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»وعندما نلتئم اليوم، بعد م�سي ع�رش �سنوات على اعتماد »اإعالن الألفية«، كتوافق 

الإن�سانية  �سمري  فاإن  عامليا،  من�سجمة  وم�ستدامة  ب�رشية  تنمية  ل�سمان  جماعي 

ي�سائل لقاءنا: ماذا حتقق من الأهداف املحددة يف هذا الإعالن التاريخي؟

وقفة  اجتماعنا  من  جنعل  باأن  يلزمنا  وال�رشاحة  امل�سوؤولية  بروح  التحلي  اإن 

مو�سوعية لتقييم ما حتقق من تقدم، وحتديد العوائق التي يتعني جتاوزها، والتوجه 

لو�سع ال�سرتاتيجيات الالزمة للم�سي قدما يف حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يف 

اأفق �سنة 2015. فالأمر يتعلق برفع حتد كبري، ويقت�سي حتمل م�سوؤولية م�سرتكة، 

�سواء من لدن �رشكائنا من الدول املتقدمة، التي يتعني عليها الوفاء بالتزاماتها يف 

ما يتعلق بتمويل التنمية، اأو من قبل الدول النامية، التي يجدر بها و�سع الأهداف 

الإمنائية لالألفية يف �سلب �سيا�ساتها الوطنية«..

 

مقتطف من خطاب جاللة امللك يف قمة اأهداف االألفية للتنمية بنيويورك، االثنني 20 �شتنرب 2010
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تقدمي

لقد نهج املغرب، منذ انطالق العمل باأهداف الألفية للتنمية �سنة 2000، اإ�سالحات 

ب�رشية  تنمية  دعائم  توطني  من  مّكنت  وحقوقية  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية 

جهة،  من  اجلن�سني  وبني  اجلهات  بني  الفوارق  تقلي�ض  اأجل  من  وم�ستدامة  عادلة 

واإر�ساء القيم الأ�سا�سية للدميقراطية وحقوق الإن�سان من جهة ثانية.

التنمية الب�رشية والولوج العادل  اأولوية حتقيق  2011 ليكر�ض خيار  وجاء د�ستور 

والأجيال  والفئات  الأفراد  بني  الفر�ض  تكافوؤ  و�سمان  الأ�سا�سية  اخلدمات  اإىل 

العمومية  واملوؤ�س�سات  الدولة  تعمل  اأن  على   31 ف�سله  يف  ن�ض  حيث  واجلهات، 

ا�ستفادة  اأ�سباب  لتي�سري  املتاحة  الو�سائل  كل  »تعبئة  على  الرتابية  واجلماعات 

ال�سحية،  والعناية  العالج  يف  احلق  من  امل�ساواة،  قدم  على  واملواطنات،  املواطنني 

لدن  املنظم من  اأو  التعا�سدي  والت�سامن  ال�سحية،  والتغطية  واحلماية الجتماعية 

على  جودة، والتن�سئة  وذي  الولوج  مي�رش  ع�رشي  تعليم  على  واحل�سول  الدولة، 

الت�سبث بالهوية املغربية، والثوابت الوطنية الرا�سخة، والتكوين املهني وال�ستفادة 

ال�سلطات  والدعم من طرف  وال�سغل  الالئق،  وال�سكن  والفنية  البدنية  الرتبية  من 

الوظائف  وولوج  الذاتي،  الت�سغيل  يف  اأو  �سغل  من�سب  عن  البحث  يف  العمومية 

العمومية ح�سب ال�ستحقاق، واحل�سول على املاء والعي�ض يف بيئة �سليمة والتنمية 

امل�ستدامة«.

كما كر�ض خيار تعزيز حقوق الن�ساء باعتبار النهو�ض باأو�ساعهن رهان حتقيق اأي 

تنمية، فن�ض يف ف�سله 19 على »متتيع املراأة والرجل، على قدم امل�ساواة، باحلقوق 

واحلريات املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية«، وربط 

ذلك مب�سوؤولية الدولة يف ال�سعي اإىل حتقيق مبداأ املنا�سفة بني الن�ساء والرجال، وفق 

مقاربة ت�ساركية تعتمد اآليات مماأ�س�سة مكلفة بتقييم وتتبع ال�سيا�سات العمومية يف 

املجال.

يف  اخليارين،  هذين  تنزيل  م�سرية  يف  مهمة  اأ�سواطا  املغربية  اململكة  قطعت  وقد 

التقرير  ي�ستعر�ض هذا  التي  للتنمية  الألفية  اأهداف  بتحقيق جمموع  ارتباط وثيق 

الإكراهات  واأهم  والفتيات،  الن�ساء  ل�سالح  اإطارها  يف  املحققة  النتائج  بع�ض 

والتحديات التي متت مواجهتها، واأي�سا الرهانات التي يرفعها. كما يقدم مقرتحات 

وتو�سيات يف اإطار التوجه لبناء روؤية لأجندة التنمية ملا بعد 2015.
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الف�سل الأول: ال�سياق العام

1.ال�سياق الوطني لتفعيل اأهداف الألفية للتنمية ل�سالح الن�ساء والفتيات
يوليوز  احلكم  ال�ساد�ض  حممد  امللك  جاللة  تويل  منذ  املغربية،  اململكة  وا�سلت 

تكثفت  حيث  الت�ساركية،  الدميقراطية  اأ�س�ض  وتر�سيخ  القانون  دولة  بناء   ،1999
هذه  ميز  ما  اأهم  وكان  والجتماعية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  وترية 

ن�سان،  الفرتة اعتبار امل�ساواة بني الن�ساء والرجال مبداأ من مبادئ تعزيز حقوق الإ

وقيمة اأ�سا�سية يف املمار�سة الدميقراطية. 

فانطالقا من اعتبار املراأة �رشيكا فاعال واأ�سا�سيا يف حتقيق اأهداف التنمية وتطوير 

�سلب  يف  امل�ساواة  وحتقيق  الن�ساء  باأو�ساع  النهو�ض  املغرب  جعل  املجتمع، 

كر�ست  التي  القانونية  الت�رشيعات  من  الأول  اجليل  ج�سده  ما  وهو  اإ�سالحاته، 

حقوق الن�ساء، كمدونة الأ�رشة، ومدونة ال�سغل، واإ�سالح قانون اجلن�سية، موازاة مع 

لتتوج  الإن�سان..  الدولية حلقوق  املنظومة  التدريجي يف  املغرب  انخراط  ا�ستكمال 

اأن  على  ت�سديره  الد�ستور يف  ن�ض  2011 من خالل  ل�سنة  الد�ستورية  باملراجعة 

املغرب »يرتكز على مبادئ امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ض والعدالة الجتماعية«، ويوؤكد 

اأ�سكال التمييز«، ومنها التمييز القائم على  يف ديباجته على »حظر ومكافحة كل 

اجلن�ض.

بنف�ض  احلكومة  تفعيلها  يف  انخرطت  التي  الد�ستورية،  املبادئ  هذه  اأ�س�ست  لقد 

هذه  تعزيز  على  مفتوحا  ور�سا  الوطني  ال�سياق  لدينامية جديدة جعلت  ت�ساركي، 

احلقوق وترجمتها اإىل �سيا�سات وبرامج تنموية مدجمة للنوع. وقد �سكلت اخلطة 

احلكومية للم�ساواة 2012/2016 »اإكرام« يف اأفق املنا�سفة جوابا وطنيا التقت فيه 

مبادرات كل الفاعلني من اأجل الرقي باأو�ساع الن�ساء املغربيات، من خالل جمالت 

عمل ثمانية هي:

قواعد . 1 اإر�ساء  يف  وال�رشوع  وامل�ساواة  الإن�ساف  مبادئ  ون�رش  ماأ�س�سة 

املنا�سفة؛

مكافحة كل اأ�سكال التمييز والعنف �سد الن�ساء؛. 2

تاأهيل منظومة الرتبية والتكوين على اأ�سا�ض الإن�ساف وامل�ساواة؛. 3
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تعزيز الولوج املن�سف واملت�ساوي للخدمات ال�سحية؛. 4

تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية لتح�سني ظروف عي�ض الن�ساء والفتيات؛. 5

التمكني الجتماعي والقت�سادي للن�ساء؛. 6

وال�سيا�سي . 7 الإداري  القرار  اتخاذ  ملنا�سب  واملن�سف  املت�ساوي  الولوج 

والقت�سادي؛

حتقيق تكافوؤ الفر�ض بني اجلن�سني يف �سوق ال�سغل.. 8

وقد مت ح�رش اأهداف هذه اخلطة ال�سرتاتيجية، التي ت�ستند على مبادئ تتوافق متاما 

مع التطلع اإىل بناء عالقات اجتماعية جديدة بني الن�ساء والرجال ت�سمن امل�ساركة 

الكاملة واملن�سفة يف خمتلف املجالت، كما ت�سمن ال�ستفادة املت�ساوية واملن�سفة 

الإجراءات  اأجل حتقيقها  من  ُحدد  هدفا،   22 امل�ساركة، يف  هذه  وثمار  نتائج  من 

الرئي�سية التي و�سلت اإىل 147 اإجراء، وموؤ�رشات تقييمها. 

2. جمهودات اململكة يف تر�سيخ مبادئ حقوق الإن�سان والنهو�ض بامل�ساواة
• اإ�سالح املنظومة الت�رشيعية والق�سائية	

�سكل اإ�سالح العدالة اأحد الأولويات الوطنية باعتباره �رشطا �رشوريا حلماية حقوق 

الإن�سان وتر�سيخ دولة احلق والقانون، فتم اإطالق ماي 2013 احلوار الوطني حول 

�ساحب  اأع�ساءها  ن�سب  عليا  هيئة  عليه  اأ�رشفت  الذي  العدالة  منظومة  اإ�سالح 

ت�ساركية،  مقاربة  وفق  للعدالة،  وطنيا  ميثاقا  اأعدت  ال�ساد�ض  حممد  امللك  اجلاللة 

كفيل بتكري�ض احلقوق الفئوية، ويف مقدمتها حقوق املراأة. وقد ت�سّمن هذا امليثاق 

خالل  من  والفتيات  الن�ساء  ل�سالح  للتنمية  الألفية  اأهداف  حتقيق  تعزز  توجهات 

العديد من التو�سيات الهادفة اإىل تعزيز حقوق الن�ساء، بحيث اأو�سى بالعمل على 

الدولية  التفاقيات  ومبادئ  الد�ستور  اأحكام  مع  الوطنية  الزجرية  القوانني  مالءمة 

جنائية  �سيا�سة  ونهج  واملن�سورة،  عليها  امل�سادق  الإن�سان  بحقوق  ال�سلة  ذات 

الن�سو�ض  النوع الجتماعي من خالل مراجعة  ت�ستح�رش مقاربة  جديدة حمائية 

القانونية  احلماية  وتعزيز  الدولية،  التفاقيات  مع  واملالءمة  ال�سلة،  ذات  القانونية 

والأطفال  اله�سة  املجتمعية  الفئات  �سيما  اجلرمية،  و�سحايا  العنف،  �سحايا  للن�ساء 

والأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة. 



13

املراأة  مكانة  تعزيز  يف  �سك  بدون  ت�ساهم  التي  التو�سيات  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 

و�سمان حقوقها، من قبيل تب�سيط م�ساطر ال�ستفادة من خدمات �سندوق التكافل 

العائلي، وت�رشيع تنفيذ اأحكام النفقة، وتطبيق مدونة الأ�رشة يف اجتاه مراجعة بع�ض 

ال�ساأن  تدبري  يف  املنا�سفة  مبداأ  وتنزيل  الأ�رشية،  الو�ساطة  وماأ�س�سة  مقت�سياتها، 

الق�سائي.

