
تمكــين المــرأة اقتصــاديا
في عــالم العمــل اآلخــذ في التغيــر

 تقرير المملكة المغربية

www.social.gov.ma

الدورة 61 للجنة وضع المرأة 
2O17 نيويورك، مارس





تمكــين المــرأة اقتصــاديا
في عــالم العمــل اآلخــذ في التغيــر

2O17 تقرير المملكة المغربية - مارس

www.social.gov.ma





»ولنا �ليقني باأن �مل�شل�شل �لتنموي �ل�شامل، �لذي �أطلقناه يف بلدنا من منطلق 
�عتماد �مل�شاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل على �أر�ض �لو�قع، �شيمنح �ملر�أة جماال �أو�شع 
للم�شاركة يف �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية، وخلق �لرثو�ت و�إن�شاء مقاوالت 

عالية �الأد�ء وقادرة على توفري �ملزيد من فر�ض �ل�شغل«.

مقتطف من �لر�شالة �مللكية �لتي بعثها جاللة �مللك حممد �ل�شاد�ض �إىل �مل�شاركني يف �لدورة  
�لــ61 للموؤمتر �لعاملي ل�شيد�ت �الأعمال، �ملنعقد يومي 27-28 �شتنرب 2013 مبر�ك�ض



6



7

الفهر�س

مدخل........................................................................................................................ 7

9 .............................................. أوال. بيئة مناسبة ملكافحة التمييز ومتكني النساء اقتصاديا

1. اإلرادة السياسية واملجتمعية ملكافحة التمييز ومتكني النساء................................. 9

2. اإلصالحات الكربى ملكافحة التمييز ومتكني النساء يف مختلف املجاالت.................. 9

19 ............................................................ ثانيا. متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل املتغري

1. األطر املعيارية والقانونية: ................................................................................. 19

23 ... 2. املجهودات الوطنية: االسرتاتيجيات الكربى والخطط والربامج متعددة القطاعات

ثالثا. التمكني االقتصادي للنساء يف عامل العمل املتغري: أرقام ومالحظات.......................... 31

31 ................................................................................. 1. ولوج النساء لسوق العمل

33 ................................ 2. ولوج النساء لعامل املقاولة النسائية ومراكز القرار االقتصادي

3. ولوج النساء إىل األصول االقتصادية..................................................................... 35

4. الدور الدستوري الجديد للمجتمع املدين ومتكني املرأة اقتصاديا............................ 37

41 .......................................... رابعا. برامج داعمة السرتاتيجيات التمكني االقتصادي للنساء

41 ....................................................... 1. بيئة اجتامعية مواتية لتمكني املرأة اقتصاديا

2. حزمة برامج لدعم املقاولة النسائية.................................................................... 42

46 .......................................... 3. تدابري للحامية االجتامعية يف مجال الشغل والتشغيل

47 ........................................................... 4. برامج التمكني االقتصادي الخاصة بالنساء

5. برامج دعم التمكني الدولية................................................................................ 48



8

51 ......................................................... خامسا. املعيقات والتحديات.. واآلفاق املستقبلية

1. مامرسات متييزية يف سوق الشغل معيقة لتمكني النساء اقتصاديا ........................ 51

2. تحديات ولوج النساء إىل عامل العمل اآلخذ يف التغري............................................ 53

3. اآلفاق املستقبلية............................................................................................... 55

59 ......................................................................................................................... خامتة

60 ............................................................................................................ مراجع التقرير



9

مدخل
ــل  ــة تجع ــق منهجي ــت، وف ــه ثاب ــدرج، لكن ــدم مت ــق تق ــه يف تحقي ــرب بنموذج ــز املغ متي

ــة ومســتدامة ملراكمــة إصالحــات  ــة عادل ــامم إلرســاء أســس تنمي ــب االهت اإلنســان يف صل

متعــددة يف ظــل ديناميــة التحــول الدميقراطــي والبنــاء املؤسســايت املواكــب لــكل املســارات 

ــا.  ــة ببالدن التنموي

ــة، رابطــا مامرســة الســلطة  ــة واملشــاركة الدميقراطي ــم املواطن ــد قي وعــزز الدســتور الجدي

ــة باملراقبــة واملحاســبة، مبــا ســاهم، ويســهم، يف ترســيخ ميكانيزمــات  واملســؤولية العمومي

الحكامــة الجيــدة، وتخليــق ومحاربــة الفســاد يف جميــع أشــكاله ومتظهراتــه. والشــك 

ــوازن  ــادئ الت ــى مب ــوم ع ــد يق ــرب موح ــار مغ ــة يف إط ــتوري للجهوي ــس الدس أن التكري

والتضامــن الوطنــي والجهــوي ســيخدم هــذه التنميــة املندمجــة، ويســهم يف تجذيــر قيــم 

ــا. ــا وترابي ــري مركزي ــة يف التدب ــاركة الفعال ــة واملش الدميقراطي

وإن تأكيــده عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو 

ــع  ــة أو أي وض ــة أو اإلعاق ــوي أو اللغ ــي أو الجه ــامء االجتامع ــة أو االنت ــد أو الثقاف املعتق

شــخيص، وتنصيصــه عــى متتــع الرجــل واملــرأة، عــى قــدم املســاواة، بالحقــوق والحريــات 

املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة، والســعي إىل تحقيق مبدأ 

املناصفــة بــني الرجــال والنســاء، مكســب مهــم ودافــع ملــزم لجميــع مكونــات املجتمــع لرفع 

ــات واألوراش،  ــب هــذه االهتامم ــل املســاواة يف صل ــش، وجع ــف والتهمي كل أشــكال الحي

ودليــل عمــي عــى أن النهــوض بحقــوق النســاء يف شــموليتها شــكل انشــغاال وطنيا مســتمرا، 

الرتباطــه الوثيــق مبقومــات دولــة الحــق والقانــون التــي تنشــدها اململكــة املغربيــة، ملــكا 

وحكومــة وشــعبا ومؤسســات، يف مســريتها نحــو تحقيــق العدالــة والكرامــة للجميــع.. 

ــة  ــاء دول ــز إرس ــل، لتعزي ــب الرج ــة، إىل جان ــرأة املغربي ــا امل ــي قطعته ــرية الت ــي املس وه

قامئــة عــى قيــم العــدل واملســاواة وتكافــؤ فــرص املشــاركة يف التنميــة، واالســتفادة العادلــة 

ــة  ــة عادل ــة برشي ــم تنمي ــن مــن توطــني دعائ ــة، مبــا مّك واملنصفــة مــن مثــار هــذه التنمي

ــن  ــني م ــني الجنس ــات وب ــني الجه ــوارق ب ــص الف ــزال، يف تقلي ــاهمت، وال ت ــتدامة، س ومس
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جهــة، وإرســاء القيــم األساســية للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان كإحــدى دعامــات التنميــة 

ــن رهــان  ــار النهــوض بأوضاعه ــز حقــوق النســاء باعتب ــة، وســاهم يف تعزي ــة ثاني مــن جه

ــة. ــق أي تنمي تحقي

ويســتعرض هــذا التقريــر الوطنــي أهــم األشــواط التــي قطعتهــا اململكــة املغربيــة يف مســرية 

متكــني النســاء، وضمــن أولوياتهــا متكينهــن اقتصاديــا، باعتبــاره محــددا أساســيا للحــد مــن 

هشاشــة أوضاعهــن ومدخــال مهــام لتجســيد مســاواة فعليــة.. وأهــم التحديــات التــي متــت 

مواجهتهــا لتثمــني مســاهمتهن يف االقتصــاد، وآليــات تقليــص الفــوارق بينهــا وبــني الرجــل 

يف مواقــع البنــاء االقتصــادي، حيــث املــرأة املغربيــة كانــت، ومــا زالــت، يف قلــب ديناميــة 

اإلصــالح، ويف صلــب الحــراك والبنــاء االقتصــادي الــذي تشــهده بالدنــا، تســاهم إىل جانــب 

الرجــل يف أوراش االقتصــاد املفتوحــة وتحقــق فيهــا مكتســبات تراكميــة تعطيهــا مكانــة عــى 

ــة  ــة مســؤولة يف تنمي ــة وكفاعل ــا، كمواطن ــد منه ــع ملزي مســتوى املشــهد االقتصــادي تتطل

البــالد.. كــام يســتعرض اآلفــاق املســتقبلية الواعــدة مبزيــد مــن تعزيــز وتقويــة متكــني املــرأة 

مبختلــف املجــاالت.
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اأوال. بيئة منا�صبة ملكافحة التمييز ومتكني الن�صاء اقت�صاديا
1. اإلرادة السياسية واملجتمعية ملكافحة التمييز ومتكني النساء

ــريه املتخــذة مــن  ــل تداب ــه، وتنزي ــد مختلــف إنجازات ــة ترصي يواصــل املغــرب بخطــى ثابت

أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة والعدالــة االجتامعيــة، والتــي تــأيت ضمــن أولوياتها ترســيخ 

مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة بــني الجنســني، ومتكــني النســاء مــن تبــوؤ املكانــة الالئقــة بهــن 

ــك  ــالد وازدهارهــا، وذل ــة وفاعــالت رئيســيات يف تطــور الب ــكات أساســيات يف التنمي كرشي

ــة  ــية واالقتصادي ــة والسياس ــات املدني ــوق والحري ــاالت الحق ــف مج ــتوى مختل ــى مس ع

واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة، تحــت القيــادة الرشــيدة لجاللــة امللــك محمــد الســادس، 

الــذي مــا فتــئ يؤكــد عــى أهميــة رفــع تحديــات التنميــة، وجعلهــا يف صلــب السياســات 

الوطنيــة للمملكــة، والــذي أطلــق، ســنة 2005، املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة القامئــة 

عــى اســتهداف الفئــات واملناطــق األكــر تــررا بغيــة التصــدي للعجــز االجتامعــي، واكبهــا 

تبنــي إصالحــات هيكليــة عميقــة، وإطــالق مخططــات قطاعيــة اســرتاتيجية، وفتــح أوراش 

ــوز 2011،  ــة، يولي ــد للمملك ــرار دســتور جدي ــزز هــذا التوجــه بإق ــد ع ــة كــربى. وق تنموي

مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــني األفــراد والفئــات واألجيــال والجهــات، والتأكيــد عــى 

أن تعزيــز حقــوق النســاء، باعتبــار النهــوض بأوضاعهــن رهــان تحقيــق أي تنميــة، إىل جانــب 

تنصيــص فصولــه عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز.

2. اإلصالحات الكربى ملكافحة التمييز ومتكني النساء يف مختلف املجاالت

إصالحات ترشيعية عميقة لتمكني النساء  �

ــر  ــة وتطوي ــق أهــداف التنمي ــيا يف تحقي ــال وأساس ــكا فاع ــرأة رشي ــار امل ــن اعتب ــا م انطالق

املجتمــع، جعــل املغــرب النهــوض بأوضــاع النســاء، ومتكينهــن مــن مختلــف الحقــوق دون 

متييــز يف صلــب إصالحاتــه، وهــو مــا جســده الجيــل األول مــن الترشيعــات القانونيــة التــي 

كرســت حقــوق النســاء:

مدونــة األرسة التــي شــكلت نقلــة قانونيــة نوعيــة أسســت ملــرشوع مجتمعــي أقــام 	•
ــة عــى املســؤولية املشــرتكة والعــدل واملســاواة واملعــارشة باملعــروف،  األرسة املغربي
ــة املشــرتكة للزوجــني، ونصــت عــى املســاواة يف  ــت األرسة تحــت الرعاي ــث جعل حي
ــوق،  ــة، ويف الحق ــاة الزوجي ــاء الحي ــزواج، ويف إنه ــد ال ــرام عق ــة إلب ــة القانوني األهلي
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ــذي كان  ــه، وال ــت قبل ــذي توفي ــت يف اإلرث مــن جدهــم ال ــة البن ــاء مــن جه ولألبن
ــة األحــوال الشــخصية الســابقة. حــرا عــى األطفــال مــن جهــة االبــن يف مدون

ــرأة 	• ــل وامل ــني الرج ــر ب ــز يف األج ــع كل متيي ــى من ــت ع ــي نص ــغل، الت ــة الش مدون
وعززتهــا مبقتضيــات زجريــة )املادتــني 346 و361(، وخصــت األم األجــرية ببعــض 

ــة. ــري الحامئي التداب

ــرأة 	• ــني امل ــاواة ب ــى املس ــل 2007، ع ــل أبري ــص، يف تعدي ــذي ن ــية، ال ــون الجنس قان
ــكان  ــا كان م ــي، أي ــن أب أجنب ــل م ــة للطف ــية املغربي ــح الجنس ــأن من ــل بش والرج
ــل  ــني الرج ــاواة ب ــى املس ــص ع ــد ين ــل جدي ــى تعدي ــة ع ــق املصادق ــه، يف أف والدت

ــي. ــزوج األجنب ــة لل ــية املغربي ــح الجنس ــرأة يف من وامل

ــايئ، الــذي شــكل موضوعــا للعديــد مــن التعديــالت، حيــث تــم ســنة 	• القانــون الجن
2014 مصادقــة الربملــان بإجــامع غرفتيــه عــى تعديــل الفصــل 475 املتعلــق بــزواج 
ــزواج مــن  ــا االغتصــاب، وذلــك بحــذف حــق املغــرر يف ال الفتيــات القــارصات ضحاي
ــات الســجن مــن  ــع مــن عقوب ــا، والرف ــه قضائي ــا، ومتابعت ــاة القــارص املغــرر به الفت
ســنة إىل خمــس ســنوات يف حالــة تهريــب قــارص دون عالقــة جنســية. كــام تــم حــذف 
ــا  ــا وإرادته ــرأة وكيانه ــة امل ــة بكرام ــرب ماس ــرب 2013، تعت ــل نون ــات، يف تعدي مقتضي
ــة إىل  ــول 494 و495 و496، إضاف ــواردة يف الفص ــل ال ــاو للرج ــتقل مس ــن مس ككائ
تعزيــز حاميــة النســاء واألطفــال يف مــا يتعلــق بجرائــم الــرشف وانتهــاك اآلداب، عــرب 
تجريــم الدعــارة والخالعــة وســوء املعاملــة، والتحــرش الجنــي والعنــف ضــد النســاء. 
ــة أو خارجــه،  ــت الزوجي ــف، ســواء داخــل بي ــة العن ــرأة ضحي ــة امل ــزز حامي ــام ع ك
وشــدد العقوبــة إذا كان الجــاين زوجــا أو قريبــا، ســواء كانــت الضحيــة امــرأة أو فتــاة 
ــذي صــادق  ــف ضــد النســاء، ال ــة العن ــون محارب ــة إىل مــرشوع قان ــارص، باإلضاف ق
ــت   ــارين غش ــس املستش ــه مبجل ــم تقدمي ــوز 2016، وت ــواب يولي ــس الن ــه مجل علي
ــة النســاء  2016، والــذي يهــدف إىل تجريــم مرتكبــي العنــف وضــامن وقايــة وحامي
ــط بالظاهــرة، وإحــداث  ــر اإلطــار املفاهيمــي املرتب ــع أشــكاله، عــرب تطوي مــن جمي
ــتقبال  ــيق واالس ــرى للتنس ــف، وأخ ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــل بالنس ــات للتكف آلي
والتوجيــه، وتوســيع الوعــاء القانــوين للتجريــم ليشــمل مظاهــر جديــدة مــن العنــف 
ضــد النســاء، وتوســيع مجــال تجريــم التحــرش الجنــي وتشــديد عقوباتــه، وتشــديد 
العقوبــات حــول مقــرتيف العنــف ضــد النســاء الحوامــل، أو ضــد الزوجــة أو الطليقــة 
ــد النســاء،  ــف املرتكــب ض ــوين للعن ــد القان ــة الرص ــر أنظم ــا...، وتطوي ــام أطفاله أم

ــا العنــف.  وتدابــري حامئيــة جديــدة للنســاء ضحاي
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انخراط فاعل ومتجدد مع املنظومة الدولية لحقوق النساء �

ــي يف  ــرب التدريج ــراط املغ ــتكامل انخ ــود اس ــا جه ــة توازيه ــة عميق ــات ترشيعي إصالح

املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان عامــة، وحقــوق النســاء خاصــة، ســواء عــرب انضاممــه إىل 

املعاهــدات واالتفاقيــات والتصديــق عليهــا أو مســاهمته يف إعــداد وإبــرام أخــرى، وذلــك 

مــن خــالل:

مواصلــة االنخــراط يف منظومــة الحقــوق اإلنســانية للنســاء، حيــث صــادق املغــرب 	•
عــى مجموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال تحقيــق املســاواة ومكافحــة 
التمييــز، الربوتوكــول األول امللحــق بالعهــد الــدويل املتعلــق بالحقــوق املدنيــة 
والسياســية، والربوتوكــول امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد املــرأة، والربوتوكــول امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب، وعمــل عــى 

ــة ســيداو. ــع التحفظــات املرتبطــة باتفاقي رف

ــة 	• ــوق اإلنســان، خاصــة آلي ــة لحق ــات األممي ــع اآللي ــاون م ــل والتع ــة التفاع مواصل
االســتعراض الــدوري الشــامل وهيــآت املعاهــدات، واإلجــراءات واملســاطر الخاصــة، عرب 
ــة، واســتقبال اإلجــراءات الخاصــة، والتفاعــل مــع التوصيــات  ــر الدوري تقديــم التقاري
واملالحظــات الصــادرة عــن هــذه اآلليــات، حيــث قدمــت اململكــة، طوعــا مــاي 2014، 
ــات املتعلقــة بجهودهــا يف مجــال حقــوق  ــذ التوصي ــع تنفي ــا حــول تتب ــرا مرحلي تقري
اإلنســان عامــة، ويف مجــال النهــوض بحقــوق املــرأة خاصــة. وكان املغــرب قــد اســتقبل 
ــون  ــز ضــد النســاء يف القان ــي بالقضــاء عــى التميي ــق العمــل املعن ــر 2012 فري فرباي
ــا  ــي عرفه ــة الت ــية والترشيعي ــات السياس ــره باإلصالح ــّوه يف تقري ــذي ن ــة، ال واملامرس
ــررة  ــو 2013 املق ــتقبل يوني ــام اس ــى. ك ــات فض ــا مامرس ــددا منه ــرب ع ــرب، واعت املغ

الخاصــة املعنيــة باالتجــار بالبــرش، خاصــة النســاء واألطفــال.

االنضــام للمعايــر الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، والــذي شــكل الوضــع املتقدم 	•
شــهادة اعــرتاف مــن االتحــاد األورويب بالتقــدم الــذي أحــرزه املغــرب عــى مســتوى 
مســار اإلصالحــات الهيكليــة، وتشــبثه باألســس الدميقراطيــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان. 
وتوجــت مرتبــة رشيــك مــن أجــل الدميقراطيــة لــدى مجلــس أوروبــا مجهــودات بالدنا 

يف مجــال اإلصالحــات الهيكليــة. 



14

سياسات ومؤرشات وطنية لتمكني النساء  �

نجحــت اململكــة املغربيــة، عــرب مراحــل زمنيــة متواليــة، يف وضــع مــؤرشات وطنيــة لرصــد 

وتتبــع أوضــاع التنميــة لــدى املــرأة يف مختلــف املجــاالت، ســواء السياســية أو االقتصاديــة 

ــة، عــى إعــداد اإلطــار  ــة األلفي ــم العمــل، بداي ــة..، فت ــة أو البيئي ــة أو الثقافي أو االجتامعي

االســرتاتيجي املؤطــر لتدخــالت مختلــف الفاعلــني املتعلقة بإدمــاج مقاربة النــوع االجتامعي 

ــت إىل  ــي خلص ــه الت ــل مقتضيات ــم تفعي ــم تقيي ــام ت ــة. ك ــج التنموي ــات والربام يف السياس

ــل  ــة عم ــرتاتيجية لخط ــات االس ــة التوجه ــا رضورة ترجم ــات، أهمه ــن التوصي ــة م مجموع

حكوميــة واضحــة املعــامل، وتحديــد إجــراءات عمليــة مبــؤرشات دقيقــة حســب كل مجــال. 

