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  مدخل
  

  
تعد مسألة تكافؤ الفرص والقدرات بین الرجال والنساء ركیزة أساسیة من ركائز التنمیة. وتمثل 
بالنسبة لمجتمعنا رھانا اجتماعیا یھدف إلى تقلیص الفوارق واإلقصاء ومن تم تحقیق تنمیة بشریة عادلة. كما 

تحقیق المساواة والحفاظ على كرامة الرجال والنساء على حد سواء. إضافة إلى  تشكل رھانا دیمقراطیا یتوخى
ذلك، فھي رھان اقتصادي یرمي إلى إزالة العراقیل التي تحد من مساھمة النساء في االقتصاد ومن تم الرفع 

  من النمو االقتصادي.
  

الي المرافق لقانون إن إدماج تقریر خاص حول النوع االجتماعي داخل التقریر االقتصادي والم
. ویدخل ھذا المسلسل في إطار إصالحات 2002المالیة ألول مرة یعد ثمرة لمسلسل مستمر بدأ منذ سنة 

  المیزانیة الھادفة إلى تدبیر مرتكز على النتائج آخذا بعین االعتبار مقاربة النوع االجتماعي.
  

والفتیان والفتیات من جھة أخرى،  وبالنظر إلى اختالف حاجیات وتطلعات النساء والرجال من جھة،
فإن ھذا التقریر یھدف إلى ترسیخ ثقافة جدیدة مبنیة على التقییم والشفافیة عند تناول السیاسات العمومیة. كما 
یتوخى تعزیز الحوار حول أولویات السلطات العمومیة واختیارات المیزانیة وسبل تحقیقھا وذلك بإعطاء 

  ختلف القوى الحیة بالبالد.جماعیة تنخرط فیھا م ةدینامی
  

ومن المنتظر أن یشكل ھذا التقریر فرصة لتقییم السیاسات العمومیة التي تأخذ بعین االعتبار النوع 
  االجتماعي وإلبراز أھمیة ھذا األخیر في التنمیة وتقییم فعالیة السیاسات العمومیة.

  
ماعي من خالل التعاون مع القطاعات كما یقدم ھذا التقریر الوضعیة الحالیة إلشكالیة النوع االجت

الوزاریة المعنیة بمسلسل إدماج النوع االجتماعي في المیزانیة وذلك من أجل تشخیص الوضعیة الحالیة 
  وتحدید التدابیر الالزمة.

  
ویعرض الجزء األول من ھذا التقریر تذكیرا لسیاق تناول موضوع المقاربة النوعیة وتعریف 

بعة عند تطبیقھا. ویقدم الجزء الثاني السیاسات والبرامج المتبعة من طرف بعض مفھومھا والمنھجیة المت
القطاعات الوزاریة كوزارة المالیة والخوصصة ووزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي ووزارة الصحة 

  ووزارة الفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري.  
            

  لمفھوم والمنھجیة. مقاربة النوع االجتماعي : ا1
  

  . السیاق الوطني1.1
  

یدخل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إطار مسلسل برمجة المیزانیة. ویندرج ھذا المسلسل في 
محیط وطني إیجابي یتمیز بانطالق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وبمواصلة تطبیق استراتیجیة التنمیة 

وطید مسلسل الالمركزیة والالتمركز وتحدیث القطاعات العمومیة وتدعیم االجتماعیة المندمجة. كما یتمیز بت
الدینامیة الجدیدة للشراكة بین الدولة والمجتمع المدني وبإنجاز إصالحات مھمة (الصحة والتعلیم و السكن 

  والعدل، مدونة األسرة ومدونة الجنسیة...)
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و تحقیق أھداف األلفیة من أجل التنمیة.  20 - 20وباإلضافة إلى ذلك، التزم المغرب بتفعیل مبادرة  
وتھدف ھذه األخیرة إلى تحسین ظروف عیش السكان وخاصة الحد من الفقر وتقویة التعلیم ودعم المساواة 

  بین الجنسین وتوفیر الخدمات الصحة وتحسین البیئة.
   

  . اإلطار الجدید للتنمیة االجتماعیة1.1.1
  

بمناسبة  ماعیة بالمغرب بانطالق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةتمیز اإلطار الجدید للتنمیة االجت
  التي تطمح إلى تعزیز التنمیة بالمغرب.  2005ماي  18خطاب جاللة الملك یوم 

  
وقد جاءت ھذه المبادرة لتفتح آفاقا جدیدة للتنمیة و ذلك بعد التجربة التي حققتھا استراتیجیة التنمیة 

عقد التسعینات. وتھدف ھذه االستراتیجیة على الخصوص إلى الحد من الفقر  االجتماعیة المندمجة خالل
  وتوفیر أنشطة مدرة للدخل وكفیلة بإنعاش الشغل لدى الشباب. 

  
وتجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات االجتماعیة تظل دون المستوى المرجو خاصة في الوسط القروي، 

ببالدنا. ومن أجل تجاوز ھذه الوضعیة، تم تكثیف برامج  1وھو ما ینعكس سلبا على مؤشر التنمیة البشریة
محاربة الفقر خالل التسعینات واكبھ تغییر ملحوظ في بنیة میزانیة الدولة نتیجة ارتفاع االعتمادات 

  المخصصة للقطاعات االجتماعیة. 
  

  الدعم الثنائي والمتعدد األطراف للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
  

نمیة االجتماعیة، حظي المغرب بدعم مجموعة من المنظمات والدول األجنبیة إلنجاح مشروع الت
  كالبنك الدولي وفرنسا و إسبانیا و الوالیات المتحدة.

  
 2005ماي  19التي تم إبرامھا یوم )  CAS 2005- 2009و تمثل استراتیجیة الدعم للدولة المغربیة (

یرة النمو وإحداث فرص الشغل ومحاربة الفقر بتعاون بین الحكومة والبنك الدولي فرصة لتسریع وت
  والتھمیش.
  

ومن المنتظر أن یستفید المغرب من دعم فرنسا وإسبانیا والوالیات المتحدة األمریكیة من خالل 
  حساب تحدیات األلفیة بھدف تقلیص الفقر وإنعاش النمو االقتصادي. 

         
  شرات االجتماعیة . استمرار الفوارق االجتماعیة رغم تحسن المؤ2.1.1

 
ملیون شخص حسب اإلحصاء الوطني  4من سكان المغرب من الفقر، أي ما یعادل  %14,2یعاني 

. ویبقى الفقر في المغرب ظاھرة قرویة ونسویة بامتیاز (أنظر التحلیل المفصل 2004للسكان والسكنى سنة 
  للفقر في الجزء الثاني للتقریر االقتصادي و المالي).

  
على المستوى الوطني  2004سنة %  27.3شغل، ال یزال معدل نشاط النساء متواضعا: وفي مجال ال

على المستوى القروي. و یبین تطور ھذا المؤشر خالل العقدین األخیرین، أن التفاوت بین  %  30.2و

                                                   
 2003سنة  125عالمیا حسب تقریر التنمیة البشریة مقابل المرتبة  124المرتبة  2004احتل المغرب سنة  1 
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. 2002سنة %  52،4و  1992في % 49،1و 1983سنة %  47،2الجنسین مازال مستمرا حیث سجل 
  ، تعد المرأة القرویة أكثر نشاطا  في قطاع الفالحة والغابات والصید البحري      2005- 1990وخالل الفترة 

بالنسبة للرجل). أما في الوسط الحضري، فیرتكز نشاط المرأة في الخدمات  % 76.6مقابل  %  2.3(
  .وصناعة النسیج واأللبسة والصناعة الغذائیة التي تتمیز بظروف عمل متدنیة وبأجور ضعیفة

  
من النساء  % 32.4سواء تعلق األمر بالعمل المأجور (  2وتمس الفوارق كذلك الوضعیة المھنیة

من  % 22.4من النساء النشیطات مقابل  % 53.3من الرجال) أو المساعدة العائلیة ( % 40النشیطات مقابل 
جال). و یمكن تفسیر ھذه من الر % 30.5من النساء النشیطات مقابل  % 12.1الرجال) أو األنشطة الذاتیة (

الفوارق بصعوبة ولوج المرأة إلى االقتراض وامتالك وسائل اإلنتاج. وتمس الفوارق أیضا مناصب 
لدى النساء مقابل  %24.3المسؤولیات (قطاع خاص وعام)  ومستوى األجور (قطاع خاص) ونسبة  البطالة (

  لدى الرجال).  16.6%
  

مشاركة المرأة ھامشیة نسبیا (حقائب وزاریة، مناصب ذات  وعلى مستوى المجال  العمومي، تعتبر
من  %10.77مسؤولیات عالیة، الحقل الدیني، القضاء، الدیبلوماسیة ...). ففیما یتعلق بالبرلمان، تمثل المرأة 

ونتیجة لذلك، احتل المغرب الصف  المنتخبین بفضل اعتماد الالئحة الوطنیة خالل االنتخابات التشریعیة.
دولة (حسب  186على المستوى العالمي من بین  83على مستوى الدول العربیة بعد العراق و الصف  الثاني

)، أي بعد إیطالیا التي صنفت كآخر بلد أوروبي حیث احتلت 2005تصنیف االتحاد البرلماني عند متم غشت 
  من المنتخبین. % 11.5مسجلة النساء فیھ   73الصف 

 
اتیجیات والمخططات في مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لفائدة وقد تم وضع العدید من االستر

المرأة لتحسین وتقویة وضعیتھا. وعالوة على البرامج األفقیة المتعلقة بالتنمیة االجتماعیة، فقد تم وضع برامج 
ات األجنبیة. مختلفة لدعم مساھمة المرأة في االقتصاد بتعاون مع السلطات العمومیة والمجتمع المدني والمنظم

والذي یھدف إلى تقویة  2003و 2000ویدخل في ھذا اإلطار، مشروع وزارة التجارة والصناعة خالل سنة 
من المستفیدین من  %26قدرات المرأة المقاول، باإلضافة إلى قروض المقاولین الشباب حیث مثلت النساء 

درة للدخل لفائدة المرأة القرویة لوزارة ھذه القروض والبرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت والمشاریع الم
  الفالحة والتنمیة القرویة...   

