
ROYAUME DU MAROC

وزارة الإقت�صاد و املالية

هيكلة تقرير النوع االجتماعي
اجلزء »البني قطاعي« : ملاذا ؟ و كيف؟

العجز امل�شجلة و للمجموعات االجتماعية املق�شية اأو املهم�شة من اأجل القيام 
هذه  تنطلق  و  الربامج.  و  ال�شيا�شات  م�شتوى  على  ال�شرورية  بالت�شحيحات 
التنموية  ال�شيا�شات و الربامج  اأن جمموع   : التحليلية من مبداإ مفاده  املقاربة 
تهدف اإىل احرتام اإعمال حقوق االإن�شان كما جاءت يف االإعالن العاملي حلقوق 
اخلا�ص  الدويل  )العهد  االإن�شان  حلقوق  الدولية  االآليات  باقي  يف  و  االإن�شان 
االقت�شادية                                باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  و  ال�شيا�شية  و  املدنية  باحلقوق 

و االجتماعية والثقافية(...

االت�شال؛  و  التعاون  و  اخلارجية  ال�شوؤون  املالية،  و 
للتنمية  الوطنية  املبادرة   •	: االجتماعية  للحقوق  العادل  الولوج 
الرتبية  ال�شحة،  النقل،  و  التجهيز  ال�شكنى،  الطاقة،  املاء،  الب�شرية، 

ال�شباب؛ و  املهني  التكوين  االأمية،  حماربة  و  الوطنية 
الت�شغيل،   •	: االقت�صادية  احلقوق  من  املت�صاوية  اال�صتفادة 
التكنولوجيات  وال�شناعة،  التجارة  البحري،  ال�شيد  الفالحة، 
االقت�شاد  و  التقليدية  ال�شناعة  ال�شياحة،  اخلارجية،  التجارة  احلديثة، 

االجتماعي.

بعد  الإدراج  اقرتاحات  مع  االأهداف  ملوؤ�شرات  ت�شنيفا  يقدم   :  3 امللحق 
االجتماعي. النوع 

يتم  التي  و  االجتماعي  بالنوع  اخلا�شة  املعطيات  يتناول جمموع   : 4 امللحق 
القطاعي. التحليل  يف  ا�شتثمارها 

مرتكزة  مقاربة  على  بناء  قطاعيا  بني  حتليال  االجتماعي  النوع  تقرير  يت�شمن 
ب�شرورة  املتميز  الوطني  ال�شياق  اأماله  اختيار  هو  و  االإن�شان.  حقوق  على 
باإطالق  اأي�شا  املتميز  و  القطاعية  اال�شرتاتيجيات  خمتلف  بني  توفرياالن�شجام 
ملبداإ  االأف�شلية  يعطي  الذي  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  اإ�شالح  م�شروع 
املقاربة على  ت�شتند هذه  و  الربامج.  و  املهام  بناء على  االعتمادات  تخ�شي�ص 
حتليل التقدم الذي اأحرزه املغرب يف خمتلف القطاعات على �شوء املعايري التي 
الأ�شكال  خا�شة  اأهمية  اإيالء  مت  لقد  االإن�شان.  الدولية حلقوق  االآليات  تت�شمنها 

النوع  ميزانية  حتليل  على  املرتكزة  اجلديدة  التحليلية  للمقاربة  تنفيذا 
التي  احلكومية  القطاعات  تق�شيم  مت  االإن�شان،  حقوق  �شوء  على  االجتماعي 
قطاعا   27 حتليل   2013 ل�شنة  املايل  القانون  بر�شم  )مت  حتليلها  جرى 
مو�شوعاتية  حماور  ثالثة  ح�شب  االجتماعي(  النوع  تقرير  م�شتوى  على 

