
السياق
األسئلة  في  الفاعلة  اجلهات  اهتمام  موضع  املاضي،  العقد  منذ  األطفال،  هجرة  تعتبر 
املتعلقة بالطفولة و الهجرة و احلماية.ميكن القول أن األطفال املهاجرين، بسبب وضعهم 
و هشاشتهم، هم األكثر عرضة ملخاطر الهجرة غير النظامية مثل : العنف و اإلستغالل . 
ومالي  العاج  وساحل  والكاميرون  غينيا  من  األطفال  هؤالء  معظم  ينحدر  املغرب،  في 
الهجرة من طفل آلخر، و تبقى أهمها : إكمال  ونيجيريا والسنغال. تختلف أسباب 

الدراسة و البحث عن مستوى عيش أفضل .
تهدف امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي، التي يعتبر املغرب بلدا رائدا في  اعتمادها، 
إلى توجيه السياسات وامليزانيات العمومية حتى يستفيد منها على قدم املساواة جميع 
امليزانية  وترتكز  اجلنسني.  بني  الالمساواة  تقليص  في  واملساهمة  واملواطنات  املواطنني 
واإلنصاف  كالشفافية  اجليدة  احلكامة  مبادئ  على  االجتماعي  للنوع  املستجيبة 

والدميوقراطية واملسؤولية واملشاركة. 
وتهدف امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي، كمقاربة تتمحور على جناعة األداء، إلى 
ضمان تعبئة وتخصيص املوارد العمومية بشكل منصف وفعال للنهوض باملساواة بني 

اجلنسني ومتكني النساء.
وقد انخرطت اململكة املغربية منذ 2001  في إرساء امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي 
عبر مختلف اإلصالحات الدستورية والقانونية والسياسية. وقد تعزز هذا االلتزام سنة 

2013 من خالل إحداث مركز االمتياز اخلاص مبيزانية النوع االجتماعي كأرضية لتبادل 
اخلبرات والتنسيق في مجال امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي. ومكن اعتماد القانون 
البرامج  على  قائمة  عمومية  مليزانية  احملدث   2015 لسنة  املالية  لقانون  التنظيمي 
مبدأ  ترسيخ  من  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  واملقاربة  األداء  جناعة  حول  واملتمحورة 
مساءلة مختلف الفاعلني فيما يتعلق باحلد من الالمساواة بني اجلنسني. وواكبت هيئة 
األمم املتحدة للمرأة وزارة االقتصاد واملالية منذ سنة 2001 من خالل شراكة مت جتديدها 

سنة 2013 بهدف إحداث وتطوير مركز االمتياز اخلاص مبيزانية النوع االجتماعي .
خالل  من  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  امليزانية  ورش  بدعم  األوروبي  االحتاد  قام  كما 
املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  مقتضيات  لتنزيل  التجريبية  املراحل  مختلف  مواكبة 
املتعلقة بامليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي  وإجناز دراسات حتليلية قطاعية حول النوع 
االجتماعي في إطار برنامج "مساواة". كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم املغرب 
للنوع  املستجيبة  امليزانية  مجال  في  العمومية  سياسته  لتعزيز  قرضا  منحه  خالل  من 
االجتماعي وكذا من خالل الدعم التقني مبا فيه إجناز دراسات حتليلية قطاعية حول النوع 

االجتماعي وحتسني نظام املعلومات في مجال امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي.
وعلى الرغم من النجاحات الهامة احملققة، ال تزال عدة حتديات مطروحة، السيما التزام 
القطاعية  باإلدماج األفقي للمساواة بني اجلنسني في استراتيجياتها  الوزارية  القطاعات 
وبرامجها العمومية، وقابلية تتبع املبالغ املرصودة في مجال حتقيق املساواة بني اجلنسني 

ووضع نظام تتبع وتقييم خاص بهذه االستراتيجيات والسياسات والبرامج العمومية. 

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، الوكالة الفرنسية للتنمية.

التعليم: تقارب نسبة التمدرس االبتدائي للذكور و اإلناث بالوسطني القروي واحلضري تغطية كاملة ، في حني تبلغ نسبة الفتيات من ذوات االحتياجات اخلاصة اللواتي 
تلجن إلى املدرسة %29 مقابل  % 49 بالنسبة للفتيان (2016).

الشغل: تبلغ نسبة النساء النشيطات % 21,5 في حني تبلغ نسبة الرجال النشيطني % 71 (2019).

الفالحة: بنسبة تشغيل تبلغ %46,6 تعد النساء األكثر حضورا في قطاعات الفالحة والغابات والصيد البحري، في حني ال ميتلكن سوى %1 من مجموع األراضي 
الفالحية وال ميثلن سوى %1 من املنتخبات في الغرف الفالحية اجلهوية (2016).

الصحة: بلغت نسبة الوالدات في الوسط اخلاضع للمراقبة سنة 2018 على املستوى الوطني %86,1، في حني سجل الوسط القروي نسبة 74,2%.

ويقدر معدل انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بـ % 57 (% 58 في الوسط احلضري مقابل  % 55 في الوسط القروي)، املندوبية السامية للتخطيط 2019.

