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االقت�صاد  وزارة  لتجربة  التدريجي  التطور  مكن 
�صوب  املوجهة  امليزانية  برجمة  جمال  يف  واملالية 
مدى  على  االجتماعي،  للنوع  واملراعية  النتائج 
ع�صر �صنوات، من اإنتاج �صيل من املعارف واالآليات 
الالزمة لتقييم ال�صيا�صات العمومية من منظورالنوع 
الع�صرية  التجربة  اأ�صبحت  وهكذا،  االجتماعي. 
النوع االجتماعي رائدة  للمغرب يف جمال ميزانية 

يف هذا املجال وح�صيت باعرتاف دويل متنامي .

وي�صكل تقرير ميزانية النوع االجتماعي يف طبعته 
الثامنة هذه ال�صنة، والتي همت 27 قطاعا حكوميا، 
ينم  متميزا  اإجنازا 
التجربة  ن�صج  عن 
هذا  يف  املغربية 
والتي  املجال، 
حمالة  ال  ا�صتفادت 
مبادئ  نحوتكري�س  للبالد  املتوا�صلة  امل�صرية  من 
هذا  ا�صتفاد  فقد  وهكذا،  االإن�صاف.  و  امل�صاواة 
اأدت  ومنهجية  مفاهيمية  تطورات  التقريرمن عدة 
اإىل اعتماد نهج حتليلي، انطالقا من �صنة 2012، 
ال�صيا�صات  تقييم  يف  حقوقية  مقاربة  اإىل  ي�صتند 

من  العمومية 
النوع  منظور 
عي  جتما ال ا
يف  وذلك 
مع  تام  ان�صجام 
الد�صتور  اأحكام 

اجلديد. 

و  املكت�صبات  تقييم  اإىل  املنهجية  هذه  اأدت  قد  و 
التنمية  اأهداف  حتقيق  تعوق  التي  الفجوات  قيا�س 
عدال  اأكرث  �صمويل  منو  م�صارات  بناء  اإعادة  بغية 
واإن�صافا، ميكن من متتيع املواطنات واملواطنني بكافة 
حقوقهم. لذلك ي�صتند تقرير النوع االإجتماعي هذا 
حقوق  منظور  من  العمومية،  ال�صيا�صات  تقييم  يف 
االإن�صان، على ترجمة املعايري الدولية لهذه احلقوق 
اإىل موؤ�صرات قابلة للقيا�س. ذلك اأن اإعمال حقوق 
العمومية  ال�صيا�صات  تطبيق  اإطار  يف  االإن�صان 
ي�صتوجب ا�صتخدام جمموعة من املوؤ�صرات املحددة 
االأممية  املفو�صية  و�صعته  الذي  املنهجي  االإطار  يف 
موؤ�صرات  يت�صمن  والذي  االإن�صان  حلقوق  ال�صامية 
وموؤ�صرات  باالإجراءات  مرتبطة  واأخرى  بنيوية 

هذا  اعتمد   ،2012 �صنة  من  انطالقا 
التقرير نهج حتليلي ي�صتند اإىل مقاربة 
حقوقية يف تقييم ال�صيا�صات العمومية 
وذلك  االجتماعي  النوع  منظور  من 
الد�صتور  اأحكام  مع  تام  ان�صجام  يف 

اجلديد.

النوع  ميزانية  تقرير  �صمل 
االجتماعي يف طبعته الثامنة هذه 

ال�صنة 27 قطاعا حكوميا
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ربط  من  املوؤ�صرات  هذه  ومتكن  النتائج.  تعك�س 
العالقة بني التزامات الدول ومدى قبولها للواجبات 
املنبثقة عن املعايري الدولية املتعلقة بحقوق االإن�صان 
)املوؤ�صرات البنيوية( واجلهود املبذولة للوفاء بهذه 
والربامج  التدابري  تنفيذ  خالل  من  االلتزامات 
املحققة  والنتائج  االإجرائية(  )املوؤ�صرات  املالئمة 

)موؤ�صرات النتائج(.

النوع  تقرير  اعتمده  الذي  التحليل  اأف�صى  لقد   
ا�صتجالء  من  ا�صتخال�صات مكنت  اإىل  االجتماعي 
التقدم  مدى 
يف  احلا�صل 
خمتلف جماالت 
�صة  ل�صيا ا
 ، مية لعمو ا
موازاة مع قيا�س 
حجم التحديات املطروحة وطبيعة االإ�صكاالت التي 
حتول دون االإ�صتفادة املت�صاوية من حقوق االإن�صان 
باأجيالها الثالثة )الولوج املن�صف للحقوق املدنية و 
ال�صيا�صية و الولوج املن�صف للحقوق االجتماعية و 

اال�صتفادة املت�صاوية من احلقوق االقت�صادية(.

الولوج للحقوق املدنية و ال�صيا�صية

ففي جمال الولوج املن�صف للن�صاء والرجال للحقوق 
املدنية وال�صيا�صية، فقد بذل املغرب عدة جمهودات 
تتجلى يف اإ�صالح قانون االأ�صرة، قانون اجلن�صية ، 
اإ�صالح القانون اجلنائي وامليثاق اجلماعي ... الخ. 
غري اأن حتديات كبرية مازالت تقت�صي تنفيذ العديد 

من االإ�صالحات. 