: االإن�شان(  حلقوق  الثالثة  االأجيال  تق�شيم  )ح�شب 
واحلريات   العدل   •	: ال�صيا�صية  و  املدنية  للحقوق  املن�صف  الولوج 
العامة  االجتماعية،االإدارة  والتنمية  واالأ�شرة  واملراأة  الت�شامن 
االقت�شاد        االإدارة،  وحتديث  العمومية  الوظيفة  املحلية،  للجماعات 

القطاعات  م�شتوى  على  الن�شائية  التمثيلية  تطور  يبزر   :  1 امللحق 
هذه  م�شتوى  على  االجتماعي  النوع  ارتكاز  لنقط  ر�شدا  يقدم  و  الوزارية 

لقطاعات. ا
كذا  و  االإن�شان  حقوق  حلماية  املغربي  املرجعي  االإطار  يربز   :  2 امللحق 

امل�شمار. هذه  بالتزاماتها يف  الوفاء  اأجل  من  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود 

اجلزء القطاعي : البنية و التحليل املعتمد

تنق�شم امللحقات اإىل اأربعة اأجزاء :
امللحقــات

تــقــريـــر
لنـــوع ا

الجــتــمــاعــي ا



مـا هو تقرير النوع االجتماعي )تقرير حول اإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف امليزانية( ؟

ت�شطلع وزارة االقت�شاد و املالية بتن�شيق و حترير تقرير ميزانية النوع االجتماعي. و يف ما يلي القطاعات الوزارية امل�شاركة يف حترير التقرير :

يتميز اإعداد تقرير ميزانية النوع االجتماعي بطابعه التدريجي )ارتفاع 
م�شتمر يف عدد القطاعات املنخرطة يف التقرير(، و الت�شاركي )ت�شاهم 
القطاعات الوزارية ال�شريكة ب�شفة فعلية يف حترير التقرير( و املنتظم 

)يتم كل �شنة حتيني و اإغناء حمتوى التقرير(.

اجلن�شني و التنمية الب�شرية. كما ي�شلط ال�شوء على ما حتققه ال�شيا�شات 
العمومية من جناح و ما يعرتيها من نقائ�ص يف ما يتعلق بتلبية حاجيات 

الن�شاء و الرجال، منريا بذلك القرار ال�شيا�شي .

قانون   ،2005 �شنة  منذ  االجتماعي،  النوع  ميزانية  تقرير  يواكب 
املالية. و ي�شكل هذا التقرير اآلية لتقييم ال�شيا�شات العمومية على �شوء 

احلاجيات املتباينة لل�شاكنة امل�شتهدفة.

االجتماعي،  النوع  منظور  من  العمومية  لل�شيا�شات  تقييمه  خالل  من 
االلتزامات  حيال  امل�شاءلة  مبداأ  االجتماعي  النوع  ميزانية  تقرير  يعزز 
بني  امل�شاواة  جمال  يف  عاتقها  على  املغربية  احلكومة  اأخذتها  التي 

ملاذا تقرير ميزانية النوع االجتماعي ؟

تقرير النوع االجتماعي : من هم الفاعلون؟ 
15. وزارة الرتبية الوطنية

16. قطاع حماربة االأمية و الرتبية غري النظامية

17. وزارة ال�شباب و الريا�شة

18. قطاع الت�شغيل 

19. قطاع التكوين املهني

20. قطاع الفالحة

21. قطاع ال�شيد البحري

22. قطاع ال�شناعة و التجارة

23. قطاع التكنولوجيات احلديثة

24. قطاع التجارة اخلارجية

25. وزارة ال�شياحة

26. وزارة ال�شناعة التقليدية

27. وزارة ال�شوؤون العامة و احلكامة

1. وزارة العدل واحلريات
2. املديرية العامة للجماعات املحلية

3. وزارة الت�شامن و املراأة و االأ�شرة و التنمية االجتماعية
4. وزارة الوظيفة العمومية و حتديث االإدارة

