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تقدمي
ســعى املغــرب، خــالل العرشيــة األخــرة، إىل ترسيــع وتــرة اإلصالحــات املؤسســاتية والقانونيــة وتطويــر مــؤرشات التنميــة وتحســن حكامتهــا، وتوجيــه اهتــامم أكــر 

إلدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف السياســيات العموميــة. وهــي الجهــود التــي تكللــت بدســتور يؤطــر ويؤســس لتعاقــد مجتمعــي جديــد بــن مختلــف مكونــات 

املجتمــع مــن أجــل املــي قدمــا يف بنــاء مجتمــع قوامــه ترســيخ حقــوق اإلنســان والرقــي بهــا.

وقــد شــكلت املكتســبات الدســتورية الجديــدة لبنــة أساســية يف تكريــس مبــادئ املســاواة واإلنصــاف، وفتــح جيــل جديــد مــن األوراش اإلصالحيــة ذات املناحــي 

االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية املختلفــة.

واعتبــارا لكــون النهــوض بأوضــاع النســاء رهــن بتحقيــق التنميــة، فقــد نــص الفصــل 19 مــن الدســتور عــى متتيــع املــرأة والرجــل، عــى قــدم املســاواة، بالحقــوق 

والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وربــط ذلــك مبســؤولية الدولــة يف الســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن النســاء 

والرجــال، وفــق مقاربــة تشــاركية تعتمــد آليــات مأمسســة مكلفــة بتقييــم وتتبــع السياســات العموميــة يف املجــال.

ــة النســاء يف كل املجــاالت، كمدخــل أســايس لتجــاوز  ــاج عمــل ســيعزز مــن متثيلي ــع منه ــزام الحكومــة برتجمــة كل هــذه املكتســبات إىل أرض الواق ويشــكل الت

وضعيــات التمييــز واإلقصــاء والتهميــش التــي تطالهــن. وقــد بلــورت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة، يف هــذا اإلطــار، ووفــق مقاربــة تشــاركية، 

الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« 2012-2016 التــي تعتــر برنامــج عمــل يدعــم التقائيــة السياســات العموميــة يف مجــال ترســيخ مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة.

ولضــامن تفعيــل مضامــن هــذه الخطــة الحكوميــة، عملــت وزارة التضامــن واملــرأة والتنميــة االجتامعيــة عــى إحــداث وتفعيــل آليــات الحكامــة بإحــداث آليتــن 

لــإرشاف والتتبــع هــام: اللجنــة الوزاريــة للخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« 2012-2016، التــي يرتأســها الســيد رئيــس الحكومــة، واللجنــة التقنيــة بــن القطاعيــة 

التــي متــت مأسســتها بقــرار لرئيــس الحكومــة مكــن تفعيلــه مــن تعيــن 33 مديــرا ومديــرة كنقــط ارتــكاز دامئــة مكلفــة بتتبــع االلتزامــات القطاعيــة وتنســيق 

املبــادرات مــن أجــل نجاعــة أفضــل يف األداء الحكومــي يف مجــال املســاواة.

ــو 2013،  ــي يوني ــس الحكوم ــا باملجل ــة عليه ــذ املصادق ــرام( من ــاواة )إك ــة للمس ــة الحكومي ــا الخط ــي أحدثته ــة، الت ــة والقطاعي ــة الحكومي ــرت الدينامي ــد أمث وق

مجموعــة مــن اإلصالحــات واملبــادرات الهادفــة إىل بلــوغ املســاواة بــن الجنســن وتحقيــق تنميــة منصفــة وعادلــة، خاصــة عــى مســتوى الولــوج واالســتفادة مــن 

ــة...(. ــة )الشــغل، والصحــة، والخدمــات األساســية، والرتبي الخدمــات ذات الطبيعــة السوســيو اجتامعي

وتبعــا للــدور املنــوط بهــا يف تنســيق وتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة، أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة والتنميــة االجتامعيــة هــذا التقريــر الــذي يقــدم 
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ــة املرتبطــة باملــؤرشات  ــع املنجــزات القطاعي ــذي يهــدف إىل رصــد جمي ــا ســنة 2012، وال ــذ إطــالق أجرأته ــرام«، من ــات »إك ــذ مقتضي ــة لتنفي ــة اإلجاملي الحصيل

املحــددة ضمــن الخطــة الحكوميــة، وكــذا أهــم التحديــات املرتبطــة باإلدمــاج العرضــاين للمســاواة يف السياســات العموميــة بصفــة عامــة، أو تلــك املرتبطــة بتحقيــق 

االلتزامــات حســب خصوصيــات كل قطــاع حكومــي، وذلــك بنــاء عــى املســاهامت املقدمــة مــن طــرف مختلــف القطاعــات الحكوميــة، التــي تــم تدارســها يف إطــار 

اجتــامع اللجنــة التقنيــة ليــوم 27 يوليــوز 2016، يف ارتبــاط تــام مــع تتبــع االلتزامــات القطاعيــة وتنســيق املبــادرات مــن أجــل نجاعــة أفضــل يف األداء الحكومــي 

يف مجــال املســاواة. 
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اخلطة احلكومية للم�ساواة ''اإكرام''
z تعريف الخطة

تعتــر الخطــة الحكوميــة للمســاواة إطــارا لتحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات الحكوميــة املتخــذة للنهــوض باملســاواة بــن الجنســن وإدمــاج حقــوق النســاء يف 

السياســات العموميــة وبرامــج التنميــة، وكــذا ترجمــة االلتزامــات املعــر عنهــا يف الرنامــج الحكومــي للفــرتة املمتــدة مــا بــن 2012 و2016.

z  أهداف الخطة

ــات الدســتور املغــريب والتزامــات املغــرب لتحقيــق  ــل الدميقراطــي ملقتضي ــات التنزي ــأيت اســتحضارا لتحدي ــة للمســاواة »إكــرام«، التــي ت تســتند الخطــة الحكومي

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، عــى مبــادئ تتوافــق مــع التطلــع لبنــاء عالقــات جديــدة بــن الرجــال والنســاء. وتهــدف إىل ضــامن املشــاركة يف مختلــف املجــاالت، 

وضــامن االســتفادة املتســاوية واملنصفــة مــن نتائــج هــذه املشــاركة.

وتحــدد هــذه الخطــة الحكوميــة 08 مجــاالت أولويــة، و24 هدفــا، حــدد مــن أجــل تحقيقهــا 156 إجــراء رئيــي، وكــذا املــؤرشات النوعيــة والكميــة للتقييــم والقطاع 

املســؤول عــن التنفيــذ خــالل الفــرتة املمتــدة بــن 2012 و2016.

وتتمثل املجاالت الثامنية يف: 

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

مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛ . 2

تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عى أساس اإلنصاف واملساواة . 3

تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛ . 4

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

التمكن االجتامعي واالقتصادي للنساء؛ . 6

الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛ . 7

تحقيق تكافؤ الفرص بن الجنسن يف سوق الشغل . 8

• 	
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ومــن أجــل أجــرأة وضــامن نجــاح تنســيق الخطــة الحكوميــة للمســاواة، عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة عــى وضــع وتفعيــل آليــات 

للحكامــة والتتبــع وفــق مقاربــة تشــاركية تعتمــد التنســيق البــن قطاعــي وتدعــم التقائيــة مختلــف املبــادرات: اللجنــة الوزاريــة، واللجنــة التقنيــة بــن القطاعيــة، 

والحصيلــة الســنوية. 

z رشكاء الخطة

الرشكاء الوطنيون:

• القطاعات الحكومية؛	

• املؤسسات الدستورية؛	

• جمعيات املجتمع املدين؛ 	

الرشكاء الدوليون:

• االتحاد األورويب؛	

• هيئة األمم املتحدة للمساواة بن الجنسن ومتكن املرأة؛	

• صندوق األمم املتحدة للسكان؛	

• منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛	

• منظمة اإلسكوا؛	

• مجلس أوروبا؛	

• وكالة التنمية البلجيكية )CTB(؛	

• االتحاد من أجل املتوسط )UPM(؛	

• البنك األورويب لإنشاء والتعمر؛	

• البنك الدويل؛	
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• الوكالة الدولية للطاقة؛	

• البنك اإلفريقي للتنمية؛	

• تجمع دول الساحل والصحراء؛	

• الرشاكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا؛	

• برنامج التعاون الدويل األملاين )GIZ(؛	

• وكالة الحوض املتوسط للمقاوالت؛	

• 	.)ACDI( الوكالة الكندية للتنمية الدولية
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ح�سيلة تنفيذ اخلطة احلكومية يف اأرقام 
بعد مرور 5 سنوات من تفعيل الخطة الحكومية للمساواة ”إكرام“، تم تسجيل حصيلة متميزة عى مستوى مختلف مجاالت الخطة الثامنية.

ونقــدم يف مــا يــي األرقــام املتعلقــة بنســب إنجــاز الحصيلــة اإلجامليــة لتنفيذهــا اســتنادا عــى تقاريــر مختلــف القطاعــات الحكوميــة، واعتــامدا عــى فحــوى 

ومضامــن هــذه اإلنجــازات، علــام أن وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة أنجــزت أربعــة تقاريــر حــول الحصيلــة الســنوية وفــق املــؤرشات املحــددة 

ضمــن هــذه الخطــة الحكوميــة.

  

وإجــامال، ميكــن اعتبــار ورش أول خطــة حكوميــة للمســاواة باملغــرب ورشــا ناجحــا مكــن مــن تحقيــق أهــداف هيكليــة، مــن قبيــل القوانــن الترشيعيــة املصــادق 

عليهــا، واملؤسســات املحدثــة، وكــذا الديناميــة املحققــة التــي خلقــت بفضــل هــذه الخطــة، والتــي ســوف تســتمر وتنضــج أكــر ملزيــد مــن االلتقائيــة مــن أجــل 

مأسســة فعليــة للمســاواة عــى جميــع األصعــدة.
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وباألرقام:

z 75 من إجراءات الخطة الحكومية للمساواة تحققت بنسبة %100 )117 إجراء من أصل 156(؛%

z .)156 86 من اإلجراءات تحققت بنسبة تفوق %70 )134 إجراء من أصل%

أما نسب إنجاز املجاالت الثامنية، فيمكن تقدميها كالتايل:

عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز 

العدد اإلجاميل لإلجراءات املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)69%-40%(

إنجاز جد متقدم

)99%-70%(
إنجاز تام )%100(

6 2 4 25 37
املجال 1: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء 

قواعد املناصفة

0 3 2 34 39 املجال 2: مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء

0 2 2 9 13 املجال 3: تأهيل منظومة الرتبية والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة

0 0 2 5 7 املجال 4: تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية

3 2 2 13 20
املجال 5: تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء 

والفتيات

1 0 2 17 20 املجال 6: التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء

1 0 1 8 10
املجال 7: الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري 

والسيايس واالقتصادي

2 0 2 6 10 املجال 8: تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل

13 9 17 117 156 العدد اإلجاميل لإلجراءات

% 75 اإلجراءات املنجزة بنسبة 100%

% 86 اإلجراءات املنجزة بنسبة تفوق 70%





املجال الأول 
ماأ�س�سة ون�سر مبادئ الإن�ساف وامل�ساواة وال�سروع يف اإر�ساء قواعد املنا�سفة
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ــا مــن  ــادئ املســاواة واإلنصــاف، انطالق ــة ملب ــاج السياســات العمومي ــة األساســية مــن أجــل إدم ــرام« اللبن ــة للمســاواة »إك ــل املجــال األول للخطــة الحكومي ميث

التوجهــات االســرتاتيجية التــي تســمح باالنخــراط الفعــي ملختلــف الفاعلــن الحكوميــن. كــام يؤســس النتهــاج نظــام للحكامــة يعــزز التنســيق وااللتقائيــة واملواكبــة، 

ــة  ــك مــن صياغ ــب ذل ــا يتطل ــز عــى اإلنصــاف واملســاواة، وم ــد يرتك ــل جدي ــة لتأهي ــم الرضوري ــن تحــدد الوســائل والدعائ ــن خــالل خطــة مندمجــة للتكوي م

للمــؤرشات واإلحصائيــات التــي تعــزز املعرفــة بقضايــا النــوع االجتامعــي، وتســهل التتبــع والتقييــم. 

z  تتبع وتقييم وضعية املساواة

ففــي إطــار تتبــع تنفيــذ مقتضيــات الخطــة الحكوميــة للمســاواة، تابعــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة تفعيــل آليــات التتبــع والحكامــة وفق 

مقاربــة تشــاركية تعتمــد التنســيق البــن قطاعــي وتدعــم التقائيــة التدخــالت، حيــث تــم:

	إحداث اللجنة الوزارية للمساواة

أحدثت اللجنة الوزارية للمساواة، التي يرتأسها السيد رئيس الحكومة، وفق املرسوم رقم 495-13-2 ، والذي عهد لها مبهام: 

تشجيع مختلف السلطات الحكومية، وحثها عى تنفيذ الرامج املتضمنة يف الخطة الحكومة للمساواة، واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لذلك؛	•

تــدارس التدابــر الترشيعيــة والتنظيميــة الواجــب اتخاذهــا لتطبيــق مضامــن الخطــة املتعلقــة بإقــرار مبــدأ املســاواة واملناصفــة طبقــا ألحــكام الدســتور، 	•

الســيام الفصــل 19 منــه؛

النظر يف جميع اإلشكاالت واإلكراهات املرتبطة بتنفيذ الخطة الحكومية والبت فيها؛	•

املصادقة عى التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التقنية.	•

وقد عقدت اللجنة الوزارية للمساواة ثالثة اجتامعات:

األول عقد يف شتنر 2013، تم خالله تقديم الحصيلة األوىل لتفعيل الخطة الحكومية للمساواة ومناقشة التحديات املرتبطة بااللتقائية؛ 	•

الثــاين عقــد يف ينايــر 2015، جــدد فيــه الســيد رئيــس الحكومــة أهميــة الخطــة الحكوميــة للمســاواة يف حاميــة حقــوق املــرأة كإطــار اللتقائيــة السياســات 	•

ــام بأدوارهــن يف املجتمــع، وترتيــب أولويــات النهــوض  ــة التشــاركية، ورضورة توفــر الوســائل املناســبة لتمكــن النســاء مــن القي العموميــة ذات املقارب

بأوضــاع املــرأة املغربيــة؛
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الثالــث عقــد يف يونيــو 2016، وخصــص لتــدارس أهــم مالمــح الحصيلــة اإلجامليــة للخطــة، وتثمــن الجهــد الحكومــي والدعــوة لتعزيــزه عــر بلــورة محــاور 	•

وأهــداف الخطــة الحكوميــة للمســاواة رقــم 2، وتجــاوز اإلكراهــات املرتبطــة بضعــف القــدرات البرشيــة املؤهلــة ونقــص البيانــات واإلحصــاءات املرتبطــة 

بالنــوع، ومزيــد مــن الرتكيــز عــى التدابــر العمليــة وامللموســة، التــي يكــون لتنفيذهــا أثــر مبــارش عــى تحســن ظــروف النســاء، خاصــة بالعــامل القــروي، 

وحاميتهــن والنهــوض بأوضاعهــن.

	اللجنة التقنية املكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة

أحدثــت اللجنــة التقنيــة املشــرتكة بــن الــوزارات وفقــا لنفــس املرســوم الســالف الذكــر، وذلــك لتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، الــذي مكــن 

تفعيلــه مــن تعيــن 33 مديــرة ومديــر كنقــط ارتــكاز دامئــة مكلفــة بتتبــع االلتزامــات القطاعيــة وتنســيق املبــادرات مــن أجــل نجاعــة أفضــل يف األداء الحكومــي يف 

مجــال املســاواة، والتــي عهــد إليهــا باملهــام التاليــة: 

جمع وتوفر كل املعطيات واإلحصائيات الرضورية ملساعدة اللجنة الوزارية يف تتبع مدى تقدم تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة؛	•

إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها عى اللجنة الوزارية؛	•

إبداء الرأي حول برامج األنشطة السنوية لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة؛	•

ــة العمــل وفــق املــؤرشات املحــددة بشــأن منجــزات الخطــة 	• ــوزارة، مبعلومــات دقيقــة حــول حصيل ــة، التــي تعدهــا ال ــر الدوري ــاء مشــاريع التقاري إغن

ــا. ــة عليه ــة للمصادق ــة الوزاري ــا عــى اللجن ــة للمســاواة، وعرضه الحكومي

وقد عقدت اللجنة مجموعة من االجتامعات:

االجتــامع األول عقــد يف شــتنر 2013، خصــص لتقديــم مضامــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، وتــدارس آليــات تنزيــل الــدور املنــاط بهــذه اللجنة، 	•

وكــذا مهــام األعضــاء مــن أجــل تنفيــذ التزامــات القطاعــات املتضمنــة يف الخطــة الحكوميــة؛

االجتــامع الثــاين عقــد يف 03 أبريــل 2014 مــن أجــل تقديــم الحصيلــة األوليــة لتنفيــذ الخطــة الحكوميــة، والتحديــات املرتبطــة أساســا بتفعيــل مهــام 	•

أعضــاء اللجنــة؛

االجتــامع الثالــث عقــد يف أبريــل 2015 قــدم خاللــه أعضــاء اللجنــة عرضــا حــول مــدى التقــدم يف تفعيــل وتحقيــق أهــداف الخطــة الحكوميــة، وهــو 	•
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االجتــامع الــذي عــرف تقديــم أوراش اســرتاتيجية يف مجــال إدمــاج املســاواة مبختلــف السياســات العموميــة؛

االجتــامع الرابــع عقــد يف 11 نونــر 2015، خصــص لتقديــم مســتجدات كل قطــاع حســب مجــاالت تدخلــه يف أفــق صياغــة النســخة النهائيــة ملــرشوع 	•

التقريــر الســنوي لتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة، والــذي خلصــت أشــغاله إىل مجموعــة مــن التوصيــات، أهمهــا: 

o تفعيل النظام املعلومايت لرصد وتتبع وتقييم تنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية؛

o الحرص عى تنزيل أهداف الخطة الحكومية للمساواة عى املستوى الجهوي؛

o تشجيع ومواكبة القطاعات الحكومية عى متلك مقتضيات وأسس القانون التنظيمي للاملية وامليزانية املستجيبة للنوع؛

o تعزيز التنسيق بشأن الرشاكات املؤسساتية، ومع املجتمع املدين؛

o دعم استمرارية االلتقائية بن مختلف املتدخلن لنجاح تنفيذ مضامن الخطة الحكومية للمساواة؛

o تعميم بعض املبادرات واملامرسات الفضى للنهوض بوضعية املرأة؛

o إعداد »ميثاق للوقت« يف إطار الوظيفة العمومية؛

o .إعطاء األولوية لرامج محددة ذات أثر مبارش عى وضع املرأة باملغرب

االجتــامع الخامــس عقــد يف 27 يوليــوز 2016، خصــص لتقديــم وتــدارس الحصيلــة االجامليــة لتنفيــذ الخطــة الحكوميــة، وتحديــات التفعيــل والتوصيــات 	•

املرتبطــة بتقييــم الخطــة الحكوميــة الحاليــة واســتمراريتها ملــا بعــد 2016.

كام متت برمجة تنظيم اجتامعن موضوعاتين: 

االجتــامع األول نظــم يــوم 17 دجنــر 2015 حــول »امليزانيــة املســتجيبة للنــوع«، بتأطــر مشــرتك مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة وحضــور جميــع القطاعــات 	•

الحكوميــة املعنيــة؛

االجتامع الثاين حول الرامج املتضمنة يف الخطة الحكومية واملدعمة يف إطار برامج التعاون الدويل. 	•
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	رصد وتقييم وضعية املساواة

	:إعداد تقارير اململكة املغربية مبناسبة انعقاد لجنة وضع املرأة بنيويورك

o متكن املرأة القروية ودورها يف القضاء عى الجوع والفقر: التنمية والتحديات الراهنة )2012(؛

o النهوض باملساواة ومحاربة العنف ضد النساء باملغرب: حصيلة وآفاق )2013(؛

o أهداف األلفية للتنمية لصالح النساء والفتيات )2014(؛

o تقييم خطة عمل بيجن )2015(؛

o .)2016( متكن املرأة وعالقته بالتنمية املستدامة

	إعداد مرشوع التقرير الوطني الخاص باتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛

	تقرير النوع السنوي املرافق لقانون املالية؛

	التقييم النصف مرحي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« )2014(؛

	.)2015تنسيق وإعداد التقارير السنوية لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« )عى مدى سنوات 2012 و2013 و2014 و

z إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف التخطيط وبرمجة امليزانية مبختلف القطاعات

يعتــر التدبــر املــايل للميزانيــة العموميــة، خاصــة امليزانيــة املســتجيبة للنــوع، مــن أهــم ضامنــات اســتفادة النســاء وضــامن ولوجهــن املنصــف للحقــوق والخدمــات 

ــم إعطــاء  ــذي ت ــة، ال ــة يف إطــار اإلصــالح الشــامل للميزاني ــق النجاعــة والفعالي ــادئ اإلنصــاف واملســاواة الدعامــات األساســية لتحقي األساســية. وقــد شــكلت مب

ــات املختلفــة  ــة للمكون ــات املتباين ــار الحاجي ــة، مــع األخــذ بعــن االعتب ــر أفضــل للسياســات العمومي ــل للمــوارد، وتأث ــع أمث ــه ســنة 2002 بهــدف توزي انطالقت

للســاكنة املســتهدفة عنــد صياغــة وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة، وذلــك مــن خــالل تحســن األداء عــر توجيــه امليزانيــة نحــو تحقيــق النتائــج، وإعطــاء 

شــفافية أكــر للخيــارات االســرتاتيجية عــر تعزيــز الرمجــة امليزانياتيــة املتعــددة الســنوات، وكــذا تعزيــز الالمركزيــة يف امليزانيــة مــن أجــل تشــجيع تدبــر جيــد 

للقــرب يلبــي احتياجــات املواطنــن. 
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ويف إطــار برنامــج ميزانيــة النــوع االجتامعــي باملغــرب، تــم تســجيل مجموعــة مــن اإلنجــازات املرتبطــة بتطويــر األدوات والوســائل مــن أجــل تحليــل امليزانيــات 

حســب النــوع االجتامعــي، وإغنــاء نظــام املعلومــات الوطنــي مبعطيــات مراعيــة للنــوع االجتامعــي، وإعــداد تقاريــر ميزانيــة النــوع االجتامعــي املرافقــة لقوانــن 

املاليــة، حيــث تــم:

	 إصــالح القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة رقــم 130.13، الــذي يعتــر رافعــة أساســية لرتســيخ ثقافــة تدبريــة جديــدة تنبنــي عــى مبــادئ النجاعــة وربــط

النفقــات العموميــة بتحقيــق النتائــج، حيــث تــم التأكيــد عــى إدمــاج بعــد النــوع االجتامعــي خــالل برمجــة ميزانيــات مختلــف الــوزارات، وخــالل مراحــل 

التتبــع والتقييــم. وعليــه، يجــب أن يقــرتن برنامــج عمــل كل وزارة أو مؤسســة بأهــداف محــددة ومــؤرشات مرقمــة لقيــاس النتائــج املحصــل عليهــا مــع 

مراعــاة بعــد النــوع االجتامعــي؛

	 تفعيــل مركــز التميــز للنــوع، الــذي أنشــأ فرايــر 2013 مــن أجــل بلــورة املعــارف واآلليــات األساســية ملامرســة تقييــم السياســات العموميــة الخاصــة بالنــوع

االجتامعــي، معتمــدا عــى إغنــاء الخــرة املكتســبة واالبتــكار والتعلــم واقتســام الخــرات لخلــق ديناميــة التميــز، حيــث تــم القيــام بالعديــد مــن األنشــطة 

تهــم تركيبتــه التنظيميــة واملاليــة، وتحديــد املــوارد والكفــاءات املناســبة لوظائفــه.. مــن جهــة، وقاعدتــه اإللكرتونيــة لتدبــر املعــارف يف مجــال امليزانيــة 

املســتجيبة للنــوع االجتامعــي، التــي أصبحــت عمليــة منــذ نونــر 2013، مــن أجــل الربــط الشــبيك لجميــع املتدخلــن مــن جهــة ثانيــة؛

	 ــة النــوع االجتامعــي يف امليزانيــة ضمــن ــة املدمجــة للنــوع، التــي ركــزت عــى اعتــامد مقارب ــز القــدرات يف مجــال امليزاني تنظيــم ورشــات عمــل لتعزي

ــات؛ ــف القطاع ــي تعدها مختل ــج الت الرام

	 عقــد رشاكات مــع مؤسســات أخــرى تعمــل يف مجــال تعزيــز املســاواة بــني الجنســني، كالوكالــة الدولية للمســاعدة الفنيــة والتعــاون يف مجــال التكنولوجيات

االقتصاديــة واملاليــة، مــن أجــل تكويــن شــبكة “الحكامــة املختلطــة بن الجنســن حول املتوســطي”. 

z إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف النظام اإلحصايئ الوطني

طبقــا للتوصيــات الدوليــة للمبــادئ األساســية لإحصائيــات الرســمية، ووفقــا للمهــام املنوطــة باملندوبيــة الســامية للتخطيــط ويف إطــار برنامجهــا اإلحصــايئ، تــم 

إدراج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف عملياتهــا اإلحصائيــة لتلبيــة حاجيــات مســتعمي ومتتبعــي هــذا النــوع مــن اإلحصائيــات، مــن قطاعــات حكوميــة وهيئــات 

دســتورية ومجتمــع مــدين... كــام تــم نــرش، وبشــكل دوري، إحصائيــات حســب النــوع االجتامعــي، وإنجــاز مجموعــة مــن األبحــاث والدراســات التــي تــرز الفــوارق 

بــن الجنســن يف عــدة مجــاالت، منهــا الدميوغرافيــة والسوســيو اقتصاديــة، ووضعهــا رهــن إشــارة مختلــف املســتعملن، والتــي يتــم العمــل عــى تطويرهــا وفــق مــا 

يســتجد يف الرامــج واإلطــارات اإلحصائيــة العامليــة واإلقليميــة.
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ومــن هاتــه الدراســات، البحــث الوطنــي حــول اســتعامل الوقــت، كــورش اســرتاتيجي يهــدف تحديــد توزيــع الوقــت بــن مختلــف األنشــطة املزاولــة مــن طــرف 

الســكان عــر تحديــد ووصــف مختلــف هــذه األنشــطة التــي يقــوم بهــا الســكان بالتفاعــل مــع مختلــف العوامــل الدميوغرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، 

وتوفــر قاعــدة بيانــات إحصائيــة ومــؤرشات حســب الجنــس ووســط اإلقامــة عــى مســتوى جميــع الجهــات، مــع األخــذ بعــن االعتبــار الفــوارق االجتامعيــة بشــكل 

أفضــل، والــذي كانــت أهــم نتائجــه كالتــايل:

	 تقســيم الشــغل التجــاري وغــر التجــاري حســب النــوع، حيــث األنشــطة املهنيــة هــي ذكوريــة بالدرجــة األوىل يخصــص لهــا زمنــا يضاعــف 4 مــرات مــا

تخصصــه املــرأة. فيــام تخصــص النســاء لألنشــطة املنزليــة زمنــا يضاعــف 7 مــرات مــا يخصصــه الرجــال، فتســاهم %95 مــن النســاء يف األنشــطة املنزليــة؛

	 النمــوذج الرتبــوي والتكوينــي لألطفــال املغاربــة، حيــث يقــي األطفــال )7-14 ســنة( مــن أجــل تربيتهــم وتكييفهــم مــع الحيــاة الجامعيــة %60,6 مــن

حياتهــم بالوســط العائــي، و%22 منهــا باألماكــن العموميــة؛

	 ميزانيــة الزمــن مصــدر معلومــات حــول حركيــة الســكان الجغرافيــة والزمنيــة، حيــث يقــي التالميــذ املغاربــة املرتاوحــة أعامرهــم بــن 7 و14 ســنة، يف

املتوســط، 50 دقيقــة يوميــا لقطــع املســافة الفاصلــة بــن البيــت واملدرســة. فيــام ينتقــل %84 مــن التالميــذ مشــيا لقطــع املســافة الفاصلــة بــن البيــت 

واملدرســة مخصصــن لذلــك 45 دقيقــة، و%6 بوســائل نقــل خاصــة مســتغرقن 41 دقيقــة، و%9 بوســائل نقــل عمومــي مســتغرقن 52 دقيقــة؛

	 تطــور اســتعامل الزمــن لــدى املــرأة املغربيــة مــا بــن 1997 و2012، حيــث ارتفــع الزمــن املهنــي للنســاء النشــيطات املشــتغالت بالوســط الحــرضي بحــوايل

ســاعتن و44 دقيقــة، فيــام تراجــع وقتهــن املنــزيل بحــوايل ســاعة ودقيقــة واحــدة. أمــا بالوســط القــروي، فقــد ارتفــع الزمــن املهنــي للنســاء النشــيطات 

املشــتغالت مبــا يناهــز 28 دقيقــة، يف حــن تراجــع الزمــن املنــزيل مبــا يقــارب 19 دقيقــة. وارتفــع الزمــن املخصــص للدراســة والتكويــن بالنســبة للنســاء 

ــة الــذي تراجــع بـــ25 دقيقــة أقــل  الشــابات املرتاوحــة أعامرهــن بــن 15 و24 ســنة بحــوايل 32 دقيقــة عــى حســاب الزمــن املخصــص لألنشــطة املنزلي

لألنشــطة املنزليــة. فيــام انتقــل الزمــن الحــر املتوفــر للمــرأة املغربيــة القرويــة مــن 3 ســاعات و22 دقيقــة إىل 4 ســاعات و22 دقيقــة، يف حــن مل يعــرف 

تغــرا ذو داللــة بالنســبة للمــرأة الحرضيــة؛

	 23,347 مــا بــن النشــاط التجــاري وغــر التجــاري: فمقاربــة للمســاهمة الكبــرة لعمــل النســاء يف خلــق الــروة الوطنيــة، خصــص ســنة 2012 مــا يناهــز

مليــار ســاعة للعمــل املنــزيل باملغــرب، تعــود كلهــا تقريبــا للنســاء )%92( وتصــل الحصــة مــن الحجــم اإلجــاميل للعمــل املهنــي التــي تعــود للنســاء حــوايل 

%21. وتصــل قيمــة العمــل املنــزيل إىل 285 مليــار درهــم ســنة 2012، أي مــا %34,5 مــن الناتــج الداخــي اإلجــاميل للمغــرب. 
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وأما أهم استعامالت نتائج هذا البحث الوطني، فكانت يف:

	 قيــاس معمــق لجميــع أشــكال العمــل، حيــث ميكــن هــذا النــوع مــن البحــوث مــن تحســن مصــدر املعطيــات التــي توفرهــا البحــوث الكالســيكية حــول

التشــغيل مــن خــالل تســجيل الوقــت الفعــي املخصــص للعمــل بجميــع أشــكاله؛

	 تحليــل جــودة الحيــاة، مــن خــالل الرتكيــز عــى أهميــة الوقــت املخصــص للرتفيــه بوصفــه جانبــا مــن جوانــب الرفــاه، حيــث أن املعطيــات حــول اســتعامل

الوقــت مهمــة لقيــاس مســتويات املعيشــة عــر وضــع املــؤرشات ذات الصلــة بالرفــاه والفقــر؛

	تحسن تقييم اإلنتاج الوطني، فاملعطيات املجمعة من خالل هذا النوع من الدراسات تسمح بتقييم أكر دقة لإنتاج الوطني؛

	 التخطيــط، فاملعطيــات التــي يوفرهــا هــذا النــوع مــن البحــوث تســتعمل أيضــا مــن قبــل عــدة مؤسســات عموميــة وخاصــة، مثــل رشكات النقــل العمومــي

مــن أجــل تخطيــط املواقيــت أو رشكات االتصــال بغيــة االســتهداف الزمنــي.

z نرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

	 ــي ــب، تجمــع ممث ــة الرتكي ــة ثالثي ــة وطني ــاط، كآلي ــو 2015 بالرب ــوم 19 يوني ــه ي ــب أعضائ ــم تنصي ــذي ت ــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم، ال املرصــد الوطن

ــة  ــة وممثــي مراكــز الدراســات والبحــث بالجامعــات ترجمــة للمقارب ــآت املهني ــات املجتمــع املــدين والهي ــة وممثــي جمعي ــة املعني القطاعــات الحكومي

التشــاركية التــي تنتهجهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة، بهــدف الرصــد املســتمر لصــورة املــرأة التــي تروجهــا مختلــف الوســائط 

اإلعالميــة )املكتوبــة، والســمعية، والبرصيــة والرقميــة(، ومحاربــة الصــور النمطيــة واملســاهمة يف تحســن وتطويــر املعرفــة يف املجــال، مبــا يصــب بشــكل 

مبــارش يف تحســن صــورة املــرأة يف اإلعــالم، والــذي تتمثــل مهامــه يف:

القيام بأعامل اليقظة والرصد والتتبع لصورة املرأة يف مختلف وسائل اإلعالم؛	•

إعداد وتطوير املؤرشات يف مجال رصد صورة املرأة يف اإلعالم؛	•

إحداث بنك للمعلومات واملعطيات حول الصور النمطية املرصودة يف مختلف الوسائط اإلعالمية، املكتوبة، والسمعية، والبرصية، والرقمية؛	•

املساهمة يف إنجاز الدراسات والبحوث ذات العالقة باملجال؛	•

إنجاز التقرير السنوي، وتقارير دورية أو موضوعاتية.	•
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	 جائــزة التميــز للمــرأة املغربيــة، التــي أطلقــت ســنة 2014، بهــدف تشــجيع املســاهامت الخالقــة واملبدعــة للنســاء املغربيــات يف مجــال ترســيخ مبــادئ

االنصــاف واملســاواة بــن الجنســن، والتــي متنــح ســنويا تقديــرا للمشــاركة االســتثنائية للمــرأة يف مجــاالت اإلبــداع والتنميــة، واملياديــن املتعلقــة بالعمــل 

االجتامعــي. وقــد حــدد املرســوم املحــدث للجائــزة مجــاالت وأجهــزة حكامــة، وكــذا القيمــة املاليــة املقــدرة بـــ 180.000 درهــم موزعــة عــى:

الجائزة األوىل: 80.000 درهم؛	•

الجائزة الثانية: 60.000 درهم؛	•

الجائزة الثالثة: 40.000 درهم.	•

إىل جانب هذه الجائزة، تنظم مجموعة من القطاعات جوائز تقديرية وتحفيزية متنح حسب مجال تدخل القطاع، نذكر منها: 

	 ــداع ــن عــى اإلب ــاع التقليدي ــات والصن ــات التقليدي ــز الصانع ــاع ســنويا بهــدف تحفي ــر الصن ــة ألمه ــزة الوطني ــث تنظــم الجائ ــر صانعــة، حي ــزة أمه جائ

ــا؛ ــن 122 متوج ــن ب ــة م ــة تقليدي ــا 35 صانع ــت خالله ــا توج ــم 5 دورات منه ــم تنظي ــي ت ــة، والت ــم الحرفي ــر مبهاراته ــف أك ــد والتعري والتجدي

	 ،ــة ــور النمطي ــة الص ــاواة ومكافح ــجيع املس ــاه تش ــم تج ــن التزاماته ــن ع ــم الصحفي ــدف تكري ــي ته ــالم، الت ــائل اإلع ــة يف وس ــة والكرام ــزة املناصف جائ

وتحســيس الفاعلــن املعنيــن مــن أجــل متثيليــة أحســن للنســاء يف اإلعــالم، وتفعيــل وضــامن تتبــع تنفيــذ مقتضيــات امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة 

يف اإلعــالم.
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

الهدف األول: تتبع وتقييم وضعية املساواة

اإلجراء 1: إحداث آليات تنسيق وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة

100%

• مصادقة الحكومة عى املرسوم املحدث للجنة يف 27 يونيو 2013	

• ــة 	 ــة للخطــة الحكومي ــة الوزاري ــق بإحــداث اللجن إصــدار املرســوم رقــم 2.13.495 املتعل

ــدد 6176 )8 غشــت 2013( ــدة الرســمية ع ــرشه بالجري ــوز 2013( ون للمســاواة )4 يولي

رئاسة الحكومة إصدار املرسوم 

إحداث اللجنة الوزارية للمساواة

• وزارة التضامن واملرأة واألرسة 	

والتنمية االجتامعية

• وزارة االقتصاد واملالية 	

• الوزارة املكلفة بالشؤون 	

العامة والحكامة

• وزارة العدل والحريات 	

• وزارة األوقاف والشؤون 	

االسالمية

• وزارة الفالحة والصيد البحري 	

• الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة 	

العمومية وتحديث اإلدارة 

تشكيل اللجنة وتفعيلها

• انعقاد االجتامع األول للجنة الوزارية يف 13 شتنر 2013، برئاسة السيد رئيس الحكومة 	

ومشاركة 8 وزراء وكتاب عامون

• انعقــاد االجتــامع الثــاين للجنــة الوزاريــة يف 08 ينايــر 2015، برئاســة الســيد رئيــس 	

الحكومــة

• ــس 	 ــيد رئي ــة الس ــو 2016، برئاس ــة يف 29 يوني ــة الوزاري ــث للجن ــامع الثال ــاد االجت انعق

ــة الحكوم

100%
• إحداث اللجنة التقنية بقرار للسيد رئيس الحكومة	

• التعين الرسمي ألعضاء اللجنة عى مستوى املدراء	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إصدار نص تنظيمي

تشكيل لجنة تقنية مشرتكة بني الوزارات 

لتتبع تنفيذ الخطة الحكومية
100%

• انعقاد االجتامع األول يف أكتوبر 2013	

• انعقاد االجتامع الثاين يف 3 أبريل 2014	

• انعقاد االجتامع الثالث يف 21 أبريل 2015	

• انعقاد االجتامع الرابع يف 11 نونر 2015	

• انعقاد االجتامع الخامس يف 27 يوليوز 2015	

إعداد أربع تقارير سنوية لتتبع الخطة الحكومية للمساواة )2012  و2013  و2014  و2015(	•

إصدار تقارير دورية ترفع إىل اللجنة 

الوزارية
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــون 	 ــي لقان ــون التنظيم ــالح القان ــى إص ــل 2015، ع ــخ 28 أبري ــان، بتاري ــة الرمل مصادق

املاليــة، الــذي ينــص عــى إدمــاج بعــد النــوع االجتامعــي خــالل برمجــة ميزانيــات مختلف 

ــج كل وزارة  ــرتن برنام ــب أن يق ــث يج ــم، حي ــع والتقيي ــل التتب ــالل مراح ــوزارات وخ ال

ــع  ــا م ــل عليه ــج املحص ــاس النتائ ــة لقي ــؤرشات مرقم ــددة وم ــداف مح ــة بأه أو مؤسس

ــو  ــم 1.15.62 ) 2 يوني ــف رق ــر الرشي ــدار الظه ــي، وإص ــوع االجتامع ــد الن ــاة بع مراع

ــم 15  ــة برس ــن املالي ــذ قوان ــداد وتنفي ــق بإع ــوم املتعل ــذا املرس ــه، وك ــاص ب 2015( الخ

ــوز 2015 يولي

•  تعيــن قســم القطاعــات االجتامعيــة مبديريــة امليزانيــة كمســؤول عــن مواكبــة مختلــف 	

ــي  ــون التنظيم ــالح القان ــة بإص ــراءات الخاص ــق باإلج ــا يتعل ــة يف م ــات الحكومي القطاع

ــة ــة النــوع يف امليزاني ــة، خاصــة الشــق املتعلــق بإدمــاج مقارب للاملي

رئاسة الحكومة 
إصدار قرار مأسسة اآلليات

مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات 

الحكومية مركزيا وجهويا واقليميا يف 

الحاالت املمكنة

وزارة االقتصاد واملالية تنفيذ القرار

100%

• إحــداث مركــز االمتيــاز الخــاص مبيزانيــة النــوع االجتامعــي يف فرايــر 2013، الــذي يعنــى 	

بالبحــث واالبتــكار يف مجــال امليزانيــة املراعيــة للنــوع االجتامعــي مــن خــالل التعلــم بــن 

النظــراء، تتويجــا ملســار إصــالح ميزانيــة الدولــة

وزارة االقتصاد واملالية
إصدار قرار مأسسة اآلليات

تنفيذ القرار

مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات 

الحكومية مركزيا وجهويا واقليميا يف 

الحاالت املمكنة
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــا 	 ــام1 ، منه ــع يف إطــار اســرتاتيجية 4+4 مبجموعــة مــن امله ــي تضطل ــرأة، الت ــة امل إحــداث مديري

ــع  ــة م ــز الرشاك ــرام«، وتعزي ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــات الخط ــذ مقتضي ــع تنفي ــيق وتتب تنس

ــرأة  ــرأة، وإنجــاز الدراســات واألبحــاث حــول امل ــوض بأوضــاع امل ــن يف مجــال النه ــع املتدخل جمي

وتجميــع ونــرش الوثائــق املتعلقــة بهــا، ودعــم الجمعيــات العاملــة يف مجــال املــرأة. وتضــم قســمن: 

• قسم املرصد الوطني للمرأة، يضم 3 مصالح:	

• مصلحة املرصد الوطني للعنف ضد املرأة	

• مصلحة التوثيق واإلعالم واالسترشاف	

• مصلحة تحسن صورة املرأة يف اإلعالم	

• قسم متكن املرأة، يضم 3 مصالح:	

• مصلحة تنسيق برامج املساواة	

• مصلحة دعم مبادرات النساء	

• مصلحة النهوض بحقوق املرأة	

• إحــداث لجنــة النــوع للقطــب االجتامعــي، ســنة 2014، تتكــون مــن ممثلــن عــن جميــع املديريــات 	

ــج  ــوع يف برام ــة الن ــاج مقارب ــامن إدم ــدف ض ــي، به ــاون الوطن ــة والتع ــة االجتامعي ــة التنمي ووكال

ومبــادرات الــوزارة، يف إطــار برنامــج الرشاكــة »تعزيــز وتقويــة مأسســة املســاواة بــن الجنســن يف 

ــن  ــرأة، م ــدة للم ــم املتح ــة األم ــوزارة وهيئ ــن ال ــل 2014 ب ــع يف أبري ــة« املوق ــات العمومي السياس

خــالل بنــاء وتعزيــز قــدرات القطــب االجتامعــي يف مجــال التنســيق بــن القطاعــي، وأدوات وآليــات 

الرصــد والتقييــم والهندســة االجتامعيــة للقــرب والتواصــل وتدبــر املعــارف

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إصدار قرار مأسسة اآلليات

تنفيذ القرار

مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات 

الحكومية مركزيا وجهويا واقليميا يف 

الحاالت املمكنة

100%

• إحــداث فــرق النــوع عــى مســتوى جميــع الجهــات، ســنة 2013، بعــد فريــق تدبــر النــوع 	

عــى الصعيــد املركــزي الــذي ســبق إحداثــه ســنة 2009. ويتكــون كل فريــق جهــوي مــن 

أربعــة أطــر )نقطــة ارتــكاز، ومكلــف بالتخطيــط الرتبــوي، ومكلــف بامليزانيــة، ومكلــف 

بالتواصــل(

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني

100%

• إحداث خلية النوع االجتامعي مبديرية التعليم والتكوين والبحث من أجل تتبع عملية 	

إدماج النوع والسهر عى التنسيق بن مختلف املتدخلن

• تعين نقط االرتكاز مبختلف املصالح تضم 40 إطارا مسؤوال ميثلون املصالح املركزية 	

والجهوية، وذلك من أجل تتبع وتنسيق كل النشاطات املتعلقة بعملية إدماج النوع

قطاع الصيد البحري
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• إحــداث خليــة مركزيــة تســهر عــى تنســيق وتقييــم وتتبــع وضعيــات النســاء، ســواء منهن 	

العامــالت أو الطالبــات الجامعيــات، يف أفــق العمــل عــى خلــق خاليــا فرعيــة بالجامعــات 

تكــون تابعــة للخليــة املركزيــة، وذلــك مــن أجــل إمنــاء وإرســاء قواعــد املناصفــة، وإعــداد 

اإلحصائيــات والتقاريــر حــول األعــامل املنجــزة

وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي وتكوين األطر

إصدار قرار مأسسة اآلليات

تنفيذ القرار

مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات 

الحكومية مركزيا وجهويا واقليميا يف 

%100الحاالت املمكنة
• ــكان، 	 ــة الس ــنة 2013، مبديري ــوع، س ــى الن ــي ع ــف املبن ــة العن ــدة محارب ــداث وح إح

ــم ــع والتقيي ــة التتب ــيق عملي ــف بتنس تتكل
وزارة الصحة

100% • إحداث مرصد النوع االجتامعي يف الوظيفة العمومية يف 2014	
وزارة الوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة

100%

• ــراءات 	 ــع إج ــبكة تتب ــن ش ــاء وتكوي ــاع امل ــوع بقط ــة الن ــاج مقارب ــب إدم ــداث قط إح

ــدراء وكاالت األحــواض  ــرة وم ــدراء القطــاع ومدي ــة للمســاواة، تضــم م الخطــة الحكومي

املائيــة ومديــر تعميــم املــاء الصالــح للــرشب للســاكنة القرويــة باملكتــب الوطنــي 

للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرشب، وبعــض األطــر املســؤولة بهــذه املديريــات، والتــي يقــوم 

ــوع ــة الن ــاج مقارب بتنســيقها قطــب إدم

• ــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل إعــداد اســرتاتيجية 	 ــة مــع هيئ ــة رشاك ــرام اتفاقي إب

ــاج  ــدف مأسســة إدم ــارس 2015، به ــاء، يف م ــوع بقطــاع امل ــة الن ــاج مقارب مأسســة إدم

مقاربــة النــوع يف مخططــات وبرامــج ومامرســات القطــاع، مبــا يف ذلــك وكاالت األحــواض 

املائيــة، والتــي يتــم إنجازهــا عــر املراحــل التاليــة:

•  القيام بتحليل مفصل للتقدم املحرز عى مستوى إدماج مقاربة النوع يف قطاع املاء 	

مع تسليط الضوء عى التحديات واإلكراهات املطروحة

•  صياغة اسرتاتيجية مأسسة إدماج النوع يف قطاع املاء	

•  إعداد مخطط عمل هذه االسرتاتيجية مع تحديد آليات ووسائل تفعيلها	

• إعداد منظومة لتتبع مخطط العمل املنبثق عن هذه االسرتاتيجية وتقييمه	
ــوزارة  ــة، يف إطــار هــذه االســرتاتيجية، يرأســها الســيد الكاتــب العــام لل ــة مركزي إحــداث لجن

املكلفــة باملــاء، وتتكــون مــن املــدراء املركزيــن للقطــاع ومــن مديــرة ومــدراء وكاالت األحــواض 

املائيــة ومســؤولن ومســؤوالت يتــم تعيينهــم مــن طــرف الســيدة الوزيــرة املكلفــة باملــاء

الوزارة املنتدبة لدى وزير 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

املكلفة باملاء

إصدار قرار مأسسة اآلليات

تنفيذ القرار

مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات 

الحكومية مركزيا وجهويا واقليميا يف 

الحاالت املمكنة
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• إحــداث لجنــة تقنيــة، لتفعيــل مخططــات وبرامــج اللجنــة املركزيــة إلدمــاج مقاربــة النــوع، تتكــون 	

مــن ممثلــن وممثــالت املــدراء املركزيــن ومديــرة ومــدراء وكاالت األحــواض املائيــة وســتة ممثلــن 

ــا  ــي جــاءت به ــر الت ــا حســب املعاي ــن أعضائه ــم تعي ــوزارة. ويت ــة لل ــح الخارجي ــالت املصال وممث

دوريــة الســيدة الوزيــرة املكلفــة باملــاء بتاريــخ 21 أبريــل 2016

• ــة 	 ــدارس القروي ــة للم ــات التحتي ــج البني ــي برنام ــوع االجتامع ــؤرشات الن ــم م ــول تقيي ــة ح دراس

ــة البحــوث امليدانيــة ألزيــد مــن  ــاه الــرشب والــرصف الصحــي، والتــي وصلــت مرحل يف مجــال مي

500 مدرســة قرويــة اســتفادت مــن منشــآت الــرصف الصحــي ومــن املــاء الصالــح للــرشب لفائــدة 

ــذ باملجــال القــروي ــذات والتالمي التلمي

الوزارة املنتدبة لدى وزير 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

املكلفة باملاء

إصدار قرار مأسسة اآلليات

تنفيذ القرار

مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات 

الحكومية مركزيا وجهويا واقليميا يف 

الحاالت املمكنة

100%
• ــة 	 ــح املركزي ــون املصال ــؤوال ميثل ــارا مس ــم 40 إط ــي تض ــوع االجتامع ــواة الن ــداث ن إح

ــوع ــاج الن ــة إدم ــة بعملي ــاطات املتعلق ــيق كل النش ــع وتنس ــل تتب ــن أج ــة م والجهوي
وزارة الفالحة والصيد البحري

100%

• إحــداث خليــة النــوع تتكــون مــن 7 نقــط ارتــكاز و7 نــواب ميثلــون مختلــف املديريــات 	

ــل ملأسســة  ــداد مخطــط عم ــدف إع ــة، به ــات املحلي ــة للجامع ــة العام ــة للمديري التابع

النــوع االجتامعــي يف برامــج الوزارة/املديريــة العامــة للجامعــات املحليــة، وتتبــع تنفيــذه 

والســهر عــى تقييمــه وتقوميــه مــن أجــل النهــوض باملســاواة وتكافــؤ الفــرص

وزارة الداخلية

• ــوي 	 ــايف والرتب ــي والثق ــوع االجتامعــي مبديريــة العمــل االجتامع إحــداث مصلحــة الن

والشــؤون القانونيــة، مبوجــب قــرار للوزيــر املكلــف باملغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون 

الهجــرة رقــم 4360.14 الصــادر يف فاتــح دجنــر 2014 بشــأن إحــداث وتنظيــم األقســام 

ــوزارة )ج.ر 6330 ص 846( ــة لل ــة التابع ــات املركزي ــة للمديري ــح التابع واملصال

الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

اإلجراء 2: رصد وتقييم وضعية املساواة

100%

• إعــداد تقريــر اململكــة املغربيــة للــدورة 56 للجنــة وضــع املــرأة املنعقــدة مــارس 	

ــة  ــر، التنمي ــة ودورهــا يف القضــاء عــى الجــوع والفق ــرأة الريفي 2012 حــول »متكــن امل

والتحديــات الراهنــة«

• ــارس 2013 	 ــدة م ــرأة املنعق ــة وضــع امل ــدورة 57 للجن ــة لل ــة املغربي ــر اململك ــداد تقري إع

ــاق« ــة وآف ــف ضــد النســاء باملغــرب. حصيل ــة العن ــوض باملســاواة ومحارب حــول »النه

• إعــداد تقريــر اململكــة املغربيــة للــدورة 58 للجنــة وضــع املــرأة املنعقــدة مــارس 	

ــات باملغــرب، املكتســبات  ــح النســاء والفتي ــة لصال ــة للتنمي 2014 حــول »أهــداف األلفي

ــد 2015« ــا بع ــات م وتحدي

• إعــداد تقريــر اململكــة املغربيــة للــدورة 59 للجنــة وضــع املــرأة املنعقــدة مــارس 2015 	

حــول »تقييــم خطــة عمــل بيجــن+20«

• إعــداد تقريــر اململكــة املغربيــة للــدورة 60 للجنــة وضــع املــرأة املنعقــدة مــارس 2016 	

حــول »متكــن املــرأة والتنميــة املســتدامة«

• املســاهمة يف إعــداد التقريــر الوطنــي حــول تتبــع اتفاقيــة القضاء عى جميع أشكال 	

التمييز ضــد املرأة

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إعداد التقارير ونرشها
إعداد تقارير وطنية حول جهود النهوض 

بوضعية املساواة

• إعــداد تقريــر النــوع املرافــق لقوانــن املاليــة ســنويا، الــذي يشــكل آليــة لتقييــم 	

املســتهدفن للســكان  املتباينــة  الحاجيــات  ضــوء  عــى  العموميــة  السياســات 
وزارة املالية االقتصاد

100% 

• إطــالق مســار إعــداد التقريــر الوطنــي الجامــع للتقريريــن الخامــس والســادس املتعلــق 	

بتفعيــل االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، حيــث تــم تنظيم 

ــى  ــم ع ــة ت ــات الوطني ــة واملؤسس ــات الحكومي ــع القطاع ــيقية م ــات تنس ــدة اجتامع ع

إثرهــا إعــداد صيغــة متقدمــة مــن التقريــر املذكــور

• إطــالق مســار إعــداد التقريــر الوطنــي الجامــع للتقاريــر 19 و20 و21 املتعلــق بتفعيــل 	

ــم  ــم تنظي ــث ت ــرصي، حي ــز العن ــع أشــكال التميي ــة للقضــاء عــى جمي ــة الدولي االتفاقي

ــى  ــم ع ــة ت ــات الوطني ــة واملؤسس ــات الحكومي ــع القطاع ــيقية م ــات تنس ــدة اجتامع ع

ــر املذكــور إثرهــا إعــداد صيغــة متقدمــة مــن التقري

• تنظيم اللقاءات الجهوية لهذه التقارير، قبل إحالتها اللجان األممية املعنية متم 2015	

املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــة 	 ــاإلدارة العمومي ــن ب ــن النســاء والرجــال العامل ــات كل م ــاز دراســة تحــدد حاجي إنج

ــاة الخاصــة ــة والحي ــاة املهني ــن الحي ــا ب ــق م ــة التوفي بغاي

• إنجاز دراسة تخص مكانة املرأة مبراكز املسؤولية يف الوظيفة العمومية	

• ــرورة 	 ــال يف س ــاء والرج ــن النس ــاواة ب ــاج املس ــال إدم ــي يف مج ــل املنهج ــاز الدلي إنج

ــة  ــي يف الوظيف ــم األداء الوظيف ــة وتقيي ــة والرتقي ــن والحركي ــف والتعي ــاء والتوظي االنتق

ــة. العمومي

• إنجــاز إعــداد ملخــص تقريــر حــول تقييــم مســطرة التعيــن يف املناصــب العليــا التــي يتــم 	

التــداول بشــأن التعيــن فيهــا يف مجلــس الحكومــة وتوجيهــه إىل الســيد رئيــس الحكومــة.

• املساهمة يف تقارير اململكة املغربية لدورات لجنة وضع املرأة	

وزارة الوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة

إعداد التقارير ونرشها

إعداد تقارير وطنية حول جهود النهوض 

بوضعية املساواة

100%

• ــا املــرأة 	 ــوع االجتامعــي، وإدراج قضاي دعــم فكــرة صياغــة هــدف مســتقل بخصــوص الن

ــة املســتدامة الســبعة عــرش، عــن  ــي أهــداف التنمي ــة يف باق ــة عرضاني واملســاواة بطريق

طريــق البعثــة الدامئــة للمملكــة املغربيــة يف إطــار أشــغال »مجموعــة العمــل املفتوحــة 

حــول أهــداف التنميــة املســتدامة« التــي ينتمــي إليهــا املغــرب، والتــي نظمــت عــددا مــن 

ــداف  ــامد األه ــم اعت ــد ت ــت 2015. وق ــر 2014 وغش ــن دجن ــورك ب ــل بنيوي دورات عم

املذكــورة كلهــا يف شــتنر 2015 مــن طــرف املجتمــع الــدويل

وزارة الشؤون الخارجية

والتعاون

• إنجاز تقرير عن التمييز باملنظومة الرتبوية لفائدة اليونسكو	

• املساهمة يف الدراسة الخاصة مبكانة املرأة مبراكز املسؤولية بالوظيفة العمومية	

• املســاهمة يف التهييــىء ملشــاركة املغــرب يف الــدورة 19 ملجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف 	

مــن 27 فرايــر إىل 23 مــارس 2012، ويف زيــارة فريــق العمــل املعنــي مبناهضــة التمييــز 

ضــد املــرأة يف الترشيــع واملامرســة للمغــرب مــن 13 إىل 20 فرايــر 2012

• املساهمة السنوية يف إنجاز تقرير النوع املرافق لقانون املالية	

• ــة« املنظــم مــن 	 ــوم رافعــة التنمي ــي حــول »النســاء يف العل ــدى الوطن املســاهمة يف املنت

ــة ــة املحمدي ــة اآلداب بجامع طــرف كلي

• املساهمة يف تقارير اململكة املغربية لدورات لجنة وضع املرأة	

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• التمثيليــة يف شــبكة التشــاور املشــرتكة بــن الــوزارات مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن 	

ــة يف الوظيفــة العمومي

• املشــاركة يف اإلعــداد واملصادقــة عــى اســرتاتيجية مأسســة املســاواة بــن الجنســن 	

العموميــة بالوظيفــة 

• املساهمة يف تقارير اململكة املغربية لدورات لجنة وضع املرأة	

الوزارة املكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة

إعداد التقارير ونرشها
املساهمة يف التقارير الوطنية حول 

وضعية النساء

• املساهمة يف التقرير الوطني للدورة 58 و59 و60 لوضع املرأة	

• املساهمة السنوية يف إنجاز تقرير النوع املرافق لقانون املالية	

• ــز 	 ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــع التفاقي ــدوري الجام ــر ال املســاهمة يف التقري

ضــد املــرأة

• املساهمة يف التقرير الدوري الشامل حول حقوق اإلنسان	

• املساهمة يف التقرير الوطني إلعامل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	

• املســاهمة يف التقريــر الــدوري عــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 	

واالجتامعيــة والسياســية 

• املساهمة يف التقرير الدوري عن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	

• املساهمة يف التقرير حول القضاء عى مجيـع أشكال التمييز العنرصي	

وزارة الفالحة والصيد البحري

100%

• املشاركة يف إعداد التقارير مع باقي الرشكاء التي تشمل موضوع املرأة	
الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة

• املشــاركة يف أعــامل الورشــة املتعلقــة بالتقريــر األويل حــول »مســاندة النســاء كفاعــالت 	

اقتصاديــات«، املنظمــة مــن طــرف الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة، 

والــذي تــم إنجــازه عــن طريــق برنامــج MENA-OCDE لالســتثامر

• املســاهمة يف إنجــاز مــرشوع دليــل املتعلــق مبطابقــة اإلطــار القانــوين الوطنــي الســاري 	

املفعــول مــع دســتور 2011 وااللتزامــات الدوليــة يف مجــال املســاواة ومنــع التمييــز ضــد 

)DIDH ET ONU FEMMES( النســاء

• املشــاركة مبســار إعــداد التقريــر الوطنــي الجامــع للتقاريــر 19 و20 و21 املتعلــق بتفعيــل 	

االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــرصي

وزارة الثقافة
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

الهدف الثاين: إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف التخطيط وبرمجة امليزانية يف مختلف القطاعات

100%

• ــة املدمجــة للمســاواة« 	 ــن تكوينيتــن حــول موضــوع »السياســات العمومي ــم دورت تنظي

اســتفاد منهــا 39 إطــارا ميثلــون القطــب االجتامعــي، و37 إطــارا ميثلــون باقــي القطاعــات 

الحكوميــة املعنيــة

• ــال 	 ــاواة يف مج ــة للمس ــة الحكومي ــذ الخط ــع تنفي ــة لتتب ــة التقني ــاء اللجن ــن أعض تكوي

ــنة 2014  ــاواة، س ــة للمس ــة الحكومي ــع الخط ــاص بتتب ــايت الخ ــام املعلوم النظ

• ــة 	 ــة الحكومي ــذ الخط ــع تنفي ــة لتتب ــة التقني ــاء اللجن ــدة أعض ــل لفائ ــة عم ــم ورش تنظي

للمســاواة يــوم 17 دجنــر 2015

• اســتفادة أطــر ومســؤويل الــوزارة مــن عــدة دورات تكوينيــة منظمــة مــن طــرف هيئــات 	

ــرأة،  ــدة للم ــم املتح ــة األم ــكان، وهيئ ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــة، كصن ــة وإقليمي دولي

ــا،  ــة إلفريقي ــة االقتصادي ــا، واللجن ــة، ومجلــس أوروب ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي

ــيا.. ــريب آس ــة لغ ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــي، واللجن ــاد اإلفريق ــة االتح ولجن

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 3: تقوية قدرات الفاعلني من أجل 

إدماج مقاربة النوع يف التخطيط والربمجة

• 1521 طالبــة مســجلة باملؤسســات التكوينيــة الفندقيــة والســياحية خــالل الفصــل 	

الــدرايس 2015- 2016 )٪44 مــن املجمــوع العــام(، مقارنــة بحــوايل 1456 طالبــة يف 

املوســم الــدرايس 2012-2013 )٪44 مــن املجمــوع العــام(، بارتفــاع وصــل 5 ,٪4

• 653 طالبــة خريجــة املؤسســات التكوينيــة الفندقيــة والســياحية خــالل املوســم الــدرايس 	

ــية  ــنة الدراس ــالل الس ــة خ ــل 699 طالب ــام(، مقاب ــوع الع ــن املجم 2014-2015 )٪40م

ــام(، برتاجــع وصــل 6٪.  ــوع الع ــن املجم 2012-2013 )٪40م

• ــدرايس 	 ــدويل للســياحة بطنجــة خــالل املوســم ال ــة مســجلة باملعهــد العــايل ال 517 طالب

ــل ٪9  ــاع وص ــالل 2013-2012(، بارتف ــة خ ــل 474 طالب 2015- 2016 مقاب

• ــدرايس 	 ــل ال ــالل الفص ــة خ ــياحة بطنج ــدويل للس ــايل ال ــد الع ــة املعه ــة خريج 166 طالب

2015- 2016، أي مــا يعــادل 56 % مــن مجمــوع الطلبــة، مقارنــة بحــوايل 170 خريجــة 

ــدرايس 2013-2012 ــم ال ــالل املوس خ

• ــي 	 ــن عــى مســتوى املرصــد الوطن ــرع الشــغل والتكوي ــق ف االشــتغال عــى مــرشوع خل

للســياحة الــذي ســيمكن مــن إرســاء مــؤرشات جديــدة لتتبــع وضعيــة التكويــن وســوق 

الشــغل الخاصــة بقطــاع الســياحة، والتــي مــن املنتظــر أن تــزود الــوزارة بنســبة الخريجات 

والعامــالت يف القطاعــن العــام والخــاص. وكــذا القيــام بحمــالت تحسيســية يف هــذا اإلطــار

وزارة السياحة
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• تنظيــم ورشــة »بنــاء الفريــق« لفائــدة ممثــي اإلدارة املركزيــة والفــرق الجهويــة لتدبــر 	

النــوع 

• ــة لتدبــر النــوع، 	 تنظيــم 2 دورتــن تكوينيتــن لفائــدة الفريــق الوطنــي والفــرق الجهوي

الــذي يضــم 80 إطــارا، يف مجــال التحليــل حســب النــوع، ومأسســة املســاواة بــن 

الجنســن يف حكامــة املنظومــة الرتبويــة، ووضــع امليزانيــات املســتجيبة للنــوع والتواصــل 

ــوع ــتجيب الن املس

• ــع 	 ــل وض ــن أج ــوع م ــر الن ــة لتدب ــرق الجهوي ــة للف ــة مصاحب ــات جهوي ــم 4 ورش تنظي

ــن ــن الجنس ــاواة ب ــة املس ــة ملأسس ــل الجهوي ــات العم مخطط

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 3: تقوية قدرات الفاعلني من أجل 

إدماج مقاربة النوع يف التخطيط والربمجة

100%

• تنظيــم مجموعــة مــن الورشــات التكوينيــة، برســم ســنة 2015، حــول مقاربــة النــوع يف 	

التخطيــط والرمجــة لفائــدة عــدد مــن األطــر واملســؤولن
قطاع الصيد البحري

• ترسيخ مقاربة النوع كأحد املبادئ املتبناة إلعداد امليزانية ابتداء من 2015	

• إفــراد برنامــج خــاص بالصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم مــن بــن 6 برامــج قــارة اعتمــدت 	

يف هــذا اإلطــار

وزارة الصحة

• إدمــاج املــرأة يف اســرتاتيجية »التعلــم مــدى الحيــاة« و«التعلــم عــن بعــد«، مــن خــالل 	

ــطة  ــم« بواس ــرأ وأتعل ــج »أق ــداد برنام ــك بإع ــريئ، وذل ــالم امل ــاء اإلع ــى فض ــا ع انفتاحه

ــت ــاز واألنرتني التلف

• ــن 	 ــغ عــدد املكون ــة، حيــث بل ــع املشــاريع الرتبوي ــدأ املناصفــة يف مجــال تتب ــق مب تحقي

ــة ــة تربوي ــم 121 مكون ــا، مــن بينه ــن 218 مكون الرتبوي

• ــث 	 ــج، حي ــى الرنام ــوي ع ــه واإلرشاف الرتب ــال التوجي ــة يف مج ــدأ املناصف ــق مب تحقي

بلــغ عــدد املستشــارين واملنســقن الرتبويــن 420، مــن بينهــم 217 مستشــارة ومنســقة 

ــبة 50,94% ــة، بنس تربوي

• تنظيــم عــدة دورات تكوينيــة لفائــدة 438 موظفــة وموظفــا، خصصــت إحداهــا ملوضــوع 	

»مقاربــة النــوع« اســتفاد منهــا 20 إطــارا ومســؤوال

وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية
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100%

• تنظيــم ورشــة عمــل يف موضــوع »املــرأة /املــاء: إدمــاج مقاربــة النــوع يف التدبــر املندمــج 	

 ،)GIZ( للمــوارد املائيــة«،  يف دجنــر 2014، برشاكــة مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل

بهــدف تحســيس أصحــاب القــرار املعنيــن مبجــال املــاء مبقاربــة النــوع ورضورة إدماجهــا 

يف التدبــر املندمــج للمــوارد املائيــة

• ــرات قطــاع 	 ــدراء ومدي ــن م ــر 2015، بهــدف تحســيس وتكوي ــوم درايس، أكتوب ــم ي تنظي

ــرشب يف  ــح لل ــاء الصال ــاء وامل ــي للكهرب ــب الوطن ــة واملكت ــاء ووكاالت األحــواض املائي امل

ــرف  ــنوية. وع ــة الس ــة ويف امليزاني ــات العمومي ــوع يف السياس ــة الن ــاج مقارب ــال إدم مج

ــؤولة ــوايل 40 % مس ــم ح ــؤوال، منه ــوايل 70 مس ــاركة ح مش

• ــا 	 ــة، م ــوع االجتامعــي يف السياســات العمومي ــاج الن ــي حــول إدم ــج تدريب ــم برنام تنظي

 GIZ ــدويل ــاون ال ــة للتع ــة األملاني ــع الوكال ــاون م ــر 2016، بتع ــر 2015 وفراي ــن نون ب

ووكالــة التنميــة البلجيكيــة CTB، بهــدف تقويــة قــدرات رؤســاء املصالــح واألطــر املكلفــة 

بإعــداد امليزانيــة يف الــوزارة ووكاالت األحــواض املائيــة واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء 

ــج  ــة يف الرام ــذه املقارب ــاج ه ــوع وإدم ــؤرشات الن ــم م ــال تقيي ــرشب يف مج ــح لل الصال

واملشــاريع الســنوية، مكــن مــن حصــول 93 مشــاركا، مــن بينهــم 63 امــرأة، عــى األدوات 

ــن  ــة والقوان ــات الدولي ــي واالتفاقي ــوع االجتامع ــة الن ــاج مقارب ــة بإدم ــة املتعلق الالزم

والرامــج الوطنيــة يف املجــال، والتــي متكنهــم مــن تحليــل دقيــق وإدمــاج أمثــل ملقاربــة 

النــوع مبعايــره الحقوقيــة يف املشــاريع الســنوية لقطــاع املــاء ولــوكاالت األحــواض املائيــة 

واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرشب

• تكويــن 32 مســؤوال حــول كيفيــة إدمــاج النــوع وتقييــم مؤرشاتــه يف الرامــج واملشــاريع 	

التــي يســهرون عــى تنفيذهــا، منهــم 12 مســؤولة )%37.5(، وذلــك يف مــارس 2016 خــالل 

مراحــل إعــداد دراســة اســرتاتيجية مأسســة إدمــاج مقاربــة النــوع بقطــاع املــاء

• ــة ووكاالت 	 ــاد الجوي ــاه واألرص ــة املي ــر هندس ــم أط ــة لدع ــدة دورات تكويني ــم ع تنظي

ــل  ــن 2013 وأبري ــا ب ــن، م ــم تكوي ــث ت ــوع، حي ــاج الن ــال إدم ــة يف مج ــواض املائي األح

2016، 3588إطارا وتقنيــا، مــن بينهــم 1133 امــرأة، بنســبة 32 %

الوزارة املنتدبة لدى وزير 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

املكلفة باملاء

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 3: تقوية قدرات الفاعلني من أجل 

إدماج مقاربة النوع يف التخطيط والربمجة
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــة 	 ــة للمســاواة واألنشــطة امللزم ــة حــول الخطــة الحكومي ــن جهوي ــاءات ب ــم 6 لق تنظي

للــوزارة لفائــدة املهنيــن وممثــي القطــاع الفالحــي والــرشكاء الفاعلــن املعنيــن مبختلــف 

جهــات اململكــة

• تنظيــم يــوم إخبــاري وتحســيي حــول الخطــة الحكوميــة للمســاواة واألنشــطة امللزمــة 	

ــة،  ــات العمومي ــة واملؤسس ــة والجهوي ــات املركزي ــون املديري ــر ميثل ــدة أط ــوزارة لفائ لل

ــه 150 ــدد املســتفيدين واملســتفيدات من ــغ ع ــي بل والت

وزارة الفالحة والصيد البحري

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 3: تقوية قدرات الفاعلني من أجل 

إدماج مقاربة النوع يف التخطيط والربمجة

100%

• ــة 	 ــر املواكب ــن وتوف ــن املحلي ــدة الفاعل ــدرات لفائ ــة الق ــن وتقوي ــج للتكوي ــذ برام تنفي

ــوع،  ــة الن ــاج مقارب ــتهدفة بإدم ــة مس ــوايل 1200 جامع ــات لح ــداد املخطط ــة إلع التقني

ــرت،  ــون درهــم، مــن بينهــا جــرادة، وفكيــك، وتاوري ــغ مــايل قــدره 564 ملي ــة مبل بتعبئ

وبــركان، والناظــور، والدريــوش، ووجــدة، وكرســيف، وتــازة، وتاونــات، وشفشــاون، ووزان، 

ــدق ــق الفني ــة، واملضي ــش، وتطــوان، والفحــص أنجــرة، وطنجــة أصيل والعرائ

• تنفيــذ برنامــج للتكويــن يخــص منهجيــة التخطيــط واســتعامل النظــام املعلومــايت 	

ــة املكلفــة  ــة الجامعي ــة للدعــم والفــرق التقني ــه الفــرق اإلقليمي الجامعــي اســتفادت من

ــم ــون دره ــدره  5,6 ملي ــايل ق ــالف م ــة. بغ ــة 1423 جامع ــط التابع بالتخطي

• ــرة 	 ــن القنيط ــكل م ــاي 2016، ب ــل و31 م ــن 27 أبري ــا ب ــة، م ــم 9 دورات تكويني تنظي

والربــاط،  وفــاس ومكنــاس وشفشــاون وطنجــة  ومراكــش  والخميســات وشيشــاوة 

اســتفاد منهــا 340 مــن رؤســاء الجامعــات الرتابيــة ومديــري املصالــح بالجامعــات بهــدف 

ــة ــات املحلي ــل الجامع ــج عم ــتوى برام ــى مس ــوع ع ــاج الن ــال إدم ــهم يف مج تحسيس

وزارة الداخلية
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــية 	 ــز الدبلوماس ــل باملراك ــم للعم ــل التحاقه ــر قب ــدة األط ــنوية لفائ ــات س ــم ورش تنظي

والقنصليــة بالخــارج، بهــدف تحسيســهم بقضايــا املــرأة والنــوع االجتامعــي، وتزويدهــم 

مبعطيــات هامــة حــول اإلصالحــات العميقــة املعتمــدة للحــد مــن جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة والنهــوض بأوضاعهــا ومتكينهــا مــن التمتــع بجميــع حقوقهــا..