من  عدد  يف  املغرب  انخرط  االإطار،  هذا  ويف 
ت  قيا تفا ال ا
ها  طر يوؤ
ن  عال الإ ا
حلقوق  العاملي 
و   1 البنود  خالل  من  املغرب،  ويتعهد  االإن�صان. 
و7 و 21 و 23 املتعلقة بهذا االإعالن، على اأن   2
يف  ومت�صاوون  اأحرارا  يولدون  االأ�صخا�س  جميع 

الكرامة واحلقوق. 

اخلا�س  الدويل  العهد  اإىل  ان�صمامه  خالل  ومن 
باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، يلتزم املغرب بالتحقيق 

لقد اأف�صى التحليل الذي اعتمده تقرير 
ا�صتخال�صات  اإىل  االجتماعي  النوع 
التقدم  مدى  ا�صتجالء  من  مكنت 
احلا�صل يف خمتلف جماالت ال�صيا�صة 

العمومية.

انخرط املغرب يف عدد من االتفاقيات 
حلقوق  العاملي  االإعالن  يوؤطرها 

االإن�صان



بها  املعرتف  باحلقوق  الكامل  للتمتع  التدريجي 
ودعم  املتاحة،  املوارد  من  االأق�صى  احلد  وتوفري 
اأو  بالتخفيف  الكفيلة  االإيجابية  االإجراءات  كل 
على  ت�صاعد  اأو  ت�صبب  التي  الظروف  على  الق�صاء 

اإ�صتمرارالتمييز املحظور مبوجب هذا العهد.

باالإ�صافة اإىل ذلك، التزم املغرب من خالل م�صادقته 
على اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد 
فيها  مبا  املنا�صبة  االإجراءات  جميع  باتخاذ  املراأة 
الت�صريعية من اأجل النهو�س الكامل باأو�صاع املراأة. 
وت�صمن البنود 9 و 15 و 16 من هذه االتفاقية احلق 
يف عدالة من�صفة. باالإ�صافة اإىل ذلك، ت�صمن املادة 7 
من االتفاقية للمراأة احلق يف الت�صويت و�صغل وظائف 

عامة واال�صطالع بجميع املهام العامة. 

ومن خالل ان�صمامه الإعالن اأهداف االألفية للتنمية، 
 )OMD3( يلتزم املغرب بتحقيق الهدف الثالث
لتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة. كما التزم 
املغرب بتحقيق الهدف الثامن )OMD8( الذي 
وال�صناديق  والوكاالت  الدول  مع  التعاون  يتوخى 
حتقيق  بغية  املتحدة  االأمم  ملنظومة  التنمية  وبرامج 

اأهداف االألفية للتنمية .

على  عام  ا�صتفتاء  يف  اجلهود  هذه  تتويج  ومت   
امل�صاواة  الذي ر�صخ مبداأ  املغربي اجلديد  الد�صتور 
احلقوق  ذلك  يف  مبا  باحلقوق  التمتع  يف  واالإن�صاف 
الدولية.  االتفاقيات  الواردة يف  وال�صيا�صية  املدنية 
ال�صوؤون  يف  امل�صاركة  يف  باحلق  يتعلق  ففيما 
العامة، يعترب املغرب من البلدان القليلة التي تعطي 
للمواطنني احلق يف الت�صريع مبا�صرة. ومتكن املواد 
15 املواطنني ومنظمات املجتمع املدين من  14 و 
اأو  الطلبات  خالل  من  ت�صريعية  مقرتحات  تقدمي 

امللتم�صات.

من اأجل تعزيز متثيلية الن�صاء املغربيات يف مراكز 
القرار ال�صيا�صي، يعترب تخ�صي�س ح�صة للن�صاء يف 
فقد  املكت�صبات.  اأهم  من  ال�صيا�صي  القرار  مراكز 
حدد القانون التنظيمي رقم 11-27 املوؤرخ ب 14 
اأكتوبر2011 اخلا�س باالإنتخابات الربملانية ح�صة 
 .)%15( للن�صاء  مقعدا   395 بني  من  مقعدا   60
ونتيجة لذلك، بلغ العدد االإجمايل للن�صاء الربملانيات 
الربملانية  االنتخابات  خالل  اإمراأة   67 املنتخبات 
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الربملانيني  اإجمايل  من   %17 اأي   ،2011 لنونرب 
الربملانية  االنتخابات  خالل   %10،5 ب  مقارنة 

�صهر �صتنرب 2007.