وتفعيــال لهــذه التوصيــات، وتتويجــا ملختلــف الجهــود املبذولــة للنهــوض بحقــوق النســاء، 

ومالءمتهــا مــع مضامــني الدســتور الجديــد، تــم:

اعتــاد الخطــة الحكوميــة للمســاواة 2012/2016 »إكــرام« يف أفــق املناصفــة، التــي 	•
شــكلت جوابــا وطنيــا التقــت فيــه مبــادرات كل الفاعلــني مــن أجــل الرقــي بأوضــاع 
النســاء املغربيــات، اســتنادا عــى مبــادئ تتوافــق متامــا مــع التطلــع إىل بنــاء عالقــات 
ــة يف  ــة واملنصف ــاركة الكامل ــن املش ــال تضم ــاء والرج ــني النس ــدة ب ــة جدي اجتامعي
ــج ومثــار  ــن نتائ ــة م ــام تضمــن االســتفادة املتســاوية واملنصف ــف املجــاالت، ك مختل

هــذه املشــاركة، وذلــك مــن خــالل مجــاالت عمــل مثانيــة هــي:

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

مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛. 2

تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عى أساس اإلنصاف واملساواة؛. 3

تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛. 4

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

التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء؛. 6

والســيايس . 7 اإلداري  القــرار  اتخــاذ  ملناصــب  واملنصــف  املتســاوي  الولــوج 

واالقتصــادي؛

تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل.. 8
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تبنــي امليثــاق الوطنــي للعدالــة، الــذي أعــد وفــق مقاربــة تشــاركية تتويجــا لفعاليات 	•
الحــوار الوطنــي حــول إصــالح منظومــة العدالــة، مــاي 2013، باعتبــار إصــالح العدالــة 
ــة  ــيخ دول ــان وترس ــوق اإلنس ــة حق ــة ورشط رضوري لحامي ــات الوطني ــد األولوي أح
الحــق والقانــون، يكفــل تكريــس الحقــوق الفئويــة، ويف مقدمتهــا حقــوق املــرأة. وقــد 
ــز حقــوق النســاء، كالعمــل عــى مالءمــة القوانــني  ــاق تعزي ــات امليث تضّمنــت توصي
ــة  ــة ذات الصل ــات الدولي ــادئ االتفاقي ــتور ومب ــكام الدس ــع أح ــة م ــة الوطني الزجري
بحقــوق اإلنســان املصــادق عليهــا واملنشــورة، ونهــج سياســة جنائيــة جديــدة حامئيــة 
تســتحر مقاربــة النــوع االجتامعــي مــن خــالل مراجعــة النصــوص القانونيــة ذات 
الصلــة، واملالءمــة مــع االتفاقيــات الدوليــة، وتعزيــز الحاميــة القانونيــة للنســاء ضحايــا 
ــة الهشــة واألطفــال واألشــخاص  ــات املجتمعي ــا الجرميــة، ســيام الفئ العنــف، وضحاي
ــك  ــدون ش ــاهم ب ــي تس ــات الت ــن التوصي ــد م ــة إىل العدي ــة. إضاف ــة إعاق يف وضعي
ــتفادة  ــاطر االس ــيط مس ــل تبس ــن قبي ــا، م ــامن حقوقه ــرأة وض ــة امل ــز مكان يف تعزي
مــن خدمــات صنــدوق التكافــل العائــي، وترسيــع تنفيــذ أحــكام النفقــة، ومأسســة 

الوســاطة األرسيــة..

ــن 	• ــة املهاجري ــظ كرام ــى حف ــة ع ــوء قامئ ــرة واللج ــة للهج ــراتيجية وطني ــي اس تبن
املقيمــني بصفــة غــري قانونيــة عــى أرضــه، التــي تبناهــا املغــرب مســتهل ســنة 2014 
ــوق  ــن الحق ــم م ــم، ومتكينه ــم تســوية وضعيته ــن يت ــاج للذي ــق اإلدم ــدف تحقي به
االقتصاديــة واالجتامعيــة، خصوصــا منهــم النســاء، حيــث تــم اعتــامد عــدة إجــراءات 

لفائــدة النســاء والفتيــات، منهــا:

ــات يف إطــار برنامــج الشــباب 	• ــن املوجــه للفتي إدمــاج املهاجــرات يف التكوي
ــه؛ والرتفي

ــة، ويف 	• ــال الصح ــة يف مج ــج الخاص ــات يف الربام ــرات والالجئ ــاج املهاج إدم
ــاء؛ ــه للنس ــالم املوج ــة واإلع ــج التوعي برام

اعتــامد برامــج خاصــة ملســاعدة املهاجــرات والالجئــات )ضحايــا ســوء 	•
املعاملــة واإلتجــار بالبــرش(، برشاكــة مــع الجمعيــات واملنظــامت غــري 

الحكوميــة؛

ــي 	• ــن املهن ــي والتكوي ــم الوطن ــام التعلي ــرات يف نظ ــات املهاج ــاج الفتي إدم
ــغيل. والتش
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تأســيس منظومــة مؤسســاتية وطنيــة متكاملــة، حيــث شــكلت اإلصالحــات املفتوحــة 	•
ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــيخ مب ــز وترس ــة بتعزي ــاتية الكفيل ــة املؤسس ــل املنظوم لتأهي
والنهــوض بهــا، واعتــامد قواعــد وآليــات الحكامــة الجيــدة والتنميــة البرشيــة 
ــذي  ــايت ال ــالح املؤسس ــزات اإلص ــم مرتك ــاركية، أه ــة التش ــتدامة والدميقراطي واملس
ــع، حيــث  ــة والوســاطة والتقنــني والتتب ــات للرقاب ــدرج عــى إحــداث آلي انصــب بالت

متــت:

إعــادة هيكلــة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان كمؤسســة تتــوىل النظر يف 	•
جميــع القضايــا املتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحاميتهــا، وضــامن 

مامرســتها الكاملــة؛

ــاق 	• ــوق يف نط ــن الحق ــاع ع ــوىل الدف ــي تت ــيط الت ــة الوس ــداث مؤسس إح
العالقــات بــني اإلدارة واملرتفقــني، واإلســهام يف ترســيخ ســيادة القانــون، 

ــفافية؛ ــق والش ــم التخلي ــاف، وقي ــدل واإلنص ــادئ الع ــاعة مب وإش

ــد 	• ــي يعه ــز الت ــع أشــكال التميي ــة جمي ــة ومحارب ــة للمناصف إحــداث هيئ
إليهــا مبهمــة تتبــع مــدى الســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــني الرجــال 

والنســاء؛

دســرتة مجلــس الجاليــة املغربيــة بالخــارج الــذي يبــدي رأيــه يف توجهــات 	•
السياســات العموميــة التــي متّكــن املغاربــة املقيمــني بالخــارج مــن ضــامن 

ــة مصالحهــم. حقوقهــم وصيان

كام متت دسرتة هيآت للحكامة والتقنني، مثل:

الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري التــي تســهر عــى احــرتام التعبــري 	•
التعــددي لتيــارات الــرأي والفكــر، والحــق يف املعلومــة يف امليــدان الســمعي 

البــري؛

مجلــس املنافســة املكلــف بضــامن الشــفافية واإلنصــاف يف العالقــات 	•
االقتصاديــة؛

الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا املكلفــة مبهــام 	•
املبــادرة والتنســيق واإلرشاف وضــامن تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة 
الفســاد، وتلقــي ونــرش املعلومــات يف هــذا املجــال، واملســاهمة يف تخليــق 
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الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة، وثقافــة املرفــق العــام، 
ــة املســؤولة؛ ــم املواطن وقي

كــام متــت دســرتة هيــآت أخــرى للنهــوض بالتنميــة البرشيــة واملســتدامة والدميقراطيــة 

التشــاركية، مثــل:

ــه 	• ــدي رأي ــذي يب ــي ال ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للربي ــس األع املجل
ــن  ــة والتكوي ــم الرتبي ــي ته ــة الت ــا الوطني ــة والقضاي ــات العمومي يف السياس
ــن  ــذه امليادي ــة به ــة املكلف ــق العمومي ــداف املراف ــي، وأه ــث العلم والبح

ــريها؛ وس

املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة املكلــف بتأمــني تتبــع وضعيــة األرسة 	•
ــن،  ــة املتعلقــة بهــذه امليادي ــه يف املخططــات الوطني ــداء رأي ــة، وإب والطفول
ــال األرسة،  ــة يف مج ــة العمومي ــول السياس ــي ح ــاش العموم ــيط النق وتنش

وضــامن تتبــع وإنجــاز الربامــج الوطنيــة؛

املجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي املكلف بتقديــم اقرتاحات 	•
يف كل موضــوع اقتصــادي واجتامعــي وثقــايف يهــم مبــارشة النهــوض بأوضــاع 
الشــباب والعمــل الجمعــوي، وتنميــة طاقاتهــم اإلبداعيــة، وتحفيزهــم عــى 
ــع  ــة وتتب ــؤولة، ودراس ــة املس ــروح املواطن ــة، ب ــاة الوطني ــراط يف الحي االنخ

املســائل التــي تهــم هــذه املياديــن.

ــتهدف 	• ــي تس ــوي 2015-2030، الت ــالح الرب ــدة لإلص ــراتيجية جدي ــة اس ــي رؤي تبن
ــودة  ــرص، والج ــؤ الف ــاف وتكاف ــس اإلنص ــى أس ــد ع ــدة تعتم ــة جدي ــاء مدرس إنش
للجميــع، واالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع، والتــي تتضمــن 18 رافعــة اســرتاتيجية بتدابــري 
ــنة،  ــني 6 و15 س ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت ــال، الذي ــع األطف ــن لجمي ــة تضم إجرائي
ــوج  ــرص لول ــؤ الف ــن تكاف ــام تضم ــة. ك ــات التعليمي ــادال للخدم ــا ع ــم ولوج وألرسه
ــز آليــات  الفتيــات واألطفــال يف وضعيــة إعاقــة واألطفــال املعوزيــن للتعليــم، وتعزي
األمــن، وتيســري الولــوج إىل التعليــم ومكافحــة االنقطــاع عــن الدراســة والهــدر 

ــدريس.  امل

تبنــي اســراتيجية وطنيــة جديــدة للتكويــن املهنــي 2015 - 2021، التي متــت املصادقة 	•
ــني إىل  ــات واملواطن ــوج املواطن ــق يف ول ــامن الح ــل ض ــن أج ــوز 2015، م ــا يولي عليه
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التكويــن املهنــي، طبقــا للــامدة 31 مــن الدســتور، والتــي تتوافــق أيضــا مــع التوجهات 
والدعامــات التــي تقــوم عليهــا الرؤيــة االســرتاتيجية إلصــالح التمــدرس 2030-2015.

ــدف 	• ــي ته ــي 2013 - 2016، الت ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــراتيجية للتعلي ــي اس تبن
ــة،  ــن جه ــايل م ــم الع ــوج إىل التعلي ــاواة يف الول ــة واملس ــامن العدال ــا إىل ض تدابريه
وتقديــم نفــس الظــروف للطالبــات والطلبــة لضــامن نفــس فــرص النجــاح والشــغل 
مــن جهــة ثانيــة، وذلــك مــن خــالل مواكبــة الحاجيــات االجتامعيــة الناتجــة عــن تطور 
النظــام الرتبــوي، وكــذا تلبيــة متطلبــات تحقيــق التنميــة االقتصاديــة التــي مــن شــأنها 

ــاح املعتمــدة. ــة سياســة االنفت مواكب

ــة 	• ــت املصادق ــي مت ــباب 2015-2030، الت ــة للش ــة مندمج ــراتيجية وطني ــي اس تبن
ــورا، يف  ــا وذك ــم مشــاركة الشــباب، إناث ــدف ضــامن تعمي ــل 2014، به ــا يف أبري عليه
التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة للبــالد واســتفادتهم مــن مختلــف الربامــج 

ــة املتوفــرة. ــة والرياضي الرتبوي

ــة وخطــة 	• ــة العمومي ــني الجنســني يف الوظيف ــي اســراتيجية مأسســة املســاواة ب تبن
ــدف إىل  ــي ته ــرأة، والت ــم املتحــدة للم ــة األم ــع هيئ ــاون م ــا بتع ــم تنفيذه ــل ت عم
ــاوية  ــا متس ــل حقوق ــرأة وللرج ــن للم ــة تضم ــة عمومي ــة لوظيف ــة قوي ــز رؤي تعزي
ــار  ــني االعتب ــع األخــذ بع ــة، م ــم املهني ــرص يف حياته ــؤ الف ــوج املناصــب وتكاف يف ول
ــة.  ــة العمومي ــم يف الوظيف ــة بينه ــاواة يف املعامل ــاء، واملس ــة للنس ــات الخصوصي االحتياج

وقــد تــم، يف هــذا اإلطــار، إحــداث شــبكة التشــاور بــني الــوزارات تهــدف إىل دعــم 	•
ديناميــة مأسســة املســاواة بــني الجنســني داخــل الوظيفــة العموميــة، والرقــي مبقاربــة 
ــد  ــداث مرص ــم إح ــام ت ــة. ك ــتوى املأسس ــيس إىل مس ــتوى التحس ــن مس ــوع م الن
مقاربــة النــوع بالوظيفــة العموميــة يهــدف إىل تنويــر صانعــي القــرار بأهميــة 
ــة،  ــق املناصف ــه مبعيقــات تحقي ــة، والتنبي ــة العمومي ــة املــرأة بالوظيف ــر وضعي تطوي
واملســاهمة يف بلــورة السياســات العموميــة قصــد تحســني وتعزيــز مكانــة املــرأة، ويف 
حاميــة حقــوق املــرأة الدســتورية، إضافــة إىل إنجــاز الدليــل املرجعــي حــول إدمــاج 
مقاربــة النــوع يف عمليــة التوظيــف واالنتقــاء والتعيــني والحركيــة والرقيــة، وإنجــاز 
دراســة تتعلــق بالتوفيــق بــني الحيــاة الخاصــة واملهنيــة، وأخــرى تتعلــق مبكانــة املــرأة 

يف مناصــب املســؤولية.
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تعزيــز ديناميــة التخطيــط االســراتيجي املدمــج لحقــوق النســاء واملســاواة، حيــث 	•
أعــد املغــرب خطــة عمــل وطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقوق اإلنســان تــم تقدميها 
ــنة 2008،  ــا س ــل إعداده ــق مسلس ــد أن أطل ــنة 2014، بع ــي س ــس الحكوم باملجل
ــاء  ــة يف الوف ــية للحكوم ــا جســد اإلرادة السياس ــا جامعي ــا وطني ــي شــكلت ورش والت
بالتزاماتهــا، وتوفــري آليــات مســتدامة لرتســيخ أســس دولــة الحــق والقانــون، وتعزيــز 
مسلســل اإلصــالح والدمقرطــة، إىل جانــب األرضيــة املواطنــة للنهــوض بثقافــة حقــوق 
ــوض  ــال النه ــطة يف مج ــوع األنش ــيق مجم ــد وتنس ــي إىل ترصي ــذي يرم ــان، ال اإلنس
بثقافــة حقــوق اإلنســان يف إطــار رؤيــة شــمولية ومنســجمة تهــم الرتبيــة والتكويــن 

والتحســيس.
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ثانيا. متكني املراأة اقت�صاديا يف عامل العمل املتغري
متاشــيا مــع االختيــار االســرتاتيجي للمغــرب يف جعــل البعــد الحقوقــي يف صلــب أولوياتــه، 

وفــق إرادة سياســية تؤمــن بــأن ضــامن تكافــؤ الفــرص بــني املواطنــات واملواطنــني رافعــة 

ــات دســتور  ــا مقتضي ــي أكدته ــي، والت ــرار الســلم االجتامع ــة وإق ــق التنمي أساســية لتحقي

ــؤ  ــاواة وتكاف ــادئ املس ــى مب ــز ع ــرب »يرتك ــى أن املغ ــره ع ــص يف تصدي ــذي ن 2011، ال

الفــرص والعدالــة االجتامعيــة«، وأكــد يف الفصــل 19 عــى »متتيــع املــرأة والرجــل، عــى قــدم 

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــة والسياس ــات املدني ــوق والحري ــاواة، بالحق املس

والبيئيــة«، وربــط ذلــك مبســؤولية الدولــة يف الســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بني النســاء 

والرجــال، وفــق مقاربــة تشــاركية تعتمــد آليــات مأمسســة مكلفــة بتقييــم وتتبع السياســات 

العموميــة يف املجــال.

وجــاء الربنامــج الحكومــي 2012-2016 ليجســد هــذه اإلرادة، مــن خــالل تعهــد الحكومــة 

بالتنزيــل الفعــي لهــذه املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة باملســاواة بــني النســاء والرجــال يف 

الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، والســعي نحــو تحقيــق 

ــدة  ــز اإليجــايب لفائ ــت للتميي ــرار نظــام مؤق ــز، وإق ــة كل أشــكال التميي ــة ومحارب املناصف

املــرأة يف التعيينــات والتكليفــات، وتحفيزهــا عــى املشــاركة يف مؤسســات املجتمــع املــدين 

واألحــزاب السياســية.

1. األطر املعيارية والقانونية

قوانني مالية وجبائية تعزز املساواة �

ــي تشــكل 	• ــاي 2015، والت ــة، م ــون املالي ــد لقان ــون التنظيمــي الجدي ــة عــى القان املصادق

تتويجــا لعمــل متواصــل منــذ ســنة 2011، وفــق مقاربــة تشــاركية تهــدف إىل تحســني تدبــري 

املاليــة العموميــة واعتــامد مقاربــة النــوع االجتامعــي، والــذي يتــم تنزيلــه وفــق مخطــط 

ــر 2016، ويهــم كل القطاعــات  ــح يناي ــذ فات ــد عــى مــدى خمــس ســنوات، من إجــرايئ ميت

الوزاريــة واملؤسســات.

إصــالح النظــام الجبــايئ، الــذي وضعــه الربنامــج الحكومــي يف صميــم األوراش 	•
ــة  ــدة، وتقوي ــة الجي ــيخ الحكام ــة إىل ترس ــة الرامي ــربى ذات األولوي ــرتاتيجية الك االس
التوازنــات املاكــرو اقتصاديــة، ودعــم التامســك االجتامعــي، والرفــع مــن أداء االقتصــاد 
الوطنــي ضمــن السياســات القطاعيــة املعتمــدة، وفــق منظــور التقــايئ مندمــج 
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ومتــوازن يضمــن توزيعــا عــادال ملنافع النمــو والروة، كــام يضمن اإلنصــاف يف املجهود 
الريبــي املبــذول مــن قبــل األفــراد وجميــع القطاعــات واملؤسســات اإلنتاجيــة، مــام 
يســاهم يف متويــل تطــور وتقــدم بالدنــا مــن حيــث تشــييد البنيــات التحتيــة وتوفــري 
الخدمــات االجتامعيــة وآليــات التضامــن وتيســري فــرص االرتقــاء االجتامعــي، عــالوة 
ــج  ــات والربام ــل السياس ــوارد لتموي ــذه امل ــن ه ــبة م ــص نس ــة تخصي ــى إمكاني ع
الهادفــة إىل إقــرار املســاواة بــني الجنســني بفضــل وجــود إرادة سياســية قويــة يف هــذا 
الشــأن. وقــد تــم، يف إطــار قانــون املاليــة لســنة 2016، إدراج مجموعــة مــن التدابــري 
ــدان  ــة يف املي ــة املتبع ــة الحكومي ــتمرارية السياس ــس اس ــدف إىل تكري ــة، ته الجبائي
ــاء  ــايئ املرتكــز عــى توســيع الوع ــة إصــالح النظــام الجب ــة إىل مواصل ــايئ، الرامي الجب
الريبــي وخلــق ظــروف مالمئــة للمنافســة الرشيفــة بــني املقــاوالت، وكــذا تخفيــض 

ــا. ــة وعقلنته النفقــات الجبائي

تعزيــز االســتثار العمومــي، الــذي يشــكل الدعامــة األساســية لخلــق منــوذج 	•
اقتصــادي واجتامعــي متــوازن، خاصــة يف ظــل اإلصالحــات املؤسســاتية كــورش تفعيــل 
الجهويــة املتقدمــة، واآلفــاق املســتقبلية الواعــدة التــي تفتحهــا يف هــذا املجــال، ســيام 
ــؤدي إىل إنشــاء فســحة  ــي ت ــوع االجتامعــي الت ــة للن ــة املراعي االســتثامرات العمومي
ماليــة عــرب إضافــة قيمــة إىل القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد. وتعتــرب هــذه االســتثامرات 
يف الهيــاكل األساســية املاديــة واالجتامعيــة كفيلــة بــأن تشــجع املســاواة بــني الجنســني، 
ــز  ــرأة، وأن تحف ــا امل ــي تؤديه ــر الت ــة األج ــري املدفوع ــة غ ــامل الرعاي ــن أع ــد م وتح
العاملــة وتــؤدي إىل منــو اإلنتاجيــة، باإلضافــة إىل آثــار عرضيــة إيجابيــة عــى نطــاق 
ــع  ــرة التوزي ــذا الســياق، إصــدار النســخة األوىل ملذك ــدرج، يف ه االقتصــاد ككل. وين
ــروم  ــي ت ــنة 2016، والت ــة لس ــون املالي ــة لقان ــي، املرافق ــتثامر العموم ــوي لالس الجه

إبــراز حصيلــة التوزيــع الجهــوي لالســتثامر العمومــي.

