دراسة توثيقية

للتجربة املغربية يف جمال املساواة بني اجلنسني:

اخلطة احلكومية للمساواة «إكرام»
2016-2012

نوفمرب 2016

الفهرس
تمهيد

مقدمة

أهداف ومنهجية الدراسة
 /1أهداف الدراسة

 /2منهجية الدراسة

الفصل األول :املدخل االسرتاتيجي

 /1سياق نشأة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"
 /2خصوصية التجربة املغربية
 /3مرجعيات الخطة "إكرام"
 /4محاور الخطة "إكرام"

الفصل الثاني :مسار اإلعداد وآليات التنفيذ
 /1مراحل إعداد الخطة "إكرام"

 /2اإلصالحات والربامج الداعمة
 /3آليات تزنيل الخطة "إكرام"
 /4استقطاب الدعم الدولي

الفصل الثالث :استعراض الحصيلة التنفيذية للخطة

 /1املجال األول :مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع في إرساء
قواعد املناصفة
أ /إحداث وتفعيل اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة

ب /إحداث وتفعيل اللجنة التقنية املكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية
للمساواة
ت /إدماج مقاربة النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطين

ث /إدماج النوع االجتماعي في التخطيط وبرمجة املزيانيات القطاعية

ج /إحداث وتفعيل املرصد الوطين لصورة املرأة في االعالم
ح /إحداث جائزة تمزي ( )Tamayuzللمرأة املغربية

خ /مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات الحكومية
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

د /الرقي باملساواة في الوظيفة العمومية

ذ /تعديل القانون  77-03املتعلق باالتصال السمعي البرصي

ر /إعداد تقارير وطنية حول جهود النهوض بوضعية املساواة

ز /هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي

س /املجلس االستشاري لألرسة والطفولة

 /2املجال الثاني :مناهضة جميع أشكال التميزي والعنف ضد النساء
أ /مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء

ب /مرشوع قانون متعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي

ت /إصدار مرشوع القانون املتعلق باملجلس االستشاري لألرسة والطفولة
ث /إحداث املرصد الوطين للعنف ضد النساء

ج /تطوير املنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف ضد النساء
ح /التواصل والتحسيس والتعبئة املجتمعية

خ /تعديل القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية

د /تفعيل مقتضيات قانونية متعلقة باملشاركة السياسية

ذ /مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة

ر /تعديل القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال السمعي البرصي لتضمينه
مقتضيات ذات الصلة بالنوع االجتماعي

ز /مأسسة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف

س /تعزيز آليات التنسيق الجهوية واملحلية من خالل اللجن الجهوية للتكفل
القضائي

ش /مواكبة تطبيق القانون الخاص بصندوق التكافل العائلي
ص /إصدار قانون تشغيل العمال املزنليني
ض /دعم قدرات مهنيي القضاء

ط /تفعيل شبكة التشاور املشرتكة بني الوزارات من أجل املساواة بني
الجنسني في الوظيفة العمومية

 /3املجال الثالث :تأهيل منظومة الرتبية والتكوين على أساس اإلنصاف
واملساواة
أ /الرؤية االسرتاتيجية الجديدة لإلصالح الرتبوي
ب /تفعيل إلزامية التعليم لكال الجنسني
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ت /برنامج توسيع العرض املدريس
ث /تعزيز برنامج الدعم االجتماعي

ج /تأهيل املؤسسات التعليمية من أجل االستجابة للحاجيات الخاصة
ح /برنامج مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

90

خ /دعم قدرات األطر الرتبوية واإلدارية في مجال املساواة ومحاربة الصور
النمطية والتميزي

د /البحث وتمويل املبادرات املبتكرة في مجال دعم املساواة بني الجنسني
في املدارس والجامعات

ذ /محاربة األمية لدى النساء والنهوض بالرتبية غري النظامية لدى الفتيات
والفتيان

 /4املجال الرابع :تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية
أ /تزنيل االسرتاتيجية القطاعية للصحة 2016-2012
ب /تعزيز صحة األم

ت /الوقاية والسيطرة على األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة
املكتسبة
ث /مكافحة رسطان الثدي وعنق الرحم

ج /تعميم نظام املساعدة الطبية (راميد) للنساء في وضعية هشة

ح /إحداث الوحدات املتنقلة لدعم برامج األم والطفل بالعالم القروي
خ /تعزيز مستشفيات الوالدة ودور األمومة عددا وجودة

 /5املجال الخامس :تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش
النساء والفتيات
أ /مراعاة النوع االجتماعي في إعداد برامج فك العزلة
ب /الربنامج الوطين الثاني للطرق القروية

ت /مراعاة النوع االجتماعي في إعداد برامج الولوج إلى السكن

ث /مراعاة املعايري االجتماعية في تهيئة وتوفري السكن االقتصادي

ج /إعداد قواعد البيانات املبنية على النوع االجتماعي حول برامج السكن

ح /الرفع من نسبة تزويد العالم القروي باملاء الصالح للرشب على الصعيد
الوطين
خ /تفعيل الربنامج الوطين للتأهيل البييئ للمدارس القروية

5

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

د /دعم التعاونيات النسائية والجمعيات العاملة في مجال املرأة والبيئة
والتنمية املستدامة

 /6املجال السادس :التمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات واألرس
أ /محاربة الفقر والهشاشة

ب /تقديم الدعم املبارش للنساء األرامل

ت /وضع برامج خاصة بالنساء في وضعية صعبة

ث /إذكاء روح املقاولة واالستثمار لدى النساء حامالت املشاريع

ج /تشجيع املقاولة النسائية والرفع من نسبة ولوجها لربامج الدعم اليت
توفرها الدولة
ح /تسهيل ولوج النساء العامالت إلى أنشطة مهنية في بنيات اإلنتاج
والتسويق

خ /دعم و مواكبة النساء العامالت في القطاع غري املهيكل لالرتقاء إلى
القطاع املهيكل
د /النهوض بحقوق النساء املسنات

ذ /إدماج النوع االجتماعي عند إنجاز وتأهيل البنيات الخاصة باألشخاص
في وضعية إعاقة

 /7املجال السابع :الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري
والسيايس واالقتصادي
أ /إحداث صندوق الدعم املخصص لتشجيع تمثيلية النساء

ب /تعزيز املشاركة السياسية للمرأة

ت /دعم التشبيك ما بني املنتخبات املحليات على املستوى املحلي والجهوي
واإلفريقي

ث /تنظيم سلك الندوات الجهوية لفائدة النساء املنتخبات املحليات والنساء
األطر العليا واملتوسطة

ج /مأسسة وتعزيز مشاركة املرأة على املستوى الرتابي

ح /إصدار وتنفيذ املرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للتعيينات في مراكز
القرار

خ /إحداث مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية
د /نسبة تمثيلية النساء في مناصب املسؤولية

 /8املجال الثامن :تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني في سوق الشغل
أ /برامج دعم التشغيل
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ب /برنامج التعويض عن فقدان الشغل

ت /تطبيق الحقوق املتساوية للمرأة في ميدان العمل
ث /إحداث جائزة املساواة املهنية

ج /تعزيز برامج تحسني حصول واحتفاظ املرأة بعملها

ح /إنشاء آليات لضمان التوازن بني الحياة األرسية واملهنية

خ /اعتماد تدابري تحفزيية للمقاوالت على احرتام معايري حول املسؤولية
االجتماعية للمقاوالت

د /إعداد واعتماد وتنفيذ التدابري االقتصادية واالجتماعية لحماية ودعم
املرأة في القطاعات االقتصادية الهشة
ذ /دعم تأسيس وتطوير التعاونيات

الفصل الرابع :قراءة تحليلية للحصيلة اإلجمالية
 /1نظرة تحليلية عامة حول مضمون الخطة
 /2تقييم الحصيلة اإلجمالية للخطة
أ /ملحة تقييمية عامة

ب /املكتسبات الراهنة

ت /التحديات املستقبلية

 /2التوصيات املستخلصة

أ /التوصيات االسرتاتيجية العامة
ب /التوصيات التقنية واإلجرائية

ت /التوصيات املحورية

 /3اآلفاق املستقبلية

أ /ترسيخ مكتسبات الخطة "إكرام"

ب /مواصلة األوراش املفتوحة في إطار دعم الخطة "إكرام"

ت /إعداد وتفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2

الخاتمة

املراجع

ملحق
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تمهيد

تنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار القــرار رقــم ( )3الصــادر عــن االجتمــاع العــادي الثالــث عــر
للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة (رشم الشــيخ ،)2015/11/10-9 :والــذي تنــص فقرتــه الرابعــة
علــى "دعــم مســار املنظمــة فــي دراســة وتوثيــق التجــارب الناجحــة لتمكــن املــرأة فــي الــدول
العربيــة ،إلتاحــة فرصــة االســتفادة منهــا للــدول العربيــة األخــرى".

وقــد جــاءت فكــرة هــذه الدراســة فــي ســياق العــرض الــذي قدمتــه معالــي الســيدة بســيمة
الحقــاوي ،وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة باململكــة املغربيــة ،خــال
الجلســة املخصصــة لعــروض الــدول حــول تطــور أوضــاع املــرأة فيهــا فــي إطــار االجتمــاع
الســالف الذكــر ،والــذي أشــارت فيــه الســيدة الوزيــرة إلــى التجربــة املتمــزة للمملكــة فــي إقــرار
سياســة عموميــة مندمجــة تحمــل إســم الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" .وقــد اســرعت
هــذه التجربــة اهتمــام الــدول األعضــاء نظــرا لكونهــا تســتهدف دمــج قضايــا املــرأة كموضــوع
حكوميــا (فضـاً عــن جمعيــات املجتمــع
قطاعــا
عرضانــي فــي جميــع القطاعــات الحكوميــة) 33
ً
ً
املدنــي ،باإلضافــة إلــى اســتحداث اليــة حكوميــة ملتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة يرأســها رئيــس
الحكومــة بنفســه لضمــان الــزام الجميــع بخدمــة قضيــة املــرأة وعــدم النظــر إليهــا كشــأن قطاعي
منعــزل.
وفــي هــذا اإلطــار ،توصلــت الــوزارة بطلــب رســمي مــن منظمــة املــرأة العربيــة تدعوهــا فيــه
لتعيــن خبــر مــن أجــل توثيــق التجربــة املغربيــة إلتاحــة فرصــة االســتفادة منهــا فــي باقــي
الــدول العربيــة ،وذلــك مــن خــال اســتعراض مختلــف أبعــاد الخطــة "إكــرام" ومراحلهــا وكــذا
النتائــج الــي أثمرتهــا علــى أرض الواقــع.

وهنــا البــد مــن تقديــم كل الشــكر الجزيــل لــكل مــن أســهم فــي إتمــام هــذا العمــل بالشــكل املرجــو،
وباألخــص منظمــة املــرأة العربيــة الــي تكفلــت باملصاريــف املتعلقــة بهــذه الدراســة فــي إطــار
دعمهــا املتواصــل لــكل املبــادرات الراميــة للنهــوض بحقــوق املــرأة العربيــة.
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مقدمة
يواصــل املغــرب بخطــى ثابتــة مســرته الرائــدة فــي درب تحقيــق التنميــة املســتدامة والعدالــة
االجتماعيــة ،والــي تأتــي ضمــن أولوياتهــا ترســيخ مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن،
والنهــوض بأوضــاع النســاء وتبويئهــن املكانــة الالئقــة بهــن كرشيــكات أساســيات فــي التنميــة
وفاعــات رئيســيات فــي تطــور البــاد وازدهارهــا ،وذلــك علــى مســتوى مختلــف مجــاالت
الحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،ورغبــة فــي تكريــس مبــدأ النهــوض بوضعيــة املــرأة ،بــذل املغــرب جهــودا
حثيثــة مــن أجــل مواءمــة ترشيعــه الداخلــي مــع مضمــون املعاهــدات والقوانــن الدوليــة ،وذلــك
مــن خــال اإلقــدام علــى عــدة تعديــات همــت شــى املجــاالت .وبفضل هــذه املبــادرات والخطوات
الجريئــة تحســنت وضعيــة املــرأة بشــكل جلــي ،ممــا فتــح املجــال أمامهــا للمشــاركة الفعالــة
واإليجابيــة فــي تقــدم املجتمــع وازدهــاره.
ولقــد نجحــت اململكــة املغربيــة بالفعــل ،عــر مراحــل زمنيــة متواليــة ،فــي وضــع مــؤرشات
وطنيــة لرصــد وتتبــع أوضــاع التنميــة لــدى املــرأة فــي مختلــف املجــاالت ،ســواء السياســية
أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو البيئيــة .فتــم العمــل ،بدايــة األلفيــة ،علــى إعــداد
اإلطــار االســراتيجي املؤطــر لتدخــات مختلــف الفاعلــن املتعلقــة بإدمــاج مقاربــة النــوع
االجتماعــي فــي السياســات والربامــج التنمويــة ،كمــا تــم تقييــم تفعيــل مقتضياتــه الــي خلصــت
إلــى مجموعــة مــن التوصيــات ،أهمهــا رضورة ترجمــة التوجهــات االســراتيجية إلــى خطــة عمــل
حكوميــة واضحــة املعالــم ،وتحديــد إجــراءات عمليــة بمــؤرشات دقيقــة حســب كل مجــال.
وقــد توجــت مختلــف هــذه الجهــود واملكتســبات بإقــرار دســتور جديــد للمملكــة ،فــي يوليــوز،2011
يكــرس مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن األفــراد والفئــات واألجيــال والجهات ،ويؤكــد أولوية
تعزيــز حقــوق النســاء باعتبــار النهــوض بأوضاعهــن رهــان لتحقيــق أيــة تنميــة ،كمــا تنــص
فصولــه علــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التميــز ،بســبب الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة
أو االنتمــاء االجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة ،أو أي وضــع شــخيص مهمــا كان.
إن مكتســبات الدســتور الجديــد تخــزن فــي طياتهــا فرصــا وإمكانيــات عمليــة لتمكــن النســاء
علــى جميــع األصعــدة ،حيــث أنــه يؤكــد انطالقــا مــن ديباجتــه علــى ســمو املواثيــق الدوليــة
علــى الترشيعــات الوطنيــة ،والعمــل علــى مالءمــة هــذه الترشيعــات مــع مــا تتطلبــه تلــك
املصادقــة ،وذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وقوانــن اململكــة وهويتهــا الوطنيــة الراســخة.
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وقــد نــص الفصــل 19مــن الدســتور بشــكل خــاص علــى تمتــع الرجــل واملــرأة ،على قدم املســاواة،
بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة،
الــواردة فــي البــاب الثانــي مــن الدســتور ،وفــي مقتضياتــه األخــرى ،وكــذا فــي االتفاقيــات
واملواثيــق الدوليــة كمــا صــادق عليهــا املغــرب.
ويشــكل الــزام الحكومــة املغربيــة برتجمــة كل هــذه املكتســبات علــى أرض الواقــع ،كمــا يتضــح
مــن خــال مضمــون الربنامــج الحكومــي ،منهــاج عمــل ســيعزز مــن تمثيليــة النســاء فــي كل
املجــاالت ،كمدخــل أســايس لتجــاوز وضعيــات التميــز واإلقصــاء والتهميــش الــي تطالهــن.
وتفعيــا لهــذا االلــزام ،وتتويجــا ملختلــف الجهــود املبذولــة للنهــوض بحقــوق النســاء ،ومالءمتها
مــع مضامــن الدســتور الجديــد ،تــم إعــداد ،ســنة  ، 2012الخطــة الحكوميــة للمســاواة " إكــرام"،
وفــق مقاربــة تشــاركية شــملت مختلــف القطاعــات الوزاريــة ،والــي تمــت املصادقــة عليهــا فــي
شــهر يونيــو  .2013وقــد شــكلت هــذه الخطــة إطــارا لتحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات املتخذة
إلدمــاج حقــوق النســاء فــي السياســات الوطنيــة وبرامــج التنميــة ،وأداة لرتجمــة مختلــف
االلزتامــات الحكوميــة ،فــي مجــال النهــوض بأوضــاع املــرأة املغربيــة ،مــع مراعــاة حاجيــات
املرحلــة املقبلــة الراميــة إلــى إعطــاء بعــد جهــوي ومحلــي للسياســات والربامــج العموميــة.
ومــن أبــرز ممــزات هــذه الخطــة ،والــي جعلــت منهــا نموذجــا رائــدا ومثــاال يحتــذى بــه علــى
الصعيــد العربــي واإلســامي ،هــو شــموليتها واعتناءهــا بــكل مناحــي التنميــة لفائــدة املــرأة،
عــر  8محــاور و 24هدفــا ،مــن جهــة ،وكــذا كثافــة االجــراءات مــن أجــل إعطــاء دفعــة قويــة كفيلة
بتبــوء النســاء املكانــة الالئقــة الــي تســتحقها ،وذلــك فــي انســجام تــام بــن مبــادئ الرشيعــة
اإلســامية الســمحة الداعيــة إلــى إكــرام النســاء ،ومقتضيــات املعايــر األمميــة واالتفاقيــات
الدوليــة الــي صــادق عليهــا املغــرب.
ورغــم أن تزنيــل مقتضيــات الخطــة "إكــرام" وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع واجهتــه بعــض
اإلكراهــات املاديــة والبرشيــة واملســطرية ،إال أن الحصيلــة االجماليــة كانــت جــد مرضيــة .كمــا
أن مــرور هــذه املــدة الزمنيــة مــن تطبيقهــا مكــن مــن قــراءة موضوعيــة لــأداء مــن خــال
الوقــوف علــى الجهــود املبذولــة مــن طــرف مختلــف القطاعــات املتدخلــة ،وســمحت كذلــك بتحديد
الصعوبــات القائمــة الــي تعيــق النهــوض باملســاواة بــن الجنســن.
وفــي هــذا اإلطــار ،وتلبيــة لطلــب مــن منظمــة املــرأة العربيــة الــي أبــت إال أن تشــجع الــدول
العربيــة علــى االســتفادة مــن التجربــة املغربيــة الرائــدة ،لــم تــردد وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتماعيــة فــي املوافقــة علــى إنجــاز هــذه الدراســة التوثيقيــة حــول واقــع
وآفــاق الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" بعــد انقضــاء ســنواتها الخمــس ،وذلــك مــن خــال
تجميــع وتقاســم كافــة املعطيــات املمكنــة حــول هــذه التجربــة ،ســواء تعلــق األمــر بجوانــب
اإليجــاب قصــد تثمينهــا أو جوانــب القصــور قصــد العمــل علــى تفاديهــا.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

أهداف ومنهجية الدراسة
 /1أهداف الدراسة
تــروم هــذه الدراســة التوثيقيــة تحقيــق  04أهــداف أساســية ،يمكــن إجمالهــا وتصنيفهــا كمــا
يلــي:

هدفان مبارشان:

• التعريــف بالخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» الــي أشــادت بهــا العديــد مــن الجهــات
الوطنيــة والدوليــة باعتبارهــا تجربــة فريــدة ورائــدة فــي العالــم العربــي واإلقليمــي.
وتتجلــى أهميــة هــذا التعريــف فــي كونــه لــن ينحــر فــي الجانــب النظــري ملضمــون الخطــة
بــل يتعــداه إلــى البعــد العملــي مــن خــال التعريــف بنتائــج هــذه الخطــة؛
• تقاســم التجربــة والــدروس املســتخلصة منهــا ،بمــا فــي ذلــك املكتســبات الــي تــم تحصيلهــا
خــال الفــرة  2016-2012وكــذا االكراهــات الــي اعرتضــت تزنيلهــا ،ممــا ســيجعل مــن هــذه
التجربــة مرجعيــة محفــزة لباقــي الــدول العربيــة مــن أجــل االنخــراط فــي عموميــة مندمجــة
للنهــوض بأوضــاع املــرأة ،وذلــك انطالقــا مــن ممارســات جديــرة باالقتــداء علــى مســتوى
التخطيــط والتنفيــذ؛

هدفان موازيان:

• توثيــق هــذه التجربــة علــى املســتوى الوطــي قصــد ترســيخها فــي الذاكــرة املغربيــة ،وذلــك
بحكــم أن هــذه الخطــة «إكــرام» تعتــر أول خطــة حكوميــة مندمجــة للنهــوض باملســاواة بــن
الجنســن بأولويــات واضحــة وأهــداف ومــؤرشات محــددة ،وبالتالــي فهــي تشــكل مرجعــا
بالنســبة لــكل املهتمــن بمختلــف فئاتهــم وتوجهاتهــم؛

• االسرتشــاد بنتائــج هــذه الخطــة مــن أجــل وضــع خطــة حكوميــة ثانيــة تســتثمر وتهتــدي
بحصيلــة الخطــة األولــى مــن حيــث املمارســات الجيــدة ،واالكراهــات املصادفــة فــي أفــق
تحســن األداء وترسيــع وتــرة اإلصالحــات ،وذلــك اســتحضارا لكــون قضيــة املــرأة ال
تتعلــق بقطــاع أو جيــل أو فئــة واحــدة وإنمــا هــي قضيــة حكومــات متعاقبــة وأجيــال
متواتــرة ومجتمــع بأكملــه.
 /2منهجية الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة فــي منهجيتهــا علــى ترصيــد مضامــن العديــد مــن الوثائــق الــي تناولــت
تتبــع وتقييــم الخطــة الحكوميــة «إكــرام» ،إمــا بطريقــة مرحليــة أو تراكميــة .يتعلــق األمــر
أساســا باســتثمار مضامــن الوثائــق التاليــة:
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 .1التقاريــر الدوريــة الــي تســاهم فــي إعدادهــا مختلــف القطاعــات املعنيــة فــي إطــار التحضــر
الجتماعــات للجنــة التقنيــة والــي تعكــس مســتوى تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة
«إكــرام»؛

 .2الخالصــات والتوصيــات املنبثقــة عــن اجتماعــات آليــات تتبــع الخطــة املتمثلــة فــي اللجنــة
الوزاريــة للمســاواة ،مــن جهــة ،واللجنــة التقنيــة البــن قطاعيــة ،مــن جهــة أخــرى؛
 .3التقييــم نصــف املرحلــي للخطــة الــذي شــكل موضــوع اللقــاء الوطــي الــذي تــم تنظيمــه
يــوم  11أكتوبــر  2014مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة
بمناســبة اليــوم الوطــي للمــرأة املغربيــة؛

 .4التقاريــر الدوريــة الــي تقدمهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة
لالتحــاد األوروبــي فــي إطــار دعمــه الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام»؛

 .5تقاريــر مزيانيــة النــوع االجتماعــي ،الــي تصدرها ســنويا وزارة االقتصــاد واملالية منذ،2005
والــي تتضمــن مجموعــة مــن البيانــات واإلحصــاءات واملــؤرشات حــول مزيانيــة النــوع
القطاعيــة ،مــن خــال التحليــل األفقــي للسياســات العموميــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

كمــا تــم االطــاع علــى تقاريــر وطنيــة أعدتهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة فــي إطــار مشــاركتها فــي عــدة تظاهــرات دوليــة هامــة شــكلت مناســبة ســانحة
لتقديــم حصيلــة الخطــة «إكــرام» والتعريــف بهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي كتجربــة
رائــدة وفريــدة .يتعلــق األمــر علــى وجــه الخصــوص بالتقريريــن اللذيــن أعدتهمــا الــوزارة فــي
إطــار الدورتــن  59و 60للجنــة وضــع املــرأة باألمــم املتحــدة واللذيــن قدمــا حصيلــة عامــة حــول
عــدة مجــاالت تتقاطــع بشــكل كبــر مــع محــاور الخطــة «إكــرام» الثمانيــة.
إضافــة إلــى هــذه املصــادر األساســية ،تــم اللجــوء إلــى إجــراء تكميلــي تمثــل فــي االســتقصاء
املبــارش حــول بعــض اإلجــراءات الــي تســتلزم بعــض التوضيــح مــن حيــث مســتوى التقــدم،
وذلــك مــن خــال لقــاءات ثنائيــة بــن الــوزارة والقطاعــات املعنيــة.

أمــا علــى املســتوى التحريــري ،فبعــد االســتهالل بعــرض تمهيــدي حــول أهــداف الدراســة
ومنهجيتهــا ،يتضمــن التقريــر أربعــة فصــول ،يتطــرق األول منهــا ،بطابعــه االســراتيجي ،إلــى
ســياق ومسلســل نشــأة الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» ،وكــذا خصوصياتهــا ومرجعياتهــا
ومحاورهــا اإلســراتيجية .يليــه الفصــل الثانــي ،الــذي انكــب علــى تفصيــل مراحــل إعــداد الخطة
وآليــات تزنيلهــا وكــذا اإلصالحــات والربامــج والــراكات الداعمــة لهــا.
وبنــاء علــى هــذا اإلطــار املنهجــي والنظــري وتكامــا معــه ،خصــص الفصــل الثالــث الســتعراض
أهــم مالمــح حصيلــة تنفيــذ الخطــة ،وذلــك مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى أبــرز اإلنجــازات الــي
تــم تحقيقهــا فــي كل مجــال مــن املجــاالت الثمانيــة بشــكل مســتفيض بهــدف إبــراز أهميتهــا.
مــوازاة مــع ذلــك ،تمــت اإلشــارة إلــى مكتســبات أخــرى ،علــى شــكل «ومضــات مــن الحصيلــة»،
تــم اختصارهــا ليــس اســتهانة بقيمتهــا ولكــن ألن املجــال ال يتســع فــي هــذه الدراســة التوثيقيــة
لذكــر كل ملنجــزات بشــكل شــامل ومفصــل.
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وأخــرا وليــس آخــرا ،يتطــرق الفصــل الرابــع إلــى قــراءة تحليليــة ملضمــون الخطــة «إكــرام»
خــال الفــرة  ،2012-2016مــن جهــة ،وإلــى املكتســبات واإلنجــازات ،وكــذا التحديــات
والرهانــات املرتبطــة بهــا ،مــن جهــة أخــرى .كمــا يرســم هــذا الفصــل اآلفــاق املســتقبلية مــن
خــال التطــرق لبــوادر خطــة حكوميــة ثانيــة للمســاواة ،مــع اقــراح مجموعــة مــن التوصيــات
املصنفــة واملســتنبطة مــن مســار إعــداد الخطــة «إكــرام» وحصيلــة تنفيذهــا.
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الفصل األول :املدخل االستراتيجي
 /1سياق نشأة اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام"
إن الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» ال يمكــن أن تأتــي خــارج الســياق التاريخــي والســيايس
الــذي طبــع مســرة اإلنصــاف واملســاواة ،وهــي املســرة الــي قطعتهــا املــرأة املغربيــة إلى جانب
الرجــل مــن أجــل إرســاء دولــة تكــون معاملهــا مبنيــة علــى قيــم املســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي
املشــاركة والتنميــة بــن الجنســن ،حيــث يشــهد تاريخنــا الوطــي علــى أن النســاء املغربيــات،
كمــا باقــي النســاء فــي العالــم ،قــد خضــن معــارك علــى كل الجبهــات ،بــدء بمعركــة الحريــة
واالســتقالل ،ثــم االعــراف بالحقــوق ،وأخــرا النهضــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
وعليــه ،وتماشــيا مــع هــذا الســياق الدولــي املثمــر ،فقــد تمــز املغــرب بتقدمــه فــي مجــال النهوض
بحقــوق املــرأة والــذي يظهــر جليــا مــن خــال اإلصالحــات املهيكلــة الــي مكنــت مــن تطويــر
الرتســانة القانونيــة ،مــن قبيــل تعديــل القانــون الجنائــي ،وإصــاح مدونــة الشــغل وتضمينهــا
لتجريــم التحــرش الجنــي ،لتبقــى أقــوى املكاســب هــي اإلصــاح الــذي عرفتــه مدونــة األرسة،
ألنــه لــم يقتــر علــى تعديــل القوانــن ،بــل أعــاد النظــر فــي املبــادئ الــي تســتند عليهــا ،بحيــث
نصــت علــى مبــدأ املســؤولية املشــركة بــن الزوجــن ،وأعــادت االعتبــار للمــرأة املغربيــة بحــذف
العبــارات الــي كانــت تــيء إليهــا وتمــس كرامتهــا ،وجعــل األرسة املغربيــة محورهــا األســاس
بالتنصيــص علــى حقــوق الطفــل.
وفــي ســياق الديناميــة الديمقراطيــة ،الــي يعرفهــا حاليــا العالــم العربــي ،والــي عاشــها املغــرب
بنموذجــه الخــاص فــي التوافــق الســيايس والوطــي الذي حصــل في ظل اســترشاف التصحيحات
الرضوريــة للتقــدم الســلمي واآلمــن ،تــوج مســار اإلصالحــات هــذه بصــدور الدســتور الجديــد
فــي  29يوليــوز  ،2011والــذي أرىس أســس عهــد جديــد للممارســة الديمقراطيــة ترتكــز علــى
مبــادئ حقــوق اإلنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا.
كمــا حــرص املغــرب علــى االنخــراط فــي املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان باملصادقــة علــى
معظــم اآلليــات الجوهريــة لحقــوق اإلنســان :العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية،
والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة مناهضــة جميــع
أشــكال التميــز العنــري ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب وجميــع رضوب املعامــات الالإنســانية أو املهينــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل،
والربوتوكولــن االختياريــن امللحقــن باالتفاقيــة ،واتفاقيــة حقــوق العمــال املهاجريــن وأفــراد
عائالتهــم ،واالتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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كمــا تحققــت للمــرأة املغربيــة فــي عهــد جاللــة امللــك محمــد الســادس العديــد مــن الحقــوق
الــي تعتــر عنــرا أساســيا فــي املواطنــة وذلــك مــن خــال اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر
علــى املســتويني الترشيعــي واملؤسســاتي ،وكــذا علــى املســتوى االســراتيجي وســن السياســات
العامــة ،وقــد تجســدت أبــرز مالمــح تطــور وضعيــة املــرأة فــي املغــرب مــن خــال تراكــم العديــد
مــن اإلنجــازات نذكــر منهــا:

• مدونــة األرسة الــي اعتــرت مقتضياتهــا حداثيــة ترنــو إلــى تأســيس مجتمــع متــوازن يحفــظ
لــكل فــرد حقوقــه وواجباتــه بمــا يســاهم فــي تكويــن نــىء ســليم يؤمــن باملســاواة وقــادر علــى
تطويــر مؤسســات املجتمــع .وقــد أنصفــت هــذه املدونــة املــرأة الــي كانــت تعانــي مــن الحيــف
فــي ظــل مدونــة األحــوال الشــخصية ،وجعلــت املســؤولية علــى األرسة مســؤولية مشــركة بــن
الزوجــن ،ومــا جعــل جاللــة محمــد الســادس ليــوم اإلعــان عــن تعديــل املدونــة أمــام الربملــان
يومــا وطنيــا يحتفــي باملــرأة املغربيــة « 10أكتوبــر مــن كل ســنة» ،إال تجســيد لحــرص جاللتــه
علــى الســر قدمــا نحــو بنــاء دولــة الحــق والقانــون الــي تكــرس املســاواة بــن الرجــل واملــرأة.
• تعديــل قانــون الجنســية :ففــي خطــاب العــرش الــذي ألقــاه جاللتــه بمدينــة طنجــة فــي 30
يوليــوز  ،2005قــرر امللــك محمــد الســادس تخويــل األم املغربيــة ،حــق منــح جنســيتها ألبنائهــا
مــن زوج أجنــي ،فــي تعديــل تاريخــي لقانــون الجنســية ،لتصبــح هــده األخــرة مرتتبــة علــى
النســب أو البنــوة ،بعــد أن كانــت تقتــر علــى األب فقــط ولتشــمل منذئــذ املــرأة املغربيــة الــي
أضحــى بإمكانهــا نقــل جنســيتها إلــى أبنائهــا.
• تعديــل مدونــة االنتخابــات حيــث أعطيــت للمــرأة مكتســبات مهمــة تتمثــل فــي التمثيليــة داخــل
الربملــان وفــي املجالــس املحليــة والجهويــة ،مــع اعتمــاد نظــام الكوطــا كوســيلة للتغلــب علــى
فجــوة التصويــت علــى صعيــد الجنــس وتشــجيع املــرأة علــى املشــاركة فــي الحيــاة السياســية.
• مدونــة الشــغل الــي نصــت علــى مبــدأ احــرام حقــوق اإلنســان ومنــع التميــز بــن الرجــل
واملــرأة فــي األجــر ،إذا مــا تســاوت قيمــة العمــل الــذي يؤديانــه .كمــا يمنــح هــذا القانــون مــن
خــال بعــض مــواده امتيــاز األمومــة لــأم األجــرة بتمتيعهــا بحــق االســتفادة مــن عطلــة
قصــد التفــرغ لرتبيــة مولودهــا ولــو أنهــا عطلــة غــر مدفوعــة األجــر.
• دســتور  2011الــذي شــكل عالمــة بــارزة فــي مســار الرقــي بحقــوق املــرأة ومنحهــا مكانــة
رفيعــة إلــى جانــب صنوهــا الرجــل ،وذلــك مــن خــال تنصيصــه علــى حظــر مكافحــة كل
أشــكال التميــز بســبب الجنــس ،ورضورة تمتــع الرجــل واملــرأة علــى قــدم املســاواة بالحقــوق
والحريــات املدنيــة والسياســية ،واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،والثقافيــة والبيئيــة ،والنــص
فــي الفصــل  19علــى أن الدولــة تســعى إلــى تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء،
وإحــداث هيئــة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز.
• مراجعــة التحفظــات واإلعالنــات علــى االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وذلــك فــي إطــار
ورش اســتكمال انخــراط املغــرب فــي املنظومــة الحقوقيــة الدوليــة ،منــذ أكتوبــر 2003 .وقــد
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أســفر هــذا العمــل عــن رفــع جــل التحفظــات ،وذلــك مــن خــال إعــان صاحــب الجاللــة امللــك
محمــد الســادس فــي خطابــه امللكــي بمناســبة الذكــرى الســتني لإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان فــي  10دجنــر2008 .

• تعيــن جاللتــه العديــد مــن النســاء فــي املناصــب العليــا والســامية حيــث عمــل علــى تعيــن
أول امــرأة فــي منصــب عامــل فاتحــا بذلــك البــاب علــى مرصاعيــه أمــام املــرأة لتتقلــد مناصــب
عليــا فــي اإلدارة املغربيــة ،وآخرهــا تعيينــه لزينــب العــدوي كوالــي لجهــة الغــرب رشاردة.
ومــا رمزيــة تعيينــه لزليخــة النــري كمستشــارة لجاللتــه إال دليــل علــى إيمانــه بــان املــرأة
املغربيــة قــادرة علــى تحمــل املســؤولية فــي شــى املجــاالت.

• إعــداد «االســراتيجية الوطنيــة مــن أجــل اإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن بإدمــاج مقاربــة
النــوع االجتماعــي فــي السياســات والربامــج التنمويــة» ،ســنة  ،2006كأداة للتشــخيص
والتخطيــط والربمجــة واإلنجــاز والتقييــم مــن أجــل تحقيــق تنميــة منصفــة وعادلــة ،والــي
خضعــت لتقييــم تشــاركي أكتوبــر  2008كان مــن أهــم التوصيــات املنبثقــة عنــه إعــداد خطــة
حكوميــة مــن أجــل املســاواة بأهــداف محــددة وإجــراءات واضحــة مقرونــة بمــؤرشات.
• اعتمــاد مقاربــة املزيانيــة املدمجــة للنــوع االجتماعــي منــذ ســنة ، 2002مــع بلــورة اآلليــات
وتعزيــز طاقــات الفاعلــن املكلفــن باملزيانيــات والتخطيــط داخــل الــوزارات ،وكــذا املجتمــع
املدنــي والربملانيــن .كمــا تــم ،فــي مرحلــة ثانيــة بمســتهل ، 2005تدقيــق نظــام املعلومــات
وتطويــر نظــام تدبــر املعــارف ووضــع اســراتيجية لالتصــال ومأسســة التقريــر حــول النــوع
االجتماعــي املرافــق لقانــون املاليــة.

وهكــذا وبفضــل اإلرادة السياســية لجاللــة امللــك محمــد الســادس أصبحــت الحركــة النســائية
تكتــي فــي عهــده أهميــة بالغــة مــن حيــث املشــاركة فــي التحــوالت الــي تعرفهــا وضعيــة
النســاء ،فأصبحــت تشــكل قــوة اقرتاحيــة وقــوة ضاغطــة ،وغــدا عملهــا أكــر احرتافيــة ،لتطــور
خربتهــا فــي شــى املجــاالت.
 /2خصوصية التجربة املغربية
قبــل التطــرق إلــى مرجعيــات ومحــاور الخطــة «إكــرام» ،ال بــأس مــن التوقــف ،كمحطــة تمهيديــة،
علــى بعــض الخصوصيــات الــي اجتمعــت فيهــا وجعلتهــا تحظــى بانخــراط واســع للقطاعــات
الحكوميــة وبإشــادة كبــرة علــى املســتوى العربــي والدولــي.
ســنحاول الوقــوف فيمــا يلــي عنــد أبــرز مــا طبعــت هــذه الخطــة ابتــداء مــن االســم الــذي اختــر
لهــا ،ثــم نتطــرق إلــى باقــي املمــزات الــي اختصــت بهــا كمــا يلــي:
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تسمية ذات حمولة غنية:

تم اختيار اسم الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» نظرا لثالثة اعتبارات أساسية:

• كونهــا خطــة تقودهــا وتســهر علــى تتبعهــا الحكومــة املغربيــة بشــكل يقطــع مــع النظــرة
القطاعيــة الــي كانــت ســائدة فــي الســنوات املاضيــة؛

• أهميــة جعــل التقائيــة الجهــود شــعارا ومنهاجــا للخطــة «إكــرام» ألنهــا تلخيــص لعبــارة
«التلقائيــة الــكل للرقــي بأوضــاع املغربيــات»؛
• التلميــح إلــى تعظيــم مكانــة املــرأة وتقديــر دورهــا فــي املجتمــع مــن خــال املعــى الســامي
لكلمــة إكــرام ومــا تنطــوي عليــه مــن حمولــة ترشيفيــة وتقديريــة.
الشمولية واالتقائية:

تتجلــى شــمولية والتقائيــة الخطــة مــن خــال تحديــد ثمانــي محــاور للنهــوض بــكل قضايــا
املــرأة وجوانــب حياتهــا ،مــن جهــة ،وكــذا مــن خــال تضافــر جهــود  33قطاعــا حكوميــا بشــكل
يعكــس االدمــاج العرضانــي لبعــد النــوع االجتماعــي فــي كل القطاعــات ،مــن جهــة أخــرى.

االنفتاح على العديد من املرجعيات:

تقــوم هويــة اململكــة املغربيــة ،مــن جهــة ،علــى تاريخهــا وحضارتهــا ،ومــن جهــة أخــرى علــى
تشــبثها بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح والحــوار وهــذا مــا يستشــف مــن خــال مضمــون
العديــد مــن اإلجــراءات الــواردة فــي الخطــة والــي حرصــت علــى الجمــع بــن احــرام الديــن
واحــرام حقــوق االنســان ،وبــن محاربــة كل أشــكال التميــز ،بمــا فــي ذلــك تلــك الــي تمــارس
علــى أســاس الجنــس .وقــد تــم اســتعراض أهــم هــذه املرجعيــات فــي فقــرة مخصصــة أدنــاه.
سياق وطين مالئم:

مــن أهــم خصوصيــات التجربــة املغربيــة هــو تزامنهــا مــع ســياق وطــي فريــد تمــز بــإرادة
سياســية علــى أعلــى مســتوى وإجمــاع وطــي حــول إرســاء دولــة الحــق والقانــون بريــادة
صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس .وقــد تــوج هــذا الســياق باملصادقــة علــى دســتور وطــي
توافقــي يكــرس قيــم املســاواة فــي كل أبعادهــا السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة .كمــا
اتســم هــذا الســياق باســتهداف قــوي ومتواصــل لألبعــاد االجتماعيــة للتنميــة والرتكــز علــى
الــروات غــر املاديــة ذات الطابــع اإلنســاني والبــري.
ترصيد ونضج قضية املرأة:

حقــق املغــرب العديــد مــن الرتاكمــات فــي قضيــة املــرأة علــى كافــة املســتويات االجتماعيــة،
والسياســية ،واالقتصاديــة واألدبيــة حيــث تطــورت مســاهمتها بشــكل مزتايــد فــي دعــم مــروع
بنــاء الدولــة الحديثــة علــى أســاس الديمقراطيــة والحداثــة.
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فــي هــذا اإلطــار ،شــكل إنشــاء املؤسســات الوطنيــة والحكوميــة لبنــة أساســية فــي النهــوض
بأوضــاع املــرأة املغربيــة ،نظــرا لدورهــا املهــم فــي حمايــة حقــوق املــرأة وتعزيزهــا ،حيــث تــم،
فــي الســنوات األخــرة ،إثــراء املجــال املؤسســاتي مــن خــال تأســيس بنيــات للحكامــة فــي
مجــال مأسســة الحريــات العامــة (املجلــس الوطــي لحقــوق اإلنســان – املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبييئ-الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري.)...
صياغة ذات طابع علمي حديث:

عــاوة علــى كل الخصوصيــات والســمات الســابقة ،تتمــز الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام»
بتبــي صياغــة حديثــة ذات طابــع علمــي يتجلــى مــن خــال تحديــد املحــاور واألهــداف
االســراتيجية للخطــة ،وترجمتهــا إلــى إجــراءات عمليــة مقرونــة بمــؤرشات التقييــم ،وزمــن
التنفيــذ وكــذا القطاعــات الحكوميــة املســؤولة عــن تزنيــل كل إجــراء.
 /3مرجعيات اخلطة "إكرام"

إن الخطة الحكومية للمساواة تستند على:

• الدين اإلسالمي الحنيف الذي يدعو إلى العدل واإلنصاف واملساواة ،وينبذ العنف؛
• التوجيهات امللكية السامية في مجال النهوض بأوضاع النساء؛

• الدســتور الــذي ينــص علــى تمتيــع املــرأة والرجــل ،علــى قــدم املســاواة ،بالحقــوق والحريــات
املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة؛
• الزتامــات املغــرب علــى الصعيــد الدولــي خاصــة الــزام املغــرب بتفعيــل مضامــن االتفاقيــات
الدولية.

• الخطب امللكية السامية

جعــل جاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه مــن النهــوض بأوضــاع املــرأة أحــد أهــم
األوراش الكــرى الــي مــا فــئ جاللتــه يشــملها بعنايتــه الســامية ،حيــث عمــل ،منــد توليــه
عــرش أســافه املنعمــن ،علــى تشــجيع املــرأة للحصــول علــى حقوقهــا كمواطنــة فــي جميــع
املجــاالت ،السياســية منهــا واالجتماعيــة والثقافيــة ،ففتــح لهــا فرصــة إثبــات الــذات ،ســواء
علــى املســتوى الفكــري أو اإلبداعــي ،كمــا ولجــت املــرأة املغربيــة فــي عهــده مراكــز القــرار.
وعليــه ،حــرص جاللتــه فــي مجموعــة كبــرة مــن خطاباتــه علــى التأكيــد علــى رضورة تمكــن
املــرأة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا ،باعتبارهــا رشيكــة للرجــل فــي جميــع املجــاالت.
فكانــت خطبــه تتعــرض مبــارشة لالختــاالت واألزمــات الــي يعرفهــا املغــرب فــي التعاطــي مــع
موضــوع املــرأة.
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وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن خطابــات صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه الــي
أكــد فيهــا علــى رضورة إنصــاف املــرأة وإرشاكهــا فــي جميــع املجــاالت:
«وكيــف يتصــور بلــوغ رقــى املجتمــع وازدهــاره والنســاء الالئــي يشــكلن زهــاء نصفــه تهــدر
مصالحهــن فــي غــر مراعــاة ملــا منحهــن الديــن الحنيــف مــن حقــوق هــن بهــا شــقائق الرجــال
تتناســب ورســالتهن الســامية فــي انصــاف لهــن ممــا قــد يتعرضــن لــه مــن حيــف او عنــف مــع
انهــن بلغــن مســتوى نافســن بــه الذكــور ســواء فــي ميــدان العلــم او العمــل».

من خطاب ذكرى ثورة امللك والشعب  20غشت 1999

«......وإننــا منــذ تولينــا مقاليــد الحكــم لتســيري شــؤون شــعبنا مــا فتئنــا نعمــل جاديــن علــى
النهــوض باملــرأة املغربيــة وصيانــة حقوقهــا الــي مــن خاللهــا ســاوى ديننــا الحنيــف بينهــا
وبــن الرجــل مواصلــن بذلــك السياســة النــرة ألســافنا املنعمــن»......

رســالته الســامية الــي وجههــا إلــى املشــاركات فــي القمــة العامليــة للنســاء بمراكــش -يونيــو
2003

«وقــد ارتأينــا أن يكــون أفضــل تعبــر عــن الوفــاء لــروح ثــورة امللــك والشــعب فــي عيدهــا
الذهــي ،وخــر منطلــق ملواصلتهــا ،تجســيد إرادتنــا الراســخة إلنصــاف املــرأة املغربيــة الــي ال
قــوام للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان بــدون رفــع كل أشــكال الحيــف عنهــا وتكريمهــا املســتحق».

من خطاب ذكرى  20غشت 2003

«ولــن يتأتــى مــا نتوخــاه مــن نهــوض بالعدالــة االجتماعيــة واملجاليــة ،إال بتعزيــز السياســات
االجتماعيــة ،ملحاربــة الفقــر واإلقصــاء والتهميــش ،وتوســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى ،والنهوض
باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة; فضــا عــن إيــاء عنايــة خاصــة للعالــم القــروي ،وللمناطــق
الجبليــة والنائيــة واملعزولــة ،وبلــورة ميثــاق اجتماعــي متقــدم».

من خطاب افتتاح السنة الترشيعية 2011

«وإن املجتمــع املفعــم بــروح املبــادرة ،الــذي نتطلــع إليــه ،كفيــل بتحقيــق تكافــؤ الفــرص
للجميــع ،مــن خــال تحفــز وتشــجيع النســاء والشــباب علــى التحلــي بــروح املبــادرة ،ألن
دورهــم فــي هــذه املنظومــة ينبغــي أن يكــون أكــر تأثــرا ،كقــوة اقرتاحيــة وعمليــة ،فــي خدمــة
النمــو الشــامل والتشــغيل»......

مقتطــف مــن الرســالة الســامية الــي وجههــا جاللتــه إلــى املشــاركني فــي الــدورة  5للقمــة العاملية
لريــادة األعمــال – نونرب .2014
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• املرجعية الدستورية

جــاء دســتور فاتــح يوليــوز  2011بمجموعــة مــن املفاهيــم واملبــادئ الــي تكــرس حقوق اإلنســان
كمــا هــي متعــارف عليهــا عامليــا وعلــى انفتــاح املجتمــع املغربــي علــى عــره مــع تشــبته
بثوابتــه الدينيــة ،وعلــى قيــم املســاواة بــن الرجــل واملــرأة فــي التمتــع بالحقــوق ،ومــن هــذه
املبــادئ نذكــر مــا يلــي:
 إرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن ،يتمتــع فيــه الجميــع باألمــن والحرية والكرامة واملســاواة،وتكافــؤ الفــرص ،والعدالــة االجتماعيــة ،ومقومــات العيــش الكريــم ،فــي نطــاق التــازم بــن
حقــوق وواجبــات املواطنــة.

 حظــر ومكافحــة كل أشــكال التميــز ،بســبب الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أواالنتمــاء االجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع شــخيص ،مهمــا كان.

 تمتــع الرجــل واملــرأة ،علــى قــدم املســاواة ،بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســيةواالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،الــواردة فــي الــد ســتور ،وكذا فــي االتفاقيات
واملواثيــق الدوليــة ،كمــا صــادق عليهــا املغــرب ،وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الــد ســتور
وثوابــت اململكــة وقوانينهــا.

 الــزام الدولــة بالســعي إلــى تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء ،وإحــداث هيئــةللمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز.
 قيــام الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات يكــون الغــرض منهــا علــى الخصــوصمعالجــة األوضــاع الهشــة لفئــات مــن النســاء واألمهــات ،واألطفــال واألشــخاص املســنني
والوقايــة منهــا …

ويليــق االستشــهاد فــي هــذا املقــام بمضمــون بعــض الفصــول الهامــة ،نذكــر منهــا علــى وجــه
الخصــوص:
الفصل 19

«يتمتــع الرجــل واملــرأة ،علــى قــدم املســاواة ،بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور ،وفــي
مقتضياتــه األخــرى ،وكــذا فــي االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ،كمــا صــادق عليهــا املغــرب ،وكل
ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت اململكــة وقوانينهــا.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء».

وتُحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي.
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الفصل 31

«تعمــل الدولــة واملؤسســات العموميــة والجماعــات الرتابيــة ،علــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة،
لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،علــى قــدم املســاواة ،مــن الحــق فــي:
 -العالج والعناية الصحية؛

 الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة ،والتضامــن التعاضــدي أو املنظــم مــن لــدنالدولــة؛

 -الحصول على تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛

 التنشئة على التشبث بالهوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛ -التكوين املهين واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛

 -السكن الالئق؛

 الشــغل والدعــم مــن طــرف الســلطات العموميــة فــي البحــث عــن منصــب شــغل ،أو فــيالتشــغيل الذاتــي؛

 -ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛

 الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة؛ -التنمية املستدامة».

الفصل 34

«تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى األشــخاص والفئــات مــن
ذوي االحتياجــات الخاصــة .ولهــذا الغــرض ،تســهر خصوصــا علــى مــا يلــي :معالجــة األوضــاع
الهشــة لفئــات مــن النســاء واألمهــات ،ولألطفــال واألشــخاص املســنني والوقايــة منهــا »...

كمــل تــم إحــداث وتحديــد اختصاصــات املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة حيــث نصــت
الفقــرة األخــرة مــن الفصــل  32علــى أنــه« :يحــدث مجلــس استشــاري لــأرسة والطفولــة”.
ونــص الفصــل  169مــن الدســتور علــى أن يتولــى هــذا املجلــس مهمــة تأمــن تتبــع وضعيــة
األرسة والطفولــة ،وإبــداء آراء حــول املخططــات الوطنيــة املتعلقــة بهــذه املياديــن ،وتنشــيط
النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة فــي مجــال األرسة ،وضمــان تتبــع وإنجــاز الربامــج
الوطنيــة ،املقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات ،والهيــاكل والهيئــات املختصــة».
• املرجعية الدولية

انســجاما مــع الزتامــات املغــرب الدوليــة ،كانــت هــذه املرجعيــة حــارضة بقــوة فــي كل مراحــل
إعــداد الخطــة «إكــرام» .وفــي هــذا اإلطــار ،واصــل املغــرب تكثيــف مجهوداتــه الراميــة إلــى
الجدي
ترســيخ حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة ،وحقــوق املــرأة بوجــه خــاص ،من جهــة ،وتفاعلــه
ّ
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واإليجابــي مــع مختلــف املواثيــق الدوليــة املتعلقــة بتعزيــز وتكريــس هــذه الحقــوق مــن جهــة
ثانيــة ،مــن خــال انخراطــه فــي منظومــة الحقــوق اإلنســانية للنســاء ،حيــث واصــل انضمامــه
إلــى املعاهــدات واالتفاقيــات والتصديــق عليهــا ،وأيضــا مســاهمته فــي إعــداد وإبــرام اتفاقيــات،
فصــادق علــى مجموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة فــي مجــال تحقيــق املســاواة ومكافحــة التميــز.
نــورد فيمــا يلــي هنــا أبــرز هــذه املرجعيــات الدوليــة:
 -اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان - 1948

 -العهد الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية لعام 1966

 االتفاقيات املتعلقة بالقضاء على االتجار بالبرش واستخدامهم ألغراض الدعارة -1963 -االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميزي العنرصي لعام 1965

 اتفاقيــة القضــاء علــى القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة «ســيداو» لعــام1979
 -اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

 اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة 1993 -منهاج عمل بيجني  1995بمحاوره االثين عرش.

 -األهداف اإلنمائية لأللفية .2000

 اتفاقيــات املنظمــة الدوليــة للشــغل املتعلقــة باملســاواة ،منهــا االتفاقيتــان  100و،111الخاصتــان بتكافــؤ الفــر ص واملســاواة فــي املعاملــة واألجــرة.
مواصلــة لهــذا املســار املنفتــح ،تــم اعتمــاد الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة
ملناهضــة جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة الــذي صــادق عليــه الربملــان يوليــوز  ،2015وتــم
رفــع التحفظــات املضمنــة فــي البنديــن  1و  2مــن الفقــرة «ب» مــن وثائــق االنضمــام التفاقيــة
«ســيداو» ،واإلبقــاء علــى البنــد  3مــن الفقــرة «ب » مــن وثائــق اململكــة املتعلــق باملــادة 29
الخاصــة بالعــرض علــى التحكيــم أي خــاف بشــأن تأويــل أو تطبيــق االتفاقيــة .فيمــا يتــم
العمــل علــى مالءمــة النصــوص الوطنيــة مــع املعايــر الدوليــة عــر إصــدار ومراجعــة مجموعــة
مــن النصــوص القانونيــة .إضافــة إلــى مصادقتــه ،ســنة  ،2006علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة
األشــخاص مــن االختفــاء القــري.
تجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى مصادقــة املغــرب على الربوتوكــول االختياري الثالث امللحــق باتفاقية
حقــوق الطفــل املتعلــق بإجــراءات تقديــم الشــكايات ســنة  ،2012كمــا وقــع مــاي  2014علــى
ثــاث اتفاقيــات ملجلــس أوروبــا تتعلــق علــى توالــي بالعالقــات الشــخصية للطفــل وممارســة
حقوقــه ،وحمايتــه مــن االســتغالل واالعتــداء الجنــي .كذلــك تمــت املصادقــة علــى الربوتوكــول
االختيــاري التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجريمــة املنظمــة عــر الوطنيــة الخــاص بمنــع
وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص ،خصوصــا النســاء واألطفــال ،والربوتوكــول األول امللحــق
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بالعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية ســنة  ،2012والربوتوكــول امللحــق باالتفاقيــة
الدوليــة ملناهضــة التعذيــب ســنة .2014

وقــد عــرت اململكــة املغربيــة عــن انخراطهــا والزتامهــا علــى املســتوى الدولــي بالنهــوض بحقــوق
املــرأة مــن خــال انضمامهــا للمجموعــة الدوليــة الــي الزتمــت بتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة  ،2000-2015وذلــك بمناســبة انعقــاد الــدورة  55للجمعيــة لألمــم ملتحــدة فــي شــهر
شــتنرب مــن ســنة  .2000كمــا لــم يــردد املغــرب فــي االســتمرار فــي أهــداف الخطــة العامليــة
الجديــدة مــن أجــل التنميــة املســتدامة  2016-2030والــي أدرجــت اعتبــارات املســاواة بــن
الجنســن بصــورة متكاملــة فــي جميــع أجزاءهــا إضافــة إلــى إفــراد هــدف محــدد لقضيــة املــرأة
(الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن الجنســن وتمكــن كل النســاء والفتيــات).
 -املرجعية اإلسالمية

تتمــز الهويــة املغربيــة بتبــوء الديــن اإلســامي مكانــة الصــدارة فيهــا ،وذلــك فــي ظــل تشــبث
الشــعب املغربــي بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح والحــوار ،والتفاهــم املتبــادل بــن الثقافات
والحضــارات اإلنســانية جمعــاء .كمــا أن مبــدأ املســاواة بــن الرجــال والنســاء مبــدأ إســامي
أصيــل نجــد لــه شــواهد فــي كثــر مــن نصــوص الكتــاب والســنة

فقــد جــاء اإلســام ليهــدم قرونــا مــن النظــرة الدونيــة للمــرأة ،ويقــرر أن النســاء شــقائق الرجــال
علــى اعتبــار املســاواة بينهمــا فــي أصــل الخلــق وفــي نســبتهما البرشيــة ،فليــس ألحدهمــا
مــن مقومــات اإلنســانية أكــر ممــا لآلخــر ،وال فضــل ألحدهمــا علــى اآلخــر بســبب عنــره
اإلنســاني وخلقــه األول ،فالنــاس جميعــاً ينحــدرون مــن أب واحــد وأم واحــدة ،قــال تعالــى﴿
ـى ﴾ .كمــا قــرر اإلســام أن جنــس الرجــال وجنــس
ـن ذ َ َك ـ ٍر َوأُ ْنـ َ
خلَ ْقنَا ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـاس إِنَّ ــا َ
َيــا أ َُّي َهــا النَّ ـ ُ
ـاس إ ِْن
النســاء مــن جوهــر واحــد وعنــر واحــد هــو الــراب ،حيــث قــال تعالــى ﴿ َيــا أ َُّي َهــا النَّ ـ ُ
ـن الْبَ ْعـ ِ
ـاس اتَّ ُقــوا
ـن تُــر َ ٍ
ُك ْنتُـ ْـم ِفــي رَ ْيـ ٍ
خلَ ْقنَا ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـث فَإِنَّ ــا َ
ـب ِمـ َ
اب ﴾ ،وقــال تعالــىَ ﴿ :يــا أ َُّي َهــا النَّ ـ ُ
ـس َو ِ
ـن نَ ْفـ ٍ
احـ َـد ٍة ،﴾ ...وهــي مــن النفــس األولــى فطــرة وطبعــاً ،خلقهـــا اللــه
خلَ َق ُكـ ْـم ِمـ ْ
رَ َّب ُكـ ُ
ـم الَّ ـ ِـذي َ
لتكــون لهــا زوجــاً ،وليبــث منهمــا رجــاال ً ونســاء ،فــا فــارق فــي األصــل والفطــرة ،إنمــا الفــارق
فــي االســتعداد والوظيــف.

فــي نفــس اإلطــار ،ســما القــرآن باملــرأة حــى جعلهــا بعضــاً مــن الرجــل ،فكالهمــا يكمــل اآلخــر،
وال يســتقيم أمــر الدنيــا إال بهــذه الطبيعــة املزدوجــة ،وهــذا التداخــل الوثيــق .واملــرأة كالرجــل
كذلــك مــن حيــث أصــل التكاليــف الرشعيــة ،ومــن حيــث الثــواب والعقــاب والجــزاء علــى العمــل
ـن فَلَن ُ ْحي َِينَّ ـ ُه
ـو ُم ْؤ ِمـ ٌ
ـن ذ َ َك ـ ٍر أ َْو أُ ْنـ َ
صا ِل ًحــا ِمـ ْ
فــي الدنيــا واآلخــرة ،قــال تعالــى﴿ َمـ ْ
ـى َو ُهـ َ
ـن َع ِمــل َ َ
ـون ﴾ .وقــال عــز وجــل ﴿ مــن ع ِمــل
ح َيــا ًة َط ّيِبَ ـ ًة َولَن َ ْجزِ َينَّ ُهـ ْـم أ َْجر َ ُهـ ْـم ِبأَ ْح َســنِ َمــا َكانُــوا َي ْع َملُـ َ
َ
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

ـب ِم َّمــا اكْ تَس ـبُوا َو ِللنّ ِسـ ِ
ـاء نَ ِ
ـال نَ ِ
جـ ِ
ـه
صيـ ٌ
صيـ ٌ
ـب ِم َّمــا اكْ تَ َسـ ْ َ
وقــال ســبحانه ﴿ ِل ّ
ـن َو ْ
اس ـأَلُوا اللَّ ـ َ
لرِ َ
َ
َ
ِ ِ
اسـتَجاب لَ ُهـ ْـم ر ُّب ُهـ ْـم َأنّ ِــي َل أُ ِ
ـع َع َمــل َعا ِمـ ٍل
ِمـ ْ
ضيـ ُ
ـن فَ ْضلــه ﴾[ ،]26وقــال – عــز مــن قائــل – ﴿ فَ ْ َ َ
َ
َ
ـن بَ ْعـ ٍ
ـض ﴾.
ـن ذ َ َك ـ ٍر أ َْو أُ ْنـ َ
ـى بَ ْع ُض ُكـ ْـم ِمـ ْ
ِم ْن ُكـ ْـم ِمـ ْ

واملــرأة مشــمولة بالنصــوص اآلمــرة بــأداء فرائــض اإلســام وأركانــه ،كاألمــر بــأداء الصــاة
وصيــام شــهر رمضــان وحــج بيــت اللــه تعالــى ،وهــي مشــمولة كذلــك بالنصــوص الناهيــة،
كالنهــي عــن الزنــى والرسقــة ،فهــي أمــام تقــف نفــس موقــف الرجــل أمــام تعاليــم اإلســام  ،قــال
ن َوا ْل َقا ِنتَـ ِ
ن َوال ُْم ْؤ ِمنَـ ِ
ني َوال ُْم ْس ـ ِل َم ِ
ـن
ـات َو َّ
ـات َوا ْل َقا ِن ِت ـ َ
ات َوال ُْم ْؤ ِم ِن ـ َ
تعالــى ﴿ إ َِّن ال ُْم ْس ـ ِل ِم َ
الصا ِد ِقيــ َ
ني َوال َ ِ
ْخ ِ
اش ِ
ص ّ ِد َق ِ
ــع ِ
الصابِــر ِ
الصا ِد َق ِ
ــات
يــن َو َّ
ـــات َو َّ
َو َّ
ص ّ ِد ِقــ َ
ــع َ
ات َوال َ
الصا ِبرِ َ
ْخاش َ
ن َوال ُْمتَ َ
ات َوال ُْمتَ َ
َ
ــه َك ِثــرًا َو َّ ِ
الذ ِ
اكــر ِ
ــم َوالْحا ِف َظ ِ
ن َو َّ ِ ِ
ــات َو َّ
ات
َو َّ
وج ُه ْ
ْحا ِف ِظــ َ
الصا ِئ ِمــ َ
يــن اللَّ َ
اكرِ َ
َ
الصائ َمــات َوال َ
ن فُر ُ َ
الذ َ
يمــا ﴾.
أ ََعـ َّـد اللَّ ـ ُه لَ ُهـ ْـم َمغْ ِفــر َ ًة َوأ َْجــرًا َع ِظ ً
أمــا فــي جانــب املســؤولية عــن املجتمــع واســتقامته ،فنجــد أن اإلســام قــد جعــل مــن املــرأة
قرينــة للرجــل ،ففــي جانــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر والطاعــة للــه ولرســوله ،يجعــل
ـات بَ ْع ُض ُهـ ْـم
ـون َوال ُْم ْؤ ِمنَـ ُ
اإلســام املســؤولية مشــركة بــن الرجــل واملــرأة ،قــال تعالــى ﴿ َوال ُْم ْؤ ِمنُـ َ
ون بِال َْم ْعــر ُ ِ
ــاء بَ ْع ٍ
ــون الــزَّ َكا َة
ــون َّ
الص َ
وف َو َين َْهــ ْو َن َعــنِ ال ُْمن َْكــرِ َويُ ِق ُ
ــا َة َويُ ْؤتُ َ
يم َ
ــض َي ْأ ُمــر ُ َ
أ َْو ِل َي ُ
ح ِكي ـ ٌم ﴾.
َويُ ِط ُ
ح ُم ُه ُم اللَّ ـ ُه إ َِّن اللَّ ـ َ
ـون اللَّ ـ َ
يعـ َ
ســولَ ُه أُولَ ِئـ َ
ـك َسـ َ
ـه َورَ ُ
ـه َعزِي ـزٌ َ
ـرْ َ
وقــد ســوى اإلســام بــن الرجــل واملــرأة فــي الحقــوق املدنيــة بمختلــف أنواعهــا ،ال فــرق فــي ذلك
بــن وضعهــا قبــل الــزواج وبعــده .فقبــل الــزواج يكــون للمــرأة شــخصيتها املدنيــة املســتقلة عــن
شــخصية ولــي أمرهــا ،فــإن كانــت بالغــة يحــق لهــا أن تتعاقــد وتتحمــل االلزتامــات ،وتملــك
العقــار واملنقــول ،وتتــرف فيمــا تملــك ،وال يحــق لوليهــا أن يتــرف فــي أمالكهــا إال بإذنهــا،
كمــا يحــق لهــا أن تــوكل وأن تفســخ الوكالــة ،فاإلســام جعــل للمــرأة الحــق فــي مبــارشة العقــود
املدنيــة مــن بيــع ورشاء.
وبعــد الــزواج يكــون للمــرأة شــخصيتها املدنيــة الكاملــة ،فال تفقد اســمها وال أهليتها فــي التعاقد،
وال حقهــا فــي التملــك ،فتحتفــظ باســمها واســم أرستهــا ،وبكامــل حقوقهــا املدنيــة ،وبأهليتهــا
فــي تحمــل االلزتامــات ،وإجــراء مختلــف العقــود مــن بيــع ورشاء ورهــن وهبــة ووصيــة ومــا إلــى
ذلــك ،محتفظــة بحقهــا فــي التملــك تملــكاً مســتقالً عــن غريهــا فللمــرأة املزتوجــة فــي اإلســام
شــخصيتها املدنيــة الكاملــة وثروتهــا الخاصــة وذمتهــا املاليــة وهــي فــي هــذا كلــه مســتقلة عــن
شــخصية زوجهــا وثروتــه وذمتــه.

أمــا الحقــوق العامــة فقــد ســاوى اإلســام فيهــا أيضــاً بــن الرجــل واملــرأة ،فجعــل طلــب العلــم
فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة ،وكان علــى زوجــات النــي صلــى اللــه عليــه وســلم مســؤولية
فــي أمــر التعلــم والتعليــم ونقــل العلــم الرشعــي ألفــراد األمــة ،قــال تعالــى مخاطبــاً لهــن ﴿َا ْذ ُكــرْ َن
ـات اللَّ ـ ِ
ـه َوال ِْح ْكمـ ِ
آيـ ِ
خ ِبــرًا﴾.
َمــا يُتْلَــى ِفــي بُيُو ِت ُكـ َّـن ِمـ ْ
ان لَ ِطي ًفــا َ
ـة إ َِّن اللَّ ـ َ
ـه َك َ
ـن َ
َ
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 /4حماور اخلطة "إكرام"
تعتــر الخطــة الحكوميــة للمســاواة إطــارا لتحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات الحكوميــة
املتخــذة للنهــوض باملســاواة بــن الجنســن وإدمــاج حقــوق النســاء فــي السياســات العموميــة
وبرامــج التنميــة ،كمــا تعتــر أداة لرتجمــة االلزتامــات املعــر عنهــا فــي الربنامــج الحكومــي
للفــرة املمتــدة مــا بــن  2012و.2016
وتســتند هــذه الخطــة ،الــي تســتحرض تحديــات التزنيــل الديمقراطــي ملقتضيــات الدســتور
الجديــد وكــذا الزتامــات املغــرب لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،علــى مبــادئ تتوافــق مــع
كمــا تهــدف
التطلــع إلــى بنــاء عالقــات اجتماعيــة جديــدة بــن النســاء والرجــل.
إلــى ضمــان املشــاركة الكاملــة واملنصفــة فــي مختلــف املجــاالت ،مــن جهــة ،وضمــان االســتفادة
املتســاوية واملنصفــة مــن نتائــج وثمــار هــذه املشــاركة ،مــن جهــة أخــرى.

وتظهر الشمولية واالتقائية اللتان تمزيان هذه الخطة من زاويتني:

• بشــكل رمــزي عــر تســميتها «إكــرام» الــي تلخــص معــى «التلقائيــة الــكل للرقــي بأوضــاع
املغربيــات»؛
• وبشــكل عملــي مــن خــال تحديــد ثمانــي محــاور للنهــوض بــكل قضايــا املــرأة وجوانــب
حياتهــا ،وذلــك عــر تضافــر جهــود  33قطاعــا حكوميــا.
وقــد تــم حــر أهــداف الخطــة الحكوميــة للمســاواة فــي  24هدفــا ،حــددت اإلجــراءات
الرئيســية لتحقيقهــا ،والــي بلغــت  156إجــراءا .كمــا تــم تحديــد املــؤرشات النوعيــة والكميــة
لتقييمهــا ،وكــذا القطاعــات املســؤولة عــن تنفيذهــا فــي الفــرة مــا بــن  2012و.2016
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املجــال األول :مأسســة ونــر مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة والــروع فــي إرســاء قواعــد
املناصفــة

تــم تصنيــف هــذا املجــال فــي املرتبــة األولــى نظــرا لكونــه يمثــل اللبنــة األساســية مــن أجــل
إدمــاج السياســات العموميــة ملبــادئ املســاواة واإلنصــاف ،عرباالنخــراط الفعلــي ملختلــف
الفاعلــن الحكوميــن فــي قضيــة النهــوض بقضيــة املــرأة وضمــان تمتعهــا بحقوقهــا الكاملــة
مــن خــال إقــرار مســاواة فعليــة بــن الرجــال والنســاء فــي جميــع املجــاالت ومحاربــة الصــور
النمطيــة والتمثــات الســائدة فــي األدوار االجتماعيــة.
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وقد سطرت الخطة أربعة أهداف في هذا املجال تمت ترجمتها إلى  37إجراءا:
 .1تتبع وتقييم وضعية املساواة؛

 .2إدماج مقاربة النوع في التخطيط وبرمجة املزيانية في مختلف القطاعات؛
 .3إدماج مقاربة النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطين؛

 .4نرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتحسني صورة املرأة في اإلعالم.
املجال الثاني :مناهضة جميع أشكال التميزي والعنف ضد النساء

احتلــت قضيــة مناهضــة جميــع أشــكال التميــز والعنــف ضــد النســاء املرتبــة الثانيــة فــي
الخطــة "إكــرام" نظــرا لكــون تمكــن النســاء مــن العيــش فــي بيئــة خاليــة مــن العنــف يعــد مــن
األمــور األساســية لتنميــة مجتمعــات آمنــة ومنتجــة ،كمــا أن خلــق الظــروف اآلمنــة للنســاء
ولكافــة أفــراد املجتمــع تعــد مــن املبــادئ األساســية الــي يتضمنهــا القانــون الدولــي واالتفاقيــات
الدوليــة الــي صــادق عليهــا املغــرب عليهــا.

كمــا أن لهــذه اآلفــة تكلفــة اقتصاديــة ترتتــب عــن عــاج وإعــادة تأهيــل النســاء ضحايــا العنــف،
وعــن تحمــل املجتمــع لتبعــات مالحقــة مرتكــي العنــف ،باإلضافــة إلــى الثمــن الباهــظ الــذي
يدفعــه األفــراد الذيــن يتعرضــون للصدمــات.
وقد حددت الخطة أربعة أهداف في هذا املجال تمت ترجمتها إلى  39إجراءا :
 .1وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التميزي؛

 .2مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة؛

 .3تطوير برامج وقائية ملناهضة التميزي والعنف ضد النساء والفتيات؛
 .4مأسسة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.