العمومية،  االإدارة  يف  الن�صاء  تواجد  وبخ�صو�س 
حت�صن  فقد 
التاأنيث  معدل 
الوظيفة  يف 
مية  لعمو ا
اإىل  لي�صل 
�صنة   %37
 2 0 1 0
 %34 عو�س 
�صنة 2002. باالإ�صافة اإىل ذلك، ارتفع معدل ولوج 
 5،3 ب  امل�صوؤولية  منا�صب  اإىل  املوظفات  الن�صاء 
  %10 من  لينتقل   2010 و   2001 بني  نقاط 
اإىل 15،3%. وبهدف تدعيم املكت�صبات املحققة 
اإ�صالح  امل�صاواة بني اجلن�صني يف  اإدماج  يف جمال 
منظومة تدبري املوارد الب�صرية وكذا حتفيز خمتلف 
الرامية  التدابري  اعتماد  على  وحثها  الوزارات 
لرت�صيخ هذا املبداأ، قامت وزارة الوظيفة العمومية و 

حتديث االإدارة ، وبتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية 
الدولية باإحداث �صبكة م�صرتكة بني الوزارات ت�صم 
 15 عو�س  تقريبا  القطاعات  كل  عن  ممثلني  حاليا 

قطاعا وزاريا عند انطالقها.

من  كعن�صر  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  تعزيز  وبهدف 
العنا�صر امل�صرتكة بني عدة قطاعات من ال�صيا�صات 
الت�صامن و املراأة  العامة، و�صعت وزارة   والربامج 
احلكومي  املخطط  االجتماعية  والتنمية  واالأ�صرة 
وفق  للم�صاواة 
مقاربة ت�صاركية 
مع  وت�صاور 
جميع االإدارات 
املعنية. ويهدف 
من  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  تعزيز  اإىل  املخطط  هذا 
التي  القطاعية  والربامج  ال�صيا�صات  و�صع  خالل 
وتعزيز  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة  حتقيق  يف  ت�صاهم 
تقلدها  فر�س  وتعزيز  للمراأة  القانونية  احلماية 
احلكومي  املخطط  ويرتكز  امل�صوؤولية.  منا�صب 
وهي:  اأولوية  ذات  جماالت  ثمانية  على  للم�صاواة 
العدالة  مبادئ  ون�صر  املوؤ�ص�صاتي  الطابع  اإ�صفاء 

الوظيفة  يف  التاأنيث  معدل  حت�صن 
العمومية لي�صل اإىل 37% �صنة 2010 
باالإ�صافة   .2002 �صنة   %34 عو�س 
الن�صاء  ولوج  معدل  ارتفع  ذلك،  اإىل 
ب  امل�صوؤولية  منا�صب  اإىل  املوظفات 
5،3 نقاط بني 2001 و 2010 لينتقل 

من 10%  اإىل %15،3.

و�صعت وزارة املراأة واالأ�صرة والتنمية 
االجتماعية املخطط احلكومي للم�صاواة 
وفق مقاربة ت�صاركية وت�صاور مع جميع 

االإدارات املعنية.



تاأهيل  واإعادة  التكافوؤ،  اأ�ص�س  واإقامة  وامل�صاواة 
االإن�صاف  اأ�صا�س  على  والتعليم  الرتبية  نظام 
وامل�صاواة، وتعزيز الو�صول العادل واملت�صاوي اإىل 
اخلدمات ال�صحية، وتطوير البنية التحتية االأ�صا�صية 
جميع  ومكافحة  والفتيات،  الن�صاء  حياة  لتح�صني 
احل�صول  يف  وامل�صاواة  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال 
على منا�صب اتخاذ القرار االإداري ويف املوؤ�ص�صات 
املنتخبة ، وتعزيز تكافوؤ الفر�س بني املراأة والرجل 
يف �صوق ال�صغل والتمكني االقت�صادي واالجتماعي 

للمراأة.

كعن�صر  االجتماعي  النوع  مقاربة  اإدراج  ويبقى 
العمومية  وال�صيا�صات  الربامج  جميع  بني  م�صرتك 
امليزانية  برجمة  يف  املقاربة  هذه  باإدراج  رهني 
التي تعترب اأ�صا�صية لتخ�صي�س املوارد ب�صفة عادلة 
بني  امل�صاواة  تعزيز  اأجل  ومن  وفعالة.  ومالئمة 
اإدماج  »برنامج  م�صروع  الوزارة  تبنت  اجلن�صني، 
مقاربة النوع االجتماعي يف امليزانية« �صنة 2002 
يف اإطار �صراكة مع هيئة االأمم املتحدة للمراأة. وتنبني 
ال�صيا�صات  وجناعة  فعالية  تقييم  على  العملية  هذه 
الفئة  على  املتوقعة  االآثار  حيث  من  العمومية 
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بف�صل  وذلك  االحتياجات  اختالف  مع  امل�صتهدفة 
امل�صاواة  اإدراج 
يف  اجلن�صني  بني 
االأداء  موؤ�صرات 
و�صعتها  التي 
القطاعات الوزارية. 
حاليا  وت�صتغل 
االأمم  هيئة  مع  ب�صراكة  واملالية  االقت�صاد  وزارة 
املعارف  لتدبري  اأر�صية  اإن�صاء  على  للمراأة  املتحدة 
ويعتربهذا  االجتماعي.  النوع  مبيزانية  املتعلقة 
امل�صروع دليال على م�صتوى ن�صج التجربة املغربية 
التي تعترب تدبري املعرفة وتبادل اخلربات والتعاون 

�صرورية.

