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توقيع اتفاقية ال�رشاكة بني اململكة املغربية واالحتاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم امل�ساواة واملنا�صفة
بني الن�ساء والرجال "اخلطة احلكومية للم�ساواة" يوم الثالثاء  03يوليوز  2012بالرباط
تقدمي ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي ،وزيرة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ،عر�ضا حول م�رشوع
اخلطة احلكومية للم�ساواة �أمام املجل�س احلكومي املنعقد �صباح يوم اخلمي�س  2ماي  2013بالرباط
م�صادقة املجل�س احلكومي على اخلطة احلكومية للم�ساواة يف اجتماعها الأ�سبوعي ليوم اخلمي�س 6
يونيو 2013
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بع�ض ف�صول الد�ستور امل�ؤطرة
الف�صل 19

«يتمتع الرجل واملر�أة ،على قدم امل�ساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة
يف هذا الباب من الد�ستور ،ويف مقت�ضياته الأخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،وكل
ذلك يف نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها.
ت�سعى الدولة �إىل حتقيق مبد�إ املنا�صفة بني الرجال والن�ساء.»...

الف�صل 31

«تعمل الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية ،على تعبئة كل الو�سائل املتاحة ،لتي�سري �أ�سباب ا�ستفادة املواطنات واملواطنني،
على قدم امل�ساواة ،من احلق يف :العالج والعناية ال�صحية؛ احلماية االجتماعية والتغطية ال�صحية ،والت�ضامن التعا�ضدي �أو املنظم
من لدن الدولة؛ احل�صول على تعليم ع�رصي مي�رس الولوج وذي جودة؛ التن�شئة على الت�شبث بالهوية املغربية ،والثوابت
الوطنية الرا�سخة؛ التكوين املهني واال�ستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ ال�سكن الالئق؛ ال�شغل والدعم من طرف ال�سلطات
العمومية يف البحث عن من�صب �شغل� ،أو يف الت�شغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية ح�سب اال�ستحقاق؛ احل�صول على املاء
والعي�ش يف بيئة �سليمة؛ التنمية امل�ستدامة».

الف�صل 34

«تقوم ال�سلطات العمومية بو�ضع وتفعيل �سيا�سات موجهة �إىل الأ�شخا�ص والفئات من ذوي االحتياجات اخلا�صة .ولهذا الغر�ض،
ت�سهر خ�صو�صا على ما يلي :معاجلة الأو�ضاع اله�شة لفئات من الن�ساء والأمهات ،وللأطفال والأ�شخا�ص امل�سنني والوقاية منها؛
�إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقة ج�سدية� ،أو ح�سية حركية� ،أو عقلية ،و�إدماجهم يف احلياة االجتماعية واملدنية،
وتي�سري متتعهم باحلقوق واحلريات املعرتف بها للجميع».
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مقتطفات من خطابات �صاحب اجلاللة
امللك حممد ال�ساد�س حفظه اهلل
«وكيف يت�صور بلوغ رقي املجتمع وازدهاره والن�ساء الالئي ي�شكلن زهاء ن�صفه تهدر م�صاحلهن يف غري مراعاة ملا
منحهن الدين احلنيف من حقوق هن بها �شقائق الرجال تتنا�سب ور�سالتهن ال�سامية يف �إن�صاف لهن مما قد يتعر�ضن
له من حيف �أو عنف مع �أنهن بلغن م�ستوى ناف�سن به الذكور� ،سواء يف ميدان العلم �أو العمل.»..
من خطاب ذكرى ثورة امللك وال�شعب  20غ�شت 1999

«...وقد ارت�أينا �أن يكون �أف�ضل تعبري عن الوفاء لروح ثورة امللك وال�شعب يف عيدها الذهبي وخري منطلق ملوا�صلتها
جت�سيد �إرادتنا الرا�سخة لإن�صاف املر�أة املغربية التي ال قوام للدميقراطية وحقوق الإن�سان بدون رفع كل �أ�شكال احليف
عنها وتكرميها امل�ستحق».
من خطاب ذكرى  20غ�شت 2003

«ولن يت�أتى ما نتوخاه من نهو�ض بالعدالة االجتماعية واملجالية� ،إال بتعزيز ال�سيا�سات االجتماعية ملحاربة الفقر والإق�صاء
والتهمي�ش ،وتو�سيع قاعدة الطبقة الو�سطى ،والنهو�ض بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،ف�ضال عن �إيالء عناية خا�صة للعامل
القروي ،وللمناطق اجلبلية والنائية واملعزولة ،وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم».
من خطاب افتتاح ال�سنة الت�رشيعية 2011
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الفهـــــــر�س
مقــــدمة
املجـــال  :1م�أ�س�سة ون�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وال�رشوع يف �إر�ساء قواعد املنا�صفة
1.1تتبع وتقييم و�ضعية امل�ساواة
�2.2إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف التخطيط وبرجمة امليزانية يف خمتلف القطاعات
�3.3إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف النظام الإح�صائي الوطني
4.4ن�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وحت�سني �صورة املر�أة

املجـــال  :2مكافحة كل �أ�شكال التمييز والعنف �ضد الن�ساء

5.5و�ضع ن�صو�ص ت�رشيعية وتنظيمية حلماية الن�ساء وحماربة التمييز
6.6موا�صلة ومواكبة تطبيق الن�صو�ص الت�رشيعية والربامج ذات ال�صلة
7.7تطوير برامج وقائية ملكافحة التمييز والعنف �ضد الن�ساء والفتيات
8.8م�أ�س�سة التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا العنف

املجـــال  :3ت�أهيل منظومة الرتبية والتكوين على �أ�سا�س الإن�صاف وامل�ساواة

9.9تعميم ولوج الفتيات �إىل جميع م�ستويات النظام الرتبوي والتقلي�ص من الهدر املدر�سي
1010و�ضع نظام ت�شجيع االبتكار لدعم امل�ساواة ومكافحة العنف املبني على النوع يف املدار�س
1111حماربة الأمية لدى الن�ساء والنهو�ض بالرتبية غري النظامية لفائدة الفتيات يف الو�سط القروي

املجـــال  :4تعزيز الولوج املن�صف واملت�ساوي للخدمات ال�صحية
1212تعزيز برامج ال�صحة اجلن�سية والإجنابية
1313حت�سني ولوج الن�ساء للخدمات ال�صحية
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املجـــال  :5تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية لتح�سني ظروف عي�ش الن�ساء والفتيات

1414مراعاة النوع االجتماعي يف برامج الولوج �إىل ال�سكن وبرامج فك العزلة وت�أهيل الو�سط �شبه احل�رضي والقروي
1515تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف على الن�ساء من عبء التزود بالطاقة
1616توفري املاء ال�رشوب واملحافظة على البيئة

املجـــال  :6التمكني االجتماعي واالقت�صادي للن�ساء

1717حماربة الفقر واله�شا�شة
1818التمكني االقت�صادي للن�ساء
1919النهو�ض بحقوق الن�ساء امل�سنات
2020النهو�ض بحقوق الن�ساء يف و�ضعية �إعاقة

املجـــال  :7الولوج املت�ساوي واملن�صف ملنا�صب اتخاذ القرار الإداري وال�سيا�سي واالقت�صادي
2121الرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف �أفق املنا�صفة
2222الرفع من متثيلية الن�ساء يف مواقع امل�س�ؤولية يف القطاع العمومي يف �أفق املنا�صفة

املجـــال  :8حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني يف �سوق ال�شغل

2323و�ضع �آليات ل�ضمان التوازن بني احلياة الأ�رسية واملهنية
�2424ضمان احرتام �أرباب العمل للإطار الت�رشيعي والتنظيمي لتوفري احلماية االجتماعية للفئات اله�شة

خـال�صات و�آفـاق
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مقـــدمة
تعترب اخلطة احلكومية للم�ساواة «�إكرام»� 1أداة لرتجمة االلتزامات املعرب عنها يف الربنامج احلكومي للفرتة املمتدة ما بني  2012و ،2016وذلك
ا�ستح�ضارا لتحديات التنزيل الدميقراطي ملقت�ضيات الد�ستور اجلديد ،والتزامات املغرب لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
كما ت�شكل �إطارا لتحقيق التقائية خمتلف املبادرات املتخذة لإدماج حقوق الن�ساء يف ال�سيا�سات العمومية وبرامج التنمية ،يف ان�سجام تام مع
حاجيات املرحلة الرامية �إىل �إعطاء بعد جهوي وحملي لهذه ال�سيا�سات والربامج.
�إن ت�أكيد الد�ستور املغربي ،انطالقا من ديباجته ،على حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ،ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو االنتماء
االجتماعي �أو اجلهوي �أو اللغة �أو الإعاقة �أو �أي و�ضع �شخ�صي مهما كان ،يعترب مك�سبا هاما ي�ضعنا �أمام م�س�ؤولية م�شرتكة العتماد مقاربة جديدة يف
العمل تتجه نحو قيا�س الأثر ،وتتبع وتقييم الفعل احلكومي واملجتمعي املرتبط مبو�ضوع امل�ساواة .كما �أن تن�صي�صه على �سمو املواثيق الدولية ،يف نطاق
�أحكام الد�ستور وقوانني اململكة ،ي�ؤ�س�س لقواعد و�أنظمة دولة حديثة ذات موا�صفات متقدمة يف ان�سجام مع القيم والثوابت الرا�سخة للبالد.
�إنه توجه يجد قوته دائما يف توجيهات �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،منذ توليه العر�ش �سنة  ،1999امل�ؤكدة ،وبقوة ،على االرتباط بني
تقدم وازدهار املجتمع ،واحرتام حقوق الإن�سان ،و خ�صو�صا حقوق الن�ساء.
كما �أن اعتماد احلكومة املغربية �سنة  2006لـ»اال�سرتاتيجية الوطنية للإن�صاف وامل�ساواة» ،وكذا ن�رش الوزير الأول �سنة  2007لدورية حث
فيها القطاعات احلكومية على اعتماد مقاربة النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات والربامج القطاعية ،دفع القطاعات احلكومية لإعداد وتفعيل برامج
ومبادرات متعددة متعلقة بامل�ساواة.
 1التقائية الكل للرقي ب�أو�ضاع املغربيات «�إكرام»
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ويف �إطار الرتاكم ،وبف�ضل الإرادة ال�سيا�سية التي عربت عنها احلكومة يف برناجمها للفرتة  2016/2012يف ظل الد�ستور ،وامل�ؤكدة على �إر�ساء
قواعد الدميقراطية وحتقيق الإن�صاف وامل�ساواة بني املواطنني ،وتوفري �رشوط احلكامة اجليدة ،متت �صياغة هذه اخلطة التي انخرطت فيها خمتلف
القطاعات احلكومية وفق املجاالت الثمانية التالية:
 1 .1م�أ�س�سة ون�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وال�رشوع يف �إر�ساء قواعد املنا�صفة
2 .2مكافحة كل �أ�شكال التمييز والعنف �ضد الن�ساء
3 .3ت�أهيل منظومة الرتبية والتكوين على �أ�سا�س الإن�صاف وامل�ساواة
4 .4تعزيز الولوج املن�صف واملت�ساوي للخدمات ال�صحية
5 .5تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية لتح�سني ظروف عي�ش الن�ساء والفتيات
6 .6التمكني االجتماعي واالقت�صادي للن�ساء
7 .7الولوج املن�صف واملت�ساوي ملنا�صب اتخاذ القرار الإداري وال�سيا�سي واالقت�صادي
8 .8حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني يف �سوق ال�شغل
وقد مت ح�رص �أهداف اخلطة احلكومية يف  24هدفا ،حدد من �أجل حتقيقها الإجراءات الرئي�سية ،التي و�صلت �إىل � 156إجراء .كما مت حتديد
امل�ؤ�رشات النوعية والكمية لتقييمها ،وكذا القطاع احلكومي امل�س�ؤول عن تنفيذها يف الفرتة ما بني  2012و.2016
�إن اخلطة احلكومية للم�ساواة ت�ستند على مبادئ تتوافق مع التطلع �إىل بناء عالقات اجتماعية جديدة بني الن�ساء والرجال ،وتهدف �إىل �ضمان
امل�شاركة الكاملة واملن�صفة يف خمتلف املجاالت ،كما تهدف �إىل �ضمان اال�ستفادة املت�ساوية واملن�صفة من نتائج وثمار هذه امل�شاركة.
�إن امل�ساواة املُ�ستهدفة من اخلطة احلكومية هي مبد�أ �إن�ساين من�سجم مع قيم املجتمع املغربي احل�ضارية والأ�رسية ،والتي تعززت بالن�ص الد�ستوري الذي
جاء موطدا لدعائم العالقات القائمة على احلقوق والواجبات.
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�إنها امل�ساواة التي ترتكز على:
•امل�ساواة يف احلقوق وامل�س�ؤوليات والإمكانيات والفر�ص ،كما عرب عنها الد�ستور املغربي؛
•الإقرار بقيمة م�ساهمات الن�ساء والرجال على حد �سواء� ،سواء يف املجال العام �أو اخلا�ص؛
•تعزيز التمييز الإيجابي الذي ميكّ ن من �إن�صاف املر�أة؛
•الأخذ بعني االعتبار االحتياجات والإكراهات وامل�صالح والتطلعات ،اخلا�صة بالن�ساء والرجال على حد �سواء ،يف و�ضع وتنفيذ وتتبع وتقييم
ال�سيا�سات العمومية وبرامج التنمية؛
•الإقرار مبوجبات املواطنة الكاملة لكال اجلن�سني دون متييز.
�إن اخلطة احلكومية للم�ساواة ت�ستند على:
•الدين الإ�سالمي احلنيف الذي يدعو �إىل العدل والإن�صاف وامل�ساواة ،وينبذ العنف؛
•الد�ستور الذي ين�ص على متتيع املر�أة والرجل ،على قدم امل�ساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية؛
•التوجيهات امللكية ال�سامية يف جمال النهو�ض ب�أو�ضاع الن�ساء؛
•التزام املغرب بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية بحلول �سنة 2015؛
•التزام املغرب بتفعيل م�ضامني االتفاقيات الدولية ،وخ�صو�صا اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «�سيداو» كما �صادق
عليها.
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املجال الأول :م�أ�س�سة ون�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وال�رشوع يف �إر�ساء قواعد املنا�صفة
�إن تن�صي�ص الف�صل التا�سع ع�رش من الد�ستور على متتيع املر�أة والرجل ،على قدم امل�ساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،وربط ذلك مب�س�ؤولية الدولة يف ال�سعي �إىل حتقيق مبد�أ املنا�صفة بني الن�ساء والرجال ،ي�ضعنا �أمام حتدي تنزيل مقت�ضيات الد�ستور وترجمتها،
وفق مقاربة ت�شاركية تعتمد �آليات م�ؤ�س�ساتية مكلفة بتتبع وتقييم ال�سيا�سات العمومية يف املجال.
كما �أن الدرو�س امل�ستخل�صة من الع�رشية املا�ضية ت�ؤكد على وجود تفاوتات بني الن�ساء والرجال على الرغم من املجهودات املبذولة ،وت�ؤ�س�س ل�رضورة انتهاج
نظام للحكامة يعزز �سيا�سة التن�سيق وااللتقائية ،ويواكب الفاعلني من خالل خطة مندجمة للتكوين والتوعية والتح�سي�س ،مع �صياغة الو�سائل والدعائم ال�رضورية
لت�أهيل جديد يرتكز على الإن�صاف وامل�ساواة ،وما يتطلب ذلك من �صياغة للم�ؤ�رشات والإح�صائيات التي تعزز املعرفة بق�ضايا الن�ساء و�أو�ضاعهن ،وت�سهل
عملية التتبع والتقييم.
�إن هذه الإ�صالحات ال ميكن �أن تكون ناجعة �إال �إذا �صاحبتها �إرادة حقيقية لتغيري العقليات وال�سلوكات ،وكذا ال�صور النمطية والتمثالت ال�سائدة عن الأدوار
االجتماعية لكل من الن�ساء والرجال من �أجل ن�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة .وهو ما يتطلب ا�ستثمار كل قنوات التن�شئة االجتماعية ،من �أ�رسة ومدر�سة
وو�سائل �إعالم وم�ساجد وجمال�س علمية وم�ؤ�س�سات ثقافية ..وغريها يف حتقيق التغيري املن�شود.
كما �أن �أجر�أة وجناح التن�سيق حول اخلطة احلكومية للم�ساواة يتطلبان ما يلي:

•
•
•

�إحداث �آلية ا�سرتاتيجية بني الوزارات للتوجيه والتن�سيق والتتبع؛
تقوية القدرات الب�رشية واملادية للمتدخلني من القطاعات احلكومية ،وخ�صو�صا الآلية امل�س�ؤولة عن تتبع وتن�سيق وتنفيذ اخلطة؛
�إحداث �آلية للتقييم والر�صد عرب م�أ�س�سة نظام معلوماتي موحد.

ول�ضمان م�أ�س�سة ون�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة� ،ست�رشف وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ،بتن�سيق مع خمتلف القطاعات احلكومية،
على بلوغ الأهداف التالية:
1.1تتبع وتقييم و�ضعية امل�ساواة؛
�2.2إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف التخطيط وبرجمة امليزانية يف خمتلف القطاعات؛
�3.3إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف النظام الإح�صائي الوطني؛
4.4ن�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وحت�سني �صورة املر�أة.
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�إجناز دفرت التحمالت

وزارة االت�صال ب�رشاكة
مع وزارة الت�ضامن واملر�أة
والأ�رسة والتنمية االجتماعية

�إطالق القناة
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عدد الدورات املنظمة
32

التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للعاملني بالإعالم يف
جمال امل�ساواة وحت�سني �صورة املر�أة يف الإعالم

33

تنفيذ م�شاريع الق�ضاء على ال�صور النمطية املوجودة
باملقررات املدر�سية

الئحة امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

تفعيل وحدة التكوين يف جمال مقاربة
النوع وم�أ�س�سة امل�ساواة بني اجلن�سني
باملعهد العايل للإعالم واالت�صال
�إعداد دفاتر حتمالت املقررات الدرا�سية
املدجمة ملقاربة النوع وحت�سني �صورة املر�أة
ن�سبة تقل�ص ال�صور النمطية يف املقررات
املدر�سية

وزارة االت�صال

وزارة الرتبية الوطنية ووزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية

�إعداد م�صوغة التكوين

34

تقوية قدرات الأطر والأ�ساتذة عرب التكوين الأ�سا�سي
وامل�ستمر لفائدة هيئة الإدارة بامل�ؤ�س�سات التعليمية يف
جمال �إدماج مقاربة النوع يف م�رشوع امل�ؤ�س�سة

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الرتبية الوطنية

الئحة الأطر املكونة

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية
وزارة الفالحة وال�صيد
البحري
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وتكوين الأطر

35

تطبيق دفاتر التحمالت اجلديدة ،خا�صة املواد املتعلقة
بتح�سني �صورة املر�أة يف الإعالم

ن�سبة البنود املفعلة وفق تقارير دورية

وزارة االت�صال

36

ت�شجيع الن�ساء الناجحات يف املجال الريا�ضي
والثقايف واجلمعوي

الئحة الن�ساء امل�ستفيدات من منح القطاع
(اجلمعيات الن�سائية ،البطالت)..

وزارة ال�شباب والريا�ضة

37

اعتماد مقاربة النوع �ضمن برامج التكوين داخل
امل�ؤ�س�سات الن�سوية

تقييم الربامج التكوينية (الدليل املرجعي
ملقاربة النوع مل�ؤ�س�سات الأندية الن�سوية)

وزارة ال�شباب والريا�ضة
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املجال الثاين :مناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز والعنف �ضد الن�ساء
يعترب املغرب من بني الدول الأوىل التي �أولت اهتماما خا�صا مبناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ت�ضافرت من خالله جهود خمتلف الفاعلني ،من قطاعات
حكومية وبرملان وهي�آت مدنية و�رشكاء دوليني وو�سائل �إعالم.
واملغرب اليوم م�ستمر يف ت�أكيد انخراطه الفعلي والتزامه الرا�سخ لإقرار دولة القانون ،والذي يت�ضح جليا من خالل الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية والقانونية التي
ت�سعى الدولة لتحقيقها يف �إطار تعزيز الإن�صاف وامل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات ،حيث ن�صت مقت�ضيات الد�ستور على م�س�ؤولية الدولة يف
مكافحة كل �أ�شكال التمييز.
فديباجة الد�ستور ن�صت على "حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ،ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو االنتماء االجتماعي �أو اجلهوي �أو اللغة �أو
الإعاقة �أو �أي و�ضع �شخ�صي مهما كان" .كما ن�ص الف�صل التا�سع ع�رش منه على متتع كل من "الرجل واملر�أة ،على قدم امل�ساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ..وت�سعى الدولة �إىل حتقيق مبد�أ املنا�صفة بني الرجال والن�ساء ،حُ
وتدث لهذه الغاية هيئة للمنا�صفة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز".
ويف جمال مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء ،اتخذت احلكومة ،خالل ال�سنوات الأخرية ،جمموعة من التدابري يف �إطار تفعيل اال�سرتاتيجية الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد
املر�أة� ،أدت يف جمملها �إىل ك�رس ال�صمت حول الظاهرة و�إخراجها من ال�ش�أن اخلا�ص �إىل ال�ش�أن العام ،والت�أ�سي�س لآليات دعم خدمات التكفل بالن�ساء �ضحايا
العنف ،مع توفري معطيات حول حجم الظاهرة ..وغريها من الإجراءات.
�إن هذا املجال من اخلطة احلكومية للم�ساواة يف �أفق املنا�صفة يجد �سنده يف العديد من م�ضامني الد�ستور ،وخ�صو�صا الف�صل الثاين والع�رشون منه الذي ين�ص
على �ضمان ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية للأفراد ،حيث «ال يجوز امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية لأي �شخ�ص ،يف �أي ظرف ،ومن قبل �أي جهة كانت،
خا�صة �أو عامة» .كما «ال يجوز لأحد �أن يعامل الغري ،حتت �أي ذريعة ،معاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة �أو حاطة بالكرامة الإن�سانية ،»...وهو ما ي�ؤ�س�س
ل�رضورة توفري احلماية القانونية الالزمة ،وت�أطري املجتمع لرف�ض كل �أ�شكال ومظاهر العنف �ضد الن�ساء.
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�إنه توجه ين�سجم مع �سعي املغرب �إىل حتقيق التزاماته على ال�صعيد الدويل املعرب عنها يف عدد من االتفاقيات ،وكذا يف الأهداف الإمنائية للألفية.
�إىل جانب ذلك ،تهدف تدابري هذا املجال يف جمملها �إىل:

• تعزيز الرت�سانة القانونية والتنظيمية حلماية الن�ساء وحماربة التمييز؛
• حت�سني املعرفة العلمية بهذه الظاهرة ،و�إن�شاء نظام التتبع والر�صد؛
• دعم ال�سيا�سة الوقائية ،وذلك من خالل الت�صدي لأ�سباب العنف املمار�س �ضد الن�ساء ،والرفع من الوعي املجتمعي مبخاطر هذه الظاهرة؛
• حت�سني التكفل بالن�ساء �ضحايا العنف عن طريق تطوير جمموعة من اخلدمات.
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زمن التنفيذ
الرقم

الإجراءات الرئي�سية

38

�إ�صدار م�رشوع القانون املحدث لهيئة املنا�صفة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز

39

�إ�صدار م�رشوع القانون املحدث للمجل�س
اال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة

القطاع احلكومي امل�س�ؤول

م�ؤ�رشات التقييم
12

13

14

16 15

الهدف  :5و�ضع ن�صو�ص ت�رشيعية وتنظيمية حلماية الن�ساء وحماربة التمييز

�إعداد م�رشوع القانون

�إخراج القانون

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق
الإن�سان
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة العدل واحلريات

�إعداد م�رشوع القانون
وزارة ال�شباب والريا�ضة
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق
الإن�سان
�إخراج القانون
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وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

