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تعتـرب مقاربـة الـنوع االجـتماعي مـن املقاربـات املهمـة والفعالـة لتحـليل وضـعية خمتلف الشرائح االجتماعية من رجال                     
كمـا تشكل هذه املقاربة آلية  .  سـواء يف اـاالت االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية والسياسـية           ،فـتيان وفـتيات   و�سـاء و  

ترسـيخ ثقافـة التتـبع والـتقييم للسياسـات العموميـة، ومتكـن مـن معـرفة دقيقـة لآلثـار الـنامجة عـنها، كما              جديـدة تسـاهم يف     
 .تساعد على تدبري جيد للمالية العمومية القائمة على النتائج والنجاعة

 
ــنوع االجــتماعي يف حتــليل األوضــاع االقتصــادية       وقــد  ــة ال ــة توظيــف مقارب ــد مــن الدراســات أمهي ــرزت العدي أب

، كما مكنت من توضيح التباين احلاد بني هذه الفئات سواء  سياسية ملختلف الفئات االجتماعية   جـتماعية والثقافية وال   واال
ويرجع الفضل يف ذلك إىل األدوات واملناهج اليت تعتمدها مقاربة النوع . إ�ـتاج الثروات أو توزيعها    باملسـامهة يف     فـيما يتعـلق   

عن دور املرأة والرجل مثال األفراد ت باعتـبارها �تـيجة للتمـثالت اليت تتشكل يف ذهن     خمتـلف التبايـنا    إبـراز االجـتماعي يف    
 . االختالفات البيولوجية كما يتم تكريسهاخل األسرة ووسط اتمع وليس إىلد

 
   ويف هـذا السـياق ومتاشـيا مـع الـتزامات املغـرب بـالعديد من االتفاقيات الدولية حول حقوق املرأة خاصة، عملت                  

سلطات العمومية املغربية على توظيف مقاربة النوع االجتماعي عند إعداد وبرجمة السياسات العمومية، كما أن إدماجها ال
 . يف مسلسل إصالح ميزا�ية الدولة شكل فرصة مواتية إلرساء أسس ميزا�ية النوع االجتماعي باملغرب2002منذ سنة 

 
إدراج املقاربة املرتكزة على النوع املتبعة واليت عمدت إىل نموية مكنت السياسات التفقد وكرتمجـة هلـذه املقاربة،    

االجتماعي من فتح الطريق لولوج متساو للموارد وللفرص املتاحة للحقوق االقتصادية واالجتماعية وكذا من إعادة االعتبار         
لـتحديات املرتـبطة مبحاربـة الفقر    ويف هـذا االجتـاه، الزال املغـرب يعمـل عـلى رفـع ا       .لـلمرأة بصـفتها فـاعال مهمـا يف التـنمية     

ويشكل هذا الورش الكبري الذي يستهدف  .والفـوارق املبـنية على النوع االجتماعي كما جاءت هبا أهداف األلفية للتنمية     
الـرأمسال البشـري باعتـباره حمـور التـنمية املسـتدامة لبـنة أساسـية لرتسـيخ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا                   

 .عة االقتصادية باعتبارها أهم األولويات لألجندة السياسية للمغربالنجا
 

وقـد بذلـت وزارة االقتصـاد واملاليـة جمهـودات مهمـة لـتقوية هـذه الدينامية من خالل تنفيذ بر�امج امليزا�ية املتعلقة             
 النوع االجتماعي يف السياسات إذ ميـثل هـذا الـرب�امج أداة فعالة للرفع من املسؤولية واملشاركة وإدماج      . بالـنوع االجـتماعي   

ولإلشــارة، فــإن إدمــاج مقاربــة الــنوع االجــتماعي عــلى مســتوى مسلســل إعــداد وتــنفيذ   . العموميــة واحلكامــة االقتصــادية
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وهي كلها إجراءات . امليزا�ية يندرج ضمن جمموعة من اإلجنازات واإلصالحات اليت عرفها املغرب خالل السنوات األخرية
وقد مت أخريا التأكيد على هذه املقاربة من خالل املبادرة الوطنية    . قويـة مـبادئ املسـاواة واإل�صـاف       هتـدف إىل إرسـاء وت     

 .للتنمية البشرية اليت تستهدف تثمني الرأمسال البشري باعتباره حمورا اسرتاتيجيا لتحقيق أهداف التنمية البشرية باملغرب
 

ية لـلوزير األول ملختلف القطاعات الوزارية املؤكدة، منذ  ومـن املظاهـر الـيت تعكـس هـذا الـتوجه الرسـائل الـتوجيه              
 املتعــلقة 2007 مــارس 8، عــلى إدمــاج الــنوع االجــتماعي يف مؤشــرات الــنجاعة، وكــذا دوريــة الوزيــر األول بــتاريخ   2006

 . بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف مجيع سياسات التنمية
 

ترتكـز عـلى أدوات حتليلية وعلى مقاربة �وعية لتقييم أثر    الـيت  ويف هـذا السـياق تـأتي ميـزا�ية الـنوع االجـتماعي            
السياسـات العموميـة عـلى النسـاء والـرجال والفـتيان والفـتيات، وذلـك باالعـتماد على مؤشرات النجاعة اليت تراعي النوع                 

جييــة وشــاملة وقــد حتقــق ذلــك يف إطــار مقاربــة مــندجمة وتدر  .االجــتماعي الــيت مت وضــعها أو الــيت هــي يف طــور اإلجنــاز 
كمــا اتســمت هــذه . ملسلســل امليــزا�ية يف مرحــلة أوىل متــبوعة مبرحــلة اكتســاب اخلــربات ودمــج قطاعــات وزاريــة جديــدة 

 . املقاربة بكوهنا إرادية تأخذ بعني االعتبار إمكا�يات خمتلف القطاعات الوزارية
 

، رائدة ومعرتف هبا   اإجنازاهتنهجيتها و م، بفضل    يف جمال ميزا�ية النوع االجتماعي     أصبحت التجربة املغربية  لقـد   
عـلى الصـعيد العـاملي العـتمادها عـلى مقاربة تدرجيية وعملية، مكنت من وضع تصنيف جديد للمستفيدين من النفقات              

ــا لإل�صــاف واملســاواة      ــتائج حتقيق ــتدبري املرتكــز عــلى الن ــة يف إطــار ال ــتقييم     إذ .العمومي ــتجربة اخلاصــة ب ــراء هــذه ال مت إث
العموميـة حسـب الـنوع االجـتماعي بتحـليل مؤشـرات املـردودية سواء املتعلقة مبيزا�ية التسيري أو االستثمار مع                السياسـات   

إعطــاء اقرتاحــات هتــم جــندرة بعــض املؤشــرات وذلــك مــن أجــل حتســني قيــاس آثــار السياســات العموميــة عــلى الســاكنة    
 .املستهدفة

 
ــنوع    تحاول هــذه الورقــة البحــ ســو�ظــرا ألمهيــة هــذا املوضــوع،   ــة ال ــم جتــربة املغــرب يف جمــال إدمــاج مقارب ثية تقدي

االجـتماعي مـن خـالل عـرض املسـار العـام هلـذه الـتجربة وملتخـلف احملطـات الـيت قطعهـا مشـروع مقاربة النوع االجتماعي                 
 .باملغرب بشكل عام وميزا�ية النوع االجتماعي بوجه خاص

لنوع االجتماعي وإدماجها يف امليزا�ية، كما ستتناول وهكذا، سيتم عرض السياق العام الذي جاءت يف مقاربة ا
الورقـة خمتـلف اآلليـات واألدوات التحليـلية اليت مت استعماهلا، لننتقل بعد ذلك إىل عرض اإلجنازات والنتائج اليت مت التوصل      

 .إليها
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 وكذا التحديات ويف األخـري، سـتقدم الورقـة بعـض اخلالصـات فـيما خيـص أهـم عناصر القوة يف التجربة املغربية                  
 .وجه اخلصوصباليت تالزمها حتى يتم االستفادة منها وتعميمها على املنطقة العربية 

 
 –      : 
 

. حييـل مفهـوم الـنوع االجـتماعي عـلى العالقات االجتماعية بني الرجال والنساء واليت تعترب أيضا عالقات سلطة              
لى الفوارق االجتماعية بينهما املكتسبة منها أو اليت من املمكن أن تتغري مع مرور الزمن، واليت تتنوع بشكل          وحييـل أيضـا عـ     

 .كبري من بلد إىل آخر بل وداخل البلد ذاته أيضا
 

ويكمـن اهلدف من حتليل النوع االجتماعي يف حتديد وقياس الفوارق بني اجلنسني وعدم املساواة يف العالقات بني       
فتحــليل الــنوع االجــتماعي ال يدعــي أن هــذه الفــوارق       . ء والــرجال وذلــك يف إطــار حتــليل اجــتماعي اقتصــادي     النســا

 . واالختالفات غري موجودة بل يعطي لنفسه وسائل بارزة للتحقق من وجودها وحتديدها وقياسها
 

عدم املساواة وضعف وتـأخذ مسـألة الـنوع االجـتماعي بعدهـا احلقيقـي يف إطـار التـنمية البشـرية الن اسـتمرار             
ومبفهــوم أخــر، ال ميكــن تصــور أي تــنمية دون إدمــاج املــرأة ومتكيــنها يف العمــلية السياســية    . قــدرة النســاء يبطــئان التــنمية 

فمسـألة الـنوع االجـتماعي مرتـبطة ارتباطا وثيقا بإشكالية حماربة الفقر اليت تكتسي      . واالقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية     
 .صبغة أ�ثوية

، الذي طورت فيه مقاربة النوع االجتماعي والتنمية ألول مرة، التزمت احلكومات          1995اء مؤمتـر بـيجني لسنة       وأثـن 
بإدمـاج إشكالية النساء والرجال يف جممل عمليات وضع السياسات التنموية والتخطيط هلا وعمليات تنفيذ وتفعيل وتقييم           

 .هذه السياسات والربامج
 

اتيجية تـتجاوز الـنظرة الضـيقة املتعلقة بالنمو االقتصادي مبعناه الصارم واحملدد    ومـن الضـروري اليـوم وضـع إسـرت       
لنضـع هدفـا جوهـريا دميقـراطيا، أال وهـو حتقيـق اإل�صـاف واملسـاواة بـني الـرجال والنساء كشرط أويل لتحقيق األهداف                     

 .التنموية
 

ــئة األمــم املــتحدة ســنة      ــنوع    1997وقــد حــدد اــلس االقتصــادي واالجــتماعي هلي مســألة اإلدمــاج األفقــي لل
هـو إسرتاتيجية هتدف إىل أن إعطاء مشاغل وجتارب النساء والرجال بعدا مشوليا لتصور وتفعيل      : "االجـتماعي كمـا يـلي     

وتتــبع وتقييــم السياســات والــربامج يف كافــة اــاالت السياســية واالقتصــادية واــتمعية بالشــكل الــذي ميكــن معــه للنســاء  
 ". دوا منه على قدم املساواة وميكن معه وضع حد لدميومة عدم املساواة بني اجلنسنيوالرجال أن يستفي
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ويعــين إدمــاج مســألة الــنوع االجــتماعي مــن مجــلة مــا يعــنيه حتديــد الفــوارق بــني النســاء والــرجال عــرب اســتعمال   
تفعيل هـــذه معطيـــات مقســـمة حســـب اجلـــنس ووضـــع اســـرتاتيجيات مـــن اجـــل إزالـــة هـــذه الفـــوارق وتعبـــئة املـــوارد لـــ  

االسرتاتيجيات وضمان تتبع تفعيلها و توعية األفراد و املؤسسات مبسؤولياهتم يف سبيل الوصول إىل شفافية النتائج احملصل     
 .عليها

 
 – سـواء عـلى املستوى الوطين أو احمللي   -إن للسياسـات والـربامج وامليـزا�يات احلكوميـة     ويف �فـس السـياق، فـ      

موعات واألفراد، حتى يف غياب أد�ى �ية للتمييز أو اإلقصاء أو التفضيل، اعتبارا الختالف    آثارا وتأثريات متباينة على ا    
بـالفعل، فالعالقـات االجـتماعية بـني األفـراد تؤتـر عـلى قدراهتـم عـلى الـتجاوب مع السياسات           . األوضـاع املـرجعية هلـؤالء    

أهداف السياسات احلكومية ومن مثة على جناعة    وهـي الوضعية اليت ستأثر بدورها على مدى جناح حتقيق           . وامليـزا�يات 
 .اإلجراءات االجتماعية واالقتصادية املتخذة

