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» لقد كرم هللا بني اإلنسان، حيث أكد اإلسالم على المساواة بين المرأة 
والرجل، معتبرا أن النساء شقائق الرجال في األحكام. كما أن القيم الكونية 

والمواثيق الدولية تنص على هذه المساواة بين الجنسين دون أي تمييز.

   ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل 
المغاربة. كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار 

المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقًا من الحقوق اإلنسانية األساسية، 
ومطلبًا قانونيًا، وضرورة اجتماعية واقتصادية.«

»مقتطف من الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف أشغال القمة العاملية الثانية ملبادرة »نساء يف 
افريقيا«. مراكش 27 شتنرب 2018 





تـــقــديـــــم

السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

املعطيات  تقريب  عىل  القامئة  التواصلية،  الوزارة  سياسة  إطار  يف 
واألرقام املتعلقة مبختلف السياسات والربامج يف مجال تدخل الوزارة، 

والباحثني، واإلعالميني،  املؤسسات  أيدي مختلف  بني  أن أضع  يرسين 

والفاعلني العاملني يف مجال النهوض بحقوق النساء وحاميتها، »نرشة 

املساواة«. وهي أول نرشة إحصائية شاملة حول وضعية املساواة بني 

الجنسني يف املغرب، وهذا العدد األول منها هو برسم سنة 2020. 

وإعداد وتقاسم هذه النرشة الدورية الجامعة لعدد من املؤرشات واألرقام الدالة حول وضعية 

الدولية وخصوصا أهداف وغايات  املؤرشات  تقاطع مع  املغرب، يف  الجنسني يف  املساواة بني 

السياسات  مواكبة  عىل  املوضوعي  حرصنا  إليه  يدفعنا   ،2030  - املستدامة  التنمية  أجندة 

بني  املساواة  مسرية  عىل  الفعيل  أثرها  وقياس  وحاميتها،  النساء  بحقوق  للنهوض  العمومية 

تحديد  من  متكن  القرار،  اتخاذ  عىل  للمساعدة  أداة  توفري  برضورة  ووعينا  والرجال،  النساء 

مكامن القوة والتفاوتات التي يتعني معالجتها. 

كام تساعد هذه النرشة اإلحصائية عىل حرص ما نتوفر عليه من مصادر القياس والتتبع، سواء 

املعطيات  أو  املغربية،  اإلحصائية  املنظومة  ضمن  قارة  ومسوحات  وأبحاث  دراسات  كانت 

واملقاربة  النوع  ملقاربة  لتستجيب  جميعا  مالمئتها  يتعني  التي  والجهوية  الوطنية  القطاعية 

مجال  يف  ينقصنا  ما  تحديد  من  املؤرشات  ملختلف  الدوري  التحيني  هذا  ميكن  كام  املجالية. 

إنتاج املعطيات واإلحصائيات املستجيبة للنوع، ملواكبة التحوالت الكربى املهيكلة التي يشهدها 

املنظومة  اإلداري، وانعكاسات ذلك عىل  الالمتركز  املتقدمة وسياسة  الجهوية  باعتامد  املغرب 

اإلحصائية.

واألرسة  واملساواة  االجتامعية  والتنمية  التضامن  وزارة  تؤكد  العمل  هذا  تجويد  عىل  وحرصا 

استعدادها الجاد ألخذ اقرتاحات ومالحظات جميع الرشكاء بعني االعتبار. مبا يف ذلك تطوير 

من  الرفع  من  لنتمكن  اإلحصائية،  منظومتنا  الجميع الستكامل مختلف جوانب  مع  التعاون 

منسوب الخدمات اإلحصائية املقدمة، وتعزيز النرشة الوطنية بنرشات للمساواة خاصة بكل 



جهة من جهات اململكة، نتتبع من خاللها وضعية املساواة الفعلية بني النساء والرجال، ونحدد 

التفاوتات ومجاالت التطوير.

وبهذه املناسبة يسعدين أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكــل العاملني باملنظومة اإلحصائية 

والحاجيات.  للتطورات  رائدة ومواكبة  لتطويرها وجعلها  يبذلونه من جهد  ما  املغربية، عىل 

واملؤسسات  الحكومية،  القطاعات  مختلف  مستوى  عىل  والتخطيط  اإلحصاء  ألطقم  وكذلك 

العمومية والجهات والجامعات الرتابية، آملني أن تساهم هذه النرشة يف تطوير إنتاج املعطيات 

مبا ميكن من رصد وقياس مختلف املؤرشات، بهدف تحقيق فعالية ونجاعة الفعل العمومي 

الوطني والرتايب يف مجال النهوض بحقوق املرأة وحاميتها.
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1. تصدير الدستور املغريب:« حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع 

شخيص، مهام كان«

2. الفصل 19 من الدستور املغريب« يتمتع الرجل واملرأة، عىل قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، الواردة يف هذا الباب 

من الدستور، ويف مقتضياته األخرى، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كام صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها. تسعى الدولة 
إىل تحقيق مبدإ املناصفة بني الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.«

3. الفصل 35 من الدستور

I. ملخص تنفيذي لجهود النهوض 

بالمساواة بين الجنسين 

تظل قضية تحقيق املساواة الفعلية بني النساء 
للحكومة  األساسية  االنشغاالت  من  والرجال 
بالعمل والتتبع والتقييم  تواجه  التي  املغربية 
وتكامل  ترابط  منهجية  وفق  وذلك  املستمر، 
والسياسية  الحقوقية  واألبعاد  العالقات  بني 
واالجتامعية والثقافية والتنموية وغريها.  فاألمر 
ال يتعلق فقط بتخصيص نسب من املقاعد، أو 
بل  املواقع،  مختلف  يف  النساء  متثيلية  تطوير 
يتجاوز ذلك إىل إرساء ثقافة املشاركة الفعلية 
تدبري  يف  الجنسني  لكال  واملنصفة  املتساوية 
مع  والعامة،  الخاصة  الحياة  جوانب  مختلف 

الحفاظ عىل كرامة كل األفراد. 

يتطلب  الرؤية  هذه  تجسيد  لكون  وبالنظر 
ومتكينية،  مالمئة  بيئة  ضامن  األوىل  بالدرجة 
عدد  تحقيق  عىل  املغربية  الحكومة  عملت 
عىل  يرتكز  بعضها  التغيري،  محركات  من 
واملؤسساتية  الترشيعية  اإلصالحات  مدخل 
واآلخر  للتدخالت،  مؤطرة  سياسات  واعتامد 
التغيري املجتمعى عرب نرش  يتحقق من خالل 
اإلجتامعية  التنشئة  قنوات  وتجنيد  الوعي 
واإلنصاف،  والعدل  املساواة  قيم  للرتبية عىل 
العلمية  باملعرفة  املؤطر  العام  النقاش  وإثارة 

بالظواهر االجتامعية وخالصات التقييامت.

امللكية  التوجيهات  شكلت  املسار،  هذا  يف 
نحو  التغيري  محركات  أهم  أحد  السامية 

عىل  املغرب  واصل  بحيث  املساواة،  إقرار 
ضوئها، ديناميته اإلصالحية إلرساء بيئة حامية 
ركائز  أهم  ومن  للحقوق.  حاضنة  ومتكينية 

هذه البيئة نذكر:

الذي 	  املغربية  اململكة  دستور  مقتضيات 
اتجاه  والعنف  التمييز  أشكال  كافة  حظر 
املساواة  مبدأ  وكرس  والفتيات1،  النساء 
كافة  يف  والنساء  الرجال  بني  الفعلية 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  املجاالت 
وجعل  والبيئية2،  والثقافية  واالجتامعية 
العمومية  واملؤسسات  الدولة  واجب  من 
الوسائل  كل  تعبئة  الرتابية  والجامعات 
املتاحة، لتيسري أسباب استفادة املواطنات 
واملواطنني، عىل قدم املساواة، من مختلف 
الدولة  واجب  من  جعل  كام  الحقوق. 
العمل عىل تحقيق تنمية برشية مستدامة، 
االجتامعية،  العدالة  تعزيز  شأنها  من 
الوطنية،  الطبيعية  الرثوات  عىل  والحفاظ 
وربطت  القادمة3.  األجيال  حقوق  وعىل 
تحقيق  رهان  بني  بالتايل  املقتضيات  هذه 
املساواة بني الجنسني وبني تحقيق التنمية 

الشاملة واملستدامة. 

للنساء 	  القانونية  الحامية  تطوير ضامنات 
واتخاذ  والعنف،  التمييز  أشكال  كافة  من 
إجراءات تعزيز مشاركة املرأة يف مختلف 
القانونية،  اإلصالحات  بفضل  املجاالت 
اتخذت.  التي  اإلرادية  الدعم  وإجراءات 
والتي كان من مثارها تطور مؤرشات متثيلية 
بغرفتيه، ويف مجالس  النساء يف الربملان 
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الجامعات الرتابية، ويف املؤسسات الوطنية، 
وكذا يف مراكز القرار اإلداري. 

ترسيخ مقاربة النوع يف عمليات التخطيط 	 
اإلصالحات  بفضل  والتقييم،  والتفعيل 
رافقت  التي  واملؤسساتية  القانونية 
الدينامية اإلصالحية والتي كان من أبرزها 
اعتامد القانون التنظيمي لقانون املالية يف 

.2015

لحقوق 	  الداعم  املؤسسايت  تطوير املحيط 
أدوار املجتمع املدين  وتعزيز  املرأة 
االقرتاحية،  من حيث الرصد والوظيفة 
التي  التنظيمية  القوانني   إصدار  بعد 
لالختيار الدستوري  تنزيال  إعدادها  تم 
مام  فيام يخص الدميقراطية التشاركية، 
املدين  املجتمع  متثيلية  ضامن  من  مكن 
وعزز  االستشارية،  الهيآت  من  العديد  يف 
بالتايل رشوط مواصلة منظامته دفاعها عن 
قضايا حقوق اإلنسان ويف مقدمتها طرح 
القضايا األساسية ذات الصلة بحقوق املرأة 
والحامية من العنف وسوء  والفتيات ، 
العقاب،  املعاملة،  ومكافحة اإلفالت من 
ومكافحة الفساد، وحامية البيئة، والعناية 
بأوضاع املهاجرين والالجئني ،وضامن 
الولوج العادل للخدمات، وتوسيع الحامية 
الصحية، وغريها من  االجتامعية والتغطية 

املواضيع. 

املنظومة 	  يف  للمملكة  الطوعي  االنخراط 
الدولية لحقوق اإلنسان من خالل االنضامم 
ذات  االتفاقيات األساسية  عىل  والتوقيع 
الصلة بحقوق املرأة والطفل واملهاجرين 
امللحقة  التعذيب والربوتوكوالت  ومناهضة 

بها.

الوطنية 	  املؤسسات  اختصاصات  تقوية 
لحقوق اإلنسان يف مجال الحامية والتظلم، 
كاملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، واملجلس 
ومؤسسة  االقتصادي واالجتامعي والبيئي، 
والهيئة العليا لالتصال السمعي  الوسيط، 
البرصي، واملعهد املليك للثقافة األمازيغية، 
واملجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث 
العلمي، ومجلس الجالية املغربية بالخارج، 
ومجلس املنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة 
واملجلس  والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 
املتعلق  القانون  وإصدار  العلمي األعىل... 
أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  بهيئة 
التمييز، وقانون املجلس االستشاري لألرسة 
والطفولة، وإحداث آليات وطنية ومتتيعها 
اللتزامات  استجابة  الوظيفي  باالستقالل 
كاآللية  االتفاقيات،  من  عدد  عن  املرتتبة 
واآللية  التعذيب،  من  للوقاية  الوطنية 
ضحايا  باألطفال  الخاصة  للتظلم  الوطنية 
االنتهاكات، واآللية الوطنية الخاصة بحامية 

األشخاص يف وضعية إعاقة. 

للنهوض 	  االسرتاتيجي  التخطيط  تطوير 
باملساواة وحقوق اإلنسان ومن أهم مؤرشاته 
»إكرام« للمساواة  حكومية  خطة   إعداد 

و2021-2017،   2016-2012 للفرتتني   
وكذا الخطة الوطنية للدميقراطية وحقوق 
اإلنسان وغريها من االسرتاتيجيات القطاعية 
لقضايا  العرضاين  اإلدماج  من  مكنت  التي 

املساواة يف مختلف الربامج التنموية.

املساواة 	  بعد  إدماج  نحو  تدريجي  تحول 
بني الجنسني يف الربامج والخطط التنموية 
مع  انسجاما  وذلك  واملحلية.  الجهوية 
أوراش  أحدثتها  التي  الوطنية  الدينامية 
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الجهوية املتقدمة وسياسة الالمتركز اإلداري، 
وسعي الحكومة إلعطاء بعد جهوي للخطة 
والتي  »إكرام«4،  للمساواة  الحكومية 
الجهوية  الخطة  إعداد  تجلياتها  أهم  من 

للمسواة لجهة الرباط-سال-القنيطرة. 

يف 	  الفئات  استهداف  منظومة  تطوير 
وضعية صعبة وتعزيز حاميتها:  من أهم 
سياسة  بلورة  يف  الرشوع  أوال  تجلياتها، 
االستهداف بدء بإعداد السجل االجتامعي 
املوحد، الذي يُراد منه اإلجابة عن إشكالية 
ليك  املحدود  الدخل  ذات  األرس  استهداف 
االجتامعية  الربامج  عرشات  من  تستفيد 
التنسيق  ُضعف  من  تعاين  التي  العمومية 
والنجاعة والفعالية رغم ميزانيتها الضخمة. 
الصحية5،  التغطية  منظومة  تطوير  ثانيا 
الهشة  الفئات  لدعم  صناديق  وإحداث 
وصندوق  العائيل  التكافل  كصندوق 
دعم  شق  وخصوصا  االجتامعي،  التامسك 
يف  األطفال  متدرس  دعم  وشق  األرامل 
وضعية إعاقة، واملشاريع املوجهة لألشخاص 

يف وضعية إعاقة....

