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ملخ�ص

ال�ضياق واالأهداف والمنهجية

بمبداأ  باالعتراف  احتفاء  مثل  كما  تاريخيا،  منعطفا   2011 ي�لي�   1 في  المغربية  المملكة  تبنته  الذي  الد�صت�ر  مثل  لقد 

الم�صاواة بين الن�صاء والرجال وااللتزام باحترامه. وكان في مقت�صياته، التي ت�صب في �صالح الم�صاواة بين الجن�صين، ما 

مثل ثمرة الأكثر من ع�صر �صنين من االإ�صالحات التي اأطلقها جاللة الملك محمد ال�صاد�س، وكان فيها ا�صتجابة للتطلعات 

للم�صغلين  المهنية  والجمعيات  ال�صيا�صية  والتنظيمات  الن�صاء  الدفاع عن حق�ق  وجمعيات  المدني  للمجتمع  الم�صتركة 

االأبعاد  متعددة  والتدابير  الجن�صين  بين  الم�صاواة  معنى  عن  وا�صح  منظ�ر  على  الت�فر  يتطلب  تفعيلها  اأن  غير  واالأجراء. 

المتعين اتخاذها من اأجل �صمان تج�صيد هذا المبداأ على الم�صت�ى الم�ؤ�ص�صاتي واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي.

خالل الدورة العا�صرة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي، المنعقدة في دي�صمبر 2011، وطبقا لمقت�صيات 

في  تخ�ص�س،  اأن  للمجل�س  العامة  الجمعية  قررت   ،60-09 رقم  التنظيمي  القان�ن  من  ال�صاد�س  الف�صل 

الحياة  في  والرجال  الن�صاء  بين  بالم�صاواة  النه��س  م��ص�ع  في  الراأي  الإبداء  تقريرا  الذاتية،  االإحالة  اإطار 

بين  الم�صاواة  “تج�صيد  المعن�ن  االأول،  التقرير  هذا  ويعنى  والثقافية.  وال�صيا�صية  واالجتماعية  االقت�صادية 

الم�ؤ�ص�صاتية.  والتدابير  المعياري  الطابع  ذات  والت��صيات  بالمفاهيم  الجميع”،  م�ص�ؤولية  والرجال،  الن�صاء 

واأما الهدف المت�خى منه فمزدوج، اإذ اإنه يرمي من جهة اإلى االإ�صهام في الم�صاعدة على الفهم ال�صحيح 

لم��ص�ع الم�صاواة، واإبراز الق�ة المعيارية لمبداأ  عدم التمييز تجاه الن�صاء، وي�صرد من جهة اأخرى مجم�عة 

من الت��صيات الرامية اإلى االرتقاء، على الم�صت�ى الم�ؤ�ص�صاتي، ب�صبل الق�صاء على اأ�صكال التمييز القائمة 

على الجن�س وال�قاية منها، وكذا النه��س الفاعل بمبداأ  الم�صاواة. و�صيتم تخ�صي�س تقارير قادمة للنه��س 

بالم�صاواة والق�صاء على اأ�صكال التمييز في المجال االقت�صادي واالجتماعي والثقافي.

تم اإعداد هذا التقرير من طرف مجم�عة عمل منبثقة عن اللجنة المكلفة بال�ص�ؤون االجتماعية والت�صامن، 

وقد �صادقت عليه هذه االأخيرة في 5 �صبتمبر 2012، وتم تقديمه في 6 �صبتمبر 2012 اإلى مكتب المجل�س، 

الذي وافق على اإدراجه ليعر�س على اأنظار الجمعية العامة ي�م 27 �صبتمبر 2012.

وتعد هذه ال�ثيقة ثمرة لدرا�صة معمقة لل�ثائق دات ال�صلة بالم��ص�ع، ولما ا�صتقته لجنة ال�ص�ؤون االجتماعية 

والت�صامن من اآراء واقتراحات من لدن كثير من الجهات المعنية. وقد تم االإن�صات بهذا ال�صدد اإلى اأربعة 

قطاعا  ل�شبعة ع�شر  التابعة  االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  التركيز  نقاط  وكذا  الوزارية،  القطاعات  ممثلين عن 

الم�صاواة  ل�صالح  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات  من  ع�صٍر  مع  عمل  ور�صتي  تنظيم  كذلك  وتم  وزاريا، 



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

14

بين الن�صاء والرجال، كما تم من جهة اأخرى اإر�صال طلبات معل�مات اإلى كل من وزارة العدل والحريات 

والبرلمان بغرفتيه .

عن الطابع االأ�ضا�ضي لم�ضاألة الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال

اأن  على  ديباجته  ت�صدد  الذي   ،2011 ي�لي�   1 د�صت�ر  في  والرجال  الن�صاء  بين  الم�صاواة  مبداأ   تر�صيخ  تم 

وين�س  الجن�س”،  ب�صبب  التمييز،  اأ�صكال  كل  ومكافحة  حظر  ب)...(  وتلتزم  “ت�ؤكد  المغربية  المملكة 

الف�صل 19 منه على اأن الرجل والمراأة يتمتعان، “على قدم الم�صاواة، بالحق�ق والحريات المدنية وال�صيا�صية 

بين  المنا�صفة  اإلى تحقيق مبداأ    ت�صعى  “الدولة  اأن  وعلى  والبيئية”،  والثقافية  واالقت�صادية واالجتماعية 

كما اأن ال�قاية من اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء والنه��َس بالم�صاواة بين الن�صاء والرجال  الرجال والن�صاء”. 

اأول�ية في مرجعية  الميثاق  فة باعتبارها اأ�صا�صية وذات 
ّ
تمثل، اإ�صافة اإلى ذلك، واحدا من االأهداف المعر

اجتماعي الجديد، التي تبناها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في ن�فمبر 2011.

تعتبر الم�ضاواة مبداأ  من�ضجما مع اله�ية المغربية و التعاليم االإ�ضالمية

 .
�1
مبداأ الم�صاواة بين الرجال والن�صاء مبداأ اإ�صالمي اأ�صيل نجد له �ص�اهد في كثير من ن�ص��س الكتاب وال�صنة

كما كان رف�س التمييز �صد الن�صاء، والن�صال من اأجل الم�صاواة بين الجن�صين من المبادئ المح�رية التي 

نادت بها الحركة ال�طنية المغربية، كما تاأ�ص�صت منذ عهد الحماية حمعيات ن�صائية لهذه الغاية. ويبقى من 

اأبرز المحطات الن�صالية بهذه ال�صدد، الخطابان التاريخيان اللذان القيا بطنجة ي�م 10 اأبريل من �صنة 1947 

من قبل المغف�ر له جاللة الملك محمد الخام�س، واالأميرة الجليلة لال عائ�صة طيب اهلل ثراهما، وهما خطابان 

كان لهما اأبلغ االأثر في نف��س االأجيال بهذا الخ�ص��س.

، ي�صهدان بك�ن مبداأ  الم�صاواة بين الجن�صين جزءا من قاعدة القيم والمثل المعتمدة لدى حركة التحرير 

ال�طنية. كما يذكر التقرير باأن التعاليم االإ�صالمية ت�ؤكد على مبداأ  الم�صاواة كما ه� متعارف عليه عالميا، 

وال ت�صمح باأي �صكل من اأ�صكال التمييز ب�صبب الجن�س. وه� ي�صرد بهذا ال�صدد االأبحاث العلمية التي تبرز 

الن�صاء  واأن  العدل والم�صاواة والم�دة والرحمة،  العالقات داخل االأ�صرة تق�م في االإ�صالم على  اأن  كيف 

والرجال خلق�ا جميعا من نف�س واحدة، كي ينفع كل منهما االآخر وينتفع به. كما اأن ديباجة المدونة التي 

تم تبنيها في 2004 تبين اختيار المغرب مقاربة اإيجابية وفاعلة لم�صاألة الم�صاواة، وتذكر بالحديث ال�صريف 

الم�صه�ر، الذي يق�ل فيه نبينا عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم اإن “الن�صاء اأخ�ات الرجال في االأحكام«

الم�صاواة في التكليف والم�ص�ؤولية بين الرجال والن�صاء فيما ال يدخل في الخ�ص��صيات الخلقية لكل منهما، حا�صرة في القراآن الكريم قي ق�صة بدء الخليقة في عدد من   
1

الم�اطن من القراآن الكريم، منها ق�له تعالى )وكال منها رغدا حيث �سئتما، وال تقربا هذه ال�صجرة فتكونا من الظالمين، فاأزلهما ال�صيطان عنها، واأخرجهما مما كانا فيه( 

البقرة 35-34، وق�له تعالى )فا�صتجاب لهم ربهم اأني ال اأ�صيع عمل عامل منكم من ذكر اأو اأنثى، بع�صكم من بع�س( اآل عمران 195. كما نجد مبداأ الم�صاواة في عدد من 

االأحاديث النب�ية ال�صريفة منها حديث اأم �صلمة الذي اأخرجه م�صلم »حين �صمعت نداء يا اأيها النا�س وهي تمت�صط، فقالت للما�صطة: ا�صتاأخري عني، فقالت الما�صطة: 

اإنما دعا الرجال ولم يدع الن�صاء، قالت اأم �صلمة ر�صي اهلل عنها : فقلت: اإني من النا�ض«
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تعد الم�ضاواة عن�ضرا �ضروريا للتنمية االقت�ضادية والتما�ضك االجتماعي

اإن منح الن�صاء  نف�س الحق  في ال�ل�ج اإلى التربية واالإعالم وال�صحة  والقرار ال�صيا�صي  واالأن�صطة  االقت�صادية 

والم�ارد المالية  ال ي�صكل  اأي تهديد اأو تراجع  اأو عرقلة للرجال في ال�ل�ج اإلى نف�س الحق�ق ، على العك�س  

من ذلك ، فان  م�صاركة  الن�صاء  بدون  اأي تمييز  تعد  من بين الع�امل الحا�صمة التي  اأ�صحت �صرورية  

لتنمية البالد ، ناهيك عن اأن مبداأ الم�صاواة يمثل اأي�صا مبداأ   للم�ص�ؤولية تجاه االأجيال القادمة.

لي�س التمييز منح�صرا في ق�صية اقت�صادية اجتماعية فح�صب، وال تعاني منه الن�صاء الفقيرات اأكثر من غيرهن. 

العم�مية  وال�ظيفة  الخا�صة  المقاوالت  في  الم�ص�ؤولية  وظائف  اإلى  جدا  محدود  ول�ج  من  يعانين  فالن�صاء 

والحياة الجمع�ية وال�صيا�صية، وفي ال�ل�ج اإلى ال�ظائف االنتخابية الترابية وال�طنية، وذلك رغم االإجراءات 

االإيجابية ا المتخذة في و�صع الل�ائح المخ�ص�صة لهن في مجل�س الم�صت�صارين ، وتبدو المفارقة اأو�صح لمل 

ت�صمل  وظائف  الت�صيير  في مجاالت  تتمتع  فيها  المراأة  بتمثيلية  عالية  بل  تحظى  فيها  باالأغلبية  مثلما 

ه� الحال  بالن�صبة للتعليم العالي.

يمثل التقدم في مجال الم�ضاواة بين الجن�ضين رافعة ق�ية للحد من الف�ارق االجتماعية

تنح� اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء اإلى اإعادة اإنتاج واإدامة اأوجه الالم�صاواة االجتماعية عبر االأجيال . فالن�صاء 

اأو  اأن�صطة  غير م�ؤدى عنها   الل�اتي ي�جدون في و�صعية ه�صا�صة كثيرا ما يجمعن بين عدة اكراهات ، من 

�صعيفة االأجر، اإلى ه�صا�صة على الم�صت�ى ال�صحي ،  التعر�س للعنف الأ�صري ، و �صع�بة  ال�ل�ج  اإلى العدالة  

والحق في  النفقة  في حالة الطالق.

وهناك احتمال كبير في انتقال هذه االأ�صكال من االإق�صاء اإلى اأطفالهن مما �صيطرح �صع�بات ل�ل�جهم اإلى 

التربية والعالج والم�اطنة ومن ثم ا�صتمرار دورة الفقر عبر االأجيال.

اأطلق المغرب عددا من االإجراءات الرامية اإلى الحد من معاناة الن�صاء من الفقر، من بينها المبادرة ال�طنية 

غير اأن هذه  البرامج  وتنفيذها  في حاجة اإلى تقييم  باال�صتناد  اإلى  للتنمية الب�صرية وبرنامج “تمكين”. 

م�ؤ�صرات  �صفافة  مرتبطة  بالنتائج  واالآثار.

من جهة اأخرى، ي�صير التقرير اإلى اأن اأحد اأهم التحديات الماثلة اأمامنا يكمن في و�صعية المراأة في ال��صط 

القروي، وذلك ب�صبب اإ�صكالية مزدوجة، يتعلق �صقها االأول بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية، ويتعلق الثاني 

باحترام الحق�ق االأ�صا�صية للعن�صر الب�صري. والبرامج التي تم تفعيلها حتى االآن ي�صتفيد منها الرجال اأكثر 

من الن�صاء،  و ت�صتفيد منها  الن�صاء  في ال��صط الح�صري  اأكثر  من ن�صاء في  العالم القروي  .
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تمثل الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال �ضرورًة معيارية وم�ضاَءَلًة لقدرة الدولة على 

فر�ص احترام القان�ن

منها  االإن�صان،  بحق�ق  متعلقة  دولية  اآليات  ت�صع  اأ�صل  من  ثمانية  على  الم�قعين  بين  من  المغرب  يعتبر 

اأربع  اأ�صل  من  ثالث  وعلى   ،CEDEF الن�صاء  �صد  التمييز  اأ�صكال  كل  على  بالق�صاء  الخا�صة  االتفاقية 

اتفاقيات للمنظمة الدولية لل�صغل مخ�ص�صة للم�صاواة، منها االتفاقيتان 100 و111، الخا�صتان بتكاف�ؤ الفر�س 

والم�صاواة في المعاملة واالأجرة. كما اأن المملكة التزمت بتفعيل اإعالن وبرنامج عمل بيجين، اللذين تمت 

الم�صادقة عليهما خالل الم�ؤتمر الرابع المعني بالمراأة في 1995، وكذا اإعالن االألفية للتنمية. وكما ذكرنا 

اآنفا، فاإن الف�صل 19 من الد�صت�ر قد ر�صخ االعتراف بالم�صاواة معيارا وهدفا.

ر كذلك باأنه اإذا كان مبداأ  الم�صاواة في حاجة اإلى ق�انين، فاإن وج�د الق�انين ال يكفي  غير اأن التقرير يذكِّ

وحده ل�صمان فاعليتها. فرغم الخط�ات التي تم تحقيقها خالل ال�صن�ات الع�صر المن�صرمة، فاإن العقليات 

والعادات ال�صل�كية واالطمئنان اإلى االإفالت من العقاب تمثل كلها ع�ائق كبيرة في وجه ممار�صة الن�صاء 

لحق�قهن وحماية تلك الحق�ق. ولعل اأبرز مثال ي�صرب في ذلك ه� انتهاك حق بل�غ ال�صن القان�نية للزواج، 

وقب�ل المحاكم ب�صكل ال يزال كبيرا لتزويج قا�صرات. ففي 2010 تمت اال�صتجابة لما قدره 3596 طلبا 

للزواج قبل ال�صن القان�نية، بما يمثل 86.79 بالمائة من مجم�ع الطلبات.

على م�ضت�ى المعايير واالإطار العام للعمل

لقد مثل و�صع الل�ائح االنتخابية ال�طنية والل�ائح االإ�صافية مرحلة هامة في �صبيل االرتقاء بتمثيلية الن�صاء 

في الحياة ال�صيا�صية. غير اأن الرفع من التمثيلية ال يكفي ل�صمان تح�صين م�صاركة الن�صاء في الت�صاور في 

�صاأن القرار ال�صيا�صي وفي اتخاذه. وبالتالي فاإن هذه الخط�ة ت�صتدعي اإجراءات اإ�صافية لفائدة المنا�صفة في 

الم�صل�صالت االنتخابية والمجال�س الت�صريعية واالإدارة المدنية والعدالة.

على العم�م ، فاإن التفعيل الحقيقي لمبداأ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال يقت�سي تدخال موؤ�س�ساتيا اإراديا 

االإن�صان  لحق�ق  العالمي  لالإعالن  وفقا  الجن�سين،  بين  للم�ساواة  اإيجابي  بتعريف  البالد  يزود  وحازما، 

من حق كل  واأن  والحق�ق،  الكرامة  في  مت�صاوين  اأحرارا  ي�لدون  النا�س جميعا  اأن  يقرر  الذي   ،)1948(

اأن يطالب بكل الحق�ق وكل الحق�ق المذك�رة في االإعالن، دون تمييز من اأي ن�ع كان، وخ�ص��صا  فرد 

منه القائم على الجن�س. غير اأنه ينبغي كذلك اال�صتفادة من مفه�م الن�ع الإ�صاءة �صبيل العمل. ويالحظ 

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بارتياح اأن هذا المفه�م قد تم قب�له وا�صتعماله بطريقة م�ص�ؤولة من قبل 

جميع االأطراف المعنية.

الن�ساء  بين  الم�ساواة  مبداأ  م�سروعية  ودعم  تح�سين  في  حا�سما  عامال  النمطية  ال�سور  محاربة  تعد 

والرجال. فرغم الم�صادقة في 2005 على الميثاق ال�طني ح�ل تح�صين �ص�رة المراأة في و�صائل االإعالم، 
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اإال اأن تمثيل المراأة في هذه االأخيرة يبقى �صعيفا ومنطبعا بح�ص�ر ق�ي لل�ص�ر النمطية. كما تبقى وجهة نظر 

الن�صاء مهم�صة، فال يطلب منهن اإبداء راأيهن في االأحداث ال�صيا�صية واالقت�صادية بقدر ما يطلب ذلك من 

الرجال.

هناك الكثير من الدرا�صات واالأبحاث التي تتيح الي�م اإلقاء ال�ص�ء على االآليات المف�صية اإلى اإعادة اإنتاج 

اأ�صناف التف�صيل والقي�د واالإق�صاء التي تمثل اأ�صكاال من التمييز. هذه االآليات، التي لي�صت طبيعية وال هي 

ها المدر�صُة واالأ�صرة وو�صائل االإعالم معا.
َ
غيُر قابلٍة لالنعكا�س، يجب اأن تت�لى اأمر

تقت�سي الم�ساواة بين الجن�سين عمال اإراديا، بما في ذلك على الم�ستوى الت�سريعي، �سد ال�سور النمطية 

الخ�ص��س  على  وينبغي  الن�ساء.  تجاه  المهينة  اأو  الكرامة  من  الحاطة  اأو  التمييزية  الم�سبقة  واالأفكار 

العمل على اأن تت�صمن مناهج التربية ال�طنية في المدر�صة االبتدائية وفي ال�صلك االإعدادي، وكذا اأن�صطة 

التك�ين المهني في المقاوالت الخا�صة وال�ظيفة العم�مية، برامج وفقرات تتيح ال�قاية من االأفكار التمييزية 

اأو القا�صية اأو المهينة حيال الن�صاء.

المجل�س  ي��صي  الم�صاواة،  العام في مجال  العمل  واإطار  بالمعايير  المتعلقة  ال��صعية  تحليل  اعتمادا على 

االقت�صادي واالجتماعي باتخاذ التدابير التالية:

وي�جه  الن�ضاء  تجاه  تمييز  كل   ويعاقب  ويمنع   يحدد  قان�ن   عن  االإعالن   .1
ال�ضيا�ضات العم�مية في مجال الم�ضاواة

ي�فر تعريف االأمم المتحدة بهذا ال�صدد اإطارا مالئما: »يعد ميزا �صد الن�صاء كلُّ تمييز اأو اإق�صاء اأو ح�صر قائم 

على الجن�س، يك�ن من مفع�له اأو هدفه عرقلة اأو تدمير االعتراف للن�صاء، اأيا كانت حالتهن المدنية، بحقهن 

واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  الميادين  في  العامة  والحريات  االإن�صان  حق�ق  بممار�صة  التمتع  في 

والثقافية والمدنية وغيرها من المجاالت، وذلك على اأ�صا�س الم�صاواة بين الرجل والمراأة.«

2. مالءمة وتما�ضك  االإطار القان�ني  مع مبداأ  عدم التمييز  تجاه  الن�ضاء
• العمل على االإدماج المنهجي، في الق�انين والتنظيمات، لبن�د تن�س على الحظر، والعقاب اإن اقت�صى 	

االأمر، �صد اأ�صكال التمييز حيال الفتيات والن�صاء؛

• تغيير اأو اإلغاء الق�انين والتدابير التنظيمية التمييزية؛	

• اإدماج مبداأ  عدم التمييز في مجم�ع م�صل�صل مراجعة التدابير التنظيمية الجاري بها العمل؛	

• الم�صادقة  على قان�ن  ي�صمن  للن�صاء �صحايا  التمييز  حماية  قان�نية  فعلية  وفعالة  عن طريق  المحاكم .	
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الم�ضطرة  وقان�ن  الجنائي،  القان�ن  �ضياغة  اإعادة  في   ، وبا�ضتعجال  القيام،   .3
 ،2011 ي�لي�  د�ضت�ر  مع  وروحا،  ن�ضا  مالءمتهما،  اأجل  من  وذلك  الجنائية، 

واالتفاقات الدولية الم�ضادق عليها من قبل المغرب 

• حذف المقت�صيات  التمييزية  التي تحط  من كرامة  الن�صاء ؛	

• العمل على التحديد الدقيق والحظر والتجريم لكل اأ�صكال التحر�س والعنف �صد الن�صاء، بما في ذلك 	

العنف االأ�صري؛

• دعم وحماية ال�صحايا  و�صه�دهم  وكذا  كل االأ�صخا�س  والهياآت  التي تقدم  لهم  الدعم  اأو الم�صاعدة ؛	

• جعل  ال��صائل  واالإدالء  بالحجج  التي يلزم  ال�صحايا  بتقديمها اأكثر  واقعية .	

4. تبني قان�ن اإطار �ضد كل اأ�ضكال العنف تجاه الن�ضاء، بما في ذلك العنف االأ�ضري، 
يتمم ال�ضق الردعي من القان�ن الجنائي في هذا الجانب، وي�ضبط:

• �صبل ال�قاية؛	

• حماية وم�صاعدة ال�صحايا ؛	

• طرق اال�صتئناف ؛	

• العق�بات؛	

• التتبع والتقييم والن�صر المنتظم الإح�صائيات واأبحاث متعلقة بالم��ص�ع.	

5. تبني وت�ضجيع مبداأ  العمل االإيجابي ل�ضالح الن�ضاء، في كل المجاالت التي تك�ن فيها 
حق�قهن محدودة اأو غير محمية ب�ضكل كاف، من اأجل العمل على تحقيق المنا�ضفة داخل 

الهيئات المنتخبة اأو المعينة

يدع� المجل�س كذلك االأحزاب ال�صيا�صية والنقابات والمنظمات المهنية اإلى ت�صجيع هذا المبداأ   وتبنيه  

داخل هيئاتها.

6. اتخاذ تدابير  ت�ضتهدف  حماية  كرامة الن�ضاء بدءا  بتلك لل�اتي  تعانين من  و�ضعية  
ه�ضا�ضة – واإعطاء االأول�ية للتدابير التالية:

• الق�صاء على التهريب  واال�صتغالل الجن�صي ؛	

• �صمان الم�صاواة في التربية والتك�ين والت�جيه المهني؛	

• الق�صاء على اأ�صكال التمييز و�صمان الم�صاواة في العمل وال�صغل وال�صمان االجتماعي؛	

• اإطالق خطة عمل للم�صاواة ل�صالح الن�صاء القرويات؛	

• الق�صاء على اأ�صكال التمييز في الحق في الزواج وفي الم�ص�ؤوليات العائلية؛	
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• اإلغاء الف�صل 20 من مدونة االأ�صرة – الذي يبيح للقا�صي االإذن بالزواج للقا�صرين الذين لم يبلغ�ا �صن 	

االأهلية القان�نية – ومنع زواج االأطفال.

 على الم�ضت�ى الم�ؤ�ض�ضاتي

وموقعها  �سالحياتها  حيث  من  كبيرة  محدودية  من  المراأة  باأو�ساع  للنهو�ض  الموؤ�س�ساتية  االآلية  تعاني 

ومواردها، مما يعوق منظوريتها وقدرتها على اأن تخلق اأو تحرك اأو تتتبع بطريقة فعالة �سيا�سًة وبرامج 

من �ساأنها تحقيق المبداأ  الد�ستوري الخا�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال. كما اأن اإعادة �صياغة االآلية 

ال�طنية تمثل �صرورة ق�ص�ى، حيث يمثل ما ن�ض عليه الد�ستور، من اإن�ساء هيئة المنا�سفة ومكافحة كل 

اأ�سكال التمييز APALD، موعدا تاريخيا يتعين على كل االأطراف المعنية اأن ت�ساهم في اإنجاحه.

طبقا لمقت�صيات د�صت�ر 1 ي�لي� 2011، واللتزامات المغرب الدولية، وخ�ص��صا منها برنامج بيجين، يتعين 

االأ�صا�س  “مهمتها  وتك�ن  ال�طنية”،  ال�صيا�صات  لتن�صيق  الرئي�صة  “الهيئة  تمثل  حقيقية  وطنية  اآلية  اإن�صاء 

اإدماج اإ�صكالية الجن�صين في كل القطاعات وكل كيانات الدولة«.

من  وتمكينها  الدولة،  م�ستويات  باأعلى  ربطها  الخ�سو�ض:  على  االآلية  هذه  لمثل  الفعال  ال�سير  يقت�سي 

دعم  في  واالإ�سهام  والتتبع،  والتنفيذ  التخطيط  المركزية  وت�سهيل  العمومية،  ال�سيا�سات  في  التاأثير 

م�ساركة المنظمات غير الحكومية والجماعات، من القاعدة اإلى القمة.

