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مـقــدمــة

تعتــر الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2« )2017-2021(، خطــة مبتكــرة يف نهجهــا وتطلعاتهــا، وهــي  مثــرة مســار تشــاريك طويــل، انطالقــا مــن تقييــم موســع 

للخطــة الحكوميــة للمســاواة األوىل »إكــرام 1«، مــرورا بسلســلة مشــاورات مــع جميــع الــركاء، مــن قطاعــات حكوميــة، ومجتمــع مــدين، وقطــاع خــاص، وجامعــات، 

ــدروس املســتقاة، والتجــارب  ــى ال ــادا ع ــدة، اعت ــات اســراتيجية جدي ــورة توجه ــة...، وصــوال إىل بل ــات ترابي ــة، وجاع ــرف مهني ــة، وغ ــات، ووكاالت تنمي ونقاب

الســابقة، واســتجابة للتطلعــات وااللتزامــات املشــركة لجميــع الفاعلــن الحكوميــن املعنيــن بالنهــوض باملســاواة.

وستســاهم الخطــة الحكوميــة الثانيــة للمســاواة »إكــرام 2« يف تنزيــل املقتضيــات الدســتورية، املنصــوص عليهــا يف املــادة 19 مــن دســتور 2011، التــي تؤكــد عــى 

»متتــع الرجــل واملــرأة، عــى قــدم املســاواة، بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة...«، وعــى واجــب الدولــة يف 

الســعي إىل »تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء، وتحــدث لهــذه الغايــة هيــأة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز«، كــا تحيــل عليهــا املادتــن 164 

و171 مــن الدســتور، والتــي تتــالءم مــع االلتزامــات الدوليــة للمملكــة املغربيــة، خصوصــا يف مــا يتعلــق بأجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة واتفاقيــة القضــاء عــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.

وتتضمن هذه الوثيقة العنارص االسراتيجية والعملية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2«: 

تقديم عام، يتضمن: 	 

- موجز للغاية العامة؛

- ملحة عامة عن الرؤية االسراتيجية؛

- ملحة عن املحاور السبعة؛

- ملحة عن منظومة الحكامة؛ 

- تقديم املقاربات الخمسة املعتمدة. 
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تقديم مفصل ملحاور الخطة: 	 

تقديم رسدي وتخطيطي؛	 

األهداف واملؤرشات االسراتيجية؛	 

األهداف ومؤرشات األداء الرئيسية؛	 

اإلجراءات حسب األهداف، الرمجة الزمنية، تحديد املسؤوليات وسالسل النتائج.	 

كا تتمحور هذه الخطة حول ثالث مستويات: 

7 محاور اسراتيجية، اآلثار املتوخاة وأهداف األداء الرئيسية؛	 

23 هدف؛	 

83 إجراء، الرمجة وتحديد املسؤوليات.	 
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تقديم عام

الغاية العامة

ــم  ــة واملؤسســاتية، التــي ت ــة، التنظيمي ــة للمســاواة »إكــرام 2«  عــى مكتســبات الخطــة »إكــرام 1«، وعــى الكفــاءات والقــدرات الفردي ترتكــز الخطــة الحكومي

تطويرهــا خــالل الســنوات األخــرة مــن قبــل جميــع القطاعــات الحكوميــة، حيــث جــاءت بجيــل جديــد مــن التدابــر مبنيــة عــى النتائــج، وتســتهدف آثــارا ملموســة 

ومســتدامة، مــن أجــل االســتفادة الفعليــة للنســاء والفتيــات مــن حقوقهــن.

ولهــذه الغايــة، اعتمــدت هــذه الخطــة مقاربــات بأبعــاد متعــددة، يف مقدمتهــا البعــد الحقوقــي، كــا أن مضامينهــا متكــن مــن مواصلــة نــر الوعــي بخصــوص 

الفــوارق والتمييــز والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي. وســتمكن منظومــة الحكامــة، عــى غــرار الخطــة »إكــرام 1«، مــن ضــان تتبــع اإلجــراءات والحــرص 

عــى التفعيــل املشــرك للخطــة »إكــرام 2« لالرتقــاء إىل التحقيــق الفعــي للمســاواة بــن النســاء والرجــال، مــن أجــل القضــاء التدريجــي عــى االنتهــاكات التــي تطــال 

حقــوق النســاء والفتيــات، علــا أن األفــق الزمنــي لهــذه الخطــة )منتصــف 2017 - نهايــة 2021(، ال يحقــق التطلعــات الكاملــة يف املســاواة بــن الجنســن، والتــي   

تســتوجب تدخــالت عــدة عــى املســتويات القانونيــة واملؤسســاتية واالجتاعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة.. وغرهــا، وهــو مــا ال ميكــن تحقيقــه يف أمــد قصــر. لهــذا، 

فهــذه الخطــة تعمــل أوال عــى تقليــص »الفجــوة« وتعبيــد الطريــق نحــو املناصفــة.

ــق التحســن  ــراكات لتحقي ــد مــن ال ــل العدي ــر ملمــوس وتفعي ــات الشــعور بتغي ــح للنســاء والفتي ــي تتي ــد مــن رشوط النجــاح الت ــر العدي ــه، يجــب توف وعلي

ــن. ــات مــن حقوقه ــة للنســاء والفتي ــن أجــل االســتفادة الفعلي امللمــوس واملســتدام م

وبغيــة تحقيــق انتظاراتهــا الكــرى، تنخــرط يف هــذه الخطــة مختلــف مكونــات القطــاع العــام، ليــس فقــط القطاعــات الحكوميــة، وإمنــا أيضــا املؤسســات العموميــة، 

باإلضافــة إىل الجاعــات الرابيــة، كــا تشــجع انخــراط القطــاع الخــاص وهيئــات املجتمــع املــدين والجامعــات، حيــث أن األثــر املتوخــى مــن الخطــة ال يطــال النســاء 

والفتيــات فقــط، فهــي تهــدف إىل خلــق منــاخ عــام يتيــح للنســاء والفتيــات، عــى غــرار الرجــال والفتيــان، تطويــر إمكانياتهــن واســتعداداتهن ووضعهــا لفائــدة 

التنميــة السوســيو اقتصاديــة للمغــرب، والقضــاء عــى العراقيــل التــي متنــع حاليــا تطويــر واســتخدام الكفــاءات النســائية، والتــي متثــل أزيــد مــن 50 باملائــة مــن 

اإلمكانيــات البريــة. 

هــذا الطمــوح املتمثــل يف ربــح شــامل ومســتدام لفائــدة املجتمــع ككل، يتحقــق أيضــا مــن خــالل التظافــر بــن جهــود الخطــة »إكــرام 2« والرامــج واملبــادرات 

األخــرى املتخــذة عــى املســتوى الوطنــي.
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الرؤية واملحاور االسرتاتيجية

ــة  ــامدا عــىل مقارب ــات اعت ــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتي ــق املســاواة ب ــة طموحــة تتجــى يف »تحقي ــرام 2« رؤي ــة للمســاواة »إك ــى الخطــة الحكومي تتبن

ــن خــالل: ــار ملموســة ومســتدامة م ــق تطــورات وآث ــة تحقي ــة األهــداف االســراتيجية، بغي ــل هــذه الخطــة مجموع ــة«، وتفع حقوقي

املحــور األول يهــدف إىل »تقويــة فــرص عمــل النســاء ومتكينهــن اقتصاديــا«، حيــث قــرر املغــرب بحــزم تعزيــز مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل وعكــس 	|

االتجــاه الســلبي لحضــور املقاولــة النســائية يف الســاحة االقتصاديــة.

املحــور الثــاين يهــدف إىل دعــم تحقيــق املســاواة، عــر ضــان »حقــوق النســاء، يف عالقتهــا بــاألرسة«، إذ يعتــر تعزيــز التســير املشــرك يف إدارة شــؤون 	|

األرسة والتوفيــق بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة، وتصحيــح وضعيــات التمييــز بينهــم يف الحيــاة العامــة رشطــا أساســيا للنهــوض بحقــوق املــرأة داخــل 

األرسة وخارجهــا، الــيء الــذي ميكــن النســاء مــن االســتفادة مــن مثــار الولــوج املتســاوي واملنصــف لســوق العمــل.

املحــور الثالــث يهــدف إىل تقويــة فعليــة لـ»مشــاركة النســاء يف اتخــاذ القــرار«، حيــث تعتــر املشــاركة السياســية للمــرأة، مدخــل مــن مداخــل التمكــن 	|

للمــرأة يف عالقــة وطيــدة بالجانــب االجتاعــي واالقتصــادي.

املحور الرابع يهدف إىل »حامية النساء وتعزيز حقوقهن«، والذي يعتر محوريا وأساسيا يف هذه الخطة الحكومية.	|

املحــور الخامــس يهــدف إىل »نــرش مبــادئ املســاواة ومحاربــة التمييــز والصــور النمطيــة املبنيــة عــىل النــوع االجتامعــي«، حيــث يتفــق جميــع الــركاء 	|

عــى أن التحديــات املوضوعــة أمــام »إكــرام 2« مرتبطــة أساســا بالعمــل عــى تغيــر العقليــات، ويعمــل جميــع الــركاء عــى أخــذ مبــادرات متكــن مــن 

إنجــاز اإلجــراءات املســطرة يف هــذا الهــدف، وذلــك يف أفــق 2021.

املحــور الســادس يهــدف إىل »إدمــاج النــوع يف جميــع السياســات والربامــج الحكوميــة«، حيــث هنــاك اتفــاق عــى رضورة تجميــع الجهــود وتهيئــة ظــروف 	|

النجــاح، إذ أن جميــع هــذه التوجهــات االســراتيجية ال تتحقــق إال مــن خــالل عمــل جاعــي يتســم بالتوافــق الديناميــي.

املحور السابع يهدف إىل »التنزيل الرتايب ألهداف الخطة الحكومية للمساواة« الذي يستهدف مختلف جهات اململكة.	|
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وضانا للتفعيل الجيد لخطة »إكرام 2« وتحقيقا للنجاعة يف األجرأة وبلوغ األهداف، وضعنا منظومة للحكامة والتقييم والتتبع. 

مبيان رقم 1: عنارص الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2«
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مبيان رقم 2: هيكلة الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2«
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منظومة الحكامة: ترسيخ اآلليات وتطوير املنهجيات

تتــم حكامــة وتتبــع تفعيــل إجــراءات الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2«، عــى غــرار الخطــة »إكــرام1«، مــن خــالل منظومــة للحكامــة ترتكــز عــى آليــات 
مؤسســاتية تعمــل وفــق مقاربــة تشــاركية مــن خــالل التنســيق بــن القطاعــي الــذي يعــزز التقــارب بــن مختلــف التدخــالت، وهــو مــا تقــوم بــه اللجنــة الوزاريــة 
للمســاواة واللجنــة التقنيــة بــن الوزاريــة مــن خــالل دور التتبــع والتنســيق، إضافــة إىل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتاعيــة التــي تضطلــع بــدور 

القيــادة وتنســيق وتتبــع تنفيــذ الخطــة.

وثرية العملاملهام اآللية

اللجنة الوزارية للمساواة، يرأسها 

رئيس الحكومة

	»تشجيع وحث مختلف السلطات الحكومية عى تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام

	»التعامل مع اإلشكاليات املرتبطة بتنفيذ الخطة »إكرام

	اقراح اإلجراءات وتدابر ذات الصلة

اجتاع سنوي واحد عى 

األقل

اللجنة التقنية بن الوزارية
	تحديد ودراسة اإلشكاليات واقراح توصيات

	إعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة الوزارية

اجتاعان يف السنة عى 

األقل

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

	إعداد مروع أويل للخطة

	اإلرشاف عى تنفيذ الخطة »إكرام« والسهر عى إنجازها

	ضان التنسيق بن القطاعات الحكومية

	تنظيم اجتاعات اللجنة التقنية بن الوزارية

	السهر عى إعداد التقارير الدورية املتعلقة بتتبع حصيلة اإلنجاز 

	اقراح جدول أعال اجتاع اللجنة الوزارية للمساواة

وترة مستمرة
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املقاربات املعتمدة

تعتمد الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2« عى خمس مقاربات أساسية ومتكاملة لتحقيق املساواة بن الجنسن: 

 املقاربة املبنية عى حقوق اإلنسان؛. 1

املقاربة املبنية عى النوع االجتاعي؛. 2

املقاربة الرابية واإلدماج العرضاين؛. 3

التدبر املبني عى النتائج؛. 4

الدميقراطية التشاركية.. 5

ومتكن هذه املقاربات الخمس، مجتمعة، بأبعادها املتعددة ومستويات تعاطيها املتنوعة مع مختلف قضايا املساواة، من معالجة متكاملة تأخذ بعن االعتبار 
اإلنسان واملجال والتشاركية يف البلورة والتنزيل.
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محاور
الخطة الحكومية للمساواة

“إكرام 2”
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تقديم 

تتكون الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2« من: 

· 7 محاور، منها أربع محاور موضوعاتية، وثالث محاور عرضانية؛	

· 23 هدفا؛	

· 83 إجراء.	

ويقدم هذا الجزء وصفا للمحاور، فضال عن توضيح عالقة التداخل بينها وبن األهداف واإلجراءات، من حيث موضوعها.

ومــن أجــل تســهيل الرمجــة الزمنيــة، تــم وضــع كل إجــراء يف محــور معــن وربطــه بهــدف واحــد. كــا تــم ترقيــم اإلجــراءات باالعتــاد عــى هــذا التسلســل. ويشــار 
إىل هــذه اإلجــراءات عــى أنهــا »اإلجــراءات الخاصــة« للمحور/الهدف.

وتســاهم الكثــر مــن اإلجــراءات يف العديــد مــن األهــداف، لنفــس املحــور أو ملحــاور أخــرى. ومــن املهــم اإلدراك بــأن اإلجــراءات املرمجــة ألهــداف كل محــور هــي 
كذلــك مهمــة لبلــوغ النتائــج واآلثــار املســطرة يف أهــداف أو محــاور أخــرى.

