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ملخص
يشمل هذا التقرير خالصة أشغال اللقاء املنعقد بتاريخ 11اكتوبر  2014والذي يتمحور
حول التقييم نصف املرحيل لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» .كام يتضمن مجمل
النقاشات واملقرتحات والتوصيات التي من شأنها أن تحسن أداء املتدخلني يف مجال تحقيق
أهداف الخطة التي تم تحديدها وفقا ملؤرشات دقيقة ومحكمة.
استهدف امللتقى الوقوف عىل:
• التقدم الحاصل يف تنزيل الخطة «إكرام» عىل أرض الواقع؛
• حصيلة املكتسبات التي يتعني تعزيزيها واإلكراهات التي يتعني تجاوزها؛
• مجمل التحديات التي يتعني رفعها من أجل تحقيق سلس ألهداف الخطة.
وقد تم افتتاح سري أشغال امللتقى بكلامت السيدة وزيرة التضامن واألرسة واملرأة والتنمية
االجتامعية والسيدين وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وسفري االتحاد األورويب.
وتم التذكري باألهمية االسرتاتيجية للملتقى باعتبارها محطة تقييم مرحيل مشرتك وكذا التنويه
بجملة اإلنجازات املحرزة ترشيعيا وبنيويا واجتامعيا ،والتي من شأنها أن تعزز املساواة وتؤسس
للمناصفة املنصوص عليها دستوريا.
أما أشغال الورشات املوضوعاتية الثامنية ،فقد انكبت عىل رصد املكتسبات وكذا التحديات
املواجهة ،وذلك مبرجع إىل األهداف واملؤرشات املسطرة يف الخطة بشكل مسبق ومحكم.
وبالنسبة لكل محور ،تتلخص أهم هذه املنجزات فيام ييل:

مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة عرب:

• إرساء وتفعيل آليات التنسيق والتتبع والتقييم؛
• تطوير البعد املعلومايت للخطة؛
• تبني مقاربات معززة للتنسيق والتشاركية.
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مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء وذلك من خالل:

• تعزيز الرتسانة القانونية بترشيعات تروم املساواة واملناصفة؛
•تطوير املنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف املبني عىل النوع وإعداد دفرت تحمالت موحد
ملراكز االستامع والتوجيه؛
• إعامل برامج تحسيسية مندمجة ملناهضة العنف؛
• إرساء آليات التكفل بالنساء واألطفال بجميع محاكم اململكة وإنشاء مراكز للنساء.

تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة وذلك عرب:

• إرساء آليات تتبع وتقييم وضعية املساواة بالقطاع؛
• إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف التخطيط والربمجة وامليزانية؛
• إعداد اسرتاتيجية قطاعية لنرش مبادئ اإلنصاف واملساواة؛
• خلق بوابة إلكرتونية للمساواة يف موقع الوزارة وتسجيل وصلة إذاعية للنهوض باملساواة؛
• دعم ولوج الفتيات إىل جميع مستويات النظام الرتبوي والتقليص من الهدر املدريس...

تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية من خالل:

• تعزيز برامج تستهدف تحسني ولوج النساء إىل الخدمات الصحية؛
• إدماج الرتبية الجنسية يف املقررات الدراسية؛
•العمل مبجانية العالجات الخاصة بالوالدة الطارئة ودعم خدمات التغطية الصحية ومتكني
النساء من االستفادة من نظام املساعدة الطبية...

تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات وذلك عرب:

• وضع برامج سكنية تضمن تكافؤ الفرص بني الجنسني يف مجال السكن؛
• فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحرضي والقروي وفقا للمقاربة النوعية؛
• تقييم برنامج محاربة السكن غري الالئق وبرنامج الطرق القروية؛
• مواصلة تفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية مع انطالق برنامج «التأهيل الرتايب».
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التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء وذلك من خالل:

• مواصلة برامج محاربة الفقر وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية ومراكز االستامع؛
• إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف مختلف برامج محاربة الفقر والهشاشة؛
• متكني النساء يف ظروف صعبة من التكوين واكتساب املهارات...؛
• دعم التعاونيات وتثمني املنتوجات املجالية ودعم القدرات يف مجال القيادة واملقاولة...؛
•النهوض بحقوق النساء املسنات من خالل إدماج «طب الشيخوخة» مبعاهد تكوين األطر
الصحية وبرمجة التكوين يف هذا االختصاص بكلية الطب والصيدلة بالرباط؛
•فرض الوزارة ملقاربة النوع والولوجيات لألشخاص ذوي اإلعاقة كمعيار أسايس إلزامي
للمشاريع املعامرية؛
• إعداد دليلني للتوعية حول الوقاية من اإلعاقات؛
•مواصلة العمل بربنامج منح املعينات التقنية للنساء والفتيات املعوزات يف وضعية إعاقة
وطنيا وجهويا.

التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس
واالقتصادي وذلك عرب:

•تعزيز الترشيعات بقوانني تروم املناصفة وتنصيص مسطرة تقلد املناصب العليا عىل مقتضيات
قانونية تراعي النوع االجتامعي...؛
• تنظيم دورات تكوينية وسلك ندوات لفائدة املنتخبني واملنتخبات؛
• إرساء شبكة للتشاور البني وزاري حول إدماج النوع االجتامعي باإلدارة العمومية.

تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل وذلك من خالل:

•مصادقة املغرب عىل املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحامية املرأة وإقرار املساواة ومنع
التمييز بني الجنسني؛
• إنشاء آليات لضامن التوازن بني الحياة األرسية واملهنية؛
• إعداد مشاريع قوانني حول إحداث مصلحة اجتامعية داخل املقاولة وحول العامل املنزليني…؛
•تعزيز جهاز تفتيش الشغل وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول املساواة بني الجنسني
يف التشغيل واملهنة واألجر ومناهضة العنف ضد النساء األجريات...
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أما بخصوص التوصيات فقد جاءت كالتايل:
توصيات عامة  :ومتثل إطارا مرجعيا ذي طابع قبيل ميهد للتوصيات املرتبطة باملحاور ،مام
يجعلها اسرتاتيجية بكل املقاييس .وتهم خصوصا األبعاد التالية:
• البعد املؤسسايت :تعزيز آليات التنسيق والتتبع والتقييم واليقظة املكلفة بتنزيل الخطة؛
• البعد الترشيعي :تعزيز الرتسانة الترشيعية بقوانني تكرس املساواة واملناصفة؛
• البعد التواصيل :إعامل إسرتاتيجية تواصلية لضامن انتشار أوسع للخطة؛
•البعد املنهجي :مأسسة مقاربة النوع االجتامعي واإلنصاف يف مختلف القطاعات وتعزيز
الرشاكة مع جمعيات املجتمع املدين؛
•البعد التقييمي :العمل عىل التحليل والتقييم املمنهج للسياسات العمومية الخاصة بالنهوض
بأوضاع النساء؛
• البعد الثقايف :نرش ثقافة املساواة يف أفق تغيري العقليات…

توصيات ذات الصلة بآليات القيادة والتتبع وتهم بالخصوص:

• البعد الهيكيل :إرساء آليات تتبع جهوية تضمن انتقال املعلومة وفق مقاربة  buttom up؛
• البعد الوظيفي :تحسني أداء اللجنة التقنية من أجل تنسيق أنجع؛
• البعد اإلجرايئ :نرش تقارير اللجنة التقنية عىل نطاق أوسع للتداول.

توصيات مرتبطة بتنزيل تدابري الخطة مبرجع إىل املؤرشات املحددة مسبقا

• البعد املنهجي :تعزيز الخطة مبؤرشات كيفية للتتبع واألثر/الوقع؛
• البعد التصنيفي للمنظومة املعلوماتية للخطة :تحيني املعطيات وتصنيفها حسب النوع؛
•البعد التخطيطي :تحسني عمليات الربمجة واالستهداف بالنسبة لتدابري الخطة وتكييف
خارطة الطريق مع النسق املعلومايت الخاص بالخطة؛
•البعد اإلحصايئ :إرساء نسق إحصايئ ميكن من تقديم املنجزات حسب النوع وميكن من
مراجعة املؤرشات واألهداف.
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التوصيات املرتبطة بتقارير التتبع

• نرش أوسع للتقارير املرحلية بشكل يجعلها تصل إىل املستويني الجهوي واملحيل؛
•تضمني التقارير النصف مرحلية ملنجزات معززة بإحصائيات مراعية للنوع االجتامعي
وتطعيمها مبعطيات كمية وكيفية محينة؛
•أخذ التقارير املصاغة من طرف الجمعيات بعني االعتبار بخصوص اإلشكاليات املرتبطة
بالنهوض بأوضاع وحقوق النساء.

التوصيات املرتبطة بتنسيق الخطة

•تعزيز التنسيق بني القطاعات املعنية بتنزيل الخطة وبني الوزارة الوصية والجمعيات النسائية
والحقوقية؛
• تعزيز التنسيق بني املستوى الوطني والجهوي واملحيل.

التوصيات املتعلقة باملقاربات ومبنهجية التدخل املتبناة

• تدعيم وتعزيز املقاربة التشاركية بالرتكيز عىل البعد املحيل؛
•نسج رشاكات بني القطاع العمومي والقطاع الحر إلدماج هذا األخري يف تنزيل تدابري الخطة
وتحقيق أهدافها؛
• إرساء نظام لتتبع املشاريع والربامج املستهدفة للنساء.

ويف الخالصة ،أقرت النقاشات بوجود التزام جدي للرشكاء يف تنزيل الخطة وتقدم ملحوظ يف
إعامل تدابريها بشكل يحفز عىل االستمرار يف العمل املشرتك لرفع التحديات املرتبطة بـ :
• تدبري الخطة وذلك يرجع إىل قلة املوارد البرشية واملادية الرضورية لإلعامل والتتبع والتقييم؛
• ترسيع وترية اإلعامل مبرجع إىل إكراهات الربمجة واالستهداف والتخطيط؛
• ترسيع وترية املصادقة عىل القوانني املعززة للمساواة واملناصفة؛
• تطوير وتحيني نظام معلومايت مطعم مبعطيات كمية وكيفية مراعاة للنوع االجتامعي؛
• التنسيق البني قطاعي وبني القطاعات الحكومية والجمعيات النسائية والحقوقية؛
• انتقال املعلومات وتداولها بني املستوى الوطني والجهوي واملحيل؛
• نرش ثقافة املساواة واملناصفة.
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السياق العام
عىل املستوى الوطني شكلت العرشيتان األخريتان منعطفا مهام يف مجال التنمية املستدامة
بشكل عام ومجال تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض بأوضاع النساء وحقوقهن بشكل خاص.
وعىل مستوى الرؤية ،فقد تم اعتامد املقاربة التشاركية مع النساء باعتبارهن رشيكات ورافعات
لصريورة التحوالت الجارية .ومن الناحية اإلجرائية ،فقد تم تنزيل هذه الرؤية من خالل إعامل
جيلني من الترشيعات القانونية التي تستهدف الرقي بحقوق النساء وضامن كرامتهن والنهوض
بأوضاعهن القانونية وبظروفهن املعيشية .ويف هذا السياق ،اتخذت اإلجراءات املتبناة يف مرحلة
أوىل طابعا اسرتاتيجيا بحيث همت مدونة األرسة ومدونة الشغل وتعديل قانون الجنسية،
وذلك موازاة مع مسلسل استكامل انخراط املغرب التدريجي يف املنظومة الدولية لحقوق
اإلنسان واملصادقة عىل االتفاقيات الدولية يف أفق إرساء ترشيعات يحكمها مبدأ املساواة بني
الرجال والنساء.
وتعترب هذه اإلصالحات مهيكلة حيث مهدت إلرساء جيل جديد ومتطور من اإلصالحات املؤطرة
تجسدت يف املراجعة الدستورية لسنة  .2011فقد نص الدستور الجديد عىل مبادئ املساواة
وتكافؤ الفرص والعدالة االجتامعية وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،مبا يف ذلك التمييز
القائم عىل الجنس ،وأعطى بذلك تأطريا لكل الترشيعات من منطلق هذه املرتكزات ،مؤسسا
يف نفس الوقت لفتح أوراش مرتبطة بتعزيز املكتسبات وإعامل سياسات تنزل عىل شكل برامج
ومبادرات من شأنها ترجمة املبادئ املنصوص عليها إىل واقع .كام جعل من املقاربة التشاركية
منهجية وحق دستوري يضمن انخراط الجميع ،ونص عىل مسؤولية الدولة يف امليض قدما نحو
تحقيق املناصفة بني النساء والرجال .ومن نفس املنطلق ،جعل من تتبع السياسات العمومية
املعتمدة يف هذا املجال آلية للمراقبة والتقييم ،وذلك ضامنا للنجاعة والفاعلية .وبذلك ،يكون
املغرب قد انخرط يف مسار ال رجعة فيه يرتكز عىل اإلدماج العرضاين للمساواة وجعل هدف
تحقيق التنمية متالزما ومقرونا مبسألة النهوض بأوضاع النساء.
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ويف إطار هذه الدينامية ،تندرج الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» ( ،)1املصادق عليها يف 6
يونيو  ،2013كرتجمة فعلية إلرادة كافة املكونات الحكومية والفاعلني وكتتويج لسياق وطني
متميز يروم املساواة واملناصفة .وذلك وفقا لتأطري الدستور من جهة وانسجاما مع الربنامج
الحكومي  2016-2012وما يشمله من تدابري تستهدف االرتقاء بحقوق النساء ومحاربة كل
أشكال التمييز والعنف الذي يطالهن من جهة أخرى .وقد خضع مسار إعداد «إكرام» ملحطات
تهييئية/إعدادية وفق مقاربة تشاورية تشاركية همت ممثلني عن مختلف القطاعات الحكومية
وغري الحكومية ،ليك يتوج بوضع النسخة النهائية لدى رئاسة الحكومة واألمانة العامة للحكومة
يف  8فرباير  2013واملصادقة عليها يف يونيو .2013

( )1إكرام :التقائية الكل للرقي بأوضاع املغربيات.
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تقديم
يندرج هذا التقرير يف إطار اللقاء الوطني الذي تم تنظيمه يوم  11أكتوبر  2014من طرف
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية مبناسبة اليوم الوطني للمرأة املغربية وبدعم
من االتحاد االورويب .وجاء التقييم للوقوف عند التقدم املحرز بخصوص تنزيل الخطة الحكومية
للمساواة «إكرام» يف أفق املناصفة بعد سنتني من إعاملها .وميثل هذا اللقاء محطة مهمة
للغاية باعتبارها وقفة لتقييم نصف مرحيل جامعي للمنجزات واملكتسبات املحرزة يف مجال
إعامل «إكرام» من جهة ،والوقوف عىل اإلكراهات التي تحول دون تفعيل بعض التدابري أو
التي تحد من وترية األداء من جهة أخرى .وميثل ترسيخ املنجزات ورفع التحديات الهدف الذي
يتقاسمه مختلف الفاعلني املعنيني بتنزيل الخطة الحكومية «إكرام» بكل مسؤولية والتزام.
وعليه ،يقدم هذا التقرير بعض الخالصات حول:
•النقاشات واألفكار التي تم تداولها وتبادلها بني املشاركني يف الورشات املوضوعاتية الثامنية
املربمجة؛
•املالحظات املقدمة من طرف املشاركني حول اإلنجازات التي تم تحقيقها ،من جهة ،وحول
التحديات املرتبطة بإعامل الخطة وتنزيلها ،من جهة أخرى؛
•املقرتحات والتوصيات التي تقدم بها املشاركون يف مجال تحسني اإلنجازات وتثمني املجهودات
البني قطاعية وتلك املبذولة من طرف املجتمع املدين قصد تجويد إعامل الخطة الحكومية
للمساواة «إكرام».
وقد مثلت هذه األخرية مجاال وفرصة لإلخبار وإلطالع املشاركني ،كل من موقعه ،عىل مدى
التقدم املحرز يف إعامل الخطة ووضع األصبع عىل التحديات واإلشكاالت التي تواجهها والتفكري
جامعة يف رفع اإلكراهات العالقة.
وقد مثلت مشاركة األطراف املعنية بتنزيل الخطة الحكومية «إكرام» تجسيدا ملدى االنخراط
الفعيل واملسؤول لهذه القطاعات يف إعامل التدابري الخاصة بهم وفقا للجدولة الزمنية املربمجة،
واعتامدا عىل املؤرشات املحددة بشكل متفق عليه مسبقا .وقد جعلت هذه املقاربة من
اإلدماج العرضاين للمساواة بني الجنسني تحديا مشرتكا يساهم يف رفعه الفاعلون الحكوميون
وغري الحكوميون ،كل من موقعه .وباعتبارها أيضا مجاال للتفكري املشرتك حول املقاربات التي
حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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يتعني تطويرها لرفع التحديات ،فقد كانت املشاركة الفعالة والبناءة لنقط االرتكاز ،ممثيل
وممثالت مختلف القطاعات تجسيدا النخراطهم الفعيل والتزامهم القوي من أجل إرساء
املساواة واملناصفة.
أما منهجية إعامل التدابري ،من منطلق مقاربة مبنية عىل التخطيط والربمجة املحكمة مبؤرشات
محددة مسبقا ،فقد جعلت الرشكاء املعنيني ينخرطون يف صريورة اإلدماج العرضاين للنوع
االجتامعي باعتباره أداة عمل متقاسمة بينهم بشكل مشرتك.
وللتذكري ،فباعتبارها جوابا وطنيا لتثمني مبادرات كل الفاعلني من أجل الرقي بالوضع الحقوقي
للنساء وبأوضاعهن املعيشية ،تشتمل الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» عىل مثانية محاور
للعمل وهي:
 .1مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة؛
 .2مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
 .3تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة؛
 .4تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛
 .5تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات؛
 .6التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء؛
 .7التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛
 .8تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل.
ويتم تفعيل كل هذه املجاالت عرب مجموعة من األهداف واإلجراءات املسطرة تشاركيا بشكل
محكم ودقيق ( )2تصب كلها يف تعزيز املساواة وإقرار املناصفة ،والقضاء عىل كل أشكال
التمييز والعنف ومتكني النساء سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وثقافيا ،وكذا االرتقاء بتمثيليتهن
السياسية وضامن حضورهن يف دوائر القرار.
ومن الناحية اإلجرائية ،تم وضع اللجنتني الوزارية والتقنية البني قطاعية لتتبع تنفيذ الخطة
الحكومية «إكرام» ،كميكانيزمات للحكامة والتتبع واملعاينة ،وذلك ضامنا للتنسيق البني قطاعي
من جهة وتدعيام اللتقائية مختلف املبادرات والتقييم التشاريك املدمج لكل الفاعلني من جهة
أخرى .وميثل رفع التحديات التي تحول دون إعامل بعض اإلجراءات أو دون ترسيع وترية
اإلنجازات هدفا يتقاسمه الفاعلون بشكل مشرتك.
( 24 )2هدفا و 156إجراء.
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أهداف اللقاء
تكمن أهمية هذا اللقاء يف كونه مجاال للنقاش والتبادل بني الفاعلني املعنيني بتنزيل الخطة
وفرصة للتقييم الدوري املشرتك بهدف رصد:
•التقدم الحاصل يف إنجاز االلتزامات املسطرة يف الخطة الحكومية للمساواة باعتبارها املرجعية
التي تؤطر تدخل مختلف الرشكاء للنهوض بحقوق النساء يف تناغم مع محتويات الربنامج
الحكومي وااللتزامات الدستورية؛
•مدى تحقيق التقائية التدخالت القطاعية وتثبيت طابعها املندمج واملوحد يف مقاربة قضايا
املساواة واملناصفة؛
•سبل رفع التحديات املتعددة األبعاد املرتبطة بتنفيذ االلتزامات سواء املؤسساتية منها أو
التنظيمية أو الثقافية أو تلك املرتبطة بدعم قدرات املتدخلني يف مجال النهوض بأوضاع
النساء وإقرار حقوقهن وضامن كرامتهن.
ويف هذا اإلطار تم تنظيم  8ورشات موضوعاتية كخطوة ملأسسة التقييم الدوري الذي قررته
الوزارة بهدف اإلعامل الكيفي والكمي للخطة الحكومية «إكرام» ،وذلك وفقا ملقاربة تشاركية
مدمجة للمتدخلني املعنيني بتنفيذها .وقد متيزت الورشات بحضور وازن للفاعلني الحكوميني
وغري الحكوميني ( )3الذين عرضوا منجزات قطاعاتهم من جهة ،وأدلوا مبالحظاتهم وآرائهم
ومقرتحاتهم من جهة أخرى .وقد مثلوا قوة اقرتاحية بناءة لتطوير الرؤية بخصوص ترسيع
وترية اإلعامل واعتامد املقاربات األنجع لتحقيق األهداف املتوخاة من الخطة .وسنعرض يف هذا
التقرير حصيلة ما تم تداوله يف إطارها وفقا للمنهجية التالية:
•عرض املنجزات التي تم تحصيلها بخصوص كل محور من محاور الخطة الحكومية عىل حدة
من طرف املتدخلني امللتزمني بإعامل التدابري الخاصة بقطاعاتهم ،وذلك بالرجوع إىل األهداف
املسطرة يف هذه األخرية،

( )3مشاركة حوايل  370مشاركة/مشارك من قطاعات حكومية وغري حكومية.

حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل

13

•عرض املالحظات العامة ذات الصلة باملجال ،وتشمل هذه املالحظات منهجية اإلعامل
والصعوبات املواجهة أثناء التفعيل أو التحديات املرتبطة برفع وترية اإلنجازات أو املالبسات
املرتبطة بالتنسيق واقتسام/تبادل املعلومات بني املتدخلني بشكل أفقي وعمودي؛
•تقديم املالحظات واالقرتاحات حسب األهداف ،سواء تعلق األمر مبقاربة اإلدماج العرضاين
للنوع االجتامعي أو دعم وتفعيل اآلليات املتواجدة وطنيا وجهويا ومحليا للنهوض بحقوق
النساء أو تعزيز التنشئة والرتبية عىل مبادئ اإلنصاف واملساواة؛
•اقرتاح الخالصات والتوصيات :وقد مثلت الورشات فضاءا ديناميا لتجميع املقرتحات ورفع
التوصيات التي من شأنها أن تدعم وتعمق مكتسبات الخطة أو تساهم يف التحسني الكيفي
ألداء الفاعلني من أجل رفع تحدي املساواة واملناصفة ،بوصفهام دعامات ورافعات للتنمية
االجتامعية بشكل عام .ومتثل الدروس املستخلصة من سنتني من اإلعامل املبدأ الذي أسس
لهذه التوصيات مام يكسبها طابعا بناءا واسرتاتيجيا.
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محطات أشغال امللتقى
ابتدأت أنشطة امللتقى بجلسة افتتاحية ترأستها السيدة وزيرة التضامن واألرسة واملرأة والتنمية
االجتامعية بحضور السيد وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والسيد سفري االتحاد
األورويب.
ويف كلمتها االفتتاحية ،ركزت السيدة الوزيرة ،بعد الرتحيب باملشاركني ،عىل التغريات البنيوية
وعىل أجيال اإلصالحات التي طبعت السياق الوطني يف مجايل الحقوق بشكل عام وحقوق
النساء بشكل خاص .وأشارت إىل متوقع الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»  2016-2012يف
اتجاه ترسيخ املساواة وإرساء املناصفة باعتبارهام خيارين وطنيني اسرتاتيجيني ال رجعة فيهام.
كام أنها وجهت االنتباه إىل أهمية هذا اللقاء بكونه فرصة للوقوف عىل اإلنجازات املكتسبة
والتحديات العالقة بعد سنتني من اإلعامل مشرية إىل أن هذه الوقفة التقييمية متثل بالنسبة
للوزارة الوصية ورشكائها حلقة أساسية يف صريورة التتبع والتنسيق من أجل أجرأة أحسن
للتدابري املسطرة يف الخطة الحكومية للمساواة.
ويف نفس السياق ،ذكرت السيدة الوزيرة بكون الخطة «إكرام» متثل تتويجا إلرادة متقاسمة بني
املكونات الحكومية وغري الحكومية من أجل حظر جميع أشكال التمييز والعنف الذي يطال
النساء من جهة وضامن كرامتهن من جهة أخرى .وعليه ،فمن منطلق كونها إطارا لتحقيق
التقائية مختلف املبادرات املتخذة إلدماج املساواة واإلنصاف يف السياسات العمومية والربامج
التنموية ،تكتسب «إكرام» أبعادا وطنية وجهوية ومحلية باعتامدها عىل املقاربة التشاركية
كمنهجية للعمل والتدخل.
كام ذكرت السيدة الوزيرة بجملة من اإلنجازات ذات الطابع:
•الترشيعي :ويتعلق األمر مبشاريع القوانني سواء منها تلك التي تستهدف القضاء عىل التمييز
والعنف املامرس ضد النساء أو تعزيز املكتسبات القانونية للنساء أو إرساء املناصفة.
•البنيوي :وتهم تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة بالنساء يف وضعية صعبة يف أفق
تحسني أدائها وتدبريها ،وكذلك إعامل ميكانيزمات جديدة كاملراصد الوطنية.
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•االجتامعي :ويرتبط هذا البعد بتمكني النساء ومحاربة ظاهرة تأنيث الفقر وذلك بدعم
املقاولة النسائية وتأهيل النساء…
وبدوره ،أشاد السيد وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مبسار التغريات املهيكلة
التي انخرط فيها املغرب بعزم وقوة .ولعل من مثارها تلك النتائج املحصل عليها يف مجاالت
التمدرس والصحة والولوج إىل مختلف الخدمات .وتشهد هذه النتائج عىل مدى املجهودات
املبذولة وعىل الدينامية والتعاضد املتواصلني بني الفاعلني الحكوميني وفاعيل املجتمع املدين.
وقد أدىل السيد الوزير ببعض املنجزات املفصلية التي همت وزارة االتصال منها عىل وجه
الخصوص:
•العمل الذي تقوم به لجنة التعليم والثقافة واالتصال بشأن الصياغة النهائية للقانون املتعلق
مبحاربة املقولبات والصور النمطية التمييزية للنساء؛
•املساهمة يف إرساء املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم؛
•تعزيز الرشاكة مع الفيدرالية املغربية للنرش ومع النقابة الوطنية للصحافة.
وانتهى السيد الوزير إىل أن الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» متثل حلقة بناءة يف مجال
تعزيز النهوض بأوضاع النساء ،وتكسبها املقاربة التشاركية والتشاورية التي تتبناها ضامنة
لالئتالف واإلجامع الحاصل حول األهداف املسطرة يف إطارها.
ويف نفس السياق ،أكد السيد سفري االتحاد االورويب يف كلمته حول الخيار االسرتاتيجي للمغرب
بانخراطه يف إرساء املساواة من خالل ما نص عليه دستور  2011من جهة والخطة الحكومية
للمساواة من جهة أخرى ،مام يجعل من هذه األخرية وثيقة مفصلية بالنسبة لكل القطاعات
الحكومية .وأشار السيد السفري إىل التزام االتحاد األورويب من أجل تحقيق املساواة باعتبارها
رافعة للتنمية ،مذكرا بالثمن الباهظ للتمييز بني الجنسني كام ورد يف التقرير الصادر عن
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،مذكرا بأن تعزيز املساواة عامل أسايس يف مجال الرفع من
الناتج الداخيل الخام.
كام ذكر السيد السفري بالدعم الذي يقدمه االتحاد االورويب لقطاعات متعددة (كالرتبية
والتعليم والوظيفة العمومية واملالية…) بهدف مأسسة املقاربة النوعية االجتامعية وتعزيز
املساواة وإرساء املناصفة… ويف إطار هذا الدعم ،أشار إىل مجموعة من املكتسبات التي حققها
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املغرب كإرساء مركز امتيازي منوذجي للميزانية حسب النوع االجتامعي وكذلك املرصد الوطني
ملحاربة العنف ضد النساء… ووصف السيد السفري هذه املكتسبات بالبناءة مبرجع إىل طابعها
املؤسسايت املهيكل.
ويف الخالصة ،مل يفت السيد السفري التذكري بعدة معطيات يتعني االنتباه إليها ،منها:
•التحديات التي عىل الرشكاء رفعها من قبيل تداول املعلومات والتنسيق والتتبع ،وذلك من
منطلق أن التزام جميع األطراف مسألة اسرتاتيجية من أجل إعامل تدابري الخطة الحكومية
«إكرام» يف أفق تحقيق املساواة واملناصفة؛
•الدور األسايس الذي تقوم به الجمعيات يف هذا الورش ،وذلك مبرجع إىل التجارب التي راكمتها
والتي يتعني تثمينها وترصيدها.
ويف هذا الصدد ،أشار إىل برنامج الدعم للجمعيات التي سوف يتم إطالقه مع وكالة التنمية
االجتامعية حول املحاور ذات األولوية للخطة الحكومية للمساواة .ويف األخري تم اإلعالن عن
طلب العروض املخصص ملشاريع الجمعيات مببلغ إجاميل قدره  2مليون أورو.
بعد هذه املداخالت االفتتاحية ،تم تقديم عرض إجاميل حول الخطة الحكومية من طرف
ممثلة لوزارة التضامن واألرسة واملرأة والتنمية االجتامعية ( )4يتضمن العنارص اآلتية:
•السياق العام للخطة «إكرام»؛
•تذكري بصريورة صياغة الخطة «إكرام»؛
•تذكري مبحاور الخطة «إكرام»؛
•إعامل وتتبع الخطة «إكرام»؛
•حصيلة املنجزات حسب املحاور؛
•تقديم برنامج دعم االتحاد االورويب للخطة «إكرام»؛
•التحديات املرتبطة بتنزيل الخطة.

( )4عرض السيدة شادية الغراري ،رئيسة مصلحة «تنسيق برامج املساواة» ،مديرية املرأة.
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خالصة

ويف الختام ،تتم تتويج الجلسة االفتتاحية باإلمضاء عىل بروتوكول تعاون وتبادل املعطيات
اإلحصائية املرتبطة بالعنف املامرس عىل النساء ،بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصحة والدرك املليك واألمن الوطني .ويستهدف
هذا الربوتوكول البالغ األهمية لتجميع املعطيات بشكل معلومايت موحد كميا وكيفيا من أجل
استعامل منهجي ودقيق.
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أشغال الجلسة الختامية
تم اختتام أشغال اللقاء التقييمي بجلسة عامة ترأسها السيد الكاتب العام لوزارة التضامن
واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية .وقد خصصت هذه الجلسة لتقديم تقارير الورشات
املوضوعاتية الثامنية بهدف تقاسم النقاشات واألفكار واملقرتحات التي تم تداولها يف إطار كل
ورشة مع كل املشاركني وفقا للمنهجية املحددة مسبقا .وقد تناولت التقارير العنارص التالية:
•التقدم الحاصل يف تنزيل تدابري الخطة «إكرام» من طرف القطاعات املعنية وذلك من خالل
تقديم ما تم إنجازه مبرجع إىل األهداف املسطرة يف هذه األخرية؛
•املالحظات العامة الخاصة بكل محور ،وتهم عىل التوايل:
– منهجية التدخل؛
– املكتسبات والتحديات املرتبطة باألعامل؛
– التتبع والتنسيق؛
– اقتسام املعلومات؛
–التواصل.
•املقرتحات التي تستهدف تحسني األداء عىل املستوى الكيفي أو عىل مستوى وترية اإلنجاز أو
عىل مستوى فعالية امليكانيزمات التي تم وضعها؛
•التوصيات املصاغة واملقدمة من طرف املشاركني يف الورشات بهدف تحصني املكتسبات التي
متت مراكمتها ورفع التحديات املرتبطة بإعامل الخطة وتنزيلها.

حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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أشغال الورشات املوضوعاتية
املجال األول

مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة
والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

تقديم
تعترب مأسسة اإلنصاف واملساواة اللبنة األساسية التي تضمن استمرارية إدماج السياسات
العمومية لهذه املبادىء املؤطرة بشكل عرضاين عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد .ويف
نفس السياق ،فإنها متكن من االنخراط الفعيل للسياسات والتوجهات االسرتاتيجية بشكل يجعل
إدماج مبدأ املساواة راسخا يف الربامج والتدخالت التي يتم إعاملها من طرف مختلف املتدخلني.
ومن الناحية املبدئية ،تعترب املأسسة رشطا لضامن تحقيق املساواة بني الرجال والنساء يف جميع
املجاالت .وميثل إعامل القوانني العادلة واملنصفة مع االشتغال عىل تغيري العقليات عرب محاربة
الصور النمطية والسلوكات التمييزية والتمثالت االجتامعية السلبية التي تغذي وتكرس ثقافة
التمييز والتفضيل من املداخل األساسية التي تؤسس لثقافة املساواة واإلنصاف.
وباملوازاة ،تقتيض مأسسة املساواة واإلنصاف اعتامد نظام مندمج للحكامة قوامه التتبع
والتنسيق والتقييم وتأهيل املتدخلني وتوفري اإلمكانيات املادية والبرشية كرشوط أساسية
لتطوير املعارف وإعامل تدابري وفقا ملؤرشات محكمة ودقيقة من شأنها أن متكن من التقييم يف
أفق إعادة تصويب األهداف وكذا ترسيع وترية التغيري أو تثبيت املكتسبات .ومن هذا املنطلق،
متثل الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» أداة لها من الفعالية ما يجعلها يف خدمة بناء مجتمع
دميقراطي يحفظ لكل مواطنيه الكرامة واملواطنة الحقة.
ورجوعا إىل هذا املحور ،يتعني التذكري بأن اإلجراءات الخاصة به تهم  8قطاعات:
• وزارة العدل والحريات؛
• وزارة االقتصاد واملالية؛
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• وزارة الشباب والرياضة؛
• وزارة االتصال؛
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
• الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث االدارة؛
• املندوبية السامية للتخطيط؛
• املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االنسان.
ولعلها قطاعات معنية بشكل مبارش مبسألة مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع
يف إرساء قواعد املناصفة ،وذلك ما أشار عليه حضور ممثلني عنها تعبريا عن انخراطهم الفعيل
والتزام قطاعاتهم بتنفيذ اإلجراءات التي تهمهم ،وتجسيدا لوعيهم بأهمية تداول املعلومات
واقتسام تجربة التطبيق يف أفق تحقيق أهداف مشرتكة ومتقاسمة.
ويف نفس السياق ،عرفت الورشة حضورا مكثفا ملمثلني عن املجتمع املدين الذين ساهموا يف
إغناء النقاش وتقديم مالحظات بخصوص مسألة املأسسة.

حصيلة أشغال الورشة
لقد اشتغلت هذه الورشة عىل حصيلة املنجزات املحققة بخصوص األهداف األربعة املسطرة
يف الخطة كالتايل:
• الهدف « : 1تتبع وتقييم وضعية املساواة»؛
• الهدف « : 2إدماج النوع االجتامعي يف التخطيط وبرمجة امليزانيات القطاعية»؛
• الهدف « : 3إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف النظام اإلحصايئ الوطني»؛
• الهدف « : 4نرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة».

• حصيلة منجزات الهدف رقم  :1تتبع وتقييم وضعية املساواة
من أهم املنجزات التي تم الوقوف عليها ،ما قامت به وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية من وضع وتفعيل آلليات الحكامة والتتبع ،وفق مقاربة عرضانية تعتمد التنسيق
بني القطاعي ،وتدعم التقائية مختلف املبادرات ،ومن هذه اآلليات:
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 .1إحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة
لقد تم إحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة مبوجب املرسوم رقم 2.13.495
الصادر يف  25من شعبان  4( 1434يوليوز  ،)2013بهدف تنسيق وتتبع هذه الخطة.
وقد أسندت إىل هذه اللجنة املهام األساسية التالية:
•تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها عىل تنفيذ مضامني الخطة الحكومية
للمساواة ،واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لذلك؛
•القيام بجميع أعامل التنسيق والتتبع بني جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل عىل
النهوض بحقوق املرأة والسعي لتحقيق املساواة؛
•السهر عىل تتبع تنفيذ املبادئ والربامج املتضمنة يف الخطة الحكومية للمساواة من قبل
القطاعات املعنية؛
•اقرتاح التدابري الترشيعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامني الخطة املتعلقة بإقرار
مبدأي املساواة واملناصفة طبقا ألحكام الدستور ،وال سيام الفصل  19منه؛
•دعم عملية التشاور مع هيآت القطاع الخاص وجمعيات املجتمع املدين وتقوية التواصل
معها بخصوص التوجهات الرضورية الالزم اعتامدها للنهوض بحقوق املرأة واملساواة؛
•النظر يف جميع اإلشكاالت الناجمة عن تنزيل الخطة والبث فيها؛
•القيام بأعامل التقييم املستمر ملا أنجزته القطاعات الوزارية املعنية يف مجال تنفيذ الخطة
الحكومية للمساواة وإعداد تقرير سنوي حول املنجزات.
وقد عقدت هذه اللجنة اجتامعها األول ،برئاسة السيد رئيس الحكومة ،يوم  13شتنرب ،2013
خصص للوقوف عىل أهم اإلنجازات القطاعية لتنزيل مضامني الخطة.
 .2إحداث اللجنة التقنية املشرتكة بني الوزارات لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة
يف إطار التدابري واإلجراءات املتخذة لتفعيل الخطة الحكومية للمساواة ،تم إحداث اللجنة
التقنية املشرتكة بني الوزارات لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة ،وذلك لتأمني آلية تنسيق
بني قطاعي لضامن التتبع والتنفيذ الفعال والسليم ملختلف الربامج القطاعية املحددة يف الخطة،
وتعزيز آليات التشاور والتواصل مع كل الفاعلني بشأن السياسات الرامية إىل النهوض بحقوق
املرأة وحاميتها ،والتي عهد إليها باملهام التالية:
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•جمع وتوفري كل املعطيات واإلحصائيات الرضورية ملساعدة اللجنة الوزارية يف تتبع مدى
تقدم تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة؛
•إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها عىل اللجنة الوزارية؛
•إغناء مشاريع التقارير الدورية ،التي تعدها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ،مبعلومات دقيقة حول حصيلة العمل وفق املؤرشات املحددة وحول منجزات
الخطة الحكومية للمساواة وعرضها عىل اللجنة الوزارية للمصادقة عليها.
وقد عقدت هذه اللجنة اجتامعها األول يف أكتوبر  ،2013الذي نوقش خالله التقرير الثاين لتتبع
تفعيل الخطة الحكومية للمساواة ،فيام خصص اجتامعها الثاين ،الذي عقد يف أبريل ،2014
لتقديم أهم منجزات القطاعات الحكومية حسب املؤرشات املحددة يف الخطة .وسيتم إدراجها
ضمن التقرير الثالث لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية لسنة  ،2014املزمع تقدميه يف االجتامع
املقبل للجنة التقنية للمصادقة عليه ورفعه إىل اللجنة الوزارية.
ويف إطار مواكبتها للقطاعات الحكومية ،نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية دورتني تكوينيتني لفائدة نقط االرتكاز املكلفة بتتبع التزامات كل قطاع ،يف مجال
التخطيط واإلدماج العرضاين للمساواة يف السياسات العمومية.
 .3وضع منظومة معلوماتية
من أجل تيسري وتسهيل تتبع تنفيذ مؤرشات الخطة الحكومية للمساواة املحددة من طرف كل
قطاع ،تم وضع منظومة معلوماتية ،تجلت عنارصها يف ما ييل:
•ترجمة كل إجراء اسرتاتيجي إىل ورقة طريق تحدد مستويات التفعيل والربمجة الزمنية
يصادق عليها القطاع املسؤول وتصبح أداة لتتبع مراحل التنفيذ؛
•تحديد املسؤول عن إعداد ورقات الطريق بالنسبة لكل قطاع؛
•إدماج ورقات الطريق يف منظومة معلوماتية متكن من تحديد نسبة ومستوى التفعيل من
طرف منسق القطاع املسؤول عىل تتبع الخطة ،مع ترصيد العراقيل عند وجودها؛
•اعتامد منهج التقييم الذايت عىل مستوى كل قطاع حكومي ،وأيضا عىل مستوى التنسيق
الجامعي للقطاعات الحكومية املعنية.
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ويف هذا السياق ،تم تنظيم أربع دورات تكوينية لصالح مختلف القطاعات ،مبا يف ذلك مكونات
القطب االجتامعي ،وإعداد مرشوع دليل ملواكبة الخطة الحكومية للمساواة لرفع تحديات
اإلدماج العرضاين للمساواة يف الربامج واملبادرات القطاعية.