• ــد اليــوم العاملــي للمــرأة بهــدف تعميــق التفكــر حــول 	 التنظيــم الســنوي لنــدوات تخل

اإلنجــازات امللموســة التــي تحققــت، وتجديــد االنخــراط الســيايس وتعبئــة الــرأي العــام 

بخصــوص املســاواة بــن الجنســن والتمكــن االقتصــادي للنســاء

• ــة 	 ــرأة يف كل لجن ــن الرتشــح: ام ــات ع ــاع نســبة املشــاركة النســوية يف لجــان اإلعالن ارتف

ــؤولن ــن 5 أو 6 مس ــة م مكون

• ــا 	 ــة، بلغــت حالي ــع ســنوات املاضي ــن املســتمر، خــالل األرب ارتفــاع نســبة تأنيــث التكوي

ــبة 60% نس

• إطــالق التكويــن الخــاص بالنســاء يف مياديــن التنميــة الذاتيــة والقيــادة أو الريــادة 	

ــنويا ــار س ــرأة إط ــن 30 ام ــل ع ــاركة ال تق ــائية، مبش النس

• أكــر مــن 50 % نســبة النســاء املســتفيدات مــن التدريــب بالخــارج والتكويــن يف اللغــات 	

ألجنبية ا

وزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 3: تقوية قدرات الفاعلني من أجل 

إدماج مقاربة النوع يف التخطيط والربمجة

100%

• ــدة 	 ــر قاع ــا وتدب ــات وتحليله ــع املعلوم ــات جم ــن تقني ــتفيدا م ــدرات 32 مس ــم ق دع

املعلومــات يف مجــال نظــام املعلومــات الجامعــي املتعلــق بإدمــاج مقاربــة النــوع 

االجتامعــي

• تنظيم ورشات عمل حول إشكالية ندرة املياه بالواحات لفائدة 30 جمعية نسوية	

وزارة التعمري وإعداد الرتاب 

الوطني
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• تنظيــم الــدورة التكوينيــة 12 لفائــدة املحامــن الشــباب حــول اآلليــات الدوليــة لحقــوق 	

ــع  ــة م ــة املرم ــار الرشاك ــاط، يف إط ــر 2014 بالرب ــن 24 و26 فراي ــن م ــا ب ــان، م اإلنس

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان، والتــي عرفــت تقديــم عــروض عــن حقــوق املــرأة أطرهــا 

مختصــون وخــراء يف مجــال حقــوق املــرأة

• ــة للمغــرب يف مجــال حقــوق 	 ــوم تواصــي وتحســيي حــول االلتزامــات الدولي ــم ي تنظي

املــرأة، يــوم 12 مــاي 2015 مبراكــش، يف إطــار تنفيــذ مــرشوع الرشاكــة مــع برنامــج األمــم 

املتحــدة اإلمنــايئ ووكاالت األمــم املتحــدة املعتمــدة باملغــرب، الــذي مكــن مــن التشــاور 

وتبــادل اآلراء بــن الفاعلــن حــول خلــق آليــات جهويــة لتتبــع تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة 

الخاصــة بحقــوق املــرأة

• تنظيــم دورة تكوينيــة لفائــدة ممثــي جمعيــات املجتمــع املــدين حــول »إعــداد التقاريــر 	

املوازيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان«، يومــي 29 و30 أكتوبــر 2015 يف إطــار تقويــة 

ــدرات املجتمــع املــدين ق

املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 3: تقوية قدرات الفاعلني من أجل 

إدماج مقاربة النوع يف التخطيط والربمجة

 

1009 مســتفيدة مــن التكويــن املســتمر، مــا بــن ســنة 2012 و2016، مــن مجمــوع 1975 

مــن املشــاركن يف املجــاالت أكــر تخصصــا، كاملهــن الثقافيــة، والتدبــر والدعــم واملســاندة 

واملعلوميــات املتخصصــة يف الــرتاث

وزارة الثقافة

• املشــاركة يف ورشــة عمــل حــول امليزانيــة املســتجيبة، املنظمــة مــن طــرف وزارة التضامــن 	

واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة يــوم 17 دجنــر 2015

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية

• ــة والشــؤون النســوية يف مجــال النظــام 	 ــة الشــباب والطفول تكويــن إطاريــن مــن مديري

ــة للمســاواة ســنة 2014  ــع الخطــة الحكومي املعلومــايت الخــاص بتتب

• املشاركة يف ورشة حول ميزانية النوع االجتامعي سنة 2015	

• ــوع 	 ــة الن ــاج مقارب ــوية وإدم ــادة النس ــنة 2016، حــول القي ــة، س ــة دورات تكويني برمج

ــة يف امليزاني

وزارة الشباب والرياضة
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• مواكبة إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية عر القيام بـ:	

• املرحلــة األوىل، التــي انطلقــت برســم قانــون املاليــة لســنة 2014، وهمــت 4 	

قطاعــات وزاريــة، هــي وزارة االقتصــاد واملاليــة، وقطاعــات الرتبيــة الوطنيــة والفالحــة 

ــر ــة التصح ــات ومحارب ــاه والغاب ــامية للمي ــة الس واملندوبي

• ــة لســنة 2015، وعرفــت انضــامم 	 ــون املالي ــة، التــي انطلقــت مــع قان ــة الثاني  املرحل

4 قطاعــات جديــدة، هــي وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك، ووزارة الشــؤون 

ــن ــن امله ــاع التكوي ــم قط ــة ث ــاون، ووزارة الصح ــة والتع الخارجي

• ــون 	 ــد لقان ــون التنظيمــي الجدي ــق القان ــي  انطلقــت مــع تطبي ــة، الت ــة الثالث املرحل

املاليــة برســم ســنة 2016، وتهــم 7 قطاعــات وزاريــة جديــدة، هــي الــوزارة املنتدبــة 

لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة، والــوزارة املنتدبــة لــدى 

ــاء، ووزارة الســكنى وسياســة  وزارة الطاقــة واملعــادن واملــاء والبيئــة املكلفــة بامل

والتضامنــي، ووزارة  االجتامعــي  واالقتصــاد  التقليديــة  الصناعــة  املدينــة، ووزارة 

ــن األطــر، ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة  ــم العــايل والبحــث العلمــي وتكوي التعلي

ــد البحــري ــة، وقطــاع الصي ــة االجتامعي والتنمي

• ــد 	 ــنة 2017، قص ــم س ــة برس ــون املالي ــع القان ــتنطلق م ــي س ــة، الت ــة الرابع املرحل

ــات  ــع القطاع ــم جمي ــة لتض ــي للاملي ــون التنظيم ــالح القان ــات إص ــم مقتضي تعمي

ــة ــات املالي ــة واملؤسس الوزاري

• تنظيــم مركــز االمتيــاز الخــاص مبيزانيــة النــوع االجتامعــي لورشــات تكوينيــة، يومــي 2 و3 	

دجنــر 2014، و7 و8 ينايــر 2015، لدعــم قــدرات أكــر مــن 40 إطــار مكلــف بالرمجــة 

وامليزانيــة مــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة، حيــث ركــزت هــذه الورشــات عــى اعتــامد 

مقاربــة النــوع االجتامعــي يف امليزانيــة

• ــر 2014، 	 ــالل نون ــي، خ ــوع االجتامع ــة الن ــول ميزاني ــتوى ح ــة املس ــة رفيع ــم ورش تنظي

ــوع  ــة الن ــدى العاملــي لحقــوق اإلنســان تحــت شــعار »ميزاني عــى هامــش أشــغال املنت

االجتامعــي مــن منظــور حقــوق اإلنســان: نظــرة مســتقبلية ألهــداف التنميــة املســتدامة 

ــة يف  ــة املغربي ملــا بعــد 2015«، حيــث كانــت مناســبة القتســام إنجــازات وآفــاق التجرب

ــة النــوع االجتامعــي مجــال ميزاني

• تنظيــم دورتــن تكوينيتــن يف »امليزانيــة املســتجيبة للنــوع« لفائــدة 70 إطــار مــن 	

املكلفــن بالتخطيــط وامليزانيــة عــى املســتوى املركــزي والجهــوي

• إعداد دليل امليزانية املستجيبة للنوع مالئم للنظام الرتبوي	

وزارة االقتصاد واملالية
عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 4: تأهيل الفاعلني يف مجال 

امليزانية املدمجة للنوع
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

• اســتفادة حــوايل 1071 امــرأة مــن التكويــن املســتمر، مــا بــن 2012 و2016، أي مــا يعــادل 	

%52 مــن املجمــوع العــام، بنســبة منــو وصلــت 87%
وزارة السياحة 

عدد ونسبة األطر املكونة يف كل 

قطاع

اإلجراء 4: تأهيل الفاعلني يف مجال 

امليزانية املدمجة للنوع

50%

• ــة 	 ــق مقارب ــنة 2015، وف ــم س ــتمر، برس ــن املس ــج التكوي ــي لرنام ــور مرح ــع تص وض

ــه  ــن موضوعات ــج ضم ــة يدم ــات اإلدارة املركزي ــف مديري ــن مختل ــاركية/اقرتاحية م تش

مقاربــة النــوع االجتامعــي موجهــة لفائــدة املــدراء ورؤســاء األقســام واملصالــح ومختلــف 

ــة ــة، وهــو يف طــور املصادق األطــر العامل

وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي وتكوين األطر

100%

• إنجــاز صفقــة النتقــاء مكتــب الدراســات الــذي ســيتوىل تنفيــذ برنامــج التكويــن املســتمر، 	

برســم ســنة 2016، والــذي يوجــد طــور املصادقــة

• ــارب 63 % 	 ــا يق ــة م ــات والطلب ــة للطالب ــات االجتامعي ــر الخدم ــم املخصــص لتطوي الدع

ــوزارة بــدون احتســاب أجــور املوظفــن التــي تبلــغ مجمــوع 3,2  مــن ميزانيــة تســير ال

مليــار درهــم

• امليزانيــة املرصــودة لتعزيــز وتطويــر الخدمــات االجتامعيــة للطالبــات والطــالب مــا 	

ــن  ــبة %87 م ــد نس ــم رص ــث ت ــتثامر، حي ــة االس ــوع ميزاني ــن مجم ــارب %21.11 م يق

ميزانيــة االســتثامر لفائــدة الجامعــات، خصصــت 35 % منهــا إلنجــاز مبــاين جديــدة. كــام 

ــكار ــي واالبت ــي والتكنولوج ــث العلم ــام البح ــر نظ ــا لتطوي ــت%2  منه خصص

وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي وتكوين األطر

100%

• ــر 	 ــنة 2015، ع ــن س ــا م ــرب األخــرض، انطالق ــي يف مخطــط املغ ــوع االجتامع ــاج الن إدم

وضــع فقــرة خاصــة

• ــورة اســرتاتيجية ومنهــاج عمــل إلدمــاج 	 ــوع مــن أجــل  بل ــة حســب الن تخصيــص ميزاني

ــاج الفالحــي ــة سالســل اإلنت ــوع يف برامــج ومشــاريع تنمي الن

• إنجــاز دراســات تشــخيصية حســب النــوع لتحديــد منهــاج عمــل حســب النــوع 	

االجتامعــي

• تنظيــم دورة تكوينيــة يف »امليزانيــة املســتجيبة للنــوع« لفائــدة نقــط االرتــكاز املركزيــن 	

والجهويــن

وزارة الفالحة والصيد البحري
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100%

• إعــداد مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تعكــس الفــوارق بــن الجنســن املتعلقــة بجهــاز التكويــن 	

املهنــي، ومنــط التكويــن بالتــدرج املهنــي، وهندســة التكويــن باعتبــار الكفــاءات وإدمــاج خريجــي 

وخريجــات التكويــن املهنــي يف ســوق الشــغل

• ــاب 	 ــا واكتس ــة قدراته ــل تقوي ــن أج ــكاز م ــط االرت ــدة نق ــة لفائ ــج تكويني ــالق برام إط

األدوات الالزمــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف القطــاع الفالحــي

• العمــل عــى إعــداد دراســة حــول إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن أجــل بلــورة اســرتاتيجية 	

ــاج الفالحــي ــة سالســل اإلنت ــوع يف برامــج ومشــاريع تنمي ومنهــاج عمــل إلدمــاج الن

وزارة الفالحة والصيد البحري

عدد الربامج املعدة حسب النوع
اإلجراء 5: إعداد الربامج املدمجة للنوع 

االجتامعي

• تخصيص اعتامدات مالية، يف إطار ميزانية 2015 و2016، تهم: 	

• ــوع 	 ــؤرشات الن ــم م ــة تقيي ــم دراس ــي ته ــات الت ــام بالدراس ــوع للقي ــة الن ــج مقارب برنام

االجتامعــي لرنامــج البنيــات التحتيــة للمــدارس القرويــة يف مجــال ميــاه الــرشب والــرصف 

الصحــي

• برنامج التزويد باملاء الصالح للرشب والرصف الصحي للمدارس بالوسط القروي	

• برنامج التزويد باملاء الصالح للرشب والرصف الصحي للمساجد والكتاتيب القرآنية	

• ــة 	 ــرأة، لدراس ــدة للم ــم املتح ــة األم ــة، كهيئ ــة والدولي ــامت الوطني ــع املنظ ــاهمة م املس

ــاء ــاع امل ــوع يف قط ــة الن ــاج مقارب ــة إدم ــرتاتيجية مأسس اس

• برامــج دراســات املــوارد املائيــة وتعبئتهــا بواســطة الســدود الكــرى والصغــرى والســدود 	

التليــة واآلبــار واألثقــاب ودراســات وتوقعــات األرصــاد الجويــة

الوزارة املنتدبة لدى وزير 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

املكلفة باملاء

• ــوع 	 ــة الن ــتجيبة ملقارب ــات املس ــق اآللي ــنة 2015، وف ــذ س ــة، من ــاريع امليزاني ــداد مش إع

التــي جــاء بهــا مــرشوع إصــالح القانــون التنظيمــي لقوانــن املاليــة، بعــد اختيــار  خــوض 

املرحلــة التجريبيــة الثانيــة لهــذا اإلصــالح مبوجــب منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم 

06/2014 ومــا ترتــب عنــه مــن إعــادة النظــر يف هيكلــة امليزانيــة وإعــداد النســخة األوىل 

ملــرشوع فاعليــة األداء، حيــث تــم: 

• ــايت للصحــة 	 ــذ ســنة 2015، للرنامــج امليزاني ــة مهمــة، من ــامدات مالي تخصيــص اعت

ــل والشــباب والســاكنة ذات االحتياجــات الخاصــة ــة وصحــة األم والطف اإلنجابي

• إعداد التقرير السنوي حول الصحة والنوع	

وزارة الصحة
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100%

• تحليــل األنشــطة املســطرة يف ورقــة خارطــة طريــق مرصــد الديناميــات املجاليــة وتحديــد 	

املشــاريع التــي مــن شــأنها إدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي

• ــرتاب 	 ــداد ال ــرتاتيجي إلع ــط االس ــوع يف أدوات التخطي ــة الن ــاج مقارب ــى إدم ــرص ع الح

ــي الوطن

وزارة التعمري وإعداد الرتاب 

الوطني
عدد الربامج املعدة حسب النوع

إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف مشاريع 

مرصد الديناميات املجالية

• ــة بـــ8 	 ــوع والتغــرات املناخي ــات الجامعــي حــول الن ــايت لنظــام املعلوم ــل العملي التفعي

جامعــة بإقليــم الرشــيدية وتطعيمــه مبــؤرشات للتقليــل مــن املخاطــر والكــوارث وإدمــاج 

مقاربــة النــوع

• تحيــن املخططــات الجامعيــة بنفــس الجامعــات بهــدف إدمــاج مقاربــة النــوع ومــؤرشات 	

التغــرات املناخيــة

• دعم قدرات 32 تقنيا يف جمع املعلومات والتحليل وتدبر بنك املعلومات	

تطوير املخططات الجامعية التنموية 

الدامجة لتقليص املخاطر والكوارث 

الجامعية النموذجية

• ــة إلعــداد 	 ــم الجهوي ــة للتصامي ــات املرجعي ــوع االجتامعــي يف املقتضي ــة الن إدمــاج مقارب

الــرتاب

إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف أدوات 

التخطيط االسرتاتيجي إلعداد الرتاب الوطني

100%

• ــوع 	 ــة الن ــتجيبة ملقارب ــات املس ــق اآللي ــنة 2015، وف ــذ س ــة، من ــاريع امليزاني ــداد مش إع

التــي جــاء بهــا مــرشوع إصــالح القانــون التنظيمــي لقوانــن املاليــة، بعــد اختيــار  خــوض 

املرحلــة التجريبيــة الثانيــة لهــذا اإلصــالح مبوجــب منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم 

06/2014 ومــا ترتــب عنــه مــن إعــادة النظــر يف هيكلــة امليزانيــة وإعــداد النســخة األوىل 

ملــرشوع فاعليــة األداء، حيــث تــم: 

• ــة 	 ــايت للصح ــج امليزاني ــنة 2015، للرنام ــذ س ــة، من ــة مهم ــامدات مالي ــص اعت تخصي

اإلنجابيــة وصحــة األم والطفــل والشــباب والســاكنة ذات االحتياجــات الخاصــة

• إعداد التقرير السنوي حول الصحة والنوع	

• إعداد دليل إلدخال مقاربة النوع يف إعداد املخططات والرامج الصحية وامليزانية	

وزارة الصحة إعداد ميزانية القطاع حسب النوع
اإلجراء 6: تنفيذ امليزانية حسب النوع 

داخل الوزارات
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100% وزارة الثقافة

إعداد ميزانية القطاع حسب النوع
اإلجراء 6: تنفيذ امليزانية حسب النوع 

داخل الوزارات

100%

• الدعــم املخصــص لتطويــر الخدمــات االجتامعيــة للطالبــات والطلبــة مــا يقــارب 63 % مــن 	

ميزانيــة التســير بــدون احتســاب أجــور املوظفــن التــي تبلــغ مجمــوع 3,2 مليــار درهــم

• امليزانيــة املرصــودة لتعزيــز وتطويــر الخدمــات االجتامعيــة للطالبــات والطــالب مــا 	

ــن  ــبة %87 م ــد نس ــم رص ــث ت ــتثامر، حي ــة االس ــوع ميزاني ــن مجم ــارب %21.11 م يق

ــدة.  ــاين جدي ــاز مب ــا إلنج ــت 35 % منه ــات، خصص ــدة الجامع ــتثامر لفائ ــة االس ميزاني

كــام خصصــت%2 مــن ميزانيــة االســتثامر لتطويــر نظــام البحــث العلمــي والتكنولوجــي 

ــكار واالبت

وزارة التعليم العايل

100% • تقييم 8 مخططات جامعية للتنمية واملدمجة للنوع بإقليم الرشيدية	
وزارة التعمري وإعداد الرتاب 

الوطني

100%

• ــدان 	 ــة يف مي ــات العامل ــم الجمعي ــم لدع ــدره 1.000.000 دره ــايل ق ــالف م ــامد غ اعت

املســاواة، ألول مــرة، برســم ســنة 2016، لضــامن احــرتام مقتضيــات الترشيــع الوطنــي ذات 

الصلــة باملســاواة يف العمــل، حيــث تقدمــت 06 جمعيــات بطلبــات ترشــيحها لالســتفادة 

مــن هــذا الدعــم، وتــم انتقــاء 05 منهــا الســتيفائها للــرشوط املطلوبــة

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية

50%

• مصاحبــة املكلفــن بوضــع امليزانيــة عــى صعيــد الجهــة يف إعــداد امليزانيــة حســب النــوع 	

يف مخطــط الجهــة ابتــداء مــن ســنة 2014

• ــال 	 ــط يف مج ــاء والتخطي ــرتاتيجية واإلحص ــة االس ــر مديري ــة ألط ــص تأطري ــم حص تنظي

ــوع ــتجيبة للن ــة املس امليزاني

وزارة الرتبية الوطنية
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100%

• اعتــامد آليــات ومقتضيــات إصــالح القانــون التنظيمــي لقوانــن املاليــة يف إعــداد مــرشوع 	

ميزانيــة القطــاع لســنة 2015

• اعتامد مؤرشين للتقييم يتعلقان بتعزيز دور خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف:	

• األول بشأن عدد الخاليا التي تم تجهيزها	

• الثاين يهم عدد املوارد البرشية املوضوعة رهن إشارة هذه الخاليا	

وزارة العدل والحريات إعداد ميزانية القطاع حسب النوع
اإلجراء 6: تنفيذ امليزانية حسب النوع 

داخل الوزارات

60%

• 08 جامعات تتوفر عى نظام معلومايت يراعي النوع أنجز يف إطار مشاريع أمنوذج	

• ــات 	 ــار مقتضي ــي تأخــذ بعــن االعتب ــة للنظــام املعلومــايت، الت توضيــب النســخة 4 املعدل

القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة، والتــي توجــد يف مرحلــة املصادقــة قبــل التعميــم عــى 

جميــع املخططــات الجامعيــة

وزارة الداخلية
عدد الجامعات التي تتوفر عىل نظام 

معلومايت يراعي النوع

اإلجراء 7: تعميم مقاربة النوع يف 

مخططات عمل وميزانيات مجالس 

الجامعات

70%

• ــة األوىل يف 	 ــا يف املرحل ــوع واختباره ــتجيب للن ــايت املس ــام املعلوم ــخة للنظ ــم نس تصمي

ــم ورززات ــات بإقلي ــة يف 5 جامع ــة الثاني ــورة، ويف املرحل ــم زاك ــت اوالل بإقلي ــة آي جامع

• ــة 	 ــة بالجه ــي V3.5g SIC  يف 106 جامع ــايت الجامع ــام املعلوم ــن النظ ــخة م ــرش نس  ن

الرشقيــة )الجامعــات القرويــة والحرضيــة التــي تضــم أقــل مــن 35000 نســمة(. وقــد تــم 

إنتــاج 106 تصميــم التنميــة املحــي املســتجيب للنــوع

• حاليــا يف طــور املصادقــة، النســخة الجديــد4V g SIC تراعــي مقاربــة إدمــاج النــوع والتــي 	

متكــن مــن الحصــول عــى معلومــات دقيقــة ومحينــة تخــص وضعيــة املــرأة ومــؤرشات 

ــات  ــزات والخدم ــن التجهي ــتفادتها م ــدى اس ــة م ــالل معرف ــن خ ــا م ــوض بأوضاعه النه

ــخ)  ــاء... إل ــة، والكهرب األساســية )الصحــة، والتمــدرس، والعزل

• ــداد املخططــات 	 ــط مسلســل إع ــدف ضب ــن به ــة اإلقليمي ــوكالء التنمي إحــداث شــبكة ل

الجامعيــة للتنميــة والقــدرة عــى ضــامن مواكبــة الجامعــات ودعمهــا مبــا يلــزم مــن خــرة 

تقنيــة وتأطــر ومواكبــة يف جميــع مراحــل وضــع وتنفيــذ الرنامــج الجامعــي )منهــا 23% 

نســاء(

وزارة الداخلية

نسبة املخططات الجامعية للتنمية 

املدمجة للنوع

 نسبة الجامعات التي تتوفر عىل

ميزانيات تراعي النوع
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

% 70

• ــدور 	 ــون بوج ــان، والعي ــاس بومل ــات ف ــة لجه ــات الجهوي ــل املخطط ــن تفعي ــاء م االنته

ــرة ــب الكوي ــامرة، وواد الذه ــم الس ــراء، وكلمي ــاقية الحم الس

• التوقيــع وانطــالق تفعيــل املخططــات الجهويــة لســوس ماســة درعــة، ومراكــش تانســيفت 	

الحــوز، ومكنــاس تافياللــت وتادلــة أزيــالل

• ــدار البيضــاء الكــرى 	 ــاط ســال زمــور زعــر، وال ــة لجهــات الرب إنجــاز املخططــات الجهوي

ــي حســن، والشــاوية ورديغــة والغــرب رشاردة بن

• ــات، 	 ــيمة تاون ــازة الحس ــوان، وت ــة تط ــات طنج ــة لجه ــات الجهوي ــداد املخطط ــة إع مواصل

ــدة ــة عب ــة ودكال ــة الرشقي والجه

• ــب 	 ــل أغل ــارشة تفعي ــت مب ــرة، مت ــة األخ ــات الثامني ــى املخطط ــع ع ــدم التوقي ــم ع رغ

ــا ــع رشكائه ــيق م ــة بالتنس ــاريع املرمج املش

• ــق 	 ــة بخل ــرأة والكفيل ــة للم ــدة املوجه ــاريع الواع ــات واملش ــد القطاع ــى رص ــز ع الرتكي

ــغل ــرص الش ــل وف ــدرة للدخ ــطة امل األنش

• إعــداد 16 مخططــا للتنميــة الجهويــة للصناعــة التقليديــة مقابــل 6 مخططــات الــواردة يف 	

رؤيــة 2015، أي تغطيــة شــاملة ملجمــوع الــرتاب الوطنــي

• إعــداد برامــج عمــل، منبثقــة عــن هــذه املخططــات، تشــمل عــدة محــاور، كدعــم اإلنتــاج 	

والتكويــن املهنــي واإلنعــاش والتســويق.. الــخ، وتحظــى املــرأة الصانعــة مــن خاللهــا بحيــز 

كبــر مــن الرامــج

• إطالق مالءمة املخططات الجهوية مع التقسيم الجهوي الجديد، سنة 2016	

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي والتضامني

 عدد املخططات الجهوية املدمجة

للنوع

اإلجراء 8: 

إدماج مقاربة النوع يف املخططات 

الجهوية للصناعة التقليدية
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100%

• ــرف 	 ــع غ ــة م ــني 2012-2014، برشاك ــا ب ــوي، م ــرض جه ــن 69 مع ــد ع ــا يزي ــاز م إنج

الصناعــة التقليديــة شــارك فيهــا مــا يزيــد عــن 5182 عــارض عــى مســاحة تقــدر  

ــع ــرت مرب بـــ128.247 م

• تنظيــم 24 معرضــا جهويــا، مــا بــن 2012-2014، ســجلت املشــاركة النســوية خاللهــا نســب 	

تــرتاوح بــن 30 و57 باملائــة 

• ــالل 2015، 	 ــرب، خ ــل املغ ــرض داخ ــرب ومع ــارج املغ ــة خ ــارض مهني ــاركة يف 8 مع املش

ــة ــاركة 88 مقاول مبش

• املشــاركة يف 3 معــارض تجاريــة خــارج املغــرب و3 معــارض داخــل املغــرب، خــالل 	

2015، مبشــاركة 440 عارضــا. وقــد بلغــت نســبة املشــاركة النســوية يف معــريض رمضــان 

ــن 60% ــد م ــاء أزي ــدار البيض ــاط وال ــن بالرب التجاري

• تحديــد نســبة مشــاركة املــرأة الصانعــة يف املعــارض الجهويــة، منــذ 2014، يف %30 عــوض 	

20%

• 1435 صانع وصانعة شارك يف املعارض الجهوية املنظمة خالل 2015	

• تنظيــم 24 معرضــا جهويــا، ســنة 2015، مبشــاركة نســوية تراوحــت نســبتها بــن 30 و57 	

باملائــة

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي والتضامني

 عدد املعارض الوطنية والجهوية

املدمجة للنوع
اإلجراء 9: 

إدماج مقاربة النوع يف املعارض الوطنية 

والجهوية للصناعة التقليدية

100%

• ــات ذات 	 ــة إىل مجموع ــائية، إضاف ــة نس ــة وجمعي ــن 100 تعاوني ــر م ــم مشــاركة أك دع

ــاس كل ســنة ــدويل للفالحــة مبكن ــرض ال ــع االقتصــادي باملع النف

•  املشــاركة يف املعــارض الوطنيــة والدوليــة، حيــث نظمــت عــدة رحــالت لــكل مــن املعــرض 	

الــدويل برلــن وباريــس وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة

وزارة الفالحة
 عدد املعارض الوطنية والجهوية

املدمجة للنوع
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــم ســنويا 	 ــث يت ــذ 2012، حي ــات، من ــل مشــاريع الجمعي ــب العــروض لتموي ــامد طل اعت

ــة يف مجــاالت تدخــل  ــات العامل ــل مشــاريع الجمعي ــات متوي ــة تلقــي طلب إطــالق عملي

ــدل  ــنوات ب ــالث س ــم إىل ث ــدة الدع ــد م ــى متدي ــذ 2014، ع ــت، من ــي عمل ــوزارة، الت ال

الســنة الواحــدة، ضامنــا لســرورة ودميومــة املشــاريع املدعمــة. وقــد تــم تســجيل 

ــة: ــة التالي الحصيل

• املبلــغ املخصــص للجمعيــات العاملــة يف مجــال املــرأة: 958 149 35 درهــم أي 18 % 	

مــن املبلــغ اإلجــاميل للمشــاريع املدعمــة

• عــدد املشــاريع املخصصــة للجمعيــات العاملــة يف مجــال املــرأة: 225 مرشوعــا أي 26 	

% مــن مجمــوع املشــاريع املدعمــة

• تــم دعــم 142 مركــز اســتامع واســتقبال وتوجيــه للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف 	

مببلــغ إجــاميل يفــوق 24 مليــون درهــم

• يتــم حاليــا إطــالق تلقــي طلبــات متويــل مشــاريع الجمعيــات برســم ســنة 2016 )آخــر أجــل 	

20 أكتوبــر 2016(

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

الئحة املشاريع املدعمة

اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

ومنظامت املجتمع املدين

100%

• ــي 	 ــدين، الت ــع امل ــات املجتم ــدم لجمعي ــي املق ــم العموم ــة« للدع ــة »رشاك ــاء بواب إنش

تهــدف إىل تعزيــز الشــفافية وتكافــؤ الفــرص بــن جمعيــات ومنظــامت املجتمــع املــدين 

يف الولــوج لكافــة املعطيــات املعلومــات املتعلقــة بالدعــم العمومــي والــرشاكات، وإقــرار 

مبــدأ التنافســية بنــي مشــاريع وبرامــج الجمعيــات يف الحصــول عــى الدعــم العمومــي 

والــرشاكات، إضافــة إىل توطيــد الثقــة بــن مؤسســات الدولــة ومختلــف الفاعلــن 

ــراز  ــدين وإب ــع امل ــامت املجتم ــات ومنظ ــاريع جمعي ــج ومش ــن برام ــن، وتثم الجمعوي

ــة ــة املجتمعي ــق التنمي ــا يف تحقي دوره

• العمــل عــى مــرشوع مدونــة ملنظــامت املجتمــع املــدين تشــمل مراجعــة القوانــن الجــاري 	

ــدة، كالتطــوع،  ــاالت جدي ــن مج ــن أجــل تقن ــدين م ــع امل ــل بخصــوص املجتم ــا العم به

وضــامن تكافــؤ الفــرص يف الــرشاكات والدعــم العمومــي، والــذي يوجــد قيــد املصادقــة

الوزارة املكلفة بالعالقة مع 

الربملان واملجتمع املدين
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• تتبــع تنفيــذ االتفاقيــات 40 التــي تــم توقيعهــا، ســنة 2014، مــع مختلــف الفاعلــن ورشكاء 	

ــة الصحية املنظوم

• اســتفادة %43 مــن الجمعيــات التــي تســرها النســاء مــن الدعــم، والــذي بلــغ 3049000 	

درهــام، أي مــا يعــادل%33 مــن إجــاميل دعــم الجمعيــات

وزارة الصحة

الئحة املشاريع املدعمة

اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

ومنظامت املجتمع املدين

• تصاعــد متثيليــة النســاء مبشــاريع الصناعــة التقليديــة، املرمجــة يف إطــار املبــادرة الوطنيــة 	

للتنميــة البرشيــة، مــا بــن 2012 و2014، حيــث ســجلت %72 نهايــة 2014 مقابــل نســبة 

%40 خــالل ســنة 2012

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي والتضامني

• ــية 	 ــزاب السياس ــن األح ــدف متك ــاء به ــة النس ــجيع متثيلي ــم لتش ــدوق الدع ــداث صن إح

والجمعيــات مــن اقــرتاح مشــاريع لتقويــة قــدرات النســاء التمثيليــة. حيــث تــم متويــل 86 

مرشوعــا، اســتعدادا لالســتحقاقات االنتخابيــة لســنة 2015، بقيمــة إجامليــة تبلــغ 18,47 

مليــون درهــام يســاهم الصنــدوق يف متويلهــا بغــالف مــايل قــدره 12,46 مليــون درهــم، 

أي بنســبة 67%

• إبــرام اتفاقيــة رشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، بتاريــخ 2 يونيــو 2014، بهــدف 	

مأسســة مبــدأ املناصفــة واملســاواة بــن الجنســن يف الرمجــة وامليزانيــة، ويف تتبــع وتقييــم 

السياســات العموميــة عــى املســتوى الــرتايب، ومســاندة الجهــود يف مجــال دعــم مشــاركة 

املــرأة عــى املســتوى املحــي عــر تقويــة قــدرات النســاء

وزارة الداخلية

100%

• اســتحضار مقاربــة النــوع يف توزيــع الدعــم العمومــي وعقــد الــرشاكات ومتويــل املشــاريع 	

املتعلقــة بالجمعيــات، حيــث تــم متويــل املشــاريع املتعلقــة بالجمعيــات، مثــل جمعيــة 

املــرأة والعمــل التــي اســتفادت مــن دعــم مــايل ســنوي منــذ ســنة 2011. ويتــم، خــالل 

ســنة 2016، توقيــع اتفاقيــة رشاكــة معهــا

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية



49

املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــكل مــن األرز 	 ــات رشاكــة إلنشــاء فضــاءات االســتقبال الســياحي، ب ــع عــى اتفاقي التوقي

واألطلــس املتوســط وورزازات وزاكــورة وشــتوكة آيــت باهــا وأكاديــر إداوتنــان والرشــيدية 

ــة  ــران وشفشــاون والحســيمة، بهــدف التثمــن ا لســياحي لحــرف الصناعــة التقليدي وإف

ــرص للشــغل،  ــق ف ــش الســاكنة وخل ــن مســتوى عي ــا ســرفع م ــة، مب واملنتوجــات املحلي

ســيام للمــرأة القرويــة، وتشــجيعا لعمــل النســوي عــر خلــق التعاونيــات النســائية 

ــا صناعــة النســيج والفخــار النســوي ــة، خاصــة منه ــة املحلي ــة التقليدي للصناع

• توقيــع اتفاقيــة رشاكــة متعلقــة برنامــج التنميــة املندمجــة للســياحة القرويــة والطبيعيــة 	

ــة  ــاريع املتعلق ــن املش ــة م ــمل مجموع ــي تش ــالل 2014، والت ــة، خ ــرب يف 15 جه باملغ

باملياديــن التاليــة: 

• االستقبال واملعلومة والتأويل	

• املدارات السياحية	

• املنتجات ذات القيمة املضافة العالية	

• املنتجات املحلية للصناعة التقليدية والفالحة	

• اإليواء	

• تحســن األنشــطة الرتفيهيــة يف فضــاءات االســتقبال الســياحي عــر التنميــة الســياحية 	

ملنتوجــات الفالحــة والصناعــة التقليدية

• ــة 	 ــة واملحتمل ــواق الحالي ــع واألس ــط البي ــد نق ــن، بتحدي ــل الحرفي ــن مداخي تحس

ــة ــات املحلي للمنتوج

• جعل املنتوجات املحلية رافعة للتنمية االقتصادية واالجتامعية للساكنة املحلية	

وزارة السياحة الئحة املشاريع املدعمة

اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

ومنظامت املجتمع املدين
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــاريع 	 ــر املش ــم وتدب ــن والتنظي ــاج والتثم ــاالت اإلنت ــاة يف مج ــرأة وفت ــر 8000 ام تأط

ــل ــدرة للدخ ــة امل الفالحي

• متويــل أكــر مــن 50 مــرشوع نســوي ينــدرج يف إطــار الدعامــة الثانيــة ملخطــط املغــرب 	

األخــرض، إضافــة إىل العديــد مــن املشــاريع األخــرى مبشــاركة املــرأة

• عقــد عــدة رشاكات جهويــة مــع الفضــاءات التجاريــة الكــرى لتســويق املنتجــات 	

ــة  ــوج املنتجــات املجالي ــن أجــل ول ــات م ــرام 5 اتفاقي ــم إب ــث ت ــة النســوية، حي الفالحي

لهــذه الفضــاءات، منهــا 3 اتفاقيــات لتســويق التمــور، وتهــم 47 تجمعــا، منهــا 19 تجمعــا 

نســائيا

• تأهيل 14 تعاونية نسوية بـ6 جهات من اململكة	

• متويل حوايل 50 نشاط مدر للدخل لفائدة املرأة القروية	

• ــة 	 ــرأة قروي ــدة 400 ام ــل لفائ ــة النح ــال تربي ــل يف مج ــدر للدخ ــرشوع م ــل 40 م متوي

ــة ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــرف املنظم ــن ط ــة م ممول

وزارة الفالحة والصيد البحري

الئحة املشاريع املدعمة

اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

•ومنظامت املجتمع املدين عقــد حــوايل 20 اتفاقيــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين مــن جهــة، وبــن هــذه الجمعيــات 	

ووكاالت األحــواض املائيــة مــن جهــة أخــرى، للتدبــر العقــالين للمــوارد املائيــة التقليديــة 

ــاء  ــن نس ــن م ــا كل املواطن ــن برامجه ــتفيد م ــنة 2014، يس ــالل س ــة، خ ــر التقليدي وغ

ورجــال املنتمــن للمناطــق التــي تهمهــا هــذه االتفاقيــات

• ــاء 	 ــق امل ــات تســير مرف ــح للــرشب اتفاقي ــاء الصال ــاء وامل ــي للكهرب ــب الوطن ــد املكت عق

الصالــح للــرشب بالوســط القــروي. وقــد بلــغ عــدد الجمعيــات التــي تســهر عــى تســير 

ــة يســتفيد  ــح للــرشب عــى الصعيــد الوطنــي مــا يفــوق 6000 جمعي مرفــق املــاء الصال

منهــا ســاكنة الوســط القــروي نســاء ورجــاال وأطفــاال عــى حــد ســواء

• ــا للحفــاظ عــى 	 ــي يقومــون به ــات التحســيس الت ــات ســنويا بشــأن عملي دعــم الجمعي

ــوث ــة التل ــة وتدبرهــا املســتدام ومحارب ــوارد املائي امل

الوزارة املنتدبة لدى وزير 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

املكلفة باملاء
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــد البحــري، ســنة 2013، كجهــاز متثيــي للنســاء 	 ــاء الصي ــة لنســــ ــق الشــبكة املغربي خل

الناشــطات يف مجــال الصيــد البحــري، والتــي وضعــت برنامــج عملهــا برســم -2014

2016 مــن أجــل وضــع اســرتاتيجية تواصليــة متّكــن مــن تحســن عمــل الشــبكة وتعزيــز 

ــارض ــاركة يف املع ــارب، واملش ــادل التج ــتمر، وتب ــن املس ــر التكوي ــا، ع تواصله

• دعــم 3 تعاونيــات، برشاكــة مــع برنامــج تحــدي األلفيــة، تعمــل يف مجــال تجميــع تثمــن 	

ــدة  ــد بالجدي ــيدي العاب ــي، وس ــيدي إفن ــدن س ــري مب ــد البح ــات الصي ــويق منتج وتس

والدويــرة بأكاديــر. وقــد تــم تســجيل 420 منخرطــة بهــذه التعاونيــات برســم ســنة 2015

• ــال التســير اإلداري 	 ــدة 100منخرطــة يف مج ــة لفائ ــدة ورشــات تحسيســية وتكويني ــم ع تنظي

ــات التســويق ــد وتقني ــات تثمــن منتوجــات الصي ــات وتقني ــبايت للتعاوني واملحاس

• ــات بهــدف الحصــول عــى الرتاخيــص الســتغالل 	 ــة التعاوني ــات ملصاحب ــم عــدة عملي تنظي

ــي واألورويب ــد الوطن ــة عــى الصعي ــة وتســويق املنتجــات املصنع الوحــدات الصناعي

• دعــم تعاونيــة الدويــرة مــن أجــل إنجــاز مــرشوع تربيــة املحــار يف إطــار التعــاون املغــريب 	

األملــاين وبرشاكــة مــع املندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات

• تنظيــم ورشــات لفائــدة 34 تعاونيــة للصيــد التقليــدي، مــن بينهــم 7 تعاونيــات نســوية، 	

ــل  ــج عم ــدف وضــع برنام ــة، به ــة االجتامعي ــة التنمي ــع وكال ــة م ــة رشاك ــار اتفاقي يف إط

ــاريع  ــق مش ــة، وخل ــن جه ــة م ــرشوط القانوني ــتويف ال ــي تس ــات الت ــة التعاوني ملصاحب

ــات الهشــة، خاصــة النســاء ــدة الفئ ــدة مــدرة للدخــل لفائ جدي

قطاع الصيد البحري

الئحة املشاريع املدعمة

اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

ومنظامت املجتمع املدن

• استفادة 33 رئيسة جمعية من الدعم يف مجال النرش والكتاب	

• دعم 28 فرقة مرسحية ترأسها نساء يف املجال الفني	

• دعم 49 فنانة يف مجال املوسيقى والفنون الكوريغرافية 	

• دعم 104 فنانة يف مجال الفنون التشكيلية	

وزارة الثقافة

• إطــالق برنامــج ســنوي لدعــم الجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، إضافــة إىل 	

برنامــج خــاص للــرشاكات

• ــوق 	 ــوض بحق ــطة يف النه ــات الناش ــام للجمعي ــه 2.170.000 دره ــا مجموع ــص م تخصي

ــنوات 2013 و2014 و2015 ــالل الس ــك خ ــا، وذل ــرأة وحاميته امل

املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان
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• ــرب 	 ــة باملغ ــة الطفول ــدة لرعاي ــم املتح ــة األم ــة هيئ ــب منظم ــع مكت ــة م ــج رشاك برنام

ــن  ــتفادة م ــباب لالس ــض دور الش ــات ببع ــز لإعالمي ــق مراك ــول خل ــة DELL ح ورشك

تكويــن يف مجــال اإلعالميــات باملجــان يتــوج بالحصــول عــى شــهادة معــرتف بهــا تؤهلــه 

ــنة 2013: ــم س ــث ت ــة، حي ــاة املهني ــاج يف الحي لالندم

• استفادة حوايل %40  امرأة من مجموع املستفيدين 209943 	

• عدد املسجلن يف التكوين: 4913 	

• عدد الحاصلن عى الشواهد: 4135 	

• عدد املستفيدين من تكوينات خاصة: 10600 	

• عدد املستفيدين من خدمات األنرتنيت: 26501	

• عدد املشاريع الشبابية املدعمة: 80 	

• عدد الجمعيات النسائية الشبابية: 08 	

فيام تم سنة 2014: 

• عدد الشباب املسجلن يف التكوين: 10749 	

• عدد الشباب املكونن والحاصلن عى الشواهد: 7087 	

• النسبة املأوية حسب الجنس: %51 ذكور و49 % إناث 	

• تنظيــم »قافلــة لالعالميــات » بهــدف تقريــب شــباب املناطــق النائيــة مــن التكويــن 	

يف مجــال االعالميــات، حيــث جابــت هــذه القافلــة 17 مركــزا مبــدن مختلفــة: 

• عدد املستفيدين من القافلة: 1859 منها 1499 مستفيد من رواد دور الشباب 	

• عدد الحاصلن عى شواهد التكوين: 951 	

• عدد املستفيدين حسب الجنس:986 ذكور بنسبة 53 % / اإلناث873 بنسبة 47% 	

• عدد املشاريع الشبابية املدعمة: 202 	

• عدد الجمعيات النسائية الشبابية: 13 	

• ــن 	 ــل ع ــح 1000 ممث ــة لصال ــية التقييمي ــاءات الدراس ــن اللق ــة م ــم مجموع تنظي

ــي ــاط التخييم ــة يف النش ــات املنخرط الجمعي

وزارة الشباب والرياضة الئحة املشاريع املدعمة

اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

ومنظامت املجتمع املدن
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• ــا. حيــث 	 ــم املخيــامت ومجاالته ــر وتنظي ــم لتدب ــة للتخيي الرشاكــة مــع الجامعــة الوطني

ــرب  ــارة والق ــامت الق ــة يف مجــاالت املخي ــة واملحلي ــات الوطني حــددت حصــص الجمعي

ــات  ــة وفعالي ــات املوضوعاتي ــن وامللتقي ــة وجامعــات اليافعــن ومسلســل التكوي الحرضي

ــم ســنة 2015: ــة األســبوع، حيــث ت نهاي

• استفادة 283 جمعية	

• حصيلة االستفادة: 238469 طفل وطفلة	

• متثل النساء حوايل %40 من مجموع املستفيدين 	

• عدد املسجلن يف التكوين: 3064 	

• عدد املكونن والحاصلن عى الشواهد: 4186 	

• مجموع املستفيدين: 7250 	

• ــات، 	 ــة لإعالميــات » يف إطــار نفــس الرنامــج الوطنــي للتكويــن يف مجــال اإلعالمي »قافل

بهــدف تقريــب شــباب املناطــق النائيــة مــن التكويــن يف مجــال اإلعالميــات 

• عدد املستفيدين من القافلة: 4989 	

• عدد الحاصلن عى شواهد التكوين: 1220 	

• مجموع املستفيدين 1718 	

• عدد الجمعيات النسائية الشبابية: 02 	

• الرنامــج الوطنــي للتخييــم لصيــف 2015: عــدد الجمعيــات 354 منهــا 52 وطنيــة و302 	

محليــة، عــدد املســتفيدين 151260 طفــل وطفلــة 

• احتضــان املغــرب، ســنة 2016، برشاكــة مــع جامعــة الــدول العربيــة، فعاليــات »الربــاط 	

ــن  ــابة م ــاب وش ــاركة 3500 ش ــة، مبش ــات اململك ــل جه ــريب« بج ــباب الع ــة الش عاصم

ــة  ــة فكري ــق نهض ــدف تحقي ــك به ــة، وذل ــاء يف الجامع ــة األعض ــدول العربي ــف ال مختل

وفنيــة لشــباب املنطقــة العربيــة وإبــراز طاقاتــه اإلبداعيــة يف املجالــن الشــبايب والريــايض 

ــادل بــن صفوفــه وتشــجيع ودعــم التعــاون والتب

وزارة الشباب والرياضة الئحة املشاريع املدعمة اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف 

توزيع الدعم العمومي وعقد الرشاكات 

ومتويل املشاريع املتعلقة بالجمعيات 

ومنظامت املجتمع املدن

• تصاعــد متثيليــة النســاء مبشــاريع الصناعــة التقليديــة، املرمجــة يف إطــار املبــادرة الوطنيــة 	

ــل %40 ســنة  ــة 2014، مقاب ــن 2012 و2014، بنســبة %72 نهاي ــا ب ــة م ــة البرشي للتنمي

2012

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي والتضامني
الئحة املشاريع املدعمة
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الهدف الثالث: إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف النظام اإلحصايئ الوطني

اإلجراء 11: إصدار اإلحصائيات حسب النوع االجتامعي سنويا

30 %

• ــى 	 ــة ع ــي املبني ــوع االجتامع ــات الن ــات إلحصائي ــدة معطي ــداد قاع ــى إع ــاب ع االنكب

اإلطــارات اإلقليميــة والتوصيــات الدوليــة، وعــى ضــوء مــا جــاء يف إطــار أهــداف التنميــة 

املســتدامة، والتــي ســتضعها رهــن إشــارة مختلــف املســتعملن مــن قطاعــات حكوميــة 

ــن وفاعــي املجتمــع املــدين ــات دســتورية والباحث وهيئ املندوبية السامية للتخطيط

إصدار الدليل وتوزيعه
إعداد دليل إدماج النوع االجتامعي يف كل 

مراحل جمع االحصائيات2

100% • تنظيم دوري لدورات لتقوية القدرات لصالح أطر القطاع	 عدد األشخاص املكونني
دعم القدرات يف مجال إحصائيات النوع 

االجتامعي

• إصدار مطوية، مبناسبة اليوم الوطني للمرأة، حول املرأة والرجل يف أرقام	

• ــام، يضــم 	 ــة يف أرق ــي للمــرأة، حــول املــرأة املغربي ــوم الوطن ــب، مبناســبة الي إصــدار كتي

ــة  ــة الدميوغرافي ــور الوضعي ــول تط ــة ح ــات اإلحصائي ــؤرشات واملعطي ــن امل ــة م مجموع

ــل ــة بالرج ــرأة مقارن ــة للم ــيو اقتصادي والسوس

• إصــدار بالغــات صحفيــة وعقــد لقــاءات إذاعيــة يف مناســبات تتعلــق باملــرأة، كالخامــس 	

عــرش مــن أكتوبــر )اليــوم العاملــي للمــرأة القرويــة(، والثامــن مــن مــارس )اليــوم العاملــي 

للمــرأة(، و25 نونــر )اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء(

• ــد 	 ــاء، قص ــد النس ــف ض ــة العن ــي ملكافح ــوم العامل ــبة الي ــة، مبناس ــات صحفي ــرش بالغ ن

ــف املــامرس عــى  ــف أشــكال العن ــة حــول مختل ــر الحــوارات الوطني املســاهمة يف تنوي

ــنة 2009،  ــالل س ــة خ ــه املندوبي ــذي أنجزت ــث ال ــج البح ــى نتائ ــامد ع ــاء، باالعت النس

وبتســليط الضــوء عــى جانــب مــن مختلــف املوضوعــات التــي تطــرق إليهــا هــذا البحــث

• ــدات 	 ــب الوح ــاء حس ــات اإلحص ــدة ملعطي ــتعملن قاع ــع املس ــارة جمي ــن إش ــع ره وض

اإلداريــة، موزعــة حســب الخصائــص والجنــس عــر بوابتهــا اإللكرتونيــة، يف 30 مــاي 2016، 

وذلــك بعــد النتائــج األوليــة لإحصــاء العــام للســكان والســكنى التــي أصدرتهــا املندوبيــة 

يــوم 13 أكتوبــر 2015

• إعداد قاعدة معطيات إلحصائيات النوع االجتامعي	

املندوبية السامية للتخطيط
نرش إحصاءات حسب النوع 

االجتامعي/املسوحات الدورية
نرش إحصاءات حسب النوع االجتامعي
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• إنجــاز دراســة حــول »اتجاهــات تطــور الــزواج والطــالق لــدى املــرأة املغربيــة«، مــن قبــل 	

ــالغ صحفــي  ــا عــر ب ــم نــرش نتائجه ــي ت ــة، والت ــز الدراســات واألبحــاث الدميوغرافي مرك

خــالل ســنة 2013 مبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة العنــف ضــد النســاء

• ــن 	 ــة ب ــة االجتامعي ــق بالحركي ــام يتعل ــن الجنســن في ــوارق ب ــاز دراســة حــول »الف إنج

ــة ــة للمندوبي ــة اإللكرتوني ــر البواب ــنة 2014 ع ــا س ــي نرشه ــرب«، والت ــال باملغ األجي

• نــرش دراســة حــول املــرأة وســوق الشــغل شــتنر 2013، خصصــت أساســا لتحليــل 	

ــة،  ــد العامل ــه )الي ــل وظروف ــوق العم ــوج س ــق بول ــا يتعل ــن يف م ــن الجنس ــوارق ب الف

ــات  ــص رب ــص، وخصائ ــغل الناق ــة، والش ــل، والبطال ــروف العم ــص وظ ــم وخصائ وحج

األرس، وخصائــص النســاء الــاليت يعشــن مبفردهــن.. الــخ(، إىل جانــب عــرض اإلحصائيــات 

ــة  ــة والبطال ــص العامل ــام وخصائ ــتويات وأحج ــق مبس ــس تتعل ــب الجن ــة حس التفصيلي

ــاص ــكل خ ــص بش ــغل الناق ــام، والش ــكل ع بش

• اعتــامد مقاربــة النــوع االجتامعــي وتخصيــص إصــدارات حولهــا، وذلــك يف إطــار برمجــة 	

الدراســات التحليليــة املوضوعاتيــة ملعطيــات اإلحصــاء العــام

املندوبية السامية للتخطيط

نرش إحصاءات حسب النوع 

االجتامعي/املسوحات الدورية
نرش إحصاءات حسب النوع االجتامعي

40%

• ــذي يرتكــز 	 ــة ســنة 2016، وال ــي الفالحــي، بداي ــة مــرشوع الســجل الوطن إعطــاء انطالق

ــات  ــعة للبيان ــة موس ــى الئح ــن التوفر ع ــن م ــة مُتَك ــام للفالح ــاء ع ــى إحص ــه ع إحداث

اإلحصائيــة ومعلومــات مفصلــة حــول القطــاع الفالحــي والفاعلــن فيــه، خاصــة حســب 

النــوع االجتامعــي، وذلــك يف ســياق تحديــث القطــاع الفالحــي وآليــات مواكبــة مخطــط 

املغــرب األخــرض

وزارة الفالحة والصيد البحري

0%
• تأجيــل إنجــاز الدراســة التكميليــة لتزامــن توقيــت برمجتهــا مــع عمليــة اإلحصــاء العــام 	

للســكان والســكنى
املندوبية السامية للتخطيط إنجاز تقارير الدراسة ونرشها

اإلجراء 12: إجراء دراسة تكميلية عىل ضوء 

نتائج البحث الوطني األول حول انتشار 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي

متت 

إعادة 

الرمجة 

سنة 

2017

0%

• ــج عمــل القطــاع خــالل الســنة 	 ــة برنام برمجــة البحــث خــالل ســنة 2017، نظــرا لكثاف

ــة الحالي

املندوبية السامية للتخطيط

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

نرش تقرير البحث الثاين
اإلجراء 13: إنجاز البحث الوطني الثاين 

حول العنف ضد النساء
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100%

• إنجــاز ونــرش النتائــج األوليــة للبحــث الوطنــي، خــالل لقــاء درايس أرشف عليــه املنــدوب 	

ــي، وهــم  ــرتاب الوطن ــوع ال ــذي شــمل مجم ــط خــالل ســنة 2014، وال الســامي للتخطي

ــة مــن 9200 أرسة ــة مكون عين

• إعــداد دراســات موضوعاتيــة، خــالل ســنة 2015، بنــاء عــى معطيــات البحــت الوطنــي 	

الســتعامل الوقــت لــدى النســاء والرجــال واألطفــال

• 	Meta- إعــداد قاعــدة معطيــات شــاملة ملــؤرشات النــوع االجتامعــي مــع بيانــات وصفيــة

données

• ــام للســكان والســكنى لســنة 2014 	 ــات املســتخرجة عــن اإلحصــاء الع ــل اإلحصائي تحلي

ــوع االجتامعــي  حســب الن

• إعــداد تقاريــر موضوعاتيــة حــول النــوع االجتامعــي مــع برمجــة تكويــن خــاص يف هــذا 	

املجــال.

املندوبية السامية للتخطيط
إنجاز ونرش تقرير البحث

اإلجراء 14: إنجاز ونرش نتائج حول 

ميزانية الوقت لدى النساء والرجال

الهدف 4: نرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة

100%

• ــث 	 ــة، حي ــاركية ومفتوح ــة تش ــق مقارب ــة وف ــق بالهيئ ــون املتعل ــرشوع القان ــداد م إع

تــم تنصيــب لجنــة علميــة مشــكلة مــن خــراء وباحثــن جامعيــن ومختصــن تدارســت 

ــة ــة وطني ــة وهيئ ــة ومنظم ــن 90 جمعي ــد م ــا أزي ــت به ــات تقدم مقرتح

• إحالة مرشوع القانون، بعد استيفاء جميع مراحل التشاور، عى مسطرة املصادقة	

• مصادقة الحكومة عى مرشوع القانون بتاريخ 19 مارس 2015	

• مصادقة مجلس النواب عى مرشوع القانون بتاريخ 10 ماي 2016	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية برشاكة 

مع املندوبية الوزارية لحقوق 

اإلنسان إخراج مرشوع القانون املتعلق 

بالهيئة وإصدار نصوصه التنظيمية

إخراج الهيئة

اإلجراء 15: إحداث هيئة املناصفة 

ومكافحة كل أشكال التمييز

100%

• ــاة 	 ــالل مواف ــن خ ــة، م ــدث للهيئ ــون املح ــرشوع القان ــداد م ــل إع ــاركة يف مسلس املش

الــوزارة الوصيــة بـــ: 

• مذكرة تهم اإلطار املعياري املتعلق بإحداث الهيئة	

• مالحظــات حــول مــرشوع القانــون املحــال مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة 	

والتنميــة االجتامعيــة

املندوبية الوزارية لحقوق 

اإلنسان
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100%

• إعــداد قــرار إحــداث املرصــد كمصلحــة تابعــة لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 	

االجتامعيــة

• إصــدار قــرار إحــداث املرصــد كمصلحــة تابعــة لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 	

االجتامعيــة بالجريــدة الرســمية

• تنصيب أعضاء املرصد خالل حفل نظم بتاريخ 19 يونيو 2015	

• إعداد خارطة طريق اشتغال املرصد، وكذا القانون الداخي	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية برشاكة مع 

وزارة االتصال

إعداد وإصدار املرسوم املحدث 

للمرصد

إحداث املرصد

تفعيل أداء املرصد ومحاربة الصور 

النمطية للمرأة والفتاة يف اإلعالم

اإلجراء 16: إحداث املرصد الوطني لصورة 

املرأة يف اإلعالم

%80

• ــة 	 ــة عــى األمان ــألرسة والطفول ــس االستشــاري ل ــق باملجل ــون املتعل ــة مــرشوع القان إحال

ــة ــة للحكوم العام

•  مصادقــة الحكومــة عــى القانــون املتعلــق باملجلــس االستشــاري لــألرسة والطفولــة 	

بتاريــخ 24 شــتنر 2015

• مصادقة الرملان عى مرشوع القانون بتاريخ 31 ماي 2016	

• إصدار القانون بالجريدة الرسمية يف عددها الصادر بتاريخ 14 غشت 2016	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إخراج مرشوع القانون املحدث 	 

للمجلس

إصدار النصوص التنظيمية ذات 	 

العالقة

إخراج املجلس	 

اإلجراء 17: إحداث املجلس االستشاري 

•لألرسة والطفولة ــداث 	 ــول إح ــاور ح ــت للتش ــي خصص ــيقية الت ــة التنس ــات األولي ــاركة يف االجتامع املش

ــة ــألرسة والطفول ــاري ل ــس االستش املجل

املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان

• ــدار 	 ــة وإص ــألرسة والطفول ــاري ل ــس االستش ــدث للمجل ــون املح ــرشوع القان ــة م مواكب

النصــوص التنظيميــة الخاصــة بــه مــن خــالل املشــاركة يف االجتامعــات التشــاورية وإبــداء 

ــات املــرشوع ــرأي يف مقتضي ال

وزارة العدل والحريات

• مشاركة قسم الطفولة يف إعداد مرشوع القانون 	 وزارة الشباب والرياضة
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100%

• املصادقــة عــى مرســوم الجائــزة بعــد تقدميــه باملجلــس الحكومــي وإصــداره يف الجريــدة 	

الرســمية

• ــا مــع 	 إطــالق الــدورة األوىل لجائــزة متيــز للمــرأة املغربيــة، يــوم 10 أكتوبــر 2014 تزامن

اليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة

• تعين لجنة التحكيم بتاريخ 09 أكتوبر 2014	

• منح الجائزة يف دورتها األوىل لفائدة 3 جمعيات نسوية	

• ــارس 	 ــا يف 8 م ــر 2015 ومنحه ــزة يف 10 أكتوب ــة للجائ ــدورة الثاني إطــالق اإلعــالن عــن ال

ــوم العاملــي للمــرأة 2016 مبناســبة الي

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إعداد وإصدار املرسوم الخاص 	 

بالجائزة

تحديد رشوط منح الجائزة	 

تشكيل لجنة اإلرشاف عىل الجائزة 	 

ولجنة التحكيم

منح الجائزة	 

اإلجراء 18: إحداث ومنح جائزة متيز 

للمرأة املغربية

50%

• ــي 	 ــزة الســنوية للمســاواة والكرامــة يف وســائل اإلعــالم« الت إعــداد دفــرت تحمــالت »الجائ

ــور  ــة الص ــاواة ومكافح ــجيع املس ــاه تش ــم تج ــن التزاماته ــن ع ــم الصحفي ــدف تكري ته

ــالم،  ــاء يف اإلع ــن للنس ــة أحس ــل متثيلي ــن أج ــن م ــن املعني ــيس الفاعل ــة، وتحس النمطي

وتفعيــل وضــامن تتبــع تنفيــذ مقتضيــات امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــالم

وزارة االتصال

إعداد دفرت تحمالت الجائزتني 

ومنحهام

اإلجراء 19: منح جائزة املناصفة والكرامة 

يف وسائل اإلعالم، وذلك بتخصيص 

جائزتني: األوىل حول العمل اإلعالمي حول 

قضايا النساء والثانية حول العمل النسايئ 

اإلعالمي

70%

• التنظيــم الســنوي للجائــزة الوطنيــة ألمهــر الصنــاع بهــدف تحفيــز الصانعــات التقليديــات 	

والصنــاع التقليديــن عــى اإلبــداع والتجديــد والتعريــف أكــر مبهاراتهــم الحرفيــة، 

ــة  ــرات واأللبس ــاث واملجوه ــور، واألث ــروع الديك ــت ف ــم 5 دورات هم ــم تنظي ــث ت حي

واإلكسســوارات

• تتويج 35 صانعة تقليدية من بن 122متوجا	

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي والتضامني

إعداد دفرت تحمالت الجائزة ومنحها

عدد الصانعات التقليديات املتوجات

اإلجراء 20: إحداث جائزة أمهر صانعة

100%

• ــم 77.03 	 ــون رق ــذي يغــر ويتمــم القان ــم 83.13 ال ــون رق ــة عــى مــرشوع القان املصادق

ــذي  ــهار ال ــع اإلش ــه من ــي مقتضيات ــذي تق ــرصي وال ــمعي الب ــال الس ــق باالتص املتعل

يتضمــن إســاءة للمــرأة أو ينطــوي عــى رســالة مــن طبيعتهــا بــث صــور منطيــة أو ســلبية 

أو تكــرس دونيتهــا أو تــروج للتمييــز بســبب جنســها، وتحــث متعهــدي االتصــال الســمعي 

البــرصي عــى املســاهمة يف محاربــة التمييــز بســبب الجنــس، مبــا يف ذلــك الصــور النمطيــة 

القامئــة عــى النــوع االجتامعــي، والنهــوض بثقافــة املســاواة بــن الجنســن، ومتنــع الحــث 

املبــارش أو غــر املبــارش ضــد املــرأة أو الحــط مــن كرامتهــا

وزارة االتصال

وزارة الثقافة
عدد الدوريات املنشورة واملطبقة

اإلجراء 21: نرش دوريات من أجل القضاء 

عىل الصور النمطية حسب الجنس يف 

االنتاجات التلفزية واإلذاعية
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50%

• الــرشوع يف إعــداد دليــل ملحاربــة الصــور النمطيــة املســيئة للمــرأة، بدايــة 2016، بهــدف 	

تعزيــز ثقافــة املســاواة واإلنصــاف ومحاربــة الصــور املســيئة للمــرأة يف اإلعــالم، حيــث تــم 

إعــداد مســودة اإلطــارات املرجعيــة التــي تحــدد الهــدف مــن الدليــل والغايــات املنتظــرة 

ومجــاالت االشــتغال والتحديــات املرتقبــة، وذلــك يف إطــار الخــرة التقنيــة لرامــج دعــم 

االتحــاد األورويب 

وزارة االتصال إنجاز الدليل وتعميمه

اإلجراء 22: إعداد ونرش دليل كشف 

ومحاربة الصور النمطية يف جميع وسائل 

اإلعالم

100%

• تضمــن دفاتــر تحمــالت قنــوات القطــب العمومــي ملقتضيــات تســاهم يف تحســن صــورة 	

املــرأة يف اإلعــالم وتعزيــز حضورهــا اإلعالمــي 

• اعتامد رشكات القطب العمومي ميثاقا لألخالقيات تلتزم فيه بالنهوض بصورة املرأة	

• تنصيــص املقتضيــات القانونيــة الخاصــة مبهــن الطباعــة والتوزيــع واإلشــهار عــى رضورة 	

احــرتام كرامــة املــرأة ومحاربــة الصــور النمطيــة املســيئة لهــا 

• تعديــل القانــون 77-03 املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي، مــن خــالل تتميــم املــواد 	

2 و8 و9 مبقتضيــات متنــع اإلشــهار الــذي يتضمــن إســاءة للمــرأة أو ينطــوي عــى رســالة 

مــن طبيعتهــا بــث صــور منطيــة أو ســلبية أو تكــرس دونيتهــا أو تــروج للتمييــز بســبب 

جنســها، وتحــث متعهــدي االتصــال الســمعي البــرصي عــى املســاهمة يف محاربــة التمييــز 

بســبب الجنــس، مبــا يف ذلــك الصــور النمطيــة القامئــة عــى النــوع االجتامعــي، والنهــوض 

ــرأة أو  ــد امل ــارش ض ــر املب ــارش أو غ ــث املب ــع الح ــن، ومتن ــن الجنس ــاواة ب ــة املس بثقاف

الحــط مــن كرامتهــا

• مصادقــة الحكومــة عــى مــرشوع القانــون رقــم 83.13 الــذي يغــر ويتمــم القانــون رقــم 	

77.03 املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي بتاريــخ 22 مــاي 2014

• مصادقــة الرملــان عــى مــرشوع القانــون رقــم 83.13 الــذي يغــر ويتمــم القانــون رقــم 	

ــوز 2015 ــوم الجمعــة 24 يولي ــق باالتصــال الســمعي البــرصي ي 77.03 املتعل

وزارة االتصال عدد التدابري املتخذة واملفعلة
اإلجراء 23: تطوير التدابري املؤسساتية 

لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

• نــرش القانــون رقــم 83.13 بالجريــدة الرســمية عــدد 6389 بتاريــخ 08 ذو القعــدة 1436 	

)24 غشــت 2015(

• ــة« 	 ــاء يف الواجه ــول »نس ــارس 2015، ح ــوم 20 م ــوم درايس، ي ــة لي ــاة الثاني ــم القن تنظي

تنــاول »صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــالم«، و«صــورة املــرأة بــن التقنــن والتقنــن الــذايت«، 

و«صــورة املــرأة يف اإلشــهار«، و«النســاء وبرامــج التخييــل«

وزارة االتصال عدد التدابري املتخذة واملفعلة
اإلجراء 23: تطوير التدابري املؤسساتية 

لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم
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100%

• بــث نــدوة حــول صــورة املــرأة يف اإلســالم عــى قنــاة محمــد الســادس للقــرآن الكريــم، 	

عــى هامــش الــدروس الحســنية

• ــرأة 	 ــؤولية امل ــول مس ــق« ح ــى الطري ــات ع ــي »ومض ــج اإلذاع ــن الرنام ــة م ــث حلق ب

ــة ــة الوطني ــواج اإلذاع ــى أم ــالم ع ــا يف اإلس وواجباته

• بــث حلقــة مــن الرنامــج اإلذاعــي »آفــاق إســالمية« حــول صــورة املــرأة يف اإلســالم عــى 	

أمــواج اإلذاعــة الوطنيــة

•  التحســيس عــر الخطــب املنريــة بالــدور الهــام الــذي يوليــه الديــن اإلســالمي الحنيــف 	

مــن عنايــة واهتــامم باملــرأة

وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية
عدد التدابري املتخذة واملفعلة

اإلجراء 23: تطوير التدابري املؤسساتية 

لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

100% • إعداد امليثاق سنة 2012 	

• اعتامد رشكات القطب العمومي ميثاقا لألخالقيات تلتزم فيه بالنهوض بصورة املرأة	

وزارة االتصال إعداد ونرش امليثاق

تنفيذ امليثاق

اإلجراء 24: إعداد ميثاق لإلشهار يحرتم 

مبادئ املساواة والكرامة

100%

• ــة 	 ــة األرس املغربي ــدف حامي ــة، به ــاطة األرسي ــات الوس ــوض بخدم ــج النه ــداد برنام إع

مــن التفــكك وإرســاء طــرق بديلــة لتســوية النزاعــات األرسيــة مبــا يضمــن الحفــاظ عــى 

حقــوق النســاء واملصلحــة الفضــى للطفــل، الــذي يشــمل دعــم إحــداث مراكــز الوســاطة 

األرسيــة، وتكويــن الوســطاء األرسيــن، إضافــة إىل إعــداد دليــل حــول الوســاطة األرسيــة، 

ونــرش ثقافــة الوســاطة األرسيــة 

• مواكبــة إحــداث مراكــز الوســاطة األرسيــة مــن خــالل دعــم مشــاريع الجمعيــات العاملــة 	

يف املجــال، حيــث تــم، ســنة 2016، دعــم إحــداث 35 مركــزا للوســاطة األرسيــة مببلــغ مــايل 

يقــدر بـــ 3.841.800,00درهــام. ويشــمل هــذا الدعــم إحــداث املراكــز، ودعــم خدمــات 

الوســيط األرسي واملســاعدة االجتامعيــة

• تكويــن الوســطاء والوســيطات األرسيــن العاملــن مبراكــز الوســاطة األرسيــة التابعــة 	

للجمعيــات الرشيكــة مــن خــالل إعــداد وتنفيــذ برنامــج للتكويــن تــم برشاكــة مــع منظمة 

ــو2016 ــي 10و11ماي اإلســكوا يوم

• ــي 07 	 ــتقرار األرسي، يوم ــا يف االس ــة ودوره ــاطة األرسي ــول الوس ــر دويل ح ــم مؤمت تنظي

و08 دجنــر2015 بقــرص املؤمتــرات بالصخــرات. مبشــاركة 15 دولــة ومختلــف الجمعيــات 

العاملــة يف املجــال

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

الئحة املشاريع املدعمة

إطالق برنامج

الئحة الجمعيات املنخرطة يف الربنامج

اإلجراء 25: تشجيع مساهمة جمعيات 

ومنظامت املجتمع املدين يف نرش ثقافة 

أرسية هادفة مبنية عىل قيم املساواة 

والكرامة
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اإلجراء 26: تعزيز الحضور اإليجايب للمرأة املغربية بالخارج

100%

• طبــع إنتاجــات فكريــة للنســاء، كأطروحــة دكتــوراه التــي أعدتهــا األســتاذة زوليخــة بــن 	

رمضــان حــول »املجتمــع والديــن والســلطة يف إفريقيــا الغربيــة«

• ــول 	 ــيمو ح ــة س ــيدة بهيج ــال الس ــق )كمق ــوة الح ــة دع ــاء يف مجل ــاالت للنس ــرش مق ن

»النــداء التاريخــي للســلطان ســيدي محمــد بــن يوســف«، الــذي نــرش بعــدد 409 لشــهر 

ــت 2014( غش

• رفع متثيلية النساء يف الجوائز، حيث متت مشاركة:	

• 32 قارئة يف املسابقة الوطنية	

• 11 قارئة يف املسابقة الدولية	

• 03 قارئات يف املسابقات الدولية ببعض الدول العربية واإلسالمية	

• مشاركة 3 نساء يف جائزة محمد السادس لفن الخط املغريب	

• ــق 	 ــز التوثي ــنوية، مبرك ــا الس ــار دوراته ــل، يف إط ــرأة والطف ــى امل ــدورة 3 مللتق ــم ال  تنظي

ــطة  ــة وأنش ــات إبداعي ــم ورش ــه تنظي ــى هامش ــم ع ــاس، وت ــة مبكن ــطة الثقافي واألنش

ــاء ــة بالنس ــة خاص ــات طبي ــة وفحوص ــة وعلمي ثقافي

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

عدد اإلنتاجات الفنية املدعمة
دعم اإلنتاجات الفنية التي تربز الكفاءات 

النسائية من التاريخ والحارض

• دعم 409 مرشوعا نسائيا ما بن 2012 و2016: 	

•  228 مرشوعا يف مجال النرش والكتاب	

• 181 مرشوعا يف املجال الفني	

وزارة الثقافة

100%

• تخصيــص %50 للنســاء املغربيــات املهاجــرات للمشــاركة يف مختلــف التظاهــرات املنظمــة 	

داخــل أرض الوطــن أو خارجــه )االحتفــال بعيــد العــرش، واملقامــات الثقافيــة، والجامعــات 

الصيفيــة، واملخيــامت الصيفيــة، والعــروض الثقافيــة املوجهــة ملغاربــة العــامل بــدول 

املهجــر...(

•  تنظيــم اليــوم الوطنــي للمهاجــر، الــذي يصــادف يــوم 10 غشــت مــن كل ســنة، حــول 	

»املــرأة املغربيــة املهاجــرة: مســارات النجــاح وتحديــات املســتقبل«، مــن أجــل اإلشــادة 

بالــدور املحــوري الــذي تقــوم بــه املــرأة املغربيــة املهاجــرة يف التنميــة االقتصاديــة 

ــال ــق يف املج ــي تحق ــاز ات الت ــم اإلنج ــد أه ــوف عن ــالد والوق ــة للب واالجتامعي

الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة

عدد التظاهرات املنظمة
تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية عن املرأة 

املغربية يف الخارج
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• ــدول ( األردن، 	 ــن ال ــد م ــة بالعدي ــرأة املغربي ــن امل ــة ع ــة وفني ــرات ثقافي ــم تظاه تنظي

ــان) ــا وأذربيج ــامن، وأملاني ــلطنة ع ــر، وس والجزائ

• ــة عــى 	 ــة املنظم ــات الثقافي تشــجيع املشــاركة النســائية يف مجمــل التظاهــرات وامللتقي

ــث شــاركت حــوايل 79 مشــاركة يف التظاهــرات  ــدويل، حي ــي وال ــد املحــي والوطن الصعي

ــن 2012 و2015 ــا ب ــة بالخــارج م الثقافي

وزارة الثقافة عدد التظاهرات املنظمة
تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية عن املرأة 

املغربية يف الخارج

100%

• ــة بالخــارج، مبــا يضمــن التعــاون والتنســيق مــع 	 ــة البعثــات الدبلوماســية والقنصلي تعبئ

ــا  ــا املغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة وقضاي مصالــح الــوزارات املعنيــة بقضاي

ــذي نظــم ملتقــى  ــة بالخــارج، ال ــة املغربي ــس الجالي ــآت، كمجل ــرأة وغرهــا مــن الهي امل

ــة املتحــدة  ــة اإلمــارات العربي ــة ســنة 2013 بدول حــول املــرأة املغربي

• ــوية 	 ــاءات النس ــال بالكف ــط االتص ــارج برب ــة بالخ ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــام البعث قي

املغربيــة املقيمــة باملهجــر، حيــث تتوفــر غالبيتهــا عــى قاعــدة للمعطيــات خاصــة بهــذه 

الكفــاءات

• تنظيــم البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة بالخــارج لقــاءات دوريــة مــع فعاليــات املجتمــع 	

املــدين ملغاربــة املهجــر، مبــا فيهــا النســوية، للتعريــف بقضايــا املــرأة املغربيــة واإلنجــاز ات 

التــي تحققــت لصالحهــا )مدونــة األرسة والجنســية ..(

وزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون

عدد الحمالت املنظمة

حمالت تحسيسية لتعزيز الحضور االيجايب 

للمراة املغربية بكل دول االقامة

100%

• ــذ 	 ــالل تنفي ــن خ ــارج م ــة بالخ ــرأة املغربي ــة للم ــورة اإليجابي ــز الص ــى تعزي ــل ع العم

برامــج وتنظيــم لقــاءات ودراســات حــول القضايــا األرسيــة ملغاربــة املهجــر، والعمــل عــى 

ــة األرسة، والنســاء  ــرأة )مدون ــوق امل ــة وحق ــا جــاءت املســتجدات القانوني التحســيس مب

ــل..( األرام

الوزارة واملكلفة باملغاربة 

املقيمني يف الخارج وشؤون 

الهجرة
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــالن الســنوي عــن برنامــج دعــم مشــاريع الجمعيــات العاملــة لفائــدة املغاربــة 	 اإلع

ــارج  ــة بالخ ــة املقيم ــرأة املغربي ــاع امل ــوض بأوض ــل النه ــي تجع ــارج، الت ــن بالخ املقيم

مــن بــن أهــم أولوياتهــا، حيــث بلغــت االعتــامدات املاليــة املقدمــة للجمعيــات العاملــة 

لفائــدة مغاربــة العــامل، مــا بــن ســنة 2012 و2015، حــوايل 36 مليــون درهــم اســتفادت 

ــة ــا أكــر مــن150 جمعي منه

• ــدان 	 ــامل ببل ــة الع ــدة مغارب ــة لفائ ــات العامل ــدرات الجمعي ــز ق ــج لتعزي ــالق برنام إط

اإلقامــة يف مجــال إعــداد مشــاريع خاصــة بالدعــم املــدريس، ومواكبــة الشــباب واألشــخاص 

ــذه املشــاريع، إذ  ــايل واإلداري له ــذا يف مجــال التســير امل املســنن والنســاء بالخــارج، وك

اســتفادت مــن هــذا الرنامــج، خــالل الســنتن األخرتــن، أكــر مــن 200 جمعيــة ببلــدان 

اإلقامــة

• تطويــر وتعزيــز قاعــدة املعطيــات بجمعيــات فاعلــة يف مجــال مواكبــة املغاربــة القاطنــن 	

ــة  ــدان إقام ــف بل ــة مبختل ــة عامل ــن 1000 جمعي ــر م ــا أك ــم حالي ــي تض ــر، الت باملهج

ــة العــامل مغارب

• % 22 نســبة النســاء التــي تــرأس جمعيــات اســتفادت مــن الدعــم إىل غايــة 14 يوليــوز 	

ــنة 2015 ــنة 2014، و10%س ــل % 18 س 2016، مقاب

• دعم 09 برنامج تهتم بقضايا النساء املهاجرات ما بن سنة 2013 وسنة 2016	

الوزارة واملكلفة باملغاربة 

املقيمني يف الخارج وشؤون 

الهجرة

إطالق برنامج

عدد الجمعيات املنخرطة يف الربنامج

تشجيع مساهمة جمعيات ومنظامت 

املجتمع املدين يف مجال تعزيز الحضور 

االيجايب للمرأة املغربية بالخارج

100%

• اتخــاذ وســائل اإلعــالم العموميــة بعــض التدابــر الهادفــة إىل إبــراز الوجــه املــرشق للمــرأة 	

املغربيــة مــن خــالل: 

• بــث القنــاة األوىل برنامــج »متألقــات«، الــذي يــرز قــدرات املــرأة املعرفيــة والثقافية 	

والعلميــة والنضاليــة ويســلط الضــوء عــى نســاء قدمــن الــيء الكثــر للوطــن، كل 

مــن مكانهــا ومجــال اشــتغالها

• 	 »Expertes.ma« ــرتوين ــع اإللك ــى املوق ــدة ع ــة جدي ــة خدم ــاة الثاني ــالق القن إط

تعــد مبثابــة دليــل رقمــي خــاص باملــرأة املغربيــة الخبــرة باملغــرب والعــامل، والــذي 

ــف  ــات يف مختل ــات املتخصص ــاء املغربي ــرف بالنس ــامال يع ــا ش ــال رقمي ــكل دلي يش

ــة ــون والثقاف ــوم والبحــث واملجتمــع والفن ــة واالقتصــاد والعل القطاعــات، كاملقاول

وزارة االتصال

جرد وتشجيع املنابر اإلعالمية التي 

تهتم بقضايا املرأة

إصدارات

الئحة االصدارات املدعمة

اإلجراء 27: محاربة الصور النمطية وإبراز 

الوجه املرشق للمرأة املغربية والتعريف 

بقضاياها يف وسائل االعالم
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• دعم 409 مرشوع نسايئ، ما بن 2012 و2016، حيث تم دعم:	

•  228 مرشوعــا يف مجــال النــرش والكتــاب: 3 صاحبــات مكتبــات، و33 رئيســة 	

جمعيــة، و55 نــارشة و137 كاتبــة

• 181 مرشوعــا يف املجــال الفنــي: 28 فرقــة مرسحيــة ترتأســها نســاء، و49 فنانــات يف 	

مجــال املوســيقى والفنــون الكوريغرافيــة و104 فنانــة يف مجــال الفنــون التشــكيلية

• تكريم 15 فنانة ما بن 2012 و2015 	

• ارتفــاع عــدد الفائــزات بجوائــز امللتقيــات الجهويــة للفنانــن التشــكيلين الشــباب إىل 21 	

ــزة ســنة  ــدورة األوىل ســنة 2011 و11 فائ ــزة خــالل ال ــل 14 فائ ــزة ســنة 2014، مقاب فائ

2013

وزارة الثقافة

الئحة األعامل واملبادرات النسائية 

الفنية املدعمة

الئحة املنح املرصودة لدعم 

اإلنتاجات الفنية املدعمة يف مجال 

املساواة

اإلجراء 28: دعم األعامل اإلبداعية 

للطاقات النسائية يف مختلف حقول

الثقافة والفنون

100%

املعدل 

العام

نسبة املشاركة 

النسائية

عدد النساء 

املشاركات

العدد اإلجاميل 

للمشاركن 

املعرض الدويل للكتاب 

والنرش بالدار البيضاء

السنة  الدورة

20,72%

% 15,68 72 459 2012 18

% 15,96 90 564  2013 19

% 21,87 89* *407 2014 20

% 26,05 *74 *284  2015 21

% 24,06  *96 399* 2016 22

وزارة الثقافة

وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية

نسبة املشاركة النسائية يف املعرض 

الدويل للنرش والكتاب وباقي 

التظاهرات الثقافية والفنية

اإلجراء 29: تعزيز مشاركة املبدعات 

والباحثات املغربيات يف فعاليات املعرض 

الدويل للنرش والكتاب وباقي التظاهرات 

الثقافية والفنية

20%

• إحداث جائزة أحسن دور نسايئ يف املهرجان الوطني للمرسح 	

• إحــداث جائــزة التميــز ملشــاريع التخــرج الخاصــة بطلبــة املعهــد العــايل للفــن املرسحــي 	

والتنشــيط الثقــايف، خــالل املوســم 2016-2015، عــن طريــق برمجتهــا يف 3 مراكــز ثقافيــة، 

ــرة  ــوان »العاه ــت عن ــي تح ــل املرسح ــي بالعم ــراء العلم ــة الزه ــة فاطم ــازت الطالب ف

املحرتمــة« لجــون بــول ســارتر

وزارة الثقافة إصدار مذكرة وزارية

مقرر درايس مستجيب ملقاربة النوع

اإلجراء 30: إدراج مقاربة النوع ضمن 

املقرر الدرايس للمعهد العايل للفن 

املرسحي والتنشيط الثقايف

0% إجراء مل ينجز

وزارة االتصال

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إعداد تصور تفصييل للقناة

إنجاز دفرت التحمالت

إطالق القناة

اإلجراء 31: إحداث قناة األرسة والطفل
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20%

• ــدور الطالئعــي 	 ــة ملهنيــي القطــاع لتحسيســهم بال ــم دورات تكويني االشــتغال عــى تنظي

الــذي ميكــن أن يقــوم بــه اإلعــالم يف مجــال محاربــة الصــور النمطيــة للمــرأة يف وســائل 

اإلعــالم

وزارة االتصال

عدد

الدورات املنظمة

اإلجراء 32: التكوين األسايس واملستمر 

للعاملني باإلعالم يف مجال املساواة 

وتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

الئحة املستفيدين

واملستفيدات

تفعيل وحدة التكوين يف مجال مقاربة 

النوع ومأسسة املساواة بني الجنسني 

باملعهد العايل لإلعالم واالتصال

20%

• ــدف 	 ــن به ــن طــرف خــراء تربوي ــل م ــا العم ــة الجــاري به ــررات التعليمي ــة املق مراجع

ــررات ــا هــذه املق ــي تحمله ــة الت ــى الصــور النمطي القضــاء ع

• تطعيــم املقــررات التعليميــة مبواضيــع تعــزز دور ومكانــة املــرأة يف املجــاالت الحقوقيــة 	

والقانونيــة واالجتامعيــة واألرسيــة والثقافيــة والرياضيــة والبيئيــة والصحيــة، والتــي مــن 

بينهــا منهــاج املســتوى الثــاين مــن الرنامــج املســجدي »التأهيــل املهنــي والتكنولوجــي«، 

ومنهــاج املرحلــة الثانيــة مــن املســتوى األول مــن برنامــج محــو األميــة بواســطة التلفــاز 

ــاجد  ــة باملس ــو األمي ــج مح ــن برنام ــتفيدات م ــبة املس ــار أن نس ــى اعتب ــت، ع واألنرتني

تفــوق %88 مــن مجمــوع املســجلن

وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية
إعداد دفاتر تحمالت املقررات 

الدراسية املدمجة ملقاربة النوع 

وتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

نسبة تقلص الصور النمطية يف 

املقررات املدرسية

اإلجراء 33: تنفيذ مشاريع القضاء عىل 

الصور النمطية املوجودة باملقررات 

•املدرسية إحــداث وتقويــة قــدرات فريــق عمــل لتحليــل الكتــب املدرســية ورصــد الصــور النمطيــة 	

املســيئة للمــرأة والفتــاة فيهــا، مكــون مــن أعضــاء الفريــق املركــزي لتدبــر النــوع وأطــر 

مــن مديريــة املناهــج وممثلــن عــن هيئــة التفتيــش الرتبــوي )أمازيغــي، عــريب ومــزدوج( 

وعــن املكونــن مبراكــز تكويــن رجــال التعليــم

• ــاة 	 ــرأة والفت ــيئة للم ــة املس ــور النمطي ــد الص ــية ورص ــب املدرس ــن الكت ــة م ــل عين  تحلي

وتقديــم توصيــات لوضــع دفــرت تحمــالت لفائــدة املكلفــن بإعــداد وإصــدار الكتــب املدرســية 

يف أفــق القضــاء عــى الصــور النمطيــة يف الكتــاب املــدريس

وزارة الرتبية الوطنية
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100%

• تنظيــم دورتــن تكوينيتــن يف مجــال إدمــاج النــوع يف مــرشوع املؤسســة التعليميــة لفائــدة 	

أعضــاء اإلدارة الرتبويــة، برشاكــة مــع ACDI، لفائــدة 42 مديــر ومديــرة مدرســة

• إعــداد مصوغــات التكويــن حــول املســاواة بــن الجنســن يف مــرشوع املؤسســة برشاكــة 	

ACDI مــع

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني
إعداد مصوغة التكوين

اإلجراء 34: تقوية قدرات األطر واألساتذة 

عرب التكوين األسايس واملستمر لفائدة 

هيئة اإلدارة باملؤسسات التعليمية يف 

مجال إدماج مقاربة النوع يف مرشوع 

املؤسسة
• تنظيــم لقــاءات تربويــة وأيــام دراســية وورشــات عمــل لفائــدة 6000 إطــارا تربويــا مــن 	

أطــر برنامــج محــو األميــة باملســاجد بهــدف تعزيــز قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم، منهــم 

4850 امــرأة، أي بنســبة تفــوق 85 باملائــة

وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية
الئحة األطر املكونة

• ــاق داخــي لتحســن صــورة املــرأة، ســنة 2014، التزمــت مــن 	 ــة مليث ــاة الثاني إعــداد القن

خاللــه بإحــداث وتفعيــل كل اآلليــات والوســائل املتاحــة للنهــوض بصــورة املــرأة، وذلــك 

بالرتكيــز عــى أربعــة محــاور أساســية، هــي االحتفــاء بــدور املــرأة كعنــرص فعــال اقتصاديــا 

أو اجتامعيــا أو سياســيا أو ثقافيــا.. ، ومكافحــة الصــور النمطيــة املســيئة للمــرأة وتعبئــة 

مختلــف الفاعلــن اإلعالميــن داخــل القنــاة أو خارجهــا يف هــذا االتجــاه، وتنويــع الرامــج 

ومالءمــة الخــط التحريــري مبــا يســتوعب التنــوع السوســيو ثقــايف أو مــا شــهدته وضعيــة 

املــرأة مــن تطــورات داخــل املجتمــع، إضافــة إىل توخــي فعاليــة املراقبــة واليقظــة، مــع 

ــن 60  ــذا للامدت ــك تنفي ــاة، وذل ــن خــارج القن ــن املعني ــز تعــاون الفاعل مضاعفــة وتعزي

و191 مــن دفاتــر تحمــالت قنــوات القطــب العمومــي

• إعــداد الرشكــة الوطنيــة لإذاعــة والتلفــزة ميثاقــا لألخالقيــات، ســنة 2013، ضمنتــه فقــرة 	

خاصــة تلتــزم فيهــا بالســهر عــى احــرتام مقاربــة النــوع يف برامجهــا وتشــجيع إدراجهــا من 

خــالل املامرســة املهنيــة وعــى املتعاونــن معهــا مــن خــالل الرامــج والرامــج املوضوعاتيــة 

املتخصصــة لوضعيــة املــرأة، وذلــك عــر فتــح اإلمكانيــات اإلبداعيــة للمــرأة، وإبــراز تنــوع 

ــة  ــي مقارب ــة، وتبن ــع مجــاالت التنمي ــرأة يف جمي ــا امل ــع به ــي تضطل ــة األدوار الت وأهمي

