطة في المن

: على ثالث قطاعات هي ركزيو...)  موقعأول(وشفشاون )  بوعادل موقعأول(تاونات و) موقع آيت حمزة
وصناعة النسيج  المواد ومشتقات.) الخ والكسكس، التين والخوخ(، وسلسلة التجفيف هامشتقاتزيت الزيتون و

  .تقليديةال

  

                                                 
  2009للمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على تقرير النوع االجتماعي لسنة  58



 167

   2009-2008لمشروع خالل الفترة اإنجازات أهم 

تقوم على تشجيع  للتحفيز وستخدم أدوات جديدةتلتسويق ل إستراتيجيةتنفيذ ل: تعزيز جانب التسويق •
 . والمستفيدين الفاعلين وتعزيز قدرات

 المعرض ورياض الفنمعرض  خاصة الدولية،في المعارض واألسواق ستفيدين دعم مشاركة الم •
 .الوطني لإلقتصاد االجتماعي والتضامنيمعرض ال  ولفالحةالدولي ل

 المحلي التأطيرمن خالل تطوير  ،2009-2008 سم الفالحيوم التقني المباشر خالل الاإلشراف •
 .  الجهوية للفالحةمديرياتالوذلك بالتعاون مع 

 والصناعة ومنظمة األمم  توقيع اتفاق بين وزارة التجارةلهخال تم  عن المشروعيمعالإتنظيم يوم  •
  . من جهة أخرىشفشاونب ة الجهوية للفالحةمديري من جهة و الالمتحدة للتنمية الصناعية

عبر مجموعة من   المتبعةمنهجيةالنشر  وتنظيم ورشة عمل حول تطوير صناعة زيت الزيتون •
 . واآللياتدواتاأل

 الرئيسي لتدخل الوكالة الوطنية مجالال: وسطة الصغيرة والمتللمقاوالتتعزيز القدرة التنافسية . 3.1.3.4
   الصغيرة والمتوسطة المقاوالتإلنعاش 

 الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها اإلنتاجية المقاوالت بتطوير البند المتعلقتنفيذ  تم تفويض
رة  الصغيالمقاوالت نعاشإلإلى الوكالة الوطنية لإلقالع الصناعي الميثاق الوطني المندرج في إطار 

ات يمكاناإل الصغيرة والمتوسطة ذات المقاوالت ى تأطيرلإ  من جهةيهدف هذا البرنامجو. والمتوسطة
الوكالة هذه لهذا فقد وضعت .  إلى تعزيز إنتاجية الشركاتمن جهة أخرىية وو التنمهامجاكبيرة لتحقيق برال

، ومنحهم عاليةات ية ذات إمكان شرك50 ل سنوي تأطيريهدف إلى توفير و" امتياز"األول يدعى . برنامجين
الثاني البرنامج  يهدفو.  من االستثمار الكلي%20 إلىعالوة لالستثمار المادي والمعنوي تصل قيمتها 

  . شركة في السنة500إلى مساعدة عملية ال من خالل البرامج "مساندة"

   النسوية المقاولة إنعاش برنامج
تأهيل "شراكة مع مشروع ب الصغيرة والمتوسطة تالمقاوالإلنعاش الوكالة الوطنية لقد عملت 

برامج وتهدف . اتهاأولويمحور تطوير المقاولة النسائية ضمن   على جعلاأللمانيالتقني لتعاون ل "المقاوالت
 الشبكي والربط األعمال إدارة علىالمشاريع حامالت  و تعزيز قدرة سيدات األعمال إلىهاتهالدعم 

  .في والتدريب اإلداريوالحصول على التمويل المصر

 الصغيرة المقاوالتإلنعاش الوكالة الوطنية اعتمدت ، المقاوالتللتعرف على احتياجات النساء و
جمعية النساء المقاوالت  النسائية، بما في ذلك المقاولةوالمتوسطة على الجمعيات العاملة في مجال تعزيز 

 ويستهدف البرنامج النساء.  وجمعية أبي رقراقإلنعاش المقاولة النسويةالمغربية جمعية وال ،بالمغرب
 أو النشاط المدر جدا على رأس المقاوالت الصغيرة والنساء المقاوالت المهيكلة حامالت الشواهد وصاحبات

  .الحامالت لفكرة مشروع أو شركة ذات المسؤولية المحدودة  إطارللدخل  في

   المشاريع حامالتلدعم لشراكاتعلرض ا
 الصغيرة المقاوالتإلنعاش الوكالة الوطنية ين جمعية النساء المقاوالت بالمغرب و بالشراكةمكنت 

تسيير  في مجال للتكوين ورشات جهويةتنظيم من  2005  سنةاأللمانيالتقني لتعاون  واوالمتوسطة
مشروع تمويل مالي في إطار  برنامج تدريب ووضع تمويل المشاريع النسائية منتديات حول والمقاوالت

ومن اإلجراءات .  إطار تجمعات المصالح االقتصادية للمستفيدين فية شبكوتشكيلشاريع النسائية الم
المهارات اإلدارية لدى النساء صاحبات المشاريع متابعة وتعزيز  هي في طور اإلنجاز نذكراألخرى التي 

  .الرباطجمعية النساء المقاوالت بالمغرب بفي منطقة الرباط سال زمور زعير أعضاء 

إلنعاش الوكالة الوطنية و إلنعاش المقاولة النسويةالمغربية جمعية ال بين لشراكة اكما ساهمتو
  وتهم.ورشات جهوية للتكوين تنظيم من األلمانيالتقني لتعاون  وا الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت
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 روعلمشلة حام امرأة 90 لدى التجاريةقوة ال تطوير  علىالتركيزهي في طور اإلنجاز اإلجراءات التي 
 تعزيز حول ا تدريبين تلقاللواتي لتمكين هؤالء النساء ، وذلكض للبيعومن خالل تنظيم ثالث عر صغير

  . المكتسبة على أرض الواقع وتعزيز مكتسباتهنتمن تطبيق النظرياقدرات التسويق 

 المتوسطة الصغيرة والمقاوالتإلنعاش الوكالة الوطنية  بين جمعية أبي رقراق ولشراكة اهدفوت
تسويق لالمشاريع الصغيرة من خالل تقديم الدعم  حامالت تعزيز قدرات النساء  إلىاأللمانيالتقني لتعاون وا

تم  الشراكة، هفي إطار هذو. تدريبية دورات  تنظيممن خاللذلك كدولي والمحلي وال ن على الصعيدمنتجاته
جمعية أبي ل العمليةالقدرات تعزيز  تم كما. لمغرب اأقاليم جميع  مثلنحرفياتنساء ال تدريبية للدورةم ينظت

  .رقراق

  الصغيرة والمتوسطةالمقاوالتإلنعاش الوكالة الوطنية  بين ع الشراكةيتوستم في اآلونة األخيرة، و
 خالل رائدة تم إنجاز مهمة، االتجاهفي هذا و .لتشمل المراكز الجهوية لالستثمار األلمانيالتقني لتعاون وا

 تم اللواتيلنساء ل التسييرعزيز قدرات تترمي إلى لقنيطرة لالمركز الجهوي لالستثمار ب 2009 زيوليوشهر 
- 2009 اإلجراءات المخططة للفترة  وتهم.المركز الجهوي لالستثماراعتمادا على بنك معلومات  ناختياره
هذا المشروع ب  اهتماماالمقاوالت الصغيرة جدا التي أبدت لفائدة" نهفيما بين" إطالق مشروع 2010

  .لقنيطرة ومكناس وآسفي وأكاديرلالمراكز الجهوية لالستثمار بنك معلومات مدرجة في الو

  2008-2005 ويةالنس المقاولة إنعاشرنامج بحصيلة 

جمعية النساء    المعتمداإلجراء/الشراكة
  المقاوالت بالمغرب

الجمعية المغربية 
  إلنعاش المقاولة النسوية

جمعية 
أبي 

  رقراق

راكز الجهوية الم
  لالستثمار

  المجموع

  ات الدعم إجراء
  304  12  80  176  36  التكوين في تسيير المقاوالت

 العملية قدراتالتعزيز 
  للجمعيات

  37  10    47  

التدريب (الخدمات المالية 
  )المالي

4        4  

  42        42  الشبكيالربط 
  397  12  90  213  82  المجموع
  المعلومات واالتصاالتات إجراء

  1        1  المعلومات واالتصاالت
  1        1  المجموع

    الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت إلنعاشالوكالة الوطنية : المصدر

 سياستها أكبر  بشكل الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت إلنعاشالوكالة الوطنية  تعززأن  قعوتالمومن 
  إجراءات عبر تطوير الحاليةشراكات  من خالل تعزيز الكلالمرأة المقاولة، وذنوع في خدمة الالمتعلقة ب
وتنويع  الصناعة والخدماتة و مع غرف التجارعلى سبيل المثالوالسعي إلى إقامة شراكات جديدة  هيكلية

إلنعاش الوكالة الوطنية  بين الشراكةاالستفادة من تجارب و  احتياجات السكان المستهدفينحسبالمنتجات 
كتيبات (من اآلليات واألدوات مجموعة عبر حشد  األلمانيالتقني ون لتعا وا الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت

وإقامة الحصول على التمويل و  جداصغيرةال والمقاوالت الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت  كوين حولالت
  .تنافسيالتحديث للفي إطار الشبكات الجهوية لمقاولة النسائية ي لبرنامج جهومة اقإو...) ، الخالشبكات

   الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت  إلنعاش الوكالة الوطنيةضمن أولوياتاربة النوع االجتماعي إدماج مق

الوكالة الوطنية عملت ،  للبالدكأداة للتنمية االقتصاديةالمقاولة النسوية أهمية تطوير منها بإدراكا 
المتعلقة لتوصيات لوفقا مهمتها ب للقيام الوسائل الالزمة  توفيرعلى  الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت إلنعاش

إلنصاف والمساواة بين لاالستراتيجية الوطنية "ودولية الهيئات ال بالنوع االجتماعي المقترحة من طرف
تأهيل بدعم من برنامج ف. " إدماج مقاربة النوع االجتماعي في سياسات وبرامج التنميةعبرالجنسين 
من   الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت إلنعاشكالة الوطنية  الو مواكبةتتم، للتعاون التقني األلمانيالمقاوالت 

مستوى على إدماج مقاربة النوع االجتماعي في تنظيمها الداخلي و من أجل  خبرة متخصصطرف مكتب
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 النوعخاصة ب" فرقة عمل" وضع خطة عمل ومن المواكبة ه هذمكنتقد و. خدماتها المقدمة للشركات
الوكالة  ضمن استراتجية هدف وضع سياسة النوعب لهذا الغرض كلفت مؤطرة من قبل خبراء االجتماعي

  .بشكل متساوالستفادة من برامج الدعم من ا ونساء رجاالالمقاولين وبالتالي تمكين 

  التجارة الداخلية . 2.3.4

 إعداد أول 2009 سنة تم خاللوقد . محددةية  قطاعوأخرى  مخططات أفقيةتتكون خطة رواج من
  .عد سنة من دخولها حيز التنفيذ بخطة رواجحصيلة ل

  المخططات األفقية. 1.2.3.4

 في مناخ األعمال  على تعزيز جاذبية العرض التجاري وتحسين عتمد هذه المخططات األفقيةت
 : التجاريالمجال

 عرض ومالءمة المتدخلين في القطاع لميدان عمل تنظيم أفضل إلىهدف وي: "جاذبية التجاريةال "طخطم• 
حضرية  تجارية مخططات إنجاز أكثر وضوحا من خالل هجعلالفاعلين، وذلك ب مع انتظارات قبالستالا

  .الجهويوالوطني على المستويين 

 التجارية عن طريق إعداد نشطةهدف إلى تحسين ظروف ممارسة األت": ة التجاريمناخ المقاولة" طخطم• 
  . وتعزيز حماية المستهلكالمقاولة وفقا الحتياجات كوينلتلخطط 

  محددة ال يةقطاعالمخططات ال. 2.2.3.4

بيع  مراكز وجازرمتوسطة وأسواق الجملة والمالكبيرة والالتوزيع عمليات وة القرب را تجتخصو  
  : السمك

 ات شبكوتجمعها داخل رى الصغةالتجارفي  اتخصص هذا البرنامجيقترح  :ة القربراتج. 1
تنمية مجاالت مواكبة تهدف إلى  تدابير  البرنامجوفري ذلك، ولتحقيق. امردوديته للرفع من ، وذلكتجارية
استفاد   وقد.المنصفة الصناعة التقليدية والتجارةمنتجات المحلية ومنتجات ال تشمل على الخصوصمعينة 
 الصناعةوزارة من طرف ذلك، تم التوقيع ل ةوموازا .جرا ت1.024رب اما يق 2008سنة  خطة رواج من

على المستويين  والتواجد تمويلل العملية لوسائل لتحديد الت مع الفاعلين في القطاعياتفاقلى عدة اعوالتجارة 
 21وة القرب راتحديث تجتهم ع يرا مشلعشر توفير الدعم من هذه الشراكات مكنتوقد . الجهويوالوطني 

  . منطقة13 وموزعة على موقعا 25 في متمركزة إلعادة تأهيل المساحات التجارية ا آخرعومشر

ومتوسط  كبير مركز 600 إنشاءإلى  رواجبرنامج هدف ي: متوسطةالكبيرة والالتوزيع عمليات . 2  
 فرصة 80.000 يناهز ما سوقا ممتازا ستمكن من خلق 50 أكثر من تشمل، 2020 عام للتوزيع بحلول

ية محال لتجارة العالمات التجار 3.000رب ا يقتحوي ما أن هانامكبإ مجمعا تجاريا 15 خلقإلى  وعمل
محال تجاريا  15إلى إنشاء  و، فرصة عمل21.000 وتستهدف خلق ما يناهز العصريةالتجارة و العالمية

  . منصب شغل5.000تمكن من خلق  متاجر لبضائع التصفية ومحالت المصانع ومتخصصا في سلعة واحدة

مع  متالئمة ينللتكوإنشاء فروع  هذا القطاع من خالل مواكبة رواج برنامج قترحاإلطار، يهذا وفي  
 ازجة، قطاع المنتجات الطفيالكبيرة والمتوسطة للمجمعات  التوزيع العصري، مع إتاحة االندماج التمهيدي

وذلك لموزعين لالتشجيع على وضع العالمات التجارية فاعلين، وخالقيات بين المنتجين واللألق يثواتنفيذ مو
  .ةالصناعات الصغيرة والمتوسطة المحليو متوسطةالموزعين والمقاوالت الصغرى وال شراكة بين في إطار

من أجل التغلب على نقاط : األسماكبيع  ومراكز والمجازرأسواق الجملة للفواكه والخضر . 3  
 الداخلية لوضع اتفاقا مع وزارةوالتجارة  الصناعة وزارة توقع فقد أسواق الجملة،التي تعاني منها الضعف 
 قنوات أن تعيد هيكلةمن شأن هذه الخطة و. فواكه والخضرواتلل أسواق الجملة  لتوجيه وطنيمخطط

  .اء للحد من عدد الوسط، وذلكأسواق الجملةب الخاصةالتوزيع 
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باالشتراك مع المكاتب تحسيسي وضع برنامج تم ، البالد خطة رواج في جميع أنحاء ولتوسيع نطاق  
 في النوع االجتماعي إدماج  الضروريفإنه من، قهذا السيافي و. والتجارة الصناعةوزارة لالجهوية 

 االستفادة من، القرب في األنشطة التجارية، وخاصة تجارة العامالت النساءتصميم هذا البرنامج لتمكين 
 .الكاملة من الفرص التي تتيحها خطة رواج

  حسب النوع االجتماعي لميزانية ل اتحلي. 4.4

   واالستثمار التسييرميزانية ل تحلي. 1.4.4

 مليون 172,5  نحو2009 برسم سنة الصناعة والتجارة لقطاع المخصصة التسييرميزانية  وصلت  
، بارتفاع قدره  مليون درهم107,8ما مجموعه أي ، %62,5  منها الموظفيننفقات ، تمثل نسبةدرهم

ن من إجمالي الموظفين المعيني% 35تمثل  النساء وتجدر اإلشارة إلى أن . مقارنة بالسنة الماضية%9,6
  .وزارة الصناعة والتجارةب

 مليون 59,8، مقابل  مليون درهم64,7ميزانية تبلغ فقد خصصت لها  المعدات، نفقاتأما بالنسبة ل  
 الصناعة لقطاعالستثمار المخصصة ا ميزانية كما تصل .%8,1زيادة قدرها ، أي ب 2008سنة درهم

المالية  السنة مليون درهم خالل 154,8 مقابل ، مليون درهم 492,6إلى 2009 برسم سنةوالتجارة 
ق رواج و صند منها مولت من طرف مليون درهم200، مليون درهم  337,8زيادة قدرهاأي ب، الماضية

 .للمقاوالت صندوق دعم القدرة التنافسية  أخرى مصدرها مليون درهم125و
  الرئيسيةامهامهالتي تكمن  و،ستفادت مديرية الدراسات والتخطيط الصناعيوحسب المديريات، ا  

وتنمية مناطق استقبال  صناعيةال وإنجاز أبحاث حول الظرفيةلتنمية الصناعية تهم ا إعداد دراسات في
 استثمار ، من ميزانيةخلق مشاريع مبتكرةلدعم ال الصناعية والتجارية وتوفير الدعم لالبتكار والمقاوالت

من % 2,8ما يمثل  وهو، 2008 عام مليون درهم  4,86مقابل، 2009 مليون درهم عام  13,86تبلغ
  . للقطاعة االستثمار ينازيإجمالي م

  173,74 ما مجموعهأي، %35,3 االستثمارميزانية من  الصناعي اإلنتاج مديرية ة حصتبلغو  
 مليون 40للمقاوالت و صندوق دعم القدرة التنافسية  ممولة من طرف مليون درهم125مليون درهم، منها 

، فإن لمبلغ المتبقيلبالنسبة و .البتكار والبحث العلميا  من أجلجمعيةال برنامج من تمثل مساهمة درهم
 لتمويل تمت تعبئتها مليون درهم 7,74و لترحيل الخدمات تطوير اإلراديلل خصصمقدار مليون درهم 

  . القائم النسيج الصناعي وإنعاش بها في إطار تحديث التي تم القياماألنشطة 

مقابل  مليون درهم،  12,87فقد وصل إلى ،الجودةإنعاش  وتنميطال لمديرية  المبلغ المخصصأما  
تنفيذ  والتي تتحمل، صلت الميزانية المخصصة لمديرية التجارة الداخليةوو .2008مليون درهم عام  20,34
 200(التجارة والصناعة  قطاع  من ميزانية استثمار 44,66%، أي مليون درهم220 إلى ،"رواج"خطة 
 صندوق انطالق مليون درهم من 20 وتوزيعال لتنمية التجارة وقنوات رواج برنامج درهم في إطار مليون

  ). غرف التجارة والصناعة والخدماتصادقت عليهالمشاريع االستثمارية التي ا

  تحليل مؤشرات األهداف . 2.4.3

، وبذلك. 2007 ةسن انطالقا مناالعتمادات شمولية  في عمليةوزارة الصناعة والتجارة انخرطت 
. الخاصة بهياكلها األهدافمن مؤشرات معين تحديد عدد ب لهذه الوزارة التي تنتمي المديريات جميع قامت

ات احتفظ مؤشرال عدد  أن2009 و2008 بالنسبة لميزانية التسيير لسنتي مؤشرات األهدافتبين مقارنة و
  . )ا مؤشر66 (مستوىالبنفس 
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 ميزانية تتبع لالموضوعةعدد المؤشرات فإن انية االستثمار،  ميزتتبعمؤشرات أما بالنسبة ل
تقريبا نفس عدد ا، أي رقميا  مؤشرا120 يقارب 2009 برسم سنةوزارة التجارة والصناعة لاالستثمار 

  .2008 سنةالمؤشرات التي وضعت 

  :  من إبراز المالحظات التاليةتحليل هذه المؤشراتوقد مكن 

 فمن وبالتالي، .مستوى تحقيق األهدافلأي تقييم دقيق لطريقة التي وضعت بها باهذه المؤشرات ال تقدم • 
 هذا معدل إنجاز  إلى التقريرواإلشارة في، إجراء من أجل تحقيق كل رقمي هدف مسبقاحدد ياألنسب أن 

،  المبرمجةتحقيق األهدافمدى مستوى اإلنجاز وحسب  إجراء تقييم كل كن، يمهذه الطريقةوب.  فقطالهدف
  .هدفال صياغةإعادة  و أ تحديد اإلجراءات التي تحتاج إلى تعزيزمن كذلك كنيممما س

   .هناك بعض الخلط بين مؤشرات األهداف والوسائل• 

وبالتالي فوضع مثل هذه المؤشرات سيمكن من . ركبة إذا كانت م إالمؤشرات أهميةال  هذهتكتسبال • 
  .مج أو المشروعرصد أكبر عدد من المعلومات المتعلقة بالبرنا

  . الوزارة من طرف ةستخدمالم اتمؤشرأي من ال' جندرة'م تتم ل• 

 لهذه المؤشرات وجود عدد من مؤشرات األهداف التي ينبغي أن تراعي كما أظهر التحليل الشامل
 البرنامج الجهوي لتهيئة فضاءات لتتبع وضعت التي األهداف ولذلك، فإن بعض مؤشرات .النوع االجتماعي

درجة "و" الحصص األرضية  إسنادمعدل"، ونخص بالذكرالصناعية والتجاريةبالمقاوالت  الخاصةتقبال االس
تكتسب أهمية متزايدة إذا  من شأنها أن "تم خلقها التي مناصب الشغلعدد " و" الفاعلين الصناعيين ارتياح
درجة ل إعطاء تقييم قدورهبم)" حسب الجنس( البقع األرضية  إسنادمعدل"وبالفعل، فإن . حسب الجنسقسمت 

" الفاعلين الصناعيين درجة إرضاء" مؤشر كما أن تصنيف. جد المرأة في النشاط التجاري والصناعياوت
نفس من المرأة هل تستفيد (عدم وجود التمييز ضد المرأة   عن وجود أوإشاراتقدم ي) حسب الجنس(

 هذه فإن تقسيم، جهوي البرنامج هو  هذابما أنو .)بنفس الطريقة؟و الرجل  التي يحصل عليهاالخدمات
  هذا البرنامج هي نفسهانتائجكانت ما إذا يفيد في معرفة ة جهالحسب الجنس و  نوعحسبالمؤشرات 
  . ةجهال كنة المستفيدة بغض النظر عن الجنس والسبالنسبة ل

، هكذاو. ت لترحيل الخدماالتطوير اإلراديطبق نفس التحليل لعنصر أن ي، ينبغي إضافة إلى ذلك
عدد " و" تكنوبوليسعدد الشركات الموجودة في"و" كازاشور في المتموقعةعدد الشركات  "اتفإن مؤشر

مما سيمكن من االطالع  حسب الجنس، صنفت إذا ة أكثر سوف تكتسب أهمي"تم خلقها التي مناصب الشغل
  ."إقالع"برنامج  إطار  فيةلترتيبات التي وضعتها الحكومل هاارتياحومدى جد المرأة توا درجة على

المقاوالت "مؤشر فإن  المزمع اتخاذها من قبل مديرية التجارة الداخلية، أما بالنسبة لإلجراءات
لكي  ،صنف حسب نوع جنس المالك أو المديرأن ي إلىبحاجة " لتحديثل جهودها التجارية التي تمت مواكبة

الستفادة من اإلجراءات التي اتخذتها لتجارية  الشركات الات أو مديرالمالكات النساء لجوء مستوى يظهر
 برامجالعدد المشاركين في "مؤشر ل  ونفس الشيء بالنسبة.األنشطة التجاريةالحكومة لتطوير وتحديث 

  ". لجمعيات حماية المستهلكينالموجهة

 الستثماراميزانية المؤشرات القابلة للجندرة على مستوى 
 المؤشرات الهدف المتوخى أو المهمة لمؤشرنوع ا إمكانية جندرة المؤشر مالحظات