• تبني �سيا�سة جديدة للهجرة	

تبنى املغرب م�ستهل �سنة 2014 �سيا�سة جديدة للهجرة ذات بعد اإن�ساين، حظيت 

و�سعية  ت�سوية  اإىل  تهدف  الإفريقية،  والدول  املتحدة  الأمم  واهتمام  دويل  بتقدير 

املهاجرين املقيمني ب�سفة غري قانونية على اأر�سه، خ�سو�سا منهم الن�ساء، من اأجل 

متكينهم من احلقوق القت�سادية والجتماعية، حيث قامت ال�سلطات املغربية باإعداد 

بطائق الإقامة وتوزيعها على املهاجرين املعنيني.

للمغرب  القوية  الإرادة  تعك�ض  التي  ال�ستثنائية،  الإن�سانية  العملية  هذه  وتعترب 

ملعاجلة  الفاعلني  خمتلف  بني  اللتقائية  يحقق  وطنيا  جهدا  و�سعبا،  وحكومة  ملكا 

املهاجرين،  كرامة  حفظ  على  تقوم  جديدة  �سيا�سة  اإ�سكالت الهجرة، واعتماد 

احلقوق  بنف�ض  �سيتمتعون  والذين  ت�سوية و�سعيتهم،  �سيتم  الذين  الإدماج  وحتقيق 

والواجبات التي يتمتع بها املغاربة.

• تر�سيخ منظومة موؤ�س�ساتية وطنية متكاملة 	

�سكلت الإ�سالحات املفتوحة لتاأهيل املنظومة املوؤ�س�ساتية الكفيلة بتعزيز وتر�سيخ 

مبادئ حقوق الإن�سان والنهو�ض بها، واعتماد قواعد واآليات احلكامة اجليدة والتنمية 

املوؤ�س�ساتي  الإ�سالح  مرتكزات  اأهم  الت�ساركية،  والدميقراطية  وامل�ستدامة  الب�رشية 

الذي ان�سب بالتدرج على اإحداث اآليات للرقابة والو�ساطة والتقنني والتتبع، حيث 

متت اإعادة هيكلة املجل�ض الوطني حلقوق الإن�سان كموؤ�س�سة تتوىل النظر يف جميع 

الق�سايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان وحمايتها، و�سمان ممار�ستها الكاملة، 

العالقات بني  الدفاع عن احلقوق يف نطاق  التي تتوىل  الو�سيط  واإحداث موؤ�س�سة 

العدل  مبادئ  واإ�ساعة  القانون،  �سيادة  تر�سيخ  يف  والإ�سهام  واملرتفقني،  الإدارة 

والإن�ساف، وقيم التخليق وال�سفافية، اإ�سافة اإىل اإحداث هيئة للمنا�سفة وحماربة 

مبداأ  حتقيق  اإىل  ال�سعي  مدى  تتبع  مبهمة  اإليها  يعهد  التي  التمييز  اأ�سكال  جميع 

راأيه  يبدي  الذي  باخلارج  املغربية  اجلالية  وجمل�ض  والن�ساء،  الرجال  بني  املنا�سفة 
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�سمان  من  باخلارج  املقيمني  املغاربة  متّكن  التي  العمومية  ال�سيا�سات  توجهات  يف 

حقوقهم و�سيانة م�ساحلهم.

كما مت د�سرتة هياآت للحكامة والتقنني واأخرى للنهو�ض بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة 

والدميقراطية الت�ساركية، كالهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رشي التي ت�سهر على 

احرتام التعبري التعددي لتيارات الراأي والفكر، واحلق يف املعلومة يف امليدان ال�سمعي 

العالقات  يف  والإن�ساف  ال�سفافية  ب�سمان  املكلف  املناف�سة  وجمل�ض  الب�رشي، 

القت�سادية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها املكلفة مبهام 

الف�ساد، وتلقي  املبادرة والتن�سيق والإ�رشاف و�سمان تتبع تنفيذ �سيا�سات حماربة 

ون�رش املعلومات يف هذا املجال، وامل�ساهمة يف تخليق احلياة العامة، وتر�سيخ مبادئ 

احلكامة اجليدة، وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة امل�سوؤولة، وجمل�ض اأعلى للرتبية 

والق�سايا  العمومية  ال�سيا�سات  يف  راأيه  يبدي  الذي  العلمي  والبحث  والتكوين 

العمومية  املرافق  واأهداف  العلمي،  والبحث  والتكوين  الرتبية  تهم  التي  الوطنية 

والطفولة  لالأ�رشة  ال�ست�ساري  املجل�ض  اإىل  اإ�سافة  امليادين و�سريها،  بهذه  املكلفة 

الوطنية  املخططات  يف  راأيه  واإبداء  والطفولة،  الأ�رشة  و�سعية  تتبع  بتاأمني  املكلف 

املتعلقة بهذه امليادين، وتن�سيط النقا�ض العمومي حول ال�سيا�سة العمومية يف جمال 

لل�سباب  ال�ست�ساري  واملجل�ض  الوطنية،  الربامج  واإجناز  تتبع  و�سمان  الأ�رشة، 

واجتماعي  اقت�سادي  مو�سوع  اقرتاحات يف كل  بتقدمي  املكلف  اجلمعوي  والعمل 

وثقايف يهم مبا�رشة النهو�ض باأو�ساع ال�سباب والعمل اجلمعوي، وتنمية طاقاتهم 

امل�سوؤولة،  املواطنة  بروح  الوطنية،  احلياة  يف  النخراط  على  وحتفيزهم  الإبداعية، 

ودرا�سة وتتبع امل�سائل التي تهم هذه امليادين.

• تعزيز دينامية التخطيط ال�سرتاتيجي املدمج حلقوق الإن�سان وامل�ساواة	

الدميقراطية  اإعداد خطة عمل وطنية يف جمال  2008 م�سل�سل  اأطلق املغرب �سنة 

وحقوق الإن�سان، الذي و�سل اليوم اإىل مراحله النهائية يف انتظار م�سادقة احلكومة. 

للحكومة  ال�سيا�سية  الإرادة  ج�سد  جماعيا  وطنيا  ور�سا  املبادرة  هذه  �سكلت  وقد 

اأ�س�ض دولة احلق والقانون،  اآليات م�ستدامة لرت�سيخ  يف الوفاء بالتزاماتها، وتوفري 

وتعزيز م�سل�سل الإ�سالح والدمقرطة. 

اإىل جانب م�رشوع الأر�سية املواطنة للنهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان الذي يرمي 

اإىل تر�سيد وتن�سيق جمموع الأن�سطة يف جمال النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان يف 

اإطار روؤية �سمولية ومن�سجمة تهم الرتبية والتكوين والتح�سي�ض.
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• النخراط الدويل يف منظومة احلقوق الإن�سانية للن�ساء	

واأي�سا  عليها،  والت�سديق  والتفاقيات  املعاهدات  اإىل  ان�سمامه  املغرب  وا�سل 

التفاقيات  من  جمموعة  على  �سادق  حيث  اتفاقيات،  واإبرام  اإعداد  يف  م�ساهمته 

الدولية يف جمال حتقيق امل�ساواة ومكافحة التمييز. 

كما �رشع يف اإجراءات امل�سادقة على الربوتوكول الختياري الثالث لتفاقية حقوق 

الطفل املتعلق باإجراءات تقدمي البالغات، والربوتوكول الأول امللحق بالعهد الدويل 

املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والربوتوكول امللحق بالتفاقية الدولية ملناه�سة 

الدولية ملناه�سة  بالتفاقية  امللحق  املراأة، والربوتوكول  التمييز �سد  اأ�سكال  جميع 

التعذيب، وعمل على رفع التحفظات املرتبطة باتفاقية �سيداو )املادة 16 اأ�سا�سا(.

• تفاعل املغرب مع الآليات الأممية حلقوق الإن�سان	

وا�سلت اململكة املغربية تعاونها مع منظومة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، وانفتاحها 

على احلوار والتفاعل البناء مع كافة اآلياتها، خا�سة اآلية ال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل 

الدورية،  التقارير  تقدمي  عرب  اخلا�سة،  وامل�ساطر  والإجراءات  املعاهدات،  وهياآت 

ال�سادرة عن  التو�سيات واملالحظات  وا�ستقبال الإجراءات اخلا�سة، والتفاعل مع 

و2012،   2008 �سنتي  قدما  تقريرين  اململكة، يف  ا�ستعر�ست  وقد  الآليات.  هذه 

جهودها يف جمال حقوق الإن�سان عامة، ويف جمال النهو�ض بحقوق املراأة خا�سة. 

والذي  التو�سيات،  تنفيذ  تتبع  مرحلي حول  تقرير  بتقدمي  طوعا  التزمت  اأنها  كما 

يوجد يف املراحل الأخرية و�سيعر�ض ماي املقبل )2014(.

وتعمل اململكة على اإعداد خطة عمل �سمولية تتبع تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن 

اأهداف  مبوؤ�رشات  املرتبطة  التو�سيات  ومنها  الإن�سان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  اآليات 

اأو  الن�ساء  �سد  العنف  مناه�سة  كموؤ�رش  والفتيات  الن�ساء  ل�سالح  للتنمية  الألفية 

موؤ�رشات امل�ساركة.

هذا، وقد ا�ستقبلت اململكة فرباير 2012 فريق العمل املعني بالق�ساء على التمييز 

جمل�ض  على  املعرو�ض  تقريره  يف  نّوه  الذي  واملمار�سة،  القانون  يف  الن�ساء  �سد 

حقوق الإن�سان يف دورته الع�رشين املنعقدة يونيو 2012، بالإ�سالحات ال�سيا�سية 

ول�سيما  ف�سلى،  ممار�سات  منها  عددا  واعترب  املغرب،  عرفها  التي  والت�رشيعية 

مقت�سيات الد�ستور اجلديد التي عززت مكانة املراأة وحقوقها. كما ا�ستقبلت اململكة 

الن�ساء والأطفال، يف  بالب�رش، خا�سة  املعنية بالجتار  املقررة اخلا�سة   2013 يونيو 

انتظار تقدميها تقريرا عن الزيارة اأمام جمل�ض حقوق الإن�سان يونيو املقبل.
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• الن�سمام للمعايري الدولية يف جمال حقوق الإن�سان	

اأحرزه  الذي  بالتقدم  الأوروبي  الحتاد  من  اعرتاف  �سهادة  املتقدم  الو�سع  �سكل 

الدميقراطية  بالأ�س�ض  وت�سبثه  الهيكلية،  الإ�سالحات  م�سار  م�ستوى  على  املغرب 

الدميقراطية لدى جمل�ض  اأجل  ومبادئ حقوق الإن�سان. وتوجت مرتبة �رشيك من 

تنفيذ خطة  حاليا  ويتم  الهيكلية.  الإ�سالحات  بالدنا يف جمال  اأوروبا جمهودات 

العمل بني املغرب وجمل�ض اأوروبا امل�سماة »اأولويات 2012/2014 للمغرب يف اإطار 

التعاون مع اجلوار« املتمحورة حول الدميقراطية وحقوق الإن�سان، والتي ت�ستهدف يف 

اإحدى حماورها امل�ساواة بني الرجل واملراأة، ومناه�سة العنف �سد املراأة.

