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تقديم مجاالت اشتغال الوزارة :   أوال

دور الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :  ثانيا 
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تقدمي جماالت اشتغال الوزارة
 االجتماعيةالمهمة األساسية لوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية:

.إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجاالت التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية

 يليويعهد إليها، في هذا الصدد القيام بما:

وتقييمها؛إعداد استراتيجية حكومية للتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وتتبع تنفيذ برامجها •

إعاقةضعيةوفيواألشخاصوالطفولةوالمرأةالتضامنبمجاالتالمتعلقةوالتنظيميةالتشريعيةالنصوصوتطويروتحيينإعدادفيالمساهمة•

ة؛المغربيالمملكةطرفمنعليهاالمصادقواالتفاقياتالدوليةالمواثيقمعومالءمتهااالجتماعية،والتنميةواألسرةالمسنينواألشخاص

بشأنها؛التقاريروإعداداالجتماعيةوالتنميةواألسرةوالمرأةالتضامنبمجاالتالمتعلقةالدراساتإنجاز•

الوزارة؛باختصاصاتالمرتبطةاآلفاتمختلفلمحاربةوالتدابيرالبرامجتنفيذووضعفيالمساهمة•

المعنية؛والجهاتالقطاعاتمعبتنسيقاالجتماعيـةالتنميـةبـرامجإعدادفيالمساهمة•

المعنية؛إعداد و تنفيذ البرامج الرامية لتقوية األسرة والنهوض االجتماعي بأوضاع الطفولة بتنسيق مع القطاعات والجهات •

المعنية؛الجهاتمعبتنسيقوذلكالتنمية،فيومشاركتهاالقانونيةأوضاعهاتقويةعلىوالعملالمرأة،بحقوقالنهوضبرامجتنفيذوتتبعإعداد•
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األهدافمعالمستدامةالتنميةأهدافتتقاطع

والتضامناألسرةوزارةتعملالتياالستراتيجية

معنبتعاوتحقيقهاعلىاالجتماعيةوالتنميةوالمساواة

الهيئاتمختلففيوالدوليينالوطنيينالخبراء

تائجالنبتقييمالكفيلةالمؤشراتلوضعوالمؤسسات
النوعية؛البياناتوكذاالمحصلة

دور الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 



دور الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
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:فيتباشر الوزارة مجموعة من اإلجراءات في مجال التنمية المستدامة والمتمثلة 

يفاألشخاصحقوقبحمايةالمتعلقاإلطارقانونقبيلمنقوانينمشاريعإعداد•
بها؛والنهوضإعاقةوضعية

النساء؛ضدالعنفبمحاربةالمتعلقالقانونومشروع•

متتالذيالتمييزأشكالكلومكافحةالمناصفةبهيئةالمتعلقالقانونمشروع•
ارياالستشبالمجلسالمتعلقالقانونالماضي؛ومشروعالشهرفيعليهالمصادقة

والطفولة؛لألسرة

ةإعاقوضعيةفياألشخاصبحقوقللنهوضالمندمجةالعموميةالسياسةبلورة•
الطفولة؛لحمايةالمندمجةالعموميةوالسياسة

.المناصفةأفقفي"إكرام"للمساواةالحكوميةالخطةوضع•



دور الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

والهشاشةالفقرعلىللقضاءالمغربيبذلهاالتيللجهودوتكثيفا
دعمصندوقالوزارةوضعتاالجتماعي،التضامنوتحقيق
اليتامىألطفالهنالحاضناتاألرامللدعماالجتماعيالتماسك

إلىافةباإلضإعاقة،وضعيةفيلألشخاصالذاتيالتشغيلولدعم
.االجتماعيالمجالفيالمدنيالمجتمعجمعياتمشاريعدعم



والوطني تعزيز املشاركة السياسية على املستوى املحلي: التمكين السياس ي للنساء

أةالمروتمثيلمشاركةتعزيز:ومنفتحةشاملةحكوماتنحو"لمشروع2015شتنبر30يومالرسمياإلطالق•

والذي"ياإفريقوشمالاألوسطللشرقالتحولصندوق"إطارفيالمقدم"المنتخبةوالمجالسالبرلماناتفي

