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ــه العــامل مجابهــة التحديــات الكــرى التــي تعــرض تحقيــق املســاواة  يف وقــت يواصــل في

الفعليــة بــن الجنســن، مبــا ينهــض بأوضــاع املــرأة وميّكن لهــا عــى كل املســتويات واملجاالت 

ــن  ــق املســاواة ب ــات والفــرص لتحقي ــار »التحدي ــة اختي ــات، تثمــن اململكــة املغربي والجه

الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات بالعــامل القــروي« موضوعــا للــدورة الـــ62 للجنــة وضــع 

املــرأة باألمــم املتحــدة.. 

ــة املســتدامة،  ــق التنمي ــث لتحقي ــة الحثي ــتعراض ســعي اململك ــنوية الس ــبة س وهــي مناس

والتــي يــأيت ضمــن أولوياتهــا ترســيخ مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن، ومواصلــة 

ترصيــد إنجازاتهــا يف مجــال النهــوض بأوضــاع النســاء، ســيام املــرأة القرويــة. فقــد متكنــت 

ــة  اململكــة املغربيــة، خــال العرشيتــن األخريتــن، مــن توطيــد دعائــم تنميــة برشيــة عادل

ــن الجنســن مــن جهــة، وإرســاء  ــن الجهــات وب ومســتدامة مــن أجــل تقليــص الفــوارق ب

القيــم األساســية للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن جهــة ثانيــة، عــر إطــاق أوراش 

وسياســات وبرامــج عموميــة، أمثــرت إصاحــات اقتصاديــة واجتامعيــة وسياســية وحقوقيــة 

مقــدرة.

ميثاق جديد للحريات والحقوق األساسية

أرىس املغــرب، منــذ اســرجع ســيادته، األســس املؤهلــة لتحقيــق الدميقراطيــة وبنــاء حقــوق 

اإلنســان، فبــدأ بقوانــن الحريــات العامــة الصــادرة يف 15 نونــر 1958، فالقانــون األســايس 

للمملكــة يف 1961، ثــم دســتور 1962 ومــا لحقــه مــن تغيــريات يف الدســاتري الاحقــة، والتــي 

ــرس  ــث يك ــية، حي ــوق األساس ــات والحق ــي للحري ــاق حقيق ــتور 2011 كميث ــت بدس توج

مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن األفــراد والفئــات واألجيــال والجهــات، ويقــر املســاواة 

يف الحقــوق والواجبــات، ويحظــر جميــع أشــكال التمييــز التــي قــد تعيــق هــذه املســاواة، 

ومنهــا تلــك التــي قــد تكــون بســـبب الجنـــس أو االنتــامء االجتامعــي أو الجهـــوي، وربــط 

ذلــك مبســؤولية الدولــة يف الســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة، ودعــم التمييــــز اإليجــايب.

ــات  ــة واملؤسس ــب الدولـ ــا، ويطال ــا حق ــتدامة ويجعله ــة املس ــوم التنمي ــرس مفه ــام يك ك

العموميـــة والجامعــات الرابيـــة بتعبئـــة كل الوســـائل املتاحــة لتيســـري أســـباب اســـتفادة 

النســاء والرجال، علـــى قـــدم املســاواة، مـــن الحـــق يف العاج والعنايـــة الصحيـــة والحامية 

االجتامعيــة والتغطيـــة الصحيـــة، والتضامـــن التعاضـــدي، والحصول علـــى تعليـــم عصـــري 

سـهل الولـوج وذي جـودة، والتنشـئة علـى التشـبث بالهويـة املغربية، والثوابــت الوطنيــة 
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الراســــخة، والتكويــــن املهنــي واالســتفادة مــــن الربيــــة البدنيــــة والفنيــــة، والســــكن 

الائق، والشـــغل والدعـــم مـن طـرف السـلطات العموميـــة يف البحـث عـن منصـب شـغل، 

أو يف التشـــغيل الذاتـــي، وولـــوج الوظائـــف العموميـة حســـب االستحقاق، والحصول علـى 

ــوع  ــز حقــوق النســاء مبختلــف رب ــة تعزي ــليمة، ويؤكــد أولوي ــة سـ املــاء والعيـــش يف بيئـ

ــن  ــوض بأوضاعه ــار النه ــا، باعتب ــن شــاملها إىل جنوبه ــا وم ــا إىل غربه ــن رشقه ــة، م اململك

ــة والشــاملة. ــة الكلي ــق التنمي رهــان تحقي

خطة وطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان

ــة  ــال الدميقراطي ــة يف مج ــل وطني ــة عم ــر 2017، خط ــة، دجن ــة املغربي ــدت اململك اعتم

وحقــوق اإلنســان، والتــي توجــت خطــوات مرحليــة قطعهــا املغــرب بثبــات منــذ مــا يقــرب 

ــة يف  ــة الجامعي ــد اإلرادة الوطني ــا يجس ــة 2008، مب ــرة الوطني ــع املناظ ــنوات م ــرش س ع

توفــري آليــات مســتدامة لرســيخ أســس دولــة الحــق والقانــون وتعزيــز مسلســل اإلصــاح 

ــج  ــل التشــاريك املدم ــط االســراتيجي والعم ــة التخطي ــار دينامي ــك يف إط والدمقرطــة، وذل

ــدويل  ــا ال ــر فيين ــج مؤمت ــان برنام ــات وإع ــا لتوصي ــاواة، وتفعي ــان واملس ــوق اإلنس لحق

لحقــوق اإلنســان املنعقــد ســنة 1993، والــذي تضمــن توصيــة إىل دول العــامل بالعمــل عــى 

ــا. ــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان وحاميته ــامد خطــط عمــل وطني صياغــة واعت

ورش وطني للجهوية املتقدمة

يعــد ورش الجهويــة املتقدمــة تحــوال جذريــا يف البنــاء الدميقراطــي لبادنــا، وخطــوة أساســية 

يف مســار توطيــد أســس وركائــز الامركزيــة الرابيــة، مبــا يضمــن التوزيــع املجــايل العــادل 

ــا  ــر جلي ــى، يظه ــة املث ــوغ هــذه الغاي ــى يتســنى بل ــود االســتثامرية. وحت ــروات وللجه لل

الــدور الفعــال ملختلــف الفاعلــن الرابيــن مــن منتخبــن وإدارة ترابيــة ومصالــح الممركــزة 

ومصالــح المركزيــة وقطــاع خــاص ومجتمــع مــدين.

سياسة عمومية مندمجة للمساواة

اعتمــدت اململكــة املغربيــة، وألول مــرة، سياســة عموميــة مندمجــة للمــرأة كآليــة لرجمــة 

مختلــف االلتزامــات الرســمية يف مجــال النهــوض بأوضــاع املــرأة املغربيــة، وإطــار لتحقيــق 

ــات  ــي يف السياس ــوع االجتامع ــة الن ــاج مقارب ــذة إلدم ــادرات املتخ ــف املب ــة مختل التقائي

الوطنيــة وبرامــج التنميــة، وفــق إجــراءات دقيقــة لتنزيــل املســاواة ومكافحــة كل أشــكال 
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ــة  ــى الخط ــنة 2012 ع ــة س ــت الحكوم ــث صادق ــاء، حي ــن النس ــف ومتك ــز والعن التميي

ــرام 1«.  ــة للمســاواة »إك الحكومي

وتواصــل الحكومــة املغربيــة تنزيــل هــذه السياســة العموميــة، عــر اعتــامد النســخة الثانيــة 

مــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2« لـــ2016-2021، كأهــم ورش حكومــي يدعــم 

التقائيــة السياســات العموميــة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن، وآليــة أساســية، مبحاورهــا 

وأهدافهــا ومؤرشاتهــا النوعيــة والكميــة، للمســاهمة يف التنزيــل الــرايب للمقتضيــات 

الدســتورية يف هــذا املجــال. 

نظام إحصايئ وطني مدمج للنوع

طبقـــا للتوصيـات الدوليـة للمبـــادئ األساسية لإلحصائيات الرسـمية، ووفقـا للمهـام املنوطة 

باملندوبية الســـامية للتخطيـــط ويف إطـــار برنامجهـــا اإلحصايئ، تـــم إدراج مقاربـــة النـــوع 

االجتامعي يف عملياتهـــا اإلحصائية لتلبيـــة حاجيـــات مستعميل ومتتبعـــي هـــذا النـوع مـن 

اإلحصائيات، مـن قطاعـات حكوميـة وهيئـات دسـتورية ومجتمـع مـدين... كمـا يتـم نـرش، 

وبشـــكل دوري، إحصائيـــات حســـب النـــوع االجتامعي، وحسب املجاالت الرابية )حرضية 

/قروية(، وإنجـــاز مجموعـــة مـــن األبحاث والدراســـات التـــي تبـرز الفـــوارق بـن الجنسن 

يف عـــدة مجاالت، منهـــا الدميوغرافية والسوسـيو اقتصاديـة، ووضعهـا رهـن إشـارة مختلـف 

املستعملن، والتـــي يتـــم العمـــل علـــى تطويرهـــا وفـــق مـــا يســـتجد يف الرامج واإلطارات 

اإلحصائيــة العامليــة واإلقليميــة. 

تدبري ميزانيايت مستجيب للنوع

يعتبـــر التدبيـــر املايل للميزانيـــة العموميـــة، خاصـــة امليزانية املستجيبة للنـــوع، مـــن أهـم 

ــامن  ــية، وض ــات األساس ــوق والخدمـ ــف للحقـ ــات املنص ــاء والفتي ــوج النس ــامنات ول ضـ

ــادئ  ــكلت مبــ ــد شــ ــروي. وقــ ــامل الق ــع الرجــال، والســيام بالع اســتفادتهن املتســاوية م

اإلنصاف واملساواة الدعامــــات األساسية لتحقيــــق النجاعــــة والفعاليــــة يف إطــــار اإلصاح 

الشــــامل للميزانيــــة، الــــذي تــــم إعطــــاء انطاقته ســــنة 2002 بهــدف توزيــــع أمثــل 

للمــــوارد، وتأثيــــر أفضــل للسياســــات العموميــة، مــع األخذ بعــــن االعتبار الحاجيــات 

املتباينة للمكونــــات املختلفة للســـاكنة املستهدفة عنـد صياغـة وتنفيـذ وتقييـم السياسـات 

العموميـــة، وذلـــك مـــن خـال تحســـن األداء عبـر توجيـــه امليزانية نحـو تحقيـــق النتائـج، 

وإعطـــاء شـــفافية أكبـــر للخيـــارات االسراتيجية عبـــر تعزيـــز الرمجة امليزاناتيـــة متعددة 
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السـنوات، وكـذا تعزيـز الامركزية يف امليزانية مـن أجـل تشـجيع تدبيـر جيـد للقـرب يلبـي 

احتياجـــات املواطنــن واملواطنــات، ســواء يف املجــاالت الحرضيــة أو القرويــة.

ــم السياســات  ــع وتقيي ــات تتب ــز آلي ــة مــن تعزي ــة تنزيــل هــذه امليزاني وقــد مكنــت عملي
العموميــة عــى ضــوء التزامــات تعزيــز املســاواة بــن الجنســن، مــام حفــز عــى مواصلــة 
اإلدمــاج املمنهــج لبعــد النــوع، وإصــدار القانــون التنظيمــي رقــم 130.13 لقانــون املاليــة 
ســنة 2015، الــذي يؤكــد عــى مأسســة التدبــري املرتكــز عــى النتائــج، واألخــذ بعــن االعتبــار 
ــاس يف برامــج القطاعــات  ــد األهــداف ومــؤرشات القي ــوع االجتامعــي يف تحدي ــة الن مقارب

الوزاريــة.

تعــاون وتفاعــل إيجــايب مســتمر مــع املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان  

مبختلــف آلياتهــا 

مــا فتئــت اململكــة املغربيــة تعــر عــن تفاعلهــا الجــدي واإليجــايب مــع املنظومــة الدوليــة، 

ــز،  ــق املســاواة ومكافحــة التميي ــوق اإلنســانية للنســاء وتحقي ــة بالحق ــك املتعلق ســيام تل

ســواء مــن خــال انخراطهــا القــوي يف اآلليــات األمميــة أو انضاممهــا للمواثيــق واالتفاقيــات 

والروتوكــوالت الدوليــة املختلفــة أو مــن خــال ماءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع املعايــري 

الدوليــة.. وهــو انخــراط نابــع مــن القناعــة الوطنيــة الراســخة يف أن متكــن املــرأة والفتــاة 

مــن كل حقوقهــا اإلنســانية خطــوة مهمــة لتحقيــق املســاواة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، 

ســواء عــى املســتوى املجــايل أو بــن النســاء أنفســهن.

فقــد كانــت اململكــة املغربيــة ســباقة للمصادقــة عــى اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، 

واتفاقيــة الحقـــوق السياســـية للمــرأة، وكــذا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة، واتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييــز ضد املــرأة، كآلية 

مهمــة ألجــل النهــوض وحاميــة حقــوق النســاء. كــام صادقــت عــى الرتوكــول األول امللحــق 

بالعهــــد الــدويل املتعلــق بالحقــــوق املدنيــة والسياســـية، والروتوكــول امللحــق باالتفاقيــة 

الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـع أشـكال التمييـــز ضـــد املرأة ورفع جل التحفظــات املتعلقة 

بهــا، والروتوكــول امللحــق باالتفاقيــة الدوليـــة ملناهضــة التعذيـــب.

ويف الســياق ذاتــه، وقعــت اململكــة املغربيــة عــى اتفـــاق باريــس حــول املنــاخ، يف أبريــل 

2016، الــذي يرصــد تأثــري التغــريات املناخيــة عــى التنميــة القرويــة، ومــا يســتتبعه مــن تأثري 

ــي،  ــات بالعــامل القــروي. كــام قدمــت اململكــة تقريرهــا الوطن ــارش عــى النســاء والفتي مب



11

ــدوري الشــامل، وناقشــت،  ــة االســتعراض ال ــن آلي ــة م ــة الثالث ــاي 2017، يف إطــار الجول م

ــة لحقــوق األشــخاص ذوي  ــة الدولي ــذ االتفاقي يف غشــت 2017، تقريرهــا األويل حــول تنفي

اإلعاقــة، خــال الــدورة الثامنــة عــرش للجنــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

رؤية متناسقة لتنمية مستدامة شاملة

ــة  يواصــل املغــرب إرســاء رؤيتــه لتنميــة مســتدامة شــاملة، حيــث تــم فتــح أوراش تنموي

كــرى، كإصــاح صنــدوق املقاصــة، وإطــاق املخطــط األخــرض، واملخطــط األزرق، وإطــاق 

ورش الطاقــة الشمســية »نــور«، الــذي يشــكل جيــا جديــدا مــن املشــاريع التنمويــة التــي 

ــة التــي  ــة والبيئي ــة واالجتامعي تســعى مــن خالهــا اململكــة إىل توفــري الظــروف االقتصادي

تؤمــن العيــش الكريــم للمواطنــن، إىل جانــب مشــاريع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة، 

التــي أطلقــت، ســنة 2005، وفــق مقاربــة تقــوم عــى االســتهداف وإعطــاء األولويــة للفئــات 

واملناطــق األكــر هشاشــة ودعــم خدمــات القــرب مــن أجــل العدالــة االجتامعيــة.

وكانــت اململكــة املغربيــة مــن أوائــل الــدول املوقعــة عـــى إعــان وبرنامـــج عمـــل بيجــن، 

الــذي صــدر عــن املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة ســنة 1995، الــذي دعــا إىل إدراج 

متكــن املــرأة يف سياســات التنميــة، ويف املشــاريع والرامــج االقتصاديــة، وإىل تعزيــز قدرتهــا 

عــى الولــوج للمــوارد، ومشــاركتها، مــع باقــي أطيــاف املجتمــع، يف اتخــاذ القــرارات والولــوج 

للســلطة، مبــا يعــزز تحقيــق املســاواة والتنميــة والســام.

ــوغ  ــأن بل ــا ب ــا منه ــة، وعي ــة للتنمي ــداف األلفي ــن يف أه ــل املنخرط ــن أوائ ــت م ــام كان ك

ــة،  ــات البرشي ــاءات والطاق ــف الكف ــإرشاك مختل ــن ب ــة ره ــن التنمي ــة م ــات متقدم درج

رجــاال ونســاء، دون متييــز أو إقصــاء، وأن توزيــع مثــار التنميــة يجــب أن يتــم وفــق مبــادئ 

ــة. ــة االجتامعي ــاواة والعدال املس

وعــى إثــر املكتســبات املهمــة التــي حققهــا يف إطــار تحقيــق أهــداف األلفيــة، جــدد املغرب 

انخراطــه يف خطــة التنميــة املســتدامة 2030، بأهدافهــا الـــ17 وغاياتها الـ169، والتي تشــكل 

خارطــة طريــق الـــ15 ســنة املقبلــة، عــر مواصلــة تعبئــة جهــوده الوطنيــة للحــد مــن الفقــر 

ــن  ــدا دور متك ــاخ، مؤك ــري املن ــة تغ ــاواة، ومعالج ــدم املس ــة ع ــاده، ومكافح ــف أبع مبختل

النســاء يف هــذا املســار..
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ــم  ــث ت ــروي، حي ــامل الق ــات يف الع ــاء والفتي ــا للنس ــا بالغ ــة اهتامم ــة املغربي ــويل اململك ت

ــعينيات، واســراتيجيات  ــر التسـ ــة فـــي أواخـ إطــاق اســراتيجيات وخطــط وأوراش تنموي

ــي. ــوع االجتامع ــد الن ــة لبع ــرى، مراعي ــة أخ ــة وترابي ــط قطاعي وخط

وتقــوم املــرأة بــدور حيــوي، يف النشــاط الفاحــي، حيــث تســاهم بنســبة 93 يف املائــة مــن 

األنشــطة الزراعيــة وشــبه الزراعيــة، وذلــك يف جميــع قطاعــات اإلنتــاج. ومتثــل 40 يف املائــة 

مــن اليــد العاملــة الدامئــة يف القطــاع يف الفاحــي وأكــر مــن 5 يف املائــة مــن االســتغاليات 

الفاحيــة تســريها نســاء. كــام تصــل نســبة النســاء النشــيطات يف العــامل القــروي إىل % 36 

وتنحــر نســبة البطالــة يف صفوفهــن يف % 7. 

كــام تســجل اإلحصائيــات أن % 80.6 مــن النســاء النشــيطات بالعــامل القــروي هــن إمــا يــد 

عاملــة أرسيــة دامئــة أو موســمية، ألن العــامل القــروي يفــرض العمــل يف إطــار اســتثامرات 

عائليــة، ومتــارس النســاء يف هــذا الوســط أشــغاال ترتبــط 70% منهــا بربيــة املاشــية. وتعتــر 

تربيــة املاعــز خاصــة باملناطــق الجبليــة مــن وظائــف النســاء إىل جانــب تربيــة الدواجــن 

والنحــل واألرانــب وأنشــطة فاحيــة أخــرى كالجنــي.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن معــدل النســاء النشــيطات يف الوســط القــروي يفــوق معدلهــن يف 

الوســط الحــرضي، وذلــك بنســبة %31,7 يف القــرى، مقابــل 21.8 ٪ يف املــدن، ســنة 2009، 

إال أن معظــم العمــل الــذي تؤديــه النســاء يبقــى غــري مــؤدى عنــه.
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إن الراكــم اإليجــايب، الــذي حققتــه اململكــة املغربيــة، يف مجــال تحقيــق املســاواة والتمكــن 

للنســاء والفتيــات، ســيام يف العــامل القــروي، تجعــل املغــرب اليــوم منخرطــا بديناميــة كبــرية 

ــذي  ــة، وال ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــتدامة 2030، وقبله ــة املس ــة التنمي ــذ خط يف تنفي

ترجمتــه يف تبنــي اســراتيجيات وبرامــج قطاعيــة يف املجــاالت الحيويــة، كالفاحــة والصناعــة 

والســياحة والطاقــة، وفــق منظــور يــوازن بــن تحقيــق متطلبــات التنميــة واملحافظــة عــى 

املــوارد، ويســتحرض البعــد اإليكولوجــي لحاميــة املــوروث البيئــي والثقــايف اإلنســاين الوطني، 

ــية  ــروف املعيش ــة، والظ ــروي عام ــامل الق ــش بالع ــروف العي ــن ظ ــل تحس ــن أج ــك م وذل

للمــرأة القرويــة خاصــة.

جيل جديد من األوراش الترشيعية

تواصــل اململكــة املغربيــة ورش اإلصاحــات الترشيعيــة والتنظيميــة لتمكــن النســاء 

ــع  ــون يف جمي ــق والقان ــة الح ــاء دول ــي لبن ــار وطن ــن، كخي ــة حقوقه ــن كاف ــات م والفتي

املياديــن واملجــاالت، كــام هــو مــدرج يف دســتور 2011 الــذي فتــح البــاب لجيــل جديــد مــن 

األوراش الترشيعيــة.

دسرتة مبدأ املساواة والسعي نحو املناصفة

ــات  ــوق والحري ــع بالحق ــن يف التمت ــن الجنس ــاواة ب ــدأ املس ــتوري ملب ــص الدس ــس الن أس

املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة، ونــص يف فصلــه 19 عــى 

إحــداث هيئــة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، الــذي صــدر القانــون املتعلــق بهــا 

يف الجريــدة الرســمية، يف أكتوبــر2017، وتتــوىل الهيئــة تعزيــز قيــم املناصفــة واملســاواة بــن 

الجنســن وعــدم التمييــز عــى أســاس النــوع، وتعمــل عــى املســاهمة يف إدمــاج وترســيخ 

ثقافــة املســاواة واملناصفــة وعــدم التمييــز يف الرامــج املتعلقــة بالربيــة والتكويــن والتعليــم 

والرامــج اإلعاميــة والثقافيــة، ورصــد وتتبــع أشــكال التمييــز  التــي تعــرض النســاء، 

ــح الحــاالت الناشــئة عــن أي  ــة أو مقــرح مــن شــأنه تصحي ــة إىل إعــداد أي توصي باإلضاف

ســلوك أو مامرســة أو عــرف يتســم بطابــع متييــزي أو يتضمــن إخــاال مببــدأ املســاواة بــن 

ــاد. ــة للب ــت الوطني الرجــل واملرأة مبــا ال يتعــارض مــع الثواب

كــام جســدها القانــون اإلطــار رقــم 97.13 املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة والنهــوض بهــا، الــذي تضمــن تدابــري متكــن املــرأة يف وضعيــة إعاقــة مــن حقوقهــا 

ــلطات  ــزم الس ــث أل ــن، حي ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــغيل وتحقي ــال التش ــية يف مج األساس
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العموميــة، عنــد إعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة القطاعيــة وبــن القطاعيــة، مبراعــاة 

مبــدأ املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف وضعيــة إعاقــة، وبينهــم وبــن غــري ذوي اإلعاقــة.