املجال الثالث :تأهيل منظومة الرتبية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة

ومجتمعيــا حاســما لتحقيــق اإلنصــاف
يُعــد تعميــم التعليــم بفــرص متكافئــة رها ًنــا سياســيا
ً
علــى املســتوى املجالــي واالجتماعــي مــن خــال القضــاء علــى التفاوتــات بمختلــف أنواعهــا،
إقامــة مجتمــع ادماجــي تضامــي .كمــا أن اإلعمــال املتســاوي واملنصــف للحــق فــي الرتبيــة
والتكويــن ،يتطلــب ارســاء مدرســة ناجعــة ،لهــا القــدرة علــى املزاوجــة بــن مســتلزمات التعميــم
الرسيــع والشــامل ،وبــن مقومــات الجــودة ووجــوب توفريهــا لــكل املتعلمــات واملتعلمــن.
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وقد تضمنت الخطة ثالثة أهداف ضمن هذا املجال تمت تفصيلها عرب  13إجراءا:

 .1تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام الرتبوي وتقليص الهدر املدريس؛

 .2وضــع نظــام تشــجيع االبتــكار لدعــم املســاواة ومكافحــة العنــف املبــي علــى النــوع فــي
املــدارس؛

 .3محاربــة األميــة لــدى النســاء والنهــوض بالرتبيــة غــر النظاميــة لفائــدة الفتيــات فــي
الوســط القــروي.
املجال الرابع :تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية
يعــد التمتــع بأعلــى املســتويات املمكنــة مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة حقــا مــن حقــوق املــرأة
وأمــرا ﻻزمــا لحياتهــا ورفاههــا وقدرتهــا علــى املســاهمة فــي جميــع مجــاﻻت الحيــاة العامــة
أن جميــع مجــاالت الخطــة ّ
وأن
تؤثــر فــي الصحــة ّ
والخاصــة .كمــا تكمــن أهميــة هــذا املحــور فــي ّ
الصحــة ّ
تؤثــر ،بدورهــا ،فــي جميــع تلــك املجــاالت .وعليــه ،فــإن انعــدام املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة فــي مجــال الصحــة يعتــر عائقــا رئيســيا أمــام بلــوغ املــرأة أعلــى املســتويات املمكنــة
فــي شــى املجــاالت األخــرى.
وقد تضمنت الخطة هدفني أساسيني ضمن هذا املجال تمت تفصيلهما عرب  7إجراءات:
 .1تعزيز برامج الصحة الجنسية واالنجابية
 .2تحسني ولوج النساء للخدمات الصحية

املجــال الخامــس :تطويــر البنيــات التحتيــة األساســية لتحســن ظــروف عيــش النســاء
والفتيــات
يعتــر االلــزام بتحقيــق تكافــؤ الفــرص واملســاواة فــي مختلــف محطــات تزنيــل مشــاريع
البنيــات التحتيــة ،والعمــل علــى تســهيل الولــوج إلــى الخدمــات وامللكيــة بالنســبة للنســاء،
وتوفــر إحصائيــات حســب النــوع االجتماعــي فــي مجــاالت اإلســكان والطاقــة والبيئــة وبرامــج
فــك العزلــة مــن املداخــل األساســية لتحســن ظــروف عيــش النســاء والفتيــات.
وفــي هــذا املجــال ،يمكــن لالســتثمار فــي البنيــات التحتيــة األساســية الــي يراعــي تصميمهــا
أبعــاد املســاواة بــن الجنســن أن تعــود بمنافــع كبــرة ليــس فقــط علــى النســاء مــن حيــث
زيــادة ســبل الحصــول علــى الوظائــف وخدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة والوصــول إلــى
األســواق ،بــل أيضــاً علــى مســؤوليات تقديــم الرعايــة وتدبــر املــزل الــي تتحملهــا غالبيــة
النســاء ،وهــو مــا يســهم فــي النهايــة فــي تحســن رفاهــة املجتمــع بشــكل عــام.
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ووعيــا بأهميــة هــذا املجــال فــي النهــوض بأوضــاع النســاء ،حــددت الخطــة ثالثــة أهــداف تمــت
ترجمتهــا إلــى  20إجــراءا:
 .1مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي برامــج الولــوج إلــى الســكن وبرامــج فــك العزلــة وتأهيــل
الوســط شــبه الحــري والقــروي؛
 .2تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف على النساء من عبء الزتود بالطاقة؛
 .3توفري املاء الرشوب واملحافظة على البيئة.

املجال السادس :التمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات واألرس

تلعــب النســاء دورا أساســيا فــي بنــاء االقتصــاد العاملــي واســتدامته حيــث توفــرن مصــدرا هامــا
للنمــو االقتصــادي ،وتســهمن ليــس فقــط فــي االقتصــاد الرســمي ،بــل أيضــاً مــن خــال املهــام
القيمــة املرتبطــة بتقديــم الرعايــة وتدبــر املــزل بــدون أجــر.

وعيــا بهــذا الــدور ،أكــد الدســتور املغربــي الجديــد انطالقــا مــن ديباجتــه علــى حظــر ومكافحــة كل
أشــكال التميــز ،كمــا نــص فــي فصلــه  34علــى معالجــة األوضــاع الهشــة لفئــات مــن النســاء
والوقايــة منهــا ،كمدخــل أســايس لتجــاوز التميــز واإلقصــاء الــي يطالهــن.

وقد سطرت الخطة أربعة أهداف ضمن هذا املجال تمت ترجمتها إلى  20إجراءا:
 .1محاربة الفقر والهشاشة؛

 .2التمكني االقتصادي للنساء؛

 .3النهوض بحقوق النساء املسنات؛

 .4النهوض بحقوق النساء في وضعية إعاقة.
املجــال الســابع :الولــوج املتســاوي واملنصــف ملناصــب اتخــاذ القــرار اإلداري والســيايس
واالقتصــادي

إن املشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي التنميــة عــر ولوجهــا ملواقــع صنــع القــرار هــي رضورة ملحــة
للنهــوض بحقوقهــا ،باعتبــار أن القيــادة ومواقــع اتخــاذ القــرار هــي قــوة مؤثــرة وموجهــة فــي
عمليــات التنميــة ،ولهــذا تطالــب العديــد مــن الهيئــات واملنظمــات الدوليــة الحكومــات بــاإلرساع
فــي تحقيــق املســاواة بــن الجنســن فــي هــذا املجــال.

كمــا أن أهميــة مشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار ليســت فقــط عدديــة ،باعتبــار أنهــن يشــكلن
نصــف املجتمــع ،وإنمــا هــي نوعيــة بالدرجــة األولــى ،ألن وجــود املــرأة فــي مختلــف مســتويات
القــرار يجعــل منهــا عنــرا حاســما فــي رســم الصــورة الكاملــة للواقــع ،ويمنحهــا الفرصــة
للتغيــر والتأثــر فــي اآلخريــن ســواء تعلــق األمــر باألفــراد أو الجماعــات أو املجتمــع بأكملــه.
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وقد تضمن هذا املجال هدفني أساسيني تمت ترجمتهما إلى  10إجراءات:
 .1الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق املناصفة؛

 .2الرفــع مــن تمثيليــة النســاء فــي مواقــع املســؤولية فــي القطــاع العمومــي فــي أفــق
املناصفــة.
املجال الثامن :تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني في سوق الشغل

مــن البديهــي أن العمــل يمنــح قيمــة ومعــى لحيــاة اإلنســان ،فهــو ،إلــى جانــب تنميــة الدخــل،
يســاهم فــي اكتســاب احــرام الــذات وفــي تحقيــق الســعادة ،وهــو يســاعد علــى تعزيــز مكانــة
املــرأة علــى نحــو أكــر حيــث يقــدم لهــا الفرصــة الكتســاب مهــارات جديــدة وتغيــر مواقفهــا
وســلوكها وتطلعاتهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن الحصــول علــى فــرص عمــل يمكــن أن يغــر النظــرة التقليديــة لــدور
الجنســن وواجبــات ومســؤوليات كل منهمــا ،كمــا بمقــدوره تغيــر تطلعــات الفتيــات والنســاء.

وقد حددت الخطة هدفني أساسيني ضمن هذا املجال تمت ترجمتهما إلى  10إجراءات:
 .1وضع آليات لضمان التوازن بني الحياة األرسية واملهنية؛

 .2ضمــان احــرام أربــاب العمــل لإلطــار الترشيعــي والتنظيمــي لتوفــر الحمايــة االجتماعيــة
للفئــات الهشــة.
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الفصل الثاني :مساراإلعداد وآليات التنفيذ
 /1مراحل إعداد اخلطة "إكرام"
املراحل التأسيسية للخطة

شــكل اعتمــاد الحكومــة املغربيــة ســنة  2006لالســراتيجية الوطنيــة لإلنصــاف واملســاواة،
وكــذا إصــدار الوزيــر األول ســنة  2007ملذكــرة حــث فيهــا القطاعــات الحكوميــة والــوالة العمــال
علــى إدمــاج مقاربــة النــوع ،بطريقــة التقائيــة وشــاملة ،فــي كل السياســات والربامج واملشــاريع
التنمويــة ،القطاعيــة والجهويــة ،دفعــة قويــة للقطاعــات الحكوميــة مــن خــال إعدادهــا وتفعيلهــا
لربامــج ومبــادرات متعــددة تســتهدف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
إثــر ذلــك ،نظمــت وزارة التنميــة االجتماعيــة واألرسة والتضامــن ورشــة عمــل فــي أكتوبــر
 ،2008وذلــك مــن أجــل تقييــم اإلنجــازات الــي تــم تحقيقهــا فــي إطــار تنفيــذ االســراتيجية
الوطنيــة للمســاواة ورصــد الصعوبــات الــي تواجههــا.

وقــد انبثقــت عــن هــذه الورشــة عــدة توصيــات مــن ضمنهــا رضورة اعتمــاد اســراتيجيات
قطاعيــة مــن أجــل اإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن بالنســبة للقطاعــات الــي لــم تقــم بذلــك
بعــد ،مــع تحديــد مــؤرشات لتتبــع وتقييــم هــذه االســراتيجيات .وتفعيــا لهــذه التوصيــات
أعلنــت وزارة التنميــة االجتماعيــة واألرسة والتضامــن ،بمناســبة  10أكتوبــر اليــوم الوطــي
للمــرأة ،عــن الــروع فــي إعــداد الخطــة الحكوميــة للمســاواة.
وقــد عــرف مسلســل اإلعــداد عــدة لقــاءات ومشــاورات وزيــارات باعتمــاد اســتمارات جــداول
موجــزة مكنــت مــن تحديــد األهــداف االســراتيجية املنســجمة مــع املجــاالت ذات األولويــة
وترجمتهــا إلــى إجــراءات رئيســية ومــؤرشات للتتبــع والتقييــم.
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تكلــل هــذا املســار الحافــل بصياغــة الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" الــي انخرطــت فيهــا
مختلــف القطاعــات الحكوميــة فــي إطــار الرتاكــم ،وبفضــل اإلرادة السياســية الــي عــرت عنهــا
الحكومــة فــي برنامجهــا للفــرة  2016/2012فــي ظــل الدســتور ،واملؤكــدة علــى إرســاء قواعــد
الديمقراطيــة وتحقيــق اإلنصــاف واملســاواة بــن املواطنــن وتوفــر رشوط الحكامــة الجيــدة.
وقــد اســتند مــروع الخطــة "إكــرام" علــى مبــادئ تتوافــق مــع التطلــع إلــى بنــاء عالقــات
اجتماعيــة جديــدة بــن النســاء والرجــال ،وتهــدف إلــى ضمــان املشــاركة الكاملــة واملناصفــة فــي
مختلــف املجــاالت ،كمــا تهــدف إلــى ضمــان االســتفادة املتســاوية واملناصفــة مــن نتائــج وثمــار
هــذه املشــاركة.

إن املســاواة املُســتهدفة مــن هــذه الخطــة هــي مبــدأ إنســاني منســجم مــع قيــم املجتمــع املغربــي
الحضاريــة واألرسيــة ،والــي تعــززت بالنــص الدســتوري الــذي جــاء موطــدا لدعائــم العالقــات
القائمــة علــى الحقــوق والواجبــات.
إنها املساواة اليت ترتكز على:

 املســاواة فــي الحقــوق واملســؤوليات واإلمكانيــات والفــرص ،كمــا عــر عنهــا الدســتوراملغربــي؛
 اإلقــرار بقيمــة مســاهمات النســاء والرجــال علــى حــد ســواء ،ســواء فــي املجــال العــام أوالخــاص؛
يمكن من إنصاف املرأة؛
 -تعزيز التميزي اإليجابي الذي ّ

 األخــذ بعــن االعتبــار االحتياجــات واإلكراهــات واملصالــح والتطلعــات ،الخاصة بالنســاءوالرجــال علــى حــد ســواء ،فــي وضــع وتنفيــذ وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة
وبرامــج التنميــة؛
 -اإلقرار بموجبات املواطنة الكاملة لكال الجنسني دون تميزي.

املراحل العملية إلعداد الخطة "إكرام"

تضمنت صريورة اإلعداد العملي للخطة املراحل التالية:

 -جمع ودراسة املخططات االسرتاتيجية ملختلف القطاعات الحكومية؛

 -جمع معطيات ومعلومات إضافية وتفصيلية من خالل اللقاءات املبارشة؛

 تنظيــم ورشــتني للعمــل مــع القطاعــات الحكوميــة وأخــرى مــع الجمعيــات بهدف اســتكمالالتشــاور وتجميع التوصيــات واملقرتحات؛
 -تنظيم ورشة عمل لتقديم وتدارس مضمون الخطة مع الربملانيات؛

 -إعداد وصياغة مرشوع الخطة بتشاور مع الرشكاء؛

 -عرض الخطة للمصادقة على املجلس الحكومي.
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وقد اعتمدت الوزارة املقاربة التالية:

 -قراءة أولية على املستوى الداخلي؛

 -عقد ورشات عمل مع القطاعات الحكومية؛

 عقــد اجتماعــات إضافيــة مــع ممثلــي وممثــات القطاعــات مــن أجــل تجويــد وتدقيــقالصياغــة.

بالنســبة للقــراءة األوليــة علــى املســتوى الداخلــي ،كان الهــدف األســايس منهــا هــو تحيــن
الخطــة علــى أســاس ثالثــة اعتبــارات وهــي:
 مقتضيــات الدســتور الجديــد املتعلقــة باملســاواة بــن الرجــال والنســاء فــي الحقــوقوالحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وبحظــر ومكافحــة كل
أشــكال التميــز؛

 االلزتامــات املعــر عنهــا علــى مســتوى الربنامــج الحكومــي عــر مجموعــة مــن التدابــرالراميــة إلــى االرتقــاء بوضعيــة النســاء علــى جميــع األصعــدة ودعــم املســاواة بــن الجنســن؛
 توجهــات الــوزارة فــي مجــال تحقيــق اإلنصــاف واملســاواة والعدالــة االجتماعيــة والــيتمــت ترجمتهــا كذلــك فــي اســراتيجية القطــب االجتماعــي للفــرة .-2016 2012

واعتمــادا علــى الوثيقــة األوليــة الــي تمخضــت عــن هــذه املراحــل ،عقــدت وزارة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة لقــاءات تشــاورية وورشــات عمــل مــع مختلــف القطاعــات
الحكوميــة الرشيكــة ،كل قطــاع حســب مجــال تدخلــه ،حيــث عمــل ممثلــو وممثــات القطاعــات
الحكوميــة املعنيــة علــى تــدارس التأطــر العــام املتعلــق باملجــال موضــوع االجتمــاع ،ثــم
التدابــر االســراتيجية املقرتحــة فيــه والجدولــة الزمنيــة.
ونظــرا لتعــدد القطاعــات املتدخلــة ،كان ال بــد مــن مجهــود تنســيقي وتواصلــي كبــر مــن
طــرف الــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،ترجــم مــن خــال إعطــاء مهلــة
إضافيــة للقطاعــات الرشيكــة للتنســيق الداخلــي وتدقيــق تدابريهــا قبــل موافــاة الــوزارة بهــا
بشــكل رســمي.
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املراحل

األنشطة

التاريخ

مرحلة تحضريية على
مستوى الوزارة

تنظيم ورشات عمل داخلية من
أجل التوافق مع الدستور ،املخطط
الحكومي ،واسرتاتيجية القطب
االجتماعي 4+4

(مارس -ماي )2012

مرحلة تشاورية مع
القطاعات الحكومية

تنظيم لقاءات تشاورية وورشات
عمل مع القطاعات الحكومية

(ماي  2012-يونيو )2012

تسليم مسودة الخطة الحكومية
للقطاعات الوزارية من أجل التوطيد
ووضع الصيغة النهائية

(أكتوبر  2012-يناير )2013

تقديم الخطة أمام املجلس الحكومي

الخميس  2ماي 2013

املصادقة على الخطة

الخميس  6يونيو 2013

املصادقة على املرسوم املرتبط
بإحداث اللجنة الوزارية للمساواة

الخميس  27يونيو 2013

مرحلة املصادقة على
الخطة من طرف
املجلس الحكومي

وقــد تــم حــر أهــداف الخطــة الحكوميــة فــي  24هدفــا ،حــدد مــن أجــل تحقيقهــا اإلجــراءات
الرئيســية ،الــي وصلــت إلــى  156إجــراء .كمــا تــم تحديــد املــؤرشات النوعيــة والكميــة لتقييمها،
وكــذا القطــاع الحكومــي املســؤول عــن تنفيذهــا فــي الفــرة مــا بــن  2012و.2016
اإلجراءات املواكبة لتزنيل الخطة "إكرام":

راكمــت هــذه الخطــة مجموعــة مــن املمــزات الــي جعلــت منهــا تحديــا حكوميــا متشــعبا ومتعــدد
املســتويات وذلــك بالنظــر لعــدة اعتبــارات أهمهــا:
 الخطــة "إكــرام" هــي أول تجربــة حكوميــة مندمجــة فــي مجــال املســاواة بــن الجنســنعلــى الصعيــد الوطــي؛

 -تعدد القطاعات الحكومية املتدخلة ( 33قطاعا حكوميا)؛

 نــدرة الخــرة فــي مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي املؤسســات والسياســاتالعموميــة؛

 -ارتباط النتائج الفعلية واملستدامة للخطة بتغيري العقليات والقناعات املجتمعية.
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أمــام تعــدد هــذه التحديــات ،حرصــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة
علــى مواكبــة تزنيــل الخطــة عــر مجموعــة مــن اإلجــراءات الهامــة أبرزهــا:
 إعــداد وتفعيــل آليــات اإلدمــاج العرضانــي للمســاواة فــي االســراتيجيات والربامــجالعموميــة؛

 -تكوين مستمر على مستوى مديرية املرأة؛

 -دعم قدرات املخاطبني على مستوى القطاعات الحكومية؛

 إعــداد دليــل منهجــي لإلدمــاج العرضانــي ملقاربــة النــوع االجتماعــي فــي املؤسســاتوالسياســات العموميــة.

 /2اإلصالحات والربامج الداعمة
إحداث القطب االجتماعي

إضافــة إلــى إعــداد مــروع هيكلــة جديــدة للــوزارة واملؤسســات تحــت وصايتهــا بهــدف
االســتجابة للحاجيــات خاصــة عــر خلــق مديريــة املــرأة ،حرصــت الــوزارة علــى تفعيــل القطــب
االجتماعــي الــذي يضــم أربعــة مكونــات علــى أســاس التكامليــة :الــوزارة الوصيــة ،مؤسســة
التعــاون الوطــي ،وكالــة التنميــة االجتماعيــة وكــذا املعهــد الوطــي للعمــل االجتماعــي.

وفــي هــذا اإلطــار ،تــم إعــداد ميثــاق التكامــل بــن مكونــات القطــب االجتماعــي ،بهــدف إرســاء
ثقافــة مؤسســاتية تضمــن تموقــع القطــب االجتماعــي كفاعــل متمــز فــي املجــال االجتماعــي
يشــتغل وفــق نفــس االســراتيجية ويســعى إلــى تحقيــق نفــس األهــداف.
وضع اسرتاتيجية ()4+4

انتهجــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة اســراتيجية أطلقــت عليها اســم
اســراتيجية ( ،)4 + 4تســعى إلــى بنــاء قطــب اجتماعــي قــوي مــن أجــل عمــل تنمــوي ناجــع.

ترتكــز هــذه االســراتيجية علــى أربعــة محــاور تتعلــق بالدعــم املؤسســاتي للقطــب االجتماعــي
وتقويتــه ،وتأطــر العمــل االجتماعــي ومواكبتــه وهيكلتــه ،مــع النهــوض بالعمــل التكافلــي
والتضامــي ،إضافــة إلــى العمــل علــى تحقيــق اإلنصــاف واملســاواة والعدالــة االجتماعيــة ،ثــم
أربعــة اجــراءات اســراتيجية داعمــة تتعلــق باإلنتــاج الترشيعــي والتنظيمــي ،والتواصــل،
والتتبــع واالفتحــاص ،عــاوة علــى الرشاكــة املؤسســاتية والتعــاون الدولــي.
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إصالح العدالة

شــكل إصــاح العدالــة أحــد األولويــات الوطنيــة باعتبــاره رشطــا رضوريــا لحمايــة حقــوق
اإلنســان وترســيخ دولــة الحــق والقانــون ،فقــد تــم شــهر مــاي ،2013إطــاق الحــوار الوطــي
حــول إصــاح منظومــة العدالــة الــذي أرشفــت عليــه هيئــة عليــا نصــب أعضاءهــا صاحــب
الجاللــة امللــك محمــد الســادس فــي  8مــاي 2012حيــث أعــدت ميثاقــا وطنيــا للعدالــة ،وفــق
مقاربــة تشــاركية ،كفيــل بتكريــس الحقــوق الفئويــة ،وفــي مقدمتهــا حقــوق املــرأة.
تضمــن توجهــات
وقــد تــم يــوم  12شــتنرب  2013تقديــم ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة الــذي
ّ
تعــزز تحقيــق أهــداف األلفيــة للتنميــة لصالــح النســاء والفتيــات مــن خــال العديــد مــن
التوصيــات الهادفــة إلــى تعزيــز حقوقهــن .يتضمــن هــذا امليثــاق ســتة أهــداف اســراتيجية
كــرى:
 -توطيد استقالل السلطة القضائية؛

 -تخليق منظومة العدالة؛

 -تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛

 -االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء؛

 -إنماء القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة؛

 -تحديث االدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

فرعيــا ،وضعــت لتفعيلهــا  200آليــة تنفيــذ،
وينبثــق عــن هــذه األهــداف االســراتيجية  36هدفــا
ً
تشــمل  353إجــراء تنفيذيــا تــم تضمينهــا فــي املخطــط اإلجرائــي املرفــق بامليثــاق .يحــدد هــذا
املخطــط االجــراءات التفصيليــة املطلوبــة لتطبيــق اآلليــات املقرتحــة لتنفيــذ مختلــف أهــداف
امليثــاق.
مرشوع الجهوية املوسعة

يشــكل مــروع الجهويــة املتقدمــة مدخــا آخــر لتشــكيل فضــاء للديمقراطيــة املحليــة الحقيقيــة
الواثقــة فــي الكفــاءات واملســتثمرة للمؤهــات البرشيــة الجهويــة للنســاء والرجــال مــن خــال
تكليفهــا بتدبــر شــأنها العمومــي الجهــوي .كمــا شــكل هــذ املــروع مدخــا إلصــاح عميــق
لهيــاكل الدولــة مــن خــال الســر الحثيــث املتــدرج علــى درب الالمركزيــة والالتمركــز الفعليــن
وكــذا التحديــث الســيايس واإلداري واالجتماعــي للبــاد وكــذا الحكامــة الجيــدة.
ويعتــر تنصيــص التقريــر الصــادر عــن اللجنــة االستشــارية للجهويــة املوســعة علــى تقويــة
التمثيليــة واملرشوعيــة الديمقراطيــة للمجالــس الجهويــة ،باعتمــاد مقاربــة النــوع ،تشــجيعا
النســاء علــى ولــوج الوظائــف التمثيليــة واملشــاركة فــي تدبــر شــؤون الجهــة .وهذا مــن األوراش
الــي تراهــن عليهــا الحكومــة الحاليــة لدعــم تمكــن النســاء علــى الصعيــد املحلــي.
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هــذا التوجــه ســبقه تطــور ملحــوظ لنســبة التمثيليــة السياســية للنســاء بالجماعــات املحليــة
الحرضيــة والقرويــة منــذ االنتخابــات البلديــة لســنة  ،2009ومــا صاحبــه مــن مبــادرات حكوميــة
ومجتمعيــة لدعــم قــدرات النســاء املستشــارات الجماعيــات ،إن علــى مســتوى التفاوض الســيايس
أو علــى مســتوى تعزيــز قدراتهــن فــي منــارصة قضايــا التنميــة املحليــة والنهــوض بأوضــاع
النســاء.
دور دستوري وتنموي جديد للمجتمع املدني

يشــكل تعزيــز دور املجتمــع املدنــي وســيلة أخــرى لدعــم تمكــن النســاء ،فباإلضافــة إلى سياســة
الحكومــة الــي تدعــم ماليــا ومؤسســاتيا مشــاريع الجمعيــات فــي مختلــف املجــاالت ،وخاصــة
مجــال املــرأة ،اعتبــارا لسياســة القــرب الــي تنهجهــا ،نصــت الوثيقــة الدســتورية علــى الــدور
األســايس الــذي يلعبــه املجتمــع املدنــي فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية ،وأكــدت علــى حقــه
فــي تقديــم العرائــض وملتمســات ترشيعيــة واملســاهمة فــي بلــورة السياســات العموميــة.

تمكــن املجتمــع املدنــي
إن هــذه التغــرات ،الــي عرفهــا الســياق الدســتوري والســياق الســيايسّ ،
عمومــا ،والعامــل فــي مجــال دعــم الحقــوق اإلنســانية للنســاء بشــكل خــاص ،مــن إحــداث
تغيــرات ستســاعده فــي إدراج تصوراتــه كقــوة اقرتاحيــة للنهــوض بحقــوق النســاء ،ســواء فــي
محطــات بلــورة القوانــن أو صياغــة وتتبــع برامــج تســاهم فــي تجســيد حقــوق النســاء علــى
أرض الواقــع وفــق مقتضيــات الدســتور.

كمــا أن مختلــف الهيــآت واملؤسســات ذات الطابــع الحقوقــي والوســاطة الحقوقيــة (كمؤسســة
الوســيط ،واملجلــس الوطــي لحقــوق اإلنســان ،واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيــي،
ومجلــس املنافســة ،وهيئــة الوقايــة مــن الرشــوة ،)...وكــذا مختلــف الهيــآت الــي ســيعمل
املغــرب علــى تأسيســها وفــق منطــوق الدســتور (كهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز،
واملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة ،واملجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي)...
تتضمــن فــي تركيبتهــا الهيكليــة تمثيليــة للمجتمــع املدنــي ،ممــا مــن شــأنه أن يخلــق ركائــز
حقوقيــة مؤسســاتية قويــة يعتربهــا املغــرب األرضيــة التمثيليــة األســاس مــن أجــل املرافعــة
املؤسســاتية لفائــدة قضايــا حقــوق النســاء.
 /3آليات تنزيل اخلطة "إكرام"
 .1منظومة الحكامة والتتبع
إيمانــا بــأن أجــرأة ونجــاح التنســيق حــول الخطــة الحكوميــة للمســاواة يتطلــب إرســاء وتفعيــل
آليــات للحكامــة والتتبــع ،مــوازاة مــع تبــي مقاربــة تشــاركية تعتمــد منهجيــة موحــدة تدعــم
االتقائيــة بــن مختلــف املبــادرات وتكاملهــا ،تــم إحــداث منظومــة للحكامــة والتتبــع ترتكــز علــى
ثــاث آليــات:
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 إحداث آلية اسرتاتيجية للتقييم وللتوجيه :اللجنة الوزارية للمساواة؛ إحداث آلية تقنية للتفعيل والتتبع :اللجنة التقنية البني قطاعية؛ -إحداث آلية للرصد والتتبع :نظام معلوماتي موحد.

اللجنة الوزارية للمساواة

أحدثــت بمرســوم( )1لــدى رئيــس الحكومــة لجنــة وزاريــة لتتبــع وتنفيــذ الخطــة الحكوميــة
للمســاواة «إكــرام» فــي أفــق املناصفــة  2016-2012واتخــاذ التدابــر الكفيلــة بذلــك.
وقد عهد إلى هذه اللجنة الوزارية باملهام التالية:

 تشــجيع مختلــف الســلطات الحكوميــة وحثهــا ومســاعدتها علــى تنفيــذ مضامــن الخطــةالحكوميــة للمســاواة ،واتخــاذ كل االجــراءات الالزمــة لذلــك؛

 القيــام بجميــع أعمــال التنســيق والتتبــع بــن جميــع القطاعــات الوزاريــة مــن أجــل العمــلعلــى النهــوض بحقــوق املــرأة والســعي لتحقيــق املســاواة؛

 الســهر علــى تنفيــذ املبــادئ والربامــج املتضمنــة فــي الخطــة الحكوميــة للمســاواة فــي أفــقاملناصفــة مــن قبــل القطاعــات املعنية؛

 اقــراح التدابــر الترشيعيــة والتنظيميــة الواجــب اتخاذهــا لتطبيــق مضامــن الخطــةاملتعلقــة بإقــرار مبــدأي املســاواة واملناصفــة طبقــا ألحــكام الدســتور وال ســيما الفصــل
 19منــه؛
 دعــم عمليــة التشــاور مــع هيئــات القطــاع الخــاص وجمعيــات املجتمــع املدنــي وتقويــةالتواصــل معهــا بخصــوص التوجهــات الرضوريــة الــازم اعتمادهــا للنهــوض بحقــوق
املــرأة واملســاواة؛
 -النظر في جميع اإلشكاالت الناجمة عن تطبيق الخطة املذكورة والبث فيها؛

 القيــام بأعمــال التقييــم املســتمر ملــا أنجزتــه القطاعــات الوزاريــة املعنيــة فــي مجــال تنفيــذالخطــة الحكوميــة للمســاواة وإعــداد تقريــر ســنوي حــول املنجــزات املذكــورة.

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك ،ومــرة واحــدة علــى
األقــل فــي الســنة بنــاء علــى جــدول أعمــال تعــده وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة وتعرضــه علــى موافقــة رئيــس اللجنــة.

( )1مرســوم رقــم  2.13.495صــادر فــي  25مــن شــعبان  4( 1434يونيــو  )2013بإحــداث اللجنــة الوزاريــة للخطــة
الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» فــي أفــق املناصفــة .2016-2012
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أحدثــت لجنــة تقنيــة مكونــة مــن ممثلــي الســلطات الحكوميــة املشــاركة فــي اللجنــة الوزاريــة،
وباقــراح مــن هــذه األخــرة ،تتكلــف باملهــام التاليــة:
 تتبــع مــدى تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» فــي أفــق املناصفــة مــن طــرفجميــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة ،والوقــوف علــى التحديــات؛
 جمــع وتوفــر كل املعطيــات واإلحصائيــات الرضوريــة ملســاعدة اللجنــة الوزاريــة علــىرفــع التحديــات املرتبطــة بتنفيــذ إجــراءات الخطــة الحكوميــة للمســاواة؛
 -تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية؛

 -إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها على اللجنة الوزارية؛

 إغنــاء مشــاريع التقاريــر الدوريــة الــي تعدهــا وزارة التضامــن بمعلومــات دقيقــة حــولحصيلــة العمــل وفــق كل مــؤرش وارد فــي الخطــة الحكوميــة وتحديــد تحديــات التنســيق
البــن القطاعــي ومناقشــتها.

يقــوم ممثــل عــن الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالتضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة
بمهــام كتابــة اللجنــة الوزاريــة والــي تتضمــن القيــام بمــا يلــي:
 تنسيق إعداد التقرير الدوري حول حصيلة تنفيذ الخطة؛ -اقرتاح جدول أعمال اجتماعات اللجنة؛

 -توجيه الدعوات ألعضاء اللجنة التقنية وتنظيم االجتماع؛

 -إعداد محرض االجتماع وعرضه على أعضاء اللجنة من أجل التوقيع.

يمثــل التقريــر الســنوي لتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة «إكــرام» والــذي يتــم إعــداده بتنســيق مع
جميــع القطاعــات الحكوميــة ،وثيقــة تمكــن مــن إبــراز املجهــودات القطاعيــة فــي مجــال النهــوض
باملســاواة وكــذا دعــم التقائيــة السياســات العموميــة فــي املجــال.
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اللجنة الوزارية
 حث ومساعدة السلطات الحكومية على تنفيذ الخطة السهر على تنفيذ مبادئ وبرامج الخطة التنسيق بني القطاعات وتتبع التنفيذ التقييم املستمر إلنجازات القطاعات النظر في اإلشكاالت اقرتاح التدابري الترشيعية والتنظيمية -دعم التشاور مع املجتمع املدني

اللجنة التقنية بني الوزارية
 تنسيق وتتبع جهود وإنجازات القطاعات املصادقة على التقرير الدوري حول حصيلة تنفيذ الخطة تحديد ودراسة اإلشكاالت -صياغة مشاريع قرارات وتوصيات

كتابة اللجنة :وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتماعية
 تنسيق إعداد التقرير الدوري حول حصيلة تنفيذ الخطة اقرتاح جدول أعمال اجتماعات اللجنة توجيه الدعوات ألعضاء اللجنة التقنية وتنظيم االجتماع -إعداد محرض االجتماع وعرضه على أعضاء اللجنة من أجل التوقيع
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املنظومة املعلوماتية لتتبع مؤرشات الخطة:

أدرجــت الخطــة ضمــن طموحاتهــا الكــرى وضــع منظومــة معلوماتيــة كآليــة لتســهيل تتبــع
تنفيــذ مــؤرشات الخطــة الحكوميــة للمســاواة املحــددة مــن طــرف كل قطــاع عــر:
 ترجمــة مختلــف إجــراءات الخطــة إلــى ورقــة طريــق تحــدد مســتويات التفعيــل ،والربمجــةالزمنيــة يصــادق عليهــا القطــاع املســؤول وتصبــح أداة تتبــع مراحــل التنفيــذ؛
 -تحديد املسؤول عن إعداد ورقات الطريق بالنسبة لكل قطاع وموافاتنا بها؛

 إدمــاج ورقــات الطريــق فــي منظومــة معلوماتيــة تمكــن مــن تحديــد نســبة ومســتوىالتفعيــل مــن طــرف منســق القطــاع املســؤول علــى تتبــع الخطــة مــع ترصيــد العراقيــل
عنــد وجودهــا؛

 اعتمــاد مقاربــة التقييــم الذاتــي علــى مســتوى كل قطــاع حكومــي ،وعلى مســتوى التنســيقالجماعي؛
الجهات املتدخلة في تنفيذ الخطة
القطاعات الحكومية:

تتكــون اللجنــة الوزاريــة للمســاواة ،الــي يرتأســها رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكومية املفوضة
قطاعا):
مــن قبلــه لهــذا الغــرض ،مــن الســلطات الحكومية املكلفــة بالقطاعــات التاليــة (33
ً
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتماعية
وزارة الداخلية -املديرية العامة للجماعات املحلية
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
وزارة العدل والحريات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزارة االقتصاد واملالية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة السكىن وسياسة املدينة
وزارة الفالحة والصيد البحري -قطاع الفالحة -
وزارة الفالحة والصيد البحري

-قطاع الصيد البحري-

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
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وزارة التجهزي والنقل
وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطين
وزارة الصحة
وزارة االتصال
وزارة الطاقة واملعادن
وزارة السياحة
وزارة الثقافة
الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة
الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدني
وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامين
وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة
الوزارة املنتدبة لدى وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين
الوزارة املنتدبة لدى التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة
الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء
املندوبية السامية للتخطيط
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــوز لرئيــس اللجنــة أن يدعــو لحضــور اجتمــاع اللجنــة ،كل ســلطة
حكوميــة أخــرى معنيــة بجــدول أعمــال اللجنــة ،وكل شــخص أو هيئــة يــرى فائــدة فــي حضــور
اجتماعاتهــا ،بصفــة استشــارية.
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إضافــة إلــى تتبــع الزتاماتهــا املســطرة فــي الخطــة الحكوميــة للمســاواة ،شــأنها فــي ذلــك شــأن
كل القطاعــات الرشيكــة الــواردة أعــاه ،تضطلــع وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة بمهمــة تتبــع وتنســيق ثــاث أبعــاد متعلقــة بتنفيــذ الخطــة "إكــرام":

مــن جهــة أخــرى ،وترســيخا النخــراط القطــب االجتماعــي فــي تنفيــذ الخطــة ،عملــت وزارة
التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة علــى تحديــد الزتامــات كل مديريــة مــن
مديرياتهــا الخمــس وكــذا الزتامــات مؤسســتني هامتــن تحــت وصايتهــا ويمثــان ذراعــي الــوزارة
التنفيذيــن علــى املســتوى امليدانــي:

 -مؤسسة التعاون الوطين( )2ذات االمتداد املحلي؛

 -مؤسسة وكالة التنمية االجتماعية( )3ذات االمتداد الجهوي.

 .2ألية التنسيق

عرفــت الهيكلــة اإلداريــة للــوزارة ،الــي تتســم بكونهــا بنيــة مركزيــة ال تتوفــر علــى مصالــح
خارجيــة ،تطــورا كبــرا حيــث تــم العمــل علــى توســيع بنيــة وصالحيــات الهيــكل اإلداري
املختــص بقضايــا املــرأة ،بنــاء علــى مرســوم  29أبريــل  2013وقــرار  7غشــت .2014
وقــد كانــت البنيــة املســؤولة ســابقا داخــل الهيكلــة ،تدعــى مديريــة شــؤون املــرأة واألرسة

( )2مؤسســة التعــاون الوطــي :تــم إنشــاؤها ســنة 1957لتقديــم مختلــف أشــكال املعونــة والدعــم كمؤسســة منســقة
للعمــل االجتماعــي باملغــرب ،وتتوفــر ترابيــا علــى  82مندوبيــة.

( )3وكالــة التنميــة االجتماعيــة :تــم إنشــاؤها ســنة  1999تعمــل علــى القيــام بأنشــطة وإنجــاز برامــج تهــدف إلــى
تحســن رشوط عيــش الفئــات الهشــة اجتماعيــا واقتصاديــا والتمويــل املبــارش للمشــاريع ،والنهــوض بالقــدرات
املؤسســاتية ،وتشــكل مقاربــة النــوع واملقاربــة التشــاركية أهــم املقاربــات العرضانيــة املعتمــدة.
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والطفولــة وتتكــون مــن قســم الطفولــة واألرسة وقســم املــرأة .تضمــن هــذا األخــر ثــاث
مصالــح/1 :مصلحــة التكافــؤ والتســاوي/2 ،مصلحــة النهــوض باملــرأة و/3املركــز املغربــي
لإلعــام والتوثيــق والدراســات.

حاليــا ،أصبحــت مديريــة املــرأة البنيــة اإلداريــة املســؤولة عــن قضايــا املــرأة حيــث أنيطــت بهــا
املهــام اآلتيــة فــي نطــاق اختصاصــات الــوزارة وبالتعــاون مــع باقــي القطاعــات املعنيــة:
 -تنفيذ وتتبع االسرتاتيجية الوطنية ووضع برامج التواصل والتوعية من أجل ذلك؛

 -دعم املتدخلني في مجال استقبال وعرض خدمات لصالح املرأة؛

 -تنفيذ وتتبع االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة؛

 -تعزيز الرشاكة مع جميع املتدخلني في مجال النهوض بأوضاع املرأة؛

 تنســيق برامــج وتدخــات القطاعــات الوزاريــة والجمعيــات والقطــاع الخــاص مــن أجــلإنصــاف املــرأة؛
 -إنجاز الدراسات واألبحاث حول املرأة وتجميع ونرش الوثائق املتعلقة بها؛

 -دعم الجمعيات العاملة في مجال املرأة.
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 /4استقطاب الدعم الدويل
وعيــا منهــا بأهميــة املســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ملعالجــة ضعــف االســتثمار املســتمر واملزمــن
فــي برامــج تحقيــق املســاواة بــن الجنســن وتمكــن املــرأة ،حرصــت اململكــة املغربيــة علــى
اســتقطاب الدعــم املالــي والتقــي مــن طــرف العديــد مــن الــركاء الدوليــن خاصــة االتحــاد
األوروبــي الــذي يشــكل حليفــا رئيســيا لدعــم الخطــة "إكــرام".
أ /دعم االتحاد األوروبي للخطة "إكرام"

ترســيخا للرشاكــة املتناميــة بــن اململكــة املغربيــة واالتحــاد األوروبــي ،يدعــم هــذا األخــر تنفيــذ
بعــض املجــاالت الرئيســية فــي الخطــة الحكوميــة للمســاواة مــن خــال تقديــم هبــة تفــوق 500
مليــون درهــم ( 45مليــون أورو).

يأتــي هــذا التمويــل فــي إطــار اآلليــة األوروبيــة للجــوار والرشاكــة ،وهــي واحــدة مــن األدوات
الجغرافيــة للتنميــة والــذراع املاليــة لسياســة الجــوار األوروبيــة حيــث يتــم تخصيــص التمويــل
لربامــج بلــد فــردي معــن اعتمــادا علــى احتياجاتــه وقدرتــه االســتيعابية وتنفيــذ اإلصالحــات
املتفــق عليهــا ،فضــا عــن الربامــج اإلقليميــة الــي جــرى تقريــر أولوياتهــا علــى املســتوى
الســيايس.
علــى املســتوى الوطــي ،يتمثــل الهــدف الرئيــي لهــذا الربنامــج فــي تزنيــل الدســتور واســتكمال
األوراش الســابقة لخلــق تراكــم فــي تعزيــز اإلنصــاف واملســاواة بــن النســاء والرجــال باملغــرب
عــر تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف الخاصــة ،والــي تتلخــص فيمــا يلــي:
 -املساهمة في وضع إطار قانوني متكامل وشامل في مجال حقوق املرأة؛

 تعزيز املساواة بني املرأة والرجل ،والتنفيذ الفعلي للقوانني الخاصة باملرأة؛ -تطوير السياسات والربامج القطاعية املساهمة في تحقيق املساواة؛

 -تعزيز فهم وقبول وتملك ثقافة املساواة واإلنصاف من طرف املجتمع؛

 تقويــة قــدرات آليــات التنســيق الحكوميــة مــن أجــل قيــادة فعالــة للخطــة الحكوميــةللمســاواة.

تنــص اتفاقيــة التمويــل املوقعــة بــن الطرفــن فــي  03يوليــوز  ،2012والــي تمتــد مــدة تنفيذهــا
العمليــة لســت ســنوات ،علــى ثالثــة آليــات للدعــم:
مكون الدعم

مبلغ الدعم

 /1الدعم املالي على أساس تحقيق أهداف ومؤرشات محددة سلفا

 37.5مليون أورو

 /3دعم مشاريع الفاعلني غري الحكوميني.

مليوني أورو

 /2الدعم التقين لفائدة القطاعات املعنية
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

ب /تتبع وحكامة برنامج الدعم األوروبي للخطة "إكرام"

تلعــب وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة دورا محوريــا فــي تزنيــل هــذه
الرشاكــة مــع االتحــاد األوروبــي حيــث تتولــى عــدة مهــام أساســية أهمهــا:
 -تفعيل وتتبع املؤرشات الخاصة بالدعم املالي (بالتنسيق مع وزارة املالية)؛

 تفعيــل وتتبــع مكــون دعــم مشــاريع الجمعيــات مــع وكالــة التنميــة االجتماعيــة الــيفــوض لهــا تدبــر هــذا الجانــب التنفيــذي؛

 تتبــع الدعــم التقــي (إعــداد األطــر املرجعيــة ،تتبــع وتنســيق املقرتحــات القطاعيــة،املصادقــة علــى املخرجــات .)...
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الفصل الثالث :استعراض الحصيلة التنفيذية للخطة
 /1اجملــال األول :مأسســة ونشــر مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة والشــروع يف إرســاء قواعــد
املناصفــة
يؤســس هــذا املجــال لــرورة انتهــاج نظــام للحكامــة يعــزز سياســة التنســيق وااللتقائيــة
ويواكــب الفاعلــن مــن خــال خطــة مندمجــة للتكويــن مــع صياغة الوســائل والدعائــم الرضورية
لتأهيــل جديــد يرتكــز علــى اإلنصــاف واملســاواة ،ومــا يتطلــب ذلــك مــن صياغــة للمــؤرشات
واإلحصائيــات الــي تعــزز املعرفــة بقضايــا النســاء وتســهل التتبــع والتقييــم.

تــروم أهــم اإلجــراءات ،الــي ســطرت لبلــوغ هــذا الهــدف ،وضــع آليــات الحكامــة والتتبــع لتفعيــل
مقتضيــات الخطــة الحكوميــة للمســاواة ،حيــث عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة علــى وضــع وتفعيــل هــذه اآلليــات وفــق مقاربــة تشــاركية تعتمــد التنســيق بــن
القطاعــي ،وتدعــم إلتقائيــة مختلــف املبــادرات.
 .1.1الخطوط العريضة للحصيلة
أ /إحداث وتفعيل اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة

أصــدرت الحكومــة فــي اجتماعهــا األســبوعي ليــوم الخميــس  27يونيــو  ،2013املرســوم رقــم
 495-13-2املتعلــق بإحــداث اللجنــة الوزاريــة للخطــة الحكوميــة للمســاواة املكلفــة بتنســيق
وتتبــع وتقييــم الخطــة الحكوميــة للمســاواة ،والــي عهــد إليهــا بـــ :
 تشــجيع مختلــف الســلطات الحكوميــة وحثهــا علــى تنفيــذ الربامــج املتضمنــة فــي الخطــةالحكومــة للمســاواة ،واتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة لذلــك؛

 تــدارس التدابــر الترشيعيــة والتنظيميــة الواجــب اتخاذهــا لتطبيــق مضامــن الخطــةاملتعلقــة بإقــرار مبــدأ املســاواة واملناصفــة طبقــا ألحــكام الدســتور والســيما الفصــل 19
منــه؛
 النظــر فــي جميــع اإلشــكاالت واإلكراهــات املرتبطــة بتنفيــذ الخطــة الحكوميــة والبــت فيهــاالناجمــة عــن تطبيــق الخطــة املذكــورة والبــت فيهــا؛

 -املصادقة على التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التقنية.

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها ،الســيد رئيــس الحكومــة ،مــرة واحــدة علــى
األقــل فــي الســنة بنــاء علــى جــدول أعمــال تعــده الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالتضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتماعيــة .وقــد عقــدت هــذه اللجنــة اجتماعهــا األول برئاســة الســيد رئيــس
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الحكومــة ،يــوم الجمعــة  13شــتنرب  ،2013الــذي خصــص للوقــوف علــى أهــم اإلنجــازات
وااللزتامــات القطاعيــة لتزنيــل مضامــن الخطــة ،وتمخضــت عنــه عــدة توصيــات أساســية
أبرزهــا:
 -االتفاق على منهجية التتبع تقيض بتقديم تقرير سنوي حول تفعيل الخطة الحكومية؛

 دعــوة الســيد رئيــس الحكومــة الســادة الــوزراء لتقديــم منجــزات قطاعهــم فــي االجتمــاعالثانــي للجنــة ،وتحديــات التزنيــل؛
 حــث القطاعــات الحكوميــة علــى االنخــراط فــي تفعيــل الخطــة الحكوميــة حســب منهجيــةتدعــم االلتقائيــة.
فــي هــذا اإلطــار ،عقــدت اللجنــة ،ثالثــة اجتماعــات ( 2015 ،2013و )2016تحــت رئاســة الســيد
رئيــس الحكومــة والحضــور الفعلــي لـــعدد مهــم مــن الــوزراء والوزيــرات ،إضافــة علــى كتــاب
عامــن ومــدراء.

خــال االجتمــاع األخــر املنعقــد بتاريــخ  29يونيــو  ،2016قدمــت الســيدة الوزيــرة عرضــا
تمحــور باألســاس حــول تقديــم الحصيلــة اإلجماليــة لتنفيــذ الخطــة الحكوميــة «إكــرام» منــذ
إطالقهــا ســنة  ،2012مــع التأكيــد علــى األوراش االســراتيجية الــي تــم إطالقهــا أو إنجازهــا
فــي إطــار املحــاور الثمانيــة للخطــة الحكوميــة للمســاواة وكــذا اإلشــارة إلــى الــدور الحيــوي
لجمعيــات املجتمــع املدنــي كرشيــك فــي جميــع املحطــات بمــا فــي ذلــك التقييميــة منهــا.

وقد أفىض االجتماع إلى مجموعة من الخالصات الهامة أبرزها:

 تثمــن الجهــد الحكومــي ورضورة اســتمراريته وتعزيــزه عــر بلــورة محــاور وأهــدافالخطــة الحكوميــة للمســاواة رقــم  ،2وتجــاوز اإلكراهــات املرتبطــة خاصــة بقلــة املــوارد
البرشيــة املؤهلــة ونقــص البيانــات واإلحصــاءات املحينــة املرتبطــة بالنــوع.
 تبــي ثقافــة الربمجــة والتخطيــط حســب النتائــج وكــذا اعتمــاد منطــق القــرب مــن أجــلتقييــم مناســب ملســتوى ولــوج املواطنــات للحقــوق والخدمــات األساســية.

 الرتكــز علــى التدابــر واإلجــراءات العمليــة وامللموســة ،ذات األثــر املبــارش والجلــي علــىأوضــاع املرأة.

للتذكــر ،تبعــا للــدور املنــوط بهــا فــي تنســيق وتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة ،تعــد
وزارة التضامــن واملــرأة والتنميــة االجتماعيــة التقريــر الســنوي وكــذا التقاريــر املرحليــة (التقريــر
نصــف املرحلــي والتقريــر النهائــي) املتعلقــة بتتبــع تنفيــذ مقتضيــات «إكــرام» والــي تهــدف إلــى
رصــد أهــم املنجــزات القطاعيــة املرتبطــة باملــؤرشات املحــددة ضمــن الخطــة الحكوميــة وكــذا
أهــم التحديــات املرتبطــة باإلدمــاج العرضانــي للمســاواة فــي السياســات العموميــة بصفــة
عامــة أو تلــك املرتبطــة بتحقيــق االلزتامــات حســب خصوصيــات كل قطــاع حكومــي.

49

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

وتجــدر اإلشــارة أن هــذه التقاريــر يتــم إعدادهــا بنــاء علــى املســاهمات املقدمــة مــن طــرف
مختلــف القطاعــات الحكوميــة ويتــم تدارســها فــي إطــار اجتماعــات اللجنــة التقنيــة ،فــي ارتبــاط
تــام مــع تتبــع االلزتامــات القطاعيــة وتنســيق املبــادرات مــن أجــل نجاعــة أفضــل فــي األداء
الحكومــي فــي مجــال املســاواة.
ب /إحداث وتفعيل اللجنة التقنية املكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة

أحدثــت لجنــة تقنيــة مشــركة بــن الــوزارات وفقــا لنفــس املرســوم الســالف الذكــر لتتبــع تنفيــذ
الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" فــي أفــق املناصفــة  2012-2016الــذي مكــن تفعيلــه مــن
تعيــن  33مديــر ومديــرة كنقــط ارتــكاز دائمــة مكلفــة بتتبــع االلزتامــات القطاعيــة وتنســيق
املبــادرات مــن أجــل نجاعــة أفضــل فــي األداء الحكومــي فــي مجــال املســاواة باإلضافــة إلــى
قــرار فــي قيــد املصادقــة.
وللتذكري ،عهد إلى هذه اللجنة باملهام التالية:

 جمــع وتوفــر كل املعطيــات واإلحصائيــات الرضوريــة ملســاعدة اللجنــة الوزاريــة فــيتتبــع مــدى تقــدم تنفيــذ إجــراءات الخطــة الحكوميــة للمســاواة؛

 -إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها على اللجنة الوزارية؛

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

 إغنــاء مشــاريع التقاريــر الدوريــة الــي تعدهــا الــوزارة بمعلومــات دقيقــة حــول حصيلــةالعمــل وفــق املــؤرشات املحــددة بشــأن منجــزات الخطــة الحكوميــة للمســاواة وعرضهــا
علــى اللجنــة الوزاريــة للمصادقــة عليهــا.

وقــد حرصــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة فــي إطــار تنســيق عمــل
هــذه اللجنــة ،علــى عقــد اجتماعــن نصــف ســنويني بشــكل منتظــم ابتــداء مــن اجتماعهــا األول
الــذي انعقــد شــهر أكتوبــر  2013وصــوال إلــى اجتماعهــا الخامــس الــذي التــأم يــوم  27يوليــوز
.2016

خــال هــذه اللقــاءات ،يســتعرض أعضــاء اللجنــة مــدى التقــدم فــي تفعيــل وتحقيــق أهــداف
الخطــة الحكوميــة.
نذكر من بني مستخلصات هذا االجتماعات:

 الحاجــة إلــى تعزيــز التواصــل حــول الخطــة الحكوميــة مــن أجــل التعريــف بهــا وبمنجزاتهــاســواء لــدى الــرأي العــام أو املصالــح الخارجيــة؛

 تفعيــل األوراش الترشيعيــة ذات الطابــع املهيــكل واالســراتيجي واإلرساع فــي إخــراجالقوانــن واإلصالحــات الترشيعيــة املربمجــة فــي إطــار الخطــة الحكوميــة ممــا ســيعطي
زخمــا جديــدا للخطــة يمكــن مــن ترسيــع وثــرة تحقيــق األهــداف؛
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 -تنسيق وتتبع األهداف واإلجراءات املشرتكة بني مجموعة من القطاعات.

 رضورة الحــرص علــى توفــر وتحيــن إحصائيــات حســب النــوع االجتماعــي لتســهيلتتبــع وتنفيــذ مــؤرشات الخطــة الحكوميــة للمســاواة:

 الحــرص علــى اســتمرارية الفــرق والبنيــات املكلفــة بتتبــع الزتامــات كل قطــاع وتحفــزأدوار عضــو اللجنــة التقنيــة علــى املســتوى الداخلــي للقطــاع مــن أجــل تنســيق فعــال.

 تنظيــم عمليــة تقييميــة للخطــة الحكوميــة تمكــن مــن الوقــوف عنــد اإلكراهــات والتحديــاتواقــراح التوصيــات الكفيلــة بتجاوزهــا مــن أجــل ضمــان البلــوغ األمثــل لألهــداف املحــددة.

وقــد عــرف اشــتغال هــذه اللجنــة تطــورا متواصــا يتجلــى مــن خــال طبيعــة التوصيــات
املنبثقــة عــن االجتماعــات ممــا يوحــي بتقــدم اشــتغال هــذه اللجنــة علــى مســتويني:
 تجــاوز بعــض اإلكراهــات الــي واجهتهــا اللجنــة فــي بدايــة عملهــا مــن حيــث تنفيــذ الخطــةومــن حيــث تنســيق الجهــود وانســجامها بــن مختلــف القطاعــات املتدخلــة؛

 تفاعــل اللجنــة واســتجابتها لألولويــات الناشــئة ومســتجدات محيطهــا باعتبــار أن الخطــةوإن كانــت مبنيــة علــى محــاور ومــؤرشات محــددة ،فإنهــا تنفتــح علــى كل مــا يمكــن أن
يدعمهــا ويحســن مــن أدائهــا.

ويظهــر هــذا التقــدم جليــا مــن خــال التوصيــات الناجمــة عــن االجتمــاع الرابــع للجنــة والــي
تتلخــص فيمــا يلــي:
 -الحرص على تزنيل أهداف الخطة الحكومية للمساواة على املستوى الجهوي؛

 تشــجيع ومواكبــة القطاعــات الحكوميــة خاصــة املنتقــاة حاليــا علــى تملــك مقتضيــاتوأســس القانــون التنظيمــي للماليــة واملزيانيــة املســتجيبة للنــوع؛
 -تعزيز التنسيق بشأن الرشاكات املؤسساتية ومع املجتمع املدني؛

 دعــم اســتمرارية االلتقائيــة بــن مختلــف املتدخلــن لنجــاح تنفيــذ مضامــن الخطــةالحكوميــة؛

 -تعميم بعض املبادرات واملمارسات الفضلى للنهوض بوضعية املرأة؛

 تحفــز كل قطــاع حكومــي علــى إعطــاء األولويــة لربامــج محــددة ذات أثــر مبــارش علــىوضــع املــرأة فــي املغــرب.
إضافــة إلــى ذلــك ،حــدث تنــوع فــي موضــوع االجتماعــات حيــث تمــت برمجــة تنظيــم اجتماعــن
موضوعاتيــن مــن أجــل الرتكــز علــى مواضيــع محــددة عرفــت إجماعــا كبــرا مــن طــرف
األعضــاء حــول رضورة التطــرق لهــا بشــكل مدقــق .يتعلــق األمــر باللقاءيــن التاليــن :
 االجتمــاع األول الــذي نظــم شــهر دجنــر 2015حــول موضــوع "املزيانيــة املســتجيبةللنــوع" بتأطــر مشــرك مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة والتنميــة االجتماعيــة و وزارة
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

االقتصــاد واملاليــة ،وذلــك نظــرا لألهميــة واألولويــة الــي يحظــى بهــا هــذا املجــال خاصــة
بعــد اعتمــاد القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة؛

 االجتمــاع الثانــي املرتقــب انعقــاده خــال  2016حــول الربامــج املتضمنــة فــي الخطــةالحكوميــة واملدعمــة فــي إطــار برامــج التعــاون الدولــي وذلــك بهــدف تنســيق وزيــادة
فعاليــة الدعــم املعبــأ لفائــدة تزنيــل الخطــة.

كمــا يجــدر التنويــه بمســاهمة جميــع القطاعــات املعنيــة فــي إعــداد تقريريــن مفصليــن هامــن
حــول تتبــع الخطــة:

تقييم الحصيلة نصف املرحلية للخطة الذي نظمته الوزارة شهر أكتوبر 2014؛

تقييــم الحصيلــة اإلجماليــة للخطــة والــذي خصــص لــه اجتمــاع اللجنــة التقنيــة املنعقــد يــوم
 27يوليــوز .2016
ت /إدماج مقاربة النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطين

 -1النرشات الدورية

 املــرأة والرجــل فــي أرقــام (مطــوي) واملــرأة املغربيــة فــي أرقــام (كتيــب يضــم مجموعــةمــن املــؤرشات واملعطيــات اإلحصائيــة حــول تطــور الوضعيــة الديموغرافيــة والسوســيو-
اقتصاديــة للمــرأة مقارنــة بالرجــل) :الــي دأبــت املندوبيــة الســامية علــى إصدارهــا فــي
العــارش مــن أكتوبــر مــن كل ســنة الــذي يصــادف اليــوم الوطــي للمــرأة؛
 إصــدار بالغــات صحفيــة وعقــد لقــاءات إذاعيــة فــي مناســبات تتعلــق باملــرأة كالخامــسعــر مــن أكتوبــر (اليــوم العاملــي للمــرأة القرويــة) ،والثامــن مــن مــارس (اليــوم العاملــي
للمــرأة) و 25نونــر (اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء) إلــخ؛

 وبالفعــل دأبــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط بمناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة العنــفضــد النســاء بنــر بالغــات صحفيــة قصــد املســاهمة فــي تنويــر الحــوارات الوطنيــة حــول
مختلــف أشــكال العنــف املمــارس علــى النســاء وذلــك باالعتمــاد علــى نتائــج البحــث
الــذي أنجزتــه املندوبيــة خــال ســنة  2009وبتســليط الضــوء علــى جانــب مــن مختلــف
املوضوعــات الــي تطــرق إليهــا هــذا البحــث.
 -2قاعدة بيانات

 بعــد النتائــج األوليــة لإلحصــاء العــام للســكان والســكىن الــي أصدرتهــا املندوبيــة يــوم 13أكتوبــر  ،2015وضعــت هــذه األخــرة يومــه  30ماي  2016رهن إشــارة جميع املســتعملني
قاعــدة ملعطيــات اإلحصــاء حســب الوحــدات اإلداريــة ،موزعــة حســب الخصائــص والجنــس
عــر بوابتهــا اإللكرتونيــة .هــذا وتتيــح هــذه األخــرة ملختلــف املســتخدمني مجموعــة مــن
املــؤرشات بمختلــف أنواعها؛
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 كمــا تنكــب املندوبيــة حاليــا علــى إعــداد قاعــدة معطيــات إلحصائيــات النــوع االجتماعــياملبنيــة علــى اإلطــارات اإلقليميــة والتوصيــات الدوليــة وعلــى ضــوء مــا جــاء فــي إطــار
أهــداف التنميــة املســتدامة والــي ســتضعها رهــن إشــارة مختلــف املســتعملني مــن قطاعــات
حكوميــة وهيئــات دســتورية وكــذا الباحثــن و فاعلــي املجتمــع املدنــي.
 وبالنســبة لعمليــات جمــع البيانــات بشــأن فئــات معينــة مــن النســاء ،كاملــرأة الريفيــة ،أواملســنات ،أو النســاء فــي وضعيــة إعاقــة ،أو املصابــات بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة
واإليــدز أو فئــات أخــرى ،نجــد أن نظــام اإلحصــاء الوطــي املغربــي يعتمــد تصنيفــا يقــوم
أساســا علــى التوزيــع حســب الجنــس والســن وحســب مــكان اإلقامــة (حــري أو قــروي)،
وبذلــك تتوفــر تلقائيــا املعطيــات الخاصــة بالنســاء القرويــات واملســنات .أمــا باقــي الفئات،
فهنــاك بعــض الدراســات الخاصــة ،كدراســة حــول اإلعاقــة وأخــرى خاصــة باإليــدز ،الــي
توفــر جــزء مهمــا مــن املعطيــات.

فــي هــذا اإلطــار ،تمكنــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة مــن توفــر
معطيــات هامــة حــول وضعيــة املــرأة املعاقــة مــن خــال إنجــاز البحــث الوطــي الثانــي حــول
اإلعاقــة ،والــذي أعطــى صــورة محينــة كميــا وكيفيــا حــول اإلعاقــة ببالدنــا فــي شــى مناحيهــا
السوســيو ديمغرافيــة.
 -3النرشات والدراسات املوضوعاتية

 دراســة حــول اتجاهــات تطــور الــزواج والطــاق لــدى املــرأة املغربيــة :تــم إنجازهــا مــن قبــلمركــز الدراســات واألبحــاث الديموغرافيــة ونــر نتائجهــا عــر بــاغ صحفــي نظــم خــال
ســنة  2013بمناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة العنــف ضــد النســاء؛

 دراســة الفــوارق بــن الجنســن فيمــا يتعلــق بالحركيــة االجتماعيــة بــن األجيــال باملغــربفــي إطــار البحــث الــذي أنجزتــه املندوبيــة فــي هــذا الصــدد و نــرت التقريــر ســنة 2014
عــر بوابتهــا اإللكرتونيــة؛

 نــر دراســة حــول املــرأة وســوق الشــغل فــي ســبتمرب  ،2013خصصــت أساســا لتحليــلالفــوارق بــن الجنســن فيمــا يتعلــق بولــوج ســوق العمــل وظروفــه (اليــد العاملــة ،حجــم
وخصائــص وظــروف العمــل ،البطالــة ،الشــغل الناقص ،خصائص ربــات األرس ،خصائص
النســاء الالتــي يعشــن بمفردهــن الــخ) .إلــى جانــب عــرض اإلحصائيــات التفصيليــة فــي
املرفــق حســب الجنــس ،تتعلــق بمســتويات وأحجــام وخصائــص العمالــة والبطالــة بشــكل
عــام والشــغل الناقــص بشــكل خــاص .هــذا ،فضــا عــن اإلصــدارات الدوريــة الفصليــة
والســنوية الــي دأبــت املندوبيــة علــى نرشهــا :التقاريــر والنــرات حــول ســوق الشــغل،
والنــرات حــول تشــغيل األطفــال؛
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 نــر نتائــج للبحــث الوطــي حــول اســتعمال الوقــت لــدى النســاء والرجــال واألطفــال خــالاللقــاء الــدرايس املنظــم فــي أكتوبــر  .2014وقــد أســهم هــذا البحــث فــي إبــراز الفــوارق بــن
الجنســن ولتقديــر العمــل املزنلــي ومــا يمثلــه فــي الناتــج الداخلــي الخــام.

 وفــي إطــار برمجــة الدراســات التحليليــة املوضوعاتيــة ملعطيــات اإلحصــاء العــام ســيتماعتمــاد مقاربــة النــوع االجتماعــي وتخصيــص إصــدارات حــول هــذا املوضــوع.

هــذا باإلضافــة إلــى تقاريــر مزيانيــة النــوع االجتماعــي ،الــي تصــدر ســنويا منــذ  ،2005والــي
تتضمــن مجموعــة مــن البيانــات واإلحصــاءات واملــؤرشات حــول مزيانيــة النــوع االجتماعــي
القطاعيــة ،مــن خــال التحليــل األفقــي للسياســات العموميــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي،
وحســب املقاربــة الحقوقيــة كمدخــل أســايس للمعالجــة القطاعيــة آلثــار هاتــه السياســات ومــدى
اســتجابتها لــرورة توفــر الولــوج املتكافــئ للحقــوق.
ث /إدماج النوع االجتماعي في التخطيط وبرمجة املزيانيات القطاعية

يعتــر التدبــر املالــي وخاصــة املزيانيــة املســتجيبة للنــوع مــن أهــم ضمانــات االســتفادة
والولــوج املنصــف للحقــوق والخدمــات االساســية .وقــد شــكلت مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة
الدعامــات األساســية لتحقيــق النجاعــة والفعاليــة فــي إطــار اإلصــاح الشــامل للمزيانيــة الــذي
تــم إعطــاء انطالقتــه ســنة  2002والــذي يهــدف إلــى توزيــع أمثــل للمــوارد وتأثــر أفضــل
للسياســات العموميــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار الحاجيــات املتباينــة للمكونــات املختلفــة
للســاكنة املســتهدفة عنــد صياغــة وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة .ويتأتــى ذلــك من خالل
تحســن األداء عــر توجيــه املزيانيــة نحــو تحقيــق النتائــج ،وإعطــاء شــفافية أكــر للخيــارات
االســراتيجية عــر تعزيــز الربمجــة املزياناتيــة املتعــددة الســنوات وكــذا تعزيــز الالمركزيــة فــي
املزيانيــة مــن أجــل تشــجيع تدبــر جيــد للقــرب يلــي احتياجــات املواطنــن.
وفــي إطــار برنامــج مزيانيــة النــوع االجتماعــي باملغــرب نســجل مجموعــة مــن اإلنجــازات نشــر
إلــى أبرزهــا كمــا يلــي:

 -املصادقة على القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية:

تمــزت ســنة  2015باملصادقــة علــى اصــاح القانــون التنظيمــي الجديــد لقانــون املاليــة
مــن قبــل املجلــس الدســتوري وذلــك بعــد األخــذ بعــن االعتبــار املالحظــات الصــادرة عــن
هــذه املؤسســة تماشــيا مــع ذلــك ،رشعــت وزارة االقتصــاد واملاليــة فــي املواكبــة التدريجيــة
للقطاعــات الوزاريــة مــن أجــل تفعيــل مقتضيــات هــذا القانــون الجديــد بمــا فــي ذلــك إدمــاج
مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي برمجــة مزيانيــات الــوزارات واملؤسســات العموميــة ،حيــث يؤكــد
نــص القانــون املذكــور مــن خــال املــادة  39علــى ادمــاج بعــد النــوع االجتماعــي خــال برمجــة
مزيانيــات مختلــف الــوزارات وكــذا خــال مراحــل التتبــع والتقييــم .وعليــه ،يجــب أن يقــرن
برنامــج كل وزارة أو مؤسســة بأهــداف محــددة ومــؤرشات مرقمــة لقيــاس النتائــج املحصــل
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عليهــا مــع مراعــاة بعــد النــوع االجتماعــي كمــا حــددت املــادة  48مختلــف التقاريــر املصاحبــة
ملــروع قانــون املاليــة ومــن ضمنهــا تقريــر النــوع االجتماعــي.
وبعــد املصادقــة علــى الصيغــة الجديــدة لنــص القانــون مــن طــرف الربملــان بتاريــخ  28أبريــل
 2015تــم إصــدار الظهــر الرشيــف رقــم  2 ( 1.15.62يونيــو  )2015وكــذا املرســوم املتعلــق
بإعــداد وتنفيــذ قوانــن املاليــة برســم  15يوليــوز .2015

يدخــل القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة حــز التنفيــذ ،بشــكل تدريجــي يمتــد لخمــس ســنوات
ممــا سيســمح للمدبريــن بتملــك أفضــل للقواعــد املزيانياتيــه واملحاســباتية واملاليــة املحدثــة
بموجــب هــذا القانــون وبغيــة منــح الفاعلــن املكلفــن بتزنيــل القانــون التنظيمــي لقانــون
املاليــة خارطــة الطريــق توجــه تدخالتهــم خــال الفــرة  ،2015-2020تــم إعــداد برامــج للعمــل
والتكويــن والتواصــل تهــم تزنيــل أحــكام هــذا القانــون وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الــوزارات
واملؤسســات املعنيــة.

وفــي إطــار االســتعداد لتنفيــذ هــذا الربنامــج تــم القيــام بتجربتــن رائدتــن ،انطلقــت األولــى
برســم قانــون املاليــة لســنة  ،2014وهمــت اربعــة قطاعــات وزاريــة ،وهــي وزارة االقتصــاد
واملاليــة ،وقطاعــات الرتبيــة الوطنيــة والفالحــة واملندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة
التصحــر أمــا التجربــة الثانيــة ،فانطلقــت مــع قانــون ماليــة  ،2015حيــث ألحقــت خمســة
قطاعــات جديــدة ،وهــي وزارة التجهــز والنقــل واللوجيســتيك ،ووزارة الشــؤون الخارجيــة
والتعــاون ،ووزارة الصحــة ثــم قطــاع التكويــن املهــي .كمــا تــم تحديــد دفعــة ثالثــة لتطبيــق
مقتضيــات القانــون التنظيمــي الجديــد لقانــون املاليــة برســم ســنة  2016وتهــم ســبعة قطاعــات
وزاريــة جديــدة ،ويتعلــق األمــر بالــوزارة املنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة بالشــؤون
العامــة والحكامــة ،والــوزارة املنتدبــة لــدى وزارة الطاقــة واملعــادن واملــاء والبيئــة املكلفــة
باملــاء ،ووزارة الســكىن وسياســة املدينــة ،ووزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي
والتضامــي ،ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر ،ووزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتماعيــة وقطــاع الصيــد البحــري .باإلضافــة إلــى التحضــر لدفعــة رابعــة
برســم قانــون ماليــة ســنة  2017قصــد تعميــم مقتضيــات إصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة
لتضــم جميــع القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات املاليــة.
ومواكبــة لإلجــراءات املتعلقــة بإصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة وخاصــة الشــق املتعلــق
بإدمــاج مقاربــة النــوع فــي املزيانيــة تــم تعيــن قســم القطاعــات االجتماعيــة بمديريــة املزيانيــة
كمســؤول عــن مواكبــة مختلــف القطاعــات الوزاريــة لتحقيــق هــذا الغــرض.

