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ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي،
طبْقـاً لمقتضيــات المــادة  6مــن القانــون التنظيمـ ّـي للمجلــس االقتصـ ّ
ق ـ ّررت الجمع ّيــة العا ّمــة للمجلــس ،خــال دورتهــا العاشــرة فــي دجنبــر  ،2011فــي إطــار إحالــة

التقاريــر فــي موضــوع «النّهــوض بال ُمســاواة بيــن النســاء
ذاتيــة ،إعــدا َد سلســلة مــن اآلراء و
ٍ

الصــدد،
والرجــال فــي الحيــاة االقتصاد ّيــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة ،والسياســية» .وفــي هــذا ّ
أصــدر المجلــس رأيــا أ ّو ًال حــول المســاواة فــي مــا يتعلــق بالجانــب المؤسســاتي والمعيــاري ،ورأ ًيــا

ثان ًيــا حــول مســألة المســاواة بيــن النســاء وال ّرجــال فــي الحيــاة االقتصاديــة .ويعالــج هــذا الــرأي
ـب االجتماعـ ّـي.
الثالــث ال ُم َســاواة بيْــن النّســاء وال ّرجــال فــي الجانـ ُ

وخــال دورتهــا الثانيــة والســتين العاديــة ،التــي انعقــدت يــوم  26مــاي  ،2016صادقــت الجمعيــة

ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي باإلجمــاع ،علــى التقريــر الثالــث الــذي يحمــل
العامــة للمجلــس االقتصـ ّ
«الم َســاواة ب ْيــن ال ّنســاء وال ّرجــال :الجانـ ُـب االجتماعـ ّـي  :حصيلـ ٌـة وت ْوصيـ ٌ
ـات» المنب ِثــق مِ نْــه
عنــوان ُ

هــذا الـ ّرأي.
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مقدمة
ّ
تحقيــق ال ُم َســاواة فــي الحقــوق
حقــق المغـ ُ
ـرب ُمنْــذ بدايــة األلف ّيــة الجديــدة ترا ُكمــا ل َعـ َد ٍد مـ َن القوانيــنِ التــي ت ْرمــي إلــى ْ
إصالحـ ٍ
األســرة وقانــون الحالــة
الســياقَ ،شــهد ال َع ْقــد األخيــر ْ
إجـ َرا َء ْ
بيْــن الن َّســاء وال ّرجــال .وفــي هــذا ّ
ـات ها ّمــة لمد ّونــة ْ
المدن ّيــة ومد َّونَــة ّ
الح ُكومــات ال ُمتعاقبــة ،مــ ْن جهتهــا ،عــ ْن
الشــغل والقانــون
الجنائــي وقانــون الجنســ ّية .ك َمــا ع ّبــرت ُ
ّ

اإلجـ َراءات بدســتور  2011الــذي تض ّمــن فــي الوقــت
إ َرادتهــا فــي تعزيــز حقــوق النّســاء .وتـ ّم تتويــج هــذه المجموعــة مــن ْ
الح ُقــوق وبمكافحــة ك ّل أشــكال التمييــز ،وتؤكــد علــى ال ُمنَاصفــة بيْــن الجنس ـيْن.
نفســه أحكا ًمــا تتعلــق بال ُم َســاواة فــي ُ

تراج ًعــا فــي بعــض
ضع ّيــة االجتماع ّيــة للنّســاء ال َمغرب ّيــات ال تتطـ ّور بكيف ّيــة ُم ْرض ّيــة ،بـ ْل إنهــا تعــرف
ـإن ال َو ْ
ومــع ذلــك ،فـ ّ
ُ
هــذه المجــاالت.

إن النّســاء ُمع ّرضــات للكثيــر مِ ـ َن الظواهــر ال ُمجتمع ّيــة الســلب ّية ،وهــي ظواهــر تتسـ ّب ُب فــي عــدد مِ ـ َن األضــرار فــي ُمعظــم
ّ

ـاس الجنْــس ومختلــف أشــكالِ العنــف المنزلـ ّـي التــي ال يُعاقــب عليهــا القانــون فــي أغلبيتهــا،
األحيــان كالتحـ ّرش علــى أسـ ِ
الشــأن بالنســبة ألشــكال التح ـ ّرش وال ُمضايقــات العلن ّيــة التــي يواج ْهنَهــا ك ّل يــوم فــي ّ
َك َمــا هــو ّ
الش ـ َوارع أو فــي َو َســائِل

الضغــط النفســي االبتعــاد عــن الفضــاءِ ال ُع ُمومـ ّـي.
النقــل العمومـ ّـي والتــي تفـ ِـرض علــى النّســاء ،بف ْعــلِ ّ

والســجينات
بمفردهن ،وكذا األ ّمهات
فيهن األرامل والمطلّقات والنســاء اللواتي يعشــن
وتظ ّل وضع ّية ر ّبات األســر ،بما
ّ
ّ
ّ
أن التر ّمــل (إال إذا كان الـزّوج المتوفــى يتمتــع بتأميــن يضمــن اســتحقاق المعــاش) والطــاق
وضع ّيــة صعبـ ًة للغايــة .كمــا ّ
ومواردهن.
ال يتـ ّم التعامــل معهمــا باعتبارهمــا عامليْــن مــن عوامــل هشاشــة وضع ّيــة النســاء
ّ

ِ
صا َد َقــة علــى القانــون التنْظيمـ ّـي
وال تــزا ُل ُم َشــا َر َكة النّســاء فــي
السياسـ ّـي متد ّن ّيــة ،علــى ال ّر ْغــم مــن ال ُم َ
مناصـ ِـب القـ َرار ّ
والصــادر فــي  14أكتوبــر  ،2011إذ بَل َـ َغ عــدد النّســاء ال ُمنتخبــات ،إثــر االنْتِخابــات
رقــم  27-11المتعلــق بمجلــس النــواب،
ّ
أي ثُ ُمــن إجمالـ ّـي البَ ْرلمان ّييــن وهــو دو َن مســتوى َه ـ َد ِف
الب ْرلمانيــة فــي نونبــر  ،2011مــا مجموعــه  67نائبــة برلمان ّيــةْ ،
ال ّثلــث الــذي كا َن مــن المقـ ّرر تحقيقــه بحلــول ســنة .12015

األبعاد
مجتمعي
موضوع
ِّ
متعدد ْ
ّ
وعــا ُم ْجتَ َمع ًّيــا متعـ ّدد األبْعــاد ،تت َق َ
اطـ ُع عنْـ َدهُ مجموعــة مــن المعاييــر والن ُُّظــم
تُعـ ّد قض ّيــة المســاواة بيــن الجنسـيْن َم ْو ُ
ض ً
القانونيــة والقناعــات األخالقيــة والتم ّثــات ال َّن َمط ّيــة والعوامــل النفسـ ّية والموروثــات والتراكمــات الثقافيــة.
ووضعِ ّيتهــم
ِح َســب انْ ِت َمائهــم الجنْسـ ّـي ْ
ّ
إن االختــاف فــي زوايــا النّظــر والتحليــل ،وعلــى ُم ْســتوى األدوار بيــن األشــخاص ب َ
جب
صلحــة العا ّمــة تســت ْو ُ
العائل ّيــة و َم َواقعهــم ،مِ ـ ْن َش ـ ْأنها إثــا َرةَ ال َعدِ يــدِ مِ ـ ْن َم َظاهــر ُســوء الف ْهــم أو ال ّت َو ّتــر حيْــث ال َم ْ

الصرامــة والوضــوح فــي تراتب ّيــة المعاييــر وال َم ْوضوعيــة فــي اإلعــام واالحتــرام المتبــادل فــي ِ
والمســؤول ّية فــي
الحـ َوار
ّ
ْ
العمــل.

; HCP, « La femme marocaine en chiffres, tendances d’évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles - 1
publication à l’occasion du 10 octobre, Journée Nationale de la Femme », Octobre 2015
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الصــدد إلــى ّ
ـض ،ال ّدينامـ ّـي والهـ ّ
ـش فــي ٍآن واحــد ،للتوافــق ال َو َطنـ ّـي حــول
الطابَــع ال ُمتناقِ ـ ِ
وال بـ ّد مــن اإلشــارة فــي هــذا ّ
أي دينام ّيــة أخــرى ،ال تتـ ّم حمايــة التقـ ّدم ال ُم ْحـ َرز
ال ُم َســاواة والتذكيــر بأ ّنــه فــي هــذا الموضــوع ،وعلــى غــرار أكثــر مــن ّ

ـت قـ ْد نَ َشـ َر ْت،
اجــع ليْــس َم ْع ُدو ًمــا ،عل ًمــا ّ
بكيف ّيــة نهائ ّيــة و ُم ْســتدا َمة ّ
الســامية للتخطيــط كانَـ ْ
وأن خطــر الت َر ُ
أن المنْ ُدوب ّيــة ّ
ـف عــن ّ
بحـ ٍـث ميدانـ ّـي َك َشـ َ
َصـ ّورات وال َم َواقــف إزا َء حقــوق النســاء ودورهـ ّـن فــي
الطابَــع ال ُمتناقِ ـ ِ
ـض للت َ
ســنة  ،2006نتائـ َج ْ

أن «النّســاء يسـ ّي ْر َن المقــاوالت مثلهـ ّـن مثــل
اعتَبَــروا ،علــى ســبيل المثــالّ ،
المجتمــع .2حيــث ّ
أن ثلــث ال ُم ْســتج َوبين فقــط ْ
أن «للنســاء الحــقّ فــي ممارســة أنْشــطة مأجــورة» ،بينمــا ع ّبــر ال ّربــع منهــم
ال ّرجــال» .كمــا اعتبــر ثالثــة أ ْربَــاع المســتج َوبين ّ
عـ ْن رأي ُمخا ِلـ ٍـفُ ،م َ
أن «المــكان المناســب للمــرأة هــو البيــت» .وكشــف البحــث ذاتــه
عظ ُمهــم مـ َن ال ّرجــال الذيــن يعتقــدون ّ

أن ثالثــة أ ْربَــاع ال ُم ْســتج َوبين ال يؤ ّيــدون «ح ّريــة ال َم ـ ْرأة فــي اللبــاس» ،وهــي نفــس النســبة التــي تُعــارض مســألة «رفــع
ّ
ـإن الغالبيــة العظمــى مــن
صــول مد ّونــة األســرة .وبالمقابــلِ  ،فـ ّ
الواليــة فــي زواج المــرأة» علــى ال ّرغــم مــن إدراجهــا ض ْمــن ُف ُ

المســتج َوبي َن يؤ ّيــدون تقنيــن الطــاق الــذي جــاءت بــه المد ّونــة.

أصــل خمســة يعتـ ُ
ـرف «دون تح ّفــظ» بحــقّ النّســاء فــي التص ـ ّرف بــك ّل ح ّريــة فــي
وإذا كان ُمســتج َو ٌب واحــد تقري ًبــا مــن ْ
ـإن ُم ْع َظ َمهــم يربــط هــذه الح ّريــة َ
بش ـ ْرط «ال ُم َســاهمة فــي نفقــات األ ُ ْســرة».
أجورهـ ّـن ،فـ ّ

ٌ
نظرات من الخارج
ّ
ـادي
ـس
صــدِ ُرهُ ال ُمنْتــدى االقتصـ ّ
المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنس ـيْن  Le Global Gender Gap Indexالــذي يُ ْ
يقيـ ُ
العالمــي من ـ ُذ  ،2006التّفاوتــات بيــن ال ّرجــال والنســاء ،وذلـ َ
ـك انطال ًقــا مــن مع ـ ّدل النشــاط والمشــاركة االقتصاديــة

السياســية للنســاء .ويشــير مســتوى الصفــر إلــى وضع ّيــة التفــاوت ال ُمطلــق،
وال ّدخــل والتّمــد ُرس
ّ
والصحــة والمشــاركة ّ
بيْنمــا يشــير المســتوى  1إلــى َو ْ
أصــلِ
ضع ّيــة ال ُمســاواة .وهكــذا ،فقــد كان المغــرب يحت ـ ّل فــي  2015المرتبــة 135م ـ ْن ْ
ـت تتدهــور،
أن مــا يكتســي طابــع الخطــورة هــو ّ
 145بل ـ ًدا برصيــد  .0.593غيــر ّ
أن األداءات النّســب ّية للمغــرب مــا فتئـ ْ
مســتوى ّ
مؤشــرات
ـت بالدنــا تحتـ ّل الم ْرتبــة  .107وخــال الفتــرة نفســها،
منــذ  ،2006عندمــا كانـ ْ
َ
تراجـ َع المغــرب ،علــى ْ
ـادي ،م ـ َن الم ْرتبــة  102إلــى ال َم ْرتبــة .140
المشــاركة وتكافــؤ الفــرص فــي المجــال االقتصـ ّ

ِســبة نشــاط النّســاء المغرب ّيــات منــذ ْ
لت
ويعــو ُد هــذا
ـج ْ
عشــرين ســنة ،حيــث سـ ّ
ُ
التراجــع فــي جانـ ٍـب منْــه إلــى انْ ِخفــاض ن ْ
الح َ
ـري أق ـ ّل مــن  18فــي المائــة ،بينمــا بلغــت نســبة ال ّرجــال  79فــي المائــة .وتســير هــذه
ضـ ّ
هــذه النســبة فــي ال َو َســط َ
متوســط
الصاعــدة؛ ففــي آســيا ،علــى َســبيل المثــال ،يَت ََجــا َو ُز
األ ْر َقــام فــي اتّجــاه مخالـ ٍـف للدينام ّيــة التــي تعرفهــا البلــدان ّ
ّ

نســبة مشــاركة الن َّســاء اللواتــي تتــرا َو ُح أعما ُر ُهـ َّـن مــا بيْــن  64-15ســنة  60فــي المائــة.
ْ

ـب أخْ ــرى بيــن النســاء وال ّرجــال (حيْــث يشــير رقــم  1إلــى ال ُم َســاواة) ت ْك ِشـ ُ
ـف ع ـ ْن وجــودِ تفا ُوتــات كبيــرة:
ِسـ ٌ
وهنــاك ن َ
َوي.
اإلجمالــي 0.52 ،بالن ّْســبة لل ْ َع َمــل ال ُمتســاوي 0.27 ،بالنّســبة
 0.34بالن ّْســبة للن َّشــاط
الســن ّ
لمتوســط ال ّدخــل ّ
ّ
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي
لجنَــة الحقــوق االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والثقافيــة ،التّابعــة للمجلــس االقتصـ ّ
مِ ـ ْن جهتهــا ،أشــا َر ْت ْ
أج ِوبَــة ملموســة بشــأنها .كمــا
لألمــم المتّحــدة ،3إلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تتطلــب أ ْن تقـ ّدم الســلطات الحكوميــة ْ
HCP, « Prospective Maroc 2030, la femme marocaine sous le regard de son environnement social », septembre 2006 - 2
 - 3قائمة النقاط التي ته ّم التقرير الدوري الرابع للمغرب املصادق عليها يف مارس  2015من طرف فريق عمل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة.

()2fMAR%2fQ%2f4&Lang=fr%http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
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ويح ُظـ ُر ُك َّل ْ
أن المغــرب ال زال يفتقــر إلــى ْ
أشــكالِ الت ْمييــز ضـ ّد المــرأة
أشــارت اللجنــة إلــى ّ
تشــريع قانونـ ّـي شــامِ ٍل يحـ ّدد ْ
4
ـص علــى ذلـ َ
ـاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
وفــي َجمِ يــع المجــاالت ،كمــا يَنُـ ًّ
ـك ال َع ْه ـ ُد الدولــي الخـ ّ
ـجلت هــذه اللجنــة األوضــاع المتفاوتــة بيــن النســاء فــي المناطــق القرو ّيــة والحضر ّيــة.
الــذي صــا َد َق عليْــه المغــرب ،5وسـ ّ
وفــي مجــالِ حمايــة األســرة واأل ّم ّ
الح ُكو َمــة تقديــم صــورة ِ
واضحــة عــن وتيــرة تقـ ّدم وحصيلــة مشـ ُروع
والط ْفــل وطالبــت ُ

تحســين وتعزيــز الحقــوق االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة
«تمكيــن ال ُمهاجريــن» الــذي انطلــق ســنة  - ،2011ال ّرامِ ــي إلــى ْ

للنّســاء واألطفــال ال ُمهاجريــن فــي المغــرب – ِعــاوة علــى تقديــم معلومـ ٍ
ـات عــن وضع ّيــة النســاء واألطفــال المهاجريــن

ِ
صاحبيــن .وأخيـ ًرا طلبــت اللجنــة مــن المغــرب إبــراز
إلــى أورو ّبــا ،وال سـ ّيما عــن الحــقّ فــي ت َمـ ْدرس
القاصريــن غيْــر ال ُم َ
القســري.
ُمختلــف التدابيــر المتخــذة فــي مجــال محاربــة العنــف ِضــد النّســاء ومحاربــة زواج األطفــال وال ـزّواج
ْ

ـدد
األســرة :اســتمرار ظاهــرة زواج القاصــر وإخفــاق المســطرة المتعلقــة بتعـ ّ
وتراجــع عــدد األطفــال للمــرأة الواحــدة
الــزواج
ُ
زواج القاصرات
ارتفاعــا فــي مع ـ ّدل ْ
األشــخاص المتز ّوجيــن مِ ـ ْن كِ ال الجن َْس ـيْن ،بينمــا َ
ـض
عرفــت الفتــرة مــا بيْــن  2004و2014
انخ َفـ َ
ً
معـ ّدل سـ ّـن الــزواج األ ّول للنســاء (مــن  26.3ســنة إلــى  ،)25.8فــي حيــن ظـ ّل ُمعـ ّدل سـ ّـن زواج ال ّرجــال مســتقِ ًّرا (31.2

ســنة) .أ ّمــا زواج القاصريــن (أق ـ ّل مــن  18ســنة) فإ ّنــه ْ
يشــمل الفتيــات فــي الغالبيــة ال ُعظمــى ( 82.4فــي المائــة) وال
ـروي.
يقتصــر األمــر فقــط علــى ال َو َســط القـ ّ

أن مد ّونــة األســرة تســمح بــزواج الفتــى أو الفتــاة دو َن سـ ّـن
السـ ّـن القانون ّيــة للـزّواج فــي  18ســنة شمسـ ّية .غيْــر َّ
تتحـ ّدد ّ
زواجــا «م َعلَّـ ً
ا» بعــد «إجــراء خبْــرة ط ّب ّيــة أو بحــث اجتماعـ ّـي» .وقــد َعـ َر َف
األهل ّيــة حيــن يعتبــره قاضــي األســرة المكلّــف
ً

عــدد طلبــات الحصــول علــى تراخيــص الـزّواج بالفتيــات القاصــرات ومعـ ّدالت قبولهــا من ًْحــى تصا ُعد ًّيــا خــال الســنوات

األخيــرة .وهكــذا ،ففــي ســنة  ،2011شــمل زوا ٌج واح ـ ٌد مــن بيــن ثمانــي حــاالت زواج فتــاة قاص ـ ًرا مــن بينهـ ّـن فــي حالــة
واحــدة مــن أصــل ثــاث حــاالت قاصــرات تتــراوح أعمارهـ َّـن مــا بيْــن  14إلــى  16ســنة .وم ّمــا يزيــد هــذه الوضع ّيــة قل ًقــا

األســباب
وحا بــه .وفــي ال ُمما َر َســة العمل ّيــة ،فـ ّ
هــو ّ
أن مد ّونــة األســرة ال تح ـ ّدد س ـنّا يكــون ال ـزّواج دو َن بلوغــه مس ـ ُم ً
ـإن ْ

الســماح بال ـزّواج مــن الفتــاة القاصــر ،وكــذا اســتمرار قبــول ال ُمجتمــع لهــذه
األســرة إلــى ّ
المب ـ ّررة التــي تدفــع قاضــي ْ
ِ
الظاهــرة ،تشــير إلــى اعتبـ ٍ
القاصــر أو مصلحتهــا أو حقوقهــا األساسـ ّية أقـ ّل أهم ّيــة مــن الحاجــة إلــى
ـارات تعتبــر إرادة

أن حــاالت
«إنقــاذ شــرف العائلــة» ،واختيــار «تج ّنــب الفضيحــة» و»حمايــة عفــة الفتــاة وحمايتهــا مــن االنحــراف» .كمــا ّ

أن الــزواج يُعتبــر بمثابــة حمايــة ضــد الفقــر.
كثيــرة تب ّيــن ّ

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 - 4ال َع ْه ُد الدولي
ّ

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

 - 5و ّقع املغرب على هذا العهد بتاريخ  19يناير  1977وصادق عليه يوم  3ماي .1979
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إلغاء الفصل  475من القانون الجنائي
ـاح ُمصا َد َقــة مجلــس ال ّنــواب ،فــي نونبــر  ،2014علــى حــذف الفقــرة الثانيــة م ـ َن الفصــل
يُ ْمكــن أ ْن يسـ ّ
ـجل المــرء بارتيـ ٍ
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه ضمــن
 475مــن القانــون الجنائــي ،وهــو الحــذف الــذي أوصــى بــه المجلـ ُ

اإلحالــة الذاتيــة المتعلقــة بال ّن ُهــوض بال ُمســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماع ّيــة والثقاف ّيــة