  
ومن جھة أخرى، تم إنجاز إصالحات مھمة من بینھا تحسین الوضعیة القانونیة لألسرة و خاصة 
وضعیة المرأة والطفل ودخول مدونة األسرة حیز التنفیذ وتعدیل القانون الجنائي لمواجھة لتمییز والعنف ضد 

ساء، و كذلك دخول مدونة الشغل حیز التنفیذ والتي ترتكز على مبدأ عدم التمییز بین الجنسین فیما یخص الن
  أسبوع. 14الشغل واألجور. كما تم تخصیص بعض البنود لفائدة للمرأة كرفع إجازة الوالدة إلي 

  
 2005یولیوز ویعتبر إصالح مدونة الجنسیة الذي أعلنھ صاحب الجاللة بمناسبة خطاب العرش شھر 

إنجازا كبیرا في مجال حمایة حقوق الطفل و األسرة عامة. و یھدف ھذا اإلصالح إلى محاربة التمییز وتعزیز 
  كرامة المرأة المغربیة وأطفالھا المزدادین من أب أجنبي إلى منح المواطنة الكاملة لھم. 

  
  . التزام المغرب بتطبیق التوصیات الدولیة3.1.1

  

                                                   
 2003معطیات سنة   2
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، التزمت المجموعة الدولیة بتحقیق أھداف األلفیة 2000لفیة المنعقدة شھر شتنبر في إطار قمة األ
وتعمیم التعلیم األساسي وتحقیق  2015للتنمیة و یتعلق األمر بتخفیض مؤشر الفقر إلى النصف في أفق 

لى دعم المساواة بین الجنسین وتقلیص معدل الوفیات لدى األمھات واألطفال والحد من األوبئة باإلضافة إ
  الشراكة العالمیة لتحقیق التنمیة. 

  
ویساھم المغرب بشكل فعال في وضع البرامج واتخاذ التدابیر للحد من ظاھرة الفقر تماشیا مع أھداف 

حول أھداف األلفیة للتنمیة بالمغرب على منھجیة جدیدة تأخذ  2005األلفیة للتنمیة. ویعتمد التقریر الثاني لسنة 
بة النوع االجتماعي، حیث تم ترشیح المغرب من بین الدول األربعة النموذجیة التي حققت بعین االعتبار مقار

  تقدما فیما یتعلق بحقوق المرأة. 
  

 1995كما التزم المغرب بتطبیق توصیات القمة العالمیة للتنمیة االجتماعیة لكوبنھاغن شھر مارس 
من  %20من نفقات المیزانیة  و % 20والتي عرضت على الحكومات و المنظمات المانحة تخصیص 

. ومن جھة  20- 20المساعدات الخارجیة لتمویل الخدمات االجتماعیة األساسیة في إطار ما یعرف بمبادرة 
مع تسجیل بعض  "CEDAWأخرى، صادق المغرب على معاھدة محو كل أشكال التمییز ضد النساء "

  التحفظات. 
  

  ي. تعریف ومنھجیة مقاربة النوع االجتماع2.1
  

  . مقاربة وأدوات تحلیل النوع االجتماعي1.2.1
  

تأخذ مقاربة النوع االجتماعي بعدھا الكامل في إطار التنمیة البشریة، وذلك ألن التفاوتات بین 
الجنسین تشكل عائقا أمام تسریع وتیرة التنمیة. بعبارة أخرى، ال یمكن تحقیق أي تنمیة قویة ومستدامة دون 

  ن الحضور الفعال في المجال السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي. إدماج وتمكین المرأة م
  

وقد تم تطویر مقاربة النوع االجتماعي والتنمیة خالل المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة المنعقد في 
. حیث كشف ھذا المفھوم أن السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة تستھدف بشكل متفاوت 1995بكین سنة 

ال والنساء، و أن أیة عملیة تطور تتأثر بمساھمة كل المواطنین دون تمییز. وتھتم ھذه المقاربة خاصة الرج
  بتأثیر السیاسات والبرامج على األفراد حسب جنسھم وخصائصھم االجتماعیة واالقتصادیة.

  
اد فخالل مؤتمر بكین، التزمت الحكومات بإدماج إشكالیة النوع االجتماعي في كل عملیات إعد

  السیاسات ومخططات التنمیة باإلضافة إلى عملیات تنفیذ وتقییم ھذه السیاسات والبرامج.
  

و یمكن تعریف مقاربة النوع االجتماعي بالعملیة التي تخضع بواسطتھا كل القرارات المتخذة 
ماعیة (سیاسیة، تخطیط، میزانیة، برنامج أو مشروع) إلى تقییم مدى إنتاجیتھا للحد من الفوارق االجت

المرتبطة النوع االجتماعي. ویتجلى أثرھا في تحسین األوضاع المعیشیة للسكان المستھدفین من خالل وضع 
  استراتیجیة تتوخى تحقیق المساواة بین المرأة والرجل. 

  
  . تحلیل المیزانیة حسب النوع االجتماعي  2.2.1
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ب تأثیر االعتمادات المخصصة لتحسین یمكن تعریف مقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة بالتحلیل حس 
ظروف لكل من المرأة والرجل من جھة والفتیان والفتیات من جھة أخرى. فھي تندرج في إطار مقاربة 
شمولیة تھدف إلى تحقیق العدل والمساواة. ویقتضي ذلك تنسیقا أكبر بین السیاسات والبرامج والمیزانیة. كما 

خصصة بتحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المتوخاة وتوفیر تھدف ھذه المقاربة ربط الموارد الم
  شروط الحكامة الجیدة.

  
ویتضح أن مقاربة النوع االجتماعي تشكل مفھوما متجددا یتعدى اإلطار المفاھیمي والتحلیلي المعتاد 

تصادیة ومحاربة الفقر لیشمل معرفة مدى تأثیر المداخیل والنفقات العمومیة على التنمیة االجتماعیة واالق
  وتحقیق المساواة، فضال عن الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي. 

  
  . أھم العبر المستخلصة من بعض التجارب األجنبیة 3.1

  
ال زال تطور التحلیل حسب النوع االجتماعي لمیزانیة الدولة ضعیفا في جل أنحاء العالم. ویرجع ذلك 

جھھا أنظمة المعلومات لتوفیر معطیات مفصلة حسب الجنس. ورغم ذلك، بالخصوص إلى الصعوبات التي توا
ھناك تجارب أجنبیة مھمة في ھذا المجال یمكن االستفادة منھا، وخاصة في جنوب إفریقیا وفرنسا والمملكة 

  المتحدة.
  

ة نظام تدخل مبادرة جنوب إفریقیا، المتعلقة باعتماد مقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة في إطار تصفی
المیز العنصري ووضع الدستور الجدید الذي جعل من بین أولویاتھ محاربة كل أنواع التمییز من خالل حمایة 
حقوق المرأة، خاصة الحق في المساواة والحریة واألمن والتعلیم والملكیة. وھكذا تمت المصادقة على معاھدة 

اتخاذ مجموعة من التدابیر بھدف وضع  ، كما تم"CEDAWالقضاء على كل أنواع التمییز ضد النساء "
  منظومة وطنیة لتحقیق التكافؤ والمساواة بین الجنسین.

   
وقد لعب البرلمان دورا أساسیا إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في المیزانیة، حیث أسندت ھذه 

لنوع االجتماعي على العملیة إلى اللجن البرلمانیة. ویتم خالل مناقشة مشروع المیزانیة وضع أسئلة تتعلق با
مستوى الموارد والنفقات، باإلضافة إلى إعداد میزانیات خاصة بالمرأة وحث مختلف القطاعات الحكومیة 

، قامت ھذه اللجن بإعداد "مبادرة میزانیة 1995على تحدید أھداف قابلة لإلنجاز في ھذا المجال. وخالل سنة 
، قامت وزارة المالیة 1997حثین الجامعیین. ومنذ سنة النساء" بشراكة مع المنظمات غیر الحكومیة والبا

  بإدراج نتائج ھذه المبادرة عند إعداد المیزانیة.
  

أما التجربة الفرنسیة في میدان مقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة، فتندرج في إطار إصالح المیزانیة 
، ومن جھة أخرى إلى العمل على والذي یھدف من جھة إلى االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج

بلوغ درجة متقدمة من المساواة بین الرجل والمرأة. ویتمحور ھذا اإلصالح حول مراجعة القانون التنظیمي 
  للمالیة وإعداد ملحق أصفر بقانون المالیة خاص بمقاربة النوع االجتماعي.

  
برلمان، إحدى التدابیر الھامة استجابة لطلب ال 2000ویمثل ھذا الملحق الذي یتم إعداده منذ سنة 

المتخذة في إطار سیاسة حمایة حقوق المرأة. إذ یشكل مصدرا للمعلومات لتقییم أفضل للموارد المخصصة 
  لتحقیق أھداف مقاربة النوع االجتماعي وتعزیز الرقابة البرلمانیة في ھذا المجال.

الملحوظ بین الجنسین من خالل  ومن جھة أخرى، تم وضع مقاربة خاصة تھدف إلى الحد من التفاوت
اتخاذ تدابیر فعالة لتعزیز موقع المرأة في المجتمع. وبالموازاة مع ذلك، تم تكییف اآللیات اإلحصائیة من أجل 
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تحسین المعطیات المتعلقة بأوضاع الرجل والمرأة حتى یتسنى تسھیل المقارنة بین نتائج وأھداف ھذه المقاربة 
  الجدیدة.

  
تعززت مقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة بفضل اعتماد ممارسة جدیدة إلعداد  و في بریطانیا،

وتدبیر المیزانیة مرتكز على النتائج والقیام بتقییم قبلي لمدى مالئمة السیاسات المقترحة مع النتائج المرجوة. 
ظام الضریبي وقد تمیزت مقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة بتحلیل یرتكز على دراسة مدى تأثیر الن

والتحویالت االجتماعیة للدولة على النوع االجتماعي. كما ترتكز ھذه المقاربة على إقامة عالقات شراكة بین 
القطاعات الحكومیة والمجتمع المدني من أجل اعتماد مقاربة النوع االجتماعي لما تتمیز بھ من عدالة 

  اجتماعیة واقتصادیة.
  

