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 تقديم

 18مر  املرادة  1الجامع للتقريرري  الخرامو والسرادي فري و يقرة وامردة عمرال برال قرة  التقرير الدوري يةاملغرب اململكة قدمت .1

مرررر   53وتن يررررلا للتعليرررر  رقررررم  1993 يونيررررو  فرررري ليهرررراانضررررم   مرررر  ات اقيررررة القضرررراء علررررى جميررررع أةرررركال التمييررررز ضررررد املرررررأة  ال رررري 

  التعليقات الختامية.

  ويقررردم  جابرررات عررر   تن يرررلا 2018 و 2008 برررينيلخرررذ  رررلا التقريرررر ااجرررراءات والتررردابير ال ررري باةرررر ها اململكرررة املغربيرررة  .2

شرهها للتقريرر الردوري الجرامع للتقريررري  اللجنررة املعنيرة برالتمييز ضرد املررأة بمناسرر ة مناقواالنشرغاالت ال ري عتررت ع هرا توصريات ال

 . 2008سنةالثالث والرابع في دور ها األربعين املنعقدة 

 لرررى منةومرررة األمرررم املتحررردة لحقررروا اانسررران  برررلل  اململكرررة  دوليرررة املتعلقرررة بتقرررديم التقرررارير الوطنيرررةووفررراء بالتزاما هرررا ال  .3

 مر  قااعراتوذلك بت ني مقاربة تشاركية مرع لرل األطرراف املعنيرة  شأن لتجاوز التأخير املسجل في  لا الك يرة املغربية  جهودا 

 . مجتمع مدني مؤسسات وطنية مكومية

 ااصررررررالمات و العموميررررررة بالسياسررررررات   يتنرررررراول التقريررررررر القضررررررايا الر  سررررررية املتعلقررررررة  سرررررريداو لجنررررررة  وبنرررررراء علررررررى توصرررررريات  .4

أوضرررا  و   املشررراركة السياسررريةو  عررردل والصرررحة والتعلررريم والشرررغلفررري مجررراالت ال املت عرررة والتررررامل الحكوميرررةاملعتمررردة  التشررررةعية

 .النساءومكافحة العنف ضد  النو  االجتماعي دماج مقاربة املهاجرات والالجئات و 

 ناراا وفري املغرر،  عليھرا صرادا كمرا الدوليرة  اات اقيرات جعرل"  هتصردير  فري 2011 دسرتور  نرذ 13  لتوصريةا جوابا عر  .5

 علررررى والعمررررل الوطنيرررة  التشرررررةعات نشررررھا على فررررور  تسرررمو  الراسررررخة  الوطنيرررة وھويتھررررا ململكرررة ا وقرررروانين الدسررررتور  أمكرررام

 . "1املصادقة تلك تتال ه ما مع التشرةعات  ھله مالءمة

 يؤكردالرلي   2011 دسرتور اعتمراد خالل وتجدر ااةارة  لى أن اململكة املغربية واصل  مسلسل تعزيز مقوا اانسان م   .6

ة لل أةكال التمييز  بسبب الجنو أو اللون أو املعتقرد أو الثقافرة أو االنتمراء االجتمراعي أو الجهروي أو اللغرة مةر ومكافح"على 

يتمترررع الرجرررل واملررررأة  علرررى قررردم املسررراواة  برررالحقوا والحريرررات املدنيرررة " أن وعلرررى  "لررران  مهمرررا 2أو ااعاقرررة أو أي وضرررع  خ ررر ي

يررة وال يةيرة  الرواردة فرري  رلا ال را، مرر  الدسرتور  وفري مقتضررياته األخرر   وكرلا فرري والسياسرية واالقتصرادية واالجتماعيرة والثقاف

 ) 3"االت اقيات واملوا ي  الدولية  كما صادا عليها املغر،  ولل ذلك في نااا أمكام الدستور و واب  اململكة وقواني ها

 م املررأة ء علرى جميرع أةركال التمييرز ضرد اسرتكمال االنررراط فري ات اقيرة القضراعملر  اململكرة علرى  15وت عريال للتوصرية  .7

 2ال قرة و  م  ال قرة "، 2و 1على ال ندي   الواردة 5ح ةاتالت رفع كلاو   4ت اقيةالالترتولول االختياري لعلى  املصادقة خالل

 .6.اات اقية م  16واملادة الجنسية  بقانون م  االت اقية املتعلقة  9م  املادة 

 

 

 

                                                           
 2001تصدير دستور  1 

 دي اجة الدستور   2

 ر املغربيم  الدستو  19ال صل  3 

 .2015غش   4صادر بتاريخ  1-5-112بموجب الةهير الشريف رقم  2015 غش  17بتاريخ  6387الرسمية عدد الصادر في الجريدة 125.12بموجب القانون ر  4

  يدا  و ا   رفع التح ةات. 2011أبريل  8تم بتاريخ  5

 .(2011ةتنتر 1) 5974  وتم نشر سحب  له التح ةات بالجريدة الرسمية للمملكة رقم 2011أبريل  8املغربية ابتداء م   أص ح  مسألة رفع  له التح ةات نافلة امل عول بالنس ة للمملكة 6 
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 لتمييزاملادة األولى: تعريف ا

املساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز القا م علرى النرو  م دأ  على تعزيز اململكة املغربية   عمل   11 ت عيال للتوصية .8

  .7و مداث  يئة للمناص ة ومكافحة لل أةكال التمييز 2011سنة م  خالل دسترته االجتماعي 

لرل تمييرز برين املررأة والرجرل فري التمترع ومحاربرة ى املسراواة علر قانونيرة ترنذعدة نصوص التشرةعات الوطنية كما تضمن   .9

واملشررراركة فرررري تكررررةو الحررر  فرررري العمرررل  و ملتعلقرررة بالحريرررات العامررررة  والقرررروانين ا 8برررالحقوا والحريرررات األساسررررية كمدونرررة الشرررغل

التمييرز اايجرابي لصرال   مقاربرة يرة. وفري املجرال السياسر ي ت نرر املغرر،و الولوج  لى الخردمات الصرحية والتربو   الحياة االقتصادية 

 . 9انترابات الجماعات الترابيةو االنترابات التشرةعية  في  النساء

مشرررو  القررانون  عرررفي  مر  سرريداو 1  وانسررجاما مررع مضررمون املررادة منره  19وال صررل ملقتضرريات تصديرالدسررتور  ت عريال  .10

األصررل  أو الرروطني األصررل بسرربب الا يعيررين األ ررخاص بررين ت رقررة لررلتكررون تمييررزا  التمييررز "   431-1 ال صررل فرري  10الجنررا ي

 بسربب أو النقرابي االنتمراء أو السياسر ي أو الررأي ااعاقرة أو الصرحية الحالرة أو العا ليرة الوضرعية أو اللرون أو الجرنو أو االجتمراعي

 األ رخاص برين ت رقرة لرل تمييرزا  أيضرا تكرون  .لردي  معرين أو لسراللة أو ألمرة أو لعررا  امل ترر  أو االنتماء الحقيقري عدم أو االنتماء

 آراههرم أو  عراقههم أو الصرحية مرالههم أو العا ليرة وضرعيههم أو جنسرهم أو أعضراهها بعر  أو أعضراهها بسربب أصرل   املعنويرة

   ".معين لدي  أو لساللة أو ألمة لعرا أو امل تر  أو الحقيقي انتماههم عدم أو انتماههم بسبب أو أنشاههم النقابية أو السياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  164و 154و 115و 32و  31و15 19و14و 6دي اجة الدستور  وال صول   7 

  486و 484و 472و 136و 346 183و 179و 172و 162و 159و 156و 154و 153و 152و40و36و 12و 9الدي اجة واملواد  8 

 م  التقرير  4نةر املادة ا 9  

  مشرو  قيد الدراسة في الترملان 10 
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 املادة الثانية: التزامات الدول األطراف

تعمل اململكة املغربية م  خالل السياسات العموميرة والتشررةعات الوطنيرة  علرى وضرع التردابير الك يلرة بمكافحرة التمييرز   .11

مر   475انيرة مر  ال صرل . وفي  لا الصدد  تم ملف ال قررة الثالنساءفي النصوص القانونية و قرار الحماية القانونية لحقوا 

سريما ال تعزيرز  رله الحمايرة  و   هراومنعره مر  الرزواج   ال تراة القاصرر  غتصرباملتابعرة الجنا يرة ملمك  م  يالقانون الجنا ي  مما 

 رررين ترررم تشررديد العقوبررة فررري مرر   املرتا  و عمليرررة التغريررر أو االختارراف. التعررر  للألط ررال ارررحايا اعتررداء جن رر ي عقرررب  بالنسرر ة

  
عملية التغرير أو االختاراف ال ري تعقاهرا عالقرة جنسرية ولرو رضرا ية وأص ح  العقوبة السجنية لي  باألط ال القاصري   ر  واملغر 

فرري مررال التغريررر واالختارراف اللررلي  يعقاهمررا وسررنوات  أمررا  ذا ترتررب ع هررا  تررك العررر  فإلهررا قررد تصررل  لررى عشررري  سررنة  عشررر 

  .11تم ملف بع  املقتضيات م  القانون الجنا ي املاسة بكرامة املرأة ماك سنة  اغتصا، فإن العقوبة تصل  لى  ال ين

 ذ واف  الترملان علرى عردة ات اقيرات دوليرة   12اقليمية ذات الصلةواصل  اململكة املغربية انرراطها في املوا ي  الدولية وا .12

بشرررأن ممارسرررة مقررروا األط رررال  مجلرررو أوروبرررا اتت اقيررراو السررريداو  التروتولرررول االختيررراري امللحررر  بات اقيرررة   ال سررريما و قليميرررة

ممايررررة األط ررررال مرررر  االسررررتغالل  بشررررأنو  14 2003 و بشررررأن العالقررررات الطخصررررية للا ررررل ستراسرررر ور    13 1996 ستراسرررر ور  

 الدولية.بشأن مماية األمومة ملنةمة العمل  183االت اقية كما تم  املصادقة على  15. 2007نزاروت واالعتداء الجن  ي ال 

م هرروم  الرلي مردد 2018مراري  12بترراريخ النسراء  املتعلرر  بمحاربرة العنرف ضرد  103.13قرانون  ملكرة املغربيرةاعتمردت امل .13

و معنوي ألل فعل مادي "املادة األولى العنف ضد املرأة  عرف   ميث لل مةا ره وأةكاله مع استحضار العنف تحديدا دقيقا 

و جن رر ي أو اقتصررادي للمرررأة ..."  ويتضررم  ال ررا، أو ن  رر ي أجسرردي أو امتنررا  أساسرره التمييررز بسررب الجررنو   يترتررب عنرره ضرررر 

 .وفي ال ا، الثالث األمكام املسارية في مين خصذ ال را، الرابرع يليرات التك رل بالنسراء ارحيا العنرفالثاني األمكام الزجرية 

التنسي  وطنيا بين تدخالت ضمان التواصل و  للعمل على 16أعضاء اللجنة الوطنية للتك ل بالنساء احايا العنف تم تنص بو 

القااعررات الحكوميررة واادارات املركزيررة املعنيررة بموضررو  العنررف ضررد النسرراء  و بررداء الرررأي فرري مرااررات عمررل اللجرر  الجهويررة 

 لى جانب رصد واقتراح  مكانات تاوير ا واملسا مة في  واملحلية وتت ع تن يل ا  وتلقي تقارير اللج  الجهوية واملحلية وفحصها  

 . 17للتدابير وامل ادرات للوقاية م  العنف م  القانون وخصذ ال ا، الخامو  .ع آليات لتحسين تدبير عمل خاليا التك لوض

مرداث مجموعرة   ترموممايههرا  للنسراء املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وال يةيرةحقوا الل هو  بل و  .14

 تركي ههرراباملتعلرر   79.14قررانون  صرردر ميررث  ؛التمييررز أةرركال لررل ومكافحررة صرر ةللمنا  يئررة م هررا  الدسررتوريةمرر  املؤسسررات 

 ..عملهاوصالميا ها وكي ية سير 

وتقرررررديم اقترامرررررات أو  الررررررأي برررررداء   الحكومرررررة أو أمرررررد مجل ررررر ي الترملررررران  بم رررررادرة م هرررررا أو بالرررررب مررررر أساسرررررا  الهيئرررررةتترررررولى  .15

آلهرا  وتقرديم لرل توصرية ترا را مناسر ة  لرى الحكومرة مر  أجرل مالءمرة تلقي الشكايات والنةر فيها والعمل علرى تت رع مو   توصيات

                                                           
  92.13( بتنفيذ القانون رقم 2013يوليوز  27) 1.13.71من القانون الجنائي بموجب الظهير   496، و495، 494الفصول  11

 أنظر الوثيقة األساسية الموحدة   12

الموافاق  144.12( بتنفياذ القاانون 2014ماارس  6) 1.14.11وقاانون  1996ينااير  25الموافق بموجبه على االتفاقية األوربية بشأن ممارسة حقوق األطفال، الموقعة بستراسبورغ في  146.12( بتنفيذ القانون 2014مارس 6) 1.14.25قانون رقم  13 

 1970يونيو  24، المعتمدة بجنيف في 1970بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر )مراجعة(  132بموجبه على االتفاقية 

 2003ماي 15الموافق بموجبه على االتفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل )مجلس أوربا( الموقعة بستراسبورغ في  147.12( بتنفيذ القانون 2014ماي  12) 1.14.86قانون  14 

  2007ه على اتفاقية مجلس أوربا حول حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي، الموقعة بالنزاروت في أكتوبر الموافق بموجب 148.12( بتنفيذ القانون 2014ماي  12) 1.14.87قانون  15 

جهة العنف ضد النساء، والمساهمة في وضع آلياات لتسساين تادبير عمال خالياا ن مختلف التدخالت لمواستعزز  تنصيب هذه اللجنة  مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وضمان التواصل والتنسيق بي16 

 إعداد التقاريرالتكفل بالنساء ضسايا العنف على الصعيد الوطني، إضافة إلى صالحيات أخرى ذات صلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون وتقديم المقترحات و

 . 13- 103د النساء انظر الملسق الخاص بمقتضيات قانون مساربة العنف ض 17
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النسرررراء  وتقيررررريم  ضرررردرصررررد وتت ررررع أةرررركال التمييررررز املنةومررررة القانونيررررة الوطنيررررة مررررع أمكررررام االت اقيررررات الدوليررررة ذات الصرررررلة  و 

 .لشأنفي  لا ا 18املجهودات ال ي ت للها الدولة ومرتلف الهيئات واملؤسسات بالقااعين العام والخاص

تت ع البرررر  19محاربررررة التمييررررز ضررررد املرررررأةعلررررى  دور ا ااةرررررافي والرقررررابيبرررر  الهيئررررة العليررررا لالتصررررال السررررم ي ال صررررري تحرررررص  .16

يرررتم ترررداولها مرر  طررررف القارررب العمرررومي الصرررور النمايرررة امل نيررة علرررى النرررو  األجتمررراعي ال رري والتنبيرره وتلقررري الشررركايات املتعلقررة ب

التل زيررررة لتررررامل لتعلررر  ،"تاررروير طريقررررة تت رررع ت دراسررررة  فررري  ررررلا ااطرررار أنجرررزتوال صرررري. لوسرررا ل االتصرررال السررررم ي  والخررراص 

مر  أ رم نتا جره تضراعف نسر ة النسراء ومردة تردخله     "خاص بمحاربة الصور النماية القا مة علرى النرو  وال هرو  باملسراواة

و التواجررد بال ضرراء  % 81رامل الخرردمات  بنسرر ة    يمنررة النسرراء فرري بررمجمررو  الترمجررةمقارنررة بالرجررال؛ وفرري فرري مجمررو  الترررامل 

 .% 77  وفي ال ضاء العمومي بنس ة % 82جمة ااخ ارية  بنس ة التر  الخاص ) األسري( مقابل  يمنة الرجال في

ميررررث توجرررره تن يهررررا    20ؤسسررررة الوسرررريق ممايررررة قانونيررررة متسرررراوية ل ا رررردة جميررررع املسررررت يدي  مرررر  مرافرررر  اادارة موتقرررردم  .17

 21تتعل  بتقديم املساعدة القضا ية املجانيةاختصاصات  لهاالة عدم مراعا ها مل ادئ املساواة وتكافؤ ال رص  كما لإلدارة في م

 مرررررا بررررريناملؤسسرررررة قرررررد توصرررررل  و  .إلدارةأي تعسرررررف لرررررعاقرررررة ضرررررد  ة عيضرررررو  فررررريلنسررررراء األرامرررررل واملالقرررررات واليترررررام  واأل رررررخاص ل

 بلغررررر  2016  وفررررري سرررررنة. (% 19النسررررراء ) هرررررم  ةررررركاية 789و  (% 81) الرجرررررال هرررررم  3431  م هرررررا ةررررركاية 4220،   2015و2013

  باألراضر ي السراللية متعلقةالنو   باستثناء قضايا  ىعل امل نيةاملؤسسة على نمق معين م  التةلمات ولم تقف  .ةكاية 8281

 1338مقابل  %24.5ة  بنس 2016خاصة بالنساء سنة ةكاية  434ةكايات األ خاص اللاتيين مسب مقاربة النو    ذ مثل  

 .%75.5خاصة بالرجال  بنس ة ةكاية 

سرواء مر  خرالل تقراريره   صرلة بضرمان املسراواة ومكافحرة التمييرزالوظرا ف ذات اليقوم املجلو الوطني لحقوا اانسران ب .18

ل التجرررار، أنجررز دراسرررة مررو  فررري  ررلا ااطرررار و .السررنوية أو مرر  خرررالل  بررداء الررررأي فرري مشرررارةع القرروانين أو بعررر  القضررايا الخاصررة

تقريررره املوضرروعاتي مررول "وضررعية املسرراواة ومقرروا اانسرران برراملغر،   2015كمررا أصرردر سررنة  .الدوليرة ملأسسررة مكافحررة التمييررز

املتعلرر  بمحاربررة العنررف  103.13رأيررا برصرروص مشرررو  القررانون  2016سررنة أصرردر و صررون و عمررال غايررات وأ ررداف الدسررتور". 

أن أمرردث لجنررة خاصررة بررالنو  االجتمرراعي منررل  للمجلرروسرر    . كمررااملستشرراري جلررو ضررد النسرراء  بنرراء علررى طلررب مرر  ر رر و م

 النساء. بحقوا وأناط  ها مهمة  عداد مقترمات برصوص ال هو   2009

بررررررررررررررررين النسرررررررررررررررراء والرجرررررررررررررررررال   تحقيرررررررررررررررر  املسررررررررررررررررراواة،" ا يتعلرررررررررررررررر تقريرررررررررررررررررر  ملجلررررررررررررررررو االقتصرررررررررررررررررادي واالجتمرررررررررررررررراعي وال ي ررررررررررررررررياأعررررررررررررررررد  .19

ال هررو  باملسرراواة بررين النسرراء والرجررال فرري "مررول دراسررة و   (2012)ياريررة ومؤسسرراتية"مع وتوصرريات تصررورات:  الجميررع مسررؤولية

" املساواة بين النساء والرجرال    بشأنتقريرا ( و 2014)"  مقا   وتوصياتالحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

فري  براملغر،" الا رالتترزويل ما العمل أمام استمرار " برصوص قدم رأيه   و (2016) الجانب االجتماعي   الحصيلة والتوصيات"

2019. 

                                                           
 أنظر الملسق 18 

 الصور النمطية القائمة على النوع من خالل الوصالت اإلشهارية   19 

ن علاى نفاس الشاروط المطلوباة، فيماا يتخاذه ين الذين يتاوفرومن الظهير المؤسس للوسيط "إذا تبين أن مرفقا من المرافق العمومية ال يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المرتفق 34تنص المادة   20  

ة انتباهاه إلاى اإلخاالل الساصال فاي معاملتاه ماع المارتفقين، ومطالبتاه باتخااذ من إجراءات وقرارات، أو ما يقوم به من تصرفات وأعمال، أو في ما يقدمه من خدمات، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة تنبيه قصد إثاار

 ر العاجلة الكفيلة بتصسيح الوضع، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل واإلنصاف".جميع اإلجراءات والتدابي

سايما مانهم النسااء األرامال ية صاعبة ألسابام مادياة، والمن الظهير المؤسس لوسيط المملكة على أنه "يمكن للوسايط رفاع توصاية إلاى الجهاة القضاائية المختصاة، لتمتياع المشاتكين الاذين يوجادون فاي وضاع 7المادة   21 

ن المعنياون فاي اللجاوء إلاى القضااء اإلداري، وذلا  وفقاا إلجاراءات والمطلقات واليتامى واألشخاص من ذوي اإلعاقة، وسائر فئات األشخاص في وضاعية هشاة، مان المسااعدة القضاائية، فاي حالاة ماا إذا ركاب المشاتكو

 المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
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 املادة الثالثة: التدابير املناسبة

 ""تمكرين برناملوخاصة   امل ني على النو  االجتماعيالعنف التمييز و هدف  لى مكافحة  برامل الحكومة أعدت   2008نل م .20

 13 لتقا يررة برررامل تنسرري  و مرر  خررالل تمكررين النسرراء وال تيررات املتعرردد القااعررات ملنا ضررة العنررف امل نرري علررى النررو  االجتمرراعي 

سياسررررة عموميررررة فرررري مجررررال املسرررراواة بررررين الجنسررررين  اعتمررررد املغررررر، 2012 وفرررري  ألمررررم املتحرررردةبرررردعم مرررر   مرررراني ولرررراالت اقااعررررا و 

 .نال اعليوذلك وف  مقاربة تشاركية أمن  انرراط مرتلف  22 2016-2012 الخطة الحكومية للمساواة "إكرام""

  مجاالت 8موزعة على  وكمية وف  مؤةرات نوعية  جراء   156و   دفا 24الخاة مددت   .21

 ؛مأسسة ونشر م ادئ اانصاف واملساواة والشرو  في  رساء قواعد املناص ة -

 مكافحة لل أةكال التمييز والعنف ضد النساء؛  -

 واملساواة؛ تأ يل منةومة التربية والتكوي  على أساي اانصاف  -

 الصحية؛ الولوج املنصف واملتساوي للخدمات  تعزيز  -

 وال تيات؛ ال نيات التحتية األساسية لتحسين ظروف ع ش النساء  تاوير  -

 االجتماعي واالقتصادي للنساء؛ التمكين -

 التمكين م  الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتراذ القرار ااداري والسياس ي؛  -

 .شغلتحقي  تكافؤ ال رص بين الجنسين في سوا ال -

الرقري بأوضرا  النسراء و دمراج و فري مجرال تعزيرز املسراواة  الترراملالخاة  طارا مال ما لتحقي  االلتقا ية بين مرتلرف   ةكل .22

  بآليرات للتت رع والحكامرة 23الخارة  رله تعرززت و  .واملحلريعلى الصعيد الوطني والجهوي  والترامل العموميةفي السياسات النو  

وقرررد  .24 جراءا هررراتقنيرررة مشرررتركة برررين الررروزارات لتت رررع تن يرررل الحكومرررة  ولجنرررة بر اسرررة ر ررر و  يرررة مرررداث اللجنرررة الوزار ميرررث ترررم 

مررر  ااجرررراءات املسررررارة  %75تحقيرررر   اأ بتررر   هرررانتا جتقيررريم ب يناملتعلقرررروالتقريرررر ال هرررا ي رملررري منصررررف  اتقريرررر أعررردت الحكومرررة 

مررر  مجمرررو  ااجرررراءات تتجررراوز نسررر ة  %86كمرررا أن  (%100ترررم تحقيقهرررا بنسررر ة  156 جرررراء مررر  برررين  117) 100بنسررر ة  نجررراز %

 .%70ت عيلها 

 – 2017"  2" كرررررام للمسرررراواة الحكومررررة الخاررررة الحكوميررررة  طلقرررر أاسررررتمرارية الترررررامل وتثمررررين التررررراكم القررررا م  وفرررري  طررررار  .23

املهنيرررررة املشررررراورات فررررري  طرررررار ورةرررررات عمرررررل مرررررع القااعرررررات الحكوميرررررة والجمعيرررررات والنقابرررررات والغررررررف  مررررر  سلسرررررلة بعرررررد 2021

 الشرلاء الدوليين. و واملؤسسات الوطنية 

 "  أربعة محاور موضوعاتية  2تتضم  خاة " كرام  .24

    تقوية فرص عمل النساء وتمكي ه   قتصاديا -

                                                           
 2013يونيو  6صادق عليها المجلس السكومي في 22    

 (. وأسندت إليها المهام التالية:2013يوليوز  4) 1434من شعبان  25الصادر في  2.13.495المرسوم رقم    أحدثت بموجب  23  

 جراءات الالزمة لذل ؛تشجيع مختلف السلطات السكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة السكومية للمساواة، واتخاذ كل اال 

 القيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل على النهوض بسقوق المرأة والسعي لتسقيق المساواة؛ 

  السهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة السكومية للمساواة في أفق المناصفة من قبل القطاعات المعنية؛ 

   منه؛ 19الدستور وال سيما الفصل اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا ألحكام 

 ضرورية الالزم اعتمادها للنهوض بسقوق المرأة والمساواة؛دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات ال 

 أسندت لها المهام التالية:   24

 جمع وتوفير كل المعطيات واإلحصائيات الضرورية لمساعدة اللجنة الوزارية في تتبع مدى تقدم تنفيذ إجراءات الخطة السكومية للمساواة؛ -

 ة الوزارية؛إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وعرضها على اللجن -

 وفق المؤشرات المسددة  إ كناء مشاريع التقارير الدورية، التي تعدها وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بمعلومات دقيقة حول حصيلة العمل  -

 وحول منجزات الخطة السكومية للمساواة وعرضها على اللجنة الوزارية للمصادقة -
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   باالسرة امقوا النساء في عالقهه -

   مشاركة النساء في  تراذ القرار -

  .مماية النساء وتعزيز مقوقه  -

النررو  فرري مقاربررة  دمرراج   خارةلالتنزيررل الترابرري ل النمايررة والصرور  ومحاربررة التمييررز فرة املسرراواة قا نشررر    عرضررانية و رالث محرراور 

  .لمساواةالحكومية لالخاة  وقيادة ودعم تن يلتت ع لبااضافة  لى محور داعم جميع السياسات والترامل الحكومية  

ترررم توقيرررع ات اقيرررة ةرررراكة فررري أكتررروبر  هويرررة للمسررراواة وتن يرررل الخارررة الج  لرررورةول   225 هررردف التنزيرررل الترابررري للخارررة  كررررام .25

القنياررة  تضرمن  ةرقين  دعرم تقنري مر   نجراز تطرخيذ للت اوترات مسر  النرو  -سرال-برين القارا  الوير ي وجهرة الربراط 2018

دعم بررة  القنيارررة  وبلررورة الخاررة الجهويررة للمسرراوا-سررال-علررى صررعيد الجهررة  و دمرراج النررو  فرري الترنررامل التنمرروي لجهررة الربرراط 

  .مالي لتن يل الترامل واملشارةع بلغ ستة ماليين در م

ن فري و آخرر  ن و وفراعل الحكوميرة  غيرر الدوليرة واملنةمرات األوروبري  واالتحراد الثنرا ي والتعراون  املتحردة  األمرم سرا م  ولراالت .26

وربري لت عيرل مجموعرة مرر  ورو مر  طررف االتحراد األ أمليررون  45للنسراء. وترم ترصريذ م لرغ  املوجهرة السياسررات مرتلرفدعرم 

لررردعم الجمعيرررات العاملرررة فررري مجرررال ال هرررو  بحقررروا  ورو أ يمليرررونو   2016-2012مكونرررات الخارررة الحكوميرررة للمسررراواة " كررررام" 

  ور أساسية  محاربة الصور النماية  محاربة العنف  تعزيز املشراركة السياسريةوارتكزت  له الشراكة على أربعة محا  النساء

 .لى الحماية القانونيةولوج  الوتعزيز 

لتمويررررل مشررررارةع الجمعيررررات    دعمرررراالوصرررريةوزارة الرررر  تقرررردم مجررررال املسرررراواة ومكافحررررة العنررررفمعيررررات فرررري الجدور لرررر اتعزيررررز  .27

النسررررراء واالقتصرررررادية )النسررررراء والرقررررري بأوضررررراعه  االجتماعيرررررة  بحقررررروا ل هرررررو  االسرررررتما  واارةررررراد القرررررانوني لالنسرررررا ية ومراكرررررز 

 3ميررث يقرردم القاررا  املكلررف برراملرأة دعمررا ماليررا يمتررد علررى  .(املسررناتو فرري وضررعية  عاقررة  أو العنررف   اررحاياو املعرريالت لألسررر  

سنوات للمشرارةع ال ري ترروم  مرداث أو تاروير مراكرز االسرتما  والتوجيره للنسراء ارحايا العنرف  واري املشرارةع ال ري يرتم انتقا  را 

سرررنوات بررردال مررر  سرررنة وامررردة  لضرررمان  3زارة مقاربرررة فررري الررردعم  بنررراء علرررى طلرررب مشرررارةع يعلررر  عنررره سرررنويا. وقرررد اعتمررردت الرررو 

مركرررزا لالسرررتما  والتوجيررره  223ترررم دعرررم  ميرررثاسرررتمرارية وجرررودة الخررردمات ال ررري تقررردمها  رررله املراكرررز للنسررراء ارررحايا العنرررف  

 .مليون در م 72  بم لغ اجمالي قدره 2017و 2012للنساء احايا العنف  بين 

مجموعرررررررررة مررررررررر  القااعرررررررررات مررررررررر  أجرررررررررل  تت رررررررررع  فررررررررري خاصرررررررررة برررررررررالنو  االجتمررررررررراعي ق ارتكررررررررراز ونقرررررررررترررررررررم  مرررررررررداث بنيرررررررررات  داريرررررررررة  .28

شرررررررررررر كة التشرررررررررررراور املشررررررررررررتركة بررررررررررررين ك"والسررررررررررررهر علررررررررررررى التنسرررررررررررري  بررررررررررررين مرتلررررررررررررف املترررررررررررردخلين   االجتمرررررررررررراعي  عمليررررررررررررة  دمرررررررررررراج النررررررررررررو 

ميررررررررة مقاربررررررررة "التكرررررررروي  وتن مصررررررررلحةو   "وظي ررررررررة العموميررررررررةلفرررررررري االنررررررررو   مقاربررررررررة  مرصررررررررد"و "القااعررررررررات ادمرررررررراج مقاربررررررررة النررررررررو 

وومررررررررردة للتكررررررررروي  فررررررررري مجرررررررررال مقاربرررررررررة النرررررررررو  ومأسسررررررررة املسررررررررراواة برررررررررين الجنسرررررررررين باملعهرررررررررد العرررررررررالي لإلعرررررررررالم و االتصرررررررررال   النررررررررو " 

لررررررررررررد  عرررررررررررردة  اتعن رررررررررررراملسررررررررررررتق ال النسرررررررررررراء مؤسسرررررررررررراتية ال خاليررررررررررررا   و نقررررررررررررق االرتكرررررررررررراز بمرتلررررررررررررف املصررررررررررررال  املركزيررررررررررررة أو الجهويررررررررررررةو 

واملعا ررررررررررررد تعنررررررررررررر بررررررررررررالتكوي  وتنميررررررررررررة مقاربررررررررررررة النررررررررررررو   املؤسسرررررررررررراتمصررررررررررررال  لررررررررررررد  بعرررررررررررر    ضررررررررررررافة  لررررررررررررى  26 قااعررررررررررررات مكوميررررررررررررة

برنامجررررررررررا تكوينيررررررررررا فرررررررررري موضررررررررررو  قاررررررررررا  العرررررررررردل   وعلررررررررررى سرررررررررربيل املثررررررررررال ال الحصررررررررررر وضررررررررررع .27الجنسررررررررررينبررررررررررين  ومأسسررررررررررة املسرررررررررراواة

و  2011ملحقرررررررررا  قضرررررررررا يا برررررررررين  1186"  اسرررررررررت اد منررررررررره وم هررررررررروم املسررررررررراواة فررررررررري الحقررررررررروا برررررررررين الرجرررررررررل واملررررررررررأة النرررررررررو  االجتمررررررررراعي"

2018. 