قوانني شغل  ترفع التمييز  �

ــة 	• ــري الحامئي ــة الشــغل، التــي تتضمــن مجموعــة مــن التداب ــون املتعلــق مبدون القان
ــة، مــن قبيــل: الخاصــة باملــرأة العامل

منع التمييز القائم عى الجنس )املادة 9 من مدونة الشغل(؛	•

ــن 	• ــادة 9 م ــا )امل ــاركة يف تدبريه ــة واملش ــراط يف النقاب ــرأة يف االنخ ــق امل ح
مدونــة الشــغل(، مــع التنصيــص عــى عقوبــة مخالفــة هــذا اإلجــراء )املــادة 
12 مــن مدونــة الشــغل التــي حــددت غرامــة مــا بــني 15 و30 ألــف درهــام(؛
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ــذي 	• ــغل ال ــة الش ــاوت قيم ــني، إذا تس ــني الجنس ــر ب ــز يف األج ــع التميي من
ــغل(؛ ــة الش ــن مدون ــادة 346 م ــه )امل يؤديان

منع التحرش الجني )املادة 40 من مدونة الشغل(؛	•

منع تشغيل النساء يف األشغال الشاقة )املادة 152 من مدونة الشغل(؛	•

حامية النساء أثناء العمل الليي )املادة 172 من مدونة الشغل(؛	•

حــق املــرأة الحامــل يف توقيــف عقــد الشــغل ومتديــد اإلجــازة لتصــل إىل 22 	•
أســبوعا يف حــال املــرض بســبب الحمــل أو الوضــع )املــادة 154 مــن مدونــة 

الشغل(؛

إمكانيــة مغــادرة املــرأة الحامــل لعملهــا دون إخطــار )املــادة 58 مــن مدونــة 	•
الشغل(؛

حــق األم العاملــة يف راحــة خاصــة مــؤدى عنهــا ملــدة نصــف ســاعة صباحــا 	•
وأخــرى مســاء إلرضــاع وليدهــا )املــادة 61 مــن مدونــة الشــغل(؛

تقييــد تشــغيل النســاء، مــع األخــذ بعــني االعتبــار وضعهــن الصحــي 	•
املهنيــة  املنظــامت  استشــارة  بعــد  ليــي،  شــغل  أي  ويف  واالجتامعــي، 

متثيــال. األكــر  لألجــراء  النقابيــة  واملنظــامت  للمشــغلني 

وتــم إجــراء تقييــم ملدونــة الشــغل بعــد عــرش ســنوات مــن دخولهــا حيــز التطبيــق، ومتــت 

الدعــوة إىل الرجــوع، بصفــة متواتــرة، إىل اعتــامد االتفاقيــات الجامعيــة كأداة لبنــاء منــاخ 

اجتامعــي ســليم، مــن شــأنه أن يســاهم يف تقويــة عالقــات الشــغل وتحســني ظــروف العمــل 

وتوطيــد اســتقرار املقــاوالت.

املصادقــة عــى القانــون املتعلــق بتحديد رشوط الشــغل وتشــغيل العامــالت والعال 	•
املنزليــني، الــذي يرمــي إىل ضبــط عالقــات هــذه الفئــة مــن األجــراء مبشــغليهم، يف أفق 
ــة، أخــذا  ــة واالجتامعي ــة لهــم ومتتيعهــم بحقوقهــم االقتصادي ــة اجتامعي إقــرار حامي
بعــني االعتبــار مضامــني معايــري العمــل الدوليــة ذات الصلــة، الســيام اتفاقيتــي العمــل 
الدوليتــني رقــم 138 و182، التــي صــادق عليهــام املغــرب، بشــأن تحديــد ولــوج ســن 
ــم 189  ــة رق ــة إىل االتفاقي ــال، إضاف العمــل يف 15 ســنة، وأســوأ أشــكال عمــل األطف
لـــ2011 بشــأن العمــل الالئــق للعامــالت والعــامل املنزليــني. ومــن أهــم مســتجدات 
هــذا القانــون اســتبدال تســمية »خــدم البيــوت« بـ«العــامل املنزليــني« تكريســا ملفهــوم 
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العمــل الالئــق، إضافــة إىل منــع تشــغيل عــامل منزليــني إذا كانــت أعامرهــم تقــل عــن 
16 ســنة، وإقــرار نفــس العقوبــة املقــررة يف مدونــة الشــغل يف حالــة تشــغيل األطفــال 
أقــل مــن 16 ســنة، خــالل مرحلــة انتقاليــة ملــدة خمــس ســنوات يف أفــق احــرتام 18 

ســنة كســن للتشــغيل.

قوانني تجارية وإحداث مقاوالت تحقق التمكني �

املصادقــة عــى القانــون املتعلــق بنظــام املقــاول الــذايت، الــذي صــدر مــارس 2015 	•
لتشــجيع املقاولــة الذاتيــة، ومتكــني املقــاول الــذايت مــن االســتفادة مــن نظــام جبــايئ 
خــاص ونظــام التغطيــة االجتامعيــة والصحيــة، وذلــك مــن أجــل دعــم روح املبــادرة 
ــري  ــاع غ ــجيع القط ــذا تش ــغل، وك ــوق الش ــباب إىل س ــوج الش ــري ول ــة، وتيس واملقاول
املنظــم عــى االندمــاج يف النســيج االقتصــادي املهيــكل ليتمكــن مــن االســتفادة مــن 
املزايــا القانونيــة واالجتامعيــة والجبائيــة، وإمكانيــات الولــوج إىل التمويــالت املتاحــة. 
ــط،  ــايئ مبس ــي وجب ــوين واجتامع ــام قان ــامد نظ ــذايت باعت ــاول ال ــام املق ــز نظ ويتمي
ميّكــن ال محالــة مــن التشــجيع عــى الشــغل املســتقل، حيــث توفــر إجراءاتــه إمكانيــة 
مامرســة األنشــطة املهنيــة بســهولة، وتقليــل التكاليــف بالنظــر لتبســيط اإلجــراءات 
ــة مالمئــة  ــة اجتامعي ــة، وضــامن تغطي ــاوالت الفردي ــة املرتبطــة بإحــداث املق اإلداري
للمســتفيدين. كــام يتميــز بإمكانيــة توطــني النشــاط يف محــل الســكنى، مــام يســهم 

يف تحفيــز النســاء عــى االلتحــاق بنظــام املقــاول الــذايت.

القانــون املتعلــق مبدونــة التجــارة رقــم 15.95، الــذي يضمــن حــق املــرأة املتزوجــة 	•
يف أن متــارس التجــارة دون الحاجــة إىل إذن مــن زوجهــا، وكل اتفــاق مخالــف يعتــرب 

الغيــا. 

ــة  ــوص الترشيعي ــن النص ــة م ــه، مجموع ــياق ذات ــة، يف الس ــة املغربي ــدت الحكوم ــام أع ك

والتنظيميــة إلقــرار املســاواة بــني الجنســني يف الوظيفــة العموميــة، ســعيا إىل تحقيــق 

املناصفــة بــني النســاء والرجــال يف تقلــد املناصــب العليــا ومناصــب املســؤولية، باعتبارهــا 

ــم إصــدار: ــث ت ــذه املناصــب، حي ــال والنســاء له ــوج املتســاوي للرج ــن الول ــة تضم آلي

القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا رقم 02.12 )يوليوز 2012(؛	•

املرســوم املتعلــق بتطبيــق القانــون التنظيمــي املتعلــق بالتعيــني يف املناصــب العليــا 	•
رقــم 2.12.412 )أكتوبــر 2012(، الــذي انصــب عــى كيفيــات تطبيــق منظومــة التعيني 

يف املناصــب العليــا؛
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املرســوم املتعلــق بتحديــد رشوط وكيفيات التشــغيل مبوجــب عقــود بــاإلدارات 	•
ــدأ  ــز مب ــدة لتعزي ــة جدي ــاره آلي ــت 2016(، باعتب ــم 2.15.770 )غش ــة رق العمومي
املســاواة يف عمليــة التوظيــف تعتمــد عــى الشفافية واالســتحقاق، مــام يتيــح للمــرأة 

ــرار؛ ــز الق ــدرة، خصوصــا يف مراك ــاءة والق ــات الكف ــرص إلثب ف

ــة والســيام مــا يتعلــق 	• املراجعــة الشــاملة للنظــام االســايس العــام للوظيفــة العمومي
بوضــع أســاس قانــوين ملنظومــة تدبــري حديثــة للمــوارد البرشيــة تســتند عــى املســاواة 

بــني الجنســني ســعيا إىل املناصفــة؛

ــات 	• ــن اآللي ــتمر، يضم ــن املس ــة التكوي ــاملة ملنظوم ــة الش ــوم للمراجع ــداد مرس إع
الكفيلــة بتأهيــل اإلدارة عــن طريــق التكويــن املالئــم للنســاء والرجــال ملواكبــة 
األوراش التحديثيــة املهيكلــة وتعزيــز املســاواة بــني الجنســني يف مــا يتعلــق باالســتفادة 

ــن املســتمر. مــن التكوي

2. املجهــودات الوطنيــة: االســراتيجيات الكــربى والخطــط والربامــج متعددة 

القطاعات

إن الولــوج املنصــف للنســاء إىل حقوقهــن االقتصاديــة ميــر عــرب ولــوج أفضــل لســوق 

العمــل، وإىل األنشــطة املــدرة للدخــل، وأيضــا إىل مراكــز القــرار االقتصــادي. وقــد اعتمــدت 

ــع القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين، مجموعــة مــن  ــة م ــة، يف هــذا اإلطــار وبرشاك الدول

ــدم هــذا  ــامل الشــغل. ويق ــن إىل ع ــل النســاء وولوجه ــة لعم ــة املالمئ ــري البيئ ــري لتوف التداب

املحــور الطابــع األفقــي للتشــغيل، والفــرص التــي متنحهــا القطاعــات املنتجــة عــى مســتوى 

التشــغيل والفالحــة والصيــد البحــري والتجــارة والصناعــة والتكنولوجيــات الحديثــة لإلعــالم 

ــة واالقتصــاد االجتامعــي. ــة والســياحة والصناعــة التقليدي واالتصــال والتجــارة الخارجي

االسراتيجيات التنموية واالجتاعية الكربى �

املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة، التــي أطلقــت ســنة 2005، باملــوازاة مــع 	•
ــا،  ــة وتهيئته ــه التحتي ــر بنيات ــرب لتطوي ــا املغ ــي بارشه ــة الت ــات االقتصادي اإلصالح
وبرامــج فــك العزلــة عــن العــامل القــروي، وتوفــري املنــاخ املالئــم لتحفيــز االســتثامر، 
والتــي عــززت أوراش العمــل االجتامعــي والتنمــوي، وفــق مقاربــة تقــوم عــى 
االســتهداف وإعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق األكــر تــررا ودعــم خدمــات 
القــرب، وذلــك مــن خــالل مشــاريع وبرامــج مــن بينهــا برامــج دعــم  األنشــطة املــدرة 
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للدخــل، حرصــا عــى ترســيخ التنميــة املحليــة والنهــوض بأوضــاع الســاكنة يف وضعيــة 
الفقــر، وضــامن اندماجهــا االجتامعــي، مبــا يكــرس قيــم الكرامــة والتضامــن والتشــارك 

ــدة. ــة الجي والحكام

وقــد مكنــت املبــادرة الوطنيــة للتنمية البرشيــة، بدعم من الــوكاالت االجتامعيــة املتخصصة، 

مــن إحــداث ديناميــة قويــة عــى املســتوى الوطنــي يف مــا يتعلــق بــأداء النســيج الجمعــوي 

ــة للمســاعدة عــى  ــدرة للدخــل، كأداة فعال ــي كرســت دور األنشــطة امل ــات، الت والتعاوني

اندمــاج الفئــات املهمشــة يف الــدورة االقتصاديــة وتحســني ظــروف عيشــها.

االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة مــن أجــل تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة 	•
للتنميــة يف أفــق 2020، التــي اعتمــدت خمســة محــاور رئيســية:

املحور االجتامعي لضامن التنمية البرشية والتامسك االجتامعي؛	•

املحــور االقتصــادي مــن أجــل تعزيــز، عــى نحــو مســتدام، القــدرة التنافســية 	•
االقتصادية؛

املحور البيئي الذي يهتم مبنهجية النظر يف القضايا البيئية؛	•

املحور الثقايف لضامن تنمية تأخذ بعني االعتبار الخصوصيات الثقافية؛	•

محور الحكامة من أجل تعزيز التنمية املستدامة.	•

االســراتيجية الوطنيــة لتنميــة االقتصــاد االجتاعــي والتضامنــي 2010-2020، التــي 	•
تهــدف إىل تعزيــز مبــادرات االقتصــاد االجتامعــي، وإنعــاش تســويق منتجاتهــا 
ــي  ــة الت ــطة الجامعي ــباب يف األنش ــاء والش ــالت النس ــجيع تكت ــذا تش ــا، وك وخدماته

تسهل الولوج للمشاريع املدرة للدخل والتشغيل الذايت. 

االســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل يف أفــق 2025، التــي أعــدت وفــق رؤيــة متكاملــة 	•
شــاملة ومتعــددة األبعــاد تهــدف إىل التدخــل يف مختلــف رافعــات التشــغيل )العــرض 
ــك مــن خــالل خمســة أهــداف اســرتاتيجية  ــب، وتســيري ســوق الشــغل(، وذل والطل
أساســية تشــجع ديناميــة خلــق مناصــب الشــغل املنتــج والالئــق مــن جهــة، وضــامن 
مشــاركة وإدمــاج جميــع فئــات املســتخدمني مــع الحاميــة وضــامن اســتقرار الشــغل 

مــن جهــة ثانيــة، ويتعلــق األمــر بـــ:
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اندماج التشغيل بشكل أفضل يف السياسات املاكرو اقتصادية والقطاعية؛ . 1

استجابة نظام التكوين املهني واملستمر بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغل؛ . 2

إنعاش السياسات املشجعة لخلق املقاوالت والتشغيل الذايت؛. 3

تحسني حكامة سوق الشغل والتشغيل؛ . 4

تعزيــز االندمــاج االجتامعــي واإلنصــاف، خاصــة لفائــدة الشــباب والنســاء والعــامل . 5

القرويــني وغــري املنظمــني. 

ويتجــى رهــان هــذه االســرتاتيجية يف تجــاوز املنحــى الحــايل للبطالــة والــرشوع يف تفعيــل 

ســيناريو إرادي مرتكــز عــى التشــغيل املنتــج والالئــق، عــرب وضــع رؤيــة جديــدة للعمــل 

ــم  ــذي يت ــج، وال ــل واملنت ــغيل الكام ــوغ التش ــد بل ــدى البعي ــى امل ــي يســتهدف ع العموم

ــاره بحريــة مــن طــرف الرجــال والنســاء جميعــا. اختي

مخططات كربى للفالحة والصناعة واالبتكار يف ضوء املتغرات �

ــذي يهــدف إىل جعــل الصناعــة رافعــة 	• ــع الصناعــي 2014-2020، ال مخطــط الترسي
للنمــو االقتصــادي، عــرب إحــداث نصــف مليــون منصــب شــغل مناصفــة بــني 
االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة والنســيج الصناعــي الوطنــي املتجــدد، يف أفــق ســنة 
2020، والرفــع مــن مســاهمة القطــاع الصناعــي يف الناتــج الداخــي الخــام بـــ9 نقــط 
بانتقالهــا مــن 14 إىل 23 باملائــة، وكــذا تحســني تــوازن امليــزان التجــاري، وذلــك تعزيــزا 
ــذ  ــتدامة من ــة املس ــة للتنمي ــرط يف دينامي ــذي انخ ــي ال ــاع الصناع ــبات القط ملكتس

ــي ســنة2009 . ــالع الصناع ــج اإلق انطــالق برنام

اســراتيجية املغــرب الرقمــي 2020، التــي تتمحــور حــول املواطــن، واملقــاوالت 	•
وتحســني منــاخ األعــامل، وتحســني اإلدارة وتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة، وتحســني 
الحكامــة وتطويــر الصناعــة الرقميــة، وترحيــل الخدمــات ونظــم املعلومــات، وتهتــم 
ــدة  ــة )قاع ــات الحديث ــر التكنولوجي ــت لتطوي ــاالت واألنرتني ــة لالتص ــة التحتي بالبني
املعطيــات، والحوســبة الســحابية، والتمثيــل االفــرتايض(. فيــام تشــكل تنميــة الرشاكــة 
ــذه االســرتاتيجية.  ــة محــورا آخــر له ــر الخــربة املغربي ــة وتصدي ــع الســوق اإلفريقي م

ــاالت  ــاع االتص ــة لقط ــات العام ــول التوجه ــرة ح ــداد مذك ــار، إع ــذا اإلط ــم، يف ه ــد ت وق

ــني  ــة ب ــات التحتي ــن خــالل اقتســام البني ــني م ــات التقن ــز آلي ــن تعزي  2014-2018، تتضم

فاعــي القطــاع، وحمــل األرقــام ووضــع تعريفــات للخدمــات الصوتيــة والبيانــات، بهــدف 
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التنفيــذ الفعــي للمخطــط الوطنــي لتنميــة الصبيــب العــايل، ال ســيام مــع إطــالق خدمــات 

الجيــل الرابــع يونيــو 2015، ومراجعــة آليــات الخدمــة األساســية، وتعزيــز تنافســية القطــاع 

وتحديــث إطــاره الترشيعــي والتنظيمــي، مــن شــأنها مواصلــة تنميــة قطــاع التكنولوجيــات 

ــة للمعلومــات. الحديث

االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار »مغــرب ابتــكار«، التــي أطلقــت عــدة برامــج 	•
ــى  ــي ع ــز مبن ــمولية دون متيي ــة ش ــق مقارب ــني 2011 و2014 وف ــا ب ــاريع م ومش
النــوع، حيــث تحظــى املــرأة، ســواء كانــت طالبــة أو مقاولــة متمرســة، بنفــس الفــرص 
والحقــوق وعــرب كل أطــوار سلســلة القيمــة لالبتــكار ببالدنــا. وقــد اتخــذت اململكــة 
ــري ســاهمت يف مشــاركة املــرأة  ــني، عــدة تداب ــا املعني ــة، بتعــاون مــع رشكائه املغربي

املغربيــة بشكـــل فعـــال فـــــي ميــدان االبتــكار ببالدنــا، مــن بينهــا:

دعــم املشــاريع الخاصــة باآلليــات التابعــة لصنــدوق متويــل االبتــكار، الــذي 	•
ــوزارة  ــرف ال ــن ط ــا م ــم توقيعه ــة ت ــب اتفاقي ــارس 2011 مبوج ــق م أطل
الوصيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة والوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة 
الصغــرى واملتوســطة، والــذي متكــن، مــا بــني 2011 و2014 يف إطــار آلياتــه 
لتمويــل االبتــكار خاصــة منهــا “انطــالق” و”تطويــر”، مــن دعــم 60 مرشوعــا 
ــا  ــت نســبة مســاهمة النســاء حامــالت املشــاريع املبتكــرة م ــا، مثل ابتكاري

ــة. يناهــز 10 باملائ

إنشــاء بنيــات تحتيــة يف مجــال االبتــكار والتكنولوجيــا، والتــي تقــوم 	•
ــة،  ــات التحتي ــذه البني ــة ه ــري ومواكب ــة تدب ــايس يف عملي ــدور أس ــاء ب النس
ــاء  ــبة النس ــل نس ــث متث ــتويات، حي ــى كل املس ــات وع ــع التخصص يف جمي
 )Clusters( العامــالت بخليــات تنشــيط األقطــاب التنافســية االبتكاريــة
60 باملائــة، علــام أن النســاء ميثلــن حــوايل 30 باملائــة مــن مجمــوع املــوارد 
البرشيــة باملؤسســة املغربيــة مــن أجــل العلــوم املتقدمــة واالبتــكار والبحــث 

)MASCIR( يف مختلــف املهــام والتخصصــات.