الوطنية،  جهوده  مبوا�صلة  ملتزما  املغرب  ويبقى 
على  الد�صتور  تنزيل  يف  املتمثل  التحدي  ورفع 
الد�صتور  اأحكام  تنفيذ  يعني  وهذا  الواقع،  اأر�س 
ومكافحة  واملنا�صفة  امل�صاواة  مبداأ  على  املبني 
جميع اأ�صكال التمييز والتزام الدولة باتخاذ جميع 
التدابري ال�صرورية، مبا يف ذلك التدابري الت�صريعية 

لتحقيق ذلك.

الولوج للحقوق االإجتماعية

احلقوق  اإىل  والرجال  الن�صاء  ولوج  فيما يخ�س  اأما 
طريق  عن  بها  االعرتاف  مت  فقد  االجتماعية، 
حلقوق  العاملي  االإعالن  خا�صة  الدولية،  املواثيق 
�صرورة  اإىل  ديباجته  يف  ي�صري  الذي  االإن�صان 
الفعلي  والتطبيق  واالعرتاف  االحرتام  �صمان 
كاحلق  االأ�صا�صية  احلقوق  خا�صة  االإن�صان،  حلقوق 
الف�صل  وي�صري  وال�صكن،....  وال�صحة  التعليم  يف 
25 منه اإىل اأن كل فرد له احلق يف م�صتوى عي�س 
كفيل ب�صمان �صحته ورفاهه، وكذا الأ�صرته، خا�صة 
الطبية.... والعالجات  وال�صكن  وامللب�س  التغذية 
كما ي�صمن الف�صل 26 احلق يف التعليم وجمانيته 

على االأقل على م�صتوى التعليم االأ�صا�صي. 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  امليثاق  خالل  ومن 
املغرب  التزم  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�صادية 
باالعرتاف بحق كل �صخ�س يف م�صتوى عي�س كرمي 
له والأفراد عائلته، مبا فيه التغذية وامللب�س وامل�صكن 
عرب  وذلك  احلياة  �صروط  يف  م�صتقر  حت�صن  وكذا 

تدابري مالئمة من اأجل �صمان حتقيق هذه احلقوق.

النوع  مقاربة  اإدماج  برنامج  يهدف 
االجتماعي يف امليزانية اىل تقييم فعالية 
حيث  من  العمومية  ال�صيا�صات  وجناعة 
مع  امل�صتهدفة  الفئة  على  املتوقعة  االآثار 

اختالف احتياجاتها.



اأ�صكال  كل  على  للق�صاء  الدولية  االتفاقية  وتقر 
الق�صاء  �صرورة   14 املادة  يف  املراأة  �صد  التمييز 
على التمييز �صد املراأة القروية مما �صيكفل للمراأة 
مبداأ  اأ�صا�س  على  القروية  التنمية  يف  م�صاركتها 
عادل  ولوج  الرجل وذلك عرب �صمان  مع  امل�صاواة 

لو�صائل النقل والتزود باملاء والكهرباء.

ب�صكل  الد�صتور  يعرتف  الوطني،  ال�صعيد  وعلى 
وا�صح باحلق يف التعليم وال�صحة وال�صكن والتكوين 
املهني واحل�صول على املاء والبيئة ال�صليمة. ويدعو 
اإىل حماربة كل اإ�صكال التمييز فيما يتعلق  بالتمتع 

بهذه احلقوق.

 رغم التقدم الكبري الذي حققه املغرب يف  اإعمال 
احلقوق االجتماعية تبقى اأمامه حتديات كربى.

يف قطاع التعليم، �صجل موؤ�صر التكافوؤ بني اجلن�صني 
ارتفاعا  التمدر�س  يف 
ال�صعيد  على  ملحوظا 
انتقل  حيث  الوطني، 
�صنة   0،84 من 

بني  التكافوؤ  موؤ�صر  �صجل 
اجلن�صني يف التمدر�س ارتفاعا 
ملحوظا على ال�صعيد الوطني.
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2001-2000 اإىل 0،94 )94 فتاة ممدر�صة مقابل 
100 ولد( �صنة 2012-2011، اأي بارتفاع يقدر 
ب 10 نقاط مئوية. ويف املجال القروي، �صجل هذا 
املوؤ�صر ارتفاعا بـ 18 نقطة مئوية لي�صل اإىل 0،94 
�صنة 2012-2011 مقابل 0،76 �صنة -2000

.2001

اإطار  يف  املبذولة  اجلهود  اأدت  ذلك،  مع  وموازاة 
برامج حمو االأمية والرتبية غري النظامية اإىل خف�س 
�صنوات   10 البالغة  ال�صاكنة  اأمية  لن�صبة  تدريجي 
مقابل    2010 �صنة   %30 اإىل  لت�صل  فوق  فما 
ب  يقدر  بانخفا�س  اأي   ،2004 �صنة   %44،1
االأكرث  القرويات هن  الن�صاء  اأن  14،1 نقطة. غري 
لديهن  االأمية  ن�صبة  ت�صل  االآفة حيث  لهذه  عر�صة 

 .%58

 فرغم اجلهود املبذولة تبقى التحديات مهمة، وهو 
يف  املتبعة  ال�صيا�صات  فعالية  على  �صلبا  �صيوؤثر  ما 
جمال الرتبية وحمو االأمية يف حال عدم مواجهتها، 
خا�صة اإذا ا�صتمرت ن�صب الهدر املدر�صي املرتفعة 

يف ا�صتنزاف نظامنا التعليمي.