ــة بــن األهــداف وبــن اإلجــراءات املرمجــة يف هــذه الخطــة، مــع برمجــة أوليــة يف  وبذلــك، يوفــر هــذا الجــزء نظــرة مبســطة، هدفــا بهــدف، للعالقــة املتداخل
الزمــن وتوزيــع لاللتزامــات إلنجــاز هــذه اإلجــراءات. وميكــن للقطاعــات الحكوميــة والفاعلــن املنخرطــن يف هــذا الرنامــج اللجــوء لهــذه الجــداول للحــرص عــى 
التنســيق بــن مختلــف اإلجــراءات »اإلجــراءات املحــددة« و»اإلجــراءات األخــرى الداعمــة« التــي يجــب أن تنفــذ، للوصــول بنجاعــة للنتائــج واآلثــار املتوخــاة مــن 

هــذا الهــدف.

املــؤرشات التــي تــم تحديدهــا لقيــاس نتائــج الخطــة »إكــرام 2« تــم وضعهــا بشــكل ميكــن مــن قيــاس درجــات تحقيــق املــؤرشات الدوليــة خاصــة تلــك املرتبطــة 
بخطــة التنميــة املســتدامة 2030 واملــؤرشات ذات الصلــة بتنفيــذ مقتضيــات اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة »ســيداو«. 
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املحور األول: تقوية فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصاديا 

تقديم

تعمــل الحكومــة املغربيــة عــى تثمــن العنــر البــري النســايئ وتيســر مســاهمة النســاء يف النمــو االقتصــادي والتنميــة املســتدامة يف املغــرب كــا تســعى إىل 

الرفــع مــن نســبة مشــاركة النســاء يف ســوق الشــغل التــي تتمثــل يف 23.7 باملئــة عــى الصعيــد الوطنــي ســنة 2017، حســب البحــث الوطنــي للتشــغيل للمندوبيــة 

الســامية للتخطيــط، وذلــك اســتنادا للفصلــن 19 و31 مــن الدســتور وانســجاما مــع الفصــل 11 مــن »اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة«.

ويتوافــق املحــور األول مــن خطــة »إكــرام 2« واالســراتيجيات القامئــة يف اململكــة املغربيــة، وال ســيا االســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل واســراتيجية مأسســة املســاواة 

بــن الجنســن يف الوظيفــة العموميــة وخطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

ويركــز املحــور األول عــى تعزيــز تكافــؤ فــرص حصــول املــرأة عــى العمــل الالئــق وعــى الفــرص املهنيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ســيجري وضــع إطــار للتمكــن 

االقتصــادي. وســيويل هــذا اإلطــار الجديــد اهتامــا خاصــا للمقاولــة النســائية وريــادة األعــال وتحســن ظــروف عمــل النســاء يف جميــع القطاعــات. كــا يــويل هــذا 

املحــور اهتامــا لالحتياجــات واملصالــح الخاصــة للنســاء يف وضعيــة صعبــة.

ومــن بــن عوامــل نجــاح تعزيــز فــرص العمــل والتمكــن املتقــدم للنســاء والشــباب حامــي الشــهادات والخريجــن الشــباب، تنفيــذ تدابــر جديــدة تتعلــق بالتوفيــق 

بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة والنهــوض باملســاواة داخــل األرس.

وســيتم دعــم املحــور األول مبختلــف الجهــود الراميــة إىل تعزيــز القيــادة النســائية، مبــا فيهــا دعــم مشــاركة النســاء يف املجــال الســيايس وتقلــد مناصــب القــرار 

واملســؤولية. 
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مبيان رقم 3: سلسة النتائج املتعلقة باملحور 1 »تقوية فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصاديا«
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أهداف ومؤرشات النجاعة االسرتاتيجية

الهدف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

 تحقيق النتائج املتوخاة من املحور األول

التفاوت بن النساء والرجال يف نسبة املشاركة يف سوق الشغل 

الخط األسايس أو املرجعي برسم 2016)الربع الرابع( : تفاوت بـ 

46.6 نقطة – نسبة نشاط النساء بلغ 23,5 باملئة )بعد 30 باملئة سنة 
1999( مقابل 70.1 باملئة بالنسبة للرجال1

التفاوت األقىص يف 45,6 نقطة )تقليص التفاوت 

بنقطة واحدة باملقارنة مع الخط األساس(

التفاوت األقىص يف 41.6 نقطة 

)تقليص التفاوت بـ5 نقط باملقارنة 

مع الخط األساس(

التفاوت يف األجور بن النساء والرجال -الخط األسايس أو املرجعي 
برسم 2017: تفاوت يقدر بـ 17% 2

-0,5%

)تقليص التفاوت بـ0.5 باملئة باملقارنة مع سنة 

)2017

- 2%

)تقليص التفاوت بـ2باملئة باملقارنة 

مع سنة 2017(

درجة بلوغ )النسبة املئوية املرجحة( مؤرشات النتائج املتوخاة برسم 

نهاية 2021 املحددة يف برمجة املحور األول
25%85%

الهدف 1.1 : خلق إطار مالئم للتمكن 

االقتصادي للنساء

عدد الهيئات )قطاعات حكومية، مؤسسات ورشكات عمومية، جاعات 

ترابية، أحزاب سياسية، نقابات....( التي التزمت بإدماج أهداف لبلوغ 

مساواة حقيقية بن النساء والرجال يف تدبر املوارد البرية:

عدد الهيئات التي التزمت	 

العدد الراكمي ملوظفن/املوظفات واألجرات3	 

50 هيئة

و500 أجر/ة وموظف)ة(

300 هيئة

50.000 أجر/ة وموظف)ة(

عدد الهيئات التي التزمت بتجويد ولوج النساء للفضاءات العمومية 

وتسهيل حركيتهن )أنشطة تحسيسية، بنيات تحتية، النقل، اإلنارة، 

توفر السالمة واألمن...(

1050

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11 من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 13 من اتفاقية »سيداو«
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الهدف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

الهدف 2.1 : النهوض مبشاركة النساء 

يف سوق الشغل،مع الحرص عىل الولوج 

املتساوي للعمل الالئق وإىل فرص االرتقاء 

املهني

ارتفاع عدد النساء اللوايت يتوفرن عى عمل الئق– باملقارنة مع 
معطيات 2017 1

ارتفاع بنسبة 10 باملئةارتفاع بنسبة 3 باملئة

الهدف 3.1: تعزيز الوضعية االقتصادية 

للمرأة يف العامل القروي

انخفاض بـ 03 نقط باملقارنة مع نسبة 2017نسبة النساء األميات بالعامل القروي2
انخفاض بـ 05 نقط باملقارنة 

مع نسبة 2017
تطور نسبة النساء القرويات النشيطات يف قطاعات الفالحة 

والغابات والصيد البحري واملتوفرات عى الحاية االجتاعية 
)وضعية 2017(3

25 نقطة05 نقط

الهدف 4.1 : تيسري إقالع ونجاح املقاوالت 

النسائية

نسبة النساء من بن املقاولن واملقاولن الذاتين باملغرب4

تقليص الفارق بنسبة 2.5 نقطة مقارنة بـ : 

%10,5 : نسبة النساء املقاوالت يف 2014

%34 : نسبة النساء املقاوالت الذاتيات يف 2017

رفع النسبة بـ 5 نقط

فوارق مقلصة بنسبة 5 نقط

عدد النساء اللوايت متكن من اجتياز املرحلة االنتقالية من الشغل 

غر املنظم إىل شغل الئق يف قطاع مهيكل ومنظم خصوصا عر 
آلية املقاول الذايت5

25.000 35.000 

1. الغاية 5.8 من الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.4 من الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 10 من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 5.أ من الهدف الخامس والغاية 8.8 من الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 14 من اتفاقية »سيداو«

4. الغاية 3.8 من الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11 من اتفاقية »سيداو«

5. الغاية 3.8 من الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11 من اتفاقية »سيداو«
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أهداف ومؤرشات النجاعة االسرتاتيجية

 النتائج املتوخاة

2018201920202021مؤرش النجاعة

%20%20%20اإلعداد واالعتاد الرسمي للرنامج الوطني للتمكن االقتصادي للنساء ودرجة تفعيله 

تطوير وتنمية الخرة النسائية يف مجاالت مهنية رئيسية -اإلجراء 3.1.1 )حصيلة 

مراكمة منذ بداية خطة »إكرام 2«( : 

عدد مجاالت الخرة التي تم تنظيم مسار لتنميتها	 

عدد النساء املعتمدات )نساء حصلن عى مستوى عال  هادف( خالل 	 

مسارهن.

إطالق عى األقل 

مجال خرة واحد 

مجالن للخرة

100 امرأة 

معتمدة

ثالثة مجاالت 

للخرة

400 امرأة معتمدة

أربع مجاالت 

للخرة

1.000 امرأة معتمدة

عدد النساء املقاوالت أو املقاوالت الذاتيات اللوايت استفدن من املشاركة يف أحد أو 

عدة برامج أو شبكات الدعم للمقاولة النسائية )اإلجراء 1.4.1(
40010002000    5000   

ارتفاع نسبة امليزانية املرصودة لجمعيات املجتمع املدين من طرف القطاعات 

الحكومية يف مجال التمكن االقتصادي للنساء
2%2%2%2%

 



22

اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسالسل النتائج

متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.1 : خلق إطار مالئم للتمكن االقتصادي للنساء

اإلجراء 1.1.1 : 

إنجاز دراسة حول التمكن 

االقتصادي للنساء
وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الصناعة واالستثار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي

 وزارة الشغل واإلدماج 

املهني

وزارة الطاقة واملعادن 

والتنمية املستدامة

وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي

وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات

 2018
 2018

الدراسة منجزة

اإلجراء 3.1.1: تنمية وتطوير الخرات النسائية 

يف التخصصات املهنية الرئيسية )التدبر، تدبر 

املوارد البرية، ضان الجودة، تسير املشاريع، 

التطوير الذايت، التسويق، التخطيط والتتبع 

االسراتيجي واملايل........(

اإلجراء 1.2.1: تنفيذ إجراءات املخطط الوطني 

للنهوض بالتشغيل خاصة املحاور ذات العالقة 

مبشاركة النساء يف سوق الشغل 

اإلجراء 1.3.1: مبادرات متعددة ملحو األمية 

)تستهدف خصوصا النساء األميات يف املناطق 

القروية.(

اإلجراء 2.3.1: مبادرات واإلجراءات االسراتيجية 

الوطنية إلدماج بعد النوع االجتاعي يف برامج 

ومشاريع التنمية الفالحية، والتي تستهدف 

االعراف وتثمن عمل النساء يف العامل القروي
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.1.1 : 

وضع الربنامج الوطني 

للتمكن االقتصادي 

للنساء )املنبثق عن 

اإلجراء 1.1.1(

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الصناعة 

واالستثار 

والتجارة واالقتصاد 

الرقمي

وزارة الشغل واإلدماج 

املهني

وزارة الطاقة واملعادن 

والتنمية املستدامة

وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي

وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات

الوزارة املنتدبة املكلفة 

باملغاربة املقيمن بالخارج 

وشؤون الهجرة

20192019

الهدف 2.1 : النهوض مبشاركة النساء يف سوق 

الشغل، مع الحرص عى الولوج املتساوي للعمل 

الالئق وإىل فرص االرتقاء املهني

اإلجراء 1.1.2 : وضع إطارات مرجعية ومبادرات 

لتعزيز حقوق النساء داخل األرسة: الوساطة 

األرسية والربية الوالدية

اإلجراء 2.1.2: وضع آليات ملحاربة التمييز 

وعدم املساواة اتجاه النساء: األمهات والزوجات، 

وربات األرس، مع ضان حقوقهن

اإلجراء 3.1.2: وضع إطارات لتمكن النساء ربات 

األرس
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 3.1.1 : 

تنمية وتطوير الخربات 

النسائية يف التخصصات 

املهنية الرئيسية )التدبري، 

تدبري املوارد البرشية، 

ضامن الجودة، تسيري 

املشاريع، التطوير الذايت، 

التسويق، التخطيط 

والتتبع االسرتاتيجي 

واملايل...( 

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

وزارة الربية 

الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم 

العايل والبحث 

العلمي

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون الدويل

الوزارة املنتدبة املكلفة 

باملغاربة املقيمن بالخارج 

وشؤون الهجرة

وزارة الشغل واإلدماج 

املهني

وزارة الصناعة واالستثار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي

 كتابة الدولة املكلفة باملاء 

كتابة الدولة املكلفة 

بالتكوين املهني 

باقي القطاعات الحكومية

 2018 2021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

الهدف 2.3: دعم متثيلية ومشاركة النساء يف 

جميع مواقع املسؤولية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 4.1.1 : 

النهوض وتسهيل ارتفاع 

مستوى التمدرس/ والدراسة 

عند الفتيات وتوجيههن 

نحو املجاالت الواعدة 

وزارة الربية 

الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم 

العايل والبحث 

العلمي

مكتب التكوين املهني 

وإنعاش الشغل

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الثقافة واالتصال

كتابة الدولة املكلفة 

بالصيد البحري

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية 

 20182021

الهدف 3.4: ضان إطار مالئم وفعي ملحاربة 

العنف املبني عى النوع االجتاعي

اإلجراء 1.5.4: دعم مبادرات خاصة مبحاربة 

العنف القائم عى النوع االجاعي 
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 5.1.1: 

النهوض وتسهيل إبراز 

التطور املستدام لحركية 

مالمئة وآمنة وبتكلفة 

مناسبة للنساء بسوق 

الشغل

وزارة الداخلية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

وزارة إعداد الراب الوطني 

والتعمر واإلسكان وسياسة 

املدينة

وزارة الطاقة واملعادن 

والتنمية املستدامة

وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات

كتابة الدولة املكلفة بالنقل

الجاعات الرابية

 20182021

الهدف 2.4 : ضان التطبيق الفعي للقوانن ذات 

الصلة من أجل متتع النساء بحقوقهن

اإلجراء 1.5.4 : دعم مبادرات خاصة مبحاربة 

العنف القائم عى النوع االجتاعي

اإلجراء 4.5.4: تعزيز اإلجراءات الرامية إىل 

مكافحة العنف ضد النساء يف األماكن العامة

الهدف 2.1 : النهوض مبشاركة النساء يف سوق الشغل، مع الحرص عىل الولوج املتساوي للعمل الالئق وإىل فرص االرتقاء املهني

اإلجراء 1.2.1: 