                                                           
درات ذات الصالة بالخطاة : تسفيز إدماج النوع االجتماعي في المخططات الجهوية واالقليمية للتنمية، وبرامج العمال الجماعياة وكاذا إنجااز الجماعاات الترابياة لمباا2.7دماج النوع االجتماعي في الجماعات الترابية، والهدف : إ1.7من خالل الهدف  25 

 ".2"إكرام 

 لدرك الملكي،وزارة العدل، وزارة الصسة، األمن الوطني وا  26 

 وزارة االتصال والمعهد العالي لإلعالم واالتصال. 27 
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مركررررررررز االمتيرررررررراز مليزانيررررررررة النررررررررو  " 2013سررررررررنة  مررررررررداث تررررررررم   لنررررررررو  االجتمرررررررراعيل املسررررررررتجي ةامليزانيررررررررة  مأسسررررررررةملسررررررررار ثمينررررررررا ت .29

 تررررررررم الهيئررررررررات واملؤسسررررررررات املانحررررررررة  وقررررررررد عمررررررررل علررررررررى عقررررررررد ات اقيررررررررات ةررررررررراكة وتعرررررررراون مررررررررع مجموعررررررررة مرررررررر الررررررررلي   "االجتمرررررررراعي

لقررررررررانون املاليررررررررة سررررررررنة  130.13بإصرررررررردار القررررررررانون التنةي ررررررري  رررررررلا التوجرررررررره  وتعررررررررزز   الرررررررردول مجموعرررررررة مرررررررر  التجربررررررررة مررررررررع تقاسرررررررم 

األخررررررل بعررررررين االعت ررررررار مقاربررررررة النررررررو  االجتمرررررراعي فرررررري تحديررررررد و يؤكررررررد علررررررى مأسسررررررة الترررررردبير املرتكررررررز علررررررى النتررررررا ل  الررررررلي   2015

نيررررررررررررة  لزاميررررررررررررة  رفرررررررررررراا القررررررررررررانون املررررررررررررالي بتقريررررررررررررر مررررررررررررول امليزاو   األ ررررررررررررداف ومؤةرررررررررررررات القيرررررررررررراي فرررررررررررري برررررررررررررامل القااعررررررررررررات الوزاريررررررررررررة

 فررررررررري   7/2017ر  و الحكومرررررررررة لرررررررررتررررررررم  صررررررررردار دوريرررررررررة وفررررررررري  رررررررررلا ااطرررررررررار  االجتمررررررررراعي. النترررررررررا ل مررررررررر  منةرررررررررور النررررررررو القا مررررررررة علرررررررررى 

اطررررررررررالا املرامررررررررررل التجريبيررررررررررة ملقتضرررررررررريات القررررررررررانون التنةي ررررررررري لقررررررررررانون املاليررررررررررة املتعلقررررررررررة بإدمرررررررررراج مقاربررررررررررة النررررررررررو   2017يوليررررررررروز 

 لسل الترايق والترمجة امليزانياتية لكل قاا  وزاري. في امليزانية تتضم   دماج  له املقاربة في مس

 ا وزاريررررررررر اقااعررررررررر 23االناالقرررررررررة ملرملرررررررررة تجريبيرررررررررة  انيرررررررررة تشرررررررررمل  أعايررررررررر   2018بمناسررررررررر ة  عرررررررررداد قرررررررررانون املاليرررررررررة لسرررررررررنة   .30

 ررررررررررررردفا  تراعررررررررررررري النرررررررررررررو   63مؤةررررررررررررررا و  196ميرررررررررررررث ترررررررررررررم  دراج   املعنيرررررررررررررةأسررررررررررررر رت نتا جهرررررررررررررا عررررررررررررر  تجررررررررررررراو، مرتلرررررررررررررف الررررررررررررروزارات 

( 2018)مرررررررررررررراي ترررررررررررررم  صرررررررررررررردار دوريرررررررررررررة ر رررررررررررررر و الحكومرررررررررررررة و  .مررررررررررررر  األ ررررررررررررررداف  %25مررررررررررررر  املؤةرررررررررررررررات و %  33 ة االجتمررررررررررررراعي بنسرررررررررررررر

 166 ترررررررررم  دراجميرررررررررث  أخرررررررررر   وزارات للميزانيرررررررررة املسرررررررررتجي ة للنرررررررررو  تشرررررررررمل خمرررررررررو اعاررررررررراء االناالقرررررررررة ملرملرررررررررة تجريبيرررررررررة  الثرررررررررة

 ااجمالية.م  األ داف  %22م  املؤةرات و %19نس ة براعي النو  االجتماعي ت دفا  94مؤةرا و

منحرررررررررة تقديريرررررررررة سرررررررررنوية  هررررررررردف  لرررررررررى االعترررررررررراف بمجهرررررررررودات  واررررررررريجرررررررررا زة" تميرررررررررز للمررررررررررأة املغربيرررررررررة"   2014أمرررررررررد   سرررررررررنة  .31

النسرررررراء فرررررري تنميررررررة الرررررر الد  وتطررررررجيع صررررررام ات األعمررررررال واملهنيررررررات فرررررري دفررررررع مسرررررريرة التميررررررز فرررررري مجررررررال األعمررررررال؛ و بررررررراز النمررررررراذج 

 رررررررررررررله الجرررررررررررررا زة املجرررررررررررررال وتشرررررررررررررمل  االقتصرررررررررررررادية واالجتماعيرررررررررررررة والسياسررررررررررررية.املتميررررررررررررزة واسرررررررررررررهامات املررررررررررررررأة فررررررررررررري مسرررررررررررريرة التنميرررررررررررررة 

فررررررررررررررا زة  ت رررررررررررررراري    14دورات و تتررررررررررررررويل  04تررررررررررررررم تنةرررررررررررررريم   2018الررررررررررررررى  2015ومنررررررررررررررل  .العمررررررررررررررل االجتمرررررررررررررراعيو االبررررررررررررررداعي و التنمرررررررررررررروي 

ة التمكرررررررررررررين االقتصرررررررررررررادي )الررررررررررررردور   مجررررررررررررراالت  التنميرررررررررررررة االجتماعيرررررررررررررة )الررررررررررررردورة األولرررررررررررررى(عررررررررررررردة بمشرررررررررررررارةع وم رررررررررررررادرات تصرررررررررررررب فررررررررررررري 

جرررررررررا زة الامل رررررررررادرات املوجهرررررررررة للعرررررررررالم القرررررررررروي )الررررررررردورة الرابعة(.وسرررررررررا م  و املقاولرررررررررة االقتصرررررررررادية )الررررررررردورة الثالثرررررررررة(   الثانيرررررررررة(

 في فتح آفاا جديدة واعدة للمتوجات و مداث نقلة نوعية في مسار   املنهي واابداعي.

 مقترمرررررررررررات تشرررررررررررررةعيةتقررررررررررررديم لح  فررررررررررري بررررررررررررا مررررررررررر  الدسررررررررررررتور املتعلقرررررررررررة 28 139و  15و 14 ت عررررررررررريال لل صررررررررررررول   قرررررررررررام املغررررررررررررر، .32

 هررررررررررردف  لررررررررررررى تكررررررررررررةو وتنةرررررررررررريم   بإعرررررررررررداد قرررررررررررروانين   الترابيررررررررررررة لررررررررررررى الجماعرررررررررررات و  عرررررررررررررا    لرررررررررررى السررررررررررررلاات العموميرررررررررررةوتقرررررررررررديم ال

تقررررررررررررديم و    29جمعيررررررررررررات بمررررررررررررا فيهررررررررررررا الجمعيررررررررررررات النسررررررررررررا ية فرررررررررررري تقررررررررررررديم العرررررررررررررا    لررررررررررررى السررررررررررررلاات العموميررررررررررررةالمرررررررررررر  ممارسررررررررررررة 

ا ي سررررررررررر  املجرررررررررررال ملكونررررررررررات املجتمرررررررررررع املررررررررررردني ذات اال تمرررررررررررام برررررررررررالحقوا اانسرررررررررررانية ممررررررررررر ( 64.14) قرررررررررررانون تنةي ررررررررررري امللتمسررررررررررات 

للنسرررررررررررررررراء لإلسررررررررررررررررهام فرررررررررررررررري تارررررررررررررررروير املنةومررررررررررررررررة القانونيررررررررررررررررة ذات الصررررررررررررررررلة )ملتمسررررررررررررررررات للتشرررررررررررررررررةع( وال هررررررررررررررررو  بحقرررررررررررررررروا النسرررررررررررررررراء ) 

  .30العرا  (

 

 

 

                                                           
 : لمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يسددها قانون تنظيمي، السق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.14الفصل  28 

 تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا السق للمواطنات والمواطنين السق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.ويسدد قانون 15الفصل 

عاداد بارامج التنمياة وتتبعهاا،ي مكن للمواطناات والماواطنين والجمعياات تقاديم عارائض، الهادف تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية األخرى، آليات تشاركية للسوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعياات فاي إ 139الفصل 

 نها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعمالهم

 قانون تنظيمي رقم 2016كشت  18بتاريخ  6492المتعلق بتسديد شروط ممارسة السق في تقديم العرائض: الجريدة الرسمية عدد   44.14القانون التنظيمي   29 

 ق في مرسوم رئيس السكومة المتعلق بتعيين وتنصيب لجنة العرائضالمتعلق بتسديد شروط ممارسة الس 64.14القانون تنظيمي رقم 

طات العمومياة المتعلاق بتسدياد شاروط وكيفياات ممارساة الساق فاي تقاديم العارائض إلاى السال 14.44الموجهاة إلاى السالطات العمومياة والمنظماة بموجاب القاانون التنظيماي رقام  ميز المشرع الدستوري المغربي بين شكلين من العارائض، باين تلا  30 

 ، والمنظمة بموجب القوانين التنظيمية المسددة الختصاصات الجماعات الترابية139من الدستور، وبين العرائض التي تقدم إلى الجماعات الترابية والتي تجد لها سندا دستوريا في الفصل  15المنصوص عليها بموجب الفصل 
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 املادة الرابعة: التدابير الخاصة املؤقتة ملحاربة التمييز

يتناسررب واملعررايير الدوليررة   نسرراء  بمرراالسياسررية لل تمثيليررةالل املغررر، جهررودا مرر  أجررل الرفررع مرر  بررل   25ت عرريال للتوصررية  .33

 ةاملتعلقررررر ةن التنةيميررررريانو مقتضرررريات قانونيرررررة جديرررردة فررررري مدونررررة االنترابرررررات والقرررر وذلررررك برررررإدراجاملحلررررري سرررررتو  الرررروطني و املعلررررى 

املتعلررررر   (2011) 28-11أمررررردث القرررررانون التنةي ررررري    ميرررررثمجلرررررو املستشررررراري  وقرررررانون األمرررررزا، السياسررررريةو  بمجلرررررو النررررروا،

بمجلو املستشاري  آلية للرفع م  تمثيلية النساء  بالتنصيذ على أال تتضم  لل ال حة م  لوا ح الترةريح  سرميين متترابعين 

  .م  ن و الجنو

يرررر التمثيليرررة النسرررا ية. املتعلررر  بانتررررا، أعضررراء مجرررالو الجماعرررات الترابيرررة  آليترررين لتعز  59-11وضرررع القرررانون التنةي ررري  .34

مصرررريا  إمرررداث دا ررررة انترابيرررة علرررى صرررعيد لرررل عمالرررة أو  قلررريم أو عمالرررة مقاطعرررات موجهرررةببمجرررالو الجهرررات   تتعلررر  األولرررى

إمررداث دا رررة بللنسرراء  علررى أال يقررل عرردد املقاعررد املرصصررة لهررا عرر   لررث املقاعررد. وتتعلرر  ايليررة الثانيررة باملجررالو الجماعيررة  

م  أجل  ية  م  مقعدي  على األقل  موجهة للنساء. كما وضع  الحكومة  جراءات تح يزية لألمزا، السياسيةانترابية  ضاف

 .ترصيذ مراكز متقدمة للنساء بمرتلف لوا ح الترةيح العادية  والدوا ر ال ي ينترب ممثلو ا ع  طري  االقترا  ال ردي

 جديرد نمرق برإجراء الترابيرة الجماعرات مجرالو أعضراء بانتررا، املتعلر  1534. 31التنةي ري القرانون  ترم  صردار 2015  سرنة .35

 أسرماء لثرانيواواملتر رحات   للمتر رحين أسرماء األول  يتضرم   :جرزأي  علرى تشرتمل وميردة ترةريح ال حرة وضرع مر  خرالل حيللترةر

 فقق. متر حات

 وضرع عنرد االجتمراعي النرو  ربرةمقا علرى  دمراج   2015 سرنةل  32 الترابيرة املتعلقرة بالجماعرات التنةيميرة القروانين ترنذ .36

  .النو  االجتماعي ومقاربة ال رص وتكافؤ اانصاف بقضايا  هتم استشارية ترابية  يئات مداث  علىو   التنموية  وبرامجها أنشاهها

 . ومر 33للتنميرة الجمراعي املرارق فري االجتمراعي النرو  مقاربرة  دمراج  جمراعي بمثابرة ميثراا 78.00القرانون  بمقتضر ركمرا ترم  .37

تسررهيل  ةرررراك النسررراء فرري اللجررر  املحليرررة للتراررريق ل تراررريق االسرررتراتي ي عررداد دليرررل لل التررردابير  ترررمأجررل تسررررةع أجررررأة  ررله 

  .ال رصوت عيل لجان املساواة وتكافؤ 

 املسريرة أجهز هرا داخرل النسراء ل ا ردة الثلرث نسر ة بلرو  علرىالعمرل علرى  السياسرية مرزا،أل ا29.11   التنةي ري القرانون  مرث .38

 .مل دأ املناص ة التدري ي التحقي  أف  في وجهويا  طنياو 

الترامل واألنشاة املعتمدة م   تمويلاملسا مة في م  خالل النساء ومشاركة تم  مداث صندوا الدعم لتطجيع تمثيلية  .39

  .نوياس ماليين در م 10مالي قدره  بغالف  الوطني والترابيطرف األمزا، السياسية واملجتمع املدني على الصعيد 

علررررى املسررررتو  الترابرررري  مرررر  خررررالل التكررروي  والتأ يررررل واعتمرررراد برررررامل خاصررررة لرررردعم م قرررردرات النسررراء ترررم  قرررررار برنررررامل لرررردع .40

 و  2013 مرررا بررررين  منتر رررة 4.600نررردوة ل ا ررردة  16نةمررر   ميرررث  النسررراء املنتر رررات نررردوات جهويرررة ل ا ررردةو ية النسرررا القيرررادات 

ميث تم ما بين سن ي  فريقيعلى املستو  املحلي والجهوي واا  املنتر ات املحلياتوتم وضع خاة لدعم التشبيك ما بين .2015

ةرررر كة النسرررراء و   العمرررراالت واألقرررراليم مررررداث ةرررر كتين للنسرررراء املنتر ررررات املحليررررات وسرررر  ةرررر كات علررررى مسررررتو   2014و 2012

  .املنتر ات املحليات بإفريقيا

                                                           
  59.11رقم القانون التنظيمي وتتميم تغيير 31 

 2015يوليوز  07الخاص بالجهات الصادر في  111.14القانون التنظيمي رقم  32 

 2015يوليوز  07الخاص باالقاليم الصادر في  112.14القانون التنظيمي رقم 

 2015يوليوز  07الخاص بالجماعات الصادر في  113.14القانون التنظيمي رقم 

المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص  ماعي تتكون من جمعيات مسلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي، تتسدد مهمتها في إبداء رأيها في القضايا لجنة تكافؤ الفرص هي لجنة استشارية لدى المجلس الج 33 

 ومقاربة النوع االجتماعي.
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  كمرا أطلر  قارا  األسررة  342012ةرتنتر  متكراف""في  غرد أجرل مر  "الشرراكة أوروبرا  م هرا مرع مجلرو  ةررالاتعقرد املغرر،  .41

برنرررامل "نحرررو مكومرررات دامجرررة ومن تحرررة  تعزيرررز مشررراركة املررررأة فررري الترملررران  2015والتضرررام  واملسررراوة والتنميرررة االجتماعيرررة منرررل 

اج مشرراركة النسرراء فرري الحيرراة لرفررع مرر   دمررل(   OCDE)  واملجررالو املنتر ررة"  بتعرراون مررع منةمررة التعرراون والتنميررة االقتصررادية

 .العامة وعملية صنع القرار والسياسات

ن ان تكوين تررادعم قردرات املنتر رات واملر رحات فري مجرال النرو  االجتمرراعي وتردبير الشرأن املحلري والروطني  نةمر  دورترلر و   .42

ومررررول موضررررو     مشرررراركة( 78) 2016ةررررتنتر   فرررريمرررول موضررررو   "تقويررررة قرررردرات النسرررراء املر ررررحات النترابررررات أعضرررراء الترملرررران   

منةمة م  املجتمرع املردني و برملانيرات. وكرلا تنةريم جلسرات استشرارية  ل ا ردة الترملانيرات والنسراء  40التشاور العمومي ل ا دة 

ن ار  سات الجماعات واملقاطعرات مرول موضرو  "وضرع الترملران والجماعرات املحليرة فري خدمرة النسراء والرجرال"  كمرا أنجرز تقريرر 

مالرررة املغرررر،" و "تقيررريم مشررراركة النسررراء فررري الحيررراة السياسرررية فررري الترملررران واملجرررالو –تقيررريم املشررراركة السياسرررية للنسررراء مرررول "

 .2018خالل مؤتمر الحوار ااقلي ي اللي عقد في يوليوز  هماتم تقديم  املنتر ة باملغر،"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للمرأة. المتسدة األمم وهيئة الدولي من البن  كل برعاية المتسدة لألمم العامة للجمعية  67الدورة هامش على34 
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 افيةاملادة الخامسة: تعديل أنماط السلوك االجتماعية والثق

ت نرر قارا  االتصرال" الترنرامل املتوسرق املرد  ملأسسرة   املشرهد ااعالمريلل هو  بصورة املرأة ودور را وتعزيرز مشراركهها فري  .43

  ارتكرررز علرررى  ال رررة محررراور تتعلررر  بتعزيرررز القررردرة املؤسسررراتية للقااعرررات املعنيرررة 201035 و 2006املسررراواة برررين الجنسرررين" مرررا برررين  

ين االعت رررار املسررراواة برررين الجنسرررين فررري السياسرررات والتررررامل واملمارسرررة  وبتقويرررة قررردرات ال ررراعلين واملؤسسرررات الشرررريكة لألخرررل بعررر

 األساسيين ودعم املساواة بين الجنسين وتمكين النساء م  الوصول  لى مراكز القرار. 

ز م العمومية وتعز في وسا ل ااعال  املرأةتحسين صورة  تراعي  2012دفاتر تحمالت قنوات القاب العمومي سنة  وضعتم  .44

 رله د  امتررام مقتضريات تحسرين تصرال السرم ي ال صرري العموميرة مرالتقارير السنوية ال ي تعد ا ةرلات اال رصدوت  مكانهها

 صورة. ال

  تلتررررزم فيرررره بالسررررهر علررررى امترررررام "مقاربررررة النررررو  ميثاقررررا لألخالقيررررات 2013ل ررررزة سررررنة أعرررردت الشررررركة الوطنيررررة لإلذاعررررة والت .45

ميثاقرررا للمناصررر ة يحرررث علرررى امتررررام  2017برامجهرررا وتطرررجيع  دراجهرررا مررر  خرررالل املمارسرررة املهنيرررة  وأعررردت سرررنة االجتمررراعي" فررري 

  وعلرى ضررورة  مقراا املناصر ة علرى املسرتو  التنةي ري وكرلا فري التررامل ناص ة املنصوص عليها فري الدسرتور م ادئ املساواة وامل

ميثاقررا داخليرررا  هررردف   مرررداث وت عيرررل لرررل ايليرررات والوسرررا ل املتامرررة  2014كمرررا أعررردت القنررراة الثانيرررة سرررنة  ال رري ت اهرررا الشرررركة.

 لل هو  بصورة املرأة.

  هردف  36املتعلر  باالتصرال السرم ي ال صرري   (2005) 77.03القاضر ي بتتمريم القرانون  (2015) 83.13ترم اعتمراد القرانون  .46

منع ااةهار اللي يناوي على رسالة الجنو و  املؤسو علىال هو  بثقافة املساواة بين الجنسين و املسا مة في محاربة التمييز 

ومررررث متعهرررردي االتصررررال السررررم ي ال صررررري علررررى املسررررا مة فرررري محاربررررة التمييررررز بسرررربب الجررررنو     عرررر  املرررررأةنمايررررة  ابررررث صررررور ت

  .في وسا ل ااعالم وال هو  بثقافة املساواة بين الجنسين

نرررع لرررل  ةرررهار فررري الصرررحافة املكتوبرررة أو االكترونيرررة يتضرررم   سررراءة املتعلررر  بالصرررحافة والنشرررر علرررى م 88.13القرررانون  نرررذ .47

 ي دونية املرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها.تكر وتحقيرا للمرأة أو يناوي على رسالة 

الرلي عمرل  ترم  نجراز "دليرل ملكافحرة النمايرة القا مرة علرى التمييرز علرى أسراي النرو  ااجتمراعي فري وسرا ل ااعرالم باملغر،" .48

النماية القا مة على النو  ااجتماعي في وسرا ل ااعرالم وطررح بردا ل فري املمارسرة ااعالميرة  بتوجيره العراملين  الصور د على رص

 والعامالت في ااعالم نحو س ل  دماج تلقا ي ودا م ملقاربة النو  في ممارسا هم اليومية.

الم السرررم ي ال صرررري  ميرررث بلغررر  نسررر ة مرررداخالت وقرررد لررران لهرررله التررردابير أ رررر  يجرررابي علرررى نسررر ة مضرررور النسررراء فررري ااعررر .49

فررري القنررراة الثانيرررة  خرررالل  % 20.30فررري القنررراة األولرررى و %17.35الطخصررريات العموميرررة النسرررا ية فررري النشررررات والتررررامل ااخ اريرررة 

. 201737سنة  في القناة الثانية خالل ن و ال ترة م  % 13.70في القناة األولى و % 13.37مقابل  2018ال صل الرابع م  سنة 

  فتمثرل لرجرال  أمرا بالنسر ة لصرناعة الختررل  %80كموضرو  ومصردر للخترر  مقابرل    %20تمثرل النسراء علرى مسرتو  الخترر   و 

  % 70  تمثررل نسرر ة النسرراء املقرردمات لنشرررات األخ ررار علررى املسررتو  املنهرري و بالنسرر ة للرجررال    % 64  مقابررل  %46النسرراء 

 .38بالنس ة للراديو  % 34  و %22نس ة النساء في الصحافة املكتوبة   في مين تمثل  % 30مقابل 

                                                           
 التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية.- Fonds d’Appui à l’Egalité entre les Sexes-بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين   35 

 .2015كشت  24بتاريخ  6389صدر بالجريدة الرسمية  36 

 إحصائيات الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 37 

38 rojet mondail de mnitoragedes médias GMMP 2015 , qui fait l’information ,rapport national ,2017P 
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فررري مرتلرررف املررررأة  ةرصرررد وتت رررع صرررور ل 40 ال يرررةبتركي رررة   2014فررري  39ااعرررالماملرصرررد الررروطني لصرررورة املررررأة فررري   ترررم  مرررداث .50

سين وتاروير املعرفرة فري ة في تحاملسا م  و والرقمية  ومحاربة الصور النمايةالوسا ق ااعالمية  املكتوبة والسمعية وال صرية 

 املرأة.نشر  قافة املساواة وال هو  بحقوا املجال  و 

املؤسسررررات فرررري النمايررررة  والثقافيررررة ومحاربررررة الصررررور الحكومررررة لتعررررديل األنمرررراط االجتماعيررررة  سررررع    19ت عرررريال للتوصررررية  .51

مرررادة و للتعلررريم ااعررردادي   قرررررات الدراسررريةاملترررم  دراج مرررادة التربيرررة األسررررية فررري  ثميررر  الدينيرررةمؤسسرررات التعلررريم و التعليميرررة 

 تعزيرز ل عرداد ما وعرات ودال رل و فري ااعردادي   ومردة للمسراواةترصريذ و   ااعرداديو هج االبتدا ي االتربية على املواطنة في من

لل مضمون أو  كتابا مدرسيا ملرتلف املواد الدراسية م  147تنقية  2014وتم سنة   ي املناهج والحياة املدرسيةقيم املساواة ف

  وتنقيرة جميرع كتاهرا الجديردة مرر  2016املراجعررة الشراملة مل هراج التربيرة ااسرالمية سررنة و صرور ماسرة بقريم املسراواة والتسرامح  

لرررررل  مرررررا يحيرررررل علرررررى التمييرررررز بسررررربب النرررررو  أو اللرررررون أو الررررردي  أو اللغرررررة أو ااعاقرررررة أو االنتمررررراء العرقررررري. وتمررررر  مراجعرررررة املقرررررررات 

  .النساء مقوا بمواضيع تعزز  دعمهاوبرنامل محو األمية باملساجد  مع  صلة بالتعليم العتي التعليمية املت

ال الخ يررة املسرتقلة فري مجر هاعتترترلتكروي  األ مرة املرةردي  واملرةردات  ابرنامج   وزارة األوقاف والشؤون ااسالميةوضعكما  

أولرررى نحرررو ضرررمان تكرررافؤ ال ررررص للنسررراء ليرةررردن وي سررررن  تشررركل خاررروة  لكولهرررا "41"تجربرررة وممارسرررة فضرررلى الحقررروا الثقافيرررة

املواضيع الدينية. كما ترل  للمرأة ميزا اجتماعيا و قافيا  اما لتقاسم تجار ها وتعزيز مشاركهها في الحياة الثقافية للمجتمعرات 

وتيرررة تكرروي    لررى رفررع يعررز  أساسررا .% 45 بنسرر ة  2018سررنة  مرةرردة 916 تاررورا ملحوظررا بلررغ  عرردد املرةرردات وعرررف .املحليررة

 . 2015ابتداء م   سنويامرةدة  100 لى  50م   املرةدات

 دمررراج م ررردأ املسررراواة برررين الجنسرررين فررري  فررري محررراور ترررتلخذ  علرررى أربعرررةبرنامجررره  ارتكرررز قارررا  الوظي رررة العموميرررة فقرررد أمرررا  .52

ورفررع برردعم وتقويررة الك رراءات   شررريةيرررذ ترردبير املرروارد الب فيمرراالتر يررف مرر  ال رروارا بررين الجنسررين   اتسياسررالمارسررات و امل

  .اتراذ القرار؛ وأخيرا ضمان التوفي  بين الحياة العا لية والحياة املهنية بمراكز  هه النساء وتقوية تمثيلي مسا مة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014كشت  7صادر في  2852.14بموجب قرار لوزيرة التضامن والمرأة واالسرة والتنمية االجتماعية رقم  39 

 لة في المجال، وممثلي المجتمع المدني والهيئات المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبسث بالجامعات.آلية وطنية ثالثية التركيب تجمع ممثلي القطاعات السكومية الفاع 40 

 (A/HRC/20/26/Add.2) 41 الفقرة 65 من تقرير الخبيرة  
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  املادة السادسة: مكافحة استغالل املرأة

ات لررل الضررمانات األساسررية ملنررع اسررتغالل املرررأة  كمررا أن املتعلرر  بررالحقوا والحريرر ال ررا،يقرردم دسررتور اململكررة املغربيررة  فرري  .53

 .الدعارة والتسول وم  م  االستغالل في العمل  حمايةللمرأة وال تاة ال تضم املرتل ة القوانين والتشرةعات الوطنية 

مرر   )ال صرول  وال غراءوال تيرات فري الردعارة  اسرتغالل النسراءالسريما  أةركال االسرتغالل جررم القرانون الجنرا ي العديرد مر   .54

 بالبشررررر؛ االتجررررار  املتعلرررر  بمكافحررررة 27.14القررررانون  الجنررررا ي بصرررردور كمررررا تعررررززت مقتضرررريات مجموعررررة القررررانون  ( 504 لررررى  497

أةرركال االسررتغالل  فرري لررللررل اسررتغالل لأل ررخاص فرري املررواد ااباميررة أو السرريامة الجنسررية أو فرري العمررل القسررري أو  الررلي جرررم

قوبرررة  ذا ارتك ررر  الجريمرررة تجررراه قاصرررر بواسررراة التعرررليب أو بواسررراة عصرررابة  جراميرررة.  ومررر    مرررع تشرررديد الع(448-1 )ال صرررل

أجرل دعررم مقروا اررحايا االتجرار بالبشررر وتسرهيل ولرروجهم  لرى الحمايررة القضرا ية  فررإن خاليرا التك ررل بالنسراء واألط ررال املحد ررة 

املصررررال  الا يرررة لتقرررديم العررررالج والحصرررول علررررى توجيرررره الارررحايا  لررررى ومررردات التك رررل بو تقررروم باسرررتق ال   املحرررراكمعلرررى صرررعيد 

  .اايواء راكز االستما  أو الشوا د الا ية ومصام ههم عند االقتضاء  وربق االتصال في  لا املجال مع م

ملقتضرريات  هرردف  لررى تعزيررز جموعررة مرر  امالترملرران املعرررو  علررى تضررم  مشرررو  القررانون الجنررا ي  21تجاوبررا مررع التوصررية  .55

 ال سيما ما يتعل  باالعتداءات الجنسية ضد القاصري    ية للا ل واملرأة  الجنا الحماية 

مرررر  القررررانون  475)ال صررررل وعرررردم اافررررالت مرررر  العقررررا، سررررنة برررردون عنررررف  18العقوبررررة املقررررررة للتغريررررر بالقاصررررر دون  تشررررديد -

 الجنا ي(؛

 تشديد العقوبة بالنس ة لهتك عر  القاصري ؛ -

 تجريم تحري  القاصري  على ال غاء؛ -

 عقوبة االستغالل الجن  ي للقاصري  في الدعارة؛ تشديد -

الرنذ علررى عرردم  عمررال ظررروف التر يررف مالقررا فرري االعترداءات الجنسررية وجرررا م االسررتغالل الجن رر ي ضررد القاصررري  بصرر ة  -

 عامة؛

ة للحيرراة (  ترررذ املسررتجدات املتعلقررة بالحمايررة الجنا يرر2018) دجنتررر  ا48كمررا وجهرر  ر اسررة النيابررة العامررة دوريررة عرردد  .56

أفعرررراال  جراميررررة جديرررردة تتعلرررر  باملسرررراي بالحيرررراة الخاصررررة  لررررى  447.2و   447.  1الخاصررررة  ميررررث أدخلرررر  مقتضرررريات ال صررررول 

األفعررال املجرمررة  وةررددت العقوبررة  ذا لانرر  الاررحية امرررأة اعترردي علررى ميا هررا الخاصررة بسرربب جنسررها ط قررا لل صررل  مجمررو 

347.3. 

ولرررل االمتيرررازات األخرررر   والترقيرررة واألجرررر  التشرررغيلمجرررال  أسررراي الجرررنو فررري يرررز علرررىلشرررغل م ررردأ عررردم التميامدونرررة   كرسررر .57

وقررررد عررررززت الحكومررررة  ررررله الترررردابير الزجريررررة   دون سرررر  الخامسررررة عشرررررة األط ررررال علررررى تشررررغيلاملتعلقررررة بالشررررغل. كمررررا تعاقررررب 

دني في مجال محاربرة تشرغيل األط رال بمرا مشارةع املجتمع امللتمويل الغالف املالي السنوي املرصود  ارت عميث  بتدابير موازية  

  فضرال عر  رصرد ميزانيرة قردر ا  مليرون در مرا  ل ا ردة 2016در رم ابترداء مر   بمليروني املقردر فيها الا الت العامالت فري املنرازل 

مرول  42مسراري  ضافة  لى تعزيز الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشراكة م  خالل  نجاز دليل  الجمعيات العاملة في املجال   

 (21وص  بللك اللجنة )التوصية أ كما  عداد وتدبير املشارةع في مجال محاربة تشغيل األط ال

قررررررا بررررررين األ ررررررداف والنتررررررا ل الررررررلي سررررررجل فر "  بنرررررراء علررررررى نتررررررا ل تقيرررررريم الخاررررررة الوطنيررررررة للا ولررررررة "مغررررررر، جرررررردير بأط الرررررره .58

واملراارات الوطنيرة فري مجرال ال هرو  بأوضرا  الا ولرة  اللجنرة الوزاريرة املكل رة بتت رع السياسرات 2014 سنة أمد   املحققة

ضرمان ممايرة فعليرة ومسررتدامة     هرردف  لرى 2025-2015الا ولرة  لحمايرة مندمجرة عموميرة  عرداد سياسرة وممايههرا. كمرا ترم

                                                           
 بتعاون مع برنامج "إيب "42 
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 خمسررررررة أ رررررردافلجميررررررع األط ررررررال فرررررري املغررررررر، ضررررررد جميررررررع أةرررررركال العنررررررف واالعتررررررداء واالسررررررتغالل واا مررررررال  وذلررررررك مرررررر  خررررررالل 

  و مررداث أجهررزة ترابيرة مندمجررة لحمايررة الا ولررة  فرري تقويررة ااطرار القررانوني لحمايررة األط ررال وتعزيرز فعاليترره راتيجية تتمثررلاسرت

  .للمعلومرررات والتت رررع والتقيررريممنةومرررة وضرررع و للمؤسسرررات واملمارسرررات وال هرررو  باملعرررايير االجتماعيرررة الحما يرررة   ووضرررع معرررايير 

يتضرم    (2016-2020)لسياسرة لهرله ا الترنرامل التن يرلي بوضرع   2016مراري  في  قاموصية الوزارة الأن  تجدر ااةارة  لىو 

  .والتقييملتت ع بمؤةرات ا مصحوبة جراء    115 دفا و 25

ال سريما  واالسرتغالل جميع ال راعلين لحمايرة األط رال مر  لرل أةركال العنرف  وطنية تحس سية لتع ئةتم القيام بحمالت  .59

  .43  وعتر األنترنالعمل  وفي ميدان والوسق املدرس يومؤسسات االستق ال في الوسق العا لي 

واترررل ترردابير  2007منررل سررنة  اسررتراتيجية وطنيررة ملحاربررة االتجررار بالبشررر  اعتمررد املغررر،   45و 23 تينالتوصرر   جوابررا عرر .60

ملتعلرررر  بقمررررع ومعاق ررررة االتجررررار علررررى التروتولررررول ا2011قانونيررررة وعمليررررة ملعاق ررررة املجرررررمين وممايررررة الاررررحايا  كمررررا صررررادا سررررنة 

الوطنية. وفي  لا السياا اسرتق ل -بالبشر خاصة النساء واألط ال املكمل الت اقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنةمة عتر

 املقررة الخاصة املعنية بااتجار بالبشر  السيما النساء واألط ال. 2013املغر، سنة 

(  تمرر  ترجمههررا  لرى ترردابير عمليررة فري  طررار اسررتراتيجية 2013مجررال الرجرررة واللجروء ) أعرد املغررر، سياسرة وطنيررة جديرردة فري .61

عمليررة  هرردف  لررى تسررهيل ولرروج املهرراجري  والالجئررين  لررى مقرروقهم األساسررية  فضررال  83برنامجررا و 11وذلررك عتررر   خاصررة باادمرراج

قررانون ملكافحررة االتجررار بالبشررر  وقررانون واعتمرراد  45ومشرررو  قررانون خرراص برراللجوء 44 عررداد مشرررو  قررانون خرراص بررالرجرةعرر  

 .تحديد ةروط تشغيل العامالت والعمال املنزليين  ولان لللك أ را مهما في مكافحة استغالل النساء األجنبيات

جرراء متضررمنا لتعرراريف موسررعة مل هرروم االتجررار بالبشررر الررلي  46املتعلرر  بمكافحررة االتجررار بالبشررر 27-14اعتمرراد القررانون تررم  .62

وم هرررروم الاررررحية  بشرررركل ينسررررجم مررررع التوجرررره املعتمررررد دوليررررا )بروتولررررول برررراليرمو(  كمررررا تضررررم  مقتضرررريات تتعلرررر   واالسررررتغالل

بمعاق ررة الجنرراة وممايررة الاررحايا مرر  خررالل ترروفير الرعايررة الصررحية والرردعم الن  رر ي واالجتمرراعي  وترروفير أمرراك  اايررواء وتقررديم 

الحيرراة االجتماعيررة.  ضررافة  لررى تجررريم جميررع أةرركال االسررتغالل الجن رر ي   املسرراعدة القانونيررة الالزمررة لهررم لت سررير انرردماجهم فرري

واألخررررل بم رررردأ عرررردم متابعررررة الاررررحايا ومعاق ررررة الجنرررراة  مررررع تشررررديد العقوبررررة فرررري الجرررررا م املرتك ررررة ضررررد األط ررررال واأل ررررخاص فرررري 

استشرررارية مرتصرررة بتنسررري   وضرررعية  عاقرررة واملررررأة الحامرررل  و ع ررراء الشرررهود وامل لغرررين عررر  الجريمرررة  مرررع  مرررداث لجنرررة وطنيرررة

وقرد ترم تنصر ب أعضراهها فرري  47 جرراءات مكافحرة االتجرار بالبشرر والوقايرة منرره  فضرال عر  صردور مرسروم يتعلر  بتحديررد تألي هرا

  ..2019يوليوز 

 لنساء واألط ال م  مثل  له الجرا م  تم اتراذ ااجراءات التالية احماية ول .63

بشررأن الوقررا ع ال رري تسررتلزم ذلررك  تررم توجيرره اسررتبيان مرر   27-14تضرريات القررانون  حرراالت ال رري لررم تا رر  فيهررا مقلل ااسررتاالع -

 .2016طرف قاا  العدل  لى الر ساء األولين ملحاكم االستةناف ور ساء املحاكم االبتدا ية  في دجنتر 

جرررار بالبشرررر فررري املغررررر، " املتعلررر  بتعزيرررز قررردرات املجتمررررع املررردني بشرررأن تحديرررد  ويرررة ومسرررراعدة ارررحايا االتj/tipتنزيرررل برنرررامل " -

(   اسرت ادت  2018  – 2017برللك. وقرد ترم تن يرل برنرامل تكرويني ةرمل سر ع مردن)   را ي ي املتعلر وتحديد ااطار القرانوني وامل

تعزيز قردرات املؤسسرات والقااعرات الوطنيرة فري  رلا ل"  خاص   « GLO ACTجمعية  موازاة مع ذلك تم تن يل برنامل 150منه 

 املجال.

