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طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه و�سيره ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
خالل الدورة العا�شرة للجمعية العامة بتاريخ  22دجنبر � 2011إبداء ر�أي في �إطار الإحالة الذاتية حول
النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية.
ويركز هذا التقرير الأول " :تحقيق الم�ساواة بين الن�ساء والرجال م�س�ؤولية الجميع'' على مفاهيم
وتو�صيات معيارية وعلى تدابير م�ؤ�س�ساتية.
وقد �صادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها الواحدة والع�شرين العادية
التي انعقدت بتاريخ  29نونبر  2012ب  98في المائة على هذا التقرير الذي انبثق عنه هذا الر�أي.
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في نطاق �صالحياته المتعلقة بالإحالة الذاتية ،ومن �أجل تعزيز تنفيذ مرجعية الميثاق االجتماعي الجديد الذي تبناها في 26

نوفمبر  ،2011يذكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بما يلي:
• ت�ؤكد ديباجة الد�ستور المعتمدة في  1يوليوز  2011على �أن "المملكة المغربية ( )...تلتزم ب( )...حظر ومكافحة كل
�أ�شكال التمييز ب�سبب الجن�س" �ضد �أي كان؛
• تعد الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في تطابق مع الهوية المغربية والتعاليم الإ�سالمية؛
• تعد الم�ساواة بين الن�ساء والرجال �ضرورة للتنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي؛
• يعد التقدم بخ�صو�ص الم�ساواة بين الجن�سين محفزا قويا لمواجهة الفوارق االجتماعية؛
• تعد الم�ساواة بين الرجال والن�ساء التزاما معياريا؛
• تعد ا�ستدامة العراقيل ب�ش�أن الم�ساواة بين الجن�سين� ،سواء كانت في الممار�سة �أو في القانون م�سا بن�ص الد�ستور
وب�سلطته،
لذلك يعتبر المجل�س �أن:
• الم�ساواة بين الجن�سين تتطلب عمال ا�ستباقيا ،بما فيها الت�شريعات ،يتمثل في مناه�ضة الأحكام الم�سبقة والقوالب
النمطية التمييزية الحاطة والمهينة للن�ساء؛
• يجب حماية �صورة الن�ساء في و�سائل الإعالم وفي الإ�شهار ب�إجراءات جنائية وزجرية للق�ضاء على المعاملة التمييزية
للن�ساء وال�صور النمطية المهينة لهن .كما يجب على برامج التربية الوطنية في المدار�س والإعداديات وفي العلوم
الإن�سانية وفي �أن�شطة التكوين المهني في المقاوالت الخ�صو�صية والوظيفة العمومية� ،أن تت�ضمن موادا للق�ضاء على
الأفكار التمييزية والقا�سية ،والمهينة تجاه الن�ساء؛
• يتطلب التنفيذ التام لمبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،تدخال م�ؤ�س�ساتيا ا�ستباقيا و�إرادة �صارمة:

 .1بتعريف �إيجابي لمبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين بالمغرب ،تما�شيا مع الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،الذي ين�ص على
�أن النا�س جميعا يولدون �أحرارا ومت�ساوين في الكرامة والحقوق ،و�أن لكل �شخ�ص الحق في المطالبة بكل الحقوق وكل