تنفيذ إجراءات املخطط 

الوطني للنهوض 

بالتشغيل خاصة املحاور 

ذات العالقة مبشاركة 

النساء يف سوق الشغل

وزارة الشغل 

واإلدماج املهني
20172021جميع القطاعات الحكومية

الهدف 1.1: خلق إطار مالئم للتمكن االقتصادي 

للنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.2.1: 
تنفيذ إجراءات املحور الثاين 

لـ »اسرتاتيجية مأسسة 
املساواة بن الجنسن يف 

الوظيفة العمومية«

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

20172021جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 3.2.1 تعبئة القطاعات واملنظات لاللتزام 

برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 2.1.3 : تحسيس وتعبئة النساء واألحزاب 

السياسية لدعم متثيلية ومشاركة النساء يف الحقل 

السيايس

اإلجراء 3.2.1: 
تعبئة القطاعات 

واملنظامت لاللتزام بربامج 
للمساواة بن النساء 

والرجال

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

جميع القطاعات الحكومية

املؤسسات واملقاوالت 

العمومية

الجاعات الرابية

20172021

اإلجراء 2.2.1: تنفيذ اإلجراءات املحور الثاين لـ 
»اسراتيجية مأسسة املساواة بن الجنسن يف 

الوظيفة العمومية«
اإلجراء 1.6.4: تعزيز فعالية عمليات مفتشية 
العمل، لتحسن ظروف عمل املرأة والضان 

االجتاعي للنساء
الهدف 3.1 : تعزيز الوضعية االقتصادية للمرأة يف العامل القروي

اإلجراء 1.3.1: 

مبادرات متعددة ملحو 

األمية )تستهدف خصوصا 

النساء األميات يف املناطق 

القروية(

الوكالة الوطنية 
ملحاربة األمية
وزارة الربية 

الوطنية والتكوين 
املهني والتعليم 
العايل والبحث 

العلمي
وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات
وزارة الشباب والرياضة

وزارة إعداد الراب الوطني 
والتعمر واإلسكان وسياسة 

املدينة
وزارة الطاقة واملعادن 

والتنمية املستدامة
وزارة الثقافة واالتصال/

قطاع الثقافة

20172021
الهدف 1.1: خلق إطار مالئم للتمكن االقتصادي 

للنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.3.1: 

مبادرات وإجراءات 

االسرتاتيجية الوطنية 

إلدماج بعد النوع 

االجتامعي يف برامج 

ومشاريع التنمية 

الفالحية، والتي تستهدف 

االعرتاف وتثمن عمل 

النساء يف العامل القروي

وزارة الفالحة 

والصيد البحري 

والتنمية القروية 

واملياه والغابات

وزارة الداخلية

املندوبية السامية 

للتخطيط

الجاعات الرابية

كتابة الدولة املكلفة باملاء

 2019 2021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

الهدف 1.2: النهوض بأوضاع األرس لخلق رشوط 

اإلنصاف واملساواة

اإلجراء 3.3.1 : 

تقوية وتعزيز مكانة 

النساء يف سالسل اإلنتاج 

الزراعية والبحرية 

والصناعات االستخراجية 

والتقليدية

وزارة الفالحة 

والصيد البحري 

والتنمية القروية 

واملياه والغابات

وزارة الداخلية

وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي

وزارة الصناعة واالستثار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي 

وزارة إعداد الراب الوطني 

والتعمر واإلسكان وسياسة 

املدينة

 20182021

اإلجراء 1.1.1 : إنجاز دراسة حول التمكن 

االقتصادي للنساء

اإلجراء 2.3.1: مبادرات واإلجراءات االسراتيجية 

الوطنية إلدماج بعد النوع االجتاعي يف برامج 

ومشاريع التنمية الفالحية، والتي تستهدف 

االعراف وتثمن عمل النساء يف العامل القروي 
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 4.3.1: 

مقتضيات تسهل ولوج 

النساء مللكية األرايض 

واالستغالليات 

وزارة الداخلية

وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الطاقة واملعادن 

والتنمية املستدامة

20172021
اإلجراء : 3.1.4: تنفيذ خطة العمل الوطنية 

للدميقراطية وحقوق اإلنسان
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 4.1: تيسري إقالع ونجاح املقاوالت النسائية

اإلجراء 1.4.1: 
النهوض بولوج النساء 

للشبكات املهنية 

واملقاوالتية القامئة

وزارة الصناعة 

واالستثار 

والتجارة واالقتصاد 

الرقمي

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة الشغل واإلدماج 

املهني

وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي

20182021
الهدف 1.1: خلق إطار مالئم للتمكن االقتصادي 

للنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.4.1: 

تنفيذ مقتضيات 

الربنامج الوطني للتمكن 

االقتصادي للنساء

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الصناعة واالستثار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي-

مغرب مقاوالت

وزارة الشغل واإلدماج 

املهني

وزارة الطاقة واملعادن 

والتنمية املستدامة

وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي 

 كتابة الدولة املكلفة 

بالصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي 

وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات

وزارة االقتصاد واملالية

20192021

اإلجراء 3.1.1 : : تنمية وتطوير الخرات النسائية 

يف التخصصات املهنية الرئيسية )التدبر، تدبر 

املوارد البرية، ضان الجودة، تسير املشاريع، 

التطوير الذايت، التسويق، التخطيط والتتبع 

االسراتيجي واملايل........(

اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة النسائية من خالل 

مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات االمكانيات 

العالية 

اإلجراء 7.2.5:  النهوض بروط القيادة النسائية
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املحور الثاين: حقوق النساء يف عالقتها مع األرسة

تقديم

تعزيــز املســاواة بــن الجنســن يف املجــال االقتصــادي والســيايس واالجتاعــي يســتلزم بالــرورة إرســاء حقــوق املــرأة يف البيئــة األرسيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، 

تــويل الحكومــة اهتامــا خاصــا لحايــة األرسة بهــدف تعزيــز حقــوق املــرأة وتحقيــق التوفيــق بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة، ومتكينهــا مــن حقوقهــا يف 

حياتهــا األرسيــة كربــة بيــت.

وعمــال باملادتــن 19 و32 مــن الدســتور املغــريب ووفقــا لاللتزامــات املدرجــة يف الرنامــج الحكومــي للفــرة 2017 - 2021، تهــدف الحكومــة إىل النهــوض 

بأوضاع وحقــوق النســاء داخــل األرسة، مــن خــالل وضــع تدابــر تســاعد عــى التوفيــق بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة، وتوفــر إطــار مالئــم لتمكــن النســاء 

ــال. ــن األجي ــن ب ــة والتضام ــة الوالدي ــة، والربي ــات الوســاطة األرسي ــل خدم ــات دعــم األرسة مث ــز خدم ــات األرس، ولتعزي رب

كــا يهــم املحــور الثــاين أيضــا املســؤولية االجتاعيــة ملؤسســات الدولــة والــركات الخاصــة مــن خــالل التزامهــا بتعزيــز املســاواة بــن الجنســن يف تدبــر مواردهــا 

البريــة واعتــاد، بشــكل تدريجــي، مارســات تســمح بالتوفيــق بــن املســؤوليات الخاصــة واملهنيــة للموظفــن)ات( واملســتخدمن )ات( األجــراء.

ومــن مقتضيــات »إكــرام 2« كذلــك، العمــل عــى توفــر البيئــة املالمئــة عــى الصعيديــن الخــاص والعــام، وتكريــس ثقافــة احــرام الســالمة البدنيــة والنفســية للنســاء 

والفتيــات، الــيء الــذي سيحســن وضعهــن االجتاعــي يف كال املجالــن.

ويحقق تعزيز هذا الوضع االجتاعي تأثرا إيجابيا عى الجهود الرامية إىل توفر إطار مالئم لتمكن النساء اجتاعيا وسياسيا واقتصاديا.
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مبيان رقم 4: سلسة النتائج املتعلقة باملحور 2 »حقوق النساء يف عالقتها باألرسة«
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األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية

الهدف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

تحقيق اآلثار املرجوة عىل 

مستوى املحور الثاين

درجة بلوغ )النسبة املئوية املرجحة( مؤرشات النتائج املتوخاة برسم نهاية 

2021 املحددة يف برمجة املحور الثاين
25%85%

الهدف 1.2: النهوض بأوضاع 

األرس لخلق رشوط اإلنصاف 

واملساواة

عدد القطاعات واملنظات التي التزمت باملساهمة يف التوفيق بن الحياة 

الخاصة والحياة املهنية ملوظفيها:

عدد املنظات التي التزمت	 

العدد الراكمي ملوظفيها1	 

25 منظمة

2000 مستخدم

500 منظمة 

50.000 مستخدم

عدد القطاعات واملنظات التي وضعت و/ أو عززت تقديم خدمات عالية 
الجودة تيرس التوفيق بن الحياة الخاصة والحياة املهنية2

ارتفاع بنسبة %15 ارتفاع بنسبة 3% 

الفوارق يف استخدام الوقت لدى النساء / الرجال والفتيات / األوالد )= توزيع 
أعباء العمل( للعمل املنزيل3

انخفاض بنسبة %10 مقارنة 

مع البحث األويل 2012

انخفاض بنسبة 15% 

مقارنة مع البحث األويل ل 2012

درجة اإلنجاز )النسبة املئوية املرجحة( من أهداف النتائج املرجوة )بحلول 

نهاية عام 2021( لتمكن النساء ربات األرس
15%85%

1. الغاية 4.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11: 1-أ،ب من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 4.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 11: 1-ب من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 4.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 5 من اتفاقية »سيداو«
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األهداف ومؤرشات النجاعة األساسية

النتائــج املرجـــوة

2018201920202021مؤرشات النجاعة

معدل تنفيذ إجراءات اسراتيجية مأسسة املساواة بن الجنسن يف الوظيفة العمومية، 

املتعلقة بالتوفيق بن الحياة الخاصة والحياة املهنية
10%45%70%85%

درجة اإلنجاز )النسبة املئوية املرجحة( من أهداف النجاعة السنوية املحددة يف الرمجة 

التفصيلية للمحور الثاين
10%45%70%85%

ارتفاع نسبة امليزانية املرصودة لجمعيات املجتمع املدين من طرف القطاعات الحكومية يف 

مجال األرسة
2%2%2%2%
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اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسلسلة النتائج

متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.2: النهوض بأوضاع األرس لخلق رشوط اإلنصاف واملساواة

 اإلجراء 1.1.2

وضع إطارات مرجعية ومبادرات 

لتعزيز حقوق النساء داخل 

األرسة: الوساطة األرسية والرتبية 

وزارة األرسة الوالدية 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة العدل

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي 

وزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون الدويل

الوزارة املنتدبة املكلفة 

باملغاربة املقيمن بالخارج 

وشؤون الهجرة

20182021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 4.1.2: تفعيل إجراءات اسراتيجية 

مأسسة املساواة بن الجنسن يف الوظيفة 

العمومية، املتعلقة بالتوفيق بن الحياة الخاصة 

والحياة املهنية

اإلجراء 5.2.5: إدراج مبادرات داخل التعليم 

األويل والثانوي، مبا فيه التعليم األصيل، تهدف 

إىل تحفيز الثقة يف النفس لدى التالميذ خاصة 

الفتيات، وكذا تعزيز طموحهن يف تطوير 

واالستفادة من قدراتهن
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.1.2: 

وضع آليات ملحاربة التمييز 

وعدم املساواة اتجاه النساء: 

األمهات والزوجات، وربات األرس، 

مع ضامن حقوقهن
وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بإصالح اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

وزارة الشغل واإلدماج 

املهني

وزارة العدل

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة الداخلية

وجميع القطاعات املعنية

 20182021

اإلجراء 2.2.1: تنفيذ اإلجراءات املحور الثاين لـ 

»اسراتيجية مأسسة املساواة بن الجنسن يف 

الوظيفة العمومية«
اإلجراء 4.1.2: تفعيل إجراءات اسراتيجية مأسسة 

املساواة بن الجنسن يف الوظيفة العمومية، املتعلقة 

بالتوفيق بن الحياة الخاصة والحياة املهنية

اإلجراء 3.1.2: 

وضع إطارات لتمكن النساء 

ربات األرس
وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

املندوبية السامية للتخطيط

وزارة العدل

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 

والغابات

وزارة االقتصاد واملالية 

20192021

اإلجراء 2.1.1:  وضع الرنامج الوطني للتمكن 

االقتصادي للنساء

اإلجراء 2.1.2: وضع اليات ملحاربة التمييز 

وعدم املساواة اتجاه النساء: األمهات والزوجات، 

وربات األرس، مع ضان حقوقهن

الهدف 1.5: محاربة الصور النمطية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 4.1.2: 

تفعيل إجراءات اسرتاتيجية 

مأسسة املساواة بن الجنسن 

يف الوظيفة العمومية، املتعلقة 

بالتوفيق بن الحياة الخاصة 

والحياة املهنية

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

وزارة الشغل 

واإلدماج املهني

20172021جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 1.1.2: وضع إطارات مرجعية ومبادرات 

لتعزيز حقوق النساء داخل األرسة: الوساطة 

األرسية والربية الوالدية والتدبر املشرك 

لشؤون األرسة...

اإلجراء 1.6.4: تعزيز فعالية عمليات مفتشية 

العمل، لتحسن ظروف عمل املرأة والضان 

االجتاعي للنساء
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املحور الثالث: مشاركة النساء يف اتخاذ القرار

تقديم

ــادئ املناصفــة واملســاواة بــن النســاء والرجــال )الفصــل 19(، قــام املغــرب مبجموعــة مــن التدابــر  يف إطــار تفعيــل املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة بإرســاء مب
لتعزيــز وجــود النســاء يف جميــع مراكــز صنــع القــرار مثــل نظــام الحصيــص واللوائــح الخاصــة بالنســاء. وتهــدف هــذه التدابــر إىل الرفــع مــن التمثيليــة النســائية 

عــى الصعيــد الســيايس وداخــل املؤسســة القضائيــة ويف اإلدارة والقطــاع الخــاص.