ــمعي  ــال الس ــدي االتص ــري متعه ــمعي الب ــال الس ــون االتص ــات قان ــت تعدي ــام ألزم في

ــة  ــاهمة يف محارب ــن واملس ــن الجنس ــاواة ب ــة املس ــوض بثقاف ــى النه ــل ع ــري بالعم الب

التمييــز بســبب الجنــس، ومحاربــة الصــور النمطيــة الســلبية القامئة عــى النــوع االجتامعي، 

ــز  ــا أو للتميي ــروج لدونيته ــرأة، أو ي ــاءة للم ــن إس ــذي يتضم ــهار ال ــع اإلش ــة إىل من إضاف

بســبب جنســها. 

كــام يؤكــد القانــون املتعلــق باملجلــس االستشــاري لــألرسة والطفولــة عــى دور املجلــس يف 

تعزيــز سياســة النهــوض بــاألرسة املغربيــة وتتبــع أوضاعهــا يف مختلــف املجــاالت، بضــامن 

الحاميــة لألطفــال بغــض النظــر عــن وضعيتهــم االجتامعيــة.

تجريم العنف ضد النساء والفتيات

صــادق الرملــان، فرايــر 2018، عــى القانــون رقــم 103.13 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد 

ــط  ــن رشوط وضواب ــا يضم ــكا وواضح ــا متامس ــا معياري ــا قانوني ــر نص ــذي يعت ــاء، ال النس

الحاميــة القانونيــة، وآليــات مؤسســاتية مندمجــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والوقايــة 

مــن جميــع أشــكاله، وضــامن املواكبــة الازمــة والتوجيــه الصحيــح نحــو مختلــف الخدمــات 

املتاحــة والولــوج إليهــا عــى املســتوى الوطنــي والــرايب.

كــام شــكل اعتــامد القانــون رقــم 27.14 املتعلــق مبكافحــة االتجــار بالبــرش، آليــة ترشيعيــة 

ــة  ــة الصحي ــري الرعاي ــص عــى توف ــال مــن كل اســتغال، ون ــة النســاء واألطف مهمــة لحامي

والدعــم النفــي واالجتامعــي لفائــدة ضحايــا هــذه الجرميــة.

وجــرم القانــون رقــم 19.12 املتعلــق بتحديــد رشوط الشــغل والتشــغيل املتعلقــة بالعامــات 

والعاملــن املنزليــن، تشــغيل األطفــال، والســيام الطفــات، الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 18 

ســنة، باعتبــار العمــل املنــزيل يســتوعب عــددا مــن النســاء والفتيــات الوافــدات مــن العــامل 

القــروي. فيــام تــم تحديــد الئحــة األشــغال التــي مينــع فيهــا تشــغيل الطفــات واألطفــال 

املراوحــة أعامرهــم مــا بــن 16 و18 ســنة، كفــرة انتقاليــة مؤقتــة لـــ5 ســنوات، منــذ تاريــخ 

ــع رضورة  ــم، م ــاء أموره ــن أولي ــوب م ــإذن مكت ــغيلهم إال ب ــل تش ــن ال يقب ــرش، والذي الن

اتخــاذ املشــغل جميــع التدابــري الازمــة لحاميــة ســامتهم وصحتهــم وكرامتهــم.
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ويف ســياق الديناميــة التــي يعرفهــا املغــرب يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وألجــل 
تطويــر املعرفــة بظاهــرة العنــف املــامرس ضــد النســاء مــن خــال التوفــر عــى معطيــات 
إحصائيــة ُمحيّنــة متكــن مــن اتخــاذ التدابــري الازمــة واملناســبة للحــد مــن اســتفحال هــذه 
اآلفــة االجتامعيــة، فقــد رشع املغــرب خــال هــذه الســنة يف إنجــاز البحــث الوطنــي الثــاين 

حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء.

مبادرة وطنية للتنمية البرشية

باملــوازاة مــع اإلصاحــات االقتصاديــة التــي بارشهــا املغــرب لتطوير بنياتــه التحتيــة وتهيئتها، 

وبرامــج فــك العزلــة عــن العــامل القــروي، وتوفــري املنــاخ املائــم لتحفيــز االســتثامر، جــاءت 

ــك محمــد الســادس، ســنة  ــة املل ــا جال ــي أطلقه ــة، الت ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني املب

2005، لتعزيــز أوراش العمــل االجتامعــي والتنمــوي، وفــق مقاربــة تقــوم عــى االســتهداف 

وإعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق األكــر هشاشــة ودعــم خدمــات القــرب، وذلــك يف إطار 

ــن  ــن ب ــروي م ــر يف الوســط الق ــة الفق ــج محارب ــر برنام ــدة. ويعت ــة الجي ــة املحلي الحكام

أهــم الرامــج التــي تــويل عنايــة خاصــة لفائــدة الفئــات املســتهدفة، والتــي تشــكل املــرأة 

والفتــاة القرويــة جــزءا مهــام منهــا، حيــث ســجلت هــذه املبــادرة، منــذ انطاقهــا إىل نهايــة 

2016، أكــر مــن 10,4 مليــون مســتفيد، منهــا 4,2 مليــون امــرأة مســتفيدة، وإنجــاز 44.477 

مرشوعــا و12.777 نشــاطا للتنميــة، بغــاف مــايل إجــاميل ناهــز 39,5 مليــار درهــم، بلغــت 

ــار درهــم، مشــكلة  ــن 26 ملي ــر م ــة أك ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــه مســاهمة املب في

بذلــك رافعــة مكنــت مــن تعبئــة %41 مــن هــذا املبلــغ ممولــة مــن طــرف الــرشكاء،

وتتنوع برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، حيث تشمل:

ــار درهــم، 	  ــة الفقــر بالوســط القــروي: بغــاف مــايل يتجــاوز 2,2 ملي برنامــج محارب
ــم.  ــار دره ــوق 1.5 ملي ــا يف ــة مب ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــه املب ــاهمت في س
واســتهدف هــذا الرنامــج إنجــاز 4.173 مرشوعــا و503 نشــاطا لفائــدة 1.139.361 

مســتفيدا

برنامــج محاربــة الهشاشــة: ســعيا منهــا ملحاربــة الهشاشــة بجميــع تجلياتهــا، 	 
ــى  ــذي يعن ــا ال ــال برنامجه ــن خ ــة م ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــتهدفت املب اس
ــا و565 نشــاطا.  ــذه اإلشــكالية، حــوايل 207.397 مســتفيدا بواســطة 865 مرشوع به
وقــد بلــغ الغــاف املــايل املخصــص لهــذا الرنامــج أزيــد مــن 1,7 مليــار درهــم تســاهم 

ــار درهــم. ــوق 0,8 ملي ــة مبعــدل يف ــادرة الوطني ــه املب في
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برنامــج التأهيــل الــرتايب: ســجلت حصيلــة إنجــاز املشــاريع املعتمــدة برســم برنامــج 	 
التأهيــل الــرايب باألقاليــم املســتهدفة، والتــي يبلــغ عددهــا 22 إقليــام، تنفيــذ أزيــد 
مــن 700 مــرشوع تهــم قطاعــات الصحــة والتعليــم والتــزود باملــاء الصالــح للــرشب 
والكهربــة القرويــة وفــك العزلــة عــن العــامل القــروي، وذلــك مــن خــال تعبئــة غــاف 
مــايل قــدره 5,1 مليــار درهــم عــن طريــق صنــدوق دعــم املبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
ــة املعنيــة. وقــد بلــغ معــدل تقــدم إنجــاز  البرشيــة ومســاهامت القطاعــات الوزاري

املشــاريع املندرجــة برســم هــذا الرنامــج حــوايل 90 %حتــى متــم ســنة 2016.

ــروي )2023-2017(: 	  ــة بالوســط الق ــة واالجتامعي ــوارق املجالي ــص الف ــج تقلي برنام
يهــدف هــذا الرنامــج، الــذي رصــدت لــه ميزانيــة إجامليــة قدرهــا 50 مليــار درهــم، 
تنفيــذا للتعليــامت امللكيــة الســامية الــواردة يف خطــاب العــرش لعــام 2015 املتعلقــة 
بالجهــة، إىل تحســن الظــروف املعيشــية لســكان املناطــق القرويــة والجبليــة، ومــن 
ــى  ــال البن ــة يف مج ــم ذات األولوي ــل باحتياجاته ــال التكف ــن خ ــاء م ــم النس ضمنه
التحتيــة األساســية واملرافــق االجتامعيــة للقــرب. وتهــم املشــاريع املندرجــة يف إطــار 
ــح  ــاء الصال ــزود بامل ــة والت ــن الولوجي ــة وتحس ــك العزل ــات ف ــج عملي ــذا الرنام ه

ــم.  ــة والتعلي ــة الصحي ــز الرعاي ــاء وتعزي ــم الكهرب للــرشب وتعمي

ــتفادت  ــد اس ــل(، فق ــدرة للدخ ــطة امل ــة )األنش ــة االقتصادي ــاريع التنمي ــق مبش ــام يتعل في

ــات املشــاريع يف إطــار  ــن خــال طلب ــدر للدخــل م ــن 6.800 مــرشوع م ــرأة م 52.000 ام

ــة يف الوســط القــروي والحــرضي. وهمــت هــذه  الرنامــج األفقــي، وكــذا املشــاريع املحدث

ــياحة  ــة والس ــة التقليدي ــرية والصناع ــن الصغ ــارة وامله ــة والتج ــات الفاح ــاريع قطاع املش

والصيــد وتجــارة األســامك. كــام ســاهمت املبــادرة يف خلــق 1.100 مــرشوع ونشــاط، والتــي 

ــادرة  ــاهمة املب ــة مس ــت حص ــد بلغ ــم. وق ــون دره ــوايل 827 ملي ــا ح ــت يف مجموعه كلف

ــارب  ــا يق ــى اآلن م ــت حت ــي هم ــم، والت ــون دره ــاريع 423 ملي ــذه املش ــة يف ه الوطني

ــاء. ــات والنس ــن الفتي 80.000 م

ــدرات تأخــذ  ــة الق ــن وتقوي ــال التكوي ــة تشــاركية يف مج ــة مقارب ــادرة الوطني ــت املب وتبن

بعــن االعتبــار تحليــل املعطيــات املوجــودة والصعوبــات املرتبطــة بتنفيــذ مشــاريع املبــادرة 

ــزي  ــتوين املرك ــى املس ــدرات ع ــة الق ــن وتقوي ــة بالتكوي ــك املتعلق ــة تل ــة، خاص الوطني

واإلقليمــي. وهكــذا، تــم إحــداث 1.400 مرشوعــا ونشــاطا بكلفــة اســتثامرية بلغــت 324 

مليــون درهــم، مبــا يف ذلــك مســاهمة املبــادرة الوطنيــة التــي ناهــزت 238 مليــون درهــم. 

وقــد اســتفادت مــن هــذه املشــاريع أكــر مــن 45 ألــف امــرأة.
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ــم  ــة لدع ــادرة الوطني ــن تدخــات املب ــة ضم ــرشب أولوي ــح لل ــامء الصال ــوج لل ــل الول وميث

ــاء  ــط بامل ــص الرب ــي تخ ــاريع الت ــال للمش ــم الفع ــال الدع ــن خ ــة م ــات القطاعي السياس

الــرشوب والتطهــري الســائل والصلــب حيــث تتجــى تدخــات املبــادرة يف الرفــع مــن خدمات 

التــزود باملــاء الصالــح للــرشب بالجامعــات القرويــة، مــع إعطــاء األولويــة للمشــاريع 

ــة: املهيكل

2262 مــرشوع نقطــة مــاء )بنــاء الســقايات والخزانــات والصهاريــج وتهيئــة واســتغال 	 
منابــع امليــاه،...( لرشيحــة عريضــة مــن الســاكنة، منهــا 33.482 امــرأة.

الربط الفردي باملاء الصالح للرشب لفائدة 12.000 أرسة، تضم 43.000 امرأة.	 

توسيع شبكة الربط باملاء الصالح للرشب لفائدة 442.000 شخص.	 

برنامج وطني للمراكز القروية الصاعدة

ــار الهجــرة  ــص آث ــدة 2021-2018 تقلي ــة الصاع ــز القروي ــي للمراك ــج الوطن ــدف الرنام يه

القرويــة، وتنظيــم التنميــة الرابيــة لهــذه املراكــز، وتحســن مســتوى عيــش ســاكنتها، وذلــك 

ــم  ــة والتعلي ــة والصح ــات االجتامعي ــكان والخدم ــال اإلس ــات يف مج ــة االحتياج ــر تلبي ع

ــه. والرفي

اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة

اعتمــد املغــرب، يونيــو 2017، االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة 2016-2030، التــي 

ــدف  ــام 1992، ال ســيام اله ــو لع ــة ري ــر قم ــق أهــداف مؤمت ــزام املغــرب لتحقي تجــدد الت

املتعلــق بالحفــاظ عــى املــوارد البيئيــة للــدول، وكــذا التزامــه الراســخ باملســاهمة يف الجهــود 

الدوليــة ملكافحــة التغــريات املناخيــة، ووضــع آليــات تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

وتهــدف هــذه االســراتيجية إىل رفــع رهانــات تعزيــز حكامــة التنميــة، وتحقيــق االنتقــال 

ــوع  ــة، والتن ــوارد الطبيعي ــن امل ــري وتثم ــو االقتصــاد األخــرض، وتحســن تدب التدريجــي نح

ــص  ــة، وتقلي ــة الهش ــاالت الرابي ــاء باملج ــي، واالعتن ــري املناخ ــدي للتغ ــي، والتص البيولوج

ــتدامة. ــة املس ــة التنمي ــجيع ثقاف ــة، وتش ــة واملجالي ــوارق االجتامعي الف
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خطة حكومية للمساواة: تكريس للمكتسبات وتوسيع لآلفاق

اعتمــدت اململكــة املغربيــة، وألول مــرة، سياســة عموميــة مندمجــة للمــرأة كإطــار لتحقيــق 

ــات  ــي يف السياس ــوع االجتامع ــة الن ــاج مقارب ــذة إلدم ــادرات املتخ ــف املب ــة مختل التقائي

الوطنيــة وبرامــج التنميــة، وفــق إجــراءات دقيقــة لتنزيــل املســاواة ومكافحــة كل أشــكال 

التمييــز والعنــف ومتكــن النســاء، حيــث صادقــت ســنة 2012 عــى خطــة حكوميــة 

للمســاواة »إكــرام 1«، تهــدف إىل املشــاركة الكاملــة واملنصفــة يف مختلــف املجــاالت، كــام 

تضمــن االســتفادة املتســاوية واملنصفــة مــن نتائــج ومثــار هــذه املشــاركة، والتــي ضمــت 08 

مجــاالت أولويــة و24 هدفــا، و156 إجــراء رئيســيا معــززا مبــؤرشات نوعيــة وكميــة للتقييــم، 

وهــي: 

مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة؛. 1

مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛. 2

تأهيل منظومة الربية والتكوين عى أساس اإلنصاف واملساواة؛. 3

تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛. 4

تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسن ظروف عيش النساء والفتيات؛. 5

التمكن االجتامعي واالقتصادي للنساء؛. 6

الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛. 7

تحقيق تكافؤ الفرص بن الجنسن يف سوق الشغل.. 8

وقــد أمثــرت الديناميــة الحكوميــة والقطاعيــة، التــي خلقتهــا الخطــة الحكوميــة للمســاواة، 

ــتوى  ــى املس ــواء ع ــكل، س ــكيل ومهي ــع هي ــات ذات طاب ــمل إصاح ــة تش ــة وازن حصيل

الترشيعــي واملؤسســايت أو عــى مســتوى الرمجــة والتخطيــط، عــر خلــق آليــات أو إطــاق 

ــوع: ــط املدمــج للن ــة التخطي ــة تؤســس لثقاف اســراتيجيات قطاعي

قانون هيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز	 

قانون املجلس االستشاري لألرسة والطفولة	 

املرصد الوطني للعنف ضد النساء	 

املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعام	 
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الفضاءات متعددة الوظائف ملواكبة النساء والفتيات يف وضعية صعبة	 

آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف	 

وترصيــدا للمكتســبات املحققــة ضمن النســخة األوىل للخطــة الحكومية للمســاواة »إكرام1« 

2016-2012، تــم اعتــامد النســخة الثانيــة للخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام2« -2017

2021، التــي ترتكــز عــى التخطيــط املبنــي عــى النتائــج، وعــى املقاربــة املجاليــة والتنزيــل 

ــة، ســتمكن دون  ــة وتشــاركية دميقراطي ــة حقوقي ــق مقارب ــع، وف ــرايب يف الرمجــة والتتب ال

ــة،  ــن جه ــن م ــات واملواطن ــات املواطن ــع احتياج ــر م ــرب أك ــن ق ــي ع ــن التعاط ــك م ش

واملســاهمة يف تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة مــن جهــة ثانيــة.

ــة  ــة موضوعاتي ــاور، أربع ــبعة مح ــرام 2« س ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــن الخط وتتضم

وثاثــة عرضانيــة، والتــي تــرز اســتهداف النســاء والفتيــات بالعــامل القــروي، حيــث تتمركــز 

نســبة النســاء والفتيــات بالعــامل القــروي بالجامعــات القرويــة، التــي تشــكل 85 باملائــة مــن 

مجمــوع الجامعــات املشــكلة للمغــرب. وهــذه املحــاور الســبعة هــي:

تقوية فرص النساء ومتكينهن اقتصاديا؛. 1

حقوق النساء يف عاقتها باألرسة؛. 2

مشاركة النساء يف اتخاذ القرار؛. 3

حامية النساء وتعزيز حقوقهن؛. 4

ــوع . 5 ــة عــى الن ــة املبني ــز والصــور النمطي ــة التميي ــادئ املســاواة ومحارب نــرش مب

ــي؛ االجتامع

إدماج النوع يف جميع السياسات والرامج الحكومية؛. 6

التنزيل الرايب.. 7

ميزانية وطنية مستجيبة الحتياجات النساء 

دخــل املغــرب مرحلــة جديــدة مــن تطبيــق بعــد النــوع االجتامعــي يف الرمجــة امليزانياتيــة، 

ــن  ــج ويراعــي الفــوارق ب ــة يرتكــز عــى النتائ ــري ملمــوس للميزاني ــامد تدب ــم اعت ــث ت حي

الجنســن، ويضــع األدوات والقواعــد املرتبطــة بهــا، والتي تشــمل إعــداد امليزانيــات العمومية 

وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا لتســتجيب للحاجيــات املختلفــة للســاكنة املســتهدفة. 

ــة  ــذي اعتمــد ســنة 2015، القطاعــات الحكومي ــة، ال ــون التنظيمــي للاملي ــزم القان ــد أل فق
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واملؤسســات الوطنيــة بتســطري برامجهــا وفــق أهــداف واضحــة ومعطيــات دقيقــة مقرونــة 

مبــؤرشات ملموســة وموثوقــة وفعالــة تقيــس نتائــج التدابــري املتخــذة، خاصــة عــى مســتوى 

ــدة  ــي لفائ ــيري العموم ــل التس ــة جع ــات مقارب ــن آلي ــيجمع ب ــام س ــي، م ــوع االجتامع الن

التنميــة وتحســن الظــروف املعيشــية للمواطنــات واملواطنــن، وآليــات إعــداد وســري ورصــد 

وتقييــم مختلــف االســراتيجيات والسياســات العموميــة.

برامج للحكامة الرتابية ودعم متكني للنساء والفتيات بالعامل القروي 

ــق  ــة، ويتعل ــرأة القروي ــن امل ــية لتمك ــات األساس ــدى الرافع ــة إح ــات الرابي ــر الجامع تعت

ــج: ــن املخططــات والرام ــد م ــر بالعدي األم

النظــام املعلومــايت الجامعــي املســتجيب للنــوع االجتامعــي، الــذي يعتــر أداة مهمــة 	 
تســاعد الجامعــات القرويــة املنخرطــة يف مسلســل التخطيــط االســراتيجي التشــاريك 

عــى تدبــري مســتقل ومســتدام لتنميتهــا.

املخطــط الجامعــي للتنميــة، الــذي يســهم يف ترســيخ الامركزيــة وتقويــة الوضعيــة 	 
وزارة  قامــت  وقــد  املحليــة.  السياســة  تأهيــل  وإعــادة  للجامعــة  املؤسســاتية 
ــذ مخطــط  ــة، بتنفي ــة إعــداد املخطــط الجامعــي للتنمي ــة، بالنظــر إىل إلزامي الداخلي
هــام لامركزيــة تشــاركية وضامنــة للعدالــة االجتامعيــة وتســهم يف الحــد مــن عــدم 
ــداد  ــي خــال إع ــوع االجتامع ــة الن ــاج مقارب ــن الجنســن. ويشــكل إدم املســاواة ب
املخططــات الجامعيــة للتنميــة إدراجــا ألولويــات وانتظــارات الرجــال والنســاء خــال 
ــة  ــات التقني ــخيص الدراس ــرأة يف تش ــات )إرشاك امل ــع املخطّط ــذ وتتب ــداد وتنفي إع

ــة(. ــا الخاص ــد احتياجاته ــيق وتحدي والتنس

إحــداث صنــدوق الدعــم لتشــجيع متثيليــة النســاء: اتخــذت مجموعــة مــن التدابــري 	 
ــم متويــل صنــدوق  ــز الوجــود. ويت ــة إلخــراج الصنــدوق إىل حي ــة والتنفيذي التنظيمي
الدعــم باعتــامدات خصصــت يف إطــار القانــون املــايل لســنة 2009، بغــاف مــايل قــدره 

10 مايــن درهــم.