صحافيــة مالمئــة إزاء مختلــف القضايــا النســائية،

وزارة االتصال نسبة البنود املفعلة وفق تقارير 

دورية

اإلجراء 35: تطبيق دفرت التحمالت 

الجديدة، خاصة املواد املتعلقة بتحسني 

صورة املرأة يف اإلعالم
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100%

• إضافــة إىل األخــذ بعــن االعتبــار التنــوع الثقــايف واالجتامعــي الــذي مييــز وضعيــة النســاء، 	

ــة  ــاليف حرصهــا يف أدوار روتيني ــد عــى دور املــرأة كفاعــل اجتامعــي وســيايس وت والتأكي

أو صــور دونيــة قــد تحــط منهــا، وذلــك تنفيــذا للامدتــن 60 و191 مــن دفاتــر تحمــالت 

قنــوات القطــب العمومــي

• تطــور نســبي لحضــور الشــخصيات العموميــة النســائية يف وســائل االتصــال الســمعي والبــرصي، 	

حيــث ســجلت مداخــالت الشــخصيات العموميــة النســائية يف النــرشات اإلخباريــة:

• نســبة الحضــور يف مجمــوع وســائل االتصــال الســمعي البــرصي 10.05 % خــالل الفصــل 	

الثــاين مــن ســنة 2015مقابــل 9.83 % ســنة 2014 و5 % مــن نفــس الفــرتة ســنة 2013

• نسبة الحضور بالقناة األوىل 12.98 % والقناة الثانية 13.61 %	

• نســبة الحضــور يف مجمــوع وســائل االتصــال الســمعي البــرصي خــالل الفصــل األول مــن 	

ســنة 2015 نســبة 12.95 %، ويف القنــاة األوىل بلغــت 15.63 % و21.85 % بالقنــاة الثانيــة 

و15.22 % بالقنــاة األمازيغيــة

• نســبة مشــاركة النســاء ممثــالت األحــزاب السياســية يف وســائل اإلعــالم الســمعي البــرصي 22 	

باملائــة خــالل االنتخابــات العامــة الجامعيــة والجهويــة )مــن 22 يوليــوز إىل 03 شــتنر 2015( 

مقابــل 9.4 باملائــة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة 2011 )مــن 12 أكتوبــر 2011 إىل 24 نونــر 

)2011

• 14 مسؤولة عن الصحف الرقمية من بن 254 صحيفة رقمية تم الترصيح بها	

وزارة االتصال نسبة البنود املفعلة وفق تقارير 

دورية

اإلجراء 35: تطبيق دفرت التحمالت 

الجديدة، خاصة املواد املتعلقة بتحسني 

صورة املرأة يف اإلعالم

100%

• خلــق اللجنــة الوطنيــة لالرتقــاء بالرياضــة النســوية، تتكــون مــن األطــر الرياضيــة 	

النســوية التابعــة للمصالــح الخارجيــة للــوزارة بهــدف االرتقــاء بالرياضــة النســوية وخلــق 

ديناميكيــة محليــة وإقليميــة، وخلــق جمعيــات رياضيــة نســائية بجميــع املــدن املغربيــة، 

ــوي ــة للمــرأة عــى املســتوى املحــي والجه ــع وتأطــر األنشــطة املوجه ــة إىل تتب إضاف

• ــرأة يف 	 ــق امل ــل ح ــدف تفعي ــوية به ــة النس ــر الرياض ــي لتطوي ــج الوطن ــامد الرنام اعت

املامرســة الرياضيــة، وإدمــاج الفتــاة واملــرأة املنتميــة لألحيــاء الهامشــية والعــامل القــروي، 

وخلــق جمعيــات رياضيــة نســوية محليــة، وذلــك عــن طريــق تنظيــم أنشــطة رياضيــة 

ــة،  ــة الرياضي ــد املامرس ــن فوائ ــرأة ع ــاة وامل ــح الفت ــية لصال ــص تحسيس ــة، وحص مختلف

إضافــة إىل دورات تكوينيــة لتقويــة القــدرات التدبريــة لفائــدة األطــر الرياضيــة النســوية 

التابعــة

وزارة الشباب والرياضة

الئحة النساء املستفيدات من 

منح القطاع الجمعيات النسائية، 

والبطالت...(

اإلجراء 36: تشجيع النساء الناجحات يف 

املجال الريايض والثقايف والجمعوي
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100%

• تــرأس 3 نســاء لجامعــات رياضيــة )الكــرة الطائــرة، واأليروبيــك والرشــاقة البدنيــة 	

للجميــع( والرياضــة 

• 65 مرشوعا رياضيا نسويا، استفادت منه 8795 امرأة وفتاة )2011(	

• 113 مرشوعا رياضيا، استفادت منه 12700 امرأة وفتاة )2012(	

• 165 مرشوعا رياضيا، استفادت منه 17160 امرأة وفتاة )2013(	

• 211 مرشوعا رياضيا، استفادت منه 25328 امرأة وفتاة )2014(	

• تتويــج فتيــات شــابات يف املســابقات الرياضيــة الخاصــة املتعلقــة باألشــخاص يف وضعيــة 	

إعاقــة خــالل البطولــة العامليــة يف ألعــاب القــوى: 

• 1ميدالية ذهبية	

• 2 ميداليتن فضيتن	

• 1ميدالية نحاسية	

• تتويج فتيات شابات يف املسابقات الرياضية املختلفة	

• كأس العرش إناث لفريق الجيش املليك ملوسم 2014-2015	

• 10 ميداليــات يف ألعــاب القــوى خــالل البطولــة العربيــة أللعــاب القــوى:4 ذهبيــةو4 	

ــية فضيةو2 نحاس

• ــة و 	 ــة العــرب شــابات: 2 ذهبي ــات ملتســابقات يف الســباحة خــالل بطول 10 ميدالي

ــة و4 نحاســية 4 فضي

• 02 ميداليات يف الكيك بوكسينغ خالل بطولة العامل برصبيا: 1 ذهبية و1 فضية	

• ــوح 	 ــدوري املفت ــالل ال ــابهة خ ــرب املش ــون الح ــدو وفن ــية يف الجي ــة نحاس ميدالي

ــس بتون

• 1ميدالية ذهبية يف الرماية الرياضية خالل بطولة العرب للرماية الرياضية	

• 1 ميدالية فضية يف الكراطي خالل الدورة التاسعة لبطولة العامل بإندونيسيا	

• 2 ميداليتــن يف الكانــوي كيــاك خــالل بطولــة إفريقيــا ســاللوم املؤهلــة لأللعــاب األوملبيــة 	

بكينيــا: 1 ذهبيــة و1 فضيــة

• 1 ميدالية ذهبية يف الكرة الطائرة خالل بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية	

• 1 ميدالية ذهبية يف الكرة الطائرة خالل بطولة العرب للكرة الشاطئية	

وزارة الشباب والرياضة

الئحة النساء املستفيدات من 

منح القطاع الجمعيات النسائية، 

والبطالت...(

اإلجراء 36: تشجيع النساء الناجحات يف 

املجال الريايض والثقايف والجمعوي
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100%

• تتويج فتيات يف وضعية إعاقة:	

• 1 ميدالية ذهبية و2 ميداليات نحاسية يف ألعاب القوى	

• 1 ميدالية فضية وميدالية نحاسية يف رفع القوة خالل الدورة 6 لكاس العامل	

• 1 ميدالية فضية يف التايكوندو خالل بطولة العامل برتكيا	

• تنظيــم امللتقــى الوطنــي لألطــر الرياضيــة النســوية مبشــاركة مــا يقــارب 50 إطــارا رياضيــا 	

نســويا ميثلــون مختلــف املصالــح الخارجيــة بهــدف النهــوض بالرياضــة النســوية جهويــا 

ووطنيــا

• 98360 مشــارك يف اإلحصائيــات الجهويــة واإلقليميــة مبختلــف دور الشــباب التــي تحتضــن 	

أنديــة مــرسح الشــباب، يف إطــار الرنامــج الوطنــي ملــرسح الشــباب لـــ2013، متثــل النســاء 

حــوايل %30 مــن عــدد املشــاركن

وزارة الشباب والرياضة

الئحة النساء املستفيدات من 

منح القطاع الجمعيات النسائية، 

والبطالت...(

اإلجراء 36: تشجيع النساء الناجحات يف 

املجال الريايض والثقايف والجمعوي

• تنظيــم الــدورة الســابعة للمهرجــان الوطنــي ملوســيقى الشــباب، ســنة 2013، مبشــاركة 16 	

فرقــة ممثلــة لــكل الجهــات االقتصاديــة للمملكــة

• ــادس 	 ــي الس ــان الوطن ــابقة املهرج ــن يف مس ــكيلين فائزي ــن تش ــات وفنان ــج 5 فنان تتوي

ــكيلية ــون التش للفن

• 2357 مســتفيد مــن املقامــات اللغويــة بــدور الشــباب، املنظمــة ســنة 2013 بتعــاون مــع 	

هيئــة الســالم للواليــات املتحــدة األمريكيــة لفائــدة الشــباب املرتاوحــة أعامرهــم مــا بــن 

18 و25 ســنة:، منهــا 845 فتــاة، إضافــة إىل 328 إطــار مغربيــا وأمريكيــا

• تنظيــم لقــاء وطنــي تكوينــي لفائــدة مديــري دور الشــباب النموذجيــة حــول موضــوع 	

ــرة  ــر ومدي ــه 200 مدي ــة النــوع االجتامعــي«، شــارك في »التواصــل وإدمــاج مقارب

• اســتفادة حــوايل 78542 امــرأة وفتــاة، ســنة 2013، مــن األنشــطة التوعويــة والتحسيســية 	

يف مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة ومســاواة النــوع االجتامعــي والقيــم الدميقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان التــي تنظــم داخــل املؤسســات النســوية

أما سنة 2014، فتم:

• القــارة، 	 األنشــطة  مــن   2992215( الشــباب  دور  أنشــطة  مــن  مســتفيد   5292684

اإلشــعاعية( األنشــطة  مــن  و2300469 

• 45 إقليــم احتضــن أنشــطة التحســيس والتوعيــة حــول املحافظــة عــى البيئــة بـــ131 دور 	

شــباب، اســتفاد منهــا 55680، مــن بينهــم 13720 إنــاث

وزارة الشباب والرياضة

تقييم الربامج التكوينية )الدليل 

املرجعي ملقاربة النوع ملؤسسات 

األندية النسوية(

اإلجراء 37:

 اعتامد مقاربة النوع ضمن برامج 

التكوين داخل املؤسسات النسوية 

والشبابية
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100%

• 08 دور شــباب احتضنــت الرنامــج الوطنــي للجامعــات الشــعبية بــدور الشــباب، اســتفاد 	

منهــا 58198، مــن بينهــم30240  إنــاث

• 84 دور شــباب احتضنــت املقامــات اللغويــة بــدور الشــباب، اســتفاد منهــا 13381، مــن 	

بينهــم 5360 إنــاث، بتأطــر 98 إطــارا مغربيــا و150 متطوعــا أمريكيــا 

• 1434 مشــاركة فرديــة وجامعيــة ضمــن الرنامــج الوطنــي الكتشــاف املواهــب يف مجــاالت 	

التعبــر الفنــي والفكــري والعلمــي مــن أصــل 2432 مرشــحا، تأهــل منهــا 89 للنهائيــات 

الوطنيــة، تــم خاللهــا تتويــج شــابة ضمــن املشــاركات الفرديــة

• اســتفادة حــوايل 86496 امــرأة وفتــاة مــن األنشــطة التوعويــة والتحسيســية يف مواضيــع 	

ــان  ــوق اإلنس ــة وحق ــم الدميقراطي ــي والقي ــوع االجتامع ــاواة الن ــة ومس ــة اإلنجابي الصح

التــي تنظــم داخــل املؤسســات النســوية

أما خالل سنة 2015، فتم:

• القــارة، 	 األنشــطة  مــن   2210700( الشــباب  دور  أنشــطة  مــن  4251348 مســتفيدا 

اإلشــعاعية( األنشــطة  مــن  و2040648 

• 35527 مســتفيدا مــن الرنامــج الوطنــي للجامعــات الشــعبية بــدور الشــباب، مــن بينهــم 	

15934 إنــاث، بتطــوع 3016 أســتاذا 

• 7800 مشــاركا يف املهرجــان الوطنــي الســابع للفنانــن التشــكيلين الشــباب، مــن بينهــم 	

2730 شــابة 

• 60920 مشاركا يف مرسح الشباب يف دورته العارشة، من بينهم 27414 شابة 	

• ــم 52900 	 ــن بينه ــباب، م ــيقى الش ــن ملوس ــي الثام ــان الوطن 115000 مشــاركا يف املهرج

شــابة 

• 38444  مســتفيدا مــن أنشــطة التحســيس والتوعيــة حــول املحافظــة عــى البيئــة، مــن 	

بينهــم 13095 إنــاث

• 20646 مستفيدا من األنشطة التطوعية، من بينهم 8085 شابة 	

• اســتفادة حــوايل 100.000 امــرأة وفتــاة مــن األنشــطة التوعويــة والتحسيســية يف مواضيــع 	

ــان  ــوق اإلنس ــة وحق ــم الدميقراطي ــي والقي ــوع االجتامع ــاواة الن ــة ومس ــة اإلنجابي الصح

التــي تنظــم داخــل املؤسســات النســوية

وزارة الشباب والرياضة

تقييم الربامج التكوينية )الدليل 

املرجعي ملقاربة النوع ملؤسسات 

األندية النسوية(

اإلجراء 37:

 اعتامد مقاربة النوع ضمن برامج 

التكوين داخل املؤسسات النسوية 

والشبابية
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املجال األول: مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع يف إرساء قواعد املناصفة

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املعني املؤرشات اإلجراء

100%

• ــن 	 ــن م ــوية للتكوي ــة باملؤسســات النس ــة العامل ــر الرتبوي ــن األط ــتفادة حــوايل 80 م اس

ــة ــدورات التكويني ال

• اســتفادة 206216 طفــال مــن الرنامــج الوطنــي »العطلــة للجميــع«، مــن بينهــم 61865 	

طفلــة

• استفادة 163 شاب من املقامات اللغوية، من بينهم 55 شابة	

• استفادة 189 شاب من برنامج أسفار الشباب، من بينهم 80 فتاة	

وزارة الشباب والرياضة

تقييم الربامج التكوينية )الدليل 

املرجعي ملقاربة النوع ملؤسسات 

األندية النسوية(

اإلجراء 37:

 اعتامد مقاربة النوع ضمن برامج 

التكوين داخل املؤسسات النسوية 

والشبابية





املجال الثاين
مناه�سة جميع اأ�سكال التمييز والعنف �سد الن�ساء
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يشــكل املجــال الثــاين للخطــة الحكوميــة للمســاواة اإلطــار املؤســس الســرتاتيجية الحكومــة ملناهضــة جميــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء، وذلــك عــر أربعــة محــاور 

اســرتاتيجية تتــامىش مــع املعايــر املعتمــدة دوليــا، وإجــراءات عمليــة لتنزيلهــا محــددة مبــؤرشات التتبــع والقطاعــات املســؤولة عــن التنفيــذ:

املحور الترشيعي والقانوين املتعلق بوضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز . 1

محور الحامية الخاص بتنفيذ القوانن والتوعية بها وتشجيع النساء عى اإلبالغ عر مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والرامج ذات الصلة. 2

محور الوقاية من العنف من خالل تطوير برامج وقائية ملناهضة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. 3

محور التكفل بالنساء ضحايا العنف وخدمات التمكن عر مأسسة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف. 4

وبعد 5 سنوات من العمل، ميكن تقديم حصيلة اإلنجازات املتحققة وفق املحاور األربع لالسرتاتيجية:

z وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز

	 مــرشوع قانــون رقــم 103.13 يتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي عــرض عــى الحكومــة بتاريــخ 07 نونــر 2013، التــي صادقــت عليــه بتاريــخ 17 مــارس
2016، بعــد إدخــال تعديــالت عليــه بنــاء عــى مالحظــات قطاعــات حكوميــة وبعــض مذكــرات املجتمــع املــدين. كــام صــادق عليــه مجلــس النــواب بتاريــخ 21 يوليــوز 

2016، وتــم الــرشوع يف دراســته مبجلــس املستشــارين. ويعــرف هــذا النــص القانــوين العنــف ضــد املــرأة بشــكل شــمويل باعتبــار أنــه “كل فعــل أساســه التمييــز بســبب 

الجنــس، يرتتــب عليــه رضر جســدي أو نفــي أو جنــي أو اقتصــادي للمــرأة”، والــذي وضــع أســس منظومــة متكاملــة تنســجم ومقتضيــات الدســتور وااللتزامــات 

الدوليــة للمغــرب مــن خــالل أهدافــه التــي تتلخــص يف تحديــد إطــار مفاهيمــي محــدد ودقيــق مــن شــأنه مســاعدة املتدخلــن لتمييــز وحــرص األفعــال والســلوكيات 

املدرجــة يف مجــال العنــف ضــد النســاء، وذلــك مــن خــالل تحديــد مفهــوم العنــف ومختلــف أشــكاله، و إحــداث هيئــات وآليــات للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا 

العنــف، واعتــامد منهجيــات وأطــر مؤسســاتية للتنســيق بــن مختلــف املتدخلــن يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء وحاميتهــن )مثــل الســلطة القضائيــة، واألمــن 

الوطنــي، والــدرك امللــيك، والقطاعــات الحكوميــة املعنيــة.. إلــخ(، وتجريــم بعــض األفعــال باعتبارهــا عنفــا يلحــق رضرا باملــرأة )كاالمتنــاع عــن إرجــاع الزوجــة املطــرودة 

مــن بيــت الزوجيــة، واإلكــراه عــى الــزواج، واملســاس بحرمــة جســد املــرأة، وتبديــد أو تفويــت أمــوال األرسة بســوء نيــة.. إلــخ(، وكــذا تجريــم بعــض األفعــال باعتبارهــا 

صــورا مــن صــور التحــرش الجنــي، مــع تشــديد العقوبــات عليهــا يف حالــة ارتــكاب الفعــل يف ظــروف معينــة ومــن طــرف أشــخاص محدديــن )أحــد األصــول أو املحــارم، 

وزميــل يف العمــل، وشــخص مكلــف بحفــظ النظــام.. إلــخ(، إضافــة إىل تشــديد العقوبــات عــى بعــض األفعــال املوجهــة ضــد نســاء يف وضعيــة خاصــة، كالعنــف ضــد 

امــرأة حامــل، أو ضــد الزوجــة أو الطليقــة بحضــور األبنــاء أو الوالديــن، واعتــامد تدابــر حامئيــة جديــدة يف إطــار التدابــر املســطرية )مــن قبيــل إبعــاد الــزوج املعتــدي، 

وإنــذار املعتــدي بعــدم االعتــداء، ويف حــال التهديــد بارتــكاب العنــف مــع تعهــده بعــدم االعتــداء، وإرجــاع املحضــون مــع حاضنتــه إىل الســكن، ومنــع االقــرتاب مــن 

الضحيــة أو مــن ســكنها أو األبنــاء، وإشــعار املعتــدي مبنعــه مــن التــرصف يف األمــوال املشــرتكة للزوجــن.. إلــخ(، والتنصيــص عــى عنــرص الفوريــة يف اتخــاذ التدابــر 

الحامئيــة، مــع تقريــر عقوبــات عــى خرقهــا.
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	 ــة يف مجــال النهــوض ــدا للجهــود واملكتســبات الوطني ــر ترصي ــذي يعت ــز، ال ــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــق بهيئ ــون رقــم 79.14 يتعل مــرشوع قان
بحقــوق اإلنســان وحاميتهــا، حيــث يؤكــد دســتور اململكــة عــى مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان كــام هــي متعــارف عليهــا عامليــا، واالرتقــاء بعــدد مــن املجالــس واملؤسســات 

القامئــة إىل مؤسســات دســتورية، وإحــداث مؤسســات أخــرى بغــرض توســيع مجــال مشــاركة مختلــف الفاعلــن يف بلــورة وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة، وتأمــن 

حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا. فـــ”... تحــدث لهــذه الغايــة هيئــة للمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز”، والــذي متــت مصادقــة مجلــس النــواب عليــه يــوم 

ــة تشــاورية وتشــاركية، عــى أن  ــذي أعــد وفــق مقارب ــون، ال ــوم 13 مــاي 2016. وينــص مــرشوع القان ــس املستشــارين ي ــم الــرشوع يف دراســته مبجل 10 مــاي 2016، وت

الهيئــة تعتــر مؤسســة وطنيــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املــايل، وتتمتــع بصالحيــات إبــداء الــرأي مببــادرة منهــا أو بطلــب امللــك أو بطلــب مــن 

الحكومــة أو أحــد مجلــي الرملــان، وتقديــم كل اقــرتاح أو توصيــة إىل الحكومــة أو إىل أحــد مجلــي الرملــان، وتلقــي الشــكايات والعمــل عــى تتبــع مآلهــا بتنســيق مــع 

الجهــات املذكــورة، والتشــجيع عــى إعــامل مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة وعــدم التمييــز، واملســاهمة يف إدمــاج وترســيخ ثقافــة املســاواة واملناصفــة وعــدم التمييــز يف برامــج 

الرتبيــة والتعليــم والرامــج اإلعالميــة والثقافيــة، إضافــة إىل رصــد وتتبــع أشــكال التمييــز التــي تعــرتض النســاء، وإصــدار كل توصيــة تراهــا مناســبة واقــرتاح كل تدبــر ناجــع 

مــن أجــل تصحيــح األوضــاع الناتجــة عــن كل ســلوك أو مامرســة أو عــرف يتســم بطابــع متييــزي، والعمــل عــى نــرش وإشــاعة القيــم واملامرســات الفضــى، واملســاهمة يف 

تنميــة قــدرات مختلــف الفاعلــن يف القطاعــن العــام والخــاص، وجمــع ومعالجــة املعطيــات النوعيــة والكميــة حــول املســاواة واملناصفــة ومكافحــة التمييــز، وإعــداد ونــرش 

الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة.

	 مــرشوع قانــون رقــم 78.14 يتعلــق باملجلــس االستشــاري لــألرسة والطفولــة، الــذي صــادق عليــه الرملــان بتاريــخ 21 يونيــو 2016، بعــد مصادقــة الحكومــة عليــه
23 شــتنر 2015، وصــدر بالجريــدة الرســمية لـــ15 غشــت 2016، والــذي يــروم العمــل عــى إرســاء دعائــم مجتمــع متامســك ومتضامــن يتمتــع فيــه الجميــع، جامعــات 

وأفــراد، باألمــن والحريــة والكرامــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص والعدالــة االجتامعيــة ومقومــات العيــش الكريــم، وكذلــك الســعي نحــو ضــامن الحاميــة الحقوقيــة واالجتامعية 

واالقتصاديــة لــألرسة مبــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها واملحافظــة عليهــا. وتتحــدد أهــداف هــذا املــرشوع يف العمــل عــى توفــر الحاميــة القانونيــة واالعتبــار االجتامعــي 

واملعنــوي لتحقيــق املصلحــة الفضــى لجميــع األطفــال بكيفيــة متســاوية، بــرصف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة مــع تتبــع التطبيــق األمثــل للمواثيــق الدوليــة املصــادق 

ــة واألشــخاص يف  ــة لحقــوق األرسة والطفول ــورة التوجهــات الكــرى للسياســات العمومي ــة، ثــم املســاهمة يف بل ــة األرسة والطفول ــة بحامي ــة املتصل عليهــا والقوانــن الوطني

ــة يف  ــة األرسة والطفول ــه مامرســة مهــام رصــد وتتبــع وضعي ــة، واألشــخاص املســنن وكافــة أعضــاء األرسة. وتتضمــن صالحيات ــة صعب ــة إعاقــة، واألشــخاص يف وضعي وضعي

املجــاالت الحقوقيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، وتتبــع مــدى مالءمــة الترشيعــات والرامــج الوطنيــة التــي تهــم األرسة والطفولــة اللتزامــات املغــرب الدوليــة كــام صــادق 

عليهــا، إضافــة إىل إبــداء الــرأي يف كل القضايــا املحالــة عليــه مــن طــرف جاللــة امللــك، وإبــداء الــرأي، بطلــب مــن الحكومــة أو أحــد مجلــي الرملــان حســب الحالــة، يف 

مشــاريع ومقرتحــات النصــوص الترشيعيــة ومشــاريع النصــوص التنظيميــة، وكــذا االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة مبجــال اختصاصــه. كــام ميكــن تقديــم اقرتاحــات 

إىل الحكومــة أو أحــد مجلــي الرملــان، بهــدف النهــوض بوضعيــة األرسة والطفولــة، واملســاهمة يف تقييــم السياســات العموميــة واملامرســات ذات الصلــة بوضعيــة األرسة 

والطفولــة.
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	 تعديــل القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة، حيــث صــادق الرملــان بإجــامع غرفتيــه، مطلــع 2014، عــى تعديــل الفصــل 475 مــن القانــون الجنــايئ املتعلــق بــزواج

الفتيــات القــارصات ضحايــا االغتصــاب، الــذي يتعلــق بحــذف حــق املغــرر يف الــزواج مــن الفتــاة القــارص املغــرر بهــا، ومتابعتــه قضائيــا، والرفــع مــن عقوبــات الســجن مــن 

ســنة إىل خمــس ســنوات يف حالــة تهريــب قــارص دون عالقــة جنســية. وتــم فتــح أوراش أخــرى لضــامن حاميــة جنائيــة شــاملة وفعليــة للنســاء وضــامن متتعهــن بحقوقهــن 

األساســية. كــام تــم إعــداد مرشوعــي تعديــل كل مــن القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة، اللذيــن جعــال مــن مرجعياتهــام األساســية تعزيــز الوضعيــة القانونيــة 

للمــرأة والطفــل. وقــد تــم إدراج مقتضيــات جديــدة بالقانــون الجنــايئ، مــن قبيــل متكــن الزوجــة مــن االســتفادة مــن ظــروف التخفيــف، كــام هــو الشــأن بالنســبة للــزوج، 

يف مــا يخــص الــرضب والجــرح والقتــل يف حالــة الخيانــة الزوجيــة، ورفــع إلزاميــة الــرس املهنــي عــن التقاريــر الطبيــة يف حالــة العنــف بــن الزوجــن أو العنــف ضــد املــرأة 

واألطفــال البالغــن أقــل مــن 18 ســنة. كــام تــم، يف إطــار مراجعــة القانــون الجنــايئ، إدراج مقتضيــات تعــزز الوضعيــة القانونيــة للمــرأة مــن قبيــل تجريــم أفعــال خاصــة، 

كاالختفــاء القــرسي وتهريــب املهاجريــن واالتجــار بالبــرش والكراهيــة بســبب الجنــس وســوء املعاملــة والتحقــر بســبب التمييــز والتحريــض عــى الكراهيــة والتمييــز واملــس 

ــة والجنســية والنفســية، وحــذف اإلعفــاء مــن  ــد مــن االنتهــاكات التــي ميكــن أن متــس كرامــة املــرأة وســالمتها البدني ــات عــى العدي ــاة الخاصــة، وتشــديد العقوب بالحي

العقــاب عــى بعــض الجرائــم املرتكبــة بــن الزوجــن كخيانــة األمانــة والنصــب والرسقــة، إضافــة إىل النــص عــى متديــد أجــل عــدم تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة يف حــق 

املــرأة الحامــل أو حديثــة الــوالدة إىل ســنة، ومراجعــة املقتضيــات املنظمــة لإجهــاض بإضافــة بعــض الحــاالت التــي ال تخضــع للعقــاب، ومنــع ظــروف التخفيــف مطلقــا 

يف االعتــداءات الجنســية واالســتغالل الجنــي لألطفــال أقــل مــن 18 ســنة. فيــام اتجــه مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة إىل دعــم الحاميــة الجنائيــة للمــرأة، عــر تعزيــز 

صالحيــات النيابــة العامــة يف مكافحــة الجرميــة وترشــيد اإلجــراءات القضائيــة وضــامن العنايــة بالضحايــا وحاميتهــم يف ســائر مراحــل الدعــوى العموميــة، وتعزيــز الحاميــة 

للنســاء مــن خــالل إجــراءات خاصــة كأمسســة خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال باملحاكــم وإعطائهــا صالحيــة تدبــر اإلجــراءات الحامئيــة للمــرأة والتكفــل بهــا بشــكل فــوري 

وناجــع، ومأسســة دور املســاعدين االجتامعيــن داخــل هــذه الخاليــا وإعطائهــم صالحيــات واســعة يف معالجــة حــاالت النســاء ضحايــا العنــف مــن خالل االســتقبال واالســتامع 

وتقديــم الدعــم النفــي وتوفــر املشــورة القانونيــة واالجتامعيــة والنفســية للنســاء داخــل املحاكــم ومواكبتهــن عــر األجهــزة األخــرى املنــوط بهــا التكفــل باملــرأة وتوفــر 

الحاميــة لهــا، وإعطــاء الصالحيــة مــن جهــة أخــرى للمســاعدين االجتامعيــن باملحاكــم بالقيــام بالزيــارات امليدانيــة واألبحــاث القضائيــة ذات الصلــة

	 إصــدار قانــون تشــغيل العــامل املنزليــني،  الــذي يرمــي إىل ضبــط العالقــات بــن هــذه الفئــة مــن األجــراء مبشــغليهم، وذلــك يف أفــق إقــرار حاميــة اجتامعيــة لهــم ومتتيعهــم

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، والــذي صــادق عليــه الرملــان يف مــاي 2016، بعــد مصادقــة الحكومــة عليــه بتاريــخ 2 مــاي 2013. كــام تــم إعــداد النصــوص التطبيقيــة 

ذات الصلــة، مبــوازاة مــع مســطرة اعتــامد هــذا املــرشوع، واملتعلقــة مبــرشوع مرســوم بتحديــد الئحــة األشــغال املمنوعــة عــى العــامل املنزليــن، ومــرشوع قــرار بتحديــد 

منــوذج العقــد املــرم بــن املشــغل والعامــل املنــزيل.

	:تفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة بالنوع االجتامعي، والتي تتعلق بـ

القانــون املتعلــق مبدونــة االنتخابــات رقــم 59.11 كــام تــم تعديلــه، حيــث ينــص يف املــادة 76 عــى أن »تحــدث عــى صعيــد النفــوذ الــرتايب لــكل عاملــة أو إقليــم أو 	 

عاملــة مقاطعــات دائــرة انتخابيــة واحــدة. يخصــص للنســاء يف كل دائــرة انتخابيــة ثلــث املقاعــد عــى األقــل، وال يحــول ذلــك دون حقهــن يف الرتشــح برســم املقاعــد 
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املخصصــة للجــزء األول مــن الئحــة الرتشــيح«، ويف املــادة 77 عــى أن »يحــدد مبوجــب مرســوم يتخــذ باقــرتاح مــن وزيــر الداخليــة عــدد األعضــاء الواجــب انتخابهــم يف 

مجلــس كل جهــة وتوزيــع عــدد املقاعــد عــى العــامالت واألقاليــم وعــامالت املقاطعــات املكونــة لــكل جهــة مــع بيــان عــدد املقاعــد املخصصــة للنســاء يف كل عاملــة 

أو إقليــم أو عاملــة مقاطعــات«، فيــام تنــص املــادة 85 عــى أنــه »يجــب أن تشــتمل كل الئحــة ترشــيح عــى جزأيــن يتضمــن الجــزء األول عــددا مــن األســامء يطابــق 

عــدد املقاعــد املخصصــة لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــم فيــه، ويتضمــن الجــزء الثــاين وجوبــا أســامء مرتشــحات فقــط يف عــدد يطابــق عــدد املقاعــد املخصصــة لهــذا 

الجــزء مــع بيــان ترتيبهــن فيــه، وتعتــر املرتشــحة الــوارد اســمها يف املرتبــة األوىل بالنســبة للجــزء املخصــص للنســاء مبثابــة رأس الالئحــة ولهــا نفــس الحقــوق املخولــة 

لــرأس الئحــة الرتشــيح املعنيــة«؛

ــوغ 	  ــه »....ســعيا نحــو بل ــة عــى أن ــس الجه ــس مجل ــواب رئي ــة بانتخــاب ن ــادة 19 املتعلق ــص يف امل ــذي ين ــات، ال ــق بالجه ــم 111.14 املتعل ــون التنظيمــي رق القان

ــث  ــن ثل ــل ع ــن املرتشــحات ال يق ــددا م ــس ع ــن الدســتور يتعــن العمــل عــى أن تتضمــن كل الئحــة ترشــيحات الرئي ــا يف الفصــل 19 م ــة املنصــوص عليه املناصف

النــواب...«، وتوجــب املــادة 29 »أن يراعــي يف الرتشــح لرئاســة اللجــان الدامئــة الســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء«. فيــام تقــي املــادة 83 بــأن 

يأخــذ برنامــج التنميــة الجهــوي بعــن االعتبــار مقاربــة النــوع«، واملــادة 117 بـ«تحــدث لــدى مجلــس الجهــة.... هيئــة استشــارية برشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع املــدين 

تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع..«. كــام تقــي املــادة 171 بــأن يؤخــذ بعــن االعتبــار معيــار 

النــوع يف تحديــد األهــداف واملــؤرشات املتعلقــة برنامــج ميزانيــة الجهــة؛

القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 املتعلــق بالعــامالت واألقاليــم، الــذي ينــص يف املــادة 18 املتعلقــة بانتخــاب نــواب رئيــس مجلــس العاملــة أو اإلقليــم عــى أنــه »...	 

ســعيا نحــو بلــوغ املناصفــة املنصــوص عليهــا يف الفصــل 19 مــن الدســتور يتعــن العمــل عــى أن تتضمــن كل الئحــة ترشــيحات الرئيــس عــددا مــن املرتشــحات ال يقــل 

عــن ثلــث النــواب...«، ويف املــادة 111 عــى أن »تحــدث لــدى مجلــس العاملــة أو اإلقليــم هيئــة استشــارية برشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع املــدين تختــص بدراســة 

القضايــا اإلقليميــة املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع...«، إضافــة إىل رضورة إحــداث لجنــة دامئــة يعهــد إليهــا بدراســة قضايــا الشــؤون 

االجتامعيــة واألرسة؛

 القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 املتعلــق بالجامعــات، الــذي ينــص يف املــادة 17 املتعلقــة بانتخــاب نــواب رئيــس مجلــس الجامعــة عــى أنــه »..يتعــن العمــل عــى 	 

أن تتضمــن كل الئحــة ترشــيحات الرئيــس عــددا مــن املرتشــحات ال يقــل عــن ثلــث نــواب الرئيــس«، ويف املــادة 26 عــى أنــه »يجــب أن يراعــى يف الرتشــيح لرئاســة 

اللجــان الدامئــة الســعي إىل تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء املنصــوص عليــه يف الفصــل 19 مــن الدســتور...«. فيــام تقــي املــادة 78 بـــ«أن يأخــذ برنامــج 

عمــل الجامعــة بعــن االعتبــار مقاربــة النــوع«، وتنــص املــادة 120 عــى أن »تحــدث لــدى مجلــس الجامعــة هيئــة استشــارية برشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع املــدين 

تختــص بدراســة القضايــا املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع تســمى »هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع«، وتقــي املــادة 

158 بـــ«أن يؤخــذ يعــن االعتبــار معيــار النــوع يف تحديــد األهــداف واملــؤرشات املتعلقــة برنامــج ميزانيــة الجامعــة«.
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	 21 مراجعــة القانــون رقــم 14.05 املتعلــق بــرشوط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة وتدبرهــا وتغيــره مبــرشوع قانــون 15-65، الــذي صادقــت عليــه الحكومــة بتاريــخ

يوليــوز 2016، ومتــت إحالتــه عــى مجلــس املستشــارين. وهــو يقــدم مقرتحــات تعديــل القانــون 14-05 املتعلــق بفتــح وتدبــر مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، بعــد إجــراء 

وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة تشــخيصا ميدانيــا أفــرز ســنة 2013 تقريــرا وطنيــا حــول مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة؛

	 تعديــل القانــون رقــم 77.03 املتعلــق باالتصــال الســمعي البــري لتضمينــه مقتضيــات ذات الصلــة بالنــوع االجتامعــي، الــذي تضمــن تتميــم املــواد 2 و8 و9 مبقتضيــات

متنــع اإلشــهار الــذي يتضمــن إســاءة للمــرأة أو ينطــوي عــى رســالة مــن طبيعتهــا بــث صــور منطيــة أو ســلبية أو تكــرس دونيتهــا أو تــروج للتمييــز بســبب جنســها. وبعــد 

الحكومــة عليــه يــوم 22 مــاي 2014، وإحالتــه عــى الرملــان، متــت مصادقــة مجلــس النــواب عليــه بتاريــخ 22 يوليــوز 2015 ونــرشه بالجريــدة الرســمية عــدد 6389 بتاريــخ 

24 غشــت 2015. كــام تــم، يف نفــس اإلطــار، مراجعــة دفاتــر التحمــالت القطــب العمومــي، وإدماجهــا ملقتضيــات مرتبطــة مبحاربــة الصــور النمطيــة؛

	 إصــدار قانــون لتعزيــز حاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يراعــي النــوع، حيــث صادقــت الحكومــة، بتاريــخ 19 يونيــو 2014، عــى مــرشوع قانــون إطــار رقــم

ــرشه  ــر 2014 ون ــخ 14 أكتوب ــوزاري بتاري ــس ال ــه مــن طــرف املجل ــة علي ــا. كــام متــت املصادق ــة والنهــوض به ــة إعاق ــة حقــوق األشــخاص يف وضعي ــق بحامي 97.13 يتعل

بالجريــدة الرســمية 6466 بتاريــخ 12 شــعبان 1437 )19 مــاي 2016(. ويتضمــن القانــون اإلطــار مقتضيــات تنــص عــى املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف وضعيــة إعاقــة، 

حيــث تنــص املــادة 2 عــى أن “ال تعتــر متييــزا التدابــر واإلجــراءات التشــجيعية الهادفــة إىل اإلنصــاف وضــامن تكافــؤ الفــرص لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة”، واملــادة 

3 عــى “تحقيــق املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف وضعيــة إعاقــة”. فيــام جــاءت املــادة 20 مبقتضيــات تعــزز مــن حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، حيــث أكــدت أنهــم 

يتمتعــون عــى قــدم املســاواة مــع غرهــم بالحــق يف الحاميــة مــن كافــة أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء. 

z مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة

نذكــر يف هــذا املجــال، التقــدم الكبــر الــذي حققــه املغــرب منــذ يوليــوز 2013، مــن خــالل املوافقــة عــى ميثــاق إصــالح القضــاء الــذي ركــز بشــكل رصيــح عــى الــدور الحاســم 

للنســاء يف تطويــر النظــام القضــايئ الوطنــي كفاعــالت )تحســن الصفــة التمثيليــة للقاضيــات(، وكمواطنــات لهــن الحــق يف الولــوج إىل الخدمــات القضائيــة بشــكل عــادل. وقــد 

جــاء امليثــاق الجديــد كنتــاج لســنة مــن املشــاورات واملناقشــات بــن األطــراف املعنيــة، تحــت إرشاف اللجنــة العليــا للحــوار الوطنــي حــول إصــالح القضــاء، ليســلط الضــوء عــى 

عــدد مــن التوصيــات الراميــة إىل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن، منهــا:

تحســن متثيــل النســاء يف املجلــس األعــى للقضــاء بضــامن رضورة وجودهــن ضمــن العــرش قضــاة أعضــاء املجلــس، مبــا يتناســب مــع وجودهــن داخــل الجســم القضــايئ، 	•

عــى أســاس امــرأة واحــدة عــى األقــل مــن بــن القضــاة األربعــة الذيــن ميثلــون محاكــم االســتئناف وقاضيتــن عــى األقــل مــن القضــاة الســتة الذيــن ميثلــون املحاكــم 

االبتدائيــة؛

التنسيق بن القوانن الجنائية الوطنية وأحكام الدستور ومبادئ االتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة الجرمية وحقوق اإلنسان والتصديق عليها ونرشها؛	•

اعتــامد سياســة جنائيــة وقائيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار مقاربــة النــوع االجتامعــي مــن خــالل مراجعــة النصــوص القانونيــة املتعلقــة بهــذا املوضــوع ومواءمتهــا مــع 	•

ــة؛ ــات الدولي االتفاقي

تعزيز الحامية القانونية للنساء ضحايا العنف من خالل تنفيذ األحكام القانونية املتعلقة بهذا املوضوع. 	•
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z  تطوير برامج وقائية ملكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات

	 الربنامــج التحســييس املندمــج ملناهضــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء، الــذي يعتــر مثــرة مسلســل تــداريس وتشــاوري، اســتثمر توصيات املؤمتــر اإلقليمــي املنظم بتعــاون مع

املجلــس األورويب يومــي 24 و25 شــتنر 2012، وتوصيــات النــدوة الوطنيــة التقييميــة املنظمــة دجنــر 2012، وناقشــت مــع الفاعلــن واملتدخلــن املؤسســاتين والجمعويــن 

مختلــف التوجهــات املمكــن اســتثامرها للخــروج بخطــة عمــل جديــدة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، إىل جانــب التوصيــات الصــادرة عــن بعــض الفــرق النيابيــة خــالل 

النــدوات املوضوعاتيــة، وتوصيــات العديــد مــن جمعيــات املجتمــع املــدين مــن خــالل أنشــطتها وندواتهــا ولقاءاتهــا الدراســية، وذلــك بهــدف تعزيــز التحســيس والتوعيــة 

مبخاطــر العنــف والتمييــز الــذي يطــال النســاء، وتطويــر مقاربــة العمــل البــن قطاعــي، وتعزيــز انخــراط مختلــف الفاعلــن يف التعبئــة االجتامعيــة الشــاملة وفــق نهــج 

مشــرتك، إىل جانــب مأسســة الرشاكــة البــن قطاعيــة يف مجــال التحســيس والتوعيــة ملحاربــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء. ويتضمــن هــذا الرنامــج، الــذي تنخــرط فيــه وزارة 

التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ووزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية وزارة االتصــال ووزارة الثقافــة، املحــور اإلعالمــي والتواصــي، واملحــور الرتبــوي، املحــور 

الثقــايف والفنــي، حيــث تــم توقيــع اتفاقيتــي رشاكــة بــن الــوزارة وقطاعــي االتصــال والثقافــة مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة 8 مــارس 2013.

	 الحمــالت التحسيســية الســنوية ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، التــي أخــذت، منــذ 2012، بعديــن جديديــن يتمثــالن يف انخــراط كل مكونــات القطــب االجتامعــي، الــذي 

يضــم إىل جانــب وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة التعــاون الوطنــي  ووكالــة التنميــة االجتامعيــة، وكــذا تبنــي املقاربــة الجهويــة بامتيــاز، مــع الرتكيــز 

عــى موضوعــات جديــدة مل يســبق التطــرق إليهــا مــن قبــل وتســليط الضــوء عــى فئــة مرتكبــي العنــف ضــد النســاء، تناولــت عــى مــدى الســنوات األربــع األخــرة مختلــف 

اإلشــكاالت املرتبطــة بظاهــرة العنــف ضــد النســاء، ســيام النســاء األجــرات، ومرتكبــي العنــف أنفســهم.
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	 التحســيس والتوعيــة حــول محاربــة العنــف يف الوســط املــدريس والجامعــي، حيــث قامــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي بإرســاء املركــز الوطنــي للوقايــة ومحاربــة

العنــف بالوســط املــدريس، إضافــة إىل 16 مركــز جهــوي و82 مركــز إقليمــي. كــام عملــت عــى إحــداث بوابــة إلكرتونيــة “مرصــد” لتبليــغ وتتبــع حــاالت العنــف بالوســط 

ــاطة باملؤسســات  ــا اإلنصــات والوس ــدة منســقي الخالي ــة لفائ ــات تكويني ــداد مصوغ ــة إع ــدريس، إضاف ــف بالوســط امل ــة ملناهضــة العن ــاءات وطني ــم لق ــدريس، وتنظي امل

التعليميــة وتجريبهــا يف أفــق تعميمهــا عــى جميــع األكادمييــات. فيــام عملــت وزارة األوقــاف والشــؤون االســالمية عــى تنظيــم حمــالت تحسيســية وتوعويــة حــول اآلثــار 

الســلبية للعنــف وآثــاره وتهديــده لتامســك واســتقرار األرسة، مبختلــف جهــات وأقاليــم اململكــة، همــت عمــوم املســتفيدين واملســتفيدات مــن دروس برنامــج محــو األميــة 

باملســاجد، وعقــد لقــاءات بهــذه األخــرة مــع مختصــن مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة واليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، إىل جانــب إعــداد برامــج تلفزيــة 

وإذاعيــة ونــدوات علميــة يف موضــوع مناهضــة التمييــز والعنــف ضــد النســاء.

z  مأسسة التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف

خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف عــىل مســتوى املحاكــم، التــي تعتــر النــواة األبــرز واألهــم لتفعيــل التنســيق وتشــكل نقطــة االتصــال األوىل للطفــل واملــرأة 	•

مــع املؤسســة القضائيــة، واملخاطــب املبــارش لباقــي املؤسســات الرشيكــة يف عمليــة التكفــل، والتــي توجــد عــى صعيــد كل محكمــة ابتدائيــة ومحاكــم االســتئناف، والبالــغ 

عددهــا حــوايل 86 خليــة، والتــي تتألــف مــن ممثــل عــن النيابــة العامــة وقــايض التحقيــق وقــايض الحكــم وقــايض األحــداث أو املستشــار املكلــف باألحــداث وكاتــب الضبــط 

واملســاعدة االجتامعيــة. كــام تعتــر األداة التنفيذيــة لبلــورة خطــة وزارة العــدل يف ميــدان التكفــل بالنســاء واألطفــال واالرتقــاء بالعمــل القضــايئ، التــي تســهر عــى تتبعهــا 

وتنفيذهــا الخليــة املركزيــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال التابعــة ملديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو.

ــة 	• ــة وزاري ــات التنســيق، مبوجــب دوري ــز آليــات التنســيق الجهويــة واملحليــة مــن خــالل اللجــن الجهويــة للتكفــل القضــايئ، حيــث تــم العمــل عــى إحــداث آلي تعزي

بتاريــخ 12 أكتوبــر 2010، واملتمثلــة يف اللجــان املحليــة عــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة واللجــان الجهويــة عــى صعيــد محاكــم االســتئناف، والتــي تضــم إىل جانــب القضــاة 

أعضــاء الخاليــا باملحاكــم ممثلــن لكافــة الــرشكاء الحكوميــن وكــدا غــر الحكوميــن يف اتجــاه تنســيق التدخــالت والجهــود وتوحيــد الــرؤى واملامرســات، وكــذا مواكبــة دور 

الخاليــا يف التنســيق بــن املتدخلــن يف حاميــة النســاء واألطفــال مــن خــالل اللجــان الجهويــة واملحليــة للتنســيق، حيــث تــم تعميــم دوريــة وزاريــة بتاريــخ 25 يوليــوز 

2014 مــن أجــل إعــداد خطــط محليــة وجهويــة للرفــع مــن مســتوى التكفــل باألطفــال والنســاء بجميــع أنحــاء اململكــة، وتــم التوصــل بالخطــط املنجــزة مــن كل محاكــم 

اململكــة، رغــم تســجيل تفــاوت ملحــوظ مــن محكمــة ألخــرى مــن حيــث القــدرة عــى إنجــاز خطــط محليــة، مــام يضــع الخليــة املركزيــة أمــام التــزام املواكبــة والتتبــع 

امليــداين للمحاكــم مــن أجــل التأطــر وتشــجيع املامرســات الجيــدة املنجــزة، إضافــة إىل إنجــاز دليــل املعايــر النموذجيــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال الــذي يتوخــى وضــع 

مســار عمــي واضــح ومتســق ومتكامــل للتكفــل القضــايئ بالنســاء واألطفــال، مــرورا بكافــة املراحــل التــي تعرفهــا العمليــة القضائيــة بــدء مــن مرحلــة البحــث التمهيــدي 

إىل غايــة مرحلــة التنفيــذ.

الخاليــا عــىل مســتوى املستشــفيات العموميــة، التــي أحدثــت بهــدف تلبيــة لالحتياجــات الصحيــة للمــرأة والطفــل ولتقديــم العنايــة الصحيــة املالمئــة لهــام، مبــا يف ذلــك 	•

ــا العنــف وتشــخيص حالتهــم وتحديــد األرضار الجســدية  املعلومــات والنصائــح والخدمــات املتعلقــة بالعــالج، والتــي تتكلــف بـــحسن اســتقبال النســاء واألطفــال ضحاي

والنفســية التــي لحقــت بهــم، وتأمــن التكفــل الطبــي الالئــق، وتقديــم املســاعدة النفســية واملعاينــة الطبيــة الرشعيــة. كــام تتكلــف بإنجــاز وتســليم الشــواهد الطبيــة مجانــا 
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التــي يكــون لهــا دور أســايس يف تحديــد نســبة العجــز الصحــي، ووســيلة إثبــات معتمــد عليهــا لجــر رضر املشــتكية املعنفــة، وتســهيل جميــع املســاطر اإلداريــة داخــل 

املؤسســات الصحيــة وتوجيــه النســاء واألطفــال ضحايــا العنــف إىل الجهــات املختصــة حســب اختصاصاتهــا، إضافــة إىل جمــع املعطيــات واملعلومــات حــول الظــروف العامــة 

لحــاالت العنــف والتــي تعــد الحلقــة املتينــة يف سلســلة التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف، ســواء مــن خــالل الخدمــات الصحيــة أو مــن خــالل إعــامل التعــاون 

والــرشاكات مــع القطاعــات الحكوميــة األخــرى.

الخاليــا عــىل مســتوى مصالــح األمــن الوطنــي والــدرك امللــي، التــي تســهر، وبشــكل دائــم، عــى املحافظــة عــى النظــام العــام، وتأمــن الســكينة العامــة لكافــة املواطنــن 	•

وحاميــة ممتلكاتهــم وحرياتهــم. وتتحــدد وظائــف هــذه املصالــح، باعتبارهــا أول مــن يســتقبل الضحيــة، يف اتخــاذ إجــراءات اســتباقية يف أفــق حاميتهــن وتوعيتهــن عــى 

الولــوج بتلقائيــة إىل مراكــز الرشطــة والــدرك مــن أجــل وضــع شــكايتهن، وتحقيــق تكفــل رسيــع وخصــويص لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف، إضافــة إىل االســتامع للضحيــة، 

ثــم البحــث والتحــري وإنجــاز املحــارض بشــكل فــوري وإحالتهــا عــى النيابــة العامــة بعــد تســليمها للضحيــة مبــارشة، وتكويــن أعــوان الرشطــة وأعــوان الــدرك تكوينــا 

ــا بهــدف تحقيــق عمــل أفضــل مــع مختلــف  ــات وتحيينه ــات والبيان ــع املعطي ــا، وكــذا ضبــط جمي ــة العنــف ضــد النســاء واســتقبال الضحاي متخصصــا يف مجــال محارب

الــرشكاء.

ــة 	• ــات تخــص الفاعلــن املؤسســاتين املتدخلــن يف مجــال محارب ــا العنــف، الــذي يحتــوي عــى بيان ــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء واألطفــال ضحاي إنجــاز دليــل الخالي

العنــف ضــد النســاء وحاميتهــن، حيــث يوفــر معلومــات حــول الخاليــا املوجــودة عــى مســتوى املحاكــم، واملستشــفيات، ومصالــح الرشطــة ومراكــز الــدرك امللــيك، والــذي 

ســاهم إنجــازه وتعميمــه، خاصــة بالنســبة ملراكــز االســتامع واإلرشــاد القانــوين للنســاء ضحايــا العنــف، يف خلــق تعــاون ورشاكــة خدماتيــة بــن جميــع املتدخلــن، تكريســا 

ملبــدأ تكامــل الحــق يف الحاميــة مــن العنــف، والحــق يف ولــوج الخدمــات املؤسســاتية، وأيضــا الحــق يف الحصــول عــى املعلومــة.

ــا العنــف وإعــداد دفــرت تحمالتهــا، ففــي مجــال الرشاكــة مــع مراكــز االســتامع واالســتقبال والتوجيــه 	• دعــم مراكــز االســتامع واإلرشــاد القانــوين للتكفــل بالنســاء ضحاي

للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف، أطلقــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة مســارا جديــدا يف الرشاكــة مــن حيــث املســاطر ونوعيــة الدعــم ورشوط 

معياريــة للخدمــات املوجهــة لهــذه الفئــة، مــن خــالل إعــداد دفــرت تحمــالت وطنــي موحــد لتنظيــم وتقنــن الخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز االســتامع والتوجيــه ســتمكن 

هــذه البنيــات مــن تطويــر وظائفهــا بشــكل يســمح بضــامن إطــار معيــاري خدمــايت وطنــي ينظــم عمــل كل املتدخلــن يف مجــال اإلحاطــة بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف، 

حيــث تــم، منــذ ســنة 2012، دعــم 142 مركــز اســتامع واســتقبال وتوجيــه للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف. ولضــامن ســرورة ودميومــة املشــاريع املدعمــة، تــم متديــد، 

منــذ 2014، مــدة الدعــم إىل 3 ســنوات بــدل الســنة الواحــدة.

ــا العنــف، تــم إحــداث 40 فضــاء 	• ــز البنيــات الخاصــة بالتكفــل بالنســاء ضحاي دعــم الفضــاءات املتعــددة الوظائــف للنســاء وإعــداد دفــرت تحمالتهــا، ففــي إطــار تعزي

متعــدد الوظائــف للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــى املســتوى الجهــوي واملحــي، كبنيــات اجتامعيــة للقــرب تقــدم عــدة خدمــات لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبــة، 

تتمثــل يف توفــر خدمــات الدعــم والتكفــل واملواكبــة، عــر توجيــه النســاء خاصــة ضحايــا العنــف نحــو متدخلــن مختصــن، مــن أطبــاء نفســانين ودرك ملــيك وأمــن وطنــي، 

ــة  ــل، وضــامن املواكب ــات التكف ــم خدم ــع وتقيي ــت، وتتب ــواء املؤق ــوين واإلي ــاد القان ــه واإلرش ــتقبال واالســتامع والتوجي ــات االس ــم...، وضــامن خدم ومستشــفيات ومحاك
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الصحيــة والنفســية واالجتامعيــة والقانونيــة لفئــات النســاء املســتفيدات. كــام تعمــل هــذه البنيــات عــى املواكبــة وتقويــة القــدرات، مــن خــالل التكويــن املهنــي والتأطــر 

االجتامعــي لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبــة، واكتســاب املعــارف ومتلكهــا لــدى النســاء يف مجــال املســاطر القانونيــة، وكــذا متكــن النســاء مــن اكتســاب معــارف يف مجــال 

الحقــوق واملســاواة والنــوع االجتامعــي، وبنــاء رشاكات مؤسســاتية مــع مراكــز االســتامع والتوجيــه القانــوين والجمعيــات ذات االهتــامم املشــرتك، والحــث عــى إحــداث 

شــبكات وأقطــاب جهويــة وترابيــة للجمعيــات ومراكــز االســتامع...، ناهيــك عــن التحســيس والتوعيــة بحقــوق النســاء، الــذي يتــم عــر تعزيــز الجانــب التحســيي التوعــوي 

املرتبــط مبقاربــة النــوع االجتامعــي والتمييــز االيجــايب لتحقيــق اإلدمــاج االجتامعــي املنصــف للنســاء، واعتــامد كل الوســائل املتاحــة للتواصــل مــن أجــل النهــوض بحقــوق 

النســاء واملســاواة بــن الجنســن، واعتــامد مقاربــات مبتكــرة وجديــدة لتغيــر الســلوكات ولنبــذ الصــور النمطيــة اتجــاه النســاء.

تطوير املعرفة ورصد التمييز والعنف ضد النســاء، فنظرا لكون الرصد والدراســات والبحـــوث والتحلـــيالت املتعلقـــة بـــالعنف ضـــد املرأة تشــكل قاعـــدة معـــارف مهمـــة 	•

يف عمليـــات وضـــع الـــسياسات والـــرامج، أولــت الحكومــة أهميــة كــرى لتطويــر املعرفــة بهــذه الظاهــرة، بصفــة عامــة، وذلــك عــر إرســاء وتنويــع مصــادر املعلومــات 

املتعلقــة بهــذا املوضــوع وكــذا اآلليــات املؤسســاتية للرصــد والتتبــع.

تطويــر وتفعيــل املنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول العنــف ضــد النســاء، كآليــة مؤسســاتية بــن قطاعيــة لرصــد وتتبــع ظاهــرة العنــف تــم إحداثهــا ســنة 2007 	•

بهــدف توحيــد عمليــة تجميــع مختلــف البيانــات واملعطيــات الخاصــة بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي عــى مســتوى خاليــا االســتقبال 

املؤسســاتية املوجــودة باملحاكــم، واملستشــفيات ومراكــز األمــن الوطنــي والــدرك امللــيك جهويــا ووطنيــا، والتــي تــم تفعيلهــا أكتوبــر 2014 بهــدف توحيــد منهجيــة عمــل 

كافــة املتدخلــن يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وتوحيــد معايــر ووســائل تســجيل املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالنســاء ضحايــا العنــف، وتجميــع وتحليــل 

املعطيــات املرتبطــة بالظاهــرة عــى الصعيديــن الجهــوي والوطنــي، حيــث تــم توقيــع برتوكــول لتبــادل املعطيــات والبيانــات الخاصــة بعــدد الحــاالت التــي يتــم اســتقبالها يف 

بنيــات التكفــل التابعــة للقطاعــات الخمــس املعنيــة، وتعيــن مكتــب خــرة ملعالجــة املشــاكل التقنيــة املتبقيــة التــي تقدمــت بهــا مختلــف القطاعــات الرشيكــة. كــام تــم 

تثبيــت النســخة املعالجــة مــن التطبيــق املعلومــايت الجديــد لــدى الــرشكاء األربعــة للــوزارة، وتثبيــت نســخة مــن التطبيــق املعلومــايت للمنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية 

للعنــف ضــد املــرأة باملرصــد، مــام ســيمكن املنظومــة مــن التوفــر عــى معطيــات وإحصائيــات محينــة وبشــكل متواتــر ستســاعد يف التعــرف عــى خريطــة العنــف ببالدنــا، 

وكــذا اتخــاذ اإلجــراءات املالمئــة للتصــدي لهــذه الظاهــرة.

املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، الــذي يعــد آليــة وطنيــة ثالثيــة الرتكيــب، بحيــث يضــم رشكاء مؤسســاتين وجمعويــن وباحثــن ميثلــون مراكــز الدراســات والبحــث 	•

بالجامعــات، والــذي يضطلــع مبهــام اليقظــة والرصــد، وإعــداد وتطويــر املــؤرشات وتتبعهــا وتقييمهــا، وإحــداث بنــك للمعلومــات واملعطيــات حــول العنــف ضــد النســاء مــن 

خــالل تجميــع املعطيــات الجهويــة والوطنيــة، وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء. وقــد أعــد املرصــد، يف إطــار برنامــج عملــه لســنة 

2016، تقريــره الســنوي األول حــول العنــف ضــد النســاء الــذي تــم تقدميــه يــوم 29 يوليــوز 2016، اعتــامدا عــى إحصائيــات 2013 و2014 املقدمــة مــن لــدن القطاعــات 

الحكوميــة املعنيــة.
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املرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم، الــذي يعــد آليــة وطنيــة لرصــد وتتبــع صــورة املــرأة يف مختلــف الوســائط اإلعالميــة املكتوبــة والســمعية والبرصيــة والرقميــة، 	•

وفــق تركيبــة ثالثيــة تجمــع ممثــي القطاعــات الحكوميــة الفاعلــة يف املجــال، وممثــي جمعيــات املجتمــع املــدين، والهيــآت املهنيــة، وممثــي مراكــز الدراســات والبحــث 

بالجامعــات، والــذي تــم تنصيــب أعضــاءه يف لقــاء وطنــي بحضــور مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن والــرشكاء الوطنيــن والدوليــن بتاريــخ 19 يونيــو 2015. والــذي تتحــدد 

أهدافــه يف اليقظــة ورصــد وتتبــع صــورة املــرأة يف مختلــف الوســائط اإلعالميــة، واملســاهمة يف تطويــر املعرفــة يف املجــال ذات الصلــة، والتأثــر عــى الفاعلــن يف املجــال، 

وواضعــي السياســات العموميــة، وذلــك مــن خــالل القيــام بالرصــد والتتبــع لصــورة املــرأة يف اإلعــالم وفــق مــؤرشات محــددة، وإنجــاز البحــوث والدراســات، وإحــداث بنــك 

للمعطيــات حــول الصــور النمطيــة املرصــودة يف مختلــف الوســائط اإلعالميــة، وتتبــع تنفيــذ السياســات العموميــة يف مجــال صــورة املــرأة يف اإلعــالم، وإعــداد تقاريــر ســنوية 

وموضوعاتيــة يف هــذا املجــال. وقــد أعــد املرصــد، يف إطــار تفعيــل مخطــط عملــه الســنوي لســنة 2016، اإلطــار املرجعــي إلنجــاز الدليــل املفاهيمــي حــول صــورة املــرأة يف 

اإلعــالم، فيــام ينكــب عــى إعــداد تقريــره الســنوي األول حــول “صــورة املــرأة يف اإلشــهار التلفــزي”.

مرصــد النــوع االجتامعــي يف الوظيفــة العموميــة، الــذي يتكلــف بجمــع املعطيــات واملعلومــات، وتتبــع السياســات واملشــاريع العموميــة ذات الصلــة بالنــوع، وتقديــم 	•

االقرتاحــات والتوصيــات، وإعــداد تقاريــر دوريــة. ولقــد تــم إطالقــه يــوم 9 مــارس 2016 يف إطــار االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة.

البحــث الوطنــي الثــاين حــول اإلعاقــة، الــذي تــم إنجــازه بعــد مــرور 10 ســنوات عــى البحــث الوطنــي األول، بغيــة الوصــول إىل معطيــات كميــة وكيفيــة محينــة حــول 	•

ــن  ــن أو جامعي ــن مجتمعي ــوا مؤسســاتين أو فاعل ــن، ســواء أكان ــد مختلــف املتدخل ــذي ســيمكن مــن تزوي ــة، وال ــا السوســيو دميغرافي ــا يف شــتى مناحيه ــة ببالدن اإلعاق

باحثــن، مبعطيــات مؤسســاتية حكوميــة مضبوطــة تحســن مــن مختلــف التدخــالت مــن خــالل توضيــح أكــر ملناحــي انتشــار اإلعاقــة واملتالزمــات املرتبطــة بهــا وهــي 

املعطيــات التــي ســتزيد حتــام مــن فعاليــة وجــودة التدخــالت يف مجــال اإلعاقــة بشــكل عــام. وحســب نتائــج البحــث، فــإن أرسة واحــدة مــن بــن أربعــة أرس مغربيــة 

معنيــة باإلعاقــة، أي بنســبة 24,5 باملائــة، ونســبة انتشــار اإلعاقــة بالوســط القــروي 6,99 يف املئــة، مقابــل 6,66 بالوســط الحــرضي. فيــام تقــدر نســبة االنتشــار عنــد اإلنــاث 

بـــ6,8 باملائــة، و6,7 عنــد الذكــور.
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

الهدف 5: وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز

100%

• إعداد مرشوع القانون املتعلق بإحداث الهيئة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلن	

• املصادقة عى مرشوع القانون من طرف املجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2015.	

• تم تقدميه أمام لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب يوم 24 نونر 2015	

• املصادقة عى مرشوع القانون من طرف الرملان )مجلس النواب( يف 10 ماي 2016.	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية برشاكة مع 

املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

إعداد مرشوع القانون

إصدار القانون

اإلجراء 38: إصدار مرشوع 

القانون املتعلق بهيئة 

املناصفة ومكافحة كل أشكال 

التمييز

100%

• إعداد مرشوع القانون وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلن، من قطاعات حكومية 	

رشيكة ومؤسسات وطنية ومنظامت وجمعيات مدنية وأحزاب ونقابات

• إحالة مرشوع القانون عى مسطرة املصادقة	

• باملجلس 	 والطفولة  لألرسة  االستشاري  للمجلس  املحدث  القانون  املصادقة عى مرشوع 

الحكومي املنعقد بتاريخ 23 شتنر 2015

• املصادقة النهائية عى مرشوع القانون باألغلبية، مبجلس النواب وذلك يف إطار قراءة ثانية، 	

بتاريخ 21 يونيو 2016.

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية برشاكة مع وزارة 

العدل والحريات واملندوبية الوزارية 

املكلفة بحقوق اإلنسان ووزارة 

الشباب والرياضة إعداد مرشوع القانون

إصدار القانون

اإلجراء 39: إصدار مرشوع 

القانون املحدث للمجلس 

االستشاري لألرسة والطفولة

• لألرسة 	 االستشاري  للمجلس  املحدث  القانون  ملرشوع  والحريات  العدل  وزارة  مواكبة 

االجتامعات  يف  املشاركة  خالل  من  به  الخاصة  التنظيمية  النصوص  وإصدار  والطفولة 

التشاورية وإبداء الرأي يف مقتضيات املرشوع.

وزارة العدل والحريات
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50 %

• من 	 االستفادة  من  الزوجة  بتمكن  تتعلق  الجنايئ  القانون  يف  جديدة  مقتضيات  إدراج 

ظروف التخفيف، كام هو الشأن بالنسبة للزوج، يف ما يخص الرضب والجرح والقتل يف 

حالة الخيانة الزوجية )الفصل 418 من القانون الجنايئ(، ورفع إلزامية الرس املهني عن 

التقارير الطبية يف حالة العنف بن الزوجن أو العنف ضد املرأة واألطفال البالغن أقل من 

18 سنة )446 من القانون الجنايئ(.

• القانون الجنايئ مبقتىض قانون 24/03 لتعزيز الوضعية 	 إدراج العديد من املقتضيات يف 

فيام  لهام خصوصا  والرعاية  الحامية  من  ملزيد  توخيا  والطفل  املرأة  من  لكل  القانونية 

يتعلق باالعتداءات الجنسية واالستغالل الجني يف أعامل الدعارة والبغاء يف إطار فردي 

أو منظم )الفصول من 484 إىل 486 والفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثاين 

للقانون الجنايئ،

• بزواج 	 الخاصة   475 الفصل  من  الثانية  الفقرة  من خالل حذف  الجنايئ  القانون  تعديل 

املغرر باملغرر بها.

• حذف بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنايئ التي تعتر ماسة بكرامة املرأة كالفصل 	

494 و495 و496 واملتعلقة باختطاف أو بإخفاء املرأة املتزوجة )الجريدة الرسمية عدد 

6177 لـ12 غشت 2013 (

• تعديل قانون املسطرة الجنائية سنة 2011 بإدخال باب خاص بحامية الضحايا يقر عددا 	

من الصالحيات الجديدة الكفيلة بتأمن سالمة الضحية أو أفراد أرسته أو ممتلكاته من كل 

رضر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته. 

• إعداد مرشوع القانون الجنايئ ومرشوع قانون املسطرة الجنائية )يف طور املصادقة( وفق 	

ما أقرته توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة، مبراجعة شاملة تهدف إىل إصالح سياسة 

والقوانن  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  مبادئ  مع  أحكامه  ومالءمة  والعقاب  التجريم 

واملامرسات الجيدة املقارنة.

• يف إطار مراجعة القانون الجنايئ تم إدراج مقتضيات تعزز الوضعية القانونية للمرأة من 	

قبيل:

• بالبرش 	 واالتجار  املهاجرين  وتهريب  القرسي  كاالختفاء  خاصة:  أفعال  تجريم 

والتحريض عى  التمييز  بسبب  والتحقر  املعاملة  الجنس وسوء  بسبب  والكراهية 

الكراهية والتمييز واملس بالحياة الخاصة.

وزارة العدل والحريات
إصدار القانون الجنايئ 

واملسطرة الجنائية املعدلني

اإلجراء 40: تعديل القانون 

الجنايئ وقانون املسطرة 

الجنائية
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• املرأة 	 كرامة  متس  أن  ميكن  التي  االنتهاكات  من  العديد  عى  العقوبات  تشديد 

وسالمتها البدنية والجنسية والنفسية.

• حذف اإلعفاء من العقاب عى بعض الجرائم املرتكبة بن الزوجن كخيانة األمانة 	

والنصب والرسقة.

• النص عى متديد أجل عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف حق املرأة الحامل أو 	

حديثة الوالدة إىل سنة.

• مراجعة املقتضيات املنظمة لإجهاض بإضافة بعض الحاالت التي ال تخضع للعقاب.	

• الجنسية واالستغالل الجني لألطفال 	 التخفيف مطلقا يف االعتداءات  منع ظروف 

أقل من 18 سنة.

كام اتجه مرشوع قانون املسطرة الجنائية بدوره إىل دعم الحامية الجنائية للمرأة عموما عر: 

• النيابة العامة يف مكافحة الجرمية وترشيد اإلجراءات القضائية وضامن 	 تعزيز صالحيات 

العناية بالضحايا وحاميتهم يف سائر مراحل الدعوى العمومية. 

• تعزيز الحامية للنساء من خالل إجراءات خاصة كأمسسة خاليا التكفل بالنساء واألطفال 	

فوري  بها بشكل  والتكفل  للمرأة  الحامئية  اإلجراءات  تدبر  وإعطائها صالحية  باملحاكم 

صالحيات  وإعطائهم  الخاليا  هذه  داخل  االجتامعين  املساعدين  دور  ومأسسة  وناجع، 

وتقديم  واالستامع  االستقبال  العنف من خالل  النساء ضحايا  معالجة حاالت  واسعة يف 

املحاكم  داخل  للنساء  والنفسية  واالجتامعية  القانونية  املشورة  وتوفر  النفي  الدعم 

وإعطاء  لها،  الحامية  وتوفر  باملرأة  التكفل  بها  املنوط  األخرى  األجهزة  عر  ومواكبتهن 

امليدانية  بالزيارات  بالقيام  باملحاكم  االجتامعين  للمساعدين  أخرى  جهة  من  الصالحية 

واألبحاث القضائية ذات الصلة. 

وزارة العدل والحريات
إصدار القانون الجنايئ 

واملسطرة الجنائية املعدلني

اإلجراء 40: تعديل القانون 

الجنايئ وقانون املسطرة 

الجنائية

50 %
• صياغة مقرتحات يف عالقة مع مجاالت تدخل مكونات القطب االجتامعي لضامن حقوق 	

األطفال، النساء خاصة يف وضعية صعبة، األشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنن.

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

إصدار القانون الجنايئ 

واملسطرة الجنائية املعدلني

اإلجراء 40: تعديل القانون 

الجنايئ وقانون املسطرة 

الجنائية
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• إعداد مرشوع قانون مناهضة العنف ضد النساء. وقد مر مرشوع القانون من املراحل التالية:	
• تقديم املرشوع باملجلس الحكومي فراير 2013،	
• تشكيل لجنة وزارية لتعميق دراسته برئاسة السيد رئيس الحكومة	
• عرض مرشوع القانون عى املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ 7 نونر 2013، واملصادقة عليه 	

من طرف املجلس يف 17مارس 2016.
• تقديم املرشوع للجنة العدل والترشيع مبجلس النواب يوم 03 ماي 2016 ويتم حاليا البث 	

يف التعديالت املقرتحة. 
يتضمن مرشوع القانون املقتضيات التالية:

• تجريم بعض األفعال الجديد كالسب والقذف العلني إذا استهدف املرأة بسبب جنسها 	
واإلكراه عى الزواج والطرد من بيت الزوجية واالمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت 
الزوجية وتبديد الزوج ألمواله للتحايل عى مستحقات النفقة أو السكن أو املستحقات 
املرتتبة عن إنهاء العالقة الزوجية أو اقتسام املمتلكات، باإلضافة لتوسيع مفهوم التحرش 
الجني ليشمل الفضاءات العامة أو عن طريق رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إذا ارتكب من 

قبل زميل يف العمل.
• تشديد العقوبات عى بعض األفعال إذا ارتكبت يف ظروف خاصة كالعنف ضد امرأة حامل 	

أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الزوجن.
• إقرار تدبر وقايئ جديد لحامية املرأة والطفل ضحايا سوء املعاملة أو العنف مفاده منع 	

املحكوم عليه من االتصال بالضحية وإخضاعه عند االقتضاء لعالج نفي مالئم.
• باإلضافة إىل املقتضيات املسطرية الحامئية واإلجراءات املواكبة املتعلقة ب:	
• العنف عر عدة إجراءات كإرجاع املحضون مع حاضنته إىل 	 تعزيز حامية املرأة ضحية 

الرعاية  مبؤسسات  املعنفة  املرأة  إيداع  وإمكانية  املحكمة  طرف  من  املعن  السكن 
االجتامعية.

• إحداث خاليا مركزية ومحلية عى مستوى القطاعات الحكومية والقضائية املعنية بالتكفل 	
بالنساء واألطفال.

• إحداث آليات للتنسيق بن املتدخلن يف مجال مناهضة العنف ضد النساء وحاميتهن من 	
خالل لجان وطنية وجهوية ومحلية لتنسيق التدخل يف قضايا محاربة العنف ضد النساء.

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية برشاكة مع وزارة 

العدل والحريات

إعداد مرشوع القانون 

وإصداره

اإلجراء 41: إصدار قانون 

محاربة العنف ضد النساء
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• إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تتضمن مقتضيات تتعلق بحامية الحقوق والحفاظ 	
عى املكتسبات املتعلقة بالنساء باعتامد مقاربة تشاركية مع باقي املتدخلن يف املجال:

• ويتمم مجموعة 	 يغر  الذي  بالبرش،  االتجار  يتعلق مبكافحة  قانون رقم 27-14  مرشوع 
القانون الجنايئ، والقانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية فيام يخص مكافحة االتجار 
بالبرش وسن أحكام خاصة، عى األحكام العمليّة لحامية ضحايا االتجار بالبرش والتي تتجى 
يف معاقبة الجناة وتوفر آليات الحامية من خالل توفر الرعاية الصحية والدعم النفي 
واالجتامعي لفائدة ضحايا االتجار بالبرش وتوفر أماكن إليوائهم وتقديم املساعدة القانونية 
الالزمة لهم وتسير سبل اندماجهم يف الحياة االجتامعية. متت املصادقة عليه يف مجلس 
الحكومة بتاريخ 30 ابريل 2015 وتم عرضه عى لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان 
بتاريخ 05 يناير 2016، وصادق عليه مجلس النواب يف 31 ماي 2016 الذي أحاله عى 

مجلس املستشارين بتاريخ 01 يونيو 2016. 
• مرشوع قانون رقم 26-14 يتعلق بحق اللجوء ورشوط منحه، الذي يحتوي عى مجموعة 	

من الضامنات والحقوق الخاصة بالالجئ وطالبي اللجوء ويتضمن تعريفا لالجئ، وتكريس 
أصناف مختلفة من الحامية )الحامية املؤقتة والحامية التكميلية(، وكذا األسباب املوجبة 
لعدم منح صفة الجئ، وكذا رشوط االستحقاق وإنهاء وفقدان صفة الجئ؛ واآلثار املرتتبة 
مسطرة  وتحديد  الالجئن،  لشؤون  املغريب  املكتب  وإحداث  بصفة الجئ،  االعرتاف  عن 
واضحة فيام يتعلق بفحص ودراسة طلبات اللجوء، باإلضافة إىل إقرار الحق يف الطعون يف 
طلبات اللجوء املرفوضة. هذا املرشوع مرمج خالل االجتامعات املقبلة للمجلس الحكومي.

• مرشوع قانون رقم -14 95 املتعلق بالهجرة، الذي يتضمن مجموعة من املبادئ القامئة 	
عى مقاربة حقوقية ملعالجة دخول وإقامة األجانب وخروجهم من الرتاب املغريب، 
الصياغة  عملية  يف  وروعي  للظاهرة.  واإلقليمية  الدولية  األبعاد  االعتبار  بعن  تأخذ 
املعاهدات  أو  اإلنسان  الدويل لحقوق  القانون  للمملكة مبوجب  الدولية  االلتزامات 
الدولية  املنظامت  عن  الصادرة  والتقارير  املغريب،  والدستور  الصلة،  ذات  الثنائية 
وجمعيات املجتمع املدين ذات الصلة، وتضمن املرشوع مختلف الحقوق األساسية 
للمهاجرين مبختلف أصنافهم يف احرتام تام للكرامة اإلنسانية دون متييز. سيعرض قريبا 

عى الجهات املختصة من أجل بدأ اجراءات املصادقة.

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 

بالخارج وشؤون الهجرة

إعداد مرشوع القانون 

وإصداره

إعداد مشاريع قوانني تهم 

مكافحة االتجار بالبرش 

ومرشوع قانون خاص 

باللجوء ورشوط منحه، 

ومرشوع قانون رقم -14 95 

املتعلق بالهجرة
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• بالعامالت 	 الخاصة  والتشغيل  الشغل  رشوط  بتحديد  املتعلق   12-19 القانون  مرشوع  إحالة 
والعامل املنزلين عى مجلس املستشارين يوم 8 غشت 2013، بعد مصادقة املجلس الحكومي 

يوم 2 ماي 2013، والذي متت املصادقة عليه بتاريخ 27 يناير 2015
• إحالة املرشوع عى لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب التي عقدت اجتامعن لدراسته 	

بتاريخ 09 فراير و06 ماي 2015
• مصادقة الرملان عى مرشوع القانون يف ماي 2016.	

باملوازاة مع تتبع مسطرة اعتامد هذا املرشوع، تم إعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة، يتعلق 
األمر ب: 

• مرشوع مرسوم بتحديد الئحة األشغال املمنوعة عى العامل املنزلين	
• مرشوع قرار بتحديد منوذج العقد املرم بن املشغل والعامل املنزيل.	

وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية املصادقة عىل القانون 

وإصدار نصوصه التطبيقية

اإلجراء 42: إصدار قانون 

تشغيل العامل املنزليني



91

املجال الثاني: مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

• القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق مبجلس النواب )2011(: عمل هذا القانون التنظيمي عى 	
تخصيص الئحة وطنية للنساء تتضمن 60 مقعدا، وهو عدد مهم مقارنة مع عدد املقاعد املوجهة 

للنساء خالل الواليات النيابية السابقة التي مل تتجاوز 30 مقعدا.
• التنظيمي رقم 28.11 املتعلق مبجلس املستشارين )2011(: ينص عى اعتامد لوائح 	 القانون   

الرتشيح ترتب فيه الرتشيحات بالتناوب بن الجنسن. 
• القانون 	 هذا  يحث   :)2011( السياسية  باألحزاب  املتعلق   29.11 رقم  التنظيمي  القانون 

التنظيمي األحزاب السياسية عى بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته املسرة 
وطنيا وجهويا، يف أفق التحقيق التدريجي ملبدأ املناصفة بن النساء والرجال

• القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب املقاطعات، مع وجوب أن ميثل عدد مقاعد الدائرة 	
االنتخابية املخصصة للنساء عى األقل ثلث عدد املقاعد املخصصة لكل عاملة أو إقليم أو عاملة 
مقاطعات يف مجلس الجهة، كام تنص املادة 29 من مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بالجهات 
عى أنه يجب أن يراعى يف الرتشح لرئاسة لجنة من بن اللجان الدامئة السعي إىل تحقيق مبدأ 
املناصفة بن الرجال والنساء املنصوص عليه يف الفصل 19 من الدستور. ويف نفس اإلطار، احتفظ 
القانون التنظيمي املذكور بالدائرة االضافية املحدثة سنة 2009 عى صعيد الجامعات لفائدة 

التمثيلية النسوية داخل املجالس الجامعية.

