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ملخ�ص

ال�سياق والأهداف والمنهجية

لقد مثل الد�ستور الذي تبنته المملكة المغربية في  1يوليو  2011منعطفا تاريخيا ،كما مثل احتفاء باالعتراف بمبد�أ
الم�ساواة بين الن�ساء والرجال وااللتزام باحترامه .وكان في مقت�ضياته ،التي ت�صب في �صالح الم�ساواة بين الجن�سين ،ما
مثل ثمرة لأكثر من ع�شر �سنين من الإ�صالحات التي �أطلقها جاللة الملك محمد ال�ساد�س ،وكان فيها ا�ستجابة للتطلعات
الم�شتركة للمجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق الن�ساء والتنظيمات ال�سيا�سية والجمعيات المهنية للم�شغلين
والأجراء .غير �أن تفعيلها يتطلب التوفر على منظور وا�ضح عن معنى الم�ساواة بين الجن�سين والتدابير متعددة الأبعاد
المتعين اتخاذها من �أجل �ضمان تج�سيد هذا المبد�أ على الم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي.

خالل الدورة العا�شرة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،المنعقدة في دي�سمبر  ،2011وطبقا لمقت�ضيات
الف�صل ال�ساد�س من القانون التنظيمي رقم  ،60-09قررت الجمعية العامة للمجل�س �أن تخ�ص�ص ،في
�إطار الإحالة الذاتية ،تقريرا لإبداء الر�أي في مو�ضوع النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية .ويعنى هذا التقرير الأول ،المعنون “تج�سيد الم�ساواة بين
الن�ساء والرجال ،م�س�ؤولية الجميع” ،بالمفاهيم والتو�صيات ذات الطابع المعياري والتدابير الم�ؤ�س�ساتية.
و�أما الهدف المتوخى منه فمزدوج� ،إذ �إنه يرمي من جهة �إلى الإ�سهام في الم�ساعدة على الفهم ال�صحيح
لمو�ضوع الم�ساواة ،و�إبراز القوة المعيارية لمبد�أ عدم التمييز تجاه الن�ساء ،وي�سرد من جهة �أخرى مجموعة
من التو�صيات الرامية �إلى االرتقاء ،على الم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي ،ب�سبل الق�ضاء على �أ�شكال التمييز القائمة
على الجن�س والوقاية منها ،وكذا النهو�ض الفاعل بمبد�أ الم�ساواة .و�سيتم تخ�صي�ص تقارير قادمة للنهو�ض
بالم�ساواة والق�ضاء على �أ�شكال التمييز في المجال االقت�صادي واالجتماعي والثقافي.
تم �إعداد هذا التقرير من طرف مجموعة عمل منبثقة عن اللجنة المكلفة بال�ش�ؤون االجتماعية والت�ضامن،
وقد �صادقت عليه هذه الأخيرة في � 5سبتمبر  ،2012وتم تقديمه في � 6سبتمبر � 2012إلى مكتب المجل�س،
الذي وافق على �إدراجه ليعر�ض على �أنظار الجمعية العامة يوم � 27سبتمبر .2012
وتعد هذه الوثيقة ثمرة لدرا�سة معمقة للوثائق دات ال�صلة بالمو�ضوع ،ولما ا�ستقته لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والت�ضامن من �آراء واقتراحات من لدن كثير من الجهات المعنية .وقد تم الإن�صات بهذا ال�صدد �إلى �أربعة
ممثلين عن القطاعات الوزارية ،وكذا نقاط التركيز المتعلقة بالنوع االجتماعي التابعة ل�سبعة ع�شر قطاعا
وزاريا ،وتم كذلك تنظيم ور�شتي عمل مع ع�ش ٍر من منظمات المجتمع المدني العاملة ل�صالح الم�ساواة
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بين الن�ساء والرجال ،كما تم من جهة �أخرى �إر�سال طلبات معلومات �إلى كل من وزارة العدل والحريات
والبرلمان بغرفتيه .
عن الطابع الأ�سا�سي لم�س�ألة الم�ساواة بين الن�ساء والرجال

تم تر�سيخ مبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في د�ستور  1يوليو  ،2011الذي ت�شدد ديباجته على �أن
المملكة المغربية “ت�ؤكد وتلتزم ب( )...حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ،ب�سبب الجن�س” ،وين�ص
الف�صل  19منه على �أن الرجل والمر�أة يتمتعان“ ،على قدم الم�ساواة ،بالحقوق والحريات المدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية” ،وعلى �أن “الدولة ت�سعى �إلى تحقيق مبد�أ المنا�صفة بين
َ
والنهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال
الرجال والن�ساء” .كما �أن الوقاية من �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء
تمثل� ،إ�ضافة �إلى ذلك ،واحدا من الأهداف المع ّرفة باعتبارها �أ�سا�سية وذات �أولوية في مرجعية الميثاق
اجتماعي الجديد ،التي تبناها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في نوفمبر .2011
تعتبر الم�ساواة مبد�أ من�سجما مع الهوية المغربية و التعاليم الإ�سالمية

مبد�أ الم�ساواة بين الرجال والن�ساء مبد�أ �إ�سالمي �أ�صيل نجد له �شواهد في كثير من ن�صو�ص الكتاب وال�سنة.�1
كما كان رف�ض التمييز �ضد الن�ساء ،والن�ضال من �أجل الم�ساواة بين الجن�سين من المبادئ المحورية التي
نادت بها الحركة الوطنية المغربية ،كما ت�أ�س�ست منذ عهد الحماية حمعيات ن�سائية لهذه الغاية .ويبقى من
�أبرز المحطات الن�ضالية بهذه ال�صدد ،الخطابان التاريخيان اللذان القيا بطنجة يوم � 10أبريل من �سنة 1947
من قبل المغفور له جاللة الملك محمد الخام�س ،والأميرة الجليلة لال عائ�شة طيب اهلل ثراهما ،وهما خطابان
كان لهما �أبلغ الأثر في نفو�س الأجيال بهذا الخ�صو�ص.
 ،ي�شهدان بكون مبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين جزءا من قاعدة القيم والمثل المعتمدة لدى حركة التحرير
الوطنية .كما يذكر التقرير ب�أن التعاليم الإ�سالمية ت�ؤكد على مبد�أ الم�ساواة كما هو متعارف عليه عالميا،
وال ت�سمح ب�أي �شكل من �أ�شكال التمييز ب�سبب الجن�س .وهو ي�سرد بهذا ال�صدد الأبحاث العلمية التي تبرز
كيف �أن العالقات داخل الأ�سرة تقوم في الإ�سالم على العدل والم�ساواة والمودة والرحمة ،و�أن الن�ساء
والرجال خلقوا جميعا من نف�س واحدة ،كي ينفع كل منهما الآخر وينتفع به .كما �أن ديباجة المدونة التي
تم تبنيها في  2004تبين اختيار المغرب مقاربة �إيجابية وفاعلة لم�س�ألة الم�ساواة ،وتذكر بالحديث ال�شريف
الم�شهور ،الذي يقول فيه نبينا عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم �إن “الن�ساء �أخوات الرجال في الأحكام»
1

الم�ساواة في التكليف والم�س�ؤولية بين الرجال والن�ساء فيما ال يدخل في الخ�صو�صيات الخلقية لكل منهما ،حا�ضرة في القر�آن الكريم قي ق�صة بدء الخليقة في عدد من
المواطن من القر�آن الكريم ،منها قوله تعالى (وكال منها رغدا حيث �شئتما ،وال تقربا هذه ال�شجرة فتكونا من الظالمين ،ف�أزلهما ال�شيطان عنها ،و�أخرجهما مما كانا فيه)
البقرة  ،34-35وقوله تعالى (فا�ستجاب لهم ربهم �أني ال �أ�ضيع عمل عامل منكم من ذكر �أو �أنثى ،بع�ضكم من بع�ض) �آل عمران  .195كما نجد مبد�أ الم�ساواة في عدد من
الأحاديث النبوية ال�شريفة منها حديث �أم �سلمة الذي �أخرجه م�سلم «حين �سمعت نداء يا �أيها النا�س وهي تمت�شط ،فقالت للما�شطة :ا�ست�أخري عني ،فقالت الما�شطة:
�إنما دعا الرجال ولم يدع الن�ساء ،قالت �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها  :فقلت� :إني من النا�س»
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تعد الم�ساواة عن�صرا �ضروريا للتنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

�إن منح الن�ساء نف�س الحق في الولوج �إلى التربية والإعالم وال�صحة والقرار ال�سيا�سي والأن�شطة االقت�صادية
والموارد المالية ال ي�شكل �أي تهديد �أو تراجع �أو عرقلة للرجال في الولوج �إلى نف�س الحقوق  ،على العك�س
من ذلك  ،فان م�شاركة الن�ساء بدون �أي تمييز تعد من بين العوامل الحا�سمة التي �أ�ضحت �ضرورية
لتنمية البالد  ،ناهيك عن �أن مبد�أ الم�ساواة يمثل �أي�ضا مبد�أ للم�س�ؤولية تجاه الأجيال القادمة.
لي�س التمييز منح�صرا في ق�ضية اقت�صادية اجتماعية فح�سب ،وال تعاني منه الن�ساء الفقيرات �أكثر من غيرهن.
فالن�ساء يعانين من ولوج محدود جدا �إلى وظائف الم�س�ؤولية في المقاوالت الخا�صة والوظيفة العمومية
والحياة الجمعوية وال�سيا�سية ،وفي الولوج �إلى الوظائف االنتخابية الترابية والوطنية ،وذلك رغم الإجراءات
الإيجابية ا المتخذة في و�ضع اللوائح المخ�ص�صة لهن في مجل�س الم�ست�شارين  ،وتبدو المفارقة �أو�ضح لمل
ت�شمل وظائف الت�سيير في مجاالت تتمتع فيها المر�أة بتمثيلية عالية بل تحظى فيها بالأغلبية مثلما
هو الحال بالن�سبة للتعليم العالي.
يمثلالتقدمفيمجالالم�ساواةبينالجن�سينرافعةقويةللحدمنالفوارقاالجتماعية

تنحو �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء �إلى �إعادة �إنتاج و�إدامة �أوجه الالم�ساواة االجتماعية عبر الأجيال  .فالن�ساء
اللواتي يوجدون في و�ضعية ه�شا�شة كثيرا ما يجمعن بين عدة اكراهات  ،من �أن�شطة غير م�ؤدى عنها �أو
�ضعيفة الأجر� ،إلى ه�شا�شة على الم�ستوى ال�صحي  ،التعر�ض للعنف لأ�سري  ،و �صعوبة الولوج �إلى العدالة
والحق في النفقة في حالة الطالق.
وهناك احتمال كبير في انتقال هذه الأ�شكال من الإق�صاء �إلى �أطفالهن مما �سيطرح �صعوبات لولوجهم �إلى
التربية والعالج والمواطنة ومن ثم ا�ستمرار دورة الفقر عبر الأجيال.
�أطلق المغرب عددا من الإجراءات الرامية �إلى الحد من معاناة الن�ساء من الفقر ،من بينها المبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية وبرنامج “تمكين” .غير �أن هذه البرامج وتنفيذها في حاجة �إلى تقييم باال�ستناد �إلى
م�ؤ�شرات �شفافة مرتبطة بالنتائج والآثار.
من جهة �أخرى ،ي�شير التقرير �إلى �أن �أحد �أهم التحديات الماثلة �أمامنا يكمن في و�ضعية المر�أة في الو�سط
القروي ،وذلك ب�سبب �إ�شكالية مزدوجة ،يتعلق �شقها الأول بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ويتعلق الثاني
باحترام الحقوق الأ�سا�سية للعن�صر الب�شري .والبرامج التي تم تفعيلها حتى الآن ي�ستفيد منها الرجال �أكثر
من الن�ساء ،و ت�ستفيد منها الن�ساء في الو�سط الح�ضري �أكثر من ن�ساء في العالم القروي .
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ً
وم�ساء َل ًة لقدرة الدولة على
�ضرورة معيارية
تمثل الم�ساواة بين الن�ساء والرجال
َ
فر�ض احترام القانون

يعتبر المغرب من بين الموقعين على ثمانية من �أ�صل ت�سع �آليات دولية متعلقة بحقوق الإن�سان ،منها
االتفاقية الخا�صة بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء  ،CEDEFوعلى ثالث من �أ�صل �أربع
اتفاقيات للمنظمة الدولية لل�شغل مخ�ص�صة للم�ساواة ،منها االتفاقيتان  100و ،111الخا�صتان بتكاف�ؤ الفر�ص
والم�ساواة في المعاملة والأجرة .كما �أن المملكة التزمت بتفعيل �إعالن وبرنامج عمل بيجين ،اللذين تمت
الم�صادقة عليهما خالل الم�ؤتمر الرابع المعني بالمر�أة في  ،1995وكذا �إعالن الألفية للتنمية .وكما ذكرنا
�آنفا ،ف�إن الف�صل  19من الد�ستور قد ر�سخ االعتراف بالم�ساواة معيارا وهدفا.
غير �أن التقرير ِّ
يذكر كذلك ب�أنه �إذا كان مبد�أ الم�ساواة في حاجة �إلى قوانين ،ف�إن وجود القوانين ال يكفي
وحده ل�ضمان فاعليتها .فرغم الخطوات التي تم تحقيقها خالل ال�سنوات الع�شر المن�صرمة ،ف�إن العقليات
والعادات ال�سلوكية واالطمئنان �إلى الإفالت من العقاب تمثل كلها عوائق كبيرة في وجه ممار�سة الن�ساء
لحقوقهن وحماية تلك الحقوق .ولعل �أبرز مثال ي�ضرب في ذلك هو انتهاك حق بلوغ ال�سن القانونية للزواج،
وقبول المحاكم ب�شكل ال يزال كبيرا لتزويج قا�صرات .ففي  2010تمت اال�ستجابة لما قدره  3596طلبا
للزواج قبل ال�سن القانونية ،بما يمثل  86.79بالمائة من مجموع الطلبات.
على م�ستوى المعايير والإطار العام للعمل

لقد مثل و�ضع اللوائح االنتخابية الوطنية واللوائح الإ�ضافية مرحلة هامة في �سبيل االرتقاء بتمثيلية الن�ساء
في الحياة ال�سيا�سية .غير �أن الرفع من التمثيلية ال يكفي ل�ضمان تح�سين م�شاركة الن�ساء في الت�شاور في
�ش�أن القرار ال�سيا�سي وفي اتخاذه .وبالتالي ف�إن هذه الخطوة ت�ستدعي �إجراءات �إ�ضافية لفائدة المنا�صفة في
الم�سل�سالت االنتخابية والمجال�س الت�شريعية والإدارة المدنية والعدالة.
على العموم  ،ف�إن التفعيل الحقيقي لمبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال يقت�ضي تدخال م�ؤ�س�ساتيا �إراديا
وحازما ،يزود البالد بتعريف �إيجابي للم�ساواة بين الجن�سين ،وفقا للإعالن العالمي لحقوق الإن�سان
( ،)1948الذي يقرر �أن النا�س جميعا يولدون �أحرارا مت�ساوين في الكرامة والحقوق ،و�أن من حق كل
فرد �أن يطالب بكل الحقوق وكل الحقوق المذكورة في الإعالن ،دون تمييز من �أي نوع كان ،وخ�صو�صا
منه القائم على الجن�س .غير �أنه ينبغي كذلك اال�ستفادة من مفهوم النوع لإ�ضاءة �سبيل العمل .ويالحظ
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بارتياح �أن هذا المفهوم قد تم قبوله وا�ستعماله بطريقة م�س�ؤولة من قبل
جميع الأطراف المعنية.
تعد محاربة ال�صور النمطية عامال حا�سما في تح�سين ودعم م�شروعية مبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء
والرجال .فرغم الم�صادقة في  2005على الميثاق الوطني حول تح�سين �صورة المر�أة في و�سائل الإعالم،
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�إال �أن تمثيل المر�أة في هذه الأخيرة يبقى �ضعيفا ومنطبعا بح�ضور قوي لل�صور النمطية .كما تبقى وجهة نظر
الن�ساء مهم�شة ،فال يطلب منهن �إبداء ر�أيهن في الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية بقدر ما يطلب ذلك من
الرجال.
هناك الكثير من الدرا�سات والأبحاث التي تتيح اليوم �إلقاء ال�ضوء على الآليات المف�ضية �إلى �إعادة �إنتاج
�أ�صناف التف�ضيل والقيود والإق�صاء التي تمثل �أ�شكاال من التمييز .هذه الآليات ،التي لي�ست طبيعية وال هي
غي ُر قابل ٍة لالنعكا�س ،يجب �أن تتولى �أم َرها المدر�س ُة والأ�سرة وو�سائل الإعالم معا.
تقت�ضي الم�ساواة بين الجن�سين عمال �إراديا ،بما في ذلك على الم�ستوى الت�شريعي� ،ضد ال�صور النمطية
والأفكار الم�سبقة التمييزية �أو الحاطة من الكرامة �أو المهينة تجاه الن�ساء .وينبغي على الخ�صو�ص
العمل على �أن تت�ضمن مناهج التربية الوطنية في المدر�سة االبتدائية وفي ال�سلك الإعدادي ،وكذا �أن�شطة
التكوين المهني في المقاوالت الخا�صة والوظيفة العمومية ،برامج وفقرات تتيح الوقاية من الأفكار التمييزية
�أو القا�سية �أو المهينة حيال الن�ساء.
اعتمادا على تحليل الو�ضعية المتعلقة بالمعايير و�إطار العمل العام في مجال الم�ساواة ،يو�صي المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي باتخاذ التدابير التالية:
 .1الإعالن عن قانون يحدد ويمنع ويعاقب كل تمييز تجاه الن�ساء ويوجه
ال�سيا�سات العمومية في مجال الم�ساواة

يوفر تعريف الأمم المتحدة بهذا ال�صدد �إطارا مالئما« :يعد ميزا �ضد الن�ساء ُّ
كل تمييز �أو �إق�صاء �أو ح�صر قائم
على الجن�س ،يكون من مفعوله �أو هدفه عرقلة �أو تدمير االعتراف للن�ساء� ،أيا كانت حالتهن المدنية ،بحقهن
في التمتع بممار�سة حقوق الإن�سان والحريات العامة في الميادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والمدنية وغيرها من المجاالت ،وذلك على �أ�سا�س الم�ساواة بين الرجل والمر�أة».
 .2مالءمة وتما�سك الإطار القانوني مع مبد�أ عدم التمييز تجاه الن�ساء

•العمل على الإدماج المنهجي ،في القوانين والتنظيمات ،لبنود تن�ص على الحظر ،والعقاب �إن اقت�ضى
الأمر� ،ضد �أ�شكال التمييز حيال الفتيات والن�ساء؛
•تغيير �أو �إلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التمييزية؛
•�إدماج مبد�أ عدم التمييز في مجموع م�سل�سل مراجعة التدابير التنظيمية الجاري بها العمل؛
•الم�صادقة على قانون ي�ضمن للن�ساء �ضحايا التمييز حماية قانونية فعلية وفعالة عن طريق المحاكم .
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 .3القيام ،وبا�ستعجال  ،في �إعادة �صياغة القانون الجنائي ،وقانون الم�سطرة
الجنائية ،وذلك من �أجل مالءمتهما ،ن�صا وروحا ،مع د�ستور يوليو ،2011
واالتفاقات الدولية الم�صادق عليها من قبل المغرب

•حذف المقت�ضيات التمييزية التي تحط من كرامة الن�ساء ؛
•العمل على التحديد الدقيق والحظر والتجريم لكل �أ�شكال التحر�ش والعنف �ضد الن�ساء ،بما في ذلك
العنف الأ�سري؛
•دعم وحماية ال�ضحايا و�شهودهم وكذا كل الأ�شخا�ص والهي�آت التي تقدم لهم الدعم �أو الم�ساعدة ؛
•جعل الو�سائل والإدالء بالحجج التي يلزم ال�ضحايا بتقديمها �أكثر واقعية .
 .4تبني قانون �إطار �ضد كل �أ�شكال العنف تجاه الن�ساء ،بما في ذلك العنف الأ�سري،
يتمم ال�شق الردعي من القانون الجنائي في هذا الجانب ،وي�ضبط:

•�سبل الوقاية؛
•حماية وم�ساعدة ال�ضحايا ؛
•طرق اال�ستئناف ؛
•العقوبات؛
•التتبع والتقييم والن�شر المنتظم لإح�صائيات و�أبحاث متعلقة بالمو�ضوع.
 .5تبني وت�شجيع مبد�أ العمل الإيجابي ل�صالح الن�ساء ،في كل المجاالت التي تكون فيها
حقوقهن محدودة �أو غير محمية ب�شكل كاف ،من �أجل العمل على تحقيق المنا�صفة داخل
الهيئات المنتخبة �أو المعينة

يدعو المجل�س كذلك الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات والمنظمات المهنية �إلى ت�شجيع هذا المبد�أ وتبنيه
داخل هيئاتها.
 .6اتخاذ تدابير ت�ستهدف حماية كرامة الن�ساء بدءا بتلك للواتي تعانين من و�ضعية
ه�شا�شة – و�إعطاء الأولوية للتدابير التالية:

•الق�ضاء على التهريب واال�ستغالل الجن�سي ؛
•�ضمان الم�ساواة في التربية والتكوين والتوجيه المهني؛
•الق�ضاء على �أ�شكال التمييز و�ضمان الم�ساواة في العمل وال�شغل وال�ضمان االجتماعي؛
•�إطالق خطة عمل للم�ساواة ل�صالح الن�ساء القرويات؛
•الق�ضاء على �أ�شكال التمييز في الحق في الزواج وفي الم�س�ؤوليات العائلية؛
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•�إلغاء الف�صل  20من مدونة الأ�سرة – الذي يبيح للقا�ضي الإذن بالزواج للقا�صرين الذين لم يبلغوا �سن
الأهلية القانونية – ومنع زواج الأطفال.
على الم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي

تعاني الآلية الم�ؤ�س�ساتية للنهو�ض ب�أو�ضاع المر�أة من محدودية كبيرة من حيث �صالحياتها وموقعها
ومواردها ،مما يعوق منظوريتها وقدرتها على �أن تخلق �أو تحرك �أو تتتبع بطريقة فعالة �سيا�س ًة وبرامج
من �ش�أنها تحقيق المبد�أ الد�ستوري الخا�ص بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال .كما �أن �إعادة �صياغة الآلية
الوطنية تمثل �ضرورة ق�صوى ،حيث يمثل ما ن�ص عليه الد�ستور ،من �إن�شاء هيئة المنا�صفة ومكافحة كل
�أ�شكال التمييز  ،APALDموعدا تاريخيا يتعين على كل الأطراف المعنية �أن ت�ساهم في �إنجاحه.
طبقا لمقت�ضيات د�ستور  1يوليو  ،2011واللتزامات 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».
يقت�ضي ال�سير الفعال لمثل هذه الآلية على الخ�صو�ص :ربطها ب�أعلى م�ستويات الدولة ،وتمكينها من
الت�أثير في ال�سيا�سات العمومية ،وت�سهيل المركزية التخطيط والتنفيذ والتتبع ،والإ�سهام في دعم
م�شاركة المنظمات غير الحكومية والجماعات ،من القاعدة �إلى القمة.
من المنا�سب ،من جهة �أخرى ،الحر�ص على تنا�سق عمل الم�ؤ�س�سات الوطنية العديدة التي تتدخل في
مو�ضوع الم�ساواة بين الجن�سين ،بهدف تفادي ت�ضارب ال�صالحيات وتنازع الم�صالح وت�شتيت الجهود
والعمل المزدوج المكرر .فتحليل المعطيات المتوفرة يبين �أن الجهود المبذولة من �أجل بلورة ا�ستراتيجيات
وتبني خطط وتجارب رائدة في مجال الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،كثيرا ما يهدرها غياب �أي تتبع لتفعيلها،
�أو انقطاعها ب�سبب نق�ص الميزانية المخ�ص�صة لها� ،أو غياب �أي تقييم لنتائجها .وي�شيد المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي في هذا ال�صدد بنوعية الأ�شغال التي تقوم بها المندوبية ال�سامية للتخطيط ،ويو�صي بن�شرها على
نطاق �أو�سع ،و�إيالئها مزيدا من االعتبار في ر�سم وتفعيل ال�سيا�سات العمومية ،بهدف الحد بقدر ملمو�س من
و�ضعيات الالم�ساواة والعمل على اجتثاث �أ�سبابها.
مبد�أ الإدماج والم�ساواة بين الن�ساء والرجال غير مفعل على �أر�ض الواقع ،وبالتالي ف�إنه ال يحرز تقدما.
كما �أن مفهوم الم�ساواة يتركز على بعد واحد فقط من الم�س�ألة ،هو المتعلق بالفقر ،مما يح�صر الق�ضية في
عمل مبعثه �أ�شبه ما يكون بالرثاء لحال الن�ساء ب�صفتهن فئة م�ست�ضعفة.
الحماية الق�ضائية ،وعلى مثال حالة العنف الأ�سري ،لي�ست قائمة على �أر�ض الواقع �أو هي غائبة تماما،
وخ�صو�صا في �أو�ساط العالم القروي.
على �ضوء ما �سبق ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بما يلي:
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 .7الم�صادقة ،ودون �أي ت�أخير ،على القانون المتعلق ب�إن�شاء هيئة المنا�صفة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز

•تزويد هذه الهيئة ب�صالحيات وا�سعة في توجيه وتقييم ال�سيا�سات العمومية في مجال الم�ساواة ومحاربة
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،وتمتيعها با�ستقاللية مالية؛
•تخويلها التحقيق والعقاب من الدرجة الأولى في حال ح�صول �شكل من �أ�شكال التمييز.
وي�ؤكد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على الطابع الأ�سا�سي ال�ستقاللية هيئة المنا�صفة ومكافحة كل
�أ�شكال التمييز و�ضرورة تمكينها من �سلطة القيام بالبحوث والم�ساءلة والولوج �إلى المعلومة ليت�سنى لها
القيام بمهامها على �أح�سن وجه.
 .8الرفع من مكانة مبد�أ الم�ساواة والعمل على محاربة �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء
في �سلم �أولويات الحكومة

•يجب �أن تكون م�س�ألة الم�ساواة ،وال�سيا�سات والمبادرات التي تتطلبها ،كلها �ش�أنا ملحقا بمجل�س
الحكومة؛
•يجب �أن يتم تر�سيخ نقط التركيز الخا�صة بالنوع في كل القطاعات الوزارية وعلى الم�ستوى الترابي،
وذلك بوا�سطة ن�ص مالئم ،يحدد و�ضعها و�إلحاقها و�صالحياتها.
 .9تبني مقاربة مندمجة وملمو�سة ،لمبد�أ الم�ساواة

•دعوة كل الهيئات المنتخبة والمقاوالت الخا�صة والعمومية والجماعات الترابية والجمعيات �إلى
التن�صي�ص ب�صراحة على التزاماتها وعلى الآليات المخ�ص�صة للوقاية من �أعمال التمييز في �أن�شطتها؛
•تبني المبد�أ القا�ضي بربط م�ساعدات الدولة بالتزام الم�ستفيدين منها بعدم التمييز �ضد الن�ساء.
يعتبر المجل�س �أن تحديد الو�ضعية المدنية العائلية للن�ساء في المرا�سالت الإدارية ال مبرر له ،ويو�صي ب�إلغاء
�صفة “�آن�سة” من تلك المرا�سالت.
 .10ت�سريع تفعيل تعديالت الميثاق الجماعي ،المتعلقة ب�إدماج مقاربة النوع في
بلورة المخططات الجماعية للتنمية و�إحداث لجان المنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص لدى
المجال�س الجماعية

•ن�شر المرا�سيم التطبيقية؛
•تمكين الجماعات الترابية من الولوج �إلى الأدوات والمنهجيات ال�ضرورية؛
•ربط منح القرو�ض والم�ساعدات باحترام الإطار التنظيمي.
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 .11تبني مخطط يت�ضمن تدابير دقيقة موجهة �إلى توعية ،وتكوين ،و�إقرار
م�س�ؤولية مجموع المتدخلين في قطاع العدل (من محامين ،وم�ساعدين ،وق�ضاة)

•التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإن�سان و�ضمان احترام تلك االلتزامات؛
•�إلغاء الممار�سات التمييزية تجاه الن�ساء ،مثل م�س�ألة عدم قبول �شهادتهن �أمام المحاكم؛
يذكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد ب�أنه ،في ما يخ�ص هذه الم�سائل الأ�سا�س ،يجب اتخاذ
كل التدابير الالزمة ،بما في ذلك االفتحا�صات الم�ستقلة والأنظمة الت�أديبية المنا�سبة ،من �أجل الحد من
الت�أويالت ال�شخ�صية المناق�ضة لل�ضمانات الد�ستورية التي تبنتها المملكة ،ل�صالح حقوق الإن�سان عموما
والم�ساواة بين الجن�سين على وجه الخ�صو�ص.
 .12دعوة وزارة العدل والحريات �إلى القيام بتحليل منتظم للأحكام ال�صادرة
في الق�ضايا المتعلقة بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،واتخاذ تدابير ترمي �إلى
التعريف بحاالت خرق مبد�أ الم�ساواة في الأحكام ال�صادرة عن محاكم المملكة
والحد من تلك الحاالت
� .13إطالق مبادرة قوية لتوعية المجتمع بكل مظاهر الم�ساواة بين الجن�سين،
بدءا بحظر العنف �ضد الن�ساء
 .14تبني تدابير دقيقة و�إرادية من قبل قطاعات التربية الوطنية والتعليم
العالي والتكوين المهني ،من �أجل:

•دعم مكانة مبد�أ الم�ساواة – باعتبارها �أحد �أ�س�س الهوية المغربية والمواطنة – في المناهج التربوية؛
•تعميم اقت�سام هذا المبد�أ بين الأ�ساتذة وهيئات التدري�س.
 .15دعوة وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية �إلى الحر�ص – بروح مثل تلك التي
قادت بها برنامج محو الأمية لدى الن�ساء – على ا�ستبعاد الأفكار التي تكت�سي طابعا
تمييزيا �ضد الن�ساء في الم�ساجد والخطب الدينية والمواعظ؛
 .16دعوة الهيئات الدينية العليا � ،إلى الإ�سهام بفعالية في الوقاية من �أ�شكال
التمييز �ضد الن�ساء ،والعمل على تعميم الفهم ال�سليم لم�شروعية مبد�أ الم�ساواة
بين الن�ساء والرجال؛
 .17اقتراح �إبرام تعاقد وطني كبير بين كل الأطراف المعنية بقطاع الإعالم،
وذلك من �أجل:

•�أن ينخرط هذا القطاع في الوقاية من كل ال�صور النمطية القائمة على الجن�س ومحاربتها؛
•و�أن ي�ساهم في ا�ستبطان الجميع للم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،ب�صفتها �أحد �أ�س�س المواطنة
والكرامةاالن�سانية.
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تو�صيات للمجل�س

يت�ضمن التقرير كذلك تو�صيات موجهة �إلى المجل�س ذاته ،كي يدمج مو�ضوع الم�ساواة ب�شكل منهجي في
مجموع �أعماله ،ويعمل على بلورة وتفعيل م�ساطر داخلية ت�ضمن �إدماج مبد�أ الم�ساواة والنهو�ض بهذا المبد�أ
في تنظيمه وا�شتغاله و�أن�شطته.
دورات للتكوين والتوعية في مجال الم�ساواة
كما ي�ؤكد التقرير على �أهمية �أن تنظم لفائدة �أع�ضاء المجل�س ٌ
بين الن�ساء والرجال وما يت�صل بها من مفاهيم ،مثل التمييز والتدابير الإيجابية الفاعلة.
ولكي يت�سنى للمجل�س الإ�سهام في �إبرام تعاقد كبير بخ�صو�ص الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الإعالم
 ،ينبغي المبادرة �إلى القيام ب�أعمال م�شتركة ما بين لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والت�ضامن ولجنة ال�ش�ؤون
الثقافية والتكنولوجيات الحديثة  ،بهدف بلورة اقتراحات م�شتركة يتم عر�ضها بعد ذلك على الأطراف
المعنية.
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مقدمة

لقد مثل الد�ستور الذي تبنته المملكة المغربية في فاتح يوليو  2011نقطة تحول تاريخية تم بها �إ�ضفاء �صفة
قانونية ر�سمية على مبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،والتزام المملكة باحترامه .فالد�ستور منذ ديباجته
يدين كل �أ�شكال التمييز المبني على الجن�س ،بت�أكيده �أن المملكة ملتزمة بالعمل على «حظر ومكافحة كل
�أ�شكال التمييز ب�سبب الجن�س».
والقانون الأ�سمى للبالد� ،إذ ين�ص على �إ�سالمية الدولة وعلى تب ّوء الدين الإ�سالمي مكانة ال�صدارة في الهوية
المغربية وير�سخ مبادئ الم�شاركة والتعددية والحكامة الجيدة ،ف�إنه ين�ص على التزام المملكة المغربية بما
تقت�ضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وت�شبثها بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عالميا
(التقرير) يذكر ب�أن هوية البالد ال�ضاربة في التاريخ تقوم من جهة على تاريخها وح�ضارتها وجذورها متعددة
الثقافات ،ومن جهة �أخرى على ت�شبثها بقيم االنفتاح واالعتدال والت�سامح والحوار .فهي تحر�ص على الجمع
بين احترام الدين واحترام حقوق الإن�سان ،وبين محاربة كل �أ�شكال التمييز ،بما فيها تلك التي تمار�س
ب�سبب الجن�س .كما ا�شتمل د�ستور  2011على جملة �ضمانات ملزمة بتبني �إجراءات �إيجابية ،موجهة على
الخ�صو�ص لحماية الن�ساء �ضد كل �أ�شكال التمييز .وقد ن�ص الد�ستور �صراحة ،من بين تلك الإجراءات،
على �إن�شاء هيئة مكلفة بالمنا�صفة.
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن الإجراءات التي �أتى بها الد�ستور لفائدة الم�ساواة بين الجن�سين تمثل
نتاجاً لأكثر من عقد من الإ�صالحات التي تمت بمبادرة من �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ،والتي
جاءت ا�ستجابة للتطلعات الم�شتركة للمجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق الن�ساء والمنظمات ال�سيا�سية
والجمعيات المهنية للم�شغلين والأجراء .وقد ا�ستهدفت تلك الإ�صالحات �إلى الق�ضاء على عدد من �أ�شكال
التمييز ال�صارخ التي كانت الن�ساء يعانينها يعانين منها على الم�ستوى القانوني ،وفي مجال العمل ،وفي المجال
االقت�صادي والتجاري� ،أمام العدالة وفي �أماكن العمل ،وقد �أف�ضت هذه الإ�صالحات �إلى �إدخال تعديالت
على مدونة الأ�سرة وقانون الجن�سية والقانون التجاري وقانون ال�شغل والقانون الجنائي .كما واكبها رفع العديد من
التحفظات التي كان المغرب قد �سجلها في مو�ضوع اتفاقية الأمم المتحدة للق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد
الن�ساء  .CEDEFهذه الخطوات التي ت�شرف بالدنا� ،أتاحت للمغرب �أن يطلق ،بطريقة مت�شاور عليها ،م�سل�سال
من التغييرات ال�سيا�سية واالجتماعية ،في تال�ؤم مع مقت�ضيات هويته وكذا مع المعايير العالمية في مجال حماية
حقوق الإن�سان .و�إذا كان هذا الم�سل�سل قد حظي ب�إجماع وطني وا�سع وثمين ،ف�إن هناك الكثير مما ال يزال يتعين
عمله من �أجل �ضمان عدم التمييز بين الن�ساء والرجال ،و�ضمان حماية الحقوق الأ�سا�سية للن�ساء والنهو�ض بها.
23

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

فتنزيل الإجراءات المن�صو�ص عليها في الد�ستور الجديد يتطلب بلورة منظور وا�ضح عما تعنيه الم�ساواة بين
الجن�سين ،وعن الإجراءات متعددة الجوانب التي يتعين اتخاذها من �أجل �ضمان تحقيق تلك الم�ساواة على
الم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي .و�إذا كانت الدولة ،كما هو من�صو�ص عليه ،تتحمل
واجب العمل من �أجل تحقيق المنا�صفة ،ف�إن م�س�ؤولية محاربة �أ�شكال التمييز المبني على الجن�س ومنعها تقع
على عاتق كل مكونات المجتمع .ويعتبر هذا هو الدافع الرئي�س الذي دعى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
�إلى �أن يو�صي ،في الميثاق االجتماعي الجديد الذي �صادق عليه في  26نوفمبر  ،2011بمبادئ و�أهداف ذات
�أولوية من بينها “التوفيق بين الت�شريعات والقوانين التنظيمية ،وو�ضع برامج عمل مالئمة للوقاية من التمييز
ومحاربة ال�صور النمطية عن الن�ساء في المجتمع وفي �أماكن العمل” (الهدف .)50
والر�أي المدلى به في هذا التقرير يمثل �إحالة ذاتية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يروم عبرها من جهة
�إلى تبيان ما ي�ضفي على مبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين �صفة المبد�أ الأ�سا�س ،ومن جهة �أخرى �إلى بلورة
تو�صيات ت�سهم في تحقيق هذا المبد�أ.
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الم�ساواة بين الجن�سين :التعريف،
االفترا�ضات والرهانات

 .1تعريف الم�ساواة بين الجن�سين
رهان للكرامة والعدالة ،تقع م�س�ؤوليته على عاتق الجميع

تمثل ق�ضية الم�ساواة بين الجن�سين �أوال وقبل كل �شيء رهان اعتراف واحترام لكرامة الفرد الب�شري .وفي
المغرب كما في غيره من البلدان ،ف�إن التفاعل بين التحوالت االجتماعية-الثقافية والإ�صالحات ال�سيا�سية
�سائر في �إخراج هذه الق�ضية بتدرج من مجال الأحكام الم�سبقة �إلى مجال القانون.
غير �أن هذا الم�سل�سل لي�س تلقائيا بل يحتاج ليبلغ تمامه �إلى الو�ضوح والحزم في التعامل مع المفاهيم ،و�إلى
الم�س�ؤولية والإرادة في اتخاذ القرار .ف�إذا ا�س ُتوف َيت هذه ال�شروط وتم تفادي �سوء الفهم وتجا ُوز النقا�شات غير
ذات الجدوى وكذا التوترات� ،أمكن للفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين وال�سيا�سيين المغاربة �أن يبنوا
على �أ�سا�س هذه الق�ضية ذات االهتمام الوطني مجموعة من الأهداف والمبادرات.
يذكر الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان (� )1948أن النا�س يولدون جميعا �أحرارا مت�ساوين في الكرامة
والحقوق ،2و�أن من حق كل فرد �أن يطالب بكل الحقوق وكل الحريات المذكورة في الإعالن ،دون �أي تمييز ،وخ�صو�صا

منه القائم على الجن�س .وي�ؤكد هذا الإعالن والمعاهدتان المرتبطان به (� )1996أن الدول م�س�ؤولة عن �ضمان الم�ساواة
بين الرجل والمر�أة في ممار�سة كل الحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والمدنية وال�سيا�سية 3ولعل من المنا�سب
هنا ،التذكير ب�أن الد�ستور المغربي ين�ص على �أن احترام الحقوق الأ�سا�سية للكائن الب�شري ،بما فيها الحق في الم�ساواة ،كما
تحددها معايير الأمم المتحدة� ،ضرورة ملزمة للدولة ،ولمجموع هيئات المجتمع ،بمن فيها الأ�شخا�ص الماديون ،والمقاوالت
عمومية وخا�صة ،والجماعات الترابية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،والجمعيات المهنية والنقابية وكل نوع �آخر من المنظمات.
 2مما يتجاوب متاما مع قول عمر بن اخلطاب يف امل�أثور« :متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا» انظر تاريخ اخللفاء جلالل الدين ال�سيوطي �ص ؟-.