وفيــا يتعلــق بوجــود النســاء يف الرملــان واملجالــس الرابيــة ، فقــد بلغــت نســبة متثيليــة النســاء 21.18 باملئــة و38 باملئــة مــن املقاعــد عــى التــوايل عــى الصعيديــن 
املحــي والجهــوي. وتتضــح فعاليــة هــذه التدابــر عــى مســتوى املجالــس الجهويــة، التــي تعــرف متثيليــة نســائية تصــل نســبتها ل%38. ومــع ذلــك، ال متثــل املجالــس 
الجاعيــة وال املجالــس الجهويــة متثيــال حقيقيــا للنســاء، بحيــث ال تــزال رئاســة هاتــن املؤسســتن حكــرا عــى الرجــال. ويلــزم أيضــا بــذل مزيــد مــن الجهــود عــى 
مســتوى الرملــان الــذي يضــم 21.5 % مــن النســاء )االنتخابــات التريعيــة لســنة 2016( وعــى مســتوى اإلدارة )11.2 % هــن مديــرات( وأمــا الحكومــة )فتضــم 9 

نســاء مــن أعضــاء الحكومــة مــن أصــل 39( وعــى مســتوى الســلطة القضائيــة )23.5 % مــن النســاء يف الســلطة القضائيــة ســنة 2015(.

ونتيجــة لذلــك، يســتهدف املحــور الثالــث الرفــع مــن مشــاركة النســاء يف مناصــب املســؤولية خاصــة السياســية واإلداريــة. وباملــوازاة مــع ذلــك، يهــدف املحــور 
الثالــث أيضــا إىل الرفــع مــن عــدد النســاء يف مناصــب صنــع القــرار يف املنظــات الخاصــة، وال ســيا الــركات واملجتمــع املــدين والنقابــات.

وســيدعم هــذه الجهــود القبــول املتزايــد بالقيــادة النســائية، وتعزيــز مشــاركة النســاء يف ســوق الشــغل وتكافــؤ فــرص حصــول النســاء عــى العمــل الالئــق وكــذا 
فــرص التطويــر املهنــي. ومــن رشوط النجــاح يف هــذا الســياق ضــان حصــول النســاء عــى بيئــة عمــل محميــة مــن جميــع أشــكال التمييــز والعنــف ضدهــن.
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مبيان رقم 5: سلسة النتائج املتعلقة باملحور 3 »مشاركة النساء يف اتخاذ القرار«
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األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية

األهداف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة  / املؤرش العاملي املرتبط به

تحقيق اآلثار املرجوة عىل مستوى 

املحور الثالث
%85%25درجة اإلنجاز )٪ مرجحة( من أهداف النجاعة املحددة يف املحور الثالث

الهدف 1.3 : تسهيل الولوج 

املتساوي للنساء والرجال إىل مراكز 

القرار السيايس

نسبة النساء الرملانيات عى مستوى مجلس املستشارين 
%11,67 ( سنة 2015(1

-15%

نسبة النساء الرملانيات عى مستوى مجلس النواب
%21,5( سنة 2016( 2

30%

نسبة النساء املنتخبات عى مستوى مجالس الجاعات الرابية

وضعية سنة 2015: 

نسبة النساء املستشارات باملجالس الجهوية %38؛

نسبة النساء املستشارات باملجالس اإلقليمية %4؛
نسبة النساء باملجالس الجاعية 21%. 3

-
40%

10%

30%

1. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 7:  أ،ب من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 7:  أ،ب من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 7:  أ،ب من اتفاقية »سيداو«
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األهداف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة  / املؤرش العاملي املرتبط به

الهدف 2.3: دعم متثيلية ومشاركة 

النساء يف جميع مواقع املسؤولية

نسبة النساء يف مناصب املسؤولية واتخاذ القرار يف القطاع العام: 

الوضعية سنة 2017: 

رئيسات املصالح واألقسام %22,5؛
موظفات ساميات 1.15.28%

23.5%

16%

25.5%

18%

النسبة املئوية املرجحة للنساء يف السلطة القضائية وغر ذلك من مناصب 
املسؤولية يف القطاع القضايئ-الفجوة بالنسبة لوضعية املناصفة2

انخفاض التفاوت بنسبة 

%8 )مقارنة مع الوضعية 

األساسية2017 (

انخفاض التفاوت بنسبة 

 %20 )مقارنة مع الوضعية 

األساسية2017(

نسبة النساء عى مستوى هيئات اتخاذ القرار املؤسسات والركات العمومية 
)%7 سنة 2016(3

10%15%

نسبة النساء اللوايت يتم دعمهن عر مبادرات تطوير املهارات الوظيفية، 

ومبادرات تقوية القدرات القيادية و/ أو املرافقة املهنية يف إطار خطة »إكرام 

2« ، اللوايت انتقلن بعد ذلك إىل أول منصب مسؤولية و/ أو من تم ترقيتها إىل 
مستوى أعى من السلم الوظيفي.4

10%50%

1. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 7:  ب من اتفاقية »سيداو«
2. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 

3. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 7 من اتفاقية »سيداو«
4. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 8  من اتفاقية »سيداو«
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األهداف ومؤرشات النجاعة األساسية

النتائج املرجوة

2018201920202021مؤرشات النجاعة

درجة تنفيذ مبادرات تنمية املهارات النسائية ذات اإلمكانيات العالية

2820-عدد املبادرات املتبعة لدعم القيادة النسائية

246-عدد املناطق التي تغطيها هذه املبادرات

30025005000-عدد املشاركات )النساء اللوايت تم اختيارهن إلمكاناتهن القيادية(. 

505001000-عدد النساء املتفوقات )الحاصالت عى الشواهد(

50100150-عدد النساء الاليت حصلن عى شهادة التأهيل كعضوة و/أو رئيسة مجلس إدارة
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اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسلسلة النتائج

متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.3 : تسهيل الولوج املتساوي للنساء والرجال إىل مراكز القرار السيايس

اإلجراء 1.1.3 : وضع تدابري 

التمييز اإليجايب للرفع من متثيلية 

النساء وتعزيز مشاركتهن يف 

مراكز القرار السيايس 

وزارة الداخلية

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

 20182021

اإلجراء 1.2.3 :  تطوير القيادة النسائية 

من خالل مبادرات تنمية مهارات النساء 

ذوات االمكانيات العالية 

الهدف 1.4 : تفعيل القوانن املتعلقة 

مبحاربة التمييز ضد النساء

الهدف 5.4: التقليص املستدام النتشار 

العنف املبني عى النوع االجتاعي

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة 

بن الرجال والنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.1.3 : 

تحسيس وتعبئة النساء واألحزاب 

السياسية لدعم متثيلية  النساء يف 

الحقل السيايس

وزارة الداخلية

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الدولة املكلفة بحقوق 

اإلنسان

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي 

وزارة الثقافة واالتصال

20172021

اإلجراء 2.2.3:  تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام بتعزيز متثيلية املرأة يف 

مناصب صنع القرار

الهدف 2.3.: دعم متثيلية ومشاركة النساء يف جميع مواقع املسؤولية

اإلجراء 1.2.3 : 

تطوير القيادة النسائية من خالل 

مبادرات تنمية مهارات النساء 

ذوات االمكانيات العالية 

الوزارة املنتدبة 

لدى رئيس 

الحكومة املكلفة 

بإصالح اإلدارة 

وبالوظيفة 

العمومية

20182021جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 7.2.5: النهوض بروط القيادة 

النسائية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.2.3: 

تعبئة القطاعات واملنظامت 

لاللتزام بتعزيز متثيلية املرأة يف 

مناصب صنع القرار

 

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة االقتصاد واملالية

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بإصالح اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بالعالقات مع الرملان 

واملجتمع املدين

وزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون الدويل

وزارة الشغل واإلدماج 

املهني وزارة الصحة 

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي

كتابة الدولة املكلفة 

بالصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتاعي

كتابة الدولة املكلفة باملاء

كتابة الدولة املكلفة بالصيد 

البحري

20182021

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة 

بن الرجال والنساء

الهدف 1.2: النهوض بأوضاع األرس لخلق 

رشوط اإلنصاف واملساواة
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 3.2.3 : تفعيل تدابري 

االسرتاتيجية الوطنية ملأسسة 

املساواة بن الجنسن يف الوظيفة 

العمومية لتسهيل وصول النساء 

إىل مناصب املسؤولية يف الوظيفة 

العمومية

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

20172021جميع القطاعات الحكومية

الهدف 1.2: النهوض بأوضاع األرس لخلق 

رشوط اإلنصاف واملساواة

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة 

بن الرجال والنساء

اإلجراء 4.2.3 : السعي للمناصفة 

بن النساء والرجال يف عضوية 

املجالس االدارية للمؤسسات 

والرشكات العمومية وغريها من 

هيئات صنع القرار

وزارة االقتصاد 

20192021جميع القطاعات الحكوميةواملالية

اإلجراء  7.2.5:  النهوض بروط القيادة 

النسائية
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املحور الرابع: حامية النساء وتعزيز حقوقهن

تقديــم

طبقــا للادتــن 19 و22 مــن الدســتور، وتفعيــال اللتزامــات الرنامــج الحكومــي 2021-2017، عملــت الحكومــة املغربيــة عــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر املالمئــة، 

يف جميــع املياديــن السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وذلــك مــن أجــل متكــن النســاء مــن التمتــع بحقوقهــن ومارســة حرياتهــن األساســية.

يهــدف املحــور الرابــع إىل تفعيــل القوانــن املتعلقــة مبحاربــة التمييــز ضــد النســاء والتــي متنــع املســاس بحقوقهــن. يف هــذا الســياق، تــرز أهميــة تفعيــل القانــون 
رقــم 103.13 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي تــم نــره بالجريــدة الرســمية 12 مــارس 2018، وقانــون هيئــة املناصفــة ومكافحــة جميــع أشــكال 

التمييــز، الــذي تــم نــره يف الجريــدة الرســمية يف غشــت 2017، وكــذا املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة.

مــن جهــة أخــرى، سيســهم التطبيــق الفعــي للقوانــن املصــادق عليهــا يف ضــان الحايــة والتكفــل املالمئــن لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف املبنــي عــى النــوع 
االجتاعــي وتحقيــق املســاواة الحقيقيــة. فالتنفيــذ الفعــي لإلطــار القانــوين والتنظيمــي. كــا ســيضمن فعاليــة محاربــة جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء وتقويــة 

حايتهــن االجتاعيــة، وســتؤثر إيجابيــا عــى متكينهــن االقتصــادي.

إن إدمــاج مقاربــة النــوع يف السياســات القطاعيــة وبلــوغ الــوزارات لأهــداف املرتبطــة باملســاواة وتقليــص الفــوارق بــن النســاء والرجــال. إىل جانــب، أن تطويــر 

املعرفــة بأوضــاع النســاء وتفعيــل ترســانة القوانــن املتعلقــة مبحاربــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء، سيســاهم يف التقليــص املســتدام النتشــار العنــف املبنــي عــى 

النــوع االجتاعــي.
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مبيان رقم 6: سلسة النتائج املتعلقة باملحور الرابع »حامية النساء وتعزيز حقوقهن«
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األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية

األهداف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به
درجة تحقيق األهداف املحددة يف النسخة الثانية من »االسراتيجية الوطنية ملحاربة تحقيق اآلثار املرجوة عىل مستوى املحور الرابع

العنف ضد النساء 2018 - 2030«1
10%30%

الهدف 1.4: 

تفعيل القوانن املتعلقة مبحاربة التمييز ضد 

النساء )قانون محاربة العنف ضد النساء، قانون 

االتجار بالبر، قانون السمعي البري..(

درجة أجرأة اآلليات املؤسساتية للتكفل، املنصوص عليها يف القانون 103.13 )النصوص 
التطبيقية وتقارير األنشطة... (2

50%100%

درجة تنزيل املقتضيات املتعلقة مبحاربة التمييز ضد النساء واملتضمنة يف خطة العمل 
الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان 3

30%85%

الهدف 2.4: 

ضامن التطبيق الفعيل للقوانن ذات الصلة 

من أجل متتع النساء بحقوقهن )تثبيت حق 

السالليات ومتكينهن منه..(

%100%80نسبة معالجة شكايات النساء ذات العالقة باألفعال واملارسات التمييزية4
الحاية واألخذ بحقوق النساء يف جميع أقسام املحاكم الوطنية املختصة واملؤسسات 

العمومية- 5
تطور بنسبة %20 تطور بنسبة 7,5% 

النتيجة املتوسطة للرضا )يف موضوع املسلسل واالجراءات التي أخذت يف إطاره( بالنسبة 

للنساء التي رفعت قضايا )النتيجة املتوسطة لرضا أصحاب الردود حسب سلم من أربع 

مستويات: 1-جد ضعيف، 2-ضعيف، 3-جيد، 4- جيد جدا، مجموعة من الخصائص 
واملعاير ستوضع لتقدير النساء ممن رفعن قضايا ( 6

عى األقل نتيجة متوسطة

2,25 )ربع النتيجة ما بن 

»ضعيف« و«جيد«(

عى األقل النتيجة 3

)» جيد «(

1. الغاية 1.5 و2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 1.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 4 من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 1.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 1 من اتفاقية »سيداو«

4. الغاية 1.5 و2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

5. املادة 2 : ت، ج من اتفاقية »سيداو«

6. الغاية 1.5 و2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«
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األهداف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به
الهدف 3.4: 

ضامن إطار مالئم وفعيل ملحاربة العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي

تحقيق تقدم فعي ملناهضة العنف املبني عى النوع االجتاعي ولتطبيقه الفعي 

)النسبة املئوية املرجحة إلنجاز الجرد املحدد يف أرضية التشاور ذات العالقة بتطبيق 
وتنفيذ اإلطار القانوين ملناهضة العنف ضد النساء(1