وتقوية تجهيزات إعادة تأهيل  مؤشر وسيلة نعم 
 المناطق الصناعية حسب الجهة

الحصص   إسنادمعدل
 األرضية 

الحصول على معطيات مرقمة يعتمد على إنجاز 
 بحوث حول الرضا لدى الفاعلين الصناعيين

اطق ترميم وتقوية تجهيزات المن مؤشر فعالية نعم
 الصناعية حسب الجهة

الفاعلين  درجة ارتياح
 الصناعيين

ترميم وتقوية تجهيزات المناطق   مؤشر  أثر  نعم 
  الصناعية حسب الجهة

تم  التي مناصب الشغلعدد 
  خلقها

 أجل جمع المعلومات المتخذة مناإلجراءات 
 نوع جنس صاحب المقاولةيجب أن تراعي 

لخدمات الجديدة التطوعية لالتنمية  مؤشر وسيلة نعم
 لترحيل الخدمات 

 في المتموقعةعدد الشركات 
 كازاشور

التطوعية للخدمات الجديدة التنمية  مؤشر  أثر نعم  تم  التي مناصب الشغلعدد 
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 خلقها في كازاشور لترحيل الخدمات 
 أجل جمع المعلومات المتخذة مناإلجراءات 

 جنس صاحب المقاولةنوع يجب أن تراعي 
التطوعية للخدمات الجديدة التنمية  يلةمؤشر وس نعم

 لترحيل الخدمات 
عدد الشركات الموجودة في 

  تكنوبوليس
التطوعية للخدمات الجديدة التنمية  مؤشر أثر نعم 

 لترحيل الخدمات 
تم  التي مناصب الشغلعدد 

  تكنوبوليسخلقها في
 أجل جمع المعلومات المتخذة مناإلجراءات 

 صاحب المقاولةنوع جنس يجب أن تراعي 
المقاوالت التجارية التي تمت  تحسين مناخ األعمال مؤشر وسيلة نعم

 لتحديثل جهودها مواكبة
 برامجالعدد المشاركين في  حماية المستهلك مؤشر وسيلة نعم 

 لجمعيات حماية الموجهة
 المستهلكين

  

  لإلعالم واالتصال الحديثة تقنيات القطاع. 5
  المعلومات واالتصاالتتقنيات شهدت تطورا كبيرا في استخدام التيعلى غرار الدول المتقدمة 

 والتعليم، والمعامالت االقتصادية ( تدفق المعلومات في جميع المجاالت تسهيلتتجلى فيالتي أهميتها و
 وضع خطة عمل بما في ذلك ، 2000أوائل عام  في  المعلومات واالتصاالت، أدمج المغرب تقنيات)..الخ

 لتحقيق ا حاسماأمرالنوع االجتماعي هذا الصدد، يعتبر وفي  . E-Maroc  المغرب اإللكترونيإستراتيجية
هذه قابلية ا ذوك المستوياتالتنمية على جميع فرص خلق و تبادل المعلوماتاالبتكار و في ميدان التكافؤ

    .لالستخدامالتقنيات 

 تقنياتارة التجارة والصناعة و تحت إشراف وزوالمواصالت وتقنيات اإلعالم 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  و الهيئات الدولية المتخصصةلدىالمغرب 

 56 شخصا من بينهم 141 ويشغل هذا القطاع. دق عليها المغرباصياص ووالخو الفاعلون العموميون
 والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد قطاع في التماعالالنساء وال تمثل نسبة األطر من . ال رج85امرأة و
  %. 64ء األعوان النساو% 36سوى 

  المواصالت لتقنينالوكالة الوطنية ، تحظى والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد قطاعجانب إلى 
لدولة لفائدة ا وكذا التتبعسلطة التنظيم القانوني والتقني واالقتصادي لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية ب

  ." مجتمع المعلوماتمهمة" ومراقبة لة بتنشيطتقوم الوكاعلى هذا النحو، و. تقنيات اإلعالموتطوير 

   حسب النوع االجتماعيوضعية لا تشخيص القطاع وتحليل. 1.5

 عرف الهاتف النقال نموا قويا بمعدل ،من جهة. يرتينتوا بعرف قطاع تقنيات اإلعالم تطورا نسبي
الهاتف النقال أن مستخدمي ل الجنس حسبالتوزيع  يبين . 2009مارس خالل % 75,43يصل إلى استخدام 

 إلى   من هؤالء المستخدمين%66حوالي وينتمي  ).%48(من النساء ) %52 (استعماال لهالرجال أكثر 
 ).اإلبتدائىمستوى ال منعلى األقل  ( ممدرسين%91,4 منهم عاما 34- 18الفئة العمرية 

مارس خالل % 9,92 نموا ضئيال بمعدل استخدام ال يتجاوز الثابت عرف الهاتف ،من جهة أخرى
أما بالنسبة لشبكة . %1,2  في الوسط القروي 2007ا المعدل في ذبلغ هو.  في الميدان الحضري2009

مارس  في  مشترك834.463بلغ عدد المشاركين فيها حيث  ،تطورهاتيرة قد تسارعت وف ،اإلنترنت
ة ومحددة كميا  واضح بأخذ فكرةالنوع االجتماعيه المؤشرات حسب ذ هغياب تصنيفوال يسمح . 2009

 نظرا المغربب بين المرأة والرجل ومختلف طبقات السكان التقنيات أوجه عدم المساواة في استخدام هذه نع
  .لغياب المعطيات حسب الجنس ودخل األسر

من  بطريقة منصفة تقنيات اإلعالمة عن استخدام مالفوائد الناجمن األرجح أن اليتم استخالص و
قد تم و.  المغربجهاتبين  وتساشكل غير متوزع بكما أنها ت ،اعية المغربيةاالجتم مختلف الفئاتطرف 

في " الفجوة الرقمية " بسمىوالم واالتصال تقنيات اإلعالمل هذا الفرق في القدرة على استخدام يسجت
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 المواصالت من وسائل محرومة"  البيضاءالمناطق"التي تدعىهذه المواقع، ف.  موقع عبر المغرب9200
العالم من سكان % 17 أي  مليوني شخص في المغرب،تخصو..) ف، اإلنترنت، الكمبيوتر والفاكسالهات(

  . القروي

عوامل عامال من  أيضا والقروية بين المناطق الحضرية جاليةالفوارق المتعتبر عالوة على ذلك، 
 سنة ى األسرلدمعدل الحواسيب الشخصية حيث وصل .  المعلوماتيةالتمييز من حيث المعدات واألدوات

ا م م،بالكهرباء ربوطةالقروية المفي المناطق % 3في المناطق الحضرية مقابل % 15 حوالي إلى  2007
من % 60هناك باإلضافة إلى ذلك، . في الوسط القرويالحواسيب من حيث التجهيز ب أن هناك نقصايعني 

  .حصول على الحاسوب اآلليال  بعدالمغاربة لم يتسن لهم

ضد المرأة  ز تقنيات اإلعالم إلى التمييمن حيث استخدامالنساء وختالف بين الرجال االا وتعود هذ
الذي التراث الثقافي كذا و 2007 في%48  النساءاألمية في صفوفويعد ضعف معدل محكما . في المجتمع

يب من وسائل اإلعالم وحتى وقت قرو ة الشعبياتالخطاب عبر المتوارثة  النمطيةالسلوكات  العديد منيضم
  .مرأة مكانة متدنية في المجتمعلل ي يعطيذ والإصالح المدونة قبل قبل الخطاب القانوني

 يجعلها أقل واالتصال في المغرب بخصوص تقنيات اإلعالمالمرأة الذي يطال تهميش كما أن ال
ومات  وأقل قدرة على الوصول إلى المعلالمتاحة بفضل هذه التقنيات والشغل فرص التعليم استفادة من
 حظا المرأة في المغرب أقل كما أن. اهيتوتحسين وضع والتجارة  الصحة مجال وخاصة فياإلستراتيجية

 تبادل المعلومات وتشكيل شبكات نسائية على السيما مجتمع المعلومات وامتيازاتلالستفادة من فرص 
 الوسطحيث  منوالوسطى الطبقة من  و أةفقير و أةغني(هناك تمييز بين النساء واألكيد أن . تاإلنترن

ال تتاح عامة، بصفة و. سنالمن حيث و) غيرها وجنوب أ أو شمال(والمنطقة الثقافية ) قرويالو يالحضر(
  .الفرصنفس   االجتماعيالوضعلرجال والنساء الذين يعيشون نفس ل

  المتوخاة واألهداف  العمومية واألولوياتاتالسياس.2.5

 من أجل ضمان الوصول العادلوة الرقمية ه التقليصإلى  يهدف  مخطط 2001في اعتمد المغرب 
وة هتقليص الويمر . بوتيرتين متفاوتتين إنشاء مجتمع تفاديالمغرب وسكان  مجتمع المعلومات لجميع إلى

  : الرقمية من خالل ما يلي

 تتوفر علىالتي ال في المناطق   األجيال الجديدةتقنيات استخدام عبر األساسية لالتصاالت البنيات تعميم •
 من تقليص حوافز مالية وضريبية للوضع وتيسير الحصول على المعدات من خالل  االتصاالتخدمة

  .  المواطنلصالح قروض مالئمةمعدات والحصول على التكاليف 
للفئات األكثر وال سيما بالنسبة  لحصول على خدمات االقتصاد القائم على المعرفةلفرص الضمان تكافؤ  •

إنشاء معلومات  وخاصةاالقتصادي واالجتماعي ذات الطابع خالل تنفيذ المبادرات من  ذلكوعوزا، 
الذين واألميين ألصالح األشخاص  واالتصال تقنيات اإلعالمحل لتوسيع نطاق فوائد خدمات (ية طائوس

 لمختلف الحزمية  وتطوير الحلول  الربط  باالنترنتتكاليفوتخفيض ) يعانون من الفجوة الرقمية
  .  واالتصالتقنيات اإلعالمي مستعمل

 الوقت بكسبسمح ت العمليات اإلدارية ووالمواطنين تسهل المقاوالت قريبة منرقمية تشجيع إدارة  •
  . واإلنتاجية

واإلعداديات  المدارس  عبر، من بين أمور أخرى، تجهيزلبي احتياجات اقتصاد المعرفةي تكوين •
 لمعزولة  والجامعات االمدارسلفائدة  "ويفي"، من فئة لولحال متعددة الوسائط  ونشر بقاعات  اتالثانويو
 .ة التفاعلية وتعميم مشروع التلفزالمجانيتطوير المحتوى التعليمي و

 قد تم 2015 - 2009 إلى أن الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي الذي يغطي الفترة تجدر اإلشارةو
 من ترحيل الخدماتة من أجل تطوير قطاع اوضع خطة عمل تطوعيالقطاع ل ومهنيوتوقيعه بين الحكومة 

  .التحفيزوالوحدات الصناعية المندمجة  وخالل مبادرات تخص التكوين
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 وطنية جديدة من أجل مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وفي نفس اإلطار، تم إحداث إستراتيجية
رصد   تتطلبتوقع أنوالتي من الم ترمي هذه اإلستراتيجية،و. 2009 في أكتوبر "المغرب الرقمي"

 مليار 20، منها  كناتج داخلي خام إضافي مليار درهم27 م، من خلقدره را ملي5,2اعتمادات مالية بقيمة 
كما تهدف . فرصة عمل في غضون خمس سنوات 26000إحداث ناهيك عن  غير مباشرة، بطريقةدرهم 

  :حاور مأربع استنادا إلى إلى تطوير مجتمع المعلومات هذه اإلستراتيجية

الذي يتطلع إلى تمكين نحو " إنجاز" تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل برنامجاستخدام  تطوير •
من المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة من الحصول على حاسوب محمول  80000

جهيزات في الت  تعميم كما سيتم.85٪ في حدودمن قبل الدولة  مرتبط باالنترنت بأسعار مدعومة
٪ فقط من المنشآت 20 ("جيني" من خالل برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبة موميالمدارس الع

سيتم إحداث مراكز باإلضافة إلى ذلك، . )2008مزودة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام 
 .ت االتصاالتيةالجماعات النائية من الولوج إلى الخدما لتمكين للولوج الجماعي لالنترنت

يمكن المواطنين من سو، 2008 في عام 16 مشروعا، بدال من 89 بخلقتطوير الحكومة اإللكترونية  •
الحالة المدنية "االنترنت، ومن بينها على الخصوص  الولوج إلى خدمات اإلدارات من خالل شبكة

 هذه الخطوات قفزة نوعية ققح ومن المتوقع أن ت.الموجهة للمقاولين وكذا الخدمات الخاصة" االلكترونية
 .2008 في عام 0,2 مقابل 2013 بحلول عام 0,8 مؤشر الحكومة اإللكترونية لألمم المتحدة إلىل
الجلد (قطاعات ذات اإلمكانات العالية للتصدير حوسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة بالنسبة لل •

 06صل إلى ما يقرب من تسية  قطاعبرمجياتاء من خالل تقديم الدعم لشرذلك ، و...)والمواد الغذائية،
 .٪ من استثمارات تكنولوجيا المعلومات

ذات إمكانات أقطاب  خلق من خالل تشجيع المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا الشق المحلي ل تطوير  •
المعلومات على شكل صناديق تكنولوجيا حلول للتمويل خاص بإحداث حيث سيتم . عالية للتصدير

 .إطار تنظيمي للبحث واالبتكار ولتصديراخدمات دعم  جهوية وةنيات تكنولوجيمجازفة وب
 تقوم على اإلنصاف  التيجديدةال ةتدابير الدولة في ميدان تقنيات اإلعالم إلى اإلستراتيجي تستجيبو

دمج دعم ت‘‘كوين للتعليم والتيعادل ومتساوولوج ’’، والتي من خالل العنصر والمساواة بين الجنسين
  .كوين فيما يتعلق بجوانب مختلفة من التعليم والتاالجتماعينوع البحث وإنتاج المعرفة في مجال ال

  األلفية للتنميةلتحقيق أهدافبعدا أفقيا  واالتصال في المغرب تقنيات اإلعالم وتشكل إستراتيجية
 الفقر ةمن حدالتقليص  هم فيا واالتصال تستقنيات اإلعالموالواقع أن . هاطريقة مباشرة في تحقيقبهم اوتس

، يةالهاتفالمخادع (دخل لل والمدرةعن طريق حفز خلق فرص العمل من خالل تنمية األنشطة ذات الصلة 
  ...). مراكز االتصال ومقاهي االنترنت

. وتكوين المدرسين على الشبكة ة تعليميياتتطوير محتومن  واالتصال كما تمكن تقنيات اإلعالم
 المكتسبة فيروس نقص المناعة  والوقاية منواالتصال أيضا في تحسين صحة األم تقنيات اإلعالمتسهم و
 والمالريا واألمراض األخرى عن طريق التطبيب عن بعد والوصول إلى المعرفة الطبية وإلى ' اإليدز'

  . الوالدةأثناءمضاعفات حدوث  عن طريق الهاتف وتجنب المستعجالت

إلى تطويره ليرتقى إلى لمغرب ل واالتصال ات اإلعالمتقنيالسياسة الوطنية في قطاع  رميوت
ن أ والواقع. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالمعمول بها خاصة مستوى المعايير الدولية 

 من الفجوة الرقمية من أجل ضمان لتقليصا هافاهدباست واالتصال تقنيات اإلعالملوطنية ال هذه اإلستراتيجية
مباشر في بشكل ساهم  ت المغرب، بما في ذلك النساء، ساكنةلعادل إلى مجتمع المعلومات لجميع الوصول ا

 ولوج  نمن شأو. االتفاقية هذه  مختلف موادالمتضمنة فيالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 على مستوى خاصة في مختلف المجاالت ا التمييز ضدهيرفع واالتصال أن تقنيات اإلعالمالمرأة إلى 

 - السوسيوالسلوك ونماذج  السياسية وتغيير أنماط التمثيليةالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية و
  .نساءلرجال والل ثقافي
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 من اتفاقية القضاء 14لمادة اتنفيذ والمواصالت وتقنيات اإلعالم من  البريد أولويات قطاعتمكن كما 
 ةالقروي المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة بعين االعتبارالتي تأخذ  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

   :، من خالل الفقرات التالية ألسرتهاالعيش اإلقتصادي توفير من أجلوالدور الهام الذي تؤديه المرأة 

الحصول على والحصول على االئتمان والقروض الزراعية وتسهيالت التسويق والتكنولوجيا المناسبة  )ز
  القروية؛التنمية في مشاريع مساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وال

 الكهرباء والمياه والنقل توفير وتطهيرالتمتع بظروف معيشية مالئمة وال سيما فيما يتعلق باإلسكان وال )ح
  .واالتصاالت

  المنجزةبرامج والمشاريع  ال3.5

 والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد المنجزة من طرف قطاعع يرالمشل ايحلت علىهذا الجزء سيعمل 
 قنياتتب يالمغربوتأمين ربط مجموع التراب  الفجوة الرقمية لتقليص المواصالت لتقنينالوكالة الوطنية و

  . 2011 أفقالمعلومات واالتصاالت في 

   لالتصاالتةالخدمة األساسي صندوقإنشاء 

اآلمر  و ه األولريالوزوالذي يعتبر  " لالتصاالتةاألساسي دوق الخدمةصن" الحساب الخاص تم إحداث
  : التالية ةالخدمة األساسيضطالع بمهام لال ، وذلك2005 لسنة، بموجب قانون المالية فيه بالصرف

 مومي العالمنشأة في المجال المخادع الهاتفية من حيث الوطني التراب ةخدمغطي  األراضي التي تتهيئة •
  .القرويةفي المناطق ووالمناطق الصناعية  ضرواالحبق االتصاالت في المناطق المحيطة مرافكذا و
   .بأسعار معقولةونوعية محددة ذات  يةخدمة هاتفوالتي تشمل خدمة االتصاالت تقديم  •
   . إلى اإلنترنت التي تتيح الولوجخدماتال •
   .إلكتروني وليل في شكل مطبوع أدتقديم مات والعالست اة حاالت الطوارئ وتوفير خدممكالماتتوجيه  •
   . خاصدفتر تحمالتفي تها وضعت قائموالتي  القيمة المضافة  ذاتالخدمات •

 ةشبكلل المستغلين عائدات المساهمات المستحقة على بشكل خاص من الصندوقوتتألف موارد 
 المتعلقة التحمالتدفاتر قدمها تالتصاالت التي ل األساسية للخدمة كتكاليف ومهامالتصاالت العمومية ل

   .  أعاله المذكورةشبكاتال واستغاللنشاء إتراخيص ب

   الولوج الجماعيةمشاريع نشر مراكز 
في  العديد من المشاريع بإنجاز االتصاالت المواصالت وقطاع لتقنينالوكالة الوطنية اضطلعت 

 هذه فيتعرويتم . تصال واالللولوج الجماعي لتقنيات اإلعالممراكز ب ة المحلياتعا الجمإطار تجهيز
 من خالل  للجماعة المحليةةبالنسب واالتصال تقنيات اإلعالم إلى العمومي للولوجبأنها نقطة األخيرة 
الهاتف، الكمبيوتر، اإلنترنت، الفاكس، وما (االتصاالت واألدوات ذات الصلة و خدمات الحاسوب استعمال
  ). إلى ذلك

 خدمات ي وتعمل على تقريبي السياق االجتماعي المغرب أثر مهم فذاتمراكز هذه ال تأصبحلقد 
عدة  فئات لدى مفضلة ولوج أماكن والجماعات وتمثل اليوم األحياء في العديد من سكاناالتصاالت من ال

تقنيات  لولوجمركز ي ذي كثافة سكانية مرتفعة بسكنمركز  كل تزويد ووالهدف من ذلك ه. من السكان
هم في تنميتها ا أن تسبهاشبكة اإلنترنت للمناطق التي من شأن تطور األولوية وستعطى .  واالتصالاإلعالم

  .االقتصادية واالجتماعية

في غياب  غير أنه وللولوج الجماعي خالل السنوات األربعة المقبلةمركز  400 إنشاء ويتوقع
 .رف الحكومة شبكات اإلنترنت، تبقى هذه المراكز عاجزة عن تحقيق األهداف المسطرة من طمنالقرب 

 جزءا من برامج الولوج الجماعيمراكز  وهاستخداموالتشجيع على إلنترنت امحتوى تطوير شكل سيكما 
 . لالتصاالتألساسيةتنفيذ الخدمة ا
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 دورته خالل  لجنة تدبير الخدمات الشاملة لالتصاالت من طرفع هدا المشرودا اعتمتموقد 
 لتقنين  بدأت الوكالة الوطنيةالمشروع،ى من تنفيذ هذا في إطار السنة األول. 2009األخيرة في مارس 

 .للولوج الجماعيمركز  100 المعنيين لتحقيق مع الفاعلينلتشاور ا المواصالت في

  النظام العامو أالعموميألسباب تتعلق باألمن  ة األساسيع الخدمةيرامش
ة ألسباب تتعلق باألمن مهام الخدمة العالميمسطرة من أجل أداء يهدف هذا المشروع إلى إنشاء 

وفي هذا السياق، وبعد موجة البرد التي ضربت .  والنظام العام بناء على طلب من وزارة الداخليةالعمومي
آيت و وتغدوين و من جماعة أغوديم وانفغلك المغرب التغطية لاتصاالت خنيفرة، وفرت شركة إقليم

  .  مليون درهم14 إلىهذا المشروع مبلغ وقد وصل . شبكة االتصاالتعبر مرزوق 

 من إدارة الدفاع الوطنيووزارة 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 و. النظام العام وباألمن أألسباب تتعلق وذلك ، ةاألساسي الخدمة مهام في إطار تدخل
   .المشغللهذا  ة النهائي المساهمةمن% 10 يتجاوز  ال ستة أشهر وبمبلغمهامنجاز هذه الإمدة 

 2008 خالل لتقنين المواصالت  الوكالة الوطنيةمنهذا المشروع طلبت وزارة الداخلية في إطار و
     وذلك قبل نهاية شبكة االتصاالت بطانطانالتابعان إلقليم  تلمزونوالجماعات القروية المسييد لتغطية 

 شركة هاتوفقا للمعلومات التي قدم. ا المشروعذإلنجاز ه "ميدي تيليكوم" شركة اختيارتم كما  . 2008
  .2008دجنبر   31 المشروع قبل اذ تفعيل هتمفقد  "ميدي تيليكوم"

 ميثاقمشروع 
ويسعى . جميع مناطق المغرب دون استثناءل إلى االتصاالت لولوجإلى تعميم ا" ميثاق"يهدف برنامج 

المناطق " من 9263 إلى استيعاب، 2011 بحلول سنةنتهي سي سنوات و4 يمتد لفترةالبرنامج، الذي 
هذا  يوفرسو. الوسط القروي في وتقع االتصاالت وسائل ةخدمتتوفر على  مناطق ال وهي" البيضاء

. المغربب القروية نةكاسالمن % 17 أيكة اإلنترنت إلى مليوني شخص، البرنامج خدمات هاتفية وشب
  . مليار درهم لهذا الغرض1,44 ميزانية ستتم تعبئةو

مرافق قروية ب منطقة 1934 الذي يهدف إلى تغطية البرنامج،المرحلة األولى من هذا تم إنهاء و
كما . المشغلين في المرحلة األولىفاعلين ال المقدمة من قبل ذالتنفي حسب تقارير2009و في يونياالتصاالت،

  .2009وسيتم في ماي لبرنامج لتنفيذ المرحلة الثانيةأن 

  "جيني"برنامج 

  8600 إلى واالتصال تقنيات اإلعالم إدخال  إلى،2005أطلق سنة ي ذ ال،"جيني"يهدف مشروع 
برنامج اقتناء هذا الل  خطة عمخصتو.  مدرس223.000تلميذ و مليون 5,5د منها يستفي مؤسسة تعليمية