الحريات المذكورة في الإعالن ،دون تمييز من �أي نوع كان ،وخ�صو�صا ما ارتبط منه بالجن�س .ويذكر بهذا ال�صدد ب�أن
ذلك الإعالن والميثاقان الملحقان به� ،أي ما يمثل الميثاق العالمي لحقوق الإن�سان ،كل ذلك ي�ؤكد �أن الدول ملزمة
ب�ضمان الت�ساوي بين الرجل والمر�أة ،في ممار�سة كل الحقوق االقت�صادية واالجتماعية ،والثقافية ،والمدنية ،وال�سيا�سية؛
 .2باال�ستفادة من المفهوم الجن�ساني من �أجل تنوير �سبل العمل من جهة  ،ومن جهة �أخرى ي�سجل المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي بارتياح قبول وا�ستعمال مفهوم النوع بطريقة م�س�ؤولة من قبل كافة الأطراف المعنية في المغرب .كما �أن
تخ�صي�ص وزارة المالية على "ميزانية مراعية للنوع " يعتبر ممار�سة مثالية جديرة بالت�شجيع والدعم والتعميم؛
لكن المجل�س:
• يالحظ �أن الآلية الم�ؤ�س�ساتية للنهو�ض ب�أو�ضاع المر�أة ،محدودة جدا من حيث �صالحياتها ،وموقعها ومواردها ،مما
يعوق بروزها ،وقدرتها على �أن تدفع وتحرك � ،أو تتبع بطريقة فعالة �سيا�سة وبرامج ،من �ش�أنها تحقيق المبد�أ الد�ستوري
الخا�ص بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال وتحريك هذه ال�سيا�سات ومتابعة فعاليتها؛
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•
•

•

•

•
•

يعتبر �أن مراجعة الآلية الوطنية �ضرورة ملحة ،و�أن �إحداث هيئة المنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التميز ،APALAD
التي ن�ص عليها الد�ستور،تمثل فر�صة تاريخية يتعين على كل الأطراف المعنية �أن ت�ساهم في �إنجاحها؛
يذكر ب�أنه ،طبقا لمقت�ضيات د�ستور  1يوليوز  ،2011وطبقا اللتزامات المغرب الدولية ،وخ�صو�صا منها برنامج بيجين،
يتعين �إن�شاء �آلية وطنية حقيقية تمثل "الهيئة الرئي�سة لتن�سيق ال�سيا�سات الوطنية" ،وتكون "مهمتها الأ�سا�س �إدماج
�إ�شكالية الجن�سين في كل القطاعات وكل كيانات الدولة" .وي�شير المجل�س بهذا ال�صدد �إلى �أن ال�سير الفعال لمثل
هذه الآلية ،يقت�ضي على الخ�صو�ص� :أ) �أن تكون مرتبطة ب�أعلى م�ستويات الدولة؛ ب) �أن تكون قادرة على الت�أثير في
ال�سيا�سات العمومية؛ ج) و�أن ت�سهل المركزية التخطيط ،والتنفيذ ،والمتابعة؛ د) و�أن ت�سهم في دعم �إ�شراك المنظمات
غير الحكومية والجماعات ،من القاعدة �إلى القمة؛
ي�سترعي انتباه الحكومة ،وكافة الأطراف المعنية� ،إلى �أهمية الحر�ص على تنا�سق عمل الم�ؤ�س�سات الوطنية العديدة،
التي تتدخل في مو�ضوع الم�ساواة بين الجن�سين ،بغية تفادي ت�ضارب ال�صالحيات ،وتنازع الم�صالح ،وت�شتيت
الجهود ،والعمل المزدوج� .إن المجل�س يعبر عن ارتياحه لجودة �أعمال المندوبية ال�سامية للتخطيط ،ويو�صي بن�شر
ا�ستنتاجاته على نطاق �أو�سع ،ومراعاتها ب�صورة �أف�ضل لمالحظاتها في مجال الالم�ساواة بين الجن�سين ؛
ي�أ�سف لعدم تفعيل وعدم تقدم مبد�أ �إدماج الم�ساواة بين الن�ساء والرجال على �أر�ض الواقع .ويالحظ المجل�س
�أن مفهوم الم�ساواة ال يرتكز �إال على بعد واحد من قبيل �أعمال ال�شفقة بو�صفه المر�أة تنتمي �إلى الفئة الأكثر عوزا.