وزارة الداخلية
نسبة النساء يف مجلس 

املستشارين

اإلجراء 43: تفعيل مقتضيات 

القانون التنظيمي ملجلس 

املستشارين املتعلق بالنوع 

االجتامعي

100%

• القانون املتعلق مبدونة االنتخابات: الجزء األول مكرر من الباب العارش: » دعم قدرات النساء 	
التمثيلية« حيث نصت املادة 288 مكررة عى أنه: » يقدم وفق رشوط وكيفيات تحدد بنص 
الجامعية  العامة  االنتخابات  مبناسبة  التمثيلية  النساء  قدرات  لتقوية  يخصص  دعم  تنظيمي، 

والترشيعية يطلق عليه اسم« صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء« 
• صدور النص التنظيمي مبقتىض مرسوم رقم 2.13.533 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع متثيلية 	

النساء، صادر يف فاتح ذي الحجة 434 )7 أكتوبر 2013( ج ر عدد 6197 بتاريخ 15 ذو الحجة 
1434 )21 أكتوبر 2013( ص6598

• مقرر لرئيس الحكومة رقم 3.04.14 صادر يف 28 من ربيع اآلخر 1435 ) 28 فراير 2014( يتعلق 	
باللجنة املكلفة بتفعيل صندوق الدعم املخصص لتشجيع متثيلية النساء

•  قرار مشرتك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 618 الصادر يف 3 مارس 2014 يتعلق 	
برصف الدعم املخصص لتشجيع متثيلية النساء

وزارة الداخلية
نسبة النساء يف مجلس 

املستشارين

اإلجراء 43: تفعيل مقتضيات 

القانون التنظيمي ملجلس 

املستشارين املتعلق بالنوع 

االجتامعي
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• املرسوم املتعلق مبساهمة الدولة يف متويل الحمالت االنتخابية، التي تقوم بها األحزاب السياسية 	
املشاركة يف االنتخابات العامة الجامعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا الحمالت االنتخابية التي 
تقوم بها األحزاب السياسية واملنظامت النقابية املشاركة يف انتخاب أعضاء مجلس املستشارين 
والذي ينص يف مادته األوىل عى أن الشطر الثاين من املساهمة، ويساوي 50 % من املبلغ الكي 
لألحزاب  املنتسبات  املرتشحات  عليها  التي حصلت  املقاعد  اساس عدد  يوزع عى  للمساهمة 

السياسية 
• القانون املتعلق مبدونة االنتخابات رقم 59.11 كام تم تعديله: 	

• املادة 76: ....تحدث عى صعيد النفوذ الرتايب لكل عاملة أو إقليم أو عاملة مقاطعات دائرة 	
انتخابية واحدة. يخصص للنساء يف كل دائرة انتخابية ثلث املقاعد عى األقل، وال يحول ذلك 

دون حقهن يف الرتشح برسم املقاعد املخصصة للجزء األول من الئحة الرتشيح
• املادة 77: ...يحدد مبوجب مرسوم يتخذ باقرتاح من وزير الداخلية عدد األعضاء الواجب 	

وعامالت  واألقاليم  العامالت  عى  املقاعد  عدد  وتوزيع  جهة  كل  مجلس  يف  انتخابهم 
املقاطعات املكونة لكل جهة مع بيان عدد املقاعد املخصصة للنساء يف كل عاملة أو إقليم 

أو عاملة مقاطعات.
• املادة 85: ......يجب أن تشتمل كل الئحة ترشيح عى جزأين يتضمن الجزء األول عددا من 	

األسامء يطابق عدد املقاعد املخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه، ويتضمن الجزء الثاين 
وجوبا أسامء مرتشحات فقط يف عدد يطابق عدد املقاعد املخصصة لهذا الجزء مع بيان 
ترتيبهن فيه، وتعتر املرتشحة الوارد اسمها يف املرتبة األوىل بالنسبة للجزء املخصص للنساء 

مبثابة رأس الالئحة ولها نفس الحقوق املخولة لرأس الئحة الرتشيح املعنية.

وزارة الداخلية
نسبة النساء يف مجلس 

املستشارين

اإلجراء 43: تفعيل مقتضيات 

القانون التنظيمي ملجلس 

املستشارين املتعلق بالنوع 

االجتامعي
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•  القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات 	
• املناصفة 	 بلوغ  نحو  »....سعيا  الجهة:  مجلس  رئيس  نواب  بانتخاب  املتعلقة   19 املادة 

املنصوص عليها يف الفصل 19 من الدستور يتعن العمل عى أن تتضمن كل الئحة ترشيحات 
الرئيس عددا من املرتشحات ال يقل عن ثلث النواب...«

• املادة 29: يجب أن يراعي يف الرتشح لرئاسة اللجان الدامئة السعي إىل تحقيق مبدأ املناصفة 	
بن الرجال والنساء

• املادة 83 تقتي أن يأخذ برنامج التنمية الجهوي بعن االعتبار مقاربة النوع	
• املادة 117: تحدث لدى مجلس الجهة: ..... هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات املجتمع 	

الفرص  وتكافؤ  املساواة  مبادئ  بتفعيل  املتعلقة  الجهوية  القضايا  بدراسة  تختص  املدين 
ومقاربة النوع...

• واملؤرشات 	 األهداف  تحديد  يف  النوع  معيار  االعتبار  يعن  يؤخذ  أن  تقتي  املادة 171 
املتعلقة برنامج ميزانية الجهة.

• القانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالعامالت واألقاليم 	
• املادة 18: املتعلقة بانتخاب نواب رئيس مجلس العاملة أو اإلقليم: .«...سعيا نحو بلوغ 	

املناصفة املنصوص عليها يف الفصل 19 من الدستور يتعن العمل عى أن تتضمن كل الئحة 
ترشيحات الرئيس عددا من املرتشحات ال يقل عن ثلث النواب...«

• املادة 111: »تحدث لدى مجلس العاملة أو اإلقليم هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات 	
املجتمع املدين تختص بدراسة القضايا اإلقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ 
الفرص ومقاربة النوع...« باإلضافة إىل رضورة إحداث لجنة دامئة يعهد إليها بدراسة قضايا 

الشؤون االجتامعية واألرسة 
•  القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات	

• املادة 17 املتعلقة بانتخاب نواب رئيس مجلس الجامعة: ».... يتعن العمل عى أن تتضمن 	
كل الئحة ترشيحات الرئيس عددا من املرتشحات ال يقل عن ثلث نواب الرئيس«

• املادة 26: » يجب أن يراعى يف الرتشيح لرئاسة اللجان الدامئة السعي إىل تحقيق مبدأ 	
املناصفة بن الرجال والنساء املنصوص عليه يف الفصل 19 من الدستور...« 

• املادة 78: تقتي أن يأخذ برنامج عمل الجامعة بعن االعتبار مقاربة النوع	
• املادة 120: »تحدث لدى مجلس الجامعة هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات املجتمع 	

املدين تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 
تسمى » هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع«......«

• واملؤرشات 	 األهداف  تحديد  النوع يف  معيار  االعتبار  يعن  يؤخذ  أن  تقتىض  املادة 158: 
املتعلقة برنامج ميزانية الجامعة

وزارة الداخلية
نسبة النساء يف مجالس 

الجهات

اإلجراء 44: إصدار قوانني 

تنظيمية ملجالس الجهات 

والجامعات الرتابية تراعي 

النوع االجتامعي وتفعيله
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• االستحقاقات االنتخابية للجامعات الرتابية لسنة 2015: 	

• عدد املقاعد املنتخبة يف املجالس الجهوية: 678 مقعد	

• عدد النساء املنتخبات يف املجالس الجهوية: 255 منتخبة اي بنسبة 37,61 %	

• عدد املقاعد املنتخبة يف املجالس الجامعية: 31503 مقعد	

• عدد النساء املنتخبات يف املجالس الجامعية: 6673 منتخبة اي بنسبة %21,94	

وزارة الداخلية
نسبة النساء يف مجالس 

الجهات

اإلجراء 44: إصدار قوانني 

تنظيمية ملجالس الجهات 

والجامعات الرتابية تراعي 

النوع االجتامعي وتفعيله

100%

• إلصالح 	 خطة  إطار  يف   ،14.05 القانون  بتعديل  يتعلق  قانون  مرشوع  إعداد  مواصلة 

منظومة املراكز االجتامعية انطالقا من تشخيص واقعها

• املتعلق برشوط فتح مؤسسات 	 القانون رقم 14.05  العمل عى تتميم وتغير مواد من 

والفتيات  النساء  إيواء  ومؤسسات  الطالبة  بدور  عالقته  وتدبرها يف  االجتامعية  الرعاية 

ضحايا العنف.

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية
إصدار نص القانون املعدل

اإلجراء 45: مراجعة القانون 

رقم 14.05 املتعلق برشوط 

فتح مؤسسات الرعاية 

االجتامعية وتدبريها يف 

عالقته بدور الطالبة 

ومؤسسات إيواء النساء 

والفتيات ضحايا العنف

100%

• إعداد مرشوع قانون لتعديل القانون املتعلق باالتصال السمعي البرصي الذي تضمن تتميم املواد 	
2 و8 و9 مبقتضيات متنع اإلشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي عى رسالة من طبيعتها 
بث صور منطية أو سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها. وبعد مصادقة املجلس 
الحكومي عى املرشوع يوم 22 ماي 2014، وإحالته عى الرملان، متت مصادقة مجلس النواب 
عليه بتاريخ 22 يوليوز 2015 ونرشه بالجريدة الرسمية عدد6389 بتاريخ 08 ذو القعدة 1436 

)24 أغسطس 2015(.

وزارة االتصال

تكوين اللجنة املكلفة 

مبراجعة القانون

مراجعة وإصدار نص 

القانون املعدل

اإلجراء 46: تعديل القانون 

رقم 77.03 املتعلق باالتصال 

السمعي البري لتضمينه 

مقتضيات ذات الصلة بالنوع 

االجتامعي
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• إعداد مرشوع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 	
القانون  يونيو 2014 عى مرشوع  يوم 19  الحكومة  ولقد صادق مجلس  بها.  والنهوض 
اإلطار كام متت املصادقة عليه من طرف املجلس الوزاري بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ونرشه 
القانون  ويتضمن   .)2016 ماي   19(  1437 شعبان   12 بتاريخ   6466 الرسمية  بالجريدة 
اإلطار املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها، مقتضيات تنص 

عى املساواة بن الذكور واإلناث يف وضعية إعاقة:
• املادة 2: ال تعتر متييزا التدابر واإلجراءات التشجيعية الهادفة إىل اإلنصاف وضامن 	

تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
• املادة 3: تحقيق املساواة بن الذكور واإلناث يف وضعية إعاقة	
• حيث 	 إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  حقوق  من  تعزز  مبقتضيات  جاءت   :20 املادة 

كافة  من  الحامية  يف  بالحق  غرهم  مع  املساواة  قدم  عى  يتمتعون  أنهم  أكدت 
أشكال االستغالل والعنف واالعتداء. 

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية
إعداد مرشوع القانون

اإلجراء 47: إصدار قانون 

لتعزيز حامية حقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة 

يراعي النوع

60%

• القانون رقم 65.00 	 السادسة من  املادة  الفقرة األوىل من   مقرتح قانون يقي بتعديل 
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية الذي يهدف إىل تكريس مبدأ املساواة بن األب 
واألم من خالل ترك الحرية للزوجن للترصيح باألوالد لدى الهيئة املؤمنة التي ينتمي إليها 
األبناء  وتنشئة  تربية  عى  إيجابيا  ينعكس  أن  التعديل  هذا  شأن  ومن  اختيارهام،  وفق 
وتيسر استفادتهم من أجود الخدمات الصحية، وقد متت املصادقة عى هذا املقرتح من 
طرف مجلس النواب يف دورة أبريل 2011، إال أنه مل تتم إحالته عى مجلس املستشارين 
بسبب انتهاء الوالية الترشيعية الثامنة، وهذا ما يتطلب من الفريق الذي تقدم باالقرتاح 

بإعادة تقدميه من جديد خالل الوالية الترشيعية التاسعة.
• مقرتح قانون مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية بتعديل املادة 36 من القانون رقم 	

65 والذي يهدف يف حالة انحالل ميثاق الزوجية، إىل متكن زوجة املؤمن التي ال تستفيد 
إصابة  ثبوت  املرض، ويف حالة  األسايس عن  اإلجباري  التأمن  نظام  أخرى من  بأية صفة 
املستفيدة عالجا طويل األمد ، خالل فرتة الزواج أو خالل السنة التي تي الطالق، تستمر 
الزوجة يف االستفادة من نفس خدمات التأمن اإلجباري األسايس عن املرض التي كانت 
تستفيد منها زوجة املؤمن، وتنتهي االستفادة من هذه الخدمات يف حالة استفادة املعنية 
من نظام تغطية جديد يف املغرب أو يف الخارج، إما كمؤمنة أو كزوج املؤمن. وقد أحيل 

هذا املقرتح عى لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب بتاريخ 09-07-2013

وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية إصدار نص القانون املعدل

اإلجراء 48: تعديل القانون 

رقم 65.00املتعلق بالتغطية 

الصحية األساسية يف الفقرة 

األوىل من املادة 6 ويف 

مادته 36
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70%

•  إعداد مرشوع قانون رقم 11.73 يتعلق بإحداث املصلحة االجتامعية داخل املقاولة الذي 	

بواسطة مصلحة  األجرات واألجراء، وتأطره  لفائدة  االجتامعي  بالعمل  النهوض  يتوخى 

اجتامعية للشغل تحدث داخل املقاولة التي تشغل 200 أجرة وأجر فأكر. وسيكون من 

بتوفر  وذلك  العاملة،  للمرأة  االجتامعية  بالوضعية  االهتامم  املصلحة  أهداف هذه  بن 

وقد متت  املقاولة.  داخل  العامالت  لألمهات  األطفال  وروض  للرضاعة  أماكن  وتخصيص 

إحالة هذا املرشوع عى األمانة العامة للحكومة بتاريخ 08 مارس 2012

وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية إصدار نص القانون

اإلجراء 49: إصدار قانون 

يتعلق بإحداث املصلحة 

االجتامعية داخل املقاولة 

التي تشغل 200 أجري فأكرث

100%

• إعداد والرشوع يف تفعيل دفاتر تحمالت قنوات القطب العمومي واملتضمنة ملقتضيات، 	

مكانتها  من  والرفع  اإلعالم  يف  املرأة  تحسن صورة  املساهمة يف  شأنها  من   ،2012 سنة 

وتعزيز حضورها اإلعالمي والرفع من مكانتها، وذلك بـ:

• عدم اإلشادة بالعنف أو التحريض عى التمييز تجاه األشخاص بسبب جنسهم	

• بدعم 	 بصورتها وحقوقها ودورها وكذا  النهوض  إىل  تهدف  للمرأة  برامج  تخصيص 

متاسك واستقرار األرسة

• الحرص عى مشاركة املرأة يف الرامج الحوارية	

• احرتام التعددية بإرشاك متعدد ومتوازن يف النرشات والرامج الحوارية والتفاعلية 	

لجمعيات املجتمع املدين واملنظامت غر الحكومية، مبا فيها النسائية

• العمومية، 	 البرصي  السمعي  االتصال  رشكات  تعدها  التي  السنوية،  التقارير  رصد 

ملدى احرتام مقتضيات تحسن صورة املرأة يف اإلعالم وجهود السعي نحو املناصفة

• إفراد قسم خاص يف ميثاق األخالقيات للمقتضيات ذات العالقة بتحسن صورة املرأة 	

وتحديد الصور السلبية الواجب اجتنابها

وزارة االتصال

دفاتر تحمالت منقحة 

حسب النوع

اإلجراء 50: مراجعة دفاتر 

تحمالت قنوات القطب 

العمومي اإلعالمية حسب 

النوع
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الهدف 6: مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة

100%

• إطارين 	 بها  ألحق  التي   ،2013 فراير  بالقطاع،  االجتامعي  النوع  تسير  وحدة  إحداث 

املمثلة ملختلف  االتصال  املكونة، إضافة إىل نقط  القطاعات  ارتكاز متثل  بنقط  مدعمن 

مديريات القطاع

• ما بن شتنر 	 تكوينية،  يتضمن عدة دورات  االجتامعي  النوع  التكوين يف  برنامج  إعداد 

2013 وأواخر 2014، لفائدة كل من وحدة تسير النوع االجتامعي ونقط االرتكاز ونقط 

االتصال ومسؤويل وأطر قطاع التكوين املهني ومسؤويل وأطر القطاعات املكونة 

• ببعض 	 املهني  التكوين  بنظام  االجتامعي  النوع  وضعية  معرفة  لتحسن  دراسة  إعداد 

القطاعات املكونة سنة 2014

• إعداد خطوط موجهة حول معاير وقيم نظام التكوين املهني يف مجال مساواة وإنصاف 	

النوع االجتامعي

• مجال 	 يف  واالختالالت  التمييزات  لتحديد  كيفية  تحليالت  تتضمن  دراسة  إنجاز  مواصلة 

ولوج الفتيات لكافة مستويات التكوين املهني والشعب التي يقدمها النظام

قطاع التكوين املهني

نسبة التدابري املفعلة

اإلجراء 51: تفعيل الربنامج 

االسرتاتيجي واملتوسط املدى 

من أجل مأسسة املساواة 

واإلنصاف بني الجنسني يف 

قطاعات التشغيل والتكوين 

املهني والحامية االجتامعية
• إنجاز تقارير حول مراقبة احرتام تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة باملساواة ومحاربة 	

التمييز يف العمل

• التوفيق بن الحياة الخاصة والحياة املهنية )التدابر املتخذة ملرونة ساعات العمل واألجور(	

• إنجاز تقرير حول تطبيق الحقوق املتساوية للمرأة يف ميدان الشغل )الحد من التفاوت يف 	

األجور عن طريق أجرأة الدراسة املنجزة حول التمييز يف األجر بن الجنسن يف القطاعات 

مكونات  وكل  الحكومية  املؤسسات  مبختلف  املساواة  ثقافة  بإخراط  للنساء  املشغلة 

املجتمع ومختلف الفاعلن االجتامعين وتحقيق املساواة يف الرتقي وضامن حق االنتامء 

النقايب

وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية

100% • إنجاز التقييم من طرف أساتذة من املعهد العايل لإعالم واالتصال سنة 2012	 وزارة االتصال نرش نتائج التقييم

اإلجراء 52: تقييم الربنامج 

املتوسط املدى ملأسسة 

املساواة بني الجنسني يف 

قطاع االتصال
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100%

• تفعيل شبكة التشاور املشرتكة بن الوزارات ملقاربة النوع وتنظيم دورة تكوينية لفائدة 	

أعضائها بتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بن الجنسن ومتكن املرأة

• بن 	 املساواة  مأسسة  اسرتاتيجية  وكذا  واألبحاث  الدراسات  إعداد  يف  الشبكة  مساهمة 

الجنسن بالوظيفة العمومية

الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة 

العمومية وتحديث اإلدارة

الئحة القطاعات املشاركة 

يف الشبكة

اإلجراء 53: تفعيل الشبكة 

البني وزارية ملأسسة املساواة 

يف الوظيفة العمومية

100%

• الجامعي 	 امليثاق  من   14 للامدة  تبعا   ،2013 سنة  خالل  لجنة   755 يقارب  ما  إحداث 

السابق املتعلقة بإنشاء لجن املساواة وتكافؤ الفرص

• بالجامعات 	 النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  ومواكبة هيئة  دليل إلحداث  إعداد 

بشكل يضمن مراعاة مقاربة النوع االجتامعي يف كافة مراحل إعداد وتنفيذ برامج العمل 

الجامعية

وزارة الداخلية
عدد اللجن املنشأة 

واملدعمة

اإلجراء 54: تفعيل ودعم 

لجن املساواة وتكافؤ الفرص 

عىل مستوى الجامعات
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•  إنجاز دراسة حول القضاء األرسي الوقع واألفاق عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة	

• إنجاز رشيط وثائقي حول تطبيق مدونة األرسة	

• إنجاز دراسة تجميعية للمناشر والدوريات والنامذج التطبيقية املتعلقة مبقتضيات مدونة 	

األرسة..

• التطليق والطالق، 	 املساطر حول  تبسيط وشفافية  الدوري ملطويات تساهم يف  اإلصدار 

وقضايا الحالة املدنية قضايا النسب والكفالة، وكفالة األطفال املهملن، والحضانة، وزواج 

وطالق املغاربة املقيمن بالخارج، واألهلية والنيابة الرشعية، واإلذن بزواج معتنقي اإلسالم 

واألجانب، واكتساب الجنسية املغربية، وزواج وطالق املغاربة املقيمن بالخارج، والصلح 

يف قضايا األرسة والزواج، وثبوت الزوجية

• إعداد بحث حول رضا املتقاضن عن الخدمات املقدمة يف إطار تطبيق مقتضيات مدونة 	

األرسة من طرف أقسام قضاء األرسة النموذجية

• دليل عمي ملدونة األرسة	

• واجتامعية 	 اقتصادية  معطيات  عى  باالعتامد  النفقة  الحتساب  موحد  منوذج  إعداد 

واالستعانة باملناهج املعتمدة لقياس مستوى عيش األرس

• دعم 45 جمعية تعنى بحقوق اإلنسان، سنة 2015، من بينها 17 جمعية عاملة يف مجال 	

األرسة أو متوفرة عى مراكز بهدف تعزيز وتطوير خدمات الوساطة األرسية بها واملساواة 

بن الجنسن، مببلغ 000.000,00, 2 درهام

وزارة العدل والحريات

إنجاز دليل الكفالة

إعداد وتطبيق جدول 

إرشادي للنفقة

اإلجراء 55: وضع دالئل 

ووسائل ملواكبة تنفيذ 

القوانني

صياغة ونرش دالئل

100%
• سرورة 	 يف  والرجال  النساء  بن  املساواة  إدماج  مجال  يف  املنهجي  الدليل  ونرش  صياغة 

االنتقاء والتوظيف والتعين والحركية والرتقية وتقييم األداء الوظيفي يف الوظيفة العمومية

الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة 

العمومية وتحديث اإلدارة
إنجاز الدليل

100%

• اإلرشاف عى إعداد مجموعة من الدالئل املرجعية، برسم الفرتة 2015-2016، والتي سيتم 	

توزيعها عى املنتخبات واملنتخبن تتعلق بتفعيل مقاربة النوع عى املستوى املحي وفق 

ما نصت عليه القوانن التنظيمية للجامعات الرتابية ويتعلق األمر بـ: 

• دليل حول إعداد برنامج العمل الجامعي املستجيب للنوع	

• دليل حول امليزانية املستجيبة للنوع عى املستوى املحي	

•  دليل حول إنشاء هيئات استشارية تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ 	

املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع عى املستوى املحي

وزارة الداخلية صياغة ونرش دالئل
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100%

• إعداد تقارير سنوية عن سر عمل الصندوق	

• إصدار دورية حول صندوق التكافل العائي بتاريخ 09 يونيو 2016، موجهة إىل رؤساء 	

املحاكم االبتدائية، تهدف إىل الحرص عى إيالء امللفات املتعلقة بطلبات االستفادة من 

املخصصات املالية لصندوق التكافل العائي ما تستحقه من أهمية، مع العمل عى تاليف 

كل ما من شأنه عرقلة تنفيذ املقررات الصادرة عن املحاكم والتقيد باملقتضيات القانونية

وزارة العدل والحريات
إعداد ونرش تقرير سنوي 

عن سري عمل الصندوق

اإلجراء 56: املواكبة 

االجتامعية للمستفيدات من 

صندوق التكافل العائيل

100%

• معالجة 10479 ملفا منذ انطالق العمل بصندوق التكافل العائي سنة 2012 وإىل متم 	

دجنر 2015

• وضع مرشوع قانون لتتميم وتغير بعض مواد القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد رشوط 	

ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائي، حيث تم االستناد وصياغته عى: 

• النفقة 	 مستحقي  األوالد  لتشمل  الصندوق  من خدمات  املستفيدين  دائرة  توسيع 

انحالل  بعد  األطفال  من  النفقة  مستحقي  جانب  إىل  الزوجية  العالقة  قيام  خالل 

ميثاق الزوجية

• تبسيط اإلجراءات الخاصة باالستفادة من املخصصات املالية	

• توسيع نطاق تدخل الصندوق ليشمل مبالغ النفقة املحكوم بها يف املقرر القضايئ 	

عن اثني عرش شهرا السابقة عن تقديم طلب االستفادة من الصندوق

• تعزيز آلية حامية أموال الصندوق يف مواجهه أي تحايل	

• إصدار دورية، بتاريخ 09 يونيو 2016، موجهة اىل رؤساء املحاكم االبتدائية بهدف 	

الحرص عى إيالء امللفات املتعلقة بطلبات االستفادة من املخصصات املالية لصندوق 

التكافل العائي ما تستحقه من أهمية، مع العمل عى تاليف كل ما من شأنه عرقلة 

تنفيذ املقررات الصادرة عن املحاكم والتقيد باملقتضيات القانونية

وزارة العدل والحريات
إعداد و نرش تقارير عن 

تطبيق القانون

اإلجراء 57: مواكبة تطبيق 

القانون الخاص بصندوق 

التكافل العائيل
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• إعداد قاعدة بيانات تتعلق بالقضاة املكلفن بالزواج وشؤون القارصين والتوثيق	

• الداخلية ورشاكة مع 	 الزوجية، بتنسيق مع وزارة  تنظيم حمالت تحسيسية حول ثبوت 

فعاليات املجتمع املدين

• هذا 	 مع  التعامل  قصد  القضائين  املسؤولن  إىل  وكتب  ودوريات  مناشر  عدة  توجيه 

املوضوع مبرونة ويرس ووفق القانون

• الجامعات 	 من  بعدد  األسبوعية  باألسواق  الزوجية  ثبوت  حول  تنقلية  جلسات  تنظيم 

القروية واملناطق النائية مبختلف جهات اململكة لتسهيل املساطر عى املتقاضن وضامن 

الصادرة بثبوت  ارتفاع عدد األحكام  إليها، مام ساهم يف  القضائية للمحتاجن  املساعدة 

الزوجية من 6918 سنة 2004 إىل ما مجموعه 38952 خالل سنة 2011 وإىل 17213 خالل 

سنة 2012، لرتتفع هذه النسبة إىل 23057 سنة 1013 ثم 16332 يف 2014 ، أما خالل 

بثبوت  الصادرة  أن مجموع األحكام  يعني  تتجاوز هذه األحكام 1062، مام  2015 فلم 

الزوجية من 2004 إىل 2015 بلغت 203142 حكام

• تنظيم ندوة وطنية مبناسبة مرور عرش سنوات عى دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، 	

 ،2014 ماي   28 يوم  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  مع  برشاكة 

واملحامن  للقضاة  مهنية  وجمعيات  وبرملانيون  حكوميون  ومسؤولون  قضاة  فيها  شارك 

وجمعيات املجتمع املدين وأساتذة جامعيون بخصوص مواكبة املقتضيات الخاصة بثبوت 

الثانية لسامع  الزوجية شهد شهر يناير وفراير من سنة 2014 مواصلة الحملة الوطنية 

دعوى الزوجية )ثبوت الزوجية( التي أطلقتها وزارة العدل والحريات يف بداية سنة 2013 

بتنسيق مع املسؤولن القضائين مبحاكم اململكة والقطاعات الحكومية املعنية والهيئات 

املهنية ومنظامت املجتمع املدين املعنية بقضايا املرأة والطفل؛

• صدور القانون رقم 102.15 الرامي إىل تعديل املادة 16 من القانون رقم 70.03 مبثابة 	

مدونة األرسة يف الجريدة الرسمية عدد6433 بتاريخ 25 يناير 2015 الذي عمل عى متديد 

فرتة سامع الدعوى الزوجية لخمس سنوات إضافية

وزارة العدل والحريات

إنجاز تقارير تقييمية 

سنوية

عدد املستفيدين من 

الحمالت التحسيسية

عدد الجلسات التنقلية

اإلجراء 58: مواكبة تطبيق 

مدونة األرسة
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100%

• ــر يف 	 ــة األرسة: أي تغي ــق مدون ــن تطبي ــنوات م ــرش س ــول "ع ــي ح ــث وطن ــراء بح إج

ــم  ــة تض ــى عين ــة؟"، ع ــات املغارب ــن واملواطن ــات املواطن ــف ومامرس ــالت ومواق متث

ــدف: ــة، به ــات الرتابي ــف الجامع ــى مختل ــة ع 12000 أرسة موزع

• رصــد التغيــر يف التمثــالت ومامرســات املواطنــن واملواطنــات بعــد عــرش ســنوات 	

مــن التفعيــل

• التحوالت التي طالت األرسة املغربية خالل هذه الفرتة	

• قيــاس مســتوى معرفــة مدونــة األرسة، وتقييــم االختالفــات بــن األحــكام الجديــدة 	

التــي أتــت بهــا والتفســرات الســائدة يف املجتمــع

• تقييم مدى متلك أو عدم متلك هذه األحكام لدى املواطنات واملواطنن	

• ــات 	 ــى عالم ــرف ع ــة، والتع ــات األرسي ــت يف العالق ــي حدث ــرات الت ــد التغ تحدي

ــلوك  ــالت والس ــر يف التمث التغي

• ــرتاح 	 ــدف اق ــة، به ــات القامئ ــاواة والتحدي ــاه املس ــول يف اتج ــاق التح ــل اف تحلي

ــر  ــات وتداب ــع آلي ــرية، ووض ــن تفس ــا بقوان ــز بعضه ــدة وتعزي ــات جدي مقتضي

داعمــة وميكانيزمــات لتحســن تلقــي، وتطبيــق واحــرتام مقتضيــات مدونــة األرسة 

ــل املجتمــع مــن قب

• التوصــل إىل معطيــات محينــة تســاهم يف انســجام مدونــة األرسة مــع املقتضيــات 	

الدســتورية والتزامــات املغــرب يف مجــال حقــوق املــرأة وحقــوق اإلنســان بشــكل 

عــام

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية
تقرير البحث

اإلجراء 58: مواكبة تطبيق 

مدونة األرسة



103

املجال الثاني: مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

100%

• إجــراء بحــث حــول "الــزواج املبكــر باملغــرب"، عــى عينــة عشــوائية بحجــم 2000 أرسة 	

موزعــة بــن 1000 وحــدة تهــم األرس املعنيــة بالــزواج املبكــر و1000 تهــم أرس الفتيــات 

املعنيــات بالظاهــرة، والتــي تــم توزيعهــا عــى 4جهــات باململكــة حــددت وفــق معايــر 

تضمــن متثيليــة ملختلــف الجهــات. وقــد ركــز البحــث عــى دراســة اإلشــكاليات التاليــة:

•  ضمــن أي رشوط أرسيــة واجتامعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وحقوقيــة يتــم الــزواج 	

املبكــر يف املجتمــع املغــريب؟

• ما هو معيش النساء واألرسة يف هذا النمط من الزواج؟	

•  ما انعكاساته عى جودة عيش األم والطفل؟	

• ما هي املامرسات واالتجاهات املتبناة نحوه من لدن النساء واألرس املعنية؟	

• ما آفاقه وأشكال تطوره املحتملة؟	

• ــة 	 تقييــم املــآل املحتمــل لهــذا النــوع مــن الزيجــات يف ظــل املتغــرات املجتمعي

ــة. ــي مســت األرسة املغربي الت

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية برشاكة مع 

وزارة العدل والحريات

إعداد ونرش تقرير 

الدراسة

اإلجراء 58: إنجاز دراسة 

خاصة بزواج القارصات

90% تم إعداد مرشوع الدليل يف انتظار الطبع وزارة العدل والحريات

إعداد ونرش تقرير 

الدراسة إعداد مرشوع 

دليل عميل يف كيفية 

إجراء الصلح بني 

الزوجني يف قضايا الطالق 

والتطليق

إنجاز دراسة حول مسطرة 

الصلح
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•  إنجــاز تقاريــر تقييميــة حــول مراقبــة احــرتام تطبيــق املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة 	

ــة  ــة لكاف ــت دوري ــه وجه ــم توجي ــث ت ــل، حي ــز يف العم ــة التميي ــاواة ومحارب باملس

ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــارة املراقب ــاء زي ــز أثن ــد الرتكي ــة قص ــة واإلقليمي ــات الجهوي املديري

أعــوان التفتيــش ملؤسســات القطــاع الخــاص عــى احــرتام تطبيــق املقتضيــات الترشيعيــة 

ــل ــرأة يف العم ــة بامل ــة ذات الصل والتنظيمي

• ــة، ســنة 2015، للوقــوف 	 ــارة تفتيــش ملختلــف الوحــدات اإلنتاجي ــام بـــ17.661 زي القي

عــى مــدى احــرتام مقتضيــات مدونــة الشــغل يف هــذا املجــال. وقــد تــم إحصــاء 

ــة تقــل ســنهن  ــارات، مــن بينهــن 3.927 عامل ــاء هــذه الزي ــة أثن 339.137 امــرأة عامل

عــن 18، منهــا 1.772 عاملــة تــرتاوح أعامرهــن بــن 15 و18 ســنة و1.155 عاملــة دون 

15 ســنة، كــام تــم تســجيل 12.438 أجــرة مســؤولة و3.855 مندوبــة لألجــراء، إضافــة إىل 

559 أجــرة مســؤولة نقابيــة. كــام ســجل أعــوان تفتيــش الشــغل 43.943 مالحظــة أثنــاء 

ــق باألجــر، و173 مالحظــة خاصــة بالتشــغيل  ــا 1.627 تتعل ــن بينه ــارات، م هــذه الزي

ــة األمومــة  ــم تســجيل 174 مخالفــة تهــم حامي ــة، كــام ت و1.369 مالحظــة تهــم الرتقي

و171 مخالفــة تهــم العمــل الليــي

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية
إنجاز تقارير تقييمية

اإلجراء 59: حملة ملراقبة 

املقتضيات القانونية 

املتعلقة باملساواة ومحاربة 

التمييز يف إطار برنامج 

عقدة األهداف املربمة مع 

مندوبيات التشغيل برسم 

سنة 2013

100%

• تســليم مــا مجموعــه 36450 شــهادة جنســية مغربيــة عــن طريــق األم، إىل حــدود نهايــة 	

مــاي 2016، علــام بأنهــا موزعــة بــن 33480 شــهادة 2016 بالنســبة للمقيمــن داخــل 

اململكــة، و2970 شــهادة بالنســبة لألشــخاص املقيمــن خــارج املغــرب

• إعــداد مــرشوع قانــون بتغيــر وتتميــم الفصــل 10 مــن قانــون الجنســية، الــذي يرمــي 	

ــزواج املختلــط بــن الرجــل  ــة بحكــم ال ــح الجنســية املغربي إىل تحقيــق املســاواة يف من

املغــريب واملــرأة املغربيــة، والــذي يســمح حاليــا لألجنبيــة املتزوجــة مــن مغــريب فقــط 

ــة  ــت إحال ــد مت ــزواج، وق ــق ال ــن طري ــة ع ــية املغربي ــى الجنس ــول ع ــح للحص ترصي

ــة العامــة للحكومــة قصــد عرضــه عــى أطــوار املصادقــة ــون عــى األمان مــرشوع القان

وزارة العدل والحريات إنجاز تقارير تقييمية
اإلجراء 60: منح الجنسية

100%

• ــة 	 ــم ومواكب ــدف دع ــنة 2015، به ــارج، س ــة بالخ ــرأة املغربي ــول امل ــة ح ــالق دراس إط

النســاء املغربيــات املهاجــرات يف حــاالت هشاشــة، والعمــل عــى ولــوج املــرأة املغربيــة 

ــداد خطــة  ــا إع ــن مخرجاته ــن ب ــي ســيكون م ــدول املهجــر، والت ــا ب ــل حقوقه إىل كام

عمــل بتعــاون مــع مختلــف الــرشكاء

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 

يف الخارج
إنجاز تقرير الدراسة

اإلجراء 61: دراسة حول 

ولوج النساء املهاجرات 

للحقوق



105

املجال الثاني: مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

100%

• إحــداث اللجنــة الوزاريــة لشــؤون املغاربــة املقيمــن يف الخــارج وشــؤون الهجــرة، 	

ــوع  ــذه موض ــي ه ــتنر 2013، الت ــادر يف 30 ش ــم 2.13.731 الص ــوم رق ــب املرس مبوج

النســاء املهاجــرات ســواء املغربيــات بالخــارج أو املهاجــرات باملغــرب مــن بــن اهتاممات 

أشــغالها، والتــي انبثقــت عنهــا مجموعــة مــن التوصيــات تهــم النســاء املهاجــرات كـــ:

•  اتخــاذ التدابــر الرضوريــة ملحاربــة تفــي ظاهــرة اســتغالل النســاء ووقوعهــن ضحايــا 	

االتجــار بالبــرش والتصــدي الســتغالل الظــروف االجتامعيــة للنســاء املغربيــات وحاجتهــن 

إىل العمــل، وتحســن صــورة املــرأة بالخــارج

•  إنجاز دراسة حول املرأة املغربية املهاجرة	

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة
إنجاز التقرير

اإلجراء 62-إحداث لجنة 

وزارية لتسهيل ولوج 

النساء املهاجرات للحقوق

100%
• باملعــدات 	 وتجهيزهــا  األرسة  قضــاء  ألقســام  مســتقلة  جديــدة  مقــرات  إحــداث 

الحديثــة املعلوماتيــة 
وزارة العدل والحريات

نسبة توفري أقسام قضاء 

األرسة املستقلة يف 

مقارها

اإلجراء 63: تعميم أقسام 

قضاء األرسة

100%
• توظيــف 124 مســاعدة اجتامعيــة، خــالل 2013، للعمــل بأقســام قضــاء األرسة، يف أفــق 	

تعميــم نتائــج هــذه التجربــة عــى مجمــوع أقســام قضــاء األرسة

• تكوين 68 من أطر كتابة الضبط يف املجال االجتامعي	

وزارة العدل والحريات نسبة التغطية

اإلجراء 64: - تعميم 

تجربة املساعدات 

االجتامعيات عىل مختلف 

أقسام قضاء األرسة
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• تنظيــم زيــارات إىل بلــدان متميــزة التجربــة يف مجــال حاميــة النســاء واألطفــال، يف إطــار 	

ــادل الخرات تب

• ــة 	 ــائل الكفيل ــة الوس ــر كاف ــرأة وتوف ــوق امل ــوع حق ــن يف موض ــاة مختص ــن قض تكوي

ــم بتحفيزه

• التكويــن املســتمر للقضــاة مــن أجــل إنجــاز أفضــل ملهامهــم يف مجــال حاميــة حقــوق 	

املــرأة

• تقويــة قــدرات الفاعلــن املحليــن املتدخلــن يف مجــال األرسة مــن أجــل خلــق ديناميــة 	

وتعبئــة قضائيــة بهــدف تتبــع تأثــر تطبيــق مدونــة األرسة

• تكويــن املوظفــن العاملــن بأقســام قضــاء األرسة للقيــام مبهمــة املســاعدة االجتامعيــة 	

 PNUD داخــل خاليــا تطويــق العنــف، بدعــم مــن

• تكويــن املوظفــن يف القنصليــات، خاصــة يف مــا يتعلــق مبدونــة األرسة وقانــون الجنســية 	

وقانــون الحالــة املدنيــة

•  تكويــن 548 ملحقــا قضائيــا )الفوجــن 37 و38( حــول املعايــر الدوليــة يف مجــال 	

ــن ــن الجنس ــاواة ب ــة باملس ــان ذات الصل ــوق االنس حق

• اعتــامد املعهــد العــايل للقضــاء، منــذ ســنة 2014، مجــزوءة للتكويــن يف مجــال حقــوق 	

اإلنســان واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة، اســتفاد منهــا 512 ملحقــا قضائيــا )األفــواج 39 

و40 و41(

• تنظيــم دورات تكوينيــة أساســية يتضمــن برنامجهــا مقاربــة النــوع االجتامعــي لفائــدة 	

199 مســاعدة اجتامعيــة، و108 رؤســاء كتابــة الضبــط، و395 كاتــب ضبــط

وزارة العدل والحريات

الئحة املكونني من مهنيي 

القضاء

طبيعة الربامج

املواد موضوع التكوين

اإلجراء 65-دعم قدرات 

مهنيي القضاء
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100%

• التوقيــع يف11 أكتوبــر 2014 عــى برتوكــول لتبــادل املعطيــات والبيانــات الخاصــة بعــدد 	

الحــاالت التــي يتــم اســتقبالها يف بنيــات التكفــل التابعــة للقطاعــات الخمــس املعنيــة 

)وزارة العــدل، ووزارة الصحــة، واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي والــدرك امللــيك(

• ــا مختلــف 	 ــي تقدمــت به ــة الت ــة املتبقي ــن مكتــب خــرة ملعالجــة املشــاكل التقني تعي

ــة ــات الرشيك القطاع

• تثبيــت اإلصــدار2.1 للنســخة التجريبيــة للمنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول 	

ــاء ــد النس ــف ض العن

• ــة املؤسســاتية للعنــف 	  تثبيــت نســخة مــن التطبيــق املعلومــايت للمنظومــة املعلوماتي

ضــد املــرأة باملرصــد

• تكوين مستعمي املنظومة املعلوماتية	

• إنجــاز دليــل خــاص بالخاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء ضحايــا العنــف عــى مســتوى 	

القطاعــات الرشيكــة يف املنظومــة املعلوماتيــة

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

تفعيل املنظومة

عدد الدورات التكوينية 

املنجزة لفائدة مستعميل 

النظام املعلومايت

اإلجراء 66- تطوير وتفعيل 

املنظومة املعلوماتية 

املؤسساتية حول العنف 

ضد النساء

100%

• ــاس، ووجــدة، 	 ــدار البيضــاء، ومكن ــكل مــن ال ــة ب ــة الطفول إحــداث 08 وحــدات لحامي

ــي مــالل، وســيدي قاســم ــرة، وبن ــر، والصوي وطنجــة، وأكادي

• ــدات 	 ــذه الوح ــة ه ــج مواكب ــع برنام ــق وض ــة يف أف ــة الطفول ــدات حامي ــخيص وح تش

ــا ــم قدراته ودع

• ــا 	 ــه لألطفــال ضحاي  إعــداد دفــرت للتحمــالت خــاص إلحــداث مراكــز االســتامع والتوجي

العنــف، والــذي يعتــر اإلطــار املرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات عــى أســس تســتجيب 

لــرشوط ومتطلبــات تجويــد الخدمــات املقدمــة لفائــدة املســتفيدين يف هــذا املجــال

• توقيــع اتفاقيــات رشاكــة مــع 15 جمعيــة عــى الصعيــد الوطنــي لدعــم إحــداث مراكــز 	

االســتامع والتوجيــه لألطفــال ضحايــا العنــف، برســم ســنة 2015

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية
عدد املراكز املحدثة

اإلجراء 67: إحداث مراكز 

اليقظة والتبليغ والتكفل 

بالنساء واألطفال ضحايا 

العنف ترابيا
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اإلجراء 68: تطوير برامج وقائية ملناهضة التمييز والعنف ضد النساء

100%
• وضع وتفعيل برنامج تحسيي مندمج يرتكز عى استهداف الرجال والفتيان	

• تنظيم الحمالت التحسيسية الوطنية حول إرشاك مرتكبي العنف	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية
جرد التدابري املفعلة

تفعيل تدابري إرشاك الرجال 

والفتيان يف مناهضة 

العنف ضد النساء

100% • تنظيم 5 حمالت وطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012	
وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية
عدد الحمالت

تنظيم حمالت وقوافل 

تحسيسية حول العنف 

ضد النساء ومحاربة 

التمييز

100%

• ــنة 	 ــل، س ــية يف العم ــوق األساس ــال الحق ــة يف مج ــة جهوي ــدة دورات تكويني ــم ع تنظي

ــدة 500  ــر، لفائ ــة واألج ــغيل واملهن ــن يف التش ــن الجنس ــاواة ب ــا املس ــن بينه 2015، م

مفتشــا ومفتشــة للشــغل

• ــدويل األملــاين 	 ــل حــول املســاواة يف العمــل بتعــاون مــع برنامــج التعــاون ال إعــداد دلي

 GIZ

• إعــداد دليــل حــول الحقــوق األساســية يف العمــل، خاصــة محاربــة كل أشــكال التمييــز يف 	

العمــل بتعــاون مــع مكتــب العمــل الــدويل

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية

550 مفتش شغل 

مستفيد من التكوين

إعداد برنامج تكويني 

لفائدة مفتيش الشغل يف 

مجال املساواة، خاصة 

يف األجر
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100%

• إرســاء املركــز الوطنــي للوقايــة ومحاربــة العنــف بالوســط املــدريس: 16 مركــز جهــوي 	

و82 مركــز إقليمــي 

• إحداث بوابة إلكرتونية »مرصد« لتبليغ وتتبع حاالت العنف بالوسط املدريس 	

• تنظيم لقاءات وطنية ملناهضة العنف بالوسط املدريس 	

• ــا اإلنصــات والوســاطة باملؤسســات 	 ــدة منســقي الخالي ــة لفائ إعــداد مصوغــات تكويني

ــات  ــع األكادميي ــة وتجريبهــا يف أفــق تعميمهــا عــى جمي التعليمي

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني

عدد الحمالت 

التحسيسية املنظمة

تعزيز التحسيس والتوعية 

حول محاربة العنف يف 

الوسط املدريس والجامعي

100%

• ــده 	 ــاره وتهدي ــار الســلبية للعنــف وآث ــة حــول اآلث ــم حمــالت تحسيســية وتوعوي تنظي

لتامســك واســتقرار األرسة مبختلــف جهــات وأقاليــم اململكــة همــت عمــوم املســتفيدين 

واملســتفيدات مــن دروس برنامــج محــو األميــة باملســاجد

• عقــد لقــاءات باملســاجد مــع مختصــن، مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة واليــوم العاملــي 	

ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة

• تســجيل 4 حلقــات يف املوضــوع ضمــن الرنامجــن »آفــاق إســالمية« و«ومضــات عــى 	

ــباب  ــس، والش ــة النف ــباب وتزكي ــول الش ــة ح ــة الوطني ــواج اإلذاع ــى أم ــق« ع الطري

ــالم ــباب يف اإلس ــة الش ــباب، و مكان ــالة الش ــة، ورس والرتبي

• ــد الســادس 	 ــة محم ــاة وإذاع ــع قن ــة يف املوضــوع بتنســيق م ــدوات علمي تســجيل 4 ن

ــوان: ــم، تحــت عن ــرآن الكري للق

• الشباب واالندماج املجتمعي 	

• الشباب والتمدرس	

• الشباب يف االسالم.	

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
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• توقيع اتفاقيتي رشاكة مع قطاعي الثقافة واالتصال	

• تفعيــل برنامــج الرشاكــة عــر تنظيــم نــدوات يف املوضــوع، عــى هامــش املعــرض الــدويل 	

للنــرش والكتــاب 2013 ســنويا

• وضع برنامج عمل مشرتك مع وزارة الثقافة لسنة 2014، يتضمن:	

• ــاب حــول 	 ــدويل للنــرش والكت ــات املعــرض ال ــة عــى هامــش فعالي ــدوة علمي ــم ن تنظي

ــة للمســاواة الخطــة الحكومي

•  تقديم دارسة حول حقوق املرأة اإلنسانية	

• فتح التواصل مع املواطنن والفاعلن برواق الوزارة طيلة فرتة املعرض	

• عرض منشورات القطب االجتامعي الخاصة بحقوق النساء	

• تســجيل 4 حلقــات يف موضــوع »مناهضــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء ضمــن 	

ــة  ــة الوطني ــواج اإلذاع ــق »عــى أم ــاق إســالمية« و«ومضــات عــى الطري الرنامجــن »آف

• تســجيل 4 نــدوات علميــة، بتنســيق مــع قنــاة وإذاعــة محمــد الســادس للقــرآن الكريــم، 	

ــرأة  ــؤولية امل ــالم«، و«مس ــرأة يف اإلس ــة امل ــالم«، و«مكان ــرأة يف اإلس ــورة امل ــول »ص ح

ــة« ــرأة يف التنمي ــا يف اإلســالم«، و«دور امل وواجباته

• تنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات والنــدوات، عــر املديريــات الجهويــة، وتقديــم عــروض 	

ــف قاعــات  ــز ضــد املــرأة يف مختل ــا مناهضــة العنــف والتميي ــت تيمته ــة تناول مرسحي

العــرض باملراكــز الثقافيــة التابعــة

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

وزارة الرتبية الوطنية

وزارة الثقافة

وزارة االتصال

برنامج منفذ

اإلجراء 69-الربنامج 

التحسييس املندمج 

ملناهضة العنف والتمييز 

ضد النساء
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• الــدرايس 	 املوســم  برســم  وإقليميــة،  وجهويــة  وطنيــة  تكوينيــة  دورة   22 تنظيــم 

2014/2015،  لفائــدة معلــامت ومعلمــي القــرآن الكريــم، واملدرســات واملدرســن 

ــة  ــة العامل ــدة األطــر الرتبوي ــن املســتمر لفائ ــم العتيــق، يف إطــار برامــج التكوي بالتعلي

مبؤسســات التعليــم العتيــق بهــدف تعزيــز قدراتهــم وتطويــر كفاءاتهــم وتعميــق 

والديداكتيكيــة،  والبيداغوجيــة  واملنهجيــة  العلميــة  املســتويات  عــى  تخصصاتهــم 

اســتهدفت ســبع وحــدات دراســية )القــرآن الكريــم والعلــوم الرشعيــة واللغــة العربيــة 

والفلســفة والفكــر اإلســالمي واالجتامعيــات والعلــوم والتفتــح واللغــات األجنبيــة(

• املشــاركة الفاعلــة للمدرســات مبختلــف الوحــدات الدراســية يف جميــع الــدورات 	

التكوينيــة

• ــا 41 مدرســة ومعلمــة يف وحــدة 	 ــة، منه ــدورات التكويني 120 مســتفيدة مــن هــذه ال

ــي الوحــدات ــم، و79 مدرســة يف باق ــرآن الكري الق

• تنظيم أنشطة موازية لفائدة تلميذات وتالميذ التعليم العتيق	

• ــم 	 ــة للعامــالت مبؤسســات التعلي ــادي للنهــوض باألوضــاع االجتامعي ــص دعــم م تخصي

ــذات ــاة املدرســية للتلمي ــق وتحســن الحي العتي

• ــق 	 ــم العتي ــات التعلي ــالت مبؤسس ــدة العام ــهرية لفائ ــة ش ــآت جزافي ــص مكاف  تخصي

وتخصيــص منــح دراســية لفائــدة التلميــذات والطالبــات وتوفــر اإلطعــام املــدريس لهــن 

ــب واملقــررات واملصــادر واملراجــع ــوازم املدرســية والكت وتزويدهــن بالل

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الربامج التحسيسية 

والتواصلية

اإلجراء 69-الربنامج 

التحسييس املندمج 

ملناهضة العنف والتمييز 

ضد النساء

100%

• تســطر برامــج للمحــارضات والنــدوات الدينيــة يف مواضيــع مرتبطــة بالتعاليــم الدينيــة 	

ــرتاب  ــع ال ــملت جمي ــف ش ــكال العن ــذ كل أش ــرأة واألرسة وتنب ــة بامل ــا عالق ــي له الت

ــة ــة املحلي ــس العلمي ــي بتنســيق مــع املجال الوطن

• حــث الواعظــات والوعــاظ داخــل مســاجد اململكــة عــى إلقــاء دروس حــول نبــذ العنف 	

النفــي والجســدي الواقــع عــى النســاء، ضمــن دروس الوعــظ واإلرشــاد التــي تحتضنهــا 

مختلــف املســاجد وتنظمهــا املجالــس العلميــة املحليــة والتــي بلغــت 589.728 درســا، 

ويســهر عليهــا 5280 واعظــا و863 واعظــة

• تنظيم أنشطة موازية لفائدة تلميذات وتالميذ التعليم العتيق	

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
الربامج التحسيسية 

والتواصلية
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• ــال والشــباب مــن خــالل 	 ــة لألطف ــادرة جامعــة صديق ــة مب ــم تجرب العمــل عــى تعمي

وضــع خطــة عمــل لتنفيذهــا بالجامعــات التــي عــرت عــن رغبتهــا يف ذلــك عــى غــرار 

ــوق  ــة وحق ــة املحلي ــج التنمي ــة الخمســة، يف إطــار برنام ــة النموذجي ــات الرتابي الجامع

الطفــل والشــباب

• تتبع التفعيل التدريجي للقرارات املتخذة لتمكن للمرأة الساللية، حيث تم: 	

• ــس 	 ــرارات مجل ــق ق ــة وف ــن األرايض الجامعي ــا م ــف موروثه ــن مخل االســتفادة م

ــة الوصاي

• اســتفادة أكــر مــن 35000 امــرأة ســاللية، إىل نهايــة غشــت 2013، مــن عمليــات 	

توزيــع املداخيــل الناجمــة عــن عمليــات تفويــت وكــراء األرايض الســاللية

• توزيع 1000 بقعة سكنية عى النساء السالليات	

• استفادة 4300 امرأة ساللية من توزيع املدخرات الجامعية سنة 2014 	

وزارة الداخلية
الربامج التحسيسية 

والتواصلية

اإلجراء 69-الربنامج 

التحسييس املندمج 

ملناهضة العنف والتمييز 

ضد النساء
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• ــايئ 	 ــل القض ــع التكف ــول مواضي ــاة ح ــن القض ــدة 500 م ــين لفائ ــن دراس ــم يوم تنظي

ــا اللجــوء  ــا العنــف، وقضاي ــا النســاء ضحاي بالنســاء واألطفــال، وتحســن معالجــة قضاي

ــدة )2012( ــداث لفائ ــة األح ــن، وعدال ــب املهاجري ــرش وتهري ــار بالب واالتج

• تنظيــم يومــن دراســين لفائــدة 150 مــن رؤســاء كتابــة الضبــط وكتابــة النيابــة العامــة 	

حــول منــاذج املطبوعــات والســجالت الخاصــة بقضايــا املــرأة والطفــل )2012(

• تنظيــم يومــن دراســين لفائــدة 148 مــن املســاعدات االجتامعيــات حــول املطبوعــات 	

والســجالت الخاصــة بقضايــا املــرأة والطفــل )2012(

• ــع 	 ــي املجتم ــة وممث ــة الرشيك ــات الحكومي ــي القطاع ــن ممث ــتفادة 32 مشــاركا م اس

ــة املنظمــة ســنة 2012 ــام الدراســية الثالث ــن األي املــدين م

• تنظيــم يومــن دراســين لفائــدة 800 مــن القضــاة حــول مواضيــع التكفــل باألطفــال يف 	

وضعيــة مخالفــة للقانــون، واالتجــار بالبــرش وعدالــة األحــداث ) 2013(

• ــوع 	 ــول موض ــات ح ــاعدات االجتامعي ــن املس ــدة 148 م ــين لفائ ــن دراس ــم يوم تنظي

ــتامع )2013( ــات االس ــرش وتقني ــار بالب ــا االتج ــال ضحاي ــاء واألطف ــل بالنس التكف

• اســتفادة 100 مشــاركا مــن ممثــي القطاعــات الحكوميــة الرشيكــة وممثــي املجتمــع 	

املــدين مــن األيــام الدراســية املنظمــة ســنة 2013

• ــرش، 	 ــار بالب ــع االتج ــول مواضي ــاة ح ــن القض ــدة 400 م ــين لفائ ــن دراس ــم يوم تنظي

ــاء )2014( ــد النس ــف ض ــداث والعن ــة األح وعدال

• تنظيــم يومــن دراســين لفائــدة 90 مــن املســاعدات االجتامعيــات حــول االتجــار 	

بالبــرش، والعنــف ضــد النســاء وتقنيــات االســتامع ) 2014(

• ــع 	 ــي املجتم ــة وممث ــة الرشيك ــات الحكومي ــي القطاع ــن ممث ــتفادة 60 مشــاركا م اس

ــام الدراســية املنظمــة ســنة 2014 ــن األي ــدين م امل

• تنظيــم يومــن تواصليــن لفائــدة 176 مــن رؤســاء كتابــة الضبــط وكتابــة النيابــة العامــة 	

لتتبــع تطــور عمــل خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال )2014(

• تنظيــم يومــن تواصليــن لفائــدة 200 مــن املســاعدات واملســاعدين االجتامعيــن حــول 	

أنجــع الســبل لتجــاوز الصعوبــات التــي تعــرتض دورهــم داخــل خاليــا التكفــل بالنســاء 

واألطفــال يف إطــار القانــون الحــايل واســترشافا للمهــام الجديــدة املنوطــة بهــم يف إطــار 

مراجعــة مرشوعــي القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة )2014(

وزارة العدل والحريات
عدد املستفيدين

واملستفيدات

اإلجراء 70: دعم قدرات 

املوظفني املكلفني بإنفاذ 

التدابري واإلجراءات 

القانونية ذات الصلة 

بالعنف



114

املجال الثاني: مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

100%

• تكويــن األعــوان القنصليــن، مبــا فيهــم الذيــن ســيقومون مبهــام العــدول، يف قضايــا املــرأة 	

ومقاربــة النــوع )مدونــة األرسة، والجنســية، والــزواج والطــالق....(

• تنظيــم ورشــة تخــص مقاربــة النــوع واألجيــال الجديــدة بالنســبة لألطــر املعينــة للعمــل 	

لقنصليات با

• إدمــاج مقاربــة النــوع يف برامــج التكويــن التــي تســبق التعيــن بالنســبة لألعــوان 	

الدبلوماســين والقنصليــن الذيــن يلتحقــون للعمــل بالخــارج

وزارة الشؤون الخارجية

والتعاون
إعداد مصوغات التكوين اإلجراء 71: تكوين 

املوظفني يف القنصليات

الهدف 8: مأسسة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف

100%

• إنشاء 7 مراكز للنساء يف وضعية صعبة خالل 2013 	

• وتزويدهــا 	 اململكــة  محاكــم  بجميــع  واألطفــال  بالنســاء  التكفــل  خاليــا  تعميــم 

ــع  ــال وتتب ــاء واألطف ــة النس ــتقبال ومصاحب ــات باس ــات املكلف ــاعدات االجتامعي باملس

ــرت  ــب دف ــا حس ــذه الخالي ــة له ــاءات املخصص ــز الفض ــا تجهي ــم حالي ــم، ويت قضاياه

التحمــالت املعــد لهــذه الغايــة

• ــا 	 ــذه الخالي ــل ه ــن قب ــال م ــاء واألطف ــل بالنس ــة للتكف ــل محلي ــط عم ــة خط مواكب

تنســقها النيابــة العامــة يف إطــار تشــاريك مــع باقــي القطاعــات املعنيــة بهــذا التكفــل 

مــن خــالل لجــان محليــة يف دائــرة نفــوذ املحاكــم االبتدائيــة ولجــان جهويــة يف دائــرة 

ــتئناف ــم االس ــوذ محاك نف

• إعــداد دليــل الخاليــا املؤسســاتية لالســتقبال النســاء املعنفــات التعريــف بهــذه الخاليــا 	

املوجــودة عــى الصعيــد الــرتايب والخدمــات التــي تقدمهــا، تســهيل عمليــة التواصــل بــن 

الــرشكاء املعنيــن

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

وزارة العدل والحريات

الئحة الخاليا املحدثة 

بكل جهة

اإلجراء 72: تعميم خاليا 

التكفل بالنساء واألطفال 

ضحايا العنف ودعم 

خدماته
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100%

• ــد 	 ــف ض ــة العن ــاص مبحارب ــة خ ــة العمومي ــج للصح ــة برنام ــرشوع مأسس ــر م تحض

ــال ــاء واألطف النس

• ــا مســار 	 ــا فيه ــف مب ــا العن ــال ضحاي ــل باألطف ــر والنظــم الخاصــة بالتكف ــن املعاي تحي

ــل التكف

• تفعيــل العمــل مــع الخبــر املعــن مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 	

االجتامعيــة ألجــل إصــالح وتحســن النظــام املعلومــايت الخــاص بهــذه الوحــدات

• إجــراء زيــارات ميدانيــة لالفتحــاص واملراقبــة همــت 35 وحــدة للتكفــل موزعــة عــى 	

8 جهــات

• العمــل عــى اســتكامل تعميــم الوحــدات املندمجــة للتكفــل باألطفــال والنســاء ضحايــا 	

العنــف حيــث عددهــا 96 وحــدة ومتــت برمجــة 14 وحــدة مــن أجــل التعميــم

• إعداد مسار التكفل بالنساء واألطفال املعنفن	

• تحديد نقط االرتكاز الجهوية بشأن العنف القائم عى أساس الجنس	

• إعــادة تنشــيط الدوريــة الوزاريــة بشــأن وحــدات العمــل ضــد العنــف اتجــاه النســاء 	

واألطفــال

• إعداد مناهج للتكوين بشأن العنف القائم عى أساس الجنس	

• دمج مفهوم النوع االجتامعي يف رؤية واسرتاتيجية املرافق الصحية	

• ــاء 	 ــاه النس ــف اتج ــد العن ــل ض ــدات العم ــن وح ــا ب ــيقية م ــات تنس ــكيل اجتامع تش

ــي ــد املح ــى الصعي ــرشكاء ع ــال وال واألطف

• إحداث تقييم ذايت لوحدات العمل ضد العنف اتجاه النساء واألطفال	

• تقييم تنظيمي لوحدات العمل ضد العنف اتجاه النساء واألطفال	

• ــف 	 ــل ضــد العن ــع وحــدات العم ــع جمي ــل م ــايت عمــي ومتفاع ــم نظــام معلوم تعمي

ــال ــاه النســاء واألطف تج

• ــدة 	 ــفيات املتواج ــن باملستش ــال املعنف ــاء واالطف ــل بالنس ــدات التكف ــداد دليل وح إع

ــرتايب ــد ال عــى الصعي

• ــن إىل 	 ــال املعنف ــن األطف ــات و4590 م ــاء املعنف ــن النس ــن 13012 م ــر م ــل بأك التكف

ــة 2014 ــدود نهاي ح

وزارة الصحة
الئحة الخاليا املحدثة 

بكل جهة

اإلجراء 72: تعميم خاليا 

التكفل بالنساء واألطفال 

ضحايا العنف ودعم 

خدماته
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تعميم الخاليا 100%

إلحاق مساعدات 

اجتامعيات لتحسن 

االستقبال 100%

توفر فضاءات 

لالستقبال مالمئة 50%

• اململكــة وتزويدهــا 	 بجميــع محاكــم  بالنســاء واألطفــال  التكفــل  إحــداث خاليــا 

ــع  ــال وتتب ــاء واألطف ــة النس ــتقبال ومصاحب ــات باس ــات املكلف ــاعدات االجتامعي باملس

ــرت  ــب دف ــا حس ــذه الخالي ــة له ــاءات املخصص ــز الفض ــا تجهي ــم حالي ــم، ويت قضاياه

ــة ــذه الغاي ــد له ــالت املع التحم

• ــا 	 ــذه الخالي ــل ه ــن قب ــال م ــاء واألطف ــل بالنس ــة للتكف ــل محلي ــط عم ــة خط مواكب

تنســقها النيابــة العامــة يف إطــار تشــاريك مــع باقــي القطاعــات املعنيــة بهــذا التكفــل 

مــن خــالل لجــان محليــة يف دائــرة نفــوذ املحاكــم االبتدائيــة ولجــان جهويــة يف دائــرة 

ــتئناف ــم االس ــوذ محاك نف

• ــة 	 ــا صالحي ــال باملحاكــم وإعطائه ــا التكفــل بالنســاء واألطف العمــل عــى مأسســة خالي

تدبــر اإلجــراءات الحامئيــة للمــرأة والتكفــل بهــا بشــكل فــوري وناجــع، ومأسســة دور 

املســاعدين االجتامعيــن يف اتخــاد القــرار القضــايئ املناســب، إضافــة إىل توفــر املشــورة 

ــزة  ــر األجه ــن ع ــم ومواكبته ــل املحاك ــاء داخ ــية للنس ــة والنفس ــة واالجتامعي القانوني

األخــرى املنــوط بهــا التكفــل باملــرأة وتوفــر الحاميــة لهــا، كتوفــر مــكان لإيــواء عنــد 

الــرضورة

وزارة العدل والحريات

الئحة الخاليا املحدثة 

بكل جهة

اإلجراء 72: تعميم خاليا 

التكفل بالنساء واألطفال 

ضحايا العنف ودعم 

خدماته

بالنسبة إلعداد خطط 

محلية وجهوية 

للتنسيق 100%

بالنسبة لفعالية وجودة 

ونجاعة آليات التنسيق 

40%

• إحــداث آليــات التنســيق، مبوجــب دوريــة وزاريــة مؤرخــة يف 12 أكتوبــر 2010، 	

واملتمثلــة يف اللجــان املحليــة عــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة واللجــان الجهويــة عــى 

ــم  ــا باملحاك ــاء الخالي ــاة أعض ــب القض ــم إىل جان ــي تض ــتئناف الت ــم االس ــد محاك صعي

ممثلــن لكافــة الــرشكاء الحكوميــن وكــدا غــر الحكوميــن يف اتجــاه تنســيق التدخــالت 

ــات ــرؤى واملامرس ــد ال ــود وتوحي والجه

• مواكبــة خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال يف العديــد مــن الدوائــر القضائيــة مــن أجــل 	

إعــداد خطــط عمــل محليــة وجهويــة، تتمحــور حــول تحديــات خاصــة بالتكفــل حســب 

خصوصيــات كل منطقــة تســتهدف التغلــب عــى هــذه التحديــات برشاكــة مــع جميــع 

الفاعلــن حكوميــن وغــر حكوميــن أعضــاء لجنــة التنســيق مــا بــن 2011 و2014

مأسسة نقط االرتكاز

خطط عمل محلية 

وجهوية

اإلجراء 73. تعزيز آليات 

التنسيق الجهوية واملحلية 

من خالل اللجن الجهوية 

للتكفل القضايئ
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بالنسبة إلعداد خطط 

محلية وجهوية 

للتنسيق 100%

بالنسبة لفعالية وجودة 

ونجاعة آليات التنسيق 

40%

• مواكبــة دور الخاليــا يف التنســيق بــن املتدخلــن يف حاميــة النســاء واألطفــال مــن خــالل 	

ــخ 25  ــة بتاري ــة وزاري ــم دوري ــم تعمي ــث ت ــيق، حي ــة للتنس ــة واملحلي ــان الجهوي اللج

يوليــوز 2014 مــن أجــل إعــداد خطــط محليــة وجهويــة للرفــع مــن مســتوى التكفــل 

ــن كل  ــزة م ــط املنج ــل بالخط ــم التوص ــة وت ــاء اململك ــع أنح ــاء بجمي ــال والنس باألطف

ــث  ــن حي ــرى م ــة ألخ ــن محكم ــوظ م ــاوت ملح ــجيل تف ــم تس ــة، رغ ــم اململك محاك

القــدرة عــى إنجــاز خطــط محليــة، مــام يضــع الخليــة املركزيــة أمــام التــزام املواكبــة 

والتتبــع امليــداين للمحاكــم مــن أجــل التأطــر مــن جهــة ومــن أجــل تشــجيع املامرســات 

ــة املذكــورة مــن جهــة أخــرى الجيــدة التــي أنجــزت تفعيــال للدوري

وزارة العدل والحريات

مأسسة نقط االرتكاز

خطط عمل محلية 

وجهوية

اإلجراء 73. تعزيز آليات 

التنسيق الجهوية واملحلية 

من خالل اللجن الجهوية 

للتكفل القضايئ

100%

• ــه 3.855.400.00 	 ــت قيمت ــاميل بلغ ــغ إج ــنة 2013 مببل ــتامع س ــزا لالس ــم 50 مرك دع

ــم دره

• تقديــم الدعــم لـــ39 مركــزا لالســتامع والتوجيــه واملســاعدة القانونيــة والنفســية للنســاء 	

ضحايــا العنــف مببلــغ قــدره 11 مليــون درهــم، حيــث يشــمل الدعــم 3 ســنوات

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

الئحة املراكز املدعمة 

سنويا واملشتغلة وفق 

دفرت التحمالت

اإلجراء 74-دعم مراكز 

االستامع واإلرشاد القانوين 

للتكفل بالنساء ضحايا 

العنف وإعداد دفرت 

تحمالتها

100%

• ــى املســتوى املحــي، 	 ــف للنســاء ع ــدد الوظائ ــا متع ــر 40 فضــاء إضافي إحــداث وتدب

بهــدف مواكبــة ودعــم النســاء يف وضعيــة صعبــة تتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مــن 

خــالل االســتقبال، واالســتامع، والتوجيــه، واملواكبــة واإليــواء املؤقــت، يف إطــار اتفاقيــة 

مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي

•  مواصلــة إعــداد دفــرت تحمــالت الفضــاءات متعــددة الوظائــف للنســاء يف أفــق إحــداث 	

فضــاءات أخــرى عــى مســتوى املراكــز التابعــة ملؤسســة التعــاون الوطنــي

الئحة املراكز املدعمة 

واملشتغلة وفق دفرت 

التحمالت

اإلجراء 75- دعم 

الفضاءات متعددة 

الوظائف للنساء وإعداد 

دفرت تحمالتها

100% • إنشاء 7 مراكز للنساء يف وضعية صعبة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية	 وزارة الداخلية
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نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

% 40

• تعزيــز جــودة التكفــل باألطفــال والشــباب بــدون دعــم أرسي بالــدار البيضــاء والجديــدة 	

والربــاط، وتحســن جــودة التكفــل باألطفــال والشــباب بــدون دعــم أرسي أو عــى وشــك 

فقدانــه، وذلــك يف إطــار تتبــع تنفيــذ اتفاقيــة الرشاكــة املوقعــة بــن الــوزارة والجمعيــة 

املغربيــة لقــرى األطفــال املســعفن بالــدر البيضــاء

•  تأهيــل وتجهيــز املركــب االجتامعــي الرتبــوي دار لــال أمينــة ببنســليامن لرعايــة لألطفــال 	

ــز  ــز مرك ــل وتجهي ــم وتأهي ــادة ترمي ــنة، وإع ــوق 13 س ــا ف ــن األرسة م ــن م املحروم

اســتقبال األطفــال املحرومــن مــن األرسة بالقنيطــرة مــن أجــل تحســن جــودة الرعايــة 

ــة  ــة املغربي ــة لهــؤالء األطفــال، يف إطــار الرشاكــة اإلطــار املوقعــة مــع العصب االجتامعي

ــة ــة الطفول لحامي

• ــة 	 ــة املندمج ــة العمومي ــذي للسياس ــي التنفي ــج الوطن ــي يف الرنام ــدف فرع ــع ه وض

ــودة  ــة املوج ــة االجتامعي ــات الحامي ــات وخدم ــة بني ــول »تقوي ــة ح ــة الطفول لحامي

وإحــداث البنيــات والخدمــات غــر املوجــودة« ضمــن الهــدف االســرتاتيجي الثــاين 

ــة ــة الطفول ــة لحامي ــة مندمج ــزة ترابي ــداث أجه ــق بإح املتعل

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

مؤسسات ذات حكامة 

جيدة

خدمات ذات جودة 

عالية

اإلجراء 76: تأهيل بنيات 

القرب لتقديم خدمات 

مناسبة للنساء والفتيات 

)وحدة حامية الطفولة، 

الوحدة االجتامعية 

املتنقلة، مراكز الرعاية 

االجتامعية....(
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تهدف إجراءات املجال الثالث إىل تأهيل منظومة الرتبية والتعليم عى أساس اإلنصاف واملساواة، حيث يعتر مبدأ تكافؤ فرص الولوج للتعليم عنرصا أفقيا يف اسرتاتيجية 

عمل قطاع الرتبية الوطنية، سواء من حيث الولوج الكمي والنوعي إىل جميع مستويات التعليم بالوسطن الحرضي والقروي، أو من حيث توفر املناخ املناسب لدعم 

متدرس الفتاة القروية. كام بذل مجهودات كبرة إلدماج النوع االجتامعي يف اسرتاتيجيات عمله عى مستوى جميع املحاور والروافع، مع الرتكيز عى تطوير الجودة 

والتغطية املجالية باملؤسسات التعليمية، واألخذ بعن االعتبار االحتياجات الخاصة للساكنة املستهدفة )الداخليات، واملقاصف، واملراحيض، والنقل املدريس...)، إضافة 

إىل وضع تدابر تضمن تكافؤ الفرص لولوج الفتيات واألطفال يف وضعية إعاقة واألطفال املعوزين للتعليم، وتعزيز آليات األمن، وتيسر الولوج إىل التعليم ومكافحة 

االنقطاع عن الدراسة والهدر املدريس، والتي أدت إىل نتائج مشجعة.

كام بلور املجلس األعى للتعليم والتكوين والبحث العلمي رؤية اسرتاتيجية جديدة لإصالح الرتبوي، ما بن 2015 و2030، تهدف إنشاء مدرسة جديدة تعتمد عى 

أسس اإلنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، واالرتقاء بالفرد واملجتمع، تتكون من 18 رافعة اسرتاتيجية تؤكد عى تكافؤ الفرص وتضمن لجميع األطفال، الذين 

ترتاوح أعامرهم ما بن 6 و15 سنة، وألرسهم، ولوجا عادال للخدمات التعليمية.

z  تعميم ولوج الفتيات إىل جميع مستويات النظام الرتبوي والتقليص من الهدر املدريس

	 برنامج الخدمات املدرسية، الذي مّكن من توسيع العرض املدريس بالتعليم األسايس، من خالل إنشاء املدارس الجامعية، التي يتم تسيرها بتعاون مع مختلف

الفاعلن بالجامعة، والتي تتوفر عى مرافق السكن واألكل والنقل املدريس. كام يهدف هذا الرنامج إىل تنفيذ مبدأ التعليم اإلجباري إىل غاية 15 سنة، وترسيخ مبدأ 

تكافؤ الفرص، وتحسن معدالت التمدرس يف الوسط القروي، وبالتايل محاربة الهدر املدريس، خاصة بالتعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيي. 

وقد بلغ عدد املدارس الجامعية بالتعليم االبتدايئ العمومي 96 مدرسة برسم املوسم 2014-2015، مقابل 13 مدرسة برسم املوسم 2010-2009. 

	 برنامج الدعم االجتامعي، الذي يروم تشجيع التعليم وتحسن متدرس األطفال املعوزين ومحاربة اإلقصاء، خاصة بالوسط القروي، ولفائدة للفتيات، حيث تم

االهتامم باملطاعم املدرسية والداخليات، وبرامج املنح الدراسية، ومببادرة »مليون حقيبة مدرسية«، وكذا برنامج »تيسر«. وهكذا، تم تسجيل إنجازات مهمة يف 

هذا اإلطار، حيث بلغ عدد املستفيدين من املطاعم املدرسية بالتعليم األسايس العمومي، بجميع مستوياته، برسم املوسم 2015-2014 حوايل  1.246.765تلميذا،  

48% منهم فتيات.

أما عدد املستفيدين من الداخليات، فقد بلغ 104.685 تلميذا بالتعليم األسايس العمومي بجميع مستوياته،  43%منهم فتيات. فيام وصل عدد املستفيدين من املنح 

الدراسية 129.260 طالبا خالل نفس السنة عى املستوى الوطني بالتعليم األسايس العمومي بجميع مستوياته 43%( منهم فتيات(، و 69.542 مستفيدا بالوسط 

القروي )42,5 % منهم فتيات(، ووصل عدد املستفيدين من النقل املدريس 60.140 طفال برسم املوسم  2014-2015 )42,8% منهم فتيات(.
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وخالل املرحلة ما بن 2013 و2016، ناهز عدد املستفيدات واملستفيدين من املبادرة امللكية 4 مليون سنويا، متثل اإلناث منهم سنويا ما معدله حوايل %47، وتم رفع 

عدد املستفيدات من النقل املدريس بالوسط القروي من 22441 سنة 2013 إىل 48036 سنة 2016، بزيادة %114.1. أما بخصوص الكلفة اإلجاملية للدعم االجتامعي، 

فتقدر بـ2150 مليون درهم برسم املوسم -2015 2016، موزعة كالتايل)مبالين الدراهم(:

	341 :املبادرة امللكية مليون محفظة

	 827 :برنامج تيسر

	948 :اإلطعام املدريس والداخليات

	34 :النقل املدريس

وقد استفاد هذا الرنامج، يف إطار موارد صندوق دعم التامسك االجتامعي، من اعتامدات مالية مهمة بلغت 240 مليون درهم، و100 مليون درهم برسم 2015، 

و200 مليون درهم تم رصدها برسم 2014.

z  وضع نظام تشجيع االبتكار لدعم املساواة ومكافحة العنف املبني عىل النوع يف املدارس

تدعم الجامعة املغربية عدة تكوينات وتخصصات تعنى بقضايا املرأة والنوع، عى مستوى  مختلف املسالك، حيث يوجد النوع وحقوق النساء يف ضفتي املتوسطي، 

والنوع والثقافة واملجتمع، والتحوالت االجتامعية والتنمية البرشية، والتغر االجتامعي والتنمية املحلية، واألدب العام واملقارن: النوع والنظريات األدبية، والدراسات 

النسائية )باللغة اإلنجليزية(، وقضاء األرسة، واألرسة والتوثيق، إضافة إىل مجاالت تخصصية أخرى مبختلف الجامعات تتناول قضايا املرأة، سواء يف إطار تكوينات القانون 

وحقوق اإلنسان واألرسة، أو يف مسالك العلوم اإلنسانية.

z  محاربة األمية لدى النساء والنهوض بالرتبية غري النظامية لفائدة الفتيات والفتيان يف الوسط القروي

اعتمد املغرب، منذ سنة 2014، خريطة طريق ملحو األمية 2014-2020، وذلك إلعطاء دفعة قوية لرامج محو األمية، تتمحور حول سبعة مجاالت للتدخل، هي 

التخطيط والتمويل، واالستهداف وجودة برامج محو األمية، والحكامة والرصد والتقييم، ودعم القدرات، والرشاكة والتعاون، والدراسات والبحوث، واالبتكار، واالتصال 

والتعبئة واملنارصة.