• حصيلة الهدف  :2إدماج النوع االجتامعي يف التخطيط وبرمجة امليزانيات القطاعية
وتتلخص حصيلة الهدف الثاين املتعلق بإدماج النوع االجتامعي يف التخطيط وبرمجة امليزانيات
القطاعية ،يف عدد من املنجزات املرتبطة مبيزانية النوع االجتامعي ،والتي متثلت يف:
•تطوير األدوات والوسائل لتحليل امليزانيات حسب النوع االجتامعي؛
•إغناء نظام املعلومات الوطني مبعطيات مراعية للنوع االجتامعي؛
•إرفاق قوانني املالية السنوية بتقارير حول ميزانية النوع اإلجتامعي،
•مواصلة إعداد مرشوع قانون تنظيمي للاملية إلصالح القانون التنظيمي للاملية لسنة ،1998
والذي من شأنه أن يعزز مأسسة ميزانية النوع االجتامعي يف برامج وتدخالت كافة القطاعات
الحكومية املعنية؛
•توفري امليثاق الجامعي ،يف مادته  ،36إلطار مناسب ملأسسة امليزانية املبنية عىل النوع
عىل املستوى املحيل ،وذلك تكريسا ملبدأ التخطيط االسرتاتيجي املرتكز عىل مقاربة النوع
االجتامعي.

• حصيلة الهدف  :3إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف النظام اإلحصايئ الوطني
أما بخصوص إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف النظام اإلحصايئ الوطني ،فيمكن تلخيص
الرتاكامت املحصلة يف العنارص اآلتية منها:
•إصدار املندوبية السامية للتخطيط لتقارير متضمنة ملجموعة من املؤرشات واملعطيات
اإلحصائية حول تطور وضعية املرأة (الوضعية السوسيو اقتصادية ،والوضعية الحقوقية…)؛
•مواصلة إعداد املندوبية السامية للتخطيط للبحث الوطني حول ميزانية الوقت لدى النساء
والرجال الذي يوجد اليوم يف مراحله األخرية ،ويتوقع عرض نتائجه خالل األشهر القليلة
القادمة .ويسعى هذا البحث إىل إعداد قاعدة معطيات إحصائية حسب الجنس ،تهدف إىل
إدماج قضايا النوع االجتامعي يف الربامج وامليزانيات ،وكذا استكامل املعطيات املستخلصة من
البحوث الوطنية حول التشغيل.
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• حصيلة الهدف رقم  :4نرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة
فيام يتعلق بنرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة مجتمعيا ،تم تسجيل جملة
من املنجزات الهامة ذات الطابع التأطريي من أهمها:
•إنجاز قطاع االتصال لعدد من املشاريع االسرتاتيجية من قبيل تعديل دفاتر تحمالت القطب
العمومي وتضمينها ملقتضيات من شأنها املساهمة يف تحسني صورة املرأة يف اإلعالم عرب محو
الصور النمطية التي متس بكرامتها .وقد كان لهذا اإلجراء دور يف إعداد إحدى قنوات القطب
العمومي (القناة الثانية) مليثاق داخيل لتحسني صورة املرأة يف برامجها؛
•تقديم مرشوع قانون لتعديل القانون  77.03املتعلق باإلعالم السمعي البرصي من طرف
الوزارة الوصية يرمي إىل تحسني صورة املرأة يف اإلعالم ومحاربة الصور النمطية للمرأة عىل
هذا املستوى؛
•قيام وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،بتنسيق مع وزارة االتصال ،برتصيد
التجارب الوطنية السابقة ،التي انطلقت منذ  ،2005والعمل عىل إحداث املرصد الوطني
لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم؛
•تأكيد القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية عىل نسبة الثلث لفائدة
النساء داخل أجهزته املسرية وطنيا وجهويا ،يف أفق التحقيق التدريجي ملبدأ املناصفة بني
النساء والرجال.
وبعد تقديم مجمل املنجزات املتعلقة مبأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف
إرساء قواعد املناصفة وفق أهدافه األربعة املسطرة ،أفرز النقاش بني املشاركني مجموعة من
املالحظات واالقرتاحات والتوصيات املرتبطة بهذا املوضوع .وميكن تصنيفها يف مالحظات عامة
تأطريية ذات الصلة مبأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة،
ومالحظات واقرتاحات حسب األهداف املحددة يف هذا املجال.

املالحظات العامة ذات الصلة باملجال

•التوصل املتأخر بالتقرير نصف املرحيل ،مام حال دون تعميق دراسته وتدقيق جميع معطياته؛
•إغفال التنصيص عىل منجزات بعض القطاعات الحكومية ،كوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
والوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء؛
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•تقديم التقرير نصف املرحيل دون عرضه عىل اللجنة التقنية بني القطاعية؛
•ضعف التنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية فيام يتعلق بتنفيذ مختلف أهداف وإجراءات
الخطة؛
•غياب حضور بعض القطاعات ،كأطراف أساسية يف هذا املجال ،رغم عالقتها املبارشة ببعض
أهدافه؛
•صعوبة تحصيل املعلومة املتعلقة باملنجزات املحققة ،مام يعيق مواكبة تنفيذ الخطة؛
•ضعف التعريف بالخطة الحكومة للمساواة جهويا ومحليا؛
•غياب اللغة األمازيغية أثناء إعداد التقارير والوثائق ذات الصلة بالخطة؛
•أهمية استحضار البعد الثقايف يف تنفيذ األهداف واملجاالت املحددة يف هذه الخطة.

املالحظات واالقرتاحات حسب األهداف

•أهمية استحضار مسألة النوع االجتامعي يف صياغة مشاريع القوانني التنظيمية املتعلقة
بالجهات والجامعات الرتابية والتي توجد اآلن قيد اإلعداد من طرف وزارة الداخلية؛
•أهمية تفعيل لجنة املساواة وتكافؤ الفرص عىل مستوى الجامعات الرتابية ،مع فصلها إىل
لجنتني (لجنة املساواة ولجنة تكافؤ الفرص) وجعل إحداثهام من قبل مجالس الجامعات
إجباريا وليس اختياريا؛
•أهمية التفكري مستقبال يف تنظيم جلسة عمومية لتدارس املنجزات املحققة للخطة بدل
الورشات ،تعميام لالستفادة من كل الخربات الحارضة واملشاركة يف مثل هذه اللقاءات؛
•غياب قاعدة املعطيات اإلحصائية املتعلقة بالنوع االجتامعي يف النظام اإلحصايئ الوطني؛
•غياب اإلشارة إىل نوع الربامج التي تم إعدادها لنرش ثقافة أرسية هادفة مبنية عىل قيم
املساواة والكرامة عرب تشجيع مساهمة جمعيات ومنظامت املجتمع املدين للقيام بذلك؛
•غياب معطيات حول مدى استثامر بوابة املغرب اإللكرتونية يف نرش ملفات تربز قدرات املرأة
وكفاءتها يف مختلف املجاالت؛
•أهمية الرتبية عىل مبادئ اإلنصاف واملساواة عىل مستوى األرسة من خالل إنشاء مراكز
لتكوين األرس ،خاصة قبيل الزواج ،تحت إرشاف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية بهدف التحسيس والتوعية مببادئ اإلنصاف واملساواة؛
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•رضورة مراجعة املنظومة التعليمية يف اتجاه تعميق املعارف واملكتسبات املتعلقة مببادئ
اإلنصاف واملساواة؛
•استحضار البعد الثقايف كمكون أسايس لنرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة.

الخالصات والتوصيات

ميكن إجامل أهم الخالصات والتوصيات التي أفىض إليها النقاش داخل الورشة يف ما ييل:
•إشكالية ضعف التنسيق ،سواء خالل مراحل التنفيذ أو حني إعداد مرشوع التقرير النصف
املرحيل ،وقد تجىل ذلك يف:
– خلو التقرير نصف املرحيل من املعطيات املتعلقة ببعض القطاعات؛
– تقديم التقرير دون عرضه عىل اللجنة التقنية بني القطاعية؛
–غياب معطيات حول مدى تفعيل بعض اإلجراءات املتضمنة يف الخطة املتعلقة بنرش
مبادئ اإلنصاف واملساواة؛
•عدم احرتام بعض القطاعات اللتزاماتها الواردة يف الخطة (كإدماج مقاربة النوع يف السياسات
والربامج ،ومشاريع القوانني التنظيمية املتعلقة بالجهات والجامعات الرتابية…)؛
•غياب اللغة األمازيغية حني إعداد التقارير والوثائق ذات الصلة بالخطة؛
•ضعف الرتويج اإلعالمي ملجهودات األطراف املعنية بتنفيذ الخطة؛
•ضعف التعريف بالخطة الحكومية للمساواة عىل املستوى الجهوي واملحيل.
كام خلصت الورشة إىل توصيات أساسية متثلت يف ما ييل:
•رضورة تقوية وتكثيف آليات التنسيق ،سواء عىل مستوى القطاعات الحكومية أو بني هذه
األخرية واملجتمع املدين؛
•الدعوة إىل تكثيف اجتامعات اللجنة التقنية لضامن تنسيق أفضل؛
•إعادة النظر يف مضامني املنظومة املعلوماتية وكيفية تدبريها لضامن فاعلية ومرونة أفضل يف
إدراج املعلومات وتحصيلها؛
•تفعيل البعد الجهوي واملحيل للخطة؛
•استحضار األمازيغية لغة ومكونا عند إعداد وتنفيذ السياسات والربامج أو حني التعريف بها؛
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•استحضار البعد الثقايف عند إعداد خطط وبرامج تنفيذ الخطة؛
•استحضار مكون األرسة والرتبية والتعليم كدعامات أساسية لتحقيق أهداف هذا املجال؛
•استثامر التقارير واملعطيات واإلحصائيات املتوفرة لدى الجمعيات ومراكز االستامع؛
•الرفع من امليزانية املرصودة للوزارة لتأمني فعالية تدخالتها ونجاعتها.

املجال الثاين

مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء

ميثل مجال مناهضة أشكال العنف مكونا أساسيا يف النهوض بأوضاع النساء وحاميتهن من كل
التجاوزات التي متس مبكتسباتهن القانونية وبالتايل بكرامتهن .وتهدف اإلجراءات املربمجة يف
إطاره إىل تعزيز الرتسانة القانونية والتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز بكل أشكاله عرب:
• تحسني املعرفة العلمية بهذه الظاهرة؛
• إنشاء نظام للتتبع والرصد؛
• تقديم الدعم للسياسة الوقائية والتصدي ألسباب العنف املامرس ضد النساء؛
•الرفع من الوعي املجتمعي مبخاطر هذه الظاهرة وتحسني التكفل بالنساء ضحايا العنف عن
طريق تطوير مجموعة من الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف…
وتتمثل القطاعات الحكومية املعنية بإجراءات هذا املجال يف :
• وزارة الداخلية؛
• وزارة العدل والحريات؛
• وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة االتصال؛
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
• وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية؛
• وزارة الثقافة.
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حصيلة أشغال الورشة

وقد همت حصيلة هذه الورشة الخاصة مبكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء
األهداف التالية:
• الهدف  : 5وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز؛
• الهدف  : 6مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة؛
• الهدف  : 7تطوير الربامج الوقائية ملناهضة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛
• الهدف  : 8مأسسة التكفل بالنساء والفتيات املعنفات.

• حصيلة منجزات الهدفني  5و6
وقد شمل العرض الذي تم تقدميه أهم اإلصالحات الترشيعية ذات الصلة مبكافحة كل أشكال
التمييز املبني عىل النوع ،وهكذا تم التطرق بالنسبة للهدفني  5و 6إىل:
•إحالة مرشوعي القانونني املتعلقني بهيئة املناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ،واملجلس
االستشاري لألرسة والطفولة يف إطار تنزيل املقتضيات الدستورية املحدثة لهاتني الهيأتني عىل
مسطرة املصادقة؛
•مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء ،إضافة إىل التعديالت التي همت كل من القانون
الجنايئ واملسطرة الجنائية يف انتظار استكامل مرشوع املراجعة الشاملة لهذين القانونني؛
•مرشوع قانون تشغيل العامل املنزلني؛
•مراجعة القانون  14-05املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛
•التعديالت التي شملت القانون  77.03املتعلق باالتصال السمعي البرصي؛
•مراجعة دفاتر تحمالت قنوات القطب العمومي ،والتي من شأنها أن تعمل عىل تحسني صورة
املرأة يف اإلعالم؛
•إصدار القانون املتعلق بإحداث املصلحة االجتامعية داخل املقاولة ،التي تشغل أزيد من
 200أجرية وأجري ،يف انتظار املراجعة الشاملة ملدونة الشغل التي تعدها وزارة التشغيل
والشؤون االجتامعية؛
•إصدار مرسوم لوزير الداخلية رقم  533يف  7أكتوبر  2013يتعلق بتعديل صندوق دعم
متثيلية النساء ،وإصدار قرار تطبيقي لهذا املرسوم.
حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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•حصيلة منجزات الهدف  « :7تطوير الربامج الوقائية ملناهضة التمييز والعنف ضد
النساء والفتيات»
وبالنسبة للهدف السابع من هذا املجال ،فقد تلخصت املنجزات يف ما ييل:
•تطوير املنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف املبني عىل النوع؛
•مواصلة العمل بالربنــامج التحسييس املندمج ملناهضـة العنف ضد النســاء والفتيــات
 ،2013-2016وذلك من خالل تنظيم الحمالت التحسيسية السنوية.

• حصيلة منجزات الهدف « :8مأسسة التكفل بالنساء والفتيات املعنفات»
أما بخصوص الهدف الثامن ،فقد جاءت املنجزات املحققة كام ييل:
•تعميم خاليا التكفل بالنساء واألطفال بجميع محاكم اململكة ،وتزويدها باملساعدات
االجتامعيات املكلفات باستقبال ومصاحبة النساء واألطفال وتتبع قضاياهم؛
•إنشاء  7مراكز للنساء يف وضعية صعبة خالل 2013؛
•إعداد دفرت تحمالت وطني لدعم مراكز االستامع والتوجيه من طرف وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية .ويؤسس هذا اإلجراء ملسار جديد يف الرشاكة مع مراكز االستامع
واالستقبال والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف ،من حيث املساطر املتبعة ،ونوعية
الدعم ،وكذا الرشوط املعيارية املؤطرة للخدمات املوجهة لهذه الفئة وذلك يف أفق تحسني
األداء وتقنينه ،ومن شأن هذه الدفاتر متكني الفاعلني من تقديم الخدمات وتطوير األداء وفقا
إلطار معياري خدمايت وطني ينظم تدخالتهم يف مجال مواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف؛
•دعم الوزارة لـ  50مرشوعا يف مجال االستامع وتوجيه النساء ضحايا العنف مببلغ إجاميل
وصلت قيمته إىل  3 855 400درهم ،وهو مبلغ مرشح لالرتفاع خالل السنة املالية الحالية؛
•دعم الوزارة لـ  18مرشوعا يف مجال التحسيس والتوعية بحقوق النساء و 156مرشوعا
لالرتقاء بوضعية مؤسسات الرعاية االجتامعية التي تقدم خدمات القرب لألشخاص يف وضعية
هشاشة ،من بينهن النساء والفتيات؛
•دعم الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء ،حيث تعمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية عىل إعداد دفرت تحمالت خاص بالفضاء متعدد الوظائف للنساء ،يف أفق خلق
أربعني فضاء جهويا عىل مستوى املراكز التابعة ملؤسسة التعاون الوطني.
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املالحظات العامة

•رضورة تزويد املشاركات واملشاركني مبطبوعات خاصة بأرضية النقاش والعرض املقدم؛
•افتقار العرض املقدم للمؤرشات العددية وامليزانياتية ،ألنهام يعتربان عنرصيني رضوريني يف
عملية التقييم.

املالحظات واالقرتاحات حسب األهداف
جاءت مالحظات واقرتاحات املتدخالت واملتدخلني حسب األهداف كام ييل:
•استمرار تضمن بعض النصوص القانونية ملقتضيات متييزية؛
•رضورة انسجام التعديالت ،التي ستدخل عىل قانوين املسطرة الجنائية والقانون الجنايئ ،مع
روح وفلسفة مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية؛
•رضورة تطوير عمل املنظومة املعلوماتية؛
•رضورة دميومة برامج التوعية والتحسيس ،وتجنب املناسباتية؛
•رضورة العمل بعمومية الربامج الوقائية بدل الفئوية؛
•أهمية دور املنظومة الرتبوية والتعليمية يف مناهضة العنف املبني عىل النوع؛
•رضورة توعية وتثقيف النساء بحقوقهن؛
•مساهمة اإلعالم بشكل فعال وإيجايب ملناهضة التمييز والعنف ضد النساء؛
•قياس أثر الحمالت التحسيسية عىل الفئات املستهدفة؛
•توفري فضاءات مالمئة الستقبال واالستامع للنساء والفتيات املعنفات؛
•ضامن تكوين مستمر للمساعدات االجتامعيات ،ومتكينهن من آليات العمل؛
•تعميم مجانية الشهادة الطبية لتشمل غري املتزوجات؛
•ضعف املوارد البرشية الخاصة بالخاليا عىل مستوى املحاكم واملستشفيات العمومية؛
•توفري املداومة بالنسبة لعمل الخاليا الخاصة باستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف؛
•قلة وجود مراكز االستامع ببعض جهات اململكة.
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الخالصات والتوصيات

•ترسيع وترية الترشيع وتجويده يف املجاالت التي تهم مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء؛
•ترسيع وترية مشاريع القوانني املعروضة عىل قنوات املصادقة (مرشوع قانون محاربة العنف
ضد النساء ،ومرشوع قانون إحداث هيئة املناصفة…)؛
•رضورة مراعاة مقاربة النوع االجتامعي يف أي مرشوع تتبناه الحكومة يف مجال إصالح منظومة
صناديق التقاعد؛
•رضورة اشتغال فعاليات املجتمع املدين عىل آليات الوساطة؛
•رضورة فتح بعض املراكز التابعة للتعاون الوطني إليواء النساء والفتيات املعنفات؛
•إحداث ومأسسة مراكز اإليواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف؛
•تحسني وتجويد خدمات التكفل بالنساء والفتيات املعنفات.

تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف
املجال الثالث
واملساواة
تعترب التوجيهات امللكية املتضمنة يف خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس بتاريخ
 20غشت  2012من مؤطرات مجال «تأهيل منظومة الرتبية والتعليم عىل أساس اإلنصاف
واملساواة» .ويعد تعزيز الحكامة رشطا أساسيا لتحقيق جودة النظام التعليمي والرقي باملوارد
البرشية ومحاربة كل الظواهر الهيكلية السلبية التي طالت املنظومة الرتبوية ،كالهدر املدريس
وصعوبة الولوج إىل املؤسسات التعليمية وتدين مستوى التالميذ وانتشار مختلف أشكال
العنف ...وقد جاءت الخطة الحكومية «إكرام» لالشتغال عىل تعزيز املكتسبات املرتبطة
بتعميم التمدرس باعتامد مقاربة النوع االجتامعي وتقليص الفوارق بني الوسطني الحرضي
والقروي ونرش ثقافة املساواة بني الجنسني… وكذا محاربة كل الظواهر التي من شأنها أن متس
مببدأ حق التعلم للجميع أو أن تكرس الصور النمطية السلبية للنساء.
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وتتمثل القطاعات الحكومية املعنية بإجراءات هذا املجال يف:
• وزارة الداخلية؛
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
• وزارة االقتصاد واملالية؛
• وزارة الفالحة والصيد البحري؛
• وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛
• وزارة الشباب والرياضة؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية؛
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
• الوزارة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

حصيلة أشغال الورشة
ويف هذا اإلطار ،انكبت أشغال الورشة الخاصة بـ «تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس
اإلنصاف واملساواة» عىل تدارس النقط التالية:
• تقديم حصيلة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والنتائج التي تم تحقيقها يف هذا املجال؛
•التذكري بالسياق الذي جاءت فيه الخطة الحكومية التي متيزت بالعديد من اإلجراءات والربامج
الرامية إىل إصالح املنظومة الرتبوية (كامليثاق الوطني للرتبية والتكوين والربنامج االستعجايل
ومخطط العمل املتوسط املدى ملأسسة املساواة بني الجنسني…)؛
•التذكري بأن تدخل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني يشمل كذلك ،إضافة إىل املجال
الثالث من الخطة الحكومية ،كال من املجال األول والثاين والسابع.
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وميكن تقديم حصيلة منجزات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني وتلخيصها مبرجع إىل
األهداف املسطرة يف الخطة «إكرام» يف املكتسبات التالية:

• منجزات الهدف األول من املجال األول« :تتبع وتقييم وضعية املساواة»
تعمل الوزارة املعنية عىل تتبع وتقييم وضعية املساواة يف برامجها ،عرب اتخاذ مجموعة من
التدابري أهمها:
•إحداث فريق عمل وطني ،و 16فريقا جهويا لتدبري النوع عىل مستوى األكادمييات ،مع تعزيز
قدراتها يف إطار التخطيط والتأطري وتنفيذ برامج ومشاريع متعلقة باملساواة بني الجنسني؛
• مصاحبة الفرق الجهوية من أجل وضع مخططات عمل خاصة بها.

•منجزات الهدف الثاين من املجال األول« :إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف
التخطيط وبرمجة امليزانية يف جميع القطاعات»
يف أفق بلوغ هذا الهدف ،تم إعامل اإلجراءات التالية:
•تنظيم دورات تكوينية يف مجال التحليل حسب النوع ومأسسة املساواة بني الجنسني لفائدة
الفرق الجهوية ،وأخرى لفائدة املتدخلني املركزيني والجهويني يف امليزانية يف مجال امليزانية
املستجيبة للنوع؛
•إعداد دليل امليزانية املستجيبة للنوع (متت املصادقة عليه)؛
•إعداد دليل للتخطيط وامليزانية حسب النوع.

•منجزات الهدف الرابع من املجال األول« :نرش مبادئ االنصاف واملساواة وتحسني
صورة املرأة»
وبهذا الخصوص ،عملت الوزارة عىل:
•إعداد اسرتاتيجية للتواصل الداخيل والخارجي حول مقاربة النوع؛
•خلق بوابة إلكرتونية تهتم باملساواة داخل موقع الوزارة؛
•تسجيل وصلة إذاعية وملصقات تم توزيعها عىل األكادمييات الجهوية.
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•منجزات الهدف  22من املجال السابع« :الرفع من متثيلية النساء يف مواقع
املسؤولية يف أفق املناصفة»
بالنسبة لهذا الهدف ،وعالقة مبؤرش املساواة بني الرجل واملرأة بهيئة التدريس ،متت اإلشارة
إىل النقطة التالية :يالحظ بأن متثيلية النساء جد متدنية يف مراكز القيادة عىل الصعيد املركزي
والجهوي واإلقليمي وتحتاج بالتايل إىل تحسني.

•منجزات الهدف  :9تعميم ولوج الفتيات إىل جميع مستويات النظام الرتبوي
والتقليص من الهدر املدريس
عكست األرقام التي تم تقدميها كحصيلة لعمل الوزارة املعنية تقدما ملحوظا متيز بارتفاع عدد
التالميذ يف كل األسالك وتحسن نسبة التمدرس وتقليص الفوارق بني الجنسني وبني الوسط
الحرضي والقروي ،إال أن هذه املنجزات مل تحل دون الرتكيز عىل الصعوبات التي ال يزال
يعرفها هذا القطاع واإلكراهات التي تهم الجنسني .كام متت اإلشارة إىل االرتفاع الذي عرفه
مؤرش املساواة يف املنظومة الرتبوية بشكل عام ،بالرغم من كونه يعرف تفاوتا ملحوظا ما بني
املستويات.
وقد جاءت الحصيلة الخاصة بهذا املجال عىل الشكل التايل:
– عىل مستوى التعليم األسايس
•تسجيل زيادة  9نقاط يف نسب متدرس اإلناث (الفئة العمرية  11-6سنة) ،حيث انتقلت
من  %89.9إىل  %99.1ما بني  2009-2008و2013-2012؛
•تسجيل ارتفاع أكرث من  17نقطة يف نسب متدرس اإلناث (الفئة العمرية  14-12سنة)،
حيث انتقلت من  %64.6إىل  80.1%ما بني  2009-2008و2013-2012؛
•تسطري زيادة أكرث من  9نقاط يف نسب متدرس اإلناث (الفئة العمرية  17-15سنة) ،حيث
انتقلت هذه النسبة من  %45.6إىل  %53.4ما بني  2009-2008و.2013-2012
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– تطور مؤرشات التمدرس باألسالك الثالثة بالوسط القروي
•ارتفاع نسب متدرس اإلناث (الفئة العمرية  11-6سنة) من  %84.1إىل  %97.7خالل نفس
الفرتة ،بزيادة تفوق  13نقطة؛
•زيادة فاقت  11نقطة يف نسب متدرس اإلناث (الفئة العمرية  14-12سنة) ،من %39.7
إىل  %57.8خالل نفس الفرتة؛
•زيادة  4نقط يف نسب متدرس اإلناث (الفئة العمرية  17-15سنة) ،من  %13.3إىل %18.8
خالل نفس الفرتة.
وقد متت اإلشارة إىل أنه بالرغم من التقدم الحاصل يف نسب متدرس الفتاة القروية باملستوى
االبتدايئ عىل الصعيد الوطني ،ال تزال هناك فوارق مقلقة قامئة باملستويني الثانوي اإلعدادي
والثانوي التأهييل ،حيث النسب أكرث ضعفا بالنسبة للجنسني معا.
– تطور معدالت االنقطاع املبكر عن الدراسة والهدر املدريس
بخصوص هذه النقطة ،تم اإلدالء مبا ييل:
•سجلت نسبة االنقطاع عن الدراسة انخفاضا مهام خالل الفرتة املمتدة ما بني 2009-2008
و 2013-2012بجميع األسالك،
•لكنها مل ترق بعد إىل النسب املرجوة مبستويات التعليم الثانوي ،حيث انخفضت هذه
النسبة من  %5.2إىل  %2.7وسط اإلناث يف املستوى االبتدايئ ،ومن  %11.9إىل  %7.6يف
املستوى اإلعدادي تم انخفض من  %13.4إىل  %8.4باملستوى التأهييل.
– قياس األثر عىل مؤرش املساواة
•سجل مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف التمدرس تحسنا ملحوظا خالل الخمسية األخرية،
خاصة باملستويني االبتدايئ والثانوي اإلعدادي .وهكذا ،عرف مؤرش التكافؤ بني الجنسني
بالتعليـم االبتدائـي تطورا مهمـا عىل املستوى الوطـنـي ،حيث انتقل من  0.89سنــة
 2009-2008إىل  0.95سنة 2013-2012؛
•انتقل مؤرش التكافؤ بني الجنسني بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،خالل نفس الفرتة ،من 0.79
إىل  0.82عىل املستوى الوطني ،ومن  0.56إىل  0.63بالنسبة للوسط القروي؛
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•بالنسبة للتعليم الثانوي التأهييل ،انخفض هذا املؤرش من  0.99إىل  0.94عىل املستوى
الوطني ،وارتفع من  0.54إىل  0.68يف الوسط القروي.
ولرتسيخ هذه املكتسبات ،تعمل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني عىل:
• توطيد تدابري الولوج العادل لإلناث والذكور؛
• تطوير قدرة مؤسساتية مستدامة لضامن ترسيخ املساواة؛
• وضع تدابري لنرش وتعلم قيم املساواة بني الجنسني يف الحياة املدرسية وتحسني صورة املرأة.

حصيلة منجزات القطاعات األخرى
عرفت الورشة مشاركة ممثلني عن كثري من القطاعات قاموا بتقديم حصيلة منجزات وزاراتهم
يف مجال الرتبية والتكوين كام هو الشأن بالنسبة لكل من وزارة الصحة ،ووزارة الفالحة
والصيد البحري ،ووزارة األوقاف والشؤون االسالمية ،ووزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية /مؤسسة التعاون الوطني.
• وزارة الصحة
أشارت ممثلة وزارة الصحة إىل الجهود التي يبدلها هذا القطاع يف مجال الصحة املدرسية ،من
خالل :إعامل االسرتاتيجية الوطنية للصحة املدرسية املتضمنة ملجموعة من الربامج واألنشطة
التي تروم معالجة املشاكل الصحية التي قد تعيق مسار متدرس الفتيان والفتيات بشكل عام،
والفتاة القروية بشكل خاص.
• وزارة الفالحة والصيد البحري
قدمت ممثلة وزارة الفالحة والصيد البحري ملحة عن إنجازات هذا القطاع يف مجال التكوين
املهني الفالحي ،مع الرتكيز عىل التدابري التي تم وضعها لتشجيع ولوج الفتيات لهذه املؤسسات
البالغ عددها  ،58من قبيل:
•إحداث داخليات خاصة ،مام مكن من تسجيل ارتفاع ملحوظ لنسبة الفتيات املستفيدات
من هذه املؤسسات .وقد شكلت اإلناث  %26من العدد اإلجاميل لخريجي هذه املؤسسات
مبختلف أنواعها ومستوياتها ،برسم سنة  .2014وبلغت هذه النسبة  %60بالنسبة ملعهد
الحسن الثاين للزراعة والبيطرة؛
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•إدماج مصوغات خاصة بالنوع االجتامعي يف برامج ومناهج التكوين الخاصة بالتعليم العايل
يف املجال الفالحي؛
•إعامل برامج وأنشطة أخرى تستهدف النساء والفتيات ينجزها القطاع يف إطار رشاكات مع
فاعلني آخرين ،كمحاربة األمية وتجهيز دور الطالبات وتوفري تجهيزات لذوي االحتياجات
الخاصة.
• وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
ركز ممثل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية يف تدخله ،عىل مساهمة قطاعه يف محاربة ظاهرة
الهدر املدريس ،من خالل الخدمات التي يقدمها يف إطار التعليم العتيق ،من بينها:
•توفري داخليات خاصة بالفتيات لتشجيعهن عىل استكامل دراستهن؛
•تخصيص بعض املنح وتوفري خدمة اإلطعام املدريس .وتشكل نسبة اإلناث املستفيدات
 %14.21من العدد اإلجاميل للمتمدرسني يف مؤسسات التعليم العتيق.
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية /مؤسسة التعاون الوطني
ذكّر ممثل مؤسسة التعاون الوطني مبجهودات هذه األخرية لدعم التمدرس بشكل عام،
ومتدرس الفتيات بشكل خاص ،من خالل توفري:
• خدمة اإليواء مبؤسسات الرعاية االجتامعية التابعة لها؛
• الخدمات التي يقدمها من خالل مراكز الرتبية والتكوين؛
• برنامج رياض األطفال.
وقد مكنت النقاشات التي تلت هذه العروض من طرح مجموعة من األفكار والقضايا ذات
الصلة مبوضوع الورشة ،متخضت عنها مجموعة من املالحظات ذات طابع عام ،وعدد من
التوصيات التي من شأنها تعزيز املنجزات املحققة.
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املالحظات العامة

•بعض املؤرشات املتضمنة يف الخطة الحكومية ال تستجيب ملعايري «سامرت ،»SMART
ويصعب تقييمها وتتبعها؛
•الرتكيز عىل األهداف الكمية ،وغياب تام لألهداف النوعية؛
•التساؤل عن كيفية حصول املجتمع املدين عىل املعطيات والتقارير الخاصة مبنجزات الدولة
أو الحكومة يف إطار الخطة الحكومية للمساواة؛
•التساؤل حول مدى التزام الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة األممية لحقوق الطفل املتعلقة
بوضع تدابري للحد من تأثري انتشار التعليم الخصويص؛
•التساؤل حول مدى تأثري املنجزات املحققة يف مجال متدرس الفتاة يف وضعية املرأة املغربية
بشكل عام؛
•التساؤل حول مدى مواكبة الكتاب املدريس ملختلف الربامج والخطط واالسرتاتيجيات التي
تقوم بها وزارة الرتبية الوطنية.

الخالصات والتوصيات
•رضورة االشتغال عىل اإلكراهات الحقيقية واملوضوعية التي يعرفها التعليم ،ومن بينها النقل
املدريس الذي يعيش فوىض عارمة تستوجب التنظيم والعقلنة؛
•الطابع االستعجايل إلعادة تنظيم منظومة اإليواء املدريس وإخراجه من منطق الرعاية
االجتامعية واعتباره جزءا من املنظومة الرتبوية؛
•رضورة توفري آليات وتدابري داخل املنظومة الرتبوية للحفاظ عىل القيم واألخالق (أطباء
نفسانيني ،ومرشدين اجتامعيني…)؛
•رضورة تفعيل توصيات اللجنة األممية لحقوق الطفل يف ما يتعلق بالحق يف الرتبية؛
•رضورة تخصيص أهمية بالغة للتعليم األويل الذي يعترب أساسيا ومحوريا؛
•ضامن حق أطفال الرحل يف التعليم بجميع مستوياته؛
•إعادة النظر يف برامج الدعم االجتامعي (برنامج تيسري ،وبرنامج مليون محفظة) بناء عىل
معايري جديدة؛
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•اإلرشاك الفعيل لألرسة يف املنظومة الرتبوية؛
•االشتغال عىل املقررات املدرسية واملناهج لرتسيخ ثقافة املساواة ومقاربة النوع ومحاربة
الصور النمطية؛
•رضورة تكوين رجال ونساء التعليم يف مجال املقاربات الحقوقية؛
•رضورة توحيد املنظومة التعليمية من خالل توحيد الربامج واملناهج املعتمدة يف كل من
التعليم العمومي والتعليم العتيق والتعليم الخاص ،مع تعزيز مراقبة الوزارة وتتبعها لهذين
األخريين؛
•إحداث خلية للدعم املدريس تابعة للوزارة؛
•رضورة تعزيز البنيات التحتية ،خاصة املرافق الصحية؛
•تعزيز دور جمعيات اآلباء ومجالس التدبري؛
•تعزيز الرشاكة بني وزارة الرتبية الوطنية واملجتمع املدين؛
•رضورة انفتاح املدرسة عىل محيطها الخارجي؛
•تفعيل مراكز االستامع يف الوسط املدريس؛
•تأهيل وتقوية قدرات األطر الرتبوية واإلدارية؛
•إحداث صناديق للتوصيات باملعاهد واملدارس والجامعات؛
•رضورة إحداث فصول خاصة للفتيان والفتيات ما فوق  15سنة يف إطار منظومة الرتبية غري
النظامية؛
•توحيد عتبة النجاح بني التالميذ الرسميني واألحرار يف االمتحانات اإلشهادية؛
•تكثيف برامج ما بعد محاربة األمية؛
•رضورة حضور املرأة يف اللجان الخاصة بصياغة املناهج وتأليف الكتب املدرسية؛
•رضورة تعزيز دور اإلعالم يف النهوض وتطوير املنظومة الرتبوية.
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املجال الرابع تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية
تقديم
يضع املجال الرابع «تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية» تحسني جودة
الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل ومنصف يف صلب اهتاممه ،وذلك من منطلق دعم
برامج «األمومة بدون مخاطر» وتعميم برنامج الرتبية الجنسية ومكافحة األمراض املنقولة
جنسيا كاإليدز وبرنامج الوقاية من رسطان الثدي وعنق الرحم وإحداث املستشفيات املتنقلة
لدعم األمومة السليمة بالعامل القروي…
وتتمثل القطاعات املعنية بتنزيل التدابري الخاصة بهذا املجال يف:
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
• وزارة التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي؛
• وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛
• وزارة الشباب والرياضة؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة االتصال.

حصيلة أشغال الورشة
عىل غرار الورشات السابقة ،تم عرض وتقييم حصيلة هذا املجال من طرف جميع املتدخلني،
سواء منهم املؤسساتيني أو الجمعويني ،وذلك يف إطار تفعيل االلتزامات وإعامل اإلجراءات
املسطرة يف الخطة الحكومية مع رصد الصعوبات والتحديات واإلشكاالت املرتبطة بالجانب
املؤسسايت والتنظيمي والثقايف…
وقد شارك يف أشغال الورشة ممثلو القطب االجتامعي ،واملنظامت الدولية (منظمة الصحة
العاملية ،صندوق األمم املتحدة للسكان) ،وجمعيات املجتمع املدين الوطنية واملحلية ،وانحرصت
مشاركة القطاعات الحكومية يف قطاعني هام وزارة الصحة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني؛ باإلضافة إىل املندوبية السامية للتخطيط والدرك املليك.
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وقد متيزت أشغال الورشة الخاصة بالولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية بتدخالت
مهمة ومركزة همت الهدفني  12و 13املسطرين يف املجال الرابع:
• الهدف  « :12تعزيز برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية»؛
• الهدف « :13تحسني ولوج النساء للخدمات الصحية األساسية».
وقد تم التطرق يف إطار هذه الورشة إىل مجموعة من اإلجراءات املنجزة وكذلك االختالالت
التي تهم مجال الصحة ،والتي ميكن تجميعها مبرجع إىل الهدفني املسطرين يف النقط التالية:

• حصيلة اإلنجازات الخاصة بالهدف « :12تعزيز برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية»
وبخصوص اإلنجازات املتعلقة بالهدف  12عملت وزارة الصحة عىل:
•دعم برنامج ترسيع خفض وفيات األمهات من خالل وضع مخططات عمل جهوية مع مراعاة
الخصوصيات املحلية؛
•مراجعة نظام إعالمي لصحة األم والطفل؛
•إحداث دورية مشرتكة بني وزاريت الصحة والداخلية من أجل تحسني مراقبة وفيات األمهات؛
•تعزيز سياسة اإلعفاء من األداء بالنسبة للعالجات الخاصة بالوالدة الطارئة عرب إقرار مجانية
الفحوصات املخربية األساسية للنساء الحوامل باإلضافة إىل مجانية الوالدة والعملية القيرصية
وعالجات األطفال الحديتني الوالدة؛
•دعم خدمات التغطية الصحية الثابتة بالوسط القروي .فربسم سنة  ،2012استفاد الوسط
القروي من  %60من األطباء و %76من املمرضني الحديثني االلتحاق بالوزارة كام تم توزيع
 47وحدة طبية متنقلة ،وكذلك اقتناء ما مجموعه  96سيارة إسعاف؛
•تعزيز الرتبية الجنسية يف املقررات الدراسية لتفادي الحمل غري املرغوب فيه وكذلك األمراض
املنقولة جنسيا.

•حصيلة اإلنجازات الخاصة بالهدف « :13تحسني ولوج النساء للخدمات الصحية
األساسية»

أما بالنسبة للهدف  ،13ويف إطار تعميم نظام املساعدة الطبية ،السيام لفائدة النساء ،فقد
تم تسجيل استفادة  5ماليني و 600ألف شخص من نظام املساعدة الطبية ،ومتثل النساء
املستفيدات  %54مقابل  %46من الرجال.
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املالحظات
ارتبطت املالحظات يف مجملها باإلكراهات واملشاكل التي تتم مواجهتها يف مجال تطبيق
مقتضيات الخطة ،وتتلخص أهمها فيام ييل:
• الحمل املبكر عند الفتيات :املعطيات ،العواقب وسبل تقليص الظاهرة؛
•اإلجهاض الذي يسبب خطرا عىل حياة املرأة :رضورة توفري اإلحصائيات ومراجعة القوانني؛
•دور القطاعات الحكومية بالنسبة للمحددات االجتامعية وفتح نقاش وطني حول إحداث
لجنة وطنية تهتم باملحددات االجتامعية للصحة ،عىل ضوء نتائج دراسة جدوى التي أجريت
يف املوضوع؛
•النقص والتوزيع غري املتساوي عىل جميع الجهات للموارد البرشية الطبية والشبه الطبية؛
•استقبال النساء يف املرافق الصحية مع احرتام كرامتهن وتوفري الدعم النفيس عىل مستوى
املستشفيات واملراكز الصحية.