 3ما من جمتمع �إال وهو يحمل مرياثا من معتقداته القدمية و�أن�ساقه ال�سلوكية التقليدية .ولي�س من النادر �أن تدخل خملفات من تلك املعتقدات والأن�ساق يف �صراع مع املعايري التي يقوم عليها
القانون الو�ضعي احلديث يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني .ويعود ن�شوء تلك املعتقدات والأن�ساق �إىل توزيع العمل واختالف امل�س�ؤوليات وال�سلطات داخل املجتمعات الب�شرية ،باالعتماد دائما
على ت�صنيف بقدر من الرتاتبية يزيد �أو ينق�ص ،يت�سم بامليز بل وحتى بالإكراه ،لو�ضعية املر�أة .واحلق �أنه رغم اخلطوات التي حققها مفهوم امل�ساواة� ،إال �أنه لي�س هناك اليوم من دولة وال من
جمتمع ميكنه �أن يدعي ب�أنه حقق امل�ساواة بني اجلن�سني فلم يعد ينق�صه منها �شيء .ولي�س حتقيق هذه امل�ساواة فح�سب حتديا متعلقا باالعرتاف ب�سمو املعايري الدولية على القانون املحلي ،بل �إنه
مطروح �أمام قدرة جمتمع معني على حتيني وتفعيل قواعده القانونية ،مع مواءمة ما يعتربه هويته الثقافية مع املعايري الكونية .وهذه التحديات ال تخ�ص املغرب وحده .وكلما رف�ض املجتمع
حتدٍّ
ٌ
مظاهر انعدام امل�ساواة املرتبطة باجلن�س (كاملواطنة وحق الت�صويت والو�ضعية يف الت�شغيل ويف العمل ،وما �إىل ذلك) وعمل على حماربتها ،كلما بد�أت بع�ض مظاهر امليز التي مل تكن من قبل
ملحوظة �أو التي كان م�سكوتا عنها (كالأجور والولوج �إىل مواقع امل�س�ؤولية يف املقاولة ،والدور والظهور يف احلياة ال�سيا�سية ،و�أ�شكال انعدام امل�ساواة ح�سب الو�سط من ح�ضري �أو قروي) تظهر
للعيان ،مما يتيح حماربتها والق�ضاء عليها بدورها.
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م�ساواة في الحقوق والم�س�ؤوليات والفر�ص

ال تعني الم�ساواة �أن ي�صبح الرجال والن�ساء متطابقين ال اختالف بينهم ،بل تعني �أن حقوق الن�ساء والرجال،
والم�س�ؤوليات الملقاة على عاتق كل من الجن�سين ،والفر�ص المتاحة لكل منهما ،ال ينبغي لها �أن تكون
مرتبطة باالنتماء �إلى هذا الجن�س �أو ذاك . 4فكل الب�شر� ،أيا كان جن�سهم� ،أحرار في �إبراز قدراتهم الذاتية وفي اكت�ساب
م�سار مهني وممار�سة حريتهم في االختيار دون �أي �ضغط متولد عن ال�صور النمطية والت�صورات الجامدة المتحجرة حول
�أدوار الن�ساء والرجال وغير ذلك من الأفكار الم�سبقة.
اال�ستفادة من مفهوم النوع من �أجل �إ�ضاءة �سبيل العمل

هناك مقاربات جديدة ،بما فيها المقاربات الداللية – وخ�صو�صا منها المقاربة التي تقوم على «النوع» –
تتطور اليوم ،بم�ساندة منظمة الأمم المتحدة ،وترمي �إلى تح�سين فهم �أ�سباب مظاهر التمييز ،ودعم العمل
لفائدة الم�ساواة .هكذا يحيل مفهوم «النوع» على و�ضع ناتج عن «بناء اجتماعي» ،ويتميز عن مفهوم الجن�س
بما هو معطى بيولوجي ال غير .وقد تمت الم�صادقة على هذا التمييز من قبل منظمة ال�صحة العالمية .OMS
تعتبر منظمة ال�صحة العالمية �أن لفظة «جن�س» تحيل على الخا�صيات البيولوجية والف�سيولوجية التي تميز
الرجال عن الن�ساء ،في حين �أن لفظة «نوع» ت�ستح�ضر الأدوار المحددة اجتماعيا ،و�أنماط ال�سلوك ،والأن�شطة
وال�صفات التي يعتبر مجتمع معين �أنها خا�صة بالرجال �أو بالن�ساء .هذا المنظور يتيح التمييز بين الخا�صيات
المرتبطة بالبيولوجيا ،من مثل االختالفات الهرمونية �أو الف�سيولوجية �أو الع�ضوية (كالحمل والر�ضاع) ،وبين
نظيرتها المرتبطة بالمجتمع والثقافة وال�سيا�سة والقانون ،التي ت�شكل جميعها «النوع» .ومن بين هذه الأخيرة
الفوارق في الدخل عن �أداء نف�س العمل ،والتخ�ص�صات في المهام المنزلية ،والولوج غير المت�ساوي �إلى
مواقع القيادة والم�س�ؤولية في المقاوالت ،والتمثيل غير المت�ساوي (والتراتبي في كثير من الأحيان) في
و�سائل الإعالم ،وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة .فالتراتبيات التي يخ�ضع لها النوعان لي�ست طبيعية ،بل هي
تراتبيات اجتماعية تقوم على بنيات ثقافية ونف�سية-اجتماعية ،تغذيها �أطر تنظيمية و�أفكار م�سبقة ال �ضرورة
لها بالنظر �إلى ت�ساوي الب�شر جميعا في الكرامة .ومن هذا المنظور ف�إن مفهوم النوع مفيد بحكم �أنه يتيح �إلقاء
ال�ضوء على الأ�س�س التي يقوم عليها مبد�أ الم�ساواة .ويالحظ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بارتياح
�أن مفهوم النوع قد تم قبوله وا�ستعماله بطريقة م�س�ؤولة من قبل مجموع الأطراف المعنية في المغرب.
و�إن في وزارة االقت�صاد والمالية «ميزانية معتبرة للنوع» يمثل ممار�سة جيدة في هذا المجال.
 .2االفترا�ضات والرهانات

وي�ستند هذا التقرير على االفترا�ضات والرهانات التالية:
 4مكتب اال�ست�شارة اخلا�صة بالنوع و�ش�ؤون و�أو�ضاع الن�ساء ( )OSAGIلدى الأمم املتحدة.
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 .1متثل امل�ساواة بني الن�ساء والرجال مبد�أ من�سجما مع الهوية املغربية ومع تعاليم الإ�سالم

مبد�أ الم�ساواة بين الرجال والن�ساء مبد�أ �إ�سالمي �أ�صيل نجد له �شواهد في كثير من ن�صو�ص الكتاب وال�سنة.5
كما كان رف�ض التمييز �ضد الن�ساء ،والن�ضال من �أجل الم�ساواة بين الجن�سين من المبادئ المحورية التي
نادت بها الحركة الوطنية المغربية ،كما ت�أ�س�ست منذ عهد الحماية حمعيات ن�سائية لهذه الغاية .ويبقى من
�أبرز المحطات الن�ضالية بهذه ال�صدد ،الخطابان التاريخيان اللذان القيا بطنجة يوم � 10أبريل من �سنة 1947
من قبل المغفور له جاللة الملك محمد الخام�س ،والأميرة الجليلة لال عائ�شة طيب اهلل ثراهما ،وهما خطابان
كان لهما �أبلغ الأثر في نفو�س الأجيال بهذا الخ�صو�ص.
�أ -ت�ؤكد تعاليم الدين الإ�سالمي الحنيف على مبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،وتحرم كل �أ�شكال
التمييز وعدم الم�ساواة القائمة على الجن�س .فقيم مثل العدل والم�ساواة والكرامة الإن�سانية والمودة
والرحمة ،التي يجعلها الإ�سالم �أ�سا�سا للعالقات بين الأفراد وفي داخل الأ�سرة ،والتي تحرم كلها التمييز،
هي ذاتها المبادئ المع ّرفة ب�صفتها مبادئ كونية ،والم�سجلة باعتبارها حقوقا لدى الهيئات والمنظمات
الدولية .والقر�آن الكريم ي�ساوي بين الن�ساء والرجال في الخلق وما بعد الموت ،ويذكرنا ب�أنهما خلقا «من
نف�س واحدة» ،6دون ف�ضل م�سبق وال امتياز لأحدهما على الآخر .فالمر�أة لم تخلق لينتفع بها الرجل ،بل
خلق االثنان لينفع كل منهما �صاحبه .هذه القيم ت�ؤ�س�س لمبد�أ ال�شراكة واالحترام المتبادل ،وهو مبد�أ
ال تن�سجم معه بع�ض الت�أويالت التحكمية التي تم تب ّنيها ب�سبب عدم الإنف�صال عن �سياقات اجتماعية
وثقافية لم يبلغ فيها ت�شرب الهدى القر�آني بهذا الخ�صو�ص مداه  ،وهي ت�أويالت �أ�ضحينا ،لل�سبب نف�سه،
نجدها تتردد في مقوالت بع�ض المدار�س الفقهية.
تو�ضح ديباجة مدونة الأ�سرة التي تم تبنيها في  ،2004اختيار المغرب مقارب ًة �إيجابية وفاعلة لم�س�ألة
الم�ساواة .فهي ت�ست�شهد بالحديث ال�شريف الذي ي�ساوى فيه النبي الكريم بين الن�ساء والرجال �أمام القانون،
حيث يقول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنما الن�ساء �شقائق الرجال ما �أكرمهن �إال كريم وما �أهانهن �إال لئيم»
�أخرجه �أحمد في باقي م�سند الأن�صار من حديث �أم �سليم بنت ملحان رقم  5869والترمذي في كتاب
الطهارة رقم  15و�أبو داود في كتاب الطهارة  204و�صححه الألباني .كما ت�ؤكد الديباجة �أن هذه المدونة
الجديدة ،بتبنيها «�صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تم�س بكرامة و�إن�سانية المر�أة» ،وبو�ضعها «الأ�سرة تحت
الم�س�ؤولية الم�شتركة للزوجين» ،تعد مثال في «االجتهاد ال�ستنباط الأحكام» ،الذي يتغيى تحقيق مقا�صد
ال�شرع الإ�سالمي ،في �ضمان لتحقيق الم�ساواة ،ورفع الحيف بين الرجال والن�ساء ،وهو ما يي�سر التوفية
 5امل�ساواة يف التكليف وامل�س�ؤولية بني الرجال والن�ساء فيما ال يدخل يف اخل�صو�صيات اخللقية لكل منهما ،حا�ضرة يف القر�آن الكرمي قي ق�صة بدء اخلليقة يف عدد من املواطن من القر�آن الكرمي،
منها قوله تعاىل ( وكال منها رغدا حيث �شئتما ،وال تقربا هذه ال�شجرة فتكونا من الظاملني ،ف�أزلهما ال�شيطان عنها ،و�أخرجهما مما كانا فيه) البقرة  ،34-35وقوله تعاىل (فا�ستجاب لهم ربهم
�أين ال �أ�ضيع عمل عامل منكم من ذكر �أو �أنثى ،بع�ضكم من بع�ض) �آل عمران  .195كما جند مبد�أ امل�ساواة يف عدد من الأحاديث النبوية ال�شريفة منها حديث �أم �سلمة الذي �أخرجه م�سلم
«حني �سمعت نداء يا �أيها النا�س وهي متت�شط ،فقالت للما�شطة :ا�ست�أخري عني ،فقالت املا�شطة� :إمنا دعا الرجال ومل يدع الن�ساء ،قالت �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها  :فقلت� :إين من النا�س»
 6وذلك يف قوله تعاىل (يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلكم من نف�س واحتدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ون�ساء ،والتقوا اهلل الذي ت�ساءلون به والأرحام� ،إن اهلل كان عليكم رقيبا)
الن�ساء
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الرائدة بالتزامات المملكة بحقوق الإن�سان ،كما هو متعارف عليها عالميا في حر�ص على التطابق مع تعاليم
الإ�سالم ال�سمحة ومقا�صده المثلى.
 .2الم�ساواة بين الن�ساء والرجال �ضرورية للتنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

�أ� -إن م�ساواة الن�ساء بالرجال في الولوج �إلى التربية والإعالم وال�صحة والقرار ال�سيا�سي ،والأن�شطة
االقت�صادية  ،ال تهدد باالنتقا�ص من ولوج الرجال �إلى كل ذلك ،وال تمثل عائقا �أمام حقهم في الولوج.
بل �إن م�شاركة الن�ساء دون تمييز �أ�صبحت تمثل اليوم عامال حا�سما و�ضروريا لتنمية بالدنا ودعم
تناف�سيتها وتما�سكها.
ب -من المهم التذكير ب�أن المغرب يعاني من فوارق اقت�صادية واجتماعية عميقة ،و�أن و�ضعيته ح�سب
الت�صنيفات الدولية – مهما قيل في �ش�أن تلك الت�صنيفات وما قد يعتريها من نق�ص غياب للحياد –
لي�ست و�ضعية ُمر�ضية .فقد كان المغرب في  ،2011بعدد �سكانه البالغ  32.2مليون ن�سمة – 58.8
بالمائة منهم ح�ضريون – يحتل الرتبة  130من �أ�صل  187دولة ح�سب معيار التنمية الب�شرية ل�سنة
 ،2011وذلك رغم التح�سين الم�ستمر منذ  .1980وح�سب معيار التنمية الب�شرية الخا�ص ب�أ�شكال
انعدام الم�ساواة ،ف�إن البالد تتكبد خ�سارة تناهز  27.9بالمائة في مجال التنمية ب�سبب �أ�شكال
الالم�ساواة .وح�سب «معيار انعدام الم�ساواة القائم على النوع» ،يحتل المغرب كذلك ال�صف 130
من �أ�صل  187بلدا� .أما ح�سب المعيار العالمي للفوارق بين الجن�سين ،ف�إن بالدنا تحتل ال�صف 129
من �أ�صل  134بلدا .و�أما ن�سبة محو الأمية لدى البالغين (الأ�شخا�ص من �سن  15فما فوق) فتبلغ 56.1
بالمائة ،في حين ال تتجاوز هذه الن�سبة  49.2بالمائة لدى الن�ساء.
ت -يعود هذا الإلتالزم الإيجابي �إلى المفعول المتعدد لعملية الحد من مظاهر التمييز �ضد الن�ساء،
وولوجهن �إلى كل �أ�شكال القرو�ض التجارية واالدخار ،مما �أتاح �إطالق مبادرات لفائدة الق�ضاء
على الفقر وتحقيق الرفاه للأطفال وخلق المقاوالت ودعم النمو االقت�صادي و�إعادة توزيع الثروات.
وبناء على كل هذه االعتبارات ،ف�إن مبد�أ الم�ساواة هو �أي�ضا مبد�أ للم�س�ؤولية تجاه الأجيال القادمة.
ومن �أجل �إطالق دينامية التقدم هذه ،فمن المنا�سب التركيز في البداية على الأ�سباب التي تجعل
الن�ساء �أكثر ح�ضورا في الأن�شطة والأعمال التي تكون غير م�ستقرة و�ضعيفة الأجر وغير متمتعة بتغطية
الأنظمة الإجبارية لل�ضمان االجتماعي.
ث -غير �أن التمييز ال يطال الن�ساء الفقيرات وحدهن .فولوج الن�ساء ال يزال محدودا في مجال وظائف
الم�س�ؤولية في المقاوالت الخا�صة ،والوظيفة العمومية ،وحتى في الحياة الجمعوية وال�سيا�سية ،وكذا
في الوظائف االنتخابية الترابية �أو الوطنية ،وذلك رغم الإجراءات الإيجابية المتخذة في و�ضع اللوائح
المخ�ص�صة لهن في مجل�س الم�ست�شارين .وتبدو المفارقة �أو�ضح حين نرى �أن الفتيات يتمتعن بتمثيلية
وا�سعة ،بل ويمثلن الأغلبية في بع�ض فروع التعليم العالي ،لكن دون �أن ي�ستطعن الولوج �إلى الوظائف
القيادية في الأن�شطة التي يتخ�ص�صن في مجالها.
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� .3إن التقدم في مجال الم�ساواة بين الجن�سين يمثل رافعة قوية للحد من الفوارق االجتماعية

�أ -تنحو �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء �إلى �إعادة �إنتاج و�إدامة �أوجه الالم�ساواة االجتماعية عبر الأجيال.
فالن�ساء الالئي في و�ضعية ه�شة ،كثيرا ما يعانين من عوائق عدة ،حيث �إنهن يكن مجبرات على ت�أدية
�أعمال �ضعيفة الأجر� ،أو غير م�أجورة �إطالقا� ،إ�ضافة �إلى ه�شا�شة حالتهن ال�صحية ،ناهيك عن �صعوبة
اال�ضطالع في الآن ذاته بم�س�ؤولياتهن العائلية .كما �أن ه�ؤالء الن�ساء يكن في الغالب الأكثر تعر�ضا
للعنف في البيت ،وللإجها�ض في ظروف تنعدم فيها الم�ساعدة الطبية ،كما يجدن �صعوبة في الولوج
�إلى الق�ضاء ،والح�صول على الحق في النفقة في حالة الطالق .ويبقى احتمال انتقال هذه الأ�شكال
من الإق�صاء �إلى الأطفال ،و�إعاقتها ولوجهم �إلى التربية والعالج والموا َطنة ،احتماال قويا ،مما يهدد
با�ستدامة دورة الفقر عبر الأجيال.
ب� -أطلق المغرب عددا من الإجراءات الرامية �إلى الحد من معاناة الن�ساء من الفقر – من بينها «المبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية» ،التي ت�شمل ق�سما موجها لتحقيق ا�ستقاللية الن�ساء اللواتي يع�شن في �أو�ساط
معوزة ،وكذا البرنامج الحكومي للم�ساواة ،الرامي �إلى �إدماج مفهوم «النوع» في كل قطاعات التدخل
العمومي ،وكذلك برنامج «تمكين» ،لمحاربة العنف المبني على النوع ،ومثلها �صندوق الت�ضامن
العائلي لفائدة الن�ساء المطلقات المنتميات �إلى �أو�ساط فقيرة  ،وذلك من �أجل تمكينهن من الولوج �إلى
النفقة .لكن يجب �أن يتم تقييم هذه البرامج ،وتقييم تفعيلِها ،بناء على معايير �شفافة ووا�ضحة ،لقيا�س
النتائج والآثار .ويبقى �أحد �أهم التحديات ،هو ذلكم المتعلق بو�ضعية الن�ساء في الو�سط القروي .فما لم
يتم تح�سين و�ضعيتهن بطريقة ملمو�سة في هذا الو�سط ،ف�إن �إ�شكالية التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وكذا �إ�شكالية احترام الحقوق الأ�سا�سية للعن�صر الب�شري ،لن يكون التقدم في حلهما �سهال .والبرامج
التي تم و�ضعها حتى اليوم الرجال �أكثر من الن�ساء وكذا الن�ساء الح�ضريات �أكثر من القرويات .وبالتالي
ف�إن رهان الم�ساواة بين الجن�سين ال يبدو هنا متعلقا بالموارد المالية ،بقدر تعلقه بتحديد البرامج وتت ُّبعها.
 .4تعد الم�ساواة بين الن�ساء والرجال �ضرورة معيارية

