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تقدمي
من أجل بلوغ التنمية املستدامة عمل املغرب على التفاعل الجدي واإليجابي مع مختلف املواثيق
الدولية املتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق ،وواصل تعاونه مع منظومة األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان وانفتاحه على الحوار والتفاعل البناء مع كافة آلياتها ،عبر االستعراض الدوري الشامل
لاللتزامات التعهدية في مجال حقوق اإلنسان التي التزم بها من خالل تقديم التقارير الدورية،
واالستجابة لإلجراءات الخاصة بها ،والتفاعل مع التوصيات واملالحظات الصادرة عن هذه اآلليات.
وذلك في سياق وطني متسم بارتفاع املطالب الحقوقية والنسائية بإقرار وإعمال حقوق النساء
في كل تجلياتها ،وهو ما تعزز مع إقرار دستور دستور ، 2011الذي نص بشكل صريح ،في فصله
التاسع عشر ،على املساواة بين الجنسين في مختلف الحقوق والحريات املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وأكد على واجب الدولة في تحقيق مبدأ املناصفة،
بما أعطى االنطالقة ملجموعة من االصالحات في واجهات متعددة ،بدأ باملجال التشريعي خالل
إعادة النظرفي الترسانة القانونية املوجودة والعمل على مالءمتها مع التشريعات واملعاييرالدولية،
وكذا تحسين مستويات ولوج النساء ملناصب املسؤولية السياسية واإلدارية ،مرورا باإلصالحات
املؤسساتية من خالل إعادة النظر في تنظيم العالقة البنيوية والوظيفية يبن املستويين املركزي
والترابي للدولة توج بالتكريس الدستوري للجهوية في إطار مغرب موحد يقوم على مبادئ التوازن
والتضامن الوطني والجهوي ،وصوال إلى إقرارالعديد من االستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تحقيق
التنمية املستدامة ومواجهة كل أشكال الفوارق االجتماعية واملجالية والحد من التميز القائم بين
الجنسين بمختلف تمظهراته.
وهي إصالحات مكنت املغرب من املساهمة نسبيا في توطين دعائم تنمية بشرية عادلة ومستدامة،
تقوم على تحقيق مبادئ املساواة واإلنصاف والعدالة االجتماعية وفق إرادة مجتمعية تؤمن بأن
ضمان تكافؤ الفرص بين األفراد والفئات واألجيال وتقليص الفوارق بينهم جميعا من جهة ،وإرساء
القيم األساسية للديمقراطية وحقوق اإلنسان من جهة ثانية ،رغم ما تسجله العديد من التقارير
الوطنية والدولية حول محدودية هذه اإلصالحات التي تعيق تحقيق الرهان التنموي بما ينعكس
سلبا على التحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين على املستويات املؤسساتية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية سواء على املستوى الوطني أو املجالي.
وفي هذا السياق يأتي طرح سؤال واقع التنمية املتعددة األبعاد للنساء على املستوى الترابية
(جماعة تطوان) ،عبر اعتماد تقرير الوضعية والذي يشكل محاولة مدنية للكشف عن حقيقة
وفعالية ونجاعة النموذج التنموي الوطني وأثره على املجال الترابي.
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وهو تقرير يعتمد أربعة خطوات منهجية ،بدا بتجميع الوثائق املرجعية الدولية والوطنية ،وإجراء
البحث اإلحصائي عبر االعتماد تقنية املقابالت املعمقة مع املنتخبين والفاعلين املؤسساتين،
والفاعلين املدنيين في مختلف مجاالت التقرير على املستوى الترابي ،ثم دراسة وتحليل الوثائق
املرجعية والنتائج اإلحصائية وخالصات املقابالت ،وصوال إلى إعداد التقرير النهائي ،ويعتمد
مجموعة من املقاربات املنهجية من املقاربة الحقوقية ومقاربة النوع االجتماعي ،واملقاربة
اإلحصائية ،وكذلك املقاربة التشاركية.

8

الــجــزء األول :

مـنـهـجـيـة الـتـقـرير

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

ÃÃأوال :إطار التقرير
يندرج تقريرالوضعية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة بجماعة تطوان ،في إطار
اتفاقية الشراكة املوضوعاتية املوقعة بتاريخ يوليوز  2018حول « دعم ومواكبة هيئة املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في تفعيل برنامجها االستشاري « ،والتي تهدف إلى تعزيزادوارهيئة
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان ،من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء
املغرب بشراكة مع جماعة تطوان ،على الفترة الزمنية ما بين  2018و.2020

ÃÃثانيا :أهداف التقرير
 .1إنجاز بحث حول الوضعية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة بجماعة
تطوان؛
 .2تشخيص الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي للمرأة بجماعة تطوان؛
 .3تحديد مؤشرات تتبع وتقييم لواقع الوضعية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية
للمرأة بجماعة تطوان.
 .4جعل التقرير آلية علمية لدعم اآلراء االستشارية لهيئة املساواة وتكافؤ الرص ومقاربة
النوع االجتماعي بجماعة تطوان .

ÃÃثالثا :املقاربات املنهجية للتقرير
للوصول إلى تحقيق أهداف التقريرثم االعتماد على مجموعة من املقاربات املنهجية ،هي:
1)1املقاربة الحقوقية ( مقاوبة النوع  /املقاربة املجالية)  :حيث أن التعاطي مع دراسة
الوضعية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة بجماعة تطوان ،يجب أن
ينطلق من املقاربة واملرجعية الحقوقية املقرة للحق في املساواة بين الجنسين ،والتذكير
باملقتضيات املنصوص عليها في جميع املواثيق واالتفاقيات الدولية التي صادق ووقع عليها
املغرب.
2)2املقاربة املرجعية التوثيقية  :تستهدف تجميع الوثائق واملراجع الوطنية ذات الصلة
باملوضوع ،من قوانين وطنية ،وأعمال ودراسات دولية ووطنية حكومية ومدنية ذات
عالقة بالبعد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للنساء.
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3)3املقاربة اإلحصائية  :وهي التي تنطلق من تحليل املعطيات اإلحصائية املتاحة ( النتائج
العامة لإلحصاء العام للساكنة والسكنى /إحصائيات تهم القطاعات الوزراية املعنية
بالتقرير وطنيا وجهويا ومحليا ،)...باإلضافة إلى الدراسة اإلحصائية لنتائج املقابالت
املعمقة مع الفاعالت والفاعلين الترابيين بمدينة تطوان.
4)4املقاربة التشاركية  :تعتمد هذه املقاربة على إشراك الفاعلين املركزيين في موضوع،
من خالل أبعاده األربعة االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئى ،وبعض املتدخلين
املؤسساتيين وممثلين عن القطاعات الوزارية على املستوى الترابي املعنية باملوضوع ،في
مختلف مراحل إعداد الدراسة ،عبر البداية بمرحلة تجميع املعطيات واملعلومات من
الفاعلين املعنيين ،عبر تقنية إعداد وتفريغ مراسالت للجهات املعنية ترابيا ،مرورا بعقد
لقاءات ( مقابالت معمقة) وجلسات استماع تشاوريه إلغناء التقرير باملقترحات املنهجية
والعملية ،انتهاء بتنظيم ورشة تفكير مع الفاعلين الرئيسين لتقييم مضمون وآثر التقرير،
لتكون عند مستوى انتظاراتهم ،وهذا ما تضمنه املقاربة التشاركية.

ÃÃرابعا :منهجية التقرير
إلنجاز التقرير حول الوضعية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة بجماعة تطوان،
فقد ثم تقسيمه إلى شقين أساسيين:
Ûتشخيص قانوني ومؤسساتي  :يركزعلى االنطالق من التذكيرباملرجعيات الدولية املنظمة،
Û
ودراسة وتحليل اإلطارالقانوني الوطني ،تم الوقوف عند بعض السياسات العمومية ذات
الصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة.
Ûتشخيص ترابي ميداني  :ينطلق من استطالع رأي الفاعالت والفاعلين املؤسساتيين
Û
واملدنيين بمدينة تطوان حول الواقع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة
باملدينة.

ÃÃخامسا :تقدمي خصائص العينة املستجوبة
ارتكز التشخيص الترابي املرافق لهذا التقرير على بحث ميداني تضمن مقابالت معمقة مع  3فآت
من الفاعالت والفاعلين املعنيين بشكل مباشر بتفعيل مختلف محاور ومشاريع برنامج عمل
الجماعة ،بالشكل الذي يساهم باستنهاض أوضاع التنمية بجماعة تطوان بشكل عام ،وأوضاع
النساء وباقي الفآت املستهدفة بشكل خاص ،وقد تشكلت العينة املستجوبة من  17فاعلة وفاعال
12

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

محليا توزعوا على الشكل التالي:
 7 Ûرؤساء وممثلي املصالح الخارجية للوزارات بتطوان؛
Û
 3 Ûرؤساء األقسام واملصالح بجماعة تطوان؛
Û
 7 Ûفاعالت وفاعلين مدنيين في مختلف.
Û
وقد توزعت العينة املستجوبة بشكل متوازن تقريبا بين مختلف املجاالت املستهدفة بالتشخيص،
مع إعطاء األولوية للمجاالت االجتماعية واالقتصادية ،وعلى صعيد النوع االجتماعي شكلت النساء
 29%من مجموع املستجوبين ،أغلبهن فاعالت مدنيات ،كدليل على الحيوية والتطور الذي يعرفه
املجتمع املدني التطواني في اتجاه تكريس املساواة واملناصفة ،فيما شكلت النساء نسبة ضعيفة
من رؤساء األقسام املستجوبين بالجماعة ،وسجلت غيابا كليا عند فئة رؤساء املصالح الخارجية،
كمظهرواضح للصعوبات التي تواجهها النساء في سبيل الولوج ملراكزالقراراإلداري والسيا�سي.
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تـطـــوان
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ÃÃأوال :املؤشرات العامة
.1املوقع واجلغرافيا
تقع جماعة تطوان شمال غرب املغرب ،وتعتبرقطبا حضريا واقتصاديا مهما بجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة ،يبعد  10كلم عن الواجهة البحرية املتوسطية حيث توجد مدينة مارتيل شرقا ،وحوالي
 40كلم عن مدينة سبتة املحتلة شماال.
من الناحية الجغرافية ،توجد مدينة تطوان بأق�صى شمال سلسلة جبال الريف الغربي ،لذلك
فأغلبها مناطق جبلية وتلية مطلة على منحدري واد مرتيل ،إضافة إلى جزء منبسط ينتمي لسهل
مرتيل ،وهي تتميز بمناخ متوسطي رطب ومعتدل ،يوفر تساقطات مهمة يصل متوسطها السنوي
 600ملم ،وتتوفر على مجاري مائية دائمة كواد مرتيل ،وأخرى غير دائمة كبوسافو وسمسة ،...إلى
جانب فرشات جوفية وعيون تعرف بها مدينة تطوان.
.2التنظيم اإلداري والترابي
تمتد مدينة تطوان على مساحة تزيد عن  53كلم ،2وتعتبر من أهم الجماعات  17التي يشمل
مدارها الحضري كامل النفوذ الترابي للجماعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،حسب قرار وزير
الداخلية لسنة  ،1 2015فيما قسم قراروزيرالداخلية لسنة  2 2013الجماعة إلى  3دوائرحضرية
و 11ملحقة إدارية كما يلي:
Ûدائرة سيدي املنظري :تمتد على مساحة  31كلم ، 2تمثل  % 59من مساحة الجماعة،
Û
وتضم  4ملحقات إدارية :املطار  ،بوسافو ،الطوابل ،املصلى ،وتحتضن أحياء متباينة
الوضعية :املحنش ،املطار ،بوسافو ،الطويلع ،فيما الزال بعضها يتخذ طابعا قرويا
كأحياء غرابو ،جنان البخاري وحجارالعروسة.
Ûدائرة األزهر :ال تزيد مساحتها عن  3.5كلم 2بنسبة ال تزيد عن  6%من مساحة تطوان،
Û
تضم  4ملحقات إدارية :املدينة العتيقة ،موالي املهدي بوسط املدينة ،ثم دائرتي سيدي
طلحة ودرسة في املناطق التلية والجبلية لتطوان ،حيث تتركز أحياء :جبل درسة ،سيدي

 - 1قرار لوزير الداخلية رقم  15.2354صادر في  23يونيو  2015يحدد ،بحسب العماالت واألقاليم ،قائمة الجماعات التي يشمل مدارها
الحضري كامل النفوذ الترابي.
 - 2قراروزيرالداخلية  686.13بتاريخ  20فبراير .2013
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طلحة ،جامع مزواق املعروفة بأوضاعها االجتماعية الصعبة.
Ûدائرة تمودة  :تمتد على مساحة  18.5كلم 2تمثل  35%من مساحة الجماعة ،وتتشكل
Û
من  3ملحقات إدارية :الحي املدر�سي ،سمسة ،طبولة ،ومجموعة من األحياء املتباينة :الحي
املدر�سي ،بوعنان ،بوسمالل ،خندق الزربوح ،النقاطة ،الوقاية ،كرة السبع ،سمسة،
سيدي البهروري ،جزء من جبل درسة ،إضافة إلى أحياء اللوزيين ،السميحيين ذات الطابع
القروي.3
.3السكان واملعطيات الدميوغرافية
انتقل عدد السكان القانونيين بجماعة تطوان من  956 323سنة  2004إلى  787 380سنة 2014
حسب معطيات اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ،وهم يمثلون  10.71%من مجموع ساكنة
الجهة و 69.19%من سكان إقليم تطوان ،كما يشكلون  17.86%من السكان الحضريين بالجهة،
و 95.68%من نفس الفئة باإلقليم.4
وقد سجلت نسبة النمو الديموغرافي تباطؤا خالل العشرية اإلحصائية األخيرة 2004-2014
بمعدل نمو بلغ  ،1.63%وهو أقل من معدل نمو الوسط الحضري بالجهة  ،2.45%كما تراجع
كثيرا عن نسبة  3.26%كمعدل نمو مسجل منذ سنة  ،1994ويرجع ذلك إلى تراجع عدد الوالدات
املصرح بها ،بسبب تراجع معدل الخصوبة  ،1.9املرتبط بارتفاع متوسط سن الزواج إلى  30سنة )
 27.5بالنسبة للنساء 32.8 ،للذكور.( 5
وتتميزتطوان ببنية عمرية شابة ونشيطة ،حيث تبلغ نسبة األطفال  0-15سنة  ،24.7%فيما يمثل
السكان النشيطون  15-64سنة  ، % 68.5تمثل منها الفئة الشبابية  15-34سنة نسبة ،34.8%
أما نسبة الذين يفوق عمرهم  64سنة فال تزيد عن . 7%
فيما انتقل عدد األسرمن  69 489سنة  2004إلى  92 606سنة  2014بمعدل ارتفاع بلغ ،% 2.91
وبمتوسط لعدد أفراد األسرة يصل  ،4.1لكنه يختلف مجاليا بين األحياء الحديثة املهيكلة وغير
املهيكلة ،حيث يفوق  4.5في أحياء درسة وطابولة مثال.
 -3جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
 - 4جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
5 - HCP –Direction Régional Tanger-Tetouan-Al Hoceima- RGPH 2014 : «  Caractéristiques Démographiques, socio-économiques et Conditions d’habitation des ménages : Données provinciales et communales » Aout 2016
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وإذا كان متوسط الكثافة السكانية بعموم املدينة يبلغ  71.25نسمة في الهكتارالواحد ،فإن توزيع
السكان يختلف كثيرا بين دوائروأحياء تطوان العتيقة والحديثة املهيكلة وغيراملهيكلة ،كما يلي:
Ûدائرة سيدي املنظري :يقطنها حوالي  163 444ألف/ن ،بنسبة  ،43%وبمتوسط كثافة
Û
سكانية تناهز  52ن/ه ،وتتميزبتباينات سوسيومجالية واضحة بين أحيائها املختلفة.
Ûدائرة األزهر :يتركز بها  108 869ن بنسبة  28.5%من مجموع الساكنة ،وبمتوسط كثافة
Û
سكانية عالية تقدر ب  317ن/ه ،وترتفع حتى 456ن/ه باملدينة العتيقة ،و 1219ن/ه
بحي اإلشارة املوجود بالدائرة الحضرية درسة ،فيما ال تزيد الكثافة عن  152ن/ه بالحي
الكولونيالي.6
Ûدائرة تمودة :تضم  108 466بنسبة  28.5%وبمتوسط كثافة سكانية يصل 58.5ن/ه،
Û
وتمتد هذه الدائرة على مساحة مهمة ،تشمل بعض املناطق القروية املدمجة حديثا في
املدارالحضري.7
وعلى غراراإلسقاطات السكانية املتوقعة سنة  2030بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،يرتقب تزايد
في وزن الساكنة الحضرية بالجهة وبإقليم تطوان حيث سينتقل عدد السكان الحضريون باإلقليم
إلى  713 445سنة  2030مما يعني مزيدا من الطلب على التشغيل واملرافق االجتماعية ،رغم توقع
انخفاضه بالنسبة للتجهيزات املدرسية.8

ÃÃثانيا :املؤشرات ذات الصلة باملرأة:
قدراإلحصاء العام للسكان والسكنى عدد السكان املحليين بجماعة تطوان بحوالي  ،866 377يبلغ
عدد النساء منهم  846 189امرأة بنسبة  ،50.24%أكثر بقليل من عدد الرجال البالغ 020 188
وبنسبة  ،49.76%وتشكل النساء في سن اإلنجاب ما بين  15-49سنة نسبة .55.4%
وفيما يتعلق بالوضعية العائلية ،تمثل النساء العازبات  48.7%واملتزوجات  ،41.3%األرامل 7.6%
ونسبة املطلقات  ،2.3%أما وضعية اإلعاقة فتسجل نسبا متقاربة تناهز  5.6%ذكورا وإناثا.
 - 6جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
 - 7جماعة تطوان -مصلحة الدراسات والبرمجة »:محاضر اجتماعات اللجان املوضوعاتية التشاركية املنعقدة في إطار برنامج عمل الجماعة
. 2016-2021
8 - HCP- Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED): « PROJECTIONS DE LA POPULATION DES REGIONS
ET DES PROVINCES 2014-2030 » Mai 2017.
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وتتميز النساء عموما بمؤشرات سوسيو-ديموغرافية متوسطة أو هشة عموما ،فإذا كانت نسبة
التمدرس جيدة ومتساوية عموما ،تعدت عتبة  ،98%فإن الفوارق واضحة في معدل األمية البالغ
في تطوان  ،20.8%لكنه عند النساء يفوق  29%مقابل  12.4%عند الرجال ،وتتضاعف التفاوتات
أيضا في املؤشرات السوسيو-اقتصادية ،حيث أن نسبة النشاط االقتصادي بتطوان تبلغ 50%
لكنها عند الرجال  75%مقابل  25.7%فقط عند النساء ،واللواتي بلغت نسبة البطالة في صفوفهن
 32.7%مقابل  17.6%لدى الرجال ،و 21.5%كمعدل عام؛ وينعكس هذا الوضع على الوضعية
املهنية للنساء النشيطات ،اللواتي تمارس منهن في القطاع العمومي نسبة  18.6%مقابل 62%
كأجيرات في القطاع الخاص ،وهي نسبة تفوق نسبة األجراء الذكور البالغة  ،50.7%كماال تفوتنا
اإلشارة إلى ضعف نسب املتدربات في التكوين املنهي والتي ال تزيد عن  0.4%مقابل  1%لدى الرجال.9

9 - HCP –Direction Régional Tanger-Tetouan-Al Hoceima- RGPH 2014 : Op.cit- Aout 2016.
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اإلطار الـمعياري الـمؤطر للـتنمـية
الـمتعددة األبـعـاد للنـساء بجـماعة
تـطــوان

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

ً
موحدا للقيم واملعايير املُعترف بها عاملياّ ،
توفر حقوق اإلنسان ً
وتبين االلتزامات املترتبة على
إطارا
ُ
الدول التي تفرض عليها التصرف بطرائق معينة أو االمتناع عن ممارسة أفعال معينة .تعد حقوق
اإلنسان أداة مهمة تسمح بمساءلة الدول وعلى نحو مطرد الجهات الفاعلة من غير الدول بشأن
االنتهاكات .كما تتيح ً
أيضا إمكانية تعبئة الجهود الجماعية بهدف تطويراملجتمعات املحلية وإنشاء
ُ
أطر عاملية تف�ضي إلى تحقيق العدالة االقتصادية والرفاه االجتماعي وتعزيز املشاركة واملساواة،
انطالقا من أن حقوق اإلنسان حقوق عاملية ومترابطة ،وهي غيرقابلة للتصرف وال تقبل التجزئة .

Ã Ãأوال :انخراط فاعل ومتجدد مع املنظومة الدولية حلقوق
ا لنسا ء

ً
ُ
في عام  ،1948اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان  ،محددة
الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية األساسية التي ينبغي أن يتمتع بها
جميع البشر  .وفي عام  ،1966ورد ذكر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحت مسمى
الحقوق القانونية في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،10الذي
ّ
يكون مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ما
ُيسمى بالشرعة الدولية للحقوق ،وغير ذلك من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية واآلليات
اإلقليمية .
ُويحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ً
عددا من املبادئ املهمة
لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ ،والتي غالبا ما تكون ُمضمنة في مصادر الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية األخرى ،ويتعين على الدول أن تكفل االعتراف وإعمال هذه الحقوق من
ُ
غيرتمييزعلى أساس األسباب املحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،كما تؤكد ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أنه « يتعين على كل فرد وهيئة في
املجتمع « السعي إلى توطيد احترام حقوق اإلنسان من أجل « ضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة
عاملية فعالة « ،ويمتد ذلك ليشمل الشركات واملنظمات الدولية واملتعددة األطراف والجهات
الفاعلة من غيرالدول .
وعلى املستوى الوطني يسجل مواصلة االنخراط في منظومة الحقوق اإلنسانية للنساء ،حيث
صادق املغرب على مجموعة من االتفاقيات الدولية في مجال تحقيق املساواة ومكافحة التمييز،
 - 10صدقت أكثرمن  160دولة على العهد الدولي الخاص امللحق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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البروتوكول األول امللحق بالعهد الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية ،والبروتوكول امللحق
باالتفاقية الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،والبروتوكول امللحق باالتفاقية
الدولية ملناهضة التعذيب ،وعمل على رفع التحفظات املرتبطة باتفاقية سيداو.
باإلضافة إلى مواصلة التفاعل والتعاون مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان :خاصة آلية
االستعراض الدوري الشامل وهيآت املعاهدات ،واإلجراءات واملساطرالخاصة ،عبرتقديم التقارير
الدورية ،واستقبال اإلجراءات الخاصة ،والتفاعل مع التوصيات واملالحظات الصادرة عن هذه
اآلليات ،حيث قدم املغرب ،طوعا ماي  ،2014تقريرا مرحليا حول تتبع تنفيذ التوصيات املتعلقة
بجهودها في مجال حقوق اإلنسان عامة ،وفي مجال النهوض بحقوق املرأة خاصة .وكان املغرب قد
استقبل فبراير  2012فريق العمل املعني بالقضاء على التمييز ضد النساء في القانون واملمارسة،
الذي ّنوه في تقريره باإلصالحات السياسية والتشريعية التي عرفها املغرب ،واعت ر عددا منها
ممارسات فضلى ،كما استقبل يونيو  2013املقررة الخاصة املعنية باالتجار بالبشر  ،خاصة
النساء واألطفال.
كما توج االنضمام للمعاير الدولية في مجال حقوق اإلنسان بمنح املغرب الوضع املتقدم كشهادة
اعتراف من االتحاد األوروبي بالتقدم الذي أحرزه املغرب على مستوى مسار اإلصالحات الهيكلية،
وتشبثه باألسس الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان .وتوجت مرتبة شريك من أجل الديمقراطية
لدى مجلس أوروبا مجهودات بالدنا في مجال اإلصالحات الهيكلية.

Ã Ãثانيا:انخراط يف املرجعية الدولية يف مجال التنمية
(األهداف اإلمنائية لأللفية)

ً
ً
أضحى الحق في التنمية ذا بعد كوني ،انشغل به املجتمع عامليا ودولتيا ،إذ برز مفهوم التنمية بصورة
أساسية بعد الحرب العاملية الثانية ،وأطرته اإلتفاقيات واملواثيق الدولية ،يمكن اإلستشهاد على
ذلك باألهداف اإلنمائية لأللفية ،والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في  8شتنبر
 ،2000وهو تعبير عن توافق دولي حول التنمية ،عبر القضاء على الفقر املدقع ،وخفض معدل
وفيات األطفال ،وتحسين الصحة اإلنجابية ،ومكافحة داء نقص املناعة املكتسبة واألمراض
ُ
املعدية األخرى ،التعميم الشامل للتعليم االبتدائي ،وبذل الجهود من أجل تشجيع الديمقراطية
ودولة القانون ،والدفاع عن مبادئ الكرامة اإلنسانية ،تعزيز املساواة بين الجنسين ،العدالة،
الحكم الرشيد ،السلم العالمي ،وضمان االستدامة البيئية ،ومن خالل محاربة التصحر وحماية
الغابات والتنوع الحيوي ،كما تم التنصيص على خفض نسبة السكان الذين ال يحصلون على
املياه الصالحة للشرب...
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ويبرز مفهوم التنمية املحلية أي الترابية )بتعبير القاموس الرسمي املغربي الحالي(؛ بقصد إحداث
تحوالت وتحسين ظروف عيش الساكنة املحلية بمجال ترابي محدود ،بشكل شمولي ومستدام .وفي
هذا السياق وعلى اعتبار أن الجماعات الترابية هي املسؤولة عن تنفيذ السياسات على الصعيد
املحلي ،واتخاذ التدابير امللموسة لتحسين الحياة اليومية للمواطنات واملواطنين ،فهي مدعوة إلى
تمتين وتعزيز الترابط بين مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية التمثيلية والتشاركية ،من أجل
ً
ً
ً
جماعات ترابية منتجة اقتصاديا ،ومتضامنة اجتماعيا ومستدامة بيئيا ،وأن تضع في الحسبان أن
حقوق اإلنسان هي واقع يومي ،وممارسة يجب تقييمها بشكل مستمر.11

Ã Ãثالثا   :االنخراط الدستوري والقانوني يف متكني املرأة من
خالل املدخل الترابي
 .1الدستور وإقرار املناصفة وتكريس اخليار اجلهوي:
يكرس دستور فاتح يوليوز  201112للحقوق والحريات واعتبارها ثوابتا وطنية راسخة للمغرب،
ونص الفصل  19من الدستور على تمتع الرجل واملرأة ،على قدم املساواة ،بالحقوق والحريات
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وبناء على ذلك تسعى الدولة إلى
ُ
تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء ،وتحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز.
واعتبرت الوثيقة الدستورية أن التنظيم الترابي باملغرب هو تنظيم المركزي يقوم على الجهوية
املتقدمة ،13والجماعات الترابية أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية
ديمقراطية بواسطة مجالس منتخبة باالقتراع العام ،ويرتكز تنظيمها على مبادئ التدبير الحر
والتعاون والتضامن ،مع تأمين مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم
في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة ،وخص الجهات والجماعات الترابية ،بمهمة املساهمة في
تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خالل ممثليها في مجلس املستشارين،
كما خص الجماعات الترابية بموارد مالية ذاتية ،وأخرى مرصودة من قبل الدولة.

