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واالجتماعي  االقت�سادي  المجل�ض  قرر  و�سيره،  بتنظيمه  المتعلق  التنظيمي  القانون  من   6 للمادة  طبقا 

خالل الدورة العا�سرة للجمعية العامة بتاريخ 22 دجنبر 2011 اإبداء راأي في اإطار االإحالة الذاتية حول 

النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية. 

مفاهيم  على  الجميع''  م�سوؤولية  والرجال  الن�ساء  بين  الم�ساواة  تحقيق   " االأول:  التقرير  هذا  ويركز 

وتو�سيات معيارية وعلى تدابير موؤ�س�ساتية.

وقد �سادقت الجمعية العامة للمجل�ض االقت�سادي واالجتماعي خالل دورتها الواحدة والع�سرين العادية 

التي انعقدت بتاريخ 29 نونبر 2012 ب 98 في المائة على هذا التقرير الذي انبثق عنه هذا الراأي.
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في نطاق �سالحياته المتعلقة باالإحالة الذاتية، ومن اأجل تعزيز تنفيذ مرجعية الميثاق االجتماعي الجديد الذي تبناها في 26 

نوفمبر 2011،  يذكر المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي بما يلي: 

1 يوليوز 2011 على اأن "المملكة المغربية )...( تلتزم ب)...( حظر ومكافحة كل  في  المعتمدة  الد�ستور  ديباجة  •   توؤكد 
اأ�سكال التمييز ب�سبب الجن�ض" �سد اأي كان؛

االإ�سالمية؛ والتعاليم  المغربية  الهوية  مع  تطابق  في  والرجال  الن�ساء  بين  الم�ساواة  تعد   •
االجتماعي؛ والتما�سك  االقت�سادية  للتنمية  �سرورة  والرجال  الن�ساء  بين  الم�ساواة  تعد   •

االجتماعية؛ الفوارق  لمواجهة  قويا  محفزا  الجن�سين  بين  الم�ساواة  بخ�سو�ض  التقدم  يعد   •
معياريا؛ التزاما  والن�ساء  الرجال  بين  الم�ساواة  تعد   •

الد�ستور  بن�ض  م�سا  القانون  في  اأو  الممار�سة  في  كانت  �سواء  الجن�سين،  بين  الم�ساواة  ب�ساأن  العراقيل  ا�ستدامة  تعد   •
وب�سلطته،

لذلك يعتبر �لمجل�س �أن:

والقوالب  الم�سبقة  االأحكام  مناه�سة  في  يتمثل  الت�سريعات،  فيها  بما  ا�ستباقيا،  عمال  تتطلب  الجن�سين  بين  الم�ساواة   •
النمطية التمييزية الحاطة والمهينة للن�ساء؛

التمييزية  باإجراءات جنائية وزجرية للق�ساء على المعاملة  الن�ساء في و�سائل االإعالم وفي االإ�سهار  يجب حماية �سورة   •
العلوم  وفي  واالإعداديات  المدار�ض  في  الوطنية  التربية  برامج  على  يجب  كما  لهن.  المهينة  النمطية  وال�سور  للن�ساء 

على  للق�ساء  موادا  تت�سمن  اأن  العمومية،  والوظيفة  الخ�سو�سية  المقاوالت  في  المهني  التكوين  اأن�سطة  وفي  االإن�سانية 

االأفكار التمييزية والقا�سية، والمهينة تجاه الن�ساء؛ 

�سارمة: واإرادة  ا�ستباقيا  موؤ�س�ساتيا  تدخال  والرجال،  الن�ساء  بين  الم�ساواة  لمبداأ  التام  التنفيذ  يتطلب   •

بتعريف اإيجابي لمبداأ الم�ساواة بين الجن�سين بالمغرب، تما�سيا مع االإعالن العالمي لحقوق االإن�سان، الذي ين�ض على   .1

اأن النا�ض جميعا يولدون اأحرارا ومت�ساوين في الكرامة والحقوق، واأن لكل �سخ�ض الحق في المطالبة بكل الحقوق وكل 

الحريات المذكورة في االإعالن، دون تمييز من اأي نوع كان، وخ�سو�سا ما ارتبط منه بالجن�ض. ويذكر بهذا ال�سدد باأن 

ذلك االإعالن والميثاقان الملحقان به، اأي ما يمثل الميثاق العالمي لحقوق االإن�سان، كل ذلك يوؤكد اأن الدول ملزمة 

ب�سمان الت�ساوي بين الرجل والمراأة، في ممار�سة كل الحقوق االقت�سادية واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، وال�سيا�سية؛

باال�ستفادة من المفهوم الجن�ساني من اأجل تنوير �سبل العمل من جهة ، ومن جهة اأخرى ي�سجل المجل�ض االقت�سادي   .2