فيما ي�سكل احلوار ال�سرتاتيجي مع الوليات املتحدة، حتت قيادة �ساحب اجلاللة 

امللك حممد ال�ساد�ض، لبنة جديدة يف عالقة البلدين، حيث مت تفعيل �سل�سلة من 

التفاقات الهامة خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية تربز الهتمام املتنامي وامللمو�ض 

بتعزيز العالقات بني البلدين، على راأ�سها ح�ساب حتدي الألفية، الذي تقع ق�سايا 

امل�ساواة و�سبل الرتقاء بها �سمن اأولوياته املحورية.
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الف�سل الثاين: ح�سيلة تفعيل اأهداف الألفية للتنمية ل�سالح 

الن�ساء والفتيات

1. حت�سني الولوج املن�سف واملت�ساوي للخدمات الأ�سا�سية
• تقلي�ض موؤ�رشات الفقر	

يعترب التقلي�ض من الفقر املدقع واجلوع من اأهم الأهداف التي يوا�سل املغرب جهوده 

الأمم  عتبة  ح�سب  املقا�ض  الفقر  معدل  جتاوز  من  متّكن  وقد   .2015 �سنة  لبلوغها 

املتحدة )مقيا�ض دولر للفرد يف اليوم الواحد(. فقيا�سا على اأ�سا�ض دولر واحد لكل 

�سخ�ض يف اليوم ح�سب القدرة ال�رشائية، �سجل معدل الفقر باملغرب تراجعا مهما، 

حيث انتقل من 3.5 باملائة �سنة 1990 اإىل 0.6 باملائة �سنة 2008 ، علما اأن الن�سبة 

املئوية امل�ستهدفة �سنة 2015 تناهز 1.8 باملائة. وقد �ساهم يف حتقيق هذا الرتاجع 

يف معدل الفقر تقوية ال�ستثمارات العمومية يف التنمية الجتماعية، وال�ستهداف 

اجلغرايف والجتماعي للربامج ال�سو�سيو اقت�سادية املخ�س�سة لل�سكان وللمناطق 

الفقرية. واإن مل يكن هذا الرتاجع بنف�ض الوترية بالو�سطني احل�رشي والقروي ويف 

كل اجلهات، مما يتطلب �رشورة تتبع وتقييم ح�سيلة هذه الأهداف لي�ض فقط على 

امل�ستوى الوطني، بل اأي�سا على امل�ستوى املحلي.

الفقرية  املناطق  ت�ستهدف  التي  اقت�سادية  ال�سو�سيو  الربامج  م�ستوى  على  اأما 

اأطلقها �ساحب  وال�سكان املحرومني، هناك املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية، التي 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ض �سنة 2005 اعتمادا على خريطة الفقر، والتي ت�ستند 

الفقر  حماربة  يروم  ت�سامني  منهج  وفق  الب�رشية  للتنمية  جديدة  مقاربة  على 

واله�سا�سة والإق�ساء الجتماعي قائم على ال�ستهداف.

التي   ،)2011/2015( املبادرة  هذه  من  الثانية  املرحلة  تفعيل  املغرب  وا�سل  وقد 

اأ�سافت حمورا جديدا يهم »التاأهيل الرتابي« لفائدة �ساكنة املناطق التي تعاين من 

العزلة، مبيزانية قدرها 17 مليار درهم، وذلك من خالل:

• تو�سيع التغطية الرتابية للمبادرة لت�سمل701 جماعة قروية مقابل 403 يف 	

املرحلة الأوىل؛

• ا�ستهداف 530 حيا ح�رشيا، مقابل 264؛	
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• ا�ستهداف مليون �سخ�ض يقطنون بـ3.300 دوارا معزول تابعني لـ22 اإقليما.	

وقد متّكنت برامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية، خالل 2011/2012، من اإجناز 

منها  �سخ�ض،  مليون   2.42 لفائدة  تنموية  واأن�سطة  م�رشوعا،   10.567 من  اأزيد 

1.984 ن�ساط مدر للدخل، �ساهمت فيها املبادرة بـ3.6 مليار درهم. فيما مّكن تنفيذ 
2.010 م�رشوعا، و311  اإطالق  اإىل نهاية �ستنرب، من   2013 بر�سم  هذه الربامج، 

ن�ساطا تنمويا، بتكلفة 2 مليار درهم لفائدة 308.847 م�ستفيد.

�سنة  اأحدث،  فقد  الفقر،  وحماربة  الجتماعي  التما�سك  تعزيز  يخ�ض  ما  يف  اأما 

2012، �سندوق دعم التما�سك الجتماعي، الذي ميول النفقات املتعلقة بامل�ساهمة 
يف نظام امل�ساعدة الطبية ودعم الأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة والتمدر�ض وحماربة 

الهدر املدر�سي، والذي �ستخ�س�ض له 3 ماليري درهم بر�سم ال�سنة املالية 2014، مع 

تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين منه. كما اأحدث نظام امل�ساعدة الطبية للمحتاجني »راميد« 

الذي اأعطى انطالقته الفعلية جاللة امللك مار�ض 2012 ومت تعميمه �سنة 2013. وقد 

5.60 مليون  )اأي حوايل  اإىل حد الآن  اأ�رشة  اأكرث من مليوين  ا�ستفاد من خدماته 

م�ستفيد(. فيما �سيخ�س�ض اأزيد من 1 مليار درهم، بر�سم 2014، ل�رشاء الأدوية يف 

اإطار مواكبة هذا النظام.

اإىل جانب برامج متويل م�ساريع املجتمع املدين اخلا�سة مبجالت التنمية الجتماعية 

باأو�ساع  النهو�ض  امل�ساريع  هذه  همت  وقد  املعوزة.  الفئات  باأو�ساع  والنهو�ض 

الرعاية  املراأة وتقدمي خدمات للفئات يف و�سعية �سعبة، ودعم وتاأهيل موؤ�س�سات 

الجتماعية، التي �سدر لأول مرة �سنة 2013 دليل خا�ض بها موزعة فيه ح�سب 

وتاريخ احل�سول عليها،  الرخ�سة  بها، ورقم  املوجودة  والأقاليم  نوعيتها واجلهات 

واأ�سماء اجلمعيات امل�رشفة على تدبريها، وطبيعة اخلدمات والفئات امل�ستهدفة منها. 

الرعاية  موؤ�س�سات  تقرير وطني حول  اإ�سدار   2013 �سنة  اأي�سا  مرة  كما مت لأول 

لالإطارات  وحتليال  ودرا�سة  املوؤ�س�سات،  هذه  لأو�ساع  و�سفا  يتناول  الجتماعية 

تقييم ح�سيلة  تعيق  التي  لالإكراهات  وب�سطا  لعملها،  الناظمة  والتدبريية  القانونية 

اإجنازاتها، والذي يعترب اإحدى ثمار عملية ت�سخي�ض �سامل لو�سعية هذه املوؤ�س�سات 

انطلق �سنة 2012 يف اأفق بلورة ت�سور من اأجل اإ�سالح منظومة موؤ�س�سات الرعاية 

الجتماعية بكاملها.
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الفقر،  مكافحة  الأخرى يف  التحتية  البنية  لربامج  الإيجابية  امل�ساهمة  ناهيك عن 

وكذا العمليات املرتقبة يف الربامج القطاعية )كمخطط املغرب الأخ�رش، واملخطط 

الأزرق، وخمطط الإقالع ال�سناعي الثاين، وخمطط ال�سناعة التقليدية...(.

هذا، ويعترب التدبري املايل وامليزانية امل�ستجيبة للنوع من اأهم �سمانات ال�ستفادة من 

ولوج من�سف للن�ساء والرجال للخدمات الأ�سا�سية، وت�سييق الفجوة بينهما، التي 

موجهات  وامل�ساواة  الإن�ساف  مبادئ  �سكلت  2005، حيث  �سنة  منذ  اعتمادها  مت 

اأ�سا�سية لإدماج هذا البعد يف اإطار الإ�سالح ال�سامل للميزانية املرتكز على النتائج 

ياأخذ  للموارد  ومن�سف  عادل  توزيع  اإىل  يهدف  والذي   ،2002 �سنة  انطلق  الذي 

بعني العتبار احلاجيات املتباينة للمكونات املختلفة لل�ساكنة امل�ستهدفة عند �سياغة 

وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات العمومية. وقد �سجل املغرب، يف هذا الإطار، جمموعة من 

ح�سب  امليزانيات  حتليل  اأجل  من  والو�سائل  الأدوات  بتطوير  ارتبطت  الإجنازات 

النوع الجتماعي، واإغناء نظام املعلومات الوطني مبعطيات مراعية للنوع الجتماعي، 

املالية. ومت يف  النوع الجتماعي املرافقة لقوانني  اإعداد تقارير ميزانية  اإىل  اإ�سافة 

فرباير 2014 م�سادقة الربملان املغربي على اإ�سالح القانون التنظيمي للمالية الذي 

يوؤكد على ماأ�س�سة التدبري املرتكز على الأداء واملراعي للنوع.

• حت�سني خدمات ال�سحة وال�سحة الإجنابية 	

جديدة  ا�سرتاتيجية  احلكومة  وو�سعت  ال�سحة،  تاأهيل  يف  جهوده  املغرب  وا�سل 

الأم  وتعزيز �سحة  ال�سحية،  للخدمات  الولوج  حت�سني  على  ترتكز   2012/2016
على  وال�سيطرة  الوقاية  اآليات  وتطوير  اإعاقة،  و�سعية  يف  والأ�سخا�ض  والطفل 

ال�سحية الأ�سا�سية، وتوفري  التغطية  اإىل حت�سني احلكامة وتعميم  اإ�سافة  الأمرا�ض، 

وال�رشاكة  اجلهوية  وتوطيد  القانوين،  الإطار  وتعزيز  الطبية،  وامل�ستلزمات  الأدوية 

بني القطاعني العام واخلا�ض، وذلك عرب اتخاذ تدابري، من قبيل تخفي�ض اأثمنة 320 

دواء يف انتظار اإعالنها قريبا عن تخفي�ض نحو 800 دواء، واإطالق املخطط الوطني 

للتكفل بامل�ستعجالت الطبية مار�ض 2013 مبيزانية تقدر بـ500 مليون درهم، والذي 

يعترب خطوة مهمة لتكري�ض احلق يف الولوج اإىل العالج واخلدمات الطبية. 

ال�سحة  منظمة  اأطلقتها  التي  والأطفال«  الأمهات  حياة  »اإنقاذ  مبادرة  اإطار  ويف 

العاملية من اأجل ت�رشيع حتقيق هديف الألفية للتنمية املتعلقني بخف�ض معدل وفيات 

الأمهات واملواليد اجلدد، والتي التزم فيها بتقلي�ض وفيات الأمهات بثالثة اأرباع يف 
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اأفق �سنة 2015، و�سع املغرب خطة عمل متتد اإىل 2016 تهدف اإىل �سمان امل�ساواة 

يف توفري الرعاية بني املناطق احل�رشية والقروية، وت�سهيل ح�سول ال�سكان الأكرث 

فقرا على رعاية �سحية، خا�سة ال�ساكنة القروية، من خالل تعزيز �سيا�سة املجانية 

وحت�سني  الولدة،  حديثي  والأطفال  الطارئة  بالولدة  اخلا�سة  للعالجات  بالن�سبة 

جودة التكفل بامل�ساعفات الناجمة عن احلمل والولدة، اإ�سافة اإىل تقوية م�سوؤولية 

خدمات القرب بخ�سو�ض مراقبة احلمل والولدة، وحت�سني القيادة اجلهوية للربنامج.

وقد �سجلت هذه الربامج نتائج اإيجابية يف جمال �سحة الأم، بحيث انخف�ست ن�سبة 

وفيات الأمهات من 66 باملائة خالل ع�رشين عاما، اإىل 332 حالة وفاة لكل 100 

�سنة  األف ولدة حية   100 لكل  وفاة  112 حالة  اإىل   ،1992 األف ولدة حية عام 

.2010
ورغم هذا التقدم، يظل عدم التكافوؤ يف احل�سول على الرعاية املقدمة بني املناطق 

فمعدل  قائما،  والقت�سادية  الجتماعية  امل�ستويات  وح�سب  والقروية،  احل�رشية 

وفيات الأمهات يف املناطق القروية، مثال، هو �سعف معدل املناطق احل�رشية )148 

مقابل 73 حالة وفاة لكل مائة األف ولدة حية(.

