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ال�سياق العام

واملؤسسات  والقانون  الحق  دولة  بناء  يف  املغربية  للمملكة  االسرتاتيجي  االختيار  مع  متاشيا 
أساسية  رافعة  املواطنات واملواطنني  الفرص بني  تكافؤ  بأن ضامن  تؤمن  إرادة سياسية  وفق 
لتحقيق التنمية وإقرار السلم االجتامعي، كثّف املغرب، سيام يف السنوات األخرية، مجهوداته 
تفاعله  وواصل  بوجه خاص،  املرأة  وحقوق  عامة،  بصفة  اإلنسان  ترسيخ حقوق  إىل  الرامية 

الحقوق. وتكريس هذه  بتعزيز  املتعلقة  الدولية  املواثيق  مختلف  مع  واإليجايب  الجّدي 

كام واصل املغرب انخراطه يف منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، وتفاعله مع مختلف 
حقوق  التفاقية  االختياري  كالربوتوكول  اتفاقيات،  عىل  اململكة  توقيع  عرب  سواء  آلياتها، 
الطفل، أو إطالق عملية االنضامم للربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل الخاص بالحقوق 
طرف  من  إحالته  متت  التي  »سيداو«  التفاقية  االختياري  والربوتوكول  والسياسية،  املدنية 
الحكومة عىل املؤسسة الترشيعية قصد املصادقة وغريها.. أو عرب االلتزام بآليات االستعراض 
وحقوق  عامة،  اإلنسان  حقوق  تكريس  مجال  يف  املبذولة  الجهود  ملختلف  الشامل  الدوري 

املرأة خاصة.

األممية  الهيآت  مختلف  مع  اإليجايب  الحوار  توطيد  ثابتة  بخطى  اليوم  املغرب  ويواصل 
تدابريه  ومختلف  إنجازاته  وترصيد  جهة،  من  اإلنسان  بحقوق  املعنية  الدولية  واملؤسسات 
املتخذة من أجل النهوض بأوضاع النساء وتحقيق العدل واإلنصاف واملساواة، تحت القيادة 
اململكة  عرش  اعتالئه  منذ  فتئ  ما  الذي  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة 
كفاعلة  مكانة الئقة  وتبويئها  املرأة  بوضعية  النهوض  أهمية ورضورة  يؤكد عىل   1999 سنة 

ثانية. البالد وازدهارها من جهة  رئيسية يف تطور 

والقانونية  السياسية  املجاالت  همت  التي  واملكتسبات،  الجهود  هذه  مختلف  توجت  وقد 
 2011 يوليوز  بتاريخ  للمملكة  جديد  دستور  بإقرار  واملدنية...،  واالقتصادية  واالجتامعية 
يكرس مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص بني األفراد والفئات واألجيال والجهات ويرسخ أولوية 
تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية، وتنص فصوله عىل 
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء 

االجتامعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة، أو أي وضع شخيص مهام كان..

املقتضيات  هذه  مختلف  تنزيل  عىل  تشاركية،  مقاربة  وفق  اليوم،  املغرب  ويعمل 
تواجهها،  التي  والتحديات  إطارها،  يف  املحققة  اإلنجازات  أهم  التقرير  هذا  يستعرض  التي 
وأيضا التقدم املحرز يف تنفيذ مجاالت االهتامم الحاسمة، كالفقر والتعليم والصحة والعنف 
تحقيق  يف  املحرز  التقدم  رصد  مؤرشات  يقدم  كام  وغريها.  واإلعالم..  والبيئة  واالقتصاد 
املساواة بني الجنسني، وأولويات اململكة املغربية يف مجال إعامل منهاج بيجني ملا بعد2015. 





الباب الأول: حتليل عام للإجنازات

             والتحديات امل�سادفة
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تربير اختيار اإلنجازات الرئيسية

تعترب اآللية الترشيعية من أهم آليات النهوض بأوضاع املرأة، ويشكل إعطاء األولوية 
لتقوية اإلطار الترشيعي ترجمة ألهميته االسرتاتيجية باعتباره آلية من آليات مأسسة 

النهوض بحقوق النساء وضامن كرامتهن؛
تعترب اإلجراءات املرتبطة بولوج املرأة إىل مراكز القرار من املبادرات ذات األهمية،  
ويشكل إنشاء املؤسسات الوطنية والحكومية لبنة أساسية يف النهوض بأوضاع املرأة 

وطنيا، ملا لدورها املهم يف حامية حقوق املرأة وتعزيزها؛
جعل امليزانية العامة مستجيبة للنوع االجتامعي من أجل ضامن توجيه منصف للموارد 
النساء ويستهدف  العمومية الحتياجات  السياسات  املالية للدولة مبا يضمن  استجابة 

تقليص الفجوات بني الجنسني؛
جسيام  انتهاكا  العنف  باعتبار  وطنية،  أولوية  النساء  ضد  العنف  محاربة  تشكل 
دون  الجنسني  بني  واملساواة  اإلنصاف  ثقافة  إرساء  ميكن  ال  حيث  اإلنسان،  لحقوق 

مقاومته والقضاء عليه.

التدابري التي ساهمت يف إنجاح السياسات ومواجهة التحديات

إرادة سياسية قوية؛
وطنية  رشاكة  وبناء  التشاركية،  الدميقراطية  مسار  وتوطيد  التشاركية  املقاربة  تفعيل 
ينخرط فيها كل الفاعلني يف عدد من املحطات لحسم التوجهات الكربى، خصوصا عىل 
مستوى اعتامد الدستور ومدونة األرسة وبلورة تصور  حول الجهوية، وأيضا خالل تبني 
اإلسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء، وعند بلورة مرشوع قانون إحداث هيئة 
وهيآت  املدين  املجتمع  هيآت  إرشاك  تم  التمييز، حيث  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة 

أكادميية ومكونات وطنية مختلفة؛
العمل  التقائية  وتفعيل  النساء  الحتياجات  العمومية  السياسات  استجابة  تعزيز 

الحكومي يف قضايا املرأة؛
تأهيل املوارد البرشية يف مجال السياسات العامة املستجيبة للنوع االجتامعي؛

إعطاء األولوية لتقوية اإلطار الترشيعي الذي استهدف النهوض بحقوق النساء وضامن 
كرامتهن والعمل عىل تبني آليات للتقييم ومواكبة التفعيل؛
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الالمتركز وتحديث  من خالل دعم مسلسل  البعد املجايل  إعطاء أهمية أكرب لتقوية 
مستجيبة  وجعلها  التنموية  الربامج  وتنزيل  وضع  يف  املحلية  الجامعات  دور 

النساء؛ الحتياجات 
العمل عىل تطوير املنظومة اإلحصائية واملعرفية املتعلقة مبختلف مؤرشات 

االجتامعي؛  النوع 
التمييزية  والسلوكات  النمطية  الصور  محاربة  عرب  العقليات  تغيري  عىل  االشتغال 

والتمثالت االجتامعية السلبية التي تغذي وتكرس ثقافة التمييز؛
تحسني الحكامة املالية من أجل الرفع من مستوى نجاعة التدبري الحكومي والرفع من 

النجاعة واملردودية عرب تبني امليزانية املبنية عىل األداء؛
السياسات  يف  األولوية  إعطاء  عىل  يقوم  الذي  االستهدايف  املنهج  اعتامد  نحو  التوجه 

والربامج التنموية للفئات واملناطق األكرث ترضرا ودعم خدمات القرب.

طرق تحسني التعاون الثنايئ ومتعدد األطراف

املعنية  الدولية  واملؤسسات  األممية  الهيآت  مختلف  مع  اإليجايب  الحوار  توطيد 
بحقوق اإلنسان؛

فتح مجاالت النقاش وتبادل الرأي مع الفاعلني املعنيني بعالقات التعاون؛
إطالع مختلف الرشكاء عىل أولويات املغرب يف ما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء، يف 

تناغم مع محتويات وااللتزامات الدستورية والربنامج الحكومي؛
الثنايئ ومتعدد األطراف مع تدخالت   التعاون  برامج  التقائية  الحرص عىل رصد نقط 

القطاعات الحكومية.
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اأول: اأهم الإجنازات املتحققة

1. اإ�سلحات ت�رشيعية مرتبطة بو�سعية املراأة الأ�رشية

انطالقا من اعتبار املرأة رشيكا فاعال وأساسيا يف تحقيق أهداف التنمية وتطوير املجتمع، 
جعلت اململكة املغربية النهوض بأوضاع النساء وتحقيق املساواة يف صلب إصالحاته، وهو 
ما جسده الجيل األول من الترشيعات القانونية التي كرست حقوق النساء، ويف مقدمتها 
مدونة األرسة، حيث تم سنة 2004 تعديل مدونة األحوال الشخصية لتحقق العدل وتعزيز 

املساواة والتوازن واالستقرار لألرسة. وكانت أبرز مستجداتها:

املساواة يف األهلية القانونية إلبرام عقد الزواج وتحديدها يف 18 سنة )املادة 19(؛
جعل األرسة تحت الرعاية املشرتكة للزوجني )املادة 4(؛

املساواة يف الحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني )املادة 51(؛
إعطاء املرأة حق الوصاية الرشعية عىل أبنائها القارصين عند غياب األب؛

إعطاء الحق لألطفال من جهة البنت يف اإلرث من جدهم الذي توفيت قبله، يف حني 
كان هذا الحق حرصا عىل األطفال من جهة االبن يف مدونة األحوال الشخصية السابقة؛

االتفاقي،  الطالق   وإضافة  الزوجية،  الحياة  إنهاء  واملرأة يف  الرجل  بني  املساواة  إرساء 
والطالق للشقاق.

وتحقيق  النساء  بأوضاع  بالنهوض  الصلة  ذات  األخرى  الترشيعية  اإلصالحات  إىل  إضافة 
املساواة، والتي همت:

املساواة بني املرأة والرجل بشأن منح الجنسية املغربية للطفل من أب أجنبي أيا كان 
املصادقة  أفق  أبريل 2007، وذلك يف  الجنسية  قانون  تعديل  مكان والدته، من خالل 
عىل تعديل جديد ينص عىل املساواة بني الرجل واملرأة يف منح الجنسية املغربية 

للزوج األجنبي.
بالحالة  املتعلق  القانون  تعديل  مكتسبات حقوقية جديدة خالل  املغربية  املرأة  منح 

املدنية رقم 37.99، نذكر من بينها:

- إلزامية اإلشارة إىل ملخص الزواج أو الطالق برسم كل من الزوج والزوجة يجعل املرأة 
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  عىل اطالع مستمر بالوضعية العائلية للزوج مبا يحميها من ترصفات مفاجئة دون علمها 
  )زواج جديد أو طالق...(؛

- إمكانية إعطاء أم الطفل مجهول النسب من جهة األب اسمها العائيل؛
 - منح املرأة الكافلة إمكانية طلب تغيري االسم العائيل ملكفولها ليحمل اسمها العائيل؛

الجنايئ  القانون  تعديل  خالل  من  انتهاك  أي  من  املرأة  حقوق  وحامية  التمييز  رفع 
وقانون املسطرة الجنائية 2013، حيث تم:

- حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنايئ املتعلقة بإمكانية زواج 
  املغتصب باملغرر بها رفعا لكل لبس يف التأويل؛

- حذف مقتضيات من القانون الجنايئ تعترب ماسة بكرامة املرأة وكيانها وإرادتها ككائن 
  مستقل مساو للرجل الواردة يف الفصول 494 و495 و496؛

- تعزيز حامية النساء واألطفال يف ما يتعلق بجرائم الرشف وانتهاك اآلداب، عرب تجريم 
  الدعارة والخالعة وسوء املعاملة، والتحرش الجنيس والعنف ضد النساء، من خالل 

  إجراء تعديل جزيئ للقانون الجنايئ يتعلق بالقضاء عىل كل أشكال التمييز ميّكن 
  الزوجة من االستفادة، كام الزوج، من ظروف التخفيف بشأن الرضب والجرح والقتل 

  يف حالة الخيانة الزوجية، ويرفع الرسية عن التقارير الطبية يف حالة العنف بني 
  الزوجني أو العنف ضد املرأة أو ضد األطفال البالغني أقل من 18 سنة؛

- تعزيز حامية املرأة ضحية العنف، سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه، يف التعديالت 
  التي أدخلت عىل القانون الجنايئ نونرب 2003، وتشديد العقوبة إذا كان الجاين زوجا 

  أو قريبا، سواء كانت الضحية امرأة أو فتاة قارص؛
- املساواة بني املرأة والرجل يف حق طلب الحق املدين ضد الزوج، مبوجب التعديل 

  املعتمد للمسطرة الجنائية سنة 2003، وإلغاء االستثناء الذي كان معموال به؛
- منح الجمعيات ذات املنفعة العامة حق االنتصاب كطرف مدين، إذا توفرت عىل مدة 

  أربع سنوات من املامرسة بصفة قانونية قبل ارتكاب الفعل الجرمي ضد املرأة؛
- عدم تنفيذ اإلكراه البدين، يف آن واحد، عىل الزوج وزوجته حتى يف حالة الديون 

  املختلفة، مبقتىض مدونة تحصيل الديون العمومية، وأيضا عىل املرأة الحامل أو املرضعة 
  يف حدود سنتني من تاريخ الوضع.

كام وضعت اململكة املغربية برنامجا لدعم تطبيق مدونة األرسة من خالل تسهيل ولوج 
النساء إىل أقسام القضاء، بتعاون مع برنامج األمم املتحدة للمرأة، والذي يهدف إىل التنفيذ 
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الفعال ملدونة األرسة مركزيا ومحليا، وتعزيز حكامة قضاء األرسة وتحسينها، وإدماج بعد 
النوع االجتامعي لتسهيل ولوج املتقاضني للعدالة، وذلك من خالل:

تطوير بنية اسرتاتيجية للرشاكة والتواصل بني قطاعية من أجل تطبيق مدونة األرسة، 
وتحسني فرص ولوج املرأة إىل خدمات أقسام قضاء األرسة؛

تطوير مؤرشات نجاعة تراعي بعد النوع االجتامعي لتقييم درجة رضا املتقاضني عن خدمات 
قضاء األرسة؛

تطوير قاعدة معطيات وإعداد دراسات متعلقة بتطبيق مدونة األرسة؛
تيسري الرشاكة مع الجهات املحلية واملنظامت غري الحكومية لخلق دينامية وتعبئة مشرتكة 

بني مختلف الفاعلني محليا؛
انتظار  املتعلقة بتطبيق مدونة األرسة )مدة  القضائية  تطوير أنظمة إلنتاج املعلومات 

املتقاضني مثال...(، وتطوير اسرتاتيجيات لنرش هذه املعطيات؛
إنجاز دراسات وبحوث كمية وكيفية متعلقة بولوج النساء لخدمات العدل وكل القضايا 

املتعلقة مبدونة األرسة محليا.

2. ت�سجيع ولوج املراأة ملراكز القرار

واالجتامعية  واالقتصادية  والحقوقية  السياسية  إصالحاتها  نهج  املغربية  اململكة  واصلت 
كبوابة لرتسيخ التمكني السيايس للمرأة وضامن مساواتها يف الولوج ملراكز القرار السيايس 
واالجتامعي واالقتصادي، معتربة ولوج النساء إىل مواقع القرار املختلفة خيارا وطنيا يتحمل 

مسؤولية تحقيقه مختلف الفاعلني، من حكومة وبرملان وأحزاب سياسية ومجتمع مدين..

والرتشح  التصويت  يف  ومواطن  مواطنة  كل  حق  عىل  نص  الذي  الدستور  إىل  فباإلضافة 
بني  الفرص  تكافؤ  تشجيع  عىل  وحث  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  والتمتع  لالنتخابات، 
مبدأ  تحقيق  إىل  بالسعي  الدولة  وألزم  االنتخابية،  الوظائف  ولوج  يف  والرجال  النساء 
املناصفة بني الرجال والنساء، حيث قىض فصله 19 بإنشاء هيئة وطنية دستورية تتوىل تتبع 
وتقييم السياسات العامة املرتبطة والخاصة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي 
تم إعداد مرشوع قانون إلحداثها يوجد اليوم يف مسطرة املصادقة، وفصله 30 الذي تضمن 
مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية، 
وفصله 115 الذي ينص يف عضوية املجلس األعىل للسلطة القضائية بوجوب ضامن متثيلية 
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النساء القاضيات من بني األعضاء العرشة املنتخبني، مبا يتناسب مع حضورهن داخل السلك 
القضايئ، وفصله 146 الذي ينص عىل تحديد، وفق قانون تنظيمي، رشوط تدبري الجهات 
والجامعات الرتابية األخرى لشؤونها بكيفية دميقراطية،... وكذا أحكام تحسني متثيلية النساء 

داخل املجالس املذكورة. 
عرف املجال الترشيعي نقلة نوعية يف هذا الباب، حيث تم:

 ،2002 الترشيعية  االنتخابات  وطنية خالل  وأخرى  نسبية  بالئحة  االقرتاع  منط  اعتامد 
وباتفاق بني األحزاب السياسية تم تخصيص هذه الالئحة الوطنية، ذات الثالثني مقعدا، 

للنساء لضامن متثيليتهن؛
وضع نظام تحفيزي مايل لألحزاب السياسية لتخصيص مراكز متقدمة للنساء مبختلف 
السياسية  لألحزاب  االنتخابية  الحمالت  بتمويل  يتعلق  مرسوم  الرتشيح، مبقتىض  لوائح 

املشاركة يف االنتخابات الترشيعية 2011؛
إحداث سنة 2011 دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 امرأة، مبقتىض القانون التنظيمي 

ملجلس النواب 27.11؛
مع  الجهات،  ملجالس  بالنسبة  للنساء  تخصص حرصيا  إقليمية  انتخابية  دائرة  إحداث 

تحديد عدد املقاعد املخصصة لها يف الثلث عىل األقل؛
عىل  للنساء  موجهة  األقل  عىل  مقعدين  من  اإلضافية  االنتخابية  الدائرة  عىل  الحفاظ 
الرتابية  التنظيمي للجامعات  القانون  مستوى كل جامعة أو مقاطعة جامعية مبقتىض 

59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية؛
التنصيص عىل تضمن لوائح الرتشيح لعضوية مجلس املستشارين لرتشيحات تتناوب بني 

الذكور واإلناث، مبقتىض القانون التنظيمي ملجلس املستشارين 28.11 نونرب 2011؛
إحداث صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء الذي ميول مشاريع تقوية قدرات النساء، 

مبقتىض مدونة االنتخابات؛
إحداث لجنة املساواة وتكافؤ الفرص بكل مجلس جامعي، مبقتىض امليثاق الجامعي 78.00، 

وإدماج مقاربة النوع االجتامعي يف املخطط الجامعي للتنمية مبقتىض القانون ذاته؛
إلزامية األحزاب السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء يف التنمية السياسية للبالد من 
خالل السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها املسرية وطنيا وجهويا، وإحداثها للجنة 

للمناصفة وتكافؤ الفرص، مبقتىض قانون لألحزاب السياسية 29.11 سنة 2011؛
رفع مدة رخصة الوالدة من 12 إىل 14 أسبوعا )أي 98 يوما( تتقاىض خاللها املرأة املوظفة 

كامل األجر، سنة 2011، مبقتىض النظام األسايس للوظيفة العمومية القانون 50.05؛
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العمومية،  املسؤولية  ومناصب  اإلداري  القرار  مراكز  مختلف  يف  النساء  مواقع  تعزيز 
مبقتىض قانون التعيني يف املناصب العليا 02.12 سنة 2012 والذي يشجع عىل تفعيل 

مبدأ املناصفة يف الولوج إىل مواقع هذا القرار.