ووفقا ملحاور هذه االسرتاتيجية، تم وضع مجموعة من الرامج تأخذ بعن االعتبار خصوصيات املجموعات املستهدفة، حققت ما يي: 
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	 616.410 مستفيد من برامج محو األمية سنة 2014، متثل النساء أكر من 88,2 % من مجموع املستفيدين، و%45 من املستفيدات تنحدرن من الوسط

القروي؛

	.14.310 مدرب أطر هذه الرامج بـ 13.849 مركز ملحو األمية، 7.295 منها بالوسط القروي

وهكذا، وصل العدد اإلجاميل للمستفيدين من برنامج محو األمية، ما بن 2000 و2014، 8.1 مليون شخص.
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

الهدف 9: تعميم ولوج الفتيات إىل جميع مستويات النظام الرتبوي والتقليص من الهدر املدريس

70%

• الفقرة واملعوزة 	 ماليا لألرس  يقدم دعام  الذي  تيسر  برنامج  تنفيذ  مواصلة 

للتخفيف عنها من عبء تكاليف التمدرس املبارشة وغر املبارشة مقابل تتبع 

مواظبة األطفال يف املدرسة. وقد بلغ عدد التلميذات والتالميذ املستفيدين 

حوايل  من  منحدرين  ألف   757  ،2013-2012 الدرايس  املوسم  برسم  منه، 

436 ألف أرسة

• مواصلة توزيع الدرجات الهوائية عى تالميذ املناطق النائية والحوارض	

• مواصلة تنفيذ املبادرة امللكية »مليون محفظة«	

• املساهمة يف توفر النقل املدريس والداخليات ودور الطالبة لإيواء وإحداث 	

املدارس الجامعاتية

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
نسبة تغطية الخدمات 

الرتبوية املتاحة للفتيات 

والفتيان يف التعليم األويل 

االبتدايئ واالعدادي

اإلجراء: 77 تفعيل إلزامية 

التعليم لكال الجنسني

• بناء داخلية خاصة بالفتيات مبعهد بوقنادل	

• تجهيز 5 أقسام لألشخاص يف وضعية إعاقة	

• ملعهد 	  2016-  2015 الدرايس  املوسم  من  ابتداء  للفتيات  الولوج  باب  فتح 

التقني املليك الغابوي بسال

وزارة الفالحة والصيد البحري

90%

• العرض 	 تعزيز  بفضل جهود  األخرة  السنوات  التمدرس، خالل  نسب  تطور 

الرتبوي، حيث تم:

• املوسمن 2013-2012 	 بن  ما  تعليمية جديدة  مؤسسة   612 إحداث 

و2015-2016 )172 مدرسة ابتدائية مستقلة، و40 مدرسة جامعاتية، 

و241 ثانوية إعدادية، و 159 ثانوية تأهيلية(

• مؤرشات التمدرس لسنة 2014-2015 تتحدد يف %98.5 نسبة متدرس 	

نسبة  و86.7%   ،)99.8% الذكور  )مقابل  سنة   6-11 بن  ما  اإلناث 

الذكور %93.9(، و63,4%  )مقابل  ما بن 14-12 سنة  اإلناث  متدرس 

نسبة متدرس اإلناث ما بن 17-15 سنة )مقابل الذكور 76,6%(

• مؤرش تكافؤ الفرص، الذي يتحدد يف 0.94 بالتعليم االبتدايئ )القروي 	

 0.94  ،)0.69 )القروي  اإلعدادي  الثانوي  بالتعليم  و0.85   ،)0.95

بالتعليم الثانوي التأهيي )القروي 0,74(

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

نسبة تطور معدالت 

التمدرس حسب الجنس 

واألسالك والشعب
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

%1OO

• )الطب 	 والدراسة  التكوين  شعب  بعض  يف   %  50 اإلناث  نسبة  تجاوز 

والصيدلة% 63 والتجارة والتسير 60%(

• الدراسية 	 للسنة  الجامعي،  العايل  بالتعليم  جديدا  طالبا   207.147 تسجيل 

2015-2016، حوايل 50 % منهم إناث

• تسجيل 187.165 طالبا بسلك اإلجازة، ما يقارب %50 منهم إناث	

• تسجيل 15646 طالبا بسلك املاسرت، ما يقارب44 % منهم إناث	

• تسجيل 4336 طالبا بسلك الدكتوراه، ما يقارب 47 % منهم إناث	

• ما يقارب 294.718 مستفيد من املنح الدراسية بسلك اإلجازة، برسم املوسم 	

2016-2015، 49 % منهم إناث

• 12.067 مستفيد من املنح الدراسية بسلك املاسرت، %40 منهم إناث	

• 6285 مستفيد من املنح الدراسية بسلك الدكتوراه، %51 منهم إناث	

• إحداث لجنة مشرتكة مع قطاع الرتبية الوطنية لتدارس سبل تحسن جودة 	

الطلبة  عدد  من  للرفع  والجامعية  والثانوية  االبتدائية  باملستويات  التعليم 

الحاصلن عى الشواهد الجامعية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

وتكوين االطر

نسبة تطور معدالت 

التمدرس حسب الجنس 

واألسالك والشعب

اإلجراء : 77 تفعيل إلزامية 

التعليم لكال الجنسني

%1OO

• 	 70% تجاوزت  حيث   ،  50% الفالحي  العايل  بالتعليم  اإلناث  نسبة  تجاوز 

باملدرسة الوطنية للفالحة مبكناس مثال سنة 2014

• 57 % نسبة الخريجات من معاهد التعليم العايل، بحوايل 260 خريجة سنويا	

• حوايل 60 % من خريجي معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة، ما بن 2012 	

و2015، إناث )من أصل 1312 مهندس وطبيب بيطري(

• %56.5 من خريجي املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس، ما بن 2012 و2015، 	

إناث، )179 متخرجة(

• %33 من خريجي املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسن بسال، ما بن 2012 	

و2015، إناث  )37 مهندسة من مجموع 111 خريج(

وزارة الفالحة والصيد البحري

نسبة تطور معدالت 

التمدرس حسب الجنس 

واألسالك والشعب

اإلجراء : 77 تفعيل إلزامية 

التعليم لكال الجنسني
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

80%

• إصالح وترميم 519 مؤسسة تعليمية 	

• بناء املرافق الصحية لـ34 مؤسسة 	

• تزويد 124 مؤسسة تعليمية باملاء الصالح للرشب	

• تزويد54 مؤسسة تعليمية بالكهرباء	

• توسيع عرض مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والتعليم الثانوي التأهيي 	

هذه  عدد  بلغ  حيث  القروي،  بالوسط  خاصة  الداخليات،  مستوى  عى 

املدارس املجهزة بالسكنيات واإلطعام والنقل املدريس، التي تدار بتعاون بن 

مختلف الفاعلن املحلين، 96 مدرسة

• تعزيز الدعم االجتامعي عى مستوى املطاعم الدراسية، حيث مكن ارتفاع 	

منهم   ،1091367 من  املستفيدين  عدد  رفع  من  املدرسية  املطاعم  عدد 

 604042 منهم   ،1246765 إىل   2010/2009 سنة  مستفيدة،   530566

مستفيدة، سنة 2015/2014

• عدد 	 انتقل  حيث  الداخليات،  مستوى  عى  االجتامعي  الدعم  تعزيز 

سنة  مستفيدة   43026 منهم   ،100138 إىل  الداخليات  من  املستفيدين 

2015/2014، مقابل 52806،منهم 19549 مستفيدة، سنة 2010/2009

• عدد 	 بلغ  حيث  الدراسية،  املنح  مستوى  عى  االجتامعي  الدعم  تعزيز 

سنة  مستفيدة   52116 منهم   ،122352 الدراسية  املنح  من  املستفيدين 

2015/2014، مقابل 81689، منهم 20588 مستفيدة سنة 2010/2009 أي 

بزيادة قدرها %50 ( %153بالنسبة لإناث(

• 	 40148 منهم   ،2015/2014 سنة  املدريس  النقل  من  مستفيد   493911

مستفيدة

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

نسبة املؤسسات التعليمية 

املجهزة باملرافق الصحية 

للفتيان والفتيات

تأهيل املؤسسات التعليمية 

من أجل االستجابة للحاجيات 

الخاصة
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

80%

•  إحداث األقسام املدمجة لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة 	

•  رفع نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة يف األقسام العادية 	

•  تجهيز األقسام املحدثة بالوسائل التعليمية 	

•  تكوين األطر العاملة يف مجال تربية وتعليم األطفال يف وضعية إعاقة 	

•  تكييف املراقبة املستمرة واالمتحانات اإلشهادية لألطفال يف وضعية إعاقة 	

•  التنسيق مع الرشكاء يف مجال تربية وتعليم األطفال يف وضعية إعاقة 	

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

عدد ونسبة الفتيات 

والفتيان يف وضعية إعاقة 

يف مؤسسات مدرسية تتوفر 

عىل أقسام مدمجة

تعزيز متدرس الفتيات 

•والفتيان يف وضعية إعاقة 36.16 % نسبة اإلناث يف وضعية إعاقة املتمدرسات يف إطار صندوق دعم 	

مقابل 33.33 %  الدرايس 2012/2013،  املوسم  برسم  االجتامعي،  التامسك 

خالل املوسم الدرايس 2013-2014 

• 2368 طفل يف وضعية إعاقة متمدرس يف إطار صندوق التامسك االجتامعي 	

برسم املوسم الدرايس 2015-2014، و4744  برسم املوسم الدرايس -2015

 2016

80%

• إحداث آلية استهداف برنامج تيسر محينة يف أفق تحسن نجاعتها وفعاليتها 	

• إرساء جسور متكن من تبادل وتقاسم املعطيات، من أجل أنظمة معلوماتية 	

متقاربة ومتجانسة

• توحيد السجل االجتامعي من أجل تحديد الفئات االجتامعية املستهدفة 	

• تحين دليل تدبر الداخليات واملطاعم املدرسية 	

• تحين قاعدة املستفيدات واملستفيدين حسب السلك والوسط والجنس	

مام مكن ما بن 2012-2013 و2015-2016 من:

• مستفيدة، 	  65884 إىل   49033 من  الداخليات  من  املستفيدات  عدد  رفع 

بنسبة زيادة 34,4%

• رفع عدد املستفيدات من اإلطعام املدريس من 224996 إىل633187مستفيدة 	

بالتعليم االبتدايئ

• رفع عدد املستفيدات من اإلطعام املدريس من 21547 إىل24879 مستفيدة 	

بالتعليم اإلعدادي 

• رفع عدد املستفيدات واملستفيدين من الدعم املايل املبارش )برنامج تيسر(	

من 756774 إىل 828000 مستفيدة ومستفيد 

• رفع عدد األرس املستفيدة من برنامج تيسر من 435484 إىل 522000 أرسة	

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

عدد ونسبة األرس 

املستفيدة من برنامج تيسري

نسبة الهدر املدريس قبل 

وبعد االستفادة من برنامج 

تيسري

تعزيز برنامج الدعم 

االجتامعي لألرس لتشجيع 

متدرس الفتيات
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

اإلجراء 78: تطوير حلول تربوية لفائدة الفتيات والفتيان يف وضعية صعبة

40%

مرشوع يف طور التجريب 

• إحصاء التالميذ املتعرين حسب الوسط والجنس 	

• خلق أقسام خاصة للدعم الرتبوي لفائدة التلميذات املتعرات	

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

تطوير حلول تربوية لفائدة 

الفتيات والفتيان يف وضعية 

صعبة

80%

• 193 مستفيد من التعليم النظامي، منهم 66 فتاة	

• 1275مستفيد من التعليم غر النظامي، منهم 233 فتاة	

• 1395 مستفيد من التكوين املهني، منهم 919 فتاة	

• 	 ،2013 سنة  النظامي  التعليم  من  الطفولة  مراكز حامية  من  مستفيد   342

منهم 90  فتاة

• 1270 مستفيد من مراكز حامية الطفولة من الرتبية غر النظامية سنة 2013، 	

منهم 304 فتاة

• املهني سنة 2013، 	 التكوين  من  الطفولة  مراكز حامية  1395 مستفيد من 

منهم 663 فتاة

• تنظيم 16 دورة تكوينية ولقاء دراسيا، سنة 2013، لفائدة 456 من األطر 	

• 191 من مراكز حامية الطفولة من التعليم النظامي سنة 2014، منهم 66  	

فتاة

• 1275 مستفيد من مراكز حامية الطفولة من الرتبية غر النظامية سنة 2014، 	

منهم 233 فتاة

• املهني سنة 2014، 	 التكوين  من  الطفولة  مراكز حامية  1177 مستفيد من 

منهم 562 فتاة

• تنظيم 7 دورة تكوينية ولقاء دراسيا، سنة 2014، لفائدة 103 من األطر	

• 	 ،2015 سنة  النظامي  التعليم  من  الطفولة  مراكز حامية  من  مستفيد   451

منهم 228  فتاة

• 1193 مستفيد من مراكز حامية الطفولة من الرتبية غر النظامية سنة 2015، 	

منهم 364 فتاة

• املهني سنة 2015، 	 التكوين  من  الطفولة  مراكز حامية  1774 مستفيد من 

منهم 805 فتاة 

• تنظيم 38 دورة تكوينية ولقاء دراسيا سنة 2015 لفائدة 673 من األطر 	

وزارة الشباب والرياضة

عدد الدورات التكوينية 

املنجزة

دعم التكوين والتوعية يف 

مراكز حامية الطفولة
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

80%

• إنجــاز دراســة تتضمــن تحليــالت كيفيــة لتحديــد التمييــزات واالختــالالت يف 	

مجــال ولــوج الفتيــات إىل كافــة مســتويات التكويــن املهنــي وكافــة الشــعب 

التــي يقدمهــا النظــام، ويف مجــال اإلدمــاج يف ســوق الشــغل وتحديــد 

اإلجــراءات ســنة 2014

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 

)قطاع التكوين املهني(

عدد ونسبة املستفيدات
تعزيز ودعم التكوين املهني 

النسوي
•  استفادة 4251  فتاة من مستوى التكوين املهني سنة 2013 و3958 فتاة 	

سنة 2014، مقابل استفادة  3637 فتاة سنة 2015

•  استفادة 9413 فتاة وامرأة من مستوى االستئناس املهني سنة 2013، و9086 	

فتاة سنة 2014، مقابل استفادة 12000 فتاة سنة 2015

وزارة الشباب والرياضة

100%

• العمل عى إجراء إحصاءات دورية ألطفال يف وضعية الشارع وتسخر 	

الخدمات الالزمة إلنهاء هذه الوضعية، يف إطار خدمة اإلسعاف االجتامعي 

)SAMU SOCIAL(

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

عدد الفتيات والفتيان يف 

وضعية الشارع

إدماج األحداث يف املنظومة 

الرتبوية

• املهني 	 والتكوين  األمية  ومحو  التعليم  برامج  من  استفادت  حدث   70

خالل املوسم الدرايس سنة -2015 2016، بنسبة تقارب 56% من مجموع 

السجينات األحداث

• داخل 	 األحداث  السجينات  لفائدة  والتكوين  للتعليم  فضاءات  تخصيص 

إدماج  إلعادة  السادس  محمد  مؤسسة  مع  بتنسيق  السجنية  املؤسسات 

السجناء والقطاعات الوصية

• األسالك 	 مبختلف  تعليمهن  متابعة  من  األحداث  النزيالت  استفادة  ضامن 

التعليمية وفق اإلمكانيات املتاحة ومبختلف برامج التكوين املهني والحريف

• اللوايت توفقن يف دراستهن وتحصلن عى شواهد 	 السجينات األحداث  منح 

حوافز تشجيعية وعى فرص إعادة اإلدماج باملؤسسات التعليمية بعد انقضاء 

فرتة السجن بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء

املندوبية العامة إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج

عدد األحداث من الفتيات 

والفتيان املتمدرسني
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

%100

• تخرج 1831 فتاة، ما بن 2012 و2015، من نظام التكوين املهني الفالحي 	
 25.4 بنسبة  مؤهلة(،  وعاملة  وتقنية  متخصصة  )تقنية  الثالثة  مبستوياته 

باملائة من عدد الخريجن
• 	 14116 مجموع  من  بالتدرج  التكوين  من  قروية  فتاة   3654 استفادة 

مستفيد، بنسبة 26 باملائة ما بن 2012 و2015

الفالحة والصيد البحري

املؤرش اإلجاميل للتكافؤ بني 
الفتيات والفتيان

اإلجراء 79: إدماج النوع 
االجتامعي داخل املنظومة 
الرتبوية والتكوينية، خاصة 

عند التخطيط ووضع امليزانية 
وتتبع املشاريع

• ارتفاع مؤرش التكافؤ بن الجنسن يف التمدرس، حيث انتقل بالتعليم االبتدايئ 	
من 0.89 سنة 2009-2008 إىل 0.95 سنة 2013-2012، ومن 0.85 إىل 0.95 

بالوسط القروي
• نفس 	 اإلعدادي، خالل  الثانوي  بالتعليم  الجنسن  بن  التكافؤ  مؤرش  ارتفاع 

املدة، من 0.79 إىل 0.82 عى املستوى الوطني، ومن 0.56 إىل 0.63 بالنسبة 
للوسط القروي

• انخفاض مؤرش التكافؤ بن الجنسن بالتعليم الثانوي التأهيي، خالل نفس 	
املدة، من 0.99 إىل 0.94 عى املستوى الوطني، مقابل ارتفاعه من 0.54 إىل 

0.68 بالنسبة للوسط القروي

وزارة الرتبية الوطنية

• استفادة %100 إناث باملؤسسات النسوية عى مدى سنوات 2013 و2014 و2015	
• املساواة يف االستفادة من أنشطة مؤسسات الطفولة الصغرى، حيث استفاد 	

من األنشطة القارة، سنة 2013، 11295، منهم 5413 إناث، مقابل 12640 
سنة 2014، منهم  6053 إناث، و14051 سنة 2015، منهم 6866 إناث

• املساواة يف االستفادة من أنشطة مؤسسات الطفولة الصغرى، حيث استفاد من 	
األنشطة اإلشعاعية، سنة 2013، 97309، منهم 47807 إناث ، مقابل 98711 

سنة 2014، منهم 48077 إناث، و99912 سنة 2015، منهم 53120 إناث
• املساواة يف االستفادة من أنشطة مؤسسات الطفولة الصغرى، حيث استفاد 	

18 طفال يف وضعية إعاقة سنة 2013، منهم 5 إناث، مقابل 37 سنة 2014، 
منهم 18 إناث ، و49 سنة 2015، منهم 14 إناث

• املساواة يف االستفادة من األنشطة الرياضية والثقافية الشبابية	

وزارة الشباب والرياضة

• بعد، من خالل 	 والتعلم عن  الحياة  التعلم مدى  اسرتاتيجية  املرأة يف  إدماج 
انفتاحها عى الفضاء اإلعالمي املريئ بإعداد برنامج "اقرأ وتعلم" بواسطة التلفاز 

واألنرتنيت واإلرشاف عى تقدميه عى قناة محمد السادس للقرآن الكريم
• تعين 4 سيدات عى رأس املصالح املكونة لقسم محو األمية مبديرية التعليم العتيق	

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

اإلجراء 80: تطوير حوافز الدعم ملواجهة الهدر املدريس

%100

• باقي 	 عى   ،2012 مارس  الطبية،  املساعدة  نظام  لتعميم  االنطالقة  إعطاء 

جهات اململكة

• تسجيل أزيد من 3,76 مليون أرسة مستفيدة، إىل غاية يونيو 2016، أي 9,79 	

مليون مستفيد، تشكل نسبة النساء 53%

• ارتفاع امليزانية املخصصة، خالل السنوات األخرة، حيث انتقلت من 8 مليار 	

درهم سنة 2008 إىل حوايل 14,3 مليار درهم سنة 2016

• خلق مناصب شغل وصل عددها إىل 23.033 منصب خالل نفس الفرتة، من 	

أجل تعزيز املوارد البرشية الخاصة بالطاقم الطبي والشبه الطبي

• االستفادة من اعتامدات مالية مهمة، برسم سنة 2014، بلغت 1,2 مليار درهم، 	

التي تم رصدها يف إطار موارد صندوق دعم التامسك االجتامعي املخصصة 

للمساهمة يف متويل النفقات املتعلقة بتفعيل نظام املساعدة الطبية

• املرصد 	 الحساب  لفائدة    ،2015 سنة  برسم  درهم،  مليار   1,34 مبلغ  رصد 

مليون   800 مببلغ  املركزية«  بالصيدلية  الخاص  »الحساب  خصوصية  ألمور 

درهم، وكذا املراكز االستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمن الصحي 

مببلغ 548 مليون درهم

• للنهوض بحقوق 	 االجتامعي  التامسك  تحديد مجاالت تدخل صندوق دعم 

االجتامعية  الخدمات  إىل  ولوجهم  وتحسن  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 

األساسية يف املساهمة يف اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى، 

واملساهمة يف تحسن ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة، ويف  تشجيع 

االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل، واملساهمة يف وضع وتسير مراكز 

االستقبال

• توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة االقتصاد واملالية ومؤسسة التعاون الوطني، 	

للرشاكة  املنظمة  والقواعد  الرشوط  تحديد  2015،بهدف  مارس   30 بتاريخ 

بن األطراف املتعاقدة من أجل املساهمة يف متويل املساعدة يف إطار اتفاقي 

للموارد  وشفاف  أمثل  تدبرا  تضمن  بطريقة  إعاقة،  وضعية  يف  لألشخاص 

املالية املرصدة لهذه العملية

وزارة االقتصاد واملالية
نسبة املستفيدين حسب 

الجنس والوسط
استحداث وتفعيل صندوق 

دعم التامسك االجتامعي
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

%100

• تطوير وتحسن استهداف املبادرة امللكية "مليون محفظة" عر وضع قاعدة 	

املعطيات املستفيدين واملستفيدات 

• إعداد دليل مسطري لتدبر املبادرة امللكية	

• تدبر 	 الحرضي وتطوير وتأطر  القروي وشبه  بالوسط  املدريس  النقل  تنمية 

النقل 

مام مكن خالل املرحلة 2016-2013 من:

• 4 مليون مستفيد من املبادرة امللكية سنويا، ميثل اإلناث منهم حوايل 47%	

• ارتفاع عدد املستفيدات من النقل املدريس بالوسط القروي من 22441 سنة 	

2013 إىل 48036 سنة 2016، بزيادة 114,1%

• 2150 مليون درهم الكلفة اإلجاملية للدعم االجتامعي سنة -2015 2016، 	

موزعة )مبالين الدراهم( عى:  

• مبادرة امللكية مليون محفظة: 341	

• برنامج تيسر: 827 	

• اإلطعام املدريس والداخليات: 948	

• النقل املدريس: 34	

• استفادة هذا الرنامج، يف إطار موارد صندوق دعم التامسك االجتامعي، من 	

مليون  مليون درهم سنة 2016، و100  بلغت 240  مهمة  مالية  اعتامدات 

درهم برسم سنة 2015، و200 مليون درهم برسم سنة 2014

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
امليزانية املخصصة للدعم 
والحد من الهدر املدريس

%100 • إطار 	 يف  التعليمي،  للنظام  اليومية  املهمة  يف  النظامية  غر  الرتبية  إدماج 

املقاربة املستقبلية واليقظة البيداغوجية

• إنجاز 17400 حصة دعم لفائدة تالميذ التعليم العتيق الذين يعانون نقصا 	

وضعفا يف املواد الدراسية، منذ انطالق مرشوع تأهيل التعليم العتيق، مام 

مكن من استفادة 11760 تلميذا، من بينهم 2520 تلميذة

وزارة الرتبية الوطنية اآلليات املعتمدة واملفعلة
إرساء آليات اليقظة الرتبوية

%100
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

%100

• املتعرين، 	 والتالميذ  التلميذات  لفائدة  البيداغوجي  للدعم  دورات  تنظيم 

ولفائدة املقبلن عى االمتحانات اإلشهادية قبيل موعد االمتحانات، يف إطار 

مبادرات من طرف مجلس التدبر واملجلس الرتبوي للمؤسسات

• %86 نسبة إنهاء اإلناث لسلك التعليم االبتدايئ 	

• %62.2 نسبة إنهاء اإلناث لسلك التعليم اإللزامي	

• %37.2 نسبة إنهاء اإلناث لألسالك التعليمية الثالثة	

• الدرايس -2014	 املوسم  برسم  البكالوريا  اإلناث عى  %59.5 نسب حصول 

2015 مقابل %55,7عى املستوى الوطني

ارتفاع نسبة استمرار 
ونجاح الفتيات والفتيان يف 
التعليم االبتدايئ واإلعدادي 
والثانوي التأهييل حسب 

الجنس ووسط اإلقامة

تنظيم الدعم البيداغوجي 
لفائدة التلميذات والتالميذ 

املتعرثين

• تأسيس االتحاد الوطني والدويل ملحاربة الهدر املدريس يف 18 يناير2015	
وزارة الرتبية الوطنية

انخفاض معدل الهدر 
املدريس يف كل سلك حسب 

الجنس ووسط اإلقامة

مصاحبة األرس داخل 
مؤسسات الشبيبة والرياضة 

للحد من الهدر املدريس
%100

• 13833 أرسة مستفيدة من مدرسة اآلباء سنة 2013، يف إطار إرشاك األرس 	

يف العملية الرتبوية مبرحلة التعليم ما قبل التمدرس داخل مؤسسات رياض 

األطفال بقصد تشجيعهم عى التحاق أبنائهم باملدرسة

• 9524 أرسة مستفيدة من مدرسة اآلباء سنة 2014، يف إطار إرشاك األرس يف 	

رياض  مؤسسات  داخل  التمدرس  قبل  ما  التعليم  مبرحلة  الرتبوية  العملية 

األطفال بقصد تشجيعهم عى التحاق أبنائهم باملدرسة

• 12607 أرسة مستفيدة من مدرسة اآلباء سنة 2015، يف إطار إرشاك األرس 	

يف العملية الرتبوية مبرحلة التعليم ما قبل التمدرس داخل مؤسسات رياض 

األطفال بقصد تشجيعهم عى التحاق أبنائهم باملدرسة

وزارة الشباب والرياضة نسبة األرس املستفيدة
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

الهدف 10: وضع نظام تشجيع االبتكار لدعم املساواة ومكافحة العنف املبني عىل الجنس يف املدارس والجامعات

اإلجراء: 81 وضع نظام ملكافأة املبادرات اإلبداعية لدعم النهوض باملساواة بني الجنسني يف املدارس والجامعات

%100

• تخصيص%2  من ميزانية االستثامر لتطوير نظام البحث العلمي والتكنولوجي 	

واالبتكار

• االنفتاح عى املجتمع املدين لتعزيز مجال التخصصات والتكوينات املتعلقة 	

بالجانب القانوين املوجه لحامية املرأة من العنف وشتى أشكال االستغالل

• عى 	 خاصة  والنوع،  املرأة  بقضايا  تعنى  وتخصصات  تكوينات  عدة  دعم 

مستوى سلك املاسرت، مثل: 

• النوع، املجتمع والثقافة باملتوسط )نسبة الطالبات 67%(	

• النوع وحقوق النساء يف ضفتي املتوسطي )نسبة الطالبات 67%(	

• النوع والسياسات العمومية )نسبة الطالبات 64%(	

• النوع والثقافة واملجتمع 	

• النوع واملجتمع والتنمية البرشية	

• األدب العام واملقارن: النوع والنظريات األدبية	

• الدراسات النسائية )باللغة اإلنجليزية(	

• املرأة والحضارات واملنظومات القانونية	

• إضافة إىل مجاالت تخصصية أخرى مبختلف الجامعات تتناول قضايا املرأة يف 	

إطار تكوينات القانون وحقوق اإلنسان واألرسة ويف مسالك العلوم اإلنسانية، 

إضافة إىل بحوث يف مجال النوع عى مستوى الدكتوراه

وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

وتكوين األطر

جوائز متنح إىل املواهب 
الشابة مدرجة يف الدليل 
املرجعي للحياة املدرسية 

والجامعية

البحث ومتويل املبادرات 
املبتكرة يف مجال دعم 
املساواة بني الجنسني يف 

املدارس والجامعات )جوائز 
استحقاق(

70%

• إحداث مراكز اإلنصات واالستامع والوساطة باملؤسسات التعليمية	

• يف 	 العنف  رصد  مراكز  وتفعيل  إلرساء  البيداغوجية  العدة  وتوزيع  إعداد 

الوسط املدريس

• تشجيع األنشطة التي تقوي االنسجام ومتنت العالقات اإلنسانية وتدفع نحو 	

احرتام القوانن )األندية الرتبوية والفنية والرياضية(

• لـمناهضة 	 الـمحدثة  الجهوية  الـمراصد  يف  الرتبوي  التوجيه  أطر  مساهمة 

العنف بالوسط الـمدريس، ويف مراكز اإلنصات واالستامع بالـمؤسسات الثانوية

• إدراج محور التصدي لظواهر العنف الـمدريس بالـمؤسسة التعليمية ضمن 	

أنشطة الـمراكز الجهوية واإلقليمية لإعالم والـمساعدة عى التوجيه

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني

انخفاض نسبة حاالت 
العنف بحسب كل مؤسسة 

تعليمية

دعم املبادرات املبتكرة 
ملكافحة العنف املبني عىل 
النوع يف املدارس والجامعات
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

100%

• إعداد مصوغات التكوين عى املساواة بن الجنسن وتفعيل إدماجها داخل 	

الرنامج القار ملؤسسات التكوين املهني واألندية النسوية
وزارة الرتبية الوطنية

والتكوين املهني

إعداد مصوغات التكوين 
عىل املساواة بني الجنسني 

وتفعيلها

اإلجراء 82: دعم قدرات 
األطر الرتبوية واإلدارية يف 
مجال املساواة ومحاربة 
الصور النمطية والتمييز

• دار 	 مديرة   25 حوايل  منهم   ،2015 سنة  الشباب  بدور  إطار   500 استفادة 

الشباب

• استفادة 80 مكونة ومديرة باملؤسسات النسوية	

• حول 	 مصوغات   5 يشمل  الذي  والتكوين،  للرتبية  املرجعي  الدليل  إعداد 

وحقوق  البيئية  والرتبية  النوع،  ومساواة  اإلنجابية،  والصحة  الصحة  مواضيع 

اإلنسان، والذي يعتر دعامة أساسية للتكوين النظري داخل املؤسسات النسوية، 

حيث تم إدماجه ضمن الرنامج القار ملؤسسات التكوين املهني واألندية النسوية

وزارة الشباب والرياضة

• تنظيم دورات تأهيلية للدعم لفائدة تالميذ املستويات اإلشهادية، حيث تم:	

• التعليم 	 وتالميذ  تلميذات  لفائدة  البيداغوجي  الدعم  حصص  تنظيم 

عملية  وهي  بينهم،  متييز  دون  وضعفا  نقصا  يعانون  الذين  العتيق 

بالتدريس  املكلفة  أو  املكلف  مهام  ضمن  تدخل  اعتيادية  تربوية 

مبؤسسات التعليم العتيق

• من 	 العتيق،  التعليم  وتالميذ  تلميذات  لفائدة  موازية  أنشطة  تنظيم 

ضمنها التي تهتم بقضايا املرأة كمحاربة العنف وأشكال التمييز ضد 

النساء، وهي تندرج ضمن الرنامج السنوي االعتيادي للتنشيط الرتبوي 

الذي يرشف عى تنفيذه املنشطون الرتبويون مبؤسسات التعليم العتيق

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية معدل األطر املكونة

100%

• إعداد اسرتاتيجية للتواصل الداخي والخارجي حول مقاربة النوع	

• خلق بوابة إلكرتونية تهتم باملساواة بن الجنسن عى موقع الوزارة من أجل 	

تثمن املساواة بن الجنسن وتشجع الولوج واالحتفاظ باإلناث والذكور داخل 

املدرسة

• تسجيل وصلة إذاعية لتشجيع متدرس الفتاة بالعامل القروي 	

• توزيع ملصقات تحسيسسية حول املساواة بن الجنسن	

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
إعداد مصوغات التكوين 

عىل املساواة

اإلجراء 82: دعم قدرات 
األطر الرتبوية ومحاربة 

الصور النمطية
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املجال الثالث: تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

• الحقوق  	 بكلية  العمومية«  السياسات  و  االجتامعي  »النوع  ماسرت  إحداث 

بالرباط

• الدار 	 الشق،  بعن  االنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  »النوع«  ماسرت  إحداث 

البيضاء.

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
وتكوين األطر

معدل األطر املكونة

إعداد دفاتر التحمالت

اإلجراء 83: إدماج مبادئ 
املساواة واالنصاف يف دفاتر 
تحمالت املاسرت واإلجازات 

املهنية

100%

• إنجاز عدة بحوث حول الوضعية االقتصادية واالجتامعية للنساء القرويات، 	

حيث تم:

•  إنجاز 10 بحوث حول مقاربة النوع	

• تأطر 5 طلبة من التعليم العايل حول مواضيع تندرج فيها مقاربة النوع	

• السايس 	 مبنطقة  القرويات  النساء  »متكن  حول  بحث  يف  املساهمة 

)إيكاردا والبحث الزراعي(

• املساهمة يف دراسة تسير ومواكبة املشاريع النسوية الجامعية	

وزارة الفالحة والصيد البحري الئحة االبحاث الجامعية 
املنجزة

اإلجراء 84: تعزيز البحث 
العلمي حول أوضاع املرأة 

القروية

%100

• ، حيث 	 األطر  لتكوين  املليك  املعهد  بحوث جامعية من طرف طلبة  إنجاز 

تم سنة 2013:

• كرة القدم النسوية باملغرب: التكوين واملنافسة، الواقع واآلفاق، ضمن 	

مسلك التدريب الريايض

• دور مراكز الرعاية االجتامعية لدى األطفال املتخى عنهم من األمهات 	

املتخى عنهن ضمن مسلك التنشيط السوسيو ثقايف للطفولة والشباب

• القوة البدنية عند الالعبات وسط ملعب كرة القدم: كنموذج العبات 	

مسلك  ضمن  باملغرب،  والثاين  األول  الوطني  بالقسم  النسوية  الفرق 

التدريب الريايض

• كرة السلة النسوية التطورات واآلفاق ضمن مسلك التدريب الريايض	

• السرة 	 يف  قراءة  الريايض:  الوسط  يف  املرأة  وإدماج  االجتامعي  النوع 

الذاتية لبطلة مغربية يف املالكمة، ضمن مسلك التدريب الريايض

• التدريب 	 مسلك  ضمن  واآلفاق،  الواقع  باملغرب:  النسوية  القدم  كرة 

الريايض

• التنشيط 	 مسلك  ضمن  املهجر،  يف  املطلقة  املغربية  املرأة  مشاكل 

السوسيو ثقايف للطفولة والشباب

وزارة الشباب والرياضة
الئحة األبحاث الجامعية 
املنجزة يف مجال املساواة

اإلجراء 85: تعزيز البحث 
العلمي يف مجال املساواة
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

الهدف 11: محاربة األمية لدى النساء والنهوض بالرتبية غري النظامية لدى الفتيات والفتيان يف الوسط القروي وشبه الحرضي

%100

• البرشية، 	 للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  يف  املالمئة  املشاريع  من  عدد  دعم 

دار  و67  وثانوية  وإعدادية  مدرسة   50 تجهيز  أو  وتهيئة  بناء  تم  حيث 

للنقل  وسيارة  حافلة   68 واقتناء  للمعلمن،  مسكن  و35  الطالب/الطالبة، 

املدريس لفائدة 7031 تلميذ وتلميذة

• بناء 128 سكن وظيفي للمعلمن وبناء وإصالح وتوسيع 30 مؤسسة تعليمية، 	

139 حجرة دراسية، و3 وحدات للتعليم التمهيدي و8 أقسام منوذجية إضافة 

إىل تهييئ 3 مالعب رياضية، يف إطار مساهمة االنعاش الوطني يف التنمية 

السوسيو اقتصادية

• بناء وتوسيع وتتميم 6 دور الطالب والطالبة ملحاربة الهدر املدريس	

• بناء 19 مطعام مدرسيا و21 مرفقا صحيا	

وزارة الداخلية
عدد الربامج املالمئة لدرجة 
الهشاشة وخصوصية الجهة

اإلجراء 86: مالءمة الربامج 
املوجهة للنساء القرويات 
حسب درجة الهشاشة 

وخصوصية الجهة

100%

• اقتناء 14 حافلة وسيارة للنقل املدريس لفائدة 14 جمعية )3 بإقليم تزنيت و2 	

باشتوكة آيت باها و2 بإنزكان آيت ملول و6 بالصويرة و1 أكادير إداوتنان(

• بتزنيت و1 	  1( والطالبة  الطالب  دار  أو تجهيز 8  بناء وتهيئة  املساهمة يف 

باشتوكة آيت باها و4 بسيدي إفني و1 بإنزكان آيت ملول و1 بالصويرة(

• توفر كرايس متحركة لألشخاص يف وضعية إعاقة بإقليم إنزكان آيت ملول	

• بناء مدرسة جامعاتية )جامعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت(	

• بناء دور الستقبال النساء )الصفاصيف بالخميسات، وتافراوت بتزنيت(	

• مساهمة يف بناء مركز التكوين املهني للصناعة التقليدية )آيت باها(	

• مساهمة يف تجهيز أقسام الحضانة )الصويرة(	

الفالحة والصيد البحري

عدد الربامج املالمئة لدرجة 
الهشاشة وخصوصية الجهة

اإلجراء 86: مالءمة الربامج 
املوجهة للنساء القرويات 
حسب درجة الهشاشة 

وخصوصية الجهة

• محو 	 برنامج  من  الثاين  باملستوى  خاصة  تعليمية  ومناهج  مقررات  إعداد 

األمية باملساجد، وبرنامج محو األمية بواسطة التلفاز واألنرتنيت

• االنتهاء من دراسة إمكانية عقد اتفاقيات رشاكة مع مكتب التكوين املهني 	

وإنعاش الشغل لتأهيل املستفيدات واملستفيدين يف املجال الوظيفي

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

100%

• احتضان 156 ناديا نسويا لدروس محو األمية، 18 منها قروي	

• 4281 مستفيدا من دروس محور األمية، منها 3118 باملجال الحرضي، و1163 	

باملجال القروي 

• 5724 مستفيدا من برنامج محو األمية بدور الشباب، من بينهم 4340 إناث	

•  137 مكونا ضمن برنامج محو األمية، 87 منهم إطارا و50 متطوعا 	

• 4281 مستفيدة من برنامج محو األمية مبؤسسات التكوين النسوي	

• 5067 مستفيدا من برنامج محو األمية بدور الشباب، سنة 2014، من بينهم 	

3683 إناث

• 	 80 منها   ،2014 سنة  الشباب  بدور  األمية  محو  برامج  ضمن  مكونا   130  

إطارا و50 متطوعا

• سنة 	 النسوي  التكوين  مبؤسسات  األمية  محو  برنامج  من  مستفيدة   2622

2014

• سنة 	 النسوي  التكوين  مبؤسسات  األمية  محو  برنامج  من  مستفيدة   7000

2015

وزارة الشباب والرياضة
عدد الربامج املالمئة لدرجة 
الهشاشة وخصوصية الجهة

اإلجراء 86: مالءمة الربامج 
املوجهة للنساء القرويات 
حسب درجة الهشاشة 

وخصوصية الجهة

%100

• توسيع برنامج محو األمية باملساجد ليغطي جميع العامل القروي، مع الحرص 	

التي تتوفر عى السالمة الصحية  عى أن تتم دروس محو األمية باملساجد 

واللوجستيكية، البالغ  عددها 4979 مسجدا، منها 2307 باملجال القروي

• عى 	 »ومضات  وبرنامج  إسالمية«،  »آفاق  برنامج  حلقات   4 تخصيص 

الطريق«، وبرنامج »من هدي االسالم«، التي بثت عى أمواج اإلذاعة الوطنية 

حول »العلم وأهميته« مبعدل حلقة عن كل سنة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

عدد الحمالت التحسيسية 
املنظمة

اإلجراء 87: برمجة حمالت 
تواصلية وتحسيسية ملحو 
األمية يف إطار الوحدات 

تقارير الحمالتاملنقلة

• استفادة حوايل 6500 امرأة قروية من برامج محو األمية 	

• تنظيم أكر من 2000 حملة تحسيسية حول برامج محو األمية	
وزارة الفالحة والصيد البحري

%100

• 80 دارا للشباب عاملة برنامج محاربة األمية سنة 2013	

• 140 مؤسسة نسوية عاملة برنامج محو األمية سنة 2013، منها 52 قروية	

• 80 دارا للشباب عاملة برنامج محاربة األمية سنة 2014	

• 144 مؤسسة نسوية عاملة برنامج محو األمية سنة 2014، منها 47 قروية 	

• 102 مؤسسة نسوية عاملة برنامج محو األمية سنة 2015، منها 48 قروية	

وزارة الشباب والرياضة
عدد فضاءات القرب 
املهيكلة و/أو املحدثة

اإلجراء 88: مالءمة برامج 
وفضاءات محاربة األمية لدى 
النساء القرويات مع األخذ 
بعني االعتبار خصوصيات 

كل جهة
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نسبة اإلجناز(%)  املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء

صياغة وتنفيذ مخطط التواصل االجتامعي للنهوض بالرتبية غري النظامية لفائدة الفتيان والفتيات يف الوسط القروي

%100

• قصد 	 التابعة  املؤسسات  عن  مبعطيات  املتعلقة  الدورية  بالتقارير  التوصل 

تتبع وضعيتها وأنشطتها

وزارة الشباب والرياضة

مخطط التواصل االجتامعي

حمالت شاملة للتواصل 
االجتامعي يف جميع البنيات 
واملؤسسات التابعة لوزارة 

الشباب والرياضة

• مبحاربة 	 املتعلقة  التحسيسية  والحمالت  األنشطة  عن  املعطيات  تجميع 

األمية، سنة 2014، بجميع املؤسسات التابعة

• املتعلقة مبحاربة 	 التحسيسية  والحمالت  األنشطة  تقارير سنوية عن  إعداد 

األمية بجميع املؤسسات التابعة للقطاع حسب الوسط والجنس والسن

• لقاءات ومناقشات، سنة 2014، حول االسرتاتيجية املندمجة للشباب	

تقارير الحمالت

%100

• العلم 	 أهمية  عى  تحث  دروسا  التعليمية،  املقررات  ضمن  تخصيص، 

وتحسيس اآلباء بأهمية متدرس أبنائهم، عى غرار السنوات الفارطة

• ملوضوع 	 املدريس  الدخول  مبناسبة  املنرية  الخطب  من  مجموعة  تخصيص 

»العلم وأهميته« لتحفيز اآلباء عى تسجيل أبنائهم للتمدرس 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
عدد املستفيدين 

واملستفيدات
حمالت تحسيسية لآلباء من 

أجل متدرس أبنائهم





املجال الرابع
تعزيز الولوج املن�سف واملت�ساوي للخدمات ال�سحية
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يهــدف املجــال الرابــع مــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة املتعلــق بتعزيــز الولــوج املنصــف واملتســاوي للخدمــات الصحيــة إىل تحســن جــودة الخدمــات الصحيــة 

وتوزيعهــا بشــكل عــادل ومنصــف، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بدعــم برامــج »األمومــة بــدون مخاطــر«، وتعميــم برنامــج الرتبيــة الجنســية ومكافحــة األمــراض املنقولــة 

جنســيا، كاإليــدز، وبرنامــج رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم، وإحــداث املستشــفيات املتنقلــة لدعــم األمومــة الســليمة بالعــامل القــروي.

وقــد حقــق املغــرب تقدمــا مهــام بفضــل الجهــود املبذولــة منــذ التســعينات، وكــذا املقاربــات املعتمــدة، إن عــى مســتوى الوقايــة أو أصنــاف العــالج أو النهــوض 

بالصحــة. ومــن بــن هــذه الرامــج الوطنيــة، خطــط العمــل لتقليــص وفيــات األمهــات، وبرنامــج مراقبــة الحمــل والوضــع ومــا بعــد الــوالدة، وبرنامــج التخطيــط 

العائــي، وبرنامــج محاربــة النقــص يف املغذيــات الدقيقــة وتشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة، والرنامــج الوطنــي للتلقيــح. وتــم الرتكيــز، يف هــذا النطــاق، عــى تحســن 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، عــر تعزيــز وفــرة وجــودة الخدمــات، مــع اســتهداف مبــارش للنســاء يف وضعيــة الهشاشــة، ويف وضعيــة إعاقــة، والفتيــات والنســاء ضحايا 

العنــف، واملــرأة بالعــامل القــروي، حيــث تــم ضــخ مــوارد ماليــة ولوجســتيكية مهمــة لدعــم كل الرامــج الصحيــة، عــى تنوعهــا، والتــي تهــم هــذه الفئــات.

ــم  ــن صمي ــي م ــي ه ــاواة، والت ــة للمس ــة الحكومي ــواردة يف الخط ــراءات ال ــل اإلج ــل ج ــي بتنزي ــاع الصح ــزام القط ــدى الت ــي مل ــم الداخ ــن التقيي ــف م ويستش

اختصاصاتــه، أن الحصيلــة إيجابيــة بــكل املقاييــس، فمــن بــن 18 إجــراء، تــم تنفيــذ 9 إجــراءات بنســبة % 100، فيــام 3 إجــراءات يف طــور االنتهــاء، وجــاري تنفيــذ 

6 إجــراءات، تتطلــب اســتمرارية تفــوق الحيــز الزمنــي املخصــص للخطــة، والتــي اســتهدفت جميعهــا، بشــكل فعــال، تحســن الولــوج وجــودة الخدمــات للنســاء 

والفتيــات، خاصــة الــاليئ يعانــن مــن وضعيــة هشاشــة.

z  تعزيز برامج الصحة الجنسية واإلنجابية

y إقرار مجانية النقل الصحي بن املؤسسات الصحية بالنسبة للحوامل واألطفال حديثي الوالدة؛

y  :إنجاز ما يفوق8  مالين بطاقة »راميد«، حيث تبلغ النساء املستفيدات حوايل54  باملائة، ما يعادل أكر من 4 مليون مستفيدة موزعة كام يي

o 2245488 مستفيدة يف وضعية الفقر؛

o 427515 مستفيدة يف وضعية الهشاشة؛

o  .1443528من النساء املستفيدات من النظام بالوسط الحرضي، مقابل 1229672 بالوسط القروي
y  مواصلــة الرشاكــة مــع مؤسســة لــال ســلمى للوقايــة وعــالج الرسطــان للتخفيــف مــن معانــاة املصابــات بالرسطانــات، خاصــة رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم يف إطــار املخطــط الوطنــي

ملراقبــة الرسطــان؛

y  تفعيــل عمليــة »رعايــة« لتغطيــة املناطــق املتــرضرة مــن التســاقطات املطريــة، مــا بــن دجنــر2014  و30 مــارس2015 ، تــم خاللهــا إنجــاز3160  زيــارة ميدانيــة للوحــدات الطبيــة
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املتنقلــة، و77 حملــة طبيــة متخصصــة، تــم خاللهــا تقديــم مــا مجموعــه804954 خدمــة صحيــة عــى مســتوى أربــع جهــات ســوس ماســة درعــة، وكلميــم الســامرة، ومراكــش تانســيفت 

الحــوز ومكنــاس تافياللــت؛

y  إنجــاز3892  زيــارة ميدانيــة للوحــدات الطبيــة املتنقلــة عــى الصعيــد الوطنــي، خــالل األســدس األول مــن2015 ، مــع تقديــم 130751  فحصــا طبيــا، و14186 خدمــة وقائيــة لــدى النســاء

يف طــور اإلنجــاب. كــام تــم تنظيــم27  حملــة طبيــة متخصصــة؛

y التكفل بالعالج الثاليث املضاد للفروس لـ9750  من األشخاص املتعايشن مع الداء؛

y إخضاع 125  من النساء الحوامل املصابات للعالج الوقايئ من أجل تفادي نقل اإلصابة إىل الجنن؛

y أكر من 400000 استشارة طبية خاصة باألمراض املنقولة جنسيا؛

y  إجــراء حصــص للتحســيس والتوعيــة يف مــا يخــص األمــراض املنقولــة جنســيا، اســتهدفت الشــباب والنســاء، وتــم خاللهــا إجــراء الفحــص البيولوجــي الرسيــع الخــاص بفــروس نقــص املناعة

املكتســبة ألكــر مــن300000  مــن النســاء والشــباب.

z  تحسني ولوج النساء للخدمات الصحية

y تعزيز اللجوء إىل العملية القيرصية املرمجة؛

y تكوين القابالت بالعامل القروي يف مجال العالجات االستعجالية الخاصة مبضاعفات الحمل وما بعد الوالدة؛

y  العمل عى توفر الدم ومشتقاته باملستشفيات اإلقليمية؛

y ؛ »Kit d’accouchement»تزويد كل مؤسسات الوالدة بـ«طقم الوالدة

y  مواكبة تنفيذ برنامج الكشف املبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي عند حديثي الوالدة؛

y إحداث07  مراكز مرجعية للصحة اإلنجابية؛

y  إحداث20  وحدة جديدة إلسعاف الوالدة عن قرب، و30 وحدة استعجالية للقرب؛

y اقتناء70  جهاز فحص بالصدى، و60 وحدة للتحاليل البيولوجية؛

y  خفــض معــدل وفيــات األمهــات مبقــدار ثالثــة أربــاع مــا بــن 1990 و2015، حيــث تــم وضــع مخطــط عمــل مــن أجــل ترسيــع تقليــص وفيــات األمهــات واملواليــد الجــدد يهــدف إىل

خفــض معــدل وفيــات األمهــات إىل50  لــكل 100.000 والدة حيــة، وخفــض معــدل وفيــات األطفــال إىل20  لــكل ألــف والدة حيــة نهايــة 2016.
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نسبة اإلجناز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء 

الهدف 12: تعزيز برنامج الصحة الجنسية واالنجابية

 اإلجراء 90: تعزيز وتنمية صحة األم

%100

• تعزيز املجانية الخاصة بالوالدة الطارئة واألطفال حديثي الوالدة من خالل إصدار 	

دورية تحث عى ذلك

• إقرار مجانية الفحوصات املخرية األساسية للنساء الحوامل بدور الوالدة مبخترات 	

املستشفيات العمومية إذا لزم األمر

• إقرار مجانية النقل الصحي بن املؤسسات الصحية بالنسبة للحوامل واألطفال 	

حديثي الوالدة

وزارة الصحة تفعيل اإلجراء 

تعزيز سياسة اإلعفاء من األداء 

بالنسبة للعالجات الخاصة 

بالوالدة الطارئة

100%

• انخفاض معدل الوفيات، خالل العقود الثالثة املاضية، إىل 30,50 ‰ خالل املسح 	

الوطني للسكان والصحة لسنة 2011

• انخفاض معدل وفيات الرضع إىل 28،8 ‰ سنة 2011 بنسبة 30 % و%49 عى 	

التوايل.

• تنفيذ توصيات االجتامع اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية باألردن حول صحة األم 	

والطفل لعام 2015

• تنظيم اجتامع وطني لبلورة التوجيهات األساسية من أجل خطة عمل وطنية ملا 	

بعد عام 2015 الستهداف األسباب الرئيسية لوفيات األمهات واألطفال حديثي 

الوالدة التي ميكن الوقاية منها

•  إطالق عملية تقييم اسرتاتيجيات صحة األم واألطفال حديثي الوالدة يف إطار خرة 	

خارجية بتنسيق مع منظمة الصحة العاملية

• اقرتاح دراسة استكشافية إلضفاء الطابع املؤسسايت من أجل استعامل املسالك 	

العالجية الخاصة بالتكفل بالحمل عايل الخطورة

• تعزيز اللجوء إىل العملية القيرصية املرمجة	

• تكوين القابالت بالعامل القروي يف مجال العالجات االستعجالية الخاصة مبضاعفات 	

الحمل وما بعد الوالدة

• تكوين املكونن الجهوين واإلقليمين حول ميكانزمات تقييم املوارد واالحتياجات 	

واملراقبة املتعلقة بالعالجات االستعجالية الخاصة مبضاعفات الحمل وما بعد الوالدة

• العمل عى توفر الدم ومشتقاته باملستشفيات اإلقليمية	

• تزويد كل مؤسسات الوالدة بـ«طقم الوالدة«	

وزارة الصحة

خفض وفيات األطفال دون 

السنة الخامسة من 28.8إىل 

20 لكل 1000 والدة حية

تحسني جودة التكفل 

باملضاعفات الناجمة عن الحمل
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100%

• تنفيذ مقاربة »«5S-KAIZEN-TQM للرفع من جودة الخدمات وتحسن نظم 	

العمل داخل دور الوالدة

• تشكيل لجنة علمية للبحث املعمق يف مجال التوقف الطبي للحمل	

•  إطالق استشارة حول تشخيص وضعية التكفل الطبي بحاالت ما بعد اإلجهاض	

• مواكبة تنفيذ برنامج الكشف املبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي عند 	

حديثي الوالدة عر:

• اقتناء املعدات املخترية الالزمة	

• تنظيم دورة تكوينية باليابان للمكونن الجهوين بجهتي الدار البيضاء وفاس بوملان 	

بتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الياباين

• إحداث 07 مراكز مرجعية للصحة اإلنجابية	

• خلق 20 وحدة جديدة إلسعاف الوالدة عن قرب و30 وحدة استعجالية للقرب	

• اقتناء 70 جهاز فحص بالصدى و60 وحدة للتحاليل البيولوجية	

وزارة الصحة

الرفع من نسبة تغطية 	 

األمهات اللوايت يستفدن 

من الرعاية أثناء الحمل 

من% 77.1 إىل % 90

ارتفاع نسبة الوالدات تحت 	 

املراقبة الطبية من% 72.7 

إىل 90%

الرفع من تغطية وجدة الرعاية

أثناء الحمل، خاصة

الحمل عايل الخطورة، أثناء وما 

بعد الوالدة

70%

• مراجعة جدول تزويد النساء الحوامل بأقراص الحديد وحامض الفوليك ألجل 	

تحسن استفادة النساء الحوامل من ضعف الجرعة السابقة، وإدخال ا الستفادة 

من الفيتامن د

وزارة الصحة نسبة التوزيع
تعزيز تزويد النساء الحوامل 

بأقراص الحديد

• وضع مخططات عمل جهوية وتعين لجنة تتبع تنفيذها مع مراعاة الخصوصية 	

لكل جهة ومدها بالوسائط واملنشورات ووسائل اإلعالم والرتبية والتواصل

•  تنظيم دورات تكوينية بجميع األقاليم للمهنين حول التكفل بحاالت ارتفاع 	

الضغط الدموي املرتبط بالحمل

• إنجاز التقرير النهايئ للدراسة، التي أطلقت سنة 2014، من أجل تتبع عينة من 	

النساء الحوامل بجهة مراكش تانسيفت الحوز لتقييم كيفية التكفل واملتابعة 

الطبية لهؤالء النساء

• إطالق منوذج ملنظومة بجهة تادلة أزيالل متكن من اإلرشاف عى عمل القابالت 	

بالعامل القروي من طرف األطباء األخصائين يف التوليد وذلك لتوجيههن أثناء التكفل 

بالنساء الحوامل وأثناء توليدهن

• تكوين األطباء العاملن باملراكز الصحية عى استعامل جهاز الفحص بالصدى 	

الخاص بالنساء الحوامل

وزارة الصحة نسبة انخفاض الوفيات جهويا

دعم برامج ترسيع خفض 

وفيات األمهات عىل الصعيد 

الجهوي
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70%

• إنجاز برنامج التدقيق الداخي لـ415 مركزا للصحة	

• إطالق عملية التصديق عى الشهادة، حيث حاز 32 مركزا عى شهادة مطابقة معاير 	

الجودة

• استفاد العاملون بـ13 مندوبية من التكوين عى استعامل وسائط تحسن الجودة	

وزارة الصحة عدد املراكز املفتحصة
إجراء افتحاص للمراكز الصحية 

التي تتوفر عىل دار للوالدة

100%

• إصدار دورية مشرتكة مع وزارة الداخلية لتحسن مراقبة وفيات األمهات ومراجعة 	

النظام اإلعالمي لصحة األم والطفل والتخطيط العائي والخدمات العالجية وجمع 

الوثائق املتعلقة بالبيانات واملعطيات

• مواكبة عملية جعل النظام جهوي وحوسبته عى »الويب«	

• خفض معدل وفيات األمهات مبقدار ثالثة أرباع ما بن 1990 و2015، حيث تم وضع 	

مخطط عمل من أجل ترسيع تقليص وفيات األمهات واملواليد الجدد يهدف إىل 

خفض معدل وفيات األمهات إىل 50 لكل 100.000 والدة حية وخفض معدل وفيات 

األطفال إىل 20 لكل ألف والدة حية يف أفق 2016

وزارة الصحة

انخفاض معدل وفيات 

األمهات من 112 إىل 50 لكل 

100000 والدة حية

تسيري النظام الخاص مبراقبة 

وفيات األمهات

• ترســيخ الطابــع املؤسســايت للملتقــى الســنوي للقابلــة احتفــاال باليــوم العاملــي 	

للقابــالت
وزارة الصحة حمالت تحسيسية

تعزيز التعبئة االجتامعية من 

أجل صحة األم

• إطــالق حملــة وطنيــة مــن أجــل دفــع النســاء الحوامــل اىل االســتفادة مــن الخدمــات 	

التــي تقدمهــا يف إطــار مراقبــة الحمــل والــوالدة
وزارة الصحة إعداد االسرتاتيجية 

إعادة وضع اسرتاتيجية اإلعالم 

والتثقيف والتواصل

• مواصلة تعميم مقاربة “قسم األمهات” عن طريق: 	

• مواصلة تكوين املمرضات يف هذا الشأن	

• مراجعة وتوزيع دليل مرجعي ألقسام األمهات موجه ملهنيي الصحة	

وزارة الصحة حمالت تحسيسية

تعميم مراقبة مشاركة النساء 

الحوامل من أجل استفادتهن 

من الحصص التحسيسية 

الخاصة بفرتات الحمل والوالدة 

وما بعدها بأقسام األمهات
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100%

• تنظيم يوم تحسيي يف مقاربة “قسم األمهات” بحضور جمعيات القابالت	

• إقامة االجتامعات الجهوية بإرشاك الرشكاء الجهوين واإلقليمين واملحلين، مبا يف ذلك 	

املجتمع املدين ووسائل اإلعالم

• إعداد وطباعة وتوزيع املواد التعليمية والتحسيسية	

وزارة الصحة

حمالت تحسيسية

تشجيع النساء الحوامل 

املنحدرات من املناطق النائية 

عىل االستفادة من الخدمات 

املقدمة بدور األمومة املتوفرة

100%

• إمتام بناء وتجهيز 05 مراكز مرجعية للصحة اإلنجابية بكل من خنيفرة، وتارودانت، 	

وفاس، والقنيطرة وموالي رشيد

• مواصلة أشغال بناء 05 مراكز مرجعية للصحة اإلنجابية بكل من تطوان، 	

والخميسات، وقلعة الرساغنة، وتزنيت والجديدة

• متابعة الدراسات املتعلقة بإنجاز 03 مراكز مرجعية للصحة اإلنجابية بكل من 	

ورززات، وبوملان وسيدي قاسم 

• مواصلة أشغال تأهيل عدد من بنيات وتجهيزات دور الوالدة بجميع جهات اململكة	

توسيع وتيسري الخدمات
دعم خدمات التغطية الصحية 

الثابتة بالوسط القروي

• تشغيل عدد من املؤسسات الصحية املغلقة	

• تجهيز 102 وحدة للصحة األساسية بالتجهيزات الالزمة	

• إعادة بناء وتوسيع 47 وحدة للصحة األساسية وتهيئة 3 وحدات أخرى، مع مواصلة 	

أشغال التأهيل يف إطار برنامج صيانة وتدبر امللك العقاري والتجهيزات بعدد من 

الوحدات عى مستوى كل جهات اململكة

• اقتناء مستشفى ميداين متنقل لتغطية الخصاص من البنية االستشفائية باملناطق 	

النائية وفك العزلة عن سكانها ومتكينهم من خدمات وتخصصات طبية هامة تم 

تدشينه مبدينة خنيفرة، يف إطار دعم املجهودات املتعلقة بتعزيز اسرتاتيجية التغطية 

الصحية املتنقلة

• توزيع 93 سيارة إسعاف برسم سنة 2015	

100%

• التكفل بالعالج الثاليث املضاد للفروس لـ9750 من األشخاص املتعايشن مع الداء	

• إخضاع 125 من النساء الحوامل املصابات للعالج الوقايئ من أجل تفادي نقل اإلصابة 	

إىل الجنن

تقلص عدد اإلصابات 

الجديدة بالفريوس بنسبة 

50%

اإلجراء 91: تحقيق الولوج 

الكيل إىل الوقاية والعالج 

والتكفل والدعم يف مجال 

مكافحة فريوس نقص املناعة 

املكتسبة
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100%

• أكر من 400000 استشارة طبية خاصة باألمراض املنقولة جنسيا تم برمجتها للتكفل 	

بها من حيث العالج والتوعية

• إجراء حصص للتحسيس والتوعية يف ما يخص األمراض املنقولة جنسيا استهدفت 	

الشباب والنساء، تم خاللها إجراء الفحص البيولوجي الرسيع الخاص بفروس نقص 

املناعة املكتسبة ألكر من 300000 من النساء والشباب

وزارة الصحة

عدد املستفيدين 

واملستفيدات من التحسيس 

يف إطار املخطط االسرتاتيجي 

الوطني ملكافحة اإليدز

اإلجراء 91:

 تعزيز تنفيذ برامج تحسيسية 

حول الرتبية الجنسية واألمراض 

املنقولة جنسيا داخل 

املؤسسات

%100

• تنفيذ برامج تحسيسية حول الرتبية الجنسية واألمراض املنقولة جنسيا داخل 	

املساجد عى اعتبار أن نسبة املستفيدات من برنامج محو األمية باملساجد ناهز 

88%

• تخصيص 4 حلقات بكل من الرنامجن االعالمين “آفاق إسالمية” و”ومضات عى 	

الطريق”، من أجل التحسيس والتوعية مبخاطر األمراض املنقولة جنسيا

• تنفيذ برامج تحسيسية حول الرتبية الجنسية واألمراض املنقولة جنسيا عر تنظيم 	

ورشات من طرف املندوبيات الجهوية أو املجالس العلمية يف املوضوع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

عدد املستفيدين 

واملستفيدات من التحسيس 

يف إطار املخطط االسرتاتيجي 

الوطني ملكافحة اإليدز

اإلجراء 91:

 تعزيز تنفيذ برامج تحسيسية 

حول الرتبية الجنسية واألمراض 

املنقولة جنسيا داخل 

املؤسسات
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نسبة اإلجناز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء 
• ــي 	 ــة مــن داء الســيدا«،  خــالل املهرجــان الوطن ــة يف« الوقاي ــم مســابقة وطني تنظي

الســادس للفنــون التشــكيلية ســنة 2013، بتعــاون مــع الصنــدوق العاملــي ملحاربــة 

ــا تشــكيليا، منهــم 14 شــابة توجــت  ــا 64 فنان ــا، شــارك فيه الســيدا والســل واملالري

ــن بإعــالن 5 فائزي

• ــيدا 	 ــة الس ــي ملحارب ــج الوطن ــازات الرنام ــة وإنج ــم حصيل ــي لتقيي ــاء وطن ــد لق عق

ــة  ــراض املنقول ــة األم ــج مكافح ــار برنام ــنة 2013، يف إط ــا س ــارا مكون ــدة 40 إط لفائ

ــباب ــدور الش ــيدا ب ــيا وداء الس جنس

• تنظيــم دورتــن تكوينيتــن لفائــدة املثقفــن النظــراء العاملــن بأنديــة محاربــة 	

الســيدا ســنة 2013، اســتفاد منهــام 90 شــابا 

• ــداء ببعــض دور الشــباب ســنة 	 تنظيــم حملتــن تحسيســيتن للتعريــف بخطــورة ال

ــا 2013، اســتفاد منهــام 5040، مــن بينهــم 1830 إناث

• تنظيــم أنشــطة متنوعــة يف مجــال التحســيس والتوعيــة ســنة 2013 مــن طــرف أنديــة 	

محاربــة الســيدا البالــغ عددهــا 105 نــاد، اســتفاد منهــا 43799، مــن بينهــم 16027 

ثا نا إ

• 78542 مســتفيدة مــن األنشــطة التحسيســية والتوعويــة باملؤسســات النســوية ســنة 	

2013

• ــة 	 ــج مكافح ــار برنام ــنة 2014، يف إط ــباب س ــدور الش ــيدا ب ــة الس ــاد محارب 120 ن

ــباب ــدور الش ــيدا ب ــيا وداء الس ــة جنس ــراض املنقول األم

• ــيا 	 ــة جنس ــراض املنقول ــة األم ــال مكافح ــة يف مج ــة العامل ــن األندي ــتفيد م  31577 مس

والســيدا  ســنة 2014

• 8453 مستفيد من الحمالت التحسيسية ملكافحة داء السيدا سنة 2014	

• تكوين 50 مكونا ومنشطا ألندية محاربة السيدا سنة 2014	

•  86496 مســتفيدة مــن األنشــطة التحسيســية والتوعويــة باملؤسســات النســوية ســنة 	

2014

• ــي 	 ــط الوطن ــار املخط ــنة 2015، يف إط ــيس س ــج التحس ــن برام ــتفيد م  40030 مس

ــباب ــدور الش ــتفيدة ب ــم 18013 مس ــن بينه ــيدا، م ــة الس ملكافح

• باملؤسســات 	 التحسيســية والتوعويــة  األنشــطة  حــوايل 100.000 مســتفيدة مــن 

النســوية ســنة 2015

وزارة الشباب والرياضة

عدد املستفيدين 

واملستفيدات من التحسيس 

يف إطار املخطط االسرتاتيجي 

الوطني ملكافحة اإليدز

اإلجراء 91: تعزيز تنفيذ برامج 

تحسيسية حول الرتبية الجنسية 

واألمراض املنقولة جنسيا داخل 

املؤسسات
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املجال الرابع: تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية

نسبة اإلجناز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء 

%100
• 57 % نسبة املشاريع املنجزة من قبل النساء من مجموع املشاريع املدعمة البالغة 	

186 )106 مرشوعا من أصل 186(

وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية 
املشاريع املدعمة 

إجراء إضايف: برنامج املساهمة 

يف تخفيف الوقع االقتصادي 

واالجتامعي عىل األشخاص 

املصابني واملهددين باإلصابة 

بفريوس السيدا، برنامج »أميل«

%100
• تتبع املرشوع النموذجي إلدخال الغرسة كوسيلة من وسائل منع الحمل ضمن 	

الرنامج الوطني لتنظيم األرسة
وزارة الصحة

عدد الوسائل الجديدة 

املدمجة

اإلجراء 92: إدماج وسائل 

جديدة لتنظيم األرسة يف 

املؤسسات الصحية

%100

• إعادة تنشيط اسرتاتيجية التدخل لفائدة االرتقاء باستعامل اللولب الرحمي	

• إعادة طبع بعض دعائم الرنامج الوطني لتنظيم األرسة، مبا فيها اللولب الرحمي	

• تتبع تطوير الرنامج املعلومايت لتدبر وسائل منع الحمل، مبا فيها اللولب الرحمي	

وزارة الصحة
ارتفاع نسبة استعامل اللولب 

الرحمي يف املؤسسات 

الصحية إىل 30%

إعادة تنشيط اسرتاتيجية 

التدخل لفائدة االرتقاء 

باستعامل اللولب الرحمي

• تفعيل مجانية الفحص اإلشعاعي للثدي يف إطار الرنامج الوطني للرصد املبكر 	

لرسطان الثدي وعنق الرحم 

• إرشاك املنظامت غر الحكومية الناشطة يف مجال الصحة اإلنجابية للتشجيع عى 	

الرصد املبكر

• استمرار الحمالت الوطنية للتحسيس بفعالية الرصد املبكر لرسطانات الثدي وعنق 	

الرحم برشاكة مع مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان

• مواصلة الرشاكة مع مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان للتخفيف من 	

معاناة املصابات بالرسطان، خاصة رسطاين الثدي )%34( وعنق الرحم )14%( 

من الرسطانات األكر شيوعا عند املرأة يف إطار املخطط الوطني للوقاية ومراقبة 

الرسطان

• اقتناء وتوفر التجهيزات واللوازم الطبية الالزمة للرصد املبكر وتوزيعها عى كافة 	

العامالت واألقاليم املستهدفة

• افتتاح املركز املرجعي للصحة اإلنجابية بإقليم تارودانت برشاكة مع مؤسسة لال 	

سلمى لوقاية وعالج الرسطان

وزارة الصحة
عدد املستفيدات من خدمات 

الرصد املبكر

اإلجراء 93:

توسيع نطاق إدماج الرصد 

املبكر لرساطانات الثدي وعنق 

الرحم يف الرعاية الصحية 

األولية



152
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نسبة اإلجناز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء 

100%

• تكوين أزيد من 400 مقدمي الخدمات الصحية بإقليم تارودانت يف مجال تقنيات 	

الرصد املبكر

• إنجاز املنشورات وامللصقات الخاصة بالرنامج	

• إنجاز وطبع دليل حول الرصد املبكر لرسطانات الثدي وعنق الرحم لفائدة مقدمي 	

الخدمات الصحية

• تنفيذ املرحلة التجريبية إلعادة تنظيم نظام معلومات الرنامج بجهة مكناس 	

تافياللت

وزارة الصحة
عدد الخدمات الصحية 

الجديدة

تعزيز وجود الخدمات الصحية 

الخاصة بالرصد املبكر والتكفل 

برسطانات الثدي وعنق الرحم

الهدف 13: تحسني ولوج النساء للخدمات الصحية األساسية

اإلجراء 94: تعميم نظام املساعدة الطبية )راميد( للنساء يف وضعية هشة

%100

• إنجاز ما يفوق 8 مالين بطاقة راميد، حيث تبلغ النساء املستفيدات حوايل 54 	

باملائة، ما يعادل أكر من 4 مليون مستفيدة موزعة عى الشكل التايل: 

• 2245488 مستفيدة يف وضعية الفقر	

• 427515 مستفيدة  يف وضعية الهشاشة	

• 443,5281 مستفيدة بالوسط الحرضي، مقابل 1,229,672 بالوسط القروي	
وزارة الصحة

عدد ونسبة النساء 

املستفيدات

العمل عىل تعميم املساعدة 

الطبية لفائدة النساء يف وضعية 

هشاشة

• التكفل املجاين، يف حدود اإلمكانيات املتاحة، بالعالجات األساسية وحاالت الوالدة	

• الخدمات االستعجالية لفائدة املهاجرات بدون استثناء	

• التوقيع عى معاهدة مع وزارة الهجرة ووزارة املالية ووزارة الداخلية تنص عى 	

متكن املهاجرين يف وضعية قانونية من االستفادة من التغطية الصحية

التمكني من حق االستفادة

استفادة النساء املهاجرات من 

متابعة العالج واالستفادة من 

املساعدة الطبية

%100

• مواصلة الرشاكة مع مؤسسة لالسلمى للوقاية وعالج الرسطان للتخفيف من معاناة 	

املصابات بالرسطانات، خاصة رسطان الثدي وعنق الرحم، يف إطار املخطط الوطني 

للوقاية ومراقبة الرسطان

• تقديم مجموعة محددة ومتكاملة من الخدمات الصحية عن قرب لفائدة أكر من 	

4.5 مليون نسمة يف إطار املستشفى الطبي املتنقل باملناطق النائية، يف إطار دعم 

املجهودات املتعلقة بتعزيز اسرتاتيجية التغطية الصحية املتنقلة

وزارة الصحة
عدد املستفيدات من حمالت 

التوعية

تنظيم حمالت توعية حول 

»راميد«
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نسبة اإلجناز )%( املنجزات القطاع املؤشرات اإلجراء 

100%

• استفادة أزيد من 5000 مهنيي الصحة واملساعدات االجتامعيات باملؤسسات 	

االستشفائية من الدورات التكوينية، يف إطار نظام املساعدة الطبية، لتسهيل الولوج 

إىل الخدمات الصحية

• استفادة 240 مهنيا من 8 دورات تكوينية يف التدابر وسبل التكفل باملستفيدين من 	

نظام املساعدة الطبية داخل املؤسسات االستشفائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 

عى أن يصل عدد املستفيدين 600 مستفيدا نهاية 2016

عدد الدورات التكوينية 

املنظمة

القيام بدورات تكوينية لفائدة 

املهنيني عىل كافة الرتاب 

الوطني مع برمجة برامج أخرى 

لفائدة باقي املهنيني

%85

• تفعيل عملية “رعاية” لتغطية املناطق املترضرة من التساقطات املطرية، ما بن 	

دجنر 2014 و30 مارس 2015، حيث تم:

• إنجاز 3160 زيارة ميدانية للوحدات الطبية املتنقلة	

• تنظيم 77 حملة طبية متخصصة، تم خاللها تقديم 804954 خدمة صحية عى 	

مستوى جهات سوس ماسة درعة وكلميم السامرة ومراكش تانسيفت الحوز ومكناس 

تافياللت

• إنجاز 3892 زيارة ميدانية للوحدات الطبية املتنقلة عى الصعيد الوطني خالل 	

األسدس األول من 2015، مع تقديم 130751 فحص طبي و14186 خدمة وقائية 

لدى النساء يف طور اإلنجاب. كام تم تنظيم 27 حملة طبية متخصصة وزارة الصحة

عدد الوحدات املحدثة

اإلجراء 95: إحداث الوحدات 

املتنقلة لدعم برامج األم 

والطفل بالعامل القروي

• مواصلة الدراسات والبناء الخاصة بوحدات الوالدة	

• مواصلة عملية إصالح وتحديث أقسام الوالدة باملستشفيات بجميع جهات اململكة	

• تعزيز املستشفيات ودور األمومة بفتح املناصب التالية:	

• 142 منصبا بالنسبة لألطباء العامن	

• 21 منصبا لألطباء االختصاصين يف أمراض النساء والتوليد	

• 414 ممرضا متعدد التخصصات	

• 233 ممرضا متخصص يف القبال	

• مواصلة الدراسات والبناء الخاصة بوحدات الوالدة	

عدد املستشفيات ودور 

الوالدة املحدثة والعاملة 

ونسبة تحقيق الجودة يف 

الخدمات

اإلجراء 96:

تعزيز مستشفيات الوالدة ودور 

األمومة عددا وجودة





املجال اخلام�س
تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية لتح�سني ظروف عي�س الن�ساء والفتيات
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يعتــر االلتــزام بتحقيــق تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف مختلــف محطــات تنزيــل مشــاريع البنيــات التحتيــة، وتســهيل الولــوج إىل الخدمــات وامللكيــة بالنســبة للنســاء، 

وتوفــر إحصائيــات حســب النــوع االجتامعــي يف مجــاالت اإلســكان والطاقــة والبيئــة وبرامــج فــك العزلــة مــن املداخــل األساســية لتحســن ظــروف عيــش النســاء 

والفتيات.

وعليــه، يتوخــى املجــال الخامــس املتعلــق بتطويــر البنيــات التحتيــة األساســية لتحســني ظــروف عيــش النســاء والفتيــات، إعــادة توجيــه برامــج البنيــات التحتيــة 

إلدمــاج الحاجيــات املختلفــة والخاصــة بالنســاء، مــع إلزاميــة إجــراء دراســة ممنهجــة للوقــع املحتمــل واآلثــار السوســيو اقتصاديــة املتوخــاة مــن مختلــف املشــاريع، 

والتــي تتميــز حصيلــة تنزيــل إجراءاتــه مبجموعــة مــن الدراســات حــول أثــر املشــاريع والرامــج املنفــذة والتــي تفــي نتائــج ومعطيــات تراعــي النــوع، مــام ميثــل 

خطــوة إيجابيــة يف أفــق التخطيــط املدمــج للنــوع. 

z  مراعاة النوع االجتامعي يف برامج الولوج إىل السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحرضي والقروي

يعتــر الحــق يف الســكن حقــا دســتوريا، باعتبــاره مــن الحاجيــات األساســية للحفــاظ عــى كرامــة اإلنســان. فتــم العمــل عــى إرســاء وتفعيــل مجموعــة مــن الرامــج 

االجتامعيــة، بهــدف متكــن مختلــف رشائــح املجتمــع املغــريب مــن االســتفادة مــن هــذا الحــق، والتــي ســاهمت يف توفــر ســكن الئــق وظــروف عيــش كريــم لــكل 

أفــراد األرس، دون التمييــز بــن الجنســن يف االســتفادة، مــع مراعــاة مــا تســتلزمه خصوصيــات كل نــوع اجتامعــي، منهــا:

	 معالجــة الســكن غــري الالئــق مبختلــف أمناطــه، وتقليــص العجــز الســكني بتنويــع وتوفــر العــرض ليشــمل مختلــف رشائــح املجتمــع، وتأهيــل ورد االعتبــار

للمــدن املغربيــة والرقــي بهــا اىل املســتوى املطلــوب يف إطــار الــورش الهــام لسياســة املدينــة، حيــث تــم إعــالن 56 مدينــة بــدون صفيــح مــن أصــل 85 مدينــة 

مرمجــة، مــام مكــن مــن تحســن أوضــاع مــا يفــوق 250.000 أرسة معنيــة بالرنامــج مــن أصــل 388.000 مــن األرسة القاطنــة بــدور الصفيــح، كــام أن 82 % 

مــن األرس املتبقيــة معنيــة برامــج متعاقــد بشــأنها.

	 برامــج معالجــة الســكن املهــدد باالنهيــار، الــذي يعتــر خطــرا عــى حيــاة األرس القاطنــة بــه، حيــث تــم وضــع عــدة برامــج ملعالجــة مختلــف أمناطــه باملــدن

العتيقــة والقصبــات والقصــور.. وغرهــا مــن األحيــاء املهــددة باالنهيــار. وتبعــا لإحصــاء امليــداين لســنة 2012، فقــد تــم الوقــوف عــى 43.734 بنايــة مهــددة 

باالنهيــار. تــم التعاقــد بشــأن 50 % منهــا، أي مــا يفــوق 21.000 بنايــة، فيــام ســيتم التعاقــد ملعالجــة 50 % املتبقيــة يف غضــون ســنتي 2016 و2017.

	 الســكن بالعــامل القــروي، الــذي يتــم العمــل عــى إعــداد برنامــج للتنميــة املســتدامة للقصــور والقصبــات، يف إطــار املجهــودات املبذولــة لتأهيــل الســكن بالعــامل

القــروي وتحســن ظــروف عيــش ســكانه، وبغيــة املحافظــة عــى املــوروث التاريخــي واملعــامري، برشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة، والــذي ســيمكن 

مــن تســطر اســرتاتيجية شــاملة للتدخــل يف هــذا الصنــف مــن الســكن، حيــث ســيتم يف إطــار هــذا الرنامــج القيــام بعــرش عمليــات منوذجيــة بـــ10 مواقــع مــن 

القصــور والقصبــات خــالل الســنوات الخمــس املقبلــة.
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	 بحــث ميــداين وطنــي لتقييــم أثــر برامــج محاربــة الســكن غــري الالئــق عــىل األفــراد وعــىل األحــوال املعيشــية لــألرس، الــذي يهــدف إىل تعميــق فهــم التغــرات

ــن الجنســن  ــدوق األمــم املتحــدة للمســاواة ب ــق، برشاكــة مــع صن ــة الســكن غــر الالئ ــاة األرس املســتفيدة مــن برامــج محارب واملــؤرشات الناتجــة عــى حي

ومتكــن املــرأة، والــذي ســيمّكن مــن إنتــاج قاعــدة بيانــات وإحصــاءات للمســتفيدين، مصنفــة بحســب نــوع الجنــس، حــول الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة 

والدميوغرافيــة ووضعيــة الحصــول عــى ســكن الئــق وملكيتــه. وقــد كانــت مــن نتائجــه املحصلــة:

تحســن ظــروف الســكن للمســتفيدين معــر عنهــا بنســبة ارتيــاح تفــوق %80، حيــث يســتجيب الســكن الجديــد ملعايــر الســكن الالئــق موفــرا الربــط باملــاء 	•

الصالــح للــرشب والكهربــاء والــرصف الصحــي؛

ارتفاع متدرس ما يفوق %96 بالنسبة لألطفال من سن 5 إىل 14 سنة؛	•

انخفاض يف نسبة الفقر املادي بـ20 نقطة من 48.7 إىل %28.3؛	•

انخفاض طفيف يف نسبة البطالة بـ4 نقط من 27.3 إىل 23.5 %؛	•

تحسن طفيف يف نسبة ولوج النساء إىل ملكية السكن بنسبة 3 نقط، حيث ارتفعت من 15.3 إىل 18.7%.	•

	 ،بحــث وطنــي حــول الطلــب يف مجــال الســكن، الــذي ارتكــز عــى عينــة تتكــون مــن 55460 أرسة ملعرفــة طلبــات األرس للســكن يف املجالــن الحــرضي والقــروي

ــا عــى  ــا وتوزيعه ــة نوعيته ــات عــى الســكن ومعرف ــد الطلب ــي والجهــوي، وتحدي بهــدف اســتخراج وحــرص أقطــاب الجــذب الســكني عــى املســتوى الوطن

مســتوى الــرتاب الوطنــي، وكــذا العمــل عــى اســتخراج حركــة التنقــالت الســكانية، برســم العــرش ســنوات األخــرة. كــام يتوخــى منــه تقييــم رىض األرس اتجــاه 

ســكنهم الحــايل، ودعــم ســوق العقــار باملعطيــات الالزمــة يف مجــال الطلــب عــى الســكن. ومــن أهــم نتائجــه املحصلــة:

يبلــغ الطلــب عــى الســكن بجميــع أنواعــه مــا يناهــز 1.573.000 وحــدة ســكنية، %77.8 مــن إجــاميل الطلــب بجهــات الــدار البيضــاء ســطات، ومراكــش 	•

آســفي، والربــاط ســال القنيطــرة، وطنجــة تطــوان الحســيمة، وفــاس مكنــاس؛

ترتكــز البنيــات التحتيــة والتجهيــزات، التــي تشــكل أولويــات الراغبــن بالنســبة للوســط الحــرضي، عــى املؤسســات التعليميــة بنســبة %60، والصحــة 47%، 	•

ــات الراغبــن يف املؤسســات التعليميــة 65%،  ــم النقــل العمومــي %42. أمــا بالنســبة للوســط القــروي، تتجــى أولوي ــة %45، ث واألســواق/املحالت التجاري

والصحــة %59، يليهــام النقــل العمومــي %54، ثــم األســواق/املحالت التجاريــة %32؛

%51 من الراغبن يف اقتناء عقار باملناطق الحرضية يريدون أن تكون قيمته أقل أو تساوي 250.000 درهم مقابل %77 يف املناطق القروية؛	•
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ارتفاع طلبات السكن حسب النوع من طرف الرجال بنسبة %87، بينام تبقى محدودة يف %13 للنساء.	•

ميثل املتزوجون نسبة تفوق %76 من مجموع الراغبن يف السكن.	•

	 البنيــات والتجهيــزات األساســية مــن أجــل فــك العزلــة، خاصــة منهــا الطــرق، التــي تقــوم بــدور أســايس يف تيســر الوصــول إىل املرافــق االجتامعيــة األساســية

وتنشــيط االقتصــاد وتنميــة املــوارد املحليــة. وقــد قطــع املغــرب أشــواطا مهمــة، منــذ ســنة 5991، يف فــك العزلــة عــن ســكان العــامل القــروي مــن خــالل:

الرنامــج الوطنــي األول للطــرق القرويــة )1995-2005(، الــذي هــم إنجــاز 11.000 كلــم بكلفــة 7 مليــار درهــم، ومكــن مــن رفــع نســبة ولــوج الســكان إىل 	•

التجهيــزات الطرقيــة مــن %34 عنــد انطــالق الرنامــج ســنة 1995 إىل %54 ســنة 2005؛

الرنامــج الوطنــي الثــاين للطــرق القرويــة، الــذي انطلــق ســنة 2006 بهــدف إنجــاز 15.560 كلــم بكلفــة 15.5 مليــار درهــم لفائــدة 3 ماليــن مــن الســكان 	•

القرويــن، حيــث تــم يف إطــاره إنجــاز 1054 كلــم برســم ســنة 2014 و1221 كلــم برســم ســنة 2015 و354 كلــم خــالل الســتة أشــهر األوىل مــن ســنة 2016، 

مــام رفــع مجمــوع طــول الطــرق القرويــة املنجــزة منــذ انطالقــة الرنامــج إىل 13871 كلــم إىل حــدود يونيــو 2016، مــام مكــن مــن فــك العزلــة عــن 2.885 

مليــون نســمة مــن الســاكنة القرويــة، متثــل فيهــا النســاء نســبة %50.7 )حســب إحصــاء 2014(، أي حــوايل 1.462.695 نســمة؛

ــة،  ــاكنة القروي ــى الس ــام ع ــتخالص وقعيه ــدف اس ــة به ــرق القروي ــاين للط ــن األول والث ــار الرنامج ــم آث ــة لتقي ــة تحليلي ــالق دراس ــنة 2013، إط ــم، س ــذا، وت ه

وتحديــد الوســائل الكفيلــة لضــامن صيانــة الطــرق القرويــة مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامة، تــم عــرض نتائجــه، بتاريــخ 23 فرايــر 2016، والتــي خلصــت إىل 

اآلثــار اإليجابيــة للرنامجــن األول والثــاين للطــرق القرويــة، خاصــة يف ميــدان النقــل والتمــدرس والصحــة والتعليــم والفـــالحة مــع تحســن الظــروف االجتامعيــة 

ــة، حيــث: ــة للســاكنة القروي واالقتصادي

ارتفاع عدد الفتيات املتمدرسات بـ7.4 نقطة )من %65 إىل %72.4(؛	•

ارتفاع املعدل السنوي لزيارات األرس للمراكز الصحية بنسبة %32.3  )من 6.4 إىل 8.5 زيارة يف السنة لألرسة(؛	•

انخفــاض مــدة التنقــل ألقــرب مركــز صحــي بنســبة %35.1 )مــن 57 إىل 37 دقيقــة( خــالل الفصــل الجــاف، وبنســبة %35.7 )مــن 70 إىل 45 دقيقــة( خــالل 	•

فصــل الشــتاء؛ 

انخفاض كلفة تنقل األشخاص بنسبة %26 )من 0.88 إىل 0.65 درهم/شخص/كلم(؛	•
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انخفاض كلفة نقل البضائع بنسبة %14.7 )من 3.24 إىل 2.76 درهم/طن/كلم(. 	•

برنامــج التأهيــل الــرتايب، الــذي انطلــق ضمــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ســنة 2011، بهــدف إنجــاز 2313 كلــم و68 منشــأة للعبــور، لفائــدة حــوايل 	•

800.000 نســمة، بكلفــة 2.5 مليــار درهــم.

z  تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف عىل النساء من عبء التزود بالطاقة

تقــوم املــرأة بــدور رائــد يف مجــال ترشــيد اســتخدام وإدارة املــوارد الطبيعيــة كالطاقــة واملــاء والحفــاظ عــى البيئــة. وال ميكــن تحقيــق إشــعاع املــرأة وتفعيــل 

دورهــا يف املجتمــع إال بتزويدهــا بالخدمــات األساســية، خاصــة املتعلقــة بالتعليــم واملــاء والصحــة والطاقــة، والتــي تســاهم بشــكل أســايس يف فــك العزلــة عــن 

املــرأة، خاصــة بالوســط القــروي، وذلــك عــر:

توسيع وتحسن الولوج اىل خدمات الطاقة الحديثة؛	•

تزويد املرأة باملعرفة والخرة الالزمتن لتمكينها من املشاركة يف ترشيد استهالك واستعامل الطاقة واملوارد الطبيعية بشكل عام؛	•

توعية املرأة وتحسيسها باملشاكل البيئية، وذلك بإرشاكها يف حمالت تحسيسية تخص النجاعة الطاقية واملحافظة عى البيئة.	•

وقد متت، يف هذا الصدد، بلورة اسرتاتيجية طاقية وطنية، سنة 2009، تهدف إىل تحقيق التنمية واالستجابة ملقتضيات حامية البيئة٬ مرتكزة أساسا عى:

تأمــن التــزود بالطاقــة بتكلفــة معقولــة، حيــث ســاهم برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل يف زيــادة تعليــم الفتيــات القرويــات، وتشــجيع األنشــطة املــدرة 	•

للدخــل، فضــال عــن تحســن نوعيــة ظــروف عيــش األرس القرويــة؛

الرفــع مــن حصــة الطاقــات املتجــددة يف إنتــاج الكهربــاء، حيــث ارتفعــت نســبة الطاقــات املتجــددة مــن مصــادر ريحيــة وكهرومائيــة إىل نســبة 5 % يف 	•

الباقــة الطاقيــة الوطنيــة )2014(، بعــد أن كانــت ال تتجــاوز %3 ســنة 2002. ومــن املنتظــر أن ترتفــع حصــة الطاقــة الريحيــة مــن %3.6 يف الباقــة الكهربائيــة 

ســنة 2009 إىل %15 ســنة 2020 وحصــة الطاقــة الشمســية مــن ال يشء إىل %14 خــالل نفــس الفــرتة، لتصــل بذلــك النســبة اإلجامليــة للطاقــات املتجــددة إىل 

حــوايل %43 مــن القــدرة الكهربائيــة املنشــأة اإلجامليــة يف أفــق 2020، عــى أن املغــرب ســرفع حصــة الطاقــات املتجــددة إىل %52 مــن القــدرة الكهربائيــة 

ــدورة  ــدول يف ال ــادة ال ــامع ق ــه، مبناســبة اجت ــه يف خطاب ــك محمــد الســادس نــرصه الل ــة املل املنشــأة يف أفــق ســنة 2030، حســب إعــالن صاحــب الجالل

الحاديــة والعرشيــن ملؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة اإلطــار لألمــم املتحــدة بشــأن تغــر املنــاخ املنعقــد بباريــس. وســتمكن هــذه الرامــج املســطرة يف أفــق 

2030 مــن تقليــص التبعيــة الطاقيــة مــن %97.5 ســنة 2008 إىل مــا %82 يف أفــق 2030.
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z  توفري املاء الرشوب واملحافظة عىل البيئة

الرفــع مــن نســبة تزويــد العــامل القــروي باملــاء الصالــح للــرشب عــىل الصعيــد الوطنــي، حيــث تــم رفــع نســبة التــزود باملــاء الــرشوب بالوســط القــروي 	•

إىل %95 أواخــر ســنة 2015، مــام مكــن مــن تحقيــق اإلجــراء 109 مــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة. وقــد بلغــت االســتثامرات املنجــزة يف هــذا املجــال مــا 

يناهــز 18.5 مليــار درهــم مــن 1995 إىل 2016. وتصــل نســبة اإليصــاالت الفرديــة حــوايل 40%.