30%85%

النسبة املئوية للنساء ضحايا العنف املبني عى النوع، خالل 12 شهرا قبل البحث 

الوطني األول.
الحالة سنة 2009 هي : 62,8% 2

انخفاض ب %10من الفجوة 

)املستنتجة وقت املسح 

األسايس( مبقابل املستهدف 

من%75 من املجيبن

انخفاض ب%25 من 

الفجوة )املستنتجة وقتا 

ملسح األسايس(، مبقابل 

املستهدف من%75من 

املجيبن

متوسطة درجة الرضا )يف موضوع التتبع الخاص بالشكايات= للنساء ضحايا العنف 

املبني عى النوع االجتاعي والاليئ وضعن شكايات )متوسط درجة رضا املجيبات 

مبقابل سلم من أربع مستويات: 1- جد ضعيف، 2- ضعيف، 3- جيد، 4- جيد جدا، 

مجموعة من الخصائص واملعاير ستوضع لتقدير النساء الضحايا املستجوبات(

عى األقل نتيجة متوسطة

2,25 )ربع النتيجة ما بن 

»ضعيف« و »جيد«(

نتيجة عى األقل 3

)»جيد«(

متوسط نتيجة املتابعة يف الحاالت املعروفة للعنف القائم عى النوع )تحليل من 

طرف فريق من الخراء عر مسح للسجالت املعروفة )متوسط نتيجة تشخيص الخراء 

انطالقا من مقياس عى أربع مستويات: 1- ليس هناك متابعات أو متابعات بدون 

عقاب، 2- متابعة مع عقاب ضئيل، 3- عقوبة مخففة أو باألحرى خفيفة، 4- عقوبة 

مشددة أو باألحرى شديدة

)البحث الوطني الثاين سيتم إنجازه سنة 2018(

عى األقل نتيجة متوسطة

2,25 )ربع النتيجة ما بن 

»ضعيف« و«جيد«(

نتيجة عى األقل 3

)عقوبات مخففة أو 

خفيفة(

1. الغاية 2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 1 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 2.5 و3.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 
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األهداف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

الهدف 4.4: 

ضامن الحامية والتكفل املالمئن لفائدة النساء 

ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي

النسبة املئوية للنساء املستفيدات من سلسلة خدمات التكفل للنساء ضحايا العنف 

املبني عى النوع االجتاعي، باعتبارهن أخرن بشكل جيد، وأنهن راضيات عن 
الخدمة املقدمة لهن.1

 25% 50%

الهدف 5.4: التقليص املستدام النتشار العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي

نسب انتشار العنف القائم عى النوع االجتاعي يف الحياة الزوجية و/ أو األرسية 

)معطيات البحث الوطني األول لسنة 2009 –العنف املبني عى النوع االجتاعي 
خالل 12 شهر قبل البحث( 2

الخفض بـ %20 الخفض بـ 7,5%

نسبة انتشار العنف ضد الفتيات يف املجال املدريس )معطيات البحث الوطني األول 
لسنة 2009 –العنف املبني عى النوع االجتاعي خالل 12 شهر قبل البحث( 3

الخفض بـ %20   الخفض بـ 7,5% 

نسبة انتشار العنف القائم عى النوع االجتاعي يف أماكن العمل )معطيات البحث الوطني 
األول لسنة 2009 –العنف املبني عى النوع االجتاعي خالل 12 شهر قبل البحث( 4

الخفض بـ %20 الخفض بـ 7,5%

نسبة انتشار العنف القائم عى النوع االجتاعي يف األماكن العامة، )معطيات 

البحث الوطني لسنة 2009 –العنف املبني عى النوع االجتاعي خالل 12 شهر قبل 
البحث(5

الخفض بـ %20 الخفض بـ 7,5%

النجاح والتوسع ل »األماكن اآلمنة، التي تعرف ضعفا يف مخاطر العنف املبني عى 

النوع االجتاعي« )املدارس، الجمعيات، الركات، األحياء، الجاعات...(: 

عدد األماكن اآلمنة النشيطة يف محاربة العنف ضد النساء والفتيات	 

عدد األشخاص املنخرطن يف هذا العمل )كمحركن له/ داعمن/ مستفيدين(، يف 	 
اشتغال هذه »األماكن اآلمنة«6

10 أماكن آمنة

500 امرأة معنية

200 مكان آمن

2000 امرأة معنية

1. الغاية 2.5 و6.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

3. الغاية 3.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 

4. الغاية 2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 

5. الغاية 2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 

6. الغاية 2.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030  
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األهداف
النتائج املتوخاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به
الهدف 6.4: 

تعزيز الحامية االجتامعية للنساء

ارتفاع بـ 20 نقطةارتفاع بـ 10 نقاطنسبة النساء املستفيدات من الحاية االجتاعية1 
%30%10نسبة متثيلية النساء يف األجهزة واآلليات الخاصة بـ »الحوار االجتاعي«2

1. الغاية 8.8 من الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.5 من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 7 من اتفاقية »سيداو«
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األهداف ومؤرشات النجاعة األساسية

النتائج املطلوبة
2018201920202021مؤرشات النجاعة

االسراتيجية الوطنية الثانية ملناهضة العنف ضد النساء الجديدة معدة، بطريقة 

تشاركية ومصادق عليها رسميا
70%100%--

القضايا التي ترفعها النساء والتي تتعلق بانتهاكات حقوقهن، معالجة يف األوقات 

املحددة، وفقا ملعاير الجودة املحددة

25%

)عى األقل(

40%

)عى األقل(

60%

)عى األقل(

75%

)عى األقل(

متوسط درجة الرضا للنساء ضحايا العنف املبني عى النوع االجتاعي اللوايت لجأن 

إىل خدمات الحاية والتكفل )متوسط درجة رضا املستجوبات عن مقياس من 

أربعة مستويات : 1- جد ضعيف، 2- ضعيف، 3- جيد، 4- جيد جدا، مجموعة من 

الخصائص واملعاير ستوضع لتقدير النساء الضحايا املستجوبات (

النتيجة عى األقل 

2 )»ضعيف«(

عى األقل نتيجة 

متوسطة

 2,5 )يف نصف 

الطريق بن 

»ضعيف« 

و»جيد«(

عى األقل نتيجة 

متوسطة

2,75 )يف ثالث 

أرباع الطريق بن 

»ضعيف« و»جيد«(

عى األقل نتيجة 

متوسطة

3 )»جيد«(

ارتفاع نسبة امليزانية املرصودة لجمعيات املجتمع املدين من طرف القطاعات 

الحكومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء 
2%2%2%2%



55

اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسالسل النتائج

متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.4 : تفعيل القوانن املتعلقة مبحاربة التمييز ضد النساء

اإلجراء 1.1.4: 

إصدار القانون رقم 103.13 املتعلق 

مبحاربة العنف ضد النساء وضامن 

دخوله حيز التنفيذ

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

20172019وزارة العدل

اإلجراء 1.3.4: تعزيز وتثمن إنجازات الخطة 

»إكرام »1 يف مجال محاربة العنف ضد النساء

اإلجراء 6.2.5:  التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية

اإلجراء 2.1.4: 

إنهاء عملية املصادقة عىل مختلف 

النصوص القانونية والتنظيمية 

املتعلقة بخطة إكرام وضامن دخولها 

حيز التنفيذ

وزارة العدل 

والقطاعات 

الحكومية املعنية

وزارة الشغل واإلدماج املهني

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الثقافة واالتصال

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 6.2.5:  التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية

اإلجراء 3.1.4: 

تنزيل خطة العمل الوطنية 

للدميقراطية وحقوق اإلنسان

وزارة الدولة املكلفة 

بحقوق اإلنسان
جميع القطاعات الحكومية

20182021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال 

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة بن 

الرجال والنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 2.4 : ضامن التطبيق الفعيل للقوانن ذات الصلة من أجل متتع النساء بحقوقهن

اإلجراء 1.2.4:

محاربة املامرسات التمييزية ضد 

املرأة لدى السلطات واملؤسسات 

العمومية والخاصة

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية 

وزارة الشغل 

واإلدماج املهني

وزارة العدل

وزارة الداخلية

20182021 جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال 

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة بن 

الرجال والنساء

اإلجراء 2.2.4

تعزيز املامرسات الجيدة يف مجال 

االجتهاد القضايئ تكفل املساواة بن 

املرأة والرجل، يف إطار تنفيذ خطة 

العمل الوطنية للدميقراطية وحقوق 

اإلنسان

20172021 جميع القطاعات الحكوميةوزارة العدل
الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة بن 

الرجال والنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 3.2.4: 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوعية 

النساء بحقوقهن 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة العدل

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الشباب والرياضة

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي 

وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

الحكومة املكلفة بالعالقات 

مع الرملان واملجتمع املدين

 2017 2021

اإلجراء 6.2.5: التعبئة االجتاعية لنر مبادئ 

املساواة ومكافحة التمييز والعنف عى أساس 

الجنس من خالل حمالت وطنية ومجالية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 4.2.4

تحسن وتعزيز اآلليات اإلدارية 

والقضائية لالنتصاف من انتهاكات 

حقوق النساء يف إطار تنفيذ الخطة 

الوطنية للدميقراطية وحقوق 

اإلنسان

وزارة الدولة املكلفة 

بحقوق اإلنسان

وزارة العدل

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بإصالح اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية 

 20182021
اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 5.2.4: 

تحسن وتعزيز آليات املساعدة 

القضائية للنساء الاليئ يتعرضن 

النتهاك حقوقهن

وزارة العدل

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

2017 2021

الهدف 4.4: ضان الحاية والتكفل املالمئن 

لفائدة ضحايا العنف املبني عى النوع 

االجتاعي

الهدف 3.4 : ضامن إطار مالئم وفعيل ملحاربة العنف املبني عىل النوع االجتامعي

اإلجراء 1.3.4: 

تعزيز وتثمن إنجازات الخطة 

“إكرام1” يف مجال محاربة العنف 

ضد النساء 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات الحكومية 

املعنية
 20172019

الهدف 2.4 : ضان التطبيق الفعي للقوانن 

وتفعيل الهيئات ذات الصلة من أجل متتع 

النساء بحقوقهن
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.3.4: 

إنجاز البحث الوطني الثاين حول 

العنف ضد املرأة 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

املندوبية السامية للتخطيط

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي

 2018 2019
اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة النسائية من 

خالل مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات 

االمكانيات العالية 

اإلجراء 6.2.5: التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية
اإلجراء 3.3.4 : 

إعداد وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية 

الثانية ملحاربة العنف ضد النساء

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات الحكومية

الجاعات الرابية

املؤسسات واملقاوالت 

العمومية

 2018 2021
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 4.3.4: 

تعزيز آليات الرصد وتجميع 

املعطيات والتتبع وتحليل وتقييم 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي 

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

املندوبية السامية للتخطيط

 2018 2021

اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة النسائية من 

خالل مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات 

االمكانيات العالية

اإلجراء 5.3.4: 

إعداد وتنفيذ إطار مرجعي خاص 

بالخدمات األساسية للتكفل بالنساء 

ضحايا العنف

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

املندوبية السامية للتخطيط

 20192021

اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة النسائية من 

خالل مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات 

االمكانيات العالية

الهدف 2.4 : ضان التطبيق الفعي للقوانن 

ذات الصلة من أجل متتع النساء بحقوقهن
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 6.3.4 : 

تطوير وتقاسم املعلومات 

واملامرسات الجيدة يف مجال محاربة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

املندوبية السامية للتخطيط

وقطاعات أخرى معنية

 20182021
الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة بن 

الرجال والنساء

اإلجراء 7.3.4 : 

مواكبة تفعيل اإلطار القانوين ملحاربة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة العدل

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

املندوبية السامية للتخطيط

وقطاعات أخرى معنية

 20182021

الهدف 2.4 : ضان التطبيق الفعي للقوانن 

ذات الصلة من أجل متتع النساء بحقوقهن

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة بن 

الرجال والنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 8.3.4

تتبع وتقييم تنفيذ محاربة اإلفالت 

من العقاب للعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، وتعزيز املامرسات 

الجيدة ملالحقة ومعاقبة الجناة

وزارة العدل

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الدولة املكلفة بحقوق 

اإلنسان

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

املندوبية السامية للتخطيط

وقطاعات أخرى معنية

2018 2021
الهدف 2.4 : ضان التطبيق الفعي للقوانن 

ذات الصلة من أجل متتع النساء بحقوقهن

الهدف 4.4: ضامن الحامية والتكفل املالمئن لفائدة النساء ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي

اإلجراء 1.4.4 

تحسن خدمات االستقبال واالستامع 

وااليواء واملواكبة للنساء ضحايا 

العنف والعمل عل تعميمها عىل 

املستوى الرتايب

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة العدل

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

النيابة العامة

وزارة العدل

وزارة الصحة 

وزارة الداخلية

وزارة الشغل واإلدماج املهني

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي

الجاعات الرابية

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال 

اإلجراء 5.2.4: تحسن وتعزيز آليات املساعدة 

القضائية للنساء الاليئ يتعرضن النتهاك 

حقوقهن
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 5.4: التقليص املستدام النتشار العنف املبني عىل النوع االجتامعي

اإلجراء 1.5.4: 

دعم مبادرات خاصة مبحاربة العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات الحكومية

الجاعات الرابية

املؤسسات واملقاوالت 

العمومية

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 6.2.5: التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية

اإلجراء 2.5.4: 

إعداد وتنفيذ “برنامج الرجال 

والفتيان يف محاربة العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي”

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الصحة 

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي 

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الداخلية

وزارة الدولة املكلفة بحقوق 

اإلنسان

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

وزارة الشباب والرياضة

الجاعات الرابية

20192021

الهدف 1.2: النهوض بأوضاع األرس لخلق 

رشوط اإلنصاف واملساواة

اإلجراء 6.2.5: التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 3.5.4: 

تطوير حلول تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ملكافحة التحرش الجنيس 

وغريه من أشكال العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي وخاصة يف شبكات 

التواصل االجتامعي

وزارة الصناعة 

واالستثار والتجارة 

واالقتصاد الرقمي

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية وزارة الدولة 

املكلفة بحقوق اإلنسان

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 

العايل والبحث العلمي 

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

الحكومة املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة العمومية 

وزارة الثقافة واالتصال 

وزارة الداخلية 

2017 2021

الهدف 4.4: ضان الحاية والتكفل املالمئن 

لفائدة ضحايا العنف املبني عى النوع 

االجتاعي

اإلجراء 6.1.5: تعزيز إجراءات التوعية لصناع 

القرار يف اإلعالم يف ما يخص محاربة الصور 

النمطية وتعزيز صورة املرأة يف اإلعالم

اإلجراء 6.2.5: التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية

اإلجراء 4.5.4: 

تعزيز اإلجراءات الرامية إىل مكافحة 

العنف ضد النساء يف األماكن العامة

وزارة الداخلية

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية 

الجاعات الرابية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

وزارة إعداد الراب الوطني 

والتعمر واإلسكان وسياسة 

املدينة

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 6.2.5: التعبئة االجتاعية للنر 

مبادئ املساواة ومكافحة التمييز والعنف 

عى أساس الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييسالهدف/اإلجراءات