اأما يف ما يخ�ض الولوج اإىل خدمات ال�سحة وال�سحة الإجنابية، فقد اأعد املغرب 

الثدي وعنق  الك�سف عن �رشطانات  اإىل حتقيق  التي تهدف  الربامج  جمموعة من 

الرحم على �سعيد موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية الأولية لفائدة 50 باملائة على الأقل 

فقدان  فريو�ض  عن  الك�سف  واإدماج  امل�ستهدفة،  الفئة  ميثلن  اللواتي  الن�ساء  من 

املناعة املكت�سبة يف اإطار الوقاية من انتقال الأمرا�ض من الأم اإىل الطفل يف 300 

على  تدريجيا  تعميمها  مع   ،2015 عام  بحلول  الأولية  ال�سحية  للرعاية  موؤ�س�سة 

ال�سعيد الوطني، اإ�سافة اإىل بلوغ تغطية وطنية لوحدات التكفل بالن�ساء والأطفال 

�سحايا العنف التي تقدم خدمات �سحية متكاملة وفقا للمعايري والقواعد املعتمدة، 

ورفع معدل الولدة يف و�سط مراقب اإىل 95 باملائة مع احلفاظ عليه، وامل�ساهمة يف 

وم�سوؤول يف جمال  �سليم  �سلوك  تبني  اأجل  من  ال�سباب  ومهارات  معارف  حت�سني 

ال�سحة الإجنابية. ناهيك عن تعميم نظام امل�ساعدة الطبية الذي مّكن فئات وا�سعة 

من ال�ساكنة، خا�سة الفئات ال�سعيفة واملهم�سة، من ال�ستفادة جمانا من جمموعة 

من العالجات داخل املوؤ�س�سات ال�سحية، والذي يتوقع اأن ينتقل م�ستوى التغطية 

ال�سحية يف اأقل من ع�رش �سنوات من 16 باملائة اإىل 62 باملائة.
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• تعميم التعليم الأويل وحمو اأمية الن�ساء والفتيات	

اإىل التعليم بني اجلن�سني �سمن  اإر�ساء امل�ساواة يف الولوج  و�سعت اململكة املغربية 

اأولوياتها، فتبنت، لذلك، جمموعة من امل�ساريع والتدابري، من قبيل خمطط العمل 

ال�سرتاتيجي املتو�سط املدى ملاأ�س�سة امل�ساواة بني اجلن�سني الذي يقوم على �سمان 

املن�سف  الولوج  وتاأمني  الرتبوي،  النظام  حكامة  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اإر�ساء 

الف�ساء  وتطوير  وذو جودة،  موؤهل  تربوي  نظام  اإىل  الأطفال  من  والإناث  للذكور 

املدر�سي لي�سبح ف�ساء للتن�سئة وتعلم قيم و�سلوكات مرتبطة بامل�ساواة بني اجلن�سني، 

وم�رشوع تعزيز امل�ساواة يف املنظومة الرتبوية الذي يروم الق�ساء على الفوارق بني 

اجلن�سني يف الولوج اإىل التعليم وحماربة الهدر املدر�سي.

وقد اأفرزت هذه اجلهود ح�سيلة اإيجابية، اإذ ارتفع موؤ�رش امل�ساواة بني اجلن�سني يف 

التعليم بالو�سط احل�رشي خالل ال�سنة الدرا�سية 2011/2012 مبا يناهز 91 باملائة 

يف البتدائي، و78 باملائة يف الثانوي الإعدادي، و92 باملائة يف الثانوي التاأهيلي، 

و91 باملائة يف التعليم العايل، بعدما �سجل، خالل ال�سنة الدرا�سية 1990/1991، 

25 نقطة يف البتدائي، و24 نقطة يف الثانوي التاأهيلي، و8 نقط فقط يف الثانوي 
بالو�سط  ال�سعف  من  باأكرث  ارتفع  فيما  العايل.  التعليم  يف  نقطة  و34  الإعدادي، 

القروي على م�ستوى التعليم البتدائي، حيث انتقل من 42 باملائة �سنة 1991 اإىل 

89 باملائة �سنة 2012. وجتاوزت ن�سبة الإناث 50 باملائة يف بع�ض �سعب التكوين 
والدرا�سة بالتعليم العايل، كطب الأ�سنان بن�سبة 74 باملائة والتجارة والت�سيري بن�سبة 

63 باملائة.
يف  اإيجابيا  تطورا  املغرب  �سجل  الإناث،  ومتدر�ض  التمدر�ض  تعميم  جمال  ويف 

ال�سنة  باملائة خالل   91.2 بالبتدائي من  التمدر�ض  ن�سبة  انتقلت  موؤ�رشاته، حيث 

الدرا�سية 2007/2008 اإىل 99.6 باملائة خالل 2012/2013. 

ال�سنوات  خالل  هاما  تطورا  البتدائي  بالتعليم  الإناث  متدر�ض  ن�سب  عرفت  كما 

الأخرية، حيث ارتفعت على ال�سعيد الوطني من 89.9 باملائة �سنة 2008/2009 

اإىل 99.1 باملائة �سنة 2012/2013، اأي بزيادة 9 نقاط، وارتفعت بالو�سط القروي 

من 84.1 باملائة اإىل 97.7 باملائة خالل نف�ض الفرتة بزيادة تفوق 13 نقطة. وارتفعت 

ن�سب النتقال اإىل التعليم الثانوي الإعدادي وطنيا خالل نف�ض اخلم�سية من 81.0 

باملائة اإىل 83.8 باملائة، ومن 43.4 باملائة اإىل 49.3 باملائة بالن�سبة لالإناث بزيادة 
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حوايل 7 نقاط، وانتقلت بالو�سط القروي من 39.7 باملائة اإىل 57.8 باملائة خالل 

نف�ض الفرتة بزيادة فاقت 11 نقطة. كما �سجلت ن�سبة التمدر�ض يف التعليم الثانوي 

التاأهيلي خالل الع�رشية الأخرية زيادة تفوق 15 نقطة بالن�سبة للمجموع الوطني، 

وحوايل 9 نقط بالن�سبة لالإناث، حيث مرت على التوايل من 45.6 باملائة اإىل 53.4 

باملائة، ومن 13.3 باملائة اإىل 18.8 باملائة ما بني 2008/2009 و2012/2013.

وتتوا�سل جهود حماربة النقطاع عن الدرا�سة وحمو الأمية والرتبية غري النظامية 

بتفعيل برنامج مدر�سة الفر�سة الثانية الذي ي�ستهدف الأطفال غري املتمدر�سني اأو 

املنقطعني عن الدرا�سة يف �سن مبكرة )174 األف طفل م�ستفيد ما بني 2010 و2012 

منهم نحو 84 األف فتاة(، وبرنامج حماربة التكرار والهدر املدر�سي الذي مّكن من 

�سمان تتبع تربوي لفائدة 876 األف تلميذ يف البتدائي والإعدادي، وبرنامج »مليون 

حمفظة« الذي ا�ستفاد منه 3.9 مليون طفل، وبرنامج »تي�سري« لدعم متدر�ض الأطفال 

يف املجال القروي، اإ�سافة اإىل تغطية الو�سطني القروي وال�سبه ح�رشي باملوؤ�س�سات 

التعليمية وتاأهيلها لت�ستجيب لحتياجات الإناث وتوفري النقل املدر�سي واإحداث 

املدار�ض اجلماعاتية والداخليات ودور الطالبة لإيواء الفتيات اللواتي قد مُتنعن اأو 

ل ي�ستطعن الدرا�سة ب�سبب بعد املدر�سة عن �سكنهن، حيث ا�ستفاد منه هذا املو�سم 

ن�سبة  مهما يف  انخفا�سا  م�سجلة  اأ�رشة،  األف   460 من  تلميذ  األف   783 الدرا�سي 

النقطاع عن الدرا�سة من 4.6 باملائة 2008/2009 اإىل 1.9 باملائة 2012/2013 

بالن�سبة للمجموع الوطني، ومن 5.2 باملائة اإىل 2.7 باملائة بالن�سبة لالإناث خالل 

املعدل  فاقت  فقد  البتدائي،  التعليم  ل�سلك  الإناث  اإنهاء  ن�سب  اأما  الفرتة.  نف�ض 

على  باملائة   90.2 مقابل  باملائة   90.8 ن�سبة   2012/2013 �سنة  م�سجلة  الوطني 

ال�سعيد الوطني. ومت ت�سجيل تقل�ض ن�سبة انقطاع الإناث من 13.4 باملائة اإىل 8.4 

باملائة ما بني 2008/2009 و2012/2013.

)التعليم  جمتمعة  الثالث  التعليمية  لالأ�سالك  الإناث  اإنهاء  ن�سبة  بلغت  وهكذا، 

 2012/2013 �سنة  باملائة   50.4 التاأهيلي(  والتعليم  العدادي  والتعليم  البتدائي 

مقابل 41.9 باملائة امل�سجلة على ال�سعيد الوطني. 

اأقل  اإىل  فيما �سجلت ن�سبة حمو الأمية انخفا�سا مهما من 43 باملائة �سنة 2004 

من 28 باملائة حاليا. ويراهن املغرب على تقلي�ض ن�سبة الأمية اإىل 20 باملائة �سنة 

وانتقل معدل حموها  �سنويا.  م�ستفيد  مليون  اإىل  الو�سول  هدف  اإجناز  عرب   2016
يف �سفوف ال�سباب من ن�سبة 58 باملائة �سنة 1994 اإىل 84.6 باملائة �سنة 2012. 
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وانتقلت، يف �سفوف الإناث خالل نف�ض الفرتة، من 46 باملائة اإىل 79 باملائة، مقابل 

71 باملائة و90.1 باملائة بالن�سبة اإىل الذكور.
اأما بالو�سط القروي، فقد عرفت هذه الن�سبة حت�سنا ملحوظا بانتقالها من 75 باملائة 

اإىل 51.2 باملائة خالل نف�ض الفرتة، الذي يعترب ثمرة زيادة عدد امل�ستفيدين من 

برامج حماربة الأمية الذي انتقل من 655.478 )من بينهم 517.985 امراأة( �سنة 

2006 اإىل 702.119 )من بينهم 587.088 امراأة( �سنة 2011 اإىل 750.000 �سنة 
2012، مبا يعني اأن الن�ساء هن اأكرب امل�ستفيدين من برامج حمو الأمية.

• الولوج املن�سف واملت�ساوي للبنيات التحتية	

انخرط املغرب يف اجلهود الرامية اإىل الق�ساء على جميع اأ�سكال ال�سكن الذي ل 

اآثار  ي�ستجيب ملوا�سفات ال�سالمة، واملراعية للنوع، حيث يعمل حاليا على تقييم 

برامج حماربة ال�سكن غري الالئق على الظروف املعي�سية لالأ�رش امل�ستفيدة مبنظور 

يراعي بعد النوع الجتماعي، مبا �سينعك�ض اإيجابا.