المناوير الخلفية معدات تقنية مثل و ةطابع 17.000و لخدمة الشبكةمزود  8600وز كمبيوتر اجه 104.000
يهم البرنامج أيضا تنظيم كما .  متعددة الوسائطقاعات من أجل تتبيثاإلنترنت بشبكة  الربطواألسالك و

 متعددة الوسائط قاعة كل تجهيزلتعليمي من خالل  وتطوير المحتوى اللمدرسين المعنيين تكوينيةحملة 
  .وإعطاء دروس تمهيدية في اإلعالمياتسائل التعلم لنشر المعارف العلمية بو

 1900تجهيز أكثر من من  2007-2006الممتدة بين  و المرحلة األولى من البرنامج مكنتقدو
، ما تلميذ مليون ونصف حوالي هم، وتدريبلل ا مركز31 متعددة الوسائط وقاعة 2050أكثر من ة ومؤسس

  .  مدرس6400 كما تم تكوين. القروية في المناطق هممن% 38رب ايق

 تقنيات تطوير استخدامب محور رابع يرتبط تم زيادة ،نيي جإستراتيجيةبعد تقييم المرحلة األولى من 
تطوير ثار على آ لكذسيكون لالمهني للمعلمين،   لضمان تحسين نوعية التعلم والتطويرلكذو اإلعالم

  .التالميذمهارات 



 177

  مشاريع مخطط أثار
مشاريع ضمن خطة   واالتصال تحديدتقنيات اإلعالم تشخيص الوضع الحالي لقطاع  خاللمنتم 

 إلى شبكة لوجالوبوكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة بو اإللكترونية باإلدارة علقة المت2013- 2009أثر 
  :على الركائز التالية أثار مخطط اعتماد لك منذومكن . ز روح المبادرةتعزيب و وبترحيل الخدماتاإلنترنت

 إلى برنامج الطمحيو. هم في كفاءة الخدمات العامةا اإللكترونية التي تسلإلدارة  طموحتنفيذ برنامج  •
 الصدد،في هذا .  الجديدةتقنيات للستعملةالمغرب في بناء إدارة فعالة لخدمة المستخدم ومتدارك تأخير 

 في عام 0,8 الى 2011 في 0,6 إلى 2008 في 0,2 من اإلدارة اإللكترونية تقديم خدمة رفع مؤشر تعيني
 . مصر واألردن كل من في0,6هذا مؤشر في الوقت الراهن يناهز ،  المقارنةعلى سبيلو. 2013

المساهمة  واالتصال لزيادة إنتاجيتها و إلى تقنيات اإلعالم والمتوسطةرى الشركات الصغولوجضمان   •
من الناتج ) مليار درهم( مليار درهم 20ونتاجية تبلغ نحاإل مكاسب  تحقيقووالهدف من ذلك ه. في تنميتها

تنقسم هذه المكاسب المحتملة في الناتج المحلي اإلجمالي أساسا . 2013ضافي بحلول اإلالمحلي اإلجمالي 
 مليار 3,8(والتجارة )  مليار درهم5,5(والصناعة التحويلية )  مليار درهم7,6(بين قطاعات الخدمات 

" مساندة " برامجتنجز هده الركيزة من خاللوسوف  ). مليار درهم1,1(والبريد واالتصاالت ) درهم
 ".امتياز"و

والهدف . ارف وتعزيز التجارة والمعالعريض،إلى شبكة اإلنترنت ذات النطاق  كل مواطنتمكين ولوج   •
 في 525.000مقابل  (2013  أفق المنزل في داخلبكة اإلنترنت من مليون أسرة بش1,5 ربط ومن ذلك ه

 . التراب الوطني صعيد على تنمية متوازنةمن خاللذلك و) 2008

والهدف من ذلك .  واالتصالميدان تقنيات اإلعالمتشجيع روح المبادرة وخلق مجاالت للتميز في   •
  .2013  أفق مليار درهم في2.8ونحبالناتج المحلي االجمالي ونموه

   توسيع شبكات النطاق العريضمشروع 

بيضاء توسيع المناطق ال واالتصال وتغطية تقنيات اإلعالم إلى الولوج الجماعيتنمية مراكز تتطلب 
  أماكن  فيمبدئية بشكل أساسي وخاصإدخال تحسينات سيتم  ، حيثقدرة وربط شبكات النطاق العريض

 .ألساسيةبرامج الخدمة او الشبكات تفعيل

  ة على النوع االجتماعيزالمرتكتحليل الميزانية . 4.5

 الميزانيةنفقات تحليل . 1.4.5
 بعض وتقنيات اإلعالمواالتصاالت  البريد مخصصة لقطاعلا الميزانية اعتمادات تطورتحليل يبين 
  57,45 إلى2008 سنة مليون درهم 33 من اإلجمالية الميزانية ارتفعت حيث ،2009 سنة خالل التحسن

من % 39 حوالي للتدبير المخصصة 2009 نفقات مثلت، البنيةمن حيث ف. 2009 خالليون درهم مل
  .نفقاتمن مجمل ال% 60,9 االستثمار نفقات شكلتو، االعتماداتإجمالي 
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  2009االتصاالت وتقنيات اإلعالم برسم السنة المالية  وبنية الميزانية المخصصة لقطاع البريد
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اإلستثمار الموضفين مصاريف أخرى

  
  القتصاد والماليةوزارة ا :المصدر

 الدراسات والتخطيط ة مديريبين والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد االستثمار لقطاعنفقات تتوزع 
تمثل  البرامج، من حيثو%). 10(الشؤون العامة مديرية واالستثمار من نفقات % 90حوالي ب تحظىالتي 

من % 93,74ما يمثل  و درهم، وه مليون 32,8 تقنيات اإلعالمالميزانية المخصصة لمشروع تعميم 
  الذي توليههتمامالوهذا يدل على ا. والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد  الخاصة بقطاعميزانية االستثمار
 في هذا الحاصلعجز ال بهدف تجاوز واالتصال تقنيات اإلعالم لتطورات استخدام ةالسلطات العمومي

  .المجال

 الخدمة صندوق" الخاصلصندوق االستئمانيل  المخصصةاردموال االعتمادات  إلى هذهضافنوت   
  . لالتصاالتألساسية الخدمة اومهامتكاليف النفقات ب المتعلقةنفقات المن ها التي تتألف نفقات "األساسية

                         ل الصندوقيخادم
2007       2006 2005 
935,2 645,6 491,94  

  لالتصاالتألساسية الخدمة اصندوق

  وزارة االقتصاد والمالية :المصدر

 في   645,6 مقابل مليون درهم  935,2هذا الحساب التي حققها موارد ال، بلغت 2007 خالل سنة     
 المتعلق بتعميم تقنيات اإلعالمبرنامج ال إلى تنفيذ  هده المواردفتهد.  44,41%نسبة مسجال ارتفاعا ب2006

  .  التعليمجودةتحسين بهدف  لتعليميةداخل المؤسسات اواالتصال 

 مليون درهم تمت 284,14 ، منها مبلغ مليون درهم1038,54 إلى  التكلفة اإلجمالية للبرنامجوتصل
 الدفعة األولى من المعدات من أجل اقتناء لالتصاالت األساسيةقبل صندوق الخدمة من  2007تسويته عام 

  .نت من تجهيز المؤسسات التعليمية التي مكالحواسيب الصغيرةالمعلوماتية من 

  : كما يلي2008ويمكن تقديم منجزات هدا الحساب إلى غاية يوني

  البنيات التحتية  •
عدد   مراحل البرنامج

 المؤسسات
 بالعالم %  ذعدد التالمي  مراكز التكوين

  القروي
المبلغ   عدد الحواسيب

  بالدرهم

  تضم    1878   انتهت2007و يوني-2006المرحلة األولى 
 قاعة سمعية 2055

  بصرية

32  1.416.283  38%  27.311  284,14  

 67 ,514 57.237 51% 2.041.765 73 3.979  2007المرحلة الثانية انطلقت في يوليوز 
  وزارة االقتصاد والمالية :المصدر
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  تكوين األساتذة •
إنتاج برامج المعلوميات   مدخل لدراسة المعلوميات  نوع التكوين

منتوجات باإلعتماد على 
  )ميكروسوفت(

إنتاج برامج المعلوميات باإلعتماد على 
  )إنتيل(منتوجات 

صيانة القاعات السمعية 
  البصرية

 9.316  عدد المستفيدين
 

400 
 

6.000 
 

62 
 

  وزارة االقتصاد والمالية :المصدر

اء  بنلكذ و الجديدة،لإلستراتيجية)  2013- 2009( الخماسي للمخطط الحالية خريطة الطريقوتمهد 
 1716  في حدودخريطةاله ذهل ميزانية صتخصو. كوينوبرامج الت على مراجعة سياسة نشر المعدات

  .   مليون درهم700 حوالي تقدر ب لالتصاالتاألساسيةصندوق الخدمة  منها مساهمة مليون درهم

   :التاليوالسنة على النححسب المحور وهذه الميزانية تتقسم 
  المجموع 2013 2012 2011 2010 2009  المبلغ بمليون درهم

 1172 218 218 152 346 238  التجهيز 
 263 83 66 50 39 25  اإلنترنت
 197 29 29 31 42 66  التكوين

 71 4 6 18 16 27  الموارد الرقمية
 13 2 2 2 3 4  تطوير االستخدام

 1716 336 321 253 446 360  المجموع

 تطوير المناهج التعليمية •
لها حاليا من اويتعلق األمر بإعداد برامج رقمية يتم استعم. عمليات بهدا الخصوصتمت برمجة عدة 

رومانيا و مثل كوريا  واالتصالطرف المدرسين ودلك بشراكة مع الدول الرائدة في تقنيات اإلعالم
 وتحليل البرامج الرقمية دراسات عديدة بما في ذلك إنشاء مختبر وطني لتطوير انطالق، األردنو

 500 من تطوير مكنمكتبة افتراضية تإحداث  وة الرقميمجال البيداغوجيةاجات واألولويات في االحتي
  . مرحلة أولىك حاسوبا  311 27 ب أساتدة مبدعين تم تثبيتها برنامج تم إعداده من طرف

 الموسوعةوبرنامج أنكرطا  أخرى لشراء  حول عدة عملياتحاليا يتم التشاور وعالوة على ذلك،
في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعتمد تطوير مناهج تربويةل اقتناء البرمجيات التعليمية اذ وك.يةالعرب

  ). الوطنيةبوابة التعليميةالبرمجيات التعليمية للهندسة والرياضيات وال (التدريس

  اإلعالموالمواصالت وتقنيات  الخاصة بقطاع البريدهداف األفي مؤشرات إدراج النوع االجتماعي . 2.4.5

في ، على غرار باقي القطاعات، 2005سنة  والمواصالت وتقنيات اإلعالمالبريد انخرط قطاع 
وقد .  الكفاءةنهج بإتباعه اتترشيد نفقووالهدف من ذلك ه. لنتائجا الجديد للميزانية المرتكز علىاإلصالح 

مدى ر ي وتقدإنجازاتهقييم تبمن خاللها يقوم األهداف مؤشرات  هذا اإلطار مجموعة من في  القطاعوضع
  . تحقيق األهداف التي حددها

   :االستثمار، وهي كالتاليلميزانية  بالنسبة هداف لأل مؤشراتتسعة هذا القطاع قد وضعو
  والمواصالت وتقنيات اإلعالمالبريد قطاع تصنيف مؤشرات األهداف لبرامج 

 المؤشرات المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر

البريد إدخال المعلوميات إلى قطاع  مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس
 والمواصالت وتقنيات اإلعالم

 المعدات حيثاإلطار من التجهيز حسب معدل 
 - المعلوماتية

البريد  إدخال المعلوميات إلى قطاع - مؤشر وسيلة 
 والمواصالت وتقنيات اإلعالم

 اتيةالمعلومالمعدات ل السنوي لتجديد معدال -

تقنيات  إنجاز دراسة حول تعميم مؤشر وسيلة )حضري/ قروي(إدماج البعد الجهوي 
 اإلعالم

تقنيات لتطوير استخدام  المنجزة  الدراسات عدد-
  اإلعالم
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  .الخدمات فيه الوسط الذي أنجزتتحديد 
شركات، ( الساكنة المستهدفةتحديد -

  ...)أسر

برنامج (خدمات المعامالت عبر اإلنترنت  عدد -    اإللكترونيةتطوير اإلدارة  مؤشر وسيلة
 ) اإللكترونيةاإلدارة

   عدد بوابات التجارية اإللكترونية-  تطوير التجارية اإللكترونية  مؤشر وسيلة  الوسطتحديد 
ستخدام تكنولوجيا المعلومات الالبرنامج القطاعي (

  )واالتصاالت
عدد القطاعات المستندة من أجل إنشاء مراكز   يات اإلعالمتقناستخدام تطوير   مؤشر وسيلة  إدماج البعد الجهوي

ستخدام الالبرنامج القطاعي ( عبر اإلنترنت خدماتال
    )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 الثقة الرقمية معدل إنجاز مشاريع برنامج - الثقة الرقميةتطوير  مؤشر وسيلة -

ادراسة  افيه الوسط الذي أنجزتتحديد 
  ).يحضر/ قروي(
 

البنية برنامج ( النطاق العريض معدل إنجاز دراسة -  تطوير البنية التحتية - مؤشر وسيلة
  )التحتية

  الحكامةبرنامجإنجاز معدل   تطوير الحكامة- مؤشر وسيلة الوسطتحديد 

  

البريد قطاع  ة من طرفعووضالمألهداف امؤشرات  جل ، تجدر اإلشارة إلى أنهورغم ذلك
، تجدر اإلشارة النوع االجتماعي مراعاة وبخصوص. وسائللل هي مؤشرات قنيات اإلعالموالمواصالت وت

من شأنها أن تقيم للنوع االجتماعي  خاصية تتضمن ال القطاعأيضا إلى أن جميع المؤشرات التي وضعها 
في لمساواة  واإلى تقنيات اإلعالم، ، ال سيما بالنسبة للمرأةالولوجتعزيز فرص مجال الجهود المبذولة في 

  . الميزانية برمجة عمليةأثناء النوع االجتماعي

والمواصالت وتقنيات البريد قطاع  التي تمت بلورتها من طرفألهداف امؤشرات لكي تكون 
للوسط الذي  هاتحديدب ات المؤشرههذمالئمة تزداد وس.  يجب مراجعتها،اإلعالم قابلة للجندرة وأكثر نجاعة

 الفئةوأ..) سر، طلبةأأطفال المدارس،  ( المستهدفينالسكان وأ) م قرويحضري أ( المشروع فيه أنجز
  ).متوسطة الدخل أم سرة منخفضة الدخلأ(االجتماعية 

االعتبار االحتياجات المختلفة للرجال  بعين ر فعالية إذا ما أخذتثأكمهام هذا القطاع كون تسو
 هذه االحتياجات وآثارها على التنمية ن تأثيركما أ. تقنيات اإلعالم إلى استخدام لوج الوبخصوصوالنساء 
  .الحضريةمقارنة مع المناطق  القروية في المناطق أكبربشكل تظهر 

تنمية إلرساء أسس السياسة  ضمن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطويرالمغربأدمج ولقد 
 لتفادي ةداخل مسار التنميساء شمل النأن ي ال بد لمجتمع المعرفة والمعلومات ذلك، ومع .مجتمع المعلومات

 واالتصاالت،خلقت تكنولوجيا المعلومات   ولقد.النوع االجتماعي تكون على مستوى أخرىفجوة رقمية 
 من المعلومات العديدتوفير تقارب المسافات وب لكذو ثورة في ممارسة االتصاالت اإلنترنت،وخاصة 

 الها فقط آثارليس كنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطورات تفإن  ذلك،ومع . المتاحة لمستخدمي اإلنترنت
 في طريقة المعامالت ت تجلب تحواللكونها واجتماعية، اقتصادية ا ولكن أيضا آثارة وتقنيةتكنولوجي

  .االقتصادية والعالقات االجتماعية

 االت شهدت تطورا كبيرا في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصالتيعلى غرار الدول المتقدمة و
، ) الخوالتعليم، والمعامالت االقتصادية ( تدفق المعلومات في جميع المجاالت تسهيلفيأهميتها  تتجلىالتي و

 وضع خطة عمل بما في ذلك ، 2000أوائل عام  في  المعلومات واالتصاالتأدمج المغرب تقنيات
أمر حاسم لتحقيق جتماعي لنوع االا، فإن أخذ بعين االعتبار زخم التنميةوفي  . E-Marocإستراتيجية 

التنمية على جميع وفرص ، تبادل المعلوماتحامال لقيم ومجاال لإلبتكار يعد قطاع في  الفرص تكافؤ
    .القابلية لالستخداما ذ، وكالمستويات

وزارة التجارة والصناعة الذي تشرف عليه  والمواصالت وتقنيات اإلعالم البريد قطاع ةمهموتكمن 
 ةي حكوميتولى مهمة عموميةكما . مجال هذا الفي الحكومة إستراتيجية تنفيذ تتبع في ت المعلوماتقنياتو

 الهيئات الدولية لدىتمثيل المغرب بكفل تيو القطاع، على المؤسسات التي تعمل في الوصاية تكمن في



 181

اص، والخو الفاعلون العموميونبرمها يتنفيذ االتفاقيات الدولية واالتفاقات التي يسهر على  و،صةتالمخ
  . دق عليها المغرباصيو

 المواصالت لتقنينالوكالة الوطنية والمواصالت وتقنيات اإلعالم ، تحظى  البريد قطاعجانب إلى و
لدولة لفائدة ا وكذا التتبعسلطة التنظيم القانوني والتقني واالقتصادي لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية ب

  ." مجتمع المعلوماتمهمة" ومراقبة تقوم الوكالة بتنشيطلنحو، على هذا او. تقنيات اإلعالموتطوير 

  قطاع السياحة. 6
يعد قطاع السياحة من بين الركائز األساسية لالقتصاد الوطني، حيث أنه يحتل المرتبة الثانية فيما 

 ألف 430كما يساهم في خلق حوالي  ،2008 مليار درهم سنة 55يخص جلب العملة الصعبة بما يناهز 
لقد مكنت المجهودات و.  من الناتج الوطني الخام للبالد%9 يساهم أيضا بنسبةوب شغل مباشر منص

تعزيز الوجهة وكذا إنعاش و ،ةسياسة السماء المفتوحوالمبذولة في إطار توسيع الطاقة االستيعابية للسياح 
 مليون سائح سنة 9,7 ىلإ  من رفع عدد السياح الوافدين على البالد، حيث وصل عددهم،السياحية للمغرب

    .% 65,9بزيادة قدرها أي ، 2003 مليون سائح سنة 4,8 مقابل  2008

التكوين والتمويل و مشكل العقار السياحي ،ذكر منهانعالوة على ذلك، يواجه القطاع عدة عوائق و
كذا مشكل و ،)عالقطا والسياحة أقل جودة مقارنة بما ينتظره مهنيوال يزال التكوين بمجالي الفندقة (المهني 
 إلى تطوير السياحة المستدامة 2020من أجل التصدي لمختلف هذه التحديات، تهدف رؤية و  .59البيئة
في نفس السياق، فإن التوجيهات و...). تعزيز التكوينوتحسين الجودة واحترافية مهن السياحة (المسؤولة و

 تحث على دعم إصالح قطاع ، بتطوان2008 واألساسية للمناظرة الثامنة للسياحة، التي تم عقدها في يوني
  .السياحة المسؤولةوالجودة والسياحة باألخص بالمجاالت المتعلقة بالموارد البشرية 

 سيتم سرد السياسات ،بعد تقديم المهام المنوطة بوزارة السياحة وكذا التحليل النوعي للقطاعو
  .قات العمومية بهذا القطاع وكذا التحليل النوعي للنف،األولويات العموميةوالبرامج و

 تقديم قطاع السياحة
 مؤسسات أخرىومهام وزارة السياحة 

 حيث أن اإلدارة المركزية تتكون من الكتابة ،مصالح خارجيةوتضم وزارة السياحة إدارة مركزية 
مديرية واالستثمارات وت آكذا مديرية التهيو ،الترويجوالتنسيق ومديرية التخطيط والمفتشية العامة والعامة 

  .التعاونوأخيرا مديرية التكوين و ،األنشطة السياحيةوالمقاوالت 

القيام وتقييم اإلستراتيجية للتنمية السياحية وتنفيذ و بوضع ،تتكلف وزارة السياحة من جهةو  
نصوص متعلقة بتنظيم األنشطة وكذا وضع مشاريع قوانين و ،بحوث الزمة لتطوير القطاعوبدراسات 

 تعنى ،من جهة أخرىو. ر على تطبيقها وأيضا تأطير ودعم المهن واألنشطة السياحيةالسياحية والسه
كذا وتوجيه إستراتيجية التكوين والمشاركة في وضع ومراقبة المصالح الالمركزية ووزارة السياحة بتوجيه 

ير أخيرا تطووكذا مع المؤسسات المتخصصة والسهر على تعزيز العالقات في إطار التعاون الثنائي 
  .التواصل

الهيئة و نذكر منهم مرصد السياحة ،كما أن شركاء آخرون يقومون بدعم وزارة السياحة  
 القطاع  إتحاداتكذاو ،المجالس الجهوية للسياحةو  للسياحةالمكتب الوطني المغربيواإلستراتيجية للسياحة 

  .المراكز الجهوية لالستثمار والسياحي 

نشر وذلك عن طريق وضع و ،االقتصاد السياحي الوطنييهتم مرصد السياحة باألساس برصد 
كما أن المجالس . تتمثل مهمة الهيئة اإلستراتيجية للسياحة في تنفيذ سياسة موحدة للسياحةو. معلومات دقيقة

                                                 
ذا إنشاء جائزة للسياحة آوعنونة السياحة المسؤولة، ودليل المسافر المسؤول و تم القيام بمبادرات هامة تخص الميثاق المغربي للسياحة المسؤولة 2006منذ سنة   59

 .االجتماعي تظل محدودةوغير أن آثار هذه المبادرة فيما يتعلق بتحسين اإلطار البيئي . المسؤولة
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من بين مهام اتحادات القطاع و. الجهوية للسياحة تساهم في تطوير الصناعة السياحية داخل الجهات
المساهمة في تحقيق الظروف المالئمة للتنمية المستدامة للسياحة وجمعيات المهنية السياحي تعزيز دور ال

  ".2010رؤية "ذلك في إطار و

على المستوى " المغرب"تسويق منتوج وتتمثل مهمة المكتب الوطني المغربي للسياحة في ترويج و
فرنسا والمملكة المتحدة وا كألماني(خمسة أسواق ذات أولوية في يتواجد هذا المكتب و. الخارجيوالوطني 

بلجيكا وسويسرا والبرتغال وكما يتوفر هذا المكتب على تمثيليات على مستوى السويد ).  إيطالياوإسبانيا و
  .اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة وكندا وكذا النمسا و

  مكانة المرأة داخل وزارة السياحة

 نساء 642 منهم ، إطار ووكيل1459 ما يناهز 2008سنة بلغ عدد العاملين بقطاع السياحة خالل 
 من عدد العاملين %45تمثل النساء أيضا و.  من العدد اإلجمالي للعاملين بهذا القطاع%44أي ما يعادل 

.  من مجموع العاملين بمؤسسات التكوين%32كذا و من عدد العاملين بالتمثيليات %38وباإلدارة المركزية 
كذا المعهد العالي الدولي والمندوبية الجهوية للسياحة بالدار البيضاء والتكوين ورد كما أن إدارة الموا

   .%39و %72و %36لتوالي ، ويمثلن على ا أكبر عدد من النساءنشغال يللسياحة بطنجة

 %33 منها ، من المناصب العليا داخل وزارة السياحة%19تجدر اإلشارة إلى أن النساء يشغلن و
 منصب مدير %7و منصب مندوب %6و منهن يشغلن منصب رئيس مصلحة %35و يشغلن منصب مدير