الفصــل يتيــح تزويــج الفتــاة القاصــر لمغت َِصبِهــا دون تع ّرضــه للمعاقبــة .ومــع
والسياسـ ّية فــي نونبــر  .2012فقــد كا َن هــذا
ْ
ـإن هــذا الحـ ْذ َف لــم يعـ ّز ْز نظــام العقوبــات فــي حــقّ َمــن اختطــف أو غـ ّرر بقاصــر ،حيــث يُعاقــب بالحبْــس من ســنة
ذلــك ،فـ ّ
ِ
إلــى خ ْمــس سـ ٍ
يســتفيدون
ـنوات وغرامــة مــن مائتيــن إلــى خمســمائة درهــم .وال زال
القاصــرو َن ضحايــا االغتصــاب ال ْ

صاحبــة مــن أجــل مؤازرتهــم
القانونــي باألضــرار التــي
مــن االعتــراف
ْ
لحقــت بهــم وال مــن خدمــات المســاعدة وال ُم َ
ّ

ومســاعدتهم علــى التخفيــف مــن اآلثــار النفســية لهــذه األضــرار ومواجهــة وصمــة العــار االجتماعيــة والضغــوط التــي

والضغــط والتهديــد باالنتقــام .وال تــزال األمهــات العازبــات مع ّرضــات لمخاطــر المتابعــة القضائ ّيــة
تصــدر مــن حولهــم
ّ
ـتفادتهن مــن ال ُمســاعدة للولــوج إلــى العالجــات ّ
الطبيــة
بتهمــة العالقــات الجنســية غيــر المشــروعة ودون التم ّكــن مــن اسـ
ّ

أن زوا َج الضحيــة
أو مـ َن ال ّدعــم السـ
ـريعي فــي بالدنــا ،إ ّال ّ
ـيكولوجي .وعلــى ال ّرغــم مــن التطـ ّور الــذي عرفــه الجانــب التشـ ّ
ّ
بمغتصبهــا ال زال يبــدو بمثابــة حـ ّل أفضــل لألســر .وقــد حـ ّذرت عـ ّدة منظمــات غيْــر حكوميــة مِ ـ ْن خطــر أنــه منــذ تعديــل

ـإن اغتصــاب القاصــرات لـ ْن تعلـ َم بــه الســلطات األمن ّيــة،
صاحبــة القانون ّيــة واالجتماع ّيــة ،فـ ّ
الفصــل  ،475وفــي غيــاب ال ُم َ
ْ

ـمي علــى تزويــج
وبالتالــي ففــي غيــاب وثيقــة تثبــت وقــوع االغتصــاب تأتــي األســر المعنيــة للتفــاوض بشــكل غيــر َر ْسـ ّ
ِ
مغتصبِهــا.
الضح ّيــة إلــى
ّ

تعدد الزّ ْوجات
ـاص بالحقــوق االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة وال ّثقاف ّيــة (منظمــة
يعت ِب ـ ُر الع ْهــد الدولــي ،الــذي صــادق عليــه المغــرب والخـ ّ
األمــم المتحــدة )1966 ،تعـ ّدد الزوجــات ع َمـ ً
ا تمييز ًّيــا .ومــع ذلــك ،مــا فتئــت هــذه الظاهــرة ُمن ِ
ْتشـ َرة فــي المغــرب ،علــى

تســمح بتع ـ ّدد ال ّز ْوجــات إذا ل ـ ْم تضــع ال ّز ْوجــة
ال ّرغــم مــن اعتمــادِ مد َّونَــة لألســرة فــي  .2004ذلــك ّ
أن هــذه ال ُمد َّونَــة ْ
احـ ًة ،ض ْمــن بنــود ال َع ْقــد ،شـ ْر َط َعـ َدم التــز ّوج عليْهــا ،وإذا لـ ْم يتب ّيــن للقاضــي بأ ّنــه ال خـ َ
ـوف مــن «عــدم العــدل» بيْــن
ص َر َ
َ

ـتثنائي مــن طــرف ّ
الطالــب،
ضوعـ ّـي اسـ
الزّوجــات .وال يت ـ ّم الت ْرخيــص بال ـزّواج المتع ـ ّدد إال فــي حالــة إثبــات مب ـ ّرر َم ْو ُ
ّ
إلعالــة األســرتيْنَ ،و َ
وإســكان ومســاواة فــي جميــع
إضافــة إلــى تقديمــه «ال َمـ َوارِ دِ الكافيــة َ
ض َمــان جميــع الحقــوق مــن نفقــة ْ

أ ْو ُجــه الحيــاة» .بعــد ذلــك ،تســتدعي المحكمــة الزّوجــة ال ُمــراد التــز ّوج عليْهــا للحضــور ،وإذا ل ـ ْم توافــق علــى التع ـ ّدد
مســطرة طــاق ّ
«الشــقاق» .كمــا يت ـ ّم إشــعار الزوجــة الثانيــة مــن طــرف
ولــم تطلــب التطليــق ،ط ّبقــت المحكمــة تلقائ ًّيــا ْ

ـب ال ـزّواج بهــا متــز ّوج بغيْرهــا ويســأل ع ـ ْن رِ َ
ضاهــا بذلــك .وق ـ ْد أوردت المنظمــات غيــر الحكوم ّيــة
القاضــي بـ ّ
ـأن طالـ َ

(المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان ،وشــبكة ُ )MRAمعطيــات تتعلــق ببحــث ميْدانـ ّـي شــمل  75.173ع ْقــد َز َواج فــي المغــرب،
أن ال ُمعطيــات اإلحصائيــات
أن َعق ـ ًدا واح ـ ًدا مــن بيْــن ألــف ع ْقــد يتض ّمــن ش ـ ْرط ال ـزّواج األُ َحــادي .و َرغــم ّ
حيــث تب ّيــن ّ

ـإن نســبة طلــب الترخيــص بهــذا ال ّنــوع مــن الـزّواج
أن  0.3فــي المائــة فقــط مــن الزّيجــات تعدديــة ،فـ ّ
ال ّرســمية تشــي ُر إلــى ّ

ـي نصــف طلبــات ال ّت ْرخيــص
تن ُْحــو منحــى تَصا ُعد ًيــا ومتزا ِيـ ًدا فيمــا يبــدو :فقــد ت ّمــت الموافقــة ،فــي  ،2010علــى حوالـ ْ
ّ
ـتثنائي،
الح ُكوميــة علــى أ ّنــه ،عــوض إثبــات مبـ ّرر موضوعـ ّـي اسـ
بتعـ ّدد ال ّز ْوجــات .وتأســف العديــد مــن
المنظمــات غيْــر ُ
ّ

الوضع ّيــة المال ّيــة ّ
لطالــب الـزّواج فقــط.
يتـ ّم االعتمــا ُد بصفــة أساسـ ّية علــى
ْ
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ربات ُ
األ َسر
هشاشة النّ ساء ّ
ّ
صوبــة) مــن  ،2.47ســنة  ،2004إلــى  2.21ســنة
متوســطعــدد األطفــال للمـ ْرأة الواحــدة
انتقــل
(المؤشــر التركيبــي للخُ ُ
ّ
ـروي (مــن  3.10إلــى  )2.55حيْــث انطلــق مــن ُمســتوى مرتفــع ،بـ ْل وحتــى
 .2014وكان االنخفـ ُ
ـاض أ ْكبَـ َر فــي ال َو َســط القـ ّ

ّ
صوبــة مســتوى دو َن َعتَبَــة تجديــد األجيال.
ـري (مــن  2.15إلــى  )2.01حيــث بَل َـ َغ
فــي الوســط الحضـ ّ
المؤشــر التركيبـ ّـي للخُ ُ
كمــا ي ْعـ ِـر ُ
متوســط َح ْجــم األُ َســر المغرب ّيــة
ف
األســرة المغربيــة الواحــدة
ُ
ّ
تراج ًعــا مســتم ًّرا .ففــي ســنة  ،2014بل ـ َغ عــدد ْ
ْ 4.6
ـري
أشــخاص فــي
المتوســط ،مقاب ـ َل  5.2أشــخاص فــي  .2004ويــزداد هــذا الحجــم تراج ًعــا فــي الوســط الحضـ ّ
ّ

( 4.2أشــخاص مقابــل  4.8فــي ّ )2004
ـروي (مــن  6.0فــي  2004إلــى  5.3فــي .)2014
نفسـ ُه فــي ال َو َســط القـ ّ
والشــيء ُ
أ ّمــا ْ
األشــخاص الذيــن يعيشــون بمفردهــم فيم ّثلــون  7.2فــي المائــة مِ ــن َم ْجمــوع األســر بينمــا تم ّثــل األُ َسـ ُر المك َّونَــة مــن
خ ْمســة أ ْفـ ٍ
مجمــوع األُ َســر.
ـراد أو أكثــر  46.5فــي المِ ائــة مِ ـ ْن ْ

الح َ
ـري ،وأكثــر مِ ـ ْن أســرة واحــدة مــن بيْــن
ألســرةٍ واحــدةٍ مــن بيْــن خ ْمســة فــي
ضـ ّ
الوســط َ
َ
وتُع ـ ّد النســاء «ر ّبــات أســر» ْ
أصــل عشــرة ،تعيــش ك ّل مــن األرملــة والمطلقــة فــي عزلــة ،فــي
ثمانيــة فــي
الوســط القـ ّ
ـروي .وفــي س ـبْع حــاالت مــن ْ
َ

توج ـ ُد امــرأة واحــدة
األحيــان مــع أطفالهـ ّـن ال ُمعاليــن ،ومعظمهـ ّـن يُعانيــن مــن األ ّم ّيــة .ومــن أصــل أربــع نســاءٍ َ ،
غالـ ِـب ْ

األهــل
نشــيطة وعاملــة ،وهــذا يعنــي ّ
أن ثالثــة أ ْربَــاع النســاء «ر ّبــات األســر» يعتم ـ ْد َن اعتمــا ًدا مباش ـ ًرا علــى مســاعدة ْ

ـاهمتهن فــي األشــغال المنزل ّيــة فــي إطــار العالقــات العائل ّيــة أو عالقــات الجــوار أو ممــا
وعلــى التغذيــة والملبــس مــن مسـ
ّ

يــذ ّره عمــل األطفــال والتس ـ ّول.

تحســن ملحـ ٌ
اســتمرار
التربيــة والتكويــن:
ـي ْ
ـوظ علــى المســتوى ّ
ّ
رغــم ْ
الكمـ ّ
التفاوتــات
ُ
بــات
ويتجلّــى أحــد أكبــر نجاحــات السياســات العموميــة خــال ال َعقْــد األخيــر فــي تعميــم تمــدرس الفتيــات بمعــ ّدل َ
يتجــاوز  90فــي المائــة.
ـروعا تق ّدمت بها الجمعيات
ـي  31.341مشـ ً
وخــال الفتــرة  ،2014-2005شــملت المبــادرة الوطن ّيــة للتنميــة البشــرية حوالـ ْ
ـي  10مالييــن شــخص مــن بينهــم أكثــر مــن  4مالييــن
بمبلــغ قــد ُرهُ  17مليــار درهــم .وقــد اســتفاد مــن هــذه المشــاريع حوالـ ْ

امــرأة .وقــد ت ّمــت هــذه العمليــات فــي إطــار ال ّرفــع مــن التمــدرس والحـ ّد مــن الهــدر المدرسـ ّـي والتكويــن المهنــي وتعزيــز

الكفــاءات وخلــق األنشــطة المــد ّرة لل ّدخل.

ـأنهن فــي ذلــك شــأن ال ّذكــور ،ب ـ ْل إنهـ ّـن يصل ْـ َن بأعـ ٍ
ـداد
وال تكتفــي الفتيــات اليــوم بالولــوج إلــى المــدارس االبتدائ ّيــة ،شـ ّ

اإلجمالــي لطلبــة التعليــم العالــي  745.843فــي  2015-2014مقابــل 665.991
كبيــرة إلــى التعليــم العالــي .ويبلــغ العــدد ْ

فــي  .2014-2013وقــد انتقــل عــدد النســاء مــن  322.525فــي ســنة  2014-2013إلــى مــا مجموعــه  360.845فــي
مؤسســات تكويــن األطــر
ســنة  ،2015-2014حيــث سـ ّ
ـجل العــدد نســبة ارتفــاع بلغــت  11.9فــي المائــة ونســبة حضــور فــي ّ
بلغــت  55فــي المائــة .ومــن جهــة أخــرى تم ّثــل النســاء  40فــي المائــة مــن مســتعملي األنترنيــت.

أن م ـ ّدة تمــدرس النســاء تق ـ ّل عــن م ـ ّدة تمــدرس
أن تراكمــات الماضــي ل ـ ْم تَ ـ ُز ْل آثارهــا تما ًمــا ،وبالتالــي ،فبمــا ّ
غيــر ّ

قياســا إلــى ال ّرجــال.
ـإن نســبة األ ّم ّيــة فــي صفوفهـ ّـن تــكا ُد تبل ـ ُغ الض ْعــف
ال ّرجــال ،فـ ّ
ً
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ولوج متفاوت إلى التربية والتكوين
إلصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن ،ال ُمعتَ َمـ َدة مــن
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن الرؤيــة االســتراتيجية الجديــدة ْ 2030-2015
طــرف التعليــم المجلــس األعلــى للتربيــة والت ْكويــن والبحــث العلمــي ،قــد أدرجــت مبــدأ المســاواة بيــن الجنسـيْن ض ْمــن

أن التّح ّدييْــن الكبيريْــن يظـ ّـان همــا :التقليــص الف ّعــال مــن عوامــل ال َه ـ ْدر المدرسـ ّـي الــذي
أهدافهــا الرئيســية .غيْ ـ َر ّ

صــوص ،وتحســين جــودة التعليــم للجميـ ِـع.
وجــه الخُ ُ
ـس الفتيــات علــى ْ
يمـ ّ

أن التق ـ ّدم الــذي تح ّقــق علــى مســتوى تمــد ُرس األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
الحــظ ّ
ومــن الناحيــة الك ّميــة ،يُ َ

ـوص لفائــدة الفتيــات
 6-15ســنة كانــت لــه نتائــج فــي غايَــة األه ّم ّيــة خــال العقــد األخيــر .وقـ ْد كا َن هــذا التقـ ّدم بالخصـ ِ

تســجيلِ معـ ّدل تمـ ْد ُر ٍس انتقــل مــن  63فــي المائــة إلــى  90فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيْــن
فــي الوســط القـ ّ
ـروي ،مــع ْ

 2004و.2014

ـي  3فــي
غيْــر ّ
ص ُفــوف الفتيــات تظـ ّل مثيــرة للقلــق ،حيــثُ بلغـ ْ
أن نســبة ال َهـ ْدر المدرسـ ّـي فــي ُ
ـت فــي  2015-2014حوالـ ْ

المائــة فــي المرحلــة االبتدائ ّيــة ،و 10فــي المائــة فــي المرحلــة الثانويــة.

ـس
ـص األ ّم ّيــة ،فإ ّنهــا تبقــى مرتفعــة رغــم االنخفــاض الــذي تسـ ّ
وفيمــا يخـ ّ
الســاكنة .غيــر أ ّنهــا تمـ ّ
ـي ثلــث ّ
ـجلُه وتمـ ّ
ـس حوالـ ْ
النســاء بصــورةٍ
مضاع َفــة (أ ْربــع نســاء مِ ـ ْن بيْــن عشــرة) بال ُمقا َرنَــة مـ َع ال ّرجــال (اثنــان مــن ك ّل عشــرة رجــال) وال سـ ّيما
َ

ـت نســاءٍ ق َرو ّيــات مِ ـ ْن بيْــن عشــرة ال يعر ْفــن القــراءة).
ـروي (حيــثُ ّ
أن سـ ّ
فــي ال َو َســط القـ ّ

وبعــد إحــداث الوكالــة الوطن ّيــة ل ُمحا َربَــة األ ّم ّيــة ( ،)ANLCAســنة  ،2009التــي تهــدف إلــى «محاربــة األميــة فــي أفــق
القضــاء عليهــا» ،اعتم ـ َد المغــرب ،فــي « ،2014خارطــة الطريــق لمحــو األميــة  ،»2020-2014ترتكــز علــى الب ْرمجــة

والتواصــل
والبحــث عــن التمويــل واســتهداف المســتفيدين وجــ ْودة البرامــج وإحــداث آل ّيــة للتقييــم َو َو َســائل للتعــاون
ُ
واالتصــال والتّرافــعَ .غيْــر أ ّنــه فــي ســنة  ،2015لــم تكــن الوكالَــة الوطنيــة لمحاربــة األ ّم ّيــة تتو ّفــر إ ّال علــى  37متعاوِ ًنــا،
أي حوالــي  6فــي المائــة مــن
وهــو عــدد قلي ـ ٌل ج ـ ّداً بالنظــر إلــى الحاجيــات الهائلــة وميزانيــة تبل ـ ُغ  180مليــون درهــمْ ،
ميزان ّيــة وزارة التربيــة الوطنيــة والتّكويــن المهنـ ّـي.

التكوين المهني :الحلقة الضعيفة في المنظومة التربوية
بَل َـ َغ عــد ُد العامليــن فــي قطــاع التكويــن المهنــي ســنة  2015مــا مجموعــه ّ 332
موظ ًفــا ،مــن بينهــم  40فــي المائــة مــن

أي بمعـ ّدل  0.1فــي
النســاء .كمــا ّ
أن هــذا القطــاع اســتفا َد فــي الســنة نفســها مـ ْن ميزانيــة ق ْدرهــا  403مالييــن درهــمْ ،
ـب أكثــر مــن نصفهــا إلــى مصاريــف التســيير .وهــذا األرقام ال تأخذ فــي االعتبار
المائــة مــن الميزان ّيــة العامــة للدولــةَ ،ذ َهـ َ

ـاص وال أنشــطة التكويــن التــي تقــوم بهــا مختلــف القطاعــات الوزار ّيــة،
ت ْمويــل التكويــن المهنــي مــن طــرف القطــاع الخـ ّ
المخصصــة للتكويــن المهنـ ّـي األولــي فــي ميزانيــة التربيــة الوطنيــة .كمــا تبــرز
الحصــة
غيْــر أ ّنهــا تبــرز مــع ذلــك ضعــف
ّ
ّ

أن
كذلــك أهميــة حاجيــات االســتثمار وتحســين تخصيــص مــوارد وزارة التربيــة المتّجهــة إلــى التكويــن المهنـ ّـي .6كمــا ّ
ـاص .ويُعتبــر
َع ـ َد َد النّســاء المتد ّربــات بل ـ َغ  42فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالـ ّـي للمتدربيــن فــي القطاعيْــن العــام والخـ ّ
 - 6كما يستفي ُد التكوين املهني أيْضا م َن التمويل عن طريق االقتطاع من ال ّرسوم املهنية على كتلة أجور القطاع اخلاص ( 1.6يف املائة) كما تطلق مجموعة من القطاعات
موحدة .وال تتعلق هذه املعطيات املعروضة هنا سوى بوزارة التربية
الوزار ّية ع ّدة برامج تتعلق بالتكوينات التقنية
واملتخصصة .غير أنّ هذه العناصر ال تخضع ملؤشرات ّ
ّ
الوطنية.
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الصحــة والخياطــة والمالبــس والحالقــة والتجميــل واإلدارة ،والتّســيير
عــدد الفتيــات المتدربــات كبي ـ ًرا فــي قطاعــات ّ
الصناعــات الميكانيك ّيــة والمعدن ّيــة
والتجــارة والصناعــة التقليديــة .غيــر ّ
أن النســاء المتد ّربــات يشــ ّكل ْ َن أقلّيــة فــي ّ

ْ
المناص َفــة فــي
واألشــغال العموم ّيــة .بينمــا تمي ـ ُل الوضع ّيــة إلــى تحقيــق
واإللكترون ّيــة والصيْــد البحــري وقطــاع البنــاء
َ
ـري.
صـ ّ
ـمعي البَ َ
قطاعــات تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــال وال َفنْدقــة -الســياحة والقطــاع السـ ّ

العلمي
ولوج النساء إلى التعليم العالي والبحث
ّ
نســبة النســاء فــي التعليــم العالــي  48.3فــي المائــة فــي  ،2015-2014فــي حيــن تجــا َو َز معــ ّدل ّ
الطالبــات
ْ
بلغــت ْ
ّخصصــات وال س ـ ّيما
الحاصــات علــى شــهادات فــي الســلك العــادي م ـ َن التعليــم العالــي  50فــي المائــة فــي بعــض الت ّ

والصيْدلــة ( 57فــي المِ ائــة) والعلــوم
والتســيير ( 62فــي المائــة) والطــب
طــب األســنان ( 74فــي المائــة) والتجــارة
ّ
ّ
ْ

القانونيــة واالقتصاديــة ( 54فــي المائــة) والتكنولوجيــا ( 54فــي المائــة).