 -تفعيل مركز التمزي للنوع االجتماعي

تــم إنشــاء مركــز التمــز للنــوع فــي فربايــر  ،2013مــن أجــل بلــورة املعــارف واآلليــات األساســية
ملمارســة تقييــم السياســات العموميــة الخاصــة بالنــوع االجتماعي.
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يعتمــد املركــز علــى إغنــاء الخــرة املكتســبة واالبتــكار والتعلــم واقتســام الخربات لخلــق دينامية
التمــز عــر ربــط مجمــوع الفاعلــن فــي مجــال النــوع االجتماعي.

وفي إطار تفعيل هذا املركز ،تم القيام بالعديد من األنشطة ،تهم:

 الرتكيبــة التنظيميــة للمركــز (الرتكيبــة املاليــة ،تخصيــص املــوارد ،تحديــد الكفــاءاتاملناســبة للوظائــف،)...،
 اعتمــاد املركــز علــى األرضيــة االلكرتونيــة لتدبــر املعــارف فــي مجــال املزيانيــة املســتجيبةللنــوع االجتماعــي ،والــي أصبحــت عمليــة منــذ نونــر  2013مــن أجــل الربــط الشــبكي
لجميــع املتدخلــن،
 -تنظيم ورشات عمل لتعزيز القدرات في مجال املزيانية املدمجة للنوع،

 عقــد رشاكات مــع مؤسســات أخــرى تعمــل فــي مجــال تعزيــز املســاواة بــن الجنســن(الوكالــة الدوليــة للمســاعدة الفنيــة والتعــاون فــي مجــال التكنولوجيــات االقتصاديــة
واملاليــة :تكويــن شــبكة " الحكامــة املختلطــة بــن الجنســن حــول املتوســطي").

وقــد نظــم هــذا املركــز ورشــة برشاكــة مــع الوكالــة البلجيكيــة للتنميــة خــال ســنة  2015وكــذا
ورشــة رفيعــة املســتوى حــول مزيانيــة النــوع االجتماعــي خــال نونــر  2014علــى هامــش
أشــغال املنتــدى العاملــي لحقــوق اإلنســان وذلــك تحــت شــعار "مزيانيــة النــوع االجتماعــي مــن
منظــور حقــوق اإلنســان :نظــرة مســتقبلية ألهــداف" التنميــة املســتدامة ملــا بعــد  2015وقــد
كانــت هــذه التظاهــرة مناســبة القتســام إنجــازات وآفــاق التجربــة املغربيــة فــي مجــال مزيانيــة
النــوع االجتماعــي .باإلضافــة الســتقبال املركــز لعــدة وفــود أجنبيــة فــي إطــار تقاســم التجربــة
املغربيــة للمزيانيــة املســتجيبة للنــوع االجتماعــي منهــا الوفــد الســينغالي ،ســاحل العــاج كينيــا
وفلســطني.

إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تنظيــم ورشــات تكوينيــة أيــام  2و 3دجنــر  2014و 7و 8ينايــر 2015
لدعــم قــدرات أكــر مــن  40إطــار مكلــف بالربمجــة واملزيانيــة مــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة.

 -تأهيل الفاعلني في مجال املزيانية املدمجة للنوع

مــوازاة مــع انطــاق ورش املزيانيــة املســتجيبة للنــوع ،انخرطــت العديــد مــن القطاعــات فــي
تأهيــل مواردهــا البرشيــة فــي هــذا املجــال .نستشــهد هنــا ببعــض املبــادرات الــي قامــت بهــا
بعــض القطاعــات الحكوميــة:

 عملــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهــي علــى إعــداد وثيقــة تشــخيصية حــول أجــراةاملزيانيــة املســتجيبة للنــوع باملنظومــة الرتبويــة وعلــى إعــداد دليــل املزيانيــة املســتجيبة للنــوع
مالئــم للنظــام الرتبــوي .كمــا نظمــت دورتيــن تكوينيتــن فــي "املزيانيــة حســب النــوع" لفائــدة
املتدخلــن املركزيــن والجهويــن املكلفــن بالتخطيــط واملزيانيــة.
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 قــام قطــاع الفالحــة بربمجــة مــروع مزيانيــة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي مخطــط املغــرباألخــر انطالقــا مــن ســنة  ،2015عــر وضــع فقــرة خاصــة لهــذا الغــرض .كمــا تــم إطــاق
برامــج تكوينيــة لفائــدة نقــط االرتــكاز مــن أجــل تقويــة قدراتهــا واكتســاب األدوات الالزمــة
إلدمــاج النــوع االجتماعــي فــي القطــاع الفالحــي .فضــا عــن إنجــاز دراســات تشــخيصية حســب
النــوع لتحديــد منهــاج عمــل حســب النــوع االجتماعــي.
 نظمــت الــوزارة املنتدبــة املكلفــة باملــاء فــي شــهر أكتوبــر  ،2015يومــا دراســيا يهــدف إلــىتحســيس وتكويــن مــدراء ومديــرات قطــاع املــاء ووكاالت األحــواض املائيــة واملكتــب الوطــي
للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب فــي مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع فــي السياســات العموميــة
وفــي املزيانيــة الســنوية .ومثلــت املســؤوالت املشــاركات فــي هــذا التكويــن حوالــي ( )%40مــن
أصــل  60مســؤوال مشــاركا.
 عملــت وزارة الداخليــة علــى تنفيــذ برامــج للتكويــن وتقويــة القــدرات لفائــدة الفاعلــن املحلينيوتوفــر املواكبــة التقنيــة إلعــداد املخططــات لحوالــي  1200جماعــة ،وذلــك بتعبئــة مبلــغ مالــي
قــدره  564مليــون درهم.كمــا نجحــت فــي تنفيــذ برنامــج للتكويــن يخــص منهجيــة التخطيــط
واســتعمال النظــام املعلوماتــي الجماعــي اســتفادت منــه الفــرق اإلقليميــة للدعــم والفــرق التقنيــة
الجماعيــة املكلفــة بالتخطيــط التابعــة ل 1423جماعــة.

ج /إحداث وتفعيل املرصد الوطين لصورة املرأة في االعالم

يعتــر إحــداث هــذا املرصــد جوابــا مؤسســاتيا ملطلــب مجتمعــي قــوي لتحســن صــورة املــرأة
فــي اإلعــام ورصــد مختلــف الصــور النمطيــة الــي يتــم تســويقها عــر مختلــف وســائل اإلعــام
الــي تمــرر خطابــات تكــرس النظــرة الدونيــة للمــرأة ،عــر حرصهــا فــي نمــاذج نمطيــة تظهــر
املــرأة كائنــا ســلبيا ومســتهلكا يحتــاج للحمايــة ،وال تعكــس االهتمامــات الحقيقيــة لــكل النســاء
واألدوار املهمــة الــي تقــوم بهــا كفاعــات ورائــدات فــي املجتمــع.
ولقــد أطلقــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة بتنظيــم حفــل تنصيــب
أعضــاء املرصــد يــوم الجمعــة  19يونيــو  2015بالربــاط برئاســة الســيدة وزيــرة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة وحضــور الســيد وزيــر االتصــال الناطــق الرســمي باســم
الحكومــة والســيد ســفري االتحــاد األوروبــي فــي املغــرب ،كمــا حــر الحفــل ممثلــي مختلــف
القطاعــات الحكوميــة ،واملجتمــع املدنــي والجامعــات واملنظمــات الدوليــة.

تتحدد األهداف األساسية للمرصد الوطين لصورة املرأة فيما يأتي:

 اليقظــة ورصــد وتتبــع صــورة املــرأة فــي مختلــف الوســائط اإلعالميــة املكتوبة ،الســمعية،البرصيــة ،والرقمية؛

 املســاهمة فــي تطويــر املعرفــة فــي املجــال ذات الصلــة والتأثــر علــى الفاعلــن فــي املجــالوواضعــي السياســات العموميــة.
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يرتكــز هــذا املرصــد علــى تشــكيلة ثالثيــة الرتكيــب ،تجمــع ممثلــي القطاعــات الحكوميــة
املعنيــة وممثلــي جمعيــات املجتمــع املدنــي والهيــآت املهنيــة وممثلــي مراكــز الدراســات والبحــث
بالجامعــات فــي ترجمــة للمقاربــة التشــاركية الــي تنهجهــا الــوزارة.

وقــد تــم إحــداث مصلحــة إداريــة "املرصــد الوطــي لتحســن صــورة املــرأة فــي اإلعــام " بموجب
قــرار لوزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة رقــم  243.13الصــادر فــي 18
جمــادى اآلخــرة  29( 1434أبريــل  )2013بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة .تنــاط بهــذه املصلحــة مهمــة الكتابــة الدائمــة للمرصــد
لصــورة املــرأة فــي اإلعــام.

وعلى املستوى العملي ،أرشف املرصد على إنجاز مجموعة من األوراش تتمثل في:
 -عقد سلسلة من االجتماعات الدورية؛

 انتقاء خبري إلعداد خارطة الطريق لتفعيل املرصد الوطين لصورة املرأة في اإلعالم؛ -إعداد األوراق الداخلية للمرصد (النظام األسايس؛ النظام الداخلي؛ امليثاق)

 -تشكيل اللجن التقنية

 -إعداد برنامج العمل السنوي للمرصد لسنة .2016

 -تحديد موضوع التقرير السنوي للمرصد في «اإلشهار التلفزي»

 -تهيئي اإلطارات املرجعية إلعداد دليل مفاهيمي لصورة املرأة في اإلعالم،

 اشــتغال لجنــة الرصــد والتتبــع علــى تســجيل الوصــات اإلشــهارية بــكل مــن القنــاةالوطنيــة األولــى ،القنــاة الثانيــة  ،2Mوقنــاة ميــدي  TV 1موضــوع التقريــر الســنوي
للمرصــد؛

 إعــداد مــروع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــةوالهيــأة العليــا لالتصــال الســمعي البرصي.
ح /إحداث جائزة تمزي ( )Tamayuzللمرأة املغربية:

تهــدف جائــزة تمــز ( )Tamayuzللمــرأة املغربيــة إلــى تشــجيع املســاهمات الخالقــة واملبدعــة
للنســاء املغربيــات فــي مجــال ترســيخ مبــادئ االنصــاف واملســاواة بــن الجنســن .وتمنــح هــذه
الجائــزة ســنويا تقديــرا للمشــاركة االســتثنائية للمــرأة فــي مجــاالت اإلبــداع والتنميــة ،وكــذا
املياديــن املتعلقــة بالعمــل االجتماعــي.
وقــد حــدد املرســوم املحــدث للجائــزة ،مجــاالت وأجهــزة حكامــة وكــذا القيمــة املاليــة للجائــزة
واملقــدرة ب  180.000درهــم  :موزعــة علــى الشــكل التالــي  :الجائــزة االولــى 80.000 :درهــم؛
والجائــزة الثانيــة 60.000 :درهــم والجائــزة الثالثــة 40.000 :درهــم.
تهــدف هــذه الجائــزة الوطنيــة الــي تمنــح ســنويا إلــى دعــم املبــادرات الراميــة للنهــوض بقضايــا
النســاء فــي مجــاالت ثالثــة ،يتعلــق املجــال األول باإلبــداع واالبتــكار فــي مبــادرات التحســيس
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والتوعيــة بحقــوق النســاء واملســاواة ،ويتعلــق الثانــي باملجــال التنمــوي الــذي يســتهدف التمــز
فــي إحــداث املقاولــة النســائية وإرســاء املســاواة املهنيــة وتســخري تكنولوجيــا اإلعــام والبحــث
العلمــي لقضايــا املســاواة .فيمــا يعــى املجــال الثالــث بالعمــل االجتماعــي الــذي ينهــض بحقــوق
النســاء واملرتبــط باملبــادرات املؤسســاتية والجمعويــة املوجهــة لقضايــا املــرأة.

الدورة األولى للجائزة:

فــي تاســع  10أكتوبــر  ،2014أعلنــت وزارة التضامــن واملــرأة واالرسة والتنميــة االجتماعيــة
عــن إطــاق النســخة االولــى لجائــزة تمــز برســم ســنة  ،2014فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة
وباملناســبة عينــت الوزيــرة لجنــة تحكيــم أوكلــت إليهــا مهمــة دراســة وانتقــاء االعمــال املتمــزة.
فـ�ي مـ�ار س  ،2015احتفــاء باملــرأة املغربيــة فــي عيدهــا العاملــي ،تــم منــح أول جائــزة "�Tama
 "yuzللمــرأة املغربيــة لثــاث جمعيــات شــاركن بمشــاريع اجتماعيــة متمــزة فــي مجــال التنميــة
االجتماعية.

الدورة الثانية للجائزة:

تــم اإلعــان عــن إطــاق الــدورة الثانيــة للجائــزة فــي  10أكتوبــر  2015والــي خصصــت لتتويج
املبــادرات الخالقــة فــي مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء ،امتنانــا وتقديرا ملختلف املســاهمات،
ســواء أفــرادا أو مؤسســات وطنيــة ،وتشــجيعا علــى اإلبــداع واالبتكار.

وقــد تــم التعبــر عــن تزايــد هــذا التقديــر مــن خــال الرفــع مــن القيمــة املاليــة للجائــزة الــي تــم
االعــان عــن الفائــزات بهــا شــهر مــارس :2016

الجائــزة األولــى  130ألــف درهــم ،الجائــزة الثانيــة 100 :ألــف درهــم ،الجائــزة الثالثــة 70 :
ألــف درهــم.

خ /مأسسة آليات املساواة داخل القطاعات الحكومية

كان لتفعيــل الخطــة "إكــرام" أثــرا جليــا مــن حيــث ترسيــع وتــرة مأسســة النــوع االجتماعــي
فــي العديــد مــن القطاعــات نذكــر فيمــا يلــي أمثلــة بــارزة يحتــذى بهــا.

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتماعية
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إحــداث لجنــة النــوع للقطــب االجتماعــي ســنة  ،2014وتتكــون مــن
ممثلــن عــن جميــع املديريــات وكــذا وكالــة التنميــة االجتماعية ومؤسســة
التعــاون الوطــي .ويهــدف تأســيس هــذه اللجنــة إلــى ضمــان إدمــاج
مقاربــة النــوع فــي برامــج ومبــادرات الــوزارة ،وذلــك فــي إطــار برنامــج
الرشاكــة «تعزيــز وتقويــة مأسســة املســاواة بني الجنســن في السياســات
العموميــة» واملوقــع فــي أبريــل  2014بــن الــوزارة وهيئــة األمــم املتحــدة
للمــرأة ،بهــدف مأسســة ونــر مبــادئ اإلنصاف واملســاواة بني الجنســن
فــي السياســات العموميــة ،مــن خــال بنــاء وتعزيــز قــدرات القطــب
االجتماعــي فــي مجــال التنســيق بــن القطاعــي ،وأدوات وآليــات الرصــد
والتقييــم والهندســة االجتماعيــة للقــرب والتواصــل وتدبــر املعــارف.

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

وزارة االقتصاد واملالية

إصــاح القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة حيــث يؤكــد نــص القانــون
املذكــور مــن خــال املــادة  39علــى ادمــاج بعــد النــوع االجتماعــي خــال
برمجــة مزيانيــات مختلــف الــوزارات وكــذا خــال مراحل التتبــع والتقييم.
وعليــه ،يجــب أن يقــرن برنامــج كل وزارة أو مؤسســة بأهــداف محــددة
ومــؤرشات مرقمــة لقيــاس النتائــج املحصــل عليهــا مــع مراعــاة بعــد
النــوع االجتماعــي كمــا حــددت املــادة  48مختلــف التقاريــر املصاحبــة
ملــروع قانــون املاليــة ومــن ضمنهــا تقريــر النــوع االجتماعــي.
 وبعــد املصادقــة علــى الصيغــة الجديــدة لنــص القانــون مــن طــرفالربملــان بتاريــخ  28أبريــل  2015تــم إصــدار الظهــر الرشيــف رقــم
 2( 1.15.62يونيــو  )2015وكــذا املرســوم املتعلــق بإعــداد وتنفيــذ
قوانــن املاليــة برســم  15يوليــوز .2015
 تعيــن قســم القطاعــات االجتماعيــة بمديريــة املزيانيــة كمســؤولعــن مواكبــة مختلــف القطاعــات الوزاريــة ملواكبــة اإلجــراءات املتعلقــة
بإصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة وخاصــة الشــق املتعلــق بإدمــاج
مقاربــة النــوع فــي املزيانيــة.
كمــل يتعــن التذكــر هنــا بإحــداث مركــز االمتيــاز الخــاص بمزيانيــة
النــوع االجتماعــي فــي فربايــر ; ،2013و الــذي يعــى بالبحــث واالبتــكار
فــي مجــال املزيانيــة املراعيــة للنــوع االجتماعــي مــن خــال التعلــم بــن
النظــراء ،تتويجــا ملســار إصــاح مزيانيــة الدولــة.

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهين

إحــداث فريــق لتدبــر النــوع علــى الصعيــد املركــزي ســنة  ،2009إرســاء
فــرق النــوع علــى مســتوى جميــع الجهــات ســنة  .2013يتكــون كل فريــق
جهــوي مــن أربعــة أطــر (نقطــة ارتــكاز ،مكلــف بالتخطيــط الرتبــوي،
مكلــف باملزيانيــة ومكلــف بالتواصــل).
كمــا عملــت علــى تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة الفــرق الجهويــة
لتدبــر النــوع حــول "التحليــل حســب النــوع" و"مأسســة املســاواة
بــن الجنســن فــي حكامــة املنظومــة الرتبويــة فــي موضــوع" "وضــع
املشــاريع املســتجيبة للنــوع".
كمــا تــم تنظيــم ورشــات مصاحبــة للفــرق الجهويــة النــوع مــن أجــل
وضــع مخططــات العمــل الجهويــة ملأسســة املســاواة بــن الجنســن.

قطاع الصيد البحري

إحــداث لجنــة قطاعيــة للمســاواة تشــكل النســاء  %75مــن أعضائهــا
برســم ســنة  ،2015يعهــد إليهــا متابعــة مــدى احــرام املصالــح املختصــة
بقطــاع الصيــد البحــري ملبــدأ املناصفــة واملســاواة بــن الجنســن فيمــا
يخــص التوظيــف والرتقيــة والولــوج ملناصــب املســؤولية.

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين
األطر

إحــداث خليــة مركزيــة تســهر علــى تنســيق وتقييــم وتتبــع وضعيــات
النســاء املنتســبات لهــذا القطــاع ،ســواء منهــن العامــات بــه أو الطالبــات
الجامعيــات وذلــك فــي أفــق العمــل علــى خلــق خاليــا فرعيــة بالجامعــات
تكــون تابعــة للخليــة املركزيــة ،مــن أجــل إنمــاء وإرســاء قواعــد املناصفــة
وكــذا إعــداد اإلحصائيــات والتقاريــر حــول األعمــال املنجــزة.
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وزارة الصحة

 إحــداث وحــدة محاربــة العنــف املبــي علــى النــوع منــذ ســنة 2013بمديريــة الســكان تتكلــف بتنســيق عمليــة التتبــع والتقييــم بالنســبة
لقطــاع الصحــة.
 تحديــد نقــط االرتــكاز الجهويــة بشــأن العنــف القائــم علــى أســاسالجنــس.
 إعــادة تنشــيط الدوريــة الوزاريــة بشــأن وحــدات العمــل ضــد العنــفاتجــاه النســاء واألطفــال،
 إعداد مناهج للتكوين بشأن العنف القائم على أساس الجنس، دمــج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي رؤيــة واســراتيجية املرافــقالصحيــة،
 تشــكيل اجتماعــات تنســيقية مــا بــن وحــدات العمــل ضــد العنــفاتجــاه النســاء واألطفــال والــركاء علــى الصعيــد املحلــي،
 إحــداث تقييــم ذاتــي لوحــدات العمــل ضــد العنــف اتجــاه النســاءواألطفــال.
 إعــداد دليــل وحــدات التكفــل بالنســاء و االطفــال املعنفني باملستشــفياتاملتواجــدة علــى الصعيــد الرتابي.

وزارة الوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة

إحــداث شــبكة مشــركة بــن الــوزارات إلدمــاج مبــدأ املســاواة بــن
الجنســن فــي الوظيفــة العموميــة منــذ  2010والــي تضــم فــي عضويتهــا
ممثلــي جميــع اإلدارات العموميــة.
خلــق مصلحــة مقاربــة النــوع االجتماعــي ألجــل تتبــع وتقييــم املســاواة
بــن الجنســن بالوظيفــة العموميــة منــذ 2011
إبــرام اتفاقيــة رشاكــة ( )Mémorandum d’accordفــي أكتوبــر 2015
مــع هيــأة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل:
 إعــداد اســراتيجية مأسســة املســاواة بــن الجنســن بالوظيفــةالعموميــة وخطــة عمــل تنفيذهــا
 مرافقة الشبكة في تنفيذ وتتبع وتقييم االسرتاتيجية تبــادل التجربــة املغربيــة مــع منطقــة البحــر األبيض املتوســط MENAوإحــداث شــبكة علــى صعيــد املنطقــة لتبــادل الخــرات واملمارســات
الجيــدة مــن أجــل تقلــد النســاء مراكــز القــرار باملنطقــة
 -إحداث مرصد النوع االجتماعي في الوظيفة العمومية في 2014
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الوزارة املنتدبة لدى
وزير الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة املكلفة
باملاء

تــم إحــداث قطــب إدمــاج مقاربــة النــوع فــي قطــاع املــاء وتكويــن شــبكة
تتبــع إجــراءات الخطــة الحكوميــة إكــرام والــي تهــم الــوزارة املنتدبــة
املكلفــة باملــاء .وتتكــون هــذه الشــبكة مــن مــدراء القطــاع ومديــرة ومــدراء
وكاالت األحــواض املائيــة ومديــر تعميــم املــاء الصالــح للــرب للســاكنة
القرويــة باملكتــب الوطــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب وبعــض
األطــر املســؤولة بهــذه املديريــات .ويقــوم بتنســيق هــذه الشــبكة "قطــب
إدمــاج مقاربــة النــوع".
ومــن أجــل رفــع التحديــات والرهانــات الــي يطرحهــا إدمــاج مقاربــة
النــوع تــم إبــرام اتفاقيــة رشاكــة بــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
والــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالبيئــة وذلــك علــى هامــش أشــغال املؤتمــر
االعاملــي للمنــاخ الــذي انعقــد بباريــس فــي أواخــر ســنة  2015وذلــك
مــن أجــل مأسســة آليــات املســاواة علــى مســتوى قطــاع البيئــة وذلــك
مــن خــال إعــداد اســراتيجية إلدمــاج مقاربــة النــوع فــي مجــال البيئــة
والتنميــة املســتدامة فــي املغــرب.
وفــي إطــار هــذه االســراتيجية تــم إحــداث لجنــة مركزيــة يرأســها الســيد
الكاتــب العــام للــوزارة املكلفــة باملــاء وتتكــون مــن املــدراء املركزيــن
للقطــاع ومــن مديــرة ومــدراء وكاالت األحــواض املائيــة ومســؤولني
ومســؤوالت يتــم تعيينهــم مــن طــرف الســيدة الوزيــرة املكلفــة باملــاء.
ولتفعيــل مخططــات وبرامــج هــذه اللجنــة إلدمــاج مقاربــة النــوع فــي
قطــاع املــاء تــم إحــداث لجنــة تقنيــة تضــم ممثلــن وممثــات املــدراء
املركزيــن ومديــرة ومــدراء وكاالت األحــواض املائيــة.

وزارة الفالحة والصيد
البحري

إحــداث نــواة النــوع االجتماعــي تضــم  40إطــارا مســؤوال يمثلــون
املصالــح املركزيــة والجهويــة لــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري وذلــك
مــن أجــل تتبــع وتنســيق كل النشــاطات املتعلقــة بعمليــة إدمــاج النــوع.
أمــا قطــاع الصيــد البحــري ،فقــد شــهد إحــداث لجنــة قطاعيــة للمســاواة
تتشــكل مــن  %75مــن النســاء برســم ســنة  ،2015يعهــد إليهــا متابعــة
مــدى احــرام املصالــح املختصــة بقطــاع الصيــد البحــري ملبــدأ املناصفــة
واملســاواة بــن الجنســن فيمــا يخــص التوظيــف والرتقيــة والولــوج
ملناصــب املســؤولية.
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وزارة الداخلية

إحــداث خليــة النــوع ( نقــط ارتــكاز النــوع) تتكــون مــن  7نقــط ارتــكاز
ونــواب يمثلــون مختلــف املديريــات التابعــة للمديريــة العامــة للجماعــات
املحليــة .و تهــدف هــذه الوحــدة إلــى إعــداد مخطــط عمــل ملأسســة النــوع
االجتماعــي فــي برامــج الــوزارة /املديريــة العامــة للجماعــات املحليــة،
و تتبــع تنفيــذه و الســهر علــى تقييمــه و تقويمــه ،مــن أجــل النهــوض
باملســاواة و تكافــؤ الفــرص.
وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أنــه تــم إبــرام اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة
الداخلية/املديريــة العامــة للجماعــات املحليــة وهيئــة األمــم املتحــدة
للمــرأة بتاريــخ  2يونيــو  2014بهــدف مأسســة مبــدأ املناصفة واملســاواة
بــن الجنســن فــي الربمجــة واملزيانيــة وفــي تتبــع وتقييــم السياســات
العموميــة علــى املســتوى الرتابــي ،عــاوة علــى مســاندة جهــود الــوزارة
فــي مجــال دعــم مشــاركة املــرأة علــى املســتوى املحلــي عــر تقويــة
قــدرات النســاء.

الوزارة املكلفة
باملغاربة املقيمني
بالخارج وشؤون
الهجرة

تــم إحــداث بنيــة إداريــة تتعلــق بالنــوع مــن خــال إحــداث "مصلحــة
النــوع االجتماعــي" بمديريــة العمــل االجتماعــي والثقافــي والرتبــوي
والشــؤون القانونيــة ،وذلــك بموجــب قــرار للوزيــر املكلــف باملغاربــة
املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة رقــم  4360.14الصــادر فــي فاتــح
ديســمرب  2014بشــأن إحــداث وتنظيــم األقســام واملصالــح التابعــة
للمديريــات املركزيــة التابعــة للــوزارة.

وزارة االتصال

تطويــر مجموعــة مــن التدابــر املؤسســاتية لتحســن صــورة املــرأة فــي
اإلعــام ،أبرزهــا:
 تضمــن دفاتــر تحمــات قنــوات القطــب العمومــي ملقتضيــات ستســاهمفــي تحســن صــورة املــرأة فــي اإلعــام وتعزيــز حضورهــا اإلعالمــي؛
 اعتمــاد رشكات القطــب العمومــي ميثاقــا لألخالقيــات تلــزم فيــهبالنهــوض بصــورة املــرأة؛
 النــص فــي املقتضيــات القانونيــة الخاصــة بمهــن الطباعــة والتوزيــعواإلشــهار ،فــي مــروع مدونــة الصحافــة ،علــى رضورة احــرام كرامــة
املــرأة ومحاربــة الصــور النمطيــة املســيئة لهــا.

وزارة التعمري وإعداد
الرتاب الوطين

قامــت وزارة التعمــر وإعــداد الــراب الوطــي بالتفعيــل العملياتــي لنظــام
املعلومــات الجماعــي حــول النــوع والتغــرات املناخيــة بثمانيــة جماعــات
بإقليــم الرشــيدية وتطعيمــه بمــؤرشات للتقليــل مــن املخاطــر والكــوارث
وإدمــاج مقاربــة النــوع .كمــا حرصــت علــى تحيــن املخططــات الجماعيــة
بنفــس الجماعــات بهــدف إدمــاج مقاربــة النــوع.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

د /الرقي باملساواة في الوظيفة العمومية

نظمــت وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة فــي شــهر مــاي  2016لقــاءا وطنيــا حــول
موضــوع "اســراتيجية مأسســة مقاربــة النــوع بالوظيفــة العموميــة" ،بتعــاون مــع هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة ،واملخصــص لعــرض ومناقشــة مضامــن هــذه االســراتيجية بغيــة إغنــاء
محاورهــا النهائيــة فــي صيغتهــا النهائيــة ،تســتهدف هــذه االســراتيجية مأسســة املســاواة بــن
الجنســن عــر شــقني مختلفــن يتمثــل األول فــي مأسســة املســاواة بــن الجنســن فــي جميــع
السياســات والربامــج واملشــاريع الــي تســهر عليهــا اإلدارة العموميــة بصفــة عامــة ،والثانــي فــي
األخــذ بعــن االعتبــار النــوع االجتماعــي ضمــن هيــاكل الوظيفــة العموميــة والثقافــة الســائدة
فيهــا.
ترتكــز االســراتيجية علــى ثــاث محــاور أساســية ،يتمحــور األول منهــا حــول إنشــاء وتعزيــز
هيــاكل مخصصــة لتدعيــم املســاواة وإدمــاج املســاواة بــن الجنســن فــي الوظيفــة العموميــة،
يضــم  3مشــاريع و  6عمليــات مــن أجــل إحــداث وحــدات وآليــات بــوزارة الوظيفــة العموميــة
مختصــة فــي مجــال النــوع وتشــجيع اإلدارات العموميــة علــى خلــق وحــدات للمســاواة بــن
الجنســن.

أمــا املحــور الثانــي ،فهــو يراهــن علــى إدراج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن فــي املنظومــة
القانونيــة ،وخاصــة فــي عمليــة تدبــر املــوارد البرشيــة والكفــاءات ،ويضــم  4عمليــات و 34
إجــراء يهــدف إلــى تضمــن اإلطــار القانونــي وتدبــر املــوارد البرشيــة آليــات املســاواة الفعليــة
بــن النســاء والرجــال املوظفــن ،فيمــا يتمثــل املحــور الثالــث فــي ترســيخ املســاواة بني الجنســن
فــي املمارســات والســلوكيات والثقافــة التنظيميــة لــإدارة.
ذ /تعديل القانون  03-77املتعلق باالتصال السمعي البرصي،

ينــدرج القانــون رقــم  77.03املتعلــق باالتصــال الســمعي البــري في ســياق التطــورات العميقة
الــي تشــهدها اململكــة املغربيــة تعزيــزا لالختيــار الديمقراطــي الــذي الزتمــت بــه ،وتمتينا ألســس
دولــة الحــق والقانــون وملجــال الحريــات العامــة ،فــي إطــار تشــييد املــروع املجتمعــي الحداثــي
الديمقراطــي الــذي يقــوده ويرعــاه صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه.
ويعتــر إصــاح املجــال الســمعي البــري الوطــي مــن املكونــات الهامة لهذا املنحــى اإلصالحي
العــام ،ملــا لــه مــن دور فــي تكريــس قيــم الحريــة والتعدديــة والحداثــة واالنفتــاح  ،واحــرام
حقــوق اإلنســان وصيانــة كرامتــه وتأهيــل بالدنــا سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا.
ويأتــي مــروع القانــون بتغيــر وتتميــم املــواد  2و  8و 9مــن القانــون  77.03املتعلــق باالتصال
الســمعي البــري عــر مقتضيــات تمنــع اإلشــهار الــذي يتضمــن إســاءة للمــرأة أو ينطــوي علــى
رســالة مــن طبيعتهــا بــث صــور نمطيــة أو ســلبية أو تكــرس دونيتهــا أو تــروج للتميــز بســبب
جنســها ،كمــا تحــث متعهــدي االتصــال الســمعي البــري علــى املســاهمة فــي محاربــة التميــز

64

بســبب الجنــس ،بمــا فــي ذلــك الصــور النمطيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ،والنهــوض
بثقافــة املســاواة بــن الجنســن ،وتمنــع الحــث املبــارش أو غــر املبــارش ضــد املــرأة أو الحــط
مــن كرامتهــا.

وقــد تمــت املصادقــة علــى مــروع القانــون رقــم  83.13الــذي يغــر ويتمــم القانــون رقــم 77.03
املتعلــق باالتصــال الســمعي البــري فــي املجلــس الحكومــي بتاريــخ  22مــاي  .2014وبعــد
التصويــت عليــه شــهر يوليــوز  ،2015نــر بالجريــدة الرســمية عــدد  6389بتاريــخ  08ذو
القعــدة  24( 1436أغســطس .)2015
يذكــر أن هــذه االســراتيجية ،الــي تــم وضعهــا وفــق مقاربــة تشــاركية علــى مــدى أربــع ســنوات
تمتــد إلــى حــدود  ،2020تــروم باألســاس تعزيــز فعاليــة املســاواة بــن الجنســن فــي الوظيفــة
العموميــة ،وفقــا أحــكام الدســتور ،مــن خــال إدمــاج مبــدأ العدالــة واملســاواة بــن الجنســن
فــي الوظيفــة العموميــة .وتعــد االســراتيجية إطــارا مرجعيــا لجميــع اإلدارات ،حيــث ســتعمل
وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة بحكــم اختصاصاتهــا ومســؤولياتها ذات الصلــة علــى
ضمــان تنفيذهــا وتتبعهــا وتقييــم نتائجهــا.
ر /إعداد تقارير وطنية حول جهود النهوض بوضعية املساواة

حرصــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة علــى املشــاركة فــي دورات
لجنــة وضــع املــرأة الــي تنعقــد كل ســنة بمقــر األمــم املتحــدة فــي نيويــورك ،والــي تكــون
فرصــة ســانحة للتعريــف بمــا حققتــه اململكــة املغربيــة فــي مجــال النهــوض بحقــوق املــرأة
وتمكينهــا فــي شــى املجــاالت ،مــوازاة مــع عقــد رشاكات جديــدة وواعــدة مــع هيئــات ومنظمــات
ودول ذات درايــة وخــرة فــي هــذا املضمــار.
وتفاعــا مــع هــذه التظاهــرات الهامــة ،أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة العديــد مــن التقاريــر بتنســيق مــع مختلــف القطاعــات الحكوميــة وبــإرشاك للمجتمع
املدنــي ،تطرقــت ملواضيــع وأبعــاد مختلفــة تهــم قضيــة النهــوض بوضعيــة املــرأة:

"النهــوض باملســاواة ومحاربــة العنــف ضــد النســاء باملغــرب ،حصيلــة وآفــاق" (الــدورة 57
للجنــة وضــع املــرأة ،مــارس )2013؛

"أهــداف األلفيــة للتنميــة لصالــح النســاء والفتيــات" (الــدورة  58للجنــة وضــع املــرأة،
مــارس )2014؛
"تقييم خطة بيجني( "20 +الدورة  59للجنة وضع املرأة ،مارس )2015؛

"تمكني املرأة والتنمية املستدامة" (الدورة  60للجنة وضع املرأة ،مارس .)2016
فــي نفــس الســياق ،قامــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بإعــداد التقاريــر الوطنية
املتعلقــة بتفعيــل االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة CEDAW
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حيــث تــم تنظيــم عــدة اجتماعــات تنســيقية مــع القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة تــم
علــى إثرهــا إعــداد صيغــة متقدمــة مــن التقريــر املذكــور.
كمــا تجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى إعــداد وزارة املاليــة االقتصــاد لتقريــر النــوع ،املرافــق لقوانــن
املاليــة ســنويا والــذي يشــكل ملختلــف املتابعــن آليــة لتقييــم السياســات العموميــة علــى ضــوء
الحاجيــات املتباينــة للســكان املســتهدفني.
ز /هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي

تمــت املصادقــة علــى مــروع القانــون املتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز
فــي مجلــس النــواب يــوم األربعــاء  04مــاي .2016

(نظــرا لوجــود هــذه الهيئــة فــي الطــور الترشيعــي ،تــم إدراج تفاصيــل أكــر حــول هــذا اإلجــراء
فــي املجــال الثانــي املتعلــق بمناهضــة جميــع أشــكال التميــز والعنــف ضــد النســاء).
س /املجلس االستشاري لألرسة والطفولة

تمــت املصادقــة علــى مــروع القانــون املتعلــق باملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة فــي
مجلــس النــواب يــوم األربعــاء  20أبريــل .2016

(نظــرا لوجــود هــذا املجلــس فــي الطــور الترشيعــي ،تــم إدراج تفاصيــل أكــر حــول هــذا اإلجــراء
فــي املجــال الثانــي املتعلــق بمناهضــة جميــع أشــكال التميــز والعنــف ضــد النســاء).
 .2.1ومضات من الحصيلة
* دعم اإلنتاجات الفنية اليت تربز الكفاءات النسائية
قامت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بعدة أنشطة أبرزها:

 طبــع انتاجــات فكريــة لنســاء مثــل أطروحــة دكتــوراه الــي أعدتهــا األســتاذة زوليخــة بــنرمضــان تحــت عنــوان "املجتمــع والديــن والســلطة فــي إفريقيــا الغربيــة"؛

 رفــع تمثيليــة النســاء فــي الجوائــز الــي تنظمهــا الــوزارة شــاركت 32قارئــة فــي املســابقةالوطنيــة11 ،قارئــة فــي املســابقة الدوليــة ،وشــاركت  03قارئــات فــي املســابقات الدوليــة
الــي تنظمهــا بعــض الــدول العربيــة واإلســامية.
 كمــا عملــت وزارة الثقافــة خــال الفــرة مــا بــن  2012و 2016علــى دعــم  409مــروعنســائي ( 228مــروع فــي مجــال النــر والكتــاب و 181مــروع فــي املجــال الفــي).
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* القضاء على الصور النمطية املوجودة باملقررات املدرسية:

تمــت مراجعــة املقــررات التعليميــة الجــاري بهــا العمــل مــن طــرف خــراء تربويــن بهــدف
القضــاء علــى الصــور النمطيــة الــي تحملهــا هــذه املقــررات .كمــا تــم تطعيمهــا بمواضيــع تعــزز
دور ومكانــة املــرأة فــي املجــاالت :الحقوقيــة والقانونيــة واالجتماعيــة واألرسيــة والثقافيــة
والرياضيــة والبيئيــة والصحيــة.
* تعزيز الحضور اإليجابي للمرأة بالخارج

تنظيــم ورشــة لصالــح أطــر وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون ،قبــل التحاقهــم للعمــل باملراكــز
الدبلوماســية والقنصليــة بالخــارج ،تهــدف إلــى تحسيســهم بقضايــا املــرأة والنــوع االجتماعــي،
وكــذا اإلصالحــات الــي تــم اعتمادهــا مــن طــرف بالدنــا الراميــة إلــى الحد مــن التميزي ضــد املرأة
والنهــوض بأوضاعهــا وتمكينهــا مــن التمتــع بجميــع حقوقهــا .بمناســبة تخليــد اليــوم العاملــي
للمــرأة ،ومثــل كل ســنة ،قامــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون بتنظيــم نــدوة تهــدف إلــى
تعميــق التفكــر حــول اإلنجــازات امللموســة الــي تــم تحقيقهــا ،وكــذا تجديــد االنخــراط الســيايس
وتعبئــة الــرأي العــام بخصــوص املســاواة بــن الجنســن والتمكــن االقتصــادي للنســاء.
* إدماج مقاربة النوع في املخططات الجهوية للصناعة التقليدية

تمكنــت وزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي مــن إعــداد  16مخططــا
للتنميــة الجهويــة للصناعــة التقليديــة مقابــل  6مخططــات الــواردة فــي رؤيــة  ،2015أي تغطيــة
شــاملة ملجمــوع الــراب الوطــي .ينبثــق عــن هــذه املخططــات برامــج عمــل تشــمل عــدة محــاور
كدعــم اإلنتــاج والتكويــن املهــي واإلنعــاش والتســويق الــخ ...تحظــى املــرأة الصانعــة مــن
خاللهــا بحــز كبــر مــن الربامــج.
ملســايرة التوزيــع الجهــوي املعتمــد حاليــا والــذي حــدد عــدد الجهــات فــي  12جهــة ،أطلقــت
الــوزارة ســنة  2016مالءمــة املخططــات الجهويــة مــع التقســيم الجهــوي الجديــد.

* تخصيص جائزة حول العمل النسائي اإلعالمي

إعــداد دفــر تحمــات "الجائــزة الســنوية للمســاواة والكرامــة فــي وســائل اإلعــام" الــي
تهــدف تكريــم الصحفيــن عــن الزتاماتهــم تجــاه تشــجيع املســاواة ومكافحــة الصــور النمطيــة،
وتحســيس الفاعلــن املعنيــن مــن أجــل تمثيليــة أحســن للنســاء فــي اإلعــام ،وتفعيــل وضمــان
تتبــع تنفيــذ مقتضيــات امليثــاق الوطــي لتحســن صــورة املــرأة فــي اإلعــام

* إحداث جائزة أمهر صانعة

نظمــت وزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي الجائــزة الوطنيــة ألمهــر
الصنــاع ســنويا بهــدف تحفــز الصانعــات التقليديــات والصنــاع التقليديــن علــى اإلبــداع
والتجديــد والتعريــف أكــر بمهاراتهــم الحرفيــة.
وقد تم تتويج  35صانعة تقليدية من بني 122متوج.
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محاربة الصور النمطية في جميع وسائل االعالم

بدايــة ســنة  2016و فــي إطــار الخــرة التقنيــة لربامــج دعــم االتحــاد األوروبــي ،رشعــت
وزارة االتصــال فــي إعــداد دليــل ملحاربــة الصــور النمطيــة املســيئة للمــرأة بهــدف تعزيــز ثقافــة
املســاواة و اإلنصــاف و محاربــة الصــور املســيئة للمــرأة فــي اإلعــام.

كمــا عملــت وســائل اإلعــام العموميــة اتخــاذ بعــض التدابــر الــي تهــدف إلــى إبــراز الوجــه
املــرق للمــرأة املغربيــة مــن خــال:

 برنامــج "متألقــات" الــذي يبــث علــى القنــاة األولــى وهــو برنامــج يعطــي للمــرأة كلمتهــاويــرز قدراتهــا املعرفيــة والثقافيــة و العلميــة و النضاليــة بطريقــة تتمــاىش مــع الجيــل
الجديــد و يســلط الضــوء علــى نســاء قدمــن الــيء الكثــر للوطــن.

 أطلقــت القنــاة الثانيــة خدمــة جديــدة علــى املوقــع اإللكرتونــي «  » Expertes.maتعــدبمثابــة دليــل رقمــي خــاص باملــرأة املغربيــة الخبــرة باملغــرب و العالــم.
* تشجيع مشاركة النساء في املجال الريايض والثقافي والجمعوي

فــي املجــال الريــايض تــم خلــق " اللجنــة الوطنيــة لالرتقــاء بالرياضــة النســوية" مكونــة مــن
األطــر الرياضيــة النســوية التابعــة للمصالــح الخارجيــة للــوزارة بهــدف االرتقــاء بالرياضــة
النســوية وخلــق ديناميكيــة محليــة واقليميــة و خلــق جمعيــات رياضيــة نســائية فــي جميــع
املــدن املغربيــة وكــذا تتبــع وتأطــر األنشــطة املوجهــة للمــرأة علــى املســتوى املحلــي والجهــوي
كمــا تــم تنفيــذ الربنامــج الوطــي لتطويــر الرياضــة النســوية بهــدف تفعيــل حــق املــرأة فــي
املمارســة الرياضيــة وإدمــاج الفتــاة واملــرأة املنتميــة لألحيــاء الهامشــية والعالــم القــروي وخلــق
جمعيــات رياضيــة نســوية محليــة.

* اســتحضار مقاربــة النــوع فــي توزيــع الدعــم العمومــي وعقــد الــراكات مــع املجتمــع
املدنــي
 عرفــت تمثيليــة النســاء بمشــاريع الصناعــة التقليديــة املربمجــة فــي إطــار املبــادرةالوطنيــة للتنميــة البرشيــة تصاعــدا مزتايــدا مــا بــن  2012و، 2014حيــث ســجلت نســبة
( )%40خــال ســنة  2012لرتتفــع إلــى ( )%72إلــى نهايــة .2014

 دأبــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان علــى إطــاق برنامــج ســنوي لدعــمالجمعيــات العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى برنامــج خــاص للــراكات.
وفــي هــذا البــاب تــم خــال الســنوات  2013-2014-2015تخصيــص مــا مجموعــه
 2.170.000درهمــا للجمعيــات الناشــطة فــي النهــوض بحقــوق املــرأة وحمايتهــا.
 تــم إحــداث صنــدوق الدعــم املخصــص لتشــجيع تمثيليــة النســاء يهــدف إلــى تمكــناألحــزاب السياســية والجمعيــات مــن اقــراح مشــاريع تهــدف إلــى تقويــة قــدرات النســاء

68

التمثيليــة .حيــث تــم تمويــل  86مرشوعــا ،اســتعدادا لالســتحقاقات االنتخابيــة لســنة
 ،2015بقيمــة إجماليــة تبلــغ  18,47مليــون درهــم يســاهم صنــدوق الدعــم فــي تمويلهــا
بغــاف مالــي قــدره  12,46مليــون درهــم أي بنســبة (.)%67

 عملــت وزارة الصحــة علــى تتبــع تنفيــذ االتفاقيــات  40الــي تــم توقيعهــا خــال ســنة 2014مــع مختلــف الفاعلــن ورشكاء املنظومــة الصحيــة .وقــد اســتفادت مــن دعــم وزارة
الصحــة ( )%43مــن الجمعيــات الــي تســرها النســاء ،الــذي بلــغ  3049000درهــم أي مــا
يعــادل ( )%33مــن إجمالــي دعــم الجمعيــات.

 املبلــغ املخصــص مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــةللجمعيــات العاملــة فــي مجــال املــرأة 35 149 958 :درهــم أي ( )%18مــن املبلــغ اإلجمالي
للمشــاريع املدعمــة .عــدد املشــاريع املخصصــة للجمعيــات العاملــة فــي مجــال املــرأة225 :
مرشوعــا أي ( )%26مــن مجمــوع املشــاريع املدعمــة.

* نصوص ترشيعية وتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التميزي
تــم إعــداد مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة الــي تتضمــن مقتضيــات تتعلــق بحمايــة الحقــوق
والحفــاظ علــى املكتســبات املتعلقــة بالنســاء باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع باقــي املتدخلــن
فــي املجــال:
 -مرشوع قانون رقم  27-14يتعلق بمكافحة االتجار بالبرش:

 مرشوع قانون رقم  26-14يتعلق بحق اللجوء ورشوط منحه -مرشوع قانون رقم  95-14املتعلق بالهجرة

* إحداث لجنة وزارية لتسهيل ولوج النساء املهاجرات للحقوق
تــم إحــداث اللجنــة الوزاريــة لشــؤون املغاربــة املقيمــن فــي الخــارج وشــؤون الهجــرة ،وتجعــل
هــذه اللجنــة موضــوع النســاء املهاجــرات ســواء املغربيــات بالخــارج أو املهاجــرات باملغــرب مــن
بــن اهتمامــات أشــغالها .وقــد انبثقــت عــن هــذه اللجنــة مجموعــة مــن التوصيــات تهــم النســاء
املهاجــرات مــن أهمهــا:
 اتخــاذ التدابــر الرضوريــة ملحاربــة تفــي ظاهــرة اســتغالل النســاء ووقوعهــن ضحايــااالتجــار بالبــر والتصــدي الســتغالل الظــروف االجتماعيــة للنســاء املغربيــات وحاجتهــن
إلــى العمــل ،وتحســن صــورة املــرأة بالخــارج؛

 -إنجاز دراسة حول املرأة املغربية املهاجرة.

* دراسة حول ولوج النساء املهاجرات للحقوق

بهــدف دعــم ومواكبــة النســاء املغربيــات املهاجــرات فــي حــاالت هشاشــة ،والعمــل علــى ولــوج
املــرأة املغربيــة إلــى كامــل حقوقهــا بــدول املهجــر ،قامــت الــوزارة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن
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بالخــارج وشــؤون الهجــرة ســنة  2015بإطــاق دراســة حــول املــرأة املغربيــة بالخــارج وهــي
فــي املراحــل األخــرة مــن اإلنجــاز ومــن بــن مخرجاتهــا إعــداد خطــة عمــل ســتعمل الــوزارة علــى
تنفيذهــا بتعــاون مــع مختلــف الــركاء.
* تعبئة كفاءات النساء املهاجرات
تقــوم الــوزارة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة بإحــداث شــبكات
موضوعاتيــة فــي مختلــف املجــاالت .وفــي هــذا اإلطــار ،تــم خلــق شــبكة الصحفيــات املغربيــات
املقيمــات بالخــارج ،نواتهــا  50صحفيــة ،ســنة 2015؛
كذلــك ،عرفــت ســنة  2016خلــق شــبكة املقــاوالت واملســرات املغربيــات املقيمــات بالخــارج،
نواتهــا  40إمــرأة مقاولــة مــن  19بلــد.

70

 /2اجملال الثاني :مناهضة مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء
يرصــد هــذا املجــال جهــود القطاعــات املعنيــة فــي محاربــة كل أشــكال التميــز والعنــف
علــى املســتويني القانونــي واملؤسســاتي.حيث تهــدف اإلجــراءات املربمجــة إلــى تعزيــز
الرتســانة القانونيــة والتنظيميــة لحمايــة النســاء ومحاربــة التميــز ،وتحســن املعرفــة
العلميــة بهــذه الظاهــرة وإنشــاء نظــام التتبــع والرصــد ،ودعــم السياســة الوقائيــة مــن
خــال التصــدي ألســباب العنــف املمــارس ضــد النســاء والرفــع مــن الوعــي املجتمعــي
بمخاطــر هــذه الظاهــرة ،وتحســن التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــن طريــق تطويــر
مجموعــة مــن الخدمــات.
 .1.2الخطوط العريضة للحصيلة

أ /مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء

عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة برشاكــة مــع وزارة العــدل
والحريــات علــى إعــداد مــروع قانــون ملحاربــة العنــف ضــد النســاء رقــم  ،103.13بنــاء علــى
الرتاكمــات الســابقة ملختلــف املتدخلــن فــي املجــال مــن قطاعــات حكوميــة وفعاليــات املجتمــع
املدنــي .ليتــم عرضــه فــي املجلــس الحكومــي يــوم  07نونــر .2013

بعــد ذلــك ،عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة التنميــة االجتماعيــة بمعيــة وزارة العــدل
والحريــات ،فــي إطــار لجنــة مشــركة ،علــى إغنــاء مــروع القانــون بمختلــف اآلراء والتوصيات
املقرتحــة ســواء مــن طــرف القطاعــات أو مــن خــال مذكــرات املجتمــع املدنــي املتوصــل بهــا .وقــد
تمــت املصادقــة عليــه فــي املجلــس الحكومــي املنعقــد بتاريــخ  17مــارس  ،2016ثــم صــادق
عليــه مجلــس النــواب خــال الجلســة العامــة املنعقــدة يــوم األربعــاء  20يوليــوز .2016
يهدف مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء إلى:

• تحديــد إطــار مفاهيمــي محــدد ودقيــق مــن شــأنه مســاعدة املتدخلــن لتميــز وحــر
األفعــال والســلوكيات املدرجــة فــي مجــال العنــف ضــد النســاء ،وذلــك مــن خــال تحديــد
مفهــوم العنــف( )1ومختلــف أشــكاله؛
• إحداث آليات للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف؛

• اعتمــاد منهجيــات وأطــر مؤسســاتية للتنســيق بــن مختلــف املتدخلــن فــي مجــال مناهضة
العنــف ضــد النســاء وحمايتهــن (مثــل :الســلطة القضائيــة ،األمــن الوطــي ،الــدرك امللكــي،
القطاعــات الحكوميــة املعنيــة ...الــخ)؛
( )1يعــرف هــذا القانــون العنــف ضــد املــرأة بأنــه كل فعــل أساســه التميــز بســبب الجنــس ،يرتتــب عليــه رضر
جســدي أو نفــي أو جنــي أو اقتصــادي للمــرأة.
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• تجريــم بعــض األفعــال باعتبارهــا عنفــا يلحــق رضرا باملــرأة (كاالمتنــاع عــن إرجــاع
الزوجــة املطــرودة مــن بيــت الزوجيــة ،اإلكــراه علــى الــزواج ،املســاس بحرمــة جســد املــرأة،
وتبديــد أو تفويــت أمــوال األرسة بســوء نيــة ...الــخ)؛
• تجريــم بعــض األفعــال باعتبارهــا صــورا مــن صــور التحــرش الجنــي ،مــع تشــديد
العقوبــات عليهــا فــي حالــة ارتــكاب الفعــل فــي ظــروف معينــة ومــن طــرف أشــخاص
محدديــن (أحــد األصــول أو املحــارم ،زميــل فــي العمــل ،شــخص مكلــف بحفــظ النظــام...،
الــخ)؛

• تشــديد العقوبــات علــى بعــض األفعــال املوجهــة ضــد "نســاء فــي وضعيــة خاصــة"،
كالعنــف ضــد امــرأة حامــل ،أو ضــد الزوجــة أو الطليقــة بحضــور األبنــاء أو الوالديــن؛
• اعتمــاد تدابــر حمائيــة جديــدة ،فــي إطــار التدابــر املســطرية (مــن قبيــل :إبعــاد الــزوج
املعتــدي ،إنــذار املعتــدي بعــدم اإلعتــداء ،فــي حــال التهديــد بارتــكاب العنــف مــع تعهــده
بعــدم االعتــداء ،إرجــاع املحضــون مــع حاضنتــه إلــى الســكن ،منــع االقــراب مــن الضحيــة
أو مــن ســكنها أو األبنــاء ،إشــعار املعتــدي بمنعــه مــن التــرف فــي األمــوال املشــركة
للزوجــن ...الــخ).
• التنصيــص علــى عنــر الفوريــة فــي اتخــاذ التدابــر الحمائيــة ،مــع تقريــر عقوبــات علــى
خرقها.
ب /مرشوع قانون متعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي
منــح الدســتور املغربــي أهميــة كبــرة لقضيــة املســاواة ومكافحــة كل أشــكال التميــز ،بحيــث
نــص فــي مادتيــه  19و 164علــى إحــداث هيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز تكفــل
لهــا مهمــة تنســيق السياســات العموميــة فــي مجــال املســاواة والنهــوض بحقــوق النســاء.

وفــي هــذا اإلطــار ،قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة بتشــكيل
لجنــة علميــة ،مكونــة مــن باحثــن أكاديميــن معــرف بهــم وطنيــا ،عملــت علــى إعــداد أرضيــة
ملــروع القانــون املتعلــق بالهيئــة باالعتمــاد علــى مذكــرات ومقرتحــات مقدمــة مــن طــرف
مختلــف الفاعلــن السياســيني ،واملؤسســاتيني ،واملجتمــع املدنــي.
وقــد كان مــروع القانــون املتعلــق بالهيئــة ،موضوعــا للتشــاور والتحــاور مــع جــل الفاعلــن
املعنيــن بموضــوع املســاواة ،والذيــن قدمــوا مــا يفــوق  83مذكــرة ومقــرح (بمــا فــي ذلــك
املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق االنســان ،واملجلــس الوطــي لحقــوق االنســان واملجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيــي ،ومنظمــات املجتمــع املدنــي وبعــض الهيئــات املهنيــة) .كمــا تــم عــرض
مــروع القانــون علــى لجنــة البندقيــة التابعــة ملجلــس أوروبــا مــن أجــل إبــداء رأيهــا فــي
مضامينــه.
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هــذا وقــد تمــت املصادقــة علــى مــروع القانــون املتعلــق بالهيئــة مــن طــرف املجلــس الحكومــي
املنعقــد بتاريــخ  19مــارس  ،2015كمــا تــم إرســاله فــي يوليــوز املنــرم للربملــان وذلــك بعــد
تدقيقــات حكوميــة تمــت بشــأنه داخــل لجنــة وزاريــة مصغــرة .وبالفعــل ،تمــت املصادقــة علــى
املــروع مــن طــرف مجلــس النــواب فــي شــهر مــاي .2016
حري بالذكر أن هذه الهيئة ستمارس عددا هاما من الصالحيات نوردها فيما يلي:

- 1إبــداء الــرأي بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن امللــك أو بطلــب مــن الحكومــة أو أحــد مجلــي
الربملــان ،حســب الحالــة ،بشــأن مشــاريع ومقرتحــات القوانــن ومشــاريع النصــوص
التنظيميــة.
- 2تقديــم كل اقــراح أو توصيــة إلــى الحكومــة أو إلــى أحــد مجلــي الربملــان ،بهــدف تعزيــز
قيم املساواة واملناصفة وعدم التميزي وتكريسها وإشاعتها؛
- 3تلقــي الشــكايات بشــأن حــاالت التميــز الــي يرفعهــا إلــى الهيئــة كل شــخص يعتــر نفســه
ضحيــة حالــة مــن هــذه الحــاالت ،والنظــر فيهــا وإصــدار توصيــات بشــأنها إلــى الجهــات
املعنيــة ،والعمــل علــى تتبــع مآلهــا بتنســيق مــع الجهــات املذكــورة؛

- 4التشــجيع علــى إعمــال مبــادئ املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز فــي مختلــف مناحــي
الحيــاة العامــة ،والعمــل علــى رصــد كل إخــال بهــا ،واقــراح جميــع التدابــر الــي تراهــا
مناســبة للســهر علــى احرتامهــا؛
- 5املســاهمة فــي إدمــاج وترســيخ ثقافــة املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز فــي برامــج
الرتبيــة والتكويــن والتعليــم والربامــج اإلعالميــة والثقافيــة ،وذلــك بتنســيق مع الســلطات
والهيئــات املعنيــة؛
- 6تقديــم كل توصيــة تراهــا مناســبة إلــى الحكومــة مــن أجــل مالءمــة املنظومــة القانونيــة
الوطنيــة مــع أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال اختصــاص الهيئــة ،واملصادق
عليهــا مــن لــدن اململكــة املغربيــة.
- 7رصــد وتتبــع أشــكال التميــز الــي تعــرض النســاء ،وإصــدار كل توصيــة تراهــا مناســبة
واقــراح كل تدبــر ناجــع مــن أجــل تصحيــح األوضــاع الناتجــة عــن كل ســلوك أو
ممارســة أو عــرف يتســم بطابــع تميــزي أو يتضمــن إخــاال بمبــدإ املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة؛

- 8العمــل علــى نــر وإشــاعة القيــم واملمارســات الفضلــى فــي مجــال مكافحــة كل أشــكال
التميــز ،والتشــجيع علــى العمــل بهــا فــي إطــار احــرام مكونــات الهويــة الوطنيــة؛
- 9تقديــم مختلــف أشــكال املســاعدة التقنيــة الالزمــة للســلطات العموميــة ومختلــف الفاعلــن
فــي القطاعــن العــام والخــاص ،مــن أجــل الســعي نحــو التحقيــق الفعلــي ملبــدأي املســاواة
واملناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز؛
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 -10املســاهمة فــي تنميــة قــدرات مختلــف الفاعلــن فــي القطاعــن العــام والخــاص مــن أجــل
تشــجيعهم علــى إعمــال آليــات تحقيــق املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز؛
 -11جمــع ومعالجــة املعطيــات النوعيــة والكميــة حــول املســاواة واملناصفــة ومكافحــة التميــز،
وإعــداد ونــر الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بمجــال اختصاصهــا ،وقيــاس درجــة
االلــزام بمبــادئ املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة العامــة
والعمــل علــى نــر نتائجهــا؛
 -12تقييــم املجهــودات الــي تبذلهــا الدولــة ومختلــف الهيئــات واملؤسســات بالقطاعــن العــام
والخــاص فــي مجــال تحقيــق مبــادئ املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز؛
 -13إقامــة عالقــات التعــاون والرشاكــة ،علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي والدولــي ،مــع
الهيئــات واملنظمــات ذات األهــداف املماثلــة.
 -11جمــع ومعالجــة املعطيــات النوعيــة والكميــة حــول املســاواة واملناصفــة ومكافحــة التميــز،
وإعــداد ونــر الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بمجــال اختصاصهــا ،وقيــاس درجــة
االلــزام بمبــادئ املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة العامــة
والعمــل علــى نــر نتائجهــا؛
 -12تقييــم املجهــودات الــي تبذلهــا الدولــة ومختلــف الهيئــات واملؤسســات بالقطاعــن العــام
والخــاص فــي مجــال تحقيــق مبــادئ املســاواة واملناصفــة وعــدم التميــز؛
 -13إقامــة عالقــات التعــاون والرشاكــة ،علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي والدولــي ،مــع
الهيئــات واملنظمــات ذات األهــداف املماثلــة.

وعلــى مســتوى تأليــف الهيئــة وتركيبتهــا ،نــص مــروع القانــون علــى أنهــا تتألــف ،عــاوة
علــى الرئيــس الــذي يعــن بظهــر رشيــف ،مــن عرشيــن ( )20عضــوا ،يعينــون ملــدة خمــس
ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة ،كمــا تتكــون مــن مجلــس الهيئــة ،ورئيــس الهيئــة واللجــان
الدائمــة للهيئــة.

ت /إصدار مرشوع القانون املتعلق باملجلس االستشاري لألرسة والطفولة

إن التحــوالت العميقــة الــي همــت األرسة املغربيــة ،والــي تتجــه نحــو تكريــس األرسة النوويــة
علــى حســاب األرسة املمتــدة ،أثــرت علــى األدوار الجوهريــة الــي كانــت تضطلــع بهــا فــي املجتمــع
وســاهمت فــي بــروز ظواهــر مقلقــة تمــس الطفولة أساســا ،إضافة إلــى إشــكاليات اجتماعية ترتبط
برعايــة األشــخاص املســنني واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

وفــي هــذا الســياق ،يــروم مــروع القانــون رقــم  78.14املتعلــق باملجلــس االستشــاري لــأرسة
والطفولــة العمــل علــى إرســاء دعائــم مجتمــع متماســك ومتضامــن يتمتــع فيه الجميــع ،جماعات
وأفــراد ،باألمــن والحريــة والكرامــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص والعدالــة االجتماعيــة ومقومــات
العيــش الكريــم ،وكذلــك الســعي نحــو ضمــان الحمايــة الحقوقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
لــأرسة بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها واملحافظــة عليهــا.
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كمــا تتحــدد أهــداف مــروع القانــون فــي العمــل علــى توفــر الحمايــة القانونيــة واالعتبــار
االجتماعــي واملعنــوي لتحقيــق املصلحــة الفضلــى لجميــع األطفــال بكيفيــة متســاوية ،بــرف
النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة مــع تتبــع التطبيــق األمثــل للمواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا
والقوانــن الوطنيــة املتصلــة بحمايــة األرسة والطفولــة ،ثــم املســاهمة فــي بلــورة التوجهــات
الكــرى للسياســات العموميــة لحقــوق األرسة والطفولــة واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة،
واألشــخاص فــي وضعيــة صعبــة ،واألشــخاص املســنني وكافــة أعضــاء األرسة.
وينــص مــروع القانــون علــى ممارســة املجلــس مهــام رصــد وتتبــع وضعيــة األرسة والطفولــة
فــي املجــاالت الحقوقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وتتبــع مــدى مالءمــة الترشيعــات والربامــج
الوطنيــة الــي تهــم األرسة والطفولــة اللزتامــات املغــرب الدوليــة كمــا صــادق عليهــا.
كمــا تتضمــن صالحيــات املجلــس إبــداء الــرأي فــي كل القضايــا املحالــة عليــه مــن طــرف جاللــة
امللــك ،وإبــداء الــرأي ،بطلــب مــن الحكومــة أو أحــد مجلــي الربملــان حســب الحالــة ،بخصــوص
مشــاريع ومقرتحــات النصــوص الترشيعيــة ومشــاريع النصــوص التنظيميــة ،وكــذا االتفاقيــات
واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بمجــال اختصاصــه.

ويمكــن للمجلــس أيضــا ،بحســب نــص مــروع القانــون ،تقديــم اقرتاحــات إلــى الحكومــة أو
أحــد مجلــي الربملــان ،بهــدف النهــوض بوضعيــة األرسة والطفولــة ،واملســاهمة فــي تقييــم
السياســات العموميــة واملمارســات ذات الصلــة.

وبعــد املصادقــة عليــه مــن طــرف مجلــس الحكومــة يــوم األربعــاء  23شــتنرب  ،2015تــوج
هــذا املســار يــوم الثالثــاء  21يونيــو  2016باملصادقــة النهائيــة علــى مــروع القانــون
املتعلــق بإحــداث املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة (نــر بالجريــدة الرســمية عــدد
 6491بتاريــخ  11ذو القعــدة  15( 1437أغســطس .)2016
ث /إحداث املرصد الوطين للعنف ضد النساء

اعتبــارا لكــون التصــدي لظاهــرة العنــف ضــد النســاء عمليــة عرضانيــة ،تعــي مختلــف
املتدخلــن وال يمكــن حــر املعنيــن بهــا فــي قطــاع حكومــي واحــد أو جهــة واحــدة ،ارتــأت
وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة بحكــم اختصاصاتهــا كقطــاع ينســق
تفعيــل الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام"  2016-2012إلــى إعــادة تفعيــل آليــة "املرصــد
الوطــي للعنــف ضــد النســاء" الــي تــم إطالقهــا منــذ .2005
وهكــذا تــم إعطــاء نفــس جديــد للجنــة القيــادة الثالثيــة الرتكيــب (قطاعــات حكوميــة ،جمعيــات
نســائية ،ومراكــز البحــث والدراســات) خــال االجتمــاع الــذي ترأســته الســيدة وزيــرة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة يــوم  8مــارس  2013بمقــر الــوزارة قصــد مواصلــة العمــل
علــى مــروع إحــداث املرصــد الوطــي للعنــف ضــد النســاء فــي ظرفيــة وطنيــة دســتورية
ومؤسســاتية تعــرف نقلــة نوعيــة للمشــهد املؤسســاتي الوطــي املرتبــط بحكامــة حقــوق اإلنســان
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والنهــوض بهــا .وقــد اســتأنفت لجنــة القيــادة عملهــا بعقــد عــدة اجتماعــات بــن مختلــف
املتدخلــن مــن أجــل بلــورة تصــور حــول الهويــة املؤسســاتية للمرصــد واملهــام الــي ســتناط بــه.

وعليــه ،تــم إصــدار قــرار لوزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنمية االجتماعية رقــم.2852.14.
صــادر فــي 10شــوال  7(1435أغســطس  )2014بتغيــر وتتميــم قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 243.13الصــادر فــي  18مــن جمــادى االخــرة 29( 1434
أبريــل )2013بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم األقســام واملصالــح التابعــة للمديريــات املركزيــة
لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،إلحــداث املرصــد الوطــي للعنــف ضــد
النســاء الكائــن مقــره بالــوزارة حيــث تتولــى مصلحــة املرصــد الوطــي للعنــف ضــد النســاء
مهمــة الكتابــة الدائمــة للمرصــد.

ويعــد إحــداث هــذا املرصــد فــي بعــده التعــددي ،بمســاهمة وانخــراط رشكاء مختلفــن
(مؤسســاتيني وجمعويــن وباحثــن) ،خطــوة مهمــة إلعطــاء عمليــة الرصــد بعــدا غنيــا إن مــن
ناحيــة تجميــع املعطيــات واملــؤرشات أو مــن ناحيــة طــرق مدارســتها واســتثمارها فــي إعــداد
تقاريــر وخطــط تتمــز باملوضوعيــة واالســتهداف.
وتتجلى األهداف االسرتاتيجية من إحداث املرصد الوطين للعنف ضد النساء ،كالتالي:

 تطويــر منهــاج اإلحـــــاطة بظاهــرة العنــف ضــد النســاء مــن شــكله املؤسســاتي القطاعــيالــرف إلــى شــكله التشــاركي املندمــج عــر إحــداث آليــة متعــددة الرتكيــب واالختصــاص؛
 تجميــع وتنســيق الجهــود املتفرقــة (مؤسســاتية ومجتمعيــة) فــي مجــال مناهضــة العنــفبتجميعهــا وتنظيمهــا فــي شــكل بنيــوي ،ووظيفــي جديــد يســمح للمؤسســاتي واملجتمعــي
مــن تحقيــق إلتقائيــة فــي األهــداف وفــي املمارســات؛

 جعــل رصــد العنــف عمليــة متوافــق حولهــا ،وحــول معايريهــا ،ومؤرشاتهــا الكميــةوالنوعيــة حــى يتســى لبالدنــا أن تطــور معرفــة مشــركة وتوافقيــة حــول ظاهــرة العنــف
ضــد النســاء والفتيــات ،وهــو مــا ســيرتتب عنــه أثــر إيجابــي يتجلــى فــي انســجام برامــج
العمــل فــي املجــال.

أما على املستوى العملي ،فتتمثل مهام املرصد الوطين للعنف فيما يلي:
 -رصد ومراقبة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء؛

 -وضع وتطوير مؤرشات خاصة في هذا املجال؛

 -إحداث قاعدة بيانات من خالل تجميع املعطيات الجهوية والوطنية؛

 -تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء؛

 -إصدار تقرير سنوي.
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وقــد تــم تنظيــم حفــل تنصيــب أعضــاء املرصــد الوطــي للعنــف ضد النســاء فــي  30أبريل 2015
بالربــاط .وعــرف هــذا اللقــاء حضــور جامعيــن وأكاديميــن ،إضافــة إلــى ممثلــن عــن مختلــف
القطاعــات الحكوميــة واملجتمــع املدنــي وممثلــن عــن وســائل اإلعــام واملنظمــات الدوليــة.
وقــد تــم تقديــم التقريــر الســنوي األول للمرصــد حــول العنــف ضــد املــرأة علــى الصعيــد الوطــي
يــوم  29يوليــوز .2016

ج /تطوير املنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف ضد النساء

املنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية للعنــف ضــد النســاء هــي آليــة مؤسســاتية بــن قطاعيــة
لرصــد وتتبــع ظاهــرة العنــف ،تــم إحداثهــا ســنة  2007قصــد توحيــد عمليــة تجميــع مختلــف
البيانــات واملعطيــات الخاصــة بالنســاء ،والفتيــات ضحايا العنف املبين على النــوع االجتماعي،
علــى مســتوى خاليــا االســتقبال املؤسســاتية املوجــودة باملحاكــم ،واملستشــفيات ومراكــز األمــن
الوطــي والــدرك امللكــي ،علــى الصعيديــن الجهــوي والوطــي .وقــد تــم تفعيــل هــذه املنظومــة
بهــدف:
 -توحيد منهجية عمل كافة املتدخلني في مجال مناهضة العنف ضد النساء؛

 -توحيد معايري ووسائل تسجيل املعلومات والبيانات املتعلقة بالنساء ضحايا العنف؛

 تجميع وتحليل املعطيات املرتبطة بالظاهرة على الصعيدين الجهوي والوطين؛ -اعداد التقارير االحصائية الدورية والتقرير االحصائي السنوي.

ولتطويــر وتفعيــل املنظومــة ،أرشفــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة
علــى:
 التوقيــع فــي 11أكتوبــر  2014علــى برتوكــول لتبــادل املعطيــات والبيانــات الخاصــة بعــددالحــاالت الــي يتــم اســتقبالها فــي بنيــات التكفــل التابعــة للقطاعــات املعنيــة (وزارة العــدل،
وزارة الصحــة ،املديريــة العامــة لألمــن الوطــي والــدرك امللكــي) ،بهــدف تحســن مســتوى
تدفــق وتبــادل املعلومــات بــن الــركاء وكــذا تســهيل تجميعهــا مركزيــا.