ناهيك عن محاور الخطة الحكومية للمساواة 2012/2016، التي تشكل جوابا وطنيا وإطارا 
اللتقائية مختلف املبادرات والربامج  والسياسات الحكومية يف مجال النهوض بأوضاع النساء، 
واملتعلقة بالولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي، 

وتحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل، وذلك عرب وضع تدابري من أهمها:
إعداد وتنفيذ برنامج مندمج بني القطاعات الحكومية لدعم املشاركة السياسية للنساء؛

الرفع من نسبة النساء يف مناصب املسؤولية اإلدارية إىل 22 باملائة يف حدود 2014؛
دمج النوع االجتامعي يف عملية انتقاء وتعيني املسؤولني؛

إحداث مرصد النوع االجتامعي يف الوظيفة العمومية؛
دعم متثيلية النساء يف مختلف الغرف املهنية؛

أجرأة توصيات الدراسة الخاصة بالتوفيق بني الحياة الخاصة والحياة املهنية.

3. امليزانية امل�ستجيبة للنوع الجتماعي

االجتامعية  الدينامية  سياق  يف  باملغرب  امليزانية  يف  االجتامعي  النوع  بعد  إدماج  يندرج 
والتنمية  الدميقراطية  طريق  عىل  مسريتها  تستكمل  التي  املغربية  للمملكة  والسياسية 

االقتصادية واالجتامعية.
وقد مّكن التطور التدريجي لتجربة اململكة املغربية يف مجال برمجة امليزانية املرتكزة عىل 
النتائج واملستجيبة  للنوع االجتامعي والتي انطلقت منذ أكرث من عرش سنوات، من إنتاج 
سيل من املعارف واآلليات الالزمة إلعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية من منظور 
النوع االجتامعي، والتي حظيت باعرتاف دويل متنامي. كام مّكن من تحقيق عدة إنجازات 
ارتبطت بتطوير أدوات وآليات تحليل امليزانيات القطاعية حسب النوع االجتامعي، وإغناء 
نظام املعلومات الوطني مبعطيات مراعية للنوع االجتامعي، إضافة إىل إعداد تقارير حول 

ميزانية النوع االجتامعي املرافقة لقوانني املالية.
وتشكل تقارير ميزانية النوع االجتامعي، يف طبعتها التاسعة لسنة 2014 والعارشة لسنة 
2015، إنجازا مهام ينم عن نضج التجربة املغربية يف هذا املجال، والتي استفادت ال محالة 
من املسرية املتواصلة نحو تكريس مبادئ املساواة واإلنصاف، والذي تعزز مبصادقة الربملان 
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املغريب عىل إصالح القانون التنظيمي للاملية الذي يؤكد عىل مأسسة التدبري املرتكز عىل 
األداء واملراعي للنوع االجتامعي.

4. اإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية

السياسات  وتصميم  تحليل  يف  مندمجا  بعدا  النساء  احتياجات  بجعل  االلتزام  إطار  يف 
العامة والربامج الوطنية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، اشتغل املغرب عىل تأسيس آليات 
ومؤسسات وطنية تعنى مبكافحة التمييز وتحقيق اإلنصاف وتعزيز املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة. حيث تم:
املرأة، حيث أحدثت سنة 1998 وألول مرة  تهتم بقضايا  آلية وطنية حكومية  إنشاء 
كتابة دولة مكلفة بالرعاية االجتامعية واألرسة والطفولة. وتدعى هذه اآللية الوطنية 
الحكومي  الجهاز  باعتبارها  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  اليوم 
املعهود إليه مبهمة النهوض بأوضاع املرأة وتقوية وضعيتها القانونية ومساهمتها الكاملة 
والطفولة  واملرأة  التضامن  واسرتاتيجيات مبجاالت  برامج  بتنسيق  واملكلفة  التنمية،  يف 
واألشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنني واألرسة والتنمية االجتامعية. كام تم عىل 
املستوى الحكومي إنشاء نقط ارتكاز مكلفة بتتبع إدماج النوع بالقطاعات الحكومية 

ضامنا لفعالية التنسيق؛
النص عىل إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كهيئة وطنية دستورية 
مستقلة تتوىل تتبع وتقييم السياسات العامة املرتبطة باملرأة ومكافحة كل أشكال التمييز 
ضدها، والتي يوجد مرشوع قانون إحداثها، الذي صيغ وفق مقاربة تشاركية مع مختلف 

الفاعلني، يف مسطرة املصادقة؛

كام تم إنشاء آليات مؤسساتية للرصد والتقييم، منها مؤسسات خاصة بقضايا املرأة من 
قبيل:

مركز التميز يف ميزانية النوع االجتامعي ألول مرة باملغرب برشاكة مع هيئة األمم املتحدة 
للنساء؛

املرصد الوطني ملحاربة العنف ضد النساء؛
املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم؛
مرصد النوع االجتامعي يف الوظيفة العمومية.
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5. حماربة العنف �سد الن�ساء

قطع املغرب أشواطا هامة يف مجال محاربة العنف ضد النساء ابتدأت مع إطالق االسرتاتيجية 
الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء سنة 2003 ومخططها التنفيذي، مرورا بتطوير خارطة 
ومخافر  واملستشفيات  )املحاكم  والتوجيه  االستقبال  لبنيات  محدثة  مؤسساتية  وطنية 
الرشطة والدرك، ومراكز استامع..(، وتطوير منظومة إحصائية ورصدية حول انتشار الظاهرة 
)البحث الوطني حول العنف ضد النساء 2010(، وصوال إىل ترسيم عمليات الرصد وإعطائها 
طابعا مؤسساتيا، حيث تم العمل عىل إحداث مرصد وطني للعنف كبنية مؤسساتية، تضم 
إىل جانب القطاعات الحكومية املعنية باملوضوع، جمعيات املجتمع املدين ومراكز بحث 
جامعية. كام أن برنامج »متكني«، باعتباره برنامجا متعدد القطاعات ملحاربة العنف ضد 
النساء والفتيات عرب متكينهن، قد شكل مناسبة للتتبع والتقييم واالسترشاف، وليس انتهاء 
بالتقييم التشاريك ملسار الحصيلة الوطنية املحققة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، 
للمنجزات  والجامعي  املشرتك  التقييم  استهدف  والذي   2012 دجنرب  بتاريخ  أجري  الذي 
العنف ضد  ملحاربة  الوطنية  االسرتاتيجية  إصدار  من  سنوات  بعد عرش  املحرزة  الوطنية 
ظاهرة  النساء  ضد  العنف  من  تجعل  التي  التحديات  موضوعية،  بكل  وتحديد،  النساء، 
ومختلف  الدويل،  أو  الوطني  الصعيد  إن عىل  مقلقة،  والنوعية  الكمية  تزال مؤرشاتها  ال 

التوجهات املمكن استثامرها للخروج بخطة عمل جديدة ملناهضة العنف ضد النساء.

ويف سياق محاربة العنف ذاته، تم إعداد سنة 2013 مرشوع قانون ملحاربة العنف ضد 
يهدف  املصادقة،  مسطرة  عىل  إحالته  انتظار  يف  الحكومي  املجلس  عىل  عرض  النساء، 
تطوير  عرب  أشكاله،  النساء من جميع  وقاية وحامية  العنف وضامن  مرتكبي  تجريم  إىل 
ضحايا  والفتيات  بالنساء  للتكفل  آليات  وإحداث  بالظاهرة،  املرتبط  املفاهيمي  اإلطار 
ليشمل  للتجريم  القانوين  الوعاء  وتوسيع  والتوجيه،  واالستقبال  للتنسيق  وأخرى  العنف، 
مظاهر جديدة من العنف ضد النساء )الزواج باإلكراه والرسقة بني األزواج وخيانة األمانة 
بالزوجة  لإلرضار  األرسة  ومصالح  أموال  وتبديد  املرأة  جسد  حرمة  وانتهاك  الزوجني  بني 
واألطفال...(، وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنيس وتشديد عقوباته )التحرش من طرف 
زميل العمل أو من طرف مسؤويل حفظ النظام العام أو من طرف أحد األصول أو املحارم...(، 
وتشديد العقوبات حول مقرتيف العنف ضد النساء الحوامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة أمام 
النساء )اعتامد  القانوين للعنف املرتكب ضد  أطفالها...(، إضافة إىل تطوير أنظمة الرصد 
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الخربة الطبية النفسانية إلثباته(، وتدابري حامئية جديدة للنساء ضحايا العنف )إبعاد الزوج 
املعتدي وإرجاع املحضون مع الحاضنة إىل بيت الزوجية، ومنع االقرتاب من الضحية، وجرد 

ممتلكات األرسة ومنع املعتدي من الترصف فيها...(.

الربنامج التحسييس املندمج البني قطاعي ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء،  إىل  إضافة 
الذي أعطيت انطالقته مارس 2013، والذي يعترب استجابة عملية لنداء جعل سنة 2013 
سنة ملحاربة العنف ضد النساء. وهو برنامج ميتد عىل أربع سنوات ويرتكز عىل التوعية 

والرتبية واإلرشاد وترسيخ ثقافة املساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء. 
كام شكل القانون الجنايئ موضوعا للعديد من التعديالت، يف إطار خلق االنسجام الترشيعي 
مع الحقوق اإلنسانية للنساء، حيث تم مطلع سنة 2014 مصادقة الربملان بإجامع غرفتيه عىل 
تعديل الفصل 475 من القانون الجنايئ املتعلق بزواج الفتيات القارصات ضحايا االغتصاب، 
والذي يتعلق بحذف حق املغرر يف الزواج من الفتاة القارص املغرر بها، ومتابعته قضائيا، وكذا 
الرفع من عقوبات السجن من سنة إىل خمس سنوات يف حالة اختطاف قارص دون عالقة 
جنسية. وتم فتح أوراش أخرى لضامن حامية جنائية شاملة وفعلية للنساء وضامن متتعهن 
بحقوقهن األساسية. إضافة إىل تبني اململكة املغربية مسارا جديدا يف مجال الرشاكة مع مراكز 
االستامع واالستقبال والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف مبني عىل مشاريع، حيث وصل، 
سنة 2013 مثال، عدد مراكز االستامع املدعمة إىل 50 مركزا مببلغ إجاميل للدعم بلغت قيمته 
3.855.400,00 درهم. إضافة إىل دعم األمهات املطلقات يف حالة هشاشة، وتوفري حلول فعالة 
لتأخر تنفيذ أحكام النفقة، عرب صندوق التكافل العائيل، الذي انطلق العمل به سنة 2012 

وبلغ عدد النساء املستفيدات منه 562  إىل حدود أكتوبر 2012.

6. اآليات حوارية لرت�سيد الت�ساور

سار املغرب، خصوصا خالل العقد األخري، بخطى حثيثة يف اتجاه دعم وتشجيع عمل املجتمع 
املدين وتفعيل أدواره، وبذلت الكثري من الجهود لتصبح له مكانته يف برامج وخطط الدولة 
توجت  االجتامعية،  العدالة  املواطنة ويحقق  واملشاركة  الدميقراطية  مبادئ  يفعل  بشكل 
بالتوجيه الدستوري النطالق ورش يهم التأسيس للمقاربة التشاركية بني الدولة ومؤسسات 
املجتمع املدين، والذي استجابت له الحكومة بإطالق الحوار الوطني حول املجتمع املدين 
وأدواره الدستورية والذي يهدف إىل صياغة مشرتكة لقواعد حكامة تدبري الشأن الجمعوي 
تواصلية مختلفة  آليات حوارية  التشاركية، عرب  للدميقراطية  وصياغة ميثاق رشف وطني 



23

تستهدف إرشاك أكرب ملختلف املعنيني، والذي انطلق مارس 2013 واستمر عىل مدى سنة 
كاملة، أرشفت عىل إدارته لجنة وطنية تضم يف عضويتها مختلف الفاعلني.

أكرث  فيه  لقاء جهويا شارك  تنظيم مثانية عرش  الوطني  الحوار  وقد شملت فعاليات هذا 
املغربية  الجمعيات  لقاءات مع  )7000( جمعية محلية ووطنية، وثالث  من سبعة آالف 
النشيطة بالخارج، ومثانية لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية وتشاورية مع خرباء دوليني، 
جمعيات  من  مذكرة   250 من  أزيد  وتلقي  إنصات،  ورشة   50 من  أزيد  عقد  إىل  إضافة 
تضمنت تصوراتها لتطوير الترشيعات التي تؤطر عمل منظامت املجتمع املدين، ومسالك 
مناظرة وطنية  بعقد  التشاركية، توجت  للدميقراطية  الدستورية  للمقتضيات  تفعيل جيد 

ختامية قدمت خاللها نتائج الحوار، واملتمثلة يف إنتاج منظومة قانونية متكاملة تضم:

    مرشوع قانون تنظيمي حول امللتمسات الترشيعية؛
    مرشوع قانون تنظيمي حول العرائض؛
    مرشوع قانون حول التشاور العمومي؛

    ميثاق وطني للدميقراطية التشاركية؛
    مرشوع مدونة شاملة حول الحياة الجمعوية. 

الورش مبا  بقوة يف هذا  االنخراط  إىل  السياق، مدعوا  املدين، يف هذا  املجتمع  أصبح  وقد 
سيمّكن املغرب من إحراز تقدم حقيقي يجعله منوذجا يف مجال الدميقراطية التشاركية، 
دون  حقيقية  تنمية  ال  إذ  املدين،  واملجتمع  الحكومة  بني  مشرتك  شأن  التنمية  باعتبار 
دميقراطية تشاركية تجعل الفعل املدين يف قلب دينامية عملية اإلصالح والتي تهدف إىل 
النهوض بأوضاع املواطنني وجعلهم وسيلة التنمية وغايتها، ويؤكد الثقة يف قدرة املجتمع 

املدين عىل املساهمة يف التغيري ويف تحقيق األهداف املشرتكة.
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ثانيا: ال�سعوبات والتحديات امل�سادفة

املغرب  بذلها  التي  الجهود  1995 حجم  بجني  عمل  ومنهاج  إعالن  تفعيل  تظهر حصيلة 
املجهودات  وهي  ونوعية.  كمية  ومؤرشات  كأرقام  ترجمتها  متت  التي  بالتزاماته  للوفاء 
التي جعلته منوذجا متقدما عىل مستوى مجموعة من املستويات، بالنظر إىل اإلصالحات 
السياسية واملؤسساتية والترشيعية التي أطلقها يف مسار تفعيل هذه األهداف من جهة، 

والتطور الذي عرفته مختلف املؤرشات من جهة ثانية.

الصعوبات  من  مجموعة  تعرتضه  العمل  ومنهاج  اإلعالن  هذا  مضامني  تفعيل  أن  غري 
والتحديات، من أهمها:

بطء الرتسيخ املؤسسايت لُبعد النوع االجتامعي: فرغم أن املغرب بلور مبكرا اسرتاتيجيات 
ومخططات عمل وطنية للنهوض باملساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء، إال 
أن الرتسيخ املؤسسايت لبعد النوع االجتامعي عرف بطًء يف مساراته عىل مستوى بعض 
القطاعات الحكومية. كام يسجل أيضا ضعف اإلدماج العرضاين لبعد النوع االجتامعي 
يف املشاريع االقتصادية والتنموية الكربى. فاملغرب، الذي متيز بإطالق دينامية تنموية 
رائدة، مل يطور آليات ومناهج الستحضار الحاجيات املختلفة للنساء والرجال بشكل كاف 

يف هذه املشاريع الكربى.

السياسات  النوع يف  الكافية إلدماج  املالية  واملوارد  املؤهلة  البرشية  القدرات  ضعف 
الوطنية: حيث تتجاوز عدد املبادرات واإلجراءات الحكومية املربمجة واملرتبطة بإدماج 
واملؤهلة  املتخصصة  البرشية  والطاقات  القدرات  أحيانا  الوطنية  السياسات  يف  النوع 
املتوفرة، مام يصعب معه التحكم يف تعرثات التنفيذ املرتبطة بغياب أو قلة القدرات 
البرشية. كام أن بالدنا بذلت مجهودا مهام من أجل إعادة االعتبار للقطاعات االجتامعية، 
وخصصت لها موارد مالية مهمة. إال أن ما يرصف من اعتامدات، عىل أهميته، ال يصل 
املوارد.  محدودية  أمام  املوجود  الخصاص  لحجم  نظرا  املطلوب،  املستوى  إىل  حجمه 
لذلك، هناك حاجة لتعزيز قدرات املوارد البرشية مبختلف اآلليات واملؤسسات الوطنية 

املعنية بقضايا املرأة، وأيضا تخصيص املوارد املالية الكافية.

االجتامعي وعدم  النوع  البيانات واإلحصاءات حسب  توفر بعض  نقص عىل مستوى 
انتظاميتها: حيث إن غياب أو ضعف توفر بعض األنواع من البيانات واإلحصاءات حسب 
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املنتظمة  بالفوارق  الوعي  يضعف  منتظم،  بشكل  توفريها  عىل  القدرة  عدم  أو  النوع 
املوجودة بني الجنسني، والتمكن من فهم أسبابها وعواقبها، ويجعل من الصعب التحكم 
فيها والقدرة عىل معالجتها. كام أن صعوبة القيام بقياسات إحصائية عىل امتداد فرتات 
أو عىل مستويات  السنوية منوذجا(،  االجتامعي  النوع  فوارق  )خريطة  متقاربة  زمنية 
املساواة  إشكاالت  مع  الوطنية  السياسات  تفاعل  مستوى  عىل  يؤثر  مختلفة  جغرافية 

والتمييز.

ضعف آليات التدقيق املؤسسايت يف إدماج النوع االجتامعي: حيث يسجل ضعف عىل 
آليات  بالنوع االجتامعي، فتغيب  املرتبطة  الحكومية  السياسة  مستوى متابعة وتقييم 
العمومية،  السياسات  يف  االجتامعي  النوع  إدماج  اتجاه  املؤسسايت  والتدقيق  التقييم 

وتوجد ندرة يف ما يخص الكفاءات البرشية املتخصصة يف تدقيق النوع االجتامعي.

ضعف االلتقائية يف السياسات والربامج التنموية: تشمل السياسات الحكومية املرتبطة 
اشتغال  آلية  عمودية  فرغم  الحكومي،  العمل  جوانب  جميع  املرأة  بأوضاع  بالنهوض 
بالنساء نجدها  أثرها  املرتبط  التدخالت  أن  إال  املرأة  بقضايا  الخاص  الحكومي  القطاع 
تقوم  األحيان  بعض  يف  والتي  الحكومية  القطاعية  االسرتاتيجيات  مختلف  يف  متضمنة 
فيها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بالدور التنسيقي، مرتهنة بتدخل 
متعدد األطراف متوافق عليه ومتفاوض حوله. ويشكل ضعف إطار العمل الحكومي 
التنسيقي عائقا أمام تحقيق االلتقائية بني السياسات، وأمام تحسني العديد من مؤرشات 
النوع االجتامعي التي ترتبط بعدة متدخلني حكوميني ومحليني، مام يؤكد أهمية إحداث 
تشخيص  عند  التقائيتها  وضامن  التنموية  والسياسات  املخططات  بني  شامل  انسجام 

الوضع، وعند تحديد السياسات وتنفيذها وأيضا تقييمها.

ومقتضيات  لقوانني  املغرب  بلورة  فرغم  الترشيعية:  اإلصالحات  بعض  تفعيل  ضعف 
قانونية مهمة يف مجال تعزيز املساواة بني الجنسني، إال أن تفعيل بعضها ال يزال يشكل 
تحديا مطروحا، يراهن عىل تجاوزه عند انطالق العمل مبيثاق العدالة، الذي توج مسارا 

من املشاورات بني مختلف الفاعلني يف موضوع إصالح العدالة.

إن هذه التحديات جعلتنا نرنو بتجربتنا الوطنية إىل كسب جملة من الرهانات تتمثل يف:
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باعتبار   التنموية،  العمومية والربامج  السياسات  املجايل يف وضع وتنزيل  البعد  تقوية 
املجال املحيل أصبح اليوم اإلطار األنجع لطرح القضايا األساسية للتنمية، ومجاال للتعبري 
األمثل عن اإلشكاليات البارزة يف عالقاتها مع خصوصية الجهات، مبا يؤهله ليكون إطارا 
الجهوية  إطار  يف  واملجالية  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  بديلة  اسرتاتيجية  لبلورة 

املوسعة التي تقلص من التفاوتات الرتابية وتدعم خدمات القرب.