 - 11أحمد حضراني ،الحكامة الترابية وحقوق االنسان اآلليات التشاركية الجهوية ،دليل مرجعي ،منشروات املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،سنة  ،2018ص .49
 - 12الفصل  19من الدستور املغربي لسنة .2011
 - 13الفصول من  135إلى  146من الدستور املغربي لسنة .2011
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 .2القانون التنظيمي للجماعات :اجلماعة أهم حلقة في تعزيز
التنمية الترابية
انتظر املغرب أربع سنوات على دستور  2011من أجل إصدار القوانين التنظيمي للجماعات
الترابية ،بما فيها القانون التنظيمي للجماعات املحلية (الترابية) والذي آثار نقاشا فقهيا وسياسيا
حول مدى توفقه في تنزيل مقتضيات الدستور ،رغم انه اقرخمس مداخل قانونية مؤسسة لنظام
الحكامة الترابية باملغرب.
Ûالديمقراطية املحلية مدخل للحكامة الجيدة :يكمن االختيار الديمقراطي في تدبير
Û
الجماعات املحلية انطالقا من أن أعضاء مجلس الجماعة يتم انتخابهم باالقتراع العام
املباشر ،14كما يعتبر التصويت العلني قاعدة التخاذ جميع مقررات املجلس الجماعي
ويعتبركذلك قاعدة النتحاب رئيس املجلس ونوابه وأجهزته.15
Ûإقرار مبدأ الحكامة السياسية :لتجاوز املشاكل املرتبطة بالترحال السيا�سي ،تقرر أن
Û
يتم تجرد العضو املنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خالل مدة االنتداب عن انتمائه
للحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه من صفت العضوية في املجلس ،16كما تم توسيع
حاالت التنافي 17لرئاسة مجلس الجماعة.
Ûمأسسة آليات التشاركية والحوار والتشاور املحلي :تم مأسسة هيئة املساواة وتكافؤ
Û
الفرص ومقاربة النوع ،كهيئة استشارية تحدث لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات
املجتمع املدني تهتم بدارسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع ،18باإلضافة الى تنظيم آلية العرائض وتقنين شروط وكيفيات إيداعها لدى
املجالس الجماعية.

 - 14املادة  7من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 15املادة  6من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 16املادة  51من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 17املادة  15من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 18املادة 120من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.

26

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

Ûدعم أسس الحكام اإلدارية واملالية املحلية :والتي تنطلق من ضرورة وضع تحديد
Û
19
االختصاصات املخولة للجماعة بما يعني تحديد االختصاصات الذاتية واالختصاصات
املشتركة مع الدولة واالختصاصات املنقولة إليها من هذه األخيرة ،وتحديد اختصاصات
الجماعة وصالحيات املجلس والرئيس ،واقرارإجراءات تتعلق بتحديث اإلدارة املحلية.20
Ûربط املسؤولية باملحاسبة :فقد تم اعتماد مبدأ التصريح باملمتلكات بالنسبة لرئيس
Û
21
الجماعة وباقي أعضاء املكتب  ،باإلضافة إلى خضوع مالية ومحاسبة الجماعة لتدقيق
سنوي ينجز إما من طرف املجالس الجهوية للحسابات أو املفتشية العامة للمالية أو
املفتشية العامة لإلدارة الترابية أو بشكل مشترك بينهما أو من طرف هيئة للتدقيق،22
وتمكين املجلس من إحداث لجان للتق�صي حول أي مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة،23
كما يلعب القضاء دور في تكريس مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ،ويختص القضاء وحده
بعزل أعضاء املجلس وكذلك بالتصريح ببطالن مداوالت مجلس الجماعة وكذا بإيقاف
تنفيذ املقررات والقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية ويختص بحل مجلس الجماعة.24
 .3قوانني ذات الصلة بتعزيز الوضعية االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية للنساء
يمكن الوقوف عند العديد من القوانين ذات الصلة بتعزيز الوضعية االقتصادية واالجتماعية
والسياسية للنساء:
Ûمدونة األسرة :التي شكلت نقلة قانونية نوعية أسست لم روع مجتمعي أقام األسرة
Û
املغربية على املسؤولية املشتركة والعدل واملساواة واملعاشرة باملعروف.
Ûمدونة الشغل :التي نصت على منع كل تمييزفي األجربين الرجل واملرأة وعززتها بمقتضيات
Û
زجرية )املادتين  346و  ،) 361وخصت األم األجيرة ببعض التدابيرالحمائية.

 - 19القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 20املادة  126إلى  129من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 21املادة  270من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 22املادة  214من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 23املادة  215من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 24املادة  63و 115من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
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Ûقانون الجنسية  :تعديل أبريل  2007والذي نص على املساواة بين املرأة والرجل بشأن منح
Û
الجنسية املغربية للطفل من أب أجنبي ،أيا كان مكان والدته ،رغم استمرار عدم املساواة
بين الرجل واملرأة في منح الجنسية املغربية للزوج األجنبي (حيث أن قانون الجنسية يخول
للرجل الحق في نقل جنسيته إلى زوجته األجنبية ( اكتساب الجنسية عن طريق الزواج) في
جين ال يمنح هذا الحق للمرأة).
Ûالقانون الجنائي  :الذي شكل موضوعا للعديد من التعديات ،حيث تم سنة 2014
Û
مصادقة البرملان بإجماع غرفتيه على تعديل الفصل  475املتعلق بزواج الفتيات
القاصرات ضحايا االغتصاب ،وذلك بحذف حق املغرر في الزواج من الفتاة القاصراملغرر
بها ،ومتابعته قضائيا ،والرفع من عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة
تهريب قاصر دون عالقة جنسية .كما تم حذف مقتضيات ،في تعديل نونبر  ، 2013تعتبر
ماسة بكرامة املرأة وكيانها وإرادتها ككائن مستقل مساو للرجل الواردة في الفصول  494و
 495و  ، 496إضافة إلى تعزيزحماية النساء واألطفال في ما يتعلق بجرائم الشرف وانتهاك
اآلداب ،عبرتجريم الدعارة والخالعة وسوء املعاملة ،والتحرش الجني والعنف ضد النساء.
كما عزز حماية املرأة ضحية العنف ،سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه ،وشدد العقوبة
إذا كان الجاني زوجا أو قريبا ،سواء كانت الضحية امرأة أو فتاة قاصر.
Ûقانون محاربة العنف ضد النساء  :والذي يهدف إلى تجريم مرتكبي العنف وضمان وقاية
Û
وحماية النساء من جميع أشكاله ،عبر تطوير اإلطار املفاهيمي املرتبط بالظاهرة ،وإحداث
آليات للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ،وأخرى للتنسيق واالستقبال والتوجيه،
وتوسيع الوعاء القانوني للتجريم ليشمل مظاهر جديدة من العنف ضد النساء ،وتوسيع
مجال تجريم التحرش الجني وتشديد عقوباته ،وتشديد العقوبات حول مقترفي العنف
ضد النساء الحوامل ،أو ضد الزوجة أو الطليقة أمام أطفالها ،...وتطوير أنظمة الرصد
القانوني للعنف املرتكب ضد النساء ،وتدابيرحمائية جديدة للنساء ضحايا العنف.

Ã Ãرابعا :السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتمكني النساء
يف بعدها الترابي
تساهم السياسات العمومية في تغيير املمارسات والقيم االجتماعية ،وهو ما جعل املغرب يعمل
على تطوير منظومة مؤشرات وطنية لرصد وتتبع أوضاع التنمية لدى املرأة في مختلف املجاالت،
سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو البيئية ،..فتم العمل ،بداية األلفية،
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على إعداد اإلطار االستراتيجي املؤطر لتدخالت مختلف الفاعلين املتعلقة بإدماج مقاربة النوع
االجتماعي في السياسات والبرامج التنموية.
وعلى الرغم أن مأسسة اإلدماج األفقي لبعد النوع االجتماعي في السياسات العمومية أحد أبرز
توصيات منهاج عمل بيجني ( )1995التي تم اعتمادها من قبل املغرب والتي تعد وسيلة رئيسة
لبلوغ مساواة حقيقية من خالل اعتماد مقاربات مستهدفة وموجهة وقائمة على النتائج ،إال أن
تحقيقها غري مؤكد وبعيد املنال حتى اآلن فالتقاريرالحكومية ،25تؤكد على أن املقاربة املعتمدة في
إطارالسياسات القطاعية ال تزال تركزعلى برامج محددة موجهة للنساء عوض عالقات النوع ،وأن
املؤشرات التي تراعي بعد النوع ال تزال محدودة جدا وغري مرتبطة بشكل كاف باإلجراءات املدرجة
في كراسات امليزانية ،وأنها تركزأكثرعلى السيرورات والوسائل عوض النتائج.
 .1اعتماد اخلطة احلكومية للمساواة «إكرام )2017-2021 ( »2
انطالقا من التقييم الخاص بالخطة الحكومية للمساواة رقم  ،1طرحت مجموعة من التحديات
املرتبطة خاصة بضرورة اعتماد استهداف دقيق ،مع تجاوز البرمجة املقتصرة على اإلجراءات
واألنشطة واعتماد برمجة استراتيجية ،تعتمد األثر والتخطيط املبني على النتائج ،وبناء على ذلك
تم في املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ  3غشت  2017اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام
 ”2برسم الفترة املمتدة من  ،2021-2017ويتم تنزيلها عبر تحقيق  24هدفا وحوالي  100إجراء،
ويهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا ،ونشر مبادئ
املساواة ومحاربة التمييزوالصور النمطية.
 .2تبني رؤية استراتيجية جديدة لإلصالح التربوي :2030 – 2015
تستهدف إنشاء مدرسة جديدة تعتمد على أسس اإلنصاف وتكافؤ الفرص ،والجودة للجميع،
واالرتقاء بالفرد واملجتمع ،والتي تتضمن  18رافعة استراتيجية بتدابيرإجرائية ،وتقترح الرؤي جعل
الرافعة األولى هي تحقيق املساواة في ولوج والتكوين ،كما تضمن تكافؤ الفرص لولوج الفتيات
واألطفال في وضعية إعاقة واألطفال املعوزين للتعليم ،وتعزيز آليات األمن ،وتيسير الولوج إلى
التعليم ومكافحة االنقطاع عن الدراسة والهدراملدر�سي ،كما تجعل الرؤي االستراتيجية في محورها
األول من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص وذلك عبرتشحيع تمدرس الفتيات ،وتعبئة محيط
املدرسة وتقوية دور مدرسة الفرصة الثانية.
 - 25فتقريرالنوع االجتماعي الذي أعدته وزارة املالية سنة 2014
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 .3تبني استراتيجية وطنية مندمجة للشباب :2030 – 2015
وهي االستراتيجية التي تمت املصادقة عليها في أبريل ، 2014بهدف ضمان تعميم مشاركة الشباب،
إناثا وذكورا ،في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبالد واستفادتهم من مختلف البرامج
التربوية والرياضية املتوفرة ،والتي تنطلق من االلتزام بمساواة جميع الشباب والشابات في التمتع
بنفس الحقوق بغض النظر عن النوع ،الجنس ،االعتقاد الديني أو االنتماء السيا�سي ،أو الوضع
االجتماعي أو اإلعاقة ،وتعزيز التربية على املساواة ،مع اعتماد االستراتيجية على البعد الترابي عبر
وضع وتنسيق سياسات وبرامج الشباب على أساس ترابي ،وجعل الجهات من املتدخلين الرئيسيين
في تنزيل االستراتيجية املندمجة للشباب.
 .4تبني استراتيجية وطنية للتكوين املهني :2021 – 2015
تمت املصادقة عليها يوليوز ، 2015من أجل ضمان الحق في ولوج املواطنات واملواطنين إلى التكوين
املنهي ،طبقا للمادة  31من الدستور ،والتي تتوافق أيضا مع التوجهات والدعامات التي تقوم عليها
الرؤية اإلستراتيجية إلصالح التمدرس  ،2030 – 2015واالستراتيجية تتضمن  8محاور أساسية،
حيث يعتبراملحور االستراتيجي األول أن التكوين املنهي هو نظام لجميع الفئات وعبره يركزعلى إقرار
املساواة في الولوج إلى التكوين ،كما يركز املحور االستراتيجي السادس واملعنون بحكامة مجددة
ومندمجة لضمان النجاعة والفعالية تم التركيز على تقوية دور الجهات في مجال التكوين املنهي
وذلك عبر تحديد إجراءات على املدى القريب واملتمثلة في إنجاز الجهات لتحاليل منحى الطلب
الديمغرافي واإلدماج االجتماعي على املستوى الجهوي ،وإشراك الجهات في تحديد الطلب السوسيو
اقتصادي على التكوين.
.5تبني استراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة :
ترتكز االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على تدابير ملموسة مع مؤشرات التتبع والنتائج،
وتستجيب مع مبادئ القانون اإلطار  12 – 99بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة،
املتمثلة في االندماج ،واملجالية ،والتضامن ،والوقاية ،واملسؤولية ،باإلضافة الى املشاركة ،وتروم
السياسة البيئية للمغرب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ،وتقليص الهشاشة ،والتنبؤ
باملخاطر وحماية التنوع البيولوجي ،والتي أدرجت للمحافظة على املجال والحضارة املغربية بشكل
أفضل ،والتفاعل الناجع مع الهشاشة وتبني سياسة مواتية.
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تتضمن االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة سبعة رهانات ،و 31محورا استراتيجيا ،و137
هدفا ،ترمي على الخصوص إلى تمتين الحكامة والتنمية املستدامة ،وتعزيز اإلطار املؤسساتي
للتنمية املستدامة ،ودور االطار القانوني والفاعلين واليات املراقبة ،باإلضافة إلى تمتين اآلليات
االقتصادية واملالية ووضع سياسة جبائية للنجاعة البيئية.
 .6االستراتيجية الوطنية للتشغيل :2015-2025
تهدف االستراتيجية الوطنية للتشغيل  2015-2025إلى العمل على تنزيل توجهات الدستور
الجديد والتزامات البرنامج الحكومي ،بما يمكن من دعم النمو االقتصادي من خالل إدماج النساء
والشباب في التشغيل وتحسين تدبيرسوق الشغل وإحداث التقائية بين االستراتيجيات القطاعية،
سواء تعلق األمر باملجال الفالحي أو باملجال الصناعي أو باملجال السياحي أو الطاقي وغيرها من
االستراتيجيات ،وبما يمكن كذلك من توفير فرص للشغل ،وتتضمن االستراتيجية عدة توجهات
وأهدافا استراتيجية وتقترح مجموعة من التدابير في مجال إقرار املساواة وتجعل من الجماعات
الترابية مسؤولة على تنزيل وتفعيل هذه االستراتيجية.
 .7مخطط «رواج»
يهدف مخطط « رواج « إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية ،وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من
أدائها في أفق سنة  ،2020وخلق صندوق لتنمية التجارة يهدف باألساس إلى ترقية وتأهيل نشاط
صغار التجار ،وتقوم التوجهات اإلستراتيجية ملخطط «رواج» على تعزيز التكامل بين مختلف
فروع األنشطة التجارية والتي تم تقسيمها إلى تجارة القرب ،الفضاءات التجارية العصرية الكبيرة
واملتوسطة ،وأسواق الجملة ،مما يجعل قطاع التجارة والتوزيع قطاعا فعاال يستجيب ملتطتبات
املستهلكين.
 .8استراتيجية السياحة :رؤية 2020
تقوم رؤية  2020على االستمرار في جعل السياحة أحد املحركات الرئيسية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية باملغرب .ويتمثل طموحها في أن تكون البالد من بين أكبر عشرين وجهة
عاملية بحلول عام  2020و فرض نفسها كمرجع في مجال التنمية املستدامة في منطقة البحر
األبيض املتوسط.
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هدف رؤية  2020هو مضاعفة حجم القطاع وطاقته االستيعابية ،مع إنشاء  200.000أسرة
جديدة .ومن املتوقع أن تساعد هذه الطاقة االستيعابية الجديدة في مضاعفة عدد السياح
الوافدين (من أوروبا والبلدان الناشئة) .وسيتم خلق  470.000وظيفة مباشرة جديدة في جميع
أنحاء البالد ( 1مليون بحلول عام  .)2020ومن املتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى  140مليار
درهم في عام ( 2020أي بمبلغ إجمالي قدره  1.000مليار) .وتعتزم رؤية  2020أيضا دمقرطة
السياحة في البالد ومضاعفة رحالت السكان املحليين ثالث مرات.
 .9مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020
التزم املغرب منذ سنوات ،بإرساء إستراتيجية صناعية ،تهدف إلى جعل الصناعة رافعة تنموية
أساسية وتسريع التنمية الصناعية في العديد من القطاعات ،وراهن على دعم هذا التوجه بقوة
منذ انطالق مخطط «إقالع» وتوقيع امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي في  ،2009وبناء على هذه
املكاسب ،وضع املغرب ،مجموعة من األهداف إلنجاح «مخطط تسريع التنمية الصناعية»،
حددها في تطوير إمكانيات استيعاب الطاقات الجديدة ،وزيادة نسبة الصناعة في الناتج الداخلي
الخام ،مع الرفع من الصادرات الصناعية كما وكيفا ،واالهتمام أكثر بتطوير إمكانيات استقبال
املستثمرين ،باإلضافة إلى هدف تطويرودعم إنتاجية وتنافسية اإلنتاج الصناعي.
 .10املخطط التنفيذي لقطاع الثقافة( )2017-2021
أن املخطط التنفيذي لقطاع الثقافة ( )2017-2021يروم بث نفس جديد في املشهد الثقافي
الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية املستدامة،
يتوخى مخطط العمل تثمين املكتسبات التي تحققت وتجاوز اإلكراهات والصعوبات ،مشددا على
ضرورة مضاعفة الجهود لرفع تحديات التنمية ،ويرتكز على محاور رئيسية يتمثل أولها في إرساء
استراتيجية ثقافية وطنية تستند على الدستور الذي نص على هذا الحق في فصوله  5و 25و،26
فضال عن البرنامج الحكومي الذي خصص حيزا هاما لتحسين الولوج إلى الثقافة وتعزيز اإلشعاع
الثقافي.
 .11خطة العمل الوطنية في مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
( :)2021 – 2018
تهدف إلى ترسيخ مسلسل اإلصالح السيا�سي ومأسسة حقوق اإلنسان ،وتعزيز دينامية الوعي
الحقوقي وتدعيم املبادرات املساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية ،وجاءت الخطة في أربع محاور،
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وتعالج موضوع املساواة من خالل املحور األول :الديمقراطية والحكامة ،وذلك عبر املحور الفرعي
الثاني والذي يهدف إلى النهوض باملساواة وتكافؤ الفرص والسعي إلى تحقيق املناصفة ،وكذلك
املحور الثاني الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،من خالل املحور الفرعي
الثالث ،وضمان الولوج املتساوي والتكافئ واملستدام إلى الخدمات الصحية ،وكذلك املحور الفرعي
الرابع الذي يهدف الى تيسير الحق في الشغل وتكريس املساواة وضمان املساواة وتكافؤ الفرص
والقضاء على التمييز ف مجال الولوج إلى الحق في الشغل ،كما اعتبرت الخطة أن كل االلتزامات
املرتبطة بتنفيذ الخطة هي مسؤولية حكومية وكذلك ترابية.
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للوصول إلى تقييم لواقع التنمية املتعددة األبعاد للنساء بجماعة تطوان تم االعتماد على تقنية
املقابالت املعمقة ،حيث ركزت األسئلة األولى الواردة في تصدير استمارات املقابالت على تشخيص
واستطالع آراء املستجوبات واملستجوبين حول مسارات التخطيط الترابي ،ومدى وجود سياسات
عمومية مندمجة في املجاالت األربع املدروسة ،حيث أكد املستجوبون واملستجوبات بنسبة 71%
عموما و 86%لدى رؤساء املصالح ،وجود استراتيجيات عمومية وطنية معروفة في املجاالت
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وضعتها الدولة بمشاركة مهمة للفاعلين ،خاصة في
العقدين األخيرين ،من أجل تغطية العجز املتراكم في تلبية الحاجيات في مختلف تلك املجاالت،
لكن اإلشكال الحقيقي تتمثل في ضعف التنزيل الترابي لتلك الخطط والسياسات حسب رأي 53%
من مجموع املستجوبات واملستجوبين ،و 86%من الفاعالت والفاعلين املدنيين ،26الذين أكدوا أن
عموم املواطنين واملواطنات لم يلمسوا بعد األثر الترابي لتلك االستراتيجيات في معيشهم اليومي،
وخاصة بالنسبة للفئات التي عانت من توزيع غيرمنصف لنتائج تلك السياسات العمومية ،حيث
أقرت العينة املستجوبة في هذا البحث بنسبة  47%ضعف حضور النوع االجتماعي في تلك البرامج
والسياسات ،وبنسبة تفوق  57%لدى املستجوبات واملستجوبين املدنيين والجماعيين ،في حين
أكد  43%من رؤساء املصالح وجود حضور جيد للنوع االجتماعي في مختلف االستراتيجيات.

 - 26استغالل استمارات املقابالت املعمقة املوجهة للفاعالت والفاعلين بجماعة تطوان -يوليوز 2018

37

وباالنتقال إلى املستويات الترابية ،للتساؤل عن وجود سياسات عمومية مندمجة وتلقائية ،نفى
املستجوبون واملستجوبات بنسبة  ،82%وبإجماع الفاعالت والفاعلين املدنيين والجماعيين وجود
سياسات عمومية جهوية مندمجة ومعروفة في املجاالت املدروسة ،وذلك بالنظر للتأخر الواضح
في تفعيل هياكل الجهوية املتقدمة حتى صدور القانون التنظيمي  111-14املتعلق بالجهة سنة
 2015ثم مراسيمه التطبيقية في السنوات الالحقة ،إضافة إلى إعداد برنامج التنمية الجهوية سنة
 ،2017والذي يصعب أن يشكل مضمونه ومشاريعه تصحيحا لالختالالت املسجلة على مستوى
النوع في تلك املجاالت ،حسب رأي  94%من املستجوبين واملستجوبات.27
وعلى الصعيد املحلي ،ورغم إقرار  65%من العينة املستجوبة غياب سياسات عمومية محلية
مندمجة ،بسبب إشكاليات االلتقائية وتعدد املتدخلين بالدرجة األولى ،فقد أقر  53%من
املستجوبين واملستجوبات ،بوجود إمكانيات لدى برنامج عمل الجماعة ،من أجل املساهمة في
تصحيح مختلف االختالالت املسجلة على مستوى النوع في املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،وذلك بالنظر الحترامه املعتبر ملراحل التخطيط الترابي املعروفة علميا
واملنصوص عليها قانونا ،واعتماده ملشاركة واسعة ملختلف فآت الفاعالت والفاعلين في مرحلة
التشخيص الترابي واقتراح املشاريع ،مما رفع اآلمال بانعكاس إيجابي لتفعيل مختلف املشاريع على
حياة الساكنة وأوضاع التنمية بجماعة تطوان.
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ومن خالل استغالل نتائج استمارات املقابالت املعمقة املوجهة للفاعالت والفاعلين بجماعة
تطوان ،واملنجزة خالل شهريوليوز  ،2018يمكن الوصول نتائج تقييم مستويات الحصيلة املحلية
للتنمية في بعدها االجتماعي (أوال) واالقتصادي (ثانيا) والثقافي (ثالثا) والبيئي.

Ã Ãأوال :احلصيلة احمللية للتنمية املوجهة للنساء يف بعدها  
ا ال جتما عي
 .1مستوى التفعيل االستراتيجي للتنمية املوجهة للنساء في
بعدها االجتماعي باجلماعة:
 1.1Ã Ãاملؤشرات حول التعليم:
شهد املغرب إصالحات متعاقبة لقطاع التعليم ،استهدفت بالخصوص تعميم وتجويد املنظومة
التربوية ،كان من آخرها اعتماد الرؤية االستراتيجية لقطاع التربية الوطنية برسم الفترة -2015
 ،2030والتي وضعها املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،مرتكزا على ثالث أسس
استراتيجية ،من أبرزها اإلنصاف وتكافؤالفرص لضمان تعميم التعليم؛ ونتيجة لتلك املجهودات،
ارتفعت مؤشرات التمدرس بالنسبة لفئة  7-12سنة ،في السنوات األخيرة إلى حوالي  95%وطنيا
وجهويا وإقليميا ،مع فوارق مجالية ونوعية الزالت مستمرة.
وقد فاقت نسبة التمدرس بجماعة تطوان  98%نساء ورجاال ،متجاوزة بذلك معدالت التمدرس
بالوسط الحضري وطنيا وجهويا ،والتي زادت بدورها عن  ،97%لكن املستوى الدرا�سي ملجموع
الساكنة التي الزال متباينا وينحو نحو املستويات املتدنية ،حيث تبلغ نسبة الساكنة  -التي يفوق
عمرها  10سنوات -والتي لم تتجاوز املستوى االبتدائي حوالي  ،59%وعند النساء حوالي ، 64%
فيما لم تتجاوز نسبة الذين لديهم مستوى عالي  % 9.6نساء ورجاال.28
• 1.1.1التعليم األولي
بلغ عدد تالميذ وتلميذات التعليم األولي بجماعة تطوان ،حسب الوثائق الرسمية للمديرية
اإلقليمية حوالي  4498تلميذا ،من بينهم  2194طفلة بنسبة  ،48.77%وهم يدرسون داخل
 179قسما بمعدل يناهز  26تلميذا لكل قسم ،لكن التفاوتات واضحة بين التعليمين العمومي

28 - HCP –Direction Régional Tanger-Tetouan-Al Hoceima- RGPH 2014 : Op.cit- Aout 2016
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والخصو�صي:
Ûالتعليم األولي العمومي :يصل عدد التالميذ حوالي  1501تلميذ ،من بينهم  766تلميذة،
Û
يدرسون في  34قسما وداخل  79حجرة ،بمعدل  44تلميذا لكل قسم.
Ûالتعليم األولي الخصو�صي :يبلغ عدد مؤسساته بتطوان حوالي  44مؤسسة ،يدرس بها
Û
 2997تلميذا من بينهم  1428تلميذة بنسبة  ،47.64%يدرسون داخل  145قسما وحجرة.
بمعدل  20تلميذا في كل قسم وحجرة.29
وتشكل هذه األرقام نسبا قليلة من مجموع عدد األطفال املتراوحة أعمارهم بين  3و 5سنوات
بجماعة تطوان ،حيث الزال الولوج إلى التعليم األولي باملغرب ،يواجه صعوبات كبيرة على املستوى
الوطني ،فلم تتعد النسبة سنة  ،47.6% 2017مع تفاوتات كبيرة بين الوسط الحضري بنسبة
 66.6%والقروي بنسبة  ،22.5%كما أن  90%من تلك النسبة يدرسون بالتعليم الخاص العصري،
و  11.2%بالتعليم التقليدي و 2.1%فقط بالتعليم األولي العام.
وتزداد نسبة األطفال املستفيدين من تعليم أولي مع تحسن مستوى تأهيل رب األسرة ،حيث تنتقل
من  39%بالنسبة ألرباب األسر الذين ليست لديهم أي شهادة إلى  75,2%بالنسبة للذين حصلوا
على شهادة ذات مستوى عال ،وترتبط بها كثيرا الفوارق في فرص التمدرس األولي ﺑﯾن اﻟﻔﺗﯾﺎت
واﻟﻔﺗﯾﺎن ،كما ترتبط باملستوى السوسيو-اقتصادي لألسر ،حيث ينتقل املعدل من 40,7%
بالنسبة لألطفال البالغين املنتمين لألسر التي تقطن بالسكن غير الالئق إلى  79,4%عند األطفال
املنحدرين من األسرالتي تقطن بالشقق.
وتنعكس هذه األوضاع على مستوى التعليم األولي محليا وجهويا ،حيث تسجل جهة طنجة-
تطوان-الحسيمة معدال أقل من املعدل الوطني بنسبة  45.5% : 45.1%لدى الذكور و  44.6%عند
اإلناث ،30كما يتأثر التعليم األولي بتطوان بالتفاوتات السوسيو -مجالية واالقتصادية بين دوائر
وأحياء جماعة تطوان.