ــرز 	  ــة ت ــة وثيق ــة املحلي ــر امليزاني ــي: تعت ــوع االجتامع ــب الن ــة حس ــل امليزاني تحلي
املداخيــل والنفقــات العموميــة املتوقعــة واملخولــة للجامعــة املحليــة. ويخضــع تنفيــذ 
امليزانيــة املحليــة إىل عــدد مــن العمليــات الازمــة لتفعيــل املداخيــل والنفقــات، كــام 
ــة  ــة عــى القيمــة املضاف ــدات الرضيب ــة مــن عائ ــامدات الجامعــات املحلي تصــل اعت
نحــو 22,9 مليــار درهــم حســب قانــون املاليــة ســنة 2012 مقابــل20,1 مليــار درهــم 

ســنة 2011.
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وبعــد دســتور 2011، وصــدور القوانــن التنظيميــة املتعلقــة بالجامعــات الرابيــة انتقلــت 

ــج  ــا برام ــن خاله ــت م ــدة أصبح ــة جدي ــرايب إىل مرحل ــتوى ال ــى املس ــوع ع ــة الن مقارب

التنميــــة الجهويــــة والتصاميــم الجهويــــة إلعــداد الــراب، وبرامــــج العمــــل الجامعيــــة 

وبرامــــج تنميــــة العامالت واألقاليم املنصــــوص عليهــا فــي أحــــكام القانــون التنظيمــي 

رقــم 111.14 املتعلــق بالجهــات والقانــون التنظيمــي رقــــم 14-112 املتعلــــق بالعــامالت 

واألقاليم، والقانــــون التنظيمــــي رقــــم 14-113 املتعلــق بالجامعــــات، وثائق مهمة تعمل 

عــى متكــن املــرأة والفتــاة القرويــة.

وارتباطــا مبقتضيــات القوانــن التنظيميــة الجديــدة للجامعــات الرابيــة التــي تســعى إدمــاج 

مقاربــة النــوع االجتامعــي عــى املســتوى ا لــرايب، تــم اإلرشاف عــى مشــاريع إنجــاز 

ــر:  ــة يف هــذا املجــال ونخــص بالذك ــل املرجعي مجموعــة مــن الدالئ

ــذي 	  ــوع، ال ــي عــى الن ــل حــول إعــداد برنامــج العمــل الجامعــي املبن مــرشوع دلي
ــوع.  ــط املحــيل املرتكــز عــى الن ــة التخطي ــن بآلي ــن املحلي ــد الفاعل ــروم تزوي ي

ــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص 	  دليــل مســاطر إحــداث وتفعيــل واشــتغال وتتبــع هيئ
ومقاربــة النــوع بالجامعــات. ويعتــر هــذا الدليــل إطــارا منهجيــا وتقنيــا يوضــع رهــن 
إشــارة الجامعــات باعتبــاره وثيقــة مرجعيــة تتضمــن اإلجــراءات املســطرية واملنهجيــة 
التــي ميكــن توظيفهــا مــن طــرف الجامعــات لتفعيــل املقتضيــات الدســتورية والقوانن 

ذات الصلــة.





املحور الثاين
ا�س��راتيجيات وبرام��ج متع��ددة 

القطاعات
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مبــدأ  وتفعيــل  املــرأة  حقــوق  تعزيــز  أوراش  تنزيــل  املغــرب  يواصــل 
وتقويــة  للمســاواة،  حكوميــة  خطــة  واعتــامد  املساواة، ومناهضة العنف ضد النســاء، 

والتمكن لهــا. للمــرأة  االقتصــادي  اإلدمــاج  برامــج 

ــي  ــك االجتامع ــة والتامس ــة البرشي ــز التنمي ــة أوراش تعزي ــة املغربي ــل اململك ــام تواص ك

لترسيــع وتــرية تنميــة العــامل القــروي ودعــم التــوازن املجــايل، مبــا يقلــص مــن التفاوتــات 

القامئــة بــن املــدن والقــرى مــن جهــة، وبــن القطاعــات الفاحيــة والصناعيــة مــن جهــة، 

ــة عنــه  ــز الــذي تعــاين منــه النســاء والفتيــات، وذلــك عــن طريــق فــك العزل ســيام التميي

وتنميــة املناطــق الجبليــة، وتشــجيع التمــدرس والتكويــن ومحاربــة األميــة، خاصــة للفتيــات 

ــاء  ــبكة امل ــردي بش ــط الف ــدل الرب ــن مع ــع م ــدن، والرف ــية بامل ــاء الهامش ــرى واألحي بالق

الــرشوب، وتيســري الولــوج إىل الــرف الصحــي بالعــامل القــروي، ســواء مــن خــال تقويــة 

اإلطــار القانــوين واملؤسســايت أو تطويــر الرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين العاملــة يف 

ــة الفئــات الهشــة، خاصــة املــرأة والطفــل. مجــال حامي

وتشــكل التنميــة القرويــة رهانــا حقيقيــا للتنميــة الشــاملة يقتــي املشــاركة القويــة لــكل 

الفاعلــن يف املجتمــع، وذلــك العتبــارات عديــدة تتعلــق بإعــداد متــوازن للــراب، وتقويــة 

ــة  ــروف االجتامعي ــن الظ ــة وتحس ــاالت الجهوي ــن االخت ــد م ــر الح ــي ع ــن الوطن التضام

ــروات  ــى ال ــة ع ــر، واملحافظ ــة الفق ــغل ومحارب ــاش الش ــر إنع ــكان، ع ــة للس واالقتصادي

ــاد. ــة للب الطبيعي

مخطـط املغـرب األخرض 

أوىل مخطــط املغــرب األخــرض، منــذ انطاقتــه ســـنة 2008، أهميــة خاصــة للنســاء القرويات 

عــر وضــع سياســات تنمويــة شــاملة بهــدف تقليــص الفجــوة بــن الجنســن، وتأمــن الفــرص 

املتكافئــة للمــرأة مــن أجــل متكينهــا مــن الفــرص املدرجــة ضمــن برامــج ومشــاريع التنميــة 

ــة يف  ــة املتجلي ــات املتاح ــر اإلمكان ــا ع ــا، وأيض ــي به ــوع االجتامع ــاج الن ــة وإدم الفاحي

ــك  ــة خاصــة، مبــا يف ذل ــة عامــة، والبرشي ــة الفاحي ــة للتنمي ــاخ االســتثامر، املواتي ــق من خل

التنظيــامت النســوية مــن خــال دعــم الفاحــة الصغــرية والتضامنيــة التــي تنــدرج يف إطــار 

الدعامــة الثانيــة ملخطــط املغــرب األخــرض. 

ــر  ــرشكاء ع ــن وال ــع الفاعل ــة لجمي ــراتيجية مفتوح ــرض اس ــرب األخ ــط املغ ــر مخط ويعت

ــراتيجية  ــة اس ــامد رؤي ــياق، اعت ــذا الس ــم يف ه ــد ت ــاملة. وق ــة ش ــات تنموي ــع سياس وض
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إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف مجــال التنميــة الفاحيــة مــن أجــل تطويــر اآلليــات واألدوات 

الازمــة بهــدف تقليــص الثغــرات بــن الجنســن وتأمــن الفــرص املتكافئــة للنســاء والرجــال.

وقــد تــم اعتــامد ســتة محــاور اســراتيجية إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف تنميــة الساســل 

الفاحيــة:

التعزيز املؤسسايت للنوع االجتامعي والحكامة عى مستوى الساسل الفاحية.	 

تعزيــز القــدرات يف مجــال مقاربــة النــوع االجتامعــي عــى مســتوى الساســل 	 
الفاحيــة.

ــة 	  ــاريع تنمي ــج ومش ــط برام ــي يف تخطي ــوع االجتامع ــاج الن ــم إلدم ــع والتقيي التتب
ــة ــل الفاحي الساس

التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي للنســاء يف القطاعــات عــى مســتوى الساســل 	 
الفاحيــة.

تطوير الرشاكة الوطنية والدولية يف مجال النوع االجتامعي.	 

كــام أعطــى مخطــط املغــرب األخــرض أهميــة خاصــة للتحفيــز عــى االســتثامر مــن أجــل 

تحقيــق تحــول هيــكيل للقطــاع الفاحــي. وقــد تضاعفــت قيمــة االســتثامر يف هــذا امليــدان 

بــن 2008 و2016 لتنتقــل مــن حــوايل 7,1 مليــار درهــم إىل أكــر مــن 13,3 مليــار درهــم. 

ــز  ــي يناه ــو فاح ــق من ــل يف تحقي ــجعة تتمث ــد مش ــج ج ــود بنتائ ــذا املجه ــوج ه ــد ت وق

%6,4 خــال الفــرة املمتــدة مــن 2008 إىل 2016 باملقارنــة مــع نســبة %3,9 التــي ســجلها 

االقتصــاد الوطنــي يف مجملــه. وقــد همــت هــذه الديناميــة مختلــف الساســل الفاحيــة.

رؤية اسرتاتيجية إلصالح الرتبية والتعليم

تهــدف الرؤيــة االســراتيجية إلصــاح النظــام الربــوي الوطنــي ضــامن ولــوج عــادل ومتســاو 

للفتيــات والفتيــان للتمــدرس والتقليــص مــن الهــدر، عــر خلــق الظــروف املواتيــة لتمكــن 

ــة واملتعلقــة  ــة والعاملي ــم الوطني ــم القي ــة، وتعلي املدرســة مــن تحقيــق أهدافهــا االجتامعي

بالتدريــب والتأطــري، حيــث تــم وضــع:

ــاري إىل 	  ــم اإلجب ــدأ التعلي ــذ مب ــذي يســتهدف تنفي ــات املدرســية، ال ــج الخدم برنام
غايــة 15 ســنة، وترســيخ مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وتحســن معــدالت التمــدرس يف 
الوســط القــروي، خاصــة بالتعليــم الثانــوي اإلعــدادي والتأهيــيل، والــذي مكــن مــن 
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ــن خــال  ــدريس، م ــدر امل ــة اله ــم األســايس ومحارب ــدريس بالتعلي توســيع العــرض امل
ــة. ــق القروي ــات باملناط ــتهدف الفتي ــي تس ــة الت ــدارس الجامعاتي ــاء امل إنش

برنامــج الدعــم االجتامعــي، الــذي يــروم تشــجيع التعليــم وتحســن متــدرس األطفــال 	 
املعوزيــن ومحاربــة اإلقصــاء، خاصــة بالوســط القــروي، والســيام الفتيــات، حيــث تــم 
ــية،  ــح الدراس ــج املن ــة إىل برام ــات، باإلضاف ــية والداخلي ــم املدرس ــامم باملطاع االهت

ــة مدرســية«، وبرنامــج »تيســري«. ــون حقيب ــادرة »ملي ومب

خارطة طريق ملحو األمية

ــص  ــرب، إىل تقلي ــا املغ ــي اعتمده ــة 2017-2021، الت ــو األمي ــق مح ــة طري ــدف خارط ته

معــدل األميــة، مــع إعطــاء األولويــة ملحــو األميــة بــن النســاء والشــباب، خاصــة باملناطــق 

القرويــة. وتتمحــور هــذه االســراتيجية حــول أربعــة مجــاالت للتدخــل تتجــى يف تحســن 

حكامــة الوكالــة الوطنيــة ملحــو األميــة، وتطويرهــا باعتبارهــا مركــزا مهــام للخرات وهندســة 

محــو األميــة، وتوســيع وتطويــر الرشاكــة، وتطويــر نهــج التســويق وإضفــاء الطابــع املهنــي 

عــى وظيفــة االتصــال. وتــم وضــع مجموعــة مــن الرامــج تأخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــات 

املجموعــات املســتهدفة.

اسرتاتيجية وطنية للتشغيل

تهــدف االســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل يف أفــق 2025، التــي أعــدت وفــق رؤيــة متكاملــة 

شــاملة ومتعــددة األبعــاد، إىل التدخــل يف مختلــف رافعــات التشــغيل، وذلــك مــن خــال 

خمســة أهــداف اســراتيجية تشــجع ديناميــة خلــق مناصــب الشــغل املنتــج والائــق مــن 

جهــة، وتضمــن مشــاركة وإدمــاج جميــع فئــات املســتخدمن مــع الحاميــة وضــامن اســتقرار 

الشــغل مــن جهــة ثانيــة، والتــي تشــمل »اندمــاج التشــغيل بشــكل أفضــل يف السياســات 

املاكــرو اقتصاديــة والقطاعيــة«، و »تعزيــز االندمــاج االجتامعــي واإلنصــاف«، خاصــة لفائدة 

الشــباب والنســاء والعــامل القرويــن وغــري املنظمــن، و »اســتجابة نظــام التكويــن املهنــي 

واملســتمر بشــكل أفضــل لحاجيــات ســوق الشــغل«، و »إنعــاش السياســات املشــجعة لخلــق 

املقــاوالت والتشــغيل الــذايت«، باإلضافــة إىل »تحســن حكامــة ســوق الشــغل والتشــغيل«.

ــى  ــز ع ــيناريو إرادي مرتك ــل س ــرشوع يف تفعي ــراتيجية يف ال ــذه االس ــان ه ــى ره ويتج

ــوغ  ــي يســتهدف بل ــدة للعمــل العموم ــة جدي ــق، عــر وضــع رؤي ــج والائ التشــغيل املنت

ــاء  ــال والنس ــرف الرج ــن ط ــة م ــاره بحري ــم اختي ــذي يت ــج، وال ــل واملنت ــغيل الكام التش
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عــى الســواء، وذلــك عــر »إنعــاش الشــغل الائــق عــر تحقيــق منــو اقتصــادي غنــي مــن 

حيث مناصب الشــغل املحدثــة والائقــة«، و »الرفــع مــن مشــاركة الشــباب والنســاء 

ــات  ــص مــن التفاوت ــوج إىل الشــغل والتقلي ــز املســاواة يف الول يف ســوق الشــغل«، و »تعزي

ــغيل«. ــال التش ــة يف مج املجالي

اسرتاتيجية وطنية لقطاع الصيد البحري “آليوتيس”

أطلــق املغــرب اســراتيجية وطنيــة لقطــاع الصيــد البحــري »آليوتيــس« ســنة 2009، والتــي 

ــث بلغــت يف البحــر 103  ــع فــرص العمــل، حي ــة ســاهمت يف رف ــة إيجابي ــث دينامي أحدت

ألــف فرصــة، و89 ألــف عــى اليابســة )2017(. ومــن بــن اإلنجــازات الرئيســية الســراتيجية 

آليوتيــس، نذكــر تلــك املتعلقــة مبحــور االســتدامة، حيــث مكــن تنفيــذ مخططــات تهيئــة 

املصايــد، اســتنادا إىل نظــام تقســيم املناطــق والراحــة البيولوجيــة والحصــص باإلضافــة إىل 

نظــام املراقبــة، مــن التدبــري املســتدام ملــا يقــرب %94 مــن املــوارد الســمكية الوطنيــة وذلك 

بهــدف ضــامن تكاثرهــا واســتدامتها. وســتعزز هــذه اإلجــراءات بااللتزامــات الصــادرة عــن 

ــة  ــدورة الثاني ــادرة الحــزام األزرق التــي انطلقــت يف نونــر 2016 خــال ال االنخــراط يف مب

والعرشيــن ملؤمتــر األطــراف COP22، والتــي تهــدف إىل الحفــاظ عــى املحيطــات والنظــم 

اإليكولوجيــة البحريــة.

ــطتها يف  ــج أنش ــادي ودم ــا االقتص ــيتيحها متكينه ــي س ــع الت ــرأة واملناف ــة امل ــرا لوضعي ونظ

ساســل اإلنتــاج، تــم القيــام بعــدة إجــراءات وإنجــاز العديــد مــن األنشــطة املــدرة للدخــل 

واملشــاريع عــى مســتوى مواقــع ســاحلية مختلفــة، وذلــك بهــدف تحســيس وتأطــري وتنظيم 

النســاء يف إطــار تعاونيــات، وتثمينــا ألهميــة عمــل النســاء يف املواقــع الســاحلية واالعــراف 

ــد البحــري عــى  ــه وتحســن وضعهــن االجتامعــي واالقتصــادي. كــام حــرص قطــاع الصي ب

تقويــة القــدرات املؤسســية والتقنيــة والتجاريــة لفائــدة كل التعاونيــات النســوية، خاصــة يف 

ميــدان اإلنتــاج وتثمــن املنتجــات البحريــة والبيــع والتســويق، كــام تــم إحــداث 3 وحــدات 

صناعيــة لتثمــن املنتجــات البحريــة ومخــزن للطحالــب لفائــدة 3 تعاونيــات نســوية بغــاف 

مــايل يقــدر بأكــر مــن 61 مليــون درهــم.
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اسرتاتيجية طاقية وطنية واسرتاتيجية وطنية للنجاعة الطاقية 

ــى  ــا ع ــز أساس ــي ترتك ــنة 2009، والت ــال س ــة، خ ــة وطني ــراتيجية طاقي ــورة اس ــت بل مت

الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة، وتهــدف إىل تحقيــق التنميــة واالســتجابة ملقتضيــات 

حاميــة البيئــة. ويف إطــار برامــج ومشــاريع النجاعــة الطاقيــة يف أفــق 2030، تــم التخطيــط 

الســتهداف الجامعــات الرابيــة التــي تشــتغل بطريقــة مبــارشة مــع ســاكنة املناطــق القروية، 

ــدرات  ــة ق ــة وحمــات تحسيســية لتقوي ــدة ورشــات تكويني ــم ع ــن خــال تنظي ــك م وذل

الجهــات والجامعــات الرابيــة لتفعيــل اســراتيجية الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة.

رؤيـة 2015 للصناعـة التقليديـة

يف إطــار الجهــود لدعــم املــرأة الصانعــة التقليديــة يف العــامل القــروي، تــم تســطري برنامــج 

إلحــداث دور الصانعــة باعتبارهــا فضــاءات مامئــة لإلنتــاج والعــرض والتســويق والتأهيــل، 

توضــع رهــن إشــارة مجموعــة مــن الصانعــات العامــات يف قطــاع الصناعــة التقليديــة يف 

ــات النســائية مــن املســاهمة يف  ــت التعاوني ــد متكن ــة. وق ــة حرفي ــة أو تعاوني إطــار جمعي

توفــري فــرص العمــل للمــرأة واندماجهــا االقتصــادي واالجتامعــي يف عــدة قطاعــات إنتاجيــة 

باعتبارهــا مقــاوالت تتــاءم مــع إمكانياتهــا املحــدودة، وأصبحــت املــرأة مــن داخــل 

التعاونيــات متتهــن أنشــطة يف األريــاف والحــوارض، منهــا محــو األميــة والربيــة والتكويــن 

ــة. ــة والبيئ ــة والعطري ــة واألعشــاب الطبي ــة والفــن والثقاف واألركان واملــواد الغذائي

اسرتاتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر األركان

تــويل االســراتيجية الوطنيــة لتنميــة مناطــق الواحــات وشــجر األركان عنايــة خاصــة للمــرأة، 

ــها  ــروف عيش ــن ظ ــراتيجية يف تحس ــن مــن هــذه االس ــاهمة محوريــن أساس عــر مس

ــجر األركان  ــات وش ــق الواح ــة مناط ــة لتنمي ــة الوطني ــم الوكال ــا. وتدع ــا اقتصادي ومتكينه

إنجــاز عــدة مشــاريع تهــم توفــري الخدمــات األساســية، كالصحــة والتعليــم واملــاء الصالــح 

ــة يف  ــروة، خاص ــق ال ــغل وخل ــب الش ــري مناص ــرى لتوف ــة أخ ــاريع اقتصادي ــرشب، ومش لل

املجــال الفاحــي. ومتثلــت أهــم إنجــازات الوكالــة الوطنيــة لتنميــة مناطــق الواحــات وشــجر 

ــح  ــاء الصال ــط بامل ــة، يف الرب ــاة القروي ــرأة والفت ــا امل ــي اســتهدفت مــن خاله األركان، والت

للــرشب لفائــدة 16.000 أرسة، والربــط بشــبكة الكهربــاء لفائــدة 718 أرسة وكــذا التجهيــز 

بالصفائــح الشمســية لفائــدة 1.000 خيمــة للرحــل، وتهيئــة 420 كلــم مــن املســالك القرويــة 

ــات فــك  ــات إلنجــاز أشــغال إصــاح الطــرق وعملي ــاء 10 آلي ــم، واقتن ــا 150 كل أنجــز منه
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ــز دوريــن لألمومــة الســتقبال النســاء الحوامــل قبــل وبعــد الــوالدة،  ــاء وتجهي ــة، وبن العزل

وتأهيــل مســتوصفن قرويــن ومركزيــن صحيــن، وتأهيــل وتجهيــز 12 مدرســة قرويــة مــن 

بــن 27 مدرســة مرمجــة، وبنــاء وتجهيــز 23 دار الطالــب والطالبــة، واقتنــاء 53 ســيارة لنقــل 

التاميــذ والتلميــذات كوســيلة ملحاربــة الهــدر املــدريس.

ــت  ــويق، قام ــاج والتس ــات اإلنت ــم بني ــة ته ــطة مهني ــاء إىل أنش ــوج النس ــص ول ــام يخ وفي

ــع  ــات ذات النف ــا يف املجموع ــائية وانخراطه ــات النس ــداث التعاوني ــجيع إح ــة بتش الوكال

االقتصــادي، واملســاهمة يف إنجــاز 12 وحــدة للتخزيــن املــرد وتعليــب التمــر، و3 وحــدات 

ــذه  ــر ه ــار، وتوف ــاح والصب ــف التف ــن لتغلي ــة ووحدت ــة والطبي ــاب العطري ــن األعش لتثم

الوحــدات مناصــب شــغل مهمــة للمــرأة مبناطــق الواحــات مــع تجهيــز التعاونيــات 

ــري. ــورد العط ــن ال ــة لتثم ــدات واألدوات الازم باملع

مخطط الترسيع الصناعي

رافعــة للنمــو  إىل جعــل الصناعــة  الصناعــي 2020-2014  الترسيــع  يهــدف مخطــط 

االقتصــادي، عــر إحــداث نصــف مليــون منصــب شــغل مناصفــة بــن االســتثامرات األجنبيــة 

املبــارشة والنســيج الصناعــي الوطنــي املتجــدد، يف أفــق ســنة 2020، والرفــع مــن مســاهمة 

القطــاع الصناعــي يف الناتــج الداخــيل الخــام بـــ9 نقــط بانتقالهــا مــن 14 إىل 23 باملائــة، وكذا 

ــذي انخــرط يف  ــزا ملكتســبات القطــاع الصناعــي ال ــزان التجــاري، وتعزي ــوازن املي تحســن ت

ديناميــة للتنميــة املســتدامة منــذ انطــاق برنامــج اإلقــاع الصناعــي ســنة 2009.

