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تقدمي
تواصــل اململكــة املغربيــة ،بــإرادة قويــة وخطــى ثابتــة ،بنــاء منوذجهــا لتحقيــق تنميــة عادلة
ومســتدامة تجعــل مــن اإلنســان ،رجــا أو امــرأة ،محورهــا وهدفهــا والفاعــل األســايس فيهــا،
تحــت القيــادة الرشــيدة لجاللــة امللــك محمــد الســادس ،حفظــه اللــه ،الــذي مــا فتــئ يعــر
عــن يقينــه بــأن «املسلســل التنمــوي الشــامل ،الــذي أطلقنــاه يف بلدنــا مــن منطلــق اعتــاد
املســاواة بــن املــرأة والرجــل عــى أرض الواقــع ،ســيمنح املــرأة مجــاال أوســع للمشــاركة يف
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة» ،داعيــا إىل مزيــد مــن تعبئــة الــروح الجامعيــة لتجديــد
النمــوذج التنمــوي الوطنــي ،مبــا يواكــب التطــورات التــي تعرفهــا بالدنــا ويناســب مغــرب
الحــارض واملســتقبل ،ومبــا يضمــن إق ـرار العدالــة االجتامعيــة ،والولــوج املنصــف ملختلــف
البنيــات املســتدامة ،ويحــد مــن الفــوارق الفئويــة والتفاوتــات املجاليــة.
وإن نجــاح النمــوذج التنمــوي ال يبنــى فقــط عــى املــؤرشات الرقميــة املتعلقــة بالتنميــة
يف شــقها االقتصــادي ،بــل يقــاس أساســا بدرجــة تحقــق املــؤرشات االجتامعيــة ،التــي يــأيت
ترســيخ مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة ،وتكافــؤ الفــرص بــن األفــراد والفئــات واألجيــال
والجهــات عــى قمــة ســلم أولوياتهــا.
وقــد كانــت املــرأة املغربيــة ،ومــا زالــت ،يف قلــب ديناميــة هــذه األوراش اإلصالحيــة املتتالية
الــذي تشــهدها بالدنــا ،تســاهم ،كمواطنــة وكفاعلــة ،عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،يف
مســرة تعزيــز إرســاء دولــة قامئــة عــى قيــم العــدل واملســاواة وتكافــؤ فــرص املشــاركة يف
التنميــة ،واالســتفادة العادلــة واملنصفــة مــن مثــار هــذه التنميــة ،والتــي تتضمــن ترســانة
مــن القوانــن والترشيعــات الثوريــة لتعزيــز الحقــوق ،ويف مقدمتهــا الدســتور ،الــذي يلــزم
الدولــة بتعبئــة كل الوســائل لضــان اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،عــى قــدم املســاواة،
مــن الحــق يف العــاج والرعايــة الصحيــة والحاميــة االجتامعيــة والتغطيــة الصحيــة ،والحــق
يف الحصــول عــى تعليــم عــري ميــر الولــوج وذي جــودة ،وعــى ســكن الئــق ،والحــق يف
الشــغل والدعــم يف البحــث عــن منصــب شــغل ..وحزمــة مــن السياســات واالس ـراتيجيات
والربامــج واملبــادرات لتمكــن املــرأة ،عــر مراحــل زمنيــة متواليــة ،والتــي توجــت باعتــاد
سياســة عموميــة للمســاواة كجــواب وطنــي يجتمــع حولــه كل الفاعلــن للرقــي بأوضــاع
النســاء املغربيــات ،اســتنادا عــى مبــادئ تضمــن مشــاركتها الكاملــة واملنصفــة يف مختلــف
املجــاالت ،كــا تضمــن اســتفادتها املتســاوية واملنصفــة مــن نتائــج ومثــار هــذه املشــاركة..
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والشــك أن التكريــس الدســتوري للمســاواة وحظــر كل أشــكال التمييــز ،ســواء بســبب
الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتــاء االجتامعــي أو الجهــوي أو اللغــة
أو اإلعاقــة ،وإلــزام الدولــة بالســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء،
وضــان الولــوج املنصــف واملتســاوي للحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،دون متييــز ،باعتبــار النهــوض بأوضــاع النســاء وتعزيــز
حقوقهــن وضــان ولوجهــن إىل مختلــف البنيــات املســتدامة إحــدى دعامــات التنميــة
ورهــان تحقيقهــا.
وقــد مكنــت هــذه األوراش الوطنيــة بالدنــا مــن مراكمــة حصيلــة مقــدرة مــن اإلنجــازات
الكبــرة ،التــي تعكــس ديناميــة البنــاء الدميقراطــي واملؤسســايت املواكــب لــكل مســاراتها
التنمويــة ،وفــق مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف الفاعلــن ،ويف إطــار التزاماتهــا الوطنيــة
والدوليــة ،والتــي يســتعرض هــذا التقريــر أهــم محطاتهــا املفصليــة.
ومــن أهــم األوراش اإلصالحيــة الوطنيــة ،التــي يعكــف عليهــا املغــرب اليوم ،والتي ستســاهم
يف مزيــد مــن تقليــص الفــوارق ،ســواء بــن الجنســن أو بــن الفئــات والجهــات ،ورش إصــاح
وحكامــة منظومــة الحاميــة االجتامعيــة ،مــن خــال تحقيــق خمســة أهــداف رئيســية،
تشــمل «تطويــر سياســة موحــدة ومندمجــة للحاميــة االجتامعيــة» ،و«توســيع التغطيــة
الصحيــة األساســية يف أفــق تعميمهــا» ،و«تحســن عــرض وجــودة الخدمــات االجتامعيــة
للقــرب» ،باإلضافــة إىل «تطويــر مجــال الهندســة االجتامعيــة» ،و«إرســاء تواصــل مؤسســايت
متناســق حــول اإلصــاح» ،والــذي يتــوج ترســانة متنوعــة مــن الربامــج وشــبكات الحاميــة
االجتامعيــة ،ســواء مــن حيــث طبيعــة هــذه الربامــج أو مــن حيــث الرشائــح االجتامعيــة
املشــمولة بهــذه الحاميــة ،والتــي تضــم أنظمــة التأمــن االجتامعــي القامئــة عــى االشـراك،
ومنظومــة الحاميــة والدعــم االجتامعــي غــر القائــم عــى االشــراك ،واملوجــه للرشائــح
االجتامعيــة الهشــة واألرس ذات الدخــل املحــدود..
ويتــوىل تدبــر هــذا الــورش الوطنــي ،الــذي أعلــن انطالقــه جاللــة امللــك محمــد الســادس،
غشــت  ،2018لجنــة قيــادة حكوميــة ،متفرعــة إىل أربــع لجــن موضوعاتيــة دامئــة متخصصــة
يف «حكامــة والتقائيــة برامــج الحاميــة االجتامعيــة» و«التغطيــة الصحيــة األساســية»،
واملســاعدة االجتامعيــة ،و«مقاربــة االســتهداف».
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ويقــدم هــذا التقريــر الوطنــي مالمــح التجربــة املغربيــة يف الحاميــة االجتامعيــة وضــان
ولــوج الخدمــات العامــة والبنيــات املســتدامة ،ومســاهمة ذلــك يف تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات ،ويشــر إىل التحديــات والرهانــات املســتقبلية الكفيلــة
بخلــق ترابــط وثيــق بــن تدابــر توســيع الحاميــة االجتامعيــة ،وخلــق بيئــة مواتيــة لولــوج
النســاء والفتيــات ملختلــف الخدمــات ،مبــا يحقــق لهــن مزيــدا مــن املســاواة والعــدل
واإلنصــاف..
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الف�صل الأول
البيئة املعيارية والقانونية والتخطيط
اال�سرتاتيجي

متيــز املغــرب بنموذجــه يف تحقيــق تقــدم متــدرج ،وبخطــوات ثابتــة ،وفــق منهجيــة تجعــل
اإلنســان يف صلــب االهتــام كفيــل بإرســاء أســس تنميــة عادلــة ومســتدامة ملراكمــة
إصالحــات متعــددة يف ظــل ديناميــة التحــول الدميقراطــي والبنــاء املؤسســايت املواكــب لــكل
املســارات التنمويــة ببالدنــا.

�أوال .الرت�سانة القانونية واملعيارية
 .1دسترة المساواة ومحاربة التمييز والحماية االجتماعية

تــ ّوج دســتور اململكــة املغربيــة لســنة  2011املســرة التــي قطعتهــا املــرأة ،إىل جانــب
الرجــل ،لتعزيــز إرســاء دولــة قامئــة عــى قيــم العــدل واملســاواة وتكافــؤ فــرص املشــاركة يف
التنميــة ،واالســتفادة العادلــة واملنصفــة مــن مثــار هــذه التنميــة ،حيــث أكــد ،يف ديباجتــه،
عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،بســبب الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة
أو االنتــاء االجتامعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع شــخيص.
كــا أكــد ،يف فصلــه  ،19عــى الحــق يف متتــع الرجــل واملــرأة ،عــى قــدم املســاواة ،بالحقــوق
والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،وألــزم الدولــة
بالســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء ،وهــو مــا شــكل مكســبا مهــا
ودافعــا ملزمــا لجميــع مكونــات املجتمــع لرفــع كل أشــكال الحيــف والتهميــش ،وجعــل
املســاواة يف صلــب مختلــف األوراش الوطنيــة.
كــا ألــزم الدولــة واملؤسســات العموميــة والجامعــات الرتابيــة ،يف فصلــه  ،31بالعمــل عــى
تعبئــة كل الوســائل املتاحــة لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،عــى قــدم
املســاواة ،مــن الحــق يف:
yyالعالج والعناية الصحية؛
yyالحامية االجتامعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي؛
yyالحصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛
yyالتنشئة عىل التشبث بالهوية املغربية والثوابت الوطنية الراسخة؛
yyالتكوين املهني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛
yyالسكن الالئق؛
yyالشغل والدعم يف البحث عن منصب شغل أو يف التشغيل الذايت؛
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yyولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛
yyالحصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة؛
yyالتنمية املستدامة.
ونــص ،يف فصلــه  ،35عــى واجــب الدولــة يف العمــل عــى تحقيــق تنميــة برشيــة مســتدامة،
مــن شــأنها تعزيــز العدالــة االجتامعيــة ،والحفــاظ عــى الــروات الطبيعيــة الوطنيــة ،وعــى
حقــوق األجيــال القادمــة.
 .2التشريعات المؤطرة لتمكين المرأة والحماية االجتماعية

انطالقــا مــن اعتبــار املــرأة رشيــكا فاعــا وأساســيا يف تحقيــق أهــداف التنميــة وتطويــر
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 :شــكلت مدونــة األرسة نقلــة قانونيــة نوعيــة أسســت ملــروع مجتمعــي
أقــام األرسة املغربيــة عــى املســؤولية املشــركة والعــدل واملســاواة واملعــارشة باملعــروف،
حيــث جعلــت األرسة تحــت الرعايــة املشــركة للزوجــن ،ونصــت عــى املســاواة
يف األهليــة القانونيــة إلبــرام عقــد الــزواج ،ويف إنهــاء الحيــاة الزوجيــة ،ويف الحقــوق
والواجبــات املتبادلــة ،ولألبنــاء مــن جهــة البنــت الحــق يف اإلرث مــن جدهــم الــذي
توفيــت قبلــه ،والــذي كان ح ـرا عــى األطفــال مــن جهــة االبــن.
قانــون الجنســية :مكــن تعديــل قانــون الجنســية ،أبريــل  ،2007مــن تحقيــق املســاواة
بــن املــرأة والرجــل بشــأن منــح الجنســية املغربيــة للطفــل مــن أب أجنبــي ،أيــا كان
مــكان والدتــه ،يف أفــق املصادقــة عــى تعديــل جديــد ينــص عــى املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة يف منــح الجنســية املغربيــة للــزوج األجنبــي.
مدونــة الشــغل :نصــت مدونــة الشــغل عــى منــع كل متييــز يف األجــر بــن الرجــل واملرأة
وعززتهــا مبقتضيــات زجريــة (املــادة  346و ،)361وخصــت األم األجــرة مبجموعــة مــن
التدابــر الحامئيــة.
فيــا جســد الجيــل الثــاين مــن الترشيعــات القانونيــة ثــورة ترشيعيــة جديــدة ســاهمت يف
تجذيــر قيــم املســاواة والعــدل واإلنصــاف ،ومتكــن املــرأة اقتصاديــا واجتامعيــا وسياســيا،..
16

ومكّنــت مــن إرســاء نظــام متنــوع للحاميــة االجتامعيــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز
بشــكل تدريجــي:
القانون الجنايئ
شــكل تعديــل القانــون الجنــايئ لســنة  2014قفــزة نوعيــة يف مجــال زواج القــارصات ضحايــا
االغتصــاب ،حيــث تــم حــذف حــق املغــرر يف الــزواج مــن الفتــاة القــارص املغــرر بهــا ،الــوارد
يف الفصــل  ،475ومتابعتــه قضائيــا ،والرفــع مــن عقوبــات الســجن مــن ســنة إىل خمــس
ســنوات يف حالــة تهريــب قــارص دون عالقــة جنســية.
كــا تــم حــذف الفصــول  494و 495و 496مــن هــذا القانــون ،ضمــن تعديــل نونــر ،2013
والتــي كانــت تتضمــن مقتضيــات تعتــر ماســة بكرامــة املــرأة وكيانهــا وإرادتهــا ككائــن
مســتقل مســاو للرجــل .باإلضافــة إىل تعزيــز حاميــة النســاء واألطفــال يف مــا يتعلــق بجرائــم
الــرف وانتهــاك اآلداب ،عــر تجريــم الدعــارة والخالعــة وســوء املعاملــة ،والتحــرش الجنــي
والعنــف ضــد النســاء.
قانون محاربة العنف ضد النساء
يشــكل القانــون رقــم  103.13املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء ثــورة يف الرتســانة
القانونيــة املغربيــة ،حيــث أصبــح للمغــرب إطــارا قانونيــا شــامال وخاصــا مبحاربــة العنــف
ضــد املــرأة يف كل أشــكاله.
ويجــرم هــذا القانــون ،الــذي دخــل حيــز التنفيــذ شــتنرب  ،2018بعــض األفعــال ،ســواء
باعتبارهــا عنفــا يلحــق رضرا باملــرأة ،كاالمتنــاع عــن إرجــاع الزوجــة املطــرودة مــن بيــت
الزوجيــة ،واإلكـراه عــى الــزواج ،واملســاس بحرمــة جســد املــرأة ،وتبديــد أو تفويــت أمــوال
األرسة بســوء نيــة ،...أو باعتبارهــا صــورا مــن صــور التحــرش الجنــي أو فقــط بســبب كونهــا
امــرأة .وشــدد العقوبــات يف حالــة ارتــكاب الفعــل يف ظــروف معينــة ومــن طــرف أشــخاص
محدديــن ،كأحــد األصــول أو املحــارم ،وزميــل يف العمــل ،وشــخص مكلــف بحفــظ النظــام....
كــا شــدد العقوبــات عــى بعــض األفعــال املوجهــة ضــد «نســاء يف وضعيــة خاصــة»،
كالعنــف ضــد امــرأة يف وضعيــة إعاقــة أو قــارص أو ضــد حامــل أو الزوجــة أو الطليقــة
بحضــور األبنــاء أو الوالديــن .واعتمــد تدابــر حامئيــة جديــدة ،مثــل إبعــاد الــزوج املعتــدي،
وإنــذار املعتــدي بعــدم االعتــداء ،يف حــال التهديــد بارتــكاب العنــف مــع تعهــده بعــدم
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االعتــداء ،وإرجــاع املحضــون مــع حاضنتــه إىل الســكن ،ومنــع االق ـراب مــن الضحيــة أو
مــن ســكنها ،...مــع تنصيصــه عــى عنــر الفوريــة يف اتخــاذ التدابــر الحامئيــة ،وتقريــر
عقوبــات عــى خرقهــا .كــا ينــص هــذا القانــون عــى إرســاء منظومــة تكفليــة متكاملــة
ووضــع سياســات وبرامــج وقائيــة.
قانون مكافحة االتجار بالبرش
ج ـ ّرم القانــون رقــم  27.14املتعلــق مبكافحــة االتجــار بالبــر ،الــذي دخــل حيــز التنفيــذ
شــتنرب  ،2016جميــع أشــكال االســتغالل الجنــي ،وأكــد عــى حاميــة الضحايــا وإعفــاء
الشــهود واملبلغــن عــن الجرميــة.
ووســع هــذا القانــون مفهــوم االســتغالل ،الــذي يرتتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه
مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية بــأي وســيلة كانــت ،ليشــمل جميــع
أشــكال االســتغالل الجنــي ،ســيام اســتغالل دعــارة الغــر ،واالســتغالل عــن طريــق املــواد
اإلباحيــة ،مبــا يف ذلــك وســائل االتصــال والتواصــل املعلومــايت ،واالســتغالل عــن طريــق العمل
القــري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء
أو نــزع األنســجة البرشيــة أو بيعهــا ،أو االســتغالل عــن طريــق إجـراء التجــارب واألبحــاث
الطبيــة عــى األحيــاء ،أو اســتغالل شــخص للقيــام بأعــال إجراميــة أو يف النزاعات املســلحة،
ونــص عــى ســعي الدولــة إىل توفــر الرعايــة الصحيــة والدعــم االجتامعــي والنفــي لضحايــا
االتجــار بالبــر وتيســر ســبل إدماجهــم يف الحيــاة االجتامعيــة.
قانون العامالت والعاملني املنزليني
حــدد القانــون رقــم  19.12رشوط الشــغل والتشــغيل املتعلقــة بالعامــات والعــال
املنزليــن ،ألول مــرة بعــد أزيــد مــن  13ســنة عــن صــدور مدونــة الشــغل ،ونظــم وضعيــة
هــذه الفئــة األكــر هشاشــة مــن خــال عقــد العمــل املنــزيل ،حيــث تضمــن مقتضيــات
حامئيــة تتعلــق باألجــر ومــدة العمــل ،والحــق يف الراحــة األســبوعية والعطلــة الســنوية
مــؤدى عنهــا ،والتعويــض عــن الفصــل ،باإلضافــة إىل مقتضيــات زجريــة تحــدد الجرائــم
والعقوبــات املقــررة ملخالفتهــا.
ومــن أهــم مســتجدات هــذا القانــون ،الــذي دخــل حيــز التنفيــذ أكتوبــر  ،2018اســتبدال
تســمية «خــدم البيــوت» «بالعامــات والعاملــن املنزليــن» ،تكريســا ملفهــوم العمــل الالئــق،
إضافــة إىل منــع تشــغيل الطفــات واألطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 18ســنة ،مــع
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تخصيــص فــرة انتقاليــة للعامــات والعاملــن املنزليــن الذيــن تـراوح أعامرهــم مــا بــن 16
و 18ســنة ال تتجــاوز خمــس ســنوات ابتــداء مــن ســنة دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ،
وإق ـرار نفــس العقوبــة املقــررة يف مدونــة الشــغل يف حالــة تشــغيلهم .كــا منــع قيامهــم
ببعــض األعــال ،وصــدر مرســوم بالئحــة األشــغال املمنــوع مامرســتها يف هــذا املجــال.
قانون مؤسسات الرعاية االجتامعية
يســتهدف القانــون  65.15املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة ،الــذي نــر بالجريــدة
الرســمية يف أبريــل  ،2018تجويــد وتوســيع الخدمــات املقدمــة للفئــات املســتفيدة مــن
خدمــات مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة ،وتعزيــز آليــات حكامــة التدبــر املــايل واإلداري
لهــذه املؤسســات ،وذلــك ضامنــا لرعايــة أمثــل للمســتفيدين مــن جميــع الفئــات.
وتتضمــن بعــض النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بهــذا القانــون دفاتــر تحمــات متــت
بلورتهــا وفــق مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف الفاعلــن ،ســواء مــع مــدراء مؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة والجمعيــات املســرة أو باقــي الفاعلــن ،يســتحرض املصلحــة الفضــى
للمســتفيدين مــن خدمــات هــذه املؤسســات ،التــي يفــوق عددهــا  1500مؤسســة موزعــة
عــى مختلــف ال ـراب الوطنــي.
جيل جديد لتعزيز الحامية االجتامعية
تعــززت املنظومــة القانونيــة للحاميــة االجتامعيــة مبجموعــة جديــدة مــن القوانــن ،التــي
تضــم القانــون املتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل الصــادر يف دجنــر  ،2014والقانــون
املتعلــق بنظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بالطلبــة الصــادر يف غشــت
 ،2015والقانــون رقــم  15.98املتعلــق بنظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض ،الصــادر
يف يوليــوز  ،2017لفائــدة فئــات املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجـراء الذيــن
يزاولــون نشــاطا خاصــا ،والقانــون املتعلــق بنظــام املعاشــات ،الصــادر يف دجنــر  ،2017لفائدة
فئــات املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجـراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا.
إىل جانــب القوانــن املؤسســة للحاميــة االجتامعيــة ،ويف مقدمتهــا القانــون املتعلــق بنظــام
الضــان االجتامعــي الصــادر يف يوليــوز  ،1972والقانونــن املتعلقــن بإحــداث نظــام
املعاشــات املدنيــة وإحــداث نظــام املعاشــات العســكرية الصادريــن يف دجنــر ،1971
والقانــون املحــدث للنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد الصــادر يف أكتوبــر.1977
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نجحــت اململكــة املغربيــة ،عــر مراحــل زمنيــة متواليــة ،يف وضــع مــؤرشات وطنيــة لرصــد
مســار التمكــن للمــرأة يف مختلــف املجــاالت ،ســواء السياســية أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة
أو الثقافيــة أو البيئيــة ..أو غريهــا .فتــم العمــل ،ســنة  ،2006عــى إعــداد االســراتيجية
الوطنيــة لإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن بإدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعي يف السياســات
والربامــج التنمويــة .كــا تــم تقييــم تفعيــل مقتضياتهــا التــي خلصــت إىل مجموعــة مــن
التوصيــات ،أهمهــا رضورة ترجمــة التوجهــات االسـراتيجية لخطــة عمــل حكوميــة واضحــة
املعــامل ،وتحديــد إج ـراءات عمليــة مبــؤرشات دقيقــة حســب كل مجــال.
 .1الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»

وهكــذا ،توجــت مختلــف هــذه الجهــود يف اعتــاد اململكــة املغربيــة ،ألول مــرة ســنة ،2012
سياســة عموميــة مندمجــة للمــرأة «إك ـرام» كإطــار لتحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات
املتخــذة إلدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف السياســات الوطنيــة وبرامــج التنميــة ،وفــق
إجـراءات دقيقــة لتنزيــل املســاواة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز والعنــف ومتكــن النســاء.
الخطة الحكومية للمساواة «إكرام  »1يف أفق املناصفة 2016-2012
شــكلت الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إك ـرام  2016 - 2012 »1جوابــا وطنيــا التقــت فيــه
مبــادرات كل الفاعلــن مــن أجــل الرقــي بأوضــاع النســاء املغربيــات ،اســتنادا عــى مبــادئ
تتوافــق متامــا مــع التطلــع إىل بنــاء عالقــات اجتامعيــة جديــدة بــن النســاء والرجــال تضمــن
املشــاركة الكاملــة واملنصفــة يف مختلــف املجــاالت ،كــا تضمــن االســتفادة املتســاوية
واملنصفــة مــن نتائــج ومثــار هــذه املشــاركة ،وذلــك مــن خــال مجــاالت عمــل مثانيــة هــي:
1.1مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة؛
2.2مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
3.3تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة؛
4.4تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛
5.5تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات؛
6.6التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء؛
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7.7الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛
8.8تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل.
وقــد أمثــرت الديناميــة الحكوميــة والقطاعيــة ،التــي خلقتهــا الخطــة الحكوميــة للمســاواة،
حصيلــة وازنــة تشــمل إصالحــات ذات طابــع هيــكيل ومهيــكل ،ســواء عــى مســتوى
تنزيــل االلتزامــات الدســتورية ،كإصــدار النصــوص القانونيــة املتعلقــة بهيئــة املناصفــة
ومحاربــة كل أشــكال التمييــز ،واملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة ،أو عــى املســتوى
الترشيعــي واملؤسســايت ،أو عــى مســتوى الربمجــة والتخطيــط ،عــر خلــق آليــات أو إطــاق
اسـراتيجيات قطاعيــة تؤســس لثقافــة التخطيــط املدمــج للنــوع ،كاملرصــد الوطنــي للعنــف
ضــد النســاء ،واملرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــام ،ومرصــد مقاربــة النــوع بالوظيفــة
العموميــة ،وفضــاءات متعــددة الوظائــف ملواكبــة النســاء والفتيــات يف وضعيــة صعبــة،
وآليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف.
وترصيدا لهذه املكتسبات املحققة ،تم اعتامد الخطة الحكومية للمساواة «إكرام .»2
الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2021-2017 »2
ترتكــز الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكـرام  »2عــى التخطيــط املبنــي عــى النتائــج ،وعــى
املقاربــة املجاليــة والتنزيــل ال ـرايب يف الربمجــة والتتبــع ،وفــق مقاربــة حقوقيــة وتشــاركية
دميقراطيــة ،ســتمكن دون شــك مــن التعاطــي عــن قــرب أكــر مــع احتياجــات املواطنــات
واملواطنــن مــن جهــة ،واملســاهمة يف تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة مــن جهــة
ثانيــة .وتتضمــن هــذه الخطــة الحكوميــة ســبعة محــاور ،أربعــة موضوعاتيــة وثالثــة
عرضانيــة ،وهــي:
1.1تقوية فرص النساء ومتكينهن اقتصاديا؛
2.2حقوق النساء يف عالقتها باألرسة؛
3.3مشاركة النساء يف اتخاذ القرار؛
4.4حامية النساء وتعزيز حقوقهن؛
5.5نــر مبــادئ املســاواة ومحاربــة التمييــز والصــور النمطيــة املبنيــة عــى النــوع
االجتامعــي؛
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6.6إدماج النوع يف جميع السياسات والربامج الحكومية؛
7.7التنزيل الرتايب.