ــة 	• ــم إحــداث وحــدة تكويني ــكار، حيــث ت ــادرة واالبت إذكاء ثقافــة روح املب
ــني  ــة الجامعي ــات والطلب ــدة الطالب حــول »إنشــاء املقــاوالت املبتكــرة« لفائ
بـــ5 مؤسســات للتعليــم العــايل يف إطــار تجربــة منوذجيــة. وقــد بلــغ عــدد 
املســتفيدات واملســتفيدين مــن التكويــن، مــا بــني 2011 و2014، 200 طالبــة 
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وطالــب ســنويا حاملــني لـــ50 مرشوعــا ابتكاريــا، وبلغــت نســبة الطالبات 50 
باملائــة مــن مجمــوع املســتفيدين مــن التكويــن.

برامج خاصة بتنمية العامل القروي �

مخطط املغرب األخرض، الذي مكنت اإلجراءات املتخذة يف إطاره من:	•

استفادة 7.806 شخص مبختلف املناطق ما بني سنتي 2011و2015؛	•

 إطــالق 47 مرشوعــا يف إطــار الدعامــة الثانيــة »Pilier II« ، وشــكلت النســاء 	•
نســبة 47 باملائــة مــن إجاميل املســتفيدين؛

تقديــم الدعــم لـــ1.779 تعاونيــة نســائية أنشــأت يف إطــاره، تضــم 32.126 	•
مســتفيدا؛

وقــد اعتمــد املخطــط عــدة إجــراءات لفائــدة املــرأة القرويــة، برشاكــة مــع العديــد مــن 

املنظــامت، منهــا:

ــتفادت 	• ــة« اس ــدي األلفي ــة تح ــج »مؤسس ــن برنام ــا ضم ــاز 16 مرشوع إنج
ــة؛ ــرأة قروي ــا 1.230 ام منه

إنجــاز 30 مرشوعــا برشاكــة مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الفالحيــة، 	•
اســتفادت منهــا 300 امــرأة قرويــة؛

ــة 	• ــن والفالح ــة للتكوي ــة األوروبي ــع املفوضي ــة م ــا برشاك ــاز 15 مرشوع إنج
2012-2015، لفائــدة 796 مســتفيدة؛

إنجاز 6 دراسات إقليمية للفحص والتدقيق املبني عى النوع االجتامعي؛	•

إحداث 12 نقطة اتصال بني الجنسني عى املستوى اإلقليمي.	•

ــة االســتثامر الخــاص يف القطــاع 	• ــذي يهــدف إىل تنمي ــة، ال ــة الفالحي ــدوق التنمي صن
الفالحــي، وتوجيهــه مســاعدات نحــو أنشــطة متكــن مــن اســتغالل أمثــل للمؤهــالت 
الفالحيــة الوطنيــة، مــام شــكل أداة رئيســية لتطبيــق السياســة الحكوميــة يف املجــال 
ــي وتحســني  ــام لالقتصــاد الوطن ــو الع ــتثامر تســاهم يف النم ــة لالس الفالحــي، ورافع
ــداف  ــق أه ــة وتحقي ــتثامرات الفالحي ــر االس ــاهمة يف تطوي ــني، مس ــل الفالح مداخي

ــاج الفالحــي املســتهدفة.  مخطــط »املغــرب األخــر« مبجمــوع سالســل اإلنت

وقــد مكــن هــذا النظــام الجديــد للدعــم الفالحــي، الــذي دخــل حيــز التطبيــق منــذ مــارس 

2010، مــن وضــع مســاعدات جديــدة متاشــيا مــع االلتزامــات املحــددة يف إطــار االتفاقيــات 
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ــة إىل الرفــع مــن  ــاج، إضاف ــي السالســل الرئيســية لإلنت ــة ومهني ــني الدول اإلطــار املوقعــة ب

مســتوى املســاعدات املمنوحــة لبعــض الفئــات وتشــجيع وتحفيــز قــوي عــى االنخــراط يف 

مشــاريع التجميــع.

سياسة عمومية خاصة باملرأة �

الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« 2012-2016: باإلضافــة لــكل هــذه األوراش 	•
الكــربى التــي فتحهــا املغــرب منــذ عقــود والتــي البــد لهــا مــن وقــع مبــارش عــى واقــع 
معيــش النســاء، فقــد اختــار املغــرب وضع سياســة عمومية تشــكل إطــارا وطنيــا لتحقيق 
ــات  ــاء املغربي ــاع النس ــي بأوض ــل الرق ــن أج ــذة م ــادرات املتخ ــف املب ــة مختل التقائي
وإدمــاج حقوقهــن اإلنســانية يف السياســات الوطنيــة وبرامــج التنميــة املســتدامة، والتــي 
ــوق  ــوض بحق ــة للنه ــات الحكومي ــة القطاع ــة لكاف ــإلرادة الجامعي ــة ل ــكل ترجم تش
النســاء ومحاربــة كافــة التمييــز والعنــف الــذي يطالهــن، واالرتقــاء ببالدنــا إىل مصــاف 
الــدول التــي تفتخــر مبــا أنتجتــه مــن رشوط سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة للتمكــني 

ــع. ــق الكرامــة للجمي ملواطناتهــا ومواطنيهــا وتحقي

وتهــدف الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، التــي تســتند عــى مبــادئ تتوافــق 

ــل  ــات التنزي ــني الرجــال والنســاء اســتحضارا لتحدي ــدة ب ــات جدي ــاء عالق ــع لبن ــع التطل م

الدميقراطــي للدســتور والتزامــات املغــرب لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، إىل ضــامن 

املشــاركة يف مختلــف املجــاالت وضــامن االســتفادة املتســاوية واملنصفــة مــن نتائــج هــذه 

املشــاركة، وفــق 08 مجــاالت أولويــة و24 هدفــا، و156 إجــراء رئيســيا، وعــددا مــن املؤرشات 

ــة يف:  ــل املجــاالت الثامني ــم. وتتمث ــة للتقيي ــة والكمي النوعي

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

مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.. 2

تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عى أساس اإلنصاف واملساواة.. 3

تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية.. 4

تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات. . 5

التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء. . 6

والســيايس . 7 اإلداري  القــرار  اتخــاذ  ملناصــب  واملنصــف  املتســاوي  الولــوج 

واالقتصــادي. 

تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل.. 8
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وتضمنــت الخطــة الحكوميــة للمســاواة، التــي اعتمــدت يف تنزيلهــا آليــات للحكامــة والتتبع 

وفــق مقاربــة تشــاركية تعتمــد التنســيق بــني القطاعــي وتدعــم التقائيــة مختلف املبــادرات، 

ــع  ــاء يف جمي ــني النس ــة لتمك ــالت الحكومي ــرتاتيجية للتدخ ــاور اس ــكالن مح ــن يش محوري

ــرار  ــاذ الق ــب اتخ ــف ملناص ــاوي واملنص ــوج املتس ــور »الول ــر ومح ــق األم ــاالت، يتعل املج

اإلداري والســيايس واالقتصــادي«، ومحــور »التمكــني االجتاعــي واالقتصــادي للنســاء«، عــرب 

تشــجيع املقاولــة النســائية والرفــع مــن نســبة ولوجهــا لربامــج الدعــم التــي توفرهــا الدولــة 

ــوج النســاء العامــالت إىل أنشــطة  مــن أجــل الرفــع مــن تنافســية املقــاوالت، وتســهيل ول

مهنيــة يف بنيــات اإلنتــاج والتســويق، إضافــة إىل دعــم ومواكبــة النســاء العامــالت يف القطــاع 

ــق  ــكل بخل ــكل، وأيضــا العامــالت يف القطــاع املهي ــاء إىل القطــاع املهي ــكل لالرتق غــري املهي

فضــاءات لإلنتــاج والتمويــل، إضافــة إىل تشــجيع إحــداث التعاونيــات ومواكبتهــا، وإدمــاج 

النــوع االجتامعــي يف برامــج »تقويــة« لدعــم قــدرات وتأهيــل الجمعيــات.

كــام تضمنــت محــورا خاصــا بـــ »تحقيــق تكافــؤ الفــرص بــني الجنســني يف ســوق الشــغل« 

الــذي يهــدف إىل وضــع آليــات لضــامن املســاواة يف الولــوج، ويف الرتقــي يف املســار املهنــي، 

خاصــة يف القطــاع العــام، وإىل ضــامن الحاميــة مــن خــالل نظــام لتقويــة املســؤولية 

االجتامعيــة للمقاولــة، ودعــم القطاعــات التــي متثــل فيهــا النســاء أعــى نســبة، كالنســيج 

ــدات  ــر وح ــهيل تطوي ــل وتس ــدرة للدخ ــطة امل ــر األنش ــا تطوي ــذايئ، وأيض ــع الغ والتصني

ــاوالت.  ــاء املق ــادرات النس ــم مب ــاوالت، ودع ــة إىل مق ــري املنظم ــاج غ اإلنت

وقــد مكنــت مختلــف تدابــري الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، بعــد خمــس ســنوات 

مــن تفعيلهــا، مــن تحقيــق نتائــج جــد مرشفــة، حيــث تــم إنجــاز 117 إجــراء، مــن بــني 156 

إجــراء، بنســبة 100 باملائــة، فيــام بلغــت نســبة تحقــق مجمــل أهدافهــا 75 باملائــة.
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ثالثا. التمكني االقت�صادي للن�صاء يف عامل العمل املتغري: اأرقام ومالحظات
يؤكــد الدســتور املغــريب الجديــد انطالقــا مــن ديباجتــه عــى حــر ومكافحــة كل أشــكال 

التمييــز، وشــكل الربنامــج الحكومــي منهــاج عمــل يرتجــم مقتضيــات الدســتور إذ يتضمــن 

تعزيــز متثيليــة النســاء يف كل املجــاالت كمدخــل أســايس لتجــاوز وضعيــات التمييــز واالقصاء 

ــروم التمكــني االقتصــادي  ــن خــالل إجــراءات ت ــك م ــي تطــال النســاء، وذل ــش الت والتهمي

للنســاء، واملســاواة يف الولــوج إىل عــامل العمــل.

1. ولوج النساء لسوق العمل

بــذل املغــرب مجهــودات مقــدرة إلدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف مخططــات سياســاته 

العموميــة، ضامنــا لتمثيليــة شــاملة للمواطنــات واملواطنــني يف ســوق العمــل، وجعــل 

املســاواة رافــدا يف إقــرار وضعيــة عادلــة ومنصفــة للنســاء والرجــال عــى الســواء، حيــث تــم 

ــة  ــة، وإدمــاج مقارب ــروم مأسســة املســاواة يف قطــاع الوظيفــة العمومي إطــالق مشــاريع ت

النــوع االجتامعــي يف التســيري اليومــي للمــوارد البرشيــة، وذلــك عــرب:

ــات 	• ــث القطاع ــني الجنســني يف مامرســات وسياســات تحدي ــدأ املســاواة ب ــاج مب إدم
العامــة؛

ــة بدعــم 	• التخفيــف مــن الفــوارق بــني الجنســني يف مــا يخــص تدبــري املــوارد البرشي
ــاءات؛ ــة الكف وتقوي

رفع مساهمة النساء وتقوية متثيليتهن مبراكز اتخاذ القرار؛	•

ضامن التوافق بني الحياة العائلية والحياة املهنية.	•

ــة أن العــدد اإلجــاميل للموظفــني  ــة بالوظيفــة العمومي ــر للمــوارد البرشي ــنّي آخــر تقري وب

املدنيــني بالقطاعــات الوزاريــة يبلــغ 536.004 موظفــة وموظفــا موزعــني مــا بــني املصالــح 

املركزيــة بنســبة 6 باملائــة، واملصالــح الالممركــزة بنســبة 94 باملائة، تشــكل النســاء املوظفات 

نســبة 35.3 باملائــة مــن هــذا العــدد اإلجــاميل )188.811 موظفــة(.

كــام تشــكل املوظفــات مــن فئــة األطــر العليــا نســبة 70.4 باملائــة مــن مجمــوع املوظفــات، 

ــبة  ــة بنس ــح املركزي ــة، واملصال ــبة 69.61 باملائ ــة بنس ــح الخارجي ــني املصال ــا ب ــات م موزع

53.39 باملائــة. فيــام ال تتعــدى نســبة املوظفــات الــاليت تنتمــني لفئــة األعــوان 10 باملائــة. 
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عــى أن أكــر مــن 74 باملائــة مــن املوظفــات يعملــن بقطاعــات الصحــة والرتبيــة الوطنيــة 

والتكويــن املهنــي.

غــري أن ولــوج املــرأة لســوق العمــل يطــرح التوزيــع غــري املتســاوي ملناصــب الشــغل بــني 

ــة  ــروي مــن جه ــامل الق ــا بالع ــامل الحــري ونظريته ــرأة بالع ــني امل ــة، وب الجنســني مــن جه

ــنة  ــط حــول التشــغيل، س ــة الســامية للتخطي ــي للمندوبي ــد ورد يف بحــث وطن ــة، فق ثاني

أن:  ،2015

عــرض النســاء للشــغل ميثــل 27.1 باملائــة فقــط مــن الســاكنة النشــيطة، والتــي تقــدر 	•
يف حــدود 11.827 مليــون ســنة 2015

معدل تشغيل الرجال يصل 65.3 باملائة، مقابل 22.6 باملائة بالنسبة للنساء	•

نســبة 23 باملائــة مــن النســاء النشــيطات بالوســط الحــري لديهــن مســتوى تعليمــي 	•
عــال، مقابــل 82.2 باملائــة مــن النســاء النشــيطات بالوســط القــروي، مــا بــني 1999 

و2013، دون مســتوى درايس يشــتغلن يف الغالــب كمســاعدات عائليــات

تراجــع نســبة النســاء النشــيطات دون مســتوى تعليمــي مــن 61.5 باملائــة ســنة 1999 	•
ــا  ــات علي ــن بدراس ــوايت قم ــاء الل ــبة النس ــاع نس ــنة 2013، وارتف ــة س إىل 51.9 باملائ
مــن 7.9 باملائــة إىل 12.7 باملائــة عــى املســتوى الوطنــي، ومــن 17.4 باملائــة إىل 29.2 

باملائــة خــالل نفــس الفــرتة بالوســط الحــري

معــدل نشــاط املــرأة يقــدر بـــ24.6 باملائــة، مقابــل 71.5 باملائــة عنــد الرجــال ســنة 	•
2015، حيــث ميثــل نشــاط الرجــال عــى الصعيــد الوطنــي مــا يقــارب ثالثــة أضعــاف 
نشــاط النســاء. فيــام يتجــاوز نشــاط الرجــال ثالثــة أضعــاف نشــاط النســاء بالوســط 

الحــري، مقابــل فــارق يفــوق الضعــف بالوســط القــروي

نســبة النســاء يف الســاكنة النشــيطة ذات املســتوى التعليمــي العــايل تبلــغ يف املتوســط 	•
10.2 باملائــة، مقابــل 7.2 باملائــة فقــط لــدى الرجــال

ففــي قطــاع الصناعــة مثــال، الــذي بلــغ معــدل تأنيــث التشــغيل الدائــم بــه، ســنة 2014، 

44.1 باملائــة بزيــادة 4.28 باملائــة عــن ســنة 2013، يشــغل قطــاع النســيج والجلــد 44.85 

باملائــة مــن النســاء رغــم انخفــاض هــذه النســبة بـــ4.71 باملائــة، متبوعــا بقطــاع الصناعــات 

ــاع  ــة، وقط ــبته 14.83 باملائ ــا نس ــت ارتفاع ــي عرف ــة، والت ــبة 26.71 باملائ ــة بنس الغذائي

صناعــة األجهــزة الكهربائيــة واإللكرتونيــات بـــ12.98 باملائــة التــي عرفــت انخفاضــا نســبته 
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5.86 باملائــة، ثــم قطــاع الصناعــات الكيميائيــة والشــبه كيميائيــة بـــ9.85 باملائــة، فقطــاع 

الصناعــة امليكانيكيــة واملعدنيــة بنســبة 5.62 باملائــة، واللذيــن عرفــا ارتفاعــا بلغــت نســبته 

59.36 باملائــة و22.75 باملائــة عــى التــوايل.

كــام أظهــرت نتائــج بحــث وطنــي أنجــز ســنتي 2013 و2014، الطابــع غــري املنظــم لعمــل 

ــنة 2013،  ــام س ــي الخ ــج الداخ ــن النات ــة م ــن 11.5 باملائ ــد م ــكل أزي ــذي ش ــاء، وال النس

ــة ســنة 2007. ــل 11 باملائ مقاب

وواصــل قطــاع التجــارة تصــدره أنشــطة هــذا القطــاع، رغــم تراجعــه الطفيــف، حيــث بلــغ 

رقــم معامالتــه 69.8 باملائــة ســنة 2013 مقابــل 77 باملائــة ســنة 2007. فيــام حققــت باقــي 

القطاعــات تقدمــا ملموســا، حيــث بلــغ رقــم معامــالت قطــاع الصناعــة نســبة 13.1 باملائــة 

ــة  ــبته 9 باملائ ــت نس ــالت بلغ ــم معام ــات رق ــاع الخدم ــق قط ــة، وحق ــل 11.5 باملائ مقاب

مقابــل 7.2 باملائــة، متبوعــا بقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة الــذي بلــغ رقــم معامالتــه 

نســبة 8.1 باملائــة مقابــل 4.4 باملائــة ســنة 2007.

ــون  ــث انتقــل مــن 1.55 ملي ــاج غــري املنظمــة، حي ــد ارتفــع عــدد وحــدات اإلنت هــذا، وق

ــنويا.  ــدة س ــا 19.000 وح ــادة قدره ــنة 2013، بزي ــدة س ــون وح ــنة 2007 إىل 1.68 ملي س

فيــام بلــغ عــدد مناصــب الشــغل املحدثــة يف إطــار هــذا القطــاع نســبة 10.8 باملائــة فقــط 

تخــص النســاء.

وخــارج قطــاع الفالحــة، يقــوم القطــاع غــري املنظــم بخلــق 21 باملائــة مــن مجمــوع مناصــب 

الشــغل خاصــة بالنســاء مقابــل 39.4 باملائــة خاصــة بالرجــال. كــام أن الحضــــور النســــوي 

داخــــل القطــــاع غيــر املهيــكل يطغــى عليه العمــــل غيــر املــؤدى عنه. 

2. ولوج النساء لعامل املقاولة النسائية ومراكز القرار االقتصادي

ــن الســاكنة  ــة م ــة مســتقلة متوســط 13.3 باملائ ــة مهني ــن وضعي ــوايت له ــل النســاء الل متث

ــة ســنة  ــت مــن 14.6 باملائ ــي انتقل ــني 1999 و2013، والت النســوية النشــيطة املشــتغلة، ب

1999 إىل16.1  باملائــة ســنة 2013، وتواجهــن صعوبــات عنــد خلــق املقــاوالت، ســيام 

ــث ال  ــاوالت، حي ــق املق ــري التنافســية ومســاطر خل ــل واألســاليب غ ــق بالتموي ــا يتعل يف م

ــن النســاء  ــة م ــة والشــغل ســوى 0.6 باملائ ــق املقاول ــوايت ينجحــن يف خل ــل النســاء الل متث

ــذي  ــة حضــور النســاء يف عــامل األعــامل واملقــاوالت، ال النشــيطات املشــتغالت، رغــم أهمي
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يعــزز مــن التنافســية وخلــق فــرص الشــغل واإلدمــاج املهنــي، ودعــم خلــق وتوزيــع الــروة 

ــوارق.  ــص الف وتقلي

وتنخــرط النســاء املغربيــات أكــر يف مبــادرات االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي التي تســمح 

لهــن باملســاهمة يف الحيــاة النشــيطة مــن خــالل أنشــطة مــدرة للدخــل. كــام أنهــن يلجــأن 

إىل القطــاع غــري املهيــكل أو األنشــطة اإلنتاجيــة الصغــرية يف الصناعــة التقليديــة والتجــارة 

والخدمــات، يف إطــار اســرتاتيجيات عائليــة للبحــث عــن مكمــالت للدخــل أو االنشــغال يف 

انتظــار الحصــول عــى منصــب شــغل قــار. 