 تعيــن مكتــب خــرة ملعالجــة املشــاكل التقنيــة املتبقيــة الــي تقدمــت بهــا مختلــف القطاعاتالرشيكة؛

 تثبيــت اإلصــدار 2.1للنســخة التجريبيــة للمنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول العنــفضــد النســاء؛
 تثبيــت نســخة مــن التطبيــق املعلوماتــي للمنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية للعنــف ضــداملــرأة باملرصــد؛

 -تكوين مستعملي املنظومة املعلوماتية.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

كمــا عملــت علــى تنســيق إنجــاز دليــل خــاص بالخاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء ضحايــا
العنــف علــى مســتوى القطاعــات الرشيكــة فــي املنظومــة املعلوماتيــة.
ح /التواصل والتحسيس والتعبئة املجتمعية

تنــدرج الحمــات التحسيســية الســنوية الــي تنظمهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة علــى املســتويني الوطــي والجهــوي ،ضمــن أهــم التدابــر الوقائيــة والتوعويــة فــي
مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء .وقــد حرصــت الــوزارة علــى مأسســة هــذه الحمــات حيــث
دأبــت علــى تنظيمهــا بشــكل متواصــل منــذ ســنة  ،2004وذلــك تماشــيا مــع إعــان الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة يــوم  25نوفمــر مــن كل ســنة يومــا عامليــا ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة،
والــذي شــكل دعــوة للحكومــات ،واملنظمــات الدوليــة ،واملنظمــات غــر الحكوميــة إلــى تنظيــم
أنشــطة تحسيســية وتوعويــة فــي هــذا اليــوم بهــدف زيــادة الوعــي بهــذه الظاهــرة وآثارهــا
الوخيمــة.
وقــد تمــزت حملــة ســنة  2012فــي نســختها العــارشة باســتهداف مختلــف جهــات اململكــة،
حيــث عرفــت تنظيــم أكــر مــن  200لقــاء ،تنــاول مختلــف اإلشــكاالت املرتبطــة بظاهــرة العنــف
ضــد النســاء ،فــي حــن أن ســنة  2013عرفــت تنظيــم الحملــة الوطنيــة الحاديــة عــر ملحاربــة
العنــف ضــد النســاء ،وهمــت أساســا النســاء األجــرات.
وفــي ســنة  2014نظمــت الحملــة الوطنيــة الثانيــة عــرة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء ،بهــدف
التحســيس بمختلــف أشــكال العنــف واالســتغالل ضــد النســاء ،عــر تنظيــم لقــاءات جهويــة
بمشــاركة مؤسســة التعــاون الوطــي واملنظمــات غــر الحكوميــة املحليــة.

وفــي نونــر  ،2015تــم إطــاق الحملــة الثالثــة عــر ملحاربــة العنــف ضــد النســاء ،تحــت شــعار
للمعنــف العقــاب" ،ممــا شــكل تغيــرا جذريــا مــن حيــث مقاربــة التعاطــي مــع هــذه
" آخــر إنــذار ُ
الظاهــرة عــر تســليط الضــوء علــى فئــة مرتكــي العنــف ضــد النســاء عــوض الرتكــز املتواصــل
علــى النســاء ضحايــا العنــف.

وقــد نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة مــع باقــي مكونــات القطــب
االجتماعــي (وكالــة التنميــة االجتماعيــة ومؤسســة التعــاون الوطــي) إلــى بلــوغ ثــاث مرامــي
أساســية:
 تحســيس وتوعيــة مرتكــب العنــف بخطــورة فعلــه ومــدى انعكاســاته الوخيمــة علــىالحيــاة الفرديــة واألرسيــة واملجتمعيــة؛

 -املساهمة في تغيري سلوكات مرتكيب العنف ضد النساء؛

 تعبئــة املجتمــع إلدانــة العنــف املمــارس ضــد النســاء ،وعــدم التســاهل والتســامح مســتقبالمــع مثــل هــذه الســلوكات.
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مــوازاة مــع هــذه الحمــات التحسيســية الــي همــت اثنتــا عــرة محطــة علــى املســتوى املحلــي،
تــم وضــع الربنامــج التحســييس املندمــج بــن القطاعــي ملحاربــة العنــف ضــد النســاء 2013-
 ،2016وهــو برنامــج يمتــد ألربــع ســنوات يرتكــز علــى التوعيــة والرتبيــة واإلرشــاد ،وترســيخ
ثقافــة املســاواة ومناهضــة التميــز والعنــف ضــد النســاء ،وتــم إطــاق هــذا الربنامــج ســنة
 2013بهــدف تعزيــز التحســيس والتوعيــة بمخاطــر العنــف والتميــز الــذي يطــال النســاء،
وتطويــر التلقائيــة العمــل بــن مختلــف الفاعلــن فــي التعبئــة االجتماعيــة الشــاملة وفــق مقاربــة
تشــاركية ،إضافــة إلــى مأسســة الرشاكــة بــن قطاعيــة فــي مجــال التحســيس والتوعيــة ملحاربــة
العنــف ضــد النســاء.
فــي إطــار تفعيــل هــذا الربنامــج ،شــاركت وزارة التضامــن بشــكل منتظــم فــي فعاليــات املعــرض
الدولــي للنــر والكتــاب مــن خــال عــدة أنشــطة مــن بينهــا:
 -إحداث رواق خاص لعرض إصدارات الوزارة والقطب االجتماعي؛

 تنظيــم نــدوة علميــة علــى هامــش فعاليــات املعــرض الدولــي للنــر والكتــاب حــول الخطــة"إكرام"؛

 -تقديم دارسة حول حقوق املرأة اإلنسانية؛

 فتح التواصل مع املواطنني والفاعلني برواق الوزارة طيلة فرتة املعرض؛ -عرض منشورات القطب االجتماعي الخاصة بحقوق النساء.

مــن جهتهــا ،عملــت وزارة الثقافــة فــي هــذا الصــدد علــى تأطــر نــدوات ومحــارضات موجهــة
للمــرأة مــن اجــل التوعيــة ضــد العنــف والتميــز ضــد النســاء ،وكــذا عــرض مجموعة مــن األعمال
املرسحيــة وإقامــة مجموعــة مــن املعــارض الفنيــة وتأطــر الورشــات الفنية اليت تتنــاول موضوع
العنــف فــي مختلــف املؤسســات الثقافيــة واملراكــز السوســيو-ثقافية ِ
واملؤسســات التعليميــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تنظيــم معــرض اللوحــات التشــكيلية بــرواق املكتبــة الوطنيــة مــن إبــداع
فنانــن ورياضيــن ومنــح مبلــغ املحصــل عليــه مــن خــال بيــع هــده اللوحــات لدعــم تمــدرس
الفتيــات القرويــات.

وأخــرا وليــس آخــرا ،عملــت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية علــى تســطري برامــج
للمحــارضات والنــدوات الدينيــة فــي مواضيــع مرتبطــة بالتعاليــم الدينيــة الــي لهــا عالقــة
باملــرأة واألرسة وتنبــذ كل أشــكال العنــف شــملت جميــع الــراب الوطــي نفذتهــا املصالــح
الخارجيــة للــوزارة (املندوبيــات الجهويــة) بتنســيق مــع املجالــس العلميــة املحليــة .كمــا حثــت
هــذه الــوزارة الســادة الوعــاظ والســيدات الواعظــات داخــل مســاجد اململكــة بإعطــاء والقــاء
دروس فــي موضــوع نبــذ العنــف النفــي والجســدي الواقــع علــى النســاء ،علمــا أن دروس
الوعــظ واإلرشــاد تحتضنهــا مختلــف املســاجد وتنظمهــا املجالــس العلميــة املحليــة ،ويســهر
عليهــا  5280واعظــا و 863واعظــة.
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تفعيل مكون دعم الفاعلني غري الحكوميني

فــي إطــار تنفيــذ برنامــج دعــم االتحــاد األوروبــي للخطــة الحكوميــة للمســاواة للنهــوض
باملســاواة بــن النســاء والرجــال ،خاصــة الشــق املتعلــق بدعــم الفاعلــن غــر الحكوميــن ،تــم
بتاريــخ  10أكتوبــر  2014اصــدار اعــان عــن طلــب تقديــم مشــاريع بقيمــة إجماليــة تقــدر ب2
مليــون أورو لفائــدة جمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال النهــوض بأوضــاع النســاء،
واملعاهــد االكاديميــة ومراكــز البحــث ذات االهتمــام املشــرك.
وقد حددت الخطوط التوجيهية لهذا االعالن مجاالت الدعم في:
 -محاربة الصور النمطية بني الجنسني،

 -مناهضة العنف ضد النساء،

 -تقوية املشاركة السياسية للنساء،

 -دعم ولوج النساء للحماية القانونية.

وقامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة بتفويــض تدبــر وتنفيــذ هــذا
املكــون إلــى وكالــة التنميــة االجتماعيــة .وهكــذا ،أســفرت عمليــة التقييــم علــى انتقــاء  15جمعيــة
مســتفيدة تــم بالتعاقــد معهــا فعليــا واإلعــان رســميا عــن النتائــج فــي العــارش مــن أكتوبــر
 2015بمناســبة اليــوم الوطــي للمــرأة املغربيــة.
خ /تعديل القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية

انتهــت وزارة العــدل والحريــات مــن تحضــر مســودة مــروع يقــي بتغيــر وتتميــم القانــون
رقــم  22.01املتعلــق باملســطرة الجنائيــة ،تضمنــت فــي طياتهــا مجموعــة مــن املســتجدات الهامــة
الــي تضمنهــا املــروع فيمــا يتعلــق بالحمايــة الجنائيــة للمــرأة.

وقــد تــم إعــداد هــذا القانــون وفــق مــا أقرتــه توصيــات ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة ،حيــث
تــوج هــذا املســار بمراجعــة شــاملة تهــدف إلــى إصــاح سياســة التجريــم والعقــاب ومالءمــة
أحكامــه مــع مبــادئ الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة ،كمــا وضعــت مســودة املــروع علــى املوقــع
االلكرتونــي للــوزارة قصــد عرضهــا للنقــاش العــام ،فــي أفــق ارســالها الــى األمانــة العامــة
للحكومــة لعرضهــا علــى أطــوار املصادقــة.
وقــد تضمنــت مســودة مــروع القانــون مســتجدات قانونيــة مهمــة تعزيــزا للحمايــة الجنائيــة
للمــرأة مــن خــال:
 تشــديد العقوبــات علــى العديــد مــن االنتهــاكات الــي يمكــن أن تمــس كرامة املرأة وســامتهاالبدنيــة والجنســية والنفســية مــن عنــف أو تحرش جنيس أو اســتغالل بمختلف أشــكاله؛

 التعــرض لوضعيــات خاصــة كتجريــم االختفــاء القــري وتهريــب املهاجريــن والتجــاربالبــر والكراهيــة بســبب الجنــس وســوء املعاملــة والتحقــر بســبب التميــز والتحريــض
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علــى الكراهيــة والتميــز والســب والقــدف العلــي إذا اســتهدفت املــرأة بســبب جنســها
واملــس بالحيــاة الخاصــة لهــا .باإلضافــة إلــى توســيع مفهــوم التحــرش الجنــي ليشــمل
الفضــاءات العامــة أو عــن طريــق رســائل مكتوبــة أو هاتفيــة والتحــرش الجنــي إذا ارتكــب
مــن طــرف زميــل فــي العمــل؛

 النــص علــى تدبــر وقائــي يتــم بمقتضــاه فــي حالــة االدانــة مــن أجــل جرائــم التحــرش أواالعتــداء أو االســتغالل الجنــي أو ســوء املعاملــة أو العنــف ضــد املــرأة أو جرائــم االتجــار
بالبــر بمنــع املحكــوم عليــه مــن االتصــال بالضحيــة او االقــراب مــن مــكان تواجدهــا أو
التواصــل معهــا بأيــة وســيلة وبخضــوع املحكــوم عليــه ،عنــد االقتضــاء ،لعــاج نفــي
مالئــم .إلــى غــر ذلــك مــن املســتجدات الــي ســتكون فيهــا إضافــة للرتســانة الترشيعيــة
لحمايــة املــرأة؛

 -مراجعة املقتضيات املنظمة لإلجهاض بإضافة بعض الحاالت اليت ال تخضع للعقاب.

إضافــة إلــى مــروع تعديــل القانــون الجنائــي ،انخرطــت وزارة العــدل والحريــات فــي ورش
هــام يتعلــق بإعــداد مــروع قانــون املســطرة الجنائيــة الــذي يتضمــن مقتضيــات تدعــم الحمايــة
القضائيــة للمــرأة عمومــا عــر تعزيــز صالحيــة النيابــة العامــة فــي مكافحــة الجريمــة ونجاعــة
وفعاليــة وترشــيد اإلجــراءات والعنايــة بالضحايــا وحمايتهــم فــي ســائر مراحــل الدعــوى
العموميــة .كمــا اســتهدف هــذا املــروع مراجعــة تعزيــز الحمايــة للنســاء مــن خــال إجــراءات
خاصــة كمأسســة خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال باملحاكــم وإعطائهــا صالحيــة تدبــر
اإلجــراءات الحمائيــة للمــرأة والتكفــل بهــا بشــكل فــوري وناجــع.

جديــر بالذكــر أنــه فــي مطلــع  ،2014صــادق الربملــان بإجمــاع غرفتيــه علــى تعديــل الفصــل
 475مــن القانــون الجنائــي املتعلــق بــزواج الفتيــات القــارصات ضحايــا االغتصــاب ،والــذي
يتعلــق بحــذف حــق املغــرر فــي الــزواج مــن الفتــاة القــارص املغــرر بهــا ،ومتابعتــه قضائيــا،
والرفــع مــن عقوبــات الســجن مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات فــي حالــة تهريــب قــارص دون عالقــة
جنســية.
د /تفعيل مقتضيات قانونية متعلقة باملشاركة السياسية

 القانــون املتعلــق بمدونــة االنتخابــات رقــم  59.11كمــا تــم تعديلــه ،حيــث ينــص فــي املــادة 76علــى أن "تحــدث علــى صعيــد النفــوذ الرتابــي لــكل عمالــة أو إقليــم أو عمالــة مقاطعــات
دائــرة انتخابيــة واحــدة .يخصــص للنســاء فــي كل دائــرة انتخابيــة ثلــث املقاعــد علــى
األقــل ،وال يحــول ذلــك دون حقهــن فــي الرتشــح برســم املقاعــد املخصصــة للجــزء األول مــن
الئحــة الرتشــيح" ،وفــي املــادة  77علــى أن "يحــدد بموجــب مرســوم يتخــذ باقــراح مــن
وزيــر الداخليــة عــدد األعضــاء الواجــب انتخابهــم فــي مجلــس كل جهــة وتوزيــع عــدد املقاعــد
علــى العمــاالت واألقاليــم وعمــاالت املقاطعــات املكونــة لــكل جهــة مــع بيــان عــدد املقاعــد
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املخصصــة للنســاء فــي كل عمالــة أو إقليــم أو عمالــة مقاطعــات" ،فيمــا تنــص املــادة 85
علــى أنــه "يجــب أن تشــتمل كل الئحــة ترشــيح علــى جزأيــن يتضمــن الجــزء األول عــددا
مــن األســماء يطابــق عــدد املقاعــد املخصصــة لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــم فيــه ،ويتضمــن
الجــزء الثانــي وجوبــا أســماء مرتشــحات فقــط فــي عــدد يطابــق عــدد املقاعــد املخصصــة
لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــن فيــه ،وتعتــر املرتشــحة الــوارد اســمها فــي املرتبــة األولــى
بالنســبة للجــزء املخصــص للنســاء بمثابــة رأس الالئحــة ولهــا نفــس الحقــوق املخولــة
لــرأس الئحــة الرتشــيح املعنيــة"؛

 القانــون التنظيمــي رقــم  111.14املتعلــق بالجهــات ،الــذي ينــص فــي املــادة  19املتعلقــةبانتخــاب نــواب رئيــس مجلــس الجهــة علــى أنــه «....ســعيا نحــو بلــوغ املناصفــة املنصــوص
عليهــا فــي الفصــل  19مــن الدســتور يتعــن العمــل علــى أن تتضمــن كل الئحــة ترشــيحات
الرئيــس عــددا مــن املرتشــحات ال يقــل عــن ثلــث النــواب ،"...وتوجــب املــادة " 29أن يراعــي
فــي الرتشــح لرئاســة اللجــان الدائمــة الســعي إلــى تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال
والنســاء" .فيمــا تقــي املــادة  83بــأن يأخــذ برنامــج التنميــة الجهــوي بعــن االعتبــار
مقاربــة النــوع" ،واملــادة  117بـ"تحــدث لــدى مجلــس الجهــة ....هيئــة استشــارية برشاكــة
مــع فعاليــات املجتمــع املدنــي تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ
املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع ."..كمــا تقــي املــادة  171بــأن يؤخــذ بعــن
االعتبــار معيــار النــوع فــي تحديــد األهــداف واملــؤرشات املتعلقــة بربنامــج مزيانيــة الجهــة؛
 القانــون التنظيمــي رقــم  112.14املتعلــق بالعمــاالت واألقاليــم ،الــذي ينــص فــي املــادة 18املتعلقــة بانتخــاب نــواب رئيــس مجلــس العمالــة أو اإلقليــم علــى أنــه "...ســعيا نحــو بلــوغ
املناصفــة املنصــوص عليهــا فــي الفصــل  19مــن الدســتور يتعــن العمــل علــى أن تتضمــن
كل الئحــة ترشــيحات الرئيــس عــددا مــن املرتشــحات ال يقــل عــن ثلــث النــواب ،"...وفــي
املــادة  111علــى أن "تحــدث لــدى مجلــس العمالــة أو اإلقليــم هيئــة استشــارية برشاكــة
مــع فعاليــات املجتمــع املدنــي تختــص بدراســة القضايــا اإلقليميــة املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ
املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع ،"...إضافــة إلــى رضورة إحــداث لجنــة دائمــة
يعهــد إليهــا بدراســة قضايــا الشــؤون االجتماعيــة واألرسة؛

 القانــون التنظيمــي رقــم  113.14املتعلــق بالجماعــات ،الــذي ينــص فــي املــادة  17املتعلقــةبانتخــاب نــواب رئيــس مجلــس الجماعــة علــى أنــه "..يتعــن العمــل علــى أن تتضمــن كل
الئحــة ترشــيحات الرئيــس عــددا مــن املرتشــحات ال يقــل عــن ثلــث نــواب الرئيــس" ،وفــي
املــادة  26علــى أنــه "يجــب أن يراعــى فــي الرتشــيح لرئاســة اللجــان الدائمــة الســعي
إلــى تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء املنصــوص عليــه فــي الفصــل  19مــن
الدســتور ."...فيمــا تقــي املــادة  78بـــ"أن يأخــذ برنامــج عمــل الجماعــة بعــن االعتبــار
مقاربــة النــوع" ،وتنــص املــادة  120علــى أن "تحــدث لــدى مجلس الجماعة هيئة استشــارية
برشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع املدنــي تختــص بدراســة القضايــا املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ
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املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع تســمى «هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة
النــوع" ،وتقــي املــادة  158بـــ"أن يؤخــذ يعــن االعتبــار معيــار النــوع فــي تحديــد األهداف
واملــؤرشات املتعلقــة بربنامــج مزيانيــة الجماعــة".
وقد أفرزت االستحقاقات االنتخابية للجماعات الرتابية لسنة  2015النتائج التالية:
 -عدد املقاعد املنتخبة في املجالس الجهوية 678 :مقعد

 -عدد النساء املنتخبات في املجالس الجهوية 255 :منتخبة اي بنسبة (.)%37,61

 -عدد املقاعد املنتخبة في املجالس الجماعية 31503 :مقعد.

 -عدد النساء املنتخبات في املجالس الجماعية 6673 :منتخبة اي بنسبة (.)%21,94

ذ /مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة

نذكــر فــي هــذا املجــال ،التقــدم الكبــر الــذي حققــه املغــرب منذ يوليــوز  ، 2013من خــال املوافقة
علــى ميثــاق إصــاح القضــاء الــذي ركــز بشــكل رصيــح علــى الــدور الحاســم للنســاء فــي تطويــر
النظــام القضائــي الوطــي كفاعالت)تحســن الصفــة التمثيليــة للقاضيــات) ،وكمواطنــات لهــن
الحــق فــي الولــوج إلــى الخدمــات القضائيــة بشــكل عــادل .وقــد جــاء امليثــاق الجديــد كنتــاج
لســنة مــن املشــاورات واملناقشــات بــن األطــراف املعنيــة ،تحــت إرشاف اللجنــة العليــا للحــوار
الوطــي حــول إصــاح القضــاء ،ليســلط الضــوء علــى عــدد مــن التوصيــات الراميــة إلــى تعزيــز
املســاواة بــن الجنســن ،منهــا:

 تحســن تمثيــل النســاء فــي املجلــس األعلــى للقضــاء بضمــان رضورة وجودهــن ضمــنالعــر قضــاة أعضــاء املجلــس ،بمــا يتناســب مــع وجودهــن داخــل الجســم القضائــي،
علــى أســاس امــرأة واحــدة علــى األقــل مــن بــن القضــاة األربعــة الذيــن يمثلــون محاكــم
االســتئناف وقاضيتــن علــى األقــل مــن القضــاة الســتة الذيــن يمثلــون املحاكــم االبتدائيــة؛
 التنســيق بــن القوانــن الجنائيــة الوطنيــة وأحــكام الدســتور ومبــادئ االتفاقيــات الدوليــةاملتعلقــة بمكافحــة الجريمــة وحقــوق اإلنســان والتصديــق عليهــا ونرشهــا؛

 اعتمــاد سياســة جنائيــة وقائيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار مقاربــة النــوع االجتماعــي مــنخــال مراجعــة النصــوص القانونيــة املتعلقــة بهــذا املوضــوع ومواءمتهــا مــع االتفاقيــات
الدوليــة؛

 تعزيــز الحمايــة القانونيــة للنســاء ضحايــا العنــف مــن خــال تنفيــذ األحــكام القانونيــةاملتعلقــة بهــذا املوضــوع.
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ر /تعديــل القانــون رقــم  77.03املتعلــق باالتصــال الســمعي البــري لتضمينــه مقتضيــات
ذات الصلــة بالنــوع االجتماعي

تــم إعــداد مــروع قانــون لتعديــل القانــون املتعلــق باالتصــال الســمعي البــري الــذي تضمــن
تتميــم املــواد  2و 8و 9بمقتضيــات تمنــع اإلشــهار الــذي يتضمــن إســاءة للمــرأة أو ينطــوي علــى
رســالة مــن طبيعتهــا بــث صــور نمطيــة أو ســلبية أو تكــرس دونيتهــا أو تــروج للتميــز بســبب
جنســها .وبعــد مصادقــة املجلــس الحكومــي علــى املــروع يــوم  22مــاي  ،2014وإحالتــه علــى
الربملــان ،تمــت مصادقــة مجلــس النــواب عليــه بتاريــخ  22يوليــوز  2015ونــره بالجريــدة
الرســمية عــدد 6389بتاريــخ  08ذو القعــدة  24( 1436أغســطس .)2015
ولقــد تــم ،فــي نفــس اإلطــار ،مراجعــة دفاتــر التحمــات القطــب العمومــي ســنة  2012عــر
تضمينهــا ملقتضيــات مــن شــأنها املســاهمة فــي تحســن صــورة املــرأة فــي اإلعــام والرفــع مــن
مكانتهــا وتعزيــز حضورهــا اإلعالمــي والرفــع مــن مكانتهــا وذلــك بـــ:
 -عدم اإلشادة بالعنف أو التحريض على التميزي تجاه األشخاص بسبب جنسهم،

 تخصيــص برامــج للمــرأة تهــدف إلــى النهــوض بصورتهــا وحقوقهــا ودورهــا وكــذا بدعــمتماســك واســتقرار األرسة،

 -الحرص على مشاركة املرأة في الربامج الحوارية،

 احــرام التعدديــة وذلــك بــإرشاك متعــدد ومتــوازن فــي النــرات والربامــج الحواريــةوالتفاعليــة لجمعيــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غــر الحكوميــة بمــا فيهــا النســائية.

 رصــد التقاريــر الســنوية ،الــي تعدهــا رشكات االتصــال الســمعي البــري العموميــة ،ملــدىاحــرام مقتضيــات تحســن صــورة املــرأة فــي اإلعــام وجهــود الســعي نحــو املناصفة.

 إفــراد قســم خــاص فــي ميثــاق األخالقيــات للمقتضيــات ذات العالقــة بتحســن صــورةاملــرأة وتحديــد الصــور الســلبية الواجــب اجتنابهــا.
ز /مأسسة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف

إضافــة إلــى إحــداث املرصــد الوطــي للعنــف ضــد النســاء الــذي يشــكل آليــة مؤسســاتية مهمــة
لرصــد ظاهــرة العنــف ومعالــم وطبيعــة األســباب املتحكمــة فيــه كظاهــرة ،تــم العمــل علــى
تطويــر القــدرات واآلليــات املؤسســاتية مــن خــال انخــراط مختلــف القطاعــات املعنيــة بآليــات
التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،فــي تطويــر وتعميــم الخاليــا املؤسســاتية للتكفــل بالنســاء
واألطفــال ضحايــا العنــف باملحاكــم ،وعلــى مســتوى مراكــز األمــن الوطــي والــدرك امللكــي
واملستشــفيات ،حيــث يتــم التكفــل الطــي املجانــي بالنســاء ضحايــا العنــف ،وكــذا املواكبــة
النفســية ،ومنــح الشــهادة الطبيــة املجانيــة للضحيــة.
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تعميم خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف ودعم خدماته

مراكــز االســتماع والتوجيــه القانونــي للنســاء ضحايــا العنــف هــي عبــارة عــن بنيــات محليــة
تــرف علــى تدبريهــا جمعيــة نســائية تقــوم بوظائــف االســتقبال واالســتماع والتوجيــه للنســاء
والفتيــات ضحايــا العنــف .وفــي إطــار اســراتيجيتها ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،تعمــل
وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة علــى دعــم الجمعيــات املرشفــة علــى
مراكــز االســتماع ،فــي إطــار رشاكــة مــع القطــب االجتماعــي مــن خــال توفــر التمويــل العمومــي
للمشــاريع املنتقــاة أو تعبئــة املــوارد لــدى الــركاء الدوليــن كمــا هــو الشــأن بالنســبة لالتحــاد
األوروبــي.
وتتجلــى أهــداف رشاكــة الــوزارة مــع الجمعيــات املرشفــة علــى تدبــر مراكــز االســتماع ،فيمــا
يلــي:
 تطوير وتحسني جودة الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف؛ -تحسيس وتوعية النساء املعنفات بحقوقهن ،وتعزيز قدراتهن؛

 التواصــل والتنســيق مــع مختلــف املتدخلــن فــي مجــال محاربــة العنــف محليــا ،وجهويــا،ووطنيــا؛
 -تأهيل وضمان التكوين املستمر للعاملني والعامالت بمراكز االستماع.

إحداث مراكز اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف ترابيا
سهرت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتماعية على:

 إحــداث  08وحــدات لحمايــة الطفولــة بــكل مــن الــدار البيضــاء ومكنــاس ووجــدة وطنجــةوأكاديــر والصويــرة وبــي مــال وســيدي قاســم؛
 تشــخيص وحــدات حمايــة الطفولــة فــي أفــق وضــع برنامــج مواكبــة هــذه الوحــدات ودعــمقدراتها؛
 إعــداد دفــر للتحمــات خــاص إلحــداث مراكــز االســتماع والتوجيــه لألطفــال ضحايــاالعنــف ويعتــر اإلطــار املرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات علــى أســس تســتجيب لــروط
ومتطلبــات تجويــد الخدمــات املقدمــة لفائــدة املســتفيدين فــي هــذا املجــال؛
 توقيــع اتفاقيــات رشاكــة مــع  15جمعيــة علــى الصعيــد الوطــي ،لدعــم إحــداث مراكــزاالســتماع والتوجيــه لألطفــال ضحايــا العنــف ،برســم ســنة .2015
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كمــا تــم إحــداث خاليــا مؤسســاتية لــدى كل مــن وزارة العــدل والحريــات ،وزارة الصحــة،
املديريــة العامــة لألمــن الوطــي والــدرك امللكــي ،حيــث تهــدف هــذه الخاليــا املوجــودة علــى
مســتوى املحاكــم واملستشــفيات ومصالــح الرشطــة والــدرك امللكــي إلــى تقديــم مجموعــة مــن
الخدمــات املتكاملــة والفعالــة للنســاء ضحايــا العنــف مــن اســتقبال واســتماع وتوجيه وإرشــاد...
إلــخ ،وذلــك بالتنســيق بــن كافــة القطاعــات الرشيكــة واعتمــاد املهنيــة لــدى األطــر العاملــة
واملرشفــة عليهــا.

وتقوم هذه الخاليا بالوظائف املنوطة بها كل حسب تخصصه وفق ما يلي:
الخاليا املوجودة بمحاكم اململكة

ســعيا نحــو إرســاء منظــور جديــد يتوخــى توفــر تكفــل قضائــي حقيقــي للنســاء واألطفــال
تقــوم الخاليــا باملحاكــم ،مــن خــال مختلــف مكوناتهــا ،بــدور مهــم فــي التصــدي لظاهــرة العنــف
لكونهــا تعــد القنــاة القانونيــة الرســمية ،وذلــك عــر:
 اســتقبال النســاء واألطفــال ضحايــا العنــف مــن طــرف املســاعدة االجتماعيــة تحــت إرشافالنيابــة العامة؛
 االســتماع واإلنصــات بــكل إمعــان للضحيــة ،وإعطائهــا الفرصــة لــإدالء بأقوالهــا بــكلحريــة وأمــان؛

 -طمأنة الضحية على رسية ما سوف تدلي به من ترصيحات؛

 إطالع الضحية على حقوقها املنصوص عليها قانونا واملتعلقة بموضوع الشكاية؛ -تعبئة االستمارة اإلحصائية الخاصة بالعنف ضد النساء؛

 ضبــط مســار قضايــا النســاء واألطفــال داخــل املحكمــة منــذ بــدء املســطرة القضائيــة إلــىغايــة التنفيــذ؛
 اعتمــاد التنســيق والتكامــل بــن مجهــودات املصالــح الداخليــة مــن جهــة ،وباقــي الــركاءمــن جهــة أخــرى.

وتتألف هذه الخاليا من:

 -ممثل النيابة العامة؛

 قاض للتحقيق؛ -قاض للحكم؛

 قاض مكلف بالتنفيذ؛ قاض لألحداث؛ -كتابة الضبط؛

 -املوظفون املكلفون بمهام املساعدة االجتماعية.
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تلبيــة لالحتياجــات الصحيــة للمــرأة والطفــل ولتقديــم العنايــة الصحيــة املالئمــة لهمــا بمــا فــي
ذلــك املعلومــات والنصائــح والخدمــات املتعلقــة بالعــاج ،بمقــر الخليــة بمصالــح املســتعجالت
تحــت إرشاف الطبيــب الرئيــس ،تتكلــف الوحــدات املندمجــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا
العنــف ،بمــا يلــي:
 حســن اســتقبال النســاء واالطفــال ضحايــا العنــف وتشــخيص حالتهــم وتحديــد األرضارالجســدية والنفســية الــي لحقــت بهــم؛
 تأمني التكفل الطيب الالئق؛ تقديم املساعدة النفسية واملعاينة الطبية الرشعية؛ إنجــاز وتســليم الشــواهد الطبيــة مجانــا الــي يكــون لهــا دور أســايس فــي تحديــد نســبةالعجــز الصحــي ،ووســيلة إثبــات معتمــد عليهــا لجــر رضر املشــتكية املعنفــة؛
 تســهيل جميــع املســاطر اإلداريــة داخــل املؤسســات الصحيــة وتوجيــه النســاء واألطفــالضحايــا العنــف إلــى الجهــات املختصــة حســب اختصاصاتهــا؛
 جمــع املعطيــات واملعلومــات حــول الظــروف العامــة لحــاالت العنــف والــي تعــد الحلقــةاملتينــة فــي سلســلة التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف ،ســواء مــن خــال الخدمــات
الصحيــة أو مــن خــال إعمــال التعــاون والــراكات مــع القطاعــات الحكوميــة األخــرى.

وتتألف هذه الخاليا من :طبيب (ة) -أخصائي علم نفس -ممرض (ة) -ومساعدة اجتماعية.
الخاليا املوجودة بمصالح األمن الوطين والدرك امللكي

تســهر هــذه املصالــح ،وبشــكل دائــم ،علــى املحافظــة علــى النظــام العــام وتأمــن الســكينة
العامــة لكافــة املواطنــن وحمايــة ممتلكاتهــم وحرياتهــم .وفــي هــذا اإلطــار ،ومــن أجــل تطويــق
ظاهــرة العنــف ضــد النســاء ،تتحــدد وظائــف هــذه املصالــح ،باعتبارهــا أول مــن يســتقبل
الضحيــة ،فــي:
 اتخــاذ إجــراءات اســتباقية فــي أفــق حمايتهــن وتوعيتهــن علــى الولــوج بتلقائيــة إلــىمراكــز الرشطــة والــدرك مــن أجــل وضــع شــكايتهن؛

 -تحقيق تكفل رسيع وخصويص لفائدة النساء ضحايا العنف؛

 االســتماع للضحيــة ،ثــم البحــث والتحــري وإنجــاز املحــارض بشــكل فــوري وإحالتهــا علــىالنيابــة العامــة بعــد تســليمها للضحيــة مبــارشة؛
 تكويــن أعــوان الرشطــة وأعــوان الــدرك تكوينــا متخصصــا فــي مجــال محاربــة العنــف ضــدالنســاء واســتقبال الضحايا؛
 -ضبط جميع املعطيات والبيانات وتحيينها بهدف تحقيق عمل أفضل مع مختلف الرشكاء.

وتتكون هذه الخاليا من ضابط (ة) ومساعدة اجتماعية.
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دعــم مراكــز االســتماع واإلرشــاد القانونــي للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف وإعــداد دفــر
تحمال تها

فــي مجــال الرشاكــة مــع مراكــز االســتماع واالســتقبال والتوجيــه للنســاء والفتيــات ضحايــا
العنــف ،أطلقــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة مســارا جديــدا فــي
الرشاكــة مــن حيــث املســاطر ونوعيــة الدعــم ورشوط معياريــة للخدمــات املوجهــة لهــذه الفئــة،
مــن خــال إعــداد دفــر تحمــات وطــي موحــد لتنظيــم وتقنــن الخدمــات الــي تقدمهــا مراكــز
االســتماع والتوجيــه وهــي الدفاتــر الــي ســتمكن هــذه البنيــات مــن تطويــر وظائفهــا بشــكل
يســمح بضمــان إطــار معيــاري خدماتــي وطــي ينظــم عمــل كل املتدخلــن فــي مجــال اإلحاطــة
بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف.

وفــي هــذا اإلطــار ،تــم منــذ ســنة  2012دعــم  142مركــز اســتماع واســتقبال وتوجيــه للنســاء
والفتيــات ضحايــا العنــف كمــا يتضــح مــن خــال الجــدول أســفله الــذي يبــن عــدد مراكــز
االســتماع املدعمــة وكذلــك املبلــغ اإلجمالــي للدعــم .ولضمــان ســرورة وديمومــة املشــاريع
املدعمــة ،عملــت الــوزارة منــذ  2014علــى تمديــد مــدة الدعــم إلــى ثــاث ســنوات بــدل ســنة
واحــدة.
السنة

عدد مراكز االستماع املدعمة

املبلغ اإلجمالي للدعم  /بالدرهم

2012

 14مركزا

350 789 2

2013

 49مركزا

400 795 3

2014

 35مركزا

400 205 7

2015

 45مركزا

10505730

املجموع

 142مركزا

880 295 24

كمــا تــم فــي نفــس الســياق تعميــم خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال بجميــع محاكــم اململكــة
وتزويدهــا باملســاعدات االجتماعيــات املكلفــات باســتقبال ومصاحبــة النســاء واألطفــال وتتبــع
قضاياهــم ،ويتــم حاليــا تجهــز الفضــاءات املخصصــة لهــذه الخاليــا حســب دفــر التحمــات
املعــد لهــذه الغايــة.
وفــي إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،تواصــل الحكومــة نهجهــا االســراتيجي
املتمثــل فــي تمويــل ودعــم مشــاريع املجتمــع املدنــي ،خاصــة املشــاريع املتعلقــة بالنهــوض
بأوضــاع املــرأة وتقديــم خدمــات للفئــات فــي وضعيــة صعبــة ،ودعــم تأهيــل مؤسســات الرعايــة
االجتماعيــة .وتســتند هــذه املبــادرة علــى مقاربــة جديــدة للتنميــة البرشيــة وفــق منهــج تضامين
يــروم محاربــة الفقــر والهشاشــة واإلقصــاء االجتماعــي القائــم علــى االســتهداف ،والــي مكنــت،
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خــال الفــرة  ،2011-2013مــن إنجــاز حوالــي  12000مرشوعــا ،وأنشــطة تنمويــة لفائــدة 3
مليــون مســتفيد ومســتفيدة ،منهــا  2700نشــاط مــدر للدخــل بغــاف مالــي إجمالــي يقــدر بـــ9.8
مليــار درهــم ســاهمت فيهــا املبــادرة بـــــــــ 5.9مليــار.

دعم الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء وإعداد دفرت تحمالتها

فــي إطــار تعزيــز البنيــات الخاصــة بالتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،تعمــل وزارة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة برشاكــة وتعــاون مــع مؤسســة التعــاون الوطــي علــى
إحــداث فضــاءات املتعــددة الوظائــف للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف علــى املســتوى الجهــوي
واملحلــي ،حيــث تــم إحــداث  40فضــاءا متعــدد الوظائــف ،وهــي بنيــات اجتماعيــة للقــرب تقــدم
عــدة خدمــات لفائــدة النســاء فــي وضعيــة صعبــة ،تتمثــل فــي:
 .1توفري خدمات الدعم والتكفل واملواكبة:

 توجيــه النســاء خاصــة ضحايــا العنــف نحــو متدخلــن مختصــن :أطبــاء نفســانيني ،دركملكــي ،أمــن وطــي ،مستشــفيات/محاكم...؛
 -ضمان خدمات االستقبال واالستماع والتوجيه واإلرشاد القانوني واإليواء املؤقت؛

 -تتبع وتقييم خدمات التكفل؛

 -ضمان املواكبة الصحية والنفسية واالجتماعية والقانونية لفئات النساء املستفيدات.

 .2املواكبة وتقوية القدرات:

 التكوين املهين والتأطري االجتماعي لفائدة النساء في وضعية صعبة؛ -اكتساب املعارف وتملكها لدى النساء في مجال املساطر القانونية؛

 -تمكني النساء من اكتساب معارف في مجال الحقوق واملساواة والنوع االجتماعي؛

 بنــاء رشاكات مؤسســاتية مــع مراكــز االســتماع والتوجيــه القانونــي والجمعيــات ذاتاالهتمــام املشــرك؛
 -الحث على إحداث شبكات وأقطاب جهوية وترابية للجمعيات ومراكز االستماع...

 .3التحسيس والتوعية بحقوق النساء:

 تعزيــز الجانــب التحســييس التوعــوي املرتبــط بمقاربــة النــوع االجتماعــي والتميــزااليجابــي لتحقيــق اإلدمــاج االجتماعــي املنصــف للنســاء؛
 اعتمــاد كل الوســائل املتاحــة للتواصــل مــن أجــل النهــوض بحقــوق النســاء واملســاواة بــنالجنسني،

 اعتمــاد مقاربــات مبتكــرة وجديــدة لتغيــر الســلوكات ولنبــذ الصــور النمطيــة اتجــاهالنســاء؛

 -تكثيف األنشطة التحسيسية ذات الطابع اإلشعاعي على املستوى الرتابي والجهوي.
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وفــي الســياق ذاتــه ،وتعزيــزا للتواصــل والتنســيق بــن مختلــف املتدخلــن فــي مجــال مناهضــة
العنــف ضــد النســاء ،أنجــزت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،مطلــع
ســنة ،2016دليــا خاصــا للتعريــف بهــذه الخاليــا املؤسســاتية ،وبخدمــات التكفــل الــي تقدمهــا
للنســاء ضحايــا العنــف ،والجهــات واملناطــق الــي توجــد بهــا علــى املســتوى الرتابــي .كمــا
عملــت الــوزارة علــى تطويــر الرشاكــة مــع مراكــز االســتماع والتوجيــه واملســاعدة القانونيــة
والنفســية للنســاء ضحايــا العنــف ،التابعــة لجمعيــات املجتمــع املدنــي ،مــن خــال تمديــد مجــال
الدعــم ملــدة ثالثــة ســنوات عــوض ســنة واحــدة كمــا كان معمــوال بــه ســابقا ،ضمانــا اســتمرارية
تقديــم الخدمــات الالزمــة للنســاء ضحايــا العنــف ،حيــث تــم ســنة ،2015توقيــع اتفاقيــة رشاكــة
مــع  45مركــزا لالســتماع بمبلــغ يصــل إلــى  34.377.422درهــم.
مــن جهتهــا ،قامــت وزارة الصحــة بتقييــم داخلــي ملــدى الــزام القطــاع الصحــي بتزنيــل جــل
اإلجــراءات الــي هــي مــن صميــم اختصاصاتــه وتبــن منــه أن الحصيلــة إيجابيــة وحافلــة
باإلنجــازات الهامــة ،أبرزهــا:
 -مأسسة برنامج للصحة العمومية خاص بمحاربة العنف ضد النساء واألطفال

 منــذ ســنة  2013تتكلــف وحــدة محاربــة العنــف املبــي علــى النــوع بمديريــة الســكانبتنســيق عمليــة التتبــع والتقييــم بالنســبة لقطــاع الصحــة.

 العمــل علــى تعميــم الوحــدات املندمجــة للتكفــل باألطفــال والنســاء ضحايــا العنــف حيــثأصبــح عددهــا  96وحــدة وتمــت برمجــة  14وحــدة مــن أجــل اســتكمال التعميــم
 تحيــن املعايــر والنظــم الخاصــة بالتكفــل بالنســاء و األطفــال ضحايــا العنــف بمــا فيهــامســار التكفــل

 تعميــم نظــام معلوماتــي عملــي ومتفاعــل مــع جميــع الوحــدات املندمجــة للتكفــل بالنســاءواألطفــال ضحايــا العنــف

 -تحقيق مجانية الشهادة الطبية للنساء و األطفال ضحايا العنف

 تــم التكفــل بأكــر مــن  44000مــن النســاء املعنفــات خــال الفــرة املمتــدة مــن  2012إلــىنهاية2015

هــذا باإلضافــة إلــى إجــراء زيــارات ميدانيــة لالفتحــاص واملراقبــة همــت  35وحــدة للتكفــل
موزعــة علــى  8جهــات ورغبــة فــي ضبــط وتحســن أداء هــذه الوحــدات ،تــم إخضــاع العديــد
منهــا لالفتحــاص واملراقبــة مــن خــال زيــارات ميدانيــة مــع الحــرص علــى تغطيــة معظــم
الجهــات الوطنيــة.
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س /تعزيــز آليــات التنســيق الجهويــة واملحليــة مــن خــال اللجــن الجهويــة للتكفــل
القضائــي

عملت وزارة العدل والحريات على:

 مأسســة خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال باملحاكــم وإعطائهــا صالحيــة تدبــر اإلجــراء اتالحمائيــة للمــرأة والتكفــل بهــا بشــكل فــوري وناجــع ،ومأسســة دور املســاعدين االجتماعيــن
فــي اتخــاذ القــرار القضائــي املناســب ،باإلضافــة إلــى توفــر املشــورة القانونيــة واالجتماعية
والنفســية للنســاء داخــل املحاكــم ومواكبتهــن عــر األجهــزة األخــرى املنــوط بهــا التكفــل
باملــرأة وتوفــر الحمايــة لهــا ،كتوفــر مــكان لإليــواء عنــد الــرورة؛

 إحــداث آليــات التنســيق بموجــب دوريــة وزاريــة عــدد 20س 3/وتاريــخ 12/10/2010واملتمثلــة فــي اللجــان املحليــة علــى صعيــد املحاكــم االبتدائيــة واللجــان الجهويــة علــى
صعيــد محاكــم االســتئناف والــي تضــم إلــى جانــب القضــاة أعضــاء الخاليــا باملحاكــم
ممثلــن لكافــة الــركاء الحكوميــن وكــدا غــر الحكوميــن فــي اتجــاه تنســيق التدخــات
والجهــود وتوحيــد الــرؤى واملمارســات.
 مواكبــة دور الخاليــا فــي التنســيق بــن املتدخلــن فــي حمايــة النســاء واألطفــال مــن خــالاللجــان الجهويــة واملحليــة للتنســيق ،حيــث تــم تعميــم دوريــة وزاريــة عــدد 403س3/
وتاريــخ  25/07/2014مــن أجــل إعــداد خطــط محليــة وجهويــة للرفــع مــن مســتوى التكفــل
باألطفــال والنســاء بجميــع أنحــاء اململكــة وتــم التوصــل بالخطــط املنجــزة مــن كل محاكــم
اململكــة ،بالرغــم مــن تســجيل تفــاوت ملحــوظ مــن محكمــة ألخــرى مــن حيــث القــدرة علــى
إنجــاز خطــط محليــة ،ممــا يضــع الخليــة املركزيــة أمــام الــزام املواكبــة والتتبــع امليدانــي
للمحاكــم مــن أجــل التأطــر مــن جهــة ومــن أجــل تشــجيع املمارســات الجيــدة الــي أنجــزت
تفعيــا للدوريــة املذكــورة مــن جهــة أخــرى.
 إنجــاز دليــل املعايــر النموذجيــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال والــذي يتوخــى وضــع مســارعملــي واضــح ومتســق ومتكامــل للتكفــل القضائــي بالنســاء واألطفــال ،مــرورا بكافــة املراحل
الــي تعرفهــا العمليــة القضائيــة بــدءا مــن مرحلــة البحــث التمهيــدي إلــى غايــة مرحلــة
التنفيذ.

ش /مواكبة تطبيق القانون الخاص بصندوق التكافل العائلي

عملــت وزارة العــدل والحريــات علــى إصــدار دوريــة حــول صنــدوق التكافــل العائلــي بتاريــخ
 09يونيــو  ،2016موجهــة الــى الســيدات والســادة رؤســاء املحاكــم االبتدائيــة ،تهــدف إلــى
الحــرص علــى إيــاء امللفــات املتعلقــة بطلبــات االســتفادة مــن املخصصــات املاليــة لصنــدوق
التكافــل العائلــي مــا ستســتحقه مــن أهميــة ،مــع العمــل علــى تالفــي كل مــا مــن شــأنه أن يعرقــل
تنفيــذ املقــررات الصــادرة عــن املحاكــم والتقيــد باملقتضيــات القانونيــة.
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كما أرشفت وزارة العدل والحريات على:

 معالجــة  10479ملفــا منــذ انطــاق العمــل بالصنــدوق ســنة  2012وإلــى متــم دجنــر.2015

 وضــع مــروع قانــون لتتميــم وتغيــر بعــض مــواد القانــون رقــم  41.10املتعلــق بتحديــدرشوط ومســاطر االســتفادة مــن صنــدوق التكافــل العائلــي ،حيــث تــم االســتناد فــي
بلورتــه وصياغتــه علــى املحــاور التاليــة:
 توســيع دائــرة املســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق لتشــمل األوالد مســتحقي النفقــة خــالقيــام العالقــة الزوجيــة إلــى جانــب مســتحقي النفقــة مــن األطفــال بعــد انحــال ميثــاق
الزوجيــة.

 -تبسيط اإلجراءات الخاصة باالستفادة من املخصصات املالية.

 توســيع نطــاق تدخــل الصنــدوق ليشــمل مبالــغ النفقــة املحكــوم بهــا فــي املقــرر القضائــيعــن اثــي عــر شــهرا الســابقة عــن تقديــم طلــب االســتفادة مــن الصنــدوق.

 تعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهه أي تحايل.ص /إصدار قانون تشغيل العمال املزنليني

بعدمــا كانــت تعيــش ظلمــا وحرمانــا كبرييــن ،وفراغــا قانونيــا ال يضمــن لهــا حقوقهــا ،عمــل
املــرع املغربــي علــى تقنــن مهنــة العمــال املزنليــن ،مــن خــال مــروع القانــون رقــم 19.12
الــذي يرمــي إلــى تنظيــم العالقــات الــي تربــط هــذه الفئــة مــن األجــراء بمشــغليهم ،وإقــرار
حمايــة اجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن األجــراء بمشــغليهم ،فضــا عــن إقــرار حمايــة اجتماعيــة لهــذه
الفئــة ،وتمتيعهــا بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة درءا لــكل اســتغالل.

ولعــل أبــرز هــذه املكاســب الــي أتــى بهــا هــذا القانــون يكمــن فــي إلــزام املشــغل بالتوقيــع
ّ
املشــغل علــى أن تكــون لهــذه
علــى عقــدة شــغل مكتوبــة يلــزم فيهــا بــأداء واجباتــه اتجــاه
العقــدة ثالثــة نظائــر أو نســخ ،تمنــح النســخة األولــى للعامــل أو العاملــة املزنليــة ويحتفــظ
املشــغل بالنســخة الثانيــة ،فيمــا تــودع النســخة الثالثــة لــدى مصالــح وزارة التشــغيل والشــؤون
االجتماعيــة ،وذلــك مــن أجــل املراقبــة.
هــذا عــاوة علــى مكاســب أخــرى تتمثــل فــي ضمــان الحقــوق األساســية للعامــل أو العاملــة
املزنليــة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الحــد األدنــى لألجــر فــي  1570درهــم دون احتســاب التكاليــف
املرتبطــة بــاألكل واملبيــت ،مــع ضمــان االســتفادة مــن الحــق فــي العطــل األســبوعية والســنوية،
واألعيــاد واملناســبات الخاصــة مــع التعويــض عنهــا ،فيمــا يهــم املكســب اآلخــر ضمــان حــق
العامــل أو العاملــة املزنليــة فــي الحصــول علــى تعويــض فــي حالــة الفصــل عــن الشــغل.
كمــا ســيحظى العمــال املزنليــون بالتســجيل فــي الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي
( ،)CNSSالــذي ســيتيحه لهــم الحــد األدنــى لألجــر الــذي فرضــه مــروع القانــون الجديــد ،ممــا
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ســيمكن هــؤالء العمــال مــن الحــق فــي االســتفادة مــن التعويضــات العائليــة والتقاعــد والتغطيــة
الصحيــة .كمــا ستســتفيد الخادمــة الحامــل مــن عطلــة األمومــة مدفوعــة األجر ،وراحــة الرضاعة.

فضــا عــن ذلــك ،يتضمــن القانــون الجديــد إجــراءات عقابيــة وزجريــة قــد تصــل إلــى الســجن،
وذلــك فــي حالــة مخالفــة املشــغلني ألي مــن مقتضياتــه ،بمــا فــي ذلــك أال يتجــاوز عــدد ســاعات
العمــل ،بالنســبة للعمــال املزنليــن املرتاوحــة أعمارهــم مــا بــن  16و 18ســنة 40 ،ســاعة فــي
األســبوع ،وأال يتجــاوز عــدد ســاعات العمــل ،بالنســبة للعمــال املزنليــن ،الذيــن تصــل أعمارهــم
إلــى  18ســنة فمــا فــوق 48 ،ســاعة فــي األســبوع.
ولقــد تمــت مصادقــة الربملــان علــى مــروع القانــون فــي مــاي  .2016وباملــوازاة مع مســطرة
اعتمــاد هــذا املــروع ،تــم إعــداد النصــوص التطبيقيــة ذات الصلــة ،يتعلــق األمر ب:
 -مرشوع مرسوم بتحديد الئحة األشغال املمنوعة على العمال املزنليني؛

 مرشوع قرار بتحديد نموذج العقد املربم بني املشغل والعامل املزنلي.ض /دعم قدرات مهنيي القضاء

من أجل دعم قدرات مهنيي القضاء تم القيام باإلجراءات التالية:

 تنظيــم زيــارات إلــى بلــدان متمــزة التجربــة فــي مجــال حمايــة النســاء واألطفــال ،فــيإطــار تبــادل الخــرات.

 تكويــن قضــاة مختصــن فــي موضــوع حقــوق املــرأة وتوفــر كافــة الوســائل الكفيلــةبتحفزيهــم.

 -التكوين املستمر للقضاة من أجل إنجاز أفضل ملهامهم في مجال حماية حقوق املرأة.

 تقويــة قــدرات الفاعلــن املحليــن املتدخلــن فــي مجــال األرسة ،مــن أجــل خلــق ديناميــةوتعبئــة قضائيــة بهــدف تتبــع تأثــر تطبيــق مدونــة األرسة.
 تكويــن املوظفــن العاملــن بأقســام قضــاء األرسة للقيــام بمهمــة املســاعدة االجتماعيــةداخــل خاليــا تطويــق العنــف "مــروع بدعــم مــن ."PNUD
 تكويــن املوظفــن فــي القنصليــات خاصــة فيمــا يتعلــق بمدونــة األرسة وقانــون الجنســيةوقانــون الحالــة املدنيــة

 تكويــن  548ملحقــا قضائيــا (الفوجــن  37و )38حــول املعايــر الدوليــة فــي مجــال حقــوقاالنســان ذات الصلــة باملســاواة بــن الجنســن.

 تفعيــا إلدمــاج "مقاربــة النــوع االجتماعــي" فــي برنامــج التكويــن األســايس للمعهــدالعالــي للقضــاء ،اعتمــد املعهــد منــذ ســنة  2014مجــزوءة للتكويــن فــي مجــال حقــوق
االنســان واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة اســتفاد منــه  512ملحــق قضائــي (االفــواج 39
و 40و.)41
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 تنظيــم دورات للتكويــن األســايس تعتمــد فــي برامجهــا مقاربــة النــوع االجتماعــي لفائــدة 199مســاعدة اجتماعيــة 108 ،رؤســاء كتابــة الضبــط ،و 395كاتــب ضبــط.
ط /تفعيــل شــبكة التشــاور املشــركة بــن الــوزارات مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن
فــي الوظيفــة العموميــة
قامــت وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة ســنة  ،2010بإحــداث شــبكة مشــركة بــن
الــوزارات مــن أجــل إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن فــي الوظيفــة العموميــة ،وذلــك بهــدف
تدعيــم املكتســبات الــي تــم تحقيقهــا فــي مجــال إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن فــي
إصــاح منظومــة تدبــر املــوارد البرشيــة ،وكــذا تحفــز مختلــف الــوزارات العتمــاد التدابــر
الراميــة لرتســيخ هــذا املبــدأ.

عنــد إحداثهــا ســنة  ،2010تكونــت الشــبكة مــن  15وزارة ،وتــم تعميمهــا ســنة  2012حيــث
أصبحــت تضــم فــي عضويتهــا جميــع القطاعــات الوزاريــة .ويــرأس الشــبكة الوزيــر املنتــدب
لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف بالوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة.
الهدف العام للشبكة:

مأسسة مبدأ املساواة بني الجنسني في الوظيفة العمومية.
األهداف الخاصة للشبكة:

 تطويــر التفكــر وتبــادل الخــرات وإنجــاز أنشــطة مشــركة فــي مجــال مأسســة مبــدأاملســاواة بــن الجنســن بالوظيفــة العموميــة؛
 الســهر علــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن فــي برامــج ومشــاريع تحديــث الوظيفــةالعموميــة ،الســيما املتعلقــة بتدبــر املــوارد البرشيــة؛
 تنميــة التجانــس والتكامــل بــن مختلــف الــوزارات فــي مجــال إرســاء تدابــر كفيلــة بمراعاةاملســاواة بــن الجنســن بالوظيفــة العمومية؛

 -تشجيع ثقافة اإلنصاف واملساواة في الوظيفة العمومية؛

 تنميــة رشاكات بــن مختلــف املتدخلــن فــي مجــال تدبــر املــوارد البرشيــة ،فــي الوظيفــةالعموميــة ،خصوصــا شــبكة مديــري املــوارد البرشيــة؛

 تنميــة الرشاكــة الدوليــة فــي مجــال تبــادل التجــارب واملمارســات الجيــدة فــي مجــال إدمــاجمبــدأ املســاواة بــن الجنســن فــي تدبــر املــوارد البرشيــة.
 .2.2ومضات من الحصيلة

* مرشوع قانون إطار حول حماية والنهوض باألشخاص في وضعية إعاقة

تــم إعــداد مــروع قانــون إطــار رقــم  97.13يتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة
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إعاقــة والنهــوض بهــا .ولقــد صــادق مجلــس الحكومــة يــوم  19يونيــو  2014علــى مــروع
القانــون اإلطــار كمــا تمــت املصادقــة عليــه مــن طــرف املجلــس الــوزاري بتاريــخ  14أكتوبــر
 2014ونــره بالجريــدة الرســمية  6466بتاريــخ  12شــعبان  19( 1437مــاي .)2016

ويهــدف هــذا املــروع إلــى توفــر إطــار قانونــي واضــح وشــامل حول حمايــة والنهــوض بحقوق
األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،اســتجابة ألهــداف املتدخلــن املؤسســاتيني والجمعويــن فــي
هــذا املجــال ،كمــا يضــم مبــادئ جديــدة تواكــب التطــور الــذي يعرفــه امليــدان .حيــث ال ينحــر
فــي الحمايــة بــل يتجاوزهــا إلــى وضــع إطــار قانونــي يضمــن تكافــؤ الفــرص ويســهل االندمــاج.
ويتضمــن القانــون اإلطــار املتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض
بهــا ،مقتضيــات تنــص علــى املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث فــي وضعيــة إعاقــة.

* البحث الوطين الثاني حول اإلعاقة

بعــد مــرور عــر ســنوات علــى البحــث الوطــي األول حــول اإلعاقــة باملغــرب ،أطلقــت وزارة
التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة البحــث الوطــي الثانــي حــول انتشــار اإلعاقــة
باملغــرب وذلــك بغيــة الوصــول إلــى معطيــات كميــة وكيفيــة محينــة حــول اإلعاقــة ببالدنــا
فــي شــى مناحيهــا السوســيو ديمغرافيــة .وتأتــي أهميــة هــذا البحــث الوطــي مــن خــال تزويــد
مختلــف املتدخلــن ســواء أكانــوا مؤسســاتيني أو فاعلــن مجتمعيــن أو جامعيــن باحثــن،
بمعطيــات مؤسســاتية حكوميــة مضبوطــة تحســن مــن مختلــف التدخــات مــن خــال توضيــح
أكــر ملناحــي انتشــار اإلعاقــة واملتالزمــات املرتبطــة بهــا وهــي املعطيــات الــي ســزيد حتمــا
مــن فعاليــة وجــودة التدخــات فــي مجــال اإلعاقــة بشــكل عــام .وقــد تــم اإلعــان عــن النتائــج
الرســمية لهــذا البحــث فــي شــهر ابريــل .2016

* مراجعــة القانــون رقــم  14.05املتعلــق بــروط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة
وتدبريهــا
تمــت مراجعــة القانــون رقــم  14.05املتعلــق بــروط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة
وتدبريهــا وتغيــره بمــروع قانــون  ،15-65الــذي صادقــت عليــه الحكومــة بتاريــخ  21يوليــوز
 ،2016وتمــت إحالتــه علــى مجلــس املستشــارين.

يهــدف هــذا املــروع ،الــذي جــاء بعــد إجــراء وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة تشــخيصا ميدانيــا أفــرز ســنة  2013تقريــرا وطنيــا حــول مؤسســات الرعايــة
االجتماعيــة ،إلــى تمكــن بالدنــا مــن نــص معيــاري ،كفيــل بضمــان الــروط والضوابــط الالزمــة
للتكفــل بالغــر ،بمــا يســتجيب للمعايــر الدولــة املتعلقــة بحقــوق املســتفيدين مــن جهــة ،وتأهيــل
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة بمــا يضمــن اســتمرار خدماتهــا وتأمــن ديمومتهــا مــن جهــة
ثانيــة.
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وقــد حــرص هــذا النــص الترشيعــي الجديــد علــى تحديــد مفهــوم التكفــل بالغــر وتنويــع أنماطه،
واعتمــاد املقاربــة الحقوقيــة فــي تقديــم الخدمــة بالرتكــز علــى حقــوق املســتفيد باإلضافــة
إلــى الحــرص علــى ضمــان جــودة هــذه الخدمــات ،وتوســيع ســلتها لتشــمل ممارســات أخــرى
كاإلســعاف االجتماعــي والوســاطة االجتماعيــة والتأهيــل وإعــادة التأهيــل ،وتمتيــع مؤسســات
الرعايــة
االجتماعيــة بالشــخصية االعتباريــة .كمــا نــص هــذا املــروع علــى اســتحضار البعــد املجالــي
ومبــدأ التخصــص ودعــم وتطويــر أنظمــة الرقابــة الداخليــة وأعمــال املراقبــة والتفتيــش.

* تفعيــل الربنامــج االســراتيجي واملتوســط املــدى مــن أجل مأسســة املســاواة واإلنصاف
بــن الجنســن فــي قطاعــات التشــغيل والتكويــن املهين

تتمثل اإلجراءات املنجزة في هذا اإلطار من طرف قطاع التكوين املهين في:

 إحــداث وحــدة تســيري النــوع االجتماعــي بالقطــاع فربايــر  2013والــي ألحــق بهــا إطاريــنمدعمــن بنقــط ارتــكاز تمثــل القطاعــات املكونــة ،إضافــة إلــى نقــط االتصــال املمثلــة
ملختلــف مديريــات القطــاع.

 إعــداد برنامــج التكويــن فــي النــوع االجتماعــي يتضمــن عــدة دورات تكوينيــة ممتــدة مــنشــتنرب  2013إلــى أواخــر ســنة  2014لفائــدة كل مــن وحــدة تســيري النــوع االجتماعــي
ونقــط االرتــكاز ونقــط االتصــال ومســؤولي وأطــر قطــاع التكويــن املهــي ومســؤولي وأطــر
القطاعــات املكونــة.

 إعــداد دراســة لتحســن معرفــة وضعيــة النــوع االجتماعــي بنظــام التكويــن املهــي ببعــضالقطاعــات املكونــة خــال ســنة 2014

 مواصلــة إنجــاز دراســة تتضمــن تحليــات كيفيــة لتحديــد التميــزات واالختــاالت فــي مجــالولــوج الفتيــات لكافــة مســتويات التكويــن املهــي والشــعب الــي يقدمهــا النظــام.

وفــي مجــال اإلدمــاج فــي ســوق الشــغل وتحديــد اإلجــراءات الــي يتعــن تفعيلهــا ،تــم إعمــال
اإلجــراءات التاليــة:
 إنجــاز تقاريــر حــول مراقبــة احــرام تطبيــق املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة باملســاواةومحاربــة التميــز فــي العمــل؛

 التوفيــق بــن الحيــاة الخاصــة والحيــاة املهنيــة (التدابــر املتخــذة ملرونــة ســاعات العمــلواألجــور)؛
 إنجــاز تقريــر حــول تطبيــق الحقــوق املتســاوية للمــرأة فــي ميــدان الشــغل خاصــة الحــد مــنالتفــاوت فــي األجــور عــن طريــق أجــرأة الدراســة املنجــزة حــول التميــز فــي األجــر بــن
الجنســن فــي القطاعــات املشــغلة للنســاء.
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* تفعيل ودعم لجن املساواة وتكافؤ الفرص على مستوى الجماعات

عملت وزارة الداخلية على:

 إحــداث مــا يقــارب  755لجنــة خــال ســنة  ،2013وذلــك تبعــا للمــادة  14مــن امليثــاقالجماعــي الســابق املتعلقــة بإنشــاء لجــن املســاواة وتكافــؤ الفــرص.

 إعــداد دليــل إلحــداث ومواكبــة هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع بالجماعــاتبشــكل يضمــن مراعــاة مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي كافــة مراحــل إعــداد وتنفيــذ برامــج
العمــل الجماعيــة.

* وضع دالئل ووسائل ملواكبة تنفيذ القوانني

ملواكبة تنفيذ القوانني ،قامت وزارة العدل والحريات بـ:

 إنجــاز دراســة حــول القضــاء األرسي الواقــع واألفــاق عــر ســنوات مــن تطبيــق مدونــةاألرسة.
 -إنجاز رشيط وثائقي حول تطبيق مدونة األرسة.

 إنجــاز دراســة تجميعيــة للمناشــر والدوريــات والنمــاذج التطبيقيــة املتعلقــة بمقتضيــاتمدونــة األرسة.

 إصــدار دوري ملطويــات تســاهم فــي تبســيط وشــفافية املســاطر حــول التطليــق والطــاق،وقضايــا الحالــة املدنيــة وقضايــا النســب والكفالــة ،وكفالــة األطفــال املهملــن ،والحضانــة،
وزواج وطــاق املغاربــة املقيمــن بالخــارج ،واألهليــة والنيابــة الرشعيــة ،واإلذن بــزواج
معتنقــي اإلســام واألجانــب ،اكتســاب الجنســية املغربيــة ،زواج وطــاق املغاربــة املقيمــن
بالخــارج ،الصلــح فــي قضايــا األرسة والــزواج ،ثبــوت الزوجيــة،

 إعــداد" بحــث حــول رضــا املتقاضــن عــن الخدمــات املقدمــة" فــي إطــار تطبيــق مقتضيــاتمدونــة األرسة مــن طــرف أقســام قضــاء األرسة النموذجيــة.
 -إنجاز دليل عملي ملدونة األرسة.

 إعــداد نمــوذج موحــد الحتســاب النفقــة ،باالعتمــاد علــى معطيــات اقتصاديــة واجتماعيــةواالســتعانة باملناهــج املعتمــدة لقيــاس مســتوى عيــش األرس.

 دعــم املشــاريع :برســم ســنة  2015تــم دعــم  45جمعيــة تعــى بحقــوق االنســان ومــن بينها 17جمعيــة عاملــة فــي مجــال األرسة أو متوفــرة علــى مراكــز بهــدف تعزيــز وتطوير خدمات
الوســاطة األرسيــة بهــا واملســاواة بــن الجنســن ،وقــد بلــغ مبلــغ الدعــم 2.000.000,00
درهما.

كمــا أرشفــت الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة علــى صياغــة
ونــر الدليــل املنهجــي فــي مجــال إدمــاج املســاواة بــن النســاء والرجــال فــي ســرورة االنتقــاء
والتوظيــف والتعيــن والحركيــة والرتقيــة وتقييــم األداء الوظيفــي فــي الوظيفــة العموميــة.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

أمــا خليــة النــوع بــوزارة الداخليــة ،وفــي إطــار برنامــج عمــل املديريــة العامــة للجماعــات
املحليــة برســم الفــرة  ،2015-2016فقــد أرشفــت علــى إعــداد مجموعــة مــن الدالئــل املرجعيــة
الــي ســيتم توزيعهــا علــى الســيدات والســادة املنتخبــن والــي تتعلــق بتفعيــل مقاربــة النــوع
علــى املســتوى املحلــي وذلــك وفــق مــا نصــت عليــه القوانــن التنظيميــة للجماعــات الرتابيــة
ويتعلــق األمــر بـــ:
 دليل حول إعداد برنامج العمل الجماعي املستجيب للنوع؛ دليل حول املزيانية املستجيبة للنوع على املستوى املحلي؛ دليــل حــول إنشــاء هيئــات استشــارية تختــص بدراســة القضايــا املتعلقــة بتفعيــل مبــادئاملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على املستوى املحلي		 .

مــن جهتهــا ،أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة دليــا عمليــا يحتــوي
علــى بيانــات تخــص الفاعلــن املؤسســاتيني املتدخلــن فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء
وحمايتهــن ،حيــث يوفــر معلومــات حــول الخاليــا املتواجــدة علــى مســتوى املحاكم ،املستشــفيات،
مصالــح الرشطــة ومراكــز الــدرك امللكــي..
* مواكبة تطبيق مدونة األرسة

تتمثل اإلجراءات اليت قامت بها وزارة العدل والحريات ملواكبة تطبيق مدونة األرسة في:
 -إعداد قاعدة بيانات تتعلق بالقضاة املكلفني بالزواج وشؤون القارصين والتوثيق.

 تنظيــم حمــات تحسيســية حــول ثبــوت الزوجيــة ،بتنســيق مــع وزارة الداخليــة وبرشاكــةمــع املجتمــع املدنــي.
 توجيــه عــدة مناشــر ودوريــات وكتــب إلــى املســؤولني القضائيــن قصــد التعامــل مــع هــذااملوضــوع مرونــة ويــر ووفــق القانــون.

 تنظيــم جلســات تنقليــة حــول ثبــوت الزوجيــة باألســواق األســبوعية بعــدد مــن الجماعــاتالقرويــة واملناطــق النائيــة بمختلــف جهــات اململكــة لتســهيل املســاطر علــى املتقاضــن
وضمــان املســاعدة القضائيــة للمحتاجــن إليهــا ،ممــا ســاهم فــي ارتفــاع عــدد األحــكام
الصــادرة بثبــوت الزوجيــة مــن  6918ســنة  2004إلــى مــا مجموعــه  38952خــال ســنة
 2011وإلــى  17213خــال ســنة  ،2012لرتتفــع هــذه النســبة إلــى  23057ســنة 2013
ثــم  16332فــي  ، 2014أمــا خــال  2015فلــم تتجــاوز هــذه األحــكام  ،1062ممــا يعــي
أن مجمــوع األحــكام الصــادرة بثبــوت الزوجيــة مــن  2004إلــى  2015بلغــت 203142
حكمــا.
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وفيمــا يخــص اإلطــار القانونــي لثبــوت الزوجيــة ،فقــد صــدر القانــون رقــم  102.15الرامــي
إلــى تعديــل املــادة  16مــن القانــون رقــم  70.03بمثابــة مدونــة األرسة فــي الجريــدة الرســمية
عــدد 6433بتاريــخ  25ينايــر  2015الــذي عمــل علــى تمديــد فــرة ســماع الدعــوى الزوجيــة
لخمــس ســنوات إضافيــة .أمــا فيمــا يخــص تزنيــل املقتضيــات الخاصــة بثبــوت الزوجيــة ،فتتــم
حاليــا مناقشــة مقــرح قانــون علــى مســتوى الربملــان يقــي بتمديــد مــدة خمــس ســنوات مــرة
أخــرى ألجــل ثبــوت الزوجيــة.

