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  الفهرس

  العام السياق

 املصادفة إلجنازات والتحدياتحتليل عام ل: الباب األول

  املتحققة اإلجنازاتأهم .أوال

  ةاألسر بوضع إصالحات تشريعية مرتبطة .1
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  إنشاء املؤسسات الوطنية. 4
  حماربة العنف ضد النساء. 5
  آليات حوارية لترصيد التشاور. 6

  املصادفة والتحدياتالصعوبات . ثانيا

  التقدم احملرز يف تنفيذ جماالت االهتمام احلامسة االثين عشر: الباب الثاين

  املرأة والفقر. أوال
  ملرأة وتدريبهاتعليم ا. ثانيا
  املرأة والصحة. ثالثا
  العنف ضد املرأة. رابعا

  واألمن والسالماملرأة . خامسا
  داملرأة واالقتصا. سادسا
  ولوج النساء إىل مراكز صنع القرار. سابعا
  اآلليات املؤسساتية للنهوض حبقوق بالنساء. ثامنا

  نسانية للمرأة احلقوق اإل. تاسعا
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  المعاملرأة ووسائط اإل. عاشرا
  املرأة والبيئة. حادي عشر

  الطفلة. عشر ثاين

اإلحصاء حسب النوع ( مؤشرات رصد التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني: الباب الثالث
  )االجتماعي

  املؤشرات الوطنية لرصد التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني. أوال
  لدنيا من املؤشرات اجلنسانية البيانات الوطنية بشأن اموعة ا. ثانيا
  العنف ضد املرأة علىالبيانات بشأن املؤشرات التسعة . ثالثا
  البيانات بشأن فئات معينة من النساء. رابعا

  5201ل إعمال منهاج بيجني ملا بعد أولويات عمل اململكة املغربية يف جما: الباب الرابع

  ةياملرحلاململكة أولويات . أوال
  2015 عام ا بعدملتوصيات . ثانيا

 قائمة املراجع املعتمدة
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ن املغرب كذلك، من حتقيق خطوات متقدمة لتجسيد مبدأ املساواة بإرادة سياسية حازمة وثابتة، متكّ"

فضال عن تعزيز  ،نصاف بني اجلنسني ويف ااالت املرتبطة باألسرة والصحة والتعليم والشغلواإل

  "..، والنهوض مبشاركتها الفعلية والفاعلة يف احلياة العامةالتمثيلية السياسية للمرأة

 ،مراكش، ىل املشاركني يف أشغال املؤمتر الثالث للسياسة العامليةرسالة ملكية سامية إمقتطف من 
  2010كتوبر أ 10
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  العام السياق

ن واملؤسسات وفق إرادة سياسية متاشيا مع االختيار االستراتيجي للمملكة املغربية يف بناء دولة احلق والقانو
تؤمن بأن ضمان تكافؤ الفرص بني املواطنات واملواطنني رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم 
االجتماعي، كثّف املغرب، سيما يف السنوات األخرية، جمهوداته الرامية إىل ترسيخ حقوق اإلنسان بصفة 

اجلدي واإلجيايب مع خمتلف املواثيق الدولية املتعلقة بتعزيز  عامة، وحقوق املرأة بوجه خاص، وواصل تفاعله
  .وتكريس هذه احلقوق

كما واصل املغرب اخنراطه يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وتفاعله مع خمتلف آلياا، سواء عرب 
عملية االنضمام  إطالق وأتوقيع اململكة على اتفاقيات، كالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، 

لربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري ل
أو عرب .. وغريها املصادقةقصد  من طرف احلكومة على املؤسسة التشريعية اليت متت إحالته "سيداو"التفاقية 

اجلهود املبذولة يف جمال تكريس حقوق اإلنسان عامة،  االستعراض الدوري الشامل ملختلفااللتزام بآليات 
  .وحقوق املرأة خاصة

ويواصل املغرب اليوم خبطى ثابتة توطيد احلوار اإلجيايب مع خمتلف اهليآت األممية واملؤسسات الدولية املعنية 
نساء وحتقيق حبقوق اإلنسان من جهة، وترصيد إجنازاته وخمتلف تدابريه املتخذة من أجل النهوض بأوضاع ال

العدل واإلنصاف واملساواة، حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس، الذي ما فتئ منذ 
يؤكد على أمهية وضرورة النهوض بوضعية املرأة وتبويئها مكانة الئقة  1999اعتالئه عرش اململكة سنة 

  .كفاعلة رئيسية يف تطور البالد وازدهارها من جهة ثانية

توجت خمتلف هذه اجلهود واملكتسبات، اليت مهت ااالت السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية  وقد
يكرس مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص بني  2011يوليوز بتاريخ ، بإقرار دستور جديد للمملكة ...واملدنية

باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان األفراد والفئات واألجيال واجلهات ويرسخ أولوية تعزيز حقوق النساء 
حتقيق أي تنمية، وتنص فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو 

  ..أي وضع شخصي مهما كان اإلعاقة، أو اللغة أو أو اجلهوي أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي

  



6 

  

ترتيل خمتلف هذه املقتضيات اليت يستعرض هذا التقرير أهم  ويعمل املغرب اليوم، وفق مقاربة تشاركية، على
اإلجنازات احملققة يف إطارها، والتحديات اليت تواجهها، وأيضا التقدم احملرز يف تنفيذ جماالت االهتمام احلامسة، 

كما يقدم مؤشرات رصد التقدم . وغريها.. كالفقر والتعليم والصحة والعنف واالقتصاد والبيئة واإلعالم
  . 2015احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، وأولويات اململكة املغربية يف جمال إعمال منهاج بيجني ملا بعد
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  :الباب األول

 أهم اإلجنازات والتحديات

  اإلجنازات املتحققة أهم. أوال

  :تربير اختيار اإلجنازات الرئيسية

ويشكل إعطاء األولوية لتقوية  ،يات النهوض بأوضاع املرأةتعترب اآللية التشريعية من أهم آل  �

حبقوق النهوض مأسسة باعتباره آلية من آليات ستراتيجية اال ألمهيتهترمجة  اإلطار التشريعي

 ؛النساء وضمان كرامتهن

القرار من املبادرات ذات األمهية، اإلجراءات املرتبطة بولوج املرأة إىل مراكز كما تعترب  �

يراعي احتياجات مبا  ،القراراملرأة تساهم يف كل مستويات وأشكال عل جل ضمانةباعتبارها 

  ؛اك النساء يف عملية التنميةويعترب آلية أساسية إلشر، النساء ومطالبهن

ملا لبنة أساسية يف النهوض بأوضاع املرأة وطنيا،  احلكوميةت الوطنية ويشكل إنشاء املؤسسا �

 ؛أة وتعزيزهام يف محاية حقوق املرهامل هادورل

توجيه منصف للموارد املالية جعل امليزانية العامة مستجيبة للنوع االجتماعي من أجل ضمان  �

ويستهدف تقليص  استجابة السياسات العمومية الحتياجات النساءيضمن مبا للدولة 

 ؛الفجوات بني اجلنسني

، سيما حلقوق اإلنساننف انتهاكا جاعتبار العأولوية وطنية، بحماربة العنف ضد النساء  تشكل �

  .نسني دون مقاومته والقضاء عليهال ميكن إرساء ثقافة اإلنصاف واملساواة بني اجلحيث 

  :إجناح السياسات ومواجهة التحديات التدابري اليت سامهت يف

 ؛إرادة سياسية قوية �
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 هارط فيينخ، وبناء شراكة وطنية تفعيل املقاربة التشاركية وتوطيد مسار الدميقراطية التشاركية �
صوصا على مستوى اعتماد خ ،سم التوجهات الكربىعدد من احملطات حليف الفاعلني كل 

وأيضا خالل تبين اإلستراتيجية الوطنية  ،بلورة تصور حول اجلهويةالدستور ومدونة األسرة و
ناصفة ومكافحة كل وعند بلورة مشروع قانون إحداث هيئة امل ،حملاربة العنف ضد النساء

 ؛ت أكادميية ومكونات وطنية خمتلفةحيث مت إشراك هيآت اتمع املدين وهيآييز، أشكال التم
ة العمل احلكومي يف لتقائيعمومية الحتياجات النساء وتفعيل اتعزيز استجابة السياسات ال �

 ؛قضايا املرأة
 ؛تأهيل املوارد البشرية يف جمال السياسات العامة املستجيبة للنوع االجتماعي �

حبقوق النساء وضمان  النهوضستهدف اي ذال ية لتقوية اإلطار التشريعيإعطاء األولو �

 ؛للتقييم ومواكبة التفعيلوالعمل على تبين آليات كرامتهن 

حتديث دور الالمتركز ودعم مسلسل من خالل  تقوية البعد اايلإعطاء أمهية أكرب ل �

 ؛بة الحتياجات النساءوجعلها مستجي الربامج التنموية وضع وترتيل يف اجلماعات احمللية

  ؛االجتماعي تطوير املنظومة اإلحصائية واملعرفية املتعلقة مبختلف مؤشرات النوعالعمل على  �

الشتغال على تغيري العقليات عرب حماربة الصور النمطية والسلوكات التمييزية والتمثالت ا �

 ؛االجتماعية السلبية اليت تغذي وتكرس ثقافة التمييز

والرفع من النجاعة مستوى جناعة التدبري احلكومي الية من أجل الرفع من املحتسني احلكامة  �

 ؛تبين امليزانية املبنية على األداءعرب  ردوديةوامل

يف السياسات والربامج  ء األولويةاعتماد املنهج االستهدايف الذي يقوم على إعطاالتوجه حنو  �

  .ربدعم خدمات القو األكثر تضرراللفئات واملناطق التنموية 

  :التعاون الثنائي ومتعدد األطراف طرق حتسني

 ؛ت الدولية املعنية حبقوق اإلنسانتوطيد احلوار اإلجيايب مع خمتلف اهليآت األممية واملؤسسا �

 ؛بعالقات التعاونالفاعلني املعنيني  مع الرأي لنقاش وتبادلا تجماالفتح  �

يف تناغم  ،نهوض حبقوق النساءلما يتعلق با على أولويات املغرب يفخمتلف الشركاء طالع إ �

 ؛احلكومي وااللتزامات الدستورية مع حمتويات الربنامج
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برامج التعاون الثنائي ومتعدد األطراف مع تدخالت   التقائيةاحلرص على رصد نقط  �

 .كوميةاحلالقطاعات 

  يةاألسر إصالحات تشريعية مرتبطة بوضعية املرأة .1

جعلت اململكة املغربية أساسيا يف حتقيق أهداف التنمية وتطوير اتمع، املرأة شريكا فاعال واعتبار انطالقا من 
التشريعات ، وهو ما جسده اجليل األول من هإصالحاتصلب يف املساواة النهوض بأوضاع النساء وحتقيق 

تعديل مدونة  2004سنة حيث مت  ،مدونة األسرةويف مقدمتها  ،القانونية اليت كرست حقوق النساء
  :مستجداا أبرز وكانت. واالستقرار لألسرةوالتوازن وتعزيز املساواة ق العدل تحقل شخصيةاألحوال ال

 ؛)19املادة ( سنة 18يف وحتديدها  الزواج عقد املساواة يف األهلية القانونية إلبرام �

 ؛)4املادة (اية املشتركة للزوجني جعل األسرة حتت الرع �

 ؛)51املادة (ني الزوجني تبادلة باملساواة يف احلقوق والواجبات امل �

 ؛أبنائها القاصرين عند غياب األبعلى  الوصاية الشرعيةإعطاء املرأة حق  �

يف حني كان هذا احلق ه، قبل تإعطاء احلق لألطفال من جهة البنت يف اإلرث من جدهم الذي توفي �
 ؛مدونة األحوال الشخصية السابقة حصرا على األطفال من جهة االبن يف

 .احلياة الزوجية، وإضافة الطالق  االتفاقي، والطالق للشقاق بني الرجل واملرأة يف ااء إرساء املساواة �

  :واليت مهت ،املساواةاإلصالحات التشريعية األخرى ذات الصلة بالنهوض بأوضاع النساء وحتقيق إضافة إىل 

 ،والدته كان مكان من أب أجنيب أيا للطفل الرجل بشأن منح اجلنسية املغربيةو املرأة بنياملساواة  �
ينص على تعديل جديد يف أفق املصادقة على  وذلك ،2007أبريل  قانون اجلنسية من خالل تعديل

 .جنيبة املغربية للزوج األبني الرجل واملرأة يف منح اجلنسياملساواة 

حلالة املدنية رقم املتعلق باالقانون  خالل تعديل حقوقية جديدة مكتسباتمنح املرأة املغربية  �
 :نذكر من بينها، 37.99
o  جيعل املرأة على إلزامية اإلشارة إىل ملخص الزواج أو الطالق برسم كل من الزوج والزوجة

زواج (حيميها من تصرفات مفاجئة دون علمها مبا الوضعية العائلية للزوج باطالع مستمر 
 ؛...)جديد أو طالق



10 

o  العائلي؛إمكانية إعطاء أم الطفل جمهول النسب من جهة األب امسها 

o حمل امسها العائلي؛ليغيري االسم العائلي ملكفوهلا طلب تإمكانية ملرأة الكافلة منح ا 

القانون اجلنائي وقانون املسطرة من خالل تعديل  أي انتهاكرفع التمييز ومحاية حقوق املرأة من  �
 :، حيث مت2013 اجلنائية
o  زواج املغتصب تعلقة بإمكانية املمن القانون اجلنائي  475حذف الفقرة الثانية من الفصل

 ؛رفعا لكل لبس يف التأويل باملغرر ا
o  ا ككائن مستقلا وإرادحذف مقتضيات من القانون اجلنائي تعترب ماسة بكرامة املرأة وكيا

 ؛496و 495و 494الواردة يف الفصول مساو للرجل 
o  جترمي الدعارة عرب ، آلدابا انتهاكما يتعلق جبرائم الشرف و محاية النساء واألطفال يفتعزيز

إجراء تعديل جزئي والتحرش اجلنسي والعنف ضد النساء، من خالل  ،واخلالعة وسوء املعاملة
، كما ن الزوجة من االستفادةكّميالقضاء على كل أشكال التمييز للقانون اجلنائي يتعلق ب

رفع يوجية، ول يف حالة اخليانة الزالضرب واجلرح والقتبشأن من ظروف التخفيف  الزوج،
السرية عن التقارير الطبية يف حالة العنف بني الزوجني أو العنف ضد املرأة أو ضد األطفال 

 ؛سنة 18البالغني أقل من 
o  التعديالت اليت يف سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه،  ،محاية املرأة ضحية العنفتعزيز

ذا كان اجلاين زوجا أو قريبا، العقوبة إ ديشد، وت2003نونرب  لى القانون اجلنائيأدخلت ع
 ؛سواء كانت الضحية امرأة أو فتاة قاصر

o  املساواة بني املرأة والرجل يف حق طلب احلق املدين ضد الزوج، مبوجب التعديل املعتمد
 ؛الذي كان معموال به، وإلغاء االستثناء 2003للمسطرة اجلنائية سنة 

o طرف مدين، إذا توفرت على مدة أربع جلمعيات ذات املنفعة العامة حق االنتصاب كمنح ا
 ؛ةبل ارتكاب الفعل اجلرمي ضد املرأسنوات من املمارسة بصفة قانونية ق

مبقتضى  ختلفة،املديون حىت يف حالة ال على الزوج وزوجته ،يف آن واحد ،عدم تنفيذ اإلكراه البدين �
حدود سنتني من تاريخ  على املرأة احلامل أو املرضعة يفمدونة حتصيل الديون العمومية، وأيضا 

  .الوضع
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 أقسام إىل النساء ولوج تسهيل خالل من األسرة مدونة تطبيق دعما لبرناجمكما وضعت اململكة املغربية 

مركزيا  األسرة ملدونة الفعال التنفيذ يهدف إىل، والذي للمرأة املتحدة األمم برنامج مع بتعاون، القضاء
املتقاضني  ولوج لتسهيل االجتماعي النوع بعد وإدماج ،سينهاقضاء األسرة وحت حكامة تعزيزو وحمليا،
  :خالل من وذلك، للعدالة

 فرص وحتسني األسرة، مدونة تطبيق أجل من قطاعية بني والتواصل للشراكة ستراتيجيةا بنية تطوير �

 ؛األسرة قضاء خدمات أقسام إىل املرأة ولوج

قضاء  خدمات عن املتقاضني رضا درجة ييملتق االجتماعي النوع بعد تراعي جناعة مؤشرات تطوير �
 ؛األسرة

 ؛مدونة األسرة بتطبيق متعلقة دراسات وإعداد معطيات قاعدة تطوير �

خمتلف  بني مشتركة وتعبئة دينامية خللق احلكومية غري واملنظمات احمللية اجلهات مع الشراكةتيسري  �
 ؛احمليالفاعلني 

، ...)املتقاضني مثال انتظار مدة( األسرة مدونة بتطبيق علقةاملت القضائية املعلومات إلنتاج أنظمة تطوير �
 ؛املعطيات هذه لنشر استراتيجيات وتطوير

 مبدونةالقضايا املتعلقة  وكل العدل دماتخل النساء بولوج متعلقة وكيفية كمية وحبوث دراسات إجناز �

 .ااألسرة حملي

  تشجيع ولوج املرأة ملراكز القرار .2

بوابة ك جتماعيةاالقتصادية وواال ا السياسية واحلقوقيةإصالحاج واصلت اململكة املغربية 
السياسي واالجتماعي  يف الولوج ملراكز القرار السياسي للمرأة وضمان مساواا لترسيخ التمكني

يتحمل مسؤولية حتقيقه خيارا وطنيا املختلفة القرار مواقع إىل ولوج النساء معتربة ، واالقتصادي
  ..، من حكومة وبرملان وأحزاب سياسية وجمتمع مدينخمتلف الفاعلني

الترشح مواطنة ومواطن يف التصويت والذي نص على حق كل دستور الفباإلضافة إىل 
تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء حث على و، تمتع باحلقوق املدنية والسياسيةلالنتخابات، وال

بدأ املناصفة بني الرجال إىل حتقيق م سعي، وألزم الدولة بالرجال يف ولوج الوظائف االنتخابيةوال



12 

بإنشاء هيئة وطنية دستورية تتوىل تتبع وتقييم السياسات العامة  19ى فصله حيث قض، والنساء
واليت مت إعداد مشروع قانون إلحداثها  املرتبطة واخلاصة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

مقتضيات من شأا تشجيع تكافؤ تضمن الذي  30وفصله ، يوجد اليوم يف مسطرة املصادقة
عضوية الذي ينص يف  115فصله ، ورجال يف ولوج الوظائف االنتخابيةالفرص بني النساء وال

ضمان متثيلية النساء القاضيات من بني األعضاء العشرة  الس األعلى للسلطة القضائية بوجوب
الذي ينص على حتديد،  146صله وف، املنتخبني، مبا يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي

ألخرى لشؤوا بكيفية شروط تدبري اجلهات واجلماعات الترابية ا، قانون تنظيميوقف 
  .وكذا أحكام حتسني متثيلية النساء داخل االس املذكورة ...دميقراطية،

  :عرف اال التشريعي نقلة نوعية يف هذا الباب، حيث مت

مت ، 2002ة خالل االنتخابات التشريعية وطنيأخرى و بيةنس الئحةب االقتراع منط اعتماد �
 لنساء، لمقعدا الثالثني ذات، الوطنية الالئحةهذه ختصيص  ،باتفاق بني األحزاب السياسية