بإبرام اتفاقیات خاصة  1998لنتائج، قامت الوزارات في نھایة وفي إطار التسییر المرتكز على ا
، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقریرا حول المساواة بین الرجال 2003بالخدمات العمومیة. وفي سنة 

والنساء یتضمن المؤشرات األساسیة والتدابیر المتخذة مع تحلیل للوضعیة بالنظر إلى األھداف والفئات 
ما تم إعداد برنامج عمل وطني للمساواة بین الرجال والنساء من طرف وحدة النساء ومساواة المستھدفة. ك

النوع االجتماعي ولجنة القیادة بین الوزارات التي تقدمت بمبادرتین مھمتین : إعداد مشروع نموذجي إلدماج 
وجھات النظر للوزارات  مقاربة النوع االجتماعي عند دراسة النفقات المبرمجة على المدى المتوسط وتقدیم

  حول تأثیر السیاسة الجبائیة من زاویة النوع االجتماعي.
  

ویستنتج من ھذه التجارب أن مقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة تكون أكثر فعالیة حین یتم تكییف 
بنھج  السیاسات المتبعة مع ھدف تحقیق المساواة بین الجنسین. وتتمیز المبادرات الناجحة في ھذا المجال

استراتیجیة متعددة األبعاد تعتمد الحوار بین مختلف الشركاء والفاعلین االقتصادیین واالجتماعیین (وزارات، 
  مجتمع مدني، برلمانیین، جامعیین، مدافعین عن حقوق المرأة، باحثین، وسائل اإلعالم) .

  
ى النتائج وتقییم الفعالیة وتتجلى أھم العبر المستخلصة من ھذه التجارب في كون التدبیر المرتكز عل

االجتماعیة واالقتصادیة للنفقات العمومیة استنادا على نظام جید للمعلومات یشكل آلیة ضروریة لتعزیز 
التحلیل النوعي للمیزانیة. ویتطلب نجاح اعتماد ھذه المقاربة تعبئة كل من الحكومة والبرلمان والمجتمع 

  المدني. 
  

  تماعي في المیزانیة. منھجیة إدماج النوع االج4.1
  

یعتمد التحلیل النوعي للنفقات العمومیة على تشخیص وضعیة مختلف الفئات االجتماعیة وتقییم أسباب 
لتحدید مدى استجابة  ةونتائج الفوارق المسجلة. ویتوقف ھذا التشخیص على توفر معطیات كاملة ومحین

  دة لتقلیص الفوارق االجتماعیة.السیاسات العمومیة والتوجھات المتبعة واالعتمادات المرصو
  

وقد تم اعتماد المنھجیة المذكورة أعاله إلنجاز الجزء الثاني من ھذا التقریر والمتعلق بقطاعات 
التربیة الوطنیة والصحة والفالحة، حیث سیتم التطرق لتشخیص وضعیة ھذه القطاعات وتحدید اإلكراھات 

یقھا. ویرتبط مستوى تحلیل وتقییم النفقات العمومیة لھذه األساسیة وأولویات السلطات العمومیة وسبل تحق
القطاعات بمدى توفر المعلومات الكافیة. وفي ھذا المجال یمكن تسجیل المجھودات المبذولة من طرف 

  الجھات المعنیة لالستجابة لحاجیات مختلف الباحثین في ھذا الموضوع.
  



10  

طالبا بتطویر أكثر لتوفیر معلومات مالئمة ورغم ھذه المجھودات، یظل الجھاز الوطني لإلعالم م
  تسھل تحلیل ودراسة المواضیع المتعلقة بمسألة النوع االجتماعي. ةومحین

  
  . بعض عناصر السیاسات العمومیة المرتبطة بالنوع االجتماعي 2

  
التي یعتبر إدراج التدبیر المرتكز على النتائج بالمغرب مدخال لمقاربة النوع االجتماعي للمیزانیة و

  التزمت بھا مجموعة من الوزارات التي حققت نتائج مشجعة في ھذا المجال.
  

وسوف یتطرق ھذا الجزء إلى إبراز تجربة بعض الوزارات التي التزمت بمسار تحلیل المیزانیة 
حسب النوع االجتماعي، ونذكر على سبیل المثال وزارة المالیة والخوصصة وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم 

  عالي ووزارة الصحة وكذلك وزارة الفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري.ال
  

  . وزارة المالیة والخوصصة1.2
  

یشكل إصالح المیزانیة واعتماد التدبیر المرتكز على النتائج قفزة نوعیة تساھم في إعداد وتحلیل 
  المیزانیات القطاعیة حسب مقاربة النوع االجتماعي.

   
التزمت مجموعة من القطاعات الوزاریة (وزارة الصحة وزارة الفالحة والصید وفي ھذا اإلطار، 

البحري، المندوبیة السامیة للتخطیط ووزارة المالیة والخوصصة) بإصالح المیزانیة وإدماج مقاربة النوع 
  االجتماعي من خالل وضع مؤشرات تأخذ بعین االعتبار النوع االجتماعي.

  
  لة والمقاربة النوعیة . إصالح میزانیة الدو1.1.2

  
یرتكز  إصالح میزانیة الدولة على ثالث محاور أساسیة وھي شمولیة االعتمادات والتعاقد والشراكة 

  بھدف االنتقال من تدبیر یعتمد على الوسائل إلى تدبیر مرتكز على النتائج.  
  

تائج نھج مقاربة النوع وفي ھذا اإلطار، أصبح بإمكان الوزارات التي تبنت التدبیر المرتكز على الن
االجتماعي باعتماد مؤشر لقیاس المساواة بین الجنسین وبتحلیل دقیق للموارد والنتائج المتعلقة بالنوع 
االجتماعي. وسیمكن ھذا المؤشر من تتبع اإلنجازات المحققة في ھذا المجال ومدى تحسین ظروف عیش 

  الفئات المعوزة.
  

  لخوصصة. إنجازات وزارة المالیة وا2.1.2 
  

بتعاون مع البنك الدولي في إنجاز دراسة أولیة حول "الجدوى  2002شرعت مدیریة المیزانیة سنة 
والطفولة بالمغرب ". وارتكازا على توصیات ھذه  يالمنھجیة العتمادات المیزانیة الخاصة بالنوع االجتماع

مم المتحدة لتنمیة المرأة بإنجاز بتعاون مع صندوق األ 2003الدراسة، قامت وزارة المالیة والخوصصة سنة 
مشروع یھدف إلى تقویة القدرات الوطنیة إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد و تحلیل المیزانیات 
القطاعیة. ویندرج ھذا المشروع في إطار برنامج " تقویة الحكامة االقتصادیة : مقاربة النوع االجتماعي 

ندوق األمم المتحدة لتنمیة المرأة والذي یشمل عشرین دولة . وقد توجت وتطبیقھا على میزانیة الحكومة" لص
  المرحلة األولى من ھذا المشروع ب :
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تحسیس بعض الوزارات ومنھا وزارة المالیة والخوصصة بأھمیة المشروع وذلك من خالل تنظیم  - 

  تكوینیة حول مقاربة النوع االجتماعي. شأورا
  
لتسھیل عملیة تكوین المھنیین في مجال تحلیل وإعداد  ع االجتماعيإعداد كتاب حول مقاربة النو - 

  المكونین المختصین في تدبیر المیزانیة المرتكزة على النتائج والمرتبطة بالنوع االجتماعي.   المیزانیة و كذلك
  
نیین العربیة والفرنسیة حول مقاربة النوع االجتماعي خاص بالبرلما نإعداد دلیل المیزانیة باللغتی - 

والفاعلین الجمعویین. ویھدف ھذا الدلیل إلى تحسیس الفاعلین حول أھمیة إصالحات المیزانیة الھادفة إلى 
  اعتماد منطق النتائج بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد وتنفیذ ومراقبة میزانیة الدولة.

  
زید من الشفافیة حول ویوجد حالیا المشروع السالف الذكر في مرحلتھ الثانیة بھدف ترسیخ م

السیاسات العمومیة وإنجازات المیزانیة أخذا بعین االعتبار األبعاد المختلفة للفقر والفوارق  المتعلقة  النوع 
  االجتماعي.

  
  . اآلفاق المرتقبة3.1.2

 
تتطلب مواصلة مسلسل إصالح میزانیة الدولة حسب مقاربة النوع االجتماعي تدابیر تكمیلیة. لھذا 

ید اإلمكانات المتاحة وتجاوز العوائق الموجودة لتحقیق مقاربة مرتكزة على النتائج ومسایرة یجب تحد
للتوجیھات الحكومیة ومرتبطة  بالنوع االجتماعي. ویتجلى رھان ترسیخ مقاربة النوع االجتماعي في تكثیف 

  لدولة. الجھود المبذولة من أجل التنسیق بین السیاسات والمخططات والبرامج و میزانیة ا
  

ویظل توفیر إحصائیات دقیقة في مجال النوع االجتماعي من الشروط  الالزمة لتحقیق ھذا الھدف، 
  حیث ستشكل أدوات إلغناء تحلیل النوع االجتماعي ووضع إطار لدراسة مختلف أبعاد الفقر بالمغرب .

  
راكة مع العدید من ومن المرتقب أن یتم إغناء ھذا التقریر الذي سیتم إنجازه سنویا في إطار ش

القطاعات الوزاریة. وبالتالي فمن الضروري وضع استراتیجیة للتواصل ووضع تدابیر لمواكبة إعداد میزانیة 
  تستجیب لتطلعات مقاربة  النوع االجتماعي.

  
  . وزارة التربیة الوطنیة2.2

  
التمدرس أو فیما  عرف قطاع التربیة الوطنیة تقدما ملحوظا خالل العقد األخیر سواء من حیث نسبة

یخص تحسین جودة التعلیم. وبالرغم من ذلك، یظل تعمیم التعلیم األساسي والقضاء على األمیة ھدفا لم یتحقق 
  بعد. 