التوصيات
خلصت أشغال هذه الورشة إىل صياغة وتقديم التوصيات التالية:
•تعزيز التنسيق يف مجال تفعيل الخطة الحكومية للمساواة؛
•االهتامم باملشاكل الصحية األخرى التي تعاين منها الفتيات والنساء عىل غرار الحمل املبكر،
اإلجهاض ،سن اليأس ،العقم ،قلة الخصوبة…؛
•تعزيز الرشاكة مع املجتمع املدين؛
•تأهيل األطر الطبية والشبه الطبية يف مجال الحقوق الصحية للنساء؛
•تكثيف الربامج والحمالت التحسيسية والتوعوية حول الرتبية الجنسية والصحة اإلنجابية؛
•ترسيع تفعيل إعالن ريو الذي انضم إليه املغرب خالل سنة  2013حول املحددات االجتامعية
للصحة.
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املجال الخامس تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف
عيش النساء والفتيات
تقديم
يسعى املجال املرتبط بـ «تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء
والفتيات» ،إىل تكييف برامج النهوض بالبنيات التحتية مع حاجيات الساكنة وفقا ملقاربة
النوع االجتامعي .وتقتيض هذه املنهجية وضع وإعامل مشاريع جديدة أو إعادة توجيه تلك
التي يف طور التنزيل بشكل يضمن اإلدماج املمنهج للحاجيات اآلنية واإلسرتاتيجية للنساء،
وذلك يف أفق استفادة الساكنة رجاال ونساء من مثار التنمية ومن املجهودات املبذولة بخصوص
تأهيل القرى واملدن من منطلق ضامن حق جميع املواطنني يف استعامل املجال ومن أجل ردم
الفجوات والفوارق بني الرجال والنساء أو بني الفئات العمرية.
ومن أهم مستهدفات هذا املجال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بإعامل منهجية نوعية
اجتامعية مؤطرة بالحقوق ،تراعي إدماج حاجيات النساء يف مختلف محطات تنزيل برامج
البنيات التحتية سواء تعلق األمر بربامج التزويد باملاء الرشوب والكهرباء والطاقة والولوج إىل
الخدمات وإىل امللكية والسكن… ،وتعترب مسألة النهوض بتطوير البنيات التحتية األساسية
مدخال أساسيا لتوفري رشوط العيش الكريم للنساء والفتيات وتحسني ظروفهن وأوضاعهن
املعيشية.
وتتمثل القطاعات الحكومية املعنية بتدابري هذا املجال يف:
• وزارة الداخلية؛
• وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
• وزارة السكنى وسياسة املدينة؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
• الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،املكلفة باملاء.
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حصيلة أشغال الورشة حسب األهداف املحددة يف الخطة
وتهم هذه الحصيلة الهدفني التاليني:
•الهدف رقم  :14مراعاة النوع االجتامعي يف برنامج ولوج السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل
الوسط شبه الحرضي والقروي؛
• الهدف رقم  :15تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف من أعباء النساء القرويات؛
• الهدف رقم  :16توفري املاء الرشوب واملحافظة عىل البيئة.

•حصيلة منجزات الهدف رقم « :14مراعاة النوع االجتامعي يف برنامج ولوج
السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحرضي والقروي»
أما بالنسبة للهدف املرتبط بالولوج إىل السكن ،ميكن إجامل حصيلة املنجزات يف النقط التالية:
•توسيع رشيحة املستفيدين من السكن املنخفض التكلفة ( )5خالل سنة  ،2012لتشمل األرس
ذات الدخل الذي يعادل ضعف الحد األدىن للدخل عوض  1,5منه التي كان معمول بها
سابقا؛
•االستمرار يف إعامل الربنامج املتعلق مبحاربة بالسكن غري الالئق الذي هم  88ألف أرسة؛
•القيام ببحث ميداين وطني ( )6بهدف تقييم «أثر برامج محاربة السكن غري الالئق عىل
األفراد وعىل األحوال املعيشية لألرس» .ومن شأن هذه الدراسة أن تساهم يف االطالع عىل
مدى االستفادة املنصفة للنساء من هذه الربامج؛
•وضع برامج سكنية جديدة تضمن تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء ،وذلك بناء عىل نتائج
دراسات تحليلية وتقييمية حول وقع برامج محاربة السكن غري الالئق عىل مكونات األرسة
مبا فيهم النساء؛
•مواصلة برنامج «مدن بدون صفيح» الذي استفادت منه  230ألف أرسة ،وقد تم إعالن
 51مدينة بدون دور صفيح من أصل  83مدينة؛

( )5يتعلق األمر بالسكن املحدد قيمته يف  140 000درهم.
( )6برشاكة مع ONU FEMMES
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•إعامل برامج تهم األحياء غري مكتملة التجهيز أو غري القانونية ،وقد همت لحد اآلن  88أرسة؛
•إعامل برنامج محاربة السكن املهدد باالنهيار الذي عرف استفادة نحو  24 000أرسة؛
• االستمرار يف برنامج السكن االجتامعي ( ،)7وقد هم  335ألف وحدة سكنية؛
•إعامل برنامج السكن الذي ال يتجاوز  140 000درهم الخاص باألرس التي تتقاىض أقل من
الحد األدىن لألجور والذي يهدف إىل إنتاج  53 000وحدة سكنية؛
•مواصلة برنامج إنتاج وحدات سكنية لفائدة الطبقة املتوسطة بسومة  6 000درهم للمرت
املربع ،بحيث متت برمجة إنجاز  6 600وحدة سكنية؛
•برامج تحفيزية يف مجال السكن املعد للكراء؛
•إعادة النظر يف قانون الكراء لضامن حامية حقوق املكري واملكرتي.
أما فيام يخص توفري البنيات التحتية الطرقية للفرتة املمتدة ما بني  2012و 2016فقد تم إنجاز
ما ييل:
•مواصلة إنجاز الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية من طرف وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك يف إطار اسرتاتيجية متكاملة ومندمجة تتمحور حول اعتامد:
–نسبة ولوج الساكنة للطرق أو املسالك املهيأة كمؤرش أسايس لتحديد أهداف الربنامج؛
– مقاربة تشاركية عىل الصعيد املحيل لتحديده؛
– اختيار محكم للتقنيات واملعايري املعتمدة لتحديد وقعه االقتصادي واالجتامعي.
ويروم هذا الربنامج الرفع من نسبة الساكنة القروية املستفيدة من الطرق من  %54سنة 2005
إىل  %80سنة  ،2015حيث سيتم فك العزلة عن ما يناهز  %86من الساكنة القروية متثل
فيها النساء نسبة  .%50.7كام يهدف هذا الربنامج إىل تقليص الفوارق بني األقاليم يف مجال
التجهيزات الطرقية ،واملساهمة إىل جانب الربامج التنموية األخرى يف رفع مؤرشات التنمية
البرشية للسكان القرويني ،باإلضافة إىل تحسني ظروف تنقل الساكنة وإدماجها يف االقتصاد
الوطني.
( ) 7يهم األمر السكن الذي تبلغ قيمته  250 000درهم.
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وقد تم يف إطار هذا الربنامج إنجاز  1 214كلم من الطرق سنة  2013مام مكن من فك العزلة
عن مليونني و 670ألف نسمة شكلت نسبة النساء فيها .%50.7
•إعداد الربنامج الثالث للطرق القروية (وهي حاليا بصدد املراحل األخرية) مع الرشكاء املحليني
قصد إعامله يف أفق 2015؛
•إطالق دراسة تحليلية لتقييم آثار الربنامجني األول والثاين للطرق القروية الستخالص وقعها عىل
الساكنة القروية وتحديد الوسائل الكفيلة بضامن صيانتها من أجل تحقيق التنمية املستدامة؛
•مواصلة تفعيل املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ()2015-2011؛
•انطالق برنامج جديد للمبادرة الوطنية يهم «التأهيل الرتايب» لفائدة ساكنة املناطق التي
تعاين من العزلة ،مبيزانية قدرها  17مليار درهم ،وذلك من خالل:
– توسيع التغطية الرتابية للمبادرة لتشمل  702جامعة قروية مقابل  403يف املرحلة األوىل؛
–استهداف  532حيا حرضيا عوض  264خالل املرحلة األوىل من تفعيل املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية؛
– استهداف مليون شخص يقطنون بـ  3 300دوار معزول تابعني لـ  22إقليام.

•حصيلة منجزات الهدف رقم « :15تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف من أعباء
النساء القرويات»
أما بخصوص الهدف رقم  15الذي يروم تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف من أعباء النساء
القرويات ،فقد تم إنجاز ما ييل:
•ارتفاع نسبة الكهربة القروية يف نهاية  2013إىل  %98.51ليك تبلغ  %99يف متم  ،2016يف
حني مل تكن تتجاوز  %22سنة  ،1996ومن املؤكد أن هذا االرتفاع كان له انعكاسا إيجابيا
عىل:
– التمدرس يف العامل القروي؛
– تحسني ظروف العمل؛
–خلق فرص شغل ودينامية تنموية متميزة بفضل النجاعة الطاقية واستعامل الطاقات
املتجددة.
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• حصيلة منجزات الهدف « :16توفري املاء الرشوب واملحافظة عىل البيئة»
أما بخصوص حصيلة منجزات الهدف  16املتعلق بتوفري املاء الرشوب واملحافظة عىل البيئة،
فقد متت معاينة املنجزات التالية:
•إنجاز شبكات للتزود باملياه مكونة من آبار وأثقاب وخزانات للمياه وتجهيزات الضخ وقنوات
جر املياه املعبأة بواسطة السدود ،باعتبارها حلوال عملية تتناسب مع االمكانيات االجتامعية
واالقتصادية للساكنة القروية .ويدخل هذا االنجاز يف إطار «الربنامج الوطني لتزويد العامل
القروي باملاء الصالح للرشب» الذي رشع يف تنفيذه سنة  ،1995وفقا للمقاربة التشاركية بني
املصالح االقليمية والجهوية للامء واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب والجامعات
املحلية والساكنة .وبخصوص متويل الربنامج ،فإن املستفيدين يساهمون بنسبة ،%5
والجامعات املحلية بنسبة  %15واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب بنسبة .%80
•ارتفاع نسبة التزود باملاء الرشوب بالوسط القروي إىل  %94أواخر سنة  2013وتزايد الطلب
عىل اإليصاالت الفردية ،إذ وصلت نسبة الربط إىل حوايل  ،%38أما االستثامرات املنجزة يف
هذا املجال ،فقد بلغت ما يفوق  18مليار درهم ما بني  1995و.2013
وقد كان لهذا الربنامج آثارا جد إيجابية عىل الساكنة ،يذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
• تحسني متدرس األطفال وخصوصا الفتيات؛
• تحسني الظروف الصحية للمستفيدين؛
• متكني النساء من فرصة مزاولة أنشطة مدرة لعائدات مادية؛
•الحد من الهجرة القروية بعد إدماج برنامج املاء الرشوب مع برامج الكهربة والطرق واملبادرة
الوطنية للتنمية البرشية؛
• ضامن تزويد السكان مبياه الرشب يف فرتات الجفاف؛
•خلق العرشات من املقاوالت يف ميدان حفر اآلبار والبناء وتجهيز معدات الضخ والصيانة
وإرشاك الهندسة الوطنية يف جميع مراحل الدراسات واإلنجازات الخاصة بتزويد العامل
القروي باملاء الصالح للرشب والتسيري الذايت للمشاريع عرب خلق جمعيات مستعميل املياه؛
•الربنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية الذي متت املصادقة عليه من طرف قطاع
املاء وقطاع الرتبية الوطنية سنة  2008من خالل اتفاقية إطار للرشاكة بني القطاعني ،ويهدف
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هذا الربنامج إىل إنجاز منشآت التزويد باملاء الصالح للرشب والرصف الصحي لفائدة املدارس
بالوسط القروي مع دعم الرتبية البيئية لفائدة املعلمني والتالميذ وكذا جمعيات آباء وأولياء
التالميذ إلدماج البعد البيئي يف تكوين املتمدرسني .ويف هذا اإلطار تم:
–حرص  14 911و 17 785مدرسة قروية لتستفيد تباعا من منشآت التزويد باملاء الصالح
للرشب ومنشآت الرصف الصحي؛
–اعتامد مقاربة النوع االجتامعي يف تصميم هذه املرافق الصحية حيث يتم إنجاز مرافق
خاصة بالتلميذات واملعلامت إىل جانب مرافق للتالميذ ولذوي االحتياجات الخاصة.
ويتوقع أن يكون لهذا التوجه انعكاس إيجايب عىل صحة األطفال وعىل متدرس الفتاة
القروية التي قد تتوقف عن التمدرس بسبب غياب منشآت الرصف الصحي.
وقد قامت مصالح الوزارة املنتدبة لدى وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء
بتجهيز  473مدرسة قروية مبنشآت املاء الصالح للرشب والرصف الصحي ما بني  2009و.2012
وتوجد منشآت يف طور انتهاء األشغال ب  23مدرسة قروية برسم سنة  2013وذلك لفائدة
 1 085فتاة و 1 250طفل ،كام متت برمجة تأهيل  100مدرسة قروية برسم سنة .2014
وتتلخص هذه املنجزات برسم سنتي  2013و 2014يف النقاط التالية:
–ففي  2013تم إنجاز  23مرفقا صحيا بكل من عامالت وأقاليم اليوسفية ،طاطا ،وزان،
وجدة ،آسفي ،ميدلت وخنيفرة بتكلفة مالية قدرها  2.2مليون درهم؛
–عرفت سنة  2014إنجاز  100مرفق صحي بكل من عامالت وأقاليم السامرة ،الداخلة،
كلميم ،الصويرة ،أكادير ،تارودانت ،صفرو ،فاس ،شيشاوة ،وزان ،الرشيدية ،العرائش،
الرحامنة ،بني مالل ،خنيفرة ،طاطا ،سطات ،الحسيمة ،الفقيه بن صالح ،طنجة ،بتكلفة
مالية قدرها  2.2مليون درهم.
•الربنامج النموذجي إلنتاج وتوزيع األكياس البيئية بدل األكياس البالستيكية املرضة بالبيئة
والذي يتم تنفيذه برشاكة مع تعاونيات الخياطة والجمعيات البيئية .ويهدف إىل إنتاج أكياس
بديلة من الثوب من طرف  139تعاونية نسائية وتوزيعها عىل الساكنة يف إطار حمالت
تحسيسية تواصلية تنبه باآلثار البيئية السلبية الناجمة عن استعامل األكياس البالستيكية.
ويرمي هذا الربنامج الذي رصد له غالف مايل قدره  7 000 000درهم إىل :
– إنتاج وتوزيع  3 000 000كيس بيئي؛
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– الرفع من رقم معامالت  139تعاونية؛
– خلق  200 000فرصة للشغل؛
– الرفع من دخل  2 600عضو تعاوين؛
– إرشاك ما يقارب  73جمعية بيئية محلية يف الربنامج.
وقد تم الرشوع يف إنتاج هذه األكياس يف منتصف سنة  ،2013وتم برسم سنة  2014عقد
اتفاقيات رشاكة إلنتاجها مع  27تعاونية ،كام تم إبرام  15اتفاقية مع جمعيات نسائية من أجل
توزيع هذه األكياس والقيام بالحمالت التحسيسية حول املوضوع.

املالحظات العامة ذات الصلة باملجال

من خالل مداخالت مختلف القطاعات الحكومية ،تم تسجيل التقدم امللحوظ الذي تم إحرازه
عىل مستوى تنزيل إجراءات الخطة الحكومية عىل أرض الواقع ،كام متت اإلشارة والتطرق إىل
بعض اإلكراهات التي تحول أحيانا دون تحقيق النتائج املرجوة.

تصنيف املالحظات واالقرتاحات حسب األهداف

فبخصوص الهدف رقم  ،14متت اإلشارة إىل :
• رضورة املواكبة االجتامعية للمستفيدين من السكن االجتامعي؛
•إيجاد حلول نهائية للتزايد املطرد لدور الصفيح عىل الرغم من املجهودات املبذولة من طرف
وزارة السكنى للقضاء عىل هذا النوع من السكن.
أما فيام يتعلق بالهدف رقم  ،15فلم ترد مالحظات تذكر.

وبخصوص الهدف رقم  ،16فقد متت اإلشارة إىل مشكلة قلة املوارد املالية والبرشية للجامعات
الرتابية والضعف يف التدبري الذي يطبعها.

الخالصات والتوصيات
متخض النقاش الذي دار خالل الورشة عن الخروج مبقرتحات وتوصيات من شأنها أن توسع
دائرة املنجزات أو أن ترسع وترية األداء .وميكن إجاملها فيام ييل:
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• تحليل وتقييم السياسات العمومية والعمل عىل التنسيق بني القطاعات الحكومية؛
• األخذ بعني االعتبار رضورة فك العزلة عن السكان املجاورين للطرق الوطنية؛
• إنشاء مزيد من دور الطالبة لتمكني الفتيات القرويات من متابعة دراستهن؛
• إعادة النظر يف منظومة مراقبة السكن االقتصادي توخيا للجودة؛
• اقرتاح برامج للسكن لفائدة النساء يف وضعية صعبة؛
•إعادة تكوين أطر القطاعات الحكومية املعنية يف مجال املنظومة املعلوماتية للخطة
ومواكبتهم من أجل أجرأتها؛
• رضورة مالءمة خارطة الطريق املتعلقة باملنظومة املعلوماتية؛
• تكثيف دور اإلعالم يف معالجة املشاكل املطروحة عىل املستوى البيئي.