                                                           
 ، بدعم من اليونيسيف2015ماي  25إلى  2014نونبر  20السملة الوطنية التي امتدت من  43  

 قيد المصادقة لدى األمانة العامة للسكومة 95-14قانون رقم  44 

 قيد المصادقة لدى األمانة العامة للسكومة   26-14قانون رقم  45 

 .2016سبتمبر  19بتاريخ  6501الجريدة الرسمية عدد  46 

  .2018يوليوز 19بتاريخ 6692، الجريدة الرسمية عدد 2018يوليوز  6الصادر بتاريخ   2.17.740المرسوم رقم  47 
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لرردعم ر اسررة النيابررة العامررة فرري ممايررة مقرروا اررحايا ااتجررار بالبشررر  عتررر  رنررامل تعرراون مررع  يئررة األمررم املتحرردة للمرررأةوضررع ب -

 .تعزيز الولوج  لى الخدمات القضا ية وتاوير آليات التنسي  والتت ع وتعزيز قدرات أطر ا

 اكم ااستةناف؛  مداث ة كة لقضاة النيابة العامة املكل ين بقضايا ااتجار بالبشر بمح -

البشرر  وايليرات بااتجرار  تعزيز قدرات ال اعلين الحكوميين واملؤسسات العمومية واملنةمات غير الحكومية في مجرال مكافحرة -

املرت ارررررة بتنزيرررررل القرررررانون و  رررررراء النقررررراط مرررررول  مرررررداث وت عيرررررل آليرررررة وطنيرررررة امالرررررة وتحديرررررد  ويرررررة الارررررحايا  خاصرررررة النسررررراء 

 ى مراكز الحماية و عادة التأ يل؛ واألط ال  وتوجيههم  ل

بشرأن الرجررة فري أوضرا  تعسر ية وتعزيرز تكرافؤ 143انضمام اململكرة املغربيرة لالت اقيرة  يواف  بموج ه على 48اعتماد قانون  -

 .املهاجري   ال رص واملعاملة للعمال

 1949بشأن العمال املهاجري )مراجعة(  97على االت اقية  49مصادقة اململكة .64

ة املغربية بعملية تسوية استثنا ية للمهاجري  في وضعية  دارية غير نةامية عتر مرملتين  أعاير  فيهرا عنايرة قام  اململك .65

مكت رررا علررى مسرررتو  جميررع العمررراالت واألقررراليم   83خاصررة للنسررراء واألط ررال  سرررخرت لهرررا  مكانيررات لوج سرررتيكية وبشرررية ب رررتح 

ااخ ررار بمسرررا مة نةررام معلومرراتي متاررور  والقيرررام بعمليررات التحسرر و و عنصرررا ملواك ررة العمليررة واالعتمررراد علررى  3000وتكرروي  

  .املجتمع املدني

. طل رات التسروية املرفوضرةلل رث فري لجنرة وطنيرة للاعرون   املجلرو الروطني لحقروا اانسرانلرد   2014أمد   فري يونيرو   .66

جرات وأط رررراله  دون  خضرررراعه  وقررررد تررررم اعتمرررراد توصررررية مرررر  طرررررف  ررررله اللجنررررة تقضرررر ي بتسرررروية وضررررعية جميررررع النسرررراء املهررررا

طل را(  وقرد بلغر  عردد جنسريات  10.000أكثرر مر   % 100واألط رال )بنسر ة  طل رات النسراء لافرة ق ول   ذ تم  للشروط املالوبة

 أنةر الجدول جنسية   116املهاجري  اللي  است ادوا م   له العملية 

 

عدد طل ات النساء 

 واألط ال املق ولة

عدد الال ات  النسب

 ق ولةامل

عدد 

 الجنسيات

 عدد الال ات املسجلة

 امرأة10201

 ط ال  814

83.53 % 23.096 

 

 -يناير  املرملة األولى 27649 116

 2014دجنتر

- 80 % 23.000 

 

 2016املرملة الثانية نونتر 28400 113

 2017دجنتر -

 

 لةعدد طل ات النساء املهاجرات املق و و لال ات املهاجري    الحصيلة املؤقتة

طالرب لجرروء مر  مرنح الصرر ة ممر  لررانوا مسرجلين لررد  مكترب امل وضررية  803برصروص وضرعية طرراللي اللجروء  اسررت اد      .67

 .ط ال 210امرأة و 227السامية لشؤون الالجئين بالرباط  بم  فيهم

( مكرر  81برنامجررا و 11 ن  عمررال الترردابير الررواردة فرري االسررتراتيجية الوطنيررة للرجرررة واللجرروء )  .68 مرر  تسررهيل  دمرراج   جررراء 

النسرررراء املهرررراجرات والالجئررررات فرررري النةررررام التعلي رررري والتكرررروي  املنهرررري والخرررردمات الصررررحية والحرررر  فرررري السررررك   وتقررررديم مسرررراعدات 

 قانونية و نسانية له   وتسهيل مصوله  على العمل. 

                                                           
 (2016كشت22بتاريخ6493الجريدة الرسمية عدد   - 2016كشت 22بتاريخ 0116رقم  48 

 (2014يوليوز  28بتاريخ 6277الجريدة الرسمية عدد 2014)يوليو(  8713رقم   49 
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ل ا رررردة األجررررراء  2018فيمرررا يرررررذ ترررردبير ترررردفقات الرجرررررة مرررر  أجررررل العمررررل  بلرررغ عرررردد عقررررود العمررررل املؤةررررر عليهررررا خررررالل  .69

ل ا رررردة  844عقرررد ةررررغل ألول مرررررة ) قامررررة أولررررى( مرررر هم  2974(؛ 1834مرررر هم ل ا رررردة النسرررراء ) %28.6عقررررد ةررررغل   6405األجانرررب 

عقررد ةررغل خرراص  237(  التأةررير علررى %13.7ل ا رردة النسرراء ) 846عقررد ةررغل فرري  طررار التجديررد مرر هم  3194(؛ %13.6النسرراء )

 دة النساء.ل ا  %60.8بال نانين األجانب 

تعمررررررل الحكومررررررة علررررررى دعررررررم عرررررردد مرررررر  الجمعيررررررات العاملررررررة فرررررري مجررررررال تقررررررديم املسرررررراعدة اانسررررررانية لل ئررررررات الهشررررررة مرررررر   .70

  مثررل الرردعم الررلي اسررت ادت منرره منةمررة الهررالل األممررر املغربرري  فضررال عرر  برررامل أخررر  خاصررة بالتعرراون مررع عرردد 50املهرراجري 

ج النسرراء املهرراجرات والالجئررات لحقرروقه  االقتصررادية واالجتماعيررة  بمررا فرري ضررمان ولررو مرر  املنةمررات الدوليررة ال اعلررة مرر  أجررل 

 ولوج للخدمات الصحية  في  طار ةرالات قااعية ومؤسساتية.ال  وبرامل أخر  تروم تسهيل 51ذلك برامل مجالو الجهات

كات ذات الصرلة برالرجرة م  أجل مكافحة استغالل النساء وال تيات  تقوم املصال  األمنيرة بجهرود ك يررة ملكافحرة الشر  .71

 غير الشرعية ) أنةر الجدول( 

عدد ة كات الرجرة 

 غير الشرعية امل ككة 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 2017 2018 

 45 41 38 47 47 42 44 55 املجموع 

 املصدر  املديرية العامة لألم  الوطني

  عدد املنةمين اللي  تم ض اهم

 

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 

2016 2017 

املنةمون 

 والشرلاء

400 239 246 167 132 254 305 

 

 احايا االغتصا، في قضايا القوادة والدعارة  والنساءاحايا االعتداءات الجنسية النساء عدد 

 2015 2014 2013 2012 2011  السنة

 

2016 2017 

إجمالي عدد 

 ضحايا ال النساء

1086 1245 1286 1161 1022 1093 1114 

 

 العامة، ر اسة النيابة  قام على مستو  مكافحة االتجار البشر و  .72

                                                           
 الى سوق الشغل او إطالق مشاريع خاصة مدرة للدخل. تشرف مجموعة من الجمعيات على مشاريع تصب باألساس في تكوين المرأة وتعليمها حرفا تسمح لها بالولوج 50   

 لإلدماج على المستوى الجهوي والمسليتم تنفيذ مشروعين متكاملين، بدعم من وكالة التعاون األلماني، يهدفان لتعزيز قدرات عشر جماعات مسلية شريكة وإلنجاز مشاريع تجريبية  51  
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املواءمرة و زجريرة اليرات خلصر  توصريا ها  لرى ضررورة وضرع ايل عداد دراسة تطخيصية مول وضع االتجار بالبشر فري املغرر،  -

الشررررالات علرررى الصرررعيد وعقرررد و  التررردابير الوقا يرررة واالمترازيرررة مررر  االتجرررار فررري البشرررر ووضرررع مرررع الصررركوك الدوليرررة ذات الصرررلة  

 الوطني والدولي؛ 

 لررررى القانونيررررة الخاصررررةبحماية اررررحايا االتجررررار بالبشررررر باملقتضرررريات تتعلرررر   (2018يوليرررروز )ن   /ر ي 32توجيررره دوريررررة عرررردد  -

 املسؤولين القضا يين على النيابات العامة 

وكيررل العرررام للملررك مترصصرررين فرري قضرررايا لجميررع محررراكم االسررتةناف مررر  أجررل تعيررين نرررا  ين لل( 2018)مررراري توجيرره كتررا،  -

  بالبشر؛التكوينات الضرورية في مادة االتجار باالتجار بالبشر والنوا، املعنيين 

 : و ي ين الجدول التالي عدد قضايا االتجار بالبشر

 عدد املتابعين عدد القضايا 

 اناث ذكور 

بالبشر في  االتجار 

 (ةحق راشد)

55 130 41 

ي االتجار بالبشر ف

 (ةحق قاصر)

25 33 27 

 68 163 80 املجموع

231 
 العامة ةاملصدر  النياب

تم تنةيم ممالت تحس سية ل ا دة القضاة واألطر القضا ية العاملة براليا التك ل  الجانب التوعوي  فيما يرذ .73

آليات التدخل ومعايير التعرف و بالنساء واألط ال باملحاكم مول خاورة جريمة االتجار بالبشر  وتوميد  طار ا امل ا ي ي   

 تمكما   بتعاون مع امل وضية السامية لالجئين. القضاة املتدربينل ا دة   تكوي لتم وضع برنامل لو على الاحايا وممايههم   

منع تشغيل األط ال دون الس  القانونية ومحاربة و م تش ي الشغل مول الحقوا األساسية لألجراء تقوية قدرات برامل لوضع 

 االتجار بالبشر واالستغالل في العمل بتعاون مع املنةمة الدولية للرجرة. كلا و   مل الجتري الع
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 املادة السابعة: املساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني

 ةاطنرررلكرررل مو  ضرررم كمرررا   كرررل الحقررروا والحريررراتعلرررى قررردم املسررراواة  ب واملررررأة مررر  الرجرررل  تمترررع لرررلعلرررى الدسرررتور نرررذ    .74

الحررر  فررري التصررروي   وفررري التر ررر  لالنترابرررات  والتمترررع برررالحقوا املدنيرررة والسياسرررية. ولت عيرررل املسررراواة فررري الولررروج  لرررى  ومرررواط  

   52لتطرررجيع تكرررافؤ ال ررررص برررين النسررراء والرجرررال فررري ولررروج الوظرررا ف االنترابيرررة نرررذ القرررانون علرررى مقتضررريات  الحيررراة السياسرررية

  53 ساء داخل مجالو الجماعات الترابيةالن تحسين تمثيليةكما ينذ على 

بمرا يتناسرب واملعرايير الدوليرة  علرى  عملر  اململكرة املغربيرة علرى تعزيرز  التمثيليرة السياسرية للنسراء   25ت عيال للتوصية  .75

املسررررتو  الرررروطني واملحلرررري وذلررررك بررررإدراج مقتضرررريات قانونيررررة جديرررردة فرررري القرررروانين التنةيميررررة املتعلقررررة بكررررل مرررر  مجلررررو النرررروا، 

 ومجلو املستشاري  وانترا، أعضاء مجالو الجماعات الترابية وكلا بالقانون التنةي ي املتعل  باألمزا، السياسية.

دا ررة انترابيرة وطنيرة تتكرون مر   2011املتعلر  بمجلرو النروا، لسرنة  27.11وفي  لا االطار  أمدث القانون التنةي ري  .76

نا  رة( سررنة  34) %10لشر ا،  ممررا رفرع مر  نسرر ة تمثيليرة النسراء مرر  مقعرردا ل 30مقعردا للنسراء و 60مقعردا  خصرذ م هررا  90

 .2011نا  ة ( سنة  67) % 17 لى  2007

فتح با، الترةيح برسم الجزء الثاني م   20.1654  تم بموجب القانون التنةي ي 2016بمناس ة االنترابات التشرةعية  .77

مقعدا واملرصذ مصريا للش ا، الللور  أمام ترةيحات  30يضم لوا ح الترةيح الخاصة بالدا رة االنترابية الوطنية  اللي 

 نا  ة (.  81)   % 21ااناث أيضا  مما سا م في تحقي  تمثيلية نسا ية مطجعة تقار، 

الجنسرين بالنسر ة للروا ح م ردأ التنراو، برين  55املتعلر  بمجلرو املستشراري  28-11وم  جهته  أمدث القرانون التنةي ري  .78

نااا الهيئات الناخ ة املمثلة في املجلو املللور في مالة االنترا، ع  طري  الال حة  مما مك  النساء م   املقدمة فيالترةيح 

 2.2   بنسر ة  270نسراء مر  أصرل  6  مقابل % 11.67بنس ة    2015برسم انترابات  120مقعدا م  أصل  14الحصول على 

 في التركي ة السابقة للمجلو. %

التمثيليرة النسرا ية.  ز آليترين لتعزير  56املتعل  بانترا، أعضاء مجالو الجماعات الترابية 59-11وضع القانون التنةي ي  .79

ترصرريذ  لررث  املقاعررد علررى األقررل فرري لررل عمالررة أو  قلرريم أو عمالررة مقاطعررات ل ا رردة النسرراء. بتتعلرر  األولررى بمجررالو الجهررات  

 34.1557دراج مقتضريات جديرردة بمقتضر ر القررانون التنةي رري   2015وتتعلر  ايليررة الثانيرة باملجررالو الجماعيرة  ميررث ترم سررنة 

مقاعرررد مرررع رفرررع  رررلا العررردد بحسرررب العررردد  4ترصررريذ عررردد أدنررر  مررر  املقاعرررد فررري مجلرررو لرررل جماعرررة أو مقاطعرررة ال يقرررل عررر  ب

 مقاعد .لاالجمالي ل

 الجماعات الترابية لالتالي  وتاورت تمثيلية النساء في مجال .80

  12.38 لررى  2003منتر ررة( سررنة  127) % 0.55النسرراء املنتر ررات فري املجررالو املحليررة مرر  املجرالو الجماعيررة  انتقلرر  نسرر ة 

 . 2015منتر ة( سنة  6669) %21.17  لترت ع  له النس ة  لى 2009منتر ة( سنة  3465) %

  ميرررث   2009مجرررالو العمررراالت واألقررراليم  عرفررر  نسررر ة النسررراء  هرررله املجرررالو تارررورا ط ي رررا مقارنرررة بمرررا لانررر  عليررره سرررنة

 . 2015منتر ة( سنة  57) % 4.18امرأة منتر ة(  لى  29) % 2انتقل   م  

                                                           
 .2011من دستور  30الفصل  52 

 2011ستور من د 146المادة 53 

  54 الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 أكسطس 2016.

 .2011نونبر  22بتاريخ  5997bisالجريدة الرسمية عدد55 

 2011نوفمبر  22مكرر بتاريخ  5997الجريدة الرسمية عدد 56 

  57. الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
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   واي نس ة 37,61بنس ة % 2015منتر ة سنة  255 لى  2009منتر ة سنة  27مجالو الجهات  تاور عدد املنتر ات م  

 .ت وا الثلث

ة ع  املقاعد ال ي تحصل عليها املتر رحات تم اتراذ  جراءات تنةيمية تروم منح تح يزات مالية ل ا دة األمزا، السياسي .81

املنتسر ات لهرا بمناسرر ة االنترابرات العامررة التشررةعية والجماعيرة والجهويررة برسرم الرردوا ر أو املقاعرد غيرر تلررك املرصصرة مصرررا 

 للترةيحات النسوية..

دف تحقيرررر  املزيررررد مرررر   هرررردعررررم التمثيليررررة صررررندوا ل تعررررديالت علررررى ااطررررار التنةي رررري ل   دخررررا2014و 2013كمررررا تررررم سررررن ي    .82

تنصررر ب  2017  ترررم ةرررهر يونيرررو 2016ال عاليرررة والنجاعرررة فررري مجرررال اةرررتغال الصرررندوا. وعلرررى   رررر االنترابرررات التشررررةعية لسرررنة 

األعضاء الجدد للجنة املكل ة بت عيل صندوا الدعم عمال باملقتضيات التنةيمية الجاري  ها العمل. وقد سا م الصندوا منل 

مليرون در مرا برسرم  53مشرروعا موزعرة علرى مرتلرف جهرات اململكرة بم لرغ  جمرالي يتحردد فري  354مجموعره نشأته في تمويرل مرا 

 .شارةعس  طل ات م

 وأخرر   نسربية بال حرة االقتررا  نمرق اعتمراد ملحوظرا منرلعرف  مشاركة النساء في الحياة السياسية تاورا وب ضل ذلك   .83

نا  ة  35بوصول  سمح واللي  2002التشرةعية لسنة  االنترابات ة خالليمرصصة للنساء بات اا بين األمزا، السياس وطنية

املنتر ات بمجلو النوا، بعرد  نس ة النساء  رت عوقد ا  % 17بنس ة   2011سنة  نا  ة 67  و2007 لى مجلو النوا، سنة 

ؤسسرررررة التشررررررةعية مررررر  خرررررالل تعرررررززت أدوار ررررر  فررررري امل وقرررررد امررررررأة. 81أي   % 20.50 لرررررى  2016االنترابرررررات التشررررررةعية  أكتررررروبر 

 . ةغله  ملناصب ر  سة فري  ور  سة لجنة وعضوية مكتب املجلو

م ه  على مقعد مستشارة جماعية و و عدد ي روا  3424امرأة  مازت  20326  تر ح  2009 الجماعيةوفي االنترابات  .84

مرررررر ه  فرررررري الوسررررررق  % 17نسرررررراء    لررررررى جماعررررررة 12أوللرررررر  ر اسررررررة و   2003مرررررررة عرررررردد املستشررررررارات الجماعيررررررات النترابررررررات  27، 

 .58 انوي أو عالتعلي ي يتوفرن على مستو   % 71في الوسق القروي.  % 83والحضري 

مررررررر  مجمرررررررو  الترةررررررريحات لالنترابرررررررات  % 21.94نسررررررر ة  2015والجهويرررررررة ةررررررركل  النسررررررراء فررررررري االنترابرررررررات الجماعيرررررررة  وقرررررررد .85

 بالنس ة لالنترابات الجهوية.  % 38.64الجماعية  و

 

 ايليات القانونية املح زة على ولوج النساء  لى الحياة السياسية م  تحقي  عدة نتا ل مكن  مرتلف 

 ،2015 واملقاطعات الجماعات مجالو أعضاء على مستو  انترا  

 .2009لسنة  الجماعية االنترابات بمناس ة انترتن اللواتي النساء عدد ضعف ما يقار، أي امرأة 6.669 انترا،-

 بمنصرب نا رب منتر رة 1.693واملقاطعرات و الجماعرات ملجرالو املسريرة األجهرزة داخرل منصربب منتر رة 2388 فروز -

 ؛2009 سنة املنصب  لا في انترا ه  تم النساء اللواتي عدد مرات ضعف 10 يقار، ما أي للر  و 

  ،الجهات  مجالو أعضاء على مستو  انترا 

بيرررة ل ا ررردة النسررراء  ممرررا مكررر  مررر  تحقيررر  تمثيليرررة  لرررث املقاعرررد علرررى األقرررل فررري لرررل دا ررررة انترا 2015سرررنة  خصرررذ-

 املقاعد برسم تم انترا ه  م ه  250 أن علما الجهات  مجالو داخل امرأة  255 ذ تم انترا،   % 37.61نسوية ت لغ

 فرزن  ال ري مجمرو  املقاعرد مر  % 98 يعرادل مرا و رو النسرا ية  التمثيليرة لتطرجيع آليرة ب ضرل للنسراء مصرريا املرصصرة

  ها.

                                                           
  58 ثلثهن ال تتعدى أعمارهن 35 سنة فيما كانت نسبة المستشارات اللواتي يتوفرن  على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي % 54 سنة 2007
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 الجهات  ملجالو املسيرة األجهزة داخل بمنصب منتر ة37 فوز -

  ،واألقاليم  العماالت مجالو أعضاء على مستو  انترا 

 املنتر رات النسراء عردد يقرار، ضرعف مرا أي  2015فري انترابرات  واألقراليم العمراالت مجرالو فري امررأة 57 انتررا،-

  2009سنة

  واألقاليم  العماالت ملجالو املسيرة األجهزة داخل بمنصب منتر ة 17 فوز -

  ،املستشاري   مجلو أعضاء على مستو  انترا 

 أصل م  فقق نساء 6 مقابل  % 11,67  بنس ة 2015  انترابات  مستشارا بمناس ة 120 أصل م  امرأة 14 انترا،-

 الساب . املستشاري  في مجلو عضوا 270

  جهة  12تراي سيدتين لجهتين م  أصل 

 

 صدرت عدة قوانين لتعزيز ولوج النساء  لى املناصب والوظا ف العمومية   25ة جوابا ع  التوصي .86

 ( 2012) 59املتعل  بالتعيين في املناصب العليا 02.12القانون التنةي ي  -

( املتعلررر  بتكررررةو م رررادئ املسررراواة والش رررررافية واالسرررتحقاا فررري ولررررروج الوظرررا ف 2011) مررراي  50.05مررر  القرررانون  22ال صرررل   -

 .60ة بتعميم امل اراةالعمومي

املرسررررروم املتعلرررررر  بشررررررروط وكي يرررررات تنةرررررريم م اريررررررات التوظيرررررف فرررررري املناصررررررب العموميرررررة فرررررري  طررررررار تكرررررافؤ ال رررررررص واملزيررررررد مرررررر   -

  61الش افية

 أس وعا؛ 12أس وعا بدل  14اللي يمنح املوظ ة الحامل رخصة ع  الوالدة مد ها  50.05م  القانون  46ال صل  -

  وجررررو، 9( فرررري ةررررأن كي يررررات تعيررررين ر سرررراء األقسررررام واملصررررال  برررراادارات العموميررررة )املررررادة  2011 ر نت)نررررو   2.11.681املرسرررروم  -

 عضوية امرأة على األقل ضم  اللجنة املنةمة( 

 التشغيل بموجب عقود باادارات العمومية. بتحديد ةروط وكي يات املتعل   (  2016) 2.15.770املرسوم  -

   62موقعه االلكتروني  مداثقاربة النو  بالوظي ة العمومية"  و صدور قرار تم بموج ه  مداث "مرصد م -

 .ابتداء م  است اذ رخصة الوالدة  ( ةهرا18 لى )مول رخصة الرضاعة ميث تم تمديد ا (2018غش   ) صدار منشور  -

 . 63 عداد دفتر التحمالت النموذجي لدور الحضانة بالقر، م  أماك  العمل   -

  .ول  قامة دور الحضانة باملراف  العموميةم (2019)ةتنتر  صدار منشور  -

 في  طار ماسسة النو  االجتماعي تم  .87

 االجتماعي في الوظي ة العمومية  هدف تداري  ةكالية النو  2010 مداث "ة كة التشاور املشتركة بين الوزارات" في  -

                                                           
في اختيار هم  ات والمرشسين، وعدم التمييز بجميع أشكالهمن هذا القانون التي تنص أن التعيين يمر عبر احترام مبادئ ومعايير تكافؤ الفرص واالستسقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشس 4المادة  59 

 للمناصب 

 مبادئ حقوق اإلنسان وأحكام الدستور.العليا، بما فيها التمييز بسبب االنتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع   

 ابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية  بمث 1958فبراير  24الصادر في  1.58.008تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  60 

 نفسه  61 

62 www.ogfp.ma 

 63 www.mmsp.gov .ma 
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 االجتماعي في تدبير املوارد البشرية  مرج ي مول  دماج النو  اعتماد دليل -

مل أربعة وعشري  مشروعا موزعة على التحوالت الهيكلية  تش 2021-2018نية اصالح اادارة د الخاة الوطاعتما -

التنةيمية والتدبيرية والرقمية والترليقية  وتندرج خاة عمل تن يل استراتيجية مأسسة املساواة بين الجنسين بالوظي ة 

 لخاةلالعمومية ضم  محور التحول التدبيري 

  يتعل  ، "دعم النو  2018محورا جديدا سنة  2005صندوا تحديث اادارة العمومية املحدث سنة ةمل برنامل  .88

االجتماعي في الخدمة العامة "  لتعزيز املساواة بين الجنسين باادارات العمومية ومواك هها وتقديم املساعدة املالية والدعم 

 التقني لها   

 ومية تاورا ملحوظا  كما يتا  في الجدول أدناه   عرف  نس ة ولوج النساء  لى اادارة العم .89

 

                 2012 2014 2015 2017 2018 

نسبة التأنيث 

 %اإلجمالية

38.6 39.3 39 39.7 39.8 

نسبة تأنيث مناصب 

 املسؤولية

)رئيس قسم، رئيس 

 % مصلحة(

16.21 19.71 21.84 22.5 23.27 

نسبة تأنيث 

 املناصب العليا:

ام ، مدير ) كاتب ع

 % عام ، مدير(

10.38 10.11 13.04 15.28 16.59 

 

. ةمل 2017و 2008بين سنة ارت اعا ملحوظا   النساءتوظيف عرف   م  الوطنياملديرية العامة لأل مستو   على  .90

 .2018 سنة  امرأة 328تم توظيف    ذ مرتلف الوظا ف الشرطية  

الزي  الزي املدني اإلطار

 الرسمي

ركة الهيئات املشت

 بين الوزارات

 املجموع

عدد 

 الشرطيات

610 1633 794 3037 

    

 املصدر: املديرية العامة لألمن الوطني   

نسررررب علررررى الممركررررزة ميررررث توزعررر  ال منصررر ا علررررى مسررررتو  املصرررال  ال 81منصرررر ا علرررى املسررررتو  املركررررزي و 57ترررم  سررررناد  .91

 خلية أو ومدة  دارية. ةر  س % 26فر  و ةر  س % 33 و   مصلحة ةر  س % 33قسم و ةر  س % 8بين  املركزية صعيد ال نية 
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  أبانرر   ررله التجربررة 2006منررل فررتح السررلك العررادي لرجررال السررلاة باملعهررد امللكرري لررإلدارة الترابيررة فرري وجرره النسرراء سررنة  .92

لنسررراء اللررررواتي  وقررررد وصرررل عرررردد ا 2014سرررنة  يتم تعيررررين أول امررررأة والررررو عررر  انررررراط فعلرررري ملتررردربات املعهررررد فررري برررررامل التكررروي  

امررررأة فررري مهرررام  14كمرررا ترررم تعيرررين  امررررأة  يتقلررردن مهرررام قا رررد بررراادارة الترابيرررة واالدارة املركزيرررة. 157يمارسررر  مهرررام السرررلاة  لرررى 

 مرتل ة  كما  و م ين بالجدول أس له  االسلاة م  غير خريجات املعهد يتقلدن مهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للسررررلاة القضررررا ية  علررررى  املتعلرررر  برررراملجلو األعلررررى 13.100القررررانون التنةي رررري  يررررنذوعلرررى مسررررتو  السررررلاة القضررررا ية   .93

وجرررررو، ضرررررمان تمثيليرررررة النسررررراء القاضررررريات مررررر  برررررين األعضررررراء العشررررررة املنتر رررررين  بمرررررا يتناسرررررب مرررررع مضرررررور   داخرررررل السرررررلك 

قاضررية فرري  1046مررا بررين نا  ررة وكيررل امللررك والوكيررل العررام للملررك مرر  أصررل  168عرردد قاضرريات النيابررة العامررة  بلررغ ذ القضررا ي. 