ورغــم التحديــات التــي تواجــه مشــاركة النســاء يف النشــاط االقتصــادي بفاعلية، فــإن املغرب 
ــة،  ــا نحــو تعزيــز حضــور النســاء يف ســوق الشــغل وولوجهــن إىل مجــال املقاول ســار حثيث
ْن رشكــة 9000 إىل  حيــث يقــارب عــدد النســاء املغربيــات املقــاِوالت اللــوايت ميلكــن أو يُســريِّ
10.000، أي مــا يناهــز 10 باملائــة مــن مجمــوع املقــاوالت، التــي تشــمل قطــاع الخدمــات، 
والتجــارة، والصناعــة، قطــاع النســيج أساســا. ففــي مجــال تطويــر ولــوج النســاء للقطاعــات 
االقتصاديــة، أطلــق املغــرب برنامجــا للمشــاريع املــدرة للدخــل موجهــا لتحســني الظــروف 
االجتامعيــة واالقتصاديــة للنســاء القرويــات، حيــث خصــص مبلــغ 800.000 درهــم، برســم 
2012، لدعــم األنشــطة املــدرة للدخــل واملســاعدة التقنيــة للمــرأة القرويــة. كــام تــم وضــع 
برنامــج سوســيو اقتصــادي يعتمــد عــى تشــجيع املقاولــة وتدبــري املشــاريع وفــق إمكانــات 
ــة ســنوية تــم مبوجبهــا متويــل 70 مــرشوع  ــه ميزاني ومجــاالت املــرأة القرويــة خصصــت ل
ســنويا عــى مــدى 10 ســنوات، وبلــغ عــدد املشــاريع املمولــة حــوايل 700 مرشوع اســتفادت 
ــات  ــات والجمعي ــاركة التعاوني ــجيع مش ــة إىل تش ــة. إضاف ــرأة قروي ــوايل 1400 ام ــه ح من
ــة كفاءتهــا يف مجــال التســويق والتنقيــب  ــة، وتنمي ــة والدولي النســوية يف املعــارض الجهوي

عــى األســواق الجديــدة.

وأكــدت نتائــج دراســة أنجــزت حــول »تقييــم العمــل املقــاواليت النســايئ«، مــا بــني 2014 

و2015، أن الدوافــع الرئيســية لخلــق املقاولــة النســائية، التــي تشــتغل 56 باملائــة منهــا يف 

ــق  ــة يف قطــاع التجــارة، تتعل ــة يف قطــاع الصناعــة، و21 باملائ ــات، و23 باملائ قطــاع الخدم

بالرغبــة يف االســتقاللية، ويف املخاطــرة، ويف تطويــر فكــرة أو رؤيــة مهنيــة. فيــام تتمركــز هذه 

املقاوالت النسائية مبحــــور الــــدار البيضاء الربــــاط، ويظــــل رقــــم معاملتهــــا التجاريــــة 

منخفضــــا، حيث يقــــل عــــن 20 مليــــون درهــــم، وعــــن 5 ماليني درهــــم بالنســــبة إىل 

أغلبهــا.
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ــج هــذه الدراســة أن أكــر مــن 9 مــن بــني 10 نســاء رئيســات مقــاوالت  كــام أكــدت نتائ

يتوفــرن عــى تكويــن عــايل بنســبة 90 باملائــة، أي بارتفــاع بنســبة 25 نقطــة مقارنــة مــع 

ــة والتخصصــات.  ــري يف املســارات التكويني ــوع كب ســنة 2004، مــع تن

فيام يعــــد الولــــوج إىل التمويــــل واحــــدا مــن أهــم عوائــق املقاولــــة النســائية، ذلــك 

أن نســــبة الشــــمول البنكــي للنســاء تقــل عــــن 03 باملائــة وتشــكل فرقــا يتعــدى 52 

باملائــــة مقارنــــة مــــع نســبة الرجــــال، فضــال عن عدم استفادة النســــاء مــن التمويالت 

التشــــاركية الجامعيــــة علــــى غــــرار التمويــــل الجامعــــي التعاونــــي، حيــث تعتمــد 05 

باملائــة مــن املقاوالت النســائية علــى التمويــل الذاتــي، وثلــث التمويــل فقــط يأتــي 

مــن املــوارد الخارجيــة.

ــة، أهميــة  ــادرات االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب الــذي ترأســه امــرأة مقاول وتشــكل مب

كــربى، حيــث تــم: 

إحــداث عالمــة املســؤولية االجتامعيــة للمقــاوالت، وبلــورة امليثــاق عــام 2006، الــذي 	•
يدعــو إىل النهــوض باملســاواة بــني الرجــال والنســاء.. مــن اإلكراهــات التــي تحــد مــن 

تطــور الوضعيــة املهنيــة للنســاء داخــل املقاولــة. 

ــوض 	• ــال النه ــاوالت يف مج ــة املق ــنة 2012، ملواكب ــوع، س ــل الن ــق عم ــداث فري إح
ــق. ــل دقي ــج عم ــرتاتيجية وبرنام ــع اس ــرب وض ــاواة، ع باملس

وضــع رشاكات مــع جمعيــات املجتمــع املــدين حول مشــاريع تدمــج املقــاوالت يف إطار 	•
ــك يف مجــاالت التمكــني االقتصــادي للنســاء، ومتــدرس  ــا، وذل ــا عــى محيطه انفتاحه

الفتيــات ومحاربــة الهــدر املــدريس، والرتبيــة غــري النظاميــة.

3. ولــوج النســاء إىل األصــول االقتصاديــة: تيســر ولــوج املــرأة القرويــة إىل 

املــوارد واألمــالك )األرايض الســاللية(

يخضــع توزيــع حــق االنتفــاع مــن أرايض الجمــوع إىل عــادات وتقاليــد منبثقــة عــن عــرف 

راجــع إىل عهــود قدميــة يعتمدهــا نــواب الجامعــات الســاللية خــالل عمليــة تحديــد لوائــح 

ذوي الحقــوق املســتفيدين مــن عائــدات هــذه األرايض، حيــث كان نــواب هــذه الجامعــات 

ــع  ــام دف ــدات، م ــذه العائ ــن ه ــتفادة م ــن االس ــاء م ــاء النس ــدون إىل إقص ــاللية يعم الس

ببعضهــن للمطالبــة بحقهــن يف االســتفادة مــن التعويضــات املاديــة والعينيــة )املنــح املاليــة 
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والبقــع األرضيــة املجهــزة للبنــاء( التــي تحصــل عليهــا الجامعــات الســاللية إثــر العمليــات 

العقاريــة التــي تجــري عــى بعــض األرايض الجامعيــة.

ورفعــا لهــذا التمييــز والحيــف، الــذي يتنــاىف واملكتســبات التــي حققتهــا املــرأة املغربيــة، 

تــم اتخــاذ عــدة تدابــري مــن خــالل ســلك ديناميــة جديــدة تســتند إىل التعامــل باملســاواة 

ــة  ــاف والعدال ــفافية واإلنص ــار الش ــم، ويف إط ــام كان نظامه ــالليني كيف ــوع الس ــع مجم م

ــك عــرب: ــة، وذل االجتامعي

اعــرتاف مجلــس الوصايــة، بصفتــه الهيئــة املختصــة بالنظــر يف توزيــع حــق االنتفــاع، 	•
ــة الذكــور،  ــا(، عــى غــرار الورث ــك )والدهــا أو زوجه ــا يف مخلــف الهال للمــرأة بحقه
وذلــك باســتصدار قــرارات يف هــذا الشــأن خــالل دراســته للقضايــا املعروضــة عليــه.

االعــرتاف للمــرأة بصفــة »ذات حــق«، عمــال مبقتضيــات الدوريــة الوزاريــة رقــم 51 	•
املؤرخــة يف 14 مــاي 2007 حــول مســطرة وضــع لوائــح ذوي الحقــوق، التــي يضعهــا 
النــواب اســتنادا إىل معايــري الجنــس والتــي تتيــح للمــرأة إمكانيــة الدفــاع عــن حقهــا 

يف تســجيل اســمها يف الالئحــة، وبالتــايل اكتســاب صفــة ذات حــق.

ولتعزيــز هــذا املكتســب، عملــت وزارة الداخليــة، باعتبارهــا وصيــة عــى األرايض الســاللية، 

ــواب الجامعــات الســاللية عــى  ــر 2010، تحــث بواســطتها ن ــة أكتوب عــى اســتصدار دوري

ضــامن حــق املــرأة يف االســتفادة مــن املدخــرات الجامعيــة املرتتبــة عــن جميــع العمليــات 

ــدرت  ــام أص ــات(. ك ــراءات أو تفويت ــة )ك ــض األرايض الجامعي ــا بع ــي تعرفه ــة الت العقاري

دوريــة ثانيــة ســنة 2012 تنــص عــى إعطــاء حــق االنتفــاع للنســاء الســالليات يف األرايض 

ــة. الجامعي

وســبق للمجلــس العلمــي األعــى أن أصــدر رأيــا فقهيــا أكــد مــن خاللــه أن »مســألة حرمــان 

املــرأة مــن الحقــوق املاديــة والعينيــة غــري ســليمة، كان عليهــا أهــل الجاهليــة قبــل اإلســالم، 

فجــاء الديــن اإلســالمي الحنيــف بتكريــم املــرأة وإنصافهــا، فأبطــل تلــك األعــراف والعوائــد 

ــك الحقــوق، وحســم يف األمــر وأنصفهــا وأعطاهــا  ــل تل ــي كانــت تحــرم املــرأة مــن مث الت

حقوقهــا املرشوعــة«. وأكــد حــق املــرأة يف الجامعــات الســاللية مــن االســتفادة، كــام الرجــل، 

مــن العائــدات املاديــة والعينيــة التــي تحصــل عليهــا الجامعــة إثــر العمليــات العقاريــة التي 

تجــرى عــى األرايض الجامعيــة، وفــق معايــري عادلــة تعطــي لــكل ذي حــق حقــه، تحقيقــا 

للعــدل الــذي جــاء بــه رشع اإلســالم، وجعلــه مــن أســس دينــه وتجليــات تكريــم اإلنســان، 
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رجــال كان أو امــرأة، واملأمــور بــه يف عمــوم قــول اللــه تعــاىل »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كونــوا 

ــوا هــو  ــوا، اعدل ــه شــهداء بالقســط«، »وال يجرمنكــم شــنآن قــوم عــى أال تعدل قوامــني لل

أقــرب للتقــوى، واتقــوا اللــه، إن اللــه خبــري مبــا تعملــون«.

ــن  ــال، م ــنة 2011، مث ــالل س ــة خ ــراب اململك ــرب ت ــالليات ع ــاء الس ــت النس ــذا، متكن وهك

ــق. ــمل 29253 ذات ح ــام ش ــل إىل 81.350.000 دره ــايل وص ــغ م ــن مبل ــتفادة م االس

ــة عــى إنجــاز عــدة  ــح الوصاي ــت مصال ــة، عمل ــدات املالي ــع هــذه العائ ــب توزي وإىل جان

مشــاريع تنمويــة لفائــدة النســاء املنتميــات لــــ14 جامعــة ســاللية خــالل الثــالث ســنوات 

األخــرية بغــالف مــايل إجــاميل يناهــز 11.5 مليــون درهــم، وجــه باألســاس إىل بنــاء وتجهيــز 

املنشــآت ذات الطابــع االجتامعــي والرتبــوي والثقــايف، والتــي مــن ضمنهــا:

مركز وغرف متعددة الوسائط والوظائف؛	•

حضانات لألطفال؛	•

مراكز إيواء الفتيات ودار الطالبات؛	•

دار املواطنة أو القبيلة تخصص اللتقاء النساء؛	•

مراكز تدريب املرأة عى مهن معينة.	•

وقــد ســاهمت كل هــذه اإلجــراءات املبذولــة يف متكــني املــرأة الســاللية، التــي تكــّون فئــة 

عريضــة داخــل املجتمــع النســوي القــروي، مــن الوســائل الروريــة لتحقيــق العيــش الكريم.

4. الدور الدستوري الجديد للمجتمع املدين ومتكني املرأة اقتصاديا

يشــكل تعزيــز دور املجتمــع املــدين وســيلة أخــرى لدعم متكــني النســاء، فباإلضافة إىل سياســة 

الحكومــة التــي تدعــم ماليــا ومؤسســاتيا مشــاريع الجمعيــات يف مختلــف املجــاالت، خاصــة 

مجــال املــرأة اعتبــارا لسياســة القــرب التــي تنهجهــا، نصــت الوثيقــة الدســتورية عــى الــدور 

ــة التشــاركية، وأكــدت عــى  ــه املجتمــع املــدين يف إطــار الدميقراطي ــذي يقــوم ب األســايس ال

حقــه يف تقديــم العرائــض وملتمســات ترشيعيــة واملســاهمة يف بلــورة السياســات العموميــة.

ــع  ــن املجتم ــيايس متّك ــياق الس ــتوري والس ــياق الدس ــا الس ــي عرفه ــريات الت ــذه التغ إن ه

ــا، والعامــل يف مجــال دعــم الحقــوق اإلنســانية للنســاء بشــكل خــاص، مــن  املــدين عموم

إحــداث تغيــريات ستســاعده يف إدراج تصوراتــه كقــوة اقرتاحيــة للنهــوض بحقــوق النســاء 
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أثنــاء بلــورة القوانــني وصياغــة وتتبــع برامــج تســاهم يف تجســيد حقــوق النســاء عــى أرض 

الواقــع، ومنهــا مــا يتعلــق باإلشــكاالت املرتبطــة بامللفــات الحقوقيــة الخاصــة بالنســاء.

ــص مبجــال  ــي تخت ــات املجتمــع املــدين، الت ــة مــن طــرف جمعي ــوم املشــاريع املحمول وتق

التمكــني االقتصــادي، بــدور مهــم يف التخفيــف مــن العجــز السوســيو اقتصــادي لألشــخاص 

ــر،  ــة والفق ــاع الهشاش ــني أوض ــوايت تعان ــاء الل ــة النس ــاء، خاص ــن اإلقص ــون م ــن يعان الذي

ــك  ــات عــن عمــل، وذل ــة إعاقــة والشــابات الباحث كاألرامــل واملطلقــات والنســاء يف وضعي

مــن خــالل:

األنشــطة املــدرة للدخــل، التــي شــكلت أداة فعالــة للمســاعدة عــى اندمــاج الفئــات 	•
املعــوزة يف الــدورة االقتصاديــة وتحســني ظــروف عيشــها، ســيام مــع انطــالق املبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البرشيــة التــي أحدثــت ديناميــة قويــة عــى املســتوى الوطنــي يف 
ــن 8.300  ــرأة م ــتفادت 53.000 ام ــث اس ــوي، حي ــأداء النســيج الجمع ــق ب ــا يتعل م
مــرشوع مــدر للدخــل مولتــه املبــادرة، مــن خــالل طلبــات املشــاريع يف إطــار الربنامــج 
األفقــي، وكــذا املشــاريع املحدثــة يف الوســط القــروي والحــري، مــام يؤكــد املشــاركة 
املهمــة للنســاء، ســواء كمســتفيدات أو حامــالت للمشــاريع. وهمــت هــذه املشــاريع 

مجموعــة مــن القطاعــات موزعــة عــى الشــكل التــايل: 

الفالحة: 4614 مرشوع، استفادت منه 26918 امرأة؛ 	•

الصناعة التقليدية: 1186 مرشوع، استفادت منه 10625 امرأة؛	•

تجارة القرب: 1405مرشوع، استفادت منه 9032 امرأة؛	•

الصيد التقليدي: 279 مرشوع، استفادت منه امرأة؛	•

السياحة: 576 مرشوع، استفادت منه 4573 امرأة.	•

هــذا، ويعتــرب قطــاع التمويــل األصغــر باملغــرب واحــدا مــن الفعاليــات العــرش األساســية 

ــث  ــة، حي ــر والبطال ــة للفق ــي تعــرف مســتويات مرتفع يف التشــغيل، خاصــة باملناطــق الت

تســتفيد النســاء مــن القــروض، التــي يوفرهــا، بنســبة 55.3 باملائــة. وقــد اســتطاعت 

مؤسســات التمويــل األصغــر باملغــرب، بحســب دراســة اســرتاتيجية تــم إطالقهــا ســنة 2010، 

ــون فرصــة عمــل.  ــارش، وحــوايل ملي توفــري 6 آالف منصــب شــغل مب

ــا 	• ــرأة واندماجه ــل للم ــرص العم ــري ف ــاهم يف توف ــي تس ــائية، الت ــات النس التعاوني
االقتصــادي واالجتامعــي يف عــدة قطاعــات إنتاجيــة، باعتبارهــا مقــاوالت تتــالءم مــع 
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إمكانياتهــا املحــدودة، والتــي ارتفــع عــدد التعاونيــات إىل 1815 تعاونيــة ســنة 2015، 
ــنة 2016  ــة س ــل 2280 تعاوني ــنة 2014، ليص ــة س ــا 259 تعاوني ــد أن كان عدده بع
عــى الصعيــد الوطنــي، تشــكل نســبة 14 باملائــة مــن مجمــوع التعاونيــات باملغــرب 

التــي تبلــغ 15735 تعاونيــة. 

وتضــم هــذه التعاونيــات النســائية يف عضويتهــا: 44327 متعاونــة توجــد يف مختلــف جهــات 

اململكــة وتــزاول أنشــطتها يف مياديــن مختلفــة، كرتبيــة املــوايش والدواجــن، واألركان، واملــواد 

ــن  ــة والتكوي ــل، والرتبي ــواد التجمي ــاج الكســكس، وم ــة، والخياطــة والنســيج، وإنت الغذائي

ــني الشــباب حامــي الشــهادات 358  ــة ب ــات املحدث ــغ مجمــوع التعاوني ــام يبل ــن. بين والف

تعاونيــة بنســبة 2.27 باملائــة مــن مجمــوع التعاونيــات عــى الصعيــد الوطنــي تضــم 3930 

شــاب وشــابة، وبرأســامل يصــل إىل 16.321.736 درهــام، ففــي:

ــة نســوية، تشــكل 	• ــد مــن 1242 تعاوني ــم إحــداث أزي القطــاع الفالحــي: ت
ــرأة.  ــا 26355 ام ــي تنشــط فيه ــات، الت ــة مــن مجمــوع التعاوني 11.8 باملائ
كــام تــم تأســيس الجمعيــة املغربيــة للمــرأة الفالحــة، وإحــداث 9 جمعيــات 

جهويــة تابعــة لهــا.

ــة 	• ــات البحري ــني املنتج ــدات لتثم ــري وح ــم توف ــري: يت ــد البح ــاع الصي قط
املجمعــة  الطحالــب  ولتخزيــن  الصحيــة،  الســالمة  مجــال  معتمــدة يف 
ــاء  ــة األحي واملجففــة لفائــدة التعاونيــات النســائية. فيــام يوفــر قطــاع تربي
املائيــة فرصــا عديــدة، ويتميــز مــرشوع تربيــة املحــار بدعــم مشــاركة 
النســاء، حيــث تتــوىل تعاونيــة نســائية مهمــة تحويــل وتثمــني بلــح البحــر. 
كــام تــم، يف هــذا اإلطــار، إطــالق دراســة تحليليــة حســب النــوع االجتامعــي 

ــات النســائية.  ــم للتعاوني ــد تعــرف وجــود مه ــع للصي بـــ7 مواق

غــري أن التعاونيــات النســائية تختلــــف عــــن باقــي التعاونيات بحجمهــــا الصغيــــر، وشــبه 

غيابهــا عــن تجمعــــات املصالــــح االقتصاديــة، وفــــي شــــبكات التســــويق، مــام يشــــكل 

عائقــــا كبيــــرا يحول دون تســــويق منتجاتهــــا.

ــة  ــة، يتــم تنظيــم أيامــا تواصليــة وتحسيســية العتــامد مقارب ــة الجمعيــات التنموي وملواكب

التشــبيك بهــدف تحفيزهــا وتشــجيعها عــى إحــداث شــبكات ورشاكات مهنيــة ووضــع خطة 

عمــل تشــاركية وفــق مفهــوم التشــبيك، حيــث اســتفاد أزيــد مــن 1500 جمعيــة، 60 باملائــة 
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منهــا جمعيــات نســائية، وأحدثــت عــى إثرهــا 4 شــبكات جهويــة. أمــا يف مجــال التكويــن، 

تــم تنظيــم ورشــات تكويــن خــالل األســواق املتنقلــة ومعــارض االقتصــاد االجتامعــي 

والتضامنــي والوحــدات املتنقلــة يف عــدة مجــاالت تهــم تقنيــات التواصــل وإعــداد املشــاريع، 

وتقنيــات التســويق عــرب األنرتنيــت، ومتطلبــات تأهيــل املقاولــة التعاونيــة.