من المنا�صب، من جهة اأخرى، الحر�س على تنا�صق عمل الم�ؤ�ص�صات ال�طنية العديدة التي تتدخل في 

الجه�د  وت�صتيت  الم�صالح  وتنازع  ال�صالحيات  ت�صارب  تفادي  بهدف  الجن�صين،  بين  الم�صاواة  م��ص�ع 

والعمل المزدوج المكرر. فتحليل المعطيات المت�فرة يبين اأن الجه�د المبذولة من اأجل بل�رة ا�صتراتيجيات 

وتبني خطط وتجارب رائدة في مجال الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، كثيرا ما يهدرها غياب اأي تتبع لتفعيلها، 

اأو انقطاعها ب�صبب نق�س الميزانية المخ�ص�صة لها، اأو غياب اأي تقييم لنتائجها. وي�صيد المجل�س االقت�صادي 

واالجتماعي في هذا ال�صدد بن�عية االأ�صغال التي تق�م بها المندوبية ال�صامية للتخطيط، وي��صي بن�صرها على 

نطاق اأو�صع، واإيالئها مزيدا من االعتبار في ر�صم وتفعيل ال�صيا�صات العم�مية، بهدف الحد بقدر ملم��س من 

و�صعيات الالم�صاواة والعمل على اجتثاث اأ�صبابها.

مبداأ االإدماج والم�ساواة بين الن�ساء والرجال غير مفعل على اأر�ض الواقع، وبالتالي فاإنه ال يحرز تقدما. 

كما اأن مفه�م الم�صاواة يتركز على بعد واحد فقط من الم�صاألة، ه� المتعلق بالفقر، مما يح�صر الق�صية في 

عمل مبعثه اأ�صبه ما يك�ن بالرثاء لحال الن�صاء ب�صفتهن فئة م�صت�صعفة.

تماما،  غائبة  هي  اأو  ال�اقع  اأر�س  على  قائمة  لي�صت  االأ�صري،  العنف  حالة  مثال  وعلى  الق�صائية،  الحماية 

وخ�شو�شا في اأو�شاط العالم القروي.

على �ص�ء ما �صبق، ي��صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بما يلي:
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المنا�ضفة  هيئة  باإن�ضاء  المتعلق  القان�ن  على  تاأخير،   اأي  ودون  الم�ضادقة،   .7
ومكافحة كل اأ�ضكال التمييز

• تزويد هذه الهيئة ب�صالحيات وا�صعة في ت�جيه وتقييم ال�صيا�صات العم�مية في مجال الم�صاواة ومحاربة 	

اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، وتمتيعها با�صتقاللية مالية؛

• تخ�يلها التحقيق والعقاب من الدرجة االأولى في حال ح�ص�ل �صكل من اأ�صكال التمييز.	

وي�ؤكد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على الطابع  االأ�صا�صي ال�صتقاللية  هيئة المنا�صفة ومكافحة كل 

اأ�صكال  التمييز و�صرورة تمكينها  من �صلطة  القيام  بالبح�ث والم�صاءلة وال�ل�ج اإلى المعل�مة ليت�صنى  لها 

القيام بمهامها  على اأح�صن وجه.

8. الرفع من مكانة مبداأ  الم�ضاواة والعمل على محاربة اأ�ضكال التمييز �ضد الن�ضاء 
في �ضلم اأول�يات الحك�مة

• بمجل�س 	 ملحقا  �صاأنا  كلها  تتطلبها،  التي  والمبادرات  وال�صيا�صات  الم�صاواة،  م�صاألة  تك�ن  اأن  يجب 

الحك�مة؛

• الترابي، 	 الم�صت�ى  ال�زارية وعلى  القطاعات  بالن�ع في كل  الخا�صة  التركيز  نقط  تر�صيخ  يتم  اأن  يجب 

وذلك ب�ا�صطة ن�س مالئم، يحدد و�صعها واإلحاقها و�صالحياتها.

9. تبني مقاربة مندمجة وملم��ضة، لمبداأ الم�ضاواة
• اإلى 	 والجمعيات  الترابية  والجماعات  والعم�مية  الخا�صة  والمقاوالت  المنتخبة  الهيئات  كل  دع�ة 

التن�صي�س ب�صراحة على التزاماتها وعلى االآليات المخ�ص�صة لل�قاية من اأعمال التمييز في اأن�صطتها؛

• تبني المبداأ   القا�صي بربط م�صاعدات الدولة بالتزام الم�صتفيدين منها بعدم التمييز �صد الن�صاء.	

يعتبر المجل�س اأن تحديد ال��صعية المدنية العائلية للن�صاء في المرا�صالت االإدارية ال مبرر له، وي��صي باإلغاء 

�صفة “اآن�صة” من تلك المرا�صالت.

10. ت�ضريع تفعيل تعديالت الميثاق الجماعي، المتعلقة باإدماج مقاربة الن�ع في 
بل�رة المخططات الجماعية للتنمية واإحداث لجان المنا�ضفة وتكاف�ؤ الفر�ص لدى 

المجال�ص الجماعية

• ن�صر المرا�صيم التطبيقية؛	

• تمكين الجماعات الترابية من ال�ل�ج اإلى االأدوات والمنهجيات ال�صرورية؛	

• ربط منح القرو�س والم�صاعدات باحترام االإطار التنظيمي.	
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واإقرار  وتك�ين،  ت�عية،  اإلى  م�جهة  دقيقة  تدابير  يت�ضمن  مخطط  تبني   .11
م�ض�ؤولية مجم�ع المتدخلين في قطاع العدل )من محامين، وم�ضاعدين، وق�ضاة( 

• التعريف بالتزامات الدولة في مجال حق�ق االإن�صان و�صمان احترام تلك االلتزامات؛	

• اإلغاء الممار�صات التمييزية تجاه الن�صاء، مثل م�صاألة عدم قب�ل �صهادتهن اأمام المحاكم؛	

يذكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد باأنه، في ما يخ�س هذه الم�صائل االأ�صا�س، يجب اتخاذ 

كل التدابير الالزمة، بما في ذلك االفتحا�صات الم�صتقلة واالأنظمة التاأديبية المنا�صبة، من اأجل الحد من 

االإن�صان عم�ما  المملكة، ل�صالح حق�ق  تبنتها  التي  الد�صت�رية  لل�صمانات  المناق�صة  ال�صخ�صية  التاأويالت 

والم�صاواة بين الجن�صين على وجه الخ�ص��س.

ال�ضادرة  لالأحكام  منتظم  بتحليل  القيام  اإلى  والحريات  العدل  وزارة  دع�ة   .12
اإلى  ترمي  تدابير  واتخاذ  والرجال،  الن�ضاء  بين  بالم�ضاواة  المتعلقة  الق�ضايا  في 

المملكة  محاكم  عن  ال�ضادرة  االأحكام  في  الم�ضاواة  مبداأ  خرق  بحاالت  التعريف 

والحد من تلك الحاالت

الجن�ضين،  بين  الم�ضاواة  مظاهر  بكل  المجتمع  لت�عية  ق�ية  مبادرة  اإطالق   .13
بدءا بحظر العنف �ضد الن�ضاء

والتعليم  ال�طنية  التربية  قطاعات  قبل  من  واإرادية  دقيقة  تدابير  تبني   .14
العالي والتك�ين المهني، من اأجل:

• دعم مكانة مبداأ الم�صاواة – باعتبارها اأحد اأ�ص�س اله�ية المغربية والم�اطنة – في المناهج الترب�ية؛	

• تعميم اقت�صام هذا المبداأ   بين االأ�صاتذة وهيئات التدري�س.	

التي  – بروح مثل تلك  اإلى الحر�ص  دع�ة وزارة االأوقاف وال�ض�ؤون االإ�ضالمية   .15
قادت بها برنامج مح� االأمية لدى الن�ضاء – على ا�ضتبعاد االأفكار التي تكت�ضي طابعا 

تمييزيا �ضد الن�ضاء في الم�ضاجد والخطب الدينية والم�اعظ؛

اأ�ضكال  من  ال�قاية  في  بفعالية  االإ�ضهام  اإلى   ، العليا  الدينية  الهيئات  دع�ة   .16
الم�ضاواة  مبداأ  لم�ضروعية  ال�ضليم  الفهم  تعميم  على  والعمل  الن�ضاء،  �ضد  التمييز 

بين الن�ضاء والرجال؛ 

االإعالم،  بقطاع  المعنية  االأطراف  كل  بين  كبير  وطني  تعاقد  اإبرام  اقتراح   .17
وذلك من اأجل:

• اأن ينخرط هذا القطاع في الوقاية من كل ال�شور النمطية القائمة على الجن�س ومحاربتها؛	

• الم�اطنة 	 اأ�ص�س  اأحد  ب�صفتها  والرجال،  الن�صاء  بين  للم�صاواة  الجميع  ا�صتبطان  في  ي�صاهم  واأن 

والكرامةاالن�صانية.
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ت��ضيات للمجل�ص

يت�صمن التقرير كذلك ت��صيات م�جهة اإلى المجل�س ذاته، كي يدمج م��ص�ع الم�صاواة ب�صكل منهجي في 

مجم�ع اأعماله، ويعمل على بل�رة وتفعيل م�صاطر داخلية ت�صمن اإدماج مبداأ  الم�صاواة والنه��س بهذا المبداأ   

في تنظيمه وا�صتغاله واأن�صطته.

كما ي�ؤكد التقرير على اأهمية اأن تنظم لفائدة اأع�صاء المجل�س دوراٌت للتك�ين والت�عية في مجال الم�صاواة 

بين الن�صاء والرجال وما يت�صل بها من مفاهيم، مثل التمييز والتدابير االإيجابية الفاعلة.

ولكي يت�صنى للمجل�س االإ�صهام  في اإبرام  تعاقد كبير بخ�ص��س الم�صاواة  بين الن�صاء  والرجال  في االإعالم 

،  ينبغي المبادرة اإلى القيام  باأعمال  م�صتركة  ما بين  لجنة ال�ص�ؤون  االجتماعية  والت�صامن ولجنة ال�ص�ؤون  

الثقافية  والتكن�ل�جيات  الحديثة  ، بهدف بل�رة اقتراحات م�صتركة  يتم عر�صها بعد ذلك على االأطراف 

المعنية.
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مقدمة 

لقد مثل الد�صت�ر الذي تبنته المملكة المغربية في فاتح ي�لي� 2011 نقطة تح�ل تاريخية تم بها اإ�صفاء �صفة 

قان�نية ر�صمية على مبداأ الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، والتزام المملكة باحترامه. فالد�صت�ر منذ ديباجته 

يدين كل اأ�صكال التمييز المبني على الجن�س، بتاأكيده اأن المملكة ملتزمة بالعمل على »حظر ومكافحة كل 

اأ�صكال التمييز ب�صبب الجن�س«. 

والقان�ن االأ�صمى للبالد، اإذ ين�س على اإ�صالمية الدولة وعلى تبّ�ء الدين االإ�صالمي مكانة ال�صدارة في اله�ية 

المغربية وير�صخ مبادئ الم�صاركة والتعددية والحكامة الجيدة، فاإنه ين�س على التزام المملكة المغربية بما 

تقت�صيه الم�اثيق الدولية من مبادئ وحق�ق وواجبات وت�صبثها بحق�ق االإن�صان كما هي متعارف عليها عالميا 

)التقرير( يذكر باأن ه�ية البالد ال�صاربة في التاريخ تق�م من جهة على تاريخها وح�صارتها وجذورها متعددة 

الثقافات، ومن جهة اأخرى على ت�صبثها بقيم االنفتاح واالعتدال والت�صامح والح�ار. فهي تحر�س على الجمع 

التي تمار�س  فيها تلك  بما  التمييز،  اأ�صكال  االإن�صان، وبين محاربة كل  الدين واحترام حق�ق  بين احترام 

ب�صبب الجن�س. كما ا�صتمل د�صت�ر 2011 على جملة �صمانات ملزمة بتبني اإجراءات اإيجابية، م�جهة على 

اأ�صكال التمييز. وقد ن�س الد�صت�ر �صراحة، من بين تلك االإجراءات،  الخ�ص��س لحماية الن�صاء �صد كل 

على اإن�صاء هيئة مكلفة بالمنا�صفة.

يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن االإجراءات التي اأتى بها الد�صت�ر لفائدة الم�صاواة بين الجن�صين تمثل 

نتاجاً الأكثر من عقد من االإ�صالحات التي تمت بمبادرة من �صاحب الجاللة الملك محمد ال�صاد�س، والتي 

جاءت ا�صتجابة للتطلعات الم�صتركة للمجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حق�ق الن�صاء والمنظمات ال�صيا�صية 

والجمعيات المهنية للم�صغلين واالأجراء. وقد ا�صتهدفت تلك االإ�صالحات اإلى الق�صاء على عدد من اأ�صكال 

التمييز ال�صارخ التي كانت الن�صاء يعانينها يعانين منها على الم�صت�ى القان�ني، وفي مجال العمل، وفي المجال 

اإدخال تعديالت  اإلى  اأف�صت هذه االإ�صالحات  العمل، وقد  اأماكن  العدالة وفي  اأمام  االقت�صادي والتجاري، 

على مدونة االأ�صرة وقان�ن الجن�صية والقان�ن التجاري وقان�ن ال�صغل والقان�ن الجنائي. كما واكبها رفع العديد من 

التحفظات التي كان المغرب قد �صجلها في م��ص�ع اتفاقية االأمم المتحدة للق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد 

الن�صاء CEDEF. هذه الخط�ات التي ت�صرف بالدنا،  اأتاحت للمغرب اأن يطلق، بطريقة مت�صاور عليها، م�صل�صال 

من التغييرات ال�صيا�صية واالجتماعية، في تالوؤم مع مقت�صيات ه�يته وكذا مع المعايير العالمية في مجال حماية 

حق�ق االإن�صان. واإذا كان هذا الم�صل�صل قد حظي باإجماع وطني وا�صع وثمين، فاإن هناك الكثير مما ال يزال يتعين 

عمله من اأجل �صمان عدم التمييز بين الن�صاء والرجال، و�صمان حماية الحق�ق االأ�صا�صية للن�صاء والنه��س بها.
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فتنزيل االإجراءات المن�ص��س عليها في الد�صت�ر الجديد يتطلب بل�رة منظ�ر وا�صح عما تعنيه الم�صاواة بين 

الجن�صين، وعن االإجراءات متعددة الج�انب التي يتعين اتخاذها من اأجل �صمان تحقيق تلك الم�صاواة على 

الم�صت�ى الم�ؤ�ص�صاتي واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي. واإذا كانت الدولة، كما ه� من�ص��س عليه، تتحمل 

واجب العمل من اأجل تحقيق المنا�صفة، فاإن م�ص�ؤولية محاربة اأ�صكال التمييز المبني على الجن�س ومنعها تقع 

على عاتق كل مك�نات المجتمع. ويعتبر هذا ه� الدافع الرئي�س الذي دعى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي 

اإلى اأن ي��صي، في الميثاق االجتماعي الجديد الذي �صادق عليه في 26 ن�فمبر 2011، بمبادئ واأهداف ذات 

اأول�ية من بينها “الت�فيق بين الت�صريعات والق�انين التنظيمية، وو�صع برامج عمل مالئمة لل�قاية من التمييز 

ومحاربة ال�ص�ر النمطية عن الن�صاء في المجتمع وفي اأماكن العمل” )الهدف 50(.

 والراأي المدلى به في هذا التقرير يمثل اإحالة ذاتية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي، يروم عبرها من جهة 

بل�رة  اإلى  اأخرى  االأ�صا�س، ومن جهة  المبداأ  الجن�صين �صفة  بين  الم�صاواة  ما ي�صفي على مبداأ  تبيان  اإلى 

ت��صيات ت�صهم في تحقيق هذا المبداأ. 
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الم�ضاواة بين الجن�ضين: التعريف، 

االفترا�ضات والرهانات

1. تعريف الم�ضاواة بين الجن�ضين 
رهان للكرامة والعدالة، تقع م�ض�ؤوليته على عاتق الجميع

تمثل ق�صية الم�صاواة بين الجن�صين اأوال وقبل كل �صيء رهان اعتراف واحترام لكرامة الفرد الب�صري. وفي 

المغرب كما في غيره من البلدان، فاإن التفاعل بين التح�الت االجتماعية-الثقافية واالإ�صالحات ال�صيا�صية 

�صائر في اإخراج هذه الق�صية بتدرج من مجال االأحكام الم�صبقة اإلى مجال القان�ن.

غير اأن هذا الم�صل�صل لي�س تلقائيا بل يحتاج ليبلغ تمامه اإلى ال��ص�ح والحزم في التعامل مع المفاهيم،  واإلى 

الم�شوؤولية واالإرادة في اتخاذ القرار. فاإذا ا�شُتوفَيت هذه ال�شروط وتم تفادي �شوء الفهم وتجاُوز النقا�شات غير 

يبن�ا  اأن  المغاربة  للفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين وال�صيا�صيين  اأمكن  الت�ترات،  ذات الجدوى وكذا 

على اأ�صا�س هذه الق�صية ذات االهتمام ال�طني مجم�عة من االأهداف والمبادرات.

يذكر االإعالن العالمي لحق�ق االإن�صان )1948( اأن النا�ض يولدون جميعا اأحرارا مت�ساوين في الكرامة 

، واأن من حق كل فرد اأن يطالب بكل الحق�ق وكل الحريات المذك�رة في االإعالن، دون اأي تمييز، وخ�ص��صا 
2

والحقوق

منه القائم على الجن�س. وي�ؤكد هذا االإعالن والمعاهدتان المرتبطان به )1996( اأن الدول م�ص�ؤولة عن �صمان الم�صاواة 

  ولعل من المنا�صب 
3
بين الرجل والمراأة في ممار�صة كل الحق�ق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والمدنية وال�صيا�صية

هنا، التذكير باأن الد�صت�ر المغربي ين�س على اأن احترام الحق�ق االأ�صا�صية للكائن الب�صري، بما فيها الحق في الم�صاواة، كما 

تحددها معايير االأمم المتحدة، �صرورة ملزمة للدولة، ولمجم�ع هيئات المجتمع، بمن فيها االأ�صخا�س المادي�ن، والمقاوالت 

عم�مية وخا�صة، والجماعات الترابية، واالأحزاب ال�صيا�صية، والجمعيات المهنية والنقابية وكل ن�ع اآخر من المنظمات.

  مما يتجاوب متاما مع ق�ل عمر بن اخلطاب يف املاأث�ر: »متى ا�صتعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارا« انظر تاريخ اخللفاء جلالل الدين ال�صي�طي �س ؟.-
2

  ما من جمتمع اإال وه� يحمل مرياثا من معتقداته القدمية واأن�صاقه ال�صل�كية التقليدية. ولي�س من النادر اأن تدخل خملفات من تلك املعتقدات واالأن�صاق يف �صراع مع املعايري التي يق�م عليها 
3

القان�ن ال��صعي احلديث يف جمال امل�صاواة بني اجلن�صني. ويع�د ن�ص�ء تلك املعتقدات واالأن�صاق اإىل ت�زيع العمل واختالف امل�ص�ؤوليات وال�صلطات داخل املجتمعات الب�صرية، باالعتماد دائما 

على ت�صنيف بقدر من الرتاتبية يزيد اأو ينق�س، يت�صم بامليز بل وحتى باالإكراه، ل��صعية املراأة. واحلق اأنه رغم اخلط�ات التي حققها مفه�م امل�صاواة، اإال اأنه لي�س هناك الي�م من دولة وال من 

جمتمع ميكنه اأن يدعي باأنه حقق امل�صاواة بني اجلن�صني فلم يعد ينق�صه منها �صيء. ولي�س حتقيق هذه امل�صاواة فح�صب حتديا متعلقا باالعرتاف ب�صم� املعايري الدولية على القان�ن املحلي، بل اإنه 

حتدٍّ مطروٌح اأمام قدرة جمتمع معني على حتيني وتفعيل ق�اعده القان�نية، مع م�اءمة ما يعتربه ه�يته الثقافية مع املعايري الك�نية. وهذه التحديات ال تخ�س املغرب وحده. وكلما رف�س املجتمع 

مظاهر انعدام امل�صاواة املرتبطة باجلن�س )كامل�اطنة وحق الت�ص�يت وال��صعية يف الت�صغيل ويف العمل، وما اإىل ذلك( وعمل على حماربتها، كلما بداأت بع�س مظاهر امليز التي مل تكن من قبل 

ملح�ظة اأو التي كان م�صك�تا عنها )كاالأج�ر وال�ل�ج اإىل م�اقع امل�ص�ؤولية يف املقاولة، والدور والظه�ر يف احلياة ال�صيا�صية، واأ�صكال انعدام امل�صاواة ح�صب ال��صط من ح�صري اأو قروي( تظهر 

للعيان، مما يتيح حماربتها والق�صاء عليها بدورها.
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م�ضاواة في الحق�ق والم�ض�ؤوليات والفر�ص

ال تعني الم�صاواة اأن ي�صبح الرجال والن�صاء متطابقين ال اختالف بينهم، بل تعني اأن حق�ق الن�صاء والرجال، 

اأن تك�ن  والم�ص�ؤوليات الملقاة على عاتق كل من الجن�صين، والفر�س المتاحة لكل منهما، ال ينبغي لها 

 . فكل الب�صر، اأيا كان جن�صهم، اأحرار في اإبراز قدراتهم الذاتية وفي اكت�صاب 
4
مرتبطة باالنتماء اإلى هذا الجن�س اأو ذاك

م�صار مهني وممار�صة حريتهم في االختيار دون اأي �صغط مت�لد عن ال�ص�ر النمطية والت�ص�رات الجامدة المتحجرة ح�ل 

اأدوار الن�صاء والرجال وغير ذلك من االأفكار الم�صبقة.

اال�ضتفادة من مفه�م الن�ع من اأجل اإ�ضاءة �ضبيل العمل

»الن�ع« –  التي تق�م على  المقاربة  – وخ�ص��صا منها  المقاربات الداللية  هناك مقاربات جديدة، بما فيها 

تتط�ر الي�م، بم�صاندة منظمة االأمم المتحدة، وترمي اإلى تح�صين فهم اأ�صباب مظاهر التمييز، ودعم العمل 

لفائدة الم�صاواة. هكذا يحيل مفه�م »الن�ع« على و�صع ناتج عن »بناء اجتماعي«، ويتميز عن مفه�م الجن�س 

.OMS بما ه� معطى بي�ل�جي ال غير. وقد تمت الم�صادقة على هذا التمييز من قبل منظمة ال�صحة العالمية

تعتبر منظمة ال�صحة العالمية اأن لفظة »جن�س« تحيل على الخا�صيات البي�ل�جية والف�صي�ل�جية التي تميز 

الرجال عن الن�شاء، في حين اأن لفظة »نوع« ت�شتح�شر االأدوار المحددة اجتماعيا، واأنماط ال�شلوك، واالأن�شطة 

وال�صفات التي يعتبر مجتمع معين اأنها خا�صة بالرجال اأو بالن�صاء. هذا المنظ�ر يتيح التمييز بين الخا�صيات 

المرتبطة بالبي�ل�جيا، من مثل االختالفات الهرم�نية اأو الف�صي�ل�جية اأو الع�ص�ية )كالحمل والر�صاع(، وبين 

نظيرتها المرتبطة بالمجتمع والثقافة وال�صيا�صة والقان�ن، التي ت�صكل جميعها »الن�ع«. ومن بين هذه االأخيرة 

الف�ارق في الدخل عن اأداء نف�س العمل، والتخ�ص�صات في المهام المنزلية، وال�ل�ج غير المت�صاوي اإلى 

في  االأحيان(  كثير من  في  )والتراتبي  المت�صاوي  غير  والتمثيل  المقاوالت،  في  والم�ص�ؤولية  القيادة  م�اقع 

و�صائل االإعالم، وغير ذلك من االأمثلة الكثيرة. فالتراتبيات التي يخ�صع لها الن�عان لي�صت طبيعية، بل هي 

تراتبيات اجتماعية تق�م على بنيات ثقافية ونف�صية-اجتماعية، تغذيها اأطر تنظيمية واأفكار م�صبقة ال �صرورة 

لها بالنظر اإلى ت�صاوي الب�صر جميعا في الكرامة. ومن هذا المنظ�ر فاإن مفه�م الن�ع مفيد بحكم اأنه يتيح اإلقاء 

ال�ص�ء على االأ�ص�س التي يق�م عليها مبداأ الم�صاواة. ويالحظ المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي بارتياح 

اأن مفهوم النوع قد تم قبوله وا�ستعماله بطريقة م�سوؤولة من قبل مجموع االأطراف المعنية في المغرب. 

واإن في وزارة االقت�ساد والمالية »ميزانية معتبرة للنوع« يمثل ممار�سة جيدة في هذا المجال.

2. االفترا�ضات والرهانات

وي�صتند هذا التقرير على االفترا�صات والرهانات التالية:

 مكتب اال�صت�صارة اخلا�صة بالن�ع و�ص�ؤون واأو�صاع الن�صاء )OSAGI( لدى االأمم املتحدة.
4
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1. متثل امل�ضاواة بني الن�ضاء والرجال مبداأ من�ضجما مع اله�ية املغربية ومع تعاليم االإ�ضالم 

 .
5
مبداأ الم�صاواة بين الرجال والن�صاء مبداأ اإ�صالمي اأ�صيل نجد له �ص�اهد في كثير من ن�ص��س الكتاب وال�صنة

كما كان رف�س التمييز �صد الن�صاء، والن�صال من اأجل الم�صاواة بين الجن�صين من المبادئ المح�رية التي 

نادت بها الحركة ال�طنية المغربية، كما تاأ�ص�صت منذ عهد الحماية حمعيات ن�صائية لهذه الغاية. ويبقى من 

اأبرز المحطات الن�صالية بهذه ال�صدد، الخطابان التاريخيان اللذان القيا بطنجة ي�م 10 اأبريل من �صنة 1947 

من قبل المغف�ر له جاللة الملك محمد الخام�س، واالأميرة الجليلة لال عائ�صة طيب اهلل ثراهما، وهما خطابان 

كان لهما اأبلغ االأثر في نف��س االأجيال بهذا الخ�ص��س. 