اسرتاتيجية املغرب الرقمي 2020

ــاخ  ــاوالت وتحســن من ــي 2020 حــول املواطــن واملق ــرب الرقم  تتمحــور اســراتيجية املغ

األعــامل، وتحســن اإلدارة وتطويــر اإلدارة اإللكرونيــة، وتحســن الحكامــة وتطويــر الصناعــة 

الرقميــة، وترحيــل الخدمــات ونظــم املعلومــات، وتهتــم بالبنيــة التحتيــة لاتصــاالت 

ــحابية،  ــبة الس ــات، والحوس ــدة املعطي ــة )قاع ــات الحديث ــر التكنولوجي ــت لتطوي واألنرني

والتمثيــل االفــرايض(. فيــام تشــكل تنميــة الرشاكــة مــع الســوق اإلفريقيــة وتصديــر الخــرة 

ــة محــورا آخــر لهــذه االســراتيجية.  املغربي
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ململكــة  ا ى  لد صة  خا ية  لو و بأ لجبلية  ا و ية  و لقر ا طق  ملنا ا تنمية  تحظى 

يعيشــون  الذيــن  واملواطنــن  املواطنــات  مــن  هامــة  فئــة  الرتباطها بظروف عيــش 

يف هذه املناطــق. ويف هــذا اإلطــار، تعهــدت الحكومــة يف برنامجهــا بترسيــع تنميــة العــامل 

ــة إىل  ــري واإلجــراءات الرامي ــة مــن التداب ــوازن املجــايل مــن خــال جمل القــروي ودعــم الت

ــية. ــات األساس ــا للخدم ــن ولوجه ــق وتحس ــذه املناط ــاكنة ه ــش س ــروف عي ــن ظ تحس

الولوج للحقوق االقتصادية 

مــن أجــل النهــوض بأوضــاع املــرأة القرويــة وإدماجهــا يف التنميــة املســتدامة، تــم إدمــاج 

مقاربــة النــــوع االجتامعــي يف برامــج ومشــاريع التنميــة الفاحيــة تراعــي تطلعــات 

وحاجيــات املــرأة القرويــة، وتجعلهــا فاعــا ورشيــكا يف التنميــة الفاحيــة، وذلــك مــن خــال 

إتاحــة الفــرص واملــوارد لجميــع الفئــات للوصــول العــادل، والتمكــن الفعــال مــن مجهــودات 

التنميــة، وتأمــن الفــرص املتكافئــة للنســاء والرجــال.

ــة  ــرأة القروي ــات امل ــاة أولوي ــة إىل مراع ــري الهادف ــن التداب ــة م ــاذ مجموع ــم اتخ ــام ت ك

ــة، يف  ــا اإلنتاجي ــز قدراته ــري وتعزي ــن والتأط ــي والتكوي ــم التقن ــال الدع ــا يف مج وحاجياته

إطــار مخطــط املغــرب األخــرض، والتــي تهــم تقويــة الولــوج إىل املــوارد وتعزيــز القــدرات 

ــات، عــر التأطــري املســتهدف يف املجــاالت  ــات القروي ــة النســاء والفتي ــاءات، ومواكب والكف

ذات الصلــة بتنميــة قدراتهــن التقنيــة والتســيريية يف مجــاالت اإلنتــاج والتثمــن والتنظيــم 

ــة. ــري املشــاريع الفاحي وتدب

ويف مجــال التمكــن السوســيو اقتصــادي للنســاء يف العــامل القــروي، تــم اتخــاذ العديــد مــن 

التدابــري شــملت:

تطويــر أدوات وآليــات تنفيذيــة إلذكاء روح املقاولــة واالســتثامر وتشــجيع خلــق 	 
املقاولــة النســائية الفاحيــة عــر مشــاريع الدعامــة الثانيــة وتعزيــز قــدرات النســاء 

ــة؛ ــارة الفاحي ــري واالستش ــن والتأط والتكوي

تشجيع التنظيم املهني الفاحي )1242 تعاونية نسوية(؛	 

التعريف وتثمن منتوجات التعاونيات الفاحية ملختلف مناطق املغرب؛ 	 

ترويــج ودعــم تســويق منتوجــات التعاونيــات الفاحيــة والولــوج للمعــارض الجهويــة 	 
والوطنيــة وأيضــا الدوليــة؛
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تحسن جودة املنتوجات وتعزيز التنافسية؛	 

تبادل الخرات والتجارب؛	 

تشجيع الرشاكات مع مختلف الفاعلن يف املجال الفاحي وطنيا ودوليا.	 

الولوج إىل ملكية األرايض

ــن يف األرايض  ــن حصته ــتفادة م ــاليات يف االس ــاء الس ــق النس ــت ح ــرب يف تثبي ــح املغ نج

ــة، التــي كانــت  ــة عــن اســتغال تلــك األرايض الجامعي ــة، ومــن التعويضــات املالي الجامعي

ممنوعــة عليهــن بقــرار مــن مجلــس الوصايــة، باعتبــاره هيئــة تحكيميــة خاصــة بــاألرايض 

ــادرت وزارة  ــث ب ــوق، حي ــن ذوي الحق ــاإلرث ع ــة ب ــا املتعلق ــوص القضاي ــة بخص الجامعي

ــة  ــة كمرحل ــات النيابي ــريا يف توجــه الهيئ ــت تغي ــة أحدث ــات وزاري ــداد دوري ــة بإع الداخلي

ــة يف  ــع حــق االنتفــاع، ومجلــس الوصاي ــاء دراســتها للنزاعــات املتعلقــة بتوزي ــة أثن ابتدائي

مرحلــة االســتئناف. ومــن أبــرز هــذه الدوريــات الدوريــة الوزاريــة الصــادرة أكتوبــر 2010 

بخصــوص اســتفادة النســاء الســاليات مــن التعويضــات املاديــة والعينيــة، والدوريــة 

ــاع  ــع العنــر النســوي مــن حقــوق االنتف ــارس 2012 بخصــوص متتي ــة الصــادرة م الوزاري

ــالية. ــات الس ــل الجامع ــع داخ والتوزي

كــام أصــدر املجلــس العلمــي األعــى، ســنة 2010، فتــوى تؤكــد املســاواة بــن املــرأة والرجــل 

يف االســتفادة مــن أرايض الجامعــات الســالية، مبــا ميكــن املــرأة مــن االســتفادة مــن نفــس 

ــي  ــة الت ــات العقاري ــر العملي ــا الرجــل، إث ــي يســتفيد منه ــة الت ــة والعيني ــدات املادي العائ

تجــري عــى األرايض الجامعيــة مــن مجمــوع األرايض يف املغــرب. 

ــة، كــام  وقــد مكــن تطبيــق مقتضيــات هاتــن الدوريتــن مــن تســجيل نتائــج جــد إيجابي

تــدل عــى ذلــك حصيلــة النتائــج املســجلة مــا بــن 2011 وفرايــر 2017، حيــث بلــغ عــدد 

ــون  ــز 110 ملي ــا يناه ــن م ــت عليه ــرأة وزع ــتفيدات 166400 ام ــاليات املس ــاء الس النس

درهــم، وهــو مــا ميثــل نســبة 28 باملائــة مــن املبالــغ املاليــة املوزعــة عــى مجمــوع ذوي 

ــع البقــع  ــم القنيطــرة يف أول ســابقة لتوزي ــة بإقلي الحقــوق مــن الجامعــة الســالية ملهدي

يشــمل النســاء. 

ولتشــجيع النســاء الســاليات عــى ولــوج مجــال املقاولــة وإنجــاز مشــاريع تنمويــة، تــم توقيــع 

اتفاقيــة رشاكــة تســتهدف دعــم بنــات وأبنــاء ذوي الحقــوق الســتغال عقاراتهم يف إطــار الفاحة 

التضامنيــة، واالســتفادة مــن املســاعدات والدعــم املقدمــن يف إطــار مخطــط املغــرب األخــرض.
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الولوج للعدالة والحامية القانونية

تبنــى املغــرب ميثاقــا وطنيــا للعدالــة، الــذي أعــد وفــق مقاربــة تشــاركية تتويجــا لفعاليــات 

الحــوار الوطنــي حــول إصــاح منظومــة العدالــة، مــاي 2013، باعتبــار إصــاح العدالــة أحــد 

األولويــات الوطنيــة ورشط رضوري لحاميــة حقــوق اإلنســان وترســيخ دولــة الحــق والقانون، 

يكفــل تكريــس حقــوق جميــع فئــات املجتمــع، ويف مقدمتهــا حقــوق املــرأة.

ــن  ــز حقــوق النســاء، كالعمــل عــى ماءمــة القوان ــاق تعزي ــات امليث وقــد تضّمنــت توصي

الزجريــة الوطنيــة مــع أحــكام الدســتور ومبــادئ االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق 

ــتحرض  ــة تس ــدة حامئي ــة جدي ــة جنائي ــج سياس ــورة، ونه ــا واملنش ــادق عليه ــان املص اإلنس

مقاربــة النــوع االجتامعــي مــن خــال مراجعــة النصــوص القانونيــة ذات الصلــة، واملاءمــة 

ــف،  ــا العن ــاء ضحاي ــة للنس ــة القانوني ــز الحامي ــرب، وتعزي ــة للمغ ــات الدولي ــع االلتزام م

وضحايــا الجرميــة، ســيام الفئــات املجتمعيــة الهشــة واألطفــال واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة. 

ــرأة  ــة امل ــز مكان ــك يف تعزي ــدون ش ــاهم ب ــي تس ــات الت ــن التوصي ــد م ــة إىل العدي إضاف

وضــامن حقوقهــا، مــن قبيــل تبســيط مســاطر االســتفادة مــن خدمــات صنــدوق التكافــل 

العائــيل، وترسيــع تنفيــذ أحــكام النفقــة، وتطبيــق مدونــة األرسة يف اتجــاه مراجعــة بعــض 

مقتضياتهــا، ومأسســة الوســاطة األرسيــة، وتنزيــل مبــدأ املناصفــة يف تدبــري الشــأن القضــايئ.

كــام أطلــق املغــرب ورشــا وطنيــا لتســجيل األطفــال بســجالت الحالــة املدنيــة، غــري 

املســجلن، إمــا لكونهــم مجهــويل النســب أو لوجــود نزاعــات أرسيــة تطبــع عاقــات الوالدين 

أو صعوبــات ماديــة وجغرافيــة، وذلــك لتثبيــت هويــة األطفــال والحفــاظ عليهــا، كضــامن 

لحقوقهــم يف الوقايــة والعنايــة بالصحــة والســامة الجســدية والنفســية، وضــامن الحــق يف 

ــة الطفــل ودعــم حقــه يف  ــارش عــى وضعي ــره املب ــة ألث ــة املدني التســجيل بســجات الحال

التمــدرس، خاصــة بالعــامل القــروي.

ــاء،  ــة للنس ــة القانوني ــز الحامي ــري لتعزي ــدة تداب ــاذ ع ــى اتخ ــا ع ــرب حالي ــل املغ ويعم
ــادة 34 مــن  ــدم امل ــام تق ــايئ، ك ــون الجن ــة القان ــات مجموع الســيام عــر مراجعــة مقتضي
الظهــري املحــدث ملؤسســة الوســيط حاميــة قانونيــة متســاوية لفائــدة جميــع املســتفيدين 
مــن مرافــق اإلدارة، حيــث توجــه تنبيهــا لــإلدارة يف حالــة عــدم مراعاتهــا ملبــادئ املســاواة 

ــؤ الفــرص. وتكاف



38

الولوج إىل الوقاية والتكفل

فضاءات متعددة الوظائف للنساء يف وضعية صعبة �

تنــدرج الفضــاءات متعــددة الوظائــف للنســاء يف وضعيــة صعبــة، التــي أحدثت كمؤسســات 

محليــة وجهويــة لدعــم املســاواة بــن الجنســن والنهــوض بحقــوق النســاء، خاصــة املــرأة 

ــك  ــف، وذل ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــم النس ــاتية لدع ــات املؤسس ــن اآللي ــة، ضم القروي

بهــدف توفــري الحاميــة وتســهيل الولــوج للحقــوق للنســاء والفتيــات القرويــات، عــر 

تقريــب خدمــات االســتامع والتوجيــه، واإليــواء والتكفــل بالنســاء والفتيــات املعنفــات مــن 

جهــة، وتأمــن خدمــات التأهيــل والتمكــن االقتصــادي واالجتامعــي مــن جهــة أخــرى.

ــة للفضــاءات املتعــددة الوظائــف همــت كل جهــات اململكــة،  ــم وضــع خارطــة مجالي وت

ــات االســتقبال واإلنصــات واإلرشــاد  ــب خدم ــدف تقري ــة، به ــاة املناطــق القروي ــع مراع م

ــة لهــن. عــاوة  ــة والنفســية واالجتامعي ــة الصحي القانــوين لجميــع النســاء، وضــامن املواكب

ــاء  ــن النس ــية لتمك ــدوات تحسيس ــات ون ــن حم ــة م ــائل املتاح ــامد كل الوس ــى اعت ع

والفتيــات، ســيام القرويــات، مــن اكتســاب معــارف يف مجــال املســاطر القانونيــة والولــوج 

ــن الرجــال والنســاء.  للحقــوق، وأيضــا يف مجــال املســاواة ب

ــة  ــري الدولي ــذي يســتجيب للمعاي ــذه الفضــاءات، وال ــر التحمــات الخــاص به ويحــدد دف

املتعــارف عليهــا بخصــوص إحــداث مؤسســات التكفــل بالغــري، طبيعــة هــذه املؤسســات 

ــا  ــات ضحاي ــاء والفتي ــة النس ــل حامي ــن أج ــك م ــا، وذل ــات حكامته ــا وآلي ــل عمله وحق

العنــف، وتقويــة وتعزيــز قدراتهــن لتفــادي حــاالت العنــف والتمييــز، مــع متكينهــن خاصــة 

ــادي. ــال االقتص يف املج

خاليا مؤسساتية الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف �

تــم إحــداث خايــا مؤسســاتية عى مســتوى املحاكــم واملستشــفيات ومصالح الرشطــة والدرك 

امللــي لتوفــري الحاميــة والوقايــة مــن كافــة مظاهــر العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وذلــك 

مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات املتكاملــة والفعالــة للنســاء والفتيــات ضحايــا 

العنــف، مــن اســتقبال واســتامع وتوجيــه وإرشــاد.. وغريهــا، بتنســيق بــن كافــة القطاعــات 

املعنيــة. كــام تــم إنجــاز ونــرش دليــل حــول الخايــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء واألطفــال 

ضحايــا العنــف. ويخصــص قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء الــذي صــادق عليــه الرملــان 

املغــريب خــال هــذه الســنة بابــا كامــا لتنظيــم عمــل هاتــه الخايــا املؤسســاتية.
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مراكز االستامع والتوجيه القانوين للنساء ضحايا العنف �

تســتفيد مراكــز االســتامع والتوجيــه القانــوين للنســاء ضحايــا العنــف، والتــي تــرشف عليهــا 
جمعيــات املجتمــع املــدين، مــن دعــم مــايل ميتــد عــى 3 ســنوات ملراكــز االســتامع والتوجيــه 
ــم 225  ــم دع ــن 2016-2012، ت ــا ب ــرة م ــال الف ــذا، وخ ــف. وهك ــا العن ــاء ضحاي للنس
ــاء  ــة للنس ــال التوعي ــة يف مج ــات العامل ــتامع والجمعي ــز االس ــن مراك ــة ب ــا، موزع مرشوع

مببلــغ 35 مليــون درهــم.

الولوج إىل األنشطة املدرة للدخل واإلنتاج

يواصــل املغــرب التزامــه بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، ومتكــن النســاء والفتيــات مــن 

االندمــاج يف الحيــاة العمليــة، وترســيخ حقوقهــن ذات الطابــع االقتصــادي واالجتامعــي مــن 

خــال مجموعــة مــن القطاعــات، مــن بينهــا القطــاع التعــاوين، اقتناعــا بــأن العمــل التعــاوين 

ــة يف  ــات املنتج ــل والقطاع ــدرة للدخ ــطة امل ــر األنش ــل وتطوي ــا لتفعي ــاء مامئ ــر فض يوف

مجــاالت كالفاحــة والصناعــة التقليديــة والصيــد البحــري والفــن والثقافــة والبيئــة واملــواد 

الغذائيــة، مــام يســهم يف رفــع مداخيــل فئــات مهمــة مــن النســاء الحامــات ملشــاريع مــدرة 

للدخــل واندمــاج هــذه الرشيحــة يف ســوق الشــغل، وكذلــك تحســن ظــروف معيشــتها مــن 

خــال تنظيــم العمــل وتخفيــف التكاليــف وإدخــال التقنيــات الحديثــة وتكثيــف اإلنتــاج 

والرفــع مــن املردوديــة، ال ســيام بالنســبة للنســاء والفتيــات يف املجــال القــروي. 

كــام بــذل املغــرب مجهــودات مقــدرة لتشــجيع النســاء عــى الولــوج واملســاهمة يف االقتصاد 

الوطنــي، حيــث متــت املصادقــة عــى القانــون املتعلــق بالتعاونيــات، الــذي مكــن النســاء 

والفتيــات خاصــة يف العــامل القــروي، مــن مداخــل للتمكــن االقتصــادي واالجتامعــي، مــن 

ــذي يســاعدهن عــى الرفــع  ــات بالشــكل ال ــري التعاوني خــال تنظيــم قواعــد تنظيــم وتدب

مــن املردوديــة وتحســن الدخــل مــن جهــة، ويســاهم يف تحصــن حقوقهــن وتدعيــم الثقــة 

ومصداقيــة هــذه املؤسســات وتشــجيع حامــات املشــاريع مــن النســاء يف اختيــار األســلوب 

ــة  ــن جه ــة م ــة أو خدماتي ــدات إنتاجي ــل وح ــري داخ ــاريعهن والتأط ــاز مش ــاوين إلنج التع

ثانيــة.

ــن  ــائية م ــات النس ــت التعاوني ــرب، متكن ــهدها املغ ــي ش ــة الت ــذه الديناميكي ــار ه ويف إط

املســاهمة يف توفــري فــرص العمــل للمــرأة وتســهيل اندماجهــا االقتصــادي واالجتامعــي يف 

عــدة قطاعــات إنتاجيــة، باعتبارهــا مقــاوالت تتــاءم مــع إمكانياتهــا املحــدودة. فأصبحــت 
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ــة يف األركان  ــاوالت تعاوني ــار مق ــطة يف إط ــن أنش ــروي متته ــامل الق ــات بالع ــاء والفتي النس

ــة...  ــد العامل ــة والي ــة التقليدي ــة والصناع ــة والعطري ــاب الطبي ــة واألعش ــواد الغذائي وامل

والــذي انعكــس عــى وتــرية التأســيس، التــي عرفتهــا هــذه املقــاوالت التضامنيــة منــذ 2005. 

فبعــد أن كان عــدد التعاونيــات النســوية املحدثــة ســنة 2006 ال يتجــاوز 79 تعاونيــة، فــاق 

عــدد التعاونيــات النســائية عنــد نهايــة ســنة 2015، 2280 تعاونيــة تشــكل نســبة %14 مــن 

مجمــوع التعاونيــات باملغــرب. 

ــي  ــل، والت ــى مراح ــت ع ــي بذل ــودات الت ــرة املجه ــة مث ــة اإليجابي ــذه الحصيل ــر ه وتعت

شــملت عمليــات التحســيس واإلعــام والتكويــن واإلرشــاد التــي يتــم القيــام بهــا يف صفــوف 

ــات  ــوض بالتعاوني ــج للنه ــار برام ــن يف إط ــف املتدخل ــيق مختل ــة إىل تنس ــاء، إضاف النس

ــم  ــتويات التنظي ــى مس ــا ع ــي تواجهه ــات الت ــاوز الصعوب ــا لتج ــا وتأهيله ــة قدراته وتقوي

والتدبــري والتســويق لتأهيلهــا والرفــع مــن تنافســيتها وتحســن رقــم معاماتهــا، حيــث تــم 

ــح  ــاوين ويتي ــي ويشــجع األســلوب التع ــل التضامن ــى العم ــز ع ــوين محف ــري فضــاء قان توف

ــة. ــات العمومي ــاركة يف الصفق ــة املش إمكاني

ــات،  ــرص وفضــاءات لتجــاوز مشــكل تســويق منتوجــات التعاوني ــدة ف ــري ع ــم توف ــام ت ك

منهــا:

األسواق املتنقلة؛	 

املعــارض الجهويــة واملعــرض الوطنــي لاقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي، كتظاهــرات 	 
متكــن املســتهلكن مــن التعــرف واإلقبــال عــى منتوجــات التعاونيــات، وتتيــح الفرصــة 

لربــط عاقــات ورشاكات اقتصاديــة واجتامعيــة؛

مشاركة منتوجات التعاونيات يف التسويق اإللكروين. 	 