 
سياسة، (حتـدد كعمـلية خيضـع فيها قرار    ) جـندرة امليـزا�ية  (إن إضـفاء صـبغة الـنوع االجـتماعي عـلى امليـزا�ية          

عـتمادات املرصـودة مبدى تطور     ويقـاس تـأثري اال    . لتحـليل حسـب الـنوع االجـتماعي       ) خمطـط، ميـزا�ية، بـر�امج أو مشـروع        
. فتيات والفتيانظـروف العيـش  للسـاكنة املستهدفة و تأثري �تائج ذلك على استعمال الزمن من طرف النساء والرجال وال               

إذ تشــكل جــزءا مــن كــل متناســق إلدمــاج مقاربــة  هتــدف لــتحقيق اإل�صــاف واملســاواة بواســطة تنســيق بــني السياســات    
 .والربامج وامليزا�ية

 
 إدماج النوع االجتماعي مسألة جتديدية تتجاوز إطار املفاهيم والتحليل التقليدي حتى وإن كان هناك تناسق إن

 ييتعلق األمر بتأثري املداخيل والنفقات العمومية ليس فقط على التوازن املاكرواقتصادو. مـع اإلصـالحات اجلاريـة للميزا�ية    
 .ة والفقر وعلى ا�عدام املساواة من منظور النوع االجتماعيولكن أيضا على التنمية االقتصادية واالجتماعي

 
هتـدف ميـزا�ية الـنوع االجـتماعي إىل إعادة توثيق أواصر الصلة بني املوارد املرصودة وحتقيق األهداف التنموية                و

ي أجوبــة فمــن املفــروض أن تعطــ. واالقتصــادية واالجــتماعية املــرغوب فيهــا الــيت يــتم قياســها بواســطة مؤشــرات االجنازيــة  
 .واضحة لسلسة من األسئلة متعلقة بوضع هذه السياسات اليت تفرضها احلكامة الرشيدة واإل�صاف واملساواة

 
 

 تخطيط الميزانية وبرمجتها حسب النوع االجتماعي
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ربــة تصــاعدية مبــنية عــلى أعــاله يذكــر برســم العمــلية السياســة املــتمحورة حــول النــتائج يف إطــار مقاإن الشــكل 
يتعلق األمر بوضع العالقة بني السياسات واخلطط وامليزا�يات حسب إطار مرجعي واألهداف الواجب الوصول            و. احلقوق
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أهداف األلفية من أجل (اإلطار السياسي النمطي الذي ينبين عليه التسيري العمومي : إليها

 ...).ويات عمومية أخرىالتنمية ، أول
 

ــنوع االجــتماعي عــلى مفهــوم الســياق  وترتكــز  أولويــات ضــمن العتــبار التــنوع  العــام مرحــلة الــتخطيط حســب ال
الــذي يعتــرب أســاس عمــلية الــتحكيم فــيما بــني  جيــب يف مرحــلة بــرجمة امليــزا�ية تــربير الــنفقات العموميــةو.  العامــةالسياســة

ألة اليت كان لزاما أن تأخذ بعني االعتبار بشكل متكرر أبعاد ماكرواقتصادية طبقا            فهـذه املس  . الـوزارات وداخـل الـوزارات     
ملقاربـة الـربجمة التصـاعدية جتيـب عـلى سـؤال حـول ماهيـة االختيارات املواز�اتية مع اعتبار �درة املوارد عالقة باألولويات                  

من جهة وجناعة ) األولويات العمومية(إ�صاف لذلـك تكـون املسـألة مسـألة فعاليـة اجـتماعية اقتصـادية ومسـألة             . العموميـة 
 .من جهة أخرى) اختيارات مواز�اتية يف مواجهة �درة املوارد(التدبري واالقتصاد 

 
 –       : 
 

ات واإلصالحات اليت   يـندرج إدمـاج مقاربـة الـنوع االجتماعي يف مسلسل حتضري وتنفيذ امليزا�ية يف إطار املنجز                
وقـد تدعمت هذه املقاربة باملبادرة  . عـرفها املغـرب خـالل السـنوات األخـرية مـن أجـل تعزيـز مـبادئ املسـاواة واإل�صـاف                  

الوطـنية للتـنمية البشـرية الـيت ركـزت عـلى تـأهيل خمتـلف فـئات السـكان كمحور اسرتاتيجي من أجل بلوغ أهداف التنمية                          
 .  البشرية ببلد�ا
 

، وعـلى إثـر مسلسـل تشـاوري مـع خمتـلف الشـركاء سـواء من احلكومة أواتمع املد�ي على         2006فمـنذ سـنة     
وباعتــبار . الوطــنية لإل�صــاف واملســاواة بــني اجلنســني الوطــنية لإل�صــاف واملســاواة بــني اجلنســني الوطــنية لإل�صــاف واملســاواة بــني اجلنســني الوطــنية لإل�صــاف واملســاواة بــني اجلنســني املســتوى الوطــين أو احملــلي، متكــن املغــرب مــن وضــع االســرتاتيجية   

إطار حقوق
أهداف / 

األلفية من 
أ

تتبع/التنفيذ
 وتفعيل

تحليل 
/الوضعية
ييمالتق

 أولويات
سياسية 

 

 تخطيط
استراتيجي

برجمة 
امليزانية
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فيذ السياسـات والربامج التنموية، تقدم      احلاجيـات والطموحـات واملصـاحل اخلاصـة باجلنسـني يف خمتـلف مـراحل إعـداد وتـن                  
وهتدف . االسـرتاتيجية �ظـرة مشوليـة لألهـداف االسرتاتيجية من أجل التقليص من الفوارق بني اجلنسني يف خمتلف امليادين              

ل املسـاواة الـيت تعتـرب ركيـزة مـن ركائـز هـذه االسـرتاتيجية إىل املشـاركة املتسـاوية واملنصـفة بني الرجال والنساء يف مسلس               
احلقوق املد�ية والتمثيلية  : وتتمحو ر هذه االسرتاتيجية حول مخس مستويات تتشعب من خالهلا جماالت متعددة           . التـنمية 

 .  واملشاركة يف صنع القرار واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والتصرفات االجتماعية والفردية واملؤسسات والسياسات
 

فإمجاال، مت حتقيق .  بإجنازات مهمةأهـداف األلفيـة من أجل التنمية  أهـداف األلفيـة من أجل التنمية  أهـداف األلفيـة من أجل التنمية  أهـداف األلفيـة من أجل التنمية   ومـن جهـة أخـرى، تـوج الـتزام املغـرب ببـلوغ        
حيــث تعتــرب اإلجنــازات يف جمــال الفقــر جــد مهمــة بــل وجتــاوزمعدل إجنــاز بعــض املؤشــرات   . �ــتائج إجيابيــة جلــل األهــداف

خيصص ما يناهز كمـا يعترب حتقيق اهلدف املتعلق بالتعليم مهما بالنسبة للمغرب، حيث          . 2015األهـداف املسـطرة لسـنة       
غـري أن وتـرية حتقيـق األهـداف املتعـلقة مبحـو األميـة ووفيات األطفال واألمهات ما زالت دون            .  مـن ميـزا�ية الدولـة      30%

 . املستوى املطلوب
  

حقوق اال�سان واملساواة بني اجلنسني ودمقرطة املؤسسات واحلريات العامة حقوق اال�سان واملساواة بني اجلنسني ودمقرطة املؤسسات واحلريات العامة حقوق اال�سان واملساواة بني اجلنسني ودمقرطة املؤسسات واحلريات العامة حقوق اال�سان واملساواة بني اجلنسني ودمقرطة املؤسسات واحلريات العامة كمـا حتققـت إجنـازات كبرية يف جمال       
 املغرب جتربة رائدة لال�تقال الدميوقراطي من خالل تعزيز العديد من املكتسبات، منها االعرتاف حبقوق فقد عرف. والعدلوالعدلوالعدلوالعدل

 وإصـالح اـلس االستشـاري حلقـوق اإل�سـان ا�سـجاما مـع معـاهدة باريس         1996اإل�سـان يف مفهومهـا العـاملي يف دسـتور        
. لبث يف شكايات موظفي اإلدارة من خالل ديوان املظاملواملصاحلة مع املاضي من خالل عمل هيئة اإل�صاف واملصاحلة وا

 سـنة والشفافية يف االستشارات التشريعية  18ومـن جهـة أخـرى، تدعـم املسلسـل الدميوقـراطي خبفـض سـن الـناخب إىل                
لتعبري كما تعزز إرساء قيم الدميقراطية يف ظل حترير احلقل اإلعالمي وحق ا   . واحمللية وتبين قا�ون حول األحزاب السياسية     

وإ�شـاء اهليـئة العـليا لالتصـال السـمعي البصـري وحتريـر اإلعـالم السـمعي البصـري وإعـادة هيكـلة وحتريـر قطـاع الصحافة                          
 .   املكتوبة

 
ومل تبق حقوق املرأة غائبة عن املشهد، حيث سجل املغرب منجزات مجة متاشيا مع معايري اتفاقية القضاء على    

ومدو�ة ) 2004سـنة  (كمـا مت تفعيـل مدو�ـة األسـرة     . 1993 صـادق عـليها سـنة      كافـة أشـكال العـنف ضـد النسـاء الـيت           
 مقعدا للنساء وكذا 30وتـبين اال�تخاب بالالئحة النسبية والالئحة الوطنية يف الربملان مع ختصيص    ) 2007سـنة   (اجلنسـية   

الذي يؤكد على إحداث  للنساء وإصالح امليثاق اجلماعي %12إصـالح قـا�ون اال�ـتخابات اجلماعيـة الذي خيصص حصة          
كما متت تسمية مخس �ساء وزيرات يف احلكومة احلالية وتسمية �ساء      . جلـنة لإل�صـاف واملسـاواة لـدى كل جملس مجاعي          

ســفريات وقــائدات وعضــوات يف جمــالس العــلماء ومرشــدات، إضــافة إىل إدمــاج مقاربــة الــنوع االجــتماعي يف السياســات    
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 لدى كافة الوزارات تدعو إىل إدراج بعد النوع االجتماعي 2007لوزير األول سنة     و�شر دورية ا   2005العموميـة مـنذ سنة      
 .  يف كل السياسات

 
وتـندرج مـبادرة ميزا�ية النوع االجتماعي يف إطار اإلصالحات اهليكلية املتخذة من طرف املغرب ومنها إصالح        

اإلطار التنظيمي من : صالح على قاعدتني أساسيتنيويقوم هذا اإل. 2002امليـزا�ية املرتكـز على النتائج الذي ا�طلق سنة    
أجـل اسـتيعاب أفضـل لـلميزا�ية وإمكا�يـة الالمتركـز مـع خـلق فـرص حقيقيـة للشراكة وإدراج مقاربة النوع االجتماعي عند                    

نجاعة، ومـن �احية أخرى، يعترب التدبري املرتكز على النتائج، والذي يعتمد يف جزء منه على مؤشرات ال . إعـداد امليـزا�ية   
مسـألة دميوقـراطية باألسـاس ألهنـا تسـعى لـتقييم السياسات العمومية بالنظر لألهداف املعلنة والوسائل املسخرة لبلوغ هذه           

 . األهداف وخاصة من حيث اآلثار املنتظرة على الساكنة املستهدفة
 

طريية للوزير األول اليت تدعو ويتبنى مسلسل ميزا�ية النوع االجتماعي مقاربة تشاركية وتدرجيية معززة برسائل تأ     
ويـبني تسخري الوسائل ملأسسة ميزا�ية النوع  . كافـة القطاعـات الوزاريـة إلدراج بعـد الـنوع االجـتماعي يف سياسـات التـنمية             

 . االجتماعي واالخنراط املتزايد للقطاعات الوزارية، البعد احلقيقي الذي تأخذه هذه املقاربة يف املغرب

اعة اليت ميكن تصنيفها إىل عدة أ�واع  كمؤشرات اهلدف ومؤشرات الوسائل ومؤشرات       ومـن شأن مؤشرات النج    
اإل�ـتاج ومؤشرات األثر أن تأخذ بعني االعتبار بعد النوع االجتماعي ويتعني تفعيلها تدرجييا من أجل متابعة وتقييم املشاريع        

 .والربامج التنموية
 

لتنفيذ  2006بتهييئ قا�ون املالية لسنة يت بدأت ال و ة األوىلفقـد اعتـربت بعـض الـوزارات ذات أولويـة يف املرحل           
وزارة املاليــة واخلوصصــة ووزارة الصــحة وزارة الرتبيــة الوطــنية ووزارة الفالحــة والتــنمية  : مشــروع جــندرة امليــزا�ية وهــي