اأ�صكال  كل  وتحرم  والرجال،  الن�صاء  بين  الم�صاواة  مبداأ  على  الحنيف  االإ�صالمي  الدين  تعاليم  ت�ؤكد  اأ- 

والم�دة  االإن�صانية  والكرامة  والم�صاواة  العدل  مثل  فقيم  الجن�س.  على  القائمة  الم�صاواة  وعدم  التمييز 

والرحمة، التي يجعلها االإ�صالم اأ�صا�صا للعالقات بين االأفراد وفي داخل االأ�صرة، والتي تحرم كلها التمييز، 

فة ب�صفتها مبادئ ك�نية، والم�صجلة باعتبارها حق�قا لدى الهيئات والمنظمات 
ّ
هي ذاتها المبادئ المعر

الدولية. والقراآن الكريم ي�صاوي بين الن�صاء والرجال في الخلق وما بعد الم�ت، ويذكرنا باأنهما خلقا »من 

، دون ف�صل م�صبق وال امتياز الأحدهما على االآخر. فالمراأة لم تخلق لينتفع بها الرجل، بل 
6
نف�س واحدة«

خلق االثنان لينفع كل منهما �صاحبه. هذه القيم ت�ؤ�ص�س لمبداأ ال�صراكة واالحترام المتبادل، وه� مبداأ 

ال تن�صجم معه بع�س التاأويالت التحكمية التي تم تبّنيها ب�صبب عدم االإنف�صال عن �صياقات اجتماعية 

وثقافية لم يبلغ فيها ت�صرب الهدى القراآني بهذا الخ�ص��س مداه ، وهي تاأويالت اأ�صحينا، لل�صبب نف�صه، 

نجدها تتردد في مق�الت بع�س المدار�س الفقهية.

لم�صاألة  وفاعلة  اإيجابية  مقاربًة  المغرب  اختيار   ،2004 في  تبنيها  تم  التي  االأ�صرة  مدونة  ديباجة  ت��صح 

الم�صاواة. فهي ت�صت�صهد بالحديث ال�صريف الذي ي�صاوى فيه النبي الكريم بين الن�صاء والرجال اأمام القان�ن، 

لئيم«  اإال  اأهانهن  وما  اإال كريم  اأكرمهن  ما  الرجال  �صقائق  الن�صاء  »اإنما  و�صلم:  عليه  اهلل  يق�ل �صلى  حيث 

والترمذي في كتاب   5869 رقم  بنت ملحان  �صليم  اأم  االأن�صار من حديث  باقي م�صند  اأحمد في  اأخرجه 

اأن هذه المدونة  الديباجة  ت�ؤكد  204 و�صححه االألباني. كما  الطهارة  واأب� داود في كتاب   15 الطهارة رقم 

الجديدة، بتبنيها »�صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تم�س بكرامة واإن�صانية المراأة«، وب��صعها »االأ�صرة تحت 

الم�شوؤولية الم�شتركة للزوجين«، تعد مثال في »االجتهاد ال�شتنباط االأحكام«، الذي يتغيى تحقيق مقا�شد 

الت�فية  يي�صر  ما  وه�  والن�صاء،  الرجال  بين  الحيف  ورفع  الم�صاواة،  لتحقيق  �صمان  في  االإ�صالمي،  ال�صرع 

 امل�صاواة يف التكليف وامل�ص�ؤولية بني الرجال والن�صاء فيما ال يدخل يف اخل�ص��صيات اخللقية لكل منهما، حا�صرة يف القراآن الكرمي قي ق�صة بدء اخلليقة يف عدد من امل�اطن من القراآن الكرمي، 
5

منها ق�له تعاىل ) وكال منها رغدا حيث �صئتما، وال تقربا هذه ال�صجرة فتك�نا من الظاملني، فاأزلهما ال�صيطان عنها، واأخرجهما مما كانا فيه( البقرة 35-34، وق�له تعاىل )فا�صتجاب لهم ربهم 

اأين ال اأ�صيع عمل عامل منكم من ذكر اأو اأنثى، بع�صكم من بع�س( اآل عمران 195. كما جند مبداأ امل�صاواة يف عدد من االأحاديث النب�ية ال�صريفة منها حديث اأم �صلمة الذي اأخرجه م�صلم 

»حني �صمعت نداء يا اأيها النا�س وهي متت�صط، فقالت للما�صطة: ا�صتاأخري عني، فقالت املا�صطة: اإمنا دعا الرجال ومل يدع الن�صاء، قالت اأم �صلمة ر�صي اهلل عنها : فقلت: اإين من النا�س«

وذلك يف ق�له تعاىل )يا اأيها النا�س اتق�ا ربكم الذي خلكم من نف�س واحتدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ون�صاء، والتق�ا اهلل الذي ت�صاءل�ن به واالأرحام، اإن اهلل كان عليكم رقيبا(   
6

الن�صاء



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

28

الرائدة بالتزامات المملكة بحق�ق االإن�صان، كما ه� متعارف عليها عالميا في حر�س على التطابق مع تعاليم 

االإ�صالم ال�صمحة ومقا�صده المثلى.

2. الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال �ضرورية للتنمية االقت�ضادية والتما�ضك االجتماعي

واالأن�صطة  ال�صيا�صي،  والقرار  وال�صحة  واالإعالم  التربية  اإلى  ال�ل�ج  في  بالرجال  الن�صاء  م�صاواة  اإن  اأ-  

االقت�صادية ، ال تهدد باالنتقا�س من ول�ج الرجال اإلى كل ذلك، وال تمثل عائقا اأمام حقهم في ال�ل�ج. 

ودعم  بالدنا  لتنمية  و�صروريا  حا�صما  عامال  الي�م  تمثل  اأ�صبحت  تمييز  دون  الن�صاء  م�صاركة  اإن  بل 

تناف�صيتها وتما�صكها.

و�صعيته ح�صب  واأن  عميقة،  واجتماعية  اقت�صادية  ف�ارق  من  يعاني  المغرب  باأن  التذكير  المهم  من  ب-  

الت�صنيفات الدولية – مهما قيل في �صاأن تلك الت�صنيفات وما قد يعتريها من نق�س غياب للحياد – 

لي�صت و�صعية ُمر�صية. فقد كان المغرب في 2011، بعدد �صكانه البالغ 32.2 ملي�ن ن�صمة – 58.8 

بالمائة منهم ح�صري�ن – يحتل الرتبة 130 من اأ�صل 187 دولة ح�صب معيار التنمية الب�صرية ل�صنة 

2011، وذلك رغم التح�صين الم�صتمر منذ 1980. وح�صب معيار التنمية الب�صرية الخا�س باأ�صكال 
اأ�صكال  ب�صبب  التنمية  مجال  في  بالمائة   27.9 تناهز  خ�صارة  تتكبد  البالد  فاإن  الم�صاواة،  انعدام 

الالم�صاواة. وح�صب »معيار انعدام الم�صاواة القائم على الن�ع«، يحتل المغرب كذلك ال�صف 130 

من اأ�صل 187 بلدا. اأما ح�صب المعيار العالمي للف�ارق بين الجن�صين، فاإن بالدنا تحتل ال�صف 129 

من اأ�صل 134 بلدا. واأما ن�صبة مح� االأمية لدى البالغين )االأ�صخا�س من �صن 15 فما ف�ق( فتبلغ 56.1 

بالمائة، في حين ال تتجاوز هذه الن�صبة 49.2 بالمائة لدى الن�صاء.

الن�صاء،  �صد  التمييز  مظاهر  من  الحد  لعملية  المتعدد  المفع�ل  اإلى  االإيجابي  االإلتالزم  هذا  يع�د  ت-  

الق�صاء  لفائدة  مبادرات  اإطالق  اأتاح  مما  واالدخار،  التجارية  القرو�س  اأ�صكال  كل  اإلى  وول�جهن 

على الفقر وتحقيق الرفاه لالأطفال وخلق المقاوالت ودعم النم� االقت�صادي واإعادة ت�زيع الثروات. 

وبناء على كل هذه االعتبارات، فاإن مبداأ الم�صاواة ه� اأي�صا مبداأ للم�ص�ؤولية تجاه االأجيال القادمة. 

ومن اأجل اإطالق دينامية التقدم هذه، فمن المنا�صب التركيز في البداية على االأ�صباب التي تجعل 

الن�صاء اأكثر ح�ص�را في االأن�صطة واالأعمال التي تك�ن غير م�صتقرة و�صعيفة االأجر وغير متمتعة بتغطية 

االأنظمة االإجبارية لل�صمان االجتماعي.      

اأن التمييز ال يطال الن�صاء الفقيرات وحدهن. ف�ل�ج الن�صاء ال يزال محدودا في مجال وظائف  ث-  غير 

الم�ص�ؤولية في المقاوالت الخا�صة، وال�ظيفة العم�مية، وحتى في الحياة الجمع�ية وال�صيا�صية، وكذا 

في ال�ظائف االنتخابية الترابية اأو ال�طنية، وذلك رغم االإجراءات االإيجابية المتخذة في و�صع الل�ائح 

المخ�ص�صة لهن في مجل�س الم�صت�صارين. وتبدو المفارقة اأو�صح حين نرى اأن الفتيات يتمتعن بتمثيلية 

وا�صعة، بل ويمثلن االأغلبية في بع�س فروع التعليم العالي، لكن دون اأن ي�صتطعن ال�ل�ج اإلى ال�ظائف 

القيادية في االأن�صطة التي يتخ�ص�صن في مجالها.
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3. اإن التقدم في مجال الم�ضاواة بين الجن�ضين يمثل رافعة ق�ية للحد من الف�ارق االجتماعية

االأجيال.  عبر  االجتماعية  الالم�صاواة  اأوجه  واإدامة  اإنتاج  اإعادة  اإلى  الن�صاء  �صد  التمييز  اأ�صكال  تنح�  اأ-  

فالن�صاء الالئي في و�صعية ه�صة، كثيرا ما يعانين من ع�ائق عدة، حيث اإنهن يكن مجبرات على تاأدية 

اأعمال �صعيفة االأجر، اأو غير ماأج�رة اإطالقا، اإ�صافة اإلى ه�صا�صة حالتهن ال�صحية، ناهيك عن �صع�بة 

الغالب االأكثر تعر�صا  الن�صاء يكن في  اأن ه�ؤالء  العائلية. كما  اال�صطالع في االآن ذاته بم�ص�ؤولياتهن 

للعنف في البيت، ولالإجها�س في ظروف تنعدم فيها الم�صاعدة الطبية، كما يجدن �صع�بة في ال�ل�ج 

اإلى الق�صاء، والح�ص�ل على الحق في النفقة في حالة الطالق. ويبقى احتمال انتقال هذه االأ�صكال 

يهدد  مما  ق�يا،  احتماال  والم�اَطنة،  والعالج  التربية  اإلى  ول�جهم  واإعاقتها  االأطفال،  اإلى  االإق�صاء  من 

با�صتدامة دورة الفقر عبر االأجيال.

ب-  اأطلق المغرب عددا من االإجراءات الرامية اإلى الحد من معاناة الن�صاء من الفقر – من بينها »المبادرة 

الوطنية للتنمية الب�شرية«، التي ت�شمل ق�شما موجها لتحقيق ا�شتقاللية الن�شاء اللواتي يع�شن في اأو�شاط 

مع�زة، وكذا البرنامج الحك�مي للم�صاواة، الرامي اإلى اإدماج مفه�م »الن�ع« في كل قطاعات التدخل 

الت�صامن  �صندوق  ومثلها  الن�ع،  على  المبني  العنف  لمحاربة  »تمكين«،  برنامج  وكذلك  العم�مي، 

العائلي لفائدة الن�شاء المطلقات المنتميات اإلى اأو�شاط فقيرة ، وذلك من اأجل تمكينهن من الولوج اإلى 

النفقة. لكن يجب اأن يتم تقييم هذه البرامج، وتقييم تفعيِلها، بناء على معايير �صفافة ووا�صحة، لقيا�س 

النتائج واالآثار. ويبقى اأحد اأهم التحديات، ه� ذلكم المتعلق ب��صعية الن�صاء في ال��صط القروي. فما لم 

يتم تح�صين و�صعيتهن بطريقة ملم��صة في هذا ال��صط، فاإن اإ�صكالية التنمية االقت�صادية واالجتماعية، 

وكذا اإ�صكالية احترام الحق�ق االأ�صا�صية للعن�صر الب�صري، لن يك�ن التقدم في حلهما �صهال. والبرامج 

التي تم و�صعها حتى الي�م الرجال اأكثر من الن�صاء وكذا الن�صاء الح�صريات اأكثر من القرويات. وبالتالي 

عها. فاإن رهان الم�صاواة بين الجن�صين ال يبدو هنا متعلقا بالم�ارد المالية، بقدر تعلقه بتحديد البرامج وتتبُّ

4. تعد الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال �ضرورة معيارية

اأ-  اإن الم�صاواة بين الجن�صين مبداأ اأ�صا�س وهدف ك�ني في االآن ذاته، وتكر�صها عدد من االآليات الدولية 

التي لها ق�ة اإلزامية ت�صري على كل اأع�صاء المجم�عة الدولية. والمغرب من الم�قعين على ثمانية 

بالحق�ق  المتعلقة  الدولية  المعاهدة  بينها  اآليات دولية متعلقة بحق�ق االإن�صان، من  اأ�صل ت�صعة  من 

واالتفاقية  وال�صيا�صية،  المدنية  بالحق�ق  الخا�صة  والمعاهدة  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�صادية 

المتعلقة بالق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء CEDEF، واالتفاقية المناه�صة للتعذيب وكل 

العق�بات والمعامالت القا�صية اأو التي تحط من الكرامة، واالتفاقية الدولية ح�ل حماية حق�ق كل 

2011، �صحب المغرب التحفظات التي كان من  اأبريل   8 اأ�صرهم. وفي  العمال المهاجرين واأع�صاء 

قبل قد اأبداها ب�صاأن االتفاقية الخا�صة بالق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، وهي التحفظات 

ع�صر  ال�صاد�س  والف�صل  االأطفال(  اإلى  الجن�صية  )انتقال  التا�صع  الف�صل  الثانية من  بالفقرة  المتعلقة 
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)الم�صاواة في الزواج والطالق(. كما اأن المملكة اأي�صا من الم�قعين على بيان وبرنامج عمل بيجين، 

المتبنيان من قبل الم�ؤتمر الدولي الرابع ح�ل الن�صاء في 1995، واللذان يحددان اأهدافا دقيقة، وكذا 

المبادرات اال�صتراتيجية التي يتعين على الدول اتخاذها لفائدة الم�صاواة. اأما اإعالن االألفية المتبنى 

واإقرار  الفقر  محاربة  اأن  على  التاأكيد  فيعيد   ،2000 عام  في  االألفية  قمة  في  الدول  روؤ�صاء  قبل  من 

الم�صاواة بين الجن�صين تعد من االأهداف االأول�ية للتنمية. كما اأن اتفاقيات المنظمة الدولية لل�صغل 

التي تر�صم للدول جميعها   ،111 OIT تلزم بدورها المغرب بهذا الخ�ص��س، ال �صيما االتفاقية رقم 
الهدف المتمثل في النه��س بالم�صاواة في الفر�س وفي المعاملة، مع اإقرار �صيا�صة ترمي اإلى الق�صاء 

على كل اأ�شكال التمييز في مجال الولوج اإلى ال�شغل والتكوين المهني، وكذا �شروط العمل واالأجر 

والحماية االجتماعية.

ب-  يكر�س الف�صل 19 من الد�صت�ر الجديد مبداأ الم�صاواة بين الن�صاء والرجال في ممار�صة كل حق�ق 

االإن�صان. فه� ين�س على اأن الدولة تتخذ جميع اإجراءات تحقيق المنا�صفة بين الجن�صين، وتحِدث 

هيئة للمنا�صفة ومحاربة كل اأ�صكال التمييز، من اأجل ت�صجيع تحقيق خط�ات في هذه المجاالت. 

الم�صاواة بين  التي �صاهمت في دعم  ال�صابقة،  الت�صريعية  الد�صت�ر مكت�صبات االإ�صالحات  ويكر�س 

الرجال والن�صاء، وفي الحد من اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء.

ونذكر من بين تلك االإ�صالحات مراجعة القان�ن التجاري في 1995، وتبني القان�ن الجديد ح�ل الحالة 

المدنية في 2002، والقان�ن الجديد للم�صطرة الجنائية في 2003، واالإ�صالح الم�صتمر للقان�ن الجنائي منذ 

دخلت على قان�ن ال�صغل في 2003، واإ�صالح مدونة االأ�صرة في 2004، واإ�صالح 
ُ
2003، والتغييرات التي اأ
قان�ن الجن�صية في 2007.

5. الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال تقت�ضي بذل مزيد من الجه�د الإم�ضاء الق�انين المعتمدة بهذا 
الخ�ض��ص 

فاعليتها.  ل�صمان  يكفي وحده  الق�انين ال  لكن وج�د  ق�انين،  اإلى  يحتاج  الم�صاواة  مبداأ  اأن  �صك  اأ-  ال 

فانعدام الفهم، والمقاومة الذاتية اأو الرف�س – �ص�اء كان معلنا اأم غير معلن – لمبداأ الم�صاواة، اأم�ٌر ال 

تزال تت�صبب في ممار�صات مثيرة للقلق وغير مقب�لة تجاه الن�صاء وال�صابات والفتيات. ولعل في ال�صن 

القان�نية لتزويج القا�صرات اأبلغ مثال في ذلك. فالمادة 20 من المدونة تجعل لقا�صي االأ�صرة، » بعد 

)...( واال�صتعانة بخبرة طبية اأو اإجراء بحث اجتماعي«، اأن ياأذن بزواج الفتى والفتاة دون �صن االأهلية، 

»بمقرر معلل يبين فيه الم�صلحة واالأ�صباب المبررة لذلك«، وه� مقرر غير قابل الأي طعن. ففي 2010، 

تم قب�ل الغالبية العظمى )86.79 بالمائة( من الطلبات المقدمة في هذا االإطار، اأي ما قدره 33596 

963 طلبا. وقد تم  بالمائة(، و�صحب  4151 طلبا )10.72  38710، في حين تم رف�س  اأ�صل  طلبا من 

فر�صة  للمغت�صب  الحرفي  تطبيقه  يعطي  قان�ني  نظام  ا�صتدامة  بّينت  التي  الحاالت  من  ت�صجيل عدد 

التي  الحدود  ُيجلي  مما  ب�صحيته.  االقتران  عبر  اقترفه  ما  اإ�صالح  من  بتمكينه  العقاب،  لالإفالت من 
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تفر�س نف�صها حتى على ال�قاية من انتهاك حق�ق االإن�صان وحماية ال�صحايا والغياب المادي لم�صاطر 

ت�صمن فعليا الحق في العدالة والحق في التع�ي�س.

والعادات  العقليات  فاإن  المن�صرم،  العقد  خالل  المحققة  الخط�ات  رغم  اأنه،  على  قائم  االإجماع  ب-  

الن�صاء  ممار�صة  وجه  في  كبيرة  ع�ائق  كلها  تمثل  العقاب،  من  االإفالت  اإلى  واالطمئنان  ال�صل�كية 

لحق�قهن وحماية تلك الحق�ق في المغرب. وال�صهادات كما العديد من وجهات النظر تبين اأنه لي�س 

من النادر اأن ي�شتعمل القا�شي المكلف بتطبيق المدونة �شلطته التاأويلية في اختيار تخليد اأنماط من 

التفكير المناق�س تمام المناق�صة لكرامة الن�صاء وحق�قهن، مما يف�صي اإلى قرارات فيها اإنكار للحق�ق 

االأ�صا�صية للن�صاء.

ع االتفاقية الدولية ح�ل الق�صاء  ت-  وقد عبر وزير العدل والحريات لمجم�عة العمل، الممثلة للجنة تتبُّ

على كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء )تقرير ي�ني� 2012(، عن نيته في »اإجراء تقييم �صامل لتطبيق 

مدونة االأ�صرة واآثار ذلك في المجتمع المغربي«. مما يعتبر مبادرة بناءة تحتاج اإلى التفعيل، بروح من 

الت�صارك تاأخذ بعين االعتبار كل االأبعاد التي تتخذها اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، بما فيها تلك التي 

ت�لدها وتغذيها التاأويالُت المجحفة للتعاليم الدينية واالأفكاُر الم�صبقة وال�ص�ُر النمطية عن الن�صاء.

6. تقت�ضي الم�ضاواة بين الجن�ضين عمال اإراديا، بما في ذلك الجانب القان�ني، �ضد االأفكار الم�ضبقة 
وال�ض�ر النمطية  

اأ-  تعتبر محاربة االأفكار الم�صبقة وال�ص�ر النمطية عن�صرا حا�صما في الرفع من درجة ال�عي ودعم م�صروعية 

مفه�م الم�صاواة بين الن�صاء والرجال. وقد مكنت العديد من البح�ث والدرا�صات من اإلقاء ال�ص�ء على 

االآليات التي تق�د اإلى اإعادة اإنتاج اأ�صكال التف�صيل والقي�د واالإق�صاء التي تج�صد التمييز �صد الن�صاء. 

 تجاوزها المدر�صُة واالأ�صرة وو�صائل االإعالم معا. ويرى المجل�ض 
َ
هذه وهي اآليات،  يجب اأن تت�لى اأمر

االقت�سادي واالجتماعي �سرورة حماية �سورة الن�ساء، في و�سائل االإعالم واالأ�سرطة االإعالنية، 

ال�سعي  ينبغي  كما  المهينة.  النمطية  ال�سور  ا�ستعمال  ومن  بالكرامة  تحط  التي  المعامالت  من 

الأن تحتوي برامج التربية الوطنية في المدر�سة االبتدائية وفي ال�سلك االإعدادي، وكذا اأن�سطة 

التكوين المهني في المقاوالت الخا�سة والوظيفة العمومية، على برامج وفقرات تتيح الوقاية من 

االأفكار التمييزية اأو القا�سية اأو المهينة حيال الن�ساء.

اأكثر من نظرائهن الذك�ر مبداأ الم�صاواة بين الجن�صين. فاإذا  ب-  على م�صت�ى المبادئ، ت�ؤيد المغربيات 

كان 71 بالمائة من المغاربة من الجن�صين ي�ؤيدون اإعطاء حق�ق مت�صاوية للرجال والن�صاء، فاإن الن�صاء 

اأن ال�صباب المغاربة 
8
. كما بين بحث دولي 

7
)87 بالمائة( اأكثُر تاأييدا لذلك من الرجال )55 بالمائة(

هم اأقل �صباب العالم تقبال لفكرة اأن الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، على م�صت�ى المبادئ والحق�ق، 

7 Perspectives of Women in the Muslim Word (Gallup Center for Muslim Studies) 
8 2011, World Youths  (Fondation pour l’innovation politique)
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التربية  مجال  في  التعليم  ق�ص�ر  ي�ؤكد  مما  المثالي«.  »المجتمع  �صفات  من  �صفة  تك�ن  اأن  يمكن 

متمتعين  يبق�ن  الرجال  فاإن  العليا،  ال�صيا�صية  ال�ظائف  م�صت�ى  على  اأما  االإن�صان.  وحق�ق  المدنية 

باالمتياز. ورغم اأن 82 بالمائة من المغاربة يعلن�ن عن ا�صتعدادهم للت�ص�يت على امراأة، فاإن اأكثر من 

اأنه يجري االعتراف تدريجيا بالكفاءات  ثلثهم ال يثق�ن فيها لممار�صة م�ص�ؤوليات �صيا�صية عليا. غير 

الن�صائية في مجم�ع المجاالت. ففي المجال الترب�ي، تبلغ ن�صبة تف�صيل المراأة على الرجل ما قدره 

21 بالمائة. اأما في مجال ال�صحة فتبلغ تلك الن�صبة 32 بالمائة. واأما مجال قيادة �صيارات االأجرة، وهي 
المهنة التي ال تمار�صها اإال قلة من الن�صاء، فه� الذي ي�صجل اأعلى ن�صبة من الراف�صين للمراأة. وعلى 

عك�س ذلك فاإن عمل المراأة المنزلي يجري تثمينه اأكثر من عملها خارج البيت. فما يزيد على ن�صف 

االأ�صخا�س ي�صكك�ن في »اأم�مة« االأم التي تعمل، ويعلن�ن عن عدم اتفاقهم مع الفكرة التي م�ؤداها 

اأن »االأم )التي تعمل خارج البيت( يمكنها اأن تك�ن حن�نا واأن تربط وت�طد العالقة مع اأطفالها تماما 

كاالأم التي ال تعمل«، ون�صفهم يرى اأن »المراأة التي تعمل خارج البيت ال يمكنها اأن ت�لي لعملها 

مثل ما ت�ليه لبيتها من عناية واهتمام.«

ت-  االأمثلة ال�صعبية المتداولة بالعربية واالأمازيغية تنقل، في تناق�س تام مع ال�اقع، الفكرة القائلة باأن المراأة 

اإال تابعة له. وبالتالي تقع على الرجل م�ص�ؤولية  اأن تك�ن  ملك يمين الرجل، واأنها ال يمكن لذلك 

»حمايتها« و«االإنفاق عليها« و«تربيته

ث-  رغم الم�صادقة في 2005 على الميثاق ال�طني لتح�صين �ص�رة المراأة في االإعالم )وهي �صابقة على 

م�صت�ى المغرب العربي(، فاإن تمثيلية الن�صاء تبقى غير كافية، كما تطغى عليها ال�ص�ر النمطية كثيرا. 