 2018  سنة  16,06  % بنس ة املجمو  

  وةررركل  نسررر ة النسررراء %49 لرررى  2017العررردل منترررى تصررراعديا   ذ وصرررل  نسررر هه  سرررنة  قارررا ب النسررراءيأخرررل توظيرررف  .94

 .%75 28 لى 2018سنةاملتررجات م  مجمو  الجسم القضا ي ووصل  نس ة  %24القاضيات 

 279بلغ عردد الناححرات فري امل راراة د قخاة العدالة ألول مرة   و النساء ل م اراة لولوج(  2018ماي )العدل  قاا  نةم  .95

 م  مجمو  الناححين. % 37امرأة بنس ة 

براملجلو    مر   رالث  لرى عشررة 64رفع عدد العاملات باملجلو العل ري األعلرى واملجرالو العلميرة املحليرة تم 2015وفي سنة  .96

 98بعرردما لرران ال يتجرراوز   328ى مجمرروعه   لرر ليصررل  أعضرراء 10محلرري مرر  أصررل  يعل رر كررل مجلرروب لررى أربعررة و   العل رري األعلررى

                                                           
بسكام تكوينهاا العلماي، بإعاادة تنظايم المجاالس العلمياة الاذي يقضاي فاي ديباجيتاه "...ويقيناا مناا بماا بلغتاه المارأة المغربياة،  2004أبريال  22الصاادر فاي  1.03.300استمرارا على ما تضمنه الظهيار الشاريف رقام  64 

الجتماعية والدينياة، المالمساة لكال المواطناات والماواطنين علاى حاد ساواء قررناا مشاركتها الفاعلة في كل الميادين، وممارستها لكل المسؤوليات من مؤهالت جديرة باالعتبار، كفيلة بجعل العلمية تنفتح على كل الشؤون ا

 من االتفاقية( 3صافا لها وثقة في ايجابية اسهاهما فيها". )المادة إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس ان

 العدد املهام

 01 والي

 04 عامل

 01 رئيس دائرة

 02 قائد، مديرة حي جامعي

 01 ، نائب رئيس قسم الشؤون الداخليةقائد

 95 قائد ملحقة إدارية

 01 قائد قيادة

 54 قائد ملحق بعمالة أو إقليم

 09 خليفة قائد

 171 املجموع 
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سرراء واعةررات بقصررد الرفررع ل ا رردة ن 2015خصررذ املجلررو العل رري األعلررى جميررع مناصررب الرروعن واارةرراد الررديني لعررام و . عاملررة

 .2018في  65مرةدة771 ليصل  لى  51     وقد بلغ عددم  نس هه 

 دارة نشررر   صررل عرردد املسررؤوالت عرر ميررث و نوعيررا   عرفرر  مسررا مة املرررأة فرري قاررا  الصررحافة املكتوبررة واالكترونيررة تاررورا  .97

  وعررررردد صرررررام ات املقررررراوالت 42وعررررردد املسرررررؤوالت عررررر   دارة نشرررررر الصرررررحف االكترونيرررررة  27ور اسرررررة تحريرررررر الصرررررحف الورقيرررررة 

ا عنوانر 90ما وعرا مر  أصرل  21  فرإن عردد الجرا رد واملجرالت ال ري تردير ا نسراء ي لرغ األجنبية وبالنس ة للصحافة .6الصح ية 

 2012سررررنة  609. كمررررا ةررررهد عرررردد الصررررح يات الحاصررررالت علررررى بااقررررة الصررررحافة املهنيررررة تاررررورا  ميررررث انتقررررل مرررر  2014سررررنة

  ااقة.صح يا ماصال على ال  2451  م  بين  2017سنة   693  لى

ة ورغررم  ررلا التاررور النسررلي تةررل بعرر  التحررديات مارومررة  ترررا   اململكررة علررى رفعهررا مرر  خررالل ااصررالمات التشرررةعي .98

 .والترامل التح يزية والتوعوية

                                                           
 مرشدة. 46اعات السضرية والقروية مرشدة، وبلغ عدد المرشدات المزاوالت بالجم 166، وبلغ عدد المرشدات المزاوالت بالجماعات القروية 559بلغ عدد المرشدات المزاوالت بالجماعات السضرية   65 
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 املادة الثامنة: املساواة في التمثيل على الصعيد الدبلوماس ي والدولي

 2011برررررين عرفررررر  نسررررر ة تمثيليرررررة النسررررراء فررررري ال عثرررررات الدي لوماسرررررية والقنصرررررلية تارررررورا مهمرررررا    25جوابرررررا عررررر  التوصرررررية  .99

نسر ة القنصرالت  و 2017سرنة % 21,96  لرى  2011سرنة  %33, 13سر يرات اململكرة فري الخرارج مر  نسر ة   انتقل ميث  2017و

                                                                                                                                                                           . 2017سنة  17,39  % لى 2011سنة   %2,70م  العامة

عردد مر   انتررا، أو تعيرينترم علرى الصرعيد الردولي  فقرد  وتمثيلهرا للمملكرةمضرور املررأة فري املنةمرات الدوليرة  فيما يررذ .100

  املعا دات الدولية لحقوا اانسان  السيما فرير  العمرل مرول االخت راء القسرري أو غيرر لجلمناصب عليا الخ يرات في النساء 

مجلررو و  الا ررل  ولجنررة مقرروا   ضرررو، املعاملررة أو العقوبررة القاسررية الال نسررانية أو املهينررة ه مرر وغيررر  ولجنررة التعررليبالارروعي 

املنةمات سيدة مغربية بمرتلف  54واجد   كما تتوالعلوم والثقافةومنةمة األمم املتحدة للتربية   منةمة العمل الدولية دارة 

 335 املوظ ات املعينات بمراكرز القنصرلياتو  %24بنس ة   280  اسيةاملوظ ات املعينات بال عثات الدي لوم    وبلغ عددالدولية

 .2018سنة   %37بنس ة 
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 الجنسية قوانين في املساواة التاسعة: املادة

 وسرر   داوسرريمرر  ات اقيررة  9تح ةرره عرر  ال قرررة الثانيررة مرر  املررادة  2006سررحب املغررر، فرري أبريررل   41ت عرريال للتوصررية  .101

تعررديل بجررل بشررأن مررنح الجنسررية املغربيررة للا ررل مرر  أ، أجنلرري أيررا لرران مكرران والدة  ررلا الا ررل  يسرراوي بررين املرررأة والر  اتشرررةع

 33593  وقررد وصررل عرردد الحاصررلين علررى ةررهادة الجنسررية املغربيررة عرر  طريرر  األم مررا مجموعرره 2007قررانون الجنسررية فرري أبريررل 

 .2018نونتر  31 خصا  لى مدود 

كين املرأة األجنبية املتزوجة م  مغربي بعد مرور خمو سنوات على األقل مبت الجنسيةقانون ال صل العاةر م   قض ر .102

  .على  قامههما معا في املغر، بكي ية اعتيادية ومنتةمة م  الح  في طلب الحصول على الجنسية املغربية
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 التعليم في املساواة العاشرة: املادة

يررررة  ت نرررررر املغرررررر، عررررردة برررررامل ومراارررررات علرررررى قاعررررردة فررررري  طررررار جهررررروده اصرررررالح املنةومرررررة التعليمو 27ت عرررريال للتوصرررررية  .103

مقتضررريات امليثررراا الررروطني للتربيرررة والتكررروي   وضرررع  مسرررألة تطرررجيع تمررردري ال تيرررات أمرررد أ رررم أ ررردافها  مررر  خرررالل الترنرررامل 

-2008ومراررق العمررل االسررتراتي ي املتوسررق املررد  ملأسسررة املسرراواة بررين الجنسررين  2012- 2009االسررتاجالي للتربيررة والتكرروي  

 .2015/2030والر ية االستراتيجية لإلصالح  2016-2013ومراق العمل املتوسق املد   2012

لرران لهررا أ ررر علررى مسررتو  تحسرر  املؤةرررات املرت اررة بتمرردري ال تيررات.  تتجلررى أ مهررا فرري  الترردابير مرر  مجموعررة اتررلت .104

تعليم األساسرررررر ي مرررررر  خررررررالل  نشرررررراء املررررررداري سررررررنة  وتوسرررررريع العررررررر  املدرسرررررر ي بررررررال 15تن يررررررل م رررررردأ التعلرررررريم االج رررررراري  لررررررى غايررررررة 

 .2015-2014في   96مقابل  2017-2018خالل مدرسة  124 ا في التعليم االبتدا ي العمومي بلغ عددميث   66اتية الجماع

  2017-2018بلرررررررغ عررررررردد املسرررررررت يدي  مررررررر  املاررررررراعم املدرسرررررررية فررررررري التعلررررررريم األساسررررررر ي العمرررررررومي بجميرررررررع مسرررررررتوياته سرررررررنة  .105

مررررر هم فتيرررررات. وبلرررررغ عررررردد  %  49ا تلميرررررل 111321مررررر هم فتيرررررات  وعررررردد املسرررررت يدي  مررررر  الرررررداخليات  % 48.5تلميرررررلا  1114353

 %  47.5تلميررلا علررى املسرررتو  الرروطني بررالتعليم األساسررر ي العمررومي بجميررع مسرررتوياته 136764املسررت يدي  مرر  املررنح الدراسرررية  

 -2017سرنة صرل عردد املسرت يدي  مر  النقرل املدرسر ي وو   م هم فتيات % 47مست يدا بالوسق القروي  80551و  م هم فتيات

 م هم فتيات. % 46ط ال   153180  2018

مليررون فتيرات  مرروالي  1,8مليرون تلميرلا سررنويا مر  م ررادرة "مليرون مح ةرة"   4اسررت اد أزيرد مرر   2010-2009منرل سرنة  .106

مقابل   فتيات %45تلميلا   859.975لى   2017- 2016سنة  "ت سير" في املتوسق. ووصل عدد املست يدي  م  برنامل % 45,5

  وقد انعكسر   رله التردابير علرى جرل املؤةررات املرت ارة بتحسرين تمردري 2008/2009تلميلا م   لا الترنامل خالل  87.795

 . 67ال تيات

بنسرررر ة تمرررردري و مرررر هم ط رررالت   %44ط ررررال   699.265 2018-2017بلرررغ عرررردد األط ررررال املمدرسرررين بررررالتعليم األولرررري سرررنة  .107

 فتيات.  %28بالوسق القروي  %36,6فتيات وبلغ  النس ة  %45,5على املستو  الوطني  49,8%

كمرررا   2017سرررنة  %99,1عرفرر  نسرررب تمررردري ال تيررات ارت اعرررا ملحوظرررا فررري جميررع مسرررتويات التعلررريم األساسرر ي  قاربررر   .108

فترراة خررالل  2458374والخرراص مرر   انتقررل العرردد ااجمررالي لل تيررات املتمدرسررات فرري جميررع مسررتويات التعلرريم األساسرر ي العمررومي

 . %16بارت ا  يقدر ،  2017-2018فتاة خالل  2841758 لى  2009-2008

 3351436بلغ العدد ااجمالي لل تيات املتمدرسات في جميع مستويات التعلريم األساسر ي والثرانوي العمرومي والخراص  لرى  .109

درسرررة علرررى مؤةرررر التكرررافؤ برررين الجنسرررين برررالتعليم االبتررردا ي . انعكرررو  رررلا التحسررر  فررري ولررروج ال تيرررات  لرررى امل%36فتررراة  بارت رررا  

نقررررررراط مئويررررررررة   10أي بارت ررررررررا  يقررررررردر ،  2018-2017خرررررررالل  0,95 لرررررررى  2000-2001خرررررررالل  0,84العمرررررررومي  ميرررررررث انتقرررررررل مرررررررر  

   .2017- 2018سنة  0.94 لى  2000-2001سنة  0,76وبالوسق القروي انتقل  لا املؤةر م  

مقابرل  2017-2018خرالل  %86,7سرنة(  14 لرى  12دادي  فقرد بلغر  نسر ة تمردري ال تيرات )وفيما يرذ التعلريم ااعر .110

-2009سرررنة  % 42,7مقارنرررة ،  2018-2017خرررالل  % 72. وفررري الوسرررق القرررروي  وصرررل  النسررر ة  لرررى  2008-2009فررري  80,1٪

  مسجال بللك ارت اعا يقدر ، 0,90  لى0,75 . وانتقل مؤةر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي ااعدادي العمومي م 2008

  بارت را  يقردر 2018-2017فري  0,77 لرى  2000-2001فري  0,42فري مرين انتقرل  رلا املؤةرر بالوسرق القرروي مر   .نقارة مئويرة 12

 .نقاة مئوية 35 ،

                                                           
 عالم القروي، يجمع فيها تالميذ من مناطق معزولة، وتوفر للتالميذ اإليواء والنقل، فضال عن التعليم واألنشطة الرياضية والثقافيةمدارس توجد بال 66

 2006في المناطق النائية  تم إطالقه سنة  شروطة بالتساق األطفال بالمدارس تيسير، برنامج يهدف السد من التسرم المدرسي ، خاصة بالنسبة للفتيات ، وذل  من خال تقديم مساعدات نقدية م 67
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 -2015 فرريسررنة( تحسررنا ملحوظررا 17و 15 وفيمررا يرررذ التعلرريم الثررانوي التررأ يلي  سررجل  نسرر ة تمرردري التلميررلات )بررين .111

سررر ة  لهررراء اانررراث لألسرررالك التعليميرررة ن  %  51. ب نمرررا قاربررر  % 63,6  لرررى  %63,4 ميرررث انتقلررر  مررر  2018-2017 لرررى  2014

. وبرللك انتقررل مؤةرر التكررافؤ 2008-2009فرري  % 42مقابرل  2014-2015الثال رة مجتمعرة )االبترردا ي وااعردادي والثررانوي( خرالل 

علرى املسرتو  الروطني  2018-2017سرنة  1,07 لرى  2014-2015سرنة  0,92ترأ يلي العمرومي مر  بين الجنسين بالتعليم الثرانوي ال

 2018  -2017سرنة  0,91 لرى  2014-2015سرنة  0,68وانتقل  رلا املؤةرر بالوسرق القرروي مر   .نقاط مئوية 15بارت ا  يقدر ، 

 نقاة مئوية. 23مسجال ارت اعا يقدر ، 

تتمثررل فررري ضررعف معرردل التمرردري فررري سررلك التعلرريم األولرري  واسرررتمرار   ااكرا ررات  ال زالررر  بعرر  رغررم التقرردم امللمرروي .112

و  2017 -2016سرنة  % 1.7 لرى  2008 -2007سرنة  % 4.3الهدر املدرس ي  في التعليم االبتدا ي رغرم االنر را  الرلي عرفره مر  

 .2018 – 2017سنة  % 8 لى  2008 -2007سنة  % 11.5لتعليم الثانوي ااعدادي   انتقل م  با

فرررري  طررررار تعاقرررردي ملررررزم  مرررر  خررررالل  (.692015-2030 )68وضررررع ر يررررة اسررررتراتيجية اصررررالح نةررررام التعلرررريم تررررمولتجررراوز ذلررررك  .113

 ملحاربة األمية في ص وف النساء. 2014-2020كما تم  عداد خارطة طري  لل ترة   51.17طار اا قانون ال

  بلرررررغ عررررردد قارررررا  األوقررررراف والشرررررؤون ااسرررررالميةه شررررررف عليررررريالرررررلي  انررطررررر  املسررررراجد فررررري برنرررررامل واسرررررع ملحرررررو األميرررررة  .114

بلغ عدد النساء  2.959.501ما مجموعه  2018/2019لى غاية املوسم الدراس ي    2007/2008م  املوسم الدراس ي  املست يدي 

  .در ممليون  183  بتكل ة %  85.60بنسة  2.533.208م هم 

القررروي مرر  خررالل املررداري الجماعاتيررة ومؤسسررات الرعايررة تررم دعررم تمرردري ال تيررات فرري العررالم  33جوابررا عرر  التوصررية  .115

االجتماعيرررررة )دار الاال رررررة( ال ررررري تررررروفر التغليرررررة واايرررررواء  ودروي الررررردعم املدرسررررر ي واملريمرررررات الصررررري ية بااضرررررافة  لرررررى األنشررررراة 

الي مرررررررررر  العرررررررررردد ااجمرررررررررر % بنسرررررررررر ة 51مسررررررررررت يدة   31078  2017-2018الثقافيررررررررررة والرياضررررررررررية  بلررررررررررغ عرررررررررردد املسررررررررررت يدات سررررررررررنة 

عتررر ترروفير خرردمات الرردعم املدرسرر ي "للمسررت يدي . كمررا تررم  عررداد مشرررو  نمرروذجي "االرتقرراء برردار الاال ررة مرر  أجررل جررودة التربيررة 

 . يروم محاربة الهدر املدرس ي وتطجيع االن تاح اللاتي واالجتماعي لل تياتوالن   ي واالجتماعي. 

دور  49مؤسسرررررة    75الررررروطني للجمعيرررررات ب رررررتح وتررررردبيرمؤسسرررررة التعررررراون  رخصررررر  70  14.05فررررري  طرررررار تا يررررر  القرررررانون  .116

 .(%6راكز النساء في وضعية صع ة )م 4(  و%7دور ال تاة و قامة التلميل )  5(  و%66الاالب والاال ة )

بسررررههدف ( 2021-2017قررررام قاررررا  التعلرررريم العررررالي وال حررررث العل رررري بإعررررداد خاررررة اسررررتراتيجية ومراررررق عمررررل قارررراعي )  .117

االرتقرررراء بررررالجودة لتحسررررين  و  ؛ة بررررالتعليم العررررالي لتحقيرررر  اانصرررراف وتكررررافؤ ال رررررص واسررررتدامة الررررتعلمتحسررررين الولرررروج والدراسرررر

 مررجات التعليم العالي 

o لفائدة الطلبة االجتماعية تعزيز الخدمات 

   2018-2017خالل السنة  381833   ناث(  لى  %48,9) 2015-2014سنة  285153انتقل عدد املست يدي  م  املنح م 

 . %86م هم  ناث(. وبلغ  النس ة الوطنية لتغاية طل ات االست ادة م  منح التعليم العالي  50,17%)

  ماليا. وبللك انتقل  الااقة اايوا ية لألمياء  23ليصل عدد ا  2018-2015أمياء جامعية جديدة خالل ال ترة  4بناء

)م ها  2018-2017سرير خالل  54263(   لى لاال اتل 29930 )م ها 2015-2014سرير سنة  49135م   والداخليات الجامعية

 ؛%3,4 بزيادة سنوية متوساة تقدر ،(  للاال ات 32249

                                                           
 رافعة بالنسبة للفتيات من أجل مدرسة الجودة واإلنصاف واالرتقاء. 23تقوم الرؤية االستراتيجية لإلصالح على  68 

 2018أبريل  12الصادر في   65.15المتمم للقانون   69 
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    رسرراء نةرررام الترررأمين ااج ررراري األساسرر ي الخررراص بالال رررة وتحسرررين مكامترره فررري اتجررراه التبسررريق والرفررع مررر  عررردد املسرررت يدي 

 ؛2018ى لهاية  سنة  ل 57153ميث بلغ عدد املنررطين في نةام التغاية الصحية 

o :تطوير آليات التربية الدامجة لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة 

 مر  املؤسسرات الجامعيرة  %40تجهيرز و   قرار  لزامية تضمين دفاتر تحمالت مشارةع  مداث املؤسسات الجديدة للولوجيات؛

 القا مة بالولوجيات؛

  آليرات لت سرير "طريقرة برايررل" للال رة املك روفين  وذلرك فري  طرار الشرراكة مرع االتحرراد تجهيرز  مراني جامعرات عموميرة بوسرا ل و

 (؛Tempusاألوروبي )مشرو  

   2015خرررالل ال تررررة  امسرررلك 14 لرررى  7انتقرررال عررردد املسرررالك املعتمررردة فررري مجرررال التربيرررة الدامجرررة بالجامعرررات العموميرررة مررر-

 ؛2018

  في وضعية  عاقة أو في وضعيات خاصة. مأسسة ال عد التشارلي ملواك ة وتت ع الال ة 

 لررى  2015-2014( سرنة  %27,5)بالنسر ة لإلنرراث   %28,8نسر ة التسررجيل برالتعليم العرالي مررا بعرد ال الالوريرا مرر  عر ارت  .118

الال ررة الجرردد بررالتعليم العررالي بجميررع مكوناترره مرر   وبلررغ عرردد نقررق؛ 9أي بزيررادة  (%37,2)بالنسرر ة لإلنرراث  2018سررنة  37,7%

متوسراة تقردر ،   نراث ( بزيرادة سرنوية  %51,7)2018سرنة  261575 مقابرل  2015-2014 نراث( سرنة   %47,5)مر هم  221768

 %49,9) 938370 لرى  2015-2014 سرنة نراث(  %48,1) 745843مجمو  الال ة بالتعليم العالي بجميرع مكوناتره ووصل  (؛4,2%

  .%5,9أي بزيادة سنوية متوساة تقدر ، ) 2018 ناث سنة 

مر  طررف القاراعين العرام والخراص  ميرث تمثررل  تسرت يد النسراء وال تيرات  دون تمييرز مر  عرر  التكروي  املنهري املرنةم .119

كمرررا ارت عررر  نسررر ة املتررردربات فررري التكررروي  بالتررردرج  2016/201771مررر  العررردد ااجمرررالي للمتررردربين خرررالل  %  33املتررردربات اانررراث

 .2005/2006خالل  %17خالل ن و املوسم مقابل  % 50املنهي  لى 

موزعررة عتررر الترررا، الرروطني باملجررالين    2018 لررى مرردود   نسررويةمؤسسررة  387 الشرر ا، والرياضررة علررى ترردبير  قاررا  يعمررل .120

  القروي والحضري لالتالي
 

 مراكز التكوين املنهي النسوي  مؤسسات األندية النسوية

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

الوسط  املجموع

 الحضري 

الوسط 

 القروي

 املجموع

164 133 297 85 05 90 

 

 ه  واملشررارةع اانتاجيررة دعررم  تعاونيررا علررىالقاررا  ةعمررل و ت    هرردف  دمرراج الخريجررا عقررد ةرررالات مررع املقرراوالتكمررا تررم  .121

علرررى  املعنرريقاررا  ال  وةشرررف ماليرررا 2013 منررلدرة للرردخل  و لهرررله الغايررة أطلرر  مشرررو  "مصرررام ة التعاونيررات" املررخدماتيررة وال

   قروية( 22مضرية و  55سة نسوية ) مؤس 77داخل  مندوبية 45للدخل و تعاونية ،  امدر  اوعمشر  121

   الا ولة الصغر  تعنر ببرامل وضع القاا  الوي ي عدة   املساواة في التربية والتعليموبرصوص   .122

                                                           
 مؤسسة خاصة1379اع العام ومؤسسة تابعة للقط 558مؤسسة للتكوين المهني من بينها 1937توجد 71 
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   ومست يدة امست يد 2841 تستق ل  بالوسق القروي  46بالوسق الحضري و  138 دور الحضانةعدد  -

فترراة مروزعين بررين الوسررق  31353مر هم  61676ميرث اسررت اد م هررا  تشررمل أنشرراة قرارة و ةررعاعية  مؤسسرات ريررا  األط رال  -

 القروي والحضري. 

موسررررررم فرررررري مديريررررررة  قليميررررررة  27. وقررررررد ةررررررمل   ررررررله التجربررررررة فرررررري وضررررررعية  عاقررررررة تسررررررتق ل األط ررررررال ي  ررررررالاألقسررررررام املندمجررررررة  -

  .ط لة 28م هم  ط ال  79مج  اد  مؤسسة 45  ابلغ عددو    2018/2019

 مؤسسات دور الش ا،  م    ي ين الجدول أس له عدد املست دي   ش ا،املوجهة للترامل فيما يتعل  بال  .123

عدد دور  

 الشباب

عدد املستفيدين 

 من األنشطة القارة

عدد املستفيدين من  املجموع

 األنشطة اإلشعاعية

 املجموع

 الوسط

 /النوع

 اإلناث الذكور  ناثاإل  الذكور  قروي حضري 

 7371518 2965002 4406516 5076777 1926890 3149887 275 366 العدد

 12448295 641 املجموع

النسررررررررروية خصوصرررررررررا فررررررررري العرررررررررالم  ةالرياضررررررررر هررررررررردف تطرررررررررجيع  األنشررررررررراةمجموعرررررررررة مررررررررر  الرياضرررررررررة النسررررررررروية يقررررررررردم برنرررررررررامل  .124

رياضررررررررية خاصررررررررة أنشرررررررراة  بيررررررررة. مرررررررر  خررررررررالل تنةرررررررريم؛ وخلرررررررر  جمعيررررررررات للرياضررررررررة النسرررررررروية فرررررررري لافررررررررة أنحرررررررراء املرررررررردن املغر القررررررررروي

 بلررررررررررررررغ عررررررررررررررددو  .دورات تكوينيررررررررررررررة لحررررررررررررررامالت املشرررررررررررررارةعو  تحس سررررررررررررررية وتوعيرررررررررررررة بأ ميررررررررررررررة املمارسررررررررررررررة الرياضرررررررررررررية مصررررررررررررررذ و بررررررررررررراملرأة 

  .ر  سات الجامعات الرياضية أربعة ونا  ات ر ساء الجامعات الرياضية أربعة

 دمرررررررراج ال ترررررررراة فرررررررري مؤسسررررررررات  صررررررررة بالسرررررررريامة علررررررررىفرررررررري  طررررررررار الترررررررررامل واالسررررررررتراتيجيات الخا الويرررررررر ي عمررررررررل القاررررررررا  .125

وفرررررري التكرررررروي   143  بلررررررغ عرررررردد الاال ررررررات فرررررري التكرررررروي  العررررررالي مال مررررررةبرررررررامل تعليميررررررة  ووضررررررع التكرررررروي  ال نرررررردقي والسرررررريا ي

 . 223وفي التكوي  بالتدرج  642األساس ي 

( خرررررررررالل 2174مررررررررر 589مررررررررر   جمررررررررالي عررررررررردد الخرررررررررريجين ) % 27.1التكررررررررروي  املنهررررررررري ال ال رررررررري تمثرررررررررل ال تيرررررررررات مررررررررا يررررررررررذ في .126

 21.5بنسررررررررر ة  2519فتررررررررراة قرويرررررررررة مررررررررر  مجمرررررررررو   542  أمرررررررررا بالنسررررررررر ة للتكررررررررروي  بالتررررررررردرج فقرررررررررد اسرررررررررت ادت 2017-2018موسرررررررررم  

  %23.8بنسرررررررررررررررررررررررررررر ة  440مرررررررررررررررررررررررررررر  مجمررررررررررررررررررررررررررررو   105. أمرررررررررررررررررررررررررررا بالنسرررررررررررررررررررررررررررر ة للتعلرررررررررررررررررررررررررررريم العرررررررررررررررررررررررررررالي فتمثررررررررررررررررررررررررررررل نسرررررررررررررررررررررررررررر ة الخريجرررررررررررررررررررررررررررات  %
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 بالعمل املتعلقة والحقوق  العمل في املساواة الحادية عشر: املادة

 الوسرا ل لرل تع ئة تعمل على"  الترابية  والجماعات العمومية واملؤسسات أن الدولة الدستور علىم   31ينذ ال صل  .127

 السرلاات طررف مر  والردعم الشرغل :فري الحر  مر  املسراواة  قردم علرى واملرواطنين  املواطنرات اسرت ادة أسر ا، لت سرير املتامرة 

 أو التعاضردي والتضرام  الصرحية  والتغايرة االجتماعيرة الرلاتي؛ الحمايرة شرغيلالت فري أو ةرغل  منصرب عر  ال حث في العمومية

 72وال نية...."  ال دنية التربية م  واالست ادة املنهي الدولة؛ التكوي  لدن م  املنةم

ف بادر املغر،  لى القيام بمجموعة م  ااصالمات على املستويين التشرة ي واملؤسساتي  م  خالل  قرار مقتضريات  هرد .128

 علرى التمييرز عردم م ردأ مررة ألول  الشرغل مدونرة فري مجرال التشرغيل واملهنرة   ميرث  كرسر   ضرد النسراء  لرى القضراء علرى التمييرز

  ومر  خرالل املصرادقة علرى العديرد مر  ات اقيرات  األخرر   االمتيرازات ولرل بالتشغيل واألجرر والترقيرة  يتعل  يماف 73الجنو أساي

تسررراوي قيمرررة العمرررل  واالت اقيرررة   الخاصرررة بمسررراواة العمرررال والعرررامالت فررري األجرررر لرررد  100 اقيرررة العمرررل الدوليرررة  ال سررريما  االت

 (.29 )التوصية وامله  االستردامبالتمييز في مجال  الخاصة 111

   على  مدونة الشغل نص  العاملة وفي مجال التدابير الحما ية الخاصة باملرأة  .129

 (9 )املررادةلعمررل و مرر  املرررأة املتزوجررة فرري االنرررراط فرري النقابررة واملشرراركة فرري ترردبير ا علررى أسرراي الجررنو فرري ا التمييررز امل نرريمنررع  -

 )ألف در م 30 لى  15تغريم املرال ة )على  12نص  املادة    لا ااجراء وعند مرال ة

غيل النسررراء فررري   ومنرررع تشررر )40املرررادة (( ومنرررع التحررررط الجن ررر ي  346منرررع التمييرررز فررري األجرررر  ذا تسررراوت قيمرررة الشرررغل )املرررادة  -

 (؛181األةغال الخايرة )املادة 

 ؛ (172املادة  )مماية النساء أ ناء العمل الليلي  -

أسررر وعا فررري مالرررة املرررر  بسررربب الحمرررل أو الوضرررع  22مررر  املررررأة الحامرررل فررري توقيرررف عقرررد الشرررغل وتمديرررد ااجرررازة لتصرررل  لرررى  -

(  ومر  األم العاملرة فري رامرة خاصرة مرؤد  ع هرا ملردة 158املادة )  خاار (  و مكانية مغادرة املرأة الحامل لعملها دون 154)املادة 

 (.161نصف ساعة ص اما ونصف ساعة مساء ارضا  وليد ا )املادة 

 غشرر بالعررامالت والعمررال املنررزليين الصررادر فرري  ةاملتعلقرر تحديررد ةررروط الشررغل والتشررغيلب (19-12)وقررد تضررم  القررانون  .130

حمايررة القانونيررة الالزمررة لهررله ال ئررة.م  تعريررف للعمررل املنزلرري واألةررغال املرت اررة برره  و العديررد مرر  األمكررام ال رري تضررم  ال 2016

ال ئررررات املعنيررررة بالقررررانون  وسرررر  التشررررغيل واألعمررررال املمنوعررررة قانونررررا علررررى القاصررررري   وةرررركليات أمكررررام عقررررد الشررررغل الخرررراص 

شررمل خاصررة مرردة العمررل  الحرر  فرري الرامررة األسرر وعية   بالعررامالت والعمررال املنررزليين  ومقرروا العررامالت والعمررال املنررزليين ال رري ت

مرررررع تحديرررررد العقوبرررررات  رررررلا ااطرررررار باختصاصرررررات رقابيرررررة  م رررررتش الشرررررغل فررررري ويضرررررالعالحررررر  فررررري العالرررررة  األجررررررة والتعويضرررررات. 

ي مالررة ال رري ترررذ األ ررخاص املسررتردمين للعمررال املنررزليين واملشررمولين بالعقوبررات فرر 25 لررى  23والجرررا م املقررررة فرري املررواد مرر  

  .م  القانون  3ص عليها في املادة عدم التقيد بشروط التشغيل املنصو 

 19.12علرررررى ضرررررورة ترررروفير آليررررات وأدوات مواك ررررة للقرررررانون خاللرررره تررررم التأكيررررد   2018تررررم تنةرررريم يرررروم دراسرررر ي فررررري أكترررروبر  .131

تنةرريم العالقررات ل املترردخلين  وتكرررةو م هرروم العمررل الال رر   وبررلل املجهررود لحمايررة مقرروا  ررله ال ئررة وضرررورة التعرراون مررع لررل

 .ال ي تربق  له ال ئة بمشغليهم و قرار مماية اجتماعية لها وتمتيعها بالحقوا االقتصادية واالجتماعية

 سرنة أقرر الرلي الشرغل فقردان عر  التعروي  تحصريل فري 2015 أبريرل منرل الشررو  الضرمان االجتمراعي ترمب فيمرا يتعلر  .132

مرا مجموعره  2017 مرتم منل دخول النةام ميرز التن يرل  لرى   التعوي  م  املست يدي  ددع بلغقد ل ا دة املستردمين. و  2014

 . 2017و 2015فترة خالل  % 20تمثل النساء ما يقار، مست يدا   31.905

                                                           
   72 الفصل 31 من الدستور 

 من مدونة الشغل 9،5،40،15،153،154،158،161،179،181،346المواد  73 
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 عمل  الحكومة على اتراذ  مجموعة م  التدابير   .133

 74تابعة لها م  التعويضات العا ليةف  الاألجراء العاملين بمؤسسات االستغالل ال المية والغابوية واملرا است ادة -

در رم فري  1000 لرى  600الرفع م  الحد األدن  لرواتب التقاعد املصروفة م  طرف الصندوا الوطني للضمان االجتماعي مر   -

 ؛ 75 2011الشهر ابتداء م  يوليوز 

الصرررندوا الررروطني للضرررمان االجتمررراعي االسرررتمرار فررري االسرررت ادة مررر  التغايرررة الصرررحية األساسرررية ل ا ررردة األرامرررل واأليترررام لرررد   -

 ؛ 76مهما لان م لغ معاط املؤم  املتوفى

 ؛2016-2015تمديد التغاية الصحية األساسية ل ا دة طل ة التعليم العالي  بتداء م  السنة الدراسية  -

ر  والتقاعررررد اسررررتكمال النصرررروص التشرررررةعية والتنةيميررررة املتعلقررررة بااطررررار العررررام امررررداث نةررررامي التررررأمين االج رررراري عرررر  املرررر -

 ل ا دة املهنيين والعمال املستقلين واأل خاص غير األجراء اللي  يزاولون نشاطا خاصا

 . أس و  14تعوي  يومي ع  الوالدة ملدة االست ادة م   -

  علررى ت عيررل ااجررراءات املتعلقررة 2021-2017( لل ترررة 2لخاررة الحكوميررة للمسرراواة  كرررام )افرري  طررار عمررل قاررا  الشررغل   .134

منا ضررة جميررع أةرركال التمييررز والعنررف ضررد النسرراء  وبتكررافؤ ال رررص بررين الجنسررين فرري سرروا الشررغل مرر  خررالل توجيرره أساسررا ب

دوريررررة وزاريررررة لكافررررة املررررديريات الجهويررررة وااقليميررررة للشررررغل واادمرررراج املنهرررري قصررررد التركيررررز  أ نرررراء زيررررارات املراق ررررة ال رررري يقرررروم  هررررا 

  امتررررام تا يررر  املقتضررريات التشررررةعية والتنةيميرررة ذات الصرررلة بحقررروا م تشرررو الشرررغل ملؤسسرررات القارررا  الخررراص  علرررى مرررد

املرأة في العمل  وكلا العمل على ايجاد قاعدة معايات في  لا املجال واستغاللها ل ا دة املرأة في العمل  و نجاز تقارير تقييمية 

اربررررة التمييررررز فرررري العمررررل  كمررررا يةهررررره الجرررردول دوريررررة مررررول مراق ررررة امترررررام تا يرررر  املقتضرررريات القانونيررررة املتعلقررررة باملسرررراواة ومح

 أس له.