 - 29املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية  »:2018معطيات خاصة بقطاع التربية الوطنية بالجماعة الترابية تطوان» تنفيذا ملراسلة هيئة
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والجماعة الترابية تطوان 22 -يونيو .2018
 - 30املندوبية السامية للتخطيط  »:2018النتائج الرئيسية املتعلقة باملواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل».
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تسجل التعليم األولي تفاوتات واضحة على مستوى التعليمني العمومي واخلصوصي،
ويتأثر بالتفاوتات السوسيو -مجالية واالقتصادية بني دوائر وأحياء جماعة تطوان

وقد وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتكوين العالي والبحث العليم في يوليوز 2018
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي ،والذي سيتم تنفيذه بشراكة مع العديد من
الفاعلين ،بهدف تعميم التعليم األولي بمقومات الجودة في أفق سنة  ،2028-2027من خالل
تمدرس نحو  700ألف طفل وطفلة سنويا ،إحداث وتهيئة  57ألف حجرة دراسية خالل 10
سنوات املقبلة ،تعبئة حوالي  56ألف مربي ومربية ،إلى جانب تكوين حوالي  27ألف من املربين
املمارسين ،وكذا إعادة تأهيل فضاءات التعليم األولي التقليدي الذي يأوي أزيد من  460ألف طفل
وطفلة ،بكلفة إجمالية تبلغ حوالي  30ملياردرهم.31
وفي إطار مخططها التنفيذي الجهوي  ، 2017-2021تتوفر املديرية اإلقليمية بتطوان على إجراء
يتعلق بتسريع وتيرة تعميم التعليم األولي ،يستهدف أساسا تكوين مربيات التعليم األولي سواء
في سلك التكوين املنهي أو في التعليمين العمومي والخصو�صي ،يبلغ عددهن خالل فترة املخطط
 2747مربية ،بمعدل  550مربية في السنة ،وستوجه  1050منهن للتعليم الخصو�صي ،و 119فقط
للتعليم األولي العمومي.32
وتتضمن برامج الدعم االجتماعي 33بمدينة تطوان على الخصوص برنامج مليون محفظة الذي
استفاد منه  32904تلميذا وتلميذة ،كما تتوفرالجماعة على  3داخليات ،يستفيد منها حوالي 552
تلميذ ،وتخصص واحدة منها لتلميذات الجماعات املجاورة ،إلى جانب  8حافالت للنقل املدر�سي
يبلغ عدد املستفيدين منها  501تلميذا ،وال تتوفر الجماعة على برامج لإلطعام املدر�سي أو برنامج
تيسير. 34

 - 31كلمة وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي خالل إعطاء االنطالقة للبرنامج الوطني لتعميم التعليم االولي-
يوليوز .2018
 - 32املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي « :2018املخطط التنفيذي الجهوي 2017-
»2021
 - 33وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي  :2018املذكرة  18-125في شأن برامج الدعم االجتماعي 29 -غشت
.2018
 - 34املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية  »:2018معطيات خاصة بقطاع التربية الوطنية بالجماعة الترابية تطوان» تنفيذا ملراسلة هيئة
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والجماعة الترابية تطوان 22 -يونيو 2018
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• 2.1.1التعليم االبتدائي
يدرس في التعليم االبتدائي بجماعة تطوان خالل موسم  ،2017-2018ما مجموعه  45825تلميذا
وتلميذة ،من بينهم  22194تلميذة بنسبة  ،48.43%وتحتضنهم حوالي  100مؤسسة ابتدائية
تتوفر على  1560قسما بمعدل قسم واحد لكل  30تلميذا ،مع تفاوتات مجالية ونوعية واضحة،
وخاصة بين القطاعين العمومي والخصو�صي:
Ûاالبتدائي العمومي :يبلغ عدد تالميذ  33516من بينهم  ، 16201يدرسون داخل 49
Û
مؤسسة ابتدائية عمومية ويتوزعون بين  1023قسما بمعدل  33تلميذا في القسم ،مع
تفاوتات واضحة بين الدوائر واألحياء حيث يناهز ذلك املعدل  40تلميذا في بعض مدارس
جبل درسة وجامع مزواق وكويلمة وطابولة ،فيما ال يتعدى املعدل  28تلميذا في مدرسة أم
البنين وابن رشد والسيدة آمنة وسط املدينة.
Ûاالبتدائية الخصوصية :يبلغ عدد املؤسسات بتطوان  47مؤسسة ،يدرس بها حوالي
Û
35
 12309تلميذا من بينهم  5993تلميذة ،داخل  537قسم بمعدل  23تلميذا /قسم .
Ûتدريس ذوي وذوات اإلعاقة :تتوفرتطوان على  3مؤسسات عمومية لتدريس ذوي وذوات
Û
اإلعاقة :قسمان موجهان ألطفال الثالثي الصبغي بمدرسة محمد السادس ،يبلغ عدد
املستفيدين منه  23تلميذا ،و 3أقسام يستفيد منها  13طفال توحديا بمدرسة موالي
الحسن ،إضافة إلى املركزالجديد لألطفال التوحديين ،الذي يتوفرعلى  25قسما ويستفيد
منه  220تلميذا.36
تتراوح نسب التكرارالدرا�سي في املستوى االبتدائي ما بين  7و 13%لدى الذكور ومابين  3و 8%لدى
اإلناث ،وتسجل أعلى النسب في مستويات األولى والسادسة ابتدائي حيث تتركزأكبرنسب االنقطاع
الدرا�سي.

 - 35املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية  »:2018معطيات خاصة بقطاع التربية الوطنية بالجماعة الترابية تطوان» مصدر سابق22 -
يونيو . 2018
 - 36املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية  »:2018معطيات خاصة بقطاع التربية الوطنية بالجماعة الترابية تطوان» مصدر سابق22 -
يونيو . 2018
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ويتضمن املخطط التنفيذي الجهوي  2017-2021إجراءات لتحقيق إلزامية الولوج للتربية
والتعليم والتكوين لفئة  4-15سنة ،عبر بناء مدارس ابتدائية في األحياء الجديدة وغير املهيكلة
كطبولة وتمودة وحجرالعروسة والسواني.37
• 3.1.1الثانوي اإلعدادي
يبلغ مجموع املؤسسات  44إعدادية ،يدرس بها  22310من بينهم  11186تلميذة بنسبة ،50.13%
يدرسون داخل  670قسما بمعدل  33تلميذ/القسم ،مع تفاوتات كبيرة كذلك بين القطاعين العام
والخاص:
Ûاملؤسسات العمومية  :يبلغ عدد  23إعدادية تتوفر على  529قسما ،يبلغ عدد تالميذها
Û
 18968من بينهم  9580تلميذة بنسبة  ،%،50.50فيما تناهز كثافتهم  36تلميذا/القسم،
مع تسجيل اكتظاظ في بعض إعداديات األحياء الهامشية.
Ûاملؤسسات الخصوصية  :عددها  21باملدينة ،فقد بلغ  3342تلميذا من بينهم 1606
Û
38
تلميذة بنسبة بنسبة  48.05%وتحتضن  141قسما بمعدل  23تلميذ/القسم .
ترتفع نسب التكرار في املستوى اإلعدادي لتفوق  16%في جميع املستويات و 37%في مستوى
الثالثة إعدادي ذكورا وإناثا ،لترتفع بذلك نسب االنقطاع الدرا�سي إلى مستويات مهولة تصل 16%
عند الذكور وحوالي  10%عند اإلناث في نهاية التعليم اإلعدادي.
• 4.1.1الثانوي التأهيلي:
يبلغ عدد تالميذ الثانوي التأهيلي بتطوان حوالي  14891تلميذا ،من بينهم  8227تلميذة ،بنسبة
 ،55.24%يدرسون داخل 480قسم بمعدل 31تلميذ/للقسم ،مع فوراق كبيرة بين القطاعين
العام والخاص:

 - 37املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي « :2018املخطط التنفيذي الجهوي 2017-
.»2021
 - 38املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية  »:2018معطيات خاصة بقطاع التربية الوطنية بالجماعة الترابية تطوان» مصدر سابق22 -
يونيو . 2018
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Ûاملؤسسات العمومية :تتوفر تطوان على  14مؤسسة عمومية في الثانوي التأهيلي ،تتركز
Û
أغلبها في األحياء املجاورة لوسط املدينة ،ويدرس بها  13969تلميذا ،داخل  439قسما،
بمعدل  32تلميذ/القسم ،ويبلغ عدد التلميذات  7728تلميذة بنسبة  ،55.31%كتعبير
عن تطور نسبة متابعة اإلناث مقارنة مع الذكور ،والتي بلغ معدلها بنسبة  16%+سنة
 ،201539حيث تتميز تطوان منذ القديم بوجود ثانوية تأهيلية خاصة باإلناث يصل عدد
تلميذاتها حاليا  ،1235يأتي بعضهن من الجماعات القروية املجاورة.
Ûاملؤسسات الخصوصية :توجد بتطوان  5مؤسسات ثانوية تأهيلية ،يدرس بها 922
Û
تلميذا داخل  41قسما بمعدل  22تلميذ/للقسم ،ويبلغ عدد التلميذات  499تلميذة
بنسبة مرتفعة كذلك .54.12%
ارتفاع نسبة املتابعة بالنسبة لإلناث مقارنة مع الذكور بالتعليم العمومي التأهيلي
 6714ذكور  7778إناث ،مقارنة مع التعليم اخلاص  496ذكور  487إناث.

ترتفع نسب التكرار في الثانوي التأهيلي إلى ما يفوق  ،10%وأكبرها  14%في األولى باكالوريا لدى
الذكور و  5%عند اإلناث وأعالها حوالي  9%في الثانية بكالوريا ،وتسجل أعلى نسب االنقطاع في
مستوى األولى باكالوريا حيث تسجل  9.26%لدى الذكور و  2.50%عند اإلناث.
كما يتضمن املخطط التنفيذي الجهوي  2017-2021إلى جانب توسيع العديد من املدارس
واإلعداديات وبناء ثانوية تأهيلية لألقسام التحضيرية ،من أجل تجويد العملية التعليمية،
ومحاربة ظاهرة االكتظاظ باألقسام ،ليصل عدد التالميذ إلى  30تلميذا باالبتدائي و  36تلميذا
بالثانوي بسلكيه.40
• 5.1.1التكوين املنهي:
احتضن إقليم تطوان ككل ،خالل موسم  2013-2014حوالي  46مؤسسة للتكوين املنهي36 :
مؤسسة خاصة و 10مؤسسات عمومية ،تابعة ألربع قطاعات وصية :املكتب الوطني للتكوين

 - 39جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
 - 40املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي « :2018املخطط التنفيذي الجهوي 2017-
.»2021
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املنهي وإنعاش الشغل ،وزارة الشبيبة والرياضة ،وزارة الفالحة والصيد البحري ،غرفة الصناعة
والتجارة والخدمات بتطوان.41
وترتفع نسب الخريجين سنويا بمدينة تطوان بمعدل  7%بالقطاع العمومي ،والذي تخرج منه
حوالي  1200من الذكور و 600من اإلناث سنة  ،2016حيث تطغى تخصصات الصناعة امليكانيكية
والبناء واألشغال العمومية ،كما تزايد معدل الخريجين بنسبة  11%في القطاع الخاص ،والذي
يركز على مهن التدبير واإلدارة والتجارة والحالقة والتجميل واملهن شبه الطبية ،حيث تخرج من
هذا القطاع حوالي  600متدربة و 400متدرب سنة .201642
• 6.1.1التعليم العالي:
تحتضن تطوان مقر رئاسة جامعة عبد املالك السعدي ،التي تتكون من  12مؤسسة جامعية،
تغطي حاجيات جهة-طنجة-تطوان-الحسيمة ،وتتوزع مؤسساتها بين مدن :تطوان ،طنجة ،مرتيل
والعرائش ،وتحتضن تطوان  3مؤسسات ذات طابع علمي وتقني ،إضافة إلى معاهد وطنية عليا
مثل :املعهد الوطني للفنون الجميلة ،املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ومركز التكوين في مهن
التربية.
وقد بلغت القدرة االستيعابية لجامعة عبد املالك السعدي خالل موسم  2013-2014حوالي 191
 30مقعدا ،من بينها  8101مقعد خاصة بطلبة تطوان ،تابع دراسته بها حوالي 43% ،11 212
منهم إناث؛ وتتزايد هذه األعداد بوتيرة سريعة حيث بلغ عدد املسجلين سنة  2015حوالي ، 42475
 65%منهم في كليات العلوم القانونية واآلداب والعلوم اإلنسانية التي تشهد اكتظاظا كبيرا ،43وعلى
مستوى التأطير التربوي ،تتوفر الجامعة على  807أستاذ 21% ،منهم نساء ،من بينهم  339أستاذا
باملؤسسات الجامعية املوجودة بتطوان 19% ،منهم نساء.44
وتسعى مدينة تطوان لتطويرقطاع التعليم الجامعي كميزة مقارنة ،رغم أن املؤشرات الزالت تظهر
ضعف القدرة االستيعابية للجامعة لألفواج املتزايدة من الطلبة والطالبات اللواتي تتزايد نسبهن
سنة بعد أخرى ،إلى جانب ضعف معدالت التأطيرالتربوي ،وضعف ولوج النساء لذلك املجال.
» HCP 2015 : «  MONOGRAPHIE PROVINCIALE DE TETOUAN - 41
 - 42جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
 - 43جماعة تطوان« :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
» HCP 2015 : «  MONOGRAPHIE PROVINCIALE DE TETOUAN - 44
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وتساهم هذه املعطيات حول التعليم في حصول جماعة تطوان على مراتب متوسطة في مؤشرات
التربية ،حيث يبلغ متوسط سنوات التمدرس بالجماعة  6.89مقابل  5.65بإقليم تطوان و5.18
بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،والتي تحتل املرتبة ما قبل األخيرة وطنيا؛ فيما يبلغ مؤشر جيني
للتعليم )يقيس مستوى الالمساواة والتفاوت في ولوج التربية( بجماعة تطوان  0.444مقابل 0.522
بإقليم تطوان و 0.54بالجهة ،مما يؤكد استمرار التفاوتات رغم تراجعها بتطوان خالل السنوات
األخيرة.45
 1.2Ã Ãاملؤشرات حول الولوج إلى الصحة:
• 1.1.2املؤسسات الصحية العمومية والخاصة
تتوفر جماعة تطوان على بنيات صحية عمومية مهمة ،أبرزها املستشفى املدني اإلقليمي بطاقة
إيوائية تبلغ  330سرير ،ثم مستشفى الرازي لألمراض العقلية والنفسية بطاقة  90سرير ،إلى
جانب العديد من املراكز :املركز املرجعي للصحة اإلنجابية ،مركز معالجة اإلدمان ،مركز تصفية
الدم ،املركزالجهوي لتحاقن الدم ،مختبرالصحة العمومية.
ويبلغ مجموع األطباء في املؤسسات الصحية العمومية  119طبيبا 47 :طبيبا عاما و 72طبيبا
اختصاصيا ،ويبلغ عدد الطبيبات  53طبيبة بنسبة 44.5%؛ أما عدد املمرضين فيبلغ  371ممرضا
من بينهم  240ممرضة بنسبة  ،65%مع وجود  7سيارات لإلسعاف .كما تنتشرفي أحياء املدينة 18
مركزصحيا حضريا من املستوى األول ،ال تتوفرعلى أطروتجهيزات الصحة اإلنجابية ،يشتغل فيها
 28طبيبا و 57ممرضا أغلبهم نساء.
وتوجد بجماعة تطوان  127صيدلية 9 ،مختبرات ،46كما تتوفر املدينة على  4مصحات خاصة
توفر  184سريرا ،إضافة إلى  291عيادة خاصة 42 :عيادة للطب العام 173 ،ألطباء اختصاصيين
و 76ألطباء األسنان ،تتركز  148منها بملحقة موالي املهدي ،فيما تنعدم تقريبا تلك العيادات في
أحياء درسة وسيدي طلحة واملدينة العتيقة.
كما تتوفر تطوان على أزيد من  13جمعية مدنية تعمل على تقديم الرعاية الصحية ،وخاصة
ملر�ضى السرطان ،إلى جانب االهتمام بذوي وذوات اإلعاقة.
 - 45املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي-الهيئة الوطنية للتقييم التربوي « :األطلس املجالي الترابي للفوارق في التربية . »2017
 - 46مندوبية الصحة بتطوان  « : 2018بطاقة تقنية حول القطاع الصحي بجماعة تطوان».

46

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

• 2.1.2مؤشرات التأطيرالصحي
وتبين هذه املعطيات وجود تفاوت مجالي في توزيع املؤسسات الصحية ،وغيابها في األحياء الجديدة
غير املهيكلة ،كما يالحظ ضعف في املؤشرات الصحية العامة بالجماعة ،رغم تحسنها حسب
املعطيات الجديدة ملندوبية الصحة بتطوان ،حيث يوجد مركز صحي 21155/نسمة ،طبيب
عمومي 3200/نسمة ،وممرض 1026 /نسمة ،موزعين بشكل غير متكافئ باملدينة ،47كما يسجل
ضعف التأطير الصحي في العديد من التخصصات ،وفي معالجة األمراض املزمنة كالسرطان وذوي
التثلث الصبغي.48
مركز صحي لكل  21155نسمة ،طبيب عمومي لكل  3200نسمة ،وممرض لكل 1026
نسمة

ويؤكد هذا الوضع مؤشرات االستعمال االستشفائية ،حيث بلغت الطاقة اإليوائية  571سنة
 ،2017واملر�ضى الداخلون  41417وأيام االستشفاء  132540يوم ،فيما بلغ عدد املر�ضى
املستفيدون من نظام املساعدة الطبية  RAMEDحوالي .71541
كما يسجل انتشار تعاطي املخدرات القوية في صفوف شباب وشابات تطوان ،49وملواجهة ذاك
تتوفر املدينة على مركز طب اإلدمان ،والذي يقدم خدمات املواكبة االجتماعية والوقاية من
املخاطر والعالج البديل ،ويستفيد من خدماته عدد محدود ال يتعدى  216شخص ،في حين يوجد
على الئحة االنتظار أزيد من  1500متعاطي ،وذلك بسبب قلة األطر الصحية باملركز ،والتي ال
تتجاوز  3أطباء و 6ممرضين.50
• 3.1.2الصحة اإلنجابية
على مستوى الصحة اإلنجابية تتوفر جماعة تطوان على  4أطباء متخصصين في النساء والتوليد،
من بينهم طبيبة واحدة ،وبلغ عدد املولدات  19امرأة ،وتؤكد معطيات مندوبية الصحة بتطوان،
 - 47جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
 - 48جماعة تطوان -مصلحة الدراسات والبرمجة »:محاضراجتماعات اللجان املوضوعاتية التشاركية املنعقدة في إطاربرنامج عمل الجماعة
. 2016-2021
 - 49تتحدث العديد من التقاريرالصحفية عن أزيد من  10000متعاطي بتطوان والنواحي.
 - 50مرصد الشمال لحقوق اإلنسان »:بالغ حول املركزالوحيد ملعالجة اإلدمان بتطوان» مرصد الشمال لحقوق اإلنسان _املغرب
/ondh maroc web.facebook.com
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أن نسب املراقبة الطبية قبل الوضع ونسب الوالدات في وسط مراقب تفوق  ،80%فيما تعدت
نسب املراقبة الطبية بعد الوضع .100%
طبيب لكل  980.75امرأة يف سن اإلجناب
نسب وفيات األمهات أثناء الوالدة  44.6لكل  100000ألف والدة حية،
ونسب وفيات األطفال  11وفاة أثناء الوالدة و 14.8وفاة لألطفال أقل من سنة،
و 18.8وفاة لألطفال أقل من  5سنوات ،يف كل ألف والدة حية.

فيما تبلغ نسب وفيات األمهات أثناء الوالدة  44.6لكل  100000ألف والدة حية ،ونسب وفيات
األطفال  11وفاة أثناء الوالدة و 14.8وفاة لألطفال أقل من سنة ،و 18.8وفاة لألطفال أقل من 5
سنوات ،في كل ألف والدة حية ،كما تطور عدد النساء املستفيدات من معطيات برنامج التخطيط
العائلي ،حوالي  20ألف امرأة ،وعدد النساء الجدد  6283امرأة سنة .201751
وملواجهة الخصاص والضغط الذي تعرفه جماعة تطوان على مستوى العرض الصحي والتأطير
الطبي ،برمجت الدولة بناء مستشفى التخصصات بتطوان بطاقة استيعابية تبلغ  300سرير،
وبغالف مالي يقدر ب  350مليون درهم سنة  ،201952إلى جانب تهيئة وتجهيز املركزين الصحيين
بالطويلع والنقاطة سنة  ،2020ثم بناء وتجهيزمركزصحي باملطارسنة . 202153
 1.3Ã Ãمؤشرات الفقر:
تستند دراسة خريطة الفقر منذ سنة  2014على حزمة واسعة من االحتياجات كالتعليم والصحة
والولوج للماء والكهرباء والصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف السكن ،والتي تمثل األهداف
الرئيسية املعتمدة من طرف جدول أعمال التنمية املستدامة لسنة .203054
• 1.1.3نسبة الفقرمتعدد األبعاد على صعيد الجهة
يسجل انخفاض معدل الفقر متعدد األبعاد في مختلف جهات البالد ،وخاصة في الجهات األكثر
فقرا سنة  ،2004كجهة طنجة-تطوان -الحسيمة ،التي انخفض معدلها من  30,3%إلى  9,5%سنة
 - 51مندوبية الصحة بتطوان  « : 2018بطاقة تقنية حول القطاع الصحي بجماعة تطوان».
 - 52وزارة االقتصاد واملالية »:مذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثمار .»2018
 - 53مندوبية الصحة بتطوان  « : 2018بطاقة تقنية حول القطاع الصحي بجماعة تطوان».
 - 54املندوبية السامية للتخطيط « :2017النتائج الرئيسية لخريطة الفقرمتعدد األبعاد لسنة  2014املشهد الترابي والدينامية»
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 ،2014وهي تتجاوز بذلك املعدل الوطني للفقر املتعدد األبعاد  ،8,2%وتحتل املرتبة الرابعة إلى
جانب جهات فاس-مكناس والجهة الشرقية ،كما تحتل نفس املرتبة من حيث عدد الفقراء ،وتبلغ
مساهمتها النسبية في الفقرمتعدد األبعاد وطنيا .% 12.3
• 2.1.3نسبة الفقرمتعدد األبعاد بجماعة تطوان
تراجعت نسبة الفقراملتعدد األبعاد بجماعة تطوان من  9.5%سنة  2004إلى  2.21%سنة ،2014
حيث ظلت تتجاوز املعدل الوطني املسجل بالوسط الحضري ،كما تراجعت معدالت الفقرالنقدي
ونسب الهشاشة التي استقرت عند  ،4.2%لينخفض بذلك مؤشر الفقر اإلجمالي الذي يجمع بين
املقاربتين النقدية واملتعددة األبعاد إلى .2.8%
• 3.1.3تفكيك الفقرمتعدد األبعاد بجماعة تطوان
ومن خالل تفكيك الفقر متعدد األبعاد بجماعة تطوان حسب مصادر الحرمان ،فإن مساهمة
الحرمان في مجال التعليم تصل  60.3%متجاوزة املعدلين الوطني والجهوي ،ويساهم الحرمان
في مجال الصحة بمعدل  ،28.7%وهو أكبر بثالثة أضعاف تقريبا من املعدلين الوطني والجهوي،
والحرمان من الولوج للماء والكهرباء والصرف الصحي بحوالي  ،% 7.2ثم  3.8%بالنسبة للحرمان
في مجال السكن ،لتصل نسبة الحرمان عند الفقراء عموما بالجماعة  35.7%وهي النسبة التي لم
تتراجع كثيرا عن سنة  2004حيث كانت تبلغ  ،55 38.3%كما تعتبر مدينة تطوان واحدة من بين
 17مدينة مغربية مستهدفة بالبحث الوطني حول أثمان االستهالك ،حيث يسجل مؤشر أثمان
االستهالك  IPCارتفاعا متواصال ،حيث ارتفع مثال بنسبة  0.3%في شهرأبريل مقارنة مع شهرمارس
 ،2018بسبب ارتفاع املواد الغذائية كالفواكه بنسبة  8%وغير الغذائية كالنقل بنسبة ،0.7%
وتعتبر تلك االرتفاعات تزايدا بنسبة  3%عن أبريل ،2017حيث ارتفعت أثمان املواد الغذائية
خالل تلك الفترة بنسبة  3.6%وخاصة الخضر والسمك والزيوت واللحوم ،واملواد غير الغذائية
أيضا كالتعليم والخدمات  56مما يؤثر سلبا على املستوى املعي�شي للسكان ويؤثر في املحصلة على
حدة الفقرباملدينة.