اأما وجهة نظر الن�صاء في الق�صايا العامة فمهم�صة، وقلما ُيطلب راأي اإحداهن في االأحداث ال�صيا�صية، 

اأكثر ح�ص�را في  العك�س من ذلك نجدهن  �صامية. وعلى  اأو م�ظفة  ب�زيرة  االأمر  تعلق  اإذا  اإال  اللهم 

والحكايات  االجتماعية.   وال�ص�ؤون  والفن�ن  بالم�صاهير  المتعلقة  تلك  مثل  من  »الخفيفة«،  التقارير 

المغربية تعطي للمراأة اأدوارا م�ص�هة، م�جهة �ص�ب �ص�ر نمطية �صلبية، من قبيل »االأفعى الماكرة«، 

و«ال�صحية االأبدية«، و«البدوية الجاهلة«، و«المراأة العاملة المخدوعة«، و«ال�قحة المنحلة«، و«ال�صبية 

الحمقاء«، في حين اأن الرجال هم االأق�ياء الم�صيطرون، رغم اأنهم قد يكت�ص�ن هم اأي�صا �صفات �صلبية 

كالديكتات�ري اأو العنيف اأو ال�صكير. وعم�ما فاإن الحكايات ال تمثل �ص�ى جانب محدود جدا من 

ج�انب المجتمع. وتح�صر وظائف الن�صاء في تلك الحكايات، في ثالث وظائف اأ�صا�صية: )التجمل 

للزوج والعناية بالبيت وتربية االأبناء( 

ج-  تنتق�س االأفالم االإعالنية من قيمة المراأة، وكثيرا ما تك�ن مهينة لها؛ واالإعالنات في المغرب كثيرا ما 

�ؤ المراأة وتنقل �ص�رة تحط من قدر الن�صاء. فاالأ�صرطة الدعائية غالبا ما ترينا ن�صاء تقليديات في  ُت�صيِّ

البيت، بهندام »بلدي« مهمل، يق�صين �ص�اد ي�مهن في القيام باأ�صغال البيت واإعداد الطعام وتقديمه، 

بل فيهن من يحلمن بالمهام المنزلية ال�صاقة. وتك�ن المراأة في تلك االأ�صرطة دائما مجبرة على اإر�صاء 
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اأنهن غير م�صتقالت )حيث نرى على  الحماة بالحر�س على الظه�ر بمظهر ربة البيت المثالية. كما 

�صبيل المثال المراأة التي تنتظر اأن ير�صل لها ابنها المال من الخارج(. وال يتم تثمين �صخ�س المراأة 

اإال عبر نتيجة اأعمالها المنزلية الناجحة )كاأن تح�صن تنظيف ث�ب اأو اإعداد طبق �صهي(، مما يمثل 

اختزاال كبيرا لمجاالت عمل الن�صاء وان�صغاالتهن واإ�صهامهن الحقيقي في حياة المجتمع، وهي �ص�رة 

نمطية ينبغي االجتهاد لتجاوزها.

7. تقت�ضي الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال تفعيال حازما للد�ضت�ر

اأ-  لقد مثل و�صع ل�ائح انتخابية اإ�صافية مخ�ص�صة للن�صاء مرحلة هامة في �صبيل االرتقاء بتمثيلية الن�صاء في 

الحياة ال�صيا�صية. غير اأن الرفع من التمثيلية ال يكفي ل�صمان تح�صين م�صاركة الن�صاء في المداوالت 

لتفعيل  المجه�دات  من  مزيد  بذل  ت�صتدعي  الخط�ة  هذه  فاإن  وبالتالي  ال�صيا�صي.  القرار  اتخاذ  وفي 

اإ�صافية لفائدة المنا�صفة في الم�صل�صالت االنتخابية  المنا�صفة في كافة الم�صت�يات واتخاذ اإجراءات 

والمجال�س الت�صريعية واالإدارة المدنية والعدالة.
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منهجية المجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي

بين  الم�صاواة  م�صاألة  اإعدادها ح�ل  المجل�س  يعتزم  التي  التقارير  من  �صل�صلة  من  االأولى  ال�ثيقة هي  هذه 

الجن�صين. و�صتخ�ص�س التقارير الثالثة التالية للج�انب االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للم�صاواة.

يتك�ن هذا التقرير االأول من ق�صمين، خ�ص�س اأولهما لت��صيح م�قف المجل�س في ما يتعلق بمفه�م الم�صاواة 

واالإطار العام للعمل الذي ي��صي بتفعيله، فيما خ�ص�س الق�صم الثاني للجانب الم�ؤ�ص�صاتي لمحاربة التمييز 

والنه��س بالم�صاواة.

المجل�س،  الأعمال  العامة  المنهجية  على  التقارير،  هذه  من  واحد  في كل  تبنيه  تم  الذي  الم�صعى  يعتمد 

والمتمثلة في تحديد واقع حال احترام الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، انطالقا من االإطار المعياري الدولي 

واالإطار القان�ني ال�طني. وقد قام المجل�س، باالعتماد على قاعدة وثائقية وا�صعة، باإح�صاء كل االأعمال التي 

الم�صت�ى  على  الم��ص�ع  الجارية ح�ل  النقا�صات  على  اطلع  كما  المغرب،  في  الم�صاواة  م��ص�ع  تناولت 

الدولي. وقد تم بذلك و�صع جرد للمبادرات العم�مية والخا�صة المتخذة للنه��س بالم�صاواة بين الرجال 

والن�صاء.

تم تنظيم اأربع جل�صات االإن�صات، ا�صتقت اللجنة خاللها المعل�مات ووجهات نظر اأربعة ممثلين لقطاعات 

لحق�ق  ال�طني  والمجل�س  الداخلية،  وزارة  والتعاون،  الخارجية  وزارة  والمالية،  االقت�صاد  وزارية)وزارة 

بين  الم�صاواة  المدني تعمل في مجال  للمجتمع  تنظيم ور�صتي عمل مع ع�صر منظمات  تم  االإن�صان( كما 

المراأة والرجل، و�صبع ع�صرة نقطة االرتكاز ذات عالقة بالن�ع، تابعة للقطاعات ال�زارية المعنية.

من جهة اأخرى، تم ت�جيه طلبات معل�مات لقطاع العدالة، وغرفتي البرلمان، وطلب عقد لقاء مع  المجل�س 

الد�صت�ري ومحكمة النق�س.

الج�انب  بخ�ص��س  بالمجل�س،  الحديثة  والتكن�ل�جيات  الثقافة  لجنة  راأي  ا�صتمزاج  تم  فقد  داخليا،  اأما 

الثقافية من هذا التقرير
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الجانب المعياري

1. االأول�ية: تبني تعريف قان�ني للتمييز �ضد الن�ضاء

ال ي�جد في النظام القان�ني المغربي اأي تعريف عام للتمييز. وهذا ال�صك�ت عن الم��ص�ع يف�صي اإلى ن�ص�ء 

تمثالت جزئية لمفه�م التمييز، ت�صع عراقيل في وجه ال�صحايا والق�صاة معا.

يو�سي المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي باأن يقوم الم�سرع، اعتمادا على مقت�سيات الد�ستور، باإ�سدار 

ف، بغاية المنع والعقاب، كل اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء. قانون عام يحدد ويعرِّ

الن�صاء  التمييز �صد  اأ�صكال  الق�صاء على كل  المتحدة ح�ل  اتفاقية االأمم  الذي اعتمدته  التعريف  وُيعتبر 

تعريفا جامعا مانعا: »يمثل ميزا �صد الن�صاء كلُّ تمييز اأو اإق�صاء اأو ح�صر قائم على الجن�س، يك�ن من مفع�له اأو 

هدفه عرقلة اأو تدمير االعتراف للن�صاء، اأيا كانت حالتهن المدنية، بحقهن في التمتع بممار�صة حق�ق االإن�صان 

والحريات العامة في الميادين ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها من المجاالت، 

وذلك على اأ�صا�س الم�صاواة بين الرجل والمراأة.«

اتخاذ تدابير ت�ضريعية وتنظيمية ل�ضمان الم�ضاواة بين الجن�ضين9

اإن د�صترة الم�صاواة بين الن�صاء والرجال مك�صب ينبغي اأن تتم تعديته اإلى الم�صت�ى الت�صريعي، بغاية منع 

اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء. والمجل�ض االقت�سادي واالجتماعي يوؤكد على االأهمية التي يكت�سيها:

• اأ�سكال 	 معاقبة –  ال�سرورة  – وعند  منع  الأحكام  والتنظيمات،  القوانين  في  المنهجي،  االإدماج 

التمييز �سد الفتيات والن�ساء؛

9  هذه االلتزامات مذك�رة يف االتفاقية التي تبنتها االأمم املتحدة يف 1979، ح�ل »الق�صاء على اأ�صكال امليز �صد الن�صاء« CEDEF. وت�صمل هذه االتفاقية، التي متثل مرجعا اأ�صا�صيا، اأغلب 

التدابري املعلن عنها يف االتفاقيات ال�صابقة التي تبنتها االأمم املتحدة من ذي قبل يف جمال حماية حق�ق االإن�صان االأ�صا�صية، وكذا اتفاقيات املنظمة الدولية لل�صغل. وقد مثلت اتفاقية 1979 

ثمرة الأكرث من ثالثني عاما من عمل جلنة اأو�صاع املراأة، وه� جهاز مت اإحداثه يف 1946 من قبل االأمم املتحدة، من اأجل النظر يف و�صعية الن�صاء والنه��س بحق�قهن. وهي ت��صح املجاالت التي 

تعاين فيها الن�صاء من اإنكار امل�صاواة مع الرجال، والتي يتعني على الدول االأع�صاء يف منظمة االأمم املتحدة اأن تتخذ ب�صاأنها اإجراءات ت�صحيحية واأن تطلق برامج عمل لفائدة امل�صاواة.

الفر�صيات واملالحظات: ميثل امليز �صد الن�صاء عائقا اأمام رفاه املجتمع.  

تبداأ االتفاقية بالتذكري باأن اأن�اع امليز تع�ق م�صاركة الن�صاء يف احلياة ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية لبالدهن، وتع�ق ازدياد رفاه املجتمع واالأ�صرة. فامليز »مينع الن�صاء من خدمة   

بالدهن وخدمة االإن�صانية بكل ما ي�صتطعنه.»

وتالحظ االتفاقية اأن اأهمية م�صاهمة الن�صاء يف رفاه االأ�صرة ويف تقدم املجتمع ال تلقى االعرتاف الكايف اأو ال تلقى اعرتافا البتة، وخ�ص��س على امل�صت�ى االقت�صادي وعلى م�صت�ى احلماية   

االجتماعية.

وت�صري االتفاقية اإىل اأن دور املراأة يف االإجناب ال يزال يعترب، يف كثري من البلدان، �صببا من اأ�صباب االإق�صاء اأو احلد من حق�قها ال�صيا�صية اأو املدنية اأو االقت�صادية اأو االجتماعية اأو الثقافية.  

يف االأو�شاط الفقرية تكون الن�شاء دائما هن االأ�شد فقرا، مع ولوج اأدنى من ولوج الرجال من اأو�شاطهن اإىل الغذاء واخلدمات الطبية والرتبية والتكوين وفر�س ال�شغل.  

وتعترب اأن “الدور التقليدي للرجل يف االأ�صرة ويف املجتمع يجب اأن  تدين الدول االأع�صاء يف منظمة االأمم املتحدة، منذ 1979، عرب االتفاقية املذك�رة، امليز �صد الن�صاء “مبختلف اأ�صكاله”،   

يتط�ر مثل تط�ر دور املراأة، اإن نحن �صئنا الت��صل اإىل م�صاواة حقيقية بني الرجل واملراأة“. 
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• تغيير اأو اإلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التي تمثل ميزا �سد الن�ساء، واإدماج مبداأ عدم التمييز في 	

مجموع م�سل�سالت مراجعة التدابير القانونية الجاري بها العمل؛

• تبني قانون ي�سمن للن�ساء �سحايا التمييز حماية قانونية فعلية وناجعة بوا�سطة المحاكم.	

اأ�ضكال التمييز: تط�ير مقاربة  من االإجراءات االإيجابية الفاعلة للق�ضاء على   .2
مندمجة وملم��ضة لمبداأ الم�ضاواة

ينبغي اأن تترتب على االأفعال التمييزية م�ص�ؤولية ال يتحملها االأ�صخا�س المادي�ن الذين قام�ا بالفعل وحدهم، 

بل اأي�صا االأ�صخا�س المعن�ي�ن اأو غير المعن�يين الذين يت�صرف االأوائل با�صمهم.

العمومية  المقاوالت  دعوة  المنا�سب  من  اأن  ال�سدد  بهذا  واالجتماعي  االقت�سادي  المجل�ض  يرى 

االآليات  وعلى  التزاماتها  على  ب�سراحة  التن�سي�ض  اإلى  والجمعيات،  الترابية،  والجماعات  والخا�سة، 

المخ�س�سة للوقاية من اأفعال التمييز في اأن�سطتها، ويو�سي باأن يتبنى الم�سرع وال�سلطات االإدارية مبداأ 

جعل الم�ساعدات معلقة بمدى التزام الم�ستفيدين منها بمحاربة التمييز �سد الن�ساء.

الجن�صين  بين  الم�صاواة  في  المر�ص�م  الهدف  بل�غ  با�صتحالة  مقتنع  واالجتماعي  االقت�صادي  والمجل�س 

باالعتماد فقط على اإ�صدار ق�انين تمنع �صكليا كل اأن�اع التمييز القائم على الجن�س. فالم�صاواة »القان�نية«، 

التي تبدو ظاهريا محايدة بالن�صبة اإلى الجن�س، قد تتيح في ظل االأو�صاع القائمة ا�صتمرار الالم�صاواة واأ�صكال 

اأما الم�صاواة  اأنها ال تمكن من اأخذ و�صعية ال�صعف التي تك�ن عليها الن�صاء بعين االعتبار.  التمييز، كما 

الفعلية، اأو الم�صاواة المادية، فتقت�صي اأن ي�ؤخذ العائق الثقافي والت�ص�ري واالجتماعي الذي تعانيه الن�صاء 

في الح�صبان، اأثناء بل�رة وتفعيل الق�انين والبرامج االقت�صادية واالجتماعية.

امل�صاواة املادية تتطلب اأي�صا اأن ترتكز ال�صيا�صات العم�مية على حتاليل حمت�ى االو�صاع الراهن وذلك لتقييم حالة حق�ق 

واحتياجات املراأة و�صمان قدراتها وامل�ارد املنا�صبة مع احتياجاتها. 

من جهة اأخرى، كر�ض االجتهاد الق�سائي للمجل�ض الد�ستوري، في اأكتوبر 2011، التدابير الفاعلة )التي 

م�ؤقتة  اإجراءات  اأي�صا  الن�صاء  �صد  التمييز  اأ�صكال  كل  على  الق�صاء  ح�ل  المتحدة  االأمم  اتفاقية  تدع�ها 

خا�صة( عبر �صابقة الح�ص�س االنتخابية.

فقبل الم�صادقة على الد�صت�ر الجديد، كان يتم تبني الح�ص�س االنتخابية بطريقة غير نظامية، عبر م�اثيق 

�صرف م�قعة من قبل االأحزاب ال�صيا�صية. ذلك اأن القائمة ال�طنية )المحددة بالقان�ن التنظيمي لمجل�س 

الن�اب( والل�ائح التكميلية )التي حددها القان�ن االنتخابي لالنتخابات الجماعية لعام 2009( بالن�صبة اإلى 

المجال�س الجماعية، لم يكن من الممكن تخ�صي�صها للن�صاء، واإال كان في ذلك تناق�ٌس مع الد�صت�ر، الأن 

فيه ميزا �صد الرجال.
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منها  - �صت�ن  مقعدا   90 من  المك�نة  ال�طنية  االنتخابية  الالئحة  اإعالن  تم  الد�صت�ر،  على  الم�صادقة  بعد 

للن�صاء وثالث�ن لل�صباب – اأمرا د�صت�ريا. وقد كانت دوافع المجل�س الد�صت�ري في ذلك م�صتندة من جهة 

التي  الحديثة  الدولة  مرتكزات  من  مرتكزين  والتعددية  الم�صاركة  من  التي جعلت  الد�صت�ر،  ديباجة  اإلى 

ت�ا�صل الدولة المغربية اإر�صاء دعائمها، ومن جهة اأخرى اإلى »االأهداف الد�صت�رية« للن�س الم�ؤ�ص�س، التي 

منها:

• تعميم الطابع الفعلي لحرية الم�اطنات والم�اطنين، والم�صاواة بينهم، وم�صاركتهم في الحياة ال�صيا�صية 	

)الف�صل ال�صاد�س(؛

• �صعي الدولة اإلى تحقيق المنا�صفة بين الن�صاء والرجال )الف�صل 19(؛	

• ت�صجيع ال�ل�ج المت�صاوي للن�صاء والرجال اإلى ال�ظائف االنتخابية )الف�صل 30(؛	

• ت��صيع وتعميم م�صاركة ال�صباب في التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية للبالد )الف�صل 33(.	

فاإنه يو�سي الهيئات الت�سريعية والحكومة بتبني وت�سجيع مبداأ العمل  ال�صابقة،  المجل�س هذه  يثمن  واإذ 

الفاعل لفائدة الن�ساء، وذلك في كل المجاالت التي تكون فيها حقوقهن محدودة اأو غير محمية بما 

يكفي. ويتمثل هذا العمل في اتخاذ تدابير ن�عية ترمي، ب�صفة م�ؤقتة، اإلى حماية حق�ق وم�صالح الن�صاء اأو 

النه��س بها. ومن االأ�صا�صي بهذا ال�صدد التذكير باأن تلك التدابير ال ينبغي لها اأن تحل محل الم�صاواة وال 

اأن تع�قها، بل يجب اأن تعمل ل�صالح تحقيقها. ولكي ال تمثل تلك الحماية فعال تمييزيا، فال ينبغي لها اأن 

تف�صي اإلى االإبقاء على معايير غير مت�صاوية اأو متمايزة، بل يجب اإلغاء تلك المعايير بمجرد بل�غ االأهداف 

المر�ص�مة في مجال الم�صاواة في الحق�ق وفي المعاملة. وه� ما تّم على م�صت�ى المعايير الدولية لل�صغل، في 

ما تعلق بالعمل الليلي للن�صاء. فالتدابير الرامية اإلى حماية االأم�مة ال يمكن اعتبارها عمال تمييزيا.

كثيرا ما يك�ن العمل االإيجابي م�صدرا للجدل ح�ل م�ؤهالت وف�صائل الرجال اأو الن�صاء، رغم اأنه ال يجد 

تبريرا في الم�ؤهالت ال�صعيفة اأو غير الكافية لدى الن�صاء، كما ال يمكن اأن ُيتخذ حجة في ذلك. »يجب 

واأ�صكال  والم�اقف  الثقافية  الممار�صات  اختفاء  اأو  تط�ر  ت�صريع  اأجل  من  الخا�صة  الم�ؤقتة  التدابير  تطبيق 

 
10

ال�صل�ك النمطية التي تت�صمن تمييزا �صد الن�صاء اأو اإجحافا في حقهن«.

وخ�ض��ضا  الن�ضاء،  كرامة  لحماية  االأهداف  محددة  دقيقة  اإجراءات  اتخاذ   .3
اأكثرهن معاناة من اله�ضا�ضة11

يفتر�س االنتقال من الم�صاواة ال�صكلية اإلى الم�صاواة الفعلية االعتراف باأن حق�ق الن�صاء تمثل كال غير قابل 

للتق�صيم، واأن بع�س تلك الحق�ق متعلق ببع�س. وهذا المبداأ يقت�صي �صيا�صات والتزامات تك�ن في االآن 

ذاته مندمجة ومتكاملة، وتم�س الحياة الي�مية للن�صاء، بدءا باأكثرهن ه�صا�صة. فكثيرا ما تجتمع ع�امل كثيرة 

 الت��صية العامة رقم 25 للجنة االأمم املتحدة للق�صاء على امليز �صد الن�صاء
10

 معلن عنها يف اتفاقية االأمم املتحدة ح�ل الق�صاء على كل اأ�صكال امليز �صد الن�صاء، 1979
11
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فتت�صافر لت�صاف اإلى التمييز القائم على الجن�س، حيث اإن االنتماء الجه�ي وو�صعية االإعاقة وال�صن ومجال 

العمل والحالة المدنية )من اأرامل واأمهات عازبات( وكذا الحالة ال�صحية، ت�صبح كلها ع�امل تزيد من تفاقم 

التمييز. فاإنه من ال�صروري، من اأجل تفعيل كامل لمبداأ الم�صاواة، اأن ت�ؤخذ بعين االعتبار اأ�صكال التمييز 

المتن�عة التي ت�اجهها الن�صاء في كثير من المجاالت. وي��صي المجل�س بهذا ال�صدد الهيئات الت�صريعية 

والحك�مة باأن يطلقا، كال من جانبه – وبالت�صاور مع القطاع الخا�س والجماعات الترابية والجمعيات المهنية 

والمجتمع المدني بمعناه ال�ا�صع – خطة عمل وطنية ترمي اإلى تحقيق االأهداف التالية :

1. الق�ضاء على المتاجرة واال�ضتغالل الجن�ضي

اتخاذ تدابير ت�صريعية وقان�نية اإجرائية، بهدف ال�قاية من المتاجرة واال�صتغالل الجن�صي للن�صاء، مع تدابير 

عقابية عن كل اأ�صكالهما.

2. �ضمان الم�ضاواة في التربية والتك�ين والت�جيه المهني

اإطالق برنامج يجمع بني منظمات املجتمع املدين، بهدف الق�صاء على كل الت�ص�رات النمطية عن دور أ- 

الرجل واملراأة على جميع امل�صت�يات ويف كل اأ�صكال التعليم، باالعتماد على مراجعة الكتب والربامج 

املدر�صية واملناهج الرتب�ية، مع ت�صجيع الرتبية املختلطة.

اإطالق برنامج عمل يرمي اإىل احلد من ن�صب تخلي الفتيات عن الدرا�صة، وتنظيم برامج لفائدة الفتيات ب- 

والن�صاء الل�اتي غادرن املدر�صة يف وقت مبكر.

3. ال�قاية من اأ�ضكال التمييز و�ضمان الم�ضاواة في العمل وفي ال�ضغل وال�ضمان االجتماعي

اأ-      اإطالق عملية تفاو�س، بتعاون مع منظمات الم�صغلين واالأجراء، بهدف اإبرام اتفاق وطني اإطار، يرمي 

اإلى الق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء في مجال ال�صغل، وعلى الخ�ص��س في ما يخ�س 

و�شروط  الخدمات  وكل  العمل  ا�شتقرار  وفي  الترقية  في  والحق  المهنة،  اختيار  في  والحرية  الولوج 

العمل، والحق في التك�ين المهني واإعادة التك�ين، بما في ذلك التعلم وا�صتكمال التك�ين المهني 

والتك�ين الم�صتدام.

واإقرار  الترمل،  منحة  و�صرف  التقاعد  خدمات  مجال  في  الن�صاء  �صد  التمييز  اأ�صكال  على  الق�صاء  ب- 

احت�صاب الفترة ال�صابقة على ال�الدة والتالية لها في تقييم الحق في المعا�س.

4. اإطالق خطة عمل للم�ضاواة ل�ضالح الن�ضاء القرويات

فه�ؤالء  القرويات.  الن�صاء  ت�اجهها  التي  الخا�صة  ال�صع�بات  بعين االعتبار  ت�ؤخذ  اأن  ال�صروري  اأ-      من 

ما  كثيرا  باأعمال  يقمن  االقت�صادية الأ�صرهن، حيث  الحياة  اإنعا�س  في  اأ�صا�س  بدور  ي�صطلعن  الن�صاء 

اأن  المنا�صب  ماأج�رة على االإطالق. فمن  �صاقة وقليلة االأجر، بل وفي كثير من االأحيان غير  تك�ن 
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ُي�صمن لهن ال�ل�ج اإلى خدمات �صحية منا�صبة، بما في ذلك المعل�مات واال�صت�صارات والخدمات 

في مجال التخطيط العائلي، واال�صتفادة المبا�صرة من برامج الم�صاعدة االجتماعية، واأن يتم العمل 

على م�صاعدتهن على تك�ين مجم�عات للتعاون وتعاونيات. اأما برامج القرو�س ال�صغرى الم�جهة من 

قبل الخ�ا�س اإلى الن�صاء في و�صعية ه�صة، فيجب اإخ�صاعها لمراقبة �صارمة، لدرء مخاطر اال�صتدانة 

المفرطة وكذا مخاطر الميل اإلى ا�صتعمال اأم�ال القرو�س كقرو�س ا�صتهالكية.

5. الق�ضاء على اأ�ضكال التمييز في مجال الحق في الزواج وفي الم�ض�ؤوليات العائلية

اأ-      اإن اأ�صكال انعدام الم�صاواة في الحياة الخا�صة، عالوة على اإمكان الم�س بكرامة الن�صاء وحق�قهن، 

تعرقل ا�شتقاللية الن�شاء وقدرتهن على اتخاذ المبادرة، وتوؤثر �شلبا في التما�شك االجتماعي والن�شاط 

والتقدم االقت�صادي للبالد.

ب-  رغم الخط�ات المحققة في المجال الت�صريعي، فاإن اأ�صكال التمييز تبقى قائمة، وتنبغي بالتالي محاربتها 

في مجال الحق في الزواج، والحق في اختيار �صريك الحياة، والم�صاواة في م�ص�ؤولية االأب�ين معا في 

بينها.  الفا�صل  والزمن  ال�الدات  �صاأن عدد  في  القرارات  واتخاذ  االأطفال،  بتربية  المتعلقة  الم�صائل 

ويرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد اأنه من المنا�صب تح�صين ول�ج الن�صاء والرجال 

اإلى المعل�مات والتربية على الم�صاواة في الحق�ق وممار�صتها.