 .2الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

تعــززت ديناميــة التخطيــط االسـراتيجي املدمــج لحقــوق النســاء واملســاواة باعتــاد الخطــة
الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان  ،2021 - 2018التــي تســعى إىل ترســيخ
مسلســل اإلصــاح الســيايس ومأسســة حقــوق اإلنســان وتعزيــز ديناميــة الوعــي الحقوقــي
وتدعيــم املبــادرات املســاهمة يف انبثــاق دميقراطيــة تشــاركية ،والتــي تعتــر مثــرة جهــد وطني
جامعــي جســد اإلرادة السياســية للحكومــة يف الوفــاء بالتزاماتهــا ،وتوفــر آليــات مســتدامة
لرتســيخ أســس دولــة الحــق والقانــون ،وتعزيــز مسلســل اإلصــاح والدمقرطــة.
وتتضمــن هــذه الخطــة الوطنيــة أربعــة محــاور تتعلــق بالدميقراطيــة والحكامــة ،والحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،وحاميــة الحقــوق الفئويــة والنهــوض بهــا ،ويف
مقدمتهــا حقــوق املــرأة ،إضافــة إىل اإلطــار القانــوين واملؤسســايت الــذي يجمــع الحقــوق
بالفئــات املســتهدفة ضمــن مرجعيــة واحــدة ،مــع تحديــد التزامــات كل الفاعلــن املوزعــة
عــى  427تدبــرا ،مبــا سيســهم يف تعزيــز احــرام لحقــوق اإلنســان وتكريســا للمواطنــة
الكاملــة.
 .3االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهدافها

تتموقــع أهــداف التنميــة املســتدامة يف صلــب أولويــات اململكــة املغربيــة ،التــي عــرت عــن
إرادة قويــة لتطويــر منــاذج جديــدة للتنميــة البرشيــة ترتكــز عــى أســس تراعــي اح ـرام
الكرامــة اإلنســانية ،وتعــزز اإلنصــاف ومبــادئ النمــو الشــامل .وقــد أطلقــت اململكــة دراســة
بشــأن دمــج أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ ،17كربنـــامج عمـــل إلعــال حقــوق اإلنســان
الواجبــة للجميــع وتحقيــق املســـاواة بـــن الجنســـن ومتكــن النســاء والفتيــات ،يف مختلــف
سياســاتها العموميــة وبرامجهــا الوطنيــة ،وإعطــاء األولويــة لألهــداف املتعلقــة أساســا
بالقضــاء عــى الفقــر ،واملســاواة بــن الجنســن ،والحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة ..وهــي
أهداف وغايات متكاملـــة غـــر قابلـــة للتجزئـــة تحقـــق التـــوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية
املســتدامة :البعــد االقتصــادي والبعــد االجتامعــي والبعــد البيئــي.
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وتنطلــق االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة  ،2030 - 2017التــي تؤكــد التــزام
املغــرب الراســخ باملســاهمة يف الجهــود الدوليــة ملكافحــة التغـرات املناخيــة ووضــع آليــات
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــن رؤيــة وطنيــة منســجمة مــع أهــداف التنميــة
املســتدامة  ،2030ومــع املامرســات الدوليــة النموذجيــة ،وذلــك اعتــادا عــى مقتضيــات
القانــون اإلطــار املتعلــق بامليثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة ،التــي تســتهدف
تعزيــز االنســجام بــن السياســات القطاعيــة ،مــن املــاء والطاقــة والفالحــة والصناعــة ،يف
مجــال التنميــة املســتدامة.
وتحــدد هــذه االسـراتيجية الوطنيــة ثــاث مداخــل اسـراتيجية تســتثمر مكتســبات املبــادرة
الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ملحاربــة الفقــر ،ودعــم نظــام الصحــة واليقظــة الصحيــة،
وســد الخصــاص يف ميــدان التعليــم .كــا تعتمــد خمســة محــاور رئيســية تشــمل املحــور
االجتامعــي لضــان التنميــة البرشيــة والتامســك االجتامعــي ،واملحــور االقتصــادي مــن أجــل
تعزيــز ،عــى نحــو مســتدام ،القــدرة التنافســية االقتصاديــة ،واملحــور البيئــي الــذي يهتــم
مبنهجيــة النظــر يف القضايــا البيئيــة ،إضافــة إىل املحــور الثقــايف لضــان تنميــة تأخــذ بعــن
االعتبــار الخصوصيــات الثقافيــة ،ومحــور الحكامــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.
ومــن الناحيــة العمليــة ،تــم تنزيــل هــذه االس ـراتيجية عــى أســاس  7تحديــات عاجلــة،
تتنــاول الحكامــة ،واالقتصــاد األخــر ،والتنــوع البيولوجــي ،والتغـرات املناخيــة ،واملناطــق
الحساســة ،والتامســك االجتامعــي والثقافــة.
 .4االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

إىل جانــب االسـراتيجيات املرجعيــة العامــة التــي ســبق ذكرهــا ،اعتمــد املغــرب مجموعــة
مــن االســراتجيات الخاصــة بالحاميــة االجتامعيــة يف مجــاالت محــددة ،ويف مقدمتهــا
االســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء.
وقــد تبنــى املغــرب االس ـراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء ،مســتهل ســنة  ،2014القامئــة
عــى حفــظ كرامــة املهاجريــن املقيمــن بصفــة غــر قانونيــة عــى أرضــه ،بهــدف تحقيــق
اإلدمــاج للذيــن يتــم تســوية وضعيتهــم ،ومتكينهــم مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة،
خصوصــا منهــم النســاء ،حيــث تــم اعتــاد عــدة إجــراءات لفائــدة النســاء والفتيــات،
منهــا إدمــاج املهاجـرات والالجئــات يف التكويــن املوجــه للفتيــات يف إطــار برنامــج الشــباب
والرتفيــه ،ويف الربامــج الخاصــة يف مجــال الصحــة ،ويف برامــج التوعيــة واإلعــام املوجــه
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للنســاء ،واعتــاد برامــج خاصــة ملســاعدة ضحايــا ســوء املعاملــة واإلتجــار بالبــر ،برشاكــة
مــع الجمعيــات واملنظــات غــر الحكوميــة.
وتتضمــن هــذه السياســة الجديــدة ،باعتبارهــا جهــدا وطنيــا يحقــق التقائيــة مختلــف
الفاعلــن ملعالجــة إشــكاالت الهجرة 11 ،برنامجــا و 81مرشوعــا إلدمــاج هــذه الفئــة عــى
جميــع املســتويات االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والرتبويــة ،والتــي تشــمل مجــاالت
أساســية ،مــن ضمنهــا تســهيل إدمــاج املهاجريــن يف النظــام التعليمــي والتكويــن املهنــي
والثقافــة املغربيــة ،والحصــول عــى العــاج يف املستشــفيات ،والحــق يف الســكن وفــق
القوانــن الوطنيــة ،وتقديــم مســاعدات قانونيــة وإنســانية للمهاجريــن ،وتســهيل الحصــول
عــى العمــل .كــا تــم دعــم الجمعيــات الفاعلــة يف مجــال تقديــم املســاعدة اإلنســانية
املســتعجلة للفئــات الهشــة مــن املهاجريــن ،خاصــة النســاء واألطفــال ،وذلــك عــر إبـرام 17
اتفاقيــة رشاكــة ســنة  2014مــع الجمعيــات العاملــة يف مجــال الهجــرة ،ســيام يف مجــال دعــم
ومواكبــة املــرأة املهاجــرة يف القيــام مبختلــف األنشــطة املــدرة للدخــل.
وقامــت اململكــة املغربيــة ،ســنة  ،2014بعمليــة تســوية اســتثنائية للمهاجريــن ،وكانــت
األولويــة للنســاء واألطفــال ،وســخرت لهــا إمكانيــات لوجيســتيكية وبرشيــة مهمــة ،مــن
خــال فتــح  83مكتبــا عــى مســتوى جميــع عــاالت وأقاليــم اململكــة ،وتكويــن 3000
عن ـرا ملواكبــة العمليــة واالعتــاد عــى نظــام معلومــايت ،والقيــام بعمليــات التحســيس
واإلخبــار ومســاهمة املجتمــع املــدين .وتــم قبــول جميــع الطلبــات املقدمــة مــن النســاء
واألطفــال مــن  116جنســية ،والتــي فاقــت 10.000طلبــا.
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ثالثا .الآليات امل�ؤ�س�ساتية لتقلي�ص الفوارق بني اجلن�سني
 .1منظومة مؤسساتية متكاملة لحماية الحقوق والحكامة

شــكلت اإلصالحــات املفتوحــة لتأهيــل املنظومــة املؤسســاتية ،التــي تكفــل تعزيــز وترســيخ
مبــادئ حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا ،واعتــاد قواعــد وآليــات الحكامــة الجيــدة والتنميــة
البرشيــة واملســتدامة والدميقراطيــة التشــاركية ،أهــم مرتك ـزات اإلصــاح املؤسســايت وفــق
مبــادئ املســاواة يف الولــوج واإلنصــاف واحــرام قيــم الدميقراطيــة والقانــون والحيــاد
والشــفافية والنزاهــة واملصلحــة العامــة ،واعتــاد الجــودة وربــط املســؤولية باملحاســبة،
حيــث متــت دســرة هيــآت وطنيــة لحاميــة الحقــوق والحريــات والحكامــة الجيــدة ،وهيــآت
أخــرى للنهــوض بالتنميــة البرشيــة واملســتدامة والدميقراطيــة التشــاركية:
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي متــت إعــادة هيكلتــه كمؤسســة تتــوىل النظــر
يف جميــع القضايــا املتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحاميتهــا ،وضــان مامرســتها
الكاملة؛
مؤسســة الوســيط التــي تتــوىل الدفــاع عــن الحقــوق يف نطــاق العالقــات بــن اإلدارة
واملرتفقــن ،واإلســهام يف ترســيخ ســيادة القانــون ،مــن خــال اســتقبال املظــامل والدفــاع
عــن حقــوق املشــتكني؛
هيئــة املناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز التــي تتــوىل تتبــع وتقييــم السياســات
العامــة املرتبطــة بالنــوع ،والخاصــة باملناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،والتــي
تعمــل عــى نــر ثقافــة املســاواة وتثمــن دور املــرأة داخــل املجتمــع .كــا تتلقــى
الشــكايات وتســائل الجهــات املعنيــة يف ذلــك؛
الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري التــي تســهر عــى اح ـرام التعبــر التعــددي
لتيــارات الــرأي والفكــر ،والحــق يف املعلومــة يف امليــدان الســمعي البــري ،وتراقــب
مــدى املــس بكرامــة املــرأة وحقوقهــا ،والتــي تصــدر أحكامــا عقابيــة ضــد املــواد
اإلعالميــة املســيئة للمــرأة؛
املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي الــذي يبــدي رأيــه يف السياســات
العموميــة والقضايــا الوطنيــة التــي تهــم الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وأهــداف
املرافــق العموميــة املكلفــة بهــا .وهــو املجلــس الــذي وضــع الرؤيــة االســراتيجية
الجديــدة لإلصــاح الرتبــوي يكمــن جوهرهــا يف إرســاء مدرســة جديــدة قوامهــا اإلنصــاف
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وتكافــؤ الفــرص ،والجــودة للجميــع واالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع ،والتــي تجعــل إحــدى
روافعهــا املســاواة؛
املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة املكلــف بتأمــن تتبــع وضعيــة األرسة والطفولــة،
وإبــداء رأيــه يف املخططــات الوطنيــة املتعلقــة ،وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول
السياســة العموميــة يف مجــال األرسة ،وضــان تتبــع وإنجــاز الربامــج الوطنيــة.
 .2الميزانية المستجيبة الحتياجات النساء

مت ّكــن املغــرب مــن بلــورة تجربــة رائــدة يف مجــال امليزانيــة املســتجيبة الحتياجــات النســاء،
القــت صــدى واســعا عــى الصعيــد العاملــي ،حيــث تــم نقــل التجربــة لعــدة دول ،باعتبارهــا
مـــن أهـــم ضـــانات ولــوج النســاء والفتيــات املنصــف للحقـــوق والخدمـــات األساســية،
وضــان اســتفادتهن املتســاوية مــع الرجــال.
وشــــكلت مبــــادئ اإلنصاف واملساواة الدعامــات األساسية لتحقيــــق النجاعــة والفعاليــة
يف إطــــار اإلصالح الشــــامل للميزانيــــة ،الــــذي انطلق منذ ســــنة  ،2002بهــــدف توزيــع
أمثــــل للمــــوارد ،وتأثيــر أفضــل للسياســات العموميــــة ،أخذا بعــني االعتبار الحاجيــات
املتباينة للمكونــــات املختلفة للســـاكنة املستهدفة عنـد صياغـة وتنفيـذ وتقييـم السياسـات
العموميـــة ،مــا حفــز عــى مواصلــة اإلدمــاج املمنهــج لبعــد النــوع.
وســنة  ،2015دخــل املغــرب مرحلــة جديــدة مــن تطبيــق بُعــد النــوع االجتامعــي يف
الربمجــة امليزانياتيــة ،حــن ألــزم القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة القطاعــات الحكوميــة
واملؤسســات الوطنيــة بتســطري برامجهــا وفــق أهــداف واضحــة ومعطيــات دقيقــة مقرونــة
مبــؤرشات ملموســة وموثوقــة وفعالــة تقيــس نتائــج التدابــر املتخــذة ،خاصــة عــى مســتوى
النــوع االجتامعــي ،مــا يجمــع بــن آليــات مقاربــة جعــل التســيري العمومــي لفائــدة التنمية
وتحســن الظــروف املعيشــية للمواطنــات واملواطنــن ،وآليــات إعــداد وســر ورصــد وتقييــم
مختلــف االس ـراتيجيات والسياســات العموميــة.
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ســجل املغــرب انفتــاح البحــث الوطنــي واإلحصــايئ عــى مقاربــة النــوع ،وبــذل جهــدا
خاصــا لتوفــر البيانــات واإلحصــاءات األساســية املصنفــة حســب الجنــس ،باعتبارهــا آليــات
لدعــم عمليــات التحليــل مــن جهــة ،وأداة للتخطيــط مت ّكــن مــن وضــع وتقييــم سياســات
عموميــة تأخــذ باالعتبــار الفــوارق بــن النســاء والرجــال ،ســواء مــن خــال اعتــاد آليــة
وطنيــة رســمية مكلفــة باإلحصــاء أو مــن خــال مؤسســات وطنيــة للرصــد والدراســات
تعنــى مبكافحــة التمييــز وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن:
املندوبية السامية للتخطيط
تواصــل املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،بصفتهــا اآلليــة الوطنيــة املكلفــة باإلحصــاء ،تطويــر
هــذه األدوات اإلحصائيــة ،وتحســن اســتخدام البيانــات املصنفــة حســب النــوع يف صنــع
السياســات والتخطيــط ،ذلــك أن تقــدم السياســات الوطنيــة يف مجــال املســاواة بــن
الجنســن وتحقيــق الحاميــة االجتامعيــة للنســاء يتطلــب أوال إنتــاج البيانــات واإلحصــاءات
املصنفــة حســب نــوع الجنــس ،وتعزيــز قــدرة اآلليــات الوطنيــة عــى اســتخدام مــؤرشات
النــوع االجتامعــي يف تحديــد أســباب الفجــوات املوجــودة ثانيــا ،والقــدرة عــى التحكــم
فيهــا ومعالجتهــا ثالثــا.
وقــد نجحــت يف إدراج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف مختلــف عملياتهــا اإلحصائيــة ،وتنــر،
بصفــة دوريــة منتظمــة ،إحصائيــات حســب النــوع االجتامعــي تــرز الفــوارق بــن الجنســن
يف عــدة مجــاالت ،منهــا الدميغرافيــة والسوســيو اقتصاديــة ،ووضعهــا رهــن إشــارة مختلــف
املتدخلــن ،مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات املجتمــع املــدين ،والتــي
يتــم العمــل عــى تطويرهــا وفــق مــا يســتجد يف الربامــج واإلطــارات اإلحصائيــة العامليــة
واإلقليميــة.
مركز التميز يف ميزانية النوع االجتامعي
يعتــر مركــز التميــز يف ميزانيــة النــوع االجتامعــي ،الــذي أحــدث ســنة  ،2013مثــرة عقــد
مــن التـزام املغــرب بالنهــوض باملســاواة بــن الجنســن يف تدبــر املاليــات العموميــة ،وتتويــج
لتجربــة غنيــة راكمهــا املغــرب يف مجــال ميزانية النــوع االجتامعي ،والذي ســاهم ،ويســاهم،
يف النهــوض بحقــوق املــرأة يف السياســات العموميــة ،وإدراج مبــادئ النــوع االجتامعــي يف
التدبــر والتخطيــط لهــذه السياســات.
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ويهــدف هــذا املركــز إىل تشــكيل قطــب للتميــز والتعلــم واالبتكار وتقاســم الخــرة والتجارب
يف ميــدان ميزانيــة النــوع االجتامعــي ،وفــق رؤيــة اس ـراتيجية تقــوم عــى إرســاء نظــام
وآليــات تبــادل وتقاســم التجــارب يف هــذا املجــال عــى الصعيــد اإلقليمــي والــدويل مــن
جهــة ،وتعميــق وتجديــد املفاهيــم وتطويــر املناهــج التحليليــة املتجــددة يف هــذا املجــال
مــن جهــة ثانيــة .باإلضافــة إىل تقويــة قــدرات كافــة الفاعلــن واملتدخلــن الوطنيــن مبيزانيــة
النــوع االجتامعــي.
املرصد الوطني للعنف ضد النساء
يعــد املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،الــذي أحــدث غشــت  ،2014آليــة وطنيــة
ثالثيــة الرتكيــب ،تجمــع قطاعــات حكوميــة وجمعيــات املجتمــع املــدين وباحثــن ميثلــون
مراكــز الدراســات والبحــث الجامعيــة ،وهــو تتويــج ملســار طويــل انطلــق منــذ ســنة 2005
لتعزيــز التدابــر واإلج ـراءات الوطنيــة املربمجــة واملســطرة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء.
يقــوم هــذا املرصــد الوطنــي بتتبــع مختلــف أشــكال ومتظهـرات العنــف املــارس ضــد املــرأة
وطنيــا وجهويــا ،واملســاهمة يف تجميــع املعطيــات وتطويــر املعرفــة بهــذا املجــال ،وذلــك
مــن أجــل توجيــه السياســات العموميــة املتعلقــة مبناهضــة العنــف ضــد النســاء .كــا يقــوم
بإعــداد تقريــر ســنوي حــول العنــف ضــد النســاء باملغــرب ،وقــد أصــدر لحــد اآلن تقريريــن
برســم ســنتي  2015و.2016
املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم
يرســخ إحــداث املرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــام ،أكتوبــر  ،2014املقاربــة التشــاركية
كخيــار اســراتيجي لرصــد ومحاربــة الصــور النمطيــة يف مختلــف الوســائط اإلعالميــة،
وآليــة وطنيــة تجمــع القطاعــات الحكوميــة الفاعلــة يف املجــال وجمعيــات املجتمــع املــدين
والهيــآت املهنيــة ،ومراكــز الدراســات والبحــث بالجامعــات.
ويقــوم هــذا املرصــد الوطنــي برصــد وتتبــع صــورة املــرأة يف مختلــف وســائل اإلعالم ،مــن
خــال دراســة النــاذج اإليجابيــة يف هــذا املجــال ،واقـراح بدائــل لتصحيــح الصــور النمطيــة
عــن املــرأة والحــرص عــى تحقيــق املناصفــة يف الربامــج السياســية والحواريــة ..وغريهــا
مــن األعــال الســمعية البرصيــة .كــا يقــوم باملســاهمة يف إنتــاج اإلحصائيــات وتجميــع
املعطيــات ،وتطويــر املعرفــة بهــذا املجــال ،عــر إصــدار تقاريــر ســنوية وإنجــاز دراســات
تســاهم يف توجيــه السياســات العموميــة.
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مرصد النوع بالوظيفة العمومية
ينــدرج إحــداث مرصــد النــوع بالوظيفــة العموميــة ،مــارس  ،2016يف إطــار تعزيــز مبــدأ
التحديــث والدميقراطيــة ،وإضفــاء الطابــع املؤســي يف مجــال املســاواة بــن الجنســن يف
قطــاع الوظيفــة العموميــة.
ويهــدف هــذا املرصــد إىل تنويــر صانعــي القـرار بأهميــة تطويــر وضعيــة املــرأة بالوظيفــة
العموميــة ،واملســاهمة يف بلــورة السياســات العموميــة والربامــج املعنيــة ذات الصلــة بالنــوع
وتقييمهــا ،والتنبيــه إىل معيقــات تحقيــق املناصفــة ،باإلضافــة إىل إنتــاج مــؤرشات تهــم
وضعيــة املــرأة يف مجــال الوظيفــة العموميــة ،وجمــع وتحليــل ونــر البيانــات املتعلقــة
مبقاربــة النــوع يف هــذا املجــال.
املرصد الوطني للتنمية البرشية
يتــوىل املرصــد الوطنــي للتنميــة البرشيــة ،الــذي أحــدث أكتوبــر  ،2008تحليــل وتقييــم
آثــار برامــج التنميــة البرشيــة املنجــزة ،واقـراح التدابــر واألنشــطة التــي تســاهم يف إعــداد
اسـراتيجية وطنيــة للتنميــة البرشيــة وتنفيذهــا ،ســيام يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة
البرشيــة.
ويقــوم هــذا املرصــد بإنجــاز دراســات وأبحــاث ،عامــة ومقارنــة ،حــول البيانــات املتعلقــة
بالتنميــة البرشيــة ،خاصــة املرتبطــة بالفقــر واإلقصــاء والهشاشــة ،وإعــداد مــؤرشات خاصــة
بهــذا املجــال قصــد تقييــم أثــر الربامــج املنجــزة أو قيــاس املبــادرات املتخــذة عــى صعيــد
ال ـراب الوطنــي .كــا يقــوم باإلســهام يف تطويــر املعــارف والنظــم املعلوماتيــة ،وإعــداد
ونــر تقريــر ســنوي بشــأن التنميــة البرشيــة يلخــص نتائــج الدراســات والتقييــم املنجــزة
وطنيــا ومحليــا.
املرصد الوطني لألشخاص املسنني
يعتــر املرصــد الوطنــي لألشــخاص املســنني ،الــذي أطلــق مــارس  ،2016كآليــة وطنية تســعى
إىل توفــر قاعــدة معطيــات ســنوية حــول هــذه الفئــة ،مــا سيســهم يف وضــع اسـراتيجيات
للنهــوض بأوضــاع املســنني املاديــة واالجتامعيــة ،ومتكينهــم مــن حقوقهــم وصــون كرامتهــم،
والــذي توجــد املــرأة املســنة يف قلــب انشــغاالته.
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ويعمــل هــذا املرصــد الوطنــي ،برتكيبــة ثالثيــة تضــم قطاعــات حكوميــة وجمعيــات
املجتمــع املــدين ومراكــز البحــث والدراســات ،عــى إعــداد تقاريــر ســنوية حــول وضعيــة
املســنني باملغــرب ،وتقــدم توصيــات مــن أجــل النهــوض بأوضاعهــم ،مــن خــال تجميــع
املعلومــات واملعطيــات الكميــة والكيفيــة ،وتحديــد مــؤرشات دوريــة متكّــن مــن تتبــع
ومناقشــة وتحليــل واقــع وآفــاق مجــال حاميــة هــذه الفئــة ورعايتهــا.
املركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق يف مجال اإلعاقة
يتــوىل املركــز الوطنــي للرصــد والدراســات والتوثيــق يف مجــال اإلعاقــة ،الــذي أحــدث مــارس
 ،2018تتبــع واملســاهمة يف إعــداد وتقييــم مختلــف السياســات والربامــج يف مجــال اإلعاقــة،
كآليــة للرصــد تســمح بتقييــم اســتباقي لتطــور قضايــا اإلعاقــة وتبــادل املعلومــات بــن
جميــع الفاعلــن يف هــذا املجــال.
كــا يتــوىل هــذا املركــز الوطنــي ،الــذي يضــم يف عضويتــه القطاعــات الحكوميــة وجمعيــات
املجتمــع املــدين املعنيــة باإلعاقــة والخــراء يف هــذا امليــدان ،جمــع وتوثيــق املعطيــات
واإلحصائيــات بهــدف تتبــع تطــور وضعيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،مــع إيــاء أهميــة
لتتبــع املــؤرشات الخاصــة باألطفــال والنســاء.
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بذلــت اململكــة املغربيــة ،منــذ ســنوات طويلــة ،جهــودا متواصلــة إلرســاء سياســة وطنيــة
اجتامعيــة ،تقــوم عــى الحاميــة االجتامعيــة لفائــدة املواطنــات واملواطنــن ،عــى قــدم
املســاواة ،انطالقــا مــن التــدرج يف وضــع برامــج وأنظمــة خاصــة قامئــة عــى االشــراك،
ســاهمت يف إرســــاء قيم التضامـــن وتخفيـــف األعباء علـــى املاليـــة العموميـــة واألرس ،من
خــال ســلة خدمــات تقدمهــا للمؤ ّمن لهــــم ولــــذوي حقوقهــــم ..رغــم أنها اســتثنت بداية
رشائــح واســعة مل يتــم إدماجهــا يف هــذه املنظومــة الحامئيــة ،كفئــة الفالحــن والحرفيــن
وأصحــاب املهــن الحــرة ،ومــن ضمنهــم النســاء يف وضعيــة هشاشــة..
وجــاءت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،ســنة  ،2005لتعطــي االنطالقــة لجيــل جديــد
مــن برامــج وأنظمــة غــر قامئــة عــى االش ـراك ،تقــوم عــى االســتهداف وإعطــاء األولويــة
للفئــات واملناطــق األكــر هشاشــة ،ودعــم خدمــات القــرب مــن أجــل مزيــد مــن العدالــة
االجتامعيــة ،ويف مقدمتهــا برنامــج املســاعدة الطبيــة «راميــد» ،وبرنامــج «تيســر» ،وصندوق
التكافــل العائــي ..وأيضــا لجيــل جديــد مــن املشــاريع التنمويــة تســعى لتوفــر الظــروف
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،التــي تؤ ّمــن العيــش الكريــم للمواطنــات واملواطنــن ،عرب
إصالحــات وأوراش تنمويــة كــرى ،كإصــاح صنــدوق املقاصــة ،وإطــاق املخطــط األخــر،
واملخطــط األزرق ،وورش الطاقــة الشمســية «نــور».
وقــد مكّنــت مختلــف هــذه األوراش والربامــج مــن املســاهمة يف تقليــص التفاوتــات
واســتهداف الفئــات الهشــة ،ســيام مــع التغـرات البنيويــة التي عرفتهــا الوضعيــة الدميغرافية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة الوطنيــة ،حيــث أصبحــت أكــر مــن  1.186.901أرسة ،مــن بــن
 7.313.806أرسة محصــاة ،ترأســها امــرأة ،وفــق آخــر إحصــاء للســكان والســكنى لســنة
 ،2014مبــا يناهــز أرسة مــن كل ســتة ( .)16,2%فيــا بلــغ عــدد األرامــل  654.647أرملــة،
واملطلقــات  170.265مطلقــة ،مــن بــن النســاء اللــوايت يرأســن أرس ،بنســبة  55باملائــة
و 14باملائــة ،عــى التــوايل ،مقابــل  55.424مطلــق و 65.112أرمــل مــن بــن نظرائهــن مــن
الذكــور.
غــر أن هــذه الربامــج واألوراش الوطنيــة املفتوحــة ،رغــم مــا حققتــه مــن إنجــازات ومــا
راكمتــه مــن مكتســبات عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن ،مل تســتجب للمطالــب واالنتظــارات
املرشوعــة للمواطنــن كــا تطمــح إليهــا اململكــة املغربيــة ،ملــكا وحكومــة وشــعبا .فجــاءت
التوجيهــات امللكيــة إىل تجديــد النمــوذج التنمــوي الوطنــي ،وإبــداع منظومــة مندمجــة
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ومســتدامة للحاميــة االجتامعيــة ،مــن خــال إعــادة هيكلــة شــاملة وعميقــة لهــذه الربامــج
والسياســات الوطنيــة يف هــذا املجــال ،مبــا يتجــاوز الخصــاص االجتامعــي ،ويحقــق العدالــة
االجتامعيــة واملجاليــة التــي يشــكل تعميــم الولــوج للخدمــات واملرافــق االجتامعيــة
األساســية ركنــا أساســيا مــن أركانهــا.
وتــم إطــاق ورش إصالحــي مهيــكل ملراجعــة املنظومــة الحاليــة للحاميــة االجتامعيــة،
بهــدف تعزيــز نجاعتهــا وقدرتهــا عــى إحــداث األثــر املتوخــى عــى الرشائــح االجتامعيــة،
التــي تعــاين الفقــر والهشاشــة ،قامئــة عــى إرســاء نظــام للحاميــة االجتامعيــة مــن فرعــن:
فرع قائم عىل مبادئ وتقنيات التأمني االجتامعية؛
فــرع قائــم عــى مبــادئ املســاعدة االجتامعيــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة الفئــات
املعــوزة.
ومكّنــت املناظــرة الوطنيــة األوىل حــول الحاميــة االجتامعيــة ،التــي تــم تنظيمهــا أكتوبــر
 2018مبشــاركة كافــة الفاعلــن يف هــذا املجــال ،مــن فتــح نقــاش عمومــي مــن أجــل إيجــاد
تصــور مندمــج ومتوافــق عليــه لنظــام الحاميــة االجتامعيــة ،كمكــون أســايس مــن مــروع
النمــوذج التنمــوي الجديــد ،قــادرة عــى ضــان التقائيــة مختلــف الربامــج والفاعلــن مــن
جهــة ،وعــى تجويــد آليــات الحكامــة ،وترشــيد وإعــادة توزيــع النفقــات مــن جهــة ثانيــة،
وإرســاء نظــام موحــد للمســاعدة االجتامعيــة الالمركزيــة ،وتحســن العائــد االجتامعــي مــن
جهــة ثالثــة.
كــا مكّنــت مــن تحديــد تصــور لضــان إعــادة الهيكلــة ،تكــون قــادرة عــى تجــاوز
االختــاالت واإلكراهــات الحاليــة ،التــي تحــد مــن وقــع هــذا النظــام عــى املواطــن ،وعــى
التنميــة البرشيــة واالجتامعيــة بصفــة عامــة.
ومــن املنتظــر أن يســفر هــذا الــورش الوطنــي الهــام عــن تحقيــق التقائيــة املعلومــات
الخاصــة بنظــام الحاميــة االجتامعيــة يف ظــل تعــدد الفاعلــن واملتدخلــن يف إنتــاج املعطيات
واملــؤرشات ،يف أفــق بلــورة تدبــر مندمــج لرصــد وتتبــع مــؤرشات الحاميــة االجتامعيــة،
وإحــداث قاعــدة مــؤرشات يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة ،ووضــع نظــام معلومــايت ،مــن
شــأنه أن ميكّــن مــن تدبــر أفضــل للسياســات املتعلقــة مبجــال الحاميــة االجتامعيــة،
مــن خــال تجميــع وتحليــل املعطيــات املتوفــرة باملؤسســات املدبــرة ألنظمــة االحتيــاط
االجتامعــي باملغــرب.
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 .1إصالح نظام المقاصة