وقد ا�ستفاد من برنامج مدن بدون �سفيح منذ انطالقه 221 األف اأ�رشة، منها 43 األف 

اأ�رشة ا�ستفادت ما بني �ستنرب 2011 ويونيو 2013، بينما يقدر عدد الأ�رش املعنية 

بوحدات يف طور الإجناز بـ56324 اأ�رشة. اأما بخ�سو�ض ال�سكن الع�سوائي، فقد مت 

اعتماد برامج ت�سوية و�سعية الأحياء املوجودة واإعادة هيكلتها واإدماجها يف الن�سيج 

احل�رشي لفائدة حوايل 225 األف اأ�رشة ما بني 2012/2013 بغالف 5.263 مليار 

درهم. كما مت و�سع برامج ملعاجلة املباين الآيلة لل�سقوط خالل نف�ض الفرتة لفائدة 

32.201 اأ�رشة بتكلفة 2.91 مليار درهم.
• حت�سني الولوج خلدمات العدالة	

انطالقا من املكت�سبات التي كر�ستها الإ�سالحات الد�ستورية لـ2011، اأعد املغرب 

هذه  مواكبة  على  تنبني  العدالة  خدمات  اإىل  الن�ساء  ولوج  لتح�سني  ا�سرتاتيجية 

الإ�سالحات، وت�رشيع م�سل�سل تر�سيخ الدميقراطية واأ�س�ض احلكامة، تتمحور حول 

تفعيل الن�سو�ض القانونية املتعلقة بحماية حقوق املراأة، وتقوية ودعم احلكامة من 

زاوية النوع الجتماعي.

اأن  الأ�رشي  للق�ساء  بالن�سبة  الإح�سائي  امل�ستوى  على  املحققة  النتائج  وتربز 

الزواج املبكر يظل ا�ستثناء، اإذ ل تتعدى عقود زواج القا�رش ن�سبة 10.97 باملائة 
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من جمموع ر�سوم الزواج املربمة �سنة 2012، بانخفا�ض بلغ 12.46 باملائة مقارنة 

مع 2011، كما اأن اأغلبية طلبات الإذن بزواج القا�رش يفوق �سن اأ�سحابها 16 �سنة. 

وتفيد الإح�سائيات ذاتها اأن ن�سبة التعدد تبقى م�ستقرة، اإذ انتقلت من 0.34 باملائة 

مبا   ،2012 �سنة  باملائة   0.26 اإىل   2011 �سنة  امل�سجلة  الزواج  من جمموع ر�سوم 

يجعله يكاد يكون منعدما، كما يالحظ انخفا�ض طلبات الإذن بالتعدد التي بلغت 

�سنة 2012 ما جمموعه 1571 طلبا، اأي بن�سبة 27.31 مقارنة بـ16.88 باملائة �سنة 

.2011
اأما على م�ستوى تنفيذ ق�سايا الأ�رشة، فقد ارتفعت ن�سبته �سنة 2012 اإىل 74.51 

باملائة من جمموع الق�سايا، والتي ي�سكل تنفيذ اأحكام النفقة فيها ن�سبة 57.73 

باملائة، كما ارتفعت قرارات حتديد م�ستحقات الزوجة والأولد اإىل ن�سبة 33.59 

باملائة. 

اإ�سافة اإىل املجهودات املبذولة لتكري�ض مبداأ امل�ساواة يف الولوج اإىل العدالة والتي 

توجت بتحقيق نتائج نوعية، من قبيل توثيق عقود الزواج الذي اتخذت لتحقيقه 

العائلي  التكافل  �سندوق  وتفعيل  اإ�سكالته،  ملختلف  فعالة  معاجلة  �سمان  تدابري 

 2539 ما جمموعه   2013 �ستنرب  �سهر  غاية  اإىل  منه  امل�ستفيدات  عدد  بلغ  الذي 

توفري  خالل  من  املحاكم  اإىل  الولوج  وت�سهيل  ال�ستقبال  بنيات  ودعم  م�ستفيدة، 

ف�ساءات لال�ستقبال واعتماد الإدارة الإلكرتونية وتفعيل ال�سرت�ساد عن بعد ودور 

امل�ساعدات الجتماعيات.

لإبراز  فر�سا  للمراأة  والعملية  القانونية  بالو�سعية  النهو�ض  جهود  و�سكلت  هذا، 

املمار�سات اجليدة املرتبطة مبجال تقدمي اخلدمات الق�سائية والقانونية باأق�سام ق�ساء 

اأ�س�ض  واإر�ساء  للعدالة،  املراأة  ولوج  يف  الإيجابي  التمييز  مقدمتها  ويف  الأ�رشة، 

اأق�سام ق�ساء الأ�رشة، وو�سع و�سائل ملواكبة تنفيذ  جتربة القا�سي الو�سيط ببع�ض 

الن�سو�ض القانونية، وتطوير اإطار للحوار بني خمتلف املتدخلني يف جمال تتبع تطبيق 

مدونة الأ�رشة وتر�سيخ القيم التي جاءت بها.

2. التمكني القانوين وال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف للن�ساء والفتيات
• التمكني القانوين للن�ساء من اأجل مكافحة التمييز والعنف والإق�ساء 	

ن�سا  القانونية  الرت�سانة  حت�سني  بجهود  املت�سل  للن�ساء  القانوين  التمكني  يعترب 

وممار�سة من اأحد اأهم املحـــاور الفاعلة يف تعزيز اأو�ساع الن�ساء والنهو�ض بها. وقد 
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�سهد املغرب، خالل الع�رشية الأخرية، م�سل�سل اإ�سالحات لرت�سانته القانونية )مدونة 

النتخابات،  ومدونة  اجلن�سية،  ومدونة  ال�سغل،  ومدونة  اجلنائي،  والقانون  الأ�رشة، 

وامليثاق اجلماعي...(، تّوج باعتماد د�ستور جديد يوليوز 2011، وتعزز �سنة 2013 

باإ�سدار امليثاق الوطني لإ�سالح منظومة العدالة الذي و�سع ق�سايا الن�ساء �سمن 

اأولوياته، وجعل ق�سية حماية املراأة من التمييز والعنف اإحدى اأهم مداخله.

ففي جمال حماربة العنف �سد الن�ساء، قطع املغرب اأ�سواطا هامة ابتداأت مع اإطالق 

ال�سرتاتيجية الوطنية ملناه�سة العنف �سد الن�ساء وخمططها التنفيذي، مرورا بتطوير 

خارطة وطنية موؤ�س�ساتية حمدثة لبنيات ا�ستقبال وتوجيه )املحاكم وامل�ست�سفيات 

ور�سدية  اإح�سائية  منظومة  وتطوير  ا�ستماع..(،  ومراكز  والدرك،  ال�رشطة  وخمافر 

و�سول   ،)2010 الن�ساء  �سد  العنف  حول  الوطني  )البحث  الظاهرة  انت�سار  حول 

اإىل تر�سيم عمليات الر�سد واإعطائها طابعا موؤ�س�ساتيا، حيث يتم حاليا العمل على 

اإحداث مر�سد وطني للعنف كبنية موؤ�س�ساتية، ت�سم اإىل جانب القطاعات احلكومية 

برنامج  اأن  كما  جامعية.  بحث  ومراكز  املدين  املجتمع  جمعيات  باملو�سوع،  املعنية 

»متكني«، باعتباره كان برناجما متعدد القطاعات ملحاربة العنف �سد الن�ساء والفتيات 

عرب متكينهن، �سكل منا�سبة للتتبع والتقييم وال�ست�رشاف.

ويف �سياق حماربة العنف ذاته، مت اإعداد �سنة 2013 م�رشوع قانون ملحاربة العنف 

�سد الن�ساء، عر�ض على املجل�ض احلكومي يف انتظار اإحالته على م�سطرة امل�سادقة، 

اأ�سكاله،  يهدف اإىل جترمي مرتكبي العنف و�سمان وقاية وحماية الن�ساء من جميع 

بالن�ساء  للتكفل  اآليات  واإحداث  بالظاهرة،  املرتبط  املفاهيمي  الإطار  تطوير  عرب 

الوعاء  وتو�سيع  والتوجيه،  وال�ستقبال  للتن�سيق  واأخرى  العنف،  �سحايا  والفتيات 

بالإكراه،  )الزواج  الن�ساء  �سد  العنف  من  مظاهر جديدة  لي�سمل  للتجرمي  القانوين 

املراأة،  ج�سد  حرمة  وانتهاك  الزوجني،  بني  الأمانة  وخيانة  الأزواج،  بني  وال�رشقة 

جمال  وتو�سيع  والأطفال...(،  بالزوجة  لالإ�رشار  الأ�رشة  وم�سالح  اأموال  وتبديد 

اأو من  العمل  )التحر�ض من طرف زميل  التحر�ض اجلن�سي وت�سديد عقوباته  جترمي 

طرف م�سوؤويل حفظ النظام العام اأو من طرف اأحد الأ�سول اأو املحارم...(، وت�سديد 

العقوبات حول مقرتيف العنف �سد الن�ساء احلوامل، اأو �سد الزوجة اأو الطليقة اأمام 

الن�ساء  املرتكب �سد  للعنف  القانوين  الر�سد  اأنظمة  اإىل تطوير  اإ�سافة  اأطفالها...(، 

�سحايا  للن�ساء  جديدة  حمائية  وتدابري  لإثباته(،  النف�سانية  الطبية  اخلربة  )اعتماد 

العنف )اإبعاد الزوج املعتدي واإرجاع املح�سون مع احلا�سنة اإىل بيت الزوجية، ومنع 

القرتاب من ال�سحية، وجرد ممتلكات الأ�رشة ومنع املعتدي من الت�رشف فيها..(.
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اإ�سافة اإىل الربنامج التح�سي�سي املندمج البني قطاعي ملناه�سة العنف والتمييز �سد 

لنداء  ا�ستجابة عملية  2013، والذي يعترب  انطالقته مار�ض  اأعطيت  الذي  الن�ساء، 

التوعية والرتبية والإر�ساد،  2013 �سنة ميتد لأربع �سنوات يرتكز على  جعل �سنة 

هذا  يعترب  كما  والعنف �سد الن�ساء.  التمييز  ومناه�سة  امل�ساواة  ثقافة  وتر�سيخ 

لتقييم  الفاعلني  خمتلف  مع  الت�ساوري  التدار�سي  امل�سل�سل  ثمار  اإحدى  الربنامج 

م�سار احل�سيلة الوطنية املحققة يف جمال مناه�سة العنف �سد الن�ساء، الذي ا�ستهدف 

التقييم امل�سرتك واجلماعي للمنجزات الوطنية املحرزة بعد ع�رش �سنوات من اإ�سدار 

ال�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف �سد الن�ساء، وحتديد، بكل مو�سوعية، التحديات 

التي جتعل من العنف �سد الن�ساء ظاهرة ل تزال موؤ�رشاتها الكمية والنوعية مقلقة، 

اإن على ال�سعيد الوطني اأو الدويل، وخمتلف التوجهات املمكن ا�ستثمارها للخروج 

بخطة عمل جديدة ملناه�سة العنف �سد الن�ساء.

كما �سكل القانون اجلنائي مو�سوعا للعديد من التعديالت، يف اإطار خلق الن�سجام 

الت�رشيعي مع احلقوق الإن�سانية للن�ساء، حيث مت مطلع هذه ال�سنة 2014 م�سادقة 

الربملان باإجماع غرفتيه على تعديل الف�سل 475 من القانون اجلنائي املتعلق بزواج 

الفتيات القا�رشات �سحايا الغت�ساب، والذي يتعلق بحذف حق املغرر يف الزواج 

من الفتاة القا�رش املغرر بها، ومتابعته ق�سائيا، وكذا الرفع من عقوبات ال�سجن من 

�سنة اإىل خم�ض �سنوات يف حالة تهريب قا�رش دون عالقة جن�سية. ومت فتح اأورا�ض 

بحقوقهن  متتعهن  و�سمان  للن�ساء  وفعلية  �ساملة  جنائية  حماية  ل�سمان  اأخرى 

الأ�سا�سية. 