 لضمان متثيليتهن؛

دمة للنساء مبختلف لوائح تخصيص مراكز متقلوضع نظام حتفيزي مايل لألحزاب السياسية  �
 ألحزاب السياسية املشاركةلتمويل احلمالت االنتخابية ب يتعلقمرسوم مبقتضى ، الترشيح

 ؛2011التشريعية يف االنتخابات 
مبقتضى القانون التنظيمي ، 2011سنة  امرأة 60إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من  �

 ؛ 27.11لس النواب
ديد مع حت ،إحداث دائرة انتخابية إقليمية ختصص حصريا للنساء بالنسبة الس اجلهات �

 ؛املخصصة هلا يف الثلث على األقلعدد املقاعد 
احلفاظ على الدائرة االنتخابية اإلضافية من مقعدين على األقل موجهة للنساء على مستوى  �

املتعلق  59.11 التنظيمي للجماعات الترابية كل مجاعة أو مقاطعة مجاعية مبقتضى القانون
 ؛ضاء جمالس اجلماعات الترابيةعبانتخاب أ

صيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية جملس املستشارين ترشيحات تتناوب بني التن �
 ؛2011نونرب  28.11 انون التنظيمي لس املستشارينالقمبقتضى ، الذكور واإلناث
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إحداث صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء الذي ميول مشاريع تقوية قدرات النساء،  �
 ؛مبقتضى مدونة االنتخابات

 امليثاق اجلماعيمبقتضى ، املساواة وتكافؤ الفرص بكل جملس مجاعي إحداث جلنة �
مبقتضى القانون  إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف املخطط اجلماعي للتنمية، و78.00

 ؛ذاته
من يف التنمية السياسية للبالد إلزامية األحزاب السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء  �

املسرية وطنيا وجهويا، وإحداثها جلنة  اداخل أجهز خالل السعي لبلوغ نسبة الثلث
 ؛2011 سنة 29.11 لألحزاب السياسيةقانون مبقتضى ، للمناصفة وتكافؤ الفرص

املرأة  تتقاضى خالهلا) يوما 98أي ( أسبوعا 14إىل  12رفع مدة رخصة الوالدة من  �
مومية القانون النظام األساسي للوظيفة الع، مبقتضى 2011املوظفة كامل األجر سنة 

 ؛50.05
قتضى مب يف خمتلف مراكز القرار اإلداري ومناصب املسؤولية العمومية، تعزيز مواقع النساء �

يشجع على تفعيل مبدأ والذي  2012سنة  02.12التعيني يف املناصب العليا قانون 
  .القرارمواقع هذا املناصفة يف الولوج إىل 

وإطارا  اوطنياليت تشكل جوابا  ،2012/2016 ة للمساواةاخلطة احلكوميناهيك عن حماور 
اللتقائية خمتلف املبادرات واخلطط والسياسات احلكومية يف جمال النهوض بأوضاع النساء، 

حتقيق و ،بالولوج املتساوي واملنصف ملناصب اختاذ القرار اإلداري والسياسي واالقتصاديواملتعلقة 
  :من أمهها عرب وضع تدابري وذلكتكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل، 

 ؛لدعم املشاركة السياسية للنساءإعداد وتنفيذ برنامج مندمج بني القطاعات احلكومية  �
 ؛2014باملائة يف حدود  22اإلدارية إىل رفع من نسبة النساء يف مناصب املسؤولية  �
 ؛عيني املسؤولنيدمج النوع االجتماعي يف عملية انتقاء وت �
 ؛يف الوظيفة العمومية تماعيإحداث مرصد النوع االج �
 ؛النساء يف خمتلف الغرف املهنيةدعم متثيلية  �
  .أجرأة توصيات الدراسة اخلاصة بالتوفيق بني احلياة اخلاصة واحلياة املهنية �
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  امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي .3

 والسياسية عيةاالجتما الدينامية سياق يف امليزانية باملغرب يف االجتماعي النوع بعد إدماج يندرج

  .واالجتماعية االقتصادية والتنمية الدميقراطية طريق على مسريا تستكمل اليت للمملكة املغربية

 النتائجاملرتكزة على  امليزانية برجمة جمال يفاململكة املغربية  لتجربة التدرجيي التطور نمكّ وقد
 من سيل إنتاج من ،سنواتمنذ أكثر من عشر  ، اليت انطلقتاالجتماعي للنوع واملستجيبة 

 ي،االجتماع منظور النوع من العمومية تقييم السياساتإلعداد وتنفيذ و الالزمة واآلليات املعارف
تطوير أدوات ارتبطت بإجنازات من حتقيق عدة كما مكّن . متنامي دويل باعترافحظيت واليت 

نظام املعلومات الوطين مبعطيات إغناء ، وحسب النوع االجتماعيالقطاعية حتليل امليزانيات وآليات 
ميزانية النوع االجتماعي املرافقة لقوانني حول إعداد تقارير ، إضافة إىل مراعية للنوع االجتماعي

   .املالية

 ،2015والعاشرة لسنة  2014التاسعة لسنة  اطبعته يف ي،االجتماع النوع ميزانية ريراتق شكلتو
 املسرية من حمالة ال استفادت واليت اال، هذا يف ةاملغربي التجربة نضج عن ينممهما  إجنازا

إصالح صادقة الربملان املغريب على ، والذي تعزز مبواإلنصاف املساواة مبادئ املتواصلة حنو تكريس
 القانون التنظيمي للمالية الذي يؤكد على مأسسة التدبري املرتكز على األداء واملراعي للنوع

  .االجتماعي

  

  الوطنيةإنشاء املؤسسات  .4

والربامج  العامةتصميم السياسات ت النساء بعدا مندجما يف حتليل ويف إطار االلتزام جبعل احتياجا
الوطنية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، اشتغل املغرب على تأسيس آليات ومؤسسات وطنية تعىن 

  :حيث مت. مبكافحة التمييز وحتقيق اإلنصاف وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

كتابة ألول مرة  1998سنة  أحدثت حيث، إنشاء آلية وطنية حكومية تم بقضايا املرأة �
وزارة هذه اآللية الوطنية اليوم وتدعى . اية االجتماعية واألسرة والطفولةمكلفة بالرعدولة 
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مبهمة  املعهود إليهاحلكومي اجلهاز باعتبارها  ،واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن واملرأة 
ة واملكلفاملرأة وتقوية وضعيتها القانونية ومسامهتها الكاملة يف التنمية، أوضاع لنهوض با
وضعية األشخاص يف مبجاالت التضامن واملرأة والطفولة و واستراتيجياتبرامج تنسيق ب

 كما مت على املستوى احلكومي. التنمية االجتماعيةو األسرةإعاقة واألشخاص املسنني و

 ؛فعالية التنسيقل اضمانبالقطاعات احلكومية  لنوعمكلفة بتتبع إدماج اط ارتكاز إنشاء نق

نية دستورية كهيئة وط، لمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزلهيئة إحداث على  النص �
 ومكافحة كل أشكال التمييزباملرأة لعامة املرتبطة تقييم السياسات امستقلة تتوىل تتبع و

قانون إحداثها، الذي صيغ وفق مقاربة تشاركية مع خمتلف ضدها، واليت يوجد مشروع 
 ؛الفاعلني، يف مسطرة املصادقة

  :للرصد والتقييم، منها مؤسسات خاصة بقضايا املرأة من قبيل كما مت إنشاء آليات مؤسساتية

األمم هيئة باملغرب بشراكة مع ألول مرة  تأسيس مركز التميز يف ميزانية النوع االجتماعي �
 ؛للنساءاملتحدة 

 ؛املرصد الوطين حملاربة العنف ضد النساء �

 ؛ لتحسني صورة املرأة يف اإلعالماملرصد الوطين �

 .ع االجتماعي يف الوظيفة العموميةمرصد النو �

  

  حماربة العنف ضد النساء .5

إطالق االستراتيجية الوطنية مع ابتدأت  يف جمال حماربة العنف ضد النساء أشواطا هامةقطع املغرب 
 ، مرورا بتطوير خارطة وطنية مؤسساتية حمدثةذيوخمططها التنفي 2003سنة العنف ضد النساء  ملناهضة
تطوير و ،..)احملاكم واملستشفيات وخمافر الشرطة والدرك، ومراكز استماع(استقبال وتوجيه لبنيات 

 ،)2010 وطين حول العنف ضد النساءالبحث ال( منظومة إحصائية ورصدية حول انتشار الظاهرة
العمل على إحداث مرصد وطين مت  ، حيثطابعا مؤسساتياوإعطائها عمليات الرصد وصوال إىل ترسيم 

للعنف كبنية مؤسساتية، تضم إىل جانب القطاعات احلكومية املعنية باملوضوع، مجعيات اتمع املدين 
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ت حملاربة العنف ضد متعدد القطاعا ابرناجم، باعتباره كان "متكني"كما أن برنامج . ومراكز حبث جامعية
وليس انتهاء بالتقييم التشاركي ، شكل مناسبة للتتبع والتقييم واالستشراف، النساء والفتيات عرب متكينهن

 2012دجنرب  بتاريخ ، الذي أجري سار احلصيلة الوطنية احملققة يف جمال مناهضة العنف ضد النساءمل
بعد عشر سنوات من إصدار  لوطنية احملرزةلمنجزات ااملشترك واجلماعي لتقييم والذي استهدف ال

االستراتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء، وحتديد، بكل موضوعية، التحديات اليت جتعل من العنف 
خمتلف و، ضد النساء ظاهرة ال تزال مؤشراا الكمية والنوعية مقلقة، إن على الصعيد الوطين أو الدويل

  .خروج خبطة عمل جديدة ملناهضة العنف ضد النساءالتوجهات املمكن استثمارها لل

، عرض على مشروع قانون حملاربة العنف ضد النساء 2013سنة مت إعداد سياق حماربة العنف ذاته، يف و
يهدف إىل جترمي مرتكيب العنف وضمان وقاية الس احلكومي يف انتظار إحالته على مسطرة املصادقة، 

إحداث آليات للتكفل بالظاهرة، وتطوير اإلطار املفاهيمي املرتبط عرب ، ومحاية النساء من مجيع أشكاله
توسيع الوعاء القانوين للتجرمي ، والستقبال والتوجيهاللتنسيق و ، وأخرىبالنساء والفتيات ضحايا العنف

 الزواج باإلكراه، والسرقة بني األزواج، وخيانة األمانة بني(ليشمل مظاهر جديدة من العنف ضد النساء 
، ...)الزوجني، وانتهاك حرمة جسد املرأة، وتبديد أموال ومصاحل األسرة لإلضرار بالزوجة واألطفال

التحرش من طرف زميل العمل أو من طرف (توسيع جمال جترمي التحرش اجلنسي وتشديد عقوباته و
مقتريف  تشديد العقوبات حول، و...)مسؤويل حفظ النظام العام أو من طرف أحد األصول أو احملارم

تطوير أنظمة الرصد ، إضافة إىل ...)العنف ضد النساء احلوامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة أمام أطفاهلا
تدابري محائية جديدة للنساء ، و)اعتماد اخلربة الطبية النفسانية إلثباته(القانوين للعنف املرتكب ضد النساء 

احلاضنة إىل بيت الزوجية، ومنع االقتراب من  إبعاد الزوج املعتدي وإرجاع احملضون مع( ضحايا العنف
  )...الضحية، وجرد ممتلكات األسرة ومنع املعتدي من التصرف فيها

الذي أعطيت  النساء،  ضد والتمييز  العنف ملناهضةالبني قطاعي   املندمج التحسيسي  الربنامجإضافة إىل 
حملاربة العنف ضد  سنة 2013جعل سنة نداء استجابة عملية ليعترب ، والذي 2013انطالقته مارس 

التوعية والتربية واإلرشاد، وترسيخ ثقافة املساواة يرتكز على ميتد ألربع سنوات وهو برنامج . النساء
  . النساء  ضد  ومناهضة التمييز والعنف
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كما شكل القانون اجلنائي موضوعا للعديد من التعديالت، يف إطار خلق االنسجام التشريعي مع احلقوق 
 475مصادقة الربملان بإمجاع غرفتيه على تعديل الفصل  2014مت مطلع سنة حيث ة للنساء، اإلنساني

حق املغرر حبذف والذي يتعلق  ،من القانون اجلنائي املتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا االغتصاب
من سنة إىل  ومتابعته قضائيا، وكذا الرفع من عقوبات السجن ،الزواج من الفتاة القاصر املغرر ايف 

مت فتح أوراش أخرى لضمان محاية جنائية و .مخس سنوات يف حالة ريب قاصر دون عالقة جنسية
مسارا جديدا يف إضافة إىل تبين اململكة املغربية  . شاملة وفعلية للنساء وضمان متتعهن حبقوقهن األساسية

مبين على  فتيات ضحايا العنفجمال الشراكة مع مراكز االستماع واالستقبال والتوجيه للنساء وال
مركزا مببلغ إمجايل  50 مثال، عدد مراكز االستماع املدعمة إىل 2013سنة  ، حيث وصل،مشاريع

دعم األمهات املطلقات يف حالة هشاشة، إضافة إىل . درهم 3.855.400.00للدعم بلغت قيمته 
انطلق العمل به سنة العائلي، الذي صندوق التكافل عرب حكام النفقة، أوتوفري حلول فعالة لتأخر تنفيذ 

  .2012أكتوبر  562بلغ عدد النساء املستفيدات منه و 2012

  لترصيد التشاورآليات حوارية  .6

سار املغرب، خصوصا خالل العقد األخري، خبطى حثيثة يف اجتاه دعم وتشجيع عمل اتمع املدين 
 برامج وخطط الدولة بشكل يفعل وتفعيل أدواره، وبذلت الكثري من اجلهود لتصبح له مكانته يف

توجت بالتوجيه الدستوري ، واطنة وحيقق العدالة االجتماعيةمبادئ الدميقراطية واملشاركة امل
النطالق ورش يهم التأسيس للمقاربة التشاركية بني الدولة ومؤسسات اتمع املدين، والذي 

الذي يهدف وأدواره الدستورية  يناستجابت له احلكومة بإطالق احلوار الوطين حول اتمع املد
صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبري الشأن اجلمعوي وصياغة ميثاق شرف وطين للدميقراطية إىل 

، والذي انطلق املعنينيملختلف إشراك أكرب حوارية تواصلية خمتلفة تستهدف التشاركية، عرب آليات 
ة تضم يف عضويتها ه جلنة وطنيأشرفت على إدارت، واستمر على مدى سنة كاملة 2013مارس 

  .خمتلف الفاعلني

سبعة أكثر من شارك فيه لقاء جهويا  مثانية عشروقد مشلت فعاليات هذا احلوار الوطين تنظيم 
، يطة باخلارجثالث لقاءات مع اجلمعيات املغربية النشومجعية حملية ووطنية، ) 7000(آالف 
أزيد من عقد إضافة إىل  ،ية مع خرباء دولينيعلمية، وأخرى موضوعاتية وتشاور لقاءاتومثانية 
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تضمنت تصوراا لتطوير من مجعيات  ةمذكر 250، وتلقي أزيد من ورشة إنصات 50
الدستورية التشريعات اليت تؤطر عمل منظمات اتمع املدين، ومسالك تفعيل جيد للمقتضيات 

، واملتمثلة يف حلوارنتائج االهلا قدمت خ مناظرة وطنية ختامية، توجت بعقد للدميقراطية التشاركية
  :إنتاج منظومة قانونية متكاملة تضم

 مشروع قانون تنظيمي حول امللتمسات التشريعية؛ �

 ؛مشروع قانون تنظيمي حول العرائض �
 مشروع قانون حول التشاور العمومي؛ �

 ميثاق وطين للدميقراطية التشاركية؛ �

 . مشروع مدونة شاملة حول احلياة اجلمعوية �

ن سيمكّمبا  إىل االخنراط بقوة يف هذا الورش امدعويف هذا السياق، بح اتمع املدين، وقد أص
التنمية شأن ، باعتبار ا يف جمال الدميقراطية التشاركيةاملغرب من إحراز تقدم حقيقي جيعله منوذج

فعل املدين ، إذ ال تنمية حقيقية دون دميقراطية تشاركية جتعل الرك بني احلكومة واتمع املدينمشت
يف قلب دينامية عملية اإلصالح اليت دف إىل النهوض بأوضاع املواطنني وجعلهم وسيلة التنمية 

  .وغايتها، ويؤكد الثقة يف قدرة اتمع املدين على املسامهة يف التغيري ويف حتقيق األهداف املشتركة

  والتحديات املصادفةالصعوبات . ثانيا

حجم اجلهود اليت بذهلا املغرب للوفاء بالتزاماته  1995هاج عمل جبني تظهر حصيلة تفعيل إعالن ومن
ا على وهي اهودات اليت جعلته منوذجا متقدم. ات كمية ونوعيةمؤشرم وقاركأاليت متت ترمجتها 

بالنظر إىل اإلصالحات السياسية واملؤسساتية والتشريعية اليت أطلقها يف ، مستوى جمموعة من املستويات
  .ته خمتلف املؤشرات من جهة ثانيةالتطور الذي عرفيل هذه األهداف من جهة، وتفع مسار

من  ،عمل تعترضه جمموعة من الصعوبات والتحدياتالج ااإلعالن ومنههذا غري أن تفعيل مضامني 
  :أمهها
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رغم أن املغرب بلور مبكرا استراتيجيات ف: االجتماعيبطء الترسيخ املؤسسايت لبعد النوع  �
ل وطنية للنهوض باملساواة وحماربة كافة أشكال التمييز ضد النساء، إال أن الترسيخ وخمططات عم

. املؤسسايت لبعد النوع االجتماعي عرف بطًء يف مساراته على مستوى بعض القطاعات احلكومية
كما يسجل أيضا ضعف اإلدماج العرضاين لبعد النوع االجتماعي يف املشاريع االقتصادية والتنموية 

مل يطور آليات ومناهج الستحضار  ،الذي متيز بإطالق دينامية تنموية رائدة ،ى، فاملغربالكرب
  .احلاجيات املختلفة للنساء والرجال بشكل كاف يف هذه املشاريع الكربى

 حيث: ضعف القدرات البشرية املؤهلة واملوارد املالية الكافية إلدماج النوع يف السياسات الوطنية �

ات واإلجراءات احلكومية املربجمة واملرتبطة بإدماج النوع يف السياسات الوطنية تتجاوز عدد املبادر
أحيانا القدرات والطاقات البشرية املتخصصة واملؤهلة املتوفرة، مما يصعب معه التحكم يف تعثرات 

كما أن بالدنا بذلت جمهودا مهما من أجل إعادة . التنفيذ املرتبطة بغياب أو قلة القدرات البشرية
االعتبار للقطاعات االجتماعية، وخصصت هلا موارد مالية مهمة، إال أن ما يصرف من اعتمادات، 
على أمهيته، ال يصل حجمه إىل املستوى املطلوب، نظرا حلجم اخلصاص املوجود أمام حمدودية 

 املعنية واملؤسسات الوطنية اآلليات هناك حاجة لتعزيز قدرات املوارد البشرية مبختلف ،لذلك .املوارد

 .الكافية املوارد املالية وأيضا ختصيص بقضايا املرأة،

 :انتظاميتهاعدم اإلحصاءات حسب النوع االجتماعي وبعض البيانات و نقص على مستوى توفر �

ضعف توفر بعض األنواع من البيانات واإلحصاءات حسب النوع أو عدم القدرة  غياب أو أن حيث
ي بالفوارق املنتظمة املوجودة بني اجلنسني، والتمكن من فهم على توفريها بشكل منتظم، يضعف الوع