سيساعد  مبا  النوع،  مؤرشات  مبختلف  املتعلقة  واملعرفية  اإلحصائية  املنظومة  تطوير 
والسياسية،  واالجتامعية  االقتصادية  مستوياتها  مبختلف  املساواة  وضعية  رصد  عىل 
حيث تشكل املؤرشات آليات قوية للتشخيص وتحديد املجاالت ذات األولوية، وتقييم 
تطوير  ورضورة  املحلية  املعطيات  أهمية  عىل  التأكيد  مع  والتقدم.  التطور  اتجاهات 
املعلومات اإلحصائية عىل املستويات الجغرافية املحلية األساسية، مبا ميكن من إعداد 

تقارير جهوية متّكن من مالءمة السياسات الوطنية  مع الحاجيات املحلية.

بناء رشاكة  أجل  من  التشاركية  الدميقراطية  مسار  وتوطيد  التشاركية  املقاربة  تفعيل 
وطنية ينخرط يف تفعيلها كل الرشكاء املؤسساتيني والقطاع الخاص واملجتمع املدين.

تحسني الحكامة ومستوى نجاعة التدبري الحكومي عىل كل مستويات التخطيط وصياغة 
الربامج وتدبري املوارد ومحاربة الفساد من أجل فعالية ومردودية أكرب للفعل العمومي.

اعتامد املنهج االستهدايف الذي يقوم عىل إعطاء األولوية  يف السياسات والربامج التنموية 
تقليص  أجل  من  املهمشة  الرتابية  والجامعات  للمناطق  وأيضا  ترضرا،  األكرث  للنساء 

الفوارق بني النساء جغرافيا.

العمل عىل تشجيع إرشاك الرجال يف العمل عىل تحقيق هدف املساواة بني الجنسني، 
ألن تغيري مواقف الرجل يساهم يف تغيري أوضاع املرأة والقضاء عىل حاالت التفاوت بني 

الجنسني بالرضورة.



الباب الثاين: التقدم املحرز يف تنفيذ جمالت

             الهتمام احلا�سمة الثني ع�رش
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اأول: املراأة والفقر

يواصل املغرب تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة يف مجال محاربة الفقر، حيث تراجع الفقر 
النقدي، املتعدد األبعاد بني 1990 و2011 نتيجة تقوية االستثامرات العمومية يف التنمية 
املخصصة  اقتصادية  السوسيو  للربامج  واالجتامعي  املجايل  االستهداف  وكذا  االجتامعية، 
العامة،  امليزانية  يف  االجتامعية  القطاعات  شهدت حصة  كام  الفقرية.  وللمناطق  للسكان 
عىل مستوى االستثامرات العمومية، ارتفاعا مهام بلغ 8.52 باملائة بني سنتي 1994 و2011، 
حيث انتقل من 36 باملائة إىل 55 باملائة من امليزانية العامة، والذي استفاد منه قطاعي 
التعليم والصحة اللذين تضاعفت ميزانيتهام أكرث من ثالث مرات خالل هذه الفرتة إىل 94 

باملائة سنة 2013.

وبخصوص الحصول عىل سكن الئق، تم وضع عدة برامج تهدف حل معضلة تفيش السكن 
غري الالئق، خصوصا مدن الصفيح، وكذا تشجيع السكن االجتامعي. وهكذا، بلغ عدد األرس 
لتنخفض بذلك نسبة  الالئق 362.319 أرسة،  السكن غري  املستفيدة من مشاريع محاربة 
الساكنة الحرضية التي تعيش يف دور الصفيح إىل 3 باملائة نهاية يونيو 2013 مقابل 8.2 

باملائة سنة 2004.

الربامج،  من  العديد  مكنت  فقد  األساسية،  التحتية  البنيات  إىل  بالولوج  يتعلق  ما  يف  أما 
الربنامج  وكذا  الرشوب،  باملاء  تزويده  وبرنامج  القروي،  العامل  لكهربة  الشمويل  كالربنامج 
الوطني للطرق القروية، من تقليص الخصاص يف البنية التحتية األساسية الذي تعاين منه 
املناطق القروية خاصة املعزولة. وبذلك، مّكن برنامج تزويد العامل القروي باملاء الرشوب 
من تسجيل تحسن ملحوظ يف نسبة ولوج الساكنة القروية إىل هذا املورد الحيوي، والتي 

انتقلت من 14 باملائة سنة 1994 إىل 94 باملائة سنة 2013.

وموازاة مع ذلك، مّكن برنامج كهربة العامل القروي من تحسني نسبة ولوج الساكنة القروية 
للكهرباء، والتي انتقلت من 20 باملائة سنة 1995 إىل 97.4 باملائة سنة 2011 و98.6 باملائة 
سنة 2012.كام عززت الجهود املبذولة، يف إطار الربنامج الوطني للطرق القروية، من ولوج 
.2013 سنة  باملائة   75 النسبة  هذه  بلغت  حيث  الطرقية،  الشبكة  إىل  القروية   الساكنة 

وكذا  الفقر،  مكافحة  يف  األخرى  التحتية  البنية  لربامج  اإليجابية  املساهمة  عن  ناهيك 
العمليات املرتقبة يف الربامج القطاعية )مخطط املغرب األخرض واملخطط األزرق واملخطط 
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الوطني لإلقالع الصناعي ومخطط الصناعة التقليدية 2020(، إضافة إىل:

والتي  املعوزين،  والسكان  الفقرية  املناطق  تستهدف  التي  اقتصادية  السوسيو  الربامج 
امللك  الجاللة  أطلقها صاحب  التي  البرشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تأيت يف مقدمتها 
محمد السادس سنة 2005 وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء 
 9 انطالقها  منذ  منها  املستفيدين  عدد  بلغ  والتي  االستهداف  عىل  القائم  االجتامعي 
النساء من خالل 38000 مرشوع و8000 نشاط  مليون من  مليون شخص، منهم 3.8 
تنموي باستثامر إجاميل يقدر بـ28.5 مليار درهم. وقد بلغ متويل املبادرة لعمليات دعم 
التعليم ومحاربة الهدر املدريس 2085 مليار درهم لصالح 789 ألف فتاة. كام عملت 
عىل تخصيص مبلغ 375 مليون درهم لصالح 118 ألف فتاة وامرأة استفدن من برامج 
امرأة يف مجال  أيضا مبلغ 195 مليون درهم لصالح 65 ألف  املهني، خصص  التكوين 
التكوين ودعم القدرات. ويواصل املغرب تفعيل مرحلتها الثانية )2011/2015(، التي 
أضافت محورا جديدا يهم »التأهيل الرتايب« لفائدة ساكنة املناطق التي تعاين من العزلة، 
مبيزانية قدرها 17 مليار درهم، من خالل توسيع التغطية الرتابية للمبادرة لتشمل 702 
جامعة قروية مقابل 403 يف املرحلة األوىل، واستهداف 532 حيا حرضيا، مقابل 264، 
وكذا استهداف مليون شخص يقطنون بــــ 3.300 دوارا معزوال تابعني لــــ 22 إقليام. 
وقد مكنت برامج هذه املبادرة، خالل الفرتة 2011/2013 مثال، من إنجاز حوايل 12000 
مرشوعا، وأنشطة تنموية لفائدة 3 مليون مستفيد ومستفيدة، منها 2700 نشاط مدر 
للدخل بغالف مايل إجاميل يقدر بـ9.8 مليار درهم ساهمت فيها املبادرة بـ 5.9 مليار 

درهم.

مليون  بـ163  مقدرة  مبيزانية   2012 أبريل  يف  أحدث  الذي  العائيل،  التكافل  صندوق 
للنفقة، والتي تم تحديد  املستحقني  املعوزة واألطفال  املطلقة  املرأة  درهم، يستهدف 
مبلغها يف 350 درهم شهريا لكل طفل مع تحديد سقف 1050 درهم لكل أرسة. وقد 
قام الصندوق إىل غاية متم شهر نونرب 2013 بتنفيذ 2845 حكام قضائيا مببلغ إجاميل 

تجاوز 18 مليون و 433ألف درهم.
صندوق دعم التامسك االجتامعي، الذي أحدث سنة 2012 لتعزيز التامسك االجتامعي 
ومحاربة الفقر، والذي ميول النفقات املتعلقة باملساهمة يف نظام املساعدة الطبية ودعم 
األشخاص يف وضعية إعاقة، والتمدرس ومحاربة الهدر املدريس. وقد رصد له برسم السنة 
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 املالية 2014 ثالث ماليري درهم، مع توسيع قاعدة املستفيدين واملستفيدات من مخصصاته.
تفعيل مقتضيات عمل املرسوم املتعلق بتحديد رشوط ومعايري االستفادة من الدعم 

املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن.
متويل مشاريع املجتمع املدين، تواصل الحكومة املغربية نهجها االسرتاتيجي املتمثل يف 
متويل ودعم مشاريع املجتمع املدين، كرشيك أسايس يف تفعيل وتنزيل االسرتاتيجيات 
والربامج الوطنية، خاصة تلك املتعلقة بالنهوض بأوضاع املرأة وتقديم خدمات للفئات 

يف وضعية صعبة، ودعم تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية. 

ثانيا: تعليم املراأة وتدريبها

أولوياتها،  التعليم ضمن  يف  الجنسني  بني  املساواة  إرساء  قضية  املغربية  اململكة  وضعت 
حيث بارشت مجموعة من اإلصالحات واتخذت مجموعة من التدابري بهدف إدماج مقاربة 

النوع االجتامعي:

حظيت  الرتبوية  املنظومة  إلصالح  مرجعية  كوثيقة  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق 
بتوافق وطني سنة 1999، من بني أهدافها القضاء عىل الفوارق بني الجنسني يف التعليم 

األسايس، وتشجيع متدرس الفتيات، خاصة يف الوسط القروي؛
الربنامج االستعجايل 2012/2009، الذي تضمنت أهدافه االسرتاتيجية إدماج مقاربة النوع 
يف السياسة الرتبوية، عرب تحسني مردودية النظام يف مجال التعليم، خاصة التعليم اإللزامي 
للذكور واإلناث إىل سن 15 سنة، ضمن املجال الثالث لهذا الربنامج واملتعلق بــــــ«الحكامة 
 والتخطيط ومقاربة النوع« والذي يستجيب لتوصيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين؛

مخطط العمل االسرتاتيجي املتوسط املدى ملأسسة املساواة بني الجنسني، الذي يتمركز 
حول ثالثة محاور أساسية: ضامن إرساء املساواة بني الجنسني يف حكامة النظام الرتبوي 
عرب تطوير القدرات املؤسساتية لهذا النظام، وتأمني الولوج املنصف للذكور واإلناث من 
األطفال إىل نظام تربوي ذي جودة ومؤهل، إضافة إىل تطوير الفضاء املدريس ليصبح 

فضاء للتنشئة وتعلم قيم وسلوكات مرتبطة باملساواة بني الجنسني؛
يف  املساواة  »تعزيز  ملرشوع  املتضمن   ،2016/2013 املدى  املتوسط  العمل  مخطط 
املنظومة الرتبوية«، والذي يشمل عدة تدابري تخص القضاء عىل الفوارق بني الجنسني يف 
الولوج إىل التعليم، ومحاربة الهدر املدريس، خاصة بالوسط القروي، ومد األرس املعوزة 
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باملساعدات املادية املبارشة وغري املبارشة، إضافة إىل تقديم الدعم النفيس والبيداغوجي 
للتلميذات، وجعل البيئة املدرسية فضاًء مساعدا عىل تبادل األدوار والقضاء عىل الصور 
النمطية، واالرتقاء بقيم املساواة وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب القرار. ويف 
هذا اإلطار، تم وضع مرشوع دعم تدبري املؤسسات التعليمية باملغرب )PAGESM( الذي 
يرمي إدماج النوع االجتامعي عىل مستوى املؤسسات التعليمية عرب مرشوع املؤسسة، 
وبرنامج الدعم التقني ألجراة املخطط االسرتاتيجي املتوسط املدى ملأسسة املساواة التقنية 
القدرات  النوع ودعم  املكلفة مبقاربة  الجهوية  الخاليا  واملتعلق مبأسسة  الجنسني  بني 
للوزارة؛ والخارجي  الداخيل  للتواصل  أدوات  وإنتاج  النوع  حسب  امليزانية  مجال   يف 

وتطوير  تنمية  إىل  تهدف  التي   ،2016/2013 العايل  التعليم  قطاع  تطوير  اسرتاتيجية 
التعليم العايل والبحث العلمي، وتعزيز التكوين يف املجاالت الواعدة، من حيث توفري 
الظروف  وتهيئ  الطالب  كرامة  وضامن  الباحثني،  األساتذة  نظام  وتثمني  الشغل  فرص 
الالزمة لتحسني جودة التكوين والبحث، وذلك عرب مخطط عمل تشاريك املنهج والتنفيذ 
النتائج املتوقعة لبعض مشاريع هذه االسرتاتيجية إدماج املساواة بني  والتتبع. وتدعم 
وتكافؤ  للتدريب،  املالمئة  الظروف  توفري  خالل  من  العايل  التعليم  نظام  يف  الجنسني 

الفرص لضامن احتامالت النجاح واالندماج يف سوق الشغل؛
ملحاربة  مندمجة  اسرتاتيجية   ،2002 سنة  منذ  اململكة،  وضعت  التي  األمية،  محاربة 
معدل  بخفض  وذلك  سنويا،  ومستفيدة  مستفيد  مليون  إىل  الوصول  أجل  من  األمية 
األمية إىل أقل من 20 باملائة بحلول سنة 2016، تعطي األولوية للنساء والشباب. فيام 
تم ترسيع الخطوات الرامية إىل إرشاك املؤسسات الدينية يف محو األمية، وأعطى صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس تعليامته السامية بفتح املساجد يف وجه عموم املواطنني 
واملواطنات لتلقي دروس محو األمية األبجدية والدينية والوطنية والصحية، وفق برنامج 
متكامل يستجيب لحاجيات املستفيدين واملستفيدات باعتبارهم محور التنمية وأداتها.

كل هذه الجهود أفرزت حصيلة وطنية إيجابية تعمل اململكة عىل تحسني مؤرشاتها الكمية 
والنوعية، وفق ما ييل:

التعليم االبتدايئ: 

عرفت نسب متدرس اإلناث بالتعليم االبتدايئ )الفئة العمرية 6/11 سنة( تطورا هامة 
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سنة  باملائة   91.5 من  الوطني  الصعيد  عىل  ارتفعت  حيث  األخرية،  السنوات  خالل 
2009/2008 إىل 99.1 باملائة سنة 2013/2012 أي بزيادة 7.6 نقاط، وارتفعت بالوسط 

القروي من 88.3 باملائة إىل 97.7 باملائة خالل نفس الفرتة بزيادة تفوق 9.4 نقطة.
ومرت نسب االنتقال إىل التعليم الثانوي اإلعدادي خالل نفس الخمسية من 81.0 باملائة 
إىل 83.8 باملائة بالنسبة للمجموع الوطني، ومن 43.4 باملائة إىل 49.3 باملائة بالنسبة 
لإلناث بزيادة حوايل 7 نقاط. فيام سجلت نسبة االنقطاع عن الدراسة انخفاضا مهام 
خالل نفس الفرتة بانخفاضها من  3.3 باملائة إىل 1.9 باملائة بالنسبة للمجموع الوطني 

ومن 3.3 باملائة إىل 2.7 باملائة بالنسبة لإلناث. 

أما نسب نجاح اإلناث لسلك التعليم االبتدايئ، فقد فاقت نسب نجاح الذكور مسجلة 
سنة 2013/2012 نسبة 89.1 باملائة بالنسبة لإلناث مقابل 86.2 باملائة بالنسبة للذكور.

التعليم الثانوي اإلعدادي:

العمرية14/12  )الفئة  إعدادي  الثانوي  بالتعليم  اإلناث  ونجاح  متدرس  نسب  شهدت 
سنة( تطورا ملموسا خالل الخمس سنوات األخرية، حيث ارتفعت نسبة التمدرس بهذا 
باملائة سنة   80.1 إىل  باملائة سنة 2009/2008   64.6 الوطني من  الصعيد  السلك عىل 
2013/2012، أي بزيادة أكرث من 17 نقطة، وارتفعت بالوسط القروي من 42.7 باملائة 
إىل  االنتقال  نسبة  ومرت  نقطة.   11 فاقت  بزيادة  الفرتة  نفس  باملائة خالل   57.8 إىل 
التعليم الثانوي التأهييل خالل نفس الخمسية من 57.4 باملائة إىل 61.7 باملائة بالنسبة 
للمجموع الوطني، ومن 33.0 باملائة إىل 37.9 باملائة بالنسبة لإلناث، بزيادة حوايل 5 

نقاط.

وإن كانت نسبة انقطاع اإلناث عن الدراسة بهذا السلك مل ترق بعد إىل النسب املرجوة 
ألسباب ترتبط بالعرض والطلب عىل التعليم، فإنها سجلت عىل العموم انخفاضا خالل 
الخمسية األخرية بانخفاضها من 12.9 باملائة إىل 9.3 باملائة بالنسبة للمجموع الوطني، 
بالنسبة لإلناث، أي بربح حوايل 4 نقط. فيام فاقت  باملائة  باملائة إىل 7.6  ومن 1.11 
نسب نجاح اإلناث لسلك التعليم الثانوي االعدادي نسب نجاح الذكور، مسجلة سنة 

2012/2011 نسبة 80.5 باملائة بالنسبة لإلناث مقابل 69.0 باملائة بالنسبة للذكور.
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التعليم الثانوي التأهييل:

سجلت نسبة متدرس اإلناث بهذا السلك، خالل العرشية األخرية، زيادة تفوق 15 نقطة بالنسبة 
للمجموع الوطني، وحوايل 9 نقط بالنسبة لإلناث، إذ مرت عىل التوايل من 45.6 باملائة إىل 
53.4 باملائة ومن 14.9 باملائة إىل 18.8 باملائة ما بني 2009/2008 و2013/2012. كام تقلصت 
 نسبة انقطاع اإلناث بهذا السلك من 13 إىل 8.4 باملائة ما بني 2009/2008 و2013/2012.

االبتدايئ  )التعليم  مجتمعة  الثالث  التعليمية  لألسالك  اإلناث  إنهاء  نسبة  فاقت  بينام 
والتعليم االعدادي والتعليم التأهييل( 50.4 باملائة سنة 2013/2012 مقابل 41.9 باملائة 

املسجلة عىل الصعيد الوطني.

التدابري  من  مجموعة  إىل  الفتاة  متدرس  مجال  يف  امللموسة  النتائج  هذه  تحقيق  ويرجع 
املتخذة من أهمها:

- إحداث املدارس الجامعاتية التي بلغ عددها 68 مدرسة جامعاتية سنة 2013، مع 
   برمجة إحداث 32 مدرسة جامعاتية ضمن قانون املالية لسنة 2014؛

- توفري النقل املدريس والداخليات ودور الطالبة لإليواء، وتقديم الدعم املادي لألرس 
   الفقرية يف إطار برنامج »تيسري« ومبادرة »مليون محفظة«، حيث بلغ عدد املمنوحني 

  151741 مستفيد ومستفيدة، منها 580047 مستفيدة سنة 2013/2012، مقابل 
  77.136، منها27.472 مستفيدة سنة 2009/2008.

- توفري اإلطعام املدريس، حيث بلغ عدد املستفيدات من هذه الخدمة بالتعليم 
  االبتدايئ 621.671 سنة 2012/2013، فيام وصل عدد املستفيدات بالتعليم اإلعدادي 

  إىل 22.547 برسم نفس السنة.