 املؤشرات 2014 2015 2016 2017 2018

 عدد زيارات الت ت ش  12833 17661 16762 19526 19526

 عدد األجراء 297886 837230 803933 702302 460801

 عدد النساء املشغالت 189611 339137 317411 242597 186083

 عدد املسؤوالت داخل املقاولة 7511 12498 17397 24177 15907

 عدد مندوبات العمال 620 3855 3890 4571 3782

 عدد املسؤوالت النقابيات 111 559 125 2494 226

 عدد املالمةات املتعلقة باألجر 3732 1627 10039 57452 6060

 عدد املالمةات املتعلقة بالتشغيل 811 173 1208 1132 1846

 عدد املالمةات املتعلقة بالترقية 222 1369 99 632 153

 عدد املالمةات املتعلقة بالعمل الليلي 54 171 225 3877 0

 عدد املالمةات املتعلقة باألمومة 37 174 321 1364 1262

مجمو  املالمةات املتعلقة بوضعية  4856 3514 11892 64457 9321

 املرأة في العمل

                                                           
 2008صادر في  يوليوز  2.08.357مرسوم رقم   74 

  2011صادر  في يونيو  2.11.432المرسوم رقم   75 

  76   مرسوم رقم 2.11.464 صادر في  شتنبر 2011    
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عرررررد مررررر  ي ت رررررال قاررررررا  النسررررريل واأللبسرررررةالتركيرررررز علرررررى مقررررراوالت  ميرررررث ترررررمتحس سرررررية ال اترررررراذ مجموعرررررة مررررر  التررررردابير ترررررم  .135

املعتمررردة مرررر  طرررررف  (Fibre Citoyenne)ت نرررري عالمررررة "مرررررو املواطررررنة"  مرررر  أجرررلالقااعرررات الصناعيرررررة األكثرررر تشررررغيال للمررررأة  

ترتكرز و  .روف العمل داخل ةرلات النسريلالجمعية املغربية لصناعة النسيل واأللبسرة لتعزيز املسؤولية االجتماعية وتحسين ظ

 االجتماعي. أةكال التمييز امل ني على النو  ومنا ضة للعلى امترام م ادئ مقوا اانسان   له العالمة 

رغرررم أن التشررررةعات الوطنيرررة للشرررغل ال تميرررز برررين النسررراء والرجرررال   ال أن اامصرررا يات والدراسرررات بينررر  وجرررود ت اينرررات  .136

 .77في الولوج  لى سوا الشغل الشيئ اللي يؤ ر بشكل ملحوظ على التغاية االجتماعيةملحوظة بين الجنسين 

 وطني حضري  قروي ( %)ب  2018معدل البطالة 

 14 24,3 2,5 النساء

 8,4 11,4 3,9 الرجال

 9,8 14,2 3,5 املجمو 

    ( %)،  2018معدل النشاط 

 22,2 18,1 29,7 النساء

 70,9 66,9 77,9 الرجال 

 46,2 41,8 53,9 ملجموعا

 

 

بالنسبة للساكنة النشيطة  (%) 2018نسبة التغطية في 

 سنة فما فوق  15 أعمارهماملشتغلة البالغة 

 الرجال النساء

 43.3 53.6 التغطية الصحية

 19.1 20.7 التغطية بأنظمة التقاعد 

 2018  املندوبية السامية للترايق  ال حث الوطني مول التشغيل املصدر

يرتكررز علررى الررلي  2018كومررة سررنة مرر  طرررف الح 2021لتشررغيل فرري أفرر  عررداد واملصررادقة علررى املراررق الرروطني لل هررو  بااا م ترر

 عدة رافعات 

  مقاربررة ةررراملة ومتكاملررة تضرررم األبعرراد االقتصرررادية واملاليررة واملؤسسررراتية  مررع مراعررراة جميررع أوجررره الخصرراص فررري التشرررغيل

 وال ئات املتأ رة بللك؛

                                                           

    
  77   ألن التباينات مرتبطة أساسا بسوق الشغل الذي يؤدي إلى تباين في نسبة التغطية االجتماعية للنساء
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 وزاريررررة ومتعرررددة املسررررتويات   طررررالا تن يررررلط املرارررق )الترنررررامل التن يررررلي "ممكررر "( والتوقيررررع علررررى ميثرررراا  مسرررؤولية بررررين

 االتحاد العام ملقاوالت املغر، وجمعية املجالو الجهوية؛القااعات املعنية و م  ق ل  2018تن يله في  أبريل 

 راعاة ال عد الترابي في التن يل مع م  بالنةر لا يعته العرضانية تشغيل في صلب السياسات العمومية وضع ال 

  توسيع ال ئات املسههدفة بسياسة التشغيل 

 النساء غير النشياات واللواتي يتعرض  للتمييز في الشغل؛ -

 الش ا،  ماملي الشهادات اللي   م عرضة لل االة طويلة األمد ؛ -

 الش ا، اللي  غادروا املدرسة في وق  م كر ويواجهون العمل الهش؛ -

 والقاا  غير املنةم؛املقاوالت الصغيرة جدا عمال  -

 ساكنة العالم القروي والنساء القرويات؛ -

 األ خاص في وضعية  عاقة؛ -

 املهاجرون في وضعية نةامية -

يتمحرررررور  رررررلا املرارررررق  مرررررول خمرررررو توجهرررررات اسرررررتراتيجية ترررررروم دعرررررم خلررررر  مناصرررررب الشرررررغل؛ مالءمرررررة نةرررررام التعلررررريم  .137

لتشغيل ونةام  الوساطة؛ تحسين اةتغال سروا الشرغل الترامل النشياة النعاط ا ؛ تعزيز والتكوي  مع ماجيات سوا الشغل

لتشرررغيل؛ كمررررا يتضرررم  املرارررق مزمررررة مررر  ااجرررراءات العمليررررة وسلسرررلة مررر  االجررررراءات دعرررم ال عررررد الترابررري ا وظرررروف العمرررل ؛

  املستو  الترابي.( و جراءات أخر  س تم تنزيلها على 2019-2018 جراء ذي أولوية)  20التن يلية م  بي ها 

  102.773ي تشرررف عليهررا الرروزارة  بلررغ عرردد املسررت يدي  مرر  برنررامل " دمرراج"   ابير االراديررة انعرراط التشررغيل ال رربرصرروص الترردو 

تطرررررجيع تشرررررغيل الخرررررريجين الشررررر ا،  و هررررردف تاررررروير املررررروارد البشررررررية للمقاولرررررة مررررر  خرررررالل تحسرررررين تأطير رررررا    نسررررراء %50 مررررر هم

 اجهم في الحياة العملية. شغل ادمالال امثين ع  

اسررت اد مرر  برنررامل "تأ يررل " الررلي حهرردف  لررى تحسررين قابليررة التشررغيل لررد  ال ررامثين عرر  ةررغل مرراملي الشررهادات  عتررر  .138

نسررررراء فررررري  طرررررار التكرررررروي   60%بامثرررررا عررررر  ةرررررغل  27.125اكتسرررررا، املرررررؤ الت املهنيرررررة لشرررررغل مناصرررررب عمرررررل محرررررددة أو متامرررررة  

 دخرال  النشرأة  مديثرة الجمعيراتأو  املقراوالت فري التشرغيل يطرجع الرلي "تح يرز "برنراملرف عر كمرا التعاقردي مر  أجرل التشرغيل.

تم الرفع م  عدد ال امثين على ةغل املست يلي  مر  املزايرا املمنومرة  ميث 2018القانون املالي  في  مجموعة م  التحس نات 

بااضرافة  لرى  دمراج التعاونيرات ضرم  املؤسسرات  2020نترر كما تم تمديد فترة االست ادة منه  لى لهاية دج 5أجراء بدل  10م  

  . م هم نساء %  38  خذ 6180 منه است اد املست يدة. وقد

ولالررررة محليررررة خرررردما ها  86خرررردمات الوسرررراطة   مرررر  خررررالل ةرررر كهها املتكونررررة مرررر     تقرررردم املصررررلحة العموميررررة للتشررررغيل  .139

الت التموقع وورةات ال حث ع  ةغل. وتست يد النساء كما  و الشأن لل امثين ع  ةغل واملتمثلة في االعالم والتوجيه ومقاب

بالنسررر ة للرجرررال مررر  جميرررع خررردمات االعرررالم علرررى مسرررتو  فضررراءات التشرررغيل كمرررا تسرررت يد مررر  الحمرررالت ااعالميرررة مررر  خرررالل 

mailing   وsmsing. 

 205.923التشررررغيل والك رررراءات  عرررردد املسررررجلين الجرررردد بقاعرررردة بيانررررات الولالررررة الوطنيررررة انعرررراط 2018وبلررررغ  لررررى مرررردود  .140

 34.650عرررررردد النسررررراء املسررررررت يدات مررررر  مقررررررابالت التموقررررررع  2018وبلررررررغ سرررررنة  .% 44 نسرررررر ة  بامرررررث عرررررر  ةرررررغل  تشرررررركل النسررررراء

كما سجل عدد النساء املسرت يدات مر  ورةرات ال حرث عر  ةرغل   (84.466م  مجمو  املست يدي  ) %41مست يدة بمعدل  

 .57.524مشاركة م  أصل  29.700 له الورةات ميث بلغ  اكثر م  نصف عدد املست يدي  م 

 فري النسراء واسرتمرار   ولروج ظرروف تحسرين أجرل مر  2015-2014ال تررة  خرالل "وضرعي ي" تنزيرل مضرامين برنرامل ترم .141

 وتحسرين املقراوالت داخرل الجنسرين برين املسراواة تعزيرز  مر  خرالل للمقراوالت  االجتماعيرة تاروير املسرؤولية  هردف  املنهري الوسرق

  . وفي  لا الصدد  تم  2017 - 2015خالل شرو  املتت ع  نجاز أنشاة  كما تم .الجماعية التحتية  لى ال نيات النساء ولوج
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 م  أجل رفع فرص مصوله  على مناصب للشغل؛ امرأة وتأطير   400 مصاء موالي  -

  . مقاوالت  10في املساواة بين الجنسين داخل املقاولة  ةمل  تدقي   نجاز  -

  نةررم مر  أجررل ترسرريخ  قافررة املسرراواة املهنيررة داخررل املقاولررة واملسررا مة فرري تارروير مشرراركة املرررأة فرري  يئررات اتررراذ القرررار  .142

 2016 سنة ال ة نسخ لجا زة املساواة املهنية ل ا دة املقاوالت الوطنية والدولية املتواجدة داخل الترا، الوطني القاا  الوي ي 

  امترامها ملعايير االستحقاا املتعلقة بم دأ املساواة وتكرافؤ ال ررص برين الجنسرين داخرل املقاولرة  فري وال ي أ  ت 2018و 2017و

. وقررررد عرفرررر   ررررله ها للمرررررأة فرررري الهيئررررات التمثيليررررة مجررررال التشررررغيل  وظررررروف العمررررل  والتكرررروي  املسررررتمر  بااضررررافة  لررررى  ةررررراك

 .  2018 سنة 43و 2017سنة  33و 2016 سنةلة مقاو  34مقاولة م  بي ها  110العملية مشاركة ما يقار، 

الشررغل لرردعم مشررارةع الجمعيررات العاملررة فرري مجررال ال هررو  بحقرروا املرررأة فرري  قاررا تررم ترصرريذ غررالف مررالي فرري ميزانيررة  .143

العمرررررل  و عرررررداد دفترررررر الرررررتحمالت الخررررراص بعمليرررررة الترةررررريح  وكرررررلا تعيرررررين لجنرررررة برررررين وزاريرررررة تتكلرررررف بانتقررررراء مشرررررارةع الجمعيرررررات 

ة. وتررررتم  رررله العمليررررة بنرررراء علرررى طلررررب عرررررو  الجمعيرررات والرررردليل املرج ررري للمسرررراطر واملعررررايير املعتمررردة فرررري  سررررتراتيجية املتر رررح

مكرين املررأة فري محريق العمرل وتلتحس و بأوضا  النساء ل ا دة املقاولرة واألجرراء  ل  تتمثل في األنشاة املوجهة القاا  الوي ي

  و أربعرة  مشرارةع 2017ة  مشارةع جمعيرات مر  أصرل تسرعة مقترمرات مشرارةع سرنة تم انتقاء  ال وقد وتحسين ظروف عملها. 

 . 2018مقترح مشرو  سنة  44جمعيات م  أصل  

أفرررردت الخارررة الحكوميرررة للمسررراواة بنسرررختيها األولرررى والثانيرررة مجررراال خاصرررا للتمكرررين االقتصرررادي للنسررراء  بحيرررث أكررردت  .144

لات مررع مرتلرف ال رراعلين وتعزيرز االتقا يرة فيمررا بير هم مر  أجررل تمكرين النسرراء األولرى علرى اعتمرراد بررامل تحرث علررى تاروير الشررا

املقرراوالت ورا رردات التعاونيررات والجمعيررات مرر  الوسررا ل الضرررورية   ن علررى مسررتو  التسرروي  أو التررأطير أو تسررهيل ولرروجه   لررى 

ا االقتصرادي مر  خرالل ال هرو  بمشراركهه  فري  لرى دعرم االسرتقالل االقتصرادي للمررأة وتمكي هر 2للقرو  وامللكية. وترمي  كررام 

سوا الشغل وضمان املساواة في ولوجه   ليه وفي االرتقاء املنهي  وتعزيز الوضعية االقتصادية للمرأة في الوسق القروي  ودعم 

  .املقاوالت النسا ية

ي سرررتمك  باالعتمررراد عليهرررا علرررى وترررم فررري  رررلا االطرررار ااعرررداد للدراسرررة االسرررتراتيجية مرررول التمكرررين االقتصرررادي للنسررراء ال ررر .145

 وال ري تنردرج فري  طرار تنزيرل ملضرامين الترنرامل الحكرومي 2030 عداد الترنامل الوطني املندمل للتمكين االقتصادي للنساء في أف  

ومية املتعلقة بتقوية اادماج االقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي  وترجمة ملحتويات الخاة الحك 2021 - 2017

املتعلقة بالتمكين االقتصادي للنساء وت عيال لترنامل ال هو  بمأسسة اانصاف ومساواة النو  االجتماعي في  2للمساواة  كرام 

 -ااطرررالاعلرررى أن تعررررف    وانتقررراء مكترررب الدراسرررات 2018 عرررداد ااطرررارات املرجعيرررة للدراسرررة سرررنة م السياسرررات العموميرررة  تررر

حرردد أ ررداف الدراسررة فرري  ال هررو  بررالحقوا االقتصررادية واالجتماعيررة للنسرراء  وتنسرري  امل ررادرات وتت . 2019الرسرر ي فرري ةررتنتر 

القااعيررة املعنيررة فرري  طرررار االلتقا يررة والتكامليررة  وتقويررة ااطرررار املؤسسرراتي الررلي يعررزز اادمررراج و التمكررين االقتصررادي للنسررراء  

 النساء.وتاوير الريادة والتشبيك وتقوية قدرة اتراذ القرار لد  

والرلي يتضررم  بابررا  97.13أجررل ممايرة مقرروا لأل رخاص فرري وضرعية  عاقررة وال هرو   هررا  ترم  صرردار القرانون ااطررار مر   .146

مرسررررومين جديرررردي  سرررريمكنان مرررر  ضررررمان ولرررروج األ ررررخاص فرررري  2016سررررنة  صرررردار خاصررررا بالتشررررغيل واادمرررراج املنهرررري  كمررررا تررررم 

مررر   فررري مجموعرررة % 7نةرررام الحصررريذ الرررلي أصررر ح يتجررراوز نسررر ة  وضرررعية  عاقرررة للوظي رررة العموميرررة وذلرررك مررر  خرررالل تقويرررة

الحاالت ومأسسة عملية تصريف مرتلف  له الوضعيات التنةيمية الجديدة م  خالل  مداث لجنة وطنيرة دا مرة لتت رع سرير 

  .امل اريات الخاصة باأل خاص في وضعية  عاقة
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 الرعاية الصحية   في املساواة  :الثانية عشر املادة

مق  املغر، تقدما ملحوظا في مجال تحسين صحة السركان بصر ة عامرة والصرحة اانجابيرة علرى  31ع  التوصية  جوابا .147

 )أنةر الجدول( الحياة عند الوالدة ووفيات األمهات واألط ال  دمؤةرات أمانعكو  يجابيا على وجه الخصوص  

 )عدد السنوات( 2050و  2014تطور أمد الحياة عند الوالدة بين 

2050 2030 2020 2014  

 الرجال  74,0  74,9  76,3  78,6

 النساء  77,3  78,3  79,8  82,3

 املجموع  75,6  76,6  78,0  80,4

 2050-2014املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، اإلسقاطات الديموغرافية لألسر 

 

 

 

  

 

 

 

ززت ولروج النسرراء  لرى الخرردمات الصرحية  ميررث   مجموعررة مر  االصررالمات التشررةعية عرر2008عرفر  اململكرة منررل سرنة  .148

 2011لسرنة  34.09. وأكرد القرانون ااطرار  78على م ردأ املسراواة فري الولروج  لرى الخردمات الصرحية 31في املادة  2011أكد دستور 

 صرحية  اانصرافال والخردمات العالجات  لى الولوج في ( على م دأ املساواة 2املتعل  باملنةومة الصحية وعر  العالجات )املادة

التمييرز )املرادة  أةكال لل الصحية  ضافة  لى مكافحة الخدمات مجال في النو  الصحية واعتماد مقاربة للموارد املجالي التوزةع في

( املتعلرر  بتنةرريم عررر  العالجررات والخرياررة الصررحية واملرااررات  2015)يوليرروز  2.14.562(. وس سررا م مرسررومه التا يقرري 7

برين الجهرات واألقراليم وبرين الوسراين  الولوج  لى املراف  الصحية م  خالل التوزةع األمثل للمروارد الصرحية الجهوية ودمقرطة 

 القروي والحضري.

(  AMOالتغايرررة الصرررحية األساسرررية بررراملغر، مررر  نةرررامين مسرررتقلين  نةرررام الترررأمين ااج ررراري عررر  املرررر  ) نةررراميتررألف  .149

 62  النةرامين  تمكر  املغرر، مر  تحقير  التغايرة الصرحية ال عليرة بنسرر ة (  وب ضرل  راذيRAMEDونةرام املسراعدة الا يرة )

وذلرررررك فرررري أفررررر   RAMEDبواسررررراة نةررررام املسررررراعدة الا يررررة  ٪28و AMOبواسرررراة نةررررام الترررررأمين ااج رررراري عررررر  املررررر   34٪  ٪

 .2021م  الساكنة سنة  % 90استكمال تعميم التغاية الصحية ل لو  نس ة 
                                                           

لاى قادم المسااواة، مان اطناات والماواطنين، عمن الدستور على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسبام استفادة المو 31ينص الفصل 78 

 العالج والعناية الصسية؛ السماية االجتماعية والتغطية الصسية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛" :السق في

 تطور أهم مؤشرات صحة األم والطفل

 ؛ 2010سنة  74،8إىل  1962سنة عام  47عند الوالدة من  احلياة دارتفاع معدل أم -
إىل  2010حية سنة  ألف والدة 100وفاة لكل  112اخنفاض معدل وفيات األمهات من  -

بالوسط احلضري  %39)بلغ هذا االخنفاض  %35 بنسبة  ،2016سنة حالة وفاة  72,6
 (؛القرويب %25و

 28.8 لى  1992سنة والدة مية  1000وفاة لكل  63 وفيات األط ال م معدل   اانر  -

 .2011وفاة سنة 
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علررى أن يشررمل التررأمين الخاصررة بنةررام التررأمين ااج رراري األساسرر ي عرر  املررر   65-00الخامسررة مرر  القررانون تؤكررد املررادة  .150

ااج اري األساس ي ع  املر   بااضرافة  لرى الطرخذ الخاضرع اج اريرة الترامين األساسر ي عر  املرر  برسرم النةرام الرلي ينت ري 

  على استمرار املرأة غير املنررطرة فري 65-00م  القانون  36و 35تان  ليه  أفراد عا لته املوجودي  تح  ك الته. كما تنذ املاد

 .االست ادة ملدة سنتين بعد وفاة زوجها وسنة في مالة الاالا

  وقررد سررا م فرري توسرريع الولرروج  لررى العالجرررات   2012سررنة نةررام املسرراعدة الا يررة ل ا رردة السرركان املعررروزي    تررم تعمرريم .151

النساء في وضعية  شاةة أو فقر على قدم املساواة بدون تمييز  ممرا يمكر هم مر  االسرت ادة ميث تمنح بااقة )راميد( للرجال و 

مليون  12م  جل الخدمات املتوفرة باملؤسسات االستش ا ية العمومية.  وقد بلغ عدد املست يدي  م  نةام املساعدة الا ية 

ليررون يترروفرون علررى باررا   سررارية امل عررول أي بنسرر ة م 7.4مرر هم  2016سررنة  10.3  مقابررل 2018نسررمة منررل اناالقرره  لررى مرردود 

 :. ومقسمين لايتي٪ 142تغاية ت وا 

 في خانة الهشاةة؛ %   9مصن ين في خانة ال قر و %   91 -

 رجال؛ % 47م  املست يدي  نساء و % 53 -

 .في الوسق الحضري  % 41يع شون في الوسق القروي و % 51 -

 :  نةام الحماية االجتماعية م  خاللتم العمل على توسيع قاعدة املست يدي  م .152

 األساسر ي ااج راري  الترأمين بنةرام املتعلر  116-12 القرانون  بمقتضر ر بالال رة الرلي ترم  مدا ره الخراص الصرحية التغايرة نةرام -

 .2016سنة  بالال ة الخاص املر  ع 

املتعلررررر  بنةرررررام الترررررأمين  98.15 ( بمقتضررررر ر القرررررانون  2017نةرررررام الترررررأمين ااج ررررراري األساسررررر ي عررررر  املرررررر  ل ا ررررردة املسرررررتقلين ) -

ااج رراري األساسرر ي عرر  املررر  الخرراص ب ئررات املهنيررين والعمررال املسررتقلين واأل ررخاص غيررر األجررراء الررلي  يزاولررون نشرراطا خاصررا 

يضم  لهم تغاية مصاريف العالجات الا ية وف  ن و سلة العالجات املضمونة ألجراء القاا  الخاص. كما تم  مداث نةام 

بررإقرار معرراط للتقاعررد لهررله ال ئررات بعررد بلرروغهم سرر   99-15بمقتضرر ر القررانون  2017لررن و  ررله ال ئررات فرري دجنتررر للمعاةررات 

 سنة كأق  ر س  لالست ادة م  املعاط  بااضافة  لى معاةات املتوفى ع هم تؤد  ألفراد عا لههم.  75سنة أو  65

  املكلرررف باملغاربرررة املقيمرررين بالخرررارج وةرررؤون الرجررررة ووزارة التغايرررة الصرررحية للمهررراجرات واملهررراجري   ترررم التوقيرررع برررين القارررا -

الداخليرررة ووزارة االقتصررراد واملاليرررة ووزارة الصرررحة علرررى ات اقيرررة  طرررار عرررام للشرررراكة والتعررراون فررري مجرررال تسرررهيل ولررروج املهررراجري  

 والالجئين املقيمين باملغر، للخدمات الصحية. 

م   القروي الوسق في بالصحة لل هو  الوطني مك  املراق  33للتوصية  ت عيال الرعاية الصحية بالوسق القروي  خدمات  -

تحسين ولوج النساء القرويات  لى الخدمات الصحية خاصة ما يتعل  بالحد م  معدالت وفيات األمهرات واعرتالله   وذلرك مر  

مؤسسررة   2865عرردد ا خررالل تعزيررز العررر  الصررتي سررواء فيمررا يرررذ ةرر كة مؤسسررات الخرردمات الصررحية األوليررة  ال رري  بلررغ 

  أو مؤسسرات الخردمات 2017ممرضرا سرنة  9799ط   را و 3308بالوسق القروي  وتتوفر  له املؤسسرات علرى  2034م  بي ها 

و كررلا تجهيرز وتشررغيل خمسررة مستشر يات ومركررزي  لتصرر ية  2017مؤسسرة سررنة  158الصرحية االستشرر ا ية ال ري ي لررغ عرردد ا 

كة املندمجة للعالجات الا ية االستاجالية وف  املقتضيات الجديدة املتعلقرة بالخريارة . كما تم  مداث الش 2018الدم سنة 

 الصحية  الثابتة واملتنقلة 

   تم تحسين التك ل باملستاجالت الا ية ما ق ل االستش ا ية عتر  لومدات الثابتةا -

 ومدة للمستاجالت الا ية للقر، باملراكز الصحية؛ 96 مداث وتجهيز  -

 صلحة استق ال املستاجالت الا ية باملراكز االستش ا ية؛ م 48تأ يل  -

 مصلحة للمساعدة الا ية املستاجلة وف  التقسيم الجهوي الجديد؛ 11 مداث  -

 " للمكاملات الا ية االستاجالية؛ 141 مداث الرقم املومد الوطني املجاني "  -
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 مروميات للنقل الالي االستاجالي؛ 4تع ئة خدمات  -

داني متنقل تست يد منه الساكنة املتواجدة باملناط  املنعزلة ال ي تعاني م  قساوة الةروف املناخية  اقتناء مستش   مي -

 يشتغل به فري  متعدد الترصصات م  أط اء وممرضين وتقنيين وة ه ط يين وتقنيي الصيانة والدعم؛

 (- SAMU-ORنجابية وضع نةام املساعدة الا ية للتوليد في املناط  النا ية  )نةام املستاجالت اا  -

  مداث خمسة معا د لتكوي  التقنيين في النقل وااسعاف الصتي؛ -

 مداث مسلك لتكوي  ممرضين مرتصين في املستاجالت والعناية املركزة بس عة معا د عليا للمه  التمريضية وتقنيات  -

 الصحة؛

ماعاتية باملدرسة الوطنية للصحة  ضافة ومدة للتكوي  في الاب االستاجالي بمسلك الصحة العا لية والصحة الج -

 العمومية؛

تقرردم مجموعررة مرر  الخرردمات الصررحية الوقا يررة والعالجيررة والتحس سررية  مررع  عارراء األولويررة لترررامل صررحة ة: الوحدددات املتنقلدد

 زيارة.  12037  2017األم والا ل والصحة اانجابية بشكل دوري عتر الزيارات امليدانية ال ي بلغ عدد ا سنة 

 (2017 – 2012زيارات امليدانية للوحدات الطبية املتنقلة )عدد ال

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

  12037 859 12 618 12 032 12 589 11 045 10 الزيارات امليدانية املنجزة

 

عمررررريم نةرررررام ارت اعرررررا متزايررررردا منرررررل انارررررالا عمليرررررة ت الزيرررررارات امليدانيرررررة للقوافرررررل الا يرررررة املتعرررررددة االختصاصررررراتعرفررررر   .153

ولضرررمان التك رررل بصرررحة سررراكنة املنررراط  النا يرررة . 2018مملرررة ط يرررة سرررنة  437املسررراعدة الا يرررة "الراميرررد" ميرررث بلرررغ عررردد ا 

  ميررث اسررههدف خررالل ال ترررة املمترردة مرر   2014املعرضرة ي ررار موجررات الترررد  تررم العمررل علررى ت عيررل عمليررات "رعايرة " منررل سررنة 

قافلررة ط يررة   233زيررارة ميدانيررة للومرردات الا يررة املتنقلررة  وتنةرريم  4558قليمررا والقيررام ،   28  2019 لررى مرراري  2018نررونتر 

 خدمة صحية.  650112وتقديم 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

عدد 

الحمالت 

الطبية 

 املنظمة

83 117 87 94 282 564 437  

 2011  الررروطني للسررركان وصرررحة األسررررة مرررا بررررين لرررللك عرفررر  املؤةررررات الصرررحية بالوسرررق القرررروي تحسرررنا وفقرررا للمسررر .154

مالررة وفرراة لكررل  72.6 لررى  2010مالررة وفرراة لكررل ما ررة ألررف والدة ميررة سررنة  112ميررث انتقررل معرردل وفيررات األمهررات مرر   2018و

نقاررة  28( بالوسررق القررروي مقابررل  111.1 لررى  148 )مرر  نقاررة 37 . وقررد تقلررذ  ررلا املعرردل ،2018ما ررة ألررف والدة ميررة سررنة 

 (. 44.6  لى 73 )م  لوسق  الحضري با

فإنره الترزال  نراك ت اوترات برين املنراط  الحضررية والقرويرة  خاصرة خردمات تقلرذ معردل وفيرات األمهرات  وبالرغم مر   .155

الرعايررة السررابقة للرروالدة  ميررث الزال معرردل وفيررات األمهررات فرري املنرراط  القرويررة مرت عررا  األمررر الررلي يتالررب مجهررودات  ضررافية 

 لوج العادل للخدمات الصحية على لافة الترا، الوطني. لضمان الو 
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اسرررررررتجابة  (  وفررررررر  مقتضررررررريات الخرياررررررة الصرررررررحية 2013)بعرررررررد سررررررنة ةرررررر كة مؤسسرررررررات الارررررررب االجتمرررررراعي تررررررم  مرررررررداث  .156

املؤسسرررات الصرررحية لأل رررخاص فررري وضرررعية  عاقرررة واملؤسسرررات الصرررحية  لخصوصررريات بعررر  الشررررا ح االجتماعيرررة مررر  ق يرررل

 للش ا، والال ة.

 طررررالا مشرررررو  االسررررتراتيجية تعزيررررز الخرررردمات الصررررحية الخاصررررة باأل ررررخاص املسررررنين مرررر  الحكومررررة ماليررررا علررررى تعمررررل  .157

-2025و 2025 – 2020  علرررى مرررد  مرااررري عمرررل 2030- 2020" للمرملرررة 30-20الوطنيرررة لصرررحة اال رررخاص املسرررنين "ر يرررة 

 في أف  تحقي  أ داف التنمية املستدامة. 2030

شريروخة وومردة للارب الن  ر ي والعقلري ل ا ردة األ رخاص املسرنين بمستشر   جرام ي لألمررا  وقرد ترم  نشراء ومردات طرب ال

العقلية مع وضع قواعد ومعايير  مداث ومدات خاصة باب الشيروخة لإلقامة القصيرة األمد. وكلا  دماج ومدة الشيروخة 

 .2012في مناهج التكوي  األساس ي للممرضين متعددي االختصاصات مند سنة 

ة األمهرررات واألط رررال مررر  خرررالل تت رررع الررروالدة والوضرررع يصرررحالخررردمات الع مجموعرررة مررر  التررررامل  هررردف  لرررى تعزيرررز ترررم وضررر .158

 م  خالل تن يل الترامل التالية  وتجويد التك ل

 وتعزيرز الخرردمات تضرم  تروفر خرردمات ةراملة وسرهلة الولروج ومق ولرة  2020-2011 االسرتراتيجية الوطنيرة للصرحة اانجابيرة

ونتيجررة لررللك  سرررجل  مؤةرررات اسررتعمال النسرراء لوسرررا ل  .أجررل املسرررا مة فرري تحسررين الصررحة اانجابيرررة لألمهرراتالقا مررة مرر  

  مرررع انر رررا  نسررر ة الحاجيرررات غيرررر 2018سرررنة  ٪ 70.8 لرررى  2004سرررنة  ٪ 63تنةررريم األسررررة تارررورا  يجابيرررا ميرررث ارت عررر  مررر  

 . ٪11.3املل اة في مجال تنةيم األسرة  لى 

 هررم تعزيررز سياسرة ااع رراء مرر   2012  اتررلت مجموعررة مرر  ااجرراءات ابتررداء مر  والرروالدة الحمرل راق ررةمل الرروطني الترنرامل 

األداء بالنسررر ة للعالجرررات الخاصرررة برررالوالدة الاار رررة واألط رررال مرررديصي الررروالدة والخررردمات الصرررحية املقدمرررة فررري املرافررر  الصرررحية 

ية  وضرررررمان الترميررررل الصررررتي بررررين املؤسسررررات الصررررحية بالنسررررر ة األساسررررية والعمليررررة القيصرررررية وال حوصررررات املرتريررررة األساسرررر

للحوامرل  ودعررم ومرردات ااسررعاف الالرري انقراذ النسرراء الحوامررل فرري املنرراط  املعزولررة واألقرل تغايررة  بااضررافة  لررى تعزيررز جررودة 

مهررارا هم فرري الارروارئ التك ررل باملضرراع ات الناجمررة عرر  الحمررل ووضررع برنررامل ترردريلي سررنوي لصررال  األط رراء واملولرردات لتحسررين 

 يسههدف تثمين وتأ يل ومماية مهنة الق الة.  44.13التوليدية كما تم  صدار القانون 

   عرف  بع  املؤةرات األخر  تحسنا ملموسا  م ها 2018مسب نتا ل املس  الوطني مول السكان وصحة األسرة لسنة 

سررنة  %76مقابررل  2018  طرررف املؤسسررات الصررحية سررنة مرر  النسرراء الحوامررل ملراق ررة الحمرل مرر 88,6%يرضرع مررا يزيررد عرر   -

2011. 