ال�صحية،  للخدمات  العادل  الولوج  جمال  ويف 
عرفت ن�صبة وفيات االأمهات انخفا�صا مهما خالل 
لكل   112 اإىل  لت�صل  االأخرية،  اخلم�س  ال�صنوات 

100.000 والدة حية 
 2009-2010 �صنة 
البحث  نتائج  ح�صب 
الدميوغرايف  الوطني 
اأي   ،2009-2010
ب  يقدر  بانخفا�س 
مع  مقارنة   %50،7
 2003-2004 �صنة 

ت�صجيل  مع  حية(  والدة   100.000 لكل   227(
فوارق مهمة بني املجالني احل�صري و القروي )73 
احل�صري،  املجال  يف  حية  والدة   100.000 لكل 
املجال  يف  والدة   100.000 لكل   148 مقابل 
االأطفال والر�صع،  القروي(.  وفيما يخ�س وفيات 
ن�صبة  تقل�صت  حيث  انخفا�صها،  وا�صلت  فقد 
خالل   %28 بن�صبة  �صنة  من  اأقل  االأطفال  وفيات 
ال�صنوات ال�صبع االأخرية، منتقلة بذلك من 40 لكل 
لكل   28،8 اإىل   2003 �صنة  حية  والدة   1.000

االأمهات  وفيات  ن�صبة  عرفت 
خالل  مهما  انخفا�صا 
االأخرية...  اخلم�س  ال�صنوات 
االأطفال  وفيات  يخ�س  وفيما 
وا�صلت  فقد  والر�صع، 

انخفا�صها.



1.000 والدة حية �صنة 2011.

ويواجه قطاع ال�صحة باملغرب عدة حتديات تتمثل 
املراكز  وبعد  املوؤهلة،  الب�صرية  املوارد  قلة  يف 
ال�صحية  العالجات  موؤ�ص�صات  ونق�س  ال�صحية، 

االأ�صا�صية و�صعف احلكامة.  

جمهوداته  املغرب  يوا�صل  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 
الالئق. ويف  لل�صكن  اأجل �صمان ولوج عادل  من 
�صفيح«  بدون  »مدن  برنامج  مكن  ال�صياق،  هذا 
 45 اإعالن  من 
�صفيح  بدون  مدينة 
�صهر  متم  عند 
 .2012 غ�صت 
انخف�صت  وهكذا، 
احل�صري  املجال  يف  ال�صفيح  مدن  �صاكنة  ن�صبة 
�صنة   %8،2 من 
 %4،5 اإىل   2004
ح�صب   2011 �صنة 
املندوبية  تقديرات 
للتخطيط.  ال�صامية 

املرتبة  املغرب  احتل  املجهودات،  لهذه  ونظرا 
العاملي يف جمال حماربة دور  االأوىل على امل�صتوى 

ال�صفيح ح�صب تقرير االأمم املتحدة لل�صكن.

ال�صمان  �صندوق  اإىل  الن�صاء  ولوج  يخ�س  وفيما 
ال�صلطات  اأحدثته  الذي   )FOGARIM(
وغري  املحدود  الدخل  ذوي  لت�صجيع  العمومية 
املنتظم للولوج اإىل ال�صكن، فاإن حتليل امل�صتفيدين 

ح�صب النوع 
جتماعي،  االإ
�صنتي  خالل 
 2 0 1 0
 ،2 0 1 1 و
�صبه  يظهر 
بني  توازن 

 %53 اإىل  ت�صل  بن�صب  والن�صاء  الرجال  ن�صبة 
املتعلقة  النتائج  اأن  غري  التوايل.  على  و%47 
الن�صاء  ن�صبة  ارتفاع  تظهر   2012 يوليوز  ب�صهر 

)55%( مقارنة مع الرجال )%45(.

اخلا�صة  التحتية  البنيات  اإىل  الولوج  جمال  ويف   

�صندوق  اإىل  الن�صاء  ولوج  يخ�س  وفيما 
فاإن حتليل   ،  )FOGARIM( ال�صمان
امل�صتفيدين، ح�صب النوع يظهر �صبه توازن 
امل�صتوى  والن�صاء.على  الرجال  ن�صبة  بني 
العاملي يف جمال حماربة دور ال�صفيح ح�صب 

تقرير االأمم املتحدة لل�صكن.

االأوىل  املرتبة  املغرب  احتل 
على امل�صتوى العاملي يف جمال 
ح�صب  ال�صفيح  دور  حماربة 

تقرير االأمم املتحدة لل�صكن.