املجال السادس التمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء والفتيات واألرس
تقديم
يستمد هذا املجال قوته من االلتزامات الدستورية التي تنص عىل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية للمواطنات واملواطنني والتي جعلتها تحت املسؤولية املبارشة للدولة وذلك عرب
وضع وتفعيل سياسات تهم متكني النساء اقتصاديا واجتامعيا .ويشمل هذا املجال تقوية
مهارات النساء وتنمية خرباتهن املهنية والقضاء عىل كل أشكال اإلقصاء والتهميش والهشاشة
التي تطالهن ،خاصة مع انتشار ظاهرة تأنيث الفقر ومع ضعف تأهيل النساء ،مام يحول دون
ولوجهن إىل سوق الشغل بشكل سلس ومنصف.
وتأيت تدابري هذا املجال لتعزيز التأهيل والتمكني االقتصادي للنساء وتوسيع مشاركتهن الفعلية
يف االقتصاد الوطني سواء منه املهيكل أو غري املهيكل لرفع تحدي التنمية الشاملة .ويكمن
املدخل األسايس لذلك يف تأهيل الرشوط املوضوعية واملعنوية للدينامية السياسية واالقتصادية
واالجتامعية بشكل يضمن للنساء تواجدا داال ومعربا يف مراكز القرار االقتصادي.
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حصيلة أشغال الورشة
يتمثل الفاعلون املعنيون بتنزيل إجراءات هذا املجال يف القطاعات التالية:
• وزارة الداخلية؛
• وزارة العدل والحريات؛
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
• وزارة الفالحة والصيد البحري؛
• وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية؛
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
• وزارة الصناعة التقليدية؛
• الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين؛
• الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
• املندوبية السامية للتخطيط؛
• املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛
• وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي.
أما أشغال هذه الورشة ،فتهم األهداف التالية:
• الهدف رقم « :17محاربة الفقر والهشاشة»؛
• الهدف رقم « :18التمكني االقتصادي للنساء»؛
• الهدف رقم « :19النهوض بحقوق النساء املسنات»؛
• الهدف رقم « :20النهوض بحقوق النساء يف وضعية إعاقة».
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حصيلة منجزات الهدف  :17محاربة الفقر والهشاشة
• منجزات وزارة الداخلية
–مواصلة متويل ودعم مشاريع املجتمع املدين يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية،
خاصة املشاريع املتعلقة بالنهوض بأوضاع املرأة وبتقديم خدمات للفئات يف وضعية
صعبة ،ودعم تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
–إعامل برامج سوسيو-اقتصادية تستهدف النساء واملعوزين يف املناطق الفقرية .ويف هذا
اإلطار ،تشتغل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي أطلقها صاحب الجاللة امللك محمد
السادس سنة  2005والتي تتبنى مقاربة جديدة للتنمية البرشية قوامها مبدأ التضامن
واالستهداف من أجل محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتامعي.
وقد واصل املغرب تفعيل املرحلة الثانية من هذه املبادرة ( ،)2015-2011التي أضافت محورا
جديدا يهم «التأهيل الرتايب» لفائدة ساكنة املناطق التي تعاين من العزلة مبيزانية قدرها
 17مليار درهم ،وذلك من خالل:
• توسيع التغطية الرتابية للمبادرة لتشمل  702جامعة قروية مقابل  403يف املرحلة األوىل؛
• استهداف  532حيا حرضيا ،مقابل 264؛
• استهداف مليون شخص يقطنون بـ  3 300دوار معزول تابعني لـ  22إقليام.
كام مكنت برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،خالل الفرتة  ،2013-2011من إنجاز حوايل
 12 000مرشوع ،وأنشطة تنموية لفائدة  3مليون مستفيد ومستفيدة ،منها  2 700نشاط مدر
للدخل ،بغالف مايل اجاميل يقدر بـ  9.8مليار درهم ساهمت فيها املبادرة بـ  5.9مليار.
• منجزات املندوبية السامية للتخطيط
–العمل عىل تفعيل إجراء «إدماج النوع االجتامعي يف مختلف برامج الحد من الفقر
والهشاشة ومحاربة التسول» بتعاون مع وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
ووزارة الداخلية والوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
–استغالل واستثامر معطيات البحث الوطني حول نفقات واستهالك األرس لسنة 2014-2013
بهدف تحيني خريطة الفقر يف أواخر .2015
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• منجزات وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
–دعم مشاريع تهم متكني النساء ومحاربة أشكال العنف التي تطالهن من قبيل دعم مراكز
االستامع للنساء ضحايا العنف ومشاريع الحمالت التحسيسية بالحقوق ( .)8وقد تم متويل
 69مرشوعا اعتامدا عىل املقاربة النوعية االجتامعية وهو ما ميثل نسبة متويل بلغت %10
من املبلغ اإلجاميل للدعم برسم سنة .2013
• حصيلة وزارة الفالحة والصيد البحري
–متويل أكرث من  50مرشوعا برسم سنة  ،2014وقد شملت هذه املشاريع النباتات العطرية
والطبية وكذا تربية املاعز والحليب والجنب والدجاج البلدي وتربية النحل واألركان
واملنتوجات املجالية كالكسكس…؛
–استفادة حوايل  5 000امرأة قروية من دعم الوزارة بهدف تحسني ظروفها االقتصادية
واالجتامعية.
• حصيلة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
–تزويد السجن املحيل بإنزكان واملؤسسة السجنية بربكان مبجموعة من إصدارات الوزارة
لتنمية الوعي الديني لدى السجينات؛
–إرسال نسخ من املصحف الرشيف املطبوع بطريقة «براي» لفائدة الكفيفات عن طريق
املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية للجهة الرشقية.
• حصيلة وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
–تكوين  182سجينة مستفيدة برسم سنة  2012-2011الكتساب مهارات مهنية؛
–استفادة النساء السجينات من التكوين املهني داخل املراكز السجنية بشعب متعددة:
الفصالة والخياطة والطرز والحالقة والتجميل والطبخ والزرايب .وتحصل املستفيدات من
التكوين عىل دبلوم أو شهادة حسب املستوى التعليمي املحصل عليه.

(49 )8مرشوعا ملراكز االستامع و 20مرشوعا للتحسيس بالحقوق.
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حصيلة الهدف رقم  :18التمكني االقتصادي للنساء
• منجزات وزارة الفالحة والصيد البحري
–تنظيم دورة تكوينية حول القيادة يف إطار رشاكة بني املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس
وجامعة مينيسوطا األمريكية لفائدة  10ممثالت لتنظيامت مهنية عىل مستوى جهة
مكناس-تافياللت؛
–استفادة أزيد من  2 500امرأة وفتاة من أنشطة تأطريية وإرشادية وتحسيسية بخصوص
مختلف املجاالت وخاصة اإلنتاج والتثمني والتنظيم وتدبري املشاريع الفالحية املدرة
للدخل.
• حصيلة منجزات وزارة الشباب والرياضة
–الدعم املادي لـ  80مرشوعا بدور الشباب ،منها مشاريع لفائدة  10جمعية نسائية؛
–استفادة  1 554خريجة التكوين املهني النسوي و 4 251خريجة االستئناس املهني (فتيات
ونساء) من برامج التكوين والتحسيس.
• حصيلة منجزات وزارة الشؤون العامة والحكامة
–تنظيم منتدى للنساء املقاوالت مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف ديسمرب .2013
وقد تلخصت أهم أهداف اللقاء يف جمع املعلومات وتكوين قاعدة بيانات/معطيات
بخصوص املامرسات الجيدة التي تساعد عىل تقوية قدرات النساء اقتصاديا وتسهيل
ولوجهن إىل التمويل وتحسني مناخ األعامل .وقد تم ذلك يف إطار مبادرة منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ودول شامل إفريقيا والرشق األوسط من أجل الحكامة واالستثامر
والتي يرتأسها املغرب.
–إحداث حوايل  100تنظيم نسوي يشمل تكثالت وتعاونيات وجمعيات ومجموعات ذات
النفع االقتصادي.
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حصيلة منجزات الهدف رقم  :19النهوض بحقوق النساء املسنات
• منجزات وزارة الصحة
–تدريس مسلك «طب الشيخوخة» مبعاهد تكوين األطر يف امليدان الصحي لفائدة
 1 058ممرضا وممرضة ،متعددي التخصص برسم السنة الدراسية 2012-2011؛
–تنظيم  5حصص جهوية للتكوين املستمر يف مجال األمراض املرتبطة بالشيخوخة لفائدة
 121من األطباء العامني؛
–تدريس مسلك «طب الشيخوخة» مبعاهد تكوين األطر يف امليدان الصحي لفائدة
 1 094ممرضا وممرضة ،متعددي التخصص برسم السنة الدراسية 2013-2012؛
–برمجة التكوين يف اختصاص «طب الشيخوخة» بكلية الطب والصيدلة بالرباط للحصول
عىل دبلوم جامعي يف طب الشيخوخة لفائدة األطباء العامني.

حصيلة منجزات الهدف رقم « :20النهوض بحقوق النساء يف وضعية إعاقة»
• منجزات وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
–إعداد دليلني للتوعية حول الوقاية من اإلعاقات الناجمة عن الحمل والوالدة أو تلك
الناتجة عن الحوادث املنزلية ،ويدخل هذا اإلنجاز يف إطار التحسيس والتوعية بأهمية
العملية الوقائية كآلية للنهوض بالصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل .ويشكل الدليل
األول أداة أساسية لتحسيس األمهات والحوامل وعموم النساء وال سيام اللوايت هن يف سن
اإلنجاب مبخاطر التعرض لإلعاقة بسبب الحمل ،وذلك من خالل اطالعهن عىل املامرسات
الصحية السليمة يف هذه الفرتة وتقريبهن من املامرسات الخاطئة التي قد تشكل مصدر
خطر عىل صحتهن أو صحة مواليدهن؛
–استفادة  1 058مستفيدة و 1 726مستفيد من الذكور برسم سنة  ،2011مقابل  1 186من
النساء و 1 586من الذكور برسم سنة  ،2012وذلك يف إطار برنامج منح املعينات التقنية
التي تحرص الوزارة عىل ضامنها للنساء والفتيات املعوزات املتواجدات يف وضعية إعاقة؛
–إحداث عرش وحدات لالستقبال والتوجيه ملنح املعينات التقنية عىل املندوبيات الجهوية
للتعاون الوطني وذلك بغية تسهيل حصول األشخاص يف وضعية إعاقة لهذه املعينات
التقنية وتحسني ظروف عيشهم وتسهيل عملية ولوجهم ملختلف املرافق.
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• منجزات وزارة الصحة
–تنظيم  5حصص جهوية للتكوين املستمر يف مجال الوقاية من األمراض املؤدية إىل اإلعاقة،
لفائدة  110من األطر الطبية والتمريضية؛
–استفادة  7فتيات من بني  15متدربا ومتدربة يف وضعية إعاقة من التكوين األسايس مبعهد
تكوين األطر يف امليدان الصحي برسم السنة الدراسية 2012-2011؛
–استفادة  5فتيات من بني  13متدربا ومتدربة يف وضعية إعاقة من التكوين األسايس مبعهد
تكوين األطر يف امليدان الصحي برسم السنة الدراسية .2013-2012
• منجزات وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
–التكوين بـ  14شعبة؛
–إحداث  10مراكز اجتامعية مختلطة متكن من استقبال متدربني ذوي إعاقة يف شعب
ومستويات مختلفة وعرب جهات مختلفة؛
–إحداث مؤسستني لفائدة املعاقني الذهنيني وضعاف البرص .ومتثل املستفيدات  %32من
عدد املتدربني برسم سنة .2013-2012
• منجزات وزارة الداخلية
–بناء وتجهيز وتأهيل  25مركزا اجتامعيا لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و 5مراكز
لألشخاص املعاقني ذهنيا قصد اإلدماج ،وذلك يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية؛
–وفيام يتعلق باملناصب املحتفظ بها لألشخاص يف وضعية إعاقة ،ومكفويل األمة واألشخاص
املتمتعني بصفة مقاوم ،فقد عملت وزارة الداخلية عىل تطبيق النصوص الترشيعية
والتنظيمية ذات الصلة ،السيام منها القانون رقم  33.97املتعلق مبكفويل األمة ،واملرسوم
رقم  2.01.94بتاريخ  22يونيو  2001بتحديد رشوط استفادة مكفويل األمة من األسبقية
لولوج املناصب العامة ،وقرار الوزير األول رقم  3.130.00الصادر يف  10يوليوز 2000
املتعلق بتحديد قامئة املناصب املمكن إسنادها إىل األشخاص املعاقني باألولوية ،وكذا
النسبة املائوية لهذه املناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.
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• منجزات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
–بناء  3مراكز لألشخاص ذوي اإلعاقة بهدف تحقيق العدالة االجتامعية وإدماج األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع؛
–فرض الوزارة ملقاربة النوع والولوجيات لألشخاص ذوي اإلعاقة كمعيار أسايس إلزامي
للمصادقة عىل الدراسات املعامرية للمشاريع املوكلة لها يف إطار التدبري املنتدب.

املالحظات العامة ذات الصلة باملجال

بعد عرض املنجزات املحققة يف هذا املجال ،متحورت مالحظات املتدخلني حول النقط التالية:
• عدم إرشاك جمعيات املجتمع املدين والنقابات يف وضع وصياغة الخطة الحكومية للمساواة؛
• إعادة النظر يف بعض أهداف املجال مع التأكيد عىل تدقيق االجراءات واملؤرشات؛
• غياب إحصائيات وأرقام مدققة تهم نسبة مشاركة النساء يف املشاريع املنجزة يف هذا املجال؛
•غياب التخطيط التشاريك واالستهداف يف املشاريع املوجهة ملحاربة الفقر والهشاشة يف صفوف
النساء؛
•التساؤل حول تدين نسبة النساء النشيطات يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا خاصة
باملغرب.

تصنيف املالحظات واالقرتاحات حسب األهداف

استأثر الهدفان  17و 18من هذا املجال باهتامم خاص ،بحيث تم تناول مجال متكني النساء من
عدة زوايا من شأنها أن تعزز مسألة النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتامعية للنساء .ومن بني
املداخل التي تم الرتكيز عليها:
•التعليم ومحاربة األمية وتنمية القدرات التدبريية واملهنية كمدخل للتمكني االقتصادي
واالجتامعي للنساء؛
• التوعية الحقوقية ذات البعد اإلنساين كمدخل لضامن الحقوق للجميع؛
•متكني الفئات املعوزة من نساء وأرامل من الحق يف اإلرث وامللكية وأرايض الجموع كمدخل
لتثبيت مبدأ املساواة؛
•مرافقة ومواكبة الفئات الهشة من النساء للخروج من دائرة الفقر والهشاشة وفقا ملقاربة
مبنية عىل التتبع والتقييم كمدخل لتقوية املهارات النسائية.
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الخالصات والتوصيات
تتمثل أهم الخالصات والتوصيات التي متخضت عنها هذه الورشة يف التايل:
•أجمعت التدخالت عىل رضورة الرتكيز عىل املقاربة العرضانية إلدماج املساواة يف مختلف
الربامج التنموية الهيكلية ذات الوقع عىل متكني النساء مثل املخطط األخرض وبرامج االقتصاد
التضامني؛
•رضورة تضمني التقرير نصف املرحيل لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة للمنجزات املحققة
وفق إحصائيات حسب الجنس/النوع االجتامعي ،مع إضافة خانة خاصة بالرشكاء وطنيا
ومحليا؛
•رضورة إجراء تقييم أويل حول برامج محاربة الهشاشة بشكل عام خاصة برامج املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية وتناول كل ما تطرحه من إشكاليات وتحديات املواكبة والتكوين؛
•رضورة وضع نظام إحصايئ ميكن من تقديم املنجزات املقدمة يف التقرير حسب النوع
ويساعد عىل بناء مؤرشات خاصة بتمكني النساء تتسم بالدقة واملوضوعية؛
•رضورة التعريف باملنتوجات النسائية ودعمها للرفع من قيمتها ولتحفيز املواطنني عىل اإلقبال
عليها؛
•دعم تبادل التجارب بني النساء (جمعيات تعاونيات ،شبكات…) وتعميم املامرسات الناجحة
يف مجال التسويق وهندسة املشاريع وتجويد املنتوجات النسائية؛
•تركيز االهتامم عىل النساء العامالت يف االقتصاد غري املهيكل مع بلورة وتحديث اسرتاتيجية
مواكبة لتقييم املبادرات املوجهة لهذا االقتصاد؛
•رضورة اعتامد منهجيات جديدة يف مجال متكني النساء عرب الرتكيز عىل الطبقة الوسطى لخلق
قيادات نسائية جديدة ومناسبة يف املجال مع التفكري يف أساليب جديدة تتناسب وظروف
املرحلة الحالية وحاجيات الجيل الجديد؛
•تعزيز صياغة املشاريع االجتامعية بالقيام بدراسات تشخيصية واعتامد مقاربات تشاركية
أثناء صياغة املشاريع االجتامعية لتجويد التخطيط واالستهداف وضامن االستدامة؛
•رضورة االعرتاف بالعمل املنزيل كنشاط وإدماجه ضمن منظومة العمل املنتج؛
•رضورة الرتكيز عىل البعد املحيل بالنسبة لكل املبادرات املوجهة لفائدة النساء ،وذلك عرب
تبني مقاربة تشخيصية تشاركية مدمجة للفئات املستهدفة بشكل يضمن االستمرارية؛
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•تعزيز آليات الرشاكة ومتوقع املجتمع املدين يف تنفيذ الخطة الحكومية «إكرام» مبا يضمن
تحقيق األهداف املرجوة؛
•رضورة االشتغال عىل تقوية مؤهالت النساء يف مجايل التسيري والتدبري إلحداث القطيعة
بشكل نهايئ مع مبدأ الوصاية؛
•رضورة بناء رشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص لتمكني املرأة وإعادة متوقعها يف الحياة
االقتصادية واالجتامعية؛
•معالجة األخطاء يف املشاريع املذرة للدخل ومحاسبة الجمعيات املستفيدة من الدعم التي مل
تحقق النتائج املسطرة يف املرشوع.

املجال السابع الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار
اإلداري والسيايس واالقتصادي
تقديم
تعترب مسألة مأسسة املساواة والسعي نحو املناصفة من املقتضيات واملداخل األساسية لضامن
ولوج النساء بشكل منصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي .وبتنصيص
الدستور الجديد عىل مبدأ السعي نحو املناصفة ،كان لزاما أن يتضمن الربنامج الحكومي آليات
التنزيل .ويف هذا اإلطار ،جاء املجال السابع «الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار
اإلداري والسيايس واالقتصادي» ،من أجل اتخاذ وتفعيل تدابري تعزيز التمكني السيايس للنساء
وتكثيف متثيليتهن يف مختلف دوائر ومراكز القرار.
ويهم هذا املجال تدخل مجموعة من القطاعات هي كالتايل:
• وزارة الداخلية؛
• األمانة العامة للحكومة؛
• وزارة الفالحة والصيد البحري؛
• وزارة السياحة؛
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• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
• وزارة الصناعة التقليدية؛
• الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛
• وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي.

حصيلة أشغال الورشة
لقد انصبت أشغال الورشة عىل تقديم حصيلة منجزات هذا املجال بخصوص الهدفني التاليني
املسطرين يف الخطة:
• الهدف رقم « : 21الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف أفق املناصفة»؛
•الهدف رقم « : 22الرفع من متثيلية النساء يف مواقع املسؤولية يف القطاع العمومي يف أفق
املناصفة».

حصيلة الهدف رقم  : 21الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف أفق املناصفة
لقد تم تصنيف املنجزات املحرزة من طرف ممثل وزارة الداخلية يف هذه الورشة إىل منجزات
قانونية وأخرى مرتبطة بالتأهيل وتقوية القدرات .وفيام تعترب املنجزات القانونية مهيكلة
ورافعة بالنظر لبعدها التأطريي ،تستثمر األخرى يف الرأسامل البرشي باعتباره القاطرة املحركة
للتغيري.
• املنجزات القانونية
بعد دستور ،2011تعززت الرتسانة القانونية مبجموعة من القوانني التنظيمية امللحقة بجملة
من املقتضيات التي كان من شأنها أن ترفع متثيلية املرأة السياسية وتواجدها يف مراكز اتخاذ
القرار .وقد متثلت هذه القوانني أساسا يف:
• القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب؛
• القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين؛
• القانون التنظيمي رقم  11.29املتعلق باألحزاب السياسية؛
• القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية؛
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•القانون رقم  00.78املعدل واملتمم بالقانون رقم  08.17املتعلق بامليثاق الجامعي وتنصيصه
يف املادتني  14و 36من امليثاق الجامعي املتعلقتني عىل لجنة املساواة وتكافؤ الفرص ،وعىل
املخطط الجامعي للتنمية املراعي للنوع االجتامعي .ويعترب هذا القانون ذو أهمية قصوى يف
مسألة إدماج النوع االجتامعي عىل صعيد الجامعات الرتابية.
• املنجزات املتعلقة بتقوية وتأهيل القدرات
• تنظيم وزارة الداخلية ملجموعة من الدورات التكوينية لفائدة املنتخبني؛
• تنظيم أسالك الندوات الجهوية لفائدة املنتخبات املحليات وأطر الجامعات املحلية.