تفــع عــدد لري يف مسلســل جــندرة امليــزا�يةبشــكل تدرجيــي مت إدراج قطاعــات وزرايــة أخــرى  و. القــروية والصــيد الــبحري
 قطاعـا وزاريـا والـيت تشـارك مـن اآلن فصاعدا يف حتضري تقرير النوع      25القطاعـات الوزاريـة الـيت اخنـرطت يف املقاربـة إىل             

  .املاليةاالجتماعي الذي يصاحب قا�ون 
 

 فعـلى سبيل املثال، أصبحت بعض اجلمعيات      . كمـا اخنـرط اـتمع املد�ـي يف مقاربـة ميـزا�ية الـنوع االجـتماعي                
النسـائية رائـدة يف مـبادرات ميـزا�ية الـنوع االجـتماعي عـلى املسـتوى احملـلي عـن طريق تنظيم حصص تكوينية وحتسيسية                

ومن . لصـاحل املنتخـبني احملـليني واألعـوان املكلفني بالتخطيط وامليزا�ية على املستوى احمللي ومجعيات حقوق املرأة والتنمية               
 على إثر سلسلة من التكوين والتحسيس لفائدة 2008غري احلكومية يف شتنرب   �احيـة أخـرى، مت إحـداث جتمـع للمـنظمات            

 .  منظمة غري حكومية حول دور اتمع املد�ي يف مسلسل ميزا�ية النوع االجتماعي20
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وتشـكل جـندرة �ظـام املعلومات عنصرا جوهريا من أجل إعداد ومتابعة وتقييم كل سياسة هتدف املساواة بني             
ويعترب متحيص اإلحصائيات مع   . لى املسـتوى القطـاعي أو عـلى مسـتوى االسـتهداف اجلغـرايف للسـكان               اجلنسـني سـواء عـ     

وبذلك . إدراج بعد النوع االجتماعي ضروريا يف صنع القرار وتدقيق التشخيصات ومتابعة تنفيذ وا�عكاسات السياسات              
 ).اية واملشاركة يف اال�تخاباتحبوث األسر وحبث ميزا�ية الوقت واجلب(جيب تعميمه على كافة املستويات 

 
وجيدر التذكري بنشر  . وقـد مت حتقيـق عـدة إجنـازات يف جمـال متحيـص �ظـام املعلومات حسب النوع االجتماعي                   

 من طرف وزارة االقتصاد واملالية و�شر املندوبية 2007سنة " الفحـص الشـامل لإلحصـائيات املـراعية للـنوع االجـتماعي        "
 للبحث الوطين 2009وإطـالق هـذه األخـرية أيضا يف سنة    " املـرأة املغـربية يف أرقـام   " لــ 2008 السـامية للـتخطيط يف أكـتوبر      

 . حول ظاهرة العنف ضد النساء والبحث حول ميزا�ية الوقت
 

وتــتميز الــتجربة املغــربية بإ�ــتاج آليــات مــتجددة إلرســاء مــبادئ مقاربــة الــنوع االجــتماعي لــلميزا�ية عــلى أســاس  
وقـد وصل هذا الرب�امج إىل شوط متكن فيه كل اإلجراءات املتخذة على مستوى القطاعات    . ة املالئمـة  التقـنيات امليـزا�اتي   

ــربامج        ــلورة ال ــتأثري عــلى جممــل املسلســل امليــزا�اتي وعــلى حتديــد األهــداف وب ــة امللــتزمة جبــندرة ميــزا�ياهتا، مــن ال الوزاري
جـتماعي إىل تكثيف الروابط بني املوارد املخصصة      حيـث هتـدف مقاربـة امليـزا�ية حسـب الـنوع اال            . ومؤشـرات الـنجاعة   

وباعتبار التعاون الدويل يف هذا     . وحتقيـق األهـداف املـرجوة للتـنمية االقتصـادية واالجـتماعية مقاسـة مبؤشـرات الـنجاعة                 
دمة من اـال، ترتجـم الـتجربة املغـربية لـلميزا�ية حسـب الـنوع االجـتماعي مـبادئ تصريح باريس حول فعالية املعو�ات املق                

 .   أجل التنمية خاصة املتعلقة مبالءمة املقاربة مع املعايري الدولية ودرجة تبنيها
 

 –       :     : 
 

تّخذ مـن خاللـه قـرار      ابأهنـ " جـندرة امليـزا�ية   "ميكـن تعـريف      يزا�ية أو بر�امج أو سياسة أو خمطط أو م( مسلسـل يـ
ويقاس أثر االعتمادات املرصودة مبدى حتسن ظروف عيش الساكنة         . بتحـليل امليـزا�ية حسب النوع االجتماعي      ) مشـروع 

إذ تشكل جزءا من مقاربة  . البناتالبنني و مـن قبل النساء والرجال و     وقـت   املسـتهدفة وتـأثري �ـتائج ذلـك عـلى اسـتعمال ال            
ق اإل�صــاف واملســاواة عــرب التنسـيق بــني السياســات والـربامج وامليــزا�ية، ويتعــلق األمــر   مـندجمة ومتناســقة تســتهدف حتقيـ  

 . بإدماج حتليل النوع االجتماعي يف كافة مراحل برجمة وتنفيذ امليزا�ية
 

ة تتجاوز إطار املفاهيم والتحليل التقليدي، حتى وإن وجد هناك تناسق جديدإن إدمـاج النوع االجتماعي مسألة    
فاألمـر يتعـلق بأثر املداخيل والنفقات العمومية ليس فقط على التوازن املاكرواقتصادي           . حات اجلاريـة لـلميزا�ية    مـع اإلصـال   

 .ولكن أيضا على التنمية االقتصادية واالجتماعية من منظور النوع االجتماعي
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ترصد اعتمادات للرجال االجتماعي ليست تلك اليت  لنوع الـيت تـأخذ بعني االعتبار ا  وجديـر بالذكـر أن امليـزا�ية   

 فهــي ال تفضــي إىل ارتفــاع الــنفقات عــرب ختصــيص ميــزا�ية  ،ومــن مثــة. وأخــرى للنســاء بصــورة منفصــلة يف امليــزا�ية العامــة
 .النوع االجتماعيمتعلقة ب إىل تقليص اعتمادات امليزا�ية العامة جراء رصد ميزا�ية والمنفصلة 

 
يـق العالقـة بـني املـوارد املرصـودة وحتقيـق أهـداف التنمية االقتصادية        تـتوخى ميـزا�ية الـنوع االجـتماعي إعـادة توث       و

فمـن املفروض أن تقدم أجوبة واضحة لسلسلة من  . الـنجاعة واالجـتماعية املنشـودة والـيت يـتم قياسـها بواسـطة مؤشـرات            
 .تعلقة بوضع هذه السياسات اليت تتطلبها احلكامة الرشيدة واإل�صاف واملساواةاملاألسئلة 

 هتدف إىل وضع ثقافة جديدة للنفقات العمومية املرتكزة على 2002اربة امليزا�ية اجلديدة اليت مت تفعيلها منذ إن مق
 فإن هذه املقاربة اجلديدة ترتكز ،وهلذا. النـتائج والـبحث عن املردودية يف اال االقتصادي والفعالية والنجاعة واملساءلة    

 : ها وهي حماور أساسية متفاعلة فيما بينستةعلى 
 

  .مشولية االعتمادات •

 .تقوية ال متركز امليزا�ية •

 .وضع إطار للنفقات على املدى املتوسط •

 . مؤشرات النجاعة– األهداف – الربامج –االسرتاتيجية : منهجية النجاعة  •

 .إصالح مراقبة النفقات العمومية •

 .الشراكة بني الدولة والفاعلني احملليني •

   :  :  :  : ولية االعتماداتولية االعتماداتولية االعتماداتولية االعتماداتمشمشمشمش 1.4

جلت بدايـة بـلورة عمـلية مشولية االعتمادات يف سنة       بعد ترخيص بقرار من للمصاحل املعنيةواليت تتيح  2002سـ ،
 باستثناء بعض النفقات اليت يتم حتديدها باتفاق بني   فس الفقرة سطور �  إجناز حتويالت بني     طـرف ووزارة االقتصاد واملالية،    

 وذلك بتحديد كراسة امليزا�يةإذ تلـتزم هـذه املصـاحل مـن جهـتها بإعـادة هيكـلة              . الـوزارة املعـنية ووزارة االقتصـاد واملاليـة        
وتتطــلب هــذه العمــلية وضــع مؤشــرات األهــداف الــيت تســمح بإقامــة عالقــة بــني  . متناســقأو املشــاريع بشــكل /الــربامج و

هذه الوسيلة ف.  االعـتمادات االعـتمادات املخولـة للعمـلية أو الـرب�امج أو النشـاط وكـذا النـتائج املـتوخاة مـن اسـتعمال هـذه             
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تعطـي، مـن جهـة، مـرو�ة أكـرب للمسـريين مقـابل مـا هـو مطـلوب مـنهم مـن �ـتائج، ومـن جهة أخرى، تعمل على تسهيل مترير                         
 . 1املعلومة إىل الربملان وإىل العموم حول جناعة النفقات العمومية

  : : : :تقوية ال متركز امليزا�يةتقوية ال متركز امليزا�يةتقوية ال متركز امليزا�يةتقوية ال متركز امليزا�ية 2.4

 مما ميكنها من ةة أوال عـلى الـتعاقد بـني اإلدارة املركـزية ومصـاحلها غري املمركز             يرتكـز هـدف تقويـة ال متركـز امليـزا�ي          
 عـلى املسـتويات غـري املمركزة لإلدارة وتدعيم التماسك    تإدخـال منـط جديـد للتسـيري يعـتمد عـلى إعـادة توزيـع املسـؤوليا             

ليني يف إعداد السياسات احلكومية وحتسني والتناسـق بـني اإلدارات املركـزية وغـري املمركزة وإعطاء املسؤولية للمسريين احمل     
 . جودة اخلدمات املقدمة

 كــان لــزاما الــلجوء للــتعاقد كوســيلة لــتحديث بــرجمة وتــنفيذ الــنفقات   ،مــن أجــل حتديــث تدبــري الشــأن العمومــي و
 :د  ومن أهداف هذا التعاق.العمومية وذلك بإدراج منط جديد للتدبري بني اإلدارة املركزية ومصاحلها اخلارجية

 
إقامــة عقــد مكــتوب وواضــح وخمتصــر ميكــن مــن إعطــاء رؤيــة واضــحة  : ضــمان رؤيــة واضــحة لــلعمل احلكومــي •

 . للمستقبل وحتسني شفافية عمل اإلدارة مع إعطائها مصداقية لعالقتها مع شركائها
 
ة الوزارة مـن مـنظور أهداف حمددة يف إطار عقد حيرتم مهم       : إعطـاء االمـتياز ملـنطق النـتائج عـلى مـنطق الوسـائل              •

املعـنية والوسـائل املعطـاة للمسـريين احلكوميـة، وهـو مـا سـيمكن هؤالء املسريين من تقديم تقارير عن تدبريهم من                     
 .خالل مؤشرات حمددة وواضحة

 
ومـن جهـة أخـرى، ويف إطـار تقوية مسلسل المتركز تدبري امليزا�ية مت الشروع يف العمل بورش مهم إلصالح تصنيف                 

 .2006وهو ما مت بالفعل إجنازه منذ فاتح يناير . دراج البعد اجلهوي عند عرض ميزا�ية اجلولةامليزا�ية وذلك إل
 

وهكـذا، فإن التصنيف العام للميزا�ية اليت مت تبنيها مكنت من عرض امليزا�ية حسب الطبيعة االقتصادية للنفقات   
وستمكن . واملقدمة حسب مؤشرات النجاعةالعموميـة واجلهـات املسـتفيدة مـن تدخـالت الدولـة وكـذا األهـداف املتبعة                 

 .هذه املعطيات من تسهيل إبرام العقود بني اإلدارات املركزية ومصاحلها غري املمركزة
 

                                                 
 . قطاعا32إىل حدود اآلن، بلغ عدد القطاعات الوزارية املنخرطة يف عملية مشولية االعتمادات  1
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     ::::لنفقات على املدى املتوسطلنفقات على املدى املتوسطلنفقات على املدى املتوسطلنفقات على املدى املتوسطللللوضع إطار وضع إطار وضع إطار وضع إطار . 3.4