27

وزارة العدل واحلريات
40

تعديل القانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية

�إ�صدار القانون اجلنائي وامل�سطرة اجلنائية
املعدلني

41

�إ�صدار قانون حماربة العنف �ضد الن�ساء

�إعداد م�رشوع القانون و�إ�صداره

42

�إ�صدار قانون ت�شغيل العمال املنزليني

امل�صادقة على القانون و�إ�صدار ن�صو�صه
التطبيقية

43

تفعيل مقت�ضيات القانون التنظيمي ملجل�س
امل�ست�شارين املتعلقة بالنوع االجتماعي

ن�سبة الن�ساء يف جمل�س امل�ست�شارين

44

�إ�صدار قانون تنظيمي ملجال�س اجلهة
واجلماعات الرتابية يراعي النوع االجتماعي
وتفعيله

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
الأمانة العامة للحكومة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
الأمانة العامة للحكومة
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

الإعداد وامل�صادقة على ن�ص القانون
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الأمانة العامة للحكومة
ن�سبة الن�ساء يف جمال�س اجلهات

وزارة الداخلية

ن�سبة الن�ساء يف جمال�س اجلماعات الرتابية

وزارة الداخلية
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45

مراجعة القانون رقم  14.05املتعلق ب�رشوط فتح
م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية وتدبريها يف عالقته
بدور الطالبة وم�ؤ�س�سات �إيواء الن�ساء والفتيات
�ضحايا العنف

46

تعديل القانون رقم  77.03املتعلق باالت�صال
ال�سمعي الب�رصي لت�ضمينه مقت�ضيات ذات ال�صلة
بالنوع االجتماعي

47

�إ�صدار قانون لتعزيز حماية حقوق الأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة يراعي النوع

�إ�صدار ن�ص القانون املعدل

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
الأمانة العامة للحكومة

تكوين اللجنة املكلفة مبراجعة القانون
وزارة االت�صال
مراجعة و�إ�صدار ن�ص القانون املعدل
�إعداد م�رشوع القانون

�إ�صدار القانون

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
الأمانة العامة للحكومة

48
49

50

تعديل القانون رقم  65املتعلق بالتغطية ال�صحية
الأ�سا�سية يف الفقرة الأوىل من املادة  6ويف
مادته 36
�إ�صدار قانون يتعلق ب�إحداث امل�صلحة
االجتماعية داخل املقاولة التي ت�شغل � 200إ�صدار ن�ص القانون
�أجري ف�أكرث

�إ�صدار ن�ص القانون املعدل

مراجعة دفاتر حتمالت قنوات القطب العمومي
الإعالمية ح�سب النوع
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دفاتر حتمالت منقحة ح�سب النوع

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة االت�صال

29

الهدف  :6موا�صلة ومواكبة تطبيق الن�صو�ص الت�رشيعية والربامج ذات ال�صلة
تفعيل الربنامج اال�سرتاتيجي و املتو�سط املدى من
�أجل م�أ�س�سة امل�ساواة والإن�صاف بني اجلن�سني
يف قطاعات الت�شغيل والتكوين املهني واحلماية
االجتماعية

املفعلة
ن�سبة التدابري ّ

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

52

تقييم الربنامج املتو�سط املدى مل�أ�س�سة امل�ساواة بني
اجلن�سني يف قطاع االت�صال

ن�رش نتائج التقييم

وزارة االت�صال

53

تفعيل ال�شبكة امل�شرتكة بني الوزارات لإدماج
النوع يف الوظيفة العمومية

54

تفعيل ودعم جلن امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص على
م�ستوى اجلماعات

51

الئحة القطاعات امل�شاركة يف ال�شبكة
الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة
العمومية وحتديث الإدارة
عدد الدورات املنظمة

عدد اللجن املن�ش�أة واملدعمة

الئحة اجلماعات املتوفرة على اللجن املفعلة
وزارة الداخلية
ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف هذه اللجن
ن�سبة الن�ساء يف اجلماعات قبل وبعد ت�أ�سي�س
اللجن
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30

و�ضع دالئل وو�سائل ملواكبة تنفيذ القوانني
�إجناز دليل الو�ساطة الأ�رسية
�صياغة ون�رش دالئل
55

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

�إجناز دليل الكفالة
�إعداد وتطبيق جدول �إر�شادي للنفقة

تطوير العمل الق�ضائي يف جمال النفقة

�إجناز درا�سة تقييمية لأثر اجلدول الإر�شادي
للنفقة

�إنتاج �أدوات �إعالمية وحت�سي�سية

تنظيم حملة حت�سي�سية خا�صة بالكفالة
والو�ساطة الأ�رسية

56

املواكبة االجتماعية للم�ستفيدات من �صندوق
التكافل العائلي

�إعداد ون�رش تقرير �سنوي عن �سري عمل
ال�صندوق

57

مواكبة تطبيق القانون اخلا�ص ب�صندوق التكافل
العائلي

�إعداد ون�رش تقارير عن تطبيق القانون

وزارة العدل واحلريات

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة العدل واحلريات

تتبع تطبيق مدونة الأ�رسة
�إجناز تقارير تقييمية �سنوية
مواكبة تنزيل املقت�ضيات اخلا�صة بثبوت الزوجية

58

عدد امل�ستفيدين من احلمالت التح�سي�سية

وزارة العدل واحلريات

عدد اجلل�سات التنقلية

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

�إجناز درا�سة خا�صة بزواج القا�رصات
درا�سة حول م�سطرة ال�صلح
درا�سة حول الطالق
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�إعداد ون�رش تقارير الدرا�سات املنجزة

وزارة العدل واحلريات
وزارة العدل واحلريات
الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة
املقيمني يف اخلارج

31

مراقبة احرتام تطبيق املقت�ضيات القانونية املتعلقة بامل�ساواة وحماربة التمييز يف العمل

59

حملة ملراقبة املقت�ضيات القانونية املتعلقة بامل�ساواة
وحماربة التمييز يف �إطار برنامج عقدة الأهداف
املربمة مع مندوبيات الت�شغيل بر�سم �سنة 2013
تفعيل �أن�شطة للنهو�ض بامل�ساواة يف العمل
بني الرجال والن�ساء يف �إطار م�رشوع"BIT/
 ”HRSDC/CANADAحول النهو�ض
باملبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل

�إجناز تقارير تقييمية
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
�إجناز تقارير تقييمية

مراجعة ومواكبة تنزيل قانون اجلن�سية وخا�صة املقت�ضيات املتعلقة بـ:
وزارة العدل واحلريات
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
منح اجلن�سية

�إجناز تقارير تقييمية

وزارة الداخلية
الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة
املقيمني يف اخلارج

60

وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون
مواكبة تفعيل مقت�ضيات القانون  06.62فيما
يتعلق ب�إ�سناد اجلن�سية املغربية لأبناء الأم املغربية
مراجعة الف�صل  10من قانون اجلن�سية من �أجل
حتقيق امل�ساواة بني الأجنبي املتزوج مبغربية
والأجنبية املتزوجة مبغربي يف احل�صول على
اجلن�سية املغربية عن طريق الت�رصيح
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�إجناز تقارير تقييمية

وزارة العدل واحلريات

امل�صادقة على م�رشوع قانون رقم 19.13
بتغيري وتتميم الف�صل  10من الظهري ال�رشيف
ال�صادر ب�سن قانون اجلن�سية املغربية

وزارة العدل واحلريات
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الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة
املقيمني يف اخلارج

61

درا�سة حول ولوج الن�ساء املهاجرات للحقوق

�إجناز تقرير الدرا�سة

62

�إحداث جلنة وزارية لت�سهيل ولوج الن�ساء
املهاجرات للحقوق

�إجناز التقرير

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة
املقيمني يف اخلارج

63

تعميم �أق�سام ق�ضاء الأ�رسة

64

تعميم جتربة امل�ساعدات االجتماعيات على
خمتلف �أق�سام ق�ضاء الأ�رسة

ن�سبة توفري �أق�سام ق�ضاء الأ�رسة امل�ستقلة يف
مقارها

وزارة العدل واحلريات

ن�سبة التغطية

وزارة العدل واحلريات

65

دعم قدرات مهنيي الق�ضاء

وزارة العدل واحلريات

الئحة املكونني من مهنيي الق�ضاء
طبيعة الربامج
املواد مو�ضوع التكوين

وزارة العدل واحلريات

مدة التكوين
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الهدف :7تطوير برامج وقائية ملناه�ضة التمييز والعنف �ضد الن�ساء والفتيات

66

تطوير وتفعيل املنظومة املعلوماتية امل�ؤ�س�ساتية
حول العنف �ضد الن�ساء

67

�إحداث مراكز اليقظة والتبليغ والتكفل بالن�ساء
والأطفال �ضحايا العنف ترابيا

تفعيل املنظومة

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

عدد الدورات التكوينية املنجزة لفائدة
م�ستعملي النظام املعلوماتي

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

عدد املراكز املحدثة

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

تطوير برامج وقائية ملناه�ضة التمييز والعنف �ضد الن�ساء والفتيات
تفعيل تدابري �إ�رشاك الرجال والفتيان يف حماربة
جرد التدابري املفعلة
العنف �ضد الن�ساء
تنظيم حمالت وقوافل حت�سي�سية حول العنف
عدد احلمالت املنظمة
�ضد الن�ساء وحماربة التمييز والتحر�ش اجلن�سي
تقارير احلمالت املنظمة
واالجتار بالن�ساء والفتيات
التح�سي�س بالآثار ال�سلبية للعنف وتهديده
حمالت حت�سي�سية وتوعوية
لتما�سك وا�ستقرار الأ�رس
تفعيل ميثاق احلقوق والواجبات بامل�ؤ�س�سات
بنود امليثاق املفعلة
التعليمية
68

تعزيز التح�سي�س والتوعية حول حماربة العنف يف
الو�سط املدر�سي واجلامعي
ا�ستكمال �إحداث املراكز اجلهوية والإقليمية
لر�صد العنف بالو�سط املدر�سي
تعميم مراكز الإن�صات واال�ستماع والو�ساطة
بامل�ؤ�س�سات التعليمية
تكوين مديري املدار�س واملعلمني والإداريني
وجمال�س تدبري امل�ؤ�س�سات
ت�شجيع �أن�شطة حماربة العنف بالأندية الرتبوية
واملراكز اجلهوية والإقليمية للإعالم وامل�ساعدة
على التوجيه
دعم وتعميم نقط اال�ستماع والإر�شاد والتوجيه
داخل م�ؤ�س�سات وزارة ال�شباب والريا�ضة
تطوير م�صوغات التكوين يف ميدان ال�شغل
�إعداد برنامج تكويني لفائدة مفت�شي ال�شغل يف
جمال امل�ساواة ،خا�صة يف الأجر واال�ستخدام
ت�أطري املتدربني بامل�ؤ�س�سات الفندقية وال�سياحية
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عدد احلمالت التح�سي�سية املنظمة
الئحة املراكز املحدثة
الئحة مراكز اال�ستماع املحدثة

العمال وامل�ساعدات االجتماعيات املكونني
عدد امل�ستفيدين
عدد الربامج املنتجة واملواد ال�صحفية املعدة
حول مو�ضوع مناه�ضة العنف والتمييز
�ضد الن�ساء والفتيات
الئحة نقط اال�ستماع املدعمة
الئحة نقط اال�ستماع املحدثة
�إعداد م�صوغات مب�ضامني جديدة
 550مفت�ش �شغل م�ستفيد من التكوين
عدد املتدربني امل�ستفيدين

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية ب�رشاكة مع
وزارة االت�صال
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية ووزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الرتبية الوطنية ب�رشاكة مع وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين
الأطر ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية و وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية ب�رشاكة مع
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

34

69

الربنامج التح�سي�سي املندمج ملناه�ضة العنف
والتمييز �ضد الن�ساء

برنامج منفذ

70

دعم قدرات املوظفني املكلفني ب�إنفاذ التدابري
والإجراءات القانونية ذات ال�صلة بالعنف

عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

71

تكوين املوظفني يف القن�صليات

�إعداد م�صوغات التكوين

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الثقافة
وزارة االت�صال
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الداخلية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون
الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة
املقيمني يف اخلارج
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون

عدد الدورات التكوينية املنظمة

وزارة العدل واحلريات
الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة
املقيمني يف اخلارج
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الهدف  :8م�أ�س�سة التكفل بالن�ساء والفتيات �ضحايا العنف
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
الئحة اخلاليا املحدثة بكل جهة

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

عدد اخلدمات املقدمة لل�ضحايا

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية
وزارة العدل واحلريات

72

تعميم خاليا التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا
العنف ودعم خدماتها

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
املوارد الب�رشية واملالية واللوج�ستيكية
املخ�ص�صة لهذه اخلاليا

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

عدد الدورات التكوينية املنجزة لفائدة
العاملني بخاليا ا�ستقبال الن�ساء �ضحايا
العنف

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية
وزارة العدل واحلريات
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73

م�أ�س�سة نقط االرتكاز

تعزيز �آليات التن�سيق املحلية واجلهوية من خالل
اللجن اجلهوية للتكفل الق�ضائي بالن�ساء والفتيات
�ضحايا العنف
�إعداد خطط عمل حملية وجهوية

وزارة العدل واحلريات
وزارة العدل واحلريات

74

دعم مراكز اال�ستماع والإر�شاد القانوين للتكفل
بالن�ساء �ضحايا العنف و�إعداد دفرت حتمالتها

الئحة املراكز املدعمة �سنويا وامل�شتغلة وفق
دفرت التحمالت

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

75

دعم الف�ضاءات متعددة الوظائف للن�ساء و�إعداد
دفرت حتمالتها

الئحة املراكز املدعمة وامل�شتغلة وفق دفرت
التحمالت

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

76

ت�أهيل بنيات القرب لتقدمي خدمات منا�سبة
للن�ساء والفتيات (وحدة حماية الطفولة،
والوحدة االجتماعية املتنقلة ،ومراكز الرعاية
االجتماعية)....

موارد ب�رشية م�ؤهلة
م�ؤ�س�سات ذات حكامة جيدة

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

خدمات ذات جودة عالية
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املجال الثالث :ت�أهيل منظومة الرتبية والتكوين على �أ�سا�س الإن�صاف وامل�ساواة
ي�شكل جمال الرتبية والتكوين رهانا كبريا من �أجل تنمية بالدنا ،بحيث يحتل �أولوية كربى يف الربنامج االجتماعي للحكومة .ومن هذا املنطلق ،ترتكز جمهودات
احلكومة على ق�ضايا احلكامة ،وجودة النظام التعليمي وا�ستعادة وظيفته الرتبوية ،واالهتمام بو�ضعية الأطر الرتبوية يف �إطار منهجية تعاقدية وا�ضحة ت�ضع املتعلم
يف �صلب العملية الرتبوية.
وبناء عليه ،ا�ستح�رض خمطط عمل وزارة الرتبية الوطنية ما يلي:

• تنزيل مقت�ضيات الد�ستور ،خا�صة تطوير وتفعيل الربامج االجتماعية ،مبا ي�ضمن الولوج العادل �إىل اخلدمات الأ�سا�سية ،خ�صو�صا التعليم ،مع تكري�س
الت�ضامن وتكاف�ؤ الفر�ص بني الأفراد والفئات والأجيال واجلهات؛
• اال�ستحقاقات االنتخابية التي عرفتها بالدنا ،والتي �أفرزت حكومة �صنفت التعليم من بني القطاعات ذات الأولوية يف برناجمها احلكومي؛
• املذكرة التوجيهية لرئي�س احلكومة ق�صد �إعداد خمططات عمل وزارة الرتبية الوطنية؛
• دخول ال�سنة الأخرية من تنفيذ “الربنامج اال�ستعجايل” ،وما يقت�ضيه ذلك من تثبيت ملا مت حتقيقه ومراجعة تنفيذ امل�شاريع ،متا�شيا مع الأولويات امل�سطرة
يف الربنامج احلكومي.

ومتا�شيا مع هذه املرجعيات ،عملت وزارة الرتبية الوطنية ،ووحداتها الإدارية املكونة من الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ونيابات وزارة الرتبية الوطنية
على بلورة برنامج عمل يرتكز على املحاور اال�سرتاتيجية طبقا لتوجهات برنامج احلكومة:
• املحور الأول :جعل امل�ؤ�س�سة التعليمية يف �صلب االهتمام بالنظام الرتبوي؛
•املحور الثاين :حكامة قطاع الرتبية؛
•املحور الثالث :االرتقاء مبهام املدر�سة الوطنية و�أدوارها.

يف ظل الدينامية اجلديدة ،التي ت�صب يف تعزيز حقوق الإن�سان ،يبقى تر�سيخ مبادئ امل�ساواة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز داخل املنظومة التعليمية والرتبوية
من بني �أقوى التحديات املر�صودة التي يجب ا�ستح�ضارها يف تنزيل املحاور املذكورة ،وخ�صو�صا يف املناهج الرتبوية وبرامج املراكز اجلهوية ملهن التكوين
والتكوين امل�ستمر ،موازاة مع تنفيذ ا�سرتاتيجية توا�صلية لتغيري ال�سلوك وتر�سيخ القيم ،وتثمني املبادرات يف جمال االبتكار ،وت�شجيع التفوق ون�رش ثقافة امل�ساواة
بني الأطفال لتكوين جيل م�شبع مببادئ حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني الن�ساء والرجال.
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الرقم

الإجراءات الرئي�سية

زمن التنفيذ

م�ؤ�رشات التقييم
12

13

14

القطاع احلكومي امل�س�ؤول
15

16

الهدف  :9تعميم ولوج الفتيات �إىل جميع م�ستويات النظام الرتبوي والتقلي�ص من الهدر املدر�سي
توطيد تدابري دعم تعميم ولوج الفتيات �إىل خمتلف امل�ستويات

تفعيل �إلزامية التعليم لكال اجلن�سني

ن�سبة تغطية اخلدمات الرتبوية املتاحة
للفتيات والفتيان يف التعليم الأويل االبتدائي
والإعدادي
ن�سبة تطور معدالت التمدر�س ح�سب اجلن�س
والأ�سالك وال�شعب

77

ت�أهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية من �أجل
اال�ستجابة للحاجيات اخلا�صة

ن�سبة امل�ؤ�س�سات التعليمية املجهزة باملرافق
ال�صحية للفتيات والفتيان

تعزيز متدر�س الفتيات والفتيان يف و�ضعية
�إعاقة

عدد ون�سبة الفتيات والفتيان يف و�ضعية
�إعاقة يف م�ؤ�س�سات مدر�سية تتوفر على �أق�سام
مدجمة

تعزيز برنامج الدعم االجتماعي للأ�رس
لت�شجيع متدر�س الفتيات
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عدد ون�سبة الأ�رس امل�ستفيدة من برنامج تي�سري

وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة االقت�صاد واملالية

ن�سبة الهدر املدر�سي قبل وبعد اال�ستفادة من
برنامج تي�سيري

وزارة الرتبية الوطنية

40

تطوير حلول تربوية لفائدة الفتيات والفتيان يف و�ضعية �صعبة
دعم التكوين والتوعية يف مراكز حماية
الطفولة

عدد الدورات التكوينية املنجزة

تعزيز ودعم التكوين املهني الن�سوي

عدد و ن�سبة امل�ستفيدات

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة الفالحة وال�صيد البحري

78

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
عدد الفتيات والفتيان يف و�ضعية ال�شارع
امل�سرتجع من لدن النظام الرتبوي
�إدماج الأحداث يف املنظومة الرتبوية
عدد الأحداث من الفتيات والفتيان
املتمدر�سني

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
وزارة الرتبية الوطنية
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة
الإدماج
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الرتبية الوطنية

79

�إدماج النوع االجتماعي داخل املنظومة
الرتبوية والتكوينية ،خا�صة عند التخطيط
وو�ضع امليزانية وتتبع امل�شاريع

امل�ؤ�رش الإجمايل للتكاف�ؤ بني الفتيات والفتيان

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات
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وزارة ال�شباب والريا�ضة

وزارة الرتبية الوطنية
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تطوير حوافز الدعم ملواجهة الهدر املدر�سي
ن�سبة امل�ستفيدين من �صندوق دعم التما�سك
االجتماعي ح�سب اجلن�س والو�سط

وزارة االقت�صاد واملالية

ن�سبة ارتفاع املوارد الب�رشية املعب�أة يف خدمات
الدعم املدر�سي

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة
واحلكامة

امليزانية املخ�ص�صة للدعم واحلد من الهدر
املدر�سي

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية

�إر�ساء �آليات اليقظة الرتبوية

الآليات املعتمدة واملفعلة

وزارة الرتبية الوطنية

تنظيم الدعم البيداغوجي لفائدة التلميذات
والتالميذ املتعرثين

ارتفاع ن�سبة ا�ستمرار وجناح الفتيات والفتيان
يف التعليم االبتدائي والإعدادي والثانوي
الت�أهيلي ح�سب اجلن�س وو�سط الإقامة

وزارة الرتبية الوطنية

تنظيم دورات ت�أهيلية للدعم لفائدة تالميذ
امل�ستويات الإ�شهادية

عدد الدورات الت�أهلية املنظمة

ا�ستحداث وتفعيل �صندوق دعم التما�سك
االجتماعي

80

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية

وزارة الرتبية الوطنية

م�صاحبة الأ�رس داخل م�ؤ�س�سات ال�شبيبة
والريا�ضة للحد من الهدر املدر�سي
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انخفا�ض معدل الهدر يف كل �سلك ح�سب
اجلن�س وو�سط الإقامة

وزارة الرتبية الوطنية

ن�سبة الأ�رس امل�ستفيدة

وزارة ال�شباب والريا�ضة
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الهدف  :10و�ضع نظام ت�شجيع االبتكار لدعم امل�ساواة ومكافحة العنف املبني على اجلن�س يف املدار�س واجلامعات
و�ضع نظام ملكاف�أة املبادرات الإبداعية لدعم النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني يف املدار�س واجلامعات
نظام املكاف�أة املعتمد

81

البحث ومتويل املبادرات املبتكرة يف جمال
دعم امل�ساواة بني اجلن�سني يف املدار�س
واجلامعات (جوائز ا�ستحقاق)

جوائز متنح �إىل املواهب ال�شابة مدرجة يف
الدليل املرجعي للحياة املدر�سية واجلامعية
�إعداد دفرت حتمالت جوائز اال�ستحقاق
ومنحها

دعم املبادرات املبتكرة ملكافحة العنف
املبني على النوع االجتماعي يف املدار�س
واجلامعات

انخفا�ض ن�سبة حاالت العنف بح�سب كل
م�ؤ�س�سة تعليمية
عدد التلميذات والتالميذ الذين ا�ستفادوا من
اال�ستماع والتكفل

دعم قدرات الأطر الرتبوية والإدارية يف جمال امل�ساواة وحماربة ال�صور النمطية والتمييز
�إعداد م�صوغات التكوين على امل�ساواة بني
اجلن�سني وتفعيلها

82

دعم قدرات �أطر التعليم و�أطر ال�شباب
والريا�ضة يف جمال امل�ساواة

معدل الأطر املكونة

عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الرتبية الوطنية

وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة ال�شباب والريا�ضة
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تر�سيخ مبادئ امل�ساواة يف التعليم العايل
83

�إدماج مبادئ امل�ساواة والإن�صاف يف
دفاتر حتمالت املا�سرت والإجازات املهنية

�إعداد دفاتر حتمالت

دعم �إحداث ما�سرت متخ�ص�ص يف احلكامة الئحة اجلامعات التي تتوفر على ما�سرت
مدمج للم�ساواة
والتنمية ويف النوع االجتماعي