حصيلة الهدف رقم  :22الرفع من متثيلية النساء يف مواقع املسؤولية يف القطاع
العمومي يف أفق املناصفة

•ارتفاع نسبة النساء ضمن موظفي الوزارات إىل  %37سنة  2010مقابل  %34سنة  ،2002أي
بزيادة  3نقط؛
•ارتفاع نسبة ولوج النساء املوظفات إىل مناصب املسؤولية بـ  5,3نقطة من سنة  2001إىل
سنة 2010؛
•تنصيص مسطرة تقلد املناصب العليا عىل مقتضيات قانونية تراعي النوع االجتامعي؛
•إحداث شبكة التشاور بني الوزارات املكلفة بإدماج مقاربة النوع االجتامعي باإلدارة العمومية،
وقد تم إحداثها مبديرية تحديث اإلدارة بالوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛
•إنجاز الوزارة لدراسة تشخيصية حول وضعية املرأة املوظفة باإلدارة العمومية وحول آليات
ومنهجية النهوض بها؛
• إطالق دراسة رصدية حول متثيلية النساء يف مناصب املسؤولية يف اإلدارة العمومية ،وذلك
التزاما مبا هو مسطر يف الخطة الحكومية للمساواة ملعرفة مدى تحقيق بلوغ نسبة  %22يف
غضون سنة .2014

62

تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» يف أفق املناصفة 2016-2012

املالحظات واالقرتاحات العامة ذات الصلة باملجال وتصنيفها حسب
األهداف

•مالحظات ذات الصلة بالقوانني االنتخابية ،واملادتني  14و 36من امليثاق الجامعي؛
•مالحظات مرتبطة مبا هو ثقايف واجتامعي ،ووجود عقليات معينة تحد من ولوج املرأة يف
مراكز القرار السيايس واإلداري.

•املالحظات ذات الصلة بالهدف رقم « :21الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف
أفق املناصفة»

– وجود قفزة نوعية يف ولوج املرأة للمجال السيايس؛
– عدم وجود إلزامية يف إحداث لجنة املساواة وتكافؤ الفرص؛
– ضعف رئاسة النساء للجان الجامعية؛
–ضعف مصاحبة وتطبيق القوانني املوجودة ،خصوصا ما يتعلق باملادتني  14و 36من امليثاق
الجامعي؛
–وجود إشكالية عىل مستوى العقليات واملحددات الثقافية تعرقل وصول النساء إىل مراكز
القرار؛
–الغموض الذي يشوب صندوق دعم تشجيع متثيلية النساء وعدم التنصيص عليه يف الخطة
الحكومية للمساواة؛
– مالحظات حول النسبة املتدنية للنساء بالحكومة.

•املالحظات املرتبطة بالهدف رقم « :22الرفع من متثيلية النساء يف مواقع املسؤولية
يف القطاع العمومي يف أفق املناصفة»
– قرص مدة إجازة األمومة والرضاعة؛
– ضعف نسبة النساء يف مناصب املسؤولية مقارنة وقدراتهن ومهاراتهن التدبريية والتنظيمية؛
– تثمني مرشوع الحضانات باإلدارات العمومية؛
– اختالف الرؤى حول متديد سن التقاعد بني مؤيدين ومعارضني.
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الخالصات والتوصيات
• بالنسبة للهدف « :21الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف أفق املناصفة»

–التنصيص يف القانون التنظيمي ملجلس املستشارين عىل التناوب بني الجنسني للرتشيحات
يف اللوائح املقدمة من طرف األحزاب السياسية عىل غرار النقابات؛
– التنصيص عىل إلزامية إحداث لجنة املساواة وتكافؤ الفرص عىل مستوى الجامعات؛
– وضع مخطط مسبق بهدف تعزيز التمثيلية السياسية للنساء؛
– وضع آليات ملزمة قانونيا لتفعيل املادة  14من امليثاق الجامعي؛
– التكوين املستمر لفائدة املنتخبني واملنتخبات؛
– وضع آليات ألجل تواجد النساء مبراكز القرار السيايس؛
–استبدال تسمية «الالئحة اإلضافية» بعبارة إيجابية تربز الدور األسايس للمرأة يف العمل
السيايس؛
– تضمني املواضيع الخاصة بالتكوينات ملواضيع تهم حقوق اإلنسان وحقوق املرأة؛
–تخصيص أيام للنقاش حول موضوع الولوج املنصف واملتساوي للنساء ملراكز القرار السيايس
واإلداري من طرف الوزارات املعنية.

•بالنسبة للهدف « :22الرفع من متثيلية النساء يف مواقع املسؤولية يف القطاع
العمومي يف أفق املناصفة»
–وضع كوطا نسائية وإجراءات تحفيزية متكن من ولوج النساء ملناصب املسؤولية يف
الوظيفة العمومية؛
–تعميم مرشوع حضانات األطفال عىل باقي اإلدارات عىل مستوى الرتاب الوطني مع
التأكيد عىل أهمية هذا املرشوع من طرف املتدخلني؛
–االشتغال عىل مقاربات أخرى يف إطار دعم متثيلية النساء يف مناصب اتخاذ القرار اإلداري
وعدم االقتصار عىل املقاربة القانونية فقط؛
–اقرتاح بدائل ملساعدة املرأة يف التوفيق بني الحياة الخاصة واملهنية ،كالعمل عن بعد
أو العمل لنصف حصة كام هو معمول به يف بلدان أخرى ،مع إرشاك الرجل يف تقاسم
املسؤولية داخل األرسة؛
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–تكييف ترشيح النساء ملناصب املسؤولية يف الوظيفة العمومية مع الواقع الحايل للموظفة،
يف إشارة إىل الرشوط الواجب توفرها مسبقا يف تويل مناصب املسؤولية؛
–تأهيل اإلدارة بشكل ينسجم مع مطلب الرفع من نسبة النساء يف مناصب املسؤولية
(تحسني ظروف العمل…).

املجال الثامن تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل
تقديم
التزاما مببدأ السعي نحو املناصفة يف مختلف تجلياتها وتطبيقا لاللتزامات الوطنية لضامن متتع
النساء والرجال عىل حد سواء بحقوقهم االقتصادية ،جاء املجال املوضوعايت الثامن املتعلق
بـ «تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل» من أجل إقرار وتكريس اإلنصاف
واملساواة بني الجنسني يف الولوج لسوق الشغل ،مرورا بالرتقي يف املسار املهني يف القطاع العام
خاصة ووصوال إىل تطبيق سلس لقانون التعيني يف املناصب السامية .ويشمل هذا املجال أيضا
القطاع الخاص بهدف متكني املرأة من االنخراط يف النسيج االقتصادي وتقلد مناصب املسؤولية
وخلق مقاوالت يف قطاع يطرح ولوجه إشكاالت عدة…
وبنفس الشكل ،يصبو هذا املجال إىل تكريس الحقوق يف فضاء الشغل ومكافحة كافة أشكال
التمييز والعنف عىل األجريات وكذلك الحد من ظاهرة تأنيث البطالة ،خاصة مبرجع إىل الركود
امللحوظ الذي طال نسبة النشاط لدى النساء خالل السنوات األخرية بحيث أصبحت أقل بثالث
مرات من نسبة النشاط لدى الرجال.

حصيلة أشغال الورشة
من خالل ما تم تداوله يف الورشة ،تبني أن أهم النقاشات التي دارت بني الفاعلني همت القضايا
التالية:
•مؤرشات تشغيل النساء ونسبة البطالة لدى النساء ،مبرجع إىل مستواهن التعليمي ومؤهالتهن
وقدراتهن؛
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•مؤرشات حضور النساء يف سوق الشغل من خالل تعزيز ولوجهن إىل مجال املقاولة ،سيام
املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
•التطرق إىل مبادرات االقتصاد االجتامعي والتضامني التي توفر مزيدا من الفرص لتعزيز
إرشاك املرأة يف الحياة النشيطة.
وتكمن القطاعات املعنية بتنزيل إجراءات هذا املجال يف:
•رئاسة الحكومة؛
•وزارة الداخلية؛
•األمانة العامة للحكومة؛
•وزارة الفالحة والصيد البحري؛
•وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
•وزارة الصناعة التقليدية؛
•الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛
•وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي.
وترتبط منجزات هذا املجال بتحقيق األهداف التالية:
• الهدف رقم « :23إنشاء آليات لضامن التوازن بني الحياة األرسية واملهنية»؛
•حصيلة الهدف رقم « :24ضامن احرتام أرباب العمل لإلطار الترشيعي والتنظيمي لتوفري
الحامية االجتامعية».

حصيلة الهدف رقم « :23إنشاء آليات لضامن التوازن بني الحياة األرسية واملهنية»
تتلخص اإلنجازات التي متت مراكمتها بخصوص هذا الهدف فيام ييل:
•إلزام املقاوالت التي تشغل  50عاملة بإحداث قاعات للرضاعة ميكن تحويلها إىل دار للحضانة
وذلك انسجاما مع مقتضيات مدونة الشغل .ولتفعيل هذا اإلجراء ،تم إصدار قرار وزاري
يوضح رشوط ومواصفات إحداثها وتنظيمها لضامن احرتامها ملعايري ومواصفات دولية؛
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•املبادرة إىل التنسيق املسبق بني وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية ووزارة الداخلية قصد
إرشاكها يف وضع تصاميم إنشاء الوحدات الصناعية ،ومنح رخص إحداثها قصد تخصيص
فضاءات للرضاعة وحضانات األطفال؛
•إعداد مرشوع قانون رقم  11 .73حول إحداث مصلحة اجتامعية داخل املقاولة .ويتوخى هذا
القانون النهوض بالخدمات االجتامعية لفائدة األجراء واألجريات وتأطريه بواسطة مصلحة
اجتامعية للشغل؛
•أما بالنسبة إلجراء مرونة ساعات العمل ،فقد بينت املامرسة العملية أنه من الصعب إلزام
املقاوالت بتطبيق هذا اإلجراء الرتباطه بالتدابري التنظيمية الداخلية لكل مقاولة ،وبالتايل
يبقى إجراءا ً نظريا.

حصيلة الهدف رقم « :24ضامن احرتام أرباب العمل لإلطار الترشيعي والتنظيمي
لتوفري الحامية االجتامعية»
ويف إطار هذا الهدف تم إنجاز ما ييل :
•مصادقة املغرب عىل املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحامية املرأة وإقرار املساواة
ومنع التمييز بني الجنسني ،ويخص األمر االتفاقيات الدولية  111 ،100و 183املتعلقة بحامية
األمومة يف يونيو 2011؛
•إعداد مرشوع قانون حول العامل املنزليني الذي متت املصادقة عليه خالل الـمجلس الحكومي
املنعقد بتاريخ  2ماي  2013ووضعه بالربملان بتاريخ  8غشت 2013؛
•عىل ضوء مالحظات واقرتاحات قطاع الصناعة التقليدية ،متت مراجعة مرشوع القانون
املتعلق بتحديد عالقات الشغل بخصوص األنشطة ذات الطابع التقليدي الرصف .وسيتم
إحالته عىل األمانة العامة للحكومة يف غضون األشهر القادمة؛
•العمل عىل حامية حقوق املرأة العاملة يف إطار مدونة الشغل وتحصني جهاز تفتيش الشغل
قصد مراقبة احرتام تطبيق املقتضيات الترشيعية والتنظيمية ذات الصلة باملرأة يف العمل،
وجمع املعطيات اإلحصائية ذات الصلة باملوضوع؛
•تنظيم عدة دورات تكوينية جهوية يف مجال الحقوق األساسية يف العمل ومن بينها املساواة بني
الجنسني يف التشغيل واملهنة واألجر .وقد استفاد من هذه الدورات  500مفتشا ومفتشة للشغل؛
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•تعزيز الرشاكة مع مكتب العمل الدويل من خالل املرشوع املتعلق بالنهوض بالحقوق
األساسية لألجراء عرب تنمية الحوار االجتامعي واملساواة يف العمل خالل سنة  ،2013وتروم
هذه الرشاكة الرتويج للمساواة بني الجنسني يف العمل ومحاربة التمييز بينهام ،وذلك من
خالل إنجاز أنشطة ذات الطابع اإلعالمي والتحسييس والتكويني حول املوضوع؛
•تنظيم حملة تحسيسية وطنية ملناهضة العنف ضد النساء األجريات من طرف القطب
االجتامعي املكون من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ومؤسسة التعاون
الوطني ووكالة التنمية االجتامعية ،من  25نونرب إىل  12دجنرب  ،2013وقد عرفت الحملة
تنظيم ست لقاءات جهوية (طنجة -وجدة -فاس -الدار البيضاء -أكادير -العيون) شارك فيها
 700فاعل محيل يعمل يف مجال مناهضة العنف ضد النساء.

تقديم املالحظات العامة ذات الصلة باملجال
ميكن صياغة املالحظات التي متت إثارتها يف النقط التالية ،منها ما اكتىس صيغة تساؤالت ومنها
ما صيغ عىل شكل معاينات:
•ما هي التدابري املتخذة ملواجهة التمييز ضد النساء يف الولوج إىل سوق الشغل؟؛
•الزال العمل املنزيل يشكل عائقا أمام املرأة يف ولوج سوق الشغل والرتقي إىل مراكز اتخاذ
القرار؛
•هل تم التفكري يف إنجاز دراسات لفهم سبب انخفاض معدل نشاط النساء يف املغرب؟؛
•هل هناك حامية اجتامعية للنساء العامالت بصفة عامة واملشتغالت يف بعض األنشطة الهشة
وغري املنتظمة (كالفالحة مثال) عىل وجه التحديد؟؛
•ما هي التدابري املتخذة من قبل املغرب ألجرأة مضامني االتفاقيات الدولية التي صادق عليها
يف مجال تشغيل النساء؟؛
•ما هو مآل مرشوع قانون العامل املنزليني؟؛
•هناك محدودية واضحة يف عدد وإمكانيات مفتيش الشغل بالنظر للمهام املسندة إليهم؛
•رضورة القيام بورشات تحسيسية من طرف وزارة التشغيل والشؤون اإلجتامعية ومكتب
العمل الدويل ،من أجل محاربة تشغيل األطفال داخل الضيعات الفالحية ( مكناس ،القنيطرة
وأكادير) ،بهدف وضع خطة عمل؛
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•غياب الوعي لدى النساء العامالت بحقوقهن التي تضمنها املقتضيات القانونية املنظمة
ملجال الشغل؛
•انتشار العنف املامرس ضد النساء األجريات خالل مختلف مراحل حياتهن املهنية.

تصنيف املالحظات واالقرتاحات حسب األهداف

•املالحظات الخاصة بالهدف رقم « :23إنشاء آليات لضامن التوازن بني الحياة
األرسية واملهنية»
–العمل املنزيل واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق النساء الزالت تشكل عائقا أمام املرأة يف
ولوجها لسوق الشغل عموما ،وبلوغها ملراكز القرار خصوصا؛
–ميثل تنامي الوعي بأهمية إحداث دور الحضانة والرضاعة باملؤسسات املرتبطة بسوق
الشغل خطوة هامة يف مجال أجرأة املقاربة النوعية االجتامعية يف مرافق الشغل؛
–رضورة إنجاز دراسات تحليلية متكن من فهم أسباب انخفاض معدل نشاط النساء يف
املغرب خالل السنوات األخرية.

•املالحظات الخاصة بالهدف رقم « :24ضامن احرتام أرباب العمل لإلطار الترشيعي
والتنظيمي لتوفري الحامية االجتامعية»
–تواجد ملحوظ لظاهرة التمييز ضد النساء يف الولوج إىل سوق الشغل تقتيض اتخاذ تدابري
عاجلة ومندمجة ،فام هي املقاربة املتبناة يف مواجهة كل أشكال التمييز املعاينة ؟؛
–يعرف القطاع الفالحي ظاهرة تأنيث اليد العاملة ،ومن املالحظ أن القطاعات غري املهيكلة
واألنشطة الهشة وغري املنتظمة تستقطب النساء بشكل خاص .فهل هناك حامية اجتامعية
خصوصية للنساء العامالت بصفة عامة والنشيطات يف هذا النوع من القطاعات خاصة؟؛
–ما هي التدابري املتخذة من قبل املغرب ألجرأة مضامني االتفاقيات الدولية التي صادق
عليها يف مجال تشغيل النساء؟؛
–هناك محدودية واضحة يف عدد وإمكانيات مفتيش الشغل بالنظر للمهام املسندة إليهم؛
–ما مآل قانون العامل املنزليني الذي استأثر بالرأي العام والذي يرمي إىل تنظيم نشاط هذه
الرشيحة من النساء العامالت ؟.
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–هناك غياب الوعي لدى النساء العامالت بحقوقهن والتي تضمنها املقتضيات القانونية
املنظمة ملجال الشغل ،فام هي األنشطة املربمجة لفائدتهن لتكريس الوعي لديهن بهذه
الحقوق؛
–خالل مختلف مراحل حياتهن املهنية ،تتعرض النساء األجريات إىل مختلف أشكال العنف.
فام هي التدابري املتخذة للحد من هذه الظاهرة.