انطلــق املغــرب ،منــذ ســنة  ،2013يف ورش إصــاح نظــام املقاصــة كإصــاح هيــكيل ذو طابــع
اجتامعــي ال منــاص منــه لتحقيــق العدالــة االجتامعية عــر توجيه الدعــم إىل الفئــات الفقرية
واملســتحقة مــن جهــة ،وتوجيــه املــوارد املاليــة العموميــة إىل دعــم االســتثامر والربامــج
االجتامعيــة الكفيلــة بخلــق فــرص الشــغل وتحســن املســتوى املعيــي للســكان بشــكل
دائــم مــن جهــة ثانيــة ،بعــد أن أثبتــت الدراســات والتحليــات وجــود عــدة اختــاالت.
ومــن املعلــوم أن هــذا اإلصــاح ،الــذي ينــدرج ضمــن املقاربــة الشــاملة للحاميــة االجتامعيــة
التــي يتــم العمــل عليهــا ،يهــدف إىل توفــر إمكانيــات إضافيــة لتمويــل السياســات وبرامــج
التنميــة االجتامعيــة ذات األثــر امللمــوس عــى مســتوى عيــش املواطنــات واملواطنــن ،والتــي
ترمــي إىل تعزيــز الحاميــة االجتامعيــة للفئــات الهشــة واملحتاجــة التــي تســتحقها ،مــن
بينهــا «برنامــج تيســر» الــذي يســعى إىل محاربــة الهــدر املــدريس ،ونظــام املســاعدة الطبيــة
«راميــد» ،ودعــم األرامــل ..وغريهــا.
وقــد متــت مبــارشة هــذا اإلصــاح يف قطــاع املحروقــات ،باعتــاد مقاربــة تدريجيــة بــدء مــن
شــتنرب  2013إىل أن تــم تحريــره بصفــة نهائيــة يف دجنــر  ،2015وهــو مــا ســاهم يف تقليــص
الدعــم اإلجــايل املخصــص للمقاصــة بامليزانيــة العامــة بنســبة تفــوق  ،70%حيــث مل يتعــد
هــذا الدعــم  10مليــار ســنة  ،2016و 12مليــار درهــم ســنة  ،2017و 13مليــار درهــم برســم
قانــون ماليــة  ،2018مــا خفــف العــبء عــى خزينــة الدولــة ،وم ّكــن مــن توفــر إمكانيــات
إضافيــة تــم توظيفهــا يف مشــاريع وبرامــج اجتامعيــة.
وتأسيســا عــى هــذه النتائــج اإليجابيــة ،يواصــل املغــرب هــذا اإلصــاح ،ويتــم العمــل حاليــا
عــى توفــر األرضيــة املناســبة الســتهداف ناجــع وفعــال للفئــات املســتحقة ملختلــف الربامــج
االجتامعيــة ،مــن خــال:
yyإرســاء نظــام فعــال لرصــد الفئــات الفقــرة والهشــة الســتهدافها بشــكل أكــر عــدال
وفعاليــة؛
yyتطوير حكامة ومردودية منظومة الحامية االجتامعية.
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كــا يتــم العمــل عــى توفــر الــروط املالمئــة ملواصلــة إصــاح منظومــة املقاصــة ،لبلــوغ
هــدف التقســيم العــادل لإلمكانيــات املتاحــة ،واســتهداف الفئــات املحتاجــة ،تحقيقــا
للعدالــة االجتامعيــة املنشــودة.
 .2إرساء منظومة متكاملة لالستهداف

انطلــق املغــرب ،مطلــع ســنة  ،2018يف إرســاء منظومــة متكاملــة لالســتهداف مت ّكــن مــن
إيصــال االســتفادة الفعليــة مــن مختلــف الربامــج االجتامعيــة إىل الفئــات التــي تســتحقها
فعليــا ،بطريقــة عادلــة وفعالــة ،وتجويــد الخدمــات االجتامعيــة املقدمــة لفئــة واســعة مــن
األشــخاص املؤهلــن لالســتفادة مــن هــذه الربامــج االجتامعيــة وتحســن مردوديتهــا ،حيــث
يشــكل الســجل االجتامعــي املوحــد اإلطــار الوحيــد لولــوج كافــة الربامــج االجتامعيــة ،ويف
مقدمتهــا املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،ونظــام التغطيــة الصحيــة «راميــد» ،ونظــام
دعــم التمــدرس «تيســر» ،ودعــم األرامــل ...وغريهــا.
وقــد رشعــت الحكومــة املغربيــة يف إنجــاز هــذا الســجل االجتامعــي املوحــد الســتهداف
الفئــات املســتفيدة مــن الربامــج االجتامعيــة ،وســتمكّن قاعــدة معلوماتيــة شــاملة مــن
توحيــد املعلومــات االجتامعيــة واالقتصاديــة للمواطنــن واألرس مــن أجــل إعطــاء رؤيــة
واضحــة حــول الفئــات الهشــة والفقــرة ،التــي تحقــق رشوط االســتفادة مــن الربامــج
االجتامعيــة ،وذلــك لحســن اســتهدافها وتعزيــز التناســق بــن مختلــف هــذه الربامــج
االجتامعيــة لتكــون أكــر إنصافــا وشــفافية ونجاعــة.
وينتظــر مصادقــة الربملــان قريبــا عــى مــروع القانــون املتعلــق بإحــداث هــذا الســجل
االجتامعــي املوحــد ،الــذي متــت إحالتــه مــن قبــل الحكومــة ،والــذي ســيو ّحد مختلــف
املعطيــات االجتامعيــة واالقتصاديــة للمواطنــات واملواطنــن ،مبــا ميكّــن مــن تحديــد
األشــخاص املؤهلــن لالســتفادة مــن الربامــج االجتامعيــة مــن جهــة ،وضــان االســتجابة
بفعاليــة وبشــكل منتظــم لحاجيــات الفئــات يف وضعيــة هشاشــة مــن جهــة ثانيــة ،يف إطــار
مــن االندمــاج والتكامــل بــن الربامــج املتعــددة يحقــق االنســجام العــام ملنظومــة الحاميــة
االجتامعيــة.
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 .3المساعدة االجتماعية

أطلقــت اململكــة املغربيــة ،ســنة  ،2018الــورش الوطنــي إلصــاح منظومــة الحاميــة
االجتامعيــة وضــان حكامتهــا ،وذلــك انســجاما مــع مقتضيــات تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة  .2030وتعــد املســاعدة االجتامعيــة مكونــا رئيســيا لهــذه املنظومــة ،إذ يتــم
العمــل عــى تعزيــز آلياتهــا ،مــن خــال تقديــم املســاعدة الالزمــة والخدمــات االجتامعيــة
لفائــدة املعوزيــن واألشــخاص يف أوضــاع صعبــة ،بهــدف إعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.
وتــم تأســيس اللجنــة املوضوعاتيــة الدامئــة للمســاعدة االجتامعيــة ،كإحــدى آليــات عمــل
هــذا الــورش الوطنــي ،التــي تتــوىل مناقشــة ســبل تحقيــق االســتدامة االجتامعيــة لفائــدة
مختلــف فئــات املجتمــع املغــريب ،وضــان ولوجهــا العــادل واملتكافــئ ملختلــف الخدمــات
املقدمــة ،يف إطــار مواصلــة املغــرب لجهــوده يف إصــاح منظومــة الرعايــة االجتامعيــة ،الــذي
انطلــق منــذ ســنة  2013بهــدف إصــاح وتجويــد عمــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة
لتطويــر أدائهــا الوظيفــي وتأمــن اســتمرارية خدماتهــا ،والــذي يشــمل:
اإلصــاح الترشيعــي ملنظومــة الرعايــة االجتامعيــة ،مــن خــال القانــون الجديــد رقــم
 65.15املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة ،الــذي يتــم العمــل عــى إخـراج نصوصه
التنظيميــة ،والتــي ســتمكّن مــن اعتــاد دفاتــر تحمــات خاصــة بــكل صنــف مــن هــذه
املؤسســات ،واعتــاد مــروع املؤسســة ،وذلــك ملعــرة الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه
املؤسســات والرفــع مــن جودتهــا.
تقنــن مهــن العمــل االجتامعــي ،مــن خــال إعــداد مــروع القانــون املتعلــق بالعاملــن
االجتامعيــن كأحــد آليــات للنهــوض بالعمــل االجتامعــي ،إذ ســيمكّن العاملــن
االجتامعيــن مــن حقوقهــم مــن جهــة ،ويضمــن القيــام بواجباتهــم يف أحســن الظــروف
مــن جهــة ثانيــة .كــا ســيمكّن املســتفيدين مــن خدمــات املســاعدة االجتامعيــة وفــق
معايــر الجــودة املطلوبــة .ويتــم العمــل عــى إعــداد مرجــع للمهــن والكفــاءات يف
ميــدان العمــل االجتامعــي.
التأهيــل املؤسســايت ملنظومــة الرعايــة االجتامعيــة ،مــن خــال تأهيــل البنيــات التحتيــة
ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة وتجهيزهــا ودعــم تســيريها ،والتــي تقــوم بــدور محــوري
يف مجــال املســاعدة االجتامعيــة ،إذ تتكفــل بالفئــات يف وضعيــة صعبــة ،كاألطفــال
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واألشــخاص املســنني املتخــى عنهــم واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،باإلضافــة إىل النســاء
ضحايــا العنــف مــن جهة ،وتســاهم يف ترســيخ قيــم التضامــن والتكافل واحتــواء مختلف
الظواهــر االجتامعيــة الناجمــة عــن الفقــر والهشاشــة واإلقصــاء مــن جهــة ثانيــة ،مــن
خــال تقديــم خدمــات االســتقبال واإلطعــام واإليــواء والعالجــات الشــبه طبيــة وغريهــا..
وتــم تخصيــص ميزانيــة ســنوية تقــدر بـــ 140مليــون درهــم لهــذا التأهيــل املؤسســايت،
إضافــة إىل رصــد ميزانيــة تقــدر بـــ 40مليــون درهــم ،ضامنــا الســتمرارية خدماتهــا.
إطــاق جيــل جديــد مــن مؤسســات املســاعدة االجتامعيــة ،إذ تــم تعزيــز مؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة بإحــداث فضــاءات متعــددة الوظائــف للنســاء إضافيــة ،مــن أجــل
تعزيــز برامــج التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي ،وضــان خدمــات اإليــواء املؤقــت،
ورعايــة النســاء والفتيــات يف وضعيــة .كــا تــم إحــداث مراكــز للمســاعدة االجتامعيــة،
ومراكــز الســتقبال وتوجيــه األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،باإلضافــة إىل مراكــز جديــدة
أخــرى عــى امتــداد ال ـراب الوطنــي.
تكويــن مهنيــي العمــل االجتامعــي ،مــن خالل تنميــة املعهــد الوطني للعمــل االجتامعي
بطنجــة ،مبــا يســهم يف ضــان التكويــن املناســب للشــباب يف مهــن العمــل االجتامعــي.
وقــد بلــغ عــدد الخريجــن مــن املعهــد  ،1.659منهــم  1.088خريجــة ( .)66%كــا تــم،
فربايــر  ،2019إطــاق الربنامــج الوطنــي لتأهيــل مهنيــي التكفــل باألشــخاص ذوي إعاقــة
التوحــد «رفيــق»  ،2021 - 2019الــذي يتوخــى تجويــد خدمــات التكفــل ومتلــك الخــرة
وطنيــا تحــت شــعار «كفــاءات يف التوحــد لدعــم األرس وتأهيــل املتدخلــن» .ويســتهدف
هــذا الربنامــج الوطنــي ،األول إقليميــا ،تخريــج  180خبــرا و 3.600عامــا اجتامعيــا،
ميكّنهــم توظيــف أحــدث أســاليب وطــرق التكفــل باألشــخاص ذوي التوحــد.
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تفعيــل برامــج الدعــم االجتامعــي ،الــذي ينــدرج يف إطــار صنــدوق دعــم التامســك
االجتامعــي ،الــذي يعتــر آليــة قويــة لدعــم الفئــات الفقــرة والهشــة ويــروم تحســن
أوضاعهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مــن خــال:
yyصنــدوق التكافــل العائــي لفائــدة النســاء املطلقــات واملعــوزات واملهمــات واألوالد
مســتحقي النفقــة ،ســواء خــال قيــام العالقــة الزوجيــة أو بعــد انحــال ميثــاق
الزوجيــة ،واألطفــال املكفولــن؛
yyصندوق دعم التامسك االجتامعي:
yyبرنامــج الدعــم املبــارش للنســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن
اليتامــى؛
yyبرنامــج املســاعدة االجتامعيــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،مــن خــال اقتنــاء
األجهــزة الخاصــة واملعينــات التقنيــة ،وتحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ،وتشــجيع االندمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة للدخــل؛
yyبرنامج تيسري لدعم متدرس أطفال األرس يف وضعية هشة؛
yyمبادرة مليون محفظة لتيسري متدرس األطفال يف وضعية هشة؛
 yyبرنامج املساعدة الطبية «راميد».
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�أوال .التنمية الب�شرية وتقلي�ص التفاوتات
 .1المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2023 - 2005