كما أن صعوبة القيام . أسباا وعواقبها، وجيعل من الصعب التحكم فيها والقدرة على معاجلتها
خريطة فوارق النوع االجتماعي السنوية (بقياسات إحصائية على امتداد فترات زمنية متقاربة 

على مستوى تفاعل السياسات الوطنية مع إشكاالت  فية خمتلفة يؤثر، أو على مستويات جغرا)منوذجا
 .املساواة والتمييز

يسجل ضعف على مستوى  حيث: ضعف آليات التدقيق املؤسسايت يف إدماج النوع االجتماعي �
تغيب آليات التقييم والتدقيق املؤسسايت فمتابعة وتقييم السياسة احلكومية املرتبطة بالنوع االجتماعي، 

لبشرية إدماج النوع االجتماعي يف السياسات العمومية، وتوجد ندرة يف ما خيص الكفاءات ااه اجت
 .االجتماعي  املتخصصة يف تدقيق النوع
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تشمل السياسات احلكومية املرتبطة بالنهوض : ضعف االلتقائية يف السياسات والربامج التنموية �
دية آلية اشتغال القطاع احلكومي اخلاص بأوضاع املرأة مجيع جوانب العمل احلكومي، فرغم  عمو

بقضايا املرأة إال أن التدخالت املرتبط أثرها بالنساء جندها متضمنة يف خمتلف االستراتيجيات القطاعية 
احلكومية واليت يف بعض األحيان تقوم فيها وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بالدور 

ويشكل ضعف إطار العمل  .ومتفاوض حولهعدد األطراف متوافق عليه التنسيقي، مرنة بتدخل مت
أمام حتسني العديد من مؤشرات النوع قيق االلتقائية بني السياسات، واحلكومي التنسيقي عائقا أمام حت

 بني شامل انسجام اليت ترتبط بعدة متدخلني حكوميني وحمليني، مما يؤكد أمهية إحداثاالجتماعي 

لسياسات وعند حتديد ا ،عند تشخيص الوضع التقائيتها التنموية وضمان ساتاملخططات والسيا
 .وتنفيذها وأيضا تقييمها

يف مهمة بلورة املغرب لقوانني ومقتضيات قانونية فرغم : ضعف تفعيل بعض اإلصالحات التشريعية �
يراهن على مطروحا، تفعيل بعضها ال يزال يشكل حتديا إال أن تعزيز املساواة بني اجلنسني، جمال 

من املشاورات بني خمتلف الفاعلني يف  اجتاوزه عند انطالق العمل مبيثاق العدالة، الذي توج مسار
 .موضوع إصالح العدالة

  :هذه التحديات جعلتنا نرنو بتجربتنا الوطنية إىل كسب مجلة من الرهانات تتمثل يف إن

باعتبار  اال احمللي ، ربامج التنمويةتقوية البعد اايل يف وضع وترتيل السياسات العمومية وال �
أصبح اليوم اإلطار األجنع لطرح القضايا األساسية للتنمية، وجمال للتعبري األمثل عن اإلشكاليات 
البارزة يف عالقاا مع خصوصية اجلهات، مبا يؤهله ليكون إطارا لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية 

 إطار اجلهوية املوسعة اليت تقلص من التفاوتات الترابية وتدعم االقتصادية واالجتماعية واالية يف
 .خدمات القرب

مبا سيساعد على رصد ، تطوير املنظومة اإلحصائية واملعرفية املتعلقة مبختلف مؤشرات النوع �
وضعية املساواة مبختلف مستوياا االقتصادية واالجتماعية والسياسية، حيث تشكل املؤشرات آليات 

مع التأكيد على . شخيص وحتديد ااالت ذات األولوية، وتقييم اجتاهات التطور والتقدمقوية للت
أمهية املعطيات احمللية وضرورة تطوير املعلومات اإلحصائية على املستويات اجلغرافية احمللية األساسية، 

 .احملليةاحلاجيات  مع السياسات الوطنية  مبا ميكن من إعداد تقارير جهوية متكّن من مالءمة
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من أجل بناء شراكة وطنية ينخرط يف  تفعيل املقاربة التشاركية وتوطيد مسار الدميقراطية التشاركية �
 .تفعيلها كل الشركاء املؤسساتيني والقطاع اخلاص واتمع املدين

على كل مستويات التخطيط وصياغة الربامج  احلكومي حتسني احلكامة ومستوى جناعة التدبري �
 .رد وحماربة الفساد من أجل فعالية ومردودية أكرب للفعل العموميوتدبري املوا

الربامج التنموية للنساء ى إعطاء األولوية  يف السياسات والذي يقوم عل اعتماد املنهج االستهدايف �
بني النساء  الفوارق تقليص أجل من املهمشة واجلماعات الترابية األكثر تضررا، وأيضا للمناطق

 .جغرافيا

، ألن تغيري لى تشجيع إشراك الرجال يف العمل على حتقيق هدف املساواة بني اجلنسنيالعمل ع �
  .اجلنسني بالضرورة مواقف الرجل يساهم يف تغيري أوضاع املرأة والقضاء على حاالت التفاوت بني
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  :الباب الثاين

  التقدم احملرز يف تنفيذ جماالت االهتمام احلامسة االثين عشر

  املرأة والفقر. أوال

نقدي، املتعدد األبعاد الفقر، حيث تراجع الفقر ال حماربة جمال يف إجيابية ملحوظة حتقيق نتائج املغرب يواصل
ايل العمومية يف التنمية االجتماعية، وكذا االستهداف ا نتيجة تقوية االستثمارات 2011و 1990بني 

كما شهدت حصة القطاعات  .سكان وللمناطق الفقريةاملخصصة للاقتصادية  واالجتماعي للربامج السوسيو
 سنيت بنيباملائة  8.52 االجتماعية يف امليزانية العامة، على مستوى االستثمارات العمومية، ارتفاعا مهما بلغ

قطاعي  هاستفاد منوالذي  ،من امليزانية العامة باملائة 55إىل  باملائة 36، حيث انتقل من 2011و 1994
سنة  باملائة 94ة اللذين تضاعفت ميزانيتهما أكثر من ثالث مرات خالل هذه الفترة إىل التعليم والصح

2013.  

وخبصوص احلصول على سكن الئق، مت وضع عدة برامج دف إىل حل معضلة تفشي السكن غري الالئق، 
يع بلغ عدد األسر املستفيدة من مشار ،وهكذا. وكذا تشجيع السكن االجتماعي ،خصوصا مدن الصفيح

أسرة، لتنخفض بذلك نسبة الساكنة احلضرية اليت تعيش يف دور  362.319حماربة السكن غري الالئق 
  .2004سنة  باملائة 8.2مقابل  2013يونيو  اية باملائة 3الصفيح إىل 

 كالربنامج الشمويل، مكنت العديد من الربامجفقد ما يتعلق بالولوج إىل البنيات التحتية األساسية،  أما يف
من تقليص  ،وبرنامج تزويده باملاء الشروب، وكذا الربنامج الوطين للطرق القروية ،لكهربة العامل القروي

ن برنامج مكّ ،وبذلك .اخلصاص يف البنية التحتية األساسية الذي تعاين منه املناطق القروية خاصة املعزولة
بة ولوج الساكنة القروية إىل هذا املورد تزويد العامل القروي باملاء الشروب من تسجيل حتسن ملحوظ يف نس

  .2013سنة  باملائة 94إىل  1994سنة  باملائة 14احليوي، واليت انتقلت من 

ن برنامج كهربة العامل القروي من حتسني نسبة ولوج الساكنة القروية للكهرباء، واليت مكّ ،وموازاة مع ذلك
كما عززت .2012سنة  باملائة 98.6و 2011ة سن باملائة 97.4إىل  1995سنة  باملائة 20انتقلت من 
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من ولوج الساكنة القروية إىل الشبكة الطرقية،  ،يف إطار الربنامج الوطين للطرق القروية، اجلهود املبذولة
  .2013سنة  باملائة 75 حيث بلغت هذه النسبة

ذا العمليات املرتقبة يف الربامج املسامهة اإلجيابية لربامج البنية التحتية األخرى يف مكافحة الفقر، وكعن  ناهيك
خمطط الصناعة واملخطط الوطين لإلقالع الصناعي، واملخطط األزرق، وخمطط املغرب األخضر، (القطاعية 
  :، إضافة إىل)2020التقليدية 

مقدمتها واليت تأيت يف اليت تستهدف املناطق الفقرية والسكان املعوزين، لربامج السوسيو اقتصادية ا �
وفق  2005، اليت أطلقها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس سنة وطنية للتنمية البشريةاملبادرة ال

واليت بلغ عدد  منهج تضامين يروم حماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء االجتماعي القائم على االستهداف
 38000مليون من النساء من خالل  3.8، منهم مليون شخص 9ن منها منذ انطالقها املستفيدي

وقد بلغ متويل املبادرة  .درهم مليار 28.5ـيقدر بنشاط تنموي باستثمار إمجايل  8000وع ومشر
كما عملت  .ألف فتاة 789مليار درهم لصاحل  2085 اهلدر املدرسي لعمليات دعم التعليم وحماربة

ألف فتاة وامرأة استفدن من برامج التكوين  118مليون درهم لصاحل  375على ختصيص مبلغ 
 .ألف امرأة يف جمال التكوين ودعم القدرات 65حل الص مليون درهم 195، خصص أيضا مبلغ املهين

التأهيل "، اليت أضافت حمورا جديدا يهم )2011/2015(الثانية  تهاتفعيل مرحلويواصل املغرب 

وسيع ت مليار درهم، من خالل 17لفائدة ساكنة املناطق اليت تعاين من العزلة، مبيزانية قدرها " الترايب
 532 استهداف، ويف املرحلة األوىل 403مجاعة قروية مقابل  702التغطية الترابية للمبادرة لتشمل 

دوارا  3.300استهداف مليون شخص يقطنون بــــ ، وكذا 264حيا حضريا، مقابل 
 2011/2013، خالل الفترة املبادرةهذه مكنت برامج وقد  .إقليما 22معزوال تابعني لــــ 

مستفيدة، منها مليون مستفيد و 3تنموية لفائدة  مشروعا، وأنشطة 12000إجناز حوايل ، من مثال
هم سامهت فيها املبادرة مليار در 9.8ـمجايل يقدر بإنشاط مدر للدخل بغالف مايل  2700

 .مليار درهم 5.9بـــــــ
، درهم مليون 163بـ مقدرة يزانيةمب 2012ث أبريل حدأ، الذي العائلي التكافل صندوق �

درهم  350 يف هامبلغ حتديد، واليت مت للنفقة املستحقني واألطفال املعوزة املطلقة املرأةيستهدف 
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 شهر متم غاية إىل الصندوق وقد قام. أسرة لكل درهم 1050 سقف حتديد مع طفل لكل شهريا

 .درهم ألف433 و مليون 18 جتاوز إمجايل مببلغ قضائيا حكما 2845 بتنفيذ 2013نونرب 

لتماسك االجتماعي وحماربة تعزيز ال 2012الذي أحدث سنة  ،دعم التماسك االجتماعي صندوق �
الذي ميول النفقات املتعلقة باملسامهة يف نظام املساعدة الطبية ودعم األشخاص يف وضعية و، الفقر

ثالث ماليري  2014ة املالية وقد رصد له برسم السن. والتمدرس وحماربة اهلدر املدرسيإعاقة، 
 .مع توسيع قاعدة املستفيدين واملستفيدات من خمصصاته، مدره

للنساء املباشر مقتضيات عمل املرسوم املتعلق بتحديد شروط ومعايري االستفادة من الدعم تفعيل  �

 .يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن األرامل
ثل يف متويل ودعم تواصل احلكومة املغربية جها االستراتيجي املتم ،متويل مشاريع اتمع املدين �

خاصة  ،االستراتيجيات والربامج الوطنية مشاريع اتمع املدين، كشريك أساسي يف تفعيل وترتيل
تلك املتعلقة بالنهوض بأوضاع املرأة وتقدمي خدمات للفئات يف وضعية صعبة، ودعم تأهيل 

 . مؤسسات الرعاية االجتماعية

  بهاتعليم املرأة وتدري. ثانيا

حيث باشرت جمموعة ، جلنسني يف التعليم ضمن أولوياااملغربية قضية إرساء املساواة بني اوضعت اململكة 
  :االجتماعي تدابري دف إدماج مقاربة النوعمن اإلصالحات واختذت جمموعة من ال

حظيت بتوافق وطين سنة  مرجعية إلصالح املنظومة التربويةوثيقة ك امليثاق الوطين للتربية والتكوين �
وتشجيع  ،القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف التعليم األساسيواليت من بني أهدافها ، 1999

 خاصة يف الوسط القروي؛ ،س الفتياتمتدر

الذي تضمنت أهدافه االستراتيجية إدماج مقاربة النوع يف ، 2009/2012الربنامج االستعجايل  �
مي للذكور واإلناث خاصة التعليم اإللزا، يمردودية النظام يف جمال التعلحتسني م، عرب السياسة التربوية

احلكامة والتخطيط "اال الثالث هلذا الربنامج واملتعلق بــــــ، ضمن سنة 15إىل سن 
 والذي يستجيب لتوصيات امليثاق الوطين للتربية والتكوين؛" ومقاربة النوع

الذي يتمركز حول ثالثة  ،دى ملأسسة املساواة بني اجلنسنيخمطط العمل االستراتيجي املتوسط امل �
ضمان إرساء املساواة بني اجلنسني يف حكامة النظام التربوي عرب تطوير القدرات : حماور أساسية
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تأمني الولوج املنصف للذكور واإلناث من األطفال إىل نظام تربوي ذي واملؤسساتية هلذا النظام، 
تنشئة وتعلم قيم وسلوكات مرتبطة تطوير الفضاء املدرسي ليصبح فضاء للإضافة إىل جودة ومؤهل، 

 باملساواة بني اجلنسني؛

 تعزيز املساواة يف املنظومة"املتضمن ملشروع ، 2013/2016 خمطط العمل املتوسط املدى �
 ،والذي يشمل عدة تدابري ختص القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف الولوج إىل التعليم، "التربوية

سط القروي، ومد األسر املعوزة باملساعدات املادية املباشرة وغري خاصة بالو ،وحماربة اهلدر املدرسي
وجعل البيئة املدرسية فضاًء مساعدا  ،تقدمي الدعم النفسي والبيداغوجي للتلميذات ، إضافة إىلاملباشرة

وج العادل واالرتقاء بقيم املساواة وتشجيع الول ،على تبادل األدوار والقضاء على الصور النمطية
 مشروع دعم تدبري املؤسسات التعليمية باملغرب وضع ، متويف هذا اإلطار. ومناصب القرارللوظائف 

)PAGESM (سات التعليمية عرب مشروع الذي يرمي إدماج النوع االجتماعي على مستوى املؤس
 برنامج الدعم التقين ألجراة املخطط االستراتيجي املتوسط املدى ملأسسة املساواة بنيو، املؤسسة

ت يف جمال امليزانية دعم القدرااجلهوية املكلفة مبقاربة النوع ومبأسسة اخلاليا املتعلق ، ني التقنيةاجلنس
 ؛نتاج ادوات للتواصل الداخلي واخلارجي للوزارةإحسب النوع و

دف إىل تنمية وتطوير التعليم العايل اليت ، 2013/2016استراتيجية تطوير قطاع التعليم العايل  �
، وتعزيز التكوين يف ااالت الواعدة، من حيث توفري فرص الشغل وتثمني نظام والبحث العلمي

، زمة لتحسني جودة التكوين والبحثاألساتذة الباحثني، وضمان كرامة الطالب ويئ الظروف الال
وتدعم النتائج املتوقعة لبعض مشاريع هذه  .وذلك عرب خمطط عمل تشاركي املنهج والتنفيذ والتتبع

تيجية إدماج املساواة بني اجلنسني يف نظام التعليم العايل من خالل توفري الظروف املالئمة االسترا
 ت النجاح واالندماج يف سوق الشغلللتدريب، وتكافؤ الفرص لضمان احتماال

 أجل من األمية حملاربة مندجمة استراتيجية ،2002سنة  منذاململكة،  وضعتاليت  ،حماربة األمية �

 حبلولباملائة  20 من أقل إىل األمية معدل خبفض وذلك سنويا، ن مستفيد ومستفيدةمليو إىل الوصول

سسات اخلطوات الرامية إىل إشراك املؤفيما مت تسريع  .للنساء والشبابتعطي األولوية  2016 سنة
أعطى صاحب اجلاللة امللك حممد السادس تعليماته السامية بفتح املساجد يف والدينية يف حمو األمية، 

وجه عموم املواطنني واملواطنات لتلقي دروس حمو األمية األجبدية والدينية والوطنية والصحية، وفق 
  .برنامج متكامل يستجيب حلاجيات املستفيدين واملستفيدات باعتبارهم حمور التنمية وأداا
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النوعية، وفق ما كمية وعلى حتسني مؤشراا الاململكة كل هذه اجلهود أفرزت حصيلة وطنية إجيابية تعمل 
  :يلي

  :التعليم االبتدائي �

تطورا هامة خالل السنوات ) سنة 6/11الفئة العمرية (عرفت نسب متدرس اإلناث بالتعليم االبتدائي 
باملائة  99.1إىل  2009/2008سنة باملائة  91.5حيث ارتفعت على الصعيد الوطين من ، األخرية

 97.7إىل  باملائة 88.3ت بالوسط القروي من نقاط، وارتفع 7.6 أي بزيادة 2013/2012سنة 
 .نقطة 9.4 خالل نفس الفترة بزيادة تفوقباملائة 

 83.8إىل باملائة  81.0ومرت نسب االنتقال إىل التعليم الثانوي اإلعدادي خالل نفس اخلمسية من 
 7يل ابزيادة حو بالنسبة لإلناثباملائة  49.3إىل باملائة  43.4بالنسبة للمجموع الوطين، ومن باملائة 
 3.3سجلت نسبة االنقطاع عن الدراسة اخنفاضا مهما خالل نفس الفترة باخنفاضها من  فيما  .نقاط

   .بالنسبة لإلناثباملائة  2.7إىل  باملائة 3.3 بالنسبة للمجموع الوطين ومن باملائة 1.9إىل باملائة 

جناح الذكور مسجلة سنة  فقد فاقت نسب ،أما نسب جناح اإلناث لسلك التعليم االبتدائي
  .بالنسبة للذكورباملائة  86.2بالنسبة لإلناث مقابل باملائة  89.1نسبة  2013/2012

 :التعليم الثانوي اإلعدادي �

تطورا ملموسا ) سنة 14/الفئة العمرية (شهدت نسب متدرس وجناح اإلناث بالتعليم الثانوي إعدادي 
ة التمدرس ذا السلك على الصعيد الوطين من حيث ارتفعت نسب ،خالل اخلمس سنوات األخرية

 17أي بزيادة أكثر من  ،2013/2012سنة باملائة  80.1 إىل 2009/2008سنة باملائة  64.6
خالل نفس الفترة بزيادة فاقت باملائة  57.8إىل باملائة  42.7نقطة، وارتفعت بالوسط القروي من 

باملائة  57.4وي التأهيلي خالل نفس اخلمسية من ومرت نسبة االنتقال إىل التعليم الثان .نقطة 11
 ،بالنسبة لإلناثباملائة  37.9إىل باملائة  33.0بالنسبة للمجموع الوطين، ومن باملائة  61.7إىل 

  .نقاط 5بزيادة حوايل 
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بعد إىل النسب املرجوة ألسباب  اث عن الدراسة ذا السلك مل ترقوإن كانت نسبة انقطاع اإلن
والطلب على التعليم، فإا سجلت على العموم اخنفاضا خالل اخلمسية األخرية ترتبط بالعرض 