من 	  الكثري  ملعالجة  نوعية  برامج  تطوير   
كاملبادرة  الخاصة،  والوضعيات  التفاوتات 
»انطالقة«،  الشباب  تشغيل  لدعم  امللكية 
للتمكني  املندمج  الوطني  والربنامج 
من  الثالثة  واملرحلة  للنساء،  االقتصادي 
 2019 البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

-2023، وبرامج أخرى 

القضايا 	  إجراء حوارات وطنية حول جل   
الدستورية.  االلتزامات  بتنزيل  املرتبطة 
املدين  املجتمع  حول  الوطني  كالحوار 

به،  املنوطة  الجديدة  الدستورية  واألدوار 
منظومة  إصالح  حول  الوطني  والحوار 
أمثر خارطة طريق لإلصالح  الذي  العدالة 
الشامل والعميق ترشيعيا ومؤسساتيا. 
وقد أسفرت التدابري األوىل لهذا اإلصالح 
عن االستقالل املؤسسايت للسلطة القضائية 
من خالل تنصيب املجلس األعىل للسلطة 
وتأسيس رئاسة النيابة العامة  القضائية ، 
ومراجعة املنظومة الجنائية وال سيام من 
خالل إعداد مرشوعي القانون الجنايئ 
وقانون املسطرة الجنائية وتحديث اإلدارة 

القضائية وغريها.

سلوكيات 	  عىل  اإلصالحات  وقع  تتبع 
وتصورات املواطنني واملواطنات من خالل 
ملجموعة  دورية  تقييمية  دراسات  إجراء 
مسوحات  وإجراء  والربامج،  القوانني  من 

وأبحاث دورية.

باإلدراج 	  اإلحصائية  املنظومة  تطوير 
يف  االجتامعي  النوع  ملقاربة  العرضاين 
خاصة  أبحاث  وإجراء  األبحاث  مختلف 
والعنف  التمييز  مظاهر  بعض  حول 
وإعداد سلة مؤرشات ذات العالقة مبختلف 
عرب  وتتبعها  رصدها  يتعني  التي  الحقوق 

هذه املنظومة اإلحصائية.

الجهود  حجم  تربز  وغريها  املبادرات  هذه 
املساواة  لتجسيد  املربمجة  واألعامل  املنجزة 
كرسها  التي  الحقوق  جميع  يف  الفعلية 

الدستور.

وضعية  وتتبع  وأثرها  وقعها  رصد  وألجل 
اإلصالحات  بهذه  املستهدفة  املؤرشات 
والتنمية  التضامن  وزارة  تعد  والربامج، 

4. إكرام: إلتقائية الكل للرقي بأوضاع املغربيات

5. القانون إطار رقم 34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات 
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النرشة  هذه  واألرسة  واملساواة  االجتامعية 
قاعدة  عىل  تحتوي  التي  الدورية  اإلحصائية 
مؤرشات محينة ومصنفة حسب أنواع الحقوق 
وغريها،  واالجتامعية  والسياسة  االقتصادية 
والقروي.  الحرضي  واملجال  الجنس  وحسب 
وتنطلق يف ذلك من رؤية مفادها أن التمكني 
إيجايب  بشكل  يؤثر  واالجتامعي  االقتصادي 
عىل مشاركة النساء يف الحياة العامة السياسية 
واالجتامعية واإلدارية واالقتصادية....، كام أن 
املشاركة  لهذه  الحاكمة  املتغريات  أهم  أحد 
واالجتامعي.  االقتصادي  املرأة  وضع  هو 

ولذلك وعىل الرغم من عرضها منفصلة فأننا 
املؤرشات  هذه  وتحليل  قراءة  يف  نستحرض 
ال  الحقوق  ألن  نظرا  بينها،  املوجود  الرتابط 
تتجزأ. فالحقوق متداخلة ومرتابطة وال ميكن 
السياسية  املشاركة  يف  بالحق  االستمتاع  مثال 
واإلقصاء  والتهميش  والعنف  التمييز  ظل  يف 

االقتصادي واالجتامعي.
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الجنسين   بين  المساواة  لتتبع وضعية  المعتمدة  المؤشرات  II.مصادر 
في المغرب

املنصوص  الحقوق  االعتبار  بعني  تأخذ  الدورية  اإلحصائية  النرشة  هذه  يف  املعتمدة  املؤرشات 
التنمية  أهداف  ضمن  املدرجة  تلك  مع  تقاطع  يف  املجاالت،  مختلف  يف  املغريب  الدستور  يف  عليها 
الجنسني6 بني  املساواة  لقياس  املعتمدة  الدولية  املؤرشات  ومكونات  وغاياتها،  ومؤرشاتها   املستدامة 

وكذا مؤرشات تتبع االلتزامات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد 
النساء والتوصية العامة رقم 19 » إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد املرأة« ومنهاج عمل بيجني، 
وأهداف التنمية املستدامة أفق 2030، وتقرير املقررة الخاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أسبابه 

وعواقبه، وغريها. وبناء عليه تم تبويب املؤرشات حسب املحاور األربعة التالية:

 1(  مؤرشات ذات الصلة بالحقوق االجتامعية: وترصد تكريس الحقوق االجتامعية وعدم التمييز، 
والولوج لخدمات الصحة، والتعليم، والتكوين املهني، والشغل، والحامية االجتامعية. وتلك ذات 

الصلة بحقوق املرأة يف عالقتها باألرسة، وتدبري الوقت املنزيل، والرعاية غري املدفوعة األجر...

االقتصادية،  للحقوق  القانوين  التكريس  وتغطي  االقتصادية:  بالحقوق  الصلة  مؤرشات ذات   )2 
التمثيلية يف املجالس االقتصادية والغرف املهنية، والولوج للملكية والتمويل، واالستفادة من 

برامج ومبادرات االقتصاد االجتامعي والتضامني، ... 

للحقوق  القانوين  التكريس  وتغطي  واإلدارية:  السياسية  بالحقوق  الصلة  ذات  مؤرشات   )3 
السياسية، التمثيلية يف مراكز القرار السيايس، التمثيلية يف مراكز القرار اإلداري، ...

 4(  مؤرشات ذات الصلة بالحقوق الثقافية: وترصد متثيلية النساء يف لجن الدعم املتعلقة بالثقافة 
والسينام واملرسح، وتتبع مكانة املرأة املغربية يف حقل النرش والكتاب،.....

 5( مؤرشات ذات الصلة بالبيئة التمكينية: وتتبع الرتسيخ القانوين ملحاربة العنف والتمييز ومؤرشات 
العنف  املتعلق مبحاربة  القانون 103.13  املحددة يف  واألشكال  األنواع  العنف حسب  تطور 
متعلقة  ومؤرشات  واملتشابكة،  الجديدة  واألشكال  الفضاءات  مختلف  وحسب  النساء،  ضد 
بتعزيز املحيط املؤسسايت لحامية املرأة من العنف، واملؤرشات املتعلقة بالحق يف الحصول عىل 

خدمات الرعاية للنساء ضحايا العنف، ومؤرشات حول االتجار بالنساء واستغاللهن الجنيس.

ولقد تم الحرص، عند إعداد مؤرشات هذه النرشة، عىل إبراز العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة 
واملؤرشات الدولية لقياس املساواة، وكذا اإلجراءات الداعمة لهذه املحاور.

)IDG( 6. مؤرش التنمية بني الجنسني لربنامج األمم املتحدة للتنمية

)IIG( مؤرش عدم املساواة بني الجنسني لربنامج األمم املتحدة للتنمية   

)GGI( مؤرش قياس الفجوة العاملية بني الجنسني للمنتدى االقتصادي العاملي  

)SIGI( مؤرش املؤسسات االجتامعية والنوع االجتامعي ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية   

 )WPS( مؤرش املرأة والسالم واألمن لهيأة األمم املتحدة للمرأة  

 )IEGA( مؤرش املساواة بني الجنسني يف أفريقيا للبنك االفريقي للتنمية   





I. وضعية مؤشرات المساواة بين الجنسين في المغرب

الحقوق االجتماعية

وأجنــدة  الدوليــة  والعهــود  االتفاقيــات  عليــه  نصــت  لمــا  باإلضافــة 
ــي  ــتور المغرب ــن الدس ــل 31 م ــر الفص ــتدامة 2030 يعتب ــة المس التنمي
ــا  ــي بموجبه ــة الت ــوق االجتماعي ــة  للحق ــات المكرس ــم المرجعي ــن أه م
تتكلــف الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة بتعبئــة كل 
ــن،  ــات والمواطني ــتفادة المواطن ــباب اس ــير أس ــة، لتيس ــائل المتاح الوس
علــى قــدم المســاواة، مــن خدمــات الصحــة والتعليــم والتكويــن والحمايــة 
االجتماعيــة والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة، وتلــك ذات 
الصلــة بحقــوق المــرأة فــي عالقتهــا باألســرة،  وتدبيــر الوقــت المنزلــي، 

ــر المدفوعــة األجــر... ــة غي والرعاي

علــى ضــوء ذلــك تتلخــص وضعيــة أهــم المؤشــرات ذات الصلــة بالحقــوق 
االجتماعيــة فيمــا يلــي :



10

الصـــحـــة    

املؤرش

وضعية املؤرش 

املجموعقرويحرضي

املجموعرجالنساءاملجموعرجالنساءاملجموعرجالنساء

ة:
ـــ

عي
ام

جت
اال

ق 
قو

لح
 با

لة
ص

 ال
ت

ذا
ت 

رشا
مؤ

ة 
ـــ

حـ
ص

ال

معدل وفيات األمهات 

-لكل 100 ألف والدة 

حية - )حرضي / 

قروي(  

201744,6------111,1------72,6------

201073  148  112  

 املصدر: »املسح الوطني السادس حول السكان وصحة األرسة 2017– 2018 «، وزارة الصحة.

نسبة االمهات اللوايت 

وضعن يف مؤسسة 

صحية

201896%------73,7%------86,1%------

201190,7%  54,6%  72,7%  

نسبة األمهات اللوايت 

حصلن عىل رعاية 

أثناء الحمل من كادر 

مؤهل

201895,6%------79.6%------88.5%------

201191,6%  62,7%  77,1%  

  املصدر: »املسح الوطني السادس حول السكان وصحة األرسة 2017– 2018 «، وزارة الصحة.| »النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2018 «،

 املندوبية السامية للتخطيط.

نسبة الوالدات التي 

متت مبساعدة طبية 

201896,60%------74,20%------86,6%------

201192,10%  55%  73,6%  

نسبة النساء اللوايت 

يستعملن وسائل 

تنظيم األرسة

201871,10%  70,30%  70,80%

201168,90%65,50%67,20%

املصدر: »املسح الوطني السادس حول السكان وصحة األرسة 2017– 2018 «، وزارة الصحة.|  »النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2018»،

 املندوبية السامية للتخطيط.

أمد الحياة لدى 

النساء باملقارنة 

مع الرجال 

201879,376,577,97571,17377,874,576,1

20157976,377,674,770,972,777,474,275,8

املصدر: » النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2018 «، املندوبية السامية للتخطيط.

املؤرش الرتكيبي 

للخصوبة للنساء 

حسب وسط اإلقامة 

)متوسط عدد األطفال 

املزدادين أحياء

 لكل امرأة( 

20171,96------2,46------2,15------

20142------2,5------2,2------

املصدر: » النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2018 «، املندوبية السامية للتخطيط.
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 

لقياس املساواة  
اإلجراءات الداعمة

 الهدف 3 الخاص بالصحة الجيدة والرفاه:

- الغاية 1: خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من 70 

 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي بحلول عام 2030؛
- الغاية 7:  ضامن حصول الجميع عىل خدمات رعاية  مبا يف ذلك 

خدمات  رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ومعلومات تنظيم األرسة 
والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة االنجابية يف االسرتاتيجيات 

 والربامج الوطنية بحلول عام 2030
- الغاية 8:  تحقيق التغطية الصحية  الشاملة، مبا يف ذلك الحامية 

من املخاطر  املالية، وإمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية 
األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع عىل األدوية واللقاحات 

 الجّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة
 الهدف 5 الخاص باملساواة بني الجنسني:

- الغاية  6 :  ضامن حصول الجميع عىل خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وعىل الحقوق اإلنجابية، عىل النحو املتفق عليه وفقا 

لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني 
 والوثائق الختامية ملؤمترات استعراضهام.

IIG /IDG/GGI/IEGA : مؤرشات قياس املساواة

وضع  تم  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  املغرب  اللتزامات  مراعاة 

معالجة  بهدف  تشاركية،  مقاربة  وفق   ،72025 أفق  يف  الصحة  مخطط 

الربامج  املخطط  هذا  ويتضمن  القطاع،  يعاين منها  التي  الكربى  اإلشكاليات 

التالية:

برنامج األمومة دون مخاطر:  تعميم الحق يف أمومة سليمة، توفري 	 

خدمات صحية جيدة تضمن رعاية األم أثناء الحمل والوالدة والفرتة التي 

تليها.

الربنامج الوطني لتنظيم األرسة:  املساهمة يف تحسني الصحة اإلنجابية 	 

للمرأة واألزواج؛

برنامج الصحة القروية؛	 

برنامج رعاية لضامن استمرار الخدمات الصحية لفائدة ساكنة املناطق 	 

املترضرة بفعل موجات الربد والتساقطات الثلجية؛

الخطة الوطنية املغربية لصحة األم والطفل للحد من وفيات األمهات؛	 

برنامج دعم قطاع الصحة  )PASSII( 2016-2018  لتنفيذ مرشوع دعم 	 

إصالح الرعاية األولية : تطوير مستوى الخدمات وتحسني جودة  الرعاية 
الصحية األولية والثانوية والثالثية8

الربنامج الوطني للتمنيع وتوفري األدوية والتخفيض من مثنها لتسهيل 	 

الولوج إليها؛

مجانية الخدمات الصحية للمهاجرات، مبا يف ذلك رعاية الحوامل وصحة 	 

األم والطفل كالتلقيح وتنظيم األرسة.