عــززت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،التــي أطلقهــا جاللــة امللــك محمــد الســادس
ســنة  ،2005أوراش التنميــة االجتامعيــة وخدمــات القــرب ،وفــق مقاربــة قامــت عــى
االســتهداف وأعطــت األولويــة للفئــات واملناطــق األكــر هشاشــة ،مــن خــال إطــاق ثالثــة
برامــج:
برنامــج محاربــة الفقــر بالوســط القــروي ،الــذي شــكلت املــرأة والفتــاة الجــزء األكــر
مــن فئتــه املســتهدفة ،والــذي اســتهدف إنجــاز  4.173مرشوعــا و 503نشــاطا لفائــدة
 1.139.361مســتفيدا بغــاف مــايل تجــاوز  2.2مليــار درهــم ،ســاهمت فيــه املبــادرة
الوطنيــة للتنميــة البرشيــة مبــا يفــوق  1.5مليــار درهــا؛
برنامــج محاربــة الهشاشــة بجميــع تجلياتهــا ،الــذي اســتهدف إنجــاز  865مرشوعا و565
نشــاطا لفائــدة  207.397مســتفيدا بغــاف مــايل تجــاوز  1.7مليــار درهــم ،ســاهمت
فيــه املبــادرة الوطنيــة مبعــدل فــاق  0,8مليــار درهــا؛
برنامــج التأهيــل ال ـرايب ،الــذي اســتهدف  22إقليــا بتنفيــذ أزيــد مــن  700مرشوعــا،
يهــم قطاعــات الصحــة والتعليــم والتــزود باملــاء الصالــح للــرب والكهربــة القرويــة
وفــك العزلــة ،بغــاف مــايل بلــغ  5.1مليــار درهــا.
وراكمــت املبــادرة ،ســواء يف مرحلتهــا األوىل أو الثانيــة  ،2005-2017حصيلــة إيجابيــة
نوعيــة وكميــة ،حيــث ســاهمت يف الحــد مــن العجــز االجتامعــي ومحاربــة الفقــر واإلقصــاء
والهشاشــة والتهميــش ،ســواء يف الوســط الحــري أو القــروي .حيــث ســجلت هــذه املبادرة،
إىل نهايــة  ،2016أكــر مــن  10.4مليــون مســتفيدا ،منهــا  4.2مليــون امــرأة مســتفيدة،
وإنجــاز  44.477مرشوعــا و 12.777نشــاطا للتنميــة ،بغــاف مــايل إجــايل ناهــز  39.5مليــار
درهــم ،بلغــت فيــه مســاهمة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة أكــر مــن  26مليــار
درهــم.
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ويف إطــار ترصيــد مكتســبات هــذه الحصيلــة اإليجابيــة ،أطلــق جاللــة امللــك محمــد
الســادس ،شــتنرب  ،2018املرحلــة الثالثــة مــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة
( ،)2023 - 2019والتــي تتميــز بإطــاق أربعــة برامــج متناســقة ومتكاملــة تضمــن
إســهام كل الفاعلــن يف املجــال االجتامعــي ،بغــاف مــايل قــدره  18مليــار درهــم:
برنامــج تــدارك الخصــاص املســجل عــى مســتوى البنيــات التحتيــة والخدمات األساســية
باملجــاالت الرتابيــة األقــل تجهيـزا ،مــن خــال مشــاريع تهــم الصحــة والتعليــم والكهربــة
القرويــة والتزويــد باملــاء الصالــح للــرب ،باإلضافــة إىل إنجــاز الطــرق واملســالك القروية
واملنشــآت الفنيــة ،بغــاف مــايل حــدد يف  4ماليــر درهــا؛
برنامــج مواكبــة األشــخاص يف وضعيــة هشــة ،يســتهدف إحــدى عــرة فئــة ذات أولويــة
مــن األشــخاص الذيــن يوجــدون يف وضعيــة هشــة ،بغــاف مــايل حــدد يف  4ماليــر
درهــا؛
برنامــج تحســن الدخــل واإلدمــاج االقتصــادي للشــباب ،يهــدف توفــر الدخــل وخلــق
فــرص عمــل للشــباب ،عــر دعــم التكويــن واملواكبة إلدمــاج املقاولــن وحاميل املشــاريع،
وتيســر اإلدمــاج السوســيو اقتصــادي للشــباب ،بغــاف مــايل حــدد يف  4ماليــر درهــا؛
برنامــج الدعــم املوجــه للتنميــة البرشيــة لألجيــال الصاعــدة ،مــن خــال الرتكيــز عــى
تنميــة الطفولــة املبكــرة ،ومواكبــة الطفولــة والشــباب ،بغــاف مــايل حــدد يف  6ماليــر
درهــا.
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 .2برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة واالجتماعيــة بالعالــم
القــروي 2023-2017

يســتهدف برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة بالعــامل القــروي ،الــذي انطلــق
ســنة  2017عــى مــدى  7ســنوات ،تحســن الظــروف املعيشــية لســكان املناطــق القرويــة
والجبليــة ،مــن ضمنهــم النســاء ،مــن خــال التكفــل باحتياجاتهــم ذات األولويــة يف مجــال
البنــى التحتيــة األساســية واملرافــق االجتامعيــة للقــرب.
وتشــمل مشــاريع هــذا الربنامــج ،الــذي يصــل غالفــه املــايل إىل  50مليــار درهــا ،فــك
العزلــة ،وتحســن الولوجيــة ،وتعزيــز الرعايــة الصحيــة والتعليــم ،باإلضافــة إىل التــزود باملــاء
الصالــح للــرب وتعميــم الكهربــاء ،والتــي مكنــت مــن:
yyاســتفادة  52.000امــرأة مــن  6.800مــروع مــدر للدخــل ،يف إطــار الربنامــج األفقــي
واملشــاريع املحدثــة يف الوســط القــروي والحــري ،والتــي همــت قطاعــات الفالحــة
والتجــارة واملهــن الصغــرة والصناعــة التقليديــة والســياحة والصيــد وتجــارة األســاك؛
yyاســتفادة  33.482امــرأة ،مــن ضمــن رشيحــة عريضــة مــن الســاكنة القرويــة ،مــن
 2.262مــروع نقطــة مــاء (بنــاء الســقايات والخزانــات والصهاريــج وتهيئة واســتغالل
منابــع امليــاه ..وغريهــا)؛
yyاســتفادة  43.000امــرأة ،مــن ضمــن  12.000أرسة ،مــن الربــط الفــردي باملــاء الصالــح
للرشب؛
yyاستفادة  442.000شخص من توسيع شبكة الربط باملاء الصالح للرشب.
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ثانيا .احلماية االجتماعية يف جمال العمل
 .1نظام الضمان االجتماعي

يقــوم نظــام الضــان االجتامعــي ،الــذي أحــدث ســنة  1959ودخــل حيــز التنفيــذ أبريــل
 ،1961بــدور أســايس يف مجــال الحاميــة ،وتغطيــة مخاطــر فقــدان الدخــل بســبب املــرض
واألمومــة والعجــز والشــيخوخة لفائــدة موظفــي وأعــوان الدولــة وأجـراء القطــاع الخــاص،
مــن خــال منــح تحويــات ماليــة يف شــكل تعويضــات عائليــة ،وتعويضــات الدخــل ،عــن
طريــق منــح تعويضــات يوميــة عــن املــرض واألمومــة ،وعــن فقــدان الشــغل ،ومــن خــال
معاشــات الشــيخوخة (التقاعــد) والعجــز (الزمانــة) ،ومعــاش املتــوىف عنهــم ،والتــي يتــم
متويلهــا بواســطة مســاهامت أربــاب العمــل واألج ـراء ،عــى حــد ســواء.
ويســر هــذا النظــام الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي ،كمؤسســة عموميــة تتمتــع
بالشــخصية املدنيــة واالســتقالل املــايل ،والــذي قــام ،تعزيـزا لسياســة القــرب وتحســن جودة
الخدمــات التــي يقدمهــا يف هــذا املجــال ،بتوســيع شــبكة وكاالت الضــان االجتامعــي،
حيــث انتقلــت مــن  65وكالــة ســنة  2005إىل مــا يزيــد عــن  100وكالــة ســنة ،2018
وإحــداث  10وكاالت متنقلــة ،وخلــق أكشــاك القــرب ومكاتــب االتصــال ،باإلضافــة إىل أداء
التعويضــات العائليــة مبــارشة للمؤمــن لــه دون أي وســيط ،واســتثامر تقنيــات التواصــل
الحديثــة (بوابــة ضامنكــم ،ومركــز االتصــال الهاتفــي ،)...وتنظيــم حمــات إعالميــة لتشــجيع
انخ ـراط املقــاوالت والترصيــح مبأجوريهــا.
باملــوازاة مــع ذلــك ،قــام الصنــدوق بإصــاح هيــكيل لجهــاز التفتيــش واملراقبــة لجعلــه أكــر
فعاليــة ومهنيــة ،ونظــم حمــات تفتيــش لبعــض القطاعــات ،التــي يالحــظ فيهــا ضعــف
الترصيــح باألجـراء ،والتــي أســفرت عــن تســوية وضعيــة  42.752أجــر ،ســنة  ،2017مثــا،
إثــر  2300عمليــة تفتيــش ومراقبــة ،بكتلــة أجــور بلغــت  1.06مليــار درهــم .وقــد أمثــرت
كل هــذه التدابــر اإلجرائيــة عــن:
yyزيادة عدد املؤمن لهم من  2.87مليون سنة  2013إىل  3.38مليون سنة 2017؛
yyارتفاع نسبة التغطية االجتامعية من  43%سنة  2005إىل  84%سنة 2017؛

43

 32%yyنســبة النســاء املؤمنــات مــن مجمــوع املؤمنــن ( 3.38مليــون مؤمــن) ،يف حــن
تصــل  40%نســبة املؤمنــات بالقطــاع الفالحــي مــن مجمــوع املؤمنــن بهــذا القطــاع
( 500.253مؤمــن)؛
 % 41yyنسبة املستفيدات من املعاش والتي تتوزع كالتايل:
yyمعــاش العجــز (الزمانــة) 2042 :مســتفيدة بنســبة  41%مقابــل  59%مــن
املســتفيدين الرجــال؛
yyمعــاش الشــيخوخة (التقاعــد) 62421 :مســتفيدة بنســبة  17%مقابــل 83%
مــن املســتفيدين الرجــال؛
yyمعــاش املتــوىف عنهــم 160257 :مســتفيدة بنســبة  97%مقابــل  3%مــن
املســتفيدين الرجــال.
 .2خدمات اآلليات القائمة على االشتراك

نظام التأمني اإلجباري عن املرض بالقطاع العام
يؤ ّمــن نظــام التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض بالقطــاع العــام ،الــذي أحــدث ســنة 2005
مبقتــى القانــون رقــم  65.00مبثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية ،تســجيل املؤ ّمــن
وذوي حقوقــه تلقائيــا حســب وضعيتــه املهنيــة الخاصــة ،وتحمــل التغطيــة املاليــة لنفقــات
العالجــات التــي يســتفيد منهــا ،إمــا يف التعويــض أو األداء املبــارش ملؤسســة العــاج.
ويتكلــف الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي ،الــذي أحــدث ســنة 1950
كفدراليــة للتعاضديــات بالقطــاع العــام وفــق مجلس إداري يضــم ممثيل الدولــة والجمعيات
التعاضديــة وأهــم النقابــات الوطنيــة ،بتدبــر هــذا النظــام ،حيــث يتــم مــن خاللــه تعويــض
أو تحمــل مبــارش للخدمــات املقدمــة لفائــدة موظفــي وأعــوان أجـراء القطــاع العــام ،وكــذا
الزوجــة واألوالد الرشعيــون واملتكفــل بهــم ،والتــي تشــمل تغطيــة األم ـراض املزمنــة و/أو
الخطــرة بنســب ت ـراوح بــن  90%و ،100%باإلضافــة إىل االستشــارات الطبيــة ،وحصــص
الرتويــض ،وكشــوفات املختـرات ،واألجهــزة الطبيــة ،واألدويــة.
وقــد مت ّكــن الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي ،الــذي يعــد ثــاين ممــول
لقطــاع الصحــة بعــد وزارة الصحــة ،مــن أداء مــا قيمته  31.061.442.248درهــم مــا بــن
ســنتي  2005و ،2015موزعــة تقريبــا بالتســاوي بــن املؤمنــن ومنتجــي العــاج:
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 16.431.964.352yyدرهم للمؤمنني؛
 14.629.477.932yyدرهم ملنتجي العالج.
واستنادا ملؤرشات الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي ،برسم  ،2016فإن:
 405.779yyمؤمنــة تــؤدي اشـراكات الصنــدوق ،مقابــل  795.608مؤمــن ،بنســبة 34%
مــن مجمــوع املؤمنــن؛
 1.139.967yyامرأة من ذوي الحقوق ،مقابل  682.825رجل من ذوي الحقوق؛
 1.54yyمليــون مجمــوع النســاء (مؤمنــات وذوي الحقــوق) مــن  3.024مليون مســتفيد،
بنسبة .50.92%
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هــذا ،وقــد وضــع الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي ،الــذي يتوفــر عــى
شــبكة جهويــة تضــم  21فرعــا الســتقبال املؤمنــن ومنتجــي العــاج وتحســن وتدبــر
الخدمــات املتعلقــة بالتأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض ،مخططــا اسـراتيجيا مندمجــا
 2019 - 2015يتضمــن عــدة أولويــات ،مــن أهمهــا جهويــة الخدمــات املقدمــة ملنخرطيــه
عــر توســيع قاعــدة املــدن التــي يغطيهــا والتــي ســتصل إىل ســبعني ( )70مندوبيــة ســنة
.2020
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نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض للطلبة
يؤ ّمــن نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض للطلبــة ،الــذي أحــدث غشــت 2015
ودخــل حيــز التنفيــذ ينايــر  2016بغــاف مــايل قــدر بـــ 110ماليــن درهــم ،اســتفادة الطلبــة
املؤهلــن ،ســواء املســجلني مبؤسســات التعليــم العــايل أو مبؤسســات التكويــن املهنــي،
وغــر املســجلني يف تغطيــة صحيــة أساســية أخــرى ،مــن الخدمــات الصحيــة ،التــي تشــمل
ســلة عالجــات أساســية متنوعــة ســواء بالقطــاع العــام أو الخــاص ،باإلضافــة إىل الخدمــات
املضمونــة برســم نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض.
ويتكلــف الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي بتدبــر هــذا النظــام بشــكل
مســتقل عــن أي تغطيــة صحيــة أخــرى يدبرهــا الصنــدوق ،حيــث يتــم تغطيــة هــذه
الخدمــات الصحيــة بنســب تـراوح بــن  70باملائــة لألدويــة ،و 80باملائــة لالستشــارة الطبيــة
والتحاليــل البيولوجيــة ،و 100باملائــة لالستشــفاءات واألدويــة املكلفــة.
وقــد مت ّكــن الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي ،الــذي يعــد ثــاين ممــول
لقطــاع الصحــة بعــد وزارة الصحــة ،مــن تســجيل مــا يقــارب  70ألفــا منخــرط مــن طلبــة
التعليــم العــايل والتكويــن املهنــي .غــر أن مراجعــة املرســوم الخــاص بالتغطيــة الصحيــة
للطلبــة ،التــي متــت ســنة  ،2018م ّكــن مــن تحقيــق قفــزة نوعيــة يف عــدد الطلبــة املســجلني
ضمــن هــذه الخدمــة الصحيــة ،حيــث تجــاوز عــدد الطلبــات  190ألــف طلــب قيــد
املعالجــة ،يف أفــق إحــداث جديــد نظــام للتأمــن عــن الحــوادث للطلبــة.
 .3نظام المعاشات

يؤ ّمــن نظــام املعاشــات املدنيــة ،الــذي أحــدث دجنــر  1971مبقتــى قانــون ،االنخ ـراط،
بصفــة تلقائيــة ،ملوظفــي وأعــوان الدولــة والجامعــات الرتابيــة واملؤسســات العموميــة ،مبــا
يضمــن اســتفادتهم مــن معاشــات العجــز والشــيخوخة.
كــا يؤ ّمــن نظــام املعاشــات العســكرية ،الــذي أحــدث دجنــر  1971مبقتــى قانــون أيضــا،
االنخ ـراط التلقــايئ لعســكريي القــوات املســلحة امللكيــة ورجــال الــدرك امللــي والحــرس
امللــي ورجــال الصــف والتأطــر بالقــوات املســاعدة ،مــن أجــل االســتفادة مــن معاشــات
العجــز والشــيخوخة.
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ويتــوىل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد ،الــذي أحــدث أكتوبــر  ،1977تدبــر هــذا النظــام ،عــر
تغطيــة خدمــة املعاشــات التــي تــؤدى ،كيفــا كان نظــام التقاعــد ،إمــا كحقــوق شــخصية
يف شــكل معــاش التقاعــد (الشــيخوخة) ومعــاش الزمالــة (العجــز) ،أو كحقــوق محولــة يف
حالــة الوفــاة يف شــكل معاشــات ذوي الحقــوق (معــاش األرملــة أو األرمــل ،ومعــاش األيتــام،
ومعــاش األبويــن).
 .4نظام التعويض عن حوادث الشغل

يؤ ّمــن نظــام التعويــض عــن حــوادث الشــغل ،الــذي أحــدث ينايــر  ،2015مرافقــة األجــر
الــذي فقــد عملــه بشــكل ال إرادي ،وانخــرط يف بحــث جــدي عــن عمــل جديــد ،حيــث
يضمــن لــه تعويضــا شــهريا يســاوي  70باملائــة مــن األجــر املرجعــي ،وذلــك لفــرة ميكــن أن
تصــل إىل ســتة ( )6أشــهر ،والتــي يخضــع خاللهــا لربنامــج إعــادة التأهيــل إلعــادة إدماجــه
يف ســوق الشــغل.
وقــد اســتفاد مــن هــذا النظــام ،منــذ انطالقــه ســنة  ،2015أكــر مــن  38.000شــخصا ،والذي
يتــم العمــل حاليــا عــى مراجعتــه ،بهــدف تبســيط مســاطره ،وتوســيع دائــرة املســتفيدين
منه .
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ثالثا .الدعم االجتماعي
 .1صندوق التكافل العائلي

أســس صنــدوق التكافــل العائــي لجيــل جديــد مــن الخدمــات ،التــي أحدثــت بغــرض
االســتجابة ملطالــب فئــة مل تشــملها أنظمــة الحاميــة االجتامعيــة الســابقة بنــاء عــى وضعيــة
الهشاشــة التــي تعانيهــا ،والتــي تشــمل الفئــات الهشــة مــن:
yyمســتحقو النفقــة مــن األوالد املحكــوم لهــم بالنفقــة ،ســواء كانــت العالقــة الزوجيــة
بــن األبويــن قامئــة أو منحلــة ،بعــد ثبــوت عــوز األم؛
yyمستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم؛
yyمستحقو النفقة من األطفال املكفولني املحكوم لهم بالنفقة.
وقــد م ّكــن صنــدوق التكافــل العائــي مــن تحقيــق األثــر اإليجــايب امللمــوس عــى الفئــات
املســتهدفة ،كأحــد شــبكات الســامة االجتامعيــة ،رغــم تعقــد مســاطر االســتفادة منــه
وتســجيل بعــض النواقــص التــي حالــت دون تحقيــق كل النتائــج املرجــوة منــه ،مــا عجــل
بإج ـراء إصــاح أســايس مهــم عــى القانــون املنظــم لعمــل الصنــدوق ،الــذي صــدر دجنــر
 ،2010وذلــك لتعزيــز دعــم الحاميــة االجتامعيــة للفئــات الهشــة ،مــن خــال توســيع وعــاء
املســتفيدين مــن خدماتــه ،وتبســيط إجـراءات ومســاطر االســتفادة مــن مخصصاتــه املاليــة،
فضــا عــن تعزيــز آليــات الحكامــة يف عملــه وحاميــة أموالــه.
وهكــذا ،تــم توســيع دائــرة املســتفيدين مــن املخصصــات املاليــة املرصــودة لهــذا الصنــدوق،
مبقتــى القانــون رقــم  83.17صــدر دجنــر  ،2017لتشــمل:
yyالزوجة املعوزة؛
yyاألم املهملة؛
yyالنساء الكفيالت؛
yyاألطفال املتكفل بهم.
وقــد م ّكــن صنــدوق التكافــل العائــي مــن اســتفادة  21.830امــرأة ،إىل متــم غشــت ،2018
بغــاف مــايل إجــايل قــدره  220.74مليــون درهــا ،يف أفــق تحقيــق نقلــة نوعيــة يف عــدد
املســتفيدات ،خاصــة مــع توســيع وعــاء خدمــات ،ورصــد  160مليــون درهــم كاعتــاد مــايل
برســم ميزانيــة .2019
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 .2صندوق التماسك االجتماعي