التعليم العايل والبحث العلمي:

تجاوزت نِسب الطالبات 50 باملائة يف بعض ميادين دراسات التعليم العايل العمومي خالل 
والتسيري )64%(  والتجارة  األسنان )73%(  األمر خاصة بطب  سنة 2009/2010. ويتعلق 
بالتعليم  الجدد  بلغ عدد املسجلني  والطب والصيدلة )%57( والتكنولوجيا )%51(. فيام 
العايل الجامعي، برسم للسنة الدراسية 2012/2013، 190.566 طالب، متثل اإلناث نسبة 
48 باملائة منهم، ليصل عدد طلبة التعليم العايل بجميع رشائحه 596.319 طالبا وطالبة 

يتوزعون كام ييل:
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-  532.000 طالب وطالبة ينتمون إىل التعليم العايل الجامعي، ومتثل اإلناث منهم 48 باملائة؛
-  26.399 طالب وطالبة ينتمون إىل التعليم العايل خارج نطاق الجامعة،56  باملائة منهم إناث؛

-  37.920 طالب وطالبة من التعليم العايل الخاص، 43 باملائة منهم إناث.

وقد بلغ عدد الطلبة املستفيدين من املنح الدراسية سنة 2012/2013 ما يقارب 216.500 
طالب وطالبة، مقابل 182.491 طالب وطالبة سنة 2011/2012، أي بارتفاع بنسبة 19 باملائة.

محاربة األمية:

حيث  كبريا،  تحسنا  سنة   15/24 من  الشباب  بني صفوف  األمية  محاربة  معدل  عرف 
انتقل من 58 باملائة سنة 1994 إىل 84.6 باملائة سنة 2012. وهّم هذا التحسن، خصوصا 
اإلناث، اللوايت انتقلت نسبتهن خالل نفس الفرتة من 46 باملائة إىل 79 باملائة مقابل 71 
باملائة و90.1 باملائة عىل التوايل بالنسبة إىل الذكور، والذي يُعزى أساسا إىل تحسن ارتياد 
املدارس وانخفاض معدالت الهدر املدريس. أما يف ما يخص نسبة أمية السكان الذين تبلغ 
أعامرهم 10 سنوات فأكرث، فقد سجلت 36.7 باملائة سنة 2012 مقابل 55 باملائة سنة 
1994. أما بالوسط القروي، فقد عرفت هذه النسبة تحسنا ملحوظا بانتقالها من 75 
باملائة إىل 51.2 باملائة خالل نفس الفرتة. ويعد هذا التحسن مثرة اسرتاتيجية الزيادة يف 
عدد املستفيدين من برامج محاربة األمية الذي انتقل من 655.478 )من بينهم 517.985 
امرأة( سنة 2006 إىل 702.119 )من بينهم 587.088 امرأة( سنة 2011. وبذلك، تعد 
النساء أكرب فئة مستفيدة من برامج محو األمية، حيث ناهزت نسبة مشاركتهن 83.6 
باملائة سنة 2010 بالوسط القروي، يف حني ال تتجاوز نسبة الرجال 16.4 باملائة، أي حوايل 

115.000 مسجل.

وحسب البحث الوطني حول محو األمية، تم تقليص هذه النسبة 30 باملائة سنة 2011 إىل 
28 باملائة مع نهاية سنة 2012، يف أفق تحقيق هدف 20 باملائة سنة 2016 يف إطار أهداف 
األلفية للتنمية. وقد بلغ عدد املستفيدين من برامج محو األمية، برسم سنة 2013/2012، رقام 
قياسيا ناهز 736.000 مستفيدا ومستفيدة، موزعني عىل كافة املتدخلني،  متثل النساء أكرث من 

88  باملائة من مجموع املستفيدين، ويشكل العامل القروي نسبة 48 باملائة من هذا املجموع.
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التكوين املهني:

يعترب التكوين املهني حلقة أساسية يف دعم ونجاح االسرتاتيجيات القطاعية التي تتطلب 
االجتامعي  النوع  لبعد  ومراعية  الشغل،  سوق  لحاجيات  مستجيبة  تكوين  منظومة 
التكوين  مجايل  يف  والنساء  للرجال  متساو  لولوج  ضامنا  املهني،  التكوين  منظومة  يف 
والشغل يف سائر القطاعات. وقد تم، يف هذا الصدد، إعداد الربنامج االسرتاتيجي املتوسط 
املدى ملأسسة املساواة واإلنصاف بني الجنسني )PSMT( الذي يهدف إىل إدماج مقاربة 
أجل  من  واملشاريع  والربامج  السياسات  تخطيط  مراحل  مختلف  االجتامعي يف  النوع 
ضامن ولوج متساو ومنصف للنساء والرجال للشغل والتكوين املهني وملصالح الحامية 

االجتامعية.

معلومايت  نظام  عىل  يتوفر  الذي  املهني،  التكوين  بقطاع  املشتغالت  النساء  نسبة  وتبلغ 
يراعي بعد النوع االجتامعي تستثمر معطياته إلنجاز وثائق إخبارية تنرش سنويا، حوايل 
40.4 باملائة من مجموع املشتغلني بالقطاع، بينام تشكل نسبة النساء مبناصب املسؤولية 
الفتيات املتدربات حاليا  32.1 باملائة من مجموع املسؤولني من جهة أخرى، متثل نسبة 
للتأطري  بالنسبة  أما  املتدربني.  عدد  إجاميل  من  باملائة   40 حوايل  املهني  التكوين  بنظام 
يف  اإلناث  نسبة  تطورت  وقد  املكونني.  عدد  من  باملائة   33 النساء  فتمثل  البيداغوجي، 
باملائة   6.2 متوسطها  سنوية  بنسبة  املهني  وبالتمرس  املؤسسات  داخل  األسايس  التكوين 

خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 2000 و2012.

يف  املناصفة  من  االقرتاب  مدى  واملستوى  الجنس  حسب  املتدربني  توزيع  تحليل  ويربز 
مستويات التقني املتخصص والتقني وذلك بنسبة إناث تصل إىل 48 و44 باملائة عىل التوايل، 

وهام املستويني األعىل بنظام التكوين املهني.
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ثالثا: املراأة وال�سحة

حقق املغرب تقدما ملحوظا يف مجال الرعاية الصحية للنساء، وذلك بفضل الجهود املبذولة 
العالج املقدمة أو  الوقاية أو عىل مستوى أصناف  واملقاربات املعتمدة، إن عىل مستوى 
عىل مستوى تحسني جودة العرض الصحي والولوج إىل الخدمات الصحية. وهكذا، فقد تم 
تحقيق انجازات مهمة خاصة يف مجايل صحة األم والطفل، حيث تم إطالق برامج وطنية، 
وإعداد ُخطَط عمل تهدف إىل خفض معدالت وفيات األمهات، إضافة إىل برنامج مراقبة 
يف  النقص  محاربة  وبرنامج  العائيل  التخطيط  وبرنامج  الوالدة،  بعد  وما  والوضع  الحمل 

املغذيات الدقيقة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والربنامج الوطني للتلقيح:
للعالجات وتنظيم  الولوج  التي تستهدف تحسني  القطاعية 2016/2012  االسرتاتيجية 
الخاصة،  االحتياجات  ذات  االجتامعية  والفئات  والطفل،  األم  وتعزيز صحة  الخدمات، 
السارية،  غري  األمراض  مراقبة  وتنمية  الصحية،  اليقظة  وتطوير  الوبايئ  الرصد  وتعزيز 
والتطوير والسيطرة عىل املوارد االسرتاتيجية للصحة، وتحسني حكامة القطاع الصحي. 
املستشفيات  يف  االستقبال  وتحسني  الخدمات  جودة  لتطوير  كبرية  أهمية  تويل  كام 
ومؤسسات العالج العمومية، وتأمني الولوج العادل للخدمات الصحية األسايس، خاصة 
عند اإلنجاب ويف الحاالت املستعجلة، مع إعطاء األولوية للمناطق القروية واملهمشة، 
إضافة إىل الرتكيز عىل رضورة تحسني الولوج لألدوية، خاصة لدى الفئات املعوزة، من 

خالل خفض أمثنتها وتشجيع استعامل األدوية الجنيسة.
اسرتاتيجية الصحة اإلنجابية، التي أعدت يف مجال الولوج إىل خدمات الصحة اإلنجابية 
حياة  دورة  طيلة  اإلنجابية  الصحة  مجال  يف  وميرسة  متكاملة  خدمات  توفري  لتضمن 
السكان، وخاصة النساء، باعتبارهن يشكلن هدفا أوليا يف هذا املجال نظرا لخصوصياتهن 
الفيزيولوجية ووضعيتهن الهشة، لهذا يجب أن يحصلن عىل مستوى عال من الرعاية 
الصحية طيلة حياتهن. وقد سجلت، يف هذا السياق، نتائج مهمة يف مجال صحة األم، 
بحيث انخفضت نسبة وفيات األمهات بـــ66 باملائة خالل عرشين عاما، مرورا من 332 
حالة وفاة لكل 100 000 والدة حية يف عام 1992 إىل 112 حالة وفاة لكل100 000 
والدة حية لسنة 2010، ويرتبط هذا التطور باالستفادة من الخدمات الصحية املقدمة 
ما  املتزوجات  للنساء  بالنسبة  الحمل  منع  وسائل  انتشار  معدل  ازداد  حيث  للنساء، 
بني15/49  سنة بشكل ملحوظ، وتبني نتائج البحث الوطني الدميغرايف الذي قامت به 
املندوبية السامية للتخطيط سنة 2010، أن نسبة الخصوبة عرفت انخفاضا مستمرا عىل 
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صعيد املجالني الحرضي والقروي، علام أن املرأة املغربية، يف سن اإلنجاب، تلد 2.2 طفل 
يف املعدل الذي يتغري حسب مكان اإلقامة، والذي انخفض من 2.1 سنة 2004 ليصل 1.8 
طفل لكل امرأة يف املناطق الحرضية سنة 2010، ومن 3.1 سنة 2004 إىل 2.7 يف املناطق 

القروية، ومن 2.5 سنة 2004 إىل 2.2 يف املجالني معا يف السنة ذاتها.
القروية  الجامعات  بعدد من  إحداثها  تم  القروي، حيث  بالعامل  األمومة  إحداث دور 
قصد متكني النساء الحوامل من االستفادة من الخدمات الخاصة باإليواء والرعاية الطبية 
قبل وبعد الوضع من أجل تحسني االستفادة من خدمات الصحة اإلنجابية للمجموعات 
حول  والتحسيس  الصحية  للتوعية  فضاء  باعتبارها  الولوج،  صعبة  باملناطق  السكانية 
صحة األم والطفل، وآلية تساهم يف تحسني املؤرشات الصحية )تلقيح األطفال، واملراقبة 

أثناء الحمل، والوالدة تحت املراقبة الطبية، والحد من أخطار الحمل والوفيات...(.
تعميم نظام املساعدة الطبية )راميد(، الذي انطلق يف مارس 2012، ومّكن فئات واسعة 
من املواطنات واملواطنني، خاصة الفئات الضعيفة واملهمشة، من االستفادة مجانا من 
مجموعة من العالجات داخل املؤسسات الصحية. ويتوقع، يف أقل من عرش سنوات، أن 

ينتقل مستوى التغطية الصحية باملغرب من 16 إىل 62 باملائة.
املخطط الصحي بالوسط القروي، الذي وضع سنة 2011 من أجل خفض الفوارق بني 
الوسطني الحرضي والقروي، والذي استفاد منه، سنة 2012، بـ60  يف املائة من األطباء،    
و76 باملائة من املمرضني الحديثي االلتحاق، والذين بلغوا 102 طبيب و577 ممرض، 
كام تم اقتناء 96 سيارة إسعاف، سواء عرب ميزانية الدولة أو يف إطار الرشاكة. يف حني، تم 
البدء بتفعيل برنامج إحداث وحدات للتكفل بالحاالت املستعجلة عن قرب، فتم سنة 

2013 إحداث 30 وحدة.
الخطة الوطنية ملكافحة مرض فقدان املناعة املكتسبة 2016/2012، التي تنسجم مع 
بيان سياسة واسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة املكتسبة 
الذي  متييز«،  وصفر  وفـيـات  وصفـر  بالفيـروس  جديدة  إصابات  صفر  تحقيق  »نحو 
يخص  ما  بكل  والدعم  والرعاية  والعالج  الوقاية  الجميع عىل خدمات  يتوخى حصول 
فريوس نقص املناعة املكتسبة. وقد بادرت اململكة املغربية إىل رفع نسبة التمويل املوجه 
لقطاع الصحة سنة 2013، بحيث بلغت 12.37 مليار درهم أي ما يقارب 5 باملائة من 
ميزانية الدولة، مقارنة مع سنة 2010 التي بلغت 10.46 مليار درهم أي ما يقارب 5.5 

باملائة من ميزانية الدولة.
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رابعا: العنف �سد املراأة

يعد املغرب من بني الدول األوىل التي انخرطت مبكرا يف محاربة ظاهرة العنف ضد النساء 
والفتيات، حكومة ومجتمعا مدنيا، حيث كان لألخري دور كبري يف كرس الصمت عن هذه 
العنف سنة 1995،  النساء ضحايا  لفائدة  أول مركز لالستامع  الظاهرة من خالل إحداث 
كام تم إطالق، برشاكة معه، حملة وطنية ملناهضة العنف ضد النساء سنة 1998. وواصل 
املغرب عمله يف هذا املجال من خالل إعداد اسرتاتيجية وطنية ملناهضة الظاهرة واعتامد 
مخططا وطنيا لتفعيل مقتضياتها منذ سنة 2003 عرب تدابري ترشيعية، وحامئية ووقائية، 
املبني عىل  العنف  القطاعات »متكني« 2012/2008 ملحاربة  املتعدد  الربنامج  وتم إطالق 
النوع االجتامعي عن طريق متكني النساء والفتيات، والذي كان من بني أهدافه االسرتاتيجية 
تقديم خدمات التكفل للنساء والفتيات ضحايا العنف، كام اعترب تجربة منوذجية من حيث 
الرشاكة املتعددة األطراف بني 13 قطاعا حكوميا ومثاين وكاالت ملنظومة األمم املتحدة وأكرث 

من 40 جمعية مدنية.

وحيث أن هذه اآلفة االجتامعية بدأت تأخذ أشكاال وأبعادا جديدة، فإن اململكة املغربية 
تنكب عىل مواجهتها بتجديد مقارباتها، وتطوير آليات التصدي لها عرب:

تقوية املنظومة املعرفية

النوع االجتامعي، كآلية  املبني عىل  للعنف  املؤسساتية  املعلوماتية  املنظومة  إحداث 
بالنساء  الخاصة  واملعطيات  البيانات  مختلف  تجميع  بهدف   2007 سنة  مؤسساتية 
والفتيات ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي عىل الصعيدين الجهوي والوطني.

إجراء البحث الوطني األول حول العنف ضد النساء سنة 2009 الذي سعى إىل قياس 
ومكان حدوثه، وخصائص  نوعه  تحديد  وإىل  املجتمع،  يف  الظاهرة  انتشار هذه  مدى 
النساء املعنفات ومرتكبي العنف، إضافة إىل قياس مدى لجوء النساء املعنفات للتبليغ 

عن االعتداء لدى املصالح املختصة.
النساء،  ضد  العنف  مناهضة  يف  والفتيان  الرجال  إرشاك  حول  ميدانية  دراسة  إجراء 
التي أنجزت سنة2012  كأرضية أولية لصياغة مخطط عمل مندمج للتحسيس مبناهضة 

العنف ضد النساء عن طريق إرشاك الرجال والفتيان يف مناهضة هذه الظاهرة.



40

كام تبنى املغرب، يف السياق ذاته، آلية تنظيم اللقاءات التواصلية والدراسية عىل املستويني 
الوطني والدويل، باعتبارها فرصة ملختلف الفاعلني والباحثني يف املجال من أجل التداول حول 
ظاهرة العنف ضد النساء بكل تجلياتها وأبعادها، وكذا تداعياتها االجتامعية واالقتصادية 

والثقافية الخطرية عىل املجتمع، فتم تنظيم:
بتعاون   ،  2012 شتنرب  يف  النساء  ضد  العنف  ومناهضة  الوقاية  حول  إقليمية  ندوة 
ومحاربة  الوقاية  مجال  يف  اإلقليمية  التجارب  عرض  أجل  من  أوروبا،  مجلس  مع 
وكذا  املشاركة،  البلدان  مختلف  بني  والخربات  املعارف  وتبادل  النساء  ضد  العنف 
األورومتوسطية  الرشاكة  ودعم  والتدخل،  لليقظة  مشرتكة  آليات  ومأسسة  تطوير 
ونوعية  واسعة  مشاركة  عرفت  والتي  النساء،  ضد  العنف  مناهضة  مجال  يف 
املتوسط. األبيض  البحر  ضفتي  دول  مختلف  من  دوليني  وخرباء  حكوميني   ملسؤولني 

ضد  العنف  مناهضة  مجال  يف  الوطنية  املنجزات  حصيلة  لتقييم  وطني  درايس  لقاء   
النساء دجنرب 2012 من أجل تقييم مسار مناهضة العنف ضد النساء واسترشاف رؤية 

اسرتاتيجية جديدة.

تبني مقاربة حت�سي�سية وقائية

والفتيات،  النساء  ضد  العنف  ملحاربة  مندمج  قطاعي  بني  تحسييس  برنامج  اعتامد 
الذي تم إطالقه سنة 2013 بهدف تعزيز التحسيس والتوعية مبخاطر العنف والتمييز 
الذي يطال النساء، وتطوير التقائية العمل بني قطاعي بني مختلف الفاعلني يف التعبئة 
االجتامعية الشاملة وفق نهج مشرتك، إضافة إىل مأسسة الرشاكة بني قطاعية يف مجال 

التحسيس والتوعية ملحاربة العنف ضد النساء.
انطلقت منذ  النساء، والتي  العنف ضد  حمالت تحسيسية وتوعوية سنوية ملناهضة 
وقد  نونرب.   25 النساء  ضد  العنف  ملحاربة  العاملي  اليوم  تخليد  يزامن  سنوي  كموعد 
الست عرش،  اململكة  باستهداف جهات  العارشة  متيزت حملة سنة 2012  يف نسختها 
إشكاالت  مختلف  والنقاش  بالدراسة  تناول  لقاء،   200 من  أكرث  تنظيم  عرفت  حيث 
ظاهرة العنف ضد النساء، والتدابري الحكومية املتخذة ملناهضتها. فيام حافظت حملة 
مرة  ألول  تناولت  حيث  موضوعها،  تنويع  مع  الجهوي  البعد  عىل   2013 لسنة  الـ11 
الضوء عىل  لتسليط   12 الحملة  العمل«. كام جاءت  أماكن  األجريات يف  »العنف ضد 
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العنف لديهم اجتامعيا، وشملت  ارتكاب  ثقافة  النساء ومحارصة  العنف ضد  مرتكبي 
الجهويني  الفاعلني  مختلف  مبشاركة  االجتامعي  القطب  أطرها  جهوية  لقاءات  مثانية 

واملحليني املعنيني بالظاهرة.

تطوير القدرات والآليات املوؤ�س�ساتية

  

عىل  االستقبال  خاليا  إحداث  خالل  من  العنف،  ضحايا  بالنساء  التكفل  آليات  تطوير 
مستوى املحاكم االبتدائية، التي بلغ عددها 88 خلية عىل مستوى الرتاب الوطني؛

وضع برنامج للتكوين ودعم القدرات موجه ملهنيي الصحة، عرب إصدار دورية لتعميم 
إحداث وتجهيز وحدات مندمجة لالستقبال والتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف عىل 
صعيد جميع املستشفيات، والتي بلغ عددها 78وحدة، وأخرى لضامن مجانية الشهادة 
ونظم  ملعايري  دليل  صياغة  إىل  إضافة  العنف،  ضحايا  واألطفال  النساء  لفائدة  الطبية 
التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، ونرش وثيقة بيان خطة العمل ملأسسة التكفل 

الطبي الشامل النفيس واالجتامعي، والطب الرشعي بالنساء واألطفال ضحايا العنف؛
تعميم إحداث خاليا استقبال النساء املعنفات عىل صعيد مصالح الدرك املليك، والتي تجاوز 

عددها 170 خلية، فيام بلغت أكرث من 200 خلية عىل مستوى مصالح الرشطة القضائية؛
إحداث املرصد الوطني للعنف ضد النساء؛

إحداث آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف بالجهات الست عرش؛
دعم مراكز االستامع لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تم سنة 2013 دعم 
69 مرشوعا تتوزع بني مراكز االستامع والجمعيات العاملة يف مجال التحسيس والتوعية 

لفائدة النساء.