الفرعي  الربنامج  وكذا  »راميد«،  الطبية  املساعدة  نظام  اعتامد  جانب  إىل 

والطفل،  األم  وتغذية  بصحة  الخاص  البرشية،  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 

بولوج  يتعلق  ما  يف  التفاوتات  عىل  ناجع  بشكل  القضاء  إىل  يهدف  والذي 

الطفل والنساء إىل الخدمات الصحية،

اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مجال  يف  الوطنية  العمل  خطة  أن  كام 

لعدة  الثاين  محورها  من  الثالث  الفرعي  املحور  خصصت   2021-2018

الصحية يف  التغطية  الصحة وتعميم  الحق يف  ضامن  تروم  إجراءات وتدابري 

إىل  واملستدام  واملتكافئ  املتساوي  الولوج  واإلنصاف، وضامن  املساواة  إطار 

الخدمات الصحية، إضافة إىل كفالة التوزيع املجايل العادل للخدمات الصحية 

والتجهيزات الطبية واملوارد.

كام أن الخطة الحكومية للمساواة إكرام، يف نسختيها األوىل والثانية تضمنت 

يف  الجنسني  بني  املساواة  تعزيز  تروم  التي  واإلجراءات  األهداف  من  عددا 

الولوج للخدمات الصحية.

                    

7. https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/activites.aspx?activiteID=127
8. https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/communiqu%C3%A9s.aspx?communiqueID=489

الصـــحـــة  
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نسبة االمهات اللوا� وضعن يف مؤسسة صحية

املؤرش الرتكيبي للخصوبة للنساء (متوسط عدد 
األطفال املزدادين أحياء لكل امرأة)

الصـــحـــة  
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التعليـــــــــم                         

املؤرش

وضعيـــة املؤشــــر

املجموعقـــــــرويحضــــري

املجموعرجالنساءاملجموعرجالنساءاملجموعرجالنساء

ية
امع

جت
اال

ق 
قو

لح
 با

لة
ص

 ال
ت

ذا
ت 

رشا
مؤ

ي
ـــ

هن
امل

ن 
وي

تك
وال

م 
علي

الت

معدل االمية حسب 

الجنس ووسط 

اإلقامة  

201734,4%17,2%25,8%61,0%37,5%49,3%44,1%24,8%34,5%

200738,5%19,0%28,8%%72,243,5%57,9%52,7%29,4%41,1%

 املصدر: » املرأة املغربية يف أرقام 2018 « املندوبية السامية للتخطيط.

النسبة الصافية للتمدرس حسب الجنس وسط اإلقامة، واملستويات - 2019/2018

التعليم األويل 
2019-201864,9%65,9%65,4%39,2%55,3%47,4%54,1%61,5%57,8%

2018-201753,9%55,1%54,5%25,4%40,5%33,1%41,6%48,8%45,3%

التعليم االبتدايئ
2019-201897,0%97,1%97,0%103,3%103,9%103,6%99,7%100,0%99,8%

2018-201796,8%97,2%97,0%101,9%103,9%102,7%99,0%99,9%99,5%

التعليم الثانوي 

اإلعدادي

2019-201899,4%99,7%99,6%75,8%87,0%81,5%89,3%94,2%91,8%

2018-201797,9%98,2%98,0%72,4%85,0%78,8%86,8%92,4%89,7%

التعليم الثانوي 

التأهييل

2019-201887,8%83,7%85,7%35,6%47,9%41,9%65,5%68,2%66,9%

2018-201786,7%83,8%85,2%33,1%47,0%40,2%63,7%67,8%65,8%

عدد النساء الحاصالت عىل الشواهد حسب التخصصات )السلك العادي + املاسرت+ الدكتوراه(

املجموعالرجالالنساء

العلوم القانونية 

واالقتصادية 

واالجتامعية

2018-201749,24%%50.741909

2017-2016%49.6550.34%36761

العلوم التقنية
2018-2017%53.24%46.755480

2017-2016%52.88%47.114771

الطب
2018-2017%63.08%36.911842

2017-2016%63.82%36.171880

العلوم الهندسية
2018-2017%44.49%55.503385

2017-2016%44.89%55.103760

التجارة والتسيري
2018-2017%62.21%37.782766

2017-2016%63.78%36.212692

التكنلوجيا
2018-2017%51.66%48.335847

2017-2016%48.94%51.065798

 املصدر : »الرتبية الوطنية باألرقام 2018-2019« وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي. 



15

 9.  https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2019/10/Cadre-de-performance-2019-AR-web.pdf
 10.  https://www.anlca.ma/wp-content/uploads/2019/02/RApport-valid%C3%A9.pdf

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 
اإلجراءات الداعمةلقياس املساواة 

الهدف 4 الخاص بالتعليم الجيد

- الغاية 1: ضامن متتع جميع البنني والبنات  بتعليم ابتدايئ وثانوي 

مجاين ومنصف وجيّد، مام يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالمئة 

 وفعالة بحلول عام 2030

- الغاية 2:  ضامن أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل 

نوعية جيدة من النامء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل 

 االبتدايئ حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدايئ بحلول عام 2030

- الغاية   3 : ضامن تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول 

عىل التعليم املهني والتعليم العايل الجيّد وامليسور التكلفة، مبا يف ذلك 

 التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

- الغاية 4  :  الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر 

لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل 

 وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة بحلول عام 2030

- الغاية 5 :  القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ 

فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات 

الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال 

 الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

التي 	   2030-2015 والتكوين  الرتبية  منظومة  إلصالح  االسرتاتيجية  الرؤية 

تتقاسم نفس األفق مع أهداف التنمية املستدامة، وترتكز عىل ثالثة دعائم، 
وهي االنصاف والجودة والرتبية مدى الحياة.9

مبادئه 	  تتمثل  اليت  الذي  الوطني  التربوي  النظام  إلصالح  اإلطار  القانون 

األساسية  يف اإلنصاف وتكافؤ الفرص واالرتقاء بالفرد واملجتمع؛

 	 2021-2017 للفرتة  الطريق  خارطة  األمية:  ملحاربة  الوطنية  االسرتاتيجية 

عند   )4 الهدف  )خاصة  املستدامة  التنمية  أهداف  استحرضت  التي 
صياغتها؛10

خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 2021-2018 : 	 

املحور الثاين املحور الفرعي األول الذي يهدف إىل النهوض بجودة املنظومة 

للمواطنة  العام، دعام  الهدف  العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية  الوطنية 

واملساواة والتنمية املستدامة؛

الخطة الحكومية للمساواة إكرام، يف نسختيها األوىل والثانية؛	 

ولتنزيل أهداف هذه األوراش اإلسرتاتيجية، متت بلورة عدة برامج ومبادرات، 

أهمها: 

الربنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األويل؛	 

برنامج توسيع العرض الرتبوي؛	 

برنامج تأهيل املؤسسات التعليمية؛	 

مايل 	  )دعم  إعاقة  وضعية  يف  والفتاة  القروية  الفتاة  متدرس  دعم  برنامج 

وتربوي وإعالمي(؛

مبادرة مليون محفظة وبرنامج تيسري.	 

التعليـــــــــم
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نسبة النساء البالغات 15 سنة فأكرث والحاصالت عىل الشواهد 

دبلومات وشهادات 

التعليم األسايس

2017      43,9%56,1%7398340

2016      44,0%56,0%7335058

دبلومات التعليم الثانوي
2017      49,3%50,7%1126372

2016      48,9%51,1%1103065

دبلومات عليا ممنوحة 

من طرف الكليات )ما عدا 

كلية الطب(

2017      46,1%53,9%1099117

2016      46,3%53,7%
869250

دبلومات عليا ممنوحة 

من طرف املدارس 

واملعاهد العليا )مبا يف 

ذلك كلية الطب(

2017      32,0%68,0%191620

2016      32,0%68,0%220932

دبلومات التقنيني واألطر 

املتوسطة

2017      39,2%60,8%692917

2016      41,2%58,8%805060

دبلومات التقنيني العليا
2017      44,0%56,0%168726

2016      33,4%66,6%60904

دبلومات التأهيل املهني
2017      24,8%75,2%636887

2016      26,1%73,9%647126

شهادات التخصص املهني
2017      30,9%69,1%64887

2016      26,0%74,0%43051

بدون شهادة
2017      57,0%43,0%14148355

2016      58,5%41,5%14238537

غري مرصح به
2017      32,0%68,0%6151

2016      45,90%54,90%7581

املصدر: » النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2018«، املندوبية السامية للتخطيط.

نسبة النساء يف التكوين 
املهني )مؤسسات خاصة(

املتدربون
201856,2%43,7%79447

201757,1%42,8%76364

الخريجون
201853,4%46,5%42728

201756,1%43,8%41043

عدد املتدربني والخريجني 
يف التكوين املهني داخل 

املؤسسات وبالتمرس 
املهني

2018387011املتدربون

2017396129

2018173177الخريجون

2017168968

املصدر : »أهم مؤرشات التكوين املهني« 2018-2019 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي.

متوسط مدة الدراسة )بالسنوات(
 20145,64

20044,04

املصدر: »األطلس املجايل الرتايب للفوارق يف الرتبية«، املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي، 2017.

نسبة الطالبات 
والتلميذات املستفيدات 

من اإلقامة يف الحي 
الجامعي والداخليات

2019-201853,32%46,67%161169

2018-201753,09%46,90%163584

املصدر: »الرتبية الوطنية باألرقام« وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي : إصدار 2019-2018 2018-2017.

التعليـــــــــم
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نسبة النساء البالغات 15 سنة فأكرث والحاصالت عىل الشواهد 

دبلومات وشهادات 

التعليم األسايس

2017      43,9%56,1%7398340

2016      44,0%56,0%7335058

دبلومات التعليم الثانوي
2017      49,3%50,7%1126372

2016      48,9%51,1%1103065

دبلومات عليا ممنوحة 

من طرف الكليات )ما عدا 

كلية الطب(

2017      46,1%53,9%1099117

2016      46,3%53,7%
869250

دبلومات عليا ممنوحة 

من طرف املدارس 

واملعاهد العليا )مبا يف 

ذلك كلية الطب(

2017      32,0%68,0%191620

2016      32,0%68,0%220932

دبلومات التقنيني واألطر 

املتوسطة

2017      39,2%60,8%692917

2016      41,2%58,8%805060

دبلومات التقنيني العليا
2017      44,0%56,0%168726

2016      33,4%66,6%60904

دبلومات التأهيل املهني
2017      24,8%75,2%636887

2016      26,1%73,9%647126

شهادات التخصص املهني
2017      30,9%69,1%64887

2016      26,0%74,0%43051

بدون شهادة
2017      57,0%43,0%14148355

2016      58,5%41,5%14238537

غري مرصح به
2017      32,0%68,0%6151

2016      45,90%54,90%7581

املصدر: » النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2018«، املندوبية السامية للتخطيط.

نسبة النساء يف التكوين 
املهني )مؤسسات خاصة(

املتدربون
201856,2%43,7%79447

201757,1%42,8%76364

الخريجون
201853,4%46,5%42728

201756,1%43,8%41043

عدد املتدربني والخريجني 
يف التكوين املهني داخل 

املؤسسات وبالتمرس 
املهني

2018387011املتدربون

2017396129

2018173177الخريجون

2017168968

املصدر : »أهم مؤرشات التكوين املهني« 2018-2019 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي.

متوسط مدة الدراسة )بالسنوات(
 20145,64

20044,04

املصدر: »األطلس املجايل الرتايب للفوارق يف الرتبية«، املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي، 2017.

نسبة الطالبات 
والتلميذات املستفيدات 

من اإلقامة يف الحي 
الجامعي والداخليات

2019-201853,32%46,67%161169

2018-201753,09%46,90%163584

املصدر: »الرتبية الوطنية باألرقام« وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي : إصدار 2019-2018 2018-2017.

التعليـــــــــم

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 
اإلجراءات الداعمةلقياس املساواة

- الغاية 5 :  القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ 

فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات 

الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال 

الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

- الغاية  6 :  ضامن أن تلّم نسبة كبرية جميع الشباب من الكبار، رجااًل 

 ونساء عىل حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030

 الهدف 5 املساواة بني الجنسني

- الغاية 1 : القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف 

 كل مكان

الهدف 8 العمل الالئق ومنو االقتصاد

- الغاية  6 :  الحد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني بالعاملة 

أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020 .

IIG /IDG/GGI/IEGA/WPS : مؤرشات قياس املساواة

- برنامج محو األمية باملساجد؛

-  تعزيز الخدمات االجتامعية لفائدة الطلبة: دعم السكن الجامعي، وتوسيع 

قاعدة املستفيدين من املنح، واعتامد نظام للتأمني االجباري األسايس عن 

املرض لفائدة الطلبة؛

- اعتامد خطة لتطوير التكوين املهني؛
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التعليـــــــــم
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التعليـــــــــم
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الشغـــل

املؤرش

وضعية املؤرش 

وطنيقرويحرضي

مجموعرجالنساءرجالنساءرجالنساء

اء
س

للن
ي 

اد
ص

القت
ني ا

مك
الت

ة ب
صل

ت 
ذا

ت 
رشا

مؤ

يل
شغ

الت

كل
هي

امل
ع 

طا
لق

ا

معدل النشاط حسب 

الجنس ووسط اإلقامة

 )15 سنة فأكرث(

201918,50%67,60%27,10%78,40%21,50%71%47%

201517,40%67,30%36,60%78,20%24,80%71,50%47,40%

معدل الشغل لدى 

النساء البالغات 15 سنة 

فام فوق 

201914,5%59,70%26,3%75,00%18,6%65,5%42,30%

200715,50%61,60%37,10%78,60%24,40%68,70%46,55%

معدل البطالة حسب 

الجنس ووسط اإلقامة

2019
)T411(%24,111,2%3.1%4.5%%15.3%8.5%10.2

201622,10%11,70%2,40%5,00%10,9%8,90%9,90%

نسبة التفاوت يف األجور 

بني النساء والرجال
2016

 %17 هي نسبة فجوة األجور لنفس الوظيفة مبؤهالت متساوية برسم سنة 2016، حسب 

الربنامج الوطني املندمج للتمكني االقتصادي للنساء  

317%70%30عدد مفتيش الشغل حسب الجنس 2019    

 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، املغرب يف أرقام 2019/املذكرة اإلخبارية للمندوبية السامية للتخطيط مبناسبة اليوم العاملي للمرأة )8 مارس 2020(

HCP : Principaux indicateurs du marché de travail relatifs à l’activité, à l’emploi et au chômage au titre du quatrième trimestre 2019

كل
هي

امل
ري 

 غ
اع

قط
ال

تطور نسبة النساء املشتغالت يف القطاع غري املهيكل حسب القطاعات

20072013

%20,1%24,3الصناعة

%0,6%10,0البناء واألشغال العامة

%6,7%6,3التجارة

%13,7%11,8الخدمات

%10,5%10,8املجموع

املصدر: »البحث الوطني حول القطاع الغري املنظم« املندوبية السامية للتخطيط.