ـد
النمطيــة
للصــور
حقــل الثقافــة هــو مــكان منبــت فــي الوقــت ِ
التمييزيــة ضـ ّ
ّ
ّ
نفسـ ِـه ّ
النســاء
والسياســات العموم ّيــة فــي هــذا الشــأن،
ال توج ـ ُد معلومــات كافيــة حــول مكانــة ود ْور النّســاء فــي المجــال الثقافـ ّـيّ ،

فالمغــرب ال يــرد ض ْمــن الئحــة البلــدان التــي أجابــت علــى االســتبيان الــذي أع ّدتــه منظمــة اليونســكو ســنة  .2013ومــن
ـدان أخــرى ،مرتفعــا داخــل المِ َهــن الثقافيــة ،غيــر
المرجــح أ ْن يكــو َن عــدد النســاء فــي المغــربَ ،ك َمــا هــو الحــال فــي بلـ ٍ
ّ

أنهـ ّـن ال يصل ْـ َن إلــى المناصــب العليــا فــي التدبيــر الثقافـ ّـي.

الصــور النمطيــة بيــن الجنس ـيْن داخــل المِ َهــن الثقاف ّيــة مثلمــا تتج ـ ّذر ِ
داخ ـ َل باقــي قطاعــات األنْشــطة .ومــن
وتتج ـ ّذر ُّ

التواصــل بشــأن ال َع َمــل الــذي يقــوم بــه ال َمغــرب لتنفيــذ االتفاقيــات الثقافيــة
ـكان أ ْن تبــاد َر الحكومــة إلــى
األه ّم ّيــة بمـ ٍ
ُ
ـاص تعزيــز قــدرات النســاء ودورهـ ّـن فــي
لليونســكو ،والتــي تُعتبــر بالدنــا مـ ْن بيْــنِ المو ّقعيــن عليْهــا .ومِ ـ َن ال ُمهـ ّم بشــكل خـ ّ

مجــالِ اإلبــداع ْ
وتطويــر التــراث واتّخــاذ ال َق ـ َرار المتعلّــق ّ
بالشــأن الثقافـ ّـي.

الص ّحــةّ :
ليــس
مؤشــرات قليلــة حــول النـ ْـوع االجتماعــي ،تقـ ّ
ّ
ـدم ُمحـ َـرز لكنــه ْ
كافيــا
ً
ـي  5.3فــي المائــة مــن الميزانيــة
بلغــت المــوارد
الص ّحــة  13.1مليــار درهــم ســنة ْ 2015
المخصصــة لــوزارة ّ
ّ
(أي حوالـ ْ
أن هــذه الــوزارة هــي ثانــي مش ـ ِّغ ٍل ،مــن بيــن الــوزارات ،بعــد وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة ،2015
العامــة للدولــة) ،حيــثُ َّ
ِب َع ـ َد ٍد إجمالـ ّـي يص ـ ُل إلــى  45.697موظ ًفــا ،منهــم  57فــي المائــة مــن النســاء.
سنوي ق ْد ُرهُ  7.2في المائة.
ارتفاعا بمع ّدل
الصحة
ّ
سج ْ
ً
وخالل الفترة ّ ،2015-2001
لت ميزانية وزارة ّ
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بالص ّحة في مجال حقوق وحاجيات النّ ساء
مدى وحدود السياسات المتع ّلقة
ّ
الص ّحــة ،برســم ســنة ّ 58 ،72015
مؤشــ ًرا موز ًَّعــا علــى ســتّة برامــج ميزانيات ّيــة،
اختــار التقريــر المتعلّــق بــأداء وزارة ّ
وصحــة األم
صحــة النّســاء ب َو ْ
واحــد منهــا فقــط يثيــر قضايــا ّ
الص ّحــة اإلنْجاب ّيــة ّ
ضعِ هــا تحــت عنــوان واحــد 8هــوّ :
ّ
المؤشــرات ل ـ ْم يت ـ ّم تفصيلُهــا
أن باقــي
واألطفــال
وصحــة الشــباب والمواطنيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .فــي حيــن ّ
ّ

وجــه التحديــد
بحســب الجنــس ،والقليــل منهــا هــو الــذي يشــير إلــى المخاطــر واألمــراض التــي تتعـ ّرض لهــا النســاء علــى ْ
(ســرطان الثــدي).

الص ّحيــة للنّســاء .وتوجــد المعطيــات ،المســتقاة مــن
ـإن المعلومــات تظ ـ ّل مقتصــرةَ علــى
ْ
وبصفــة عا ّمــة ،فـ ّ
الوضع ّيــة ّ

الســامية للتخطيــط .9وهــي
البحــوث الميدان ّيــة حــول مســتوى معيشــة َ
األســر ،فــي األرقــام التــي نشــرتها المندوب ّيــة ّ
ـجلت نســبة  36.1فــي المائــة فقــط مــن النســاء مــا يُعتبــر و ْز ًنــا مقبــوال
معطيــات تشــير إلــى أنــه فــي ســنة  ،2011سـ ّ

الســمنة .وهــذه الوضع ّيــة
( 56.7فــي المائــة بالنســبة لل ّرجــال) 61.5 ،فــي المائــة منْهـ ّـن يُعانيــن مــن زيــادة الـ َوزْن أو مــن ّ
الص ّح ّيــة تتفا َقــ ُم ســنة عــن ســنة .وتبقــى المعلومــات وبرامــج التوعيــة بالصحــة والمخاطــر االجتماعيــة المرتبطــة
ّ

ري وا ْرتفــاع ضغــط ال ـ ّدم وال ّروماتيــزم ومشــاكل التن ّفــس والتّش ـ ّوهات الهرمونيــة
(الس ـ َك ّ
بالســمنة محــدودة ومحتشــم ًة ُّ
ُّ
واالضطرابــات الوظيف ّيــة واالضطرابــات النفســية والتمييــز).

الخاصة بالنّ ساء
الحماية من األمراض
ّ
الســرطان إحــدى اإليجابيــات األساســية
تشــ ّكل الحمايــة
ّ
الصح ّيــة للنســاء فــي مجــال الوقايــة والعــاج مــن أمــراض ّ
بفضــل ّ
ومؤسســة لــا سـلْمى للوقايــة والعــاج
الص ّحــة
ـجلَة خــال العقــد األخيــر وال سـ ّيما ْ
المسـ َّ
الشــراكة مــا بيــن وزارة ّ
ّ

وتحســين الولــوج إلــى العالجــات (حيــث تم ّكــن
مــن أمــراض الســرطان التــي أ ّدت إلــى إحــداث مراكــز جديــدة لألنكولوجيــا ْ
 32.000مريــض ،ســنة  ،2015مــن الولــوج إلــى العالجــات ،مقا ِبـ َل  11.000فقــط ْ
عشــر سـ ٍ
فضـ ًـا عـ ْن
ـنوات مِ ـ ْن قبْـ ُل)؛ ْ

ْ
الكشــف المب ّكــر َعـ ْن َسـ َر َطان
تنْظيـ ِـم َح ْملتيْــن تحسيسـيَتَيْن ها ّمتيْــن ،األولــى حـ ْول اإلقــاع َعــنِ الت ْدخيــن والثانيــة َحـ ْول
ْ
للكشــف ع ـ ْن ســرطان عنــق ال ّرحــم يتناســب مــع البيئــة المغرب ّيــة
ـوذج
ال ّث ـ ْدي وتمويــل تســعة مشــاريع بحــث ْ
ووضــع «نمـ ٍ
ْ
والتشــخيص والعــاج.10
ويجمــع بيــن ال َف ْحــص

 - 7هذا التقرير حول جناعة األداء ملحق مبشروع امليزانية يف إطار تنفيذ القانون التنظيمي للمالية.
« - 8البرنامج  :2الصحة اإلجنابية وصحة األم والطفل والشباب والسكان من ذوي االحتياجات اخلاصة.

http://www.hcp.ma/downloads/Indicateurs-sociaux_t11880.html 200-HCP, « Les indicateurs sociaux du Maroc », Edition 2014, pp 195 - 9
htm.15-05-http://www.amb-maroc.fr/accueil-actualit%E9/evenement_2015 - 10
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كاف
الحمل والوالدةّ :
غير ٍ
تقدم ّ
هام ،لكنّ ه ْ
ّ
ْ
المؤشــر التركيبـ ّـي للخصوبــة يواص ـ ُل
وأن
أن مع ـ ّدل وفيــات األ ّمهــات واألطفــال عنــد الــوالدة ق ـ ْد عــرف تراج ًعــا ّ
رغ ـ َم ّ
الص ّح ّيــة للنســاء أمــا َم المخاطــر المتّصلــة بالحمــل والــوالدة تظ ـ ّل مرتفعــة .11ذلـ َ
َ
أن امــرأة
ـك َّ
انخفاض ـهُ ،فـ ّ
ـإن الهشاشــة ّ

الح َ
ضــري ،تضـ ُع مولودهــا
ـروي وا ْمــرأة واحــدة مــن ك ّل عشــر نســاء فــي
واحــدة مــن بيْــن اثنتيْــن فــي الوســط القـ ّ
الوســط َ
َ

الصعيــد الوطنــي قــد اســتف ْد َن مــن استشــارة
مِ ــ ْن دون مراقبَــة ِط ّب ّيــة .12وإذا كانــت  77فــي المائــة مــن النســاء علــى ّ
ـت كبيــرة بيــن
أي
ـي  9نقــاط بالقيـ ِ
ـاس إلــى ســنة  ،2004فـ ّ
ـإن الهـ ّوة ظلّـ ْ
ط ّب ّيــة قبْــل الــوالدة فــي ْ ،2011
ُّ
بتحسـ ٍـن بَل َـ َغ حوالـ ْ
ضـ ً
ا عــن
الولــوجِ إلــى هــذه االسْتشــاراتِ فــي الوَسَـطِ الحضــريّ ( 92فــي المائــة)
ـروي ( 55فــي المائــة) .و َف ْ
والوســط القـ ّ
َ

ـإن المســتوى الدراســي يلعــب م ّمــا دو ًرا فــي اللجــوء إلــى االستشــارة ّ
الط ّب ّيــة قبــل الــوالدة :ذلـ َ
أن  98.9فــي
ـك ّ
السـ َكنِ  ،فـ ّ
ّ
ِ
ـوي قــد لجــأن إلــى هــذه االستشــارة ،مقا ِبـ َل  70.3فــي المائــة
المائــة مــن النّســاء
الحاصــات علــى شــهادة التعليــم الثانـ ّ
ملموســا،
مــن اللّ ّواتــي ال يتو ّفـ ْر َن علــى شــهادة تعليم ّيــة .ومـ ْن جهــة أخــرىَ ،عـ َر َف اللجــوء إلــى وســائل منــع الحمــل تطـ ّو ًرا
ً

أع َمارهـ َّـن مــا بيْــن ( 15كــذا) و 49ســنة»
حيــثُ تُبْـ ِـر ُز أحــدث األ ْرقــام (َّ )2011
ـي النســاء «المتز ّوجــات اللواتــي تتــراوح ْ
أن ثلثـ ْ

وبصـ ْرف النّظــر
يســتعمل َن وســائل منْــع الح ْمــل بشـ ٍ
ـري ُمقارنــة َمـ َع ال َو َســط القـ ّ
ـكل أكثــر بقليـ ٍـل فــي الوســط الحضـ ّ
ـرويَ .
ْ
ـإن الوســائل «الحديثــة» لمنْــع الح ْمــل هــي األكثــر اســت ْع َماال مــن ال َو َســائل «التقليديــة» ،هــذا فــي
الس ـ َكن ،فـ ّ
ع ـ ْن طبيعــة ّ
اجـ َع فيــه اللجــوء إلــى الوســائل «ذات المــدى الطويــل أو النّهائيــة».
الوقــت الــذي ت َر َ

انخفاضــا متواصـ ً
ً
أن ال ّر َ
ا ،وهــو األمــر الــذي ال ي ْعنــي بالضــرورة حصــو َل
ضاعــة الطبيعيــة تعــرف
وتجـ ُد ُر اإلشــارة إلــى ّ
ْ
الصحـ ّـي .ذلـ َ
أن االقتصــا َر علــى ال ّر َ
ضاعــة الطبيع ّيــة ،الالزمــة خــا َل األشــهر الس ـتّة األولــى مــن
تق ـ ّدم فــي المجــالِ
ـك ّ
ّ

حيــاة ال ّرضيــع ،لك ْونهــا تُســاعد علــى الح ـ ّد مــن وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة ،قــد ه ـ َّم  28فــي المائــة فقــط مــن

األ ّمهــات فــي .2011

ـت نســبة انتشــار فقــر الـ ّدم (ن ْقــص الهيموغلوبيــن النّاتــج عــادة عـ ْن نقــص مــا ّدة الحديــد) ،فــي  ،2007مــا مع ّدلــه
كمــا بلغـ ْ
 35.5فــي المائــة فــي صفــوف النســاء الحوامــل و 31.8فــي المائــة فــي صفـ ِ
ـوف الفتيــات والنســاء غيــر الحوامــل اللواتــي

تتــراوح أعمارهـ ّـن مــا بيْــن  15و 49ســنة .وتُعتبــر وضع ّيــة المغــرب فــي هــذا المجــالِ أفضــل مــن الوضع ّيــة التــي تعرفهــا
أفريقيــا وشــرق المتوســط ،غيْــر أ ّنهــا أســوأ مـ ْن وضع ّيــة أوروبــا.

فعلية الحقوق
الولوج إلى العدالة :مقاربة الشفقة َب َدل
ّ
ولوج النّ ساء إلى العدالة ،والحماية القانونية لحقوق النساء
موظفــي وزارة العــدل والحريــات مــا مجموعــه ّ 14.915
فــي ســنة  ،2015بل ـ َغ عــدد ّ
موظ ًفــا 49 ،فــي المائــة منهــم نســاء
ْ
يشــغل َن مــا يقـ ُر ُب مـ ْن  14فــي المائــة مـ َن مناصــب المســؤول ّية و  23.5فــي المائــة مــن مناصــب القضــاة .كمــا بلــغ إجمالـ ّـي
أن قا ِئ َمــة
المــوارد
وتج ـ ُد ُر اإلشــارة إلــى ّ
ّ
برســم ســنة  2015مــا مقــداره  4.45مليــار درهــمْ .
المخصصــة لهــذه الــوزارةْ ،
 - 11تراج َع معدل وفيات
ّ
بي ألف ،خالل الفترة  ، 2003-1994إلى  28.8رضيع من بني ألف خالل  .2011-2007يف حني أنّ
الرضع ،حيث انتقل م ْن 40رضيع من ْ
مع ّدل وفيات األ ّمهات عند الوالدة انتقل من  227امرأة من بني  100ألف خالل  2003 1995-إلى  112امرأة من بني  100ألف سنة .2010
لهن والدات ح ّية» فقط؛ املندوبية السامية للتخطيط« ،املؤشرات االجتماعية للمغرب» ،طبعة  ،2014ص.189 .
 - 12أ ْرقام سنة  ،2011ته ّم النساء «اللواتي ّ
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برســم ميزانيــة االســتثمار ال تشــتم ُل علــى خُ طـ ٍ
مخصصــة تحديـ ًدا لتحســين
ـوط
ّ
برامــج و َمشــاريع وزارة العـ ْدل والح ّر ّيــات ْ

أن مبلــغ 22.44مليــون
ولــوج النّســاء إلــى العدالــة ،ومحاربــة التمييــز والعنــف ض ّدهـ ّـن أو لتعزيــز حمايــة حقوقهـ ّـن .كمــا ّ
األسـ َرة بالمحاكــم االبتدائ ّيــة ،وهــو مبلــغ محــدود جـ ّدا بالنّظــر إلــى
درهــم تـ ّم تخصيصــه ْ
لدعــم قســم العدالــة فــي قضــاء ْ

الحاج ّيــات الم ْوجــودة ،علــى ال ّرغــم مــن ارتفاعــه بنســبة  187فــي المائــة ُمقارنــة مــع ســنة .2014

ـت وزارة العــدل والح ّريــات «خل ّيــة ال ّنــوع االجتماعـ ّـي» التّابعــة مباشــرة للكتابــة العا ّمــة .وتتك ـ ّون
فــي ســنة  ،2005أحدثـ ْ
هــذه الخل ّيــة مِ ـ ْن ُمم ّثلــي مدير ّيــات اإلدارة المركز ّيــة ،والمعهــد العالــي للقضــاء ،وكتابــة المجلــس األعلــى القضــاء .وقــد

تم ّكنــت هــذه الخل ّيــة مــن تحقيــق عـ ّدة إنجــازات أه ّمهــا نشــر نتائــج دراســة حـ ْو َل وضعيــة المــرأة فــي النظــام القضائـ ّـي
أن أداءهــا يظـ ّل محــدو ًدا.
وإنْشــاء قاعــدة بيانــات ُمصنّفــة حســب الجنْــس تتعلّــق بالعامليــن فــي اإلدارة المركز ّيــة .غيــر ّ
أن الــوزارة مم َّثلَــة فــي «شــبكة التّشــاور المشــتركة بيــن الــوزارات مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين فــي الوظيفــة
كمــا ّ

العموم ّيــة» .وتتو ّفــر مدير ّيــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو علــى مصلحــة خاصــة برصــد قضايــا المــرأة والطفــل ،كمــا

تتوفــر مديريــة الشــؤون المدنيــة علــى مصلحــة مكلفــة برصــد قضايــا األســرة .وتجــدر اإلشــارة إلــى توفــر وزارة العــدل
ـاض ُم ْشـ ِـرف.
قس ـ ًما لقضــاء األســرة يس ـ ّير ك ّل واحــد منهــا قـ ٍ
والح ّر ّيــات علــى ْ 67

مقاربــات ترتكــز علــى ّ
ـن رؤيــة وبرامــج عمــل قائمــة علــى
الشــفقة عــوض صدورهــا عـ ْ
ضمــان الحقــوق
ّ
الهشــة ضمــن اهتمامــات الحكومــة
تص ـ ّرح الــوزارة أ ّنهــا تواصــل جهودهــا «اعتبــا ًرا لألهم ّيــة التــي تحظــى بهــا الفئــات
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمــرأة والطفــل» .13كمــا ص ّرحــت ،دون أ ْن تقــ ّدم مؤشــرات مر َّق َمــة ،بأ ّنــه «فــي الميْــدان
[]...
ّ
الجنائــي ،قامــت الــوزارة بت ْوجيــه رســائ َل دوريــة إلــى المحاكــم مــن أجــل إيــاء العنايــة الالزمــة لقضايــا هــذه الفئــات

ّ
الهشــة» ،كمــا اتخــذت «عــد ًدا مــن التدابيــر ال ّراميــة إلــى اســتكمال إحــداث الخاليــا المكلفــة بالنســاء واألطفــال ضحايــا

العنــف» ،إضافــة إلــى تنظيــم «دورات تكوين ّيــة داخــل المغــرب وخارجــه» لفائــدة القضــاة والمســاعدات االجتماعيــات مــن
أجــل «تعريفهــم بالمعاييــر الدوليــة لحمايــة النســاء واألطفــال ضحايــا العنْـ ِ
ـف» .وفــي هــذا الصــدد تـ ّم تســجيل ارتفــاع فــي
عــدد الشــكايات المقدمــة بشــأن قضايــا العنــف ضــد األطفــال والنســاء ،حيــث وصــل عــدد ملفــات التتبــع مــا مجموعــه
 170مل ًّفــا بالنســبة لحــاالت األطفــال مقابــل 175مل ًّفــا بالنســبة لحــاالت النســاء).

أمــا فيمــا يتعلــق بالميــدان المدنــي ،فقــد ســاهمت مراجعــة القانــون  20-41المتعلــق بصنــدوق التكافــل العائلــي بشــكل

المخصصــات الماليــة ،وتوســيع نطــاق تدخّ ــل الصنــدوق.
الخاصــة باالســتفادة مــن
كبيــر فــي تبســيط اإلجــراءات
ّ
ّ

ّ
المؤشــرات مقتصــرة علــى شــروط ولــوج النّســاء إلــى العدالــة والحمايــة القانون ّيــة لحقوقهـ ّـن .وقــد
وبصفــة عا ّمــة ،تظـ ّل
اختــارت الــوزارة ،فــي ِّ ،2015
ّ
االجتماعــي» ،فــي إطــارِ مشــروع
«مؤشــرات النّــوع
اســم
ــري أداء
ْ
مؤش ْ
أطلقــت عليهمــا ْ
ّ

«الولــوج إلــى العدالــة» ،يهـ ّم المؤشــر األ ّول «نســبة تغطيــة خاليــا اســتقبال النســاء واألطفــال ضحايــا العنــف مـ ْن طــرف
ّ
المؤشــر الثانــي «عــدد الخاليــا المج َّهــزة الســتقبال النســاء واألطفــال ضحايــا العنــف».
المــوارد البشــر ّية ،بينمــا يه ـ ّم

 - 13وزارة املالية واالقتصاد« ،تقرير حول امليزان ّية القائمة على النتائج من منظور النّوع ،»2016 ،ص28 .