 7.6إىل باملائة  1.11ومن  ،بالنسبة للمجموع الوطينباملائة  9.3إىل باملائة  12.9 باخنفاضها من
فاقت نسب جناح اإلناث لسلك التعليم الثانوي فيما  .نقط 4بالنسبة لإلناث، أي بربح حوايل باملائة 

بالنسبة لإلناث باملائة  80.5 نسبة 2012/2011مسجلة سنة  ،عدادي نسب جناح الذكوراال
  .بالنسبة للذكورباملائة  69.0 مقابل

 :التعليم الثانوي التأهيلي �

نقطة بالنسبة  15زيادة تفوق  ،خالل العشرية األخرية ،سجلت نسبة متدرس اإلناث ذا السلك
 53.4إىل  باملائة 45.6بة لإلناث، إذ مرت على التوايل من نقط بالنس 9وحوايل  ،للمجموع الوطين

كما تقلصت . 2013/2012و 2009/2008بني  ما باملائة 18.8إىل  باملائة 14.9ومن  باملائة
  .2013/2012و 2009/2008ما بني  باملائة 8.4إىل  13 نسبة انقطاع اإلناث ذا السلك من

التعليم االبتدائي والتعليم االعدادي (تعليمية الثالث جمتمعة بينما فاقت نسبة إاء اإلناث لألسالك ال
املسجلة على الصعيد  باملائة 41.9مقابل  2013/2012سنة  باملائة 50.4) والتعليم التأهيلي

  .الوطين

  :هاويرجع حتقيق هذه النتائج امللموسة يف جمال متدرس الفتاة إىل جمموعة من التدابري املتخذة من أمه

o مع برجمة 2013مدرسة مجاعاتية سنة  68ارس اجلماعاتية اليت بلغ عددها إحداث املد ،
 ؛2014 لسنة قانون املاليةضمن مجاعاتية  مدرسة 32إحداث 

o تقدمي الدعم املادي لألسر الفقرية يف و ،لداخليات ودور الطالبة لإليواءتوفري النقل املدرسي وا
مستفيد  151741بلغ عدد املمنوحني  حيث، "ون حمفظةملي"ومبادرة " تيسري"إطار برنامج 

، 77.136مقابل ، 2012/2013مستفيدة سنة  580047منها  ،ومستفيدة
 .2008/2009مستفيدة سنة   27.472منها
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o بلغ عدد املستفيدات من هذه اخلدمة بالتعليم االبتدائي ، حيث توفري اإلطعام املدرسي
 إىل تعليم اإلعداديعدد املستفيدات بالفيما وصل ، 2012/2013سنة  621.671
 .برسم نفس السنة 22.547

 :التعليم العايل والبحث العلمي �

يف بعض ميادين دراسات التعليم العايل العمومي خالل سنة  باملائة 50جتاوزت نِسب النساء 
والطب %) 64(والتجارة والتسيري %) 73(ويتعلق األمر خاصة بطب األسنان . 2009/2010

، اجلامعي العايل بالتعليم اجلدد املسجلني عددفيما بلغ  .)%51( جياوالتكنولو%) 57(الصيدلة و
 منهم،باملائة  48 نسبة اإلناث متثل طالب، 190.566، 2012/2013للسنة الدراسية  برسم

  :يلي كمايتوزعون وطالبة  طالبا 596.319 شرائحه جبميع العايل التعليم طلبة عدد ليصل

o 532.000 ؛باملائة 48 منهم اإلناث ومتثل اجلامعي، العايل تعليمال إىل ينتمون طالب وطالبة 
o 26.399 منهم باملائة  56اجلامعة، نطاق خارج العايل التعليم إىل ينتمون وطالبة طالب 

 إناث؛

o 37.920 إناث منهم باملائة 43 اخلاص، العايل التعليم من وطالبة طالب.  

 216.500ما يقارب  2012/2013وقد بلغ عدد الطلبة املستفيدين من املنح الدراسية سنة 
 19 ، أي بارتفاع بنسبة2011/2012طالب وطالبة سنة  182.491مقابل  ،طالب وطالبة

  .باملائة

 :حماربة األمية �

سنة حتسنا كبريا، حيث انتقل من  15/24عرف معدل حماربة األمية بني صفوف الشباب من 
 ،خصوصا اإلناث ،ذا التحسنه وهم. 2012سنة  باملائة 84.6 إىل 1994سنة  باملائة 58

 باملائة 71مقابل  باملائة 79إىل  باملائة 46اللوايت انتقلت نسبتهن خالل نفس الفترة من 
يعزى أساسا إىل حتسن ارتياد املدارس ، والذي على التوايل بالنسبة إىل الذكور باملائة 90.1و

 10ذين تبلغ أعمارهم لن اما خيص نسبة أمية السكا أما يف. واخنفاض معدالت اهلدر املدرسي
أما . 1994سنة  باملائة 55مقابل  2012سنة  باملائة 36.7 فقد سجلت، سنوات فأكثر
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 51.2 إىل باملائة 75بالوسط القروي، فقد عرفت هذه النسبة حتسنا ملحوظا بانتقاهلا من 
تفيدين من استراتيجية الزيادة يف عدد املسالتحسن مثرة  ويعد هذا. خالل نفس الفترة باملائة

 2006سنة ) امرأة 517.985من بينهم ( 655.478برامج حماربة األمية الذي انتقل من 
أكرب فئة  النساء تعد ،بذلكو .2011سنة ) امرأة 587.088من بينهم ( 702.119إىل 

 2010 سنةباملائة  83.6 مشاركتهن نسبة ناهزت حيث ،حمو األمية برامج مستفيدة من
 115.000 حوايل أي ،باملائة 16.4 الرجال نسبةال تتجاوز  حني يف ،القروي الوسطب

  .مسجل

 إىل 2011 سنةباملائة  30هذه النسبة  األمية، مت تقليص حمو حول الوطين البحث وحسب

 أهداف إطار يف2016  سنة باملائة 20 هدف حتقيق أفق يف ،2012 سنة اية مع باملائة 28

 ،2013/2012برسم سنة  ،األمية حمو برامج من يناملستفيد عدد بلغ وقد .لتنميةل األلفية
 النساء متثل املتدخلني،  كافة على موزعني مستفيدا ومستفيدة، 736.000 ناهز قياسيا رقما

 هذا من باملائة نسبة 48 القروي العامليشكل املستفيدين، و جمموع من باملائة  88من أكثر

  .اموع

 :التكوين املهين �

حلقة أساسية يف دعم وجناح االستراتيجيات القطاعية اليت تتطلب منظومة يعترب التكوين املهين 
تكوين مستجيبة حلاجيات سوق الشغل، ومراعية لبعد النوع االجتماعي يف منظومة التكوين 

 .املهين، ضمانا لولوج متساو للرجال والنساء يف جمايل التكوين والشغل يف سائر القطاعات
الربنامج االستراتيجي املتوسط املدى ملأسسة املساواة واإلنصاف  ، إعداديف هذا الصددوقد مت، 

ف مراحل الذي يهدف إىل إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف خمتل (PSMT)بني اجلنسني 
شاريع من أجل ضمان ولوج متساو ومنصف للنساء والرجال املو ختطيط السياسات والربامج

  .جتماعيةللشغل والتكوين املهين وملصاحل احلماية اال

ومايت يراعي بعد يتوفر على نظام معلالذي ، وتبلغ نسبة النساء املشتغالت بقطاع التكوين املهين
باملائة من  40.4حوايل ، إلجناز وثائق إخبارية تنشر سنويامعطياته تستثمر  النوع االجتماعي
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ائة من املب 32.1جمموع املشتغلني بالقطاع، بينما تشكل نسبة النساء مبناصب املسؤولية 
خرى، متثل نسبة الفتيات املتدربات حاليا بنظام التكوين املهين أجمموع املسؤولني من جهة 

 33أما بالنسبة للتأطري البيداغوجي، فتمثل النساء  .باملائة من إمجايل عدد املتدربني 40حوايل 
ملؤسسات وقد تطورت نسبة اإلناث يف التكوين األساسي داخل ا .كوننيباملائة من عدد امل

 2000بني سنة  باملائة خالل الفترة املمتدة ما 6.2وبالتمرس املهين بنسبة سنوية متوسطها 
  .2012و

ويربز حتليل توزيع املتدربني حسب اجلنس واملستوى مدى االقتراب من املناصفة يف مستويات 
ومها  ،باملائة على التوايل 44و 48ين وذلك بنسبة إناث تصل إىل التقين املتخصص والتق

  .ني األعلى بنظام التكوين املهيناملستوي

  الصحةاملرأة و. ثالثا

 املقارباتبفضل اجلهود املبذولة و ، وذلكة للنساءحقق املغرب تقدما ملحوظا يف جمال الرعاية الصحي
 جودة أو على مستوى حتسني العالج املقدمة أو على مستوى أصناف املعتمدة، إن على مستوى الوقاية

 صحة جمايل يف خاصة مهمة اجنازات حتقيق مت فقد وهكذا،. ةاخلدمات الصحي إىل والولوج حيالص العرض

 ،والطفل، حيث مت إطالق برامج وطنية، وإعداد خطَط عمل دف إىل خفض معدالت وفيات االمهات األم
مج حماربة النقص يف إضافة إىل برنامج مراقبة احلمل والوضع وما بعد الوالدة، وبرنامج التخطيط العائلي وبرنا

  :بيعية والربنامج الوطين للتلقيحاملغذيات الدقيقة، وتشجيع الرضاعة الط

حتسني الولوج للعالجات وتنظيم تستهدف اليت  2012/2016ستراتيجية القطاعية اال �
اخلدمات، وتعزيز صحة األم والطفل، والفئات االجتماعية ذات االحتياجات اخلاصة، وتعزيز 

مراض الغري سارية، والتطوير والسيطرة اليقظة الصحية، وتنمية مراقبة األوتطوير الرصد الوبائي 
لتطوير  كبرية أمهيةتويل كما  .على املوارد االستراتيجية للصحة، وحتسني حكامة القطاع الصحي

 الولوج وتأمني العمومية، العالج ومؤسسات املستشفيات يف االستقبال وحتسني اخلدمات جودة

 إعطاء مع ة،املستعجل احلاالت يفو اإلجناب عند خاصة ،األساسي الصحية ماتللخد العادل
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 ة،لألدوي الولوج حتسني ضرورة على التركيز، إضافة إىل واملهمشة القروية للمناطق األولوية

 .اجلنيسة األدوية استعمال وتشجيع أمثنتها خفض من خالل ،املعوزة الفئات لدى خاصة

ضمن لت الولوج إىل خدمات الصحة اإلجنابيةاليت أعدت يف جمال ، ةاستراتيجية الصحة اإلجنابي �
توفري خدمات متكاملة وميسرة يف جمال الصحة اإلجنابية طيلة دورة حياة السكان، وخاصة 

وضعيتهن يزيولوجية والنساء، باعتبارهن يشكلن هدفا أوليا يف هذا اال نظرا خلصوصيان الف
وقد سجلت،  .مستوى عال من الرعاية الصحية طيلة حياناهلشة، هلذا جيب أن حيصلن على 

نتائج مهمة يف جمال صحة األم، حبيث اخنفضت نسبة وفيات األمهات  ،يف هذا السياق سجلت
والدة حية  000 100حالة وفاة لكل  332خالل عشرين عاما، مرورا من  باملائة 66بـــ
، ويرتبط هذا 2010ية لسنة والدة ح 000 100حالة وفاة لكل 112إىل  1992يف عام 

التطور باالستفادة من اخلدمات الصحية املقدمة للنساء، حيث ازداد معدل انتشار وسائل منع 
سنة بشكل ملحوظ، وتبني نتائج البحث   15/49احلمل بالنسبة للنساء املتزوجات ما بني

نسبة اخلصوبة  ، أن2010الوطين الدميغرايف الذي قامت به املندوبية السامية للتخطيط سنة 
يف سن  ،املرأة املغربية، علما أن القروياحلضري و نياال مستمرا على صعيد اخنفاضاعرفت 
 2.1اخنفض من ، والذي يتغري حسب مكان اإلقامةالذي  طفل يف املعدل 2.2تلد  ،اإلجناب

سنة  3.1 ومن ،2010ة يف املناطق احلضرية سنة لكل امرأطفل  1.8ليصل  2004سنة 
يف السنة يف االني معا  2.2 إىل 2004سنة  2.5 منو، يف املناطق القروية 2.7إىل  2004

 .ذاا

قروية قصد متكني الماعات اجل منبعدد  هامت إحداث، حيث مومة بالعامل القرويإحداث دور األ �
ن الرعاية الطبية قبل وبعد الوضع مدة من اخلدمات اخلاصة باإليواء والنساء احلوامل من االستفا

أجل حتسني االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابية للمجموعات السكانية باملناطق صعبة 
فضاء للتوعية الصحية والتحسيس حول صحة األم والطفل، وآلية تساهم يف باعتبارها الولوج، 

، الوالدة حتت املراقبة الطبيةواملراقبة أثناء احلمل، وتلقيح األطفال، (حتسني املؤشرات الصحية 
 ....)حلد من أخطار احلمل والوفياتاو

ن فئات واسعة من مكّ، و2012الذي انطلق مارس  ،)راميد(عميم نظام املساعدة الطبية ت �
من االستفادة جمانا من جمموعة من  ،خاصة الفئات الضعيفة واملهمشة ،املواطنات واملواطنني
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ن ينتقل مستوى أ ،يف أقل من عشر سنواتويتوقع، . العالجات داخل املؤسسات الصحية
 .املائةب 62إىل  16الصحية باملغرب من  التغطية

من أجل خفض الفوارق بني  2011سنة ، الذي وضع الوسط القرويباملخطط الصحي  �
، و يف املائة من األطباء 60ـ، ب2012سنة  والذي استفاد منه، الوسطني احلضري والقروي،

ممرض، كما مت  577طبيب و 102بلغوا  الذينو، ضني احلديثي االلتحاقاملائة من املمرب 76
يف حني، مت البدء بتفعيل . طار الشراكةإسواء عرب ميزانية الدولة أو يف  ،سعافإسيارة  96اقتناء 
 30حداث إ 2013سنة تم فإحداث وحدات للتكفل باحلاالت املستعجلة عن قرب،  برنامج
 .وحدة

اليت تنسجم مع بيان ، 2012/2016 افحة مرض فقدان املناعة املكتسبةاخلطة الوطنية ملك �
يق صفر حنو حتق"سياسة واستراتيجية برنامج األمم املتحدة املشترك لفريوس نقص املناعة املكتسبة 

وخى حصول اجلميع يتالذي  ،"صفر متييزإصابات جديدة بالفيـروس وصفـر وفـيـات و
وقد  .ملناعة املكتسبةخيص فريوس نقص ا على خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم بكل ما

حبيث بلغت ، 2013املوجه لقطاع الصحة سنة املغربية إىل رفع نسبة التمويل اململكة بادرت 
اليت  2010من ميزانية الدولة، مقارنة مع سنة باملائة  5مليار درهم أي ما يقارب  12.37

  .ةمن ميزانية الدولباملائة  5.5ي ما يقارب مليار درهم أ 10.46بلغت 

  العنف ضد املرأة. رابعا

ء والفتيات، حكومة اليت اخنرطت مبكرا يف حماربة ظاهرة العنف ضد النسا من بني الدول األوىل يعد املغرب
من خالل إحداث أول مركز  ري يف كسر الصمت عن هذه الظاهرة، حيث كان لألخري دور كبوجمتمعا مدنيا
أول محلة وطنية ملناهضة  ، بشراكة معه،إطالق ، كما مت1995ئدة النساء ضحايا العنف سنة لالستماع لفا

يف هذا اال من خالل إعداد واعتماد استراتيجية ه املغرب عمل وواصل. 1998العنف ضد النساء سنة 
، ةتشريعيتدابري  عرب 2004سنة  مقتضياا لتفعيل وطنيا وخمططا ، 2002سنة الظاهرة وطنية ملناهضة

 طريق عن االجتماعي النوع املبين على حملاربة العنف القطاعات املتعدد نامجمت إطالق الربو، ةوقائيو ةمحائيو

، والذي كان من بني أهدافه االستراتيجية تقدمي خدمات 2012/2008 "متكني" والفتيات النساء متكني
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 التكفل للنساء والفتيات ضحايا العنف، كما اعترب جتربة منوذجية من حيث الشراكة املتعددة األطراف بني
  .مجعية مدنية 40ملتحدة وأكثر من قطاعا حكوميا ومثاين وكاالت ملنظومة األمم ا 13

املغربية تنكب على اململكة بدأت تأخذ أشكاال وأبعادا جديدة، فإن  هذه اآلفة االجتماعيةوحيث إن 
ا، وتطوير آليات التصدي هلا عربمواجهتها بتجديد مقاربا:  

  :املنظومة املعرفية تقوية

آلية مؤسساتية سنة ك، املنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف املبين على النوع االجتماعيإحداث  �
والفتيات ضحايا العنف املبين على  ءبيانات واملعطيات اخلاصة بالنسادف جتميع خمتلف ال 2007

 .النوع االجتماعي على الصعيدين اجلهوي والوطين
 مدى قياس إىل سعى الذي 2009 سنة النساء العنف ضد حول ألولا الوطين البحثإجراء  �

ومرتكيب  املعنفات النساء وخصائص حدوثه، ومكان نوعه حتديد وإىل يف اتمع، الظاهرة هذه انتشار
 .املختصة لدى املصاحل االعتداء عن للتبليغ املعنفات النساء جلوء مدى قياس إىل إضافة العنف،

 أجنزت اليت ،النساء ضد مناهضة العنف يف لفتيانوا الرجال إشراك حول ميدانية دراسةإجراء  �
 عن النساء ضد العنف مبناهضة للتحسيس مندمج عمل خمطط لصياغة أولية رضيةكأ  2012سنة

 .الظاهرة هذه مناهضة يف والفتيان الرجال إشراك طريق

ويني الوطين والدراسية على املست التواصلية اللقاءات آلية تنظيم ب، يف السياق ذاته،املغر تبىنكما 
 ضد العنف ظاهرة حول التداول أجل من الفاعلني والباحثني يف اال فرصة ملختلف والدويل، باعتبارها

 تم، فاتمع على اخلطرية والثقافية واالقتصادية االجتماعية تداعياا وكذا وأبعادها، جتلياا بكل النساء
 :تنظيم

 من أوروبا، جملس مع بتعاون ، 2012النساء شتنرب دض العنف ومناهضة الوقاية حول إقليمية ندوة �

 واخلربات املعارف وتبادل النساء ضد العنف وحماربة الوقاية جمال يف اإلقليمية التجارب عرض أجل

 الشراكة ودعم والتدخل، لليقظة مشتركة آليات ومأسسة تطوير املشاركة، وكذا البلدان خمتلف بني

 ملسؤولني واسعة ونوعية مشاركة عرفت، واليت النساء ضد عنفال مناهضة جمال يف األورومتوسطية

 .املتوسط األبيض البحر ضفيت دول خمتلف من دوليني وخرباء حكوميني
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 2012 دجنرب النساء ضد العنف مناهضة جمال يف الوطنية املنجزات حصيلة لتقييم وطين دراسي لقاء �
 .جديدة استراتيجية ؤيةر واستشراف النساء ضد العنف مناهضةمن أجل تقييم مسار 

 تبين مقاربة حتسيسية وقائية

ه مت إطالق الذي، لنساء والفتياتمندمج حملاربة العنف ضد ابني قطاعي حتسيسي برنامج اعتماد  �
تطوير ، ووالتوعية مبخاطر العنف والتميز الذي يطال النساء تعزيز التحسيس دف 2013سنة 