 من العدد %40حوالي  2006/2008نسبة للنساء المستفيدات من التكوين خالل الفترة وبلغت . مؤسسة
  .اإلجمالي للمستفيدين

كما أن نسبة .  كن عدد الموظفين%38 فما فوق 10تشكل نسبة النساء المصنفات داخل سلم و
 منها ، من مجموع المستفيدين%37 بلغت 2008ء اللواتي تمت ترقيتهم إلى درجة ممتازة برسم سنة النسا
كما أن  .)باالختيار ( عن طريق األقدمية %40و تمت ترقيتهم عن طريق امتحان األهلية المهنية 37%

  .السياحيوي لتكوين الفندقاالمتدربين داخل مؤسسات  مجموع  من%47نسبة النساء المتدربات تصل إلى 

  تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب مقاربة النوع االجتماعي . 1.6

سيتم تحليل وضعية قطاع السياحة حسب مقارنة النوع االجتماعي من خالل مؤشرات الشغل 
  .نوعية السياحةوالتكوين و

  مهن السياحة
  .بالجبالكذا المرشدين والمرشدين السياحيين وتهم مهن السياحة باألساس المرافقين 

يجب على المرافق السياحي أن يكون حاصال إما على ديبلوم السلك الثاني مسلم من  : ةالمرافق السياحي
 ،معهد عالي خاص بتدريس السياحة موافق عليه من طرف اإلدارة الوصيةومعهد وطني عالي للسياحة أ

 من اإلدارة امعترف بهادة مماثلة شهوأن يكون المرافق السياحي حاصال على شهادة في العلوم اإلنسانية أوأ
  .مصحوب بشهادة تخص تعلم لغة أجنبية

يجب على المرشد السياحي أن يكون حاصال على شهادة السلك األول تخصص : المرشد السياحي 
أن يكون حاصال على شهادة دراسات جامعية عامة في و أ،تكون مسلمة من معهد وطني للسياحة" استقبال"

أن يكون هذا الديبلوم وخر في العلوم اإلنسانية معترف به من طرف اإلدارة آديبلوم والعلوم اإلنسانية أ
  .مصحوب بشهادة تخص تعلم لغة أجنبية

يجب أن يكون هذا المرشد حاصال على ديبلوم مسلم من مركز خاص بتكوين المرشدين :  المرشد بالجبال 
  . لغة أجنبيةأن يكون هذا الديبلوم مصحوبا بشهادة تخص تعلمو ،بالجبال
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  التكوين المهني
 يعتمد قطاع السياحة في إطار الرؤية ،أهم الركائز لتطوير االقتصاد الوطنيمن باعتباره 

 فإن التكوين السياحي ،هكذاو. تأهيل الموارد البشريةواالستراتيجية لتطوير هذا القطاع على تكوين 
يتم التكوين داخل مؤسسات و سنة 25تجاوز سنهم الفندقي يستهدف باألساس طلبة التعليم العام الذين ال يو

ذلك وكما أن القيام بتداريب تقنية داخل الوسط المهني تعتبر جد ضرورية . السياحةوالتكوين المهني للفندقة 
مستوى تقني ومستوى تقني ومستوى تأهيلي ( مستويات للتكوين أربعهناك و. من أجل تكميل التكوين

  ).مستوى عاليومتخصص 

كذا عدد مؤسسات التكوين وتشير الجداول التالية إلى تطور عدد المتدربين : ن بالقطاع الخاص التكوي
يتضح من خالل هذه المعطيات أن عدد و. المهني بالقطاع الخاص في الميادين المتعلقة بالسياحة والفندقة

ما تبين أن ك. 2008/2009 متدرب سنة 5151 إلى 2004/2005 متدرب سنة 1635المتدربين ارتفع من 
  .هناك نوعا من التكافؤ في فرص الولوج للتكوين بالقطاع الخاص فيما يتعلق بمهن السياحة

  عدد مؤسسات التكوين المهني بالقطاع الخاصوتطور عدد المتدربين المكونين بالقطاع الخاص 

  :الفندقة والمتعلقة بقطاع السياحة و 

  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009  
عدد المتدربين المكونين بالقطاع 

  الخاص
 57 منها 1635
   فتيات%

 51 منها 1148
   فتيات%

 %50 منها 3219
  فتيات

 %51 منها 4660
  فتيات

 %48 منها 5151
  فتيات

عدد مؤسسات التكوين المهني 
  بالقطاع الخاص

17  42  55  70  82  

  وزارة التكوين المهني :  المصدر

الفندقة وصل والعدد اإلجمالي للمتدربين الذين تم تكوينهم في مهن السياحة تجدر اإلشارة إلى أن و
  . تم تكوينهم عن طريق القطاع الخاص%21منها ، 2008/2009 خالل سنة 24361إلى 

  2008/2009توزيع عدد المتدربين الذين هم في طور التكوين بقطاع السياحة خالل سنة  

  )2)/(1(  )2(جموع الم  القطاع العمومي  )1(القطاع الخاص   
  %21  24361  19210  5151  السياحة والفندقة

  وزارة التكوين المهني : المصدر

 %39 متدرب، 24.361لفائدة  تخصص 24  منالتداوليوالتكوين الدائم تكون ي:  التداوليوالتكوين الدائم 
  .منهم نساء

     2009 /2008الفاعل المكون خالل سنة  و حسب الجنس تداولياوتوزيع عدد المتدربين الذين يتبعون تكوينا دائما 
  العدد اإلجمالي  الفاعلون  نسبة الفتيات

  %  المتدربات
  %35  5243  14843  مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

  %44  1910  4367  وزارة السياحة
  %48  2466  5151  القطاع الخاص

  %39  9619  24361  المجموع

  وزارة التكوين المهني : المصدر 

 فتاة مكونة  بإشراك %41منهم ، 2008/2009تداوليا خال سنة و تكوينا دائما ا طالب7829تلقى ا كم
  .جميع الفاعلين بهذا التكوين

  2008/2009الفاعل المكون خالل سنة والتداولي حسب الجنس وتوزيع عدد الطلبة بالتكوين الدائم 
  العدد اإلجمالي  الفاعلون  نسبة الفتيات

  %  الطالبات
  %36  1508  4202  تب التكوين المهني وإنعاش الشغلمك

  %45  731  1629  وزارة السياحة
  %49  982  1998  القطاع الخاص

  %41  3221  7829  المجموع

  وزارة التكوين المهني : المصدر 
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صل عدد الطلبة وفقد فيما يخص التكوين عن طريق التدرج المهني،  : التكوين عن طريق التدرج المهني
 كما وصل عدد المتعلمين الذين هم في طور 7762كوينهم منذ انطالق دورات التكوين إلى الذين تم ت

 ةنطالق، تم إعطاء االفي نفس السياقو.  فتاة1067 منهم 2007/2008 خالل سنة 3562التكوين إلى 
 18من المرتقب إنشاء وبرنامج إنشاء مراكز للتكوين داخل المقاوالت حيث أنه تم إنشاء أربع مراكز ل

أيضا إنشاء ثالث مراكز خالل سنة سيتم و. 2012 إلى 2008مراكز أخرى خالل الفترة الممتدة من 
مؤسسة  (ذلك في إطار شراكة مع المنظمات غير الحكومية المتواجدة بالمضيق و 2009/2010

Sedraoui ( أسفي وكلميم و)  مؤسسةOrient Occident .( كما أنه من المرتقب أيضا، أن يتم تكوين 
   .2008/2012ذلك خالل الفترة و طالب عن طريق التكوين بالتدرج المهني 8000

  االجتماعية للسياحة بالمغربواألبعاد االقتصادية 
 ،مالية هامةوإن لتطوير صناعة السياحة بالمغرب آثارا اقتصادية  :المساهمة في تطوير االقتصاد الوطني 

طاع السياحة، الذي يعتبر بمثابة مصدر هام لجلب العملة حيث أن ق. الجهويوسواء على المستوى الوطني أ
  .الصعبة، يساهم أيضا في توازن ميزان األداءات

المطاعم شغل ما يقارب وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط فإن قطاع الفندقة :  خلق فرص للشغل
 شخص 185643بالوسط الحضري تشغيل تم كما .  نساء%21 منهم 2008 ألف شخص خالل سنة 217

 %15 عامل منهم 31758 غير أنه بالوسط القروي ال يتم تشغيل سوى ، نساء%817,بهذا القطاع منهم 
  .نساء

يعتبر قطاع السياحة عامال أساسيا في تحسين الظروف المعيشية   :السياحة كمؤشر للتغيير االجتماعي 
، كما يساهم هذا القطاع في ...)عزلةفك الو  إطار العيشوتحسين الخدمات المشتركة (للساكنة المحلية 

غير أن ظاهرة ارتفاع تكاليف المعيشة بالمناطق السياحية تعد من أهم االنتقادات التي . تطوير أنماط العيش
  .توجهها الساكنة المحلية لمسؤولي القطاع

باألخص و ،يساهم تطوير السياحة القروية في النهوض بظروف العيش للساكنة المحلية:  السياحة القروية
كما أن تطوير السياحة بالجبال . تحسين ظروف عيش النساء عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل

بالرغم من و. من تم ستساهم في الحد من هجرة الشبابوالصحاري ستمكن من خلق فرص جديدة للشغل و
 ألف 150ب سوى  فإن قطاع السياحة القروية يظل أقل تطورا حيث أنه ال يجل،المؤهالت السياحية للمغرب

شخص في السنة غير أن عدد السياح األجانب الذين يفضلون السياحة القروية على المستوى العالمي يصل 
  . مليون سائح150إلى 

بمثابة مجموعة متداخلة من األنشطة و إن قطاع السياحة ه:للنشاط السياحي بينيةية  قطاعمقاربة
هكذا، فإن الطلب و. بيئيةواجتماعية وة مع قطاعات اقتصادية الخدمات، هذا باإلضافة إلى تفاعالته المتعددو

كما أن مسألة تدهور البيئة تبقى واحدة من أكثر المظاهر . السياحي يتأثر بالثورة في تكنولوجيا المعلومات
باإلضافة إلى ذلك، تستعد وزارة السياحة إلنجاز مشاريع . المثيرة للقلق بخصوص تنمية السياحة بالمغرب

نذكر على سبيل المثال المشروع السياحي الذي سينجز بمدينة الداخلة و ،بينيةية قطاع صبغة  ذاتسياحية
  .التزلج على األمواج، الخوركوب األمواج والذي سيوفر فرصا لممارسة رياضات صيد األسماك و

  المتوخاةاألهدافو العموميةالسياسات واألولويات . 2.6
فالبرنـامج  . والتنميـة و أولوية وطنية لتصبح محركـا للنم      2001 صناعة السياحة منذ عام      صارت   

لـسياحة للفتـرة    ا فدراليـة  بين الحكومة و   ة موقع إطارتحول إلى اتفاقية     صمم لهذا الغرض  الذي   التعاقدي
   :  التالية واألهداف االستراتيجيةحاور سياسة سياحية جديدة على أساس المأأنشو ،2000-2010

، وزيـادة مـساهمة     األجانب ماليين من    7 ماليين سائح، بما في ذلك       10ستضافة  من ا  المغرب   تمكين •
    .2010في ، وذلك %13القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

  ، وإعادة التوازن وتنويع المنتجات ) سرير230.000 إلىللوصول  (أضعاف ثالثة  إلىقدرة اإلقامةرفع  •
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   . ومستهدفةاعتماد سياسة تسويق حديثة •
  .تنشيطستقبال وجودة الخدمة والتحسين اال •
   . مليار درهم في السنة47ما يقرب من ب ة األجنبيعملةتوفير عائدات ال •
  .) فرصة عمل600.000(جعل النشاط السياحي يخلق فرص عمل  •
  . أعوام 10في السياحة مهني  72.000 لتكوين  المهنيخطة للتكوينوضع  •

، وينبغي أن تمكن 2010 على إنجازات رؤية ىستبن 2020 فإن الرؤية الجديدة ذلك،وعالوة على 
صناعة  بين قطاع السياحة الوطنية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى مثل الكاملمن تحسين الت

معتمدة على الموارد البشرية " 2020رؤية "سوف تركز و. 60 والثقافة والفالحة والموارد الطبيعيةالتقليدية
 االعتبار متطلبات السياحة بعينالرؤية هذه  سوف تأخذو. ودة الخدماتعلى توسع العرض مع تحسين ج

  . المسؤولة والمستدامة وحماية الموارد الطبيعية والثقافية

 خالل سنةألراضي المغربية ا إلى تنمية السياحة األمثل لمجموع 2020رؤية  ووبالمثل، تدع
في  السياحية  توفير اإلمكانيات إلىيدؤيس، مما جهيز، وذلك من خالل عملية طموحة في مجال الت2020

ثروات البلد ب بل أصبح رهينا خضع لضرورات الطلب الدوليالعرض يولم يعد . مختلف مناطق المغرب
  . ةيالسياح

سعى إلى تعزيز هذا يستجابة لألزمة االقتصادية، جاء ا ذيال" 2009كاب "في أعقاب برنامج و
 األسواق األوروبية التقليدية  ألني إطار تنويع مصادر الوافدين،القطاع من خالل استخدام شبكة اإلنترنت ف

 لتسهيل دخول أسواق جديدة، 2009في % 10سيتلقى البرنامج زيادة في الميزانية قدرها و. األزمةبتأثرت 
  . ال سيما في أوروبا الشرقية وروسيا ودول الخليج والصين

لتزامات المغرب في إطار األهداف اإلنمائية تحقيق افي  في القطاع السياحي  الحكومةهم عملايسو
  : األهداف التالية خاصة  لأللفية،

، ) مخطط بالدي( والسياحة الداخلية قروية مختلف المشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير السياحة ال :1الهدف • 
للسكان خلق فرص العمل وتوليد الدخل، ال سيما بالنسبة من يمكن س) خطة مدائن(السياحة اإلقليمية 

  . المحليين، والمساهمة بشكل كبير في الحد من الفقر والجوع

على هذا  .  من استقالليتها   تعتبر السياحة عامال في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة           :3الهدف  • 
 ال وبالمثل، فإن تمثـي    .نشطة المدرة للدخل خاصة للنساء    األ خلق   قروية من يمكن تطوير السياحة ال   سالنحو،  
 .قطاعتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين في اللين االيب المهني كوينالسياحة والتقطاع  للمرأة داخل اكبير

.  التنمية المستدامة هي واحدة من أكثر الجوانب المثيرة للقلق في تنمية السياحة في المغرب :7الهدف • 
  . راج قضية البيئة وتدهورهاالسياحة مشاريع سياحية مشتركة بين القطاعات إلدتعد وزارة و

فيما يخص قطاع السياحة مصدر قوة للمغرب ل التنمية إستراتيجيةفي بعد االجتماعي ويعد إدراج 
 ومنها على الخصوص مواد االتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال العنف .الدوليةات معايير االتفاقيااللتزام ب
   :ضد المرأة

لمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بشروط أن ل على األولى التي تنص في فقرتها 10المادة • 
  .  المهنيالتوجيه

 بما في ذلك تطبيق نفس معايير التوظيف، الحق في المساواة في فرص :)ب( في الفقرة ،11المادة • 
  . لاالختيار في مجال العم

                                                 
 للسياحة بالمغرب، خالل سنة 2020داد البرنامج التعاقدي الجديد لرؤية والهدف المتوخى هوإع.  توجيهات صاحب جاللة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لمهنيي قطاع السياحة، وذلك أثناء المناظرات الدولية السابعة للسياحة  60

2010  
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 قرويةخاصة التي تواجهها المرأة الالمشاكل البعين االعتبار  في فقرتها األولى والتي تأخذ 14المادة • 
  . ديه المرأة في الحياة االقتصاديةوالدور الهام الذي تؤ

تعاونيات لتوفير تكافؤ الفرص من الناحية تحث على تشكيل  التيهـ و.2 في الفقرة الفرعية ،14المادة • 
  .االقتصادية

الفالحية والحصول على المعاملة في  إمكانية الحصول على القروض :ز.2 في الفقرة الفرعية ،14المادة • 
  .قرويةمشاريع إصالح األراضي واإلصالح الفالحي والتنمية ال

    اإلنجازقيدالبرامج والمشاريع . 3.6

تحقيق األهداف المحددة في إطار االتفاق اإلطار من قطاع السياحة تنمية  إستراتيجية ستمكن
  : التالي  و على النحة رئيسيةيحددت برامج سياحية هيكلوالتي  2001-2010

 مزكان وليكسوس وموغادور والسعيدية(لة بناء ستة منتجعات سياحية متكاميهدف إلى  :المخطط األزرق 
لضمان التنمية المتوازنة بين المناطق وتوليد عوامل خارجية إيجابية بالنسبة ) تغازوت والشاطئ األبيضو

ب  للفنادق ستيعابيةاالطاقة رفع ال من ةيندولي شركاتهذه المحطات لتفويت سيمكن و. للمناطق المعنية
  .  سرير إضافي120.000

تنمية السياحة الثقافية في تعد لى جانب المخطط األزرق، إ: "برنامج تنمية السياحة اإلقليمية" مدائن برنامج
 في  تعزيز التراث الثقافي والمعماري إلى مدائنمخططحيث يهدف . 2010الركيزة الثانية لرؤية  المغرب

 وسيتم تحديد المواقع. بمشاركة المهنيين والسلطة المحليةالتعاقدي هذا البرنامج وقد تم وضع . كل منطقة
مدن وتعد . 2015 سرير بحلول 75.000صل إلى تيتوقع أن تها التي وزيادة قدرتها ترقيالمعنية من خالل 

  سنةفيو. نمية الجهوية السياحية برنامج التستحصل علىالتي مدن الأول ادير والدار البيضاء كفاس وأ
 الرباط وورزازات وزاكورة وتطوان تمودة بايب، تم تطوير برنامج التنمية الجهوية السياحية 2008

  . مدائن إلى وجهات جديدةبرنامج توسيع وهو ما مكن من مكناس، و

 وتخضع 2010رؤية ات أولوي كذلك من السياحة الداخليةعتبر ت :" بالديبرنامج "السياحة الداخلية
 2007 يوليوزطلق في انهذا البرنامج الطموح الذي ويهدف .  بالديبرنامج محددة من خالل إلستراتيجية

ذات مؤهالت  من البالد جهات 8، من خالل اختيار )الفئات المتوسطة الدخل(إلى تشجيع السياحة الداخلية 
 القدرة تمثلو .وطنجة وفاس والقنيطرة والسعدية مراكش والدار البيضاء والجديدة وأكادير ية، وهيسياح

 12.000و فرصة عمل مباشرة 3.000ستولد و، سرير 19.000هذه المحطات ما مجموعه لاالستيعابية 
من مجموع الليالي المسجلة % 20هم ب استي تتعزز السياحة الداخلية الكما س. فرصة عمل غير مباشرة

  . على الصعيد الوطني

تعزيز صـناعة الـسياحة فـي المنـاطق     إلى ية قرو تنمية السياحة الستراتيجية ا تهدف :ية  قرو السياحة ال 
هيكلـة وتجـانس   لتعاقدي  ترابي و  االستقبال السياحي على أساس نهج       بلد: القروية على أساس مفهوم جديد      

 للتنمية البشرية التي ستمكن مـن     وطنية  المبادرة ال  يندرج في لتنمية  برنامج ل  ووه. العرض السياحي القروي  
  . الدخل للسكان المحليينخلق العمل و

 من تطـوير المنتجـات      ا المنتجات المتخصصة مزيد   ما يخص خطة العمل في  تمثل   :المنتجات المتخصصة   
 ستقبال ركاب الرحالت البحرية وتطوير المواقع الـسياحية المحليـة         الالحالية وتنفيذ خطط إلدارة الموانئ      

عالمـة المـسجلة    ، وإنشاء نظام ال   )سياحة الصيد  ( وعرباوة يرلفتمموقع  كنوزها الطبيعية والثقافية، مثل     و
  .  المنتجلضمان جودة

 للمساعدة علـى تعزيـز      2008 لعمليات التسويق لعام     ضع المكتب الوطني للسياحة إستراتيجية     و :الترويج
 ألمانيـا وفرنـسا   (أسواق ذات األولويـة     على صعيد ستة    قوي ومستدام    ووجهة المغرب لضمان تحقيق نم    

 ساحليلمنتج المغربي ال  ل  االعتبار إعادة إلى   وتهدف خطة العمل  ). اسبانياوايطاليا  وبلجيكا  والمملكة المتحدة   و
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 الشراكات، من خـالل توقيـع عقـود         تعددإلى   األسواق ذات األولوية، و    الكبرى في الشبكات  لدى  الثقافي  و
  .  الرحالت في هذه األسواقنظميالتسويق المشترك مع كبار م

جلـس  الدورة الثامنـة لم وقع خالل الذي   فندقة،الوالموارد البشرية   االتفاق التعاقدي المتعلق ب   يمثل   :نكويالت
خارطة طريق حقيقية لمواجهة التحدي المتمثل في التكوين وتلبية الطلب القـوي علـى              إلى وضع   السياحة،  

 في  خريج 62.000ات تبلغ   أن االحتياج وتجدر اإلشارة إلى    ). 2012-2008(مدى السنوات األربع القادمة     
والمكتب الـوطني   والمهنيين  الوزارة  بقيادة كل من    و. 2012الصناعة الفندقية على الصعيد الوطني بحلول       

تـشمل  س،  يـة لفندقالـصناعة   لاالتحاد الوطني   للتكوين المهني والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات و       
ـ   حيث  ) الشرقيةالمنطقة  ادير و كمراكش وأ طنجة وتطوان و  ( مناطق   أربع أساسا اإلستراتيجية ل يشغسـيتم ت

ـ  في إطار هذه االستراتيجية       المتبع اإلجراءو. من االحتياجات % 82مما يمثل    الوظائف،    من 50.000  وه
  . والسنةضبط البرامج حسب المنطقة والقطاع 

اعية والمستدامة على   وسيلة للتنمية االقتصادية واالجتم    2010رؤية  تعتبر   :المستدامة والمسؤولة  السياحة
هـدف  ب،  2020مرحلة انتقالية لرؤيـة عـام       كعتزم المغرب تطوير هذه العملية،      وي. التراب الوطني كامل  

  . الكامل لمفهوم السياحة المستدامة والمسؤولةالوصول 

  حسب مقاربة النوع اإلجتماعيالسياحة قطاع  يزانية تحليل م.4.6

 منهـا  درهـم    822.762.000 إلى   2009سنة  برسم  ة  الميزانية المخصصة لوزارة السياح    تصلو
  . سييرللت%) 24( درهم 200.122.000وستثمار  لال مخصصة%)76ما يقرب من  (622.640.000

من الميزانيـة العامـة لـوزارة الـسياحة         % 73يقارب   السياحة ما    قطاعالميزانية العامة ل  تمثل  و
مـن  % 60و% 79حـوالي   تمثل  سيير لقطاع السياحة    االستثمار والت  ميزانيات    كما أن  .والصناعة التقليدية 

المكتب الوطني  ويستحوذ  .  المخصصة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية     سييرستثمار والت ميزانية اال مجمل  
  . %88  بنسبةاالستثمارميزانية أكبر حصة من للسياحة 

 إلىهدف  ت هذه الميزانية     من الحصة الكبيرة برامج أن   ال حسبتحليل توزيع ميزانية االستثمار     بين  يو
من هذه الميزانية   % 7و.  السياحة  في قطاع   من مجموع ميزانية االستثمار    %88 بج السياحي   وتعزيز المنت 
مخصصة ألنـشطة أخـرى     فهي  الميزانية المتبقية   أما  . ج السياحي ومنتاللتكوين المهني وتطوير    مخصصة ل 