�أ� -إن الم�ساواة بين الجن�سين مبد�أ �أ�سا�س وهدف كوني في الآن ذاته ،وتكر�سها عدد من الآليات الدولية
التي لها قوة �إلزامية ت�سري على كل �أع�ضاء المجموعة الدولية .والمغرب من الموقعين على ثمانية
من �أ�صل ت�سعة �آليات دولية متعلقة بحقوق الإن�سان ،من بينها المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والمعاهدة الخا�صة بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،واالتفاقية
المتعلقة بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء  ،CEDEFواالتفاقية المناه�ضة للتعذيب وكل
العقوبات والمعامالت القا�سية �أو التي تحط من الكرامة ،واالتفاقية الدولية حول حماية حقوق كل
العمال المهاجرين و�أع�ضاء �أ�سرهم .وفي � 8أبريل � ،2011سحب المغرب التحفظات التي كان من
قبل قد �أبداها ب�ش�أن االتفاقية الخا�صة بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،وهي التحفظات
المتعلقة بالفقرة الثانية من الف�صل التا�سع (انتقال الجن�سية �إلى الأطفال) والف�صل ال�ساد�س ع�شر
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(الم�ساواة في الزواج والطالق) .كما �أن المملكة �أي�ضا من الموقعين على بيان وبرنامج عمل بيجين،
المتبنيان من قبل الم�ؤتمر الدولي الرابع حول الن�ساء في  ،1995واللذان يحددان �أهدافا دقيقة ،وكذا
المبادرات اال�ستراتيجية التي يتعين على الدول اتخاذها لفائدة الم�ساواة� .أما �إعالن الألفية المتبنى
من قبل ر�ؤ�ساء الدول في قمة الألفية في عام  ،2000فيعيد الت�أكيد على �أن محاربة الفقر و�إقرار
الم�ساواة بين الجن�سين تعد من الأهداف الأولوية للتنمية .كما �أن اتفاقيات المنظمة الدولية لل�شغل
 OITتلزم بدورها المغرب بهذا الخ�صو�ص ،ال �سيما االتفاقية رقم  ،111التي تر�سم للدول جميعها
الهدف المتمثل في النهو�ض بالم�ساواة في الفر�ص وفي المعاملة ،مع �إقرار �سيا�سة ترمي �إلى الق�ضاء
على كل �أ�شكال التمييز في مجال الولوج �إلى ال�شغل والتكوين المهني ،وكذا �شروط العمل والأجر
والحماية االجتماعية.
ب -يكر�س الف�صل  19من الد�ستور الجديد مبد�أ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في ممار�سة كل حقوق
الإن�سان .فهو ين�ص على �أن الدولة تتخذ جميع �إجراءات تحقيق المنا�صفة بين الجن�سين ،وتحدِ ث
هيئة للمنا�صفة ومحاربة كل �أ�شكال التمييز ،من �أجل ت�شجيع تحقيق خطوات في هذه المجاالت.
ويكر�س الد�ستور مكت�سبات الإ�صالحات الت�شريعية ال�سابقة ،التي �ساهمت في دعم الم�ساواة بين
الرجال والن�ساء ،وفي الحد من �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء.
ونذكر من بين تلك الإ�صالحات مراجعة القانون التجاري في  ،1995وتبني القانون الجديد حول الحالة
المدنية في  ،2002والقانون الجديد للم�سطرة الجنائية في  ،2003والإ�صالح الم�ستمر للقانون الجنائي منذ
 ،2003والتغييرات التي �أُدخلت على قانون ال�شغل في  ،2003و�إ�صالح مدونة الأ�سرة في  ،2004و�إ�صالح
قانون الجن�سية في .2007
 .5الم�ساواة بين الن�ساء والرجال تقت�ضي بذل مزيد من الجهود لإم�ضاء القوانين المعتمدة بهذا
الخ�صو�ص

�أ -ال �شك �أن مبد�أ الم�ساواة يحتاج �إلى قوانين ،لكن وجود القوانين ال يكفي وحده ل�ضمان فاعليتها.
فانعدام الفهم ،والمقاومة الذاتية �أو الرف�ض – �سواء كان معلنا �أم غير معلن – لمبد�أ الم�ساواة� ،أمو ٌر ال
تزال تت�سبب في ممار�سات مثيرة للقلق وغير مقبولة تجاه الن�ساء وال�شابات والفتيات .ولعل في ال�سن
القانونية لتزويج القا�صرات �أبلغ مثال في ذلك .فالمادة  20من المدونة تجعل لقا�ضي الأ�سرة « ،بعد
( )...واال�ستعانة بخبرة طبية �أو �إجراء بحث اجتماعي»� ،أن ي�أذن بزواج الفتى والفتاة دون �سن الأهلية،
«بمقرر معلل يبين فيه الم�صلحة والأ�سباب المبررة لذلك» ،وهو مقرر غير قابل لأي طعن .ففي ،2010
تم قبول الغالبية العظمى ( 86.79بالمائة) من الطلبات المقدمة في هذا الإطار� ،أي ما قدره 33596
طلبا من �أ�صل  ،38710في حين تم رف�ض  4151طلبا ( 10.72بالمائة) ،و�سحب  963طلبا .وقد تم
ت�سجيل عدد من الحاالت التي ب ّينت ا�ستدامة نظام قانوني يعطي تطبيقه الحرفي للمغت�صب فر�صة
للإفالت من العقاب ،بتمكينه من �إ�صالح ما اقترفه عبر االقتران ب�ضحيته .مما ُيجلي الحدود التي
30

تحقيق الم�ساواة بين الن�ساء والرجال م�س�ؤولية الجميع :ت�صورات وتو�صيات معيارية وم�ؤ�س�ساتية

تفر�ض نف�سها حتى على الوقاية من انتهاك حقوق الإن�سان وحماية ال�ضحايا والغياب المادي لم�ساطر
ت�ضمن فعليا الحق في العدالة والحق في التعوي�ض.
ب -الإجماع قائم على �أنه ،رغم الخطوات المحققة خالل العقد المن�صرم ،ف�إن العقليات والعادات
ال�سلوكية واالطمئنان �إلى الإفالت من العقاب ،تمثل كلها عوائق كبيرة في وجه ممار�سة الن�ساء
لحقوقهن وحماية تلك الحقوق في المغرب .وال�شهادات كما العديد من وجهات النظر تبين �أنه لي�س
من النادر �أن ي�ستعمل القا�ضي المكلف بتطبيق المدونة �سلطته الت�أويلية في اختيار تخليد �أنماط من
التفكير المناق�ض تمام المناق�ضة لكرامة الن�ساء وحقوقهن ،مما يف�ضي �إلى قرارات فيها �إنكار للحقوق
الأ�سا�سية للن�ساء.
ت -وقد عبر وزير العدل والحريات لمجموعة العمل ،الممثلة للجنة تت ُّبع االتفاقية الدولية حول الق�ضاء
على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء (تقرير يونيو  ،)2012عن نيته في «�إجراء تقييم �شامل لتطبيق
مدونة الأ�سرة و�آثار ذلك في المجتمع المغربي» .مما يعتبر مبادرة بناءة تحتاج �إلى التفعيل ،بروح من
الت�شارك ت�أخذ بعين االعتبار كل الأبعاد التي تتخذها �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،بما فيها تلك التي
أويالت المجحفة للتعاليم الدينية والأفكا ُر الم�سبقة وال�صو ُر النمطية عن الن�ساء.
تولدها وتغذيها الت� ُ
 .6تقت�ضي الم�ساواة بين الجن�سين عمال �إراديا ،بما في ذلك الجانب القانوني� ،ضد الأفكار الم�سبقة
وال�صور النمطية

�أ -تعتبر محاربة الأفكار الم�سبقة وال�صور النمطية عن�صرا حا�سما في الرفع من درجة الوعي ودعم م�شروعية
مفهوم الم�ساواة بين الن�ساء والرجال .وقد مكنت العديد من البحوث والدرا�سات من �إلقاء ال�ضوء على
الآليات التي تقود �إلى �إعادة �إنتاج �أ�شكال التف�ضيل والقيود والإق�صاء التي تج�سد التمييز �ضد الن�ساء.
هذه وهي �آليات ،يجب �أن تتولى �أم َر تجاوزها المدر�س ُة والأ�سرة وو�سائل الإعالم معا .ويرى المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي �ضرورة حماية �صورة الن�ساء ،في و�سائل الإعالم والأ�شرطة الإعالنية،
من المعامالت التي تحط بالكرامة ومن ا�ستعمال ال�صور النمطية المهينة .كما ينبغي ال�سعي
لأن تحتوي برامج التربية الوطنية في المدر�سة االبتدائية وفي ال�سلك الإعدادي ،وكذا �أن�شطة
التكوين المهني في المقاوالت الخا�صة والوظيفة العمومية ،على برامج وفقرات تتيح الوقاية من
الأفكار التمييزية �أو القا�سية �أو المهينة حيال الن�ساء.
ب -على م�ستوى المبادئ ،ت�ؤيد المغربيات �أكثر من نظرائهن الذكور مبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين .ف�إذا
كان  71بالمائة من المغاربة من الجن�سين ي�ؤيدون �إعطاء حقوق مت�ساوية للرجال والن�ساء ،ف�إن الن�ساء
( 87بالمائة) �أكث ُر ت�أييدا لذلك من الرجال ( 55بالمائة) .7كما بين بحث دولي �8أن ال�شباب المغاربة
هم �أقل �شباب العالم تقبال لفكرة �أن الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،على م�ستوى المبادئ والحقوق،
)Perspectives of Women in the Muslim Word (Gallup Center for Muslim Studies
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)2011, World Youths (Fondation pour l’innovation politique
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يمكن �أن تكون �صفة من �صفات «المجتمع المثالي» .مما ي�ؤكد ق�صور التعليم في مجال التربية
المدنية وحقوق الإن�سان� .أما على م�ستوى الوظائف ال�سيا�سية العليا ،ف�إن الرجال يبقون متمتعين
باالمتياز .ورغم �أن  82بالمائة من المغاربة يعلنون عن ا�ستعدادهم للت�صويت على امر�أة ،ف�إن �أكثر من
ثلثهم ال يثقون فيها لممار�سة م�س�ؤوليات �سيا�سية عليا .غير �أنه يجري االعتراف تدريجيا بالكفاءات
الن�سائية في مجموع المجاالت .ففي المجال التربوي ،تبلغ ن�سبة تف�ضيل المر�أة على الرجل ما قدره
 21بالمائة� .أما في مجال ال�صحة فتبلغ تلك الن�سبة  32بالمائة .و�أما مجال قيادة �سيارات الأجرة ،وهي
المهنة التي ال تمار�سها �إال قلة من الن�ساء ،فهو الذي ي�سجل �أعلى ن�سبة من الراف�ضين للمر�أة .وعلى
عك�س ذلك ف�إن عمل المر�أة المنزلي يجري تثمينه �أكثر من عملها خارج البيت .فما يزيد على ن�صف
الأ�شخا�ص ي�شككون في «�أمومة» الأم التي تعمل ،ويعلنون عن عدم اتفاقهم مع الفكرة التي م�ؤداها
�أن «الأم (التي تعمل خارج البيت) يمكنها �أن تكون حنونا و�أن تربط وتوطد العالقة مع �أطفالها تماما
كالأم التي ال تعمل» ،ون�صفهم يرى �أن «المر�أة التي تعمل خارج البيت ال يمكنها �أن تولي لعملها
مثل ما توليه لبيتها من عناية واهتمام».
ت -الأمثلة ال�شعبية المتداولة بالعربية والأمازيغية تنقل ،في تناق�ض تام مع الواقع ،الفكرة القائلة ب�أن المر�أة
ملك يمين الرجل ،و�أنها ال يمكن لذلك �أن تكون �إال تابعة له .وبالتالي تقع على الرجل م�س�ؤولية
«حمايتها» و»الإنفاق عليها» و»تربيته
ث -رغم الم�صادقة في  2005على الميثاق الوطني لتح�سين �صورة المر�أة في الإعالم (وهي �سابقة على
م�ستوى المغرب العربي) ،ف�إن تمثيلية الن�ساء تبقى غير كافية ،كما تطغى عليها ال�صور النمطية كثيرا.
�أما وجهة نظر الن�ساء في الق�ضايا العامة فمهم�شة ،وقلما ُيطلب ر�أي �إحداهن في الأحداث ال�سيا�سية،
اللهم �إال �إذا تعلق الأمر بوزيرة �أو موظفة �سامية .وعلى العك�س من ذلك نجدهن �أكثر ح�ضورا في
التقارير «الخفيفة» ،من مثل تلك المتعلقة بالم�شاهير والفنون وال�ش�ؤون االجتماعية .والحكايات
المغربية تعطي للمر�أة �أدوارا م�شوهة ،موجهة �صوب �صور نمطية �سلبية ،من قبيل «الأفعى الماكرة»،
و»ال�ضحية الأبدية» ،و»البدوية الجاهلة» ،و»المر�أة العاملة المخدوعة» ،و»الوقحة المنحلة» ،و»ال�صبية
الحمقاء» ،في حين �أن الرجال هم الأقوياء الم�سيطرون ،رغم �أنهم قد يكت�سون هم �أي�ضا �صفات �سلبية
كالديكتاتوري �أو العنيف �أو ال�سكير .وعموما ف�إن الحكايات ال تمثل �سوى جانب محدود جدا من
جوانب المجتمع .وتح�صر وظائف الن�ساء في تلك الحكايات ،في ثالث وظائف �أ�سا�سية( :التجمل
للزوج والعناية بالبيت وتربية الأبناء)
ج -تنتق�ص الأفالم الإعالنية من قيمة المر�أة ،وكثيرا ما تكون مهينة لها؛ والإعالنات في المغرب كثيرا ما
ُت�ش ِّي�ؤ المر�أة وتنقل �صورة تحط من قدر الن�ساء .فالأ�شرطة الدعائية غالبا ما ترينا ن�ساء تقليديات في
البيت ،بهندام «بلدي» مهمل ،يق�ضين �سواد يومهن في القيام ب�أ�شغال البيت و�إعداد الطعام وتقديمه،
بل فيهن من يحلمن بالمهام المنزلية ال�شاقة .وتكون المر�أة في تلك الأ�شرطة دائما مجبرة على �إر�ضاء
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الحماة بالحر�ص على الظهور بمظهر ربة البيت المثالية .كما �أنهن غير م�ستقالت (حيث نرى على
�سبيل المثال المر�أة التي تنتظر �أن ير�سل لها ابنها المال من الخارج) .وال يتم تثمين �شخ�ص المر�أة
�إال عبر نتيجة �أعمالها المنزلية الناجحة (ك�أن تح�سن تنظيف ثوب �أو �إعداد طبق �شهي) ،مما يمثل
اختزاال كبيرا لمجاالت عمل الن�ساء وان�شغاالتهن و�إ�سهامهن الحقيقي في حياة المجتمع ،وهي �صورة
نمطية ينبغي االجتهاد لتجاوزها.
 .7تقت�ضي الم�ساواة بين الن�ساء والرجال تفعيال حازما للد�ستور

�أ -لقد مثل و�ضع لوائح انتخابية �إ�ضافية مخ�ص�صة للن�ساء مرحلة هامة في �سبيل االرتقاء بتمثيلية الن�ساء في
الحياة ال�سيا�سية .غير �أن الرفع من التمثيلية ال يكفي ل�ضمان تح�سين م�شاركة الن�ساء في المداوالت
وفي اتخاذ القرار ال�سيا�سي .وبالتالي ف�إن هذه الخطوة ت�ستدعي بذل مزيد من المجهودات لتفعيل
المنا�صفة في كافة الم�ستويات واتخاذ �إجراءات �إ�ضافية لفائدة المنا�صفة في الم�سل�سالت االنتخابية
والمجال�س الت�شريعية والإدارة المدنية والعدالة.

33

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

34

تحقيق الم�ساواة بين الن�ساء والرجال م�س�ؤولية الجميع :ت�صورات وتو�صيات معيارية وم�ؤ�س�ساتية

منهجية المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

هذه الوثيقة هي الأولى من �سل�سلة من التقارير التي يعتزم المجل�س �إعدادها حول م�س�ألة الم�ساواة بين
الجن�سين .و�ستخ�ص�ص التقارير الثالثة التالية للجوانب االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للم�ساواة.
يتكون هذا التقرير الأول من ق�سمين ،خ�ص�ص �أولهما لتو�ضيح موقف المجل�س في ما يتعلق بمفهوم الم�ساواة
والإطار العام للعمل الذي يو�صي بتفعيله ،فيما خ�ص�ص الق�سم الثاني للجانب الم�ؤ�س�ساتي لمحاربة التمييز
والنهو�ض بالم�ساواة.
يعتمد الم�سعى الذي تم تبنيه في كل واحد من هذه التقارير ،على المنهجية العامة لأعمال المجل�س،
والمتمثلة في تحديد واقع حال احترام الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،انطالقا من الإطار المعياري الدولي
والإطار القانوني الوطني .وقد قام المجل�س ،باالعتماد على قاعدة وثائقية وا�سعة ،ب�إح�صاء كل الأعمال التي
تناولت مو�ضوع الم�ساواة في المغرب ،كما اطلع على النقا�شات الجارية حول المو�ضوع على الم�ستوى
الدولي .وقد تم بذلك و�ضع جرد للمبادرات العمومية والخا�صة المتخذة للنهو�ض بالم�ساواة بين الرجال
والن�ساء.
تم تنظيم �أربع جل�سات الإن�صات ،ا�ستقت اللجنة خاللها المعلومات ووجهات نظر �أربعة ممثلين لقطاعات
وزارية(وزارة االقت�صاد والمالية ،وزارة الخارجية والتعاون ،وزارة الداخلية ،والمجل�س الوطني لحقوق
الإن�سان) كما تم تنظيم ور�شتي عمل مع ع�شر منظمات للمجتمع المدني تعمل في مجال الم�ساواة بين
المر�أة والرجل ،و�سبع ع�شرة نقطة االرتكاز ذات عالقة بالنوع ،تابعة للقطاعات الوزارية المعنية.
من جهة �أخرى ،تم توجيه طلبات معلومات لقطاع العدالة ،وغرفتي البرلمان ،وطلب عقد لقاء مع المجل�س
الد�ستوري ومحكمة النق�ض.
�أما داخليا ،فقد تم ا�ستمزاج ر�أي لجنة الثقافة والتكنولوجيات الحديثة بالمجل�س ،بخ�صو�ص الجوانب
الثقافية من هذا التقرير
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الجانب المعياري

 .1الأولوية :تبني تعريف قانوني للتمييز �ضد الن�ساء

ال يوجد في النظام القانوني المغربي �أي تعريف عام للتمييز .وهذا ال�سكوت عن المو�ضوع يف�ضي �إلى ن�شوء
تمثالت جزئية لمفهوم التمييز ،ت�ضع عراقيل في وجه ال�ضحايا والق�ضاة معا.
يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�أن يقوم الم�شرع ،اعتمادا على مقت�ضيات الد�ستور ،ب�إ�صدار
قانون عام يحدد ويع ِّرف ،بغاية المنع والعقاب ،كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء.
و ُيعتبر التعريف الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة حول الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء
تعريفا جامعا مانعا« :يمثل ميزا �ضد الن�ساء ُّ
كل تمييز �أو �إق�صاء �أو ح�صر قائم على الجن�س ،يكون من مفعوله �أو
هدفه عرقلة �أو تدمير االعتراف للن�ساء� ،أيا كانت حالتهن المدنية ،بحقهن في التمتع بممار�سة حقوق الإن�سان
والحريات العامة في الميادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها من المجاالت،
وذلك على �أ�سا�س الم�ساواة بين الرجل والمر�أة».
اتخاذ تدابير ت�شريعية وتنظيمية ل�ضمان الم�ساواة بين الجن�سين