رهانات المساواة والسياسات العمومية

تمويل المساواة: تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي بالمغرب

مشــروع  املـغـرب



          الشراكـــات مــن أجـل التغيـــير
من أجل توفير بيئة مالئمة لتنزيل امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي، تضع هيئة 
من  عدد  إشارة  رهن  والتنفيذ  التنسيق  مجال  في  للمرأة صالحياتها  املتحدة  األمم 

الشركاء.
االقتصاد  وزارة  بني  مسبوقة  غير  شراكة  إطار  في  املساواة"  "متويل  برنامج  ويندرج 
واملالية وإصالح اإلدارة وهيئة األمم املتحدة للمرأة والوكالة الفرنسية للتنمية واالحتاد 
املستجيبة  امليزانية  لفائدة  واملالي  التقني  الدعم  التقائية وتنسيق  يتيح  األوروبي، و 

للنوع االجتماعي باملغرب.
للنوع  يستجيب  تنزيل  تروم  أوسع  منهجية  ضمن  كذلك   املبادرة  تندرج  و 
التابعة  الترابية  للجماعات  العامة  املديرية  مع  شراكة  على  أيضا  ترتكز  االجتماعي 
الصعيد  للنوع االجتماعي على  املستجيبة  امليزانية  الداخلية من أجل متلك  لوزارة 
احمللي و شراكة مع املندوبية السامية للتخطيط بغية تعزيز إنتاج ونشر اإلحصائيات 

املستجيبة للنوع االجتماعي.

بعض نتائج مواكبة هيئة األمم المتحدة للمرأة 2019-2020

• دعم إدماج النوع في املخطط الوطني للماء. مت إجناز دراسة حول إدماج النوع 
ووكاالت  املاء  قطاعات  ممثلي  قدرات  وتعزيز  للماء  الوطني  املخطط  في 

األحواض املائية في مجال النوع.
• دعم إعادة صياغة تقرير حول امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع. 
مبادئ  منظور  من  العمومية  السياسات  لتقييم  مثلى  أداة  التقرير  هذا  يعتبر 
للتقرير تتوفر على تصميم  الصيغة اجلديدة  املساواة بني اجلنسني. وأضحت 
جديد يقرن مضامينه مع مشاريع جناعة األداء مع ربطها بالبرنامج احلكومي من 

أجل املساواة "إكرام 2" واالستراتيجيات القطاعية.
للنوع  املستجيبة  امليزانية  مجال  في  الوزارية  القطاعات  قدرات  تعزيز   •

االجتماعي. مت إعطاء االنطالقة لدورة تكوينية عامة جديدة في مجال امليزانية 
املستجيبة للنوع االجتماعي. و قد مت تعزيز القدرات التقنية لـفائدة 40 ممثال 
للنوع  املستجيبة  امليزانية  مجال  في  وزارية  قطاعات  ل8  تابعني  وممثلة 

االجتماعي.

مت إجناز هذا (املنشور) بدعم مالي من االحتاد األوروبي. يعد 
محتوى (املنشور) من مسؤولية هيئة األمم املتحدة للمرأة وال 

يعكس بالضرورة آراء االحتاد األوروبي.

          استــراتجيتنــــا مـــن أجـل التغيـــير
باملغرب" في  للنوع االجتماعي  املستجيبة  امليزانية  املساواة: دعم  برنامج "متويل  يندرج 
الفرنسية  الوكالة  وكذا  للمرأة  املتحدة  األمم  لهيئة  واملالي  التقني  الدعم  استمرارية  إطار 
للتنمية واالحتاد األوروبي من أجل تنزيل امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي. وترسيخا 
النوع  مبيزانية  اخلاص  االمتياز  مركز  دعم  يشكل  الوطني،  املستوى  على  التملك  لنهج 
االجتماعي  للنوع  املستجيبة  امليزانية  تنزيل  مجال  في  للتنسيق  كآلية  االجتماعي، 

باملغرب، مكونا أساسيا من بني مكونات البرنامج.
النتائج املتوخاة من البرنامج:

- متكني مركز االمتياز اخلاص مبيزانية النوع االجتماعي من مخطط عمل مفصل ومشترك 
امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي باملغرب يحدد  مع مختلف املتدخلني في مجال 

سبل التنزيل األمثل للميزانية املستجيبة للنوع االجتماعي.
لتعزيز  تنفيذ مخطط عمله  في  االجتماعي  النوع  مبيزانية  اخلاص  االمتياز  مركز  دعم   -
امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي في املغرب، السيما من خالل وضع إطار تنظيمي 
وإداري مشترك بني مختلف املتدخلني في هذا مجال، وكذا تعزيز قدرات القطاعات 

الوزارية والبرملانيني وإنتاج و تقاسم أدوات امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي.
امليزانية  إشعاع  أجل  من  االجتماعي  النوع  مبيزانية  اخلاص  االمتياز  مركز  مواكبة   -

املستجيبة للنوع االجتماعي على الصعيدين الدولي والوطني.
مدة البرنامج: يوليو 2019 – مارس 2024.

الميزانية: 2.200.000 أورو

القانون  في  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية  تضمين 
التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية لسنة 2015:

• قرن البرامج امليزانياتية لكل قطاع بأهداف محددة تروم احلد من الالمساواة، يتم 
قياس حتقيقها من خالل مؤشرات (املادة 39). 

• يرفق مشروع قانون املالية املودع بالبرملان تلقائيا بتقرير حول امليزانية القائمة على 
للقطاعات  امليزانياتية  االلتزامات  عن  تفصيال  يتضمن  النوع،  منظور  من  النتائج 

الوزارية لفائدة املساواة بني اجلنسني (املادة 48)