، إضافة الجتماعية الشاملة وفق ج مشتركاعلني يف التعبئة ابني خمتلف الف التقائية العمل بني قطاعي
 .لتوعية حملاربة العنف ضد النساءقطاعية يف جمال التحسيس وا مأسسة الشراكة بنيإىل 

 2004سنة  واليت انطلقت منذ ،ملناهضة العنف ضد النساء سنوية وتوعويةمحالت حتسيسية  �
 سنة وقد متيزت محلة. نونرب 25ربة العنف ضد النساء ختليد اليوم العاملي حملايزامن سنوي كموعد 
تنظيم أكثر من  حيث عرفت ،عشر الست اململكة جهات باستهداف ةالعاشر يف نسختها  2012

احلكومية  والتدابري النساء، ضد العنف ظاهرة إشكاالت خمتلف والنقاش بالدراسة لقاء، تناول 200
، وضوعهاعلى البعد اجلهوي مع تنويع م 2013سنة ل 11محلة الـحافظت فيما  .ملناهضتها املتخذة

تسليط ل 12ت احلملة ءكما جا ".العنف ضد األجريات يف أماكن العمل" ألول مرةحيث تناولت 
ومشلت مثانية ، افة ارتكاب العنف لديهم اجتماعياوحماصرة ثق الضوء على مرتكيب العنف ضد النساء

يني واحملليني املعنيني اركة خمتلف الفاعلني اجلهوالقطب االجتماعي مبشأطرها هوية لقاءات ج
 .بالظاهرة

   :املؤسساتية واآلليات القدرات تطوير �

 إحداث خاليا االستقبال على مستوى احملاكم من خالل العنف، ضحايا بالنساء التكفل تطوير آليات �

 ؛خلية على مستوى التراب الوطين 88ها بلغ عدد اليتاالبتدائية، 
إحداث وجتهيز  لتعميم دورية عرب إصدار الصحة، ملهنيي موجه القدرات ودعم كوينللت برنامج وضع �

 املستشفيات، مجيع صعيد على العنف ضحايا واألطفال بالنساء لالستقبال والتكفل مندجمة وحدات
 ضحايا واألطفال النساء لفائدة الطبية الشهادة جمانية لضمانأخرى و وحدة،78بلغ عددها واليت 

نشر وثيقة بيان و، العنف ضحايا واألطفال بالنساء التكفل ونظم ملعايري دليل صياغة إىل فةإضا العنف،
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ي بالنساء واألطفال خطة العمل ملأسسة التكفل الطيب الشامل النفسي واالجتماعي، والطب الشرع
 ؛ضحايا العنف

 عددها جتاوز ، واليتصعيد مصاحل الدرك امللكي على املعنفات النساء استقبال خاليا إحداث تعميم �
 على مستوى مصاحل الشرطة القضائية؛خلية  200 بلغت أكثر منفيما خلية،  170

 إحداث املرصد الوطين للعنف ضد النساء؛ �

 إحداث آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف باجلهات الست عشر؛ �

مشروعا  69دعم  2013سنة مت  حيث، العنف دعم مراكز االستماع لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا �
  .تتوزع بني مراكز االستماع واجلمعيات العاملة يف جمال التحسيس والتوعية لفائدة النساء

  : حتيني الترسانة القانونية

إىل  مضامني الدستور،وفاًء بالتزاماته يف جمال مالءمة الترسانة القانونية مع املواثيق الدولية و ،بادر املغرب
  :اد وتعديل جمموعة من القوانني ووضعها يف مسار املصادقةإعد

وعرض على ، 2013سنة مت إعداده  الذي، 113.13 اربة العنف ضد النساءحملمشروع قانون  �
قرر تشكيل جلنة وزارية حتت إشراف رئيس احلكومة ملتابعة تو ،2013نونرب  الس احلكومي

 :يف هأهم مضامينوالذي جتسدت ، ائيةيف أفق عرضه على مسطرة املصادقة النهدراسته 
o  حتديد إطار مفاهيمي دقيق من شأنه مساعدة املتدخلني لتمييز وحصر األفعال والسلوكات

 ؛لداخلة يف جمال العنف ضد النساءا
o للتنسيق بني ، وأخرى فل بالنساء واألطفال ضحايا العنفت وآليات للتكآإحداث هي

السلطة القضائية، واألمن الوطين (ساء ومحايتهم املتدخلني يف جمال مناهضة العنف ضد الن
 ؛)اخل... والدرك امللكي، والقطاعات احلكومية املعنية

o  كاالمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت الزوجية، (يلحق ضررا باملرأة  عنفجترمي أفعال
بسوء واإلكراه على الزواج، واملساس حبرمة جسد املرأة، وتبديد أو تفويت أموال األسرة 

 ؛)اخل... نية
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o  من التحرش اجلنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش يف ظروف معينة  صورجترمي
زميل يف العمل، أو شخص مكلف حبفظ النظام، أو أحد (ومن طرف أشخاص حمددين 

 ؛)اخل... األصول أو احملارم
o  واالحتيال املرتكب السرقة بني األزواج، والنصب ك(أفعال مل يكن املشرع يعدها جرائم جترمي

 ؛..)بني الزوجني، وخيانة األمانة
o كالعنف ضد امرأة حامل، ( ألفعال إذا ارتكبت يف ظروف حمددةتشديد العقوبات على بعض ا

 ؛)أو ضد الزوجة أو الطليقة حبضور األبناء أو الوالدين
o أو إرجاع  كإبعاد الزوج املعتدي،(يف إطار التدابري املسطرية  اعتماد تدابري محائية جديدة

احملضون مع حاضنته إىل السكن، أو منع االقتراب من الضحية أو من سكنها أو األبناء، أو 
  ؛)اخل... جرد ممتلكات األسرة ومنع املعتدي من التصرف فيها

عن إعداد مسودة مشروع قانون  2014ماي  أعلن، حيث تعديل قانون املسطرة اجلنائية �
، يستهدف بني خمتلف املتدخلني واملعنيني نقاش العمومياملسطرة اجلنائية اجلديد وطرحها لل

مادة  113مادة، فيما أضيفت  175مادة مشلت إدخال تعديالت مهمة على  288مراجعة 
مة آليات العدالة اجلنائية مع ءس ضمانات احملاكمة العادلة، ومالتكرييف جمملها مهت جديدة، 

وتأهيل  ،تحري مبا ميكن من مكافحة اجلرميةلتطورات اجلرمية عرب إقرار آليات بديلة للبحث وا
 .آليات العدالة اجلنائية مع تطورات اجلرمية

على  2014ماي  متت املصادقة حيث، 77.03 قانون االتصال السمعي البصريتعديل  �
إىل وضع مقتضيات توجب على  يهدفالذي وه، يقضي بتتميم 83.13مشروع قانون 

على النهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني واملسامهة يف  متعهدي االتصال السمعي البصري العمل
 ،التمييز بسبب اجلنس، وحماربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع االجتماعيحماربة 

 .إضافة إىل منع اإلشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها
بتحديد شروط الشغل والتشغيل اخلاصة بالعمال تعلق املقانون المشروع املصادقة على  �

يهدف إىل القضاء على ظاهرة تشغيل الطفالت ، الذي مبجلس املستشارين 19.12 املرتليني
يرمي إىل ضبط العالقات اليت ترتبط هذه الفئة ، وسنة وجترميها 15اللوايت تقل أعمارهن عن 
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باحلقوق االقتصادية  ة هلم ومتتيعهممن األجراء مبشغليهم، يف أفق ضمان محاية اجتماعي
 .2015، وذلك يناير واالجتماعية

  واألمن والسالماملرأة . خامسا

، ومنها كفالة احلماية ببلورة سياسة وطنية مشولية للهجرةتتعلق ملكية بإطالق مبادرة  2013متيزت سنة 
يف هذا الباب، ومت،  .غربحول وضعية املهاجرين باملأجنز تقرير وطين على ضوء  لالجئات واملهاجرات،

بالتسوية تكلفت على التوايل ، هذه املبادرةلعمل على ترتيل لثالث جلان وزارية بني قطاعية تشكيل تكليف 
تسوية وضعية الالجئني املعترف م من طرف مكتب األمم واالستثنائية للمهاجرين يف وضعية غري قانونية، 

  .التشريعي واملؤسسايت للجوء واهلجرة وحماربة االجتار يف البشرتطوير اإلطار واملتحدة لالجئني باملغرب، 

اية متتد إىل وضعية غري قانونية، اليت إطالق عملية التسوية االستثنائية للمهاجرين يف  2014يناير مت وهكذا، 
 .نيةفرباير من نفس السنة يف تسليم بطائق اإلقامة للمهاجرين يف وضعية غري قانويما شرع ف. 2014دجنرب 

  داملرأة واالقتصا. سادسا

يف إطار السعي إىل الرقي بوضعية املرأة يف النسيج االقتصادي واإلنتاجي، دأب املغرب على تعزيز حضورها 
  :، منهاعرب اعتماد جمموعة من الربامج واالستراتيجياتوذلك يف خمتلف املستويات اإلنتاجية الكربى، 

وتطوير  ومواكبة دعم إىل دفاليت ، جدا الصغرية قاولةامل إلنعاش الوطنية االستراتيجيةإعداد  �
 سنة صياغتها متت اليت، ووالنساء طرف الرجال من واحملدثة قانونيا املنظمة جدا الصغرية املقاوالت

 على واخلاص العام عنيقطاال بني وفق منهجية تشاركية، 2013 سنة فعليا وأطلقت 2010

 .واجلهوي الوطين الصعيدين

تعاونية حديثة التأسيس على ) 2000(الذي يهدف إىل مواكبة ودعم ألفي  ،"امج مرافقةبرن"إطالق  �
تعاونية يف السنة، ويأخذ بعني االعتبار بعد  500مبعدل ) 2011/2015(امتداد مخس سنوات 

 .النوع االجتماعي عن طريق حتفيز املشاريع اليت تعطي فرصا أكرب للمرأة يف احلياة االقتصادية
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لتشجيع ومواكبة تنمية املقاوالت النسوية اخلاصة، وذلك عرب متكني " إليك"ق الضمان إحداث صندو �
طالق جمموعة من النساء رئيسات املقاوالت من االستفادة من القروض لتنمية مشاريعهن من جهة، وإ

 :الربامج من بينها
o  اية 49لذي استفادت منه النساء بنسبة ا) 2005( "إدماج"برنامج ماي  باملائة عند

 ؛2013
o  منباملائة  67ما يعادل  امرأة أي 2.222الذي استفادت منه ) 2005(" تأهيل"برنامج 

 املستفيدين؛ جمموع
o مواكبة من ،2013سنة  من األوىل األشهر خالل ن،الذي مك) 2007(" مقاوليت" برنامج 

 املستفيدين؛ جمموع منباملائة  29 أي ملشروع، حاملة امرأة 198 منهم مرشحا 715
o  الذي يهدف إىل تعزيز القدرات اإلدارية للنساء  )2009(" بينهن يف اجلهات"برنامج

 امرأة مقاولة؛ 156املقاوالت والتعاونيات، إذ استفادت منه 
o  الذي يهدف إىل مواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ذات ) 2009(" امتياز"برنامج

 قدرات منو قوية من خالل منحها دعما الستثماراا؛
o الذي يستهدف مواكبة املقاولة الصغرى واملتوسطة يف مسلسل ) 2009(" مساندة"رنامج ب

مقاولة  132مقاولة، ضمنها  1218عصرنتها وحتسني إنتاجيتها والذي استفادت منه 
 باملائة؛ 10نسائية، أي بنسبة 

o  ات الذي يهدف إىل حتسيس املقاوالت الصغرية جدا والتعاوني) 2011(" انفتاح هلا"برنامج
بفوائد ومزايا تكنولوجيا املعلوميات للحصول على رخصة رقمية متكنهم من الولوج إىل 

 253رخصة رقمية، منها  10.000عروض تفضيلية بدعم مايل من الدولة، حيث مت تسليم 
 باملائة؛ 6.7مستفيد، أي  3786مستفيدة من أصل 

o  اص بتطوير املنتوجات احمللية، اخل" تثمني"برامج اإلدماج االجتماعي عرب االقتصاد، كربنامج
 وغريمها؛... الذي يركز على مواكبة األفراد" مغرب املبادرات"وبرنامج 

o  خصوصا يف دعم املرأة الصانعة التقليديةيستهدف  الذي "دور الصانعة"إحداث برنامج ،
صانعة عرب  3522، تستفيد منها حوال دارا للصانعة 41ي، حيث مت إحداث العامل القرو

  .أقاليم اململكة خمتلف
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وقد  .مواتية هلا لالستثمار بيئة وإنشاء ،للمرأة االقتصادية املتزايدة املشاركة تعمل احلكومة املغربية على دعمو
 بشكل النسوية التعاونيات عدد األخرية، حيث ارتفع السنوات خالل ملحوظا ارتفاعا التعاوين القطاع عرف

 2014وقد سجل سنة  .2012سنة  1.523 إىل 2008 سنة 738 من األخرية السنوات خالل ملحوظ
من جمموع  14.34، وذلك بنسبة )منخرطة 34577( تعاونية 1992ارتفاع مقدر يف عدد التعاونيات بلغ 

 والصناعة ،)منخرطة 12533(الفالحية  األنشطة يف خاصة ،النساء وتوجد .التعاونيات املوجودة باملغرب

). منخرطة 666 (األعشاب ومعاجلة)، منخرطة 6813( األركان وتثمني، )منخرطة 12460 (التقليدية
 161 (والتغذية )منخرطة  178 و تعاونيات 8 7 (البحري الصيد قطاع يف يف االستثمار النساء بدأت وقد

 يقارب ما القروي الوسطب النسوية التعاونيات يف املنخرطات عددتصل ). منخرطة 1670 و تعاونية

 ،2015و 2011، بني سنيت لدعم التعاونيات احلديثة اإلنشاء" مرافقة"برنامج  كما يسجل تنفيذ .النصف
لية االقتصاد االجتماعي والتضامين ووزارة االقتصاد واملاة بني وزارة الصناعة التقليدية وشراكالذي يقوم على 

  .تعاونية سنويا 500ومكتب تنمية التعاون، ويستهدف 

، أي 10.000إىل  9000حوايل  ، فيبلغاللوايت ميلكن أو يسرين شركة عدد النساء املغربيات املقاوالتأما 
، )باملائة 31(، والتجارة )باملائة 37(باملائة من جمموع املقاوالت، اليت تشمل قطاع اخلدمات  10ما يناهز 

واجلهوية  تصل مسامهة املرأة يف املعارض الوطنيةفيما  ).باملائة 21(والصناعة املتمثلة أساسا يف قطاع النسيج 
باملائة  40باملائة من جمموع املشاركني، إضافة إىل استفادة النساء بأكثر من  70واإلقليمية واألسواق املتنقلة 

من ورشات التكوين اخلاصة بتنمية القدرات ومواكبة حاملي املشاريع واملنظمة مبوازاة مع تنظيم هذه 
  .املعارض

 االستفادة من حقها يف ملرأة السالليةمتكني اعلى  املغرب عمل، ةولوج النساء إىل األراضي وامللكيويف جمال 
  :، عرب تتبع التفعيل التدرجيي للقرارات املتخذة يف هذا الشأن لتمكينها منمن األراضي اجلماعية

 ثها من األراضي اجلماعية وفق قرارات جملس الوصاية؛واالستفادة من خملف مور �

مليات تفويت وكراء هذه األراضي حيث بلغ عدد املستفيدات االستفادة من املداخيل النامجة عن ع �
 امرأة، 35000أكثر من 2013من عمليات التوزيع إىل اية شهر غشت 
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بداية تفعيل االستفادة ، بقعة سكنية على النساء السالليات 1000كما عرفت هذه السنة توزيع   �
جبماعة  بات للجماعة السالليةتنصيب مخس نساء سالليات كنائ، وفاع يف العقاراتمن حق االنت

 .املهدية بإقليم القنيطرة

حرص املشرع املغريب على صيانة ومحاية حقوق املرأة يف عامل ، القضاء على التمييز يف سوق العملويف جمال 
الشغل، حيث نصت مدونة الشغل على منع كل متييز يف األجر بني الرجل واملرأة وعززا مبقتضيات زجرية 

إرساء آليات فيما مت . ، كما خصت مدونة الشغل األم األجرية ببعض التدابري احلمائية)361و 346 املادة(
يتعلق بإحداث  11.73إعداد مشروع قانون رقم حيث مت لضمان التوازن بني احلياة األسرية واملهنية، 

ألجريات وتأطريه املصلحة االجتماعية داخل املقاولة يتوخى النهوض بالعمل االجتماعي لفائدة األجراء وا
اليت سيكون وأجري وأجرية فأكثر،  200بواسطة مصلحة اجتماعية للشغل حتدث داخل املقاولة اليت تشغل 

توفري وختصيص أماكن للرضاعة وروض عرب من بني أهدافها االهتمام بالوضعية االجتماعية للمرأة العاملة 
  .2012مارس على مسطرة املصادقة ذا املشروع أطفال لألمهات العامالت داخل املقاولة، وقد متت إحالة ه

التوفيق بني احلياة املهنية املسامهة يف دف حتديد التدابري واإلجراءات  دراسة 2012سنة مت إجناز هذا، و
  :الوظيفة العمومية، وذلك من خاللباحلياة اخلاصة للنساء والرجال و

 ؛ملهنية واحلياة اخلاصةالتوفر على وضعية مرجعية لرهانات التوفيق بني احلياة ا �
حتديد جمموعة من التدابري املؤسساتية املناسبة للتجاوب مع حاجيات النساء والرجال يف جمال التوفيق  �

 بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة؛

 .إعداد برنامج عمل لتفعيل هذه التدابري بشراكة مع خمتلف الفاعلني بالقطاع العمومي �

  اكز صنع القرارلوج النساء إىل مرو. سابعا

 لقد بذل املغرب جمهودات مهمة لتحقيق مشاركة وازنة للنساء يف مراكز اختاذ القرار السياسي، وذلك من
مكنت من مراجعة امليثاق اجلماعي ومدونة ، كما ورد يف الباب األول، خالل اعتماد جمموعة من التدابري

سية، إىل جتربة ختصيص حصة للنساء من األحزاب السيابني شرف االنتخابات، ومهدت، مبقتضى ميثاق 
ساهم يف الدعم لتشجيع متثيلية النساء  إحداث صندوق، إضافة إىل ئحة اإلضافيةخالل الالئحة الوطنية والال

الرامية إىل حتفيز النساء على املشاركة السياسية اتمع املدين مجعيات األحزاب السياسية ومتويل مشاريع 
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ماليني  10 هرغالف مايل قدله خصص واحمللي، والذي اجلهوي على الصعيد ضا ودعم قدراا وطنيا، وأي
التجارب املقارنة على االطالع اليت دف إىل  الربامج التكوينية واألنشطةناهيك عن العديد من . درهم

  .أيضا إقليمياوووطنيا  احملي تدعم التشبيك ما بني املنتخبات احمللياوتبادل ممارساا اجليدة، و

 ئدة النساء املنتخبات احملليات والنساء األطر العلياسلك الندوات اجلهوية لفاومن هذه الربامج التكوينية، 
إضافة إىل . مستفيدة 3500ما يقارب ، اليت بلغت لليوم عشر ندوات جهوية استفاد منها ةاجلماعات الترابيب

تشخيص والذي قام بية للتنمية الدولية، الة األمريكبشراكة مع الوكالذي ينظم  برنامج احلكامة احمللية
م النساء املنتخبات يف تطوير خمطط عمل لدع متخض عنهتشاركي ملشاركة املرأة املنتخبة يف احلكامة احمللية، 