  
وتشكل مسألة التعلیم إحدى أولویات السلطات العمومیة مع إعطاء أھمیة خاصة لإلناث بالوسط 

  یة والتكوین.القروي و ذلك تماشیا مع أھداف المیثاق الوطني للترب
  

  . تحلیل وضعیة قطاع التعلیم 1.2.2
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  التمدرس
  

الزال تعمیم التعلیم األولي  یشكل ھدفا مرجوا رغم تطبیق المیثاق الوطني للتربیة و  :التعلیم األولي
، سجلت نسبة تمدرس األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما  2005 - 2004التكوین. فخالل الدخول المدرسي 

نقطة)  6 ,20مع نسبة أكبر للذكور مقارنة مع اإلناث، ویظل الفارق بین الجنسین( %51,3ت سنوا 5و 4بین 
  في الوسط الحضري. 92 ,0مقابل  33 ,0مقلقا في الوسط القروي حیث معامل التكافؤ بین الجنسین یناھز 

 
درسي ویعد التعلیم األولي من بین أھم الوسائل لتحقیق ھدف تعمیم التمدرس وتقلیص الھدر الم

  خصوصا لدى اإلناث، مما یمكن من رفع نسبة تمدرس الفتاة وتسھیل ولوجھا إلى سوق العمل.
  

من  2004/2005و   2000/2001ارتفع عدد التالمیذ ما بین الدخول المدرسي :التعلیم االبتدائي
بین كمتوسط سنوي. وعلى الرغم من تحسن معامل التكافؤ  %1,2أي بمعدل  4.002.660إلى  3.842.000

، یظل التفاوت مرتفعا بین الجنسین في الوسط 0,91 إلى   0,68الجنسین  على المستوى اإلجمالي من 
  بالنسبة للذكور). %92,2بالنسبة لإلناث مقابل  %83,1القروي (
  

سنة  14و 12سجلت نسبة تمدرس األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین  التعلیم الثانوي اإلعدادي :
على التوالي سنة  %50،7و %60،3مقابل  2005- 2004بالنسبة لإلناث سنة  %64،3وإجماال  70،6%
ملیون تلمیذ مسجال بذلك  1،2، وخالل ھذه الفترة، ارتفع عدد تالمیذ التعلیم اإلعدادي إلى 2001- 2000

  بالنسبة لإلناث. %5،3إجماال  و  %4،2تطورا بـ 
  

كان اإلقامة فوارق مھمة  ما بین الوسط القروي وقد أبرزت مقارنة نسبة التمدرس من حیث الجنس وم
و الحضري واإلناث والذكور. ویعد الذكور بالتعلیم اإلبتدائي أقل عرضة للھدر المدرسي مقارنة مع اإلناث. 

من   %55,2وعلى العكس من ذلك، فإن ھذه النسبة ترتفع عند الذكور على مستوى التعلیم اإلعدادي، حیث 
على %17,4و  %46,8الوسط القروي تتمن تعلیمھن مقابل    %22,7حضري والتلمیذات في الوسط ال

  التوالي بالنسبة للذكور.  وتفسر ھذه النتیجة بقدرة اإلنات على مسایرة دراستھن والنجاح فیھا أكثر من الذكور.
  

ة سن 17و 15سجلت نسبة تمدرس األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین التعلیم الثانوي التأھیلي : 
 %44،3إلى  2000- 2001بالنسبة للفتیات سنة  %32،2إجماال و  %37،2تطورا ملحوظا لتنتقل من 

تلمیذا  633.000. وبلغ عدد التالمیذ في التعلیم الثانوي التأھیلي 2005- 2004على التوالي سنة  %39،2و
  بالنسبة للفتیات. %7،8على العموم و  %7مسجال بذلك ارتفاعا سنویا بمعدل 

  
  ألمیة و التربیة غیر النظامیة محو ا

  
. كما ارتفع عدد المستفیدین من مختلف برامج 2004و  1994نقطة ما بین  12تقلصت نسبة األمیة بـ 

مع استفادة أكبر   و 2002/2001  2000/1999كمتوسط سنوي ما بین   25%محاربة األمیة بمعدل 
سنوات  10ین ثالث نساء أعمارھن أكثر من ، كانت امرأة واحدة من ب1994للعنصر النسوي. وخالل سنة 

فإن امرأة واحدة من بین اثنتین أصبحت تعرف القراءة  2002/2001تحسن القراءة والكتابة ، وفي سنة 
مسجلة نسبة   24-15والكتابة. وقد استفادت من ھذه البرامج باألخص المرأة الحضریة ذات الفئة العمریة 

  بالنسبة للذكور. %82مقابل  92%
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والتي تھدف إلى تعلیم الصغار غیر  1997فیما یتعلق بالتربیة غیر النظامیة التي انطلقت سنة و
سنة، فقد انخفض العدد  16و  8الممدرسین أو المنقطعین عن الدراسة والذین تتراوح أعمارھم ما بین 

وع من التربیة عتبة بھذا الن جفي المتوسط، حیث لم یتجاوز معدل االندما %9,5اإلجمالي للمستفیدین بمعدل 
  إناث، وھو ما یدل على انخراط أكبر للفتاة في التربیة غیر النظامیة. %65من بینھم  8%

  
  . عراقیل أمام تمدرس الفتاة القرویة2.2.2

  
یرجع تأخیر التمدرس في الوسط القروي إلى أسباب اجتماعیة واقتصادیة ومؤسساتیة. وتخص 

المرأة ونظرة السكان القرویین للمدرسة. وتبقى العوامل االقتصادیة ذات  العوامل االجتماعیة والثقافیة وضعیة
أھمیة نظرا الرتباطھا باإلمكانات المادیة المحدودة لألسر ولعمل األطفال  الذي یوفر دخال إضافیا لألسرة، 

  خاصة اإلناث منھم.
  

لة الدواویر وبضعف وتتعلق العوامل المؤسساتیة بابتعاد المدارس عن مكان إقامة التالمیذ وبعز
...)، وبظروف عیش المدرسین، وكذا بعدم ضالتجھیزات األساسیة في المدارس (ماء، كھرباء، مراحی

مالءمة مقررات التعلیم مع الواقع المحلي، وبضعف  التنسیق بین النیابات التابعة لوزارة التربیة الوطنیة 
  والجماعات المحلیة.

 
  . أولویات القطاع العام3.2.2

  
  میم التمدرس األساسي تع 

  
على جمیع مستویات التعلیم   2015تتوخى الحكومة القضاء على الفوارق بین الجنسین في أفق 

وتعمیم إجباریة التعلیم سواء على مستوى التعلیم األولي واالبتدائي واإلعدادي مع إعادة ھیكلة األسالك 
  التعلیمیة وإعطاء أھمیة كبرى لتعمیم تمدرس الفتاة.

  
المنتظر وضع تدابیر خاصة لتعمیم تمدرس األطفال المعاقین بما فیھم اإلناث عن طریق ومن 

مساعدتھم لولوج النظام التعلیمي "العادي" وعن طریق خلق مؤسسات مختصة بالنسبة لألطفال ذوي 
  االحتیاجات الخاصة.

  
  محو األمیة وتوطید التربیة غیر النظامیة

  
في أفق  % 20اعیا للدولة یھدف إلى تقلیص نسبة األمیة إلى أقل من تعتبر محاربة األمیة التزاما اجتم

محو األمیة والتربیة غیر النظامیة على العدید  ةإستراتیجی . وتعتمد 2015والقضاء علیھا كلیا في أفق  2010
. وتتجلى المحاور الكبرى لھذه 2003من البرامج من بینھا برنامج "مسیرة النور" الذي انطلق سنة 

راتیجیة التي تستھدف باألساس العالم القروي والمرأة القرویة من خالل الشراكة والكفالة والبرامج اإلست
  المدرسیة والتتبع والمراقبة والمساعدة االجتماعیة .

     
سنة قبل حلول  16إلى  8ویتكفل البرنامج الوطني للتربیة غیر النظامیة بتعلیم تالمیذ الفئة العمریة من 

ھذه العملیة إلى إدماج أو إعادة إدماج ھؤالء األطفال في دورات تربویة وتكوینة عن طریق . وتھدف  2010
  وضع جسور مالئمة.



14  

  
  أھداف برامج الدعم التربوي 4.2.2

  
لمواجھة العجز الحاصل في التجھیزات التي یتطلبھا العالم القروي، قامت السلطات العمومیة من 
خالل  استراتیجیات التنمیة االجتماعیة بإنجاز برامج نوعیة لتقلیص الفوارق الموجودة بین العالم القروي 

المخصصة لمساعدة  والحضري وذلك عن طریق تعمیم التمدرس خاصة لدى األنات. وقد استفادت البرامج
  الفئات المحتاجة من التالمیذ من الدعم االجتماعي لوزارة التربیة الوطنیة و بعض المنظمات الدولیة.

  
  الدعم االجتماعي لوزارة التربیة الوطنیة الموجھ للفئات المحتاجة من التالمیذ 

  
االعتبار احتیاجات الفئات التزمت وزارة التربیة الوطنیة بوضع إستراتیجیة لدعم التمدرس آخذة بعین 

المعوزة من تالمیذ األسر المحتاجة بالوسط القروي والشبھ حضري وباألخص اإلناث. وتھدف ھذه 
توسیع خدمات المطاعم المدرسیة باالبتدائي  إلى 2007و  2005اإلستراتیجیة خالل الفترة الممدة بین 

مستفید  128.000اخلیات الستیعاب حوالي مستفید سنویا وتوسیع خدمات الد 1.200.000الستیعاب حوالي 
مستفید بالثانوي التأھیلي. باإلضافة إلى توزیع األدوات والكتب المدرسیة  50.000بالثانوي و اإلعدادي و 

لفائدة التالمیذ المعوزین بشراكة مع المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص، ھذا فضال على تعمیم التغطیة 
مع وزارة الصحة. كما تھدف ھذه االستراتیجیة إلى دعم النقل المدرسي لفائدة  الصحیة المدرسیة بشراكة

 تالمیذ الجھات النائیة بشراكة مع الجماعات المحلیة والقطاع الخاص.
  