6. الق�ضاء على زواج االأطفال

اأ-      ت�ؤكد االأحداث المتناقلة عبر و�صائل االإعالم �صرورة اإعادة �صياغة االإطار الت�صريعي، والحاجة اإلى 

بذل جهد وا�صع لالإعالم وال�صرح ل�صالح حماية القا�صرات. كما ت�ؤكد تلك االأحداث �صرورة ت�صديد 

العق�بات على الم�صا�س بال�صالمة الج�صدية والجن�صية والذهنية لالأطفال. ويدع� المجل�س االقت�صادي 

واالجتماعي بهذا ال�صدد اإلى اأ( اإلغاء المادة 20 من المدونة، التي تجعل للقا�صي اأن ياأذن، بمقرر 

غير قابل ال

الحالي، المتعلق بقمع جرائم االغت�صاب.
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المجال الم�ؤ�ض�ضاتي 

1.  مالحظات وت��ضيات خا�ضة بدائرة ال�ضلطة التنفيذية

االآلية الم�ؤ�ض�ضاتية ال�طنية

المغرب،  عليه  �صادق  والذي   ،1995 �صبتمبر   15 في  بيجين  في  المتبنى  العمل  برنامج  لمقت�صيات  طبقا 

الن�صاء  بحق�ق  النه��س  م�صاألة  وقد كانت  المراأة.  باأو�صاع  بالنه��س  اآلية مكلفة  ببل�رة  ملزمة  المملكة  فاإن 

– بالمعنى  االآلية  ت�صكلت  القطاع،  هذا  اإلى  واإ�صافة  االإجتماعي.  للقطاع  تابعة  م�صاألة  تعتبر   1998 منذ 

المق�ص�د من برنامج بيجين – حول »نقاط تركيز على النوع« تم اإن�شاوؤها في العقد االأول من هذا القرن في 

داخل ال�زارات، من اأجل �صمان التتبع القطاعي وال�صيا�صات التي ت�صتهدف الن�صاء، وكذا المركز المغربي 

االتحاد  مع  ب�صراكة   2004 في  اإحداثه  تم  الذي   ،CMIDEF المراأة  والدرا�صات ح�ل  والت�ثيق  لالإعالم 

االأوربي، بهدف »تن�صيق الجه�د ومركزة المعل�مة واإ�صفاء مزيد من ال��ص�ح على كل االأعمال والخط�ات 

12
المحققة في م��ص�ع الن�صاء.«

اإلى   ، واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  نظمها  التي  االن�صات  وجل�صات  ال�ثائقي،  التحليل  اأف�صى  وقد 

مالحظة اأن االآلية الم�ؤ�ص�صاتية لالرتقاء بالمراأة محدودة ال�صالحيات والتم�قع والم�ارد، مما ي�صكل عائقا 

دون منظ�ريتها وقدرتها على اأن ُتبِدع اأو تحرك اأو تتتبع بطريقة فعالة �صيا�صًة وبرامج من �صاأنها تحقيق المبداأ 

الد�صت�ري الخا�س بالم�صاواة بين الن�صاء والرجال.

فالقطاع ال�زاري ال يت�فر على الم�صروعية، وال على ال�صالحية لتاأمين تتبع وتقييم ال�صيا�صة الحك�مية في 

فاإن  وبالتالي  والمحلي.  القطاعي  الم�صت�يين  على  ال�صيا�صة  هذه  تنزيل  ومراقبة  تن�صيق  اأو  الم�صاواة  مجال 

مهمته في ت�صجيع وحماية حق�ق المراأة تبقى ملتب�صة وغير وا�صحة. وقد و�صفها وزيران متتاليان بطريقتين 

مختلفتين.

»اإن وزارتي تعتزم العمل على حماية المراأة داخل االأ�صرة وخارجها، بما ي�صمن ا�صتقرار االأ�صرة.« )ال�صيدة 

كاتبة الدولة، في اأثناء مناق�صة البرلمان للبرنامج الحكومي، 22 ن�فمبر 2002(.

»اإن وزارة التنمية االجتماعية واالأ�صرة والت�صامن هي الهيئة المكلفة باالرتقاء بحق�ق الن�صاء. وقد �صبقتها اإلى 

ذلك كتابة الدولة المكلفة باالأ�صرة والطف�لة واالأ�صخا�س المعاقين، غير اأنه تم جمع الكيانين معا في وزارة 

واحدة، وذلك ا�صتجابة لنظرة جديدة للتنمية االجتماعية، جعلت الن�صاء واالأطفال واالأ�صخا�س المعاقين 

 التقرير ال�طني بيجني+10
12



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

44

والرابع،  الثالث  الدوريين  التقريرين  درا�صة  اأثناء  ال�زيرة،  )ال�صيدة  الب�صرية.«  التنمية  قلب  في  والم�صنين 

الخا�صين باالتفاقية المتعلقة بالق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، يناير 2008(.

من جهة اأخرى، فاإن اأهمية وو�ص�ح مهمة االرتقاء بحق�ق الن�صاء يتط�ران ح�صب التعديالت ال�زارية. فاال�صم 

بين  ما  الن�صاء  اإلى  اإ�صارة  اثنتين  مرتين  �ص�ى  يت�صمن  لم  المذك�رة  المهمة  ت�لى  الذي  للقطاع  الر�صمي 

2000-2002 )ال�زارة المكلفة ب�ص�ؤون المراأة واالأ�صرة والطف�لة واإدماج االأ�صخا�س المعاقين( الي�م )وزارة 
الت�صامن والمراأة واالأ�صرة والتنمية االجتماعية(.

واالأ�صرة  والمراأة  الت�صامن  ل�زارة  والمالية  الب�صرية  الم�ارد  مجال  في  البني�ية،  ال�صعف  اأوجه  فاإن  واأخيرا، 

والتنمية االجتماعية، تع�ق المبادرات والبرامج التي يجري اتخاذها واإطالقها لفائدة الم�صاواة بين الن�صاء 

الن�صاء  بين  بالم�صاواة  النه��س  لبرامج  المخ�ص�صة  اال�صتثمار  ميزانية  فاإن  المثال  �صبيل  وعلى  والرجال. 

والرجال ارتفعت في 2011 اإلى ما قدره 10.87 ملي�ن درهم )اأي 4.6 بالمائة من ميزانية ال�زارة(، فيما لم 

تتجاوز ح�صة م��ص�ع بالغ االأهمية كم��ص�ع محاربة ال�ص�ر النمطية ما قدره مائة األف درهم.

اأما »نقاط التركيز على النوع«، فت�شاهم في توفير منظورية اأف�شل لم�شاألة النوع داخل مختلف االإدارات التي 

نة، وموقعها على  توجد فيها هذه النقاط. غير اأن مفعولها يظل محدودا. فهي ال تتوفر على و�شعية وا�شحة وُمَثمَّ

الم�صت�ى التنظيمي ال يتيح لها التاأثير في ال�صيا�صات القطاعية.

كان في الور�شة التي نظمها المجل�س االقت�شادي واالجتماعي مع نقاط التركيز، منا�شبٌة للتحقق من مدى 

ه�صا�صتها، التي تع�د باالأ�صا�س اإلى غياب الماأ�ص�صة. اأما ال�صمة الرئي�صة االأخرى فهي غياب التجان�س بين 

الم�اقع واالإلحاق، والمهمة )متى كانت م��صفة( واالأهداف والمقاربات. ويظهر غياب التجان�س هذا حتى 

في الم�صطلحات الم�صتعملة. فالن�ع ه� تارة »ملف«، وتارة »مقاربة«، واأخرى »عمل«؛ واخت�صارا فه� ملف 

غير من�صبط.

اأنجز المركز المغربي لالإعالم والت�ثيق والدرا�صات ح�ل المراأة عددا من االأ�صغال ما بين 2004 و2006، 

نذكر منها: التقرير ال�طني بيجين+10 مع �صندوق االأمم المتحدة لل�صكان FNUAP )2004(، وبيان للحال 

الراهنة للمبادرات المتخذة في مجال محاربة العنف �صد الن�صاء )2004(، والميثاق الخا�س بتح�صين �ص�رة 

المراأة في و�صائل االإعالم )2005(، ودرا�صة ح�ل االإق�صاء االقت�صادي ح�صب الن�ع )2005(. لكن ومنذ 

2007، دخل هذا المركز في مرحلة من الخم�د، في حين اأن باإمكانه اال�صطالع بدور رئي�س في التعريف 
 ،

13
باأ�صكال التمييز �صد الن�صاء وتقدير مداها. وعلى �صبيل المثال فاإن المنظمة الدولية لل�صغل OIT اأعربت

عبر طلب مبا�صر من لجنة الخبراء لتطبيق االتفاقيات والت��صيات، عن رغبتها في الح�ص�ل على »معل�مات 

اأكثر دقة عن المبادرات الملم��صة التي قام بها المركز المغربي لالإعالم والت�ثيق والدرا�صات ح�ل المراأة، 

في ما يخ�س بالتحديد م�صائل ال�صغل والمهن المختلفة والتك�ين المهني«.

  يف اإطار تقييم االتفاقية رقم 111، اخلا�صة بامليز يف جمال ال�صغل واملهن.
13
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رغم اأن المر�صد ال�طني لمحاربة العنف �صد الن�صاء )وه� هيئة ريادية ثالثية االأطراف، تتك�ن من القطاعات 

ال�زارية والجامعات وجمعيات الدفاع عن حق�ق الن�صاء( قد تم اإحداثه في �صبتمبر 2006، اإال اأنه مازال 

لم يبداأ بعد اال�صتغال. وقد كان هذا المر�صد مكلفا بتن�صيق ال�صيا�صة ال�طنية في هذا المجال، وتاأمين تتبع 

وتقييم تفعيلها، وكذا تك�ين بنك معطيات والقيام بعمليات ت�عية على الم�صت�يين ال�طني والجه�ي.

يجب اأثناء اإعادة ال�صياغة ال�صرورية لالآلية ال�طنية اأن ي�ؤخذ في الح�صبان اإحداث هيئًة للمنا�صفة ومكافحة 

تحقيق  تعمل على  »الدولة  اأن  2011 على  ي�لي�  د�صت�ر  19 من  الف�صل  ين�س  التمييز، حيث  اأ�صكال  كل 

المنا�صفة بين الرجال والن�صاء«، واأن تلك الهيئة قد اأحدثت لهذا الغر�س.

ت��صيات  بتقديم  الدولية،  للتجارب  مقارنة  درا�صة  اأ�صا�س  االإن�صان، على  لحق�ق  ال�طني  المجل�س  قام  وقد 

ب�صاأن هيئة المنا�صفة القادمة.

فعلى �صبيل الخ�ص��س، يجب اأن يك�ن لهذه الهيئة و�صع م�صتقل وا�صتقاللية مالية وقاعدة معيارية قان�نية، 

على اأن ت�صمل هذه االأخيرة تعريف التمييز )مبا�صرا كان اأم غير مبا�صر(، وت�صفي طابع االإجبارية على التدابير 

ومقت�صيات  و30(  و19   6  
14

الف�ص�ل )وخ�ص��صا  الد�صت�ر  مقت�صيات  على  بناء  اتخاذها  يتم  التي  الفاعلة 

(، وتحدد العق�بات في حال وق�ع 
15

االتفاقية الخا�صة بمنع كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء )الف�صل الرابع

بحماية  الخا�صة  واالآليات  التدابير  التمييز، وكذا  اأ�صكال  المنا�صفة ومحاربة كل  للق�انين في مجال  خرق 

ال�صحايا وتع�ي�صهن.

كما اأو�صى المجل�س ال�طني لحق�ق االإن�صان كذلك، باأن يتم تركيز عمل الهيئة على اأ�صكال التمييز المرتبطة 

بالن�ع، مع تغطية ت�صمل الجانب المفه�مي )و�صع اإطار مرجعي( كما ت�صمل الجانب الميداني.

ق�صائية.  �صبه  اأو  ق�صائية  وظيفة  مع  والحماية،  الت�صجيع  ذاته  االآن  في  الهيئة  وظائف  ت�صمل  اأن  ينبغي  كما 

للم�صتكيات  الم�صاعدة  وتقديم  ال�صكاوى،  ومعالجة  ا�صتقبال  التالية:  االأن�صطة  ال�ظيفة  بهذه  والمق�ص�د 

قان�ن  واإقرار  العدالة،  اإلى  اللج�ء  وو�صائل  حق�قهم  ح�ل  بالمعل�مات  وتزويدهم  وال�صحايا،  والم�صتكين 

تنظيمي بناء على قرار ملزم )يحدده القان�ن(، واإجراء االإحاالت الذاتية لحاالت التمييز، وعر�س الق�صايا على 

المحاكم، وبل�رة ت��صيات لل�صلطات العم�مية على اأ�صا�س مبني على تحليل ال�صكاوى، وتقييم الم�صل�صالت.

ي��صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد، في ان�صجام مع مقت�صيات د�صت�ر 1 ي�لي�ز 2011 

»الهيئة  هي  تك�ن  حقيقية  وطنية  اآلية  باإحداث  بيجين،  برنامج  وخ�ص��صا  الدولية،  المغرب  التزامات  ومع 

الرئي�صة لتن�صيق ال�صيا�صات ال�طنية«، وتك�ن »مهمتها االأ�صا�س هي دعم اإدماج اإ�صكالية الجن�صين في كل 

القطاعات وكل كيانات الدولة«.

تعمل ال�صلطات العم�مية على ت�فري الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية امل�اطنات وامل�اطنني« )الف�صل 6(؛ » ت�صعى الدولة اإىل حتقيق مبداإ املنا�صفة بني الرجال والن�صاء« 
 

 ” 
14

)الف�صل 19(؛ » ين�س القان�ن على مقت�صيات من �صاأنها ت�صجيع تكاف�ؤ الفر�س بني الن�صاء والرجال يف ول�ج ال�ظائف االنتخابية« )الف�صل 30(

اإن تبني الدول االأع�صاء الإجراءات م�ؤقتة خا�صة ترمي اإىل ت�صريع اإقرار م�صاواة فعلية بني الرجال والن�صاء ال ُيعترب عمال متييزيا )...( بل ال ينبغي له يف اأي حال اأن يق�د اإىل اإقرار معايري 
 
 ” 15

غري مت�صاوية اأو متمايزة؛ هذه املعايري ينبغي اإلغاوؤها مبجرد حتقيق الهدف املن�ص�د يف جمال امل�صاواة يف الفر�س ويف املعاملة«.
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ويقت�صي ال�صير ال�صحيح الآلية مثل هذه على الخ�ص��س:

• اأن يتم اإلحاقها باأعلى م�صت�يات الدولة؛	

• اأن يك�ن باإمكانها التاأثير في ال�صيا�صات العم�مية؛	

• ت�صهيل ال مركزة التخطيط والتنفيذ والمتابعة؛	

• االإ�صهام في دعم م�صاركة المنظمات غير الحك�مية والجماعات المحلية من القاعدة وحتى القمة.	

ووفق المنظ�ر ذاته، ي�صترعي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي انتباه الحك�مة ومجم�ع االأطراف المعنية، 

اإلى اأهمية الحر�س على ان�صجام عمل الم�ؤ�ص�صات ال�طنية العديدة، التي ت�صتغل في مجال الم�صاواة بين 

المزدوج   والعمل  الجهد،  وت�صتت  الم�صالح،  وتنازع  ال�صالحيات،  ت�صارب    تفادي   بهدف   الجن�صين،  

المكرر.

المقاربة المندمجة للم�ضاواة 

ظهر مفه�م المقاربة المندمجة للم�صاواة بين الن�صاء والرجال – التي تعرف اأحيانا با�صم ماأ�ص�صة الم�صاواة – 

في  نيروبي  في  الن�صاء  المتحدة ح�ل  لالأمم  الثالث  الدولي  الم�ؤتمر  بعد  الدولية  الن�ص��س  في  مرة  الأول 

من   
16

هدفا تحديده  وتم  كبرى،  ت��صية  يمثل  المفه�م  هذا  اأ�صبح   ،1995 في  بكين  م�ؤتمر  وبعد   .1985
فاإن  المتحدة،  لالأمم  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س    

17
تعريف وح�صب  بيجين.  عمل  برنامج  اأهداف 

الرجال  اإلى  بالن�صبة  تترتب،  التي  االآثار  تقييم  م�صل�صل  ه�  والرجال  الن�صاء  بين  للم�صاواة  منظ�ر  »اإدماج 

وعلى  الميادين  كل  في  البرامج،  اأو  ال�صيا�صات  اأو  الت�صريع  ت�صمل  لها،  مخطط  مبادرة  كل  على  والن�صاء، 

كل الم�صت�يات. ويتعلق االأمر با�صتراتيجية ترمي اإلى جعل م�صالح وتجارب الرجال والن�صاء معا، بعدا من 

االأبعاد المعتبرة، في ت�ص�ر وتفعيل وتتبع وتقييم ال�صيا�صات والبرامج، في كل الدوائر ال�صيا�صية واالقت�صادية 

والمجتمعية، كي ي�صتفيد الرجال والن�صاء من امتيازات مت�صاوية، وكي ال تدوم اأوجه انعدام الم�صاواة. اأما 

الهدف فه� ال��ص�ل اإلى الم�صاواة بين الجن�صين.«

نف�صه، حاجيات  االآن  في  ت�صتهدف  المندمجة  المقاربة  اأن  اإلى  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  وي�صير 

الن�صاء والرجال معا، من خالل مفه�م عدم التمييز، واإقرار الم�صاواة بين الجن�صين.

بين  والم�صاواة  لالإن�صاف  ال�طنية  »اال�صتراتيجية  و�صع  مع   ،2006 في  الم�صاواة  ماأ�ص�صة  مبداأ  تبني  تم 

الجن�صين، عبر اإدماج مقاربة الن�ع في ال�صيا�صات والبرامج التنم�ية«. وقد كان لهذه اال�صتراتيجية هدفان، 

اأولهما »اأن ي�صهم الرجال والن�صاء، بطريقة من�صفة ومت�صاوية، في ت�ص�ر وتغيير وت�جيه ال�صيا�صات والبرامج 

اإدماج مقاربة ت�صعى اإىل حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني يف بل�رة التدابري الت�صريعية وال�صيا�صات والربامج وامل�صاريع ذات املنفعة العامة«. )الهدف ه-2(
 
 ” 16

 Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications« الن�س االإجنليزي فجاء كما يلي:  اأما   ترجمة غري ر�صمية. 
17

 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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التنم�ية«، والثاني »اأن ت�صتفيد الن�صاء والرجال والفتيات والفتيان، بطريقة من�صفة ومت�صاوية، من ال�صيا�صات 

-2011 2011 على خريطة طريق لتفعيلها، هي برنامج الم�صاواة  التنم�ية«. وهي تت�فر منذ مار�س  والبرامج 

2015 )الذي يتمح�ر ح�ل 9 ميادين ذات اأول�ية و30 هدفا ا�صتراتيجيا، وي�صمل 100 خط�ة عمل رئي�صة(. 
اإ�صافة اإلى ذلك جاءت مذكرة ال�زير االأول الم�ؤرخة بثامن مار�س 2007، لتدع� القطاعات ال�زارية وال�الة 

العمال، اإلى اإدماج مقاربة الن�ع، بطريقة التقائية و�صاملة، في كل ال�صيا�صات والبرامج والم�صاريع التنم�ية، 

القطاعية والجه�ية، باعتبارها اأداة للت�صخي�س والتخطيط والبرمجة والتفعيل والتتبع والتقييم.

ذلك  ي�صهد  كما  والرجال،  الن�صاء  بين  الم�صاواة  اإدماج  مبداأ  باأن  واالجتماعي  االقت�صاد  المجل�س  ي�صجل 

ال�اقع، غير مفعل، ومن ثم فاإنه بالتالي ال يتقدم. ويالحظ المجل�س اأن مفه�م الم�صاواة يركز عم�ما على بعد 

واحد فقط، يتخذ �صكل مبادرات دافعها ال�صفقة على حال الن�صاء ب�صفتهن فئة م�صت�صعفة. وبتعبير اآخر فاإن 

الن�صاء، ينظر اإليهن كفئة ينبغي العمل على تح�صين اأو�صاعها.

 .2012 اإلى البرلمان في يناير  وقد تج�صد اأحدث مثال لذلك في البرنامج الحك�مي الذي جرى تقديمه 

فالتدابير ال�صبعة ع�صر المتخذة لفائدة »�صيا�صات ناجعة وطم�حة للنه��س باأو�صاع المراأة« تاأتي �صمن المح�ر 

الرابع من البرنامج، وه� مح�ر مخ�ص�س للجانب االجتماعي، يتمثل هدفه في »تط�ير وتفعيل برامج اجتماعية 

قادرة على �صمان ال�ل�ج المت�صاوي للخدمات االأ�صا�صية، وخ�ص��صا منها التعليم وال�صحة وال�صكن، وتر�صيخ 

روح الت�صامن وتكاف�ؤ الفر�س، لالأ�صخا�س والفئات واالأجيال والجهات.« وتهم هذه التدابير في االآن نف�صه، 

الحماية والتمييز االإيجابي، ودعم القدرات، ودعم مراكز االإن�صات والم�صاعدة الق�صائية، وتفعيل المقت�صيات 

الد�صت�رية المتعلقة بالم�صاواة بين الن�صاء والرجال.

يك�ن  الم�صاواة، حتى حين  ماأ�ص�صة  وجه  في  تقف  التي  بال�صع�بات  ي�صهد  قطاعي،  وه�  اآخر،  مثال  هناك 

اأن   2010 ي�ني�  في  المهني  والتك�ين  ال�صغل  وزارة  رائدة، الحظت  تجربة  اإطار  ففي  حا�صرا.  الت�صخي�س 

ال�صيا�صات المتبعة حاليا في مجال الت�صغيل، تتميز على الخ�ص��س »بميلها اإلى الحد من اأخذ البعد المتعلق 

بالن�ع بعين االعتبار في اله�ام�س وفي الم�صاريع الن�عية، ال في اإطار التفكير ال�صيا�صي ال�صامل في �ص�ق 

2011، لم ياأخذ تط�ُر تدابير الم�صاعدة  اأنه وبعد مرور عام كامل على ذلك، اأي في ي�لي�  . غير 
18

ال�صغل«

على ال�صغل »اإدماج« و«تاأهيل« بعين االعتبار اأيا من الخ�ص��صيات والع�ائق التي تعانيها الن�صاء في ال�ل�ج 

اإلى ال�صغل.

 ت�صخي�س حال امل�صاواة/االإن�صاف يف قطاع ال�صغل والتك�ين املهني واحلماية االجتماعية.
18
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وب�جه اأعم، فاإن التجارب التي رامت الماأ�ص�صة )والتي همت اأي�صا وزارة االت�صال ووزارة ال�ظيفة العم�مية 

قيم  تر�صيخ  هما  رفعهما،  يتعين  اللذين  التحديين  اأن  تبين  المدر�صي(  التعليم  وقطاع  االإدارة  وتحديث 

الالم�صاواة  اأوجه  اإنتاج  وتعيد  ُتنِتج  التي  النمطية،  ال�ص�ر  وتفكيك  ال�زارية،  القطاعات  ثقافة  في  الم�صاواة 

والم�اطنين.  الم�اطنات  اإلى  المقدمة  والخدمات  العمل،  والممار�صات في  والمنهجيات،  ال�صيا�صات،  في 

ويالحظ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بهذا ال�صدد، اأن الجه�د المبذولة من اأجل و�صع اال�صتراتيجيات 

التتبع  يهدرها غياب  ما  والرجال، غالبا  الن�صاء  بين  الم�صاواة  الرائدة في مجال  والتجارب  البرامج  واإطالق 

ومن  لنتائجها.  تقييم  غياب  اأو  لها،  المخ�ص�صة  الميزانية  كفاية  بعدم  تتعلق  الأ�صباب  انقطاعها  اأو  لتفعيلها، 

المنظ�ر ذاته، يذّكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، بالخال�صات الم�صابهة، التي خل�صت اإليها االتفاقية 

الخا�صة بالق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، في اأبريل 2008، حيث تعلن اللجنة عن ارتياحها 

»لك�ن المغرب قد اأطلق مخططات وبرامج متعددة )...( ترمي اإلى احترام حق�ق االإن�صان )...( كما تحّيي 

على وجه الخ�ص��س، التدابير المتخذة في مجال حق�ق الن�صاء، من مثل اال�صتراتيجيات ال�طنية لالإن�صاف 

والم�صاواة بين الجن�صين... وتدع� اللجنة المغرب اإلى اإي�صاح االأثر الناجم عن االإجراءات المتخذة، وكذا 

النتائج المح�صل عليها في ما يخ�س الم�صاواة الفعلية بين الجن�صين.«

من جانب اآخر، فاإن المعرفة بالحقائق االجتماعية وال�اقع الذي تعي�صه الن�صاء المغربيات، واأ�صكال التمييز 

االأخيرة،  ال�صن�ات  خالل  للتخطيط  ال�صامية  المف��صية  اأنجزت  وقد  محدودة.  تبقى  لها،  يتعر�صن  التي 

و«الدينامية  االجتماعي«،  بعي�ن محيطها  المغربية  »المراأة  الخ�ص��س  على  منها  هامة،  وتحقيقات  درا�صات 

االجتماعية وتط�ر و�صعية الن�صاء في المغرب«، و«ا�صت�صراء العنف تجاه الن�صاء«. وقد مثلت هذه الدرا�صة 

االأخيرة على الخ�ص��س، �صابقة ومرجعا في هذا المجال. كما اأن المف��صية ت�صع رهن االإ�صارة �صجالٍت من 

االإح�صائيات الن�عية، مثل »المراأة المغربية في اأرقام«. واإن با�صتطاعة المف��صية ال�صامية للتخطيط، بم�ا�صلة 

ال�صغل  اإح�صاءات عن  الن�ع في من�ص�راتها المنتظمة )من  التحليل ح�صب  المبادرات، وتعميم  مثل هذه 

والن�شاط والبطالة وغير ذلك(، اأن تقوم بدور هام في مجال التح�شي�س والتوعية. كما اأنه من الالزم االإ�شارة 

مختلفة  وفرق  مجم�عات  يد  على  المغربية،  الجامعات  في  الن�صاء  م��ص�ع  في  تجري  التي  البح�ث  اإلى 

)ككر�شي اليون�شكو حول المراأة وحقوقها، الذي تم اإحداثه في جامعتي محمد الخام�س ال�شوي�شي بالرباط 

اأن  بالقنيطرة، ومجم�عة البحث ح�ل تاريخ المراأة المغربيةـ وغيرها(. فهذه االأبحاث ت�صتحق  وابن طفيل 

تن�صر وان ت�صجع ب�صكل اأمثل. 
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ميزانية النوع االجتماعي: مبادرة »غير نظامية« يتعين ماأ�س�ستها 

ترمي ميزانية الن�ع االجتماعي BSG اإلى: 1( النه��س بالم�صاواة بين الن�صاء والرجال؛ 2( دعم فعالية 

الخيارات المتعلقة بتحديد الميزانيات؛ 3( االرتقاء بال�صفافية والم�صاركة؛ 4( الرفع من دور البرلمان 

في م�صل�صل تر�صيم الميزانية. وال تقت�صي ميزانية الن�ع االجتماعي اإلى تعيين ميزانيات منف�صلة لكل 

من الرجال والن�صاء، لكنها ت�صاهم في تحديد االأول�يات ، مع اأخذ العالقات االجتماعية واالن�صغاالت 

والم�صالح المختلفة للرجال والن�صاء والفتيان والفتيات في المجتمع وفي االأ�صرة بعين االعتبار في 

و�صع وتنفيذ وتقييم ال�صيا�صات العم�مية.