 .2011سنة  73مقابل % 2018م  الوالدات تتم في مؤسسات صحية تح  رعاية منهي الصحة املؤ لين سنة  %86أكثر م   -

   تواصررل الحكومررة تنةرريم ممررالت وطنيررة مرر  أجررل تح يررز النسرراء الحوامررل علررى االسررت ادة مرر  الخرردماتتعزيررز دور األمومررة 

مر   ٪ 60الصحية ملراق ة الحمل والوالدة خاصة املنحدرات م ه  م  املناط  النا ية. وقد ةمل تعميم مقاربة "قسرم األمهرات" 

 املؤسسات املعنية.

تعزيرررز عمليرررات الرصرررد امل كرررر لسررررطانات الثررردي    2019-2010املرارررق الررروطني للوقايرررة ومراق رررة السررررطان  ترررم فررري  طرررار  .159

سرررررنة مررررر  خررررردمات  69-40امررررررأة مررررر  ال ئرررررة العمريرررررة  1.832.000اسرررررت ادة أزيرررررد مررررر   2017نة وعنررررر  الررررررمم  ميرررررث سرررررجل  سررررر

امررأة مر  الكشرف امل كرر  920000سرطان للثردي مقابرل اسرت ادة  1504الكشف امل كر لسرطان الثدي. وتم تطخيذ أكثر م  

امرررررأة مرررر   145500أكثررررر مرررر   . كمررررا اسررررت ادت2018مالررررة سرررررطان للثرررردي خررررالل الحملررررة الوطنيررررة سررررنة  133وتطررررخيذ مرررروالي 

 . 2018مالة سرطان عن  الرمم سنة  23افة ق ل سرطانية لعن  الرمم و 455الكشف امل كر وتطخيذ موالي 
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ألف امرأة سنويا  350التك ل بأكثر م   االستراتيجية الوطنية ملحاربة األمرا  املنقولة جنسيا القابلة للش اء تم في  طار   .160

خاصرررة لرررد  النسررراء فررري سررر  االنجرررا، والحوامرررل  ميرررث ارت رررع عررردد الحوامرررل املسرررت يدات مررر   والكشرررف عررر  فيرررروي السررريدا 

 .2018سنة  120000 لى أزيد م   2012سنة  43000ال حذ م  

  2020على انتقال فيروي السيدا م  األم  لى الا ل ومر  الز ري الخلقي في أف   للقضاء الخاة الوطنية تم في  طار ي .161

ساء في س  اانجا، بمراطر انتقال ال يروي وال كتيريا املسب ة ملر  الز ري وتجنب الحمل غير املرغو، العمل على توعية الن

فيه عند مامالت فيروي نقذ املناعة البشري  وأجرأة برنامل الوقاية م  انتقال ال يروي ولل التع نات املنقولة جنسيا م  

سرراء اايجابيررات املصررل. وفرري  ررلا ال ررا،  ارت عرر  نسرر ة النسرراء الحوامررل األم  لررى الا ررل عتررر الكشررف امل كررر  وضررمان العررالج للن

 .2018سنة  % 65 لى  2007سنة  %12املتعايشات مع فيروي نقذ املناعة البشري املست يدات م  العالج الثالثي م  

مرر  النسرراء  68450تررم اعتمرراد مقاربررة النررو  االجتمرراعي فرري برررامل العنايررة باأل ررخاص فرري وضررعية  عاقررة  ميررث اسررت ادت  .162

 62161مررر  مصرررذ التررروي  الالررري بمرتلرررف ترصصررراته بمرتلررف املراكرررز الجهويرررة وااقليميرررة  مقابرررل  2016وال تيررات سرررنة 

مررررر  األطرررررراف الصرررررناعية  2016مررررر  النسررررراء وال تيرررررات فررررري وضرررررعية  عاقرررررة سرررررنة  1944.  واسرررررت ادت % 10  بزيرررررادة 2012سرررررنة 

(Orthèse et prothèse  براملراكز الجهويرة ) وذلرك ب ضرل تعمريم املراكرز السرال ة الرلكر % 199  بزيرادة 2012سرنة  650مقابرل  

-2015للمرملرة  79. كما تم  عداد خاة وطنية لصحة األ خاص في وضعية  عاقرة2016مركزا سنة  15الى  2012سنة  12م  

2021 . 

مجرررال املشررراركة الجماعاتيرررة   هرررم تعزيرررز الشرررراكة مرررع ال ررراعلين علرررى املسرررتو  املحلررري ترررم اعتمررراد تجرررار، فررري علرررى مسرررتو   .163

األنشاة املرت اة بالتوعية الصحية مول املشالل الصحية ذات األولوية وتسهيل نقل الحاالت املستاجلة الخاصة بالوالدة  لى 

علررى املصرال  الصررحية املناسر ة للحالررة عتررر نةرام املسرراعدة الا يررة االسرتاجالية لألمهررات واألط رال مررديصي الرروالدة امل عرل ماليررا 

ومرردة(.  وةشررارك املجتمررع  30موقعررا  وتقريررب املصررال  الصررحية للسرراكنة النا يررة ) ي لررغ عرردد دور األمومررة مررا ينررا ز  31مسررتو  

املدني في بلورة مشارةع وبرامل تعزيز صحة األم  وفي أنشاة الصحة ال ي تسههدف املناط  القروية م  خالل توسيع م هوم دار 

  ترم 2018الدية م  خالل مشاركة وكالء التنميرة املحليرة فري تعزيرز الروالدة براملراف  الصرحية. وفري سرنة األمومة وتعزيز التربية الو 

ات اقيررررات مررررع جمعيررررات  هررررتم باملجررررال  9ات اقيررررة ةررررراكة مررررع مرتلررررف ال رررراعلين وةرررررلاء املنةومررررة الصررررحية مرررر  بي هررررا  20توقيررررع 

 الصتي لألم والا ل.

                                                           

 ويتمسور هذا المخطط حول ست مساور، وهي:   79

 تعزيز البرامج الصسية الوقائية والكشف المبكر للألمراض المؤدية للغعاقة؛ -

 مات التكفل باحتياجات األشخاص في وضعية إعاقة؛تسسين خد-

 تعزيز الكوين األساسي والتكوين المستمر في مجال اإلعاقة؛-

 تعزيز اإلطار القانوني والتشاركي؛-

 التعبئة االجتماعية ومساربة الوصم والتمييز السلبي؛-

 التتبع والتقييم والبسث العلمي. تعزيز-
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   تمييز ضد املرأة في املجاالت االقتصادية واالجتماعيةالقضاء على ال الثالثة عشر: املادة  

 : 2014و 2007انر ا  نس ة ال قر والهشاةة بين  يتجلى فيتحسنا  ظروف مع شة األسر ال ي تدير ا نساءعرف  

 ال قر والهشاةة لد 

 )ربات األسر( النساء 

 املجموع حضري  قروي

2007 2014 2007 2014 2007 2014 

 3.9 7.4 1.9 4 9.6 15.1 (%) يالنقدنس ةال قر 

 10.6 16.4 8.2 13.4 17.4 23.2 (%نس ة الهشاةة )

 2014سامية للترايق  خرياة ال قر املصدر  املندوبية ال

الرررردعم  لتقررررديم ) 2014دجنتررررر ( 2.14.791املرسرررروم  صرررردار  تررررمالحمايررررة االجتماعيررررة والتمكررررين االقتصررررادي للمرررررأة   لتعزيررررز  .164

   لررررى غايررررة بلرررروغهم سرررر  الوامررررد والعشررررري  واملشررررروط بمتابعررررة فرررري وضررررعية  شررررة الحاضررررنات ألط رررراله  لامل اةررررر للنسرررراء األرامرررر

فرري وضررعية األط ررال اليتررام    ررلي  الشرررطين الدراسررة أو التكرروي  املنهرري بالنسرر ة لألط ررال ال ررالغين سرر  التمرردري  وةسررتثنر مرر 

در رررم عررر  لرررل ةرررهر  1050لرررى أال يتعرررد  مجمرررو  الررردعم در مرررا عررر  لرررل ط رررل يتررريم ع 350مررردد امل لرررغ الشرررهري فررري قرررد و  . عاقرررة

 لألسرة الوامدة. 

   لا الترنامل   لى متم سنة   .165
 
يتيمرة ويتريم  بمرا يعرادل  156.000أرملرة ماضرنة ألكثرر مر   91.126  م  اسرت ادة 2018مك

أمرا  يتريم ويتيمرة. 156.000ممرا مكر  مر  اسرت ادة مرا يزيرد عر  أرملرة   91126مرا مجموعره أسررة مسرت يدة     90.000أكثر مر  

 ) 2017 مليرررون در رررم سرررنة 587 لرررى  2015مليرررون در رررم سرررنة  196برصررروص امل رررالغ املرصرررودة لهرررلا الترنرررامل فقرررد انتقلررر  مررر  

  .(صندوا ميزانية الم   15%

  مرر  أجررل تعزيررز آليررات التماسررك 2012مرر  قررانون املاليررة لسررنة  18املررادة  أمرردث صررندوا التماسررك االجتمرراعي  بموجررب .166

الجتمررررراعي  ل ا ررررردة السررررراكنة فررررري وضرررررعية  شاةرررررة   خاصرررررة النسررررراء وال تيرررررات  قصرررررد تمويرررررل الن قرررررات املتعلقرررررة بتن يرررررل نةرررررام ا

املسرراعدة الا يررة وتعميمرره  وتقررديم املسرراعدة لأل ررخاص فرري وضررعية  عاقررة مرر  خررالل اقتنرراء األجهررزة الخاصررة  وتررم الشرررو  فرري 

 80  2014اء م  سنة صرف ااعانات املالية للترامل االجتماعية ابتد

ل ا دة النساء املالقات خالل سرنة على التغاية الصحية املتعل  بالتأمين ااج اري ع  املر   65-00نذ القانون رقم   .167

بعد الاالا  والح اظ على التغاية الصحية األساسية ل ا دة األرامل واليتام  مهما لان م لغ معاط الزوج املتوفى ع ها  ميث 

ررؤم  بمررا فرريهم الزوجررة   كمررا يك ررل اسررتمرار املرررأة غيررر املنررطررة  ةررمل  ررلا القررانون  لررل أفررراد العا لررة املوجررودي  تحرر  ك الررة امل 

   ماعية ملدة سنتين بعد وفاة زوجهام  االست ادة م  نةام التغاية االجت

 قارررا الرررزوج  عمرررل  حهررردف صرررندوا التكافرررل العرررا لي  لرررى ممايرررة النسررراء املالقرررات وأبنررراهه  مررر  العررروز النررراتل عررر   عسرررار   .168

 بعرررررد تا يررررر  القرررررانون املتعلررررر  بتحديرررررد ةرررررروط ومسررررراطر االسرررررت ادة منررررره  العررررردل علرررررى تجررررراوز النقرررررا ذ ال ررررري تجلررررر  فررررري الواقرررررع
تعررررديل امكررررام املرسرررروم املتعلرررر  بتا يرررر  امكررررام  ررررلا القررررانون   مرررر  أساسررررا الو ررررا   ااملالوبررررة السررررت ادة مرررر    بااضرررافة  لررررى 81

                                                           
، بعد إعداد معايير االستفادة ودالئل اإلجراءات والمساطر الخاصة 2015مسفظة" و"نظام المساعدة الطبية" ،اما برنامج دعم األشخاص في وضعية إعاقة وبرنامج دعم األرامل أواخر  برنامج "تيسير"، وبرنامج "مليون80 

 لصرف المنح .

 80 المتعلق ال من صندوق التكافل العائلي 41.10ون رقم بتغيير القان 83.17( المتعلق بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير  22)  1.18.20القانون 
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  لتشررمل الصررندوا  كمررا تررم توسرريع دا رررة املسررت يدات واملسررت يدي  مرر  خرردمات .82ا لي وسررق هاتسرربيقات صررندوا التكافررل العرر

الزوجرررة املعررروزة واألم املهملرررة واألوالد مسرررتحقي الن قرررة خرررالل قيرررام العالقرررة الزوجيرررة   لرررى جانرررب األوالد مسرررتحقي الن قرررة بعرررد 

 .2017 لو الحكومي في دجنتر انحالل ميثاا الزوجية  وقد صودا على تعديالت مشرو  القانون باملج

 . وتن يرررلا لقررررار مجلرررو الحكومرررة القاضرر ي بمعالجررة موضرررو  عررردم تسرررجيل األط ررال فرري سررجالت الحالرررة 2017وفرري سررنة  .169

نةم  على   ر ذلرك مملترين لتسرجيل األط رال فري الحالرة املدنيرة  األولرى مرا املدنية  ترم  مرداث لجنرة وزاريرة لتن يرل  رلا القررار. 

  ميررث بلررغ عرردد األ ررخاص )أط رراال وبالغريررررر ( الليرررر  تررررم تسررررجيلهم فررري الحالررررة 2019والثانيررة انالقرر  سررنة  2018و  2017ين برر

مل را  فري مررين بلرغ عرردد األمكرام التصرريحية الصررادرة فرري  39481. أمررا عرردد املل ات املعروضة علر  القضراء ف لغ 23151 املدنية

  83مكررمررا. 08168 رلا ال را، 
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 41.10( بتا ي  أمكام القانون رقم  2011)ةتنتر   2.11.195القاض ي بتغيير املرسوم  2018يوليوز  16بتاريخ  4427 املنشور بالجريدة الرسمية عدد  2018ماي  03املصادا عليه باملجلو الحكومي بتاريخ  249.18.2مرسوم  82 

 عل  بتحديد ةروط ومساطر االست ادة م  صندوا التكافل العا لي.املت

  83 أنةر امللح 
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 م  خالل أربرع النساء في وضعية  شة تم اسههداف في  طار امل ادرة الوطنية للتنمية البشرية  و 43ت اعال مع التوصية  .170

-السوسريوالتنشريق خلر  بنيرات و التعلريم  تتجلى في دعم األنشاة املدرة للدخل وتحسين الولوج  لى خدمات  مجاالت أساسية

مليرررون امررررأة مررر   4.2اسرررت ادت   2017سرررنة و لرررى  200584ومنل انارررالا امل رررادرة سرررنة .ودعرررم مراكرررز االسرررتق ال رياضررر يالو   قرررافي

بالعرالم القرروي(  %65) نشراطا مردرا للردخل 7764  مرا يزيرد عر  2017سرنة  سرجل و  .تحسرين ظروفهرا االجتماعيرة واالقتصرادية

 ألف مست يد ومست يدة. 118مليار در م كمسا مة م  امل ادرة الوطنية ل ا دة  1.4مليار در م م ها 2.4ثمار  جمالي ينا ز باست

 رة للدخلمجال األنشطة املدتوزيع املستفيدات حسب 

 املجال عدد املشارةع عدد املست يدات

 ال المة 4320 26477

 الصناعة التقليدية 1102 10624

 تجارة القر،  1914 12351

 الصيد التقليدي 315 816

 السيامة 113 799

 املجمو  7764 51067

 

                                                           
2005سنة  % 6بعدما لان  ال تتعد   2017سنة  % 21بلغ  تمثيلية النساء في أجهزة الحكامة     84  



44 

نشررراطا مررردرا للررردخل  9.400  ميرررث ترررم  نجررراز مرررا ينرررا ز هررراعملررر  امل رررادرة علرررى  عاررراء املررررأة دورا محوريرررا فررري ت عيرررل برامج .171

م  النساء مكنهها م  تحسين  50 % ي هابل ا دة ماملي الشهادات م  مرتلف ال ئات املسههدفة م   2018-2005برسم ال ترة 

 القتصادية.اظروفها االجتماعية و 

تمرر  بلرررورة مجموعرررة مررر  املشرررارةع الهادفررة  لرررى محاربرررة الهررردر املدرسررر ي وتطرررجيع ال ترراة القرويرررة علرررى التمررردري علرررى وجررره  .172

  ل النقل املدرس ي.الخصوص  ميث عمل  امل ادرة على بناء وتجهيز مجموعة م  دور الاال ة واقتناء العديد م  وسا

املراكرز الصرحية  وتنةريم بعر  فيما يرذ تحسرين الولروج  لرى الخردمات الصرحية لرد  النسراء  ترم تروفير و عرادة  هيئرة   .173

دور لألمومرة وقاعرات للرروالدة سرا م  فرري تقلريذ معرردل وفيرات األمهررات  240قوافرل ط يرة وممررالت تحس سرية و نشرراء مرا ينررا ز 

( مررر  أجرررل ال هرررو  بواقرررع  رررله امركرررز  1.134د مررر  املراكرررز الخاصرررة للنسررراء فررري وضرررعية صرررع ة )ترررم  مرررداث العديررركمرررا واألط ررال. 

 ال ئة املجتمعية.

. ويرتم ت عيررل  ررله 2018ةررتنتر  18فري   2023-2019ترم  طررالا املرملرة الثالثررة للم رادرة الوطنيررة للتنميررة البشررية برسررم   .174

امل يرررروم ال هرررو  بالرأسرررمال البشررري. وقرررد خصرررذ لهرررله املرملرررة املرملررة بنررراء علرررى منةومرررة اسررههداف دقيقرررة وفررر  توجيررره للتررر 

 مليار در م لتمويل أربعة برامل  18غالف مالي قدره 

برنررامل ترردارك الخصرراص املسررجل علررى مسررتو  ال نيررات التحتيررة  والخرردمات األساسررية  باملجرراالت الترابيررة األقررل تجهيررزا  مرر   -

رويررررة والتزويررررد باملرررراء الصررررال  للشررررر، بااضررررافة  لررررى  نجرررراز الارررررا واملسررررالك خررررالل مشررررارةع  هررررم الصررررحة والتعلرررريم والكهربررررة الق

 مليار در م. 4القروية واملنشآت ال نية  بميزانية تقدر ، 

برنررامل مواك رررة األ رررخاص فرري وضرررعية  شرررة  وستشررمل تررردخالت  رررلا الترنررامل  مرررد  عشررررة فئررة ذات أولويرررة مررر  األ رررخاص  -

 مليار در م. 4ية تقدر ، اللي  يوجدون في وضعية  شاةة بميزان

برنررامل تحسرررين الررردخل  واادمررراج االقتصرررادي للشررر ا،  الرررلي حهررردف باألسررراي  لرررى تررروفير الررردخل وخلررر  فررررص عمرررل للشررر ا،   -

اقتصرادي للشر ا، تقردر -السيما م  خالل دعرم التكروي  واملواك رة ادمراج املقراولين ومراملي املشرارةع  وت سرير اادمراج السوسريو

 مليار در م. 4، 

برنرامل الردعم املوجره للتنميرة البشررية لألجيرال الصراعدة  مر  خرالل تركيرز تردخالت امل رادرة علرى محرور تنميرة الا ولرة امل كرررة  -

مليار در م  ميث س تم العمل في  لا الترنامل على تقويرة وتحسرين صرحة وتغليرة  6ومحور مواك ة الا ولة والش ا، تقدر ، 

م والا ل.
 

 األ

هرررام أجهرررزة الحكامرررة الترابيرررة  انسرررجاما مرررع ر انرررات الجهويرررة املتقدمرررة والالتمركرررز االداري  ميرررث ترررم رفرررع تمررر   عرررادة تحديرررد مو  

 .20نس ة تمثيلية النساء في  له األجهزة لت لغ %

 والشررلاء الخراص والقارا  الجمعيرات مرع بشرراكة تردابير عردة تن يل تم  النسا ية ملقاولةوا املرأة لعمل مواتية ب ئة لتاوير .175

    م  بي هاالتنمية وليين فيالد

 مليرون  157 ودفرع  2017 لرى غايرة ةرتنترملرف ضرمان " ليرك"  480الرلي اعتمرد   2013سرنة  " ليك "الضمان صندوا   نشاء

( %16(  والخرررررردمات )%27(  والتجرررررارة )%36در رررررم مررررر  القررررررو  ال نكيرررررة  خاصرررررة فررررري قااعرررررات الصرررررحة والعمرررررل االجتمررررراعي )

  .(%4( والتعليم )%5صناعة )( وال%6وال نادا واملااعم )

  نسا ية. %40  م ها 2016و 2015مقاولة ذاتية بين سن ي  31.234م   نشاء مك   نةام املقاولة اللاتية 

  نتاج معايات و أدوات لدعم ومواك ة املقاوالت الصغر  واملتوساة   م  خالل وضع دعم ومواك ة ريادة األعمال النسا ية 

 مصن ة مسب النو .

 ء  وتحسرين حهدف  لى دعم  نشاء وتاوير املشرارةع ال ري تقود را النسرا   عاون الدولي املتعلقة بتمكين املرأة اقتصاديارامل التب

تعزيز قدرات الجمعيات النسا ية املهنية الوطنية لتكون قرادرة علرى تقرديم خردمات ذات جرودة أعلرى و حه  مناخ ريادة األعمال لد
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وتشررف منةمررة األمرم املتحرردة للتنميرة  خرالل تقرديم املسراعدة التقنيرة لهرله الجمعيرات مر    على الصعيدي  الوطني وااقلي ري

الصررررناعية علررررى تن يررررل مشرررررو  "تعزيرررررز تمكررررين املرررررأة مرررر  أجرررررل تنميررررة صررررناعية ةرررراملة ومسرررررتدامة فرررري الشرررررا األوسررررق وةرررررمال 

  فريقيا"  بتمويل م  الحكومة االياالية. 

  هيئرررة و تراررريق ة  ترررم  نجررراز عررردة أنشررراة  هررردف  لرررى  دمررراج مقاربرررة النرررو  فررريبشرررراكة مرررع منةمرررة األمرررم املتحررردة للمررررأ .176

مجاالت الحضرية  واألخرل بعرين االعت رار مر  الولروج  لرى املرافر  والخردمات العموميرة للنسراء  مكنر   رله الشرراكة مر   نجراز لل 

 مقاربة النو  في مشارةع سياسة املدينة."بحث مول التجار، الدولية كمرملة أولية ق ل الخضو  في  نجاز دليل مرج ي ادراج 

التعريرررف و  فررري العمرررل  الحقررروا األساسرررية دورة( فررري مجرررال 18) برنامجرررا تكوينيرررا  ن رررل قارررا  الشرررغل 2018خرررالل سرررنة  .177

عتر بتحديد ةروط ةغل وتشغيل العامالت والعمال املنزليين. كما قام  في  طار تع ئة املوارد البشرية الخاص  19.12القانون ب

 . لان لها األ ر االيجابي على مردودية جهاز ت ت ش الشغل  الشغل يم تش  طارا  داريا لولوج درجة  30تكوي  دة  عا

فرري  طرررار التعررراون الررردولي مرررع وزارة العمررل األمريكيرررة وبإةرررراك االتحررراد العرررام ملقرراوالت املغرررر،  عملررر  الررروزارة علرررى تت رررع  .178

 لررررى تمتررررين مشرررراركة النسرررراء فرررري الحيرررراة السياسررررية  حهرررردفالرررردار ال يضرررراء ( بجهررررة 2017-2015 نجرررراز أنشرررراة مشرررررو  "وضررررعي ي" )

 في  لا الصدد  تمواالقتصادية  وكلا تاوير مسؤوليا ه  االجتماعية داخل املقاولة. 

  م  أجل رفع فرص مصوله  على مناصب للشغل؛   وتأطير   امرأة 400 مصاء موالي  -

مقاولرررررة متعاقرررررد معهرررررا  ل شرررررمل  15مقررررراوالت مررررر  أصرررررل  10ن فررررري العمرررررل ، نجررررراز برنرررررامل التررررردقي  فررررري املسررررراواة برررررين الجنسررررري -

 يارة.ناملقاوالت املتواجدة بكل م  الرباط وسال والق

  عداد ماوية تحس سية للعامالت واملشغلين مول مقوا املرأة داخل املقاولة؛ -

    ت عتر موقع املشرو  على االنترن . عداد دليل مول تدقي  مقاربة النو  داخل املقاولة  هدف تعميمه على مجمو  املقاوال  -

 واملراكرز واملتوسراة الصرغر   انعراط املقراوالت الوطنيرة الولالرة برين ات اقيرة  طرار فري "الجهرات فري بير ه " برنرامل  طرالا ترم .179

 ال تررة خرالل جردا والصرغيرة الصرغيرة املقراوالت النسراء صرام ات ومواك ة دعم هدف األملاني   الدولي التعاون و  لالستثمار الجهوية

 40و للترنرامل النسرخة األولرى خرالل مقاولرة 80 م هرا مقاولرة  120  2013 لهايرة  لرى الترنرامل   رلا مر  اسرت ادت وقرد اانشراء  بعد ما

 .نسا ية مقاولة 70 دعم  لى للترنامل الثالثة النسخة و هدف الثانية النسخة ضم  مقاولة

دعررم  مررداث املقرراوالت الصررغيرة جرردا  هرردف تطررجيع مرراملي املشررارةع  الررلي يرررومسررا م برنررامل دعررم التشررغيل الررلاتي    .180

  2017سرررررنة  %27مررررر هم نسررررراء مقابرررررل  % 30مامرررررل مشررررررو    2.785  فررررري مواك رررررة 2018علرررررى خلررررر  أنشررررراههم الخاصرررررة   سرررررنة 

منصرب  4.526مقاولة صغيرة جدا أو نشاط مدر لدخل م  التمويل أو التمويل اللاتي  ممرا سرا م فري  مرداث  1.351واست ادة 

 .ةغل

بشرررراكة مررر  جمعيرررة ال هرررو  بالتربيرررة  2017ابترررداء مررر  أبريرررل قارررا  الشرررغل ال لجيكررري  أطلررر  -وفررري  طرررار التعررراون املغربررري .181

. حهرررردف  ررررلا املشرررررو  املوجررررره 2021-2017سرررررنوات  5النسررررخة الثانيررررة ملشررررررو  "مرررر  أجلررررك" ملرررردة  ) APEFEوالتكرررروي  بالخررررارج )

القتصرررادي للنسررراء بررراملغر، )الهررردف العرررام( والتحسرررين الك ررري والكي ررري للتشرررغيل الرررلاتي خصيصرررا للنسررراء  لرررى تحقيررر  التمكرررين ا

( الحرامالت للمشرارةع )الحاصرالت علرى الشرهادات 1وةسرههدف املشررو  ) وتحسين قابلية التشغيل لد  النساء )الهدف الخاص(.

( اللواتي علرى رأي مقراوالت 3بالقاا  غير املهيكل )( اللواتي يمارس  نشاطا 2أو بدون ةهادات( الراغ ات في ولوج عالم املقاولة)

 ( اللواتي يمارس  أنشاة اجتماعية أو تضامنية )تعاونيات(.4ويرغتن في تاوير ا )

 ومنل اناالا النسخة الثانية للمشرو   تم تحقي  النتا ل التالية 

 13500  جال  مداث املقاوالت؛في ورةات التحس و في م  امرأة ةارك 1650 خذ تم  خ ار م بالترنامل و 

 1670 مقاولة نسا ية تم امتضالها؛ 59م  املواك ة ال عدية و 557م  املواك ة الق لية و امرأة است دن 
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 567 مقاولة نسا ية است ادت م  مواك ة في مجال التسوي ؛ 

 231 مقاولة أمد   م  طرف ةرلاء الترنامل؛ 

 298 نشاطا غير مهيكل تم  مواك ته لالنتقال  لى القاا  املهيكل؛ 50ي و مقاولة تم امداثها في  طار نةام املقاول اللات 

 792  .فرصة عمل تم  مداثها في  طار  لا الترنامل 

سرررالة املسررراواة برررين   يرررولي  رررلا املشررررو  ا تمامرررا خاصرررا مل2018خرررالل سرررنة  85تواصرررل العمرررل بمشررررو  "الشررر ا، يعمرررل" .182

افا ومؤةرات خاصة  بالنساء في جميع مجاالت تدخله  برل وا رتم كرللك مدد ا دكما الجنسين ويضع املرأة في صلب ا تمامه 

عرررالم املقاولرررة مررر  خرررالل انجررراز دراسرررة وطنيرررة مرررول  تاررروير املقررراوالت النسرررا ية  لرررى بجانرررب ال حرررث العل ررري فررري مجرررال ولررروج املررررأة 

 باملغر،.

 النسراء جمعيرة مرع ةرراكة ات اقيرة علرى  2016 غشر فري  والتنميرة االجتماعيرةاألسرة والتضام  واملساواة  قاا كما وقع  .183

 طري  ع  والقروية مضرية والش ه الحضرية األوساط في النسا ية املقاولة تنمية مشرو  مول   AFEM باملغر، املقاوالت ر  سات

  .مكناي فاي وجهة الحسيمة تاوان طنجة وجهة آس ي  مراكش جهة م  بكل للمقاوالت والحاضنات املسرعات

منةمة السيامة العاملية والكون درالية الوطنية للسيامة  لى جانب  يئة األمم  برام ملكرة ت ا م مع تم  2016 في سنة .184

 يجابي للتنمية السيامية على ميا هابشأن مشرو  التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة م  أجل تعزيز األ ر اا للمرأة املتحدة 

  الصرررغيرة مررر  خرررالل التمويرررل الصرررغير فررررص  نشررراء املقررراوالت السرررياميةادة زيرررو ومسرررا مهها فررري تحقيررر  املسررراواة برررين الجنسرررين  

 تطجيع مشاركة املرأة في الترايق للسيامة واادارة املحلية وصنع القرار.و 

 لرررى غايرررة  املركرررزي للضرررمان الصرررندوا  قرررام   2011فررري  هررراترررم  طالقال ررري وفررري  طرررار االسرررتراتيجية الوطنيرررة "مغرررر، ابتكرررار"   .185

 ذلرراء روح املقاولررة واالسررتثمار لررد   الحكومررة علررىوتعمررل   .%10مثلرر  نسرر ة النسرراء   مشررروعا ابتكاريررا 60م دعبرر 2014دجنتررر 

    است ادت م هام  خالل عدة برامل تكوي   النساء مامالت املشارةع 

 باملؤسسات النسوية.” رة للدخلمجال " املقاوالت واملشارةع املد فتاة في 128.339 -

  ةابة في  طار برنامل التشغيل اللاتي املدعم م  طرف ال نك الدولي. 5000بي هم موالي ةا، م   11000موالي  -

ومرررردة تكوينيررررة مررررول " نشرررراء  ضررررم   طال رررراتمرررر هم  % 50 ا مرررراملين لخمسررررين مشررررروعا ابتكاريررررا طال ررررة وطالررررب سررررنوي 200 -

 .2014 -2011في ال ترة املقاوالت امل تكرة" برمو مؤسسات للتعليم العالي 

  .الش ا،في  طار برنامل صندوا  دماج   اءمشارةع خاصة بالنس  % 48   وعامشر  113 -

مدينرررة  100نقارررة بيررع علررى مسرررتو  أزيررد مرر   24480فيمررا يرررذ برنررامل عصررررنة تجررارة القررر،  تمررر  عصرررنة أكثررر مرر   .186

  .% 10تاجرة م   لا الترنامل بنس ة  2452 است ادت  وقرية بمرتلف جهات اململكة. وفي  لا السياا

تررم وضررع قا مررة  وفي  ررلا ااطررار م هرروم التنميررة املسررتدامة وجعلهررا مقررا لكررل مررواط  ومواطنررة  2011كررري دسررتور سررنة  .187

 تت رع ماجيرات ومرع الحاليرة االنشرغاالت مرع انسرجاما أكثرر مؤةررا    56تتعلر  بمؤةررات التنميرة املسرتدامة تحتروي علرى جديردة 

املعنيين  ميث برز م هوم مقاربرة النرو  االجتمراعي كمؤةرر  ال اعلين مرتلف لق  م  املت عة املستدامة التنمية وتقييم سياسات

 املستدامة. التنمية مجال  ام في

                                                           
 2018 لى غاية يونيو   2012ية اللي انال  في أنجز في  اطار ةراكة بين قاا  الشغل ومكتب العمل الدولي بتمويل م   وزارة الشؤون الدولية الكند 85
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مررع  يئررة األمررم ترم انجرراز  سررتراتيجية مأسسررة  دمرراج النررو  فرري مجررال ال  ئررة والتنميررة املسررتدامة  فرري  طررار ات اقيررة ةررراكة  .188

 ت التالية تعتمد على التوجيها .)2018اري )ماملتحدة للمرأة 

املسرا مة فرري انجرراز ااسرتراتيجية الوطنيررة للمسرراواة واانصرراف برين الجنسررين  تماةرريا مررع أ رداف وبرررامل عمررل ااسررتراتيجية  -

 الوطنية للتنمية املستدامة.