 سنوات قابل للتمديد أن يقوي من تناسق السياسات القطاعية كما هي     ثالثمـن شـأن وضـع إطـار للنفقات لكل           
ن خمطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن بر�امج عمل احلكومة مع عـ دة يف إطـار األهـداف اإلسـرتاتيجية املنبـثقة          حمـد 

 سيسمح على املدى املتوسطلنفقات لولعل تفعيل إطار    . أهـداف االسـتدامة وقابـلية اإلطار املاكرواقتصادي لالستمرارية        
 :مبا يلي

 
، وذلـك بضـمان مالءمـة أثـر امليزا�ية املخصصة هلا مستقبال مع اإلمكا�يات            تعزيـز اسـتمرارية السياسـات العموميـة        •

 . املالية للدولة ومع األخذ بعني االعتبار قيود اإلطار املاكروقتصادي
 

 من خالل تطوير أدوات تسمح للميزا�يات السنوية برتمجة السياسات    تقويـة فعاليـة ختصـيص املـوارد بـني القطاعـات            •
 .العمومية 

 
 برامج العمل ومن خالل  يف جمال برجمةةضحارؤيـة و املسـريين  بإعطـاء  نجاعة العمـلية للمصـاحل العموميـة        الـ حتسـني    •

 .توفري إطار لتتبع جناعة النفقات العمومية
 

 مكن من وضع إطار منهجي هيىء دليل  تأسيس جلنة وزارية مكلفة بت2005  يو�يـو 30  مت يف  ،ومـن جهـة أخـرى      
، الصحة، التجهيزلسكنى والتعمري، ا، التعليم العايل، الرتبية الوطنية (ست قطاعات وزارية    للـنفقات عـلى املـدى املتوسط ل       

 .)املاء
 

  مؤشرات أداء مرقمة مؤشرات أداء مرقمة مؤشرات أداء مرقمة مؤشرات أداء مرقمة–––– أهداف  أهداف  أهداف  أهداف –––– برامج  برامج  برامج  برامج ––––إسرتاتيجية إسرتاتيجية إسرتاتيجية إسرتاتيجية : : : :  منهجية النجاعة منهجية النجاعة منهجية النجاعة منهجية النجاعة....4.4

 التسيري حنو تعترب منهجية األداء أداة لتسيري اإلدارات اليت هتدف إىل حتسني فعالة النفقات العمومية وذلك بتوجيه               
 :وتتمركز منهجية النجاعة حول املراحل اآلتية . احملددة يف إطار وسائل مضبوطة) أو النجاعة(بلوغ النتائج 
 

 .تقديم إسرتاتيجية التدبري املتعلقة ببعض التوجهات اإلسرتاتيجية •

 .ترمجة اإلسرتاتيجية إىل برامج •

 .حتديد األهداف •

 . مدى حتقيق األهدافالتعريف باملؤشرات اليت متكن من قياس •
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وجيــب كذلــك تقدميهــا بعــبارات واضــحة . وجيــب أن حتــدد األهــداف بعــدد حمــدد ومتثيــلي ألهــم جوا�ــب الــرب�امج 
وجيب أن تكون أيضا قابل للقياس بواسطة مِؤشرات رقمية وأن تفسر بطريقة . وحمـددة وبسـيطة وسـهلة الفهـم لدى اجلميع       

 :متواز�ة األبعاد الثالثة للنجاعة
 
 .ف الفعالية سوسيو اقتصادية واليت هتم النتائج املنتظرة للسياسات العموميةأهدا •

 .أهداف جودة اخلدمات واليت هتم حتسني جودة اخلدمات املقدمة •

أهداف الفعالية اليت هتم اإل�تاجية عن طريق حتسني اخلدمات العمومية بوسائل متساوية أو عن طريق ضمان �فس       •
 .مستوى األ�شطة مبوارد قليلة

الربامج واملشاريع التنموية، يتعني استعمال مؤشرات   على مستوى   وللـتمكن مـن حتديد مدى تأثري النوع االجتماعي          
وهي مؤشرات مهمة لكوهنا تسمح بإبراز التغريات اليت مت إدخاهلا على وضعية . تأخذ بعني االعتبار بعد النوع االجتماعي

 فإهنا تسمح بتقييم ما إذا كا�ت النتائج املرجوة على مستوى تقارير    ،ى ذلك  وبناء عل  .ودور املرأة والرجل مع مرور الوقت     
 .النوع االجتماعي قد حتققت

 
ومن املمكن أيضا أن منيز بني ثالثة أ�واع من      . هلـذه الغايـة، جيـب حتديـد املؤشـرات املهمـة يف دورة مشروع معين               و

 :الرب�امج/املؤشرات حسب مدى تطور املشروع
 

ــتجات  /وهــي معــلومات حــول �ســبة إجنــاز األهــداف العمــلية للمشــروع    : زمؤشــرات اإلجنــا  • ــبطة باملن ــرب�امج املرت ال
عدد كيلومرتات الطريق اليت مت (وتقاس هذه املؤشرات بوحدات مادية أو �قدية . واخلدمات اخلاصة اليت مت إ�تاجها

 ).بناؤها، حجم االعتمادات املخصصة للنساء يف إطار عمليات القروض الصغرى، اخل
 
الــرب�امج وتتبـلور مــن حيــث  /تقيـس هــذه املؤشـرات مــدى إجنــاز األهـداف اخلاصــة يف املشـروع    : مؤشـرات النــتائج  •

كما تقدم معلومات حول تطور �سبة املستفيدين املباشرين . �تائجها أي آثارها املباشرة وآثارها على املدى القصري      
 ). التحتية الصحية األساسية، اخلية بالبنعدد اخلرجيني حسب اجلنس، عدد السكان الذين مت تزوديهم(

 
الرب�امج وآثاره النهائية /تقـدم هـذه املؤشـرات معـلومات حـول األهـداف السياسية للمشروع      : مؤشـرات تقييـم اآلثـار     •

 ).�سبة النمو االقتصادي، �سبة البطالة، اخل(
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وية وكذا تتبعها وتقييمها إعادة تنظيم الربامج التنم/يتطـلب اإلدراج املـنهجي لعنصـر الـنوع االجـتماعي يف املشـاريع        و •
 كافة املعطيات اإلحصائية  عرضاأل�ظمة اإلحصائية لتوفري املعلومات الضرورية للقيام بتحليل النوع االجتماعي، أي           

 .حسب اجلنس

  إصالح مراقبة النفقات العمومية  إصالح مراقبة النفقات العمومية  إصالح مراقبة النفقات العمومية  إصالح مراقبة النفقات العمومية ....5.4

ــة       ــالحات القائمـ ــار اإلصـ ــة يف إطـ ــنفقات العموميـ ــبة الـ ــام مراقـ ــالح �ظـ ــندرج إصـ ــدة يف   يـ ــة اجليـ ــال احلكامـ  يف جمـ
وهتـــدف إىل تكييـــف املراقـــبة مـــع قـــدرات أمـــر الصـــرف وتطويـــر فحـــص احلســـابات الداخـــلية لبـــلوغ  . الـــتدبري العمومـــي

 .الفحص الناجع للحسابات

ــني     ــرائني مهمـ ــلى إجـ ــبة عـ ــام املراقـ ــز �ظـ ــنفقات      . ويرتكـ ــدل للـ ــف ومعـ ــبة خمفـ ــام مراقـ ــع �ظـ ــص األول وضـ ( خيـ
ــدى     ــنفقات عــلى امل ــتغيري         ) املتوســط إطــار ال ــابل لل ــبة ق ــتوقع جمــاال للمراق ــذي ي ــبة ال ــدل للمراق ــنظام مع ــر ب ــلق األم أو يتع

ــر الصـــرف   ــلحة أمـ ــنة  . حســـب قـــدرة تســـيري مصـ ــبة وهـــي   2006وهكـــذا، متيـــزت سـ ــتقريب بـــني وحـــدات املراقـ  بالـ
 .اخلزينة العامة للمملكة واملراقبة العامة لاللتزام بالنفقات

 
ويشــــكل هذيــــن . إىل وضــــع تقييــــم وفحــــص للــــنجاعة بــــاإلدارات العموميــــةأمــــا االجــــراء الــــثا�ي، فيهــــدف 

 .املسلسلني اهلدف النهائي لتدبري امليزا�ية املرتكز على النتائج

  الشراكة بني الدولة والفاعلني احمللينيالشراكة بني الدولة والفاعلني احمللينيالشراكة بني الدولة والفاعلني احمللينيالشراكة بني الدولة والفاعلني احملليني .6.4

ى اخلصــوص ركــز االعــتمادات، ســتقوي اإلدارة ومصــاحلها غــري املمركــزة عــل  بــاملوازاة مــع اإلجــراءات املتعــلقة بالمت
من أجل االرتقاء خبدماهتا إىل     ) اجلماعات احمللية، النسيج اجلمعوي والقطاع اخلاص     (عالقـات الشـراكة مـع الفاعـلني احملليني          

 :أفضل مستوى واالستجابة عن قرب لالحتياجات املعبر عنها من طرف السكان خاصة من خالل
 

 أجـل حتقيـق خدمـات اجـتماعية ومشـاريع تنموية أو قصد         مشـاركة وضـم املـوارد البشـرية واملاديـة أو املاليـة مـن               •
 .تغطية اخلدمات العمومية

 .  تقديم تأشرية مديرية امليزا�ية على قرارات منح مسامهة عمومية للجمعيات برسم مشاريع الشراكة •
 

ا وهكــذا مت تســطري عــدة أهــداف لعمــلية الشــراكة أمههــا إقامــة إدارة القــرب وحتديــد إطــار جديــد للشــراكة طــبق 
ملـبادئ احلكامـة الرشـيدة بـني اإلدارات الالممركـزة واملتدخـلني احملـليني مـع الـرفع مـن قدرات تدخل الدولة وشركائها للسماح             

 .بتعبئة أكرب للموارد املتوفرة



 

 15 

    "    "  
)22-24  2010     (  

 

 –         : 
 

تصاد واملالية بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف حتضري امليزا�ية الذي        يف إطـار إصـالح امليـزا�ية، قامت وزارة االق         
تدعيم القدرات " بشـراكة مع صندوق التنمية لألمم املتحدة للنساء خاصة مشروع  2002يعتـرب مثـرة ملسلسـل ا�طـلق مـنذ          

 املختــلفة للنســاء والــرجال ويهــدف هــذا املشــروع إىل االهــتمام باملتطلــبات واملصــاحل". الوطــنية يف جمــال جــندرة امليــزا�ية 
خالل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات احلكومية، وذلك بالسهر على ضمان اإل�صاف وحتسني الفعالية         لفتيان والفتيات   وا

 .وا�سجام للسياسات العمومية وذلك من خالل توزيع جيد ملوارد الدولة
 

-2003(حيث مكنت املرحلة األوىل . رحلتنيوقـد مت وضـع مشـروع امليـزا�ية املتعـلقة بالـنوع االجـتماعي على م        
ــن إعــداد أدوات العمــل        ) 2004 ــة وم ــنية هبــذه املقارب ــنوع    ( مــن حتســيس القطاعــات املع ــلق بال ــتيب يتع ــل ســهل وك دلي

ويهدف هذا الكتيب إىل متلك خمتلف القطاعات الوزارية باملغرب مقاربة النوع االجتماعي واليت ). االجـتماعي يف امليـزا�ية   
ومتيـزت هـذه املرحـلة مبأسسـة اإلعـداد لـتقرير النوع االجتماعي          ). 2008–2005(طـبيقها خـالل املرحـلة الـثا�ية         بـدأت بت  

ة ومير مسلسل هذا التملك عرب األخذ بعني االعتبار البعد احمللي وذلك عن طريق مواكب. 2005املـرافق لقا�ون املالية منذ    
 .القطاعات الوزارية املستهدفة والتكوين وحتسيس الربملا�يني واملنظمات غري احلكومية

 
عمـلت وزارة االقتصـاد واملاليـة يف إطـار اللجـنة التقـنية مليـزا�ية الـنوع االجـتماعي على مواكبة             ويف هـذا اإلطـار،      

 الوزارية املكلفة بالتخطيط وإعداد الربامج خمتـلف األوراش التكويـنية لـتأهيل وتوضيح أمهية أدوات العمل ألطر القطاعات    
  .ووضع امليزا�ية

 
. وهلـذا، فقـد أصـبحت امليـزا�ية املتعـلقة بالـنوع االجـتماعي أداة دائمـة يف مسلسـل ميـزا�ية تعـتمد على النجاعة                