و  1999ویمكن اإلشارة إلى ارتفاع حصة اإلناث المستفیدات من خدمات المطاعم المدرسیة ما بین 
. ویعد برنامج المطاعم المدرسیة من أھم  % 2 ,47إلى  % 1 ,40، حیث انتقلت ھذه النسبة من  2004

  الوسائل التي تساعد على ارتفاع نسبة التمدرس في الوسط القروي.
  

  وضع مشاریع بتعاون مع المنظمات الدولیة 
  

في إطار استراتیجیة التعاون الدولي، وقع المغرب مع البنك الدولي اتفاقیة لدعم إصالح النظام 
وتتمحور ھذه االستراتیجیة حول تعمیم التمدرس األساسي لفائدة التالمیذ في سن التمدرس في التربوي. 

، وتحسین جودة التعلیم وتدعیم القدرات المؤسساتیة عن طریق تحسین القدرات التدبیریة في  2008غضون 
  جمیع المستویات اإلداریة.

  
بشراكة مع الصندوق الفرنسي  2003ویندرج مشروع دعم التعلیم األساسي الذي انطلق سنة 

ألولویات التضامن ووزارة التربیة الوطنیة ضمن توصیات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین. ویستھدف ھذا 
مدرسة      633إعدادیة و  72سنة، خاصة أطفال الوسط القروي، ویھم  14و  5المشروع الفئة العمریة بین 

الجغرافیة والنوعیة، وإدماج المرأة في التنمیة  من خالل مدرسة فرعیة) بغیة تقلیص الفوارق  1900( 
  تشجیعھا على التردد على المؤسسات التعلیمیة وتحسین جودة عرض التعلیم األساسي.

  
، تم وضع مشروع لدعم التربیة األساسیة یھدف إلى الرفع من يومن خالل تمویل من االتحاد األروب

وتھیئ استراتیجیة لتطویر التعلیم بالوسط القروي والشبھ   مستوى التعلیم األساسي خصوصا لدى اإلناث
بناء مساكن للمدرسین  2003وانطلق عملیا سنة   1998الحضري . ویخص ھذا المشروع الذي بدأ سنة 

  الشمسیة.  تبالمدارس، وتجھیزھا بالطاقا ضوبنایات إداریة وسیاجات ومراحی
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  لتربیة الوطنیة . أدوات تحلیل النفقات العمومیة لقطاع ا5.2.2

  
ملیار درھم  23,15عرفت النفقات اإلجمالیة لوزارة التربیة الوطنیة ارتفاعا طفیفا بحیث انتقلت من 

من النفقات العامة للدولة سنة  % 21,4. وشكلت ھذه النفقات  2005ملیار درھم سنة  25,81إلى   2003سنة 
من نفقات استثمار  % 6,8ر درھم أي ما یعادل  ملیا  1,3فقد ارتفعت إلى  ر. أما نفقات االستثما 2005
  الدولة.

  
وتھدف العدید من المشاریع االستثماریة إلى تطویر التعلیم بالعالم القروي (مشروع دعم تعلیم أساسي 
ذي جودة عالیة ، مشروع تطویر التعلیم الثانوي اإلعدادي...). غیر أن الشكل الذي تقدم بھ میزانیة االستثمار 

ن تحدید االعتمادات المخصصة لتعلیم الفتاة، حیث ال توفر المیزانیة إال بعض المعلومات المحدودة ال یمكن م
  . 2003ملیون درھم سنة  4كاالعتمادات المخصصة لمحو أمیة المرأة القرویة بقیمة 

  
  تأثیر النفقات العمومیة على التعلیم 

  
سة بین اإلناث و الذكور والمتمثلة في برامج نتیجة للتدابیر المتخذة من أجل تقلیص الفوارق في الدرا

وزیادة عدد المدارس الفرعیة وبرامج التعاون مع   ةالدعم االجتماعي وتطویر البنیات التحتیة األساسی
المنظمات العالمیة، عرفت المؤشرات الكمیة للتعلیم تحسنا ملحوظا خالل السنوات األخیرة. كما مكنت الجھود 

  شخص .   470.000بة األمیة من رفع عدد للمستفیدین من ھذا البرنامج  المبذولة في مجال محار
     

، فأن النجاح المسجل على المستوى االبتدائي وعلى مستوى تمدرس 3وحسب دراسة للبنك الدولي
الفتاة تركز باألساس بالمناطق القرویة وأن الجھود التي بذلتھا الحكومة من خالل إنشاء المطاعم المدرسیة 

  ا في تحسین معدل التسجیل في المدارس.  یم المساعدات المباشرة لعبت دورا أساسوتقدی
    

غیر أن التدابیر التي اتخذتھا وزارة التربیة الوطنیة ال تستفید منھا جمیع الفئات المتمدرسة وتختلف 
ناث. وتبقى حسب الوسط والجنس. فال زال مشكل الھدر المدرسي مھما بالوسط القروي بالنسبة للذكور و اإل

مقابل   %80,4نسبة اإلناث اللواتي یتمن تمدرسھن حتى مستوى الخامسة ابتدائي مھما مقارنة مع الذكور (
من المسجالت في السنة األولى ابتدائي تصلن إلى السنة الخامسة   %41,2). وفي الوسط القروي 68,5%

  بالنسبة للذكور.  %63,6ابتدائي مقابل 
  

ت التمدرس، ال تزال نسبة األمیة في المغرب مھمة وتؤثر سلبیا على نظام وبالرغم من تحسن مؤشرا
% من الساكنة النشیطة تعاني من األمیة. وتصل نسبة 52اإلنتاج الوطني. فالقطاعات اإلنتاجیة التي تشغل 

  في قطاع الخدمات.  % 31في القطاع الصناعي و % 45و  76%األمیة لدى العمال في القطاع الفالحي  
  

متطلبات التنمیة والتنافسیة االقتصادیة تحتم على السلطات العمومیة وكذا المجتمع المدني التعبئة  إن
بشكل قوي من أجل تعمیم التمدرس ومحاربة الھدر المدرسي وتجسید التكافؤ بین الجنسین. ومن أجل فعالیة 

لسیاسات و البرامج التعلیمیة قصوى للنفقات العمومیة البد من إدماج مقاربة النوع االجتماعي عند وضع ا
  وتطویر مختلف المؤشرات المرتبطة بھذه المقاربة.

                                                   
 .2004تقریر حول الفقر بالمغرب : البنك الدولي شتنبر   3
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  وزارة الصحة  3.2

  
یشكل التحسن الكمي والكیفي للخدمات الصحیة التي تستفید منھا الفئات المعوزة أولویة للسلطات 

عیر كاف لنسب  حیث تم في ھذا اإلطار تخصیص برامج لفائدة األم والطفل مكنت من تقلیص ،العمومیة
مما یستدعي  وضع استراتیجیة جدیدة للصحة تھدف إلى تعزیز البرامج  4الوفیات لدى األمھات واألطفال

  الموجودة والرفع من فعالیتھا.
  

  تحلیل وضعیة صحة األم والطفل  1.3.2
  

 ،لةمكن برنامج تنظیم األسرة من الحصول على نتائج جد مشجعة. وعلى الرغم من المجھودات المبذو
  .5فإن نسبة وفیات األطفال واألمھات تظل مرتفعة

  
  نجاح برنامج تنظیم األسرة 

  
 معدل الخصوبةیمكن قیاس مدى نجاح برنامج تنظیم األسرة من خالل تتبع تطور وسائل منع الحمل و

طفل لكل  5,9انخفاضا مھما حیث انتقل من  معدل الخصوبة(متوسط عدد األطفال لكل امرأة ) . فقد سجل 
  .2003 – 2004سنة  2,5في بدایة التسعینات ثم إلى  4,04امرأة في بدایة الثمانینات إلى 

  
ویعزى ھذا االنخفاض المھم في معدل الخصوبة إلى ارتفاع سن الزواج واستعمال أوسع لوسائل منع 

 وإلى 1992سنة  %41إلى  1980سنة  %19الحمل. وقد عرف ھذا األخیر ارتفاعا مھما حیث انتقل من 
ال یحدد لوحده نسبة استعمال وسائل منع  . وتجدر اإلشارة إلى أن المستوى الدراسي2003- 2004سنة  63%

عند النساء دون أي مستوى   %61,2 ذوات مستوى دراسي ثانوي و عند النساء % 68,8الحمل التي تصل  
  دراسي.

  
  صحة األم
  

من   %67,8، بالنسبة لـ 2004 -  2003 خالل سنة  عالجات ما قبل الوالدة والمساعدة عند الوالدة:
في  %48في الوسط الحضري و  %85الوالدات، لجأت األمھات إلى استشارة طبیة مرة واحدة على األقل (

 ،الوسط القروي). ویالحظ أن نسبة اللجوء إلى العالجات ما قبل الوالدة ترتفع حسب المستوى الدراسي لألم
عند األمھات   %79ت ذات مستوى دراسي ثانوي أو أكثر ، مقابل عند األمھا %93حیث تبلغ ھذه النسبة 

  عند اللواتي لیس لھن أي مستوى دراسي.  %56ذات مستوى دراسي ابتدائي و
  

- 2003من النساء استفدن من مساعدة طبیة سنة   %63و فیما یخص المساعدة عند الوالدة، فإن 
في الوسط الحضري   %85صل ھذه النسبة إلى .  وت1997مقارنة مع سنة   %13أي بزیادة قدرھا  2004
  في الوسط القروي . %40مقابل 

  

                                                   
  
 .2015وفیات األطفال بالثلثین في أفق  في إطار تحقیق أھداف األلفیة الثالثة للتنمیة، التزم المغرب بخفض   5
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حالة وفاة  227،  2003سجلت نسبة وفیات األمھات عند الوالدة، سنة وفیات األمھات عند الوالدة :  
  228حیث قدرت بـ  1997والدة. ولم تعرف ھذه النسبة تطورا ملموسا بالمقارنة مع سنة  100.000لكل 
في  267والدة في الوسط الحضري وبـ  100.000لكل  187والدة. وتقدر ھذه النسبة بـ  100.000لكل 

  الوسط القروي. وتدل ھذه المؤشرات على ضرورة بذل مجھودات إضافیة للحد من ھذه المعضلة.
  