16

المساواة بين النّساء وال ّرجال ،الجانب االجتماعي  :حصيلة وتوصيات

الجنسي
التحرش
إزاء
التساهل َ
ّ
ّ
يحظــر القانــون التحـ ّر َ
ش الجنسـ ّـي داخــل أماكــن العمــل ،حيــثُ يعتبـ ُر المتحـ ٍّرش هــو ك ّل مــن اســتعمل ضـ ّد الغيْــر أوامِ ـ َر
أو ت ْهديــدات أو وســائل لإلكــراه أو أ ّيــة وســيلة أخــرى ،مســتغال الســلطة التــي تخ ّولهــا لــه مها ّمــه لِ »أغــراض ذات طبيعــة
أن مد َّونَــة ّ
الشــغل تُح ـ ّدد هــذا الســلوك باعتبــار ِه خط ـ ًأ جســي ًما يمكــن أ ْن يــؤ ّد َي إلــى الفصــل ،ويعاقِ ــب
جنْســية»َ .ك َمــا ّ

بالســجن مــن ســنة إلــى ســنتين وغرامــة مـ ْن  5000إلــى  50.000درهــم .ومــع
عليْــه القانــون الجنائـ ّـي (الفصــلّ ) 503-1

ـإن القانــون ال يشــير إلــى الحــاالت التــي يحــدث فيهــا التحـ ّرش خــارج مــكان العمــل وتلــك التــي ال تكــون لمرتكبهــا
ذلــك ،فـ ّ
صريحــا ،كمــا هــو
ســلطة تراتبي ـ ّة علــى ضحيتــه .أ ّمــا باقــي أشــكال التح ـ ّرش األخــرى التــي ال تكتســي طابَ ًعــا جنس ـ ّيا
ً
ـص عليهــا
للســلوكات المتعلّقــة بخلْــقِ ظــروف أو بيئــة عمــل ُمهينــة أو معاديــة للنســاء ،فـ ّ
ـإن القانــو َن لـ ْم ينـ ّ
الشــأن بالنســبة ّ

لحـ ّد اآلن.

وضـ ِـع حـ ٍّـد
وفــي الواقــع ،ال تــزال النســاء يواج ْهــن صعوبــات فــي الولــوج إلــى مســاطر قضائ ّيــة موثــوق فيهــا مــن أجــل ْ
ألعمــالِ وحــاالت التحــرش أو الحصــول علــى التعويــض .وغال ًبــا مــا تعتبــر النّســاء أنــه ال جــدوى ،بــل مــن الخطــورة طلــب
الحصــول علــى ُمســاعدة مم ّثلــي الســلطات ض ـ ّد حــاالت التح ـ ّرش.
ُ

تستهدفهن
ضد أشكال العنف التي
غير
محميات ّ
ّ
ّ
النّ ساء ْ
أن  62.8فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي
الســامية للتخطيــط فــي ســنة  2011إلــى َّ
تُشــير األ ْرقــام التــي نشــرتْها المندوبيــة ّ
نصــف هــذه األعمــال (55
تتــراوح أعمارهـ ّـن مــا بيــن 18وُ 64كـ َّـن ضحايــا ُعنْــف خــال الســنة الســابقة ّ
وأن مــا يَ ْربــو علــى ْ
الســنة إلــى عنــف الـزّوج فــي 8حــاالت مـ ْن
فــي المائــة) ارتكبهــا أزواج ّ
الضحايــا .كمــا أشـ ْ
ـارت دراســة صــدرت فــي نفــس ّ
بيْــنِ .1410

كمــا هــو ّ
الشــأن بالنســبة للتســا ُهل إزا َء أعمــال التحـ ّرش وال ُمضايقــات التــي تتعـ ّرض لهــا النســاء ،ينبغــي اإلشــارة بأســف
أن هنــاك أزمــة ثقــة تجــاه النظــام القضائـ ّـي
إلــى اســتمرار النّظــرة النمطيــة للعنــف المنزلــي باعتبــاره َق ـ َد ًرا .ويبْــدو ّ

مواج َهــة هــذه
ّــاس أ ّنــه صــار عديــم الجــدوى والفائــدة فــي
ترســ َخ فــي أ ْذ َهــان الن ِ
َ
بخصــوص هــذا الموضــوع بحيــث َّ
ّ
الظاهــرة.
وقــد ن ّبــه العديـ ُد مــن ال ُم َراقبيــن ،وال سـ ّيما المنظمــات غيْــر الحكوميــة ،إلــى المخاطــر التــي يتض ّمنهــا مســو ّدة إصــاح

أن مســو ّدة اإلصــاح تقتــر ُح (الفصــل  )420ت ْوســيع
القانــون الجنائـ ّـي الــذي أعلنــت عنْــه الحكومــة فــي ربيــع  .2015حيْــثُ ّ
اإلفــات مــن العقــاب علــى جرائــم ّ
“رب األســرة”،
الشـ َرف مــن خــال إعطــاء هــذا النــوع مــن الحصانــة ليــس فقــط إلــى ّ
والضــرب دون نيــة القتــل ،حتــى ولــو نتــج عنهــا مــوت» 15علــى
“أي فـ ْرد مــن أفــراد األســرة” ارتكــب “جرائــم الجــرح
ّ
بـ ْل إلــى ّ
جنسـ ّـي غيْـ ِـر ْ
ـال ِ
مشـ ُروع.
ّصـ ٍ
أشـ ٍ
ـخاص فاجأهــم و ُهـ ْم فــي حالــة ات َ

U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, “2010 Human Rights Practices: Morocco”, (April 8, 2011), referencing the - 14
.Democratic League for Women’s Rights (LDDF), available at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm
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وبصفــة عا ّمــة ،ونظـ ًرا للواقـ ِـع الحالــي الــذي توجــد عليْــه القوانيــن وقانــون المســطرة الجنائيــة ،ونظـ ًرا النتشــار التم ّثــات
ــب علــى النّســاء االســتفادة مــ ْن آليــات التحقيــق ال َق َ
ضائــي وإنْــزَال العقــاب فــي حالــة
يص ُع ُ
ّ
والصــور النّمطيــة ،فإنــه ْ
إن العنــف الــذي
دعــم األســر التــي تتو ّفــر علــى ال َو َســائل الماديــة والوســاطات .بـ ْل ّ
تع ّرضهـ ّـن للعنْــف األُسـ ِـر ّي ،باســتثناء ْ

يُمارســه الـ ّز ْوج فــي األماكــن العموم ّيــة وأمــا َم ُّ
تحــو ُل دو َن
الشـ ُهود ال يُعا َقــب صاحبُــه بالضــرورةّ .
إن العديــد مــن الحواجــز ُ
متابعــة ومعاقبــة ُمرتكبــي العنْــف ضـ ّد النّســاء كمــا أ ّكــدت ذلــك عــدة ّ
ـاب الضحيــة
منظمــات غيْــر حكوميــة :ينبغــي أ ْن تُصـ َ

ـت اآلثــار الجســد ّية
ـوع  21يو ًمــا .كمــا ينْبغــي أ ْن تث ِبـ َ
بإصابــات تتس ـ ّبب فــي ْ
عجــز مؤ ّقــت عــن العمــل يتجــاوز فــي المجمـ ِ

للعنــف عــوض إثبـ ِ
أي تهديــد
ـات فعــل العنــف فقــط ،أ ّمــا رجــال الشــرطة فليْــس مــن حقّهــم التدخــل مــا دا َم ليْــس هنــاك ّ
وشــيك بالمــوت.

الصعــب كذلــك إثبــات حــاالت االغتصــاب وال ُمعاقبــة عليْهــا .ذلـ َ
أن النّســاء ضحايــا عالقــات جنســية غيــر
ـك َّ
كمــا أنــه مــن ّ

رضائ ّيــة ق ـ ْد يُتَّه ْم ـ َن بممارســة عالقــة جنســية غيــر شــرعية ،هــذا فــي الوقــت الــذي ينبغــي علــى الضح ّيــة جعــل دليــل
اإلثبــات علــى مســؤوليتها .وقــد بــادرت ٌّ
ـان
كل م ـ ْن وزارة العــدل ووزارة الصحــة والمحاكــم االبتدائيــة إلــى إحــداث لجـ ٍ

ـال لهـ ّـن .وهــي تُعتبــر بمثابــة أجهــزة
دعـ ٍـم َف ّعـ ٍ
لمناهضــة العنــف ضـ ّد النســاء ،لكــن بــدونِ وســائل أو إجــراءات كفيلــة بتقديــم ْ
“إدرايــة محضــة” ال تتو ّفــر علــى مــوارد لإلخبــار أو لحمايــة الضحايــا مـ َن العنـ ِ
ـف.

غير كافية
ُمبادرات
ّ
تشريعية ْ
وقـ ْد التزمــت الحكومــة ،منــذ  ،2008بأ ّنهــا ســتعتم ُد فــي القريــب العاجــل قانو ًنــا لمحاربــة العنــف ضــد النّســاء .وخــال

ـروعي قانونيْــن إلــى األمانــة العامــة للحكومــة ث ـ ّم ســحبتْهما قبْــل
الفتْــرة مــا بيْــن  2007و  ،2010ق ّدمــت الحكومــة مشـ
ْ
ـون جديـ ٍـد رقــم 103-13
عرضهمــا علــى مســطرة المصادقــة .وفــي نونبــر  ،2013تــدارس مجلــس الحكومــة مشــروع قانـ ٍ

خاصــة» برئاســة
يتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء ،حيــثُ قــرر المجلــس متابعــة دراســة المشــروع وتكويــن «لجنــة
ّ

أن هــذا المشــروع المك ـ َّون م ـ ْن  18مــادة ،تع ـ َّرض النتقــادات شــديدة.
رئيــس الحكومــة لمراجعــة النــص وتقديمــه .غيْــر ّ
ـص حمايــة النســاء مــن العنْــف ،انْســجا ًما َم ـ َع توصيــات ال ُمراجعــة
فعِ ـ َو َ
ض إدخــال أحــكام جنائ ّيــة ومدن ّيــة رادعــة ،تخـ ّ
الدور ّيــة ّ
ْ
المشــ ُروع
الشــاملة لَــ َدى مجلــس حقــوق اإلنْســان باألمــم المتحــدة التــي صادقــت عليْهــا الحكومــة ،16اكتفــى

بإ ْدخــال تعديـ ٍ
ـات علــى القانــون الجنائـ ّـي وقانــون المســطرة الجنائ ّيــة .وعلــى ال ّرغــم مــن عنــوان مشــروع القانــون الــذي
ـض أحكامــه تهـ ّم «العنــف بيــن ال ّز ْوجيْــن» .كمــا أ ّنــه ال يتضمــن
أن بعـ َ
ـص علــى أنــه يتعلّـ ُق ِب «العنــف ضــد النّســاء» ،إ ّال َّ
ينـ ّ
عناصــر ته ـ ّم ِ
ِ
الحماَيــة ال َم َدن ّيــة أو تدابيــر الت ْعويــض.

الح ُكومــة ،بتاريـ ِـخ الخميــس  17مــارس  ،2016علــى مشــروع القانــون رقــم  103-13يتعلــق بمحاربــة
وقــد َ
صــادق مجلــس ُ

العنــف ضــد النســاء ،فــي صيغتــه الجديــدة ،تقدمــت بــه وزارة التضامــن والمــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة ،بتعــاون

وحصــر األفعــال
ـص إلــى تحديــدِ إطـ ٍـار مفاهيمـ ّـي «محـ ّدد ودقيــق» لتمييــز
مــع وزارة العــدل والحريــات .وي ْرمــي هــذا ال ّنـ ّ
ْ

ـص
والســلوكات المنْدرجــة فــي نطــاق العنــف ضــد النســاء ،م ـ ْن شــأنه تجريــم هــذه األفعــال والمعاقبــة عليهــا .كمــا ينـ ّ
ّ
«صــو ًرا مــ ْن صــ َور
المشــروع علــى تجريــم بعــض «األفعــال باعتبارهــا عن ًفــا يلحــق ّ
الضــرر بالنّســاء» أو التــي تُعتبــر ُ
التحـ ّرش الجنسـ ّـي» ،وكذلــك اعتمــاد تدابيــر حمائ ّيــة جديــدة فور ّيــة فــي إطــار« ،التّدابيــر المســطر ّية» .ومــع ذلــك ،فقــد
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ْ
المشــروع مجموعــة مــن االنتقــادات مــن طــرف عــدة جمعيــات مدافِ عــة عــن حقــوق النّســاء وغيرهــا ،حيــث
لقــي هــذا

تؤاخــذ علــى المشــروع تقديمــه لتعريفــات «غامِ ضــة جـ ّدا» وغيــاب إطــار مرجعـ ّـي للحمايــة القانونيــة لفئــات عديــدة مــن

الخاصــة.
النّســاء وال س ـ ّيما األ ّمهــات والنســاء العازبــات والمهاجــرات والنســاء ذوي االحتياجــات
ّ

العواقــب االجتماعيــة للفــراغ القانونــي بخصــوص محاربــة العنــف ضــد النّ ســاء:
والد ْعــم
ضعــف آليــات االســتقبال ّ
اج ـ ُه النّســاء ضحايــا العنْــف شـ ً
مســطر ّية تــؤ ّدي ،فــي غالــب األحيــانِ  ،إلــى ِح ْرمانهـ ّـن مــن االعتــراف القانونـ ّـي
تُ َو ِ
ـروطا ْ
يضم ـ ُن لهـ َّـن ال ُولُــوج إلــى آليـ ٍ
ِ
ـات مح ـ ّددة بد ّقــة تتعلّــق بال ُمســاعدة
بأوضاعهِ ـ َّـن .حيــث ال ي ْملِك ـ َن حــقّ متابعــة الغيــرِ ،ب َمــا ْ
ـيكولوجي.
السـ
الط ّبيــة أو الماديــة والحمايــة االجتماعيــة والمســاعدة القانونيــة وال ّدعــم ّ
ّ
ـجلة ،إلغــاء الفصــول  ،495 ،494و  496مــن القانــون الجنائــي ،فــي غشــت ،2013
ومــن بيْــن اإلجــراءات اإليجاب ّيــة ال ُمسـ َّ
التــي تجـ ّرم اســتقبال ون ْقــل وإخفــاء النســاء ضحايــا العنــف لغــرض حمايتهـ ّـن.17

وضعيـ ٍـة قانونيــة ِ
اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف،
الســياق ذاتــه ،يش ـ ّك ُل انْعــدام وجــود ْ
وفــي ّ
واض َحــة لبعــض مراكــز ْ

الضحايــا فــي شـ ٍ
ـروط الئقــة وكريمــة .وفــي الوقــت الحالــي ،هنــاك القانــون رقــم  1814.05المتعلــق
عائقــا أمــام حمايــة ّ

أي جميــع
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة وتدبيرهــا» .وهــو قانــو ٌن يهـ ّم النســاء ضحايــا العنــف كمــا يهـ ّم ّ
بشــروط «فتــح ّ

خاصــة.
األشــخاص ،ذكــو ًرا أ ْم إناثــا ،الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة «صعبــة أو غيــر مســتقرة أو وفــي وضعيــة احتياجــات
ّ
وبالتالــي ،ال ي ْمكــن لمراكــز االســتقبال أ ْن تعمـ َل اعتمــا ًدا علــى هــذا المرتَ َكــز القانونـ ّـي الوحيــد علــى توفيــر األمــن الكافــي

أن ُمعظـ َم هــذه المراكـ ِـز ال تتو ّفــر ســوى علــى وضع ّيــة «برامــج» أو «مشــاريع» تشــرف عليْهــا
للنســاء ضحايــا العنــف ،حيــثُ ّ
منظمــات غيْــر حكوميــة تعمــل فــي إطــار ال ُقــرب.

السجينات
وضعية النساء ّ
تجـ ُد ُر َ
فضــا عــن نُــدرة الدراســات المتعلقــة بهـ ّـن.
الســجينات غيــر معروفــة بمــا يكفــيْ ،
اإلشــا َرة إلــى ّ
ْ
أن وضع ّيــة النّســاء ّ
أســباب اعتقــال
ـي  2فــي المائــة م ـ ْن مجمــوع نُ ـزَالء
المؤسســات ّ
ّ
الســجن ّية .وتتجلّــى أبــرز ْ
هــؤالء النّســاء يم ّثل ْ ـ َن حوالـ ْ

االعتقــال) و»جرائــم ضـ ّد
الن َّســاء ،علــى َو ْجــه الخصــوص ،فــي تهريــب المخــدرات ( 170حالــةْ ،
أي  21مـ ْن مجمــوع تُ َهـ ِـم ْ
ْ
أي  17فــي المائــة) إضا َفـ ًة إلــى مــا يُسـ ّمى جرائــم ِ
األســرة
األشــخاص»ِ ،ب َمــا فــي ذلــك جرائــم القتــل ( 134حالــةْ ،
«ضـ ّد ْ
أي  8فــي المائــة) أو ال َو َسـ َ
أي
ـاطة
والتحريــض علــى ال َف َســاد ( 73حالــةْ ،
واآلداب العا ّمــة» وال ِسـ ّيما الفســاد ( 69حالــةْ ،
ْ

الســجينات مطلّقــات ،وأكثــر مــن ُربْعهـ ّـن أرامــل ،مقابــل أقـ ّل مــن  3فــي المائــة
 9فــي المائــة) .ثـ ّم ّ
ـي ثلــث الن َّســاء ّ
إن حوالـ ْ

مــن ال ّرجــال المطلقيــن واأل َرامــل .ويُعـ ّد الطــاق والتر ُّمــل مــن بيْــن أبــرز العوامــل التــي تجعــل النســاء أكثــر ُع ْرضــة لعقوبــة
الســجن.

.Published in the Arabic version of the Bulletin officiel number 6177, August 12, 2013. The bill had been sponsored by a Parliamentary Group - 17
 - 18الظهير الشريف رقم  ،1.06.154الصادر يف  30من شوال  22( 1427نوفمبر  )2006بتنفيذ القانون رقم  14.05املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية
وتدبيرها .
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ـاري لحقــوق اإلنســان أ ْن َ
ـجون المغرب ّيــة ،جــا َء
َسـبَ َق للمجلــس االستشـ ّ
السـ ُ
نشـ َر ســنة  2013تقريـ ًرا 19عــن األوضــاع فــي ُّ
ّ
والحاطــة مــن الكرا َمــة» .كمــا أشــا َر إلــى
الســجينات «يُعاني ـ َن بدرجــة أكبــر [ ]...مــن المعاملــة ال ُمهينــة
فيــه ّ
أن النّســاء ّ
ضـ ُ
وجهـ ّـن
أن النّســاء يتو ّفــرن علــى إ ْمكانيــات للتكويــن والترفيــه أق ـ ّل مــن ال ّرجــالَ ،ف ْ
ا ع ـ ْن وجــود صعوبــات أمــام ُولُ ِ
ّ

ـإن النســاء اللواتــي يضعــن
الصحــة الجنسـ ّية واإلنجابيــة داخــل
إلــى عالجــات
المؤسســة الســجن ّية .ومــن جهــة أخــرى ،فـ ّ
ّ
ّ
صلهـ ّـن عــن باقــي الســجينات ،ويعِ ْش ـ َن داخــل فــي زنازيــن مكتظــة ج ـ ّدا .وتــكا ُد
مواليدهـ ّـن أثنــاء م ـ ّدة االعتقــال ال يتــم َف ْ

الســجن ّية عيــن الســبع ( )2بالــدار البيضــاء وحدهــا تقــوم بتلْبيــة احتياجــات األمهــات الســجينات .وقــد أوصــى
المؤسســة ّ
ّ

المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان بالعمــل علــى التخفيــف مــن العقوبــة الحبْس ـ ّية لفائــدة النســاء اللواتــي ارتكبْــن

الســجن لفائــدة النســاء الحوامــل والقاصــرات .كمــا دعــا أيضــا
جرائــم فــي ســياق العنــف الزّوجــي ،وإيجــاد بدائــل عــن ّ
والســراح المشــروط ،مش ـ ّد ًدا ،فــي الوقــت
لصا ِلـ ِـح النّســاء
إلــى تحديــد نســبة (كوطــا) َ
مســطرة العفــو ّ
لالســتفادة مــن ْ
ْ

ِ
الســجنية بريــاض لألطفــال لفائــدة النســاء ،وت ْعييــن أطبــاء أمــراض
نفســهِ  ،علــى ضــرورة تجهيــز جميــع
المؤسســات ّ
ّ
النســاء داخلهــا.

النساء المغربيات في الشغل والتشغيل
أن 82
ـري ،حيــث يصــل اليـ ْوم إلــى أقــل مــن  18فــي المائــة .وهــذا معنــاه ّ
الوســط الحضـ ّ
َ
تراجـ َع ُمعـ ّدل نشــاط النّســاء فــي َ

ـادي ،وبالتالــي ليــس
فــي المائــة مــن النســاء ،فــي ال ُمـ ُدن واللواتــي هـ ّـن فــي سـ ّـن العمــل ،ال يُســاه ْمن فــي النشــاط االقتصـ ّ
وضـ ٌع اجتماعـ ٌّـي مرتبـ ٌ
ـادي معتــرف بــه .وبقـ ْدر مــا تشـ ّكل هــذه الوضع ّيــة تهديـ ًدا
لديهـ ّـن َدخْ ـ ٌل مــا ِّد ّي وال ْ
ـط بـ َد ْو ٍر اقتصـ ّ

ل ُقـ ْدرة النّســاء علــى ممارســة حقوقهـ ّـن األساسـ ّية ،بقـ ْدر مــا تشـ ّكل تهديـ ًدا لإلمكان ّيــات التنمو ّيــة للبــاد.

ـي ثلــث ( 34.9فــي المائــة) األطــر العليــا ،وأكثــر مــن نصــف ( 52.8فــي المائــة)
وم ـ ْن جهــة أخــرى تم ّث ـ ُل النســاء حوالـ ْ
الع ّمــال وال ُمســتخدمين .أ ّمــا عــدد النّســاء اللواتــي يتو ّفـ ْر َن علــى حســاب بنكـ ّـي ،فهــو أقـ ّل م ّرتيْــن مــن ال ّرجــال ( 27فــي

المائــة مقابــل  52فــي المائــة).