تاريخيا، تم اإطالق المبادرة في 2002، في اإطار االإ�صالح المالي. ومنذ 2005، �صار يجري اإلحاق 

تقرير عن ميزانية الن�ع بم�صروع قان�ن المالية، وه� تقرير �صمل بالتدريج مجم�ع القطاعات ال�زارية.

المغرب  اإن  بل  الدولي،  الم�صت�ى  على  حميدة  ممار�صة  باعتبارها  المبادرة  هذه  ت�صنيف  تم  وقد 

االأو�صط  ال�صرق  لمنطقة  الن�ع االجتماعي  ميزانية  تر�صيم  مركزا لالمتياز في مجال  قريبا  �صيحت�صن 

و�صمال اأفريقيا. غير اأن االأثر االإجرائي لتر�صيم ميزانية الن�ع االجتماعي يبقى �صعيفا، ب�صبب النق�س 

في تقييم االإنجازات. من جانب اآخر، وبانتظار القان�ن التنظيمي لقان�ن المالية الذي باإمكانه ماأ�ص�صة 

تر�صيم الميزانية الح�صا�س للن�ع، فاإن هذا التر�صيم يبقى »غير نظامي«، وتبقى درجة تملكه من قبل 

الم�ص�ؤولين الحك�ميين والن�اب البرلمانيين �صعيفة.

ماأ�ض�ضة الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال على الم�ضت�ى المحلي

على الم�صت�ى المحلي، كما ت�صهد بذلك الت�صريحات التالية، تبقى ق�صية الم�صاواة مجه�لة. فبا�صتثناء الدار 

البي�صاء، ال تت�فر الجماعات الترابية على �صخ�س مكلف بهذه الم�صاألة وال على م�صلحة مكلفة بها. واالأ�صباب 

. ويرجع اإلى وزارة الداخلية اأمر تقرير تبني �صيا�صة للن�ع من قبل 
19

التي يتم �ص�قها لتبرير هذا االأمر متعددة

الجماعات الترابية. »ال يتعلق االأمر فح�صب باإقناع الزمالء في المجل�س الجماعي بفائدة المقاربة، بل يجب، 

االإداري.« )�صيدة  الهرم  اأعلى  اآتية من  لقرارات مكت�بة  المقاربة م��ص�عا  اأن تك�ن هذه  اإلى ذلك،  اإ�صافة 

منتخبة بالمحمدية(. اأما الن�ع فه� �صاأن االأحزاب ال�صيا�صية ال الجماعة: »اإن ق�صية النه��س باأو�صاع الن�صاء 

فاالأحزاب  ال�صيا�صية.  االأحزاب  م�ص�ؤولية  بل هي  الجماعة،  م�ص�ؤولية  من  لي�صت  التنمية  في  وبم�صاركتهن 

الجماعات  برامج  اأما  للن�صاء.«  ال�صيا�صية  الم�صاركة  لت�صجيع  تدابير  اتخاذ  عليها  يجب  التي  هي  ال�صيا�صية 

فتت�جه اإلى الجميع، ولي�س هناك من مكان للميز: »اإن البرامج التي نطلقها في الجماعات ال تعني فئة معينة 

من الم�اطنين، بل اإن مجم�ع ال�صكان ي�صتفيدون منها.« )منتخب من الدار البي�صاء(. واأما الن�ع فه� تربية 

الن�صاء ومحاربة االأمية: »تتمثل �صيا�صتنا في مجال الن�ع في محاربة االأمية في �صف�ف الن�صاء. فنحن نعلمهن 

 البحث الن�عي الذي مت يف 2008 يف اإطار م�صروع احلكامة املحلية، مع منتخبني وم�ظفني حمليني بالدار البي�صاء والر�صيدية والقنيطرة ومكنا�س واملحمدية والن�ا�صر ومتارة.
19
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القراءة والطبخ وح�صن الت�صرف مع الزوج وح�صن رعاية اأطفالهن وما اإلى ذلك. فكثير من الن�صاء ال يح�ِصنَّ 

ذلك، وه� ما يف�صر انحراف اأزواجهن.« )منتخب من الدار البي�صاء.

اأما االرتقاء بم�صاركة الن�صاء في الحياة المحلية، فاإن المنتخبين يعتبرون اأنه من م�ص�ؤولية فاعلين اآخرين. وهم 

يذكرون على الخ�ص��س الحك�مة والجمعيات والن�صاء اأنف�صهن، كما يعتمدون على المبادرة ال�طنية للتنمية 

الب�صرية من اأجل »اجتذاب اهتمام الن�صاء اإلى ال�ص�ؤون العم�مية، واإعالمهن، واإقناعهن، واإخراجهن من حال 

العزلة التي ي�جدن عليها.«

وقد جرى، في 2009، اإدخال تعديلين هامين على الميثاق الجماعي، اأولهما اأن بل�رة برامج جماعية للتنمية 

PCD يجب اأن ت�صع في ح�صبانها مقاربة الن�ع: “ي�صف المخطط الجماعي للتنمية، لمدى �صت �صن�ات 
– من منظ�ر التنمية الم�صتدامة وعلى اأ�صا�س م�صعى ت�صاركي ياأخذ بعين االعتبار على الخ�ص��س مقاربة 
الن�ع – الخط�ات التنم�ية المت�قع تحقيقها على تراب الجماعة” )الف�صل 36(، وثانيهما اأنه يتم اإن�صاء لجنة 

للمنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�س لدى المجل�س الجماعي.

هذه اللجنة، المك�نة من �صخ�صيات تنتمي اإلى جمعيات محلية، وفاعلين من المجتمع المدني، مقترحين 

من قبل المجل�س الجماعي، »تدلي براأيها عند الحاجة، بطلب من المجل�س اأو من رئي�صه، ح�ل الم�صائل 

المتعلقة بالمنا�صفة، وتكاف�ؤ الفر�س، ومقاربة الن�ع االجتماعي.« )الف�صل 14(. من جهة اأخرى، جاء مر�ص�م 

ليقر اإجبارية اإبالغ هذه اللجنة بم�صروع البرامج الجماعية للتنمية خم�صة واأربعين ي�ما على االأقل قبل م�عد 

انعقاد جل�صة المجل�س المخ�ص�صة لدرا�صته. 

اإذا كانت هذه التعديالت قد اأثارت، على م�صت�ى بع�س الجهات، اهتماما جديدا، وحركية ح�ل الم�صائل 

المتعلقة بالم�صاواة والن�ع، فاإن تاأثيرها في الميدان، يبقى على العم�م جد محدود. فالدعم الم�جه للبرامج 

الجماعية للتنمية ال يعني اإال 686 جماعة )44.7 بالمائة(، وه� ي�صمل منهجية الإدماج مقاربة الن�ع لدى 

ما ال يتجاوز 33 جماعة )2 بالمائة(. وعلى �صبيل المثال، فاإن برنامج التنمية الجماعي للجماعة الح�صرية 

لمدينة وجدة، الم�صادق عليه في اأكت�بر 2010، ال ي�صتمل على تحليل في مجال اأ�صكال التمييز، وال على 

م�صاريع مخ�ص�صة لهذا الم��ص�ع. وعلى ال�صاكلة ذاتها، وب�صبب غياب الن�س التطبيقي، لم يكن من الممكن 

في غالب االأحيان، تك�ين لجان للمنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�س.

من �صمن االإكراهات التي يذكرها الفاعل�ن، التمثيلية ال�صيا�صية للن�صاء في المجال�س، وغياب اأو �صعف اأثر 

لجان المنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�س، والغياب العام لمعطيات ح�صا�صة للن�ع، وعدم كفاية اآليات المتابعة لدى 

المجال�س الجماعية.
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نظام اإعالمي جماعي قائم على الن�ع االجتماعي  لتدبير برامج التنمية الجماعية

قبل  من  م�صتعملين  قائمين  نظامين  الإدماج  نتيجة  الن�ع  على  القائم  الجماعي  االإعالم  نظام  يعتبر 

الجماعات المحلية )بين 2009 و2010(:

• المخ�ص�س 	 المحلية،  للجماعات  العامة  المديرية  اأطلقته  الذي   ،SIC الجماعي  االإعالم  نظام 

للتخطيط اال�صتراتيجي المتعلقة بالتعريب كليا؛

• وزارة 	 قبل  من  تجريبه  تم  الذي   ،Community Based Monitoring System نظام 

االقت�صاد والمالية )اإدارة الدرا�صات والت�قعات المالية(، بدعم من منظمة االأمم المتحدة للن�صاء، 

في جماعة قروية )ب�عب�د( وبلدية )ال�ص�يرة(.

ي�صمل هذا النظام اآليات لتجميع المعل�مات ودفترا لر�صم الم�صار، يحت�ي على نح� مائة م�ؤ�صر للتنمية، 

وه� الي�م قيد التجريب في �صت جماعات.

2. مالحظات وت��ضيات متعلقة بالجانب الت�ضريعي

االإطار الت�ضريعي

ي�سهد االإطار الت�سريعي حتقيق عدد من اخلطوات لفائدة احلد من اأ�سكال التمييز، والنهو�ض بامل�ساواة، 

بني الن�ساء والرجال، مع:

• النف�ذ، 	 ا�صتغالل  اأ�صا�س  القائم على  الجن�صي  التحر�س  تجريم  �صمل:  الذي  الجنائي،  القان�ن  اإ�صالح 

واعتبار ك�ن �صحية االغت�صاب حامال، ظرفا من ظروف الت�صديد، وت�صديد العق�بات حين تك�ن �صحيُة 

عمل من اأعمال الق�ادة حامال اأو حين يك�ن الفاعل زوجها، واإلغاء التمييز بين المراأة والرجل، حين 

يتعلق االأمر بال�صرب والجرح اأو القتل، من قبل اأحد الزوجين في حق زوجه )ففي الما�صي، كان الزوج 

وحده يتمتع بالظروف التخفيفية في حال الخيانة الزوجية البينة(، ورفع طابع ال�صرية المهنية الذي تخ�صع 

اآثار عنف بين االأزواج )وه� عنف غالبا ما تك�ن �صحاياه من  له الهيئة الطبية، متى ما الحظ الطبيب 

الن�صاء(.

• اإ�صالح قان�ن الم�صطرة الجنائية، بما في ذلك على الخ�ص��س اإلغاء الف�صل 336، الذي كان يمنع على 	

المراأة المتزوجة اأن تك�ن طرفا مدنيا في م�اجهة زوجها، دون اإذن م�صبق من النيابة العامة.

• تبني قان�ن لل�صغل في 2003، تت�صمن مقت�صياته للمرة االأولى، تر�صيخا لمبداأ محاربة التمييز القائم على 	

الجن�س، في مجال ال�صغل واالأجرة، والترقية، وكل امتياز اآخر مرتبط بال�صغل، وتجريم التحر�س الجن�صي 

في اأماكن العمل.
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• تعديل الت�صريع التجاري، بحذف �صرورة الح�ص�ل على اإذن الزوج بالن�صبة اإلى المراأة المتزوجة الراغبة 	

في القيام باأعمال تجارية )الف�صل 17 من القان�ن التجاري( اأو القيام بعمل م�ؤدى عنه )الف�صل 726(.

غير اأن اإ�سالح القانون الجنائي بقي محدودا. والعديد من الجمعيات تدع� اإلى اإعادة �صياغة »جذرية« 

روح  مع  كبير  تفاوت  في  »االأب�ية«  فل�صفته  اأ�صبحت  والذي   ،1962 منذ  العمل  به  الجاري  القان�ن  لهذا 

 على م�صت�ى: اأ( فل�صفته »المت�صبعة كثيرا بمقاربة اأمنية 
20

ومقت�صيات الد�صت�ر الجديد. وهي تبين حدوده

تعطي االأول�ية للنظام واالأخالق العامة واالأ�صرة والمجتمع، على ح�صاب الفرد وحق�قه وحرياته«، ب( بنيته 

الن�صاء،  حق�ق  ت�صتهدف  التي  للجرائم  الن�عية  المعالجة  في  ومن�صجمة  �صاملة  روؤية  غياب  تج�صد  »التي 

وحرياتهن، و�صالمتهن الج�صدية والنف�صية«، ج( بع�س م�صطلحاته  التي ت�صكل م�صا بكرامة الن�صاء«.

فبع�س الف�ص�ل تمييزية ومهينة للن�صاء، حيث ت�صاويهن بالقا�صرات: »يعاقب بال�صجن من �صنة اإلى خم�س 

�صن�ات وغرامة )...( كل من ا�صتعمل التدلي�س اأو العنف اأو التهديد الختطاف امراأة متزوجة، اأو ح�لها، اأو 

نقلها، اأو اأمر بتح�يلها، اأو نقلها من المكان الذي و�صعها فيه من هي خا�صعة قان�نيا ل�صلطته اأو واليته« )الف�صل 

494(؛ »يعاقب )...( كل من اأخفى، اأو تعمد اإخفاء امراأة متزوجة هاربة من �صلطة من له ال�الية القان�نية 
عليها.« )الف�صل 496(.

اإلى خم�س  475، الذي ين�س على العق�بة بال�صجن، من �صنة  اأنه من ال�صروري الت�قف عند الف�صل  كما 

�صن�ات، كل “من اختطف اأو غرر بقا�صر تقل �صنه عن ثمان ع�صرة �صنة، بدون ا�صتعمال عنف وال تهديد 

اأما الق�صم الثاني منه فين�س على اأن “القا�صرة التي اختطفت اأو غرر بها، اإذا  وال تدلي�س اأو حاول ذلك”. 

كانت بالغة، وتزوجت من اختطفها اأو غرر بها، فاإنه ال يمكن متابعته اإال بناء على �صك�ى من �صخ�س له الحق 

غير اأن هذا  في طلب اإبطال الزواج، وال يج�ز الحكم بم�ؤاخذته اإال بعد �صدور حكم بهذا البطالن فعال”. 

المقت�صى الذي يعفي من الجريمة، يطبق في ما يبدو من قبل المحاكم، لي�س فقط في الحاالت التي ال 

عنف فيها كما ين�س عليه القان�ن، بل واأي�صا حين تك�ن �صحية االغت�صاب فتاة قا�صرا.

اإ�سافة اإلى ذلك فاإن القانون يمنح للن�ساء حماية غير كافية، وخ�سو�سا في مواجهة العنف )انظر االإطار 

 ذلك 
َ
اأدناه ح�ل تف�صي العنف تجاه الن�صاء(. فه� ال يتيح ال�قاية من العنف المرتكب �صد الن�صاء، وال زجر

العنف جنائيا، وال يتيح حماية �صحاياه وال �صه�ده، كما اأنه لي�س هناك اأي مقت�صى قان�ني يجرم االغت�صاب 

الزوجي. فعبء الدليل الذي يقع على ال�صحية، ال ينا�صب ال�صياق االجتماعي المغربي، الذي يبقى فيه 

الخ�ف من الف�صيحة عن�صرا حا�صما.

واأخيرا، وفي اإطار القان�ن الجنائي دائما، يجب ذكر م��ص�ع االإجها�س، للتذكير باأنه في اإطار تقديم المجل�س 

االقت�صادي واالجتماعي لراأيه في الميثاق ال�طني، اأو�صى المجل�س بهذا ال�صدد بالقيام »بفح�س ت�صاوري 

)...( داخل هيئات م�ؤهلة بخبرة اأع�صائها و�صلطتهم المعن�ية، من اأجل التداول واقتراح الحل�ل المعيارية 

 مذكرة من اأجل ت�صريع جنائي يحمي الن�صاء ويحظر امليز �صدهن
20
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التي من �صاأنها اأن تالئم االإطار الت�صريعي ال�طني مع القان�ن الدولي في مجال حق�ق االإن�صان، في احترام 

ل�صخ�صية البالد وفي خدمة تما�صكها االجتماعي.« ومن جهة اأخرى، تت�صمن المرجعية الملحقة بهذا الراأي، 

هدفا يتمثل في تح�صين االإطار الطبي-القان�ني لالإجها�س )الهدف رقم 8(.

كما اأن هناك ثغرة اأخرى في االإطار القان�ني، تخ�س العمل المنزلي، الذي يهم الن�صاء بالدرجة االأولى. فهذا 

العمل م�صتثنى من قان�ن ال�صغل، ومازال حتى االآن غير منظم بمقت�صى ن�س خا�س.

تف�ضي العنف �ضد الن�ضاء

�صبقة  التي  ال�صنة   العنف خالل  اأ�صكال  من  اآخر،  اأو  ل�صكل  �صحية  ُكَنّ  الن�صاء  من  بالمائة   62.8
البحث )3.8 ماليين في ال��صط الح�صري و2.2 ماليين في ال��صط القروي(.

باأنه »يتمثل في ال�صيطرة على  اأن�اع العنف انت�صارا )48 بالمائة( العنف النف�صي، الذي يعرف  اأكثر 

المراأة، اأو عزلها، اأو اإهانتها اأو الت�صييق عليها«، يليه الم�س بالحريات ال�صخ�صية )31 بالمائة(.

التي  االأ�صري  العنف  بالمائة(، وحاالت   55( انت�صارا  االأكثر  ه�  االأ�صري،  ال��صط  في  العنف  تف�صي 

تعر�س على �صلطة مخت�صة ال تتجاوز 3 بالمائة من الحاالت.

بمقدار  يزداد  وه�  �صباب،  الخ�ص��س  على  ومرتكب�ه  االأولى،  بالدرجة  ح�صري  الن�صاء  �صد  العنف 

ازدياد اله�صا�صة االجتماعية-االقت�صادية.

الم�صدر: المندوبية ال�صامية للتخطيط

م��ض�ع الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال داخل البرلمان

الي�م، ال ي�لي م��ص�ع الم�صاواة بين الجن�صين حقه من االهتمام.  الن�اب ال يزال حتى  اأن مجل�س  يبدو 

هذا  اأن  كما  الداخلي(،  نظامه  من   30 الف�صل  )انظر  �صراحة  عليها  تن�س  ال  الدائمة،  لجانه  ف�صالحيات 

المجل�س، ال يت�فر على اأية هيئة )لجنة م�صغرة اأو غيرها( مكلفة بالم��ص�ع، كما هي الحال في العديد من 

المجال�س النيابية )مثل لجنة حق�ق المراأة والم�صاواة بين الن�عين لدى البرلمان االأوربي، واللجنة المكلفة 

بحق�ق الن�صاء وتكاف�ؤ الفر�س بين الرجال والن�صاء لدى مجل�س الن�اب الفرن�صي(.

اأما في مجل�س الم�صت�صارين، فاإن »�ص�ؤون المراأة« م�كلة اإلى لجنة التك�ين وال�ص�ؤون الثقافية واالجتماعية، 

حيث لم ُيحدث المجل�س ه� اأي�صا اأي هيئة مخ�ص�صة للم�صاواة بين الن�صاء والرجال.

ت��صله  لعدم  ذلك،  من  اأبعد  اإلى  التحليل  في  يذهب  اأن  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  ي�صتطع  لم 

بالمعل�مات التي طلبها من غرفتي البرلمان. ويتعلق االأمر بالطرق التي يتم عبرها اأخذ الم�صاواة بين الن�صاء 

والرجال بعين االعتبار في اأ�صغال اللجان، والتعديالت المقترحة اأو المتبناة، ومقترحات البرلمان لق�انين 

ت�صاهم في اإقرار تلك الم�صاواة.
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3.  مالحظات وت��ضيات متعلقة االإطار الق�ضائي 

اللج�ء اإلى العدالة واالجتهاد الق�ضائي

في مجال العنف �صد الن�صاء، وح�صب االإح�صائيات الم�صتقاة من لدن قطاع العدل، بلغ عدد ال�صكايات 

الم�صجلة خالل ال�صن�ات الخم�س ما بين 2007 و2011 ما قدره 169351 �صكاية. كما اأن اأعداد الطع�ن 

في تزايد كبير، اإذ انتقلت من 28419 في 2007، اإلى 40147 في 2011. واأكثر من ن�صف ال�صكايات )54 

بالمائة( تم حفظها دون متابعة. اأما االأجل المن�صرم بين اإيداع ال�صكاية وتنفيذ الحكم، فيتراوح ما بين �صهر 

واحد و�صنتين ون�صف.

غير اأنه لم يتم التطرق للتحليل الكمي لحاالت اللج�ء اإلى العدالة، عند وق�ع ميز �صد الن�صاء )كمية وتط�ر 

ال�صكاوى، والمتابعات الق�صائية، واأحكام االإدانة وتنفيذ االأحكام، وعدد الق�صايا المحف�ظة واأ�صباب الحفظ، 

والمدد المن�صرمة بين ال�صك�ى والمتابعة الق�صائية واالإدانة، وبين هذه االأخيرة والتنفيذ، وغير ذلك(، نظرا 

لعدم ت��صل المجل�س باأج�بة على طلباته. واالأمر نف�صه ي�صح في �صاأن اإعادة النظر في االجتهادات الق�صائية 

اأو �صع�بة ال��ص�ل  الرئي�صة،  اأو المعل�مات  اأن غياب المعطيات  الن�صاء. غير  في مجال الميز والعنف �صد 

اإليها، يمثل في حد ذاته مالحظة هامة.

 كمي محدود، بم�صاألة تطبيق مدونة االأ�صرة الجديدة. فن�صبة 65.59 بالمائة من المتقا�صين 
21

يتعلق اأول تقدي

ترددوا ط�يال قبل اللج�ء اإلى الق�صاء. ويبلغ معدل ط�ل مدة التفكير �صتة اأ�صهر. وقد انتظر ما يقارب ن�صف 

ه�ؤالء المتقا�صين اأكثر من �صنة قبل اللج�ء اإلى الق�صاء. اأما م�صار الق�صية في دواليب العدالة، في��صف في 

مجمله بك�نه »مرهقا، وفي تناق�س مع روح االإ�صالح.«

وهذه هي المالحظة التي �صجلتها، ب�صاأن المغرب، مجم�عة عمل االأمم المتحدة ح�ل »الق�صاء على التمييز 

اإثر زيارتها للبالد في فبراير 2012: ويعترف وزير العدل،  �صد الن�صاء في الت�صريع وفي الممار�صة«، على 

وم�ظف�ن �صام�ن، وغيرهم من االأطراف المعنية، باأنه رغم الخط�ات المحققة خالل العقد المن�صرم، اإال اأن 

الم�اقف والممار�صات الثقافية واالجتماعية، حتى لدى الق�صاة وغيرهم من العاملين في ال�صلك الق�صائي، 

تمثل »العائق االأكبر« الذي يح�ل دون تحقيق الم�صاواة التامة بين الن�صاء والرجال. وبالتالي فاإن الت�صريع، 

رغم كل ما ي�صك�ه من اأوجه نق�س، يبقى متقدما على العقليات، وال �صك اأن �ص�ء تطبيقه من �صاأنه اأن يفرغه 

من كل معنى.

من جهة اأخرى وعلى وجه العم�م، وفي تناق�س مع منط�ق ن�ص��س الم�صطرة الق�صائية، فاإن �صهادة الن�صاء ال 

ُتقبل، اأو ال تكاد تقبل، اأمام المحاكم.

 امل�صادر: البح�ث والدرا�صات التي اأجريت منذ .2006
21
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مثال العدالة االنتقالية لهيئة االإن�ضاف والم�ضالحة، مثال ي�ضتحق التن�يه رغم حدود التجربة

تبنت هيئة االإن�صاف والم�صالحة مقاربة الن�ع كخيار منهجي التقائي، حيث ا�صتقت على نطاق وا�صع 

�صهادات �صفهية للن�صاء، وقامت بتعريف اأن�اع االنتهاكات واالأ�صرار التي يتعر�صن لها، كما تم تحديد 

الخا�صيات االجتماعية والديمغرافية لل�صحايا، واأنجزت الهيئة بحثا اجتماعيا في �صبع مناطق ح�ل 

م��ص�ع »الن�ع والعنف ال�صيا�صي«، واعتبرت الن�ع معيارا اأ�صا�صا في �صيا�صة جبر �صرر ال�صحايا.

تجديدا  هناك  اأن  »يبين  والم�صالحة  االإن�صاف  لهيئة  التحكيمية  للقرارات  الخارجي  الفح�س  اإن 

ملم��صا، وخا�صا، ونم�ذجيا، من قبل هيئة االإن�صاف والم�صالحة، في مجال الن�ع واإدماجه في جبر 

ال�صرر الفردي. وتبين القرارات تبني الهيئة للم�صاواة بين الجن�صين، وق�اعد االإن�صاف في ما يخ�س 

تقدير التع�ي�س المنا�صب عن كل انتهاك، ح�صب ن�عيته، وكذا في ت�زيعه على الم�صتحقين.«

غير اأن حدود مقاربة الن�ع التي تبنتها الهيئة، ترجع باالأ�صا�س اإلى حياد �صالحياتها في هذا الم��ص�ع. 

فالبعد المتعلق بالن�ع لم يحظ بعناية منهجية وم�صتمرة، وال ه� مثل مبداأ تنظيميا، وذلك طيلة فترة 

عمل الهيئة وفي كل ج�انب ا�صتغالها )بما في ذلك تحرير التقرير النهائي(.

اأعمال  في  ال�صيا�صي،  والعنف  الن�ع،  االجتماعي ح�ل  البحث  نتائج  اإدماج  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�صافة 

هيئة االإن�صاف والم�صالحة )من ت�ص�ر نظام الت�ثيق اإلى منهجية البحث اإلى غير ذلك(، وفي تقريرها 

يخ�س  ما  في  مت�ا�صعا  يبقى  والم�صالحة  االإن�صاف  هيئة  تقرير  فاإن  وعم�ما  محدودا.  بقي  النهائي، 

ا�صتغالل وتحليل هذه المعطيات الح�صا�صة للن�ع.