84

تعزيز البحث العلمي حول �أو�ضاع املر�أة
القروية

الئحة الأبحاث اجلامعية املنجزة

85

تعزيز البحث العلمي يف جمال امل�ساواة

الئحة الأبحاث اجلامعية املنجزة يف جمال
امل�ساواة

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
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الهدف  :11حماربة الأمية لدى الن�ساء والنهو�ض بالرتبية غري النظامية لفائدة الفتيات والفتيان يف الو�سط القروي وال�شبه ح�رضي
تعزيز برامج حماربة الأمية والأمية الوظيفية لفائدة الن�ساء ،خا�صة يف العامل القروي وال�شبه ح�رضي
مالءمة الربامج املوجهة للن�ساء القرويات
ح�سب درجة اله�شا�شة وخ�صو�صية اجلهة

عدد الربامج املالئمة لدرجة اله�شا�شة
وخ�صو�صية اجلهة

وزارة الداخلية

وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة الرتبية الوطنية

عدد برامج حماربة الأمية املوجهة للن�ساء يف
العامل القروي (  8000م�ستفيدة �سنويا )

86

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية

تنظيم دورات تكوينية �أ�سا�سية ملحاربة
الأمية لدى الن�ساء
ن�سبة الن�ساء والفتيات امل�ستفيدات من
الدورات التكوينية ح�سب الفئات العمرية
ملدة �سنتني متعاقبتني

وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية

تنظيم حمالت توا�صلية ملحو الأمية لدى الن�ساء يف العامل القروي
عدد احلمالت التح�سي�سية املنظمة
87

برجمة حمالت توا�صلية وحت�سي�سية ملحو
الأمية يف �إطار الوحدات املتنقلة

وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة الرتبية الوطنية

تقارير احلمالت

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
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وزارة الرتبية الوطنية
88

مالءمة برامج وف�ضاءات حماربة الأمية لدى
الن�ساء القرويات مع الأخذ بعني االعتبار
خ�صو�صيات كل جهة

عدد ف�ضاءات القرب املهيكلة و�/أو املحدثة

وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية

�صياغة وتنفيذ خمطط التوا�صل االجتماعي للنهو�ض بالرتبية غري النظامية لفائدة الفتيات والفتيان يف الو�سط
القروي
89

حمالت �شاملة للتوا�صل االجتماعي يف
جميع البنيات وامل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة
ال�شباب والريا�ضة
حمالت حت�سي�سية للآباء من �أجل متدر�س
�أبنائهم
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خمطط التوا�صل االجتماعي
تقارير احلمالت
عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
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املجال الرابع :تعزيز الولوج املن�صف واملت�ساوي للخدمات ال�صحية
يعترب حت�سني خدمات قطاع ال�صحة توجها ا�سرتاتيجيا من �أجل توفري الرعاية ال�صحية لكل مواطنة ومواطن ،وهذا ما �أكده الد�ستور من خالل الف�صل الواحد
والثالثني ،الذي ين�ص على �أن «تعمل الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل الو�سائل املتاحة لتي�سري �أ�سباب ا�ستفادة املواطنني
واملواطنات ،على قدم امل�ساواة ،من احلق يف العالج والعناية ال�صحية ،واحلماية االجتماعية والتغطية ال�صحية ،والت�ضامن التعا�ضدي �أو املنظم ،»...وتعزز من
خالل الربنامج احلكومي  ،2016/2012الذي ي�سعى �إىل تقوية حق املواطنة واملواطن يف الولوج �إىل العالج واخلدمات ال�صحية� ،إىل جانب العديد من احلقوق
االجتماعية الأخرى.
وانطالقا من هذه احلقوق ،وتنزيال لهذه املقت�ضيات ،مت اعتماد مقاربة مندجمة ومتكاملة مبنية على الت�شاور ،وتنا�سق النماذج الوظائفية لل�صحة ،لت�شكل الإطار
املرجعي لتحقيق مبد�أ ال�صحة للجميع الذي تن�شده كل املجتمعات.
وترتكز ال�سيا�سة ال�صحية ،يف هذا املجال ،على تقريب اخلدمات ال�صحية من املواطنات واملواطنني ،كاال�ستقبال والتوجيه ،والتدبري واحلكامة اجليدة ،واخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سية واال�ست�شفائية ،والأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية ،والتكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا العنف ،وتعميم نظام امل�ساعدة الطبية (راميد) ،وو�ضع
ال�سيا�سة الدوائية لتحديد الأ�سعار وا�ستثمار �أكرب يف الأدوية اجلان�سة ،وتطوير ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وتكوين املزيد من املهنيني ال�صحيني لتلبية
االحتياجات املتنامية وتطوير �سيا�سة القرب.
يف ما يتعلق مبجال �صحة الأم والطفل ،تتمحور اخلطة املوجهة لهذه الفئة على تعزيز وتنمية اخلدمات لت�رسيع وترية خف�ض وفيات الأمهات عند الوالدة �إىل
 50لكل � 100ألف والدة حية ،والتي قدرت بـ 112حالة وفاة �سنة  2010على ال�صعيد الوطني ،وتقلي�ص عدد وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة �إىل 20
لكل  1000والدة حية ،بعدما بلغت ن�سبتها  36.3باملائة �سنة  ،2010وذلك متا�شيا مع الأهداف الإمنائية للألفية.
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الرقم

م�ؤ�رشات التقييم

الإجراءات الرئي�سية

زمن التنفيذ
12

13

14

15

16

القطاع احلكومي امل�س�ؤول

الهدف  :12تعزيز برنامج ال�صحة اجلن�سية والإجنابية

90

تعزيز وتنمية �صحة الأم
تعزيز �سيا�سة الإعفاء من الأداء بالن�سبة
للعالجات اخلا�صة بالوالدة الطارئة
حت�سني جودة التكفل بامل�ضاعفات الناجمة
عن احلمل

انخفا�ض وفيات الأطفال دون ال�سنة اخلام�سة
من � 28.8إىل  20لكل  1000والدة حية

الرفع من تغطية وجودة الرعاية �أثناء احلمل،
خا�صة احلمل عايل اخلطورة� ،أثناء وما بعد
الوالدة

ارتفاع ن�سبة الوالدات حتت املراقبة الطبية من
� % 72.7إىل 90%

تفعيل الإجراء
ن�سبة تغطية الأمهات اللواتي ي�ستفدن من الرعاية
�أثناء احلمل من � 77.1%إىل 90%

بلوغ  10%بالن�سبة للعمليات القي�رصية

تعزيز تزويد الن�ساء احلوامل ب�أقرا�ص احلديد

ن�سبة التوزيع

دعم برامج ت�رسيع خف�ض وفيات الأمهات
على ال�صعيد اجلهوي
�إجراء افتحا�ص للمراكز ال�صحية التي تتوفر
على دار للوالدة

ن�سبة انخفا�ض الوفيات جهويا
عدد املراكز املفتح�صة

ت�سيري النظام اخلا�ص مبراقبة وفيات الأمهات انخفا�ض معدل وفيات الأمهات من � 112إىل
 50لكل  100000والدة حية

تعزيز التعبئة االجتماعية من �أجل �صحة الأم

حمالت حت�سي�سية

�إعادة و�ضع ا�سرتاتيجية الإعالم والتثقيف
والتوا�صل
تعميم مقاربة م�شاركة الن�ساء احلوامل من
�أجل ا�ستفادتهن من احل�ص�ص التح�سي�سية
اخلا�صة بفرتات احلمل والوالدة وما بعدها
ب�أق�سام الأمهات

�إنتاج اال�سرتاتيجية
حمالت حت�سي�سية

ت�شجيع الن�ساء احلوامل املنحدرات من
املناطق النائية على اال�ستفادة من اخلدمات
املقدمة بدور الأمومة املتوفرة

حمالت حت�سي�سية

دعم خدمات التغطية ال�صحية الثابتة
واملتنقلة بالو�سط القروي

تو�سيع وتي�سري اخلدمات
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الوقاية وال�سيطرة على الأمرا�ض املنقولة جن�سيا وفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة
حتقيق الولوج الكلي �إىل الوقاية والعالج
والتكفل والدعم يف جمال مكافحة فريو�س
نق�ص املناعة املكت�سبة

تقل�ص عدد الإ�صابات اجلديدة بالفريو�س بن�سبة
50%

وزارة ال�صحة
وزارة ال�صحة
وزارة ال�شباب والريا�ضة

91
تعزيز تنفيذ برامج حت�سي�سية حول الرتبية
اجلن�سية والأمرا�ض املنقولة جن�سيا داخل
امل�ؤ�س�سات

عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من التح�سي�س
يف �إطار املخطط اال�سرتاتيجي الوطني ملكافحة
الإيذر

وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وتكوين الأطر
وزارة االت�صال

تعزيز توفري خدمات تنظيم الأ�رسة وت�سهيل الولوج �إليها
92

�إدماج و�سائل جديدة لتنظيم الأ�رسة يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية

عدد الو�سائل اجلديدة املدجمة

�إعادة تن�شيط ا�سرتاتيجية التدخل لفائدة االرتقاء
با�ستعمال اللولب الرحمي

ارتفاع ن�سبة ا�ستعمال اللولب الرحمي يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية �إىل % 30

وزارة ال�صحة

برنامج مكافحة �رسطان الثدي وعنق الرحم
93

تو�سيع نطاق �إدماج الر�صد املبكر ل�رسطانات
الثدي وعنق الرحم يف الرعاية ال�صحية الأولية

عدد امل�ستفيدات من خدمات الر�صد املبكر

وزارة ال�صحة

تعزيز وجود اخلدمات ال�صحية اخلا�صة بالر�صد
املبكر والتكفل ب�رسطانات الثدي وعنق الرحم

عدد اخلدمات ال�صحية اجلديدة

وزارة ال�صحة
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الهدف  :13حت�سني ولوج الن�ساء للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية
تعميم نظام امل�ساعدة الطبية (راميد) للن�ساء يف و�ضعية اله�شا�شة
العمل على تعميم نظام امل�ساعدة الطبية
لفائدة الن�ساء يف و�ضعية ه�شا�شة

94

عدد الن�ساء امل�ستفيدات من نظام امل�ساعدة الطبية
ن�سبة الن�ساء يف و�ضعية اله�شا�شة اللواتي ي�ستفدن
من نظام امل�ساعدة الطبية ح�سب و�سط الإقامة
واجلهة

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية
وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية

العمل على ا�ستفادة الن�ساء املهاجرات يف
حالة العودة من بلدان الإقامة التي تعرف
�أحداث �سيا�سية �أو كوارث طبيعية لتمكينها
من متابعة العالج واال�ستفادة من امل�ساعدة
الطبيعية

التمكني من حق اال�ستفادة

تنظيم حمالت توعية حول "راميد"

عدد امل�ستفيدات من حمالت التوعية

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية

القيام بدورات تكوينية لفائدة املهنيني على
كافة الرتاب الوطني مع برجمة برامج �أخرى
لفائدة باقي املهنيني

عدد الدورات التكوينية املنظمة

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية

عدد الوحدات املتنقلة املحدثة

وزارة ال�صحة

تكوين القابالت

وزارة ال�صحة
وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية

95

�إحداث الوحدات املتنقلة لدعم برامج الأم
والطفل بالعامل القروي

96

تعزيز م�ست�شفيات الوالدة ودور الأمومة
عددا وجودة
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وزارة ال�صحة

عدد م�ست�شفيات ودور الوالدة املحدثة والعاملة
ون�سبة حتقيق اجلودة يف اخلدمات

وزارة الداخلية

50

املجال اخلام�س :تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية لتح�سني ظروف عي�ش الن�ساء والفتيات
�إن تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية له �آثار مبا�رشة على التنمية االجتماعية واالقت�صادية للبالد .فهي ّ
متكن من فك عزلة ال�ساكنة ،وتي�رس ولوجها ملختلف
اخلدمات ،كما ت�ساهم يف احلد من الفقر ،وت�ساعد على حت�سني القدرة التناف�سية والإنتاجية للفاعلني االقت�صاديني على امل�ستويني الوطني والدويل .وقد انخرط
املغرب يف م�سار تطوير البنية التحتية ،موفرا بذلك الو�سائل لتلبية طموحاته يف جمايل التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
ويف هذا ال�صدد� ،شهد العقد املا�ضي ت�رسيع وترية �إجناز امل�شاريع الكربى املتعلقة باملدن اجلديدة والطرق ال�سيارة ،واملوانئ واملطارات ،واملاء والكهرباء ..كما
احتل املغرب ال�صفوف الأمامية بالن�سبة للدول التي التزمت بتطوير الطاقات املتجددة والنظيفة.
وتعزز هذا املنحى مب�ضامني الد�ستور التي ن�صت ،من خالل الف�صل الواحد والثالثني ،على م�س�ؤولية الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية يف تعبئة
كل الو�سائل املتاحة لتي�سري �أ�سباب ا�ستفادة املواطنات واملواطنني ،على قدم امل�ساواة ،من احلق يف التعليم والعالج والعناية ال�صحية ،وال�سكن الالئق ،واحل�صول
على املاء والكهرباء ،والعي�ش يف بيئة �سليمة من جهة.