.السياسيالقرارمراكزفيالنساءدعمإلىيهدف

والترابي،لوطنياالمستوىعلىللنساءالسياسيةالتمثيليةتعترضالتيواإلكراهاتالعوائقحولتقريرإعداد•

والجمعياتباألحزاب،النسائيةالتنظيماتبعضمع،2016أبريل01مارس31منتشاوراتبتنظيم

.بالبرلمانوالمساواةللمناصفةالموضوعاتيةواللجنةالسياسي،بالمجالالمهتمة

22يمثلن،2016أكتوبر7-التشريعيةلالستحقاقاتمحتملةمرشحة80لفائدةتكوينيتيندورتينتنظيم•

برلمانياتانتخابهنتمالمستفيداتمننساء3:حزبا

النساءتمثيليةلتشجيعالمخصصالدعمصندوقفيالوزارةتمثيلية•

العليااألطروالنساءالمحلياتالمنتخباتالنساءلفائدةالجهويةالندواتسلكتنشيطوتنظيمفيالمساهمة•

.مستفيدة4618يقاربمالفائدةجهويةندوة16إنجازتمحيثالترابيةالجماعاتمستوىعلىوالمتوسطة



مرجعيات أساسية

:146و 30و 19و 6ل و الفصوخاصة،2011ةلسنيةدستور الملنطلقات ا

الفعليعالطابتعميممنتمكنالتيالظروفتوفيرعلىالعموميةالسلطاتتعمل...:6الفصل
واالقتصاديةالسياسيةالحياةفيمشاركتهمومنبينهم،واملساواةواملواطنين،املواطناتلحرية

.واالجتماعيةوالثقافية

اسيةوالسياملدنيةوالحرياتبالحقوق املساواة،قدمعلىواملرأة،الرجليتمتع:19الفصل
مقتضياتهيوفالدستور،منالبابهذافيالواردةوالبيئية،والثقافيةواالجتماعيةواالقتصادية

أحكامنطاقيفذلكوكلاملغرب،عليهاصادقكماالدولية،واملواثيقاالتفاقياتفيوكذااألخرى،
و.اءوالنسالرجالبيناملناصفةمبدأتحقيقإلىالدولةسعىت.وقوانينهااململكةوثوابتالدستور 
.التمييزأشكالكلومكافحةللمناصفةهيئةالغاية،لهذهتحدث



مرجعيات أساسية

والرجالاءالنسبينالفرصتكافؤتشجيعشأنهانممقتضياتعلىالقانون وينص...:30الفصل
؛“االنتخابيةالوظائفولوجفي

الترابيةللجماعاتالنساءولوجيهم:146الفصل

:خاصةبصفةتنظيميبقانون تحدد

أعضاءوعددديمقراطية،بكيفيةلشؤونهااألخرى الترابيةوالجماعاتالجهاتتدبيرشروط-
االنتدابات،ينبالجمعمنعوحاالتالتنافي،وحاالتشيح،التربأهليةاملتعلقةوالقواعدمجالسها،

.املذكورةاملجالسداخلالنساءتمثيليةتحسينأحكامواالنتخابي،النظاموكذا



اإلجراءات املتخذة لتعزيز تمثيلية النساء
2015شتنبرقبيل انتخابات 

مجالفيعيةنو نقلةبذلكمحققاللنساءالسياس يالتمكينمجالفيمهمةخطواتاملغربقطع•
،النسائيةالتمثيلية

الدعملصندوق القانونياالطاركتغيير:اإلجراءاتمنمجموعةخاللمنالجهدهذاترجم•
الصادر،1.11.173رقمالشريفالظهيريغيرالذيالتنظيميوالقانون النساءتمثيليةلتشجيع
الترابيةالجماعاتمجالسأعضاءبانتخاباملتعلق59.11رقمالتنظيميالقانون بتنفيذ



صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

مقرر و ،2013أكتوبرفيجديدمرسومإصدارتمالتقييممرحلةوبعد،2009سنةهإحداثكان:القانونياإلطار