الم�صدر: المركز الدولي للعدالة االنتقالية

الحماية الق�ضائية: مثال حاالت العنف تجاه الن�ضاء

 في المحاكم 
22

العنف، تعمل الن�صاء �صحايا  اأو خلية لال�صتقبال، واالإن�صات، وم�صاعدة  350 مركزا  هناك 

)56 منها لدى المحاكم االبتدائية، و21 لدى محاكم اال�صتئناف( ومف��صيات االأمن والم�صت�صفيات، بينها 

67 مركزا تديرها جمعيات. وقد و�صع قطاع العدل، عبر مذكرة وزارية م�جهة اإلى النيابات العامة، عددا من 
التدابير الخا�صة بالم�اكبة، كت�صكيل هيئة للت�ا�صل، تراأ�صها �صيدة ت�صغل من�صب نائبة لل�كيل العام، اأو وكيل 

الملك، والتك�ين الم�صتمر لق�صاة النيابة العامة، واللج�ء اإلى مر�صدات اجتماعيات الإنجاز االأبحاث وتقديم 

اأو »البرنامج متعدد  فاإن برنامج »تمكين«،  اإلى ذلك،  الن�صاء المع�زات. واإ�صافة  الم�صاعدة الق�صائية لفائدة 

تم  الذي  والفتيات«،  الن�صاء  ا�صتقاللية  الن�ع، عبر تحقيق  المبنية على  العنف  اأ�صكال  القطاعات لمحاربة 

اإطالقه في �صت جهات رائدة بين 2008 و2011، كان متمما لهذا الم�صل�صل. فقد جاء بعن�صرين جديدين 

 اأرقام 2009 )اأحدث االأرقام املت�فرة(
22
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هامين، هما اإحداث اآليات للتن�صيق، واالإقرار المحلي لل�صيا�صات الح�صا�صة للن�ع )كخلق ف�صاءات متعددة 

ال�ظائف لتحقيق ا�صتقاللية الفتيات والن�صاء، وو�صع �صال�صل رابطة بين القطاعات للتكفل بالن�صاء �صحايا 

العنف، والت�عية والتربية على الم�صاواة(.

ي�صجل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن الحماية الق�صائية، وعلى مثال حالة العنف االأ�صري، لي�صت 

فعالة على اأر�س الواقع، بل تكاد تكون غائبة تماما، وخ�شو�شا في اأو�شاط العالم القروي. ثم اإن تلك الحماية 

غير مالئمة. وقد ف�صلت ن�صبة 68 بالمائة من الن�صاء �صحايا العنف الزوجي، حل الم�صكلة في داخل االإطار 

العائلي.

االت�صال  ع��س  الطالق،  لطلب  االأ�صرة  محاكم  اإلى  االلتجاء  اخترن  فقد  الق�صاء،  اإلى  لجاأن  الل�اتي  اأما 

.
23

بال�صرطة واإطالق متابعات ق�صائية

 جمعيات مغربية، فاإن الن�صاء �صحايا العنف، ي�اجهن ع�ائق هامة، تبداأ من اإمكانية 
24

واعتمادا على �صهادات

الن�صاء االأميات – اإلى  اإلى  بالن�صبة  – وخ�ص��صا  الهاتفية  اإلى االأرقام  ال�صرطة، من ول�ج  االت�صال بمركز 

اللغة، بالن�صبة اإلى من ال يتكلمن منهن العربية، اإلى المال الالزم الإجراء المكالمة. اأ�صف اإلى ذلك اأنهن 

كثيرا ما ي�صطررن لدفع ر�صاوى كي يتم االهتمام بق�صيتهن.

ت�صتجيب  ال  فال�صرطة  وال�صرامة«.  للجدية  وغياب  »با�صتخفاف  العم�م  على  ال�صكاوى  معالجة  تجري 

للمكالمات الهاتفية التي تطلب النجدة، اإال في حال حدوث جروح خطيرة. وفي بع�س االأحيان يتم ن�صح 

المراأة الم�صتكية بالع�دة اإلى بيتها، والت�صالح مع الزوج، والتراجع عن ال�صك�ى، بل اإن منهن من ُيطردن من 

مراكز ال�صرطة طردا.

با�صتخفاف، مع تعاليق ت�حي بك�ن المراأة  اإلى الم�صتكية  انتظار ط�يلة، غالبا ما يتم اال�صتماع  بعد فترات 

هي ال�صبب في ما تتعر�س له من عنف، اإما مبا�صرة اأو ب�ص�ء ت�صرفها: »لقد ا�صتفززت زوجك، وذلك ما جعله 

ي�صربك. فماذا فعلت يا ترى؟ فال يمكن اأن ي�صربك دون �صبب!«

اأما ردود فعل الن�اب العامين والق�صاة، فتبقى »اأقرب اإلى ما يفعله رجال ال�صرطة«، ذلك اأن »االأ�صئلة ذاتها 

يعاد طرحها، ودائما بطريقة تنح� اإلى تحميل ال�صحية م�ص�ؤولية الت�صبب في ما ح�صل من عنف«. والق�صاة 

يتفادون االأمر باعتقال الفاعل، الأنهم »ال يريدون »تدمير اأ�صرة«. وح�صب �صحايا العنف االأ�صري، فاإن »ال�كالء 

العامين والق�صاة، ي�ل�ن االأف�صلية لل�صلح، ع��س معالجة فعل العنف ب�صفته ق�صية جنائية«.

اإلى  الم�جهة  الدقيقة  التدابير  من  بتبني مخطط  ال�صدد،  ذا  به  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  ي��صي 

العدالة،  قطاع  في  وق�صاة(  وم�صاعدين  محامين  )من  المتدخلين  مجم�ع  م�ص�ؤولية  واإقرار  وتك�ين،  ت�عية، 

وذلك من اأجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حق�ق االإن�صان، و�صمان احترام تلك االلتزامات.

 بحث منجز ح�ل حماكم االأ�صرة، مت اال�صت�صهاد به يف التقرير ح�ل تقدم الن�صاء يف العامل 2012-2011 )منظمة االأمم املتحدة للن�صاء(
23

 �صهادات منظمات غري حك�مية مغربية مت ن�صرها اأثناء التقييم الدوري اخلا�س باالتفاقية املتعلقة مبحاربة التعذيب، اأكت�بر .2011
24
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بما في ذلك  الالزمة،  التدابير  اتخاذ كل  يتعين  الرئي�صة،  الم�صائل  اأ�صا�س هذه  باأنه، على  المجل�س  ويذكر 

المناق�صة  ال�صخ�صية،  التاأويالت  الحد من  اأجل  المالئمة، من  التاأديبية  واالأنظمة  الم�صتقلة،  االفتحا�صات 

لل�صمانات الد�صت�رية التي تبناها المغرب ل�صالح احترام حق�ق االإن�صان عم�ما، والم�صاواة بين الجن�صين 

على وجه الخ�ص��س.

والتنمية  واالأ�صرة  والمراأة  الت�صامن  ووزارة  والحريات،  العدل  ووزارة  الداخلية،  وزارة  المجل�س  وي��صي 

منع  من  بدءاً  الجن�صين،  بين  الم�صاواة  ج�انب  بكل  المجتمع  لت�عية  ق�ية  مبادرات  باإطالق  االجتماعية، 

العنف �صد الن�صاء، واإدماج هذه المبادئ االأ�صا�صية في برامج تك�ين ال�صرطة، والعدل، والقطاعين القان�ني 

واالجتماعي.
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الت��ضيات

في نطاق �صالحياته المتعلقة باالإحالة الذاتية، ومن اأجل تعزيز تنفيذ مرجعية الميثاق االجتماعي الجديد 

الذي تبناها في 26 ن�فمبر 2011،  يذكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بما يلي: 

•  ت�ؤكد ديباجة الد�صت�ر المعتمدة في 1 ي�لي�ز 2011 على اأن »المملكة المغربية )...( تلتزم ب)...( 	

حظر ومكافحة كل اأ�صكال التمييز ب�صبب الجن�س« �صد اأي كان؛

• تعد الم�صاواة بين الن�صاء والرجال في تطابق مع اله�ية المغربية والتعاليم االإ�صالمية؛	

• تعد الم�صاواة بين الن�صاء والرجال �صرورة للتنمية االقت�صادية والتما�صك االجتماعي؛	

• يعد التقدم بخ�ص��س الم�صاواة بين الجن�صين محفزا ق�يا لم�اجهة الف�ارق االجتماعية؛	

• تعد الم�صاواة بين الرجال والن�صاء التزاما معياريا؛	

• تعد ا�صتدامة العراقيل ب�صاأن الم�صاواة بين الجن�صين، �ص�اء كانت في الممار�صة اأو في القان�ن م�صا 	

بن�س الد�صت�ر وب�صلطته،

لذلك يعتبر المجل�ص اأن:

• يتمثل في مناه�صة االأحكام 	 الت�صريعات،  فيها  بما  ا�صتباقيا،  تتطلب عمال  الجن�صين  بين  الم�صاواة 

الم�صبقة والق�الب النمطية التمييزية الحاطة والمهينة للن�صاء؛

• يجب حماية �ص�رة الن�صاء في و�صائل االإعالم وفي االإ�صهار باإجراءات جنائية وزجرية للق�صاء على 	

التربية ال�طنية في  المعاملة التمييزية للن�صاء وال�ص�ر النمطية المهينة لهن. كما يجب على برامج 

المدار�س واالإعداديات وفي العل�م االإن�صانية وفي اأن�صطة التك�ين المهني في المقاوالت الخ�ص��صية 

وال�ظيفة العم�مية، اأن تت�صمن م�ادا للق�صاء على االأفكار التمييزية والقا�صية، والمهينة تجاه الن�صاء؛ 

• يتطلب التنفيذ التام لمبداأ الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، تدخال م�ؤ�ص�صاتيا ا�صتباقيا واإرادة �صارمة:	
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بتعريف اإيجابي لمبداأ الم�صاواة بين الجن�صين بالمغرب، تما�صيا مع االإعالن العالمي لحق�ق االإن�صان،   .1
الذي ين�س على اأن النا�س جميعا ي�لدون اأحرارا ومت�صاوين في الكرامة والحق�ق، واأن لكل �صخ�س 

الحق في المطالبة بكل الحق�ق وكل الحريات المذك�رة في االإعالن، دون تمييز من اأي ن�ع كان، 

وخ�ص��صا ما ارتبط منه بالجن�س. ويذكر بهذا ال�صدد باأن ذلك االإعالن والميثاقان الملحقان به، اأي ما 

يمثل الميثاق العالمي لحق�ق االإن�صان، كل ذلك ي�ؤكد اأن الدول ملزمة ب�صمان الت�صاوي بين الرجل 

والمراأة، في ممار�صة كل الحق�ق االقت�صادية واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، وال�صيا�صية؛

باال�صتفادة من المفه�م الجن�صاني من اأجل تن�ير �صبل العمل من جهة ، ومن جهة اأخرى ي�صجل   .2
الن�ع بطريقة م�ص�ؤولة من قبل  بارتياح قب�ل وا�صتعمال مفه�م  المجل�س االقت�صادي واالجتماعي 

كافة االأطراف المعنية في المغرب. كما اأن  تخ�صي�س وزارة المالية على »ميزانية مراعية للن�ع » 

يعتبر ممار�صة مثالية جديرة بالت�صجيع والدعم والتعميم؛

لكن المجل�ض:

• يالحظ اأن االآلية الم�ؤ�ص�صاتية للنه��س باأو�صاع المراأة، محدودة جدا من حيث �صالحياتها، وم�قعها 	

وم�اردها، مما يع�ق بروزها، وقدرتها على اأن تدفع وتحرك ، اأو تتبع بطريقة فعالة �صيا�صة وبرامج، من 

ال�صيا�صات  والرجال وتحريك هذه  الن�صاء  بين  بالم�صاواة  الخا�س  الد�صت�ري  المبداأ  �صاأنها تحقيق 

ومتابعة فعاليتها؛

• اأ�صكال 	 كل  ومكافحة  المنا�صفة  هيئة  اإحداث  واأن  ملحة،  �صرورة  ال�طنية  االآلية  مراجعة  اأن  يعتبر 

التميز APALD، التي ن�س عليها الد�صت�ر،تمثل فر�صة تاريخية يتعين على كل االأطراف المعنية اأن 

ت�صاهم في اإنجاحها؛

• يذكر باأنه، طبقا لمقت�صيات د�صت�ر 1 ي�لي�ز 2011، وطبقا اللتزامات المغرب الدولية، وخ�ص��صا منها 	

برنامج بيجين، يتعين اإن�صاء اآلية وطنية حقيقية تمثل »الهيئة الرئي�صة لتن�صيق ال�صيا�صات ال�طنية«، 

وتك�ن »مهمتها االأ�صا�س اإدماج اإ�صكالية الجن�صين في كل القطاعات وكل كيانات الدولة«. وي�صير 

المجل�س بهذا ال�صدد اإلى اأن ال�صير الفعال لمثل هذه االآلية، يقت�صي على الخ�ص��س: اأ( اأن تك�ن 

ج(  العم�مية؛  ال�صيا�صات  في  التاأثير  على  قادرة  تك�ن  اأن  ب(  الدولة؛  م�صت�يات  باأعلى  مرتبطة 

واأن ت�صهل المركزية التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة؛ د( واأن ت�صهم في دعم اإ�صراك المنظمات غير 

الحك�مية والجماعات، من القاعدة اإلى القمة؛

• ي�صترعي انتباه الحك�مة، وكافة االأطراف المعنية، اإلى اأهمية الحر�س على تنا�صق عمل الم�ؤ�ص�صات 	

ال�طنية العديدة، التي تتدخل في م��ص�ع الم�صاواة بين الجن�صين، بغية تفادي ت�صارب ال�صالحيات، 
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وتنازع الم�صالح، وت�صتيت الجه�د، والعمل المزدوج. اإن المجل�س يعبر عن ارتياحه لج�دة اأعمال 

اأف�صل  ب�ص�رة  ومراعاتها  اأو�صع،  نطاق  ا�صتنتاجاته على  بن�صر  وي��صي  للتخطيط،  ال�صامية  المندوبية 

لمالحظاتها في مجال الالم�صاواة بين الجن�صين ؛ 

• ياأ�صف لعدم تفعيل وعدم تقدم مبداأ اإدماج الم�صاواة بين الن�صاء والرجال على اأر�س ال�اقع. ويالحظ 	

المراأة  ب��صفه  ال�صفقة  اأعمال  قبيل  بعد واحد من  اإال على  يرتكز  الم�صاواة ال  اأن مفه�م  المجل�س 

تنتمي اإلى الفئة االأكثر ع�زا. وب�صفة اأعم، فاإن تجارب الماأ�ص�صة الجاري بها العمل حتى االآن، تبين 

عدم معالجة التحديين االأكبريين ، وهما تر�صيخ مبادئ قيم الم�صاواة في ثقافة القطاعات ال�زارية 

ال�صيا�صات ومناهج العمل، والممار�صات،  الف�ارق في  التي تنتج وت�لد  النمطية  ، وتفكيك ال�ص�ر 

والخدمات المقدمة اإلى الم�اطنات والم�اطنين؛

• يالحظ اأن الجه�د المبذولة الإ�صفاء الطابع الر�صمي على ا�صتراتيجيات، وتبني خطط وتجارب رائدة 	

في مجال الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، غالبا ما يق��صها اإما غياب اأي متابعة لتنفيذها، اأو ت�قفها 

ب�صبب �صح الميزانية، اأو انعدام اأي تقييم لنتائجها،

• ياأ�صف لعدم فعالية الحماية الق�صائية، فعلى �صبيل المثال في الحاالت التي تخ�س العنف الزوجي، 	

نجدها غير مفعلة على اأر�س ال�اقع، وخا�صة في ال��صط القروي.

ت��ضيات معيارية

على الم�ضت�ى المعياري، فاإن المجل�ص:

ومكافحة  المنا�صفة  هيئة  اإحداث  مع  تزامن  وفي  الد�صت�ر،  مقت�صيات  على  اعتمادا  الم�صرع،  ي��صي   .1
وي�جه  بهدف حظره،  الن�صاء  �صد  التمييز  مفه�م  يحدد  قان�ن  باإ�صدار   ،APALD التمييز  اأ�صكال  كل 

يق�ل:  اإذ  ناجعا،  اإطارا  ال�صدد  هذا  في  المتحدة  االأمم  تعريف  ي�فر  ال�صاأن.  بهذا  العم�مية  ال�صيا�صات 

اأو  اآثاره  من  ويك�ن  الجن�س  اأ�صا�س  على  يتم  تقييد  اأو  ا�صتبعاد  اأو  تفرقة  اأي  المراأة  �صد  التمييز  »يمثل 

اأغرا�شه، توهين اأو اإحباط االعتراف للمراأة بحقوق االإن�شان والحريات االأ�شا�شية في الميادين ال�شيا�شية 

بهذه  تمتعها  اإحباط  اأو  توهين  اأو  اآخر،  ميدان  اأي  في  اأو  والمدنية  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�شادية 

الرجل  بينها وبين  الم�صاواة  اأ�صا�س  الزوجية وعلى  النظر عن حالتها  لها، ب�صرف  اأو ممار�صتها  الحق�ق 

.«)اتفاقية االأمم المتحدة المتعلقة بالق�صاء على كل اأ�صكال التمييز �صد المراأة ، 1979(؛

ي��صي الم�صرع والحك�مة بما يلي : اأ( االإدماج المنهجي، في الق�انين والق�اعد التنظيمية ،الأحكام منع   .2
– وعند االقت�صاء معاقبة- اأ�صكال التمييز  �صد الفتيات والن�صاء ؛  ب( تعديل اأو اإلغاء الق�انين والتدابير 
التنظيمية التي تمثل ميزا �صد الن�صاء،  ج( دمج مبداأ عدم التمييز في عملية مراجعة االأحكام  القائمة؛  

د( تبني قان�ن ي�صمن للن�صاء �صحايا التمييز حماية قان�نية فاعلة وفعالة، ب�ا�صطة المحاكم؛
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يحث الم�صرع والحك�مة على ال�صروع با�صتعجال،في اإعادة النظر في القان�ن الجنائي، وقان�ن الم�صطرة   .3
الجنائية، وذلك من اأجل مالءمتها، ن�صا وروحا، مع د�صت�ر ي�لي� 2011؛ واالتفاقات الدولية الم�صادق 

عليها من قبل المغرب مع : اأ( اإلغاء االأحكام التمييزية، المهينة للن�صاء؛  ب( التحديد ب��ص�ح، لكل 

اأن�اع التحر�س والعنف �صد الن�صاء، بهدف حظرها والعق�بة عليها بما في ذلك العنف الزوجي؛ ج( دعم 

اإ�صفاء  د(  للن�صاء؛  والم�صاعدة  الع�ن  يقدم  ممن  والم�ؤ�ص�صات  واالأ�صخا�س  وال�صه�د،  ال�صحايا  حماية 

مزيد من ال�اقعية على و�صائل وعبء االإثبات على ال�صحايا؛ 

العنف  فيه  بما  الن�صاء،  تجاه  العنف  اأ�صكال  كل  �صد  اإطار  قان�ن  بتبني  والحك�مة،  الم�صرع  ي��صي   .4
الزوجي، يكمل ال�صق الزجري الذي يدخل في نطاق القان�ن الجنائي، وينظم : اأ( ال�قاية، ب( الحماية، 

المنتظم  والن�صر  التقييم  المتابعة،  هـ(  الطعن،  د(  طرق  ال�صحايا،  م�صاعدة  الق�صائية، ج(  منها  خا�صة 

لالإح�صائيات والبح�ث؛ 

يحث الم�صرع والحك�مة ، بتبني وت�صجيع مبداأ التدابير االإيجابية ل�صالح الن�صاء، في كل الميادين التي   .5
تك�ن فيها حق�قهن محدودة، اأو غير محمية ب�صكل كاف كما يدع� المجل�س للعمل اأو ال�صعي اإلى تحقيق 

المنا�صفة في الهيئات المنتخبة اأو المعينة. و يدع� االأحزاب ال�صيا�صية والنقابات والمنظمات المهنية، اإلى 

تعزيز هذا المبداأ اأو تنبيه داخل هيئاتها؛ 

يدع� اإلى ن�صر تدابير  هادفة من اأجل حماية كرامة الن�صاء، بدءا بالل�اتي ي�جدن في و�صعية ع�ز، والعمل    .6
التربية  في  الم�صاواة  �صمان  ب(  وا�صتغالله؛  بالجن�س  االتجار  على  الق�صاء  اأ(  اإلى:  االأول�ية  باإيالء 

وال�صغل  العمل  في  الم�صاواة  و�صمان  التمييز،  اأ�صكال  على  الق�صاء  المهني؛ ج(  والت�جيه  والتك�ين 

وال�صمان االجتماعي؛ د( اإطالق خطة عمل للم�صاواة لفائدة الن�صاء في العالم القروي؛ هـ( الق�صاء على 

اأوجه التمييز في الحق في الزواج والم�ص�ؤوليات العائلية؛ واإلغاء المادة 20 من مدونة االأ�صرة التي تخ�ل 

للق�صاء االإذن بالزواج دون ال�صن القان�ني ، ومنع زواج االأطفال؛ 

ت��ضيات م�ؤ�ض�ضاتية

على الم�ضت�ى الم�ؤ�ض�ضاتي، فاإن المجل�ص:

ي��صي الم�صرع والحك�مة، بت�صريع تبني قان�ن يتعلق باإحداث هيئة المنا�صفة ومكافحة كل اأ�صكال التمييز   .7
APALAD، ويدع� اإلى تخ�يل هاته الهيئة ب�صالحيات وا�صعة في ت�جيه وتقييم ال�صيا�صات العم�مية في 

مجال الم�صاواة، والق�صاء على اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، واإ�صنادها دور التحقيق والعق�بة من الدرجة 

االأولى، في حال ح�ص�ل �صكل من اأ�صكال التمييز، ومنحها ا�صتقاللية مالية.  وي�صدد المجل�س االقت�صادي 

واالجتماعي بهذا ال�صدد، على الطابع الحا�صم ال�صتقاللية هيئة المنا�صفة، و�صلطة التحقيق، واإخ�صاعها 

للم�صاءلة وال�ل�ج اإلى المعل�مة التي تقت�صيها الهيئة للقيام بمهمتها على ال�جه االأمثل؛
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الن�صاء على  التمييز �صد  اأ�صكال  اإيحابية لمحاربة كل  الم�صاواة، وتدابير  ي��صي الحك�مة، ب��صع مبداأ   .8
واالإجراءات  اال�صتبقاية  وال�صيا�صات  الم�صاواة،  م�صاألة  تك�ن  اأن  يجب  الغر�س،  ولهذا  اأول�ياتها.  راأ�س 

المتطلبة، من اخت�شا�س مجل�س الحكومة. كما يجب تج�شيد نقاط االرتكاز الخا�شة بالنوع ، في كل 

وارتباطها  القان�ني  و�صعها  يحدد  مالئم،  ن�س  من خالل  الترابي،  الم�صت�ى  وعلى  ال�زارية،  القطاعات 

الم�ؤ�ص�صاتي ومهامها؛

يدع� اإلى انتهاج مقاربة مدمجة وملم��صة، لمبداأ الم�صاواة. ويرى المجل�س اأنه من المنا�صب دع�ة كل   .9
المجال�س المنتخبة والمقاوالت الخ�ص��صية والعم�مية والجماعات الترابية، والجمعيات، اإلى ت��صيح 

التزاماتها، و تحديد االآليات الهادفة اإلى ال�قاية من اأفعال التمييز في اإطار اأن�صطتها. كما ي��صي الحك�مة 

وال�صلطات االإدارية باعتماد مبداأ  ت�قف الم�صاعدات على اأ�صا�س التزام الم�صتفيدين بعدم التمييز �صد 

الن�صاء. ويعتبر المجل�س اأن تحديد االإ�صارة لل��صعية العائلية للن�صاء في المرا�صالت االإدارية لي�س له ما 

يبرره، ويدع� اإلى اإلغاء ا�صتعمال لفظ »اآن�صة« من تلك المرا�صالت؛

باإدماج مقاربة الن�ع في  10.ي��صي الحك�مة بت�صريع عملية تفعيل تعديالت الميثاق الجماعي، المتعلقة 
بل�رة المخططات الجماعية للتنمية، وباإحداث لجن المنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�س لدى المجال�س الجماعية، 

باإ�صدار المرا�صيم التطبيقية المتعلقة بها، مما يتيح للجماعات الترابية الح�ص�ل على االأدوات والمناهج 

ال�صرورية، ويجعل القرو�س والم�صاعدات  تت�قف على احترام هذا االإطار التنظيمي؛

قطاع  في  المتدخلين  كافة  م�ص�ؤولية  واإقرار  وتك�ين،  ت�عية،  اإلى  تهدف  اإيجابية  تدابير  اتباع  اإلى  11.يدع� 
الدولة في  بالتزامات  التعريف  اأجل  ، وذلك من  الق�صاء، وق�صاة (  العدالة ) من محامين، وم�صاعدي 

الن�صاء، مثل عدم  مجال حق�ق االإن�صان، و�صمان احترامها، والق�صاء على الممار�صات التمييزية تجاه 

الق�صايا  هذه  بخ�ص��س  اأنه  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  ويذكر  المحاكم.  اأمام  �صهادتهن  قب�ل 

التاأديبية  واالأنظمة  الخارجية  االفتحا�صات  ذلك  في  بما  الالزمة،  التدابير  كل  اتخاذ  يجب  االأ�صا�صية، 

المملكة،  تبنتها  التي  الد�صت�رية  لل�صمانات  المناق�صة  ال�صخ�صية  التاأويالت  تقييد  اأجل  المنا�صبة، من 

ل�صالح احترام حق�ق االإن�صان عم�ما، والم�صاواة بين الجن�صين على وجه الخ�ص��س؛

بين  المتعلقة  الق�صايا  ال�صادرة في  منتظم لالأحكام  بتحليل  القيام  اإلى  والحريات،  العدل  وزارة  12.يدع� 
الن�صاء والرجال، واتخاذ تدابير للتعريف بحاالت خرق مبداأ الم�صاواة في االأحكام ال�صادرة عن محاكم 

المملكة، والحد منها؛

الت�صامن والمراأة واالأ�صرة والتنمية االجتماعية،  13.ي��صي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة 
باإطالق حمالت ق�ية لت�عية المجتمع بكل ج�انب الم�صاواة بين الجن�صين، بدءا بحظر العنف �صد الن�صاء، 

واإدماج هذه المبادئ االأ�صا�صية في برامج تك�ين ال�صرطة والعدالة والقطاعين القان�ني واالجتماعي؛
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14.ي��صي قطاعات التربية ال�طنية والتعليم العالي، والتك�ين المهني، باتخاذ تدابير دقيقة وا�صتباقية، ق�صد 
تعزيز مكانة مبداأ الم�صاواة- ب��صفه اأحد اأ�ص�س اله�ية المغربية والم�اطنة- في البرامج الترب�ية، ودعم 

هيئة التدري�س لهذا المبداأ.