هذا، وتبنى املغرب م�سارا جديدا يف جمال ال�رشاكة مع مراكز ال�ستماع وال�ستقبال 

�سنة  و�سل،  م�ساريع، حيث  على  مبني  العنف  �سحايا  والفتيات  للن�ساء  والتوجيه 

2013 مثال، عدد مراكز ال�ستماع املدعمة اإىل 50 مركزا مببلغ اإجمايل للدعم بلغت 
قيمته 3.855.400.00 درهم. اإ�سافة اإىل دعم الأمهات املطلقات يف حالة ه�سا�سة، 

وتوفري حلول فعالة لتاأخر تنفيذ حكام النفقة، عرب �سندوق التكافل العائلي، الذي 

انطلق العمل به �سنة 2012 وبلغ عدد الن�ساء امل�ستفيدات منه 562 اأكتوبر 2012.

• التمكني ال�سيا�سي للن�ساء وتعزيز مواقعهن يف اتخاذ القرار 	

اأما يف جمال التمكني ال�سيا�سي للمراأة، فقد طور املغرب تر�سانته القانونية باعتبارها 

الولوج  الرجل يف  مع  م�ساواتها  للمراأة، و�سمان  ال�سيا�سي  التمكني  لرت�سيخ  بوابة 

ملراكز القرار ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي. 
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فبالإ�سافة اإىل ف�سول د�ستور اململكة املغربية الداعمة حلقوق الن�ساء، عرف املجال 

الت�رشيعي نقلة نوعية يف هذا الباب، حيث مت اإحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون 

من 60 امراأة، واإحداث دائرة انتخابية اإ�سافية حملية تخ�س�ض للن�ساء، والتن�سي�ض 

تتناوب بني  امل�ست�سارين تر�سيحات  على ت�سمن لوائح الرت�سيح لع�سوية جمل�ض 

الذكور والإناث، واإحداث �سندوق الدعم لت�سجيع متثيلية الن�ساء الذي ميول م�ساريع 

وتكافوؤ  امل�ساواة  جلنة  اإحداث  عن  ناهيك  املنتخبات،  �سيما  الن�ساء،  قدرات  تقوية 

الفر�ض بكل جمل�ض جماعي تتكون من �سخ�سيات جمعوية حملية، واإدماج مقاربة 

املقرر  برامج الأعمال  الذي يحدد  للتنمية  النوع الجتماعي يف املخطط اجلماعي 

اإجنازها برتاب اجلماعة ملدة 6 �سنوات، واإلزامية الأحزاب ال�سيا�سية بتو�سيع وتعميم 

م�ساركة الن�ساء من خالل ال�سعي لبلوغ ن�سبة الثلث داخل اأجهزته امل�سرية وطنيا 

وجهويا، واإحداثها جلنة للمنا�سفة وتكافوؤ الفر�ض.

هذه املقت�سيات مكنت من انتقال ن�سبة الن�ساء املنتخبات يف املجال�ض املحلية من 

الن�ساء  ن�سبة  وانتقال   .2009 �سنة  باملائة   12.38 اإىل   2003 �سنة  باملائة   0.55
املنتخبات يف الربملان اإىل 17 باملائة نونرب 2011، بعد اأن كانت 10 باملائة �ستنرب 

.2007
وموازاة مع هذه الأورا�ض، عملت اململكة املغربية على تعزيز مواقع الن�ساء من حيث 

ولوجهن ملراكز اتخاذ القرار الإداري ومنا�سب امل�سوؤولية الإدارية واملنا�سب العليا، 

10 باملائة  والتي �ساهمت يف تطور ن�سبة الن�ساء املوظفات مبنا�سب امل�سوؤولية من 

بالقطاعات  التاأنيث  ن�سبة  تطورت  فيما   .2012 �سنة  باملائة   16 اإىل   2002 �سنة 

الوزارية من 34 باملائة �سنة 2002 اإىل 38 باملائة �سنة 2012.

ويف ما يخ�ض التعيني يف املنا�سب العليا، مت اإ�سدار قانون تنظيمي �سنة 2012 ي�سجع 

على تفعيل مبداأ املنا�سفة يف الولوج اإىل منا�سب اتخاذ القرار الإداري. وقد مّكن 

تطبيق هذا القانون، اإىل غاية 31 دجنرب 2013، من تعيني 31 امراأة من اأ�سل 229 

تعيينا جرى الت�سديق عليها يف جمل�ض احلكومة، وهو ما يعادل ن�سبة 13.5 باملائة.

• ومبادراتهن 	 الن�ساء  ت�سغيل  موؤ�رشات  حت�سني  عرب  القت�سادي  التمكني 

القت�سادية 

موؤكدة  التمييز،  اأ�سكال  كافة  مكافحة  على  اجلديدة  الد�ستورية  املقت�سيات  ن�ست 

على دور الدولة يف تعبئة كل الو�سائل املتاحة لتي�سري اأ�سباب ا�ستفادة املواطنات 
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والدعم يف  وال�سغل  املهني،  التكوين  احلق يف  من  امل�ساواة،  قدم  على  واملواطنني، 

البحث عن من�سب �سغل، اأو يف الت�سغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية ح�سب 

الولوج والأجر والرتقي  اآليات �سامنة للم�ساواة يف  ال�ستحقاق، مما يتطلب و�سع 

املهني، �سيما يف القطاع العام، وتعزز تكافوؤ الفر�ض بني اجلن�سني يف �سوق ال�سغل.

غري اأن م�ساركة الرجال والن�ساء يف الن�ساط القت�سادي يف املغرب متباينة، فمعدل 

باملائة   3.25 بني  ما  تراوح  فقد  الإقامة،  وو�سط  اجلن�ض  ح�سب  خمتلف  الن�ساط 

ن�سبة  اأن  كما   .2011 �سنة  للرجال خالل  بالن�سبة  باملائة  و2.74  للن�ساء،  بالن�سبة 

الن�ساء اللواتي يك�سنب اأقل من احلد الأدنى لالأجور اأعلى من ن�سبة الرجال، فهي 

ل تتعدى 41 باملائة مقابل 31 باملائة بالن�سبة للرجال. فيما مل تعرف الفوارق بني 

الأخرية،  الع�رش  ال�سنوات  خالل  كبرية  تغيريات  ال�سغل  جمال  يف  واملراأة  الرجل 

والذي يف�رش بعوامل لها عالقة بالو�سع القت�سادي للبالد يف جمال فر�ض ال�سغل، 

مما يقلل من حتفيز اأرباب العمل لتوظيف اليد العاملة غري املوؤهلة، التي تتاألف غالبا 

من الإناث، حيث ظلت م�ساركة املراأة يف الن�ساط القت�سادي املوؤدى عنه حمدودة، 

 73.6 باملائة مقابل   24.7 بلغت   2012 الوطني �سنة  امل�ستوى  ن�سبتها على  بلغت 

باملائة للرجال. 

كما اأن ظروف العمل غري املواتية، ومواقيت العمل غري املرنة، وامل�سوؤوليات الأ�رشية 

التي تتحمل اأغلبيتها الن�ساء، وال�سعوبات يف التوفيق بني التزامات الأ�رشة والعمل، 

البيئة الجتماعية والثقافية التي حتد من فر�ض العمل للن�ساء، كلها عوامل  وكذا 

ت�ساهم يف تو�سيع الهوة بني فر�ض الرجال والن�ساء يف الت�سغيل.

القت�سادي  الن�ساط  يف  الن�ساء  م�ساركة  تواجه  التي  التحديات  هذه  رغم  لكن 

بفاعلية، فاإن املغرب �سار حثيثا نحو تعزيز ح�سور الن�ساء يف �سوق ال�سغل وولوجهن 

اإىل جمال املقاولة، حيث يقارب عدد الن�ساء املغربيات املقاِولت اللواتي ميلكن اأو 

ن �رشكة 9000 اإىل 10.000، اأي ما يناهز 10 باملائة من جمموع املقاولت،  ْ ُي�سريرِّ

التي ت�سمل قطاع اخلدمات )37 باملائة(، والتجارة )31 باملائة(، وال�سناعة املتمثلة 

اأ�سا�سا يف قطاع الن�سيج )21 باملائة(. 

املغرب  اعتمدها  التي  العمومية وال�سرتاتيجيات والربامج  ال�سيا�سات  مّكنت  وقد 

من تدعيم التمكني القت�سادي للن�ساء واإدماج اأكرب للمراأة املغربية يف التنمية، حيث 

ت�سجيع ومواكبة تطور  اإىل  »اإليك« يهدف  2013 �سندوق �سمان  �سنة  اإحداث  مت 

م�ساريعهن،  لتنمية  القرو�ض  اإىل  الولوج  من  بتمكينهن  بالن�ساء  اخلا�سة  املقاولة 
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اإ�سافة اإىل مبادرات القت�ساد الجتماعي والت�سامني التي توفر مزيدا من الفر�ض 

لإ�رشاك املراأة يف احلياة الن�سيطة من خالل اإحداث وتنمية اأن�سطة مدرة للدخل على 

امل�ستوى الرتابي.

بالظروف  والنهو�ض  القت�سادية  للقطاعات  الن�ساء  ولوج  تطوير  جمال  ففي 

الجتماعية والقت�سادية للمراأة، �سيما القروية، اأطلق املغرب �سنة 2012 برناجما 

للم�ساريع املدرة للدخل موجها لتح�سني الظروف الجتماعية والقت�سادية للن�ساء 

النحل  وتربية  ال�سغرية،  املا�سية  الفالحية كرتبية  الأن�سطة  يهم حت�سني  القرويات، 

وتربية املاعز، حيث خ�س�ض مبلغ 800.000 درهم، بر�سم 2012، لدعم الأن�سطة 

�سو�سيو  برنامج  و�سع  مت  كما  القروية.  للمراأة  التقنية  وامل�ساعدة  للدخل  املدرة 

وجمالت  اإمكانات  وفق  امل�ساريع  وتدبري  املقاولة  ت�سجيع  على  يعتمد  اقت�سادي 

املراأة القروية خ�س�ست له ميزانية �سنوية مبوجبها مت متويل 70 م�رشوع �سنويا على 

مدى 10 �سنوات، حيث بلغ عدد امل�ساريع املمولة حوايل 700 م�رشوع ا�ستفادت 

منه حوايل 1400 امراأة قروية. اإ�سافة اإىل ت�سجيع م�ساركة التعاونيات واجلمعيات 

الن�سوية يف املعار�ض اجلهوية والدولية )كاملعر�ض الدويل للفالحة مبكنا�ض ومعر�ض 

وال�سناعة  الفالحة  ومعر�ض  بباري�ض  للفالحة  الدويل  واملعر�ض  باأرفود  التمور 

الغذائية بربلني.. الخ(، بهدف ترويج املنتجات ال�سادرة عن م�ساريع املراأة القروية، 

وتنمية كفاءتها يف جمال الت�سويق والتنقيب على الأ�سواق اجلديدة.