ومن جهة �أخرى ،اتخذ هذا املنحى �شكله العملي ب�إجراءات الربنامج احلكومي  2016/2012التي ن�صت على القيام بدرا�سة حتليلية لأثر الربناجمني الأول
والثاين لفك العزلة عن �ساكنة العامل القروي ،وو�ضع تركيبة برنامج ثالث يهدف �إىل تو�سعة عملية فك العزلة وغريها من الربامج الرامية �إىل حت�سني �أو�ضاع
ال�ساكنة ،وخ�صو�صا الن�ساء ،وذلك من خالل ت�رسيع وترية الكهربة و�إمداد الطرق ،ودعم امتالك ال�سكن ،وتو�سيع �شبكة اخلدمات ال�صحية والتعليمية ،وجتهيز
املراكز ال�صحية ،ومواكبة متدر�س الفتيات القرويات ،يف حر�ص على اندماج خمتلف هذه الربامج.
ويعترب االلتزام بتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة يف خمتلف حمطات تنزيل م�شاريع البنيات التحتية ،وت�سهيل الولوج �إىل اخلدمات وامللكية بالن�سبة للن�ساء ،وتوفري
�إح�صائيات ح�سب النوع االجتماعي يف جمال الإ�سكان والطاقة والبيئة وبرامج فك العزلة ،من املداخل الأ�سا�سية لتح�سني ظروف عي�ش الن�ساء والفتيات.
وعليه ،تهدف تدابري هذا املجال ،يف جمملها� ،إىل �إعادة توجيه برامج البنيات التحتية لإدماج احلاجيات املختلفة واخلا�صة بالن�ساء والرجال ،مع �إلزامية �إجراء
درا�سة ممنهجة للوقع املحتمل والآثار ال�سو�سيو اقت�صادية املتوخاة من خمتلف امل�شاريع ،ومواكبة ذلك باملعطيات والبيانات ح�سب اجلن�س لت�سهيل التتبع والتقييم.
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الرقم

الإجراءات الرئي�سية

م�ؤ�رشات التقييم

زمن التنفيذ
12

13

14

15

16

القطاع احلكومي امل�س�ؤول

الهدف  :14مراعاة النوع االجتماعي يف برامج ولوج ال�سكن وبرامج فك العزلة وت�أهيل الو�سط �شبه احل�رضي والقروي
عدد برامج الولوج �إىل ال�سكن وبرامج
فك العزلة وت�أهيل الو�سط �شبه احل�رضي
والقروي املدجمة للنوع االجتماعي
97

مراعاة النوع االجتماعي يف �إعداد برامج الولوج �إىل ال�سكن
وبرامج فك العزلة

98

مراعاة املعايري االجتماعية يف تهيئة وتوفري ال�سكن االقت�صادي

تقييم جودة هذه الربامج ومدى
ا�ستجابتها الحتياجات هذه ال�رشيحة
االجتماعية
عدد م�شاريع ال�سكن امللتزمة باملعايري
االجتماعية

وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة
وزارة التجهيز والنقل
وزارة الداخلية
وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة
وزارة التجهيز والنقل
وزارة الداخلية
وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة

�أخذ مقاربة النوع االجتماعي بعني االعتبار يف �إعداد البيانات الإح�صائية حول ملكية ال�سكن وبرامج �إعادة الإ�سكان و�إعادة
الإيواء وبرنامج ال�سكن االجتماعي

99

وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة
املندوبية ال�سامية للتخطيط

�إعداد قواعد البيانات املبنية على النوع االجتماعي حول ملكية
ال�سكن وبرامج �إعادة الإ�سكان و�إعادة الإيواء

قواعد البيانات تراعي النوع االجتماعي

حت�سي�س قطاع التجهيز والنقل ب�أهمية التحليل ح�سب النوع
االجتماعي يف تخطيط امل�سارات والطرق

عدد العمليات التوا�صلية التح�سي�سية

وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة

تكوين �أطر مديرية اال�سرتاتيجية بقطاع التجهيز والنقل يف جمال
التحليل ح�سب النوع االجتماعي

�إجناز دليل النوع االجتماعي وتفعيله

وزارة التجهيز والنقل
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�إقرار �إلزامية الأخذ بالنوع االجتماعي يف درا�سة الأثر االجتماعي لل�سيا�سات العمومية

100

�إعداد دليل للأخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي يف درا�سات
�أثر امل�شاريع

تكوين مديري امل�شاريع لدمج بعد النوع االجتماعي يف ت�صميم
وتهيئ هذه امل�شاريع
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�إجناز الدليل

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

عدد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من
التح�سي�س

وزارة التجهيز والنقل

عدد املديرين املكونني

وزارة التجهيز والنقل

53

الهدف  :15تطوير الطاقات املتجددة للتخفيف من �أعباء الن�ساء القرويات
دعم برامج ت�أخذ بعني االعتبار احتياجات الن�ساء من �أجل تعزيز الطاقات املتجددة
توطيد برنامج "احلطب-الطاقة" من �أجل النهو�ض بالتقنيات
والأدوات من �أجل جناعة طاقية �أف�ضل
تو�سيع برنامج "بيت الطاقة" لتح�سني قنوات ت�سويق الغاز
101

تو�سيع جتربة الأفران ال�شم�سية املنجزة يف مدينتي ال�صويرة
و�آ�سفي

�إجناز م�صوغة لن�سخ �أفران للطاقة ال�شم�سية

عدد الرجال والن�ساء امل�ستفيدين من
تقنيات و�أدوات النجاعة الطاقية
ن�سبة الأ�رس القروية املتزودة بحطب
التدفئة
انخفا�ض عدد الن�ساء املن�شغالت بالتزود
باحلطب واملاء
عدد دور الطاقة املحدثة كل �سنة

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة

مبيعات قنينات الغاز املوزعة يف بيوت
الطاقة
عدد الرجال والن�ساء املتزودين من دور
الطاقة

�إنتاج البيانات ح�سب اجلن�س بالن�سبة للم�ستفيدين من الربامج
102

103

�إجراء درا�سة تقييم الأثر

تقوية الكهربة القروية الالمركزية بوا�سطة الألواح ال�شم�سية مبا
�سي�ؤدي �إىل دعم �إن�شاء تعاونيات ن�سوية بالعامل القروي

عدد الرجال والن�ساء امل�ستفيدين من
حمالت التح�سي�س والتكوين ال�ستعمال
الأفرنة ال�شم�سية
املدة الزمنية امل�ستغرقة يف الأن�شطة
املنزلية املنتجة (قبل وبعد ا�ستخدام �أفرنة
الطهي ال�شم�سية)
عدد امل�ساكن واملرافق امل�ستفيدة من
الألواح ال�شم�سية

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة

عدد التعاونيات املن�ش�أة

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الداخلية
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عدد الأفرنة ال�شم�سية املوزعة

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة ب�رشاكة مع وزارة الداخلية

عدد الأفرنة املح�سنة املوزعة

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة ب�رشاكة مع وزارة الداخلية

104

توزيع �أفرنة �شم�سية و�أفرنة حم�سنة للطبخ ببع�ض اجلماعات
القروية لتح�سني ظروف عي�ش الن�ساء القرويات

105

التح�سي�س ب�أهمية ا�ستعمال الأفران ال�شم�سية والأفران املح�سنة

عدد الأيام التح�سي�سية املنظمة

106

تر�شيد ا�ستخدام حطب الوقود والتح�سي�س ب�أهمية ا�ستعمال املواد
البديلة

كمية اخل�شب املوفرة

107

تو�سيع برنامج "دور الطاقة" لتح�سني قنوات ت�سويق الغاز
وت�سويق �سخانات املاء ال�شم�سية لتح�سني ظروف عي�ش الن�ساء
القرويات

108

�إجناز برنامج التثمني الطاقي للكتلة احليوية لتطوير م�صادر طاقية
جديدة منتجة حمليا تعو�ض الطاقة التقليدية
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تقل�ص امل�ساحة الغابوية املجتثة

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة

عدد دور الطاقة املحدثة
عدد الوظائف ذات الدخل املحدود التي
مت �إحداثها
عدد امل�ستفيدات وامل�ستفيدين باملناطق
القروية

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة

وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
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الهدف  :16توفري املاء ال�رشوب واملحافظة على البيئة
109

الرفع من ن�سبة تزويد العامل القروي باملاء ال�صالح لل�رشب على
ال�صعيد الوطني

ارتفاع ن�سبة تزويد العامل القروي باملاء
ال�صالح لل�رشب من  % 92متم 2011
�إىل  95%نهاية 2015

110

تفعيل الربنامج الوطني للت�أهيل البيئي للمدار�س القروية :التطهري
واملاء ال�صالح لل�رشب و�إجناز املرافق ال�صحية

ن�سبة التلميذات اللواتي تابعن درا�ستهن
ما بعد مرحلة االبتدائي

111

انخفا�ض ا�ستهالك املياه يف البيت
�إدماج التوعية ب�أهمية البيئة يف برامج حمو الأمية والوعظ والإر�شاد ن�سبة النفايات املنزلية للفرد يف ال�سنة
لفائدة الن�ساء بهدف تعزيز ال�سلوكات البيئية الإيجابية يف البيت
ن�سبة ا�ستهالك احلطب للطهي والتدفئة

112

دعم التعاونيات الن�سائية للخياطة لت�صنيع الأكيا�س البديلة عن
�أكيا�س البال�ستيك

عدد الأكيا�س البديلة امل�صنعة من طرف
هذه التعاونيات

113

ت�شجيع ودعم برامج عمل اجلمعيات العاملة يف جمال املر�أة والبيئة
والتنمية امل�ستدامة يف �إطار برامج دعم امل�شاريع البيئية للجمعيات

الئحة امل�شاريع املدعمة املنجزة

114

�إعداد دليل حول دور املر�أة املغربية يف تر�شيد ا�ستخدام املوارد
الطبيعية :النفايات وحطب التدفئة واملياه...