لرســالة أوال، يوضـح أدوات متكــن مـن مأسسـة الـنوع االجـتماعي يف امليـزا�ية وا      . ويظهـر هـذا واضـحا يف خمتـلف اجلوا�ـب     
 اليت أكدت على إدماج مقاربة النوع االجتماعي 2007 مارس 5، وكـذا دوريته بتاريخ     2007الـتوجيهية لـلوزير األول لسـنة        

ويـبني العـدد املـرتفع لـلوزارات والقطاعـات الـيت أدجمـت مقاربة النوع               . يف السياسـات التـنموية ملختـلف القطاعـات الوزاريـة          
 امليـزا�ية داخـل احلكومـة، كمـا أن متـلك هـذه املقاربـة يـرجع إىل دعـم احلـوار السياسي              االجـتماعي أمهيـة هـذه املقاربـة يف        

 .والتزام اتمع املد�ي
 

ويف جمـال املعطيـات واالحصـائيات، فالبـد مـن اإلشـارة إىل اخلطـوات املـتقدمة الـيت مت حتقيقهـا فبما خيص جندرة            
ويقدم هذا . 2008سنة " ة بالنوع االجتماعي يف املغربالفحـص الشـامل لإلحصـائيات املتعـلق    "املعطيـات مـن خـالل �شـر         
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كمـا يشـكل عنصـرا مهمـا يف حتضري ومتابعة وتقييم كل سياسة هتدف إىل     . الدليـل جمموعـة مـن املعطيـات املـتوفرة حديـثا           
 . املساواة بني اجلنسني سواء على املستوى القطاعي أوعلى مستوى االستهداف اجلغرايف ملتطلبات السكان

 
 اإلعالن الصحفي لصندوق التنمية لألمم      ةن خمتـلف الشـركاء الوطـنيني والدوليني هذه اإلجراءات، خاص          ولقـد مثـ   

 . والذي اعترب املغرب سباقا يف جمال تطبيق مقاربة النوع االجتماعي2005املتحدة للمرأة لسنة 
 
 –          : 

 
الــنوع االجــتماعي جهــة بعـد  إىل تقديــم �ظـرة مشوليــة لـرها�ات تقييــم السياسـات العموميــة مـن     احملـور  هـدف هــذا  ي

ــوج العــادل إىل احلقــوق االجــتماعية     والنــتائج الــيت مت حتقيقهــا   ــوج املنصــف إىل احلقــوق املد�يــة والسياســية والول يف جمــال الول
 .   واالستفادة املتساوية من احلقوق االقتصادية

  :الولوج املنصف للحقوق املد�ية والسياسيةالولوج املنصف للحقوق املد�ية والسياسيةالولوج املنصف للحقوق املد�ية والسياسيةالولوج املنصف للحقوق املد�ية والسياسية. 1.6

تــندرج املســاواة بــني اجلنســني وإدمــاج مقاربــة الــنوع االجــتماعي يف القوا�ــني وسياســات التــنمية ضــمن ا�شــغاالت   
 .    االقتصادي وبناء اتمع الدميوقراطي املغرب باعتبارها متثل رها�ا مرتبطا باحلكامة اجليدة والنمو

 
 هـذه العـزمية مـن خالل مشاركته يف الندوات الدولية حول    2007امات الدوليـة لـلمغرب مـنذ سـنة       وترتجـم االلـتز   

واخنــراطه شــبه الكــامل يف تــرمجة االتفاقيــات  ) 1995 وبيكــني 1985 و�ريوبــي 1979 وكبــنهاكن 1975 مكســيكو(املــرأة 
 القضـاء عـلى كافـة أشكال العنف ضد     واتفاقيـة 1976االتفاقيـة حـول احلقـوق السياسـية للنسـاء سـنة           (املتعـلقة بالنسـاء     

 ....).1979 واملعاهدة الدولية للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية سنة 1993النساء سنة 
 

بقفزة �وعية مهمة يف مأسسة املساواة بني اجلنسني وإدماج    اليت عرفها املغرب    كمـا متيـزت السـنوات العشـر األخرية          
فنظرا . ويف هـذا الصـدد، مت إطـالق بـرامج ووضـع سياسـات جديدة        . اسـات العموميـة   مقاربـة الـنوع االجـتماعي يف السي       

لـلطابع األفقـي لـلعالقات االجـتماعية بـني الـرجل واملرأة، فقد مت اختاذ تدابري جديدة وصياغة وتفعيل اسرتاتيجيات هادفة                   
 .  وتعيني مراكز للتواصل حول النوع االجتماعي يف خمتلف القطاعات الوزارية

 
اتفاقية القضاء على كافة  مسـح تـبين مدو�ـة جديـدة لألسرة واخرى للجنسية من رفع بعض التحفظات على                  قـد و

، أعلــنت الرســالة املــلكية املوجهــة للمجــلس االستشــاري حلقــوق   2008 دجنــرب 10ففــي . أشــكال العــنف ضــد النســاء 
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ليت وضعها املغرب خبصوص االتفاقية عند      رفع التحفظات ا   اإل�سـان  لإلعـالن العـاملي حلقـوق        60 مبناسـبة الذكـرى      اإل�سـان 
 .1993املصادقة عليها سنة 

 
ويف جمـال العـدل، حتققـت عدة إجنازات يف جمال مأسسة املساواة بني اجلنسني خاصة تعديالت النصوص القا�و�ية            

جلنائي  وأدرج القا�ون ا2004أصـبحت مدو�ـة األحـوال الشخصـية مدو�ـة األسـرة سنة         (واإلصـالحات التشـريعية الكـربى       
 أسبوعا وكذا 14جتـريم العـنف الـزوجي، كمـا أدخـل قـا�ون الشـغل معاقـبة التحرش اجلنسي ورفع مدة رخصة الوالدة إىل                     

 ...). مشروع قا�ون حملاربة العنف ضد النساء، اخل،
 

 حبــق اســتفادة النســاء الســالليات مثــلهن مــثل  2009كمــا جتــدر اإلشــارة إىل اعــرتاف وزارة الداخــلية يف شــتنرب  
حيـث ظلت املرأة حمرومة من حقها �ظرا للعرف املتوارث لصاحل     . لـرجال مـن عمـليات تفويـت األراضـي اجلماعيـة املقبـلة             ا

الـرجل والـذي يقضـي باسـتفادة الـرجال أربـاب العـائالت فقـط مـن هـذه األراضـي، يف حـني، مل تكـن هناك أي إشارة هلذا                     
 ). 27/4/1919 من الظهري 14املادة (ماعية االمتياز الذكوري يف النص املنظم لتسيري األراضي اجل

 
الـيت حتكـم تسيري    ة والـذي يهـدف إىل حتديـث الرتسـا�ة القا�و�يـ     2008وميـثل تـبين امليـثاق اجلمـاعي اجلديـد سـنة       

الشـؤون احملـلية تقدمـا ملموسـا ينم عن املؤهالت اجلديدة ذات الطابع االقتصادي للجماعات احمللية وجيسد التغيري اجلذري          
ويهـدف هـذا امليثاق الذي مت إعداده يف إطار مقاربة تشاركية إىل دعم الدميوقراطية احمللية من خالل           . عمـل اجلمـاعي   يف ال 

ويؤكد امليثاق على التدبري التشاركي ومسألة . تعزيـز اختصاصـات اجلماعـات الـيت أصـبحت من الفاعلني احلقيقيني للتنمية           
ويف هذا املضمار، مت . مات كـل مـن الـرجال والنساء والفتيات والفتيان   القـرب مـع األخـذ بعـني االعتـبار حاجيـات واهـتما        

اختـاذ إجـرائني مهمـني، يتعـلق األول بتحضـري املخططـات اجلماعية للتنمية حسب مقاربة تشاركية تأخذ بعني االعتبار بعد             
جلـنة اإل�صاف  "هـي   الـثا�ي  بتأسـيس جلـنة استشـارية لـدى كـل جمـلس مجـاعي و          اإلجـراء فـيما يرتـبط      2الـنوع االجـتماعي   

 . من أجل تقديم اآلراء واالقرتاحات للمجلس اجلماعي يف هذا اال 3"واملساواة يف احلظوظ
   

كمـا مت اختـاذ تدابـري جديـدة من أجل تعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف إطار قا�ون اال�تخابات اجلديد من خالل          
 10ـالس املنتخـبة وإحـداث صـندوق الدعـم يف حــدود       لدعـم متثيـلية النســاء يف ا  2009 سـنة  %12ختصـيص حصـة   

. اجلماعية والتشريعية  ماليـني درهـم لـرفع متثيـلية النسـاء هبـدف تعزيـز القـدرات التمثيـلية للنسـاء خـالل اال�تخابات العامة                       
يلية وختصـص هـذه االعـتمادات للمشـاريع املقدمـة مـن طـرف األحـزاب السياسـية واجلمعيـات العامـلة يف ميدان دعم التمث               

                                                 
  من امليثاق اجلماعي36املادة   2
   من امليثاق اجلماعي14املادة   3
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 امـرأة مستشـارة يف جل مجاعات اململكة سنة         3428وهكـذا، مت ا�ـتخاب      . النسـوية واحلكامـة اجليـدة أو التـنمية البشـرية          
 . فقط يف السابق%0,56 من جمموع املنتخبني مقابل معدل %12,38، أي مبعدل 2009

 
إل�صـاف واملسـاواة بــني   كمـا اخنـرط قطـاع التـنمية االجـتماعية مـن جهـته يف سلسـلة مـن اإلصـالحات مـن أجـل ا            

االسـرتاتيجية الوطـنية لإل�صاف واملساواة بني اجلنسني   (حيـث مت الشـروع يف تفعيـل العديـد مـن االسـرتاتيجيات           . اجلنسـني 
ــع وزارة          ــتعاون م ــرأة يف وســائل اإلعــالم ب ــثاق حتســني صــورة امل ــة العــنف ضــد النســاء ومي واالســرتاتيجية الوطــنية حملارب

 .طات عمل إجرائيةمن خالل خمط...) االتصال
 

 ملواكـبة تفعيـل االسرتاتيجية الوطنية لإل�صاف   2009-2007وهكـذا، مت إعـداد خمطـط عمـل ميـتد خـالل الفـرتة          
واملسـاواة بـني اجلنسـني هبـدف اإلدمـاج السـلس واألفقـي لـبعد النوع االجتماعي يف كل من املخطط التنظيمي واملؤسساتي              

ويرتكز هذا املخطط على �ظرة مستدامة وعادلة للتنمية . يق واملتابعة والتقييموكـذا يف أشـغال الـتخطيط والربجمة والتنس    
 .البشرية تقوم على  اإل�صاف واملساواة بني اجلنسني

 
ومـن �احيـة أخـرى، مت حتضـري خمطـط عمـلي لالسـرتاتيجية الوطـنية حملاربـة العـنف ضـد النسـاء حسب مقاربة                     

كما جتدر اإلشارة إىل أن    . يات الدفاع عن حقوق املرأة ومراكز االستماع      تشـاركية بـتعاون مـع الشـركاء املؤسسـاتيني ومجع          
يف خدمة النساء ضحايا العنف موازاة مع قاعدة ) 080008888الرقم األخضر  (2005وضـع مركز وطين لالستماع سنة     

 لألمن الوطين والدرك العدل والصحة واملديرية العامة(الـبيا�ات املؤسساتية حول العنف بشراكة مع مخسة قطاعات وزارية           
 .  شكل إجنازا هاما يف بلد�ا) امللكي واملندوبية السامية للتخطيط

  
املتعدد القطاعات حملاربة العنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق استقاللية النساء " متكـني "ويعتـرب بـر�امج     

وتسهر على هذا الرب�امج، الذي  . ألهداف املسطرةوالفتيات يف املغرب منوذجا حيا ألمهية التداخل بني القطاعات لبلوغ ا
تدعمـه وكالـة الـتعاون اإلسـبا�ي يف إطـار صـندوق بـلوغ أهـداف األلفية للتنمية، مثان وكاالت لنظام األمم املتحدة مبشاركة            

خلارجيــة   قطاعــا وزاريــا مــنها وزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة التــنمية االجــتماعية ووزارة العــدل ووزارة الشــؤون ا        13
 . والتعاون

 
 
 

كمـا أدرجـت وزارة حتديـث القطاعـات العامـة  بدعـم مـن الصـندوق الـثا�ي لدعـم املساواة بني اجلنسني والوكالة                        
مسلسـال واسـعا ملأسسـة املسـاواة بـني اجلنسـني والـذي أسفرعلى تبين بر�امج اسرتاتيجي على             الكـندية للتـنمية الصـناعية     