  صحة الطفل
  

كل كبیر :  ساھمت عملیة تعمیم التلقیح من انخفاض نسبة وفیات األطفال بشوفیات األطفال والرضع
. وانخفضت 2003سنة  40إلى  1980والدة سنة  1000لكل  91خالل العقدین األخیرین، حیث انتقلت من 

  في الوسط الحضري . 23,8إلى  73في الوسط القروي ومن  46إلى  99ھذه النسبة خالل نفس الفترة من 
  

. 1980سنة  138بل مقا 2003والدة سنة  1000لكل  47ویصل احتمال الوفاة قبل سن الخامسة إلى 
في األلف في  33في األلف ( 27ویظل احتمال الوفاة خالل الشھر األول من الوالدة مرتفعا حیث یصل إلى 

في األلف في الوسط الحضري)  وترجع ھذه الظاھرة إلى الحالة الصحیة لألم  24الوسط القروي مقابل 
  وظروف الحمل والوالدة.

  
لنوع ، أن نسبة وفیات الفتیان أكثر ارتفاعا منھا عند الفتیات وتبین دراسة وفیات األطفال حسب ا 

في األلف بالنسبة للفتیات). ویرجع ھذا الفارق إلى  23في األلف مقارنة مع  33خالل الشھر األول للوالدة (
  ارتفاع إصابة الفتیان بداء ضیق التنفس  بین تاریخ الوالدة وسن الخامسة.

  
في األلف  11حظ ارتفاع نسبة وفیات  الفتیات مقارنة مع الفتیان ( وفیما یخص األطفال الرضع، یال

  في األلف  بالنسبة للفتیات ) و ذ لك العتبارات سوسیو ثقافیة . 8بالنسبة للفتیان و
  

حققت وزارة الصحة تغطیة مھمة في مجال التلقیح بفضل توسیع برنامجھا. فقد مكن ھذا   التلقیح:
شھرا. وتختلف  23و 12أطفال تبلغ أعمارھم ما بین  10أطفال من  كل  9قرب  البرنامج من تلقیح كلیا ما ی

في الوسط القروي. ولإلشارة، فإن  %84في الوسط الحضري مقابل  %94ھذه التغطیة حسب وسط اإلقامة : 
  من ھؤالء األطفال لم یتلقوا أي تلقیح.  1،4%

  
  واألطفال عوائق تحول دون انخفاض نسبة الوفیات لدى األمھات 2- 2-3

  
یصطدم تخفیض نسبة وفیات األمھات بالعدید من الصعوبات منھا : ضعف جودة الخدمات الصحیة 
والعالجات المستعجلة الخاصة بالتولید وعدم اللجوء إلى االستشارات الطبیة قبل الوالدة وإلى مساعدة طاقم 

  ة واألمیة والفقر.متمرس عند الوالدة. كما یرجع ذلك إلى البعد الجغرافي للمراكز الصحی
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إن ارتفاع وفیات األطفال دون السنة الواحدة راجع إلى العدید من العوامل كظروف الحمل والوالدة 

من أسباب الوفیات قبل سن الخامسة وضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي للساكنة و  %37التي تشكل 
صحیة واالعتمادات المالیة في بعض الجھات صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحیة و قلة الموارد البشریة ال

  وضعف مساھمة الجماعات المحلیة وتفشي بعض األمراض (إسھال، تعفنات تنفسیة، التھاب السحایا ...).
  
- 2003ولمعالجة ھذه الوضعیة، أعدت وزارة الصحة استراتیجیة في إطار مخططھا الخماسي  

  تھدف إلى تحسین صحة األم والطفل. 2007
  

  توجھات اإلستراتیجیة لوزارة الصحة في مجال صحة األم والطفلال 3- 2-3
  

إلى تدعیم برنامج األمومة  2007- 2003تھدف اإلستراتیجیة الجدیدة في مجال صحة األم للفترة 
بدون مخاطر وبرنامج تنظیم األسرة مع التركیز على تحسین الحصول على الخدمات الصحیة المتعلقة 

راتیجیة أیضا إلى تحسین جودة االستفادة من العالجات اإلستعجالیة الخاصة بالوالدة. وتھدف ھذه اإلست
  بالوالدة واألطفال الحدیثي الوالدة. 

  
ومن أجل تخفیض نسبة وفیات األطفال والرفع من مستوى حمایة الطفولة، وضعت وزارة الصحة 

ع البرنامج الوطني للتلقیح مع إدخال استراتیجیة تھدف إلى تدعیم البرامج الحالیة. وتھم ھذه االستراتیجیة توسی
لقاحات جدیدة و تعمیم استراتیجیة العالجات المندمجة المقدمة للطفل وتكریس برنامج األمومة بدون مخاطر 

  والحدید والیود.  A -Dوتطویر البرنامج الوطني لمحاربة النقص في كل من الفیتامین 
  

الصحیة وإشراك القطاع الخاص في برامج وسیتم تحسین صحة األم والطفل عبر تعمیم التغطیة 
الوقایة وإدماج عرض الخدمات الصحیة األساسیة في مشاریع التنمیة المحلیة المندمجة مع اللجوء إلى التعاون 
الدولي. كما یعد تحسین الولوج إلى البنیات التحتیة األساسیة أمرا ضروریا خصوصا في العالم القروي. 

شروب مثال سیساھم في التقلیص من وفیات األطفال. كما سیساھم في فك العزلة عن فتعمیم الولوج إلى الماء ال
  الساكنة القرویة، عبر تحسین الوصول إلى المراكز الصحیة، وفي تخفیض نسبة وفیات األمھات.

  
وتجدر اإلشارة إلى أنھ ال یمكن تحقیق األھداف التي سطرتھا االستراتیجیة الجدیدة لوزارة الصحة 

سیق مع الوزارات األخرى وإشراك جمیع مكونات المجتمع خصوصا الجماعات المحلیة التي من دون التن
  شأنھا المساعدة على تنمیة التضامن الصحي على المستوى المحلي.

  
  تحلیل النفقات العمومیة للصحة 4- 2-3

  
  حصة نفقات الصحة في میزانیة الدولة

  
من النفقات اإلجمالیة  5,27%أي  2005ر درھم سنة ملیا 6,2بلغت النفقات اإلجمالیة لوزارة الصحة 

من نفقات استثمار الدولة. فقد بلغت حصة  %6ملیار درھم أي  1,165للدولة. في حین بلغت نفقات االستثمار
من مجموع میزانیة االستثمار لوزارة الصحة سنة  %7,09میزانیة االستثمار المخصصة للنساء واألطفال 

2005.  
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لى أن كیفیة تقدیم میزانیة االستثمار ال تمكن من تمییز االعتمادات المرصدة لألطفال وتجدر اإلشارة إ
  عن تلك المخصصة للنساء بسبب تداخل البرامج المخصصة لكل منھما.

  
  5تأثیر النفقات العمومیة للصحة

  
ھذه  ال تستفید مجموع الساكنة بشكل متساوي من النفقات العمومیة للصحة.  وینطبق ذلك عند تحلیل

النفقات حسب مستوى المعیشة أو مكان اإلقامة أو حسب النوع االجتماعي. وقد أظھرت دراسة للبنك الدولي 
أن الفقراء وخصوصا منھم النساء یستفدن بنسبة أقل من السیاسة العمومیة للصحة مقارنة مع الفئات الغنیة. 

درھم  93ص النفقات العمومیة للصحة ( وحسب نفس الدراسة، یظل الرجال أقل استفادة من النساء فیما یخ
  .  )درھم لكل امرأة  114لكل رجل مقابل  

  
من النساء األكثر  %20وإضافة إلى ذلك، نالحظ أن ھناك فوارق كبیرة بین النساء حیث ال تستفید 

من النساء األكثر غنى تستفدن من نصف ھذه   %40من اإلعانات الصحیة في حین أن  %11فقرا سوى من 
من العالجات  %13انات.  ومن مجموع اإلعانات التي یتقاضاھا الرجال، یحصل الفقراء منھم على اإلع

  للنساء الفقیرات.  %7من الخدمات الخارجیة للمستشفیات مقابل  %12اإلستشفائیة و
  

  آفاق مستقبلیة 5.3.2
  

األمھات تتوخى االستراتیجیات المتعلقة بصحة األم والطفل تخفیض الوفیات واألمراض عند 
واألطفال. ویتطلب ذلك دعما كمیا وكیفیا للموارد البشریة وسیاسة إعالمیة لتوعیة السكان بالمخاطر 
والمضاعفات التي قد تحدث أثناء الحمل والوالدة. ویتم ذلك بإشراك جمیع الفاعلین مع تطویر وسائل النقل 

یة الضروریة. كما أن ھناك خدمات أخرى وتجھیز المنشآت الصحیة التي تقدم العالجات لألم والرضع باألدو
تستحق العنایة كالنظافة والوقایة من الحوادث المنزلیة. إضافة إلى ذلك یجب أن تعطى عنایة خاصة لصحة 

  المراھقین. 
  

   قطاع الفالحة والتنمیة القرویة 4.2
 

البادیة نجد فقیرا  أفراد یعیشون في ربعةبامتیاز، فمن بین كل أیعتبر الفقر في المغرب ظاھرة قرویة 
الزال یعیش على ھامش التنمیة مما  فالعالم القرويأشخاص یعیشون في المدینة.  عشرة واحد لكل مقابل فرد

یؤدي إلى الھجرة القرویة خصوصا عند الرجال ویساعد على تدھور مستوى العیش. ویعتبر النشاط الفالحي 
من األراضي الفالحیة  %90خیل األسر غیر مستقرة (للدخل ألھل البوادي وھو ما یجعل مداالوحید المورد 
في مناطق بوریة). ویزید من حدة ھذه الوضعیة اقتطاعات الوسطاء وارتفاع أسعار المواد األولیة  توجد 

  والعراقیل المرتبطة بالعقار.
  