HCP 2017 : cartographie de la pauvreté régionale-provinciale- communale_2004_2014 : - 55
 - 56املندوبية السامية للتخطيط-املديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة« :مذكرة حول الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك أبريل
« 2018
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 1.4Ã Ãاملؤشرات حول االستفادة من برامج اإلدماج والتكافل االجتماعي
• 1.1.4املرافق االجتماعية:
يوجد في تطوان  29مرفقا اجتماعيا تشمل 9 :مراكزالتربية والتكوين 6 ،حضانات ورياض أطفال،
 5نوادي نسوية 4 ،مراكزللرعاية االجتماعية واإليواء 2 ،دور للعمل الخيري والعجزة ،لكن التوزيع
املجالي لهذه املنشآت االجتماعية يظل متباينا بين دوائروأحياء مدينة تطوان ،حيث تتوزع كما يلي:
  12بدائرة سيدي املنظري 9 :منها بحي املصلى.
  10بدائرة األزهر 5 :بسيدي طلحة 4 ،باملدينة العتيقة 0 ،بدرسة .
  7بدائرة تمودة 5 :بطابولة 0 ،بسمسة.
ويالحظ افتقارأحياء مهمة لهذه املرافق االجتماعية األساسية كأحياء درسة بدائرة األزهروسمسة
بدائرة تمودة ،كما يسجل نقص واضح في مؤشرات استفادة الفآت املستهدفة من هذه املرافق،
حيث يالحظ وجود مركز واحد للتربية والتكوين لحوالي  14723نسمة من الفئة العمرية 15-34
سنة ،ومركزنسوي واحد ألكثرمن  20ألف امرأة من فئة  15-49سنة.57
• 2.1.4مصلحة تجهيزات القرب بالجماعة:
تسيرجماعة تطوان عبرمصلحة تجهيزات القرب املركزاالجتماعي البوغازبحي النسيم والذي يقدم
خدمات متنوعة لساكنة الحي ،وخاصة روض األطفال الذي يضم  97طفل وطفلة ،تؤطرهم 6
مربيات في إطارميزانية اإلنعاش.
ويوجد في طور اإلنجاز والتجهيز بحي كويلما مركزان :مركز إليواء األطفال األيتام مكتمل في انتظار
الجمعية املسيرة ،ومركزإليواء األشخاص في وضعية صعبة أقل من  60سنة ،وقد كان مركزا مغلقا
تم بناؤه من طرف املباردة .58
 1.4.3املرافق الرياضية:

 - 57جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
 - 58قسم العالقات مع الجمعيات والتنشيط السوسيوثقافي والريا�ضي-مصلحة تجهيزات القرب « :2018الحصيلة السنوية لسنة »2017
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تتوفر تطوان على  27ملعبا رياضيا تشمل 21 :ملعب قرب 2 ،مالعب كرة اليد والسلة1 ،ملعب
بلدي 1 ،قاعة متعددة الرياضات1 ،مسبح 1 ،قاعة جمباز ،تتوزع بشكل متفاوت حيث يتركز 13
منها بدائرة سيدي املنظري وخاصة بملحقة املصلى ،حيث توجد أهم املرافق الرياضية بالقرب من
وسط املدينة ،فيما عرفت مالعب القرب انتشارا مهما في مختلف أحياء املدينة خالل السنوات
األخيرة ،كدرسة وسمسة وطابولة ،59حيث تحسن مؤشر االستفادة منها بمعدل ملعب6310 /
شخص من فئة  15-34سنة.
وتدير جماعة تطوان  5مالعب للقرب ،تم إنجازها في إطار برنامج التنمية الحضرية 2009-2012
واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والتي تنضوي األنشطة املقامة فيها في إطار «برنامج النهوض
بالحكامة املحلية»  ،من بينها ملعب محمد الجبلي بالباربوريين ،الذي يسير بالتعاون مع جمعيات
الحي ،ويخصص جزء من أنشطته لكرة اليد والحركات الرياضية ،بلغ عدد املستفيدين منها خالل
موسم  2017حوالي  64شخص ،من بينهم  36إناث ،أما مجموع املستفيدين من امللعب فبلغ 442
أغلبهم ذكور ،في حين يواجه تدبيراملالعب األربعة األخرى مشاكل التنسيق والتواصل مع الجمعيات
املشرفة ،كما يخصص أغلبها ألنشطة كرة القدم التي يستفيد منها الذكور.60
• 3.1.4برامج املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني:
يتوفر التعاون الوطني 61على العديد من البرامج ،كما يقدم العديد من الخدمات األساسية،
من خالل املؤسسات التابعة له ،أو بالشراكة مع الجمعيات االجتماعية واملتخصصة بتطوان،
وتشتغل هذه البرامج على محاور كبرى تتعلق باليقظة االجتماعية ،االستقبال والتوجيه واملواكبة،
توفيرخدمات التكفل لألشخاص في وضعية هشاشة ،وتستهدف الفآت في وضعية صعبة :األطفال،
النساء ،املسنون واألشخاص في وضعية إعاقة ،ومن أبرز هذه البرامج:
برنامج مراكز التربية والتكوين الذي يستقبل الفتيات غير املتمدرسات واملنقطعات عن

الدراسة والنساء الفقيرات ،في  8مراكزيبلغ عدد املستفيدات بها حوالي  1196مستفيدة.

 - 59جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
 - 60قسم العالقات مع الجمعيات والتنشيط السوسيوثقافي والريا�ضي-مصلحة تجهيزات القرب « :2018الحصيلة السنوية ملصلحة تجهيزات
القرب لسنة . 2017
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برنامج مراكزالتكوين املنهي :موجه لفائدة الشباب في وضعية صعبة واملنقطع عن الدراسة،

ن
حيث يتوفر التعاو الوطني على مركزين بطابولة واملصلى ،يستفيد منها  1026شخص:
 559شاب و 467شابة.
مؤسسات الرعاية االجتماعية :التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية واملتخصصة بتطوان

كدار املسنين ( 74مستفيد من بينهم  27امرأة و 45رجل) ،املركب االجتماعي موالي رشيد
( 81مستفيد ذكر) دار األطفال املتخلى عنهم ( 20مستفيد من بينهم  12طفلة) جمعية
حنان لرعاية األطفال املعاقين ( 486مستفيد من بينهم  161طفلة).
برنامج التربية ما قبل املدرسية املوجه لألطفال ،الذين يدرسون في  6حضانات موزعة في

أحياء سيدي طلحة ،طابولة ،جامع مزواق ،ويستفيد منها  169طفل ،من بينهم  82طفلة.
برنامج صندوق التماسك االجتماعي لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة  :يتوفر التعاون

الوطني على مركز التوجيه واملساعدة لتشجيع االندماج املنهي وتحسين تمدرس األطفال
وتوفير املعينات التقنية يستفيد منه  442شخص من بينهم  155امرأة ،كما يدعم
صندوق التماسك جمعيات حنان لرعاية األطفال املعاقين ( 150مستفيد و 85مستفيدة)
 ،ويحيى لألطفال التوحديين ( 90مستفيد و 33مستفيدة) والرحمة للصم والبكم (19
مستفيد و 13مستفيدة ) ،وإشراقة قلب لألطفال ذووا التثليث الصبغي ( 12مستفيد و9
مستفيدات) .
برنامج وحدة حماية الطفولة من مختلف أنواع العنف واالستغالل ،وذلك بالتنسيق بين

مختلف املصالح املحلية ،واملوجود بمركب التأهيل االجتماعي طابولة والذي استفاد منه
 236طفال خالل موسم .2017-2018
برنامج املساعدة االجتماعية لفائدة األشخاص في وضعية صعبة لتوظيف مهاراتهم

لتحسين أوضاعهم استفاد منه  203شخص خالل موسم .2017-2018
فضاء متعدد االختصاصات لخدمة النساء في وضعية صعبة :يوجد في طور التجهيزوالذي

أقيم تفعيال للخطة الحكومية للمساواة» إكرام» لتقديم خدمات االستماع والتوجيه
والوقاية والحماية من العنف والدعم النف�سي واإلدماج االجتماعي والتمكين االقتصادي،
يتوفرعلى  8أسرة لإليواء املؤقت للنساء في وضعية صعبة.
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كما توجد العديد من املشاريع املبرمجة متعلقة بالتكوين املنهي لألطفال واألشخاص في
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وضعية إعاقة .
.2تقييم احلصيلة التنموية الترابية لفائدة النساء في بعدها
ا ال جتما عي :
أكدت نتائج البحث امليداني ،الذي ارتكز على إجراء مقابالت معمقة مع عينة من الفاعالت
والفاعلين في امليدان االجتماعين بجماعة تطوان ،أغلب الخالصات املستنتجة من املؤشرات
اإلحصائية ،وذلك من خالل املستويات التالية:
 1.2Ã Ãتقييم االستراتيجيات االجتماعية الوطنية
أقراملستجوبون واملستجوبات توفراملغرب على استراتيجيات اجتماعية وطنية ،تنطلق من محاور
برنامج العمل الحكومي ،رغم ما يكتنفه من عمومية ولبس ،مع تسجيل تقدم في بلورة استراتيجيات
عرضانية تهم النوع االجتماعي ،وأبرزها الخطة الحكومية للمساواة» إكرام» ،إلى جانب خطط
موضوعاتية مهمة «استراتيجية النهوض باألشخاص في وضعية إعاقة» و»مغرب جدير بأطفاله»،
واستراتيجيات خاصة باملسنين ،إضافة إلى برامج وطنية قطاعية تحت وصاية إدارات ومؤسسات
مختلفة كبرامج التعاون الوطني ،وصندوق التماسك االجتماعي ،وصندوق التكافل االجتماعي
لدعم املطلقات واألرامل.
يسجل غياب أو صعوبة وجود استراتيجيات جهوية ومحلية مندمجة يف العمل
االجتماعي ،بفعل ضعف التنزيل الترابي لإلستراتيجيات الوطنية ،وغياب اآلليات
الترابية للتنفيذ ،مع ضعف القدرات لدى املصالح اخلارجية.

وقد كان هناك إجماع للمستجوبين واملستجوبات على ضعف األثرالترابي لكل هذه االستراتيجيات
املعروفة على املستوى املركزي ،لكن تدخالتها الزالت غير كافية محليا وجهويا ،نظرا لكثرة وتراكم
الحاجيات ،وقلة املوارد املخصصة لهذه البرامج واالستراتيجيات ،كما يظهرفي النماذج التالية:
Ûبرامج التعاون الوطني :تدبير  7مراكزللتربية والتكوين بتطوان ،تتضمن وحدات االستماع
Û
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والتوجيه الزال تفعيلها ضعيفا ،وسيتم افتتاح مركز جديد للمساعدة االجتماعية ابتداء
من املوسم املقبل -برنامج  ،4*4كما يتوفرعلى وحدة لحماية الطفولة من التشرد والعنف
بطبولة ،لكنها غيرمعروفة على مستوى املعلومة والولوج وتقييم مدى قيامها باملهام.
Ûصندوق التماسك االجتماعي :يقدم خدمات متعددة لصالح ذوي وذوات اإلعاقة)
Û
املعينات التقنية( ،ودعم التمدرس) تيسير ،مليون محفظة(،وبرامج املساعدات الغذائية،
باإلضافة إلى دعم التشغيل الذاتي واألنشطة املدرة للدخل ،وقد تمت على صعيد جماعة
تطوان املصادقة على  7مشاريع متعلقة بدعم األنشطة املدرة للدخل ،فيما توجد 23
مشروعا قيد الدرس.
Ûمشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية :تستهدف  7أحياء في مدينة تطوان ،قامت
Û
ببناء العديد من املراكزاالجتماعية تهدف إلى تقديم خدمات للنساء واألطفال.
Ûصندوق التكافل االجتماعي لدعم املطلقات واألرامل :الزال عدد املستفيدات قليال.
Û
وينتج عن ضعف هذه البرامج وتعدد املتدخلين ،غياب أو صعوبة وجود استراتيجيات جهوية
ومحلية مندمجة في العمل االجتماعي ،بفعل ضعف التنزيل الترابي لإلستراتيجيات الوطنية ،غياب
اآلليات الترابية للتنفيذ ،ضعف القدرات لدى املصالح الخارجية كالتعاون الوطني مثال ،ثم غياب
عالقة واضحة بين االستراتيجيات الوطنية والجماعات الترابية.
 2.2Ã Ãتقييم الفاعلين املدنيين في املجال االجتماعي
تتميز جماعة تطوان بوضع ميثاق للتماسك االجتماعي يتضمن أزيد من  500مقترح في املجال
االجتماعي ،يتم تنزيلهم بشراكة مع الفاعالت والفاعلين املدنيين املعتبرين كمتدخل أسا�سي في
تقديم الخدمات االجتماعية ،مع إجماعهم على الصعوبات الكبيرة لالستمرار في هذا االتجاه،
بسبب ضعف أو غياب أو عدم انتظام دعم الدولة والجماعات للجمعيات التي تقدم خدمات
اجتماعية ،والتي نقدم  3نماذج منها ،على سبيل املثال:
Ûجمعية الشفاء ملساعدة مر�ضى السرطان :تقدم خدمات ألزيد من  600شخص
Û
بتطوان ،تتمثل في النقل إلى الرباط قصد املعالجة ،دعم املر�ضى للقيام بالفحص باألشعة
والتحليالت الدموية ،إلى جانب قيامها مؤخرا ببناء مركزالتشريح الدقيق للسرطان بشراكة
مع املديرية الجهوية لوزارة الصحة ،لكن تلك الخدمات تظل مهددة دائما بالتوقف،
بسبب عدم انتظام دعم الجهة والجماعة.
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Ûجمعية األمل النسائية :تتوفرعلى  3مراكزلدعم اليتامى واألرامل واملطلقات ،حيث وقفنا
Û
في البحث امليداني على األعداد الكبيرة للمستفيدات وطالبات املساعدة ،في غياب دعم
الدولة ،وخاصة والية الجهة والعمالة.
Ûجمعية رعاية الطفولة وتوعية األسرة :لديها  3مراكز الستقبال األطفال في وضعية
Û
صعبة ،حيث يبلغ عدد املستفيدين حاليا ما مجموعه حوالي  75طفل وطفلة ،مع ارتفاع
متواصل بسبب تحويل النيابة العامة لتلك الفئة من األطفال نحو مراكزالجمعية ،التي ال
تتوفرعلى أي دعم عمومي.
 3.2Ã Ãتقييم الوضع االجتماعي للنساء بجماعة تطوان
ينعكس غياب تلك االستراتيجية االجتماعية املندمجة على الصعيد املحلي ،بشكل سلبي على
الوضع االجتماعي بشكل عام بجماعة تطوان ،وعلى أوضاع النساء ،ثم الفآت الضعيفة االستفادة
من البرامج العمومية ،وخاصة في القطاعات االجتماعية األربع املستهدفة بالدراسة في هذا التقرير،
كما سنلمس من خالل نتائج البحث امليداني:
• 1.3.2تقييم واقع تعليم الفتاة بتطوان:
أعطى املستجوبون واملستجوبات في املقابالت املعمقة تقييما عاما لواقع تعليم الفتيات واألطفال
والنساء بشكل عام ،نجمله في النقط التالية:
 ÛÛتسجيل تحسن عام في مؤشرات تعميم التعليم على مستوى النوع بالوسط الحضري،
بفضل مجهودات الدولة ووعي األسرأيضا.
 ÛÛالتأكيد على وجود إشكاالت في جودة وشروط التعلم في املناطق الهامشية للمدينة ،ذات
الهجرة املكثفة وامللتحقة حديثا باملجال الحضري ،كنقص التجهيزات وانتشار العنف،
وضعف األمن.
 ÛÛارتفاع الهدراملدر�سي عموما ،وعند الفتيات خصوصا كلما ارتفعنا في املستويات الدراسية،
بسبب عوامل عديدة ( االكتظاظ املؤدي إلى تعثر التالميذ وارتفاع نسب التكرار ،وجود
إهمال أسري مرتبط بفقراألسروغياب املراقبة ،التأثيرالسلبي لتعاطي املخدرات والعنف
األسري على تعليم األطفال ،وجود أسربدون حالة مدنية).

55

 ÛÛتأثير املحيط القروي على جودة التعليم بتطوان ،بسبب قلة الداخليات ودور الطالبة
بالجماعات القروية املجاورة ،تفضيل الدولة للنقل املدر�سي على إقامة الداخليات ودور
الطالبة ،مما يؤثرعلى الدور التربوي لهذه املؤسسات.
 ÛÛضعف مفعول برامج محو األمية وصرف أموال طائلة دون فائدة لحد اآلن ،واستمرار
ارتفاع نسب األمية لدى النساء لعدة أسباب ( كثرة املشرفين واملتدخلين ،غياب املتابعة،
ضعف وتقطع الدعم املوجه للجمعيات في محاربة األمية منذ إحداث الوكالة سنة ،2012
ضعف البرامج وغياب دروس محو األمية مستمدة من الواقع) ،مع تسجيل وجود تجارب
مهمة للدراسة:
 نجاح دروس محو األمية باملساجد الرتباطها بعدة برامج اجتماعية وتربوية ،مع طرح

ل
تساؤالت حو مضامينها
 وجود برامج نموذجية ملحو األمية لدى جمعية األمل النسائية وجمعية عطاء في مدرسة

لالآمنة ،حيث استمرت بعض النساء في الدراسة حتى السادسة ابتدائي والثالثة
إعدادي.
 ÛÛانخفاض مؤشر التمدرس لدى ذوي وذوات اإلعاقة حتى نسبة  30%وعدم تجاوزه نسبة
 0.11%بالنسبة لإلدماج في الجامعة ،ويرجع ذلك إلى (عدم االلتحاق باملؤسسات
التعليمية ،غياب أقسام مدمجة ،حرمان الشابات املعاقات من التعليم ،عدم إدماج
بعض اإلعاقات كالصم ،وخاصة في املستويات اإلعدادية والثانوية).
 ÛÛتحمل الجمعيات في تطوان لعملية اإلدماج التربوي مثل :طه حسين ،حنان ،يحيى...
• 2.3.2تقييم واقع الصحة النسائية:
يتميز الواقع الصحي العام بتطوان ،والنسائي خصوصا حسب رأي املستجوبين واملستجوبات بما
يلي:
 ÛÛوجود خصاص في املجال الصحي في البنيات واملوارد البشرية مع ضعف قدرات االستقبال
بتطوان وخاصة في الوالدة ،والذي يؤثربشكل خاص على النساء والفئات األكثرهشاشة.
 ÛÛوجود ضغط كبيرعلى مستوى خدمات املستشفى اإلقليمي ،الذي يعاني مشاكل متعددة:
عدم توفير األجهزة واآلليات واألدوية ،قلة املوارد البشرية ،االكتظاظ ،غياب اإلرشادات
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والتوجيه داخل املستشفى ،عدم تحديد املسؤوليات ،لوائح انتظار طويلة ،مع إجراءات
ترقيعية كمنح التدريب بالقطاع الخاص.
 ÛÛوجود تتبع جيد ملؤشرات الصحة اإلنجابية ،بواسطة مركز التخطيط العائلي الوحيد
باإلقليم ،مع تسجيل غياب تطور كبيرعلى مستوى الصحة اإلنجابية ،بسبب ضعف تتبع
األطباء للنساء وضعف الوقاية األسرية.
 ÛÛضعف شبكة الصحة االجتماعية ،وعدم تطوير خدمات املراكز الصحية الحضرية
املوجهة للنساء ،الشباب ،مدمنوا املخدرات ،املصابون واملصابات بالسيدا ،مع مالحظة
إقامة مراكزصحية جديدة بدون تجهيزات كمركزاملصلى.
 ÛÛضعف مؤشرات التغطية الصحية بسبب وجود دخل محدود وموسمي لدى فئات واسعة
من الساكنة ،ال يعطي إمكانية توفير تلك التغطية ،ثم عدم توفر نسب مهمة من النساء
واألطفال والشيوخ على نظام الرميد.
 ÛÛوجود بيئة غير صحية للعيش وتف�شي العنف األسري يؤثر بشكل كبير على صحة النساء
واألطفال.
 ÛÛعدم التزام الدولة بالبرامج الصحية املقامة في إطار اتفاقيات الشراكة كمركز األمل
ببوجراح نموذجا.
• 2.3.2تقييم واقع الفقرالنسائي:
أجمع الفاعلون والفاعالت املستجوبون على تف�شي الفقرعموما ،والفقرالنسائي خصوصا بجماعة
تطوان ،إلى درجة اعتبروها «أحد جيوب الفقرباملغرب» ،رغم اإلقراربغياب أرقام مضبوطة في هذا
املجال ،ومن املظاهرالكثيرة املؤكدة لهذا االستنتاج:
 ÛÛوجود واقع كارثي للفقر املدقع لدى الفئات األكثر هشاشة باألحياء الهامشية بجبل درسة
والصومال مثال ،والتي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا ناتجا عن الهجرة القروية.
 ÛÛعجز كثير من األسر عن توفير التغذية بتلك األحياء ،يتأكد من خالل توجيه حوالي 5000
طلب لبرنامج التعاون الوطني املتعلق بعملية قفة رمضان ،والتي خصصت  800حصة
فقط لجماعة تطوان ،مما يؤدي إلى وقوع توتركبيرأثناء توزيع املساعدات الغذائية لتلك
الفآت الهشة ،وخصوصا النساء اللواتي تحضرن بكثافة ألخذ املساعدات.
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 ÛÛاستفحال البطالة ،وخصوصا لدى الشباب والنساء ،في مدينة يطغى عليها االقتصاد
غير املهيكل ،وتنتشر فيها الزبونية واملحسوبية والعائلية في التشغيل في املناصب القليلة
باملنطقة الصناعية.
 ÛÛالتأثير السلبي الرتفاع نسب الهشاشة والفقر وانتشار السكن الهزيل الذي تغيب فيه
املرافق الصحية والكرامة على أوضاع النساء واألطفال.
 ÛÛاستغالل النساء وذوي اإلعاقة في حمل البضائع بباب سبتة ،حيث أن نصف املمتهنين
للتهريب املعي�شي نساء.
 ÛÛغياب فرص وخدمات موجهة لذوي وذوات اإلعاقة ،مع التأثير السلبي لتكلفة وتبعات
اإلعاقة التي تتحملها األسر ،والنساء خصوصا ،والتي تزيد من حدة فقرها ،في غياب دعم
املؤسسات ،وعدم وجود نظام للحماية االجتماعية لهذه الفئات.
 ÛÛغياب برامج حقيقية ملكافحة الفقر وضمان تكافؤ الفرص في التشغيل ،وتقديم الدعم
االجتماعي لألسروشروط الحد األدنى للعيش يساهم في هشاشة أوضاع النساء.
• 3.3.2تقييم واقع برامج التضامن االجتماعي:
اعتبر كل املستجوبين واملستجوبات أن برامج التضامن االجتماعي تظل غير كافية باملقارنة مع
الحاجيات الهائلة ،كما تعاني من غياب استراتيجية واضحة ،وغياب املعلومة بين وحول املتدخلين،
واالفتقاد لإلبداع واملبادرة وطريقة استباقية في التدخل ،باإلضافة إلى افتقارها للفعالية واملردودية
واإللتقائية ،حيث توجد برامج متعددة ومشتتة بين فاعلين مؤسساتيين ومدنيين يواجهون
إشكاالت كبيرة في العمل االجتماعي ،نعطي نماذح منها:
Ûبرامج التعاون الوطني :غيرقادرة على تلبية الحاجيات الكبيرة ،وتعاني من غياب شراكات
Û
حقيقية تنطلق من تنزيل االستراتيجيات الوطنية التي الزال أغلبها حبرا على ورق ،كما
تواجه مراكزالتعاون الوطني عدة صعوبات ،فبعض الزال في طور اإلنجازمنذ مدة طويلة،
وبعضها غيرمشغل ،إضافة إلى غياب املعلومة عن كثيرمن البرامج ،كوحدة حماية الطفولة
من التشرد والعنف املوجودة بمركز طبولة مثال ،لكنها غير معروفة على مستوى املعلومة
والولوج وتقييم مدى قيامها باملهام.
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Ûصندوق التماسك االجتماعي :يشتغل على الصعيد املركزي بدون مقاربة ترابية ،مع
Û
شروط مجحفة وغياب معايير االنتقاء للحسم في املشاريع ،وضعف الغالف املالي لدعم
مبادرات التشغيل ،كما يتميز بعمل بطئ ومكلف بالنظر العتماده على  3لجن وطنية
وجهوية ومحلية ،ثم إنه محدود األثر وتمييزي لبعض اإلعاقات ،حيث يقوم بتوفير أجهزة
اإلعاقة الحركية وحرمان اإلعاقة الذهنية.
Ûمشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية :لم تحقق تأثيرا واضحا على التنمية البشرية
Û
لجد اآلن ،فأغلب املشاريع تظل مغلقة ،والجمعيات ليس لها املوارد البشرية لتدبيرها ،كما
انتقد الفاعلون املدنيون خصوصا مظاهرالتدبيرالسيئ لبرامجها ،واملتمثلة في:
تحكم السلطة اإلقليمية في املشاريع ،وغياب تكافؤ الفرص في الولوج إلى مشاريع

املبادرة ،وعدم استثمارميزانية املبادرة في حساب خصو�صي.
غموض في طريقة اتخاذ القرار ،وعدم تجديد هياكل الحكامة إقليميا مع تغييرها محليا،

ثم عدم ايالء اللجنة اإلقليمية االهتمام الضروري ملا تقترحه اللجان املحلية في مجال
اإلقصاء االجتماعي.
وجود العديد من املراكز االجتماعية مجهزة ومقفلة بسبب عدم قدرة الجمعيات على

تسييرها ،اختيار الجمعيات وتوزيع املنح والدعم وفقا للزبونية واملحسوبية ،وغياب
تمثيلية الجمعيات الجادة والنساء وذوي اإلعاقة في هياكل املبادرة.
ضعف تتبع وصيانة واستدامة املشاريع ،بسبب تمويل التجهيز بدون تمويل التسيير

والتدبير ،حيث توجد عدة مشاريع مغلقة كمركز الطفولة مثال ،بسبب عدم بنائه وفقا
للمعايير ،كتوفيراملرافق الصحية ومرافق اإليواء.
 4.2Ã Ãمعيقات التنمية االجتماعية للنساء بجماعة تطوان:
وقد ساهمت مختلف الصعوبات التي تواجه هذه البرامج االجتماعية في ضعف وقعها وتأثيرها
على حياة الساكنة املحلية ،وعدم قدرتها على معالجة مشاكل رئيسية متعددة ،ركز املستجوبون
واملستجوبات في أجوبتهم على اثنين منها:
 ÛÛمشكل العنف والتمييزضد النساء :والذي يتخذ أشكال وأبعاد متعددة من بينها:
العنف الجسدي واللفظي :خاليا مكافحة العنف  :غياب التواصل واملعلومة وضعوبة
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الولوج بالنسبة للنساء في وضعية صعبة ،العنف الزوجي ضد النساء صغيرات السن
 18-20سنة ،وجود عنف نف�سي في األسر املتوسطة وامليسورة ،املساطر القانونية إلرجاع
الزوجة ليست فعالة والتأخرفي اإلرجاع يخلق مشاكل ملراكزاستقبال النساء.
غياب نسيج اقتصادي يستوعب حاجيات النساء :غياب دخل قارللنساء بعد إغالق باب

سبتة والعديد من املصانع ،ثم طرد الباعة املتجولين وعدم تعويض نسبة هامة من النساء
البائعات املتجوالت ،ثم ارتفاع البطالة في صفوف النساء.
غياب الدعم االجتماعي لألسر :وجود أسر ممتدة في األحياء الناقصة التجهيز ،عدم

تحمل الرجال للمسؤولية األسرية ،ضياع األطفال.
 ÛÛانتشار املخدرات القوية في صفوف شباب وشابات تطوان :ما يسبب تبعات صحية،
اجتماعية واقتصادية خطيرة ،مرتبطة بالفقرونقص التربية والتكوين.