  ). لدعم واإلشراف على المهنة واةوالهيكل اإلدارة االستراتيجية واإلدارة العامة(

  2009توزيع ميزانية االستثمار المرصدة لمختلف برامج قطاع السياحة برسم سنة 

التكوين المهني %4

اإلدارة العامة %2

الهيكلة والدعم 
واإلشراف على 

المهنة %1

التخطيط 
االستراتيجي %2

ترويج المنتوج 
السياحي %88

تنمية المنتوج 
السياحي %3

  
  وزارة االقتصاد والمالية  : المصدر
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  إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات األهداف لقطاع السياحة

 مجموعة من   ،2007زليوي يو ، التي انخرطت في نظام شمولية االعتمادات ف       وضعت وزارة السياحة     
ـ منهذه المؤشرات   و). 2009 لسنة    مؤشرا 150 من   أكثر (ستثماريةألهداف لميزانيتها اال  لالمؤشرات   ة ظم

اتـه  ه كما أن    .مهمةحسب ال ، و )تكوين والمكتب ال مؤسسةاإلدارة العامة واإلدارة و    (المنطقة والكيان  حسب
تم سيير، لم ي  تالبالنسبة لميزانية   لكن  . ة األساسية  حسب البرنامج والمهم   ،إدارة داخل كل    ،المؤشرات مصنفة 

  .  أي مؤشررتطوي

 سـنة  مؤشـرا    47 وضع    تم  العامة ومختلف المناطق،   اإلدارةمن الجدير بالذكر أنه على مستوى       و
دارة إل نظامإنشاء  : "المؤشرات التالية   ويتعلق األمر ب  . 2008 مع مقارنة   ا مؤشرا جديد  11 ابينهمن   2009

المحليـة  (نجاز تجهيـز المنـدوبيات       من المؤتمرات والحلقات الدراسية ، ومعدل إ       وعددشرية ،   الموارد الب 
ثالث مؤشرات أخـرى     مؤشرات مع    9لترويج  االتخطيط وتنسيق   مديرية   وضعتو)...". ةالرئيسية والمرفق 

 71هنـاك   أخيرا،  و.  منها جديدة  12 ، مؤشرا 18 ةيالسياحاألنشطة   و مديرية المقاوالت كما وضعت   . جديدة
على مستوى المكتـب الـوطني    ىخرأ 5و يالسياحات التكوين الفندقي وؤسسمالمؤشرات على مستوى   من  

  . للسياحة

بالنسبة لمديريـة    2008 الواردة في قائمة المؤشرات لعام       24ل  أوعالوة على ذلك، فإن المؤشرات      
ـ مللاستكمال الدراسات   هذه المؤشرات معدل    تشمل  و. 2009 في  واردة لم تعد التجهيز واالستثمار     اتخطط
ومـع  . %100في معظم الحاالت نسبة     التي بلغت   ...) بالدي و مدائنوالمخطط األزرق   (السياحية المختلفة   

 "PAT"  بـرامج  تتبـع تطـور تنفيـذ     تمكن من   ،  لمديرية التجهيز ذلك، فإنه ينبغي وضع مؤشرات أخرى       
  . تعرف تراجعا في تطورهالتي ال تزال المختلفة، وتطوير المنتجات المحلية والسياحة القروية، ا

تتبع من  مكن  ت والتي ال    وسيلة، هي مؤشرات     وزارة السياحة  مؤشرات معظمتجدر اإلشارة إلى أن     و
معدل إنجـاز دراسـات     : على سبيل المثال المؤشرات التالية      ذلك  شمل  يو. أثر البرامج واألنشطة المختلفة   

 مسجلين في المعاهـد المتخصـصة فـي التكنولوجيـا الفندقيـة           العدد  و التأثير االقتصادي، وأدلة التكوين   
والمكتـب  الـسياحة   بين قطاع   هداف  األ- تحقيق العقد   إطار  في ة، وعدد الحمالت الترويجية الدولي    والسياحية

  ....الوطني للسياحة

يـة  داراإلداة األتطوير وبعثات المحاور المتعلقة بدعم ال   من ناحية   تخص    اإلقليمية المؤشراتكما أن      
نفقات االستثمار لمؤسـسات التكـوين      المساهمة في   ،  من ناحية أخرى  التكنولوجيا، و حسين المعلوماتية و  وت

معـدل  : " على الخصوص   تهم  هذه المؤشرات التي تتكرر في كل منطقة        .  في كل منطقة   ي والفندقي السياح
معدل التجهيز   و  المستمر التكوين وعدد المستفيدين من     )ةالمحلية الرئيسية والمرفق   (إنجاز تجهيز المندوبيات  

 هـذه   خريجـي وعدد  معاهد التكوين الفندقي    في  سجلين    وعدد الم   المعلوماتية للمصالح الخارجية  المعدات  ب
  .  المعاهد السياحية مقراتوتجهيزبرمجة إلعداد معدل تنفيذ اإلجراءات المكذا المؤسسات ، و

 المؤشرات التي وضعها معظمشارة إلى أن ، تجدر اإلبمدى إدماج النوع االجتماعيفيما يتعلق و
جهود لتعزيز أهمية دور المرأة القروية تحديدا نوعيا والذي سيمكن من جهة، تقديرال السياحة ال تشمل قطاع

، لتحديد حجم اإليرادات الجديدة من جهة أخرىفي تطوير المنتجات المحلية من أجل التنمية المحلية، و
  . روية تطوير السياحة القناجمة عنال

  )ستثمارميزانية اال(السياحة قطاع برامج هداف المتعلقة ببعض مؤشرات األتصنيف 

 المؤشرات المهام/ األهداف نوع المؤشرات إمكانية جندرة المؤشر 
تصنيف المسجلين حسب الجنس والفئات العمرية 

 .والتخصص
 التكوين في مهن السياحة مؤشر وسيلة

  
 

عاهد عدد الخريجين المسجلين في الم
المتخصصة في التكنولوجيا الفندقية 

  .(ISTAHT)والسياحية 
ربط هذا المؤشر بآخر يقيس تمثيلية كل من النساء والرجال 

 في مجال تأطير األنشطة في هذه الجمعيات وتحديد أدوارهم
 .السياحية

دعم وتأطير المهن واألنشطة  مؤشر وسيلة
 السياحية

منتديات : تعزيز الجمعيات المهنية
 لتحسيسا

ربط هذا المؤشر بمؤشر نتيجة يقدم اآلثار االقتصادية الكمية  دراسات األثر االقتصادي  مؤشر وسيلة   معدل إنجاز دراسات األثر االقتصادي
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والنوعية ...) عدد السياح، عدد الليالي، الفنادق المصنفة،(
الداخلي والخارجي، السوق المصدرة، نمط : نوع الطلب (

: أزواج، أسرة متعددة، الفئة السوسيومهنية: النقل، نوع األسر
الشباب، : ،الفئات العمرية...ن،مدير، أطر عالي، إطار، تقنيي
 ).المتقاعدين وحسب فئات الدخل

  واإلحصائيات
  
 

  
 

) مرشد للجبالومرشد سياحي أ(التصنيف حسب المهنة 
 وحسب الجهة والجنس

تطوير المهن واألنشطة  مؤشر وسيلة
 .ة والتنظيمالهيكل: السياحية

 تكوين المرشدين 

إدراج مؤشر آخر يسمح بتحديد معدل رضا الزبائن حسب 
...) فنادق، رياض، بيوت الضيافة،(نوع مؤسسات اإليواء 

اإلطعام، االستقبال، جودة (وحسب نوع الخدمات المقدمة 
 ...)  اإليواء،

تطوير المهن واألنشطة  مؤشر وسيلة
  .الهيكلة والتنظيم: السياحية

 

راسة حول جودة الخدمات في مؤسسات د
  اإليواء

 

الفاعلين السياحيين، (تصنيف كل الفاعلين المعنيين بالتحسيس 
...) المنتخبين والسلطات المحلية، الساكنة األصلية

 .  والمستفيدين حسب الجنس

دعم وتأطير المهن واألنشطة  مؤشر وسيلة
 السياحية

عدد المنتديات التقنية على المستوى 
 وي من أجل مواكبة تدبير المحيطالجه

ربط هذا المؤشر بمؤشر نتيجة يقيس تطور عدد المكونين في 
حسب الجنس والتخصص والجهة (هذه البرامج الجديدة 

 ).ومؤسسة التكوين

عرض ممتاز للتكوين في  مؤشر وسيلة
 . الذوق المغربي

معدل إنجاز مشروع إعادة صياغة 
  ليالبرامج وتكييفها مع المستوى الدو

 
مساهمة الدولة في نفقات   

المكتب الوطني المغربي 
  للسياحة

 

عدد حمالت الدعاية المتحققة على 
المستوى الدولي في إطار إنجاز  أهداف 
االتفاق بين وزارة السياحة والمكتب 

  الوطني المغربي للسياحة 
 

 القطاع االقتصادي قيس أداءتالسياحة ال قطاع عموما، فإن مؤشرات األهداف المقترحة من قبل و
  .  لتتبع جيدا تحقيق األهداف التي حددتها سياسة القطاعها وينبغي بالتالي زيادة تعميق،واالجتماعي

عدد المستفيدين : "بالنوع االجتماعيؤشرات موضوعية ذات صلة بعض االقتراحات لم، وفي ما يلي
عدد ين، و والدوليينعدد السياح الوطنيوالسياحة حسب الجنس والعمر، والفندقة في مجال التكوين على مهن 

  المبيت ليالتطورالسياح حسب بلد اإلقامة، و، وتطور عدد في المنطقة" PAT"المجهزة في إطار المواقع 
  ... . مدينةفي كل في مؤسسات اإليواء حسب الجنسية، وتطور الطاقة االستيعابية 

   مقاربة النوع االجتماعياقتراحات لتعميم 

الكفيلـة  الـسبل   من صياغة مجموعة من االقتراحات إليجاد       المغرب  بسياسة السياحة   المكن تحليل   
، المواقـع الـسياحية   للسكان القاطنين بالقرب مـن      تحسين الظروف المعيشية    لو لتغلب على مشاكل الفقر   با
ـ .  للبـوادي  االجتماعية واالقتصادية التنمية   القرويات اللواتي تعانين أكثر من ضعف        لنساءصوصا ا خ ذه وه

  : االقتراحات هي كما يلي 

منطقة، وذلك  بكل   الطهييجب النهوض بفن    السياحة القروية،   تهم  باإلضافة إلى خلق أنشطة مدرة للدخل       • 
  ؛ تذوقللمن خالل تنظيم مهرجانات دورية 

 ،...األميـة   والمياه والبيئـة ومح   في مجال    همكوينالمنطقة وت بإشراك السكان المحليين في تنمية السياحة       • 
رفع  مما سيمكن من     .)..التاريخ والثقافة والتقاليد والتراث الطبيعي،     ( للمنطقة السياحيةالمؤهالت  وتعريفهم ب 

  بـين  لتواصللخلق واجهة   بهدف  لمساهمة في الترويج للمنطقة      ل يةلمعرفااألدوات  إعطائهم  و وعيالمستوى  
   السياح؛ساكنة وال

أهميـة  ب الـوعي     أجل يشون بالقرب من المواقع السياحية من     تنظيم حمالت توعية لصالح السكان الذين يع      • 
  االسـتقبال  مالجئ(تطوير البنية التحتية األساسية     ، إضافة إلى    البيئية في تنمية السياحة المستدامة    معطيات  ال

  ؛ ...)النفايات ،تدبير والمتنزهات والمرافق الصحية و

سـياحة طبيعـة ،     ،  سياحة رياضية (منطقة  كل  لسياحية  حسب المؤهالت ال  أهمية تنويع العرض السياحي     • 
  ؛ ...)تافياللت،بواحات الالمغامرات، والرحالت السياحية وسياحة متعلقة بسياحة بحرية، سياحة 
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شباب القروي وتشجيع إدماجهم، من الضروري تطوير مشاريع سياحية مصممة          الللحد من هجرة ونزوح     • 
، واستئجار وسائل النقـل    والمأكل   السكن تقديم  و   السياحية لجوالتاو القروية   المتنزهات (تهمخصيصا لمنطق 

 ...).الجبلمرشد  توفير الملجأ،(وتكوين هؤالء الشباب على التجارة السياحية .)  الخغرى،التجارة الصو
  

  كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية. 7
نب المكانة المهمة التي يحتلها فبجا. يعتبر قطاع الصناعة التقليدية قطاعا واعدا وحيويا في المغرب

  . في النسيج االقتصادي الوطني، يتميز بالخصوص بإظهار المحتوى الثقافي والفني لبالدنا

 والتي سمحت بوضع سلسلة من البرامج 2015وهكذا، ترجمت استراتيجية تنمية القطاع في رؤية 
 سوق الشغل وتقليص البطالة وكذا والمشاريع التي من شأنها تثمين منتجات الصناعة التقليدية وإنعاش

  . تحسين ظروف العيش للصناع التقليديين والقضاء تدريجيا على الفقر واإلقصاء

حيث أن تطوير القطاع يبقى . النوع االجتماعي تنسجم تماما مع قطاع الصناعة التقليديةمقاربة ف
وص في سن التمدرس رهينا بتحسن ظروف عمل رجال ونساء القطاع وحل إشكالية القاصرين بالخص

  .الملزمين بالعمل في القطاع عوض االستفادة من التعليم

 تشخيص الوضعية وتحليل القطاع حسب النوع االجتماعي. 1.7
  تقديم القطاع ومهامه. 1.1.7

 1.199، ما يناهز 2009بلغ إجمالي موظفي كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية برسم سنة 
وتتجلى المهام المنوطة بهذا القطاع الوزاري في إعداد برامج . %40ة، أي بحصة  امرأ484موظفا منهم 

تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتتبع تطبيقها وإنجاز كافة الدراسات المتعلقة بالصناعة التقليدية 
  .  يينوالحرف وكذا إنعاش وتنظيم األنشطة المرتبطة بالقطاع بتنسيق مع المهنيين والفاعلين المعن

كما يسهر القطاع الوزاري على إعداد وتنفيذ سياسات اإلنعاش التجاري لمنتجات الصناعة التقليدية 
وبرامج إنعاش القطاع ومراقبة جودة منتجاته وكذا برامج تهدف إلى الحفاظ على موروث الصناعة التقليدية 

طيط وتنظيم التكوين المهني وتتبع وينكب أيضا على تخ. وحماية المهن الفنية وتشجيع اإلبداع واالبتكار
أنشطة غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها ودعمها للقيام بمهامها وكذا تنفيذ برامج عمل في مجال التعاون 
الدولي من شأنها المساهمة في تنمية القطاع وأخيرا الوصاية على المؤسسات العمومية التي تندرج ضمن 

 .لصناعة التقليدية انسجاما مع القوانين الخاصة بإحداث هذه المؤسساتاختصاصات كتابة الدولة المكلفة با

  تحليل وضعية القطاع حسب النوع االجتماعي. 2.1.7

فحسب البحث الوطني حول . يعتبر قطاع الصناعة التقليدية في المغرب قطاعا بارزا لكنه أقل شهرة  
يديا وعامال مؤهال للحرف التقليدية،  صانعا تقل1.773.862، يشتغل بهذا القطاع 2008التشغيل لسنة 

  . يتمركزون في الوسط الحضري منهم%75,2 من النساء ومنهم 18,3%

 مليون 10,2وتمكن أنشطة الصناعة التقليدية من تحقيق منتجي القطاع لرقم معامالت في حدود   
م المعامالت اإلجمالي  من رق%88وتتركز هذه األنشطة عند الصناع التقليديين األفراد الذين يحققون . درهم
ويتركز النشاط في .  من المبيعات%50كما توجد تبعية تجارية كبيرة للتجار الذين يستحوذون على . للقطاع

). الخشب واأللبسة والمجوهرات(وثالث حرف ) سال- الدار البيضاء، مراكش، فاس والرباط(أربعة أقطاب 
  .   مليار درهم5,4وتقدر القيمة المضافة للقطاع في 

وتتجلى أهم .  مليون درهم650 في حدود 2006 و2000كما استقرت صادرات القطاع بين   
وتؤمن مراكش والدار ). %16(والزرابي ) %20(والفخار ) %23(المنتجات المصدرة في الحديد المصنع 

  ). من المجموع%38( من صادرات القطاع وتشكل فرنسا الوجهة األولى للصادرات %80البيضاء 
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 من عدد إجمالي التعاونيات %12,3، أي 2008 تعاونية سنة 776ع الصناع التقليديون في وقد تجم  
كما ارتفع عدد المنخرطين في تعاونيات الصناعة التقليدية إلى ).  %15,4(والسكن ) %62,1(بعد الفالحة 

   .  من إجمالي المنخرطين%5,6 شخصا، أي 19.565

، فقد حققت هذه )ن حيث عدد التعاونيات وعدد المنخرطينالمكانة الثالثة م(وبالرغم من أهميتها   
 فقط من مجموع أرقام %1,9، أي 2008 مليون درهم سنة 114,9التعاونيات رقم معامالت يناهز 

 مليار درهم للتعاونيات الفالحية 1,3و) %75,3( مليار درهم للتعاونيات السكنية 4,5المعامالت مقابل 
)22,1% .(      

   التقليدياتوضعية الصانعات
تمثل المرأة المغربية فاعال مهما في الحفاظ على الموروث الثمين للصناعة التقليدية والتي أضحت   

فبالرغم من إبداعها ومساهمتها النشيطة في انبثاق مجتمع حداثي، تتواجد أغلبية النساء . قطاعا إنتاجيا كامال
  . لنساء أيضا عقبات عدة تزيد من هشاشة أنشطتهنوتواجه ا. في القطاع غير المنظم وتقوم بأنشطة معاشية

وتتمثل المشاكل الخاصة بوضعية النساء في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية أساسا في الصعوبات 
حيث يمنع غياب التكوين ونقص التكوين في . التي تعترض النساء لكسب المهارات الالزمة للقيام بوظيفتهن

بير النساء من االستفادة بشكل أفضل من أنشطتهن وبالتالي يحد من القدرة على الطرق الحديثة  للتلقين والتد
  . تطويرها

وتتجلى المشاكل األخرى في االعتراف بإنجازات النساء لضمان مكانة محترمة داخل مقاوالت 
الصناعة التقليدية وفي الحصول على التمويل الالزم وتسويق منتجاتهن وكذا ظروف العيش والتغطية 

  . جتماعيةاال

الشأن لكافة الصناع التقليديين األفراد الذين يمثلون نسبة كبيرة من الفاعلين في القطاع، ووكما ه
حيث لم يستفد من المحالت الحرفية إال عدد . تعاني النساء من غياب الدعم من أجل تحسين تقنيات اإلنتاج

لصناعة التقليدية وعن قرى الصناع قليل من الصانعات التقليديات بسبب غيابهن الجزئي عن تجمعات ا
 .  التقليديين العمليين

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المنشودة. 2.7

 لقطاع الصناعة التقليدية إلى وضع سياسة مالئمة لكل 2015تهدف اإلستراتيجية الجديدة لسنة   
 وتطوير نسيج من الفاعلين المنتجين المساعدة على انبثاق: أنواع الفاعلين في القطاع تستجيب لهدف مزدوج

المرجعيين ودعم الصناع التقليديين األفراد الحضريين والقرويين في مجال اإلنتاج والبيع وتحسين ظروف 
  . عيشهم

  انبثاق فاعلين ومنتجين مرجعيين

ية يقوم بطلب منتجات الصناعة التقليدية ذات الزخم الثقافي الكبير زبناء عصريون بالحواضر الوطن  
ولذلك أصبح من الالزم جذب هذه الشبكات العصرية عن . والدولية الكبيرة لدى شبكات توزيع خاصة

جعل بعض الفاعلين المنتجين قادرين على إنتاج كمية كبيرة من المنتجات وطريق تكوين فاعلين جدد أ
  . وبجودة عالية

بناء المعنيين وتوفيرها من ولتحقيق هذا الهدف وبعد تحديد المنتجات األكثر طلبا من طرف الز  
ففي هذا الصدد، من المرتقب . طرف الفاعلين كما وكيفا، يجب إعطاء األولوية لبعض شبكات التوزيع

وسيتم . اختيار عدد محدود من الفاعلين عن طريق طلبات العروض من شأنهم تلبية طلب شبكات التوزيع
  .... التصدير،و وجودة تسييرها وتوجهها نحاالختيار بالنظر إلى الصالبة المالية للمقاولة وحجمها

إلزامية (وتؤكد العقود الثالثية األطراف بين الدولة والفاعل وشبكة التوزيع على التزامات كل طرف   
تحقيق نتائج مدعمة باألرقام بالنسبة للفاعلين المختارين مقابل دعم اإلنتاج والتجارة من طرف الدولة من 
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والهدف من ذلك ضمان منافذ للبيع للمنتجات والسماح بمالءمة . ض الخاصةخالل حمالت التسويق والعرو
  .المنتوج المغربي لذوق ورغبات الزبناء

الديكور والمجوهرات نتيجة نموها : فقد تم االتفاق على منتوجين واعدين في مرحلة االنطالق  
د خمسة إلى سبعة فروع ، سيتم تحدي2015وفي أفق . المطرد ووجود فاعلين منظمين في هاذين الفرعين

  ).  درهم لكل فاعل300 و200يتراوح رقم المعامالت المستهدف بين ( فاعال 15 إلى 10أولوية و

   لطلب  لتوسيع نسيج اإلنتاج لالستجابة

ذات الحمولة الثقافية وموازاة مع ذلك، ومن أجل االستجابة للطلب القوي لفنون الصناعة التقليدية  
الستمرار في الرفع من الطلب عن طريق مساعدة نسيج المقاوالت الصغرى الكبيرة، من الالزم ا

والمتوسطة العاملة في القطاع على التطور وتشجيع إحداث مقاوالت صغرى ومتوسطة جديدة بواسطة 
  .تدابير جديدة للمساعدة على اإلنتاج والبيع والتمويل

ذ هذا الدعم شكل خدمات مجانية ويتخ. هذه المقاوالت ويتجلى الهدف من ذلك في زيادة إنتاج  
كما تعتزم الوزارة . معونات مقدمة من طرف الدولة في مجال المساعدة على اإلنتاج والبيع والتمويلوأ

   . أيضا إحداث مجموعة عمل تتكلف باستقبال وتوجيه المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 مقاولة 60في القطاع من فبفضل هذه اإلجراءات، سيرتفع عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة  
 4برقم معامالت يتراوح بين ( مقاولة 300و أ200إلى )  مليون درهم لكل واحدة510برقم معامالت يبلغ (
وستؤدي هذه ).  حاليا%26مقابل ( من اإلنتاج %50التصدير ليصل إلى ووتوجهها نح)  مليار درهم5و

منها (منصب الشغل  23.450اع يؤمن حاليا فإذا كان القط: الدينامية في القطاع إلى خلق مناصب شغل
  . شغل قار في السنوات العشر القادمة37.200، فإنه سيؤمن ) شغل قانوني ودائم4.739

       الصناعة التقليدية واإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة

وطنية لإلنصاف يأخذ تدخل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بعين االعتبار اإلستراتيجية ال  
والمساواة والتي تشكل مرجعا لتشجيع إدراج مقاربة النوع االجتماعي في القطاع من خالل عدة مجاالت 

  :خاصة

إدراج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد السياسات والبرامج في مجال التشغيل من أجل رصد ورفع  •
الموارد وتقليص الفوارق من  وتمكينهن العراقيل التي تحول دون حصول النساء على الفرص االقتصادية

 .الموجودة في هذا المجال
تشجيع القطاع الخاص لضمان تأطير أفضل للنساء وتعزيز التمثيلية النسوية في مراكز القرار للجمعيات  •

  .المهنية
اإللغاء التدريجي للتباينات في توزيع الموارد بين الرجال والنساء في جميع مجاالت الحياة الخاصة  •

العامة وإدماج بعد النوع االجتماعي عند وضع اإلطار المفاهيمي وتفعيل وتتبع وتقييم السياسات و
 .  والبرامج واألنشطة التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للنساء والرجال