11. الفصل الرابع من سنة 2019
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية
 لقياس املساواة 

اإلجراءات الداعمة

 الهدف 8 الخاص بالعمل الالئق ومنو االقتصاد 

- الغاية 5 : تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق لجميع 

النساء والرجال، مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر 

 لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 2030

- الغاية 6 : الحد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني بالعاملة 

 أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

- الغاية 8 : حامية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة لجميع 

العامل، مبن فيهم العامل املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، والعاملون يف 

 الوظائف غري املستقرة

- الغاية 9 : وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل تعزيز السياحة املستدامة 

التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية بحلول عام 

2030

 GGI/IIG/SIGI/IEGA/WPS   : مؤرشات قياس املساواة

دسرتة الحق يف الشغل بشكل متساوي بني الجنسني )الفصل 31(؛	 

املحور األول من الخطة الحكومية للمساواة« للفرتة ما بني 2021-2017: 	 

تقوية فرص النساء ومتكينهن اقتصاديا؛

الدميقراطية وحقوق اإلنسان 2021-2018 	  الوطنية يف مجال  العمل  خطة 

املحور الثاين، املحور الفرعي الرابع، التدابري 153 و154؛

االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 ؛	 

القانون رقم 19-12 املتعلق برشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت 	 

والعامل املنزليني 

إدماج مقاربة النوع يف املخطط الوطني للتشغيل وجميع مخططات التنمية 	 

الوطنية والحهوية واملحلية

العالقة 	  املحاور ذات  بالتشغيل خاصة  للنهوض  الوطني  إجراءات املخطط 

مبشاركة النساء يف سوق الشغل: برنامج إدماج، برنامج تحفيز، برنامج تأهيل 

وبرنامج دعم التشغيل الذايت؛

تدابري مدونة الشغل  خاصة التي تنص عىل منع التمييز املبني عىل أساس 	 

الشغل،  قيمة  تساوت  إذا  األجر  يف  التمييز  منع  وعىل  العمل  يف  الجنس 

وعىل حق النساء يف االنخراط يف النقابة واملشاركة يف تدبريها  وعىل  ومنع 

التحرش الجنيس يف أماكن العمل، ومنع تشغيل النساء يف األشغال الخطرية 

وحميايتهن أثناء العمل اللييل؛

الشغـــل
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معدل النشاط  لدى النساء البالغات 15 سنة فأك� حسب وسط اإلقامة
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الشغـــل

هي نسبة فجوة
األجور لنفس

الوظيفة 	ؤهالت
متساوية
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نساء رجال

)معدل البطالة حسب الجنس ووسط اإلقامة (الفصل الرابع من سنة 2019
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الحماية االجتماعيــــة12 

املؤرش

وضعية املؤرش 

املجمـــوع

املجمـــوعرجالنساء
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نسبة املستفيدين من برنامج املساعدة 

الطبية »راميد« 2018
% 53% 47

• مكن تعميم نظام املساعدة الطبية، إىل متم 

دجنرب 2018 من استفادة أكرث من 12.78 مليون 

شخص )أي أكرث من 5.24 مليون أرسة( مبيزانية 

 قدرها 6.3 مليار درهم

• تقديم أكرث من 20 مليون خدمة.

عدد املستفيدين من برنامج املساعدة الطبية 

»راميد« إىل حدود أكتوبر 2019
أزيد من 14,5 مليون شخص

عدد املستفيدين من برنامج »تيسري«

• أكرث من 2 مليون مستفيد )ة( خالل املوسم الدرايس 2018 – 2019 و1.2 مليون   

   أرسة

• بلغ املبلغ املايل املرصود لهذا املبادرة خالل املوسم الدرايس 2018 – 2019، 

2.170 مليار ككلفة اجاملية

%54%46نسبة املستفيدين من مبادرة مليون محفظة

• 4.463.000 تلميذ وتلميذة خالل املوسم الدرايس 
 13 2020 – 2019

• 1.47 مليار درهم، منها 250 مليون درهم برسم 
سنة 2018

نسبة املستفيدين من الربامج املوجهة لألشخاص يف وضعية إعاقة - من 2015 إىل 2019- 

41500 جهاز تعوييض أو معينة تقنية%64,7%35,2اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية

تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية 

إعاقة
44224 سنة/ تلميذة36%64%

تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة 

للدخل
1730 مرشوع مدر للدخل مقبول للتمويل37%63%

املساهمة يف إحداث وتسيري مراكز االستقبال

 إحداث 77 مركزا للتوجيه ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة

 استقبال ازيد من 248000 مواطنة

تجهيز 28 مركزا اجتامعيا لألشخاص يف وضعية إعاقة. 

عدد املستفيدات من برنامج دعم األرامل

20162019

63643102679عدد األرامل 

107700176000عدد األيتام

12. املصادر التي تم اعتامدها يف هذا املحور هي: التقرير الوطني بيجني25+، والتقرير الوطني للدورة 63للجنة وضع املرأة حول الحامية االجتامعية، تم التقرير الخاص مبساهمة  

    القطب االجتامعي يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
15.  املصدر: الحصيلة السنوية للخطة الحكومية للمساواة إكرام 2، برسم سنة 2019 
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 
لقياس املساواة  

اإلجراءات الداعمة

 الهدف 1 الخاص بالقضاء عىل الفقر:

- الغاية 3 :  استحداث نظم وتدابري حامية اجتامعية مالمئة عىل 
الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية 

 واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030؛

الهدف 3 الخاص بالصحة الجيدة والرفاه:

- الغاية 8:  تحقيق التغطية الصحية  الشاملة، مبا يف ذلك الحامية 
من املخاطر  املالية، وإمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية 

األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع عىل األدوية واللقاحات 
 الجيّدة والفعالة وامليسورة التكلفة 

الهدف 4  الخاص بالتعليم الجيد

- الغاية 8 : بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني، 
واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة وتهيئة بيئة 

 تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع؛
- الغاية 9 : الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان 

النامية عىل الصعيد العاملي للبلدان النامية، وبخاصة ألقل البلدان 
منوا والدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق 

بالتعليم العايل، مبا يف ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، والربامج التقنية والهندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة 

 النمو والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 2020.

الهدف 5 الخاص باملساواة بني الجنسني

- الغاية 4 : االعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل 
وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة 
املعيشية والعائلة، حسبام يكون ذلك مناسبًا عىل الصعيد الوطني

الهدف 10 الخاص بالحد من أوجه عدم املساواة

- الغاية 2 : متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي والسيايس 
للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية 
أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك، بحلول عام 2030؛

- الغاية 3 : ضامن تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف 
النتائج، مبا يف ذلك من خالل إزالة القوانني والسياسات واملامرسات 

التمييزية، وتعزيز الترشيعات والسياسات واإلجراءات املالمئة يف هذا 
الصدد

- الغاية 4 : اعتامد سياسات، وال سيام السياسات املالية وسياسات 
األجور والحامية االجتامعية، وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجيا؛

دسرتة الحق يف اسـتفادة املواطنـات واملواطنيـن، علـى قـدم املسـاواة، مـن 	 

والتغطيـة  االجتامعية  والحاميـة  الصحيـة؛  والعنايـة  العـالج  فـي  الحـق 

الصحيـة، والتضامـن التعاضـدي أو املنظـم مـن لـدن الدولـة )الفصل 31 

من دستور 2011(؛ 

الدنيا 	  باملعايري  املتعلقة   102 رقم  االتفاقية  عىل  التصديق  وثائق  إيداع 

للضامن االجتامعي لدى منظمة العمل الدولية )14 يونيو 2019(؛

الربامج 	  وفعالية  نجاعة  تحسني  تروم  لالستهداف  متكاملة  منظومة  إرساء 

حول  قانون  )مرشوع  املستحقني  املستهدفني  إىل  وتوجيهها  االجتامعية 

السجل االجتامعي املوحد14؛

إطالق الورش الوطني الشامل إلصالح منظومة الحامية االجتامعية وضامن 	 

ملؤسسات   65  -15 )القانون  االجتامعية  الرعاية  ملنظومة  وكذا  حكامته15، 

الرعاية االجتامعية، القانون 18-45 الخاص بتنظيم مهنة العامالت والعاملني 

االجتامعيني، وتأهيل البنيات التحتية ملؤسسات الرعاية االجتامعية(؛

إقرار نظام التأمني اإلجباري عن املرض بالقطاع العام )الصنــدوق الوطنــي 	 

ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي(؛

تطوير نظام الضامن االجتامعي؛	 

نظام املعاشات املدنية والعسكرية؛	 

لفائدة 	  العامة  الصحة  أو خدمات  الشاملة  الصحية  التغطية  توسيع نطاق 

رقم  القانون  األجراء من خالل  واألشخاص غري  املستقلني  والعامل  املهنيني 

بفئات  الخاص  املرض  األسايس عن  اإلجباري  التأمني  بنظام  املتعلق   98.15

نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غري  واألشخاص  املستقلني  والعامل  املهنيني 
خاصا16

إقرار نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض للطلبة؛	 

نظام الدعم االجتامعي للفئات يف وضعية هشة )صندوق التكافل العائيل، 	 

وصندوق التامسك االجتامعي بكل املبادرات املمولة يف إطاره(؛

الدميقراطية وحقوق اإلنسان 2021-2018 	  الوطنية يف مجال  العمل  خطة 

املحور الثالث: حامية الحقوق الفئوية والنهوض بها املحور الفرعي األول: 

األبعاد الترشيعية واملؤسساتية التدبريين 222 و226، واملحور الفرعي الثاين: 

حقوق الطفل التدبري 236، واملحور الرابع: اإلطار القانوين واملؤسسايت، 

     املحور الفرعي الثاين: الحامية القانونية واملؤسساتية لحقوق املرأة،

     التدبري 390.

 
14. http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D
8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%2012. %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20
%D8%B1%D9%82%D9%85%2072.18.pdf 
https://cg.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%
D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-
15.%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9- %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8
%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8
%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8
%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
16. https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/communiqu%C3%A9s.aspx?communiqueID=150 

الحماية االجتماعيــــة
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املؤرش

وضعية املؤرش 

املجمـــوع

املجمـــوعرجالنساء

صندوق 

التكافل 

العائيل

عدد النساء املستفيدات من املطلقات واملتخىل عنهن : 
• استفادة 21.830 امرأة  

• 220.74 مليون درهم برسم سنة 2018

التكفل 

باألشخاص يف 

وضعية صعبة

نسبة املستفيدين من مؤسسات الرعاية االجتامعية

نسبة املستفيدين من مراكز حامية 

الطفولة

تم إحداث 79 مركـزا لألطفال بطاقــة اســتيعابية إجاملية تصــل إىل 9119 

مســتفيدة ومســتفيد

خدمات 
اجتامعية 

موجهة 

للتالميذ 

والطلبة 

ومتدريب 

التكوين 

املهني

نسبة املستفيدين من الداخليات 
• 154.548 مستفيد ومستفيدة خالل 

2019-2018

نسبة املستفيدين من املطاعم املدرسية 
• 1.285.494 مستفيد ومستفيدة خالل 

2019/2018

نسبة املستفيدين من مؤسسات الرعاية 

االجتامعية )دور الطالب والطالبة( 

2019-2018

54,97%45,02%66575

نسبة املستفيدين من منح  2019-2018

انتقل عدد املستفيدين من املنح من 334 517 سنة 2018-2017 )%50 

منهم إناث( إىل 881374 خالل السنة الجامعية 2018-2019 )52% منهم 

إناث(.

)املصدر: التقرير الوطني بيجني+25 مساهمة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي(
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نسبة املستفيدين من أنظمة الضامن االجتامعي املتعلقة بالتأمني اإلجباري عن املرض 

بالقطاع العام

التأمني  نظام  من  املستفيدين  عدد  بلغ 

 3.039.421 بالقطاع  املرض  عن  اإلجباري 

شخص عند متم سنة 2018 ومتثل النساء %50 

تقريبا، كام بلغت االشرتاكات 5.1 مليار درهم،

املصدر : الصندوق الوطني ملنظامت
 االحتياط االجتامعي
http://www.cnops.org.ma/ar/node/548 

نسبة املستفيدين من أنظمة الضامن االجتامعي املتعلقة بالتأمني عىل املعاشات 2017

معــاش العجــز )الزمانة(
2042 مستفيدة بنسبة 41% مقابل %59 

مستفيد

معــاش الشــيخوخة )التقاعد(
62421 مستفيدة بنسبة 17% مقابل %83 

مستفيد

معــاش املتوىف عنهــم
160257 مستفيدة بنسبة 97% مقابل %3 

مستفيد

املصدر: التقرير الوطني بيجني 2018+

نظــم الحاميــة االجتامعية، الولــوج للخدمــات العموميـة والبنيـات املسـتدامة مـن أجل املسـاواة بيــن الجنســني ومتكيــن 

النســاء والفتيــات

عدد املستفيدين من أنظمة الضامن االجتامعي املتعلقة بالتأمني عن فقدان الشغل منذ 

2015
أكرث من 38000 مستفيد

الحماية االجتماعيــــة
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية
 لقياس املساواة  

اإلجراءات الداعمة

الهدف 11 الخاص مبدن ومجتمعات آمنة

 مالمئة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقرية، بحلول 
عام 2030.