115

�إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف منح جائزة احل�سن الثاين للبيئة

عدد الفائزات باجلائزة

116

�إعداد وتهيئة الف�ضاءات الرتفيهية والأك�شاك اخل�رضاء

عدد الف�ضاءات وعدد الرواد من الأ�رس
وباخل�صو�ص الن�ساء والأطفال

�إجناز الدليل

ا�ستثمار نتائج الدليل
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وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الداخلية
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة

وزارة الأوقاف ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة
وزارة االقت�صاد واملالية
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة ال�صحة
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وتكوين الأطر
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة

56

املجال ال�ساد�س :التمكني االقت�صادي واالجتماعي للن�ساء والفتيات والأ�رس
ي�شكل الفقر �آفة اجتماعية ناجتة عن احلرمان امل�ستمر من املوارد والإمكانات الأ�سا�سية والأمن ،وعدم القدرة على التمتع مب�ستوى معي�شي الئق ،حيث بلغت
ن�سبة الفقر يف املغرب � ٪8.8سنة  2008على ال�صعيد الوطني .فيما بلغت هذه الن�سبة يف العامل القروي  ٪14.2يف نف�س ال�سنة مقابل  ٪ 4.7يف العامل احل�رضي.
وتعترب الن�ساء والفتيات الأكرث عر�ضة للفقر ،فهن ي�شكلن �أكرث من ن�صف �ساكنة القرى ،ويبقى ن�شاطهن مرتبطا �أ�سا�سا باملهام املنزلية التي تت�سم بال�صعوبة،
وذلك بالنظر �إىل عدم حتقيق الولوج املن�صف واملت�ساوي للبنيات الأ�سا�سية .كما تعاين الن�ساء والفتيات القرويات من الأمية ،بحيث �أن  ٪58من القرويات غري
متعلمات ،و ٪16من الأ�رس القروية ترت�أ�سها امر�أة .كما �أن معدل وفيات الأمهات بالقرى يبلغ �ضعف نظريه باملدن .ومن �أ�صل كل  4ن�ساء ن�شيطات يف الو�سط
القروي 3 ،منهن ي�شتغلن يف �إطار �أ�رسي (عمل بدون �أجر) ،مقابل  ٪4.6فقط يف املدن.
وقد جاء الد�ستور م�ؤكدا على احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للمواطنات واملواطنني ،وملزما لل�سلطات العمومية يف الف�صل الرابع والثالثني منه بو�ضع
وتفعيل �سيا�سات موجهة �إىل الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،مع ال�سهر على معاجلة الأو�ضاع اله�شة للن�ساء والأمهات...
كما �أكد الربنامج احلكومي يف حموره الرابع على �رضورة ت�أهيل الن�ساء ،واحلد من ه�شا�شة �أو�ضاعهن ،وذلك عرب الت�صدي للعوامل امل�ساهمة يف ذلك ،كالأمية
والفقر والتمييز والعنف ،مع دعم اجلمعيات التي تتكفل �أو تقدم م�ساعدة للن�ساء يف و�ضعية �صعبة ،وت�أهيلهن ومتكينهن �سيا�سيا واقت�صاديا ،وتعزيز م�شاركتهن
يف احلياة العامة ،والتحفيز على ح�ضورهن يف مراكز اتخاذ القرار.
�إن التنمية القروية امل�ستدامة من الأورا�ش الأ�سا�سية التي ال ميكن �إجناحها دون االعرتاف ب�أهمية دور املر�أة القروية وم�ساهمتها الفعالة يف امل�سار الإنتاجي،
ب�صفتها ربة بيت مزارعة �أو حرفية �أو تاجرة �أو عاملة �أو م�ستعملة للمواد الطبيعية .ففي عامل يعاين من تف�شي الفقر ،وانعدام الأمن الغذائي ،وتزايد الهجرة
القروية ،وتدهور الأحوال البيئية ،جتد املر�أة القروية نف�سها جمربة يف كثري من الأحيان على االعتماد على �إمكانياتها ال�شخ�صية فقط لتوفري الغذاء لأ�رستها ،وهي
بذلك ت�سهم يف تنمية جمالها ،على الرغم من فر�صها املحدودة يف احل�صول على الأر�ض واالئتمان والتموين والتقنيات والت�أهيل والتوا�صل.
على هذا الأ�سا�س ،جاءت تدابري هذا املجال لتعزيز الق�ضاء على ت�أنيث الفقر ،عرب تفعيل م�شاركة املر�أة يف و�ضع وتطبيق ا�سرتاتيجيات التنمية االقت�صادية للق�ضاء
عليه ،ودعم �أ�ساليب تنمية امل�شاريع ،والتكوين وتنمية اخلربات املهنية ،وخلق �شبكات لتطوير الأن�شطة املدرة للدخل اعتمادا على مهارات الن�ساء وعلى
الطاقات الب�رشية والطبيعية للجهات والأقاليم واجلماعات ،على �أن يتم �إدماج ذلك يف �إطار خمططات التنمية املحلية واجلهوية.
ووعيا ب�أهمية النهو�ض بالعمل املقاوالتي الن�سائي باملغرب ،وت�أثريه الإيجابي يف تنمية االقت�صاد الوطني ،وخلق منا�صب ال�شغل ،يهدف هذا املجال كذلك �إىل
تطوير ال�رشاكات مع خمتلف الفاعلني من �أجل متكني الن�ساء املقاوالت من الو�سائل ال�رضورية� ،إن على م�ستوى الإيواء �أو الت�أطري �أو ت�سهيل ولوجهن �إىل ال�سوق.
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م�ؤ�رشات التقييم

الرقم

الإجراءات الرئي�سية

117

�إدماج النوع االجتماعي يف خمتلف برامج احلد من
الفقر واله�شا�شة وحماربة الت�سول

عدد الربامج التي �أخذت النوع االجتماعي بعني االعتبار

118

دعم م�شاريع املجتمع املدين امل�ساهمة يف حتقيق
امل�ساواة وتقلي�ص تهمي�ش الن�ساء

الئحة امل�شاريع املمولة

119

�إدماج مقاربة النوع يف خمططات التنمية اجلهوية
لالقت�صاد االجتماعي

عدد خمططات التنمية اجلهوية لالقت�صاد االجتماعي
املدجمة ملقاربة النوع يف جميع املراحل

زمن التنفيذ
12

13

14

15

16

القطاع احلكومي امل�س�ؤول

الهدف  :17حماربة الفقر واله�شا�شة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الداخلية
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة
املندوبية ال�سامية للتخطيط
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان
واملجتمع املدين
الوزارة املنتدبة املكلفة باحلكامة
وال�ش�ؤون العامة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة الداخلية
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120

و�ضع برامج خا�صة بالن�ساء يف و�ضعية �صعبة:
الأمهات املتخلى عنهن ،والن�ساء ال�سجينات،
والن�ساء املعر�ضات ملخاطر الدعارة والفتاة واملر�أة
يف و�ضعية �إعاقة...
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و�ضع برامج لفائدة هذه الفئات

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزارة العدل واحلريات
وزارة ال�صحة
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون
و�إعادة الإدماج
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

59

الهدف  :18التمكني االقت�صادي للن�ساء

ارتفاع عدد الن�ساء حامالت امل�شاريع امل�ستفيدات من
برامج التح�سي�س والتكوين

121

�إذكاء روح املقاولة واال�ستثمار لدى الن�ساء
حامالت امل�شاريع

122

ت�شجيع املقاولة الن�سائية والرفع من ن�سبة ولوجها
لربامج الدعم التي توفرها الدولة من �أجل الرفع من
�إحداث �صندوق ال�ضمان للمقاولة الن�سائية لت�شجيع
تناف�سية املقاوالت
الأبناك على متويل املقاوالت الن�سائية

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة ال�صناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة
وزارة ال�شباب
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة ال�صناعة التقليدية
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

ن�سبة الن�ساء املقاوالت امل�ستفيدات من برامج الدعم

ن�سبة ارتفاع املقاوالت الن�سائية
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وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة ال�صناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة
وزارة ال�صناعة التقليدية
وزارة ال�صناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة

60

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة ال�صناعة التقليدية

123

ت�سهيل ولوج الن�ساء العامالت �إىل �أن�شطة مهنية يف
بنيات الإنتاج والت�سويق

وزارة ال�صناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة
ن�سبة الن�ساء املوجودات ببنيات الإنتاج والت�سويق

وزارة الفالحة وال�صيد البحري
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة
واحلكامة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

دعم ومواكبة الن�ساء العامالت يف القطاع غري املهيكل لالرتقاء �إىل القطاع املهيكل

124

التكوين التكميلي من �أجل املالءمة

عدد الن�ساء امل�ستفيدات من االنتقال �إىل القطاع املهيكل

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

ن�سبة ال�صانعات التقليديات املتكتالت يف �إطار تعاونيات
حرفية

وزارة ال�صناعة التقليدية

عدد الدورات التكوينية وعدد امل�ستفيدات منها

التحفيزات ال�رضيبية واالجتماعية املخولة من طرف
الدولة

125
126

دعم ومواكبة الن�ساء العامالت يف القطاع املهيكل

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة
واحلكامة
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة ال�صناعة التقليدية

�إجراءات التحفيز املقررة واملفعلة

وزارة االقت�صاد واملالية

�إجراءات الدعم املقررة واملفعلة

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

خلق ف�ضاءات للإنتاج ومتويل التجهيزات ال�رضورية
ت�رسيع وتعزيز برنامج دور ال�صانعة
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عدد الف�ضاءات املحدثة

وزارة ال�صناعة التقليدية

61

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
127

ت�شجيع �إحداث التعاونيات ومواكبتها

128

�إدماج النوع االجتماعي يف برنامج "تقوية" لدعم
قدرات وت�أهيل اجلمعيات

129

تطوير التجارة املن�صفة لفائدة الن�ساء القرويات

عدد التعاونيات الن�سائية املحدثة

املندوبية ال�سامية للمياه والغابات
وحماربة الت�صحر
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة ال�صناعة التقليدية
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
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عدد برامج "تقوية" مراعية للنوع
عدد الن�ساء امل�ستفيدات من برامج تقوية
الآليات املعتمدة واملفعلة

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة ال�صناعة التقليدية

62

الهدف  :19النهو�ض بحقوق الن�ساء امل�سنات
130

�إدماج مقاربة النوع يف �إعداد خطة العمل الوطنية
حلماية الأ�شخا�ص امل�سنني

�إجناز خطة عمل مراعية للنوع االجتماعي

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

�إجناز درا�سات يف جمال النهو�ض ب�أو�ضاع الأ�شخا�ص امل�سنني مع �إدماج النوع االجتماعي
املندوبية ال�سامية للتخطيط
131

و�ضعية الأ�شخا�ص امل�سنني ن�ساء ورجاال داخل
م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية

�إجناز ون�رش تقارير الدرا�سات

132

دعم تخ�ص�ص "طب ال�شيخوخة"

عدد الوحدات املحدثة

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
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وزارة ال�صحة
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر

63

الهدف  :20النهو�ض بحقوق الن�ساء يف و�ضعية �إعاقة
النهو�ض بال�صحة اجل�سمانية والذهنية للن�ساء يف و�ضعية �إعاقة
�إ�صدار دالئل يف الوقاية

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

تراجع ن�سبة الإعاقة عند الوالدة

وزارة ال�صحة

تعزيز برامج الوقاية من الإعاقة
133

�ضمان وت�سهيل ا�ستفادة الن�ساء والفتيات يف
و�ضعية �إعاقة من املعدات التقنية وخدمات الت�أهيل ن�سبة الفتيات والن�ساء امل�ستفيدات
واملراكز املتخ�ص�صة
دعم قدرات الفاعلني يف جمال الوقاية من الإعاقة
لدى الن�ساء

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة ال�صحة

ن�سبة الفاعلني امل�ستفيدين من الدعم

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

حت�سني ن�سبة التمدر�س والتكوين املهني لدى الفتيات يف و�ضعية �إعاقة و�إدماج بعد النوع االجتماعي عند خلق الأق�سام املدجمة

134

خلق  200ق�سما مدجما

عدد الأق�سام املدجمة

تعميم ولوج الفتيات يف و�ضعية �إعاقة عميقة �إىل
مراكز التكوين املتخ�ص�صة

ن�سبة الفتيات امل�ستفيدات

�إحداث �شعب مفتوحة للفتيات يف و�ضعية �إعاقة
على م�ستوى مراكز التكوين املهني

عدد ال�شعب املحدثة
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وزارة الرتبية الوطنية
وزارة ال�صحة
وزارة الرتبية الوطنية
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

64

و�ضع برنامج لإدماج الن�ساء يف و�ضعية �إعاقة يف �سوق ال�شغل
و�ضع �آليات لإدماج الن�ساء يف و�ضعية �إعاقة يف
�سوق ال�شغل

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
عدد الن�ساء يف و�ضعية �إعاقة املدجمات يف �سوق ال�شغل

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة
وزارة الداخلية

135

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
و�ضع برنامج للت�شغيل الذاتي للن�ساء يف و�ضعية
�إعاقة

عدد امل�شاريع املنجزة من طرف الن�ساء

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة

عدد املراكز التي مت �إحداثها املراعية للنوع

136

وزارة التجهيز والنقل
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

�إدماج النوع االجتماعي عند �إجناز وت�أهيل البنيات
اخلا�صة بالأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة

وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة
املدينة
عدد املراكز املرممة املراعية للنوع