 سنة

 الرشوع

 يف إنجاز

اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز

اإلجراء

إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 6.4: تعزيز الحامية االجتامعية للنساء

اإلجراء 1.6.4: 

تعزيز فعالية عمليات مفتشية 

العمل، لتحسن ظروف عمل املرأة 

والضامن االجتامعي للنساء

وزارة الشغل 

واإلدماج املهني

وزارة االقتصاد واملالية

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

الحكومة املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة العمومية 

وزارة الصحة 

 20172021

اإلجراء 1.2.1: تنفيذ إجراءات املخطط 

الوطني للنهوض بالتشغيل خاصة املحاور 

ذات العالقة مبشاركة النساء يف سوق الشغل 

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام برامج للمساواة بن النساء والرجال 

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ املساواة بن 

الرجال والنساء

اإلجراء 2.6.4: 

تعزيز متثيلية النساء يف هيئات 

وآليات »الحوار االجتامعي«

وزارة الشغل 

واإلدماج املهني

وزارة االقتصاد واملالية

الوزارة املنتدبة لدى رئيس 

الحكومة املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة العمومية 

وزارة الدولة املكلفة بحقوق 

اإلنسان

 20182021

اإلجراء 2.2.3:  تعبئة القطاعات واملنظات 

لاللتزام بتعزيز متثيلية املرأة يف مناصب صنع 

القرار
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املحور الخامس: نرش مبادئ املساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية املبنية عىل النوع االجتامعي

تقديم

إن نــر مبــادئ املســاواة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز والصــور النمطيــة املبنيــة عــى أســاس النــوع االجتاعــي، ذو أهميــة كــرى مــن أجــل تفعيــل إجــراءات 

الخطــة الحكوميــة »إكــرام 2«، ومــن تــم أهــداف الرنامــج الحكومــي 2017 - 2021. وهكــذا، وتفعيــال للمقتضيــات الدســتورية يهــدف املحــور الخامــس إىل النهــوض 

مببــادئ اإلنصــاف واملســاواة، مــن خــالل تحقيــق إجــراءات متعلقــة بالربيــة األرسيــة والســلوكيات واملواقــف املبنيــة عــى الشــعور بالنقــص عنــد البعــض أو الشــعور 

بالتفــوق والتميــز عنــد آخريــن.

ــاء  ــة للنس ــة واألدوار النمطي ــات العرفي ــبقة واملارس ــكام املس ــى األح ــاء ع ــل القض ــن أج ــة م ــات الفعال ــى واملقارب ــات الفض ــوض باملارس ــر بالنه ــق األم ويتعل

ــات املجتمــع املغــريب. ــع فئ ــع القطاعــات وجمي ــن الرجــال والنســاء مــن طــرف جمي ــادئ املســاواة ب ــي الفعــي ملب ــن التبن والرجــال. مــا ســيمكن م

وتــويل الخطــة »إكــرام 2« أهميــة كــرى لأفــكار واملارســات واملواقــف تجــاه العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي. كــا أن االشــتغال عــى هــذه العوامــل مــن 

شــأنه التأثــر عــى املســاواة بــن النســاء والرجــال عــى املســتوى العائــي، وكــذا التوفيــق بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة، خصوصــا أن التوفيــق الناجــح بــن 

هاتــن األخرتــن ســيؤثر إيجابيــا عــى املقاولــة النســائية، وهــو مــن أســباب نجــاح القيــادة النســائية. 
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مبيان رقم 7: سلسة النتائج املتعلقة باملحور 5 »نرش مبادئ املساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية املبنية عىل النوع االجتامعي«
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األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية

األهداف
النتائج املتوخــاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

تحقيق اآلثار املرجوة عىل 

مستوى املحور الخامس

درجة بلوغ )النسبة املئوية املرجحة( مؤرشات النتائج املتوخاة برسم نهاية 2021 

املحددة يف برمجة املحور الخامس
25%85%

الهدف 1.5: محاربة الصور 

النمطية

حجم املبادرات النشيطة لتفعيل وللنهوض مببادئ املساواة

عدد املبادرات املتخذة من طرف األشخاص/ الفئات/ القطاعات واملؤسسات 	 

)بجميع أشكالها(، التي تلتزم بتنفيذ وتعزيز املفاهيم والناذج املرتبطة 

باملساواة بن النساء والرجال

عدد النساء والرجال املنخرطن فعليا يف هذه املبادرات1	 

300 مبادرة للتنفيذ

1.500 شخص منخرط 

فعليا

1500 مبادرة للتنفيذ

15.000 شخص 

منخرط فعليا

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 5 أ من اتفاقية »سيداو«
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األهداف
النتائج املتوخــاة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

الهدف 2.5: تحفيز اعتامد 

مبادئ املساواة بن الرجال 

والنساء

ارتفاع بـ%20ارتفاع بـ%5النسبة املئوية للنساء املغربيات الحامالت ملبادئ املساواة بن النساء والرجال1

النسبة املئوية للمدرسن الحاملن ملبادئ املساواة بن النساء والرجال امللتزمن بتلقينها 
للتالميذ والطلبة2

ارتفاع بـ%20ارتفاع بـ5%

ارتفاع بـ%20ارتفاع بـ%5نسبة الشباب بن 14 و16 سنة عى وعي بالحقوق األساسية للفتيات والنساء 

نسبة الشباب بن 14 و16 سنة املؤيدين ملساواة فعلية بن النساء والرجال وبن الفتيات 
والفتيان 3

ارتفاع بـ%20ارتفاع بـ5%

انخفاض بـ%20انخفاض بـ%7,5تقليص الصور النمطية التي تجعل دور وازدهار املرأة منحرا داخل منزلها وأرستها 4

نسبة الفتيات والنساء اللوايت تعترن أن كيفية ومنط عيشهن يستجيب ألداء مهني مرتفع 

ويضمن تطورهن الشخيص 
ارتفاع بـ%30ارتفاع بـ10% 

النسبة املئوية للنساء والرجال الذين شملهم البحث املؤيدين للدور القيادي للنساء 

معترين إياه يف نفس مستوى الدور القيادي للرجال 
ارتفاع بـ%20ارتفاع بـ5%

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 10 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 10، ت من اتفاقية »سيداو«

3. املادة 10 من اتفاقية »سيداو«

4. املادة 10، ت من اتفاقية »سيداو«
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أهداف ومؤرشات النجاعة األساسية

النتائج املرجوة
2018201920202021مؤرشات النجاعة

النسبة املئوية للمسؤولن عى رأس املؤسسات واإلدارات العمومية الواعن برورة محاربة العنف املبني 

عى أساس النوع داخل مؤسساتهم وكذا األفعال واملارسات التمييزية ضد النساء و/أو الفتيات )اإلجراء 
1 )4.1.5

5%30%55%80%

مستوى بلوغ األهداف السنوية للنجاعة كا تم تعريفها يف الرمجة املدققة لإلجراءات العر )من 2.1.5 

إىل 4.1.5 ومن 1.2.5 إىل 7.2.5(
85%85%85%85%

1.املادة 5، أ، من اتفاقية »سيداو«
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اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسالسل النتائج

متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.5: محاربة الصور النمطية

اإلجراء 1.1.5: 

تقوية وتثمن مكتسبات »إكرام 1« يف 

ما يخص محاربة الصور النمطية 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الثقافة 

واالتصال

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 20172021جميع القطاعات الحكومية

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال

الهدف 2.5: تحفيز اعتاد مبادئ 

املساواة بن الرجال والنساء
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.1.5: 

تحديد وتقاسم املعلومات حول الصور 

النمطية املبنية عىل أساس الجنس، 

وكذا املامرسات الفضىل للنهوض بثقافة 

املساواة بن النساء والرجال 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الثقافة واالتصال

 وزارة الربية الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم العايل والبحث 

العلمي

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

وزارة الدولة املكلفة بحقوق 

اإلنسان

املندوبية

 السامية للتخطيط

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 4.3.4: تعزيز آليات الرصد 

وتجميع املعطيات والتتبع وتحليل 

وتقييم العنف القائم عى النوع 

االجتاعي

اإلجراء 3.1.5: 

تعبئة مجتمعية تهدف إىل محاربة 

الصور النمطية

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني 

والتعليم العايل 

والبحث العلمي

20172021جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 4.1.5: 

تعبئة املسؤولن عىل رأس املؤسسات 

العمومية إلرساء ثقافة مؤسساتية 

وسلوكية لرفض املامرسات السيئة 

املبنية عىل أساس الجنس

وزارة االقتصاد 

20172021جميع القطاعات الحكوميةواملالية

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال 

اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة 

النسائية من خالل مبادرات تنمية 

مهارات النساء ذوات االمكانيات 

العالية 

اإلجراء 7.2.5: النهوض بروط 

القيادة النسائية
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 5.1.5: 

تعزيز إجراءات التوعية لصناع القرار 

يف اإلعالم يف ما يخص محاربة الصور 

النمطية وتعزيز صورة املرأة يف اإلعالم

وزارة الثقافة 

واالتصال

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية االجتاعية

وزارة الربية الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم العايل والبحث 

العلمي

الوزارة املنتدبة لدى وزير 

الخارجية املكلفة باملغاربة 

املقيمن بالخارج وشؤون 

الهجرة.

وزارة الدولة املكلفة بحقوق 

اإلنسان

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال 

الهدف 2.5: تحفيز اعتامد مبادئ املساواة بن الرجال والنساء

اإلجراء 1.2.5:

إدراج مبادئ املساواة بن النساء 

والرجال، وحقوق الفتيات والنساء، 

وكذا احرتام سالمتهن البدنية واملعنوية، 

عىل مستويات التعليم األويل والتعليم 

االبتدايئ والتعليم االعدادي والتعليم 

الثانوي والتأهييل والجامعي

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني 

والتعليم العايل 

والبحث العلمي

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية االجتاعية

وزارة الشغل واإلدماج املهني

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال 

الهدف 2.4 : ضان التطبيق 

الفعي للقوانن ذات الصلة من 

أجل متتع النساء بحقوقهن
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.2.5: 

 تعميم التكوين يف مجاالت حقوق 

اإلنسان واملساواة ومحاربة التمييز 

وذلك عىل صعيد جميع املؤسسات 

العمومية والخاصة يف التعليم االبتدايئ 

والتعليم االعدادي والتعليم الثانوي 

والتأهييل وكذا التعليم العايل، مبا فيها 

املدارس وجامعات التعليم األصيل

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني 

والتعليم العايل 

والبحث العلمي

وزارة الصحة

وزارة إعداد الراب الوطني 

والتعمر واإلسكان وسياسة 

املدينة 

وزارة الداخلية

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية االجتاعية

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية 

كتابة الدولة املكلفة بالصيد 

البحري 

20172021

اإلجراء 4.1.1: النهوض وتسهيل 

ارتفاع مستوى التمدرس/ والدراسة 

عند الفتيات وتوجيههن نحو 

املجاالت الواعدة 

اإلجراء 5.2.0: تطوير الخرات يف 

الحقوق اإلنسانية، مقاربة النوع، 

إنجاز التقارير املرتبطة بتنفيذ 

الخطة »إكرام 2«
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 3.2.5: 

تعزيز التكوين األويل والتكوين املستمر 

يف املجال الصحي وشبه الطبي، وكذا 

املناهج التكوينية ملوظفي العدالة، 

ومفتيش الشغل والرشطة والدرك 

املليك...، يف مجاالت حقوق اإلنسان 

واملساواة ومحاربة التمييز والعنف 

املبني عىل أساس النوع

وزارة الدولة املكلفة 

بحقوق اإلنسان 

وزارة الصحة

وزارة الداخلية

وزارة العدل 

وزارة الشغل 

واإلدماج املهني

وزارة إعداد الراب الوطني 

والتعمر واإلسكان وسياسة 

املدينة

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية االجتاعية

وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 

والغابات

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية 

املستدامة

20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال 

الهدف 5.4: التقليص املستدام 

النتشار العنف املبني عى النوع 

االجتاعي

اإلجراء 4.2.5: 

 نرش املؤسسات الدينية لرسائل تحرتم 

املساواة بن النساء والرجال، وترفض 

العنف ضد النساء والفتيات، وتشجع 

عىل إيجاد حلول سلمية للمشاكل 

الزوجية والعائلية

وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية
20172021وزارة الثقافة واالتصال
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 5.2.5: 

إدراج مبادرات داخل التعليم األويل 

والثانوي، مبا فيه التعليم األصيل 

والتعليم العتيق تهدف إىل تحفيز الثقة 

يف النفس لدى التالميذ خاصة الفتيات، 

وكذا تعزيز طموحهن يف تطوير 

واالستفادة من قدراتهن

وزارة الربية الوطنية 

والتكوين املهني 

والتعليم العايل 

والبحث العلمي 

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية 

20172021

اإلجراء 6.2.5: 

التعبئة االجتامعية لنرش مبادئ املساواة 

ومكافحة التمييز والعنف عىل أساس 

الجنس من خالل حمالت وطنية 

ومجالية

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية
20172021جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات 

واملنظات لاللتزام برامج 

للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 7.2.5:

النهوض برشوط القيادة النسائية 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية
20182021جميع القطاعات الحكومية

اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة 

النسائية من خالل مبادرات تنمية 

مهارات النساء ذوات االمكانيات 

العالية 
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املحور السادس: إدماج النوع يف جميع السياسات والربامج الحكومية

تقديم

يتعلــق املحــور الســادس بإدمــاج النــوع يف السياســات القطاعيــة والرامــج الحكوميــة. ويشــكل ذلــك التزامــا قويــا وبنيويــا، يتطلــب نفســا طويــال وتعاونــا وتكامــال 

بــن جميــع القطاعــات. 