ــة مــن مجموعــة  ــات النســائية، يف إطــار بعــض املشــاريع التنموي وقــد اســتفادت التعاوني

مــن الرامــج، مــن بينهــا: 

برنامــج مرافقــة، الــذي يــرشف عليــه مكتــب تنميــة التعــاون لدعــم ومواكبــة 	 
إقــاع  أن  عــى  التجربــة  أبانــت  حيــث  التأســيس،  الحديثــة  التعاونيــات 
النشــاط االقتصادي يف إطــار تعــاوين يكــون بطيئــا نســبيا بالنســبة إىل املشــاريع 
ــم  ــار هــذه الخصوصيات ويقــرح دع ــج يأخــذ بعــن االعتب ــة. وهــذا الرنام التقليدي
التعاونيــات يف هــذه املرحلــة مبجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات األساســية املرتبطــة 
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ــي  بأنشــطتها ملســاعدتها عــى اإلقــاع واالســتمرارية، ويدعــم الرنامــج األنشــطة الت
توفــر املزيــد مــن الفــرص للمــرأة لانخــراط يف الحيــاة العمليــة مــن خــال املســاعدة 
التقنيــة واالستشــارات الفنيــة يف مجــاالت تســويق املنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا 
التعاونيــة. ويســتهدف الرنامــج 500 تعاونيــة جديــدة كل ســنة، مــام مكــن مــن دعــم 
ومواكبــة 2.000 تعاونيــة جديــدة مــا بــن 2015 و2018. ويعمــل هــذا الرنامــج وفــق 
بعــد النــوع االجتامعــي، عــر تحفيــز املشــاريع التــي تعطــي فرصــا أكــر للمــرأة يف 

ــام بنشــاط مــدر للدخــل. ــة مــن خــال القي ــاة االقتصادي الحي

ــة القــدرات 	  ــة، الــذي يهــدف إىل املســاهمة يف تقوي برنامــج األكيــاس البيئيــة البديل
ــا، واملســاهمة يف  ــذايت وتحســن دخله ــات عــر دعــم التشــغيل ال ــة للتعاوني اإلنتاجي
ــة قــدرات الجمعيــات املحليــة، وتحســيس الســاكنة بااللتــزام بحاميــة واحــرام  تقوي
ــات  ــم معام ــم رق ــم دع ــد ت ــتيكية. وق ــاس الباس ــتعامل األكي ــورة اس ــة وبخط البيئ
139 تعاونيــة للخياطــة والنســيج، %90 منهــن تعاونيــات نســوية مــن خــال إنتــاج 

ــة مــن الثــوب. ــة البديل ــاس البيئي األكي

الولوج إىل التمويل

 نظام املقاول الذايت �

ــية،  ــه األساس ــن أهداف ــن ب ــاء م ــادي للنس ــن االقتص ــذايت التمك ــاول ال ــام املق ــع نظ يض

باعتبــاره يشــجع روح املقاولــة ويدعــم خلــق مقــاوالت نســائية، حيــث تــم إحداثــه بهــدف 

تشــجيع الشــباب والشــابات عــى تأســيس مقاولــة ذات نشــاط تجــاري أو صناعــي أو حــريف 

ــاء باملســتوى السوســيو  ــوج لألســواق واالرتق ــدرات لتســهيل الول ــايت، وإطــاق الق أو خدم

اقتصــادي مــن خــال فتــح آفــاق جديــدة للشــغل وتحفيــز الشــباب بالعــامل القــروي عــى 

االنخــراط فيــه.

وقــد تــم، يف هــذا اإلطــار، توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن القطــاع العــام وســبعة أبنــاك مــن أجل 

التمكــن مــن تســجيل املقاولــن الذاتيــن يف الســجل الوطنــي للمقــاول الــذايت. وقــد مكــن 

تنفيــذ هــذا النظــام مــن تحقيــق مجموعــة مــن اإلنجــازات، أهمهــا:

انطــاق عمليــة رياديــة لتســجيل املقاولــن الذاتيــن منــذ 2015، حيــث تــم إىل غايــة 	 
ــاوالت  ــا مق ــة منه ــة 34 باملائ ــة ذاتي ــجيل 54.000 مقاول ــر 2017، تس ــة أكتوب نهاي

ــن. ــن تشــتغلن يف بيوته نســائية، نصفه
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ــدف 	  ــدين به ــع امل ــات املجتم ــواص وفعالي ــن الخ ــض الفاعل ــع بع ــة رشاكات م إقام
تحســيس ومواكبــة الفئــات املســتهدفة بنظــام املقــاول الــذايت، وذلــك بتمثيليــة مهمــة 

مــن النســاء.

برنامج »فيام بينهن« بالجهات �

ــة  ــن واملواكب ــال التكوي ــن خ ــاوالت، م ــاء املق ــة للنس ــدرات اإلداري ــز الق ــدف إىل تعزي يه

وتحســن إمكانــات تنميــة املقــاوالت الصغــرية جــدا يف املرحلــة الحساســة ملــا بعــد اإلنشــاء، 

وتحفيــز إنشــاء شــبكات للنســاء املقــاوالت قصــد الرفــع مــن فــرص تنميتهــا. وقــد بلغــت 

ــة 156 مســتفيدة. ــة اإلجاملي الحصيل

برنامج »انفتاح لها« �

يهــدف إىل ترسيــع اســتعامل املقــاوالت لتكنولوجيــا املعلوميــات، مــن خــال دورات تكوينية 

للحصــول عــى رخصــة رقميــة متكنهــم مــن الولــوج إىل عــروض تفضيليــة بدعــم مــايل مــن 

ــة نســائية صغــرية جــدا مــن  ــة. وقــد مكــن هــذا الرنامــج مــن اســتفادة 253 مقاول الدول

الرخصــة الرقميــة، كــام اســتفادت 26 مقاولــة نســائية صغــرية جــدا مــن »بــاك انفتــاح«.

صندوق الضامن »إليك« �

ــة شــتنر 2015،  ــذ مــارس 2013 وإىل غاي ــز التنفي ــه حي ــذ دخول ــدوق، من مكــن هــذا الصن

مــن تعبئــة 81.5 مليــون كقــروض لتمويــل إنشــاء 236 مقاولــة جديــدة أنشــأت مــن طــرف 

ــارش.  ــغل مب ــب ش ــن 762 منص ــرب م ــا يق ــق م ــاهمت يف خل ــر، وس ــدة أو أك ــرأة واح ام

كــام ارتفعــت عــدد امللفــات التــي متــت املوافقــة عليهــا بنســبة 85 باملائــة، مــا بــن 2014 

و2015، حيــث ارتفعــت مــن 67 ملــف ســنة 2014 إىل 124 ملــف معتمــد ســنة 2015.

برنامج »دعم ومصاحبة خلق تعاونيات نسائية« �

يهــدف إىل مصاحبــة وإمــداد الفتــاة واملــرأة بآليــات متكنهــا مــن االندمــاج السوســيو 

اقتصــادي وتحســن الوضــع املعيــي، مــن خــال مشــاريع إنتاجيــة وخدماتيــة صغــرية مــدرة 

ــز دور املــرأة يف خدمــة  ــة والفقــر وتعزي للدخــل، وتوفــري فــرص العمــل للحــد مــن البطال

ــة الشــاملة. ــل مســاهمتها يف التنمي املجتمــع وتفعي
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الولوج لتعليم جيد للنساء والفتيات القرويات

خصصــت الرؤيــة االســرتاتيجية إلصــالح التعليــم 2015-2030 حيــزا مهــام مــن رافعاتهــا  �
ــان،  ــات والفتي ــن الفتي ــم منصــف ومتكافــئ ب ــز عــى اســتهداف تعلي ــا للركي وأهدافه

خاصــة بالعــامل القــروي:

ــن«  مــن خــال الســهر 	  ــة والتكوي ــوج الربي ــق املســاواة يف ول الرافعــة األوىل »تحقي
ــام يف  ــه ع ــان بوج ــرأة واإلنس ــل وامل ــوق الطف ــادئ وحق ــرام مب ــزام باح ــى االلت ع
ــة والتعليــم  ــام للربي ــوج الت ــة والتكويــن، وتحقيــق هــدف الول جميــع مرافــق الربي
ــي   ــم اإللزام ــيام يف التعلي ــورا، الس ــا وذك ــة، إناث ــال املغارب ــع األطف ــن لجمي والتكوي
للفئــة العمريــة مــن 4 إىل 15 ســنة دون متييــز قائــم عــى أســاس الجنــس أو اللــون 
أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتــامء االجتامعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي 
وضــع شــخيص مهــام كان ويف كافــة األســاك واملســتويات التعليميــة والتكوينيــة، ويف 
التــزام مببــدأي تكافــؤ الفــرص واالســتحقاق انســاجام مــع مســؤولية الدولــة يف تعميــم 

ــه. ــم وإلزاميت التعلي

الرافعــة الثانيــة »تخويــل متييــز إيجــايب لفائــدة األوســاط القرويــة وشــبه الحرضيــة 	 
ــم إلزامــي منصــف وذي جــودة  ــم تعلي واملناطــق ذات الخصــاص« مــن خــال تعمي
دون متييــز مجــايل، يتــم توجيــه أقــى الجهــود للتحقيــق األمثل لهــذا الهدف بالوســط 
القــروي، وتخصيــص التمــدرس بالعــامل القــروي بتمييــز إيجــايب ييــرس تعليــام بفــرص 
ــة  ــذا متكــن األوســاط القروي ــذا الوســط، وك ــان به ــات والفتي ــدة الفتي ــة لفائ متكافئ
ــاص  ــود خ ــذل مجه ــنه، وب ــم يف س ــن ه ــدرس مل ــن رشوط التم ــة م ــبه الحرضي وش
لتشــجيع متــدرس فتيــات البــوادي، مــن خــال دعــم خطــة التعميــم برامــج محليــة 

إجرائيــة لصالــح الفتيــات.

وقد تم اعتامد:

مــرشوع مندمــج لدعــم التمــدرس باألوســاط القرويــة وشــبه الحرضيــة واملناطــق ذات 	 
ــدة املجــاالت  ــز ايجــايب لفائ ــل متيي ــدأ تخوي ــذي يهــدف إىل تحقيــق مب الخصــاص، ال

الجغرافيــة والفئــات االجتامعيــة الهشــة واملعــوزة، منهــم اإلنــاث خاصــة.

ــوج 	  ــق الول ــدف إىل تحقي ــذي يه ــن، ال ــة والتكوي ــق املســاواة يف الربي مــرشوع تحقي
ــم اإللزامــي  ــورا، الســيام التعلي ــا وذك ــال، إناث ــع األطف ــن لجمي ــة والتكوي ــام للربي الت
ــم األويل،  ــم التعلي ــة وتعمي ــرشوع إلزامي ــنة، وم ــة 4-15 س ــة العمري ــب للفئ بالنس
باعتبــاره القاعــدة األســاس لــكل إصــاح تربــوي مبنــي عــى الجــودة وتكافــؤ الفــرص 

واملســاواة واإلنصــاف.
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ــاه  ــل يف اتج ــم العم ــن، يت ــة والتكوي ــي للربي ــاق الوطن ــية للميث ــادئ األساس ــا للمب وطبق

ترســيخ مبــدأ املســاواة بــن الجنســن وتكافــؤ الفــرص للجميــع، ذكــورا وإناثــا، يف التعليــم، 

ســواء بالوســط القــروي أو الوســط الحــرضي. وقــد بــذل املغــرب مجهــودات خاصــة لتعميــم 

التمــدرس، ومتــدرس الفتــاة بالوســط القــروي، والتصــدي للصعوبــات التــي قــد تعيــق ذلــك، 

ــال  ــة رج ــرشكاء خاص ــة كل ال ــة بتعبئ ــج محلي ــم برام ــط التعمي ــم مخط ــى دع ــدد ع وش

التعليــم والعائــات والفاعلــن املحليــن.

ــت مــن  ــري مكن ــة مــن اإلجــراءات والتداب ــم اتخــاذ جمل ــة، ت ــة الربوي وللنهــوض باملنظوم

ــال  ــة يف املج ــن، خاص ــن الجنس ــاواة ب ــال املس ــة يف مج ــؤرشات هام ــج وم ــق نتائ تحقي

ــجيل: ــم تس ــث ت ــن 2011 و2017، حي ــا ب ــرة م ــك يف الف ــروي، وذل الق

تطور نسب التمدرس وتطور بنية االستقبال وتطور املوارد البرشية:

ــت 	  ــروي، إذ انتقل ــرضي والق ــطني الح ــم األويل بالوس ــذ بالتعلي ــدد التالمي ــاع ع ارتف
ــة 4-5 ســنة مــن %56,3 ســنة 2015-2016 إىل 59,4%  ــة العمري نســبة متــدرس الفئ
ــاث ســنة 2016-2017، ومــن %58.4 إىل %61,1 بالنســبة للذكــور. أمــا  بالنســبة لإلن
بالوســط القــروي، فقــد انتقلــت هــذه النســبة مــن %21,1 إىل %26,4 بالنســبة 

ــرة. ــس الف ــال نف ــور خ ــبة للذك ــن %38,0 إىل %44,6 بالنس ــاث، وم لإلن

ــذ 	  تزايــد عــدد التالميــذ بالتعليــم االبتــدايئ، فبالوســط القــروي، انتقــل عــدد التامي
تلميــذة وتلميــذة ســنة2011-2010  االبتــدايئ إجــامال مــن 1918008  بالتعليــم 
إىل1947477 ســنة 2016-2017. بالنســبة لإلنــاث تطــور عددهــم خــال نفــس 
الفــرة مــن 896310 تلميــذة إىل 917598 تلميــذة ســنة 2016- 2017. أمــا فيــام 
يخــص نســبة متــدرس األطفــال الفئــة العمريــة 11-6 ســنة، فقــد عرفــت ارتفاعــا عــى 
الصعيــد الوطنــي، إذ انتقلــت مــن %96,7 ســنة 2015-2016 إىل %98,5 ســنة -2016

ــت  ــن فاق ــور. يف ح ــبة للذك ــن %98.0 إىل%99,6 بالنس ــاث، وم ــبة لإلن 2017 بالنس
هــذه النســبة املائــة باملائــة بالوســط القــروي، حيــث انتقلــت مــن %100,6 إىل حــوايل 
ــاث خــال نفــس  %102,0 بالنســبة للذكــور ومــن %98,2 إىل %101,1 بالنســبة لإلن

الفــرة. 

تطــور مهــم لعــدد التلميــذات والتالميــذ بالتعليــم الثانــوي اإلعــدادي، حيــث انتقــل 	 
مــن 1360374 تلميــذة وتلميــذة ســنة 2010-2011 إىل 1524521 تلميــذة وتلميــذة 
ســنة 2016-2017. وبالوســط القــروي، فاملجهــودات املبذولــة تظهــر تطــور يف عــدد 
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التاميــذ والتلميــذات، هــذا التطــور شــمل بالخصــوص اإلنــاث اللــوايت انتقــل عددهــن 
ــذة  ــنة 2010-2011 إىل 216563 تلمي ــذة س ــن 131790 تلمي ــرة م ــس الف ــال نف خ

ســنة 2016-2017. 

ارتفــاع نســبة متــدرس األطفــال الفئــة العمريــة 14-12 ســنة عــى الصعيــد الوطنــي، 	 
حيــث انتقلــت مــن %82,2 ســنة 2016-2015 إىل %84,7 ســنة 2016-2017 بالنســبة 
لإلنــاث ومــن %88,1 إىل %90,4 بالنســبة للذكــور. وبالوســط القــروي، انتقلــت هــذه 
ــاث، ومــن %79,1 إىل%81,9 بالنســبة  النســبة مــن 66,3 % إىل% 69,4 بالنســبة لإلن

للذكــور خــال نفــس الفــرة.

ارتفــاع عــدد التلميــذات والتالميــذ بالتعليــم الثانــوي التأهيــي وطنيــا، حيــث انتقــل 	 
مــن 921527 تلميــذ وتلميــذة ســنة 2010-2011 إىل1011847 تلميــذ وتلميــذة ســنة 
2017-2016. وبالنســبة لإلنــاث، فقــد انتقلــت عددهــن مــن 447724 تلميــذة ســنة 
2010-2011 إىل 499287 تلميــذة ســنة 2016-2017. أمــا بالوســط القــروي، وخــال 
ــم 69736  ــذ إىل 157441 منه ــدد التامي ــاع ع ــم تســجيل ارتف ــد ت ــرة، فق ــس الف نف
ــذة  ــذة منهــم 37637 تلمي ــذة وتلمي ــل 65748 تلمي ــذة ســنة 2016-2017 مقاب تلمي

ســنة 2011-2010.

منــو ملحــوظ لنســبة متــدرس األطفــال الفئــة العمريــة 17-15 ســنة، حيــث انتقلــت 	 
مــن %69,8 ســنة 2016-2015 إىل 70,1 ســنة 2016-2017 بالوســط الحــرضي ومــن 
%69,8 ســنة 2015-2016 إىل 70,1 ســنة 2016-2017 بالوســط القــروي. بالنســبة 
ــنة -2016 ــنة %86,3 س ــة 17-15 س ــة العمري ــدرس الفئ ــبة مت ــت نس ــاث، بلغ لإلن

2017 عــى املســتوى الوطنــي، و%32 بالوســط القــروي، مقابــل عــى التــوايل 86,1% 
و%30,1 ســنة 2016-2015. 

تطور مؤرش املساواة بني الجنسني يف املنظومة الرتبوية

يبــن تحليــل مــؤرش املســاواة بــن الجنســن بــأن حصــة اإلنــاث يف النظــام الربــوي بالنســبة 

ــراءات  ــة اإلج ــم نجاع ــا يرج ــو م ــنة 2010-2011، وه ــذ س ــور من ــور يف تط ــة الذك لحص

املتخــذة مــن أجــل متــدرس الفتــاة. فقــد عــرف هــذا املــؤرش قفــزة نوعيــة بالنســبة لســلك 

التعليــم الثانــوي اإلعــدادي، إن عــى املســتوى الوطنــي أو القــروي خــال الخمســية األخــرية 

خاصــة، حيــث انتقــل هــذا املــؤرش بهــذا الســلك بالوســط القــروي مــن 0.58 ســنة -2011

2010 إىل 0.74 ســنة 2016-2017. أمــا فيــام يخــص مــؤرش املســاواة بــن الوســطن القــروي 
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ــدايئ  ــم االبت ــم بالوســط القــروي عــرف منــوا ملحوظــا بالتعلي والحــرضي، ناحــظ أن التعلي

والتعليــم الثانــوي اإلعــدادي.

تقليص الفوارق بني الجنسني وبني الوسطني الحرضي والقروي

بغيــة تعميــم التعليــم وتقليــص الفــوارق بــن الوســطن الحــرضي والقــروي وبــن الجنســن، 

ــم اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الداعمــة تركــزت عــى الجوانــب املتعلقــة بالعــرض  ت

ــرض  ــع الع ــار تنوي ــي إط ــايت. فف ــب املؤسس ــية، والجان ــاة املدرس ــق الحي ــدريس، وتخلي امل

ــروي،  ــط الق ــا الوس ــة، خصوص ــم اململك ــف أقالي ــات مختل ــتجيب لخصوصي ــدريس ليس امل

ومواصلــة تأهيــل واســتكامل البنيــات التحتيــة املدرســية، وضــامن الصيانــة الدامئــة للبنايــات 

املدرســية، انطلــق تفعيــل مخطــط توســيع العــرض املــدريس، منــذ 2017، حيــث تــم:

زيــادة 78 مؤسســة تعليميــة، 45 منهــا بالوســط القــروي، ليصــل إجــاميل املؤسســات 	 
التعليميــة إىل 10911 مؤسســة.

مواصلة إحداث املدارس االبتدائية الجامعاتية.	 

توســيع شــبكة املطاعــم املدرســية والداخليــات والرفــع عــدد املســتفيدين مــن املنــح 	 
ــا 5347 مطعــم بالوســط  ــم تشــغيل 5787 مطعــم مــدريس، منه ــث ت ــدة، حي الجدي

القــروي.

مواصلــة تنفيــذ املبــادرة امللكيــة »مليــون محفظــة«، حيــث بلــغ عــدد املســتفيدات 	 
واملســتفيدين مــن هــذه العمليــة، برســم املوســم الــدرايس 2017-2018 مثــا، 
3835129 منهــم %62 بالوســط القــروي، و%47 هــي النســبة املســجلة بالنســبة 

ــم. ــاث منه لإلن

ــن 	  ــذات القاطن ــذ والتلمي ــدة التامي ــدريس لفائ ــل امل ــادرات النق ــر مب ــة تطوي مواصل
بعيــدا عــن املؤسســات التعليميــة وتوســيع دائــرة التجــارب الرائــدة يف هــذا املجــال، 
حيــث انتقــل عــدد املســتفيدات مــن النقــل املــدريس بالوســط القــروي مــن 22441 

ــادة 114,1%. ــنة 2017-2016، بزي ــنة 2013 إىل 48036 س س

ــي 	  ــة الت ــج االجتامعي ــم الرام ــكل أه ــذي يش ــري«، ال ــج »تيس ــذ برنام ــة تنفي مواصل
أطلقهــا املغــرب للحــد مــن آفــة الهــدر املــدريس، وذلــك عــر تحويــات ماليــة شــهرية 
مبــارشة لفائــدة أرس املتمدرســن الذيــن يعانــون الهشاشــة االجتامعيــة لحــث أبنائهــا 
عــى مازمــة املدرســة. وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين، مــن برنامــج الدعــم »تيســري«، 
ــم  ــذا، %46 منه ــوايل 736.380 تلمي ــا، ح ــدرايس 2018-2017 مث ــم ال ــال املوس خ
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تلميــذة مســتفيدة مقابــل 716.350 تلميــذا خــال الســنة الدراســية 2016-2017. ويف 
إطــار مــوارد »صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي« يتــم ســنويا رصــد مبلــغ قــدره 

500 مليــون درهــم لفائــدة هــذا الرنامــج.