حتيني الرت�سانة القانونية 

بادر املغرب، وفاًء بالتزاماته يف مجال مالءمة الرتسانة القانونية مع املواثيق الدولية ومضامني 
الدستور، إىل إعداد وتعديل مجموعة من القوانني ووضعها يف مسار املصادقة:

مرشوع قانون ملحاربة العنف ضد النساء 113.13، الذي تم إعداده سنة 2013، وعرض 
رئيس  إرشاف  تحت  وزارية  لجنة  تشكيل  وتقرر   ،2013 نونرب  الحكومي  املجلس  عىل 
الحكومة ملتابعة دراسته يف أفق عرضه عىل مسطرة املصادقة النهائية، والذي تجسدت 



42

أهم مضامينه يف:
األفعال  لتمييز وحرص  املتدخلني  مساعدة  شأنه  من  دقيق  مفاهيمي  إطار  تحديد   -

والسلوكات الداخلة يف مجال العنف ضد النساء؛
- إحداث هيآت وآليات للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، وأخرى للتنسيق بني 
واألمن  القضائية  )السلطة  النساء وحاميتهم  العنف ضد  مناهضة  مجال  املتدخلني يف 

الوطني والدرك املليك والقطاعات الحكومية املعنية... إلخ(؛
- تجريم أفعال عنف يلحق رضرا باملرأة )كاالمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت 
  الزوجية، واإلكراه عىل الزواج، واملساس بحرمة جسد املرأة، وتبديد أو تفويت أموال 

   األرسة بسوء نية... إلخ(؛
- تجريم صور من التحرش الجنيس، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش يف ظروف 

   معينة ومن طرف أشخاص محددين )زميل يف العمل، أو شخص مكلف بحفظ 
   النظام، أو أحد األصول أو املحارم... إلخ(؛

- تجريم أفعال مل يكن املرشع يعدها جرائم )كالرسقة بني األزواج والنصب واالحتيال 
  املرتكب بني الزوجني، وخيانة األمانة...(؛

- تشديد العقوبات عىل بعض األفعال إذا ارتكبت يف ظروف محددة )كالعنف ضد 
  امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور األبناء أو الوالدين(؛

- اعتامد تدابري حامئية جديدة يف إطار التدابري املسطرية )كإبعاد الزوج املعتدي، أو 
  إرجاع املحضون مع حاضنته إىل السكن، أو منع االقرتاب من الضحية أو من سكنها 

  أو األبناء، أو جرد ممتلكات األرسة ومنع املعتدي من الترصف فيها... إلخ(؛

تعديل قانون املسطرة الجنائية، حيث أعلن ماي 2014 عن إعداد مسودة مرشوع قانون 
املتدخلني واملعنيني،  العمومي بني مختلف  للنقاش  الجديد وطرحها  الجنائية  املسطرة 
يستهدف مراجعة 288 مادة شملت إدخال تعديالت مهمة عىل 175 مادة، فيام أضيفت 
113 مادة جديدة، همت يف مجملها تكريس ضامنات املحاكمة العادلة، ومالءمة آليات 
العدالة الجنائية مع تطورات الجرمية عرب إقرار آليات بديلة للبحث والتحري مبا ميكن 

من مكافحة الجرمية، وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجرمية.
تعديل قانون االتصال السمعي البرصي 77.03، حيث متت املصادقة ماي 2014 عىل 
توجب عىل  مقتضيات  إىل وضع  يهدف  والذي  بتتميمه،  يقيض   83.13 قانون  مرشوع 
الجنسني  بني  املساواة  بثقافة  النهوض  عىل  العمل  البرصي  السمعي  االتصال  متعهدي 
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واملساهمة يف محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية القامئة 
يروج  أو  للمرأة،  إساءة  يتضمن  الذي  اإلشهار  منع  إىل  إضافة  االجتامعي،  النوع  عىل 

لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
املصادقة عىل مرشوع القانون املتعلق بتحديد رشوط الشغل والتشغيل الخاصة بالعامل 
تشغيل  ظاهرة  عىل  القضاء  إىل  يهدف  الذي  املستشارين،  مبجلس   19.12 املنزليني 
الطفالت اللوايت تقل أعامرهن عن 15 سنة وتجرميها، ويرمي إىل ضبط العالقات التي 
ترتبط هذه الفئة من األجراء مبشغليهم، يف أفق ضامن حامية اجتامعية لهم ومتتيعهم 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية، وذلك يناير 2015.

خام�سا: املراأة والأمن وال�سلم

متيزت سنة 2013 بإطالق مبادرة ملكية تتعلق ببلورة سياسة وطنية شمولية للهجرة، ومنها 
كفالة الحامية لالجئات واملهاجرات، عىل ضوء تقرير وطني أنجز حول وضعية املهاجرين 
باملغرب. وتم، يف هذا الباب، تكليف تشكيل ثالث لجان وزارية بني قطاعية للعمل عىل 
بالتسوية االستثنائية للمهاجرين يف وضعية غري  التوايل  تنزيل هذه املبادرة، تكلفت عىل 
لالجئني  املتحدة  األمم  مكتب  من طرف  بهم  املعرتف  الالجئني  وضعية  وتسوية  قانونية، 

باملغرب، وتطوير اإلطار الترشيعي واملؤسسايت للجوء والهجرة ومحاربة االتجار يف البرش.

وهكذا، تم يناير 2014 إطالق عملية التسوية االستثنائية للمهاجرين يف وضعية غري قانونية، 
التي متتد إىل نهاية دجنرب 2014. فيام رشع فرباير من نفس السنة يف تسليم بطائق اإلقامة 

للمهاجرين يف وضعية غري قانونية.

�ساد�سا: املراأة والقت�ساد

يف إطار السعي إىل الرقي بوضعية املرأة يف النسيج االقتصادي واإلنتاجي، دأب املغرب عىل 
الكربى، وذلك عرب اعتامد مجموعة من  اإلنتاجية  تعزيز حضورها يف مختلف املستويات 

الربامج واالسرتاتيجيات، منها:

إعداد االسرتاتيجية الوطنية إلنعاش املقاولة الصغرية جدا، التي تهدف إىل دعم ومواكبة 
والنساء،  الرجال  طرف  من  قانونيا  واملحدثة  املنظمة  جدا  الصغرية  املقاوالت  وتطوير 
والتي متت صياغتها سنة 2010 وأطلقت فعليا سنة 2013، وفق منهجية تشاركية بني 
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القطاعني العام والخاص عىل الصعيدين الوطني والجهوي.
إطالق برنامج »مرافقة«، الذي يهدف إىل مواكبة ودعم ألفي )2000( تعاونية حديثة التأسيس 
عىل امتداد خمس سنوات )2011/2015( مبعدل 500 تعاونية يف السنة، ويأخذ بعني االعتبار بعد 

النوع االجتامعي عن طريق تحفيز املشاريع التي تعطي فرصا أكرب للمرأة يف الحياة االقتصادية.
الخاصة،  النسوية  املقاوالت  تنمية  ومواكبة  لتشجيع  »إليك«  الضامن  إحداث صندوق 
وذلك عرب متكني النساء رئيسات املقاوالت من االستفادة من القروض لتنمية مشاريعهن 

من جهة، وإطالق مجموعة من الربامج من بينها:

- برنامج »إدماج« )2005( الذي استفادت منه النساء بنسبة 49 باملائة عند نهاية ماي 2013؛
- برنامج »تأهيل« )2005( الذي استفادت منه 2.222 امرأة أي ما يعادل 67 باملائة من 

  مجموع املستفيدين؛
- برنامج »مقاولتي« )2007( الذي مكن، خالل األشهر األوىل من سنة 2013، من مواكبة  

715 مرشحا منهم 198 امرأة حاملة ملرشوع، أي 29 باملائة من مجموع املستفيدين؛
- برنامج »بينهن يف الجهات« )2009( الذي يهدف إىل تعزيز القدرات اإلدارية للنساء 

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

  قدرات منو قوية من خالل منحها دعام الستثامراتها؛
- برنامج »مساندة« )2009( الذي يستهدف مواكبة املقاولة الصغرى واملتوسطة يف 

  مسلسل عرصنتها وتحسني إنتاجيتها والذي استفادت منه 1218 مقاولة، ضمنها 132 
  مقاولة نسائية، أي بنسبة 10 باملائة؛

- برنامج »انفتاح لها« )2011( الذي يهدف إىل تحسيس املقاوالت الصغرية جدا 
  والتعاونيات بفوائد ومزايا تكنولوجيا املعلوميات للحصول عىل رخصة رقمية متكنهم      

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

- برامج اإلدماج االجتامعي عرب االقتصاد، كربنامج »تثمني« الخاص بتطوير املنتوجات 
  املحلية، وبرنامج »مغرب املبادرات« الذي يركز عىل مواكبة األفراد... وغريهام؛

- برنامج إحداث »دور الصانعة« الذي يستهدف دعم املرأة الصانعة التقليدية، خصوصا 
  يف العامل القروي، حيث تم إحداث 41 دارا للصانعة، تستفيد منها حوال 3522 صانعة عرب  

  مختلف أقاليم اململكة.
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بيئة  وإنشاء  للمرأة،  املتزايدة  االقتصادية  املشاركة  دعم  عىل  املغربية  الحكومة  وتعمل 
السنوات األخرية،  ارتفاعا ملحوظا خالل  التعاوين  القطاع  لالستثامر مواتية لها. وقد عرف 
حيث ارتفع عدد التعاونيات النسوية بشكل ملحوظ خالل السنوات األخرية من 738 سنة 
2008 إىل 1.523 سنة 2012. وقد سجل سنة 2014 ارتفاع مقدر يف عدد التعاونيات بلغ 
1992 تعاونية )34577 منخرطة(، وذلك بنسبة 14.34 من مجموع التعاونيات املوجودة 
والصناعة  الفالحية )12533 منخرطة(،  األنشطة  النساء، خاصة يف  باملغرب. وتوجد 
التقليدية )12460منخرطة(، وتثمني األركان )6813 منخرطة(، ومعالجة األعشاب) 666 
تعاونيات و 178  البحري )87  الصيد  االستثامر يف قطاع  النساء يف  بدأت  منخرطة(. وقد 
منخرطة( والتغذية )161 تعاونية و 1670 منخرطة(. تصل عدد املنخرطات يف التعاونيات 
لدعم  »مرافقة«  برنامج  تنفيذ  يسجل  كام  النصف.  يقارب  ما  القروي  بالوسط  النسوية 
وزارة  بني  يقوم عىل رشاكة  الذي  بني سنتي 2011 و2015،  اإلنشاء،  الحديثة  التعاونيات 
الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي والتضامني ووزارة االقتصاد واملالية ومكتب تنمية 

التعاون، ويستهدف 500 تعاونية سنويا.

أما عدد النساء املغربيات املقاوالت اللوايت ميلكن أو يسرين رشكة، فيبلغ حوايل 9000 إىل 
10.000، أي ما يناهز 10 باملائة من مجموع املقاوالت، التي تشمل قطاع الخدمات )37 
باملائة(، والتجارة )31 باملائة(، والصناعة املتمثلة أساسا يف قطاع النسيج )21 باملائة(. فيام 
تصل مساهمة املرأة يف املعارض الوطنية والجهوية واإلقليمية واألسواق املتنقلة 70 باملائة 
من مجموع املشاركني، إضافة إىل استفادة النساء بأكرث من 40 باملائة من ورشات التكوين 
 الخاصة بتنمية القدرات ومواكبة حاميل املشاريع واملنظمة مبوازاة مع تنظيم هذه املعارض.

ويف مجال ولوج النساء إىل األرايض وامللكية، عمل املغرب عىل متكني املرأة الساللية من 
حقها يف االستفادة من األرايض الجامعية، عرب تتبع التفعيل التدريجي للقرارات املتخذة يف 

هذا الشأن لتمكينها من:

االستفادة من مخلف موروثها من األرايض الجامعية وفق قرارات مجلس الوصاية؛
االستفادة من املداخيل الناجمة عن عمليات تفويت وكراء هذه األرايض حيث بلغ عدد 

املستفيدات من عمليات التوزيع إىل نهاية شهر غشت 2013 أكرث من35000 امرأة؛
كام عرفت هذه السنة توزيع 1000 بقعة سكنية عىل النساء السالليات، بداية تفعيل 
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االستفادة من حق االنتفاع يف العقارات، وتنصيب خمس نساء سالليات كنائبات للجامعة 
الساللية بجامعة املهدية بإقليم القنيطرة.

صيانة  عىل  املغريب  املرشع  حرص  العمل،  سوق  يف  التمييز  عىل  القضاء  مجال  ويف 
متييز  كل  منع  عىل  الشغل  مدونة  نصت  حيث  الشغل،  عامل  يف  املرأة  حقوق  وحامية 
خصت  كام  و361(،   346 )املادة  زجرية  مبقتضيات  وعززتها  واملرأة  الرجل  بني  األجر  يف 
لضامن  آليات  إرساء  تم  فيام  الحامئية.  التدابري  ببعض  األجرية  األم  الشغل  مدونة 
يتعلق   11.73 رقم  قانون  مرشوع  إعداد  تم  حيث  واملهنية،  األرسية  الحياة  بني  التوازن 
لفائدة  االجتامعي  بالعمل  النهوض  يتوخى  املقاولة  داخل  االجتامعية  املصلحة  بإحداث 
املقاولة  داخل  تحدث  للشغل  اجتامعية  مصلحة  بواسطة  وتأطريه  واألجريات  األجراء 
بالوضعية  االهتامم  أهدافها  بني  من  سيكون  والتي  فأكرث،  وأجرية  أجري   200 تشغل  التي 
لألمهات  أطفال  وروض  للرضاعة  أماكن  وتخصيص  توفري  عرب  العاملة  للمرأة  االجتامعية 
مارس 2012. املصادقة  املرشوع عىل مسطرة  إحالة هذا  وقد متت  املقاولة،  داخل   العامالت 

هذا، وتم إنجاز سنة 2012 دراسة تهدف تحديد التدابري واإلجراءات املساهمة يف التوفيق 
بني الحياة املهنية والحياة الخاصة للنساء والرجال بالوظيفة العمومية، وذلك من خالل:

التوفر عىل وضعية مرجعية لرهانات التوفيق بني الحياة املهنية والحياة الخاصة؛
تحديد مجموعة من التدابري املؤسساتية املناسبة للتجاوب مع حاجيات النساء والرجال 

يف مجال التوفيق بني الحياة املهنية والحياة الخاصة؛
إعداد برنامج عمل لتفعيل هذه التدابري برشاكة مع مختلف الفاعلني بالقطاع العمومي.

�سابعا: ولوج الن�ساء اإىل مراكز �سنع القرار

القرار  اتخاذ  مراكز  يف  للنساء  وازنة  مشاركة  لتحقيق  مهمة  مجهودات  املغرب  بذل  لقد 
السيايس، وذلك من خالل اعتامد مجموعة من التدابري، كام ورد يف الباب األول، مكنت من 
مراجعة امليثاق الجامعي ومدونة االنتخابات، ومهدت، مبقتىض ميثاق رشف بني األحزاب 
السياسية، إىل تجربة تخصيص حصة للنساء من خالل الالئحة الوطنية والالئحة اإلضافية، 
إضافة إىل إحداث صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء ساهم يف متويل مشاريع األحزاب 
السياسية وجمعيات املجتمع املدين الرامية إىل تحفيز النساء عىل املشاركة السياسية ودعم 
قدراتها وطنيا، وأيضا عىل الصعيد الجهوي واملحيل، والذي خصص له غالف مايل قدره 10 
ماليني درهم. ناهيك عن العديد من الربامج التكوينية واألنشطة التي تهدف إىل االطالع 
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عىل التجارب املقارنة وتبادل مامرساتها الجيدة، ودعم التشبيك ما بني املنتخبات املحليات 
محليا ووطنيا وأيضا إقليميا. 

املحليات  املنتخبات  النساء  لفائدة  الجهوية  الندوات  سلك  التكوينية،  الربامج  هذه  ومن 
والنساء األطر العليا بالجامعات الرتابية، التي بلغت لليوم عرش ندوات جهوية استفاد منها 
ما يقارب 3500 مستفيدة. إضافة إىل برنامج الحكامة املحلية الذي ينظم برشاكة مع الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، والذي قام بتشخيص تشاريك ملشاركة املرأة املنتخبة يف الحكامة 
املحلية، متخض عنه تطوير مخطط عمل لدعم النساء املنتخبات يف أفق 2014، عرب الرتكيز 
عىل تكوين املرأة املنتخبة يف املجاالت ذات الصلة بالتنمية القيادية يف السياسة املحلية، 
وتوفري الدعم لشبكة النساء املنتخبات وخلق قنوات اتصال للنساء املشاركات يف السياسة 
املحلية، وتثمني املامرسات الجيدة املتعلقة مبامرسة املرأة للسياسة املحلية وتبادلها عىل 
الجامعية  الشؤون  إدارة  التدريب عىل  والعمل عىل  والدويل،  والوطني  الجهوي  املستوى 

والحكامة املحلية الرشيدة.

وقد مكنت مختلف التدابري الترشيعية والتحفيزية من انتقال نسبة حضور اإلناث مبجلس 
 ،2011 انتخابات  خالل   67 إىل   2007 الترشيعية  االنتخابات  امرأة خالل   34 من  النواب 
وتعززت أدوارهن باملؤسسة الترشيعية من خالل شغلهن ملناصب رئيسة فريق، ورئيسة 
لجنة وعضوية مكتب املجلس. فيام مّكنت، محليا، من انتقال متثيلية النساء من 127 امرأة 

سنة 2003 إىل 3424 سنة 2009.

وتم خالل، سنة 2013، تعيني 6 وزيرات خالل التعديل الوزاري بعد أن كانت متثيلية النساء 
يف الحكومة مقترصة عىل وزيرة واحدة سنة 2012. وألول مرة يف تاريخ اململكة، تم تعيني، 
يناير 2014، امرأة والية عىل إحدى جهات اململكة )جهة الغرب رشاردة بني حسن( لتتبوأ 
املرأة مكانة جديدة يف مؤسسات السلطة املكلفة بتدبري الشأن العام التي كانت حكرا يف 

السابق عىل الرجل. 

ولتمكني النساء من الوصول ملراكز اتخاذ القرار اإلداري، صادق الربملان ماي 2012 عىل قانون 
تنظيمي يتعلق بالتعيني يف املناصب العليا، الذي يحدد مبادئ ومعايري التعيني يف املناصب 
العليا يف تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية واملساواة واملناصفة، وتجنب التمييز بجميع 
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االنتامء  بسبب  التمييز  فيها  مبا  العليا،  للمناصب  واملرشحني  املرشحات  اختيار  أشكاله يف 
السيايس أو النقايب أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو بأي سبب آخر يتعارض 

مع مبادئ حقوق اإلنسان وأحكام الدستور، مبا سيساهم يف تعزيز هذه املشاركة.
  