الخالصات والتوصيات
استنادا عىل املالحظات املسجلة ،تم تقديم واقرتاح التوصيات التالية يف أفق تحسني أداء الخطة
الحكومية للمساواة «إكرام»:
• رضورة خلق آلية لحامية النساء العامالت داخل الضيعات الفالحية؛
• رضورة مالءمة تقرير حصيلة املنجزات مع بنية ومجاالت الخطة الحكومية للمساواة؛
•بذل مجهودات أكرب إلرشاك الرجل يف تقاسم تحمل األعباء املنزلية مع املرأة العاملة وذلك
لتسهيل التوفيق بني الحياة املهنية والحياة الخاصة؛
•اعتامد معايري التمييز اإليجايب يف ولوج سوق الشغل؛
•إعامل تدابري للرفع من نسبة ولوج النساء لسوق الشغل مع تحفيز تنظيم األنشطة غري
املهيكلة/املنتظمة للفئات الهشة؛
•توفري الحامية االجتامعية للفئات الهشة من النساء العامالت؛
•اقرتاح لوائح خاصة بالنساء يف إطار االنتخابات املهنية لسنة 2015؛
•رضورة التفكري يف وصالت إشهارية تشجع عىل املساواة بني الجنسني يف الشغل؛
•العمل عىل نرش ثقافة املساواة والنوع االجتامعي لدى املشغلني واليد العاملة.
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خالصة تحليلية
ميثل تنزيل الخطة الحكومية للمساواة تحديا بكل املقاييس لكونه يخضعها لصريورة قوامها
إدماج مختلف الفاعلني املعنيني بإعامل تدابريها وبالتحقيق املشرتك واملمنهج لألهداف املتفق
عليها بشكل مسبق وفقا ملؤرشات محكمة ودقيقة .ومن هذا املنطلق ،يتعني اإلشارة إىل التعبئة
وروح االلتزام كمكسب استثمره الرشكاء الحكوميني وغري الحكوميني مام يدل عىل االقتسام
املشرتك لفلسفة الخطة وللقيم املؤطرة لها من جهة والتوافق حول انخراطهم يف املقاربة
ومنهجية االشتغال املتبناة يف مجال التتبع والتقييم .وعليه ،خضعت عملية التنزيل وفقا مليثاق
عمل ضمني متقاسم بني مختلف القطاعات يضمن االستمرارية يف العمل املشرتك.
وقد عرب حجم حضور ومشاركة املمثلني القطاعيني عن اإلرادة الفعلية يف العمل بشكل منسجم
مع مقتضيات الدستور يف أفق تعزيز املساواة ومأسسة املناصفة .إال أن ذلك ال يحول دون
تواجد تحديات ما زالت عالقة مرتبطة بتحقيق أهداف املحاور الثامنية للخطة بشكل مندمج.
ويستدعي االشتغال عىل هذه التحديات التفكري املشرتك حول األبعاد التالية التي هي مبثابة
مداخل لتنزيل أنجع وأسلس لتدابريها:
 .1البعد املؤسسايت للخطة :ويرتبط هذا العنرص بدعم وتقوية آليات التنسيق والتتبع املتواجدة
وإرساء آليات لليقظة من أجل مواكبة فعالة لتنزيل الخطة حيث يتطلب الطابع املهيكل
واملندمج لهذه األخرية وضع جهاز/نسق يتفرع إىل:
• آلية للريادة مكلفة بتدبري عملية تنزيل الخطة يف مختلف تجلياتها ومضامينها؛
•آلية للمواكبة والتتبع لضامن انسجام وتوافق فعيل بني إعامل التدابري والربمجة والتخطيط
املسطرين مسبقا؛
•آلية لليقظة متكن من مراقبة وترية اإلنجاز وإعادة النظر يف املقاربات وإحكام التدخل من
أجل وقع أكرب للتدابري.
 .2البعد الترشيعي ويحيل إىل تعزيز الرتسانة الترشيعية بقوانني تروم النهوض باملساواة
واملناصفة .فبالرغم من القوانني التي تم إعاملها بهذا الخصوص خالل العرشيتني األخرية ،فإن
تنصيص الدستور عىل املناصفة يستدعي وضع قوانني جديدة لتفعيل هذا التوجه .واملالحظ أن
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مسار تعزيز الرتسانة القانونية يظل بطيئا ويتعني ترسيعه من أجل إرساء املناصفة أو بالنسبة
للقوانني الزجرية والتجرميية للعنف املامرس ضد النساء أو تلك املتعلقة بتكافؤ الفرص يف مجال
الولوج املنصف ملناصب القرار أو مبا يصطلح عليه بالتمييز اإليجايب.
 .3البعد التواصيل ويرتبط هذا الجانب بإرساء وصياغة اسرتاتيجية تواصلية مواكبة متكن من
نرش أوسع للخطة وتعريف أشمل بأهدافها .ففي إطار الورشات وقف املشاركون بشكل مكثف
عىل محدودية انتشار الخطة وقصور تداولها .وعليه ،يتعني إمداد الخطة بقوة دافعة وذلك
بنرش وتداول املعلومات حول محاورها وتدابريها وأهدافها .ومن هذا املنطلق ،يعترب وضع
خطة للتواصل عملية رضورية والزمة متد الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» ببعدها الجهوي
واملحيل.
 .4البعد املنهجي :يرتبط مبأسسة مقاربة النوع االجتامعي واملساواة واملناصفة يف مختلف
القطاعات كام يرتبط بتعزيز الرشاكة مع الجمعيات النسائية والحقوقية .فعىل امتداد مسارها،
راكمت هذه الجمعيات تجربة ورأسامال معرفيا مهام يف مجال استهداف النساء والفئات يف
وضعيات صعبة ويف مجال مقاربة إعامل مقاربة النوع االجتامعي واملقاربة الحقوقية .ويتعني
ترصيد هذه التجارب واستثامرها من أجل النهوض باملناصفة وتعزيز املساواة.
 .5البعد التقييمي :ويف هذا اإلطار يجب اإلشارة إىل صفة التواتر التي ميزت السياسات العمومية
املستهدفة للنهوض بأوضاع النساء وتحسني رشوط عيشهن وتجويد مكانتهن االجتامعية خالل
العرشيتني األخريتني .فسواء تعلق األمر بسياسات محاربة الفقر والهشاشة يف صفوف النساء
أو مكافحة أشكال العنف التي تطالهن أو تحسني ولوجهن إىل مختلف الخدمات ،فإنها تصب
يف هدف واحد يتلخص يف النهوض بأوضاعهن وفقا للمقاربة الحقوقية .ويف هذا االتجاه يتعني
القيام بتحليل وتقييم ممنهج لهذه السياسات لقياس أثرها ووقعها عىل الفئات املستهدفة
ومساهمتها يف إرساء وتعزيز املساواة وإقرار العدالة االجتامعية وتكريس اإلنصاف.
 .6البعد الثقايف :تهم هذه الخاصية مبدأ نرش وتكريس ثقافة املساواة ليس فقط يف القطاعات
املعنية بتنزيل الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» ولكن عىل كل املستويات ويف صفوف كل
الفئات االجتامعية .ويعترب تحقيق هذا البعد تحديا بالغ األهمية لكونه يرتبط بتطعيم املجتمع
بكافة مكوناته بقيم املساواة واإلنصاف ويجعله بذلك رهني بتغيري العقليات عىل املدى البعيد.
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 .7البعد املعلومايت :يرتبط مبحدودية انتقال وتداول املعلومات الخاصة بتنزيل الخطة أفقيا
وعموديا مع العلم بأن انتقال/ارتقاء املعلومة من املستوى املحيل إىل املستوى الجهوي رضوري
من أجل تطوير املعارف وفهم أعمق للظواهر االجتامعية .ومن هذا املنطلق ،يتعني عىل
القنوات التي تضمن هذه الدينامية أن تعمل بسالسة وسهولة لربط الوصل بني املحيل والجهوي
والوطني .كام يتعلق هذا البعد بتحيني النظام املعلومايت للخطة مع إدراج النوع االجتامعي.
 .8البعد الوظيفي واإلجرايئ :يهم تحسني أداء اآلليات املكلفة بتدبري تنزيل الخطة من أجل
تنسيق أنجع واستغالل أشمل للمنظومة املعلوماتية الخاصة بها ونرش أوسع ملنجزاتها .ولهذه
الغاية ،من الرضوري تكريس عملية املواكبة بتعزيز قدرات أعضاء هذه الهياكل.
 .9البعد اإلحصايئ :يتعلق األمر بتطعيم الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» مبؤرشات كيفية
للتتبع والتقييم وكذا إدراج البعد اإلحصايئ ضمن البعد التقييمي خاصة فيام يتعلق باملؤرشات.
ويتعني صياغة هذه املؤرشات مبرجع إىل الدراسات املرجعية « »Baselineاملرتبطة مبحاور
الخطة وجعل عملية تحيني املعطيات الكمية والكيفية عملية ممنهجة ومتواترة .ويف اتجاه
آخر ،متت اإلشارة يف إطار الورشات إىل التحدي املرتبط بإرساء نظام تجميع معلومايت ميكن من
تقديم منجزات الخطة حسب النوع االجتامعي كام ميكن من مراجعة املؤرشات وكذا األهداف.
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الخالصات العامة والتوصيات
متكن القراءة التحليلية للتوصيات املوضوعاتية من صياغة توصيات ذات طابع تركيبي يهم تنزيل
الخطة بشكل عام .وقد تم تجميعها وتصنيفها مبرجع إىل خالصة النقاشات والتبادالت املتداولة يف
إطار الورشات .ويتم تقدميها بهدف إحكام أداء الخطة الحكومية للمساواة وتحسني وقع التدابري
املربمجة عىل أوضاع النساء من منظوري املساواة واملناصفة .وترتبط هذه التوصيات مبختلف
مظاهر وأبعاد تنزيل وإعامل الخطة الحكومية للمساواة وميكن تصنيف أهمها فيام ييل:
 .1توصيات عامة؛
 .2توصيات متعلقة بآليات التنسيق والتتبع والتقييم؛
 .3توصيات مرتبطة بإعامل التدابري مبرجع إىل املؤرشات املحددة مسبقا؛
 .4توصيات ذات الصلة بتقارير التتبع؛
 .5توصيات مرتبطة بتنسيق الخطة الحكومية للمساواة؛
 .6توصيات بخصوص املقاربات ومنهجية العمل.

توصيات عامة
تكتيس هذه التوصيات العامة طابعا بالغ األهمية مبرجع إىل بعدها القبيل واملسبق .وذلك
بكونها متثل إطارا مرجعيا للتوصيات املرتبطة باملحاور من جهة ،وتلك ذات الطابع النوعي من
قبيل املقاربات أو التنسيق أو التتبع من جهة أخرى.
وعليه ،فيمكن تقديم خالصة هذه التوصيات فيام ييل:
• تعزيز آلية التنسيق والتتبع املكلفة بتنزيل الخطة الحكومية للمساواة؛
•إرساء ميكانيزمات وطنية وجهوية لليقظة من أجل تنزيل دقيق ومحكم للخطة الحكومية
للمساواة «إكرام»؛
•تفعيل البعد الجهوي واملحيل للخطة؛
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•تعزيز الخطة بإسرتاتيجية تواصلية لضامن انتشار أوسع؛
•إضافة «عمود» يف جذاذة الخطة مخصص للرشكاء الوطنيني والجهويني واملحليني املعنيني
بتنزيل تدابري الخطة؛
•املرافعة من أجل مأسسة املقاربة النوعية االجتامعية واملساواة واملناصفة يف مختلف
القطاعات؛
•نرش ثقافة املساواة يف صفوف املتدخلني والفاعلني املنخرطني يف تنزيل الخطة؛
•تعزيز الرتسانة الترشيعية بقوانني تكرس املساواة واملناصفة؛
•تقوية وتطوير الرشاكة مع جمعيات املجتمع املدين يف مجاالت التنسيق واقتسام املعلومات
وتبادل املعطيات اإلحصائية والكيفية املرتبطة مبحاور الخطة الحكومية للمساواة؛
•املرافعة من أجل رفع ميزانية الوزارة الوصية وتطعيمها باملوارد البرشية من أجل أداء أحسن
وأكرث فعالية؛
•التحليل والتقييم املمنهج للسياسات العمومية يف مجال النهوض بأوضاع النساء (النهوض
بالوضع القانوين ،ضامن الكرامة ،ضامن تكافؤ الفرص يف مجال التشغيل ،الولوج املتساوي
واملنصف ملناصب املسؤولية ومراكز القرار ،محاربة تأنيث الفقر والهشاشة ،التمكني
االجتامعي واالقتصادي…).

التوصيات ذات الصلة بآليات التنسيق والتتبع

•إرساء آليات جهوية لضامن تتبع جهوي للخطة الحكومية للمساواة؛
•الرفع من عدد اجتامعات اللجنة التقنية من أجل تنسيق أحسن وأكرث فعالية؛
•نرش التقارير املصاغة من طرف اللجنة التقنية عىل نطاق أوسع؛
•تقوية قدرات أعضاء اللجنة التقنية يف مجال استعامل واستغالل املنظومة املعلوماتية للخطة
الحكومية للمساواة من أجل تتبع ومرافقة أنجع لتنزيلها؛
•وضع آلية عىل مستوى الجهات تضمن انتقال املعلومات وفق مقاربة ( buttom upمن
املستوى املحيل إىل املستوى الوطني).

حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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التوصيات املرتبطة بتنزيل تدابري الخطة مبرجع إىل املؤرشات املحددة بشكل مسبق

•توطيد الخطة مبؤرشات كيفية للتتبع واألثر/الوقع؛
•تحيني املضامني املتضمنة يف املنظومة املعلوماتية وإدخال معطيات مفصلة ومصنفة حسب
النوع االجتامعي؛
•مراجعة منظومة تدبري املعطيات املتضمنة يف النسق املعلومايت للخطة الحكومية للمساواة؛
•تحسني عمليات التخطيط والربمجة واالستهداف بالنسبة لتدابري الخطة؛
•تكييف خارطة الطريق مع النسق املعلومايت الخاص بالخطة؛
•إرساء نسق إحصايئ ميكن من تقديم املنجزات حسب النوع االجتامعي كام ميكن من مراجعة
مؤرشات وأهداف الخطة.

التوصيات املرتبطة بتقارير التتبع

•الحرص عىل نرش أوسع للتقارير املرحلية لتنزيل الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» بشكل
يجعلها تصل إىل املستوى الجهوي واملحيل؛
•تضمني التقارير النصف مرحلية ملنجزات معززة بإحصائيات حسب النوع االجتامعي؛
•تطعيم التقارير النصف مرحلية مبعطيات كمية وكيفية محينة؛
•أخذ التقارير املصاغة من طرف الجمعيات بعني االعتبار بخصوص اإلشكاليات املرتبطة
بالنهوض بأوضاع وحقوق النساء؛
•بناء التقارير التتبعية ملنجزات الخطة وفقا ملنهجية موحدة لصياغة مفصلية حول محاورها.

التوصيات املرتبطة بتنسيق الخطة

•توطيد وتعزيز ميكانيزمات التنسيق الحكومية املعنية بتنزيل الخطة «إكرام»؛
•تعزيز التنسيق بني وزارة التضامن واألرسة واملرأة والتنمية االجتامعية والجمعيات النسائية
والحقوقية؛
•تعزيز التنسيق البني قطاعي؛
•ضامن التنسيق بني املستوى الوطني والجهوي واملحيل.

76

تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» يف أفق املناصفة 2016-2012

التوصيات املتعلقة باملقاربات ومبنهجية التدخل املتبناة

•تدعيم وتعزيز املقاربة التشاركية بالرتكيز عىل البعد املحيل بالنسبة لكل تدابري الخطة؛
•نسج رشاكات بني القطاع العمومي والقطاع الحر إلدماج هذا األخري يف تنزيل تدابري الخطة
وتحقيق أهدافها؛
•إرساء نظام لتتبع املشاريع والربامج املستهدفة للنساء ميكن من متابعة الفاعلني الذين ال
يحرتمون التزاماتهم.
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بيبليوغرافيا
•الخطة الحكومية للمساواة « ،إكرام»  2016-2012يف أفق املناصفة .وزارة التضامن واملرأة
واألرسة و التنمية االجتامعية.2012 ،
•الربنامج املتعدد القطاعات ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب متكني النساء
والفتيات يف املغرب ،2008 ،وزارة التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن ،برنامج «متكني».
•دراسة حول «الصور النمطية املرتبطة بالنوع االجتامعي السائدة يف املغرب» االتحاد األورويب/
منظمة العفو الدولية .أمنستي.
•االسرتاتيجية املندمجة للوقاية ومكافحة العنف ضد األطفال يف املدارس ،2007 ،وزارة الرتبية
الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي /اليونيسيف  /برنامج متكني  /الجمعية
املغربية لدعم وتطوير مدرسة ذات جودة.
•صورة املرأة املغربية يف اإلعالم  ،2014تقرير الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي.
•حصيلة أشغال ندوة حول «النوع واإلدماج االقتصادي للنساء يف املغرب العريب».2010 ،
•قانون الشغل ،الجريدة الرسمية رقم .5210
•دستور ،2011اململكة املغربية ،األمانة العامة للحكومة ،مديرية املطبعة الرسمية ،سلسلة
الوثائق القانونية املغربية.
•تجارب مأسسة املساواة بني الجنسني يف اإلصالحات العمومية القطاعية يف املغرب ،2011
وزارة التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن  /الوكالة الكندية للتنمية الدولية/ACDI ،
صندوق دعم املساواة بني الجنسني .FAES 1
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ملحقات

 .1برنامج اللقاء.
 .2الئحة املشاركني حسب الفئات.
 .3الفصل  19من الدستور.

برنامج اللقاء
اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» يف أفق املناصفة 2016-2012
السبت  11أكتوبر  • 2014نادي بنك املغرب
09:30-09:00

استقبال املشاركني
الجلسة االفتتاحية

10:30-10:15
12:30-10:30

اسرتاحة
الجلسة األوىل

10:15-09:30

• كلمة السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
• كلمة السيد وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة
• كلمة السيد سفري االتحاد األورويب
• تقديم لتنفيد الخطة الحكومية «إكرام»
•توقيع بروتوكول تبادل النظام املعلومايت املؤسسايت للعنف املامرس ضد
النساء

•الورشة األوىل :تقديم حصيلة منجزات املحور األول للخطة« :مأسسة ونرش
مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
• مناقشة.
•الورشة الثانية :تقديم حصيلة منجزات املحور الثاين للخطة« :مكافحة كل
أشكال التمييز والعنف ضد النساء»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة العدل والحريات.
• مناقشة
•الورشة الثالثة« :تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة الرتبية الوطنية.
• مناقشة
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•الورشة الرابعة« :تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة الصحة.
• مناقشة.
14:30-12:30
16:30-14:30

وجبة الغذاء
الجلسة الثانية
•الورشة الخامسة« :تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش
النساء والفتيات»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة.
• مناقشة.
• الورشة السادسة« :التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
• مناقشة.
•الورشة السابعة« :التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ
القرار اإلداري والسيايس»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة الداخلية.
• مناقشة.
•الورشة الثامنة« :تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل»
املسري/ة :ممثل/ة عن وزارة الشغل والشؤون االجتامعية.
• مناقشة.

17:00-16:30

اسرتاحة

18:00-17:00

تقديم تقارير الورشات
حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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الئحة املشاركني حسب الفئات
القطاعات الحكومية واملؤسسات الدستورية
• وزارة الداخلية
• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
• وزارة العدل والحريات
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
• وزارة االقتصاد واملالية
• وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني
• وزارة السكنى وسياسة املدينة
• وزارة الفالحة والصيد البحري
• وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
• وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
• وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
• وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي
• وزارة الشباب والرياضة
• وزرة الصحة
• وزارة االتصال
• وزارة السياحة
• وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية اإلجتامعية
• وزارة الثقافة
• وزارة العالقات مع الربملان واملجتمع املدين
• وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
• وزارة الشؤون العامة والحكامة
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• الوزارة املكلفة بالتجارة الخارجية
• وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة
• الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة
• الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء
• املندوبية السامية للتخطيط
• املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان
• وكالة التنمية االجتامعية
• الدرك املليك
• التعاون الوطني
• املندوبية العامة إلدارة السجون
• مؤسسة وسيط اململكة

الرشكاء الدوليون

• مفوضية االتحاد األورويب
• السفارة الفرنسية
• السفارة الكندية
• السفارة األملانية
• صندوق األمم املتحدة للسكان
• صندوق األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني النساء.
• برنامج األمم املتحدة للتنمية
• املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة – اإليسسكو
• املنظمة العاملية للصحة
• البنك اإلسالمي للتنمية
• الوكالة االسبانية للتعاون الدويل والتنمية
• التعاون الكندي
•Handicap International
حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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الجمعيات

• جمعية الكرازة للتنمية الجهوية
• جمعية أنري ملساعدة األطفال يف وضعية صعبة
• جمعية جسور ملتقى النساء املغربيات
• جمعية البلسم لتأهيل املرأة ورعاية الطفولة
• االتحاد الوطني لنساء املغرب
• جمعية صوت املرأة األمازيغية
• الجمعية الدميقراطية للمرأة املغربية
• الجمعية املغربية للتخطيط األرسي
• جمعية النساء املقاوالت
• جمعية ملتقى األرسة املغربية
• اتحاد العمل النسايئ
• جمعية االستامع واالستقبال والتوجيه
• جمعية األمل للتنمية
• جمعية املستقبل للتنمية الثقافية واالجتامعية
• االتحاد الوطني للشغل باملغرب
• جمعية أجيال للتنمية
• جمعية الحركة من أجل دميقراطية املناصفة
• الجهوية للتنمية االقتصادية واالجتامعية
• املركب االجتامعي ابتسامة
• جمعية الرعاية واالسعاف
• مركز إشعاع للدراسات األرسية
• رابطة االبداع والتواصل
• امللتقى العام للمنظامت العربية واالفريقية
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• جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء
• جمعية األمل األرسي
• جمعية الباتول لرعاية الفتاة واألرسة
• جمعية التنمية والرتبية والتواصل
• جمعية حنة مسعودة النسائية للتنمية
• شبكة أناروز
• جمعية األمل النسائية
• مركز الوئام لإلرشاد األرسي
• جمعية الوفاق للوساطة األرسية
• جمعية النخيل
• جمعية مبادرات لحامية حقوق النساء -ربيع الكرامة
• جمعية أم البنني للعناية باألرسة
• شبكة نساء األطلس
• جمعية الغد الباسم للتنمية االجتامعية والتضامن
• جمعية فضاء الرتبية لألوراش االجتامعية والتنموية
• جمعية العمل االجتامعي والثقايف
• جمعية أصدقاء املدارس-القطب الجمعوي
• مؤسسة بسمة للتنمية االجتامعية

حصيلة أشغال اللقاء الوطني حول التقييم نصف املرحيل
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الفصل  19من الدستور
«يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ،الواردة يف هذا الباب من الدستور ،ويف
مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات املواثيق الدولية ،كام صادق عليها املغرب
وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها.
تسعى الدولة إىل تحقيق مبدإ املناصفة بني الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».
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تم إعداد هذه الوثيقة بدعم من االتحاد األورويب .ويُعترب محتوى الوثيقة من مسؤولية وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية،
وال يعكس بأي حال من األحوال وجهة نظر االتحاد األورويب.

وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
 ،47شارع ابن سينا ،أكدال ،الرباط
www.social.gov.ma