ــوف 	  ــدريس يف صف ــدر امل ــة اله ــدة يف محارب ــأدوار رائ ــوم ب ــي تق ــة، الت دور الطالب
الفتيــات، مبــا تقّدمــه مــن خدمــات لاســتقبال واإليــواء والتطبيــب واألنشــطة املوازيــة 
ــط  ــدة بالوس ــوزة املتواج ــات املع ــاء الفئ ــدرس أبن ــروف مت ــري ظ ــاهمة يف تيس للمس
ــة  القــروي واملناطــق النائيــة عــى وجــه الخصــوص، وكــذا بتوفــري الــرشوط الرضوري
ــي  ــوي واالجتامع ــي والرب ــم النف ــال الدع ــن خ ــدرايس م ــي وال ــل العلم للتحصي
باعتبارهــا مؤسســات للرعايــة االجتامعيــة، وقــد عــرف عــدد دور الطالــب والطالبــة 
باملغــرب ارتفاعــا مهــام يف الســنوات األخــرية، حيــث بلغــت 817 مؤسســة مرخصــة 
خــال ســنة 2017 مقابــل 499 ســنة 2012، كــام ارتفــع عــدد املســتفيدين مــن 
القطاعــات  إىل 83156 ســنة 2017، وتســهر  مــن 33646 ســنة 2012  خدماتهــا 
الحكوميــة ومؤسســات الدولــة املعنيــة والجامعــات املحليــة عــى توفــري الدعــم املــايل 
إلنشــاء وتســيري هــذه املؤسســات، حيــث بلــغ مبلــغ الدعــم املخصــص برســم ســنة 

مثا، 104437000,00 درهــم.  2017

ــة مــن  ــة، عــر اتخــاد جمل ــني الجنســني يف املنظومــة الرتبوي مأسســة املســاواة ب

ــا: اإلجــراءات، منه

وضــع املخطــط االســراتيجي املتوســط املــدى ملأسســة املســاواة بــن الجنســن، الــذي 	 
يتضمــن ثاثــة محــاور أساســية تهــم تطويــر قــدرات مؤسســية دامئــة لضــامن ترســيخ 
ــف  ــوج املنص ــامن الول ــة، وض ــة الربوي ــة املنظوم ــن يف حكام ــن الجنس ــاواة ب املس
للفتيــات والفتيــان لهــذه املنظومــة، وتطويــر الفضــاء املــدريس كمجــال آمــن للتعايــش 

واكتســاب القيــم.

إحــداث فريــق لتدبــري النــوع، عــى املســتوى املركــزي والجهــوي، وتعزيــز قدراتــه يف 	 
مجــال التخطيــط وامليزانيــة املســتجيبة للنــوع، والــذي يتــوىل إعــداد وتنفيــذ التدابــري 

املتعلقــة بإدمــاج النــوع جهويــا وإقليميــا.
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إنجــاز دراســة حــول اســراتيجية التواصــل املســتجيب للنــوع باملنظومة الربيــة تعتمد 	 
عــى تقويــم املكتســبات يف املســاواة بــن الجنســن، وتحديــد الحاجيات مــن الكفايات 
التــي يجــب تقويتهــا، واألدوات التواصليــة التحسيســية التــي تشــجع متــدرس الفتيــات 

وتحســن صــورة املــرأة يف املجتمــع.

ــوج 	  ــذي ت ــة، وال ــة الربوي ــم للمنظوم ــوع مائ ــتجيبة للن ــة املس ــل للميزاني ــاج دلي إنت
ــة األداء. ــرشوع نجاع ــوع مب ــؤرشات الن ــاج م ــر إدم ــوع ع ــتجيبة للن ــة للمس ــل امليزاني بتفعي

تخليق الحياة املدرسية وترسيخ قيم املواطنة

 يف إطــار تنزيــل الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح 2015-2030، خصوصــا مــا يتعلــق بتخليــق 

الفضــاء املــدريس وترســيخ قيــم النزاهــة واملواطنــة، ومــن أجــل تفعيــل االســراتيجية الوطنية 

ملحاربــة العنــف بالوســط املدريس والهادفــة إىل الحــد مــن الظواهــر املشــينة التــي أصبحــت 

تنتــرش باملؤسســات التعليميــة، تــم اتخــاذ التدابــري التاليــة: 

إحــداث املرصــد الوطنــي ملناهضــة العنــف بالوســط املــدريس، الــذي يهــدف إىل رصــد 	 
ــة أو مبحيطهــا، واســتثامر  ــع حــاالت العنــف، ســواء داخــل املؤسســات التعليمي وتتب
التقاريــر الــواردة مــن األقاليــم والجهــات بغــرض وضــع قاعــدة معطيــات وطنيــة عــن 
العنــف بالوســط املــدريس، والوقــوف عــى التجــارب الرائــدة وطنيــا ودوليا وتقاســمها، 
ــف  ــاالت العن ــف ح ــة مختل ــبة ملعالج ــة املناس ــة األجوب ــاهمة يف صياغ ــذا املس وك
ــة  ــري الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــن القطاع ــيق ب ــز التنس ــدريس، وتعزي ــط امل بالوس

املهتمــة باملوضــوع.

إحــداث خايــا لإلنصــات والوســاطة وإحــداث خايــا اليقظــة باملؤسســات التعليميــة 	 
ــون مــن  ــن يعان ــذ، الذي ــذات والتامي ــم املســاعدة إىل التلمي ــي تســهر عــى تقدي الت
مشــاكل عــى املســتوى الــدرايس أو االجتامعــي أو النفــي، وتحســن التواصــل 

ــة. ــة روح املواطن ــة واألرسة، وتنمي ــن املؤسس ــاون ب والتع

تنظيــم حمــات تحسيســية مــع الســلطات األمنيــة اإلقليميــة وأنشــطة لرســيخ 	 
ــة  ــة الربوي قيــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان، وعــى تفعيــل أنشــطة مختلــف األندي

ــجلة. ــف املس ــاالت العن ــع ح ــة وتتب والثقافي

إعــداد الحقيبــة الربويــة ملناهضــة العنــف )الدليــل املســطري، دليــل التكويــن، دليــل 	 
التحســيس…( الــذي تهــدف إىل االمتثــال باتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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انطــاق الدراســة الجهويــة حــول انتشــار ظاهــرة العنــف املبنــي عــى النــوع باملحيــط 	 
املــدريس مــن أجــل تحيــن املعطيــات واإلحصائيــات املتعلقــة بظاهــرة العنــف 

ــا. ــن حدوثه ــا وأشــكالها وأماك ــل طبيعته ــدريس، وتحلي ــط امل باملحي

دعم املرأة القروية من خالل برامج محو األمية والرتبية غري النظامية

ــة غــري  ــج الربي ــن برنام ــادة عــدد املســتفيدين م ــن زي ــادة التمــدرس م ــج إع مكــن برنام

ــذ،  ــوايل 28.856 تلمي ــنة 2016-2017 ح ــال س ــذ خ ــدد التامي ــغ ع ــث بل ــة، حي النظامي

%48 منهــم فتيــات، و15.913 تلميــذ مســتفيد بالوســط الحــرضي )%55( و12.943 تلميــذ 

ــروي )45%(.  ــط الق بالوس

وتقــدر امليزانيــة املخصصــة لرنامــج الربيــة غــري النظاميــة، خــال ســنة 2017، والتــي تراعــي 

بعــد النــوع االجتامعــي، بنحــو 62 مليــون درهــم )بــدون احتســاب كثلــة األجــور(. ولقــد 

تضاعفــت نفقــات االســتثامر بنحــو 2,5 مقارنــة بالســنة املاضيــة، حيــث بلغــت 44 مليــون 

ــات  ــدات والنفق ــات املع ــدر نفق ــج. وتق ــة الرنام ــن ميزاني ــل %71 م ــا ميث ــم، أي م دره

األخــرى بنحــو 18 مليــون درهــم.

ــة إىل 734.974 شــخص ســنة -2016 ــغ عــدد املســتفيدين مــن برامــج محــو األمي ــد بل وق

2017. ومتثــل النســاء مــا يقــارب %92 مــن مجمــوع املســتفيدين مــع اإلشــارة إىل أن 

ــدد اإلجــاميل  ــذا، وصــل الع ــروي. وهك ــن الوســط الق ــتفيدات تنحــدرن م ــن املس %52 م

ــخص.  ــون ش ــنة 2002-2003 إىل 9,4 ملي ــذ س ــة من ــو األمي ــج مح ــن برنام ــتفيدين م للمس

الولوج للرعاية والخدمات الصحية 

شــكل الولــوج املنصــف واملتســاوي للخدمــات الصحيــة إحــدى األولويــات األساســية التــي 

تســتهدف تحســن جــودة الخدمــات الصحيــة وتوزيعهــا بشــكل عــادل ومنصــف، والتغطيــة 

ــات  ــر مراحــل والتزام ــه ع ــم التأســيس ل ــي ت ــورش وطن ــن، ك ــة الشــاملة للمواطن الصحي

مهمــة، مــن بينهــا تنزيــل نظــام املســاعدة الطبيــة للفئــات الهشــة »راميــد«.

نظام املساعدة الطبية “راميد” كرافعة وقانية

يســتهدف نظــام املســاعدة الطبيــة للفئــات الهشــة »راميــد« حاميــة الفئــات املعــوزة مــن 

التكاليــف التــي تســتوجبها العاجــات والخدمــات الصحيــة، حيــث ميكنهــا هــذا النظــام مــن 

االســتفادة مــن كل الخدمــات التــي تقدمهــا املستشــفيات العموميــة بشــكل مجــاين، والــذي 
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يتــم متويلــه يف إطــار مــوارد »صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي« املخصصة للمســاهمة يف 

متويــل النفقــات املتعلقــة بتعميــم نظــام املســاعدة الطبيــة، حيــث رصــدت لــه، برســم ســنة 

2014، اعتــامدات ماليــة مهمــة بلغــت 1,2 مليــار درهــم. كــام تــم رصــد مبلــغ 1,34 مليــار 

ــة  ــون درهــم للحســاب املرصــد ألمــور خصوصي درهــم، برســم ســنة 2015، منهــا 800 ملي

»الحســاب الخــاص بالصيدليــة املركزيــة« القتنــاء األدويــة واملســتلزمات الطبيــة و548 مليون 

درهــم لفائــدة املراكــز االستشــفائية الجامعيــة والوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي.

ــة غشــت  ــة نهاي ــي، إىل غاي ــراب الوطن ــم هــذا النظــام عــى مجمــوع ال وقــد مكــن تعمي

ــة  ــم 52 باملائ ــتفيد، منه ــون مس ــز 11,46 ملي ــا يناه ــة مل ــة صحي ــري تغطي ــن توف 2017، م

منهــم نســاء )تســجيل 4,6 مليــون أرسة(، مــام يفــوق التوقعــات بخصــوص الفئــة املســتهدفة 

مــن هــذا النظــام.

دعم برامج »األمومة بدون مخاطر«

هــذه املقاربــات املعتمــدة عــى مســتوى النهــوض بالصحــة بشــكل عــام، وعــى مســتوى 

الوقايــة وتوفــري العــاج للفئــات الهشــة بشــكل خــاص، متكــن ال محالــة مــن رفــع عــبء هام 

يهــدد التمكــن االقتصــادي للنســاء، باإلضافــة إىل املحافظــة عــى صحتهــن بشــكل ميكنهــن 

ــا  ــات متــت ترجمته ــن. هــذه املقارب ــن مبارشي ــة كفاعل ــدورة االقتصادي مــن اإلســهام يف ال

عــر ُخطـَـط العمــل لتقليــص وفيــات األمهــات وبرنامــج مراقبــة الحمــل والوضــع ومــا بعــد 

الــوالدة وبرنامــج التخطيــط العائــيل وبرنامــج الربيــة الجنســية ومكافحــة األمــراض املنقولــة 

جنســيا، وبرنامــج الكشــف عــن رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم، ومــا إىل ذلــك مــن برامــج 

للصحــة العامــة تعمــل عــى توفــري الولــوج للخدمــات يف اســتهداف خــاص للنســاء والفتيات 

بالعــامل القــروي عــر مجموعــة مــن التدابــري.

ولوج ساكنة العامل القروي للخدمات الصحية األساسية وذات جودة

يواصــل املغــرب، وعــى غــرار الســنوات املاضيــة، تفعيــل املخطــط الوطنــي لتنميــة الصحــة 

بالوســط القــروي، الــذي يهــدف إىل تحســن ولــوج ســاكنة العــامل القــروي للخدمــات الصحية 

ــات  ــن الخدم ــروي م ــامل الق ــاكنة بالع ــتفادة الس ــن اس ــع م ــودة، والرف ــية وذات ج األساس

الصحيــة، والــذي يتمحــور حــول املحــاور االســراتيجية التاليــة:

ــة 	  ــة الصحي ــات الرعاي ــبكة مؤسس ــز ش ــر تعزي ــة، ع ــة الثابت ــة الصحي ــم التغطي دع
األوليــة بالوســط القــروي، املكونــة مــن 2012 مركــز صحــي قــروي ومســتوصف، مــن 
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حيــث البنيــات التحتيــة، واملــوارد البرشيــة، خاصــة توفــري األعــداد الكافيــة وتأهيلهــا، 
وتعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة املقدمــة عــر توفــري التجهيــزات الرضوريــة 
ــة الازمــة، وكــذا توفــري وســائل النقــل والتكفــل بالحــاالت  ــة واملــواد الصحي واألدوي

ــتعجلة. املس

تعزيــز اســرتاتيجية التغطيــة الصحيــة املتنقلــة، مــن أجــل توفــري الخدمــات الصحيــة 	 
عــن قــرب لفائــدة ســاكنة املناطــق النائيــة بالوســط القــروي، حيــث يتــم:

ــرب 	  ــن ق ــة ع ــات الصحي ــن الخدم ــة م ــددة ومتكامل ــة مح ــم مجموع تقدي
ــداين  ــي املي ــفى الطب ــار املستش ــمة يف إط ــون نس ــن 4,5 ملي ــر م ــدة أك لفائ
املتنقــل باملناطــق النائيــة لتغطيــة الخصــاص مــن البنيــة االستشــفائية باملناطــق 
النائيــة وفــك العزلــة عــن ســكانها ومتكينهــم مــن خدمــات وتخصصــات طبيــة 

هامــة.

ــة، 	  ــرة صحي ــة عــى مســتوى كل دائ ــة متنقل العمــل عــى توفــري وحــدة صحي
ــة  ــة و22 حافل ــدة صحي ــه 350 وح ــا مجموع ــى م ــم ع ــر األقالي ــث تتوف حي
ــة، كــام تــم توفــري االعتــامدات الازمــة لتوظيفهــا ومصاريــف  ومصحــة متنقل

ــون درهــم ســنويا؛ ــة مبــا يناهــز 10 ملي تنقــل الفــرق الطبي

تفعيــل برامــج ســنوية للوحــدات الطبيــة املتنقلــة وفــق مخطــط تصاعــدي مــن 	 
الجهــات يــروم تحقيــق زيــارة لــكل نقطــة تجمــع للســاكنة كل ثاثــة أشــهر، 

حيــث تــم ســنة 2016 مثــا تفعيــل مــا مجموعــه 12859 زيــارة ميدانيــة؛

تفعيــل برامــج ســنوية للقوافــل الطبيــة املتخصصــة من أجــل توفــري الفحوصات 	 
ــة واألنشــطة التشــخيصية والتكفــل بعــاج األمــراض عــن قــرب، حيــث  الطبي

عرفــت، ســنة 2016 مثــا، إنجــاز مــا مجموعــه 278 قافلــة طبيــة.

تفعيل سنوي لعمليات »رعاية«

تســتهدف عمليــة »رعايــة« الســنوية الســاكنة املعرضــة آلثــار موجــات الــرد عــى مســتوى 

28 إقليــام خــال فصــل الشــتاء، حيــث تهــدف عمليــة هــذه الســنة 2018-2017 إىل 

ــرضرة(،  ــات املت ــوذ الجامع ــرة نف ــن يف دائ ــا )املتواجدي ــزا صحي ــتعداد 220 مرك ــز اس تعزي

ــزات  ــة والتجهي ــة والتنســيق بــن الــرشكاء وتوفــري املــوارد البرشي مــع وضــع نظــام للمراقب

ــيارة  ــة ووضــع س ــز الصحي ــى مســتوى هــذه املراك ــة ع ــة الكافي ــواد الصحي ــة وامل واألدوي

إســعاف رهــن إشــارة كل مركــز صحــي معنــي، مــع تحديــد املراكــز االستشــفائية املرجعيــة 
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وعددهــا 47 مستشــفى ووضــع منظومــة لإلحالــة، وإنجــاز 3677 زيــارة ميدانيــة للوحــدات 

الطبيــة املتنقلــة. كــام تــم تفعيــل 89 حملــة طبيــة متخصصــة للقــرب لاســتجابة للحاجيــات 

املرصــودة مــن الخدمــات الطبيــة العاجيــة، ووضــع نظــام للتنســيق بــن الوحــدات الطبيــة 

املتنقلــة والقوافــل الطبيــة ونظــام التكفــل باملســتعجات مــع اللجــوء إىل النقــل املروحــي 

للمــرىض عنــد الحاجــة. 

وقــد مكــن هــذا املجهــود إىل حــدود الســاعة مــن تقديــم 85075 خدمــة صحيــة مرتبطــة 

بصحــة األم والطفــل. هــذا وتــم، خــال حملــة »رعايــة« لســنة 2016-2017 التــي امتــدت 

مــن فاتــح دجنــر 2016 إىل غايــة 28 فرايــر 2017، إنجــاز 4403 مــن الزيــارات للوحــدات 

ــة،  ــة املتخصصــة وفــرت 520650 خدمــة صحي ــة و173 مــن القوافــل الطبي ــة املتنقل الطبي

أحيــل منهــا 1049 حالــة عــى املراكــز االستشــفائية املرجعيــة 35 منهــا النقــل املروحــي. 

برنامج مراقبة الحمل والوالدة

ــع العاجــات، ســواء الخاصــة  ــز سياســة اإلعفــاء مــن األداء بالنســبة لجمي يســتهدف تعزي

بالــوالدة الطارئــة، أو مجانيــة الخدمــات الصحيــة املقدمــة يف املرافــق الصحيــة األوليــة، أو 

مجانيــة العمليــة القيريــة، أو مجانيــة الفحوصــات املخريــة األساســية للنســاء الحوامــل 

بــدور الــوالدة يف مختــرات املستشــفيات العموميــة، أو مجانيــة النقــل الصحــي بــن 

ــذا  ــن ه ــد مك ــوالدة... وق ــي ال ــال حديث ــل واألطف ــبة للحوام ــة بالنس ــات الصحي املؤسس

ــة وفــاة لــكل 100  املجهــود مــن انخفــاض معــدل وفيــات النســاء الحوامــل مــن 112 حال

ــنة 2017.  ــال س ــال 2010 إىل %72,6 خ ــة خ ــف والدة حي أل

ــراتيجيات  ــم الس ــاق عملية تقيي ــم إط ــتهداف، ت ــودة يف االس ــة والج ــن الفعالي ــد م وملزي

صحــة األم واألطفــال حديثــي الــوالدة يف إطــار خــرة خارجيــة بتنســيق مــع منظمــة الصحــة 

العامليــة، مــام مكــن مــن تهييــئ خطــة عمــل وطنيــة الســتهداف األســباب الرئيســية لوفيــات 

األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة التــي ميكــن الوقايــة منهــا، ســيتم تفعيلهــا ابتــداء مــن 

ــاة  ــع مراع ــع تنفيذهــا م ــة تتب ــن لجن ــة وتعي ســنة 2018 بوضــع مخططــات عمــل جهوي

الخصوصيــة لــكل جهــة ومدهــا بالوســائط واملنشــورات ووســائل اإلعــام والربيــة والتواصل.

ويبــن توزيــع ميزانيــة االســتثامر حســب الرامــج الصحيــة لســنة 2017 األهمية التــي يحتلها 

ــات  ــاكنة ذات االحتياج ــاب والس ــل والش ــة األم والطف ــة وصح ــة اإلنجابي ــج »الصح برنام
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الخاصــة« الــذي يســتحوذ عــى مــا يقــارب %19 مــن ميزانيــة اســتثامر وزارة الصحــة، أي 

452 مليــون درهــم، %90 منهــا مخصصــة للتغذيــة والتمنيــع.

ــة  ــة الرنامــج تــم تخصيصهــا لاســراتيجية املتنقل وتجــدر اإلشــارة إىل أن %3,7 مــن ميزاني

ودعــم خطــة العمــل يف مجــال الصحــة القرويــة. وقــد اســتفادت التغطيــة الصحيــة املتنقلــة 

ــون درهــم، مــن  بالعــامل القــروي عــى وجــه الخصــوص مــن غــاف مــايل قــدره 39,1 ملي

ــة  ــون يف إطــار ميزاني ــة االســتثامر 15 ملي ــدرج يف إطــار ميزاني ــون درهــم تن ــا 24 ملي بينه

التســيري.

الرنامج الوطني للرصد املبكر لرسطانات الثدي وعنق الرحم

ــة  ــة ومراقب ــي للوقاي ــط الوطن ــاور املخط ــم مح ــد أه ــر أح ــد املبك ــج الرص ــكل برنام يش

الرسطــان 2019-2010، الــذي يهــدف إىل تقليــص الوفيــات املرتبطــة برسطــاين الثــدي وعنــق 

الرحــم، وتحســن التكفــل بالنســاء املصابــات برسطــاين الثــدي وعنــق الرحــم، وذلــك بوضــع 

برنامــج مهيــكل للتشــخيص والكشــف املبكــر والتكفــل بهاذيــن الرسطانيــن. 