•	 ،»Maroc Pionnières« النســائية  للمقــاوالت  والحاضنــات  املرسعــات  برنامــج 
كنمــوذج، والــذي أطلقتــه جمعيــة النســاء رئيســات املقــاوالت باملغــرب مــاي 2006 
يف محطتــه األوىل بالــدار البيضــاء Casa Pionnière ، بهــدف تقديــم الدعــم املعــريف 
لــكل ســيدة مغربيــة حاملــة ملــرشوع وراغبــة يف إحــداث مقاولــة، وذلــك عــرب املواكبــة 

ــة.  املســتمرة وتقويــة القــدرات وتطويــر املهــارات يف مجــال املقاول

ــدة 18 شــهرا، ويســهل  ــة مل ــج لحامــالت املشــاريع املســاعدة واملواكب ــدم هــذا الربنام ويق

عليهــن الولــوج للســوق وللشــبكات النســائية داخــل املغــرب وخارجــه، مــام ميّكنهــن مــن 

عقــد عــدد مــن الــرشاكات، مــام مّكــن مــن تأســيس 6 حاضنــات )incubateurs( بالعديــد مــن 

جهــات اململكــة. كــام متّكــن مــن خلــق 87 مقاولــة، فضــال عــن إطــالق مــرشوع وطنــي إلعــادة 

تكويــن حامــالت الشــهادات مــن أجــل إدماجهــن يف ســوق العمــل، برشاكــة مــع وزارة الرتبيــة 

ــة الفقــر  ــروات ومحارب ــق ال ــي مــن شــأنها املســاهمة يف خل ــي، والت ــن املهن ــة والتكوي الوطني

واإلقصــاء، خاصــة لــدى النســاء.

ــرأة واألرسة  ــن وامل ــع وزارة التضام ــة م ــة رشاك ــرام اتفاقي ــار، إب ــذا اإلط ــم، يف ه ــذا، وت ه

ــالث ســنوات، تهــدف إىل إنجــاز مــرشوع  ــة ســنة 2016، عــى مــدى ث ــة االجتامعي والتنمي

ــة النســائية يف األوســاط الحريــة وشــبه الحريــة والقرويــة عــن طريــق  ــة املقاول »تنمي

املرسعــات والحاضنــات للمقــاوالت« بجهــات مراكــش آســفي، وطنجــة الحســيمة تطــوان، 

وفــاس مكنــاس، الــذي يســتهدف كل امــرأة حاملــة ملــرشوع إحــداث مقاولــة مــع إعطــاء 

أولويــة خاصــة للنســاء يف وضعيــة هشــة، والــذي تبلــغ كلفتــه اإلجامليــة مــا يناهــز 

9.400.000 درهــام.
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رابعا. برامج داعمة ال�صرتاتيجيات التمكني االقت�صادي للن�صاء
مــن أجــل تعزيــز املشــاركة والتمكــني االقتصــادي للمــرأة، تــم تنفيــذ عــدة تدابــري مــن قبــل 

الحكومــة، برشاكــة مــع الجمعيــات والقطــاع الخــاص والــرشكاء الدوليــني يف التنميــة، وذلــك 

لتشــجيع وتطويــر بيئــة مواتيــة لعمــل املــرأة وللمقاولــة النســائية. 

1. بيئة اجتاعية مواتية لتمكني املرأة اقتصاديا

املســاعدة االجتاعيــة، التــي تقــوم بــدور محــوري يف مجــال محاربــة الفقــر 	•
ــة عــى  ــة صعب ــا، والنســاء يف وضعي ــات األكــر هشاشــة عموم ــدرات الفئ ــة ق وتنمي
ــة  ــوق االقتصادي ــوض بالحق ــة للنه ــات الفعال ــدى اآللي ــرب إح ــوص، وتعت ــه الخص وج
واالجتامعيــة للنســاء، مــام ميكنهــن مــن الــرشوط األساســية الكفيلــة بضــامن فــرص 
العيــش الكريــم لهــن، وتحســني وضعهــن االجتامعــي واملــادي. وهكــذا، تــم، يف هــذا 
اإلطــار، وبالنظــر للــدور الــذي تلعبــه مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة كأداة لتقديــم 
تلــك املســاعدة واالرتقــاء باألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة للنســاء، وانطالقــا مــن 
االختصاصــات املوكولــة لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة مبوجب 
القانــون 14.05، املتعلــق بــرشوط فتــح وتدبــري تلــك املؤسســات، فقــد تــم إىل غايــة 
متــم ســنة 2016 مواصلــة ورش مالءمــة مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مــع القانــون، 
ــة،  ــه 1051 مؤسس ــا مجموع ــة م ــات املرخص ــاميل للمؤسس ــدد اإلج ــغ الع ــث بل حي
منهــا 655 مؤسســة تقــدم خدمــات كليــة أو جزئيــة لفائــدة مــا يزيــد عــن 45970 مــن 
النســاء والفتيــات يف وضعيــة صعبــة، ســواء كــن فتيــات متمدرســات منحــدرات مــن 
العــامل القــروي أو نســاء مســنات بــدون عائــل أو نســاء وفتيــات يف وضعيــة إعاقــة أو 

تــرشد أو نســاء حوامــل مــن مناطــق صعبــة الولــوج. 

ــات ألطفالهــن اليتامــى، 	• ــة هشــة الحاضن ــارش للنســاء األرامــل يف وضعي الدعــم املب
الــذي أحــدث يف إطــار تفعيــل صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، مبوجــب قانــون 
املاليــة لســنة 2014، وحــدد املرســوم رقــم 2-14-791، الصــادر يف دجنــرب 2014، رشوط 
ومعايــري االســتفادة مــن الدعــم. وقــد بلــغ عــدد املســتفيدات، منــذ انطــالق تفعيلــه 

2015، مــا يناهــز 62000 أرملــة، و100000 طفــل وطفلــة. 

صنــدوق دعــم التاســك االجتاعــي، الــذي أحــدث ســنة 2012 بهــدف متويــل 	•
ــة  ــة إعاق ــة ودعــم األشــخاص يف وضعي ــات املســاهمة يف نظــام املســاعدة الطبي نفق

ــدريس. ــدر امل ــة اله ــدرس ومحارب والتم
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برنامــج تعميــم تزويــد الســاكنة القرويــة باملــاء الصالــح الــرشب، الــذي مكــن مــن 	•
تحقيــق األهــداف املســطرة، حيــث ارتفعــت نســبة التــزود باملــاء الــرشوب بالوســط 
القــروي إىل 95 باملائــة أواخــر ســنة 2015. وتهــدف مواصلــة تأمني اســتمرارية خدمات 
ميــاه الــرشب بالوســط القــروي عــرب برامــج مســطرة مــن طــرف مصالــح املــاء الصالــح 
ــط الفــردي. ولهــذا  ــرية الرب ــع وث ــة يف أفــق 2017 وترسي ــوغ 96,5 باملائ للــرشب، لبل
الربنامــج نتائــج جــد إيجابيــة منهــا تحســني الظــروف الصحيــة وإعطــاء فرصــة للنســاء 
ــا  ــا اقتصادي ــة، مــام يحقــق لهــن متكين ــدات مادي ــة أنشــطة أخــرى مــدرة لعائ ملزاول
ــح  ــاء الصال ــر بتواجــد منشــآت امل ــامل الشــغل بفضــل الوقــت املتوف بإدماجهــن يف ع
ــط  ــدارس بالوس ــل امل ــم تأهي ــار ت ــس اإلط ــاكنهم. ويف نف ــن مس ــرب م ــرشب بالق لل
القــروي، بتجهيزهــن باملــاء الصالــح للــرشب ومنشــآت الــرف الصحــي مــام يســاهم 
مــن الحــد مــن الهــدر املــدريس للفتيــات بالخصــوص ومتكينهــن بذلــك مــن متابعــة 

دراســتهن وإمكانيــة إدماجهــن يف عــامل العمــل.

ــري(، 	• ــد البح ــة والصي ــاع الفالح ــة )قط ــات املجالي ــي املنتوج ــل منتج ــج تأهي برنام
ــه أزيــد مــن 5200 منتجــة للمنتوجــات املجاليــة بنســبة 34.23  الــذي اســتفادت من
% مــن مجمــوع املســتفيدين. وبلغــت املجموعــات النســوية املســتفيدة مــن هــذا 

ــة. ــة للمنتوجــات املجالي ــوية منتج ــة نس ــج 25 مجموع الربنام

2. حزمة برامج لدعم املقاولة النسائية

ــه 	• ــني أهداف ــرب التمكــني االقتصــادي للنســاء مــن ب ــذي يعت ــذايت، ال نظــام املقــاول ال
األساســية، باعتبــاره يشــجع روح املقاولــة ويدعــم خلــق مقــاوالت نســائية. وقــد تــم، 
ــذا  ــاز ه ــرب إلنج ــد املغ ــة وبري ــني الدول ــة ب ــة رشاك ــع اتفاقي ــار، توقي ــذا اإلط يف ه
النظــام، وبــني بريــد املغــرب واملجموعــة املهنيــة ألبنــاك املغــرب والجمعيــة املهنيــة 
ــة  ــا اتفاقي ــي ترجمته ــذايت والت ــاول ال ــل نظــام املق ــة تفعي ــل، ملواكب ــرشكات التموي ل
رشاكــة بــني بريــد املغــرب وســبعة أبنــاك مــن أجــل متكينهــا مــن تســجيل املقاولــني 
الذاتيــني يف الســجل الوطنــي للمقــاول الــذايت. وقــد مكــن تنفيــذ هــذا النظــام مــن 

ــا: تحقيــق مجموعــة مــن اإلنجــازات، أهمه

انطــالق عمليــة رياديــة لتســجيل املقاولــني الذاتيــني منــذ 2015، حيــث تــم 	•
ــة  ــة 40 باملائ ــة ذاتي ــداث 31234 مقاول ــرب 2016، إح ــة دجن ــة نهاي إىل غاي

منهــا مقــاوالت نســائية.
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ــدين 	• ــع امل ــات املجتم ــواص وفعالي ــني الخ ــض الفاعل ــع بع ــة رشاكات م إقام
بهــدف تحســيس ومواكبــة الفئــات املســتهدفة بنظــام املقــاول الــذايت، وذلــك 

بتمثيليــة مهمــة مــن النســاء.

برنامــج فيــا بينهــن بالجهــات، الــذي يهــدف إىل تعزيــز القــدرات اإلداريــة للنســاء 	•
املقــاوالت، مــن خــالل التكويــن واملواكبــة وتحســني إمكانــات تنميــة املقــاوالت 
ــبكات  ــاء ش ــز إنش ــاء، وتحفي ــد اإلنش ــا بع ــة مل ــة الحساس ــدا يف املرحل ــرية ج الصغ
للنســاء املقــاوالت قصــد الرفــع مــن فــرص تنميتهــا. وقــد بلغــت الحصيلــة اإلجامليــة 

156 مســتفيدة.

ــا 	• ــاوالت لتكنولوجي ــتعامل املق ــع اس ــدف إىل ترسي ــذي يه ــا، ال ــاح له ــج انفت  برنام
املعلوميــات، مــن خــالل دورات تكوينيــة للحصــول عــى رخصــة رقميــة متكنهــم مــن 
ــج  ــن هــذا الربنام ــد مك ــة. وق ــن الدول ــايل م ــم م ــة بدع ــروض تفضيلي ــوج إىل ع الول
ــة مــن أصــل  ــة نســائية صغــرية جــدا مــن الرخصــة الرقمي مــن اســتفادة 253 مقاول
ــة نســائية صغــرية  ــة، كــام اســتفادت 26 مقاول 3786 مســتفيدا أي بنســبة 6.7 باملائ
جــدا مــن “بــاك انفتــاح” مــن أصــل 440 مســتفيدا أي بنســبة 6 باملائــة مــن مجمــوع 

املســتفيدين.

ــز 	• ــدف إىل تعزي ــذي يه ــك« 2013-2016، ال ــن أجل ــادرة »م ــة روح املب ــج تنمي برنام
ــد مكــن  ــة. وق ــات منوذجي ــة يف 3 جه ــة للمــرأة املغربي ــة والتدبريي ــدرات الريادي الق
الربنامــج، مــا بــني يوليــوز 2013 ومــارس 2014، مــن تدريــب 95 مستشــارا يف مجــال 

ــات. ــد الحاضن ــال للربنامــج وتزوي ــاوالت، و120 ممث ــق املق خل

برنامــج »امتيــاز«، الــذي يتوخــى مواكبــة املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة التــي تتوفــر 	•
ــتثامراتها يف حــدود 20  ــام الس ــا دع ــالل منحه ــن خ ــوح م ــوي طم ــج تنم ــى برنام ع
باملائــة مــن القيمــة اإلجامليــة لالســتثامر. وقــد اســتفادت 173 مقاولــة، عــى مــدار 8 
دورات مــن برنامــج “امتيــاز”، مــن بينهــا 13 مقاولــة نســائية، أي بنســبة 7.5 باملائــة 

مــن إجــاميل املســتفيدين.

برنامــج »مســاندة«، الــذي يهــدف إىل مواكبــة املقاولــة الصغــرى واملتوســطة يف 	•
ــة تشــمل مختلــف  مسلســل عرنتهــا وتحســني إنتاجيتهــا، مــن خــالل برامــج عملي
ــويق.  ــة التس ــتيك وأنظم ــودة، واللوجس ــة، الج ــة املعلوماتي ــل األنظم ــب، مث الجوان
ــات،  ــم املعلوم ــج نظ ــاء ودم ــربة واقتن ــة الخ ــن كلف ــة م ــة 60 باملائ ــل الدول وتتحم
والتــي قــد تصــل إىل مليــون درهــم لــكل مقاولــة. وقــد اســتفادت مــن هــذا الربنامــج 
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1218 مقاولــة، مــن ضمنهــا 132 مقاولــة نســائية، أي بنســبة 10 باملائــة مــن مجمــوع 
ــتفيدين. املس

برنامــج »إمنــاء«، الــذي يرمــي إىل االســتفادة مــن املناهــج والتقنيــات املتطــورة 	•
يف مجــال lean مــع تكييفهــا حســب الســياق الوطنــي. وقــد تجلــت الحصيلــة 
اإلجاملية لهــذا لربنامــج يف اســتفادة خمــس مقــاوالت نســائية مــن ضمــن 74 مقاولــة، 

ــة. ــبة 6.7 باملائ أي بنس

ــنة، 	• ــدة كل س ــة جدي ــتهدف 500 تعاوني ــذي يس ــة« 2011-2018، ال ــج »مرافق برنام
مــام ميّكــن مــن دعــم ومواكبــة 2.000 تعاونيــة جديــدة خــالل الفــرتة 2018-2015. 
ــي  ــز املشــاريع الت ــوع االجتامعــي، عــرب تحفي ــق بعــد الن ويعمــل هــذا الربنامــج وف
ــام بنشــاط مــدر  ــة مــن خــالل القي ــاة االقتصادي ــرب للمــرأة يف الحي تعطــي فرصــا أك

للدخــل.

صنــدوق الضــان »إليــك«، الــذي مكــن، منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ مــارس 2013 وإىل 	•
شــتنرب 2015، مــن تعبئــة 81.5 مليــون كقــروض لتمويــل إنشــاء 236 مقاولــة جديــدة 
أنشــأت مــن طــرف امــرأة واحــدة أو أكــر، وســاهمت يف خلــق مــا يقــرب مــن 762 
منصــب شــغل مبــارش. كــام ارتفعــت عــدد امللفــات التــي متــت املوافقــة عليهــا بنســبة 
85 باملائــة، مــا بــني 2014 و2015، حيــث ارتفعــت مــن 67 ملــف ســنة 2014 إىل 124 

ملــف معتمــد ســنة 2015.

ــة 	• ــدف إىل مصاحب ــذي يه ــائية«، ال ــات نس ــق تعاوني ــة خل ــم ومصاحب ــج »دع برنام
وإمــداد املــرأة بآليــات متكنهــا مــن االندمــاج السوســيو اقتصــادي وتحســني الوضــع 
ــري  ــدرة للدخــل، وتوف ــرية م ــة صغ ــة وخدماتي ــن خــالل مشــاريع إنتاجي ــي، م املعي
ــع  ــة املجتم ــرأة يف خدم ــز دور امل ــر وتعزي ــة والفق ــن البطال ــد م ــل للح ــرص العم ف

ــاملة. ــة الش ــا يف التنمي ــل دوره وتفعي

برنامــج »دعــم القــدرات املقاوالتيــة للشــباب يف وضعيــة هشــة بالقطــاع غــر 	•
املهيــكل«، الــذي يهــدف التكويــن مــن أجــل خلــق املقــاوالت الصغــرى لحــوايل 5000 
ــاء(،  ــم نس ــة منه ــنة )40 باملائ ــني 18 و29 س ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــابة ت ــاب وش ش
والــذي يعــد محــورا أساســيا لتفعيــل االســرتاتيجية الوطنيــة املندمجــة للشــباب 

ــباب. ــادي للش ــي واالقتص ــاج االجتامع ــة إىل اإلدم الرامي
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برنامــج إشــاعة ثقافــة دعــم الشــباب املقــاول »PPEJ«، الــذي يقــدم دعــام ماليــا مــا 	•
بــني 1500 و35000 درهــام تخصصــه هيــأة مؤمتــر وزراء الشــباب والرياضــة الناطقــني 
ــا باللغــة الفرنســية »CONFEJES« الدوليــة يف إطــار عملهــا الســنوي  ــا أو جزئي كلي
لتمويــل مشــاريع الشــباب يف املجــال املقــاواليت، والــذي تشــكل الفتيــات املســتفيدات 

مــن الدعــم املــايل حــوايل 40 باملائــة مــن مجمــوع املســتفيدين.

برنامــج عرنــة تجــارة القــرب، حيــث متــت عرنــة أكــر مــن 24480 نقطــة بيــع عى 	•
ــد اســتفادت  ــات اململكــة. وق ــف جه ــة مبختل ــة وقري ــد مــن 100 مدين مســتوى أزي

2452 تاجــرة مــن هــذا الربنامــج، أي بنســبة حــوايل 10 باملائــة.

برنامــج دعــم تطــور املقــاوالت التجاريــة الوطنيــة الرائــدة، الــذي ميكــن مــن تقديــم 	•
ــذ مخطــط تطــور  ــة وتنفي ــري الخــربة الالزمــة ملواكب ــدة لتوف ــاوالت الرائ الدعــم للمق
ــدود 70  ــك يف ح ــدويل، وذل ــي أو ال ــد الوطن ــى الصعي ــواء ع ــة، س ــبكاتها التجاري ش
باملائــة مــن التكلفــة. وقــد اســتفادت مــن هــذا الدعــم 13 مقاولــة وطنيــة، مــن بينهــا 

مقاولتــان ترأســهام كفــاءات نســائية.

برامــج التكويــن يف مجــال »املقــاوالت واملشــاريع املــدرة للدخــل باملؤسســات 	•
النســوية« يف إطــار التمكــني االقتصــادي واالجتامعــي للنســاء والفتيــات واألرس، حيــث 
تــم العمــل عــى إذكاء روح املقاولــة واالســتثامر لــدى النســاء حامــالت املشــاريع عــن 

طريــق اســتفادة نســاء وفتيــات شــابات مــن التكويــن يف املجــال املقــاواليت.

ــة 1408 مســتفيدا 	• ــن مصاحب ــذي مكــن م ــي«، ال ــذايت »مقاولت ــج التشــغيل ال برنام
مــن حامــي املشــاريع ســنة 2014، 22 باملائــة منهــم نســاء، وإحــداث 665 مرشوعــا 
ــام متــت، خــالل  ــق 1200 منصــب شــغل. في ــوا مــن خل ــا مكن ــا وذاتي ممــوال خارجي
الخمســة أشــهر األوىل مــن ســنة 2015، مواكبــة 754 مرتشــحا، متثــل النســاء 21 باملائــة 
ــا 240 مرشوعــا ســمحت بإحــداث  ــا وذاتي ــة خارجي منهــم. وبلغــت املشــاريع املمول

408 منصــب شــغل.