تشــغيال ًّ
وتظـ ّل النّســاء حاضــرات بصــورةٍ قو ّيــة فــي القطاعــات التــي تعــرف ْ
هشــا وظــروف عمــل صعبــة للغايــة :الفالحــة،
َّ
المنظــم بصفــة عا ّمــة.
العمــل المنزلـ ّـي ،النســيج -المالبــس واالقتصــاد غيــر
الصــور النّمطيــة بيــن الجنســين
وفــي الواقِ ــع ،ال تــزال جهــود الحكومــة محــدودة فــي مجــالِ التّحــرك والعمــل لمحاربــة ّ

والتحســيس بهــذه القضايــا ،يتع ّيـ ُن فــي الوقــت ذاتــه
التواصــل
أجــل خلــق
ُ
ْ
والتمييــز ضــد النّســاء فــي مــكانِ العمــل .ومــن ْ
اتّخــاذ مبــا َد ٍ
رات تشــريع ّية أ ْو تنظيم ّيــة مــع تخصيــص الميزان ّيــات المناســبة لهــا .كمــا يظـ ّل انخــراط النســاء فــي النشــاط

الضغــط عليْهـ ّـن تســتم ّر بصــورة قو ّيــة فــي كثيــر مــن األحيــان ،وال سـ ّيما فــي قطاعــات
أن أشــكال ّ
النقابــي ص ْع ًبــا ،حيْــث ّ

ـاع الصناعــة.
الفالحــة والصناعــة التقليد ّيــة ،وكــذا فــي قطـ ِ

وفــي مجــال الشــغل والتّشــغيل ،لـ ْم تتم ّكــن السياســات العموم ّيــة مــن العمــل علــى التحســين الفعلـ ّـي لمعـ َّـدل نشــاط النّســاء،

وال مــن الحـ ّد مـ ْن نســبة بِطالتهـ ّـن.

« - 19أزمة السجون ،مسؤولية مشتركة  100 :توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات» ،املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان ،الرباط.2013 ،
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كمــا يظ ـ ّل ســوق ّ
الشــغل ِ
مســتوى شــروط وصياغــة عــروض
زاخ ـ ًرا بمختلــف أشــكال ال ّت ْمييــز ض ـ ّد النســاء ،ســواء علــى ْ
التشــغيل أ ْم علــى مســتوى عمليــة التوظيــف.

إن التدابيــر الكفيلــة بف ـ ْرض االحتــرام الفعلـ ّـي للحــدود ال ّدنيــا المشــروعة ،فيمــا يتعلّــق باألجــور وظــروف العمــل،
ث ـ ّم ّ
لفائــدة النّســاء ،ال يت ـ ّم تطبيقهــا دائ ًمــا ،وغالبــا مــا ت َْجهلهــا األجيــراتَّ .
يص ـ ُد ُق علــى حمايــة الصحــة
ْس ـ ُه ْ
ـيءُ نف ُ
والشـ ْ
مســطرة ّ
والســامة فــي ّ
الط ْعــن
ّ
الشــغل .وأخيـ ًرا ،مــا فتئــت النســاء يجـ ْدن صعوبــات أكثــر مــن ال ّرجــال فــي الولــوج إلــى ْ

فــي حالــة ِنزَاعــات ّ
الشــغل.

اقتصاديا
الو َسط الحضري غير نشيطات
ًّ
أكثر من  82في المائة من النساء في َ
أن انْعــدام النّشــاط ال يُع ـ ُّد دائ ًمــا خيــا ًرا ذات ّيــا وال َق ـ َد ًرا ،بق ـ ْدر مــا هــو نتيجــة ترا ُكــم لعـ ٍ
ـدد مــن ال َع َوامــل
مــن المعلــوم ّ

ِجــة عــن التفاوتــات بيــن النســاء وال ّرجــال وتُعيــد إنتاجهــا فــي الوقــت ذا ِتــهِ .
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة النَّات َ

فــإن هنــاك عوامــل متعــ ّددة َم ْعروفــة مــع ذلــك :آثــار التّأخــر التاريخــي لت َمــ ْد ُرس الفتيــات،
ورغــم غيــاب ال ّدراســاتّ ،
ّ
ــب ّ
ِ
العائلــي للعمــل ،واإلســناد التلقائــي،
الشــغل ،الخــوف مــن أشــكال الت َّحــ ّرش ،التقســيم
الطبيعــة التمييزيــة
لمناص ِ
ّ

الحصــري فــي تدبيــر وإنجــاز األشــغال المنزليــة للنســاء ،التــي يُضـ ُ
ـاف إليْهــا انعــدام بنيــات ومســاعدة تضمــن
وش ـبْه
ْ
ـإن ضعــف مشــاركة النســاء قــد
رعايــة األطفــال .إضافــة إلــى هــذا ،وهــو األمــر الــذي ال يقتصــر علــى النســاء فقــط ،فـ ّ

ـفت دراســة 20أجرتهــا
يرجــع إلــى الطابــع غيــر الشــفاف لســوق الشــغل وإلــى تبخيــس قيمــة العمــل المأجــور .وق ـ ْد كشـ ْ
الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولـ ّـي ( )JICAح ـ ْو َل مشــاركة النّســاء الشــابات فــي ســوق ّ
ـرت فــي
الشــغل فــي المغــرب ،نُ ِشـ ْ

أن نســبة كبيــرة ( 53فــي المائــة) مــن النســاء ّ
الشــابات العاطــات يُرج ْعـ َن أســباب وضعيتهـ ّـن إلى»القيــود
يوليــوز ّ ،2015

«أهلهـ ّـن ال يســمحو َن لهـ ّـن بالخــروج إلــى العمــل» ،بينمــا تُرجــع 33.2
العائليــة» .كمــا تُشــير  12.5فــي المائــة منهـ ّـن إلــى ّ
أن ْ

ـإن  60فــي المائــة مــن المغاربــة يعتبــرون
الســبب إلــى «رفــض أزواجهـ ّـن» .وحســب هــذه ال ّدراســة نفســها ،فـ ّ
فــي المائــة ّ
أ ّنــه «بالنســبة للمــرأة ال ف ـ ْر َق بيْــن أ ْن تبْقــى فــي البيــت أو أ ْن تخــرج إلــى العمــل».
ـإن النســاء يجـ ْدن صعوبــات أكثــر مــن ال ّرجــال فــي الحصــول علــى عمــل يكــو ُن
مسـ
ـتواهن الدراســي ،فـ ّ
ّ
وبصـ ْرف النّظــر عــن ْ
ـتواهن .وهكــذا ،ففــي ســنة  ،2012تم ّكنــت  34.3فــي المائــة مــن النســاء ،اللواتــي لديهـ ّـن مســتوى دراسـ ّـي
مناس ـ ًبا لمسـ
ّ
الســنة نفســها ،تم ّكنــت
عـ ٍ
ـال ،م ـ ْن الحصــول علــى عمــل ،مقابــل  61فــي المائــة مــن ال ّرجــالْ ،
أي  1.8م ـ ّرة أق ـ ّل .وفــي ّ

الحصــول علــى عمــل ،مقابــل  46.4فــي المائــة
ـوي مــن
 15.9فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي لديهـ ّـن مســتوى تعليــم ثانـ ّ
ُ
ـإن ال َم ـ ْرأة التــي تو ّقفــت دراســتها عنــد ال ُم ْســتوى االبتدائــي أو
أي  2.9م ـ ّرة أق ـ ّل مــن ال ّرجــال .وأخي ـ ًرا ،فـ ّ
مــن ال ّرجــالْ ،
ـظ حصولهــا علــى َع َمـ ٍـل أقـ َّـل أ ْربَــع مـ ّرات مـ ْن حـ ّ
اإلعــدادي كان حـ ّ
ـظ ال ّرجــل.
ْ

النساء أكثر ُع ْرضة للعمل ّ
الشاق
ّ
ـت
ـروي .وقــد لَ َفتَــت
المنظمـ ُ
اسـ ُ
صـ َ
ـات المتعلقــة بعمــل النّســاء فــي ال َو َســط القـ ّ
ـات النقاب ّيــة التــي أنْ َ
ث ّمــة نــدرة فــي ال ِّد َر َ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،فــي ســياق هــذه اإلحالــة الذاتيــة ،االنتبــاهَ إلــى ظــروف العمــل والتن ّقــل
إليهــا المجلــس االقتصـ ّ
female-labor-force-participation-morocco-morikawa/female-labor-force-/07/http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015 - 20
participation.pdf?la=en

21

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

الصناع ّيــة والخدمات ّيــة
الصعبــة جــدا التــي تعانــي منهــا النســاء ،ســواء فــي القطــاع الفالحـ ّـي أم فــي العديــد مــن األنشــطة ّ
ّ
َّ
ـر).إن ّ
المنظــم» لعالقــة العمــل وال سـ ّيما
الطابــع «غيْــر
بالص َرافــة ،عامــات نظافــة ،عامــاتُ ،م َســاعدات األسـ
ّ
(مكلّفــات ِّ

فضـ ً
ا عـ ْن طــول ســاعات العمــل وض ْعــف أو
ـرويْ ،
انْعــدام عقــود العمــل ،هــي مــن ال ُم َمارســات الشــائعة فــي ال َو َســط القـ ّ

صـ ْرف التعويضــات المتعلقــة
انعــدام التجهيــزات
الخاصــة بالوقايــة الف ْرد ّيــة ،وعــدم تطبيــق الحـ ّد األدنــى لألجــور وعــدم َ
ّ

ّصريــح أو التصريــح النّاقــص فــي الضمــان االجتماعــي ،وغيــاب التأميــن ض ـ ّد حــوادث
بالســاعات اإلضاف ّيــة َ
وع ـ َدم الت ْ
ّ
ّ
ـفت دراســة أنجزتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن ســنة  2014فــي
الســياق ،كشـ ْ
الشــغل ،والتحـ ّرش الجنسـ ّـي .وفــي هــذا ّ
ـي الفالحــة التصديريــة والنّســيج فــي المنطقــة الحــرة بطنجــة 21عــن عــدم احتــرام الح ـ ّد األدنــى لألجــور وعــدم
قطاعـ ْ

الســاعات اإلضاف ّيــة والطابــع «غيــر اآلمــن بمــا يكفــي» لظــروف العمــل.
احتــرام الحـ ّد األدنــى لســاعات العمــل وتعويضــات ّ

سن  18سنة
بجانب العمل الالئق :تشغيل الفتيات دون ّ
أفــا َد البحــثُ الوطنــي الــذي أنجزتْــه المندوبيــة الســامية للتخْ طيـ ِ
أن مــا يقــرب مــن  450.000شــخص
ـط حـ ْول التّشــغيل ّ

ســن  18ســنة 22كانــوا منخرطيــن ،ســنة  ،2012فــي ســوق الشــغل ،مــن بينهــم  138.000مــن الفتيــات اللواتــي ال
دون ّ
ـتهن فــي غالبيتهـ ّـن ْ
ـي
يُتاب ْعـ َن دراسـ ّ
ويشــتغل َن طيلــة اليَـ ْوم .وفــي ال َو َســط الحضـ ّ
ـري ،تعمــل الفتيــات دو َن سـ ّـن  18فــي قطاعـ ْ

ـإن ُمعظ َمهـ ّـن يشــتغل َن فــي األنْشــطة الفالح ّيــة
أجــر .أ ّمــا فــي
ـروي ،فـ ّ
الوســط القـ ّ
ّ
الصناعــة والخدمــات ،نص ُف ُهـ ّـن ب ـ ُدونِ ْ
َ
دون أجــر.

وتبعية النساء
أوضاع اإلعاقة تزيد من هشاشة
ّ
(أي  0.9فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد
وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط ،فـ ّ
ـإن مــا يقـ ُر ُب مِ ـ ْن  300.000شــخص ْ
نص ُف ُهــم
السـتّة الضرور ّيــة ل ُم َمارســة الحيــاة اليوميــةْ ،
الســكان) يعانــون مـ ْن عجــز كلّــي علــى األقـ ّل فــي إحــدى الوظائــف ّ
ّ
نســاء؛  4فــي المائــة منهـ ّـن فقــط يزاولْـ َن نشـ ً
ـاطا اقتصاديــا ،مقابــل  18فــي المائــة مــن ال ّرجــال.23

االجتماعية
قصور الحماية
ّ
ـري
ّ
إن النّســاء أكثــر تأثـ ًرا مــن ال ّرجــال بالهشاشــة االجتماع ّيــة ،هــذا فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه آل ّيــات التّضامــن األ ُ َسـ ّ
ً
أن َعـ َد ًدا قليـ ً
ـاش ،ومعظــم ْ
األشــخاص المسـنّين الذيــن
تراج ًعــا
ا مــن النّســاء هـ ّـن اللواتــي يحصلْــن علــى َم َعـ ٍ
ملحوظــا .ثـ ّم ّ
ُ
يعيشــون وحدهــم نســاء.

المالحــظ وجــود تفــاوت بيْــن تطـ ّور دور النّســاء فــي المؤسســات العائل ّيــة وسياســات الحمايــة االجتماع ّيــة .ذلـ َ
أن
ومــن
ـك ّ
َ
أن االنخـ َ
ـراط فــي
صح ّيــة .والواقــع ّ
النســاء النشــيطات المشــتغالت هـ ّـن فــي أ ْربــع حــاالت مــن بيــن خمـ ٍـس بــدون تغطيــة ّ
فضـ ً
ّ
ا عـ ْن كونَهــا أنظمــة
أنظمــة الضمــان االجتماعــي ليــس إلزام ًّيــا إال بالنســبة لألجــراء َوأَ ْعـ َوان ال ّدولــة
والموظفيــنْ ،

واألســرة.
يحــول دو َن التح ّمــل المندمِ ــج لل ّز ْوجيــن
مســتقلّة وغيْــر ُمتضامنــة فيمــا بيْنهــا وغيــر منســجمة ،األ ْم ـ ُر الــذي ُ
ْ
ـاري عــن ال َم ـ َرض،
الصنــدوق ال َو َطنــي ّ
للضمــان االجتماعـ ّـي والتأميــن اإلجبـ ّ
وعندمــا يكــو ُن األبــوان منخرطيْــن م ًعــا فــي ّ
اخلاصة بالتصدير ،حالة النسيج والفالحة..2014 ،
 - 21اللجنة الدولية للحقوقيني ،احلقوق االجتماع ّية واألنظمة
ّ
ّ
«املؤشرات االجتماعية للمغرب» ،طبعة .2014
 - 22املندوبية السامية للتخطيط،
 - 23كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني ،البحث الوطني حول اإلعاقة باملغرب ،تركيب النتائج ،2004 ،ص67.
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ـاألب ،إال عندمــا تكــون األ ّم
فـ ّ
ـإن ك ّل واحـ ٍـد يســتفي ُد مِ ـ ْن خدماتهمــا بصفــة فرد ّيــة .أ ّمــا األبْنــاء ،فإ ّنهــم يرتبطــون مباشــرة بـ ّ
ً
ـاري عــن ال َم ـ َرض ،فإنــه
أن ال ـ ّز ْوج الــذي ال يكــو ُن
بدورهــا مؤ ّمنَــة ومكلَّفــة ب ِِر َعايته ـ ْم .كمــا َّ
منخرطــا فــي التأميــن اإلجبـ ّ
يرتبـ ُ
الضمــان االجتماعـ ّـي حيـ َن يفقــد ع َملــه.
ـط بــدون ُمســاهمة تكميل ّيــة بتغْطيــة المؤ َّمــن .ويفقــد المؤ َّمـ ُن حقوقــه فــي ّ

الضمــان االجتماعـ ّـي؛ وعنْــد الوفــاة ترتبــط
ـإن َز ْوج المؤ َّمــن تتو ّقــف اســتفادته م ـ ْن تغْطيــة ّ
أ ّمــا فــي حالــة الطــاق ،فـ ّ
ـاش.
االســتفادة مــن التغطيــة بوجــود اســتحقاق المعـ ِ

حماية األمومة
تضمــن مد ّونــة ّ
الشــغل للنســاء األجيــرات الحصــول علــى إجــازة والدة م ّدتهــا أربعــة عشــر
فــي مجــال حمايــة األمومــةْ ،
ـبوعا .وإذا كانــت المــا ّدة  159تمنــع المش ـغّل م ـ ْن إنْهــاء عقــد شــغل األجيــرة التــي ثبــت حملهــا بشــهادة طبيــة ،ســواء
أسـ ً

ـإن األ ّم غيــر محم ّيــة بصــورة واضحــة مــن خطــر إنهــاء عقــد ّ
الشــغل
أثنــاء الحمــل أو بعــد
ْ
ـبوعا ،فـ ّ
الوضــع بأربعــة عشــر أسـ ً
أثنــاء فتــرة ال ّرضاعــة ،علــى ال ّرغــم مــن أ ّنــه مــن واجــب المشـغّل «تخفيــف األشــغال» خــال هــذه الفتــرة وخــال الفتــرة

تســعين يو ًمــا .وم ـ ْن
التــي تســبق الــوالدة .كمــا يحــق لــأ ّم األجيــرة أال تســتأنف عملهــا إال بعــد فتــرة توقــف ال تتجــاوز ْ
جهــة أخــرى ،تشــير المــا ّدة  156مــن مد ّونــة الشــغل إلــى أ ّنــه « ي ْمكــن لــأ ّم باتفــاق مــع المشــغل االســتفادة مــن عطلــة غيــر
مدفوعــة األجــر لمــدة ســنة لتربيــة مولودهــا» .فــا يتعلّــق األمــر هنــا ،إذن ،علــى وجــه التحديــد بحــقّ ناتــج عــن مســؤول ّية
عائل ّيــة ،بقــدر مــا يتعلّــق بخيــار يعــود إلــى تقديـ ِـر المشـ ِّغل .ويحــقّ لــأ ّم األجيــرة ،أ ْن تتمتــع يوم ًّيــا ،علــى مــدى اثنــي عشــر

صباحــا ،ونصــف ســاعة ظهـ ًرا،
خاصــة م ّدتهــا نصــف ســاعة
الوضــع ،باســتراحة
شــه ًرا ،مــن تاريــخ اســتئنافها الشــغل إثــر
ْ
ً
ّ

خاصــة للرضاعــة
ـاص (وليْــس فــي القطــاع العمومـ ّـي) كمــا ينْبغــي إعــداد «غرفــة
ّ
ـي ت ْرضــع م ْولودهــا فــي القطــاع الخـ ّ
لكـ ْ
أن هــذا اإلجـ َراء
داخــل ك ّل مقاولــة ،أ ْو علــى مقربــة منهــا مباشــرة ،إذا كان يشــتغل فيهــا مــا ال يقـ ّل عــن  50أجيــرة .غيــر ّ

نــاد ًرا مــا يت ـ ّم ْ
تطبيقــه ،فضــا ع ـ ْن أ ّنــه غيــر خاضــع تقري ًبــا لمراقبــة مصالــح مفتّشــية ّ
أن المقتضيــات
الشــغل .كمــا ّ
مخصصــة لل ّرضاعــة ال توجــد بالنســبة للوظيفــة العموم ّيــة.
المتعلّقــة بإعــداد أماكــن
ّ

رؤية غير واضحة ووسائل محدودة لاللتزامات الحكومية لفائدة تشغيل النّ ساء
أن وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماع ّيــة كانــت قــد أشــارت إلــى عملهــا علــى تحســيس أربــاب
ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى ّ
َ 24
العمــل حــول إيجاب ّيــات ال ُمســاواة بيــن الجنس ـيْن وأثرهــا علــى الســلم االجتماعـ ّـي ومردود ّيــة المقاولــة  »،ومــع ذلــك،

ّ
ـإن ّ
المؤشــرات 12المر َّق َمــة بالنســبة لميزانيتهــا المتعلّقــة بالتّســيير.
مؤشــرات ال ّنـ ْوع ال توجــد ض ْمــن األهــداف  57وال
فـ ّ
وبرســم ســنة  ،2014قــا َم مفت ُّشــو ّ
الســهر علــى
الشــغل بمــا مجموعــه  12.833زيــارة لمختلــف وحــدات اإلنتــاج مــن أجــل ّ
ْ
احتــرام ُمقتضيــات مد ّونــة ّ
ـجلوا  24.910مالحظــة خــال هــذه الزيــارات
الشــغل المتعلقــة بالمــرأة فــي العمــل ،حيــثُ َسـ ّ
فــي هــذا ّ
الشــأن ،منهــا ُ 37مخالَ َفــة فقــط متعلقــة بحمايــة األ ُمومــة وُ 54مخالفــة متعلقــة بالع َمــلِ الليلـ ّـي للنســاء.25

صعيـ ٍـد آخــر ،أ ْد َر َجــت االســتراتيج ّية الوطنيــة لإلنْصــاف والمســاواة بيــن الجنســين ،التــي اعتمدتهــا الحكومــة فــي
وعلــى َ
 ،2006مــن بيْــنِ أهدافهــا هـ َ
ـدف النّهــوض بالولــوج ال ُمتســاوي لل ّرجــال والنّســاء إلــى ســوق ّ
أن أثــر هــذه
الشــغلِ  .غيْ ـ َر ّ

الص ـ َور
االســتراتيجية ل ـ ْم يت ـ ّم تقييمــه .فقــد كان أحــد األبعــاد المج ـ ّددة لهــذه االســتراتيجية ُط ُموحهــا إلــى «محاربــة ُّ
 - 24وزارة االقتصاد واملالية« ،مشروع قانون املالية لسنة  ،2016تقرير حول امليزانية القائمة على النتائج من منظور النّوع» ،أكتوبر  ،2015ص.122 .
 - 25نفسه.
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أن هــذه االســتراتيجية
النمط ّيــة بيــن الجنســين واألحــكام القائمــة علــى ال ّن ـ ْوع» .لك ـ ْن فــي ال ُم َمارســة العمل ّيــة ال يبْــدو ّ

الصـ َور النمط ّيــة والمواقــف وطــرق تدبيــر المقــاوالت ذات
قــد أفـ ْ
ـرزت تدابيــر ملموســة وذات أه ّميــة .وبالتالــي مــا زالــت ُّ
ّ
الطابــع التمييــزي مســتمرة ض ـ ّد النّســاء فــي ّ
الشــغل.