قاربـة النوع االجتماعي يف هياكل وإجراءات الوزارة وإىل تقليص الفوارق بني اجلنسني يف    املـدى املتوسـط يتطـلع إىل إدمـاج م         
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جمـال تدبـري املوارد البشرية والرفع من متثيلية النساء ومشاركتهن يف مناصب صناعة القرار، وكذا توخي التوازن بني احلياة                  
      . العائلية واملهنية

 
ارجيـة والتعاون من خالل بر�امج التعاون بني املغرب وبر�امج األمم  ومـن جهـتها، تسـهر كـل مـن وزارة الشـؤون اخل          

املـتحدة للتنمية ووكالة التعاون اإلسبا�ي وكذا بر�امج األمم املتحدة خلدمة مساواة النوع االجتماعي على مأسسة املساواة               
         .بني اجلنسني
 

زارة االقتصاد واملالية من خالل إدماجها يف    وتعتـرب مقاربـة الـنوع االجـتماعي أيضـا مـن بـني االهتمامات الكربى لو                
وهتدف هذه املقاربة اجلديدة اليت تتوخى أساسا   . حتضـري وحتليل امليزا�يات القطاعية باعتبارها مكو�ا لإلصالح امليزا�اتي        

زيع أمثل وأكثر الـنجاعة والفعاليـة يف تدبـري الـنفقات العموميـة إىل تعزيـز اجلهـود املتظافرة من أجل حماربة الفوارق وضمان تو                  
 . إ�صافا للموارد يف القطاعات االجتماعية لصاحل النساء واألطفال

 الولوج العادل للحقوق االجتماعيةالولوج العادل للحقوق االجتماعيةالولوج العادل للحقوق االجتماعيةالولوج العادل للحقوق االجتماعية. 2.6  

ســـيتطرق هـــذا احملـــو ر لإلجنـــازات الـــيت حتققـــت يف جمـــال الولـــوج العـــادل لـــلحقوق االجـــتماعية بصـــفة عامـــة،    
وكـــذا الولـــوج املنصـــف   ) لشـــروب والكهـــرباء والســـكن والـــنقل   املـــاء ا(مـــنها الولـــوج إىل البـــنيات التحـــتية األساســـية     

وقـــبل ذلــك، ســيتم تقديـــم   . خلدمــات الصــحة والتعــليم والـــتكوين املهــين مــع األخــذ بعـــني االعتــبار حاجيــات الشــباب         
ــنية        ــة البيــ ــلمقاربة القطاعيــ ــنموذج احلــــي لــ ــبارها الــ ــرية باعتــ ــنمية البشــ ــنية للتــ ــبادرة الوطــ ــنوات للمــ ــع ســ ــيلة أربــ حصــ

 . واملندجمة واليت هتدف إىل حتقيق التنمية البشرية يف بلد�االتشاركية 
 

ــرية وتــــرمي  ــنمية البشــ ــنية للتــ ــبادرة الوطــ ــرية املــ ــنمية البشــ ــنية للتــ ــبادرة الوطــ ــرية املــ ــنمية البشــ ــنية للتــ ــبادرة الوطــ ــرية املــ ــنمية البشــ ــنية للتــ ــبادرة الوطــ ــاع عــــن    املــ ــتماماهتا، إىل الدفــ ــر اهــ ــان يف جوهــ ــع اال�ســ ، الــــيت تضــ
حقــــوق املــــرأة والطفـــــل وإعــــادة ثقــــة املواطـــــنني يف املســــتقبل وكـــــذا إشــــراك وإدمــــاج كافـــــة املواطــــنني يف الـــــدورة         

ــادية ــرتك          .االقتصـ ــخيص مشـ ــلى تشـ ــتمد عـ ــرتاتيجي املعـ ــتخطيط االسـ ــلى الـ ــوم عـ ــرابية تقـ ــة تـ ــبادرة مقاربـ ــنى املـ  وتتبـ
وحتديـــد دقيـــق لألهـــداف وتعـــبري الســـاكنة املســـتهدفة عـــن حاجياهتـــا وكـــذا االلـــتقائية بـــني كـــل مـــن الـــربامج القطاعيـــة  

 .   وعمل اجلماعات احمللية وإجراءات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 

ى مســـتوى النـــتائج، ســـامهت املـــبادرة بشـــكل واســـع يف حتســـني شـــروط عيـــش املغاربـــة مـــا بـــني ســـنيت    وعـــل
فقـــــد اخنفـــــض . 2001 ســـــنة %14 مقـــــابل 2007 ســـــنة %9، حيـــــث تـــــراجع معـــــدل الفقـــــر إىل 2008 و2005

ــن      ــبادرة مـ ــرف املـ ــن طـ ــتهدفة مـ ــروية املسـ ــات القـ ــر يف اجلماعـ ــبة  ،%21 إىل %36الفقـ ــع بنسـ ــابل %41 أي برتاجـ  مقـ
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ــروية   28% ــات القــ ــاقي اجلماعــ ــن ( فقــــط يف بــ ــني  )%12,2 إىل %16,9مــ ــا بــ ــنذ  . 2007 و2004 مــ ــه ومــ ــا أ�ــ كمــ
 مشـــروعا يهـــم كـــل مـــن األ�شـــطة املـــدرة 18.000 مـــليون مواطـــن ومواطـــنة مـــن أزيـــد مـــن 4,6ا�طالقهـــا، اســـتفاد حنـــو 

 عمــــليات الــــتكوين لــــلدخل ومشــــاريع دعــــم البــــنيات التحــــتية األساســــية ودعــــم التنشــــيط الــــثقايف والرياضــــي وكــــذا
 .  وتعزيز القدرات

 
 %15وباعتـــبار حتـــليل املـــبادرة الوطـــنية للتـــنمية البشـــرية حســـب الـــنوع االجـــتماعي، تـــتواجد املـــرأة بنســـبة    

ــبادرة    ــة هلــذه امل ــئات احلكام ــة  (يف هي ــيمية واجلهوي ــلجان احملــلية واإلقل ــا أن). ال ــرأة      كم ــليو�ي ام ــن م ــارب م ــا يق هــناك م
ــبا    ــن مشــاريع امل ــارب       اســتفدن م ــا يق ــئة م ــناء وهتي ــنها ب ــر م ــا، و�ذك ــنذ ا�طالقه ــثر    313درة م ــأوى �ســوي وإطــالق أك  م

 امــرأة خاصــة بالعــامل القــروي، وكــذا بــناء مــا       208.000 �شــاطا مــدرا لــلدخل اســتفادت مــنها أكــثر مــن       2.600مــن 
 الدعـــم،  فـــتاة مـــن الســـكن والـــتغذية ودروس 8.000 دار لـــلطالب وللطالـــبة، حيـــث اســـتفادت أكـــثر مـــن  533يقـــارب 

إعــادة  ( امــرأة خلدمــات الصــحة   91.000 مشــروعا يهــم الصــحة لــتقريب ولــوج حــوايل      1140كمــا مت إطــالق أكــثر مــن    
ــة،     ــع األدويـ ــعة، توزيـ ــيس، الفحـــص باألشـ ــبية، التحسـ ــافالت الطـ ــوالدة، القـ ــئة قاعـــات الـ  41فقـــد مسحـــت ...). هتيـ

ــثر مــــن   ــة ألكــ ـــ  9.600دارا لألمومــ ــوالدة وبعيــــدة عـ ــلى الــ ــرفة عــ ــرأة مشــ ــتفادة مــــن    امــ ــحية مــــن االســ ــز الصــ ن املراكــ
 .االستقبال والعالجات املناسبة

 
ــرزها         و ــن أبــ ــات، مــ ــاكل وحتديــ ــدة مشــ ــتياز، عــ ــرتاتيجي بامــ ــاع اســ ــرب، كقطــ ــاء يف املغــ ــاع املــ ــه قطــ يواجــ

االســتغالل املفـــرط وتدهـــور املـــوارد املائيـــة والولـــوج املـــتفاوت لـــلماء الصـــاحل للشـــرب والـــتطهري بالنســـبة جلـــزء كـــبري مـــن   
ــ ــعف           السـ ــة وضـ ــلماء يف الفالحـ ــي لـ ــري العقال�ـ ــتعمال غـ ــري واالسـ ــال احلضـ ــمة باـ ــاء املهشـ ــذا األحيـ ــروية وكـ اكنة القـ

ــاع   ــذا القطـ ــتدبري يف هـ ــة والـ ــتغريات      . احلكامـ ــادي والـ ــرايف واالقتصـ ــنمو الدميغـ ــار الـ ــاكل آثـ ــذه املشـ ــاقم هـ ــن تفـ ــزيد مـ ويـ
ــناخية ــم الولــوج     . امل ــادة حيويــة هلــا       وهتــدف االســرتاتيجية الوطــنية لــلماء إىل تعمي  إىل املــاء الصــاحل للشــرب باعتــباره م

 .آثار كبرية على الصحة ومتدرس الفتاة القروية وجودة املعيشة بصفة عامة
 
ــافة إىل حماربــــة الفــــوارق بــــني األوســــاط وكــــذا بــــني       وعــــلى صــــعيد آخــــر تســــتدعي التــــنمية البشــــرية إضــ

ــاكنة     ــوع السـ ــلى جممـ ــيمها عـ ــة وتعمـ ــر الطاقـ ــني تطويـ ــدد . اجلنسـ ــية    وحيـ ــتياجات األساسـ ــبية االحـ ــة تلـ ــوج إىل الطاقـ الولـ
ــاكنة  ــل  (للسـ ــربيد والتواصـ ــارة والتـ ــنقل واإل�ـ ــامل     ...) الـ ــا يف العـ ــن خصوصـ ــنس والسـ ــنة حســـب اجلـ ــبقى متبايـ والـــيت تـ
إال أ�ـــه إذا ســـلمنا بـــأن الفاقـــة الطاقيـــة متـــس جممـــوع الســـاكنة القـــروية، فـــإن املـــرأة والفـــتاة تـــبقى األكـــثر               . القـــروي 

ــل   ــة يف ظـ ــية  هشاشـ ــة األساسـ ــات الطاقيـ ــاب اخلدمـ ــتماعي    . غيـ ــنوع االجـ ــاج بعـــد الـ ــياق، يكتســـي إدمـ ــذا السـ ويف هـ
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يف الـــربامج والسياســـات املعـــتمدة مـــن طـــرف قطـــاع الطاقـــة واهلادفـــة باخلصـــوص إىل حتســـني الولـــوج إىل الطاقـــة أمهيـــة     
 . بالغة لتحقيق فعالية وإ�صاف أكرب بالنسبة للنتائج املتوخاة

 
ــد   ــرا�ي العشــوائي الــناتج عــن الــنمو الدميغــرايف واهلجــرة القــروية عــلى           وخبصــوص الســكن، فق  أثــر الــتزايد العم

 يف املائــــة مــــن 40كمــــا أدت قــــلة وعــــدم مالءمــــة العــــرض للطــــلب إىل حــــرمان أكــــثر مــــن . تــــوازن الســــوق العقاريــــة
ــكن حمـــرتم     ــاكنة مـــن الولـــوج إىل سـ ــن اآلثـــار الســـ        . السـ ــتاة يف هـــذا الوســـط أكـــثر مـ لبية املرتـــبطة وتعـــا�ي املـــرأة والفـ

ــوائي   ــكن العشـ ــن        (بالسـ ــاب األمـ ــرق وغيـ ــارة يف الطـ ــاب اإل�ـ ــي وغيـ ــنقل العمومـ ــاب الـ ــدارس وغيـ ــن املـ ــبعد عـ ...) الـ
ــة         ــل حماربـ ــن أجـ ــبرية مـ ــودا كـ ــة جهـ ــنمية االيـ ــتعمري والتـ ــكنى والـ ــلقة، بذلـــت وزارة السـ ــعية املقـ ــذه الوضـ ــة هـ وملواجهـ

�عــاش الســكن يف الوســط القــروي والــذي يعتــرب مــن بــني        وكــذا إ" مــدن بــدون صــفيح  "الســكن العشــوائي عــرب بــر�امج    
 .األوراش اجلديدة لسياسة السكن

 
كمــــا تــــلعب وزارة الــــتجهيز والــــنقل دورا جوهــــريا يف إطــــار مقاربــــة التحــــليل القطــــاعي الــــبيين مــــن خــــالل     