كام سبق أن أحدثت، سنة 2010، شبكة للتشاور املشرتكة بني الوزارات من أجل املساواة 
الوظيفة  الجنسني يف  بني  املساواة  مبدأ  بإدماج  تهتم  العمومية  الوظيفة  الجنسني يف  بني 
العمومية وتضم يف عضويتها 15 قطاعا وزاريا. وتهدف هذه الشبكة إىل تحفيز مختلف 
 2014 مارس  يف  املسار  هذا  ليتوج  املبدأ.  هذا  لرتسيخ  الرامية  التدابري  العتامد  الوزارات 
وتتبع  واملعلومات،  املعطيات  بجمع  يتكلف  العمومية  بالوظيفة  النوع  مرصد  بإحداث 
السياسات واملشاريع العمومية ذات الصلة بالنوع، وتقديم االقرتاحات والتوصيات، وإعداد 

تقارير دورية. 

لجنة  إحداث  العمومية،  السياسات  تدبري  يف  واملناصفة  الحكامة  إقرار  إطار  يف  تم،  كام 
»الحكامة باملؤنث« تتكلف بتعزيز وتقوية التمثيلية النسائية بهيآت الحكامة املقاوالتية. 
وقد قامت هذه اللجنة بإنجاز دراسة حول متثيلية ومشاركة النساء داخل هيآت الحكامة 
ناجحة،  دولية  تجارب  بعدة  باستئناس  والخاصة،  العمومية  الكربى  الوطنية  باملؤسسات 
تقوية  أجل  من  تفعيلها  يجب  التي  والتدابري  اإلجراءات  من  مجموعة  إقرار  إىل  خلصت 
أجل  من  والسياسيني  االقتصاديني  الفاعلني  جميع  وتعبئة  الهيآت،  بهذه  النساء  متثيلية 

أجرأتها عىل أرض الواقع.

هذا، وقد بلغت نسبة التأنيث، عىل صعيد قطاع الوظيفة العمومية، 38 باملائة سنة 2013 
مقابل 37 باملائة سنة 2009، واحتلت النساء مناصب املسؤولية اإلدارية بنسبة 16 باملائة 
النساء  باملائة من   88.3 يقرب من  ما  أن  باملائة سنة 2009، علام  مقابل 15  سنة 2013 
النساء  نسبة  تتجاوز  ال  فيام  مصلحة،  رئيس  أو  قسم  رئيس  منصب  تشغلن  املسؤوالت 

املسؤوالت يف منصبي كاتبة عامة ومديرة 6 و11 باملائة عىل التوايل. 

بقطاع  باملائة   5 حوايل  بلغت  فقد  املهنية،  والجمعيات  الغرف  داخل  املرأة  متثيلية  أما 
الصناعة التقليدية، فيام تبلغ نسبة متثيلها داخل فيدراليات مقاوالت الصناعة التقليدية 25 

باملائة، علام ان أول من ترأس هذه الهيئة عند إحداثها امرأة.

إال  املاضية،  السنوات  مع  مقارنة  القرار  مراكز  إىل  النساء  ولوج  نسبة  ارتفاع  ورغم  لكن، 



أنها تظل محدودة دون املكانة التي تستحقها املرأة املغربية، وذلك بالنظر إىل اإلكراهات 
التالية:

تدبري الدور املزدوج للمرأة، كأم داخل األرسة وكسيدة مسؤولة؛
مواصلة وسائل اإلعالم ترويج رسائل متجاوزة بخصوص أدوار املرأة داخل األرسة وداخل املجتمع؛

غياب البنيات التحتية الرضورة والالزمة للتخفيف من ثقل الدور املزدوج للمرأة؛
ولوج حديث للمرأة ملجال العمل السيايس املنظم؛

غياب املرونة يف ساعات العمل؛
سيادة العقليات الذكورية ببعض اإلدارات العمومية واملجتمع.

ثامنا: الآليات املوؤ�س�ساتية للنهو�ض بحقوق بالن�ساء

تم تدعيم اإلطار املؤسسايت الوطني مبجموعة من املؤسسات املكلفة بالسهر عىل احرتام 
حقوق اإلنسان، وخصوصا حقوق النساء، وتقييم مدى تطبيقها، ومن بينها:

إحداث قطاع حكومي مسؤول حددت اختصاصاته يف إعداد وتنفيذ وتنسيق السياسة 
الحكومية يف مجاالت التضامن واملرأة والطفولة واألشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص 
املسنني واألرسة والتنمية االجتامعية، بتنسيق مع القطاعات املعنية. كام أحدث ضمنه، 

ألول مرة عام 2013، مديرية مكلفة بشؤون املرأة ضمن هيكلته تتوىل:

برامج  ووضع  الجنسني  بني  واملساواة  لإلنصاف  الوطنية  االسرتاتيجية  وتتبع  تنفيذ   -
التواصل والتوعية من أجل ذلك؛

- دعم املتدخلني يف مجال استقبال وعرض خدمات لصالح املرأة؛ 
- تنفيذ وتتبع االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة؛ 

- تعزيز الرشاكة مع جميع املتدخلني يف مجال النهوض بأوضاع املرأة؛
- تنسيق برامج وتدخالت القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص من أجل 

  إنصاف املرأة؛ 
- إنجاز الدراسات واألبحاث حول املرأة وتجميع ونرش الوثائق املتعلقة بها؛

- دعم الجمعيات العاملة يف مجال املرأة.

وتنفيذ  إعداد  مهمة  تتوىل  التي  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  إحداث 
اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  الحكومية  السياسة 
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وحاميتها والنهوض بها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيآت املعنية.
 املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، كمؤسسة دستورية تضطلع مبهام استشارية 
لدى الحكومة ومجليس النواب واملستشارين، والذي يعكف حاليا عىل إعداد رأي مؤسسايت 
بشأن موضوع املساواة بني النساء والرجال يف املجال االقتصادي بعد تقدميه لرأي حول 
»تحقيق املساواة بني النساء والرجال مسؤولية الجميع: املفاهيم والتوصيات املعيارية«. 

كام عهد إليه القيام مبا ييل:

- اإلدالء برأيه يف التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتكوين؛
- تحليل الظرفية االقتصادية واالجتامعية الوطنية والجهوية والدولية؛

- تقديم اقرتاحات يف مختلف امليادين املرتبطة باألنشطة االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
   والتنمية املستدامة؛

- تيسري وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بني الفرقاء االقتصاديني واالجتامعيني، 
  واملساهمة يف بلورة ميثاق اجتامعي؛

- إعداد دراسات وأبحاث يف امليادين املرتبطة مبامرسة صالحياته.

بهدف ضامن حامية حقوق   ،2011 مارس  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  إحداث 
االنسان والحريات باملغرب، والذي يعمل لدعم وحامية حقوق االنسان وفق »مبادئ 

باريس«.

إضافة إىل املؤسسات التي نص عىل إحداثها دستور 2011، والتي ستساهم يف احرتام حقوق 
اإلنسان، ومنها:

بوصفها  إحداثها،  قانون  النواب عىل مرشوع  التي صادق مجلس  الدستورية  املحكمة 
أسمى جهاز قضايئ دستوري يف اململكة ميارس اختصاصات متنوعة، أبرزها تلك املتعلقة 
بتأمني احرتام تراتبية القواعد القانونية من خالل مراقبة مدى مطابقة القوانني التنظيمية 
والعادية للدستور. ومن أهم مستجدات هذا القانون اتساع هامش الحقوق والحريات 
الرقابية وامتدادها  إثر مزاولته لصالحياته  الدستوري عىل حاميتها  القايض  التي يعمل 
يرتب حامية  ما  املغربية،  اململكة  قبل  عليها من  املصادق  الدولية  االتفاقيات  لتشمل 

أوسع لحقوق املرأة وحرياتها.
هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي يوجد مرشوع قانون إحداثها اليوم يف 
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مسطرة املصادقة، بعد أن عملت لجنة علمية مستقلة عىل استقبال مذكرات اقرتاحية 
ملختلف الفاعلني، من أحزاب سياسية ومؤسسات وطنية وجمعيات مجتمع مدين وأفراد.

املجلس االستشاري لألرسة والطفولة الذي تشكلت لجنة علمية مستقلة يف فرباير 2013 
الفاعلني يف املجال إلعداد مرشوع قانون يحدد مهام  قصد مدارسة مقرتحات مختلف 

وأدواره.

الوطنية،  املؤسسات  من  عدد  دسرتة  ذاته، عىل  السياق  يف  الجديد،  الدستور  ونص  هذا، 
الجالية  الوسيط«، و«مجلس  اإلنسان، منها »مؤسسة  الوطني لحقوق  املجلس  إىل جانب 
املنافسة«،  و»مجلس  البرصي«،  السمعي  لالتصال  العليا  و»الهيئة  بالخارج«،  املغربية 

و»الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها«..

العلمية  املعرفة  ترصيد  العمل عىل  الوطني،  املؤسسايت  اإلطار  تدعيم  إىل  إضافة  تم،  كام 
املتعلقة بالنساء، من خالل توفري ونرش بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس، حيث 
يتم إصدار تقارير وإحصاءات دورية وسنوية رسمية ترصد ظواهر اجتامعية واقتصادية 

وثقافية وبيئية، والتي ميكن تقديم حصيلتها كالتايل: 

إصدار دراسة حول »النساء املغربيات وسوق الشغل: مميزات وتطور« مارس 2014؛
إصدار دراسة حول »اتجاهات تطور الزواج والطالق لدى املرأة املغربية«؛

املغربية«  للمرأة  اقتصادية  الدميغرافية والسوسيو  الوضعية  إنجاز دراسة حول »تطور 
مبناسبة اليوم الوطني للمرأة 10 أكتوبر 2013؛

نرش معطيات وفق مقاربات الفقر متعدد األبعاد ضمن التقرير الوطني حول أهداف األلفية 
لسنة 2012؛

إنجاز دراسة تكميلية عىل ضوء نتائج البحث الوطني األول حول مدى انتشار العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي؛

إنجاز البحث الوطني األول حول مدى انتشار العنف املبني عىل النوع االجتامعي؛
االشتغال عىل البحث الوطني الثاين حول الجدولة الزمنية )ميزانية الوقت( لدى النساء؛

السكن  االجتامعي حول ملكية  النوع  املبنية عىل  البنيات  قواعد  إعداد  االشتغال عىل 
وبرامج إعادة اإلسكان وإعادة اإليواء بتعاون مع وزارة السكنى وسياسة املدينة؛

االشتغال عىل تحيني خريطة الفقر أواخر سنة 2015، اعتامدا عىل املقاربات الجديدة 
واستهالك  نفقات  الوطني حول  البحث  استعامل معطيات  باملغرب، مع  الفقر  لقياس 



األرس لسنة 2013/2014 بغية إدماج النوع االجتامعي يف مختلف برامج الحد من الفقر 
والهشاشة ومحاربة التسول.

إضافة إىل تقارير ميزانية النوع االجتامعي، التي تصدر سنويا منذ 2005، والتي تتضمن 
من خالل  القطاعية،  النوع  ميزانية  حول  واملؤرشات  واإلحصاءات  البيانات  من  مجموعة 
التحليل األفقي للسياسات العمومية من منظور النوع االجتامعي وحسب املقاربة الحقوقية 
كمدخل أسايس للمعالجة القطاعية آلثار هاته السياسات ومدى استجابتها لرضورة توفري 

الولوج املتكافئ للحقوق.

تا�سعا: احلقوق الإن�سانية للمراأة 

حقوق  التفاقية  الثالث  االختياري  الربوتوكول  عىل  املصادقة  إجراءات  يف  املغرب  رشع 
الطفل املتعلق بإجراءات تقديم البالغات، والربوتوكول األول امللحق بالعهد الدويل املتعلق 
التعذيب،  ملناهضة  الدولية  باالتفاقية  امللحق  والربوتوكول  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 
فضال عن اعتامد الربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة من طرف الحكومة وإحالته عىل املؤسسة الترشيعية للبث يف شأن املصادقة عليه، 
ومراجعة  إصدار  الدولية عرب  املعايري  مع  الوطنية  النصوص  العمل عىل مالءمة  يتم  فيام 

مجموعة من النصوص القانونية.

االنضامم  وثائق  الفقرة »ب« من  1 و2 من  البندين  املضمنة يف  التحفظات  رفع  تم  كام 
التفاقية سيداو، بينام تم اإلبقاء عىل البند 3 من الفقرة »ب« من وثائق اململكة املتعلق 

باملادة 29 الخاصة بالعرض عىل التحكيم أي خالف بشأن تأويل أو تطبيق االتفاقية.

الوضع  الوثيقة املشرتكة حول  السياق، ويف إطار تبني املغرب واالتحاد األورويب  ويف هذا 
الدميقراطية لدى مجلس  املتقدم 13 أكتوبر 2008، وحصوله عىل مرتبة رشيك من أجل 
أوروبا »أولويات 2012/2014  املغرب ومجلس  العمل بني  تنفيذ خطة  يتم حاليا  أوروبا، 
الحق وحقوق  الدميقراطية ودولة  املتمحورة حول  الجوار«  التعاون مع  للمغرب يف إطار 
بحقوق  النهوض  موضوع  اإلنسان  بحقوق  املتعلق  األول  محورها  يتناول  والتي  اإلنسان، 

اإلنسان وحاميتها عامة وضامن املساواة وعدم التمييز ضد املرأة.

املغرب سنة 2013  أعد  القانون،  أمام  التمييز  املساواة وعدم  ذاته، ولضامن  السياق  ويف 
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السلطة  بعمل  لالرتقاء  إجراءات  تضمن  العدالة  منظومة  إلصالح  جديدا  وطنيا  ميثاقا 
القضائية وتعزيز استقالليتها، حيث نص يف هدفه الرئييس الثالث عىل تعزيز حامية القضاء 
وتعزيز  االجتامعي  النوع  مقاربة  تستحرض  جنائية  سياسة  نهج  عرب  والحريات  للحقوق 
الحامية القانونية للنساء ضحايا العنف. كام نص يف هدفه الفرعي الرابع عىل رضورة البت 
يف القضايا وتنفيذ األحكام املتعلقة بالنساء داخل آجال معقولة، مع ترسيع تنفيذ أحكام 
النفقة وتبسيط مسطرة االستفادة من خدمات صندوق التكافل العائيل. وتضمن امليثاق 
إجراءات أخرى ترتبط بتسهيل الولوج إىل القانون والعدالة من خالل تطوير نظام املساعدة 
القانونية املجانية وتحسني ظروف استقبال املواطنات  القضائية وإحداث نظام املساعدة 

واملواطنني باملحاكم، وكذا تعميم املعلومة القانونية والقضائية.

ويف مجال التواصل واإلعالم والتكوين عىل الحقوق اإلنسانية للمرأة، عملت اململكة عىل 
دعم قدرات وتنمية متلك مختلف الفاعلني يف املجال الترشيعي للمقاربة الحقوقية بهدف 
إدماج بعد القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد النساء يف مسار اإلصالح الترشيعي، وذلك 
عن طريق تنظيم أياما دراسية لفائدة املرشعني والقانونيني حـــول مالءمـــة التشــريعـــات 
مرجعي  دليل  وإعداد  عليها،  املصادق  الدولية  االتفاقيـــة  مقتضيـــات  مـــع  الوطنيــة 
حول مالءمة النصوص القانونية مع اتفاقيـــة مناهضــة جميــع أشكــال التمييــز ضــد 
املــرأة، وأخرى تحسيسية لفائدة الدبلوماسيني وتوعوية حول قضايا املرأة )كمدونة األرسة، 
وقانون الجنسية، وميزانية النوع االجتامعي..(، فيام تم تنظيم، كام سبقت اإلشارة، سلسلة 
من الندوات الجهوية لفائدة النساء املنتخبات املحليات والنساء األطر العليا بالجامعات 
الرتابية بهدف تقوية الدميقراطية والحكامة املحلية عرب إنعاش القيادة النسائية عىل مستوى 
الجامعات الرتابية ودعم قدراتهن السياسية والتدبريية التشاركية من أجل القيام بأدوارهن 
كاملة كفاعالت أساسيات يف التغيري عىل مستوى التنمية املحلية، إضافة إىل إنعاش التشبيك 
بني النساء املنتخبات املحليات وبني مختلف املهن املحلية املزاولة من طرف النساء األطر 

العليا بالجامعات الرتابية )الكاتبات العامات للجامعات، املوظفات...إلخ(.
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عا�رشا: املراأة وو�سائط الإعلم

عملت اململكة املغربية، وال تزال، منذ اعتامد امليثاق الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم 
قوامها  مقاربة  من  انطالقا  مكوناته  بكل  االتصال  قطاع  إصالح  تعميق  عىل   ،2005 سنة 
الحكامة الجيدة والتشارك الفعيل مع مختلف املتدخلني، وتعميم التعاقد مع املؤسسات 

الفاعلة فيه، حيث تم:

من  بدعم   ، سنة2006  الجنسني  بني  املساواة  ملأسسة  املدى  متوسط  برنامج  اعتامد 
صندوق دعم املساواة بني الجنسني التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، والذي يرتكز 

عىل ثالث محاور أساسية:
- مراعاة قطاع االتصال إدماج املساواة بني الجنسني يف املامرسة، ويف الهياكل التنظيمية؛

- تحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم، وتعزيز القدرات املهنية لوسائل اإلعالم؛
- دعم املساواة بني الجنسني بوزارة االتصال واملؤسسات اإلعالمية ومتكني النساء من 

  الوصول إىل مراكز القرار.

»انتظارات  حول  دراسة  بإنجاز   2010 سنة  الربنامج  هذا  مشاريع  كل  استكامل  تم  وقد 
املرأة املغربية بخصوص متثلها لصورتها يف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية«، خلصت إىل 

توصيات جد مهمة يتم العمل عىل تفعيلها.

ويف مجال تحسني صورة املرأة يف اإلعالم والرفع من مكانتها، تم إعداد مرشوع قرار إلحداث 
املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم، متت إحالته عىل مسطرة املصادقة. كام تم 

يف السياق ذاته:

تعديل القانون املتعلق باالتصال السمعي البرصي رقم 77.03 ماي 2014، حيث تضمن 
التعديل منع اإلشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي عىل رسالة من طبيعتها بث 
صور منطية أو سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها، وحث متعهدي 
االتصال السمعي البرصي عىل املساهمة يف محاربة التمييز بسبب الجنس، مبا يف ذلك 
الصور النمطية القامئة عىل النوع االجتامعي، والنهوض بثقافة املساواة بني الجنسني، كام 

تم منع الحث املبارش أو غري املبارش ضد املرأة أو الحط من كرامتها.
إعداد دفاتر تحمالت قنوات القطب العمومي وتضمينها ملقتضيات تعزز حضور النساء 
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يف اإلعالم وتساهم يف تحسني صورتهن والرفع من مكانتهن يف اإلعالم حيث نصت عىل:
- عدم اإلشادة بالعنف أو التحريض عىل التمييز تجاه األشخاص بسبب جنسهم.

- تخصيص برامج للمرأة تهدف النهوض بصورتها وحقوقها ودورها، وتدعم متاسك 
  واستقرار األرسة.

- الحرص عىل مشاركة املرأة يف الربامج الحوارية.
- احرتام التعددية عرب إرشاك متعدد ومتوازن يف النرشات والربامج الحوارية والتفاعلية 

  لجمعيات املجتمع املدين واملنظامت الحكومية، مبا فيها النسائية.
- رصد التقارير السنوية، التي تعدها رشكات االتصال السمعي البرصي العمومية، ملدى 

  احرتام مقتضيات تحسني صورة املرأة يف اإلعالم وجهود السعي نحو املناصفة.
- إفراد قسم خاص يف ميثاق األخالقيات للمقتضيات ذات العالقة بتحسني صورة املرأة 

  وتحديد الصور السلبية الواجب اجتنابها.