بدون  "مدن  برنامج  مكن 
�صفيح" من اإعالن 45 مدينة 
�صهر  متم  عند  �صفيح  بدون 

غ�صت 2012.
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اإجنازات  مكنت  فقد  الكهرباء،  و  واملاء  بالنقل 
ال�صروب  باملاء  القروي  العامل  تزويد  برنامج 
املاء  اإىل  الولوج  ن�صبة  من  كبري  ب�صكل  الرفع  من 
جلب  عبء  من  التقلي�س  اإىل  اأدى  مما  ال�صروب، 
املياه الذي تتحمله الن�صاء واالأطفال ومتكني الفتيات 
موؤ�صر  �صهد  وقد  للدرا�صة.  التفرغ  من  القرويات 
تطورا  ال�صروب  للماء  القروية  ال�صاكنة  ولوج 
ملحوظا خالل ال�صنوات االأخرية، حيث مت الرفع من 
ن�صبة اال�صتفادة من املاء ال�صروب من 14% �صنة 
1994 اإىل 92% عند نهاية �صنة 2011. وقدرت 
ن�صبة ال�صاكنة امل�صتفيدة من املاء ال�صروب بحوايل 

12،5 مليون ن�صمة.

العامل  كهربة  برنامج  مكن  ذلك،  مع  وموازاة 
من  القروي 
ولوج  حت�صني 
كنة  ل�صا ا
ية  و لقر ا
للكهرباء، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 
 .2011 97،4% �صنة  1995 واإىل  20% �صنة 
وت�صل هذه الن�صبة اإىل 97،7% مبتم  �صهر يونيو 

�صخ�س  مليون   12 ولوج  ميثل  ما  اأي   ،2012
اأن اجلهود املبذولة  اإىل  للكهرباء. وجتدر االإ�صارة، 
مكنت  القروية  للطرق  الوطني  الربنامج  اإطار  يف 

تعزيز  من 
ج  لو و
كنة  ل�صا ا
ية  و لقر ا

لل�صبكة 
قية  لطر ا
من  و

ن�صبة  و�صلت  حيث  ال�صاكنة،  هذه  عزلة  خف�س 
ولوج ال�صاكنة القروية لل�صبكة الطرقية اإىل %73 
70،1% متم  2012 مقابل  عند متم �صهر يونيو 

.2010 �صنة 

قت�صادية االإ للحقوق  الولوج 

وتعد احلقوق االقت�صادية جزءا ال يتجزاأ من االإعالن 
العاملي حلقوق االإن�صان، مبا يف ذلك احلق يف ال�صغل 
حقوق  من  اأ�صا�صيا  جزءا  بو�صفه  �صخ�س  لكل 
 23 املادة  يف  عليه  من�صو�س  هو  كما  االإن�صان 

العامل  تزويد  برنامج  اإجنازات  مكنت 
ب�صكل  الرفع  من  ال�صروب  باملاء  القروي 
كبري من ن�صبة الولوج اإىل املاء ال�صروب.

اإن اجلهود املبذولة يف اإطار الربنامج الوطني 
ولوج  تعزيز  من  مكنت  القروية  للطرق 
ومن  الطرقية  لل�صبكة  القروية  ال�صاكنة 
ن�صبة  و�صلت  ال�صاكنة  هذه  عزلة  خف�س 
ولوج ال�صاكنة القروية لل�صبكة الطرقية اإىل 

. يونيو  �صهر  متم  عند   %73



اخلا�س  الدويل  امليثاق  وقد دعم  االإعالن.  هذا  من 
هذه  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  باحلقوق 
احلقوق عن طريق �صمان احلق لكل فرد يف الولوج 
اإىل ال�صغل، واإىل عوامل االإنتاج واحلق يف ال�صمان 
االجتماعي. وب�صفة عامة، �صمان حياة كرمية جلميع 

اأفراد املجتمع.

الق�صاء  اتفاقية  تنفيذ  باحرتام  املغرب  التزم  كما 
تن�س  التي  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  كافة  على 
والن�صاط  وال�صغل  التعليم  امل�صاواة يف  على حتقيق 
االقت�صادي واحلماية االجتماعية )املواد 11 و 13 

و 14(.

كبرية  جمهودات  املغرب  بذل  ذلك،  على  وعالوة 
لبلوغ اأهداف االألفية للتنمية يف اأفق �صنة 2015، 
بالن�صبة  ال�صغل  لفر�س  العادل  الولوج  طريق  عن 
يف  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  تعزيز  وي�صاهم  للمراأة. 
حت�صني  يف  كبري  ب�صكل  اقت�صادي  ن�صاط  ممار�صة 
بالتايل  و  ال�صغل  فر�س  وخلق  القطاعات  اإنتاجية 
)الهدف1(.  واجلوع  املدقع  الفقر  على  الق�صاء 
املدرة  االأن�صطة  تطوير  فاإن  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة 
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امل�صاواة  يعزز  اأن  �صاأنه  الن�صاء من  ل�صالح  للدخل  
والتنمية   ،)3 )الهدف  املراأة  ومتكني  اجلن�صني  بني 
البيئة  حماية  خالل  من   ،)7 )الهدف  امل�صتدامة 

والتدبري الر�صيد للموارد الطبيعية .