وھو ما ، یعاني العالم القروي من قلة البنیات اإلستشفائیة والخدمات الصحیة إضافة إلى ھذه العواملو

یجعل  نسبة الوفیات لدى األمھات والموالید مرتفعة. وتساھم كل ھذه العوامل السالفة الذكر في تفاقم الفقر الذي 
  تعاني منھ النساء وفتیات العالم القروي على الخصوص.

  

                                                   
 2002تقریر حول تأثیر النفقات العمومیة للصحة، البنك الدولي   5
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 وضعیةتشخیص سیتم خصوصا لدى النساء، ومن أجل اإلحاطة بمشكلة الفقر في العالم القروي و
  العمومیة المتعلقة بالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة لفائدة الفئات المعوزة. وتقییم السیاسات ویةالمراة القر
  

  وضعیة المرأة القرویة  1.4.2
  

% من الساكنة القرویة بعدة مھام تتداخل و تتكامل فیما بینھا إلى  50,6المرأة القرویة التي تمثل تقوم 
بسبب  األشغال المنزلیةمتمركزة على . وتبقى مھمتھا ل المنزلیةاألشغابین "المنتج" والتمییز حد یصعب 

من % 65,5و  %57,2التحتیة. وبخصوص توفیر كل من الماء الشروب والحطب، فإن   ضعف البنیات
  .6ھاتین العملیتین تتحملھما المرأة

  
یما یخص فاألكثر تضررا من األمیة، حیث تبقى الفتاة القرویة  % من النساء القرویات75وتعاني 

 الصحیة بسبب سلسلة من العراقیل. كما تظل المرأة القرویة أقل استفادة من الخدمات الم المعرفةولولجھا لع
  ا.المشار إلیھا أعالھ

 
من بینھن أعمارھن أقل من  %32 ،% من النساء النشیطات92حوالي  يع الفالحویستوعب القطا 

% من المساحة 2,5لمستغلي الضیعات الفالحیة وتمتلك   % من العدد االجمالي 4,4مرأة  لتمثل اوسنة.  19
وعدم قدرتھا على امتالك األراضي. مات ضعف تمثیل المرأة العاملة ووتؤكد ھذه المعل. المستغلةالفالحیة 

المرأة  تھتمو .7المستغالت للضیعات الفالحیة تعانین من األمیة % من النساء98فإن  ، خرىأومن جھة 
% من 70و  األغنام% من تربیة 40% من تربیة البقر الحلوب و 70(اشیة بتربیة الم القرویة على الخصوص

% 42الزراعات الصناعیة (و% من ھذه األنشطة) 45(، كما تھتم بزراعة الحبوب والقطاني عز)اتربیة الم
  ملة).امن الید الع
  

بسبب زاید ملحوظ المرأة القرویة في تعدد الضیعات العائلیة المسیرة من طرف ومن المالحظ أن 
ي. وأمام ھذه الوضعیة، تجد المرأة نفسھا مجبرة على تسییر ھذه الضیعات ھجرة الرجال إلى المجال الحضر

واإلستجابة لمتطلبات األسرة الیومیة. وھناك العدید من العراقیل التي تحول دون مساھمة المرأة القرویة في 
 21،4تتجاوز نسبة النساء اللواتي یزاولن نشاطا مدرا للدخل  أنشطة اقتصادیة  (فالحیة أو التجاریة)، بحیث ال

%8.  
  

  األولویات الحكومیة 2.4.2
  
وضع العدید من البرامج عملت السلطات العمومیة من أجل محاربة الفقر في العالم القروي على  

حیة والبنیات التحتیة الخدمات الصتوفیر المعوزة وتعمیم التمدرس وفئات الھادفة إلى ضمان الحمایة الغذائیة لل
والتنمیة  الفالحةقطاع  ، فقد اھتمشموليذات الطابع التدابیر إلى جانب ھذه الو رة للدخل.دلمإنعاش المشاریع او

 بوضع  وذلكالخصوص على  االقتصادیة للمرأة القرویةو بالتنمیة اإلجتماعیةالقرویة منذ بدایة الثمانینیات 
  . اتلعدید من االستراتیجیا

  

                                                   
 ، مدیریة اإلحصاء 1998-1997بحث حول المیزانیة والوقت،   6
 .2000حسب اإلحصاء العام للفالحة حول النساء مستغالت لألراضي الفالحیة، نونبر   7
 نفس المصدر .  8
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ة نحو ومتجھ االقتصادیةعلى المشاكل ة ات، كانت مجھودات التنمیة القرویة منكبیغایة التمانین إلىو 
ابتداء من و األكثر تضررا.فئات ضرورة العنایة بال نتحسین دخل الفالح بصفة عامة. لكن التجربة أبانت ع

جھ الخصوص و ذلك في قامت السلطات العمومیة بدعم تحسین وضعیة المرأة القرویة على و، ھذا التاریخ
  المرأة في التنمیة. إدماجإطار مقاربة ترتكز على 

لمرأة ل ةقتصادیبالوضعیة االجتماعیة واالكتب للنھوض م 1984سنة إحداث تم ، ولھذا الغرض
مراكز المخصصة لتحقیق ھذا الھدف. ومن خالل التنسیق ومتابعة البرامج واألنشطة من خالل  القرویة

تشجیع مع برنامج عمل مالئم لكل منطقة  إنجازطیر النساء القرویات عبر أت، یتم نسويالجھویة للتنشیط ال
مختلف الخدمات، و تحسیسھن عملیة االستفادة من جمعیات لتسھیل تعاونیات و شكل فيالنساء على التنظیم 

 40تب على باألنشطة ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي. ومن أجل تحقیق األھداف المرسومة، یتوفر المك
  مرشدة. 170خلیة جھویة للتنشیط النسوي موزعة على مختلف المناطق وعلى 

  
. حیث تم تبني خطة جدیدة يوزارة الفالحة توجھاتھا المتعلقة بالتنشیط النسوعدلت ومنذ التسعینات، 
 ذمنوربة.  المرأة في التنمیة بمقا المرتكزة على إدماج قاربةاالجتماعي عوض الم ترتكز على اعتماد النوع

  .االجتماعيلترسیخ مقاربة النوع و لنھوض بأوضاع المرأة القرویةتوجیھیة لمذكرة تم نشر ، 2002
  

  العمل الحكومي 3.4.2
  

   یةمذكرة توجیھ
  

لمرأة القرویة لوزیر الفالحة لقتصادي االجتماعي واالالمذكرة الوزاریة المتعلقة بالنھوض عملت 
مختلف لولوج إلى لالفرص  مسألة تكافؤكریس على ت 2002بات المحررة في والتنمیة القرویة والمیاه والغا

 ومن أجل توسیع قاعدة الساكنةالخدمات التي توفرھا الوزارة وذلك في إطار دعم مقاربة النوع االجتماعي. 
وذلك خاصة تلك المسیرة للضیعات الفالحیة استھداف المرأة ال بد من التنمیة القرویة، المستفیدة من برامج 

(قروض الملحقة  . إن ولوج فعلي للمرأة إلى التنشیط الفالحي وإلى الخدماتمحددبوضع برنامج عمل 
وتحسین یتھا إنتاج منسیمكنھا من الرفع  األساسیة الخدمات االجتماعیةكذا ...) و مواد أولیة صغیرة،
  مداخیلھا.
  
الوحدات النسویة الجھویة دعم ل تتمحور اإلجراءات المتخذة من أجل تحقیق األھداف المتوخاة حوو

التشجیع على خلق وت االتصال اومضاعفة قنووطرق عملھن  والمحلیة، وتحسین قدرات المنشطات القرویات
المشاریع المدرة للدخل وإنجاز برامج التكوین المھني لصالح الفتیات القرویات في المجاالت إلدارة التعاونیات 

في جمیع مراحل  المرأة تبني المقاربة التشاركیة التي تمكن من إدماج إلى  باإلضافة ،فالحیةالالفالحیة وشبھ 
  .خصصة لھاإنجاز المشاریع الم

  
  في السیاسات الفالحیة االجتماعي  تكوین برنامج عمل إلدماج مقاربة النوع

  
ضع ول 2004في  - الفاو–تم التوقیع على اتفاقیة الشراكة بین المغرب ومنظمة األغذیة والزراعة 

وتتبع االجتماعي تقویة القدرات الوطنیة إلدماج مقاربة النوع وحاجیات الساكنة القرویة آلیات من أجل تحدید 
دجنبر انطالقا من شھًر  17 ویمتد ھذا المشروع على مدى وتقییم برامج ومشاریع التنمیة الفالحیة والقرویة. 

في السیاسات االجتماعي إلدماج مقاربة النوع  إنجاز إطار وبرنامج عمل في النتائج المتوخاةوتتمثل . 2004
  .في ھذا المجال الخبرة الوطنیةمع تطویر  وبرامج التنمیة الفالحیة والقرویة
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  صادیة للمرأة القرویةاالجتماعیة واالقت األنشطة المنجزة للنھوض بالوضعیة
  

  طة اإلرشاد الفالحي.تنقسم ھذه األنشطة إلى التنشیط النسوي وتشجیع المشاریع المدرة للدخل وأنش
  

من وذلك التربوي لتأطیرالتقني والتنشیط الفالحي واإلعالم متعددة كا التنشیط النسوي مجاالتیغطي 
باإلضافة إلى ھذه األنشطة ذات وأیام تنشیطیة وعروض ومسابقات ثقافیة. تنظیم و یةتواصل زیاراتخالل 

ً على ت ،الطابع الفالحي حسین األنشطة غیر الفالحیة للمرأة القرویة كالصحة فقد انصب التنشیط النسوي أیضا
تم القیام بتجربتین نموذجیتین من طرف الخالیا  ،وفي ھذا االتجاه . والنظافة والمحافظة على الثروات الطبیعیة

) والثانیة مع صندوق األمم FAOبتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة (األولى  ،الجھویة للتنشیط النسوي
  .)FNUAP(نمائي للمرأة المتحدة اإل
  

وقد اھتمت التجربة األولى بإدماج التعلیم الغذائي في برنامج التنشیط النسوي الفالحي، وأجریت في 
  مناطق عمل المدیریات الجھویة الفالحیة ألزیالل وبني مالل والمكتب الجھوي لالستثمار الفالحي  لتادلة.  