يواصــل املغــرب تنفيــذ مختلــف برامــج صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي ،الــذي أحــدث
ســنة  2012كآليــة ترتجــم طلبــات وانتظــارات الفئــات الهشــة واملعــوزة مــن املواطنــات
واملواطنــن ببالدنــا ،ومــن ضمنهــم األرامــل الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى ،واألشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة وأرسهــم والجمعيــات العاملــة يف املجــال ،وذلــك يف إطــار جهــوده الراميــة
لتعزيــز الحاميــة االجتامعيــة:
نظام املساعدة الطبية «راميد»
يســتند نظــام املســاعدة الطبيــة «راميــد» ،كأحــد الخدمــات الصحيــة األساســية ،إىل مبــدأ
التضامــن لفائــدة الفئــة املعــوزة ،وضــان حقهــا يف العــاج والعنايــة الصحيــة والحاميــة
االجتامعيــة .وســجلت نســبة التغطيــة الصحيــة ارتفاعــا مهــا وملحوظــا ،حيــث انتقلــت
مــن  16باملائــة ســنة  2005إىل حــوايل  62باملائــة ســنة  .2018فيــا متكنــت  53باملائــة مــن
النســاء مــن الحصــول عــى بطاقــة «راميــد» ،إىل حــدود  ،2017مقابــل  47باملائــة لفائــدة
الرجــال.
كــا مكــن تعميــم نظــام املســاعدة الطبيــة ،إىل متــم دجنــر  ،2018مــن اســتفادة أكــر مــن
 12.78مليــون شــخص ،مبــا يحقــق اســتفادة أكــر مــن  5.24مليــون أرسة.
ومــن أجــل مواكبــة تفعيــل نظــام املســاعدة الطبيــة «راميــد» ،تــم رصــد اعتــادات ماليــة
مهمــة تفــوق  6.3مليــار درهــا يف إطــار مــوارد «صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي»،
منهــا  1.54مليــار درهــا برســم ســنة  .2018وتــم رصــد  3.8مليــار درهــم مــن بــن هــذه
االعتــادات لفائــدة املراكــز االستشــفائية الجامعيــة ،والوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي،
وأكــر مــن  2.5مليــار درهــم لفائــدة الحســاب الخــاص بالصيدليــة املركزيــة لـراء األدويــة
واملســتلزمات الطبيــة.
برنامج دعم األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى
يشــكل برنامــج دعــم النســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى،
كآليــة للدعــم املبــارش ،مــن أهــم اإلجـراءات التــي تســاهم يف ضــان الحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة للمــرأة املغربيــة ،حيــث يضمــن التكفــل بأطفالهــن املــروط مبتابعــة الدراســة
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أو التكويــن املهنــي لغايــة بلوغهــم  21ســنة ،باســتثناء اليتامــى يف وضعيــة إعاقــة الذيــن
يعفــون مــن رشطــي متابعــة الدراســة أو التكويــن املهنــي وحــد الســن ،والــذي يصــل إىل
 350درهــم شــهريا عــن كل طفلــة وطفــل ،دون أن يتعــدى مجمــوع الدعــم  1050درهــم
لــأرسة الواحــدة.
وقــد م ّكــن هــذا الربنامــج ،إىل متــم ســنة  ،2018مــن اســتفادة  91.126أرملــة حاضنــة ألكــر
مــن  156.000يتيمــة ويتيــم ،مبــا يعــادل أكــر مــن  90.000أرسة مســتفيدة ،مــا يشــكل
إجابــة عمليــة وآليــة فعالــة للحاميــة االجتامعيــة ،وذلــك بغــاف مــايل شــكل  15%مــن
املخصصــات الســنوية لصنــدوق التامســك االجتامعــي.
برنامج تيسري
مكّــن برنامــج «تيســر» ،الــذي أحــدث ســنة  2008كأحــد برامــج التحويــات املاليــة
املرشوطــة التــي تقــدم دعــا ماليــا مبــارشا لــأرس املعــوزة لتيســر الولــوج للخدمــات
االجتامعيــة املقدمــة يف مجــال التمــدرس ،مــن املســاهمة يف تقليــص الهــدر املــدريس ،عــر
اســتهداف املجــاالت ذات األولويــة يف املؤسســات التعليميــة االبتدائيــة واإلعداديــة بالوســط
القــروي ،املنتميــة للجامعــات الرتابيــة النائيــة واملعزولــة والتــي يفــوق مــؤرش الفقــر فيهــا
نســبة  % 30ونســبة الهــدر املــدريس تفــوق أو تســاوي .%5
وقــد احتفــظ برنامــج تيســر ،منــذ املوســم الــدرايس  ،2012 - 2011باملجــال الجغــرايف
املســتهدف  434جامعــة ترابيــة ،بعــد أن كان يف مرحلــة أوىل مــن  2008إىل  ،2010يســتهدف
 132جامعــة ترابيــة قرويــة ،بغــاف مــايل ســنوي تضاعــف بحــوايل  12مــرة ،حيــث ارتفــع
مــن حــوايل  62مليــون درهــم خــال املوســم الــدرايس  2009 - 2008إىل حــوايل  646مليــون
درهــم خــال املوســم الــدرايس .2017 - 2016
كــا مكــن مــن تحقيــق قفــزة نوعيــة يف عــدد التلميــذات والتالميــذ املســتفيدين ،والــذي
انتقــل مــن حــوايل  88000خــال املوســم الــدرايس  2009 - 2008إىل حــوايل  734000خــال
املوســم الــدرايس  ،2017 - 2016وأكــر مــن  2.087.000خــال املوســم الــدرايس - 2018
.2019
فيــا تضاعــف عــدد األرس املســتفيدة ،الــذي انتقــل مــن حــوايل  47050خــال املوســم
الــدرايس  2009 - 2008إىل حــوايل  441000خــال املوســم الــدرايس  ،2017 - 2016ليصــل
املوســم الــدرايس  2019 - 2018أكــر مــن  1.200.000أرسة.
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هــذا ،وقــد شــهدت نهايــة ســنة  2018إعطــاء دفعــة قويــة لهــذا الربنامــج «تيســر» ،ســواء
بتوســيع منــط االســتهداف الجغ ـرايف ،ابتــداء مــن الســنة الدراســية  ،2019 - 2018ليشــمل
جميــع أرس تلميــذات وتالميــذ الســلك االبتــدايئ بالوســط القــروي ،وتلميــذات وتالميــذ
الســلك الثانــوي اإلعــدادي بالوســطني القــروي والحــري ،رشيطــة توفرهــم عــى بطاقــة
«راميــد» ســارية املفعــول ،أو مــن حيــث املبلــغ املــايل املرصــود والــذي بلــغ ،خــال املوســم
الــدرايس  2.170 ،2019 - 2018مليــار ككلفــة إجامليــة.
مبادرة مليون محفظة
تعكــس مبــادرة «مليــون محفظــة» للدعــم االجتامعــي ،التــي أعلــن انطالقتهــا جاللــة امللــك
محمــد الســادس خــال املوســم الــدرايس  ،2009 - 2008اإلرادة الراســخة للنهــوض بــأداء
املدرســة وتكريــس التعليــم األســايس وإلزاميتــه ،وتخفيــف أعبــاء الفئــات األكــر احتياجــا،
مــن خــال متكــن أبنائهــا مــن حــق الولــوج ملقاعــد الدراســة بــكل يــر ،ودعمهــا يف ســبيل
مواصلــة أبنائهــا للدراســة والتكويــن ،ضامنــا لتكافــؤ الفــرص ومحاربــة االنقطــاع عــن
الدراســة.
وقــد مكنــت مبــادرة «مليــون محفظــة» ،التــي تســتهدف تلميــذات وتالميــذ التعليــم
االبتــدايئ وطنيــا وتلميــذات وتالميــذ التعليــم الثانــوي اإلعــدادي بالوســط القــروي ،مــن
اإلســهام امللحــوظ يف التقليــص مــن نســبة الهــدر املــدريس ،والتقــدم الكبــر املســجل يف
تعميــم التمــدرس بالتعليــم االبتــدايئ ،وتقليــص الفــوارق بــن الوســطني القــروي والحــري،
وبــن الجنســن ،حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين ،خــال الســنة الدراســية ،2018 - 2017
 4.103.781تلميــذة وتلميــذ ،مقابــل  4.018.470تلميــذة وتلميــذا برســم الســنة الدراســية
 ،2017 - 2016وتشــكل نســبة التلميــذات املســتفيدات مــن هــذه املبــادرة  48%مــن
مجمــوع املســتفيدين.
وقــد رصــدت لهــذا الربنامــج ،يف إطــار مــوارد صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي ،اعتامدات
ماليــة مهمــة بلغــت  1.47مليــار درهــم ،منهــا  250مليــون درهم برســم ســنة .2018
دعم األشخاص يف وضعية إعاقة
مكّنــت خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي املوجهــة لفائــدة األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة ،بعــد مــرور أزيــد مــن  3ســنوات عــن انطالقــه ،مــن تســجيل مامرســات
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فضــى ،ســواء مــن ناحيــة املؤسســات املســؤولة عــن أجــرأة هــذه الخدمــات أو الجمعيــات
املســتفيدة أو األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،والتــي تؤكــد نجــاح هــذه التجربــة واآلثــار
اإليجابيــة التــي خلفتهــا عــى الفئــات املســتفيدة .ويشــكل هــذا اإلنجــاز دعامــة للسياســة
العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،ومخططهــا التنفيــذي.
وتتمحــور هــذه الخدمــات املوجهــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة حــول أربعــة مجــاالت
تدخــل أساســية ،تشــمل تحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وتشــجيع
االندمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة للدخــل لتحقيــق االســتقاللية االقتصاديــة لحامــي
املشــاريع ومواكبتهــم لتكــون ناجعــة ومســتدامة ،باإلضافــة إىل اقتنــاء األجهــزة الخاصــة
واملســاعدات التقنيــة األخــرى ،واملســاهمة يف إحــداث وتســيري مراكــز االســتقبال ،والتــي
ميكــن رصــد بعــض املــؤرشات املنجــزة يف التــايل:
yyيف مجــال تحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وصــل عــدد األطفــال
املســتفيدين مــا مجموعــه  ،11.344مقســمني حســب الوســطني إىل  84.5باملائــة
بالحــري ،و 15.5باملائــة بالقــروي ،شــكلت الفتيــات املســتفيدات نســبة  .35%وقــد
ارتفــع عــدد املســتفيدين بــن ســنة  2015و 2018بنســبة % 139؛
yyيف مجــال تشــجيع االندمــاج املهنــي واملشــاريع املــدرة للدخــل ،دعــم الصنــدوق ،مــا
بــن نونــر  2015وأكتوبــر  ،2018أزيــد مــن  1013مــروع ،بقيمــة ماليــة وصلــت 42
مليــون درهــم .وقــد بلغــت نســبة النســاء املســتفيدات مــن هــذا الربنامــج  36 %مــن
مجمــوع املســتفيدين؛
yyيف مجــال اقتنــاء األجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة األخــرى ،اســتفاد 32437
شــخص يف وضعيــة إعاقــة ،مــا بــن  2015و ،2018بغــاف مــايل تجــاوز 25.861.710
درهــم .وقــد بلغــت نســبة النســاء املســتفيدات 40%؛
yyيف مجــال املســاهمة يف إحــداث وتســيري مراكــز اســتقبال ومســاعدة األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة ،تــم رصف مــا مجموعــه  78مليــون درهــا ،ليصــل مجمــوع املبالــغ
املرصــودة لخدمــات الصنــدوق ســنوات  2015و 2016و 2017أزيــد مــن  338مليــون
درهــا.
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يهــدف صنــدوق التنميــة القرويــة ،الــذي أحــدث ســنة  ،1994إىل تحســن ظــروف العيــش
ومســتوى اســتقطاب الوســط القــروي ،مــن خــال تقويــة التجهي ـزات والبنيــات التحتيــة
األساســية ،والرفــع مــن تنافســية االقتصــاد القــروي عــر تنويــع أنشــطته األساســية املــدرة
للدخــل ،ســواء بالقطــاع الفالحــي أو األنشــطة غــر الفالحيــة .كــا يهــدف هــذا الصنــدوق،
الــذي توســع مجــال تدخلــه ســنة  2012ليشــمل املناطــق الجبليــة ،إىل املســاهمة الفعالــة
يف املحافظــة عــى بيئــة املجــاالت القرويــة وتثمــن مواردهــا الطبيعيــة ،واملســاهمة يف وضــع
إطــار مؤسســايت يعمــل عــى ترســيخ الحكامــة الرتابيــة وتعبئــة الطاقــات املحليــة
وقــد تــم ،ســنة  ،2016وضــع نظــام معلومــايت لتوحيــد احتياجــات التنميــة القرويــة ،وذلــك
مــن أجــل قيــادة تنفيــذ املشــاريع وتتبــع اإلنجــازات املاديــة واملاليــة للمســاعدة يف اتخــاذ
القـرارات ،فضــا عــن اســتكامل إحــداث هيئــة الحكامــة عــى املســتوى الوطنــي والجهــوي
لتنميــة املجــال القــروي واملناطــق الجبليــة.
ويواصــل هــذا الربنامــج ،خــال ســنة  ،2019تنفيــذ مشــاريعه التــي تهــم فــك العزلــة عــن
العــامل القــروي وتحســن الربــط بالشــبكة الطرقيــة ،وتزويــد الســاكنة باملــاء الصالــح للــرب،
وتعميــم الكهربــة ،وتحســن عــرض الخدمــات العالجيــة ،والتعليــم ،حيــث تــم تخصيــص
غــاف مــايل بقيمــة  7.41مليــار درهــا لهــذه املشــاريع ،مقابــل مبلــغ 6.83مليــار درهــم
برســم ميزانيــة 2018.
ومتكــن برنامــج الكهربــة القرويــة ،منــذ انطالقــه ســنة  ،1996مــن قطــع أشــواطا هامــة،
حيــث تــم التعميــم شــبه الشــامل للكهربــاء عــى الوســط القــروي بنســبة  99.63باملائــة،
لغايــة نونــر  .2018فيــا يتــم العمــل عــى رفــع هــذه النســبة مبــا يفــوق  99.86باملائــة
عنــد انتهــاء أشــغال كهربــة  951دوارا.
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رابعا .التمكني االقت�صادي واالجتماعي للن�ساء
يعتــر التمكــن مــن أهــم مداخــل تعزيــز حقــوق النســاء والنهــوض بأوضاعهــن ،الــذي يأخذ
أوجهــا وتجليــات متعــددة حســب مجــاالت تــدل مختلــف الفاعلــن ،قطاعــات حكوميــة أو
مؤسســات وطنيــة أو جمعيــات مجتمــع مــدين ،وذلــك مــن أجــل إزالــة العقبــات التــي
قــد تحــول دون مامرســة املــرأة لدورهــا كفاعلــة ،ســواء عــى املســتوى االقتصــادي أو
االجتامعــي ..أو غريهــا ،وتحقيــق مواطنتهــا الكاملــة والفعليــة ،عــى قــدم املســاواة مــع
الرجــل.
 .1التمكين االقتصادي

الربنامج الوطني املندمج للتمكني االقتصادي للنساء
ال ي ـزال التحــدي قامئــا ملواصلــة دعــم التمكــن االقتصــادي للنســاء ،مــن خــال مختلــف
الربامــج واملبــادرات املتخــذة ،وذلــك لتحســن مــؤرشات ولوجهــن ريــادة األعــال،
ومســاهمتهن الفعليــة يف بنــاء االقتصــاد الوطنــي .وهــو التحــدي الــذي عــرت عنــه الخطــة
الحكوميــة للمســاواة «إك ـرام  ،»2ســواء عــى مســتوى الرؤيــة أو املحــاور ذات األولويــة.
فقــد اعتمــدت رؤيــة الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكـرام  »2عــى تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات ،اعتــادا عــى مقاربــة حقوقيــة وترابيــة ،وخصصــت
محورهــا األول لـ«تقويــة فــرص عمــل النســاء ومتكينهــن اقتصاديــا» ،عــر خلــق إطــار مالئــم
للتمكــن االقتصــادي للنســاء ،والنهــوض مبشــاركتهن يف ســوق الشــغل ،مــع الحــرص عــى
الولــوج املتســاوي للعمــل الالئــق ولفــرص االرتقــاء املهنــي ،وتعزيــز الوضعيــة االقتصاديــة
للمــرأة يف العــامل القــروي.
ومــن بــن أهــم إجــراءات هــذا املحــور ،إطــاق دراســة اســراتيجية بشــأن التمكــن
االقتصــادي للنســاء ،تســاهم يف وضــع إطــار اسـراتيجي وطنــي مندمــج للتمكــن االقتصــادي
للنســاء ،بنــاء عــى رؤيــة شــمولية تحقــق التقائيــة برامــج ومشــاريع مختلــف املتدخلــن،
ووضــوح األولويــات واملســؤوليات.
تيسري الولوج للتمويل
م ّكــن صنــدوق «الضــان إليــك» ،منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ مــارس  2013وإىل غايــة شــتنرب
 ،2015مــن تعبئــة  81.5مليــون كقــروض لتمويــل إنشــاء  236مقاولــة جديــدة أنشــأت مــن
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طــرف امــرأة واحــدة أو أكــر ،وســاهمت يف خلــق مــا يقــرب مــن  762منصــب شــغل مبارش.
كــا ارتفعــت عــدد امللفــات التــي متــت املوافقــة عليهــا بنســبة  85باملائــة ،مــا بــن 2014
و ،2015حيــث ارتفعــت مــن  67ملــف ســنة  2014إىل  124ملــف معتمــد ســنة .2015
األنشطة املدرة للدخل
ســاهمت األنشــطة املــدرة للدخــل يف خلــق فــرص الشــغل وتحســن دخــل الفئــات املعــوزة،
خاصــة بالنســبة للنســاء والشــباب ،ومتكينهــا مــن االندمــاج يف النســيج االقتصــادي وضــان
التكفــل الــذايت ،ســيام بعــد إطــاق املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة التــي أولــت لهــذا
املحــور برنامجــا خاصــا.
وقــد تــم إطــاق أكــر مــن  9.359نشــاطا مــدرا للدخــل مببلــغ إجــايل يقــدر بـــ 3.1مليــار
درهــم لفائــدة  153.000مســتفيدة ومســتفيدا يف وضعيــة هشاشــة .ومكّنــت املشــاريع
واألنشــطة املنجــزة يف هــذا املجــال مــن تحســن رشوط دعــم هــذه الفئــة ،والتــي شــملت
بنــاء وتجهيــز وتأهيــل  900نــادي نســوي و 486مركــز متعــدد االختصاصــات ،و 233مركــز
لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبــة ،و 237مركــز سوســيو ثقــايف وريــايض ،و 160مركــز
اجتامعــي للقــرب ،و 567مركــز لحاميــة الطفولــة والرعايــة االجتامعيــة ،و 858مركــز سوســيو
تربــوي ،و 567مرك ـزا اجتامعيــا لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
الولوج إىل ملكية األرايض
متاشــيا مــع التطــور الــذي يعرفــه مجــال حقــوق املــرأة ،ســلك املغــرب ديناميــة جديــدة
لتمكــن النســاء الســالية مــن التمتــع بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــال مــن
أفــراد الجامعــات الســالية ،وتســهيل ولوجهــن إىل املــوارد االقتصاديــة ،واالســتفادة مــن
العائــدات املاديــة والعينيــة التــي تحصــل عليهــا هــذه الجامعــات إثــر العمليــات العقاريــة
التــي تجــري عــى بعــض األرايض الجامعيــة ،اســتنادا إىل التعامــل باملســاواة مــع مجمــوع
الســاليني كيفــا كان نظامهــم ،ويف إطــار الشــفافية واإلنصــاف والعدالــة االجتامعيــة.
وقد مكّنت هذه الدينامية من:
yyاالعـراف للمــرأة بصفــة «ذات حــق» ،التــي تتيــح لهــا تســجيل اســمها يف لوائــح ذوي
الحقــوق ،التــي يضعهــا نــواب الجامعــات الســالية اســتنادا إىل معايري الجنــس (دورية
وزاريــة رقــم  51مؤرخــة يف  14مــاي )2007؛
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yyاإلق ـرار بحــق النســاء يف االســتفادة مــن التعويضــات املاديــة والعينيــة واملدخ ـرات
الجامعيــة املرتتبــة عــن جميــع العمليــات العقاريــة التــي تعرفهــا األرايض الجامعيــة
(كــراءات أو تفويتــات) (دوريــة عــدد  60مؤرخــة  25أكتوبــر  .)2010وهــو مكّــن
النســاء الســاليات عــر تـراب اململكــة ،خــال ســنة  ،2011مــن االســتفادة مــن مبلــغ
مــايل وصــل إىل  81.350.000.00درهــا شــمل  29253ذات حــق؛
yyاإلقـرار بحــق انتفــاع النســاء باملداخيــل العائــدة ألفـراد الجامعــات الســالية (دوريــة
عــدد  17مؤرخــة  30مــارس )2012؛
yyاالعـراف بحــق النســاء الســاليات يف مخلــف الهالــك ،ســواء كان زوجــا أو والــدا ،عــى
غـرار الورثــة الذكــور ،مــن األرايض الجامعيــة (قـرار مجلــس الوصايــة بصفتــه الهيئــة
املختصــة بالنظــر يف توزيــع حــق االنتفــاع الخــاص بالجامعــات الســالية)؛
yyاالعـراف بحــق النســاء الســاليات يف املشــاركة يف اختيــار واالســتفادة مــن املشــاريع
التنمويــة ،خاصــة املشــاريع املــدرة للدخــل ،التــي تنجزهــا مصالــح الوصايــة
والجامعــات الســالية؛
yyرفــض املصادقــة عــى أي الئحــة لــذوي الحقــوق أف ـراد الجامعــات الســالية ،ســواء
مبناســبة إحصــاء ذوي الحقــوق أو االســتفادة مــن التعويضــات املاليــة والعينيــة ال
تحــرم مبــدأ املســاواة واملناصفــة بــن الجنســن (ق ـرار مجلــس الوصايــة)؛
وقــد توجــت مختلــف هــذه الجهــود مبصادقــة الحكومــة ،مؤخ ـرا ،عــى ثالثــة مشــاريع
قوانــن تتعلــق بــأرايض الجامعــات الســالية ،التــي تكــرس مســاواة أعضائهــا ،نســاء ورجــاال،
يف الحقــوق والواجبــات ،والتــي تهــم الوصايــة اإلداريــة عــى الجامعــات الســالية وتدبــر
أمالكهــا ،والتحديــد اإلداري ألرايض الجامعــات الســالية ،إضافــة إىل األرايض الجامعيــة
الواقعــة يف دوائــر الــري.
برامج دعم الصناعة التقليدية
يعتــر برنامــج دور الصانعــة ،الــذي أحــدث ســنة  ،2010مــن أهــم برامــج دعــم املــرأة
الصانعــة التقليديــة ،خاصــة بالعــامل القــروي ،ســواء عــر دعــم اإلنتــاج والتأهيــل أو حاميــة
املنتــوج وإنعاشــه ،باعتبارهــا فضــاءات مالمئــة لإلنتــاج والعــرض والتســويق والتأهيــل .وقــد
تــم إحــداث  87دارا للصانعــة عــى امتــداد الــراب الوطنــي ،التــي توضــع رهــن إشــارة
الصانعــات العامــات بقطــاع الصناعــة التقليديــة بالعــامل القــروي أو شــبه الحــري اللــوايت
يتأطــرن داخــل جمعيــة أو تعاونيــة حرفيــة ،والتــي يتــم دعمهــا باملــواد األوليــة ،وإنجــاز
لوحــات التعريــف والتشــوير لفائدتهــا ،إضافــة إىل  30دارا هــي يف طــور اإلحــداث.
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ويف مجــال التكويــن يف حــرف الصناعــة التقليديــة ،اســتقبلت مؤسســات التكويــن املهنــي،
مــا بــن  2017و ،2019أكــر مــن  27576مســتفيدة ومســتفيدا مــن منــط التكويــن األويل،
بنوعيــه النظامــي والتكويــن بالتــدرج املهنــي ،والتــي شــكلت الفتيــات نســبة  59.4%مــن
مجمــوع املســتفيدين.
كــا تــم إحــداث وحــدات متنقلــة ،منــذ أبريــل  ،2012لتقريــب فــرص التكويــن مــن الفئــات
املســتهدفة ،مجهــزة بأحــدث التجهيـزات التقنيــة والديداكتيكيــة املســتجيبة ملعايــر الوقايــة
والســامة ،تغطــي ،كتجربــة أوىل ،حــرف الفخــار والخــزف ،والنســيج التقليــدي (الزربيــة)،
والصياغــة .وقــد مكنــت هــذه الوحــدات املتنقلــة ،إىل متــم ســنة  ،2018مــن إنجــاز449
دورة تكوينيــة لفائــدة  6486مســتفيدة ومســتفيدا ينتمــون إىل  161جامعــة قرويــة ،ميثــل
العنــر النســوي نســبة  65.8%مــن مجمــوع املســتفيدين.
دعم مشاريع جمعيات املجتمع املدين
يف إطــار برنامــج دعــم مشــاريع جمعيــات املجتمــع املــدين ،برســم ســنة  ،2017تــم متويــل
 62مرشوعــا يف مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء ،بغــاف مــايل قــدره 9398167.54
درهــم ،أي بنســبة  40%مــن مجمــوع الدعــم املوجــه للجمعيــات.
 .2التمكين االجتماعي

االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف
تثمينــا لجهــود املغــرب يف إيجــاد بيئــة تحمــي مــن كافــة أشــكال التمييــز والعنــف املــارس
ضــد النســاء ،والتــي جســدتها حجــم اإلصالحــات املؤسســاتية والتنظيميــة والقانونيــة
واملبــادرات التوعويــة والتحسيســية ملحاربــة الظاهــرة ،تــم إطــاق ورش إعــداد اسـراتيجية
وطنيــة للقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء  ،2018 - 2030وفــق مقاربــة تشــاركية تضمــن
انخــراط كافــة الفاعلــن ،والتــي ترتكــز عــى أربعــة محــاور اســراتيجية موضوعاتيــة
وعرضانيــة داعمــة ،تشــمل «الوقايــة مــن العنــف والتمييــز» ،و«الحاميــة مــن كافــة أشــكال
العنــف يف كل الفضــاءات ويف مختلــف مراحــل العمــر» ،و«التكفــل بالضحايــا ومتكينهــن»،
وكــذا «زجــر وإعــادة تأهيــل وإدمــاج مرتكبــي العنــف» ،و«إنتــاج وتطويــر املعرفــة
بالظاهــرة وطنيــا وجهويــا».
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وتهــدف هــذه االسـراتيجية الوطنيــة إىل توحيــد مفاهيم ومقاربــات العمل وخلق االنســجام
والتكامــل الــازم بــن التدخــات لتحقيــق النجاعــة يف القضــاء عــى الظاهــرة ،ومواكبــة
اإلصالحــات القانونيــة املحققــة يف مجــال حاميــة النســاء مــن العنــف والتمييــز واالســتغالل
والتعذيــب واإلتجــار يف البــر ..وغــره ،باإلضافــة إىل تعزيــز أهــداف االسـراتيجيات الوطنيــة
ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان ،ويف مقدمتهــا الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام ،»2
والخطــة الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
كــا تهــدف إىل تعزيــز النهــج الوقــايئ والتدابــر الزجريــة واالجتامعيــة واملؤسســاتية
والثقافيــة التــي تضمــن حاميــة املــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى أســاس
النــوع االجتامعــي ،واملســاهمة يف حاميــة ومتكــن النســاء يف وضعيــة صعبــة ،كالنســاء
األجـرات والالجئــات واملهاجـرات والنســاء ضحايــا االســتغالل الجنــي واإلتجــار يف البــر..
وغــره ،واملســاهمة يف تعديــل املعايــر االجتامعيــة والثقافيــة التــي تطبــع مــع العنــف
وجميــع املامرســات األخــرى القامئــة عــى األدوار النمطيــة للرجــل واملــرأة ،انطــاق مــن
نهــج الوقاية-الحاميــة.
الحامية االجتامعية للنساء ضحايا العنف
عــزز قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء مــن منظــور الحاميــة والتكفــل بالنســاء ،مــن
خــال إحــداث آليــات للتكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف ،وأخــرى للتنســيق
واالســتقبال والتوجيــه ،ونــص مأسســة خاليــا التكفــل بالنســاء الســتقبال النســاء واألطفــال
ضحايــا العنــف عــى مســتوى املحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف ،واملستشــفيات
ومصالــح الرشطــة والــدرك امللــي ،وعــى مســتوى املصالــح املركزيــة والالممركــزة لقطاعــي
املــرأة والشــباب ،التــي تتكلــف بتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات املتكاملــة والفعالــة
للنســاء ضحايــا العنــف ،مــن اســتقبال واســتامع وتوجيــه وإرشــاد وغريهــا ،وتقديــم خدمــات
التكفــل الطبــي والنفــي واالجتامعــي بشــكل مجــاين:
yyالحاميــة القضائيــة للنســاء ضحايــا العنــف ،ســواء لــدى إقامــة الدعــوى العموميــة أو
مامرســتها أو تســهيل الولــوج لهــذه الحاميــة ،حيــث تــم توجيــه أول منشــور للنيابــات
العامــة مبختلــف املحاكــم يدعــو لحاميــة الحقــوق والحريــات وترتيــب الجـزاءات عىل
خرقهــا ،ووأولويــة حاميــة الفئــات الخاصــة ،مبــا فيهــا النســاء واألطفــال ،والســهر عــى
التكفــل بهــذه الفئــات واســتقبالها مــن طــرف الخاليــا .كــا تــم توجيــه منشــور ثــان
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حــول قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء يحــث عــى تفعيــل القواعــد املوضوعيــة
واإلجرائيــة للقانــون ،وتتبــع ومواكبــة عمــل الخاليــا املحدثــة عــى صعيــد محاكــم
اململكــة ،مــن خــال اإلرشاف عليهــا والســهر عــى تقويــة قــدرات القضــاة واألطــر
العاملــن يف هــذه الخاليــا.
ولتفعيــل تجريــم اإلكـراه عــى الــزواج ،الــذي جــاء بــه هــذا القانــون ،وتقنــن مدونــة األرسة
ملنحــه ،يتــم الحــرص عــى مراقبــة منــح األذونــات املتعلقــة بــزواج القــارص التــي تضمنتهــا
املــادة  20مــن مدونــة األرسة ،حيــث تــم توجيــه رســالة دوريــة تحــث النيابــات العامــة
مبختلــف محاكــم اململكــة عــى الحفــاظ عــى حقــوق الطفــل ومراعــاة مصلحتــه الفضــى،
مــن خــال تفعيــل إرادة املــرع التــي جعلــت مــن زواج القــارص اســتثناء مــن األصــل،
الــذي يحــدد أهليــة الــزواج يف اكتــال  18ســنة بالنســبة للفتــى والفتــاة.
yyالتكفــل الصحــي املجــاين بالنســاء ضحايــا العنــف ،مــن خــال خلــق  96وحــدة
مندمجــة مبستشــفيات اململكــة ،والتــي تكفلــت بـــ 18561امــرأة ضحيــة العنــف
الجســدي والجنــي ،خــال ســنة  ،2017وتــم إصــدار  17940شــهادة طبيــة لفائــدة
النســاء املعنفــات لــإدالء بهــا عنــد الــرورة .كــا تــم تجهيــز  12فضــاء لصحــة
الشــباب ،إناثــا وذكــورا ،وتنظيــم الحملــة الوطنيــة للكشــف والتكفــل باملشــاكل
الصحيــة لفائــدة  1500000تلميــذة وتلميــذ.
yyمؤسســات للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،التــي تضمــن خدمــات اإليــواء املؤقــت،
ورعايــة النســاء والفتيــات يف وضعيــة ،حيــث تــم إحــداث وتأهيــل أزيــد مــن 40
فضــاء جديــدا متعــدد الوظائــف خــاص بالنســاء يف وضعيــة صعبــة ،والتــي عــززت
شــبكة التكفــل بالنســاء ومواكبتهــن وفــق املعايــر الدوليــة املتعلقــة بفتــح املؤسســات
االجتامعيــة الخاصــة بالتكفــل واإليــواء ،باإلضافــة إىل توســيع شــبكة مراكــز االســتامع
واإلرشــاد القانــوين للنســاء ،مــن خــال دعــم مــايل ملراكــز االســتامع والجمعيــات
العاملــة يف مجــال التوعيــة للنســاء .باإلضافــة إىل مراكــز االســتامع والتوجيــه القانــوين
للنســاء ضحايــا العنــف ،التــي تتــوىل تدبريهــا جمعيــات املجتمــع املــدين ،والتــي يتــم
تقديــم دعــم مــايل ميتــد عــى  3ســنوات بنــاء عــى طلــب مشــاريع يعلــن عنــه .وقــد
تــم دعــم  225مرشوعــا ،مــا بــن  ،2016 - 2012مببلــغ  35مليــون درهــا.
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الحامية القانونية للنساء العامالت بالبيوت
شــكل قانــون العامــات والعاملــن املنزليــن قفــزة نوعيــة يف مجــال تكريــس حقــوق املــرأة
وحاميتهــا يف مجــال العمــل ومتتيعهــا بالحاميــة القانونيــة ،حيــث تضمــن مقتضيــات حامئيــة
وأخــرى زجريــة تحــدد الجرائــم والعقوبــات املقــررة ملخالفيــه .ويتــم ،منــذ دخــول هــذا
القانــون حيــز التنفيــذ ،اســتقبال الشــكايات املتعلقــة بهــذه الفئــة ،وتلقــي املحــارض بشــأن
املخالفــات والجنــح املحــررة مــن طــرف مفتــش الشــغل ضــد املخالفــن ألحــكام هــذا
القانــون واتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة بشــأنها ،إضافــة إىل تعيــن نائــب أو أكــر متخصــص
لتلقــي اســتقبال الشــكايات املتعلقــة بالعاملــن املنزليــن.
الحامية االجتامعية لنزيالت املؤسسات السجنية
تشــمل الحاميــة االجتامعيــة لنزيــات املؤسســات الســجنية ،ســيام النزيــات يف وضعيــة
صعبــة ،كالنزيــات األحــداث واألمهات الحوامــل واملرفقــات بأطفالهن واملســنات واألجنبيات
والنزيــات يف وضعـــية إعـاقـــة ،إحــداث ســجون خاصــة بالنســاء ،وتخصيــص أحيــاء خاصــة
بهــن بباقــي املؤسســات لتحســن ظــروف إيــواء النزيــات وفــق املعايــر الدوليــة يف هــذا
املجــال ،وذلــك يف إطــار اســراتيجية الحاميــة االجتامعيــة للنســاء الســجينات يف ســن
النشــاط ،والتــي تشــكل الفئــة العريضــة ،باإلضافــة إىل إصــدار «دليــل الســجني» بخمــس
لغــات ،وإحــداث مكتــب مركــزي لتلقــي ومعالجــة الشــكايات ،وتعميــم دوريــة عــى جميــع
املؤسســات الســجنية تحــث املوظفــن عــى مناهضــة كافــة أشــكال التعذيــب والتقيــد
بالضوابــط واملســاطر القانونيــة.
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الف�صل الثالث
اخلدمات العامة ودورها يف حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة

�أوال .التعليم
يعتــر النهــوض باملنظومــة الوطنيــة للرتبيــة والتكويــن أحــد أولويــات اململكــة املغربيــة،
الــذي ترتجمــه الرؤيــة االس ـراتيجية إلصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
 2030 - 2015التــي تــم اعتامدهــا إلرســاء مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء مــن جهــة،
وحجــم املجهــود املــايل املرصــود لدعــم قطــاع التعليــم والتكويــن مــن جهــة ثانيــة ،بإجــايل
يناهــز  6%مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل.
 .1التعليم األولي

أطلــق املغــرب ،يوليــوز  ،2018الربنامــج الوطنــي لتعميــم وتطويــر التعليــم األويل ،كرافعــة
أساســية لتحقيــق جــودة التعليــم ومحاربــة الهــدر املــدريس ،والــذي يشــكل جــزء مــن
اإلصــاح الشــامل املنطلــق مــن الرؤيــة االسـراتيجية للرتبيــة والتكويــن  ،2030 - 2015حيــث
أثبتــت الدراســات أن التعليــم األويل هــو أحــد رشوط النجــاح الــدرايس ،وأن معــدل الهــدر
املــدريس يزيــد ثالثــة أضعــاف عنــد األطفــال الذيــن مل يســتفيدوا مــن التعليــم األويل ،وأن
الحــد مــن التك ـرار ومحاربــة الهــدر املــدريس ال ميكــن تحقيقــه إال عــر االهتــام بالتعليــم
األويل للفئــة العمريــة مــن  4إىل  6ســنوات.
ويســتهدف هــذا الربنامــج ،الــذي يتــم تنفيــذه برشاكــة مــع مختلــف الفاعلــن ،تحقيــق
نســبة  100باملائــة يف أفــق املوســم الــدرايس  ،2028 - 2027و 67باملائــة كحصيلــة مرحليــة
يف أفــق املوســم الــدرايس  ،2022 - 2021حيــث تبــن اإلحصائيــات أن عــدد األطفــال يف ســن
التمــدرس بالنســبة للتعليــم األويل يبلغــون مليــون و 426ألــف طفــل ،منهــم  699ألــف
مســجلني حاليــا ،أي مــا يشــكل  49%فقــط ،مــع تســجيل تفــاوت بــن العاملــن الحــري
والعــامل القــروي ،حيــث ال تتجــاوز النســبة يف هــذا األخــر .% 35
ومــع انطــاق هــذا الربنامــج املوســم الــدرايس  ،2020 - 2019ســيتم فتــح  4000قســم
جديــد الســتقبال األطفــال املوجوديــن خــارج التعليــم األويل ،مبــا يعــادل اســتفادة 100.000
طفــل إضــايف.
علــا أن النســبة الخــام للتمــدرس بالتعليــم األويل قــد عرفــت تطــورا إيجابيــا بــن املوســمني
الدراســيني  2016-2015و ،2017-2016حيــث انتقلــت مــن  50.6باملائــة إىل  54.2باملائــة
عــى الصعيــد الوطنــي ،بزيــادة  3.6نقطــة .فيــا انتقلــت نســبة التمــدرس ،بالنســبة لإلنــاث
بهــذا املســتوى ،مــن  45.7باملائــة إىل  48.9باملائــة بزيــادة  3.2نقطــة.
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أمــا بالوســط القــروي ،فقــد انتقلــت هــذه النســبة ،خــال نفــس الفــرة ،مــن  32.9باملائــة
إىل  38.6باملائــة بالنســبة للذكــور واإلنــاث ،بزيــادة  5.7نقطــة .ومــن  23.2باملائــة إىل 28.0
باملائــة بالنســبة لإلنــاث ،بزيــادة  4.8نقطــة.
2018 - 2017

الداخليات

889

املطاعم املدرسية

6141

دور الطالب
والطالبة

725

الحافالت
املدرسية

النقل
املدريس الدراجات
الهوائية
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3125
29.729

عدد البنيات

املستفيدين

2010 - 2009
 82036منهم
 28980تلميذة
مستفيدة

2018 - 2017
2017 - 2016
 111321منهم
بزيادة  54598 7%تلميذة
833
مستفيدة
1.114.353
 1091367منهم
منهم 541371
 530566تلميذة
6109
تلميذة
مستفيدة
مستفيدة
 66495منهم  31243منهم
 39984تلميذة  11990تلميذة
660
مستفيدة
مستفيدة
 153180منهم  9345منهم
بزيادة
 70355تلميذة  4349تلميذة
2746
14%
مستفيدة
مستفيدة
بزيادة
26.248
13%

تطور النسب الخام للتمدرس بالتعليم األويل
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 .2دعم تمدرس الفتاة القروية والفتاة في وضعية إعاقة

حظيــت الفتــاة القرويــة بعنايــة خاصــة لضــان ولوجهــا املتكافــئ إىل التعليــم ،وتوفــر
آليــات دعــم اجتامعــي وتربــوي متكنهــا مــن متابعــة الدراســة وتحــول دون انقطاعهــا أو
توقفهــا .وتتعــدد أشــكال هــذا الدعــم وتتنــوع لتشــمل:
دعــم مــايل يف شــكل منــح شــهرية ،تقدمهــا الدولــة لألرس مقابــل تســجيل الفتاة بالســلك
االبتــدايئ واإلعــدادي ،وضــان متابعــة دراســتها ،ســواء يف إطــار برنامــج «تيسيــــر» أو
منـــح دراســية إليــواء الفتــاة القرويــة يف الداخليــة أو دار الطالبــة؛
دعــم مــادي يف شــكل خدمــات متنوعــة لفائــدة التالميــذ والتلميــذات ،كالنقــل املــدريس،
واإلطعــام واإليــواء ،والــزي املــدريس ،واألدوات املدرســية؛
دعــم تربــوي يف شــكل تقنيــات تربويــة وبيداغوجيــة ،داخــل الفصــل أو خارجــه ،يف
مجــال الدعــم الرتبــوي أو مجــال الدعــم النفــي ،وذلــك مــن أجــل تذليــل الصعوبــات
التــي قــد تعــرض تعلمهــا ،ومنهــا املســاعدة النفســية االجتامعيــة؛
دعــم إعالمــي يف شــكل حمــات تحسيســية بأهميــة التمــدرس ،ال ســيام متــدرس الفتــاة،
وتضافــر جهــود مختلــف الفاعلــن لضــان مواصلــة الفتــاة للتعليــم دون انقطــاع.
كــا حظيــت الفتــاة يف وضعيــة إعاقــة بعنايــة أكــر لتحســن ظــروف متدرســها ،كإحــدى
خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي ،حيــث بلغــت نســبة الفتيــات املســتفيدات
مــن هــذه الخدمــة ،برســم ســنة  2018مثــا 35 ،باملائــة مــن مجمــوع عــدد املســتفيدين
البالــغ  11344مســتفيدا(ة) ،موزعــن حســب الوســطني :الحــري  84.5باملائــة ،والقــروي
 15.5باملائــة.
ويتــم دعــم متــدرس التلميــذات والتالميــذ يف وضعيــة إعاقــة ،الــذي بلغــت االعتــادات
املاليــة املرصــودة لــه  622014136درهــا ،مــن خــال ثالثــة برامــج توفــر:
yyخدمــات الرتبيــة الخاصــة والتكويــن والتأهيــل والعالجــات الوظيفيــة يف املراكــز
املتخصصــة؛
yyخدمــات الرتبيــة الخاصــة والتكويــن والتأهيــل والعالجــات الوظيفيــة يف أقســام
الدمــج املــدريس؛
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yyالخدمــات التكميليــة يف املؤسســات املتخصصــة يســتفيد منهــا التالميــذ يف وضعيــة
إعاقــة املتمدرســون يف الوســط العــادي.
رسم مبياين يبني تطور عدد املستفيدين خالل سنوات  2015و 2016و 2017و2018

 .3محاربة األمية

نسبة الزيادة139% :

يواصــل املغــرب بــذل جهــوده لتحقيــق أهــداف خارطــة الطريــق  ،2021 - 2017املتمثلــة
يف تقليــص نســبة األميــة إىل  20%بحلــول ســنة  2021وإىل أقــل مــن  10%ســنة ،2026
بتنســيق مــع مختلــف الفاعلــن.
ومتكنــت الوكالــة الوطنيــة ملحاربــة األميــة ،بتعــاون وتنســيق مــع مختلــف القطاعــات
الحكوميــة ،مــن تســجيل أكــر مــن مليــون مســتفيدة ومســتفيد مــن برامــج محاربــة األميــة،
برســم املوســم  ،2018 - 2017بزيــادة تقــدر بـــ 12.38%مقارنــة مــع املوســم ،2017 - 2016
حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن برامــج محــو األميــة أكــر مــن  847.520مســتفيدة
ومســتفيد ،بينــا بلــغ عــدد املســتفيدين مــن برامــج مــا بعــد محــو األميــة أكــر مــن
 191.304مســتفيدة ومســتفيد.
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وتشــكل نســبة النســاء املســتفيدات مــن برامــج محــو األميــة  91.29%مــن مجمــوع
املســتفيدين مــن هــذه الربامــج ،مبــا يعــادل  948.390مســتفيدة ،مقابــل  90 434مســتفيد.
فيــا بلــغ مجمــوع املســتفيدات واملســتفيدين بالوســط القــروي  540.732شــخصا ،مبــا
يعــادل نســبة  52باملائــة مــن مجمــوع املســجلني ،مقابــل  498.092مســتفيدة ومســتفيد
بالوســط الحــري بنســبة .48%
ويعتــر ورش محــو األميــة باملســاجد أحــد األوراش املهمــة يف هــذا املجــال ،اعتــادا عــى
شــبكة هامــة مــن املســاجد تصــل إىل  6862مســجدا ،وعــى التجهيـزات الســمعية البرصيــة
املتوفــرة بأماكــن العبــادة ،والــذي مكــن ،ســنة  ،2018مــن اســتفادة حــوايل  316058شــخصا،
مــن ضمنهــم  303670امــرأة أغلبهــم بالوســط الحــري.
علــا أن برامــج محــو األميــة قــد مكنــت مــن اســتفادة مــا يناهــز مليــون مــا بــن ســنتي
 2000و 78 ،2010باملائــة منهــم مــن النســاء ،و 370.000مســتفيدا مــا بــن ســنة 2010
وســنة  89 ،2012باملائــة منهــم مــن النســاء.
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ثانيا .ال�صحة
 .1برنامج األمومة دون مخاطر

يشــمل برنامــج «األمومــة بــدون مخاطــر» ،كأحــد األوراش التــي خطــا املغــرب خطــوات
هامــة فيهــا نحــو تعميــم الحــق يف أمومــة ســليمة ،توفــر خدمــات صحيــة جيــدة تضمــن
رعايــة األم أثنــاء الحمــل والــوالدة والفــرة التــي تليهــا ،بهــدف تحســن صحــة األم والطفــل،
مبــا يســاهم يف تقليــص معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة ،ومعــدالت وفيــات
األمهــات لــدى الــوالدة.
وتهــم املحــاور االس ـراتيجية لهــذا الربنامــج تعزيــز املــوارد البرشيــة ،وتوســيع الولــوج إىل
خدمــات صحــة األم والطفــل ،وتحســن تنظيــم املرافــق الصحيــة ،باإلضافــة إىل التحفيــز
والتعبئــة والتوعيــة ،ســواء لفائــدة النســاء وأرسهــن مبســاعدتهم عــى التعــرف عــى أعـراض
املضاعفــات خــال الحمــل والــوالدة ،أو لفائــدة مهنيــي الصحــة لحثهــم عــى القيــام بدورهم
يف الوقايــة مــن وفيــات األمهــات لــدى الــوالدة.
وقــد متكــن املغــرب بتضافــر جهــود مختلــف الفاعلــن مــن تســجيل انخفــاض يف معــدل
وفيــات األمهــات لــدى الــوالدة مــن  332لــكل  100ألــف والدة حيــة خــال ســنة  1997إىل
 227لــكل  100ألــف والدة حيــة خــال  ،2004 - 2003مقابــل تســجيل ارتفــاع يف معــدل
اللجــوء إىل االستشــارة الطبيــة قبــل الــوالدة ،ويف نســبة الــوالدة يف وســط مراقــب طبيــا.
ليســجل قفــزة نوعيــة يف انخفــاض معــدل نســبة وفيــات األمهــات ،منــذ ســنة  ،2010مبــا
يقــدر بـــ 35باملائــة ،فقــد تــم تســجيل  72.6حالــة وفــاة لألمهــات لــكل  100ألــف والدة حية
عــى املســتوى الوطنــي ،خــال املســح الوطنــي املنجــز ســنة  ،2018مقابــل  111.1لــكل 100
ألــف والدة حيــة بالعــامل القــروي ،و 44.4لــكل  100ألــف والدة حيــة باملناطــق الحرضيــة.
كــا ارتفعــت نســبة التغطيــة مبضــادات الفريوســات القهقريــة ) (ARVللوقايــة مــن انتقــال
الفــروس مــن األم إىل الطفــل مــن  33باملائــة ســنة  2011إىل  62باملائــة ســنة  .2016فيــا
بلــغ معــدل النســاء اللــوايت يلــدن يف وســط متخصــص  86باملائــة ،حســب املســح الوطنــي
املنجــز ســنة .2018
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 .2برنامج الصحة القروية

م ّكــن برنامــج الصحــة القرويــة مــن املســاهمة يف تطويــر ودعــم الخدمــات الصحيــة بالعــامل
القــروي ،وتســهيل الولــوج للخدمــات العموميــة والبنيــات املســتدامة ،مــن خــال إقامــة
العديــد مــن املؤسســات االستشــفائية العامــة واملتخصصــة ،ومستشــفيات القــرب .فقــد تــم
إحــداث  120وحــدة صحيــة متنقلــة ،ســنة  2017مثــا ،إضافــة إىل  40وحــدة صحيــة متنقلة
يف إطــار برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة بالوســط القــروي ،والتــي وضعــت
رهــن إشــارة  160قيــادة بالدوائــر الصحيــة القرويــة .كــا تــم وضــع  74ســيارة إســعاف،
إضافــة إىل  30ســيارة إســعاف يف إطــار برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة االجتامعيــة
بالوســط القــروي ،رهــن إشــارة  104قيــادة بالدوائــر الصحيــة القرويــة.
وخــال ســنتي  2017و ،2018تــم تشــغيل سلســلة مــن املستشــفيات بطاقــة رسيريــة
إجامليــة وصلــت إىل أكــر مــن  700رسيــر ،وخمســة مستشــفيات للقــرب .فيــا متــت
تهيئــة الشــطر الثــاين مــن املركــز اإلستشــفايئ اإلقليمــي بالحســيمة ،وتوســعة وتهيئــة املركــز
اإلستشــفايئ اإلقليمــي بــآزرو ( 65رسيــر).
هــذا ،وتوجــد مجموعــة مــن املشــاريع يف طــور اإلنجــاز ،مــن أهمهــا بنــاء ثالثــة مراكــز
استشــفائية جامعيــة بــكل مــن طنجــة ( 771رسيــر) ،وأكاديــر ( 867رسيــر) ،والعيــون
( 500رسيــر) ،باإلضافــة إىل إعــادة بنــاء مستشــفى ابــن ســينا باملركــز االستشــفايئ الجامعــي
بالربــاط ( 858رسيــر) ،ومواصلــة بنــاء  24مستشــفى للقــرب.
 .3برنامج رعاية

انطلــق برنامــج رعايــة ،كآليــة حامئيــة لفائــدة ســاكنة املناطــق املتــررة بفعل موجــات
الــرد والتســاقطات الثلجيــة ،وذلــك مــن أجــل ضــان الرعايــة الالزمــة لهــا ،ســواء مــن خــال
تعزيــز الخدمــات الطبيــة والصحيــة اإلقليميــة األساســية أو عــر التوعيــة املقدمــة عــى
مســتوى املراكــز الصحيــة.
وتشــمل العمليــات امليدانيــة لربنامــج «رعايــة» إطــاق قوافــل خدمــات طبيــة متعــددة
االختصاصــات باملراكــز الصحيــة مجهــزة بالتجهيــزات البيــو طبيــة ،مــن آالت للفحــص
بالصــدى ومختــرات طبيــة متنقلــة للتحاليــل ،وكــرايس مخصصــة لطــب األســنان ،وآالت
قيــاس حــدة البــر ،والتــي يتعبــأ لنجاحهــا مختلــف الفاعلــن مــن مهنيــي الصحــة .باإلضافة
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إىل توفــر األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ،التــي يســتفيد منهــا مجانــا املــرىض واملصابــن
بحســب الوصفــات الطبيــة ،وتوفــر وســائل لتيســر تنقــل املــرىض ،كوحــدات صحيــة
متنقلــة ،وســيارات إســعاف مجهــزة ومروحيــة طبيــة الســتخدامها عنــد الحاجــة.
وتســتهدف عمليــة رعايــة  ،2019 - 2018التــي أطلقــت نونــر  ،2018قــرى ومناطــق خمــس
أقاليــم بجهــة فــاس مكنــاس ،وذلــك بأكــر مــن  400وحــدة طبيــة للعمليــات املتنقلــة،
وأكــر مــن  50قافلــة طبيــة متعــددة التخصصــات ،إضافــة إىل تعبئــة أكــر مــن  400مــن
املهنيــن واألخصائيــن الصحيــن ،وتخصيــص ميزانيــة إضافيــة تزيــد عــن مليــون ونصــف
درهــم لألدويــة.
ومت ّكــن «رعايــة» مــن ضــان اســتمرارية الخدمــات الصحيــة يف املناطــق املتــررة ،وفــق
توجهــات مخطــط «صحــة  ،»2025ســيام يف الشــق املتعلــق بتعزيــز مرافــق الرعايــة الصحية
األوليــة وشــبكة املؤسســات الطبيــة واالجتامعيــة وتطويــر الصحــة املتنقلــة يف املناطــق
القرويــة ،بغــاف مــايل اســتثنايئ يصــل  5ماليــن درهــم مخصصــة لألدويــة واملعــدات الطبية،
و 800ألــف درهــم لتغطيــة احتياجــات الوقــود والصيانــة للوحــدات املتنقلــة.
 .4البرنامــج الوطنــي للتمنيــع وتوفيــر األدويــة والتخفيــض مــن
ثمنهــا لتســهيل الولــوج للــدواء