ــن  ــد م ــتفادة أزي ــن اس ــنة 2016، م ــر س ــبيل الذك ــى س ــودات، ع ــذه املجه ــت ه ومكن

1.600.000 امــرأة مــن الفئــة العمريــة 69-40 ســنة مــن خدمــات الكشــف املبكــر لرسطــان 

الثــدي. وتــم متكــن أزيــد مــن 15000 امــرأة مــن فحــص املاموغرافيــا، وتشــخيص أكــر مــن 

1150 رسطــان للثــدي. كــام اســتفادت خــال ســنة 2016 أزيــد مــن 200.000 امــرأة مــن 

ــم  ــق الرحــم. وت ــة 49-30 ســنة مــن خدمــات الكشــف املبكــر لرسطــان عن ــة العمري الفئ

ــة« لعنــق الرحــم وتشــخيص حــوايل 90  ــة »مــا قبــل رسطاني تشــخيص أكــر مــن 950 حال

ــة للتحســيس  ــة وطني ــم حمل ــم تنظي ــق الرحــم. وخــال ســنة 2017، ت ــة رسطــان عت حال

والكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي مــن 20 أكتــو بــر إىل غايــة 17 نونــر 2017، برشاكــة 

بــن وزارة الصحــة ومؤسســة لــا ســلمى للوقايــة وعــاج الرسطــان، حيــث اســتفادت أزيــد 

مــن 1151525 مــن الكشــف املبكــر لرسطــان الثــدي و 7790 منهــن بالفحــص باملاموغرافيــا 

مــع رصــد 168 حالــة خــال الحملــة األخــرية املنظمــة، وهــي حمــات اســتهدفت بشــكل 

خــاص النســاء مــن الفئــات الهشــة مبــا يف ذلــك النســاء القرويــات. 
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ضامن الحق يف الحامية االجتامعية 

صندوق دعم التامسك االجتامعي �

ــول  ــذي مي ــر، وال ــة الفق ــي ومحارب ــك االجتامع ــز التامس ــدوق لتعزي ــذا الصن ــدث ه أح

ــة  ــخاص يف وضعي ــم األش ــة ودع ــاعدة الطبي ــام املس ــاهمة يف نظ ــة باملس ــات املتعلق النفق

إعاقــة، والتمــدرس ومحاربــة الهــدر املــدريس، والــذي انخــرط، ســنة 2016، يف مقاربــة النــوع 

االجتامعــي، وخصصــت الحصــة الكــرى مــن نفقاتــه للرامــج املتعلقــة بالتنميــة البرشيــة 

ــب  ــد حس ــى تحدي ــوع ع ــة الن ــه ملقارب ــدوق يف إدراج ــد الصن ــث اعتم ــة، حي واالجتامعي

ــاة واملــرأة  ــة تســتهدف بنســبة مهمــة الفت ــات املســتفيدة مــن الرامــج املمول ــة الفئ نوعي

القرويــة. وقــد ســاهم هــذا الصنــدوق يف رصــد مبالــغ ماليــة مهمــة بلغــت مــا يناهــز 9,5 

ــن 2014 و2017. ــا ب ــار درهــم خــال الفــرة م ملي

صندوق التكافل العائي �

ــال  ــة املعــوزة واألطف ــق ســنة 2012، املــرأة املطلق ــذي انطل ــدوق، ال يســتهدف هــذا الصن

ــدوق، صــادق  ــة املســتفيدة مــن خدمــات الصن املســتحقن للنفقــة. وبهــدف توســيع الفئ

ــم  ــون رق ــري القان ــم 83.17 بتغي ــون رق ــر 2018 عى  القان ــوم 14 فراي ــواب ي ــس الن مجل

41.10 املتعلــق بتحديــد رشوط ومســاطر االســتفادة مــن صنــدوق التكافــل العائــيل. ويهدف 

القانــون الجديــد إىل توســيع دائــرة املســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق لتشــمل إىل جانــب 

ــال  ــن األوالد خ ــة م ــتحقي النفق ــاق الزوجية، ومس ــال ميث ــد انح ــة بع ــتحقي النفق مس

قيــام خــال قيــام العاقــة الزوجيــة بعــد ثبــوت عــوز األم، ومســتحقو النفقــة مــن األوالد 

بعــد وفــاة األم، ومســتحقو النفقــة مــن األطفــال املكفولــن، والزوجــة املعــوزة املســتحقة 

للنفقــة، مــع تعزيــز ولــوج األطفــال للعدالــة القتضــاء حقوقهــم مــن خــال الســامح لــألوالد 

القارصيــن الذيــن ال يتوفــرون عــى نائــب رشعــي.

برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة �

مكــن هــذا الرنامــج، إىل غايــة فرايــر 2018، مــن اســتفادة أكــر مــن 88 ألــف أرملــة، ومنــذ 

ــدوق  ــدة الصن ــم لفائ ــون دره ــارب 900 ملي ــغ يق ــع مبل ــم دف ــج، ت ــذا الرنام ــة ه انطاق

الوطنــي للتقاعــد والتأمــن املكلــف بتدبــري هــذا الرنامــج.
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ــة  � ــخاص يف وضعي ــة لألش ــج املوجه ــات والرام ــي يف السياس ــوع االجتامع ــاة الن مراع
ــة إعاق

ــوق  ــوض بحق ــة للنه ــة مندمج ــة عمومي ــرة، سياس ــذ 2016 وألول م ــرب، من ــد املغ اعتم

ــة  ــة إعاق ــوج النســاء يف وضعي ــا ضــامن ول ــن أهدافه ــة، مــن ب ــة إعاق األشــخاص يف وضعي

إىل كافــة حقوقهــن االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة، بإدمــاج بعــد مقاربــة 

ــوض  ــي للنه ــج العمــل الحكوم ــة، ومــرشوع برنام ــوع االجتامعــي يف السياســة العمومي الن

ــة ملجــال  ــة، وخصصــت رافعــة اســراتيجية موضوعاتي ــة إعاق بحقــوق األشــخاص يف وضعي

التكويــن واإلدمــاج املهنــي، وذلــك عــر تيســري ولــوج املــرأة يف وضعيــة إعاقــة إىل عــروض 

ــي بالقطــاع العــام والخــاص.  ــاج املهن ــز االندم ــي وتعزي ــن املهن التكوي

وقــد تــم إطــاق برامــج البنــاء وتجديــد املراكــز االجتامعيــة، بهــدف تعزيــز مراكــز 

االســتقبال واإليــواء واملســاعدة لألشــخاص املحتاجــن والتحســن النوعــي والكمــي للخدمــات 

االجتامعيــة التــي تقــوم بهــا مراكــز الربيــة واملراكــز االقتصاديــة لصالــح الفتــاة واملــرأة يف 

ــي للشــباب.  ــاج املهن ــن واإلدم ــات التكوي ــروي وتوســيع إمكاني ــامل الق الع

ــة  ــن بداي ــدة ب ــدب عــى املشــاريع خــال الفــرة املمت ــة اإلرشاف املنت ــد بلغــت حصيل وق

2015 ويونيــو 2016 يف امليــدان االجتامعــي 48 عمليــة بكلفــة تقديريــة 270 مليــون درهــم 

مــن بينهــا 16 عمليــة مخصصــة حريــا للفتــاة واملــرأة ولألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــع 

وجــود مشــاريع أخــرى طــور البنــاء، وتهــم املشــاريع الســالفة الذكــر:

عمليــات بنــاء مراكــز اإليــواء لصالــح الفتــاة املتمدرســة بهــدف محاربــة األميــة والهدر 	 
املدريس.

عمليــات بنــاء مراكــز التكويــن لفائــدة املــرأة تــروم تطويــر املهــارات وتحقيــق التنمية 	 
املستدامة.

عملية بناء دار لألم والطفل للعناية الصحية.	 

عمليــات بنــاء مراكــز لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بهــدف تحقيــق العدالــة االجتامعية 	 
وإدمــاج األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة يف املجتمع.

عملية بناء مركز إدماج النساء الايت يف وضعية صعبة.	 
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الولوج للبنيات التحتية األساسية لصالح النساء والفتيات

لقــد بذلــت اململكــة املغربيــة جهــودا كبــرية لتعميــم البنيــات األساســية، ســيام باملناطــق 

ــارة والطرقــات.. ــح للــرشب واإلن ــوج للــامء الصال ــة، وال ســيام يف مجــال الول القروي

برامج تزويد الساكنة القروية باملاء الصالح للرشب

تم اتخاذ جملة من التدابري واإلجراءات، من خال:

إدمــاج النــوع يف قانــون املــاء رقــم 15-36، حيــث ينــص يف مقتضياتــه العامــة عــى 	 
ــات واملواطنــن عــى قــدم املســاواة عــى املــاء وعــى متثيــل  تيســري حصــول املواطن
النســاء )%25( يف الهيئــات املائيــة: املجلــس األعــى للــامء واملنــاخ، ومجلــس الحــوض 

املــايئ، واملجالــس اإلقليميــة للــامء.

ــاء 	  ــاريع امل ــم مش ــي ته ــج الت ــض الرام ــوع يف بع ــيل للن ــاج الفع ــى اإلدم ــل ع العم
الصالــح للــرشب والــرف الصحــي والســدود وتهيئــة األوديــة للحامية مــن الفيضانات 

للتأقلــم مــع التغــريات املناخيــة.

العمــل عــى تقويــة القــدرات يف مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع يف السياســات 	 
ــوع. وقــد هــم هــذا  ــة املســتجيبة للن ــة، مبنظــور حقــوق اإلنســان، وامليزاني العمومي
التكويــن إدمــاج مقاربــة النــوع يف التدبــري املندمــج للمــوارد املائيــة وتقييــم مــؤرشات 
ــتفيد كل  ــي تس ــنوية ل ــاريع الس ــج واملش ــة يف الرام ــذه املقارب ــاج ه ــوع وإدم الن
رشائــح املجتمــع، إناثــا وذكــورا، مــن مشــاريع تنميــة املــوارد املائيــة لســد حاجيــات 
الــرشب والســقي وإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة، ومــن مشــاريع التكيــف مــع التأثــريات 

ــار الجفــاف. ــات والتخفيــف مــن آث ــة؛ للحــد مــن مخاطــر الفيضان املناخي

ــن خــال دراســة اســراتيجية 	  ــن الجنســن، م ــع تحــدي املســاواة ب ــل عــى رف العم
مأسســة إدمــاج مقاربــة النــوع يف قطــاع املــاء، التــي تــم إنجازهــا يف إطــار اتفاقيــة 

ــا يف مــارس 2015. ــم توقيعه ــي ت ــأة األمــم املتحــدة للمــرأة، والت ــة مــع هي رشاك

الرنامج الوطني لتعميم تزويد الساكنة القروية باملاء الصالح للرشب

بــذل املغــرب مجهــودات جبــارة لتعميــم تزويــد الســاكنة القرويــة باملــاء الصالــح للــرشب، 

ــح  ــاء الصال ــة بامل ــاكنة القروي ــد الس ــم تزوي ــي لتعمي ــج الوطن ــاز الرنام ــم إنج ــث ت حي

للــرشب، الــذي يعــد مــن النتائــج األساســية للمخطــط املديــري لتزويــد العــامل القــروي باملــاء 

الصالــح للــرشب، والــذي رشع يف تنفيــذه ســنة 1995 إليجــاد حلــول عمليــة تتناســب مــع 
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اإلمكانيــات االجتامعيــة واالقتصاديــة للســاكنة القرويــة، حيــث تــم إنجــاز شــبكات لتزويــد 

امليــاه مكونــة مــن آبــار أو أثقــاب وخزانــات للميــاه وتجهيــزات الضــخ، وقنــوات جــر امليــاه 

املعبــأة بواســطة الســدود. 

وبفضــل املجهــودات املبذولــة، تــم رفــع نســبة اإلمــدادات باملــاء الــرشوب بالوســط القــروي 

ــاال  ــا 50.4 % رج ــمة، منه ــون نس ــز 13.35 ملي ــا يناه ــنة 2017، أي م ــر س إىل 96.5٪ أواخ

ــار  ــوق 18.5 ملي ــا يف ــال م ــذا املج ــزة يف ه ــتثامرات املنج ــت االس ــاء. وبلغ و49.6 % نس

درهــام.

وللرنامج نتائج جد إيجابية نذكر منها:

تحسن متدرس األطفال وخصوصا الفتيات؛	 

 تحسن الظروف الصحية للساكنة القروية بشكل عام، وللنساء والفتيات بشكل 	 
خاص؛

التســيري الــذايت للمشــاريع، عــر خلــق جمعيــات مســتعميل امليــاه، التــي قــد تتضمــن 	 
مــن بــن أفرادهــا نســاء تنتمــن لنفــس الدواويــر، مــام ميكنهــن مــن تقنيــات تدبــري 
ميــاه الــرشب محليــا، ومــن تحســن ظروفهــن وخلــق أنشــطة أخــرى تســتفيد منهــا 

باقــي النســاء؛ 

 الحــد مــن الهجــرة القرويــة بعــد إدمــاج برنامــج املــاء الــرشوب مــع برامــج الكهربــاء 	 
والطــرق واملبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة....

ــرف  ــرشب وبال ــح لل ــاء الصال ــروي بامل ــط الق ــدارس بالوس ــد امل ــج تزوي برنام

ــي الصح

ــى  ــات ع ــات القروي ــال والفتي ــدرس األطف ــروف مت ــن ظ ــج إىل تحس ــذا الرنام ــدف ه يه

الخصــوص، والحــد مــن الهــدر املــدريس، حيــث قــد يســبب غيــاب منشــآت الــرف الصحــي 

باملــدارس توقفهــن عــن التمــدرس، وذلــك عــر إنجــاز منشــآت املــاء الصالح للــرشب والرف 

الصحــي لفائــدة املــدارس القرويــة، مــع دعــم الربيــة البيئيــة لفائــدة املعلمــن واملعلــامت 

والتاميــذ والتلميــذات، وكــذا جمعيــات آبــاء وأوليــاء التاميــذ. وقــد اعتمــدت يف تصميــم 

ــذات  ــة بالتلمي ــق خاص ــاز مراف ــم إنج ــث يت ــوع، حي ــة الن ــة مقارب ــق الصحي ــذه املراف ه

واملعلــامت واملعلمــن، إىل جانــب مرافــق التاميــذ واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة. 
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ــة  ــدة 820 مدرس ــي لفائ ــرف الصح ــرشب وال ــح لل ــاء الصال ــآت امل ــاز منش ــم إنج ــد ت وق

ــذه  ــن ه ــتفيد م ــام، ويس ــون دره ــوايل 200 ملي ــة بح ــامدات مالي ــروي، باعت ــط الق بالوس

املنشــآت أزيــد مــن 130000 مســتفيد ومســتفيدة منهــم حــوايل 45 % مــن الفتيــات و51 

% مــن الفتيــان و0.05 % يف وضعيــة إعاقــة ذكــور و0.06 يف وضعيــة إعاقــة إنــاث و2.5% 

ــامت. ــن و1.4 % معل معلم

الولوج للطرق والتجهيزات األساسية

 تقــوم البنيــات التحتيــة الطرقيــة بــدور هــام يف توفــري رشوط التنميــة االقتصاديــة 

ــدور  ــة، ب ــك العزل ــا طــرق ف ــزات األساســية، وخاصــة منه ــوم التجهي ــام تق ــة، ك واالجتامعي

ــية  ــة األساس ــق االجتامعي ــات إىل املراف ــات القروي ــول النســاء والفتي ــري وص ــايس يف تيس أس

وتنشــيط االقتصــاد وتنميــة املــوارد املحليــة. وقــد قطــع املغــرب أشــواطا مهمــة منــذ ســنة 

1995 يف فــك العزلــة عــن الســاكنة القرويــة، مبــا فيهــا النســاء والفتيــات، وذلــك مــن خــال 

ــة: الرامــج التالي

الرنامــج الوطنــي األول للطــرق القرويــة )1995-2005(، الــذي هــم إنجــاز 11.000 	 
ــن إىل  ــوج الســكان القروي ــع نســبة ول ــار درهــم، ومكــن مــن رف ــم بكلفــة 7 ملي كل
ــنة  ــنة 1995 إىل %54 س ــج س ــاق الرنام ــد انط ــن %34 عن ــة م ــزات الطرقي التجهي

.2005

الرنامــج الوطنــي الثــاين للطــرق القرويــة، الــذي انطلــق ســنة 2006، الــذي يهــدف 	 
ــكان  ــن الس ــن م ــدة 3 ماي ــم، لفائ ــار دره ــة 15.5 ملي ــم، بكلف ــاز 15.560 كل إنج
ــدف  ــام يه ــج. ك ــة الرنام ــع نهاي ــوج إىل %80 م ــبة الول ــع نس ــك لرف ــن، وذل القروي
ــة املســتفيدة مــن الطــرق مــن %54 يف ســنة 2005  ــع نســبة الســاكنة القروي إىل رف
إىل %80 يف ســنة 2015، حيــث تــم فــك العزلــة عــام يناهــز 3 مايــن مــن الســاكنة 
ــا النســاء نســبة %50.7 أي حــوايل 1.521.000 نســمة، وتقليــص  ــل فيه ــة، متث القروي

ــة. ــزات الطرقي ــدان التجهي ــم يف مي ــن األقالي ــوارق ب الف

ــة  ــة األخــرى، يف رفــع مــؤرشات التنمي ويســاهم هــذا الرنامــج، إىل جانــب الرامــج التنموي

البرشيــة للســاكنة بالعــامل القــروي، مبــا فيهــا النســاء والفتيــات، وكــذا تحســن ظــروف التنقــل 

ــام  ــة في ــري الدولي ــج للمعاي ــذا الرنام ــتجيب ه ــام يس ــاد الوطني.ك ــن االقتص ــاج ضم واإلدم

يخــص املحافظــة عــى البيئــة وكــذا ضــامن حقــوق الســاكنة، خاصــة الهشــة، املجــاورة للطرق 

املنجــزة فيــام يخــص التعويضــات عــن نــزع امللكيــة، وكــذا األرضار الســطحية نتيجــة إنجــاز 
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األشــغال. كــام يســاهم الرنامــج الوطنــي الثــاين للطــرق القرويــة يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة نظــرا لوقعــه اإليجــايب عــى تحســن ولــوج النســاء والفتيــات للخدمــات الصحيــة 

ورفــع نســبة الــوالدات تحــت املراقبــة الطبيــة، وكــذا تيســري الوصــول للخدمــات التعليميــة 

ــك مــن خــال إنجــاز طــرق ســالكة لفــك  ــات املتمدرســات، وذل وخاصــة رفــع نســبة الفتي

العزلــة عــن الســاكنة القرويــة وضــامن ربــط هــذه الســاكنة بشــبكة الطــرق بصفــة مســتمرة.

ومــن بــن املامرســات الفضــى للرنامــج الوطنــي الثــاين للطــرق القرويــة، التــي كان لهــا أثــر 

كبــري يف نجــاح هــذا الرنامــج وضــامن انخــراط مختلــف الــرشكاء، ســواء الســاكنة القرويــة 

ــة التشــاركية،  ــة أو الفاعلــن الدوليــن، اعتــامده عــى املقارب واملمثلــة يف الجامعــات املحلي

فقــد تــم تحديــد األولويــات املتعلقــة بعملياتــه عــى الصعيــد املحــيل يف إطــار تشــاريك مــع 

الســلطات املحليــة واملنتخبــن، حتــى تتــم تلبيــة حقيقيــة لحاجيــات الســاكنة القرويــة مــن 

ــة، وتوجــت هــذه املقاربــة التشــاركية بالتوقيــع عــى اتفاقيــات الرشاكــة  طــرق فــك العزل

مــع الجامعــات املحليــة املعنيــة.

ويواصــل املغــرب بــذل الجهــود الهادفــة لفــك العزلــة عــن العــامل القــروي، وترسيــع وتريتهــا.

ــذا  ــمل ه ــة، ويش ــرق القروي ــث للط ــج ثال ــداد برنام ــة إلع ــت التعبئ ــدد، مت ــذا الص ويف ه

الرنامــج:

مخطــط لفــك العزلــة عــن العــامل القــروي يهــم 22700 كلــم بتكلفــة تقــدر بـــ28 مليار 	 
درهم.

إعــادة تأهيــل الطــرق اإلقليميــة التــي توجــد يف حالــة ســيئة ومهــددة باالندثــار والتــي 	 
تتميــز بطابــع قــروي محــض، حيــث تعتــر الحلقــة الضعيفــة بــن الشــبكة املهيكلــة 
)الوطنيــة والجهويــة( وشــبكة طــرق فــك العزلــة والتــي ستســاهم تهيئتهــا يف مواكبــة 

مجهــود فــك العزلــة، وهــي تشــمل 9000 كلــم بتكلفــة تقــدر بـــ8 مايــري درهــم.

الولوج لتكنولوجيا االتصاالت

يــروم الرنامــج املتعلــق بالولــوج »الشــامل لخدمــات االتصــاالت«، الــذي تــم إطــاق مرحلته 

التكميليــة ســنة 2014، تغطيــة مــا بــن 1500 و2000 منقطــة قرويــة، كــام يهــدف إىل تعميم 

الولــوج لخدمــات االتصــاالت. ويتعلــق األمــر بتغطيــة مــا مجموعــه 9263 منطقــة قرويــة، 

مــن خــال تقديــم خدمــات االتصــاالت )الهاتــف واألنرنيــت(. وتقــع هــذه املناطــق يف 55 

إقليــم و841 جامعــة قرويــة.
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الولوج للحقوق الثقافية والبيئية

ــال  ــوين يف مج ــايت والقان ــار املؤسس ــز اإلط ــال تعزي ــا يف مج ــا ملحوظ ــرب تقدم ــرز املغ أح

ــذ االســراتيجيات واملخططــات  ــذا تنفي ــي، وك ــة والرصــد البيئ ــات الوقاي ــة، ودعــم آلي البيئ

والرامــج الخاصــة بحاميــة البيئــة. وقــد تــم تأكيــد التــزام بادنــا اتجــاه البيئــة مــن خــال 

التوجيهــات امللكيــة الخاصــة بإعــداد وتفعيــل امليثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة. 

ــة  ــئ لبيئ ــوج متكاف ــامن ول ــة وض ــة البيئ ــال حامي ــرب يف مج ــات املغ ــتجابة اللتزام واس

ســليمة، وكــذا يف مجــال التنميــة املســتدامة )املــادة 31 مــن الدســتور(، رشعــت االســراتيجية 

الوطنيــة للتنميــة املســتدامة يف مســار إضفــاء الطابــع املؤسســايت عــى إدمــاج مقاربــة النوع 

يف مخططاتهــا.