قراروكذا،نساءالتمثيليةلتشجيعاملخصصالدعمصندوق بتفعيلاملكلفةباللجنةيتعلقالحكومةلرئيس

.النساءةتمثيليلتشجيعاملخصصالدعمبصرفيتعلقواملاليةاالقتصادووزيرالداخليةلوزيرمشترك

:الجديدالتنظيمياإلطاربهاجاءالتيالتجديداتأهم

واملجتمعياسيةالساألحزابطرفمناملعتمدةواألنشطةالبرامجتنظيمإمكانيةفتح:محليااملشاركةتوسيعهو

،سابقاعليهمااملنصوصوالوطنيالجهوي الصعيدينإلىإضافةاملحليالصعيدعلىاملدني،

أومالةعلكلالعامةالكتابةمستوى علىخليةوإحداثواحدة،واليةفياللجنةأعضاءانتدابفترةحددتكما

.للمشاريعاملنجزةوالجهاتاملذكورةاللجنةبيناالتصالربطمهمةتتولىإقليم



القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي34.15القانون التنظيمي رقم 
املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية59.11رقم 

(األولىالفقرة)134و(املضافةالفقرة)92و(الثانيةالفقرة)85و(األولىالفقرة)77و76املوادعلىاملدخلةالتعديالت
املكررة128املادةعليهنصتماوكذا،141و(املضافةالثالثةالفقرة)138و

:تنصمقتضياتعلىبالخصوص،اشتملت،التعديالتهذه

األقل؛علىاملقاعدثلثانتخابيةدائرةكلفيللنساءيخصصالجهات،بمجالسيتعلقفيما

قاطعةمأوجماعةكلفيامللحقةاملقاعدمنعددللنساءيخصصواملقاطعات،الجماعاتبمجالسيتعلقوفيما
املحددة؛املقاعدعددعلىعالوة

الئحةكللتشتمأنيجببالالئحةأعضاؤهاينتخبالتيواملقاطعاتالجماعاتمجالسفيوكذاالجهاتمجالسفي
املخصصةاملقاعدعدديطابقعددفيفقطمترشحاتأسماءوجوبامنهماالثانيالجزءيتضمنجزأينعلىترشيح
معاألخرى،املقاعدمبرسالترشحفيحقهندون معا،الحالتينفيذلك،يحول والاملعنية،االنتخابيةالدائرةفيللنساء
الحقوق نفسولهاةالئحرأسبمثابةللنساءاملخصصللجزءبالنسبةاألولىاملرتبةفياسمهاالوارداملترشحةاعتبار
املعنية؛الترشيحالئحةلرأساملخولة



قانون امليثاق الجماعي

:القانونياملقتض ى

جمعياتإلىيتنتمشخصياتمنتتكون الفرصوتكافؤ املساواةلجنةتدعىاستشاريةلجنةالجماعياملجلسلدىتحدث:...14ملادة

.الجماعياملجلسرئيسيقترحهااملدنياملجتمعمنوفعالياتمحلية

.اجتماعاتهاأعمالجدول إعدادويتولىعنهينوبمنأو الجماعياملجاسرئيساللجنةيرأس

النوعومقاربةصالفر وتكافئباملساواةاملتعلقةالقضايافيرئيسهأو املجلسمنبطلبالضرورة،دعتكلمارأيها،اللجنةتبدي

.اختصاصاتهامجالفيتدخلاقتراحاتتقديماللجنةألعضاءويمكن.االجتماعي

:املكتسبات

لثقافية واللجنة املكلفة شكلت اللجنة اآللية التنظيمية املناسبة للتنسيق بين اللجنة املكلفة بالتنمية االقتصادية، االجتماعية وا
افؤ الفرصكما أن اللجنة يمكن أن تلفت انتباه املجلس إلى أهمية طرح القضايا املتعلقة باملساواة وتك.واملاليةبامليزانية 

:املالحظات 

اعاتالجمعددالعمليةالناحيةمنجعلملهامهاممارستهاكيفيةبياندون الجماعيامليثاقمن14املادةفياللجنةعلىالتنصيص