 والك اءات البشرية املوارد تدبير في عملية املساواة م دأ  دراج -

وبررامل وخارق عمرل مجرال ال  ئرة والتنميرة  والسرلوكيات املمارسرات فري الجنسرين برين املسراواة مأسسرة ومردة النرو  وترسريخ -

 .املستدامة

ترررم   فررري  رررلا ااطرررار راتيجية وطنيرررة للتنميرررة املسرررتدامةوضرررع  اسرررت 2020مررر  أجرررل وضرررع أسرررو اقتصررراد أخضرررر بحلرررول  .189

تطرررجيع االقتصررراد  و   (Cleantech Maroc)  طرررالا برنرررامل دعرررم االبتكرررار فررري مجرررال التكنولوجيرررات النةي رررة واملهررر  الخضرررراء

لتعزيرررز مشرررراركة النسررراء فررري تحقيرررر   األخضرررر  بشرررراكة مرررع الصررررندوا العرررال ي لل  ئرررة ومنةمررررة األمرررم املتحررردة للتنميررررة الصرررناعية

 الدعم املالي واملواك ة التقنية. مشارةع لالست ادة م  6اختيار    تمللمناخ بمراكش 22القمة  وعلى  امشالتنمية املستدامة  

جمعيرات مر  أجرل بلرورة وتقرديم م رادرات ومشرارةع بيةيرة  يرتم الحررص علرى  دمراج مقاربرة النرو  االجتمراعي في  طار دعرم ال .190

 في انتقاء املشارةع م   

 الحرص على تمثيلية الجمعيات النسا ية ؛ -

 اال تمام بالش ا، والنساء أ ناء مرامل بلورة و نجاز املشرو ؛ -

مشررو  علرى املررأة خصوصرا فري العرالم القرروي خاصرة فيمرا يتعلر  بتمردري الحرص على أن تكون  ناك انعكاسات ايجابيرة لل -

 الا لة والتوعية والتحس و في مجال ال  ئة والتنمية املستدامة 

دورة  رري تترروثى تثمررين املنتوجررات املحلرري  وخررالل تعزيررز األنشرراة املرردرة للرردخل عتررر خلرر  وتطررجيع عمررل التعاونيررات النسررا ية ال -

مؤةرررر خرراص بررالنو  االجتمررراعي تررم رصررد شررارةع وم رررادرات املجتمررع املرردني فررري مجررال التغيرررات املناخيرررة    املتعلقررة برردعم م2016

 ويتعل  بمد  مسا مة أنشاة  له املشارةع في املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة م  ممارسة أنشاة مدرة للدخل.

 .للردخل و تعاونيرة امردر  مشرروعا 121 يتضرم   2013"مصرام ة التعاونيرات" بدايرة  برنراملقاا  الشر ا، والرياضرة  أطل  .191

وت سررير  دماجهررا فرري الحيرراة السوسرريو اقتصررادية وولرروج   كرروي  املنهرري علررى التمكررين الررلاتي للمرررأة وال ترراةالتكمررا تعمررل مؤسسررات 

ل الولالرررة الوطنيرررة انعررراط الشرررتغي  عكة مررراخريجرررة فررري مجرررال قارررع غيرررار السررريارات بشرررر  2000مشررررو  ادمررراج ) سررروا الشرررغل

  (.والك اءات

غيرر املهيكرل" الرلي حهردف  لرى التكروي  مر  ة للش ا، فري وضرعية  شرة بالقارا  تم تن يل برنامل  "دعم القدرات املقاوالتي .192

 مر هم نسراء  فري  طرار برنرامل " ةراعة  قافرة دعرم الشر ا، املقراول  % 40ةرا، وةرابة  5000أجل خل  املقاوالت الصغر  لحوالي 

PPEJ    م  ال تيات % 40موالي املالي  م  دعمهاست ادت.   

 تعزيزا لولوج النساء  لى الحقوا الثقافية تم  عمال ما يلي    .193

 86مأسسة مقاربة النو  بقاا  الثقافة بإمداث "ومدة النو "  -

 قاا  الثقافة باملرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في ااعالم و اللجنة الوطنية للتك ل بالنساء احايا العنف  -

 وتعزيز مةوظ املرأة في التعليم ال ني وامله  الترا ية ؛تطجيع  -

 

 

                                                           
.17/2018قرار لوزير الثقافة واالتصال رقم   86  
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 عدد الفتيتات املسجالت  باملعاهد العليا و املعاهد املوسيقية  التابعة للوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثقافة زارةو و   املصدر

 

كين االقتصادي للمرأة وذلك في  طار سياسة دعم املشارةع توفير ن و الحةوظ لالست ادة م  الدعم للجنسين م  أجل التم -

الثقافية  في مجاالت دعم املسرح و املوسيق  و الغناء و ال نون التشكيلية و ال صرية  و ال نون الترا يرة و املهرجانرات و النشرر و 

 .الكتا،
 

 ثقافةال وزارة  املصدر

 

 ضمان تمثيلية املرأة و مضور اابدا  النسا ي بمرتلف تجلياته في التةا رات و األسابيع الثقافية املغربية املنةمة  بالخارج. -

دعررم املهرجانررات والتةررا رات الثقافيررة ال رري تنةمهررا النسرراء والجمعيررات النسررا ية فرري مرتلررف املجرراالت و كررللك ال رري تسررههدف  -

 ا  جهويا و وطنيا ؛ براز  بداعا ه   محلي

 املشاركة في مرتلف اللقاءات والندوات ال كرية و الدراسات  ال ي تتناول قضايا املرأة.  -

 2018-2017 2017-2016 مجاالت امله  الثقافية و ال نية و الترا ية

 املجمو    ناث  املجمو     ناث 

 76 61 44 33 و التراث*املعهد الوطني لعلوم اي ار 

 61 32 59 29 املعهد العالي لل   املسر ي و التنشيق الثقافي

 90 43 90 43 املعهد الوطني لل نون الجميلة بتاوان

 7114 3620 6250 3150 املعا د املوسيقية

2017 2016 2015 2014 

مجال 

 الدعم

عدد  املجموع

املشاريع 

 النسائية

 عدد املجموع

املشاريع 

 النسائية

عدد  املجموع

املشاريع 

 النسائية

عدد  املجموع

املشاريع 

 النسائية

 نشر الكتاب 24 204 43 350 84 459 37 315

 نشر املجالت 2 63 3 83 2 113 7 86

37 9 56 12 31 7 18 2 
التحسيس 

 بالقراءة 

144 46 138 48 104 21 43 10 
املعارض 

 الدولية
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 تجميع املعايات وتو ي  العادات والتقاليد واملهارات والحرف وال نون ال ي ت دعها النساء.  -

  مداث جا زة أمس  دور نسا ي خالل املهرجان الوطني للمسرح؛ -

 ال نانات والرا دات في لل التةا رات ال نية؛  تكريم النساء -

وضع ر    ةارة املنةمات و املجتمع املدني و القااعات الحكومية فضاءات املؤسسات الثقافية المتضان لتةرا رات  قافيرة  -

 .مول ظا رتي التمييز والعنف املماري ضد النساء 
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 القرويات النساء الرابعة عشر: املادة

  سرررواء بوضرررعية املررررأة القرويرررة ال هرررو  هررردف  لرررى وفررر  مقاربرررة تشررراركية  ميرررة تررردابير وم رررادرات اتررررلت السرررلاات العمو  .194

  ةراك مرتلف ال اعلين املعنيين في السياسات والترامل العمومية.أو    هاترصيذ برامل للتنمية املحلية ل ا دب

 2008سررنة   %87مرر  نسرر ة التررزود رفررع   مرراملرراء الصررال  للشررر، بتن يررل الترنررامل الرروطني لتزويررد العررالم القررروي  مكرر   .195

ممرا  ؛6825481 م ها ةكل  النساء وال تيات املست يدات نسمة 13.754.197عدد الساكنة املست يدة  وبلغ.2018سنة%  79 لى

  .للدخلأنشاة مدرة للقيام بتوفير وق   ضافي للنساء و تحسين تمدري ال تيات  سا م في

لي فررري تحسرررين نمرررق عررر ش النسررراء باملنررراط  القرويرررة  بحيرررث أن اسرررتعمال ايالت سرررا م برنرررامل الكهربرررة القرويرررة الشرررمو  .196

الكهربا يررة فرري األةررغال املنزليررة  أد   لررى ربررح الكثيررر مرر  الوقرر  الررلي يسررتغل فرري زيررادة تعلرريم ال تيررات القرويررات ومحاربررة األميررة 

تحسين الوعي الصتي م  خالل الترامل التل ازية  و في  .وتطجيع األنشاة املدرة للدخل )انشاء تعاونيات( وتعلم مهارات جديدة

وكهربة مراكز القر، للعالج وال ي تمكر  مر  تت رع مرالت الحمرل وخ ر  نسر ة الوافيرات علرى مسرتو  النسراء الحوامرل واألط رال 

 مديصي الوالدة  وضمان تك ل أفضل باألط ال الرضع.

 18فرري الرفررع مرر  نسرر ة الكهربررة القرويررة مرر  ٪ 2018ونتر لررى مرردود لهايررة نرر 1996ومكرر   ررلا الترنررامل منررل اناالقرره سررنة  .197

 :  ميث تم كهربة2018م ر متم نونتر  99.63 لى ٪ 1995سنة 

 مسكنا  بواساة الربق بالش كة الوطنية ؛ 291 123 2دوارا تضم   393 40 -

  ؛2009و 1998دوارا خالل ال ترة  3663لومة ةمسية ،  559 51تركيب  -

   2017ويناير  2016دوارا  ما بين  900، جهازا ةمسيا  438 19تركيب  -

مليار در م  مما مكر   7للم بكل ة  11.000( تم  نجاز 2005-1995الترنامل الوطني األول للارا القروية )في  طار تن يل  .198

مل ومواصرررلة لهرررلا املجهرررود ترررم تن يرررل الترنرررا  %54 لرررى  %34مررر  رفرررع نسررر ة ولررروج السررركان القررررويين  لرررى التجهيرررزات الارقيرررة مررر  

 13871(  ممررا رفررع مجمررو  طررول الارررا القرويررة املنجررزة منررل اناالقررة الترنررامل  لررى 2016-2006الرروطني الثرراني للارررا القرويررة )

مليرون نسرمة مر  السراكنة القرويرة تمثرل فيهرا النسراء نسر ة  2.885  بحيرث مكر  مر  فرك العزلرة عر  2016للم  لرى مردود يونيرو 

 .87نسمة 695.4621.( أي موالي 2014)مسب  مصاء  50.7%

 على مؤةرات  يجابية تتمثل في  2013وقد أبان  دراسة وقع  لي  الترنامجين ال ي أنجزت سنة  .199

  ، (  %72.4 لى  %65نقاة )م   7.4ارت ا  عدد ال تيات املتمدرسات 

  لألسرة( زيارة في السنة  8.5 لى  6.4)م   %32.3ارت ا  املعدل السنوي لزيارات األسر للمراكز الصحية بنس ة  

  70)مر   %35.7دقيقة( خالل ال صل الجاف وبنس ة  37 لى  57)م   %35.1انر ا  مدة التنقل ألقر، مركز صتي بنس ة 

  دقيقة( خالل فصل الشتاء  45 لى 

  در م/ خذ/للم(  0.65 لى  0.88)م   %26انر ا  لل ة تنقل األ خاص بنس ة  

  در م/ط /للم(. 2.76 لى  3.24)م   %14.7انر ا  لل ة نقل ال ضا ع بنس ة   

  تم وضع خاة عمل متكاملة  لتمويرل مشرارةع ال نيرة التحتيرة فري الجماعرات الترابيرة واملنراط  النا يرة. 2015خالل سنة  .200

فري  ررلا ااطررار تررم  عررداد برنررامل لتقلرريذ ال رروارا املجاليررة  وذلررك ضررم  االسررتراتيجية الوطنيررة لتنميررة املجررال القررروي واملنرراط  

اررا واملسرالك واملعرابر  تحسرين وتتمثل أ داف الترنامل في   فك العزلة ع  املناط  النا ية والج لية م  خالل بنراء ال . ةالج لي

                                                           
 انةر امللح   87
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تعمررريم ولررروج السررراكنة القرويرررة  لرررى الخررردمات األساسرررية املتعلقرررة بالكهربررراء وميررراه الشرررر، والتعلررريم والصرررحة؛ وخلررر  الةرررروف و 

مليرررار  50يقررردر الغرررالف املرررالي انجررراز  رررلا الترنرررامل بنحرررو تصرررادية للمنررراط  القرويرررة والج ليرررة  و الالزمرررة لتعزيرررز وتنوةرررع القررردرة االق

دوار والولررروج  5190در رررم علرررى مرررد  سررر ع سرررنوات.  رررلا  وسرررتمك  املنشرررئات املنجرررزة ب ضرررل  رررلا الترنرررامل مررر  فرررك العزلرررة عررر 

   جماعة1100ين مست يد ،   مالي   6للخدمات الصحية والتعليم واملاء والكهربة القروية ألزيد م  

منشرأة ع رور  90للرم وبنراء  2313ةرمل   مليرار در رم  2.5بتكل رة  (2011-2005الترابي )أعدت الحكومة برنامل التأ يل   .201

ارت عررر   وقرررد  88ا قليمررر 22جماعرررة محليرررة تنت ررري ل  207نسرررمة موزعرررة علرررى  810.960منشرررأة معزولرررة  اسرررت ادت م هرررا  68م هرررا 

 القروية وبرنامل التأ يل الترابي. بعد  لهاء الترنامل الوطني الثاني للارا  % 85لتصل  لى  % 50نس ة الولوج  لى 

املنراط  ب خاصرة ترراملالترم تن يرل مجموعرة مر    املتعلر  باملنةومرة الصرحية 34.09القانون ااطار رقرم ضامين مل اتا يق .202

نقرراذ  مررول " 2013-2011والوليررد  ووضررع مراررق العمررل تتمثررل فرري  عررداد خاررة العمررل لتسرررةع الحررد مرر  وفيررات األم   يررةو ر قال

-2011ميرراة األمهرررات و األط رررال"  وتن يررل الخارررة الوطنيرررة لصرررحة الا ررل  والشررررو  فررري تن يررل االسرررتراتيجية الوطنيرررة للتغليرررة )

ايررة الصررحية تعزيررز الررنمق املتنقررل للتغ(  واالسررتراتيجية الوطنيررة للصررحة اانجابيررة  والخاررة الصررحية للعررالم القررروي  و 2019

ل ا رررررردة الجهررررررات املتضررررررررة مرررررر  التغيرررررررات املناخيررررررة خاصررررررة  "رعايررررررة"ال رررررري  هرررررردف تقريررررررب الخرررررردمات الصررررررحية   و طررررررالا عمليررررررة 

 89التساقاات املارية.

توسرريع عررر  مرر  خررالل تررم دعررم تمردري ال تيررات فرري العررالم القررروي  33و 27وجوابررا عرر  التوصرر تين فري مجررال التعلرريم   .203

صرري ية مريمررات ودروي الرردعم املدرسرر ي و   يررواءمرر  تغليررة و ( ودار ال ترراةاالجتماعيررة )دار الاال ررة مؤسسررات الرعايررة وخرردمات 

 46675  2014  بلررررررررررغ عرررررررررردد املسررررررررررت يدات سررررررررررنة ترررررررررروفير خرررررررررردمات الرررررررررردعم الن  رررررررررر ي واالجتمرررررررررراعي و  رياضرررررررررريةو  قافيررررررررررة وأنشرررررررررراة 

 % 80راس ي بالنس ة لل تيات املسرت يدات . و بلغ  نس ة النجاح الدم  العدد ااجمالي للمست يدي  %45.08 تمثل مست يدة 

 .2014سنة 

فررري مجررراالت ال المرررة والصرررناعة  النسررروية التعاونيررراتالعديرررد مررر   دعرررم ترررماسرررتقاللية النسررراء القرويرررات  و  تمكرررين لتعزيرررز  .204

 مر   % 14,6)  2014 سرنة تعاونيرة 2021  لرى 2008 سرنة 738 مر  انتقلر    ملحوظراارت اعرا  عرفر  ال ريوالسريامة  التقليديرة 

 تثمرينو  منررطرة 12.582 التقليديرة والصرناعة منررطرة 12.662 ال المرة فري وتنشرق منررطرة 34.877 تضرم  (مجمو  التعاونيرات

  .(2016)  منررطة  6.860 جراألرلان

أولررررى مراررررق املغررررر، األخضررررر أ ميررررة خاصررررة للنسرررراء القرويررررات عتررررر وضررررع سياسررررات تنمويررررة  90بالنسررر ة للمجررررال ال ال رررري .205

ليذ الثغرات بين الجنسين وتأمين ال رص املتكافئة للمرأة م  أجل تمكي ه  م  ال ررص املدرجرة ضرم  بررامل ةاملة  هدف تق

 .ومشارةع التنمية ال المية و دماج النو  االجتماعي  هله األخيرة

 العالم القروي ،  على القاا  الوي يهتم حكين السوسيو اقتصادي للنساء في  طار التم .206

ن يليررة اذلرراء روح املقاولررة واالسررتثمار وتطررجيع خلرر  املقاولررة النسررا ية ال الميررة عتررر مشررارةع الدعامررة تارروير أدوات وآليررات ت -

 الثانية ملراق املغر، األخضر 

 مست يدة(   30000تعزيز قدرات النساء على املستويين التقني و التسييري) اكثر م   -

                                                           
 –فكيرك  –جررادة  –طاطرا  –زالرورة  –تارودتنر   –ت نغيرر  –ورزازات  –الصرويرة  –ة شراوة  –الحروز  –جرسريف  –تاونرات  -تازة  –الحسيمة  –ميدل   –الرةيدية  –أزيالل  –بني مالل  88

  الخم سات  -بوملان  –ة شاون  –دريوط 

 م   لا التقرير  12انةر املادة   89

  مراق املغر، األخضر   90
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وكرلا اعتمراد مؤةرر مقاربرة النرو    معرايير تعنرر برالنو  االجتمراعي اعتماد دليل أولويرات املشرارةع ال الميرة التضرامنية وتضرمينه -

ويرررذ  ررلا املؤةررر تطررجيع تمثيليررة  2017ابتررداء مر    ال ال ري مرر  طرررف االتحرراد األوربرري فري  طررار برنررامل دعررم سياسررة القاررا 

 املرأة في  يالل التنةيمات املهنية.  

 امرأة(  217 567يات )مواك ة االستشارة ال المية بشقها اللي يسههدف النساء القرو  -

 ( % 25فالمية وأرلان ،  تعاونية نسوية1410تطجيع ومواك ة التنةيم املنهي ال ال ي النسوي ) -

كثرررر مرررر  أتسررروي  وترررررويل منتوجرررات التعاونيرررات ال الميرررة والولرررروج للمعرررار  الجهويرررة والوطنيرررة وايضررررا الدوليرررة )دعرررم تثمرررين و  -

 التجارية  ال ضاءات مع جهوية ةرالات تسوي  املنتوجات ب ع  جهات اململكة, عقدامرأة مست يدة(؛  مداث محاات ل 8000

 مجموعة ترأسها نساء  34  و ترميز لصال  مواقع للم يعات عتر اانترن  8ء و نشا الكتر  

 م  النساء املست يدات م  املشارةع بمناط  أرلان و الوامة  52٪ -

 لنو  االجتماعي   لتحس و بالوكبسوالت  ا ذاعي برنامجا 31بث  -

   )…GEMAISA2, REFAM ,CEFAتطجيع الشرالات مع مرتلف ال اعلين في املجال ال ال ي وطنيا ودوليا )مشارةع  -

 (.%8.5اعتمادات ممنومة ) 883امرأة م  اعتماد مزاولة مهنة االستشارة ال المية الخاصة م  مجمو   75 ةاست اد -

 لنو  بالقاا  ال ال ي تم أيضا  و في  طار الر ية االستراتيجية ادماج ا .207

 انجاز دراسة مول ال هو  باملقاولة ال المية النسوية باملغر،  -

  نجاز دراسة مول وضع نةام للحكامة وبرنامل تواصلي ادماج مقاربة النررو  االجتماعي في القاا  ال ال ي. -

 مع ترسيخ  قافة املقاولة ال المية  تأ يل منةومة التعليم و التكوي  ال ال ي على أساي اانصاف و املساواة  -

 تنةيم تةا رات و ندوات و لقاءات م  أجل التواصل و الت اعل وت ادل التجار، في  دماج النو  االجتماعي  -

 نجررراز دورات تكوينيررررة ل ا رررردة نقرررق االرتكرررراز التابعررررة للرررروزارة مررر  أجررررل تقويررررة قرررردرا ها واكتسرررا، األدوات الالزمررررة ادمرررراج النررررو   -

 في برامل ومشارةع تنمية سالسل اانتاج ال ال ي.االجتماعي 

ل ا دة  ويتعل  األمر بومدة  ال حرية املنتجات لتثمين ومدتين وتجهيز ل ناء مشروعين تم دعم وفي مجال الصيد ال حري  .208

  وكررلا جمررع شرراطها علررى جمررع وتحويررل وتوضرر ب املنتجررات ال حريررة الشرراطئيةنتعاونيررة نسرروية بنقاررة الت رةررغ املهيررأة ال رري يرتكررز 

 "كمرا ترم تأسر و السراحية.ك   مترصصة في تملريح وتردخين األسرماسويةنومدة ل ا دة تعاونية و  وتج يف وترزي  الاحالب

 . 2013 سنة  "ال حري  بقاا  الصيد العاملة املغربية للمرأة ة كة

 الردعم تقرديم أجرل مر   2014 لهايرة  لرى القرروي الوسرق فري "للصرانعة دارا" 64  مرداث ترم فري مجرال الصرناعة التقليديرة  .209

داخرل  املنصر ة التجرارة  دراج تتروثى   2015 سرنة "للصرانعة دارا 11" و  املجرال في عاملة امرأة 3650م تض  تالتقليديا عاتللصان

 مراتالعال  وتسروي  التقليدية للصناعة التجارية وضع العالمات استراتيجية في االجتماعي النو  مقاربة  دماجو  النسا ية التعاونيات

 . منررطرة 34.877 تضرم التعاونيرات مجمرو  مر  % 41,5   2014  لهايرة  لرى سرا يةن تعاونيرة  839  مرداث ترم و. املنجرزة التجاريرة

 مجمرو  مر  40%يمثرل مرا و رو  التقليرديات  الصرانعات ل ا ردة انجرازا طرور  فري أو  التقليديرة للصرناعة تجاريرة عالمرة 15  نجراز وترم

  . العالمات

مروالي  2015سرنة  الوير ي القارا  دعرمفري العرالم القرروي   للنسراء االقتصرادي التمكرين عترر االجتمراعي دمراجاا فري  طرار  .210

  در م؛ 338 878 50بغالف مالي   امشروع 276
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في تن يل برنامل تحسين قابلية التشغيل لساكنة العرالم القرروي  2015 طار التعاون املغربي األملاني تم الشرو  سنة  في  .211

مرررر  خررررالل تن يررررل مشرررررو  الومرررردات املتنقلررررة للولالررررة الوطنيررررة انعرررراط التشررررغيل لقددددرب والررررلي يررررروم تعزيررررز خرررردمات ا   برررراملغر،

ولرراالت  4(  ميررث ترم اقتنرراء  GIZوالك راءات مرر  أجرل تحسررين قابليررة التشرغيل لسرراكنة العرالم القررروي باملغر،)التعرراون األملراني

 .أقاليم 4في  غيل الساكنة القرويةمتنقلة  هدف تحسين قابلية تش

وقرد صرمم   رله الومردات لتسرتجيب وتررتالءم مرع ماجيرات السراكنة القرويرة  وتررم  عرداد مزمرة مر  الخردمات املوجهررة  .212

( ترجمررة جررزء مرر  دليررل الوظررا ف واملهرر  للغررة العربيررة وتبسرريق بعرر  ورةررات ال حررث عرر  ةررغل 1لسرراكنة القرويررة مرر  ق يررل  )

(تاروير 2وبالتكوينات املتوفرة م  أجل تسهيل عملية االندماج في الحياة العمليرة؛ و) وتقريب املعلومات املتعلقة برل  املقاوالت

خدمات جديردة ترتكرز علرى تحسرين املهرارات الحياتيرة والسرلولاتية نتيجرة الالرب املتزايرد عليهرا مر  ق رل املقراوالت  وكرللك بعر  

 .%40مدود  الورةات التحس سية للساكنة القروية. وتست يد النساء م  الترنامل في
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 واملدنية القانونية الشؤون في الخامسة عشر: املساواة املادة

تم تعديل القانون املتعل  بتحديد ةروط ومساطر االست ادة م  صندوا التكافل العا لي  بااضافة  لى تغيير املرسوم       .213

  :زير االقتصاد واملالية  وذلك  هدفالقاض ي بتا ي  أمكام  لا القانون   كما تم  عداد قرار مشترك بين وزير العدل و 

توسرررريع دا رررررة املسررررت يدي  مرررر  خرررردمات الصررررندوا لتشررررمل األوالد مسررررتحقي الن قررررة خررررالل قيررررام العالقررررة الزوجيررررة  لررررى جانررررب  -

 مستحقي الن قة م  األط ال بعد انحالل ميثاا الزوجية

 .تبسيق ااجراءات الخاصة باالست ادة م  املرصصات املالية  -

دخل الصررندوا ل شررمل م ررالغ الن قرة املحكرروم  هررا فرري املقرررر القضررا ي عر  ا نرري عشررر ةررهرا السررابقة عرر  تقررديم توسريع نارراا ترر -

 .طلب االست ادة م  الصندوا 

 .تعزيز آلية مماية أموال الصندوا في مواجهه أي تحايل -

 1050در مررا ةررهريا عررو   1400 الرفررع مرر  قيمررة التسرربي  املررالي املمنرروح لألسرررة املكونررة مرر  زوجررة معرروزة وأوالد ررا  لررى م لررغ  -

 در ما ةهريا.

أمررا علررى مسررتو  اسررتراتيجية التعريررف  هررلا الصررندوا وأ دافرره واالسررت ادة مرر  خدماترره   فقررد وضررع  خاررة تواصررلية  .214

لللك مع مرتلرف املتردخلين وال راعلين و يئرات املجتمرع املردني  وقرد أسرهم  رلا التعرديل فري الرفرع مر  عردد املقرررات القضرا ية 

 . در ما 58 46.699.409قرارا بغالف مالي قدره  4542ما مجموعه  2018سنة   ال ئات املسههدفة م  الصندوا لت لغلصال  

تمتيرع النسراء باملسراعدة  ى التمييز اايجابي ل ا رد ه   تتمثرل فرياتراذ تدابير  هدف  للتسهيل ولوج النساء  لى العدالة تم  .215

  وك الررررة مجانيررررة الرررردعاو  املرت اررررة برررراألموال الطخصررررية ال رررري تقرررردمها  ررررال والنسرررراءالتك ررررل باألطت عيررررل خاليررررا وفرررري القضررررا ية  

ستق ال وتسهيل ولوج النساء  لى املحراكم  وت عيرل دور املسراعدات االجتماعيرات فري ال ضافة  لى دعم بنية اباا النساء املالقات. 

 بمرتلف جهات اململكة.تا ي  مدونة األسرة  وتنةيم ممالت ميدانية م  أجل تو ي  عقود الزواج 

علررررى تعمرررريم  مررررداث أقسررررام ك نايررررات مسررررتقلة تابعررررة لن رررروذ املحرررراكم  فيمررررا يرررررذ قضرررراء األسرررررة عملرررر  وزارة العرررردل .216

االبتدا ية  م  أجل توفير بنيات استق ال تسهل ولوج النساء  لى العدالة األسرية  بااضافة  لى تزويد  له األقسام بمساعدات 

 التك ل بالنساء واألط ال.مجال في ومكونة اجتماعيات مرتصة 

املسراواة برين املررأة والرجرل فري االسرت ادة مر  أراضر ي الجماعرات  تعزيرز  علرىالعمومية السلاات   وفي ن و السياا  عمل .217

تحرث نروا، الجماعرات السراللية بوجرو،  دراج العنصرر ال ري   2012و 2010في الداخلية ت عيل دوريات وزارة تت ع  عتر الساللية

فتو   2010أصدراملجلو العل ي األعلى سنة كما  املست يدي  م  التعويضات العينية واملادية.  في لوا ح ذوي الحقوا  النسوي 

مررر  ن رررو العا ررردات املاديرررة والعينيرررة ال ررري يسرررت يد م هرررا الرجرررل   رررر العمليرررات العقاريرررة ال ررري تجرررري علرررى ملررررأة ااسرررت ادة تؤكررردعلى 

علرررى  لغررراء االمتيررراز املقررررر لصرررال  الرررللور دون اانررراث فررري  2010مدونرررة األوقررراف لسرررنة  كما نصررر  السررراللية األراضررر ي الجماعيرررة

علرررررى أنررررره " يقسرررررم عا رررررد الوقرررررف املعقرررررب بالتسررررراوي علرررررى   نصرررررال ررررري  113األم ررررراي املعق رررررة  كمرررررا  رررررو الشرررررأن بالنسررررر ة للمرررررادة 

 91املستحقين ذلورا و نا ا  ما لم يشترط الواقف غير ذلك." 

(بشرأن الوصراية ااداريرة علرى 2019)غشر   17-62رايرر علرى  رالث  قروانين   أ مهرا قرانون رقرم صادا مجلرو الحكومرة فت .218

  .ة و الرجل في الحقوا و الواج ات أتضم  القانون تكرةو املساواة بين املر  )الجماعات الساللية 
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 األسرة في الحقوق  في املساواة السادسة عشر: املادة

وات علررى  صررالح مدونررة األسرررة ال رري كرسرر  مجموعررة مرر  الحقرروا علررى مسررتو  سررن10بمرررور  2014املغررر، سررنة امت ررل  .219

(  وك الررررة املسرررراواة فرررري  25ضررررمان  الحرررر  فرررري الررررزواج وفرررري مريررررة اختيررررار الررررزوج بالنسرررر ة للنسرررراء والرجررررال علررررى مررررد سررررواء) املررررادة 

(   وك الررة مرر  املرررأة املالقررة 4ادة الحقرروا أ نرراء الررزواج وعنررد فسررخه  وضررمان املسررؤولية املشررتركة للررزوجين تجرراه األط ررال) املرر

(   والح  في تقسيم املمتلكات بعد انههاء الزواج  و رفع س  49م  االست ادة م  األموال املكتس ة أ ناء الحياة الزوجية) املادة 

ة القضراء وجعرل (  ووضرع الارالا تحر  مراق ر 41و 40(   وتقييد التعردد)املادة 19عاما بالنس ة للزوجين) املادة  18الزواج  لى 

(   ومنرررع زواج الرجرررل برررامرأة  انيرررة  ال بموافقرررة الزوجرررة 78الارررالا والتاليررر  مقرررا يمارسررره الرررزوج والزوجرررة علرررى قررردم املسررراواة )

واعتمرراد مسررارة "الشررقاا" ال رري تمكر  الرجررال والنسرراء علررى مررد سررواء مر  التاليرر  بالررب مرر  أمررد ما بسرربب  .(43األولى)املرادة

توميرررررد مقتضررررريا ها للمحضرررررون بالنسررررر ة  الحضرررررانة اناالقرررررا مررررر  م ررررردأ املصرررررلحة ال ضرررررلى للا رررررل  مرررررعالشرررررقاا وتنةررررريم امكرررررام 

 (.171و166للجنسين )املادتين 

    أ مها  لضمان التا ي  السليم ملقتضيا ها تدابير تم اتراذ عدة منل صدور مدونة األسرة  .220

  مداث أقسام مترصصة في قضاء األسرة داخل املحاكم    -

 الوسا ل الك يلة بتح يز م؛ النساء وتوفير رصصين في موضو  مقوا تكوي  قضاة مت -

 التكوي  املستمر للقضاة م  أجل  نجاز أفضل ملهامهم في مجال مماية مقوا املرأة.      تنةيم  -

 ؛النشر السنوي امصا يات تا ي  مدونة األسرة لتمكين الجمعيات وال اعلين م  تت ع تا ي  مدونة األسرة -

 ؛املصادا عليها مديثا في ال وابة االكترونية للوزارة نشر القوانين -

 املنا ضة للعنف ضد النساء. لت عيل املقتضياتتوجيه ملكرات ملرتلف النيابات العامة  -

 ؛تكوي  خاليا التواصل مع مراكز االستما  بالنيابات العامة تشرف عليها "نا  ة الوكيل العام أو نا  ة وكيل امللك" -

  عدد الزيجات غير املو قة تراجع مما سا م في وت الزوجية لتو ي  الزواج م اظا على مقوا النساء القيام بحمالت    -

      .2016سنة  مكما 1871 لى  2014سنة 16332  م  كام الصادرة بث وت الزوجيةعدد األم تناقذ -

ا  مسرررجال ارت اعررا مررر  مكرر  تا يرر  املدونرررة مرر  تحقيرر  العديرررد مرر  املكاسررب  ميرررث عرررف تو يرر  الرررزواج منتررى تصرراعدي .221

  .2017ألف زواج مو   سنة 280د م    لى أزي 2004ألف عقد زواج مترم سنة  237موالي 

سرراعد تا يررر  مقتضرريات املدونرررة فرري ضرررمان اسررتقرار أفضرررل علررى مسرررتو  تعرردد الزوجرررات   ذ    37ت رراعال مررع التوصرررية  .222

نس ة رسوم الزواج املترمة ال ي سجل  خرالل سرنوات    في مين بلغ 2016سنة  م  مجمو  عقود الزواج املترمة٪ 0,38سجل 

 .2015سنة  ٪ 0.32و 2014سنة ٪ 0.28  و تراوم   له النس ة بين ٪ 0,26ما مجموعه  2017و   2013و  2012

فري قضرايا الارالا والتالير  ال ري بلرغ مجموعهررا  2016أسررة سرنة  20.278لجرأت املحراكم  لرى مسرارة الصرل  ل ا ردة كمرا  .223

أن مجمرو  رسروم زواج ال  رر وال تراة دون سر  األ ليرة عررف  كمراة سجلهها أقسام قضاء االسرة  هله املحاكم   قضي 114.352

   (%9,72)  2016سنة معنقاط مقارنة  3رسم زواج  بانر ا  بأكثر م   262098  ميث بلغ  2017انر اضا سنة 

 312انتقرل مر   ارت اعا نسربيا  ة  أ ناء قيام الزوجيةعرف عدد و ا   تدبير املمتلكات املكتس    39التوصية ت اعال مع   .224

 .2014 سنة 1607  وبلغ 2017سنة  537 لى  2004و يقة سنة 

تمديد ال ترة االنتقالية لسما  دعو    وت الزوجية مدة خمو سنوات ب الخاصةم  مدونة األسرة  16تم تعديل املادة  .225

بمثابرررة  70.03مررر  القرررانون رقرررم  16الرامررري  لرررى تعرررديل املرررادة  102.15م  ضررافية  وذلرررك بمقتضررر ر املرررادة ال ريررردة مررر  القرررانون رقررر

 6433( واملنشررور فري الجريرردة الرسرمية عرردد 2016ينراير  12بترراريخ ) 1.16.2مدونرة األسرررة  الصرادر بتن يررله الةهيرر الشررريف رقرم 

 ( 2016)يناير 
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لررى النيابررات العامررة بمرتلررف املحرراكم تحرر  عرردد وجهرر  ر اسررة النيابررة العامررة دوريررة   35 ةالتوصرريفرري مررا ورد  ت رراعال مررع .226

  تحاهم م  خاللها على الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد املشر  م  جعل الرزواج (2018) 29/  3/   20

ر  الرزواج ال ري ال تراعري املصرلحة ال ضرلى للقاصر ق ل س  الرةد متوق ا على موافقة القضاء  وعدم الترردد فري معارضرة طل رات

القاصرر باألضررار ال ري يمكر  أن تترترب عر  الرزواج  مرع تقرديم ملتمسرات للقضراة مر  أجرل جعرل جلسرات ال حرث مناسر ة لتوعيرة

 . امل كر واالستعانة في ذلك باملساعدات االجتماعيات

 (70.03)ن مررر  القرررانو  20وتجررردر ااةرررارة  لرررى ت اعرررل وزارة العررردل  يجابيرررا مرررع مقتررررح قرررانون يقضررر ي بتغييرررر وتتمررريم املرررادة  .227

 بمثابة مدونة األسرة   املقترح اللي جاء بضوابق مقيدة لتزويل القاصري  تتمثل في  

 سنة على األقل  ميث تم مصر السلاة التقديرية لقضاة األسرة 16الس  األدن  للزواج دون س  األ لية في  تحديد -

 املكل ين 

 سنة دون غير ا؛ 18و 16  القاصر ما بين منح ااذن بتزويل القاصري  في الحاالت ال ي يتراوح فيها س -

 وجو، استعانة قضاة االسرة برترة ط ية وبحث اجتماعي ملنح ااذن بالزواج؛ -

  ضرورة مراعاة تقار، الس  بين الارفين املعنيين بالزواج م ر لان أمد ما قاصرا.  -

صرردرع  لحكم الررلي الرر  را رردة ية يمكرر  االستشررهاد باجههررادات قضرراالحمايررة االقتصررادية للزوجررة  فيمررا يتعلرر  بتكرررةو .228

سررهم املردعى عليره  بعررد مر   ٪ 50قيرة الزوجررة فري (  الررلي يقرر بأم10/1/2010ملرف  - 94)رقرم  2010  أكترروبر ابتدا يرة الربراط 

  ابتدا يرررة الررردار ال يضررراء عررر والحكرررم الصرررادر مررر  أجرررل تنميرررة أمررروال األسررررة عررر  طريررر   نشررراء الشرررركة  92   ررروت كرررد ا وسرررعايهها

(  اللي أكد على أن عمل الزوجة اليومي ولو داخل ال    يعرد مسرا مة منتجرة عنرد التقيريم علرى 685/4-98)رقم  2006أبريل 

 أساي أن عقد الزواج ال يلزم الزوجة بردمة ال   .