وب�صفة �أعم ،ف�إن تجارب الم�أ�س�سة الجاري بها العمل حتى الآن ،تبين عدم معالجة التحديين الأكبريين  ،وهما تر�سيخ
مبادئ قيم الم�ساواة في ثقافة القطاعات الوزارية  ،وتفكيك ال�صور النمطية التي تنتج وتولد الفوارق في ال�سيا�سات
ومناهج العمل ،والممار�سات ،والخدمات المقدمة �إلى المواطنات والمواطنين؛
يالحظ �أن الجهود المبذولة لإ�ضفاء الطابع الر�سمي على ا�ستراتيجيات ،وتبني خطط وتجارب رائدة في مجال
الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،غالبا ما يقو�ضها �إما غياب �أي متابعة لتنفيذها� ،أو توقفها ب�سبب �شح الميزانية� ،أو انعدام
�أي تقييم لنتائجها،
ي�أ�سف لعدم فعالية الحماية الق�ضائية ،فعلى �سبيل المثال في الحاالت التي تخ�ص العنف الزوجي ،نجدها غير مفعلة
على �أر�ض الواقع ،وخا�صة في الو�سط القروي.

تو�صيات معيارية
على الم�ستوى المعياري ،ف�إن المجل�س:
 .1يو�صي الم�شرع ،اعتمادا على مقت�ضيات الد�ستور ،وفي تزامن مع �إحداث هيئة المنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
 ،APALDب�إ�صدار قانون يحدد مفهوم التمييز �ضد الن�ساء بهدف حظره ،ويوجه ال�سيا�سات العمومية بهذا ال�ش�أن .يوفر
تعريف الأمم المتحدة في هذا ال�صدد �إطارا ناجعا� ،إذ يقول" :يمثل التمييز �ضد المر�أة �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم
على �أ�سا�س الجن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه ،توهين �أو �إحباط االعتراف للمر�أة بحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية
في الميادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والمدنية �أو في �أي ميدان �آخر� ،أو توهين �أو �إحباط تمتعها بهذه
الحقوق �أو ممار�ستها لها ،ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س الم�ساواة بينها وبين الرجل (".اتفاقية الأمم
المتحدة المتعلقة بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة )1979 ،؛
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 .2يو�صي الم�شرع والحكومة بما يلي � :أ) الإدماج المنهجي ،في القوانين والقواعد التظيمية ،لأحكام منع – وعند االقت�ضاء
معاقبة� -أ�شكال التمييز �ضد الفتيات والن�ساء ؛ ب) تعديل �أو �إلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التي تمثل ميزا �ضد
الن�ساء ،ج) دمج مبد�أ عدم التمييز في عملية مراجعة الأحكام القائمة؛ د) تبني قانون ي�ضمن للن�ساء �ضحايا التمييز
حماية قانونية فاعلة وفعالة ،بوا�سطة المحاكم؛
 .3يحث الم�شرع والحكومة على ال�شروع با�ستعجال،في �إعادة النظر في القانون الجنائي ،وقانون الم�سطرة الجنائية ،وذلك
من �أجل مالءمتها ،ن�صا وروحا ،مع د�ستور يوليو 2011؛ واالتفاقات الدولية الم�صادق عليها من قبل المغرب مع � :أ)
�إلغاء الأحكام التمييزية ،المهينة للن�ساء؛ ب) التحديد بو�ضوح ،لكل �أنواع التحر�ش والعنف �ضد الن�ساء ،بهدف حظرها