الولوج للحقوق السياسية 

ــاة السياســية،  ــة لتمكــن وإدمــاج املــرأة يف الحي ــة جهــودا متواصل ــت اململكــة املغربي بذل

ــيايس  ــن الس ــاهم يف التمك ــي تس ــة الت ــري القانوني ــن التداب ــة م ــذت مجموع ــث اتخ حي

ــرار  ــز الق ــوج مراك ــة وول ــآت املنتخب ــاء بالهي ــة النس ــبة متثيلي ــن نس ــع م ــاء، ويف الرف للنس

الســيايس، ســواء عــى املســتوى الوطنــي أو الــرايب، بــدء مــن مدونــة االنتخابــات ووصــوال 

ــة. ــن التنظيمي إىل القوان

تدبري الشأن العام املحي والجهوي �

ــري الشــأن العــام املحــيل  ــة إلدمــاج النســاء يف مســار تدب ــام املغــرب بإصاحــات ترشيعي ق

ــون  ــيام قان ــة، الس ــاواة والكرام ــون واملس ــى القان ــم ع ــع قائ ــس مجتم ــو تكري ــعيا نح س

االنتخابــات وامليثــاق الجامعــي والقوانــن التنظيميــة املتعلقــة بالجامعــات الرابيــة، والقانون 

التنظيمــي املتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجامعــات الرابيــة، الــذي اعتمــد منهجيــة 

جديــدة للوصــول إىل تخصيــص ثلــث املقاعــد للنســاء، مــن خــال اعتــامد لوائــح انتخابيــة 

بجزأيــن بالنســبة للجهــات والجامعــات ذات االقــراع الائحــي، حيــث تشــتمل كل الئحــة 

ترشــيح جزأيــن: يتضمــن الجــزء األول عــددا مــن األســامء يعــادل عــدد املقاعــد املخصصــة 

للجامعــة أو املقاطعــة، فيــام يشــتمل الجــزء الثــاين عــى أســامء مرشــحات يعــادل عددهــن 

عــدد املقاعــد املحــدد للنســاء. 
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وتضمنــت القوانــن التنظيميــة املتعلقــة بالجامعــات الرابيــة، ســواء الجهــات أو العــامالت 

واألقاليــم أو الجامعــات، مقتضيــات مهمــة تتعلــق مبقاربــة النــوع االجتامعــي وإدماجهــا يف 

التنميــة الرابيــة، حيــث نصــت عــى رضورة األخــذ مبقاربــة النــوع االجتامعــي يف التخطيــط 

القائــم عــى النتائــج، وصياغــة خطــط العمــل وتحديــد األولويــات، وتفعيــل ميزانيــة النــوع 

االجتامعــي، وتنفيــذ وتقييــم برامــج عمــل الجامعــات ومخططــات التنميــة اإلقليميــة 

والجهويــة، وألزمــت الجامعــات الرابيــة بإحــداث هيــآت استشــارية للمســاواة واملناصفــة 

والنــوع االجتامعــي.

تدبري الشأن العام الوطني �

واصــل املغــرب إصاحاتــه الترشيعيــة املمكنــة لولــوج النســاء تدبــري الشــأن العــام الوطنــي، 

فتضمــن القانــون التنظيمــي املتعلــق مبجلــس النــواب تخصيــص كوطــا نســائية بـــ60 مقعــدا 

يف االنتخابــات الترشيعيــة، حيــث نــص عــى دائــرة انتخابيــة وطنيــة يتضمــن الجــزء األول 

منهــا أســامء ســتن )60( مرشــحة مــع بيــان ترتيبهــن، وضمــن الجــزء الثــاين منهــا أســامء 

ــخ  ــنة يف تاري ــن )40( س ــى أربع ــنهم ع ــد س ــن ال تزي ــن الجنس ــحا م ــن )30( مرش ثاث

االقــراع مــع بيــان ترتيبهــم. وهــو مكســب جديــد للمــرأة املغربيــة مكــن الشــابات، خــال 

االنتخابــات الرملانيــة األخــرية لـــ2016، مــن الرشــح عــن طريــق الجــزء الثــاين.

فيــام نــص القانــون التنظيمــي املتعلــق مبجلــس املستشــارين، وألول مــرة يف املغــرب، عــى 

ــه تأثــري  تضمــن لوائــح الرشــيح لرشــيحات تتنــاوب بــن الذكــور واإلنــاث، مــام ســيكون ل

إيجــايب عــى تشــكيلة مجلــس املستشــارين بالنظــر إىل أن املجالــس الرابيــة تضــم »كوطــا« 

نســائية يف إطــار التمييــز اإليجــايب.

ــز  ــص مراك ــن أجــل تخصي ــة لألحــزاب السياســية م ــة إجــراءات تحفيزي ووضعــت الحكوم

متقدمــة للنســاء مبختلــف لوائــح الرشــيح العاديــة، وكــذا الدوائــر التــي ينتخــب ممثلوهــا 

عــن طريــق االقــراع الفــردي. كــام ألــزم القانــون املتعلــق باألحــزاب السياســية كل حــزب 

ســيايس بتوســيع وتعميــم مشــاركة النســاء والشــباب يف التنميــة السياســية للبــاد، ومتكــن 

النســاء مــن بلــوغ نســبة الثلــث داخــل أجهزتــه املســرية وطنيــا وجهويــا، يف أفــق التحقيــق 

التدريجــي ملبــدأ املناصفــة بــن النســاء والرجــال.

وقــد مكنــت كل هــذه التدابــري واإلجــراءات، التــي اعتمــدت إلرشاك النســاء يف تدبــري الشــأن 

ــة،  العــام الوطنــي واملحــيل، مــن تحقيــق ارتفــاع نســب حضــور النســاء باملجالــس املنتخب
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ســواء الوطنيــة أو الجهويــة أو املحليــة، وكــذا يف الوظيفــة العموميــة، والتــي ميكــن تلخيــص 

أهمهــا يف:

تحســن مســتوى التمثيليــة النســائية داخــل الرملــان، عــر تخصيــص 60 مقعــدا 	 
للنســاء، و30 مقعــدا للشــباب والشــابات؛

ــة يف نطــاق 	  ــيح املقدم ــح الرش ــن الجنســن بالنســبة للوائ ــاوب ب ــدأ التن ــامد مب اعت
ــارين؛ ــس املستش ــة مبجل ــة املمثل ــآت الناخب الهي

ــدة 	  ــات لفائ ــم أو مقاطع ــة أو إقلي ــد كل عامل ــى صعي ــة ع ــرة انتخابي ــداث دائ إح
ــاء؛ النس

ــل، 	  ــن والتأهي ــة مــن خــال التكوي ــادات النســائية املحلي ــدرات القي برنامــج دعــم ق
ــات عــى  ــدة النســاء املنتخب ــة لفائ ــدوات الجهوي ــم ســلك مــن الن ــم تنظي ــث يت حي

ــا واملتوســطة؛ ــة واألطــر العلي ــات الرابي مســتوى الجامع

دعــم إحــداث شــبكات النســاء املنتخبــات املحليــات عــى املســتوى الوطنــي والجهــوي 	 
والقاري؛

إحــداث صنــدوق الدعــم لتشــجيع متثيليــة النســاء، الــذي فتــح اإلمكانيــة لألحــزاب 	 
السياســية واملجتمــع املــدين للمســاهمة يف توســيع املشــاركة السياســية للنســاء عــى 
الصعيــد املحــيل، إضافــة إىل الصعيديــن الجهــوي والوطنــي. وقــد تــم تخصيــص مبلــغ 

مــايل قــدره 10 مايــن درهــم. 

برنامــج »نحــو حكومــات دامجــة ومنفتحــة: تعزيــز مشــاركة املــرأة يف الرملــان 	 
واملجالــس املنتخبــة«، الــذي أطلــق ســنة 2015، لدعــم قــدرات املنتخبــات واملرشــحات 
يف مجــال النــوع االجتامعــي وتدبــري الشــأن املحــيل والوطنــي، بتعــاون مــع منظمــة 

ــة. ــة االقتصادي التعــاون والتنمي

كــام مكنــت مختلــف هــذه التدابــري الترشيعيــة والتحفيزيــة مــن تحقيــق مــن نتائــج مهمــة 

ــيايس:  املجال الس

تطــور عــدد املنتخبــات مبجلــس النــواب، حيــث انتقــل عــدد النســاء املنتخبــات مــن 	 
34 امــرأة منتخبــة خــال االنتخابــات الترشيعيــة لســنة 2007، بنســبة 10 باملائــة، إىل 
ــة،  ــبة 17 باملائ ــنة 2011، بنس ــة لس ــات الترشيعي ــال االنتخاب ــة خ ــرأة منتخب 67 ام
ــنة 2016،  ــة لس ــات الترشيعي ــال االنتخاب ــة خ ــرأة منتخب ــم إىل 81 ام ــل الرق لينتق

ــة. بنســبة 21 باملائ
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تطــور عــدد املنتخبــات مبجالــس الجهــات مــن 27 منتخبــة ســنة 2009 إىل 255 	 
ــث. ــت الثل ــبة فاق ــي نس ــة، وه ــبة 38 باملائ ــنة 2015، بنس ــة س منتخب

ــن 2 	  ــبة م ــت نس ــث انتقل ــم، حي ــامالت واألقالي ــس الع ــاء مبجال ــبة النس ــور نس تط
باملائــة )29امــرأة منتخبــة( إىل 4 باملائــة )57 امــرأة منتخبــة( ســنة 2015.

تطــور عــدد املنتخبــات باملجالــس املحليــة، حيــث انتقلــت نســبة النســاء املنتخبــات 	 
ــنة 2009  ــة س ــة( إىل 12.38 باملائ ــرأة منتخب ــنة 2003 )127 ام ــة س ــن 0.55 باملائ م
)3428 امــرأة منتخبــة(، لرتفــع النســبة إىل 21 باملائــة ســنة 2015 )6513 امــرأة 

ــة(. منتخب

توجــد عاقــة وطيــدة بــن مقاربــة النــوع ومشــاركة النســاء املنتميــات واملتواجــدات 	 
باملناطــق القرويــة يف الهيئــات املنتخبــة عــى كل املســتويات. 

ــة، خصوصــا  ــات االنتخابي ــع الرجــال إىل االنتداب ــدم املســاواة م إن وصــول النســاء عــى ق

ــة  ــات العمومي ــر السياس ــوع ع ــة الن ــة مقارب ــى مأسس ــؤرشا ع ــكل م ــرار، يش ــز الق مراك

ــة  ــة واالقتصادي ــاة االجتامعي ــن الجنســن يف مجــاالت الحي ووســيلة للحــد مــن الفــوارق ب

والسياســية. لــذا، فــإن نســبة 21 باملائــة مــن النســاء عــى مســتوى املجالــس املحليــة تشــكل 

ــة،  ــة تشــكل 85 باملائ ــز األكــر ألن الجامعــات القروي ــة الحي ــه النســاء باملناطــق القروي في

ــة  ــس املحلي ــى رأس املجال ــدن ع ــات يوج ــن الجامع ــوايت يرأس ــاء الل ــب النس ــام أن أغل ك

القرويــة، وهــذا كانــت لــه انعكاســات إيجابيــة خــال تجربــة النســاء باملجالــس الجامعيــة 

ــرة 2015-2009. لف

وقــد أورد بحــث، أجرتــه املديريــة العامــة للجامعــات املحليــة، املســاهمة النوعيــة للنســاء 

ــا  ــر للقضاي ــا أك ــاء اهتامم ــويل النس ــكان، إذ ت ــة للس ــاة اليومي ــن الحي ــات يف تحس املنتخب

املتعلقــة باألمــن، والبنيــات التحتيــة األساســية، والصحــة، وريــاض األطفــال، ومجانيــة 

ــات  ــام أن للمنتخب ــل. ك ــاعات العم ــدريس وس ــن امل ــف الزم ــة، وتكيي ــزات الجامعي التجهي

عاقــة أقــرب بالســكان، وســاهمن يف طــرح قضايــا جديــدة عــى جــدول أعــامل املجالــس 

الجامعيــة املحليــة، وأيضــا يف تطويــر تعبــري نقــدي حــول ســري املجالــس، مبــا يف ذلــك العاقــة 

ــري الزمــن. باملــال وبتدب
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يواصــل املغــرب بــذل مجهوداتــه يف ســبيل إرســاء إصاحاتــه، ســواء عــى املســتوى الترشيعي 

ــن  ــات م ــكل الفئ ــيل ل ــاج الفع ــات أفضــل لإلدم ــم خدم ــوين، وتقدي أو املؤسســايت أو القان

ــة  ــوارق املجالي ــي الف ــنن تلغ ــخاص مس ــة وأش ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــال وأش ــاء وأطف نس

والتفاوتــات بــن الجنســن وتســتجيب ملنطــق القــرب.

ــن املــرأة والرجــل  ــص الفــوارق ب ــث تقلي ــذي تحقــق مــن حي ورغــم التقــدم امللمــوس ال

ــاك  ــزال هن ــة األساســية، ال ت ــات التحتي ــم والصحــة والبني ــوج إىل التعلي ــق بالول ــام يتعل في

ــا: ــات يجــب رفعه تحدي

تحديات الولوج للتعليم

تحــدي تقليــص الفجــوة بــن الجنســن يف الولــوج إىل التمــدرس، وذلــك بســبب أميــة 	 
األرسة، وبعــض العوائــق السوســيو ثقافيــة التــي تنحــى إىل عــدم االســتثامر يف تعليــم 

الفتيــات؛

ــات االســتقبال باملؤسســات 	  ــة، وتوســيع بني ــات التحتي تحــدي تقليــص هشاشــة البني
الربويــة، وتوفــري النقــل املــدريس، خاصــة باملناطــق األكــر عزلــة، واملتســمة بوعــورة 

الولــوج وقســاوة املنــاخ، والــذي يحــول دون ولــوج الفتــاة القرويــة للتعليــم؛

تحــدي متكــن الفتيــات مــن اســتكامل دراســاتهن وتوفــري فــرص التحاقهــن بالتعليــم 	 
الجامعــي؛

ــوج العــادل 	  ــات مــن الول ــات القروي ــة، ومتكــن الفتي تحــدي تقليــص الفجــوة الرقمي
ــات واالتصــال والتواصــل. ــا املعلوم واملنصــف لتكنولوجي

تحدي الولوج للخدمات الصحية

ــك 	  ــة، وذل ــة واألكــر عزل ــة باملناطــق الجبلي تحــدي تكثيــف خدمــات القــرب الصحي
ــيل ومكافحــة  ــم العائ ــات التنظي ــز خدم ــات، وتركي ــات األمه ــن وفي ــدف الحــد م به
ــق  ــدي وعن ــان الث ــة رسط ــراض الفتاك ــيس باألم ــيا، والتحس ــة جنس ــراض املنقول األم

ــزواج؛ ــى ال ــات ع ــات املقب ــاء والفتي ــاط النس ــم يف أوس الرح

تحــدي توفــري بنيــات صحيــة قــارة بالعــامل القــروي، مــن مستشــفيات مجهــزة 	 
وصيدليــات ومختــرات طبيــة، وتزويدهــا باألطقــم الطبيــة الازمــة؛

ــامل 	  ــة بالع ــات الهش ــن الفئ ــة، ومتك ــفيات العمومي ــوج للمستش ــري الول ــدي تيس تح
ــا. ــتفادة منه ــن االس ــات، م ــاء وفتي ــروي، نس الق
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تحدي الولوج للعدالة

تحــدي تأهيــل ومتكــن العــامل القــروي مــن قضــاء القــرب، رشطــة ومحاكــم، وآليــات 	 
وفضــاءات لإليــواء والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ويف وضعيــة صعبــة، مــع ضــامن 

تغطيــة مجاليــة للفضــاءات املتعــددة الوظائــف؛

تحــدي تكثيــف برامــج التوعيــة والتأهيــل للولــوج إىل الحقــوق واملعلومــة القانونيــة 	 
والقضائيــة؛

تحدي توفري خدمات املواكبة ورفع األمية القانونية بالوسط القروي.	 

تحدي الولوج لشغل الئق ومعرتف بقيمته

تحدي تغيري املامرسات التمييزية تجاه النساء والفتيات؛	 

تحــدي ضــامن الولــوج املنصــف للشــغل ورفــع املعايــري التمييزيــة يف اإلعانــات عــن 	 
عمــل؛

تحدي التغلب عى محدودية فرص الولوج لتكنولوجيا االتصال واملعلومات؛	 

تحدي تثمن املنتوج املحيل واالعراف باملجهود النسايئ القروي؛	 

تحدي تحصن الفتيات القرويات من استغال املضاربن وأرباب العمل.	 

تحدي الولوج مللكية األرايض

تحــدي مواصلــة تثمــن االعــراف بنســاء وفتيــات العــامل القــروي، كــذوات الحــق يف 	 
االنتفــاع مــن األرايض الجامعيــة، مســاواة مــع الرجــال؛

تحــدي متكــن املــرأة مــن االســتفادة مــن هــذه األرايض وإعطائهــا الــدور الائــق بهــا 	 
يف تســيري شــؤونها كــام هــو الحــال وألول مــرة بتعيــن نائبــات عــن األرايض الجامعيــة، 

وذلــك مجابهــة للعــرف الحــارض بقــوة يف التدبــري املحــيل لــألرايض الجامعيــة.

تحدي آثار التغيري البيئي

تحــدي وضــع خطــط واســراتيجيات للتكيــف مــع التأثــريات املحتملــة للتغيــري 	 
املناخــي، وحاميــة الســاكنة، خاصــة النســاء والفتيــات القرويــات، مــن خــال 
التحســيس بأهميــة املحافظــة عــى امليــاە، وصيانــة الربــة وتشــجيع زراعــة األشــجار، 

ــة. ــات املجالي ــة باملنتج ــة الخاص ــة التضامني ــم الزراع ــز ودع وتعزي
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ــل  ــرة تنزيــ ــة يف مسـيـ ــا اململكــة املغربيــ ــة مختــرة لجهــود كبــرية بذلتهــ إنهــا حصيلــ

خياراتهــــا الدميقراطيــة والتنمويـــة، بقيــادة جالــة امللــك محمــد الســادس، حفظــه اللــه، يف 

ارتبـــاط وثيـــق بتحقيـــق التمكيـــن للمـــرأة يف مختلـــف املجاالت، تعبريا عن املسار التنموي 

التصاعــدي الــذي تعرفــه بادنــا.. وإننــا واعــون بحجــم اإلكراهــات والتحديــات التي تحتــــاج 

ملزيــــد مــــن الجهــود وتكثيــف التعــاون والتنســــيق بــن مختلــف الفاعلــن.

وإن املشــاركة الدامئــة للمملكــة املغربيــة يف هــذا املنتــدى الــدويل ينبــع مــن دعمهــا الراســخ 

والدائــم لقضيــة املــرأة داخــل الوطــن، ويف مختلــف الفضــاءات الدوليــة، تشــجيعا للتفكــري 

الجامعــي وتبــادل التجــارب بــن الــدول التــي نتقاســم معهــا نفــس االنشــغاالت:

انشغال إرساء قواعد احرام حقوق اإلنسان، ويف مقدمتها حقوق املرأة؛	 

انشغال تقليص الفوارق والتمكن من الروات والولوج العادل إىل امللكية؛	 

ــى 	  ــلم، حت ــتقرار والس ــل االس ــق إال يف ظ ــن أن تتحق ــي ال ميك ــة الت ــغال التنمي انش
تتمكــن النســاء، كــام الرجــال، مــن العمــل بقيــم اإلنصــاف واملســاواة، والحــق املشــرك 

يف العيــش يف أمــن وأمــان عــى هاتــه الكــرة األرضيــة.





73

مراجع التقرير
الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 1« 2012-2016	 

الخطة الحكومية للمساواة »إكرام2« 2017-2021	 

تقرير حول امليزانية القامئة عى النتائج من منظور النوع لسنة 2018 	 

تقرير حول التوزيع الجهوي لاستثامر 2018	 

تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي، تنميــة العــامل القــروي »التحديــات 	 
واآلفــاق«، 2017

تقرير اململكة املغربية حول متكــــن املــــرأة اقتصــــاديا يف عــــامل العمــــل اآلخــــذ يف 	 
التغيــــر، الــذي تــم تقدميــه خــال الــدورة 61 للجنــة وضــع املــرأة باألمــم املتحــدة 

2017

تريــح رئيــس الحكومــة يف الجلســة الشــهرية املتعلقــة بالسياســات العامــة، املحــور 	 
الثــاين: اســراتيجية النهــوض بالعــامل القــروي واملناطــق الجبليــة والغابويــة، 2017

التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي 2016	 

تقريــر اململكــة املغربيــة حــول متكــن املــرأة وعاقتــه بالتنميــة املســتدامة،  الــذي تــم 	 
تقدميــه خــال الــدورة 60 للجنــة وضــع املــرأة باألمــم املتحــدة 2016

الحصيلة اإلجاملية للخطة الحكومية للمساواة، 2016-2012	 

مساهمة وزارة الداخلية	 

مساهمة وزارة الداخلية - املبادرة الوطنية للتنمية البرشية	 

مساهمة وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية	 

مساهمة وزارة االقتصاد واملالية	 

مساهمة وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات	 

مساهمة وزارة الصحة 	 

مساهمة  وزارة الربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي	 

مساهمة وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي	 

مساهمة  وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء	 

مساهمة  وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة	 

مساهمة  وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي	 



74

مساهمة وزارة االتصال والثقافة	 

مساهمة وزارة الشغل واإلدماج املهني  	 

مســاهمة  الــوزارة املنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة  بإصــاح اإلدارة وبالوظيفة 	 
لعمومية ا

ــة 	  ــة القروي ــد البحــري و التنمي ــر الفاحــة والصي ــدى وزي ــة ل ــة الدول مســاهمة كتاب
ــد البحــري ــة بالصي ــات املكلف ــاه والغاب واملي

مســاهمة  كتابــة الدولــة لــدى وزيــر التجهيــز والنقــل  واللوجيســتيك واملــاء املكلفــة 	 
باملــاء

ــكنى 	  ــري والس ــي التعم ــراب الوطن ــداد ال ــر إع ــدى وزي ــة ل ــة الدول ــاهمة كتاب مس
وسياســة املدينــة املكلفــة باإلســكان

مســاهمة  كتابــة الدولــة لــدى وزيــر الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة املكلفــة 	 
بالتنميــة املســتدامة

ــم 	  ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الربي ــدى وزي ــة ل ــة الدول ــاهمة كتاب مس
ــي  ــن املهن ــة بالتكوي ــي املكلف ــث العلم ــايل والبح الع

مساهمة املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر	 

مساهمة مؤسسة التعاون الوطني	 

مساهمة وكالة التنمية االجتامعية	 

مساهمة مكتب تنمية التعاون	 