9

�إن د�سترة الم�ساواة بين الن�ساء والرجال مك�سب ينبغي �أن تتم تعديته �إلى الم�ستوى الت�شريعي ،بغاية منع
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء .والمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ي�ؤكد على الأهمية التي يكت�سيها:
•الإدماج المنهجي ،في القوانين والتنظيمات ،لأحكام منع – وعند ال�ضرورة معاقبة – �أ�شكال
التمييز �ضد الفتيات والن�ساء؛
 9هذه االلتزامات مذكورة يف االتفاقية التي تبنتها الأمم املتحدة يف  ،1979حول «الق�ضاء على �أ�شكال امليز �ضد الن�ساء»  .CEDEFوت�شمل هذه االتفاقية ،التي متثل مرجعا �أ�سا�سيا� ،أغلب
التدابري املعلن عنها يف االتفاقيات ال�سابقة التي تبنتها الأمم املتحدة من ذي قبل يف جمال حماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وكذا اتفاقيات املنظمة الدولية لل�شغل .وقد مثلت اتفاقية 1979
ثمرة لأكرث من ثالثني عاما من عمل جلنة �أو�ضاع املر�أة ،وهو جهاز مت �إحداثه يف  1946من قبل الأمم املتحدة ،من �أجل النظر يف و�ضعية الن�ساء والنهو�ض بحقوقهن .وهي تو�ضح املجاالت التي
تعاين فيها الن�ساء من �إنكار امل�ساواة مع الرجال ،والتي يتعني على الدول الأع�ضاء يف منظمة الأمم املتحدة �أن تتخذ ب�ش�أنها �إجراءات ت�صحيحية و�أن تطلق برامج عمل لفائدة امل�ساواة.
الفر�ضيات واملالحظات :ميثل امليز �ضد الن�ساء عائقا �أمام رفاه املجتمع.
تبد�أ االتفاقية بالتذكري ب�أن �أنواع امليز تعوق م�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية لبالدهن ،وتعوق ازدياد رفاه املجتمع والأ�سرة .فامليز «مينع الن�ساء من خدمة
بالدهن وخدمة الإن�سانية بكل ما ي�ستطعنه».
وتالحظ االتفاقية �أن �أهمية م�ساهمة الن�ساء يف رفاه الأ�سرة ويف تقدم املجتمع ال تلقى االعرتاف الكايف �أو ال تلقى اعرتافا البتة ،وخ�صو�ص على امل�ستوى االقت�صادي وعلى م�ستوى احلماية
االجتماعية.
وت�شري االتفاقية �إىل �أن دور املر�أة يف الإجناب ال يزال يعترب ،يف كثري من البلدان� ،سببا من �أ�سباب الإق�صاء �أو احلد من حقوقها ال�سيا�سية �أو املدنية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الثقافية.
يف الأو�ساط الفقرية تكون الن�ساء دائما هن الأ�شد فقرا ،مع ولوج �أدنى من ولوج الرجال من �أو�ساطهن �إىل الغذاء واخلدمات الطبية والرتبية والتكوين وفر�ص ال�شغل.
تدين الدول الأع�ضاء يف منظمة الأمم املتحدة ،منذ  ،1979عرب االتفاقية املذكورة ،امليز �ضد الن�ساء “مبختلف �أ�شكاله” ،وتعترب �أن “الدور التقليدي للرجل يف الأ�سرة ويف املجتمع يجب �أن
يتطور مثل تطور دور املر�أة� ،إن نحن �شئنا التو�صل �إىل م�ساواة حقيقية بني الرجل واملر�أة”.
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•تغيير �أو �إلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التي تمثل ميزا �ضد الن�ساء ،و�إدماج مبد�أ عدم التمييز في
مجموع م�سل�سالت مراجعة التدابير القانونية الجاري بها العمل؛
•تبني قانون ي�ضمن للن�ساء �ضحايا التمييز حماية قانونية فعلية وناجعة بوا�سطة المحاكم.
 .2من الإجراءات الإيجابية الفاعلة للق�ضاء على �أ�شكال التمييز :تطوير مقاربة
مندمجة وملمو�سة لمبد�أ الم�ساواة

ينبغي �أن تترتب على الأفعال التمييزية م�س�ؤولية ال يتحملها الأ�شخا�ص الماديون الذين قاموا بالفعل وحدهم،
بل �أي�ضا الأ�شخا�ص المعنويون �أو غير المعنويين الذين يت�صرف الأوائل با�سمهم.
يرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد �أن من المنا�سب دعوة المقاوالت العمومية
والخا�صة ،والجماعات الترابية ،والجمعيات� ،إلى التن�صي�ص ب�صراحة على التزاماتها وعلى الآليات
المخ�ص�صة للوقاية من �أفعال التمييز في �أن�شطتها ،ويو�صي ب�أن يتبنى الم�شرع وال�سلطات الإدارية مبد�أ
جعل الم�ساعدات معلقة بمدى التزام الم�ستفيدين منها بمحاربة التمييز �ضد الن�ساء.
والمجل�س االقت�صادي واالجتماعي مقتنع با�ستحالة بلوغ الهدف المر�سوم في الم�ساواة بين الجن�سين
باالعتماد فقط على �إ�صدار قوانين تمنع �شكليا كل �أنواع التمييز القائم على الجن�س .فالم�ساواة «القانونية»،
التي تبدو ظاهريا محايدة بالن�سبة �إلى الجن�س ،قد تتيح في ظل الأو�ضاع القائمة ا�ستمرار الالم�ساواة و�أ�شكال
التمييز ،كما �أنها ال تمكن من �أخذ و�ضعية ال�ضعف التي تكون عليها الن�ساء بعين االعتبار� .أما الم�ساواة
الفعلية� ،أو الم�ساواة المادية ،فتقت�ضي �أن ي�ؤخذ العائق الثقافي والت�صوري واالجتماعي الذي تعانيه الن�ساء
في الح�سبان� ،أثناء بلورة وتفعيل القوانين والبرامج االقت�صادية واالجتماعية.

امل�ساواة املادية تتطلب �أي�ضا �أن ترتكز ال�سيا�سات العمومية على حتاليل حمتوى االو�ضاع الراهن وذلك لتقييم حالة حقوق
واحتياجات املر�أة و�ضمان قدراتها واملوارد املنا�سبة مع احتياجاتها.

من جهة �أخرى ،كر�س االجتهاد الق�ضائي للمجل�س الد�ستوري ،في �أكتوبر  ،2011التدابير الفاعلة (التي
تدعوها اتفاقية الأمم المتحدة حول الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء �أي�ضا �إجراءات م�ؤقتة
خا�صة) عبر �سابقة الح�ص�ص االنتخابية.
فقبل الم�صادقة على الد�ستور الجديد ،كان يتم تبني الح�ص�ص االنتخابية بطريقة غير نظامية ،عبر مواثيق
�شرف موقعة من قبل الأحزاب ال�سيا�سية .ذلك �أن القائمة الوطنية (المحددة بالقانون التنظيمي لمجل�س
النواب) واللوائح التكميلية (التي حددها القانون االنتخابي لالنتخابات الجماعية لعام  )2009بالن�سبة �إلى
تناق�ض مع الد�ستور ،لأن
المجال�س الجماعية ،لم يكن من الممكن تخ�صي�صها للن�ساء ،و�إال كان في ذلك ٌ
فيه ميزا �ضد الرجال.
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بعد الم�صادقة على الد�ستور ،تم �إعالن الالئحة االنتخابية الوطنية المكونة من  90مقعدا � -ستون منها
للن�ساء وثالثون لل�شباب – �أمرا د�ستوريا .وقد كانت دوافع المجل�س الد�ستوري في ذلك م�ستندة من جهة
�إلى ديباجة الد�ستور ،التي جعلت من الم�شاركة والتعددية مرتكزين من مرتكزات الدولة الحديثة التي
توا�صل الدولة المغربية �إر�ساء دعائمها ،ومن جهة �أخرى �إلى «الأهداف الد�ستورية» للن�ص الم�ؤ�س�س ،التي
منها:
•تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ،والم�ساواة بينهم ،وم�شاركتهم في الحياة ال�سيا�سية
(الف�صل ال�ساد�س)؛
•�سعي الدولة �إلى تحقيق المنا�صفة بين الن�ساء والرجال (الف�صل )19؛
•ت�شجيع الولوج المت�ساوي للن�ساء والرجال �إلى الوظائف االنتخابية (الف�صل )30؛
•تو�سيع وتعميم م�شاركة ال�شباب في التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية للبالد (الف�صل .)33
و�إذ يثمن المجل�س هذه ال�سابقة ،ف�إنه يو�صي الهيئات الت�شريعية والحكومة بتبني وت�شجيع مبد�أ العمل
الفاعل لفائدة الن�ساء ،وذلك في كل المجاالت التي تكون فيها حقوقهن محدودة �أو غير محمية بما
يكفي .ويتمثل هذا العمل في اتخاذ تدابير نوعية ترمي ،ب�صفة م�ؤقتة� ،إلى حماية حقوق وم�صالح الن�ساء �أو
النهو�ض بها .ومن الأ�سا�سي بهذا ال�صدد التذكير ب�أن تلك التدابير ال ينبغي لها �أن تحل محل الم�ساواة وال
�أن تعوقها ،بل يجب �أن تعمل ل�صالح تحقيقها .ولكي ال تمثل تلك الحماية فعال تمييزيا ،فال ينبغي لها �أن
تف�ضي �إلى الإبقاء على معايير غير مت�ساوية �أو متمايزة ،بل يجب �إلغاء تلك المعايير بمجرد بلوغ الأهداف
المر�سومة في مجال الم�ساواة في الحقوق وفي المعاملة .وهو ما ّتم على م�ستوى المعايير الدولية لل�شغل ،في
ما تعلق بالعمل الليلي للن�ساء .فالتدابير الرامية �إلى حماية الأمومة ال يمكن اعتبارها عمال تمييزيا.
كثيرا ما يكون العمل الإيجابي م�صدرا للجدل حول م�ؤهالت وف�ضائل الرجال �أو الن�ساء ،رغم �أنه ال يجد
تبريرا في الم�ؤهالت ال�ضعيفة �أو غير الكافية لدى الن�ساء ،كما ال يمكن �أن ُيتخذ حجة في ذلك« .يجب
تطبيق التدابير الم�ؤقتة الخا�صة من �أجل ت�سريع تطور �أو اختفاء الممار�سات الثقافية والمواقف و�أ�شكال
10
ال�سلوك النمطية التي تت�ضمن تمييزا �ضد الن�ساء �أو �إجحافا في حقهن».
 .3اتخاذ �إجراءات دقيقة محددة الأهداف لحماية كرامة الن�ساء ،وخ�صو�صا
11
�أكثرهن معاناة من اله�شا�شة

يفتر�ض االنتقال من الم�ساواة ال�شكلية �إلى الم�ساواة الفعلية االعتراف ب�أن حقوق الن�ساء تمثل كال غير قابل
للتق�سيم ،و�أن بع�ض تلك الحقوق متعلق ببع�ض .وهذا المبد�أ يقت�ضي �سيا�سات والتزامات تكون في الآن
ذاته مندمجة ومتكاملة ،وتم�س الحياة اليومية للن�ساء ،بدءا ب�أكثرهن ه�شا�شة .فكثيرا ما تجتمع عوامل كثيرة
 10التو�صية العامة رقم  25للجنة الأمم املتحدة للق�ضاء على امليز �ضد الن�ساء
 11معلن عنها يف اتفاقية الأمم املتحدة حول الق�ضاء على كل �أ�شكال امليز �ضد الن�ساء1979 ،
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فتت�ضافر لت�ضاف �إلى التمييز القائم على الجن�س ،حيث �إن االنتماء الجهوي وو�ضعية الإعاقة وال�سن ومجال
العمل والحالة المدنية (من �أرامل و�أمهات عازبات) وكذا الحالة ال�صحية ،ت�صبح كلها عوامل تزيد من تفاقم
التمييز .ف�إنه من ال�ضروري ،من �أجل تفعيل كامل لمبد�أ الم�ساواة� ،أن ت�ؤخذ بعين االعتبار �أ�شكال التمييز
المتنوعة التي تواجهها الن�ساء في كثير من المجاالت .ويو�صي المجل�س بهذا ال�صدد الهيئات الت�شريعية
والحكومة ب�أن يطلقا ،كال من جانبه – وبالت�شاور مع القطاع الخا�ص والجماعات الترابية والجمعيات المهنية
والمجتمع المدني بمعناه الوا�سع – خطة عمل وطنية ترمي �إلى تحقيق الأهداف التالية :
 .1الق�ضاء على المتاجرة واال�ستغالل الجن�سي

اتخاذ تدابير ت�شريعية وقانونية �إجرائية ،بهدف الوقاية من المتاجرة واال�ستغالل الجن�سي للن�ساء ،مع تدابير
عقابية عن كل �أ�شكالهما.
� .2ضمان الم�ساواة في التربية والتكوين والتوجيه المهني

 أ�إطالق برنامج يجمع بني منظمات املجتمع املدين ،بهدف الق�ضاء على كل الت�صورات النمطية عن دورالرجل واملر�أة على جميع امل�ستويات ويف كل �أ�شكال التعليم ،باالعتماد على مراجعة الكتب والربامج
املدر�سية واملناهج الرتبوية ،مع ت�شجيع الرتبية املختلطة.
ب�إطالق برنامج عمل يرمي �إىل احلد من ن�سب تخلي الفتيات عن الدرا�سة ،وتنظيم برامج لفائدة الفتياتوالن�ساء اللواتي غادرن املدر�سة يف وقت مبكر.
 .3الوقاية من �أ�شكال التمييز و�ضمان الم�ساواة في العمل وفي ال�شغل وال�ضمان االجتماعي

�أ� -إطالق عملية تفاو�ض ،بتعاون مع منظمات الم�شغلين والأجراء ،بهدف �إبرام اتفاق وطني �إطار ،يرمي
�إلى الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء في مجال ال�شغل ،وعلى الخ�صو�ص في ما يخ�ص
الولوج والحرية في اختيار المهنة ،والحق في الترقية وفي ا�ستقرار العمل وكل الخدمات و�شروط
العمل ،والحق في التكوين المهني و�إعادة التكوين ،بما في ذلك التعلم وا�ستكمال التكوين المهني
والتكوين الم�ستدام.
ب -الق�ضاء على �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء في مجال خدمات التقاعد و�صرف منحة الترمل ،و�إقرار
احت�ساب الفترة ال�سابقة على الوالدة والتالية لها في تقييم الحق في المعا�ش.
� .4إطالق خطة عمل للم�ساواة ل�صالح الن�ساء القرويات

�أ -من ال�ضروري �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار ال�صعوبات الخا�صة التي تواجهها الن�ساء القرويات .فه�ؤالء
الن�ساء ي�ضطلعن بدور �أ�سا�س في �إنعا�ش الحياة االقت�صادية لأ�سرهن ،حيث يقمن ب�أعمال كثيرا ما
تكون �شاقة وقليلة الأجر ،بل وفي كثير من الأحيان غير م�أجورة على الإطالق .فمن المنا�سب �أن
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ُي�ضمن لهن الولوج �إلى خدمات �صحية منا�سبة ،بما في ذلك المعلومات واال�ست�شارات والخدمات
في مجال التخطيط العائلي ،واال�ستفادة المبا�شرة من برامج الم�ساعدة االجتماعية ،و�أن يتم العمل
على م�ساعدتهن على تكوين مجموعات للتعاون وتعاونيات� .أما برامج القرو�ض ال�صغرى الموجهة من
قبل الخوا�ص �إلى الن�ساء في و�ضعية ه�شة ،فيجب �إخ�ضاعها لمراقبة �صارمة ،لدرء مخاطر اال�ستدانة
المفرطة وكذا مخاطر الميل �إلى ا�ستعمال �أموال القرو�ض كقرو�ض ا�ستهالكية.
 .5الق�ضاء على �أ�شكال التمييز في مجال الحق في الزواج وفي الم�س�ؤوليات العائلية

�أ� -إن �أ�شكال انعدام الم�ساواة في الحياة الخا�صة ،عالوة على �إمكان الم�س بكرامة الن�ساء وحقوقهن،
تعرقل ا�ستقاللية الن�ساء وقدرتهن على اتخاذ المبادرة ،وت�ؤثر �سلبا في التما�سك االجتماعي والن�شاط
والتقدم االقت�صادي للبالد.
ب -رغم الخطوات المحققة في المجال الت�شريعي ،ف�إن �أ�شكال التمييز تبقى قائمة ،وتنبغي بالتالي محاربتها
في مجال الحق في الزواج ،والحق في اختيار �شريك الحياة ،والم�ساواة في م�س�ؤولية الأبوين معا في
الم�سائل المتعلقة بتربية الأطفال ،واتخاذ القرارات في �ش�أن عدد الوالدات والزمن الفا�صل بينها.
ويرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد �أنه من المنا�سب تح�سين ولوج الن�ساء والرجال
�إلى المعلومات والتربية على الم�ساواة في الحقوق وممار�ستها.
 .6الق�ضاء على زواج الأطفال

�أ -ت�ؤكد الأحداث المتناقلة عبر و�سائل الإعالم �ضرورة �إعادة �صياغة الإطار الت�شريعي ،والحاجة �إلى
بذل جهد وا�سع للإعالم وال�شرح ل�صالح حماية القا�صرات .كما ت�ؤكد تلك الأحداث �ضرورة ت�شديد
العقوبات على الم�سا�س بال�سالمة الج�سدية والجن�سية والذهنية للأطفال .ويدعو المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي بهذا ال�صدد �إلى �أ) �إلغاء المادة  20من المدونة ،التي تجعل للقا�ضي �أن ي�أذن ،بمقرر
غير قابل ل
الحالي ،المتعلق بقمع جرائم االغت�صاب.
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المجال الم�ؤ�س�ساتي