ــي اعتمــد يف 	• ــة، الت ــق الصحي ــح للــرشب وإنجــاز املراف ــاء الصال ــر وامل ــث التطه ــة، مــن حي ــي للمــدارس القروي ــل البيئ ــي للتأهي ــل الربنامــج الوطن تفعي

تصميمهــا مقاربــة النــوع، حيــث يتــم إنجــاز مرافــق خاصــة بالتلميــذات واملعلــامت إىل جانــب مرافــق التالميــذ، والتالميــذ يف وضعيــة إعاقــة، فتــم تجهيــز، 

منــذ انطــالق هــذا الرنامــج ســنة 2009، قرابــة 650 مدرســة قرويــة مبنشــآت املــاء الصالــح للــرشب والــرصف الصحــي. فيــام تــم مــد، يف إطــار اتفاقيــة إطــار 

مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة ســنة 2008، بـــ1677 مدرســة قرويــة باملــاء الــرشوب. 

هــذا، ويتــم مــوازاة مــع إنجــاز أشــغال منشــآت املــاء الــرشوب، تنظيــم حمــالت توعيــة إلخبــار وتوعيــة الســاكنة املســتهدفة بأهميــة املــرشوع وتلقينهــم كيفيــة 

املحافظــة عــى جــودة املــاء عــر نقلــه وتخزينــه واســتعامله، حيــث تــم:

ــة 	• ــح للــرشب والتطهــر بالوســط القــروي، يتضمــن املراجــع الترشيعي ــات والجامعــات املســرة لخدمــة املــاء الصال ــدة الجمعي ــل تطبيقــي لفائ إعــداد دلي

ــايل  ــة إىل التســير اإلداري وامل ــا، إضاف ــب متويله ــداد املشــاريع وطل ــة إع ــح للــرشب، وكيفي ــاء الصال ــزود بامل ــات الت ــة ومقتضي ــة املحلي ــة للجامع والقانوني

ــر النزاعــات؛ ــة وتدب ــي للمنشــآت املائي ــر التقن ــة مســتعمي املــاء الــرشوب، والتدب لجمعي

دليل تطبيقي لفائدة الحراس )مبا فيهم الحارسات( املسرين للنافورات العمومية بالوسط القروي؛	•

العمل عى إعداد دليل يهم برنامج تزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب، الذي تستفيد منه الساكنة القروية، نساء وفتيات ورجاال وأطفاال.	•
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الهدف 14: مراعاة النوع االجتامعي يف برامج ولوج السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط الحرضي والقروي

%100

• املصادقة عى 30 اتفاقية تخص متويل وإنجاز منشئات املاء الصالح للرشب سنة 2014، يف إطار الرشاكة مع املكتب 	

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب لتزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب

• تقديم 302 مليون درهم للجامعات الرتابية لتزويد تزويد العامل القروي بالكهرباء، التي تغطي %98,4، يف إطار 	

دعم برنامج التأهيل الرتايب 2015-2011

• املساهمة سنة 2014 مبا يفوق 467 مليون درهم للطرق القروية من مجموع الرتكيبة املالية التي تخصصها وزارة 	

التجهيز والنقل لهذا القطاع، إضافة إىل املساهمة بـ1,7 مليار درهم يف برنامج التأهيل الرتايب 2011-2015، وبـ14,5 

مليون درهم خصص القتناء آليات لفتح الطرق وفك العزلة عن العامل القروي

• دعم برنامج التطهر السائل، سنة 2014، مببلغ مايل قدره 464 مليون درهم، مام ساهم يف تحسن وضعية قطاع 	

التطهر السائل، حيث تم: 

• رفع نسبة الربط بشبكة التطهر يف املناطق الحرضية إىل73 %	

• رفع عدد محطات معالجة املياه العادمة إىل حوايل 85 محطة	

• رفع نسبة معالجة املياه العادمة إىل 38 %	

وزارة الداخلية

عدد برامج الولوج 

إىل السكن وبرامج 

فك العزلة وتأهيل 

الوسط الشبه 

الحرضي والقروي 

املدمجة للنوع 

االجتامعي

اإلجراء 97: مراعاة النوع 

االجتامعي يف إعداد 

برامج الولوج إىل السكن 

وبرامج فك العزلة

%100

• إعالن 56 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة مرمجة يف إطار برنامج مدن بدون صفيح، مام مكن من تحسن 	

أوضاع ما يفوق 250.000 أرسة معنية من أصل 388.000 من األرسة القاطنة بدور الصفيح

• 82 % من األرس املتبقية معنية برامج متعاقد بشأنها	

• الوقوف عى 43.734 بناية مهددة باالنهيار، تبعا لإحصاء امليداين لسنة 2012	

• يفوق 	 ما  باالنهيار،  املهدد  السكن  معالجة  برنامج  إطار  يف  باالنهيار،  املهددة  البنايات  من   %  50 بشأن  التعاقد 

21.000 بناية

• التعاقد ملعالجة 50 % املتبقية يف غضون سنتي 2016 و2017	

وزارة السكنى 

وسياسة املدينة

عدد برامج الولوج 

إىل السكن وبرامج 

فك العزلة وتأهيل 

الوسط الشبه 

الحرضي والقروي 

املدمجة للنوع 

االجتامعي

تم االنتهاء من الدراسة، 

حيث تعمل الوزارة 

مع رشكائها عى دراسة 

إمكانية تعميمها عى 

باقي أقاليم اململكة.

100%

• الحوز وخريبكة، كإطار 	 بإقليمي  العمومية  الخدمات  لتنسيق  إقليمي  إعداد دراسة منوذجية حول وضع تصميم 

للتجانس بن الرمجة العمومية والجامعات املحلية من حيث الخدمات املقدمة للسكان والتجهيزات العمومية، 

بهدف إيجاد أجوبة أفقية تتعلق بكل إقليم عى مستوى الرمجة والتمويل وتدبر الخدمات العمومية والتجرد 

من املخططات الكالسيكية القامئة عى الرمجة الكمية، وكذا تحقيق تغطية عادلة وفعالة من الخدمات العمومية 

األساسية عى مستوى كل إقليم، وخلق دينامية بالنسبة لالقتصاد املحي من خالل تقديم عرض مالئم من حيث 

خدمات الدعم كأداة للتنافسية املجالية

وزارة التعمري 

وإعداد الرتاب 

الوطني

عدد برامج الولوج 

إىل السكن وبرامج 

فك العزلة وتأهيل 

الوسط الشبه 

الحرضي والقروي 

املدمجة للنوع 

االجتامعي
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%100

•  إنجاز ما يناهز 190 مرشوعا بنقط املاء، وربط 143 دوارا بشبكة املاء الصالح للرشب	

• مببلغ 	 الضخ...(  السقايات، والخزانات، وصهاريج، والعيون، واملطفيات، والخطارات، ومحطات   ( 2262 نقطة ماء 

إجاميل 924 مليون درهم، منها 711 مليون درهم حصة املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

• املبادرة 	 لفائدة 12000 أرسة مببلغ إجاميل قدره 337 مليون درهم، منها 123 مليون كمساهمة  الفردي  الربط   

الوطنية للتنمية البرشية

• توسيع شبكة املاء الرشوب لفائدة 155760 أرسة مببلغ إجاميل 2.5 مليون درهم، منها 44 % مليون درهم مساهمة 	

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

• تأهيل القنوات: لفائدة 4700 منزال مببلغ إجاميل 34 مليون درهم، منها 28 مليون درهم حصة املبادرة الوطنية 	

للتنمية البرشية

• املصادقة عى 30 اتفاقية تخص متويل وإنجاز منشآت املاء الصالح للرشب، يف إطار الرشاكة بن الجامعات الرتابية 	

واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب سنة 2014 لتزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب

• دعم الجامعات الرتابية مببلغ 302 مليون درهام لتزويد العامل القروي بالكهرباء، التي وصلت تغطيتها نسبة 98,4%، 	

يف إطار دعم برنامج التأهيل الرتايب 2015-2011

• املساهمة مبا يفوق 467 مليون دهم سنة 2014 لدعم الطرق القروية من مجموع الرتكيبة املالية، التي تخصصها 	

وزارة التجهيز والنقل لهذا القطاع، إضافة إىل املساهمة بـ1,7 مليار درهم يف برنامج التأهيل الرتايب 2015-2011، 

وبـ14,5 مليون درهم خصص القتناء آليات لفتح الطرق وفك العزلة عن العامل القروي

• دعم برنامج التطهر السائل، سنة 2014، مببلغ مايل قدره 464 مليون درهم، مام ساهم يف تحسن وضعية قطاع 	

التطهر السائل حيث تم: 

• رفع نسبة الربط بشبكة التطهر يف املناطق الحرضية إىل73 %	

• رفع عدد محطات معالجة املياه العادمة إىل حوايل 85 محطة	

• رفع نسبة معالجة املياه العادمة إىل 38 %	

وزارة الداخلية

عدد برامج الولوج 

إىل السكن وبرامج 

فك العزلة وتأهيل 

الوسط الشبه 

الحرضي والقروي 

املدمجة للنوع 

االجتامعي

اإلجراء 97: مراعاة النوع 

االجتامعي يف إعداد 

برامج الولوج إىل السكن 

وبرامج فك العزلة
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• إنجاز 1054 كلم يف إطار الرنامج الوطني الثاين للطرق القروية، برسم سنة 2014، و1221 كلم برسم سنة 2015، 	

و354 كلم خالل الستة أشهر األوىل من سنة 2016

• العزلة 	 فك  من  مكن  مام   ،2016 يونيو  حدود  الرنامج  انطالقة  منذ  املنجزة،  القروية  الطرق  طول  كلم   13871

النساء نسبة %50.7 )حسب إحصاء 2014( أي حوايل  القروية، متثل فيها  الساكنة  عن 2.885 مليون نسمة من 

1.462.695 نسمة. 

وزارة التجهيز 

والنقل

عدد برامج الولوج 

إىل السكن وبرامج 

فك العزلة وتأهيل 

الوسط الشبه 

الحرضي والقروي 

املدمجة للنوع 

االجتامعي

اإلجراء 97: مراعاة النوع 

االجتامعي يف إعداد 

برامج الولوج إىل السكن 

وبرامج فك العزلة

• إنجاز بحث ميداين وطني لتقييم أثر برامج محاربة السكن غر الالئق عى األفراد واألحوال املعيشية لألرس، برشاكة 	

مع هيئة األمم املتحدة للمرأة

• نرش نتائج البحث امليداين حول تقييم أثر برامج محاربة السكن غر الالئق عى األفراد واألحوال املعيشية لألرس	

وزارة السكنى 

وسياسة املدينة

تقييم مدى 

استجابة برامج 

السكن االجتامعي 

الحتياجات هذه 

الرشيحة االجتامعية

%100

• التوقيع عى أزيد من 936 اتفاقية من طرف املنعشن والدولة إلنجاز أكر من 1.476.000 سكن اجتامعي، يف إطار 	

برنامج السكن االجتامعي

• 684  مرشوعا يف طور اإلنجاز يضم ما يفوق 474.500 شقة، منها ما يناهز 250.000 شقة انتهت بها األشغال	

• إنجاز ما يناهز 35.300 وحدة، من حوايل 56.000 وحدة تم انطالق األشغال بها، ضمن برنامج السكن املنخفض 	

التكلفة

• حوايل 130.400 أرسة مستفيدة، منذ سنة 2004، يف إطار برنامج ضامنة فوكاريم ضمن صندوق ضامن السكن	

• حوايل 27.200 أرسة مستفيدة، منذ سنة 2004، يف إطار ضامنة فوكالوج ضمن صندوق ضامن السكن	

• وضع مقتضيات جديدة يف قانون املالية لسنة 2014 . مكن من إبرام 41 اتفاقية تهم ما يزيد عن 15.700 وحدة 	

سكنية، منها 22 اتفاقية مصادق تهم إنجاز حوايل 8.300 وحدة، يف إطار برنامج سكن الطبقة املتوسطة 

• التعاقد حول مشاريع مهمة لتأهيل ورد االعتبار للمدن املغربية والرقي بها إىل املستوى املطلوب، الذي يوفر مناخ 	

اجتامعي واقتصادي يف خدمة املواطنن، حيث متت دراسة عدة مشاريع مبختلف املدن متت املصادقة عى ما يفوق 

70 منها

وزارة السكنى 

وسياسة املدينة

عدد مشاريع السكن 

امللتزمة باملعايري 

االجتامعية

اإلجراء 98 مراعاة 

املعايري االجتامعية يف 

تهيئة وتوفري السكن 

االقتصادي
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%70

• إجراء بحث ميداين وطني لتقييم أثر برامج محاربة السكن غر الالئق عى األفراد وعى األحوال املعيشية لألرس، 	

مبشاركة صندوق األمم املتحدة للمساواة بن الجنسن ومتكن املرأة، الذي بينت نتائجه:

• 	 ،9.7% تتعدى  انزالق ال  %80 وبنسبة  ارتياح تفوق  بنسبة  للمستفيدين معر عنها  السكن  تحسن ظروف 

حيث يستجيب السكن الجديد ملعاير السكن الالئق موفرا الربط باملاء الصالح للرشب والكهرباء والرصف 

الصحي

• ارتفاع التمدرس مبا يفوق %96 بالنسبة لألطفال من سن 5 إىل 14 سنة	

• انخفاض نسبة الفقر املادي بـ20 نقطة من 48.7 إىل 28.3%	

• انخفاض طفيف يف نسبة البطالة بـ4 نقط من 27.3 إىل 23.5 %	

• تحسن طفيف يف نسبة ولوج النساء إىل ملكية السكن بنسبة 3 نقط، حيث ارتفعت من 15.3 إىل 18.7%	

• إجراء بحث وطني حول الطلب يف مجال السكن، الذي ارتكز عى عينة تتكون من 55460 أرسة ملعرفة طلبات األرس 	

للسكن يف املجالن الحرضي والقروي، حيث بن:

• الطلب عى السكن، بجميع أنواعه، يناهز 1.573.000 وحدة سكنية	

• %77.8 من إجاميل الطلب تتمركز بخمس جهات، هي جهات الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي والرباط 	

سال القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس

• نوع العقار املرغوب فيه هو املسكن بنسبة تفوق %82 مقارنة مع البقعة األرضية و%86.5 يفضلون التملك 	

عوض الكراء.

• أما بالنسبة للبنيات التحتية والتجهيزات التي يرغب توفرها فهي ترتكز أساسا، بالنسبة للوسط الحرضي، عى 	

املؤسسات التعليمية بنسبة %60 والصحة %47 واألسواق/املحالت التجارية %45 ثم النقل العمومي 42%. 

أما بالنسبة للوسط القروي تتجى أولويات الراغبن يف املؤسسات التعليمية %65 والصحة %59، يليهام النقل 

العمومي %54، ثم األسواق/املحالت التجارية 32%.

• %51 من الراغبن يف اقتناء عقار يف املناطق الحرضية يريدون أن تكون قيمته أقل أو تساوي 250.000 درهم 	

مقابل %77 يف املناطق القروية.

• أما بالنسبة لطلبات السكن حسب النوع، تبقى مرتفعة من طرف الرجال بنسبة %87، بينام تبقى محدودة 	

يف %13 للنساء.

• فيام يخص الوضعية العائلية للراغبن يف السكن فاملتزوجون ميثلون نسبة تفوق 76%. 	

وزارة السكنى 

وسياسة املدينة 
قواعد البيانات تراعي 

النوع االجتامعي

اإلجراء 99: إعداد قواعد 

البيانات املبنية عىل 

النوع االجتامعي حول 

امللكية السكن وبرامج 

إعادة اإلسكان وإعادة 

اإليواء
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اقرتح قطاع التجهيز والنقل إلغاء اإلجراء

وزارة التجهيز 

والنقل 

واللوجستيك

عدد العمليات 

التواصلية التحسيسية

اإلجراء 99: تحسيس 

قطاع التجهيز والنقل 

بأهمية التحليل حسب 

النوع االجتامعي يف 

تخطيط املسارات 

والطرق
%60

• استفادة 3 أطر )2 مكلفان برمجة امليزانية و1 مكلف بالتكوين املستمر( من التكوين يف مجال التحليل حسب 	

النوع االجتامعي

• العمل عى إدراج هذا املوضوع يف الدورات املقبلة لتعميمها	

وزارة التجهيز 

والنقل 

واللوجستيك

إنجاز دليل النوع 

االجتامعي وتفعيله

اإلجراء 100: إقرار إلزامية األخذ بالنوع االجتامعي يف دراسة األثر االجتامعي للسياسات العمومية

• مل ينجز	

وزارة التضامن 

واملرأة واألرسة 

والتنمية 

االجتامعية

إنجاز الدليل

إعداد دليل لألخذ 

بعني االعتبار النوع 

االجتامعي يف دراسات 

أثر املشاريع

وزارة التجهيز 

والنقل 

واللوجستيك

• املستفيدين 	 عدد 

من  واملستفيدات 

التحسيس

• املديرين 	 عدد 

املكونني

تكوين مديري املشاريع 

لدمج بعد النوع 

االجتامعي يف تصميم 

وتهيئ هذه املشاريع



167

املجال الخامس: تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات

نسبة اإلنجاز )%( املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

الهدف 15: تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف من أعباء النساء القرويات

 اإلجراء 101: دعم برامج تأخذ بعني االعتبار احتياجات النساء من أجل تعزيز الطاقات املتجددة

100%

• تفعيل الرنامج الوطني لتعميم استعامل املصابيح ذات االستهالك املنخفض	

• تفعيل الرنامج الوطني لسخانات املاء الشمسية، الذي يهدف إىل الرفع من مساحة األلواح الشمسية من 366.000 	

مرت مربع سنة 2013 إىل 1.7 مليون مرت مربع يف أفق 2020

• وضع الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية التقنن الحراري يف البناء، إلعداد إطار تنظيمي 	

للنجاعة الطاقية يف قطاع البناء، بدعم من برنامج األمم املتحدة للتنمية وبتشاور مع رشكاء القطاع، وذلك يف إطار 

الرنامج الوطني للنجاعة الطاقية يف املباين

• إنجاز افتحاصات طاقية لفائدة 50 مقاولة صناعية، بدعم من البنك اإلفريقي للتنمية، من أجل تسليط الضوء عى 	

التدابر الالزمة لتحسن النجاعة الطاقية يف قطاع الصناعة، مبا يف ذلك التوصيات والتدابر الغر متطلبة لالستثامر

• تبني برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، يف إطار االتفاقية املوقعة، يف 8 أبريل 2014 مع وزارة األوقاف والشؤون 	

اإلسالمية ورشكة االستثامرات الطاقية، الذي يشمل تركيب مصابيح ذات استهالك منخفض، واستعامل سخانات املاء 

الشمسية، واإلنتاج الذايت للكهرباء باعتامد النظم الفوطوفلتائية، بهدف تقليص االستهالك الطاقي للمساجد بنسبة 

تصل إىل %40، وذلك بإعادة تأهيل 15000 مسجد عر مرحلتن׃ 

• مرحلة أوىل تجريبية ستشمل 1000 مسجد )املساجد الصغرة واملتوسطة والكبرة(	

• مرحلة ثانية لتعميم هذا الرنامج بجميع أنحاء البالد	

• تبني برنامج »الحطـب ـ الطاقة«، الذي يغطي املناطق القروية التي يعتر الحطب مصدرها الرئيي للطاقة، وذلك 	

من أجل الحد من تدهور البيئة، معتمدا عى تعزيز أساليب تحسن كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر بديلة 

لهذه الطاقة، كالطاقة الشمسية وغاز البوتان، مام سيساهم يف تخفيف الضغط عى الغابات وتحرير املرأة والفتاة 

القروية من مشقة جمع الحطب. 

• يف املناطق الحرضية، تضمن الرنامج تجهيز الحاممات واألفران مع تحسن كفاءة املراجل واألفران.	

• إنجاز مرشوع توزيع الغاز الحيوي مبنطقة سوس ماسة، بتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل واملجلس الجهوي 	

لالستثامر الفالحي لسوس ماسة، عر توفر موارد طاقية منزلية جديدة بديلة ملصادر الطاقة التقليدية )الخشب 

والفحم والوقود..(، يف إطار الرنامج املندمج لتطوير استعامل بقايا النباتات كمورد للطاقة

• تبني برنامج التأهيل الطاقي للحاممات، برشاكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي مكن من تحديث 140 حامما 	

عموميا

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

عدد الرجال والنساء 

املستفيدين من 

تقنيات وأدوات 

النجاعة الطاقية

توطيد برنامج »الحطب-

الطاقة« من أجل 

النهوض بالتقنيات 

واألدوات من أجل 

نجاعة طاقية أفضل

نسبة األرس القروية 

املتزودة بحطب 

التدفئة

توسيع برنامج »بيت 

الطاقة« لتحسني قنوات 

تسويق الغاز

انخفاض عدد النساء 

املنشغالت بالتزود 

بالحطب واملاء توسيع تجربة األفران 

الشمسية املنجزة يف 

عدد دور الطاقة مدينتي الصويرة وآسفي

املحدثة كل سنة

مبيعات قنينات الغاز 

املوزعة يف بيوت 

الطاقة

إنجاز مصوغة لنسخ 

عدد الرجال والنساء أفران للطاقة الشمسية

املتزودين من دور 

الطاقة
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40%

اإلجراء 102: إنتاج البيانات حسب الجنس بالنسبة للمستفيدين من الربامج

• إنجاز دراسات استرشافية وبحوث ميدانية، بصفة دورية، حول استهالك الطاقة مبختلف القطاعات االقتصادية، من 	

البيانات الطاقية مبعطيات إحصائية دقيقة وحديثة  أجل معرفة مفصلة ودقيقة الستهالك الطاقة، وإغناء قاعدة 

العهد، وتحين الرامج املتبعة عى ضوء نتائج هذه الدراسات، حيث تم׃ 

• إنجاز مسح إحصايئ حول استهالك الطاقة بقطاع النقل خالل سنة 2011	

• إنجاز مسح إحصايئ حول استهالك الطاقة يف قطاع البنايات )األرس وقطاع الخدمات( خالل سنة 2012	

• إنجاز مسح إحصايئ حول استهالك الطاقة يف قطاع الصناعة خالل سنة 2013	

• برمجة إنجاز بحث ميداين حول استهالك الطاقة يف قطاع الفالحة	

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

عدد الرجال والنساء 

املستفيدين من 

حمالت التحسيس 

والتكوين الستعامل 

األفرنة الشمسية

إجراء دراسة تقييم األثر

املدة الزمنية 

املستغرقة يف األنشطة 

املنزلية املنتجة )قبل 

وبعد استخدام أفرنة 

الطهي الشمسية(

عدد املساكن واملرافق 

املستفيدة من األلواح 

الشمسية

• رقم 	 للمرسوم  طبقا  والحكامة،  العامة  بالشؤون  املكلفة  الوزارة  اختصاصات  ضمن  يعد  مل  االجتامعي  االقتصاد 

2.13.836 الصادر يف 13 نونر 2013

الوزارة املنتدبة 

املكلفة بالشؤون 

العامة والحكامة

عدد التعاونيات 

املنشأة

اإلجراء 103 : تقوية 

الكهربة القروية 

الالمركزية بواسطة 

األلواح الشمسية مبا 

سيؤدي إىل دعم إنشاء 

تعاونيات نسوية بالعامل 

القروي
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• الرفع من معدل الكهربة القروية من 18٪ سنة 1995 إىل 98٫95 ٪ نهاية سنة 2014، يف إطار برنامج الكهربة القروية 	

الشمويل

• تجهيز 51 ألف و559 منزال باأللواح الشمسية يف 3663 قرية، يف إطار الكهربة غر املركزية	

• تأكيد التأثر اإليجايب لرنامج الكهربة القروية الشمويل، الذي ساهم يف:	

• دعم أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البرشية	

• تحسن ظروف عيش الساكنة القروية	

• املساعدة عى تشجيع استخدام التجهيزات اإللكرتومنزلية يف األرس القروية	

• زيادة تعليم الفتيات القرويات	

• تشجيع األنشطة املدرة للدخل )إنشاء تعاونيات(	

املصدر: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب

• وقد أكدت هذه االنعكاسات اإليجابية لرنامج الكهربة الشمويل عى املستوين االجتامعي واالقتصادي بالوسط القروي، 	

الوطني  املكتب  بها  قام  التي  والسوسيولوجية  اقتصادية  السوسيو  الدراسات  نتائج  والجبلية،  النائية  باملناطق  خصوصا 

للكهرباء واملاء الصالح للرشب، التي أكدت مساهمته يف:

• مناصب 	 تساهم يف خلق  للدخل  مدرة  وفالحية جديدة  أنشطة صغرى صناعية  وخلق  التجاري  النشاط  تحسن 

جديدة للشغل

• الولوج لوسائل اإلعالم، وتزويد أنشطة التعاونيات النسوية )التلفزة، والفضائيات...(	

• تزويد املرافق االجتامعية بالكهرباء )املستوصفات، واملدارس...(	

• تحسن ظروف متدرس األطفال، وتأخر سنوات الهدر املدريس، خاصة بالنسبة للفتاة	

• الحد من الهجرة القروية	

• بناء املنازل اإلسمنتية وتوسيعها واقتناء التجهيزات املنزلية	

وزارة التضامن 

واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

وزارة الداخلية

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

عدد التعاونيات 

املنشأة

اإلجراء 103 تقوية 

الكهربة القروية 

الالمركزية بواسطة 

األلواح الشمسية مبا 

سيؤدي إىل دعم إنشاء 

تعاونيات نسوية بالعامل 

القروي

عدد األفرنة الشمسية 

املوزعة

اإلجراء 104: توزيع 

أفرنة شمسية وأفرنة 

محسنة للطبخ ببعض 

الجامعات القروية 

لتحسني ظروف عيش 

النساء القرويات

عدد األيام 

التحسيسية املنظمة

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة برشاكة مع 

وزارة الداخلية

عدد األيام 

التحسيسية املنظمة

اإلجراء 105: التحسييس 

بأهمية استعامل األفرنة 

الشمسية واألفران 

املحسنة

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

كمية الخشب 

املتوفرة

تقلص املساحة 

الغابوية املجتثة

اإلجراء 106: ترشيد 

استخدام حطب الوقود 

والتحسيس بأهمية 

استعامل املواد البديلة
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• تعميم الولوج إىل مادة غاز البوطان )وهو ال يزال مدعام من طرف الدولة(، الذي يستعمل بالوسط القروي يف 	

الطهي، مام يوفر الشقاء للمرأة القروية للبحث عن حطب الوقود

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

عدد الوظائف ذات 

الدخل املحدود التي 

تم إحداثها

اإلجراء 107: توسيع 

برنامج دور الطاقة 

لتحسني قنوات تسويق 

الغاز وتسويق سخانات 

املاء الشمسية لتحسني 

ظروف عيش النساء 

القرويات

• تطوير املوارد الطاقية، خاصة الطاقات املتجددة، من أجل تحسن وتوفر االحتياجات الطاقية للنساء يف املناطق 	

القروية

• تطوير إجراءات النجاعة الطاقية عر إجراءات تحفيزية وحمالت تربوية وتحسيسية تستهدف القطاعات الرئيسية 	

تشاورية  بطريقة  مستدامة  حرضية  تنمية  لضامن  وذلك  والبنايات،  والنقل  الصناعة  خاصة  للطاقة،  املستهلكة 

ومندمجة، حيث يتوقع أن تصل أهداف اقتصاد الطاقة املحددة سنة 2020 و2030 إىل 12 و15٪ عى التوايل

• إنجاز مرشوع توزيع الغاز الحيوي مبنطقة سوس ماسة، بتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل واملجلس الجهوي 	

لالستثامر الفالحي لسوس ماسة، عر توفر موارد طاقية منزلية جديدة بديلة ملصادر الطاقة التقليدية )الخشب 

والفحم والوقود..(، يف إطار الرنامج املندمج لتطوير استعامل بقايا النباتات كمورد للطاقة

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

عدد املستفيدات 

واملستفيدين 

باملناطق القروية

اإلجراء 108: إنجاز 

برنامج التثمني الطاقي 

للكتلة الحيوية لتطوير 

مصادر طاقية جديدة 

منتجة محليا تعوض 

الطاقة التقليدية
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الهدف 16: توفري املاء الرشوب واملحافظة عىل البيئة

%100

• رفع نسبة التزود باملاء الرشوب بالوسط القروي إىل %95 أواخر سنة 2015، حيث استفاد 13.5 مليون نسمة بالوسط 	

القروي، منهم 49.6 % من النساء والفتيات، يف إطار برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية باملاء الصالح للرشب

• ما يناهز 18.5 مليار درهم حجم االستثامرات املنجزة يف هذا املجال ما بن 1995 و2016	

• %40 نسبة الربط باملاء الصالح للرشب، حيث تزداد طلبات الساكنة القروية عى اإليصاالت الفردية، التي من املتوقع 	

أن تبلغ %95.5 أواخر 2016 و%96.5 يف أفق 2017 وترسيع وترة الربط الفردي

مام مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، منها: 

• تحسن متدرس األطفال، خصوصا الفتيات	

• املساهمة يف حامية األطفال والفتيات من العنف بوجود نقط املاء بالقرب من سكناهم ومبدارسهم	

• تحسن الظروف الصحية، وإعطاء فرصة للنساء ملزاولة أنشطة أخرى مدرة لعائدات مادية	

• الوطنية 	 واملبادرة  والطرق  الكهرباء  برامج  مع  الرشوب  املاء  برنامج  إدماج  بعد  القروية  الهجرة  من  الحد   

للتنمية البرشية

•  ضامن تزويد السكان مبياه الرشب يف فرتات الجفاف 	

• خلق العرشات من املقاوالت يف ميدان حفر اآلبار، والبناء، وتجهيز معدات الضخ، والصيانة	

•  إرشاك الهندسة الوطنية يف جميع مراحل الدراسات واإلنجازات الخاصة مبشاريع تزويد العامل القروي باملاء 	

الصالح للرشب

• التسير الذايت للمشاريع عر خلق جمعيات مستعمي املياه	

الوزارة املنتدبة 

املكلفة باملاء

ارتفاع نسبة تزويد 

العامل القروي باملاء 

الصالح للرشب من 

%92 متم 2011 إىل 

95 % نهاية 2015

 اإلجراء 109: الرفع

 من نسبة تزويد العامل

 القروي باملاء الصالح

 للرشب عىل الصعيد

الوطني
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%100

• تجهيز قرابة 650 مدرسة قروية مبنشآت املاء الصالح للرشب والرصف الصحي، منذ انطالقه سنة 2009 	

• مد 1677 مدرسة قروية باملاء الرشوب، من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب، يف إطار اتفاقية 	

اإلطار املوقعة مع وزارة الرتبية الوطنية سنة 2008

الوزارة املنتدبة 

املكلفة باملاء

نسبة التلميذات 

اللوايت تابعن 

دراستهن ما بعد 

مرحلة االبتدايئ
اإلجراء 110:

تفعيل الربنامج الوطني 

للتأهيل البيئي للمدارس 

القروية: التطهري واملاء 

الصالح للرشب وإنجاز 

املرافق الصحية

%100

• تأهيل 200 مدرسة قروية بتمويل 10 مليون درهم	

• تجهيز 70 مؤسسة دينية مببلغ 10 مليون درهم	

• إحداث أندية بيئية وتكوين مؤطرين تربوين	

قطاع البيئة

عدد ونسبة املدارس 

املؤهلة

%100

• إنجاز مرافق خاصة بالتلميذات واملعلامت إىل جانب مرافق التالميذ واألشخاص يف وضعية إعاقة	

• تجهيز 473 مدرسة قروية مبنشآت املاء الصالح للرشب والرصف الصحي ما بن 2009 و2012، 	

• إنجاز 23 مرفقا صحيا، سنة 2013، بكل من عامالت وأقاليم اليوسفية، وطاطا، ووزان، ووجدة، وآسفي، وميدلت 	

وخنيفرة بتكلفة 2.2 مليون درهم 

• 23 مدرسة قروية يف طور انتهاء األشغال، خالل 2013، لفائدة 1085 فتاة و1250 طفل	

• برمجة تأهيل 100 مدرسة قروية برسم سنة 2014	

وزارة الداخلية

%100

• الرفع من رقم معامالت ما يقارب 140 تعاونية، %80 منها نسائية	

• خلق ما يفوق 200.000 يوم عمل	

• الرفع من مستوى الدخل لـ 2600 من أعضاء التعاونيات 	

• متابعة حمالت توزيع األكياس البيئية باملدن	

قطاع البيئة
عدد األنشطة ونسبة 

النساء املستفيدات

إجراء إضايف: تفعيل 

الربنامج النموذجي 

لتشجيع استعامل أكياس 

بيئية بديلة من الثوب

%100
• استفادة %5 من الجمعيات النسائية من الدعم املايل يف مجال املشاريع البيئية	

• تشجيع ودعم عمل الجمعيات العاملة يف مجال املرأة والبيئة والتنمية املستدامة	
قطاع البيئة

نسبة الجمعيات 

املستفيدة 

إجراء إضايف: برنامج 

تشجيع ودعم عمل 

الجمعيات العاملة يف 

مجال املرأة والبيئة 

والتنمية املستدامة يف 

إطار دعم املشاريع 

البيئية للجمعيات

%100
• إنجاز أشغال تشجر 250 هكتار إضافية ببودينار 	

• اقتناء 800 خلية إضافية لرتبية النحل والتجهيزات الرضورية بأقاليم الناظور وبركان والدريوش	
قطاع البيئة

أنشطة مدرة للدخل 

بالنسبة للنساء

إجراء إضايف: مرشوع 

التدبري املندمج للمناطق 

الساحلية بالجهة 

الرشقية
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%100

• إبرام اتفاقية رشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، عى هامش أشغال املؤمتر العاملي للمناخ املنعقد بباريس أواخر 	

سنة 2015، من أجل مأسسة آليات املساواة عى مستوى قطاع البيئة، وإعداد اسرتاتيجية إلدماج مقاربة النوع يف 

مجال البيئة والتنمية املستدامة باملغرب، وذلك يف إطار تنزيل أهداف التخطيط االسرتاتيجي لهيئة األمم املتحدة 

للمرأة 2011-2013 و2014-2016 واملنصوص عليها يف مبادئ امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة

قطاع البيئة

التخفيف من 

الالمساواة يف مجال 

ولوج وتسيري ووقاية 

واملحافظة عىل املوارد 

الطبيعية

 دعم مسؤولية املرأة 

يف مجال تدهور 

البيئة 

مشاركة املرأة يف 

اتخاذ القرار املتعلق 

باملجال البيئي

إجراء إضايف: مرشوع 

دعم إدماج مقاربة 

النوع يف مجال البيئة 

والتنمية املستدامة 

باملغرب 

%100

• الرامج االذاعية »من هدي اإلسالم«، و«آفاق إسالمية«، 	 بث 4 حلقات حول »البيئة وعالقتها باإلنسان« بكل من 

و«ومضات عى الطريق« عى أمواج اإلذاعة الوطنية مبعدل حلقة عن كل سنة 

• و«تلوث 	 باإلنسان«،  »البيئة وعالقتها  الحسنية حول  الدروس  ندوة كل سنة عى هامش  ندوات مبعدل   4 تنظيم 

البيئة والدور املنشود لألفراد واملجتمعات«، و«توجيهات من خالل اليوم العاملي لنظافة البيئة«، و«البيئة مفهومها 

وكيفية املحافظة عليها«

• اإلشارة يف بعض خطب الجمعة ملوضوع »عناية اإلسالم بالبيئة ورعايتها وترشيد استخدام املوارد الطبيعية، مبا يضمن 	

استدامتها ومردوديتها«

وزارة األوقاف 

والشؤون 

اإلسالمية

انخفاض نسبة 

استهالك املياه يف 

البيت

اإلجراء 111:

إدماج التوعية بأهمية 

البيئة يف برامج محو 

األمية والوعظ واإلرشاد 

لفائدة النساء بهدف 

تعزيز السلوكيات البيئية 

اإليجابية يف البيت
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%70

• إعطاء االنطالقة لرنامج يهدف املساهمة يف تقوية القدرات اإلنتاجية للتعاونيات عر دعم التشغيل الذايت وتحسن 	

امللتزمة بحامية  االستهالك  بأمناط  الساكنة  املحلية، وكذا تحسيس  الجمعيات  تقوية قدرات  دخلها، واملساهمة يف 

واحرتام البيئة وبخطورة استعامل األكياس البالستيكية، عر  توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة الطاقة واملعادن واملاء 

والبيئة، بتاريخ 14 أكتوبر 2011، لتمويل إنتاج 3 مالين كيس من الثوب من طرف التعاونيات

• إنتاج 400 929 كيسا، استفادت منه حوايل 139 تعاونية، %90 منها تعاونيات نسائية	

وزارة الصناعة 

التقليدية 

واالقتصاد 

االجتامعي 

والتضامني ووزارة 

الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة

-عدد األكياس 

البالستيكية التي تم 

إنتاجها

- عدد التعاونيات 

النسائية املستفيدة

اإلجراء 112:

دعم التعاونيات 

النسائية للخياطة 

لتصنيع األكياس البديلة 

•عن أكياس البالستيك لألكياس 	 املندمج  للتدبر  الوطني  للرنامج  تفعيال  النسائية،  التعاونيات  من  مجموعة  مع  رشاكة  اتفاقيات  توقيع 

وتشجيع  الدخل،  وتحسن  الذايت  التشغيل  تشجيع  بواسطة  الخياطة  ميدان  يف  القدرات  تقوية  قصد  البالستيكية، 

استعامل أكياس بديلة لألكياس البالستيكية ذات اآلثار السلبية عى البيئة وعى صحة املواطنن

•  رصد إعانات لفائدة التعاونيات املستفيدة بلغت، إىل غاية غشت 2015، مبلغ  41,12 مليون درهم، والتي مكنت 	

من إنتاج أكر من 2.576,312 كيسا بديال

وزارة االقتصاد 

واملالية

%100
• تشجيع ودعم عمل الجمعيات العاملة يف مجال املرأة والبيئة والتنمية املستدامة، حيث متت استفادة 5 باملائة من 	

الجمعيات النسائية من دعم الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة يف مجال املشاريع البيئية

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

الئحة املشاريع 

املدعمة املنجزة

اإلجراء 113:

 تشجيع ودعم برامج 

عمل الجمعيات العاملة 

يف مجال املرأة والبيئة 

والتنمية املستدامة 

قس إطار برامج 

دعم املشاريع البيئية 

للجمعيات
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%100

• إنجاز 140 سدا كبرا تفوق سعتها اإلجاملية 17.5 مليار مرت مكعب وسدود صغرة ومتوسطة وتلية لسد الحاجيات 	

املحلية و13 منشأة تحويل املياه بن األحواض املائية، وإنجاز عدة آبار وأثقاب لتعبئة املياه الجوفية، مام مكن من 

سقي 1.5 مليون هكتار وضامن التزويد باملاء الصالح للرشب بالوسط الحرضي والوسط القروي، حيث تصل نسبة 

التزود بهذه املادة الحيوية حوايل 100 % و95 % تباعا

• القيام بحمالت إلخبار وتوعية الساكنة املستهدفة بأهمية املرشوع وتلقينهم كيفية املحافظة عى جودة املاء عر نقله 	

وتخزينه واستعامله، موازاة مع إنجاز أشغال منشآت املاء الرشوب، حيث تم:

• إعداد دليل تطبيقي لفائدة الجمعيات والجامعات املسرة لخدمة املاء الصالح للرشب والتطهر بالوسط القروي، 	

إعداد  وكيفية  للرشب،  الصالح  باملاء  التزود  ومقتضيات  املحلية  للجامعة  والقانونية  الترشيعية  املراجع  يتضمن 

املشاريع وطلب متويلها، إضافة إىل التسير اإلداري واملايل لجمعية مستعمي املاء الرشوب، والتدبر التقني للمنشآت 

املائية وتدبر النزاعات

• إعداد دليل تطبيقي لفائدة الحراس، مبا فيهم الحارسات، املسرين للنافورات العمومية بالوسط القروي	

• العمل عى إعداد دليل يهم برنامج تزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب الذي تستفيد منه الساكنة القروية، 	

نساء وفتيات ورجاال وأطفاال

قطاع املاء

إنجاز الدليل

اإلجراء 114:

 إعداد دليل حول 

املرأة املغربية يف 

ترشيد استخدام املوارد 

الطبيعية: النفايات 

وحطب التدفئة 

واملياه...

• اقرتاح تكوين لجنة مختصة تضم متخصصن وخراء وباحثن يف مجال الطاقات املتجددة من قطاع التعليم العايل 	

ووزارة الفالحة والصيد البحري والبيئة واملياه والغابات لوضع دليل مرجعي حول كيفية تقنن استخدام النفايات 

وحطب التدفئة واملياه، استنادا إىل األبحاث الدراسات العلمية املنجزة يف هذا املجال

وزارة التعليم 

العايل والبحث 

العلمي وتكوين 

األطر

50  % • تنظيم الدورة 11 للجائزة سنة 2015	
الوزارة املكلفة 

بالبيئة

عدد الفائزات 

بالجائزة

اإلجراء 115:

إدماج مقاربة النوع 

االجتامعي يف منح جائزة 

الحسن الثاين للبيئة

60%
• اإلرشاف ودعم مشاريع خلق فضاءات الرتفيهية واألكشاك الخرضاء برشاكة مع الجامعات الرتابية وجمعيات املجتمع 	

املدين

وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء 

والبيئة

عدد الفضاءات وعدد 

الرواد من األرس، 

خصوصا النساء 

واألطفال

اإلجراء 116:

إعداد وتهيئة الفضاءات 

الرتفيهية واألكشاك 

الخرضاء
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اســتنادا إىل مختلــف املعطيــات واملــؤرشات املتعلقــة مبســاهمة املــرأة يف التنميــة، وتفعيــال لاللتزامــات الدســتورية التــي تؤكــد عى الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية 

للمواطنــات واملواطنــن، ومســؤولية الســلطات العموميــة يف وضــع وتفعيــل سياســات ملعالجــة أوضاعهــم الهشــة، شــكل مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء أحــد 

ــق  ــل مشــاركة املــرأة يف وضــع وتطبي ــز القضــاء عــى تأنيــث الفقــر، عــر تفعي ــي أفــرزت مجــاال لتعزي ــن، الت ــن الحكومي املحــاور االســرتاتيجية الشــتغال الفاعل

ــدرة للدخــل،  ــر األنشــطة امل ــق شــبكات لتطوي ــة، وخل ــة الخــرات املهني ــن وتنمي ــة املشــاريع، والتكوي ــاليب تنمي ــم أس ــة، ودع ــة االقتصادي اســرتاتيجيات التنمي

اعتــامدا عــى مهــارات النســاء، وعــى الطاقــات البرشيــة والطبيعيــة للجهــات واألقاليــم والجامعــات، عــى أن يتــم إدمــاج ذلــك يف إطــار مخططــات التنميــة املحليــة 

والجهويــة، وهــو مــا انعكــس عــى مســتوى تدابــر املجــال الســادس املتعلــق بالتمكــن االجتامعــي واالقتصــادي للنســاء. 

z محاربة الفقر والهشاشة

	 املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة، ورش وطنــي اســرتاتيجي يف مجــال محاربــة الفقــر والهشاشــة، التــي متيــزت مرحلتهــا الثانيــة 2011-2015، والتــي أعطــى

انطالقتهــا صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــرصه اللــه مبدينــة جــرادة يف 4 يونيــو 2011، بارتفــاع حجــم الغــالف املــايل مــن 10 مليــار درهــم إىل 17 

مليــار درهــم، حيــث تــم، بنــاء عــى العديــد مــن املــؤرشات، توســيع قاعــدة االســتهداف الــرتايب والفئــوي، وتشــجيع األنشــطة املــدرة للدخــل، وفــك العزلــة عــن 

املناطــق املعزولــة، وتســهيل الولــوج للبنيــات التحتيــة والخدمــات األساســية، إىل جانــب إنعــاش الرشاكــة والتعــاون، وتقويــة الحكامــة املحليــة.

ــد  ــخص، فق ــون ش ــدة 9.7 ملي ــاطا لفائ ــا و8294 نش ــة 38.341 مرشوع ــاريع البالغ ــام للمش ــدد اله ــل يف الع ــي تتمث ــة، الت ــة املحقق ــزات املادي ــب املنج وإىل جان

مكنــت حكامــة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة مــن اســتهداف الســاكنة املعــوزة واملناطــق الفقــرة، اعتــامدا عــى معايــر علميــة موضوعيــة، خاصــة التخطيــط 

االســرتاتيجي، والتعاقــد مــع الفاعلــن املحليــن لضــامن اســتمرارية املشــاريع واألنشــطة، وااللتقائيــة مــع الرامــج القطاعيــة، عــر 5 برامــج: 

برنامــج محاربــة الفقــر بالوســط القــروي، الــذي اســتهدف يف املرحلــة األوىل 403 جامعــة قرويــة، معــدل الفقــر بهــا يســاوي أو يفــوق 30 %. فيــام 1. 

اســتهدف يف املرحلــة الثانيــة 702 جامعــة قرويــة، معــدل الفقــر بهــا يســاوي أو يفــوق 14 %، مــع مواكبــة الجامعــات القرويــة املســتهدفة خــالل 

املرحلــة األوىل؛

برنامــج محاربــة اإلقصــاء االجتامعــي بالوســط الحــرضي، الــذي اســتهدف يف املرحلــة األوىل 264 حيــا حرضيــا، ويهــم التجمعــات الســكنية التــي 2. 

ــات  ــع توســيع االســتهداف املجــايل بالنســبة للتجمع ــا م ــا حرضي ــة 532 حي ــة الثاني ــام اســتهدف يف املرحل ــف نســمة. في ــا 100 أل ــوق عدده يف

الحرضيــة الناشــئة اعتــامدا عــى عتبــة 20 ألــف نســمة. وترتكــز معايــر اســتهداف األحيــاء الحرضيــة عــى نســبة البطالــة، ونســبة األميــة، وحجــم 

الســاكنة املســتفيدة، والولــوج إىل خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية والتكامــل، مــع برامــج التنميــة املحليــة التــي هــي يف طــور اإلنجــاز أو املرمجــة؛
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برنامــج التأهيــل الــرتايب، الــذي تــم إطالقــه ســنة 2011 بهــدف فــك العزلــة عــر الولــوج إىل البنيــة التحتيــة األساســية والتجهيــزات وخدمــات القــرب 3. 

)الطــرق القرويــة، والصحــة، والتعليــم، والكهربــة، واملــاء الــرشوب( لفائــدة 3300 دوار تابــع لـــ 503 جامعــة قــروي توجــد بـــ22 إقليم جبي؛

برنامــج محاربــة الهشاشــة، الــذي يســتهدف النســاء يف وضعيــة هشــة، والشــباب بــدون مــآوى واألطفــال يف وضعيــة الشــارع، واألطفــال املتخــى 4. 

عنهــم، والســجناء الســابقون بــدون مــورد، والعجــزة املعــوزون، واملختلــون عقليــا بــدون مــآوى، واملتســولون واملتســكعون، واألشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة بــدون مــوارد خــالل املرحلــة األوىل، ومــرىض الســيدا املعــوزون واملدمنــون املعــوزون خــالل املرحلــة الثانيــة. 

الربنامــج األفقــي، الــذي يشــمل جميــع أقاليــم وعــامالت اململكــة، ويختــص بتمويــل العمليــات ذات الوقــع الكبــر، خاصــة الجامعــات القرويــة 5. 

واملراكــز الصغــرى واألحيــاء الحرضيــة املهمشــة غــر املســتهدفة، تبعــا ملســطرة طلــب املشــاريع املفتوحــة أمــام الجامعــات املحليــة والغــرف املهنيــة 

والجمعيــات، وكــذا تجمعــات الفاعلــن يف التنميــة البرشيــة )التعاونيــات، واملجموعــات ذات النفــع االقتصــادي...(. أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة، 

فقــد تــم الرتكيــز أساســا عــى مشــاريع األنشــطة املــدرة للدخــل.

وكحصيلــة إجامليــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة، نســجل ارتفــاع نســبة مشــاركة العنــرص النســوي مــن 9 باملائــة ســنة 2006 إىل مــا يزيــد عــن 21 باملائــة 

ســنة 2014. كــام ســاهمت يف النهــوض بوضعيــة املــرأة، بجميــع فئاتهــا العمريــة، عــى مســتويات متعــددة:

عى مستوى التعليم: إنجاز حوايل 8155 مرشوع لفائدة 498 ألف من الفتيات والنساء؛	•

عى مستوى الصحة: إنجاز حوايل 3058 مرشوع ومبادرة لفائدة 319 ألف من النساء؛	•

عى مستوى األنشطة السوسيو ثقافية والرياضية: إنجاز حوايل 5232 مرشوع ومبادرة لفائدة حوايل 320 ألف من النساء؛	•

عى مستوى مراكز االستقبال املنجزة يف إطارها، بلغ عدد املستفيدين ما يقارب من مليون شخص، من بينهم 325 ألف من النساء؛	•

عى مستوى التكوين املهني: إنجاز حوايل 1060 مرشوع، استفادت منه ما يقارب من 69 ألف من الفتيات والنساء؛	•

عى مستوى التكوين وتقوية القدرات املهنية: إنجاز ما يقارب من 1162 مرشوع، استفادت منه ما يقارب 37806 من النساء؛	•

عى مستوى املشاريع املتعلقة باألنشطة املدرة بالدخل: إنجاز حوايل 7432 مرشوع، استفادت منه اأثر من 45713 من النساء.	•
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	 دعــم األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، حيــث تــم إصــدار املرســوم رقــم 791-14-2 املتعلــق بتحديــد الدعــم املبــارش للنســاء

األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، بتاريــخ 4 دجنــر 2014، الــذي يحــدد رشوط ومعايــر اســتفادة النســاء األرامــل يف وضعيــة 

هشــة عــن أطفالهــن اليتامــى مــن الدعــم املبــارش، ومبلغــه وطــرق رصفــه، ويبــن الجوانــب املؤسســاتية واإلجرائيــة لتفعيلــه. وبنــاء عــى هــذا املرســوم، 

تــم تحديــد املبلــغ الشــهري للدعــم يف 350 درهــام عــن كل طفــل يتيــم، عــى أال يتعــدى مجمــوع الدعــم 1050 درهــام عــن كل شــهر لــألرسة الواحــدة.

ــي للتقاعــد  ــدوق الوطن ــة والصن ــة االجتامعي ــرأة واألرسة والتنمي ــة ووزارة التضامــن وامل ــة ووزارة االقتصــاد واملالي ــن وزارة الداخلي ــة ب ــة رشاك ــع اتفاقي ــم توقي وت

ــر 2015، قصــد تدبــر عمليــة رصف الدعــم املبــارش لفائــدة النســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى ملــدة5   والتأمــن، بتاريــخ 25 فراي

ســنوات قابلــة للتجديــد، وذلــك بهــدف تحديــد الــرشوط وآليــات التدبــر املنوطــة للصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن مــن طــرف الدولــة قصــد تدبــر ودفــع 

ــة لفائــدة النســاء املســتفيدات.  ــات املالي اإلعان

كــام تــم تفعيــل أشــغال اللجــن اإلقليميــة الدامئــة واللجنــة املركزيــة الدامئــة املحدثــة مبوجــب املرســوم الســالف الذكــر لتنفيــذ هــذا الرنامــج. كــام تــم رصــد اعتــامد 

مــايل، برســم ســنة 2015، يقــدر بـــ196 مليــون درهــم، و160 مليــون درهــم برســم ســنة 2016، والــذي اســتفادت منــه، إىل حــدود 3 غشــت 2016، 53544 أرملــة.

	 دعــم مشــاريع املوجهــة للنســاء يف وضعيــة هشاشــة: فانطالقــا مــن مضامــن الرنامــج الحكومــي، الــذي نــص عــى إقــرار معايــر شــفافة لتمويــل برامــج

الجمعيــات، وإقــرار آليــات ملنــع الجمــع بــن التمويــالت، واعتــامد طلــب العــروض يف مجــال دعــم الجمعيــات، تــم إيــالء أهميــة خاصــة لــورش الرشاكــة 

مــع جمعيــات املجتمــع املــدين والجمعيــات النســائية الحاملــة ملشــاريع اجتامعيــة، حيــث عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة 

عــى اإلعــالن الســنوي لدعــم مشــاريع جمعيــات املجتمــع املــدين وفــق منهجيــة جديــدة للدعــم تعــزز االلتقائيــة مــع اســرتاتيجية القطــب االجتامعــي 

»4+4«، بهــدف:

التقليص من حدة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتامعي؛	•

املساهمة يف تحقيق العدالة االجتامعية؛	•

متكن املرأة ومحاربة التمييز والعنف ضدها؛	•

اإلدماج االجتامعي واالقتصادي لألشخاص يف وضعية صعبة؛	•

تقوية قدرات الفاعلن التنموين من أجل نجاعة أفضل.	•
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z  التمكني االقتصادي للنساء

	 إذكاء روح املقاولــة واالســتثامر لــدى النســاء حامــالت املشــاريع عــرب ثقافــة روح املبــادرة واالبتــكار، حيــث تــم إنجــاز وحــدة تكوينيــة حــول »إنشــاء

ــن  ــا حامل ــن 200 طالب ــد م ــن أزي ــن التكوي ــتفاد م ــام اس ــايل. ك ــم الع ــدة مؤسســات للتعلي ــا برجكــت« لفائ ــرة« تحــت اســم »إنف ــاوالت املبتك املق

لخمســن 50 مــرشوع ابتــكاري، وبلغــت نســبة الطالبــات املســتفيدات 50%. وتــم تنظيــم 8 دورات تحسيســية لفائــدة طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل 

حــول »إنشــاء املقــاوالت املبتكــرة«، والتــي عرفــت مشــاركة مهمــة للعنــرص النســوي.

	 دعــم املشــاريع الخاصــة باآلليــات التابعــة لصنــدوق متويــل االبتــكار: فبالنظــر إىل احتياجــات وخصوصيــات النســيج الصناعــي الوطنــي، تــم إنشــاء

صنــدوق لتمويــل االبتــكار مبوجــب اتفاقيــة تــم توقيعهــا مــن طــرف الــوزارة الوصيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة والوكالــة الوطنيــة للمقــاوالت املتوســطة 

ــة  ــكار، خاص ــل االبت ــدوق متوي ــة لصن ــات التابع ــار اآللي ــا يف إط ــم متويله ــي ت ــة، الت ــاريع االبتكاري ــالت املش ــاء حام ــاهمت النس ــد س ــرى. وق والصغ

»انطــالق« و«تطويــر«، بنســبة مهمــة تــؤرش عــى تزايــد الحــس االبتــكاري يف صفــوف النســاء. 

	 إنشــاء بنيــات تحتيــة يف مجــال االبتــكار والتكنولوجيــا، التــي تعــد مــن بــن األوراش املهمــة املندرجــة يف إطــار اســرتاتيجية املغــرب االبتــكار ملســاهمتها

يف خلــق فضــاء للتعــاون بــن الفاعلــن االقتصاديــن، وتطويــر مشــاريع تعاونيــة ابتكاريــة باعتبارهــا رافعــة مهمــة إلنتــاج امللكيــة الفكريــة وتعزيــز 

انبثــاق املقــاوالت الناشــئة، حيــث متثــل النســاء يف الجمعيــة املغربيــة مــن أجــل العلــوم املتقدمــة واالبتــكار والبحــث نســبة 32% مــن مجمــوع املــوارد 

البرشيــة بجميــع التخصصــات، وتبلــغ نســبة النســاء اللــوايت يشــتغلن يف خليــة تنشــيط األقطــاب التنافســية االبتكاريــة %50. 

	 نظــام املقــاول الــذايت، الــذي يدعــم ويواكــب املقــاوالت الشــابة عــىل وجــه العمــوم، واملقــاوالت الذاتيــة عــى وجــه الخصــوص، مــن خــالل اإلرشاف

عــى تنزيــل نظــام املقــاول الــذايت ومختلــف عــروض املواكبــة املوجــه للمقــاوالت الصغــرى جــدا، والــذي يعتــر إطــارا قانونيــا جديــدا ميكــن املنخرطــن 

فيــه مــن إحــداث مقاولــة ذاتيــة وفقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 114.13 الــذي صــادق عليــه الرملــان يف ينايــر 2015 ونــرش بالجريــدة الرســمية يف مــارس 

مــن نفــس الســنة.

 ويهــدف هــذا النظــام إىل دعــم روح املبــادرة واملقاولــة وتيســر ولــوج الشــباب إىل عــامل املقاولــة والتشــغيل الــذايت، إضافــة إىل تشــجيع القطــاع غــر املنظــم عــى 

االندمــاج يف النســيج االقتصــادي املهيــكل، حتــى يتمكــن مــن االســتفادة مــن املزايــا القانونيــة واالجتامعيــة والجبائيــة والولــوج إىل التمويــالت املتاحــة.

وعليــه، فــإن وضــع نظــام خــاص املقاولــة الذاتيــة مــن خــالل اعتــامد نظــام مبســط )قانــوين واجتامعــي وجبــايئ( ســيمكن ال محالــة مــن تشــجيع الشــباب بصفــة 

عامــة، والشــباب الحامــل للمشــاريع بصفــة خاصــة، عــى الشــغل املســتقل مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي توفــر إمكانيــة مامرســة األنشــطة املهنيــة 
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بســهولة، والتــي متكــن مــن تقليــل التكاليــف جــراء تبســيط املســاطر اإلداريــة املرتبطــة بإحــداث املقــاوالت الفرديــة، وضــامن تغطيــة اجتامعيــة مالمئــة للمنخرطــن 

يف هــذا النظــام.

ويف هــذا اإلطــار، تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن الدولــة وبريــد املغــرب إلنجــاز نظــام املقــاول الــذايت، خــالل انعقــاد الــدورة الرابعــة للمناظــرة الوطنيــة للصناعــة. 

ــة تفعيــل نظــام  ــة لــرشكات التمويــل مــن أجــل مواكب ــة املهني ــاك املغــرب والجمعي ــة ألبن ــد املغــرب واملجموعــة املهني ــع اتفاقيــة رشاكــة بــن بري ــم توقي كــام ت

املقــاول الــذايت، والتــي تــم ترجمتهــا توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن بريــد املغــرب و7 أبنــاك )الريــد بنــك، التجــاري وفــا بنــك، البنــك الشــعبي، البنــك املغــريب للتجــارة 

الخارجيــة، القــرض الفالحــي، القــرض العقــاري والســياحي، الرشكــة العامــة( مــن أجــل متكينهــا مــن تســجيل املقاولــن الذاتيــن يف الســجل الوطنــي للمقــاول الــذايت 

عــر وكاالتهــا البنكيــة.

وقد متيزت حصيلة تنفيذ نظام املقاول الذايت مبجموعة من اإلنجازات الهامة، منها:

انطــالق عمليــة رياديــة لتســجيل املقاولــن الذاتيــن منــذ يونيــو 2015، حيــث تــم تقديــم، إىل حــدود 10 يونيــو 2016، 22476 طلــب تســجيل تــم قبــول 	•

14312 منهــا يف الســجل الوطنــي للمقــاول الــذايت. وتشــكل نســبة النســاء اللــوايت انخرطــن يف نظــام املقــاول الــذايت مــا يفــوق %40 مــن مجمــوع املنخرطــن، 

مــام يعــد إنجــازا كبــرا إذا مــا قــورن بنســبة املقــاوالت النســائية التــي ال تتعــدى نســبة %10 مــن النســيج الوطنــي؛

تنظيــم قافلــة تحسيســية حــول هــذا النظــام مبختلــف جهــات اململكــة برشاكــة مــع مختلــف الفاعلــن املحليــن والجهويــن، حيــث تــم تنظيــم مــا يعــادل 	•

127 لقــاء محليــا، اســتفاد منهــا مــا يفــوق 10713 مســتفيد؛

إطــالق طلــب إبــداء االهتــامم بغــرض تحديــد الــرشكاء العموميــن أو الخــواص الراغبــن يف املســاهمة يف وضــع وتطويــر منظومــة مقاوالتيــة وطنيــة حــول 	•

املقاولــن الذاتيــن؛

توقيع اتفاقية رشاكة مع جهة مراكش آسفي، وجهة بني مالل خنيفرة من أجل خلق منظومة مقاوالتية جهوية حول املقاولن الذاتين.	•

هذا، وصادقت الحكومة عى قانون يخص التغطية االجتامعية يشمل فئة املقاولن الذاتين يناير 2016.
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z  النهوض بحقوق املسنات

ــواردة يف الرنامــج الحكومــي والخطــة الحكوميــة  حيــث تــم، يف إطــار تفعيــل االلتزامــات الدســتورية، التــي يجســدها الفصــل 34 مــن الدســتور، وااللتزامــات ال

للمســاواة، إعــداد برنامــج النهــوض بحقــوق املســنن، رجــاال ونســاء، يرتكــز عــى أربــع محــاور أساســية:

التعبئة املجتمعية للنهوض بحقوق األشخاص املسنن؛	•

تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية املستقبلة لألشخاص املسنن؛	•

دعم مبادرات الجمعيات العاملة يف مجال رعاية األشخاص املسنن؛	•

تطوير الهندسة االجتامعية من خالل إحداث مرصد وطني ألوضاع املسنن.	•

كام تم، يف هذا اإلطار، القيام بـ:

التعبئــة املجتمعيــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص املســنني، مــن خــالل تنظيــم حمــالت تحسيســية ســنوية ابتــداء مــن 2013 تحــت شــعار »النــاس الكبــار، 	•

كنــز يف كل دار«، بهــدف تعزيــز املقاربــة الحقوقيــة يف حاميــة األشــخاص املســنن، تأخــذ بعــن االعتبــار الحاجيــات الخاصــة للنســاء املســنات، والنهــوض 

بــدور األرسة يف التكفــل باألشــخاص املســنن وحاميــة حقوقهــم. وأعــد لهــذا الغــرض وصــالت تلفزيــة وإذاعيــة باللغــات العربيــة واألمازيغيــة والفرنســية 

أذيعــت بالقنــوات الوطنيــة، ونــرشات وملصقــات تــم توزيعهــا عــى نطــاق واســع. وقــد مكنــت هــذه الحمــالت، ومــا واكبهــا مــن أنشــطة عــى الصعيــد 

الوطنــي واملحــي، مــن تســليط الضــوء عــى واقــع املســنن، خصوصــا أوضــاع النســاء املســنات اللــوايت راكمــت فئــة عريضــة منهــن متييــزا مزدوجــا مــن خالل 

انعكاســات مظاهــر الفقــر والعنــف التــي تواجــه النســاء وأمــراض الشــيخوخة، ســيام النســاء املســنات يف وضعيــة عزلــة.

إطــالق نــداء مــن أجــل رعايــة املســنني بــدون مــأوى، شــتاء 2014 و2015، لحاميــة األشــخاص املســنن بــدون مــأوى، وبــدون ســند عائــي مــن الظــروف 	•

املناخيــة وصعوبــات العيــش يف الشــارع، وتقديــم الخدمــات االجتامعيــة والصحيــة والنفســية االســتعجالية لهــم ومواكبتهــم، وتعبئــة كل الفاعلــن الوطنيــن 

واملحليــن العاملــن يف املجــال ووســائل اإلعــالم. وقــد مكنــت حملــة 2015، عــى ســبيل املثــال، مــن إنقــاذ 1092 حالــة مســن يف وضعيــة شــارع منهــم 208 

إنــاث، وإيــواء 717، وتقديــم خدمــات صحيــة لـــ461، وإدمــاج بــاألرسة لـ109حالة
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z  النهوض بحقوق النساء يف وضعية إعاقة

	 ــر ــزا التداب ــر متيي ــه »ال تعت ــى أن ــه 2 ع ــدت مادت ــذي أك ــوع، ال ــي الن ــة يراع ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــوق األش ــة حق ــز حامي ــون لتعزي ــدار قان إص

واإلجــراءات التشــجيعية الهادفــة إىل اإلنصــاف وضــامن تكافــؤ الفــرص لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة«، ونصــت مادتــه 3 عــى تحقيــق املســاواة 

ــث أكــدت أنهــم  ــة، حي ــة إعاق ــات تعــزز مــن حقــوق األشــخاص يف وضعي ــه 02 مبقتضي ــام جــاءت مادت ــة. في ــة إعاق ــاث يف وضعي ــور واإلن ــن الذك ب

ــداء. ــة مــن كافــة أشــكال االســتغالل والعنــف واالعت يتمتعــون عــى قــدم املســاواة مــع غرهــم بالحــق يف الحامي

	 :تنفيذ مشاريع يف مجال الولوجيات، بتعاون مع البنك الدويل، من خالل

إنجاز جرد لالحتياجات يف مجال التهيئة الحرضية لتحسن الولوجيات مبدن الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة؛	•

إنجاز دراسة تشخيصية حول الوضعية الحالية لولوجيات النقل العمومي باملغرب؛	•

ــد 	• ــذا تحدي ــاث الحــرضي، وك ــة ومواقــف الســيارات واألث ــة واألدراج والســالمل الخارجي ــة وقياســات املمــرات واملســالك واألرصف ــات التقني إعــداد الخاصي

ــة؛ ــات املعامري ــة بالولوجي ــة املتعلق ــات التقني الخاصي

اعتامد مدينة مراكش مدينة منوذجية إلرساء الولوجيات، عى أساس تعميم هذه التجربة عى باقي مدن املغرب؛	•

تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة تقنيــن ومهندســن ومهندســن معامريــن تابعــن للجامعــات الرتابيــة والــوكاالت الحرضيــة وأطــر الجمعيــات العاملــة يف 	•

مجــال اإلعاقــة؛

ــات 	• ــا خاصــا بولوجي ــارا وطني ــة عــى 13 معي ــت ســنة 2012، مــن خــالل املصادق ــي أحدث ــات، الت ــس املتعلقــة بالولوجي ــة التقيي ــل لجن الــرشوع يف تفعي

ــة؛ ــة إعاق األشــخاص يف وضعي

إدمــاج النــوع االجتامعــي عنــد إنجــاز وتأهيــل البنيــات الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وذلــك باملســاهمة يف إحــداث وتســير 60 مركــزا لالســتقبال 	•

والتوجيه. 
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الهدف 17: محاربة الفقر والهشاشة

100 %

• مواصلــة متويــل ودعــم مشــاريع املجتمــع املــدين، خاصــة املشــاريع املتعلقــة بالنهــوض بأوضــاع املــرأة 	

وتقديــم خدمــات للفئــات يف وضعيــة صعبــة، ودعــم تأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة

• مواصلــة تفعيــل املرحلــة 2 مــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة 2011-2015، التــي أضافــت محــور 	

»التأهيــل الــرتايب« لفائــدة ســاكنة املناطــق التــي تعــاين مــن العزلــة، مبيزانيــة قدرهــا 17 مليــار درهــم

• ــن 	 ــا ب ــون مســتفيد ومســتفيدة، م ــدة 3 ملي ــة لفائ ــا وأنشــطة تنموي إنجــاز حــوايل 12000 مرشوع

ــار درهــم،  2011 و2013، منهــا 2700 نشــاطا مــدرا للدخــل بغــالف مــايل إجــاميل يقــدر بـــ9.8 ملي

ســاهمت فيهــا املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة بـــ5.9 مليــار

وزارة الداخلية

عدد الربامج التي أخذت النوع 

االجتامعي بعني االعتبار

اإلجراء 117: إدماج النوع 

االجتامعي يف مختلف برامج 

الحد من الفقر والهشاشة 

ومحاربة التسول

• ــة 	 ــوع االجتامعــي يف مختلــف برامــج الحــد مــن الفقــر والهشاشــة ومحارب العمــل عــى إدمــاج الن

التســول، بتعــاون مــع وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ووزارة الداخليــة والــوزارة 

املنتدبــة املكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة

• ــن 	 ــنة 2013-2014 لتحي ــتهالك األرس لس ــات واس ــول نفق ــي ح ــث الوطن ــات البح ــتعامل معطي اس

ــنة 2015 ــر س ــة الفق خريط

املندوبية السامية 

للتخطيط

• العمــل عــى إدمــاج النــوع االجتامعــي يف مختلــف الرامــج، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة بالحــد مــن 	

الفقــر والهشاشــة ومحاربــة التســول

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية
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• مواصلــة تكريــس مبــدأ الشــفافية يف سياســات الدعــم املــايل العمومــي املوجــه للجمعيــات العاملــة 	

يف مجــال تدخــل القطــب االجتامعــي، منــذ 2012، عــر اإلعــالن عــن طلبــات دعــم مشــاريع املجتمــع 

املــدين وفــق مســطرة للتمويــل محــددة وواضحــة املعايــر. وتتــوزع حصيلــة دعــم املشــاريع 

ــايل: ــة يف مجــال املــرأة كالت ــات العامل املخصصــة للجمعي

السنة

املبلغعدد املشاريع

العدد اإلجاميل للمشاريع
عدد املشاريع املخصصة 
للجمعيات العاملة يف 

مجال املرأة

املبلغ اإلجاميل للمشاريع 
)بالدرهم(

املبلغ املخصص للجمعيات 
العاملة يف مجال املرأة 

)بالدرهم(

20122253865 426 3437 721 022
20132926947 490 4415 127 805
20141533543 293 5507 205 400
20152018334 377 42215 095 731

871املجموع
225

أي 26 % من مجموع 
املشاريع املدعمة

756 587 190
35 149 958

أي 18 % من املبلغ 
اإلجاميل للمشاريع املدعمة

• إعــالن عــن طلــب تقديــم مشــاريع لفائــدة جمعيــات املجتمــع املــدين واملعاهــد األكادمييــة ومراكــز 	

البحــث العاملــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع النســاء وتعزيــز املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن، 

بتاريــخ 10 أكتوبــر 2014، يف إطــار تنفيــذ برنامــج دعــم االتحــاد األورويب للخطــة الحكوميــة 

للمســاواة الخــاص مبكــون الفاعلــن غــر الحكوميــن

• ــون 	 ــايل )22 ملي ــم امل ــن الدع ــف، لالســتفادة م ــن أصــل 113 مل ــا، م ــال غــر حكومي ــاء 15 فاع انتق

ــذ املــرشوع ــي عــى مــدى 3 ســنوات لتنفي درهــم( ودعــم تقن

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

الئحة املشاريع املمولة

اإلجراء 118 دعم مشاريع 

املجتمع املدين املساهمة يف 

تحقيق املساواة وتقليص 

تهميش النساء

100 %

• إنشــاء بوابــة االتصــال ومواكبــة جمعيــات املجتمــع املــدين، أكتوبــر 2015، بهــدف مواكبــة الجمعيــات 	

ومدهــم باملعلومــة القانونيــة املتعلقــة باإلطــار القانــوين املنظــم للحيــاة الجمعويــة، وتقويــة قدراتهــم 

ومداركهــم القانونيــة وتعزيــز التواصــل معهم

• ــة 	 ــوج لكاف ــدين يف الول ــع امل ــامت املجتم ــات ومنظ ــن جمعي ــرص ب ــؤ الف ــفافية وتكاف ــز الش تعزي

املعطيــات واملعلومــات املتعلقــة بالدعــم العمومــي والــرشاكات

• إقرار مبدأ التنافسية بن مشاريع وبرامج الجمعيات يف الحصول عى الدعم العمومي والرشاكات	

• توطيد الثقة بن مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلن الجمعوين	

• ــة 	 ــق التنمي ــراز دورهــا يف تحقي ــات ومنظــامت املجتمــع املــدين وإب تثمــن برامــج ومشــاريع جمعي

ــة املجتمعي

الوزارة املكلفة بالعالقة 

مع الربملان واملجتمع 

املدين
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95%

• متويــل أكــرت مــن 50 مرشوعــا لدعــم اســتقاللية اقتصــاد املــرأة الواحيــة، برســم ســنة 2014، شــمل 	

النباتــات العطريــة والطبيــة بواحــات تافياللــت وتربيــة املاعــز والحليــب والجــن والدجــاج البلــدي 

وتربيــة النحــل واألركان واملــواد املجاليــة كالكســكس

• استفادة حوايل 5000 امرأة قروية من الدعم لتحسن ظروفها االقتصادية واالجتامعية	

وزارة التعمري وإعداد 

الرتاب الوطني
الئحة املشاريع املمولة

70%

• اعتــامد املقاربــة املجاليــة يف تنزيــل االســرتاتيجية الوطنيــة لالقتصــاد االجتامعــي ”رؤيــة 2020”، عــر 	

إعــداد مخططــات التنميــة الجهويــة االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي

• ــم 	 ــي، ت ــي والتضامن ــاد االجتامع ــة االقتص ــة لتنمي ــات الجهوي ــة باملخطط ــة متعلق ــداد 14 دراس إع

االنتهــاء مــن إعــداد 8 منهــا، و6 يف مراحلهــا النهائيــة مــن أجــل تحديــد األنشــطة املــدرة للدخــل يف 

ــات النســوية ــز عــى خلــق سالســل إنتاجيــة خاصــة بالتعاوني القطاعــات الواعــدة، الرتكي

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

عدد مخططات التنمية الجهوية 

لالقتصاد االجتامعي املدمجة 

للنوع يف جميع املراحل

اإلجراء 119: إدماج مقاربة 

النوع يف مخططات التنمية 

الجهوية لالقتصاد االجتامعي 

100%

• متكــن عــدد مــن الجمعيــات بنســخ مــن املصحــف الرشيــف املطبــوع بطريقــة »برايــل«، كجمعيــة 	
آفــاق إلدمــاج الشــخص املعــاق، وجمعيــة الربيــع للتنميــة واملواطنــة ببوجنيبــة...