الحماية االجتماعيــــة
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53%

46% 54.9%

نسبة املستفيدات من برنامج
املساعدة الطبية «راميد» 2018

نســبة املستفيدات من مبادرة مليون
محفظة سنة 2018

نســبة املستفيدات من مؤسسات الرعاية
االجت�عية دور الطالب والطالبة (ســنة 2018 )

الحماية االجتماعيــــة
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تطور عدد املســتفيدات من برنامج دعم األرامل

63643
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2016 2019
عدد األرامل عدد األيتام

47% 53%
نساء

رجال

نســبة املستفيدين من برامج راميد سنة 2018
حسب الجنس

الحماية االجتماعيــــة





الحقوق االقتصادية

ضمــان الحقــوق االقتصاديــة للنســاء كمــا نــص عليهــا الدســتور المغربــي 
ــل  ــي العم ــز ف ــة التميي ــيخ مناهض ــى ترس ــل إل ــة، تحي ــق الدولي والمواثي
يتعلــق  مــا  وكل  االقتصاديــة،  والفــرص  لإلمكانيــات  الولــوج  وفــي 
بالتمثيليــة المتســاوية فــي مراكــز القــرار االقتصــادي واإلداري وإلــى 
ــا )األرض،  ــم فيه ــوارد والتحك ــى الم ــول إل ــر والوص ــي األج ــاواة ف المس
والملكيــة، والتمويــل(. ونســبة التشــغيل وفــرص التكويــن والتدريــب، 
ــل  ــرص العم ــاوالت والتعاونياتـــ( وف ــاء )المق ــدى النس ــال ل ــادة األعم وري
وظــروف العمــل الالئــق والســيطرة علــى المــوارد االقتصاديــة، والوصــول 
ــة  ــز المالئم ــة.  وتعزي ــائل التكنولوجي ــالك الوس ــة وامت ــواق التجاري لألس

ــة... ــة والخاص ــاة المهني ــن الحي بي

الجــداول التاليــة تقــدم وضعيــة مختلــف هــذه المؤشــرات حســب الجنــس 
والمجــال الحضري/قــروي.
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املؤرش

وضعية املؤرش

20192015

مجموعرجالنساءمجموعرجالنساء
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15735%86%2726215%83.4%16.6نسبة التعاونيات النسائية النشيطة

483520%92%5637768%65%35نسبة منخرطي التعاونيات حسب الجنس

)https://www.artisanat.gov.ma( املصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصادي االجتامعي
املندوبة السامية للتخطيط: النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب 2017 

نسبة استفادة النساء من االنشطة املدرة للدخل 2019

474%81,01%18,98مغرب مبادرة

1900%62,68%37,31تثمني

1270%62,28%37,71دعم التعاونيات من طرف التعاون الوطني

االنشطة املدرة للدخل املوجهة لألشخاص يف 

وضعية إعاقة
85,40%14,593158

مساهمة القطب االجتامعي يف تنزيل أهداف التنمية املستدامة -مارس -2020

 نسبة املستفيدات من املبادرة الوطنية 

للتنمية البرشية 2019
50%50%9400

 املصدر: املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، حصيلة املرحلة االوىل والثانية

ية
سائ

الن
ة 

ول
قا

امل
نسبة استفادة النساء من برامج دعم املقاولة 2018

 

 

 

 

20182016

مجموعرجالنساءمجموعرجالنساء

102773%50%50إدماج

 

 

47036

2712511601%40%60تأهيل

45262641%70%30التشغيل الذايت

333150%0%100من أجلك )عدد املشاريع املنجزة(

5446%64%36تحفيز

 املصدر: - وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، مركز التميز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي: تقرير 2019

التمكيـن  االقتــصـادي للنســـاء
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية

لقياس املساواة 
اإلجراءات الداعمة

 الهدف 1– القضاء عىل الفقر

- الغاية 4 : ضامن متتّع جميع الرجال والنساء، وال سيام الفقراء 

والضعفاء منهم، بنفس الحقوق يف الحصول عىل املوارد االقتصادية، 

وكذلك حصولهم عىل الخدمات األساسية، وعىل حق ملكية األرايض 

والترصّف فيها وغريه من الحقوق املتعلّقة بأشكال امللكية األخرى، 

وباملرياث، وبالحصول عىل املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة 

املالمئة، والخدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، بحلول 

 عام 2030

 الهدف 10 الخاص بالحد من أوجه عدم املساواة

- الغاية 2 : متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي والسيايس 

للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية 

 أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك، بحلول عام 2030

- الغاية 3 : ضامن تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف 

النتائج، مبا يف ذلك من خالل إزالة القوانني والسياسات واملامرسات 

التمييزية، وتعزيز الترشيعات والسياسات واإلجراءات املالمئة يف هذا 

 الصدد

- الغاية 4 :اعتامد سياسات، وال سيام السياسات املالية وسياسات األجور 

 والحامية االجتامعية، وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجيا

SIGI/IEGA/ /IDG : مؤرشات قياس املساواة

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية مبراحلها الثالثة؛	 

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتامعية بالعامل القروي )2023-2017(؛ 	 

صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية الرامي إىل تحسني ظروف العيش 	 

بالوسط القروي؛

اإلدماج األفقي ملقاربة النوع يف برامج التنمية الفالحية؛	 

 تخصيص مشاريع للتنظيامت الفالحية النسوية وتشجيع خلق املقاولة 	 

النسائية الفالحية، يف إطار الدعامة الثانية من مخطط املغرب األخرض؛

دعم الفالحة التضامنية وتشجيع التنظيم املهني الفالحي النسايئ )1242 	 

تعاونية نسوي( باإلضافة إىل تأسيس الجمعية املغربية للمرأة الفالحة 

وإحداث 12 جمعية جهوية، ودعم تسويق منتوجات التعاونيات الفالحية 

والولوج للمعارض الجهوية والوطنية وايضا الدولية؛

برنامج »مرافقة » ملكتب تنمية التعاون الذي يهدف إىل دعم التعاونيات 	 

مبجموعة من متكاملة من الخدمات األساسية املرتبطة بأنشطتها ملساعدتها 

عىل االقالع واالستمرارية،

خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 2018-2021 	 

املحور الثاين، املحور الفرعي الرابع، التدابري  156و157، واملحور الرابع 

املحور الفرعي الثاين، التدبري 395 : وضع األليات الكفيلة بضامن ولوج 

النساء ملجال املقاولة؛

الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2 » 2017-2021: املحور األول من 	 

املحاور السبع : تقوية فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصاديا: الهدف 4,1 

تيسري إقالع ونجاح املقاوالت النسائية؛

اعتامد  برامج إلنعاش روح املقاولة لدى النساء: 	 

	 برنامج »إليك«؛ إنشاء رشكات نسائية مبنحها ضامن يف حدود %80 من

السلف البنيك؛

	 برنامج »من أجلك«: تشجيع النساء عىل إحداث مقاوالت عرب تقوية

قدراتهن؛ 

	برنامج دعم املقاولة النسائية عرب الحاضنات بالوسطني الحرضي والقروي؛

	إحداث وتفعيل نظام املقاول الذايت؛

	برنامج »مغرب مبادرات« لتشجيع املقاوالت الصغرى واملهيكلة ؛

التمكيـن  االقتــصـادي للنســـاء
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الرشكاءاملسريون
عدد السجالت

رجالنساءرجالنساء

املقاوالت املحدثة من طرف أشخاص معنويني

201411%89%16%84%32636

201813%87%17%83%46033

عدد السجالترجالنساء

املقاوالت املحدثة من طرف أشخاص ذاتيني

201415%85%27526

201816%84%45876

 املصدر: املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية

التمكيـن  االقتــصـادي للنســـاء
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية

 لقياس املساواة 
اإلجراءات الداعمة

متكني التعاونيات واملقاول الذايت من الحق يف املشاركة يف الصفقات 	 

العمومية؛

متكني النساء السالليات من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال 	 

من أفراد الجامعات الساللية، وتسهيل ولوجهن إىل املوارد االقتصادية، 

االستفادة من العائدات املادية والعينية.

التمكيـن  االقتــصـادي للنســـاء
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التمكيـن  االقتــصـادي للنســـاء
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التمكيـن  االقتــصـادي للنســـاء
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نسبة متثيلية النساء يف الغرف املهنية 

ية
اد

ص
القت

ة ا
يلي

مث
الت

622%99,52%0,48الغرف الفالحية
 

 

غرف الصناعة والتجارة 

والخدمات
1,61%98,39%872

127%98,43%1,57غرف الصيد البحري

558%96,42%3,58 غرف الصناعة التقليدية

  /http://www.elections.ma وزارة الداخلية

 20182013

 

 

 

 
رجالنساءرجالنساء

نسبة النساء يف مجالس إدارة الرشكات 
العمومية

5%95%

املصدر :« النهوض باملساواة بني النساء والرجال يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية«، املجلس 

االقتصادي واالجتامعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 18|2014

نسبة النساء يف مجالس إدارة الرشكات 

واملؤسسات العمومية
%42%58

املصدر: »تقرير حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع« وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 2020 

 التمثيليــة  االقتصـــادية
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 

لقياس املساواة  
اإلجراءات الداعمة

 الهدف 5  املساواة بني الجنسني

- الغاية 1: القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف 

 كل مكان.

- الغاية 5 : كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص 

املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل عىل جميع مستويات 

 صنع القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.

- الغاية 9 : اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز 

السياسات والترشيعات القامئة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني 

الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع املستويات.

التكريس الدستوري ملبدأ املناصفة )الفصــالن 19 و164(؛	 

اإلنسان 2021-2018 	  الدميقراطية وحقوق  الوطنية يف مجال  العمل  خطة 

املحور الفرعي الثاين التدبري 16 الذي ينص عىل تفعيل مقاربة النوع يف كافة 

املجالس املنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا؛

الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2« 2017-2021: املحور الثالث: مشاركة 	 

النساء يف اتخاذ القرار، اإلجراء 4. 2.3 : تعزيز املناصفة بني النساء والرجال يف 

عضوية املجالس االدارية للمؤسسات والرشكات العمومية وغريها من هيئات 

صنع القرار.

 التمثيليــة  االقتصـــادية
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املؤرش

وضعية املؤرش 2018

املجموعقرويحرضي
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النساء 

والتكنولوجيات 

الحديثة

نسبة ولوج النساء للمعلوميات 

واألنرتنت
71,70%53,30%61,10%68,50%64,80%

نسبة النساء اللوايت يتوفرن عىل جهاز 

كمبيوتر أو لوحة رقمية
32,60%5,10%18,00%26,70%22,30%

نسبة النساء اللوايت يتوفرن التوفر 

عىل الهاتف
94,60%88,80%92,50%92,30%92,40%

نسبة النساء اللوايت يتوفرن عىل 

هاتف ذيك
79,20%69,30%71,80%80,70%75,70%

الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ) ANRT( : بحث حول تجميع مؤرشات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األفراد، عىل املستوى الوطني

لسنة 2018
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2016

61,10%
53,30%

نسبة النساء  املستعمالت للتكنولوجيات الحديثة 

التكنــولوجــيـــات الحـديثـــة
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التكنــولوجــيـــات الحـديثـــة

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 

لقياس املساواة  
اإلجراءات الداعمة

 الهدف 4 الخاص بالتعليم الجيد

املتاحة  املدرسية  املنح  عدد  يف  كبرية  بنسبة  الزيادة   :  9 الغاية   -

ألقل  وبخاصة  النامية،  للبلدان  العاملي  الصعيد  عىل  النامية  للبلدان 

األفريقية،  والبلدان  النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  منوا  البلدان 

وتكنولوجيا  املهني  التدريب  منح  ذلك  يف  مبا  العايل،  بالتعليم  لاللتحاق 

يف  والعلمية  والهندسية  التقنية  والربامج  واالتصاالت،  املعلومات 

2020 عام  بحلول  األخرى،  النامية  والبلدان  النمو  املتقدمة   البلدان 

الهدف 5 املساواة بني الجنسني

تكنولوجيا  وبخاصة  التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز   :  8 الغاية   -

املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة؛

الهدف 9 الصناعة واالبتكار والبيئة التحتية 

- الغاية 8: تحقيق زيادة كبرية يف فرص الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة 

اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا بحلول عام 2020 . 