وفــي إطــار تتبــع تنفيــذ مدونــة األرسة ،قامــت الــوزارة بإجــراء بحــث وطــي حــول "عــر
ســنوات مــن تطبيــق مدونــة األرسة :أي تغيــر فــي تمثــات ومواقــف وممارســات املواطنــن
واملواطنــات املغاربــة؟" .وقــد تــم اإلعــان ،يــوم  26يوليــوز  ،2016عــن نتائــج هــذه الدراســة
الــي أجــري علــى عينــة تضــم  12000أرسة موزعــة علــى مختلــف الجماعــات الرتابيــة
* حملــة ملراقبــة املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة باملســاواة ومحاربــة التميــز فــي مجــال
الشــغل

أرشفــت وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة علــى إنجــاز تقاريــر تقييميــة حــول مراقبــة
احــرام تطبيــق املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة باملســاواة ومحاربــة التميــز فــي العمــل ،وبهــذا
الخصــوص وجهــت وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة دوريــة لكافــة املديريــات الجهويــة
واإلقليميــة التابعــة لهــا ،قصــد الرتكــز أثنــاء زيــارة املراقبــة الــي يقــوم بهــا أعــوان التفتيــش
ملؤسســات القطــاع الخــاص علــى احــرام تطبيــق املقتضيــات الترشيعيــة والتنظيميــة ،ذات
الصلــة باملــرأة فــي العمــل.
وبرســم ســنة  2015تــم القيــام ب  17.661زيــارة تفتيــش ملختلــف الوحــدات اإلنتاجيــة للوقــوف
علــى مــدى احــرام مقتضيــات مدونــة الشــغل فــي هــذا املجــال.
* منح الجنسية

تــم تســليم مــا مجموعــه  36450شــهادة جنســية مغربيــة عــن طريــق األم وذلــك إلــى حــدود
نهايــة مــاي  ،2016علمــا بأنهــا موزعــة بــن  33480شــهادة  2016بالنســبة للمقيمــن داخــل
اململكــة ،و 2970شــهادة بالنســبة للمقيمــن خــارج املغــرب.
أمــا علــى مســتوى مراجعــة الفصــل  10مــن قانــون الجنســية ،فقــد أعــدت الــوزارة مــروع قانــون
بتغيــر وتتميــم الفصــل  10مــن قانــون الجنســية ويرمــي هــذا املــروع إلــى تحقيــق املســاواة
فــي منــح الجنســية املغربيــة بحكــم الــزواج املختلــط بــن الرجــل املغربــي واملــرأة املغربيــة،
والــذي يســمح حاليــا لألجنبيــة املزتوجــة مــن مغربــي فقــط ترصيــح للحصــول علــى الجنســية
املغربيــة عــن طريــق الــزواج ،وقــد تمــت إحالــة مــروع القانــون املذكــور علــى األمانــة العامــة
للحكومــة قصــد عرضــه علــى أطــوار املصادقــة.
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* تعميم أقسام قضاء األرسة

عملــت وزارة العــدل والحريــات علــى إحــداث مقــرات جديــدة مســتقلة ألقســام قضــاء األرسة
وتجهزيهــا باملعــدات املعلوماتيــة الحديثــة كمــا قامــت بتوظيــف  124مســاعدة اجتماعيــة ،خــال
 ،2013للعمــل بأقســام قضــاء األرسة ،فــي أفــق تعميــم التجربــة علــى مجمــوع أقســام قضــاء
األرسة ،إضافــة إلــى تكويــن  68مــن أطــر كتابــة الضبــط فــي املجــال االجتماعــي.
* ش /تعزيز الوساطة األرسية

اســتحضارا ألهميــة الوســائل البديلــة فــي حــل الزناعــات وخصوصــا أهميــة الصلــح والوســاطة
الــي تلجــأ إليهــا الترشيعــات الحديثــة فــي مختلــف الــدول إلنهــاء الخالفــات وجــر األرضار،
واسرتشــادا بالــدروس املســتخلصة مــن التجــارب الوطنيــة والدوليــة الــي أبانــت عــن الحاجــة
املاســة إلــى تطويــر خدمــات الوســاطة األرسيــة ســواء الوقائيــة أو االتفاقيــة ،عملــت الــوزارة
علــى إعــداد وتنفيــذ برنامــج النهــوض بخدمــات الوســاطة األرسيــة وذلــك مــن خــال تنفيــذ
املحــاور التاليــة:
 -دعم إحداث مراكز الوساطة األرسية وتعميمها على الصعيد الوطين؛

 -تكوين املوارد البرشية حول تقنيات الوساطة األرسية؛

 نرش ثقافة الوساطة األرسية من خالل اللقاءات واملؤتمرات؛ -إعداد الدالئل التأطريية لعملية الوساطة باملغرب.

* تعديل القانون رقم 65.00املتعلق بالتغطية الصحية األساسية

كمــا تــم تحضــر مقــرح قانــون بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية بتعديــل املــادة
 36مــن القانــون رقــم  65والــذي يهــدف فــي حالــة انحــال ميثــاق الزوجيــة ،إلــى تمكــن زوجــة
املؤمــن الــي ال تســتفيد بأيــة صفــة أخــرى مــن نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض،
وفــي حالــة ثبــوت إصابــة املســتفيدة عالجــا طويــل األمــد  ،خــال فــرة الــزواج أو خــال
الســنة الــي تلــي الطــاق ،تســتمر الزوجــة فــي االســتفادة مــن نفــس خدمــات التأمــن اإلجبــاري
األســايس عــن املــرض الــي كانــت تســتفيد منهــا زوجــة املؤمــن ،وتنتهــي االســتفادة مــن هــذه
الخدمــات فــي حالــة اســتفادة املعنيــة مــن نظــام تغطيــة جديــد فــي املغــرب أو فــي الخــارج ،إمــا
كمؤمنــة أو كــزوج املؤمــن .وقــد أحيــل هــذا املقــرح علــى لجنــة القطاعــات االجتماعيــة بمجلــس
النــواب بتاريــخ .2013-07-09
* إحداث املصلحة االجتماعية داخل املقاولة اليت تشغل  200أجري فأكثر

تــم إعــداد مــروع قانــون رقــم  11.73يتعلــق بإحــداث املصلحــة االجتماعيــة داخــل املقاولــة
والــذي يتوخــى النهــوض بالعمــل االجتماعــي لفائــدة األجــرات واألجــراء ،وتأطــره بواســطة
مصلحــة اجتماعيــة للشــغل تحــدث داخــل املقاولــة الــي تشــغل  200أجــرة وأجــر فأكــر .مــن
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بــن أهــداف هــذه املصلحــة ،االهتمــام بالوضعيــة االجتماعيــة للمــرأة العاملــة ،وذلــك بتوفــر
وتخصيــص أماكــن للرضاعــة وروض األطفــال لألمهــات العامــات داخــل املقاولــة.

وقــد تمــت إحالــة هــذا املــروع علــى األمانــة العامــة للحكومــة بتاريــخ  08مــارس  2012كمــا
أثــرت بصــدده مجموعــة مــن املالحظــات بتاريــخ  10دجنــر .2013
* تعزيــز التحســيس والتوعيــة حــول محاربــة العنــف ،خاصــة فــي الوســط املــدريس
والجامعــي

قامــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهــي بإرســاء املركــز الوطــي للوقايــة ومحاربــة
العنــف بالوســط املــدريس إضافــة إلــى  16مركــزا جهويــا و 82مركــزا إقليميــا .كمــا عملــت علــى:
 -إحداث بوابة إلكرتونية "مرصد" لتبليغ وتتبع حاالت العنف بالوسط املدريس

 -تنظيم لقاءات وطنية ملناهضة العنف بالوسط املدريس

 إعــداد مصوغــات تكوينيــة لفائــدة منســقي الخاليــا اإلنصــات والوســاطة باملؤسســاتالتعليميــة وتجريبهــا فــي أفــق تعميمهــا علــى جميــع األكاديميــات.
من جهتها ،أرشفت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على:

 تنظيــم حمــات تحسيســية وتوعويــة حــول اآلثــار الســلبية للعنــف وآثــاره وتهديــدهلتماســك واســتقرار األرسة ،بمختلــف جهــات وأقاليــم اململكــة بواســطة مصالحهــا الخارجيــة)
همــت كذلــك عمــوم املســتفيدين واملســتفيدات مــن دروس برنامــج محــو األميــة باملســاجد؛

 عقــد لقــاءات باملســاجد مــع مختصــن بمناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة واليــوم العاملــيملناهضــة العنــف ضــد املــرأة.
 تســجيل 4حلقــات فــي املوضــوع ضمــن الربنامجــن "آفــاق إســامية "و "ومضــات علــىالطريــق "علــى أمــواج االذاعــة الوطنيــة ،تحــت عنــوان :الشــباب وتزكيــة النفــس  -الشــباب
والرتبيــة  -رســالة الشــباب  -مكانــة الشــباب فــي اإلســام.

 تســجيل نــدوات علميــة فــي املوضــوع بتنســيق مــع قنــاة وإذاعــة محمــد الســادس للقــرآنالكريــم ،تحــت عنــوان:
الشباب واالندماج املجتمعي  -الشباب واملدرس  -الشباب في اإلسالم.

* إعداد التقرير السنوي األول للمرصد الوطين للعنف ضد النساء

تفعيــا ملهامــه املتمثلــة فــي رصــد جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء واملســاهمة فــي تنميــة
وتطويــر املعرفــة بهــذه الظاهــرة ،أعــد املرصــد الوطــي للعنــف ضــد النســاء تقريــره اإلحصائــي
األول حــول العنــف ضــد النســاء ،وهــو التقريــر الــذي جــاء نتيجة لتعاون وتنســيق بــن الرشكاء
املؤسســاتيني واملدنيــن والباحثــن مــن خــال دراســة وتحليــل املعطيــات املتوفــرة لــدى "الخاليا
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املؤسســاتية الســتقبال النســاء واألطفــال ضحايــا العنــف" املتواجــدة علــى مســتوى املحاكــم
واملستشــفيات ومصالــح الرشطــة والــدرك امللكــي.
وقد تم التطرق في هذا التقرير اإلحصائي ،للمواضيع التالية:
 -تعريف العنف ضد النساء في الترشيع الوطين؛

 التعريف بعمل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء؛ بيانات حول العنف الجسدي؛ -بيانات حول العنف الجنيس؛

 -بيانات حول العنف االقتصادي.

وقــد قــدم املرصــد ،يــوم  29يوليــوز  ،2016تقريــره الســنوي األول حــول العنــف ضــد املــرأة علــى
الصعيــد الوطين.

* إنجاز دراسة خاصة بزواج القارصات

قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،بإجــراء بحــث حــول موضــوع"
الــزواج املبكــر باملغــرب" .وقــد أجــري البحــث علــى عينــة عشــوائية بحجــم  2000أرسة ،موزعــة
بــن  1000وحــدة تهــم األرس املعنيــة بالــزواج املبكــر و 1000تهــم أرس الفتيــات املعنيــات
بالظاهــرة .وقــد تــم توزيــع هــذه العينــة علــى أربعــة جهــات مــن اململكــة حــددت وفــق معايــر
تضمــن تمثيليــة ملختلــف الجهــات.
 /3اجملال الثالث :تأهيل منظومة الرتبية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة
يبــذل قطــاع الرتبيــة الوطنيــة مجهــودات كبــرة مــن أجــل إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي
اســراتيجيات عملــه .وفــي هــذا الصــدد ،تطمــح الرؤيــة االســراتيجية الجديــدة إلصــاح نظــام
التعليــم الوطــي إلــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن فــي جميــع املحــاور ،وذلــك مــع
الرتكــز علــى تطويــر الجــودة والتغطيــة املجاليــة باملؤسســات التعليميــة مــع األخــذ بعــن
االعتبــار االحتياجــات الخاصــة للســاكنة املســتهدفة ووضــع التدابــر لضمــان تكافــؤ الفــرص
لولــوج الفتيــات ،بمــا فيهــم ذوي االحتياجــات الخاصــة والفئــات املعــوزة ،وتيســر الولــوج إلــى
التعليــم ومكافحــة االنقطــاع عــن الدراســة والهــدر املــدريس.
 .1.3الخطوط العريضة للحصيلة

أ /الرؤية االسرتاتيجية الجديدة لإلصالح الرتبوي

بعــد انــرام عرشيــة اإلصــاح الــي بصمهــا تطبيــق مقتضيــات امليثــاق الوطــي للرتبيــة
والتكويــن ومــا تــاه مــن إنجــاز مشــاريع الربنامــج االســتعجالي الــذي اعتــر أنــذاك كنفــس
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جديــد لترسيــع وثــرة اإلصــاح ،مازالــت املدرســة املغربيــة محــط تســاؤل مــن طــرف الجميــع
حيــث أن النتائــج املحققــة لــم تــرق بعــد إلــى الطموحــات واآلمــال والتطلعــات املعلقــة علــى
املدرســة املغربيــة باعتبارهــا مؤسســة للتنشــئة االجتماعيــة تســعى إلعــداد مواطنــات ومواطــي
املســتقبل.

وقــد رصــد مؤخــرا التقریــر التحليلــي( )2الــذي أعدتــه الھیئــة الوطنيــة للتقییــم ســنة 2014
أوجــه قصــور عــدة ترتبــط بضعــف تماســك وانســجام مكونــات املنظومــة الرتبويــة ،وبمســتوى
نجاعتهــا ومردوديتهــا الداخليــة والخارجيــة ،ومالئمــة مناهجهــا وتكويناتهــا مــع متطلبــات
املحيــط .وذات صلــة أيضــا ،بالنقــص الشــديد فــي إدمــاج بنيــات مجتمــع املعرفــة وتكنلوجياتــه
املتجــددة ،وبمحدوديــة مواكبتهــا ملســتجدات البحــث العلمــي وعالــم االقتصــاد ومجــاالت التنميــة
البرشيــة والبيئيــة والثقافيــة.

فــي هــذا الســياق ،جــاءت الرؤيــة اإلســراتيجية إلصــاح املدرســة املغربيــة الــي أعدهــا
املجلــس األعلــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،انطالقــا مــن املشــاركة املوســعة لكافــة
الفاعلــن واملتدخلــن والــركاء ،واســتنادا علــى العمــل املكثــف للجنــه الدائمــة ،تهدف باألســاس
إلى"إرســاء مدرســة جديــدة قوامهــا :اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص؛ ترســيخ الجــودة؛ والعمــل علــى
االندمــاج الفــردي واالرتقــاء املجتمعــي".
وقــد بلــور املجلــس األعلــى للتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي الرؤيــة االســراتيجية الجديــدة
لإلصــاح الرتبــوي خــال فــرة مــا بــن  2015و ،2030وتهــدف هــذه الرؤيــة االســراتيجية
إلــى إنشــاء مدرســة جديــدة تعتمــد علــى األســس التاليــة :اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،والجــودة
للجميــع ،واالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع .وتتكــون هــذه الرؤيــة مــن  23رافعــة اســراتيجية تتضمــن
تكافــؤ الفــرص وتضمــن لجميــع األطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن  6و 15ســنة وكــذا
ألرسهــم ولوجــا عــادال للخدمــات التعليميــة.

( )2تقريرحول “تطبیق املیثاق الوطين للرتبیة والتكوین : 2000 / 2013املكتسبات واملعیقات والتحدیات”
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وقــد شــكل "تحقيــق املســاواة فــي ولــوج الرتبيــة والتكويــن" الرافعــة األولــى فــي هــذه
االســراتيجية مــع الرتكــز علــى مبــدأ املســاواة بــن الجنســن.
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ب /تفعيل إلزامية التعليم لكال الجنسني

وفقــا ملعطيــات وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهــي ،عرفــت نســب التمــدرس تطــورا كبــرا
خــال الســنوات األخــرة بفضــل جهــود الــوزارة فــي تعزيــز العــرض الرتبــوي حيــث تــم إحــداث
مــا مجموعــه  612مؤسســة تعليميــة جديــدة مابــن املوســمني 2013-2012و2016-2015
موزعــة كالتالــي:
  172مدرسة ابتدائية مستقلة 40مدرسة جماعاتية،  241ثانوية إعدادية 159 -ثانوية تأهيلي

وبفضــل الجهــود املبذولــة فــي هــذا املجــال ،تحســنت مــؤرشات التمــدرس وتكافــؤ الفــرص بشــكل
ملحــوظ كمــا يتضــح مــن خــال البيانــات التاليــة:
مؤرشات التمدرس لسنة 2015-2014

 -نسب تمدرس أطفال  11-6سنة -اإلناث (- )%98.5الذكور ()%99.8

 نسب تمدرس أطفال  14-12سنة -اإلناث ( - )%86.7الذكور ()%93.9 نسب تمدرس أطفال  15-17سنة -اإلناث (- )%63,4الذكور ()%76,6مؤرش تكافؤ الفرص

 -التعليم االبتدائي :املجموع  0.94القروي 0.95

 التعليم الثانوي اإلعدادي  :املجموع  0.85القروي 0.69 -التعليم الثانوي التأهيلي :املجموع  0,94القروي 0,74

مــن جهــة أخــرى ،نفــس الحصيلــة اإليجابيــة تــم تســجيلها علــى مســتوى قطــاع التعليــم العالــي
الــدي عــرف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن علــى مســتوى التكويــن الجامعــي ،حيــث تجــاوزت
نســبة اإلنــاث ( )%50فــي بعــض شــعب التكويــن والدراســة :الطــب والصيدلــة ( )%63والتجارة
والتسيري (.)%60
وعالقــة بهــذا املوضــوع ،بالنســبة للســنة الدراســية  ،2016-2015بلــغ عــدد املســجلني الجــدد
بالتعليــم العالــي الجامعــي  207.147طالــب وطالبــة ،وتمثــل اإلنــاث نســبة تقريبــا (:)%50
 بالنســبة ملســلك اإلجــازة تــم تســجيل  187.165طالــب وطالبــة ،تمثــل نســبة اإلنــاث مــايقــارب ()%50

 سلك املاسرت :تم تسجيل  15646طالب وطالبة تمثل نسبة اإلناث ما يقارب ()%44 -سلك الدكتوراه 4336 :طالب وطالبة تمثل نسبة اإلناث ما يقارب ()%47
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بلغ عدد الطلبة الجامعيني املستفيدين من املنح الدراسية سنة ،2016-2015ما يقارب:
  294.718طالب وطالبة بالنسبة لسلك اإلجازة ،تمثل نسبة اإلناث ()%49؛ 12.067 -طالب وطالبة بالنسبة لسلك املاسرت ،تمثل نسبة اإلناث ()%40؛

 6285 -طالب وطالبة بالنسبة لسلك الدكتوراه ،تمثل نسبة اإلناث ()%51؛.

عــاوة علــى ذلــك ،تــم إحــداث لجنــة مشــركة بــن قطــاع التعليــم العالــي وقطــاع الرتبيــة
الوطنيــة مــن أجــل تــدارس ســبل تحســن جــودة التعليــم باملســتويات االبتدائيــة والثانويــة
والجامعيــة للرفــع مــن عــدد الطلبــة الحاصلــن علــى الشــواهد الجامعيــة.
ت /برنامج توسيع العرض املدريس

مكــن برنامــج الخدمــات املدرســية باألســاس مــن توســيع العــرض املــدريس بالتعليــم األســايس
وذلــك مــن خــال إنشــاء املــدارس الجماعيــة .ويتــم تســيري هــذه املــدارس بالتعــاون مــع مختلــف
الفاعلــن بالجماعــة ،كمــا تتوفــر هــذه املــدارس علــى مرافــق الســكن واألكل والنقــل املــدريس.
ويهــدف الربنامــج أيضــا إلــى تنفيــذ مبــدأ التعليــم االجبــاري إلــى غايــة  15ســنة ،وإلــى ترســيخ
مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،وتحســن معــدالت التمــدرس فــي الوســط القــروي ،وبالتالــي محاربــة
الهــدر املــدريس خاصــة بالتعليــم الثانــوي اإلعــدادي والتأهيلــي.

ولقــد بلــغ عــدد املــدارس الجماعيــة فــي التعليــم االبتدائــي العمومــي  96مدرســة سنــــة 2015-
 2014مقابــل  13مدرســة فــي .2010-2009

ث /تعزيز برنامج الدعم االجتماعي

مــن أجــل تشــجيع التعليــم وتحســن تمــدرس األطفــال املعوزيــن ومحاربــة اإلقصــاء ،أعطــى
قطــاع الرتبيــة الوطنيــة أهميــة كبــرة للدعــم االجتماعــي ،وخاصــة فــي الوســط القــروي،
ولفائــدة للفتيــات.

وفــي هــذا الســياق ،تــم االهتمــام بشــكل كبــر باملطاعــم املدرســية والداخليــات ،وبربامــج
املنــح الدراســية وبمبــادرة "مليــون حقيبــة مدرســية" ،وكــذا بربنامــج "تيســر" ،وهكــذا تــم
تســجيل إنجــازات مهمــة فــي هــذا اإلطــار حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن املطاعــم املدرســية
فــي التعليــم األســايس العمومــي بجميــع مســتوياته ســنة  2014-2015حوالــي 1.246.765
تلميــذا )%48( ،منهــم فتيــات .أمــا عــدد املســتفيدين مــن الداخليــات فقــد بلــغ  104.685تلميــذا
بالتعليــم األســايس العمومــي بجميــع مســتوياته )%43( ،منهــم فتيــات .وفيمــا يخــص عــدد
املســتفيدين مــن املنــح الدراســية ،فقــد وصــل إلــى  129.260طالبــا خــال نفــس الســنة علــى
املســتوى الوطــي بالتعليــم األســايس العمومــي بجميــع مســتوياته  )%43منهــم فتيــات (وإلــى
 69.542مســتفيدا بالوســط القــروي ( %42,5منهــم فتيــات) .ووصــل عــدد املســتفيدين مــن
النقــل املــدريس إلــى  60.140طفــا ســنة  )%42,8( ،2015-2014منهــم فتيــات.
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ومنــذ ســنة  ،-2010 2009اســتفاد حوالــي  4مليــون تلميــذ ســنويا مــن مبــادرة "مليــون حقيبــة
مدرســية" 1,9 ،مليــون منهــم فتيــات.
وتتلخص حصيلة الربامج املمولة في إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي فيما يلي:

* برنامج "تيسري":

فيمــا يخــص برنامــج "تيســر " لدعــم تعميــم التعليــم االبتدائــي والــذي يتجلــى فــي دفــع
املنــح الدراســية لجميــع األطفــال بجميــع املســتويات داخــل نفــس املدرســة مــع احــرام تــام
لــروط االنضبــاط املحــددة ،فقــد بلــغ عــدد املســتفيدين خــال الســنة الدراســية 2015-2014
حوالــي 493.133أرسة و  805.746تلميــذ عــوض  466.000أرسة و  784.000تلميــذا خــال
الســنة الدراســية .2014-2013
وفــي إطــار مــوارد "صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي " تــم رصــد مبلــغ ســنوي قــدره 500
مليــون درهــم لفائــدة هــذا الربنامــج برســم ســنوات  2014و  2015و. 2016
ورغبــة فــي تعزيــز برنامــج الدعــم االجتماعــي لــأرس لتشــجيع تمــدرس الفتيــات ،تــم اتخــاذ
التدابــر التاليــة:
 -إحداث ألية استهداف برنامج تيسري محينة في أفق تحسني نجاعتها وفعاليتها

 أنظمــة معلوماتيــة متقاربــة ومتجانســة مــن خــال إرســاء جســور تمكــن مــن تبادل وتقاســماملعطيات

 سجل اجتماعي موحد من أجل تحديد الفئات االجتماعية املستهدفة -تحيني دليل تدبري الداخليات و املطاعم املدرسية

 تحيــن قاعــدة املســتفيدات و املســتفيدين حســب الســلك والوســط والجنــس مــا مابــن 2013-2012و :2016-2015

 رفــع عــدد املســتفيدات مــن الداخليــات مــن  49033إلــى  65884مســتفيدة أي بنســبةزيــادة %34,4
 رفــع عــدد املســتفيدات مــن اإلطعــام املــدريس من  224996إلــى 633187مســتفيدة بالتعليماالبتدائي

 رفــع عــدد املســتفيدات مــن اإلطعــام املــدريس مــن  21547إلــى 24879مســتفيدة بالتعليــماإلعــدادي
 رفــع عــدد املســتفيدات واملســتفيدين مــن الدعــم املالــي املبــارش (برنامــج تيســر) مــن 756774إلــى  828000مســتفيدة ومســتفيد ؛

 -رفع عدد األرس املستفيدة من برنامج تيسري من  435484إلى  522000أرسة.
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* برنامج "مليون محفظة":

تعتــر املبــادرة امللكيــة الســامية "مليــون محفظــة" ،الــي أعلــن انطالقتهــا جاللــة امللــك خــال
املوســم الــدرايس  2008/2009فــي خطابــه بمناســبة الذكــرى ال  55لثــورة امللــك والشــعب،
مكســبا وطنيــا هامــا فــي مجــال الدعــم االجتماعــي ،يعكــس إرادة ملكيــة راســخة للنهــوض
بــأداء املدرســة املغربيــة ،وتخفيــف أعبــاء الفئــات األكــر احتياجــا مــن خــال التكفــل بتمكــن
أبنائهــا مــن ولــوج مقاعــد الدراســة بــكل يــر واإلســهام فــي تكريــس تعميــم التعليــم األســايس
وإلزاميتــه.
وفــي إطــار مقتضيــات هــذه املبــادرة الــي تتمثــل فــي توزيــع املحافــظ واللــوازم املدرســية،
والكتــب واملقــررات املدرســية علــى تالميــذ التعليــم االبتدائــي واإلعــدادي مــع التميــز حســب
مســتويات التعليــم بــن الوســطني الحــري والقــروي ،بلــغ عــدد املســتفيدين خــال الســنة
الدراســية  2014-2015حوالــي  3.914.949تلميــذا عــوض  3.906.984تلميــذا برســم ســنة
 2013-2014كمــا بلــغ خــال الســنة الدراســية  2015-2016عــدد املســتفيدين  3,91مليــون
مســتفيد.

ونــورد فيمــا يلــي بعــض األرقــام الدالــة واملــؤرشات املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املبــادرة فــي إطــار
الخطــة "إكــرام":

 خــال املرحلــة  2013-2016ناهــز عــدد املســتفيدات واملســتفيدين مــن املبــادرة امللكيــة4 ،مليــون ســنويا يمثــل اإلنــاث منهــم ســنويا مــا معدلــه حوالــي 47%؛

 رفــع عــدد املســتفيدات مــن النقــل املــدريس بالوســط القــروي مــن 22441ســنة  2013إلــى 48036ســنة  2016أي بزيــادة 114,1%؛

 بخصــوص الكلفــة اإلجماليــة للدعــم االجتماعــي فتقــدر ب 2150مليــون درهــم ســنة، 2016 2015موزعــة كالتالــي( بماليــن الدراهــم) :مبــادرة امللكيــة مليــون محفظــة 341:،برنامــج تيســر 827 :؛
 -اإلطعام املدريس والداخليات  ،948:النقل املدريس 34:؛

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه برســم ســنة  ،2016اســتفاد هــذا الربنامــج فــي إطــار مــوارد "صنــدوق
دعــم التماســك االجتماعــي" مــن اعتمــادات ماليــة مهمــة بلغــت  240مليــون درهــم مقابــل100
مليــون درهــم برســم  2015و 200مليــون درهــم تــم رصدهــا برســم ســنة .2014
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ج /تأهيل املؤسسات التعليمية من أجل االستجابة للحاجيات الخاصة

كثفــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهــي جهودهــا مــن أجــل تأهيــل املؤسســات التعليميــة
مــن أجــل االســتجابة للحاجيــات الخاصــة عــر اإلجــراءات التاليــة:
 -إصالح وترميم  519مؤسسة تعليمية

- -بناء املرافق الصحية ل 34مؤسسة

 -الزتويد باملاء الصالح للرشب ل 124مؤسسة تعليمية

 -الزتويد بالكهرباء ل 54مؤسسة تعليمية

 توســيع عــرض مؤسســات التعليــم الثانــوي اإلعــدادي والتعليــم الثانــوي التأهيلــي علــىمســتوى الداخليــات خاصــة بالوســط القــروي.
 إحــداث مؤسســات مجهــزة بالســكنيات والداخليــات واإلطعــام والنقــل املــدريس والــي تــداربالتعــاون بــن مختلــف الفاعلــن املحليــن.

كذلــك ،فــي إطــار تأهيــل البنيــة التحتيــة للمــدارس ،تــم انشــاء مفهــوم املــدارس الجماعاتيــة
وتوســيع بعــض مؤسســات التعليــم الثانــوي االعــدادي والتعليــم الثانــوي التأهيلــي علــى
مســتوى الداخليــات خاصــة بالوســط القــروي .حيــث بلغ عدد هــذه املدارس املجهزة بالســكنيات
واالطعــام والنقــل املــدريس الــي تــدار بالتعــاون بــن مختلــف الفاعلــن املحليــن  96مدرســة.

فــي نفــس الســياق ،تــم تعزيــز الدعــم االجتماعــي أساســا املطاعــم املدرســية ،الداخليــات واملنــح
الدراســية .ومكــن ارتفــاع عــدد املطاعــم املدرســية مــن رفــع عــدد املســتفيدين مــن ،1091367
منهــم  530566مســتفيدة ،ســنة  2010/2009إلــى  ،1246765منهــم  604042مســتفيدة ،ســنة
.2015/2014

علــى مســتوى الداخليــات واملنــح الدراســية ،انتقــل عــدد املســتفيدين مــن الداخليــات إلــى
 ،100138منهــم  43026مســتفيدة ســنة  2015/2014مقابــل  ،52806منهــم  19549مســتفيدة،
ســنة  .2010/2009كمــا بلــغ عــدد املســتفيدين مــن املنــح الدراســية  122352منهــم 52116
مســتفيدة ســنة  2015/2014مقابــل  ،81689منهــم  20588مســتفيدة ســنة  2010/2009أي
بزيــادة قدرهــا ( %153( )%50بالنســبة لإلنــاث).
أمــا عــدد املســتفيدين مــن النقــل املــدريس ســنة  2015/2014فقــد بلــغ  493911مســتفيد منهــم
 40148مســتفيدة.

ح /برنامج مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

تتمثــل مجــاالت تدخــل صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي فيمــا يخــص النهــوض بحقــوق
األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتحســن ولوجهــم إلــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية فيمــا
يلــي:
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• املساهمة في اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى

•
•

املساهمة في تحسني ظروف تمدرس األطفال في وضعية إعاقة

الدفــع لفائــدة املنظمــات املتعاقــد معهــا برســم تشــجيع االندمــاج املهــي واألنشــطة املــدرة
للدخــل

• املساهمة في وضع وتسيري مراكز االستقبال.

وفــي إطــار تفعيــل خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي لفائــدة األشــخاص ذوي
االحتياجــات الخاصــة ،تــم بتاريــخ  30مــارس 2015توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة
التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة ومؤسســة التعــاون
الوطــي ،وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى تحديــد الــروط والقواعــد املنظمــة للرشاكــة بــن األطــراف
املتعاقــدة ،وذلــك مــن أجــل املســاهمة فــي تمويــل املســاعدة فــي إطــار اتفاقــي لألشــخاص فــي
وضعيــة إعاقــة ،بطريقــة تضمــن تدبــرا أمثــل وشــفاف للمــوارد املاليــة املرصــدة لهــذه العمليــة.

ومــن أجــل تمكــن مؤسســة التعــاون الوطــي مــن التوفــر علــى التمويــل األســايس لتدبــر مختلــف
العمليــات موضــوع االتفاقيــة املذكــورة ،تــم رصــد مبلــغ  50مليــون درهــم ،برســم ســنة ،2015
لفائــدة هــذه املؤسســة فــي إطــار موارد"صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي".
خ /دعــم قــدرات األطــر الرتبويــة واإلداريــة فــي مجــال املســاواة ومحاربــة الصــور النمطية
والتميزي

اتخــذت وزارة الرتبيــة الوطنيــة العديــد مــن التدابــر املختلفــة واملتكاملــة بهــدف دعــم قــدرات
األطــر الرتبويــة واإلداريــة فــي مجــال املســاواة ومحاربــة الصــور النمطيــة والتميــز ،نــورد
بعضــا منهــا:
 إعــداد مصوغــات التكويــن علــى املســاواة بــن الجنســن وتفعيــل إدماجهــا داخــل الربنامــجالقــار ملؤسســات التكويــن املهــي واألنديــة النســوية؛
 -إحداث مراكز اإلنصات واالستماع والوساطة باملؤسسات التعليمية؛

 إعــداد وتوزيــع العــدة البيداغوجيــة إلرســاء وتفعيــل مراكــز رصــد العنــف فــي الوســطاملــدريس؛

 تشــجيع األنشــطة الــي تقــوي االنســجام وتمــن العالقــات اإلنســانية وتدفــع نحــو احــرامالقوانــن (األنديــة الرتبويــة والفنيــة والرياضيــة)؛

 مســاهمة أطــر التوجيــه الرتبــوي فــي الـــمراصد الجهويــة الـــمحدثة لـــمناهضة العنــفبالوســط الـــمدريس ،وفــي مراكــز اإلنصــات واالســتماع بالـــمؤسسات الثانويــة؛
 إدراج محــور التصــدي لظواهــر العنــف الـــمدريس بالـــمؤسسة التعليميــة ضمــن أنشــطةالـــمراكز الجهويــة واإلقليميــة لإلعــام والـــمساعدة علــى التوجيــه؛

 -إعداد اسرتاتيجية للتواصل الداخلي والخارجي حول مقاربة النوع؛
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 خلــق بوابــة إلكرتونيــة تهتــم باملســاواة بــن الجنســن علــى موقــع الــوزارة مــن أجــل تثمنياملســاواة بــن الجنســن وتشــجع الولــوج واالحتفــاظ باإلنــاث والذكور داخل املدرســة؛

 -تسجيل وصلة إذاعية لتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي؛

 -توزيع ملصقات تحسيسسية حول املساواة بني الجنسني بجميع مستويات الوزارة.

بدورهــا تســعى وزارة الشــباب والرياضــة إلــى دعــم قــدرات األطــر الرتبويــة واإلداريــة فــي
مجــال املســاواة ومحاربــة الصــور النمطيــة والتميــز حيــث اســتفادت فــي هــذا اإلطــار 25
مديــرة دار الشــباب ســنة  2015وكــذا  80مكونــة ومديــرة باملؤسســات النســوية.

كمــا قامــت هــذه الــوزارة بإعــداد الدليــل املرجعــي للرتبيــة والتكويــن الــذي يشــمل  5مصوغــات
حــول مواضيــع الصحــة والصحــة اإلنجابيــة ،مســاواة النــوع ،الرتبيــة البيئيــة وحقوق اإلنســان،
وهــو يعتــر دعامــة أساســية للتكويــن النظــري داخــل املؤسســات النســوية حيــث تــم إدماجــه
ضمــن الربنامــج القــار ملؤسســات التكويــن املهــي واألنديــة النســوية.
د /البحــث وتمويــل املبــادرات املبتكــرة فــي مجــال دعــم املســاواة بــن الجنســن فــي
املــدارس والجامعــات

تــم تخصيــص  300مليــون درهــم للبحــث العلمــي ،خصــص جــزء منــه للبحــث فــي املجــاالت
اإللكرتونيــة والعلــوم اإلنســانية لتشــجيع األبحــاث املتعلقــة بالعلــوم اإلنســانية الــي تهتــم
باملــرأة .كمــا خصصــت وزارة التعليــم العالــي  2%مــن مزيانيــة االســتثمار لتطويــر نظــام البحــث
العلمــي والتكنولوجــي واالبتــكار مــع االنفتــاح علــى املجتمــع املدنــي لتعزيــز مجــال التخصصــات
والتكوينــات املتعلقــة بالجانــب القانونــي املوجــه لحمايــة املــرأة مــن العنــف وشــى أشــكال
االســتغالل.

لإلشــارة ،تدعــم وترعــى الجامعــة املغربيــة عــدة تكوينــات وتخصصــات تعــى بقضايــا املــرأة
والنــوع ،خاصــة علــى مســتوى ســلك املاســر:
 -النوع ،املجتمع والثقافة باملتوسط (تمثل نسبة الطالبات بهذا املاسرت )%67؛

 النــوع وحقــوق النســاء فــي ضفــي املتوســطي (تمثــل نســبة الطالبــات بهــذا املاســر()%67؛

 النوع والسياسات العمومية (تمثل نسبة الطالبات بهذا املاسرت )64%؛ -النوع والثقافة واملجتمع؛

 -النوع واملجتمع والتنمية البرشية؛

 -األدب العام واملقارن :النوع والنظريات األدبية؛

 الدراسات النسائية ( باللغة اإلنجلزيية)؛ -املرأة والحضارات واملنظومات القانونية.
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إضافــة إلــى مجــاالت تخصصيــة أخــرى فــي مختلــف الجامعــات تتنــاول قضايــا املــرأة فــي إطــار
تكوينــات القانــون وحقــوق اإلنســان واألرسة وفــي مســالك العلــوم اإلنســانية ،باإلضافــة إلــى
بحــوث فــي مجــال النــوع علــى مســتوى الدكتــوراه.

ذ /محاربة األمية لدى النساء والنهوض بالرتبية غري النظامية لدى الفتيات والفتيان

تتضافــر جهــود عــدة قطاعــات ملحاربــة األميــة لــدى النســاء والنهــوض بالرتبيــة غــر النظاميــة
لــدى الفتيــات والفتيــان .يتعلــق األمــر ،علــى وجــه الخصــوص ،بــوزارة الداخليــة ،ووزارة
الفالحــة والصيــد البحــري ،ووزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ووزارة الشــباب والرياضــة.
وزارة الداخلية

 دعــم عــدد مــن املشــاريع املالئمــة فــي إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــةالبرشيــة ،حيــث تــم بنــاء وتهيئــة أو تجهــز  50مدرســة وإعداديــة
وثانويــة و 67دار الطالب/الطالبــة ،و 35مســكن للمعلمــن ،واقتنــاء 68
حافلــة وســيارة للنقــل املــدريس لفائــدة  7031تلميــذ وتلميــذة
 فــي إطــار مســاهمة االنعــاش الوطــي فــي التنمية السوســيو اقتصاديةتــم بنــاء  128ســكن وظيفــي للمعلمــن وبنــاء وإصــاح وتوســيع 30
مؤسســة تعليميــة 139 ،حجــرة دراســية ،و 3وحــدات للتعليــم التمهيــدي
و 8أقســام نموذجيــة إضافــة إلــى تهيــئ  3مالعــب رياضيــة.
 بنــاء وتوســيع وتتميــم  6دور الطالــب والطالبــة ملحاربــة الهــدراملــدريس
 -بناء  19مطعما مدرسيا و 21مرفقا صحيا

وزارة الفالحــة والصيــد  -اقتنــاء  14حافلــة وســيارة للنقــل املــدريس لفائــدة  14جمعيــة (3
بإقليــم تزنيــت و 2باشــتوكة آيــت باهــا و 2بإنــزكان آيــت ملــول و6
ا لبحــر ي
بالصويــرة و 1أكاديــر إداوتنــان)
 مســاهمة فــي بنــاء وتهيئــة أو تجهــز  8دار الطالــب والطالبــة (1بزتنيــت و 1باشــتوكة آيــت باهــا و 4بســيدي إفــي و 1بإنــزكان آيــت
ملــول و 1بالصويــرة)
 توفــر كــرايس متحركــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بإقليــمإنــزكان آيــت ملــول
 بناء مدرسة جماعاتية (جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت) بنــاء دور الســتقبال النســاء (الصفاصيــف بالخميســات ،وتافــراوتبزتنيــت)
 مســاهمة فــي بنــاء مركــز التكويــن املهــي للصناعــة التقليديــة (آيــتبهــا)
 -مساهمة في تجهزي أقسام الحضانة (الصويرة)
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وزارة األوقــاف والشــؤون  -إعــداد مقــررات ومناهــج تعليميــة خاصــة باملســتوى الثانــي مــن
برنامــج محــو األميــة باملســاجد وبرنامــج محــو األميــة بواســطة التلفــاز
اإلســامية
واألنرتنيــت
 االنتهــاء مــن دراســة إمكانيــة عقــد اتفاقيــات رشاكــة مــع مكتــبالتكويــن املهــي وإنعــاش الشــغل لتأهيــل املســتفيدات واملســتفيدين فــي
املجــال الوظيفــي
 توســيع برنامــج محــو األميــة باملســاجد ليغطــي جميــع العالــمالقــروي ،مــع الحــرص علــى أن تتــم دروس محواألميــة باملســاجد الــي
تتوفــر علــى الســامة الصحيــة و"اللوجســتيكية" وعددهــا بلــغ 4979
مســجدا منهــا  2307باملجــال القــروي.
 تخصيــص 4حلقــات فــي كل مــن الربامــج االعالميــة التاليــة ":آفــاقإســامية ،و "ومضــات علــى الطريــق ومــن هــدي االســام "الــي تبــث
علــى امــواج االذاعــة الوطنيــة ملوضــوع " :العلــم وأهميتــه " بمعــدل
حلقــة عــن كل ســنة.
وزارة الشباب والرياضة

احتضان  156ناديا نسويا لدروس محو األمية 18 ،منها قروي
اســتفادة  4281مــن دروس محــور األميــة ،منهــا  3118باملجــال
الحــري ،و 1163باملجــال القــروي
سنة :2014
* برنامج محو األمية بدور الشباب :
* عدد املكونني  130منها  80إطارا و  50متطوعا
* عدد املستفيدين 5067 :من بينهم  3683إناث و  1384ذكور *
برنامــج محــو األميــة بمؤسســات التكويــن النســوي  :عــدد املســتفيدات
2622 :
سنة :2015
* برنامــج محــو األميــة بمؤسســات التكويــن النســوي * :عــدد
املســتفيدات 7000 :
عدد املؤسسات النسوية العاملة بالربنامج  102 :منها  48قروية

 .2.3ومضات من الحصيلة

* تعزيز تمدرس الفتيات والفتيان في وضعية إعاقة

تــم تفعيــل هــذا اإلجــراء مــن طــرف وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهــي الــي اتخــذت
مجموعــة مــن التدابــر أهمهــا:
 -إحداث األقسام املدمجة لفائدة االطفال في وضعية إعاقة

 -رفع نسبة تمدرس األطفال في وضعية إعاقة في األقسام العادية

 -تجهزي األقسام املحدثة بالوسائل التعليمية
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 -تكوين األطر العاملة في مجال تربية وتعليم األطفال في وضعية إعاقة

 -تكييف املراقبة املستمرة واالمتحانات اإلشهادية لألطفال في وضعية إعاقة

 -التنسيق مع رشكاء الوزارة في مجال تربية وتعليم األطفال في وضعية إعاقة

وقــد بلــغ تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي إطــار صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي
املســتويات التاليــة:
 -بلغت نسبة اإلناث  % 36.16سنة  2012/2013و % 33.33في 2013-2014

 بلــغ عــدد األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة املتمدرســن فــي إطــار صنــدوق التماســكاالجتماعــي )2014-2015( 2368 :و  4744فــي ()2015-2016

 -دعم التكوين والتوعية في مراكز حماية الطفولة

 بلــغ عــدد املســتفيدين مــن مراكــز حمايــة الطفولــة مســتويات عاليــة خاصــة مــن طــرفالفتيــات:

 -عدد املستفيدين من التعليم النظامي  ،451منهم  228فتاة

 -عدد املستفيدين من الرتبية غري النظامية  ،1193منهم  364فتاة

 -عدد املستفيدين من التكوين املهين  ،1774منهم  805فتاة

وقــد بلــغ عــدد الــدورات التكوينيــة واللقــاءات الدراســية املنظمــة لفائــدة األطــر  ،38اســتفاد منــا
 673إطــارا.
* مصاحبة األرس داخل مؤسسات الشبيبة والرياضة للحد من الهدر املدريس

تعمــل وزارة الشــباب والرياضــة بشــكل متواصــل علــى إرشاك األرس فــي العمليــة الرتبويــة
بمرحلــة التعليــم مــا قبــل التمــدرس داخــل مؤسســات ريــاض األطفــال مــن خــال «مدرســة
اآلبــاء» قصــد تشــجيع األرس علــى التحــاق أبنائهــم باملدرســة .وقــد بلــغ عــدد األرس املســتفيدة
مــن مدرســة اآلبــاء  13833أرسة ســنة  2013لريتفــع تباعــا ســنيت  2014و 9524( 2015أرسة
و 12607أرس علــى التوالــي).

* إرساء آليات اليقظة الرتبوية

تنظــم املؤسســات التعليميــة دورات للدعــم البيداغوجــي لفائــدة التلميــذات والتالميــذ املتعرثيــن
ولفائــدة املقبلــن علــى اإلمتحانــات اإلشــهادية قبيــل موعــد االمتحانــات فــي إطــار مبــادرات مــن
طــرف مجلــس التدبــر واملجلــس الرتبــوي للمؤسســات.
 -بلغت نسبة إنهاء اإلناث لسلك التعليم االبتدائي ()%86

 -بلغت نسبة إنهاء اإلناث لسلك التعليم اإللزامي ()%62,2

 -بلغت نسبة إنهاء اإلناث لألسالك التعليمية الثالثة ()%37,2
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بخصــوص نســب حصــول اإلنــاث علــى البكالوريــا فقــد بقيــت فــوق املعــدل الوطــي مابــن
 2012-2015حيــت بلغــت  59,5ســنة  2014-2015مقابــل ( )%55,7علــى املســتوى الوطــي.
مــن جهتهــا ،وفــرت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية  17400حصــة دعــم لفائــدة تالميــذ
التعليــم العتيــق الذيــن يعانــون نقصــا وضعفــا فــي املــواد الدراســية ،منــذ انطــاق مــروع
تأهيــل التعليــم العتيــق ،وهــو مــا مكــن مــن اســتفادة  11760تلميــذا ،مــن بينهــم  2520تلميــذة.

* إدماج األحداث في املنظومة الرتبوية

وفقــا ملعطيــات املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ،تــم تحقيــق العديــد مــن
اإلجــراءات فــي هــذا الصــدد أبرزهــا:

 اســتفادة  70حدثــا مــن برامــج التعليــم ومحــو األميــة والتكويــن املهــي خــال املوســمالــدرايس ســنة  ،2016-2015بنســبة تقــارب ( )%56مــن مجمــوع الســجينات األحــداث؛

 تخصيــص فضــاءات للتعليــم والتكويــن لفائــدة الســجينات األحــداث داخــل املؤسســاتالســجنية بتنســيق مــع مؤسســة محمــد الســادس إلعــادة إدمــاج الســجناء والقطاعــات
الوصيــة؛

 ضمــان اســتفادة الزنيــات األحــداث مــن متابعــة تعليمهــن بمختلــف األســاك التعليميــةوفــق اإلمكانيــات املتاحــة وبمختلــف برامــج التكويــن املهــي والحرفــي؛
 منــح الســجينات األحــداث اللواتــي توفقــن فــي دراســتهن وتحصلــن علــى شــواهد حوافــزتشــجيعية وعلــى فــرص إعــادة اإلدمــاج باملؤسســات التعليميــة بعــد انقضــاء فــرة الســجن
بتنســيق مــع مؤسســة محمــد الســادس إلعــادة إدمــاج الســجناء.

مــن جهتهــا ،عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعية علــى إجراء إحصاءات
دوريــة ألطفــال فــي وضعيــة الشــارع وتســخري الخدمــات الالزمــة إلنهــاء هــذه الوضعيــة فــي
إطــار خدمــة اإلســعاف االجتماعــي (.)SAMU SOCIAL
 /4اجملال الرابع :تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية
يهــدف املجــال الرابــع مــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة املتعلــق بتعزيــز الولــوج املنصــف
واملتســاوي للخدمــات الصحيــة إلــى 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 بالعالــم القــروي.
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 .1.4الخطوط العريضة للحصيلة

أ /تزنيل االسرتاتيجية القطاعية للصحة 2016-2012

تشــكل االســراتيجية القطاعيــة للصحــة  2016-2012جــزءا هامــا مــن الربنامــج الحكومــي،
كمــا تســاهم عــر تحقيــق الهــدف الثالــث ،الخامــس والســادس مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة
فــي النهــوض بوضعيــة املــرأة ،وذلــك عــر محاربــة العنــف وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن
واســتقاللية النســاء ،وخفــض معــدل وفيــات األمهــات بمقــدار ثالثــة أربــاع مــا بــن 1990
و ،2015ومكافحــة فــروس نقــص املناعــة املكتسبة/الســيدا وغريهــا مــن األمــراض ،حيــث تــم
وضــع مخطــط عمــل مــن أجــل ترسيــع تقليــص وفيــات األمهــات واملواليــد الجــدد تهــدف فــي أفــق
 ،2016إلــى خفــض معــدل وفيــات األمهــات إلــى  50لــكل  100 000والدة حيــة وخفــض معــدل
وفيــات األطفــال إلــى  20لــكل ألــف والدة حيــة.

وفــي إطــار مكافحــة فــروس نقــص املناعــة املكتســبة ،وضعــت خطــة وطنيــة الحتــواء الوضعية
الراهنــة ،وتحقيــق األهــداف املتوخــاة فــي هــذا املجــال ،انســجاما مــع سياســة واســراتيجية
برنامــج األمــم املتحــدة املشــرك لفــروس نقــص املناعــة املكتســبة.
يتبــى قطــاع الصحــة ببالدنــا اســراتيجية للصحــة االنجابيــة ترتكــز علــى ضمــان توافــر
خدمــات متكاملــة وميــرة ومقبولــة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة طيلــة دورة حيــاة الســكان
وتمكــن األفــراد مــن اتخــاذ قــرارات مســؤولة.

مبادئ االسرتاتيجية:

 احــرام الحقــوق فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة :الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــنالصحــة يمكــن بلوغــه ،الحــق األســايس لجميــع األزواج واألفــراد فــي أن يقــرروا بحريــة
ومســؤولية عــدد أطفالهــم والتوفــر علــى املعلومــات والوســائل الرضوريــة للقيــام بذلــك؛

 املســاواة فــي حصــول الســكان علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة :الرتكــز علــى الســاكنةالقرويــة واملحرومــن اقتصاديــا واملراهقــن والشــباب وكــذا الفئــات األكــر ضعفــا املعرضــة
للمخاطــر املرتبطــة بالصحــة اإلنجابيــة؛
 -استخدام املوارد املتاحة بكفاءة وفعالية؛

 اســتمرارية الرعايــة بــن املســتويات وطيلــة دورة الحيــاة وبرمجــة ترتكــز علــى حاجيــاتالســكان.

كما تهدف هذه االسرتاتيجية إلى:

 تحســن تنســيق التنظيــم وتنفيــذ إدمــاج مكونــات الصحــة اإلنجابيــة بجميــع مســتوياتالنظــام الصحــي؛

 تعزيــز توفــر الخدمــات املتكاملــة وذات الجــودة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة لفائــدة الســاكنةاملستهدفة؛
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 -تحسيس مهنيي الصحة والرشكاء حول أهمية إدماج مكونات الصحة اإلنجابية؛

 تحســيس وإعــام الســاكنة حــول ســبل الوقايــة والتكفــل باألمــراض املتعلقــة بالصحــةاإلنجابيــة؛
 -ضمان تتبع وتقييم الخدمات املتكاملة في الصحة اإلنجابية؛

 -تعزيز الرشاكة في مجال الصحة اإلنجابية؛

 تعزيز البحث في مجال الصحة اإلنجابية.ب /تعزيز صحة األم

إن برامــج الصحــة اإلنجابيــة تســتهدف الفــرد وتســعى لتلبيــة حاجياتــه فــي مجــال الصحــة
اإلنجابيــة طيلــة دورة الحيــاة.

وتشــكل النســاء هــدف أولــي فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة ،نظــرا لخصوصياتهــن الفزييولوجيــة
(الطمــث ،الحمــل ،الــوالدة ،الرضاعــة )...ولكونهــن األكــر عرضــة للفقــر ،باإلضافــة إلــى نســبة
تعليــم ضعيفــة ،وعــبء العمــل املفــروض عليهــن ،لهــذا يجــب أن يحصلــن علــى مســتوى عــال
مــن الرعايــة الصحيــة طيلــة حياتهــن باملســاواة مــع الرجــال.
ولقــد كانــت حصيلــة عمــل القطــاع املســؤول عــن هــذا الهــدف ،واملتمثــل فــي قطــاع وزارة الصحة،
جــد إيجابيــة كمــا يتبــن مــن اإلنجــازات الــي تــم تحقيقهــا بهــدف تعزيــز وتنمية صحــة األم.
تعزيز سياسة اإلعفاء * باإلضافــة إلــى مجانيــة الخدمــات الصحيــة املقدمــة فــي املرافــق
الصحيــة األساســية ،مجانيــة الــوالدة والعمليــة القيرصيــة ،تــم تعزيز
من األداء بالنسبة
املجانيــة الخاصــة بالــوالدة الطارئــة واألطفــال حديــي الــوالدة مــن
للعالجات الخاصة
خــال إصــدار دوريــة تحــث علــى ذلــك.
بالوالدة الطارئة
* تــم إقــرار مجانيــة الفحوصــات املخربيــة األساســية للنســاء الحوامل
بــدور الــوالدة فــي مختــرات املستشــفيات العموميــة إذا لــزم األمر.
* تــم إقــرار مجانيــة النقــل الصحــي بــن املؤسســات الصحية بالنســبة
للحوامــل واألطفــال حديــي الوالدة.
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تحسني جودة التكفل * انخفاض معدل الوفيات خالل العقود الثالثة املاضية إلى 30,50
باملضاعفات الناجمة  ‰خالل املسح الوطين للسكان و الصحة لسنة .2011
عن الحمل
* انخفاض معدل وفيات الرضع إلى  ‰ 28،8سنة  2011بنسبة
 % 30و  49%على التوالي.
* تنفيذ توصيات االجتماع اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية باألردن
حول صحة األم والطفل لعام 2015
* تنظيم اجتماع وطين لبلورة التوجيهات األساسية من أجل خطة
عمل وطنية ملا بعد عام  2015الستهداف األسباب الرئيسية لوفيات
األمهات واألطفال حدييث الوالدة اليت يمكن الوقاية منها
* إطالق عملية تقييم اسرتاتيجيات صحة األم واألطفال حدييث
الوالدة في إطار خربة خارجية بتنسيق مع منظمة الصحة العاملية
* اقرتاح دراسة استكشافية إلضفاء الطابع املؤسساتي من أجل
استعمال املسالك العالجية الخاصة بالتكفل بالحمل عالي الخطورة
* تعزيز اللجوء إلى العملية القيرصية املربمجة
* تكوين القابالت في العالم القروي في مجال العالجات
االستعجالية الخاصة بمضاعفات الحمل وما بعد الوالدة
* تكوين املكونني الجهويني واإلقليميني حول ميكزنمات تقييم
املوارد واالحتياجات واملراقبة املتعلقة بالعالجات االستعجالية
الخاصة بمضاعفات الحمل وما بعد الوالدة
* العمل على توفري الدم و مشتقاته باملستشفيات اإلقليمية
* تزويد كل مؤسسات الوالدة ب»طقم الوالد»ة»�Kit d’accouche
ment
الرفع من تغطية
وجودة الرعاية
أثناء الحمل ،خاصة
الحمل عالي
الخطورة ،أثناء وما
بعد الوالدة

* تنفيذ مقاربة "" 5S-KAIZEN-TQMاليت تستهدف الرفع من
جودة الخدمات وتحسني نظم العمل داخل دور الوالدة
* تشكيل لجنة علمية للبحث املعمق في مجال التوقف الطيب للحمل
* إطالق استشارة حول تشخيص وضعية التكفل الطيب بحاالت ما
بعد اإلجهاض
* مواكبة تنفيذ برنامج الكشف املبكر عن مرض قصور الغدة
الدرقية الخلقي عند حدييث الوالدة عرب اقتناء املعدات املختربية
الالزمة وتنظيم دورة تكوينية باليابان للمكونني الجهويني في جهيت
الدار البيضاء وفاس بوملان بتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون
الياباني.
* إحداث  07مراكز مرجعية للصحة اإلنجابية
* خلق  20وحدة جديدة إلسعاف الوالدة عن قرب و 30وحدة
استعجالية للقرب
* إقتناء  70جهاز فحص بالصدى و 60وحدة للتحاليل البيولوجية
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تعزيز تزويد النساء
الحوامل بأقراص
الحديد

* مراجعة جدول تزويد النساء الحوامل بأقراص الحديد وحامض
الفوليك ألجل تحسني استفادة النساء الحوامل من ضعف الجرعة
السابقة وكذا إدخال ا الستفادة من الفيتامني د.

* وضــع مخططــات عمــل جهويــة و تعيــن لجنــة تتبــع تنفيذهــا
دعم برامج ترسيع
مــع مراعــاة الخصوصيــة لــكل جهــة ومدهــا بالوســائط و املنشــورات
خفض وفيات
األمهات على الصعيد ووســائل اإلعــام و الرتبيــة و التواصــل.
الجهوي.
* تنظيــم دورات تكوينيــة فــي جميــع األقاليــم للمهنيــن حــول التكفــل
بحــاالت ارتفــاع الضغــط الدمــوي املرتبــط بالحمل
* انجــاز التقريــر النهائــي للدراســة الــي تــم إطالقهــا خــال 2014
لتتبــع عينــة مــن النســاء الحوامــل فــي جهــة مراكــش تانســيفت الحــوز
لتقييــم كيفيــة التكفــل واملتابعــة الطبيــة لهــؤالء النســاء
* بجهــة تادلــة أزيــال إطــاق نمــوذج ملنظومــة تمكــن مــن اإلرشاف
علــى عمــل القابــات بالعالــم القــروي مــن طــرف األطبــاء األخصائيني
فــي التوليــد وذلــك لتوجيههــن ( )coachingأثنــاء التكفــل بالنســاء
الحوامــل وأثنــاء توليدهــن.
* تكويــن األطبــاء العاملــن فــي املراكــز الصحيــة علــى اســتعمال
جهــاز الفحــص بالصــدى الخــاص بالنســاء الحوامــل.
تسيري النظام الخاص  -إصدار دورية مشرتكة بني وزارة الصحة ووزارة الداخلية
لتحسني مراقبة وفيات األمهات ومراجعة النظام اإلعالمي لصحة
بمراقبة وفيات
األم و الطفل و التخطيط العائلي و الخدمات العالجية و جمع
األمهات
الوثائق املتعلقة بالبيانات و املعطيات
 مواكبة عملية جعل النظام جهوي و حوسبته على "الويب" استطاع املغرب خفض معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة أرباعما بني  1990و ،2015حيث تم وضع مخطط عمل من أجل ترسيع
تقليص وفيات األمهات واملواليد الجدد يهدف إلى خفض معدل
وفيات األمهات إلى  50لكل  100.000والدة حية وخفض معدل
وفيات األطفال إلى  20لكل ألف والدة حية ،في أفق .2016

تعميم مراقبة مشاركة * مواصلة تعميم مقاربة "قسم االمهات" عن طريق :
النساء الحوامل من
 مواصلة تكوين املمرضات في هذا الشأنمن
أجل استفادتهن
 مراجعة وتوزيع دليل مرجعي ألقسام األمهات موجه ملهنييالحصص التحسيسية الصحة
الخاصة بفرتات
الحمل والوالدة
وما بعدها بأقسام
األمهات
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دعم خدمات التغطية * إتمــام بنــاء وتجهــز  05مراكــز مرجعيــة للصحــة اإلنجابيــة بــكل
مــن خنيفــرة ،تارودانــت ،فــاس ،القنيطــرة ومــوالي رشــيد
الصحية الثابتة
القروي
بالوسط
* مواصلــة أشــغال بنــاء  05مراكــز مرجعيــة للصحــة اإلنجابيــة بــكل
مــن تطــوان ،الخميســات ،القلعــة الرساغنــة ،تزنيــت والجديــدة
* متابعــة الدراســات املتعلقــة بانجــاز  03مراكــز مرجعيــة للصحــة
االنجابيــة بــكل مــن ورززات ،بوملــان وســيدي قاســم
* مواصلــة أشــغال تأهيــل عــدد مــن بنيــات وتجهــزات دور الــوالدة
فــي جميــع جهــات اململكــة.

* تشغيل عدد من املؤسسات الصحية املغلقة
* تجهزي  102وحدة للصحة األساسية بالتجهزيات الالزمة
* إعــادة بنــاء وتوســيع  47وحــدة للصحــة األساســية وتهيئــة 3
وحــدات أخــرى ،مــع مواصلــة أشــغال التأهيــل فــي إطــار برنامــج
صيانــة وتدبــر امللــك العقــاري والتجهــزات بعــدد مــن الوحــدات
علــى مســتوى كل جهــات اململكــة
* دعــم املجهــودات املتعلقــة بتعزيــز اســراتيجية التغطيــة الصحيــة
املتنقلــة بتقديــم مجموعــة محــددة ومتكاملــة مــن الخدمــات الصحيــة
عــن قــرب لفائــدة أكــر مــن  4,5مليــون نســمة فــي إطــار املستشــفى
الطــي املتنقــل باملناطــق النائيــة حيــث تــم اقتنــاء مستشــفى ميدانــي
متنقــل لتغطيــة الخصــاص مــن البنيــة االستشــفائية باملناطــق النائية
وفــك العزلــة عــن ســكانها وتمكينهــم مــن خدمــات وتخصصــات طبيــة
هامــة تــم تدشــينه بمدينــة خنيفــرة
* توزيــع ســيارات اإلســعاف برســم ســنة ( 2015مــا مجموعــه 93
وحــدة).

ت /الوقاية والسيطرة على األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة املكتسبة

مــن أجــل تحقيــق الولــوج إلــى الوقايــة والعــاج والتكفــل والدعــم فــي مجــال مكافحــة فــروس
نقــص املناعــة املكتســبة ،تــم التكفــل بالعــاج الثالثــي املضــاد للفــروس بالنســبة لـــ  9750مــن
األشــخاص املتعايشــن مــع الــداء ،كمــا اســتفادت  125مــن النســاء الحوامــل املصابــات مــن
الفحــص البيولوجــي الخــاص بالــداء حيــث تــم إخضــاع  206مــن املصابــات للعــاج الوقائــي
مــن أجــل تفــادي نقــل اإلصابــة إلــى الجنــن.

فــي نفــس اإلطــار ،ومــن أجــل تعزيــز تنفيــذ برامج تحسيســية حــول الرتبية الجنســية واألمراض
املنقولــة جنســيا داخــل املؤسســات الصحيــة ،تــم إجــراء أكــر مــن  400000استشــارة طبيــة
خاصــة باألمــراض املنقولــة جنســيا تــم التكفــل بهــا مــن حيــث العــاج والتوعيــة ،كمــا تــم إجــراء
حصــص للتحســيس والتوعيــة فيمــا يخــص األمــراض املنقولــة جنســيا ب  600مركــز صحــي
اســتهدفت الشــباب والنســاء وتــم خاللهــا إجــراء الفحــص البيولوجــي الرسيــع الخــاص بفــروس
نقــص املناعــة املكتســبة ألكــر مــن  300000شــخص.
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وعالقــة بنفــس الجانــب التحســييس ،اتخــذت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية مجموعــة مــن
التدابــر مــن أبرزهــا ،تنفيــذ برامــج تحسيســية حــول الرتبيــة الجنســية واألمــراض املنقولــة
جنســيا داخــل املســاجد علــى اعتبــار أن نســبة املســتفيدات مــن برنامــج محــو األميــة باملســاجد
ناهــز  ،88%وكــذا تخصيــص 4حلقــات فــي كل مــن الربنامجــن االعالميــن "آفــاق إســامية
وومضــات علــى الطريــق "للتحســيس والتوعيــة بمخاطــر األمــراض املنقولــة جنســيا ،فضــا
عــن تنفيــذ برامــج تحسيســية حــول الرتبيــة الجنســية واالمــراض املنقولــة جنســيا عــر تنظيــم
ورشــات مــن طــرف املندوبيــات الجهويــة أو املجالــس العلميــة فــي املوضــوع.
وتضطلــع وزارة الشــباب والرياضــة ،مــن جهتهــا ،بــدور هــام فــي هــذه األنشــطة التحسيســية
مــن خــال عــدة إجــراءات نــورد مــن بينهــا:
• برنامج مكافحة األمراض املنقولة جنسيا وداء السيدا بدور الشباب؛
• عقد لقاء وطين لتقييم حصيلة وانجازات الربنامج الوطين ملحاربة السيدا؛
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة املثقفني النظراء العاملني بأندية محاربة السيدا؛
• تنظيــم أنشــطة متنوعــة فــي مجــال التحســيس والتوعيــة مــن طــرف انديــة محاربــة الســيدا
والبالــغ عددهــا  105نــاد؛
• األنشطة التحسيسية والتوعوية باملؤسسات النسوي.

كمــا نظمــت هــذه الــوزارة ،ســنة  2013خــال املهرجــان الوطــي الســادس للفنــون التشــكيلية،
بتعــاون مــع الصنــدوق العاملــي ملحاربــة الســيدا ،الســل واملالريــا ،مســابقة وطنيــة فــي موضــوع
الوقايــة مــن داء الســيدا" شــارك فيهــا  64فنانــا تشــكيليا منهــم  50شــاب و 14شــابة.
ث /مكافحة رسطان الثدي وعنق الرحم

وعيــا منهــا بأهميــة توســيع نطــاق إدمــاج الرصــد املبكــر لرسطانــات الثــدي وعنــق الرحــم فــي
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،كثفــت وزارة الصحــة مــن التدابــر الكفيلــة بترسيــع وتــرة تحقيــق
هطــا الهــدف حيــث قامــت ،علــى وجــه الخصــوص ،بـــ:
• تفعيــل مجانيــة الفحــص اإلشــعاعي للثــدي فــي إطــار الربنامــج الوطــي للرصــد املبكــر
لرسطــان الثــدي و عنــق الرحــم

• إرشاك املنظمــات غــر الحكوميــة الناشــطة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة للتشــجيع علــى
الرصــد املبكــر
• اســتمرار الحمــات الوطنيــة للتحســيس بفعاليــة الرصــد املبكــر لرسطانــات الثــدي و عنــق
الرحــم برشاكــة مــع مؤسســة لــا ســلمى للوقايــة و عــاج الرسطــان
• مواصلــة الرشاكــة مــع مؤسســة لــا ســلمى للوقايــة وعــاج الرسطــان للتخفيــف مــن
معانــاة املصابــات بالرسطــان خاصــة رسطانــي الثــدي (  )%34وعنــق الرحــم () %14
مــن الرسطانــات األكــر شــيوعا عنــد املــرأة فــي إطــار املخطــط الوطــي للوقايــة ومراقبــة
الرسطــان.
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• اقتنــاء وتوفــر التجهــزات واللــوازم الطبيــة الالزمــة للرصــد املبكــر وتوزيعهــا علــى كافــة
العمــاالت واالقاليــم املســتهدفة.

• افتتــاح املركــز املرجعــي للصحــة اإلنجابيــة بإقليــم تارودانــت برشاكــة مــع مؤسســة لــا
ســلمى لوقايــة وعــاج الرسطــان.

كمــا حرصــت وزارة الصحــة علــى تعزيــز وجــود الخدمــات الصحيــة الخاصــة بالرصــد املبكــر
والتكفــل برسطانــات الثــدي وعنــق الرحــم مــن خــال:
• تكويــن ازيــد مــن  400مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي إقليــم تارودانــت فــي مجــال تقنيــات
الرصــد املبكــر؛
• انجاز املنشورات وامللصقات الخاصة بالربنامج؛

• انجــاز وطبــع دليــل حــول الرصــد املبكــر لرسطانــات الثــدي وعنــق الرحــم لفائــدة مقدمــي
الخدمــات الصحيــة؛

•

تنفيــذ املرحلــة التجريبيــة إلعــادة تنظيــم نظــام معلومــات الربنامــج بجهــة مكنــاس
تافياللــت.

ج /تعميم نظام املساعدة الطبية (راميد) للنساء في وضعية هشة
يعتــر اعتمــاد القانــون رقــم  50 11بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة ســنة  2112خطــوة مهمــة
لتوســيع عــدد املســتفيدين مــن نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية فــي أفــق التغطيــة الشــاملة
تماشــيا مــع االلزتامــات الدوليــة للمغــرب ،خصوصــا تلــك املتعلقــة بمنظمــة الصحــة العامليــة،
وتجســيدا لقيــم التضامــن املجتمعــي والتكافــل اإلنســاني وذلــك مــن خــال نظــام املســاعدة
الطبيــة الــي أعطــى انطالقــة تعميمــه صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه يــوم
 13مــارس.2012
ومــن شــأن تعميــم هــذا النظــام أن يمكــن الســاكنة املعــوزة الغــر القــادرة علــى تحمــل مصاريــف
العــاج مــن الحصــول علــى تغطيــة صحيــة أساســية واالســتفادة مــن مجانيــة العالجــات مــن
خــال الخدمــات الطبيــة املقدمــة لهــم فــي املستشــفيات العموميــة واملؤسســات العموميــة للصحــة
واملصالــح الصحيــة التابعــة للدولــة ســواء فــي الحــاالت االســتعجالية أو خــال تلقــي العالجــات
باملستشفى.
فــي هــذا اإلطــار ،عملــت وزارة الصحــة علــى مواصلــة جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الخدمــات
الصحيــة بإعطائهــا األولويــة للتكفــل باألمــراض املزمنــة الــي تدخــل ضمــن ســلة العالجــات
املكفولــة فــي نظــام املســاعدة الطبيــة .كمــا شــكلت الســنوات املتتاليــة لتعميــم نظــام املســاعدة
الطبيــة مناســبة لتدعيــم منجــزات كل ســنة إن علــى مســتوى العــرض الصحــي أو علــى مســتوى
الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة الــي تقدمهــا مختلــف املؤسســات الصحيــة العموميــة.
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وبنــاء علــى الحصيلــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة ،يتبــن أنــه تــم إنجــاز مــا يفــوق  8ماليــن
بطاقــة راميــد ،حيــث تبلــغ النســاء املســتفيدات حوالــي  54فــي املائــة أي مــا يعــادل أكــر مــن
 4مليــون مســتفيدة موزعــة علــى الشــكل التالــي:

•  2245488في وضعية الفقر و  427515في وضعية الهشاشة ؛

• 443528 1مــن النســاء املســتفيدات مــن النظــام توجــد بالوســط الحــري مقابــل 229 1
672بالوســط القــروي.

وتجــدر اإلشــارة أنــه مــن أجــل مواكبــة تعميــم هــذا النظــام ،تــم تســجيل ارتفــاع مهــم فــي
املزيانيــة املخصصــة لــوزارة الصحــة خــال الســنوات األخــرة ،حيــث انتقلــت مــن  8مليــار
درهــم ســنة  2008إلــى حوالــي  14,3مليــار درهــم ســنة  . 2016كذلــك مــن أجــل تعزيــز
املــوارد البرشيــة الخاصــة بالطاقــم الطــي والشــبه الطــي ،اســتفادت هــذه الــوزارة واملراكــز
االستشــفائية الجامعيــة مــن خلــق مناصــب شــغل وصــل عددهــا إلــى  23.033منصــب خــال
نفــس الفــرة.