والعقوبة عليها بما في ذلك العنف الزوجي؛ ج) دعم حماية ال�ضحايا وال�شهود ،والأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات ممن يقدم
العون والم�ساعدة للن�ساء؛ د) �إ�ضفاء مزيد من الواقعية على و�سائل وعبء الإثبات على ال�ضحايا؛
 .4يو�صي الم�شرع والحكومة ،بتبني قانون �إطار �ضد كل �أ�شكال العنف تجاه الن�ساء ،بما فيه العنف الزوجي ،يكمل ال�شق
الزجري الذي يدخل في نطاق القانون الجنائي ،وينظم � :أ) الوقاية ،ب) الحماية ،خا�صة منها الق�ضائية ،ج) م�ساعدة
ال�ضحايا ،د) طرق الطعن ،هـ) المتابعة ،التقييم والن�شر المنتظم للإح�صائيات والبحوث؛
 .5يحث الم�شرع والحكومة  ،بتبني وت�شجيع مبد�أ التدابير الإيجابية ل�صالح الن�ساء ،في كل الميادين التي تكون فيها حقوقهن
محدودة� ،أو غير محمية ب�شكل كاف كما يدعو المجل�س للعمل �أو ال�سعي �إلى تحقيق المنا�صفة في الهيئات المنتخبة �أو
المعينة .و يدعو الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات والمنظمات المهنية� ،إلى تعزيز هذا المبد�أ �أو تنبيه داخل هيئاتها؛
 .6يدعو �إلى ن�شر تدابير هادفة من �أجل حماية كرامة الن�ساء ،بدءا باللواتي يوجدن في و�ضعية عوز ،والعمل ب�إيالء الأولوية
�إلى� :أ) الق�ضاء على االتجار بالجن�س وا�ستغالله؛ ب) �ضمان الم�ساواة في التربية والتكوين والتوجيه المهني؛ ج)
الق�ضاء على �أ�شكال التمييز ،و�ضمان الم�ساواة في العمل وال�شغل وال�ضمان االجتماعي؛ د) �إطالق خطة عمل للم�ساواة
لفائدة الن�ساء في العالم القروي؛ هـ) الق�ضاء على �أوجه التمييز في الحق في الزواج والم�س�ؤوليات العائلية؛ و�إلغاء المادة
 20من مدونة الأ�سرة التي تخول للق�ضاء الإذن بالزواج دون ال�سن القانوني  ،ومنع زواج الأطفال؛

تو�صيات م�ؤ�س�ساتية
على الم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي ،ف�إن المجل�س:
 .7يو�صي الم�شرع والحكومة ،بت�سريع تبني قانون يتعلق ب�إحداث هيئة المنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز  ،APALADويدعو
�إلى تخويل هاته الهيئة ب�صالحيات وا�سعة في توجيه وتقييم ال�سيا�سات العمومية في مجال الم�ساواة ،والق�ضاء على �أ�شكال
التمييز �ضد الن�ساء ،و�إ�سنادها دور التحقيق والعقوبة من الدرجة الأولى ،في حال ح�صول �شكل من �أ�شكال التمييز ،ومنحها
ا�ستقاللية مالية .وي�شدد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد ،على الطابع الحا�سم ال�ستقاللية هيئة المنا�صفة،
و�سلطة التحقيق ،و�إخ�ضاعها للم�ساءلة والولوج �إلى المعلومة التي تقت�ضيها الهيئة للقيام بمهمتها على الوجه الأمثل؛
 .8يو�صي الحكومة ،بو�ضع مبد�أ الم�ساواة ،وتدابير �إيحابية لمحاربة كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء على ر�أ�س �أولوياتها .ولهذا
الغر�ض ،يجب �أن تكون م�س�ألة الم�ساواة ،وال�سيا�سات اال�ستبقاية والإجراءات المتطلبة ،من اخت�صا�ص مجل�س الحكومة.