  
 والیة مكناس وفي مناطقإلى إدماج التعلیم في  تینأجریت على مرحل التي التجربة الثانیةوتھدف 

وتیزنیت  وأكادیر وصفرو المدیریات الجھویة الفالحیة لطنجة وسطات ومراكش وشیشاوة وآسفي وفاس عمل
  والمكتب الجھوي لالستثمار الفالحي لتافاللت وورززات وبركان.

 
زراعة األشجار وخلق ویة الماشیة الفالحیة كترب األنشطةتحسین إلى  لمشاریع المدرة للدخلوتھدف ا

تعاونیات نسائیة والتخفیف من بعض األعباء المنزلیة ( كاستبدال خشب النار باستعمال الغاز والطاقة الشمسیة 
  بمضخات یدویة...). اوحفر اآلبار و تجھیزھ

  
ویرا من وتمثل المشاریع الصغیرة ( تربیة الدواجن واألرانب، وتربیة النحل...) األنشطة األكثر تط

  ملیون درھم. 4امرأة بمبلغ  2610لفائدة  2004مشروع سنة  77طرف المرأة القرویة، حیث تم إنشاء 
   

وتستفید المرأة القرویة مثلھا مثل الرجل من أنشطة اإلرشاد الفالحي وذلك حسب حاجیاتھا. وتجدر 
الفالحي بسبب نقص في تعیین اإلشارة إلى  التطور المحدود لعدد النساء المستفیدات من أنشطة اإلرشاد 

  المرشدات بالمصالح القریبة من الفئات المستھدفة. 
    

  برامج عمل بتعاون مع وزارات أخرى
  

قامت وزارة الفالحة بالعدید من البرامج  بتعاون مع وزارات أخرى، حیث انخرطت في البرنامج 
تماعیة والتضامن. وتم تطبیق برنامج الوطني لمحو األمیة المنجز من طرف وزارات التشغیل والتنمیة االج

محو األمیة الوظیفیة الذي یرتكز على األنشطة الفالحیة كوسیلة بیداغوجیة للتكوین. وقد بلغ عدد المستفیدات 
  .2001سنة  2479مقابل  2004امرأة سنة  3873
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  تطور عدد النساء القرویات المستفیدات من برنامج محو األمیة 
المھنیة

  
عالم ومن جھة أخرى، ھناك برامج متعددة منجزة من طرف بعض الوزارات والتي یستفید منھا ال

القروي كتقویة البنیات التحتیة. ویمكن ذكر على سبیل المثال البرنامج الوطني للطرق القرویة وبرنامج تزوید 
القرى بالكھرباء والماء الشروب.  وقد مكنت ھذه البرامج من تخفیف العبء على النساء والفتیات القرویات 

ریع المدرة للدخل. وفي إطار اتفاقیة الشراكة ومن تم تمكینھن من الذھاب إلى المدرسة واالھتمام بالمشا
 73000ملیون درھم  لفائدة   25مشروع للتنمیة بقیمة  111المبرمة مع وكالة التنمیة االجتماعیة،  تم تمویل 

  امرأة قرویة.
  

  مرأة القرویةلل ةقتصادیالتنمیة االجتماعیة وااللنوعي لمیزانیة االتحلیل . 4. 4.2
  

زارة الفالحة في مجال النھوض بالجانب االجتماعي واالقتصادي للمرأة من أجل تحقیق أھداف و
. ویتم تحدید الغالف 2002ملیون درھم سنة  6القرویة، تم تخصیص اعتمادات مالیة للتنشیط النسوي بلغت 

مالیین  4و  2003مالیین درھم سنة  4المالي عبر تقییم تكلفة مختلف العملیات من طرف الوزارة والذي بلغ 
. و تخصص ھذه المبالغ المالیة لتمویل برامج التنشیط لفائدة 2005مالیین درھم سنة  3و  2004رھم سنة د

  النساء القرویات المنجزة من طرف المدیریات اإلقلیمیة للفالحة ومراكز األشغال.
  

ات، وإلى جانب ذلك، ھناك أغلفة مالیة إضافیة ممنوحة للبرامج والمشاریع التي تھم النساء القروی
سواء في المدیریات اإلقلیمیة للفالحة أو مراكز األشغال أو المراكز الجھویة لالستثمار الفالحي. وبالنسبة لھذا 
األخیر، فیتعلق األمر بالمحافظة على مكتسبات مشروع دعم التنمیة الفالحیة المتعلق بالتنشیط النسوي عبر 

ضروریة لمواصلة المجھودات. كما أن ھناك أغلفة أخرى االحتفاظ بالموارد البشریة ورصد الوسائل المادیة ال
مخصصة لبرامج ذات التأثیر اإلیجابي على المرأة والفتاة القرویة كالغالف المخصص للتعلیم والصحة 

  والبنیات التحتیة األساسیة.   
  

ولقد مكنت البرامج المنجزة أو التي في طور اإلنجاز من طرف وزارة الفالحة، من تزاید عدد 
لتجمعات حول المشاریع المدرة للدخل و رفع مستوى الدخل العائلي ونسبة التمدرس لدى الفتیات. وعلى ا

الرغم من المجھودات المبذولة فاإلنجازات المتعلقة بالتأطیر والنھوض السوسیو اقتصادي بالمرأة القرویة ال 
  .تزال ضعیفة بسبب النقص الحاصل في الحاجیات المتعددة للمرأة القرویة
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  خاتمة 
  

في إطار ورش التنمیة البشریة الكبیر الذي انطلق بالمغرب من خالل المبادرة الوطنیة للتنمیة 
البشریة، یشكل وضع میزانیة حسب مقاربة النوع االجتماعي أداة ضروریة الستخدام أفضل للنفقات 

  العمومیة.
  

لفئات االجتماعیة وتقییم أسباب وقد ارتكزت مقاربة النوع االجتماعي على تحلیل وضعیة مختلف ا
ونتائج العجز المسجل على مستوى التعلیم والصحة ووضعیة العالم القروي. وتم بعد ذلك التطرق إلى الحلول 
التي قدمتھا السیاسات العمومیة لتجاوز ھذه الوضعیة. وتھدف ھذه المرحلة إلى التعرف على الوضعیة الحالیة 

بعد من قیاس درجة التقدم المسجلة على مستوى مقاربة النوع االجتماعي  لیتم التمكن فیما 2005خالل سنة 
  تدریجیا بالنسبة لمختلف القطاعات الوزاریة.

  
وتواصل وزارة المالیة والخوصصة، التي تشرف على إدماج مقاربة النوع االجتماعي في المیزانیة، 

اج ھذه المقاربة في كل السیاسات العمل على إرساء التعاون بین مختلف القطاعات الوزاریة قصد إدم
العمومیة  والمخططات و برامج التنمیة والمیزانیة. كما تعمل على التحسیس بأھمیة وضع میزانیة حسب 

  النوع االجتماعي من خالل إعداد آلیات خاصة لھذا الغرض و تنظیم ورشات تكوینیة. 
  

حسن المھم لمؤشرات التمدرس. ویتطلب فعلى مستوى قطاع التعلیم، یبقى معدل األمیة مرتفعا رغم الت
تحقیق التنمیة والتنافسیة االقتصادیة من السلطات العمومیة اتخاذ المزید من اإلجراءات وانخراط أكبر 
للمجتمع المدني لتدعیم تعمیم التمدرس ومحاربة الھدر المدرسي وتحقیق المساواة بین الجنسین في مجال 

مقاربة النوع االجتماعي في إعداد السیاسات والبرامج العمومیة و ویعتبر إدماج  الحصول على المعرفة.
  تحسین جودة المعطیات المتوفرة عن كال الجنسین ذا أھمیة قصوى بالنسبة لتحسین فعالیة النفقات العمومیة.

   
وإذا كان تحسین الخدمات الصحیة لفائدة الفئات المعوزة یشكل أولویة بالنسبة للسلطات العمومیة، فإن 

المتبعة إلى  ةلنتائج التي تعكسھا المؤشرات الصحیة تبقى غیر كافیة. ومن المنتظر تؤدي اإلستراتیجیا
  انخفاض عدد وفیات األمھات واألطفال عند الوالدة في المستقبل. 

  
وتبین تجربة وزارة الفالحة والتنمیة القرویة أن المرأة القرویة تتجاوب مع  برامج التوعیة الموجھة 

  استعمال التقنیات الحدیثة التي تستجیب لحاجیاتھا.لھا ومع 
  

یجب أن ترتكز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمرأة على مشاریع مندمجة ومحلیة تستجیب 
للحاجیات الملحة للسكان وتساھم فیھا مختلف القطاعات الوزاریة المعنیة والجماعات المحلیة والجمعیات. 

ویر تجربة القروض الصغرى التي أبانت عن نتائج جیدة لدى المرأة في ولتجاوز عائق التمویل، یجب تط
. فاإلقبال الكبیر للنساء على القروض الصغرى ووفائھن بالدیون في اآلجال  الوسط الحضري والشبھ حضري

المحددة یشجع على تعمیم التجربة بالعالم القروي للمساھمة في الحد من الفقر المدقع. كما ینبغي استعمال 
  سائل أخرى للتمویل للخروج من حالة الفقر الذي تعاني منھ بعض المناطق.و

  
ونظرا لتداخلھا، فإن أھداف التنمیة البشریة عموما والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة خصوصا ال 
یمكن تحقیقھا دون التنسیق بین مختلف القطاعات الوزاریة وإشراك جمیع مكونات المجتمع سواء على 

  المحلي أو الجھوي. المستوى 
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