الفــوارق تهيـ ُ
ـكل التمييــز فــي األدوار بيــن النســاء والرجــال فــي مــكان ومجــال العمــل،
رغــم المبــادئ المعياريــة مــن أجــل المســاواة
ـص المــا ّدة  9مــن «مدونــة الشــغل» علــى أ ّنــه «يُمنــع ك ّل ت ْمييــز بيــن األجــراء [ ]...يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ
تنـ ّ

ـص علــى
تكافــؤ الفــرص أو عــدم المعاملــة بالمثــل فــي مجــال التشــغيل» ،كمــا ّ
أن الفصــل  431مــن «القانــون الجنائــي» ينـ ّ
ومســؤوليهم) .إ ّال
معاق َبــة التمييــز (منْــع التمييــز بيــن األشــخاص الطبيعييــن والمســؤولية الجنائيــة لألشــخاص المعنو ّييــن ْ

فضـ ً
مؤسســات ّية أو برنامــج عمــل
أن هــذه األحــكام تظـ ّل غيْــر معروفــة بمــا يكفــيْ ،
ّ
ا عـ ْن عــدم وجــود ،لحـ ّد اليــوم ،آليــة ّ

لمحا َربــة أشــكال التمييــز فــي مــكان العمــل.

ـت نســبة حضــور النســاء فــي المناصــب العليــا حوالــي  15فــي المائــةْ .
وتشــغل غالبيــة النســاء
وفــي القطــاع العــام ،بل َغـ ْ
قسـ ٍـم .فــي حيــن ال يتجــاوز حضــور النســاء فــي مهــا ّم الكتابــة
فــي مهــا ّم ال َم ْســؤولية مناصــب رئيســة مصلحــة أو رئيســة ْ
العا ّمــة والمديريــة المركزيــة علــى التوالــي  6فــي المائــة و  11فــي المائــة .26وفــي ســنة  ،2013تـ ّم تعييــن  38امــرأة مــن
ِ
أي بمع ـ ّدل  12.6فــي المائــة.
أصــلِ  300تعييـ ٍـن فــي
المناصـ ِـب العليــاْ ،27
ْ

التمييز في المعاملة على صعيد األجور
ـص المــادة  346علــى أ ّنــه «يُ ْمنَــع ك ّل تمييــز في
تجسـ ُد مد ّونــة الشــغل مبــدأ
«األجــر ال ُمتســاوي للعمــل المتســاوي» ،حيــث تنـ ّ
ْ
ّ
أن النّســاء فــي المغــرب ،كمــا هــو الحــال فــي العديــد
ـاوت قيمــة الشــغل الــذي يؤ ّديانــه» .إ ّال ّ
األجــر بيــن الجنسـيْن ،إذا تسـ ْ

ـاص والقطــاع غيــر المهيــكل.
مِ ـ َن البلــدان ،يُعانيـ َن مــن التفاوتــات فــي األجــور بالقيـ ِ
ـاس إلــى ال ّرجــال ،فــي القطــاع الخـ ّ

َ
المهنــي والحمايــة
كشــف «تشــخيص لحالــة المســاواة /المناصفــة فــي قطــاع الشــغل والتكويــن
الســياق،
وفــي هــذا ّ
ّ
َّ
الخــاص
المنظــم والقطــاع
االجتماعيــة» أنجزتــه وزارة التّشــغيل والشــؤون االجتماع ّيــة فــي  ،2010وشــمل القطــاع
ّ

َّ
ـي  40فــي المائــة .وفــي
أن
والقطــاع غيــر
المنظــمّ ،28
ّ
متوســط الفــارق فــي األجــور بيــن الرجــال والنّســاء يصـ ُل إلــى حوالـ ْ
َّ
المنظــم ( 4275درهــم
ســنة  ،2014بلــغ متوســط ال ّراتــب الشــهري للنســاء  85فــي المائــة مــن راتــب ال ّرجــال فــي القطــاع
مقابــل .)5035

«األجــر ال ُمتســاوي للعمــل المتســاوي» ،وال يقومــون
يثبــت احترامهــم لمبــدأ
وال يُفــ َرض علــى المشــ ِّغلي َن تقديــم مــا
ُ
ْ
بافتحاصــات ماليــة أو بعمليــات ُمراقبــة لمخاطــر التمييــز فــي األجــور بيــن العامليــن والعامِ ــات ،باســتثناء بعــض

اســتراتيجية مســؤوليتها.
المقــاوالت التــي أبرمــت عقــو ًدا
ّ
تنــص فيهــا علــى عــدم التمييــز بيــن الجنســيْن فــي إطــارِ ْ
 - 26وزارة االقتصاد واملالية ،تقرير حول النوع االجتماعي.2013 ،
 - 27تصريح لرئيس احلكومة عبد اإلله بنكيران بيومية .L’Economiste، 2013
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ّ
الجماعية
فاوضة
قابية
الم َ
والحق في ُ
ّ
الحر ّية النّ ّ
ّ
الخاصــة بتطبيــق مبــادئ
أن المغــرب كان ق ـ ْد صــادق ســنة  1957علــى االتفاقيــة رقــم )1949(98
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
ّ

الحــقّ فــي التنظيـ ِـم النّقابـ ّـي وفــي ال ُمفا َوضــة الجماع ّيــة التــي اعت َم َدهــا المؤتمــر العــا ّم ل ُمنظمــة العمــل الدوليــة واالتفاقية

المؤسســات .مبدئ ًّيــا ،بإمــكان النســاء العامــات
رقــم  135بشــأن توفيــر الحمايــة والتّســهيالت ل ُممثلــي الع ّمــال فــي
ّ
ـص ُمســبق .غيْــر أ ّنــه نــادِ ًرا مــا تتم ّكــن النّســاء،
ِ
األجيــرات ،فــي بالدنــا ،تأســيس نقابــة أو االنْ ِض َمــام إليهــا دون ت ْرخيـ ٍ
باإلجــراءات اإلداريــة
متخصصيــن ،حتــى فــي المقــاوالت التــي يشـ ّكل ْ َن أغلب ّيــة داخلهــا ،مـ ْن القيــام
ِبـ ُدون مســاعدة رِ جــال
ّ
ْ

والض ْغــوط
ـال انتقام ّيــة (الترهيــب
ّ
واالنخــراط فــي النقابــات .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،تتعـ ّرض النّســاء العامــات ألعمـ ٍ
النفســية والعقوبــات التأديب ّيــة والتنْقيــات وال ُعنْــف ّ
بس ـبَ ِب َس ـ ْعيهِ ّن إلــى خلْــق نقابــة أو المشــاركة فــي
والط ـ ْرد ،الــخ) َ

ِ
األنشــطة النّقابيــة.

ـاتية ال تتــاءم كثيـ ًـرا مع حجــم التّ حديات:
مــوارد
مؤسسـ ّ
ّ
ميزانياتيــة وآليــات ّ
العمومية
السياســات
ال تنــدرج المســاواة بصفــة واضحــة ضمن
ّ
ّ
أولويــات ّ
يــر ُد بكيف ّيــة واضحــة كأولويــ ّة ضمــن أولويــات السياســات العموم ّيــة وال ضمــ َن
إن َمبْــدأ المســاواة بيْــن الجنســيْن ال ِ
ّ
أعمــال الحــوار االجتماعـ ّـي ،ســواء أكا َن حــوا ًرا ثُالث ًّيــا (مــا بيــن الحكومــة وأربــاب العمــل والنقابــات) أو ثُنائ ًّيــا وال
جــدول ْ

ـإن وزارة التضامــن والمــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة هــي
فــي االتفاقيــات الجماع ّيــة .وخــال الســنوات األخيــرة ،فـ ّ
برئاســةِ رئيــس الحكومــة .كمــا تر ّأ ّســت الــوزارة أيْ ً
ضــا لجنــة وزار ّيــة
التــي تشــرف علــى تنســيق لجنــة وزاريــة لل ُم َســاواة
َ

المخصصــة للــوزارة ب َر ْســم ســنة
أن الميزانيــة
تقن ّيــة مشــتركة لتت ّبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام» .إ ّال ّ
ّ
(أي أكثــر مــن  100مليــون
الســدس منهــا ْ
 2015لـ ْم تبل ُـ ْغ بالنســبة لجميــع مهامهــا ،ســوى  649مليــون درهــم ،تـ ّم تخصيــص ّ

أن نســبة  5.26فــي المائــة فقــط هــي التــي تـ ّم تخصيصهــا لِ »النّهــوض بحقــوق ال َمـ ْرأة»،
تقري ًبــا) لالســتثمار .فــي حيــن ّ
الــذي ْ
«مأس َســة ونَ ْشــر مبــادئ اإلنْصــاف والمســاواة» ،و»مكافحــة ك ّل أشــكال التمييــز والعنــف واإلقصــاء»،
يشــم ُل مجــا َل
َ

و»تحقيــق تكافــؤ ال ُفـ َرص بيــن الجنسـيْن فــي ســوق الشــغل».

ـاون مقارنــة ،علــى ســبيل المثــال ،مــع
وعلــى صعيـ ٍـد آخــر ،لـ ْم تكــن تتو ّفــر هــذه الــوزارة ،فــي  ،2015ســوى علــى ُ 387متعـ ٍ
وزارة الثقافــة التــي تتو ّفــر علــى  1761موظفــا ،ووزارة التشــغيل التــي تتوفــر علــى  1441موظفــا .أ ّمــا ميزان ّيــة االســتثمار،
التــي يتع ّيــن أ ْن ّ
واألســرة والنســاء ضحايــا العنــف واألشــخاص فــي وضع ّيــة إعاقــة،
المخصــص للطفولــة
تغطــي ال ّدعــم
َّ
ْ

وحمايــة والنّهــوض بحقــوق المــرأة ،فــا تــكا ُد تتجــاوز الميزان ّيــة (ضعيفــة جـ ّدا بد ْورهــا) مرصــودة لــوزارة التّشــغيل (86
مليــون درهــم) ،وتقـ ّل بكثيــر عـ ْن ميزانيــة وزارة الثقافــة ( 180مليــون درهــم).
ّ
ينصــب علــى
مخططــا
ووضعــت
وإلــى حــدود أواخــر  ،2015عقــدت اللجنــة الوزاريــة للمســاواة ثالثــة اجتماعــات،
ْ
ّ
إصــاح صنــدوق التكافــل العائلــي ْ
ليشــم َل دعــم «النســاء
وجــهِ الخُ ُ
«اإلجــراءات ذات األولو ّيــة» يرمــي ،علــى ْ
صــوص ،إلــى ْ
المتز ّوجــات اللواتــي َه َج َرهـ ّـن أزواجهـ ّـن واأل ّمهــات العازبــات» ،عــاو ًة علــى دعــم مختلــف الوحــدات والخاليــا المكلَّفــة
ـي  80فــي المائــة مــن ال ُم ْستشــفيات.
باســتقبال و ُمصاحبــة النســاء ضحايــا العنــف التــي أحدثتْهــا وزارة الصحــة فــي حوالـ ْ

25

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وزاري (رقــم ،)2852.14
ـرار
صعيـ ٍـد آخــر ،فقـ ْد ت ََح َّولَــت وضع ّيــة المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النّســاء ،بموجــب قـ ٍ
وعلــى َ
ٍ

صــد الوطنــي للمـ ْرأة بالــوزارة .ويرمــي المرصــد إلــى تت ّبــع أشــكال
لقســم ال َم ْر َ
إلــى وحــدة إدار ّيــة ،بمثابــة َم ْ
صلحــة تابعــة ْ

وإع ـ َداد مؤشــرات وقاعــدة ُمعطيــات جهو ّيــة ووطن ّيــة وكــذا تت ّبــع وتقييــم السياســات العموم ّيــة فــي
العنــف ض ـ ّد النّســاء ْ

ـنوي.
مجــال مكافحــة العنــف ضـ ّد المــرأة وإعــداد تقريــر سـ ّ

نقاش َّ
وتعددي
موثق مع َّلل
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي بتنظيــم واســتضافة نقــاش موثــق ومعلــل وتعــددي وهــادئ حــول هــذا
لقــد قــام المجلــس االقتصـ ّ

ـرب.
الموضــوع الــذي يكتســي صبْغــة أساســية
وملحــة علــى حـ ّد ســواء بالنّســبة لمســتقبلِ ال ّديمقراط ّيــة والتنميــة فــي المغـ ِ
ّ
ـوض والتناقضات
ـإن هــذا التّقريــر يسـلّط ّ
الضـ ْو َء علــى ديناميــة مجتمع ّيــة صعبــة ،تنطوي علــى الكثير من الغمـ ِ
وبالتالــي ،فـ ّ
ّ
والمخاطــر بشــأن اآلفــاق االجتماعيــة واالقتصاديــة لبالدنــا .ذلـ َ
والمخططــات الحكوم ّيــة لفائــدة
أن االســتراتيجيات
ـك ّ
ـاري (المصا َد َقــة علــى عـ ٍ
ـدد مــن االتفاقيــات ال ّدول ّيــة المرجعيــة،29
الصعيــد الم ْعيـ ّ
حقــوق النســاء والتقــدم الحاصــل علــى ّ

ـوس علــى المشــا َر َكة االقتصاد ّيــة للنســاءِ  ،وال علــى تعزيـ ِـز قدراتهِ ـ َّـن
اعتمــاد الدســتور ســنة  )2011لــم يكـ ْن لهــا تأثيـ ٌر ملمـ ٌ
إن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قـ َّـد َم مؤخَّ ـ ًرا حصيل َـ ًة مثيــر ًة
أو أدوارهـ َّـن ،وال علــى وضعهـ َّـن داخـ َل المجتمــع .بـ ْل ّ
للقلــق فــي هــذا ّ
الشــأن وهــو يتح ـ ّدث عــن «التبخّ ــر التدريجــي للوعــود التــي جــاء بهــا الدســتور فــي هــذا الصــدد.»30

األحــكام الــواردة فــي
وعــاوة علــى إشــارة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان إلــى َمــا اعتبــره «تأخّ ــ ًرا» فــي تنفيــذ
ِ
الدســتور ،فقــد أشــار إلــى ر ْفــض المجلــس ال ّد ْســتوري ألحــكام ْ
مش ـ ُروع القانــون التنظيمـ ّـي للمحكمــة الدســتور ّية التــي

أعضــاء هــذه المحكمــة حيــث اعتبرهــا مخالفــة
ـص علــى أنــه يُراعــى ضمــان تمثيليــة النســاء فــي تعييــن وانتخـ ِ
ـاب ْ
تنـ ّ
ـاص
لل ّدســتور .31كمــا أشــار إلــى ّ
أن القانــو َن التنظيمـ ّـي المتعلّــق بالتعييــن فــي ال َمنَاصــب العليــا 32ال يتض ّمــن ّ
أي مقتضــى خـ ّ

وأن المرســوم التطبيقـ ّـي لهــذا القانــون ال يُشــير إلــى ال ُمناصفــة ،وال إلــى اعتمــاد أ ّيــة آليــة تحفيزيــة
بإرســاء المناصفــة ّ
اجــب أخذهــا بعيْــن االعتبــار فــي هــذه التعيينــات للنّهــوض بتمثيل ّيــة النّســاء.
أخــرى ِض ْمــن المعاييــر ال َو ِ

ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي،
وقــد أع َربَــت ج ْمع ّيــات المجتمــع المدنـ ّـي
صـ َ
ـس االقتصـ ّ
والمنظمــات التــي أنْ َ
ـت إليْهــا المجلـ ُ
ياســات العموم ّيــة التــي لــ ْم تتم ّكــ ْن مــن الحــ ّد مــن وتيــرة الفــوارق
الس َ
فــي غالب ّيتهــا ،عــ ْن أَ َســفِ ها لقصــور التزامــات ّ
ـت معظــم هــذه الهيئــات عنــد غيــاب
بيــن الجنس ـيْن وقصورهــا فــي مجــال حمايــة وتفعيــل حقــوق النّســاء .وقــد وقفـ ْ

االســتمرارية والتنســيق وتقييــم البرامــج ،عــاوة علــى التســاؤل حــول مــدى ُو ُجــود إرادة سياســية تجعــل بكيف ّيــة ملموســة
 - 29لقد التزم املغرب باحترام حقوق اإلنسان عمو ًما ،وبعدم التمييز ضد النساء ،من خالل مجموعة من معايير القانون الدولي ،ويف مق ّدمتها اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ( ،)1948و العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1966والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1966واتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وبروتوكولها االختياري ،وبرنامج عمل بيجني ( ،)1995واتفاقية حقوق الطفل ،واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة وبروتوكولها االختياري.
كما صادقت احلكومة يف يوليوز  2015على مشروع القانون رقم  125-12بشأن املوافقة على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
ومبصادقته على البروتوكول ،يعترف املغرب للجنة بالقضاء على التمييز ض ّد املرأة اختصاص البت يف املراسالت التي تقدم إليها من طرف األفراد أو مجموعات األفراد
عن انتهاك أحد احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية.
كما صادق مجلس احلكومة ،يف مارس  ،2015على مشروع قانون بشأن إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .ومن املتوقع تشكيل جلنة وزارية لدراسة
التعديالت املقترحة.
ناصفَة باملغرب ،ص ْون وإعمال غايات وأهداف الدستور» ،أكتوبر.2015 ،
 - 30املجلس الوطني حلقوق اإلنسان« ،وضع ّية املُساواة وامل ُ َ
 - 31الفقرة الرابعة من املادة األولى للقانون التنظيمي رقم  66 13-للمحكمة الدستور ّية .وجتدر اإلشارة إلى أنّ املجلس الدستوري سبق أ ْن رفض مقتضى مماثال يف
والبيئي.
واالجتماعي
االقتصادي
النّظام ال ّداخلي للمجلس
ّ
ّ
ّ
 - 32القانون التنظيمي رقم  )2012( 02-12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا .
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ـرام حقوقهـ َّـن األساسـ ّية ،رافعـ ًة لالنْتقــالِ الديمقراطـ ّـي وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة والعدالــة
مـ ْن ُمشــاركة النّســاءِ واحتـ ِ
ـرب الكثيــرو َن عــن قلقهــم َ
ِ
تده ـ ُور وضعِ ّيــة
االجتماع ّيــة وتق ـ ّدم المجتمــع المغربـ ّـي بالمعنــى
بشــأن آثــار ْ
الواســع .كمــا أعـ َ

النّســاء علــى التنميــة االقتصاديــة وعلــى حيو ّيــة النّســيج اإلنتاجـ ّـي لبالدنــا وتنافس ـ ّيته ،وكــذا قــدرة المجتمــع المغربـ ّـي
بال َم ْعنــى ال َو ِ
واالســتفادة مــن تح ـ ّوالت ال َع ْول َمــة والفــرص التــي تتيحهــا.
اسـ ِـع علــى ال ُمشــاركة
ْ
ـس االقتصــادي واالجتماعــي
وفــي هــذا الســياق ،يش ـ ّكل هــذا التقريــر امتــدا ًدا وتكملــة لل ّرأييْــن اللذيــن أع ّدهمــا المجلـ ُ

ومؤسســات ّية»
والبيئــي حــول «تحقيــق المســاواة بيــن النّســاء وال ّرجــال مســؤول ّية الجميــع :تص ـ ّورات وتوصيــات معيار ّيــة
ّ

( )2012و»أشــكال التمييــز ض ـ ّد النّســاء فــي الحيــاة االقتصاديــة :حقائــق وتوصيــات» ( .)2014ويعتمــد التقريــر إلــى

الســامية للتخطيــط ،وعلــى الوثائــق الحكوم ّيــة المنشــورة ،وكــذا علــى
اإلح َ
حـ ّد كبيـ ٍـر علــى ال ُمعطيــات ْ
صائ ّيــة للمندوب ّيــة ّ
المؤسســات الوطن ّيــة وال ّدول ّيــة ذات االختصــاص ،وعلــى جلســات اإلنصـ ِ
ـات والوثائــق التــي تلقّاهــا المجلــس
منشــورات
ّ
صــات إليْهــا.
مــن طــرف الج ْمعيــات والهيْئــات النقاب ّيــة التــي ت ـ َّم اإلنْ َ

ووضعيتهــن علــى صعيــدِ التشــغيل،
االقتصــادي
ض ولــوج النّســاء إلــى النّشــاط
يســتع َر َ
وهكــذاّ ،
ّ
ّ
فــإن هــذا التقريــر ْ
فض ـ ً
ا ع ـ ْن تع ّرضهـ ّـن لــك ّل أشــكالِ العنــف
ـارهن المهنـ ّـي ،مقارنــة مــع ْ
وضع ّيــة الرجــالْ ،
والتفاوتــات فــي ال ّدخــلِ  ،ومسـ ّ

حصــة
والتّحـ ّرش فــي الفضــاء العمومـ ّـي وفــي مــكان العمــل وفــي مختلــف مرافــق المجتمــع بصفـ ٍـة عا ّمــة .كمــا يقــف عنْـ َد ّ

الســجينات
حقوقهــن
تحديــ ًدا لحمايــة
السياســات والميزانيــات
ّ
ّ
ّ
المخصصــة ْ
وولوجهــن إلــى الثقافــة ،وحالــة النســاء ّ
ّ
ِ
القاصــرات واالختــاف فــي ال ُمعاملــة وفــي الحــقّ فــي الحصــول علــى الميــراث إزا َء
وظــروف األ ّمهــات العازبــات َو َز َواج
النســاء واأل ّمهــات العازبــات وأطفالهـ ّـن.