برنامــج مغــرب مبــادرات لدعــم املقــاوالت الصغــرى: الــذي يهــدف إىل املســاهمة يف 	•
التمكــني االقتصــادي للشــباب يف أوضــاع الفقــر والهشاشــة، رجــاال ونســاء عــن طريــق 
ــة  ــا املخصص ــت الكوط ــد بلغ ــرى. وق ــاوالت الصغ ــر املق ــداث وتطوي ــم إلح دعمه

للنســاء يف هــذا الربنامــج 45 باملائــة ســنة 2016.
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3. تدابر للحاية االجتاعية يف مجال الشغل والتشغيل

ــني 	• ــدف تحس ــة به ــق منوذجي ــالث مناط ــباب« 2012-2016، بث ــل الش ــج »عم برنام
ــص  ــم تخصي ــرب، وت ــاء باملغ ــال والنس ــن الرج ــباب م ــدة الش ــغيل لفائ ــة التش قابلي
إحــدى مكوناتــه للمجــال املقــاواليت النســايئ، حيــث أطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة 

ــه.  ــات اســرتاتيجية للنهــوض ب ــة شــاملة للخــروج بتوصي دراســة تقييمي

النســاء 	• ولــوج  ظــروف  تحســني  أجــل  مــن   2016-2014 »وضعيتــي«  برنامــج 
واســتمرارهن يف الوســط املهنــي، الــذي يهــدف إىل مواكبــة وتطويــر املســؤولية 
االجتامعيــة للمقــاوالت بتمويــل القطــاع األمريــي للشــغل، وذلــك مــن خــالل تعزيــز 
املســاواة بــني الجنســني داخــل املقــاوالت، وتحســني ولــوج النســاء إىل البنيــات التحتيــة 

ــغل.  ــوق الش ــاج يف س ــل االندم ــن أج ــة م الجامعي

ــذي مكــن مــن دمــج 63.143 شــخص يف ســوق الشــغل ســنة 	• ــاج«، ال برنامــج »إدم
2014، 53 باملائــة منهــم نســاء. فيــام بلــغ مجمــوع املدمجــني بســوق الشــغل، خــالل 
ــم نســاء.  ــة منه األشــهر الخمســة األوىل مــن ســنة 2015، 30.740 شــخص، 46 باملائ
وعــى إثــر نتائــج مختلــف التقييــامت التــي شــملت برنامــج »إدمــاج«، تــم تعديــل 
ــي توظــف حامــي الشــهادات  ــة للمقــاوالت الت ــري التحفيزي ــون الخــاص بالتداب القان
رقــم 93.16 مــن حيــث إدخــال إصالحــات، كتوســيع االســتفادة لتشــمل التعاونيــات، 
وتحديــد مــدة التدريــب يف 24 شــهرا عــى األكــر غــري قابلــة للتجديــد. فيــام تتحمــل 
الدولــة كلفــة املســاهامت املســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي برســم 
التأمــني اإلجبــاري عــى املــرض لصالــح املتدربــني خــالل فــرتة التدريــب، وأيضــا 
تكاليــف حصــة أربــاب العمــل برســم التغطيــة االجتامعيــة والريبــة عــى التكويــن 
املهنــي ملــدة 12 شــهرا يف حالــة التوظيــف النهــايئ للمتدربــني، وإجباريــة التوظيــف 
النهــايئ لنســبة 60 باملائــة عــى األقــل مــن عــدد املتدربــني املســتفيدين مــن التدريــب.

ــا يقــرب مــن 18.400 باحــث عــن العمــل ســنة 	• ــذي ســجل م ــل«، ال برنامــج »تأهي
2014، 30 باملائــة منهــم نســاء، و5.591 باحــث عــن العمــل خــالل األشــهر الخمســة 
األوىل مــن ســنة 2015، 47 باملائــة منهــم نســاء. وقــد تــم إجــراء تقييــم لهــذا الربنامــج، 
ــالت  ــام بالتعدي ــات والقي ــد الصعوب ــار لتحدي ــث املســاطر واآلث ــن حي ســنة 2015 م

الروريــة.

ــدة 	• ــنة 2014 لفائ ــامده س ــم اعت ــذي ت ــغل، ال ــدان الش ــن فق ــض ع ــج التعوي برنام
ــرشوط  ــتجيبة ل ــات املس ــدد الطلب ــغ ع ــاي 2015. وبل ــه م ــل ب ــدأ العم ــامل، وب الع
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ــخص،  ــي 3.620 ش ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــدى الصن ــجلة ل ــج واملس الربنام
ــاءات  ــاش الشــغل والكف ــة إلنع ــة الوطني ــة الوكال ــن مصاحب ــتفادوا م ــم 400 اس منه
واملكتــب الوطنــي للتكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل. فيــام بلــغ عــدد املســتفيدين 
ــنة 2015،  ــن س ــتة األوىل م ــهر الس ــالل األش ــغل خ ــدان الش ــن فق ــض ع ــن التعوي م

ــاء. ــم نس ــة منه ــوايل2.289، 37 باملائ ح

ــذي يهــدف إىل املســاهمة يف تحســني رشوط العمــل والرفــع مــن 	• برنامــج تثمــني، ال
ــاج وسالســل  ــة يف سالســل االنت ــر والهشاشــة، العامل ــة الفق ــات، يف وضعي دخــل الفئ
الخدمــات املحليــة. وقــد بلغــت الكوطــا املخصصــة للنســاء يف هــذا الربنامــج 40 % 

ســنة 2016.

4. برامج التمكني االقتصادي الخاصة بالنساء

برامــج التمكــني االقتصــادي الخاصــة بالنســاء التــي تســتهدف النســاء، ســيام يف املجــاالت 
التــي تشــهد مشــاركة فاعلــة للنســاء. وتعتــرب املشــاريع الخاصــة لفائــدة النســاء آليــة مــن 
اآلليــات املعتمــدة للتخفيــف مــن الهــوة الفاصلــة بــني النســاء والرجــال يف مــا يخــص الولوج 

للحقــوق االقتصاديــة، نذكــر منهــا:

والعــرض 	• لإلنتــاج  باعتبارهــا فضــاءات مالمئــة  الصانعــة،  إحــداث دور  برنامــج 
ــالت يف  ــات العام ــن الصانع ــة م ــارة مجموع ــن إش ــع ره ــل توض ــويق والتأهي والتس
ــم  ــث ت ــة، حي ــة حرفي ــة أو تعاوني ــة يتأطــرن داخــل جمعي ــة التقليدي قطــاع الصناع
إحــداث وتجهيــز 68 دارا للصانعــة بعــدد مــن الجامعــات القرويــة مبختلــف عــامالت 
وأقاليــم اململكــة منــد انطــالق برنامــج دار الصانعــة ســنة 2010، تضــم 3.650 امــرأة 
عاملــة يف مهــن الســجاد القــروي والتطريــز والخياطــة. إضافــة إىل إنشــاء 839 تعاونيــة 
نســوية يف قطــاع الصناعــة التقليديــة نهايــة ســنة 2014 )%41.5 مــن العــدد اإلجــاميل 
للتعاونيــات )ضمــت 34.877 منخرطــة 36,1 %( مــن إجــاميل املنخرطــات( و15 عالمة 
ــدة  ــق االعتــامد لفائ ــم اعتامدهــا أو يف طري ــة ت ــة يف مجــال الصناعــة التقليدي تجاري
النســاء الحرفيــات، وهــو مــا ميثــل 40 % مــن إجــاميل العالمــات التجاريــة املســجلة.

مــرشوع دعــم اســتقاللية اقتصــاد املــرأة الواحيــة عــن طريــق وضــع تجمعــات ذات 	•
ــة بواحــات تافياللــت، مــن أجــل  ــة والطبي ــات العطري نفــع اقتصــادي وتثمــني النبات
الدفــع باملقاولــة النســائية والرفــع مــن نســبة ولوجهــا لربامــج الدعــم التــي توفرهــا 
ــني يف  ــم الفاعل ــم تنظي ــث يت ــاوالت، حي ــع مــن تنافســية املق ــة مــن أجــل الرف الدول
ــة  ــد كاف ــق توحي ــن طري ــت ع ــات تافيالل ــة بواح ــة والطبي ــات العطري ــاع النبات قط
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الجمعيــات والتعاونيــات املشــتغلة يف قطــاع النباتــات العطريــة والطبيــة باملنطقــة يف 
إطــار تجمعــات ذات نفــع اقتصــادي والتــي ســوف تكــون منوذجــا إلعــادة التجربــة 
ــة  ــرشوع 21 جمعي ــذا امل ــم ه ــد ه ــت. وق ــة تافيالل ــة درع ــرى بجه ــق أخ يف مناط
وتعاونيــة عاملــة يف 8 جامعــات ترابيــة والتــي تشــكل »الطريــق الســياحي املجهــول«. 

ومــن بــني أهــم إنجــازات هــذا املــرشوع:

ــة عــرب 	• ــة القروي ــة بالجامع ــز نســوي للتثمــني املنتوجــات املحلي ــاء مرك بن
ــس؛ ــاح غري الصب

بنــاء وتجهيــز وحــدة لتثمــني النباتــات العطريــة والطبيــة بالجامعــة القرويــة 	•
غريــس الســفى؛

تكاويــن تطبيقيــة إلنتــاج الزعفــران والنباتــات العطريــة والطبيــة بالجامعات 	•
القرويــة غريــس العلــوي وتاديغوســت وأغبالــو نكردوس.

5. برامج دعم التمكني الدولية

برامــج دعــم التمكــني الدوليــة، التــي تنــدرج يف إطــار األهميــة التــي توليهــا اململكــة املغربية 
الســتثامر املعــارف العامليــة واالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة، وكــذا تعبئــة املــوارد املاليــة 
الروريــة لترسيــع وتــرية متكــني املــرأة بشــكل عــام. ومــن أهــم الــرشاكات الدوليــة، التــي 
تــم عقدهــا والتــي لهــا عالقــة مبــارشة بالتمكــني االقتصــادي للمــرأة، حيــث يوجــد عــدد 
ــال ال  ــري أن املج ــا غ ــاء اقتصادي ــني النس ــية لتمك ــم أساس ــكل دعائ ــي تش ــج الت ــن الربام م
ــدا اســرتاتيجيا،  ــوع االجتامعــي أخــذ بع ــا لرسدهــا بشــكل شــامل، فمنظــور الن يتســع هن
ــة، وكــذا الخطــط  ــم إدماجــه بشــكل أفقــي وتلقــايئ يف جــل الربامــج واملشــاريع الوطني يت
واألنشــطة الداعمــة املقدمــة مــن طــرف الــرشكاء الدوليــني، مبــا يف ذلــك الربامــج املرتبطــة 

بالتشــغيل بشــكل عــام، وتشــغيل النســاء بشــكل خــاص:

ــة للمســاواة 2016-2012، 	• ــذ الخطــة الحكومي برنامــج دعــم االتحــاد األورويب لتنفي
والــذي تضمــن دعــم عــدة أهــداف ترتبــط بتمكــني املــرأة اقتصاديــا، منهــا:

تجهيــز وتفعيــل 40 فضــاء متعــدد الوظائــف لفائــدة النســاء، وهــي بنيــات 	•
اجتامعيــة للقــرب تقــدم عــدة خدمــات لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبة من 
خــالل مواكبــة وتقويــة قدراتهــن عــرب التكويــن املهنــي والتأطــري االجتامعــي، 
ــذا التحســيس  ــة وك ــل واملواكب ــم والتكف ــات الدع ــري خدم ــى توف ــالوة ع ع

والتوعيــة بحقوقهــن.
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بلــوغ نســبة النســاء الــاليت يشــغلن مناصــب عليــا )مديــرات، رئيســات قســم 	•
ــام  ــأن الع ــيري الش ــرأة يف تس ــاركة امل ــز مش ــدف تعزي ــة( 22٪ به أو مصلح

وتقويــة تأثريهــا يف عمليــة صنــع القــرار.

ــة، 	• ــة مأسســة املســاواة بــني الجنســني يف السياســات العمومي ــز وتقوي برنامــج تعزي
الــذي أطلــق برشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وشــمل العديــد مــن 
املشــاريع واألنشــطة، منهــا إعــداد إطــار اســرتاتيجي للقطــب االجتامعــي مــن أجــل 
ــع  ــم وض ــة يف دع ــة األممي ــذه الهيئ ــاهمت ه ــام س ــاء. ك ــادي للنس ــني االقتص التمك
ــل  ــة عم ــة وخط ــة العمومي ــني يف الوظيف ــني الجنس ــاواة ب ــة املس ــرتاتيجية مأسس اس
تنفيذهــا، يف إطــار رشاكــة، ويف إنجــاز دراســة متعلقــة بالتوفيــق بــني الحيــاة املهنيــة 
ــات الحكامــة  ــز مشــاركة املــرأة يف هيئ ــق بتعزي ــة إىل الربنامــج املتعل الخاصــة، إضاف

ــة. ــربى العمومي ــة الك ــرشكات املغربي داخــل ال

كام انخرط املغرب يف العديد من املبادرات والرشاكات، نذكر منها: 

ــى 	• ــت ع ــي أطلق ــنة 2013، الت ــئ« س ــد املتكاف ــة الغ ــادرة »رشاك ــام إىل مب االنض
هامــش الــدورة الـــ67 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة شــتنرب 2012، بهــدف تعزيــز 

ــاء. ــة للنس ــية واالقتصادي ــاركة السياس املش

االســتفادة مــن دورات بنــاء القــدرات وتنميــة املهــارات، التــي تنظمهــا منظمــة املرأة 	•
العربيــة، منهــا الــدورة التدريبيــة الخاصــة بإنشــاء املشــاريع الصغــرى واملتوســطة عــن 
طريــق حاضنــات األعــامل بتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعدين 

وشــبكة حاضنــات شــامل إفريقيــا والــرشق األوســط.

ــة الصغــر 	• ــة دعــم األرس املنتجــة واملشــاريع املتناهي االطــالع عــن قــرب عــى تجرب
ــة قطــر يف إطــار التعــاون القطــري املغــريب. ــي تتبناهــا دول املــدرة للدخــل، الت

ــة 	• ــل الرشاك ــم بفض ــذي يت ــروي، ال ــل الق ــاء بالعام ــة النس ــني وضعي ــج تحس برنام
ــة والزراعــة واملنظمــة  ــل منظمــة األغذي ــة مــن قبي والتعــاون مــع املنظــامت الدولي

ــي. ــي البلجي ــاون التقن ــذا التع ــة وك ــة الزراعي ــة للتنمي العربي

عــالوة عــى ذلــك، اســتفاد املغــرب مــن الرشاكــة مــع االتحــاد مــن أجــل املتوســط، الــذي 

ــني  ــة بتمك ــطية املتعلق ــة األورومتوس ــاريع اإلقليمي ــن املش ــد م ــل العدي ــى تفعي ــل ع عم

ــا، منهــا: املــرأة اقتصادي
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تعزيــز متكــني املــرأة مــن أجــل تنميــة صناعيــة شــاملة ومســتدامة يف منطقــة الــرشق 	•
األوســط وشــال إفريقيــا، الــذي اعتمــد ســنة 2015، وقدمتــه منظمــة األمــم املتحــدة 

للتنميــة الصناعيــة، ومتولــه الحكومــة اإليطاليــة متويــال جزئيــا. 

ــادة 	• ــز ري ــه مرك ــدم ب ــذي تق ــطة ال ــرة واملتوس ــات الصغ ــيع املؤسس ــة وتوس تنمي
األعــال والتنميــة التنفيذيــة )CEED GROW(، الــذي يهــدف إىل تقليــص العوائــق 
ــة، واســتضافة اجتامعــات  ــب عــى األعــامل واإلدارة املالي ــري تدري ــام النســاء بتوف أم
ــامل  ــوة رواد األع ــدويل، ودع ــاد ال ــري اإلرش ــة، وتيس ــامل B2B اإلقليمي ــات األع خدم

ــة. ــات التشــبيك اإلقليمي للمشــاركة يف فعالي

نســاء املســتقبل يف حــوض املتوســط: جيــل جديــد مــن القياديــات، الــذي يســتهدف 	•
الشــابات اللــوايت ميتلكــن إمكانيــات كبــرية مــن بلــدان جنــوب البحــر األبيض املتوســط 

مــن أجــل تعزيــز مهاراتهــن القياديــة مــن خــالل برنامــج تدريبــي مكثــف. 
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خام�صا. املعيقات والتحديات.. واالآفاق امل�صتقبلية
1. مارسات متييزية يف سوق الشغل معيقة لتمكني النساء اقتصاديا 

انطالقــا مــن مجمــوع الدراســات املنجــزة حــول أشــكال التمييــز املبنيــة عــى النــوع 

ــا  ــول به ــري املعم ــرتام املعاي ــدى اح ــل، وم ــوق العم ــاء يف س ــال النس ــي تط ــي الت االجتامع

ملبــدأ عــدم التمييــز بــني الجنســني يف املجــال وعالقاتهــا بالسياســات العموميــة التــي تتوخــى 

املســاواة واملناصفــة، والحاميــة االجتامعيــة وتأثريهــا العمــي عــى متكــني النســاء اقتصاديــا، 

ــاء  ــاهمة النس ــل ومس ــى العم ــة ع ــني املطبق ــاالت »القوان ــت مج ــي طال ــك الت ــيام تل س

ــوع مــن خــالل مامرســات  يف ســوق العمــل باملغــرب«، و»عــدم املســاواة عــى أســاس الن

ــام  ــول نظ ــي ح ــوع االجتامع ــق الن ــن منطل ــة م ــر املعرف ــرب«، و»تطوي ــاوالت باملغ املق

ــت إىل أن: ــد خلص ــة«، فق ــة االجتامعي الحامي

ــمولة 	• ــري املش ــامل غ ــطة واألع ــز يف األنش ــادي ترتك ــال االقتص ــرأة يف املج ــاركة امل مش
ــة؛ ــة االجتامعي بالحامي

ــة 	• ــن يف خان ــريات يرت ــري األج ــيطات غ ــاء النش ــن النس ــة م ــن 75 باملائ ــرب م ــا يق م
األعــوان املنزليــني، وهــي أعــى نســبة عــى مســتوى منطقــة الــرشق األوســط واملغــرب 

العــريب؛

نســبة اللــوايت يتقلــدن مناصــب التأطــري واملهــن الحــرة ال تتجــاوز الربــع، مــام يعنــي 	•
أن أغلــب النســاء غــري معنيــات بالحاميــة القانونيــة يف العمــل. 

كــام أبانــت الدراســة، التــي أنجــزت حــول »تطويــر املعرفــة مــن منطلــق النــوع االجتامعــي 

حــول نظــام الحاميــة االجتامعيــة«، عــن وجــود تفاوتــات غــري مبــارشة بــني الرجــال والنســاء، 

ــد  ــي تج ــع، والت ــر الواق ــرتاتيجيات يف تطوي ــني واالس ــري القوان ــة تأث ــرس محدودي ــي تف والت

مصدرهــا يف:

تعــدد أنظمــة التغطيــة االجتامعيــة واختــالف رشوط االشــرتاك ومســتوى التعويضــات، 	•
مــام يرتتــب عنــه متييــز واضــح يبــني مســتوى الحاميــة املتوفــرة لــكل مــن املوظفــني 
العموميــني ومســتخدمي القطــاع العمومــي واألجــراء املســتفيدين فعليــا مــن الضــامن 

االجتامعــي؛
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عــدم اعتبــار الحالــة الزوجيــة مبناســبة االنخــراط يف التغطيــة االجتامعيــة ينتــج عنــه 	•
ــا  ــن املزاي ــام م ــتفادة أحده ــاواة اس ــدم مس ــة وع ــة مختلف ــني بأنظم ــاط الزوج ارتب

ــاين؛ ــة للطــرف الث املخول

إعطــاء األفضليــة لــألب يف مــا يخــص التعويضــات العائليــة وتوفــري التغطيــة الصحيــة 	•
لألبنــاء؛

اختالفــات يف رشوط توليــة املعاشــات بــني الزوجــني وتحويلهــا لألطفــال يف حالــة وفــاة 	•
األصل؛

ــة 	• ــني الخاص ــاريع القوان ــي يف مش ــوع االجتامع ــة الن ــوح مقارب ــدم وض ــل وع تجاه
ــوان  ــني واألع ــامل املنزلي ــري وبالع ــوادث الس ــن ح ــض ع ــد وبالتعوي ــة التعاض مبدون

ــني. ــاع التقليدي ــدن الصن ــن ل ــغلني م املش

فيــام تــم تســجيل حضــور قــوي للنســاء يف القطاعــات التــي تعــرف تشــغيال هشــا وظــروف 

ــزيل والنســيج واالقتصــاد غــري املنظــم بصفــة عامــة،  ــة، كالفالحــة والعمــل املن عمــل صعب

ــة  ــات، والطبيع ــار التأخــر التاريخــي لتمــدرس الفتي ــددة، كآث ــل متع ــك بالنظــر لعوام وذل

التمييزيــة ملناصــب الشــغل، والتقســيم العائــي للعمــل، وتدبــري وإنجــاز األشــغال املنزليــة 

ــع هــذا املجــال، والحــط مــن  ــذي يطب ــع غــري الشــفاف ال ــة إىل الطاب للنســاء فقــط، إضاف

قيمــة العمــل املأجــور.