 .مضاعفة أشكال الدعم للمبادرات النسائية لخلق المقاوالت وإعادة هيكلة األنشطة غير المنظمة •
 .ربة النوع االجتماعي في سياسات وبرامج التنمية القرويةإدراج مقا •
األهداف االقتصادية واالجتماعية لمختلف المشاريع وانعكاساتها بجعل إعداد مؤشرات تسمح بتتبع  •

 .المعطيات تترجم اهتمامات النساء والرجال عند مزاولة أنشطتهم
 ة القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساءالصناعة التقليدية وأهداف األلفية من أجل التنمية واتفاقي

يندرج عمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية في إطار تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية 
 والتي تتجلى على التوالي في تقليص الفقر المدقع والمجاعة وتشجيع 8 و7، 3، 1وخاصة األهداف 

  .اء وضمان بيئة مستدامة وبناء شراكة من أجل التنميةالمساواة بين الجنسين واستقاللية النس
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   : وتعتبر مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ضرورية في بلوغ هذه األهداف خاصة

رفع اإلنتاجية وتحسين ظروف عيش الصناع التقليديين وهيكلة النسيج اإلنتاجي : 2الغاية/1الهدف  •
 .للصناعة التقليدية

طوير الصناعة التقليدية في الوسط القروي ومحاربة تشغيل األطفال وتسهيل اندماجهم في ت: 3الهدف  •
 . النظام التربوي

إدماج أسس التنمية المستدامة في سياسات وبرامج القطاع والسهر على احترام : 1 الغاية/7لهدف ا •
 .معايير النظافة والصحة والسالمة في العمل واحترام البيئة

خبرات والوسائل األجنبية في خدمة تطوير المنتج التقليدي المغربي من خالل وضع ال: 8الهدف  •
 . االتفاقيات والشراكات الموقعة مع الخارج

وتمثل التوجهات واألولويات المسطرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية مكسبا مهما 
 : فة أشكال العنف ضد النساء خاصةللمغرب من خالل احترامها لمعايير اتفاقية القضاء على كا

الحق في الشغل (والتي تقضي بإلغاء التميييز ضد النساء في مجال التشغيل ) 1(، الفقرة 11البند  •
والتكوين، االختيار الحرللوظيفة، المساواة في األجر، الحق في الحماية االجتماعية والتغطية 

 ....).  الصحية،
الحق في ( باقي مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية انستهدفان تلتلا) ب(و) أ(، الفقرتان 13البند  •

 ...).المساعدات العائلية، الحق في القروض البنكية،
ج التي تشجع على تنظيم تعاونيات من أجل المساواة في الحظوظ على المستوى .2، الفقرة 14البند  •

 .االقتصادي
لمرأة على القروض الفالحية والولوج إلى خدمات خ التي تثير إمكانية حصول ا.2، الفقرة 14البند  •

للرجل من اإلصالحات العقارية والزراعية ومن  والتسويق والتقنيات المناسبة وكذا االستفادة بشكل مسا
 .مشاريع التهيئة القروية

 نجزةالبرامج والمشاريع الم. 3.7
ن، من شأنها أن تؤثر إيجابا في حي. ال تستهدف البرامج والمشاريع المعتمدة مباشرة نساء القطاع  

 .على رجال ونساء الصناعة التقليدية
   دعم إنتاج الصناعة التقليدية. 1.3.7

الفاعلين  في مقاربة اختيار 2006و شرعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية منذ يوني  
رؤية "طاع الصناعة التقليدية أحد االلتزامات األساسية للبرنامج التعاقدي لقو في فرع الديكور وهالمرجعيين

   :   في2008وتتجلى اإلنجازات لهذا الورش سنة ". 2015

 .مواكبة الفاعلين المعينين من خالل تمويل الخبرات التقنية من أجل تأهيل نظام اإلنتاج •
  .  فاعلين6إنجاز حصيلة مرحلية مع  •
 .اف المنشودةوضع برامج تنموية على المدى القريب لكل فاعل من أجل تحقيق األهد •

 في إحداث نسيج 2015، يتمثل الهدف المسطر في أفق وبالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة
حيث استمر برنامج تطوير وهيكلة المقاوالت .  مقاولة صغرى ومتوسطة مهيكلة300 إلى 200مكون من 

لصغرى والمتوسطة الصغرى والمتوسطة الذي تم وضعه بشراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش المقاولة ا
  : عبر2008وذلك خالل سنة 

 مقاولة صغرى ومتوسطة  كمقاوالت مرجعية على مستوى قاعدة البيانات التي تم إحداثها 110دراج إ •
 .لهذا الهدف

 . التنقيب عن عشرة مقاوالت صغرى ومتوسطة جديدة •
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 وتأهيل التسيير وكذا تمويل الخبرات التقنية لوظائف المقاولة منها التصميم وضبط تقنيات اإلنتاج •
 . المواكبة على مستوى إعداد االستراتيجية التجارية

وعلى مستوى دعم التمويل، فقد أبرمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية اتفاقا مع بنك  
التجاري وفاء وفيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية من أجل تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة العاملة 

صندوق تأهيل " الصدد، تم القيام بعمل رائد لتمويل فاعل مرجعي من خالل  هذاوفي. في الصناعة التقليدية
  ".  االستثمار

الصناع ويعتمد تطوير نشاط الصناعة التقليدية في الجزء األكبر منه على إشراك ومواكبة كافة   
 ويتجلى الدعم المقدم لهذه الشريحة من . الذين يمثلون نسبة كبيرة من فاعلي القطاعالتقليديين األفراد

  :الفاعلين في عدة مجاالت لإلنتاج

  على مستوى تحسين تقنيات اإلنتاج

 .اقتناء مواد تقنية من أجل تحديث جهازهم اإلنتاجي •
 .إحداث ورشات رائدة للمجوهرات بتزنيت وللنسيج بورزازات وللسيراميك بآسفي وفن النقش بالصويرة •
والجلد والفخار   تقنيات اإلنتاج للزرابي والحديد المصنع وفن النقش على الحديدتطوير خبرات لتحسين •

 .والسيراميك
 على مستوى بنيات اإلنتاج

 .وتطوان وطنجةوإطالق أشغال تهيئة مجمعات الصناعة التقليدية بالسمارة والداخلة وأزر •
 .بناء قرية للصناع التقليديين بالقنيطرة في طور األنجاز •

. بأزياللوللمشاريع في طور التنفيذ، فيتجلى النموذج الحي في قرية للصناع التقليديين لبزوبالنسبة   
خصص بكاملها للنساء العامالت في نسج لحاف توفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن هذه القرية س

يديين بالقصر  مستفيد من قرية الصناع التقل29ومن جهة أخرى، من بين . عبر تعاونيات النسيج" البزيوية"
  .    صانعات تقليديات8الكبير، توجد 

  ظروف عيش الصناع التقليديين . 2.3.7

ومن أجل . تلتزم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بتحسين ظروف عيش الصناع التقليديين
 الحصول ذلك، تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تسهيل

  . على التمويل وتوسيع التغطية االجتماعية ومحاربة تشغيل األطفال

تتجلى إنجازات كتابة الدولة في هذا المجال في استمرار التجربة الرائدة : محاربة تشغيل األطفال   
  : فقد سمحت هذه التجربة. 2008بمراكش التي استكملت شطرها األول في دجنبر 

  . كز للتأهيل التربوي لفائدة األطفال المشغلينبإنشاء وتجهيز أربعة مرا •
 . المنظمات غير الحكومية التي تؤطر هذه المراكزمعتكوين المربين والعاملين االجتماعيين بشراكة  •
 . سنة في المدرسة12 طفل تقل أعمارهم عن 600إدماج  •
 المراكز األربعة  سنة في15 و12 طفل تتراوح أعمارهم بين 500التأهيل التربوي لفائدة أكثر من  •

 .المذكورة أعاله
 . سنة وحمايتهم من مخاطر وأمراض الشغل18 و15 طفل بين 1000تحسين ظروف عمل  •

وسيتم تقييم هذه التجربة الرائدة في أفق إعداد نموذج للتدخل في مجال محاربة تشغيل األطفال في   
  . باقي الجهاتقطاع الصناعة التقليدية من أجل ضمان االستمرارية واستنساخها في 

 عملت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية مع القطاعات الوزارية المعنية :التغطية االجتماعية  
وذلك عبر القانون ) بما فيهم الصناع التقليديون والتجار(إلى مأسسة التغطية الصحية اإلجبارية للمستقلين 
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، يتم حاليا تسويق منتوج للتأمين عن 2007فبراير في هذا اإلطار، ومنذ . 2007 نونبر 30 بتاريخ 07- 03
فقد بلغ عدد المسجلين . من طرف تأمينات الوفاء والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات" عناية"المرض 

  .   شخص فقط تم تأمينه فعليا3.000 منهم 25.000في هذا النظام للتأمين الصحي 

الصناع التقليديون على القروض البنكية، تم من أجل تسهيل حصول :  الحصول على التمويل  
تحضير منتوجات جديدة للتمويل منها عرض للقروض الصغرى موزع من طرف أربع جمعيات للقروض 

 وكذا ،)مؤسسة التنمية المحلية والشراكة والبنك الشعبي للقروض الصغرى وزاكورة واألمانة(الصغرى 
البنك الشعبي المركزي، بنك التجاري وفاء، (عروض قروض التسيير واالستثمار موزعة من طرف 

  ).   القرض الفالحي المغربي

غير أن غياب الضمانات الممنوحة من طرف الصناع التقليديين يشكل عائقا أساسيا من أجل   
ومن أجل حل هذه اإلشكالية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية . حصولهم على التمويل البنكي

 االقتصاد والمالية مشروع خلق صندوق للضمان من أجل تسهيل الحصول على القرض البنكي مع وزارة
  .  لصالح فاعلي قطاع الصناعة التقليدية

، استفاد قطاع الصناعة التقليدية،  في 2008إلى غاية بداية سنة : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  
 في الوسط 14 في الوسط الحضري و38 مشروعا منها 52إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من 

بولمان على رأس القائمة من خالل - وتأتي جهة فاس. وتهم هذه المشاريع كافة جهات المغرب. القروي
  :  2008 و2007ويقدم الجدول التالي النتائج برسم سنة .  مشاريع9إنجاز 

  البشريةمؤشرات إنجاز المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 

 المؤشرات 2007 2008
 عدد المشاريع 103 52
 عدد الجهات المستفيدة 13 12

 عدد المستفيدين 4540 2622
 عدد مناصب الشغل 1730 667
)بمليون درهم(الغالف المالي  49.8 14  

 آتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية: المصدر 

  التكوين المهني. 3.3.7

 من 2015لطموحات المطروحة في استراتيجية انسجاما مع التأهيل والتكوين يعتبر تطوير نظام ل  
فيفترض نجاح مثل هذه المهمة . التحديات الالزم رفعها من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية

  :   تكوين عدد كاف من جيل جديد للصناع التقليديين مطالبين بـ

 ).العمل الحرفي(الكفاءة المهنية  •
 ).التصميم(المتالك األولي للمهارات الفنية واإلبداعية ا •
 ).اقتناء آالت وأدوات مناسبة لتنمية الحرف التقليدية(االنفتاح على التقنيات الجديدة  •
 .تطبيق الطرق الحديثة لإلنتاج والتدبير •
جيات باإلضافة إلى برنامج التكوين التقليدي، يجب أن تستجيب نظم جديدة للتكوين المستمر لحا   

   :مؤهلة عبرالصناع التقليديين والمقاوالت ولحاجيات خلق أطر 

سنة بالنسبة للصناع التقليديين باإلضافة إلى برامج تحسيس ومواكبة المقاوالت /يوم/ رجل10.000بلوغ  •
 وكذا إدخال نظام الصغرى والمتوسطة في القطاع فيما يخص إنجاز برامج التكوين لصالح األجراء

 . ت المهنية للصناع التقليديينتصديق الكفاءا
 .  مقاولة صغرى ومتوسطة كل سنة30إنجاز مخططات للتكوين لفائدة  •
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  بالتدريب التكوين 

 مؤسسة تكوينية من خالل 50يقوم حاليا بهذا النوع من التكوين في القطاع شبكة مكونة من   
 لهذا النمط من 2015ستراتيجية ويتمثل الهدف المسطر في إ).  التخصص والتأهيلي(مستويين من التكوين 

   .2015- 2008 شخص خالل الفترة 51.000التكوين في تخريج 

ففي هذا اإلطار، أبرمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية عدة اتفاقيات للتدريب ووضعت   
  . مخططا استعجاليا لرفع عدد المستفيدين في مختلف فروع الصناعة التقليدية

 غرفة للصناعة 13 اتفاقية جديدة موقعة مع 13القطاع الوزاري ضمان تنفيذ وهكذا، استطاع   
 اتفاقية في دجنبر 11تم توقيع .  متمرن11.210التقليدية في مجال التكوين عبر التدريب من أجل تكوين 

 مع غرف الصناعة التقليدية بالدار البيضاء والداخلة والصويرة وفاس والخميسات وخنيفرة ومكناس 2008
  .الناظور والرباط وسطات وتطوانو

  تكوين المكونين
 في مجال تحسين المجال التقني والبيداغوجي بتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليديةقامت   

 لفائدة المدرسين والعاملين في إدارة مدارس التكوين المهني حول وضع 2008 حصة تكوينية برسم سنة 12
  .المقاربة بالكفاءات بشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية الدوليةوتنفيذ برامج التكوين حسب 

  التكوين المستمر للصناع التقليديين

يهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات الصناع التقليديين وتعزيز الكفاءات المهنية للموارد البشرية   
  :    هذا الصدد، تموفي . لمقاوالت الصناعة التقليدية من أجل تطوير اإلنتاجية والتنافسية

 .السيراميك والجلد والنسيج التقليدي/ مخططات للتكوين لحرف المجوهرات والفخار4إعداد  •
/ المجوهرات والفخار:  مهن4 صانعا تقليديا في 720 منتدى للتكوين المستمر لفائدة 36برمجة  •

 . السيراميك والجلد والنسيج التقليدي
م لقاءات مع الصناع التقليديين بخصوص التكوين المستمر في إعداد مطابع للتحسيس واالتصال وتنظي •

 . مدن تزنيت ومراكش وآسفي وطنجة
  النظافة والصحة والسالمة في العمل. 4.3.7

  : تحقيق عدة إنجازات تترجم االهتمام المقدم لهذه الجوانب منها2008عرفت سنة 

 .تبني معايير إلزامية متعلقة بأفران الغاز الخاصة بالفخار •
لوضع محمد السادس لمشاركة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة من طرف صاحب الجاللة الملك ا •

 .مخطط وقائي من المخاطر الصناعية
بإنجاز افتحاص لقرية فخار السعادة وانطالق عملية افتحاص السالمة ألهم مواقع إنتاج الصناعة التقليدية  •

 .بمراكش
  حماية البيئة. 5.3.7

لدراسة المنجزة على مواقع إنتاج الفخار بخصوص مستويات الرصاص والكادميوم على إثر نتائج ا
الصادرة عن بعض العينات، تم وضع برنامج وزاري لمحاربة إصدارات الرصاص والكادميوم لبعض مواد 

  :   ويقتضي هذا البرنامج. فخار السيراميك من طرف كتابة الدولة

مخاطر الرصاص والكادميوم على صحة المستهلك والصانع تنظيم حمالت لتحسيس الصناع التقليديين ب •
 . وعلى ضرورة احترام الحدود المقبولة ومعايير التطبيق اإلجباري وذلك في مختلف مدن المملكة
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تكوين مراقبين محلفين بامتيازات خاصة لهذا الغرض مكلفين بمالحظة الخروقات بالرجوع إلى الظهير  •
 المتعلق بالمعايير الصناعية من أجل توخي الجودة وتحسين 1970 يوليوز 30 بتاريخ 1-70-157

 .   المتعلق بردع الغش في السلع83- 13اإلنتاجية وبالرجوع إلى القانون 
قد و. وفي هذا اإلطار، تم إنجاز دراسة حول الصباغة النباتية والنباتات الملونة وتقنيات التلوين

نية تطبيقية في جهة خنيفرة وفي إعداد دليل مفصل استخدمت نتائج  هذه الدراسة في تنظيم حصص تكوي
   . حول مختلف مراحل الصباغة النباتية

  التعاون الدولي. 6.3.7

تسهر كتابة الدولة على االستفادة من جميع االتفاقيات والشراكات الموقعة مع الخارج من أجل 
  .ربيوضع الخبرات والوسائل األجنبية في خدمة تطوير المنتوج التقليدي المغ

تستفيد كتابة الدولة من هذا البرنامج الذي يراعي مقاربة : MCAبرنامج حساب تحدي األلفية 
  .النوع االجتماعي في إطار االتفاقية الموقعة بين المغرب والواليات المتحدة األمريكية

 63,8 يهدف هذا البرنامج الذي يقدر غالفه المالي بمبلغ :مدينة فاس/برنامج الصناعة التقليدية
مليون دوالر أمريكي إلى تأهيل البنيات التحتية للتجارة بالمدينة خاصة ساحة ماكينة وساحة لال يدونة 

  .اإلنتاج عين نكبي وفنادق شماين وسبيتريين وسطونيين وبركة وفضاء

 مليون دوالر أمريكي 9,6  إلى يهم هذا البرنامج الذي يصل غالفه المالي:برنامج دعم اإلنتاج
ويتجلى في اقتناء أفران الغاز ومواكبة الصناع التقليديين المعنيين مع . ميك في مراكش وفاسحرف السيرا

   .األخذ بعين االعتبار المحيط البيئي واالجتماعي

  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.7

  توزيع الميزانية في كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية 

. 2009 مليون درهم سنة 197,3ة اإلجمالية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بلغت الميزاني   
.  من الميزانية اإلجمالية لكتابة الدولة%85 مليون درهم وتمثل حوالي 167,6وقدرت نفقات االستثمار بـ

   .  فقط من الميزانية اإلجمالية%15 مليون درهم وتمثل 29,7في حين، بلغت نفقات التسيير 

ويفسر ذلك في الجزء األكبر . %35، عرفت نفقات التسيير انخفاضا بنسبة 2008ومقارنة مع سنة 
منه بغياب نفقات تسيير قطاع االقتصاد االجتماعي بعد تحوله إلى وصاية وزارة الشؤون االقتصادية 

   . والعامة

ويرجع ذلك إلى . %35  مليون درهم، أي بنسبة39,5أما نفقات االستثمار، فقد عرفت تزايدا بمبلغ 
كتابة الدولة وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية . إنعاش منتوجات الصناعة التقليدية على  الخاصداالعتما

وتقوم كل مديرية بإعداد برامج تتوافق مع مهامها . المكلفة بالصناعة التقليدية موزعة حسب المديريات
  .ومجاالت اختصاصاتها

2009ثمار حسب مديريات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية سنة توزيع ميزانية التسيير واالست  

 
 
 
 
 
 
 

مديرية المحافظة 
على األمالك 

والتحديث واإلنعاش
2%

مديرية 
اإلستراتيجية 
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مديرية الموارد 
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التكوين المهني
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والبرمجة والتعاون 
18%

مديرية المحافظة 
على األمالك 
والتحديث 

واإلنعاش %13

التكوين المهني 
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مديرية الموارد 
ونظم المعلومات 
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اإلدارة العامة %49



 198

  :كما تجب اإلشارة إلى أن ميزانية االستثمار موزعة حسب البرامج التنموية التالية
  توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج التنموية

 بمليون درهم 2007 2008 2009 2010 المجموع
اإلنعاش  65 106 136 182 489
الدراسات والدعم 44 38 36 36 154
التكوين 65 68 92 60 285
البنيات التحتية 18 18 18 18 72

المجموع 192 230 282 296 1000
 كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية: المصدر

  تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعي

والهدف من ذلك .  في مسلسل شمولية االعتمادات2005انخرط قطاع الصناعة التقليدية سنة 
وفي هذا اإلطار، قامت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية . عقلنة النفقات بتوخي النجاعة والفاعليةوه

  . مؤشرا تمكنت من خاللهم من تقييم أدائها وقياس درجة بلوغ األهداف المنشودة29بإعداد 

وتتمثل .  يتبين أن جل المؤشرات تراعي بعد النوع االجتماعيوبتحليل جذاذة مؤشرات األهداف،
  . أساسا في التكوين والدراسات وإحداث وتهيئة فضاءات أنشطة الصناعة التقليدية ودعم إنتاجها

المهام/األهداف المرتبطة نوع المؤشرات إمكانية جندرة المؤشرات مالحظات  المؤشرات 
تصنيف حسب الجنس والجهة  

 والوسط
 معدل األطر المجهزة تحديث اإلدارة ر وسيلةمؤش

تصنيف حسب الجنس والجهة  
 والوسط

 المستفيدين من التكوين المستمر التكوين المستمر مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة  
 والوسط

المشاركة في إحداث وتهيئة فضاء  مؤشر وسيلة
 الصناعة التقليدية

 الدكاكين والورشات المحدثة

رباب المقاوالت حسب تصنيف أ 
 الجنس

عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة
 المشخصة قبليا 

تصنيف أرباب المقاوالت حسب  
 الجنس

عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة
  استفادت من الخبرات

 
 والجهة تصنيف حسب الجنس 

 والوسط
التشكيالت الفنية التي تم إطالقها للصناع  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

 التقليديين األفراد
تصنيف حسب الجنس والجهة  

 والوسط
التشكيالت الفنية التي تم استكمالها  دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

 للصناع التقليديين األفراد
 الجنس والجهة تصنيف حسب 

 والوسط
 عدد الصناع التقليديين المجهزين دعم إنتاج الصناعة التقليدية مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة  
 والوسط

 عدد المسجلين التكوين المهني مؤشر وسيلة

تصنيف حسب الجنس والجهة  
 والوسط

 عدد الخريجين التكوين المهني مؤشر وسيلة

 قطاع االقتصاد االجتماعي: ادية والعامةوزارة الشؤون االقتص. 8
تلعب الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلف بالشؤون االقتصادية والعامة، من خالل المهام   

المنوطة بها ، دورا مهما في تنسيق السياسات الحكومية في مجال الشؤون االقتصادية واالقتصاد االجتماعي 
  .والتضامني

 االقتصاد االجتماعي والتضامني مكونا رئيسيا لسياسات التنمية المستدامة وفي هذا الصدد، يشكل  
ويتجلى . الخاصة بالوزارة والتي تهدف إلى خلق دينامية جهوية ومحلية تضم كل الفعاليات النشيطة للساكنة

إلى تأهيل كما تهدف . عمل الوزارة في إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة ومالءمة اإلطار القانوني لهذا القطاع
الفاعلين المؤسساتيين ووضع إطار إقليمي للتنمية من خالل إعداد وتفعيل المخططات الجهوية للتنمية 

ويوضح مجال تدخل االقتصاد االجتماعي والتضامني بأن تحليل النوع . لالقتصاد االجتماعي والتضامني
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 المعتمدة على اليد العاملة ذات الكفاءة م تماما هذا القطاع الذي يتميز بتركيز كبير لألنشطةئاالجتماعي يال
  .    كما أن قسما مهما من األنشطة تقوم به النساء. الضعيفة

وتجدر اإلشارة إلى األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي في مهام قطاع االقتصاد   
  .االجتماعي، غير أن هذا ال يلغي مساهمة باقي أقطاب الوزارة في المقاربة

 من %42ل تفعيل إستراتيجيتها، تعتمد الوزارة على الكفاءات البشرية، حيث تمثل النساء ومن أج  
 من مناصب المسؤولية موزعة بين رؤساء األقطاب ورؤساء األقسام ورؤساء %49العدد اإلجمالي وتحتل 

 .المصالح

 تشخيص القطاع وتحليل الوضعية حسب النوع االجتماعي. 1.8
  صاد االجتماعي والتضامني حسب النوع االجتماعيأهمية تحليل االقت.1.1.8