Ã Ãثانيا :احلصيلة احمللية للتنمية املوجهة للنساء يف بعدها
االقتصادي
سجل املغرب منذ سنوات  ،2000نموا مطردا نتيجة االنطالق عدة استراتيجيات قطاعية عمومية
وأخرى أفقية ،تروم التحديث التدريجي للمنظومة اإلنتاجية الوطنية وتعزيز تموقعها الذي يتأكد
يوما بعد يوم في سالسل القيم العاملية ،ويرتبط هذا االنبثاق بدينامية نمو متفاوتة للجهات ،بتواز
مع امتداد مجالي لحدة هذا النمو الذي ينتشر لشكل تنازلي من الجهات املركزية نحو الجهات
املجاورة في أفق التقارب بين الجهات ،حيث أن أربع جهات تساهم بنسبة  56%من الناتج الداخلي
الخام ،تتطور بوتيرة أقل من املعدل الوطني خالل الفترة  :2015 – 2001جهة فاس -مكناس
( ) 3.5%+وجهة بني مالل – خنيفرة ( )3.9+%والدار البيضاء – سطات ( )4.1% +وجهة مراكش-
اسفي (.)4.4% +
.1مستوى التفعيل االستراتيجي للتنمية املوجهة للنساء في
بعدها االقتصادي على صعيد اجلماعة
 1.1Ã Ãمؤشرات حول نصيب ومساهمة النساء في مستوى النمو االقتصادي:
يغلب على اقتصاد تطوان الطابع الخدماتي والتجاري والسياحي ،ويعرف نموا سنويا متوسطا
بمعدل  350مقاولة ،حيث تم إحداث  358مقاولة سنة  2015منها  140مقاولة في قطاع
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الخدمات ،و 113مقاولة في البناء واألشغال العمومية ،و  94مقاولة تجارية  ،وفقط  9مقاوالت في
قطاع السياحة.63
• 1.1.1قطاع التجارة والخدمات بتطوان:
تنتشر األنشطة التجارية في مختلف دوائر وأحياء جماعة تطوان ،وخاصة في املناطق التقليدية
واملدينة العتيقة ووسط املدينة ،حيث تتركز األسواق الجماعية املعروفة ببيع املالبس واألجهزة
اإللكترونية واملواد الغذائية ،كما تتركز بوسط املدينة العديد من املكاتب واملؤسسات الخدماتية
الخاصة ،كمكاتب الصرف واملهن الحرة ،التي تساهم في تنشيط الدينامية االقتصادية للجماعة.
تعرف األنشطة التجارية تفاوتا مجاليا كبيرا في توزيع املساحات واألسواق التجارية الجماعية
والخاصة ،إضافة للمنافسة الكبيرة للتجارة غيراملنظمة ،لذلك بادرت الجماعة الترابية والسلطات
املحلية إلحداث  8أسواق للقرب ،لتجميع الباعة الجائلين في مناطق جديدة باملدينة.
• 2.1.1قطاع السياحة بتطوان:
تتوفر جماعة تطوان على  28وحدة سياحية توفر طاقة إيوائية تناهز  2000سرير ،تتركز أيضا
بالوسط واملدينة العتيقة ،لكن  60%منها فنادق مصنفة في درجات متدنية ،وتقتصرديناميتها على
الفترة الصيفية بارتباط مع السياحة الشاطئية املوسمية بساحل املضيق-الفنيدق ،في حين تقل
األنشطة املوجهة للسياحة البديلة :الجبلية والثقافية ،رغم تميزتطوان بتراث طبيعي وثقافي فريد،
فالزالت تصنف مدينة عبور سياحي ،وتحتاج إلى تنويع مقومات الجذب السياحي.
• 3.1.1قطاع الصناعة بتطوان:
تتوفر تطوان على نسيج صناعي متنوع ،يشمل الصناعات العصرية االستهالكية ،حيث تشكل
الصناعات الغذائية والنسيج والجلد نسبة  43%من الوحدات الصناعية ،والصناعات امليكانيكية
والتعدينية بنسبة  31%ثم الكيماوية والشبه الكيماوية بنسبة  ،24%كما تتميز تطوان بصناعة
تقليدية تشمل خاصة الخشب والنسيج بنسبة .64 66%
كما يسجل تراجع املنطقة الصناعية املوجودة في الكلمتر  7على طريق مرتيل ،والتي تتكون من 178
 - 63جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
 - 64جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
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قطعة 77 ،منها فقط الزالت نشيطة ،في حين توقف نشاط  22وحدة وتحول نشاط  42وحدة إلى
مستودعات ،وتخصصت  20وحدة في األعمال التجارية ،وملواجهة هذا الوضع ،عرفت املنطقة
منذ  2008أشغال التهيئة والتأهيل من أجل تعزيز بنيات االستقبال ومعالجة نقص التجهيز،
كما تمت برمجة مناطق صناعية جديدة ،كتلك املتركزة بجماعة السوق القديم على بعد  15كلم
من تطوان ،و 80كلم من املركب امليناء املتوسطي ،وستتكون من  158قطعة أرضية مخصصة
لألنشطة الصناعية واللوجستيكية .65
باإلضافة إلى تقلص أعداد املمارسين واملمارسات في الصناعة التقليدية بسبب صعوبات التسويق
الناتجة عن املنافسة الكبيرة للمنتوجات العصرية واألجنبية وغالء املواد األولية ،وارتفاع
الضرائب ،وصعوبات إدماج املتخرجات واملتخرجين الجدد ،ثم ضعف هيكلة القطاع ،مما جعل
هذه الصناعة على حافة اإلفالس.
 2.1Ã Ãاملؤشرات حول القيادة وريادة األعمال
تشيراإلحصائيات الوطنية حول القيادة وريادة األعمال أن  9من كل  10مقاولين ( )88,2%هم من
الذكور ( 90,4%بالوسط الحضري و  86,0%بالوسط القروي) ،ومقاول واحد من كل )11,8%( 10
هو امرأة ( 9,6%بالوسط الحضري و  % 14,0بالوسط القروي) ،وترجع الصعوبات الرئيسية في
تأسيس املقاوالت حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل ،إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية بحسب
 42,5%منهم ( % 42,8بالوسط الحضري و % 35,7بالوسط القروي) ،وبالحصول على التمويل
بحسب  % 41,0( 41,5%بالوسط الحضري و  % 52,4بالوسط القروي) ،وبالولوج إلى العقار
بحسب  ،9,9%السيما في الوسط الحضري ( ،)% 10,3وبنقص اليد العاملة املؤهلة بحسب ،2,1%
وأخيرا باملحسوبية بالنسبة ل  1,7%منهم.66
يواجه الشباب والنساء على مستوى مدينة تطوان صعوبات كبيرة في الولوج لالستثمار وتأسيس
مقاولة جديدة ،فمن بين  358مقاولة جديدة سنة  ،2015بلغ عدد املقاوالت النسائية  39مقاولة
بنسبة  ،10%موزعة على  24مقاولة في قطاع الخدمات ،و 6مقاوالت في قطاع التجارة ،و 5
مقاوالت في قطاع بناء وأشغال،وفقط  3مقاوالت في قطاع سياحة.67

» HCP 2015 : «  MONOGRAPHIE PROVINCIALE DE TETOUAN - 65
 - 66املندوبية السامية للتخطيط  »:2018النتائج الرئيسية املتعلقة باملواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل»
 - 67جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
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ويتأكد األمر من خالل إحصائيات قسم التنشيط االقتصادي ودعم االستثمار املحلي بجماعة
تطوان ،واملتعلقة بأعداد وتوزيع الرخص الجديدة بالجماعة خالل السنوات الثالث املاضية
 2015-2017والتي بلغ متوسطها السنوي  860رخصة 46% :منها تجارية 24% ،خدماتية16% ،
حرفية 14% ،مهنية.
بلغ سنة  2015عدد املقاوالت النسائية  39مقاولة بنسبة  10%وعلى مستوى توزيع
الرخص االقتصادية من حيث النوع ،يسجل نسبة  78%من املستفيدين ذكور وفقط
 22%إناث ،كمظهر آخر لصعوبات ولوج النساء لعالم املال واألعمال.

وتتوزع تلك الرخص بشكل غيرمتكافئ بين دوائروأحياء تطوان ،حيث يتركز  65%منها بدائرة سيدي
املنظري في املناطق القريبة من وسط املدينة باملصلى وبوسافو واملطار ،و 35%منها بدائرتي األزهر
وتمودة ،قريبا من الوسط أيضا بموالي املهدي والحي املدر�سي ،في حين تظل الحركة االستثمارية
ضعيفة بأحياء درسة ،سيدي طلحة وسمسة.
وعلى مستوى توزيع الرخص من حيث النوع ،فنسبة  14%منها فقط هي ألشخاص معنويين ،فيما
تنتمي  86%من تلك الرخص ألشخاص ذاتيين 78% :منهم ذكور و  22%فقط إناث ،68كمظهرآخر
لصعوبات ولوج النساء لعالم املال واألعمال.
 3.1Ã Ãاملؤشرات حول ميدان العمل والتشغيل:
• 1.3.1مؤشرات حول السكان النشيطون
يمثل السكان النشيطون املتراوحة أعمارهم ما بين  15-60سنة حوالي  65.2%من مجموع الساكنة،
وتمثل النساء النشيطات نفس النسبة من مجموع النساء ،فيما تبلغ نسبة النشاط االقتصادي
بالجماعة  50%مع فوارق كبيرة بين الذكور بنسبة  75%واإلناث بنسبة  ،25.7%مع اإلشارة إلى
التراجع املسجل في النشاط االقتصادي على املستوى الوطني والجهوي سنة  ،2017حيث انخفض
إلى  ،46.7%وانخفض أكثربالوسط الحضري بالجهة إلى .69 42.6%

 - 68قسم التنشيط االقتصادي ودعم االستثمار املحلي  :2018جداول موجزة ألنواع الرخص حسب نوع النشاط االقتصادي ومحل اإلقامة
والجنس بجماعة تطوان خالل سنوات.2015-2016-2017
 - 69املندوبية السامية للتخطيط  »:2018النتائج الرئيسية املتعلقة باملواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل».
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وبالنسبة للوضعية املهنية الخاصة بالنشيطين املشتغلين أو العاطلين املشتغلين سابقا ،يشكل
العاملون بالقطاع الخاص  53%وترتفع النسبة عند النساء إلى  ،62%ثم العاملون في الوظيفة
العمومية بنسبة  12.5%وعند النساء  ،18.7%أما ذووا املهن الحرة واملستقلة فنسبتهم 26.4%
وتنخفض النسبة عند النساء إلى .14.1%
• 2.3.1معدالت البطالة
على املستوى الوطني يسجل ارتفاع في معدالت البطالة من  9,9%إلى  ،10,2%ومن14,2%
إلى 14,7%بالوسط الحضري ،وسجلت أعلى معدالت البطالة في صفوف النساء ب،14,7%
والشباب املتراوحة أعمارهم ما بين  15و24سنة ب ،26,5%وحاملي الشهادات ب ،17,9%70كما
تميزت وضعية سوق الشغل وطنيا خالل سنة  ،2017باستمرار تراجع معدالت النشاط والشغل،
فمعدل النشاط انخفض من  47%إلى  46,7%ما بين سنتي  2016و ،2017كما تراجع من %43إلى
 42,4%بالوسط الحضري ،وقد بلغ الفارق بين معدالت النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49
نقطة ( 71,6%مقابل ،) %22,4مما يعني أن مشاركة النساء في سوق الشغل ال تزال منخفضة،
بل وتراجعت خالل  15سنة املاضية بحوالي  3.5%بالرغم من الجهود املبذولة في مجالي التكوين
والتعليم ،وذلك بسبب عدة عوامل سوسيو-ثقافية بالدرجة األولى ،مرتبطة بتحمل األنشطة
املنزلية ونقص التكوين ،حيث أن أزيد من  60%من النساء البالغات أكثرمن  15سنة واملوجودات
خارج سوق العمل ،هن ربات بيوت متزوجات وال يتوفرن على أية شهادة.
تسجل تطوان نسبة بطالة مرتفعة  ،21.5%وهي أعلى من جميع املعدالت
الوطنية
على مستوى النوع تصل البطالة عند الذكور  ،17.6%مقابل  32.7%لدى النساء

وتسجل جماعة تطوان ارتفاع في معدالت البطالة والبالغة  ،21.5%وهي أعلى من جميع املعدالت
الوطنية بنسبة  16.2%والجهوية بنسبة  ،14.9%وحتى عن اإلقليمية بنسبة  ،18.7%وتسجل
نسب البطالة منحى تصاعديا متزايدا حيث سجلت بالوسط الحضري إلقليم تطوان نسبة 25.3%
سنة  ،2015كما يصل معدل الشغل الناقص حوالي  12%باإلقليم ،71كما تبرز التفاوتات واضحة
 - 70املندوبية السامية للتخطيط « :وضعية سوق الشغل سنة .»2017
 - 71املندوبية السامية للتخطيط -املديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة  « : 2015إقليم تطوان في أرقام .»2015
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على مستوى النوع حيث تصل البطالة عند الذكور  ،17.6%مقابل  32.7%لدى النساء ،وهي أعلى
أيضا من جميع املعدالت النسائية الوطنية واإلقليمية ،وخاصة الجهوية بنسبة  24.4%حسب
معطيات اإلحصاء العام لسنة . 201472
• 3.3.1وضعية سوق الشغل
وتبرز معطيات سوق الشغل بجماعة تطوان أوضاع مماثلة ،فحسب إحصائيات الوكالة الوطنية
إلنعاش الشغل والكفاءات ،يتركز العرض في مناصب الشغل بتطوان في مهن التجارة واملحاسبة
بنسبة  ،72%73بينما يضعف في باقي القطاعات االقتصادية بسبب اإلشكاالت املرتبطة بوجود
اقتصاد غير مهيكل وهش ،اعتبر تحديا أساسيا وإشكالية رئيسية في جدول أعمال مدينة تطوان،
عند إعداد برنامج عمل جماعة تطوان ،74كما تشكل أنشطة هذا القطاع املوازي حوالي 46%
من اقتصاد الجهة حسب تقرير صادر عن مديرية إعداد التراب سنة  ،200275ومن أبرز مظاهره
التجارة غيراملنظمة التي كانت تشل شوارع تطوان إلى عهد قريب.
أنشطة التهريب املعي�شي تستقطب أزيد من  30000ألف عابريومي للمعبر
الحدودي ،أكثرمن نصفهم نساء.

كما تبرز أنشطة التهريب املعي�شي ،التي تنتعش من املوقع االستراتيجي للمدينة ،بالقرب من حدود
سبتة املحتلة ،وهي األنشطة التي كانت تستقبل إلى فترة قريبة أزيد من  30000ألف عابر يومي
للمعبر الحدودي ،أكثر من نصفهم نساء ،لكن ظروف العبور والعمل بهذا املعبر ،واملتسمة بإهدار
الكرامة والعنف املتعدد املظاهر واألنواع ،واملعاملة املهينة من طرف األجهزة األمنية املغربية
والسلوكات العنصرية اإلسبانية ،ثم حوادث التدافع املتكررة التي أدت إلى مقتل ست نساء خالل
سنة  2017وبداية  ،2018أدت إلى تراجع ملحوظ في أعداد العابرين ،الذي استقر مؤخرا عند
 6000امرأة ،أغلبهن حماالت للبضائع ،إلى جانب العامالت املنزليان والعامالت في مجال الجنس،

72 - HCP –Direction Régional Tanger-Tetouan-Al Hoceima- RGPH 2014 : «  Caractéristiques Démographiques, socio-économiques et Conditions d’habitation des ménages : Données provinciales et communales » Aout 2016.
 - 73جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
 - 74جماعة تطوان  « : 2017برنامج عمل جماعة تطوان  :2016-2021برنامج تشاركي لجماعة في خدمة املواطنين واملواطنات.
75 - Direction de l’Aménagement du Territoire : « Rapport : Diagnostic-Analyse territorial (Volume 1 : Enjeux et problématique) » Octobre 2002.
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وكلهن يشتغلن في شروط عمل مهينة قريبة من صيغة االسترقاق املؤنث.76
وملواجهة إشكاالت االقتصاد غيراملهيكل والهش بتطوان ،والذي يواجه أيضا صعوبات ارتفاع قيمة
الضرائب وغياب امتيازات في االستيراد ،واملساطراملعقدة ،توجد العديد من البرامج لدعم املقاوالت
الصغرى واملتوسطة كبرنامج «امتياز» الذي يقدم مساعدة مالية ألصحاب املشاريع،وبرنامج
«مساندة» لدعم القطاعات الواعدة ،إلى جانب برامج لدعم الشباب والنساء ،من أجل الولوج
ملختلف فضاءات ومناطق وبرامج االستثمار باملدينة ،إضافة إلى اقتراحات بتطوير صناعات غير
ملوثة بشكل تكاملي مع طنجة ،كقطع الغياروالخدمات اإللكترونية.77
 .2تقييم احلصيلة التنموية الترابية لفائدة النساء في بعدها
ا ال قتصا د ي
 1.2Ã Ãتقييم االستراتيجيات االقتصادية الوطنية
أكد جميع املستجوبين واملستجوبات في تحليلهم للوضعية االقتصادية بتطوان من زاوية النوع،
وجود استراتيجيات عمومية اقتصادية ،مثل»:اإلقالع الصناعي»« ،رواج» التجاري« ،رؤية »2015
للصناعة التقليدية ،واالستراتيجية الوطنية للتشغيل ،لكن أغلبها تظل استراتيجيات قطاعية،
ووطنية مركزية تتميزبأثرترابي ضعيف ،ال يصل مفعوله إلى الجماعات الترابية ،كما يرتبط تنزيلها
بطبيعة التكوين ومستوى املبادرة لدى املؤسسات املسؤولة ترابيا ،لذلك يؤكد الجميع ضعف
استفادة مدينة تطوان من كل االستراتيجيات والبرامج والصناديق الوطنية ،التي تحتكر أغلبها
املقاوالت املوجودة مركزيا.
وفي غياب التنسيق وااللتقائية ،تؤدي تلك البرامج الوطنية أحيانا إلى إرباك املشاريع الترابية،
حيث انطلق مثال تفعيل «رؤية  »2015للصناعة التقليدية ،وهي عبارة عن عقدة  -برنامج تتضمن
فصال ينص على وضع مخطط جهوي ،تم إعداد مشروعه فعال لكنه لم يوقع بعد ،مع أن املشاريع
املوجودة في املخطط بدأ إنجازها فعال ،مثل :وضع « السجل الحرفي» و»مركز التأهيل املنهي
ببوجراح» ،و»مركزالصناعة التقليدية بالرمانة» الذي يوجد في طور اإلنجاز.

 - 76جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص « :2018ورقة حول النساء العامالت بمعبر الذل باب سبتة» قدمت خالل الندوة
الصحافية ملرصد عيون نسائية بمناسبة تقديم تقريره التاسع حول العنف املبني على النوع املمارس ضد النساء.
 - 77جماعة تطوان -مصلحة الدراسات والبرمجة »:محاضراجتماعات اللجان املوضوعاتية التشاركية املنعقدة في إطاربرنامج عمل الجماعة
. 2016-2021
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 2.2Ã Ãتقييم السياسات الترابية في املجال االقتصادي
• 1.2.2تقييم السياسات االقتصادية الترابية الجهوية
على الصعيد الجهوي ،تؤكد أغلب الفاعالت والفاعلين املستجوبين ،غياب سياسة ترابية جهوية
في املجال االقتصادي ،وافتقاد الجهة لرؤية واضحة للموقع االقتصادي لتطوان في العالقة مع
الحدود والقطبية الثنائية مع طنجة ،ومحورية السياحة في هذا االقتصاد ،في ظل غياب قوانين
تحفيزية لجلب االستثمارات بتطوان ،وضعف األثر الترابي للمشاريع الكبرى كامليناء املتوسطي
مثال ،واكتفاء الجهة لحد اآلن ببرامج الدعم القطاعي كتخصيص ميزانية إلقامة معارض جهوية
لدعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية.
كما وجه املستجوبون واملستجوبات انتقادات ملسارإعداد برنامج التنمية الجهوية ،كان من أبرزها:
 Ûالتساؤل عن كيفية إعداد البرنامج في غياب وثيقة التصميم الجهوي إلعداد التراب،
Û
التي تحدد التوجهات املجالية الكبرى واختصاصات ومؤهالت األقاليم.
 Ûعدم مشاركة الجماعة في التشخيص الترابي للوضع االقتصادي ،يؤدي لغياب تصور
Û
شمولي جهوي.
 Ûافتقار برنامج التنمية الجهوية للدعم واإللتقائية مع القطاع الخاص ،وغياب ممثلي
Û
ذلك القطاع كجمعية املستثمرين العقاريين مثال.
 Ûعدم استحضاراملقاوالت النسائية في إعداد برنامج التنمية الجهوية.
Û
• 2.2.2تقييم السياسات االقتصادية الترابية املحلية
على الصعيد املحلي ،تم التأكيد مرارا على ضعف استفادة تطوان من كل االستراتيجيات الوطنية
والجهوية ،ومن برامج التعاون الدولي أيضا ،إضافة إلى ضعف دينامية الجماعة في املجال
االقتصادي وعدم تشكيلها ملحور جامع بالتعاون مع املصالح الخارجية ،والتي ال تمدها باملعلومات
الضرورية ،مما يعيق برمجة الجماعة لفائضها ومشاريعها ،كما تساءل كثيرمن الفاعلين عن مصير
سياسة التخطيط الترابي بالجماعة في ظل « تغول» السلطة ،وتحكمها في تدبير كثير من األنشطة
االقتصادية املحلية ،والتي تعرف ضعفا وتراجعا ،وتفاوتا في توزيعها املجالي ،حيث يتركز أغلبها في
دائرة سيدي املنظري ووسط املدينة.
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كما يتأثر اقتصاد تطوان بطابعه غير املهيكل واملوقع القريب من سبتة ،وانتشار أنشطة التهريب
وتبييض األموال واملضاربة العقارية ،وخاصة بعد تراجع الصناعة بتطوان ،واحتكار طنجة
للمستثمرين بفعل ما تتوفرعليه من امتيازات ضريبية ،وتحول املنطقة الصناعية إلى مستودعات
ومخازن بفعل املضاربة ،ووجود مقاوالت صناعية حقيقية قليلة ،حيث تطغى في هذا املجال
املقاوالت العائلية ،التي تقل فيها كفاءة املوارد البشرية للولوج ملختلف البرامج الوطنية.
كما تعاني التجارة من غياب رؤية واضحة للتعاطي مع األسواق التجارية ،حيث تم إحداث 8
أسواق للقرب ومركزين تجاريين باألزهر واملنظري ملعالجة ظاهرة الباعة الجائلين ،واحتكرت
السلطة املحلية توزيع املحالت التجارية ،بدون مقاربة تشاركية مع الجماعة وباقي الفاعلين ،مما
ساهم في فشل أغلب األسواق ،ونجاح سوقين فقط في التوتة وبوسافو ،كما لوحظ ضعف مقاربة
النوع في عملية التوزيع ،حيث تم إعطاء بعض املربعات لنساء البادية ،وإقامة سوق للمنتوجات
املجالية بالطرنكات.
وتحضر مقاربة النوع بشكل محتشم في أغلب تلك االستراتيجيات الوطنية واملحلية ،وخاصة في
ميدان التشغيل والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،حيث تقوم غرفة التجارة والصناعة
والخدمات والتعاون البلجيكي بتنفيذ برنامج» من أجلك» بالتنسيق مع جمعية املرأة املقاولة،
لدعم التكوين لدى التعاونيات واملقاوالت النسائية والشبابية.
وقد حاول برنامج عمل الجماعة مالمسة أغلب اإلشكاليات االقتصادية بتطوان ،سواء على
مستوى التشخيص أو املحاور ،حيث تم تخصيص محور لتنزيل املشاريع االقتصادية والتنشيط
االقتصادي للمدينة ،وتم إيالء أهمية معتبرة للصناعة التقليدية ،حيث مكن التنسيق بين
الجماعة وقطاع الصناعة التقليدية من الحصول على صفة «املدينة املبدعة» ،لكن حضور
النوع ظل ضبابيا في هذا املحور من برنامج العمل ،وخاصة ملواجهة معضلة البطالة والتشغيل،
ثم الضعف الكبيرللدعم املقدم للمقاوالت النسائية التي تواجه صعوبات كبيرة للولوج والحصول
على املعلومات االقتصادية.
 3.2Ã Ãتقييم الوضع االقتصادية للنساء بجماعة تطوان
انعكست األوضاع االقتصادية العامة الوطنية والجهوية واملحلية على واقع ولوج النساء لسوق
الشغل واملجال االقتصادي عموما ،حيث قدم املستجوبون واملستجوبات تقييما مركزا لهذا
الوضع.
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• 1.3.2تقييم واقع تشغيل النساء بجماعة تطوان:
أكد املستجوبون واملستجوبات أن فرص تشغيل النساء في اقتصاد غيرمهيكل تظل محدودة ،مما
يعرض النساء لكل أشكال االستغالل والتمييزوغياب االستقرار ،من أمثلتها ما يلي:
 Ûالوضع الالإنساني للعامالت بباب سبتة ،وتعرضهن لالستغالل من طرف مافيات
Û
التهريب املنظمة ،إضافة إلى كل أنواع التحرش والعنف أثناء العبور مما ادى إلى مقتل
 6نساء منذ يناير.2017
 Ûتعرض النساء لالستغالل في املعملين الرئيسيين للنسيج والسمك باملنطقة
Û
الصناعية ،حيث يعانين من التمييز في األجور رغم املردودية الكبيرة للنساء ،كثرة
ساعات العمل ،عمل مؤقت مع غياب الترسيم وكثرة الطرد التعسفي ،غياب التغطية
الصحية واالجتماعية..
 Ûحضور قوي للنساء في التجارة مع عدم استفادتهن من توزيع املحالت التجارية،
Û
حيث أدى غياب املقاربة التشاركية ،ووجود املحسوبية والفساد وغياب االستحقاق
أثناء التوزيع ،إلى حرمان النساء ،بل وجود نساء ضحايا أخذت منهن الدكاكين أثناء
عملية التوزيع.
 Ûهشاشة وضع النساء في قطاع النسيج والفخارالتقليدي ،رغم أن نصف العاملين في
Û
القطاع نساء ،حيث تتعرض الصانعات التقليديات لالستغالل من طرف الوسطاء
والسماسرة ،داخل أوساط اجتماعية هشة ومحافظة.
 Ûتأكيد وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات أن تشغيل النساء في جماعة تطوان املحافطة
Û
ى
مقارنة مع أقاليم أخر  ،يظل محصورا في مجاالت محددة ،حيث أن أغلبية عروض
الشغل خدماتية تتعلق بالخياطة والسكرتارية واملحاسبة ،ومع ذلك كانت هناك
مناصفة في الحصول على العمل عبرالوكالة سنة  51% :2017رجال 49% ،نساء.
 Ûغياب االستقرار االجتماعي واألسري وتحمل نسب مهمة من النساء ملسؤولية إعالة
Û
األسرة ملواجهة اإلهمال األسري ،يؤدي إلى بروز ظواهر مهينة كنساء املوقف ،مع
معاناة األطفال من وضعية اإلهمال.
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 Ûعدم تفعيل مبدأ  7%من مناصب الشغل لذوي اإلعاقة في الجماعة واملؤسسات،
Û
ي
مع وجود مشكل األهلية القانونية لذو وذوات اإلعاقة ،وغياب ثقافة لدعم تشغيل
النساء في وضعية إعاقة.
 Ûغياب تمييز إيجابي في التشغيل لصالح النساء :العمل في الفضاءات التجارية الكبرى
Û
ال يأخذ باالعتبارحاجيات النساء.
• 2.3.2تقييم واقع املقاولة النسائية بالجماعة:
تظل املقاولة النسائية ضعيفة جدا بتطوان ،تتراوح نسبها بين  5%و ،10%وهي تتركز في قطاع
الصناعة التقليدية في أنشطة النسيج واألعمال اليدوية ،مع وجود مقاولتان فقط في الصناعة
العصرية ذات طبيعة عائلية ،ثم مقاوالت أخرى ذات طبيعة خدماتية ،وتواجه املقاوالت النسائية
القليلة بتطوان إشكاالت متعددة ،حددتها جمعية النساء املقاوالت  AFEMبتطوان فيما يلي:
 Ûعدم ثقة املسؤولين في املرأة من خالل صعوبة الحصول على القروض البنكية عكس
Û
الرجال.
 Ûصعوبة حصول املقاوالت النسائية على صفقات من الجماعة ،فمجال الصفقات
Û
يعتبرحكرا على مقاوالت محددة.
 Ûعدم اهتمام مؤسسات القروض الصغرى ببناء مقاوالت ذاتية حقيقية والتركيز على
Û
جمع األموال فقط.
 Ûصعوبة تولي النساء مناصب قيادية في املقاوالت رغم الكفاءة.
Û
 Ûاعتبار مجال املقاوالت شبه مغلق للنساء ،وال يمكن دخولهن إليه دون دعم من
Û
العائالت.
 Ûغياب الوعي بمقاربة النوع في املجال االقتصادي.
Û
• 3.3.2تقييم واقع االقتصاد التضامني النسائي بالجماعة:
تتركز أغلب التعاونيات ذات الحضور النسائي الفعال باملحيط القروي لجماعة تطوان ،حيث
توجد مؤهالت كبيرة ومواد طبيعية يمكن استغاللها بشكل منتج ،ومع ذلك يظل عدد التعاونيات
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النشيطة قليال ال يتعدى  7تعاونيات من أصل  600تعاونية نشيطة بالجهة ،وهي تتركز بالوسط
الحضري في الصناعة التقليدية حيث تعاني الصانعات من ضعف الوعي والتأطير وتحكم الرئيس
واألمين ،وتحويل التعاونية إلى مقاولة خاصة بهم.
وتواجه التعاونيات عموما مشاكل كبيرة تتعلق باملكننة والتكوين وضعف التمويل واملساعدة
التقنية ،ثم عدم إعطاء املؤسسات املحلية األولوية القتناء املنتوجات التقليدية ،وصعوبة الولوج
إلى الصفقات العمومية ،وصعوبات التسويق وقلة املعارض ،مما أدى إلى توقف العديد من
التعاونيات الخاصة بالنساء وذوي وذوات اإلعاقة كتعاونيات الخياطة والحلويات.
وقد استفادت بعض التعاونيات النسائية من دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،لكن ضعف
التأطير والتكوين أدى إلى عدم توظيف التعاونيات للتمويل بالشكل املطلوب ،إضافة إلى عدم
استغالل التجهيزات املتوفرة بشكل جيد.
 4.2Ã Ãمعيقات التنمية االقتصادية للنساء بجماعة تطوان:
حدد املستجوبون واملستجوبات مجموعة من املعيقات الكبرى العرضانية التي تحول دون االرتقاء
باملكانة االقتصادية للنساء بجماعة تطوان ،من أبرزها:
 Ûالهشاشة االقتصادية الكبيرة للنساء وخاصة في األحياء الهامشية ،وتأثرهن الكبير
Û
بمشاكل البطالة وضعف النشاط والتشغيل.
 Ûضعف حضور النساء في املشهد االقتصادي ،حيث أن  80%من املشاريع النسائية
Û
تتركزفي الخياطة التقليدية والخدمات.
 Ûعدم ولوج النساء لكثيرمن املهن بسبب اإلشكاالت السوسيوثقافية املرتبطة بالعقلية
Û
املحافظة والثقافة الذكورية والنظرة الدونية للمرأة ،مما يساهم في ضعف املبادرة
عند النساء.
 Ûضعف املواكبة املؤسساتية لقضايا النوع ،مع أن النساء مطلوبات في سوق الشغل
Û
في عدة قطاعات بسبب االستمرارية واملردودية.
 Ûطلب النساء االشتغال في مجاالت محددة وأماكن قريبة حسب رأي الوكالة الوطنية
Û
إلنعاش الشغل والكفاءات  ANAPECبتطوان.
71