م ّكــن هــذا الربنامــج مــن تخفيــض أمثنــة أزيــد مــن 327دواء إضافيــا األكــر اســتهالكا يف
املغــرب ،خــال ســنتي  2017و ،2018ســيام املوجهــة لعــاج بعــض األمــراض الخطــرة
واملزمنــة ،علــا أن وزارة الصحــة ،ومنــذ إصــدار املرســوم املتعلــق بــروط وكيفيــة تحديــد
أمثنــة األدويــة ،قــد عملــت عــى تخفيــض أمثنــة أكــر مــن  3600دواء.
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ثالثا .الت�شغيل
 .1سياسة األجور

تتموقــع سياســة األجــور يف صميــم السياســات العموميــة ،بفعــل ارتباطهــا مبســتوى عيــش
رشيحــة كبــرة مــن املواطنــات واملواطنــن وقدرتهــم الرشائيــة مــن جهــة ،وتأثريهــا عــى
تكاليــف اإلنتــاج واملردوديــة واالســتدامة والقــدرة التنافســية االقتصاديــة وخلــق فــرص
الشــغل مــن جهــة ثانيــة ،مــا يســتدعي تحقيــق تــوازن دائــم بــن متطلبــات تحســن
املنافســة وتحســن القــوة الرشائيــة ومســتوى املعيشــة.
ويواصــل املغــرب بــذل جهــوده لتحقيــق هــذا التــوازن الصعــب ،ســيام بالقطــاع العــام ،مــن
خــال عــدد مــن اإلج ـراءات يف إطــار الحــوار االجتامعــي ،ويف مقدمتهــا محاربــة العمــل
الهــش بالوظيفــة العموميــة (ترســيم املؤقــن واملياومــن ،وحــذف الســامل الدنيــا ،)..والرفــع
مــن األجــور (تخفيــض الرضيبــة عــى الدخــل ،والزيــادة يف التعويضــات ،ومراجعــة نظــام
الرتقــي ،)..والتــي عرفــت تطــورا مهــا ،إذ ارتفــع الحــد األدىن لألجــور مــن  1586درهــم
ســنة  2007إىل  2800درهــم ســنة  ،2011ليصــل إىل  3000درهــم ســنة  ،2014وهــو الحــد
األدىن املعمــول بــه حاليــا ،مقابــل ارتفــاع معــدل متوســط األجــور ،الــذي انتقــل مــن 4670
درهــم ســنة  2003إىل  5333درهــا ســنة  ،2016ثــم  7600درهــم ســنة  ،2017مــا ســاهم
يف تقلــص نســبة الفــارق بــن أدىن وأعــى أجــر بالوظيفــة العموميــة مــن  26مــرة ســنة 2007
إىل  16مــرة ســنة .2015
أمــا يف القطــاع الخــاص ،فتــم تحقيــق جملــة مــن املكاســب لفائــدة الطبقــة الشــغيلة،
يف إطــار الحــوار االجتامعــي ،منهــا توحيــد نظــام الحــد األدىن القانــوين لألجــور بجميــع
القطاعــات االقتصاديــة بطريقــة تدريجيــة مبــا ينســجم مــع املعايــر العمــل الدوليــة،
واملراجعــة املســتمرة للحــد األدىن القانــوين لألجــر ،الــذي عــرف زيادتــن متتاليتــن بنســبة
 15%و 10%عــى التــوايل ،مــا مكــن مــن تحقيــق مكاســب مهمــة للقــدرة الرشائيــة بنســبة
 3.5%كمتوســط ســنوي ،نتيجــة ارتفــاع القيمــة اإلســمية للحــد األدىن لألجــر مبعــدل ســنوي
متوســط يقــارب  4.8%مقابــل  1.2%كمعــدل يف ارتفــاع أمثنــة االســتهالك.
ويتــم العمــل حاليــا عــى إصــاح شــمويل ملنظومــة الوظيفــة العموميــة إلق ـرار منظومــة
أجريــة حديثــة محفــزة ومنصفــة وشــفافة ،ترتكــز عــى االســتحقاق واملردوديــة ،وعــى
تعويــض املوظفــن عــى أســاس العمــل املنجــز ،وليــس فقــط عــى الدرجــة أو الســلم ،مبــا
ســيحد مــن الفــوارق بــن األجــور العليــا والدنيــا والتحكــم يف كتلــة األجــور.
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تنــدرج الخطــة الوطنيــة إلصــاح اإلدارة  ،2021 - 2018يف إطــار تنزيــل املقتضيــات
الدســتورية ذات الصلــة بإخضــاع املرفــق العــام ملبــادئ اإلنصــاف واملســاواة والجــودة
واالســتمرارية والحيــاد والشــفافية والنزاهــة وربــط املســؤولية باملحاســبة ودعــم الحكامــة
الجيــدة مــن جهــة ،وبتثمــن املــوارد البرشيــة لــإدارة العموميــة ،وجعــل املواطنــن ،رجــاال
ونســاء ،يف صلــب اهتامماتهــا مــن جهــة ثانيــة.
وشــمل برنامــج صنــدوق تحديــث اإلدارة العموميــة ،برســم ســنة  ،2018محــورا جديــدا
يتعلــق بـ«دعــم النــوع االجتامعــي يف الخدمــة العامــة» يهــدف إىل تعزيــز املســاواة بــن
الجنســن بــاإلدارات العموميــة ومواكبتهــا ،وتقديــم املســاعدة املاليــة والدعــم التقنــي لهــا يف
تفعيــل مشــاريعها يف مجــال املســاواة بــن الجنســن .وتــم انتقــاء املشــاريع املتعلقــة بدعــم
النــوع االجتامعــي.
كــا تــم اعتــاد اســراتيجية ملأسســة املســاواة بــن الجنســن بالوظيفــة العموميــة،
التــي تهــدف إىل تعزيــز رؤيــة قويــة لوظيفــة عموميــة تضمــن للمــرأة وللرجــل حقوقــا
متســاوية يف ولــوج املناصــب وتكافــؤ الفــرص يف حياتهــم املهنيــة ،التــي تأخــذ بعــن االعتبــار
االحتياجــات الخصوصيــة للنســاء والرجــال املوظفــن ،واملســاواة يف املعاملــة بينهــم بوضــع
اس ـراتيجية مأسســة املســاواة بــن الجنســن يف الوظيفــة العموميــة.
وتــم إحــداث شــبكة للتشــاور بــن الــوزارات ،ضمــن آليــات تنزيلهــا ،بهــدف دعــم ديناميــة
مأسســة املســاواة بــن الجنســن داخــل الوظيفــة العموميــة ،والرقــي مبقاربــة النــوع مــن
مســتوى التحســيس إىل مســتوى املأسســة ،إضافــة إىل إنجــاز الدليــل املرجعــي حــول إدمــاج
مقاربــة النــوع يف عمليــة التوظيــف واالنتقــاء والتعيــن والحركيــة والرتقيــة ،وإنجــاز دراســة
تتعلــق بالتوفيــق بــن الحيــاة الخاصــة واملهنيــة ،وأخــرى تتعلــق مبكانــة املــرأة يف مناصــب
املســؤولية.
كــا تــم إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بالصحــة والســامة املهنيــة والوقايــة مــن األخطــار
يف العمــل ،يتضمــن مقتضيــات تراعــي خصوصيــات املــرأة املوظفــة الحاملــة واملرضعــة ،مــن
حيــث اتخــاذ كافــة التدابــر املتعلقــة بتوفــر بيئــة عمــل آمنــة تضمــن صحتهــا وســامتها.
وتــم إعــداد دفــر تحمــات منوذجــي خــاص بإقامــة دور الحضانــة بالقطاعــات الحكوميــة
عــى املســتويني املركــزي والجهــوي يســتجيب ملعايــر الجــودة ،مبــا يســاهم يف ضــان التوازن
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بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة يف مامرســة املــرأة املوظفــة لعملهــا اإلداري بالوظيفــة
العموميــة ،مــا يشــجع النســاء املوظفــات عــى تقلــد مناصــب املســؤولية ،ويرفــع مــن أداء
كفاءاتهــن لتحســن الخدمــات العموميــة املوجهــة للمواطنــن ،رجــاال ونســاء.
ويف غشــت  ،2018تــم متديــد رخصــة الرضاعــة ،التــي تســتفيد منهــا املــرأة املوظفــة املرضعة،
مبــا مي ّكــن الطفــل الرضيــع مــن حقــه التــام يف االســتفادة مــن الرضاعــة الطبيعية.
ورغــم املجهــودات املبذولــة يف مجــال الرقــي والنهــوض بحقــوق املــرأة يف العمــل ،إال أن هنــاك
صعوبــات تحتــاج مزيــدا مــن تضافــر الجهــود لجعــل ثقافــة املســاواة بــن الرجــل واملــرأة
أمـرا راســخا ومتــداوال يف كافــة القطاعــات اإلنتاجيــة ،بغيــة تحســن ظــروف عملهــا ،والنهــوض
بحقوقهــا املرتبطــة باملســاواة يف التشــغيل ،واألجــور ،والتعويضــات ،والرتقيــات ،والتكويــن،
ومتثيــل األجـراء داخــل مختلــف الهيئــات التمثيليــة ،والتمتــع بكافــة االمتيــازات األخــرى.
وقــد مكنــت مختلــف هــذه التدابــر مــن تحســن وضعيــة املغــرب يف ســوق الشــغل
واألعــال ،حيــث أكــد تقريــر أصــدره البنــك الــدويل حــول املــرأة بســوق الشــغل واألعــال
وعالقتهــا بالترشيعــات القانونيــة يحمــل عنوان «املــرأة واألعــال والقوانــن :حقبــة مــن
اإلصالحات» ،حصــول املغــرب عــى نســبة  ،31.37متقدمــا منطقــة شــال إفريقيــا الــرق
األوســط.
وقــد اعتمــد التقريــر الــدويل عــى مثانيــة مــؤرشات ،والتــي جــاءت ترتيــب املغــرب فيهــا
كالتــايل:
 .1حرية التنقل)100( ،
 .2الحصول عىل عمل)100( ،
 .3الحصول عىل أجر)50( ،
 .4الزواج)40( ،
 .5األمومة)80( ،
 .6ريادة األعامل)100( ،
 .7الولوج للملكية واألصول)40( ،
 .8التقاعد)50( ،
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الف�صل الرابع
التنمية امل�ستدامة وولوج الن�ساء ملختلف
البنيات الأ�سا�سية كدعامة للحماية
االجتماعية

شــهد الســياق الوطنــي ديناميــة مــن اإلصالحــات القانونيــة والتنظيميــة واملؤسســاتية التــي
تعــززت بآليــات متعــددة ،كاختيــار الجهويــة املوســعة كرافعــة أساســية لتحقيــق التنميــة
الشــاملة واملســتدامة ،واختيــار تدبــر امليزانيــة بإدمــاج احتياجــات النســاء كتجربــة رائــدة
عــى املســتوى العــريب واإلفريقــي ،واعتــاد خطــة حكوميــة للمســاواة «إك ـرام 2017- »2
 ،2021مــا يوفــر رشوط متقدمــة تنســجم والتزاماتــه حــول تحقيــق هــذه األهــداف.
وقــد مكنــت هــذه الديناميــة اليــوم مــن توفــر الدعامــات الرضوريــة لوضــع رؤيــة متناســقة
ومتامســكة لتنميــة مســتدامة تســتجيب لطموحــات املواطنــات واملواطنــن ،يف احـرام مبــدأ
املســاواة والكرامــة ،ويحــد مــن الفــوارق املجاليــة واالقتصاديــة بــن األجيــال ،وبني الجنســن،
يف الولــوج لكافــة الحقــوق.

�أوال .برامج ل�ضمان الولوج للبنيات التحتية
 .1الولوج إلى الطرق

م ّكــن الربنامــج الوطنــي للطــرق القرويــة ،الــذي تــم إطالقــه ســنة  ،1995مــن الوصــول
إىل  2.974مليــون نســمة مــن ســاكنة القــرى ،عنــد نهايــة ســنة  ،2016متثــل فيهــا النســاء
 ،50.7%حيــث ارتفــع معــدل الولــوج للطــرق القرويــة بنســبة  79.3%ســنة  ،2017مقابــل
 54%ســنة  ،2005وتــم تقليــص تكلفــة نقــل األشــخاص والبضائــع بنســبة  ،26%و 15%عــى
التــوايل.
ويســاهم هــذا الربنامــج بــدور أســايس يف التنميــة السوســيو اقتصاديــة ،مــن خــال التقليــص
مــن الفــوارق الجهويــة ،وتحســن ظــروف نقــل ومعيشــة الســاكنة القرويــة املســتهدفة ،مــا
كان األثــر يف:
رفــع معــدل متــدرس األطفــال ،الذيــن ت ـراوح أعامرهــم مــا بــن  6و 14ســنة ،بالوســط
القــروي بحــوايل  5.8نقطــة ،مــن  62.8%إىل 68.7%؛
رفــع نســبة الولــوج للخدمــات الصحيــة إىل  32.3%بالوســط القــروي (مــن  6.4إىل حوايل
 8,5زيــارة طبية ســنويا)؛
تقليــص متوســط مــدة التنقــل للوصــول ألقــرب مركــز صحــي خــال فــرة جافــة بنســبة
( 35.1%مــن  57دقيقــة إىل  37دقيقــة).
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 .2الولوج إلى المياه

م ّكــن برنامــج تعميــم التزويــد باملــاء الصالــح للــرب للســاكنة القرويــة مــن بلــوغ نســبة
ولــوج تفــوق  96%عنــد نهايــة  ،2017مبــا ميثــل  13.3مليــون مســتفيدة ومســتفيدا مــن
الســاكنة القرويــة 49.6% ،نســبة النســاء والفتيــات.
وقــد تــم ،منــذ يونيــو  ،2017اعتــاد اس ـراتيجية ملأسســة إدمــاج بعــد النــوع االجتامعــي
بقطــاع املــاء ،تهــدف إىل مراعــاة بعــد النــوع االجتامعــي عــى مســتوى املخططــات والربامــج
واملشــاريع والقوانــن املتعلقــة بقطــاع املــاء ،وذلــك مــن أجــل ضــان ولــوج منصــف إىل
هــذا املــورد الحيــوي ،مــع مراعــاة االحتياجــات املتباينــة للســاكنة املســتهدفة.
 .3الولوج إلى الطاقة

م ّكــن الربنامــج الشــمويل لكهربــة العــامل القــروي مــن كهربــة  498قريــة ،ســنة  ،2017عــر
الشــبكات املرتابطــة ،واســتفادة  11.425مســكنا قرويــا جديــدا مــن الكهربــاء .وهكــذا ،متت،
منــذ انطــاق هــذا الربنامــج ،كهربــة حــوايل  39.943قريــة عــن طريــق الربــط بالشــبكات،
مبــا ميثــل  2.111.100نســمة ،وتجهيــز حــوايل  51.559مســكنا باملجموعــات الضوئيــة
الفرديــة بـــ 3.663قريــة .وهــو ما ســاهم يف تســجيل نســبة وصــل  99.57%كمعــدل الكهربة
القرويــة عنــد متــم .2017
وقــد كان لهــذا الربنامــج تأثــر إيجــايب عــى التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للمناطــق
املســتهدفة ،عــر املســاهمة يف تحســن ظــروف عيــش الســاكنة ،ســواء مــن حيــث تحســن
ظــروف النظافــة أو الولــوج إىل الخدمــات الصحيــة أو األمــن بفضــل اإلنــارة العموميــة.
كــا ســاهم يف تحســن ظــروف التمــدرس ،عــر متديــد مــدة العمــل املــدريس باملدرســة
واملنــزل ،باإلضافــة إىل تطويــر وتنويــع األنشــطة املــدرة للدخــل التــي زادت مــن دخــل
األرسة ،وقلصــت مــن الهجــرة القرويــة.
ويتــم العمــل حاليــا عــى إيجــاد طــرق ملأسســة مقاربــة النــوع االجتامعــي يف هــذا املجــال،
مــن خــال خطــة عمل متتــد لـــ.2021
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 .4الولوج إلى السكن الالئق

انخفــض العجــز الســكني إىل 400.000وحــدة ســكنية متــم ســنة  2017مقابــل 840.000
وحــدة ســنة  ،2011و 1.240.000وحــدة ســكنية ســنة  ،2002بفضــل السياســات العموميــة
املعتمــدة يف هــذا املجــال .ويواصــل املغــرب جهــوده يف تقليــص هــذا العجــز الســكني إىل
 200.000وحــدة ســكنية يف أفــق ســنة 2021عــر إنتــاج  160.000وحــدة ســنويا ،وذلــك مــن
خــال حزمــة برامــج تســتهدف تحســن البيئــة املعيشــية لــأرس املعــوزة ،وتنويــع العــرض
الســكني لتلبيــة حاجيــات كافــة الرشائــح االجتامعيــة:
برنامــج مــدن بــدون صفيــح الــذي م ّكــن ،منــذ انطالقــه إىل متــم يونيــو  ،2018مــن
معالجــة وضعيــة  277.583أرسة ،بنســبة تناهــز  66%مــن مجمــوع األرس التــي بلــغ
عددهــا  ،419.699علــا أن عــدد األرس املحصيــة ســنة  2004يف حــدود  270.000أرسة.
وتــم إعــان  59مدينــة بــدون صفيــح مــن أصــل  85مدينــة معنيــة بالربنامــج؛
برنامــج إعــادة تأهيــل املبــاين اآليلــة للســقوط ،الــذي م ّكــن خــال  2017 - 2012مــن
إعــادة تأهيــل  27.000مبنــى ،بكلفــة إجامليــة قدرهــا  3.64مليــار درهــم .وتــم التوقيــع،
ســنة  ،2018عــى اتفاقيــة رشاكــة مــن أجــل معالجــة املبــاين اآليلــة للســقوط باملدينــة
القدميــة للربــاط بكلفــة قدرهــا  130مليــون درهــم ،يف إطــار برنامــج املــدن العتيقــة؛
برنامــج إعــادة هيكلــة أحيــاء الســكن غــر القانــوين والتأهيــل الحــري الــذي م ّكــن،
مــا بــن  ،2017 - 2002مــن إنجــاز  588مرشوعــا لفائــدة  1.250.000شــخص ،مبســاهمة
مــن الدولــة تقــدر بـــ 12مليــار درهــم؛
برنامــج الســكن االجتامعــي ذو كلفــة  250.000درهــم ،إذ تــم التوقيــع ،ســنة ،2018
عــى  1.154اتفاقيــة إلنجــاز  1.713.905وحــدة ســكنية ،يقــوم القطــاع الخــاص بإنجــاز
 93%منهــا .وتــم الــروع يف إنجــاز  692مرشوعــا تضــم  476.979وحــدة ســكنية،
باإلضافــة إىل حصــول  376.900وحــدة ســكنية عــى شــهادة املطابقــة إىل متــم يونيــو
2018؛
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برنامــج الســكن االجتامعــي منخفــض التكلفــة ،إذ تــم الــروع ،ســنة  ،2018يف إنجــاز
 52.644وحــدة ســكنية ،وتــم اســتكامل  35.508وحــدة منهــا؛
برنامــج الســكن املوجــه للطبقــة املتوســطة ،الــذي متــت ،منــذ انطالقــه ،املصادقــة عــى
 28اتفاقيــة مــن أجــل إنجــاز  9.096وحــدة ســكنية ،وتــم التوقيــع عــى اتفاقيــة إطــار
بــن الدولــة والفدراليــة الوطنيــة للمنعشــن العقاريــن لتوفــر  20.000وحــدة ســكنية
مــن جهــة ،وبــن الدولــة ومجموعــة التهيئــة العم ـران إلنجــاز  3.680وحــدة ســكنية
أخــرى مــن جهــة ثانيــة.
وقــد مكــن تنفيــذ مختلــف هــذه الربامــج مــن الحــد مــن الســكن غــر الالئــق ،وتعزيــز
الســكن االجتامعــي ،مبــا ســاهم يف ضــان فضــاء عيــش مالئــم لجميــع الفئــات السوســيو
اقتصاديــة ،وتحســن ولــوج املســتفيدات واملســتفيدين إىل الخدمــات والبنيــات التحتيــة
األساســية ،كــا أشــار إىل ذلــك التقييــم املنجــز حــول التأثــر السوســيو اقتصــادي لربنامــج
“مــدن بــدون صفيــح” مثــا.
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ثانيا .امل�ساعدة االجتماعية و�ضمان الولوج لبنيات الرعاية االجتماعية
تعتــر مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة بنيــات اســتقبال غايتهــا الرعايــة والحاميــة لألشــخاص
يف وضعيــة صعبــة أو غــر مســتقرة أو يف وضعيــة احتيــاج ،حيــث تقــوم بــدور محــوري يف
مجــال التكفــل بالفئــات يف وضعيــة صعبــة ،كاألطفــال واألشــخاص املســنني املتخــى عنهــم
واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،والنســاء ضحايــا العنــف ،والتخفيــف مــن أعبــاء الحيــاة عــن
هــذه الفئــات ،مــن خــال تقديــم خدمــات االســتقبال واإلطعــام واإليــواء والعالجــات الشــبه
طبيــة والتتبــع االجتامعــي والرتبــوي ،وفــق ضوابــط معياريــة ســليمة تتوفــر فيهــا متطلبــات
الكرامــة اإلنســانية.
وميكــن أن يكــون هــذا التكفــل دامئــا أو مؤقتــا ،كليــا أو جزئيــا ،حســب نــوع مؤسســة
الرعايــة االجتامعيــة ،التــي يفــوق عددهــا  1500مؤسســة ،وتتــوزع حســب مياديــن تدخلهــا
والفئــات املســتهدفة مــن خدماتهــا واملجــال ال ـرايب الــذي تغطيــه:
 .1مؤسسات التكفل بالنساء في وضعية صعبة

تعــززت مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة املوجهــة للنســاء يف وضعيــة صعبــة ،والتــي تقــدر
بـــ 32مرك ـزا بطاقــة اســتيعابية إجامليــة تصــل إىل  2671مســتفيدة ،بإحــداث الفضــاءات
متعــددة الوظائــف للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــى املســتوى ال ـرايب ،ســنة ،2015
وهــذه بنيــات اجتامعيــة للقــرب تقــدم عــدة خدمــات لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبــة،
مــن جملتهــا توفــر خدمــات الدعــم والتكفــل واملواكبــة ،وتقويــة القــدرات والتحســيس
والتوعيــة بحقــوق النســاء وااليــواء.
ويعمــل املغــرب عــى تعميــم هــذه الشــبكة مــن الفضــاءات عــى صعيــد جميــع عــاالت
وأقاليــم اململكــة ،وتجويــد خدماتهــا وتطويرهــا ،عــن طريــق دفــر تحمــات خــاص يتــاءم
واملعايــر الدوليــة املتعلقــة بفتــح املؤسســات االجتامعيــة الخاصــة بالتكفــل واإليــواء.
 .2مؤسسات التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة

تقــدم مراكــز اســتقبال وتوجيــه األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،التــي أحدثــت ســنة ،2013
الخدمــات األساســية لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وأرسهــم والجمعيــات العاملــة يف
مجــال اإلعاقــة ،وذلــك بهــدف تقريــب هــذه الخدمــات للفئــات املســتهدفة وتيســر الولــوج
إليهــا.
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وتشــمل خدمــات هــذه املراكــز ،التــي يبلــغ عددهــا  64مركـزا بطاقــة اســتيعابية إجامليــة
تصــل إىل  6605مســتفيدة ومســتفيد ،اســتقبال األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وأرسهــم
والجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة ،وتوجيههــم نحــو املصالــح املختصــة واملؤسســات
وجمعيــات املجتمــع املــدين حســب طبيعــة الطلبــات واالحتياجــات .كــا تشــمل منــح
املعينــات التقنيــة ،ودراســة الطلبــات الخاصــة بالحصــول عــى األجهــزة التعويضيــة
والبديلــة ..وغريهــا.
 .3مؤسسات التكفل باألطفال في وضعية صعبة