قدرات  وتقوية  اإحداث  املغرب  دعم  الن�سائية،  املقاولت  دعم  برامج  اإطار  ويف 

املقاولت الن�سائية والتعاونيات واجلمعيات، حيث اأطلق جمموعة من الربامج، من 

قبيل برنامج »بينهن« يف اجلهات الذي يهدف اإىل تعزيز القدرات الإدارية للن�ساء 

املقاولت والتعاونيات، ا�ستفادت منه 156 امراأة مقاولة، وبرنامج »انفتاح لها« الذي 

يهدف اإىل حت�سي�ض املقاولت ال�سغرية جدا والتعاونيات بفوائد ومزايا تكنولوجيا 

املعلوميات للح�سول على رخ�سة رقمية متكنهم من الولوج اإىل عرو�ض تف�سيلية 

بدعم مايل من الدولة، حيث مت ت�سليم 10.000 رخ�سة رقمية، منها 253 م�ستفيدة 

اإىل  يهدف  الذي  »امتياز«  وبرنامج  باملائة،   6.7 اأي  م�ستفيد،   3786 اأ�سل  من 

مواكبة املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة ذات قدرات منو قوية من خالل منحها دعما 

ل�ستثماراتها، ف�سال عن اإحداث �سندوق ت�سجيع الأبناك لدعم املقاولة الن�سائية، 

وبرنامج »م�ساندة« الذي ي�ستهدف مواكبة املقاولة ال�سغرى واملتو�سطة يف م�سل�سل 

 132 �سمنهم  مقاولة،   1218 منه  ا�ستفادت  والذي  اإنتاجيتها  وحت�سني  ع�رشنتها 
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مقاولة ن�سائية، اأي بن�سبة 10 باملائة من جمموع املقاولت التي متت م�ساندتها، اإىل 

جانب املعيار الوطني للم�سوؤولية الجتماعية للمقاولة اخلا�ض بالنهو�ض باللتزامات 

الجتماعية للمقاولت واأهمها بعد اإدماج امل�ساواة، وبرامج الإدماج الجتماعي عرب 

»مغرب  وبرنامج  املحلية،  املنتوجات  بتطوير  اخلا�ض  »تثمني«  كربنامج  القت�ساد، 

املبادرات« الذي يركز على مواكبة الأفراد... وغريهما.

ومن نتائج بع�ض هذه الربامج الرامية اإىل التاأهيل والإدماج والتمكني القت�سادي 

للمراأة، مت ت�سجيل خلق ما جمموعه 1756 من التعاونيات الن�سوية اإىل غاية متم 

�سنة 2013، ت�سم 31.833 منخرطة، حتتل فيها التعاونيات الن�سوية احلرفية ن�سبة 

حني  يف  باملائة،   35 ن�سبتها  فت�سل  الفالحية  الن�سوية  التعاونيات  اأما  باملائة.   40
ي�سل الراأ�سمال الإجمايل للتعاونيات الن�سوية مبلغا يقدر بـ15.269.112 درهم. 

املعار�ض  املراأة يف  م�ساهمة  لت�سل  الجتماعي  القت�ساد  منتوجات  تثمني  مت  كما 

الوطنية واجلهوية والإقليمية والأ�سواق املتنقلة اإىل 70 باملائة من جمموع امل�ساركني، 

الجتماعي  القت�ساد  لتنمية  اجلهوية  باملخططات  املتعلقة  الدرا�سات  تركيز  وكذا 

والت�سامني بكافة جهات اململكة على ر�سد القطاعات وامل�ساريع الواعدة املوجهة 

للمراأة والكفيلة بخلق الأن�سطة املدرة للدخل وفر�ض ال�سغل لهذه الفئة من املجتمع، 

اإ�سافة اإىل ا�ستفادة الن�ساء باأكرث من 40 باملائة من ور�سات التكوين اخلا�سة بتنمية 

اأ�سل  من  املعار�ض  تنظيم  مع  مبوازاة  واملنظمة  امل�ساريع  حاملي  ومواكبة  القدرات 

1228 م�ستفيد.
• تعزيز احلماية القانونية والجتماعية للن�ساء العامالت 	

حر�ض املغرب على �سيانة وحماية حقوق املراأة يف عامل ال�سغل، حيث ن�ست مدون 

ال�سغل على منع كل متييز يف الأجر بني الرجل واملراأة، وعززتها مبقت�سيات زجرية، 

وخ�ست الأم الأجرية ببع�ض التدابري احلمائية. وانخرط املغرب يف حت�سني جهاز 

ق�سد  الوظيفية  �سالحياته  وتعزيز  كميا  قاعدته  تو�سيع  من خالل  ال�سغل  تفتي�ض 

مراقبة احرتام تطبيق املقت�سيات الت�رشيعية والتنظيمية ذات ال�سلة باملراأة يف العمل 

اأخرى، بهدف  من جهة، وجمع املعطيات الإح�سائية اخلا�سة باخلروقات من جهة 

توفري قاعدة معطيات ت�ستثمر يف تقييم واقرتاح تدابري لفائدة حماية املراأة يف العمل. 

مع  ت�ساركية  مقاربة  وفق  املنزليني،  العمال  حول  قانون  م�رشوع  املغرب  اأعد  كما 

املغربية  احلكومة  عليه  �سادقت  الذي  والجتماعيني،  القت�ساديني  الفاعلني  جميع 
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ماي 2013، يف انتظار م�سادقة الربملان. فيما متت مراجعة م�رشوع القانون املتعلق 

قريبا  ليحال  ال�رشف  التقليدي  الطابع  ذات  الأن�سطة  ال�سغل يف  بتحديد عالقات 

على م�سطرة امل�سادقة. 

• مبادرات 	 الن�ساء يف  م�ساركة  موؤ�رشات  من  الرفع  املدين يف  املجتمع  دور 

التنمية الجتماعية

العقد الأخري، بخطى حثيثة يف اجتاه دعم وت�سجيع  �سار املغرب، خ�سو�سا خالل 

عمل املجتمع املدين وتفعيل اأدواره، وبذلت الكثري من اجلهود لت�سبح له مكانته يف 

املواطنة ويحقق  وامل�ساركة  الدميقراطية  مبادئ  يفعل  ب�سكل  الدولة  برامج وخطط 

التاأ�سي�ض  يهم  ور�ض  لنطالق  الد�ستوري  بالتوجيه  توجت  الجتماعية،  العدالة 

له  ا�ستجابت  والذي  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الدولة  بني  الت�ساركية  للمقاربة 

احلكومة باإطالق احلوار الوطني حول املجتمع املدين �سنة 2013، الذي يهدف اإىل 

�سياغة م�سرتكة لقواعد حكامة تدبري ال�ساأن اجلمعوي و�سياغة ميثاق �رشف وطني 

للدميقراطية الت�ساركية، عرب اآليات حوارية توا�سلية خمتلفة ت�ستهدف اإ�رشاك اأكرب 

ملختلف املعنيني. 

وقد اأ�سبح املجتمع املدين، يف هذا ال�سياق، مدعوا اإىل النخراط بقوة يف هذا الور�ض 

الدميقراطية  جمال  يف  منوذجا  يجعله  حقيقي  تقدم  اإحراز  من  املغرب  �سيمّكن  مبا 

اإذ ل تنمية  الت�ساركية، باعتبار التنمية �ساأن م�سرتك بني احلكومة واملجتمع املدين، 

حقيقية دون دميقراطية ت�ساركية جتعل الفعل املدين يف قلب دينامية عملية الإ�سالح 

التي تهدف اإىل النهو�ض باأو�ساع املواطنني وجعلهم و�سيلة التنمية وغايتها، ويوؤكد 

الثقة يف قدرة املجتمع املدين على امل�ساهمة يف التغيري ويف حتقيق الأهداف امل�سرتكة.

وقد عرفت ال�سنوات الأخرية تزايدا يف وترية اإن�ساء اجلمعيات، التي اأ�سبحت اليوم 

تقارب 100 األف جمعية، واكبها تزايد يف وترية الدعم العمومي املقدم مل�ساريعها 

واإرادة اأكرب يف تنظيم جماله وتطوير اآليات تدبريه، عرب حتديد دقيق و�سفاف ملعايري 

واأي�سا  التمويالت،  بني  اجلمع  متنع  التي  و�رشوطه  العرو�ض،  طلب  تعتمد  التمويل 

جمالته وامل�ستهدفني منه.

واليوم يعلن �سنويا عن طلب عرو�ض لدعم م�ساريع جمعيات املجتمع املدين الهادفة، 

�سواء اإىل التقلي�ض من حدة الفقر واله�سا�سة والإق�ساء الجتماعي، اأو امل�ساهمة يف 

حتقيق العدالة الجتماعية، اأو متكني املراأة وحماربة التمييز والعنف �سدها، اأو الإدماج 

الجتماعي والقت�سادي لالأ�سخا�ض يف و�سعية �سعبة، اأو تقوية قدرات الفاعلني 
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التنمويني من اأجل جناعة اأف�سل. وقد دعم مثال القطب الجتماعي هذه امل�ساريع، 

�سنة 2013 فقط، مببلغ 22.996.608 درهم.

• الإعالم رافعة للم�ساواة بني اجلن�سني 	

يف ما يخ�ض جهودنا الوطنية املبذولة على م�ستوى ت�سحيح �سورة املراأة يف الإعالم، 

وتكري�ض  العام  الراأي  ت�سكيل  الأخري يف  هذا  به  يقوم  الذي  الهام  للدور  اعتبارا 

الوطني  امليثاق  اإعداد  مع  انطلقت  املغرب  جتربة  فاإن  والإن�ساف،  امل�ساواة  ثقافة 

عليه  والتوقيع  اإعداده  يف  �ساهم  الذي  الإعالم،  يف  املغربية  املراأة  �سورة  لتح�سني 

ونقابة  وم�ست�سهرين  املعنيني، من قطاعات حكومية  املوؤ�س�ساتيني  الفاعلني  خمتلف 

دفاتر  بت�سمني   2012 �سنة  ليعزز  اإعالمية،  وا�ست�سارة  اإعالم  ووكالت  �سحافيني 

حتمالت القطب العمومي مقت�سيات جديدة تكفل ح�سورا اأكرب للن�ساء يف و�سائل 

بالت�سال  املتعلق  القانون  وت�سمني  والكرامة،  امل�ساواة  وتعزز  العمومية  الإعالم 

من  واحلط  والتمييز  النمطية  ال�سور  تخ�ض حماربة  مقت�سيات  الب�رشي  ال�سمعي 

كرامة املراأة يف و�سائل الإعالم، التي يوجد اليوم قيد امل�سادقة، اإ�سافة اإىل ت�سمني 

م�رشوع القانون املتعلق باملهن املرتبطة بال�سحافة والن�رش مقت�سيات متنع الإ�سهار 

�ض لدونيتها اأو املرّوج للتمييز ب�سبب جن�سها املوجود اأي�سا 
ّ
امل�سيء للمراأة اأو املكر

قيد امل�سادقة.

واحلكومة املغربية اليوم منكبة على اإخراج املر�سد الوطني لتح�سني �سورة املراأة يف 

الإعالم ليلعب اأدوار اليقظة واملرافعة املنوطة به، اإىل جانب الهيئة العليا لالت�سال 

ال�سمعي الب�رشي التي تلعب اأدوارا ناظمة للم�سهد الإعالمي الوطني وفق معايري 

احرتام مبادئ حقوق الإن�سان ومبادئ التعددية. 

القوانني  لكن، ورغم هذه اجلهود، تبقى هناك حتديات مطروحة على م�ستوى �سن 

والإطارات املعيارية والناظمة لكيفية احرتام مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني يف الإعالم، 

وكذا حتدي تعزيز قدرات الر�سد واليقظة، اإ�سافة اإىل حتدي الرقي بقدرات الن�ساء 

القرارات  اتخاذ  ملراكز  وو�سولهن  عملهن  ظروف  وحت�سني  واملهنيات  الإعالميات 

الإعالمية وتعزيز مبادراتهن.. وهي اأورا�ض العمل املفتوحة اليوم.
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الن�ساء  ل�سالح  للتنمية  الألفية  اأهداف  الثالث:  الف�سل 

والفتيات.. الإكراهات والتحديات املطروحة

تظهر ح�سيلة تفعيل اأهداف الألفية للتنمية، املمتدة ما بني 2003 و2013، حجم 

كاأرقام  الأهداف  هذه  ترجمتها  التي  بالتزاماته  للوفاء  املغرب  بذلها  التي  اجلهود 

وموؤ�رشات. وهي املجهودات التي جعلته منوذجا يحتذى به بالن�سبة للدول الإفريقية 

اأطلقها  التي  ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية والت�رشيعية  اإىل الإ�سالحات  بالنظر  الأخرى 

املغرب يف م�سار تفعيل هذه الأهداف من جهة، واإىل التطور الذي عرفته خمتلف 

املوؤ�رشات من جهة ثانية.