• دعــم عــدة جمعيــات نســوية تشــتغل يف املجــال الرتبــوي والثقــايف واالجتامعــي عــر مدهــا بإصدارات 	
الــوزارة، كجمعيــة الرأفــة النســوية للتنميــة االجتامعيــة، وجمعيــة عبــور للجاليــة املغربيــة املقيمــة 

بالخــارج، وجمعيــة العمــر الذهبــي، وجمعيــة الــرشوق للرتبيــة بابــن مســيك...
• بــث سلســلة إذاعيــة عــى أمــواج اإلذاعــة الوطنيــة مكونــة مــن7 حلقــات مــن الرنامــج »ومضــات 	

عــى الطريــق« حــول موضــوع »دور املــرأة يف رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة«
• بث 4 ندوات عى القناة السادسة حول »حقوق املعاق يف اإلسالم »	
• ــة حــول »حقــوق املعــاق يف 	 ــان مــن برنامــج »آفــاق إســالمية »عــى أمــواج اإلذاعــة الوطني بــث حلقت

ــالم« اإلس
• بــث حلقــة واحــدة مــن برنامــج »مــن هــدي اإلســالم »عــى أمــواج اإلذاعــة الوطنيــة حــول »إدمــاج 	

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة«

وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية
برامج لفائدة هذه الفئات

اإلجراء 120: وضع برامج خاصة 

بالنساء يف وضعية صعبة: 

األمهات املتخىل عنهن والنساء 

السجينات والنساء املعرضات 

لخطر الدعارة والفتاة واملرأة يف 

وضعية إعاقة 
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100%

• اعتــامد برنامــج للرفــع مــن قــدرات الجمعيــات،  عــر دعــم بنياتهــا التنظيميــة ومواكبتهــا يف 	
مختلــف مراحــل املــرشوع )التوجيــه والتأطــر املســتمر والدعــم التقنــي واملــايل...(، والتكويــن 
ــيج  ــق نس ــاهمة يف خل ــامل واملس ــة الع ــا مغارب ــاع وقضاي ــوض بأوض ــة النه ــب، بغي ــم والتدري بالتعل
جمعــوي محــرتف وفاعــل بــدول االســتقبال، وتوجيههــا مــن أجــل وضــع مشــاريع بنــاءة تنــدرج يف 
إطــار اســرتاتيجية الــوزارة والســعي إىل خلــق جمعيــات مهنيــة ومحرتفــة قــادرة عــى الدفــاع عــن 

ــم: ــث ت ــاريعها، حي مش
• ــة 	 ــدورة التكويني ــن ال ــنة، م ــذه الس ــالل ه ــارج، خ ــن الخ ــة م ــة مغربي ــة جمعي ــتفادة 50 رئيس اس

لفائــدة 200 مــن الجمعيــات العاملــة لفائــدة املغاربــة املقيمــن يف الخــارج، تهــدف إىل تزويــد حامــل 
املشــاريع بالقــدرات واملهــارات الالزمــة إلنجــاح هــذه املشــاريع، ومنهــا املشــاريع املتعلقــة بالنهــوض 

بأوضــاع املــرأة بالخــارج

الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون 

الهجرة

برامج لفائدة هذه الفئات

اإلجراء 120: وضع برامج خاصة 

بالنساء يف وضعية صعبة: 

األمهات املتخىل عنهن والنساء 

السجينات والنساء املعرضات 

لخطر الدعارة والفتاة واملرأة يف 

وضعية إعاقة 

100%

• اســتفادة حــوايل % 60 مــن الســجينات مــن برامــج التعليــم والتكويــن املهنــي ومحــو األميــة، برســم 	
2015 - 2016، مقابــل أقــل مــن  %22 مــن املســاجن الذكــور

• ــا 329 	 ــا املنظمــة، ســنة 2015، منه ــا وديني ــا ورياضي اســتفادة الســجينات مــن 5102  نشــاطا ثقافي
نشــاطا تحسيســيا يف املجــال الصحــي

• مشــاركة 545 ســجينة يف برنامــج املســابقات الثقافيــة والدينيــة والرياضيــة، برســم 2015، بنســبة % 	
33 مــن مجمــوع الســجينات، مقارنــة بنســبة الذكــور التــي ال تتعــدى 23%، علــام أنــه تــم إحــداث 

مســابقات خاصــة بالنســاء وجميــع الفئــات األخــرى
• اســتفادة الســجينات مــن برنامــج املصاحبــة النفســية، خاصــة الفئــات الهشــة، كاملعتقــالت يف حالــة إعاقة 	

والحوامــل واملرفقــات بأطفــال، واملســتفيدات مــن الرامــج الرتبويــة اللــوايت تعانــن مــن أمــراض ذهنية
• اســتفادة الســجينات مــن برنامــج املســاعدة القانونيــة، يف إطــار اتفاقيــة مرمــة مــع إعــادة اإلدمــاج 	

واملرصــد املغــريب للســجون

املندوبية العامة إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج
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• توفر خدمات الصحة اإلنجابية للنساء يف حالة إعاقة باملؤسسات الصحية	
• إنجــاز ورشــة حــول الصحــة واإلعاقــة لبلــورة خطــة عمــل وطنيــة قصــد تيســر ولــوج هــذه الفئــة إىل 	

الخدمــات الصحيــة، ينايــر 2015، بحضــور نســاء يف حالــة إعاقــة حركيــة ممثــالت للمجتمــع املــدين
• تنظيــم 6 دورات يف التكويــن املســتمر للفتيــات مــن األطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة يف مجــال اإلعاقــة، 	

يف إطــار التعــاون الفرنــي
• مشاركة الفتيات يف حالة إعاقة يف مباريات ولوج املعاهد العليا لتكوين مهني وتقنيي الصحة	
• ــم 	 ــي وتقوي ــض الطب ــات الرتوي ــن خدم ــة م ــة حركي ــة إعاق ــات يف وضعي ــاء والفتي ــتفادة النس اس

األعضــاء وتركيــب األطــراف االصطناعيــة باملراكــز الجهويــة واإلقليميــة واملستشــفيات الجامعيــة

وزارة الصحة

برامج لفائدة هذه الفئات

اإلجراء 120: وضع برامج خاصة 

بالنساء يف وضعية صعبة: 

األمهات املتخىل عنهن والنساء 

السجينات والنساء املعرضات 

لخطر الدعارة والفتاة واملرأة يف 

وضعية إعاقة 

100%

• استفادة 182 من النساء السجينات من التكوين برسم سنة 2012-2011	
• ــددة، 	 ــعب متع ــجنية بش ــز الس ــل املراك ــي داخ ــن املهن ــن التكوي ــجينات م ــاء الس ــتفادة النس اس

كالفصالــة والخياطــة والطــرز والحالقــة والتجميــل والطبــخ والــزرايب، حيــث تحصلــن عــى دبلــوم أو 
ــه شــهادة حســب املســتوى التعليمــي املحصــل علي

قطاع التكوين املهني

• ــة هشــة 	 ــارش للنســاء األرامــل يف وضعي ــد الدعــم املب ــق بتحدي ــم 2-14-791 املتعل إصــدار املرســوم رق
الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، بتاريــخ 4 دجنــر 2014، الــذي يحــدد رشوط ومعايــر اســتفادة النســاء 
األرامــل يف وضعيــة هشــة عــن أطفالهــن اليتامــى مــن الدعــم املبــارش، ومبلغــه وطــرق رصفــه، ويبــن 
الجوانــب املؤسســاتية واإلجرائيــة لتفعيلــه، حيــث تــم تحديــد املبلــغ الشــهري للدعــم يف 350 درهــام عن 

كل طفــل يتيــم، عــى أال يتعــدى مجمــوع الدعــم 1050 درهــام عــن كل شــهر لــألرسة الواحــدة
• توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن، بتاريــخ 25 فرايــر 2015، قصــد 	

تدبــر عمليــة رصف الدعــم املبــارش لفائــدة النســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن 
ــر  ــر قصــد تدب ــات التدب ــد الــرشوط وآلي ــد، بهــدف تحدي ــة للتجدي اليتامــى، ملــدة 5 ســنوات قابل

ودفــع اإلعانــات املاليــة لفائــدة النســاء املســتفيدات
• تفعيــل أشــغال اللجــن اإلقليميــة الدامئــة واللجنــة املركزيــة الدامئــة املحدثــة،  تنفيــا ل برنامــج الدعــم 	

املبــارش للنســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى 
• رصــد اعتــامد مــايل لتمكــن النســاء األرامــل مــن االســتفادة مــن الدعــم املبــارش، برســم ســنة 2015، 	

يقــدر بـــ196 مليــون درهــم، و150 مليــون درهــم برســم ســنة  2016 
• استفادة 53544 أرملة إىل حدود 3 غشت 2016	

وزارة الداخلية

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

إصدار مرسوم متعلق بتحديد 

الدعم املبارش للنساء األرامل 

يف وضعية هشة الحاضنات 

ألطفالهن اليتامى

عدد النساء املستفيدات من 

الدعم

إجراء إضايف: الدعم املبارش 

للنساء األرامل

• رصــد مبلــغ 196 مليــون درهــم، برســم ســنة 2015، يف إطــار مــوارد صنــدوق دعــم التامســك 	
االجتامعــي، لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن مــن أجــل رصف اإلعانــات املاليــة لفائــدة 
ــرشوع يف رصف  ــم ال ــي ت ــل الت ــدد األرام ــغ ع ــث بل ــم، حي ــن الدع ــتفادة م النســاء املؤهــالت لالس
الدعــم لهــن فعليــا 17453 أرملــة، علــام أن عــدد امللفــات الجاهــزة لــألداء، منــذ نهايــة نونــر 2015، 

ــة إىل 97% ــل املقبول ــام تصــل نســبة األرام ــا، في 5943 ملف

وزارة االقتصاد واملالية
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الهدف 18: التمكني االقتصادي للنساء

70%

• إحــداث خاليــا جهويــة بـــ7 مديريــات للصناعــة التقليديــة، هــي الــدار البيضــاء، والربــاط، وفــاس، 	
ــداث  ــل إح ــا قب ــرتات: م ــى 3 ف ــا ع ــد مهمته ــي متت ــوان، والت ــش وتط ــر، ومراك ــاس، وأكادي ومكن
املقاولــة، ومواكبــة إحــداث املقاولــة، ومــا بعــد اإلحــداث، حيــث متــت مواكبــة صانعتــن تقليديتــن 

ــن 21 مســتفيدا ــن ب ــام م إلحــداث مقاوالته
• مواكبــة 30 شــابة بجامعــة غســات بإقليــم ورززات، مــن خــالل تكوينهــن عــى مــدى 6 أشــهر مبعهــد 	

ــق  ــل خل ــن أج ــاعدتهن م ــة، ومس ــرز والخياط ــعب الط ــورززات يف ش ــة ب ــة التقليدي ــون الصناع فن
تعاونيــة عــر توفــر محالت/ورشــات ملزاولــة أنشــطتهن، واقتنــاء التجهيــزات التقنيــة الرضوريــة لهــا 
برشاكــة مــع مجموعــة »اكوابــاور، املكلفــة باســتغالل املحطــة الشمســية نــور 1 »وجامعــة غســات

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

عدد النساء حامالت املشاريع 

املستفيدات من برامج 

التحسيس والتكوين

اإلجراء 121: إذكاء روح 

املقاولة واالستثامر لدى النساء 

حامالت املشاريع

100%

• تنظيــم دورة تكوينيــة حــول القيــادة لفائــدة 10 ممثــالت لتنظيــامت مهنيــة عــى مســتوى جهــة مكنــاس 	
تافياللــت، يف إطــار رشاكــة بــن املدرســة الوطنيــة للفالحــة مبكنــاس وجامعــة مينيســوطا األمريكيــة

• ــف 	 ــية مبختل ــادية وتحسيس ــة وإرش ــطة تأطري ــن أنش ــاة م ــرأة وفت ــن 8000 ام ــر م ــتفادة أك اس
ــار  ــل، يف إط ــدرة للدخ ــة م ــاريع فالحي ــر مش ــم وتدب ــن والتنظي ــاج والتثم ــة اإلنت ــاالت، خاص املج

ــات ــاء القروي ــارف النس ــن مع ــن وتحس تكوي

وزارة الفالحة والصيد 

البحري

عدد النساء حامالت املشاريع 

املستفيدات من برامج 

التحسيس والتكوين

اإلجراء 121: إذكاء روح 

املقاولة واالستثامر لدى النساء 

حامالت املشاريع

100%

• اســتفادة 80 مرشوعــا مدعــام ماديــا مــن برامــج التحســيس والتكويــن بــدور الشــباب ســنة 2014، 	
منهــا 10 جمعيــة نســائية

• استفادة 1554 خريجة التكوين املهني النسوي سنة 2014 من برامج التكوين والتحسيس	
• استفادة 4251 خريجة االستئناس املهني سنة 2014 من برامج التكوين والتحسيس	
•  اســتفادة 5710 مــن برامــج التكويــن ســنة 2015 يف مجــال »املقــاوالت واملشــاريع املــدرة للدخــل« 	

باملؤسســات النســوية
• ــذايت املدعــم مــن طــرف 	 اســتفادة حــوايل 1900 شــابة مــن التكويــن، يف إطــار برنامــج التشــغيل ال

ــدويل ســنة 2015، يف مجــال إنشــاء املقــاوالت واملشــاريع ــك ال البن
• ــوض 	 ــة الح ــن وكال ــم م ــنة 2015، بدع ــاواليت، س ــال املق ــن يف مج ــن التكوي ــاة م ــتفادة 15 فت اس

 ACIM للمقــاوالت املتوســط 

وزارة الشباب والرياضة

100%

• مواكبة 1202 من حامي املشاريع سنة 2013، يف إطار برنامج التشغيل الذايت، %22 منهم نساء	

• مواكبــة 1408 مــن حامــي املشــاريع، ســنة 2014، %22 منهــم نســاء )665 مــرشوع لفائــدة النســاء(، 	

مبــا مكــن مــن خلــق 1200 منصــب شــغل

• مواكبــة 1194 مــن حامــي املشــاريع، ســنة 2015، %23 منهــم نســاء، مــام مكــن مــن خلــق 1795 	

منصــب شــغل

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية
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• 	 Innova( »إنجــاز وحــدة تكوينيــة حــول »إنشــاء املقــاوالت املبتكــرة« تحــت اســم »إنفــا برجكــت
Project( لفائــدة مؤسســات للتعليــم العــايل، حيــث:

• اســتفادة أزيــد مــن 200 طالــب حاملــن لخمســن 50 مــرشوع ابتــكاري مــن التكويــن،  %50 منهــم 	
طالبــات

• تنظيم 8 دورات تحسيسية لفائدة طلبة مؤسسات التعليم العايل مبشاركة مهمة للعنرص النسوي	
• ــة 	 ــة والوكال ــة موقعــة مــع وزارة االقتصــاد واملالي ــكار، مبوجــب اتفاقي ــل االبت ــدوق لتموي إنشــاء صن

الوطنيــة للمقــاوالت املتوســطة والصغــرى، حيــث ســاهمت النســاء حامــالت املشــاريع االبتكاريــة، 
ــؤرش  ــر«، بنســبة 8%، مــام ي ــدوق، خاصــة »انطــالق« و«تطوي ــات التابعــة للصن ــا اآللي ــي مولته الت

عــى تزايــد الحــس االبتــكاري يف صفــوف النســاء
• ــن 	 ــث، م ــكار والبح ــة واالبت ــوم املتقدم ــل العل ــن أج ــة م ــة املغربي ــاء بالجمعي ــبة النس %32 نس

مجمــوع املــوارد البرشيــة بجميــع التخصصــات
• %50 نسبة النساء اللوايت يشتغلن بخلية تنشيط األقطاب التنافسية االبتكارية	
• مصادقــة الرملــان عــى القانــون رقــم 114.13، ينايــر 2015، كإطــار قانــوين جديــد ميكــن املنخرطــن 	

فيــه مــن إحــداث مقاولــة ذاتيــة، الــذي نــرش بالجريــدة الرســمية مــارس 2015، والــذي يهــدف إىل 
ــة  ــذايت، إضاف ــة والتشــغيل ال ــوج الشــباب إىل عــامل املقاول ــة وتيســر ول ــادرة واملقاول دعــم روح املب
إىل تشــجيع القطــاع غــر املنظــم عــى االندمــاج يف النســيج االقتصــادي املهيــكل، حتــى يتمكــن مــن 

االســتفادة مــن املزايــا القانونيــة واالجتامعيــة والجبائيــة والولــوج إىل التمويــالت املتاحــة
• ــة 	 ــة املهني ــاك املغــرب والجمعي ــة ألبن ــد املغــرب واملجموعــة املهني ــن بري ــة ب ــة رشاك ــع اتفاقي توقي

ــة  ــع اتفاقي ــة، وتوقي ــن جه ــذايت م ــاول ال ــام املق ــل نظ ــة تفعي ــل مواكب ــن أج ــل م ــرشكات التموي ل
رشاكــة بــن بريــد املغــرب و7 أبنــاك )الريــد بنــك، والتجــاري ووفــا بنــك، والبنــك الشــعبي، والبنــك 
املغــريب للتجــارة الخارجيــة، والقــرض الفالحــي، والقــرض العقــاري والســياحي، والرشكــة العامــة( مــن 
جهــة ثانيــة، وذلــك مــن أجــل متكينهــا مــن تســجيل املقاولــن الذاتيــن يف الســجل الوطنــي للمقــاول 

الــذايت عــر وكاالتهــا البنكيــة
مكن تنفيذ نظام املقاول الذايت من:

• انطالق عملية ريادية لتسجيل املقاولن الذاتين منذ بداية يونيو 2015	
• تنظيــم قافلــة تحسيســية مبختلــف جهــات اململكــة برشاكــة مــع مختلــف الفاعلــن املحليــن 	

والجهويــن
• إطــالق طلــب إبــداء االهتــامم بغــرض تحديــد الــرشكاء العموميــن أو الخــواص الراغبــن يف املســاهمة 	

يف وضــع وتطويــر منظومــة مقاوالتيــة وطنيــة حــول املقاولــن الذاتيــن
• ــق 	 ــل خل ــن أج ــرة م ــالل خنيف ــي م ــة بن ــفي، وجه ــش آس ــة مراك ــع جه ــة م ــة رشاك ــع اتفاقي توقي

ــن ــن الذاتي ــول املقاول ــة ح ــة جهوي ــة مقاوالتي منظوم
• تقديــم 22476 طلــب تســجيل، منــذ انطــالق تســجيل املقاولــن الذاتيــن إىل حــدود 10 يونيــو 2016، 	

تــم قبــول 14312 منهــا يف الســجل الوطنــي للمقــاول الــذايت
• مصادقــة الحكومــة عــى قانــون يخــص التغطيــة االجتامعيــة يشــمل فئــة املقاولــن الذاتيــن ينايــر 	

2016، وإحالتــه عــى الرملــان

وزارة الصناعة والتجارة 

واالستثامر واالقتصاد 

الرقمي

عدد النساء حامالت املشاريع 

املستفيدات من برامج 

التحسيس والتكوين

اإلجراء 121: إذكاء روح 

املقاولة واالستثامر لدى النساء 

حامالت املشاريع
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100%

• تنظيــم منتــدى النســاء املقــاوالت ملنطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا، يــوم 2 دجنــر 2013، بهدف 	

تكويــن قاعــدة بيانــات للمامرســات الجيــدة املســاعدة عــى تقويــة قــدرات النســاء اقتصاديــا وتســهيل 

ولوجهــن إىل التمويــل، وتحســن منــاخ األعــامل، يف إطــار مبــادرة منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 

ودول شــامل إفريقيــا والــرشق األوســط مــن أجــل الحكامــة واالســتثامر التــي يرتأســها املغــرب

وزارة الشؤون العامة 

والحكامة

نسبة النساء املقاوالت 

املستفيدات من برامج الدعم

اإلجراء 122: تشجيع املقاولة 

النسائية والرفع من نسبة 

ولوجها لربامج الدعم التي 

توفرها الدولة من أجل الرفع 

من تنافسية املقاوالت

100%

• القيــام بحمــالت للتحســيس واالســتقطاب للتعريــف برامــج الدعــم التــي توفرهــا الدولــة، وتشــجيع 	

ــم  ــج الدع ــا برنام ــتفادة منه ــى االس ــائية، ع ــا النس ــا فيه ــة، مب ــة التقليدي ــاوالت الصناع ــث مق وح

ــز  ــدف تعزي ــطة، به ــرى واملتوس ــة الصغ ــوض باملقاول ــة للنه ــة الوطني ــره الوكال ــذي توف ــي، ال التقن

عوامــل تنافســية املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة )الكلفــة، واآلجــال، والجــودة، وترسيــع اســتعامل 

تكنولوجيــات املعلوميــات(، والــذي تتكفــل الدولــة بتحمــل نســبة 50 إىل % 90 مــن كلفــة الخــرة 

ــاء ودمــج نظــم املعلومــات واقتن

• اســتفادة 1383 مقاولــة مــن برنامــج الدعــم التقنــي، مــا بــن 2007 و2015، مــن بينهــا 143 مقاولــة 	

نســائية، أي مــا يعــادل 10.3 باملائــة مــن العــدد اإلجــاميل للمســتفيدين

• العمــل عــى بلــورة اتفاقيــة رشاكــة وبرامــج عمــل جديــدة، يف إطــار مراجعــة وتقييــم ورش الدعــم 	

التقنــي برشاكــة مــع الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى واملتوســطة

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

100%

• إطــالق 3 نســخ مــن برنامــج تأهيــل منتجــي املنتوجــات املجاليــة، باســتفادة أزيــد مــن 5200 منتجــة 	

للمنتوجــات املجاليــة بنســبة %34.23  مــن مجمــوع املســتفيدين

• اســتفادة 25 مجموعــة نســوية منتجــة للمنتوجــات املجاليــة مــن هــذا الرنامــج )جمعيتــان، 	

واتحــادان، و5 تجمعــات ذات نفــع اقتصــادي و16 تعاونيــة(

• ارتفــاع عــدد النســاء الحامــالت للمشــاريع املســتفيدات مــن برامــج التحســيس والتكويــن إىل 320 	

امــرأة مســتفيدة مــن القــروض الصغــرى إلنشــاء مقــاوالت

وزارة الفالحة والصيد 

البحري

100%

• تشــجيع املقاولــة النســائية عــر برنامــج ممــول مــن طــرف التعــاون األملــاين، يف إطــار برامــج دعــم 	

املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة الخاصــة بالوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى واملتوســطة، 

ــز قــدرات العديــد مــن النســاء املقــاوالت وجعلهــن قــادرات عــى اســتيعاب  مــام مكــن مــن تعزي

برامــج الدعــم الحقــا

• تعميــم إدمــاج مقاربــة النــوع عــى املســتوى التنظيمــي، وعــى مســتوى برامــج الدعــم، مــن خــالل 	

وضــع عمليــات تصحيحيــة كلــام انخفضــت نســبة مشــاركة النســاء املقــاوالت يف الرامــج مقارنــة مــع 

توزيــع املقــاوالت عــى الصعيــد الوطنــي

وزارة الصناعة والتجارة 

واالستثامر واالقتصاد 

الرقمي

إحداث صندوق الضامن 

للمقاولة النسوية لتشجيع 

األبناك عىل متويل املقاوالت 

النسائية

اإلجراء 122: تشجيع املقاولة 

النسائية والرفع من نسبة 

ولوجها لربامج الدعم التي 

توفرها الدولة من أجل الرفع 

من تنافسية املقاوالت
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• ــرأة 	 ــاد امل ــتقاللية اقتص ــم اس ــدف دع ــي به ــبوع التضامن ــوق األس ــن س ــخة األوىل م ــم النس تنظي

الواحيــة، مــام مكــن النســاء مــن بيــع منتوجاتهــن العطريــة والطبيــة، وفتــح قنــوات تجاريــة عــى 

ــدويل ــي وال ــتوى الوطن املس

• ــي 	 ــبوع التضامن ــوق األس ــة، بس ــة والعطري ــاب الطبي ــات لألعش ــاء املنتج ــن النس ــاركة 95 % م مش

ــت ــات تافيالل ــج واح ــن برنام ــر م األول، بتأط

وزارة التعمري وإعداد 

الرتاب الوطني

100%

• %30 حصــة النســاء يف برنامــج مغــرب مبــادرات ســنة 2012 و2013، و %35 ســنة 2014. فيــام بلغــت 	

%40 ســنة 2015، و%45 سنة 2016

• إنشاء 326 مقاولة، %20 منها للنساء	

• إحداث 11 جمعية لتعزيز املقاوالت يف صفوف الشباب	

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

100%

• ــة 	 ــة االجتامعي ــية للتنمي ــة أساس ــكل حلق ــي تش ــويق، الت ــاج والتس ــة لإنت ــة تحتي ــود 72 بني وج

واالقتصاديــة متكــن مــن خلــق فــرص الشــغل والرفــع مــن دخــل الصنــاع والصانعــات وتحســن جــودة 

املنتــوج

• 58 بنية تحتية يف طور اإلحداث، فيام 46 بنية تحتية مرمجة	

• 30 مرشوع إعادة تأهيل لبنيات، 13 منها يف طور األشغال	

• حــوايل 15 % مــن املســتفيدين مــن البنيــات التحتيــة لإنتــاج والتســويق، التــي  تشــمل مجمعــات 	

ــة  ــات املندمجــة، ومناطــق أنشــطة الصناع ــن، واملركب ــاع التقليدي ــرى الصن ــة، وق ــة التقليدي للصناع

التقليديــة وفضــاءات العــرض والبيــع، هــن صانعــات تقليديــات

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

نسبة النساء املوجودات ببنيات 

اإلنتاج والتسويق

اإلجراء 123: تسهيل ولوج 

النساء العامالت إىل أنشطة 

مهنية يف بنيات اإلنتاج 

والتسويقاملساواة وتقليص 

تهميش النساء

100%

• ــاع النســيج 	 ــال بقط ــث ناهــزت 68% مث ــة، حي تطــور نســبة مشــاركة النســاء يف األنشــطة الصناعي

والجلــد، ومــا يقــارب عــى التــوايل 55% و53% و%49 بقطــاع مراكــز االتصــال، وقطــاع الصناعــات 

ــة ــات الغذائي ــة، وقطــاع الصناع ــة واإللكرتوني الكهربائي

• تنامــي ولــوج املــرأة للتعليــم والتكويــن املهنــي والعــايل، ســاهم يف تــويل املــرأة مناصــب املســؤولية 	

بالقطــاع الصناعــي واقتحــام ســوق األعــامل، فهنالــك منــاذج متنوعــة وناجحــة لتــويل املــرأة قيــادة 

رشكات وأنشــطة صناعيــة متنوعــة
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• تأطــر 8000 امــرأة وفتــاة يف مجــاالت اإلنتــاج والتثمــن والتنظيــم وتدبــر املشــاريع الفالحيــة املــدرة 	

للدخــل، مواكبــة النســاء القرويــات

• ــذه 	 ــة له ــات املجالي ــوج املنتج ــل ول ــن أج ــرى م ــة الك ــاءات التجاري ــع الفض ــات م ــرام 5 اتفاق إب

الفضــاءات، منهــا 3 اتفاقيــات لتســويق التمــور، وتهــم 49 تجمعــا منهــا 24 تجمعــا نســائيا، إضافــة 

ــة ــات املجالي ــان للمنتج ــع مرج ــة م إىل 10رشاكات جهوي

• توقيع اتفاقية رشاكة مع املعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات	

• ــة 	 ــم عــدة رحــالت للمشــاركة يف املعــارض الدولي ــد مــن 5320 امــرأة مــن تنظي ــا أزي اســتفادة منه

ــي، بنســبة %30 مــن مجمــوع منخرطــي هــذه املجموعــات ــو ظب ــس وأب ــن وباري برل

• ــة 	 ــان إىل تونــس، لالطــالع عــى التجرب ــة ملجموعــة مــن الشــباب، منهــم فتات ــة تكويني ــم رحل تنظي

ــد التمــر ــن وتري التونســية يف مجــال تســير وحــدات تخزي

وزارة الفالحة والصيد 

البحري

نسبة النساء املوجودات ببنيات 

اإلنتاج والتسويق

اإلجراء 123: تسهيل ولوج 

النساء العامالت إىل أنشطة 

مهنية يف بنيات اإلنتاج 

والتسويقاملساواة وتقليص 

تهميش النساء

اإلجراء 124: دعم ومواكبة النساء العامالت يف القطاع غري املهيكل لالرتقاء إىل القطاع املهيكل

100%

• 15.735 تعاونية، نهاية 2015، 14 %منها تعاونيات نسوية	

• تطــور عــدد التعاونيــات النســوية مــن 1512 تعاونيــة ســنة 2012 إىل 2280 تعاونيــة نســائية ســنة 	

2015، منهــا 987 تعاونيــة حرفيــة نســوية، مــا ميثــل 43%

• ــويق 	 ــات التس ــابات وتقني ــك الحس ــاوين ومس ــع التع ــاالت الترشي ــة يف مج ــات تكويني ــم ورش تنظي

لتعزيــز قــدرات التعاونيــات والجمعيــات ومتكــن مســريها مــن تطويــر طــرق تســير وتدبــر 

ــا ــم تنظيمه ــي يت ــرات الت ــارض والتظاه ــش املع ــى هام ــاتهم، ع مؤسس

• 2170 مستفيد، إىل حدود يونيو 2015، تشكل نسبة املشاركة النسائية أزيد من 62 %	

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

نسبة الصانعات التقليدية 

املتكتالت يف إطار تعاونيات 

حرفية.
التكوين التكمييل من أجل 

املالءمة

100% • تنظيم 298 دورة تكوينية استفاد منها 4661 متعاون، منهم 46 % فئات نسوية	

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

عدد الدورات التكوينية وعدد 

املستفيدات منها
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100%

• ــوارد 	 ــر امل ــدف إىل تطوي ــذي يه ــاج«، ال ــج »إدم ــن برنام ــوع املســتفيدين م ــن مجم ــرأة م 48 % ام

ــم  ــث ت ــا قصــد تشــجيع تشــغيل الخريجــن الشــباب، حي ــر تحســن تأطره ــة ع ــة للمقاول البرشي

إدمــاج 56716 ســنة 2013، بينهــم 50 % نســاء، و63.143 ســنة 2014، بينهــم %53 نســاء. و70.123 

ســنة 2015، منهــم %48 نســاء

• ــة 	 ــن قابلي ــدف إىل تحس ــذي يه ــل«، ال ــج »تأهي ــن برنام ــتفيدين م ــوع املس ــن مجم ــرأة م %47 ام

التشــغيل لــدى طالبــي العمــل مــن أجــل اكتســاب املؤهــالت املهنيــة لشــغل مناصــب عمــل محــددة 

أو متاحــة، حيــث تــم تســجيل 18658 شــخص ســنة 2013، مــن ضمنهــم %67 مــن النســاء، وتســجيل 

18658 شــخص ســنة 2014، مــن ضمنهــم %67 مــن النســاء، و158.171 شــخص ســنة 2015، مــن 

ضمنهــم %47 مــن النســاء

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية

عدد الدورات التكوينية وعدد 

املستفيدات منها

التكوين التكمييل من أجل 

املالءمة

% 100

• ــات 	 ــات الصانع ــرض منتوج ــع وع ــاج وبي ــة إلنت ــرب مالمئ ــاءات للق ــة، كفض ــداث 67 دار للصانع إح

ــة ــة تقليدي ــوايل 3563 صانع ــن ح ــدود 2015، تحتض ــات، إىل ح القروي

• العمل عى إحداث23 دار للصانعة	

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

عدد الفضاءات املحدثة
اإلجراء 126: ترسيع وتعزيز 

برنامج دور الصانعة
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% 100

• 2280 تعاونية نسوية، إىل نهاية 2015، تضم 37.960 منخرطة	

• ــات 	 ــة التأســيس كل ســنة، يف إطــار برنامــج مرافقــة، مــن بينهــا تعاوني ــة حديث ــة 500 تعاوني مواكب

نســوية، ملســاعدتها عــى تجــاوز مرحلــة مــا بعــد التأســيس التــي تعــرف توقــف نســبة هامــة مــن 

هــذه التعاونيــات

• تنظيــم أيــام تواصليــة وتحسيســية لفائــدة الجمعيــات التنمويــة العتــامد مقاربــة التشــبيك بهــدف 	

ــة ووضــع خطــة عمــل تشــاركية وفــق  تحفيزهــا وتشــجيعها عــى إحــداث شــبكات ورشاكات مهني

مفهــوم التشــبيك، حيــث اســتفاد أزيــد مــن 1500 جمعيــة، 60% منهــا جمعيــات نســائية، وأحدثــت 

عــى إثرهــا 4 شــبكات جهويــة

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني

عدد التعاونيات النسائية 

املحدثة

اإلجراء 127: تشجيع إحداث 

التعاونيات ومواكبتها

• ــط 	 ــة ملخط ــة الثاني ــار الدعام ــاء، يف إط ــن النس ــا %64 م ــتفيد منه ــدة 8554، يس ــا لفائ 51 مرشوع

ــرض ــرب األخ املغ

• دعــم 10مشــاريع املجتمــع املــدين للمســاهمة يف تحقيــق املســاواة وتقليــص تهميــش النســاء بغــالف 	

مــايل إجــاميل يقــدر بـــ407 مليــون درهــم باملناطــق الواحــات وشــجر األركان

• ــات ذات 	 ــات ومجموع ــات وجمعي ــات وتعاوني ــم مجموع ــوي تض ــم نس ــوايل 150 تنظي ــداث ح إح

ــع االقتصــادي النف

وزارة الفالحة والصيد 

البحري

• تقديم الدعم واملصاحبة إلحداث 121 تعاونية نسائية محدثة سنة 2014	

• اســتفادة 33 فتــاة مــن منــح يف إطــار املســابقة الدوليــة للمقاولــن الشــباب باملغــرب، ضمــن برنامــج 	

»صنــدوق إدمــاج الشــباب« بتعــاون مــع هيئــة الكونفجيــس الدوليــة لتمويــل مشــاريع للشــباب يف 

املجــال املقــاواليت

وزارة الشباب والرياضة

% 100

• ــة 	 ــن 1000 تعاوني ــد م ــاركة أزي ــي مبش ــي والتضامن ــاد االجتامع ــة لالقتص ــارض وطني ــم 3 مع تنظي

ــوق 70% ــاركة تف ــائية املش ــات النس ــبة التعاوني ــة، نس وجمعي

• ــد مــن 1300 	 ــة لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي مبشــاركة أزي ــة وإقليمي  تنظيــم 9 معــارض جهوي

ــات النســائية املشــاركة تفــوق 60% ــة، نســبة التعاوني ــة وجمعي تعاوني

• تنظيــم 30 نســخة مــن األســواق املتنقلــة مبشــاركة أزيــد مــن 1870 تعاونيــة وجمعيــة، تفــوق نســبة 	

التعاونيــات النســائية املشــاركة %70 بــكل نســخة 

• استفادة ما يناهز 400 تعاونية فالحية من الفضاءات التجارية الكرى، %50 منها تعاونيات نسائية	

• افتتاح املتاجر التضامنية بـ8 مدن مبشاركة ما يزيد عن 800 تعاونية، منها 70 % تعاونيات نسائية	

وزارة الصناعة التقليدية 

واالقتصاد التضامني
عدد املعارض املنظمة

إجراء إضايف: املشاركة يف 

املعارض الجهوية والوطنية أو 

املعارض الدولية
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% 100

• وضــع برنامــج للرفــع مــن قــدرات الجمعيــات العاملــة لفائــدة مغاربــة العــامل، يهــدف إىل تدعيــم بنياتهــا 	

التنظيميــة ومواكبتهــا يف مختلــف مراحــل املــرشوع )التوجيه والتأطر املســتمر والدعــم التقني واملــايل...(، 

وكــذا التكويــن بالتعلــم والتدريــب بغيــة النهــوض بأوضــاع وقضايــا مغاربــة العــامل واملســاهمة يف خلــق 

نســيج جمعــوي محــرتف وفاعــل بــدول االســتقبال وتوجيــه الجمعيــات مــن أجــل وضــع مشــاريع بنــاءة 

والســعي إىل خلــق جمعيــات مهنيــة ومحرتفــة قــادرة عــى الدفــاع عــن مشــاريعها

• ــن 	 ــدة 200 م ــة منظمــة لفائ ــن دورة تكويني ــن الخــارج م ــة م ــة مغربي اســتفادة 50 رئيســة جمعي

الجمعيــات العاملــة لفائــدة املغاربــة املقيمــن يف الخــارج، بهــدف تزويــد حامــل املشــاريع بالقــدرات 

واملهــارات الالزمــة إلنجــاح هــذه املشــاريع يف مجــاالت محــددة، منهــا املشــاريع املتعلقــة بالنهــوض 

بأوضــاع املــرأة بالخــارج

الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون 

الهجرة

عدد برامج »تقوية« مراعية 

للنوع

اإلجراء 128: إدماج النوع 

االجتامعي يف برنامج »تقوية« 

لدعم قدرات وتأهيل 

الجمعيات
عدد النساء املستفيدات من 

برامج تقوية

• استفادة 15775 إطار جمعويا، 28% منهم نساء	

• استفادة 1294 إطارا جمعويا من املواكبة، 15% منهم نساء 	

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

% 100
• %30 حصــة النســاء ضمــن برنامــج مغــرب مبــادرات ســنة 2012 و2013، و %35 ســنة 2014. فيــام 	

بلغــت الحصــة %40 ســنة 2015 و%45 ســنة 2016

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

عدد النساء املستفيدات من 

برامج تقوية
برنامج مغرب مبادرات 

30%

• تكوين مالئم الحتياجات النساء القرويات	

• محاربة األمية الوظيفية يف صفوف النساء القرويات	

• إرشاك النســاء القرويــات يف املعــارض الجهويــة قصــد تحســن جــودة منتجاتهــن املحليــة وتســويقها 	

وطنيــا ودوليــا

وزارة الصناعة التقليدية اآلليات املعتمدة واملفعلة

اإلجراء 129: تطوير التجارة 

املنصفة لفائدة النساء 

القرويات
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70%

• ــجيع 	 ــة وتش ــة االقتصادي ــال التنمي ــة يف مج ــة والجهوي ــرات الوطني ــاركة يف التظاه ــم واملش التنظي

ــاء ــدة النس ــتثامر لفائ االس

• ــرات 	 ــاوالت ومس ــاء مق ــاركة نس ــنة 2016 مبش ــائية س ــامل النس ــادة األع ــول ري ــاء ح ــم لق  تنظي

مقيــامت بالخــارج، احتفــاء باملبــادرات النســائية وخلــق فضــاء للقــاء والتشــجيع عــى تبــادل الخــرات 

ــة األعــامل واالســتفادة مــن التجــارب يف هــذا املجــال والنقــاش مــع الخــراء املتخصصــن يف تنمي

• االحتفــال بـــ 40 امــرأة مقاولــة مــن مغاربــة العــامل، ميثلــن 19 بلــدا، واللــوايت متيــزن بديناميتهــن يف 	

مجــال األعــامل يف مجموعــة مــن املجــاالت

• ــاوالت 	 ــاء املق ــة النس ــع جمعي ــة م ــنة 2015، برشاك ــرات، س ــاوالت املهاج ــول املق ــاء ح ــم لق  تنظي

ــرة ــال القنيط ــاط س ــة الرب ــرب بجه باملغ

• عقــد اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعيــة النســاء املقــاوالت باملغــرب مــن أجــل تقويــة املبــادرات االقتصادية 	

وتشــجيع املقاولــة النســائية، وتقويــة قــدرات النســاء املقاوالت

الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون 

الهجرة

عدد األنشطة املنظمة واالليات 

املعتمدة واملفعلة

إجراء إضايف:

دعم النساء املهاجرات يف 

املجال االستثامري واالقتصادي

70%

• خلق شبكة الصحفيات املغربيات املقيامت بالخارج، سنة 2015، نواتها 50 صحفية	

• ــرأة 	 ــا 40 ام ــنة 2016، نواته ــارج، س ــامت بالخ ــات املقي ــرات املغربي ــاوالت واملس ــبكة املق ــق ش خل

ــرأة ــي للم ــوم العامل ــة مبناســبة الي ــد، يف إطــار التظاهــرة املنظم ــن 19 بل ــة م مقاول

الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني بالخارج وشؤون 

الهجرة

اآلليات املعتمدة واملفعلة
إجراء إضايف: تعبئة كفاءات 

النساء املهاجرات
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• إعــداد برنامــج للنهــوض بحقــوق املســنن، رجــاال ونســاء، يرتكــز عــى أربــع محــاور األساســية، تتمثــل 	

يف التعبئــة املجتمعيــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص املســنن، وتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة 

املســتقبلة لهــم، إضافــة إىل دعــم مبــادرات الجمعيــات العاملــة يف مجــال رعايــة األشــخاص املســنن، 

ــم يف  ــة مــن خــالل إحــداث مرصــد وطنــي ألوضــاع املســنن، حيــث ت ــر الهندســة االجتامعي وتطوي

هــذا اإلطــار:

• تنظيــم حمــالت تحسيســية ســنوية، ســنوات 2013 و2014 و2015، تحــت شــعار »النــاس 	

الكبــار، كنــز يف كل دار«، وفــق املقاربــة الحقوقيــة يف حاميــة األشــخاص املســنن، واألخــذ بعــن 

االعتبــار الحاجيــات الخاصــة للنســاء املســنات، والنهــوض بــدور األرسة يف التكفــل باألشــخاص 

املســنن وحاميــة حقوقهــم

• إعــداد وصــالت تلفزيــة وإذاعيــة باللغــات العربيــة واألمازيغيــة والفرنســية أذيعــت بالقنــوات 	

الوطنيــة، ونــرشات وملصقــات تــم توزيعهــا عــى نطــاق واســع

• إطــالق نــداء مــن أجــل رعايــة املســنن بــدون مــأوى »شــتاء 2014« و«شــتاء 2015« لحاميــة 	

ــات  ــة وصعوب ــروف املناخي ــن الظ ــي م ــند عائ ــدون س ــأوى وب ــدون م ــنن ب ــخاص املس األش

ــم  ــتعجالية له ــية االس ــة والنفس ــة والصحي ــات االجتامعي ــم الخدم ــارع، وتقدي ــش يف الش العي

ــن يف املجــال ووســائل اإلعــالم،  ــن العامل ــن واملحلي ــن الوطني ــة كل الفاعل ــم، وتعبئ ومواكبته

مــام مكــن، ســنة 2015 عــى ســبيل املثــال، مــن إنقــاذ 1092 حالــة مســن يف وضعيــة شــارع، 

ــاألرسة  ــاج ب ــة لـــ461، وإدم ــات صحي ــم خدم ــواء 717، وتقدي ــنة، وإي ــرأة مس ــم 208 ام منه

لـ109حالة

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

إنجاز خطة عمل مراعية للنوع 

االجتامعي 

اإلجراء 130: إدماج مقاربة 

النوع يف إعداد خطة العمل 

الوطنية لحامية األشخاص 

املسنني
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• ــة للمســنن، ســنة 2014، رصــدت 	 ــة االجتامعي ــع مؤسســات الرعاي إنجــاز دراســة تشــخيصية لجمي

ــي يتعــن توفرهــا لضــامن تكفــل ذي جــودة، مــن منظــور  ــات الت نقــط القــوة والضعــف والحاجي

ــة ــدل منظــور الرعاي الحــق يف التكفــل باملســنن ب

• إعــداد برنامــج لتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنن، اعتــامد عــى التشــخيص 	

الشــامل، وبلــورة خطــة تنميــة وتطويــر كل مؤسســة عــى حــدة، مــن خــالل:

1. محــور التأهيــل املــادي ملؤسســات رعايــة األشــخاص املســنن، حيــث متــت تعبئــة مــا يناهــز 28 

مليــون درهــام خــالل ســنتي 2014-2015 كدعــم مــايل مــن الحكومــة، وعقــد رشاكات نوعيــة 

مــع القطــاع الخــاص للمســاهمة يف تفعيــل هــذا الرنامــج مببلــغ 5 مليــون درهــم، مــام مكــن 

مــن إعــادة تأهيــل 62 مؤسســة للمســنن

2. محــور التكويــن ودعــم القــدرات، حيــث تــم إنجــاز دراســة رصــدت حاجيــات التكويــن الخاصة 

ــم املتحــدة  ــدوق األم ــة للمســنن، بدعــم مــن صن ــة االجتامعي ــن يف مؤسســات الرعاي بالعامل

ــن  ــها، تتضم ــى أساس ــدى )2015-2017(، ع ــطة امل ــن متوس ــة للتكوي ــورة خط ــكان، وبل للس

محــاور لتطويــر مهــارات التكفــل باملســنن مبختلــف املجــاالت اإلداريــة واملاليــة واالجتامعيــة، 

إضافــة إىل محــور التواصــل واملظاهــر املتعلقــة بعلــوم الشــيخوخة وحقــوق اإلنســان ومقاربــة 

ــة،  ــة الحقوقي ــوع واملقارب ــة الن ــق مقارب ــرأة املســنة، وف ــف ضــد امل ــي والعن ــوع االجتامع الن

حيــث تــم يف إطارهــا:

• ــاء 	 ــن األطب ــل تكوي ــن أج ــل« م ــيخوخة »أم ــوم الش ــة عل ــع جمعي ــة م ــة رشاك ــد اتفاقي عق

ــنتن  ــدى س ــى م ــة لألشــخاص املســنن ع ــة االجتامعي ــن مبؤسســات الرعاي واملمرضــن العامل

بدعــم مــايل قــدره 317.000,00 درهــم. يف املجــاالت ذات الصلــة مبظاهــر الشــيخوخة

• تنظيــم دورتــن تكوينــن لفائــدة 80 مــن األطبــاء واملمرضــن العاملــن واملتعاملــن مــع 	

مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنن يومــي 13 و14 مــاي 2016

• ــذ 	 ــار تنفي ــي يف إط ــاون الوطن ــة والتع ــة االجتامعي ــة التنمي ــع وكال ــة م ــة رشاك ــع اتفاقي توقي

ــام ــدر بـــ 8449814,00 دره ــايل يق ــالف م ــنن« بغ ــاء باملس ــج »ارتق برنام

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة 50 مكونا ومواكبا	

• عقــد اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعيــة لقــاءات للرتبيــة والثقافــات بدعــم مــايل قــدره 325400,00 	

درهــم، بهــدف تنظيــم أنشــطة فنيــة ترفيهيــة وتفاعليــة للمســنن املقيمــن مبؤسســات الرعايــة 

االجتامعيــة والقاطنــن باألحيــاء املجــاورة، وقــد تــم تنفيــذ الشــطر األول مــن االتفاقيــة 

ــق  ــف مناط ــات مبختل ــي املؤسس ــى باق ــه ع ــق تعميم ــات يف أف ــس مؤسس ــتهداف خم باس

اململكــة

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

إنجاز ونرش تقارير الدراسات

اإلجراء 131: وضعية األشخاص 

املسنني نساء ورجال داخل 

مؤسسات الرعاية االجتامعية
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3. محــور معايــرة الخدمــات لتتــالءم مــع الحاجيــات املختلفــة للمســنن، نســاء ورجــاال، حيــث تــم 
إنجــاز دراســة تهــدف معايــرة الخدمــات املقدمــة مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص 

املســنن، بدعــم مــن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، مكنــت مــن:
• بلــورة دفــرت تحمــالت خــاص مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنن، كوثيقــة لضبط 	

معايــر ونظــم التكفــل باملســنن، وعقلنــة الرشاكــة مــع مختلــف املؤسســات املكلفــة بتدبــر 
مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، والرفــع مــن جــودة التأطــر بالنســبة للمــوارد البرشيــة العاملــة 

بهــذه املؤسســات وفــق مقاربــة حقــوق اإلنســان وتقنــن وتنظيــم اإليــداع بهــا
• ــة وأهــداف وأنشــطة 	 ــكل مؤسســة يرتجــم رؤي إعــداد مــرشوع املؤسســة، كمخطــط خــاص ب

املؤسســة عــى مــدى 5 ســنوات، بنــاء عــى تشــخيص تشــاريك مــع كافــة العاملــن والفاعلــن، 
وأداة لتعزيــز التواصــل وتعبئــة املــوارد وتســهيل إعــادة إدمــاج املســنن يف أرسهــم ومحيطهــم 
االجتامعــي مــن جهــة، وتعزيــز إدمــاج مقاربــة النــوع وحقــوق اإلنســان يف التكفــل باألشــخاص 

املســنن رجــاال ونســاء مــن جهــة ثانيــة
• ــع 	 ــاون م ــية، بتع ــة واملؤسس ــة األرسي ــن الرعاي ــن ب ــار الس ــول كب ــريب األول ح ــر الع ــم املؤمت تنظي

جامعــة الــدول العربيــة، أيــام 6 و7 و8 أكتوبــر 2015، والــذي شــكل فرصــة لتــدارس مختلــف القضايــا 
التــي تهــم رعايــة وحاميــة كبــار الســن بالعــامل العــريب يف ظــل املتغــرات والتحديــات التــي يعرفهــا 
العــامل، وتبــادل التجــارب العربيــة لتطويــر الرعايــة بــن املســؤولية املجتمعيــة واألرسيــة واملؤسســية، 
ــق  ــة املســنن والعمــل عــى خل ــة فئ ــا تســتلزمه مــن وضــع لسياســات وبرامــج وخطــط لحامي وم
مجتمــع عــريب يتســع لجميــع األعــامر، والــذي تنــاول واقــع ومشــكالت كبــار الســن بالــدول العربيــة 
يف ضــوء املتغــرات الدميغرافيــة، وكبــار الســن بــن الرعايــة األرسيــة واملؤسســية يف ضــوء التحــوالت 
ــار الســن  ــة لكب ــة القانوني ــة إىل الحامي ــة يف الوطــن العــريب، إضاف ــة والقيمي ــة واالجتامعي االقتصادي
ــة األرسة  ــن رعاي ــية ب ــم النفس ــة، وصحته ــات العربي ــي يف الترشيع ــتقبلهم الحقوق ــترشاف مس واس
ــار  ــة كب ــة يف رعاي ــة الحديث ــن االتجاهــات العلمي ــك ع ــريب، ناهي ــة يف الوطــن الع ومســؤولية الدول

الســن يف التجــارب الدوليــة
• إحــداث املرصــد الوطنــي لألشــخاص املســنن، الــذي يعتــر آليــة للرصــد واليقظــة متكــن مــن توفــر 	

ــن  ــن االجتامعي ــرار وكل الفاعل ــي الق ــد صانع ــرب، وتزوي ــكان باملغ ــيخوخة الس ــول ش ــة ح املعلوم
ــم  ــة لصياغــة السياســات والرامــج وتقيي ــات واملــؤرشات الرضوري املهتمــن يف هــذا املجــال باملعطي
ــة  ــة إرشاف تتكــون مــن ممثــي القطاعــات الحكومي ــن لجن ــم تكوي آثارهــا عــى املســنن، حيــث ت

ــة يف املجــال والخــراء ــات العامل ومركــز البحــث العلمــي والجمعي
• ــة 	 ــي للتنمي ــد الوطن ــع املرص ــة م ــرب، برشاك ــنن باملغ ــخاص املس ــع األش ــول واق ــة ح ــالق دراس إط

البرشيــة وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، مــن أهدافهــا رصــد واقــع املســنون عمومــا، واملســنات 
ــة خصوصــا ــة عزل ــوايت يعشــن يف وضعي الل

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

إنجاز ونرش تقارير الدراسات

اإلجراء 131: وضعية األشخاص 

املسنني نساء ورجال داخل 

مؤسسات الرعاية االجتامعية
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100%

• ــدة 1094 	 ــي لفائ ــدان الصح ــر يف املي ــن األط ــد تكوي ــيخوخة« مبعاه ــب الش ــلك »ط ــس مس تدري

ــم الســنة الدراســية 2013-2012 ــرض وممرضــة متعــددي التخصــص برس مم

• تنظيــم 5 حصــص جهويــة للتكويــن املســتمر يف مجــال األمــراض املرتبطــة بالشــيخوخة لفائــدة 121 	

مــن األطبــاء العامــون

• برمجــة التكويــن يف اختصــاص »طــب الشــيخوخة« بكليــة الطــب والصيدلــة بالربــاط للحصــول عــى 	

دبلــوم جامعــي يف طــب الشــيخوخة لفائــدة األطبــاء العامــون

• إعــداد آليــات عمــل البحــث الوطنــي حــول صحــة األشــخاص املســنن »60 ســنة فــام فــوق«، ودمــج 	

البحــث يف الدراســة الوطنيــة لــوزارة الصحــة، حــول األرسة والســكان وتحديــد أدوات العمــل، 

الســتامرة األرسة واالســتامرة الشــخصية، وإدمــاج البحــث حــول األشــخاص املســنن يف البحــث الوطنــي 

حــول الســكان الــذي ســوف تقــوم بــه خــالل ســنة 2016

• انطالق أشغال بناء وحدة طب الشيخوخة باملركز الجهوي االستشفايئ بفاس	

• تجهيز وحدة طب الشيخوخة بالقنيطرة	

• إدراج »طــب الشــيخوخة« مبعاهــد تكويــن األطــر يف امليــدان الصحــي لفائــدة ممــريض وممرضــات 	

متعــددي االختصــاص

وزارة الصحة عدد الوحدات املحدثة اإلجراء 132: دعم تخصص طب 

الشيخوخة

• ــول 	 ــم قب ــث ت ــاط، حي ــة بالرب ــب والصيدل ــة الط ــيخوخة بكلي ــب الش ــي لط ــوم جامع ــداث دبل إح

40 طبيبــا مــن خريجــي الطــب العــام، كأول فــوج ضمــن هــذه الشــعبة ملتابعــة تكوينهــم يف هــذا 

التخصــص، يف أفــق حصولهــم عــى دبلــوم التخــرج نهايــة 2016، يف انتظــار خلــق وحــدات متخصصــة 

يف طــب الشــيخوخة مبختلــف كليــات الطــب والصيدلــة بربــوع اململكــة

وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي وتكوين 

األطر

عدد الوحدات املحدثة
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الهدف 20: النهوض بحقوق النساء يف وضعية إعاقة

اإلجراء 133: النهوض بالصحة الجسامنية والذهنية للنساء يف وضعية إعاقة

100%

• ــم 	 ــي وتقوي ــض الطب ــات الرتوي ــن خدم ــة م ــة حركي ــة إعاق ــات يف وضعي ــاء والفتي ــتفادة النس اس

األعضــاء وتركيــب األطــراف االصطناعيــة باملراكــز الجهويــة واإلقليميــة واملستشــفيات الجامعيــة

• استفادة النساء ذوي العجز يف حاسة السمع والبرص من آليات السمع والنظارات	

• ــة نفســية 	 ــة إعاق ــدة األشــخاص يف وضعي ــة لفائ ــراض النفســية والعقلي ــالج األم ــة لع ــر األدوي  توف

ــات والنســاء ــم الفتي ــة، مبــن فيه وعقلي

• عقــد لقــاء مــع املصالــح املختصــة وهيئــات املجتمــع املــدين للتحســيس والنهــوض بحقــوق الفتيــات 	

والنســاء يف وضعيــة إعاقــة

• دمج موضوع اإلعاقة يف برامج صحة األم والطفل	

وزارة الصحة تراجع نسبة اإلعاقة عند الوالدة

تعزيز برامج الوقاية من اإلعاقة

• إعــداد دليــل للتوعيــة حــول الوقايــة مــن اإلعاقــات الناتجــة عــن مرحلــة الحمــل والــوالدة، كآليــة 	

أساســية لتحســيس األمهــات والحوامــل وعمــوم النســاء، الســيام اللــوايت هن يف ســن اإلنجــاب، مبخاطر 

التعــرض لإعاقــة بســبب الحمــل مــن خــالل اطالعهــن عــى املامرســات الصحيــة الســليمة وتقريبهــن 

مــن املامرســات الخاطئــة التــي قــد تشــكل مصــدر خطــر عــى صحتهــن أو صحــة مواليدهــن

• إعداد دليل للتوعية حول الوقاية من اإلعاقات الناتجة عن الحوادث املنزلية	

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

إصدار دالئل يف الوقاية

•  %43.04 نســبة النســاء يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدات مــن املعينــات التقنيــة وخدمــات التأهيــل 	

واملراكــز املتخصصــة ســنة 2012، فيــام اســتفادت %45.41 مــن النســاء برســم ســنة 2013، و42.64% 

منهــن ســنة 2014 

• ــخاص يف 	 ــتقبال األش ــز اس ــات مراك ــن خدم ــة م ــة إعاق ــرأة يف وضعي ــن 5733 ام ــد م ــتفادة أزي  اس

ــنة 2016 ــة س ــة إعاق وضعي

•  إحــداث 10 وحــدات لالســتقبال والتوجيــه ومنــح املعينــات التقنيــة عــى مســتوى املنســقات 	

الجهويــة للتعــاون الوطنــي، يف إطــار تقريــب الخدمــات

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

نسبة الفتيات والنساء 

املستفيدات

ضامن وتسهيل استفادة النساء 

والفتيات يف وضعية إعاقة 

من املعدات التقنية وخدمات 

التأهيل واملراكز املتخصصة

تنظيم 5 حصص جهوية للتكوين املستمر يف مجال الوقاية من األمراض املؤدية إىل اإلعاقة لفائدة 110 

من األطر الطبية والتمريضية
وزارة الصحة

نسبة الفاعلني املستفيدين من 

الدعم

دعم قدرات الفاعلني يف مجال 

الوقاية من اإلعاقة لدى النساء
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اإلجراء 134: تحسني نسبة التمدرس والتكوين املهني لدى الفتيات يف وضعية إعاقة وإدماج بعد النوع االجتامعي عند خلق األقسام املدمجة

100%

استفادة 5 فتيات من بن 13 متدربا يف وضعية إعاقة من التكوين األسايس مبعهد تكوين األطر يف 

امليدان الصحي برسم السنة الدراسية 2013-2012

وزارة الرتبية الوطنية عدد األقسام املدمجة خلق 200 قسم مدمج

وزارة الصحة نسبة الفتيات املستفيدات

تعميم ولوج الفتيات يف وضعية 

إعاقة عميقة إىل مراكز التكوين 

املتخصصة

• إحــداث 10 مراكــز اجتامعيــة مختلطــة متكــن مــن اســتقبال متدربــن يف وضعيــة إعاقــة يف شــعب 	

ومســتويات وجهــات مختلفــة

• إحــداث مؤسســتن لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ذهنيــة وضعــاف البــرص، متثــل املســتفيدات 	

% 32 مــن عــدد املتدربــن برســم الســنة الدراســية 2013-2012

وزارة التشغيل والتكوين 

املهني
عدد الشعب املحدثة

إحداث شعب مفتوحة للفتيات 

يف وضعية إعاقة عىل مستوى 

مراكز التكوين املهني
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اإلجراء 135: وضع برامج إلدماج النساء يف وضعية إعاقة يف سوق الشغل

100%

• 5799 شــخصا يف وضعيــة إعاقــة مســجال ضمــن قاعــدة بيانــات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل 	

والكفــاءات، مــا بــن 2013 و2015، منهــم 1917 مــن النســاء، مبــا ميثــل 24%

• تنصيــص االســرتاتيجية الوطنيــة للتشــغيل يف أفــق 2025، يف شــقها املتعلــق بإنعــاش التشــغيل، عــى 	

رضورة النهــوض بتشــغيل النســاء، واألخــذ بعــن االعتبــار النســاء يف وضعيــة إعاقــة

• االستقبال والتوجيه وتزويد املعلومات الالزمة والتسجيل ببنك املعطيات مع تحديد نوعية اإلعاقة	

• إجراء مقابلة تشخيصية تحت إرشاف مستشار يف التشغيل	

• تقديم الدعم من أجل اإلدماج	

• تحسن قابلية التشغيل من أجل التشغيل الذايت	

• دعــم مشــاريع الجمعيــات العاملــة يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وحاميتها 	

بغــالف مــايل قــدره 350.000 درهــم، برســم ميزانيــة 2016، وذلــك لضــامن احــرتام مقتضيــات 

ــة إعاقــة يف العمــل عــى قــدم  ــة حقــوق األشــخاص يف وضعي ــة بحامي ــي ذات الصل ــع الوطن الترشي

املســاواة مــع الغــر، ومنــع التمييــز يف العمــل، ويف كل مراحــل التشــغيل

وزارة التشغيل والتكوين 

املهني

عدد النساء يف وضعية إعاقة 

املدمجات يف سوق الشغل

وضع آليات إلدماج النساء يف 

وضعية إعاقة يف سوق الشغل

100%

• بنــاء وتجهيــز وتأهيــل 25 مركــزا اجتامعيــا لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة و5 مراكــز لألشــخاص 	

يف وضعيــة إعاقــة ذهنيــة، يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة

• تطبيــق النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة ذات الصلــة باملناصــب املحتفــظ بهــا لألشــخاص يف وضعيــة 	

إعاقــة، ومكفــويل األمــة واألشــخاص املتمتعــن بصفــة مقــاوم، الســيام القانــون رقــم 33.97 املتعلــق 

مبكفــويل األمــة، واملرســوم رقــم 2.01.94 بتاريــخ 22 يونيــو 2001 املتعلــق بتحديــد رشوط اســتفادة 

مكفــويل األمــة مــن األســبقية لولــوج املناصــب العامــة، وقــرار الوزيــر األول رقــم 3.130.00 الصــادر 

ــن  ــخاص املعاق ــنادها إىل األش ــن إس ــب املمك ــة املناص ــد قامئ ــق بتحدي ــوز 2000 واملتعل يف 10 يولي

باألولويــة، وكــذا النســبة املئويــة لهــذه املناصــب بــإدارات الدولــة والهيــآت التابعــة لهــا

وزارة الداخلية

• ــك 	 ــم التامس ــدوق دع ــداث صن ــر إح ــة ع ــة إعاق ــاء يف وضعي ــذايت للنس ــغيل ال ــج للتش ــع برام وض

ــدرة  ــاريع م ــى 07 مش ــل 2016، ع ــدود أبري ــة، إىل ح ــاره املصادق ــت يف إط ــث مت ــي، حي االجتامع

ــا ــل 32 مرشوع ــن أص ــرشوع، م ــالت للم ــة حام ــة إعاق ــاء يف وضعي ــدة النس ــل لفائ للدخ

• %28.57 نســبة النســاء مــن مجمــوع الحاصلــن عــى شــواهد اإلعاقــة لالســتفادة مــن نســبة 	

7% الحصيــص 

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية
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100%

•  48 عمليــة حصيلــة اإلرشاف املنتــدب عــى املشــاريع يف امليــدان االجتامعــي، مــا بــن 2015 ويونيــو 	
2016، بكلفــة تقديريــة بلغــت 270 مليــون درهــام، مــن بينهــا 16 عمليــة مخصصــة حرصيــا للفتــاة 

واملــرأة واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، مــع وجــود مشــاريع أخــرى طــور البنــاء
• ــة 	 ــار أســايس للمصادق ــة كمعي ــة إعاق ــة لألشــخاص يف وضعي ــوع والولوجي ــة الن فــرض احــرتام مقارب

عــى املشــاريع، وذلــك خــالل الدراســات املعامريــة لجميــع املشــاريع املوكولــة ملديريــة التجهيــزات 
العامــة  يف إطــار التدبــر املنتــدب 

• إنجــاز برامــج البنــاء وتجديــد املراكــز االجتامعية، بهــدف تعزيز مراكز االســتقبال واإليواء واملســاعدة لألشــخاص 	
املحتاجــن والتحســن النوعــي والكمي للخدمــات االجتامعية التي تقــوم بها مراكــز الرتبية واملراكــز االقتصادية 

لصالــح الفتــاة واملــرأة بالعــامل القروي، وتوســيع إمكانيات التكويــن واإلدماج املهني للشــباب
• تفويــض اإلرشاف ملديريــة التجهيــزات العامــة، مــع التأكيــد عــى احــرتام مقاربــة النــوع والولوجيــة 	

لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة كمعيــار أســايس للمصادقــة عــى املشــاريع

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك

عدد املراكز التي تم إحداثها 

املراعية للنوع

اإلجراء رقم 136: إدماج النوع 

االجتامعي عند إنجاز وتأهيل 

البنيات الخاصة باألشخاص يف 

وضعية إعاقة

• املســاهمة يف أشــغال اللجــن والرامــج التــي تــرشف عليهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 	
االجتامعيــة

وزارة إعداد الرتاب 

الوطني والتعمري

• دراســة مســحية للولوجيــات بعــدة مــدن كــرى، وإمكانيــات إدراجهــا يف مخططــات التهيئــة الحرضية 	
ويف دفاتــر التحمــالت الخاصــة بالطرقــات الحرضيــة وصيانتهــا، ويف مخططــات الســر والوقوف

• تقنن الولوجيات املرتبطة بوسائل النقل العمومي	
• ــة 	 ــات الرتابي ــن التابعــن للجامع ــن والتقني ــدة املهندســن املعامري ــن لفائ ــات للتكوي ــداد مصوغ إع

ــة ــوكاالت الحرضي وال
• إعداد معاير مغربية جديدة تعنى بالولوجيات، برشاكة مع املعهد املغريب للمعايرة	
• تنفيذ مشاريع يف مجال الولوجيات، بتعاون مع البنك الدويل، من قبيل: 	

• ــاط 	 ــدن الرب ــات مب ــن الولوجي ــة لتحس ــة الحرضي ــال التهيئ ــات يف مج ــرد لالحتياج ــاز ج إنج
ــدة ــة ووج ــاء وطنج ــدار البيض وال

• إنجاز دراسة تشخيصية حول الوضعية الحالية لولوجيات النقل العمومي باملغرب	
• ــة 	 ــة واألدراج والســالمل الخارجي ــة وقياســات املمــرات واملســالك واألرصف ــات التقني إعــداد الخاصي

ــات  ــة بالولوجي ــة املتعلق ــات التقني ــد الخاصي ــذا تحدي ــاث الحــرضي وك ومواقــف الســيارات واألث
ــة املعامري

• ــذه 	 ــم ه ــاس تعمي ــى أس ــات ع ــاء الولوجي ــة إلرس ــة منوذجي ــش مدين ــة مراك ــامد مدين اعت
ــرب ــدن املغ ــي م ــى باق ــة ع التجرب

• تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة تقنيــن ومهندســن ومهندســن معامريــن تابعــن للجامعــات 	
الرتابيــة والــوكاالت الحرضيــة وأطــر الجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة

• الــرشوع يف تفعيــل لجنــة التقييــس املتعلقــة بالولوجيــات، التــي أحدثــت ســنة 2012، 	
واملصادقــة عــى 13 معيــارا وطنيــا خاصــا بولوجيــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

• إدمــاج النــوع االجتامعــي عنــد إنجــاز وتأهيــل البنيــات الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 	
عــر املســاهمة يف إحــداث وتســير 60 مركــزا لالســتقبال والتوجيــه

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية
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ــك املتعلقــة مبأسســة املســاواة والســعي نحــو املناصفــة، تهــدف إجــراءات هــذا  ــات الدســتورية، خاصــة تل ــل الدميقراطــي للمقتضي ــات التنزي اســتحضارا لتحدي

املجــال إىل اتخــاذ وتفعيــل تدابــر تعــزز التمكــن الســيايس للنســاء، وولوجهــن بشــكل منصــف ملناصــب اتخــاذ القــرار اإلداري والســيايس واالقتصــادي، مــام يشــكل 

تحديــا مجتمعيــا يســتلزم املزيــد مــن التعبئــة وتضافــر جهــود الجميــع لبلــوغ األهــداف املتوخــاة.

z الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف أفق املناصفة

ــه، حيــث اتخــذت الحكومــة تدابــر قانونيــة تعــزز متثيليــة  نــص الدســتور الجديــد عــى مبــدأ الســعي نحــو املناصفــة، وتبنــى الرنامــج الحكومــي آليــات تنزيل

النســاء مبجلــس املستشــارين ومجالــس الجهــات يف املحطــات االنتخابيــة املقبلــة، مــن خــالل إصدارهــا قانــون تنظيمــي متعلــق مبجلــس املستشــارين نــص عــى 

إدراج آليــة ترشيعيــة تقــوم عــى اعتــامد مبــدأ التنــاوب بــن الجنســن بالنســبة للوائــح الرتشــيح املقدمــة يف نطــاق الهيــآت الناخبــة املمثلــة باملجلــس، وقانــون 

تنظيمــي آخــر متعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجامعــات الرتابيــة نــص عــى إحــداث دائرتــن انتخابيتــن عــى صعيــد كل عاملــة أو إقليــم أو عاملــة مقاطعــات، 

تخصــص إحداهــام للنســاء، مــع تخصيــص عــدد مــن املقاعــد لهــذه الدائــرة ال يقــل عــن الثلــث مــن العــدد املخصــص لــكل عاملــة أو إقليــم أو عاملــة املقاطعــات 

برســم مجلــس الجهــة. فيــام أصــدرت قانونــا للتعيــن يف املناصــب الســامية يحــث عــى تفعيــل مبــدأ الســعي نحــو املناصفــة، مبــا مــن شــأنه تعزيــز وضعيــة املــرأة 

مبناصــب اتخــاذ القــرار اإلداري.

وقــد أفضــت االنتخابــات املحليــة األخــرة، التــي نظمــت شــتنر 2015، إىل تعزيــز مكانــة املــرأة عــى صعيــد املشــاركة السياســية مبجالــس الجامعــات الرتابيــة، 

الســيام عــى مســتوى تقديــم الرتشــيحات، حيــث شــكلت النســاء نســبة 21.94% مــن مجمــوع الرتشــيحات لالنتخابــات الجامعيــة، و38.64% بالنســبة لالنتخابــات 

الجهويــة، حصلــت النســاء عــى 255 مقعــدا مــن أصــل 678 مبجالــس الجهــات، أي بنســبة 38 %. وباملجالــس الجامعيــة، حصلــت النســاء عــى 6673 مقعــدا مــن 

أصــل 31000 مقعــدا، أي بنســبة 22%، وهــي النســبة التــي تضاعفــت باملقارنــة مــع انتخابــات ســنة 2009. أمــا عــى مســتوى مجلــس املستشــارين، فقــد حصلــت 

النســاء عــى 14 مقعــدا مــن أصــل 120، أي بنســبة % 12 وهــي النســبة التــي كانــت ال تتعــدى 2.2 باملائــة مــن مجموعــة الرتكيبــة الســابقة ملجلــس املستشــارين.

إضافــة إىل اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات، التــي تهــم الدعــم املــادي للجهــود املبذولــة مــن طــرف األحــزاب السياســية واملجتمــع املــدين الهادفــة لتعزيــز التمثيليــة 

السياســية، نذكــر منهــا: 

	 إحــداث صنــدوق الدعــم املخصــص لتشــجيع متثيليــة النســاء، الــذي تــم إحداثــه لتقويــة قــدرات النســاء مبوجــب املــادة 288 املكــررة مــن القانــون رقــم

97-9 املتعلــق مبدونــة االنتخابــات. كــام تــم تغيــره وتتميمــه بالقانــون رقــم 08-36 الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم 150-08-1 الصــادر يف 30 

دجنــر 2008، والــذي تبلــغ ميزانيتــه الســنوي 10 ماليــن درهــام، وهــو مفتــوح يف وجــه املشــاريع املقدمــة مــن طــرف األحــزاب السياســية وجمعيــات 

املجتمــع املــدين الناشــطة يف مجــال تقويــة القــدرات التمثيليــة للنســاء او الحكامــة املحليــة، وتتكلــف بتفعيلــه لجنــة مركزيــة.
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وقــد نظــم الصنــدوق، مــا بــن 2009 و2012، 4 طلبــات مشــاريع خلصــت إىل متويــل 196 مرشوعــا همــت جميــع جهــات اململكــة، ومكنــت مــن اســتفادة أكــر مــن 

26106 مستشــار ومستشــارة جامعيــة ومنخرطــات يف األحــزاب السياســية وفاعــالت جمعويــات مــن الــدورات التكوينيــة، وأكــر مــن 45634 مســتفيد ومســتفيدة 

مــن الحمــالت التحسيســية والتوعويــة. كــام خلصــت عمليــة دراســة طلبــات التمويــل وانتقــاء املشــاريع، يف إطــار خامــس عمليــة طلــب املشــاريع لصنــدوق الدعــم 

لتشــجيع متثيليــة النســاء، إىل انتقــاء 86 مرشوعــا، تبلــغ قيمتهــا االجامليــة 18.47 مليــون درهــم يســاهم الصنــدوق يف متويلهــا بنســبة %67 برســم ســنة 2015.

	 ،2015 اإلطــالق الرســمي ملــرشوع »نحــو حكومــات شــاملة ومنفتحــة: تعزيــز مشــاركة ومتثيــل املــرأة يف الربملانــات واملجالــس املنتخبــة«، يــوم 30 شــتنر

 »OCDE« املقــدم يف إطــار »صنــدوق التحــول للــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا«، والــذي تعمــل عــى تنفيــذه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

عــى املســتوى اإلقليمــي، وذلــك بهــدف تقويــة قــدرات النســاء املرشــحات ومواكبتهــن كمنتخبــات. 

z  الرفع من متثيلية النساء يف مواقع املسؤولية يف القطاع العمومي يف أفق املناصفة

وصلــت نســبة التأنيــث يف الوظيفــة العموميــة، إىل غايــة مــاي 2015، مــا يقــارب 39.4 باملائــة، مقابــل 34 باملائــة ســنة 2002. وتظــل املــرأة أكــر متثيليــة بقطاعــات 

التعليــم، والصحــة والتضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة.

ومقارنــة مــع وضعيــة الرجــال، تبقــى متثيليــة النســاء يف املناصــب العليــا جــد محــدودة، حيــث أن نســبة ولــوج املوظفــات ملراكــز القــرار تعــرف وتــرة بطيئــة، إذ 

انتقلــت مــن % 16 ســنة 2013 إىل % 19 ســنة 2015.