هذا، وتم سنة 2013 إعداد ميثاق لألخالقيات تلتزم فيه مؤسسات اإلعالم العمومي بالسهر 
املهنية، وعىل  النوع يف برامجها وتشجيع إدراجها من خالل املامرسة  عىل احرتام مقاربة 

املتعاونني معها من خالل الربامج، والربامج املوضوعاتية املتخصصة لوضعية املرأة:

 فتح اإلمكانيات اإلبداعية للمرأة؛
 إبراز تنوع وأهمية األدوار التي تضطلع بها املرأة يف جميع مجاالت التنمية؛

 تبني مقاربة صحافية مالمئة إزاء مختلف القضايا النسائية؛
 األخذ بعني االعتبار التنوع الثقايف واالجتامعي الذي مييز وضعية النساء؛

 التأكيد عىل دور املرأة كفاعل اقتصادي اجتامعي وسيايس، وتاليف حرصها يف أدوار روتينية 
أو صور دونية قد تحط منها.

حادي ع�رش: املراأة والبيئة

الحكومي  التعديل  بعد  البيئي، خاصة  املجال  القرار يف  رياديا يف صنع  املرأة دورا  تلعب 
لسنة 2013، حيث تم تعيني وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مكلفة 

بالبيئة، ووزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مكلفة باملاء.

العدد  من  باملائة   31.82 بالبيئة  املكلف  القطاع  يف  القرار  مراكز  يف  النساء  نسبة  وتبلغ 
اإلجاميل للنساء، فيام يبلغ عدد املوظفني بالقطاع املكلف باملاء 1743 موظفا، منهم 483 
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بنسبة  إطارا،  بــــــــ23  املسؤولية  النساء يف مناصب  باملائة. وتعد  بنسبة 27.7  موظفة، 
باملغرب،  املائية  األحواض  وكاالت  يخص  ما  ويف  للنساء.  اإلجاميل  العدد  من  باملائة   0.47
النساء يف  باملائة. وتعد  فيبلغ عدد موظفيها 754 موظفا، منهم 104 موظفة، بنسبة 16 

مناصب املسؤولية بــــ9 إطارا، بنسبة 8.6 باملائة من العدد اإلجاميل للنساء.

لكن يف ما يخص الفوارق بني الجنسني يف السياسات والربامج املتعلقة بالتنمية املستدامة، 
فاملغرب وضع، ضمن أولوياته املسطرة يف إطار الخطة الحكومية للمساواة، تنمية البنيات 
تحسني  إىل  تهدف  التي  الربامج  يف  االجتامعي  النوع  بعد  االعتبار  بعني  واألخذ  التحتية، 
يف  استحرضت  التي  املهيكلة  الربامج  من  مجموعة  اعتمد  كام  الرشوب.  املاء  إىل  الولوج 
إعدادها وتنفيذها متطلبات وحاجيات املواطنات واملواطنني دون إغفال للبعد اإليكولوجي 

يف استغالل املوارد الطبيعية، ميكن إجاملها يف ما ييل:

صودق  الذي  القرآنية،  واملدارس  للمساجد  البيئي  التأهيل  إلعادة  الوطني  الربنامج 
 2008 سنة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزارة  والبيئة  املاء  قطاعي  طرف  من  عليه 
بهدف إنجاز منشآت التزويد باملاء الصالح للرشب والرصف الصحي للمساجد ومدارس 
القامئني عىل املساجد  البيئية لفائدة  العتيق بالوسط القروي، مع دعم الرتبية  التعليم 
يتم  إذ  الصحي،  النوع يف تصميم مرافق الرصف  إدماج مقاربة  تم  واملستفيدين. وقد 

إنجاز مرافق خاصة بالنساء لها نفس معايري مرافق الرجال.

كام يهدف هذا الربنامج إىل تجهيز 8.513  مؤسسة دينية ببنيات املاء والتطهري يف غضون 
الربنامج لحد اآلن 2.000 مؤسسة دينية،  1.142(مسجد  2030. وقد استفادت من هذا 

ومدرسة قرآنية مجهزة، و725 يف طور التجهيز، 136  مقررة يف نهاية 2013(.

اسرتاتيجية توظيف الشباب يف الحرف الخرضاء التي وضعت، برشاكة مع برنامج األمم 
)النساء  الشباب  توظيف  دعم  إىل  تهدف  والتي  الياباين،  والتعاون  للتنمية  املتحدة 
والرجال( بالجهات التي تعاين من الهشاشة عرب تكوينهم يف كيفية إنشاء مقاوالت جد 

صغرى خرضاء، ويف الحرف املتعلقة بالبيئة مع احرتام مبدأ املساواة بني الجهات.
عليه  املصادقة  الذي متت  القروي،  بالعامل  للمدارس  البيئي  للتأهيل  الوطني  الربنامج 
من طرف قطاعي املاء والبيئة وقطاع الرتبية الوطنية سنة 2008، بهدف إنجاز منشآت 
الرتبية  ودعم  القروي،  الوسط  ملدارس  الصحي  والرصف  للرشب  الصالح  باملاء  التزويد 
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البيئية لفائدة املعلمني والتالميذ، وكذا جمعيات آباء وأولياء التالميذ، وذلك إلدماج البعد 
البيئي يف سلكات وتكوين هؤالء التالميذ. ولهذا الربنامج تأثري إيجايب عىل صحة األطفال 
الرصف  منشآت  غياب  بسبب  التمدرس  عن  تتوقف  قد  التي  القروية  الفتاة  ومتدرس 
الصحي. وقد تم حرص ما يزيد عن 14000 مدرسة قروية لتستفيد تباعا مبنشآت التزويد 
باملاء الصالح للرشب ومنشآت الرصف الصحي، واعتمد يف تصميم هذه املرافق الصحية 

مقاربة النوع، حيث يتم إنجاز مرافق خاصة بالتلميذات واملعلامت.

ومنذ انطالق هذا الربنامج، قامت مصالح الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء والوزارة املنتدبة 
املكلفة بالبيئة، ما بني 2009 و2014، بتجهيز ما يزيد عن 1580 مدرسة قروية مبنشآت املاء 
الصالح للرشب والرصف الصحي. كام قام املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب 
 بإنجاز منشآت ربط 1800 مدرسة بالعامل القروي باملاء الصالح للرشب من 2009 إىل 2014.

اعتامد االسرتاتيجية الوطنية للامء منذ سنة 2009 ملواصلة تنمية املوارد املائية بتوفري العرض 
من املياه وتدبري الطلب املايئ وذلك ملواكبة كل املخططات القطاعية كاملخطط األخرض.

ثاين ع�رش: الطفلة

صادق املغرب عىل مجموعة من االتفاقيات الدولية والصكوك التي تشتمل عىل مجموعة 
معايري، عامة أو خاصة، يف مجال حامية حقوق الطفل، ومنها:

  
اتفاقية حقوق الطفل، 21 يونيو 1993، التي تهدف إقرار وحامية الحقوق الخاصة لألطفال؛

االتفاقية رقم 138 بشأن الحد األدىن لسن االلتحاق بالعمل، يناير 2000، ضمن اتفاقية 
املنظمة الدولية للشغل )OIT(؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، يناير 2001؛
االتفاقية األوروبية بشأن مامرسة حقوق األطفال 1996؛ 

االتفاقية الدولية املتعلقة بالعالقات الشخصية لألطفال 2003؛ 
اتفاقية مجلس أوروبا حول حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس 2007.

األطفال يف  التصدي آلفة  إدمــــاج« قصد  »برنامج  إعداد  إىل  املغرب، سنة 2005،  وبادر 
وضعية الشارع، وذلك من خالل اسرتاتيجية متكاملة تهدف إىل التحسيس وتحديد التزامات 

الرشكاء املعنيني، ومأسسة التكفل بهؤالء األطفال وإعادة إدماجهم.
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كام تم خالل سنة 2012، يف إطار املساهمة يف القضاء عىل املامرسات السلبية ضد البنات، 
إعداد دليل إجرايئ لحامية الطفولة، يرتكز عىل ثالث محاور تهم تنفيذ تدابري تأديبية يف 
التعسف  ادعاءات  يف  والنظر  السالمة  وإجراءات  الطوارئ  وإدارة  الطفولة  حامية  مراكز 
والعنف املامرس من مستخدمي مراكز حامية الطفولة عىل األطفال. وتم سنة 2014 إحداث 
آلية عمل أنيطت بها أدوار تهم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة يف مراكز حامية الطفولة 

والعمل عىل الحد من العنف ضد األطفال ومساندة مشاركتهم يف الدفاع عن حقوقهم.
ناهيك عن إصدار دوريات رسمية حول العنف املدريس، والتحسيس بخطورته، من خالل 
النوادي الرتبوية وميثاق الحقوق والواجبات وإحداث مراكز جهوية لرصد العنف بالوسط 
والصحة  والتكوين  التعليم  مجاالت  يف  البنات  التمييز ضد  عىل  القضاء  أفق  يف  املدريس، 
عىل  تقع  التي  الجنسية  واالعتداءات  األفعال  كافة  الجنايئ  القانون  يجرّم  فيام  والتغذية. 
األطفال معتربا االعتداء الذي يصدر عن اآلباء واملدرسني وكل من له سلطة عىل الطفل أو 
مكلف برعايته ظرف تشديد للعقوبة املقررة أصال للجرمية. دون أن ننىس دور األرسة يف 
حامية حقوق الطفولة، والتي أكد دورها الرئيس الدستور الجديد ونص عىل إحداث مجلس 
استشاري يجمع بينها وبني الطفولة، والذي يوجد اليوم مرشوع قانون إحداثه، الذي أعد 
وفق مقاربة تشاركية أخذت بعني االعتبار مقرتحات مختلف الفاعلني، من هيآت سياسية 

ومدنية ونقابية ومؤسسات وطنية، يف مسطرة املصادقة.
تشغيل  بتجريم  املتعلقة  الوطنية  القانونية  املقتضيات  تفعيل  ذاته،  السياق  يف  تم  كام 
األطفال دون السن القانوين، حيث أحدثت لجنة وطنية ملحاربة تشغيل األطفال، وتقوم 
لدعم  يرصد  األطفال  تشغيل  ملحاربة  املالية  قانون  برسم  سنوي  مايل  غالف  بتخصيص 
الجمعيات العاملة يف هذا املجال، وتم إعداد مرشوع القانون يتعلق بتحديد رشوط الشغل 
والذي  عليه،  املصادقة  قصد  الربملان  عىل  عرضه  تم  املنزليني  بالعامل  املتعلق  والتشغيل 

يتضمن مقتضيات متنع تشغيل الطفالت كخادمات يف البيوت.

وقد كشفت آخر األرقام الرسمية التي صدرت يونيو 2012 عن أن عدد األطفال العاميل، 
الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 7 سنوات و 15سنة، يبلغ حوايل 123.000 ألف طفل سنة 
2011، وهو ما يشكل 2.5 باملائة من هذه الفئة العمرية، مؤرشا بذلك عىل تراجع ظاهرة 
تشغيل األطفال بحوايل 7.2 نقطة مقارنة مع سنة 1999، حيث كانت نسبة األطفال العاملني 

الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 7 و15 سنة 9.7 باملائة أي 517 ألف طفل. 
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وترتكز هذه الظاهرة أساسا يف الوسط القروي بنسبة 15 باملائة سنة 2011 )113 ألف طفل( 
مقارنة بسنة 1999 بنسبة 16.2 باملائة )452 ألف طفل(. أما يف الوسط الحرضي، فهي متثل 
0.4 باملائة )10 آالف طفل( مقابل 2.5 باملائة سنة 1999 )65 ألف طفل(. وهكذا، فإن 
تسعة من بني عرشة أطفال عاملني يعيشون يف الوسط القروي يعملون يف قطاع الفالحة 
والغابة والصيد. فيام يف املناطق الحرضية، 54.3 باملائة يعملون يف قطاع الخدمات، متبوعا 

بقطاع الصناعة، مبا يف ذلك الصناعة التقليدية )% 26.5(. 
غري أن هذه الظاهرة تشمل الفتيان أكرث من الفتيات، حيث أن 6 من 10 أطفال هم ذكور، 

بنسبة 53.3 باملائة بالوسط القروي، و87.3 باملائة بالوسط الحرضي.

أما يف املجال الصحي، فقد عمل املغرب عىل وضع صحة الطفل بشكل عام، والطفلة بشكل 
خاص، كأولوية ضمن مخططاته يف املجال الصحي، التي تستهدف الحد من وفيات األطفال 
ما تحت 5 سنوات، وتخفيضها من نسبة 30 لكل 1000 والدة حية سنة 2011 إىل 20 لكل 

1000 والدة حية بحلول عام 2016، إضافة إىل العمل عىل:

 تعزيز االسرتاتيجية الوطنية للقضاء عىل الحصة والحمرياء؛
 تعزيز وفرة اللقاحات باملراكز الصحية؛

 مراجعة التزويد الوقايئ لألطفال بالعنارص الغذائية الدقيقة؛
 مراجعة وتوسيع اسرتاتيجية التكفل املندمج بالطفل املريض؛

 تعزيز مهارات عاميل الصحة يف مجال املشورة حول تغذية الرضع واألطفال؛
 وضع وتنفيذ خطة لتعبئة املجتمع من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع واألطفال؛
 تجهيز املرافق الصحية مبعدات لرصد وتقييم الحالة الغذائية للرضع واألطفال الصغار؛

 تعزيز التكفل الغذايئ للرضع واألطفال املصابني بأمراض حادة وذوي االحتياجات الخاصة؛
 مراجعة القوانني الخاصة بحامية الرضاعة الطبيعية؛

 تحديد ومالءمة الجدول الوطني للتزويد بالجرعات التكميلية من العنارص الغذائية األساسية؛
 تعزيز الرشاكة يف مجال تقوية األغذية بالعنارص الغذائية األساسية؛

 تشجيع استهالك األغذية املقواة بالعنارص الغذائية األساسية؛
 وضع برنامج حول الرتبية الغذائية عىل مستوى املؤسسات املدرسية والجامعية؛

 وضع ونرش مبادئ توجيهية إلعداد قامئة الطعام يف املطاعم املدرسية والجامعية؛
 تعزيز مكون التغذية يف املناهج الدراسية يف التعليم االبتدايئ والثانوي والجامعي.



60

 ،2013 سنة  نتائجه  قدمت  الذي  للطفولة،  الوطني  العمل  املرحيل ملخطط  التقييم  لكن 
أسفر، يف مجال تعزيز وحامية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها، عن أن الهدف 
املتعلق بحامية األطفال ال يزال بعيدا عن التحقق برغم املكاسب الكبرية التي تحققت يف 
املالية والبرشية  املوارد  القطاعات، ونقص  التنسيق بني  أساسا نقص  سياقه، ألسباب منها 
املؤهلة، إضافة إىل ضعف إدماج نهج حقوق األطفال يف برمجة اإلجراءات، وغياب التتبع 

والتقييم.

اململكة  تعمل  التمتع مبختلف حقوقها،  من  الطفولة  ميّكن  مبا  الصعوبات  ولتجاوز هذه 
سياسة  إعداد  عىل  األطفال،  فيهم  مبا  املعنيني،  والفاعلني  اليونيسيف  مع  برشاكة  حاليا، 
التخصصات  متعدد  اسرتاتيجيا  إطارا  ستكون  الطفولة  لحامية  مندمجة  عمومية 
اإلهامل  أشكال  جميع  ومنع  حظر  تكفل  التي  واإلجراءات  التدابري  جميع  فيه  تلتقي 
إمكانية  تحسني  شأنها  من  عمل  وآليات  منهجية  وفق  األطفال،  والعنف ضد  واالستغالل 
والخدمات. اإلجراءات  وأثر  مواصفات  وتحسني  املجالية،  والتغطية  للخدمات   الوصول 
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تناط مسؤولية جمع البيانات الوطنية مبؤسسة وطنية إحصائية تسمى املندوبية السامية 
للتخطيط، والتي تسعى إىل تطوير األدوات اإلحصائية، وتحسني استخدام البيانات املصنفة 
النوع االجتامعي يف صنع السياسات والتخطيط، وتعمل عىل وضع برامج مكثفة  حسب 

لدعم قدرات أطرها يف هذا املجال.

سيام  االجتامعي،  النوع  مقاربة  عىل  واإلحصايئ  الوطني  بحثه  انفتاح  املغرب  سجل  وقد 
بعد سنة 2000، حيث بذلت جهود مقدرة من أجل توفري البيانات واإلحصاءات األساسية 
املصنفة حسب النوع االجتامعي، باعتبارها آليات تساهم يف دعم عمليات التحليل، وأيضا 
أداة للتخطيط متكن من تأسيس وتصميم ومراقبة سياسات تأخذ بعني االعتبار الفوارق بني 

النساء والرجال و خصوصية احتياجات النساء و الحركية املجتمعية املؤثرة يف ذلك. 

اأول: املوؤ�رشات الوطنية لر�سد التقدم املحرز يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني

وقد نجحت اململكة املغربية، عرب مراحل، يف وضع مجموعة أساسية من املؤرشات الوطنية 
لرصد التقدم املحرز يف تحقيق املساواة بني الجنسني، مواكبة ملختلف اإلصالحات الترشيعية 
واملؤسساتية املرتبطة، فتم سنة 2006 إعداد اإلطار االسرتاتيجي املؤطر لتدخالت مختلف 
النوع  مقاربة  بإدماج  املتعلقة  الجنسني«  بني  للمساواة  الوطنية  »االسرتاتيجية  الفاعلني 
الفاعلني  مختلف  بانخراط  ساهمت،  والتي  التنموية،  والربامج  السياسات  يف  االجتامعي 
الحكومية  القطاعات  العديد من  املعنيني، يف إدماج عرضاين تدريجي للمساواة يف برامج 
جسدتها خطط عمل قطاعية متوسطة املدى لرتسيخ مبادئ املساواة واإلنصاف. كام تم، 
بعد سنة من املصادقة عىل هذه االسرتاتيجية، تقييم تفعيل مقتضياتها الذي متخضت عنه 
عمل  لخطة  االسرتاتيجية  التوجهات  ترجمة  رضورة  أهمها  من  التوصيات،  من  مجموعة 

حكومية واضحة املعامل، وتحديد إجراءات عملية مع مؤرشات حسب كل مجال.

النساء،  بحقوق  للنهوض  املبذولة  الجهود  ملختلف  وتتويجا  التوصيات،  لهذه  وتفعيال 
ومالءمتها مع مضامني الدستور الجديد، تم إعداد سنة 2012، وفق مقاربة تشاركية شملت 
التي  و2016،  بني سنتي 2012  ملا  للمساواة  الوزارية، خطة حكومية  القطاعات  مختلف 
املغربية  املرأة  بأوضاع  النهوض  الرسمية يف مجال  االلتزامات  لرتجمة مختلف  أداة  تعترب 
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إلدماج  املتخذة  املبادرات  مختلف  التقائية  لتحقيق  إطارا  وتشكل  لحقوقها،  والتمكني 
الحقوق اإلنسانية للنساء يف السياسات الوطنية وبرامج التنمية، يف انسجام تام مع حاجيات 

املرحلة الرامية إىل إعطاء بعد جهوي ومحيل لهذه السياسات والربامج.

تتضمن هذه الخطة الحكومية للمساواة مثانية مجاالت تحدد لتزيلها 24 هدفا تتحقق عرب 
156 إجراء يقيم تنفيذه مبؤرشات نوعية وكمية دقيقة، والتي هي:

1. مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة؛
2. مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛

3. تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة؛
4. تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛

5. تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات؛
6. التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء؛

7. التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛
8. تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل.

وتهدف إجراءات املجال األول املعني مبأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف 
إرساء قواعد املناصفة إىل تنزيل مقتضيات الدستور، وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات 
املؤرشات  أهم  وتتجىل  املجال.  يف  العمومية  السياسات  وتقييم  بتتبع  مكلفة  مؤسساتية 

املحددة لهذا املجال يف:

والذي  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  لهيئة  املحدث  القانون  مرشوع  إصدار 
أحيل عىل مسطرة املصادقة؛

إحداث مركز التميز مليزانية النوع االجتامعي خالل سنة 2012؛
إصدار القرار املحدث للمرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم خالل سنة 2014؛

إصدار املرسوم املحدث لجائزة التميز النسايئ للمرأة املغربية خالل سنة 2014.