ــثر         ــلق الـ ــر وخـ ــة الفقـ ــة وحماربـ ــوارق اجلهويـ ــليص الفـ ــورة يف تقـ ــات املذكـ ــاقي القطاعـ ــع بـ ــوازاة مـ ــامهتها مـ وإذا . واتمسـ
ــنيات التحــتية وحتريــر               ــلى مســتوى الب ــلى تــدارك اخلصــاص احلاصــل ع ــز باألســاس ع ــنوطة بــالوزارة ترك ــا�ت املهــام امل ك
ــتيات       ــاء والفــ ــلرجال والنســ ــلفة لــ ــات املختــ ــبار احلاجيــ ــتوخى أن تــــأخذ بعــــني اإلعتــ ــنقل، فمــــن املــ خمتــــلف أمنــــاط الــ

ــري أ    ــواء بالوســـط احلضـ ــة سـ ــتياجات اخلاصـ ــتيان وذوي االحـ ــرويوالفـ ــوج   . و القـ ــبة الولـ ــإن لتحســـني �سـ ــارة، فـ ولإلشـ
لـــلخدمات األساســـية وفـــك العـــزلة عـــن العـــامل القـــروي تـــأثريات إجيابيـــة عـــلى وضـــعية الســـكان خاصـــة املـــرأة، وذلـــك   

 .فيما يتعلق بالولوج ملراكز الصحة واملدرسة والسوق واليت تشكل عنصرا أساسيا يف استقاللية املرأة
 

بط وطيـــد بـــني الولـــوج للصـــحة والتعـــليم والـــتكوين املهـــين، فكـــل شـــخص يتمـــتع    وممـــا الشـــك فيـــه وجـــود تـــرا 
ــتاجية        ــثر عطــاء وإ� ــد يكــون أك ــدة ومبســتوى تكويــن جي ــلى فــرص       . بصــحة جي ــوج للتعــليم بشــكل إجيــابي ع ــر الول ويؤث

الشـــغل بشـــرط وجـــود مالئمـــة بـــني الـــتكوين وحاجيـــات ســـوق الشـــغل، كمـــا يـــلعب الـــتكوين دورا مهمـــا يف الســـلوكات     
ــحة  املر ــبطة بالصـ ــتغذية   (تـ ــال والـ ــاء واألطفـ ــثل للنسـ ــحي أمـ ــبع صـ ــتاة    )تتـ ــتمدرس الفـ ــلقة بـ ــلى املواقـــف املتعـ ــذا عـ ، وكـ

 .واملساواة بني اجلنسني بصفة عامة
 
ــحة   ــدان الصـ ــرغم ، ويف ميـ ــن وبالـ ــوارق      مـ ــناك فـ ــزال هـ ــل، التـ ــحة األم والطفـ ــال صـ ــبذولة يف جمـ ــودات املـ اهـ

ــر بشــكل مباشــر عــلى صــحة ال       ــة والــيت تؤث ــوارق بالوســط الســكين     . ســكان وخصوصــا النســاء  مهم ــبط هــذه الف وترت
، هتــــدف السياســــة  ويف هــــذا الصــــدد . قافية وسوسيواقتصــــادية ثاعتــــبارات سوســــيو بو) مــــناطق قــــروية معــــزولة  (
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ــحة يف أفـــق    ــدة للصـ ــة اجلديـ ــدود   2012العموميـ ــات إىل حـ ــات األمهـ ــبة وفيـ ــليص �سـ ــاة  50 إىل تقـ ــة وفـ ــل  حالـ 000لكـ

ــال لتصــــل وتقــــليص والدة حيــــة  100  . 2012يف أفــــق والدة حيــــة  1000لكــــل  حالــــة 15 إىل �ســــبة وفيــــات األطفــ
ــوالدة           ــبل وبعــد ال ــبية ق ــك هــذه السياســة حتســني �ســبة االستشــارة الط ــوالدة حتــت  )2012ة ســن %80(وهتــم كذل ، وال

 ).2012سنة % 7  (و�سبة الوالدة القيصرية) 2012سنة % 92(املراقبة الطبية 
 

ــت     ــأهم الـ ــلق بـ ــيما يتعـ ــات   وفـ ــات األمهـ ــة وفيـ ــتخذة حملاربـ ــد ،دابري املـ ــلقة ب  جنـ ــراءات املتعـ ــن  االجـ ــتخفيف مـ الـ
ــني توفـــ       ــوالدة وحتسـ ــثي الـ ــدى حديـ ــوالدة ولـ ــند الـ ــناية عـ ــن العـ ــتفادة مـ ــز لالسـ ــلى   رياحلواجـ ــلة عـ ــرية املؤهـ ــوارد البشـ  املـ

ــناية عـــند الـــوالدة ولـــدى حديـــثي الـــوالدة، وا   ،مســـتوى مراكـــز الـــوالدة لتشـــخيص حلـــاالت  وذلـــك مـــن خـــالل جما�يـــة العـ
كمـــا هتـــم . احلمـــل الصـــعبة وحتســـني جـــودة الـــتكفل بـــاحلمل وبـــالوالدة وذلـــك مـــن خـــالل حتســـني وتـــأهيل مراكـــز الـــوالدة 

ســـري يالــتدابري املــتخذة حتســني توجيــه الــربامج عــرب وضــع �ظـــام ملراقــبة وفيــات األمهــات واألطفــال حديــثي الــوالدة وت             
تســـويق وســـائل ملـــنع احلمـــل والـــيت تشـــكل  ليص وزارة الصـــحة  تـــرخ2008وقـــد شـــهدت ســـنة . الـــتدابري واإلجـــراءات

كون هلـــذه الـــتدابري واألهـــداف يوســـ. حـــال فعـــاال حلـــاالت احلمـــل الالإراديـــة وحـــال جـــزئيا ملشـــاكل اإلجهـــاض الســـري  
 . حد سواءى حياة وصحة األم والطفل علىالطموحة تأثري اجيابي عل

 
ني جــــودة التعــــليم وحتقيــــق املســــاواة بــــني اجلنســــني ل جمهــــودات كــــبرية لتحســــذوفــــيما يرتــــبط بالتعــــليم، مت بــــ 

ومل ميكـــن االهـــتمام املخصـــص   . مـــن ميـــزا�ية الدولـــة لقطـــاع التعـــليم    % 30وذلـــك مـــن خـــالل تعبـــئة مـــا يـــزيد عـــلى       
ــروي    ــامل القـ ــتيات بالعـ ــتمدرس الفـ ــني          ،لـ ــوارق بـ ــليص الفـ ــدف تقـ ــتكوين هبـ ــلرتبية والـ ــين لـ ــثاق الوطـ ــه امليـ ــار إليـ ــا أشـ  كمـ

ــني  ــ،الوســـطني واجلنسـ ــوزارة        مـ ــرف الـ ــن طـ ــبذولة مـ ــودات املـ ــن اهـ ــرغم مـ ــجعة وذلـــك بالـ ــتائج مشـ ــلى �ـ ــول عـ ن احلصـ
تســــخري حــــافالت لــــنقل الــــتالميذ، إ�شــــاء جمموعــــة مــــن دور الفــــتيات والداخــــليات وختصــــيص  (الوصــــية وشــــركائها 

ــروي      ــري والقـ ــبه حضـ ــط الشـ ــات بالوسـ ــدارس وإعداديـ ــناء مـ ــتمادات لبـ ــويف ...) اعـ ــيلة ظـ ــذه احلصـ ــع ،ل هـ  مت وضـ
ــرب ــتعجايل الــ ــل  ) 2012 -2009(�امج االســ ــريع تفعيــ ــدافلتســ ــثاقأهــ ــت.  امليــ ــة    مدويعــ ــري أولويــ ــرب�امج تدابــ ــذا الــ  هــ

ــه    ــل مكو�اتـ ــتماعي يف جـ ــنوع االجـ ــة الـ ــمن مقاربـ ــبادرة  . تتضـ ــاهم مـ ــنة  3,7وستسـ ــذه السـ ــة هلـ ــليون حمفظـ  437(  مـ
 .يف حتقيق األهداف املسطرة) مليون درهم

 
 تســــهر الــــوزارة ،ويف هــــذا اإلطــــار. شــــكل مســــتقبل الــــبالدذي يكمــــا مت إيــــالء أمهيــــة خاصــــة للشــــباب الــــ 

ــباب   ــلفة بالشـ ــلاملكـ ــوزارة         عـ ــل الـ ــل، وتعمـ ــباب والطفـ ــروف الشـ ــني ظـ ــتماعي وحتسـ ــاج االجـ ــرقي واال�دمـ ــمان الـ ى ضـ
ــز االســـتقبال              ــأهيل مراكـ ــيطة وتـ ــاة النشـ ــاج يف احليـ ــة االدمـ ــن خـــالل سياسـ ــباب مـ ــات الشـ ــم مجعيـ ــأطري ودعـ ــلى تـ عـ

 . يط لصاحل الشباب بالوسطني احلضري والقرويابع الثقايف والبيداغوجي والتنشات الطذودعم الربامج 
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 ::::االستفادة املتساوية من احلقوق االقتصاديةاالستفادة املتساوية من احلقوق االقتصاديةاالستفادة املتساوية من احلقوق االقتصاديةاالستفادة املتساوية من احلقوق االقتصادية. . . . 3.6

يشـكل الولـوج املنصـف واملتسـاوي للنسـاء والـرجال لصنع القرار يف اال االقتصادي وا�دماجهم يف احلياة املهنية            
فتوفري . ن توزيع عادل للموارد، وسائل تزيد من خلق فرص حتسني الشغل والدخل     وكـذا إرسـاء الشـروط الضـرورية لضـما         

 . دخل قار ميكن الشخص من احلفاظ على كرامته واستقالليته وحتسني شروط حياته
 

، أصبح للنساء  1995فمنذ سنة . يف جمـال التشغيل، جتدر اإلشارة إىل التقدم احلاصل على املستوى التنظيمي         و 
كما أدرج قا�ون الشغل اجلديد عددا من البنود   ). إصالح مدو�ة التجارة  ( بنشـاط مهـين دون اسـتئذان الـزوج           احلـق بالقيـام   

. تضـمن للنساء سالمة أكرب يف العمل ومتديد مدة رخصة الوالدة ومنحها إمكا�ية التوقف عن العمل من أجل تربية األطفال              
 غري أ�ه بالرغم من أن إجراءات إ�عاش التشغيل تبدو . ي يف العمل  كمـا أ�ـه ولـلمرة األوىل، متـت اإلشـارة إىل التحرش اجلنس             

 .حمايدة من حيث النوع االجتماعي، إال أهنا تؤثر إجيابا على مسامهة املرأة يف سوق الشغل
 

، عـن استمرار ضعف مسامهة النساء يف الساكنة النشيطة       2009فقـد أبـان حتـليل وضـعية سـوق الشـغل لسـنة                
 خالل أربع  %52ـ فبالرغم من ضعفه، ارتفع معدل �شاط النساء ب       . دة عراقيل بأبعاد متعددة   املشـتغلة بسـبب وجـود ع      

 .2008 سنة %26,6 إىل 2004 سنة %17,7سنوات منتقال من 
 

وترتكـز النسـاء يف القطـاع غـري املـنظم ويف الشـغل اهلـش، كمـا تأثر تشغيل النساء بآثار األزمة االقتصادية واملالية               
حيث جتد النساء عدة صعوبات للحصول على شغل بدخل مريح . ات التصديرية خاصة قطاع النسيج اليت مست القطاع  

باإلضـافة إىل ذلـك، تتفاقم الفوارق على   . وعـلى تداريـب الـتكوين املهـين واحلصـول عـلى القـرض واألرض وولـوج األسـواق              
أو يف الوظيفة العمومية أو يف ) الس اإلدارةالتواجد يف جم(مسـتوى بـلوغ النسـاء ملناصـب املسـؤولية سواء يف القطاع اخلاص       

 . هيئات احلكامة احمللية واجلهوية
 

و�شري يف هذا السياق إىل عمل . وملواجهـة هـذه الوضـعية، تعمـل كل القطاعات لتحسني الفرص املمنوحة للنساء       
حيث يهتم هؤالء   . لقروية من الساكنة ا   %50السـلطات العموميـة لتحسـني وضـعية النسـاء القـرويات الـلواتي ميثـلن حـوايل                   

كما وجل أكثر من ). %92(النسـوة باألشـغال املـنزلية والفالحـة الـيت تشكل النشاط االقتصادي الرئيسي لنسبة كبرية منهن                  
   .4 سنة15 من النساء النشيطات سوق الشغل قبل سن 72,4%