وبرســم ســنة  ،2014اســتفادت وزارة الصحــة مــن اعتمــادات ماليــة مهمــة بلغــت  1,2مليــار
درهــم ،و الــي تــم رصدهــا فــي إطــار مــوارد "صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي" املخصصــة
للمســاهمة فــي تمويــل النفقــات املتعلقــة بتفعيــل نظــام املســاعدة الطبيــة ،كمــا تــم رصــد مبلــغ
 1,34مليــار درهــم برســم ســنة  2015لفائــدة هــذه الــوزارة اســتفاد منهــا الحســاب املرصــد
ألمــور خصوصيــة " الحســاب الخــاص بالصيدليــة املركزيــة " بمبلــغ  800مليــون درهــم و كــذا
املراكــز االستشــفائية الجامعيــة و الوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي بمبلــغ  548مليــون درهــم.
جديــر بالتذكــر أن تمويــل العمليــات املتعلقــة بنظــام املســاعدة الطبيــة ،يتــم فــي إطــار صنــدوق
دعــم التماســك االجتماعــي الــذي أحــدث فــي ظــل قانــون املاليــة لســنة  ،2012مــن أجــل تعزيــز
آليــات التماســك االجتماعــي لفائــدة الســاكنة الهشــة.

ح /إحداث الوحدات املتنقلة لدعم برامج األم والطفل بالعالم القروي

يهــدف هــذا اإلجــراء إلــى تجــاوز مشــكل العزلــة الــذي تعانــي منــه املناطــق النائيــة خاصــة فــي
العالــم القــروي ممــا يشــكل عائقــا كبــرا أمــام ولــوج املــرأة إلــى الخدمــات الصحيــة خاصــة فــي
الحــاالت الحرجــة أو املســتعجلة .وفــي هــذا الشــأن اتخــذت وزارة الصحــة عــدة تدابــر نذكــر
مــن بينهــا:
• تفعيــل عمليــة " رعايــة" لتغطيــة املناطــق املتــررة مــن التســاقطات املطريــة مــا بــن
دجنــر  2014و 30مــارس  2015تــم خاللهــا إنجــاز  3160زيــارة ميدانيــة للوحــدات الطبيــة
املتنقلــة و 77حملــة طبيــة متخصصــة ،تــم خاللهــا تقديــم مــا مجموعــه  804954خدمــة صحيــة
علــى مســتوى أربــع جهــات :ســوس ماســة درعــة -كلميــم الســمارة  -مراكــش تانســيفت الحــوز
ومكنــاس تافياللــت.
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• إنجــاز  3892زيــارة ميدانيــة للوحــدات الطبيــة املتنقلــة علــى الصعيــد الوطــي خالل األســدس
األول مــن ( 2015إحصائيــات مؤقتــة) مــع تقديــم  130751فحــص طــي و 14186خدمــة وقائيــة
لــدى النســاء فــي طــور اإلنجــاب .كمــا تــم تنظيــم  27حملــة طبيــة متخصصــة.
خ /تعزيز مستشفيات الوالدة ودور األمومة عددا وجودة

اقتناعــا منهــا باألهميــة البالغــة للبنيــات التحتيــة الــي تمكــن النســاء مــن االســتفادة مــن
الخدمــات الصحيــة فــي أحســن الظــروف ،مــع الرفــع مــن جودتهــا ،عملــت وزارة الصحــة علــى
مواصلــة أشــغال تأهيــل عــدد مــن بنيــات وتجهــزات دور الــوالدة فــي جميــع جهــات اململكــة مــن
خــال التدابــر واإلجــراءات التاليــة:
• مواصلة الدراسات والبناء الخاصة بوحدات الوالدة؛

• تواصل عملية إصالح وتحديث أقسام الوالدة باملستشفيات بجميع جهات اململكة.
• تعزيز املستشفيات و دور األمومة بفتح املناصب التالية:
 142 -منصبا بالنسبة لألطباء العامني؛

  21منصبا لألطباء االختصاصيني في أمراض النساء والتوليد؛ 414 -ممرضا متعدد التخصصات؛

  233ممرضا متخصص في القبال .2.4ومضات من الحصيلة
* القيام بدورات تكوينية لفائدة املهنيني بخصوص نظام املساعدة الطبية

اســتفاد مــن الــدورات التكوينيــة أزيــد مــن  5000مهنــي الصحــة واملســاعدات االجتماعيــات
باملؤسســات االستشــفائية فــي إطــار نظــام املســاعدة الطبيــة وذلــك لتســهيل الولــوج إلــى
الخدمــات الصحيــة ،باإلضافــة إلــى تكويــن املهنيــن فــي التدابــر وســبل التكفــل باملســتفيدين
مــن نظــام املســاعدة الطبيــة داخــل املؤسســات االستشــفائية .بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة.
وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن هــذا الربنامــج  240مســتفيدا ب  8دورات للتكويــن علــى أن يصــل
 600مســتفيد خــال نهايــة ســنة .2016

* إجراء افتحاص للمراكز الصحية اليت تتوفر على دار للوالدة

تفعيــا لهــذا اإلجــراء ،تــم إنجــاز برنامــج التدقيــق الداخلــي " "Audit interneل  415مركــزا
للصحــة وكذلــك إطــاق عمليــة التصديــق علــى الشــهادة " "certificationحيــث حــاز  32مركــزا
علــى شــهادة مطابقــة معايــر الجــودة كمــا اســتفاد العاملــون ب  13مندوبيــة مــن التكويــن علــى
اســتعمال وســائط تحســن الجــودة.
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* تعزيز توفري خدمات تنظيم األرسة وتسهيل الولوج إليها

فــي إطــار اإلجــراء املتعلــق بإدمــاج وســائل جديــدة لتنظيــم األرسة فــي املؤسســات الصحيــة،
ســهرت وزارة الصحــة علــى تتبــع املــروع النموذجــي إلدخــال الغرســة كوســيلة مــن وســائل
منــع الحمــل ضمــن الربنامــج الوطــي لتنظيــم األرسة ،وذلــك مــوازاة مــع إعــادة تنشــيط
اســراتيجية التدخــل لفائــدة االرتقــاء باســتعمال اللولــب الرحمــي ،وإعــادة طبــع بعــض دعائــم
الربنامــج الوطــي لتنظيــم االرسة بمــا فيهــا اللولــب الرحمــي ،باإلضافــة إلــى تتبــع تطويــر
الربنامــج املعلوماتــي لتدبــر وســائل منــع الحمــل بمــا فيهــا اللولــب الرحمــي.

* استفادة النساء املهاجرات من متابعة العالج واالستفادة من املساعدة الطبية

انخــرط املغــرب منــذ  10شــتنرب  2013فــي وضــع اســراتيجية وطنيــة فــي مجــال الهجــرة
واللجــوء ،إنســانية فــي فلســفتها ،شــاملة فــي محتواهــا ومســؤولة فــي تنفيذهــا ،وذلــك تبعــا
لتوصيــات املجلــس الوطــي لحقــوق اإلنســان والتوجيهــات الســامية لصاحــب الجاللــة محمــد
الســادس .ووعيــا منــه بحجــم التغــرات االســراتيجية ،مســلحا بخربتــه الكبــرة فــي تدبــر
الهجــرة وســعيا منــه لالســتجابة لحاجيــات ومتطلبــات مهاجريــه ،فقــد أطلــق املغــرب ورشــا
لتجديــد سياســته فــي مجــال الهجــرة نحــو مقاربــة ترتكــز فــي التخطيــط والتزنيــل علــى حقــوق
اإلنســان وتدبــر تشــاركي ،فعــال وإنســاني لتدفقــات املهاجريــن.
فــي هــذا اإلطــار ،تقــرر التكفــل املجانــي  -فــي حــدود اإلمكانيــات املتاحــة  -بالعالجات األساســية
وحــاالت الــوالدة إضافــة إلــى الخدمــات االســتعجالية لفائــدة املهاجــرات بــدون اســتثناء .كمــا
تــم التوقيــع علــى معاهــدة بــن وزارة الصحــة ووزارة الهجــرة ووزارة املاليــة ووزارة الداخليــة
تنــص علــى تمكــن املهاجريــن فــي وضعيــة قانونيــة مــن االســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة.

* تعزيز التحسيس والتعبئة االجتماعية من أجل صحة األم.

نظــرا ألهميــة التحســيس والتوعيــة فــي املجــال الصحــي ،ســهرت وزارة علــى تشــجيع النســاء
الحوامــل املنحــدرات مــن املناطــق النائيــة علــى االســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة بــدور األمومــة
املتوفــرة حيــث اتخــدت عــدة تدابــر منهــا:
 إطــاق حملــة وطنيــة مــن أجــل دفــع النســاء الحوامــل الــى االســتفادة مــن الخدمــات الــيتقدمهــا مؤسســات وزارة الصحــة فــي إطــار مراقبــة الحمــل والــوالدة؛
 -تنظيم يوم تحسييس في مجال مقربة "قسم األمهات" بحضور جمعيات القابالت؛

 إقامــة االجتماعــات الجهويــة بــارشاك جميــع الــركاء بمــا فــي ذلــك املجتمــع املدنــيووســائل اإلعــام؛

 ترسيخ الطابع املؤسساتي للملتقى السنوي للقابلة احتفاال باليوم العاملي للقابالت؛ -إعداد وطباعة وتوزيع املواد التعليمية والتحسيسية.
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* تنظيم دورات تكوينية لفائدة املهنيني

تــم تنظيــم العديــد مــن الــدورات التكوينيــة لفائــدة املهنيــن علــى كافــة الــراب الوطــي اســتفاد
منهــا أزيــد مــن  5000مهنــي الصحــة واملســاعدات االجتماعيــات باملؤسســات االستشــفائية فــي
إطــار نظــام املســاعدة الطبيــة وذلــك لتســهيل الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة ،باإلضافــة إلــى
تكويــن املهنيــن فــي التدابــر وســبل التكفــل باملســتفيدين مــن نظــام املســاعدة الطبيــة داخــل
املؤسســات االستشــفائية .بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة .وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن هــذا
الربنامــج  240مســتفيدا مــن خــال  8دورات للتكويــن علــى أن يصــل  600مســتفيد خــال
نهاية سنة .2016
 /5اجملــال اخلامــس :تطويــر البنيــات التحتيــة األساســية لتحســن ظــروف عيــش النســاء
والفتيــات
 .1.5اخلطوط العريضة للحصيلة

إن تطويــر البنيــات التحتيــة األساســية لــه آثــار مبــارشة علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية
للبــاد ،بشــكل عــام ،وعلــى التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء بصفــة خاصــة .يتجلــى
هــذا الرتابــط فــي كــون نقــص البنيــة التحتيــة يؤثــر علــى النســاء أكــر ممــا تؤثــر علــى الرجــال
ألنهــن مســؤوالت فــي الغالــب عــن نســبة أكــر مــن األنشــطة املزنليــة ووقــت أكــر فــي الغالــب
لقضائهــا كمــا أنــه قــد يكبــح طموحهــا ورغبتهــا فــي العمــل بســبب مخــاوف الســامة واألعــراف
االجتماعيــة.

وفــي هــذا الســياق ،يتوخــى املجــال الخامــس مــن الخطــة «إكــرام» إعــادة توجيــه برامــج البنيــات
التحتيــة إلدمــاج الحاجيــات املختلفــة والخاصــة بالنســاء ،والتأكيــد علــى أهميــة مواكبــة ذلــك
باملعطيــات والبيانــات حســب الجنــس لتســهيل التتبــع والتقييــم.
أ /مراعاة النوع االجتماعي في إعداد برامج فك العزلة

وقــد مكنــت دراســة أنجــزت ســنة  2010لتقييــم وقــع الطــرق املنجــزة في إطــار الربنامــج الوطين
الثانــي للطــرق القرويــة مــن إبــراز االنعكاســات السوســيو-اقتصادية اإليجابيــة للربنامــج،
خاصــة فــي ميــدان النقــل والتمــدرس والصحــة والتعليــم والفــــــاحة.
بالفعــل ،ســاهم هــذا الربنامــج فــي تحســن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة للســاكنة
القرويــة ،حيــث اســتفادت منهــا النســاء والفتيــات بشــكل جــد إيجابــي حيــث:
 -ارتفع عدد الفتيات املتمدرسات بنسبة ،67%

 -انخفض الهدر املدريس بنسبة ،12.5%

 -ارتفعت الوالدات تحت املراقبة الطبية بنسبة .49%
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ومــن جهــة أخــرى ،فقــد أعطــت الــوزارة خــال ســنة  2013انطالقــة دراســة تحليليــة لتقيــم آثــار
الربنامجــن األول والثانــي للطــرق القرويــة بهــدف اســتخالص وقعيهمــا علــى الســاكنة القرويــة
وتحديــد الوســائل الكفيلــة لضمــان صيانــة الطــرق القرويــة مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامة.
وقــد انتهــت هــذه الدراســة فــي نونــر  2014وتــم عــرض نتائجهــا خــال النــدوة الــي نظمــت
لهــذا الغــرض بتاريــخ  23فربايــر  .2016وقــد أبانــت هــذه الدراســة علــى عــدة آثــار إيجابيــة
للربنامجــن األول والثانــي للطــرق القرويــة ،خاصــة فــي ميــدان النقــل والتمــدرس والصحــة
والتعليــم والفـــاحة مــع تحســن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة للســاكنة القرويــة:
 -ارتفاع عدد الفتيات املتمدرسات ب  7.4نقطة (من  65%إلى ،)72.4%

 ارتفــاع املعــدل الســنوي لزيــارات األرس للمراكــز الصحيــة بنســبة ( 32.3%مــن  6.4إلــى 8.5زيــارة فــي الســنة لــأرسة)،

 انخفــاض مــدة التنقــل ألقــرب مركــز صحــي بنســبة ( 35.1%مــن  57إلــى  37دقيقــة)خــال الفصــل الجــاف وبنســبة ( 35.7%مــن  70إلــى  45دقيقــة) خــال فصــل الشــتاء،

 انخفاض كلفة تنقل األشخاص بنسبة ( 26%من  0.88إلى  0.65درهم/شخص/كلم)، -انخفاض كلفة نقل البضائع بنسبة ( 14.7%من  3.24إلى  2.76درهم/طن/كلم).

مــن جهــة أخــرى ،وفــي إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،تــم إنجــاز العديــد مــن
املشــاريع الهامــة الــي فكــت العزلــة عــن الســاكنة القرويــة ومكنــت مــن تحســن مســتوى عيــش
الســاكنة الحرضيــة.
قطاع الطرق والتجهزي:

 -إنجاز  680كلم من الطرق واملسالك أو في طور اإلنجاز باإلضافة إلى  19منشأة

 مــروع تأهيــل املســالك والطــرق علــى طــول  6783كلــم بمبلــغ إجمالــي بلــغ  3مليــاردرهــم منهــا  70%مســاهمة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة.
  688مــروع لبنــاء منشــآت العبــور ( 480مليــون درهــم % 61،املبــادرة الوطنيــة للتنميــةالبرشيــة).

قطاع الكهربة القروية :يقترص نطاق تدخل املبادرة في:
 -ربط  2144دوار بشبكة الكهربة القروية.

 مشاريع الربط الكهربائي لفائدة  11028مزنل مشاريع اإلنارة لفائدة  15926أرسة -الكهربة القروية لفائدة 78372مزنل.
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ب /الربنامج الوطين الثاني للطرق القروية

قطــع املغــرب أشــواطا مهمــة منــذ ســنة  1995فــي فــك العزلــة عــن الســكان القرويــن ،وذلــك
مــن خــال الربامــج التاليــة:
 الربنامــج الوطــي األول للطــرق القرويــة ( )2005-1995الــذي هــم إنجــاز  11.000كلــم بكلفــة 7مليــار درهــم ،ومكــن مــن رفــع نســبة ولــوج الســكان القرويــن إلــى التجهــزات الطرقيــة مــن
 %34عنــد انطــاق الربنامــج ســنة  1995إلــى  %54ســنة .2005

 الربنامــج الوطــي الثانــي للطــرق القرويــة ،الــذي انطلــق ســنة  2006بهــدف إنجــاز 15.560كلــم ،بكلفــة  15.5مليــار درهــم ،لفائــدة  3ماليــن مــن الســكان القرويــن ،وذلــك لرفــع نســبة
الولــوج إلــى  %80مــع نهايــة الربنامــج.

 مشــاريع الطــرق القرويــة الــي أنجــزت فــي إطــار الرشاكــة والــي يبلــغ طولهــا  2760كلــمبكلفــة  2.1مليــار درهــم.
 برنامــج التأهيــل الرتابــي ،الــذي انطلــق ضمــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ســنة ،2011بهــدف إنجــاز  2313كلــم و 68منشــأة للعبــور ،لفائــدة حوالــي  800.000نســمة ،بكلفــة
 2.5مليــار درهــم.

فــي إطــار الربنامــج الوطــي الثانــي للطــرق القرويــة ،تــم إنجــاز  1054كلــم برســم ســنة 2014
و 1221كلــم برســم ســنة  2015و  354كلــم خــال الســتة أشــهر األولــى مــن ســنة ،2016
ممــا رفــع مجمــوع طــول الطــرق القرويــة املنجــزة منــذ انطالقــة الربنامــج إلــى  13871كلــم
إلــى حــدود يونيــو  ،2016وهــذا مكــن مــن فــك العزلــة عــن  2.885مليــون نســمة مــن الســاكنة
القرويــة تمثــل فيهــا النســاء نســبة ( %50.7حســب إحصــاء  )2014أي حوالــي 1.462.695
نســمة.
يســاهم الربنامــج الوطــي الثانــي للطــرق القرويــة فــي تحقيــق أهــداف األلفيــة نظــرا لوقعــه
اإليجابــي علــى تحســن ولــوج النســاء والفتيــات للخدمــات الصحيــة ورفــع نســبة الــوالدات
تحــت املراقبــة الطبيــة وكــذا تيســر الوصــول للخدمــات التعليميــة وخاصــة رفــع نســبة الفتيــات
املتمدرســات وذلــك مــن خــال إنجــاز طــرق ســالكة لفــك العزلــة عــن الســاكنة القرويــة وضمــان
ربــط هــذه الســاكنة بشــبكة الطــرق بصفــة مســتمرة.

ت /مراعاة النوع االجتماعي في إعداد برامج الولوج إلى السكن

يعتــر الحــق فــي الســكن حقــا دســتوريا وذلــك لكونــه مــن الحاجيــات األساســية للحفــاظ علــى
كرامــة اإلنســان.

فــي هــذا اإلطــار ،عملــت وزارة الســكىن وسياســة املدينــة علــى إرســاء وتفعيــل مجموعــة مــن
الربامــج االجتماعيــة ،بهــدف تمكــن مختلــف رشائــح املجتمــع املغربــي مــن االســتفادة مــن هــذا
الحــق .وقــد ســاهمت هــذه الربامــج فــي توفــر ســكن الئــق وظــروف عيــش كريــم لــكل أفــراد
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األرس دون التميــز بــن الجنســن فــي االســتفادة مــع مراعــاة مــا تســتلزمه خصوصيــات كل
نــوع اجتماعــي.

ونخــص بالذكــر معالجــة الســكن غــر الالئــق بمختلــف أنماطــه ،وتقليــص العجــز الســكين
بتنويــع وتوفــر العــرض ليشــمل مختلــف رشائــح املجتمــع ،وتأهيــل ورد االعتبــار للمــدن
املغربيــة والرقــي بهــا الــى املســتوى املطلــوب فــي اطــار الــورش الهــام لسياســة املدينــة.
تتلخــص حصيلــة الربامــج االجتماعيــة الــي تصبــو إلــى تحســن ظــروف الســكن لــأرس املعــوزة
بــكل أفرادهــا ،فيمــا يلــي:
برنامج «مدن بدون صفيح»:

تــم إعــان  56مدينــة بــدون صفيــح مــن أصــل  85مدينــة مربمجــة ،الــيء الــذي مكــن مــن
تحســن أوضــاع مــا يفــوق  250.000أرسة معنيــة بالربنامــج مــن أصــل  388.000مــن األرسة
القاطنــة بــدور الصفيــح ،كمــا أن  % 82مــن األرس املتبقيــة معنيــة بربامــج متعاقــد بشــأنها.
برامج معاجلة السكن املهدد باالنهيار:

يعتــر الســكن املهــدد باالنهيــار خطــرا علــى حيــاة األرس القاطنــة بــه ،وقــد تــم وضــع عــدة
برامــج ملعالجــة مختلــف أنماطــه باملــدن العتيقــة والقصبــات والقصــور وغريهــا مــن األحيــاء
املهــددة باالنهيــار.
و تبعــا لإلحصــاء امليدانــي لســنة  ،2012فقــد تــم الوقوف علــى  43.734بناية مهــددة باالنهيار.
تــم التعاقــد بشــأن  % 50منهــا ،أي مــا يفــوق  21.000بنايــة ،و ســيتم التعاقــد ملعالجــة % 50
املتبقيــة فــي غضــون ســنيت  2016و . 2017

السكن بالعالم القروي:

فــي إطــار املجهــودات املبذولــة لتأهيــل الســكن بالعالــم القــروي وتحســن ظــروف عيــش ســكانه،
وبغيــة املحافظــة علــى املــوروث التاريخــي واملعمــاري ،فقــد عملــت الــوزارة برشاكــة مــع برنامــج
األمــم املتحــدة للتنميــة علــى إعــداد برنامــج للتنميــة املســتدامة للقصــور والقصبــات .وســيمكن
هــذا الربنامــج مــن تســطري اســراتيجية شــاملة للتدخــل فــي هــذا الصنــف مــن الســكن ،وســيتم
فــي إطــار هــذا الربنامــج القيــام خــال الســنوات الخمــس املقبلــة بعــر عمليــات نموذجيــة ب
 10مواقــع مــن القصــور والقصبــات.
كمــا عملــت الــوزارة الوصيــة علــى وضــع مقاربــة جديــدة تهــدف إلــى تحســن ظــروف الســكن
والعيــش لســاكنة العالــم القــروي العميــق وســاكنة املناطــق الجبليــة مــن خــال انجــاز عمليــات
نموذجيــة بإقليــم أزالل تشــمل إعــادة تأهيــل املبانــي وانجــاز املســالك املؤديــة للــدور وكــذا
تأهيــل املركــز القــروي املعــي بهــذه العمليــة.
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ث /مراعاة املعايري االجتماعية في تهيئة وتوفري السكن االقتصادي

تتــم مراعــاة املعايــر االجتماعيــة بالدرجــة األولــى فــي العــرض الســكين الــذي تعمــل الدولــة
علــى انجــازه ،ويتجلــى ذلــك فــي الربامــج التاليــة:
برنامج السكن االجتماعي  250.000درهم:

عملــت الحكومــة فــي إطــار إعــداد قانــون املاليــة  ،2010علــى اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات
التحفزييــة للنهــوض بالســكن االجتماعــي الــذي ال يتجــاوز ثمــن بيعــه  250.000درهــم دون
احتســاب الرضيبــة علــى القيمــة املضافــة ومســاحته تــراوح مــا بــن  50و 80مــر مربــع.
أهم النتائج املحصلة:

 التوقيــع علــى أزيــد مــن  936اتفاقيــة مــن طــرف املنعشــن والدولــة إلنجــاز أكــر مــن 1.476.000ســكن اجتماعــي؛

  684مــروع فــي طــور االنجــاز يضــم مــا يفــوق  474.500شــقة منهــا مــا يناهــز 250.000شــقة انتهــت بهــا األشــغال.

برنامج السكن املنخفض التكلفة  140.000 -درهم:

أقدمــت الحكومــة فــي بدايــة ســنة  2008علــى خلــق منتــوج ســكين ذو تكلفــة مخفضــة لفائــدة
األرس األكــر فقــرا والــي ال يتعــدى دخلهــا الشــهري ضعــف الحــد األدنــى لألجــور.

يقصــد بالســكن املنخفــض التكلفــة كل وحــدة ســكنية تــراوح مســاحتها املغطــاة مــا بــن 50
و 60م ²وســعر بيعهــا ال يتجــاوز  140.000درهــم.

أهم النتائج املحصلة:

 -عدد الوحدات اليت تم انطالق األشغال بها حوالي  56.000وحدة.

 عدد الوحدات اليت تم انجازها ما يناهز  35.300وحدة.صندوق «ضمان السكن»

هــو صنــدوق وضعتــه الدولــة لضمــان قــروض تمويــل الســكن املمنوحــة مــن طــرف األبنــاك
وذلــك مــن أجــل تمكــن األرس مــن اقتنــاء و/أو بنــاء مســاكن ســواء كان رب األرسة رجــا أو
امــرأة.
يقدم صندوق «ضمان السكن» منتوجني:

ضمانــة فوكاريــم « :فوكاريــم» هــو منتــوج يدخــل فــي إطــار صنــدوق «ضمــان الســكن» مــن
أجــل ضمانــة قــروض تمويــل الســكن املمنوحــة مــن طــرف األبنــاك لفائــدة الفئــات االجتماعيــة
ذات الدخــل املحــدود و/أو غــر القــار.
ضمانــة فوكالــوج  « :فوكالــوج « هــو منتــوج يدخــل فــي إطــار صنــدوق ضمــان الســكن مــن أجــل
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ضمانــة قــروض تمويــل الســكن املمنوحــة مــن طــرف األبنــاك لفائــدة أجــراء القطــاع الخــاص
املنخرطــن فــي الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي CNSSوكــذا لصالــح موظفــي و أعــوان
القطــاع العــام املرســمني.
أهم النتائج املحصلة:

 -ضمانة فوكاريم  :حوالي  130.400أرسة مستفيدة منذ بداية النظام سنة .2004

 ضمانة فوكالوج :حوالي  27.200أرسة مستفيدة منذ بداية النظام سنة .2004برنامج سكن الطبقة املتوسطة:

تفعيــا لتوجهــات الربنامــج الحكومــي فــي ميــدان الســكن ،والــي تهــدف إلــى خفــض العجــز
الســكين إلــى مــا يقــارب  ٪ 50فــي أفــق ســنة  ،2016و مــن أجــل تحســن ظــروف عيــش
املواطنــن و تســهيل ولوجهــم لســكن مناســب مــن حيــث الجــودة والثمــن ،تعمــل وزارة الســكىن
وسياســة املدينــة علــى تهــئ جميــع اإلجــراءات والتدابــر الالزمــة بغيــة تكثيــف وتنويــع
العــرض الســكين.

وفــي هــذا الصــدد وعلــى غــرار تشــجيع الفئــات الفقــرة علــى الولــوج إلــى الســكن ،فقــد تــم
إحــداث منظومــة جديــدة تهــم تشــجيع ســكن الفئــات املتوســطة بوضــع مقتضيــات جديــدة
فــي قانــون املاليــة لســنة  .2014وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الطبقــة املتوســطة تتكــون مــن عــدة
رشائــح بمــا فيهــا النســاء والفئــة الشــابة واألرس الحديثــة التكويــن ،وغريهــا مــن مكونــات
املجتمــع ،وبالتالــي تســتلزم عروضــا متنوعــة مــن الســكن ،تشــمل الســكن االجتماعــي أو الفيــا
االقتصاديــة أو عروضــا أخــرى.
أهم النتائج املحصلة:

أبرمــت  41اتفاقيــة مــع الدولــة تهــم مــا يزيــد عــن  15.700وحــدة ســكنية ،منهــا  22اتفاقيــة
مصــادق عليهــا تهــم انجــاز حوالــي  8.300وحــدة.
برامج سياسة املدينة:

تــم التعاقــد حــول مشــاريع مهمــة لتأهيــل ورد االعتبــار للمــدن املغربيــة والرقــي بهــا الــى
املســتوى املطلــوب الــذي يوفــر منــاخ اجتماعــي واقتصــادي فــي خدمــة املواطنــن ،حيــث تمــت
دراســة عــدة مشــاريع فــي مختلــف املــدن تمــت املصادقــة علــى مــا يفــوق  70منهــا.

ج /إعداد قواعد البيانات املبنية على النوع االجتماعي حول برامج السكن

قامــت وزارة الســكىن وسياســة املدينــة بإنجــاز عــدة بحــوث ميدانيــة هامــة نذكــر منهــا البحــث
امليدانــي الوطــي املتعلــق بتقييــم أثــر برامــج محاربــة الســكن غــر الالئــق علــى األفــراد وعلــى
األحــوال املعيشــية لــأرس بمشــاركة صنــدوق األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن
املــرأة (.)ONU/FEMMES
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يهــدف هــذا البحــث إلــى تعميــق فهــم التغــرات واملــؤرشات الناتجــة علــى حيــاة األرس املســتفيدة
مــن برامــج محاربــة الســكن غــر الالئــق .كمــا يمكــن مــن إنتــاج قاعــدة بيانــات وإحصــاءات
للمســتفيدين ،مصنفــة بحســب نــوع الجنــس ،حــول الخصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة
والديموغرافيــة ووضعيــة الحصــول علــى ســكن الئــق وملكيتــه.
وقــد بينــت نتائــج هــذا البحــث تحســينا كبــرا علــى ظــروف الســكن للمســتفيدين معــر عنهــا
بنســبة ارتيــاح تفــوق  .%80حيــث يســتجيب الســكن الجديــد ملعايــر الســكن الالئــق موفــرا
الربــط باملــاء الصالــح للــرب والكهربــاء والــرف الصحــي.

وفيمــا يخــص ولــوج الخدمــات األساســية فقــد ســجل ارتفــاع التمــدرس مــا يفــوق  %96بالنســبة
لألطفــال مــن ســن  5إلــى  14ســنة.

كمــا تــم تســجيل انخفــاض فــي نســبة الفقــر املــادي ب  20نقطــة مــن  48.7إلــى  .%28.3وكذلــك
انخفــاض طفيــف فــي نســبة البطالــة ب  4نقــط مــن  27.3إلــى .%23.5

ومــن جهــة أخــرى ،تبــن تحســن طفيــف فــي نســبة ولــوج النســاء إلــى ملكيــة الســكن بنســبة 3
نقــط حيــث ارتفعــت مــن  15.3إلــى .%18.7

ح /الرفع من نسبة تزويد العالم القروي باملاء الصالح للرشب على الصعيد الوطين

فــي إطــار برنامــج تعميــم تزويــد الســاكنة القرويــة باملــاء الصالــح للــرب والــذي عملــت علــى
إنجــاز مشــاريعه كل مــن مصالــح الــوزارة املكلفــة باملــاء واملكتــب الوطــي للكهربــاء واملــاء
الصالــح للــرب وبفضــل املجهــودات املســتمرة لتحقيــق األهــذاف املســطرة لهــذا الربنامــج تــم
رفــع نســبة الــزود باملــاء الــروب بالوســط القــروي إلــى  %95أواخــر ســنة  2015وبهــذا تــم
تحقيــق اإلجــراء  109مــن الخطــة الحكوميــة إكــرام .وقــد بلغــت االســتثمارات املنجــزة فــي هــذا
املجــال مــا يناهــز  18.5مليــار درهــم مــن  1995إلــى .2016
كمــا أن الســاكنة القرويــة تــزداد طلباتهــا علــى اإليصــاالت الفرديــة إذ تصــل نســبة الربــط
حوالــي .%40

وتهــدف مواصلــة تأمــن اســتمرارية خدمــات ميــاه الــرب بالوســط القــروي عــر برامــج
مســطرة مــن طــرف مصالــح املــاء الصالــح للــرب ،بلــوغ  %95.5أواخــر  2016و %96.5فــي
أفــق  2017وترسيــع وتــرة الربــط الفــردي,
ولهذا الربنامج نتائج جد إيجابية نذكر منها:

 -تحسني تمدرس األطفال وخصوصا الفتيات؛

 املســاهمة فــي حمايــة األطفــال والفتيــات مــن العنــف بتواجــد نقــط املــاء بالقــرب مــنســكناهم وبمدارســهم؛
 تحســن الظــروف الصحيــة ،إعطــاء فرصــة للنســاء ملزاولــة أنشــطة أخــرى مــدرة لعائــداتمادية؛
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 الحــد مــن الهجــرة القرويــة بعــد إدمــاج برنامــج املــاء الــروب مــع برامــج الكهربــاء والطرقواملبــادرة الوطنيــة للتنمية البرشية؛
 -ضمان تزويد السكان بمياه الرشب في فرتات الجفاف؛

 خلــق العــرات مــن املقــاوالت فــي ميــدان حفــر اآلبــار ،البنــاء ،تجهــز معــدات الضــخ،والصيانــة؛
 إرشاك الهندســة الوطنيــة فــي جميــع مراحــل الدراســات واإلنجــازات الخاصــة بمشــاريعتزويــد العالــم القــروي باملــاء الصالــح للــرب؛
 -التسيري الذاتي للمشاريع عرب خلق جمعيات مستعملي املياه.

وفــي هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إلــى املســاهمة القويــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة
فــي هــذا الــورش الهــام مــن خــال:
 إنجــاز مــا يناهــز  190مرشوعــا بنقــط املــاء وربــط  143دوارا بشــبكة املــاء الصالــحللــرب.

  2262نقطــة مــاء (الســقايات ،الخزانــات ،صهاريــج ،العيــون ،املطفيــات ،الخطــارات،محطــات الضــخ )...بمبلــغ اجمالــي  924مليــون درهــم منهــا  711مليــون درهــم حصــة
املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة؛

 الربــط الفــردي لفائــدة  12000أرسة بمبلــغ إجمالــي قــدره  337مليــون درهــم منهــا 123مليــون كمســاهمة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة؛
 ـــتوسيع شــبكة املــاء الــروب لفائــدة  155760أرسة بمبلــغ إجمالــي  2.5مليــون درهــممنهــا  % 44مليــون درهــم مســاهمة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة؛

 تأهيــل القنــوات :لفائــدة  4700مــزل بمبلــغ إجمالــي  34مليــون درهــم منهــا  28مليــوندرهــم حصــة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة.
خ /تفعيل الربنامج الوطين للتأهيل البييئ للمدارس القروية

يهــدف الربنامــج الوطــي للتأهيــل البيــي للمــدارس القرويــة الــذي تمــت املصادقــة عليــه مــن
طــرف قطاعــي املــاء والبيئــة وقطــاع الرتبيــة الوطنيــة ســنة  2008مــن خــال اتفاقيــة إطــار
للرشاكــة بــن القطاعــن ،إلــى إنجــاز منشــآت الزتويــد باملــاء الصالــح للــرب والــرف الصحي
ملــدارس الوســط القــروي مــع دعــم الرتبيــة البيئيــة لفائــدة املعلمــن والتالميــذ وكــذا جمعيــات
أبــاء وأوليــاء التالميــذ إلدمــاج البعــد البيــي فــي ســلكات وتكويــن هــؤالء التالميــذ.
تقــوم الــوزارة املكلفــة باملــاء بدراســة تقييــم مــؤرشات النــوع االجتماعــي بربنامــج البنيــات
التحتيــة للمــدارس القرويــة فــي مجــال ميــاه الــرب والــرف الصحــي .وتوجــد هــذه الدراســة
فــي مرحلــة البحــوث امليدانيــة ألزيــد مــن  500مدرســة قرويــة اســتفادت مــن منشــآت الــرف
الصحــي ومــن املــاء الصالــح للــرب لفائــدة التلميــذات والتالميــذ فــي املجــال القــروي.
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ومنــذ انطالقــه ســنة  2009تــم تجهــز قرابــة  650مدرســة قرويــة بمنشــآت املــاء الصالــح
للــرب والــرف الصحــي مــن طــرف مصالــح الــوزارة املنتدبــة املكلفــة باملــاء.
كمــا قــام املكتــب الوطــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب فــي إطــار اتفاقيــة إطــار مــع وزارة
الرتبيــة الوطنيــة ســنة  2008بمــد  1677مدرســة قرويــة باملــاء الــروب.

كذلــك ،فــي إطــار متابعــة ومواكبــة الربنامــج الوطــي للتأهيــل البيــي للمــدارس القرويــة
والربنامــج الوطــي للتأهيــل البيــي للمســاجد واملــدارس القرآنيــة ،تــم تمويــل إنجــاز املرافــق
وتوفــر التجهــزات األساســية وإحــداث فضــاءات خــراء ووضــع صناديــق القمامــة باملــدارس
القرويــة واملؤسســات الدينيــة ،وتعزيــز الرتبيــة فــي مجــال البيئــة والتنميــة املســتدامة باملــدارس
وكــذا تكويــن األئمــة واملرشــدات .ويتــم تمويــل هذيــن الربنامجــن كل ســنة مــن طــرف الــوزارة
املنتدبــة املكلفــة بالبيئــة بمبلــغ  10مليــون درهمــا بالنســبة للمــدارس القرويــة و 5مليــون درهــم
بالنســبة للمؤسســات الدينيــة.
وفي هذا اإلطار ،اتخذ قطاع البيئة اإلجراءات التالية:

 تأهيــل  200مدرســة قرويــة بتمويــل مــن طــرف الــوزارة املكلفــة بالبيئــة ب  10مليــوندرهــم؛
 -تجهزي  70مؤسسة دينية ممولة من طرف الوزارة املكلفة بالبيئة ب  10مليون درهم؛

 -إحداث أندية بيئية وتكوين مؤطرين تربويني.

د /دعــم التعاونيــات النســائية والجمعيــات العاملــة فــي مجــال املــرأة والبيئــة والتنميــة
املســتدامة
فــي هــذا اإلطــار ،تــم إعطــاء االنطالقــة للربنامــج مــن خــال التوقيــع علــى اتفاقيــة رشاكــة بــن
الــوزارة ووزارة الطاقــة واملعــادن واملــاء والبيئــة لتمويــل إنتــاج  3ماليــن كيــس مــن الثــوب مــن
طــرف التعاونيات.

أهداف الربنامج:

 املســاهمة فــي تقويــة القــدرات اإلنتاجيــة للتعاونيــات عــر دعــم التشــغيل الذاتــي وتحســندخلها؛

 -املساهمة في تقوية قدرات الجمعيات املحلية؛

 تحســيس الســاكنة بأنمــاط االســتهالك امللزتمــة بحمايــة واحــرام البيئــة وبخطــورةاســتعمال األكيــاس البالســتيكية.

تم إنتاج  929 400كيس /حوالي 139تعاونية مستفيدة %90 ،منها تعاونيات نسائية.

كمــا مكــن الربنامــج مــن الرفــع مــن رقــم معامــات مــا يقــارب  140تعاونيــة %80 ،منهــا
نســائية ،وخلــق مــا يفــوق  200.000يــوم عمــل.
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مــن جهــة أخــرى ،وتفعيــا للربنامــج الوطــي للتدبــر املندمــج لألكيــاس البالســتيكية،
خاصــة املحــور املتعلــق بدعــم األكيــاس البيئيــة البديلــة والــذي يســهم فــي الوقايــة والحــد مــن
اآلثــار الســلبية لألكيــاس البالســتيكية علــى البيئــة والصحــة ،تــم توقيــع اتفاقيــات رشاكــة
مــع مجموعــة مــن التعاونيــات النســائية قصــد تقويــة القــدرات فــي ميــدان الخياطــة بواســطة
تشــجيع التشــغيل الذاتــي وتحســن الدخــل وكــذا تشــجيع اســتعمال أكيــاس بديلــة لألكيــاس
البالســتيكية ذات اآلثــار الســلبية علــى البيئــة وعلــى صحــة املواطنــن.
وإلــى غايــة غشــت  2015تــم رصــد إعانــات لفائــدة التعاونيــات املســتفيدة بمبلــغ  41,12مليــون
درهــم مكنــت مــن إنتــاج أكــر مــن  2.576,312كيــس بديــل.

ومــن املتوقــع أن يعــرف إنتــاج هــذه األكيــاس انتعاشــا كبــرا بعــد دخــول القانــون رقــم 77-15
املتعلــق بمنــع تصنيــع األكيــاس البالســتكية ،اســتريادها ،تســويقها واســتعمالها ،حــز التنفيــذ
ابتــداء مــن فاتــح يوليــوز .2016
 .2.5ومضات من احلصيلة
* تأطري االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية

 إعــداد دليــل تطبيقــي لفائــدة الجمعيــات والجماعــات املســرة لخدمــة املــاء الصالــح للــربوالتطهــر بالوســط القــروي ،يتضمــن املراجــع الترشيعيــة والقانونيــة للجماعــة املحليــة
ومقتضيــات الــزود باملــاء الصالــح للــرب ،وكيفيــة إعــداد املشــاريع وطلــب تمويلهــا ،إضافــة
إلــى التســيري اإلداري واملالــي لجمعيــة مســتعملي املــاء الــروب ،والتدبــر التقــي للمنشــآت
املائيــة وتدبــر الزناعــات؛

 -إعداد دليل تطبيقي لفائدة الحراس املسريين للنافورات العمومية بالوسط القروي؛

 دليــل تطبيقــي لفائــدة الجمعيــات والجماعــات املســرة لخدمــة املــاء الصالــح للــرب والتطهريبالوســط القروي؛

 دليــل تطبيقــي لفائــدة الحــراس (بمــا فيهــم الحارســات) املســرين للنافــورات العموميــةبالوســط القــروي؛
 دليــل فــي طــور اإلعــداد يهــم برنامــج تزويــد العالــم القــروي باملــاء الصالــح للــرب والــذيتســتفيد منــه الســاكنة القرويــة نســاء وفتيــات ورجــاال وأطفــاال.

* إدماج التوعية بأهمية البيئة في برامج محو األمية والوعظ واإلرشاد
 إطالق عدة برامج عرب وسائل االعالم السمعي البرصي حول مواضيع: -البيئة وعالقتها باإلنسان

 تلوث البيئة والدور املنشود لألفراد واملجتمعات -توجيهات من خالل اليوم العاملي لنظافة البيئة
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

 -البيئة مفهومها وكيفية املحافظة عليها

 االشــارة فــي بعــض خطــب الجمعــة ملوضــوع عنايــة االســام بالبيئــة ورعايتهــا وترشــيداســتخدام املــوارد الطبيعيــة بمــا يضمــن اســتدامتها ومردوديتهــا.

 برمجــة دروس خاصــة باملجــال البيــي فــي مختلــف املقــررات التعليميــة مــع اختــاف فــيالتنــاول يخــول للمســتفيدين واملســتفيدات مــن هــذه الــدروس تطويــر معارفهــم وتحســن
ســلوكياتهم.
* دراسة نموذجية حول وضع تصميم إقليمي لتنسيق الخدمات العمومية

عملــت وزارة التعمــر وإعــداد الــراب الوطــي علــى إعــداد دراســة نموذجيــة حول وضــع تصميم
إقليمــي لتنســيق الخدمــات العموميــة بإقليمــي الحــوز وخريبكــة ،كإطــار للتجانــس بــن الربمجــة
العموميــة والجماعــات املحليــة مــن حيــث الخدمــات املقدمــة للســكان والتجهــزات العموميــة .فهــو
نمــوذج لجيــل جديــد مــن وثائــق التخطيــط والربمجــة الــي تنبــي علــى مقاربــة تســتحرض عــددا
مــن االهتمامــات املجاليــة بهــدف إيجــاد أجوبــة أفقيــة تتعلــق بــكل إقليــم علــى مســتوى الربمجــة
والتمويــل وتدبــر الخدمــات العموميــة مــع التجــرد مــن املخططــات الكالســيكية القائمــة علــى
الربمجــة الكميــة.

الهــدف األســايس مــن هــذا التصميــم هــو تحقيــق تغطيــة عادلــة وفعالــة مــن الخدمــات العموميــة
األساســية علــى مســتوى كل إقليــم مــع خلــق ديناميــة بالنســبة لالقتصــاد املحلــي مــن خــال
تقديــم عــرض مالئــم مــن حيــث خدمــات الدعــم كأداة للتنافســية املجاليــة.
* برنامج “الحطـب -الطاقة”

تــم تبــي الربنامــج مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات املتجــددة ووزارة الطاقــة
واملعــادن واملــاء والبيئــة مــن أجــل الحــد مــن تدهــور البيئــة ،وهــو يغطــي املناطــق القرويــة الــي
يعتــر الحطــب مصدرهــا الرئيــي للطاقــة.

ويعتمــد الربنامــج علــى تعزيــز أســاليب تحســن كفــاءة اســتخدام الطاقــة وكــذا تطويــر مصــادر
بديلــة لهــذه الطاقــة مثــل الطاقــة الشمســية وغــاز البوتــان ممــا سيســاهم فــي تخفيــف الضغــط
علــى الغابــات وتحريــر املــرأة والفتــاة القرويــة مــن مشــقة جمــع الحطــب.
* برنامج الكهربة القروية الشمولي

بطابعــه االجتماعــي ،كانــت لهــذا الربنامــج انعكاســات إيجابيــة علــى املســتويني االجتماعــي
واالقتصــادي بالوســط القــروي ،خصوصــا باملناطــق النائيــة والجبليــة ،حيــث مكنــت نتائــج
الدراســات السوســيو اقتصاديــة والسوســيولوجية الــي قــام بهــا املكتــب الوطــي للكهربــاء واملــاء
الصالــح للــرب ،مــن اســتخالص وقــع إيجابــي:
• علــى املســتوى االقتصــادي ،وذلــك بتحســن النشــاط التجــاري وخلــق أنشــطة صغــرى
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صناعيــة وفالحيــة جديــدة مــدرة للدخــل تســاهم فــي خلــق مناصــب جديــدة للشــغل والولوج
لوســائل اإلعــام ،تزويــد أنشــطة التعاونيــات النســوية (التلفزة-الفضائيــات .)...
• علــى املســتوى االجتماعــي ،مــن خالل تزويــد املرافق االجتماعية بالكهرباء (املســتوصفات،
املــدارس ،)...،وتحســن ظــروف تمــدرس األطفــال وتقليــص الهــدر املــدريس ،خاصة بالنســبة
للفتــاة ،وكــذا الحــد مــن الهجــرة القروية.

 /6اجملال السادس :التمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات واألسر

جــاءت تدابــر املجــال الســادس لتعزيــز مشــاركة املــرأة فــي وضع وتطبيــق اســراتيجية التنمية
االقتصاديــة للقضــاء عليــه ،ودعــم أســاليب تنميــة املشــاريع والتكويــن وتنميــة الخــرات املهنيــة
وخلــق شــبكات لتطويــر األنشــطة املــدرة للدخــل اعتمــادا علــى مهــارات النســاء وعلــى الطاقــات
البرشيــة والطبيعيــة للجهــات واألقاليــم والجماعــات ،علــى أن يتــم إدمــاج ذلــك فــي إطــار
مخططــات التنميــة املحليــة والجهويــة.

ويهــدف هــذا املجــال كذلــك إلــى تطويــر الــراكات مــع مختلــف الفاعلــن مــن أجــل تمكــن
النســاء املقــاوالت مــن الوســائل الرضوريــة علــى مســتوى اإليــواء والتأطــر وتســهيل ولوجهــن
إلــى الســوق.

 .1.6اخلطوط العريضة للحصيلة
أ /محاربة الفقر والهشاشة

تمــزت املرحلــة الثانيــة مــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة  ،2015-2011والــي أعطــى
انطالقتهــا صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه بمدينــة جــرادة فــي  4يونيــو
 ،2011بارتفــاع حجــم الغــاف املالــي مــن  10مليــار درهــم إلــى  17مليــار درهــم .وفــي هــذا
وبنــاء علــى العديــد مــن املــؤرشات ،فقــد تــم توســيع قاعــدة االســتهداف الرتابــي
اإلطــار،
ً
والفئــوي ،وتشــجيع األنشــطة املــدرة للدخــل وكــذا فــك العزلــة عــن املناطــق املعزولــة وتســهيل
الولــوج للبنيــات التحتيــة والخدمــات األساســية ،إلــى جانــب إنعــاش الرشاكــة والتعــاون،
وتقويــة الحكامــة املحليــة.
وإلــى جانــب املنجــزات املاديــة املحققــة ،والــي تتمثــل فــي العــدد الهــام للمشــاريع والــي بلغــت
 341 38مرشوعــا و 8294نشــاطا لفائــدة  9.7مليــون شــخص؛ فــإن أهــم مكتســب هــو تمــز
املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة بتأسيســها لتحــول اجتماعــي حقيقــي ،قوامــه ،حفــظ كرامــة
املواطــن وتعزيــز الثقــة والقطيعــة مــع املمارســات التقليديــة فــي تدبــر الشــأن العــام.

وهكــذا ،مكنــت حكامــة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة مــن اســتهداف الســاكنة املعــوزة
واملناطــق الفقــرة ،وذلــك اعتمــادا علــى معايــر علميــة موضوعيــة ،خاصــة التخطيــط
االســراتيجي والتعاقــد مــع الفاعلــن املحليــن لضمــان اســتمرارية املشــاريع واألنشــطة وكــذا
االلتقائيــة مــع الربامــج القطاعيــة.
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وعليه ،فإن تفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،يتجسد في  5برامج وهي:
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي:

*بالنســبة للمرحلــة األولــى :تــم اســتهداف  403جماعــة قرويــة ،معــدل الفقــر بهــا يســاوي
أو يفــوق %30؛
*بالنســبة للمرحلــة الثانيــة :تــم اســتهداف  702جماعــة قرويــة ،معــدل الفقــر بهــا يســاوي أو
يفــوق  .%14مــع مواكبــة الجماعــات القرويــة املســتهدفة خــال املرحلــة األولــى.

برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحرضي:

*بالنســبة للمرحلــة األولــى :تــم اســتهداف  264حيــا حرضيــا ،ويهــم التجمعــات الســكنية
الــي يفــوق عددهــا  100ألــف نســمة.

* بالنســبة للمرحلــة الثانيــة :تــم اســتهداف  532حيــا حرضيــا مــع توســيع االســتهداف
املجالــي بالنســبة للتجمعــات الحرضيــة الناشــئة اعتمــادا علــى عتبــة  20ألــف نســمة.

وترتكــز معايــر اســتهداف األحيــاء الحرضيــة أساســا علــى نســبة البطالــة ،نســبة األميــة ،حجــم
الســاكنة املســتفيدة ،الولــوج الــى خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية والتكامــل مــع برامــج
التنميــة املحليــة الــي هــي فــي طــور اإلنجــاز أو املربمجــة.

برنامــج التأهيــل الرتابــي( :الــذي تــم إطالقــه خــال ســنة  )2011يهــم أساســا فــك العزلــة
عــر الولــوج الــى البنيــة التحتيــة األساســية والتجهــزات وخدمــات القــرب (الطــرق القرويــة،
الصحــة ،التعليــم ،الكهربــة ،املــاء الــروب) لفائــدة  3300دوار تابــع لـــ  503جماعــة قــروي
متواجــدة ب  22إقليــم جبلــي.

برنامــج محاربــة الهشاشــة :يســتهدف هــذا الربنامــج  10فئــات وهــي :النســاء فــي وضعيــة
هشــة ،الشــباب بــدون مــآوى وأطفــال الشــوارع ،األطفــال املتخلــى عنهــم ،الســجناء الســابقون
بــدون مــورد ،العجــزة املعــوزون ،املختلــون عقليــا بــدون مــآوى ،املتســولون واملتســكعون،
املعاقــون بــدون مــوارد ،خــال املرحلــة االولــى ومــرىض الســيدا املعــوزون واملدمنــون املعــوزون
خــال املرحلــة الثانيــة.
الربنامــج األفقــي :يشــمل الربنامــج األفقــي جميــع أقاليــم وعمــاالت اململكــة ويختــص بتمويــل
العمليــات ذات الوقــع الكبــر خاصــة الجماعــات القرويــة واملراكــز الصغــرى واألحيــاء الحرضيــة
املهمشــة غــر املســتهدفة ،تبعــا ملســطرة طلــب املشــاريع املفتوحــة أمــام الجماعــات املحليــة
والغــرف املهنيــة والجمعيــات وكــذا تجمعــات الفاعلــن فــي التنميــة البرشيــة (التعاونيــات،
املجموعــات ذات النفــع االقتصــادي .)...أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة ،فقــد تــم الرتكــز أساســا
علــى مشــاريع األنشــطة املــدرة للدخــل.
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فــي هــذا اإلطــار ،تــم إصــدار املرســوم رقــم  791-14-2بتاريــخ  11صفــر  4( 1436دجنــر
 )2014املتعلــق بتحديــد الدعــم املبــارش للنســاء األرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات
ألطفالهــن اليتامــى .ويحــدد هــذا املرســوم رشوط ومعايــر اســتفادة النســاء األرامــل فــي وضعية
هشــة عــن أطفالهــن اليتامــى مــن الدعــم املبــارش وكــذا مبلغــه وطــرق رصفــه ،كمــا يبــن الجوانــب
املؤسســاتية واإلجرائيــة لتفعيلــه .بنــاء علــى هــذا املرســوم ،تــم تحديــد املبلــغ الشــهري للدعــم
فــي  350درهمــا عــن كل طفــل يتيــم ،علــى أال يتعــدى مجمــوع الدعــم  1050درهمــا عــن كل
شــهر لــأرسة الواحــدة.
وبنــاء علــى ذلــك ،تــم بتاريــخ  25فربايــر  ،2015توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة الداخليــة
ووزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة وكــذا
الصنــدوق الوطــي للتقاعــد والتأمــن قصــد تدبــر عمليــة رصف الدعــم املبــارش لفائــدة النســاء
األرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى ،ملــدة  5ســنوات قابلــة للتجديــد.
تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى تحديــد الــروط وآليــات التدبــر املنوطــة بالصندوق الوطــي للتقاعد
والتأمــن مــن طــرف الدولــة قصــد تدبــر ودفــع اإلعانــات املاليــة لفائــدة النســاء املســتفيدات.

ومــن أجــل تنفيــذ برنامــج الدعــم املبــارش للنســاء األرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات
ألطفالهــن اليتامــى ،تــم تفعيــل أشــغال اللجــن اإلقليميــة الدائمــة واللجنــة املركزيــة الدائمــة
املحدثــة بموجــب املرســوم الســالف الذكــر ،حيــث تــم عقــد العديــد مــن االجتماعــات لهــذه اللجــن
مــن أجــل الدراســة والبــث فــي الطلبــات املتواصــل بهــا مــن النســاء املعنيــات.
وقــد تــم ،فــي إطــار مــوارد "صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي" ،رصــد اعتمــاد مالــي برســم ســنة
 2015يقــدر ب  196مليــون درهــم و  150مليــون درهــم برســم ســنة  ،2016حيــث اســتفادت منــه
 56620أرملــة إلــى حــدود متــم شــهر غشــت وبلغــت نســبة األرامــل املقبولــة .%97

ت /وضع برامج خاصة بالنساء في وضعية صعبة
وزارة الصحة

 -توفري خدمات الصحة االنجابية للنساء في حالة إعاقة باملؤسسات الصحية؛

 إنجــاز ورشــة حــول الصحــة واالعاقــة ألجــل بلــورة خطــة عمــل وطنيــة قصــد تيســر ولــوجهــذه الفئــة مــن املواطنــن الــى الخدمــات الصحيــة وذلــك خــال شــهر ينايــر  2015بحضــور
نســاء فــي حالــة اعاقــة حركيــة ممثــات للمجتمــع املدنــي؛

 تنظيــم  6دورات فــي التكويــن املســتمر للفتيــات مــن األطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة فــي مجــالاالعاقــة فــي إطــار التعــاون الفرنــي؛
 مشــاركة الفتيــات فــي حالــة اعاقــة قــي مباريــات ولــوج املعاهــد العليــا لتكويــن مهــي وتقنــيالصحــة.
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 اســتفادة النســاء والفتيــات فــي وضعيــة اعاقــة حركيــة مــن خدمــات الرتويــض الطــي وتقويــماالعضــاء وتركيــب االطــراف االصطناعيــة باملراكــز الجهويــة واإلقليمية واملستشــفيات الجامعية؛
وزارة التشغيل والتكوين املهين

 -استفادة  182من النساء السجينات من التكوين برسم سنة 2012/2011

اســتفادة النســاء الســجينات مــن التكويــن املهــي داخــل املراكــز الســجنية بشــعب متعــددة،
كالفصالــة والخياطــة والطــرز والحالقــة والتجميــل والطبــخ والزرابــي ،حيــث تحصلــن علــى
دبلــوم أو شــهادة حســب املســتوى التعليمــي املحصــل عليــه.

ث /إذكاء روح املقاولة واالستثمار لدى النساء حامالت املشاريع

اتخــذت وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي مجموعــة مــن التدابــر مــن
أجــل تشــجيع مســاهمة املــرأة فــي مياديــن االبتــكار والتكنولوجيــات الحديثــة ،مــع الحــرص
علــى ضمــان حقهــا ســواء كانــت طالبــة فــي طــور التكويــن أو مقاولــة متمرســة ،فــي املشــاركة
فــي كل املناســبات املنظمــة املرتبطــة بمجــال االبتــكار فــي بالدنــا .ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات
نذكــر:

ثقافــة روح املبــادرة واالبتــكار :إنجــاز وحــدة تكوينيــة حــول “إنشــاء املقــاوالت املبتكــرة”
تحــت اســم "إنفــا برجكــت" ( )Innova Projectلفائــدة مؤسســات للتعليــم العالــي :اســتفاد مــن
التكويــن أزيــد مــن  200طالــب حاملــن لخمســن  50مــروع ابتــكاري وبلغــت نســبة الطالبــات
املســتفيدات  .%50وكذلــك تــم تنظيــم  8دورات تحسيســية لفائــدة طلبــة مؤسســات التعليــم
العالــي بمشــاركة مهمــة للعنــر النســوي.
دعــم املشــاريع الخاصــة باآلليــات التابعــة لصنــدوق تمويــل االبتــكار :بالنظــر إلــى احتياجــات
وخصوصيــات النســيج الصناعــي الوطــي ،تــم إنشــاء صنــدوق لتمويــل االبتــكار بموجــب
اتفاقيــة تــم توقيعهــا مــن طــرف الــوزارة الوصيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة والوكالــة الوطنيــة
للمقــاوالت املتوســطة والصغــرى .وقــد ســاهمت النســاء حامــات املشــاريع االبتكاريــة الــي تــم
تمويلهــا فــي اطــار اآلليــات التابعــة لصنــدوق تمويــل االبتــكار وخاصــة "انطــاق" و"تطويــر"
بنســبة بلغــت  ،%8ممــا يــؤرش علــى تزايــد الحــس االبتــكاري فــي صفــوف النســاء.
إنشــاء بنيــات تحتيــة فــي مجــال االبتــكار والتكنولوجيــا :تمثــل النســاء فــي الجمعيــة املغربيــة
مــن أجــل العلــوم املتقدمــة واالبتــكار والبحــث نســبة  %32مــن مجمــوع املــوارد البرشيــة مــن
جميــع التخصصــات ،و تبلــغ نســبة النســاء اللواتــي يشــتغلن فــي خليــة تنشــيط األقطــاب
التنافســية االبتكاريــة .%50

نظــام املقــاول الذاتــي :إطــار قانونــي جديــد يمكــن املنخرطــن فيــه مــن إحــداث مقاولــة ذاتيــة
وفقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  114.13الــذي تمــت املصادقــة عليــه فــي الربملــان فــي ينايــر
 2015ونــر بالجريــدة الرســمية فــي مــارس مــن نفــس الســنة.
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ويهــدف هــذا النظــام باألســاس إلــى دعــم روح املبــادرة واملقاولــة وتيســر ولــوج الشــباب إلــى
عالــم املقاولــة والتشــغيل الذاتــي ،باإلضافــة إلــى تشــجيع القطــاع غــر املنظــم علــى االندمــاج
فــي النســيج االقتصــادي املهيــكل ،حــى يتمكــن من االســتفادة مــن املزايــا القانونيــة واالجتماعية
والجبائيــة والولــوج إلــى التمويــات املتاحــة.
توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن بريــد املغــرب واملجموعــة املهنيــة ألبنــاك املغــرب والجمعيــة املهنيــة
لــركات التمويــل مــن أجــل مواكبــة تفعيــل نظــام املقــاول الذاتــي ،والــي تــم ترجمتهــا أيضــا
توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن بريــد املغــرب و 7أبنــاك (الربيــد بنــك ،التجــاري وفــا بنــك ،البنــك
الشــعيب ،البنــك املغربــي للتجــارة الخارجيــة ،القــرض الفالحــي ،القــرض العقــاري والســياحي،
الرشكــة العامــة) مــن أجــل تمكينهــا مــن تســجيل املقاولــن الذاتيــن فــي الســجل الوطــي للمقــاول
الذاتــي عــر وكاالتهــا البنكيــة.

وقــد تمــزت أيضــا حصيلــة تنفيــذ نظــام املقــاول الذاتــي بمجموعــة مــن اإلنجــازات الهامــة ،منهــا
علــى وجــه الخصــوص:

 -انطالق عملية ريادية لتسجيل املقاولني الذاتيني منذ بداية يونيو .2015

 تنظيــم قافلــة تحسيســية حــول هــذا النظــام بمختلــف جهــات اململكــة برشاكــة مــع مختلــفالفاعلــن املحليــن والجهويــن.
 إطــاق طلــب إبــداء االهتمــام بغــرض تحديــد الــركاء العموميــن أو الخــواص الراغبــن فــياملســاهمة فــي وضــع وتطويــر منظومــة مقاوالتيــة وطنيــة حــول املقاولــن الذاتيــن.

 توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع جهتــن رياديتــن :جهــة مراكــش -آســفي وجهــة بــي مــال-خنيفــرة مــن أجــل خلــق منظومــة مقاوالتيــة جهويــة حــول املقاولــن الذاتيــن.

 املصادقــة علــى قانــون يخــص بالتغطيــة االجتماعيــة يشــمل فئــة املقاولــن الذاتيــن فــياملجلــس الحكومــي (ينايــر  )2016وهــو اليــوم فــي طــور تحضــر إدخالــه للربملــان للمناقشــة.
فيمــا يتعلــق بالحصيلــة الرقميــة ،فقــد شــهدت عمليــة انطــاق تســجيل املقاولــن الذاتيــن ،إلــى
حــدود  10يونيــو  ،2016تقديــم  22476طلــب تســجيل تــم قبــول  14312منهــا فــي الســجل
الوطــي للمقــاول الذاتــي .وتشــكل نســبة النســاء اللواتــي انخرطــن فــي هــذه الفئــة مايفــوق %40
وهــو مــا يعــد إنجــازا كبــرا إذا مــا قــورن بنســبة املقــاوالت النســائية فــي النســيج الوطــي والــي
ال تتعــدى .%10
وليســت وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي هــي الوحيــدة الــي تعمــل
علــى إذكاء روح املقاولــة واالســتثمار لــدى النســاء حامــات املشــاريع ،فهنــاك قطاعــات أخــرى
يحذوهــا نفــس الطمــوح لإلرتقــاء باملقاولــة النســائية نــورد أهمهــا فــي الجــدول التالــي:
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وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتماعية

وزارة الصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي
والتضامين

وزارة الفالحة والصيد
البحري

 تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألرسةوالتنميــة االجتماعيــة ووكالــة التنميــة االجتماعيــة و جمعيــة النســاء
رئيســات املقــاوالت باملغــرب ( ،)AFEMإلنجــاز مــروع «تنميــة املقاولة
النســائية فــي األوســاط الحرضيــة وشــبه الحرضيــة والقرويــة عن طريق
املرسعــات والحاضنــات للمقــاوالت» ،وذلــك فــي إطــار دعــم مشــاريع
التمكــن االقتصــادي للنســاء.
 تهــدف اتفاقيــة الرشاكــة هــذه إلــى وضــع إطــار عــام ،وتحديــداإلجــراءات العمليــة لتنفيــذ مــروع «تنميــة املقاولــة النســائية فــي
األوســاط الحرضيــة والشــبه الحرضيــة والقرويــة عــن طريــق املرسعــات
والحاضنــات للمقــاوالت» ،الــذي يســتهدف كل امــرأة حاملــة لفكــرة أو
ملــروع إحــداث مقاولــة بــكل مــن جهــة مراكــش آســفي وجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة وجهــة فــاس مكنــاس ،بغــاف مالــي يناهــز9.984.000
درهــم ،مــع إعطــاء أولويــة خاصــة للنســاء املنحــدرات مــن أوســاط هشــة
أو مهمشــة.

 إحــداث خاليــا جهويــة ب  7مديريــات للصناعــة التقليديــة :الــدارالبيضــاء ،الربــاط ،فــاس ،مكنــاس ،أكاديــر ،مراكــش وتطــوان .مهمــة هــذه
الخاليــا تمتــد علــى مــدى ثــاث فــرات :فــرة مــا قبــل إحــداث املقاولــة،
فــرة مواكبــة إحــداث املقاولــة ،وفــرة مــا بعــد اإلحــداث ،حيــث تمــت
مواكبــة صانعتــن تقليديتــن إلحــداث مقاوالتهمــا مــن بــن  21مســتفيدا.
 مواكبــة  30شــابة بجماعــة غســات إقليــم ورززات مــن خــال تكوينهــنعلــى مــدى ســتة( )6أشــهر بمعهــد فنــون الصناعــة التقليديــة بــورززات
فــي شــعب الطــرز والخياطــة ،ومســاعدتهن مــن أجــل خلــق تعاونيــة عــر
توفــر محــات /ورشــات ملزاولــة أنشــطتهن ،واقتنــاء التجهــزات التقنيــة
الرضوريــة لهــا برشاكــة مــع مجموعة»اكوابــاور ،املكلفــة باســتغالل
املحطــة الشمســية نــور « 1وجماعــة غســات.

 تنظيــم دورات تكوينيــة حــول القيــادة لفائــدة ممثــات لتنظيمــاتمهنيــة علــى مســتوى جهــة مكنــاس تافياللــت ،فــي إطــار رشاكــة بــن
املدرســة الوطنيــة للفالحــة بمكنــاس وجامعــة مينيســوطا األمريكيــة
 تنظيــم أنشــطة تأطرييــة وإرشــادية وتحسيســية بمختلــف املجــاالت،خاصــة اإلنتــاج والتثمــن والتنظيــم وتدبــر مشــاريع فالحيــة مــدرة
للدخــل ،فــي إطــار تكويــن وتحســن معــارف النســاء القرويــات.
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وزارة الشباب والرياضة

وزارة التشغيل والشؤون
االجتماعية

 :2014اســتفادة  80مرشوعــا مدعمــا ماديــا مــن برامــج التحســيس
والتكويــن بــدور الشــباب ،منهــا  10جمعيــة نســائية اســتفادة 1554
خريجــة التكويــن املهــي النســوي و 4251خريجــة االســتئناس املهــي مــن
برامــج التكويــن والتحســيس.
 :2015اســتفادة  5710مــن برامــج التكويــن فــي مجــال "املقــاوالت
واملشــاريع املــدرة للدخــل" باملؤسســات النســوية * .اســتفادة حوالــي
 1900شــابة مــن التكويــن فــي إطــار برنامــج التشــغيل الذاتــي املدعــم
مــن طــرف البنــك الدولــي فــي مجــال إنشــاء املقــاوالت واملشــاريع *
اســتفادة  15فتــاة مــن التكويــن فــي مجــال املقاوالتــي بدعــم مــن وكالــة
الحــوض املتوســط للمقــاوالت .ACIM
برنامــج التشــغيل الذاتــي الــذي يهــدف إلــى تشــجيع الشــباب حاملــي
الشــهادات علــى االنخــراط فــي التشــغيل الذاتــي و مواكبتهــم مــن أجــل
إحــداث أنشــطتهم الذاتيــة:
 :2013مواكبة  1202من حاملي املشاريع منهم  %22من النساء.
 :2014مواكبــة  1408مــن حاملــي املشــاريع منهــم  %22مــن النســاء.
 665مــروع لفائــدة النســاء .خلــق  1200منصــب شــغل.
 :2015مواكبــة  1194مــن حاملــي املشــاريع منهــم 1021 ،%23مــروع
لفائــدة النســاء .تــم خلــق  1795منصــب شــغل.

ج /تشــجيع املقاولــة النســائية والرفــع مــن نســبة ولوجهــا لربامــج الدعــم الــي توفرهــا
الدولــة
فــي إطــار التعريــف بربامــج الدعــم الــي توفرهــا الدولــة ،وتشــجيع وحــث مقــاوالت الصناعــة
التقليديــة بمــا فيهــا النســائية ،علــى االســتفادة منها ،تعمــد وزارة الصناعة التقليديــة واالقتصاد
االجتماعــي والتضامــي إلــى القيــام بحمــات للتحســيس واالســتقطاب خاصــة عــر تمثيلياتهــا
الرتابية.

يهــدف برنامــج الدعــم التقــي الــذي توفــره الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى
واملتوســطة ،إلــى تعزيــز عوامــل تنافســية املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة (الكلفــة ،واآلجــال،
والجــودة ،وترسيــع اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات) .وتتكفــل الدولــة بتحمــل نســبة  50إلــى
 %90مــن كلفــة الخــرة واقتنــاء ودمــج نظــم املعلومــات ،حيــث اســتفادت  1383مقاولــة مــن
هــذا الربنامــج (مــن  2007إلــى  )2015مــن بينهــا  143مقاولــة نســائية ،أي مــا يعــادل 10.3
باملائــة مــن العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين.
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كمــا تولــي الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى واملتوســطة اهتمامــا شــديدا ،فــي
إطــار إدماجهــا ملقاربــة النــوع ،ملشــاركة املقــاوالت النســائية فــي الربامــج الــي توفرهــا حيــث
قامــت بتشــجيع املقاولــة النســائية عــر برنامــج ممــول مــن طــرف التعــاون األملانــي ،الــيء
الــذي مكنهــا مــن تعزيــز قــدرات العديــد مــن النســاء املقــاوالت وجعلهــن قــادرات علــى اســتيعاب
برامــج الدعــم الحقــا .كمــا تــم فــي هــذا اإلطــار تعميــم إدمــاج مقاربــة النــوع علــى املســتوى
التنظيمــي وكذلــك علــى مســتوى برامــج الدعــم وذلــك مــن خــال وضــع عمليــات تصحيحيــة
كلمــا انخفضــت نســبة مشــاركة النســاء املقــاوالت فــي الربامــج مقارنــة مــع توزيــع املقــاوالت
علــى الصعيــد الوطــي.
ويهــدف برنامــج "امتياز-نمــو" ،الــذي ينــدرج فــي إطــار تطبيــق مخطــط اإلقــاع الصناعــي،
إلــى دعــم االســتثمار املنتــج لصالــح التنميــة والشــغل وتقويــة املنظومــات الصناعيــة ،مــن
خــال منحــة االســتثمار لفائــدة املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة الــي تــم اختيارهــا ،حيــث
اســتفادت  221مقاولــة ،علــى مــدار تســع دورات (مــن  2009إلــى  ،)2015مــن برنامــج امتيــاز
مــن ضمنهــا  14مقاولــة نســائية أي بنســبة  6.3باملائــة مــن العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين .كمــا
أن برنامــج "اســتثمار-نمو" ،الــذي ينــدرج فــي إطــار العقد-برنامــج الجديــد  2020-2015بــن
الدولــة والوكالــة ،يهــدف إلــى دعــم االســتثمار لصالــح التنميــة والتشــغيل وتقويــة املنظومــات
الصناعيــة مــن خــال منحــة لالســتثمار لفائــدة املقــاوالت الصغــرة جــدا الــي ســيتم اختيارهــا.
ولقــد انطلــق هــذا الربنامــج غشــت  2015وهــو فــي طــور التفعيــل امليدانــي.