كما يجب تج�سيد نقاط االرتكاز الخا�صة بالنوع  ،في كل القطاعات الوزارية ،وعلى الم�ستوى الترابي ،من خالل ن�ص
مالئم ،يحدد و�ضعها القانوني وارتباطها الم�ؤ�س�ساتي ومهامها؛
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 .9يدعو �إلى انتهاج مقاربة مدمجة وملمو�سة ،لمبد�أ الم�ساواة .ويرى المجل�س �أنه من المنا�سب دعوة كل المجال�س المنتخبة
والمقاوالت الخ�صو�صية والعمومية والجماعات الترابية ،والجمعيات� ،إلى تو�ضيح التزاماتها ،و تحديد الآليات الهادفة
�إلى الوقاية من �أفعال التمييز في �إطار �أن�شطتها .كما يو�صي الحكومة وال�سلطات الإدارية باعتماد مبد�أ توقف الم�ساعدات
على �أ�سا�س التزام الم�ستفيدين بعدم التمييز �ضد الن�ساء .ويعتبر المجل�س �أن تحديد الإ�شارة للو�ضعية العائلية للن�ساء في
المرا�سالت الإدارية لي�س له ما يبرره ،ويدعو �إلى �إلغاء ا�ستعمال لفظ "�آن�سة" من تلك المرا�سالت؛
 .10يو�صي الحكومة بت�سريع عملية تفعيل تعديالت الميثاق الجماعي ،المتعلقة ب�إدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات
الجماعية للتنمية ،وب�إحداث لجن المنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص لدى المجال�س الجماعية ،ب�إ�صدار المرا�سيم التطبيقية
المتعلقة بها ،مما يتيح للجماعات الترابية الح�صول على الأدوات والمناهج ال�ضرورية ،ويجعل القرو�ض والم�ساعدات
تتوقف على احترام هذا الإطار التنظيمي؛
 .11يدعو �إلى اتباع تدابير �إيجابية تهدف �إلى توعية ،وتكوين ،و�إقرار م�س�ؤولية كافة المتدخلين في قطاع العدالة ( من محامين،
وم�ساعدي الق�ضاء ،وق�ضاة )  ،وذلك من �أجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإن�سان ،و�ضمان احترامها،
والق�ضاء على الممار�سات التمييزية تجاه الن�ساء ،مثل عدم قبول �شهادتهن �أمام المحاكم .ويذكر المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي �أنه بخ�صو�ص هذه الق�ضايا الأ�سا�سية ،يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة ،بما في ذلك االفتحا�صات الخارجية
والأنظمة الت�أديبية المنا�سبة ،من �أجل تقييد الت�أويالت ال�شخ�صية المناق�ضة لل�ضمانات الد�ستورية التي تبنتها المملكة،
ل�صالح احترام حقوق الإن�سان عموما ،والم�ساواة بين الجن�سين على وجه الخ�صو�ص؛
 .12يدعو وزارة العدل والحريات� ،إلى القيام بتحليل منتظم للأحكام ال�صادرة في الق�ضايا المتعلقة بين الن�ساء والرجال،
واتخاذ تدابير للتعريف بحاالت خرق مبد�أ الم�ساواة في الأحكام ال�صادرة عن محاكم المملكة ،والحد منها؛
 .13يو�صي وزارة الداخلية ،ووزارة العدل والحريات ،ووزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية ،ب�إطالق حمالت
قوية لتوعية المجتمع بكل جوانب الم�ساواة بين الجن�سين ،بدءا بحظر العنف �ضد الن�ساء ،و�إدماج هذه المبادئ الأ�سا�سية
في برامج تكوين ال�شرطة والعدالة والقطاعين القانوني واالجتماعي؛
 .14يو�صي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي ،والتكوين المهني ،باتخاذ تدابير دقيقة وا�ستباقية ،ق�صد تعزيز مكانة مبد�أ
الم�ساواة -بو�صفه �أحد �أ�س�س الهوية المغربية والمواطنة -في البرامج التربوية ،ودعم هيئة التدري�س لهذا المبد�أ.
 .15يدعو المجل�س وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية �إلى الحر�ص – بنف�س روح المواكبة لبرنامج محو الأمية لدى الن�ساء-
على منع الخطب والمواعظ التمييزية في الم�ساجد؛
 .16يلتم�س من المجال�س العلمية ،الإ�سهام بفعالية في الوقاية من �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،والعمل على الفهم ال�سليم
لم�شروعية مبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ولطابعه الكوني،
 .17يقترح �إبرام تعاقد وطني كبير (كما يحدده الر�أي المدلى به من قبل المجل�س "من �أجل ميثاق اجتماعي جديد� :ضوابط
يجب احترامها و�أهداف ينبغي التعاقد ب�ش�أنها" ) بين كل الأطراف المعنية بقطاع الإعالم  ،لكي ينخرط هذا الآخير
في الوقاية من ال�صور النمطية القائمة ومحاربتها ،وي�ساهم في امتالك الجميع للم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،بو�صفه �أحد
�أ�س�س المواطنة وكرامة الإن�سان؛
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