يعــزز إحــداث األجهــزة الرتابيــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،يف إطــار تنزيــل السياســة
العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،البنيــات االجتامعيــة املعنيــة بالتكفــل باألطفــال
يف وضعيــة صعبــة ،التــي تعنــى بتقديــم خدمــات االســتقبال واإليــواء لألطفــال اليتامــى
واألطفــال املتخــى عنهــم واألطفــال يف وضعيــة هشاشــة ،والتــي يقــدر عددهــا بـــ 97مركـزا
لألطفــال بطاقــة اســتيعابية إجامليــة تصــل إىل  9119مســتفيدة ومســتفيد.
وتشــكل وحــدات حاميــة الطفولــة ،التــي يصــل عددهــا  12وحــدة ،إحــدى آليــات التبليــغ
واليقظــة ضــد كل أشــكال العنــف ،والتــي يتــم العمــل عــى تأهيلهــا بغــاف مــايل بلــغ
 6.607.417,60درهــا ،يســتهدف دعــم تجهيزهــا ،وتأهيــل املــوارد البرشيــة العاملــة بهــا
وبالجمعيــات املتعاونــة معهــا.
فيــا يشــكل اإلســعاف االجتامعــي املتنقــل ،الــذي تأســس أكتوبــر  ،2005حلقــة أوليــة يف
سلســلة التكفــل االجتامعــي باألشــخاص يف وضعيــة الشــارع عــن طريــق تقديــم مجموعــة
مــن الخدمــات االســتعجالية واليوميــة ،كاملســاعدة االجتامعيــة والطبيــة والنفســية والتوجيه
واملرافقــة ،مــن بينهــا اســتقبال وإيــواء وإطعــام وتقديــم عالجــات شــبه طبيــة ،إضافــة إىل
تتبــع اجتامعــي وتربــوي بأماكــن وجــود هــؤالء األشــخاص ،بتنســيق مــع باقــي املتدخلــن.
وقــد ســاهمت هــذه التجربــة يف تحقيــق نتائــج إيجابيــة جعلــت اإلســعاف االجتامعــي
املتنقــل للــدار البيضــاء عضــوا فاعــا بفدراليــة اإلســعاف االجتامعــي الــدويل ،الــذي تــم
توقيــع مذكــرة تفاهــم معــه ،ليكــون منوذجــا يتــاءم مــع معايــر الجــودة املعتمــدة ،ومواكبة
إحــداث مراكــز أخــرى مبختلــف مــدن اململكــة.
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 .4مؤسسات التكفل باألشخاص المسنين

تتنــوع مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنني ،التــي يبلــغ مجموعهــا 62
مؤسســة ،بحســب الخدمــات التــي تقدمهــا ،فهنــاك دار إيــواء املســنني التــي تؤ ّمــن التكفــل
الــكيل ،عــر توفــر اإليــواء والرعايــة الصحيــة والتتبــع االجتامعــي ،وخدمــات التأهيــل
واإلدمــاج االجتامعــي واألرسي ،إىل جانــب توفــر اإليــواء الدائــم والجــزيئ أو املؤقــت خــال
حملــة الشــتاء أو يف وضعيــة إقصــاء اجتامعــي.
ويقــدم نــادي األشــخاص املســنني ،باعتبــاره فضــاء نهاريــا ،خدمــات التنشــيط والرتفيــه
والتوعيــة ،بهــدف إرشاك املســنني وتوعيتهــم ،وتقديــم خدمــات للنهــوض بالجانــب
االجتامعــي والثقــايف والصحــي للمســنني .فيــا تشــكل مراكــز رعايــة وتأهيــل األشــخاص
املســنني فضــاءات خدماتيــة نهاريــة يف مجــاالت الرعايــة والتأهيــل الصحــي واالجتامعــي.
 .5دور الطالبة

تشــكل دور الطالبــة والطالــب إحــدى املؤسســات الداعمــة ملنظومــة الرتبيــة والتكويــن،
ورافعــة أساســية للنهــوض بأوضــاع الفتيــات بالعــامل القــروي ،ومتكينهــن مــن متابعــة
دراســتهن.
وتســاهم دور الطالبــة والطالــب ،التــي تضــم مــا مجموعــه  857دارا ،يف محاربــة الهــدر
املــدريس ،ســيام عنــد الفتيــات ،اللــوايت بلــغ عــدد املســتفيدات مــن خدماتهــا مــا يناهــز
 34.000مســتفيدة مــن  68.000مســتفيدة ومســتفيد ،مبــا يعــادل  50%مــن مجمــوع
املســتفيدين.
 .6دور األمومة

توفــر دور األمومــة خدمــة اإليــواء املؤقــت لفائــدة النســاء الحوامــل املنحــدرات مــن
املناطــق الوعــرة خــال األيــام التــي تســبق فــرة املخــاض ومــا بعــد الــوالدة ،والتــي ال
تغطيهــا خدمــات املؤسســات الصحيــة العموميــة يف فــرة الــوالدة .ويصــل عــدد دور األمومة
 11دارا ،بطاقــة اســتيعابية إجامليــة تصــل إىل  220مســتفيدة.
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 .7المركبات االجتماعية الكبرى

تعــد املركبــات االجتامعيــة الكــرى إحــدى مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة ،التــي تســتقبل
أصنافــا متعــددة مــن الفئــات يف وضعيــة صعبــة أو وضعيــة هشاشــة وإقصــاء .ويبلــغ
عــدد هــذه املركبــات االجتامعيــة  45مركبــا ،بطاقــة اســتيعابية إجامليــة تصــل إىل 11084
مســتفيدة ومســتفيد.
نوع املؤسسة

عدد
املؤسسات

الطاقة االستيعابية
مجموع منح سنة
عدد نسبة اإلناث ( 2018بالدرهم)
املجموع
اإلناث

دور الطالب والطالبة

857

67910

34000

50%

110.300.200,00

مراكز النساء يف وضعية
صعبة

32

2671

2671

100%

2.040.000,00

مراكز األطفال يف
وضعية صعبة

97

9119

2187

24%

24.491.000,00

مراكز األشخاص يف
وضعية إعاقة

64

6605

3106

47%

1.120.000,00

مراكز األشخاص املسنني

35

2082

1015

49%

12.479.000,00

مراكز املتسولني
واملترشدين

9

1273

592

47%

985.000,00

املركبات االجتامعية

45

11084

4949

45%

4.771.000,00

1139

100744

48520

48%

155.636.200,00

املجموع
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وترصــد اململكــة املغربيــة ســنويا مــوارد ماليــة مهمــة لدعــم الربامــج االجتامعيــة بصفــة
عامــة ،باعتبارهــا اســتثامرا يســاهم يف تعزيــز قــدرات املــوارد البرشيــة عــى املــدى املتوســط
والقريــب ،مبــا يســاهم يف تجــاوز التفاوتــات بــن الجنســن يف الولــوج إىل مختلــف الخدمــات
والبنيــات األساســية ،حيــث خصــص قانــون املاليــة  ،2019مثــا 7 ،ماليــر درهــا للقطاعــات
االجتامعيــة ،خاصــة التعليــم والصحــة ،واعتمــد أولويــات أساســية ،منهــا:
دعم القطاعات االجتامعية :التعليم والصحة والتشغيل؛
تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية.
ويف ما يخص برامج الدعم املبارش:
صنــدوق التكافــل العائــي الــذي بلــغ عــدد النســاء املســتفيدات ،منــذ انطالقــه ســنة
 2010إىل غشــت  ،2018مــا مجموعــه  21.830مســتفيدة ،مببلــغ إجــايل قــدره 220.74
مليــون درهــم؛
صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي الــذي اســتفاد مــن اعتــادات ماليــة بلغــت 1.65
مليــار درهــا ،منهــا  582مليــون درهــم متــت تعبئتهــا إىل متــم دجنــر  2018لفائــدة
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن؛
برنامــج تيســر الــذي اســتفاد مــن اعتــادات ماليــة مهمــة ،يف إطــار مــوارد «صنــدوق
دعــم التامســك االجتامعــي» ،بلغــت  1,47مليــار درهــا ،منهــا  250مليــون درهــم تــم
رصدهــا برســم ســنة  .2018كــا رصــد لــه مبلــغ  2,17مليــار درهــم يف ميزانيــة ،2019
أي بزيــادة  1,5مليــار درهــم عــن الســنة املاضيــة.
وابتــداء مــن املوســم الــدرايس  ،2019 - 2018يتــم العمــل عــى مراجعــة آليــة االســتهداف
الخاصــة بهــذا الربنامــج مــن أجــل تعميمــه عــى تالميــذ الســلك االبتــدايئ باملجــال القــروي
وتالميــذ الســلك اإلعــدادي باملجالــن القــروي والحــري ،مــا سيســاهم يف رفــع عــدد
املســتفيدين إىل  2,1مليــون تلميــذ بالنســبة للســنة الدراســية  ،2019 - 2018مقابــل
 706.359مســتفيد برســم املوســم الــدرايس  ،2018 - 2017بتكلفــة إجامليــة متوقعــة تقــدر
بحــوايل  2,17مليــار درهــم برســم الســنة الدراســية  2019 - 2018مقابــل  631مليــون درهــم
برســم الســنة الدراســية الســابقة.
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أمــا املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،فاســتفادت ،منــذ انطالقهــا ،مــن غــاف مــايل قــدره
 10مليــار درهــم بالنســبة للمرحلــة األوىل ( )2010 - 2005و 17مليــار درهــم بالنســبة
للمرحلــة الثانيــة ( .)2017 - 2011أمــا املرحلــة الثالثــة لهــذه املبــادرة  ،2023 - 2019التــي
تهــدف إىل ترســيخ قيــم العدالــة االجتامعيــة والكرامــة ،واســترشاف املســتقبل وزرع األمــل،
فقــد رصــد لهــا مبلــغ مــايل يقــدر بـــ 18مليــار درهــم ،والتــي تتــوزع عــى برامجهــا األربعــة:
برنامــج تــدارك الخصــاص املســجل عــى مســتوى البنيــات التحتيــة والخدمــات األساســية
باملجــاالت الرتابيــة األقــل تجهيـزا ( 4ماليــر درهــم) ،وبرنامــج مواكبــة األشــخاص يف وضعيــة
هشــة ( 4ماليــر درهــم) ،وبرنامــج تحســن الدخــل واإلدمــاج االقتصــادي للشــباب ( 4ماليــر
درهــم) ،وبرنامــج دعــم التنميــة البرشيــة لألجيــال الصاعــدة ( 6ماليــر درهــم).
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الف�صل اخلام�س
�آفاق احلماية االجتماعية ك�آلية لإدماج
مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص

تعتــر الحاميــة االجتامعيــة أحــد أهــم األوراش الوطنيــة التــي تســاهم بشــكل إيجــايب
يف تعزيــز إقــرار املســاواة وحقــوق اإلنســان والعدالــة االجتامعيــة واملجاليــة مــن جهــة،
وتدعيــم واســتقرار الســلم االجتامعــي مــن جهــة ثانيــة ،حيــث ميكّــن ضــان الولــوج
املنصــف واملتســاوي لنظــم الحاميــة االجتامعيــة ،واالســتفادة مــن الخدمــات العامــة والبنــى
التحتيــة ،مــن تعزيــز فــرص النســاء والفتيــات يف الوصــول إىل التنميــة املســتدامة ،ومتكينهــن
مــن تحســن معيشــتهن ومــوارد كســبهن.
 .1الورش الوطني للحماية االجتماعية

يشــكل الــورش الوطنــي للحاميــة االجتامعيــة ،الــذي أطلقتــه اململكــة املغربيــة يف ســياق
مراجعــة منوذجهــا التنمــوي مبــا يناســب مغــرب الحــارض واملســتقبل ويســتجيب لتطورهــا،
والــذي يســتهدف إعــداد سياســة مندمجــة وموحــدة للحاميــة االجتامعيــة تضمــن حــق
املواطنــات واملواطنــن ،دون متييــز ،يف الولــوج املنصــف واملتســاوي إىل مختلــف الخدمــات
العامــة ،والبنيــات املســتدامة ،والــذي يقــوم عــى:
تكامــل وتناســق مختلــف آليــات الحاميــة االجتامعيــة القامئــة ،ووضــع نظــام مندمــج
للتتبــع والتقييــم املنتظــم للسياســات والربامــج والتدابــر ذات الصلــة؛
توحيــد طــرق االســتهداف ،وتحســن آليــات تحديــد ذوي األهليــة لالســتفادة مــن
الحاميــة االجتامعيــة ،مــن خــال اعتــاد الســجل االجتامعــي املوحــد ،ومالءمــة مختلــف
الربامــج االجتامعيــة القامئــة معــه؛
تحقيــق اإلنصــاف يف الولــوج للمســاعدة االجتامعيــة ،كمنظومــة غــر قامئــة عــى
االشــراكات ،ومكملــة آلليــة التأمــن االجتامعــي؛
توســيع الدعــم العمومــي ،املــروط وغــر املــروط ،املوجــه للفئــات املعــوزة والهشــة
واألرس املعــوزة املتكفلــة بأشــخاص يف وضعيــة صعبــة والنســاء األرامــل؛
إرســاء نظــام الدعــم االجتامعــي لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وفقــا ملــا ينــص عليــه
القانــون اإلطــار املتعلــق بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛
إنتــاج البيانــات واإلحصائيــات املرتبطــة بالظواهــر واملخاطــر االجتامعيــة ،ورصــد
حاجيــات الحاميــة االجتامعيــة ملختلــف فئــات املجتمــع؛
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تبنــي سياســة موحــدة لتوظيــف األمــوال املتأتيــة مــن االحتياطيــات املتصلــة يف تحقيــق
التأثـرات املنشــودة للتنميــة املســتدامة؛
تشــجيع االســتثامر طويــل األمــد يف قطاعــات وأنشــطة تســاهم يف إحــداث مناصــب
الشــغل وتحقيــق الرفــاه االجتامعــي وحاميــة البيئــة ،مبــا فيهــا التأمــن االجتامعــي
ومظلــة الرعايــة الصحيــة الشــاملة والخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة املســتدامة،
وضــان حصــول كافــة النســاء والفتيــات عليهــا؛
تحســن عــرض وجــودة الخدمــات االجتامعيــة للقــرب ،مــن خــال توســيع نطــاق
التغطيــة االجتامعيــة والتغطيــة الصحيــة األساســية لتشــمل جميــع الفئــات االجتامعيــة،
ويف مقدمتهــا خدمــات دعــم التمــدرس ومحاربــة الهــدر املــدريس ،وتدعيــم املــوارد
البرشيــة املعنيــة بهــا؛
تعزيــز مشــاركة الجامعــات الرتابيــة يف تصميــم ومتويــل وتنفيــذ برامــج الحاميــة
االجتامعيــة ،وتطويــر الكفــاءات يف مجــال العمــل االجتامعــي؛
تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف نظــم الحاميــة االجتامعيــة ،وتقديــم الخدمــات
العامــة وتطويــر البنــى التحتيــة ،مــن خــال تشــجيعه عــى الوفــاء بالتزاماتــه االجتامعية
يف إطــار القوانــن املؤطــرة لهــذا املجــال؛
تعزيــز اإلعــام والتواصــل حــول مختلــف برامــج الدعــم االجتامعــي ،بــكل الوســائط
املتاحــة ،لضــان وصولهــا للفئــات املســتهدفة.
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ويجــد هــذا الــورش الوطنــي الهــام ســنده يف مجموعــة مــن التدابــر املفصليــة التــي
اعتمدتهــا اململكــة املغربيــة ،عــى مــدى ســنوات ،لتحقيــق تنميتهــا املســتدامة ،والتــي
ميكــن إجاملهــا يف التقائيــة السياســات واالسـراتيجيات والربامــج ،والتنزيــل الـرايب ملختلــف
هــذه السياســات العموميــة والربامــج التنمويــة:
 .2التقائية السياسات واالستراتيجيات والبرامج

يواصــل املغــرب اعتــاده منهــج التقائيــة السياســات واالســراتيجيات والربامــج كجــواب
وطنــي عــن ســؤال التنميــة يف عالقتهــا مبختلــف اإلشــكاليات القطاعيــة ،كاالســراتيجية
الوطنيــة للتشــغيل  2025واالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة االقتصــاد االجتامعــي ،2020
واالســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة  ،2030واســراتيجية املغــرب الرقمــي ،2020
واالس ـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار «مغــرب ابتــكار» ،ومخطــط املغــرب األخــر ،ومخطــط
الترسيــع الصناعــي  2020والسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،والسياســة
العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،والسياســة العموميــة
املندمجــة للمســاواة ..وغريهــا .وقــد ســاهمت مثــا مــؤرشات الخطــة الحكوميــة للمســاواة
«إكــرام» ،التــي تلتقــي حولهــا جهــود مختلــف الفاعلــن لتحقيــق املســاواة والتمكــن
مبختلــف مســتوياته وأشــكاله ،يف تتبــع وضعيــة املســاواة وتفعيــل الحقــوق ،بشــكل أفقــي،
ووفــق بعــد مجــايل محــي ،والتــي أفــردت ،ألول مــرة ،محــورا خاصــا بــاألرسة ،وذلــك ألهميــة
جعلهــا بيئــة مواتيــة لتعزيــز ودعــم النهــوض باملــرأة والفتيــات.
 .3التنزيــل الترابــي لمختلــف السياســات العموميــة والبرامــج
التنمويــة

التنزيــل الـرايب ملختلــف السياســات العموميــة والربامــج التنمويــة ،باعتبــاره املجــال الـرايب
األنجــع لطــرح القضايــا األساســية للتنميــة يف مختلــف مســاراتها االجتامعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة ..وخدمــات القــرب ،ومجــال للتعبــر األمثــل عــن اإلشــكاليات البــارزة يف عالقاتهــا
باالحتياجــات املتباينــة ملختلــف رشائــح الســاكنة ،وبخصوصيــة الجهــات ،مبــا يؤهلــه ،يف إطار
الجهويــة املتقدمــة ،ليســاهم يف تقليــص الفــوارق املجاليــة واالقتصاديــة بــن األجيــال وبــن
الجنســن يف الولــوج لكافــة الحقــوق ،ويضمــن احـرام مبــدأ املســاواة والكرامــة.
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 .4التطويــر المتواصــل للمنظومــة اإلحصائية الوطنيــة المتعلقة
بمختلــف مؤشــرات النوع

التطويــر املتواصــل للمنظومــة اإلحصائيــة الوطنيــة ،ســيام املتعلقــة مبختلــف مــؤرشات
النــوع ،باعتبارهــا آليــات قويــة للتشــخيص وتحديــد املجــاالت ذات األولويــة ،وتقييــم
اتجاهــات التطــور والتقــدم ،والتــي تســاعد عــى رصد وضعيــة املســاواة مبختلف مســتوياتها
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ،يف أفــق تطويــر املعلومــات اإلحصائيــة عىل املســتويات
الجغرافيــة املحليــة ،مبــا ميكــن مــن إعــداد تقاريــر جهويــة مت ّكــن مــن مالءمــة السياســات
الوطنيــة مــع الحاجيــات املحليــة.
 .5المنهج االستهدافي

املنهــج االســتهدايف الــذي يعطــي األولويــة يف السياســات والربامــج التنمويــة للفئــات املعــوزة
واألكــر تــررا ،وضمنهــا النســاء ،وأيضــا للمناطــق والجامعــات الرتابيــة املهمشــة مــن أجــل
تقليــص الفــوارق بــن النســاء جغرافيــا مــن جهــة ،وبــن الفئــات والجهــات مــن جهــة ثانيــة.
 .6الديمقراطية التشاركية

الدميقراطيــة التشــاركية مــن أجــل بنــاء رشاكــة وطنيــة ينخــرط فيهــا كل الفاعلــن ،مــن
القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة والقطــاع الخــاص وجمعيــات املجتمــع املــدين
واملواطــن نفســه ،وعــى كل املســتويات ،الوطنيــة والجهويــة واملحليــة ،مبــا يضمــن رشوط
مشــاركة متســاوية وعادلــة للنســاء ،خصوصــا وهـ ّن يشــكلن مــا يزيــد عــن  50باملائــة مــن
الســاكنة.
 .7التدبير المالي المستجيب للنوع االجتماعي

التدبــر املــايل املســتجيب للنــوع االجتامعــي ،حيــث م ّكــن التطــور التدريجــي يف برمجــة
امليزانيــة املوجهــة صــوب النتائــج للنــوع االجتامعــي مــن إنتــاج ســيل مــن املعــارف
واآلليــات الالزمــة لتقييــم السياســات العموميــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،والتــي
حظيــت باعـراف دويل متنامــي .كــا م ّكــن مــن تحقيــق عــدة إنجــازات ارتبطــت بتطويــر
أدوات وآليــات تحليــل امليزانيــات حســب النــوع االجتامعــي ،وإغنــاء نظــام املعلومــات
الوطنــي مبعطيــات مراعيــة للنــوع االجتامعــي ،إضافــة إىل إعــداد تقاريــر ميزانيــة النــوع
االجتامعــي املرافقــة لقوانــن املاليــة.
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مراجع التقرير

القوانين

الدستور املغريب 2011
القانــون رقــم  83.17املتعلــق بتحديــد رشوط ومســاطر االســتفادة مــن صنــدوق التكافل
العائــي ،الــذي نــر بالجريــدة الرســمية عــدد  6655بتاريخ  12مــارس 2018
املرســوم رقــم  2.14.791املتعلــق بتحديــد رشوط ومعايــر االســتفادة مــن الدعــم املبارش
للنســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى ،الــذي نــر بالجريــدة
الرســمية عــدد  6318بتاريــخ  18دجنــر 2014
منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم  2018.06املتعلــق بإصــاح وحكامــة منظومــة
الحاميــة االجتامعيــة باملغــرب ،الــذي صــدر بتاريــخ  30مــارس 2018

السياسات والبرامج

الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2021 - 2017 »2
الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» 2016 - 2012
الحصيلة املرحلية لتنزيل الخطة الحكومية للمساواة «إكرام )2017-2018( »2
الحصيلة اإلجاملية للخطة الحكومية للمساواة2016 ،

تقارير وطنية وموضوعاتية

تقريــر اململكــة املغربيــة حــول التحديــات والفــرص لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن النســاء والفتيــات القرويــات2018 ،
تقريــر اململكــة املغربيــة حول متكــــن املــــرأة اقتصــــاديا يف عــــامل العمــــل اآلخــــذ يف
التغيــر2017 ،
تقرير اململكة املغربية حول متكني املرأة وعالقته بالتنمية املستدامة2016 ،
تقرير اململكة املغربية حول تقييم خطة عمل بيجني 2015 ،20+
تقرير حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع لسنة 2019
تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئي حــول «الحاميــة االجتامعيــة يف املغرب:
واقــع الحــال ،الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضــان واملســاعدة االجتامعيــة» ،والــذي
نشـر بالجريـدة الرسـمية عـدد  6724بتاريـخ  08نونرب 2018
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مساهمات القطاعات الحكومية

مساهمة وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
مساهمة وزارة الداخلية
مساهمة وزارة العدل
مساهمة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
مساهمة وزارة االقتصاد واملالية
مساهمة وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
مساهمة وزارة الصحة
مساهمة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
مساهمة وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
مساهمة وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
مساهمة وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
مساهمة وزارة الشباب والرياضة
مساهمة وزارة االتصال والثقافة
مساهمة وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية
مساهمة كتابة الدولة مكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
مساهمة كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العايل والبحث العلمي
مساهمة كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة
مساهمة رئاسة النيابة العامة
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
مساهمة التعاون الوطني
مساهمة وكالة التنمية االجتامعية
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