 

                                                 
 .2008، النتائج املفصلة، مديرية اإلحصاء، 2008النشاط، التشغيل والبطالة سنة   4
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 1995 سنة 94-33ا تبين القا�ون كمـا اختـذت عـدة تدابـري ذات أثر مهم على جمموع الساكنة القروية، و�ذكر منه               
الـذي يعطـي أمهيـة قصـوى للفئات املهمشة من السكان وخاصة النساء القرويات وكذا إجناز بر�امج األولويات االجتماعية              

 وتطوير املشاريع املدرة 2005 وخـلق صـندوق التـنمية االجتماعية سنة    1999وإحـداث وكالـة التـنمية االجـتماعية سـنة         
 .للدخل

 
ومنذ . قـامت وزارة الفالحـة بإعـادة صـياغة عمـلها يف جمـال التنشـيط النسـوي عـند هناية التسعينات             وهكـذا،    

فقد .  ليؤكد بذلك أمهية بعد النوع االجتماعي   ملـرأة القروية  ا إصـدار مذكـرة توجيهيـة مـن أجـل إ�عـاش              ، جـاء  2002سـنة   
تقويــة الوحــدات : تيــة حــول احملـاور اآل كــز الــيت ترت اخلطــوط العريضـة عــلى مســتوى التنشــيط السـنوي  سـطرت هــذه املذكــرة 

النسـوية عـلى املسـتوى اجلهـوي واحملـلي وحتسـني قـدرات املنشـطات يف العـامل القـروي من خالل التكوين املستمر واجلمع بني                    
طـرق اإلرشـاد الفالحـي وتكـثيف قـنوات التواصـل لضـمان الـتأطري عـن قـرب ووضـع برامج التكوين املهين لفائدة الشابات                       

وهبدف مواكبة تطبيق املذكرة . والتجمعات النسوية حول املشاريع املدرة للدخل   ت والـتحفيز على خلق التعاو�يات     القـرويا 
ــتوجيهية، مت وضــع  ــالدور  2002، مــنذ ســنة ) ماليــني درهــم8 ( عــلى مســتوى امليــزا�ية غــالف مــايل خــاص ال ، للــنهوض ب

 .  االجتماعي واالقتصادي للمرأة القروية
 

، التابعة للكتابة العامة لوزارة 1999بحري، مت خلق وحدة النوع االجتماعي والتنمية يف يوليوز       ويف جمـال الصـيد ال     
يف اسرتاتيجيات وخطط العمل " النوع االجتماعي والتنمية  "وتكمـن مهمـتها يف السـهر على إدماج مقاربة           . الصـيد الـبحري   

على الساكنة النسوية املرتبطة بشكل مباشر أوغري   اخلاصة بوزارة الصيد البحري، وإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية         
جتدر و. مباشـر بقطـاع الصـيد الـبحري، وكـذا وضـع بـرامج وخطـط عمـل لتشـجيع وإدمـاج املـرأة والسـهر عـلى تـنفيذها                      

 .، ميزا�ية االستثمار ملشاريع تستهدف النساء2009 إىل أ�ه مت ختصيص، وألول مرة برسم سنة اإلشارة
 

امية االقتصــادية والعــراقيل، وبالــنظر إىل جســامة الــرها�ات الــيت هتــم العديــد مــن القطاعــات   وباعتــبار حتــليل الديــن
اإل�ـتاجية والـيت تتطـلب وسـائال وجهـودا حثيـثة، ميكـن استنتاج أ�ه ال ميكن حتقيق تنمية اقتصادية حقيقية فقط يف بعدها              

ل االقتصاد االجتماعي الذي يضع اإل�سان يف قلب ففي هذا اإلطار، يندرج عم. فالبعد اايل يعترب أيضا مهما. القطاعي
وقــد متــت مأسســته لــلحد مــن العجــز االجــتماعي واالقتصــادي يف بعــض القطاعــات اإل�ــتاجية خاصــة الفالحــة    . التــنمية

ومن أجل ذلك، مت . والصناعة التقليدية وللسماح للساكنة بالولوج إىل اخلدمات األساسية وحماربة الفقر واهلشاشة والبطالة
وهتــدف هــذه . إعــداد خمططــات جهويــة لالقتصــاد االجــتماعي والتضــامين ترتكــز عــلى بــرامج تعاقديــة كوســيلة لتفعيــلها    

 .املخططات إىل دعم األ�شطة املدرة للدخل على أساس تشخيص عميق للموارد وإمكا�يات كل جهة
 
 –       : 
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عـد الـنوع االجـتماعي يف امليـزا�ية متريـنا للـتقييم األويل للسياسـات العمومية من حيث حتقيق املساواة                  يعتـرب إدراج ب   

واإل�صـاف الـيت تشـكل ركائـز أساسـية لـلحداثة والدميقـراطية والنجاعة يف خدمة املواطنة احلقة والتشاركية لكافة الفئات            
 آلفاق املستقبليةأمام االعديـد مـن الـتحديات مطروحة     رفـع  ولـتحقيق �ـتائج مهمـة مـن هـذا الـتمرين البـد مـن          . االجـتماعية 

حيث يتطلب تعزيز مقاربة امليزا�ية حسب النوع االجتماعي يف املغرب اخنراطا          . ملشروع مليزا�ية النوع االجتماعي باملغرب    
بعني االعتبار هذا البعد يف واسـعا لكـل مـن القطاعـات الوزاريـة والـربملا�يني والفاعـلني يف اـتمع املد�ي وكذا األخذ الالزم                  

 .أفق بلورة القا�ون التنظيمي للمالية
 

كمـا أ�ـه مـن الـالزم أيضـا تسـريع املسلسل اجلاري به العمل واهلادف إىل جندرة امليزا�ية احمللية وهو ما يشكل بعدا        
 . لينيويف هذا االجتاه، من الضروري تعزيز طاقات الفاعلني احمل. مهما لبلوغ أهداف التنمية احمللية

 
ــرارات وتدقيــق              ــد الــنوع االجــتماعي لتحســني اختــاذ الق ــاج بع ــق اإلحصــائيات بإدم ــن تدقي ــه ال مــناص م ــا أ� كم

حبوث األسر، البحوث امليدا�ية   (وجيـب أن يشمل ذلك كل املستويات        . التشخيصـات ومـتابعة تطـبيق السياسـات وآثارهـا         
 .   ...)حول تدبري الوقت، اجلباية، املشاركة يف اال�تخابات،

يف الوقـت الـذي مت فيـه حتقيـق تقـدم ملموس على مستوى امليزا�ية، إال أ�ه يتعني القيام بإصالح عميق لتدبري املالية                 و
ومن شأن ذلك أن . العموميـة خاصـة بإصـالح القـا�ون التنظـيمي لـلمالية وضـرورة وضع وسائل لتقييم السياسات العمومية         

متاشيا مع التوجهات امللكية والتزامات احلكومة يف ) وخاصة الفئات املعوزة(ان يعزز القدرة على االستجابة ملتطلبات السك
 .جمال التنمية البشرية املستدامة

 
ومـن جهـة أخـرى، ستسـمح مواصـلة اإلصـالحات بتعبئة اجلهود لتتعدى حقل املالية العمومية إىل ااالت األخرى              

وسيمكن ذلك من فتح آفاق جديدة للحرية والعمل      ... لالمتركزخاصـة مـع مـراجعة امليثاق اجلماعي والتقدم احلاصل يف ا           
مـن أجـل املسـاواة واإل�صـاف والـيت سـتتعزز، مـن خـالل الـتقييم املسـتمر، باإلجنـازات عـلى أرض الواقـع والكفيـلة بإدخال                

 .  التعديالت كلما استدعت الضرورة الستمرارية اإلصالحات وتطوير الدميقراطية
    

 :  تتعلق باخلصوص بـمجة وجسيمة وصل إليها املغرب يف جمال ميزا�ية النوع االجتماعي وتلقي النتائج اليت

ضـرورة مواصـلة اجلهـود وتوفـري الوسـائل الكفيـلة برتسـيخ مقاربـة الـنوع ضمن امليزا�ية يف ممارسات إعداد امليزا�ية                          •
 للوصول إىل النتائج املرتقبة يف جمال التنمية البشرية؛
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إعطاء مثال املمارسات اجليدة وتقاسم هذه اخلربة مع البلدان اليت  ترغب يف ذلك  من اجل     واجب االستمرار يف     •
 .حماربة أمشل للفقر وحتقيق أهداف األلفية من أجل التنمية

 
 –  : 

 
مكـــــنت الـــــدروس املستخلصـــــة مـــــن حتـــــليل امليـــــزا�يات حســـــب الـــــنوع االجـــــتماعي لـــــلقطاعات الوزاريـــــة   

ــنخرطة يف هــذا امل  ــق لــلعراقيل مــن            امل ــد للــتحديات ورصــد دقي ــبذولة ومــن حتديــد جي ــن إبــراز اهــودات امل سلســل م
 .أجل حتسني فعالية النفقات العمومية

 
وســـيمكن ذلـــك مـــن جهـــة مـــن دعـــم آفـــاق تعميـــم هـــذه املقاربـــة عـــلى مجيـــع القطاعـــات الوزاريـــة ومـــن جهـــة     

طـــار إصـــالح امليـــزا�ية املركـــز عـــلى النـــتائج، إضـــافة أخـــرى مـــن تعميـــق التحـــليل القطـــاعي الـــبيين للـــتدابري املـــنجزة يف إ
 .إىل تطوير مؤشرات النجاعة اليت تأخذ بعني االعتبار بعد النوع االجتماعي

 
ــبار              ــني االعت ــة لألخــذ بع ــنة إجيابي ــن شــأ�ه أن يشــكل لب ــنوع االجــتماعي فم ــد ال ــاج بع ــا بالنســبة ملسلســل إدم أم

الح املــــرتقب لــــلقا�ون التنظــــيمي لــــلمالية، وســــيتيح ذلــــك أيضــــا  إشــــكاليات اإل�صــــاف واملســــاواة والفعاليــــة يف اإلصــــ 
 .تطوير وتصميم ووضع وتفعيل سياسات عمومية قطاعية يف مقاربة مدجمة ومتناسقة 

 
 خـــري مـــثال يـــبني كيـــف أن إدمـــاج بعـــد 2005وتعــد املـــبادرة الوطـــنية للتـــنمية البشـــرية الـــيت مت تشـــييدها ســـنة  

ــتخطيط ا   ــل الــ ــتماعي يف مسلســ ــنوع االجــ ــات     الــ ــبار احلاجيــ ــني االعتــ ــذ بعــ ــن األخــ ــن مــ ــامهات ميكــ ــاوري واملســ لتشــ
ــتيات    ــتيان والف ــلرجال والنســاء والف ــنوع االجــتماعي         . اخلاصــة ل ــد ال ــيما خيــص بع ــبادرة غــري حمــايدة ف ــإن امل وهكــذا، ف

 .كما يدل على ذلك املسامهة القوية للنساء يف صنع القرار يف خمتلف جلان احمللية هلذه املبادرة
 

ــ ص اآلفــــاق املســــتقبلية، تــــبقى الــــتحديات عديــــدة حيــــث أن تدعيــــم بعــــد الــــنوع االجــــتماعي يف    وفــــيما خيــ
ــتمع املد�ـــي     ــلقطاعات الوزاريـــة وكـــذا الـــربملا�يني والفاعـــلني يف اـ ــع لـ ــتوجب اخنـــراطا أوسـ وتظـــل القـــدرة . املغـــرب يسـ
السياســـة  هـــات عـــلى االســـتجابة لتطـــلعات الســـاكنة، خاصـــة األكـــثر هشاشـــة، رهيـــنة بذلـــك ومنســـجمة مـــع توج          

 . وتعهدات احلكومة خصوصا يف جمال التنمية البشرية املستدامةالعامة للدولة
 

ــداف            ــريف األهـ ــيما خيـــص تعـ ــة فـ ــات الوزاريـ ــاقي القطاعـ ــبة بـ ــغال مواكـ ــم أشـ ــريع وتعميـ ــا تسـ ــم أيضـ ــن املهـ ومـ
ــالل تو       ــابقة مـــن خـ ــات السـ ــع املمارسـ ــع مـ ــات والقطـ ــري يف املمارسـ ــداث تغـ ــنجاعة إلحـ ــرات الـ ــداد مؤشـ ــثل  وإعـ ــع أمـ زيـ

 .للموارد املتاحة
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