من   31 املادة  تن�س  الوطني،  ال�صعيد  وعلى 
العامة  واملوؤ�ص�صات  الدولة  اأن  على  الد�صتور 
الو�صائل  كل  تعبئة  على  تعمل  املحلية  وال�صلطات 
املتاحة لت�صهيل ولوج املواطنني واملواطنات ب�صكل 
والتنمية  وال�صغل  املهني  التكوين  لفر�س  مت�صاو 
 35 املادة  تكفل  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة  امل�صتدامة. 
املناف�صة  وت�صمن  املبادرة  وحرية  امللكية  احلق يف 
ولوج  حرية  على  املادة  هذه  تركز  كما  احلرة. 

املواطنات واملواطنني لال�صتثمار وخلق امل�صاريع.

ويف اإطار اجلهود املبذولة ملالئمة تر�صانته القانونية 
املغرب  االإن�صان، عمل  الدولية حلقوق  املواثيق  مع 
االأن�صطة  مبمار�صة  للزوجة  الزوج  اإذن  اإلغاء  على 
التجارية )املادة 17 من القانون التجاري، 1995( 
والعقود،  االلتزامات  )قانون  ال�صغل  عقد  واإبرام 
ال�صغل  قانون  يعزز  ال�صدد،  هذا  ويف   .)1996

كما  ال�صغل.  يف  املراأة  حق   2004 �صنة  ال�صادر 
للمادة  وفقا  مينع 
اأ�صكال  كل   ،9
التمييز مبا يف ذلك 
واإدارة  الت�صغيل  عند  اجلن�س،  اأ�صا�س  على  املبنية 
والرتقية  واالأجر  املهني  والتكوين  وتوزيعه  ال�صغل 
والتدابري  االجتماعية  االمتيازات  من  واال�صتفادة 
التاأديبية والف�صل من ال�صغل. كما متنع املادة 346 
كل اأ�صكال التمييز بني اجلن�صني يف االأجرة املمنوحة 

لعمل بنف�س القيمة.

تطلب تنفيذ جميع االلتزامات التي تعهد بها املغرب 
باحلقوق  والرجال  للن�صاء  الكامل  التمتع  ل�صمان 
�صملت  الربامج  من  العديد  تنفيذ  االقت�صادية 
تدخل خمتلف القطاعات الوزارية، والقطاع اخلا�س 

واملجتمع املدين.

وتتوفر املراأة القروية التي تعد من املكونات الهامة 
يف االقت�صاد القروي والوطني، على اإمكانات هائلة 
لو�صع االأ�ص�س الالزمة للتنمية القروية امل�صتدامة. 
املنتجات  تثمني  جمال  يف  جيدة  بخربة  وتتمتع 

�صنة  ال�صادر  ال�صغل  قانون  يعزز 
2004 حق املراأة يف ال�صغل



يف  اإدماجها  اأ�صبح  وبذلك  والطبيعية.  الفالحية 
برامج التنمية الفالحية، 
ظروفها  حت�صني  وكذا 
االجتماعية واالقت�صادية 
بني  من  حقوقها  وتعزيز 

االأولويات الوطنية.

ويف هذا االإطار، تندرج املرحلة الثانية من الربنامج 
املندمج للوحدات من اأجل حت�صني القدرة التناف�صية 
لالأن�صطة ال�صناعية، وهو ما يتما�صى مع االأولويات 
وتنمية  املحلي  االإنتاج  تثمني  جمال  يف  الوطنية 
احل�صري يف  �صبه  و  القروي  بالو�صط  الن�صاء  دخل 

�صمال املغرب.

يف  االأعمال  اإدارة  يف  املراأة  م�صاركة  يخ�س  وفيما 
االأعمال  �صيدات  عدد  يقدر  االأخرية،  ال�صنوات 
بحوايل  مقاولة  يدرن  اأو  ميتلكن  الالئي  املغربيات 
من   %10 اأي  مقاولة،   10.000 اإىل   9.000
الوطني.  ال�صعيد  على  للمقاوالت  االإجمايل  العدد 
فاملقاوالت املحدثة اأوامل�صرية من طرف الن�صاء هي 
اأ�صا�صا مقاوالت �صغرى ومتو�صطة �صناعية ت�صتغل 

اأ�صبح اإدماج املراأة القروية يف برامج 
التنمية الفالحية، وكذا حت�صني ظروفها 
وتعزيز  واالقت�صادية  االجتماعية 

حقوقها من بني االأولويات الوطنية
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 )%31( والتجارة   )%37( اخلدمات  قطاع  يف 
وبالرغم من ذلك،  والن�صيج )%21(.  وال�صناعة 
بع�س  تواجهن  االأعمال  �صيدات  بع�س  الزالت 
اجلن�صني  بني  التفاوت  اأوجه  يف  املتمثلة  امل�صاكل 
التدبري، حيث  ومبا�صرة  املقاولة  خلق  يخ�س  فيما 
والولوج  التمويل  على  احل�صول  يف  �صعوبة  يجدن 
للمعلومة و�صعف االإ�صتفادة من التكوين والبنيات 
التحتية لالإ�صتقبال، كما يعانني من بع�س املمار�صات 

االجتماعية والثقافية التمييزية.