وزارة التجهيز والنقل
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
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املجال ال�سابع :الولوج املن�صف واملت�ساوي ملنا�صب اتخاذ القرار الإداري وال�سيا�سي واالقت�صادي
لقد بذل املغرب جمهودات مهمة لتحقيق م�شاركة وازنة للن�ساء يف مراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي والإداري ،وذلك من خالل اعتماد جمموعة من التدابري مكنت
من مراجعة امليثاق اجلماعي ومدونة االنتخابات ،ومهدت ،مبقت�ضى ميثاق �رشف مع الأحزاب ال�سيا�سية� ،إىل جتربة تخ�صي�ص ح�صة للن�ساء من خالل الالئحة
الوطنية والالئحة الإ�ضافية.
ويف هذا الإطار ،مت حتقيق جمموعة من املكت�سبات بف�ضل عمل حت�سي�سي تعبوي خا�ضته خمتلف الفعاليات ،من حكومة وجمعيات جمتمع مدين و�أحزاب
�سيا�سية ،لت�شجيع� إ�رشاك الن�ساء يف تدبري ال�ش�أن العام الوطني واملحلي.
لكن ،ورغم املجهودات املبذولة ،بقيت النتائج حمدودة مقارنة مع م�ستوى احل�ضور وامل�ساهمة احلقيقية للن�ساء يف خمتلف املجاالت .فقد انتقلت ن�سبة ح�ضور
الن�ساء مبجل�س النواب من  10باملائة �سنة � 2007إىل  17باملائة �سنة  ،2011ومن 0.56باملائة �سنة � 2003إىل  12باملائة �سنة  2009باجلماعات املحلية.
فيما تبقى ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف منا�صب امل�س�ؤولية ،يف جمال اتخاذ القرار الإداري ،جد حمدودة ،بحيث انتقلت من  10باملائة �سنة � 2002إىل  16باملائة �سنة
.2012
�أما اليوم ،فقد انتقل املغرب �إىل مرحلة جديدة تتميز مب�أ�س�سة امل�ساواة وال�سعي نحو املنا�صفة يف الد�ستور ،حيث ن�ص يف ف�صله التا�سع ع�رش على"متتيع املر�أة
والرجل ،على قدم امل�ساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،"..وعلى م�س�ؤولية الدولة يف "ال�سعي نحو
املنا�صفة".
وا�ستح�ضارا لتحديات التنزيل الدميقراطي لهذه املقت�ضيات الد�ستورية ،ولرتجمة االلتزامات املعرب عنها يف الربنامج احلكومي ،وخا�صة تفعيل احلقوق ال�سيا�سية
للن�ساء ومتكينهن من م�شاركة وازنة يف اتخاذ القرار ،فقد �صادق الربملان يف ماي  2012على القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املنا�صب العليا،
تطبيقا لأحكام الف�صلني  49و 92من الد�ستور ،الذي �سي�ساهم يف تعزيز هذه امل�شاركة .فهو يحدد مبادئ ومعايري التعيني يف املنا�صب العليا ،واملتمثلة يف تكاف�ؤ
الفر�ص واال�ستحقاق وال�شفافية وامل�ساواة ،وجتنب التمييز بجميع �أ�شكاله يف اختيار املر�شحات واملر�شحني للمنا�صب العليا ،مبا فيها التمييز ب�سبب االنتماء
ال�سيا�سي �أو النقابي� ،أو ب�سبب اللغة �أو الدين �أو اجلن�س �أو الإعاقة� ،أو ب�أي �سبب �آخر يتعار�ض مع مبادئ حقوق الإن�سان و�أحكام الد�ستور.
وعليه ،يهدف املجال ال�سابع من اخلطة احلكومية للم�ساواة �إىل ترجمة هذا االلتزام الد�ستوري �إىل تدابري تعزز امل�شاركة والتمكني ال�سيا�سي للن�ساء ،الذي ي�شكل
حتديا جمتمعيا ي�ستلزم املزيد من التعبئة ،وت�ضافر جهود اجلميع لبلوغ الأهداف املتوخاة.
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املجال الثامن :حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني يف �سوق ال�شغل
�إن و�ضعية الن�ساء والرجال يف �سوق ال�شغل ح�سب النتائج الأولية للبحث الوطني حول الت�شغيل ل�سنة  2012تو�ضح �أن م�شاركة الن�ساء يف االقت�صاد الوطني
غري كافية� ،إذ بلغ معدل الن�شاط لدى الن�ساء  24.7باملائة مقابل  73.6باملائة لدى الرجال .كما عرف معدل البطالة ا�ستقرارا ،حيث بلغ  8.7باملائة
�سنة  2012لدى الذكور مقابل  9.9باملائة لدى الإناث.
�أما يف ما يخ�ص القطاع العام الذي ي�ضمن امل�ساواة يف الأجر بني الرجل واملر�أة اللذان لهما نف�س امل�ؤهالت ،فن�شري �إىل م�صادقة املغرب على اتفاقيتي العمل
الدوليتني رقم  100و 111املتعلقتني على التوايل بامل�ساواة يف الأجر ،وحماربة التمييز يف اال�ستخدام واملهن.
بينما مل تعرف الفوارق بني الرجل واملر�أة يف جمال ال�شغل تغيريات كبرية خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية ،ويف�رس ذلك بعوامل لها عالقة بالو�ضع االقت�صادي
للبالد يف جمال فر�ص ال�شغل ،مما يقلل من حتفيز �أرباب العمل لتوظيف اليد العاملة غري امل�ؤهلة ،حيث �إن هذه املجموعة تت�ألف غالبا من الن�ساء.
كما �أن ظروف العمل غري املواتية ،ومواقيت العمل غري املرنة ،وامل�س�ؤوليات الأ�رسية التي تتحمل �أغلبيتها الن�ساء ،وال�صعوبات يف التوفيق بني التزامات الأ�رسة
والعمل خارج البيت ،وكذا البيئة االجتماعية والثقافية التي حتد من فر�ص العمل للن�ساء ،كلها عوامل ت�ساهم يف تو�سيع الهوة بني فر�ص الرجال والن�ساء يف
الت�شغيل.
�إن تنزيل مقت�ضيات الد�ستور� ،سواء تلك التي ن�صت على مكافحة كافة �أ�شكال التمييز �أو تلك التي �أكدت يف الف�صل الواحد والثالثني على دور الدولة
وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية يف «تعبئة كل الو�سائل املتاحة لتي�سري �أ�سباب ا�ستفادة املواطنات واملواطنني ،على قدم امل�ساواة ،من احلق يف...
التكوين املهني واال�ستفادة من الرتبية البدنية والفنية ،وال�شغل والدعم من طرف ال�سلطات العمومية يف البحث عن من�صب �شغل� ،أو يف الت�شغيل الذاتي ،وولوج
الوظائف العمومية ح�سب اال�ستحقاق» ،ت�ستوجب و�ضع �آليات ل�ضمان امل�ساواة يف الولوج ،و�أي�ضا يف الرتقي يف امل�سار املهني ،خ�صو�صا يف القطاع العام،
وتطبيق قانون التعيني يف املنا�صب ال�سامية يف ا�ستح�ضار ملبد�أ ال�سعي نحو املنا�صفة.
كما �أن و�ضع وتفعيل �آليات �ضمان التوازن بني احلياة الأ�رسية واحلياة العملية ،وت�سهيل ولوج الن�ساء للقطاعات الإنتاجية ،وملراكز اتخاذ القرار تعترب من
املرتكزات الأ�سا�سية التي �ستعزز تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني يف �سوق ال�شغل.
�أما بالن�سبة للقطاع اخلا�ص ،فيجب �أن ت�ضمن احلماية من خالل نظام لتقوية امل�س�ؤولية االجتماعية للمقاولة لتتبع تنفيذ مدونة ال�شغل ملكافحة كافة �أ�شكال
التمييز ،مع دعم القطاعات التي متثل فيها الن�ساء �أعلى ن�سبة ،كالن�سيج والت�صنيع الغذائي ،و�أي�ضا تطوير الأن�شطة املدرة للدخل ،وت�سهيل تطوير وحدات الإنتاج
غري املنظمة �إىل مقاوالت ،ودعم مبادرات الن�ساء املقاوالت.
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وحتديث الإدارة

تفعيل التو�صيات

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة العمومية
وحتديث الإدارة

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
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�إجراء امل�ساواة يف معايري امل�س�ؤولية
تطبيق معيار " "ISO26000حول امل�س�ؤولية
االجتماعية للمقاوالت واملنظمات العمومية واخلا�صة االجتماعية للمقاولة
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وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات
احلديثة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية
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اعتماد تدابري حتفيزية للمقاوالت على احرتام معايري "امل�س�ؤولية االجتماعية للمقاولة"
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
التح�سي�س والرتويج ملعايري امل�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت

عدد الدورات التح�سي�سية املنظمة
وعدد امل�ستفيدين منها

153

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية

تفعيل برنامج الوكالة الوطنية للنهو�ض باملقاوالت ال�صغرى
واملتو�سطة ملواكبة املقاوالت للح�صول على عالمة RSE
(مع حتمل  60%من كلفة املواكبة)

عدد املقاوالت املحرتمة ملعايري
امل�س�ؤولية االجتماعية

�إعداد واعتماد وتنفيذ التدابري االقت�صادية واالجتماعية
حلماية ودعم املر�أة يف القطاعات االقت�صادية اله�شة
(الن�سيج)....

�إعداد وتنفيذ التدابري املتخذة

وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
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وزارة الت�شغيل والتكوين املهني
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة
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و�ضع تدابري تنظيم وحدات الإنتاج غري املهيكلة بالن�سبة للن�ساء

وزارة الت�شغيل والتكوين املهني

تثمني كفاءات الن�ساء املقاوالت

تكوين قرابة  300امر�أة يف ميادين
خمتلفة (الإنتاج ،والت�صنيع والوقاية
ال�صحية للمنتوج ،والن�سيج والت�صميم
وال�سياحة)

و�ضع �رشاكات جتارية لت�سهيل الولوج �إىل الأ�سواق الوطنية
والدولية

عدد ال�رشاكات املوقعة

وزارة ال�صناعة التقليدية
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
وزارة ال�سياحة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

155
امل�شاركة يف املعار�ض اجلهوية والوطنية �أو املعار�ض الدولية

عدد امل�شاركات

تطوير منتوجات جديدة وتنويعها وتو�سيع نطاق �إنتاجها

عدد املنتوجات اجلديدة

االنخراط يف برامج حمو الأمية الوظيفية

عدد امل�ستفيدات

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
وزارة ال�صناعة التقليدية
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
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وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
ن�سبة الأن�شطة املدرة للدخل التي
�أن�ش�أتها الن�ساء

وزارة ال�صناعة التقليدية
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة

156

دعم ت�أ�سي�س التعاونيات احلرفية

ن�سبة الأن�شطة الن�سوية املدرة للدخل
امل�شجعة والتي حتولت �إىل مقاولة
�صغرية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
وزارة ال�صناعة التقليدية
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة
وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

ن�سبة الدعم املخ�ص�صة

وزارة ال�صناعة التقليدية
الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة
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خـال�صــات و�آفــاق
تعترب اخلطة احلكومية للم�ساواة �إطارا عمليا مل�ساهمات ومبادرات خمتلف القطاعات احلكومية يف ن�سق موحد بهدف تفعيل مبادئ امل�ساواة وور�ش
“ال�سعي نحو املنا�صفة” ،وذلك باعتماد مقاربة ت�شاركية ت�ستح�رض مقت�ضيات الد�ستور وااللتزامات العامة والقطاعية التي ت�ضمنها الربنامج احلكومي،
وكذا م�ضامني اال�سرتاتيجيات القطاعية املختلفة.
غري �أن جناح هذه اخلطة احلكومية رهني بانخراط كافة القطاعات امل�س�ؤولة عن التنفيذ املبا�رش ،وكذا ال�رشكاء من القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
وال�رشكاء الدوليني ،ويف مقدمتهم �رشيكنا الأ�سا�سي االحتاد الأوروبي ،لرفع رهان امل�ساواة ،وكذا التحديات املو�ضوعية والذاتية التي ترتبط بور�ش
حتقيق املنا�صفة.
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