WPS  :مؤرشات قياس املساواة

قطاع 	  جعل  مسألة  اعتربت  التي   172020 الرقمي   املغرب  اسرتاتيجية 

تكنولوجيات املعلومات موجها للتنمية البرشية، من بني أهدافها الرئيسية؛

إنشاء وكالة التنمية الرقمية والتي من مهامها تشجيع نرش الوسائل الرقمية 	 

وتطوير استخدامها بني املواطنني18،

 

17. http://www.egov.ma/sites/default/files/maroc_numeric-arabe.pdf 
18. https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/61.16.pdf





الحقوق السياسية

قضيــة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المغــرب وتقييــم الفــرص 
ــا التــى  المتاحــة لهــا لولــوج  مواقــع صنــع القــرار السياســي مــن القضاي
تحتــاج إلــى مقاربــة مختلفــة تتجــاوز المعيقــات الثقافيــة والتصــورات 
ــذي يحصــر األمــر فــي تخصيــص  والتمثــالت الراســخة واإلدراك البســيط ال
بعــض المقاعــد للنســاء هنــا وهنــاك أو ضمــان وجــود عــدد مــا مــن النســاء 
ــاركة  ــق مش ــو تحقي ــرك نح ــي،  وننح ــرار السياس ــع الق ــع صن ــى مواق ف
سياســية ذات نوعيــة متميــزة، تؤثــر بشــكل واضــح علــى مؤسســات صنــع 
السياســة فــي المغــرب بدرجــة تتيــح دمجــا ً حقيقيــا لقضايــا النســاء فــى 
السياســات العامــة، وبالمثــل فــى الجهــود التنمويــة ســواء التــى تقــوم 
بهــا الدولــة أو المجتمــع المدنــى. فالحديــث عــن تعزيــز ولــوج النســاء إلــى 
ــى،  ــل كم ــان تمثي ــرد ضم ــط مج ــه فق ــس هدف ــرار، لي ــع الق ــع صن مواق
ولكــن أيضــا تحقيــق نقلــة نوعيــة واضحــة فــى دمــج قضايــا النســاء فــى 

ــة. ــات العام ــة والسياس ــود التنموي ــة الجه كاف

فــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تتبع مختلــف جوانــب المشــاركة السياســية 
ــدم  ــة، تق ــن ذات الصل ــي والقواني ــتور المغرب ــها الدس ــا كرس ــاء كم للنس

الجــداول التاليــة وضعيــة المؤشــرات ذات الصلــة:
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الت

املؤرش

وضعية املؤرش 
1920192011

املجموعرجالنساءاملجموعرجالنساء

39%87,17%2412,80%83,3%16,7نسبة النساء الوزيرات باملقارنة مع الرجال مبا فيهم رئيس الحكومة  

املؤرش
20162011

املجموعرجالنساءاملجموعرجالنساء

 مجلس النواب 

395%83,00%39517,00%79,5%20,5 نسبة النساء من العدد االجاميل للنواب

14%78,57%1421,42%71,4%28,6 نسبة النساء يف مكتب املجلس

380%82,60%39517,36%20.2579,7%نسبة النساء يف اللجان الدامئة

   395%80,8%19,2نسبة النساء يف الفرق واملجموعات النيابية

   43%34,9%65,1نسبة النساء يف مجموعات العمل املوضوعاتية 

   20 www.chambredesrepresentants.ma املوقع الرسمي ملجلس النواب

املؤرش
20152009

املجموعرجالنساءاملجموعرجالنساء

 مجلس املستشارين 

120%89%12011,00%88,33%11,66نسبة النساء من العدد االجاميل للمستشارين

11%100%120%100%0نسبة النساء يف مكتب املجلس

  113%89,40%10,60نسبة النساء يف اللجان 

   120%89,30%11,70نسبة النساء يف الفرق النيابية

http://www.chambredesconseillers.ma /:املوقع الرسمي ملجلس املستشارين

املؤرش
20192009

املجموعرجالنساءاملجموعرجالرجال

مجالس الجهات

16%100,00%120,00%83,33%16,67رؤساء مجالس الجهات

أعضاء مجالس الجهات
20152009

37,61%62,38%6782,21%97,78%1219

مجالس العامالت 

واألقاليم 

75%98,67%98,66751,33%1,30رؤساء مجالس العامالت واألقاليم 

1287%98,00%13632,00%95,52%4,47أعضاء مجالس العامالت واألقاليم

الجامعات الرتابية 
1503%98,94%15031,06%98,86%1,13رؤساء مجالس الجامعات 

27743%87,66%3066312,34%78,75%21,24مستشاري مجالس الجامعات

 املصدر: املديرية العامة للجامعات املحلية: الالمركزية يف أرقام 2015-2014  

نسبة النساء 

الهيئات الحزبية 
)األجهزة التقريرية 

لألحزاب(

 5,88%94,11345,88%94,1134

5%100%50%100%0نسبة النساء يف الهيئات النقابية )األجهزة التقريرية للنقابات(

 البوابة الوطنية )maroc.ma(: املركزيات النقابية املغربية 
التمثيلية النسائية يف املؤسسات الدستورية21

7520%25%أعضاء  املجلس األعىل للسلطة القضائية سنة 2017

9212%8%أعضاء املحكمـة الدستـوريـة سنة 2019

أعضاء املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي والبيئي مبا فيهم الرئيس 

واألمني العام - سنة 2019-

%14%8698

6239%38%أعضاء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان – سنة 2019 -

86121%14%أعضاء مجلس الجالية املغربية بالخارج22 

أعضاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي – سنة 2018 - مبا 
فيهم الرئيس

%33%679

8513%15%أعضاء مجلس املنافسة مبا فيهم الرئيس –سنة 2018-

7189%29%أعضاء املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي – سنة 2014 -

19. آخر تعديل حكومي يف حكومة 2021-2016

  https://www.chambredesrepresentants.ma .20

21. مصدر املعلومات: املواقع الرسمية للمؤسسات الدستورية

22. يتشكل املجلس من صنفني من األعضاء: أعضاء بصوت تداويل )الرئيس واألمني العام وخمسون عضوا( وأعضاء مالحظون )أحد عرش وزيرا ومؤسسات وطنية(. تم حساب أعضاء 

مجموعات العمل، وأعضاء مكتب املجلس وأعضاء تركيبة مجلس الجالية املغربية بالخارج

التمثيليــــة  السـياســـيــــــة
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التمثيليــــة  السـياســـيــــــة

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 
لقياس املساواة  

اإلجراءات الداعمة

 الهدف 5_ املساواة بني الجنسني

- الغاية 1: القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف 

 كل مكان

- الغاية 5 : كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص 

املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل عىل جميع مستويات 

 صنع القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

- الغاية 9 : اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز 

السياسات والترشيعات القامئة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني 

 الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع املستويات.

GGI/IIG/SIGI/IEGA/WPS  :مؤرشات قياس املساواة

التكريس الدستوري ملبدأ املناصفة )الفصــالن 19 و164(؛	 

دسرتة التمييــز اإليجايب يف املجال االنتخايب وتشـجيع مشـاركة املرأة يف 	 
الهيآت واألجهزة العامـة )الفصـول 30 و115 و146(؛

القانون رقم 126.12 يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري امللحق 	 
بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدينة والسياسية، املوقع بنيويورك يف 16 

ديسمرب 1966؛

خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 2018-2021 	 
املحور الفرعي الثاين التدبري 16 الذي ينص عىل تفعيل مقاربة النوع يف 

كافة املجالس املنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا؛

الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2 » املحور الثالث مشاركة النساء يف 	 
اتخاذ القرار الهدف 3.1 : تسهيل الولوج املتساوي للنساء والرجال إىل مراكز 

القرار السيايس؛

القانون التنظيمي رقم 34.15 الذي يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي 	 
رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية؛

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 	 
112.14 املتعلق بالعامالت واألقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 

املتعلق بالجامعات؛

القانون التنظيمي رقم 11.27 املتعلق مبجلس النواب، والقانون التنظيمي 	 
املغري واملتمم له، القانون رقم 20.16؛

القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق مبجلس املستشارين؛	 

القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية؛	 

إحداث صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء؛	 

دعم إحداث شبكات النساء املنتخبات املحليات املستوى الوطني والجهوي 	 
والقاري؛

دعم قدرات السيدات املنتخبات، دعم التشبيك وإدماج مقاربة النوع 	 
يف مخطط عمل الجامعات الرتابية، إضافة إىل إحداث هيئة املساواة 

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجامعات الرتابية، يف إطار رشاكة بني وزارة 
الداخلية وهيئة األمم املتحدة للمرأة  لفرتة 2017-2020؛

الربملان  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  ومنفتحة:  دامجة  حكومات  »نحو  برنامج 
يف  الجنسني  بني  املساواة  مبادئ  تعميم  إىل  يهدف  الذي  املنتخبة«،  واملجالس 
العمليات الربملانية إىل جانب الرفع من إدماج مشاركة النساء يف الحياة العامة 
وعملية صنع القرار والسياسات، عرب دعم قدرات املنتخبات واملرشحات يف مجال 
النوع االجتامعي وتدبري الشأن املحيل والوطني )تم إنجازه سنة 2015 بتعاون 

مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OCDE(؛
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	ثيلية النساء يف مجلس النواب سنة 2016
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التمثيليــــة  السـياســـيــــــة
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	ثيلية النساء يف مجلس النواب سنة 2016
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التمثيليــــة  السـياســـيــــــة
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23. www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RapportPlaceFemmesPostesResponsabilite_APM_26032019_Ar.pdf

املؤرش

وضعية املؤرشوضعية املؤرش 

النصف األول من 

2019
20162009

املجموعرجالنساءرجالنساءرجالنساء

ية
ار

إلد
ة ا

يلي
مث

الت

الوظيفة 

 العمومية 

 2016 - 2009

27%92,59%7,41%85,71%14,29%89,40%10,60الكتاب العامون

21%90,48%9,52%90,91%9,09%85,70%14,30املفتشون العامون

85,40274%%14,60%83,50%16,50%87,10%12,90املدراء املركزيني

1672%89,41%10,59%87,25%12,72%85,00%15,00رؤساء األقسام 

4222%82,21%17,79%74,01%25,99%76,00%24,00رؤساء املصالح

املناصب العليا ومناصب 

املسؤولية
23,50%76,50%22,20%77,80%15,15%84,85%6559

معدل التأنيث يف الوظيفة 

العمومية
40%60%%39,760,3%37,5%62,5%

%85%15%77,8%22,2%79%21معدل تأنيث مناصب املسؤولية 

%21,03%31,39نسبة املوظفات دون 36 سنة23

 املصدر: وزارة االقتصاد واملالية: أعداد املوظفني املدنيني باإلدارة العمومية برسم سنة 2016.

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ـ »تقرير حول املوارد البرشية 2020.

20182009

املجموعرجالنساءرجالنساء

الهيئات الدبلوماسية

2018-2009 

75%88,00%12,00%74,93%25,07السفارات

52%94,23%5,77%64,54%35,46القنصليات

2017

رجالنساء

  %64%36املجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية 2017

20172012

مجموعرجالنساءرجالنساء 

4050%77,88%22,12%75,8%24,2نسبة النساء يف السلطة القضائية 2017-2012 

املصدر: »تقرير حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع« وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 2019  

 التمثيليـــة  اإلداريـــة
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 التمثيليـــة  اإلداريـــة

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 

لقياس املساواة
اإلجراءات الداعمة

 هدف 5_ املساواة بني الجنسني

الغاية 1: القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف 

 كل مكان.

الغاية 5 : كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص 

املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل عىل جميع مستويات 

 صنع القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

- الغاية 9 : اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز 

السياسات والترشيعات القامئة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني 

 الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع املستويات

GGI/IEGA  :مؤرشات قياس املساواة

التكريس الدستوري ملبدأ املناصفة )الفصــالن 19 و164(؛	 

العمومية 	  الوظيفة  يف  الجنسني  بني  املساواة  مأسسة  »اسرتاتيجية  اعتامد 

العمومية  الوظيفة  يف  النوع  مقاربة  تعميم  وإسرتاتيجية   »2011-2005

وخطتها التنفيدية )2017-2019( ؛

بني 	  التشاور  وشبكة  العمومية  الوظيفة  يف  االجتامعي  النوع  مرصد  إحداث 

الوزارات املكلفة بإدماج مبدأ املساواة بالوظيفة العمومية؛

إنجاز دراسة حول أليات التوفيق بني الحياة الخاصة والحياة املهنية؛	 

القانون التنظيمي رقم 12.02 املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا؛	 

التي 	  العدول  والقانونية، ال سيام مهنة  القضائية  املهن  املرأة يف  تعزيز دور 

فتحت يف وجه املرأة بعد قرار جاللة امللك عىل إثر املجلس الوزاري بتاريخ    

22 يناير2018؛

الذين 	  القضائية،  للسلطة  األعىل  باملجلس  املتعلقني  التنظيميني  القانونني 

كرسا مبادئ املناصفة واالستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم 

التمييز يف تدبري وضعيات القضاة؛

النظام األسايس للقضاة.	 
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الحقوق الثقافية

ارتقــى الدســتور المغربــي بمســتوى الحقــوق الثقافيــة واعتبرهــا جــزء ال 
يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان. ويتجســد ذلــك فــي تصديــره الــذي ربــط وحــدة 
ــة  ــة، والصحراوي ــالمية، واألمازيغي ــة -اإلس ــا، العربي ــار كل مكوناته ــد بانصه البل
الحســانية، والغنيــة بروافدهــا األفريقيــة واألندلســية والعبريــة والمتوســطية«.  
ــز علــى  ــع أشــكال التميي وفــي فصــول أخــرى تحــث علــى منــع ومكافحــة جمي
أســاس نــوع الجـــنس أو اللــون أو المعتقــدات أو الثقافــة أو األصــل ....«. كمــا 
تضمــن مقتضيــات تلــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بحمايــة مختلــف 
ــة بهــا المســتعملة  ــافي واللهجــات )المنطوقــة( المتصل ــر الثقـ أشــكال التعبي
فــي المغــرب. وأنشــأ مجلســًا وطنيـــًا للغـــات والثقافــة .. وجعــل مــن مســؤولية 
الســلطات العموميــة دعــم تنميــة اإلبــداع الثقافــي والفنــي، والبحــث العلمـــي 

ــة. ــائل المالئم ــكل الوس ــا ب ــة وغيره ــوض بالرياض ــي والنه والتقن

ــوق  ــة وحق ــة للديمقراطي ــة الوطني ــت الخط ــات، أدرج ــذه االلتزام ــال له  وتفعي
اإلنســان محــورا يعنــى بالنهــوض بمكونــات الثقافــة الوطنيــة مــن منظــور 
حقــوق اإلنســان...، أدرج أهدافــا تنــص علــى مناهضــة التمييــز فــي الحقــل 
الثقافــي؛ مــع اســتثمار القيــم والتقاليــد الفضلــى المســتمدة مــن كل مكونــات 