ـإن هــذا التقري ـ َر
واعتمــا ًدا علــى مؤشــرات اجتماع ّيــة ،وعلــى ُم ْعطيــات ُم َر َّق َمــة ،مــن بيْــن أحــدث األرقــام المتاحــة ،فـ ّ
ْ
يسـ ّ
الخاصــة للنّســاء المغرب ّيــات وعلــى الفـ َوارِ ق القائمــة بيْــن الجنسـيْن فــي الحقــوق والمعاملــة
الوضع ّيــة
الضــوء علــى
ـلط ّ
ْ
ّ
ـخيص ّ
المجتمع ّيــة والفــرص .يســعى هــذا التقريــر ،إذن ،إلــى تقديـ ِـم ْ
منظــم ومتكامِ ـ ٍـل ي ْمكـ ُن للقِ ــوى الح ّيــة فــي بالدنــا
تشـ ٍ
االســتنا َد إليْــه للوقــوف عــن َكثَـ ٍـب عنـ َد التح ّديــات التــي ينبغــي مواجهتهــا والتقـ ّدم الــذي ينبغــي تحقيقــه.
ـرب مــن بيْــن البلــدان القليلــة فــي العالــم العربــي التــي يمكــن فيهــا تنــاول ومناقشــة وضع ّيــة النّســاء بــك ّل حر ّيــة،
ّ
إن المغـ َ

المؤسســات المنتخبــة والمجالــس االستشــارية ،والعمــل فــي إطــارِ جمعيــات ونقابــات
فــي الفضــاء العمومـ ّـي أو فــي إطــارِ
ّ
يســ َم ُح
مســتقلة لمحاربــة ك ّل أشــكال التمييــز وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســيْن .فهــذا المنــاخ مــن الحر ّيــة ،الــذي ْ

المؤسســاتيين ول ُممثلــي المجتمــع المدنـ ّـي التفاع ـ َل وتبــاد َل وجهــات النظــر ،يُعتبــر رصي ـ ًدا إيجاب ًّيــا ال يُق ـ ّدر
للفاعليــن
ّ
يســم ُح ب ُمســاءلَة احتــرام الحقــوق األساســية للنّســاء فــي ضــ ْوءِ حقــوق اإلنســان
ٍ
بثمــن .وبالتالــيّ ،
فــإن هــذا اإلطــار ْ

ـادي
األساســية التــي تع ّهــدت المملكــة المغربيــة ،منــذ  ،1996باحترامهــا كمــا تـ ّم تحديدهــا عالم ًّيــاّ .
ـس االقتصـ ّ
إن المجلـ َ
مؤسســة دســتورية للتحليــل والحــوار واالقتــراح ،تجمــع مختلــف مك ّونــات المجتمــع
واالجتماعــي
والبيئــي ،باعتبــار ِه ّ
ّ
ّ
َّ
المنظــم ،يقـ ّدم هنــا ُم َســاهمة أعضائــه وتوصياتهــم مـ ْن أجــل تحقيــق تقـ ّدم جماعـ ّـي بشــأن هــذا الموضــوع الهــا ّم.
المدنـ ّـي
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ٌ
ٌ
وتوصيات
الصات
ُخ
ّ
مطيــة أولويتــان
أن
الصــور النّ
إعــادة التأكيــد علــى ّ
ّ
الحــق فــي المســاواة ومحاربــة ّ
ضروريتــان
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي التأكيـ َد علــى ت ْو ِصيته لمختلــف الفاعلين السياسـ ّيين واالقتصاديين
1 .1يُعيــد المجلــس االقتصـ ّ
التوصــل إلــى توافــق إيجابـ ّـي وناجــع تحقي ًقــا لل ُمســاواة بيــن الجنس ـيْن.
واالجتماعييــن والثقافييــن للعمــل مــن أجــل
ّ
وذلـ َ
ـاني أساسـ ّـي مــن شــأن تحقيقِ هــا ال ُمســتدام تمكيـ َن المغــرب مِ ـ ْن حمايــة كرامــة مختلــف
ـك ّ
ألن المســاواة حــقٌّ إنسـ ّ
والســماح لألجيــال القادمــة بالكشــف عــن قدراتهــا الكاملــة.
شــرائحه االجتماع ّيــة ،واالعتمــاد علــى مجمــوع مواطنيــه ّ

ـبيل لمواجهــة تحديــات التنميــة البشــرية ال ُمدمِ َجــة ،في
ـي أفضــل سـ ٍ
ّ
إن ال ُمســاواة فــي الحقــوق بيــن النّســاء وال ّرجــال هـ َ
اتّجــاه بنــاءِ مجتمــع متــوازن و ُمدمِ ـ ٍـج قــادر علــى توفيــر ُفـ َرص متكافئــة وظـ ِ
ـروف عيْـ ٍـش وعمــل الئِقيْــنِ لنســائِهِ ورجا ِلــهِ .

فــإن تحــدي المســاواة يجمــع ،بصفــة غيــر منفصلــة ،بيــن األبْعــاد الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
وبالتّالــيّ ،
أن المســؤولية األ ّوليــة ّ
والشــاملة ،فــي الوقــت نفســه ،تتجلّــى قبــل ك ّل شــيء فــي العمــل
والمعياريــة
والمؤسســات ّية .غيْــر ّ
ّ

الص ـ َور ال َّن َمطيــة المبن ّيــة علــى الجنْــس وال ُمهينــة ض ـ ّد النّســاء.
بع ـز ٍْم وفــي مختلــف المجــاالت علــى محاربــة جميــع ُّ
إ ّنهــا مســؤولية ُمشــتركة لضمــان مشــاركة النســاء علــى أســاس المناصفــة والحقــوق المتســاوية م ـ َع حقــوق ال َّر ُجــل،

ـادي والسياسـ ّـي واالجتماعـ ّـي وداخــل الهيئــات التقرير ّيــة والهيْئــات
فــي مختلــف مجــاالت ال َع َمــل الثقافـ ّـي واالقتصـ ّ

واألح ـزَاب والنقابــات ،وداخــل فــرق التأطيــر وفــي المجالــس اإلداريــة للمقــاوالت ،والجمعيــات
اإلداريــة للج ْمعيــات
ْ

ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يوصــي بالعمــل علــى
العا ّمــة والمؤسســات ووســائل اإلعــام .ومـ ْن ثـ ّم ،فالمجلـ ُ

الصــور النمطيــة المبن ّيــة
التنظيــم والتعميــم المنتظــم َ
لح َمــات تحسيس ـ ّية ذات مصداقيــة ،وحمــات تكوين ّيــة ض ـ ّد ّ
ـوي وتثميــن عمــل جمعيــات المجتمــع المدنــي التــي
علــى الجنــس فــي حــقّ النّســاء؛ عــاو ًة علــى تقديــم ال ّدعــم القـ ّ

تعمــل علــى محاربــة الصــور النمطيــة بيــن الجنســين وإعــداد أدوات بيداغوج ّيــة ذات جــودة لفائــدة مختلــف األعمــار،

إن هــذه األعمــال
تبــرز شــمول ّية األســس والقيمــة ال ُمضافــة والمســؤوليات التــي يســتلزمها تطبيــق مبــدأ المســاواةّ .
تكتســي طابــع المصلحــة الوطنيــة ،وبالتالــي ينبغــي أ ْن تســتفيد مــن الدعــم المــادي للدولــة فــي إطــارِ خطــط عمــل
وح مــن االنفتــاح والحــوار.
تع ّدهــا مختلــف األطــراف المعن ّيــة بـ ُر ٍ

أن هنــاك حاجــة إلــى قانــون ِ
واضـ ٍـح
أن اللّجــوء إلــى القانــون يكتســي أهميــة بالغــة :إ ْذ َّ
ـس مِ ـ ْن جديـ ٍـد علــى ّ
2.2يؤ ّكــد المجلـ ُ
يق ـ ّدم تعري ًفــا إيجاب ًّيــا للمســاواة بيــن الجنس ـيْن ،انســجا ًما م ـ َع اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،ومــع الضمانــات
ـب عليْــه ،وأ ْن
التــي يو ّفرهــا دســتور  2011لهــذا المبــدأ .ويتع ّيــن علــى هــذا القانــون أ ْن ي ْمنــع التمييــز ضــد النســاء ويُعاقـ َ
الســلوك اإلداري
يكــو َن بمثابــة قاعــدة ت ِّ
ُوج ـ ُه السياســات العموم ّيــة ،والمتابعــة القضائيــة لحــاالت التمييــز وتشــجيع ّ
والعالقــات المهنيــة داخــل أماكــن العمــل .ويُعتبــر تعريــف األمــم المتحــدة إطــا ًرا مناس ـ ًبا فــي هــذا الصــدد ،حيــث

أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتـ ّم علــى أســاس الجنــس ،ويكــون مــن آثــاره
ـص علــى ّ
أن «التمييــز ضــد المــرأة هــو ّ
ينـ ّ

أو أغراضــه ت ْوهيــن أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي المياديــن السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان َ
آخــر» (اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة لســنة .)1979
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قصـ َد تعزيــز احتــرام
ـس باعتمــاد منهج ّيــة متجـ ّددة وتحديــد أهــداف َط ُموحــة ودقيقــة ،فــي اآلنِ ذا ِتــهِ ْ ،
3 .3يوصــي المجلـ ُ
ـري .لذلــك ،يتع ّيــن اإلعــان
الحقــوق وتحســين الوضع ّيــة االجتماع ّيــة للنســاء فــي
الوســط القــروي والوســط الحضـ ّ
َ
عـ ْن تدشــينِ ْ
عشــر ّية تحقيــق المســاواة الحقيقيــة للنّســاء المغربيــات ،فــي إطــار سياســة وطنيــة مدمِ جــة تجعـ ُل مـ َن
ِّ
ومؤش ـ ًرا ،فــي الوقــت ِ
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز وتعزيــز تكافــؤ ال ُف ـ َرص رافع ـ ًة وهد ًفــا
نفســهِ  ،لتحقيــقِ

أهــداف التنميــة المســتدامة التــي التــز َم بهــا المغــرب .وينبغــي أ ْن ترتكـ َز ْ
عشــر ّية المســاواة الحقيقيــة علــى أهــداف
واضحــة للتقــ ّدم ومؤشــرات ملموســة تســمح بتت ّبــع النتائــج وتقييــم اآلثــار .كمــا ينبغــي أ ْن تعمــ َل جميــع اإلدارات

والمؤسســات العموم ّيــة ومقــاوالت القطــاع الخــاص ،التــي يفــو ُق عــدد أجرائِهــا  50أجيـ ًرا ،والفاعليــن فــي االقتصــاد
ووض ِــع مؤشــرات تهــ ّم التدابيــر
االجتماعــي والتّضامنــي ،علــى إعــدادِ سياســة مكتوبــة وواضحــة تهــ ّم المســاواةْ ،
المتخــذة لمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز أو مخاطــر التمييــز وكــذا لصالـ ِـح المســاواة.

ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي ،مــن جديــد ،علــى ضــرورة أ ْن تع َمـ َل هيئــة المناصفــة ومحاربــة كافــة
4.4يؤ ّكــد المجلــس االقتصـ ّ
ْ
أشــكال التمييــز وانســجا ًما مــع ُروح المــادة  19مــن الدســتور ،كآليــة وطنيــة ُم ْســتقلة تتو ّفــر علــى:
ـال يح ّددهــا القانــون وعلــى صالحيــات فــي مجــال
¦ ُســلطة التحـ ّري واالستفســار والولــوج إلــى المعلومــة داخـ َل آجـ ٍ
ال َو َسـ َ
ـوم ،بســبب األفعــال أو التدابيــر التمييزيــة ضــد النّســاء
ـاطة والمســاهمة فــي إيجــادِ ْ
تســوية و ّد ّيــة بيْــن الخصـ ِ
أو بســبب االنتمــاء الجنسـ ّـي عمو ًمــا؛

¦ســلطة شــبه قضائ ّيــة لف ـ ْرض عقوبــة مــن الدرجــة األولــى ( فــرض غرامــات لفائــدة الخزينــة العامــة) مــع القيــام
بمهــا ّم واضحــة تتعلّــق باســتقبالِ وفحــص الشــكايات الــواردة بشــأنِ حــاالت التمييــز بســبب الجنــس،
¦صالح ّيات التقاضي واالنتصاب َ
ِ
والمتواصلِ ؛
والصارخ
مدني في الحاالت التي تتعلّق بالتمييز الخطير
كط َرف
ِ
ّ
السياســات العموم ّيــة فــي مجــالِ الحـ ّد مـ ْن ُك ّل ْ
أشــكالِ التمييــز ،وتعزيــز
¦مه ّمــة دائمــة لمراجعــة المخاطــر وتقييــم ّ
المســاواة بيــن النّســاء وال ّرجــال؛

ّ
والمخططــات القطاع ّيــة
¦صالحيــات تقييــم وتحليــل آثــار القوانيــن وال سـ ّيما قانــون الماليــة والقوانيــن التنظيم ّيــة
وال َمشــاريع االســتثمار ّية؛

¦مه ّمــة الحــ ْرص علــى إنْ َجــاز تقاريــر ُم ِ
ضع ّيــة التشــريعات ،وتطــ ّور الممارســة القانونيــة
نتظمــة عــن حالــة َو َو ْ
الصــور ال ّن َمطيــة الجنس ـ ّية والصحــة والحقــوق الجنســية واإلنْجابيــة
التــي تتعلّــق بال ُعنــف ض ـ ّد المــرأة ومحا َربَــة ّ
والمســاواة فــي أماكِ ــنِ العمــل وحمايــة القاصــر.

ـغال كبيـ ٍـر الت ْهميــش الــذي يطــا ُل مكانــة النّســاء ود ْورهـ ّـن فــي سياســات وميزان ّيــات
إن المجلــس ،وهــو يتا ِبــع بانشـ ٍ
َّ 5 .5
الثقافــي ،يُوصــي بتنفيــذ االتفاقيــات الثقافيــة لليونســكو التــي صــا َد َق عليْهــا المغــرب .ك َمــا
الدولــة فــي المجــالِ
ّ
ّ
ومنظمــات المجتمــع المدنـ ّـي ،يبــرز بوضــوح تصـ ّورات
ـدي وطنـ ّـي ،بتشــاور مــع المبدعيــن
يوصــي بإعــدادِ ب ْرنامج-تعاقـ ّ
أجــلِ تطويــر النّشـ ِ
ـاط واإلبــداع الثقافييْــن بصفــة عا ّمــة .وينبغــي أ ْن يســعى هــذا البرنامــج
والتزامــات المملكــة مــن ْ
إلــى تعزيــز قــدرات النّســاء ود ْو ِ
رهـ َّـن فــي إبــداع وتطويــر التــراث وفــي اتخــاذ القــرار المتعلــق بالقضايــا الثقافيــة.

ـروض والمــوارد الماليــة مـ ْن
وي ْدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئـ ّـي إلــى تحســين ولــوج النســاء إلــى القـ ِ
الســلع َ
والخ َد َمــات الثقاف ّيــة.
ْ
أجــل إنتــاج وت ْوزيــع ّ
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أساسية
ساء في النشاط االقتصادي أولوية
جعل مشاركة النّ ِ
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي باإليقـ ِ
االقتصادي
ـوري إلقصــاء النســاء مــن مجال النشــاط
ّ
ـاف الفـ ّ
ـس االقتصـ ُّ
6 .6يوصــي المجلـ ُ
ألن معــدل نشــاط النّســاء قــد تراجــع إلــى مســتوى جـ ّد
وج ْعــل ال ّرفــع مــن معـ ّدل مشـ
ـاركتهن أولويــة وطنيــة .واعتبــا ًرا ّ
ّ
الح َ
وألن مع ـ ّدل المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي
مقلــق فــي
ـري (أق ـ ّل مــن  18فــي المائــة ســنة ّ )2015
ضـ ّ
الوســط َ
َ
األحيــانِ غيْــر م ْدفوعــة
ال َو َســط ال َق ـ َر ّ
األســر التــي تكــو ُن فــي غا ِلـ ِـب ْ
وي ( 27فــي المائــة) يتعلّــق بأنشــطة ُمســاعدة َ
األَ ْجـ ِـر ،و ُدو َن ُم ْســتوى َمعاييــر ال َع َمــل ال ّ
ـاب المصلحــة الوطنيــة اإليقــاف الف ـ ْورِ ّي
ـس يعتب ـ ُر مِ ـ ْن بـ ِ
ال ِئــق ،فـ ّ
ـإن المجلـ َ

وح ّتــى إذا عملنــا علــى ر ْفــع هــذه النســبة بمعــدل نقطــة واحــدة ســنو ّيا
ْ
لتده ـ ُور ُم ْســت َوى نشــاط النّســاءِ  .وبالفعــلَ ،
ـي يصـ َل معـ ّدل مشــاركة النّســاء المغرب ّيــات فــي االقتصــادِ إلــى
لعــودة النســاء إلــى النّشــاط ،فإ ّنــه يلْـ َز ُم ثالثــة ُع ُقــود لكـ ْ
ـروري
الصاعــدة .والحــال َّ
أن ال ّرفــع مــن هــذه المشــار َكة هــو شـ ْرط الز ٌم للنمـ ّو الضـ ّ
المعـ َّـدالت المسـ َّ
ـجلَة فــي البلــدان ّ

ـروري لتحقيــقِ التنميــة
لتعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة للبــاد ،وتنافسـ ّيتها االقتصاديــة ،وللحـ ّد مـ َن الفقــر ،مثلمــا هــو ضـ ّ
ـب أن
البشــرية للمجتمــع المغربــيّ .
إن العــودةَ إلــى ولــوج النســاء إلــى النشــاط االقتصـ ّ
ـادي والمحافظــة عليــه يَ ِجـ ُ
واســتدامة النمـ ّو .ذلـ َ
تشـ ّك َل فــي الوقــت ِ
صــة النســاء فــي النشــاط
ـك ّ
أن ِح ّ
نفســهِ أهدا ًفــا ووســائل ومؤشــرات للجــودة ْ

أســمال غيــر المــا ّد ّي للبــاد وتحـ ّدد قيمــة
ـادي
حصــة ال ّرأســمال البشـ ّ
االقتصـ ّ
تتناسـ ُ
ـب بصــورة مباشــرة مــع ّ
َ
ـري فــي ال ّر ْ

وضــع مخّ طـ ِ
ـط
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي إلــى ْ
وإمكانيــات تزايُــد الثــروة اإلجماليــة لبالدنــا .ويدعــو المجلــس االقتصـ ّ

ـي معـ ّدل ال ّرجــال فــي غضــون خمــس ســنوات وتحقيــق
ع َمــل وطنـ ّـي
ّ
إرادي مـ ْن أجــلِ ر ْفــع معـ ّدل نشــاط النّســاء إلــى ثلثـ ْ
ال ُمســاواة فــي معـ ّدالت النّشــاط فــي غضــون عشــر ســنوات.

بوضــع وإطــاق برنامــج عمــل مندمــج ض ـ ّد تشــغيل الفتيــات،
ـي ْ
ـس االقتصـ ُّ
7 .7يوصــي المجلـ ُ
ـي والبيئـ ُّ
ـادي واالجتماعـ ُّ
الصغيــرات ،وضمــان
يتض ّمــن تشــدي َد العقوبــات علــى تشــغيل األطفــال و ُمضاعفــة العمــل لمحاربَــة محنــة الخادمــات ّ
ـس بمال َء َمــة مد ّونــة ّ
ولــوج جميــع الفتيــات الصغيــرات إلــى التمــدرس .وفــي االتّجــاه ِ
الشـغْل مــع
نفســهِ  ،يُوصــي المجلـ ُ
اتفاقيــات ّ
ـري وال ُمعاق َبــة الشــديدة لــك ّل أشــكال االتّجــار فــي ال َيــدِ العاملــة
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل القسـ ّ

ـري .كمــا يدعــو المجلــس ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى تنْظيـ ِـم حــوار مفتــوح ،يمكــن أن يبــدأ بع ْقــد مناظــرة
وال َع َمــل القسـ ّ
قص ـ َد إعــداد ّ
خطــة
وطن ّيــة تشــارك فيهــا الســلطات الحكوميــة والمنظمــات المهنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنـ ّـي ْ
عمــل ترمــي إلــى القضــاء علــى ْ
تشــغيل األطفــال والقضــاء علــى اســتغالل الفتيــات فــي العمــل.