ألسرررررية ق ررررل  عررررداد برنررررامل خررردمات الوسرررراطة األسرررررية لتررردبير النزاعررررات ا ترررمتعزيرررز املسرررراواة فرررري الحقررروا داخررررل األسرررررة  ل .229

ةرادية تقرديم خردمات  ر و  ؛هنية ملمارسههاالتقنيات امل وتاوير األسرية نشر الوعي بأ مية الوساطة  لى حهدف جوء  لى املحاكم  الل

دعررررم الشررررراكة مررررع الجمعيررررات العاملررررة فرررري و  دعررررم  مررررداث وتعمرررريم مراكررررز الوسرررراطة األسرررررية؛و  ؛للح رررراظ علررررى التماسررررك األسررررري 

  2.536.600.00ة بم لغ قدره جمعية عاملة في مجال الوساطة األسري 15عم مشارةع د 2014وفي  لا السياا  تم سنة . املجال

 در م.977 412 15  قدره مشرو  يتعل  بمراكز الوساطة األسرية  بغالف مالي 43دعم  تم 2015سنة  فيو ؛در م 

حهرردف  لررى   تشرراركيةوفرر  مقاربررة   93  املجلررو االستشرراري لألسرررة والا ولررة   مررداث تررموت عرريال ملقتضرريات الدسررتور  .230

تت رع مرد  مالءمرة التررامل الوطنيرة ال ري   و رصد وتت ع وضعية األسرة والا ولة في املجاالت الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية

مول املرااات الوطنية املتعلقة  هله امليادي   وتنشيق النقاط  الرأي بداء و    هم األسرة والا ولة اللتزامات املغر، الدولية

مجال األسررة والا ولرة  وضرمان تت رع  نجراز التررامل الوطنيرة مر  ق رل مرتلرف القااعرات  العمومية فيومي مول السياسة العم

 .والهيالل والهيئات املرتصة

                                                           
 االكد والسعاية عرف عرفه املغر، ينذ على االعتراف بمجهود الزوجة في تنمية  روة األسرة وأمقيهها في الحصول على نصياها في مالة الاال   92
 .2016غش   15بتاريخ  6491ر بالجريدة الرسمية عدد صد 78.14قانون رقم    93
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 محاربة العنف ضد املرأة

  م كررررا فررري محاربرررة ظرررا رة العنرررف ضرررد النسررراء وال تيرررات  ميرررث ترررمنررطررر  اململكرررة املغربيرررة ا 21و17تينللتوصررر  ت عررريال  .231

  عداد استراتيجية وطنية

-2008كمرا ترم  طرالا برنرامل تمكرين   2004سرنة  مقتضريا ها لت عيرل وطنيرا ومراارا   2002سرنة الةرا رة نا ضرةمل  .232

مر  برين وال تيرات   النسراء تمكرين طرير  عر  االجتمراعي النرو  امل نري علرى ملحاربرة العنرف القااعرات تعرددم برنرامل و رو   2012

ك ررررل للنسرررراء وال تيرررررات اررررحايا العنرررررف  كمررررا اعتتررررر تجربرررررة نموذجيررررة مرررر  ميرررررث الشررررراكة املتعرررررددة تقررررديم خررررردمات الت أ دافرررره

 94 .األطراف

يتعلر  بمحاربرة العنرف ضرد النسراء  103.13سرة والتضرام  واملسراواة والتنميرة االجتماعيرة  القرانون كما أعدت وزارة األ  .233

امل ادئ   لى ستندوة، 95 2018ماري  12جريدة الرسمية بتاريخ   صدر  لا القانون بالمع مرتلف ال اعلينوف  مقاربة تشاركية 

األساسرررية املعتمررردة فررري التصررردي لةرررا رة العنررررف ضرررد النسررراء  واررري  زجرررر مرتكلررري العنررررف  الوقايرررة مررر  العنرررف  ممايرررة اررررحايا 

العنرف   مرر   اررحايا   ميرث يتضرم  مجموعررة مر  املقتضريات القانونيررة ال ري مر  ةررألها ممايرة النسراء مرر الالعنرف  والتك رل ب

 أ مها 

تحديد  طار م ا ي ي دقي  م  ةأنه مساعدة املتدخلين لتمييز ومصر األفعال والسلوكيات املدرجة في مجال العنف ضد  -

 96النساء  م  خالل تحديد م هوم العنف ومرتلف أةكاله

ودة م  ب   الزوجية  وااكراه تجريم بع  األفعال باعت ار ا عن ا يلح  ضررا باملرأة  لاالمتنا  ع   رجا  الزوجة املار  -

 على الزواج  واملساي بحرمة جسد املرأة  وت ديد أو ت وي  أموال األسرة بسوء نية.. الخ؛

تجريم التحرط الجن  ي  مع تشديد العقوبات عليه في مالة ارتكا، ال عل في ظروف معينة وم  طرف أ خاص محددي    -

 ذ مكلف بح ن النةام... الخ؛كأمد األصول أو املحارم  وزميل في العمل  و خ

تشديد العقوبات على بع  األفعال املوجهة ضد "نساء في وضعية خاصة"  لالعنف ضد امرأة في وضعية  عاقة أو قاصر أو  -

 مامل  أو ضد الزوجة أو الاليقة بحضور األبناء أو الوالدي ؛

عدم االعتداء  في مال الههديد بارتكا، العنف مع اعتماد تدابير مما ية جديدة  كإبعاد الزوج املعتدي  و نلار املعتدي ب -

تعهده بعدم االعتداء  و رجا  املحضون مع ماضنته  لى السك   ومنع االقترا، م  الاحية أو م  سك ها  و ةعار املعتدي 

 بمنعه م  التصرف في األموال املشتركة للزوجين... الخ؛

 ية  مع تقرير عقوبات على خرقها؛التنصيذ على عنصر ال ورية في اتراذ التدابير الحما  -

اعتماد  طارات مؤسساتية للتنسي  بين مرتلف املتدخلين في مجال منا ضة العنف ضد النساء وممايهه   مثل السلاة  -

 القضا ية  واألم  الوطني  والدرك امللكي  والقااعات الحكومية املعنية... الخ؛

  مداث منةومة للتك ل بالنساء احايا العنف؛ -

با، للوقاية  ميث أص ح  السلاات العمومية ملزمة باتراذ التدابير وااجراءات الالزمة للوقاية م  العنف ضد ترصيذ  -

 النساء.

                                                           
 .جمعية مدنية 40قااعا مكوميا و ماني ولاالت ملنةومة األمم املتحدة وأكثر م   9413
 .2018ماري  12بتاريخ  6655الجريدة بالجريدة الرسمية عدد  -95

  96  انةر امللح  املتعل  بالقانون 103- 13 املتعل  بمحاربة العنف 
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علرررى املرسررروم التا يقررري لهرررلا  2019مررراري  28وفررري  طرررار ت عيرررل  رررلا القرررانون  صرررادا املجلرررو الحكرررومي املنعقرررد بتررراريخ  .234

يمية ال ي تنصرف باألساي على آليات التك ل بالنسراء ارحايا العنرف   ذ القانون  اللي يتناول مجموعة م  الوضعيات التنة

 سيمك   لا املرسوم م   مداث 

 اللجنة الوطنية للتك ل بالنساء احايا العنف؛ -

 اللج  الجهوية للتك ل بالنساء احايا العنف؛ -

 اللج  املحلية للتك ل بالنساء احايا العنف؛ -

بالنسرراء اررحايا العنررف علرررى مسررتو  املحرراكم وكررلا القااعررات املكل ررة بالعرردل والصرررحة الخاليررا املركزيررة والالممركررزة للتك ررل  -

 والش ا، واملرأة واملديرية العامة لألم  الوطني والقيادة العليا للدرك امللكي.

وت عرريال ملضررامين قررانون محاربررة العنررف ضررد النسرراء ومرسررومه التا يقرري  تررم تنصرر ب "اللجنررة الوطنيررة للتك ررل بالنسرراء  .235

يا العنف" ال ي تضالع بصالميات  امة مسندة  ليها بموجب القانون  خاصة على مستو  ضمان التواصل والتنسي  بين احا

مرتلرررف التررردخالت ملواجهرررة العنرررف ضرررد النسررراء واملسرررا مة فررري وضرررع آليرررات لتحسرررين وتاررروير منةومرررة التك رررل بالنسررراء ارررحايا 

ليررات الشرررراكة والتعرراون مرررع مرتلررف ال ررراعلين وتقررديم املقترمرررات العنررف   ضررافة  لرررى اختصاصررات أخرررر  ذات الصررلة بتقويرررة آ

 . و عداد التقارير

السررريما مرررا يتعلررر    ل  تقررروم اململكرررة املغربيرررة بجهرررود موازيرررة ملكافحرررة الةرررا رةال عررر   رررلا العمرررل التشررررة ي املتواصرررفضررر .236

وذلك ب ضل االقتنا    تت ع العمل القضا يو و ما ظهر م  خالل   ومتابعة الجناةالقانونية للاحايا  توفير الحمايةبو  برصد ا

سررواء عرر  طريرر  الشررهادة الا يررة أو الصررور   وسررا لالبكافررة  بإمكانيررة    ررات العنررف الزوجرري القضرراة لررد  الررلي أصرر ح يترسررخ 

 .(م  قانون املسارة الجنا ية 286أو غير ذلك م  الوسا ل املتامة )املادة  ال وتوغرافية أو املعاينة

األ مية  التعديل الجز ي لقانون املقررة في جرا م العنف ضد النساء  م  التعديالت القانونية ذات برصوص الحماية  .237

الرررلي ترررم مررر  خاللررره  ضرررافة فرررر  متعلررر  بحمايرررة الارررحايا والشرررهود   ذ يتضرررم  تررردابير مما يرررة  2011املسرررارة الجنا يرررة سرررنة 

ييرررر أمررراك  ااقامرررة وعررردم  فشررراء املعلومرررات املتعلقرررة ضرررمان ممايرررة جسررردية للارررحية وألفرررراد أسرررر ها؛ تغ :للارررحية مررر  ق يرررل

 ةرعار  بالهوية؛ ضمان التعافي الجسردي والن  ر ي للارحية بعرضرها علرى أنةرار ط  رب مررتذ وترصيصره بالرعايرة االجتماعيرة؛

يئرررة الاررحية املتضررررر مررر  جريمررة ارتك ررر  فررري مقرره بحقررره فررري االنتصررا، كماالرررب برررالح  املرردني أمرررام قاضررر ي التحقيرر  أو أمرررام  

 .املحكمة  كما يتعين  ةعاره بالحقوا ال ي يرولها له القانون 

 " ضرد النسراء العنرف مرول  منةومرة معلوماتيرة مؤسسراتية مرول  أمرد   ةرا رة ال رصرداملتررلة ل التردابيرفيمرا يررذ  .238

  رله تاروير ول .يوالروطن الجهروي  الصرعيدي  علرى العنرف احايا وال تيات بالنساء الخاصة واملعايات ال يانات مرتلف عجم هدف 

وزارة األسرررررررررة والتضررررررررام  واملسرررررررراواة والتنميررررررررة ت ررررررررادل املعايررررررررات املعلوماتيررررررررة بررررررررين لبروتولررررررررول  توقيررررررررع 2014فرررررررري تررررررررم املنةومررررررررة  

 . امللكي الوطني والدرك لألم  العامة واملديرية الصحةزارة و   العدل ةزار و   االجتماعية

  غارر  مجمررو  ل العنررف ضررد املرررأةمسررحا وطنيررا مررو  2010ايروينرر 2009أنجررزت املندوبيررة السررامية للترارريق بررين يونيررو .239

سنة. ولتحيين املعايرات واالمصرا يات املتعلقرة  64و 18امرأة تتراوح أعمار   بين  9534الترا، الوطني وةمل عينة تتكون م  

ة للتراررريق فرررري  هرررله الةرررا رة و كررررلالك قيررراي مؤةرررررات العنرررف ط قرررا أل ررررداف التنميرررة املسررررتدامة   أطلقررر  املندوبيرررة السررررامي

عمليرررررة اانجررررراز امليرررررداني لل حرررررث الررررروطني الثررررراني مرررررول ظرررررا رة العنرررررف وسررررريمك   رررررلا ال حرررررث مررررر  جمرررررع معايرررررات مرررررول  2019

 سنة وم  مسا، تكل هها االقتصادية واالجتماعية. 74و  15انتشارالةا رة على الصعيد الوطني والجهوي لل ئة العمرية بين 

 النسراء  ضرد العنرف انتشرار مرول  الثراني الروطني ال حرث االجتماعية املساواة والتنميةو  والتضام  األسرة وزارة أنجزتكما  .240

 :في ما يلي الخاصة األ داف وتتجلى الةا رة انتشار مول  ودقيقة معايات جديدة لتوفير  2019

 توفير معايات و مصا يات مديثة ع  العنف املماري ضد النساء؛ •
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 األةركال فيره ومسرب مردث الرلي الوسرق مسرب انتشراره ونسرب الروطني  املسرتو   على النساء ضد العنف انتشار نس ة تحديد •

 النساء؛ ضد العنف بمحاربة املتعل  103.13 القانون  في عليها املنصوص

 اقتصادي؛ ووساهم السوسو العنف مرتكلي وخصا ذ اقتصادي السوسيو ووساه  العنف احايا للنساء خصا ذ تحديد •

 الةا رة على بالقضاء الك يلة امل ادرات وتدقي  تحديدل الوطني ال حث نتا ل استثمار •

 علرى الروزارة أعلنر  وقرد اململكرة  جهرات مرتلرف فري سرنة 64 و 18تترراوح أعمرار   برين  امررأة 13543ةرمل ال حرث  وقرد .241

 . 2009 يف  % 62,8 مقابل  2018 في %54.4 العنف ضد انتشار نس ة بلغ  ميث   2019في الوطني ال حث لهلا األولية النتا ل

 النسراء لرد  % 51.6 مقابرل % 55.8 بنسر ة للعنرف عرضرة األكثرر  ر  الحضرري  املجرال في النساء أن الوسق مسب التوزةع ويةهر

 بتعرضره   صررم نصف النساء موالي أن ميث انتشارا  األكثر  و الن   ي العنف أن ال حث نتا ل أظهرت كما - .القروي باملجال

 الجن ر ي والعنرف % 15.9 بنسر ة العنرف الجسردي يليره % 16.7 بنسر ة االقتصرادي العنرف  رم % 49.1 العنرف مر  الشركل لهرلا

  .97 14.3%بنس ة

  كآليرة 2014سرنة     مرداث املرصرد الروطني للعنرف ضرد النسراء ات املؤسساتية ملنا ضة العنرف  ترمفي  طار تعزيز ايلي .242

ال حرث والدراسررات الجامعيرة. وتعتترر  ررله ايليرة  طررارا  كررزومرا املرردني  املجتمررع  الحكوميررة القااعرات جانرب  لرى وطنيرة تضرم

األساسية في الرصد واليقةة مر  خرالل تجميرع املعايرات  وتتمثل مهامه  رتلف ال اعلين املعنيين مللمقاربة التشاركية ليؤسو 

  .والوطنية اامصا ية الجهوية 

ت الخاليررا املؤسسرراتية السررتق ال النسرراء اررحايا اعتمررادا علررى معايررا  2016و  2015 فرري ي  سررنويينأصرردر املرصررد تقريررر  .243

العنرررف بمحررراكم اململكررررة واملستشررر يات واملراكرررز التابعررررة للمديريرررة العامرررة لألمرررر  الررروطني ومصرررال  الرررردرك امللكررري.وت ين معايررررات 

مرررر  لتنتقررررل  املحرررراكم مرررراالت العنررررف الجسرررردي املسررررجلة علررررى مسررررتو  املنتررررى التنررررازلي ميررررث انر ضرررر    2016التقريررررر الثرررراني 

  28%بمعدل انر ا  يصل  لى أي  .2016في  8717 لى  2015في  10455و 2014مالة عنف جسدي في  12148

جرررردي  برررراملراكز التابعررررة لرررره بمررررا فيهررررا االنسرررراء للتك ررررل ايم عناصررررر الضرررراباة القضررررا ية املتو عمررررل الرررردرك امللكرررري علررررى ترررردع .244

 2016. وفري سرنة 8339ة فري  رلا السرياا سروي  منره مالر 9376ما مجموعه  2017بالنساء احايا العنف  ميث سجل  خالل 

  أمرا  2015مالرة خرالل سرنة  12122  كمرا ترم تسرجيل مرا مجموععره  8658مالرة   سروي  م هرا  9801تم تسجيل ما مجموعره 

 خصا و مالههم  1303مالة   ميث تم على   ر ا توقيف  8390قضية   سوي  م ها  9433فقد تم تسجيل  2018خالل سنة 

 قاصرا. 1263م  بي هم  9789خري    وقد بلغ عدد الاحايا آ 5472عدالة  كما تم االستما  على ال

وتتوفر مصال  الدرك امللكي على معايات مصن ة مسب أنوا  العنف وأةكاله   مسب التوزةع الجغرافي ومسب س    .245

 .98الاحايا ومكان العنف

 (2018املعطيات اإلحصائية للعنف املمارس على النساء )

 العنف الجسدي العنف الجن  ي  ئة العمرية للاحيةال

18- 623 640 

18- 30 425 2177 

30- 45 319 3441 

                                                           
 ص    امللح  انةر   97 

انةر امللح    98 
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+45 131 2033 

 8291 1498 املجموع

 

على مستو  املحاكم االبتدا يرة  بلرغ  تك ل بالنساء احايا العنف  م  خالل  مداث خاليا االستق التاوير آليات التم  .246

تتررولى مهمررة االسررتق ال واالسررتما  وتقررديم الرردعم الن  رر ي للاررحايا  مررع خليررة علررى مسررتو  الترررا، الرروطني  88عرردد ا أزيررد مرر  

ا سررنويا  تركررز فرري أمررد محاور ررا علررى تعزيررز قرردرات العرراملين فرري وضررع خاررة لالرتقرراء بالعمررل القضررا ي فرري  ررلا املجررال  يررتم تحيي هرر

 2008سررنة  ااجتماعيرر امسرراعد 81انتقررل عرردد م مرر  ) تعيررين مسرراعدي  اجتمرراعيينتررم كمررا خاليررا التك ررل بالنسرراء واألط ررال. 

سرة  بااضافة الى جانب  هيئة فضاءات خاصة بالا ل داخل أقسام قضاء اال   (% 268بلغ   بنس ة زيادة 2015سنة  298 لى

الررى تعمرريم تجربررة املسرراعدات االجتماعيررات علررى مرتلررف  ررله األقسررام   والحرررص علررى تكرروي هم بشرركل مسررتمر فرري مجررال ال حررث 

                                              . االجتماعي خاصة فيما يتعل  بزواج القاصري 

 تطور توظيف املساعدين االجتماعيين بوزارة العدل

م  مررررداث ومرررردات للتك ررررل الالرررري والن  رررر ي للنسرررراء اررررحايا العنررررف وتعميمهررررا باملؤسسررررات الصررررحية  وك الررررة مجانيررررة ترررر .247

م هررررا علررررى  64م هررررا علررررى املستشرررر يات املحليررررة  و 16ومرررردة مندمجررررة  تترررروز   99بلررررغ عرررردد  ررررله الومرررردات    99الشرررروا د الا يررررة

مررر  النسررراء  17290راكز الجامعيرررة. وقرررد ترررم التك رررل برررأكثرم  برررامل 5لرررد  املستشررر يات الجهويرررة  و 11املستشررر يات ااقليميرررة  و

. كمرا ترم تحيرين املعرايير والرنةم الخاصرة بالتك رل بالنسراء ارحايا العنرف بمرا 2016م  األط ال املعن رين سرنة  5244املعن ات و

رفع ف ضد النساء   ضافة  لى فيها مسار التك ل  وتعزيز نةام ت ادل املعلومات بين الشرلاء املؤسساتيين في مجال محاربة العن

 . املهنيين الصحيين واملساعدات واملساعدي  االجتماعيينقدرات 

ال رري تمرر  "خاليررا اسررتق ال النسرراء اررحايا العنررف"  أمررد     2007أكترروبرعلررى صررعيد مصررال  الشرررطة القضررا ية ومنررل  .248

احايا العنف  ودة الخدمات املقدمة للنساء وذلك لتحسين ج  لترأسهاية للعنصر النسوي و أعاي  األولميث   عادة  يكلهها  

تعلر  بمحاربرة العنرف ضرد امل " 13-103 القانون بعرد صردور م  ميث االستق ال واالستما  والردعم والتوجيره واملرافقرة  خاصرة 

 النساء.

 

 

 

                                                           
 م.م. .م. /162  وللدورية الوزارية رقم 31م ي/ 1040وللدورية الوزارية عدد  2013أبريل  16الصادر في  1299.13ط قا لقرار وزير الصحة  99

 

 نس ة التاور % عدد املساعدي  االجتماعيين السنة

2008 81  

2010 105 30 

2011 202 149 

2013 273 237 

2015 298 268 
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 ي ين الجدول مايلي    العنف ضد املرأةمجال برصوص عدد القضايا املسجلة في  .249

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

عدد 

 القضايا 

15573 18110 20488 19199 16501 15012 16873 

 

 ي قضايا العنف  أما بالنس ة لألمكام الصادرة في م  املتابعين ف

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

عدد 

 األمكام 

11001 10684 11786 11851 12062 12461 13525 

 

التك ل بالنساء احايا العنف )االستما   في امرتص  متعدد الخدمات جديدا مركزا  40تم  مداث على املستو  الترابي   .250

 نجررراز دفتررررر   ولهررررله الغايرررة تررررم وضررررعية صرررع ة فررريء املؤقرررر (   ضرررافة  لررررى ترررأطير وتوجيرررره النسررراء املواك رررة وترررروفير اايررروا ,التوجيررره ,

   وفررري  طرررار الشرررراكة مرررع الجمعيرررات العاملرررة فررري امليررردان يرررتم دعرررم مراكرررز   .ال ضررراءات وفررر  معرررايير دوليرررة خررراص  هرررلهتحمرررالت 

سررنوات برردل سررنة وامرردة لضررمان االسررتمرارية وجررودة  3االسررتما  واارةرراد القررانوني للنسرراء اررحايا العنررف وفرر  مقاربررة تعتمررد 

مليرررون  72بم لرررغ  2017و 2012مركرررزا مرررا برررين  223الخررردمات ال ررري تقررردمها  رررله املراكرررز للنسررراء ارررحايا العنرررف  ميرررث ترررم دعرررم 

 در م.  

تعزيررز ل تسررنوا أربررع ةملرردالقارراعي ملحاربررة العنررف ضررد النسرراء  -بررين  املنرردمل الترنررامل التحس  رر يتررم  طررالا  2013وفرري   .251

العمرل برين مرتلرف ال راعلين فري التع ئرة االجتماعيرة  وتاروير التقا يرةالنسراء  ضرد التحس و والتوعية بمراطر العنف والتمييز 

 قااعية في مجال التحس و والتوعية ملحاربة العنف ضد النساء. - ضافة  لى مأسسة الشراكة بين   الشاملة 

 تحس سرررية موجهرررة لعمررروم املررررواطنينسرررنوية ممرررالت    واررريف ضرررد النسرررراءمأسسرررة الحملرررة الوطنيرررة ملحاربرررة العنرررتمررر   .252

  لقرررررراء  تناولرررررر 200عرفرررررر  تنةرررررريم أكثررررررر مرررررر    ذباسررررررههداف مرتلررررررف جهررررررات اململكررررررة   2012تميررررررزت مملررررررة ميررررررث   واملواطنررررررات 

لتحسر و بمرتلرف ا علرى فارتكزت 2014مملة أما النساء األجيرات؛  2013مملة  واسههدف  .ةا رةهله الااةكاالت املرت اة  

غيرر الحكوميرة ؤسسرة التعراون الروطني واملنةمرات أةكال العنف واالستغالل ضد النساء  عتر تنةيم لقاءات جهويرة بمشراركة م

عنررف العقررا،"  2015املحليررة. وفرري  الضرروء علررى فئررة مرتكلرري  سررلا  تررم  طررالا الحملررة الثالثررة عشررر تحرر  ةررعار " آخررر  نررلار للم 

جهويرا علررى املسرتو  الترابرري بتعراون مررع مكونرات القاررب االجتمراعي. ب نمررا  القرراء 12الحملررة تنةريم العنرف ضرد النسرراء  وةرمل  

ت اعررل مررع نتررا ل التقريررر السررنوي الفرري سررياا  .علررى موضررو  "العنررف ضررد النسرراء فرري األمرراك  العامررة" 2017و 2016ركررزت مملررة 

 العنف الجسدي العنف الجن  ي  ال ئة العمؤرية للاحية 

18- 30 623 6940 

31- 45 283 6600 

46- 60 58 3052 

61- ≥ 14 610 

 17202 978 املجمو 
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 ررررا  نسررررب العنررررف ضررررد النسرررراء فرررري األمرررراك  العامررررة وتنررررو  األول والثرررراني للمرصررررد الرررروطني للعنررررف ضررررد النسرررراء  الررررلي  أفرررررزا ارت

  ميررث تررم العمررل املسررههدفةأكثررر نوعيررة مرر  سررابقا ها بررالنةر لل ئررات الواسررعة  رررررامسة عشررر وطنيررة الأةرركاله  وتعتتررر الحملررة ال

ة  ومررر  برررين علرررى نقرررل االنشرررغال بقضرررية الحرررد مررر  العنرررف ضرررد النسررراء مررر  املركرررز نحرررو الجهرررات وتقاسرررمه مرررع الجماعرررات الترابيررر

مرررع " عررالن الربررراط لوقررف العنررف ضررد النسرراء فرري ال ضررراءات العامررة" الررلي يشرركل أرضررية للتعرراون  اعتمررادي أفرز هررا النتررا ل ال رر

 وطنيا وترابيا.  مرتلف األطراف

ي التعراليم الدينيرة ال ري تعتنر مرول الدينيرة واملحاضررات لندوات القاا  الوي ي على الشؤون ااسالمية برامل لر كما سا .253

دروسرا  ملجالو العلمية املحلية. كما خصذوتن ل لل أةكال العنف  غا  جميع الترا، الوطني  بتنسي  مع ا باملرأة واألسرة

واعةرا  5280عليهرا  وسهر  درسا  589728  بلغ عدد ا 2015النساء  خالل سنة  ضدفي موضو  ن ل العنف الن   ي والجسدي 

 24.500وضررررو  محاربررررة جميررررع أةرررركال التمييررررز والعنررررف ضررررد املرررررأة  ألقيرررر  ، مل 2018نررررونتر  30وخا ررررة جمعررررة   واعةررررة 863و

 مسجدا بجميع الترا، الوطني.

اانسررران فررري   دراج مرررواد مقررروا  عترررر   لعررراملين فررري مجرررال مكافحرررة العنرررف ضرررد النسررراءبتقويرررة قررردرات االعررردل  وزارة قرررومت .254

فرري مررادة مقرروا اانسرران واملسرراواة بررين ا قضررا ي املحقرر 852تررم تكرروي   2015 لررى  2012فمنررل  للقضرراة برررامل التكرروي  األساسرر ي 

فررررري خاليرررررا التك رررررل بالنسررررراء  يعملرررررون موظ رررررا 1523طرررررر  ةرررررمل  ملررررروظ ين واأل بررررررامل تكوينيرررررة  ل ا ررررردة ا  لرررررى بااضرررررافة   الجنسرررررين

 خاصمست يد   1000ل ا دة  اتكوينيبرنامجا الدرك امللكي  أعدحاكم   وفي أقسام قضاء األسرة  كما املعلى مستو  واألط ال 

علرررى  عمررم نجرراز دليررل م ه ررري خرراص بضرر اط الشررررطة القضررا ية  و توميررد املعررايير النموذجيررة للتك رررل بالنسرراء اررحايا العنرررف  ب

 جميع مراكز وومدات الدرك امللكي. 

  1029ل ا ررردة دورة تكوينيررة    55فرري  طرررار التكرروي  املسرررتمر    2018  -2009نةمرر  املديريررة العامرررة لألمرر  الررروطني بررين   .255

 النسراء ضددور الاب الشرعي في معالجة قضايا العنف املماري تتعل  باملقاربة القانونية والحقوقية  تقنيات التدخل    ا طار 

 .املعلوماتية مول العنف ضد النساء املنةومةتقنيات االستما    ومستجدات   

كتابررررة الضرررر ق واملسرررراعدات واملسرررراعدي  علررررى تعزيررررز قرررردرات مهنيرررري العدالررررة مرررر  قضرررراة وأطررررر  يئررررة  وزارة العرررردل تعمررررل .256

 .تواصلية في مجال مكافحة العنف ضد النساء ال ياماأل و  الترامل التكوينيةاالجتماعيين ع  طري  

يروم  ميرث ترم تنةريمقضراة النيابرة العامرة فري مجرال ممايرة مقروا املررأة   تقويرة وتعزيرز قردراتتعمرل النيابرة العامرة علرى  .257

  فرررري  طرررار ت عيرررل توصررريات اللجنرررة املعنيررررة (بالربررراط 2018 )نرررونتر  13للمررررأة علررررى ضررروء القرررانون  الحمايرررة الجنا يرررةمرررول دراسررر ي 

ممرررالت التوعيرررة والتررردريب بشرررأن التشررررةعات  فيررربتكث  أوصررر ال ررريا 17 لتوصررريةبالقضررراء علرررى التمييرررز ضرررد املررررأة  الرررواردة فررري ا

    ر ن سرا31عردد  ةدورير  كما وجه  النيابة العامة  اةاملعتمدة  هلا الخصوص  في أوساط املدعين العامين واملحامين والقض

النيابرة مرع موافراة   103.  13ت الجديردة للقرانون بشرأن ت عيرل املقتضريا لى النيابات العامرة بمرتلرف املحراكم   ( 2018يونيو  )

 ه.بتقرير مول تن يل العامة

 