 .1مالحظات وتو�صيات خا�صة بدائرة ال�سلطة التنفيذية
الآلية الم�ؤ�س�ساتية الوطنية

طبقا لمقت�ضيات برنامج العمل المتبنى في بيجين في � 15سبتمبر  ،1995والذي �صادق عليه المغرب،
ف�إن المملكة ملزمة ببلورة �آلية مكلفة بالنهو�ض ب�أو�ضاع المر�أة .وقد كانت م�س�ألة النهو�ض بحقوق الن�ساء
منذ  1998تعتبر م�س�ألة تابعة للقطاع الإجتماعي .و�إ�ضافة �إلى هذا القطاع ،ت�شكلت الآلية – بالمعنى
المق�صود من برنامج بيجين – حول «نقاط تركيز على النوع» تم �إن�شا�ؤها في العقد الأول من هذا القرن في
داخل الوزارات ،من �أجل �ضمان التتبع القطاعي وال�سيا�سات التي ت�ستهدف الن�ساء ،وكذا المركز المغربي
للإعالم والتوثيق والدرا�سات حول المر�أة  ،CMIDEFالذي تم �إحداثه في  2004ب�شراكة مع االتحاد
الأوربي ،بهدف «تن�سيق الجهود ومركزة المعلومة و�إ�ضفاء مزيد من الو�ضوح على كل الأعمال والخطوات
12
المحققة في مو�ضوع الن�ساء».
وقد �أف�ضى التحليل الوثائقي ،وجل�سات االن�صات التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي � ،إلى
مالحظة �أن الآلية الم�ؤ�س�ساتية لالرتقاء بالمر�أة محدودة ال�صالحيات والتموقع والموارد ،مما ي�شكل عائقا
دون منظوريتها وقدرتها على �أن ُتبدِ ع �أو تحرك �أو تتتبع بطريقة فعالة �سيا�س ًة وبرامج من �ش�أنها تحقيق المبد�أ
الد�ستوري الخا�ص بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال.
فالقطاع الوزاري ال يتوفر على الم�شروعية ،وال على ال�صالحية لت�أمين تتبع وتقييم ال�سيا�سة الحكومية في
مجال الم�ساواة �أو تن�سيق ومراقبة تنزيل هذه ال�سيا�سة على الم�ستويين القطاعي والمحلي .وبالتالي ف�إن
مهمته في ت�شجيع وحماية حقوق المر�أة تبقى ملتب�سة وغير وا�ضحة .وقد و�صفها وزيران متتاليان بطريقتين
مختلفتين.
«�إن وزارتي تعتزم العمل على حماية المر�أة داخل الأ�سرة وخارجها ،بما ي�ضمن ا�ستقرار الأ�سرة( ».ال�سيدة
كاتبة الدولة ،في �أثناء مناق�شة البرلمان للبرنامج الحكومي 22 ،نوفمبر .)2002
«�إن وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن هي الهيئة المكلفة باالرتقاء بحقوق الن�ساء .وقد �سبقتها �إلى
ذلك كتابة الدولة المكلفة بالأ�سرة والطفولة والأ�شخا�ص المعاقين ،غير �أنه تم جمع الكيانين معا في وزارة
واحدة ،وذلك ا�ستجابة لنظرة جديدة للتنمية االجتماعية ،جعلت الن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص المعاقين
 12التقرير الوطني بيجني10+
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والم�سنين في قلب التنمية الب�شرية( ».ال�سيدة الوزيرة� ،أثناء درا�سة التقريرين الدوريين الثالث والرابع،
الخا�صين باالتفاقية المتعلقة بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،يناير .)2008
من جهة �أخرى ،ف�إن �أهمية وو�ضوح مهمة االرتقاء بحقوق الن�ساء يتطوران ح�سب التعديالت الوزارية .فاال�سم
الر�سمي للقطاع الذي تولى المهمة المذكورة لم يت�ضمن �سوى مرتين اثنتين �إ�شارة �إلى الن�ساء ما بين
( 2002-2000الوزارة المكلفة ب�ش�ؤون المر�أة والأ�سرة والطفولة و�إدماج الأ�شخا�ص المعاقين) اليوم (وزارة
الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية).
و�أخيرا ،ف�إن �أوجه ال�ضعف البنيوية ،في مجال الموارد الب�شرية والمالية لوزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة
والتنمية االجتماعية ،تعوق المبادرات والبرامج التي يجري اتخاذها و�إطالقها لفائدة الم�ساواة بين الن�ساء
والرجال .وعلى �سبيل المثال ف�إن ميزانية اال�ستثمار المخ�ص�صة لبرامج النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء
والرجال ارتفعت في � 2011إلى ما قدره  10.87مليون درهم (�أي  4.6بالمائة من ميزانية الوزارة) ،فيما لم
تتجاوز ح�صة مو�ضوع بالغ الأهمية كمو�ضوع محاربة ال�صور النمطية ما قدره مائة �ألف درهم.
�أما «نقاط التركيز على النوع» ،فت�ساهم في توفير منظورية �أف�ضل لم�س�ألة النوع داخل مختلف الإدارات التي
توجد فيها هذه النقاط .غير �أن مفعولها يظل محدودا .فهي ال تتوفر على و�ضعية وا�ضحة و ُمث ََّمنة ،وموقعها على
الم�ستوى التنظيمي ال يتيح لها الت�أثير في ال�سيا�سات القطاعية.
كان في الور�شة التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي مع نقاط التركيز ،منا�سب ٌة للتحقق من مدى
ه�شا�شتها ،التي تعود بالأ�سا�س �إلى غياب الم�أ�س�سة� .أما ال�سمة الرئي�سة الأخرى فهي غياب التجان�س بين
المواقع والإلحاق ،والمهمة (متى كانت مو�صفة) والأهداف والمقاربات .ويظهر غياب التجان�س هذا حتى
في الم�صطلحات الم�ستعملة .فالنوع هو تارة «ملف» ،وتارة «مقاربة» ،و�أخرى «عمل»؛ واخت�صارا فهو ملف
غير من�ضبط.
�أنجز المركز المغربي للإعالم والتوثيق والدرا�سات حول المر�أة عددا من الأ�شغال ما بين  2004و،2006
نذكر منها :التقرير الوطني بيجين 10+مع �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان  ،)FNUAP (2004وبيان للحال
الراهنة للمبادرات المتخذة في مجال محاربة العنف �ضد الن�ساء ( ،)2004والميثاق الخا�ص بتح�سين �صورة
المر�أة في و�سائل الإعالم ( ،)2005ودرا�سة حول الإق�صاء االقت�صادي ح�سب النوع ( .)2005لكن ومنذ
 ،2007دخل هذا المركز في مرحلة من الخمود ،في حين �أن ب�إمكانه اال�ضطالع بدور رئي�س في التعريف
ب�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء وتقدير مداها .وعلى �سبيل المثال ف�إن المنظمة الدولية لل�شغل � OITأعربت،13
عبر طلب مبا�شر من لجنة الخبراء لتطبيق االتفاقيات والتو�صيات ،عن رغبتها في الح�صول على «معلومات
�أكثر دقة عن المبادرات الملمو�سة التي قام بها المركز المغربي للإعالم والتوثيق والدرا�سات حول المر�أة،
في ما يخ�ص بالتحديد م�سائل ال�شغل والمهن المختلفة والتكوين المهني».
 13يف �إطار تقييم االتفاقية رقم  ،111اخلا�صة بامليز يف جمال ال�شغل واملهن.
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رغم �أن المر�صد الوطني لمحاربة العنف �ضد الن�ساء (وهو هيئة ريادية ثالثية الأطراف ،تتكون من القطاعات
الوزارية والجامعات وجمعيات الدفاع عن حقوق الن�ساء) قد تم �إحداثه في �سبتمبر � ،2006إال �أنه مازال
لم يبد�أ بعد اال�شتغال .وقد كان هذا المر�صد مكلفا بتن�سيق ال�سيا�سة الوطنية في هذا المجال ،وت�أمين تتبع
وتقييم تفعيلها ،وكذا تكوين بنك معطيات والقيام بعمليات توعية على الم�ستويين الوطني والجهوي.
يجب �أثناء �إعادة ال�صياغة ال�ضرورية للآلية الوطنية �أن ي�ؤخذ في الح�سبان �إحداث هيئ ًة للمنا�صفة ومكافحة
كل �أ�شكال التمييز ،حيث ين�ص الف�صل  19من د�ستور يوليو  2011على �أن «الدولة تعمل على تحقيق
المنا�صفة بين الرجال والن�ساء» ،و�أن تلك الهيئة قد �أحدثت لهذا الغر�ض.
وقد قام المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،على �أ�سا�س درا�سة مقارنة للتجارب الدولية ،بتقديم تو�صيات
ب�ش�أن هيئة المنا�صفة القادمة.
فعلى �سبيل الخ�صو�ص ،يجب �أن يكون لهذه الهيئة و�ضع م�ستقل وا�ستقاللية مالية وقاعدة معيارية قانونية،
على �أن ت�شمل هذه الأخيرة تعريف التمييز (مبا�شرا كان �أم غير مبا�شر) ،وت�ضفي طابع الإجبارية على التدابير
الفاعلة التي يتم اتخاذها بناء على مقت�ضيات الد�ستور (وخ�صو�صا الف�صول 6 14و 19و )30ومقت�ضيات
االتفاقية الخا�صة بمنع كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء (الف�صل الرابع ،)15وتحدد العقوبات في حال وقوع
خرق للقوانين في مجال المنا�صفة ومحاربة كل �أ�شكال التمييز ،وكذا التدابير والآليات الخا�صة بحماية
ال�ضحايا وتعوي�ضهن.
كما �أو�صى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان كذلك ،ب�أن يتم تركيز عمل الهيئة على �أ�شكال التمييز المرتبطة
بالنوع ،مع تغطية ت�شمل الجانب المفهومي (و�ضع �إطار مرجعي) كما ت�شمل الجانب الميداني.
كما ينبغي �أن ت�شمل وظائف الهيئة في الآن ذاته الت�شجيع والحماية ،مع وظيفة ق�ضائية �أو �شبه ق�ضائية.
والمق�صود بهذه الوظيفة الأن�شطة التالية :ا�ستقبال ومعالجة ال�شكاوى ،وتقديم الم�ساعدة للم�شتكيات
والم�شتكين وال�ضحايا ،وتزويدهم بالمعلومات حول حقوقهم وو�سائل اللجوء �إلى العدالة ،و�إقرار قانون
تنظيمي بناء على قرار ملزم (يحدده القانون) ،و�إجراء الإحاالت الذاتية لحاالت التمييز ،وعر�ض الق�ضايا على
المحاكم ،وبلورة تو�صيات لل�سلطات العمومية على �أ�سا�س مبني على تحليل ال�شكاوى ،وتقييم الم�سل�سالت.
يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد ،في ان�سجام مع مقت�ضيات د�ستور  1يوليوز 2011
ومع التزامات المغرب الدولية ،وخ�صو�صا برنامج بيجين ،ب�إحداث �آلية وطنية حقيقية تكون هي «الهيئة
الرئي�سة لتن�سيق ال�سيا�سات الوطنية» ،وتكون «مهمتها الأ�سا�س هي دعم �إدماج �إ�شكالية الجن�سين في كل
القطاعات وكل كيانات الدولة».
 “ 14تعمل ال�سلطات العمومية على توفري الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني» (الف�صل )6؛ « ت�سعى الدولة �إىل حتقيق مبد�إ املنا�صفة بني الرجال والن�ساء»
(الف�صل )19؛ « ين�ص القانون على مقت�ضيات من �ش�أنها ت�شجيع تكاف�ؤ الفر�ص بني الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية» (الف�صل )30
� “ 15إن تبني الدول الأع�ضاء لإجراءات م�ؤقتة خا�صة ترمي �إىل ت�سريع �إقرار م�ساواة فعلية بني الرجال والن�ساء ال ُيعترب عمال متييزيا ( )...بل ال ينبغي له يف �أي حال �أن يقود �إىل �إقرار معايري
غري مت�ساوية �أو متمايزة؛ هذه املعايري ينبغي �إلغا�ؤها مبجرد حتقيق الهدف املن�شود يف جمال امل�ساواة يف الفر�ص ويف املعاملة».
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ويقت�ضي ال�سير ال�صحيح لآلية مثل هذه على الخ�صو�ص:
•�أن يتم �إلحاقها ب�أعلى م�ستويات الدولة؛
•�أن يكون ب�إمكانها الت�أثير في ال�سيا�سات العمومية؛
•ت�سهيل ال مركزة التخطيط والتنفيذ والمتابعة؛
•الإ�سهام في دعم م�شاركة المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية من القاعدة وحتى القمة.
ووفق المنظور ذاته ،ي�سترعي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي انتباه الحكومة ومجموع الأطراف المعنية،
�إلى �أهمية الحر�ص على ان�سجام عمل الم�ؤ�س�سات الوطنية العديدة ،التي ت�شتغل في مجال الم�ساواة بين
الجن�سين ،بهدف تفادي ت�ضارب ال�صالحيات ،وتنازع الم�صالح ،وت�شتت الجهد ،والعمل المزدوج
المكرر.
المقاربة المندمجة للم�ساواة

ظهر مفهوم المقاربة المندمجة للم�ساواة بين الن�ساء والرجال – التي تعرف �أحيانا با�سم م�أ�س�سة الم�ساواة –
لأول مرة في الن�صو�ص الدولية بعد الم�ؤتمر الدولي الثالث للأمم المتحدة حول الن�ساء في نيروبي في
 .1985وبعد م�ؤتمر بكين في � ،1995أ�صبح هذا المفهوم يمثل تو�صية كبرى ،وتم تحديده هدفا 16من
�أهداف برنامج عمل بيجين .وح�سب تعريف 17المجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم المتحدة ،ف�إن
«�إدماج منظور للم�ساواة بين الن�ساء والرجال هو م�سل�سل تقييم الآثار التي تترتب ،بالن�سبة �إلى الرجال
والن�ساء ،على كل مبادرة مخطط لها ،ت�شمل الت�شريع �أو ال�سيا�سات �أو البرامج ،في كل الميادين وعلى
كل الم�ستويات .ويتعلق الأمر با�ستراتيجية ترمي �إلى جعل م�صالح وتجارب الرجال والن�ساء معا ،بعدا من
الأبعاد المعتبرة ،في ت�صور وتفعيل وتتبع وتقييم ال�سيا�سات والبرامج ،في كل الدوائر ال�سيا�سية واالقت�صادية
والمجتمعية ،كي ي�ستفيد الرجال والن�ساء من امتيازات مت�ساوية ،وكي ال تدوم �أوجه انعدام الم�ساواة� .أما
الهدف فهو الو�صول �إلى الم�ساواة بين الجن�سين».
وي�شير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إلى �أن المقاربة المندمجة ت�ستهدف في الآن نف�سه ،حاجيات
الن�ساء والرجال معا ،من خالل مفهوم عدم التمييز ،و�إقرار الم�ساواة بين الجن�سين.
تم تبني مبد�أ م�أ�س�سة الم�ساواة في  ،2006مع و�ضع «اال�ستراتيجية الوطنية للإن�صاف والم�ساواة بين
الجن�سين ،عبر �إدماج مقاربة النوع في ال�سيا�سات والبرامج التنموية» .وقد كان لهذه اال�ستراتيجية هدفان،
�أولهما «�أن ي�سهم الرجال والن�ساء ،بطريقة من�صفة ومت�ساوية ،في ت�صور وتغيير وتوجيه ال�سيا�سات والبرامج
� “ 16إدماج مقاربة ت�سعى �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف بلورة التدابري الت�شريعية وال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع ذات املنفعة العامة»( .الهدف ه(2-
 17ترجمة غري ر�سمية� .أما الن�ص الإجنليزي فجاء كما يليMainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications« :
for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a
strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation,
monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men
» .benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality
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التنموية» ،والثاني «�أن ت�ستفيد الن�ساء والرجال والفتيات والفتيان ،بطريقة من�صفة ومت�ساوية ،من ال�سيا�سات
والبرامج التنموية» .وهي تتوفر منذ مار�س  2011على خريطة طريق لتفعيلها ،هي برنامج الم�ساواة -2011
( 2015الذي يتمحور حول  9ميادين ذات �أولوية و 30هدفا ا�ستراتيجيا ،وي�شمل  100خطوة عمل رئي�سة).
�إ�ضافة �إلى ذلك جاءت مذكرة الوزير الأول الم�ؤرخة بثامن مار�س  ،2007لتدعو القطاعات الوزارية والوالة
العمال� ،إلى �إدماج مقاربة النوع ،بطريقة التقائية و�شاملة ،في كل ال�سيا�سات والبرامج والم�شاريع التنموية،
القطاعية والجهوية ،باعتبارها �أداة للت�شخي�ص والتخطيط والبرمجة والتفعيل والتتبع والتقييم.
ي�سجل المجل�س االقت�صاد واالجتماعي ب�أن مبد�أ �إدماج الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،كما ي�شهد ذلك
الواقع ،غير مفعل ،ومن ثم ف�إنه بالتالي ال يتقدم .ويالحظ المجل�س �أن مفهوم الم�ساواة يركز عموما على بعد
واحد فقط ،يتخذ �شكل مبادرات دافعها ال�شفقة على حال الن�ساء ب�صفتهن فئة م�ست�ضعفة .وبتعبير �آخر ف�إن
الن�ساء ،ينظر �إليهن كفئة ينبغي العمل على تح�سين �أو�ضاعها.
وقد تج�سد �أحدث مثال لذلك في البرنامج الحكومي الذي جرى تقديمه �إلى البرلمان في يناير .2012
فالتدابير ال�سبعة ع�شر المتخذة لفائدة «�سيا�سات ناجعة وطموحة للنهو�ض ب�أو�ضاع المر�أة» ت�أتي �ضمن المحور
الرابع من البرنامج ،وهو محور مخ�ص�ص للجانب االجتماعي ،يتمثل هدفه في «تطوير وتفعيل برامج اجتماعية
قادرة على �ضمان الولوج المت�ساوي للخدمات الأ�سا�سية ،وخ�صو�صا منها التعليم وال�صحة وال�سكن ،وتر�سيخ
روح الت�ضامن وتكاف�ؤ الفر�ص ،للأ�شخا�ص والفئات والأجيال والجهات ».وتهم هذه التدابير في الآن نف�سه،
الحماية والتمييز الإيجابي ،ودعم القدرات ،ودعم مراكز الإن�صات والم�ساعدة الق�ضائية ،وتفعيل المقت�ضيات
الد�ستورية المتعلقة بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال.
هناك مثال �آخر ،وهو قطاعي ،ي�شهد بال�صعوبات التي تقف في وجه م�أ�س�سة الم�ساواة ،حتى حين يكون
الت�شخي�ص حا�ضرا .ففي �إطار تجربة رائدة ،الحظت وزارة ال�شغل والتكوين المهني في يونيو � 2010أن
ال�سيا�سات المتبعة حاليا في مجال الت�شغيل ،تتميز على الخ�صو�ص «بميلها �إلى الحد من �أخذ البعد المتعلق
بالنوع بعين االعتبار في الهوام�ش وفي الم�شاريع النوعية ،ال في �إطار التفكير ال�سيا�سي ال�شامل في �سوق
ال�شغل» .18غير �أنه وبعد مرور عام كامل على ذلك� ،أي في يوليو  ،2011لم ي�أخذ تطو ُر تدابير الم�ساعدة
على ال�شغل «�إدماج» و»ت�أهيل» بعين االعتبار �أيا من الخ�صو�صيات والعوائق التي تعانيها الن�ساء في الولوج
�إلى ال�شغل.