القيادية يف السياسة احمللية،  التركيز على تكوين املرأة املنتخبة يف ااالت ذات الصلة بالتنميةعرب  ،2014أفق 
م لشبكة النساء املنتخبات وخلق قنوات اتصال للنساء املشاركات يف السياسة احمللية، وتثمني توفري الدعو

وتبادهلا على املستوى اجلهوي والوطين والدويل، املتعلقة مبمارسة املرأة للسياسة احمللية املمارسات اجليدة 
  .ةوالعمل على التدريب على إدارة الشؤون اجلماعية واحلكامة احمللية الرشيد

امرأة  34اإلناث مبجلس النواب من حضور من انتقال نسبة ت خمتلف التدابري التشريعية والتحفيزية مكنوقد 
املؤسسة بتعززت أدوارهن ، و2011خالل انتخابات  67إىل  2007خالل االنتخابات التشريعية 

فيما مكّنت، حمليا،  .مكتب الس يةعضوورئيسة جلنة والتشريعية من خالل شغلهن ملناصب رئيسة فريق، 
  .2009سنة  3424إىل  2003امرأة سنة  127من انتقال متثيلية النساء من 

وزيرات خالل التعديل الوزاري بعد أن كانت متثيلية النساء يف احلكومة  6تعيني ، 2013خالل، سنة مت و
امرأة والية ، 2014 يناير، مت تعيني، وألول مرة يف تاريخ اململكة .2012سنة  مقتصرة على وزيرة واحدة

مؤسسات السلطة لتتبوأ املرأة مكانة جديدة يف  )جهة الغرب شراردة بين حسن(إحدى جهات اململكة على 
  . كانت حكرا يف السابق على الرجلاليت تدبري الشأن العام املكلفة ب

تنظيمي قانون على  2012ماي ولتمكني النساء من الوصول ملراكز اختاذ القرار اإلداري، صادق الربملان 
يف تكافؤ الفرص  عايري التعيني يف املناصب العلياحيدد مبادئ ومالذي  ،ليابالتعيني يف املناصب العيتعلق 

، وجتنب التمييز جبميع أشكاله يف اختيار املرشحات واملرشحني املناصفةو واالستحقاق والشفافية واملساواة
غة أو الدين أو اجلنس أو أو بسبب الل السياسي أو النقايب سبب االنتماءللمناصب العليا، مبا فيها التمييز ب
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تعزيز هذه  سيساهم يف، مبا أحكام الدستوريتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان و أو بأي سبب آخر اإلعاقة
  . املشاركة

شبكة للتشاور املشتركة بني الوزارات من أجل املساواة بني اجلنسني يف ، 2010سبق أن أحدثت، سنة كما 
قطاعا  15يف عضويتها تم بإدماج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الوظيفة العمومية وتضم  يفة العموميةالوظ

ليتوج هذا  .الشبكة إىل حتفيز خمتلف الوزارات العتماد التدابري الرامية لترسيخ هذا املبدأهذه ودف . وزاريا
يتكلف جبمع املعطيات واملعلومات، وتتبع  مرصد النوع بالوظيفة العموميةبإحداث  2014املسار يف مارس 

   .السياسات واملشاريع العمومية ذات الصلة بالنوع، وتقدمي االقتراحات والتوصيات، وإعداد تقارير دورية

 "احلكامة باملؤنث"جلنة إحداث يف إطار إقرار احلكامة واملناصفة يف تدبري السياسات العمومية، كما مت، 
بإجناز دراسة حول وقد قامت هذه اللجنة . ت احلكامة املقاوالتيةآثيلية النسائية يوتقوية التم تعزيزتتكلف ب

بعدة ، باستئناس لوطنية الكربى العمومية واخلاصةت احلكامة باملؤسسات اآمتثيلية ومشاركة النساء داخل هي
ا من أجل تقوية تفعيلهاليت جيب اإلجراءات والتدابري جمموعة من إقرار  ، خلصت إىلجتارب دولية ناجحة

 ا على أرض الواقع ، وتعبئة مجيع الفاعلني االقتصاديني والسياسينيتآيذه اهلمتثيلية النساءمن أجل أجرأ.  

 باملائة 37مقابل  2013سنة  باملائة 38 ،على صعيد قطاع الوظيفة العمومية ،بلغت نسبة التأنيثهذا، وقد 
سنة  باملائة 15مقابل  2013سنة  باملائة 16إلدارية بنسبة احتلت النساء مناصب املسؤولية او، 2009سنة 

من النساء املسؤوالت تشغلن منصب رئيس قسم أو رئيس  باملائة 88.3، علما أن ما يقرب من 2009
   .على التوايل باملائة 11و 6يف منصيب كاتبة عامة ومديرة  فيما ال تتجاوز نسبة النساء املسؤوالت ،مصلحة

فيما قطاع الصناعة التقليدية، ب باملائة 5أة داخل الغرف واجلمعيات املهنية، فقد بلغت حوايل متثيلية املرأما 
أس هذه اهليئة ، علما ان أول من ترباملائة 25داخل فيدراليات مقاوالت الصناعة التقليدية تبلغ نسبة متثيلها 
  .عند إحداثها امرأة

حمدودة مقارنة مع السنوات املاضية، إال أا تظل رار ولوج النساء إىل مراكز القارتفاع نسبة  ورغملكن، 
  :التالية اإلكراهات بالنظر إىل وذلكتستحقها املرأة املغربية، دون املكانة اليت 

 ؛كأم داخل األسرة وكسيدة مسؤولة تدبري الدور املزدوج للمرأة، �
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رة وداخل متجاوزة خبصوص أدوار املرأة داخل األساإلعالم ترويج رسائل وسائل مواصلة  �
 اتمع؛

 غياب البنيات التحتية الضرورة والالزمة للتخفيف من ثقل الدور املزدوج للمرأة؛ �

 ولوج حديث للمرأة ال العمل السياسي املنظم؛ �

 غياب املرونة يف ساعات العمل؛ �

 .واتمع بعض اإلدارات العموميةبالعقليات الذكورية  سيادة �

  حبقوق بالنساء املؤسساتية للنهوضاآلليات . اثامن

مت تدعيم اإلطار املؤسسايت الوطين مبجموعة من املؤسسات املكلفة بالسهر على احترام حقوق اإلنسان، 
  :وتقييم مدى تطبيقها، ومن بينها ،وخصوصا حقوق النساء

السياسة احلكومية يف تنسيق ووتنفيذ إعداد يف  هاختصاصاتحددت  إحداث قطاع حكومي مسؤول �
التنمية املرأة والطفولة واألشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنني واألسرة والتضامن وجماالت 

مكلفة مديرية ، 2013عام  كما أحدث ضمنه، ألول مرة. بتنسيق مع القطاعات املعنية، االجتماعية
 :تتوىل تهبشؤون املرأة ضمن هيكل

o  مج التواصل وضع براو االستراتيجية الوطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسنيوتتبع تنفيذ
 والتوعية من أجل ذلك؛

o  دعم املتدخلني يف جمال استقبال وعرض خدمات لصاحل املرأة؛ 

o  تنفيذ وتتبع االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة؛ 

o  تعزيز الشراكة مع مجيع املتدخلني يف جمال النهوض بأوضاع املرأة؛ 

o اجلمعيات والقطاع اخلاص من أجل إنصاف تنسيق برامج وتدخالت القطاعات الوزارية و
 املرأة؛ 

o ا؛إجناز الدراسات واأل حباث حول املرأة وجتميع ونشر الوثائق املتعلقة 

o دعم اجلمعيات العاملة يف جمال املرأة. 
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اليت تتوىل مهمة إعداد وتنفيذ السياسة احلكومية يف  املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسانإحداث  �
سيق مع بتن،  اإلنساين ومحايتها والنهوض ااع عن حقوق اإلنسان والقانون الدويلجمال الدف

 .ت املعنيةآالقطاعات الوزارية واهلي
مبهام استشارية لدى احلكومة ضطلع ت ، كمؤسسة دستوريةالس االقتصادي واالجتماعي والبيئي �

سسايت بشأن موضوع املساواة على إعداد رأي مؤوالذي يعكف حاليا  ،املستشارينجملسي النواب وو
حتقيق املساواة بني النساء والرجال "بني النساء والرجال يف اال االقتصادي بعد تقدميه لرأي حول 

 :عهد إليه القيام مبا يليكما . "املفاهيم والتوصيات املعيارية: مسؤولية اجلميع

o اإلدالء برأيه يف التوجهات العامة لالقتصاد الوطين والتكوين؛ 

o ليل الظرفية االقتصادية واالجتماعية الوطنية واجلهوية والدولية؛حت 

o  تقدمي اقتراحات يف خمتلف امليادين املرتبطة باألنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنمية
 املستدامة؛

o  تيسري وتدعيم التشاور والتعاون واحلوار بني الفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني، واملسامهة يف
 بلورة ميثاق اجتماعي؛

o إعداد دراسات وأحباث يف امليادين املرتبطة مبمارسة صالحياته. 
االنسان  حقوق محاية ضمان دف، 2011مارس ن، اإلنسا حلقوق الوطين السإحداث  �

 ."باريس مبادئ"االنسان وفق  حقوق ومحاية لدعم يعمل، والذي باملغرب واحلريات

، ستساهم يف احترام حقوق اإلنسان، واليت 2011لى إحداثها دستور نص عإضافة إىل املؤسسات اليت 
  :ومنها

، بوصفها أمسى جهاز هاقانون إحداثصادق جملس النواب على مشروع  اليت احملكمة الدستورية �
حترام تراتبية أبرزها تلك املتعلقة بتأمني ا،  اململكة ميارس اختصاصات متنوعةقضائي دستوري يف

من أهم و. ني التنظيمية والعادية للدستورمن خالل مراقبة مدى مطابقة القوان القواعد القانونية
اتساع هامش احلقوق واحلريات اليت يعمل القاضي الدستوري على محايتها  هذا القانون مستجدات

إثر مزاولته لصالحياته الرقابية وامتدادها لتشمل االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل اململكة 
 .اية أوسع حلقوق املرأة وحرياابية، ما يرتب محاملغر
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مسطرة يوجد مشروع قانون إحداثها اليوم يف  اليت ناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزهيئة امل �
الفاعلني، من املصادقة، بعد أن عملت جلنة علمية مستقلة على استقبال مذكرات اقتراحية ملختلف 

 .وأفراد مدينتمع جمأحزاب سياسية ومؤسسات وطنية ومجعيات 

قصد  2013 فرباير يف مستقلة علمية شكلت جلنةت الذي والطفولة لألسرة االستشاري الس �
 .هحيدد مهام وأدوار مشروع قانون عدادإلالفاعلني يف اال خمتلف مدارسة مقترحات 

لس جانب اإىل  ،على دسترة عدد من املؤسسات الوطنية ، يف السياق ذاته،نص الدستور اجلديدهذا، و
اهليئة العليا لالتصال "و ،"جملس اجلالية املغربية باخلارج"و، "مؤسسة الوسيط" منها ،الوطين حلقوق اإلنسان

  "..اهليئة الوطنية للرتاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها"و ،"جملس املنافسة"و ،"السمعي البصري

مل على ترصيد املعرفة العلمية املتعلقة بالنساء، من ، العتدعيم اإلطار املؤسسايت الوطينمت، إضافة إىل كما 
تقارير وإحصاءات دورية ، حيث يتم إصدار بيانات ومعلومات مفصلة حسب اجلنستوفري ونشر خالل 

   :كالتايل هاتميكن تقدمي حصيلاليت ترصد ظواهر اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية، ورمسية وسنوية 

 ؛2014مارس " مميزات وتطور: غربيات وسوق الشغلالنساء امل"إصدار دراسة حول  �
 ؛"اجتاهات تطور الزواج والطالق لدى املرأة املغربية"إصدار دراسة حول  �
مبناسبة اليوم الوطين " اقتصادية للمرأة املغربية ور الوضعية الدميغرافية والسوسيوتط"إجناز دراسة حول  �

 ؛2013أكتوبر  10للمرأة 
طين حول أهداف األلفية لسنة لفقر متعدد األبعاد ضمن التقرير الومقاربات اوفق نشر معطيات  �

 ؛2012
إجناز دراسة تكميلية على ضوء نتائج البحث الوطين األول حول مدى انتشار العنف املبين على النوع  �

 االجتماعي

 إجناز البحث الوطين األول حول مدى انتشار العنف املبين على النوع االجتماعي �

 لدى النساء؛) ميزانية الوقت(بحث الوطين الثاين حول اجلدولة الزمنية الاالشتغال على  �

إعداد قواعد البنيات املبنية على النوع االجتماعي حول ملكية السكن وبرامج إعادة االشتغال على  �
 ؛ة السكن والتعمري وسياسة املدينةاإلسكان وإعادة اإليواء بتعاون مع وزار
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على املقاربات اجلديدة لقياس الفقر  ااعتماد، 2015أواخر سنة  حتيني خريطة الفقراالشتغال على  �
 2013/2014مع استعمال معطيات البحث الوطين حول نفقات واستهالك األسر لسنة  ،باملغرب

 .بغية إدماج النوع االجتماعي يف خمتلف برامج احلد من الفقر واهلشاشة وحماربة التسول

واليت تتضمن جمموعة من البيانات ، 2005اليت تصدر سنويا منذ ماعي، تقارير ميزانية النوع االجتإضافة إىل 
واإلحصاءات واملؤشرات حول ميزانية النوع القطاعية، من خالل التحليل األفقي للسياسات العمومية من 
منظور النوع االجتماعي وحسب املقاربة احلقوقية كمدخل أساسي للمعاجلة القطاعية آلثار هاته السياسات 

  .استجابتها لضرورة توفري الولوج املتكافئ للحقوقومدى 

  نسانية للمرأة احلقوق اإل. اتاسع

شرع املغرب يف إجراءات املصادقة على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
ة والسياسية، بإجراءات تقدمي البالغات، والربوتوكول األول امللحق بالعهد الدويل املتعلق باحلقوق املدني

لربوتوكول امللحق باالتفاقية اوالربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، فضال عن اعتماد 
من طرف احلكومة وإحالته على املؤسسة التشريعية للبث يف  الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

إصدار ومراجعة عرب لنصوص الوطنية مع املعايري الدولية مة اءلعمل على ماليتم افيما ، شأن املصادقة عليه
  .جمموعة من النصوص القانونية

، بينما مت التفاقية سيداو من وثائق االنضمام" ب"من الفقرة  2و 1املضمنة يف البندين  رفع التحفظاتمت كما 
ي على التحكيم أبالعرض  ةاخلاص 29ثائق اململكة املتعلق باملادة من و" ب"من الفقرة  3بقاء على البند اإل

  .و تطبيق االتفاقيةتأويل أف بشأن خال

 أكتوبر 13املغرب واالحتاد األورويب الوثيقة املشتركة حول الوضع املتقدم  ويف إطار تبين ويف هذا السياق،
قراطية لدى جملس أوروبا، يتم حاليا تنفيذ خطة العمل مرتبة شريك من أجل الدمي حصوله على، و2008
املتمحورة حول  "للمغرب يف إطار التعاون مع اجلوار 2012/2014أولويات "غرب وجملس أوروبا بني امل

موضوع النهوض  حبقوق اإلنساناملتعلق األول ها تناول حمورواليت يودولة احلق وحقوق اإلنسان،  الدميقراطية
  .ملساواة وعدم التمييز ضد املرأةحبقوق اإلنسان ومحايتها عامة وضمان ا
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ميثاقا وطنيا جديدا  2013سنة أعد املغرب  ،ولضمان املساواة وعدم التمييز أمام القانونلسياق ذاته، ويف ا
 يفإجراءات لالرتقاء بعمل السلطة القضائية وتعزيز استقالليتها، حيث نص تضمن إلصالح منظومة العدالة 

سياسة جنائية تستحضر مقاربة الرئيسي الثالث على تعزيز محاية القضاء للحقوق واحلريات عرب ج  ههدف
الفرعي الرابع على  ههدفيف كما نص . النوع االجتماعي وتعزيز احلماية القانونية للنساء ضحايا العنف

ضرورة البت يف القضايا وتنفيذ األحكام املتعلقة بالنساء داخل آجال معقولة، مع تسريع تنفيذ أحكام النفقة 
أخرى ترتبط إجراءات تضمن امليثاق و .وق التكافل العائليوتبسيط مسطرة االستفادة من خدمات صند

بتسهيل الولوج إىل القانون والعدالة من خالل تطوير نظام املساعدة القضائية وإحداث نظام املساعدة القانونية 
  .م املعلومة القانونية والقضائيةاانية وحتسني ظروف استقبال املواطنات واملواطنني باحملاكم، وكذا تعمي

على دعم قدرات وتنمية اململكة عملت ، نسانية للمرأةاحلقوق اإلعلى عالم والتكوين التواصل واإلويف جمال 
متلك خمتلف الفاعلني يف اال التشريعي للمقاربة احلقوقية دف إدماج بعد القضاء على كافة أشكال التمييز 

املشرعني والقانونيني لفائدة أياما دراسية وذلك عن طريق تنظيم  ،النساء يف مسار اإلصالح التشريعيضد 
تفاقيـــة االحـــول مالءمـــة التشــريعـــات الوطنيــة مـــع مقتضيـــات 

، وإعداد دليل مرجعي حول مالءمة النصوص القانونية مع اتفاقيـــة مناهضــة الدولية املصادق عليها
حول وتوعوية  الدبلوماسينيية لفائدة ، وأخرى حتسيسأشكــال التمييــز ضــد املــرأةمجيــع 

، كما سبقت تنظيمفيما مت ، ..)ميزانية النوع االجتماعيوقانون اجلنسية، ومدونة األسرة، ك(قضايا املرأة 
اجلماعات الترابية بالندوات اجلهوية لفائدة النساء املنتخبات احملليات والنساء األطر العليا اإلشارة، سلسلة من 

دعم وية إنعاش القيادة النسائية على مستوى اجلماعات الترابعرب احلكامة احمللية قراطية وتقوية الدميدف 
على أدوارهن كاملة كفاعالت أساسيات يف التغيريالقيام بالتدبريية التشاركية من أجل السياسية و نقدرا 

املهن احمللية املزاولة بني خمتلف ات وبني النساء املنتخبات احملليإضافة إىل إنعاش التشبيك ، مستوى التنمية احمللية
  ).إخل...املوظفات ،الكاتبات العامات للجماعات(طر العليا باجلماعات الترابية النساء األ من طرف

  عالماملرأة ووسائط اإل. اعاشر

، 2005منذ اعتماد امليثاق الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم سنة عملت اململكة املغربية، وال تزال، 
رك الفعلي على تعميق إصالح قطاع االتصال بكل مكوناته انطالقا من مقاربة قوامها احلكامة اجليدة والتشا

  :حيث مت ،فيهد مع املؤسسات الفاعلة ، وتعميم التعاقمع خمتلف املتدخلني
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 دعم صندوق من بدعم،  2006ةسن اجلنسني بني املساواة ملأسسة املدى متوسط برنامج اعتماد �

 :أساسية حماور ثالث على يرتكزالذي الدولية، و للتنمية الكندية للوكالة اجلنسني التابع بني املساواة
o املمارسة، ويف اهلياكل التنظيمية؛ يف اجلنسني بني مراعاة قطاع االتصال إدماج املساواة 
o ؛اإلعالم لوسائل املهنية وتعزيز القدرات اإلعالم، وسائل يف املرأة صورة حتسني 
o ة بني اجلنسني بوزارة االتصال واملؤسسات اإلعالمية ومتكني النساء من الوصول دعم املساوا