ــة. ــة المغربي الثقاف

 واســتحضارا لحــق المــرأة فــي أن تتــاح لهــا فــرص االســتفادة العادلــة والمنصفة 
مــن الحيــاة الثقافيــة بجميــع جوانبهــا والمشــاركة واإلســهام فيهــا، بمــا يشــمل 
حقهــا فــي المشــاركة فعليــا فــي تعريــف التــراث الثقافــي المــادي والالمــادي 
ــف  ــي لمختل ــع التدريج ــى التتب ــح إل ــزء يطم ــذا الج ــإن ه ــه، ف ــره وصيانت وتطوي
المؤشــرات ذات الصلــة بالحقــوق الثقافيــة للنســاء بهــدف تســليط الضــوء علــى 
واقــع اســتحضار بعــد النــوع فــي الحقــوق الثقافيــة واقتــراح مداخــل المعالجــة 

والتطويــر.
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 وضعية املؤرش

املجموعرجالنساء

فة
قا

الث
ة ب

صل
ت 

ذا
ت 

رشا
مؤ

املركز السناميئ املغريب

التمثيلية النسائية يف لجن دعم السينام ملركز السناميئ املغريب سنة 2019

45.611 %54.4%عدد أعضاء لجنة دعم اإلنتاج الوطني

77.789 %22.22%عدد أعضاء لجنة دعم القاعات السينامئية

62.58%37.5%عدد أعضاء لجنة دعم املهرجانات والتظاهرات السينامئية

/https://www.minculture.gov.ma املصدر : وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة

نسبة املشاريع املوسيقية والفنون الكوليغرافية  التي ترتأسها النساء24 املستفيدة من الدعم لسنة 2019

77.789%22.22%عدد أعضاء لجنة دعم املوسيقى والفنون الكوليغرافية 

86.6760%13.33%نسبة النساء املستفيدات يف مجال اإلنتاج املوسيقي والغنايئ

1005%0%نسبة النساء املستفيدات يف مجال ترويج املنتوج املوسيقي والغنايئ

85.727%14.28%نسبة النساء املستفيدات يف مجال الفنون الكوليغرافية واالستعراضية

/https://www.minculture.gov.ma املصدر : وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة

دعم الجوالت املرسحية الوطنية برسم الدورة الثانية من سنة 2019

8015%%20نسبة املشاريع يف مجال الجوالت املرسحية الوطنية25 التي ترتأسها النساء املستفيدة من الدعم لسنة 2019

/https://www.minculture.gov.ma املصدر : وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة

نسبة املشاريع الثقافية والفنية - قطاع الفنون التشكيلية والبرصية - التي ترتأسها النساء26 املستفيدة من 

الدعم لسنة 2019
%23,52%76,4717

/https://www.minculture.gov.ma املصدر : وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة

النساء يف  حقل النرش املغريب ملوسم 2019-2018

834219% 17 % نسبة التأليف لدى النساء  

نسبة التأليف لدى  النساء حسب املجاالت سنة 2019 

41.35%مجاالت األدب

15.41%القانون

11.35%القضايا االجتامعية 

8.38%الدراسات اإلسالمية 

4.59%االقتصاد

نسبة التأليف لدى النساء حسب اللغات سنة 2019

70.35 % اللغة العربية

23.45 % اللغة الفرنسية

6.2 %لغات اخرى 

املصدر: التقرير السنوي عن وضعية النرش والكتاب يف املغرب يف مجاالت األدب والعلوم اإلنسانية واإلجتامعية 2019-2018

24. أشخاص ذاتيون أو مسؤوالت عن رشكات أو جمعيات

25. رئيسات الفرق املرسحية

26. أشخاص ذاتيون أو مسؤوالت عن رشكات أو جمعيات

 الحقـــوق الثقافـــيــة
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العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية
 لقياس املساواة 

اإلجراءات الداعمة

الهدف 4 _ التعليم الجيد

الغاية 7: ضامن أن يكتسب جميع املتعلّمني املعارف واملهارات الالزمة 

لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك بجملة من الُسبُل من بينها التعليم 

وحقوق  املستدامة،  العيش  أساليب  واتّباع  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

والالعنف  السالم  لثقافة  والرتويج  الجنسني،  بني  واملساواة  اإلنسان، 

يف  الثقافة  مساهمة  وتقدير  الثقايف  التنوع  وتقدير  العاملية  واملواطنة 

التنمية املستدامة، بحلول عام 2030.

الهدف _5 املساواة بني الجنسني

الغاية 1 : القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل 

مكان

الغاية 5: كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة 

مستويات صنع  جميع  عىل  الرجل  مع  املساواة  قدم  عىل  للقيادة  لها 

القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.

الهدف 8_ العمل الالئق ومنو االقتصاد

الغاية 9: وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل تعزيز السياحة املستدامة التي 

توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية بحلول عام 2030.

الهدف 12_االستهالك واإلنتاج املسؤوالن 

عىل  املستدامة  التنمية  تأثريات  لرصد  أدوات  وتنفيذ  وضع   :10 الغاية 

واملنتجات  الثقافة  وتعزز  العمل  فرص  توفر  التي  املستدامة  السياحة 

املحلية.

IEGA / SIGI :مؤرشات قياس املساواة

فيها  	  مبا  الحقوق  جميع  يف  املرأة  و  الرجل  بني  للمساواة  الدستور  تكريس 

الحقوق الثقافية

تصدير الدستور املغريب حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو 	 

اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة 

أو أي وضع شخيص، مهام كان  )الفصل 19 من الدستور(

الثاين: 	  املحور   ،2021-2018 اإلنسـان  وحقوق  للدميقراطية  الوطنية  الخطة 

الثاين:  الفرعي  املحور  والبيئية:  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

منصف  بشكل  امللفات  معالجة  عىل  التأكيد   :114 التدبري  الثقافية،  الحقوق 

للجميع

الخطة الحكومية للمساواة إكرام يف نسختها األوىل، املجال األول املتعلق بنرش 	 

مبادئ االنصاف واملساواة، اإلجراء 10: استحضار مقاربة النوع يف توزيع الدعم 

العمومي،

املتعلق 	  الرابع  املحور  الثانية،  نسختها  يف  إكرام  للمساواة  الحكومية  الخطة 

بحامية النساء وتعزيز حقوقهن،  الهدف  4.2 الخاص بضامن التطبيق الفعيل 

للقوانني ذات الصلة من أجل متتع النساء بحقوقهن. 

أغسـطس 	   17(1433 رمضـان  مـن   28 فـي  صـادر   325.12.2 رقـم  مرسـوم 

 2012( بتحديـد شـروط ومسـاطر دعـم إنتـاج األعمـال السـينامئية ورقمنه 

السـينامئية.  املهرجانات  وتنظيـم  السـينامئية  القاعـات  وإنشـاء  وتحديث 

املادة الخامسة

املرسوم رقم 2.12.513 الصادر يف 2 رجب 1434)13 ماي 2013( املتعلق بدعم 	 

املشاريع الثقافية والفنية،

الربنامج االستثنايئ للدعم الثقايف برسم سنة 2020 الذي يؤطر  عمليات تقديم 	 

الدعم يف املجال الثقايف.

 الحقـــوق الثقافـــيــة
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 الحقـــوق الثقافـــيــة
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70,35%

23,45%

6,20%

نسبة املشاريع املوسيقية والفنون الكوليغرافية،  التي ترتأسها النساء،  املستفيدة
من الدعم لسنة 2019

نسبة التأليف لدى  النساء حسب اللغات سنة 2019 

 الحقـــوق الثقافـــيــة





البيئة  التمكينية

ــط  ــا مرتب ــوض به ــاالت والنه ــف المج ــي مختل ــاء ف ــوق النس ــة حق حماي
بتوفيــر مقومــات بيئــة مجتمعيــة حاميــة لهــذه الحقــوق.  مــن أجــل ذلــك 
ــة  ــي لمحارب ــة بالترســيخ القانون ســيتم رصــد كافــة المؤشــرات ذات الصل
العنــف والتمييــز والصــور النمطيــة ضــد النســاء والقتيــات ومؤشــرات 
ــون  ــي القان ــددة ف ــكال المح ــواع واألش ــب األن ــف حس ــرة العن ــور ظاه تط
ــابكة،  ــدة والمتش ــكال الجدي ــاءات واألش ــف الفض ــب مختل 103.13، وحس
ومؤشــرات مرتبطــة بالمحيــط المؤسســاتي لحمايــة المــرأة مــن العنــف، 
ــاء  ــل بالنس ــات التكف ــى خدم ــول عل ــي الحص ــق ف ــة بالح ــك المتعلق وتل
ضحايــا العنــف، ومؤشــرات محاربــة االتجــار بالنســاء واســتغاللهن الجنســي 

ــة ... ــة اإلحصائي ــة بالمنظوم ــك الخاص ونل
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نسبة النساء بني 15 و74 سنة اللوايت تعرضن خالل 

االثني عرش شهر األخرية لشكل من أشكال العنف 
55,8%51,6%54,4%67,5%56,0%62,8%

%57,7%51,8%61,7%49,1%48,6%49,3نسبة النساء اللوايت تعرضن للعنف النفيس

%15,2%9,0%19,4%15,9%14,9%16,5نسبة النساء اللوايت تعرضن للعنف الجسدي 

%8,7%7,1%9,8%14,3%8,7%17,2نسبة النساء اللوايت تعرضن للعنف الجنيس

مكان حدوث العنف

%32,9%21,5%40,6%12,6%6,7%15,6األماكن العمومية

%24,4%14,0%25,3%18,9%26,2%17,9مؤسسات التعليم والتكوين

%51,0%49,2%52,2%52,1%53,3%51,4العنف املنزيل

%16,0%6,4%22,7%15,4%8,7%18,2الوسط املهني

%8,20%12,7%6,3%16,70%14,00%18,10نسبة النساء اللوايت تعرضن للعنف االقتصادي

 املصدر: وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واألرسة واملساواة: »البحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء باملغرب 2019«

 املندوبية السامية للتخطيط: » البحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء باملغرب 2009«

العنـــف المبنــي علـــى النـــوع
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تطور نسبة العنف حسب أنواعه

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 
لقياس املساواة  

اإلجراءات الداعمة

الهدف 5 الخاص باملساواة بني الجنسني

- الغاية 1 : القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف 
 كل مكان

- الغاية 2 :القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء 
والفتيات يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك االتجار بالبرش 

 واالستغالل الجنيس وغري ذلك من أنواع االستغالل
- الغاية 3 : القضاء عىل جميع املامرسات الضارة، من قبيل زواج 

األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي، وتشويه األعضاء التناسلية 
 لإلناث )ختان اإلناث(

- الغاية 4 : االعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل 
وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة 
 املعيشية والعائلة، حسبام يكون ذلك مناسبًا عىل الصعيد الوطني

الهدف 16_السالم والعدالة واملؤسسات القوية

- الغاية 1 : الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل به 
 من معدالت الوفيات يف كل مكان

- الغاية 2 : إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بالبرش وجميع 
 أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم

- الغاية 3 : تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل 
 وضامن تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة

- الغاية 11 :  تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها 
التعاون الدويل، سعيًا لبناء القدرات عىل جميع املستويات، وال سيام يف 

 البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجرمية

SIGI/WPS : مؤرشات قياس املساواة

املصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول 	 
الربوتوكول  يوافق مبوجبه عىل  )القانون رقم 125.12  بها  امللحق  االختياري 

االختياري لالتفاقية ؛

املصادقة عىل القانون رقم 126.12 يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري 	 
امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدينة والسياسية، املوقع بنيويورك 

يف 16 ديسمرب 1966؛

اعتامد القانون رقم 27-14 املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش؛	 

ومرسومه 	  النساء  ضد  العنف  مبناهضة  الخاص   103.13 القانون  اصدار 
التطبيقي؛ 

اصدار إعالن مراكش لوقف العنف ضد النساء تحت الرعاية الفعلية لصاحبة 	 
السمو املليك األمرية لال مريم والذي تضمن اجراءات عملية انخرطت فيها 

سبعة قطاعات حكومية؛

تنصيب »اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف«، ومأسسة الخاليا 	 
املحاكم  مستوى  عىل  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  والالممركزة  املركزية 
وكذا القطاعات املكلفة بالعدل والصحة والشباب واملرأة واملديرية العامة 

لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك املليك؛

واللجن 	  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  الجهوية  اللجن  تأليف  استكامل 
املحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛

مأسسة التكفل الصحي بالنساء ضحايا العنف والتمييز عرب  الربنامج الوطني 	 
لوزارة الصحة من أجل التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف؛

العنف؛	  ضحايا  بالنساء  واإليواء  بالتكفل  الخاصة  البنيات   تعزيز 
-تعزيز الرشاكة مع املجتمع املدين ودعم مراكز االستامع؛

تطوير املعرفة بظاهرة العنف ضد النساء من خالل إنجاز البحث الوطني 	 
الثاين حول انتشار العنف ضد النساء؛

مأسسة الحمالت الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء؛	 

إطالق مسار إعداد االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء -2020	 
العنف  ضحايا  النساء  إيواء  خدمات  ملعرية  حامية  بروتوكول  وكذا   2030

ومتكينهن؛

العنـــف المبنــي علـــى النـــوع
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26,623,925,524,825,7متوسط سن الزواج عند النساء )سنة(

20172016  الـــــــــــــزواج

289108280024عدد عقود الزواج املسجلة 

 املصدر: وزارة العدل، املندوبية السامية للتخطيط  

20132006الطـــــــــــــــــالق

عدد قضايا الطالق الرجعي
7276 )%25،77 من مجموع قضايا 1877 )%7،44 من مجموع قضايا الطالق(

الطالق(

6741 )%23،87 من مجموع قضايا 14992 )%59،46 من مجموع قضايا الطالق(عدد قضايا الطالق االتفاقي
الطالق(

20132006التطليـــــــــــــق

طلبات التطليق للشقاق حسب جنس 

الطالب

%56 من الطلبات املقدمة من طرف الزوجة

69339

%78 من 26023

%44 من الطلبات املقدمة من طرف الزوج

69339

%22 من 26023

 املصدر: القضاء األرسي: الواقع واآلفاق: عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة )دراسة تحليلية إحصائية 2004-2013( وزارة العدل  
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 20192016