 Ûعزوف الشباب والشابات عن تعلم الحرف التقليدية بتطوان بسبب غياب
Û
الفضاءات املناسبة للتكوين والعمل ،وغالء املواد األولية وضعف الجودة واملنافسة،
ثم هشاشة أوضاع الصانعات التقليديات ووجودهن تحت وصاية الوسطاء.
 Ûاملردودية الضعيفة للقروض الصغرى ،ومساطرها املرهبة.
Û
 Ûغياب دراسات لحاجيات السوق والقطاعات الواعدة واملهن املطلوبة في السنوات
Û
املقبلة ،مع غياب التكوين املناسب في تلك القطاعات املستقبلية.
 Ûغياب ثقافة مقاوالتية لدى الشباب والنساء خصوصا ،بإمكانها خلق التنمية وفرص
Û
العمل.
 Ûعدم قيام الجامعات بدورها التكويني والتأهيلي ،وضعف القدرات العلمية واللغات
Û
لدى الطلبة والطالبات.
 Ûغياب الرصيد العقاري والفضاءات املناسبة إلقامة تعاونيات وجمعيات ومعارض.
Û
 Ûغياب أطروكفاءات قادرة على تنشيط دور النساء في وضعية إعاقة.
Û
 Ûوجود تحدي معرفي قوي من أجل اإلدماج العرضاني ملقاربة النوع في كل املجاالت،
Û
وفتح فضاءات إلبرازالقدرات واإلبداع والتطويرلدى النساء والشباب.

 Ã Ãثالثا :احلصيلة احمللية للتنمية املوجهة للنساء يف بعدها
ا لثقا يف
ّ
تم إدراج الثقافة ألول مرة في جدول األعمال الدولي للتنمية املستدامة ،وذلك ضمن أهداف
التنمية التي اعتمدتها األمم املتحدة في سبتمبر  ،2015حيث أن حماية الثقافة وتطويرها هما ،في
نفس الوقت ،غاية في ّ
حد ذاتها ووسيلة للمساهمة املباشرة في تحقيق جزء كبيرمن أهداف التنمية
املستدامة  :مدن آمنة ودائمة ،شغل الئق ّ
ونمو اقتصادي ،تقليص في الفوارق ،حماية للمحيط،
مساواة بين الجنسين ،مجتمعات سلمية وشمولية ...لكن العمل بأهداف التنمية يسمح أيضا بجني
فوائد غيرمباشرة من الثقافة.

72

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

 .1مستوى التفعيل االستراتيجي للتنمية املوجهة للنساء في
بعدها الثقافي على صعيد اجلماعة
 .1.1Ã Ãاملؤشرات حول االمكانيات الثقافية ذات الصلة بالنساء
ّ
الثقافي العريق املرتبط بشكل خاص بالحضارة األندلسية ،واملمتدة جذوره
تمتازمدينة تطوان بإرثها

في الحضارات األمازيغية والفينيقة القديمة ،ثم املتأثر بشكل كبير بمخلفات الحقبة االستعمارية
اإلسبانية ،التي انطلق خاللها تأسيس العديد من املؤسسات واملعاهد الثقافية املوجودة بتطوان،
وقد أدرجت منظمة اليونسكو اسم مدينة تطوان ومدينتها العتيقة ضمن قائمة التراث العالمي
منذ عام .1997
توجد دارشباب واحدة ألكثرمن  22000ألف  /نسمة ،ومكتبة حي واحدة لحوالي  15ألف
نسمة من الفئة العمرية  15-34سنة

وتتوفر جماعة تطوان حاليا على  32مرفقا ثقافيا تتوزع على الشكل التالي 9 :مكتبات لألحياء،
 6دور الشباب 5 ،مسرح-سينما 5 ،متاحف 3 ،معاهد ثقافية 1 ،دار الثقافة 1 ،مكتبة عامة،
1معهد موسيقي1 ،معهد فني .وتتركز  18من هذه املؤسسات بدائرة األزهر ،وخاصة بموالي املهدي
بوسط املدينة وباملدينة العتيقة ،حيث توجد املعاهد واملؤسسات الثقافية الوطنية األساسية،
فيما توجد  9مرافق بدائرة تمودة ،و 5مؤسسات بسيدي املنظري ،وتقل هذه املؤسسات في أحياء
سيدي طلحة ودرسة وسمسة ،حيث يقتصراألمرعلى بعض مكتبات األحياء التي أقيمت في العقد
األخيربدعم من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.78
كما يالحظ ضعف في مؤشرات االستفادة ،حيث توجد دار شباب واحدة ألكثر من  22000ألف/
نسمة ،ومكتبة حي واحدة لحوالي  15ألف نسمة من الفئة العمرية  15-34سنة.
وتتميزتطوان بإشعاع ثقافي وطني خاص ،انطلق منذ الفترة الكولونيالية ،وال زال مستمرا من خالل
وجود العديد من املسارح واملكتبات العامة والخاصة ،وكثرة التظاهرات الثقافية والفنية املنظمة
باملدينة ،إلى جانب وجود تكوين جامعي رصين من خالل الحضور القوي للمعهد الوطني للفنون
الجميلة مثال.

 - 78جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة.
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وقد سمحت هذه العوامل ببروز نساء مبدعات في كل الفنون ،كاملوسيقى حيث تتميز تطوان
بأجواقها النسائية ،والفنون التشكيلية حيث تخرجت عدة فنانات متميزات من معهد تطوان منذ
.1959
 2.1Ã Ãمكتبات القرب باألحياء:
تدير جماعة تطوان عبر مصلحة تجهيزات القرب  7مكتبات للقرب ،تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ حوالي  1000م 2بمعدل  140م 2لكل مكتبة تتوفر على ما مجموعه  201كر�سي ،وقد بلغ عدد
األشخاص املنخرطين من تلك املكتبات  3388وعدد الوثائق املعارة  2559وثيقة ،في حين بلغ
عدد رواد هذه املكتبات حسب تقاريرها حوالي  24180من بينهم  15116إناث و  9064ذكور ،مع
تفاوت كبير بين املكتبات في أعداد الرواد ،وقلة في أعداد األنشطة التي لم تتجاوز  73نشاطا،
وهو ما يتطلب تكثيف األنشطة عبر رفع مستوى التواصل واالنفتاح على الفاعلين املؤسساتيين
والجمعويين باملحيط الخارجي لتلك املكتبات.
 7مكتبات للقرب ،بلغ عدد رواد هذه املكتبات حوالي  24180من
بينهم  15116إناث و  9064ذكور

كما تتوفرتلك املكتبات على برنامج للتنشيط الداخلي موجه لألطفال مابين  7و 14سنة ،بلغ عدد
أنشطته  329نشاطا تتفاوت بشكل كبير بين املكتبات ،حيث وصل عددها  114بمكتبة محمد
لوقاش و 66بمكتبة اخناثة بنونة ،في حين انعدمت األنشطة بمكتبة املهدي املنجرة ،وبلغ مجموع
املستفيدين  4800طفل 2703 :إناث و  2097ذكور. 79
 3.1Ã Ãأنشطة املديرية اإلقليمية للثقافة واالتصال بتطوان:
تشرف على تدبير شؤون  13مؤسسة ثقافية باملدينة ،تشمل :مركز ثقافي واحد 2 ،مؤسسات
تعليمية :املعهد املوسيقي واملدرسة الوطنية للفنون والصنائع 2 ،خزانات :املكتبة العامة وخزانة
موالي الحسن لألبحاث 2 ،أروقة تشكيلية 6 ،مكتبات للقرب.

 - 79قسم العالقات مع الجمعيات والتنشيط السوسيوثقافي والريا�ضي-مصلحة تجهيزات القرب « :2018الحصيلة السنوية ملصلحة تجهيزات
القرب لسنة .»2017
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 13مؤسسة ثقافية باملدينة مسؤولة عن حوالي  600نشاط خالل سنة 2017
تتوزع بني أنشطة موسيقية بنسبة  ،50%عروض مسرحية ، 20 %
عروض تشكيلية  ، 20 %ندوات ومحاضرات . 10%

وقد بلغ عدد األنشطة الثقافية والفنية خالل موسم  2017حوالي  600نشاط تتوزع بين أنشطة
موسيقية بنسبة  ،50%عروض مسرحية  ،20%عروض تشكيلية  ،20%ندوات ومحاضرات .10%
ويقدر عدد املستفيدين حسب إحصائيات املديرية اإلقليمية حوالي  100مستفيد في كل نشاط
كحد أق�صى ،وهو ما يمثل  5000مستفيد شهريا و 60000سنويا ،بنسبة  10%من ساكنة املدينة:
 55%منهم شباب 25% ،كبارو 20%أطفال.80
 .2تقييم احلصيلة الترابية لفائدة النساء في بعدها الثقافي:
 1.2Ã Ãتقييم االستراتيجيات الثقافية الوطنية
أكد املستجوبون واملستجوبات وجود استراتيجية وطنية لتنمية املجال الثقافي كباقي املجاالت
السابقة ،تعتمد على ركيزتين أساسيتين ،أولها العمل على دمقرطة الثقافة ونشرثقافة القرب ،ثم
االشتغال في إطارالجهوية املتقدمة ،وتتضمن تلك االستراتيجية  4محاور أساسية:
 Ûتوفيرالبنيات التحتية :عبرإقامة مكتبات القرب وتنشيطها؛
Û
 Ûدعم اإلبداع واإلنجازالثقافي :بشراكة مع أطراف أخرى حيث تقوم الوزارة بالتجهيز؛
Û
 Ûتنظيم تظاهرات ثقافية وفنية كبرى؛
Û
 Ûدعم املشاريع الثقافية والفنية والفنانين واملبدعين في الكتاب والتراث واملسرح والفنون.
Û
ويالحظ كذلك ضعف األثر الترابي لهذه االستراتيجيات واملحاور في امليدان الثقافي ،حيث ال تتوفر
وزارة الثقافة على ميزانية كافية إلقامة التجهيزات في كل املدن وخاصة في املناطق شبه الحضرية
والقروية ،كما تأثرت األنشطة الثقافية بشكل سلبي بمنشور وزارة الثقافة القا�ضي بكراء املراكز
 - 80املديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة واالتصال « : 2018معلومات تقنية حول قطاع الثقافة بتطوان» تبعا ملراسلة قسم العالقات مع
الجمعيات والتنشيط السوسيوثقافي بجماعة تطوان.

75

الثقافية للجمعيات ،في حين أن تلك الجمعيات هي التي تتولى فعال إعداد البرامج وتنظيم التظاهرات
الثقافية والفنية في كل املدن املغربية ،في غياب تصور محدد لألولويات الثقافية ،ورؤية وهوية
ثقافية موحدة على الصعيد الوطني.
كما يسجل ضعف في إدماج مقاربة النوع في االستراتيجيات الثقافية الوطنية بكيفية منهجية،
حيث يرتكز عمل وزارة الثقافة على مقاربة املشاريع ،كما تقوم بتوفير إحصائيات إلدماج املرأة في
مناصب القرار ،والتي ال زالت ضعيفة أيضا.
 2.2Ã Ãتقييم السياسات الترابية في املجال الثقافي
• 1.2.2تقييم السياسات الثقافية الترابية الجهوية
على الصعيد الجهوي ،قامت وزارة الثقافة بتكييف عملها مع املقتضيات الجهوية عبر إحداث
هياكل مديريات جهوية ،إلى جانب املحافظات الجهوية لآلثار ،ومع ذلك يسجل غياب سياسة
جهوية واضحة في املجال الثقافي وتظاهرات ثقافية جهوية كبرى ،تتترجم شعارات التنمية الثقافية
الجهوية ،حيث تقوم جهة طنجة-تطوان الحسيمة ،بدعم املشاريع في إطار تعاقدي ،حيث كانت
تعتبر أهم داعم للتظاهرات الثقافية والفنية الجهوية ،قبل توقف ذلك الدعم في الفترة الحالية،
واقتصاره على الجمعيات ذات النفع العام.
كما يمكن التأكيد على وجود عناصر لدعم الثقافة املحلية في برنامج التنمية الجهوية الحالي،
والذي في إطاره تم تنظيم مناظرة الشاون حول السياسة الثقافية الجهوية ،ومع ذلك مازالت تطرح
تساؤالت عديدة عن احترام وإدماج أبعاد النوع واإلعاقة في هذه السياسات الجهوية الثقافية
املرتقبة.
• 2.2.2تقييم السياسات الثقافية الترابية املحلية
أما على الصعيد املحلي ،فرغم النقص املسجل في املجال الثقافي والفني وطنيا ،يمكن القول أن
التنزيل الترابي بمدينة تطوان يظل متوسطا ومهما ،حيث تتميز املدينة بإشعاع ثقافي وفني خاص،
بالنظرلتوفرها على  8مؤسسات مصنفة وطنيا ،وكثرة املسارح واملكتبات ،وقوة التكوين الجامعية
املرتبط بالحضور القوي للمعهد الوطني للفنون الجميلة ،إضافة إلى تنظيم تظاهرات ذات بعد
وطني :عيد الكتاب ،مهرجان العود ،مهرجانات السينما واملسرح ،حيث تصنف تطوان في املرتبة
الثالثة وطنيا في تنظيم املهرجانات الثقافية ،كما عرفت املدينة سنة  2016تأسيس دار الشعر،
التي تنظم تظاهرات ثقافية شعرية وأدبية وازنة.
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ومع ذلك يعرف الواقع الثقافي املحلي إشكاالت متعددة ،تتمثل أساسا في غياب توزيع مجالي متكافئ،
حيث تتركزاألنشطة في الفضاءات التقليدية بمركزاملدينة كاملركزالثقافي ودارالصنائع ،مع غيابها
في األحياء الشعبية؛ ثم غياب تنظيم زمني جيد ومواعيد ثابتة وقارة ومنتظمة ،مما يجعل أغلب
األنشطة مشتتة ونخبوية وعابرة ،خاصة ان أغلبها تنظم من طرف جمعيات محلية بإمكانيات
ضعيفة وغير مستقرة ،إلى جانب االفتقاد للتوثيق وعدم إصدار كتيبات ودراسات لتعميم ونشر
املعرفة بين الساكنة ،كما تطرح تساؤالت حول سياسة الجماعة في املجال الثقافي ،حيث لوحظ
 تركيزها على دعم الجمعيات ذات الطابع االجتماعي في تنظيمها لألنشطة الثقافية ،وتراجعهاعن دعم بعض املهرجانات اإلشعاعية الكبرى ،كمهرجان تطوان السينمائي ،إلى جانب تساؤالت
حول نجاعة واستمرارية برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،التي دعمت العديد من املشاريع
الصغيرة للجمعيات ،وفي األحياء ،غيرأن تأثيرها الزال ضعيفا.
 3.2Ã Ãتقييم الوضع الثقافية للنساء بجماعة تطوان
تنعكس الوضعية الثقافية العامة بإشعاعها وإشكاالتها على العديد من مجاالت الفعل الثقافي،
وعلى حضور النساء في املشهد الثقافي والفني التطواني.
• 1.3.2تقييم واقع حماية وتعزيزالتراث والسياحة الثقافية بالجماعة
يالحظ وجود مجهود وعمل كبير في هذا املجال منذ إعالن تطوان تراثا عامليا سنة  ،1997حيث
تم تدارك النقص الحاصل واإلهمال الطويل ،بعد التطور املهم في الجانب القانوني واملؤسساتي،
سواء على مستوى الجماعة أو وزارة الثقافة التي عززت هياكلها بإحداث املحافظة الجهوية
واملفتشيات اإلقليمية للمباني التاريخية.
كما تستفيد تطوان من كثرة املتاحف املوجودة واملستعادة في الفترة األخيرة :املتحف اإلثنوغرافي،
األثري ،الفن الحديث ،مركز إشعاع التراث املنظري ،مدرسة الصنائع ،متحف تطوان في العالم،
إلى جانب وجود وعي كبيروجمعيات متعددة لحماية التراث ،مما ساهم في حصول تطوان على صفة
«الجماعة املبدعة».
وتتوفر جماعة تطوان على مشاريع أخرى عديدة لحماية التراث كمخطط الحفاظ على املدينة
العتيقة ،ومشاريع ومبادرات للتشوير وتسمية األحياء ووضع دالئل سياحية ،ومشروع الولوجيات
لألشخاص محدودي الحركة للتراث.
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غير أن الواقع التراثي الزال يواجه معيقات كثيرة ،من أبرزها ضعف تفعيل مخططات حماية
املدينة العتيقة ،وعدم توسيع العرض التراثي ليشمل اإلنشات�شي والتراث الالمادي ،وعدم انضباط
عمليات الترميم للمعايير املطلوبة بما فيها سور املدينة ،ثم تسجيل اندثار كبير للتراث الثقافي
النسائي ،والذي يحتاج إلى مجهود كبيروبرامج هادفة للتعريف بالحضور النسائي القوي في التراث
الثقافي التطواني.
ويؤثرهذا الوضع على واقع السياحة الثقافية للمدينة ،التي تفتقد لرؤية وهيكلة واضحة ،في غياب
تثمين وتسويق املنتوج السياحي ،وخصوصا الثقافي ،وغياب االستثمار في السياحة الثقافية ،مع
تسجيل التحسن الطفيف للوضع بعد تحريرامللك العمومية باملدينة العتيقة واإلنشات�شي.
ويتطلب األمر استثمارات مهمة لتجاوز وضعية تطوان كمدينة عبور سياحي ،وتحويل فضاءات
املدينة من مجرد ممرات للعابرين ،إلى فضاءات سياحية وثقافية عبر توفير تجهيزات فندقية
وسياحية ،ثم متاحف موضوعاتية للتعرف على تراث املدينة :متحف األلبسة ،العطور ،األسلحة
القديمة والوثائق ،األحياء واملهن ) الخرازين( ،الشخصيات التاريخية ،زنقة املقدم التي توجد بها
أقدم مطبعة باملغرب ،التراث النسائي الغني واملتنوع.
• 2.3.2تقييم واقع الفنون النسائية بتطوان:
تميزت الثقافة والفنون التطوانية بحضور الفت للنساء منذ فترة الحماية اإلسبانية حيث تم خلق
مجموعة من الفضاءات لتعلم الصنائع والفنون النسائية ،إلى جانب وجود محترفات الزالت قائمة
في مركزالكنيسة ومدرسة الصنائع ،مما ساهم في بروزنساء مبدعات في العديد من الفنون مثل:
Ûالفنون التشكيلية :برزت فنانات عديدات منذ منذ تخرج أول فنانة شمس الضحى
Û
أطاع سنة  9591ثم :مليكة أكزناي ،طنانة ،صفاء الرواص...من معهد تطوان وانتمائهن
للمدرسة التشكيلية بتطوان ،وتوفرمجموعة من التشكيليات على رواق خاص حاليا مثل
الشودري.
Ûاملوسيقى  :وجود األجواق النسائية كتقليد فني تطواني ،ثم تميز فنانات بإشعاع دولي
Û
كسميرة القادري والشودري.
Ûاألدب والشعر :وجود شاعرات وأديبات كثيرات بتطوان.
Û
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ومن بين املهرجانات السنوية باملدينة ،نجد مهرجان أصوات نسائية ،وهو تظاهرة دولية كبرى
تهتم باإلنتاج النسائي ،وتفرض صوت النساء في أكبر ساحة عمومية باملدينة ،ويتضمن أمسيات
موسيقية إلحياء التراث الالمادي ،الطبخ ،اللباس ،معرض لتسويق املنتوجات املجالية للمرأة
القروية ،إلى جانب فقرات اجتماعية تشمل تقديم الدعم القانوني للنساء السجينات ،تقديم
خدمات طبية ألكثرمن  500امرأة بحضور أكثرمن  40طبيب مختص.
وفي الصناعة التقليدية ،توجد عدد كبيرمن النساء املبدعات ،سواء املتخرجات من دارالصنائع،
أو املشتغالت في الجمعيات الكثيرة في هذا املجال ،أو العامالت بشكل مستقل ،غير أنه يالحظ في
الفترة األخيرة تراجع في الحرف التقليدية النسائية كالطرز ،وعدم إقبال الفتيات على تعلم الحرف
بسبب عدم توفيرها لدخل مادي محترم ،كما يالحظ بشكل عام غياب وعي بتخصيص فضاءات
ثقافية خاصة باملرأة املبدعة تقوم على مقاربة النوع ،فرغم األعداد املتزايدة من املستفيدين من
مكتبات القرب ،البالغ عددهم  7000مستفيد ،من بينهم نسب مهمة من الفتيات والنساء ،فال زلنا
نفتقد ملعطيات دقيقة في هذا الصدد ،كما تحتاج مكتبات األحياء لبرامج تنشيط مكثفة تركزعلى
ثقافة املساواة ومحاربة الصور النمطية ،وتشجيع اإلبداع التالميذي والنسائي.
 4.2Ã Ãمعيقات التنمية الثقافية للنساء بجماعة تطوان:
وقف املستجوبون واملستجوبات في ختام املحور الثقافي من املقابلة املعمقة ،على العديد من
املعيقات التي تؤخرالحضور النسائي في املجال الثقافي ،رغم الحضور املهم للنساء سواء في املجال
الفني أو الجمعوي كرئيسات للجمعيات الثقافية واالجتماعي ،ومن بين املعيقات:
 Ûسيطرة الرجال على مناصب القرار الثقافي ،وطنيا وجهويا ،حيث توجد امرأة واحدة على
Û
رأس واحدة من بين  21مديرية جهوية باملغرب.
 Ûنقص في الفضاءات املجهزة واملوارد البشرية ،وخصوصا في األحياء الناقصة التجهيز.
Û
 Ûغياب فضاءات للتعبير النسائي :وجود مركز ثقافي واحد باملدينة ،نقص املسارح دور
Û
السينما التي يوجد بعضها في طور اإلغالق.
 Ûعدم توفر الجماعة على هياكل ومتخصصين في تدبير التراث والثقافة ،وفضاءات ثقافية
Û
خاصة بها.
 Ûوجود إشكالية التوظيف الحزبي للبرامج الجمعوية والثقافية وغياب برامج نوعية موجهة
Û
لفآت مختلفة.
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 Ûعدم تقديم الصوت النسائي بشكل متكامل ،واالقتصار عموما على األنشطة النمطية
Û
ل
املتمحورة حو الخياطة والطرز.
 Ûغموض معايير دعم الجماعة للجمعيات ،وغياب التكافؤ في الوصول لذلك الغالف املالي
Û
الذي يناهزمليون درهم.
 Ûضعف تأثير املهرجانات الثقافية النسائية ،وخصوصا «أصوات نسائية» في التنمية
Û
الثقافية لنساء باملدينة ،حيث تعتبر مناسبات نخبوية وموسمية ومحتكرة ،وال تأتي
كتتويج ملسارسنة من العمل الثقافي والفني املدمج لنساء وساكنة املدينة.