  .إىل مراكز القرار

املغربية خبصوص  املرأةانتظارات "از دراسة حول بإجن 2010الربنامج سنة هذا وقد مت استكمال كل مشاريع 
على يتم العمل مهمة  توصيات جدخلصت إىل  ،"وسائل اإلعالم السمعية والبصرية متثلها لصورا يف

  .تفعيلها

مشروع قرار إلحداث املرصد الوطين مت إعداد  ة يف اإلعالم والرفع من مكانتها،حتسني صورة املرأويف جمال 
  :مت يف السياق ذاتهكما  .املصادقةمسطرة ، متت إحالته على لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

حيث تضمن التعديل ، 2014ماي  77.03رقم  تعديل القانون املتعلق باالتصال السمعي البصري �
منع اإلشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور منطية أو سلبية 
أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها، وحث متعهدي االتصال السمعي البصري على 

الصور النمطية القائمة على النوع االجتماعي،  املسامهة يف حماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك
والنهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني، كما مت منع احلث املباشر أو غري املباشر ضد املرأة أو احلط من 

 .كرامتها
وتضمينها ملقتضيات تعزز حضور النساء يف اإلعالم  إعداد دفاتر حتمالت قنوات القطب العمومي �

مكانتهن يف اإلعالم حيث نصت على ن والرفع منوتساهم يف حتسني صور: 
o دم اإلشادة بالعنف أو التحريض على التمييز جتاه األشخاص بسبب جنسهمع. 

o ا وحقوقها ودورهادف النهوض بصور دعم متاسك تو ،ختصيص برامج للمرأة
 .واستقرار األسرة

o احلرص على مشاركة املرأة يف الربامج احلوارية. 
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o  إشراك متعدد ومتوازن يف النشرات والربامج احلوارية والتفاعلية عرب احترام التعددية
 .مبا فيها النسائية ،جلمعيات اتمع املدين واملنظمات احلكومية

o  رصد التقارير السنوية، اليت تعدها شركات االتصال السمعي البصري العمومية، ملدى
 .ي حنو املناصفةاحترام مقتضيات حتسني صورة املرأة يف اإلعالم وجهود السع

o  إفراد قسم خاص يف ميثاق األخالقيات للمقتضيات ذات العالقة بتحسني صورة املرأة
 .وحتديد الصور السلبية الواجب اجتناا

 حترامبالسهر على امؤسسات اإلعالم العمومي تلتزم فيه لألخالقيات  ميثاقإعداد  2013سنة هذا، ومت 
جها من خالل املمارسة املهنية، وعلى املتعاونني معها من خالل الربامج، يف براجمها وتشجيع إدرا مقاربة النوع

  :والربامج املوضوعاتية املتخصصة لوضعية املرأة

 فتح اإلمكانيات اإلبداعية للمرأة؛ �

 إبراز تنوع وأمهية األدوار اليت تضطلع ا املرأة يف مجيع جماالت التنمية؛ �

 لقضايا النسائية؛تبين مقاربة صحافية مالئمة إزاء خمتلف ا �

 األخذ بعني االعتبار التنوع الثقايف واالجتماعي الذي مييز وضعية النساء؛ �

التأكيد على دور املرأة كفاعل اقتصادي اجتماعي وسياسي، وتاليف حصرها يف أدوار  �
 .روتينية أو صور دونية قد حتط منها

  املرأة والبيئة. حادي عشر

حيث مت ، 0132خاصة بعد التعديل احلكومي لسنة  ،ار يف اال البيئيتلعب املرأة دورا رياديا يف صنع القر
الطاقة  مكلفة بالبيئة، ووزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة تعيني وزيرة منتدبة لدى وزير

  .مكلفة باملاء واملعادن واملاء والبيئة

فيما من العدد اإلمجايل للنساء،  باملائة 31.82بالبيئة  وتبلغ نسبة النساء يف مراكز القرار يف القطاع املكلف
وتعد  .باملائة 27.7بنسبة  ،موظفة 483منهم ، موظفا 1743بالقطاع املكلف باملاء عدد املوظفني يبلغ 

 .من العدد اإلمجايل للنساء باملائة 0.47بنسبة  ،إطارا 23النساء يف مناصب املسؤولية بــــــــ
 ،موظفة 104منهم  ،موظفا 754فيبلغ عدد موظفيها  ،ألحواض املائية باملغربويف ما خيص وكاالت ا
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من العدد اإلمجايل  باملائة 8.6بنسبة  ،إطارا 9النساء يف مناصب املسؤولية بــــوتعد . باملائة 16بنسبة 
  .للنساء

، فاملغرب وضع، ضمن مةامج املتعلقة بالتنمية املستداالفوارق بني اجلنسني يف السياسات والربلكن يف ما خيص 
 النوع بعد االعتبار بعني واألخذ التحتية، البنيات تنمية ،للمساواة إطار اخلطة احلكومية يف املسطرة هأولويات

اعتمد جمموعة من الربامج  كما .الشروب املاء إىل حتسني الولوج إىل دف اليت الربامج يف االجتماعي
يذها متطلبات وحاجيات املواطنات واملواطنني دون إغفال للبعد املهيكلة اليت استحضرت يف إعدادها وتنف
  :يف ما يليميكن إمجاهلا اإليكولوجي يف استغالل املوارد الطبيعية، 

الذي صودق عليه من طرف ، القرآنية واملدارس للمساجد البيئي التأهيل إلعادة الوطين الربنامج �
التزويد باملاء دف إجناز منشآت  2008المية سنة قطاعي املاء والبيئة ووزارة األوقاف والشؤون اإلس

مع دعم التربية  ،الصاحل للشرب والصرف الصحي للمساجد ومدارس التعليم العتيق بالوسط القروي
لنوع يف تصميم مرافق الصرف وقد مت إدماج مقاربة ا .لقائمني على املساجد واملستفيدينالبيئية لفائدة ا

 .اصة بالنساء هلا نفس معايري مرافق الرجال، إذ يتم إجناز مرافق خالصحي

 وقد .2030 غضون يف والتطهري املاء ببنيات مؤسسة دينية   8.513جتهيز إىل هذا الربنامج يهدفكما 

 جمهزة، قرآنية ومدرسة مسجد (1.142 دينية، مؤسسة 2.000من هذا الربنامج حلد اآلن  استفادت

 .)2013 ةيف اي مقررة   136التجهيز، طور يف 725و

 املتحدة األمم برنامج مع بشراكةوضعت، اليت  اخلضراء احلرف يف الشباب توظيف استراتيجية �

 تعاين اليت باجلهات )والرجال لنساءا( الشباب توظيف دعم إىل الياباين، واليت دف والتعاون للتنمية

 بالبيئة املتعلقة فاحلر ويف خضراء، صغرى جد مقاوالت إنشاء كيفية يف عرب تكوينهم من اهلشاشة

 .اجلهات بني املساواة مبدأ مع احترام
ه من طرف قطاعي يالذي متت املصادقة عل، بالعامل القروي للمدارسالبيئي تأهيل لالربنامج الوطين ل �

إجناز منشآت التزويد باملاء الصاحل للشرب دف ، 2008وقطاع التربية الوطنية سنة  املاء والبيئة
وكذا  ،دعم التربية البيئية لفائدة املعلمني والتالميذو ،الوسط القروي والصرف الصحي ملدارس

وهلذا . وذلك إلدماج البعد البيئي يف سلكات وتكوين هؤالء التالميذ ،مجعيات آباء وأولياء التالميذ
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رس بسبب الربنامج تأثري إجيايب على صحة األطفال ومتدرس الفتاة القروية اليت قد تتوقف عن التمد
مدرسة قروية لتستفيد تباعا  14000 عنوقد مت حصر ما يزيد . منشآت الصرف الصحيغياب 

، واعتمد يف تصميم هذه املرافق نشآت الصرف الصحيمبنشآت التزويد باملاء الصاحل للشرب وم
  .حيث يتم إجناز مرافق خاصة بالتلميذات واملعلمات ،الصحية مقاربة النوع

، صاحل الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء والوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئةقامت مومنذ انطالق هذا الربنامج، 
ملاء الصاحل للشرب مدرسة قروية مبنشآت ا 1580 عنبتجهيز ما يزيد ، 2014و 2009ما بني 

كما قام املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب بإجناز منشآت ربط . والصرف الصحي
 .2014إىل  2009روي باملاء الصاحل للشرب من مدرسة بالعامل الق 1800

ملواصلة تنمية املوارد املائية بتوفري العرض من  2009اعتماد االستراتيجية الوطنية للماء منذ سنة  �
  .املياه وتدبري الطلب املائي وذلك ملواكبة كل املخططات القطاعية كاملخطط األخضر

  الطفلة. ثاين عشر

عامة أو  ،التفاقيات الدولية والصكوك اليت تشتمل على جمموعة معايريصادق املغرب على جمموعة من ا
  : نهاوم ،يف جمال محاية حقوق الطفل ،خاصة

 لألطفال؛ اخلاصة احلقوق ومحاية إقرار دف اليت، 1993 يونيو  21،الطفل حقوق اتفاقية �

 املنظمة اتفاقية ، ضمن2000ر يناي، بالعمل االلتحاق لسن األدىن احلد بشأن  138االتفاقية رقم �

  ؛(OIT) للشغل الدولية
  ؛2001يناير ، األطفال عمل أشكال أسوأ بشأن  182رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية �
   ؛1996ة بشأن ممارسة حقوق األطفال االتفاقية األوروبي �
   ؛2003االتفاقية الدولية املتعلقة بالعالقات الشخصية لألطفال  �
  .2007األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسي  اتفاقية جملس أوروبا حول محاية �
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األطفال يف وضعية  آلفة التصدي قصد" برنامج إدمــــاج"عداد إإىل  ،2005، سنة بادر املغربو
 ،املعنيني الشركاء التزامات وحتديد التحسيس إىل متكاملة دف استراتيجية خالل من وذلك ،الشارع

  .إدماجهم ةوإعاد ؤالء األطفال التكفل ومأسسة

إعداد دليل  ،سات السلبية ضد البناتالقضاء على املمار، يف إطار املسامهة يف 2012مت خالل سنة كما 
إجرائي حلماية الطفولة، يرتكز على ثالث حماور م تنفيذ تدابري تأديبية يف مراكز محاية الطفولة وإدارة 

عنف املمارس من مستخدمي مراكز محاية الطوارئ وإجراءات السالمة والنظر يف ادعاءات التعسف وال
إحداث آلية عمل أنيطت ا أدوار م ترسيخ مبادئ احلكامة اجليدة  2014سنة مت و. لالطفولة على األطفا

يف مراكز محاية الطفولة والعمل على احلد من العنف ضد األطفال ومساندة مشاركتهم يف الدفاع عن 
  .حقوقهم

من خالل النوادي التربوية  خبطورته، حول العنف املدرسي، والتحسيسرمسية  عن إصدار دورياتناهيك 
القضاء على ، يف أفق جهوية لرصد العنف بالوسط املدرسيوميثاق احلقوق والواجبات وإحداث مراكز 

القانون اجلنائي كافة األفعال فيما جيرم . التمييز ضد البنات يف جماالت التعليم والتكوين والصحة والتغذية
عتداءات اجلنسية اليت تقع على األطفال معتربا االعتداء الذي يصدر عن اآلباء واملدرسني وكل من له واال

دون أن ننسى دور األسرة  .سلطة على الطفل أو مكلف برعايته ظرف تشديد للعقوبة املقررة أصال للجرمية
إحداث جملس استشاري جيمع يف محاية حقوق الطفولة، واليت أكد دورها الرئيس الدستور اجلديد ونص على 

بينها وبني الطفولة، والذي يوجد اليوم مشروع قانون إحداثه، الذي أعد وفق مقاربة تشاركية أخذت بعني 
يف مسطرة مقترحات خمتلف الفاعلني، من هيآت سياسية ومدنية ونقابية ومؤسسات وطنية، االعتبار 
  .املصادقة

لقانونية الوطنية املتعلقة بتجرمي تشغيل األطفال دون السن القانوين، ملقتضيات ااتفعيل كما مت يف السياق ذاته، 
أحدثت جلنة وطنية حملاربة تشغيل األطفال، وتقوم بتخصيص غالف مايل سنوي برسم قانون املالية حيث 

د بتحدييتعلق مشروع القانون ، ومت إعداد اجلمعيات العاملة يف هذا اال حملاربة تشغيل األطفال يرصد لدعم
شروط الشغل والتشغيل املتعلق بالعمال املرتليني مت عرضه على الربملان قصد املصادقة عليه، والذي يتضمن 

  .تشغيل الطفالت كخادمات يف البيوتمقتضيات متنع 



53 

 تتراوح الذين ،العاملي األطفال عددعن أن  2012كشفت آخر األرقام الرمسية اليت صدرت يونيو وقد 

 يشكل ما وهو،  2011سنة ألف طفل  123.000حوايليبلغ  ،سنة 15و اتسنو  7بني ما أعمارهم

 مقارنة نقطة 7.2 حبوايل األطفال تشغيل تراجع ظاهرة، مؤشرا بذلك على العمرية الفئة هذه منباملائة  2.5

 9.7 سنة 15و 7 بني ما تتراوح أعمارهم الذين العاملني األطفال نسبة كانت حيث، 1999 سنة مع
   .طفل ألف  517أيباملائة 

بسنة  مقارنة) طفل ألف 113( 2011باملائة سنة  15 بنسبة القروي الوسط يف أساسا الظاهرة هذه وتتركز
الف آ 10( باملائة 0.4 متثل فهي ،احلضري الوسط يف أما ).ألف طفل 452(باملائة  16.2بنسبة  1999

 عاملني أطفال بني عشرة من عةتس نإف وهكذا، .)ألف طفل 65( 1999سنة  باملائة 2.5 مقابل) طفل

 باملائة 54.3 احلضرية، املناطق يففيما . والصيد والغابة الفالحة قطاع يف يعملون القروي الوسط يف يعيشون

  ). 26.5 %(التقليدية  الصناعة ذلك يف مبا ،الصناعة بقطاع متبوعا ،قطاع اخلدمات يف يعملون

 53.3 بنسبة، ذكور هم أطفال  10من  6أن حيث فتيات،ال من أكثر الفتيانتشمل  الظاهرة هذهغري أن 
  .احلضري الوسطباملائة ب 87.3و ،القروي الوسطباملائة ب

كأولوية  ،والطفلة بشكل خاص ،عمل املغرب على وضع صحة الطفل بشكل عامأما يف اال الصحي، فقد 
وختفيضها من  ،سنوات 5حتت احلد من وفيات األطفال ما تستهدف اليت الصحي،  ضمن خمططاته يف اال

إضافة ، 2016والدة حية حبلول عام  1000لكل  20إىل  2011والدة حية سنة  1000لكل  30نسبة 
  :إىل العمل على

 تعزيز االستراتيجية الوطنية للقضاء على احلصة واحلمرياء؛ �

 تعزيز وفرة اللقاحات باملراكز الصحية؛ �

 الغذائية الدقيقة؛مراجعة التزويد الوقائي لألطفال بالعناصر  �

 مراجعة وتوسيع استراتيجية التكفل املندمج بالطفل املريض؛ �

 تعزيز مهارات عاملي الصحة يف جمال املشورة حول تغذية الرضع واألطفال؛ �

وضع وتنفيذ خطة لتعبئة اتمع من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع  �
 واألطفال؛
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 وتقييم احلالة الغذائية للرضع واألطفال الصغار؛جتهيز املرافق الصحية مبعدات لرصد  �

 تعزيز التكفل الغذائي للرضع واألطفال املصابني بأمراض حادة وذوي االحتياجات اخلاصة؛ �

 مراجعة القوانني اخلاصة حبماية الرضاعة الطبيعية؛ �

 ية؛مة اجلدول الوطين للتزويد باجلرعات التكميلية من العناصر الغذائية األساسءحتديد ومال �

 تعزيز الشراكة يف جمال تقوية األغذية بالعناصر الغذائية األساسية؛ �

 تشجيع استهالك األغذية املقواة بالعناصر الغذائية األساسية؛ �

 وضع برنامج حول التربية الغذائية على مستوى املؤسسات املدرسية واجلامعية؛ �

 سية واجلامعية؛وضع ونشر مبادئ توجيهية إلعداد قائمة الطعام يف املطاعم املدر �

  .تعزيز مكون التغذية يف املناهج الدراسية يف التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي �

تعزيز يف جمال أسفر،  ،2013سنة  نتائجه قدمتالذي  ،الوطين للطفولة العمل ملخطط املرحلي التقييم لكن
 عن بعيدا يزال ال األطفال مايةحب املتعلق اهلدف أنعن ، ومحاية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاا

 ،القطاعات بني التنسيق نقصألسباب منها أساسا  قه،سيا يف اليت حتققت الكبرية املكاسب رغمب قالتحق
، اإلجراءات برجمة يف األطفال ج حقوق إدماج ضعف ، إضافة إىلاملؤهلة والبشرية املالية املوارد ونقص

  .والتقييم التتبع غيابو

 مع بشراكةتعمل اململكة حاليا،  ،مبا ميكّن الطفولة من التمتع مبختلف حقوقها صعوباتال هذه تجاوزول

تكون س الطفولة مندجمة حلماية عمومية سياسة إعداد على ،األطفال يهمف مبااملعنيني،  الفاعلنيو اليونيسيف
 أشكال مجيع ومنع حظراليت تكفل  واإلجراءات التدابري مجيعتلتقي فيه  التخصصات متعدد استراتيجيا إطارا

 الوصول حتسني إمكانية شأا منوفق منهجية وآليات عمل  األطفال، ضد والعنف اإلمهال واالستغالل

  .واخلدمات اإلجراءات وأثر مواصفات حتسنيو ،االية والتغطية للخدمات
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  الباب الثالث

 مؤشرات رصد التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

  )حصاء حسب النوع االجتماعياإل(

   املؤشرات الوطنية لرصد التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني .أوال

تسعى  املندوبية السامية للتخطيط، واليتتسمى  ؤسسة وطنية إحصائيةتناط مسؤولية مجع البيانات الوطنية مب
يف صنع االجتماعي فة حسب النوع وحتسني استخدام البيانات املصن ،إىل تطوير األدوات اإلحصائية

  .على وضع برامج مكثفة لدعم قدرات أطرها يف هذا اال عملتو ،السياسات والتخطيط

 ،2000 ةسن سيما بعد ،االجتماعي الوطين واإلحصائي على مقاربة النوع هحبثسجل املغرب انفتاح وقد 
، جتماعيسية املصنفة حسب النوع االحيث بذلت جهود مقدرة من أجل توفري البيانات واإلحصاءات األسا

أداة للتخطيط متكن من تأسيس وتصميم ومراقبة  وأيضا ،باعتبارها آليات تساهم يف دعم عمليات التحليل
احلركية اتمعية خصوصية احتياجات النساء و  سياسات تأخذ بعني االعتبار الفوارق بني النساء والرجال و

   .يف ذلك املؤثرة

  الوطنية لرصد التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسنياملؤشرات . أوال

وضع جمموعة أساسية من املؤشرات الوطنية لرصد التقدم احملرز وقد جنحت اململكة املغربية، عرب مراحل، يف 
 2006فتم سنة ، التشريعية واملؤسساتية املرتبطة مواكبة ملختلف اإلصالحات، يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

 "االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني" ملؤطر لتدخالت خمتلف الفاعلنيعداد اإلطار االستراتيجي اإ
، واليت سامهت، باخنراط خمتلف ي يف السياسات والربامج التنمويةبإدماج مقاربة النوع االجتماعاملتعلقة 