هــذا باإلضافــة إلــى برنامــج الدعــم التقــي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز عوامــل تنافســية املقــاوالت
الصغــرى واملتوســطة (الكلفــة ،واآلجــال ،والجــودة ،وترسيــع اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات).
وتتكفــل الدولــة بتحمــل نســبة  50إلــى  %90مــن كلفــة الخــرة واقتنــاء ودمــج نظــم املعلومــات،
حيــث اســتفادت  1383مقاولــة مــن هــذا الربنامــج) مــن  2007إلــى ( 2015مــن بينهــا 143
مقاولــة نســائية ،أي مــا يعــادل  10.3باملائــة مــن العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين.
فــي نفــس الســياق ،مكــن صنــدوق الضمــان "إليــك" ،منــذ إطالقــه فــي مــارس  2013وإلــى
شــتنرب  ، 2015مــن توفــر  81.5مليــون درهــم مــن القــروض البنكيــة ،والــي مكنــت مــن تمويــل
 236مقاولــة نســائية ،ومــن خلــق  762فرصــة عمــل مبــارش .كمــا أن عــدد امللفــات املتعلقــة بهــذا
الصنــدوق املعتمــدة قــد ســجل ارتفاعــا بنســبة  85باملائــة خــال الفــرة  ،2015/2014فقــد بلــغ
 124ملفــا معتمــدا ســنة  ،2015مقابــل  67ملــف ســنة .2014
وبهــدف تعزيــز كفــاءات التســيري لــدى النســاء املقــاوالت ،تــم إطــاق برنامــج «بينهــن فــي
الجهــات»  ،وقــد اســتفادت مــن هــذا الربنامــج ،إلــى متــم ســنة  ، 2013مــا يقــارب  120مقاولــة
منهــا  80مقاولــة خــال النســخة األولــى للربنامــج و  40مقاولــة ضمــن النســخة الثانيــة.
وتهــدف النســخة الثالثــة للربنامــج إلــى دعــم  70مقاولــة نســائية.

كذلــك ،مــن أجــل تعزيــز اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال الحديثــة من طرف النســاء
املقــاوالت ،يهــدف برنامــج «انفتــاح مــن أجلهــا » املنبثــق مــن برنامــج «انفتــاح » املنــدرج فــي
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إطــار االســراتيجية الوطنيــة «املغــرب الرقمــي»  2013إلــى تشــجيع النســاء املقــاوالت ،خاصــة
باملقــاوالت الصغــرة جــدا ،علــى اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال فــي تطويــر
مشــاريعهن مــن حيــث النجاعــة واإلنتاجيــة .كمــا تــم إطــاق برنامــج تنميــة روح املبــادرة «مــن
أجلــك » خــال الفــرة  2016 - 2013لتعزيــز القــدرات الرياديــة والتدبرييــة للمــرأة املغربيــة
فــي  3جهــات مســتفيدة (الــدار البيضــاء ومكنــاس تافياللــت وطنجــة تطــوان).
هــذا باإلضافــة إلــى إطــاق مايكروســوفت ،وجمعيــة النســاء املقــاوالت فــي املغــرب ورشكــة
االتصــاالت «إنــوي » برنامــج «كلــود ســرت أب أكدمــي » ،الــذي يهــدف إلــى مواكبــة الشــابات
صاحبــات الشــواهد خــال إطالقهــن مقــاوالت صغــرة ناشــئة بفضــل تطويــر آخــر صيحــات
التكنولوجيــات لنظــام «كالود » ،والــذي ســيقوم بمواكبــة  50مســتفيدة شــابة تــراوح أعمارهــن
بــن  22و  30ســنة ،وملــدة ســتة أشــهر ،لتطويــر كفاءاتهــن التقنيــة والتدبرييــة ،وغريهــا مــن
الكفــاءات إلنجــاح مقاوالتهــن.

ح /تسهيل ولوج النساء العامالت إلى أنشطة مهنية في بنيات اإلنتاج والتسويق

تشــكل البنيــات التحتيــة لإلنتــاج والتســويق حلقــة أساســية للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
بقطــاع الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي إذ تمكــن مــن خلــق فــرص
الشــغل  /الرفــع مــن دخــل الصنــاع والصانعــات  /تحســن جــودة املنتــوج.
 يتوفر القطاع على  72بنية تحتية موجودة  58في طور اإلحداث (أشغال او دراسات) 46 -مربمجة

 باإلضافــة الــى  30مــروع إعــادة تأهيــل لبنيــات متواجــدة مــن بينهــا  13فــي طــوراالشــغال.

تشــمل هــذه البنيــات مجمعــات للصناعــة التقليديــة ،قــرى الصنــاع التقليديــن ،املركبــات
املندمجــة ،مناطــق أنشــطة الصناعــة التقليديــة وفضــاءات العــرض والبيــع .حوالــي  %15مــن
املســتفيدين مــن البنيــات التحتيــة لإلنتــاج والتســويق املشــغلة هــن صانعــات تقليديــات.

مــوازاة مــع مكانتهــا الهامــة فــي الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي ،أصبــح
دور املــرأة املغربيــة حــارضا بقــوة فــي األنشــطة الصناعيــة و خصوصــا تلــك الــي تتطلب مهارة
ودقــة متناهيــة .ويتأكــد االهتمــام بفئــة النســاء أيضــا مــن خــال التطــور امللحــوظ فــي نســبة
مشــاركة النســاء فــي عــدد العاملــن الدائمــن ،حيــث بلغــت علــى ســبيل املثــال مــا يناهــز%68
فــي قطــاع النســيج والجلــد ،و مــا يقــارب علــى التوالــي  %55و %53و ،%49بالنســبة لقطــاع
مراكــز االتصــال وقطــاع الصناعــات الكهربائيــة واإللكرتونيــة و قطــاع الصناعــات الغذائيــة.
ونظــرا لتنامــي ولــوج املــرأة املغربيــة للتعليــم والتكويــن املهــي والعالــي ،فقــد شــهدت مهاراتهــا
املهنيــة واالقتصاديــة طفــرة نوعيــة ،معــززة بذلــك وعيهــا بقدراتهــا وثقتهــا بنفســها .وقــد ســاهم
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ذلــك فــي تولــي املــرأة مناصــب املســؤولية فــي القطــاع الصناعــي وكــذا اقتحــام ســوق األعمــال.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنالــك نمــاذج متنوعــة وناجحــة لتولــي املــرأة قيــادة رشكات وأنشــطة
صناعيــة متنوعــة.
خ /دعــم و مواكبــة النســاء العامــات فــي القطــاع غــر املهيــكل لالرتقــاء إلــى القطــاع
املهيــكل

حســب األرقــام الصــادرة عــن وزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي،
بلــغ العــدد اإلجمالــي للتعاونيــات إلــى غايــة نهايــة  15.735: 2015تعاونيــة %14 ،منهــا
تعاونيــات نســوية .كمــا تطــور عــدد التعاونيــات النســوية مــن  1512تعاونيــة ســنة  2012إلــى
 2280تعاونيــة نســائية نهايــة ســنة  ،2015منهــا  987تعاونيــة حرفيــة نســوية ،أي مــا يمثــل
 ،%43بينمــا بلــغ عــدد املســتفيدات  37.960منخرطــة.
وعالقــة بهــذا املوضــوع ،يتــم تنظيــم ورشــات تكوينيــة فــي مجــاالت الترشيــع التعاونــي ومســك
الحســابات وتقنيــات التســويق لتعزيــز قــدرات التعاونيــات والجمعيــات وتمكــن مســريها مــن
تطويــر طــرق تســيري وتدبــر مؤسســاتهم ،وذلــك علــى هامــش املعــارض والتظاهــرات الــي يتــم
تنظيمها .
إلــى حــدود يونيــو  ،2015عــدد املســتفيدين  ،2170تشــكل نســبة املشــاركة النســائية أزيــد مــن
.%62

كذلــك ،وفقــا ملعطيــات وزارة التشــغيل والتكويــن املهــي ،شــكلت النســاء  %48مــن املســتفيدين
مــن برنامــج "إدمــاج" الــذي يهــدف إلــى تطويــر املــوارد البرشيــة للمقاولــة عرب تحســن تأطريها
قصــد تشــجيع تشــغيل الخريجــن الشــباب .كمــا شــكلت النســاء  %47مــن مجمــوع املســتفيدين
مــن برنامــج "تأهيــل" الــذي يهــدف إلــى تحســن قابليــة التشــغيل لــدى طالــي العمــل مــن أجــل
اكتســاب املؤهــات املهنيــة لشــغل مناصــب عمــل محــددة أو متاحــة
 -بالنسبة لربنامج إدماج:

 :2013إدماج  56716بينهم  %50نســاء 63.143 :2014 .بينهم  %53نســاء70.123 :2015 .
منهــم  %48نســاء.

بالنسبة لربنامج "تأهيل":

تم تسجيل  18658شخص من ضمنهم  %67من النساء ،سنة 2013

تسجيل  18658شخص من ضمنهم  %67من النساء ،سنة 2014

تسجيل  158.171شخص من ضمنهم  %47من النساء ،سنة 2015
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فــي نفــس اإلطــار ،تمكنــت وزارة الفالحــة والصيــد البحــري مــن تمويــل أكــر مــن  50مــروع
نســوي ينــدرج فــي إطــار الدعامــة الثانيــة ملخطــط املغــرب األخــر ،مــن جهــة ،وكــذا إحــداث
حوالــي  100تنظيمــا نســويا يضــم تعاونيــات وجمعيــات ومجموعــات ذات النفــع االقتصــادي،
مــن جهــة أخــرى.
مــن جهتهــا ،عملــت وزارة الشــباب والرياضــة ســنة  2014علــى تقديــم الدعــم واملصاحبــة لخلــق
تعاونيــة أو مــروع مــدر للدخــل ممــا مكــن مــن إحــداث  121تعاونيــة نســائية .كمــا اســتفادت
 33فتــاة مــن منــح فــي إطــار املســابقة الدوليــة للمقاولــن الشــباب باملغــرب فــي إطــار برنامــج
"صنــدوق إدمــاج الشــباب"  FIJبتعــاون مــع هيئــة الكونفجيــس  CONFIJESالدوليــة لتمويــل
مشــاريع للشــباب فــي املجــال املقاوالتــي.

وأخــرا وليــس آخــرا ،تجــدر اإلشــارة إلــى وضــع وتفعيــل برنامــج مواكبــة  500تعاونيــة حديثة
التأســيس كل ســنة ،مــن بينهــا تعاونيــات نســوية ،ملســاعدتها علــى تجــاوز مرحلــة مــا بعــد
التأســيس الــي تعــرف توقــف نســبة هامــة مــن هــذه التعاونيــات.

بالنســبة للجمعيــات التنمويــة ،يتــم تنظيــم أيــام تواصليــة وتحسيســية العتمــاد مقاربــة
التشــبيك بهــدف تحفزيهــا وتشــجيعها علــى إحــداث شــبكات ورشاكات مهنيــة ووضــع خطــة
عمــل تشــاركية وفــق مفهــوم التشــبيك :اســتفاد مــن هــذه العمليــة أزيــد مــن  1500جمعيــة%60 ،
منهــا جمعيــات نســائية ،وأحدثــت علــى إثرهــا  4شــبكات جهويــة.

د /النهوض بحقوق النساء املسنات

فــي إطــار تفعيــل االلزتامــات الدســتورية الــي يجســدها الفصل  34من الدســتور وكــذا االلزتامات
الــواردة فــي الربنامــج الحكومــي والخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" ،أعــدت وزارة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة برنامجــا للنهــوض بحقــوق املســنني رجاال ونســاء،
وفي هذا اإلطار قامت الوزارة باملبادرات التالية:

 التعبئــة املجتمعيــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص املســنني مــن خــال تنظيــم حمــاتتحسيســية ســنوية خــال ســنوات  2013و 2014و ،2015تحــت شــعار" :النــاس الكبــار،
كــز فــي كل دار" ،هــذه الحمــات عملــت علــى تعزيــز املقاربــة الحقوقيــة فــي حمايــة
األشــخاص املســنني مــع األخــذ بعــن االعتبــار الحاجيــات الخاصــة للنســاء املســنات
والنهــوض بــدور األرسة فــي التكفــل باألشــخاص املســنني وحمايــة حقوقهــم.
 إطــاق نــداء مــن أجــل رعايــة املســنني بــدون مــأوى ...شــتاء  2014و  ،2015لحمايــةاألشــخاص املســنني بــدون مــأوى وبــدون ســند عائلــي مــن الظــروف املناخيــة وصعوبــات
العيــش فــي الشــارع ،وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة والنفســية االســتعجالية
لهــم ومواكبتهــم ،وتعبئــة كل الفاعلــن الوطنيــن واملحليــن العاملــن فــي املجــال ووســائل
اإلعــام.
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ومكنــت حملــة  2015علــى ســبيل املثــال مــن إنقــاذ  1092حالــة مســن فــي وضعيــة شــارع
منهــم  208إنــاث و  884ذكــور وإيــواء  717وتقديــم خدمــات صحيــة ل  461وإدمــاج
بــاألرسة ل 109حالــة.

 إحــداث املرصــد الوطــي لألشــخاص املســنني :إطــاق املرصــد الوطــي ألوضــاع املســننيالــذي يعتــر آليــة للرصــد واليقظــة تمكــن مــن توفــر املعلومــة حــول شــيخوخة الســكان
باملغــرب ،وتزويــد صانعــي القــرار وكل الفاعلــن االجتماعيــن املهتمــن فــي هــذا املجــال
باملعطيــات واملــؤرشات الرضوريــة لصياغــة السياســات والربامــج وتقييــم آثارهــا علــى
املســنني،

 اعتمــادا علــى تشــخيص لجميــع مراكــز الرعايــة االجتماعيــة للمســنني ،تــم إعــداد برنامــجلتأهيــل مراكــز الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص املســنني ،وتمــت بلــورة خطــة تنميــة
وتطويــر كل مؤسســة علــى حــدة مــن خــال املحــاور التاليــة :محــور التأهيــل املــادي ملراكــز
حمايــة األشــخاص املســنني ،محــور التكويــن ودعــم القــدرات ومحــور معايــرة الخدمــات
لتتالئــم مــع الحاجيــات املختلفــة للمســنني نســاءا ورجــاال.
ذ /إدمــاج النــوع االجتماعــي عنــد إنجــاز وتأهيــل البنيــات الخاصــة باألشــخاص فــي
وضعيــة إعاقــة
وعيــا منهــا بأهميــة إدمــاج النــوع االجتماعــي عنــد إنجــاز وتأهيل البنيــات الخاصة باألشــخاص
فــي وضعيــة إعاقــة ،قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة بمجموعــة
مــن اإلجــراءات ،مــن أهمهــا:
* دراســة مســحية للولوجيــات بعــدة مــدن كــرى وإمكانيــات إدراجهــا فــي مخططــات التهيئــة
الحرضيــة وفــي دفاتــر التحمــات الخاصــة بالطرقــات الحرضيــة وصيانتهــا وايضــا فــي
مخططــات الســر والوقــوف

* تقنني الولوجيات املرتبطة بوسائل النقل العمومي

* إعــداد مصوغــات للتكويــن لفائــدة املهندســن املعماريــن والتقنيــن التابعــن للجماعــات
الرتابيــة والــوكاالت الحرضيــة

* إعداد معايري مغربية جديدة تعىن بالولوجيات برشاكة مع املعهد املغربي للمعايرة.
* تنفيذ مشاريع بتعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات ،من خالل:

 إنجــاز جــرد لالحتياجــات فــي مجــال التهيئــة الحرضيــة لتحســن الولوجيــات بمــدن الرباطوالــدار البيضــاء وطنجــة ووجدة

 -إنجاز دراسة تشخيصية حول الوضعية الحالية لولوجيات النقل العمومي باملغرب.

 إعــداد الخاصيــات التقنيــة وقياســات املمــرات واملســالك واألرصفــة واألدراج والســالمالخارجيــة ومواقــف الســيارات واألثــاث الحــري وكــذا تحديــد الخاصيــات التقنيــة
املتعلقــة بالولوجيــات املعماريــة

148

 اعتمــاد مدينــة مراكــش مدينــة نموذجيــة إلرســاء الولوجيــات ،علــى أســاس تعميــم هــذهالتجربــة علــى باقــي مــدن املغــرب

 تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة تقنيــن ومهندســن ومهندســن معماريــن تابعــنللجماعــات الرتابيــة والــوكاالت الحرضيــة وكــذا أطــر الجمعيــات العاملــة فــي مجــال اإلعاقــة

 الــروع فــي تفعيــل لجنــة التقييــس املتعلقــة بالولوجيــات الــي أحدثــت ســنة ،2012مــن خــال املصادقــة علــى  13معيــارا وطنيــا خاصــا بولوجيــات األشــخاص فــي وضعيــة
إعاقــة
 إدمــاج النــوع اإلجتماعــي عنــد إنجــاز و تأهيــل البنيــات الخاصــة باألشــخاص فــي وضعيةإعاقــة و ذلــك باملســاهمة فــي إحــداث و تســيري  60مركــزا لالســتقبال و التوجيــه

عالقــة بنفــس املوضــوع ،عملــت وزارة التجهــز والنقــل واللوجيســتيك علــى إنجــاز برامــج
البنــاء وتجديــد املراكــز االجتماعيــة وذلــك بهــدف تعزيــز مراكــز االســتقبال واإليــواء واملســاعدة
لألشــخاص املحتاجــن والتحســن النوعــي والكمــي للخدمــات االجتماعيــة الــي تقــوم بهــا مراكــز
الرتبيــة واملراكــز االقتصاديــة لصالــح الفتــاة واملــرأة فــي العالــم القــروي وتوســيع إمكانيــات
التكويــن واإلدمــاج املهــي للشــباب.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مديريــة التجهــزات العامــة تفــرض خــال الدراســات املعماريــة لجميــع
املشــاريع املوكولــة لهــا فــي إطــار التدبــر املنتــدب احــرام مقاربــة النــوع والولوجيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة كمعيــار أســايس للمصادقــة علــى املشــاريع.
 .2.6ومضات من احلصيلة
* تشــجيع املقاولــة النســائية والرفــع مــن نســبة ولوجهــا لربامــج الدعــم الــي توفرهــا
الدولــة

 تنظيــم وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة ملنتــدى النســاء املقــاوالت ملنطقــة الــرق األوســطوشــمال إفريقيــا ،يــوم  2دجنــر  ،2013بهــدف تكويــن قاعــدة بيانــات للممارســات الجيــدة
املســاعدة علــى تقويــة قــدرات النســاء اقتصاديــا وتســهيل ولوجهــن إلــى التمويــل ،وتحســن
منــاخ األعمــال ،فــي إطــار مبــادرة منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ودول شــمال إفريقيــا
والــرق األوســط مــن أجــل الحكامــة واالســتثمار والــي يرتأســها املغــرب.

 تنظيــم وزارة التعمــر وإعــداد الــراب الوطــي للنســخة األولــى مــن ســوق األســبوع التضامينبهــدف دعــم اســتقاللية اقتصــاد املــرأة الواحيــة ،وقــد ســمح هــذا امللتقــى للنســاء مــن بيــع
منتوجاتهــم العطريــة والطبيــة وبالتالــي فتــح قنــوات تجاريــة علــى املســتوى الوطــي والدولــي.

 تشــجيع املقاولــة النســائية عــر برنامــج ممــول مــن طــرف التعــاون األملانــي ،فــي إطــار برامــجدعــم املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة الخاصــة بالوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى
واملتوســطة ،ممــا مكــن مــن تعزيــز قــدرات العديــد مــن النســاء املقــاوالت وجعلهــن قــادرات علــى
اســتيعاب برامــج الدعــم الحقــا.
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 فــي إطــار برنامــج " مغــرب مبــادرات" الــذي تســهر عليــة وكالــة التنميــة االجتماعيــة ،ناهــزتحصــة النســاء  %30فــي ســنة  2012و ،2013و  %35ســنة  ،2014فيمــا بلغــت  %40ســنة
 ،2015و %45ســنة  .2016كمــا تــم إنشــاء  326مقاولــة %20 ،منهــا للنســاء.

 إطــاق  3نســخ مــن برنامــج تأهيــل منتجــي املنتوجــات املجاليــة وزارة الفالحــة والصيــدالبحــري ،باســتفادة أزيــد مــن  5200منتجــة للمنتوجــات املجاليــة بنســبة  %34.23مــن
مجمــوع املســتفيدين .وقــد اســتفادت  25مجموعــة نســوية منتجــة للمنتوجــات املجاليــة مــن هــذا
الربنامــج (جمعيتــان ،واتحــادان ،و 5تجمعــات ذات نفــع اقتصــادي و 16تعاونيــة) ،كمــا ارتفــع
عــدد النســاء الحامــات للمشــاريع املســتفيدات مــن برامــج التحســيس والتكويــن إلــى  320امــرأة
مســتفيدة مــن القــروض الصغــرى إلنشــاء مقــاوالت.
* دعم مشاريع املجتمع املدني املساهمة في تحقيق املساواة وتقليص تهميش النساء

رغبــة فــي تعزيــز الشــفافية وتكافــؤ الفــرص بــن جمعيــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي فــي
الولــوج لكافــة املعطيــات واملعلومــات املتعلقــة بالدعــم العمومــي والــراكات ،عملــت الــوزارة
املكلفــة بالعالقــة مــع الربملــان واملجتمــع املدنــي علــى إنشــاء بوابــة االتصــال ومواكبــة جمعيــات
املجتمــع املدنــي ،فــي أكتوبــر  ،2015وذلــك بهــدف مواكبــة الجمعيــات ومدهــم باملعلومــة
القانونيــة املتعلقــة باإلطــار القانونــي املنظــم للحيــاة الجمعويــة ،وتقويــة قدراتهــم ومداركهــم
القانونيــة وتعزيــز التواصــل معهــم.

فــي هــذا اإلطــار ،نذكــر ،علــى ســبيل املثــال ال الحــر ،مواصلــة وزارة التضامن واملــرأة واألرسة
والتنميــة االجتماعيــة تكريــس مبــدأ الشــفافية فــي سياســات الدعــم املالــي العمومــي املوجــه
للجمعيــات العاملــة فــي مجــال تدخــل القطــب االجتماعــي ،منــذ  ،2012وذلــك عــر اإلعــان
عــن طلبــات دعــم مشــاريع املجتمــع املدنــي وفــق مســطرة للتمويــل محــددة وواضحــة املعايــر.
وقــد بلغــت حصيلــة دعــم املشــاريع املخصصــة للجمعيــات العاملــة فــي مجــال املــرأة 149 958
 35أي  %18مــن املبلــغ اإلجمالــي للمشــاريع املدعمــة .كمــا أعلنــت الــوزارة عــن طلــب تقديــم
مشــاريع لفائــدة جمعيــات املجتمــع املدنــي واملعاهــد األكاديميــة ومراكــز البحــث العاملــة فــي
مجــال النهــوض بأوضــاع النســاء وتعزيــز املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن ،بتاريــخ 10
أكتوبــر  ،2014فــي إطــار تنفيــذ برنامــج دعــم االتحــاد األوروبــي للخطــة الحكوميــة للمســاواة
الخــاص بمكــون الفاعلــن غــر الحكوميــن .وقــد تــوج هــذا الربنامــج بانتقــاء  15فاعــا غــر
حكوميــا لالســتفادة مــن الدعــم املالــي ( 22مليــون درهــم) ودعــم تقــي علــى مــدى  3ســنوات.
* إدماج مقاربة النوع في مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي

 تجســيدا للبعــد التنمــوي لإلســراتيجية الوطنيــة لالقتصاد االجتماعي "رؤيــة  "2020اعتمدتوزارة الصناعــة التقليديــة واإلقتصــاد اإلجتماعــي والتضامــي املقاربــة املجاليــة فــي تزنيــل
اإلســراتيجية مــن خــال إعــداد مخططــات التنميــة الجهويــة االقتصــاد االجتماعــي والتضامــي.

 -وفــي هــذا اإلطــار ،تــم إعــداد  14دراســة متعلقــة باملخططــات الجهويــة لتنميــة االقتصــاد
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االجتماعــي والتضامــي 8،تــم االنتهــاء منهــا و 6فــي مراحلهــا النهائيــة مــن أجــل تحديــد
األنشــطة املــدرة للدخــل فــي القطاعــات الواعــدة مــع الرتكــز علــى خلــق سالســل إنتاجيــة
خاصــة بالتعاونيــات النســوية.
* ترسيع وتعزيز برنامج دور الصانعة

بهــدف تعزيــز قــدرات الصانعــات القرويــات املهنيــة واملاليــة واإلداريــة ،وتمكينهــن مــن تنميــة
مداخيلهــن ،تــم إحــداث وتجهــز "دور الصانعــة" كفضــاءات للقــرب مالئمــة إلنتــاج وبيــع
وعــرض منتوجــات الصانعــات القرويــات.

إلــى حــدود ســنة  ،2015عملــت وزارة الصناعــة التقليديــة واإلقتصــاد اإلجتماعــي والتضامــي
علــى إحــداث  65دار للصانعــة 22 ،فــي طــور التجهــز وتحتضــن حوالــي  3486صانعــة
تقليديــة.
* ضمــان وتســهيل اســتفادة النســاء والفتيــات فــي وضعيــة إعاقــة مــن املعــدات التقنيــة و
خدمــات التأهيــل
تمثــل النســاء فــي وضعيــة إعاقــة نســبة هامــة مــن املســتفيدات مــن املعينــات التقنيــة ،وخدمــات
التأهيــل واملراكــز املتخصصة:
 سنة %43.04 :2012 سنة %45.41 :2013 -سنة %42.64 :2014

هــذا باإلضافــة إلــى اســتفادة أزيــد مــن  5733امــرأة فــي وضعيــة إعاقــة مــن خدمــات مراكــز
االســتقبال خــال ســنة .2016

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى إحــداث  10وحــدات لالســتقبال والتوجيــه ومنــح املعينــات التقنيــة
علــى مســتوى املنســقات الجهويــة للتعــاون الوطــي ،وذلــك فــي إطــار تقريــب الخدمــات.
* دعم النساء املهاجرات في املجال االستثماري واالقتصادي

 -خلق شبكة الصحفيات املغربيات املقيمات بالخارج ،سنة  ،2015نواتها  50صحفية؛

 خلــق شــبكة املقــاوالت واملســرات املغربيــات املقيمــات بالخــارج ،ســنة  ،2016نواتهــا 40امــرأة مقاولــة مــن  19بلــد ،فــي إطــار التظاهــرة املنظمــة بمناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة؛

 تنظيــم لقــاء حــول ريــادة األعمــال النســائية ســنة  2016بمشــاركة نســاء مقــاوالتومســرات مقيمــات بالخــارج ،احتفــاء باملبــادرات النســائية وخلــق فضــاء للقــاء والتشــجيع
علــى تبــادل الخــرات والنقــاش مــع الخــراء املتخصصــن؛
 االحتفــال بـــ  40امــرأة مقاولــة مــن مغاربــة العالــم ،يمثلــن  19بلــدا ،واللواتــي تمــزنبديناميتهــن فــي مجــال األعمــال فــي مجموعــة مــن املجــاالت؛
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 عقــد اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعيــة النســاء املقــاوالت باملغــرب مــن أجــل تقويــة املبــادراتاالقتصاديــة وتشــجيع املقاولــة النســائية ،وتقويــة قــدرات النســاء املقــاوالت.
* وضع برامج إلدماج النساء في وضعية إعاقة في سوق الشغل

 بلـــغ عــــدد املسجليــــن بـالـوكـالـــة الـوطـنـيـــة إلنـعـــاش التشغيل والكفاءات خالل سنوات 2015-2014-2013مــن األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 5799 ،شــخصا ،ضمــن قاعــدة
البيانــات ،منهــم  1917مــن النســاء أي مــا يمثــل  ، %24كمــا نصــت االســراتيجية الوطنيــة
للتشــغيل فــي أفــق  2025فــي شــقها املتعلــق بإنعــاش التشــغيل علــى رضورة النهــوض
بتشــغيل النســاء مــع األخــذ بعــن االعتبــار النســاء فــي وضعيــة إعاقــة.

 مــن جهتهــا ،عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة علــى وضــعبرامــج للتشــغيل الذاتــي للنســاء فــي وضعيــة إعاقــة عــر إحــداث صنــدوق دعــم التماســك
االجتماعــي حيــث تمــت فــي هــذا اإلطــار املصادقــة (إلــى حــدود شــهر أبريــل  )2016علــى
 07مشــاريع مــدرة للدخــل لفائــدة النســاء فــي وضعيــة إعاقــة حامــات للمــروع مــن
أصــل  32مرشوعــا.

  %28.57هــي نســبة النســاء مــن مجمــوع الحاصلــن مــن شــواهد اإلعاقــة لالســتفادة مــننســبة الحصيــص  %7املخصصــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي الوظيفــة العموميــة.

 /7اجملــال الســابع :الولــوج املتســاوي واملنصــف ملناصــب اختــاذ القــرار اإلداري والسياســي
واالقتصــادي
اســتحضارا لتحديــات التزنيــل الديمقراطــي للمقتضيــات الدســتورية خاصــة تلــك املتعلقــة
بمأسســة املســاواة والســعي نحــو املناصفــة ،تهــدف إجــراءات هــذا املجــال إلــى اتخــاذ وتفعيــل
تدابــر تعــزز التمكــن الســيايس للنســاء وكــذا ولوجهــن بشــكل منصــف ملناصــب اتخــاذ القــرار
اإلداري والســيايس واالقتصــادي ،الــيء الــذي يشــكل تحديــا مجتمعيــا يســتلزم املزيــد مــن
التعبئــة وتضافــر جهــود الجميــع لبلــوغ األهــداف املتوخــاة.
 .1.7اخلطوط العريضة للحصيلة
أ /إحداث صندوق الدعم املخصص لتشجيع تمثيلية النساء

تــم إحــداث هــذا الصنــدوق مــن أجــل تقويــة قــدرات النســاء بموجــب املــادة  288املكــررة مــن
القانــون رقــم  9-97املتعلــق بمدونــة االنتخابــات كمــا تــم تغيــره وتتميمــه بالقانــون رقــم
 36 08الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم  150-08-1الصــادر فــي  30دجنــر ،2008والــذي تبلــغ مزيانيتــه الســنوية  10ماليــن درهمــا ،وهــو مفتــوح فــي وجــه املشــاريع املقدمــة
مــن طــرف األحــزاب السياســية وجمعيــات املجتمــع املدنــي الناشــطة فــي مجــال تقويــة القــدرات
التمثيليــة للنســاء او الحكامــة املحليــة ،وتتكلــف بتفعيلــه لجنــة مركزيــة.
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وقــد نظــم الصنــدوق ،مــا بــن  2009و  4 ،2012طلبــات مشــاريع خلصــت إلــى تمويــل
 196مرشوعــا همــت جميــع جهــات اململكــة ،ومكنــت مــن اســتفادة أكــر مــن  26106مستشــار
ومستشــارة جماعيــة ومنخرطــات فــي األحــزاب السياســية وفاعــات جمعويــات مــن الــدورات
التكوينيــة ،وأكــر مــن  45634مســتفيد ومســتفيدة مــن الحمــات التحسيســية والتوعويــة .كمــا
خلصــت عمليــة دراســة طلبــات التمويــل وانتقــاء املشــاريع ،فــي إطــار خامــس عمليــة طلــب
املشــاريع لصنــدوق الدعــم لتشــجيع تمثيليــة النســاء ،إلــى انتقــاء  86مرشوعــا ،تبلــغ قيمتهــا
االجماليــة  18.47مليــون درهمــا ســاهم الصنــدوق فــي تمويلها بنســبة  %67برســم ســنة 2015.
وفــي نفــس ســياق تعزيــز املشــاركة والتمثيليــة السياســية للمــرأة ،صادقــت الحكومــة املغربيــة،
يــوم األربعــاء  03غشــت  ،2016علــى مــروع مرســوم يهــم مســاهمة الدولــة فــي تمويــل
الحمــات االنتخابيــة الــي تقــوم بهــا األحــزاب السياســية املشــاركة فــي االنتخابــات العامــة
النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب.

وقــد نــص هــذا املرســوم علــى تحفــزات ماليــة لألحــزاب تشــجيعا للتمثيليــة النســائية ،مســطرا
أنــه "بالنســبة لــكل مقعــد مــن املقاعــد املفتوحــة للرتشــح فــي وجــه الذكــور واإلنــاث علــى قــدم
املســاواة أعلــن فيــه انتخــاب مرشــحة ،فــإن مبلــغ املســاهمة الراجــع للمقعــد املذكــور يضاعــف
خمــس مــرات".
ب /تعزيز املشاركة السياسية للمرأة

بمبــادرة مــن وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،تــم اإلطــاق الرســمي يــوم
 30شــتنرب  2015ملــروع “نحــو حكومــات شــاملة ومنفتحــة :تعزيــز مشــاركة وتمثيــل املــرأة
فــي الربملانــات واملجالــس املنتخبــة” املقــدم فــي إطــار “صنــدوق التحــول للــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا” والــذي تعمــل علــى تنفيــذه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة «»OCDE
علــى املســتوى اإلقليمــي.
يهــدف هــذا املــروع ،الــذي يمتــد علــى مــدى ثــاث ســنوات ،إلــى دعــم جهــود اململكــة املغربيــة
للنهــوض بأوضــاع املــرأة وذلــك باالســتفادة مــن مبــادئ وسياســات الحكومــة املنفتحــة مــن
خــال دعــم ترشيعــات شــفافة ومنصفــة وتقويــة قــدرات ومهــارات املــرأة فــي الربملــان واملجالــس
املحليــة والرفــع مــن قــدرة الربملــان واملجالــس املحليــة علــى التشــاور مــع منظمــات املجتمــع
املدنــي ،وكــذا تعزيــز الحــوار االقليمــي بــن الربملانيــات وصانعــي السياســات مــا بــن دول
الــرق األوســط وشــمال افريقيــا

فــي هــذا اإلطــار ،أعلنــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،برشاكــة مــع
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ( ،)OCDEعــن تنظيــم دورتــن تكوينيتــن لفائــدة
املرشــحات املحتمــات لالســتحقاقات الترشيعيــة املزمــع تنظيمهــا  7أكتوبــر  2016تتمحــور
حــول "تقويــة قــدرات النســاء املرشــحات لالنتخابــات الوطنيــة باملغــرب" ،األولــى بمدينــة
مراكــش خــال الفــرة الزمنيــة املمتــدة مــن  2إلــى  4شــتنرب ،2016والثانيــة بمدينــة الربــاط
خــال الفــرة الزمنيــة املمتــدة مــن  6إلــى  8شــتنرب  ،2016وذلــك فــي إطــار مــروع "نحــو
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حكومــات دامجــة ومنفتحــة :تعزيــز مشــاركة املــرأة فــي الربملــان واملجالــس املنتخبــة وبلــورة
السياســات".

لإلشــارة ،فقــد أفضــت االنتخابــات املحليــة األخــرة ،الــي نظمــت شــتنرب  ،2015إلــى تعزيــز
مكانــة املــرأة علــى صعيــد املشــاركة السياســية بمجالــس الجماعــات الرتابيــة ،الســيما علــى
مســتوى تقديــم الرتشــيحات ،حيــث شــكلت النســاء نســبة  %21.94مــن مجمــوع الرتشــيحات
لالنتخابــات الجماعيــة ،و  %38.64بالنســبة لالنتخابــات الجهويــة( .)3أمــا علــى مســتوى مجلــس
املستشــارين ،فقــد حصلــت النســاء علــى  14مقعــدا مــن أصــل  ،120أي بنســبة  %12وهــي
النســبة الــي كانــت ال تتعــدى  2.2باملائــة مــن مجموعــة الرتكيبــة الســابقة ملجلــس املستشــارين.
ت /دعم التشبيك ما بني املنتخبات املحليات على املستوى املحلي والجهوي واإلفريقي

علــى املســتوى االفريقــي :ســاهم املغــرب مــن خــال وزارة الداخليــة بشــكل كبــر فــي العمــل
مــن أجــل تأســيس شــبكة النســاء املنتخبــات املحليــات بإفريقيــا( ،طنجــة  11-8مــارس )2011
فــي إطــار تطويــر التعــاون جنــوب  -جنــوب.
علــى املســتوى الجهــوي :إحــداث شــبكتني جهويتــن للنســاء املنتخبــات املحليــات بــكل مــن
جهــة فاس-بوملــان وجهةدكالة-عبــدة.

علــى املســتوى الرتابــي :إحــداث ســت ( )6شــبكات علــى مســتوى العمــاالت واألقاليــم :عمالــة
فــاس؛ إقليــم مــوالي يعقــوب؛ إقليــم صفــرو؛ إقليــم أســفي؛ إقليــم الجديــدة؛ إقليــم القنيطــرة
(خــال ســنيت  2013و.)2014

علــى املســتوى الوطــي :عقــد املكتــب التنفيــذي لشــبكة النســاء املنتخبــات املحليــات بإفريقيــا
بتعــاون وتنســيق مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة اجتماعــا بمدينــة الربــاط يومــي  13و14
أبريــل  .2015والــذي خصــص لدراســة مختلــف القضايــا املدرجــة بجــدول أعمالــه .كما شــكل هذا
اللقــاء ،مناســبة للتفكــر ودراســة الســبل املمكنــة إلحــداث الشــبكة الوطنيــة للنســاء املنتخبــات
املحليــات باملغــرب ،الــي ستتشــكل مــن مختلــف الشــبكات الجهويــات للنســاء املنتخبــات
والشــبكات اإلقليميــات ومــن املنتخبــات العضــوات بشــبكة النســاء املنتخبــات املحليــات بإفريقيــا
وممثــات عــن الجمعيــة املغربيــة لرؤســاء مجالــس الجماعــات .وذلــك فــي إطــار الدعــم الــذي
تقدمــه وزارة الداخليــة /املديريــة العامــة للجماعــات املحليــة ورشكائهــا للتشــبيك ودعــم قــدرات
منتخبــات الجماعــات الرتابيــة.

( )3حصلــت النســاء علــى  255مقعــدا مــن أصــل  678بمجالــس الجهــات ،أي بنســبة % 38 .وباملجالــس الجماعيــة،
حصلــت النســاء علــى  6673مقعــدا مــن أصــل  31000مقعــدا ،أي بنســبة  ،% 22وهــي النســبة الــي تضاعفــت
باملقارنــة مــع انتخابــات ســنة 2009.
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ث /تنظيــم ســلك النــدوات الجهويــة لفائــدة النســاء املنتخبــات املحليــات والنســاء األطــر
العليــا واملتوســطة

علــى مســتوى الجماعــات الرتابيــة حيــث تــم إنجــاز  16نــدوة جهويــة لفائــدة مــا يقــارب 4618
مســتفيدة:
حققت هذه الندوات األهداف املسطرة من خالل املحاور التالية:

 اطــاع املنتخبــات املحليــات والنســاء األطــر العليــا واملتوســطة علــى مكانــة املســاواة/املناصفةفــي دســتور 2011؛
 تبادل األفكار واآلراء حول التحديات والفرص واإلكراهات املرتبطة بالقيادة النسائية؛ تحديــد املهــام واملمــزات الشــخصية للمــرأة املنتخبــة واملــرأة املوظفــة علــى املســتوىاملحلــي؛
 تبــادل الخــرات واملمارســات الجيــدة فــي ميــدان القيــادة النســائية علــى املســتوى املحلــيوالوطــي والدولــي؛
 مناقشة واقرتاح خارطة الطريق بغية تحسني القيادة النسائية على املستوى املحلي؛ تشــجيع التشــبيك بــن الســيدات املنتخبــات واألطــر العليــا النســائية علــى مســتوىالجماعــات الرتابيــة ،كآليــة إلغنــاء املكتســبات الشــخصية والتضامــن والتعلــم والتواصــل
وتبــادل التجــارب واملمارســات الجيــدة؛
 وضــع اســراتيجية للتعبئــة والتواصــل مــن أجــل تمثيليــة جيــدة فــي االنتخابــات الجهويــةواملحلية؛
 تحقيــق مــؤرشات برنامــج دعــم الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام"  2016-2012فــي أفــقاملناصفة.
حاليــا يتــم إعــداد مخطــط عمــل إلدمــاج مقاربــة النــوع وذلــك مــن خــال إعــداد برامــج
للتحســيس لفائــدة الســيدات والســادة املنتخبــن الذيــن أفرزتهــم االســتحقاقات االنتخابيــة
الجماعيــة والجهويــة األخــرة ،وذلــك فــي إطــار ســلك نــدوات جهويــة تحــت موضــوع "اعتمــاد
مقاربــة النــوع االجتماعــي كرافعــة إلعمــال مبــادئ الحكامــة املحليــة".
وفــي هــذا الشــأن ،تــم إســناد مهمــة تصميــم وإنجــاز "حقيبــة التدريــب" فــي مجــال تقويــة قــدرات
التمثيليــة للنســاء فــي املجالــس املنتخبــة إلــى مجموعــة تتكــون مــن مدرســة الحكامــة واالقتصــاد
واملدرســة الوطنيــة العليــا لــإدارة ومكتــب االستشــارة وذلــك بتمويــل مــن البنــك اإلفريقــي
للتنميــة.

تــروم هــذه الحقيبــة وضــع عنــارص منهجيــة ومســوغات ودعائــم وأدوات عمليــة تمكــن مــن
قيــادة دورات تدريبيــة وتحسيســية وإعالميــة قصــرة املــدة فــي مجــاالت إبــراز وتعزيــز القدرات
التمثيليــة للمــرأة ،رهــن إشــارة الجهــات املؤهلــة لالســتفادة مــن صنــدوق الدعم تشــجيع تمثيلية
النســاء ،والرفــع مــن مشــاركتها فــي تســيري الشــأن املحلــي والجهــوي والوطــي ،وتعبئــة الشــباب
علــى وجــه الخصــوص فــي املناطــق القرويــة لصالــح مشــاركة املــرأة فــي الحيــاة العامــة.
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ج /مأسسة وتعزيز مشاركة املرأة على املستوى الرتابي

تــم التوقيــع بتاريــخ  2يونيــو  2014علــى اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة الداخليــة واملديريــة
العامــة للجماعــات املحليــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة .تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى:
 مأسســة مبــدأ املناصفــة واملســاواة بــن الجنســن فــي الربمجــة واملزيانيــة وفــي تتبــعوتقييــم السياســات العموميــة علــى املســتوى الرتابــي؛

 مســاندة جهــود الــوزارة فــي مجــال دعــم مشــاركة املــرأة علــى املســتوى الرتابــي عــر تقويــةقدرات النســاء.
ولقد تم الرشوع في تنفيذ أهداف االتفاقية من خالل االشتغال على ثالثة محاور:
 .1إحداث خلية النوع على مستوى املديرية العامة للجماعات املحلية؛

 .2الرفــع مــن مشــاركة النســاء فــي تدبــر الشــأن الســيايس واإلداري علــى املســتوى الرتابــي
وتقويــة تأثريهــا فــي مســار اتخــاذ القــرار؛
 .3إدماج مبدأ املناصفة واملساواة بني الجنسني في مسلسل الحكامة املحلية.

وعليــه ،وفــي إطــار تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،تــم إحــداث خليــة النــوع كنقــط االرتــكاز علــى
مســتوى املديريــة العامــة للجماعــات املحليــة .تعمــل هــذه الخليــة علــى إعــداد مخطــط عمــل
ملأسســة النــوع االجتماعــي فــي برامــج الــوزارة  /املديريــة العامــة للجماعــات املحليــة ،وتتبــع
تنفيــذه ،والســهر علــى تقييمــه وتقويمــه ،مــن أجــل النهــوض بمقاربــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص.

كمــا تعمــل خليــة النــوع فــي إطــار برنامــج عمــل املديريــة العامــة للجماعــات املحليــة برســم
ســنوات  2016-2015علــى اإلرشاف علــى إعــداد مجموعــة مــن الدالئــل املرجعيــة الــي ســيتم
توزيعهــا علــى الســيدات والســادة املنتخبــن والــي تتعلــق بتفعيــل مقاربــة النــوع على املســتوى
املحلــي وذلــك وفــق مــا نصــت عليــه القوانــن التنظيميــة الجديــدة للجماعــات الرتابيــة ويتعلــق
األمــر بـ:
مــن جهــة أخــرى ،يتــم دعــم قــدرات املــوارد البرشيــة للجماعــات الرتابيــة مــن خــال إعــداد برامج
للتحســيس لفائــدة الســيدات والســادة املنتخبــن الذيــن أفرزتهــم االســتحقاقات االنتخابيــة
الجماعيــة والجهويــة األخــرة .وباملــوازاة مــع هــذه النــدوات ،تعمــل الــوزارة علــى وضــع برامــج
تكوينيــة تنصــب بالخصــوص علــى تطويــر القــدرات واملهــارات القياديــة لــدى النســاء املنتخبــات
باإلضافــة إلــى دمــج مقاربــة النــوع فــي جميــع أســاك التكويــن ،نمــوذج :الســلك املتخصــص
للكتــاب العامــن وســلك إدمــاج املوظفــن الجــدد.
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ح /إصدار وتنفيذ املرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للتعيينات في مراكز القرار

تطبيقــا ألحــكام الفصلــن  49و 92مــن الدســتور ،تــم إصــدار قانــون تنظيمــي رقــم  02.12يتعلق
بالتعيــن فــي املناصــب العليــا .وقــد حــددت املــادة  )4( 4كمــا يلــي مبــادئ ومعايــر التعيــن
فــي املناصــب العليــا بشــكل ينــم عــن رغبــة قويــة فــي تشــجيع وصــول النســاء ملناصــب القــرار.

مبادئ التعيني:

 -تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية واملساواة في وجه جميع املرشحات واملرشحني؛

 عــدم التميــز بجميــع أشــكاله فــي اختيــار املرشــحات واملرشــحني للمناصــب العليــا ،بمــافيهــا التميــز بســبب االنتمــاء الســيايس أو النقابــي أو بســبب اللغــة أو الديــن أو الجنــس
أو اإلعاقــة أو أي ســبب آخــر يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان وأحــكام الدســتور؛
 املناصفــة بــن النســاء والرجــال ،باعتبارهــا مبــدأ تســعى الدولــة لتحقيقــه طبقــا ألحــكامالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  19مــن الدســتور ،مــع مراعــاة املبــادئ واملعايــر املنصــوص
عليهــا فــي هــذه املــادة.

معايري التعيني:

 -التمتع بالحقوق املدنية والسياسية؛

 التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة الالزمة؛ -التحلي بالزناهة واالستقامة؛

 التوفــر علــى تجربــة مهنيــة بــإدارات الدولــة أو الجماعــات الرتابيــة أو املؤسســات أواملقــاوالت العموميــة أو فــي القطــاع الخــاص ،داخــل الوطــن أو خارجــه.

خ /إحداث مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية

تــم ،اليــوم األربعــاء  9مــارس  ،2016إعطــاء االنطالقــة الرســمية ملرصــد مقاربــة النــوع
االجتماعــي بالوظيفــة العموميــة ،وذلــك فــي حفــل نظمتــه وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث
اإلدارة بمناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة تحــت شــعار "املســاواة بــن الجنســن فــي الوظيفــة
العموميــة  ..ضمانــة للحكامــة الجيــدة".

ويمثــل هــذا املرصــد أداة لتحديــد التدابــر الراميــة للرفــع مــن مســتوى تمثيليــة النســاء فــي
املناصــب العليــا ومناصــب املســؤولية لتصــل إلــى  22فــي املائــة ،عــر القيــام بأبحــاث وجمــع
وتحليــل املعطيــات واملــؤرشات املرتبطــة بوضعيــة املــرأة فــي الوظيفــة العموميــة ،ويضــم فــي
عضويتــه ممثلــن لــإدارة واملؤسســات الدســتورية واملجتمــع املدنــي.
( )4املادة :5
"مــن أجــل تطبيــق أحــكام املــادة الرابعــة أعــاه ،تحــدد بنــص تنظيمــي مســطرة اقــراح املرشــحات واملرشــحني
لشــغل املناصــب العليــا ،مــن قبــل الســلطات املعنيــة ،وتقديــم ملفاتهــم وعرضهــا ،مــن قبــل رئيــس الحكومــة علــى
مــداوالت مجلــس الحكومــة".
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

أهداف املرصد

 تنوير صانعي القرار بأهمية تطوير وضعية املرأة بالوظيفة العمومية؛ -اليقظة االسرتاتيجية والتنبيه بمعيقات تحقيق املناصفة؛

 إنتــاج مــؤرشات تهــم وضعيــة املــرأة بالوظيفــة العموميــة وبمناصــب املســؤولية واملناصــبالعليا؛
 املساهمة في بلورة السياسات العمومية قصد تحسني وتعزيز مكانة املرأة؛ املساهمة في حماية حقوق املرأة املضمونة من طرف الدستور.مهام املرصد

 جمع وتحليل ونرش البيانات املتعلقة بمقاربة النوع في مجال الوظيفة العمومية؛ -تتبع السياسات والربامج العمومية ذات صلة بمقاربة النوع؛

 صياغــة مقرتحــات وتوصيــات مــن شــأنها تطويــر وتعزيــز السياســات االقتصاديــةواالجتماعيــة قصــد إدمــاج مقاربــة النــوع؛
 -القيام بدراسات وأبحاث في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية؛

 توفــر الدعــم واملشــورة لفائــدة املــرأة املوظفــة مــن خــال وضــع رهــن إشــارتها البيانــاتواملعلومــات املتعلقــة باملســاواة فــي القطــاع العــام؛
 إعداد ونرش تقارير دورية في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية.د /نسبة تمثيلية النساء في مناصب املسؤولية

القانون املتعلق بمدونة االنتخابات رقم  59.11كما تم تعديله:

 املــادة .... :76تحــدث علــى صعيــد النفــوذ الرتابــي لــكل عمالــة أو إقليــم أو عمالــةمقاطعــات دائــرة انتخابيــة واحــدة .يخصــص للنســاء فــي كل دائــرة انتخابيــة ثلــث املقاعــد
علــى األقــل ،وال يحــول ذلــك دون حقهــن فــي الرتشــح برســم املقاعــد املخصصــة للجــزء
األول مــن الئحــة الرتشــيح
 املــادة ... :77يحــدد بموجــب مرســوم يتخــذ باقــراح مــن وزيــر الداخليــة عــدد األعضــاءالواجــب انتخابهــم فــي مجلــس كل جهــة وتوزيــع عــدد املقاعــد علــى العمــاالت واألقاليــم
وعمــاالت املقاطعــات املكونــة لــكل جهــة مــع بيــان عــدد املقاعــد املخصصــة للنســاء فــي كل
عمالــة أو إقليــم أو عمالــة مقاطعــات.
 املــادة ...... :85يجــب أن تشــتمل كل الئحــة ترشــيح علــى جزأيــن يتضمــن الجــزء األولعــددا مــن األســماء يطابــق عــدد املقاعــد املخصصــة لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــم فيــه،
ويتضمــن الجــزء الثانــي وجوبــا أســماء مرتشــحات فقــط فــي عــدد يطابــق عــدد املقاعــد
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املخصصــة لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــن فيــه ،وتعتــر املرتشــحة الــوارد اســمها فــي
املرتبــة األولــى بالنســبة للجــزء املخصــص للنســاء بمثابــة رأس الالئحــة ولهــا نفــس
الحقــوق املخولــة لــرأس الئحــة الرتشــيح املعنيــة.
القانــون املتعلــق بمدونــة االنتخابــات :الجــزء األول مكــرر مــن البــاب العــارش« :دعــم قــدرات
النســاء التمثيليــة» حيــث نصــت املــادة  288مكــررة علــى أنــه« :يقــدم وفــق رشوط وكيفيــات
تحــدد بنــص تنظيمــي ،دعــم يخصــص لتقويــة قــدرات النســاء التمثيليــة بمناســبة االنتخابــات
العامــة الجماعيــة والترشيعيــة يطلــق عليــه اســم "صنــدوق الدعــم لتشــجيع تمثيليــة النســاء".
صــدور النــص التنظيمــي بمقتــى مرســوم رقــم  2.13.533يتعلــق بصنــدوق الدعــم
لتشــجيع تمثيليــة النســاء ،صــادر فــي فاتــح ذي الحجــة  7( 434أكتوبــر  )2013ج ر عــدد
 6197بتاريــخ  15ذو الحجــة  21( 1434أكتوبــر )2013

مقــرر لرئيــس الحكومــة رقــم  3.04.14صــادر فــي  28مــن ربيــع اآلخــر  28( 1435فربايــر
 )2014يتعلــق باللجنــة املكلفــة بتفعيــل صنــدوق الدعــم املخصــص لتشــجيع تمثيليــة النســاء

قــرار مشــرك لوزيــر الداخليــة ووزيــر االقتصــاد واملاليــة رقــم  618الصــادر فــي  3مــارس 2014
يتعلــق بــرف الدعــم املخصــص لتشــجيع تمثيليــة النســاء.
 .2.7ومضات من احلصيلة
* اتخــاذ تدابــر علــى مســتوى األكاديميــات الجهويــة والنيابــات اإلقليميــة مــن أجــل
ترسيــع وصــول النســاء ملنصــب مديــر مؤسســة تعليميــة

عالقة بهذا اإلجراء ،اتخذت وزارة الرتبية الوطنية مجموعة من التدابري أهمها:

 تنظيــم لقــاءات نقــاش بـــ 16األكاديميــة الجهويــة حــول أســباب التمثيليــة الضعيفة للنســاءفــي مناصــب املســؤولية ،خاصــة منصــب مديــرة مؤسســة تعليميــة ،والــي خلصــت إلــى
رضورة تحديــد تدابــر إصــاح مؤقتــة إلعــادة التــوازن لتمثيليــة النســاء فــي جميــع
املناصــب والوظائــف ،واســتهداف تمثيليــة النســاء فــي مناصــب القــرار ،خاصــة فــي
مناصــب اإلدارة الرتبويــة؛
 تنظيــم دورات تحسيســية وتكوينيــة حــول اإلجــراءات التصحيحيــة املؤقتــة للرفــع مــنتمثيليــة النســاء فــي مناصــب القــرار اإلدارة الرتبويــة؛

 بلــورة  16برنامــج عمــل جهــوي حــول اإلجــراءات التصحيحيــة املؤقتــة للرفــع مــن تمثيليــةالنســاء فــي مناصــب القــرار اإلدارة الرتبويــة ،ووضــع هيئــة التأطــر الــي ســتتكلف
باملرافعــة مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن.
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* تنظيم دورات تكوينية حول إدارة املوارد البرشية
برشاكــة مــع جميــع القطاعــات الحكوميــة ،نظمــت الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة
وتحديــث اإلدارة عــدة دورات تدريبيــة (حوالــي  8دورات تكوينيــة) لفائــدة اعضــاء شــبكة
التشــاور ومســؤولي املــوارد البرشيــة لــإدارات العموميــة فــي مجــال ادمــاج مقاربــة النــوع فــي
تدبــر املــوارد البرشيــة مــن خــال:
 إدماج مبدأ املساواة بالدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات املساواة بني الرجال والنساء في الوظيفة وتدبري املوارد البرشية تنمية القدرات تكويــن حــول صياغــة ونــر الدليــل املنهجــي فــي مجــال إدمــاج املســاواة بــن النســاءوالرجــال فــي ســرورة االنتقــاء والتوظيــف والتعيــن والحركيــة والرتقيــة وتقييــم األداء
الوظيفــي فــي الوظيفــة العموميــة
 تدبري املوارد البرشية والنساء القياديات (باريس) النساء القياديات والقيادة في منطقة البحر األبيض املتوسط* إعداد الدليل املنهجي في مجال إدماج املساواة بني النساء والرجال

نــر الدليــل املنهجــي فــي مجــال إدمــاج املســاواة بــن النســاء والرجــال فــي ســرورة االنتقــاء
والتوظيــف والتعيــن والحركيــة والرتقيــة وتقييــم األداء الوظيفــي فــي الوظيفــة العموميــة.

* تجميــع املعطيــات اإلحصائيــة حســب الجنــس حــول تصنيــف املوظفــن فــي القطــاع
العمومــي
تــم إعــداد الحصيلــة االجتماعيــة كل ســنة مــن طــرف الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالوظيفــة
العموميــة وتحديــث اإلدارة بمــا فيهــا إحصائيــات حــول النــوع االجتماعــي

* دعم تمثيلية النساء املقاوالت داخل الغرف التجارية واملهنية ذات الصلة
 تبلــغ نســبة النســاء املقــاوالت داخــل الهيــآت التقريريــة لفيدراليــة مقــاوالت الصناعــةالتقليديــة .%15
 تمثــل املقــاوالت النســائية حوالــي  %20مــن مجمــوع املقــاوالت املنخرطــة فــي فيدراليــةمقــاوالت الصناعــة التقليديــة.
* نتائج االستحقاقات االنتخابية للجماعات الرتابية لسنة :2015
 عدد املقاعد املنتخبة في املجالس الجهوية 678 :مقعد؛ عدد النساء املنتخبات في املجالس الجهوية 255 :منتخبة أي بنسبة %37,61؛ -عدد املقاعد املنتخبة في املجالس الجماعية 31503 :مقعد؛

 -عدد النساء املنتخبات في املجالس الجماعية 6673 :منتخبة أي بنسبة .%21,94
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 /8اجملال الثامن :حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل
يهــدف هــذا املجــال إلــى وضــع آليــات لضمــان املســاواة فــي الولــوج ،وأيضــا فــي الرتقــي فــي
املســار املهــي خاصــة فــي القطــاع العــام ،وتطبيــق قانــون التعيــن فــي املناصــب الســامية
فــي اســتحضار ملبــدأ الســعي نحــو املناصفــة .أمــا بالنســبة للقطــاع الخــاص ،فيجــب ضمــان
الحمايــة مــن خــال نظــام لتقويــة املســؤولية االجتماعيــة للمقاولــة بهــدف تتبــع تنفيــذ مدونــة
الشــغل ملكافحــة كافــة أشــكال التميــز مــع دعــم القطاعــات الــي تمثــل فيهــا النســاء أعلــى نســبة
كالنســيج والتصنيــع الغذائــي وأيضــا تطويــر األنشــطة املــدرة للدخــل وتســهيل تطويــر وحــدات
اإلنتــاج غــر املنظمــة إلــى مقــاوالت ،ودعــم مبــادرات النســاء املقــاوالت.
 .1.8اخلطوط العريضة للحصيلة
أ /برامج دعم التشغيل

تطلــب تعزيــز الولــوج العــادل للنســاء والرجــال إلــى حقوقهــم االقتصاديــة وضــع عــدة برامــج
واعتمــاد عــدة تدابــر مــن قبــل الســلطات العموميــة ،برشاكــة مــع املجتمــع املدنــي والقطــاع
الخــاص ،مــن أجــل تهيئــة الظــروف الالزمــة لتوفــر البيئــة املالئمــة لعمــل النســاء وولوجهــن
عالــم املقاولــة.

وهكــذا ،يشــر إنجــاز الربامــج الرئيســية املعتمــدة لدعــم الشــغل إلــى دمــج  63.143شــخص
فــي ســوق الشــغل ســنة  ،2014منهــا 53 %مــن النســاء .وخــال األشــهر الخمســة األولــى مــن
ســنة ،2015بلــغ مجمــوع املدمجــن فــي ســوق الشــغل  30.740شــخص منهــا  %46مــن النســاء.
وعلــى مســتوى برنامــج "تأهيــل" ،تــم تســجيل مــا يقــرب مــن  18.400باحــث عــن العمــل ســنة
 ،2014منهــم  %30مــن النســاء ،كمــا تــم تســجيل  5.591باحــث عــن العمــل خــال األشــهر
الخمســة األولــى مــن ســنة  ،2015منهــم  %47مــن النســاء .وتجــدر االشــارة إلــى أنــه كان هــذا
الربنامــج ســنة  ،2015موضــوع تقييــم لألثــر بهــدف تحديــد الصعوبــات الــي تواجهــه واعتمــاد
التعديــات الالزمــة لتطويــره.

وباملثــل ،ففــي إطــار برنامــج التشــغيل الذاتــي “مقاولــي 11 “ ،تمــت مصاحبــة  1408مرشــحا
ســنة  ،2014منهــم  %22مــن النســاء وخــال األشــهر الخمســة األولــى مــن ســنة  ،2015تمــت
مصاحبــة  754مرشــح منهــم  %21مــن النســاء.
ب /برنامج التعويض عن فقدان الشغل

بــدأ العمــل ،فــي مــاي  ،2015بربنامــج التعويــض عــن فقــدان الشــغل ،الــذي تــم اعتمــاده ســنة
 2014لفائــدة العمــال ويديــره الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي .وقــد بلــغ عــدد الطلبــات
املســتجيبة لــروط الربنامــج واملســجلة لــدى الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي 3.620
شــخص ،منهــم  400اســتفادوا مــن مصاحبــة الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل والكفــاءات
واملكتــب الوطــي للتكويــن املهــي وإنعــاش الشــغل .وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن التعويــض عــن
فقــدان الشــغل خــال األشــهر الســتة األولــى مــن ســنة  2015حوالــي  ،2.289منهــم  %37مــن

161

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

النســاء .وســتتم إعــادة تقييــم نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل خــال النصــف الثانــي مــن
ســنة  2015لدراســة امكانيــات تعزيــز فعاليتــه.
ت /تطبيق الحقوق املتساوية للمرأة في ميدان العمل

انطالقــا مــن دورهــا وصالحياتهــا فــي مجــال إقــرار مبــدأ مســاواة النــوع فــي العمــل ،والنهــوض
بحقــوق املــرأة العاملــة ،وانســجاما مــع املقتضيــات الدســتورية للمملكــة ،واالتفاقيــات الدوليــة
والترشيعــات الوطنيــة ذات الصلــة ،عملــت وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة ،علــى توجيــه
دوريــة إلــى املديريــات اإلقليميــة والجهويــة للــوزارة ،تحــث فيهــا أعــوان تفتيــش الشــغل علــى
الرتكــز خــال زيــارات املراقبــة الــي يقومــون بهــا ملختلــف املقــاوالت ،خاصــة تلــك الــي تشــغل
نســبة عاليــة مــن اليــد العاملــة النســوية كاالســتغالليات الفالحيــة ،والوحــدات الصناعية بقطاع
النســيج واملالبــس الجاهــزة ،علــى أن يســهروا علــى حســن تطبيــق املقتضيــات الترشيعيــة
والتنظيميــة ذات الصلــة بالحقــوق األساســية للمــرأة فــي العمــل.
وعليــه ،وفــي إطــار مهمــة املراقبة ،يســهر مفتشــو الشــغل علــى التنفيذ الفعــال لألحــكام القانونية
املتعلقــة بحقــوق املــرأة فــي أماكــن العمل:
 ســنة  : 2014أجــرى مفتشــو الشــغل  12.833زيــارة إلــى وحــدات اإلنتــاج املختلفــة لضمــاناالمتثــال ملدونة الشــغل
 ســنة  2015دورتــن تدريبيتــن  14لفائــدة مــدراء الشــغل اإلقليمــن والجهويــن وركــزتعلــى التوعيــة علــى الحقــوق األساســية فــي الشــغل ،خاصــة حمايــة حقــوق النســاء فــي
العمــل.

عــاوة علــى ذلــك ،تــم تنظيــم أول دورة ملبــاراة نيــل جائــزة الــوزارة فــي مجــال املســاواة املهنيــة
الخاصــة باملقــاوالت الــي حققــت إنجــازات فــي املحــاور التالية:
 إدماج ثقافة املساواة املهنية داخل املقاولة إدراج مبدأ املساواة في تدبري املوارد البرشية داخل املقاولة احرتام مبدأ التوفيق بني الحياة املهنية والحياة الخاصة داخل املقاولة.وقــد تقدمــت  34مقاولــة بملــف ترشــيحها للجنــة االنتقــاء املكونــة مــن املجتمــع املدنــي ،حيــث تــم
انتقــاء  19مقاولــة لنيــل شــهادة املســاواة املهنيــة ،بينمــا تــم تتويــج املقــاوالت الثــاث الحائــزة
علــى املراكــز األولــى بجائــزة الــوزارة للمســاواة املهنيــة برســم ســنة .2016
وفيمــا يتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة ،أنجــزت دراســة تتعلــق بتحســن املعرفــة وفقــا للنــوع
االجتماعــي لنظــام الحمايــة االجتماعيــة تغطــي الفــرة مــا بــن  2011و .2014وخلصــت هــذه
الدراســة إلــى عــدم وجــود تميــز مبــارش بــن الجنســن علــى مســتوى الحمايــة االجتماعيــة.
فعلــى الرغــم مــن ضمــان النصــوص الترشيعيــة املســاواة فــي الحقــوق بــن الرجــال والنســاء.
ومــع ذلــك ،تــم الكشــف عــن بعــض أوجــه عــدم املســاواة فــي فــرص التغطيــة االجتماعيــة
منهــا :أهميــة نســبة اإلنــاث غــر النشــيطات ،ارتفــاع نســبة العمــل غــر املهيــكل والقطــاع غــر
املنظــم الــذي ال يغطيــه الضمــان االجتماعــي وارتفــاع عــدد النســاء فــي وضعيــة مزريــة )اللواتي
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يشــتغلن فــي أنشــطة منخفضــة املهــارة وبراتــب بســيط( وأوصــت الدراســة بتوســيع نطــاق
التغطيــة االجتماعيــة لتشــمل املســاعدين العائليــن والعاملــن املســتقلني ،خاصــة العاملــن فــي
قطــاع الصناعــة التقليديــة.
ث /إحداث جائزة املساواة املهنية
فــي يــوم الخميــس  26مــاي ،2016تــم تســليم جائــزة املســاواة املهنيــة في نســختها األولى ،وهي
مبــادرة طموحــة  lkوزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة مــن أجــل ترســيخ ثقافة املســاواة بني
الجنســن فــي كافــة القطاعــات اإلنتاجيــة ،وذلــك بغيــة تحســن ظــروف عمــل املــرأة العاملــة،
والنهــوض بحقوقهــا املرتبطــة بظــروف العمــل واملســاواة فــي األجــور والتعويضــات والرتقيــات
والتكويــن والتمتــع بكافــة االمتيــازات األخــرى .كمــا أن هــذه الجائــزة تمثــل خطــوة هامــة فــي
مســرة إدمــاج بعــد مســاواة النــوع ،ليــس فقــط في السياســات العموميــة ،في شــقيها الترشيعي
واملؤسســاتي ،وإنمــا أيضــا داخــل املقاولــة الــي تعتــر النــواة الصلبــة للنســيج االقتصــادي،
ورافعــة لــكل عمــل تنمــوي فــي إطــار النهــوض بمســؤوليتها االجتماعيــة واالقتصاديــة.
وقــد نظمــت هــذه النســخة األولــى مــن الجائــزة لفائــدة املقــاوالت الــي تمــزت باحرتامهــا
وتقيدهــا باملعايــر املتعلقــة بالحقــوق األساســية فــي العمــل ،وخاصــة املســاواة بــن املــرأة
والرجــل فــي التشــغيل ،وتكافــؤ الفــرص ،واألجــور ،والتعويضــات ،والرتقيــات ،والتكويــن،
والتمتــع بكافــة الحقــوق األخــرى داخــل املقاولــة .وفــي هــذا اإلطــار ،توجــت ثــاث مقــاوالت
حيــث عــادت الجائــزة األولــى إلــى رشكــة “ويــب هيلــب” ،املتخصصــة فــي الخدمــات عــن بعــد،
والجائــزة الثانيــة إلــى رشكــة “إريكســون” ،املتخصصــة فــي االتصــاالت ،فيمــا عــادت الجائــزة
الثالثــة إلــى رشكــة “باكســوس” ،املتخصصــة فــي تلفيــف الحوامــض.

ج /تعزيز برامج تحسني حصول واحتفاظ املرأة بعملها

باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلقــت وزارة الشــغل والشــؤون االجتماعيــة برشاكــة مــع منظمــة العمــل
الدوليــة مــروع "عمــل الشــباب" مربمــج عــل مــدى  5ســنوات ( )2016-2012فــي ثالثــة مناطــق
رياديــة مــن أجــل الرفــع مــن شــغل الشــابات والشــبان فــي املغــرب .وكرســت واحــدة مــن مكونــات
هــذا املــروع إلــى تشــغيل النســاء ،حيــث أطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة دراســة تقييــم شــاملة
لتســليط الضــوء علــى توصيــات اســراتيجية لتعزيــزه وتطويــره.
وقد تم األخذ بمنظور النوع االجتماعي في أهداف هذا الربنامج اليت نذكر من أبرزها:
• تعليم ريادة األعمال ،ال سيما من خالل برنامج  CLEفهم الرشكة في الجامعات.
• تمويــل مشــاريع منظمــات الشــباب العاملــن بخلــق فــرص شــغل للشــباب والنســاء بمــا
فــي ذلــك املهــن الخــراء بفضــل صنــدوق “ للشــباب وبالشــباب”
• دعــم الخدمــات لبنــاء القــدرات للــركات الــي تســتهدف الشــباب والنســاء ،ومــن خــال
الــدورات التدريبيــة املوجهــة الحتياجــات املدربــن.
• التدريــب التأهيلــي للشــباب والنســاء العاطلــن عــن العمــل مــن خــال مكتــب التكويــن
املهــي وإنعــاش الشــغل  OFPPTفــي مهــن واعــدة لخلــق املقــاوالت.
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• دراســة حــول ريــادة األعمــال النســائية ،الــي تهــدف إلــى وضــع اســراتيجية وطنيــة
لتعزيــز روح املقاولــة للمــرأة.
• إحصــاء مقدمــي خدمــات الدعــم لريــادة األعمــال ونــر املعلومــات الــي تــم تحديدهــا مــع
جمهــور الشــباب.

عــاوة علــى ذلــك ،بــدأ مــروع “وضعيــي” الذي سيســتغرق  3ســنوات  2014-2016وبتعاون
مــع وزارة العمــل األمريكيــة ،والــذي يــروم تحســن وضعيــة املــرأة فــي الولــوج إلــى ســوق
الشــغل مــع توفــر كل الســبل لضمــان ظــروف عمــل تســاعد املــرأة التوفيــق بــن الحيــاة املهنيــة
والحيــاة الخاصــة  ،عــر مجموعــة مــن التدابــر:
 توفري وسائل نقل لتسهيل وصول املراة إلى مقر عملها في ظروف آمنة تحســيس أربــاب العمــل بــدور املــرأة فــي الوحــدات اإلنتاجيــة عــر إرســاء مبــدأ املســاواةاملهنيــة بــن الرجــل واملــرأة علــى الســواء فــي إطــار برنامــج التدقيــق علــى املســاواة بــن
الجنســن.
تمكــن هــذا املــروع الــذي عــرف انطالقــة الفعليــة منتصــف ســنة  ،2014مــن إنجــاز مجموعــة
مــن األنشــطة برســم ســنة  2015منهــا:
 دراســة حــول وضعيــة ولــوج النســاء إلــى ســوق الشــغل بمنطقــة ســيدي الربنــويص،والصعوبــات الــي تواجههــا مــع اقــراح مبــادرات مــن طــرف جمعيــات املجتمــع املدنــي
املتواجــدة فــي املنطقــة والــي أســفرت علــى نتائــج أوليــة محفــزة.
 إنجاز برنامج التدقيق في املساواة بني الجنسني في  7من أصل  15مقاولة تســطري برنامــج عمــل يعــى بالنهــوض بوضعيــة النــوع االجتماعــي داخــل املقاولــة مــنخــال تســهيل ولــوج النســاء إلــى مناصــب املســؤولية ومراكــز القــرار داخــل الوحــدات
اإلنتاجيــة التابعــة لهــذه املقــاوالت.
ح /إنشاء آليات لضمان التوازن بني الحياة األرسية واملهنية

فــي إطــار أجــرأة وتفعيــل بعــض التوصيــات الــواردة فــي الربنامــج االســراتيجي املتوســط
املــدى الخــاص بمأسســة املســاواة بــن الجنســن فــي الوظيفــة العموميــة الــذي أعدتــه وزارة
الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة فــي ســياق املســاهمة القطاعيــة لالســراتيجية الوطنيــة
لإلنصــاف واملســاواة ،وتبعــا لخطــة عمــل شــبكة التشــاور بــن الــوزارات املكلفــة بإدمــاج مبــدأ
املســاواة فــي الوظيفــة العموميــة ،أطلقــت هــذه الــوزارة برشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة
للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن املــرأة واملنظمــة األملانيــة للتعــاون دراســة متعلقــة بالتوفيــق
بــن الحيــاة املهنيــة الخاصــة.