 18ت�شخي�ص حال امل�ساواة/الإن�صاف يف قطاع ال�شغل والتكوين املهني واحلماية االجتماعية.
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وبوجه �أعم ،ف�إن التجارب التي رامت الم�أ�س�سة (والتي همت �أي�ضا وزارة االت�صال ووزارة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة وقطاع التعليم المدر�سي) تبين �أن التحديين اللذين يتعين رفعهما ،هما تر�سيخ قيم
الم�ساواة في ثقافة القطاعات الوزارية ،وتفكيك ال�صور النمطية ،التي ُتنتِج وتعيد �إنتاج �أوجه الالم�ساواة
في ال�سيا�سات ،والمنهجيات ،والممار�سات في العمل ،والخدمات المقدمة �إلى المواطنات والمواطنين.
ويالحظ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد� ،أن الجهود المبذولة من �أجل و�ضع اال�ستراتيجيات
و�إطالق البرامج والتجارب الرائدة في مجال الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،غالبا ما يهدرها غياب التتبع
لتفعيلها� ،أو انقطاعها لأ�سباب تتعلق بعدم كفاية الميزانية المخ�ص�صة لها� ،أو غياب تقييم لنتائجها .ومن
المنظور ذاتهّ ،
يذكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،بالخال�صات الم�شابهة ،التي خل�صت �إليها االتفاقية
الخا�صة بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،في �أبريل  ،2008حيث تعلن اللجنة عن ارتياحها
«لكون المغرب قد �أطلق مخططات وبرامج متعددة ( )...ترمي �إلى احترام حقوق الإن�سان ( )...كما تح ّيي
على وجه الخ�صو�ص ،التدابير المتخذة في مجال حقوق الن�ساء ،من مثل اال�ستراتيجيات الوطنية للإن�صاف
والم�ساواة بين الجن�سين ...وتدعو اللجنة المغرب �إلى �إي�ضاح الأثر الناجم عن الإجراءات المتخذة ،وكذا
النتائج المح�صل عليها في ما يخ�ص الم�ساواة الفعلية بين الجن�سين».
من جانب �آخر ،ف�إن المعرفة بالحقائق االجتماعية والواقع الذي تعي�شه الن�ساء المغربيات ،و�أ�شكال التمييز
التي يتعر�ضن لها ،تبقى محدودة .وقد �أنجزت المفو�ضية ال�سامية للتخطيط خالل ال�سنوات الأخيرة،
درا�سات وتحقيقات هامة ،منها على الخ�صو�ص «المر�أة المغربية بعيون محيطها االجتماعي» ،و»الدينامية
االجتماعية وتطور و�ضعية الن�ساء في المغرب» ،و»ا�ست�شراء العنف تجاه الن�ساء» .وقد مثلت هذه الدرا�سة
ٍ
�سجالت من
الأخيرة على الخ�صو�ص� ،سابقة ومرجعا في هذا المجال .كما �أن المفو�ضية ت�ضع رهن الإ�شارة
الإح�صائيات النوعية ،مثل «المر�أة المغربية في �أرقام» .و�إن با�ستطاعة المفو�ضية ال�سامية للتخطيط ،بموا�صلة
مثل هذه المبادرات ،وتعميم التحليل ح�سب النوع في من�شوراتها المنتظمة (من �إح�صاءات عن ال�شغل
والن�شاط والبطالة وغير ذلك)� ،أن تقوم بدور هام في مجال التح�سي�س والتوعية .كما �أنه من الالزم الإ�شارة
�إلى البحوث التي تجري في مو�ضوع الن�ساء في الجامعات المغربية ،على يد مجموعات وفرق مختلفة
(ككر�سي اليون�سكو حول المر�أة وحقوقها ،الذي تم �إحداثه في جامعتي محمد الخام�س ال�سوي�سي بالرباط
وابن طفيل بالقنيطرة ،ومجموعة البحث حول تاريخ المر�أة المغربيةـ وغيرها) .فهذه الأبحاث ت�ستحق �أن
تن�شر وان ت�شجع ب�شكل �أمثل.
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ميزانية النوع االجتماعي :مبادرة «غير نظامية» يتعين م�أ�س�ستها
ترمي ميزانية النوع االجتماعي � BSGإلى )1 :النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال؛  )2دعم فعالية
الخيارات المتعلقة بتحديد الميزانيات؛  )3االرتقاء بال�شفافية والم�شاركة؛  )4الرفع من دور البرلمان
في م�سل�سل تر�سيم الميزانية .وال تقت�ضي ميزانية النوع االجتماعي �إلى تعيين ميزانيات منف�صلة لكل
من الرجال والن�ساء ،لكنها ت�ساهم في تحديد الأولويات  ،مع �أخذ العالقات االجتماعية واالن�شغاالت
والم�صالح المختلفة للرجال والن�ساء والفتيان والفتيات في المجتمع وفي الأ�سرة بعين االعتبار في
و�ضع وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات العمومية.
تاريخيا ،تم �إطالق المبادرة في  ،2002في �إطار الإ�صالح المالي .ومنذ � ،2005صار يجري �إلحاق
تقرير عن ميزانية النوع بم�شروع قانون المالية ،وهو تقرير �شمل بالتدريج مجموع القطاعات الوزارية.
وقد تم ت�صنيف هذه المبادرة باعتبارها ممار�سة حميدة على الم�ستوى الدولي ،بل �إن المغرب
�سيحت�ضن قريبا مركزا لالمتياز في مجال تر�سيم ميزانية النوع االجتماعي لمنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .غير �أن الأثر الإجرائي لتر�سيم ميزانية النوع االجتماعي يبقى �ضعيفا ،ب�سبب النق�ص
في تقييم الإنجازات .من جانب �آخر ،وبانتظار القانون التنظيمي لقانون المالية الذي ب�إمكانه م�أ�س�سة
تر�سيم الميزانية الح�سا�س للنوع ،ف�إن هذا التر�سيم يبقى «غير نظامي» ،وتبقى درجة تملكه من قبل
الم�س�ؤولين الحكوميين والنواب البرلمانيين �ضعيفة.
م�أ�س�سة الم�ساواة بين الن�ساء والرجال على الم�ستوى المحلي

على الم�ستوى المحلي ،كما ت�شهد بذلك الت�صريحات التالية ،تبقى ق�ضية الم�ساواة مجهولة .فبا�ستثناء الدار
البي�ضاء ،ال تتوفر الجماعات الترابية على �شخ�ص مكلف بهذه الم�س�ألة وال على م�صلحة مكلفة بها .والأ�سباب
التي يتم �سوقها لتبرير هذا الأمر متعددة .19ويرجع �إلى وزارة الداخلية �أمر تقرير تبني �سيا�سة للنوع من قبل
الجماعات الترابية« .ال يتعلق الأمر فح�سب ب�إقناع الزمالء في المجل�س الجماعي بفائدة المقاربة ،بل يجب،
�إ�ضافة �إلى ذلك� ،أن تكون هذه المقاربة مو�ضوعا لقرارات مكتوبة �آتية من �أعلى الهرم الإداري�( ».سيدة
منتخبة بالمحمدية)� .أما النوع فهو �ش�أن الأحزاب ال�سيا�سية ال الجماعة�« :إن ق�ضية النهو�ض ب�أو�ضاع الن�ساء
وبم�شاركتهن في التنمية لي�ست من م�س�ؤولية الجماعة ،بل هي م�س�ؤولية الأحزاب ال�سيا�سية .فالأحزاب
ال�سيا�سية هي التي يجب عليها اتخاذ تدابير لت�شجيع الم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء� ».أما برامج الجماعات
فتتوجه �إلى الجميع ،ولي�س هناك من مكان للميز�« :إن البرامج التي نطلقها في الجماعات ال تعني فئة معينة
من المواطنين ،بل �إن مجموع ال�سكان ي�ستفيدون منها( ».منتخب من الدار البي�ضاء) .و�أما النوع فهو تربية
الن�ساء ومحاربة الأمية« :تتمثل �سيا�ستنا في مجال النوع في محاربة الأمية في �صفوف الن�ساء .فنحن نعلمهن
 19البحث النوعي الذي مت يف  2008يف �إطار م�شروع احلكامة املحلية ،مع منتخبني وموظفني حمليني بالدار البي�ضاء والر�شيدية والقنيطرة ومكنا�س واملحمدية والنوا�صر ومتارة.
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القراءة والطبخ وح�سن الت�صرف مع الزوج وح�سن رعاية �أطفالهن وما �إلى ذلك .فكثير من الن�ساء ال يح�سِ َّن
ذلك ،وهو ما يف�سر انحراف �أزواجهن( ».منتخب من الدار البي�ضاء.
�أما االرتقاء بم�شاركة الن�ساء في الحياة المحلية ،ف�إن المنتخبين يعتبرون �أنه من م�س�ؤولية فاعلين �آخرين .وهم
يذكرون على الخ�صو�ص الحكومة والجمعيات والن�ساء �أنف�سهن ،كما يعتمدون على المبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية من �أجل «اجتذاب اهتمام الن�ساء �إلى ال�ش�ؤون العمومية ،و�إعالمهن ،و�إقناعهن ،و�إخراجهن من حال
العزلة التي يوجدن عليها».
وقد جرى ،في � ،2009إدخال تعديلين هامين على الميثاق الجماعي� ،أولهما �أن بلورة برامج جماعية للتنمية
 PCDيجب �أن ت�ضع في ح�سبانها مقاربة النوع“ :ي�صف المخطط الجماعي للتنمية ،لمدى �ست �سنوات
– من منظور التنمية الم�ستدامة وعلى �أ�سا�س م�سعى ت�شاركي ي�أخذ بعين االعتبار على الخ�صو�ص مقاربة
النوع – الخطوات التنموية المتوقع تحقيقها على تراب الجماعة” (الف�صل  ،)36وثانيهما �أنه يتم �إن�شاء لجنة
للمنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص لدى المجل�س الجماعي.
هذه اللجنة ،المكونة من �شخ�صيات تنتمي �إلى جمعيات محلية ،وفاعلين من المجتمع المدني ،مقترحين
من قبل المجل�س الجماعي« ،تدلي بر�أيها عند الحاجة ،بطلب من المجل�س �أو من رئي�سه ،حول الم�سائل
المتعلقة بالمنا�صفة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومقاربة النوع االجتماعي( ».الف�صل  .)14من جهة �أخرى ،جاء مر�سوم
ليقر �إجبارية �إبالغ هذه اللجنة بم�شروع البرامج الجماعية للتنمية خم�سة و�أربعين يوما على الأقل قبل موعد
انعقاد جل�سة المجل�س المخ�ص�صة لدرا�سته.
�إذا كانت هذه التعديالت قد �أثارت ،على م�ستوى بع�ض الجهات ،اهتماما جديدا ،وحركية حول الم�سائل
المتعلقة بالم�ساواة والنوع ،ف�إن ت�أثيرها في الميدان ،يبقى على العموم جد محدود .فالدعم الموجه للبرامج
الجماعية للتنمية ال يعني �إال  686جماعة ( 44.7بالمائة) ،وهو ي�شمل منهجية لإدماج مقاربة النوع لدى
ما ال يتجاوز  33جماعة ( 2بالمائة) .وعلى �سبيل المثال ،ف�إن برنامج التنمية الجماعي للجماعة الح�ضرية
لمدينة وجدة ،الم�صادق عليه في �أكتوبر  ،2010ال ي�شتمل على تحليل في مجال �أ�شكال التمييز ،وال على
م�شاريع مخ�ص�صة لهذا المو�ضوع .وعلى ال�شاكلة ذاتها ،وب�سبب غياب الن�ص التطبيقي ،لم يكن من الممكن
في غالب الأحيان ،تكوين لجان للمنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص.
من �ضمن الإكراهات التي يذكرها الفاعلون ،التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء في المجال�س ،وغياب �أو �ضعف �أثر
لجان المنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص ،والغياب العام لمعطيات ح�سا�سة للنوع ،وعدم كفاية �آليات المتابعة لدى
المجال�س الجماعية.
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نظام �إعالمي جماعي قائم على النوع االجتماعي لتدبير برامج التنمية الجماعية

يعتبر نظام الإعالم الجماعي القائم على النوع نتيجة لإدماج نظامين قائمين م�ستعملين من قبل
الجماعات المحلية (بين  2009و:)2010
•نظام الإعالم الجماعي  ،SICالذي �أطلقته المديرية العامة للجماعات المحلية ،المخ�ص�ص
للتخطيط اال�ستراتيجي المتعلقة بالتعريب كليا؛
•نظام  ،Community Based Monitoring Systemالذي تم تجريبه من قبل وزارة
االقت�صاد والمالية (�إدارة الدرا�سات والتوقعات المالية) ،بدعم من منظمة الأمم المتحدة للن�ساء،
في جماعة قروية (بوعبود) وبلدية (ال�صويرة).
ي�شمل هذا النظام �آليات لتجميع المعلومات ودفترا لر�سم الم�سار ،يحتوي على نحو مائة م�ؤ�شر للتنمية،
وهو اليوم قيد التجريب في �ست جماعات.
 .2مالحظات وتو�صيات متعلقة بالجانب الت�شريعي
الإطار الت�شريعي

ي�شهد الإطار الت�شريعي حتقيق عدد من اخلطوات لفائدة احلد من �أ�شكال التمييز ،والنهو�ض بامل�ساواة،
بني الن�ساء والرجال ،مع:
•�إ�صالح القانون الجنائي ،الذي �شمل :تجريم التحر�ش الجن�سي القائم على �أ�سا�س ا�ستغالل النفوذ،
واعتبار كون �ضحية االغت�صاب حامال ،ظرفا من ظروف الت�شديد ،وت�شديد العقوبات حين تكون �ضحي ُة
عمل من �أعمال القوادة حامال �أو حين يكون الفاعل زوجها ،و�إلغاء التمييز بين المر�أة والرجل ،حين
يتعلق الأمر بال�ضرب والجرح �أو القتل ،من قبل �أحد الزوجين في حق زوجه (ففي الما�ضي ،كان الزوج
وحده يتمتع بالظروف التخفيفية في حال الخيانة الزوجية البينة) ،ورفع طابع ال�سرية المهنية الذي تخ�ضع
له الهيئة الطبية ،متى ما الحظ الطبيب �آثار عنف بين الأزواج (وهو عنف غالبا ما تكون �ضحاياه من
الن�ساء).
•�إ�صالح قانون الم�سطرة الجنائية ،بما في ذلك على الخ�صو�ص �إلغاء الف�صل  ،336الذي كان يمنع على
المر�أة المتزوجة �أن تكون طرفا مدنيا في مواجهة زوجها ،دون �إذن م�سبق من النيابة العامة.
•تبني قانون لل�شغل في  ،2003تت�ضمن مقت�ضياته للمرة الأولى ،تر�سيخا لمبد�أ محاربة التمييز القائم على
الجن�س ،في مجال ال�شغل والأجرة ،والترقية ،وكل امتياز �آخر مرتبط بال�شغل ،وتجريم التحر�ش الجن�سي
في �أماكن العمل.
51

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

•تعديل الت�شريع التجاري ،بحذف �ضرورة الح�صول على �إذن الزوج بالن�سبة �إلى المر�أة المتزوجة الراغبة
في القيام ب�أعمال تجارية (الف�صل  17من القانون التجاري) �أو القيام بعمل م�ؤدى عنه (الف�صل .)726
غير �أن �إ�صالح القانون الجنائي بقي محدودا .والعديد من الجمعيات تدعو �إلى �إعادة �صياغة «جذرية»
لهذا القانون الجاري به العمل منذ  ،1962والذي �أ�صبحت فل�سفته «الأبوية» في تفاوت كبير مع روح
ومقت�ضيات الد�ستور الجديد .وهي تبين حدوده 20على م�ستوى� :أ) فل�سفته «المت�شبعة كثيرا بمقاربة �أمنية
تعطي الأولوية للنظام والأخالق العامة والأ�سرة والمجتمع ،على ح�ساب الفرد وحقوقه وحرياته» ،ب) بنيته
«التي تج�سد غياب ر�ؤية �شاملة ومن�سجمة في المعالجة النوعية للجرائم التي ت�ستهدف حقوق الن�ساء،
وحرياتهن ،و�سالمتهن الج�سدية والنف�سية» ،ج) بع�ض م�صطلحاته التي ت�شكل م�سا بكرامة الن�ساء».
فبع�ض الف�صول تمييزية ومهينة للن�ساء ،حيث ت�ساويهن بالقا�صرات« :يعاقب بال�سجن من �سنة �إلى خم�س
�سنوات وغرامة ( )...كل من ا�ستعمل التدلي�س �أو العنف �أو التهديد الختطاف امر�أة متزوجة� ،أو حولها� ،أو
نقلها� ،أو �أمر بتحويلها� ،أو نقلها من المكان الذي و�ضعها فيه من هي خا�ضعة قانونيا ل�سلطته �أو واليته» (الف�صل
)494؛ «يعاقب ( )...كل من �أخفى� ،أو تعمد �إخفاء امر�أة متزوجة هاربة من �سلطة من له الوالية القانونية
عليها( ».الف�صل .)496
كما �أنه من ال�ضروري التوقف عند الف�صل  ،475الذي ين�ص على العقوبة بال�سجن ،من �سنة �إلى خم�س
�سنوات ،كل “من اختطف �أو غرر بقا�صر تقل �سنه عن ثمان ع�شرة �سنة ،بدون ا�ستعمال عنف وال تهديد
وال تدلي�س �أو حاول ذلك”� .أما الق�سم الثاني منه فين�ص على �أن “القا�صرة التي اختطفت �أو غرر بها� ،إذا
كانت بالغة ،وتزوجت من اختطفها �أو غرر بها ،ف�إنه ال يمكن متابعته �إال بناء على �شكوى من �شخ�ص له الحق
في طلب �إبطال الزواج ،وال يجوز الحكم بم�ؤاخذته �إال بعد �صدور حكم بهذا البطالن فعال” .غير �أن هذا
المقت�ضى الذي يعفي من الجريمة ،يطبق في ما يبدو من قبل المحاكم ،لي�س فقط في الحاالت التي ال
عنف فيها كما ين�ص عليه القانون ،بل و�أي�ضا حين تكون �ضحية االغت�صاب فتاة قا�صرا.
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن القانون يمنح للن�ساء حماية غير كافية ،وخ�صو�صا في مواجهة العنف (انظر الإطار
�أدناه حول تف�شي العنف تجاه الن�ساء) .فهو ال يتيح الوقاية من العنف المرتكب �ضد الن�ساء ،وال زج َر ذلك
العنف جنائيا ،وال يتيح حماية �ضحاياه وال �شهوده ،كما �أنه لي�س هناك �أي مقت�ضى قانوني يجرم االغت�صاب
الزوجي .فعبء الدليل الذي يقع على ال�ضحية ،ال ينا�سب ال�سياق االجتماعي المغربي ،الذي يبقى فيه
الخوف من الف�ضيحة عن�صرا حا�سما.
و�أخيرا ،وفي �إطار القانون الجنائي دائما ،يجب ذكر مو�ضوع الإجها�ض ،للتذكير ب�أنه في �إطار تقديم المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي لر�أيه في الميثاق الوطني� ،أو�صى المجل�س بهذا ال�صدد بالقيام «بفح�ص ت�شاوري
( )...داخل هيئات م�ؤهلة بخبرة �أع�ضائها و�سلطتهم المعنوية ،من �أجل التداول واقتراح الحلول المعيارية
 20مذكرة من �أجل ت�شريع جنائي يحمي الن�ساء ويحظر امليز �ضدهن
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التي من �ش�أنها �أن تالئم الإطار الت�شريعي الوطني مع القانون الدولي في مجال حقوق الإن�سان ،في احترام
ل�شخ�صية البالد وفي خدمة تما�سكها االجتماعي ».ومن جهة �أخرى ،تت�ضمن المرجعية الملحقة بهذا الر�أي،
هدفا يتمثل في تح�سين الإطار الطبي-القانوني للإجها�ض (الهدف رقم .)8
كما �أن هناك ثغرة �أخرى في الإطار القانوني ،تخ�ص العمل المنزلي ،الذي يهم الن�ساء بالدرجة الأولى .فهذا
العمل م�ستثنى من قانون ال�شغل ،ومازال حتى الآن غير منظم بمقت�ضى ن�ص خا�ص.
تف�شي العنف �ضد الن�ساء

 62.8بالمائة من الن�ساء ُك َّن �ضحية ل�شكل �أو �آخر ،من �أ�شكال العنف خالل ال�سنة التي �سبقة
البحث ( 3.8ماليين في الو�سط الح�ضري و 2.2ماليين في الو�سط القروي).
�أكثر �أنواع العنف انت�شارا ( 48بالمائة) العنف النف�سي ،الذي يعرف ب�أنه «يتمثل في ال�سيطرة على
المر�أة� ،أو عزلها� ،أو �إهانتها �أو الت�ضييق عليها» ،يليه الم�س بالحريات ال�شخ�صية ( 31بالمائة).
تف�شي العنف في الو�سط الأ�سري ،هو الأكثر انت�شارا ( 55بالمائة) ،وحاالت العنف الأ�سري التي
تعر�ض على �سلطة مخت�صة ال تتجاوز  3بالمائة من الحاالت.
العنف �ضد الن�ساء ح�ضري بالدرجة الأولى ،ومرتكبوه على الخ�صو�ص �شباب ،وهو يزداد بمقدار
ازدياد اله�شا�شة االجتماعية-االقت�صادية.
الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط

مو�ضوع الم�ساواة بين الن�ساء والرجال داخل البرلمان

يبدو �أن مجل�س النواب ال يزال حتى اليوم ،ال يولي مو�ضوع الم�ساواة بين الجن�سين حقه من االهتمام.
ف�صالحيات لجانه الدائمة ،ال تن�ص عليها �صراحة (انظر الف�صل  30من نظامه الداخلي) ،كما �أن هذا
المجل�س ،ال يتوفر على �أية هيئة (لجنة م�صغرة �أو غيرها) مكلفة بالمو�ضوع ،كما هي الحال في العديد من
المجال�س النيابية (مثل لجنة حقوق المر�أة والم�ساواة بين النوعين لدى البرلمان الأوربي ،واللجنة المكلفة
بحقوق الن�ساء وتكاف�ؤ الفر�ص بين الرجال والن�ساء لدى مجل�س النواب الفرن�سي).
�أما في مجل�س الم�ست�شارين ،ف�إن «�ش�ؤون المر�أة» موكلة �إلى لجنة التكوين وال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية،
حيث لم ُيحدث المجل�س هو �أي�ضا �أي هيئة مخ�ص�صة للم�ساواة بين الن�ساء والرجال.
لم ي�ستطع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يذهب في التحليل �إلى �أبعد من ذلك ،لعدم تو�صله
بالمعلومات التي طلبها من غرفتي البرلمان .ويتعلق الأمر بالطرق التي يتم عبرها �أخذ الم�ساواة بين الن�ساء
والرجال بعين االعتبار في �أ�شغال اللجان ،والتعديالت المقترحة �أو المتبناة ،ومقترحات البرلمان لقوانين
ت�ساهم في �إقرار تلك الم�ساواة.
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 .3مالحظات وتو�صيات متعلقة الإطار الق�ضائي
اللجوء �إلى العدالة واالجتهاد الق�ضائي

في مجال العنف �ضد الن�ساء ،وح�سب الإح�صائيات الم�ستقاة من لدن قطاع العدل ،بلغ عدد ال�شكايات
الم�سجلة خالل ال�سنوات الخم�س ما بين  2007و 2011ما قدره � 169351شكاية .كما �أن �أعداد الطعون
في تزايد كبير� ،إذ انتقلت من  28419في � ،2007إلى  40147في  .2011و�أكثر من ن�صف ال�شكايات (54
بالمائة) تم حفظها دون متابعة� .أما الأجل المن�صرم بين �إيداع ال�شكاية وتنفيذ الحكم ،فيتراوح ما بين �شهر
واحد و�سنتين ون�صف.
غير �أنه لم يتم التطرق للتحليل الكمي لحاالت اللجوء �إلى العدالة ،عند وقوع ميز �ضد الن�ساء (كمية وتطور
ال�شكاوى ،والمتابعات الق�ضائية ،و�أحكام الإدانة وتنفيذ الأحكام ،وعدد الق�ضايا المحفوظة و�أ�سباب الحفظ،
والمدد المن�صرمة بين ال�شكوى والمتابعة الق�ضائية والإدانة ،وبين هذه الأخيرة والتنفيذ ،وغير ذلك) ،نظرا
لعدم تو�صل المجل�س ب�أجوبة على طلباته .والأمر نف�سه ي�صح في �ش�أن �إعادة النظر في االجتهادات الق�ضائية
في مجال الميز والعنف �ضد الن�ساء .غير �أن غياب المعطيات �أو المعلومات الرئي�سة� ،أو �صعوبة الو�صول
�إليها ،يمثل في حد ذاته مالحظة هامة.
يتعلق �أول تقدي 21كمي محدود ،بم�س�ألة تطبيق مدونة الأ�سرة الجديدة .فن�سبة  65.59بالمائة من المتقا�ضين
ترددوا طويال قبل اللجوء �إلى الق�ضاء .ويبلغ معدل طول مدة التفكير �ستة �أ�شهر .وقد انتظر ما يقارب ن�صف
ه�ؤالء المتقا�ضين �أكثر من �سنة قبل اللجوء �إلى الق�ضاء� .أما م�سار الق�ضية في دواليب العدالة ،فيو�صف في
مجمله بكونه «مرهقا ،وفي تناق�ض مع روح الإ�صالح».
وهذه هي المالحظة التي �سجلتها ،ب�ش�أن المغرب ،مجموعة عمل الأمم المتحدة حول «الق�ضاء على التمييز
�ضد الن�ساء في الت�شريع وفي الممار�سة» ،على �إثر زيارتها للبالد في فبراير  :2012ويعترف وزير العدل،
وموظفون �سامون ،وغيرهم من الأطراف المعنية ،ب�أنه رغم الخطوات المحققة خالل العقد المن�صرم� ،إال �أن
المواقف والممار�سات الثقافية واالجتماعية ،حتى لدى الق�ضاة وغيرهم من العاملين في ال�سلك الق�ضائي،
تمثل «العائق الأكبر» الذي يحول دون تحقيق الم�ساواة التامة بين الن�ساء والرجال .وبالتالي ف�إن الت�شريع،
رغم كل ما ي�شكوه من �أوجه نق�ص ،يبقى متقدما على العقليات ،وال �شك �أن �سوء تطبيقه من �ش�أنه �أن يفرغه
من كل معنى.
من جهة �أخرى وعلى وجه العموم ،وفي تناق�ض مع منطوق ن�صو�ص الم�سطرة الق�ضائية ،ف�إن �شهادة الن�ساء ال
ُتقبل� ،أو ال تكاد تقبل� ،أمام المحاكم.

 21امل�صادر :البحوث والدرا�سات التي �أجريت منذ 2006.
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مثال العدالة االنتقالية لهيئة الإن�صاف والم�صالحة ،مثال ي�ستحق التنويه رغم حدود التجربة

تبنت هيئة الإن�صاف والم�صالحة مقاربة النوع كخيار منهجي التقائي ،حيث ا�ستقت على نطاق وا�سع
�شهادات �شفهية للن�ساء ،وقامت بتعريف �أنواع االنتهاكات والأ�ضرار التي يتعر�ضن لها ،كما تم تحديد
الخا�صيات االجتماعية والديمغرافية لل�ضحايا ،و�أنجزت الهيئة بحثا اجتماعيا في �سبع مناطق حول
مو�ضوع «النوع والعنف ال�سيا�سي» ،واعتبرت النوع معيارا �أ�سا�سا في �سيا�سة جبر �ضرر ال�ضحايا.
�إن الفح�ص الخارجي للقرارات التحكيمية لهيئة الإن�صاف والم�صالحة «يبين �أن هناك تجديدا
ملمو�سا ،وخا�صا ،ونموذجيا ،من قبل هيئة الإن�صاف والم�صالحة ،في مجال النوع و�إدماجه في جبر
ال�ضرر الفردي .وتبين القرارات تبني الهيئة للم�ساواة بين الجن�سين ،وقواعد الإن�صاف في ما يخ�ص
تقدير التعوي�ض المنا�سب عن كل انتهاك ،ح�سب نوعيته ،وكذا في توزيعه على الم�ستحقين».
غير �أن حدود مقاربة النوع التي تبنتها الهيئة ،ترجع بالأ�سا�س �إلى حياد �صالحياتها في هذا المو�ضوع.
فالبعد المتعلق بالنوع لم يحظ بعناية منهجية وم�ستمرة ،وال هو مثل مبد�أ تنظيميا ،وذلك طيلة فترة
عمل الهيئة وفي كل جوانب ا�شتغالها (بما في ذلك تحرير التقرير النهائي).
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �إدماج نتائج البحث االجتماعي حول النوع ،والعنف ال�سيا�سي ،في �أعمال
هيئة الإن�صاف والم�صالحة (من ت�صور نظام التوثيق �إلى منهجية البحث �إلى غير ذلك) ،وفي تقريرها
النهائي ،بقي محدودا .وعموما ف�إن تقرير هيئة الإن�صاف والم�صالحة يبقى متوا�ضعا في ما يخ�ص
ا�ستغالل وتحليل هذه المعطيات الح�سا�سة للنوع.
الم�صدر :المركز الدولي للعدالة االنتقالية
الحماية الق�ضائية :مثال حاالت العنف تجاه الن�ساء

هناك  350مركزا �أو خلية لال�ستقبال ،والإن�صات ،وم�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف ،تعمل 22في المحاكم
( 56منها لدى المحاكم االبتدائية ،و 21لدى محاكم اال�ستئناف) ومفو�ضيات الأمن والم�ست�شفيات ،بينها
 67مركزا تديرها جمعيات .وقد و�ضع قطاع العدل ،عبر مذكرة وزارية موجهة �إلى النيابات العامة ،عددا من
التدابير الخا�صة بالمواكبة ،كت�شكيل هيئة للتوا�صل ،تر�أ�سها �سيدة ت�شغل من�صب نائبة للوكيل العام� ،أو وكيل
الملك ،والتكوين الم�ستمر لق�ضاة النيابة العامة ،واللجوء �إلى مر�شدات اجتماعيات لإنجاز الأبحاث وتقديم
الم�ساعدة الق�ضائية لفائدة الن�ساء المعوزات .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن برنامج «تمكين»� ،أو «البرنامج متعدد
القطاعات لمحاربة �أ�شكال العنف المبنية على النوع ،عبر تحقيق ا�ستقاللية الن�ساء والفتيات» ،الذي تم
�إطالقه في �ست جهات رائدة بين  2008و ،2011كان متمما لهذا الم�سل�سل .فقد جاء بعن�صرين جديدين
� 22أرقام �( 2009أحدث الأرقام املتوفرة(
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هامين ،هما �إحداث �آليات للتن�سيق ،والإقرار المحلي لل�سيا�سات الح�سا�سة للنوع (كخلق ف�ضاءات متعددة
الوظائف لتحقيق ا�ستقاللية الفتيات والن�ساء ،وو�ضع �سال�سل رابطة بين القطاعات للتكفل بالن�ساء �ضحايا
العنف ،والتوعية والتربية على الم�ساواة).
ي�سجل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن الحماية الق�ضائية ،وعلى مثال حالة العنف الأ�سري ،لي�ست
فعالة على �أر�ض الواقع ،بل تكاد تكون غائبة تماما ،وخ�صو�صا في �أو�ساط العالم القروي .ثم �إن تلك الحماية
غير مالئمة .وقد ف�ضلت ن�سبة  68بالمائة من الن�ساء �ضحايا العنف الزوجي ،حل الم�شكلة في داخل الإطار
العائلي.
�أما اللواتي لج�أن �إلى الق�ضاء ،فقد اخترن االلتجاء �إلى محاكم الأ�سرة لطلب الطالق ،عو�ض االت�صال
بال�شرطة و�إطالق متابعات ق�ضائية.23
واعتمادا على �شهادات 24جمعيات مغربية ،ف�إن الن�ساء �ضحايا العنف ،يواجهن عوائق هامة ،تبد�أ من �إمكانية
االت�صال بمركز ال�شرطة ،من ولوج �إلى الأرقام الهاتفية – وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى الن�ساء الأميات – �إلى
اللغة ،بالن�سبة �إلى من ال يتكلمن منهن العربية� ،إلى المال الالزم لإجراء المكالمة� .أ�ضف �إلى ذلك �أنهن
كثيرا ما ي�ضطررن لدفع ر�شاوى كي يتم االهتمام بق�ضيتهن.
تجري معالجة ال�شكاوى على العموم «با�ستخفاف وغياب للجدية وال�صرامة» .فال�شرطة ال ت�ستجيب
للمكالمات الهاتفية التي تطلب النجدة� ،إال في حال حدوث جروح خطيرة .وفي بع�ض الأحيان يتم ن�صح
المر�أة الم�شتكية بالعودة �إلى بيتها ،والت�صالح مع الزوج ،والتراجع عن ال�شكوى ،بل �إن منهن من ُيطردن من
مراكز ال�شرطة طردا.
بعد فترات انتظار طويلة ،غالبا ما يتم اال�ستماع �إلى الم�شتكية با�ستخفاف ،مع تعاليق توحي بكون المر�أة
هي ال�سبب في ما تتعر�ض له من عنف� ،إما مبا�شرة �أو ب�سوء ت�صرفها« :لقد ا�ستفززت زوجك ،وذلك ما جعله
ي�ضربك .فماذا فعلت يا ترى؟ فال يمكن �أن ي�ضربك دون �سبب!»
�أما ردود فعل النواب العامين والق�ضاة ،فتبقى «�أقرب �إلى ما يفعله رجال ال�شرطة» ،ذلك �أن «الأ�سئلة ذاتها
يعاد طرحها ،ودائما بطريقة تنحو �إلى تحميل ال�ضحية م�س�ؤولية الت�سبب في ما ح�صل من عنف» .والق�ضاة
يتفادون الأمر باعتقال الفاعل ،لأنهم «ال يريدون «تدمير �أ�سرة» .وح�سب �ضحايا العنف الأ�سري ،ف�إن «الوكالء
العامين والق�ضاة ،يولون الأف�ضلية لل�صلح ،عو�ض معالجة فعل العنف ب�صفته ق�ضية جنائية».
يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي به ذا ال�صدد ،بتبني مخطط من التدابير الدقيقة الموجهة �إلى
توعية ،وتكوين ،و�إقرار م�س�ؤولية مجموع المتدخلين (من محامين وم�ساعدين وق�ضاة) في قطاع العدالة،
وذلك من �أجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإن�سان ،و�ضمان احترام تلك االلتزامات.
 23بحث منجز حول حماكم الأ�سرة ،مت اال�ست�شهاد به يف التقرير حول تقدم الن�ساء يف العامل ( 2011-2012منظمة الأمم املتحدة للن�ساء(
� 24شهادات منظمات غري حكومية مغربية مت ن�شرها �أثناء التقييم الدوري اخلا�ص باالتفاقية املتعلقة مبحاربة التعذيب� ،أكتوبر 2011.
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ويذكر المجل�س ب�أنه ،على �أ�سا�س هذه الم�سائل الرئي�سة ،يتعين اتخاذ كل التدابير الالزمة ،بما في ذلك
االفتحا�صات الم�ستقلة ،والأنظمة الت�أديبية المالئمة ،من �أجل الحد من الت�أويالت ال�شخ�صية ،المناق�ضة
لل�ضمانات الد�ستورية التي تبناها المغرب ل�صالح احترام حقوق الإن�سان عموما ،والم�ساواة بين الجن�سين
على وجه الخ�صو�ص.
ويو�صي المجل�س وزارة الداخلية ،ووزارة العدل والحريات ،ووزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية
االجتماعية ،ب�إطالق مبادرات قوية لتوعية المجتمع بكل جوانب الم�ساواة بين الجن�سين ،بدءاً من منع
العنف �ضد الن�ساء ،و�إدماج هذه المبادئ الأ�سا�سية في برامج تكوين ال�شرطة ،والعدل ،والقطاعين القانوني
واالجتماعي.
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التو�صيات

في نطاق �صالحياته المتعلقة بالإحالة الذاتية ،ومن �أجل تعزيز تنفيذ مرجعية الميثاق االجتماعي الجديد
الذي تبناها في  26نوفمبر  ،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:
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 .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؛
•يعتبر �أن مراجعة الآلية الوطنية �ضرورة ملحة ،و�أن �إحداث هيئة المنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال
التميز  ،APALDالتي 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،
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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 ،؛
 .2يو�صي الم�شرع والحكومة بما يلي � :أ) الإدماج المنهجي ،في القوانين والقواعد التنظيمية ،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؛
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 .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؛
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 .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؛
 .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؛
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.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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اقتراحات عملية للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي

طبقا لما �سبق ،وفي احترام لل�صالحيات الموكلة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،تو�صي لجنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والت�ضامن المجل�س بما يلي:
� .1أن يدمج ،في التعديالت التي قد يتقدم بها �إلى الحكومة والم�شرع في مو�ضوع القانون التنظيمي،
اقتراحات ترمي �إلى �ضمان المنا�صفة داخل المجل�س ،وكذا �إدماج م�س�ألة الم�ساواة في مجموع �أ�شغاله.
 .2و�أن يقوم بت�صور وتفعيل م�ساطر داخلية ،ترمي �إلى �إدماج وت�شجيع الم�ساواة في تنظيمه ،وا�شتغاله،
و�أن�شطته.
 .3و�أن ينظم ل�صالح �أع�ضائه ور�شات للتوعية والتكوين في مجال الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،وما يت�صل
بها من مفاهيم ،مثل التمييز ،والتدابير الإيجابية الفاعلة ،وغير ذلك.
 .4و�أن يطلق من �أجل الإ�سهام في �إبرام تعاقد كبير حول الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في و�سائل الإعالم،
�أ�شغاال م�شتركة بين اللجنتين المكلفتين بال�ش�ؤون االجتماعية والت�ضامن وال�ش�ؤون الثقافية والتقنيات
الحديثة ،بهدف ا�ستقاء وجهات النظر واالقتراحات ،التي يمكن للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن
يتقدم بها �إلى الأطراف المعنية.
 .5تقديم �أول ر�أي المجل�س حول الم�ساوات بين الرجل والمر�أة  ،في �إطار ور�شة عمل ،للمجتمع المدني،
والجمعيات المدافع عن حقوق الن�ساء ،والأحزاب ال�سيا�سية و النقابات.
 .6تنظيم ندوة دولية حول مو�ضوع الم�ساوات بين الرجل والمر�أة.
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الئحة �أع�ضاء مجموعة العمل المكلفة ب�إعداد التقرير

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

احجبوها الزبير
�أحمد �أعيا�ش
مينة العمراني
حكيمة حمي�ش
زهرة الزاوي
عبد الحي ب�سة
ف�ؤاد ابن ال�صديق
ليلى بربي�ش
وافية العنتري
م�صطفى اخالفة

بم�شاركة:
• حكيمة ناجي
• مينة الر�شاطي
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الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن
فئة الخبراء
•
•
•
•
•

ف�ؤاد ابن ال�صديق
احجبوها الزبير
حكيمة حمي�ش
�أمينة العمراني
عبد المق�صود را�شدي

فئة ممثلي النقابات
•
•
•
•
•
•

�أحمد بهني�س
م�صطفى �شناوي
محمد دحماني
جامع المعت�صم
محمد عبد ال�صادق ال�سعيدي
م�صطفى اخالفة

فئة الهيئات و الجمعيات المهنية
•
•
•
•
•
•

بو�شعيب بن حميدة
محمد ح�سن بن�صالح
عبد الحي ب�سة
محمد بولح�سن
محمد فيكرات
�أحمد �أعيا�ش

فئة الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والعمل الجمعوي

• عبد المولى عبد المومني
• ليلى بربي�ش
• جواد �شعيب
• محمد الخاديري
• وافية العنتري
• الزهرة زاوي

فئة ال�شخ�صيات المعينة بال�صفة
•
•
•

ر�شيد بن المختار بن عبد اهلل
خالد ال�شدادي
�شكيب تازي �صدقي
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الئحة الم�ؤ�س�سات والهيئات والجمعيات التي تم الإن�صات �إليها
الهيئات

الفاعلون الذين تم الإن�صات �إليهم
•

الوزارات والم�ؤ�س�سات

•
•
•
•
•
•
•

المجتمع المدني

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نقط االرتكاز المتعلقة
بالقطاعات الحكومية في مجال
النوع االجتماعي ومناه�ضة
العنف �ضد الن�ساء

•
•
•
•
•
•
•
•
•

وزارة الخارجية والتعاون
وزارة االقت�صاد والمالية
وزارة الداخلية
المجل�س الوطني لحقوق االن�سان
ج�سور ملتقى الن�ساء المغربيات
جمعية �أمل
الجمعية المغربية لمناه�ضة العنف �ضد الن�ساء
اتحاد العمل الن�سائي
فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المر�أة
�شبكة ن�ساء من �أجل ن�ساء
منظمة تجديد الوعي الن�سائي
منتدى الزهراء
االتحاد الوطني الن�سائي المغربي
جمعية �شبكة الن�ساء الرائدات
وزارة العدل والحريات العامة
المندوبية ال�سامية للتخطيط
وزارة ال�صحة
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الداخلية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
وزارة التربية الوطنية
وزارة الت�شغيل والتكوين المهني()2
الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
وزارة االقت�صاد والمالية
وزارة الفالحة وال�صيد البحري
وزارة ال�ش�ؤون العامة والحكامة
الرابطة المحمدية للعلماء
الدرك الملكي
المديرية العامة للأمن الوطني()2
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