فيام تهدف إجراءات املجال الثاين املعني مبكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء 
إىل تعزيز الرتسانة القانونية والتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز، وتحسني املعرفة 
العلمية بهذه الظاهرة وإنشاء نظام التتبع والرصد، إضافة إىل دعم سياسة وقائية تتصدى 
ألسباب العنف املامرس ضد النساء، والرفع من الوعي املجتمعي مبخاطره، وتحسني التكفل 
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بضحاياه من النساء. وقد حددت أهم مؤرشاته يف:

إعداد مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي تم تقدميه يف مجلس حكومي يف 
أفق املصادقة عليه؛

تعديل القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية، والذي يجري االشتغال عليه؛
أفق  املستشارين يف  عليه مجلس  الذي صادق  املنزليني،  العامل  تشغيل  قانون  إصدار 

مصادقة مجلس النواب؛
إصدار قرار إحداث املرصد الوطني للعنف خالل سنة 2014.

اإلنصاف  أساس  عىل  والتعليم  الرتبية  منظومة  بتأهيل  املعني  الثالث  املجال  إجراءات  أما 
الرتبوية،  واستعادة وظيفته  التعليمي،  النظام  الحكامة وجودة  تعزيز  إىل  فتهدف  واملساواة، 
املناسب  املناخ  وتوفري  املدريس،  الهدر  ومحاربة  من جهة،  الرتبوية  األطر  بوضعية  واالهتامم 
لدعم متدرس الفتاة، خاصة القروية، من جهة ثانية، وذلك بتسطري مجموعة من املؤرشات منها: 

نسبة معدالت التمدرس حسب الجنس واألسالك والشعب؛
عدد ونسبة األرس املدعمة يف إطار برنامج تيسري لتشجيع متدرس الفتيات؛

نسبة املستفيدين من صندوق دعم التامسك االجتامعي حسب الجنس والوسط؛
نسبة املؤسسات التعليمية املجهزة باملرافق الصحية للفتيات والفتيان؛

معدل الهدر يف كل سلك حسب الجنس ووسط اإلقامة.

فيام يهدف املجال الرابع املعني بتعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية إىل 
تحسني جودة الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل، خاصة تلك املتعلقة بدعم برامج 
»األمومة بدون مخاطر«، وتعميم برنامج الرتبية الجنسية ومكافحة األمراض املنقولة جنسيا 
كاإليدز، وبرنامج رسطان الثدي وعنق الرحم، وإحداث املستشفيات املتنقلة لدعم األمومة 

السليمة بالعامل القروي.. وغريها. وتتمحور أهم مؤرشاته يف:

 نسبة النساء يف وضعية صعبة املستفيدات من نظام التغطية الصحية املجانية »راميد«؛
 نسبة املستفيدات من الوقاية والعالج والتكفل والدعم يف مجال مكافحة فريوس نقص 

املناعة املكتسبة؛
عدد املستفيدات من خدمات الرصد املبكر لرسطانات الثدي وعنق الرحم يف الرعاية 

الصحية األولية؛
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عدد الوحدات املتنقلة لدعم برامج األم والطفل بالعامل القروي؛
تعزيز مستشفيات الوالدة ودور األمومة عددا وجودة.

النساء  عيش  ظروف  لتحسني  األساسية  التحتية  البنيات  بتطوير  املعني  الخامس  املجال  أما 
والفتيات، فيتوخى إعادة توجيه برامج البنيات التحتية إلدماج الحاجيات املختلفة والخاصة 
بالنساء، مع إلزامية إجراء دراسة ممنهجة للوقع املحتمل واآلثار السوسيو اقتصادية املتوخاة من 
مختلف املشاريع، ومواكبة ذلك باملعطيات والبيانات حسب الجنس لتسهيل التتبع والتقييم عرب 

تحقيق املؤرشات الخاصة به من قبيل:

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

عدد الربامج التي تأخذ بعني االعتبار احتياجات النساء لالستفادة من الطاقات املتجددة؛
نسبة تزويد العامل القروي بالكهرباء بواسطة األلواح الشمسية؛

نسبة تزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب عىل الصعيد املحيل.

أجل  من  للنساء  واالجتامعي  االقتصادي  بالتمكني  املعني  السادس  املجال  تدابري  وجاءت 
اسرتاتيجية  وتطبيق  وضع  يف  املرأة  مشاركة  تفعيل  عرب  الفقر  تأنيث  عىل  القضاء  تعزيز 
التنمية االقتصادية للقضاء عليه، ودعم أساليب تنمية املشاريع والتكوين، وتنمية الخربات 
املهنية وخلق شبكات لتطوير األنشطة املدرة للدخل اعتامدا عىل مهارات النساء، وعىل 
التنمية  مخططات  إطار  يف  والجامعات،  واألقاليم  للجهات  والطبيعية  البرشية  الطاقات 
املحلية والجهوية، إضافة إىل تطوير الرشاكات مع مختلف الفاعلني من أجل متكني النساء 
املقاوالت من الوسائل الرضورية عىل مستوى اإليواء والتأطري وتسهيل ولوجهن إىل السوق، 

وقد وضع لهذا املجال كمؤرشات:

 إحداث صندوق الضامن للمقاولة النسائية لتشجيع األبناك عىل متويل املقاولة النسائية؛
 إدماج النوع االجتامعي يف مختلف برامج الحد من الفقر والهشاشة ومحاربة التسول؛

 نسبة ولوج املقاوالت النسائية لربامج الدعم التي توفرها الدولة للرفع من تنافسية املقاوالت؛
 نسبة إدماج النساء يف وضعية إعاقة يف سوق الشغل.

فيام يهدف املجال السابع املعني بالتمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ 
القرار اإلداري والسيـايس واالقتصادي إىل تعزيز املشاركة والتمكني السيايس للنساء الذي 
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أهدافه،  لبلوغ  الجميع  التعبئة وتضافر جهود  املزيد من  يستلزم  تحديا مجتمعيا  يشكل 
وتحقيق املؤرشات املحددة له، والتي من بينها:

 إصدار وتنفيذ املرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للتعيينات يف مراكز القرار؛
 عدد الدورات التكوينية املنظمة لدعم املشاركة السياسية للنساء؛

 عدد الشبكات املشكلة الخاصة بالنساء املنتخبات؛
 نسبة النساء يف مراكز املسؤولية مبختلف القطاعات الحكومية، واملؤسسات العمومية الوطنية؛

 نسبة متثيلية النساء بالغرف املهنية.

الشغل،  سوق  يف  الجنسني  بني  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  املعني  واألخري  الثامن  املجال  أما 
املهني، خاصة  املسار  الرتقي يف  ويف  الولوج،  يف  املساواة  لضامن  آليات  إىل وضع  فيهدف 
املؤرشات  تحقيق  السامية، وذلك عرب  املناصب  التعيني يف  قانون  العام، وتطبيق  بالقطاع 

التالية:

 عدد دور الحضانة املنشأة بالقرب من مكان العمل؛
 نسبة النساء العامالت اللوايت يشهدن تطورا يف مسارهن املهني؛

 عدد املقاوالت املحرتمة ملعايري املسؤولية االجتامعية؛ 
 عدد املستفيدات من برامج محو األمية الوظيفية؛

 نسبة األنشطة املدرة للدخل التي أنشأتها نساء.

هذا، وتعمل اململكة حاليا عىل وضع منظومة معلوماتية لتسهيل تتبع املؤرشات املحددة 
لتنزيل هذه الخطة الحكومية، وذلك عرب:

تحويل كل إجراء اسرتاتيجي إىل ورقة طريق تحدد مستويات التفعيل والربمجة الزمنية تصبح 
أداة تتبع مراحل التنفيذ؛

التقدم  وتتبع  وإجراء  هدف  لكل  بالنسبة  الطريق  ورقات  إعداد  عن  املسؤول  تحديد 
الحاصل يف تنفيذ هذه االلتزامات؛

إدماج ورقات الطريق يف منظومة معلوماتية متكن من تحديد نسبة ومستوى التفعيل 
من جهة، وترصيد العراقيل عند وجودها من جهة ثانية.
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ثانيا: البيانات الوطنية ب�ساأن املجموعة الدنيا من املوؤ�رشات اجلن�سانية

أما بالنسبة لتجميع البيانات الوطنية بشأن املجموعة الدنيا من املؤرشات الجنسانية التي 
وافقت عليها لجنة األمم املتحدة اإلحصائية يف سنة 2013، فنجد أن املغرب يستجيب لـ 7 
من املؤرشات النوعية الـ11، فيام يجد صعوبة يف تجميع 5 مؤرشات من املؤرشات الكمية 
الـ52، علام أنه غري معني باملؤرش رقم 50 املتعلق ببرت األعضاء التناسلية، ألن هذه الظاهرة 
غري موجودة باملغرب، وبالجزء الثاين من املؤرش رقم 51 املتعلق بنسبة النساء املقرتنات 

بعشري قبل سن 18. 

ويواصل املغرب، عرب مؤسسته الوطنية اإلحصائية، العمل عىل توفري آليات ورشوط إنتاج 
املعلومة اإلحصائية، علام أنه يعمل، بتنسيق مع املجموعة العربية بإرشاف اإلسكوا، عىل 
الدنيا ومؤرشات  املجموعة  االجتامعي، يشمل مؤرشات  النوع  عام ملؤرشات  إطار  وضع 
تصل  والتي  بالفقر  خاصة  ومؤرشات  بكني  عمل  منهاج  أهداف  وأيضا  األلفية  أهداف 

جميعها إىل 92 مؤرش.

هذا، وتعترب عملية إنتاج وتجميع املعطيات واملعلومات اإلحصائية حسب النوع االجتامعي 
متقدمة يف النظام اإلحصايئ املغريب، غري أنها يف بعض األحيان ال تستجيب ملتطلبات مختلف 
الفاعلني من حيث توفري مؤرشات دقيقة يف مجاالت محددة بذاتها، ومن أجل ذلك يتم 

العمل عىل:

تجميع املعطيات املتوفرة لدى مختلف املؤسسات املنتجة للمعلومات الرسمية يف 
إطار بنك معلومات موحد وشامل، ووضع ميكانزمات متكن من نرشها وتعميمها 

عىل نطاق واسع يسمح بجعلها سهلة الولوج بالنسبة ملختلف الفاعلني؛
يخص  ما  يف  الوطنية  االحتياجات  حول  والتداول  للنقاش  وطني  رسمي  إطار  توفري 
الرسميني  املقررين  بني  الديناميكية  من  نوع  يوفر  بشكل  االجتامعي،  النوع  مؤرشات 

ومنتجي املعطيات متكن من االستجابة الحتياجات السياسات الوطنية؛
تنمية وتطوير مؤرشات جديدة لتلبية مختلف االحتياجات اإلحصائية املرصودة، والعمل عىل توفري هذه 
املعطيات والبيانات بشكل منتظم للحصول عىل صورة واضحة حول تطور فجوات النوع بني الجنسني.
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ثالثا: البيانات ب�ساأن املوؤ�رشات الت�سعة على العنف �سد املراأة

أما يف ما يخص جمع وتجميع البيانات بشأن املؤرشات التسعة عىل العنف ضد املرأة، كام 
وافقت عليه لجنة األمم املتحدة عام 2013، فنجد أن مجملها متضمنا يف البحث الوطني 
حول انتشار العنف ضد النساء املنجز سنة 2009، والذي شمل عينة تضم 8300 امرأة ترتاوح 
 أعامرهن بني 18 و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خالل سنة 2009.

التابعة  اإلحصاء  لجنة  طرف  من  املوضوعة  بالتصنيفات  استعان  الذي  البحث،  ويستمد 
جميع  عىل  القضاء  حول  املتحدة  األمم  إعالن  من  املفاهيمية  مرجعيته  املتحدة،  لألمم 
أشكال العنف ضد املرأة، معتمدا عىل خربة الرشكاء املغاربة الرسميني والجهويني يف هذا 
الحديث عنها،  التي سبق  للمساواة،  الحكومية  الخطة  إجراءات  امليدان. وتتضمن إحدى 
إنجاز البحث الوطني الثاين حول العنف ضد النساء. كام يتم العمل عىل تطوير وتفعيل 
الصحة  قطاعات  تشمل  التي  النساء  ضد  العنف  حول  املؤسساتية  املعلوماتية  املنظومة 

والعدل والدرك.. وغريها من الفاعلني.

رابعا: البيانات ب�ساأن فئات معينة من الن�ساء

وبالنسبة لعمليات جمع البيانات بشأن فئات معينة من النساء، كاملرأة الريفية، أو املسنات، 
أو النساء يف وضعية عاقة، أو نساء الشعوب األصلية، أو املصابات بفريوس نقص املناعة 
الوطني املغريب يعتمد تصنيف  البرشية واإليدز أو فئات أخرى، فنجد أن نظام اإلحصاء 
يقوم أساسا عىل التوزيع حسب الجنس والسن وحسب مكان اإلقامة: حرضي أو قروي، 
الفئات،  باقي  أما  واملسنات.  القرويات  بالنساء  الخاصة  املعطيات  تلقائيا  بذلك،  فتتوفر، 
فهناك بعض الدراسات الخاصة، كدراسة حول اإلعاقة وأخرى خاصة باإليدز، التي توفر جزء 

مهام من املعطيات.





الباب الرابع: اأولويات عمل اململكة املغربية يف جمال

             اإعمال منهاج بيجني ما بعد 2015
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اأول: اأولويات اململكة املرحلية

سطرت اململكة املغربية، يف سياق تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، مجموعة من األولويات 
التي   ،2012/2016 للمساواة  الحكومية  الخطة  مجاالت  هي  مجاالت  مثانية  يف  جمعت 
التمكني مبختلف مستوياته وأشكاله، وذلك من خالل  الوطني عن سؤال  الجواب  تشكل 
القطاعية  املبادرات  كل  عنده  تلتقي  تدبري   156 عرب  يتحقق  هدف،  لـ24  دقيق  تحديد 

الرامية إىل ترسيخ املساواة بني الجنسني. واملجاالت الثامنية ذات األولوية هي:

1. مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة؛
2. مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛ 

3. تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة؛
4. تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛

5. تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات؛
6. التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء؛

7. التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛
8. تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل. 

ناهيك عن أولوية تنزيل مقتضيات الدستور، سواء تلك املتعلقة بإخراج مختلف النصوص 
والقوانني التنظيمية، أو إحداث الهيآت واملؤسسات الدستورية التي تدعم أسس الحكامة، 
واالرتقاء بالحقوق اإلنسانية للمرأة، مع مواصلة توطيد مسار الدميقراطية التشاركية وتعزيز 

آليات التشاور والتعاون مع مختلف هيآت املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية.
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ثانيا: تو�سيات ملا بعد عام 2015

فيام تعمل اململكة املغربية عىل تنزيل توصيات، يف سياق استكاملها للمناقشات الجارية 
أولوياتها  مع  يتناسق  مبا   2015 بعد  ملا  التنمية  وخطة  املستدامة  التنمية  أهداف  بشأن 

الوطنية، نورد جملة منها:
مبا  واملحيل،  املركزي  املستويني  عىل  والتشاركية  الدميقراطية  املامرسات  نطاق  توسيع 

يضمن عدالة توزيع املوارد وتحقيق التنمية.
مع ضامن  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  مبدأ  وفق  واملشاركة  البرشية  اإلمكانات  تحرير 
رشوط مشاركة متساوية وعادلة للنساء يف هذا املسار، خصوصا وهّن يشكلن ما يزيد 

عن 50 باملائة من الساكنة.
للفئات  التنموية  الربامج  يف  األولوية  إعطاء  عىل  يقوم  الذي  االستهدايف  املنهج  اعتامد 
املعوزة واألكرث فقرا، وأيضا املناطق والجامعات الرتابية املهمشة من أجل تقليص الفوارق 

بني الفئات والجهات.
تخصيص هدف إمنايئ مستقل للمساواة ومتكني النساء، تساهم مؤرشاته يف تتبع وضعية 

املساواة وتفعيل الحقوق.
دمج املنظورات املتعلقة باألرسة يف أهداف التنمية املستدامة، لجعلها بيئة مواتية لتعزيز 

ودعم النهوض باملرأة والفتيات.
إفراد مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي وحقوق النساء بشكل أفقي يف كل األهداف، 

ووفق بعد مجايل محيل.





قائمة املراجع املعتمدة

تقرير ميزانية النوع االجتامعي لسنة 2013؛
تقرير ميزانية النوع االجتامعي لسنة 2014؛

ملخص تقرير ميزانية النوع االجتامعي لسنة 2014؛
النساء والفتيات، املكتسبات وتحديات ما بعد 2015: تقرير  للتنمية لصالح  أهداف األلفية 

اململكة املغربية نيويورك مارس 2014؛
باللقاءين التشاورين حول »تقرير بكني + 20«  مساهمة جمعيات املجتمع املدين الحارضة 
املنظمني تباعا يوم 10 يوليوز 2014، ويومي 28 يناير 2015، إضافة إىل املذكرات املتوصل بها 

يف املوضوع؛
مساهمة وزارة االقتصاد واملالية يف إعداد تقرير الدورة 58 للجنة األممية لوضع املرأة نيويورك 

21-10 مارس 2014؛
مساهمة املندوبية السامية للتخطيط يف إعداد تقرير الدورة 58 للجنة األممية لوضع املرأة 

نيويورك، مارس 2014؛ 
حصيلة قطاع وزارة الداخلية بخصوص تفعيل االلتزامات املتضمنة بالخطة الحكومية للمساواة؛ 

مساهمة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
مساهمة الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

مساهمة وزارة االتصال يف تقرير بيجني 20+؛
مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛

مساهمة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛
مساهمة وزارة العدل؛ 
مساهمة وزارة الصحة؛

مساهمة وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي والتضامني؛
مساهمة وزارة الداخلية؛

مساهمة وزارة االقتصاد واملالية؛
مساهمة وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني؛

مساهمة الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء؛
مساهمة الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة؛

مساهمة مكتب تنمية التعاون؛
حصيلة قطاع وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية بخصوص تفعيل االلتزامات املتضمنة بالخطة 

الحكومية للمساواة؛
عرض حول نتائج الدراسة الخاصة بالتوفيق بني الحياة املهنية والحياة الخاصة، أنجز من طرف 

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة يف مارس 2012؛
املوقع اإللكرتوين للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي www.ces.ma؛

التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي 2012؛
رأي املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي يف موضوع الخدمات الصحية االساسية« نحوى 

ولوج منصف ومعمم«، االحالة رقم 4/2013.
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ملحق

لئحة جمعيات املجتمع املدين

امل�ساركة يف اللقاءين الت�ساوريني حول تقرير اململكة اخلا�ض ب »منهاج بيجني20+«

 الشبكة الوطنية ملراكز االستامع -أناروز-
 شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع

 تحالف ربيع الكرامة 
 منتدى الزهراء للمرأة املغربية 

 اتحاد العمل النسايئ
 االتحاد الوطني النسايئ املغريب

 التنسيقية الوطنية للمعاقني برصيا 
 جمعية اإلكرام للتضامن االجتامعي

 الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء املغرب
 جمعية الحضن الوطنية

 الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب
 جمعية الفضاء الجمعوي

 الجمعية املغربية إلنعاش املرأة القروية
 الجمعية املغربية لتنظيم األرسة
 الجمعية املغربية لحقوق النساء

 الجمعية املغربية لإلنصات والتحاور
 جمعية النخيل للمرأة والطفل

 جمعية النساء رئيسات املقاوالت باملغرب
 جمعية إنصاف
 جمعية متزكون

 جمعية جسور ملتقى النساء املغربيات
 جمعية حامية األرسة املغربية

 جمعية صوت املرأة األمازيغية
 جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء

 جمعية مواهب بال حدود للتنمية
 فريق اإلغاثة املدنية )فرع متارة(

 فيدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة
 منظمة تجديد الوعي النسايئ

مركز حقوق الناس
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