يمنح االقتصاد االجتماعي، من خالل قدرته على التنسيق بين األسرة والسوق والسلطات العمومية    
فمن جهة، يسمح وجود . والمجتمع المدني، فرصة ثمينة للتفكير في الحد من فوارق النوع االجتماعي

ومن جهة أخرى، يشجع وجود . سم المشاكل وتحملها بشكل جماعيوسطاء في االقتصاد االجتماعي من تقا
هؤالء الوسطاء على الصياغة والتعبير عن الصعوبات التي تواجهها بعض الفئات من المجتمع خاصة 

ويعتبر دعم هذا النوع من األنشطة أساسيا من أجل وضع خيارات جماعية تحترم . النساء والمطالبة بحلها
  .  اعيخصوصيات النوع االجتم

وتتعرض بشكل أكبر ) 61 أقل في القطاع الصناعي%7,6(تحصل المرأة على دخل أقل من الرجل    
كما تقبل بظروف عمل هشة ). 62 للرجل%13 في الوسط الحضري مقابل 2008 سنة %20,3(للبطالة 

ك، فاالقتصاد وبذل. وتقوم باألعمال المنزلية وتؤدي ثمن تكلفة إعادة إنتاج قوة العمل الضرورية للرأسمال
التضامني قريب من العمل االجتماعي ومن مجال عمل النساء الالتي يمثلن األغلبية في مجموعات النشاط 

فقد أصبح هذا القطاع الملجأ المفضل .  االقتصادي التضامني ويزاولن عدة أنشطة في القطاع غير المنظم
  .  للنساء ن حيث أبدين قدرة كبيرة على خلق شغلهن الخاص

الطابع اإلنساني واالجتماعي للسكان بالقيام بالمبادرات ومن جهة أخرى، يسمح االقتصاد ذو   
.  ذات منفعة اجتماعية ومراعية للبيئة والمشاركة ديمقراطيا في إنتاج وتبادل واستهالك السلع والخدمات

ن قبل التجمعات ويمكن هذا االقتصاد من توزيع عادل للقيمة المضافة ويشجع مبادرات محاربة اإلقصاء م
ومن شأن إدراج مقاربة النوع االجتماعي في أنشطة . أنشطة الجمعياتوالنسوية والقطاع غير المنظم أ

      . االقتصاد االجتماعي أن يساعد على إغناء استراتيجية هذا القطاع
  تشخيص قطاع االقتصاد االجتماعي في المغرب. 2.1.8

من الناحية اإلحصائية، توجد مصادر . بالتعاونيات والجمعياتيهتم االقتصاد االجتماعي بشكل كبير    
فالمعطيات حول التعاونيات متوفرة من خالل مكتب تنمية التعاون، في حين تعتبر . متعددة ولكن غير دقيقة

  .  اإلحصائيات حول الجمعيات والتعاضديات شبه غائبة

  التعاونيات. 1.2.1.8

نشاء مقاولة تقوم بإنتاج السلع والخدمات لسد حاجياتهم التعاونية هي تجمع أشخاص ذاتيين إل   
وتلعب المقاولة دورا مهما خاصة في محاربة البطالة بإدماج آالف الرجال . ولتشغيل المقاولة وتدبيرها

  .   والنساء في مسلسل التنمية إضافة إلى تلبية الحاجات الضرورية لهم

                                                 
القطاع الصناعي المغربي في مطلع القرن " حسب دراسة منجزة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة بتعاون مع البنك الدولي حول 61
  .33، صفحة FACS، بحث 2000، "21
  .، مديرية اإلحصاء، المندوبية السامية للتخطيط)2008(خير حول التشغيل  حسب البحث الوطني األ 62
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فهذه المؤسسات تنطلق من فكرة المشاركة . ونيات يعتبر المستوى المحلي األنسب لتطوير التعا   
فهي تعتبر البديل الوحيد في بعض المناطق . الديمقراطية للساكنة المحلية في حل مشاكلهم في إطار تضامني
وتنشط التعاونيات بشكل خاص في قطاع . لخلق أنشطة مدرة للدخل وتلبية العديد من الخدمات االجتماعية

  .ة التقليدية والصيد البحريالفالحة والسكن والصناع

 مكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تتم مصاحبة التعاونيات من طرف   
وتتجلى أهم موارد تمويل . والمنظمات الدولية والقطاعات الوزارية التقنية وجمعيات القروض الصغرى

ية لألعضاء واألبناك التقليدية والمعونات المساهمات الدوروأ/التعاونيات في اكتتاب حصص الرأسمال و
  . الممنوحة في إطار المشاريع الممولة من طرف القطب االجتماعي وجمعيات القروض الصغرى

تقوم الدولة بدعم التعاونيات، حيث أنه باإلضافة إلى إعفاء التعاونيات من بعض الضرائب والرسوم   
، تستفيد التعاونيات من 63) ماليين درهم5سنوي أقل من إعفاء تام للتعاونيات التي تحقق رقم معامالت (

 . مساعدة تقنية من طرف اإلدارات كوزارة الفالحة بالنسبة للمقاوالت الفالحية
، جزءا مهما 2008 منخرطا برسم سنة 347.684 تعاونية و6286يمثل القطاع التعاوني الذي يضم   

 بها في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والتي من النسيج االقتصادي الوطني ويحتل مكانة ال يستهان
:  من هذه التعاونيات في ثالث قطاعات%90,1 وتعمل .تعززت بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في حين، تظل نسبة المنخرطين في ). %12,3(والصناعة التقليدية ) %15,4(والسكن ) %62,4(الفالحة 
 2008سنة ) %3,4ما يقارب ( عدد السكان النشيطين المشتغلين جد ضئيلة القطاع التعاوني مقارنة مع

  .   من الساكنة النشيطة المشتغلة%10خالفا لتطلعات القطاع الذي يطمح بلوغ 

 17.300 ماليير درهم، أي بمتوسط 6 مبلغ 2008ويتجاوز حجم رساميل التعاونيات برسم سنة   
الرساميل اته اعي، يستأثر قطاع السكن بالحصة األكبر من هوعلى المستوى القط. درهم للمنخرط الواحد

  ).  %2(ثم الصناعة التقليدية ) %22(، متبوعا بقطاع الفالحة %75,3بنسبة 

 من %11,8درعة - ماسة- حيث تمثل جهة سوس. كما يغطي القطاع التعاوني جل جهات المغرب  
) %8,2(تافياللت - ومكناس) %9,3(رقية والجهة الش) %10,3(عبدة -مجموع التعاونيات، متبوعة بدكالة

ما يعادل في المجموع ووه) %7,7(الحوز - تانسيفت-ومراكش) %8,3(زعير -زمور- سال-والرباط
  .  بشكل متباين بين باقي الجهات) %44,4(وتتوزع باقي التعاونيات . 55,6%

 738 إلى 376 من ، منتقال2008 و2004 بين سنة %96وقد تزايد عدد التعاونيات النسائية بنسبة   
.  من مجموع التعاونيات على المستوى الوطني%11,7وتشكل ). 1997 تعاونية فقط سنة 102(تعاونية 

، متبوعا بالصناعة التقليدية ) من المجموع%42(وتتركز هذه التعاونيات بشكل كبير في قطاع الفالحة 
 امرأة لكل مقاولة، موزعات 25 منخرطة، أي 18.217وتضم هذه التعاونيات ). %18(واألركان ) 35%(

 في قطاع الصناعة التقليدية %36,7 من المنخرطات تتواجد في القطاع الفالحي، %37,3: كالتالي
اإلشارة إلى توسع نشاط التعاونيات النسائية ليشمل فروع واعدة ر وتجد.  في قطاع األركان%22,2و

  ....الحديد المصنع والمحار والمواد الغذائية: جديدة
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  2008توزيع التعاونيات النسائية حسب القطاعات سنة 

باقي القطاعات
5%

األركان
18%

الصناعة التقليدية
35%

الفالحة
42%

  
مكتب تنمية التعاون:       مصدر              

 في قطاع الصناعة  %49,9 مليون درهم، منه 11ويبلغ رأسمال التعاونيات النسائية أزيد من   
مرتبة األولى من بولمان ال- وتحتل جهة فاس.  في قطاع األركان%7 في قطاع الفالحة و%40,6التقليدية و

) %11,8(درعة - ماسة- من المجموع، متبوعة بجهة سوس%13,8حيث قيمة الرساميل المستخلصة، أي 
  ).%9,8(تافياللت وجهة الدار البيضاء الكبرى - وجهة مكناس

  السياسات واألولويات العمومية واألهداف المنشودة. 2.8

لحكومة بتشجيع اقتصاد ليبرالي يراعي البعد استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية والتزامات ا  
 2012- 2008اإلنساني واالجتماعي، قامت وزارة الشؤون االقتصادية والعامة بإعداد استراتيجية جديدة 

وتهدف هذه اإلستراتيجية تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة . ذات صبغة بنيوية وإصالحية
صادية وحماية القدرة الشرائية وإنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل تحسين الحكامة االقت

حدى إإلطار، تشكل المساواة بين الجنسين اوفي هذا . ومواكبة اإلصالحات البنيوية والبرامج اإلستراتيجية
خاذ ، التي تشجع كافة القطاعات الوزارية الت2007أولويات الوزارة، انسجاما مع دورية الوزير األول لسنة 

  .   اإلستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين كإطار مرجعي إلعداد مخططاتها القطاعية

ومن أجل تنسيق جهود مختلف الفاعلين في االقتصاد االجتماعي والتضامني، تضم الوزارة كل من   
كما تبذل . ية التعاونمديرية الدراسات والتعاون والتشريع ومديرية االقتصاد االجتماعي وكذا مكتب تنم

  :الوزارة مجهودات كبيرة لتطوير وإنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني وذلك من خالل

 .وضع رؤية استراتيجية ومخططات عمل جهوية لتطوير القطاع •
تطوير الشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع من أجل تنسيق أفضل لألنشطة وتقارب بين البرامج التي  •

 .  طاعتستهدف الق
 . تأهيل وتعزيز القدرات لمنظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني •
 .تعزيز قدرات مكتب تنمية التعاون •
 .مالءمة اإلطار القانوني الحتياجات ومحيط مقاوالت االقتصاد االجتماعي والتضامني •
 . تحسين التعريف بالقطاع ودوره االقتصادي واالجتماعي •
 . جات االقتصاد االجتماعي والتضامنيخلق فرص تجارية جديدة أمام منت •

ولرفع الصعوبات التي تعيق تنمية القطاع، تبنت وزارة الشؤون االقتصادية والعامة مقاربة   
. استراتيجية تقوم على وضع ومتابعة تنفيذ مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني

وير القطاع وتحسين التعريف به وكذا تحديث ومالءمة وتتجلى األهداف المنشودة لذلك في تحديد رؤية لتط
وفي هذا الصدد، . اإلطار القانوني في القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتطوير التعاون الدولي

  .   تتوخى الوزارة العمل على عدة جبهات منها التنظيم والتواصل وإعادة الهيكلة
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  ن أجل التنمية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء  االقتصاد االجتماعي وأهداف األلفية م
ساهمت اإلنجازات التي تحققت في مجال االقتصاد االجتماعي في المغرب في بلوغ أهداف األلفية  

كما من شأن الدور الفعال الذي تلعبه التعاضديات الصحية في التغطية . 8، و7، 3، 2، 1: من أجل التنمية
 خاصة البنود 6، و5، 4: ية األساسية والتكميلية أن يساهم في بلوغ أهداف األلفية من أجل التنميةاالجتماع

  .20 و19، 18، 17، 16، 15
  

واعتبارا للدور الهام الذي تلعبه في تحسين ظروف العيش وقابلية النساء للتشغيل وبالتالي  
 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد استقاللهن، فإن أهداف االقتصاد االجتماعي تستجيب لتوصيات
وهكذا، يستجيب عمل القطاع الوزاري . النساء من خالل عمل التعاونيات والجمعيات والتعاضديات

، 11، 10إلمالءات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء في هذا المضمار خاصة في بنودها 
 . 14 و13، 12

  نجزةيع المالبرامج والمشار. 3.8

يضم برنامج العمل على المدى المتوسط إضافة إلى إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الجهوية   
إحداث بنك للمعطيات اإلحصائية خاص لالقتصاد االجتماعي والتضامني بتشارك مع الفاعلين المعنيين، 

ا تعتزم الوزارة تطوير كم. واللجنة الوزارية للتنسيق بالجمعيات والتعاونيات وإحداث الحساب القطاعي
تتطلب إعادة الهيكلة هذه وضع إطار . التعاون الدولي في مجال االقتصاد االجتماعي واالتصال بالقطاع

قانوني خاص بجمعيات التنمية واعتماد آليات للتنسيق بين االقتصاد االجتماعي واقتصاد السوق وتنظيم 
  .حمالت للتوعية والتحسيس بتقنين القطاع التعاوني

  مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني . 1.3.8

تهدف مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني إلى تمكين السلطات العمومية في 
ميدان االقتصاد االجتماعي، في كل جهة من المملكة، من إطار عمل شامل، مندمج وتشاركي يسمح بتنسيق 

ويتجلى الهدف من ذلك في تحسين النجاعة والفاعلية للعمل العمومي في مجال . هوداألنشطة وتقارب الج
وترتكز مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني على . االقتصاد االجتماعي والتضامني

ط تحديد األنشطة المدرة للدخل التي سيتم اقتراحها على مستوى كل جهة، ووضع مخط: نقطتين أساسيتين
عمل لتشجيع الساكنة المحلية للقيام بهذه األنشطة وذلك بالتجمع في إطار مقاوالت االقتصاد االجتماعي 

  . والتضامني

وقد تم استكمال مخطط التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني لجهة الرباط سال زمور 
يقه بمشاركة كافة الفاعلين ويضم هذا المخطط، الذي تم تحق. 2008 نونبر 26زعير بشكل رسمي في 

وممثلي ساكنة الجهة، مجموعة من التدابير لتشجيع حاملي المشاريع المدرة للدخل في الجهة للتجمع في 
كما سمح المخطط بتحديد . إطار مقاوالت االقتصاد االجتماعي والتضامني وذلك من أجل تفعيل مشاريعهم

 الطبيعية والبشرية واالقتصادية للجهة ووضع مخطط من خالل اإلمكانياتعدة أنشطة جديدة مدرة للدخل 
  .عمل لتشجيع ساكنة المنطقة للقيام بهذه األنشطة

مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي كما قامت الوزارة أيضا خالل هذه السنة بإطالق 
بولمان - وفاسعبدة - أزيالل ودكالة- بني حسن وتادلة- الشراردة- الغرب: والتضامني بثمان جهات جديدة

وتتم حاليا . لكويرة- السمارة ووادي الذهب- الساقية الحمراء وكلميم- بوجدور-درعة والعيون- ماسة- وسوس
تشخيص األوضاع بشكل تشاركي في مجمل هذه الجهات من أجل تحديد األنشطة المدرة للدخل من خالل 

سكان هذه الجهات عبر مخطط وسيتم بعد ذلك اقتراح هذه األنشطة على . ثروات وإمكانيات هذه الجهات
  . عمل يشمل تدابير تشجيعية لحاملي األنشطة المدرة للدخل
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وتجدر اإلشارة أيضا إلى اإلطالق المرتقب لألشغال من أجل إعداد مخططات التنمية الجهوية 
- الحسيمة- تطوان وتازة- تافياللت وطنجة- مكناس: لالقتصاد االجتماعي والتضامني في الجهات التالية

  .الورديغة- ت والشاويةتاونا

 اتفاقيات الشراكة والتعاون. 2.3.8
لقد قامت الوزارة في مجال الشراكة مع الفاعلين المحليين والهيئات العمومية العاملة في الميدان،  

بتوقيع اتفاقيات للتعاون مع وكالة التنمية االجتماعية ووكالة إنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم 
نوب ومع الجهات التي تتم حاليا فيها أشغال إنجاز مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي الج

وقد مكنت هذه االتفاقيات من تعبئة الوسائل اللوجيستيكية والبشرية والمالية لمختلف الجهات من . والتضامني
  .تالي تسهيل تنفيذهاأجل إعداد  مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني وبال

وفي مجال التعاون الدولي، تم استكمال برنامج للتعاون في ميدان االقتصاد االجتماعي مع فرنسا   
ويهم خصوصا تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والخواص المغاربة في االقتصاد االجتماعي ودعم 

  .جارية في فرنسا وأوروباالتعاون الالممركز وتسهيل مساهمة التعاونيات في التظاهرات الت

وتجدر اإلشارة أيضا إلى إدراج االقتصاد االجتماعي في إطار البرنامج الشامل للتعاون بين المغرب   
ويتجلى عمل هذه المنظمة . 2011- 2007ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يمتد خالل الفترة 

  .ج في جهة الرباط سال زمور زعيرفي هذا اإلطار في مواكبة وتأهيل تعاونيات النسي

من أجل إنعاش المقاولة الصغيرة كما أنه من الجدير بالذكر التنسيق مع التعاون التقني األلماني   
  .في ألمانيا" 2008منتدى - المغرب"ودعم التظاهرة 

د وأبرمت الوزارة كذلك اتفاقية تعاون من أجل تطوير التكوين والبحث األكاديمي في مجال االقتصا  
ماجستير في تدبير منظمات االقتصاد االجتماعي وإحداث (االجتماعي مع جامعة الحسن األول بسطات 

بهدف وضع برنامج تعليمي خاص بتسيير واتفاقية أخرى مع مركز المدراء الشباب ) مركز لألبحاث
   .المؤسسات الصغيرة لالقتصاد االجتماعي

 االجتماعيتعزيز تسويق منتجات مقاوالت االقتصاد . 3.3.8
قامت وزارة الشؤون االقتصادية والعامة بتنظيم المعرض الوطني الثاني لالقتصاد االجتماعي  

وذلك " التجارة المنصفة من أجل تنمية مستدامة" تحت شعار 2009 ماي 3 أبريل إلى 30والتضامني من 
قطاع وإنعاش تسويق سلعها بهدف دعم الدينامية الجديدة للقطاع في المغرب وتقوية المؤسسات المكلفة بال

  .وخدماتها عبر ضمان قربها من المواطنين

وقد عرف هذا الحدث توقيع أربع اتفاقيات مع مكتب التسويق والتصدير والمكتب الوطني للمطارات   
 والمجلس العام Provence-Alpes-Côte d’Azur والغرفة الجهوية لالقتصاد االجتماعي والتضامني

ن ذلك القيام بأنشطة لتنمية وتسويق سلع المنتجين الصغار لالقتصاد االجتماعي والهدف م. Vaucluseلـ
وكذا تطوير المبادالت بين المغرب وفرنسا من أجل تشجيع ) %50حيث يبلغ استهداف التعاونيات النسائية (

  .سائيةتعريف وهيكلة وتعزيز مقاوالت االقتصاد االجتماعي والتضامني خاصة مساعدة ودعم التعاونيات الن

 خالل المعرض الوطني (CJD)وفي إطار االتفاقية الموقعة بين الوزارة ومركز المدراء الشباب  
األول لالقتصاد االجتماعي والتضامني، تم إعداد دليل لتسيير المقاوالت الصغرى لالقتصاد االجتماعي 

نساء ورجال لحتوى الدليل وسيتم إرساله قريبا إلى المعنيين، حيث سيقوم العاملون على التكوين بشرح م
وسيساعد هذا الدليل التعاونيات النسائية على وجه الخصوص الستيعاب مناهج . على حد سواءالتعاونيات 

تسيير الموارد وتقنيات التسويق، مما سيسمح لها باكتساب الطرق الجديدة للتسويق وتحقيق مكاسب من 
  . الفرص المتاحة في األسواق

لوزارة ببلورة نموذج لألسواق المتجولة لمنتجات التعاونيات والمنتجين ومن جهة أخرى، قامت ا  
كما تسهر الوزارة على خلق سوق . الصغار من أجل دعم تسويق منتجات االقتصاد االجتماعي والتضامني
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وتتحرك هذه . جهوية متجولة داخل كل جهة مخصص كليا لمنتجات االقتصاد االجتماعي والتضامني للجهة
   .   دوري ومنتظم خالل السنة في مجمل أقاليم الجهةالسوق بشكل

  وضع نظام معلومات جغرافي لالقتصاد االجتماعي . 4.3.8

يستجيب نظام المعلومات الجغرافي لالقتصاد االجتماعي ألحدى اإلشكاليات التي تعترض قطاع  
ة القطاع وتقدير االقتصاد االجتماعي والتضامني، وهي غياب معطيات ومؤشرات دقيقة تسمح بمتابع

  في وضع نظام2008وهكذا، شرعت الوزارة سنة . مساهمته في االقتصاد الوطني وفي الميدان االجتماعي
معلومات جغرافي لالقتصاد االجتماعي بهدف إعداد معطيات إحصائية محينة ودقيقة حول مقاوالت 

ا تثمين الثروات واإلمكانيات االقتصاد االجتماعي والتضامني، خصوصا حول الجمعيات والتعاونيات وكذ
المحلية عبر نشر الخرائط الترابية لألنشطة المدرة للدخل في هذا النظام والتي تم إعدادها من خالل 

 لتحضير مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي التشخيصات الجارية في مختلف جهات المملكة
  .   المتوفرة حول االقتصاد االجتماعي والتضامنيوالتضامني ووضع رهن إشارة المعنيين جميع الوثائق

ومن أجل تنفيذ نظام المعلومات الجغرافي لالقتصاد االجتماعي، عمدت الوزارة إلى تحقيق األنشطة   
  :التالية

ولذلك، تم اللجوء . جتماعي والتضامني التي تسمح بمتابعة وتقييم القطاعتعريف مؤشرات االقتصاد اال •
لتجارب الوطنية والدولية في هذا المجال وإلى المصادقة على المؤشرات مع فاعلي إلى دراسة مقارنة ل

 . القطاع
 .جمع وتصنيف ومعالجة المعلومات المتوفرة حول االقتصاد االجتماعي والتضامني •
الصنف، رقم ( تعاونية لجمع المعطيات حول هذه التنظيمات 2.000بحث ميداني لدى إعطاء االنطالقة ل •

وبخصوص الجمعيات، سيتم القيام بالبحث الميداني بشراكة ...) التشغيل، مجاالت النشاط،المعامالت، 
 . مع المندوبية السامية للتخطيط

نظام المعلومات الجغرافي لالقتصاد وضع برنامج إلكتروني يسمح بتشغيل أمثل واستخدام أسهل ل •
ل العموم من خالل الموقع وبمجرد تحقيق ذلك، سيصبح محتوى هذا النظام في متناو. االجتماعي

 .  اإللكتروني للوزارة
  مواكبة القطاع التعاوني . 5.3.8

تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار إعادة صياغة اإلطار القانوني للتعاونيات، تم استكمال مشروع   
 فقد تم تنظيم لقائين جهويين للتحسيس بصياغة اإلطار. قانون حول التعاونيات وإعداد مراسيم لتطبيقه

  ).  الحوز- تنسيفت- درعة وجهة مراكش- ماسة- جهة سوس(القانوني للتعاونيات 

وبخصوص إنعاش ومصاحبة القطاع التعاوني، تمت إعادة صياغة القانون حول دعم ومواكبة   
  . القطاع التعاوني عبر تسهيل مسطرة إنشاء التعاونية وتحسين آليات الحكامة في التعاونيات

 فيدراليات فالحية 6إحداث (ى تشجيع التعاونيات لتشكيل فيدراليات كما تجب اإلشارة أيضا إل  
 لقاء للتحسيس بأهمية العمل 100وأكثر من ) 2008يوليوز (وتنظيم اليوم الوطني األول للتعاونيات ) جديدة

.  بحث ميداني في إطار إعادة االعتبار للتعاونيات82 ورشات للتكوين وتنفيذ 110التعاوني وكذا إنجاز 
  . جهة أخرى، تم اإلنهاء من دراسة حول جباية التعاونياتومن