املجموعقرويحرضي

3200039951%67,31%32,69عدد طلبات تزويج القارصات املسجلة 

عدد طلبات تزويج القارصات التي 

حظيت باملوافقة 
31,26%68,74%2592033631

60806320%61,23%36,84عدد طلبات تزويج القارصات املرفوضة

 املصدر: وزارة العدل 2019 واملندوبية السامية للتخطيط      
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20132011تف

1520609عدد العقود املربمة لتدبري األموال املكتسبة أثناء الزواج

 املصدر: القضاء األرسي: الواقع واآلفاق: عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة )دراسة تحليلية إحصائية 2004-2013( وزارة العدل 

حقــــوق المــــرأة في عــــالقتـــها بـــــاألســــرة
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حقــــوق المــــرأة في عــــالقتـــها بـــــاألســــرة

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية 

لقياس املساواة  
اإلجراءات الداعمة

  الهدف 5 الخاص باملساواة بني الجنسني
- الغاية 2 : القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء 

والفتيات يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك االتجار بالبرش 
 واالستغالل الجنيس وغري ذلك من أنواع االستغالل

- الغاية 3 : القضاء عىل جميع املامرسات الضارة، من قبيل زواج 
األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي، وتشويه األعضاء التناسلية 

 لإلناث )ختان اإلناث(
- الغاية 4 : االعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل 

وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 
سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة 

 املعيشية والعائلة، حسبام يكون ذلك مناسبًا عىل الصعيد الوطني

SIGI/IEGA :مؤرشات قياس املساواة

الزواج الرشعي هي 	  القامئة عىل عالقة  الفصل 32 من الدستور: »األرسة 
الحقوقية  الحامية  ضامن  عىل  الدولة  تعمل  للمجتمع.  األساسية  الخلية 
وحدتها  يضمن  مبا  القانون،  مبقتىض  لألرسة،  واالقتصادية  واالجتامعية 

واستقرارها واملحافظة عليها«؛

القانون رقم 78.14 املتعلق بإحداث املجلس االستشاري لألرسة والطفولة،	 

الــزواج 	  قيــام  أثنــاء  املكتســبة  املمتلــكات  تقســيم  مبــدأ  أدراج 
ذمة  الزوجيـن  مـن  واحـد  لــكل  بــأن  إقرارهــا  مــع  األســرة،  مدونة 
ماليـة مسـتقلة عـن ذمـة اآلخر )املـادة 49 مـن القسـم الرابـع املتعلـق 
بالشـروط اإلداريّة لعقـد الـزواج وآثارهـا(، كمـا تركـت للزوجيـن حريـة 

االتفاق علـى كيفيـة اسـتثامرها وتوزيعهـا.

إجراءات السياسة العمومية املندمجة للطفولة التي متكن من خلق إطار 	 
وقايئ وحاميئ عام للطفولة؛

الذي 	  النساء،  العنف ضد  مبحاربة  املتعلق   103.13 رقم  القانون  اعتامد 
االكراه عىل  منها  باملرأة،  يلحق رضرا  عنفا  باعتبارها  األفعال  بعض  جرم 

الزواج، وتبديد أو تفويت أموال األرسة بسوء؛

الرسالة الدورية عدد 20 وتاريخ 29/03/2018 التي وجهتها رئاسة النيابة 	 
الطفل  حقوق  عىل  الحفاظ  عىل  لحتها  اململكة  محاكم  ملختلف  العامة 
ومراعاة مصلحته الفضىل من خالل تفعيل النيابة العامة إلرادة املرشع التي 
جعلت من زواج القارص استثناء من االصل الذي يحدد أهمية الزواج يف 

اكتامل 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة؛

تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة املكلفني بقضايا االرسة من 	 
اجل تقوية وتعزيز قدراتهم؛

منع الزوج املعتدي من الترصف يف األموال املشرتكة للزوجني )تدبري من 	 
بني التدابري الحامئية التي جاء بها القانون 103.13(؛ 

حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنايئ، مام ميكن من 	 
املتابعة الجنائية ملغتصب الفتاة القارص ومنعه من الزواج بها؛

برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن 	 
اليتامى.

واملعوزات 	  املطلقات  النساء  لفائدة  العائيل  التكافل  صندوق  إحداث 
واملهمالت واألوالد مستحقي النفقة، سواء خالل قيام العالقة الزوجيةـ أو 

بعد انحالل ميثاق الزوجية، واألطفال املكفولني.

مرشوع قانون رقم 19.13 بتغيري وتتميم الفصل 10 من الظهري الرشيف رقم 
1.58.250 بسن قانون الجنسية، يسمح للرجل األجنبي املتزوج من مغربية 
باكتساب الجنسية املغربية عن طريق الزواج، إسوة باألجنبية املتزوجة من 

مغريب؛
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تطور متوسط سن الزواج عند النساء حسب وسط اإلقامة
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متثيلية النساء يف الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي )املجلس 

األعىل لالتصال السمعي البرصي 2018(
9 أعضاء44,4%55,6%

36:00:45 دقيقة%83,16%16,84حضور املرأة يف الربامج االعالمية 2019

314 موقع%87%13مديرات املواقع االلكرتونية اإلخبارية املعتمدة 2019

   https://www.haca.ma/ar املصدر : املوقع الرسمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي

2928%71.62%28.38نسبة النساء الحاصالت عىل بطاقة الصحافة املهنية سنة 2020

www.cnp.press.ma :املصدر

متثيلية النساء يف هياكل ولجن املجلس الوطني للصحافة املغربية سنة 2019

21% 81 %19أعضاء املجلس الوطني للصحافة املغربية 

لجنة أخالقيات املهنة والقضايا التأديبية للمجلس الوطني للصحافة 

املغربية 
0%100 %5

7% 86%14  لجنة بطاقة الصحافة املهنية للمجلس الوطني للصحافة املغربية

لجنة التكوين والدراسات والتعاون للمجلس الوطني للصحافة 

املغربية
33.33 %66.67%9

6%83.84% 16.16لجنة الوساطة والتحكيم للمجلس الوطني للصحافة املغربية

لجنة املنشآت الصحافية وتأهيل القطاع للمجلس الوطني للصحافة 

املغربية
42.85 %57.15%7

www.cnp.press.ma :املصدر: املجلس الوطني للصحافة املغربية

متثيلية النساء يف هياكل النقابة الوطنية للصحافة املغربية سنة 2019

متثيلية النساء يف األمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة املغربية  

سنة 2019
0 %100%5

متثيلية النساء يف املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة املغربية 

سنة 2019
26.31%73.69%24

/http://www.snpm.org : املصدر: النقابة الوطنية للصحافة املغربية

اإلعـــــالم
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اإلعـــــالم

العالقة مع مؤرشات التنمية املستدامة واملؤرشات الدولية

 لقياس املساواة 
اإلجراءات الداعمة

الهدف 16_السالم والعدالة واملؤسسات القوية:

الغاية 7: ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات 

وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات

 2021-2018 اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مجال  يف  الوطنية  العمل  خطة   -

حريات  الثالث:  الفرعي  املحور  واملؤسسايت،  القانوين  اإلطار  الرابع:  ،املحور 

القـرار  إصـدار   : التدبري403  املعلومة:  يف  والحق  والصحافة  واإلعالم  التعبري 

املجلـس  أعضـاء  انتخـاب  مراحـل  وتنظيـم  سـري  كيفيـات  بتحديـد  الخـاص 

يف  املناصفــة  مبــدأ  علــى  التنصيــص   :  407 والتدبري  للصحافـة،  الوطنـي 

دفاتــر تحمــالت شــركات االتصــال الســمعي البصــري؛

اعتامد القانون 83.13 )ظهري رقم 1-15-120 من 18 شوال 1436 - 4 أغسطس   -

2015(املتمم للقانون 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البرصي؛

رقم  )ظهري رشيف  القانون  والنرش  بالصحافة  املتعلق   88.13 القانون  اعتامد   -

1.16.122 صادر يف 6 ذي القعدة 1437 املوافق ل 10 أغسطس2016؛

اعتامد القانون التنظيمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي رقم 11.15   -

الصادر يف الجريدة الرسمية عدد 6502 ذو الحجة 1437 )22 شتنرب 2016(

إحداث املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم؛  -

إعداد دفاتر تحمالت قنوات القطب العمومي وضمنتها مقتضيات تعزز حضور   -

النساء يف اإلعالم وتساهم يف تحسني صورتهن والرفع من مكانتهن يف اإلعالم؛

إحداث لجنة املناصفة والتنوع سنة 2017 عىل مستوى القناة الثانية، ولجنة   -

املناصفة واليقظة عىل مستوى الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛

للنساء  النمطية  غري  الصور  إنشاء  عىل  للتشجيع  لإلعالميني  تكوينات  توفري    -

والفتيات يف وسائل اإلعالم.
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مديــرات املواقع االلكرتونيــة اإلخبارية املعتمدةحضور املــرأة يف الربامج االعالمية

�ثيلية النساء يف وسائل اإلعالم باملقارنة مع الرجال سنة 2019

�ثيليــة النســاء يف الهيئة العليا لالتصال الســمعي البرصي
(املجلــس األعىل لالتصال الســمعي البرصي 2019)
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المصــــاد ر  والمراجـــــع

• وثائق وتقارير رسمية

الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2«، وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة.  -

»الحصيلة السنوية للخطة الحكومية للمساوة »إكرام 2« برسم سنة 2019«، وزارة التضامن والتنمية االجتامعية   -

واملساواة واألرسة، 2020.

»املسح الوطني السادس حول السكان وصحة األرسة«، وزارة الصحة 2018-2017.  -

»النرشة اإلحصائية السنوية للمغرب«، املندوبية السامية للتخطيط، 2018 - 2019.  -

»املرأة املغربية يف أرقام«، املندوبية السامية للتخطيط، 2018.  -

»الرتبية الوطنية باألرقام«، وزارة الرتبية الوطنية، 2019-2018.  -

العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  املهني«،  التكوين  مؤرشات  »أهم   -

.2019-2018

»الرتبية الوطنية باألرقام«، وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي: 2019/2018  -

املذكرة اإلخبارية للمندوبية السامية للتخطيط مبناسبة اليوم العاملي للمرأة )8 مارس 2020(.  -

»التقرير الوطني بيجني+ 25«، وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة   -

- »التقرير الخاص مبساهمة القطب االجتامعي يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة«، وزارة التضامن والتنمية 

االجتامعية واملساواة واألرسة 2020.

»بحث حول تجميع مؤرشات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األفراد، عىل املستوى الوطني« الوكالة   -

الوطنية لتقنني املواصالت، 2018. 

»الالمركزية يف أرقام« املديرية العامة للجامعات املحلية، 2015-2014.   -

»تقارير امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع« وزارة االقتصاد واملالية، 2017-2018-2019-2020.    -

»النرش والكتاب يف املغرب: التقرير السنوي عن وضعية النرش والكتاب يف املغرب يف مجاالت األدب والعلوم   -

اإلنسانية،  والعلوم  اإلسالمية  للدراسات  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  واالجتامعية«،  اإلنسانية 

.2019-2018

»البحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء باملغرب«، وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة   -

واألرسة، 2019.

»البحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء باملغرب«، املندوبية السامية للتخطيط، 2009.  -

»إطار األداء لتتبع الرؤية االسرتاتيجية يف أفق 2030، املستوى الوطني 2015-2018« املجلس األعىل للرتبية   -

والتكوين، 2019.
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»تقرير حول منظومة محاربة األمية باملغرب«، الوكالة الوطنية ملحاربة األمية 2017.  -

»حصيلة املرحلة االوىل والثانية«، املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، 2019  -

»أعداد املوظفني املدنيني باإلدارة العمومية«، وزارة االقتصاد واملالية، 2019.  -

 HCP : Principaux indicateurs du marché de travail relatifs à l’activité, à l’emploi et au chômage
au titre du quatrième trimestre 2019

• الدراسات
إحصائيــة  تحليلية  )دراسة  األسـرة  تطبـيق مدونة  واآلفــاق: عشـر سنوات من  الواقع   : األســري  »القضاء   -

2004-2013(،« وزارة العدل. 

مكانة املرأة املوظفة مبراكز املسؤولية يف اإلدارة العمومية الوظيفة العمومية، وزارة الوظيفة العمومية وإصالح   -

اإلدارة، 2018.

املجلس  والسياسية«،  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحياة  يف  والرجال  النساء  بني  باملساواة  النهوض   «  -

االقتصادي واالجتامعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 18|2014

• املواقع اإللكرتونية

www.sante.gov.ma ،بلورة مخطط الصحة 2025 : الحصيلة املرحلية « وزارة الصحة«  -

www.sante.gov.ma ،نتائج هامة يف تنفيذ مرشوع دعم إصالح الرعاية الصحية األولية« وزارة الصحة«  -

»التأمني اإلجباري عن املرض بالقطاع العام والطلبة«، الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي  -

.www.cnops.org.ma     

»وزارة الصحة تفي بالتزامها وبوعدها يف تعميم التغطية الصحية األساسية لفائدة املهنيني والعامل املستقلني   -

.www.sante.gov.ma، 2016 ،واألشخاص غري األجراء« وزارة الصحة

 www.artisanat.gov.ma ،وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصادي االجتامعي  -

  www.elections.ma وزارة الداخلية  -

  www.chambredesrepresentants.ma ،مجلس النواب  -

 www.maroc.ma ،املركزيات النقابية املغربية، البوابة الوطنية  -

www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/ :2018 ،وزارة الوظيفة العمومية وإصالح اإلدارة  -

RapportPlaceFemmesPostesResponsabilite_APM_26032019_Ar.pdf

/https://www.minculture.gov.ma وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة  -

www.cnp.press.ma :املجلس الوطني للصحافة املغربية  -

/http://www.snpm.org : النقابة الوطنية للصحافة املغربية  -

.www.ompic.org.ma ،املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية  -