8 .8يُعيــد المجلــس تأكيـ َده علــى ضمــان تم ّتــع النّســاء ،علــى قــدم المســاواة مــع ال ّرجــال ،بح ّر ّيــة ُممارســة الحــقّ النقابـ ّـي،

َو َ
صــوص بت ْوجيــه تعليمــات فــي منتهــى
وجــه الخُ ُ
ض َمــان حــقّ الجميــع فــي التّفــا ُوض الجماعـ ّـي .ويُوصــي المجلــس علــى ْ
الصرامــة إلــى مفتش ـ ّيات ّ
أي عمــل م ـ ْن أعمــال
قص ـ َد ف ـ ْرض تدابيــر زجر ّيــة وعقاب ّيــة ض ـ ّد ّ
ّ
الشــغل والنيابــة العا ّمــة ْ

ْ
ْ
وعة
ينخرطـ َن فــي األنشــطة النقابيــة
تســتهدف النســاء اللواتــي
المشـ ُر َ
التمييــز والعنــف وال َع َمل ّيــات االنتقاميــة التــي ْ

والســلم ّية.
ِّ

قصــد تشــجيع أ ْربــاب
9 .9يوصــي المجلــس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي بتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت ْ
ال ُمقــاوالت وال ُم ْســتثمرين ُّ
ِ
االنخــراط  -بكيف ّيــة َر ْســم ّية ،ومكتوبــة ،يتــ ّم التنصيــص
والشــ َركاء االجتماع ّييــن علــى
عليهــا األنظمــة الداخل ّيــة وآل ّيــات االفتحــاص ال ّداخليــة وتدبيــر المخاطــر مــن أجــل العمــل ،مــن جهـ ٍـة ،علــى حظــر كل
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أشــكال التمييــز ضـ ّد النســاء فــي التوظيــف والولــوج إلــى التكويــن واألجــور وظــروف العمــل والمســار المهنـ ّـي .ومــن
ِ
المناص َفــة لـ ْم تتح ّقــق بعـ ُد.
لمناصـ ِـب المســؤولية ،مــا دامــت
جهـ ٍـة أخــرى ،علــى التر ّقــي التفضيلــي للنســاء
َ
 1010يوصــي المجلــس باتّخــاذِ تدابيــر خاصــة تفضيليــة لفائــدة تكويــن وتوظيــف النســاء فــي وضع ّيــة إعاقــة ،منهـ ّـن 85

خاصــة لل ّدعــم والمســاعدة،
ـس االنتبــاهَ إلــى ضــرورة تطويــر آليــات
ّ
فــي المائــة غيــر نشــيطات .كمــا يثيــر المجلـ ُ
أي 20
أســرةْ ،
بمــا فــي ذلــك ْ
ـي  1.18مليــون ْ
دعــم التّشــغيل ال ّذاتــي لفائــدة رب ـاّت البيــوت (المســؤوالت ع ـ ْن حوالـ ْ

فــي المائــة مــن ُمجمــوع األســر التــي تعيـ ُ
ـش فــي المناطــق الحضريــة) ،م ـ ْن بينهـ ّـن  56فــي المائــة مــن األرامــل و

التحســين العميــق وال ُمســتدام لظــروف عمــل
 64.5فــي المائــة يعانيــن األ ّم ّيــة .ويُوصــي المجلــس بالعمــل علــى ج ْعــل ْ
أي
وحيــاة النســاء القرو ّيــات أولويــة وطن ّيــةِ ،عل ْ ًمــا ّ
ـي ثالثــة أربــاع منهـ ّـن ال يتو ّفــرن إلــى حــدود اليــوم علــى ّ
أن حوالـ ْ
دخــل مــا ّد ّي.

ـس باإلصــاح الشــامل للسياســة الوطن ّيــة المتعلّقــة بالتكويــن المهنــي ،وذلــك باالســتناد إلــى تحويــل
 1111يوصــي المجلـ ُ
المــوارد إلــى التّكوينــات التّأهيل ّيــة .كمــا يوصــي بتحديــدِ َهـ َد ٍف ُم َر َّقـ ٍـم يصـ ُل إلــى  30فــي المائــة مـ ْن ميزانيــة التربيــة
ـهادي  ،مــع ضمــان المناص َفــة فــي ولــوج الفتيــات إلــى
الوطنيــة ت َُخ َّصــص للتكويــنِ المهنــي األ ّولــي التّأهيلــي واإلشـ ّ
مؤس َســات التكويــن.
ّ

االجتماعية
وضع منظومة شاملة للحماية
استكمال ْ
ّ
ْ
ـي والبيئــي بإحـ ِ
ـاري لفائــدة العامليــن
ـداث نظــام ضمــان اجتماعــي إجبـ ّ
 1212يوصــي المجلــس االقتصـ ُّ
ـادي واالجتماعـ ُّ
غيــر األجــراء ،نســا ًء ورجــا ًال ،بهــدف ت ْمكينهــم مــ َن االســتفادة مــ ْن منظومــة للحمايــة االجتماع ّيــة تضمــ ُن لهــم
الص ّح ّيــة
إمكان ّيــة الحصــول علــى ح ـ ّد أدنــى مــن ال ّدخــل المــادي فــي نهايــة سـ ّـن العمــل والولــوج إلــى الخدمــات ّ

بصفتهــ ْم مؤ َّمنيــ َن اجتماع ّييــن وليــس فقــط بصفتهــم منتميــن إلــى فئــة «المعوزيــن اقتصاد ًّيــا» والحصــول علــى
إصــاح شــامِ ٍل وكلّــي لهيْئــات
دخــل للتعويــض عــن حالــة ْ
العجــز .وينبغــي أ ْن ينــدر َج إحــداث هــذا النّظــام فــي إطــارِ ْ

الضمــان االجتماعـ ّـي الحاليــة ،مــن أجــل وضــع نظــام وطنـ ّـي أساسـ ّـي ،إلزام ّيــا ُ
وشــمول ّيا ،يتـ ّم تمويلــه عــن
ومؤسســات ّ
ّ

طريــقِ التضامــن الوطنــي واالقتطــاع مــن مجمــوع العائــدات .ويهــدف هــذه النّظــام إلــى إ ْدمــاج ،إلــى جا ِنـ ِـب موظفــي

ـاص ،النســاء وال ّرجــال العامليــن فــي القطــاع الفالحـ ّـي
الوظيفــة العموم ّيــة وموظفــي القطــاع العــا ّم والقطــاع الخـ ّ
َّ
صحـ ّـي وتأميــن ضـ ّد العجـ ِـز.
والصناعــة التقليد ّيــة والقطــاع غيــر
المنظــم عـ ْن طريــقِ حـ ّد أدنــى للمعــاش وتأميــن ّ
ويجــب أ ْن يكــون هــذا الســيناريو موضــوع دراســات أكتواريــة مالئمــة لتطبيقــه تدريج ّيــا فــي أ ُ ُفــقِ عشــر ســنوات.
الصحــة العموم ّيــة لزيــادة ســنوية قــا ّرة تبْلــغ حوالــي  7فــي المائــة
 1313يُذ ّك ـ ُر المجلــس بأ ّنــه رغ ـ َم تســجيلِ ميزانيــة ّ
أي
الســنوات األخيــرة ،فـ ّ
ـإن هــذه الميزان ّيــة ال تم ّث ـ ُل ســوى  5.3فــي المائــة مــن الميزان ّيــة العامــة للدولــةْ ،
خــال ّ
فــإن المجلــس
الصحيــة األساســ ّية الج ّيــدة .وعليــهّ ،
دو َن ُمســتوى الحاجيــات المتعلّقــة بالولــوج إلــى العالجــات ّ
الســاكنة
االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي يع ّبــر عــن انْشــغاله لعــدم تو ّفــر تغطيــة صح ّيــة لفائــدة نســبة كبيــرة مــن ّ
صحيــة وطن ّيــة للمــرأة تتض ّمــن مخططــات لإلخْ بــار
ـس إلــى ْ
وضــع سياســة ّ
( 15مليــون نســمة)َ .ك َمــا يدعــو المجلـ ُ

والس ـ ْمنة ( 61.5فــي المائــة مــن النســاء
والوقايــة
ْ
والتحســيس ض ـ ّد المخاطــر الصح ّيــة ال ُم ْرتبطــة بزيــادة ال ـ َوزْن ُّ

المغربيــات يُعانيــن مــن زيــادة الــوزن) وض ـ ّد مخاطــر التّدخيــن التــي تتع ـ ّرض لهــا الن َّســاء بشــكل متزايــد.
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الصارم واإلدانة الشديدة ّ
الجنسي
حرش
لكل أشكال العنف ّ
المنع ّ
ضد النّ ساء والتّ ّ
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي مــن جديـ ٍـد علــى التّعجيــل بإعــادة النّظــر فــي القانــون الجنائــي
1414يؤ ّكــد المجلــس االقتصـ ّ
أجــلِ :
وقانــون
المســطرة الجنائ ّيــة ،وذلــك مــن ْ
ْ

استغاللهن في ال ّد َعا َرة؛
الجنسي للنساء ومحا َربَة
)أالعقاب الصارم والقضاء على االتّجار بالبشر واالستغالل
ّ
ّ
وح ْظــر و ُمعاقبــة ك ّل
)بإعــادة النّظــر فــي تعريــف التح ـ ّرش الجنسـ ّـي ،خــارج العالقــة التّراتب ّيــة فــي أماكــن العمــلَ ،
ِ
ـارات جنْســية غيْــر ُم ِ
تصـ ّرف أو ُسـلُوك يهــدف أو ي ُقــوم علــى اعتبـ ٍ
الفاحــش والل ْمــس
ناســبة ،كال ُمضايقــات والــكالم
الضـ َر َر بالغيْـ ِـر بســبب انْتمائــه أو ْ
مظهــره الجنسـ ّـي؛
والســلوكات العدائ ّيــة أو العنيفــة التــي تُلحــق َّ
ّ

)جضمــان الحــقّ فــي الحمايــة الجســد ّية للنســاء ضحايــا العنْــف الزّوجــي الــذي يتض ّمــن إبعــاد ال ـزّوج العنيــف عــن
البيــت وتخصيــص رقــم هاتفـ ّـي أخضــر للنســاء فــي خطــر؛

والمؤسسات م ّمن يق ّدم ال ّدعم والمساعدة للنّساء؛
)دتعزيز حماية الضحايا والشهود واألشخاص
ّ
)هإضفاء مزيد من الواقع ّية على وسائل ِ
الض َحايا.
وع ْبء اإلثبات ال َمطلوبة من ّ
 1515يُوصــي المجلــس بتحديــد التحـ ّرش باعتبــاره َع َمـ ً
ـص
إج َرام ّيــا انْتهــاك ُمخا ِل ًفــا للفصــل  19مــن الدســتور الــذي ينـ ّ
ا ْ
بالح ُقــوق والحر ّيــات المدنيــة والسياســية واالقتصاد ّيــة
علــى أ ّنــه «يتم ّتــع الرجــل وال َم ـ ْرأة ،علــى َق ـ َدم ال ُم َســاواةُ ،
الج َســدية أو المعنو ّيــة
واالجتماع ّيــة والثقافيــة والبيئيــة»،
ـس بالســامة َ
ْ
وللفصــل  22الــذي يقــول أ ّنــه «ال يَ ُجــوز المـ ّ
خاصــة أو عا ّمــة .ال يجــوز ألحــد أ ْن يُعامــل الغيْــر ،ت َْحــت
أي جهــة كانــت،
أي ظ ـ ْرف ،ومِ ـ ْن قبــل ّ
ألي َشــخْ ٍص ،فــي ّ
ّ
ّ
قاســية أو ال إنْســانية أو ُمهينــة أ ْو ّ
أي َذرِ يعــةُ ،معاملــة ِ
الصــدد ،يوصــي
ّ
حاطــة بالكرامــة اإلنْســانية» .وفــي هــذا ّ
ـس بتضميــنِ القانــون الجنائـ ّـي أحكا ًمــا تمنــع منْ ًعــا كلّ ًّيــا التح ـ ّرش الجن ِْسـ ّـيَ ،وتح ـ ّدده ب ِ
ِصفتــه ك ّل تص ـ ّرف أو
المجلـ ُ

ِ
ـارات جنْســية غيْــر ُم ِ
ُسـلُوك يهــدف أو ي ُقــوم علــى اعتبـ ٍ
والســلوكات
ناســبة ،كالمضايقــات والــكالم
الفاحــش والل ْمــس ّ
الض ـ َر َر بالغيْـ ِـر بســبب انْتمائــه أو ْ
مظهــره الجنسـ ّـي.
العدائ ّيــة أو العنيفــة التــي تُلحــق َّ
الجنائــي ،اللذيــن يج ّرمــان العالقــات
َ 1616ك َمــا يوصــي المجلــس بإلغــاءِ أحــكام الفصليْــن  490و 491مــن القانــون
ّ
الجنســ ّية خــارج إطــار الــزّواج ،دون التمييــز بيــن العالقــات ال ّرضائ ّيــة وغيــر ال ّرضائ ّيــة منهــا ،وبالتالــي يقفــان

اج ـزًا أمــام حــقّ النّســاء فــي التبليـ ِـغ عــن االغتصــاب عنــد صعوبــة إثباتــه.
َح ِ

 1717ويوصــي المجلــس بالمراجعــة ّ
الشــاملة لإلطــارِ القانونــي المتعلّــق بحمايــة المــرأة مــن ُك ّل أشــكال العنــف وال سـ ّيما
بالتحديــد الدقيــق لمفهــوم «العنــف المنزلــي» انســجاما مــع توصيــات األمــم المتّحــدة التــي تر ّكــز علــى العنــف
الجســدي والعنــف الجنسـ ّـي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار األســرة ،بمــا فــي ذلــك الضــرب واالعتــداء الجنسـ ّـي
بالصــداق ،واغتصــاب الزوجــة33؛
علــى أطفــال األســرة اإلنــاث ،والعنــف المتصــل
ّ

وض ًعــا قانون ًّيــا وتمكينهــا مـ َن الوســائل الماليــة وحمايــة
1818كمــا يوصــي بإعطــاءِ مراكــز اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف ْ
ســامتها .إضافــة إلــى تحقيــقِ نســبة ُو ُجــود م ْركـ ٍـز ِ
واحـ ٍـد لــك ّل  10.000نســمة فــي المناطــق القرو ّيــة والحضريــة ،مــن
ص ّح ّيــة ُمناســبة لوضعيتهـ ّـن.
شــأنها اســتقبال ال ُمشــتكيات ّ
ـوج إلــى خدمــات ّ
والضحايــا مــع أبنائهـ ّـن ،وتمكينهـ ّـن مــن الولـ ِ

 - 33إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة -قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  104/48املؤرخ يف 20 دجنبر 1993
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1919كمــا يوصــي المجلــس بإحـ ِ
مســطرة َم َدن ّيــة لضمــان
مســطرة مزدوجــة لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف :مــن جهــة ْ
ـداث ْ

ـتقبالهن فــي أماكــن الئقــة وآمنــة ،وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهـ ّـن ،ومــن جهــة أخــرى مســطرة جنائ ّيــة ض ـ ّد
اسـ
ّ
الضــرورة ،عــن البيْــت وعــن الضحيــة وأطفالهــا.
مرتكــب العنْــف المنزلـ ّـي ،بـ ْد ًءا بإبعــاده ،عنــد ّ

ـس بتعزيــز ُمحاربــة اســتغالل النســاء فــي ال ّدعــارة ،ويدعــو إلــى تعزيــز محاربــة االتّجــار بالبشــر
2020كمــا يُوصــي المجلـ ُ
وأعمــال ال َو َســاطة وتعزيــز ال ُمصاحبــة االجتماع ّيــة وتقديــم ال ّدعــم والمســاعدة علــى توفيــر أنشــطة ُمــد ّرة لل ّدخــل
ـتغاللهن.
لفائــدة هــؤالء النّســاء والت ّْحســيس بحجــم المآســي التــي يخلّفهــا اسـ
ّ

تتبع ّ
العمومية فيما يتع ّلق بحقوق النساء
مؤشرات تعزيز نجاعة عمل السلطات
ّ
ّ
ّ
ِ
الســلطات
المنتظــم
 2121يوصــي المجلــس باإلعــدادِ والنّشــر والتت ّبــع
للمؤشــرات المتعلّقــة بال ُم َ
ناص َفــة وبنجاعــة عمــل ّ
الخاصــة بالجرائــم ض ـ ّد النســاء؛ وعــدد
العموم ّيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة :عــدد ومعـ َّـدل معالجــة الشــكايات
ّ
ـري؛ وعــدد التدخّ ــات بســبب الجرائــم الجنســية ض ّد النّســاء؛ وعــدد التدخالت
تدخّ ــات األمــن بســبب العنْــف األُسـ ّ

ـجلَتْها الشــرطة؛ التــوازن بيــن
والمتابعــات بســبب مــا يعــرف ِب»جرائــم الشــرف»؛ وعــدد جرائــم قتــل النســاء التــي سـ ّ
ـوف أفــراد الشــرطة؛ وعــدد ّ
الجنسـيْن فــي صفـ ِ
الشــكايات واآلجــال المحـ ّددة لمعالجتهــا؛ ومعـ ّدل تنفيــذ القــرارات

التربــوي والفضــاء
والوســط
الجنســي أو بالمعاملــة التمييزيــة فــي أماكِ ــن العمــل
المتع ٌّلقــة بحــاالت التحــ ّرش
ّ
َ
ّ
َ
المتخــ َذة فــي أعقــاب الشــكايات المتعلقــة
مومــي؛ وعــدد الحــاالت واآلجــال المح ـ ّددة للمعالجــة ،والقــرارات
ال ُع
ّ
بعــدم تطبيــق مد ّونــة ّ
الشــغل (انتهــاك الحــقّ فــي االنخــراط النّقابــي وعــدم تطبيــق الحــدود ال ّدنيــا القانون ّيــة لألجــورِ

وانعــدام التأميــن ض ـ ّد حــوادث ّ
الشــغل والتمييــز بســبب الحالــة الصحيــة أو المســؤوليات األســرية).

ـب
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ْ
ـس االقتصـ ّ
بوضــع تعريــف ُمن َْســجم وتنفيــذ برنامــج وطنـ ّـي ينصـ ّ
2222وأخيـ ًرا يوصــي المجلـ ُ
ِ
ـؤول وهــادئ
علــى إلغــاء زَواج
الســياق ذا ِتــهِ  ،يعي ـ ُد المجلــس ت ْو ِصيتــه المتعلقــة بتنظيــم تفكيـ ٍـر مسـ ٍ
القاصــر .وفــي ّ
أجوبــة مناســبة لمختلــف األســئلة المجتمع ّيــة مــن شــأنها
تشــارك فيــه جميــع األطــراف المعن ّيــة بهــدف تقديــم ْ

ضمــان تكافــؤ الفـ َرص بيــن النّســاء وال ّرجــال وال ُمســاواة فــي الحقــوق وال ُمعامــات (ال ُمســاواة فــي التنصيــص علــى

الممتــكات فــي عقــود الـزّواج ،الحــقّ فــي تقديــم الشــهادة فــي المحاكــم ،واإل ْرث) .كمــا يجـ ّدد المجلــس التأكيــد علــى

وجــه الخصــوص اتّخــاذ
ضــرورة مراجعــة األحــكام المتعلقــة بظاهــرة تع ـ ّدد ال ّز ْوجــات .ولهــذه الغايــة ،ينبغــي علــى ْ
التدابيــر الالزمــة للقضــاء علــى اســتعمال الــزواج «غيــر المو َّثــق» ألغــراض تعــدد الزّوجــات.
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مالحق
ملحق  : 1فريق العمل المنبثق عن اللجنة
مقرر الموضوع

السيد فؤاد بن الصديق
السيدة ليلى بربيش
السيد عبد الحي بسة
السيدة أمينة العمراني
السيد جواد شعيب

أعضاء فريق العمل

السيد محمد الخاديري
السيدة حكيمة حميش
السيد مصطفى اخالفة
السيد أحمد أعياش
السيدة الزهرة زاوي
احجبوها الزبير

الخبير الداخلي لدى المجلس
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السيد عمر بن عيدة

المساواة بين النّساء وال ّرجال ،الجانب االجتماعي  :حصيلة وتوصيات

ملحق : 2الئحة الفاعلين التي تم االنصات إليهم

¦وزارة الداخلية
¦وزارة العدل والحريات
¦المندوب ّية السامية للتخطيط
القطاعات الوزارية والمؤسسات

¦وزارة الصحة

¦وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
¦وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
¦وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية
¦المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
¦الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

الجمعيات والقطاع الخاص

¦االتحاد الوطني لنساء المغرب
¦منتدى الزهراء للمرأة المغربية
¦االتحاد العام لمقاوالت المغرب
¦االتحاد المغربي للشغل
¦االتحاد العام للشغالين بالمغرب

النقابات

¦الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
¦االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
¦الفدرالية الديمقراطية للشغل
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