Ã Ãرابعا :احلصيلة احمللية للتنمية املوجهة للنساء يف بعدها
ا لبيئي
يعني البعد البيئي للتنمية املستدامة تحقيق الرفاهية االقتصادية لألجيال الحاضرة والقادمة مع
الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتمكينها من توفير مستوى معي�شي يتحسن باستمرار مع
مرور الزمن وان هذا البعد يتضمن ،املحافظة على املوارد املائية  ،وحماية املناخ من االحتباس
الحراري ،مع ضرورة خلق توازن في استعمال املوارد البيئية وإدارتها والحفاظ عليها ،بما يتطلب
ادخال قضايا البيئة والتنمية املستدامة في سياسات الدول وعمليات صنع القرار ،باملوازاة مع
ّ
تقوية دور املجموعات وجميع فئات املجتمع عبر تعزيز مشاركة النساء ،وتقوية دور املنظمات غير
الحكومية ،وتفعيل دور العمال واملزارعين ونقاباتهم في اطار التنمية البيئية ،فالهدف األساس
للتنمية املستدامة العمل على إيجاد بيئة خضراء خالية من التلوث وحماية البيئة من جميع اآلثار
السلبية.
 .1مستوى التفعيل االستراتيجي للتنمية املوجهة للنساء في
مجاالت التعمير والبيئة على صعيد اجلماعة:
 1.1Ã Ãاملؤشرات حول واقع التعمير بالجماعة في العالقة مع النوع االجتماعي:
يتميز التعمير بتطوان بتنوع النسيج الحضري ،بارتباط مع التاريخ العريق ملدينة تطوان ،وتعاقب
الفترات التاريخية التي تركت بصمات واضحة ،وخاصة في املراحل األندلسية واالستعمارية ثم
الحديثة بعد االستقالل ،وهو ما يجعل املدينة الحالية مقسمة إلى  4قطاعات:
 Ûاملدينة العتيقة :تتميز بهندسة إسالمية أندلسية وسكن تقليدي ،مع وجود العديد من
Û
الدور املتدهورة اآليلة للسقوط.
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 Ûالحي الكولونيالي )اإلنشات�شي( :يتميزبهندسة إسبانية وتخطيط حضري حديث عرف تهيئة
Û
أحياء سكنية متعددة كموالي الحسن والباريو واملحنش.
 Ûالتهيئات الحضرية بعد االستقالل :وتشمل تهيئة مناطق سكنية باملحنش ،الوقاية ،طبولة
Û
والطوابل ،كما تتميز بالبناء العصري املغربي الحديث ،الذي يمثل  49%من املساحة
الحضرية ،وتغلب عليه العمارات بشارع الجيش امللكي وساحة الحمامة واألحياء السكنية
الحديثة بالوالية واملطار ،والتي عرفت هيكلة عميقة من خالل برنامج التأهيل الحضري
.2009-2012
 Ûمناطق البناء العشوائي والتجزئات غيراملهيكلة :تضم التوسعات العمرانية شمال املدينة
Û
وعلى ضفاف وادي مارتيل ،تتميز بانتشار كبير للسكن العشوائي غير املنظم والناقص
التجهيز في األحياء الهامشية ( درسة ،سمسة ،كرة السبع ،)...والذي يمثل  25%من
املساحة الحضرية ،ويعتبرأحد االختالالت الكبيرة املؤثرة على املشهد الحضري.
ونتيجة لهذا التنوع الكبير والتشتت في املشهد العمراني ،يواجه التعمير والتنمية املجالية
مجموعة من اإلشكاالت والتحديات التي فرضت نفسها على جدول أعمال مدينة تطوان،
خالل إعداد برنامج عمل الجماعة ،من بينها:
 Ûنقص وثائق التعميروضيق املجال الترابي لجماعة تطوان مما يقلل من فرص التنمية.
Û
 Ûهشاشة النسيج الحضري وما ينتج عنه من مشاكل تنظيمية وصعوبات في إحداث
Û
81
فضاءات مستقطبة لإلستثمارات .
 Ûقلة الروابط بين األنسجة املختلفة وغياب مراكزحضرية متعددة الوظائف.
Û
 Ûالتهميش املتزايد لوسط املدينة نتيجة انتقال أغلب املرافق للحي اإلداري ،وتركز األنشطة
Û
غيراملهيكلة وبشكل عشوائي غيرمنظم في شوارعه.
 Ûمشاكل السيروالجوالن واالختناق املروري بوسط املدينة وقلة مواقف للسيارات ،وغياب
Û
مخطط تشاركي للسيروالجوالن يدمج حاجيات النوع االجتماعي.

 - 81جماعة تطوان  « : 2017برنامج عمل جماعة تطوان  :2016-2021برنامج تشاركي لجماعة في خدمة املواطنين واملواطنات.
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 Ûاختالالت مجالية كبيرة في املدينة العتيقة تؤثر على الوظيفة السياحية للمدينة ،خاصة
Û
مع ضعف التشوير.
 Ûإشكاليات وادي مارتيل الذي أصبح موطنا للنفايات ،مع تركزالتعميرغيراملجهزفي مناطق
Û
الفيضان واالختفاء التدريجي للغطاء النباتي.
 Ûتدهور املركزالكولونيالي للمدينة الذي تهدده بشكل كبيراملضاربة العقارية.82
Û
 Ûالنقص وغياب التوزيع املجالي للمساحات الخضراء ،وغيابها في العديد من األحياء.
Û
 Ûغياب رؤية استراتيجية محلية تشاركية واضحة لعمليات التهيئة والتخطيط ،بفعل تعدد
Û
املتدخلين وغياب التشخيص الدقيق لحاجيات كل الفئات االجتماعية في مجال التعمير،
ثم عدم إشراك املجتمع املدني وسيادة رأي وأولويات اإلدارة على أولويات السكان.83
 Ûمشكل النقل الحضري وضعف التزام شركة التدبيراملفوض بدفترالتحمالت على مستوى
Û
الولوج للنقل الحضري في هدوء وأمن واستقرار ،احترام مواعيد التنقل ،وصول الحافالت
لجميع األحياء واملحطات الجديدة املبرمجة ،ثم خاصة توفير الولوجيات والحافالت التي
تستجيب ملتطلبات األشخاص في وضعية إعاقة والفئة املسنة والنساء الحوامل.84
يعرف التعمير في مدينة تطوان هشاشة على مستوى النسيج الحضري،مع تسجيل اختالالت
مجالية كبيرة في املدينة العتيقة ،باإلضافة إلى ما يطرحه وادي مارتيل من اشكاليات التعمير
والبيئة

وملواجهة هذه اإلختالالت ،تتميزاملدينة بتغطية كبيرة بالعديد من وثائق التعميرانطالقا من الحقبة
االستعمارية ،أبرزها حاليا على املدينة العتيقة ،والتي توجد في املراحل النهائية للمصادقة ،إلى
جانب تصاميم أخرى التصميم املديري للتهيئة العمرانية  ،2000-2025إلى جانب عدة تصاميم
كتصميم تهيئة جماعة تطوان وتصميم التهيئة والحفاظ قطاعية باألزهروسيدي املنظري.

82 - Commune urbaine de Tétouan 2010 : « élaboration du plan communal de développement de la commune urbaine de
Tétouan : 3. analyse des domaines d’actions stratégiques » version
 - 83تقريراللقاء املحلي حول قانون التعميروإشكاليات تنظيم املجال الحضري :أية حكامة محلية؟ -مشروع «التقوية»« Consoliderللنهوض
بمشاركة الجمعيات في الحكامة املحلية -تطوان  13فبراير  2015-التقريرمن إنجاز :ذ.رشيد الدردابي.
 - 84جماعة تطوان-هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي-أكتوبر  »:2017رأي استشاري تلقائي بخصوص النقل الحضري» .

82

تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان من زاوية النوع

كما تعرف مدينة تطوان حاليا برنامج إعادة تهيئة املجال الحضري واالقتصادي )2014-2018
بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي  4,5مليار درھم ،يستهدف تعزيز التنمية الحضرية والبيئية
واالقتصادية واألمنية للمدينة ،)85ومن أبرز مشاريعه نجد مشروع تهيئة وادي مرتيل الذي سيمتد
على مسافة  1600هكتار ،ويضم مشاريع ومرافق سكنية وترفيهية متعددة ،والذي تثار تساؤالت
عديدة حول أهميته البيئية ،وانعكاساته االجتماعية وعالقته باملخططات التنموية الكبرى
باملدينة كبرنامج عمل الجماعة.
 1.2Ã Ãاملؤشرات حول اإلمكانيات البيئية بالجماعة ذات الصلة بالنساء:
تنعكس إشكاالت التعمير على األوضاع البيئية باملدينة ،التي تواجه تحديات متعددة ،نجملها في
خمس رهانات بيئية كبرى ،تعتبرمحاور أساسية للتعاطي مع الوضع البيئي بجماعة تطوان:
• 1.2.1املحافظة على املوارد املائية:
تتوفر الجهة على مخزون مائي يصل  4مليار/م 3منها  3.6مليار/م 3مياه سطحية و  360مليون/
م 3مياه جوفية ،تمثل عموما  17%من املوارد املائية الوطنية و 20%من املوارد السطحية،86
وتتركزأغلب املوارد في حوض اللوكوس ،إلى جانب األحواض الساحلية املتوسطية األقل غنى ،ومن
بينها حوض وادي مارتيل الذي يشغل جزءا هاما من تراب إقليم تطوان والعمالة املجاورة ،بينما
سيتزايد الطلب بالجهة من حوالي  73مليون متر 3حاليا إلى مابين  100م /م 3و  125م /م 3في أفق
 ،2030أغلبها بمنطقة طنجة ،فيما تمثل االحتياجات املنزلية والصناعية بمنطقة تطوان والنواحي
حوالي .15%
وتعتمد جماعة تطوان في تدبير قطاع التزود باملاء الصالح للشرب على التدبير املفوض من طرف
شركة متخصصة ،حيث تطورت نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب لتصل  98.8%سنة
 ،2015ووصل عدد السكان املوصولين باملاء  ،383237فيما تبقى  4100نسمة من غيراملوصولين
في نفس السنة ،فيما بلغت كمية املياه املستهلكة  14.7م/م 3سنويا بمعدل  40216م 3يوميا ،يوجه
 85%منها لالستهالك املنزلي ،و 12%لالستهالك اإلداري املرتبط بسقي املناطق الخضراء ) 1778464
م ،( 3وتقوم جماعة تطوان بتغطية الخصاص املائي عبر توفير  62سقاية ببعض األحياء ،يتركز
 - 85وزارة االقتصاد واملالية »:مذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثمار .»2018
86 - Ministère de l’Intérieur 2015 : Direction Générale des Collectivités Locales : «  La Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : MONOGRAPHIE GENERALE » 69 pages.
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أغلبها باملدينة العتيقة ،درسة ،طابولة ،الحي املدر�سي وبوسافو.87
وقد واجهت مدينة تطوان مشكل انقطاع املاء بشكل متكرر وخاصة سنة  ،2016مما دفع الشركة
واملؤسسات املسؤولة إلى تقنين تزويد مدينة تطوان ونواحيها باملاء الشروب خالل مدة محددة،88
وهو ما يؤكد هشاشة املوارد املائية بتطوان والجهة عموما ،كما أشار إلى ذلك تقرير الحالة البيئية
للجهة ،89بسبب العوامل التالية:
 Ûالعوامل الطبيعية والتغيرات املناخية املرتبطة بعدم انتظام التساقطات وتفاوت توزيعها،
Û
التبخر ،ضياع املياه في البحر.
 Ûالضغوط البشرية املرتبطة بالطلب املتزايد على املياه الذي سيرتفع بالجهة بنسبة تتراوح
Û
بين  25%و 30%في أفق  ،2030نتيجة مشاريع التنمية السياحية )استهالك السياح  3مرات
أكثرمن الساكنة املحلية بحوالي  300لتر/اليوم( والصناعية ،مشاريع السقي الفالحية ،ثم
أنشطة اجتثاث الغابات واستغالل املقالع.
وستؤدي تلك العوامل إلى ارتفاع حدة الطلب في منطقة تطوان ،والتي تعاني املنطقة من خصاص
مائي بسبب إشكاالت متعددة أهمها:
 Ûضعف قدرات التخزين نتيجة توحل بعض السدود رغم حداثة بعضها كسد النخلة ،ثم
Û
تأخر إنجاز سدود أخرى كسد مارتيل الذي انطلقت أشغاله سنة  2007بقدرة  100م/م3
لتزويد تطوان والساحل ومنطقة طنجة تطوان وحفظ تطوان من الفيضانات ،وكان من
املفروض أن يكون جاهزا سنة  ،2015كما هو الحال بالنسبة لسد موالي بوشتة.
 Ûاألنشطة امللوثة الصناعية والفالحية واملنزلية التي تؤثر على جودة املياه بواد مرتيل
Û
بتطوان ،ومن أبرزها الوحدة الصناعية بكويلمة )رمي مواد سامة ،وخاصة الزئبق بالواد(،

 - 87جماعة تطوان -مصلحة الدراسات والبرمجة»:محاضراجتماعات اللجان املوضوعاتية التشاركية املنعقدة في إطاربرنامج عمل الجماعة
.2016-2021
 - 88وكالة الحوض املائي اللوكوس-املكتب الوطني لللكهرباء واملاء الصالح للشرب-شركة أمانديس « :2016بالغ» http://tetouanews.ma/
news
89 - Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable de la Région Tanger - Tétouan 2013 : Eva»luation Intégrée de l’Environnement de la Région Tanger - Tétouan : « Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la Région 
»http://www.environnement.gov.ma 
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معامل السيراميك واألجور ،األنشطة الغذائية-الفالحية ،التأثير السلبي لرمي النفايات
املنزلية في املناطق املفتوحة على الفرشاة الباطنية ،كما هو الحال في مطرحة بنقريش
في عالية واد مرتيل في غياب غرامات قوية تدفع الفاعلين الصناعيين لتنقية نفاياتهم
السامة ،ثم استغالل املقالع املوجودة في سمسة والجماعة القروية املتاخمة صدينة،
حيث يؤثراستعمال البارود على مجاري املياه باملنطقة.
تسجيل هشاشة املوارد املائية بتطوان والجهة عموما مما يؤدى إلى
عواقب اجتماعية مرتبطة أساسا بغالء فواتيراملاء والكهرباء،
وتعاني من تبعات تلك الكلفة املرتفعة ،املالية العمومية املحلية

كما تجب اإلشارة ،في إطار حماية الفضاءات العمومية من تلوث املياه العادمة إلى النقص الكبير
في املرافق الصحية واملراحيض العمومية بمدينة تطوان ،90وملواجهة إشكالية تلوث مياه وادي
مارتيل ،تم العمل على تطوير شبكة التطهير السائل بجماعة تطوان والتي تمتد على مسافة 1152
كلم وتغطي الحاجيات بنسبة  ،99.47%كما تتم عملية املعالجة القبلية للمياه العادمة بواسطة
محطة املعالجة بمرتيل ،حيث يصل الصبيب حوالي  60الف /م 3يوميا يتم قذفها بالبحر ،والزالت
أشغال مشروع إزالة التلوث بواد مرتيل متركزة في الضفة اليمنى فقط ،وبلغت نسبة التغطية
.95%
ويؤدي الخصاص في املوارد املائية ،والطاقية عموما ،إلى عواقب اجتماعية مرتبطة أساسا بغالء
فواتير املاء والكهرباء ،وتعاني من تبعات تلك الكلفة املرتفعة ،املالية العمومية املحلية أوال ،حيث
بلغت الكلفة املالية للسقايات العمومية لوحدها  1.2مليون درهم ،فيما ارتفعت كلفة اإلنارة
العمومية بجماعة تطوان إلى  28.7م/د سنة  ،201591وتنضاف إلى ذلك الكلفة االقتصادية
املرتفعة ملحاربة التلوث ،كما تعاني من تبعات غالء فواتير املاء والكهرباء الساكنة املحلية،
وخصوصا القاطنة في األحياء غير املهيكلة والناقصة التجهيز ،التي تواجه أصال إشكاالت الفقر
وارتفاع كلفة املعيشة ،مما يؤدي إلى تزايد احتماالت الفقر الطاقي ،الذي يؤثر أساسا على أوضاع
النساء واألطفال.

 - 90جماعة تطوان -مصلحة الدراسات والبرمجة »:محاضراجتماعات اللجان املوضوعاتية التشاركية املنعقدة في إطاربرنامج عمل الجماعة
« 2016-2021
 - 91جماعة تطوان « :2016 -برنامج عمل جماعة تطوان  :2017-2022مونوغرافية جماعة تطوان» مصلحة الدراسات والبرمجة
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من جهة أخرى ،أثيرت نقاشات وتساؤالت عديدة حول تأثير تدهور املوارد املائية على جودة املياه
الصالحة للشرب ،وخاصة مياه العيون واآلبار املنتشرة في عدة مناطق باملدينة ،ومياه السكوندو
باملدينة العتيقة ،ثم تأثير ذلك على صحة املواطنين واملواطنات بسبب التهديد املستمر بظهور
أمراض متعددة كاألمراض املتنقلة عبراملاء.
ومن أجل اقتصاد املاء ،شرعت الجماعة الترابية في إبداع العديد من الحلول ،كتوظيف املياه
الجوفية في سقي املناطق الخضراء ،في انتظار حلول جذرية وخطط وبرامج تحسيسية دائمة
لتحقيق ذلك الهدف.
• 2.2.1تدبيرالنفايات الصلبة:
يناهز حجم إنتاج النفايات الصلبة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حوالي مليون طن/السنة ،من
بينها  300ألف طن بإقليم تطوان ،وبعد تعميم التدبير املفوض لقطاع النفايات ،تحسن مؤشر
التجميع بالوسط الحضري ،ليتراوح مابين  65%و.92% 94
بلغ معدل الكميات املنتجة النفايات املنزلية فرديا حوالي  295كلغ/الشخص

ويتم تدبير هذا القطاع بجماعة تطوان بواسطة التدبير املفوض من طرف شركتين متخصصتين،
حيث تصل كمية النفايات املنزلية املجموعة سنويا  111144.08م/طن سنة  ،2015فيما يبلغ
معدل الكميات املنتجة فرديا حوالي  295كلغ/الشخص ،ويتم إفراغ تلك النفايات في املطرح
العمومي بطريق شفشاون ،واملمتد على مساحة  20هكتار من بينها  5ه كمنطقة للتوسع ،حيث
بلغت الكمية اليومية سنة  2015حوالي  305طن ،كما يستعمل ذلك املطرح من طرف  10جماعات
أخرى.93
ويواجه هذا القطاع مشاكل متعددة ،أبرزها مشكلة رمي النفايات املختلفة املنزلية والصناعية
وحتى الطبية في املناطق املفتوحة بالهواء الطلق ،إلى جانب وجود نقط سوداء النتشار النفايات
قرب الحاويات الكبيرة باألحياء الهامشية وأسواق الخضر والفواكه والجملة واملنطقة الصناعية
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واملدينة العتيقة ،مع تفاقم املشكل نتيجة نقص الحاويات واملوارد البشرية لدى شركة التدبير
املفوض ،إضافة إلى جمع األزبال من طرف «الهباشة» في شروط صحية متردية ،إضافة إلى ضعف
وعي املواطنات واملواطنين بأهمية تنظيم عملية تجميع النفايات ،في انتظار تفعيل القانون 28.00
املتعلق بتدبيرالنفايات ،والقيام باإلدماج االجتماعي لجامعي النفايات» الهباشة» عبرالتكوين املنهي.
• 3.2.1املساحات الخضراء والغابات الحضرية:
تتوفرجماعة تطوان على  53هكتارمن املساحات الخضراء ،بمعدل 1.4م/ 2فرد ،مع وجود تفاوت
مجالي كبير بين دوائر وأحياء تطوان ،حيث يصل املعدل بدائرة تمودة 2.4م / 2فرد ،وتتركز خاصة
في الطرق الرئيسية والطريق الدائري وواجهات املدينة ،ويصل املعدل بسيدي املنظري  1.3م/ 2
فرد ،بينما ال تصل املساحات الخضراء بدائرة األزهر إلى  6هكتارات بمعدل  0.5م/ 2فرد ،وال يزيد
ذلك املعدل عن  0.18م/ 2فرد بدرسة و  0.09م/ 2فرد بسيدي طلحة .أما الغابات فتبلغ مساحتها
 104766هكتاربنسبة  25%من مساحة إقليم تطوان ،وتتوفرجماعة تطوان على غابات ومناطق
طبيعية متعددة :درسة ،سمسة ،دارالزكيك ،بوسمالل ،بوعنان ،عين الزرقا.
لكن هذه الغابات تتعرض ملخاطر مستمرة تتمثل في زحف التعمير من أجل االستجابة لحاجيات
النمو الديموغرافي واستهالك الخشب ،كما يحدث في غابة جبل درسة التي تنتظرتحويلها إلى منتزه
وفضاء أخضر ،إضافة إلى الحرائق ،التي وصل معدلها باإلقليم  130حريق سنويا مابين 88-2010
والتي قضت على ما متوسطه  1518ه/السنة.
وتتوفر جماعة تطوان على عدة مشاريع إلحداث منتزهات بالغابات الحضرية املحيطة باملدينة،
كما قامت بتحديد امللك الغابوي بالتعاون مع املديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر،
حيث تم تحديد ما مجموعه  3596ه بجبل غرغيزسنة  ،94 2010كما يجب تكثيف عمليات إعادة
التشجير التي لزالت تهم مناطق قليلة جدا ،كما يالحظ غياب حدائق نبايتة وحيوانية باملدينة،
وضعف البرامج التحسيسية في هذا املجال.
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• 4.2.1جودة الهواء:
تتأثر جودة الهواء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،بسبب ارتفاع حظيرة السيارات وتضاعف
األنشطة الصناعية ،حيث تنتج الغازات السامة في الجو عن وسائل النقل بنسبة  ،33%حيث أن
 6من  10سيارات بالجهة يزيد عمرها عن  10سنوات ،إلى جانب الوحدات الصناعية كاملحطات
الكهربائية التي تستعمل الفحم ،ومعمل األسمنت الفارج املسؤول عن  ،20%املقالع ومعامل
اآلجور ،املناطق الصناعية واملوانئ ،ثم النفايات املنزلية التي يتم قذفها في مناطق مفتوحة.95
ويعرف الوضع الحالي لتلوث الهواء بتطوان تركزا هاما ألوكسيد اآلزوت بشكل يتجاوز املعدل
الوطني ،50 ug/ m3ويرجع أحد أسباب ذلك إلى النمو الكبير لحظيرة السيارات والتي فاق عددها
 50ألف سيارة سنة  ،2015كما بلغ عدد العربات املؤدية للضريبة الخصوصية حوالي  40ألف
سيارة  77.5%ذات محرك كازوال ،96ثم تأثيرات معامل األسمنت بصدينة واآلجور بطويبلة.
يعرف الوضع احلالي لتلوث الهواء بتطوان تركزا هاما ألوكسيد اآلزوت
بشكل يتجاوز املعدل الوطني بسبب النمو الكبير حلظيرة السيارات والتي فاق
عددها  50ألف سيارة سنة 2015