لعديد من القطاعات احلكومية جسدا إدماج عرضاين تدرجيي للمساواة يف برامج ايف  ،الفاعلني املعنيني
ى بعد سنة من املصادقة علكما مت، . خطط عمل قطاعية متوسطة املدى لترسيخ مبادئ املساواة واإلنصاف

الذي متخضت عنه جمموعة من التوصيات، من أمهها ضرورة ترمجة ا تفعيل مقتضيا ، تقييمهذه االستراتيجية



56 

مية واضحة املعامل، وحتديد إجراءات عملية مع مؤشرات حسب كل التوجهات االستراتيجية خلطة عمل حكو
  .جمال

مالءمتها مع مضامني املبذولة للنهوض حبقوق النساء، وجلهود ختلف اتتوجيا مل، ووتفعيال هلذه التوصيات
خطة  ،وفق مقاربة تشاركية مشلت خمتلف القطاعات الوزارية، 2012سنة إعداد مت الدستور اجلديد، 

الرمسية يف جمال االلتزامات خمتلف تعترب أداة لترمجة اليت  ،2016و 2012ملا بني سنيت  ساواةحكومية للم
تشكل إطارا لتحقيق التقائية خمتلف املبادرات املتخذة النهوض بأوضاع املرأة املغربية والتمكني حلقوقها، و

انسجام تام مع حاجيات املرحلة  يفسياسات الوطنية وبرامج التنمية، إلدماج احلقوق اإلنسانية للنساء يف ال
  .الرامية إىل إعطاء بعد جهوي وحملي هلذه السياسات والربامج

إجراء يقيم  156هدفا تتحقق عرب  24لتزيلها حتدد  مثانية جماالتللمساواة اخلطة احلكومية هذه تتضمن 
  :دقيقة، واليت هيكمية ؤشرات نوعية وتنفيذه مب

  واة والشروع يف إرساء قواعد املناصفة؛مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف واملسا .1
  مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛  .2
  تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة؛ .3
  تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛ .4
  تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات؛ .5
  االجتماعي واالقتصادي للنساء؛التمكني  .6
 التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اختاذ القرار اإلداري والسياسي .7

  ؛واالقتصادي
 .حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل .8

لشروع يف إرساء قواعد وا سة ونشر مبادئ اإلنصاف واملساواةأساملعين مبدف إجراءات اال األول و
، وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات مؤسساتية مكلفة بتتبع وتقييم مقتضيات الدستورترتيل إىل فة املناص

 :وتتجلى أهم املؤشرات احملددة هلذا اال يف .العمومية يف اال السياسات
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، والذي أحيل إصدار مشروع القانون احملدث هليئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز �
  ؛دقةعلى مسطرة املصا

 ؛2012خالل سنة  إحداث مركز التميز مليزانية النوع االجتماعي �
 ؛2014خالل سنة   لتحسني صورة املرأة يف اإلعالمإصدار القرار احملدث للمرصد الوطين �
 .2014خالل سنة  إصدار املرسوم احملدث جلائزة التميز النسائي للمرأة املغربية �

تعزيز الترسانة إىل  أشكال التمييز والعنف ضد النساءكافحة كل مباملعين دف إجراءات اال الثاين فيما 
هرة وإنشاء نظام التتبع القانونية والتنظيمية حلماية النساء وحماربة التمييز، وحتسني املعرفة العلمية ذه الظا

 ألسباب العنف املمارس ضد النساء، والرفع من الوعي ىتصدتم سياسة وقائية دعإضافة إىل والرصد، 
 :وقد حددت أهم مؤشراته يف .من النساء هضحايامبخاطره، وحتسني التكفل باتمعي 

، الذي مت تقدميه يف جملس حكومي يف أفق إعداد مشروع قانون حماربة العنف ضد النساء �
 ؛املصادقة عليه

 ؛، والذي جيري االشتغال عليهقانون املسطرة اجلنائيةون اجلنائي وتعديل القان �
، الذي صادق عليه جملس املستشارين يف أفق مصادقة شغيل العمال املرتلينيإصدار قانون ت �

 ؛جملس النواب
  .2014خالل سنة  قرار إحداث املرصد الوطين للعنفإصدار  �

تأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس اإلنصاف واملساواة، فتهدف إىل املعين ب أما إجراءات اال الثالث
، من جهة الهتمام بوضعية األطر التربويةلنظام التعليمي، واستعادة وظيفته التربوية، واتعزيز احلكامة وجودة ا

، وذلك ، من جهة ثانيةالقروية ، خاصة، وتوفري املناخ املناسب لدعم متدرس الفتاةحماربة اهلدر املدرسيو
  : بتسطري جمموعة من املؤشرات منها

 ب؛نسبة معدالت التمدرس حسب اجلنس واألسالك والشع �

 عدد ونسبة األسر املدعمة يف إطار برنامج تيسري لتشجيع متدرس الفتيات؛ �

 ؛ماسك االجتماعي حسب اجلنس والوسطنسبة املستفيدين من صندوق دعم الت �
 نسبة املؤسسات التعليمية اهزة باملرافق الصحية للفتيات والفتيان؛ �
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 .معدل اهلدر يف كل سلك حسب اجلنس ووسط اإلقامة �

إىل حتسني جودة  املنصف واملتساوي للخدمات الصحيةبتعزيز الولوج املعين اال الرابع يهدف فيما 
، وتعميم "األمومة بدون خماطر" بدعم برامجتلك املتعلقة خاصة  اخلدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل،

ي وعنق الرحم، برنامج التربية اجلنسية ومكافحة األمراض املنقولة جنسيا كاإليدز، وبرنامج سرطان الثد
  :تتمحور أهم مؤشراته يفو. وغريها.. األمومة السليمة بالعامل القروي وإحداث املستشفيات املتنقلة لدعم

 ؛"راميد"لتغطية الصحية اانية نسبة النساء يف وضعية صعبة املستفيدات من نظام ا �
وس نقص املناعة من الوقاية والعالج والتكفل والدعم يف جمال مكافحة فري اتنسبة املستفيد �

 املكتسبة؛

عدد املستفيدات من خدمات الرصد املبكر لسرطانات الثدي وعنق الرحم يف الرعاية  �
 الصحية األولية؛

 عدد الوحدات املتنقلة لدعم برامج األم والطفل بالعامل القروي؛ �

  .تعزيز مستشفيات الوالدة ودور األمومة عددا وجودة �

فيتوخى البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات، بتطوير املعين اال اخلامس أما 
إعادة توجيه برامج البنيات التحتية إلدماج احلاجيات املختلفة واخلاصة بالنساء، مع إلزامية إجراء دراسة 

يات ممنهجة للوقع احملتمل واآلثار السوسيو اقتصادية املتوخاة من خمتلف املشاريع، ومواكبة ذلك باملعط
  :من قبيلم عرب حتقيق املؤشرات اخلاصة به والبيانات حسب اجلنس لتسهيل التتبع والتقيي

إعداد البيانات اإلحصائية حول ملكية السكن وبرامج إعادة اإلسكان وإعادة اإليواء وبرنامج السكن  �
 االجتماعي حسب النوع االجتماعي؛

 ؛ء لالستفادة من الطاقات املتجددةاعدد الربامج اليت تأخذ بعني االعتبار احتياجات النس �
 ؛الكهرباء بواسطة األلواح الشمسيةنسبة تزويد العامل القروي ب �
  .الصاحل للشرب على الصعيد احمللي نسبة تزويد العامل القروي باملاء �

تعزيز القضاء على املعين بالتمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء من أجل وجاءت تدابري اال السادس 
ودعم  ،ث الفقر عرب تفعيل مشاركة املرأة يف وضع وتطبيق استراتيجية التنمية االقتصادية للقضاء عليهتأني
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أساليب تنمية املشاريع والتكوين، وتنمية اخلربات املهنية وخلق شبكات لتطوير األنشطة املدرة للدخل اعتمادا 
ططات قاليم واجلماعات، يف إطار خمعلى مهارات النساء، وعلى الطاقات البشرية والطبيعية للجهات واأل

تطوير الشراكات مع خمتلف الفاعلني من أجل متكني النساء املقاوالت من إضافة إىل التنمية احمللية واجلهوية، 
الوسائل الضرورية على مستوى اإليواء والتأطري وتسهيل ولوجهن إىل السوق، وقد وضع هلذا اال 

  :كمؤشرات

 اولة النسائية لتشجيع األبناك على متويل املقاولة النسائية؛إحداث صندوق الضمان للمق �

 إدماج النوع االجتماعي يف خمتلف برامج احلد من الفقر واهلشاشة وحماربة التسول؛ �

 نسبة ولوج املقاوالت النسائية لربامج الدعم اليت توفرها الدولة للرفع من تنافسية املقاوالت؛ �

 .يف سوق الشغلنسبة إدماج النساء يف وضعية إعاقة  �

بالتمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اختاذ القرار اإلداري املعين يهدف اال السابع فيما 
والسيـاسي واالقتصادي إىل تعزيز املشاركة والتمكني السياسي للنساء الذي يشكل حتديا جمتمعيا يستلزم 

  :، واليت من بينهالهاحملددة حتقيق املؤشرات ، وهأهداف د اجلميع لبلوغاملزيد من التعبئة وتضافر جهو

 تنفيذ املرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للتعيينات يف مراكز القرار؛إصدار و �

 ؛عدد الدورات التكوينية املنظمة لدعم املشاركة السياسية للنساء �
 عدد الشبكات املشكلة اخلاصة بالنساء املنتخبات؛ �

 ؛ختلف القطاعات احلكومية، واملؤسسات العمومية الوطنيةنسبة النساء يف مراكز املسؤولية مب �
  .نسبة متثيلية النساء بالغرف املهنية �

يهدف إىل وضع آليات ف ،الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغلتكافؤ تحقيق واألخري املعين ب أما اال الثامن
لعام، وتطبيق قانون التعيني يف القطاع ابخاصة  ،يف الترقي يف املسار املهينلضمان املساواة يف الولوج، و

 :حتقيق املؤشرات التاليةعرب  ، وذلكاملناصب السامية

 ة بالقرب من مكان العمل؛أعدد دور احلضانة املنش �

 ؛يت يشهدن تطورا يف مسارهن املهيننسبة النساء العامالت اللوا �
  املسؤولية االجتماعية؛ ريعدد املقاوالت احملترمة ملعاي �
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 ؛برامج حمو األمية الوظيفية عدد املستفيدات من �
 .نساء أنشأانسبة األنشطة املدرة للدخل اليت  �

لترتيل هذه اخلطة حاليا على وضع منظومة معلوماتية لتسهيل تتبع املؤشرات احملددة  ملكةتعمل املهذا، و
 :عرب احلكومية، وذلك

ة الزمنية تصبح الربجمو حتويل كل إجراء استراتيجي إىل ورقة طريق حتدد مستويات التفعيل �
  أداة تتبع مراحل التنفيذ؛

تقدم احلاصل تتبع الوهدف وإجراء حتديد املسؤول عن إعداد ورقات الطريق بالنسبة لكل  �
  ؛هذه االلتزاماتيف تنفيذ 

من  كن من حتديد نسبة ومستوى التفعيلإدماج ورقات الطريق يف منظومة معلوماتية مت �
 .هة ثانيةمن ج ترصيد العراقيل عند وجودهاجهة، و

  البيانات الوطنية بشأن اموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية. ثانيا

م بالنسبة لتجميع البيانات الوطنية بشأن اموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية اليت وافقت عليها جلنة األمأما 
فيما ، 11نوعية الـال ؤشراتمن امل 7 ـل يستجيبنجد أن املغرب ف، 2013املتحدة اإلحصائية يف سنة 

املتعلق  50املؤشر رقم غري معين بأنه  علما، 52الـاملؤشرات الكمية مؤشرات من  5جيد صعوبة يف جتميع 
املتعلق  51املؤشر رقم باجلزء الثاين من و ،ظاهرة غري موجودة باملغربهذه الألن  ،ببتر األعضاء التناسلية

على اصل املغرب، عرب مؤسسته الوطنية اإلحصائية، العمل ويو. 18اء املقترنات بعشري قبل سن بنسبة النس
بتنسيق مع اموعة العربية بإشراف ه يعمل، علما أن، املعلومة اإلحصائية توفري آليات وشروط إنتاج

مؤشرات ومؤشرات اموعة الدنيا يشمل ، طار عام ملؤشرات النوع االجتماعيعلى وضع إ ،اإلسكوا

 92إىل واليت تصل مجيعها  ومؤشرات خاصة بالفقر ف منهاج عمل بكنيأهداأيضا ف األلفية وأهدا

  .مؤشر

قدمة يف النظام تعترب عملية إنتاج وجتميع املعطيات واملعلومات اإلحصائية حسب النوع االجتماعي متهذا، و
شرات ري مؤ، غري أا يف بعض األحيان ال تستجيب ملتطلبات خمتلف الفاعلني من حيث توفاإلحصائي املغريب
  :ن أجل ذلك يتم العمل على، ومحمددة بذاادقيقة يف جماالت 
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يف إطار بنك معلومات لدى خمتلف املؤسسات املنتجة للمعلومات الرمسية  جتميع املعطيات املتوفرة �
 وضع ميكانزمات متكن من نشرها وتعميمها على نطاق واسع يسمح جبعلها سهلةو، موحد وشامل

 ؛فاعلنيالولوج بالنسبة ملختلف ال
ما خيص مؤشرات النوع  توفري إطار رمسي وطين للنقاش والتداول حول االحتياجات الوطنية يف �

االجتماعي، بشكل يوفر نوع من الديناميكية بني املقررين الرمسيني ومنتجي املعطيات متكن من 
 ؛جابة الحتياجات السياسات الوطنيةاالست

توفري العمل على ، وحتياجات اإلحصائية املرصودةف االتنمية وتطوير مؤشرات جديدة لتلبية خمتل �
املعطيات والبيانات بشكل منتظم للحصول على صورة واضحة حول تطور فجوات النوع بني هذه 

 .  اجلنسني

  العنف ضد املرأة علىاملؤشرات التسعة البيانات بشأن . ثالثا

جلنة يه كما وافقت عل ،عنف ضد املرأةال علىما خيص مجع وجتميع البيانات بشأن املؤشرات التسعة  يفأما 
انتشار العنف ضد النساء املنجز  نجد أن جمملها متضمنا يف البحث الوطين حولف، 2013األمم املتحدة عام 

سنة مت استجوان حول  64و 18امرأة تتراوح أعمارهن بني  8300مشل عينة تضم  ، والذي2009سنة 
  .0920ا خالل سنة أفعال العنف اليت تعرضن هل

مرجعيته  ،بالتصنيفات املوضوعة من طرف جلنة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدةاستعان  ، الذيويستمد البحث
خربة معتمدا على  ،على مجيع أشكال العنف ضد املرأة املفاهيمية من إعالن األمم املتحدة حول القضاء

، اليت اخلطة احلكومية للمساواةى إجراءات وتتضمن إحد. رمسيني واجلهويني يف هذا امليدانالشركاء املغاربة ال
كما يتم العمل على تطوير وتفعيل  .إجناز البحث الوطين الثاين حول العنف ضد النساءسبق احلديث عنها، 

وغريها  ..الصحة والعدل والدرك اتقطاع املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء اليت تشمل
  .من الفاعلني

  يانات بشأن فئات معينة من النساءالب. رابعا

يف النساء  ، أو املسنات، أواملرأة الريفيةك ،بالنسبة لعمليات مجع البيانات بشأن فئات معينة من النساءو
، عة البشرية واإليدز أو فئات أخرى، أو املصابات بفريوس نقص املناأو نساء الشعوب األصليةوضعية عاقة، 
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السن وحسب التوزيع حسب اجلنس ويقوم أساسا على املغريب يعتمد تصنيف نظام اإلحصاء الوطين فنجد أن 
أما  .قرويات واملسناتنساء العطيات اخلاصة بالتلقائيا امل، بذلك، حضري أو قروي، فتتوفر :مكان اإلقامة
اليت توفر جزء  ،خاصة باإليدزأخرى دراسة حول اإلعاقة و، كفهناك بعض الدراسات اخلاصة، باقي الفئات

  .من املعطيات اممه

  الباب الرابع

أولويات عمل اململكة املغربية يف جمال إعمال منهاج بيجني ملا 

  2015بعد 

  أولويات اململكة املرحلية. أوال

مجعت جمموعة من األولويات يف سياق تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني،  ،سطرت اململكة املغربية
اجلواب تشكل  ، اليت2012/2016للمساواة اخلطة احلكومية يف مثانية جماالت هي جماالت 

 24لـ حتديد دقيق من خالل مبختلف مستوياته وأشكاله، وذلك نيتمكلالوطين عن سؤال ا
كل املبادرات القطاعية الرامية إىل ترسيخ املساواة بني تدبري تلتقي عنده  156يتحقق عرب ، هدف

  :وااالت الثمانية ذات األولوية هي. اجلنسني

  شر مبادئ اإلنصاف واملساواة والشروع يف إرساء قواعد املناصفة؛مأسسة ون .1
  مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛  .2
  تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة؛ .3
  تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛ .4
  نساء والفتيات؛تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش ال .5
  التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء؛ .6
 القرار اإلداري والسياسيالتمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اختاذ  .7

  ؛واالقتصادي
  .يف سوق الشغل حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني .8
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والقوانني  ترتيل مقتضيات الدستور، سواء تلك املتعلقة بإخراج خمتلف النصوصناهيك عن أولوية 
رتقاء باحلقوق م أسس احلكامة، واالتدع ت واملؤسسات الدستورية اليتآالتنظيمية، أو إحداث اهلي

تعزيز آليات التشاور والتعاون و قراطية التشاركيةتوطيد مسار الدميمواصلة مع  ،اإلنسانية للمرأة
  .املؤسسات الوطنيةو ت اتمع املدينآمع خمتلف هي

  2015بعد عام توصيات ملا . ثانيا

للمناقشات اجلارية بشأن استكماهلا يف سياق فيما تعمل اململكة املغربية على ترتيل توصيات، 
نورد مجلة  ،الوطنية اأولويايتناسق مع مبا  2015ملا بعد  أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية

  :منها

مبا يضمن  ،املركزي واحملليعلى املستويني  ركيةتوسيع نطاق املمارسات الدميقراطية والتشا �
 .التنمية حتقيقووارد املعدالة توزيع 

شروط  ضمان معسؤولية باحملاسبة، حترير اإلمكانات البشرية واملشاركة وفق مبدأ ربط امل �
 50 ا يزيد عنيشكلن م خصوصا وهنة وعادلة للنساء يف هذا املسار، مشاركة متساوي

 .باملائة من الساكنة
تهدايف الذي يقوم على إعطاء األولوية يف الربامج التنموية للفئات املعوزة االس نهجامل اعتماد �

بني  الفوارق تقليص أجل من املهمشة الترابية واجلماعات ناطقوأيضا امل ،واألكثر فقرا
 .الفئات واجلهات

تساهم مؤشراته يف تتبع وضعية  ،لمساواة ومتكني النساءل هدف إمنائي مستقلختصيص  �
 .ل احلقوقاملساواة وتفعي

إعطاء أمهية ألوضاع األسرة رة يف أهداف التنمية املستدامة، ودمج املنظورات املتعلقة باألس �
 .ز ودعم النهوض باملرأة والفتياتجلعلها بيئة مواتية لتعزي

 ،حقوق النساء بشكل أفقي يف كل األهدافو االجتماعي النوعإفراد مؤشرات خاصة ب �
  .جمايل حملي وفق بعدو
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