1. اإكراهات تنزيل اأهداف الألفية للتنمية ل�سالح الن�ساء والفتيات
غري اأن التجربة املغربية التي عملت على تنزيل اأهداف الألفية للتنمية مل تخل من 

مواجهة عدة اإكراهات وحتديات نوجز بع�سها يف ما يلي:

• بع�ض 	 التنموية و�سعف  والربامج  ال�سيا�سات  امل�ساواة يف  ُبعد  اإدماج  بطء 

النتائج

اإن ا�ستقراء احل�سيلة املنجزة يف اإطار اأهداف الألفية للتنمية يظهر تاأخرا على م�ستوى 

بع�ض املوؤ�رشات املرتبطة بامل�ساواة، كتقلي�ض ن�سبة وفيات الأمهات وتعميم التعليم 

ال�سيا�سي  القرار  ملراكز  الولوج  من  الن�ساء  ومتكني  الفقر،  وحماربة  الفتيات  لدى 

والإداري والقت�سادي، وتقلي�ض العنف �سدهن، مع كل اجلهود املبذولة.

بامل�ساواة  للنهو�ض  عمل  وخمططات  ا�سرتاتيجيات  مبكرا  بلور  املغرب  اأن  فرغم 

ال�سرتاتيجيات  هذه  اأن  اإل  الن�ساء،  �سد  والعنف  التمييز  اأ�سكال  كافة  وحماربة 

اإعدادها.  الفاعلني خالل  بني خمتلف  والتن�سيق  الت�ساور  م�سارات  بطء يف  عرفت 

كما عرفت طول بع�ض م�سارات الإ�سالح ال�سرتاتيجي املوؤطر للم�ساواة، كميزانية 

النوع، اإ�سافة اإىل �سعوبة دمج معايري واأولويات مرتبطة بالنوع على م�ستوى بع�ض 

الأهداف  بع�ض  واإجناز  تفعيل  يف  توفقها  عدم  عن  ناهيك  احلكومية،  القطاعات 

امل�سطرة. 

ي�سجل اأي�سا �سعف الإدماج العر�ساين للم�ساواة يف امل�ساريع القت�سادية والتنموية 

الكربى، فاملغرب الذي متيز باإطالق دينامية تنموية رائدة من خالل اأورا�ض كربى 
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هذه  يف  والرجال  للن�ساء  املختلفة  احلاجيات  ا�ستح�سار  ومناهج  اآليات  يطور  مل 

امل�ساريع الكربى.

• �سعف القدرات الب�رشية املوؤهلة لإدماج النوع يف ال�سيا�سات 	

تتجاوز عدد املبادرات والإجراءات احلكومية املربجمة واملرتبطة باإدماج النوع يف 

مما ي�سعب  املتوفرة،  واملوؤهلة  املتخ�س�سة  الب�رشية  والطاقات  القدرات  ال�سيا�سات 

معه التحكم يف تعرثات التنفيذ املرتبطة بغياب اأو قلة القدرات الب�رشية يف �سبط 

املوؤ�رشات.

• نق�ض على م�ستوى البيانات والإح�ساءات املرتبطة بالنوع	

الوعي  ي�سعف  النوع،  ح�سب  والإح�ساءات  البيانات  توفر  و�سعف  غياب  اإن 

وعواقبها،  اأ�سبابها  فهم  من  والتمكن  اجلن�سني،  بني  املوجودة  املنتظمة  بالفوارق 

القيام  �سعوبة  اأن  كما  معاجلتها.  على  والقدرة  فيها  التحكم  ال�سعب  من  ويجعل 

بقيا�سات اإح�سائية على امتداد فرتات زمنية متقاربة )خريطة فوارق النوع ال�سنوية 

منوذجا(، اأو على م�ستويات جغرافية خمتلفة يوؤثر على م�ستوى تفاعل ال�سيا�سات 

مع اإ�سكالت امل�ساواة.

• �سعف املوارد املالية وامليزانيات	

بذلت بالدنا جمهودا مهما من اأجل اإعادة العتبار للقطاعات الجتماعية، وخ�س�ست 

لها موارد مالية مهمة، اإل اأن ما ي�رشف من اعتمادات، على اأهميته، ل ي�سل حجمه 

اإىل امل�ستوى املطلوب، نظرا حلجم اخل�سا�ض املوجود اأمام حمدودية املوارد.

• �سعف اآليات امل�ساءلة املوؤ�س�ساتية يف اإدماج النوع	

بالنوع  املرتبطة  احلكومية  ال�سيا�سة  وتقييم  متابعة  م�ستوى  على  �سعف  ي�سجل 

الجتماعي، حيث تغيب ثقافة التقييم واملحا�سبة املوؤ�س�ساتية اجتاه دمج النوع يف 

ال�سيا�سات العمومية، وتوجد ندرة يف ما يخ�ض الكفاءات الب�رشية املتخ�س�سة يف 

تدقيق النوع.

• �سعف اللتقائية يف ال�سيا�سات والربامج التنموية اخلا�سة بامل�ساواة 	

ترتبط اأهمية حتقيق اللتقائية بني ال�سيا�سات يف كون حت�سني العديد من موؤ�رشات 

اإحداث  اأهمية  يوؤكد  مما  وحمليني،  حكوميني  متدخلني  بعدة  يرتبط  والتنمية  النوع 
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ان�سجام �سامل بني املخططات وال�سيا�سات التنموية و�سمان التقائيتها عند الو�سع 

والتنفيذ، بغية حتقيق اأكرب قدر من التكامل والتفاعل بني ال�سيا�سات.

2. رهانات حتقيق اأهداف الألفية للتنمية ل�سالح الن�ساء والفتيات
غري اأن هذه التحديات جعلتنا نرنو بتجربتنا الوطنية اإىل ك�سب جملة من الرهانات 

تتمثل يف:

• والربامج 	 العمومية  ال�سيا�سات  وتنزيل  و�سع  يف  املجايل  البعد  تقوية 

التنموية، باعتبار  املجال املحلي اأ�سبح اليوم الإطار الأجنع لطرح الق�سايا 

يف  البارزة  الإ�سكاليات  عن  الأمثل  للتعبري  وجمال  للتنمية،  الأ�سا�سية 

عالقاتها مع خ�سو�سية اجلهات، مبا يوؤهله ليكون اإطارا لبلورة ا�سرتاتيجية 

بديلة للتنمية القت�سادية والجتماعية واملجالية يف اإطار اجلهوية املو�سعة 

التي تقل�ض من التفاوتات الرتابية وتدعم خدمات القرب.

• اأن حمدودية 	 اعتبار  النوع، على  واإدماج  للن�ساء  التمكني  موؤ�رشات  �سبط 

كل  لتعك�ض  وتنويعها  اأهدافها  جندرة  و�سعف  للن�ساء  التمكني  موؤ�رشات 

اإ�سكاليات امل�ساواة يوؤثر يف نتائج قيا�ض حتقق تلك الأهداف على م�ستوى 

النوع.

• النوع، 	 موؤ�رشات  مبختلف  املتعلقة  واملعرفية  الإح�سائية  املنظومة  تطوير 

القت�سادية  م�ستوياتها  مبختلف  امل�ساواة  و�سعية  ر�سد  على  �سي�ساعد  مبا 

يف  وم�ساركتهن  الن�ساء  م�ساهمة  تقدير  وعلى  وال�سيا�سية،  والجتماعية 

على  التاأكيد  مع  منوذجا(،  الفقر  موؤ�رشات  )جندرة  واخلا�ض  العام  الف�ساء 

على  الإح�سائية  املعلومات  تطوير  و�رشورة  املحلية  املعطيات  اأهمية 

امل�ستويات اجلغرافية املحلية الأ�سا�سية، مبا ميكن من اإعداد تقارير جهوية 

متّكن من مالءمة ال�سيا�سات مع احلاجيات.

• تفعيل املقاربة الت�ساركية يف جميع جمالت املنا�سفة وامل�ساواة، من اأجل 	

بناء �رشاكة وطنية ينخرط يف تركيبتها كل ال�رشكاء املوؤ�س�ساتيني والقطاع 

اخلا�ض واملجتمع املدين.

• م�ستويات 	 كل  على  احلكومي  التدبري  جناعة  وم�ستوى  احلكامة  حت�سني 

اأجل  من  الف�ساد  وحماربة  املوارد  وتدبري  الربامج  و�سياغة  التخطيط 
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للمبادرة  جمالت  هناك  اأن  كما  العمومي،  لالإنفاق  اأكرب  ومردودية  فعالية 

على م�ستوى حت�سني حكامة القطاعات الجتماعية من هند�سة ال�سيا�سات 

الجتماعية وحت�سني م�ستوى التن�سيق والتقائية ال�سيا�سات العمومية ذات 

الطابع الجتماعي.
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الف�سل الرابع: تو�سيات لبناء روؤية مندجمة لتحقيق امل�ساواة 

ومتكني الن�ساء يف اأجندة التنمية ملا بعد 2015 

يف �سياق م�سل�سل التح�سري خلطة التنمية ملا بعد 2015، وبغية بلورة منوذج جديد 

الأولويات  مع  يتنا�سق  ب�سكل   ،2015 بعد  ملا  التنمية  اأولويات  وحتديد  للتنمية، 

الوطنية، نورد جملة من التو�سيات التي نعتربها اأر�سية للم�ساهمة يف جدولة اأعمال 

التنمية ملا بعد عام 2015:

• توطيد م�سار الدميقراطية الت�ساركية وتدعيم اأ�س�ض احلكامة ودولة القانون، 	

اأجل الرتقاء باحلقوق الجتماعية  والتدبري الناجح للجهوية املو�سعة من 

اجلن�سني،  وبني  املجالية  الفوارق  وتقلي�ض  والرجال،  للن�ساء  والقت�سادية 

والولوج العادل واملن�سف للموارد الإنتاجية واخلدمات وعامل املعرفة.

• حترير الإمكانات الب�رشية وامل�ساركة وفق مبداأ ربط امل�سوؤولية باملحا�سبة، 	

مع �سمان �رشوط م�ساركة مت�ساوية وعادلة للن�ساء يف هذا امل�سار، خ�سو�سا 

وهّن ي�سكلن ما يزيد عن 50 باملائة من ال�ساكنة.

• اإمنائي م�ستقل للم�ساواة ومتكني الن�ساء، ت�ساهم موؤ�رشاته 	 تخ�سي�ض هدف 

يف تتبع و�سعية امل�ساواة وتفعيل احلقوق.

• اإفراد موؤ�رشات خا�سة بالنوع وحقوق الن�ساء ب�سكل اأفقي يف كل الأهداف 	

وفق بعد جمايل حملي.

• املركزي 	 امل�ستويني  والت�ساركية على  الدميقراطية  املمار�سات  نطاق  تو�سيع 

واملحلي، مبا ي�سمن عدالة توزيع املوارد وحتقيق التنمية.

• الربامج 	 الأولوية يف  اإعطاء  على  يقوم  الذي  ال�ستهدايف  املنهج  اعتماد   

التنموية للفئات املعوزة والأكرث فقرا، واأي�سا املناطق واجلماعات الرتابية 

املهم�سة من اأجل تقلي�ض الفوارق بني الفئات اجلماعات الرتابية.