وحسب كل التوقعات سيزداد حجم وتركز ومساحة انتشار أكسيد اآلزوت بتطوان بشكل يتجاوز
املعدل القانوني باملغرب ،بارتباط مع تزايد عدد السكان وحجم النقل الطرقي بنسبة  4%سنويا،
وسيكون لهذه التغيرات املناخية تأثيرات على الصحة البشرية واألنساق الطبيعية تتمثل في تراجع
التنوع البيولوجيـ قلة املياه والصراع حولها ،ثم تراجع وسائل العيش ،والهجرة املتزايدة للساكنة
التي تعيش أوضاعا فقيرة وهشة ،97وهو ما يحتم وضع خطط وبرامج محلية تحسيسية ووقائية،
تنطلق من العمل على التنزيل الترابي للقوانين والبرامج الوطنية التالية:
 Ûالقانون  13-03املتعلق بمكافحة تلوث الهواء
Û
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 Ûالبرنامج الوطني ملكافحة التلوث الهوائي
Û
 Ûبرنامج تجديد حظيرة السيارات امللوثة القديمة
Û
 Ûالبرنامج الوطني ملكافحة االحتباس الحراري
Û
• 5.2.1املخاطرالطبيعية والتكنولوجية:
تعتبر تطوان من املناطق املعرضة للمخاطر الكبرى ،بفعل عوامل طبيعية مرتبطة باملوقع
والتضاريس وطبيعة املناخ ،وعوامل بشرية ناتجة عن تزايد النمو الديموغرافي وزحف املجال
الحضري بشكل عشوائي في الضواحي والهوامش والتصنيع ،ومن أهم تلك املخاطر:
Ûالفيضانات :التي تزايدت حدتها في العشرية األخيرة ،وخاصة أنها من النوع الناتج عن
Û
األمطار العاصفية الفجائية التي تشكل سيوال جارفة في مناطق االنحدارات القوية ،والتي
تؤدي الرتفاع سريع في منسوب املياه مما يشكل خطرا على املناطق املطلة على واد مرتيل،
لذلك تتوفر تطوان على مناطق عديدة تتميز بدرجة خطر مرتفعة ) واد الشجرة ،واد
بوسافو ،عالية الشروق واد  chaabsمدخل املقبرة واد .) Talweg
Ûالزالزل :توجد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عموما في منطقة عدم استقرار جيولوجي
Û
98
بسبب عوامل بنيوية وجيومورفلوجية مرتبطة باملجال الريفي بشكل عام .
وأمام هذه املخاطر ،تطرح تساؤالت عديدة عن وجود برامج وخطط محلية تشاركية ومعروفة
للوقاية من املخاطر ،ومن أجل الحفاظ على األرواح واملمتلكات وضمان األمن واستمرارالخدمات
األساسية أثناء وبعد وقوع الكوارث ،في سياق تفعيل البرامج والتشريعات الوطنية كالبرنامج الوطني
ملكافحة الفيضانات ،وقانون البناء املضاد للزالزل الصادرسنة .2002
وقد قامت الجماعة ببرمجة العديد من املشاريع البيئية في إطار برنامج عمل الجماعة 2016-
 ،2021من بينها مشروع وضع دليل قاعدة بيانات حول البيئة بتطوان يتم تحيينه كل  6أشهر.
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 .2تقييم احلصيلة الترابية لفائدة النساء في بعدها البيئي:
 1.2Ã Ãتقييم االستراتيجيات البيئية الوطنية
يعرف املجال البيئي باملغرب-حسب خالصات املقابالت املعمقة -إصدرا استراتيجيات وطنية
متعددة ،أبرزها املضمنة في امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة ،ثم االستراتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة ،إلى جانب استراتيجيات قطاعية تقنية كالبرنامج الوطني لتدبير النفايات ،لكن
التنزيل الترابي لهذه االستراتيجيات والبرامج ال زال ضعيفا وضبابيا ،وخاصة بالنسبة للميثاق
الوطني ،لذلك يقتصرالتنزيل حاليا على بعض الدعم املالي وكثرة التكوينات وتوفيرالوسائل التقنية،
كما يالحظ ضعف التفكيرفي حضور مقاربة النوع االجتماعي ،وغياب املقاربة االجتماعية عن هذه
االستراتيجيات التقنية عموما ،رغم بعض التقاطع املسجل في استراتيجية التنمية املستدامة بين
البرامج البيئية ومقاربة النوع.
 2.2Ã Ãتقييم السياسات الترابية في املجال البيئي
• 1.2.2تقييم السياسات البيئية الترابية الجهوية
على الصعيد الجهوي ،يالحظ وجود مجهود لتحسين تموقع املديرية الجهوية للبيئة واملرصد
الجهوي للبيئة والتنمية املستدامة ،كما تم إنجاز تقرير للحالة البيئية للجهة سنة  ،2013ويتم
العمل حاليا على إعداد تقريرجديد للحالة البيئية ،إلى جانب تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة من خالل إعداد مخطط جهوي ،يوجد في مرحلة التشخيص ،ويتقاطع مع أهداف
التنمية املستدامة  ،ODDوبرنامج التنمية الجهوية  ،PDRالذي ال زال تأثيره ضعيفا في املجال
البيئي ،مما يؤشرعلى غياب سياسات ترابية جهوية ،سواء ذات طابع شمولي ،أو حتى استراتيجيات
تقنية قطاعية كاملخطط الجهوي لتدبيرالنفايات الصلبة.
• 2.2.2تقييم السياسات الثقافية الترابية املحلية
على املستوى املحلي أقرت الفاعالت والفاعلون املستجوبون وجود تحسن في الحالة البيئية
على مستوى تدبير النفايات وتوسع مساحات املناطق الخضراء ،كما سيتم العمل على تنزيل
االستراتيجية الوطنية محليا ،بعد إنجازاملخطط الجهوي.
وقد عرف الوضع البيئي تطورا على املستوى املؤسساتي ،حيث تتوفر جماعة تطوان على قسم
للبيئة والتدبير املفوض ومكتب جديد لحفظ الصحة يتولى مهام الوقاية الصحية ،إضافة إلى
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مخطط محلي لتدبير النفايات الصلبة على مدى  20سنة ،كما وضعت الجماعة برنامجا طموحا
للعمل  ،PACيتوفر على محور خاص بالبيئة ،مع تحديد املوارد البيئية املتوفرة ومناطق التلوث
املتعددة ،والتي شملتها دراسات جديدة تتعلق بتلوث الهواء ،والذي يتأثر كثيرا بالنقل الحضري،
كما يتأثرالوضع البيئي بغياب سياسة ترابية مندمجة في مجال التعمير ،سنركزفي البداية على أهم
إشكاالتها ،قبل عرض رأي املستجوبين واملستجوبات في مختلف التحديات والرهانات البيئية التي
تعرفها تطوان ،في عالقة بالنوع االجتماعي.
 2.3Ã Ãتقييم الوضع البيئي للنساء بجماعة تطوان
• 1.2.3تقييم واقع التعميروالسيروالجوالن والنقل الحضري في عالقة مع النوع
االجتماعي بالجماعة:
رغم وجود وثائق التعمير ،أكدت نتائج البحث امليداني وجود انزالقات كبيرة على مستوى التنظيم
الحضري ،وغياب االنسجام بين الوثائق وواقع الحال بسبب إكراهات متعددة تتعلق بارتفاع النمو
الديموغرافي في غياب برامج لتلبية الحاجيات السكنية ،وتحول املدينة إلى تكتالت عمرانية وأحياء
غيرمنظمة وغيرخاضعة لوثائق التعمير ،ثم إشكالية العقارباملدينة ،مما يساهم في وجود مشاكل
كبيرة في مجال التعميروالنقل الحضري ،من بينها:
 Ûطغيان الهاجس األمني وكثرة املتدخلين وضعف تأثيراملخططات العمرانية في واقع التدبير
Û
العمراني.
 Ûغياب االلتقائية في مخططات التعمير :التساؤل عن عالقة مخطط تهيئة وادي مرتيل
Û
بتصميم تهيئة تطوان.
 Ûضعف حضور النوع في تصميم التهيئة وعدم تفعيل مالحظات املواطنين واملواطنات،
Û
وتوصيات املجلس الجماعي.
 Ûمعاناة العديد من الفآت في مدينة إقصائية وغير إدماجية ،بسبب عدم تلبية الحاجيات
Û
اليومية من األمن والراحة والترفيه.
 Ûانتشار التعمير غير املهيكل والعشوائي والفوضوي ،غير املنصف للنساء واألشخاص في
Û
وضعية إعاقة.
 Ûغياب فضاءات عمومية لكل فآت املواطنات واملواطنين بكل األحياء ،ووجود مجاالت
Û
كثيرة غيرآمنة تحد من حرية النساء.
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 Ûغياب الولوجيات واملرافق الصحية ووحدات رعاية األطفال في الفضاءات واملؤسسات
Û
العمومية.
 Ûضعف القوانين املؤطرة وغياب مخطط واضح ومعروف للسير والجوالن ،يساهم في
Û
فو�ضى النقل الحضري.
 Ûإشكالية الولوجيات وعدم استحضار حاجيات النساء وذوي وذوات اإلعاقة في التنقل
Û
الحضري.
 Ûحافالت غيروالجة تساهم في زيادة التكلفة على األسرذات األطفال في وضعية إعاقة ،مما
Û
يساهم في ازدياد الفقروالحرمان من التعليم.
 Ûانتشارالتحرش والعنف أثناء االختناق املروري.
Û
 Ûوجود مطبات وحفر كثيرة في الطرق العمومية نتيجة عدم إرجاع األمور لوضعها السابق
Û
قبل أشغال اإلصالح.
• 2.2.3تقييم واقع املوارد املائية بالجماعة
أكدت الفاعالت والفاعلون املستجوبون على وجود قلق لدى الساكنة بخصوص األمن املائي،
ونقص املخزون املائي ،وارتباطه الكبير بالتساقطات ،وخاصة بعد تقنين استعمال مياه الشرب
سنة  ،2016وقد أكدت املستجوبات واملستجوبون املدنيون على غياب تدبير اقتصادي وقراءة
استباقية ونقص التواصل مع املواطنين واملواطنات ،كما عددوا مظاهر الهدر املائي في السقايات
العمومية باألحياء الشعبية ،وفي سقي املناطق الخضراء ،وخاصة بالنهار واستنزاف الفرشاة
الباطنية ،إضافة إلى التساؤل عن التأثير السلبي ملشروع وادي مارتيل بعد تهيئة وتعمير الضفاف،
ثم لفت أولئك الفاعلون االنتباه إلى مياه السكوندو باملدينة العتيقة كتراث ومورد طبيعي مجاني
لتوفيراملياه.
أما الفاعلون املؤسساتيون ،فقد أكدوا على أن وضعية املياه ،تظل جيدة عموما ،بفضل التساقطات
املهمة خالل السنتين األخيرتين ،بالرغم من االستنزاف الكبير في سقي املناطق الخضراء ،حيث تم
مؤخرا حفر  35بئر الستعمال مياه الفرشاة الباطنية ،كما برمجت الجماعة العديد من املشاريع
الهامة ،سواء املتضمنة في االتفاقية املبرمة مع الجهة إلعادة استعمال املياه املستعملة ،مع التيهئ
الستعمال مياه محطة التصفية باملضيق ،أو مشروع استعمال مياه السكوندو رغم التساؤالت
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حول جودتها ،كما أكدوا ختاما أن مياه العيون التي تستعمل بشكل واسع من طرف الساكنة
املحلية ،تعتبرمياها غيرصالحة للشرب.
• 3.2.3تقييم واقع تدبيرالتطهيرالسائل والنفايات الصلبة بالجماعة:
أكد جميع املستجوبين واملستجوبات وجود تقدم كبيرعلى مستوى تغطية التطهيرالسائل باملدينة،
بنسبة  100%تقريبا ،مع تنظيم عمليات التدخل السريع ،لكنه مكلف جدا ،حيث تم تخصيص
 50%من االستثمارلوضع شبكة عصرية ،كما أن الفاتورة الخاصة بهذا التطهيرتظل باهظة الثمن
بالنسبة للمواطنات واملواطنين ،خصوصا في غياب املراقبة ،ثم مالحظة رمي املياه العادمة في وادي
مرتيل ،والتي يجري العمل على تصفية مياهه بالكامل ،وخاصة بعد إقامة محطة للمعالجة في
سيدي عبد السالم ،حسب املعطيات الرسمية.
كما حدث تحسن كبير أيضا في تدبير النفايات الصلبة بنسبة  96%من جمع النفايات ،والذي
يتميز بإنصاف مجالي ،لكن التدبير املفوض يظل مكلفا جدا ،وال يحقق األهداف املرسومة ،ويتميز
بضعف املراقبة وعدم شفافية الصفقات ،إلى جانب وجود نقط سوداء كثيرة باملدينة ،وصعوبات
في ولوج اآلليات للمدينة القديمة واألحياء الشعبية والهامشية ،ثم تأخر فكرة إعادة التدوير في
العالقة مع املطرح الجماعي الجديد.
والحظ املستجوبون واملستجوبات نقط ضعف رئيسية تتمثل في التردي الكبير لعالقة املواطنين
واملواطنات بتدبير النفايات الصلبة ،ثم اعتباره قطاعا رجوليا بامتياز حيث توجد نسبة تشغيل
ضعيفة للنساء وذوي وذوات اإلعاقة.
• 4.2.3تقييم واقع املساحات الخضراء والغابات الحضرية
عرفت املساحات الخضراء تزايدا كبيرا خالل العقد األخير ،حتى فاق امتدادها  110هكتارباملدينة،
وتجاوزت بذلك املعدل الوطني للمساحات الخضراء/لكل مواطن ،وهي مجهزة ومصاحبة بعمليات
التشجير ،ومنتشرة حتى في األحياء الهامشية ،مع التنويه بإضافة مسارات للرياضة وشريط أخضر
على طول الطريق تطوان-مرتيل ،حسب رأي الفاعلين املؤسساتيين ،الذين أكدوا أيضا برمجة 3
مشاريع للمنتزهات الحضرية في برنامج عمل الجماعة :تمودة ،سمسة ،صدينة ،ستتكلف بها املياه
والغابات ،إضافة إلى استمرارالعمل في مشروع وادي مرتيل الذي يوجد في مرحلة نقل امللكية بعد
نزعها.
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أما الفاعالت والفاعلون املدنيون ،فقد أكدوا أن تلك املساحات الزالت ضعيفة وال تلبي الحاجيات،
كما أنها تستهدف تزيين الواجهات فقط ،وتستنزف أمواال طائلة على حساب الحاجيات االجتماعية،
مع التساؤل عن تأثيررش تلك املساحات الخضراء باملواد الكيماوية ،ثم الكميات الكبيرة من املياه
املستخدمة في السقي ،والتي عرفت تحسنا في الفترة األخيرة بعد استعمال مياه الفرشات الباطنية
حسب معطيات رسمية.
• 5.2.3جودة الهواء:
تتزايد حدة تلوث الهواء بسبب وجود العديد من املعامل ،رغم موقعها خارج املدار الحضري،
إضافة إلى التزايد امللحوظ في عدد السيارات ،واالختناق املروري بوسط املدينة ،وقد أكد
الفاعلون املؤسساتيون بداية االهتمام بهذه الظواهر ،حيث توجد بعض الدراسات على مستوى
جودة الهواء ،والتي خلصت إلى تركز النقط السوداء قرب ثانوية الحسن الثاني ومجمع الصناعة
التقليدية ،وأن  96%من تلوث الهواء يعود إلى النقل الحضري ،كما تم تحديد بعض مناطق
التلوث السمعي أيضا.
• 6.2.3تقييم واقع الوقاية من املخاطرالطبيعية والتكنولوجية والصحية:
أكدت أغلب املستجوبات واملستجوبين ضعف الوقاية وتدبير املخاطر واألزمات ،وغياب طرق
منظمة لالشتغال والتدخل على صعيد املدينة ،وخاصة عند وقوع الفيضانات في املناطق املهددة
باستمرار ،أو الزالزل باملدينة القديمة ،وغياب مخطط لتدبير املخاطر والسالمة معروف لدى
املواطنين واملواطنات ،ومتناسب مع حاجيات النساء واألشخاص في وضعية إعاقة ،مما ساهم
في وفاة مستشار جماعي في عملية تدبير إحدى الفيضانات ،كما يسجل عدم احترام املؤسسات
لتدابير الحماية من املخاطر كالحرائق ،كما حدث في حريق مصحة الريف مؤخرا ،وخاصة مع
محدودية الوسائل املتوفرة لدى الوقاية املدنية ،إضافة إلى النقص والتقصير الحاصل في عمل
الهيآت والجمعيات املتخصصة في هذا املجال ،على مستوى تكوين وتدريب املواطنات واملواطنين.
فيما أكد الفاعلون املؤسساتيون ،وجود مخطط للتصدي للفيضانات بالتنسيق مع العمالة مع
مخطط للتدخل العملي ،ووجود دليل لتدبيراملخاطرمن إنجازأساتذة الجامعة ،واعترفوا بالنقص
الكبيرللتواصل في هذا املوضوع الخطيرمع عموم املواطنين واملواطنات.
 2.4Ã Ãمعيقات التنمية البيئية للنساء بجماعة تطوان:
اجتهد املستجوبون واملستجوبات في البحث امليداني من أجل استنتاج التأثيرات املوجودة واملحتملة
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للتنظيم الحضري والتحديات البيئية على أوضاع النساء والفئات االجتماعية في وضعية صعبة
وهشة،وكان من أبرز املعيقات املشارإليها:
 Ûغياب الحكامة في مجال التعميررغم وجود ترسانة قانونية.
Û
 Ûغياب الوعي وعدم اعتبارموضوع النوع أولوية في مجال التعمير ،وغياب اإللزامية بأخذه
Û
بعين االعتبارفي التخطيط والتدبيرالحضري.
 Ûالتأثيرالسلبي لغياب األمن الحضري على الحياة االجتماعية للنساء.
Û
 Ûغياب املرافق الصحية والولوجيات في الحدائق والفضاءات واملؤسسات العمومية.
Û
 Ûغياب النوع في املرافق الرياضية والثقافية وغياب مالعب متعددة الرياضات ،واالقتصار
Û
على كرة القدم فقط ،وغياب تدبير زمني متناسب مع حاجيات النساء في تلك املرافق،
وصعوبة استعمال اآلليات الرياضية من طرف ذوي وذوات اإلعاقة.
 Ûغياب املشاركة املواطنة الفعالة في التعميراملحافظة على البيئة بتطوان.
Û
 Ûعدم إدماج البعد البيئي في تصميم التهيئة.
Û
 Ûاملساهمة السلبية للتغيرات املناخية املرتبطة بصعوبة الولوج إلى املاء وتراجع املردود
Û
الفالحي ،في تدهور الدخل املادي لألسروتأثرالوضعية االجتماعية للنساء ،في اتجاه املزيد
من هشاشة النوع.
 Ûغالء فاتورات املياه واختالفها بين األحياء يساهم في الفقراألسري.
Û
 Ûوجود قلق لدى السكان حول األمن املائي وضمان االستمرارية في التزود باملياه الصالحة
Û
للشرب ،ووجود نقل حضري والج ،ومساحات وتجهيزات خاصة باألطفال في الفضاءات
العمومية ،وفقا للحاجيات املعبرعنها في برنامج عمل الجماعة.
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 Ûارتفاع تكلفة تدبير النفايات بسبب عدم مساهمة املواطنين وعدم تطبيق املراسيم
Û
الزجرية.
 Ûوضعية العامالت في املجال البيئي سواء في اإلنعاش أو املقاوالت هشة ومهينة أحيانا ،مع
Û
مالحظة عدم تشجيع املقاوالت النسائية في غرس النباتات.
 Ûالتأثيرالسلبي للتلوث على التنمية والعيش الكريم للسكان والفئات الهشة خصوصا.
Û
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آفاق حتسني املؤشرات املتعلقة
بالنهوض بوضعية املرأة بجماعة
تطوان
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لقد قدم املستجوبون واملستجوبات في نهاية كل محور من محاور املقابالت املعمقة العديد من
املقترحات الكفيلة بتعزيزالتنمية النساء بجماعة تطوان ،موزعة على املحاور التالية:

Ã Ãأوال :مقترحات من أجل التنمية االجتماعية للنساء
بجماعة تطوان
 1)1ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في العمل االجتماعي والتضامني ،ووضع برنامج
عمل فعلي تلعب فيه الجماعة دور الفاعل املركزي في التدبيرالتنموي على املستوى املحلي،
مع تمكينها من صالحية تتبع البرامج الالممركزة.
 2)2العمل على تنزيل توصيات ميثاق التماسك االجتماعي ،بموازاة مع تفعيل وإنجاز مشاريع
برنامج عمل الجماعة.
 3)3التركيز على التمكين االقتصادي للنساء وخاصة النساء املتوفرات على حرف ومهارات،
استرجاع املهن التقليدية ،والتفكيرفي مشاريع ملموسة لتنمية الدخل لدى النساء واألسر.
 4)4ضرورة إحداث بنيات مؤسساتية اجتماعية قارة خاصة بالفآت الهشة ،تقوم بإعداد
قوائم موحدة للمحتاجين واملحتاجات بين جميع املتدخلين ،واالهتمام بالنساء في وضعية
صعبة كاملطلقات واملعلقات واألرامل.
 5)5فرض إجبارية التعليم وتفعيل مبادئ اإلنصاف واملساواة ،وتغيير البرامج التعليمية
لإلشتغال على تغيير العقليات ،وتنظيم أنشطة تحسيسية بمحاربة العنف والتمييز
والصور النمطية داخل املؤسسات التعليمية.
 6)6االنفتاح ودعم الجمعيات الفاعلة في املجال االجتماعي وفقا ملعايير ومشاريع واضحة
وشفافة ،مع إعمال املحاسبة في تمويل الجمعيات والبرامج االجتماعية.
 7)7وضع برامج واضحة ملحاربة العنف :تنطلق من تعزيز دور املدارس واإلعالم العمومي في
محاربة العنف والصور النمطية ،تعزيز دور آليات الوساطة في قضايا األسرة ،وتقريب
العدالة من املواطنين واملواطنات ،وتعزيزالبنيات التحتية القضائية.
 8)8االستمرارفي النضال ضد التمييزالقانوني للنساء ،وإحداث مركزاستقبال النساء ضحايا
العنف.
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Ã Ãثانيا :مقترحات من أجل التنمية االقتصادية للنساء
بجماعة تطوان:
 1)1ضرورة تحول الجماعات الترابية إلى جماعات مقاولة تقوم بتفعيل اختصاصاتها وأدوارها
في املجال االقتصادي.
 2)2دعم الجماعة للتعاونيات واملقاوالت النسائية واملقاول الذاتي بشكل مؤسساتي ودون
تمييز ،مع خلق خلية االستقبال والتوجيه بالجماعة.
 3)3وضع مقاربة متكاملة تشمل تعاقدات مع القطاع الخاص من أجل :االستفادة من
التكوينات ،ضمان الشغل والتدريب ،ضمان القطاع البنكي للقروض.
 4)4تشجيع النساء على امتالك روح املبادرة :تقوية وتطوير القدرات ،تكوينات للنساء تتعلق
باملهارات الحياتية وكيفية االندماج في سوق الشغل ،تشجيع التشغيل الذاتي ،منح لخلق
مقاوالت.
 5)5دعم املقاول الذاتي للنساء والشباب من أجل إدماج االقتصاد غيراملهيكل.
 6)6خلق شبكات رقمية ومؤسساتية لدعم املقاوالت النسائية.
 7)7دعم البحث العلمي في الجامعات ،ووضع برامج لتقوية القدرات واللغات لدى الطلبة
والطالبات.
 8)8تطويراإلبداع في منتوج الصناعة التقليدية ،لتسهيل فتح أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا
الالتينية ،مع توعية وتقوية التواصل مع الصانعات التقليديات ورفع الوصاية عنهن.
 9)9االستفادة من اتفاقيات الشراكة وبرامج التعاون الالمركزي الدولي لدعم الديموقراطية
التشاركية وإدماج بعد النوع في البرامج االقتصادية.
 1010االشتغال على املقاربة العرضانية :إدماج مؤشرات خاصة بالنساء وذوي وذوات اإلعاقة،
العمل بالنتائج واملؤشرات مع اقتصارالتدخل الخاص على الضرورة القصوى
 1111تنظيم برامج تحسيسية هادفة وناجعة من أجل تغيير العقلية الذكورية في التعامل مع
املقاوالت النسائية.
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 1212تنظيم الهيئة للقاءات تشاورية التقائية بين الجماعة وكل الفاعالت والفاعلين
االقتصاديين بتطوان ،من أجل تفعيل الدور االقتصادي للجماعة ودعم املقاولة النسائية.

Ã Ãثالثا :مقترحات من أجل التنمية الثقافية للنساء بجماعة
تطوان:
 1)1ضرورة توفيردعم للمرأة في مجتمع رجولي بامتياز ،وتدعيم وصولها ملركزالقرار ،عبرتمييز
إيجابي ال يقل عن الثلث في كل املؤسسات الثقافية.
 2)2ضرورة توفر الجماعة على هياكل ومتخصصين ومتخصصات في تدبير التراث والثقافة،
ومراكزوفضاءات ثقافية خاصة بالجماعة لتدعيم اإلبداع النسائي.
 3)3وضع الجماعة بشراكة مع الفاعالت والفاعلين الثقافيين لبرنامج ثقافي موحد ومتكامل،
يستحضرحاجيات وإبداعات الفئات املختلفة.
 4)4مضاعفة الجهود من أجل محافظة تطوان على امليزات الثقافية ،عبروضع برامج واتفاقيات
كبرى الستثماراإلبداع والتراث النسائي بشكل أسا�سي ،ثم تسويق التراث بمنظور السياحة
الثقافية.
 5)5تعزيز التواصل الترابي الثقافي :تعزيز وتكثيف التنشيط املوجود حاليا بمكتبات األحياء،
بتأطيرجمعيات محلية عديدة.
 6)6تجاوز األنشطة النمطية ووضع برامج لتثقيف النساء)مناقشة أفالم ،تعلم املوسيقى
واملسرح والتشكيل( ورشات ،معارض خاصة بالنساء ،لقاءات مع مبدعات.
 7)7تضمين برامج محو األمية لبرامج محو األمية الثقافية ،عبر تجاوز املستوى البسيط لتعلم
الكتابة ،إلى مضمون تلك الكتابة :ماذا ستكتب؟ ماذا ستقرأ؟
 8)8دعم الجماعة لبرامج ثقافية وإعالمية حول املساواة :إذاعات ثقافية واجتماعية محلية.
 9)9تنظيم املهرجانات السنوية وفق مقاربة تشاركية دامجة لكل فآت الساكنة وتنوعاتها
االجتماعية واملجالية ،وجعلها مناسبة لتتويج إبداعات الساكنة املحلية ،وخصوصا
اإلبداع النسائي والشبابي والتالميذي.
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 1010دعم املهرجانات الثقافية اإلشعاعية لصورة املدينة ،كالعود والسينما واملهرجان املدر�سي،
والتفكيرفي تظاهرة ثقافية كبري جامعة تشكل ميزة للمدينة وتساهم في الترويج السياحي.

Ã Ãرابعا :مقترحات من أجل التنمية البيئية للنساء بجماعة
تطوان:
 1)1ضرورة تمفصل التهيئات والقوانين واملقترحات الخاصة بالتعميروطنيا وجهويا ومحليا.
 2)2ضرورة وجود إلزامية قانونية إلدماج بعد النوع في مجال التخطيط والتدبير العمراني،
تسهيال للترافع مع املسؤولين واإلدارات الالممركزة.
 3)3ضرورة وجود استراتيجيات للتنسيق ومخطط مديري إلدماج النوع في التعمير بالتعاون
بين الجماعة واملصالح الخارجية مع الجمعيات النسائية واملجتمع املدني.
 4)4تكوين املهندسين واملهندسات في مجال النوع.
 5)5جعل التحسيس والتكوين إحدى املمارسات اليومية في العالقة مع اإلدارات املعنية
بإدماج النوع االجتماعي.
 6)6ضرورة وضع مصلحة خاصة بالتواصل والتحسيس البيئي بجماعة تطوان.
 7)7العمل على تفعيل الحكامة البيئية انطالقا من توعية أصحاب القرار بأهمية املقاربات
التشاركية في مجاالت التعميروالبيئة.
 8)8هيكلة السكن العشوائي لتوفيرالفضاءات العمومية ،والعمل على إرجاع جمالية املدينة:
تنظيم البالكونات ،غرس النباتات.
 9)9خلق فرق رياضية للنساء بالتعاون مع املؤسسات التعليمية وتأمينهن من التحرش.
 1010التأكيد على ضرورة أخذ رخصة القابلية البيئية قبل الترخيص لجميع أنواع املشاريع في
إطارالقانون .12.03
 1111ضرورة التأقلم مع التغيرات املناخية :اعتماد الخبرة في تدبير املياه ،نمط تدبير تقني
منسجم مع التغيرات في السقي ،تحديد التوقيت في جمع النفايات الصلبة...
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 1212تفعيل الشرطة اإلدارية وتطبيق الغرامات املتعلقة بالرمي العشوائي للنفايات ،باملوازاة
مع تحسيس الساكنة.
 1313اقتراح تأسيس تعاونيات شبابية ونسائية إلعادة تدوير النفايات الصلبة بطريقة نظامية
صحية.
 1414ضرورة تفعيل محور التوعية البيئية ،والتركيز على أنشطة قليلة التكاليف وكبيرة األثر
مثل :التعليم ،التوعية األسرية ،تخفيف الهدراملدر�سي ،أيام بدون سيارة...
 1515العمل على توعية األسر والنساء خصوصا باقتصاد استعمال املاء ملواجهة التغيرات
املناخية التي تؤثرحاليا على مناخ الجهة.
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