فيام تم:

	 إحــداث وتفعيــل شــبكة مشــرتكة بــن الــوزارات إلدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن يف الوظيفــة العموميــة منــذ 2010 والتــي تضــم يف عضويتهــا

ــة؛ ــع اإلدارات العمومي ــالت جمي ــي وممث ممث

إصــدار قانــون تنظيمــي، ســنة 2012، يتعلــق بالتعيــن يف املناصــب العليــا، والــذي ينــص عــى تفعيــل مــب أ املناصفــة يف الولــوج إىل مناصــب اتخــاذ 	•

اإلداري؛ القرار 

إعداد اسرتاتيجية مأسسة املساواة بن الجنسن بالوظيفة العمومية، وخطة عمل من أجل تنفيذها؛	•

إحداث مرصد النوع االجتامعي بالوظيفة العمومية.	•



213

املجال السابع: الولوج النصف واملتساوي ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي
نسبة اإلنجاز 

)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

الهدف 21:  الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف أفق املناصفة

0% • مل ينجز	

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

وزارة الداخلية

اإلجراء 137: جرد وتقييم اآلليات 

الخاصة بالتمثيلية السياسية للنساء يف 

الهيآت املنتخبة

100 %

• تنظيم خامس طلب مشاريع أعلن عنه يوم 6 دجنر 2014 	

• اإلطــالق الرســمي، يــوم 30 شــتنر 2015، ملــرشوع »نحــو حكومــات شــاملة ومنفتحــة: 	

ــار  ــدم يف إط ــة« املق ــس املنتخب ــات واملجال ــرأة يف الرملان ــل امل ــاركة ومتثي ــز مش تعزي

ــذه  ــى تنفي ــل ع ــذي تعم ــا« وال ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــول لل ــدوق التح »صن

ــي ــتوى اإلقليم ــى املس ــة »OCDE« ع ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع منظم

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

بلورة آليات للرفع من متثيلية النساء 

جاهزة للتطبيق

اإلجراء 138: تعزيز وتفعيل آليات 

الرفع من التمثيلية السياسية للنساء 

يف الهيآت املنتخبة وطنيا وجهويا 

ومحليا يف أفق املناصفة

• املصادقــة عــى املرســوم الجديــد املتعلــق بصنــدوق الدعــم املخصــص لتشــجيع متثيليــة 	

النســاء، 5 شــتنر 2013، وتــم إصــداره أكتوبــر مــن نفــس الســنة

•  إصدار النصن التطبيقين:	

• مقــرر لرئيــس الحكومــة رقــم 14 04 3 الصــادر يف 28 فرايــر 2014 املتعلــق 	

ــاء ــة النس ــجيع متثيلي ــص لتش ــم املخص ــدوق الدع ــل صن ــة بتفعي ــة املكلف باللجن

•  قــرار مشــرتك لوزيــر الداخليــة ووزيــر االقتصــاد واملاليــة رقــم 14 618 الصــادر 	

ــة النســاء ــر 2014، املتعلــق بــرصف الدعــم املخصــص لتشــجيع متثيلي يف 28 فراي

• ــة 	 ــة املكلفــة بتفعيــل صنــدوق الدعــم لتشــجيع متثيلي تنصيــب األعضــاء الجــدد للجن

ــر 2014  النســاء، نون

• ــة 	 ــم، بقيم ــدوق الدع ــاريع لصن ــب املش ــة طل ــار 5 عملي ــا، يف إط ــل 86 مرشوع متوي

إجامليــة تبلــغ 18,47 مليــون درهــم يســاهم الصنــدوق يف متويلهــا بغــالف مــايل قــدره 

ــون درهــم أي بنســبة %67 برســم ســنة 2015 12,46 ملي

• تركيــز مشــاريع دعــم الصنــدوق، برســم ســنة 2016، عــى »دعــم ومواكبــة منتخبــات 	

الجامعــات الرتابيــة وتشــجيع مشــاركة أوســع للمــرأة يف االنتخابــات الترشيعيــة املقبلــة 

تصويتــا وترشــيحا وانتخابــا«

وزارة الداخلية
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)%(
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100 %

•  دعــم التشــبيك مــا بــن املنتخبــات املحليــات، حيــث تــم مــا بــن ســنة 2012 و2015، 	

دعــم: 

• شبكة النساء املنتخبات املحليات بإفريقيا 	

• )2( شبكتن جهويتن للنساء املنتخبات املحليات 	

• )6( ست شبكات عى املستوى اإلقليمي والجهوي	

• التحضر إلحداث شبكة وطنية	

• دعم قدرات املوارد البرشية النسائية عى املستوى الرتايب، من خالل:	

• ــات والنســاء األطــر 	 ــات املحلي ــدة النســاء املنتخب ــة لفائ ــدوة جهوي ــم 16 ن تنظي

العليــا واملتوســطة عــى املســتوى الجامعــات الرتابيــة، اســتفادت مــا يقــارب 4618 

منتخبــة مــا مــن 2013 إىل 2015

• إعــداد وتنفيــذ برامــج تكوينيــة خاصــة تســتهدف النســاء املنتخبــات واملوظفــات 	

عــى املســتوى الــرتايب وكــذا برامــج تكوينيــة عامــة تراعــي اســتفادة النســاء

• تعزيــز الرشاكــة كآليــة يف مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع، حيــث تــم، بتاريــخ 2 يونيــو 	

2014، توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة الداخليــة /املديريــة العامــة للجامعــات 

ــدف إىل:  ــرأة ته ــدة للم ــم املتح ــة األم ــة وهيئ املحلي

• ــوزارة يف مجــال دعــم مشــاركة املــرأة عــى املســتوى املحــي 	 مســاندة جهــود ال

عــر تقويــة قدراتهــن

• مأسســة مبــدأ املناصفــة واملســاواة بــن الجنســن يف الرمجــة وامليزانيــة ويف تتبــع 	

وتقييــم السياســات العموميــة عــى املســتوى الــرتايب

• إحــداث خليــة النــوع كنقــط االرتــكاز عــى مســتوى املديريــة العامــة للجامعــات 	

املحليــة، تعمــل عــى إعــداد مخطــط عمــل ملأسســة النــوع االجتامعــي يف برامــج 

الوزارة/املديريــة العامــة للجامعــات املحليــة، وتتبــع تنفيــذه، والســهر عــى 

تقييمــه وتقوميــه مــن أجــل النهــوض مبقاربــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص

•  إعــداد مجموعــة مــن الدالئــل املرجعيــة ســيتم توزيعهــا عــى املنتخبــات واملنتخبــن 	

تتعلــق بتفعيــل مقاربــة النــوع عــى املســتوى املحــي وفــق مــا نصــت عليــه القوانــن 

التنظيميــة الجديــدة للجامعــات الرتابيــة، ويتعلــق األمــر بـــ: 

• دليل حول إعداد برنامج العمل الجامعي املستجيب للنوع	

• دليل حول امليزانية املستجيبة للنوع عى املستوى املحي	

• دليــل حــول إنشــاء هيئــات استشــارية تختــص بدراســة القضايــا املتعلقــة بتفعيــل 	

مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع عــى املســتوى املحــي

وزارة الداخلية
بلورة آليات للرفع من متثيلية النساء 

جاهزة للتطبيق

اإلجراء 138: تعزيز وتفعيل آليات 

الرفع من التمثيلية السياسية للنساء 

يف الهيآت املنتخبة وطنيا وجهويا 

ومحليا يف أفق املناصفة
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100 %

• تنظيــم لقــاءات نقــاش بـ16أكادمييــة جهويــة حــول أســباب التمثيليــة الضعيفــة للنســاء 	

ــت إىل رضورة  ــة، خلص ــة تعليمي ــرة مؤسس ــب مدي ــة منص ــؤولية، خاص ــب املس مبناص

ــع املناصــب  ــة النســاء يف جمي ــوازن لتمثيلي ــة إلعــادة الت ــر إصــالح مؤقت ــد تداب تحدي

ــب اإلدارة  ــة مبناص ــرار، خاص ــب الق ــاء يف مناص ــة النس ــتهداف متثيلي ــف، واس والوظائ

الرتبويــة

• تنظيــم دورات تحسيســية وتكوينيــة حــول اإلجــراءات التصحيحيــة املؤقتــة للرفــع مــن 	

متثيليــة النســاء يف مناصــب القــرار اإلدارة الرتبويــة

• ــن 	 ــع م ــة للرف ــة املؤقت ــراءات التصحيحي ــول اإلج ــوي ح ــل جه ــج عم ــورة 16 برنام بل

متثيليــة النســاء يف مناصــب القــرار اإلدارة الرتبويــة، ووضــع هيئــة التأطــر التــي 

ــن ــن الجنس ــاواة ب ــل املس ــن أج ــة م ــتتكلف باملرافع س

وزارة الرتبية الوطنية

رصد متثيلية النساء مبناصب املسؤولية 

خاصة كمديرات

اإلجراء 138: تعزيز وتفعيل آليات 

الرفع من التمثيلية السياسية للنساء 

يف الهيآت املنتخبة وطنيا وجهويا 

ومحليا يف أفق املناصفة

اإلجراء 139: إعداد وتنفيذ برنامج مندمج بني القطاعات الحكومية لدعم املشاركة السياسية للنساء

100 %

•  االنكبــاب عــى إعــداد برامــج تحسيســية لفائــدة املنتخبــات واملنتخبــن خــالل 	

ــدوات  ــم ن ــالل تنظي ــن خ ــة لـــ2015، م ــة والجهوي ــة الجامعي ــتحقاقات االنتخابي االس

جهويــة حــول  »اعتــامد مقاربــة النــوع االجتامعــي كرافعــة إلعــامل مبــادئ الحكامــة 

املحليــة« تــروم تســليط الضــوء عــى مبــادئ املســاواة ومقاربــة النــوع يف تدبــر الشــأن 

ــة ــة ذات الصل ــن التنظيمي ــتور ويف القوان ــواردة يف الدس ــي ال ــوي واملح الجه

• ــوايل 	 ــا ح ــتفادت منه ــنة 2013، اس ــة س ــن 25 دورة تكويني ــد ع ــا يزي ــم م تنظي

739 مشــاركة

• ــارب 	 ــى التج ــالع ع ــادل واالط ــاش التب ــة إلنع ــية وميداني ــارات دراس ــم زي تنظي

ــة املقارن

• اســتفادة 1795 امــرأة مــن الــدورات التدريبيــة املنظمــة خــالل النصــف األول مــن 	

2014، بنســبة ٪38 مــن مجموع املشــاركن

• ــلك 	 ــار س ــتفيدة، يف إط ــارب 3500 مس ــا يق ــدة م ــة لفائ ــدوات جهوي ــاز 10 ن إنج

النــدوات الجهويــة لفائــدة النســاء املنتخبــات املحليــات والنســاء األطــر العليــا عــى 

ــة ــات الرتابي مســتوى الجامع

وزارة الداخلية
تهييئ وتفعيل الربنامج املندمج

التكوين
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100 %

• االنكباب عى إعداد مخطط عمل إلدماج مقاربة النوع عر:	

• ــتحقاقات 	 ــالل االس ــن خ ــات واملنتخب ــدة املنتخب ــيس لفائ ــج للتحس ــداد برام إع

االنتخابيــة الجامعيــة والجهويــة لـــ2015، يف إطــار ســلك نــدوات جهويــة حــول 

ــة« ــة املحلي ــادئ الحكام ــامل مب ــة إلع ــي كرافع ــوع االجتامع ــة الن ــامد مقارب »اعت

• اإلعــداد لحقيبــة التدريــب يف مجــال تقويــة قــدرات التمثيليــة للنســاء يف املجالس 	

املنتخبــة مــن طــرف مجموعــة مكاتــب الدراســات تتكــون مــن مدرســة الحكامــة 

واالقتصــاد واملدرســة الوطنيــة العليــا لــإدارة ومكتــب االستشــارة، بتمويــل مــن 

البنــك اإلفريقــي للتنميــة، والتــي تــروم وضــع عنــارص منهجيــة ومســوغات 

ودعائــم وأدوات عمليــة متكــن مــن قيــادة دورات تدريبيــة وتحسيســية وإعالميــة 

قصــرة املــدة يف مجــاالت إبــراز وتعزيــز القــدرات التمثيليــة للمــرأة رهــن إشــارة 

ــاء،  ــة النس ــجيع متثيلي ــم لتش ــدوق الدع ــن صن ــتفادة م ــة لالس ــات املؤهل الجه

ــة  ــي، وتعبئ ــوي والوطن ــي والجه ــأن املح ــير الش ــاركتها يف تس ــن مش ــع م والرف

ــرأة يف  ــح مشــاركة امل ــة لصال الشــباب عــى وجــه الخصــوص يف املناطــق القروي

الحيــاة العامــة

وزارة الداخلية عدد الدورات التكوينية املنظمة التكوين

100 %
•  دعــم التشــبيك مــا بــن املنتخبــات املحليات عــى املســتوى املحــي والجهوي واإلفريقي 	

)1شــبكة إفريقية، و2 جهويــة، و6 إقليمية(
وزارة الداخلية عدد األنسجة الجمعوية املشكلة التشبيك
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املجال السابع: الولوج النصف واملتساوي ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي
نسبة اإلنجاز 

)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

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

100 %

• تشجيع ولوج النساء ملناصب املسؤولية وقبول جميع طلبات الرتشيح بدون متييز	

• ــاوي 	 ــكل متس ــل بش ــرأة والرج ــه امل ــؤولية يف وج ــب املس ــيح ملناص ــاب الرتش ــح ب فت

ــؤولية.  ــيح للمس ــم الرتش ــى تقدي ــاء ع ــجيع النس وتش
جميع القطاعات الحكومية

إصدار املرسوم

اإلجراء 140: إصدار وتنفيذ املرسوم 

التطبيقي للقانون التنظيمي 

للتعيينات يف مراكز القرار

• إعــداد وإصــدار املرســوم رقــم 2.12.412 الصــادر يف 11 اكتوبــر 2012 بتطبيــق القانــون 	

التنظيمــي رقــم 02.12 املتعلــق بالتعيــن يف املناصــب العليــا

الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة 

العمومية وتحديث اإلدارة

100 %

• حــوايل %22 نســبة النســاء يف مناصــب املســؤولية يف قطــاع املــاء مبصالحــه الخارجيــة 	

وبــوكاالت األحــواض املائيــة

• إدمــاج مقاربــة النــوع يف مضامــن مــرشوع القانــون الجديــد للــامء 36.15 يأخــذ عــن 	

االعتبــار متثيليــة النســاء يف املجالــس اإلقليميــة للــامء ويف مجالس األحــواض املائيــة، يف 

إطــار تحيــن قانــون املــاء 10-95

الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء

 نسبة متثيلية النساء يف مناصب

املسؤولية

• ــادل 	 ــا يع ــو 2016، أي م ــة يوني ــدود نهاي ــا إىل ح ــل 773 موظف ــن أص ــة م 279 موظف

ــوي 48٪ ــرص النس ــبة للعن ــبة %36  بالنس نس

 

• نســبة النســاء مبناصــب املســؤولية )47 منصــب( مــن مجمــوع املناصــب، إىل حــدود 	

ــل %52 بالنســبة للرجــال )51 منصــب( ــو 2016، مقاب ــة يوني نهاي

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
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)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

100 %

• 759 موظفة باملصالح املركزية، بنسبة 48%	

• 817 موظفة باملصالح الخارجية بنسبة 52%	

• %23نسبة املوظفات بالوزارة: 	

• 3 نساء مبنصب مدير مركزي من أصل 12 بنسبة 25%	

• امرأة واحدة مبنصب مدير إقليمي من أصل 36 بنسبة 3%	

• 10 نساء مبنصب رئيس قسم من أصل 56 بنسبة 18%	

• 73 امرأة مبنصب رئيس مصلحة من أصل 367 بنسبة 20%	

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
 نسبة متثيلية النساء يف مناصب

املسؤولية

اإلجراء 140: إصدار وتنفيذ املرسوم 

التطبيقي للقانون التنظيمي 

للتعيينات يف مراكز القرار

• 107 امرأة مبناصب املسؤولية، بنسبة 19 باملائة	 الفالحة والصيد البحري

 نسبة متثيلية النساء يف مناصب

املسؤولية

• 25 % نسبة النساء مبناصب املسؤولية	 وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية

•  23 % نسبة النساء، بن 2012 و2013، مقابل 77 % لدى الرجال	

•  %22 نسبة النساء، بن 2014 و2015، مقابل %78 لدى الرجال	

• الرفــع مــن عــدد النســاء اللــوايت يتقلــدن مناصــب املســؤولية يف مجــال تدبــر الشــأن 	

الثقــايف بتمثيليــة تصــل إىل 22.31 باملائــة مبختلــف املصالــح املركزيــة والجهويــة، برســم 

ســنتي 2014 و2015. منهــا 16 باملائــة يف املصالــح املركزيــة و26 باملائــة باملصالــح 

الجهويــة

وزارة الثقافة

•  %43 نسبة متثيلية النساء: 49 %عى الصعيد املركزي، و%41عى املستوى الرتايب	

• %31 متثيلية النساء مبراكز القرار باإلدارة املركزية و%12 باملديريات الرتابية	

• %42 متثيليــة النســاء مبكتــب تنميــة التعــاون: 53 %عــى الصعيــد املركــزي و%30عــى 	

املســتوى الــرتايب

• %20 متثيلية النساء مبراكز القرار باإلدارة املركزية و%13,33 باملندوبيات الجهوية	

 وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد

االجتامعي والتضامني
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100 %

• %39 نسبة النساء مبراكز املسؤولية:	

•  تعين 7 مسؤوالت من أصل 18مسؤوال	

• ــنة 	 ــم س ــات برس ــدويل والدراس ــاون ال ــرة التع ــب مدي ــؤولة يف منص ــن مس  تعي

2016

 املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق

اإلنسان

نسبة متثيلية النساء يف مناصب 

املسؤولية

اإلجراء 140: إصدار وتنفيذ املرسوم 

التطبيقي للقانون التنظيمي 

للتعيينات يف مراكز القرار

100 %

•  %50.39 معدل تأنيث املوارد البرشية )400 موظف وموظفة(	

•  %28 نسبة النساء مبناصب املسؤولية: 16 امرأة مسؤولة من بن 56 مسؤول	

•  61 % نسبة التأطر، متثل النساء فيها نسبة 48 %	

 وزارة التضامن واملرأة واألرسة

والتنمية االجتامعية

% 100

•  تعين 12 سفرة من أصل 83 سفر معتمد بالخارج	

•  عدد نائبات السفراء: 7 نساء	

•  تعيــن 6 قناصــل نســاء مــن أصــل 31 قنصــال برســم ســنة 2015، ليصبــح املجمــوع 11 	

امــرأة مــن أصــل 53 قنصــل عــام للمملكــة )20.75 ٪( 

•  عدد املديرات: 6 من أصل 19 مدير بالوزارة	

•  عدد رئيسات األقسام: 10 من أصل45 	

•  عدد رئيسات املصالح: 47 من أصل108 	

• ــا 	 ــة يف أعضائه ــح والقناصل ــام واملصال ــاء األقس ــار رؤس ــة باختي ــة املكلف ــون اللجن  تتك

ــان. ــرأة أو إ اثنت ــن ام م

•  ترتأس اللجنة املشرتكة املسؤولة عن الرتقيات واملجالس التأديبية امرأة )مديرة(.	

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

% 100 • إصدار مذكرة وزارية تشجع النساء لولوج مناصب القرار	 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

% 100

% 23 نسبة النساء مبناصب املسؤولية سنة 2016 )29 امرأة و129 رجال(:

• عدد املديرين املركزين: 01 امرأة/ 04 رجال	

• عدد رؤساء األقسام:  03 نساء/ 11 رجال	

• عدد رؤساء املصالح: 02 نساء/ 30 رجال	

• عدد مدراء املراكز املدبرة بصفة مستقلة: 01 امرأة نساء 01 / 04 رجال	

• عدد رؤساء املصالح املدبرة بصفة مستقلة: 02 نساء/12 رجال	

• عدد املدراء اإلقليمين: 10 نساء/ 68 رجال	

• 1459 امرأة من مجموع األطر التابعة لقطاع الشباب والرياضة البالغن 3556	

• 220 امرأة من مجموع موظفي اإلدارة املركزية البالغن 525	

وزارة الشباب والرياضة
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• 630 موظفــة بــوزارة الســياحة ومصالحهــا الخارجيــة ومؤسســات التكويــن التابعــة مــا 	

بــن 2012 و2016، أي مــا يعــادل %46 مــن مجمــوع املوظفــن واملوظفــات

• %33 نسبة النساء مبناصب القرار االسرتاتيجي	

• %24 نسبة النساء مبناصب املسؤولية مقارنة بنسبة ٪18 سنة 2012	

• ارتفــاع عــدد النســاء العامــالت بالرشكــة املغربيــة للهندســة الســياحية ليصــل إىل نســبة 	

٪13 مــا بــن 2012 و2016 ) 54 مقابــل 61 إطــارا عــى التــوايل(

• ارتفــاع نســبة النســاء مــن فئــة األطــر بالرشكــة املغربيــة للهندســة الســياحية مبــا يقــارب 	

٪22 ) 50 مقابــل 41 إطــارا مــا بــن 2016 و2012 عــى التــوايل(

• ٪47 نســبة النســاء مبناصــب املســؤولية ســنة 2016 )8 مناصــب( مقارنــة بحــوايل 50٪ 	

ســنة 2012 )7 مناصــب(، مقابــل اســتقرار نســبة العامــالت اللــوايت يتقلــدن مناصــب 

القــرار االســرتاتيجي خــالل نفــس الفــرتة )43٪(

• ــه 	 ــياحة ومندوبيات ــريب للس ــي املغ ــب الوطن ــالت باملكت ــاء العام ــبة النس ٪90،52 نس

ــنة 2016،  ــات س ــن واملوظف ــوع املوظف ــن مجم ــن م ــارج الوط خ

• ٪52 نســبة النســاء مبناصــب املســؤولية باملكتــب الوطنــي املغــريب للســياحة ومندوبياته 	

مــن أصــل 46 مســؤول ومســؤولة مقارنــة بنســبة ٪42 ســنة 2012

وزارة السياحة
نسبة متثيلية النساء يف مناصب 

املسؤولية

اإلجراء 140: إصدار وتنفيذ املرسوم 

التطبيقي للقانون التنظيمي 

للتعيينات يف مراكز القرار

% 100

• نسبة النساء %48 من عدد األطر واملوظفن العاملن مقابل 52 % للرجال	

• نســبة النســاء األطــر58.59 % مــن مجمــوع النســاء املوظفــات )99(، مقابــل 52.34% 	

مــن الرجــال األطــر مــن مجمــوع الرجــال )107(

• متثيلية النساء يف مناصب املسؤولية 55 % مقابل 45 % للرجال	

الوزارة املكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة

نسبة متثيلية النساء يف مناصب 

املسؤولية
% 100

• نســبة النســاء املوظفــات بالقطــاع 38.6% مــن أصــل 132 موظــف ســنة 2016، مقابــل 	

40% ســنة 2015

• نســبة النســاء يف مناصــب املســؤولية 35% ســنة 2016 مــن مجمــوع مناصــب 	

2015 ســنة   %33.3 مقابــل  املســؤولية، 

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 

بالخارج وشؤون الهجرة

% 100 • تعين مديرة مركزية من ضمن 5 مديريات مركزية باملندوبية العامة	
املندوبية العامة إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج
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)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

---
رئاسة الحكومة

األمانة العامة للحكومة
إصدار املرسوم يف ما يتعلق مبسطرة 

التعيني

اإلجراء 141: إقرار املناصفة بني 

النساء والرجال يف القانون التنظيمي 

املتعلق بالتعيني يف مناصب املسؤولية 

باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه
70%

• ــات 	 ــر 2011 بشــأن كيفي ــم 2.11.681 الصــادر يف 25 نون ــداد وإصــدار املرســوم رق إع

ــص عــى  ــي تن ــادة 9 الت ــة )امل ــاإلدارات العمومي ــح ب ــن رؤســاء األقســام واملصال التعي

ــة املنظمــة(  وجــوب امــرأة عــى األقــل ضمــن اللجن

 الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة

العمومية وتحديث اإلدارة

70%
• ــع مــن نســبة النســاء مبناصــب املســؤولية يف اإلدارة 	 ــة إىل الرف ــر الرامي ــامد التداب اعت

ــق الوصــول إىل نســبة 22 % ــة يف أف العمومي

 الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة

العمومية وتحديث اإلدارة

الوصول إىل نسبة 22 باملائة يف حدود 

2014

اإلجراء 142: الرفع من نسبة النساء يف 

زيادة متثيلية النساء يف مناصب مناصب املسؤولية

املسؤولية بـ2 % سنويا
100 %

• ــؤولية 	 ــب املس ــاء ملناص ــوج النس ــجيع ول ــل2014، لتش ــة، أبري ــرة وزاري ــدار مذك  إص

ــز ــدون متيي ــيح ب ــات الرتش ــع طلب ــول جمي وقب

• ــاوي، 	 ــكل متس ــل بش ــرأة والرج ــه امل ــؤولية يف وج ــب املس ــيح ملناص ــاب الرتش ــح ب  فت

ــؤولية ــيح للمس ــم الرتش ــى تقدي ــاء ع ــجيع النس وتش

• ــم 	 ــة، منه ــن يف اإلدارة املغربي ــوع العامل ــن مجم ــن 53.69 % م ــدد العامل ــبة ع  نس

ــنة 2014 ــاء س %39 نس

•  نســبة النســاء 47% مــن مجمــوع املدرســن بالتعليــم االبتــدايئ و%40 بالتعليــم 	

الثانــوي اإلعــدادي، و%34 بالتعليــم الثانــوي التأهيــي

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

اإلجراء 143: اعتامد تدابري وإجراءات لدمج النوع االجتامعي يف عملية انتقاء وتعيني املسؤولني مبختلف اإلدارات العمومية

100 %

• تنظيــم حــوايل 8 دورات تدريبيــة لفائــدة أعضــاء شــبكة التشــاور ومســؤويل املــوارد 	

البرشيــة لــإدارات العموميــة يف مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع يف تدبــر املــوارد البرشيــة يف:

• إدماج مبدأ املساواة بالدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات	

•  املساواة بن الرجال والنساء يف الوظيفة وتدبر املوارد البرشية	

• تنمية القدرات 	

• ــن 	 ــاج املســاواة ب ــال إدم ــل املنهجــي يف مج ــرش الدلي ــة ون ــن حــول صياغ تكوي

ــة  ــة والرتقي ــن والحركي ــف والتعي ــاء والتوظي ــرورة االنتق ــال يف س ــاء والرج النس

وتقييــم األداء الوظيفــي يف الوظيفــة العموميــة

• تدبر املوارد البرشية والنساء القياديات ) باريس(	

• النساء القياديات والقيادة مبنطقة البحر األبيض املتوسط	

 الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة

 العمومية وتحديث اإلدارة برشاكة مع

جميع القطاعات الحكومية

تهييئ وثيقة التدابري وعدد الدورات 

التكوينية 
تنظيم دورات تكوينية حول إدارة 

املوارد البرشية
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)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

100 %

• إعداد الحصيلة االجتامعية كل سنة، مبا فيها إحصائيات حول النوع االجتامعي	

 الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة

 العمومية وتحديث اإلدارة برشاكة مع

جميع القطاعات الحكومية

إعداد تدابري وإجراءات لدمج النوع 

االجتامعي يف عملية انتقاء وتعيني 

املسؤولني مبختلف اإلدارات العمومية

نرش التقرير

تجميع املعطيات اإلحصائية حسب 

الجنس حول تصنيف املوظفني يف 

القطاع العمومي

• ــة املكلفــة باملــاء، مــن بينهــم 	 ــوزارة املنتدب توظيــف 29 إطــارا، برســم ســنة 2014 بال

10 نســاء

• ــم 	 ــاء، مــن بينه ــة بامل ــة املكلف ــوزارة املنتدب ــا، برســم ســنة 2014 بال ــف 20 تقني توظي

امــرأة واحــدة

• توظيف 22 إطارا، برسم سنة 2014 بوكاالت األحواض املائية، من بينهم 4 نساء 	

• توظيف 7 تقنين، برسم سنة 2014 بوكاالت األحواض املائية، من بينهم 2 نساء	

• تنصيــب كاتــب عــام و2 مديريــن مركزيــن بالــوزارة املنتدبــة املكلفــة باملــاء و8 كتــاب 	

عامــون و4 مــدراء بــوكاالت األحــواض املائيــة، مــن بينهــم مديــرة وكالــة الحــوض املــايئ 

لســبو ســنة 2014 وبدايــة 2015

• تعيــن 22 رئيــس قســم، مــن بينهــم 8 رئيســة أي بنســبة %36، حيــث عرفــت هــذه 	

ــوزارة بلغــت حــوايل43 % ــة بال ــات املركزي النســبة تطــورا ملموســا باملديري

• تعيــن 76 رئيــس مصلحــة، مــن بينهــم 28 رئيســة بنســبة 37 %، حيــث عرفــت هــذه 	

النســبة تطــورا ملموســا باملديريــات املركزيــة بالــوزارة بلغــت حــوايل48%

• تعين 36 رئيس قسم بوكاالت األحواض املائية، من بينهم 4 رئيسات	

• تعيــن 47 رئيــس مصلحــة بــوكاالت األحــواض املائيــة، مــن بينهــم 12 رئيســات بنســبة 	

26%

ــى  ــث ع ــبة التأني ــاء: % 24,2، ونس ــاع امل ــتوى قط ــى مس ــث ع ــبة التأني ــة. نس مالحظ

مســتوى مناصــب املســؤولية: 32,66%

قطاع املاء
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)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

100 %

• ــة النســاء يف مراكــز القــرار، خاصــة منصــب 	 ــر تشــخييص وتحليــل لوضعي إعــداد تقري

مديــر مدرســة، يتضمــن توصيــات للرفــع مــن هــذه التمثيليــة

• إعداد مرشوع اسرتاتيجية الرفع من متثيلية النساء يف منصب مدير مدرسة	
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

إعداد تدابري وإجراءات لدمج النوع 

االجتامعي يف عملية انتقاء وتعيني 

املسؤولني مبختلف اإلدارات العمومية

نرش التقرير

 

تجميع املعطيات اإلحصائية حسب 

الجنس حول تصنيف املوظفني يف 

القطاع العمومي

100 %
• مجموع األطر التابعة لقطاع الشباب والرياضة 3647، من بينهم 1478 نساء	

• مجموع موظفي اإلدارة املركزية: 540، من بينهم 221 نساء	
وزارة الشباب والرياضة 

100 %

• عدد املوظفات بالقطاع 1541 )%15 من مجموع املوظفن البالغ عددهم 10360(	

• ــوايت يتحملــن املســؤولية 29، مــن بــن 461 مســؤول عــى املســتوى 	 عــدد املوظفــات الل

املركــزي والجهــوي واملحــي بنســبة %6، مــن بينهــن 3 موظفــات يتحملــن مســؤولية مديــر 

مؤسســة ســجنية

املندوبية العامة إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج

• إعــداد الدليــل املنهجــي يف مجــال إدمــاج املســاواة بــن النســاء والرجــال يف ســرورة االنتقــاء 	

والتوظيــف والتعيــن والحركيــة والرتقيــة وتقييــم األداء الوظيفي يف الوظيفــة العمومية
الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة 

العمومية برشاكة مع جميع القطاعات 

الحكومية

تهييئ الدليل املرجعي

تهييئ وتطبيق دليل مرجعي حول 

إدماج النوع االجتامعي يف عملية 

التوظيف واالنتقاء والتعيني

100 %

• إنجاز الدراسة املقارنة إلحداث مرصد خاص مبقاربة النوع االجتامعي سنة 2012	

• إعطاء انطالقة املرصد مارس 2016	

• إعداد تقارير إحصائية حول مقاربة النوع االجتامعي يف الوظيفة العمومية	

• إحداث موقع إلكرتوين للمرصد قصد نرش هذه البيانات	

 إعداد ونرش تقارير دورية حول النوع

االجتامعي يف الوظيفة العمومية

إحداث مرصد النوع االجتامعي يف 

الوظيفة العمومية
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)%(
املنجزات القطاع املؤرشات  اإلجراء 

اإلجراء 144: اتخاذ تدابري عىل مستوى األكادمييات الجهوية والنيابات اإلقليمية من أجل ترسيع وصول النساء ملنصب مدير 

% 100

• زيــادة متثيليــة النســاء يف منصــب مديــر مدرســة بنســبة %1، خــالل 2014-2013، حيث 	

انتقلــت مــن %4,6 إىل ,4%7 باالبتــدايئ، ومــن %4,5 إىل %5 بالثانــوي اإلعــدادي، ومــن 

%1,5 إىل %2,1 بالثانــوي التأهيــي

•  تنظيــم لقــاءات نقــاش حــول أســباب التمثيليــة الضعيفــة للنســاء يف مناصــب 	

املســؤولية، خاصــة منصــب مديــرة مؤسســة 

• إعداد اسرتاتيجية الرفع من متثيلية النساء يف منصب مدير مدرسة	

• تنظيــم دورات تحسيســية وتكوينيــة حــول اإلجــراءات التصحيحيــة املؤقتــة للرفــع مــن 	

متثيليــة النســاء يف مناصــب القــرار اإلدارة الرتبويــة

• بلورة 16 برنامج عمل جهوي حول اإلجراءات التصحيحية املؤقتة	

وزارة الرتبية الوطنية
 نسبة النساء املديرات

 عدد األطر املكونة

إجراء دورات تكوينية لفائدة 

املسؤولني املكلفني بتدبري املوارد 

البرشية 

 اإلجراء 145: دعم متثيلية النساء يف مختلف الغرف املهنية 

% 100

• ــن 	 ــدال م ــة، ب ــبة 27 باملائ ــة بنس ــات املهني ــحات لالنتخاب ــاء املرش ــبة النس ــاع نس ارتف

ــة 12 باملائ

• تصــدر غرفــة الصناعــة التقليديــة التمثيليــة النســائية بأعــى نســبة %3.50، تليهــا غرفــة 	

الصيــد البحــري بـــ%2.00، ثــم غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بـــ%1.50، فغرفــة 

الفالحــة بـ0.00%

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتامعي والتضامني
نسبة متثيلية النساء يف مختلف الغرف 

املهنية

 تنظيم حمالت تحسيسية وإعالمية 

خالل فرتة االستعداد لالستحقاقات 

وزارة السياحة املربمجة

وزارة الفالحة والصيد البحري 

% 100

• تبلــغ نســبة النســاء املقــاوالت داخــل الهيــآت التقريريــة لفيدراليــة مقــاوالت الصناعــة 	

التقليديــة 15%

•  متثــل املقــاوالت النســائية حــوايل %20 مــن مجمــوع املقــاوالت املنخرطــة يف فيدراليــة 	

مقــاوالت الصناعــة التقليديــة

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتامعي والتضامني

وزارة الفالحة والصيد البحري

نسبة النساء املقاوالت داخل الهيئات 

التقريرية لفدرالية مقاوالت الصناعة 

التقليدية

 اإلجراء 146: دعم متثيلية النساء 

املقاوالت داخل الغرف التجارية 

واملهنية ذات الصلة
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يهــدف املجــال الثامــن املتمحــور حــول تحقيــق تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن يف ســوق الشــغل إىل وضــع آليــات لضــامن املســاواة يف الولــوج، ويف الرتقــي يف املســار 

املهنــي، خاصــة عــى مســتوى القطــاع العــام، وتطبيــق قانــون التعيــن يف املناصــب العليــا يف اســتحضار ملبــدأ الســعي نحــو املناصفــة. أمــا بالنســبة للقطــاع الخــاص، 

فيجــب ضــامن الحاميــة مــن خــالل نظــام لتقويــة املســؤولية االجتامعيــة للمقاولــة بهــدف تتبــع تنفيــذ مدونــة الشــغل ملكافحــة كافــة أشــكال التمييــز، مــع دعــم 

القطاعــات التــي متثــل فيهــا النســاء أعــى نســبة، كالنســيج والتصنيــع الغــذايئ، إضافــة إىل تطويــر األنشــطة املــدرة للدخــل، وتســهيل تطويــر وحــدات اإلنتــاج غــر 

املنظمــة إىل مقــاوالت، ودعــم مبــادرات النســاء املقــاوالت. 

ــل الســلطات  ــر مــن قب ــامد عــدة تداب ــة وضــع عــدة برامــج واعت ــم االقتصادي ــوج العــادل للنســاء والرجــال، عــى الســواء، إىل حقوقه ــز الول ــب تعزي ــد تطل وق

ــة. ــة املالمئــة لعمــل النســاء وولوجهــن عــامل املقاول ــر البيئ ــة الظــروف الالزمــة لتوف ــة، برشاكــة مــع املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تهيئ العمومي

وهكــذا، يشــر إنجــاز الرامــج الرئيســية املعتمــدة لدعــم الشــغل إىل دمــج 63.143 شــخصا يف ســوق الشــغل ســنة 2014، منهــم  53باملائــة نســاء. وخــالل األشــهر الخمســة 

األوىل مــن ســنة 2015، بلــغ مجمــوع املدمجــن يف ســوق الشــغل 30.740 شــخصا، منهــم 46 باملائــة نســاء.

وعــى مســتوى برنامــج »تأهيــل«، الــذي كان ســنة 2015 موضــوع تقييــم لألثــر بهــدف تحديــد الصعوبــات التــي تواجهــه لتطويــره، تــم تســجيل مــا يقــرب مــن 

18.400 باحثــا عــن العمــل ســنة 2014، منهــم 30 باملائــة نســاء. كــام تــم تســجيل 5.591 باحثــا عــن العمــل خــالل األشــهر الخمســة األوىل مــن ســنة 2015، منهــم 

47 باملائــة نســاء.

أمــا يف إطــار برنامــج التشــغيل الــذايت »مقاولتــي 11«، فقــد متــت مصاحبــة 1408 مرشــحا ســنة 2014، منهــم 22 باملائــة نســاء، فيــام متــت، خــالل األشــهر الخمســة 

األوىل مــن ســنة 2015، مصاحبــة 754 مرشــحا، منهــم 21 باملائــة نســاء.

كــام بــدأ العمــل، مــاي 2015، برنامــج التعويــض عــن فقــدان الشــغل، الــذي تــم اعتامده ســنة 2014 لفائــدة العــامل، حيث بلغ عــدد الطلبات املســتجيبة لــرشوط الرنامج، 

واملســجلة لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي الــذي يديــره، 3.620 شــخصا، منهــم 400 اســتفادوا مــن مصاحبــة الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل والكفــاءات 

واملكتــب الوطنــي للتكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل. كــام بلــغ عــدد املســتفيدين مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل، خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن ســنة2015 ، حــوايل 

2.289، منهــم 37 باملائــة نســاء. وســتتم إعــادة تقييــم نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل، خــالل النصــف الثــاين مــن ســنة 2015، لدراســة امكانيــات تعزيــز فعاليتــه.

ورغــم النتائــج املشــجعة عــى مســتوى برامــج دعــم التشــغيل، تظهــر نســبة التكافــؤ يف الشــغل بــن الرجــال والنســاء تفــوق الرجــال بثــالث مــرات عــى مســتوى 

الحصــول عــل مناصــب الشــغل. وحســب وســط اإلقامــة، يتبــن أن نســبة التكافــؤ املســجلة بالوســط الحــرضي هــي أقــل مبرتــن مقارنــة بتلــك املســجلة بالوســط 

القــروي. فيــام ال تفــرس الفجــوة يف املســاواة بــن الرجــال والنســاء يف الوســط القــروي فقــط بصعوبــات ولــوج املــرأة إىل ســوق الشــغل، بــل تفــرس يف جــزء كبــر 

منهــا بأهميــة عــدد النســاء غــر العامــالت مقارنــة بالرجــال.
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 ويظهــر املعــدل الوطنــي للنشــاط تفاوتــا واضحــا بــن الجنســن، حيــث 72.4 باملائــة لــدى الرجــال مقابــل 25.2 باملائــة لــدى النســاء خــالل ســنة 2014، مــام يعكــس 

ضعــف مشــاركة املــرأة يف ســوق الشــغل. وتالحــظ نفــس النتيجــة عــى مســتوى معــدل البطالــة، الــذي ســجل عــى املســتوى الوطنــي 9.9 باملائــة ســنة 2014: 9.7 

باملائــة لــدى الرجــال مقابــل 10.4 باملائــة لــدى النســاء. وارتفــع معــدل اإلنــاث الناشــطات العاطــالت عــن العمــل مــن 27.8 باملائــة ســنة 2013 إىل 28.6 باملائــة 

ســنة 2014. ويف املقابــل، يظــل معــدل بطالــة النســاء بالعــامل القــروي، 1.8 باملائــة أدىن مــن مثيلــه لــدى الرجــال 5.4 باملائــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، تــم إطــالق، برشاكــة مــع منظمــة العمــل الدوليــة، مــرشوع »عمــل الشــباب« عــى مــدى 5 ســنوات )2016-2012( بثــالث مناطــق رياديــة مــن 

أجــل الرفــع مــن شــغل الشــابات والشــبان يف املغــرب، والــذي كرســت واحــدة مــن مكوناتــه إىل تشــغيل النســاء، حيــث أطلقــت دراســة تقييــم شــاملة لتســليط 

الضــوء عــى توصيــات اســرتاتيجية لتعزيــزه وتطويــره. كــام تــم بــدء مــرشوع »وضعيتــي« عــى مــدى3  ســنوات )2016-2014( لتحســن حصــول واحتفــاظ املــرأة 

بعملهــا، والــذي يهــدف إىل دعــم تطويــر املســؤولية االجتامعيــة للمقــاوالت، ويهــم محوريــن هــام: تحســن املســاواة بــن الجنســن داخــل املقــاوالت، وتحســن ولوج 

املــرأة إىل البنــى التحتيــة املجتمعيــة لالندمــاج يف ســوق العمــل، وذلــك عــر مجموعــة مــن التدابــر: 

توفر وسائل نقل لتسهيل وصول املرأة إىل مقر عملها يف ظروف آمنة؛	•

تحســيس أربــاب العمــل بــدور املــرأة يف الوحــدات اإلنتاجيــة عــر إرســاء مبــدأ املســاواة املهنيــة بــن الرجــل واملــرأة عــى الســواء، يف إطــار برنامــج التدقيــق 	•

عــى املســاواة بــن الجنســن.

وقد متّكن هذا املرشوع، الذي عرف انطالقته الفعلية منتصف سنة 2014، من إنجاز مجموعة من األنشطة برسم سنة 2015، منها:

ــات 	• ــادرات مــن طــرف جمعي ــا مــع اقــرتاح مب ــي تواجهه ــات الت ــويص، والصعوب ــوج النســاء إىل ســوق الشــغل مبنطقــة ســيدي الرن ــة ول دراســة حــول وضعي

ــة محفــزة؛ ــج أولي ــي أســفرت عــى نتائ املجتمــع املــدين املوجــودة باملنطقــة، والت

إنجاز برنامج التدقيق يف املساواة بن الجنسن يف 7 من أصل 15 مقاولة؛	•

تســطر برنامــج عمــل يعنــى بالنهــوض بوضعيــة النــوع االجتامعــي داخــل املقاولــة مــن خــالل تســهيل ولــوج النســاء إىل مناصــب املســؤولية ومراكــز القــرار 	•

داخــل الوحــدات اإلنتاجيــة التابعــة لهــذه املقــاوالت.
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z وضع آليات لضامن التوازن بني الحياة األرسية واملهنية

وتبعــا للتوصيــات الصــادرة عــن الدراســة التــي أنجــزت حــول آليــات »التوفيــق بــن الحيــاة الخاصــة والحيــاة املهنيــة«، تــم إدراج مجموعــة مــن التدابــر يف إطــار 

»اســرتاتيجية مأسســة املســاواة بــن الجنســن بالوظيفــة العموميــة«. كــام تــم إعــداد وإصــدار القانــون رقــم 50.05 القــايض بتغيــر وتتميــم الظهــر الرشيــف رقــم 

1.58.008 الصــادر يف 24 فرايــر 1958 مبثابــة النظــام األســايس للوظيفــة العموميــة، والســيام الفصــل 46 الــذي منــح املوظفــة الحامــل رخصــة عــن الــوالدة مدتهــا 

ــات  ــن للعمــل بالبعث ــن األزواج املعين ــب املســافة ب ــرار مســطرة تقري ــة، كإق ــر القطاعي ــة إىل اتخــاذ مجموعــة مــن التداب ــدال 12 أســبوعا. باإلضاف 14 أســبوعا ب

الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة بالخــارج، حيــث تــم خــالل الســنوات األخــرة تعيــن 31 إطــارا مــن اإلنــاث يف املراكــز الديبلوماســية والقنصليــة يف الخــارج بالقــرب 

مــن أزواجهــن.

z ضامن احرتام أرباب العمل لإلطار الترشيعي والتنظيمي لتوفري الحامية االجتامعية للفئات الهشة

ويف إطــار مهمــة املراقبــة، يتــم الســهر عــى التنفيــذ الفعــال لألحــكام القانونيــة املتعلقــة بحقــوق املــرأة يف أماكــن العمــل، حيــث عرفــت، الفــرتة مــا بــن 2014 
و2016، تنظيــم 37447 زيــارة مراقبــة إىل وحــدات اإلنتــاج املختلفــة لضــامن االمتثــال ملدونــة الشــغل. باإلضافــة إىل تنظيــم، ســنة ،2015 دورتــن تدريبيتــن لفائــدة 

14 مديــرا للشــغل اإلقليمــن والجهويــن حــول الحقــوق األساســية يف الشــغل، خاصــة حاميــة حقــوق النســاء يف العمــل.

وفيــام يتعلــق بالحاميــة االجتامعيــة، أنجــزت دراســة تتعلــق بتحســن املعرفــة وفقــا للنــوع االجتامعــي لنظــام الحاميــة االجتامعيــة تغطــي مــا بــن 2011 و2014، والتــي 
خلصــت إىل عــدم وجــود متييــز مبــارش بــن الجنســن عــى مســتوى الحاميــة االجتامعيــة، مقابــل الكشــف عــن بعــض أوجــه عــدم املســاواة يف فــرص التغطيــة االجتامعيــة، 

وأوصــت بتوســيع نطــاق التغطيــة االجتامعيــة لتشــمل املســاعدين العائليــن والعاملــن املســتقلن، خاصــة العاملــن بقطــاع الصناعــة التقليدية.

هذا، وتم تنظيم أول دورة ملباراة نيل جائزة املساواة املهنية الخاصة باملقاوالت، التي حققت إنجازات يف املحاور التالية:

إدماج ثقافة املساواة املهنية داخل املقاولة؛	•

إدراج مبدأ املساواة يف تدبر املوارد البرشية داخل املقاولة؛	•

احرتام مبدأ التوفيق بن الحياة املهنية والحياة الخاصة داخل املقاولة.	•

فقــد تقدمــت 34 مقاولــة مبلــف ترشــيحها للجنــة االنتقــاء املكونــة مــن املجتمــع املــدين، وتــم انتقــاء 19 مقاولــة لنيــل شــهادة املســاواة املهنيــة، بينــام تــم تتويــج 
املقــاوالت الثــالث الحائــزة عــى املراكــز األوىل بجائــزة الــوزارة للمســاواة املهنيــة برســم ســنة 2016.
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املجال الثامن: حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل  

نسبة اإلجناز )%( املنجزات  القطاع املعني  املؤشر   اإلجراء 

الهدف 23: إنشاء آليات لضامن التوازن بني الحياة األرسية واملهنية
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• ــن 	 ــن الجنس ــاواة ب ــة املس ــرتاتيجية مأسس ــمية الس ــة الرس ــاء االنطالق ــرش وإعط ــداد ون إع

بالوظيفــة العموميــة التــي تتضمــن إجــراءات تعتمــد توصيــات الدراســة حــول »التوفيــق بــن 

الحيــاة الخاصــة واملهنيــة«

• إعــداد وإصــدار القانــون رقــم 50.05 بتغيــر وتتميــم الظهــر الرشيــف رقــم 1.58.008 	

ــة، والســيام الفصــل  ــة العمومي ــة النظــام األســايس للوظيف ــر 1958 مبثاب الصــادر يف 24 فراي

ــدال 12 أســبوعا ــا 14 أســبوعا ب ــوالدة مدته ــن ال ــل رخصــة ع ــة الحام ــح املوظف ــذي من 46، ال

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة

نسبة التدابري املفعلة

 اإلجراء 147: أجرأة توصيات 

الدراسة حول »التوفيق بني 

الحياة الخاصة والحياة املهنية«

• االنكباب عى إعداد اإلطار املرجعي النموذجي لدور الحضانة املنشأة بالقرب من مكان 	

العمل بغاية اعتامده من طرف القطاعات الحكومية

عدد دور الحضانة املنشأة 

بالقرب من مكان العمل

• إقــرار مســطرة تقريــب املســافة بــن األزواج املعينــن للعمــل ببعثاتنــا الدبلوماســية 	

ــا القنصليــة بالخــارج، يف إطــار التوفيــق بــن االلتزامــات العائليــة واملهنيــة لــألزواج  ومراكزن

العاملــن بالــوزارة، حيــث تــم خــالل الســنوات األخــرة تعيــن 31 إطــارا مــن اإلنــاث باملراكــز 

ــن ــن أزواجه ــرب م ــارج بالق ــة يف الخ ــية والقنصلي الديبلوماس

• األخــذ بعــن االعتبــار مقاربــة النــوع يف جميــع املراحــل العمــل بالــوزارة، بــدء مــن التوظيــف، 	

فالرتقيــة، ثــم الحركيــة والتكويــن والعمــل يف املراكــز الدبلوماســية والقنصليــة بالخــارج

وزارة الشؤون الخارجية

والتعاون

إجراءات لدعم التوازن بني 

الحياة الخاصة واملهنية

• تضمن االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل لتدابر من أجل تحسن ظروف العمل وترسيخ املساواة 	

يف العمل ومبدأ التوفيق بن الحياة العملية واملهنية للمرأة، وتشجيع املبادرات النسائية 

لخلق املقاوالت

وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية 

التدابري املتخذة ملرونة 

ساعات العمل واألجور

0% مل ينجز

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية  عدد توصيات البحث املفعلة

اإلجراء 148: استثامر نتائج 

البحث حول »ميزانية الوقت بني 

جميع القطاعات الحكومية النساء والرجال« 

0% مل ينجز

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية تقرير الحملة

اإلجراء 149: حملة تحسيسية 

لدعم التوازن بني الحياة 

الخاصة واملهنية بناء عىل نتائج 

البحث حول ميزانية الوقت 
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الهدف 24: ضامن احرتام أرباب العمل لإلطار الترشيعي والتنظيمي لتوفري الحامية االجتامعية للفئات الهشة

 اإلجراء 150: تطبيق الحقوق املتساوية للمرأة يف ميدان العمل 

%100

يف إطار مهمة املراقبة، يسهر مفتشو الشغل عى التنفيذ الفعال لألحكام القانونية املتعلقة بحقوق املرأة 
يف أماكن العمل: من 2014 إىل 2016 : 37447 زيارة مراقبة

• دورتــن تدريبيتــن لفائــدة 14 مــن مــدراء الشــغل اإلقليمــن والجهويــن ركــزت عــى التوعيــة 	

عــى الحقــوق األساســية يف الشــغل، خاصــة حاميــة حقــوق النســاء يف العمــل

• ــاوالت 	 ــة الخاصــة باملق ــوزارة يف مجــال املســاواة املهني ــزة ال ــل جائ ــاراة ني ــم أول دورة ملب تنظي

ــة: ــي حققــت إنجــازات يف املحــاور التالي الت

• إدماج ثقافة املساواة املهنية داخل املقاولة	

• إدراج مبدأ املساواة يف تدبر املوارد البرشية داخل املقاولة	

• احرتام مبدأ التوفيق بن الحياة املهنية والحياة الخاصة داخل املقاولة	
وقد تقدمت 34 مقاولة مبلف ترشيحها للجنة االنتقاء املكونة من املجتمع املدين، حيث تم انتقاء 19 
مقاولة لنيل شهادة املساواة املهنية، بينام تم تتويج املقاوالت الثالث الحائزة عى املراكز األوىل بجائزة 

الوزارة للمساواة املهنية برسم سنة 2016
• تتبــع تنفيــذ مــرشوع وضعيتــي بجهــة الــدار البيضــاء الكــرى بعاملــة ســيدي الرنــويص، بتعــاون 	

مــع وزارة العمــل األمريكيــة، والــذي يــروم تحســن وضعيــة املــرأة يف الولــوج إىل ســوق الشــغل 
مــع توفــر كل الســبل لضــامن ظــروف عمــل تســاعد املــرأة التوفيــق بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة 

الخاصــة، عــر مجموعــة مــن التدابــر: 
• توفر وسائل نقل لتسهيل وصول املرأة إىل مقر عملها يف ظروف آمنة 	
• تحســيس أربــاب العمــل بــدور املــرأة يف الوحــدات اإلنتاجيــة عــر إرســاء مبــدأ املســاواة املهنيــة 	

بــن الرجــل واملــرأة عــى الســواء يف إطــار برنامــج التدقيــق عــى املســاواة بــن الجنســن
• ــة منتصــف ســنة 2014، مــن إنجــاز 	 ــه الفعلي ــذي عــرف انطالقت وقــد متكــن هــذا املــرشوع، ال

ــا: مجموعــة مــن األنشــطة برســم ســنة 2015 منه
• دراســة حــول وضعيــة ولــوج النســاء إىل ســوق الشــغل مبنطقــة ســيدي الرنــويص، والصعوبــات 	

التــي تواجههــا مــع اقــرتاح مبــادرات مــن طــرف جمعيــات املجتمــع املــدين املوجــودة باملنطقــة 
والتــي أســفرت عــى نتائــج أوليــة محفــزة

• إنجاز برنامج التدقيق يف املساواة بن الجنسن يف 7 من أصل 15 مقاولة	
• تســطر برنامــج عمــل يعنــى بالنهــوض بوضعيــة النــوع االجتامعــي داخــل املقاولــة مــن خــالل 	

تســهيل ولــوج النســاء إىل مناصــب املســؤولية ومراكــز القــرار داخــل الوحــدات اإلنتاجيــة التابعــة 
لهــذه املقــاوالت

وزارة التشغيل والتكوين املهني
إنجاز تقرير حول املساواة يف 

األجور يف القطاع الخاص

 تحقيق اإلنصاف واملساواة يف 

الحقوق



232

املجال الثامن: حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل  

نسبة اإلجناز )%( املنجزات  القطاع املعني  املؤشر   اإلجراء 
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• إعــداد وإصــدار القانــون رقــم 50.05 بتغيــر وتتميــم الظهــر الرشيــف رقــم 1.58.008 	

الصــادر يف 24 فرايــر 1958 والصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف 1.11.10 بتاريــخ 18 فرايــر 

2011 مبثابــة النظــام األســايس للوظيفــة العموميــة، والســيام الفصــل 22، الــذي ينــص رصاحــة 

عــى مبــدأ االســتحقاق يف الولــوج إىل الوظائــف العموميــة

• إعــداد ونــرش مرســوم رقــم 2.11.621 الصــادر يف 25 نونــر 2011 بتحديــد رشوط وكيفيــات 	

تنظيــم مباريــات التوظيــف يف املناصــب العموميــة )املــادة األوىل(

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة

قياس مدى احرتام إجراءات 

التوظيف ملبدأ املساواة 

تحقيق املساواة يف الولوج إىل 

الوظائف 

• تشجيع ولوج النساء ملناصب املسؤولية وقبول جميع طلبات الرتشيح بدون متييز	

• فتــح بــاب الرتشــيح ملناصــب املســؤولية يف وجــه املــرأة والرجــل بشــكل متســاوي وتشــجيع 	

النســاء عــى تقديــم الرتشــيح للمســؤولية

• إعــداد الدليــل املنهجــي يف مجــال إدمــاج املســاواة بــن النســاء والرجــال يف ســرورة االنتقــاء 	

والتوظيــف والتعيــن والحركيــة والرتقيــة وتقييــم األداء الوظيفــي يف الوظيفــة العموميــة

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة

الوزارة املنتدبة املكلفة 

بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة

نسبة النساء من بني العامالت 

اللوايت تشهدن تطورا يف 

مسارهن املهني 

تحقيق املساواة يف الرتقي يف 

الوظيفة 

• الحق يف الوصول إىل الوظائف العمومية عى وجه املساواة	

• ــزم اإلدارة باحــرتام حــق 	 ــات تل ــة مقتضي ــة العمومي ــام للوظيف تضمــن النظــام األســايس الع

املوظفــن يف االنتــامء النقــايب والســيايس، مــع عــدم املســاس بحقوقهــم املرشوعــة يف ولــوج 

املناصــب العموميــة، ويف الرتقــي، ويف تــويل مهــام املســؤولية، انســجاما مــع الفصــل 29 مــن 

الدســتور املغــريب

تقلص الشكايات بسبب 

التمييز بسبب املظهر 
رفع التمييز بسبب املظهر 

تقلص عدد الشكايات بسبب 

التضييق النقايب 
ضامن حق االنتامء النقايب 

70%

• تنظيــم 37447 زيــارة مراقبــة ملفتــي الشــغل، مــا بــن 2014 و2016، للســهر عــى التنفيــذ 	

الفعــال لألحــكام القانونيــة املتعلقــة بحقــوق املــرأة يف أماكــن العمــل

• األخــذ بعــن االعتبــار قضايــا التمييــز يف العمــل واملســاواة يف األجــور بــن الجنســن وتكافــؤ 	

ــل  ــاواة يف العم ــزز  املس ــر تع ــر تداب ــغيل، ع ــة للتش ــرتاتيجية الوطني ــن االس ــرص، ضم الف

ومبــدأ التوفيــق بــن الحيــاة العمليــة واملهنيــة للمــرأة، وتشــجيع املبــادرات النســائية لخلــق 

ــة للتشــغيل ــب االســرتاتيجية الوطني ــرأة يف صل ــة امل ــاوالت، ومكان املق

وزارة التشغيل والتكوين املهني  تفعيل التوصيات 

اإلجراء 151: أجرأة توصيات 

الدراسة املنجزة حول »التمييز 

يف األجر بني الجنسني يف 

القطاعات املشغلة للنساء«

 اإلجراء 152: إدماج املساواة يف معايري »املسؤولية االجتامعية للمقاولة« 

%100
التوصية بتطبيق معيار »ISO26000« حول املسؤولية االجتامعية للمقاوالت واملنظامت 

العمومية والخاصة الذي يقي ضمنيا بالتساوي يف التعامل ويف الفرص

وزارة الصناعة والتجارة 

واالقتصاد الرقمي

إجراء املساواة يف معايري 

املسؤولية االجتامعية 

للمقاولة

تطبيق معيار » ISO26000 « حول 

املسئولية االجتامعية للمقاوالت 

واملنظامت العمومية والخاصة
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 اإلجراء 153: اعتامد تدابري تحفيزية للمقاوالت عىل احرتام معايري »املسؤولية االجتامعية للمقاولة«

%100
التحسيس والرتويج ملعاير املسؤولية االجتامعية للمقاولة يف مختلف الندوات واللقاءات التي 

تنظمها الوزارة

وزارة الصناعة والتجارة 

واالقتصاد الرقمي

عدد الدورات التحسيسية 

املنظمة وعدد املستفيدين 

منها

 التحسيس والرتويج ملعايري 

املسؤولية االجتامعية 

للمقاوالت

توقيع اتفاقية رشاكة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب  تتعلق مبواكبة املقاوالت للحصول عى 

عالمة االتحاد العام ملقاوالت املغرب الخاصة باملسؤولية االجتامعية، والتي تهدف إىل دعم 

املقاوالت بغرض الحصول عى عالمة املسؤولية االجتامعية

وزارة الصناعة والتجارة 

والتكنولوجيات الحديثة

وزارة التشغيل والتكوين املهني 

عدد املقاوالت املحرتمة 

ملعايري املسؤولية االجتامعية

تفعيل برنامج الوكالة الوطنية 

للنهوض باملقاوالت الصغرى 

واملتوسطة ملواكبة املقاوالت 

للحصول عىل عالمة RSE )مع 

تحمل %60 من كلفة املواكبة( 

%100

• القيام مبجموعة من التدابر واإلجراءات، من بينها: 	

• ــرف 	 ــن ط ــدة م ــة« املعتم ــس املواطن ــة »ح ــي عالم ــى تبن ــيج ع ــاوالت النس ــجيع مق تش

ــن  ــة وتحس ــؤولية االجتامعي ــز املس ــة لتعزي ــيج واأللبس ــة النس ــة لصناع ــة املغربي الجمعي

ظــروف العمــل داخــل رشكات النســيج، حيــث يعــد قطــاع النســيج واأللبســة مــن القطاعات 

ــة األكــر تشــغيال للمــرأة الصناعي

• برمجــة قوافــل التنافســية لصالــح املهنيــن مــن اإلدارة العليــا والوســطى، يف إطــار وضــع آليــة 	

شــمولية لدعــم املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة الناشــطة يف القطــاع تعنــى بتعزيــز تنافســية 

ــق فضــاء  ــدف إىل خل ــي ته ــة 2020، والت ــات رؤي ــع أهــداف وتوجه ــق م ــاوالت بتواف املق

للتكويــن وتبــادل اآلراء حــول مواضيــع رئيســية تتعلــق بفــن التســير واملامرســات الفضــى 

امللحوظــة عــى مســتوى القطــاع، حيــث: 

• تنظيــم النســخة 3 حــول »نظــام إدارة الجــودة الحصــول عــى شــهادات«، يومــي 23 و25 	

فرايــر 2016 بــكل مــن مدينتــي مراكــش وأكاديــر، خصصــت لوحــدات اإليــواء الســياحية 

• مــن املنتظــر أن تســعى هــذه القوافــل يف املســتقبل إىل التطــرق إىل برامــج ذات صلــة 	

بتشــجيع دور املــرأة يف مبــادرات االســتثامر والتســير

وزارة الصناعة والتجارة 

والتكنولوجيات الحديثة

وزارة التشغيل والتكوين املهني

إعداد وتنفيذ التدابري املتخذة 

اإلجراء 154: إعداد واعتامد 

وتنفيذ التدابري االقتصادية 

واالجتامعية لحامية ودعم املرأة 

يف القطاعات االقتصادية الهشة 

)النسيج...(
%100
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 اإلجراء 155: وضع تدابري تنظيم وحدات اإلنتاج غري املهيكلة بالنسبة للنساء

40 %

• إنجاز دراسة حول تحليل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بحكامة الرشكات العمومية 	

والخاصة حسب النوع االجتامعي، وذلك القرتاح تدابر تصحيحية و/أو تحفيزية وخطة عمل 

ملواكبة تعزيز اإلنصاف بن الجنسن واملساواة بينهام يف حكامة إدارة الرشكات الكرى العمومية 

والخاصة

الوزارة املكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة

تقرير حول التدابري وخطة 
عمل ملواكبة تعزيز املساواة 
بني الجنسني يف حكامة إدارة 
الرشكات الكربى العمومية 

والخاصة

 تثمني كفاءات النساء املقاوالت

100%

• ــرص 	 ــكل العن ــرضي، يش ــط الح ــن بالوس ــز التكوي ــل مراك ــدي داخ ــع تقلي ــن 21.091 صان تكوي
ــن ــاع التقليدي ــتمر للصن ــن املس ــار التكوي ــبة %33، يف إط ــم نس ــوي منه النس

• اســتفادة 4201 صانعــا تقليديــا مــن التكويــن املســتمر عــر الوحــدات املتنقلــة بالوســط القــروي، 	
يشــكل العنــرص النســوي منهــم نســبة 66%

• ــم 	 ــي، تشــكل النســاء منه ــة الوظيف ــج محــو األمي ــن برنام ــة م ــع وصانع اســتفادة 36322 صان
ــبة 75% نس

• تنظيــم 395 دورة تحسيســية اســتفادت منهــا أكــر مــن 11.000 مســتفيد، منهــم 60 % فئــات 	
نســوية

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتامعي والتضامني

تكوين قرابة 300 امرأة يف 
ميادين مختلفة )اإلنتاج، 

والتصنيع والوقاية الصحية 
للمنتوج، والنسيج والتصميم 

والسياحة( 

عدد املستفيدات

• تنظيــم 4 معــارض وطنيــة لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي مبشــاركة أزيــد مــن 1300 تعاونيــة 	
وجمعيــة، نســبة التعاونيــات النســائية املشــاركة مــا يفــوق 70%

• ــن 	 ــد م ــاركة أزي ــي مبش ــي والتضامن ــاد االجتامع ــة لالقتص ــة وإقليمي ــارض جهوي ــم 9 مع  تنظي
ــوق 60% ــا يف ــاركة م ــائية املش ــات النس ــبة التعاوني ــة، نس ــة وجمعي 1300 تعاوني

• تنظيــم 30 نســخة مــن األســواق املتنقلــة مبشــاركة أزيــد مــن 1870 تعاونيــة وجمعيــة، نســبة 	
التعاونيــات النســائية املشــاركة مــا يفــوق %70 يف كل نســخة

• اســتفادة مــا يناهــز 400 تعاونيــة فالحيــة يف إطــار الفضــاءات التجارية الكــرى، %50 منهــا تعاونيات 	
ئية نسا

• افتتــاح املتاجــر التضامنيــة بـــ8 مــدن مبشــاركة مــا يزيــد عــن 800 تعاونيــة، منهــا 70 % 	
تعاونيــات نســائية

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتامعي والتضامني

عدد املشاركات 

• مشــاركة أكــر مــن 100 تعاونيــة وجمعيــة نســائية، إضافــة إىل مجموعــات ذات النفــع 	
االقتصــادي باملعــرض الــدويل للفالحــة مبكنــاس كل ســنة

• مشاركة حوايل 250 تنظيام نسويا يف املعارض الجهوية كل سنة	
وزارة الفالحة والصيد البحري



235

املجال الثامن: حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل  

نسبة اإلجناز )%( املنجزات  القطاع املعني  املؤشر   اإلجراء 

• توقيــع وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعيــة النســاء املقــاوالت 	

باملغــرب )AFEM(، فاتــح غشــت 2016، حــول مــرشوع تنميــة املقاولــة النســائية يف األوســاط 

الحرضيــة والشــبه حرضيــة والقرويــة عــن طريــق املرسعــات والحاضنــات للمقــاوالت بــكل مــن 

جهــة مراكــش آســفي وطنجــة تطــوان الحســيمة وفــاس مكنــاس

وزارة الصناعة والتجارة 

والتكنولوجيات الحديثة

وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية

وزارة الفالحة والصيد البحري 

عدد الرشاكات املوقعة 

وضع رشاكات تجارية لتسهيل 

الولوج إىل األسواق الوطنية 

والدولية 

• تنظيــم 3 معــارض وطنيــة لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي مبشــاركة أزيــد مــن 1000 تعاونيــة 	

وجمعيــة

• نسبة التعاونيات النسائية املشاركة ما يفوق 70%	

• ــن 	 ــد م ــاركة أزي ــي مبش ــي والتضامن ــاد االجتامع ــة لالقتص ــة وإقليمي ــارض جهوي ــم 9 مع  تنظي

ــوق 60% ــا يف ــاركة م ــائية املش ــات النس ــبة التعاوني ــة نس ــة وجمعي 1300 تعاوني

• ــة، نســبة 	 ــد مــن 1870تعاونيــة وجمعي ــة مبشــاركة أزي تنظيــم 30 نســخة مــن األســواق املتنقل

ــا يفــوق %70 يف كل نســخة ــات النســائية املشــاركة م التعاوني

• اســتفادة مــا يناهــز 400 تعاونيــة فالحيــة، ضمــن الفضــاءات التجاريــة الكــرى، %50 منهــا تعاونيات 	

ئية نسا

• افتتــاح املتاجــر التضامنيــة بـــ8 مــدن مبشــاركة مــا يزيــد عــن 800 تعاونيــة، منهــا 70 % 	

تعاونيــات نســائية

عدد املشاركات 
املشاركة يف املعارض الجهوية 

والوطنية أو املعارض الدولية 

%100

• ــون 	 ــر هــذا القطــاع، فالقان ــات وظــروف تطوي ــات مــع حاجي ــوين للتعاوني مالءمــة اإلطــار القان

التأســيي للتعاونيــات 2016 يتميــز مبرونــة عــى مســتوى طريقــة إحــداث التعاونيــات وتحســن 

ــادة  ــدف إع ــادرة به ــن االســتقاللية واملب ــدا م ــا مزي ــة، ومينحه ــة اشــتغالها، ومنــط الحكام كيفي

ــن  ــد م ــق مزي ــاع لتحقي ــدة للقط ــة جدي ــاء دينامي ــليم، وإعط ــي الس ــاخ التناف ــة يف املن الثق

ــا:  ــة منه ــات تحفيزي ــة، حيــث يتضمــن مقتضي اإلنتاجي

• تقليص عدد الجهات املتدخلة يف عملية التأسيس 	

• دعم استقاللية التعاونية	

• تقليص عدد وثائق امللف	

اإلجراء 156: 

دعم تأسيس التعاونيات الحرفية 





خال�سة عامة وتو�سيات
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ميثــل التقريــر الحــايل الحصيلــة اإلجامليــة لتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة »إكــرام«، منــذ إطــالق تفعيلهــا ســنة 2012. وقــد تــم إعــداده بتنســيق مــع جميــع القطاعــات 

الحكوميــة، كوثيقــة مرجعيــة متكننــا مــن اســتقراء النتائــج املحققــة عــر إبــراز املجهــودات القطاعيــة يف مجــال النهــوض باملســاواة، ودعــم التقائيــة السياســات العمومية يف 

املجــال، وكــذا تقييــم مــدى بلــوغ املــؤرشات، ومنــه اســتخالص التوصيــات الكفيلــة بتجويــد هــذا الــورش مســتقبال. 

ــن  ــاج املســاواة ب ــز إدم ــة لتعزي ــات الحكومي ــن طــرف كل القطاع ــة م ــود املبذول ــرام« الجه ــة للمســاواة »إك ــل الخطــة الحكومي ــة لتنزي ــة الحالي ــرز الحصيل وت
الجنســن يف برامــج وخطــط عملــه، ســواء عــى املســتوى الكيفــي أو الكمــي، واملبــادرات املتخــذة، خاصــة عــى مســتوى الرتســيخ الترشيعــي واملؤسســايت، التــي 
تؤكــد جميعهــا أهميــة العمــل املندمــج لجعــل املغــرب يف مصــاف الــدول النموذجيــة يف مجــال مأسســة وإدمــاج املســاواة يف السياســات العموميــة. فيــام نســجل 
باملقابــل، ورغــم الجهــود املبذولــة، بعــض التأخــر يف تحقيــق مجموعــة مــن املــؤرشات املرتبطــة باملســاواة ومتكــن النســاء، كمــؤرشات دعــم متثيليــة النســاء يف مراكــز 

القــرار الســيايس والقضــايئ، وتقليــص العنــف ضــد النســاء، ووفيــات األمهــات.. وغرهــا. 

هاته الحركية القطاعية، عى متيزها، ال تزال تواجه بعض اإلكراهات املرتبطة خاصة بـ:

ضعف الرتسيخ املؤسسايت للمساواة عى مستوى كل قطاع حكومي؛	•

 ضعف القدرات البرشية املؤهلة إلدماج النوع يف السياسات العمومية؛	•

نقص عى مستوى البيانات واإلحصاءات املرتبطة بالنوع؛	•

ضعف املوارد املالية وامليزانيات املرصودة لرامج املساواة.	•

وتؤكــد التحديــات املرصــودة عــى رضورة بلــورة السياســات العموميــة وفــق مقاربــة حقوقيــة، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن وضــع أهــداف ذات أولويــة، خاصــة يف 

مجــال تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة، وتعزيــز أنظمــة للتقييــم واملتابعــة تكــون غنيــة باملــؤرشات املركبــة واملراعيــة للنــوع االجتامعــي ومقــروءة بشــكل 

واضــح ومســتندة عــى معطيــات مضبوطــة. 

ومتثــل األوراش االســرتاتيجية املفعلــة عــى املســتوى الوطنــي، كالجهويــة املوســعة وإصــالح القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة، إطــارا للتأســيس لثقافــة الرمجــة 

والتخطيــط حســب النتائــج، واعتــامد منطــق القــرب مــن أجــل تقييــم مناســب ملســتوى ولــوج املواطنــات واملواطنــن للحقــوق والخدمــات األساســية. 
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هــذا، وخلصــت القــراءة األوليــة للحصيلــة الحاليــة إىل صياغــة مجموعــة مــن التوصيــات الكفيلــة بدعــم اســتمرارية األوراش الحاليــة، والتــي تتجــاوز الفــرتة املحــددة 

يف إطــار الخطــة الحكوميــة للمســاواة 2016، وأهمهــا: 

دعم االلتقائية يف إطار آليات اإلرشاف والتتبع، خاصة اللجنة التقنية بن الوزارية؛	•

أهمية التحليل والتقييم املمنهج للسياسات العمومية يف مجال النهوض بأوضاع النساء؛	•

تعزيز دور عضو اللجنة التقنية عى املستوى الداخي للقطاع من أجل تنسيق فعال؛	•

وضع آليات لتنسيق وتتبع األهداف واإلجراءات املشرتكة بن مجموعة من القطاعات؛	•

تفعيل األوراش الترشيعية ذات الطابع املهيكل واالسرتاتيجي.	•

مــام يدعــم إعــادة بلــورة منطــق وأهــداف املخططــات والسياســات العموميــة يف اتجــاه احــرتام أكــر للحقــوق والواجبــات اإلنســانية املنصــوص عليهــا يف الدســتور 

املغــريب واالتفاقيــات الدوليــة.



ملحقات
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 1. اإجنازات اخلطة احلكومية للم�ساواة “اإكرام” يف اأرقام
عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز

رقم اإلجراء 
العدد اإلجاميل 

لإلجراءات
املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)40%-69%(

إنجاز جد متقدم

)70%-99%(
إنجاز تام )%100(

X 1

37

املجال 1: مأسســة ونرش مبادئ 

اإلنصاف واملســاواة والرشوع يف إرساء 

املناصفة قواعد 

X 2
X 3
X 4
X 5
X 6

X 7
X X 8

X X 9
X 10
X 11

X 12
X 13

X 14
X 15
X 16

X 17
X 18

X 19
X 20

X 21
X 22

X 23
X 24
X 25
X 26
X 27
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عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز
رقم اإلجراء 

العدد اإلجاميل 

لإلجراءات
املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)40%-69%(

إنجاز جد متقدم

)70%-99%(
إنجاز تام )%100(

X 28

37

املجال 1: مأسســة ونرش مبادئ 

اإلنصاف واملســاواة والرشوع يف إرساء 

املناصفة قواعد 

X 29
X 30
X 31
X 32
X 33

X 34
X 35
X 36
X 37

6 2 4 25 مجموع املجال 1
X 38

39
املجال 2: مناهضة جميع أشــكال 

التمييز والعنف ضد النســاء

X 39
X 40

X 41
X 42
X 43
X 44
X 45
X 46
X 47

X 48
X 49

X 50
X 51
X 52
X 53
X 54
X 55
X 56
X 57
X 58
X 59
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عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز
رقم اإلجراء 

العدد اإلجاميل 

لإلجراءات
املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)40%-69%(

إنجاز جد متقدم

)70%-99%(
إنجاز تام )%100(

X 60

39
املجال 2: مناهضة جميع أشــكال 

التمييز والعنف ضد النســاء

X 61
X 62
X 63
X 64
X 65
X 66
X 67
X 68
X 69
X 70
X 71
X 72

X 73
X 74
X 75

X 76

0 3 2 34 مجموع املجال 2
X 77

13
املجال 3: تأهيل منظومة الرتبية 

والتكوين عىل أساس اإلنصاف واملساواة

X 78
X 79

X 80
X 81

X 82
X 83
X 84
X 85
X 86
X 87
X 88
X 89

0 2 2 9 مجموع املجال 3
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عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز
رقم اإلجراء 

العدد اإلجاميل 

لإلجراءات
املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)40%-69%(

إنجاز جد متقدم

)70%-99%(
إنجاز تام )%100(

X 90

7
املجال 4: تعزيز الولوج املنصف 

واملتساوي للخدمات الصحية.

X 91
X 92
X 93
X 94

X 95
X 96

0 0 2 5 مجموع املجال 4
X 97

20

املجال 5: تطوير البنيات التحتية 

األساسية لتحسني ظروف عيش النساء 

والفتيات

X 98
X 99

X 100
X 101

X 102
X 103
X 104
X 105
X 106
X 107
X 108
X 109
X 110
X 111

X 112
X 113

X 114
X 115
X 116

3 2 2 13 مجموع املجال 5
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عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز
رقم اإلجراء 

العدد اإلجاميل 

لإلجراءات
املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)40%-69%(

إنجاز جد متقدم

)70%-99%(
إنجاز تام )%100(

X 117

20
املجــال 6: التمكني االجتامعي 

للنساء واالقتصادي 

X 118
X 119

X 120
X 121

X 122
X 123
X 124
X 125
X 126
X 127
X 128

X 129
X 130
X 131
X 132
X 133
X 134
X 135
X 136

1 0 2 17 مجموع املجال 6
1 137

10

املجال 7: الولوج املتســاوي واملنصف 

ملناصــب اتخاذ القرار اإلداري 

واالقتصادي والسيايس 

X 138
X 139
X 140

X 141
X 142
X 143
X 144
X 145
X 146

1 0 1 8 مجموع املجال 7
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عدد اإلجراءات حسب نسبة اإلنجاز
رقم اإلجراء 

العدد اإلجاميل 

لإلجراءات
املراحل األولية لإلنجازاملجاالت

) أقل من %39(

نصف مرحلة اإلنجاز

)40%-69%(

إنجاز جد متقدم

)70%-99%(
إنجاز تام )%100(

X 147

10
املجــال 8: تحقيــق تكافؤ الفرص بني 

الجنســني يف سوق الشغل

X 148
X 149

X 150
X 151

X 152
X 153
X 154

X 155
X 156

2 0 2 6 مجموع املجال 8

13/156 9/156 17/156 117/156 املجموع اإلجاميل

75%
اإلجراءات املنجزة بنسبة 100%

86%
نسبة اإلجراءات املنجزة بنسبة 

تفوق 70%
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 2. وثائق مت اإجنازها يف اإطار اخلطة احلكومية  للم�ساواة
سنة اإلصدار عنوان اإلصدار القطاع املعني

مارس 2012 تقرير اململكة املغربية للدورة 56 للجنة وضع املرأة حول »متكن املرأة الريفية ودورها يف القضاء عى الجوع والفقر، التنمية والتحديات الراهنة«

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية 

االجتامعية

مارس 2013 تقرير اململكة املغربية للدورة 57 للجنة وضع املرأة حول »النهوض باملساواة ومحاربة العنف ضد النساء باملغرب. حصيلة وآفاق«

مارس 2014 تقرير اململكة املغربية للدورة 58 للجنة وضع املرأة حول »أهداف األلفية للتنمية لصالح النساء والفتيات باملغرب، املكتسبات وتحديات ما بعد 2015«

نونر 2013
الرشاكة مع الجمعيات: مسطرة االنتقاء وحصيلة دعم املشاريع

نونر 2013

2014 دراسة حول »حقوق املرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب، حالة املغرب« برشاكة مع منظمة املرأة العربية

2014 البحث الوطني الثاين حول »اإلعاقة باملغرب: التقرير التفصيي«

2014 دراسة تشخيصية لجميع مراكز الرعاية االجتامعية للمسنن

مارس 2015 تقرير اململكة املغربية للدورة 59 للجنة وضع املرأة حول »تقييم خطة عمل بيجن20+«

2015 دليل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف

2015 املشاركة السياسية للنساء من خالل الهيئات املنتخبة

مارس 2016 تقريــر اململكــة املغربيــة للــدورة 60 للجنة وضع املرأة املنعقــدة بنيويورك حول »متكن املرأة والتنمية املســتدامة

2016 التقرير األول للمرصد الوطني للعنف ضد املرأة

2016 بحث وطني ميداين حول »عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة: أي تغير يف متثالت ومواقف ومامرسات املواطنن واملواطنات املغاربة؟«

2016 دراسة حول »واقع األشخاص املسنن باملغرب« برشاكة مع املرصد الوطني للتنمية البرشية وصندوق األمم املتحدة للسكان

2015 دراسة رصدية حول »حاجيات التكوين الخاصة بالعاملن مبؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنن«، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان

2016 دراسة حول »معايرة الخدمات املقدمة مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنن«، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان

يونيو 2013 دراسة مسحية للولوجيات بعدة مدن كرى وإمكانيات إدراجها يف مخططات التهيئة الحرضية ويف دفاتر التحمالت الخاصة بالطرقات الحرضية وصيانتها ويف مخططات السر والوقوف

2013 دليلن للتوعية حول الوقاية من اإلعاقات الناتجة عن مرحلة الحمل والوالدة وتلك الناتجة عن الحوادث املنزلية
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سنة اإلصدار عنوان اإلصدار القطاع املعني

2005 سنويا منذ  تقرير النوع، املرافق لقوانن املالية سنويا
وزارة االقتصاد واملالية

دليل حول »امليزانية املستجيبة للنوع مالئم للنظام الرتبوي«

2016 مرشوع التقرير الوطني الخاص باتفاقية القضاء  عى جميع  أشكال التمييز ضد املرأة املندوبية الوزارية 

املكلفة بحقوق 

2016اإلنسان مرشوع التقرير الوطني الخاص االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنرصي

ماي 2014 دراسة حول »القضاء األرسي: الواقع واآلفاق بعد عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة«

وزارة العدل والحريات

2012 مرشوع دليل عمي حول كيفية إجراء الصلح بن الزوجن يف قضايا الطالق والتطليق

رشيط وثائقي حول تطبيق مدونة األرسة

2012 دراسة تجميعية للمناشر والدوريات والنامذج التطبيقية املتعلقة مبقتضيات مدونة األرسة

اإلصدار الدوري ملطويات تساهم يف تبسيط وشفافية املساطر حول التطليق والطالق، وقضايا الحالة املدنية قضايا النسب والكفالة، وكفالة األطفال املهملن، والحضانة، وزواج 
وطالق املغاربة املقيمن بالخارج، واألهلية والنيابة الرشعية، واإلذن بزواج معتنقي اإلسالم واألجانب، واكتساب الجنسية املغربية، وزواج وطالق املغاربة املقيمن بالخارج، 

والصلح يف قضايا األرسة والزواج، وثبوت الزوجية

2016 دليل حول إحداث ومواكبة هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجامعات 

وزارة الداخلية
2016 دليل حول إعداد برنامج العمل الجامعي املستجيب للنوع

2016 دليل حول امليزانية املستجيبة للنوع عى املستوى املحي

2016 دليل حول إنشاء هيئات استشارية تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع عى املستوى املحي

2012 دراسة حول »التوفيق ما بن الحياة املهنية والحياة الخاصة«  وزارة الوظيفة 

العمومية وتحديث 

اإلدارة

2013 دراسة حول »مكانة املرأة مبراكز املسؤولية يف الوظيفة العمومية«

2013 الدليل املنهجي يف مجال إدماج املساواة بن النساء والرجال يف سرورة االنتقاء والتوظيف والتعين والحركية والرتقية وتقييم األداء الوظيفي يف الوظيفة العمومية

تقرير سنوي التقرير السنوي حول “الصحة والنوع”

وزارة الصحة

2015 دراسة استكشافية إلضفاء الطابع املؤسسايت من أجل استعامل املسالك العالجية الخاصة بالتكفل بالحمل عايل الخطورة

2015 دليل حول “الرصد املبكر لرسطانات الثدي وعنق الرحم” لفائدة مقدمي الخدمات الصحية

2015 دليل مرجعي ألقسام األمهات موجه ملهنيي الصحة

2014 دليل وحدات التكفل بالنساء واالطفال املعنفن باملستشفيات املوجودة عى الصعيد الرتايب
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سنة اإلصدار عنوان اإلصدار القطاع املعني

تقرير عن التمييز باملنظومة الرتبوية لفائدة اليونيسكو وزارة الرتبية الوطنية 

إعداد مصوغات التكوين عى املساواة بن الجنسن وتفعيل إدماجها داخل الرنامج القار ملؤسسات التكوين املهني واألندية النسويةوالتكوين املهني

2014
دراســة تتضمــن تحليــالت كيفيــة لتحديــد التمييزات واالختالالت يف مجال ولوج الفتيات إىل كافة مســتويات التكوين املهني وكافة الشــعب التي يقدمها النظام، ويف مجال 

اإلدماج يف سوق الشغل قطاع التكوين املهني
2014 دراسة لتحسن معرفة وضعية النوع االجتامعي بنظام التكوين املهني ببعض القطاعات املكونة

دراسات تشخيصية حسب النوع لتحديد منهاج عمل حسب النوع االجتامعي وزارة الفالحة والصيد 

يف طور إعداد )2016(البحري مرشوع دراسة حول إدماج النوع االجتامعي  «بلورة اسرتاتيجية ومنهاج عمل إلدماج النوع يف برامج ومشاريع تنمية سالسل اإلنتاج الفالحي«

2013 دراسة حول »اتجاهات تطور الزواج والطالق لدى املرأة املغربية«، من إنجاز مركز الدراسات واألبحاث الدميوغرافية
املندوبية السامية 

2014للتخطيط دراسة حول »الفوارق بن الجنسن يف ما يتعلق بالحركية االجتامعية بن األجيال باملغرب«

شتنر 2013 دراسة حول »حول املرأة وسوق الشغل«

2015 إنتاجات فكرية لنساء مثل أطروحة دكتوراه التي أعدتها األستاذة زوليخة بن رمضان حول »املجتمع والدين والسلطة يف إفريقيا الغربية«
وزارة األوقاف 

2014والشؤون االسالمية
إصدار مقررات الجديدة ترمي للقضاء عى الصور النمطية: 

منهاج املستوى 2 من الرنامج املسجدي »التأهيل املهني والتكنولوجي«
منهاج املرحلة 2 من املستوى 1 من برنامج محو األمية بواسطة التلفاز واألنرتنيت

 en cours دراسة حول “تحليل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بحكامة الرشكات العمومية والخاصة حسب النوع االجتامعي”
الوزارة املكلفة بالشؤون 

العامة والحكامة

سنوية تقاريــر حــول مراقبــة احرتام تطبيــق املقتضيات القانونية املتعلقة باملســاواة ومحاربــة التمييز يف العمل

وزارة التشغيل 

والشؤون االجتامعية

تقرير حول »تطبيق الحقوق املتساوية للمرأة يف ميدان الشغل« 

2015  GIZ دليل حول »املساواة يف العمل« بتعاون مع برنامج التعاون الدويل األملاين

2015 دليل حول »الحقوق األساسية يف العمل، خاصة محاربة كل أشكال التمييز يف العمل« بتعاون مع مكتب العمل الدويل

2014 دراسة حول »وضعية ولوج النساء إىل سوق الشغل مبنطقة سيدي الرنويص«

2016 دراسة حول املرأة املغربية بالخارج 
الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمن يف الخارج
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سنة اإلصدار عنوان اإلصدار القطاع املعني

2012 الدليل املرجعي للرتبية والتكوين  وزارة الشباب والرياضة

2016 دراسة منوذجية حول وضع تصميم إقليمي لتنسيق الخدمات العمومية بإقليمي الحوز وخريبكة وزارة التعمر وإعداد 
الرتاب الوطني

2016 بحث ميداين وطني حول »تقييم أثر برامج محاربة السكن غر الالئق عى األفراد واألحوال املعيشية لألرس« برشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بن الجنسن ومتكن املرأة
وزارة السكنى وسياسة 

املدينة
2016 بحث ميداين حول »تقييم أثر برامج محاربة السكن غر الالئق عى األفراد واألحوال املعيشية لألرس«

بحث وطني حول »الطلب يف مجال السكن«

دليل تطبيقي لفائدة الجمعيات والجامعات املسرة لخدمة املاء الصالح للرشب والتطهر بالوسط القروي

قطاع املاء
دليــل تطبيقــي لفائدة الحراس املســرين للنافورات العمومية بالوســط القروي

دليل تطبيقي لفائدة الجمعيات والجامعات املسرة لخدمة املاء الصالح للرشب والتطهر بالوسط القروي

دليــل تطبيقــي لفائــدة الحــراس، مبــا فيهم الحارســات، املســرين للنافــورات العمومية بالوســط القروي

2011 مســح إحصايئ حول اســتهالك الطاقة يف قطاع النقل خالل ســنة 2011

2012وزارة الطاقة واملعادن مســح إحصايئ حول اســتهالك الطاقة يف قطاع البنايات )األرس وقطاع الخدمات( خالل ســنة 2012

2013 مســح إحصايئ حول اســتهالك الطاقة يف قطاع الصناعة خالل ســنة 2013