لبرنامج مح�  – بنف�س روح الم�اكبة  اإلى الحر�س  15.يدع� المجل�س وزارة االأوقاف وال�ص�ؤون االإ�صالمية 
االأمية لدى الن�صاء- على منع الخطب والم�اعظ التمييزية في الم�صاجد؛

16.يلتم�س من المجال�س العلمية، االإ�صهام بفعالية في ال�قاية من اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، والعمل على 
الفهم ال�صليم لم�صروعية مبداأ الم�صاواة بين الن�صاء والرجال ولطابعه الك�ني، 

17.يقترح اإبرام تعاقد وطني كبير )كما يحدده الراأي المدلى به من قبل المجل�س »من اأجل ميثاق اجتماعي 
جديد: �ص�ابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�صاأنها« ( بين كل االأطراف المعنية بقطاع االإعالم 

، لكي ينخرط هذا االآخير في الوقاية من ال�شور النمطية القائمة ومحاربتها، وي�شاهم في امتالك الجميع 

للم�صاواة بين الن�صاء والرجال، ب��صفه اأحد اأ�ص�س الم�اطنة وكرامة االإن�صان؛
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اقتراحات عملية للمجل�ص االقت�ضادي 

واالجتماعي

طبقا لما �صبق، وفي احترام لل�صالحيات الم�كلة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي، ت��صي لجنة ال�ص�ؤون 

االجتماعية والت�صامن المجل�س بما يلي:

التنظيمي،  القان�ن  م��ص�ع  في  والم�صرع  الحك�مة  اإلى  بها  يتقدم  قد  التي  التعديالت  في  يدمج،  اأن   .1
اقتراحات ترمي اإلى �صمان المنا�صفة داخل المجل�س، وكذا اإدماج م�صاألة الم�صاواة في مجم�ع اأ�صغاله.

وا�صتغاله،  تنظيمه،  في  الم�صاواة  وت�صجيع  اإدماج  اإلى  ترمي  داخلية،  م�صاطر  وتفعيل  بت�ص�ر  يق�م  واأن   .2
واأن�صطته.

ل�صالح اأع�صائه ور�صات للت�عية والتك�ين في مجال الم�صاواة بين الن�صاء والرجال، وما يت�صل  ينظم  واأن   .3
بها من مفاهيم، مثل التمييز، والتدابير االإيجابية الفاعلة، وغير ذلك.

4. واأن يطلق من اأجل االإ�صهام في اإبرام تعاقد كبير ح�ل الم�صاواة بين الن�صاء والرجال في و�صائل االإعالم، 
اأ�صغاال م�صتركة بين اللجنتين المكلفتين بال�ص�ؤون االجتماعية والت�صامن وال�ص�ؤون الثقافية والتقنيات 

الحديثة، بهدف ا�صتقاء وجهات النظر واالقتراحات، التي يمكن للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن 

يتقدم بها اإلى االأطراف المعنية. 

5. تقديم اأول راأي المجل�س ح�ل الم�صاوات بين الرجل والمراأة  ، في اإطار ور�صة عمل،  للمجتمع المدني، 
والجمعيات المدافع عن حق�ق الن�صاء، واالأحزاب ال�صيا�صية و النقابات.

والمراأة. الرجل  بين  الم�صاوات  م��ص�ع  دولية ح�ل  ندوة  تنظيم   .6
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الملحق 1

الئحة اأع�ضاء مجم�عة العمل المكلفة باإعداد التقرير
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الئحة اأع�ضاء مجم�عة العمل المكلفة باإعداد التقرير

	   احجب�ها الزبير

	   اأحمد اأعيا�س

	   مينة العمراني

	   حكيمة حمي�س

	   زهرة الزاوي

	   عبد الحي ب�صة

	   ف�ؤاد ابن ال�صديق

	   ليلى بربي�س

	   وافية العنتري

	   م�صطفى اخالفة

 

بم�ساركة:

	   حكيمة ناجي

	   مينة  الر�صاطي



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

72



تحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال م�ص�ؤولية الجميع :ت�ص�رات وت��صيات معيارية وم�ؤ�ص�صاتية

73

الملحق 2

 الئحة اأع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن
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الئحة اأع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن

فئة  الخبراء

	   ف�ؤاد ابن ال�صديق

	   احجب�ها الزبير

	   حكيمة حمي�س

	   اأمينة العمراني

	   عبد المق�ص�د را�صدي

فئة ممثلي النقابات

	   اأحمد بهني�س

	   م�صطفى �صناوي

	   محمد دحماني

	   جامع المعت�صم

	   محمد عبد ال�صادق ال�صعيدي

	   م�صطفى اخالفة

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

	   ب��صعيب بن حميدة

	   محمد ح�صن بن�صالح

	   عبد الحي ب�صة

	   محمد ب�لح�صن

	   محمد فيكرات

	   اأحمد اأعيا�س

فئة  الهيئات والجمعيات الن�ضيطة في مجاالت االقت�ضاد االجتماعي والعمل الجمع�ي

	   عبد الم�لى عبد الم�مني

	   ليلى بربي�س

	   ج�اد �صعيب

	   محمد الخاديري

	   وافية العنتري

	 الزهرة زاوي

فئة  ال�ضخ�ضيات المعينة بال�ضفة

	   ر�صيد بن المختار بن عبد اهلل

	   خالد ال�صدادي

	   �صكيب تازي �صدقي
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الملحق 3

الئحة الم�ؤ�ض�ضات والهيئات والجمعيات التي تم االإن�ضات اإليها
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الئحة الم�ؤ�ض�ضات والهيئات والجمعيات التي تم االإن�ضات اإليها

العددالفاعل�ن الذين تم االإن�ضات اإليهمالهيئات

ال�زارات والم�ؤ�ض�ضات

•  وزارة الخارجية والتعاون

•  وزارة االقت�صاد والمالية 

•  وزارة الداخلية

•  المجل�س ال�طني لحق�ق االن�صان

4

المجتمع المدني

•  ج�ص�ر ملتقى الن�صاء المغربيات

•  جمعية اأمل

•  الجمعية المغربية لمناه�صة العنف �صد الن�صاء

•  اتحاد العمل الن�صائي

•  فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحق�ق المراأة

•  �صبكة ن�صاء من اأجل ن�صاء

•  منظمة تجديد ال�عي الن�صائي

•  منتدى الزهراء

•  االتحاد ال�طني الن�صائي المغربي

•  جمعية �صبكة الن�صاء الرائدات

10

نقط االرتكاز المتعلقة 

بالقطاعات الحك�مية  في مجال 

الن�ع االجتماعي  ومناه�ضة 

العنف �ضد الن�ضاء

•  وزارة العدل والحريات العامة

•  المندوبية ال�صامية للتخطيط 

•  وزارة ال�صحة

•  وزارة ال�صباب والريا�صة

•  وزارة الداخلية

•  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتك�ين االأطر

•  وزارة التربية ال�طنية

•  وزارة الت�صغيل والتك�ين المهني)2(

•  ال�زارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

•  وزارة االقت�صاد والمالية

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري

•  وزارة ال�ص�ؤون العامة والحكامة

•  الرابطة المحمدية للعلماء

•  الدرك الملكي

•  المديرية العامة لالأمن ال�طني)2(

17
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الملحق 4

 مراجع بيبلي�غرافية



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

82



تحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال م�ص�ؤولية الجميع :ت�ص�رات وت��صيات معيارية وم�ؤ�ص�صاتية

83

مراجع بيبلي�غرافية

Références bibliographiques

Conventions internationales, législation et réglementation
Code de la famille. BO n°5184 du 4 février 2004 (en langue française, BO n°5358 du 8 octobre 2005)

Code pénal. BO n°2640bis du 5 juin 1963 (et ses amendements ultérieurs)

Constitution du Royaume du Maroc. Juillet 2011

Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes. Décembre 1979

Déclaration et Programme d’action de Beijing. Septembre 1995

Loi n°17-08 modifiant et complétant la loi n°78-00 portant charte communale. BO n°5714 du 5 mars 2009

Recommandation générale n°19 relative à la CEDEF, portant sur la violence à l’égard des femmes. 1992

Recommandation générale n°25 portant sur les mesures spéciales temporaires (premier paragraphe de 
l’article 4 de la CEDEF). 2004

Recommandation générale n°28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant 
de l’article 2 de la CEDEF. 16 décembre 2010

Stratégies, programmes et projets nationaux
Chef de Gouvernement. Programme gouvernemental. Janvier 2012

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Tamkine, Programme multisectoriel 
de lutte contre les violences fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles. Octobre 2009

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Agenda gouvernemental de l’égalité 
2011-2015. Mars 2011. 

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Expériences d’institutionnalisation de 
l’égalité entre les sexes dans les réformes publiques sectorielles au Maroc : Référentiel des leçons apprises et des 
bonnes pratiques. Mars 2011.

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité et ONU Femmes. Revue de 
l’organisation du mécanisme de coordination intersectorielle en matière d’institutionnalisation du genre. 4ème 
trimestre 2011 

Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Programme stratégique à moyen terme pour 
l’institutionnalisation de l’égalité et l’équité de genre dans le secteur de l’emploi, de la formation, de la protection 
sociale et des conditions de travail. Appui à l’implantation d’un processus d’institutionnalisation de l’égalité 
entre les sexes dans le secteur de l’emploi, de la formation et de la protection sociale. Novembre 2010

Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de L’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, Chargé de la 
Famille de la Solidarité et de l’Action Sociale. Charte nationale pour l’amélioration de l’image de la femme 
dans les médias. Mars 2005

Secrétariat d’Etat chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées. Stratégie nationale de 
l’équité et de l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et programmes de 
développement. 2006



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

84

Rapports d’examen périodique et documents associés
Association Démocratique des Femmes du Maroc. Le processus d’examen et d’évaluation des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Afrique (Beijing+10). Juin 2004

Association Démocratique des Femmes du Maroc (sous la coordination de). Implementation of the 
CEDAW Convention: Non-Governmental Organisations’ Shadow Report to the Third and the Fourth Periodic 
Report of the Moroccan Government. November 2007

Comité contre la torture. Examen du 4ème rapport périodique : Observations finales. 21 décembre 2011

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.  Examen des troisième et quatrième 
rapports périodiques groupés du Maroc. Compte-rendu analytique de la 824ème séance. 24 janvier 2008

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.  Examen des troisième et quatrième 
rapports périodiques groupés du Maroc. Observations finales. 8 avril 2008

Global Rights et The Advocates for Human Rights, en collaboration avec une alliance d’organisations 
non gouvernementales marocaines. Le Maroc, des défis à relever conformément à la Convention contre la 
Torture.  Rapport écrit et conjoint relatif à ECOSOC Rés. 1996/31 pour la 47ème session du Comité contre 
la torture (31 octobre - 25 novembre 2011)

Groupe de travail des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la 
législation et dans la pratique. Additif relatif à la visite effectuée au Maroc du 13 au 20 février 2012. 19 juin 2012

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Evaluation Beijing +15 : Résumé du 
rapport du Royaume du Maroc. Mars 2010

Commission Européenne. Rapport national d’analyse de la situation : Droits humains des femmes et égalité 
Hommes-Femmes. Programme Euromed Gender Equality. Juillet 2010

Royaume du Maroc. Rapport unique valant 3ème et 4ème rapports périodiques en application de l’article 18 de 
la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes. 18 septembre 2006

Royaume du Maroc. Rapport national présenté conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 
16/21du Conseil des droits de l’homme. 8 mars 2012

Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de L’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, Chargé de la Famille 
de la Solidarité et de l’Action Sociale (avec l’appui du FNUAP). Beijing+10 : Rapport national. Avril 2004

Etudes
Ben Nablia, Sabhi. Femmes et radios au Maghreb : Amélioration de la représentation de la femme dans les 
médias du Maghreb francophone. UNESCO

Ben Nablia, Sabhi. Femme et télévision au Maghreb : Amélioration de la représentation de la femme dans les 
télévisions du Maghreb francophone. UNESCO. 2009

Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED). Genre et développement : Aspects 
sociodémographiques et culturels de la différentiation culturelle

Centre international pour la justice transitionnelle. Maroc : la perspective genre dans le processus de justice 
transitionnelle. Septembre 2011

Collectif sous la coordination de Malika Benradi. Le code de la famille : Perceptions et pratique judiciaire. 
Friedrich Ebert Stiftung. 2007

Conseil National des Droits de l’Homme et ONU Femmes. Vers la mise en place de l’Autorité pour la parité 
et la lutte contre toutes formes de discrimination : Étude comparative sur les expériences internationales dans 
le domaine de l’institutionnalisation de la lutte contre la discrimination. Novembre 2011



تحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال م�ص�ؤولية الجميع :ت�ص�رات وت��صيات معيارية وم�ؤ�ص�صاتية

85

Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de L’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, 
Chargé de la Famille de la Solidarité et de l’Action Sociale. Charte nationale pour l’amélioration 
de l’image de la femme dans les médias. Mars 2005

Secrétariat d’Etat chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées. Stratégie 
nationale de l’équité et de l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les 
politiques et programmes de développement. 2006

Rapports d’examen périodique et documents associés

Association Démocratique des Femmes du Maroc. Le processus d’examen et d’évaluation des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Afrique (Beijing+10). 
Juin 2004

Association Démocratique des Femmes du Maroc (sous la coordination de). Implementation 
of the CEDAW Convention: Non-Governmental Organisations’ Shadow Report to the Third and the 
Fourth Periodic Report of the Moroccan Government. November 2007

Comité contre la torture. Examen du 4ème rapport périodique : Observations finales. 21 décembre 2011

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.  Examen des troisième et 
quatrième rapports périodiques groupés du Maroc. Compte-rendu analytique de la 824ème séance. 
24 janvier 2008

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.  Examen des troisième et 
quatrième rapports périodiques groupés du Maroc. Observations finales. 8 avril 2008

Global Rights et The Advocates for Human Rights, en collaboration avec une alliance 
d’organisations non gouvernementales marocaines. Le Maroc, des défis à relever conformément 
à la Convention contre la Torture.  Rapport écrit et conjoint relatif à ECOSOC Rés. 1996/31 pour 
la 47ème session du Comité contre la torture (31 octobre - 25 novembre 2011)

Groupe de travail des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
dans la législation et dans la pratique. Additif relatif à la visite effectuée au Maroc du 13 au 20 
février 2012. 19 juin 2012

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Evaluation Beijing +15 : 
Résumé du rapport du Royaume du Maroc. Mars 2010

Commission Européenne. Rapport national d’analyse de la situation : Droits humains des femmes 
et égalité Hommes-Femmes. Programme Euromed Gender Equality. Juillet 2010

Royaume du Maroc. Rapport unique valant 3ème et 4ème rapports périodiques en application de 
l’article 18 de la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des 
femmes. 18 septembre 2006

Royaume du Maroc. Rapport national présenté conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la 
résolution 16/21du Conseil des droits de l’homme. 8 mars 2012

Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de L’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, Chargé 
de la Famille de la Solidarité et de l’Action Sociale (avec l’appui du FNUAP). Beijing+10 : Rapport 
national. Avril 2004

Etudes

Ben Nablia, Sabhi. Femmes et radios au Maghreb : Amélioration de la représentation de la femme 
dans les médias du Maghreb francophone. UNESCO

Ben Nablia, Sabhi. Femme et télévision au Maghreb : Amélioration de la représentation de la 
femme dans les télévisions du Maghreb francophone. UNESCO. 2009

Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED). Genre et développement : Aspects 
sociodémographiques et culturels de la différentiation culturelle

Centre international pour la justice transitionnelle. Maroc : la perspective genre dans le processus 
de justice transitionnelle. Septembre 2011

Collectif sous la coordination de Malika Benradi. Le code de la famille : Perceptions et pratique 
judiciaire. Friedrich Ebert Stiftung. 2007

Conseil National des Droits de l’Homme et ONU Femmes. Vers la mise en place de l’Autorité pour 
la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination : Étude comparative sur les expériences 
internationales dans le domaine de l’institutionnalisation de la lutte contre la discrimination. 
Novembre 2011

Haut Commissariat au Plan. Prospective Maroc 2030. Dynamique sociale et évolution des statuts 
des femmes. Rapport préparé par Mme Malika Benradi. Décembre 2006

Institut International de Recherche et de Formation des Nations Unies pour la Promotion de 
la Femme (UN-INSTRAW) et Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche 
(CAWTAR). Etat de la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie. 2009

Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Diagnostic de l’état de l’égalité/l’équité 
dans le secteur de l’emploi, de la formation et de la protection sociale. Appui à l’implantation d’un 
processus d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans le secteur de l’emploi, de la 
formation et de la protection sociale. Juin 2010

Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité. Etude sur la diffusion de la 
culture de l’égalité. 2010

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Expériences 
d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans les réformes publiques sectorielles au Maroc : 
Référentiel des leçons apprises et des bonnes pratiques. Mars 2011.

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité et ONU Femmes. Revue de 
l’organisation du mécanisme de coordination intersectorielle en matière d’institutionnalisation du 
genre. 4ème trimestre 2011

Enquêtes 

50 ans de développement humain et perspectives 2025.  Rapport de synthèse de l’enquête 
nationale sur les valeurs. 2005

Fondation pour l’innovation politique. 2011, World Youths (Worldwide survey). Janvier 2011



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

86

Gallup Center for Muslim Studies. Perspectives of Women in the Muslim World. Special Report 
on Muslim World. 2006 

Haut Commissariat au Plan. Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des 
femmes : Principaux résultats présentés par M. Ahmed Lahlimi Alami. 10 janvier 2011

Ministère de la Communication. Etude relative aux attentes de la femme marocaine en matière de 
représentation de son image dans les médias audiovisuels. Rapport de l’étude qualitative. Avril 2010

Ministère de la Communication. Etude relative aux attentes de la femme marocaine en matière de 
représentation de son image dans les médias audiovisuels. Synthèse globale. Mai 2010

USAID Maroc. La place de la femme dans la gouvernance locale au Maroc. Projet de Gouvernance 
Locale au Maroc. Juillet 2008

World Association for Christian Communication. Projet Mondial de monitorage des médias (4ème 
édition). 2010

Publications régulières

Ministère de l’Economie et des Finances. Rapport sur le budget genre 2012.

Ministère de l’Economie et des Finances. Rapport sur le budget genre 2011.

Ministère de l’Economie et des Finances. Rapport sur le budget genre 2010.

Observatoire National du Développement Humain. Evaluation des progrès en matière 
d’inclusion. 2ème rapport annuel de l’ONDH. Mai 2011

ONU Femmes. Le progrès des femmes dans le monde 2011-2012. En quête de justice.

PNUD. Rapports annuels sur le développement humain

World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2011

Autres

Ben Nablia, Sabhi. Femmes et Médias au Maghreb. Guide à l’intention de la société civile pour 
améliorer la représentation des femmes dans les médias du Maghreb. UNESCO. 2011

Benradi, Malika. Six ans d’application du code de la famille au Maroc : Quelques éléments de 
réflexion. Colloque organisé par le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, sur le 
thème « Les Marocaines d’ici et d’ailleurs ». Décembre 2010

Conférence ministérielle Euro-méditerranéenne. Renforcer le rôle des femmes dans la société. 
Conclusions d’Istambul. 14-15 novembre 2006

Commune Urbaine d’Oujda. Plan Communal de Développement 2010-2016. Document de 
synthèse.

Conseil Constitutionnel. Décision n°817/2011. 13 octobre 2011

Conseil Economique et Social. « Pour une nouvelle charte sociale : des normes à respecter et des 
objectifs à respecter ». Avis n°AS 1/2011. Novembre 2011

Conseil de l’Europe. L’approche intégrée de l’égalité : Cadre conceptuel, méthodologie et 
présentation des « bonnes pratiques ». Direction générale des droits de l’homme. 2004

El Bouhsini, Latefa. Le féminisme au Maroc : Histoire d’une évolution difficile. Actes des travaux du 
5ème congrès de la recherche des recherches féministes dans la francophonie plurielle, sur le 
thème «Le féminisme face aux défis du multiculturalisme ». Octobre 2008

Human Rights Watch. La mort d’une jeune fille met en évidence les failles de certaines lois. Il faut 
réviser les dispositions du code pénal relatives à la violence conjugale et au viol. 23 mars 2012

Instance Equité et Réconciliation. Vérité, équité et réconciliation. Rapport final, vol1. 2009

Instance Equité et Réconciliation. La réparation des préjudices. Rapport final, vol3. 2010

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Femmes dans les communes : 
levier de la gouvernance locale. Guide pour la 2ème campagne nationale de sensibilisation. Mars 2009 

Ministère des Finances et de la Privatisation. Dossier la Budgétisation Sensible au Genre. Al 
Maliya n°38. Juin 2006

Musawah. Plateforme d’action. 2009

Naciri, Rabéa. Le mouvement des femmes au Maroc. RDH 50. Janvier 2006 

ONU/Département des affaires économiques et sociales. Manuel de législation sur la violence à 
l’égard des femmes. Division de la promotion de la femme. 2010

ONU/ECOSOC (52th session). Agreed conclusions 1997/2

PNUD. Points d’entrée rapides sur l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes dans les 
groupes de gouvernance démocratique. Documents de référence sur le genre et la gouvernance 
démocratique. 2007

Printemps de la Dignité. Mémorandum « Pour une législation pénale qui protège les femmes et 
prohibe la discrimination ». Juillet 2011

Zirari, Hayat. Droits des femmes au Maroc : bilan et perspectives. Annuaire de la Méditerranée, 
IEMed 2010



تحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال م�ص�ؤولية الجميع :ت�ص�رات وت��صيات معيارية وم�ؤ�ص�صاتية

87

Gallup Center for Muslim Studies. Perspectives of Women in the Muslim World. Special Report 
on Muslim World. 2006 

Haut Commissariat au Plan. Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des 
femmes : Principaux résultats présentés par M. Ahmed Lahlimi Alami. 10 janvier 2011

Ministère de la Communication. Etude relative aux attentes de la femme marocaine en matière de 
représentation de son image dans les médias audiovisuels. Rapport de l’étude qualitative. Avril 2010

Ministère de la Communication. Etude relative aux attentes de la femme marocaine en matière de 
représentation de son image dans les médias audiovisuels. Synthèse globale. Mai 2010

USAID Maroc. La place de la femme dans la gouvernance locale au Maroc. Projet de Gouvernance 
Locale au Maroc. Juillet 2008

World Association for Christian Communication. Projet Mondial de monitorage des médias (4ème 
édition). 2010

Publications régulières

Ministère de l’Economie et des Finances. Rapport sur le budget genre 2012.

Ministère de l’Economie et des Finances. Rapport sur le budget genre 2011.

Ministère de l’Economie et des Finances. Rapport sur le budget genre 2010.

Observatoire National du Développement Humain. Evaluation des progrès en matière 
d’inclusion. 2ème rapport annuel de l’ONDH. Mai 2011

ONU Femmes. Le progrès des femmes dans le monde 2011-2012. En quête de justice.

PNUD. Rapports annuels sur le développement humain

World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2011

Autres

Ben Nablia, Sabhi. Femmes et Médias au Maghreb. Guide à l’intention de la société civile pour 
améliorer la représentation des femmes dans les médias du Maghreb. UNESCO. 2011

Benradi, Malika. Six ans d’application du code de la famille au Maroc : Quelques éléments de 
réflexion. Colloque organisé par le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, sur le 
thème « Les Marocaines d’ici et d’ailleurs ». Décembre 2010

Conférence ministérielle Euro-méditerranéenne. Renforcer le rôle des femmes dans la société. 
Conclusions d’Istambul. 14-15 novembre 2006

Commune Urbaine d’Oujda. Plan Communal de Développement 2010-2016. Document de 
synthèse.

Conseil Constitutionnel. Décision n°817/2011. 13 octobre 2011

Conseil Economique et Social. « Pour une nouvelle charte sociale : des normes à respecter et des 
objectifs à respecter ». Avis n°AS 1/2011. Novembre 2011

Conseil de l’Europe. L’approche intégrée de l’égalité : Cadre conceptuel, méthodologie et 
présentation des « bonnes pratiques ». Direction générale des droits de l’homme. 2004

El Bouhsini, Latefa. Le féminisme au Maroc : Histoire d’une évolution difficile. Actes des travaux du 
5ème congrès de la recherche des recherches féministes dans la francophonie plurielle, sur le 
thème «Le féminisme face aux défis du multiculturalisme ». Octobre 2008

Human Rights Watch. La mort d’une jeune fille met en évidence les failles de certaines lois. Il faut 
réviser les dispositions du code pénal relatives à la violence conjugale et au viol. 23 mars 2012

Instance Equité et Réconciliation. Vérité, équité et réconciliation. Rapport final, vol1. 2009

Instance Equité et Réconciliation. La réparation des préjudices. Rapport final, vol3. 2010

Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Femmes dans les communes : 
levier de la gouvernance locale. Guide pour la 2ème campagne nationale de sensibilisation. Mars 2009 

Ministère des Finances et de la Privatisation. Dossier la Budgétisation Sensible au Genre. Al 
Maliya n°38. Juin 2006

Musawah. Plateforme d’action. 2009

Naciri, Rabéa. Le mouvement des femmes au Maroc. RDH 50. Janvier 2006 

ONU/Département des affaires économiques et sociales. Manuel de législation sur la violence à 
l’égard des femmes. Division de la promotion de la femme. 2010

ONU/ECOSOC (52th session). Agreed conclusions 1997/2

PNUD. Points d’entrée rapides sur l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes dans les 
groupes de gouvernance démocratique. Documents de référence sur le genre et la gouvernance 
démocratique. 2007

Printemps de la Dignité. Mémorandum « Pour une législation pénale qui protège les femmes et 
prohibe la discrimination ». Juillet 2011

Zirari, Hayat. Droits des femmes au Maroc : bilan et perspectives. Annuaire de la Méditerranée, 
IEMed 2010