ــة النــوع يف السياســات العموميــة، ومراعــاة هــذه األخــرة لبعــد املســاواة بــن النســاء والرجــال. رهــن بإرســاء املســاواة ومحاربــة الصــور  ويبقــى إدمــاج مقارب

ــن.  ــن املعني ــة قــدرات الفاعل ــرايب إلجــراءات الخطــة »إكــرام 2« وتقوي ــل ال ــل والتنزي ــة ويف التفعي النمطي

ــادة الوعــي املمنهــج مــن طــرف املصالــح العموميــة، بقضيــة النــوع يف  ــذايت( مــن طــرف القطاعــات سيســاهم يف زي كــا أن إجــراء افتحــاص النــوع )التقييــم ال

العمــل اليومــي. وسيشــكل ورشــا تشــاركيا ســيمكن القطاعــات واملؤسســات املعنيــة مــن فهــم التحديــات التنظيميــة إلدمــاج بعــد النــوع بطريقــة شــاملة. ويتعلــق 

افتحــاص النــوع مبسلســل اعتيــادي مدعــم مــن طــرف خــرات مــن شــأنها أن تعمــل عــى إعــداد مخطــط لتقويــة القــدرات. ويتطلــب اإلطــار املتوخــى وضــع آليــة 

للنــوع مفعلــة يف جميــع القطاعــات، تتمركــز يف أعــى مســتوى مــن الهيــكل التنظيمــي.

ووفقــا للرمجــة وامليزانيــة املحــددة يف القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة، فمــن الــروري التأكــد مــن مــدى اســتجابة السياســات القطاعيــة والرامــج الحكوميــة 

للحقوق واالحتياجــات واملصالــح املختلفــة للنســاء والرجــال. فإدمــاج النــوع يف السياســات العموميــة ســيمكن القطاعــات الحكوميــة مــن تحقيــق الغايــات املرتبطــة 

باملســاواة وتقليــص التفاوتــات بــن النســاء والرجــال. وللقيــام بذلــك، ســيكون مــن املهــم إجــراء جميــع أنــواع الرصــد والتحليــل، مــا يتيــح رؤيــة واضحــة وأكــر 

تفصيــال للتفاوتــات والتمييــز وانتهــاكات حقــوق املــرأة. ومــن الواضــح أن مبــادرات تقويــة القــدرات والتدريــب عــن قــرب ســتكون رضوريــة لتحقيــق وقع مســتدام.

إن العمــل عــى املســتوى الوطنــي ســيخلق الظــروف الالزمــة لتعبئــة املصالــح الالمركزيــة للقطاعــات الحكوميــة مــن أجــل تنفيــذ مهامهــا باســتهداف املســاواة بــن 

املــرأة والرجــل. كــا أن وضــع إطــار مالئــم إلدمــاج النــوع يف السياســات القطاعيــة يواكبهــا تفعيــل مقتضيــات قانونيــة وتنظيميــة يف مواجهــة التمييــز ضــد النســاء 

والفتيات.
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مبيان رقم 8: سلسة النتائج املتعلقة باملحور 6 »إدماج النوع يف جميع السياسات والربامج الحكومية«
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األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية

األهداف

النتائج املرجوة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

تحقيق اآلثار املرجوة عىل مستوى املحور السادس
درجة بلوغ )النسبة املئوية املرجحة( مؤرشات النتائج املتوخاة 

برسم نهاية 2021 املحددة يف برمجة املحور السادس
25%85%

الهدف 1.6: إدماج النوع االجتامعي يف السياسات 

القطاعية
1530عدد مخططات العمل القطاعية املدمجة للنوع1 

الهدف 2.6: ضامن استجابة السياسات القطاعية 

والربامج الحكومية للحقوق واالحتياجات املتباينة لكل 

من النساء والرجال

عدد االسراتيجيات القطاعية والرامج الحكومية املستجيبة 
للحقوق والحاجيات املختلفة للنساء والرجال2

520

درجة إدماج املساواة بن النساء والرجال يف الرامج االنتخابية 
2021 )النتيجة املتوسطة لعينة من األحزاب السياسية(3

-

متوسط نتيجة 

النوع: عى األقل 

»مستجيبة للنوع 

نوعا ما«

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030
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األهداف

النتائج املرجوة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

الهدف 3.6: ضامن استجابة امليزانيات القطاعية للنوع 

االجتامعي

أداة لتقدير درجة إدماج النوع يف السياسات القطاعية معتمدة، مجربة 
ومفعلة1

10%100%

عدد القطاعات الحكومية التي بلغت عى األقل نتيجة »مستجيبة للنوع 
نوعا ما« بالنسبة ل35 % عى األقل من برامجها 2

15 وزارة 3 وزارات

عدد القطاعات الحكومية التي بلغت عى األقل نتيجة »مستجيبة للنوع« 
بالنسبة ل35 % عى األقل من برامجها 3

5 وزارات-

النتيجة املتوسطة )سلم حسب 4 مستويات: »جد ضعيف، ضعيف«، 

»مستجيبة للنوع نوعا ما«، »مستجيبة للنوع«، و »جد مستجيبة للنوع«( 

ل 20 برنامج النجاعة القطاعية تم تحديدها عى أنها األكر صلة باملحور 

السادس

متوسط نتيجة النوع: 

»مستجيب للنوع نوعا 

ما«

متوسط نتيجة النوع: 

»مستجيب للنوع«

عدد )املؤسسات واملقاوالت العمومية( التي بلغت عى األقل نتيجة 
»مستجيبة للنوع نوعا ما« بالنسبة ل% 50 عى األقل من برامجها4

15

عدد )املؤسسات واملقاوالت العمومية( التي بلغت عى األقل نتيجة 
»مستجيبة للنوع« بالنسبة ل% 50 عى األقل من برامجها5

-2

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

3. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 3 من اتفاقية »سيداو«

4. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 5، أ من اتفاقية »سيداو«

5. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 واملادة 5، أ من اتفاقية »سيداو«
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األهداف

النتائج املرجوة

هدف نهاية 2021هدف نهاية 2019مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به

الهدف 4.6: ضامن بلوغ القطاعات الحكومية للفئات 

املعنية باملساواة وتقليص التفاوتات بن النساء 

والرجال

النسبة املتوسطة لتحقيق أهداف النتيجة املتعلقة باملساواة بن 
النساء والرجال املحددة يف برامج النجاعة لكل قطاع حكومي1

85%85%

سيحددسيحددأهداف األثر القطاعية الرئيسية أ

سيحددسيحددأهداف األثر القطاعية الرئيسية ب

سيحددسيحددأهداف األثر القطاعية الرئيسية ج

عدد املشاريع النموذجية للتنزيل الرايب إلجراءات الخطة 

الحكومية »إكرام 2« والتي سيتم إنجازها براكة مع املصالح 
الالمركزية والجاعات الرابية 2

1050

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030
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أهداف ومؤرشات النجاعة األساسية

النتائج املرجوة

2018201920202021مؤرشات النجاعة

عدد القطاعات الحكومية واملؤسسات واملقاوالت 

العمومية التي قامت بإنجاز »افتحاص النوع« 

)اإلجراء 1.1.6(

العدد املراكم منذ بداية خطة »إكرام 2«  

4 وزارات

1 مؤسسة أو مقاولة عمومية

8 وزارات

2 مؤسسات ومقاوالت 

عمومية

12وزارة

4 مؤسسات ومقاوالت 

عمومية

 16 وزارة

6مؤسسات ومقاوالت 

عمومية

وضع »وحدة للنوع«/«فريق النوع« داخل كل 

وزارة ومؤسسة تحت الوصاية )اإلجراء 1.2.6(

النسبة املئوية للوزارات واملؤسسات تحت الوصاية 

التي تتوفر عى األقل عى خارطة طريق مفعل

النسبة املئوية للوزارات واملؤسسات تحت الوصاية 

التي تتبنى مأسسة جد متقدمة ملقاربة النوع 

50%

الحد األدىن

%5 متقدم

90%

الحد األدىن

%15 متقدم

100%

الحد األدىن

%25 متقدم

100%

الحد األدىن

%35 متقدم

عدد املؤسسات واملقاوالت العمومية التي أخدت 

فعليا بعن االعتبار مقاربة النوع يف مرحلة التحليل 

التحضر واإلعداد والتخطيط ولتنفيذ واملراجعة 

والتتبع/التقييم ملخططاتها )السنوية واملتعددة 

السنوات( للنجاعة واالستثار )اإلجراء 2.2.6(

-246

درجة بلوغ )النسبة املئوية املرجحة( ملؤرشات 

النتائج املتوخاة برسم نهاية 2021 املحددة يف 

الرمجة املفصلة بالنسبة لإلجراءات األربعة 3.1.6 

و1.2.6و1.3.6 و2.3.6

85%85%85%85%
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اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسالسل النتائج

املسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 متدخلون

آخرون

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.6 : إدماج النوع االجتامعي يف السياسات القطاعية

اإلجراء : 1.1.6: 

الدعم التقني إلنجاز افتحاص النوع عىل 

مستوى الوزارات واملؤسسات واملقاوالت 

العمومية

وزارة االقتصاد 

واملالية 

جميع 

القطاعات 

الحكومية

20172021

اإلجراء 1.2.6: األخذ بعن االعتبار النوع يف مرحلة 

التحليل التحضري، اإلعداد، التخطيط، التنفيذ، 

املراجعة تتبع/تقييم السياسات القطاعية والرامج 

الحكومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية.

اإلجراء 2.1.6: 

وضع »وحدة إدارية للنوع« داخل كل 

وزارة ومؤسسة عمومية تابعة لها

الوزارة املنتدبة لدى 

رئيس الحكومة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

وزارة االقتصاد 

واملالية

جميع 

القطاعات

الحكومية

20192021

اإلجراء 3.1.1: تنمية وتطوير الخرات النسائية يف 

التخصصات املهنية الرئيسية )التدبر، تدبر املوارد 

البرية، ضان الجودة، تسير املشاريع، التطوير 

الذايت، التسويق، التخطيط والتتبع االسراتيجي 

واملايل........(

اإلجراء 1.2.3 : تطوير القيادة النسائية من خالل 

مبادرات تنمية مهارات النساء ذوات االمكانيات 

العالية 

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات لاللتزام 

برامج للمساواة بن النساء والرجال
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املسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 متدخلون

آخرون

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 3.1.6: 

 التجميع واالستعامل املنتظم 

لإلحصاءات القطاعية املصنفة حسب 

النوع

املندوبية السامية 

للتخطيط

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة االقتصاد 

واملالية

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

جميع 

القطاعات 

الحكومية

20172021

اإلجراء 4.3.4: تعزيز آليات الرصد وتجميع املعطيات 

والتتبع وتحليل وتقييم العنف القائم عى النوع 

االجتاعي

اإلجراء 0.2.3 : تطوير الخرات املستجيبة للنوع يف 

اإلرشاف والتتبع والتخطيط االسراتيجي وامليزانية

الهدف 2.6 : ضامن استجابة السياسات القطاعية والربامج الحكومية للحقوق واالحتياجات املتباينة لكل من النساء والرجال

اإلجراء  1.2.6: 

األخذ بعن االعتبار النوع يف مرحلة 

التحليل التحضريي، اإلعداد، التخطيط، 

التنفيذ، املراجعة تتبع/تقييم السياسات 

القطاعية والربامج الحكومية واملؤسسات 

واملقاوالت العمومية

وزارة االقتصاد 

واملالية 

جميع 

القطاعات 

الحكومية
20172021

الهدف 6.1 : إدماج النوع يف السياسات

اإلجراء 0.2.3: تطوير الخرات املستجيبة للنوع يف 

القيادة، التتبع،التخطيط االسراتيجي وامليزانية.

اإلجراء 0.2.4: تطوير الخرات املستجيبة للنوع يف 

تدبر املوارد البرية والتطوير التنظيمي واملؤسسايت
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املسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 متدخلون

آخرون

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

اإلجراء 2.2.6: 

تعزيز التجارب الرائدة التي تأخذ 

بعن االعتبار النوع يف مرحلة التحليل 

التحضريي التخطيط، التنفيذ، املراجعة 

تتبع/تقييم مخططات )السنوية 

واملتعددة السنوات( النجاعة واالستثامر 

للمؤسسات واملقاوالت العمومية

وزارة االقتصاد 

واملالية

جميع 

القطاعات 

الحكومية

 20182021

الهدف 2.0: تقوية القدرات يف مجال إدماج النوع 

االجتاعي

الهدف 3.6 : ضامن استجابة امليزانيات القطاعية للنوع االجتامعي

اإلجراء 1.3.6: 

إعداد وتجريب واعتامد أداة لتقييم 

درجة إدماج النوع يف السياسات 

القطاعية

وزارة االقتصاد 

واملالية

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع 

القطاعات 

الحكومية

 20182021
الهدف 1.6: إدماج النوع االجتاعي يف السياسات 

القطاعية

اإلجراء 2.3.6: 

تقوية قدرات القطاعات الحكومية 

لتملك آليات لتقييم درجة إدماج النوع 

يف السياسات القطاعية

وزارة االقتصاد 

واملالية

جميع 

القطاعات 

الحكومية

 20182021
الهدف 1.6: إدماج النوع االجتاعي يف السياسات 

القطاعية



87

املسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 متدخلون

آخرون

 سنة الرشوع

 يف إنجاز

 اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 4.6 : ضامن بلوغ القطاعات الحكومية للفئات املعنية باملساواة وتقليص التفاوتات بن النساء والرجال.

اإلجراء 1.4.6: 

التحسيس وتقوية القدرات ومواكبة 

مسؤويل وفرق القطاعات املنخرطة 

لتفعيل الخطة »إكرام 2« انطالقا من 

أهداف ومؤرشات كل قطاع

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة االقتصاد 

واملالية

جميع 

القطاعات 

الحكومية

20182019
الهدف 1.6: إدماج النوع االجتاعي يف السياسات 

القطاعية

اإلجراء 2.4.6: 

العمل عىل التنزيل الرتايب ملشاريع 

منوذجية يف إطار إجراءات الخطة »إكرام 

2« برشاكة مع املصالح الالمركزية 

والجامعات الرتابية 

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

وزارة الداخلية

وزارة االقتصاد 

واملالية

جميع الوزارات 

املصالح 

الالمركزية 

للوزارات 

والجاعات 

الرابية

20182021

الهدف 1.7: إدماج النوع االجتاعي يف الجاعات 

الرابية
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املحور السابع: التنزيل الرتايب ألهداف الخطة “إكرام 2”

تقديم

تنــدرج خطــة »إكــرام 2« يف ســياق تنزيــل الجهويــة املتقدمــة وتفعيــل الالمتركــز، ولهــذا فاملحــور الســابع يتــاىش وتوزيــع االختصاصــات بــن املســتوى الوطنــي 

والجاعــات الرابيــة، وكــذا حــول مفاهيــم وأســاليب الحكامــة.