املقاوالت  الإنعا�س  الوطنية  الوكالة  �صاهمت  وقد 
اأجل  من  برامج  اإعداد  يف  واملتو�صطة  ال�صغرى 
»ريادة  كربنامج  ال�صغرى   املقاوالت  تطوير 
االأعمال الن�صائية وتاأييدها« وبرنامج »بني الن�صاء« 

و »تطوير القدرة على البيع ل�صاحبات امل�صاريع«.

وموازاة مع ذلك، متنح مبادرات االقت�صاد االجتماعي 
احلياة  يف  املراأة  النخراط  اأكرث  فر�صا  والت�صامني 
العملية من خالل االأن�صطة املدرة للدخل وال�صغل. 
حيث اأعدت احلكومة ا�صرتاتيجية 2010-2020 
االجتماعي  االقت�صاد  وتطوير  اإنعا�س  بهدف 

خالل  من  للقرب  اقت�صادا  باعتباره  والت�صامني 
خلق وتطوير االأن�صطة املدرة للدخل. وتهدف هذه 
االإ�صرتاتيجية اإىل تعزيز وتوحيد التدخل احلكومي 
ال�صعيد  على  �صواء  االجتماعي  االقت�صاد  جمال  يف 
التعاونيات  عدد  ارتفع  وقد  اأواجلهوي.  الوطني 
ال�صغل،  �صوق  لولوج  داعمة  تنظيمية  كنماذج 
يف  التعاونيات  هذه  خلق  وترية  ت�صارعت  حيث 
ان�صمام  اأهمية  هذا  ويعك�س  االأخرية،  ال�صنوات 
االأكرث  )الطبقات  ال�صباب  من  واخلريجني  الن�صاء 
االأ�صكال  هذه  اإىل  والتهمي�س(  البطالة  من  ت�صررا 
كميا  لي�س  تقدم  حتقيق  من  مكن  مما  التنظيمية. 
فاإن  الو�صط،  وح�صب  نوعيا.  اأي�صا  بل  فح�صب 
الن�صاء القرويات هن االأكرث اإقباال على امل�صاركة يف 

القطاع التعاوين. 

طرف  من  املتعددة  التدخالت  من  الرغم  وعلى 
احلكومة ب�صراكة مع القطاع اخلا�س واملجتمع املدين، 
ال�صغل.  �صوق  يف  �صعيفا  متثيال  ممثلة  املراأة  تظل 
التكافوؤ )ذكر/اأنثى( يف  فاإن تطور معدل  وهكذا، 
اأكرث ثالث   )%68( الرجال  اأن  على  يدل  العمل 
من�صب  �صغل  يف   )%22،9( الن�صاء  من  مرات 



املعدل  هذا  ت�صاعف  احل�صري،  املجال  ويف  عمل. 
القروي.  الو�صط  مع  مقارنة  متكافئ  غري  ب�صكل 
ن�صبة  �صعف  اإىل  باالأ�صا�س  الفرق  هذا  ويعزى 
الولوج  معوقات  منه من  اأكرث  االإناث  الن�صاط عند 
اإىل ال�صغل، حيث مل تتجاوز هذه الن�صبة %25،5 
يف  امل�صتويات  اأدنى  من  واحد  وهو   ،2011 �صنة 
منطقة �صمال اإفريقيا و ال�صرق االأو�صط. وباالإ�صافة 
حقيقة  على  ال�صوء  ت�صليط  من  بد  ال  ذلك،  اإىل 
كبري  حد  اإىل  تت�صم  اأن�صطة  يف  يعملن  الن�صاء  اأن 
ذلك  يت�صح  كما  االأجور،  وانخفا�س  باله�صا�صة 
من خالل وجودهن القوي يف فئة »العمال وعمال 
�صنة   %50،3 بن�صبة   « االأ�صماك  و�صيد  املزارع 

2011 مقابل 16،4% فقط للرجال.

يف  املراأة  متثيل  �صعف  يعد  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة 
اإدارة  على  امل�صرفة  والهيئات  املعلومات  قنوات 
ال�صوؤون االقت�صادية عائقا للم�صاركة الكاملة للمراأة 

يف التنمية االقت�صادية للبالد.

املرتكزة  التحليلية  للمقاربة  التدريجي  التملك  اإن 
خالل  من  تكري�صها  مت  التي  االإن�صان  حقوق  على 

لهذه  االجتماعي  النوع  ميزانية  تقرير  اإعداد 
لها  فتح  التي  واالآمال  واالنتظارات  يتوافق  ال�صنة، 
م�صاعفة  على  يحث  ما  وهو  وا�صعة.  الد�صتوراآفاقا 
يف  مهمة  اآلية  ت�صبح  لكي  اإغنائها  بهدف  اجلهود 
اجلن�صني.  بني  وامل�صاواة  املحا�صبة  مبادئ  خدمة 
الطويلة  امل�صرية  اإطار  يف  املقاربة  هذه  وتندرج 
الهادفة اىل اإر�صاء اأ�ص�س متقدمة لتقييم ال�صيا�صات 
االعتبار  يف  تاأخذ  مرجعية  من  اإنطالقا  العمومية 
واملتوازنة  العادلة  الب�صرية  التنمية  متطلبات 

واملندجمة التي ي�صعى اجلميع للو�صول اإليها.
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