بين الدولة ومكتب تنمية التعاون يهدف إلى ) 2012- 2002(وختاما، تم توقيع برنامج تعاقدي   
ضمان مساهمة أفضل للتعاونيات في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي سياسة محاربة الفقر 

  .ي تم التعريف بها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشريةوالهشاشة واإلقصاء بالشكل الذ
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  تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي. 4.8

  تحليل نفقات التسيير واالستثمار. 1.4.8

بلغ مجموع االعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون االقتصادية والعامة لقطاع االقتصاد االجتماعي    
   . مليون درهم29,9والتضامني 

 مليون درهم سنة 3,1فبالنسبة لنفقات االستثمار المخصصة لمديرية االقتصاد االجتماعي، فقد بلغت    
)  مليون درهم1,5( خصصت بكاملها لنفقات الدراسات ووزعت بين نفقات من أجل الدراسات العامة 2009

  ). رهم مليون د1,6(ومصاريف التنظيم والمشاركة في المنتديات والتداريب والمؤتمرات 

 5,3وبخصوص نفقات االستثمار المخصصة لمديرية الدراسات والتعاون والتشريع، فقد بلغت    
). مليوني درهم(والشراكة والدعم )  مليون درهم3,3(وقد وزعت بين الدراسات . 2009مليون درهم سنة 

  .2009 مليون درهم برسم سنة 21,1كما بلغت االعتمادات المفتوحة لمكتب تنمية التعاون 

وتجدر اإلشارة إلى أن الغالف المالي المخصص للقيام بمخططات التنمية الجهوية لالقتصاد    
 ساهم في تمويل هذه المخططات باإلضافة وقد.  مليون درهم11االجتماعي والتضامني الثمانية الجديدة يبلغ 

المبادرة الوطنية للتنمية إلى وزارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية كل من المجالس الجهوية المعنية و
  . البشرية ووكالة إنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم الجنوب

  

 مساهمة الوزارة
 (بـ%)

الميزانية اإلجمالية المخصصة 
2009بالدرهم سنة   

 
بمخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي  سنة االنطالق

 والتضامني
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41,7 
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1.200.000 
1.000.000 
1.200.000 
2.000.000 
1.200.000 

2007 
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2008 
2008 
2008 
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2008 
2008 
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  )منتهي(زعير -زمور-سال-الرباط
  الساقية الحمراء-بوجدور-العيون

  لكويرة-واد الذهب
  السمارة-كلميم
  عبدة-دكالة
  بني حسن-الشراردة-الغرب
  أزيالل-تادلة
 درعة-ماسة-سوس
 بولمان-فاس

 وزارة الشؤون االقتصادية والعامة: المصدر

  تحليل مؤشرات النجاعة. 2.4.8

 على 2009تتوفر الوزارة، حسب تقرير الميزانية الخاص بالمؤشرات المرقمة لقانون المالية لسنة 
 مؤشرات مقترحة من طرف مديرية الدراسات 5 االجتماعي و على مستوى مديرية االقتصاد6:  مؤشرا11

  .ويبين الجدول التالي خصائص هذه المؤشرات. والتعاون والتشريع
  تصنيف مؤشرات االقتصاد االجتماعي

 المؤشرات المهام/األهداف نوع المؤشر إمكانية جندرة المؤشر
تصنيف المشاركين في 

اتيجية تطبيق استر مؤشر وسيلة المعرض حسب الجنس
 التواصل

عدد الزائرين للمعرض الوطني 
 لالقتصاد االجتماعي والتضامني

تصنيف المشاركين في 
تطبيق استراتيجية  مؤشر وسيلة التظاهرات حسب الجنس

 عدد التظاهرات المنظمة التواصل

تصنيف التعاونيات حسب 
 .القطاعات والوسط والجهة

  مؤشر وسيلة
 

تنفيذ القوانين التنظيمية 
 صة بالقطاع التعاونيالخا

تحسيسها عدد التعاونيات التي تم 
 لتعاونياتبإصالح اإلطار القانوني ل

 مؤشر وسيلة -
تحضير مخططات 
التنمية الجهوية لالقتصاد 
 االجتماعي والتضامني

عدد مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد 
 االجتماعي والتضامني التي تم إطالقها

 مؤشر وسيلة -
تحضير مخططات 
التنمية الجهوية لالقتصاد 
 االجتماعي والتضامني

عدد مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد 
 االجتماعي والتضامني

 المنتهية
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تتبع وتقييم االقتصاد  مؤشر وسيلة -
 االجتماعي

عدد المؤشرات اإلستراتيجية 
 لالقتصاد االجتماعي التي تم تحيينها

تطبيق إستراتيجية  مؤشر وسيلة -
 التواصل

دد اإلصدارات الخاصة باالقتصاد ع
 االجتماعي المنشورة

 مؤشر وسيلة -
تحضير مخططات 
التنمية الجهوية لالقتصاد 
 االجتماعي والتضامني

 إنجاز دراسات لتحضير أربعة
مخططات جديدة للتنمية الجهوية لالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني
نظام معلومات مراعي للنوع 

نظام معلومات جغرافي وضع  مؤشر وسيلة االجتماعي
 لالقتصاد االجتماعي

وضع وتحيين نظام معلومات جغرافي 
 لالقتصاد االجتماعي

 
تصنيف المشاركين في المنتديات 

 حسب الجنس
 

تطبيق إستراتيجية  مؤشر وسيلة
  التواصل

تنظيم منتديات لإلعالم والتحسيس حول 
 االقتصاد االجتماعي

تصنيف األطر المكونة حسب 
 الجنس

 
تطبيق إستراتيجية   شر وسيلةمؤ

 تكوين أطر في مجال االقتصاد االجتماعي التواصل
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 خــاتـمـــة
  

تمام على السير الحثيث إل ليؤآد إرادة السلطات العمومية 2010جاء تقرير النوع االجتماعي لسنة 
ذي ايد للقطاعات المنخرطة في هذا المسلسل والحيث يعكس العدد المتز. جندرة الميزانيةلاالنجازات المحققة 
 قطاعا، مدى االهتمام التي توليه السلطات العمومية لمقاربة النوع االجتماعي في تهيئ 25وصل عددها إلى 

  . وبلورة السياسات العمومية
لقطاعات المنخرطة في من تحليل الميزانيات حسب النوع االجتماعي لتخلصة مكنت الدروس المس آما 

تحديد جيد للتحديات ورصد دقيق للعراقيل من أجل تحسين ذا المسلسل من إبراز المجهودات المبذولة ومن ه
  .فعالية النفقات العمومية

جميع القطاعات الورادية ومن جهة أخرى من وفاق تعميم هذه المقاربة آوسيمكن ذلك من جهة من دعم 
ار إصالح الميزانية المرآز على النتائج إضافة إلى تطوير تعميق التحليل البين قطاعي للتدابير المنجزة في إط

  .مؤشرات النجاعة التي تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي
أما بالنسبة لمسلسل إدماج بعد النوع االجتماعي فمن شأنه أن يشكل لبنة إيجابية لألخذ بعين االعتبار 

 المرتقب للقانون التنظيمي للمالية وسيتيح ذلك أيضا الفعالية في اإلصالحوالمساواة وإشكاليات اإلنصاف 
  .متناسقة وتفعيل سياسات عمومية قطاعية في مقاربة مدمجة وتصميم ووضع وتطوير 

وتعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير مثال يبين آيف أن إدماج بعد النوع االجتماعي في مسلسل 
الفتيات وخذ بعين االعتبار الحاجيات الخاصة للرجال والنساء التخطيط التشاوري والمساهمات يمكن من األ

وهكذا فإن المبادرة غير محايدة فيما يخص بعد النوع االجتماعي آما يدل على ذلك المساهمة القوية . الصبيانو
  .للنساء في اتخاذ القرار في اللجان المحلية

تدعيم بعد النوع االجتماعي في المغرب  تبقى التحديات عديدة حيث أن ،وفيما يخص األفاق المستقبلية
وتظل القدرة على . الفاعلين في المجتمع المدني ولبرلمانيين اآذا ويستوجب انخراطا أوسع للقطاعات الوزارية 

تعهدات ورهينة بذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية ) خاصة األآثر هشاشة(االستجابة لتطلعات الساآنة 
  .نمية البشرية المستدامةالحكومة خصوصا في مجال الت
تعميم أشغال مواآبة باقي القطاعات الوزارية فيما يخص تعريف األهداف وومن المهم أيضا تسريع 

وتصميم مؤشرات النجاعة ألجل أحداث تغير في الممارسات والقطع مع الممارسات السابقة من خالل توزيع 
 .أمثل للموارد المتاحة

مة في مسلسل إرساء الميزانية الحساسة للنوع االجتماعي تبقي مهمة التي بذلتها الحكوإن المجهودات 
فباإلضافة إلى اإلجراءات والتدابير المتخذة في هذا الصدد، تم دعم نظام المعلومات الوطني . وجديرة بالتنويه

بشكل أآثر دقة مما مكن من توفير اإلحصائيات حسب النوع االجتماعي والتي سوف تتعزز بمزيد من 
البحث الوطني لمستوى المعيشة،  البحث الميداني للمبادرة (يات بفضل نتائج البحوث الميدانية المنجزة المعط

البحث الميداني لميزانية الوقت، البحث الوطني (وبحوث أخرى في طور اإلنجاز ...) الوطنية للتنمية البشرية،
  ...).للحماية من العنف تجاه النساء،
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  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 ». 

• Banque Mondiale, 2002, « Incidence des dépenses publiques de santé ». 

• Ministère de la Santé, « Stratégie 2008-2012, réconcilier le citoyen avec son système de santé ». 

• Ministère de la Santé, « Santé en chiffres 2007 ». 
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• HCP, « Repères statistiques 1998-2008, croissance et développement humain au Maroc 

• Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et 
les programmes de développement, Secrétariat d'État chargé de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Handicapées. 

• « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». 

• Ministère de la Santé, « La Couverture Médicale de Base : Régime d’Assistance Médicale », présentation février 2009. 

Département de l’Enseignement Scolaire et Département de l’Alphabétisation et de   l’Education non Formelle 

• « Rapport National sur le Développement de l’Education », rapport préparé pour la conférence internationale de 
l’éducation 2008 sous le thème : « l’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir », Ministère de l'Education 
nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. 

• « Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme pour l’Institutionnalisation de l’Égalité entre les Sexes (PASMT/IÉS) dans 
le système éducatif 2009-2011 », Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des 
cadres et de la recherche scientifique. 

• Intégration de la budgétisation sensible au genre dans l’agenda de l’efficacité de l’aide, rapport sur la situation 
d’ensemble des dix pays, rapport d’étude par : le royaume du Maroc, UNIFEM. 

• Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et 
les programmes de développement, Secrétariat d'État chargé de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Handicapées. 

• Les femmes marocaines en chiffres, tendances d’évolution des caractéristiques démographiques et 
socioprofessionnelles, HCP, octobre 2008. 

• 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 ».  

• « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». 

2008 و، قطاع محاربة األمية والتربية غير نظامية، يولي2008-2007محاربة األمية والتربية غير النظامية،  حصيلة موسم  •  

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, «  Activité, emploi et chômage,  2007-2008 rapport de synthèse ». 

• Economap du 02/03/09 N°5616 Moukawalati «  est un mécanisme global et intégré pour accompagner les jeunes 

• Economap du 30/04/09 N°5657 Le gouvernement décidé à donner un nouveau souffle au programme Moukawalati 

• Economie challenge « Maroc 2009 » 

• Présentation du Département de l’Emploi  2008  « Mise en œuvre des recommandations Initiatives Emploi »  

• Aujourd’hui le Maroc, Juillet 2009 « le projet de loi sur la perte d'emploi prévoit des indemnisations variant entre 70 et 
50% du salaire de référence » 

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 2008/09.  

Département de la Jeunesse 
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• Rapport sur la politique de population. La jeunesse marocaine: attitudes, comportements et besoins, C.E.RE.D, 2004. 

.وزارة الشباب والرياضة, 2007, حصيلة أنشطة مصلحة المخيمات •  

• Activité, emploi et chômage, Haut Commissariat au Plan, 2007. 

• RGPH 2004, Haut Commissariat au Plan. 

• Statistiques collectées auprès du Département de la Jeunesse.  

Initiative Nationale pour le Développement Humain 
• Contribution au rapport genre 2010, Coordination Nationale de l’INDH. 

2009 ماي 18لتقى الوطني الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الم •   

• Compte rendu de la réunion d’information sur l’état d’avancement  de la mise en oeuvre de l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain (Rabat le 08 juillet 2009) 

• INDH : outil de ciblage et de proximité, DEPF, septembre 2009. 

POLE RENFORCEMENT DES OPPORTUNITES 

Département de l’Agriculture 

•  « Activité, emploi et chômage 2008 », résultats détaillés. Direction de la Statistique, 2008.    

• « Présentation des premiers résultats de l’enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages 2007 », HCP, 2008.  
• « Prospective Maroc 2030 -  Agriculture 2030 », HCP, 2007 

• 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. 

• Note sur l’évaluation du projet de mise à niveau de la pêche artisanale relevant du programme MCA-Maroc. 

• Plan suivi-évaluation du programme MCA-Maroc.  

• 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 

• Enquête  annuelle sur les industries de transformation (année 2007), Ministère du Commerce et d’industrie ; 

• Rapport « Genre-Entreprenariat-Accès aux marchés (GEM) », publié par la Société Financière Internationale (SFI), 2005 ; 

• Rapports détaillés de l’emploi éditions 2007 et 2008, Haut Commissariat au Plan : 

• Revue du Commerce et Industrie « Interface » numéro 14, Ministère de l’Industrie, du Commerce des Nouvelles 
Technologies ; 

• Présentation « Programme Intégré et Modulaire pour le Maroc, Phase II », avril 2009, Ministère de l’Industrie, du 
Commerce des Nouvelles Technologies, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) ; 

• Rapport descriptif du projet « Développement de l’entreprenariat féminin dans le secteur agro-industriel au Maroc », Juin 
2009, Ministère de l’Industrie, du Commerce des Nouvelles Technologies, Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) et la Coopération Espagnole ; 

• Document de travail « Crise financière internationale : Portées et conséquences sur le Maroc », juin 2009, Direction des 
Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), Ministère de l’Economie et des Finances ; 

• Compte rendu de la 8ème journée nationale du commerce et de la distribution, juillet 2009, Direction des Etudes et des 
Prévisions Financières (DEPF), Ministère de l’Economie et des Finances ; 

• « bilan du programme de promotion de l’Entreprenariat Féminin (PEF) de 2005 à juin 2009 », ANPME-GTZ, 
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• Dossier de presse « Entreprendre au Féminin : Témoignages de Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc», Casablanca, le 
Mercredi 8 juillet 2009, ANPME ; 

• www.unido.org. 

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 ». 

• Primature, 2009, « communiqué de presse de la 6ème réunion du Comité de Gestion du Service Universel des 
Télécommunications ». 

• R.Bourqia, M. Abdourabi, 2005, « La participation des femmes au secteur des TIC au Maroc : « VERS UNE E-
PARITE ». 

• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2008, « Résultats de l’enquête de collecte des indicateurs 
TIC pour l’année 2007 ». 

• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2009, « Tableau de bord marché du fixe au Maroc ». 

• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2009, « Tableau de bord marché du mobile au Maroc ». 

• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2009, « Tableau de bord marché de l’Internet au Maroc ». 

Département de l’Economie Sociale 
 

• Le deuxième salon National de l’Economie Sociale et Solidaire (ECOSS), du 30 avril au 3 mai 2009, Ministère Délégué 
auprès du Premier Ministre, Chargé des Affaires Economiques et Générales. 

• « Impact genre de l'économie sociale et solidaire »,  présentation de la DEPF au deuxième salon ECOSS, 2 mai 2009.  

• Annuaire Statistique des Coopératives au Maroc, ODCO, 2008. 

• Contrat Plan entre l’Etat et l’ODCO au titre de la période 2009-2012, juin 2009. 

• « Cadre juridique des coopératives au Maroc », ODCO. 

Secrétariat d’Etat Chargé de l’Artisanat 

• « Artisanat, Quelle stratégie pour un véritable essor du secteur ? », Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Rabat, le 06 
Septembre 2005. 

•  « Artisanat, une approche volontariste tournée vers la croissance et l’emploi », SECA, 2006. 

• Panorama de l’Artisanat, 1ère édition de l’Observatoire National de l’Artisanat, SECA, 2006. 

• Bulletin des exportations, SECA, 2006. 

• Site internet : http://www.artesnet.gov.ma/   
• Contribution du SECA au rapport Genre 2010, juillet 2009.   

• Ministère du Tourisme  

• Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, « 8èmes  assises du tourisme, Radioscopie vision 2010 : bilan et perspectives, 
2008 » 

• Sites du département du tourisme (www.tourisme.gov.ma), de l’Office Nationale Marocain du Tourisme 
(www.onmt.org.ma). 

  

  

  

  

  

  



 

                   ملحقـــات إحــصــائيــــة

1- الديمغرافيا
2- التربية و التكوين

3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة
4- الصحة
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 المؤشرات اإلجتماعية
 

2002200320042005200620072008
الديمغرافيا -1

1.129185295202960930172305063084131177- الساكنة (باأللف) (1)
14665148311491415210154031559515786إناث
14520146901469514962151031524615391ذكور

50,250,249,950,450,550,650,6معدل األنوثة  (%)

الخصوبة -1.21992199419952004200620072008
4,043,283,312,502,372,332,30معدل الخصوبة

2,542,562,172,102,032,012,00الوسط الحضري
5,544,254,503,103,102,772,70الوسط القروي 

1.302/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09- الوالدات
21,020,420,220,019,819,519,2المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)

19,218,817,917,817,817,717,6الوسط الحضري
23,322,623,122,822,321,921,4الوسط القروي 

الزوا ج -1.4
196019711982199420042007

(%) 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

24,025,027,230,031,231,8ذكور
17,519,322,325,826,327,2إناث

الوسط الحضري
23,824,225,628,329,530,2ذكور
17,224,220,824,225,526,3إناث

الوسط القروي 
23,824,225,628,329,530,2ذكور
17,224,220,824,225,526,3إناث

2002200320042005200620072008 أرباب األسرحسب الجنس (%) 
إناث

15,515,516,116,316,518,716,9الوسط الحضري والوسط القروي
19,019,018,618,718,820,419,0الوسط الحضري
9,08,712,312,612,816,013,2الوسط القروي 

ذكور
84,584,583,983,783,581,383,1الوسط الحضري والوسط القروي

81,081,081,481,381,279,681,0الوسط الحضري
91,091,387,787,487,284,086,8الوسط القروي 

22002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/09- التربية و التكوين

89,490,190,591,691,692,589,9المعدل الصافي للتمدرس إناث (%) (2)
95,795,395,192,992,994,591,4الوسط الحضري
82,283,184,287,188,290,488,3الوسط القروي 

710685691705703669722عدد تالميذ التعليم األولي 
265261267282287267إناث
445424422421415403ذكور

5221523152545261533653175311عدد تالميذ التعليم األساسي
2394240624152418245724552458إناث
2827282528392843287928622853ذكور

559603633657681714785عدد تالميذ التعليم الثانوي
261283298312328347386إناث
299321335345354367399ذكور

281278290301273292التعليم العالي
127127133139127136إناث
154150160166145156ذكور

7998106120136151التكوين المهني (القطاع العام)
263136444451إناث
546770769199ذكور

2006(3) 1982199419982004معدل األمية 10 سنوات فما فوق  ( بـ %) 
63,051,041,030,831,4ذكور

39,030,025,018,821,1الوسط الحضري
76,068,061,046,045,0الوسط القروي 

87,078,067,054,746,8إناث
68,057,049,039,533,9الوسط الحضري
98,095,089,074,564,4الوسط 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 

215(3) البحث الوطني حول األمية و عدم التمدرس بالمغرب لسنة 2006



(تابع1)  المؤشرات اإلجتماعية

2002200320042005200620072008
3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة (15 سنة فما فوق) 

2568287529662988297830213053عدد السكان النشيطين إناث ( باآللف)
1194126612371249123112891302الوسط الحضري
1374160917251735175217411730الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني
1524,327,828,726,826,425,625,0- 24 سنة
2550,349,348,649,448,348,949,4- 44 سنة
4515,916,517,018,019,620,421,2 - 59 سنة

على المستوى الحضري 
1521,922,322,822,020,521,821,3- 24 سنة
2563,162,861,762,060,360,060,2- 44 سنة
4512,313,713,914,417,717,818,3 - 59 سنة

على المستوى القروي
1526,227,426,624,524,923,123,0- 24 سنة
2540,039,539,740,940,441,141,6- 44 سنة
4518,818,519,020,320,922,323,3 - 59 سنة

24,927,728,327,927,227,126,6معدل النشاط إناث ( بـ %) 
19,820,920,820,119,319,619,3الوسط الحضري
32,737,338,838,638,437,737,0الوسط القروي 

2382267627862783281628392818عدد السكان النشيطين المشتغلين إناث ( باآللف)
91595094494597910241040الوسط الحضري
1467172618421838183718151777الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن (%)
على المستوى الوطني

1523,023,823,622,121,720,520,0- 24 سنة
2548,647,246,947,447,047,648,3- 44 سنة
4517,718,318,719,921,322,323,0 - 59 سنة

على المستوى الحضري 
1518,117,618,217,816,316,515,7- 24 سنة
2562,761,461,260,559,659,459,9- 44 سنة
4515,617,717,618,421,521,722,1 - 59 سنة

على المستوى القروي
1526,027,226,424,324,622,822,5- 24 سنة
2539,839,339,640,740,341,041,5- 44 سنة
4519,018,719,220,621,222,623,6 - 59 سنة

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين إناث حسب قطاعات اإلنتاج (%) 

4,55,16,36,16,16,86,4الفالحة والغابات والصيد البحري
37,735,934,834,831,130,531,0الصناعة

0,60,60,50,60,60,60,5البناء واألشغال العمومية
8,38,79,59,69,59,59,8التجارة بالجملة وبالتقسيط

1,92,02,22,92,62,82,9النـــقل والتخزين والمواصالت
46,847,646,745,949,849,449,0الخدمات واإلدارة العمومية

9,08,48,58,08,98,98,0اإلدارة العمومية
0,10,10,10,20,20,30,4أنشطة غير مصنفة

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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(تابع2)  المؤشرات اإلجتماعية

2002200320042005200620072008

312352328337288298297عدد السكان النشيطين العاطلين إناث( باآللف) 
289326303311257268265الوسط الحضري
23252525313032الوسط القروي 

26,828,728,328,127,127,327,5معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين 
29,731,330,531,029,830,330,8الوسط الحضري
11,914,014,813,315,614,314,7الوسط القروي 

معدل البطالة إناث حسب وسط اإلقامة (%) 
12,012,211,111,39,79,89,8الوسط الحضري والوسط القروي 

23,225,824,324,920,920,820,3الوسط الحضري
1,71,61,41,51,81,71,8الوسط القروي 

(%) معدل البطالة الحضري إناث حسب فئات السن
1535,437,737,336,135,335,936,1- 24 سنة
2519,220,218,319,116,416,420,7- 44 سنة
453,44,14,13,83,83,23,9 - 59 سنة

(%) معدل البطالة القروي إناث حسب فئات السن  
152,32,52,22,92,73,73,8- 24 سنة
251,61,51,41,51,41,41,9- 44 سنة
450,50,40,20,50,50,40,4 - 59 سنة

4-الصحة

أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)
72,472,773,073,273,573,773,9إناث
68,268,570,670,871,071,271,4ذكور

1992199519972003
نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) 
41,550,358,463,0الوسط الحضري والوسط القروي 

54,464,265,865,5الوسط الحضري
31,539,251,759,7الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة الصحة 
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