.باملغربجماعة1503بينمنجماعة320يتجاوز ال الفرصوتكافؤ املساواةللجنةاملحدثة



قانون امليثاق الجماعي

:القانونياملقتض ى
:36املادة

الذاتيةاالختصاصات:1الفقرة
االجتماعيةو االقتصاديةالتنمية

.للتنميةجماعيمخططمشروععلىويصوتالجماعياملجلسيدرس1.
:الغايةولهذه

إشارتها،رهناملوضوعةالوسائلو الخاصةوسائلهاحدودفيالجماعةتجهيز برنامجيضع-
.العموميةالهيئاتأو األخرى املحليةالجماعاتو اإلدارةمعبشراكةأو بتعاون إنجازهاالواجباألعمالكليقترح-

بعينيأخذي،تشاركمنهجوفقمستدامةتنميةأفقفيسنوات،ستملدةالجماعةبترابإنجازهااملقرر التنمويةاألعمالللتنميةالجماعياملخططيحدد
.النوعمقاربةالخصوصعلىاالعتبار 
املخططإعدادخاللهايتمالتياملوالياالنتدابمناألولىالسنةغايةإلىبهويعملالتنفيذحيز دخولهمنالثالثةالسنةمنابتداءاملخططهذاتحيينيمكن

......املواليةاالنتدابيةباملدةاملتعلقللتنميةالجماعي

:املكتسبات
التخطيطملبدأونياقانتكريساالجماعيامليثاقيتضمنكما.املحلياملستوى علىاالجتماعيالنوعمقاربةعلىاملبنيةامليزانيةملأسسةمناسبإطار منح

.االجتماعيالنوعمقاربةعلىاملبنياالستراتيجي



والجهويةالجماعية النتائج املحصلة في االنتخابات 

باملائة21.94نسبة2015شتنبر4ليوموالجهويةالجماعيةاالنتخاباتفيالنساءكلتش
38.64والجماعية،لالنتخاباتالترشيحاتمجموعمن .الجهويةلالنتخاباتبالنسبة%

:الترابيةالجماعاتمجالسأعضاءانتخاب

الجهاتمجالس

مقعدا255على،2015شتنبر4لالجماعيةاالنتخاباتإجراءعقبالنساءحصلت▪
38بنسبةأيالجهات،مجالسفي678أصلمن ؛%

,0/12الجهةمجلسكرئيسةمنصبأيعلىالنساءتحصللم▪



الجماعيةالنتائج املحصلة في االنتخابات 

الجماعيةاملجالس

31000أصلمنمقعدا6673علىالجماعيةاملجالسفيالنساءحصلت▪
22بنسبةأيمقعد، اباتانتخمعباملقارنةتضاعفتالتيالنسبةوهي،%
.2009سنة

1503أصلمنجماعيملجلسكرئيسةمنصب17علىالنساءحصلتكما▪



الجماعيةالنتائج املحصلة في االنتخابات 

األقاليموالعماالت

علىالنساءحصلت1365:املقاعدعدد،96,88%:املشاركةنسبة
.3,88%بنسبةمقعد53

.1,33%:املجالسرئيساتالنساءنسبة،75:املجالسعدد



تمثيلية النساء على مستوى الجماعات 

2015تطور نس بة املنتخبات يف الانتخاابت امجلاعية إىل حدود 

 السنوات المرشحات النسبة المنتخبات النسبة
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تمثيلية النساء على مستوى الجماعات 

:2015إىل 1960امجلاعية من  تطور نس بة املنتخبات يف الانتخاابت 
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المجالس الجماعية

:املرحشاتبعددمقارنةامجلاعيةالانتخاابتيفاملنتخباتعددتطور
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التمثيلية السياسية للنساء على املستوى الجماعي

الحجمستعكالاملحليالشأنتدبيرفيالنسائيةاملشاركةزالتما
منتهأظهر ومامكتسباتمنحققتهمماالرغمعلىللمرأةالحقيقي

تماعية،واالجاالقتصاديةاملؤسساتمنعددتدبيرفيونجاحكفاءة



شكرا على حسن االستماع