والعديــد مــن هــذه األنشــطة الصناعيــة والخدماتيــة، التــي يشــتغل فيهــا النســاء خاصــة، 

ــة العمــل، ســيام انعــدام عقــود العمــل، وطــول  ــع غــري املنظــم لعالق ــا الطاب يطغــى عليه

ســاعات العمــل، وضعــف وانعــدام التجهيــزات الخاصــة بالوقايــة، ناهيــك عــن عــدم تطبيــق 

الحــد األدىن لألجــور، وعــدم رصف التعويضــات الخاصــة بالســاعات اإلضافيــة، وعــدم 

التريــح أو التريــح الناقــص يف الضــامن االجتامعــي وغيــاب التأمــني ضــد حــوادث الشــغل 

ــات  ــف آلي ــة وضع ــة الصحي ــة، كالتغطي ــة االجتامعي ــور الرعاي ــي، وقص ــرش الجن والتح

التضامــن األرسي، وكــذا ضعــف حاميــة األمومــة، فاألجــرية األم غــري محميــة بصــورة واضحــة 

مــن خطــر إنهــاء عقــد الشــغل أثنــاء فــرتة الرضاعــة.

ــل  ــون يكف ــم أن القان ــة، رغ ــة النقابي ــى الحري ــا ع ــريات تضييق ــاء األج ــرف النس ــام تع ك

لهــن الحــق يف تأســيس نقابــة أو االنخــراط فيهــا، وكثــريا مــا يتعرضــن ملعامــالت انتقاميــة، 

ــايب. ــامء النق ــف واالنت ــب والعن ــة والرتهي ــات التأديبي ــرد والعقوب ــد بالط كالتهدي
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وعــى العمــوم، تظــل التفاوتــات والتمييــز يف األدوار بــني النســاء والرجــال يف مــكان ومجــال 

العمــل جليــة رغــم املبــادئ املعياريــة للمســاواة واملبــادرات الحكوميــة التــي حثــت، وتحــث 

دامئــا، عــى النهــوض بالولــوج املتســاوي للرجــال والنســاء يف ســوق الشــغل، ومحاربــة الصور 

النمطيــة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي التــي تفــرز مامرســات وســلوكيات متييزيــة، ومنهــا 

التمييــز يف املعاملــة عــى صعيــد األجــور يف القطــاع الخــاص، رغــم تنصيــص مدونــة الشــغل 

ــرض عــى  ــل املتســاوي، ســيام وأن هــذه األخــرية ال تف ــدأ األجــر املتســاوي للعم عــى مب

ــة أو  ــات مالي ــون بافتحاص ــدأ، وال يقوم ــذه املب ــم له ــت احرتامه ــا يثب ــم م ــغلني تقدي املش

بعمليــات مراقبــة ملخاطــر التمييــز. 

2. تحديات ولوج النساء إىل عامل العمل اآلخذ يف التغر

بالرغــم مــن اإلصالحــات املؤسســاتية والقانونيــة والتنظيميــة التــي قــام بهــا املغــرب مــن 

أجــل ولــوج النســاء العــادل لحقوقهــن االقتصاديــة، خاصــة ولــوج النســاء إىل عــامل العمــل 

اآلخــذ يف التغــري. فــال يــزال التمكــني االقتصــادي للنســاء يواجــه عــدة تحديــات، مــن أهمهــا:

الفجــوات بــني الجنســني يف معــدل النشــاط االقتصــادي، حيــث ميثــل نشــاط الرجــال 	•
عــى الصعيــد الوطنــي مــا يقــارب ثالثــة أضعــاف نشــاط النســاء. ويــزداد هــذا الفــارق 
أكــر بــني النســاء والرجــال يف الوســط الحــري، حيــث يتجــاوز نشــاط الرجــال ثالثــة 
أضعــاف نشــاط النســاء مقابــل فــارق يفــوق الضعــف يف الوســط القــروي. فحســب 
ــل عــرض  ــذي أنجــزه املغــرب حــول التشــغيل لســنة 2015، ميث ــي، ال البحــث الوطن
ــوق،  ــام ف ــنة ف ــيطة 15 س ــاكنة النش ــن الس ــط م ــة فق ــغل 27.1 باملائ ــاء للش النس
وحســب الجنــس يظهــر معــدل النشــاط فرقــا كبــريا بــني الجنســني )71.5 باملائــة عنــد 

الرجــال و24.8 باملائــة عنــد النســاء ســنة 2015(؛

الفجــوات بــني الجنســني يف التشــغيل، يفــرس مســتوى النشــاط عنــد النســاء يف غالبيته 	•
ــة 22.6(،  ــة( والنســاء )باملائ ــني الرجــال )65.3 باملائ ــني معــدل التشــغيل ب ــارق ب الف
ــى  ــول ع ــال يف الحص ــوظ الرج ــى أن حظ ــني ع ــني الجنس ــؤ ب ــؤرش التكاف ــد م ويؤك

شــغل يفــوق ثــالث أضعــاف حظــوظ النســاء؛

ــا يف 	• ــاء خصوص ــتغل النس ــث تش ــل، حي ــة العم ــني يف طبيع ــني الجنس ــوات ب الفج
القطاعــات ذات اإلنتاجيــة الضعيفــة، فــكل مثــان نســاء مــن عــرشة يشــتغلن يف 

الوســط القــروي، كمســاعدات عائليــات، ويف الوســط الحــري كأجــريات.
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ــني الرجــال والنســاء  ــؤ ب ــة أن نســبة التكاف ــل التشــغيل حســب وســط اإلقام ــني تحلي ويب

غــري متســاوية يف الوســط الحــري أكــر مــام هــي عليــه يف الوســط القــروي )4 أضعــاف 

يف الوســط الحــري مقابــل ضعفــني يف الوســط القــروي(، وميكــن تفســري الفــارق يف نســب 

التكافــؤ بــني الرجــال والنســاء يف الوســط القــروي، أساســا بضعــف نشــاط النســاء مقارنــة 

ــوق  ــوج إىل س ــاء يف الول ــا النس ــي تواجهه ــات الت ــرس بالصعوب ــام يف ــر م ــال، أك ــع الرج م

التشــغيل. 

ــة 	• ــؤوليات املنزلي ــات واملس ــل العقلي ــة بثق ــة املرتبط ــة واملجتمعي ــات الثقافي التحدي
ــزم النســاء بتقاســم وقتهــن، مــام يقلــص مشــاركتهن يف مقاوالتهــن، عــالوة  ــي تل الت
عــى التحديــات اإلداريــة والعقاريــة واملاليــة التــي تتقاســمها الرجــال والنســاء. 
فعــى الرغــم مــن املجهــودات املبذولــة، فــإن فــرص الولــوج للتشــغيل الــذايت للنســاء 
املغربيــات محــدودة. ففــي الواقــع، بلــغ معــدل النســاء اللــوايت متكــن مــن النجــاح يف 

ــني ســنتي 1999 و2013. ــة ب ــق فــرص عمــل 0.6 باملائ إنشــاء املقــاوالت وخل

تضاف إىل هذه التحديات عوائــق أخرى أمــام املقاولــة النســائية، تتمثل يف: 

صعوبة الولــوج إىل التمويــل؛	•

ضعــف املشــاركة االقتصاديــة يف بعــض األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة وجــودة 	•
املناصــب املمنوحــة لهــا؛

ضعف شــبكات تســويق منتجات التعاونيات النسائية؛	•

محدوديــة فــرص وصــول النســاء إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، خاصــة 	•
ــة؛ ــق القروي باملناط

مســاهمة الصــور النمطيــة املرتبطــة بالنــوع االجتامعــي يف ضعــف مشــاركة املــرأة يف 	•
مجــاالت االبتــكار والتكنولوجيــا.
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3. اآلفاق املستقبلية

شــهد الســياق الوطنــي ديناميــة مــن اإلصالحــات القانونيــة والتنظيميــة واملؤسســاتية، التــي 

ــة مســتدامة  ــة متناســقة ومتامســكة لتنمي ــة لوضــع رؤي ــات الروري ــوم الدعام ــر الي توف

تســتفيد منهــا كل مكونــات املجتمــع وتســتجيب لطموحــات كل املواطنــات واملواطنــني:

خطــة التنميــة املســتدامة 2030، التــي عــربت مــن خاللهــا اململكــة املغربية عــن إرادة 	•
قويــة لتطويــر منــاذج جديــدة للتنميــة البرشيــة ترتكــز عــى أســس جديــدة تراعــي 
ــتجابة  ــو الشــامل، يف اس ــادئ النم ــزز اإلنصــاف ومب ــة اإلنســانية، وتع احــرتام الكرام
لدســتور 2011 الــذي كــرس مفهــوم التنميــة املســتدامة وجعلهــا حقــا لــكل مواطــن 
ومواطنــة، واعتــرب أن الســلطات العموميــة مطالبــة لتعبئــة كل املــوارد املتاحــة لضــامن 
هــذا الحــق. وقــد وضــع املغــرب، عــرب تنظيــم مشــاورات وطنيــة حــول آفــاق مــا بعــد 
ــامت  ــة واملنظ ــات الوطني ــة واملؤسس ــات الحكومي ــراط كل القطاع ــنة 2015 بانخ س
غــري الحكوميــة والجامعــات واملؤسســات التمثيليــة املنتخبــة واملجتمــع املــدين ودعــم 
مــن الهيئــات التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة، خارطــة طريــق 
ــا  ــيتم اعتامده ــي س ــات الت ــرتاتيجية، واآللي ــة االس ــدد الرؤي ــتدامة، تح ــة املس التنمي
ــة  ــات املختلف ــني الجه ــيق ب ــائل التنس ــني وس ــة، وتب ــذه التنمي ــداف ه ــق أه لتحقي

ووســائل التمويــل، وكــذا أهــم التحديــات التــي ســتواجهها. 

الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« ملــا بعــد 2016، فبعــد أن مكــن ورش أول خطة 	•
ــز  ــة، وتعزي ــداف هيكلي ــق أه ــن تحقي ــرام« 2012-2016 م ــة للمســاواة »إك حكومي
ــث بلغــت نســب  ــدة، حي ــع األصع ــة للمســاواة عــى جمي ــة ملأسســة فعلي االلتقائي
إنجــاز الحصيلــة اإلجامليــة لتنفيــذ هــذه الخطــة 75 باملائــة مــن إجراءاتهــا تحققــت 
بنســبة 100 باملائــة )117 إجــراء مــن أصــل 156(، واعتــامدا عــى رضورة بلــورة 
السياســات العموميــة وفــق مقاربــة حقوقيــة ومــا يســتدعيه مــن وضــع أهــداف ذات 
أولويــة، خاصــة يف مجــال تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة، يتــم حاليــا إعــداد 
الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« ملــا بعــد 2016، وفــق منطــق اإلدمــاج واإلرشاك 
واملســاءلة خدمــة آلليــات الدميقراطيــة التشــاركية، وتعزيــزا ألنظمــة التقييــم واملتابعة 
تكــون غنيــة باملــؤرشات املركبــة واملراعيــة للنــوع االجتامعــي ومقــروءة بشــكل واضــح 
ومســتندة عــى معطيــات مضبوطــة، والتــي تعتــرب اآلليــة الوطنيــة الكفيلــة بتنزيــل 
أهــداف التنميــة املســتدامة، خاصــة أنهــا تــروم اعتــامد املســتوى الــرتايب يف الربمجــة 



58

ــع  ــات املجتم ــني وجمعي ــني واملحلي ــني الجهوي ــع الفاعل ــار رشاكات م ــع يف إط والتتب
املــدين والقطــاع الخــاص.

الجهويــة املتقدمــة كرافعــة أساســية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة، فســلوك 	•
ــة  ــات املتباين ــة االحتياج ــرب ملعرف ــق الق ــامد منط ــب اعت ــة يتطل ــات التنمي سياس
ــاواة  ــدأ املس ــرتام مب ــان واح ــوق اإلنس ــن حق ــا يضم ــاكنة، مب ــح الس ــف رشائ ملختل
ــني الجنســني  ــال وب ــني األجي ــة ب ــة واالقتصادي والكرامــة والحــد مــن الفــوارق املجالي
يف الولــوج لكافــة الحقــوق. كــام أن اعتــامد مقاربــة التنميــة املحليــة تقــرب عمليــة 
ــة  ــات الثقافي ــات والهوي ــار الخصوصي ــع القــرار مــن األفــراد، وتأخــذ بعــني االعتب صن
واالقتصاديــة واالجتامعيــة وحاجيــات الســاكنة املســتهدفة، مــن شــأنها أن ترفــع 
بشــكل واضــح تحــدي التنميــة الشــاملة. واملغــرب امللتــزم مبســار الجهويــة املتقدمــة 
يواصــل مواكبتــه لولــوج املواطنــني واملواطنــات إىل األجيــال املختلفــة لحقــوق اإلنســان 

ــا. ــوع مجاالته بتن

ترشيعات وآليات وطنية متقدمة لوضعيات أفضل:	•

هيئــة املناصفــة ومكافحــة كافــة أشــكال التمييــز، التــي مــن شــأنها تحقيــق 	•
مبــدأ املناصفــة بــني النســاء والرجــال؛

ــة 	• ــذي ســيمكن النســاء مــن جمل ــف ضــد النســاء، ال ــة العن ــون محارب قان
ــة، وكــذا وضــع مجموعــة مــن األحــكام  ــة والتكفلي مــن اإلجــراءات الحامئي

ــف. ــة يف حــق املعن الزجري

دور االقتصــاد األخــرض والطاقــات املتجــددة يف خلــق الــروة وفــرص الشــغل: تقــوم 	•
االســرتاتيجية الوطنيــة للطاقــات املتجــددة يف أفــق 2020 التــي اعتمدهــا املغــرب عــى 
ــة ذات ســعة  ــة والريحي ــة الحراري ــد الطاق ــات لتولي إدخــال وإنشــاء وتشــغيل محطّ
ــم وضــع اســرتاتيجية  ــام ت ــرص الشــغل. ك ــروة وف ــق ال ــا سيســاهم يف خل ــرية، مب كب
وطنيــة للتنميــة املســتدامة، بالتشــاور مــع كافــة األطــراف املعنــي، والتــي تهــدف إىل 

وضــع القواعــد األساســية لالقتصــاد األخــر والشــامل.

ــب، 	• ــد قري ــذ عه ــر، من ــدأت تظه ــل: ب ــدة للعم ــاط جدي ــة وأمن ــا الرقمي التكنولوجي
أمنــاط جديــدة للعمــل بفعــل التطــورات التكنولوجيــة والتحــوالت التــي يعرفهــا عــامل 
الشــغل، كالعمــل املؤقــت، والعمــل عــن بعــد..، والتــي أدخلــت مفاهيــم ومتغــريات 
جديــدة عــى طبيعــة العالقــة الشــغلية، حيــث كان لهــا انعكاســات متعــددة، ســواء 



59

عــى ســوق الشــغل أو تنظيــم العمــل أو الترشيــع االجتامعــي أو تنافســية املقــاوالت 
ومواردهــا البرشيــة، مــام يســتدعي البحــث عــن الســبل الكفيلــة بحســن تدبــري هــذه 
األمنــاط الجديــدة مــن العمــل، والتفكــري يف صيــغ جديــدة ملالءمــة عالقاتهــا الشــغلية، 

واالقتــداء باملامرســات الجيــدة يف هــذا املجــال.

كــام بــدأ يــزداد القلــق مــن االختفـــاء املحتمـــل للوظـــائف بالنظــر لتحــول عــامل العمــل، 

بســبب التطــورات التكنولوجيــة والرقمية، كالتشــغيل اآليل وعلـــم الـــتحكم اآليل والطباعــــة 

الثالثيــــة األبعــــاد واالتصــــال اإللكتــروين، حيث تشـري بعـض التقـــديرات إىل أن أكثـر مـن  

7ماليـــني وظيفـــة معرضـــة للخطـــر يف أكــرب اقتصــادات العـــامل خـــالل الســـنوات الخمـــس 

املقبلـــة، واملرتبطــة بالخـــدمات املكتبيـــة واإلداريــة والصناعــة التحويليــة واإلنتــاج والرعايــة 

الصحيــة، وستفقـــد املــرأة مجموعــة مــن الوظائــف، مــام ســيفيض إىل اتســـاع الفجـــوة بـــني 

الجنسـني.

وقـــد يســـاعد إتقــان التقنيــات الرقميــة واســتخدامها يف اكتســاب املعرفــة وتحقيــق التواصل 

وتعزيــز الكفــاءة علـــى ســـد بعـــض الفجـــوات بـــني الجنســـني، فــإذا مــا تضاعفــت وتــرية 

ــني  ــاواة ب ــق املس ــن أن تتحق ــة، ميكــ ــات الرقميــ ــم للتكنولوجيــ ــرأة الدائ ــتخدام املــ اس

ــأ بـــه التقـــديرات الحاليــة  ــا تتنبـ الجنســني يف أماكــن العمــل عــى نحــو أرسع بكثــري ممـ

العديـــدة. وبـالنظر إىل ارتفـاع مســـتويات تعلـيم املـرأة يف العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة 

والرياضيــات يف بعــض البلــدان، ميكــن أن تتوافــر للمــرأة إمكانــات كبــرية يف القـــوة العاملـــة 

العامليـة.
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خامتة

تظهــر حصيلــة الجهــود التــي بذلتهــا اململكــة املغربيــة يف مســرية تنزيــل خياراتهــا 

الدميقراطيــة والتنمويــة، يف ارتبــاط وثيــق بتحقيــق التمكــني للمــرأة يف مختلــف املجــاالت، 

والتــي جعلتهــا منوذجــا يحتــذى بــه بالنظــر لإلصالحــات السياســية واملؤسســاتية والترشيعية 

التــي أطلقهــا يف مســار تفعيــل هــذه األهــداف مــن جهــة، والتطــور الــذي عرفتــه مختلــف 

املــؤرشات مــن جهــة ثانيــة. 

ــو  ــا نرن ــات جعلتن ــات وتحدي ــدة إكراه ــة ع ــن مواجه ــل م ــة مل تخ ــذه التجرب ــري أن ه غ

ــايل يف  ــد املج ــة البع ــل يف تقوي ــات تتمث ــن الرهان ــة م ــب جمل ــة إىل كس ــا الوطني بتجربتن

وضــع وتنزيــل السياســات العموميــة والربامــج التنمويــة، وضبــط مــؤرشات التمكــني للنســاء 

ــؤرشات  ــف م ــة مبختل ــة املتعلق ــة واملعرفي ــة اإلحصائي ــر املنظوم ــوع، وتطوي ــاج الن وإدم

ــاواة،  ــة واملس ــاالت املناصف ــع مج ــاركية يف جمي ــة التش ــل املقارب ــة إىل تفعي ــوع، إضاف الن

ــي. ــري الحكوم ــة التدب ــتوى نجاع ــة ومس ــني الحكام وتحس

وإذ ال يــزال طريــق التمكــني للنســاء، وتقويــة حقوقهــن االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة 

ــاون  ــف التع ــن تكثي ــد م ــو إىل مزي ــود، ندع ــن الجه ــد م ــاج ملزي ــة يحت ــة والبيئي والثقافي

ــم املشــرتك  ــذا اله ــل ه ــا، لحم ــا ودولي ــا وإقليمي ــني، وطني ــف الفاعل ــني مختل والتنســيق ب

وأيضــا الحلــم املشــرتك يف عــامل يحتــاج إىل املســاواة والعــدل واإلنصــاف، ويليــق بانتظــارات 

املــرأة بالســقف العــايل للقيــم اإلنســانية املشــرتكة واملرتاكمــة..
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مســاهمة الوكالــة الوطنيــة للكفــاءات وإنعــاش الشــغل يف إطــار تحضــري الــدورة 61 	•
للجنــة وضــع املــرأة، 2017

مســاهمة وكالــة اإلنعــاش والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لعــامالت وأقاليــم 	•
الشــامل باململكــة يف إطــار تحضــري الــدورة 61 للجنــة وضــع املــرأة، 2017

مســاهمة وكالــة اإلنعــاش والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للجهــة الرشقيــة يف إطــار 	•
تحضــري الــدورة 61 للجنــة وضــع املــرأة، 2017

مســاهمة الوكالــة الوطنيــة لتنميــة مناطــق الواحــات وشــجر األركان يف إطــار تحضــري 	•
الــدورة 61 للجنــة وضــع املــرأة، 2017

مســاهمة مكتــب تنميــة التعــاون يف إطــار تحضــري الــدورة 61 للجنــة وضــع املــرأة، 	•
2017

مســاهمة االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب يف إطــار تحضــري الــدورة 61 للجنــة وضــع 	•
املــرأة، 2017
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تمكــين المــرأة اقتصــاديا
في عــالم العمــل اآلخــذ في التغيــر
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