5. وزارة االقت�شاد واملالية
6. وزارة ال�شوؤون اخلارجية والتعاون

7. وزارة االت�شال
8. املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية

9. قطاع املاء
10. قطاع الطاقة

11. قطاع البيئة

12. وزارة ال�شكنى و التعمري و �شيا�شة املدينة

13. وزارة التجهيز والنقل

14. وزارة ال�شحة

تقرير النوع االجتماعي : م�سار يف تطور م�ستمر على م�ستوى عدد القطاعات املنخرطة 
و املقاربة التحليلية املعتمدة

من �سنة 2005 اإىل 2007

قطاعا.                       17 اإىل  قطاعات   4 من  االجتماعي  النوع  تقرير  يف  املنخرطة  احلكومية  القطاعات  عدد  انتقل 
ال�شيا�شات القطاعية بناء على منوذج حتليلي موحد يرتكز على  و مت العمل خالل هذه املرحلة على تقييم 
حتليل الو�شعية الراهنة من منظور النوع االجتماعي و كذا حتليل اأولويات ال�شيا�شات العمومية و الربامج           

و امل�شاريع املنفذة و كذا حتليل امليزانيات من منظور النوع االجتماعي.

ابتداء من �سنة 2008

اأ�شبح تقرير النوع ي�شم نحو 21 قطاعا حكوميا و على امل�شتوى التحليلي، مت اإدماج حتليل موؤ�شرات النجاعة 
اخلا�شة مبيزانيات الت�شيري و اال�شتثمار و ذلك من خالل ا�شتغالل التقارير التي تهم موؤ�شرات االأهداف املرقمة. 
حيث مت العمل على اإرفاق املوؤ�شرات املهمة بجملة من املقرتحات جلعلها تاأخذ النوع االجتماعي بعني االعتبار   

و ذلك بغية االإحاطة ب�شكل اأف�شل باأثر ال�شيا�شات العمومية على ال�شاكنة امل�شتهدفة.

ابتداء من �سنة 2012

عمد تقرير ميزانية النوع االجتماعي ل�شنة 2012 اإىل تكري�ص اعتماد منهجية النوع يف حتليل ال�شيا�شات 
العمومية من خالل منظور حقوق االإن�شان. و تتوافق هذه املقاربة مع م�شرية التغيري التي تعرفها البالد بعد 
املوافقة على الد�شتور اجلديد. و يرتكز تطبيق هذه املقاربة على ال�شيا�شيات و الربامج العمومية على ترجمة 
اإطار تطبيق  اأن اإعمال حقوق االإن�شان يف  املعايري الدولية لهذه احلقوق اإىل موؤ�شرات قابلة للقيا�ص. ذلك 
ال�شيا�شات العمومية ي�شتوجب ا�شتخدام جمموعة من املوؤ�شرات املحددة يف االإطار املنهجي الذي و�شعته 
باالإجراءات  مرتبطة  اأخرى  و  بنيوية  موؤ�شرات  يت�شمن  الذي  و  االإن�شان  ال�شامية حلقوق  االأممية  املفو�شية 
قبولها  الدول و مدى  التزامات  العالقة بني  املوؤ�شرات من ربط  النتائج. و متكن هذه  موؤ�شرات تعك�ص  و 
للواجبات املنبثقة عن املعايري الدولية املتعلقة بحقوق االإن�شان )املوؤ�شرات البنيوية( و اجلهود املبذولة للوفاء 
املحققة  النتائج  و  االإجرائية(  )املوؤ�شرات  املالئمة  الربامج  و  التدابري  تنفيذ  من خالل  االلتزامات  بهذه 

)موؤ�شرات النتائج(.

من �سنة 2009 اإىل 2011
العملية على حتليل  النوع. و ترتكز هذه  اإدماج حتليل بني قطاعي مبني على مقاربة حقوقية يف تقرير  مت 
الدولية  االآليات  تت�شمنها  التي  املعايري  �شوء  على  القطاعات  املغرب يف خمتلف  من طرف  املحرز  التقدم 

حلقوق االإن�شان.

لقد مر م�شار اإعداد تقرير النوع االإجتماعي بالعديد من المراحل :