ومتاشــيا مــع املقاربــة املبنيــة عــى الحقــوق، فمــن املتعــن متكــن الجهــات املســؤولة عــى املســتوى الجهــوي واملحــي مــن »تعبئــة كل الوســائل املتاحــة، لتيســر 

أســباب اســتفادة املواطنــن واملواطنــات، عــى قــدم املســاواة« )املــادة 31 مــن الدســتور( ووضــع رهــن إشــارتهم الوســائل الالزمــة للقيــام بذلــك.

ويهــدف املحــور الســابع إىل إدمــاج املســاواة بــن الجنســن يف آليــات الحكامــة املحليــة عــر تقديــم الدعــم ملراعــاة االحتياجــات املختلفــة للجنســن يف الخطــط 

التنمويــة الجهويــة واإلقليميــة واملحليــة وتفعيــل هيئــات املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع.

وباإلضافــة إىل ذلــك، يهــدف املحــور الســابع إىل حــث الجاعــات الرابيــة عــى إنجــاز املشــاريع واملبــادرات املتضمنــة بــكل مــن املحــور األول، والثــاين والثالــث 

والرابــع والخامــس مــن خطــة »إكــرام 2«.
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مبيان رقم 9 : سلسة النتائج املتعلقة باملحور 7 »التنزيل الرتايب ألهداف الخطة الحكومية للمساواة«
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األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية

الهدف

النتائج املتوخاة

مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به
 هدف نهاية

2019
هدف نهاية 2021

الهدف 1.7: 

إدماج النوع االجتامعي 

يف الجامعات الرتابية

بلوغ الرامج التنموية الجهوية عى األقل درجة »املستجيبة قليال للنوع 
االجتاعي«1

% 50 من الرامج التنموية الجهوية منجزة2

عدد العاالت واألقاليم املتوفرة عى برامج تنموية إقليمية »املستجيبة 
قليال للنوع االجتاعي« 2

%50 من الرامج التنموية االقليمية منجزة3

عدد الجاعات متوفرة عى مخطط عمل تنموي جاعي »املستجيبة 
قليال للنوع االجتاعي« 3

%50 من مخططات العمل الجاعية منجزة5

%25 من الرامج التنموية الجهوية منجزة-نسبة الرامج التنموية الجهوية املستجيبة للنوع4

%25 من املخططات االقليمية جاهزة-نسبة الرامج التنموية االقليمية املستجيبة للنوع 5

%25 من املخططات الجهوية جاهزة-نسبة مخططات العمل الجاعية املستجيبة للنوع 6

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

3. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

4. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

5. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

6. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030
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الهدف

النتائج املتوخاة

مؤرش النتيجة / املؤرش العاملي املرتبط به
 هدف نهاية

2019
هدف نهاية 2021

الهدف 2.7: 

تحفيز إدماج النوع 

االجتامعي يف املخططات 

الجهوية واالقليمية 

للتنمية، وبرامج العمل 

الجامعية وكذا إنجاز 

الجامعات الرتابية 

ملبادرات ذات صلة 

بالخطة »إكرام 2«

املشاريع ذات الصلة بكل من املحور األول، والثاين والثالث والرابع والخامس من خطة »إكرام 2«:

عدد الجهات التي أنجزت مشاريع ذات الصلة بكل من املحور األول، 
والثاين والثالث والرابع والخامس من خطة »إكرام 2 «1

312/6

عدد العاالت واألقاليم التي أنجزت مشاريع ذات الصلة بكل من املحور 
األول، والثاين والثالث والرابع والخامس من خطة »إكرام 2«2 

375/25

عدد الجاعات التي أنجزت مشاريع ذات الصلة بكل من املحور األول، 
والثاين والثالث والرابع والخامس من خطة »إكرام 2 « 3

31503/150

املعدل املرجح لنسبة بلوغ الجاعات الرابية ألهداف النتائج )املتعلقة 

باملساواة بن النساء والرجال( املتفق عليها بالنسبة لكل من املحور األول، 
والثاين والثالث والرابع والخامس من خطة »إكرام 2 « 4

85%85%

1. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

2. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

3. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030

4. الغاية 5.ج من الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 2030
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أهداف ومؤرشات النجاعة األساسية

النتائج املتوخاة

2018201920202021مؤرش النجاعة

درجة اإلنجاز )النسبة املئوية املرجحة( من أهداف النجاعة السنوية املحددة يف الرمجة 

التفصيلية بالنسبة لإلجراءات )1.1.7، 2.1.7، 1.2.7، 2.2.7(
80%80%80%80%
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اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة وتوزيع املسؤوليات وسالسل النتائج

متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

 إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 1.7: إدماج النوع االجتامعي يف الجامعات الرتابية

اإلجراء 1.1.7: 

الدعم التقني إلنجاز افتحاص 

النوع عىل مستوى الجامعات 

الرتابية

وزارة الداخلية

وزارة االقتصاد 

واملالية

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

مجالس الجاعات 

الرابية
20172021

اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات لاللتزام 

برامج للمساواة بن النساء والرجال

اإلجراء 1.2.6: األخذ بعن االعتبار النوع يف مرحلة 

التحليل التحضري، اإلعداد، التخطيط، التنفيذ، 

املراجعة تتبع/تقييم السياسات القطاعية والرامج 

الحكومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية.

اإلجراء 2.4.6: العمل عى التنزيل الرايب ملشاريع 

منوذجية يف إطار إجراءات الخطة »إكرام 2« براكة 

مع املصالح الالمركزية والجاعات الرابية )الجهة 

والعالة واإلقليم والجاعة(

اإلجراء 2.1.7: 

تفعيل هيئات املساواة وتكافؤ 

الفرص ومقاربة النوع املتواجدة 

بالجامعات الرتابية والنهوض 

باملامرسات الجيدة

وزارة الداخلية

مجالس الجاعات 

الرابية

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

20172021
اإلجراء 3.2.1: تعبئة القطاعات واملنظات لاللتزام 

برامج للمساواة بن النساء والرجال



94

متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

 إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء

 إنجاز اإلجراء
إجراءات وأهداف أخرى داعمة

الهدف 2.7: تحفيز إدماج النوع االجتامعي يف املخططات الجهوية واالقليمية للتنمية، وبرامج العمل الجامعية وكذا إنجاز الجامعات الرتابية ملبادرات ذات صلة بالخطة »إكرام 2«

اإلجراء 1.2.7 : 

مراعاة مقاربة النوع أثناء 

التحليالت التحضريية وأثناء 

الصياغة/ واملراجعة وأثناء 

تقييم الربامج التنموية الجهوية 

واإلقليمية ومخططات العمل 

الجامعية

وزارة الداخلية

مجالس الجاعات 

الرابية

وزارة االقتصاد 

واملالية

وزارة األرسة 

والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

الوزارة املنتدبة لدى 

رئيس الحكومة 

املكلفة بإصالح 

اإلدارة وبالوظيفة 

العمومية

 20182021
الهدف 1.7: إدماج النوع االجتاعي يف الجاعات 

الرابية

اإلجراء 2.2.7: 

بناء رشاكات مع الجامعات 

الرتابية لوضع وتنفيذ مشاريع 

ذات الصلة مبحاور الخطة 

»إكرام 2« 

وزارة األرسة 

والتضامن 

واملساواة والتنمية 

االجتاعية

وزارة الداخلية

مجالس الجاعات 

الرابية

املصالح الالمركزية 

للقطاعات األخرى

 20192021

الهدف 1.7: إدماج النوع االجتاعي يف الجاعات 

الرابية

اإلجراء 3.1.0: إعداد وتتبع الراكات يف إطار تنفيذ 

الخطة »إكرام 2«
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منظومة تتبع وتقييم تنفيذ الخطة 
الحكومية للمساواة “إكرام 2”
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تقديم منظومة الحكامة 

متــت بلــورة الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2« بشــكل شــمويل، اعتــادا عــى اإللتقائيــة بــن مختلــف الفاعلــن، وبنــاء عــى نتائــج محــددة بوضوح، باســتهداف 

اآلثــار امللموســة لتحقيــق املســاواة الفعليــة ومتتيــع النســاء والفتيــات بحقوقهــن، وهــو مــا يســتدعي تقويــة آليــة تتبع وتقييــم تنفيــذ الخطــة الحكومية.

يرتكــز دور اللجنــة الوزاريــة واللجنــة التقنيــة بــن الوزاريــة عــى التتبــع واإلرشاف االســراتيجي، حيــث يتــم إعــداد تقريــر اإلنجــازات ســنويا، بنــاء عــى تحيــن 

ــة للمــؤرشات، واألهــداف وسالســل النتائــج للخطــة »إكــرام«. ــة املرجعي الوضعي

ويعتمــد عــادة يف إنجــاز اإلجــراءات املرمجــة لتنفيــذ الخطــة »إكــرام 2«، عــى تعبئــة العديــد مــن الفاعلــن، ويتــم تعيــن، لــكل إجــراء، قطــاع/ أو قطاعــات تعتــر 

كمســؤولة رئيســية عــن إنجــاز هــذا اإلجــراء.

يقــوم نظــام تتبــع وتقييــم تنفيــذ الخطــة »إكــرام 2«  عــى إدمــاج إجــراءات خاصــة بحكامــة الخطــة »إكــرام 2«  )الهــدف 1.0: ضــان حكامــة جيــدة للخطــة 

ــوع االجتاعــي(. ــة القــدرات يف مجــال إدمــاج الن ــة للمســاواة »إكــرام 2«(، باإلضافــة إىل إجــراءات داعمــة ملختلــف املحــاور )الهــدف2.0: تقوي الحكومي
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األهداف ومؤرشات النجاعة الرئيسية

النتائج املتوخاة

2018201920202021مؤرش النجاعة

برمجة مفصلة ونظام وآليات حكامة، وتتبع وإرشاف اسراتيجي وعمي للخطة »إكرام 2«، 

موضوعة.
60%100%

تقرير سنويتقرير سنويتقرير سنويتقرير الوضعية تحين سنوي للوضعية املرجعية، واألهداف وسالسل النتائج الخاصة بالخطة  »إكرام 2«.

القيام سنويا )بطريقة نوعية ويف األجل املحدد( باإلجراء متارين التتبع- واإلرشاف الناجعة 

واالسراتيجية، وتحين سالسل النتائج وبرمجة امليزانية، للخطة »إكرام 2«. 
90%90%90%90%

%85%85%85%85درجة الوصول ألهداف النجاعة السنوية املحددة عى مستوى جميع محاور الخطة »إكرام 2«. 

 درجة تحقيق أهداف النجاعة السنوية املحددة عى مستوى الرمجة املفصلة ل »مركز االمتياز 

للميزانية املستجيبة للنوع« 
85%85%85%85%

تطوير الخرات يف املجاالت الرئيسية للخطة إكرام 2 )تخطيط- تتبع- إرشاف اسراتيجي ومايل؛ 

تدبر املوارد البرية؛ مقاربة النوع االجتاعي؛ تطوير الكفاءة التنظيمية واملؤسساتية(.

عدد الشهادات املعتمدة )= املشاركون/ات الذين حصلوا عى مستوى الخرة العليا التي 

تستهدفها الدورة(

نسبة النساء من بن الحاصلن عى شهادات.

إعالن ملجايل 

خرة

عى األقل

30

حاصل/ة عى 

شهادة

%55 نساء 

)عى األقل(

40

حاصل/ة عى 

شهادة

%55نساء عى 

األقل

50

حاصل/ة عى 

شهادة

%55نساء عى 

األقل
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اإلجراءات موزعة حسب األهداف والربمجة واملسؤوليات

متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

 إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

 اإلجراء

الهدف 1.0: ضامن حكامة جيدة للخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2«

اإلجراء 1.1.0: 

آليات الحكامة والتواصل الخاصة بالخطة »إكرام 2«

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
20172021

اإلجراء 2.1.0: 

ميزانية إجراءات الخطة »إكرام 2«
وزارة االقتصاد واملالية

جميع القطاعات 

الحكومية
20192021

اإلجراء 3.1.0: 

إعداد وتتبع الرشاكات يف إطار تنفيذ الخطة »إكرام 2«

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
 20182021

اإلجراء 4.1.0: 

تطوير آلية تتبع تنفيذ الخطة »إكرام 2«

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
 20182021

اإلجراء 5.1.0: 

تحين سنوي للوضعية املرجعية للمؤرشات، واألهداف وسالسل 

النتائج الخاصة بالخطة »إكرام 2«

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
 20192021

اإلجراء 6.1.0: 

إنجاز تقييم نصف مرحيل وتقييم نهايئ للخطة »إكرام 2«

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
 2019 2021
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متدخلون آخروناملسؤول الرئييس الهدف/اإلجراءات
 سنة الرشوع يف

 إنجاز اإلجراء

 سنة إنهاء إنجاز

 اإلجراء

الهدف 2.0: تقوية القدرات يف مجال إدماج النوع االجتامعي

اإلجراء 1.2.0: 

تطوير، وتحسن وتنفيذ آليات وأدوات امليزانية املستجيبة 

للنوع، وتقييم التقدم املحرز يف إدماج مقاربة النوع يف دورة 

الربمجة وامليزانية

وزارة االقتصاد واملالية
جميع القطاعات 

الحكومية
20172021

اإلجراء 2.2.0: 

تدبري وتقاسم املعارف واملامرسات الجيدة املتعلقة مبقاربة 

النوع يف ما يخص امليزانية املستجيبة للنوع

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
20172021

اإلجراء 3.2.0: 

تطوير الخربات املستجيبة للنوع يف اإلرشاف والتتبع والتخطيط 

االسرتاتيجي وامليزانية

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
20172021

اإلجراء 4.2.0: 

تطوير الخربات املستجيبة للنوع يف تدبري املوارد البرشية 

وتطوير الكفاءة التنظيمية واملؤسساتية 

الوزارة املنتدبة بإصالح اإلدارة 

وبالوظيفة العمومية

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
20172021

اإلجراء 5.2.0: 

تطوير الخربات يف الحقوق اإلنسانية، مقاربة النوع، إنجاز 

التقارير املرتبطة بتنفيذ الخطة »إكرام 2«

وزارة األرسة والتضامن واملساواة 

والتنمية االجتاعية

جميع القطاعات 

الحكومية
20172021