وقــد أعــدت الــوزارة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة اســراتيجية ملأسســة املســاواة بالوظيفــة
العموميــة والــي تتضمــن إجــراءات تعتمــد توصيــات الدراســة حــول "التوفيــق بــن الحيــاة
الخاصــة واملهنيــة".
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إن النتائــج املحصلــة مــن هــذا البحــث تؤكــد مــا ســبق أن توصلــت إليــه أبحــاث ميدانيــة ،حــول
التحــوالت الــي عرفتهــا الوظيفــة العموميــة وارتفــاع نســبة تأنيثهــا وكذلــك التغــرات الــي
شــهدتها األرس ذات الدخــل املــزدوج ،ممــا جعــل التوفيــق بــن الشــأنني مســألة ملحــة لتحديــث
اإلدارة العموميــة املطالبــة بمراعــاة املســؤوليات العائليــة للموظفــن نســاء ورجــاال.

كمــا خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن اعتمــاد سياســة عموميــة جديــدة لتحقيــق التــوازن بــن
العمــل والحيــاة الخاصــة فــي القطــاع العمومــي باملغــرب ،يمــر عــر الوســائل الخمســة التاليــة:
• التعرف عن قرب على الوضعية الحقيقية للموظفني ذوي مسؤوليات عائلية؛
• إصدار قوانني مالئمة وتراعي لظروف املوظفني في الوظيفة العمومية؛
• إعــادة تنظيــم وتطويــر الخدمــات ومصالــح االســتقبال ليطمــن اآلبــاء علــى أبنائهــم
بــروض األطفــال املناســبة؛
• تعميــق التفكــر فــي ورش تحديــث الوظيفــة العموميــة وتأهيــل املــوارد البرشيــة بشــكل
يضمــن توفــر منــاخ مناســب للعمــل؛
• إشــاعة ثقافــة املســاواة ومحاربــة الصــور واملمارســات النمطيــة ،وجعــل اآلبــاء يقتســمون
مــع األمهــات مهمــة العنايــة باألبنــاء ،وتقييــم مســاهمة النســاء فــي الشــأن العــام ،انطالقــا
مــن أهميــة دورهــن فــي تنميــة املجتمــع.
كذلــك مــن أجــل املســاهمة فــي التــوازن بــن الحيــاة األرسيــة واملهنيــة ،تــم إعــداد وإصــدار
القانــون رقــم  50.05بتغيــر وتتميــم الظهــر الرشيــف رقــم  1.58.008صــادر فــي  24فربايــر
 1958بمثابــة النظــام األســايس للوظيفــة العموميــة والســيما الفصــل  46الــذي منــح املوظفــة
الحامــل رخصــة عــن الــوالدة مدتهــا  14أســبوعا بــدال  12أســبوعا ،كمــا يتــم حاليــا االنكبــاب
علــى اعــداد اإلطــار املرجعــي النموذجــي لــدور الحضانــة املنشــأة بالقــرب مــن مــكان العمــل
بغايــة اعتمــاده مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة.
خ /اعتمــاد تدابــر تحفزييــة للمقــاوالت علــى احــرام معايــر حــول املســؤولية االجتماعية
للمقاوالت

إيمانــا بأهميــة إرشاك القطــاع الخــاص فــي ورش تعزيــر املســاواة بــن الجنســن ،تــم الحــرص
علــى إدراج تدابــر تحفزييــة للمقــاوالت علــى احــرام معايري «املســؤولية االجتماعيــة للمقاولة»
فــي الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام".
فــي هــذا الشــأن ،حرصــت وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصاد الرقمــي على تطبيق
معيــار  ISO26000حــول املســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت الــذي يقــي ضمنيــا بالتســاوي
فــي التعامــل وفــي الفــرص ،مــن خــال حمــات تحسيســية والرتويــج لهــا فــي مختلــف النــدوات
واللقــاءات الــي تنظمهــا الــوزارة بالتعــاون مــع املعهــد املغربــي للتقييــس ومنظمــة إيــزو مــع
التأكيــد علــى حضــور قــوي للمــرأة وتمثيــل مــرف للجمعيــات النســوية فــي هــذه التظاهــرات.

165

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

وهكــذا ،تــم تنظيــم العديــد مــن الورشــات واأليــام التحسيســية فــي عــدة مــدن حيــث تمــت دعــوة
الفعاليــات النســائية املهتمــة كاالتحــاد الوطــي لنســاء املغــرب.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه العالمــة ترتكــز علــى احــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان ،وتلغــي كل
أشــكال التميــز املبــي علــى النوع.كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن تســمية أو “البيــل” االتحــاد العام
ملقــاوالت املغــرب للمســؤولية االجتماعيــة للمقاولــة يأتــي اعرتافــا رســميا باحــرام مقــاوالت
املغــرب اللزتامهــم باملالحظــة وتعزيــز الدفــاع عــن املبــادئ الكونيــة املتعلقــة باملســؤولية
االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة أثنــاء ممارســة أنشــطتهم االقتصاديــة وعالقاتهــم االجتماعيــة،
وبشــكل عــام ،خــال مســاهمتهم فــي خلــق القيمــة.
ويســعى اتحــاد مقــاوالت املغــرب ،مــن خــال هــذه املبــادرة ،إلــى تقويــة عوامــل الجــذب الخاصــة
باالســتثمار املنتــج والتنميــة علــى األمــد الطويــل .ويتعلــق األمــر بالتنميــة البرشيــة واحــرام
الحقــوق األساســية للكائــن البــري وبســيادة القانــون وجــودة رشوط العمــل وتنظيــم العالقات
املهنيــة وحمايــة البيئــة ،إضافــة إلــى اعتمــاد الشــفافية وفعاليــة القواعــد التنافســية.
وتنســجم هــذه األهــداف مــع التوجهــات والخطــوط الكــرى ملعيــار  ،ISO26000وكــذا مــع
للترشيعــات املعمــول بهــا علــى الصعيــد الوطــي وتوافــق املعايــر واملبــادئ املعمــول بهــا علــى
مســتوى دولــي والــي جــاءت بهــا االتفاقيــات األساســية والقواعــد الــي تلــزم بهــا املؤسســات
الدوليــة مثــل منظمــة األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للعمــل ومنظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة.

د /إعــداد واعتمــاد وتنفيــذ التدابــر االقتصاديــة واالجتماعيــة لحمايــة ودعــم املــرأة فــي
القطاعــات االقتصاديــة الهشــة
للنهــوض بوضعيــة املــرأة ،قامــت وزارة الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــات الحديثــة بمجموعــة
مــن التدابــر واإلجــراءات مــن بينهــا:
 فــي قطــاع النســيج واأللبســة الــذي يعــد مــن القطاعــات الصناعيــة األكــر تشــغيال للمــرأة،تــم تشــجيع مقــاوالت النســيج علــى تبــي عالمــة “حــس املواطنــة” املعتمــدة مــن طــرف
الجمعيــة املغربيــة لصناعــة النســيج واأللبســة لتعزيــز املســؤولية االجتماعيــة وتحســن
ظــروف العمــل داخــل رشكات النســيج.
 اعتمــاد برنامــج تنميــة روح املبــادرة لــدى النســاء باملناطــق القرويــة وشــبه الحرضيــة،برشاكــة مــع  ،ONUDIوالــذي يهــدف إلــى النهــوض بالتعاونيــات والجمعيــات النســائية
املتخصصــة فــي ســحق الزيتــون ،وتجفيــف الفواكــه والخــروات ،والحــرف .ممــا مكنهــن
اقتصاديــا واجتماعيــا ،وجعلهــن يســاهمن إســهاما كبــرا فــي التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة.

مــن جهــة أخــرى ،فــي إطــار وضعهــا آلليــة شــمولية لدعــم املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة
الناشــطة فــي القطــاع ،تعــى بتعزيــز تنافســية املقــاوالت بتوافــق مــع أهــداف وتوجهــات رؤيــة
 ،2020قامــت وزارة الســياحة بربمجــة قوافــل التنافســية لصالــح مهنــي الســياحة مــن مســتوى
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اإلدارة العليــا والوســطى ،تهــدف إلــى خلــق فضــاء للتكويــن وتبــادل اآلراء حــول مواضيــع
رئيســية تتعلــق بفــن التســيري واملمارســات الفضلــى امللحوظــة علــى مســتوى القطــاع.

مــن املنتظــر أن تســعى هــذه القوافــل فــي املســتقبل إلــى التطــرق إلــى برامــج ذات صلة بتشــجيع
دور املــرأة فــي مبادرات االســتثمار والتســيري.
ذ /دعم تأسيس وتطوير التعاونيات
عــرف القطــاع التعاونــي خــال الســنوات األخــرة ديناميكيــة كبــرة بفضــل مختلــف الربامــج
العموميــة خاصــة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة .إال أن التعاونيــة تواجــه العديــد مــن
الصعوبــات خــال مرحلــة مــا بعــد التأســيس تحــول دون إقالعهــا واســتمراريتها .وتعــزى هــذه
الصعوبــات أساســا إلــى ضعــف القــدرات التدبرييــة والتقنيــة والتســويقية للتعاونيــة.
لهــذا الغــرض ،وحــى تتمكــن التعاونيــة مــن تجــاوز هــذه الصعوبــات ،وضعــت الــوزارة برنامــج
"مرافقــة" ملواكبــة التعاونيــات حديثــة التأســيس .ويدخــل هــذا الربنامــج ضمــن االســراتيجية
الوطنيــة للنهــوض باالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي .2020-2010

تجــدر اإلشــارة إلــى أن العمــل التعاونــي يســاهم بشــكل ملحــوظ فــي تنميــة املــرأة ،وال ســيما
فــي املجــال القــروي ،وتحســن ظروفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــال إدماجهــا فــي ســوق
الشــغل عــر إحــداث مشــاريع مــدرة للدخــل فــي إطــار تعاونيــات نســائية.
أهداف الربنامج:
يهــدف برنامــج "مرافقــة" إلــى تشــجيع بــروز جيــل جديــد مــن التعاونيــات القــادرة علــى مواجهة
تحديــات الســوق حــى تســتطيع بالتالــي تحســن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة ألعضائها
وذويهــم ،وهــو مــا يتطلــب:
 تحسني الحكامة والتنظيم الداخلي للتعاونية استيعاب التقنيات الحديثة في تسيري وتدبري املؤسسة االقتصادية تحسني وتحديث وسائل وتقنيات اإلنتاج مالئمة منتجات التعاونيات مع متطلبات السوق وتمكينها من ولوج االسواقيســتفيد مــن برنامــج مرافقــة  500تعاونيــة حديثــة التأســيس ســنويا .هــذه التعاونيــات
تســتجيب ملعايــر دقبقــة مــن بينهــا:
 تثمني املوارد واملؤهالت املحلية؛ تساهم في تطوير الشعب اإلنتاجية؛ تعاونيات الشباب والنساء؛ التعاونيــات الــي اســتفادت مــن تمويــل فــي إطــار برامــج أخــرى كاملبــادرة الوطنيــة للتنميــةالبرشيــة؛
 -االبداع واالبتكار.
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 .2.8ومضات من احلصيلة
* تقوية قدرات الصانعات التقليديات

 التكويــن املســتمر للصنــاع التقليديــن مكــن مــن تكويــن  21.091صانــع تقليــدي داخــلمراكــز التكويــن بالوســط الحــري ،يشــكل العنــر النســوي منهــم نســبة .%33

 بلــغ عــدد املســتفيدين مــن التكويــن املســتمر عــر الوحــدات املتنقلــة بالوســط القــروي 4201مســتفيد ،يشــكل العنــر النســوي منهــم نســبة .%66

 اســتفادة 36322صانــع وصانعــة مــن برنامــج محــو األميــة الوظيفــي ،تشــكل النســاءمنهــم نســبة .%75

 تنظيــم  395دورة تحسيســية اســتفادت منهــا أكــر مــن  11.000مســتفيد منهــم %60فئــات نســوية.

* تثمني كفاءات النساء املقاوالت

 تنظيــم  4معــارض وطنيــة لالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي بمشــاركة أزيــد مــن 1300تعاونيــة وجمعيــة ،نســبة التعاونيــات النســائية املشــاركة مــا يفــوق .%70

 تنظيــم  9معــارض جهويــة وإقليميــة لالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي بمشــاركة أزيــد مــن 1300تعاونيــة وجمعيــة ،نســبة التعاونيــات النســائية املشــاركة مــا يفــوق .%60
 تنظيــم  30نســخة مــن األســواق املتنقلــة بمشــاركة أزيــد مــن  1870تعاونيــة وجمعيــة،نســبة التعاونيــات النســائية املشــاركة مــا يفــوق  %70فــي كل نســخة.

 الفضــاءات التجاريــة الكــرى :تمــت اســتفادة مــا يناهــز  400تعاونيــة فالحيــة %50 ،منهــاتعاونيات نســائية.

 افتتــاح املتاجــر التضامنيــة بثمــان مــدن بمشــاركة مــا يزيــد عــن  800تعاونيــة منهــا %70تعاونيــات نســائية.

كذلــك ،فــي املجــال الفالحــي ،تــم تســجيل مشــاركة أكــر مــن  100تعاونيــة وجمعيــة نســائية،
إضافــة إلــى مجموعــات ذات النفــع االقتصــادي باملعــرض الدولــي للفالحــة بمكنــاس كل ســنة،
باإلضافــة إلــى مشــاركة حوالــي  250تنظيمــا نســويا فــي املعــارض الجهويــة كل ســنة.
علــى صعيــد آخــر ،أطلقــت الــوزارة املكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة دراســة حــول تحليــل
النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة بحكامــة الــركات العموميــة والخاصــة حســب
النــوع االجتماعــي ،وذلــك القــراح تدابــر تصحيحيــة أو تحفزييــة وخطــة عمــل ملواكبــة تعزيــز
اإلنصــاف بــن الجنســن واملســاواة بينهمــا فــي حكامــة إدارة تلــك الــركات.

168

* وضع رشاكات تجارية لتسهيل الولوج إلى األسواق الوطنية والدولية
 توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع اللجنــة األوربيــة للتكويــن الفالحــي بإيطاليــا لدعــم وتأهيــل 14تعاونيــة نســائية ،وإنجــاز  6دراســات تشــخيصية حســب النــوع االجتماعــي لجهــات مراكــش
الحــوز وتادلــة أزيــال والشــاوية ورديغــة ومكنــاس تافياللــت وســوس ماســة درعــة وكلميــم
السمارة؛
 توقيع  10اتفاقيات رشاكة جهوية مع مرجان للمنتجات املجالية؛ مشــاركة أكــر مــن  100تعاونيــة وجمعيــة نســائية ومجموعــات ذات النفــع االقتصــاديباملعــرض الدولــي للفالحــة بمكنــاس؛
 مشاركة حوالي  250تنظيم نسوي باملعارض الجهوية.* برنامج دعم الصانعات في املناطق القروية

فــي إطــار اســراتيجيتها التنمويــة أولــت وزارة الصناعــة التقليديــة أهميــة كــرى لفئــة الصنــاع
الفــرادى ســواء فــي املجــال الحــري أو القــروي .وتهــدف باألســاس إلــى الرفــع مــن مداخيلهــم
وتحســن مســتوى عيشــهم اعتبــارا لكونهــم يشــكلون حوالــي  %80مــن النســيج اإلنتاجــي
بالقطــاع.
وفــي نفــس اإلطــار وبالرتكــز علــى مقاربــة النــوع ،وضعــت وزارة الصناعــة التقليديــة برنامجــا
لدعــم الصانعــات فــي املناطــق القرويــة ،يتجلــى فــي إحــداث دار الصانعــة .وهــو فضــاء مجهــز
لإلنتــاج والتســويق كمــا هــو فضــاء للتكويــن والتكويــن املســتمر.
هذا وقد تم إحداث  64دار للصانعة في قطاع النسيج والزرابي بمختلف مناطق املغرب.

* مواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة بقطاع الصناعة التقليدية لتحسني أدائها

فــي إطــار تنفيــذ عقــد الربنامــج  2006-2015املنبثــق عــن رؤيــة  2015لتنميــة قطــاع الصناعــة
التقليديــة ،تــم وضــع ورش لدعــم املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة النشــيطة بالقطــاع بهــدف
تحســن أدائهــا وتنافســيتها.

تهــم املواكبــة تقديــم الدعــم التقــي للمقاولــة بمســاهمة الدولــة فــي تمويــل خــرات مدققــة تتعلــق
بتطويــر مناهــج تدبــر املقاولــة وأنظمــة إنتاجهــا وذلــك فــي إطــار برامــج الدعــم املتوفــرة لــدى
الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى واملتوســطة.

وعالقــة بهــذا املوضــوع ،تــم إنجــاز دراســة ودعــم تقــي إلحــداث خاليــا جهويــة ملواكبــة الصنــاع
ذوي مؤهــات وحاملــي املشــاريع فــي قطــاع الصناعــة التقليديــة إلحــداث مقــاوالت صغــرى
ومتوســطة.
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الفصل الرابع :قراءة تحليلية للحصيلة اإلجمالية للخطة
إن الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" أتاحــت للمغــرب أن يطلــق ،بطريقــة متشــاور عليهــا،
مسلســا مــن التغيــرات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،فــي تــاؤم مــع ركائــز هويتــه
وكــذا مــع املعايــر العامليــة فــي مجــال حمايــة حقــوق اإلنســان .وإذا كان هــذا املسلســل قــد حظــي
بإجمــاع وطــي واســع وحقــق حصيلــة جــد إيجابيــة كأول تجربــة حكوميــة مندمجــة ،فــإن هنــاك
الكثــر ممــا يتعــن القيــام بــه مــن أجــل ضمــان عــدم التميــز بــن النســاء والرجــال ،وضمــان
حمايــة الحقــوق األساســية للمــرأة والنهــوض بهــا.
 /1نظرة حتليلية عامة حول مضمون اخلطة
لقــد شــكلت هــذه الدراســة فرصــة ســانحة بحــق للوقــوف علــى مــا تزخــر بــه الخطــة الحكوميــة
للمســاواة "إكــرام" مــن إجــراءات جريئــة وطموحــة مــن أجــل النهــوض بحقــوق املــرأة املغربيــة
والرقــي بوضعيتهــا علــى جميــع األصعــدة ،وتكريــس دورهــا كعنــر فعــال فــي تحقيــق التنميــة
املستدامة.

وفــي البدايــة ،ال بــد مــن توضيــح مفهــوم املســاواة باعتبــاره الخيــط الناظــم للخطــة "إكــرام":
إنهــا ال تعــي أن يصبــح الرجــال والنســاء متطابقــن ال اختــاف بينهــم ،بــل تعــي أن حقــوق
النســاء والرجــال ،واملســؤوليات امللقــاة علــى عاتــق كل مــن الجنســن ،والفــرص املتاحــة لــكل
منهمــا ،ليســت مرتبطــة باالنتمــاء إلــى هــذا الجنــس أو ذاك( .)1فــكل البــر ،أيــا كان جنســهم،
أحــرار فــي إبــراز قدراتهــم الذاتيــة وفــي اكتســاب مســار مهــي وممارســة حريتهــم فــي االختيــار
دون أي ضغــط ناجــم عــن الصــور النمطيــة والرتاتبيــات االجتماعيــة الــي تقــوم علــى بنيــات
ثقافيــة ونفســية-اجتماعية ،تغذيهــا أطــر تنظيميــة وأفــكار مســبقة.

( )1مكتب االستشارة الخاصة بالنوع وشؤون وأوضاع النساء ( )OSAGIلدى ا ألمم املتحدة.
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أمــا مــن حيــث املضمــون ،فيتضــح مــن خــال الرســم املبيانــي أعــاه ،أن الخطــة "إكــرام" أعطــت
أهميــة كــرى كمــا ونوعــا ،ملحوريــن أساســيني مــن بــن املحــاور الثمانيــة حيــث تــم إفرادهمــا
باملرتبتــن األولــى والثانيــة ،مــن جهــة ،كمــا تــم تضيمنهمــا أكــر عــدد مــن اإلجــراءات (حوالــي
 %50مــن مجمــوع إجــراءات الخطــة) .يتعلــق األمــر باملحوريــن التاليــن:
 .1مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع في إرساء قواعد املناصفة؛
 .2مناهضة جميع أشكال التميزي والعنف ضد النساء.
ومــن خــال القــراءة املتأنيــة للخطــة ،يتجلــى الطابــع املندمــج الــذي يمزيهــا بحيــث أنهــا نجحــت
فــي املزاوجــة بــن احتياجــات املــرأة االســراتيجية والعمليــة عــر تخصيــص إجــراءات تطمــح
إلــى االســتجابة لــكال هاذيــن الجانبــن:

االحتياجات العملية:

ـياق معــن،
االحتياجــات العمليــة تعــد اســتجاب ًة أو رد فعــل علــى الــرورة املبــارشة فــي سـ ٍ
وهــي احتياجــات عمليــة بطبيعتهــا وكثــراً مــا تُعــي بالظــروف املعيشــية غــر املناســبة مثــل
توفــر امليــاه والغــذاء والكســاء والرعايــة الصحيــة والتوظيــف  ...الــخ .وهــي تنشــأ عــن الفجوات
النوعيــة الناشــئة عــن التقســيم التقليــدي للعمــل طبقــاً للنــوع بالنســبة للمــرأة والرجــل ،كمــا
تنشــأ أيضــاً نتيجــة لرتتيــب املــرأة فــي وضــع أدنــى مــن الرجــل .ويمكن تلبيــة هــذه االحتياجات
العمليــة فــي املــدى القصــر ودون الحاجــة الســتصدار ترشيعــات جديــدة أو إحــداث تغيــرات
فــي اتجاهــات وثقافــة املجتمــع.
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االحتياجات االسرتاتيجية:
وبنــاء علــى أســلوب تقســيم
تختلــف هــذه االحتياجــات طب ًقــا للســياق الــذي تُوضــع فيــه،
ً
العمــل طب ًقــا للنــوع الجنــي وكذلــك عالقــة ك ٍل مــن الرجــل واملــرأة بالســلطة والســيطرة،
ويمكــن أن تتضمــن موضوعــات مثــل الحقــوق القانونيــة واملســاواة فــي الراتــب ...إن تلبيــة
هــذه االحتياجــات االســراتيجية يســاعد علــى تحقيــق قــد ٍر أكــر مــن العــدل ويغــر األدوار
املوجــودة لذلــك فاالســتجابة لتلــك االحتياجــات يكــون أكــر تعقيــداً مــن االحتياجــات العمليــة،
وتحتــاج ملــدى زمــي أطــول وقــد تتطلــب إحــداث تغيــرات فــي أيديولوجيــات املجتمــع وثقافتــه،
أو اســتصدار ترشيعــات وقوانــن جديــدة.
 /2تقييم احلصيلة اإلمجالية للخطة

أ /ملحة تقييمية عامة

فــي البدايــة ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن تقييــم خطــة مــن صنف الخطة “إكــرام” ،بأبعادهــا املتعددة
وتطلعاتهــا الكــرى ،ال يمكــن أن ينحــر فــي تعــداد اإلنجــازات الكميــة الــي تــم تحقيقهــا وذلــك
نظــرا العتباريــن أساســيني وهما:
•الطابــع املتفــرد وغــر املســبوق للخطــة مــن حيــث موضوعهــا وتعــدد املتدخلــن وكــذا
تنــوع املجــاالت املطروحــة؛
•طبيعة موضوع الخطة وأهدافها واليت تقتيض منهجية خاصة في التقييم.

فــي املقابــل ،يتعــن الرتكــز ،فــي نهايــة هــذه التجربــة الرائــدة ،علــى جانبــن فــي غايــة األهميــة
وهما:
 الديناميــة ،حيــث ظهــرت حركيــة واضحــة فــي العديــد مــن القطاعــات تجلــت مــن خــالمجموعــة مــن املبــادرات الراميــة إلــى املســاهمة فــي تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،فضــا
عــن تلــك املتعلقــة بالزتاماتهــا الرســمية املســطرة فــي الخطــة “إكــرام”؛

 االلتقائيــة ،إذ أن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات لــم تكــن لــرى النــور لــوال تضافــر جهــودالعديــد مــن القطاعــات ،وتقاســمها املســؤوليات وااللزتامــات ســواء فــي إطــار اتفاقيــات
رســمية أو مــن خــال التواصــل والتنســيق املبارشيــن.
غــر أنــه ال يمكــن اختتــام هــذه الدراســة التوثيقيــة دون التوقــف عنــد الحصيلــة الرقميــة الــي
انبثقــت عنهــا والــي يأتــي فــي مقدمتهــا رقــم ذو داللــة بالغــة ألنــه يعــر بوضــوح عــن قيمــة
وجديــة هــذه التجربــة الحكوميــة للمســاواة .يتعلــق األمــر بنســبة تنفيــذ اإلجــراءات املســطرة
فــي الخطــة “إكــرام” والــي تقــدر ب  ،%80مــع العلــم أن هنــاك بعــض التبايــن بــن مختلــف
محــاور الخطــة الثمانيــة مــن حيــث التقــدم املحــرز.
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ب /املكتسبات الراهنة

اعتمــادا علــى هــذا الرســم املبيانــي ،يمكــن ،بشــكل تقريــي ،تصنيــف محــاور الخطــة الثمانيــة
حســب مســتوى تزنيــل إجراءاتهــا وفــق ثــاث مجموعــات:
 .1مجموعة في الصدارة ،تتمزي بنسبة إنجاز تفوق  ،%90وتضم محوريني هامني أال وهما:
 مكافحة كل أشكال التميزي والعنف ضد النساء؛ -مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة والرشوع في إرساء قواعد املناصفة.

 .2مجموعــة فــي الوســط ،تتمــز بنســبة إنجــاز تفــوق  60%دون بلــوغ  ،90%وتضــم املحــاور
األربعــة التاليــة:
 تأهيل منظومة الرتبية والتعليم على أساس اإلنصاف واملساواة؛ تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛ التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء؛ تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني في سوق الشغل. .3مجموعة ثالثة ،تتمزي بنسبة إنجاز ال تتجاوز  ،%60وتضم محوريني وهما :
 التمكــن مــن الولــوج املتســاوي واملنصــف ملناصــب اتخــاذ القــرار اإلداري والســيايسواالقتصــادي؛
 تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات.واســتنادا إلــى هــذه املعطيــات وإلــى مــا تــم تقديمــه فــي إطــار اســتعراض الحصيلــة التنفيذيــة
لهــذه الخطــة ،يمكــن رصــد العديــد مــن املكتســبات الهامــة ،نذكــر فيمــا يلــي بعضــا منهــا علــى
ســبيل املثــال ال الحــر:
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 تعترب املأسســة مكســبا أساســيا حيث تضمن اســتدامة التدخالت الحكومية في ســبيل تحقيقاملســاواة بــن الرجــال والنســاء فــي جميــع املجــاالت ،كمــا أنهــا تعــزز مصداقيــة ومرشوعيــة
املجهــودات املبذولــة فــي هــذا الشــأن؛

 القانــون التنظيمــي رقــم  13-130لقانــون املاليــة الــذي يعــد رافعــة أساســية لرتســيخ ثقافــةتدبرييــة جديــدة تنبــي علــى مبــادئ النجاعــة وربــط النفقــات العموميــة بتحقيــق النتائــج مــع
انخــراط قــوي فــي نهــج املزيانيــة املســتجيبة للنــوع؛

 فــي إطــار ورش التأســيس للمقاربــة التشــاركية بــن الدولــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي،تــم إرشاك هــذا األخــر فــي مختلــف املبــادرات املؤسســاتية والترشيعيــة وصياغــة السياســات
العموميــة فضــا عــن اســتفادته مــن الدعــم العمومــي ملشــاريعه؛

 حققــت االجتماعــات املبــارشة بــن نقــاط االرتــكاز مــن خــال أشــغال اللجنــة التقنيــة قــدراًكبــراً مــن التواصــل وااللتقائيــة ،كان لــه أثــر إيجابــي علــى اإلرساع بتنفيــذ أغلــب اإلجــراءات
وبالتالــي علــى الحصيلــة اإلجماليــة للخطــة؛

 تمثــل املصادقــة علــى تزنيــل القوانــن املناهضــة للعنــف والتميــز مــن املداخــل األساســية الــيتؤســس لثقافــة املســاواة واإلنصــاف مــع االشــتغال علــى تغيــر العقليــات عــر محاربــة الصــور
النمطيــة والســلوكات التميزييــة والتمثــات االجتماعية الســلبية؛
 علــى مســتوى الصحــة ،حقــق املغــرب تقدمــا مهمــا بفضــل الجهــود املبذولــة لتعزيــز صحــة األم،وكــذا املقاربــات املعتمــدة ،إن علــى مســتوى الوقايــة أو علــى مســتوى أصنــاف العــاج أو علــى
مســتوى النهــوض بالصحــة؛
 تحســن واضــح ملــؤرش املناصفــة فــي جميــع املســتويات التعليميــة خاصــة فــي الوســطالقــروي نظــرا للخدمــات الدعــم االجتماعــي الــي تــم إرســاؤها ،ممــا ســاهم فــي تمكــن املغــرب
مــن تحقيــق أهــداف األلفيــة مــن أجــل التنميــة املرتبــط بتقليــص الفــوارق بــن الجنســن فــي
املجــال التعليمــي؛

 تقديــم الدعــم للنســاء فــي وضعيــة هشاشــة ،ممــا مــن شــأنه أن يســاعدهن علــى الخــروجمــن دوامــة اإلكراهــات الــي غالبــا مــا يراكمنهــا علــى عــدة مســتويات الصحيــة منهــا واألرسيــة
والنفســية واملاليــة.
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ت /التحديات املستقبلية

إن التجربــة املغربيــة مــن خــال الخطــة "إكــرام" ،علــى تمزيهــا ،الزالــت تواجــه بعــض التحديات
الــي يتوجــب العمــل علــى تجاوزهــا مــن أجــل أداء أفضــل فــي ظــل العمــل الحكومــي املقبــل .نذكــر
مــن أبــرز هــذه التحديــات ،علــى ســبيل االســتدالل:

 تمثــل مأسســة املســاواة واإلنصــاف كذلــك تحديــا كبــرا ألنهــا تتطلــب اعتمــاد نظــام مندمــجللحكامــة قوامــه التتبــع والتنســيق والتقييــم وتأهيــل املتدخلــن وتوفــر اإلمكانيــات املاديــة
والبرشيــة كــروط أساســية لتطويــر املعــارف وإعمــال التدابــر وفقــا ملــؤرشات دقيقــة مــن
شــأنها أن تمكــن مــن التقييــم ،وذلــك فــي أفــق إعــادة تصويــب األهــداف أو ترسيــع وتــرة
التغيــر أو تثبيــت املكتســبات؛

 تعميــم مزيانيــة النــوع االجتماعــي علــى مســتوى كل القطاعــات ،وذلــك باعتبــار أن هــذهاملبــادرة ،وإن كانــت ال تقتــي تعيــن مزيانيــات منفصلــة لــكل مــن الرجــال والنســاء ،لكنهــا
تتطلــب عمــا اســتباقيا مــن خــال تحديــد األولويــات ،وأخــذ االنشــغاالت واملصالــح املختلفــة
للجنســن بعــن االعتبــار عنــد وضــع وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة؛
 إحــداث واســتخدام نظــام معلوماتــي موحــد لرصــد وتتبــع التقــدم فــي تنفيــذ الخطــة بشــكليســمح بالتتبــع املســتمر والتحليــل الدقيــق للنتائــج املرتبطــة بالزتامــات كل القطاعــات
املتدخلــة ،وذلــك بحكــم أن رهــان املســاواة بــن الجنســن ال يبــدو متعلقــا باملــوارد املاليــة بقــدر
مــا هــو مرتبــط بتحديــد الربامــج وانتظاميــة تتبعهــا؛
 ترجمــة التقــدم امللحــوظ فــي ســد الفجــوات فــي النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق باملجــالالتعليمــي والصحــي إلــى تحقيــق معــدالت مرتفعــة متكافئــة ملشــاركة النســاء فــي الحيــاة
االقتصاديــة والسياســية؛

 القضــاء الفعلــي علــى الصــور النمطيــة للمــرأة فــي الثقافــة ووســائل االعــام نظــرا لكــون تزنيلالقوانــن والترشيعــات ،علــى أهميتــه ،ال يكفــي لتغيــر املوقــف االجتماعــي مــن املرأة؛

 تحقيــق انخــراط أكــر للقطــاع الخــاص فــي النهــوض بحقــوق املــرأة ،فــي إطــار االلــزامبمقتضيــات املســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت ،وذلــك مــن خــال ،علــى ســبيل املثــال ،تأييــد
إصــدار قانــون يتعلــق بإحــداث املصلحــة االجتماعيــة داخــل املقاولــة.
 اتخــاذ التدابــر الكفيلــة بتحقيــق التــوازن بــن الحيــاة املهنيــة والحيــاة الخاصــة للنســاءالعامــات باعتبــار أن هــذا اإلجــراء يراعــي خصوصيــة وضعيــة املــرأة واحتياجاتهــا ،كمــا
يشــكل فــي نفــس الوقــت رافعــة لــأداء داخــل املؤسســات واملقــاوالت.

 فــك العزلــة عــن العالــم القــروي الــذي يشــكل بحــق أكــر اإلكراهــات وقعــا علــى املــرأة القرويــةحيــث ينعكــس ســلبا علــى العديــد مــن جوانــب حياتهــا الصحيــة منهــا والتعليميــة واالقتصاديــة
وكــذا األرسيــة.
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 /2التوصيات املستخلصة

أ /التوصيات االسرتاتيجية العامة

مــن بــن كل التوصيــات املســتخلصة مــن هــذه الدراســة ،ننــوه بأكرثهــا أهميــة أال وهــي تعزيــز
آليــات تنســيق وتتبــع الخطــة الحكوميــة للمســاواة مــن خــال تبــي منهجيــة عمــل تعتمــد علــى
"أقطــاب قطاعــات متجانســة مــن حيــث مجــاالت التدخــل" ،وذلــك فــي مراحــل صياغــة الخطــة
وكــذا تتبعهــا وتقييمهــا .مــوازاة مــع ذلــك ،تحتفــظ وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتماعيــة بدورهــا التنســيقي الهــام والحيــوي ،لكــن علــى مســتوى األقطــاب وليــس علــى
مســتوى القطاعــات بشــكل منفــرد.
ومن شأن هذه املنهجية أن ترتك ثالث آثار إيجابية لصالح التفعيل الناجع للخطة وهي:
* تفــادي تضــارب الصالحيــات وتشــتيت الجهــود وكــذا العمــل املــزدوج املكــرر ،وذلــك بفضــل
التواصــل والتشــاور بــن أعضــاء كل قطــب علــى حــدة بشــكل دوري ومنتظــم؛
* تســهيل عمليــة تجميــع املعطيــات وتحليلهــا وكــذا إعــداد التقاريــر الدوريــة ،بحكــم تقــارب
مجــال عمــل مكونــات كل قطــب؛
* تأهيــل مختلــف القطاعــات مــن حيــث تملــك اإلدمــاج العرضانــي للمســاواة بــن الجنســن
بحيــث تتقلــص الفجــوة بــن ثــاث فئــات مــن القطاعــات الحكوميــة:
 قطاعات متمزية تشق طريقها برؤية واضحة وأهداف طموحة؛ قطاعات منخرطة بإرادة قوية في هذا الورش الهام وتتقدم فيه تدريجيا؛ -قطاعات في بداية املسار وبحاجة إلى الدعم والتحفزي.

إن هــذه املنهجيــة تفــرض نفســها ألن عرضانيــة النــوع االجتماعــي تشــكل أحــد أبــرز نقــاط قــوة
هــذه املقاربــة ،لكنهــا تصبــح إكراهــا حقيقيــا فــي مرحلــة التتبــع والتقييــم لــذا وجــب تطويقهــا
مــن خــال خلــق "األقطــاب القطاعيــة".

عــاوة علــى هــذه التوصيــة ذات األولويــة ،نــورد فيمــا يلــي مجموعــة مــن التوصيــات الــي ال
تقــل أهميــة والــي مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابــا علــى التصــور العــام للخطــة الحكوميــة املقبلــة:
 اســتحضار األولويــات واالهتمامــات اآلنيــة واملســتقبلية علــى الصعيــد الدولــي تيســرالالســتعراض الــدوري فــي املحافــل الدوليــة واســتثمارا لفــرص التعــاون الدولــي الســانحة؛
 إدراج البعــد الجهــوي واملحلــي فــي الخطــة مــن أجــل تفعيــل أوســع ملقتضياتهــا ولألخــذبعــن االعتبــار للخصوصيــات الــي تمــز كل جهــة مــن ربــوع اململكــة؛
 تعزيــز املرافعــة مــن أجــل مأسســة مقاربــة النــوع االجتماعــي واملســاواة واملناصفــة فــيمختلــف القطاعــات مــع توحيــد املنهجيــة واملفهــوم دون إغفــال رضورة التكيــف مــع
خصوصيــات كل قطــاع علــى حــدة؛
 تقويــة وتطويــر الرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املدنــي فــي مجــاالت التنســيق واقتســاماملعلومــات وتبــادل املعطيــات اإلحصائيــة والكيفيــة املرتبطــة بمحــاور الخطــة الحكوميــة
للمســاواة؛
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 نســج رشاكات بــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص إلدمــاج هــذا األخــر فــي تزنيــلتدابــر الخطــة وتحقيــق أهدافهــا.

 الحــرص علــى التوافــق والتــوازي بــن الخطــة الحكوميــة واملزيانيــة العامــة للدولــة بهــدفضمــان سالســة التنفيــذ مــن طــرف مختلــف القطاعــات املعنيــة ،وذلــك مــوازاة مــع اســتقطاب
املســاعدات اإلنمائيــة الدوليــة؛
 تعزيــز التواصــل حــول الخطــة علــى الصعيــد الوطــي ،مــن جهــة ،قصــد تكييــف العقليــات مــعثقافــة املســاواة ،وعلــى الصعيــد الدولــي ،مــن جهــة أخــرى ،مــن أجــل اســتقطاب الدعــم التقــي
واملالــي الــروري لترسيــع وتــرة تنفيــذ الخطــة؛
 املرافعــة مــن أجــل رفــع مزيانيــة الــوزارة الوصيــة قصــد تعزيــز قــدرات مواردهــا البرشيــة كميــاونوعيــا وتمكينهــا ،بالتالــي ،مــن أداء مهامهــا القطاعيــة ،وكــذا التنســيقية بــن القطاعــات ،بشــكل
أحســن وأكــر فعالية؛

 خلــق جســور للتواصــل بــن العمــل الحكومــي واألعمــال الجامعيــة الرصينــة مــن خــال ربــطكل املجــاالت املتعلقــة بتعزيــز حقــوق املــرأة بالدراســات واألبحــاث العلميــة األكاديميــة قصــد
الرقــي بهــا؛
 والجمعيــات إلــى التنصيــص برصاحــة علــى الزتاماتهــا وعلــى اآلليــات املخصصــة للوقايــة مــنأعمــال التميــز فــي أنشــطتها ،وذلــك باملــوازاة مــع ربــط مســاعدات الدولــة بالــزام املســتفيدين
منهــا بعــدم التميــز ضــد النســاء؛

 إعطــاء اهتمــام خــاص بمحوريــن اســراتيجيني أساســيني نظــرا لضعــف التقــدم بشــأنهما رغــموقعهمــا الكبــر علــى تمكــن املــرأة وهمــا :القضــاء علــى صــور النمطيــة املبنيــة علــى النــوع
االجتماعــي وكــذا التمكــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــال مســاعدتها علــى الحصــول علــى وظيفــة
أو فرصــة للعمــل وتقويــة مؤهالتهــا وقدراتهــا.
ب /التوصيات التقنية واإلجرائية

 الحــرص علــى التــوازي والتوافــق بــن األهــداف واملــؤرشات الــي ســيتم إدراجهــا فــي الخطــةالحكوميــة للمســاواة املقبلــة ،وتلــك املســطرة فــي خطــة التنميــة املســتدامة فــي أفــق 2030؛
 تدقيــق صياغــة اإلجــراءات واملــؤرشات بدقــة ،مــن خــال تعيــن الوضعيــة املرجعيــة لــكلإجــراء (مســتوى املــؤرش قبــل بــدء الخطــة) ،وتعيــن الوضعيــة املســتهدفة لــكل إجــراء (مســتوى
املــؤرش عنــد نهايــة الخطــة)؛
 توطيــد وتعزيــز آليــات التنســيق الحكوميــة املعنيــة بتزنيــل الخطــة «إكــرام» ،مــن خــال،علــى ســبيل املثــال ،الرفــع مــن عــدد اجتماعــات اللجنــة التقنيــة مــن أجــل تنســيق أحســن وأكــر
فعاليــة؛

 تقويــة قــدرات أعضــاء اللجنــة التقنيــة فــي مجــال اســتعمال واســتغالل املنظومــة املعلوماتيــةللخطــة الحكوميــة للمســاواة مــن أجــل تتبــع تنفيذهــا بشــكل ســلس ومســتمر؛
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 وضــع آليــة علــى مســتوى الجهــات تضمــن انتقــال املعلومــات وفــق مقاربــة ()buttom upمــن املســتوى املحلــي إلــى املســتوى الوطــي ،وبالتالــي ،تســهل تجميــع املعطيــات علــى الصعيــد
الوطــي؛

 إرســاء نســق إحصائــي يمكــن مــن تجميــع وتقديــم ومقارنــة املنجــزات حســب النــوعاالجتماعــي ،بــن القطاعــات وداخــل كل قطــاع علــى حــدة مــن فــرة ألخــرى ،كمــا يمكــن مــن
مراجعــة مــؤرشات الخطــة ،عنــد االقتضــاء؛
 تقويــة قــدرات ومهــارات القائمــن علــى تطبيــق أحــكام القوانــن وتزنيــل مقتضياتهــا باعتبــارأن فعاليــة النصــوص القانونيــة ال تتحقــق فقــط مــن خــال جــودة الترشيــع وإنمــا أساســا مــن
خــال التطبيــق والتفعيــل.
 ترســيخ نقــط الرتكــز الخاصــة بالنــوع فــي كل القطاعــات الوزاريــة وعلــى املســتوى الرتابــي،وذلــك بواســطة نــص مالئــم ،يحــدد وضعهــا وإلحاقهــا وصالحياتهــا؛

 تثبيــت نقــاط االرتــكاز الذيــن حصلــوا علــى دورات تدريبيــة أو راكمــوا تجربــة هامــة فــي مجــالالنــوع االجتماعــي ،حيــث أن انتقالهــم يــؤدي إلــى حــدوث فــراغ وظيفــي بحكــم أن املمثلــن
الجــدد ال تكــون لديهــم غالبــا فكــرة كاملــة عــن الخطــة؛

 تشــجيع كل املتدخلــن علــى تملــك املعرفــة اإللكرتونيــة وتوظيفهــا لتوفــر الثقافــة البنــاءةوالقــادرة علــى املســاهمة فــي التغيــر ،ألن تكنولوجيــا االتصــال والفضــاء اإللكرتونــي صــارت
قنــاة للتأثــر والتعبئــة أكــر رحابــة مــن الوســائل التقليديــة؛

ت /التوصيات املحورية
مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة و الرشوع في إرساء قواعد املناصفة
 تكثيف اجتماعات اللجنة التقنية لضمان تنسيق أفضل ومتواصل؛ إحداث قاعدة معطيات إحصائية متعلقة بالنوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطين؛ استثمار التقارير واملعطيات واإلحصائيات املتوفرة لدى الجمعيات ومراكز االستماع؛ الرتبية على مبادئ اإلنصاف واملساواة على مستوى األرسة من خالل إنشاء مراكزلتكوين األرس ،خاصة قبيل الزواج ،بهدف التحسيس والتوعية بمبادئ اإلنصاف واملساواة؛
 استثمار بوابة املغرب اإللكرتونية في نرش ملفات تربز قدرات املرأة وكفاءتها في مختلفاملجاالت؛
 انخراط جميع وسائل اإلعالم في التعريف بحقوق املرأة ،والعمل على إدماج مقاربةالنوع االجتماعي في املشهد اإلعالمي ،ملا في األمر من أهمية تنبع من دوره كسلطة رابعة
موجهة لرشيحة مهمة من املجتمع.
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تأهيل منظومة الرتبية والتعليم على أساس اإلنصاف واملساواة
 رضورة االشتغال على اإلكراهات الحقيقية اليت يعرفها التعليم ،ومن بينها النقل الذييستوجب التنظيم والعقلنة؛
 إعادة تنظيم منظومة اإليواء املدريس وإخراجه من منطق الرعاية االجتماعية واعتبارهجزءا من املنظومة الرتبوية؛
 توفري آليات وتدابري داخل املنظومة الرتبوية للحفاظ على القيم واألخالق (أطباءنفسانيني ،ومرشدين اجتماعيني…)؛
 تكوين رجال ونساء التعليم في مجال املقاربات الحقوقية؛ تعزيز البنيات التحتية ،خاصة املرافق الصحية؛ دور جمعيات اآلباء ومجالس التدبري؛ تفعيل وتعزيز دور مراكز االستماع في الوسط املدريس؛ حضور املرأة في اللجان الخاصة بصياغة املناهج وتأليف الكتب املدرسية؛ تعزيز دور اإلعالم في النهوض وتطوير املنظومة الرتبوية.مكافحة كل أشكال التميزي و العنف ضد النساء
 ترسيع وترية تزنيل القوانني) مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء ،ومرشوع قانونهيئة املناصفة( .؛
 استثمار وتطوير عمل املنظومة املعلوماتية؛ ضمان استدامة برامج التوعية والتحسيس ،وتجنب التدخل املناسباتي؛ تعزيز دور املنظومة الرتبوية والتعليمية في مناهضة العنف املبين على النوع؛ تثقيف وتوعية النساء بحقوقهن مع قياس أثر الحمالت التحسيسية على الفئاتاملستهدفة؛
 تعزيز مساهمة اإلعالم بشكل فعال وإيجابي في مناهضة التميزي والعنف ضد النساء؛ توفري فضاءات مالئمة الستقبال النساء والفتيات املعنفات واالستماع لهن ؛ تأهيل املوارد البرشية العاملة بالخاليا على مستوى املحاكم واملستشفيات العمومية.تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية
 االهتمام باملشاكل الصحية األخرى اليت تعاني منها الفتيات والنساء على غرار الحملاملبكر ،اإلجهاض ،سن اليأس ،العقم ،قلة الخصوبة…؛
 تعزيز الرشاكة مع املجتمع املدني؛ تأهيل األطر الطبية والشبه الطبية في مجال الحقوق الصحية للنساء؛ تكثيف الربامج والحمالت التحسيسية والتوعوية حول الرتبية الجنسية والصحةاإلنجابية؛
 ترسيع تفعيل إعالن ريو الذي انضم إليه املغرب خالل سنة  2013حول املحدداتاالجتماعية للصحة.
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تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات
 تحليل وتقييم السياسات العمومية والعمل على التنسيق بني القطاعات الحكومية؛ ترسيع وترية فك العزلة عن سكان املناطق القروية؛ إنشاء مزيد من دور الطالبة لتمكني الفتيات القرويات من متابعة دراستهن؛ إعادة النظر في منظومة مراقبة السكن االقتصادي توخيا للجودة؛ اقرتاح برامج للسكن لفائدة النساء في وضعية صعبة؛ تكثيف دور اإلعالم في معالجة املشاكل املطروحة على املستوى البييئ. إيجاد حلول نهائية للزتايد املطرد لدور الصفيح على الرغم من املجهودات املبذولة منطرف الدولة في هذا الشأن.
التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء
 الرهان على التعليم ومحاربة األمية وتنمية القدرات التدبريية واملهنية كمدخل للتمكنياالقتصادي واالجتماعي للنساء؛
 إجراء تقييم أولي لربامج محاربة الهشاشة بشكل عام خاصة برامج املبادرة الوطنيةللتنمية البرشية؛
 رضورة التعريف باملنتوجات النسائية ودعمها للرفع من قيمتها ولتحفزي املواطنني علىاإلقبال عليها؛
 دعم تبادل التجارب بني النساء )جمعيات تعاونيات ،شبكات…( وتعميم املمارساتالناجحة في مجال التسويق وهندسة املشاريع وتجويد املنتوجات النسائية؛
 تركزي االهتمام على النساء العامالت في االقتصاد غري املهيكل مع بلورة وتحديثاسرتاتيجية مواكبة لتقييم املبادرات املوجهة لهذا االقتصاد؛
 اعتماد منهجيات جديدة في مجال تمكني النساء عرب الرتكزي على الطبقة الوسطى؛ الرتكزي على البعد املحلي بالنسبة لكل املبادرات املوجهة لفائدة النساء ،وذلك عرب تبينمقاربة تشخيصية تشاركية مدمجة للفئات املستهدفة بشكل يضمن االستمرارية؛
 التفكري في سبل تحسني مردودية صندوق التكافل العائلي؛ الحرص على تتبع وافتحاص مشاريع الجمعيات املستفيدة من الدعم تعزيزا وترسيخاملبدأي املحاسبة واملساءلة.
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التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي
 وضع وتفعيل إجراءات تحفزيية تمكن من ولوج النساء ملناصب املسؤولية في الوظيفةالعمومية؛
 االشتغال على مقاربات جديدة لدعم التمثيلية السياسية للنساء وعدم االقتصار علىاملقاربة القانونية فقط؛
 اقرتاح سبل مبتكرة ملساعدة املرأة في التوفيق بني الحياة الخاصة واملهنية ،كالعمل عنبعد أو العمل لنصف حصة كما هو معمول به في بلدان أخرى ،أوإرشاك الرجل في تقاسم
املسؤولية داخل األرسة؛
 تأهيل اإلدارة بشكل ينسجم مع مطلب الرفع من نسبة النساء في مناصب املسؤولية؛ تعميم مرشوع حضانات األطفال على باقي اإلدارات على مستوى الرتاب الوطين.تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني في سوق الشغل
 إعمال تدابري فعالة للرفع من نسبة ولوج النساء لسوق الشغل مع دعم تنظيم األنشطةغري املهيكلة للفئات الهشة؛
 اعتماد معايري التميزي اإليجابي في ولوج سوق الشغل؛ بذل مجهودات أكرب إلرشاك الرجل في تقاسم تحمل األعباء املزنلية مع املرأة العاملةوذلك لتسهيل التوفيق بني الحياة املهنية والحياة الخاصة؛
 توفري الحماية االجتماعية للفئات الهشة من النساء العامالت؛ -العمل على نرش ثقافة املساواة والنوع االجتماعي لدى املشغلني واليد العاملة.
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 /3اآلفاق املستقبلية

أ /ترسيخ مكتسبات الخطة "إكرام"

مــن خــال كل املحطــات التقييميــة الــي مــرت منهــا الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» ،بمــا
فــي ذلــك التقييــم نصــف املرحلــي والتقييــم النهائــي ،نستشــف أهميــة ترســيخ وتقويــة مجموعــة
مــن أبعادهــا:
 البعــد املؤسســاتي :تعزيــز آليــات التنســيق والتتبــع والتقييــم واليقظــة املكلفــة بتزنيــلالخطــة؛
 البعد الترشيعي :تعزيز الرتسانة الترشيعية بقوانني تكرس املساواة واملناصفة؛ البعد التواصلي :إعمال اسرتاتيجية تواصلية لضمان انتشار أوسع للخطة؛ البعــد املنهجــي :مأسســة مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي مختلــف القطاعــات وتعزيــزالرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املدنــي؛
 البعــد التقييمــي :العمــل علــى التحليــل والتقييــم املمنهــج للسياســات العموميــة املتعلقــةبالنهــوض بأوضــاع النســاء؛
 البعد الثقافي :نرش ثقافة املساواة بني الرجال والنساء في أفق تغيري العقليات.وبشــكل أكــر تحديــدا ،يمكــن ترســيخ مكتســبات الخطــة األولــى مــن خــال عــدة مداخــل نذكــر
منهــا علــى ســبيل االستشــهاد ال الحــر:

* ترسيــع وتــرة مأسســة املســاواة وإدماجهــا العرضانــي فــي كل السياســات والربامــج
العموميــة ،علــى مســتويني:
 املأسسة داخل كل القطاعات الحكومية على الصعيد املركزي املأسسة على الصعيد الجهوي واإلقليمي* ترسيع وترية تزنيل القوانني املصادق عليها خاصة:
 مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء قانون تشغيل العمال املزنليني* تفعيل الهيئات املحدثة ،من أهمها:
 هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي املجلس االستشاري لألرسة والطفولة* أجرأة توصيات مختلف الدراسات واألبحاث املنجزة ،من بينها:
 البحث حول "مزيانية الوقت بني النساء والرجال" -الدراسة حول "التوفيق بني الحياة الخاصة و الحياة املهنية"
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* ضمان ديمومة بعض اإلجراءات ذات األثر الهام على واقع املرأة ،من قبيل:
 تعزيز الربامج املعنية بصحة األم دعم النساء ألرامل تشجيع ودعم املقاولة النسائية تحفزي املشاركة السياسية للنساء. فك العزلة عن العالم القرويب /مواصلة األوراش املفتوحة يف إطار دعم اخلطة “إكرام “
مــوازاة مــع ترســيخ مكتســبات الخطــة “إكــرام “ ،يتعــن كذلــك مواصلــة األوراش املفتوحــة
فــي إطــار التعــاون مــع الــركاء الدوليــن مــن أجــل دعــم تزنيــل هــذه الخطــة ،خاصــة االتحــاد
األوروبــي وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن املــرأة.
دعم االتحاد األوروبي للخطة "إكرام"

الدعم التقين:

نــورد فيمــا يلــي بعضــا مــن أبــرز األنشــطة املربمجــة إلــى غايــة غشــت  ،2018موعــد نهايــة
مكــون الدعــم التقــي األوروبــي.
 تعزيــز ودعــم قــدرات وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة فــي مجــالقيــادة وتنســيق تنفيــذ الخطــة؛
 تقييم حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» .2016-2012 صياغة «الخطة الحكومية للمساواة .2021-2017 »2 دعــم قــدرات اللجنــة التقنيــة فــي مجــال التخطيــط وتتبــع تنفيــذ مقتضيــات الخطــةالحكوميــة.
 دعم قدرات «مركز التمزي للمزيانية املستجيبة للنوع». دعم قدرات الوزارات الرشيكة في مجال املزيانية املدمجة للنوع. تحســن جــودة تجميــع وتبــادل املعطيــات الخاصــة باملنظومــة املعلوماتيــة حــول العنــفضــد النســاء.
 دعم تحسني جودة خدمات الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء. إنجــاز دراســة حــول «مالئمــة القوانــن مــع مقتضيــات الدســتور فيمــا يخــص مناهضــةالتميــز»؛
 إنجاز دليل حول محاربة الصور النمطية املبنية على النوع؛ وضــع اســراتيجية وبرنامــج عمــل مــن أجــل تحســيس الفاعلــن اإلعالميــن مــن أجــلمحاربــة الصــور النمطيــة املبنيــة علــى الجنــس والنهــوض بصــورة املــرأة فــي اإلعــام.
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دعم الفاعلني غري الحكوميني:
 تنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة بتقويــة قــدرات الجمعيــات املســتفيدة وفقــا للحاجيــات املعــرعنها ؛
 تمكني الجمعيات من أدوات التدبري والتنفيذ وإعداد التقارير؛ إحداث أرضية للتواصل بني الجمعيات املستفيدة؛ تنظيم ورشات تدريبية وندوات موضوعاتية بوترية ندوتني كل سنة؛ تنظيم زيارات ميدانية للتتبع واملواكبة وفق جدول زمين محدد.دعم هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

 تقويــة قــدرات املــوارد البرشيــة ملديريــة املــرأة بمــا فــي ذلــك قســم املرصــد الوطــي للمــرأةالــذي يضــم بــن مصالحــه املرصــد الوطــي للعنــف ضــد املــرأة؛

 دعــم مأسســة آليــات التتبــع واليقظــة مــن أجــل إدمــاج املســاواة بــن الجنســن داخــلالقطــب االجتماعــي وكــذا القطاعــات الحكوميــة علــى املســتويني املركــزي والجهــوي؛
 تفعيــل اســراتيجية التواصــل الداخلــي والخارجــي للقطــب االجتماعــي فــي مجــال حقــوقالنســاء واملســاواة بــن الجنســن؛
 إعــداد وتزنيــل إطــار اســراتيجي مــن أجــل التمكــن االقتصــادي للنســاء علــى مســتوىالقطــب االجتماعــي (وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة /التعــاون
الوطــي  /وكالــة التنميــة االجتماعيــة)؛

 تقويــة قــدرات مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لضمــان خدمــة ذات جــودة ترتكــز علــىاملقاربــة الحقوقيــة (نســاء وفتيــات وأشــخاص مســنني)؛
 دعــم مشــاركة املغــرب فــي التظاهــرة املناخيــة “ ”COP 22املرتقبــة بمراكــش شــهر نونــر ،2016عــر تنظيــم يــوم خــاص بالنــوع االجتماعــي “”Gender Day؛
 مواكبــة انخــراط املغــرب فــي مبــادرة “مــدن آمنــة وخاليــة مــن العنــف ضــد املــرأة” الــيتســتهدف القضــاء علــى العنــف فــي الفضــاءات العموميــة.

ت /إعداد وتفعيل اخلطة احلكومية للمساواة 2
رغــم أن اململكــة املغربيــة أحــرزت تقدمــا ملحوظــا فــي املســاواة بــن الجنســن بموجــب األهــداف
اإلنمائيــة لأللفيــة ،إال أن هــذا املجــال يتطلــب النفــس الطويــل والعمــل الــدؤوب واملتواتــر فــي
ســبيل تحقيــق ذلــك الرتاكــم الكبــر وتلــك الدفعــة القويــة الالزمــن إلحــراز التغيــر املنشــود.

وعليــه ،فــإن اململكــة املغربيــة تعمــل علــى التفكــر فــي مالمــح خطــة حكوميــة ثانيــة «إكــرام»،2
ترســخ املكتســبات وتواصــل املجهــودات املبذولــة فــي إطــار الخطــة الحكوميــة األولــى ،خاصــة
وأن االتحــاد األوروبــي قــد أبــدى اســتعداده لتقديــم الدعــم مــن جديــد بهــدف الحفــاظ علــى
وتــرة التعــاون فــي هــذا املجــال وكــذا ترصيــد نتائــج الرشاكــة األولــى.
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مراحل اإلعداد

مــن املرتقــب أن تنطلــق مهمــة الخــراء املتعلقــة بإعــداد الخطــة الجديــدة ،فــي غضــون شــهر
شــتنرب املقبــل ،وذلــك فــي إطــار الدعــم التقــي األوروبــي ووفقــا للمراحــل التاليــة:

املرجعيات واألبعاد

ســتأخذ بعــن االعتبــار فــي الخطــة الجديــدة مجموعــة مــن األبعــاد واملرجعيــات الهامــة الــي
مــن شــأنها أن إعطــاء نفــس جديــد ورؤيــة واضحــة لــورش املســاواة بــن الجنســن ،والــي تــم
اســتنباطها علــى ضــوء التجربــة األولــى "إكــرام ."1

يتعلق األمر على وجه الخصوص ب:
 الزتامات املغرب الدولية ،بما في ذلك أهداف التنمية املستدامة في أفق 2030 دستور اململكة املغربية 2011 ترصيد وترسيخ املكتسبات الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية رقم 130.13 اإللتقائية واالنسجام مع السياسات العمومية والتوجهات الحكومية؛ أهميــة رصــد التقــدم املحــرز فــي الخطــة ،ال ســيما مــن خــال إنشــاء نظــام املعلومــاتاســتنادا إلــى مــؤرشات للرصــد والتقييــم مراعيــة للنــوع االجتماعــي؛
 -آليــات العمــل مــع املجتمــع املدنــي :الحــوار املنتظــم ،تبــادل املعلومــات ،اســتثمار الخــرة
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امليدانيــة للمجتمــع املدنــي ...؛
 األخــذ بعــن االعتبــار لسياســة الجهويــة املتقدمــة ،خاصــة مأسســة اللجــان الجهويــةواإلقليميــة والجماعيــة للمناصفــة واملســاواة؛
 األخــذ بعــن االعتبــار للفــوارق بــن جهــات اململكــة مــن حيــث املســاواة بــن الرجــل واملــرأة(الحصــول علــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية ،الوصــول إلــى العدالــة ،الحصــول علــى
فــرص العمــل )...؛
 الحــوار مــع القطــاع الخــاص وتشــجيع انخراطــه بإيجابيــة لصالــح املســاواة بــن الرجــالوالنساء؛
 تعزيــز قــدرات جميــع القطاعــات بشــأن اإلدمــاج العرضانــي ملنظــور النــوع االجتماعــي فــيالسياســات والربامــج بهــدف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن؛
 أهميــة الطابــع العرضانــي للتواصــل والتحســيس حــول الخطــة علــى مســتوى جميــعالقطاعــات؛
 خصائــص وممــزات اآلليــات املؤسســاتية املتعلقــة بــكل قطــاع حكومــي مــن حيــث التعبئــةوالرصــد والتتبع؛
 آليــات الحكامــة والتتبــع املعتمــدة مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة للمســاواة واللجنــة التقنيــةالبني-وزاريــة وكــذا اللجــان املحليــة املعنيــة.
الرشكاء

ســيعرف ورش إعــداد الخطــة الحكوميــة للمســاواة  2تكريســا وتعزيــزا للمقاربــة التشــاركية فــي
إعدادهــا مــن خــال الحــوار والتشــاور مــع مختلــف الجهــات املعنيــة ،وذلــك اقتناعــا بأهميتهــا
وحتميتهــا وكــذا مــن أجــل ترشــيد املــوارد املاليــة والبرشيــة وتحقيــق االلتقائيــة والوقــع املنشــود
عنــد نهايــة تنفيــذ الخطــة.
وعليــه ،فإلــى جانــب وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة الــي تتدخــل كآليــة
تنســيقية ،ســيتم إرشاك الجهــات التاليــة:
 جميع القطاعات واإلدارات العمومية املنخرطة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة؛ املنســقيات الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتماعيــة وملؤسســة التعــاون الوطــي اللتــانتعمــان تحــت وصايــة وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتماعيــة ،وكــذا
املصالــح الخارجيــة للــوزارات األخــرى؛
 مجالس األقاليم والعماالت؛ الربملان؛ منظمات املجتمع املدني؛ القطاع الخاص؛ الجامعات؛ -املنظمات الدولية.
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ممــا ال شــك فيــه أن الخطــة الحكوميــة للمســاواة  2ســتعمل علــى ترســيخ مكتســبات الخطــة
األولــى ،مــن قبيــل تزنيــل القوانــن ،وتفعيــل الهيئــات املحدثــة ،وكــذا أجــرأة توصيــات مختلــف
الدراســات املنجــزة ،إال أنهــا ستســتلهم توجهاتهــا ومحاورهــا االســراتيجية مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة فــي أفــق  2030خاصــة الهــدف الخامــس املتعلــق ب " تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن وتمكــن كل النســاء والفتيــات" والــذي يحــدد التوجهــات الكــرى مــن خــال مجموعــة
مــن الغايــات:
 القضاء على جميع أشكال التميزي ضد النساء والفتيات في كل مكان؛ القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات فــي املجالــن العــاموالخــاص ،بمــا فــي ذلــك االتجــار بالبــر واالســتغالل الجنــي وغــر ذلــك مــن أنــواع
االســتغالل؛
 القضــاء علــى جميــع املمارســات الضــارة ،مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواجالقرسي؛
 االعــراف بأعمــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والعمــل املزنلــي وتقديرهــا مــن خــالتوفــر الخدمــات العامــة والبــى التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز
تقاســم املســؤولية داخــل األرسة املعيشــية والعائلــة ،حســبما يكــون ذلــك مناســباً علــى
الصعيــد الوطــي؛
 كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة علــىقــدم املســاواة مــع الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة والعامــة؛
 ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوقاإلنجابيــة ،علــى النحــو املتفــق عليــه وفقــا لربنامــج عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة
ومنهــاج عمــل بيجــن والوثائــق الختاميــة ملؤتمــرات اســتعراضهما؛
 القيــام بإصالحــات لتخويــل املــرأة حقوقــا متســاوية فــي املــوارد االقتصاديــة ،وكذلــكوالتــرف فــي األرايض وغريهــا مــن املمتلــكات،
إمكانيــة حصولهــا علــى حــق امللكيــة
ّ
وعلــى الخدمــات املاليــة ،واملــراث واملــوارد الطبيعيــة ،وف ًقــا للقوانــن الوطنيــة؛
 تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة ،وبخاصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،مــن أجــل تعزيــز تمكــن املــرأة؛
 اعتمــاد سياســات ســليمة وترشيعــات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والترشيعــاتالقائمــة مــن هــذا القبيــل للنهــوض باملســاواة بــن الجنســن وتمكــن كل النســاء والفتيــات
علــى جميــع املســتويات.
إن هــذه الخطــة العامليــة تشــكل تحديــا للخطــة الحكوميــة للمســاواة القادمــة حيــث أنهــا رفعــت
ســقف الطموحــات ،كميــا مــن خــال مــن أجــل تحقيــق "هــدف املناصفــة" بحلــول عــام ،2030
ونوعيــا مــن خــال إدراج اعتبــارات املســاواة بــن الجنســن بصــورة متكاملــة فــي جميــع
املجــاالت مــع التأكيــد علــى أن املســاواة يجــب أن تكــون فــي الفــرص والنتائــج علــى حــد ســواء
مــن أجــل تحقيــق األثــر املســتدام.
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الخاتمة
إن اململكــة املغربيــة ،وهــي تطــوي صفحــة خطتهــا الحكوميــة األولــى للمســاواة "إكــرام" ،فــي
نســختها األولــى  ،2012-2016تستشــعر كل الفخــر لنجاحهــا فــي مأسســة املســاواة فــي أفــق
املناصفــة ،كمــا يحدوهــا الطمــوح إلــى مواصلــة هــذه التجربــة الفريــدة فــي العالــم العربــي
خاصــة ،وعلــى مســتوى دول جهــة شــمال إفريقيــا والــرق األوســط ،ســواء مــن حيــث املضمــون
الحقوقــي والترشيعــي الجديــد أو مــن حيــث املســار التشــاوري والديناميــة املجتمعيــة املرافقــة
واملتفاعلــة مــع مضامينهــا.
وأهــم مــا مــز هــذه الخطــة هــو كونهــا جــاءت ثمــرة نقــاش مجتمعــي جعــل املســاواة ومحاربــة
كل أشــكال التميــز نهجــا لوضــع أســس جديــدة قصــد بنــاء عالقــات اجتماعيــة متوازنــة .كمــا
أنهــا جــاءت لتعــزز مــا تحقــق علــى مــدى ســنوات مــن الجهــود املشــركة ،حيــث أقــدم املغــرب،
منــذ ســنوات عديــدة ،علــى إصالحــات سياســية جريئــة مكنتــه اليــوم مــن التجــاوب مــع كل
تطلعــات وانتظــارات املــرأة املغربيــة.

ولقــد أثمــرت الديناميــة الحكوميــة والقطاعيــة الــي أحدثتهــا الخطــة "إكــرام" منــذ املصادقــة
عليهــا فــي املجلــس الحكومــي فــي يونيــو  2013مجموعــة مــن اإلصالحــات واملبــادرات الهادفــة
إلــى بلــوغ املســاواة بــن الجنســن وتحقيــق تنميــة منصفــة وعادلــة خاصــة علــى مســتوى
الولــوج واالســتفادة مــن الخدمــات ذات الطبيعــة السوســيو -اجتماعيــة (الشــغل ،الصحــة،
الخدمــات األساســية ،الرتبيــة.)...

لكــن ،ومهمــا يكــن حجــم املكتســبات الترشيعيــة والدســتورية ،الــي تــم إنجازهــا بفضــل جهــود
مختلــف الفاعلــن مــن حكومــة وأحــزاب سياســية ومجتمــع مدنــي ،فــإن هــذه املكتســبات لــن
تأخــذ أبعادهــا امللموســة فــي الواقــع املعيــش لــكل النســاء إال بــإرادة قويــة والــزام وطــي
يشــرك فيــه الجميــع مــن أجــل تعزيزهــا ووضــع دعاماتهــا التنفيذيــة فــي إطــار مــن املســؤولية
املشــركة .كذلــك ،يتعــن علــى الســلطات الحكوميــة املتواتــرة أن تحــرص علــى تحصــن
مكتســبات الخطــة الحكوميــة األولــى واســتخالص الــدروس املســتفادة منهــا مــن أجــل ترصيــد
وترشــيد الجهــد الحكومــي بشــكل يعطــي لقضيــة املســاواة بــن املــرأة والرجــل تلــك الدفعــة
القويــة الــي تحتاجهــا للرقــي بهــا إلــى املســتوى املأمــول.
وممــا ال شــك فيــه أن الخطــة املقبلــة للنهــوض باملســاواة بــن الجنســن ستســتفيد مــن النفــس
الجديــد والديناميــة القويــة الــي ســتمزي املرحلــة املقبلــة خاصــة تزنيــل نســبة هامــة مــن
املقتضيــات الدســتورية ،مــن جهــة ،ورشوع اململكــة املغربيــة ،أســوة بباقــي مكونــات املجتمــع
الدولــي ،فــي تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030مــن جهــة أخــرى.
وأخــرا ،وبالنظــر للتجربــة املغربيــة ،يمكــن القــول إنــه بقــدر مــا كانــت صياغــة وتنفيــذ الخطــة
الحكوميــة للمســاواة "إكــرام" تجربــة متمــزة ،اســتطاعت أن تحقــق فــي محطــات أساســية
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مكتســبات تخــدم أوضــاع النســاء خاصــة علــى املســتويني املؤسســاتي والترشيعــي ،فــإن
التحــدي ال يــزال قائمــا لتحصــن املكتســبات وشــحذ الهمــم واإلرادات لاللــزام املتواصــل
باإلدمــاج العرضانــي للنــوع االجتماعــي فــي كل الربامــج والسياســات العموميــة.
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