واالجتماعي بارتياح قبول وا�ستعمال مفهوم النوع بطريقة م�سوؤولة من قبل كافة االأطراف المعنية في المغرب. كما اأن  

تخ�سي�ض وزارة المالية على "ميزانية مراعية للنوع " يعتبر ممار�سة مثالية جديرة بالت�سجيع والدعم والتعميم؛

لكن �لمجل�س:

مما  ومواردها،  وموقعها  �سالحياتها،  حيث  من  جدا  محدودة  المراأة،  باأو�ساع  للنهو�ض  الموؤ�س�ساتية  االآلية  اأن  يالحظ   •
اأو تتبع بطريقة فعالة �سيا�سة وبرامج، من �ساأنها تحقيق المبداأ الد�ستوري  اأن تدفع وتحرك ،  يعوق بروزها، وقدرتها على 

الخا�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال وتحريك هذه ال�سيا�سات ومتابعة فعاليتها؛
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 ،APALAD التميز  اأ�سكال  كل  ومكافحة  المنا�سفة  هيئة  اإحداث  واأن  ملحة،  �سرورة  الوطنية  االآلية  مراجعة  اأن  يعتبر   •
التي ن�ض عليها الد�ستور،تمثل فر�سة تاريخية يتعين على كل االأطراف المعنية اأن ت�ساهم في اإنجاحها؛

1 يوليوز 2011، وطبقا اللتزامات المغرب الدولية، وخ�سو�سا منها برنامج بيجين،  د�ستور  لمقت�سيات  طبقا  باأنه،  يذكر   •
اإدماج  االأ�سا�ض  "مهمتها  وتكون  الوطنية"،  ال�سيا�سات  لتن�سيق  الرئي�سة  "الهيئة  تمثل  وطنية حقيقية  اآلية  اإن�ساء  يتعين 

اأن ال�سير الفعال لمثل  اإلى  اإ�سكالية الجن�سين في كل القطاعات وكل كيانات الدولة". وي�سير المجل�ض بهذا ال�سدد 

هذه االآلية، يقت�سي على الخ�سو�ض: اأ( اأن تكون مرتبطة باأعلى م�ستويات الدولة؛ ب( اأن تكون قادرة على التاأثير في 

ال�سيا�سات العمومية؛ ج( واأن ت�سهل المركزية التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة؛ د( واأن ت�سهم في دعم اإ�سراك المنظمات 

غير الحكومية والجماعات، من القاعدة اإلى القمة؛

اأهمية الحر�ض على تنا�سق عمل الموؤ�س�سات الوطنية العديدة،  اإلى  ي�سترعي انتباه الحكومة، وكافة االأطراف المعنية،   •
وت�ستيت  الم�سالح،  وتنازع  ال�سالحيات،  ت�سارب  تفادي  بغية  الجن�سين،  بين  الم�ساواة  مو�سوع  في  تتدخل  التي 

بن�سر  ويو�سي  للتخطيط،  ال�سامية  المندوبية  اأعمال  لجودة  ارتياحه  عن  يعبر  المجل�ض  اإن  المزدوج.  والعمل  الجهود، 

ا�ستنتاجاته على نطاق اأو�سع، ومراعاتها ب�سورة اأف�سل لمالحظاتها في مجال الالم�ساواة بين الجن�سين ؛ 

المجل�ض  ويالحظ  الواقع.  اأر�ض  على  والرجال  الن�ساء  بين  الم�ساواة  اإدماج  مبداأ  تقدم  وعدم  تفعيل  لعدم  ياأ�سف   •
الفئة االأكثر عوزا.  اإلى  ال�سفقة بو�سفه المراأة تنتمي  اأعمال  اإال على بعد واحد من قبيل  اأن مفهوم الم�ساواة ال يرتكز 

وب�سفة اأعم، فاإن تجارب الماأ�س�سة الجاري بها العمل حتى االآن، تبين عدم معالجة التحديين االأكبريين ، وهما تر�سيخ 

ال�سيا�سات  في  الفوارق  وتولد  تنتج  التي  النمطية  ال�سور  وتفكيك   ، الوزارية  القطاعات  ثقافة  في  الم�ساواة  قيم  مبادئ 

ومناهج العمل، والممار�سات، والخدمات المقدمة اإلى المواطنات والمواطنين؛

مجال  في  رائدة  وتجارب  خطط  وتبني  ا�ستراتيجيات،  على  الر�سمي  الطابع  الإ�سفاء  المبذولة  الجهود  اأن  يالحظ   •
الم�ساواة بين الن�ساء والرجال، غالبا ما يقو�سها اإما غياب اأي متابعة لتنفيذها، اأو توقفها ب�سبب �سح الميزانية، اأو انعدام 

اأي تقييم لنتائجها،

ياأ�سف لعدم فعالية الحماية الق�سائية، فعلى �سبيل المثال في الحاالت التي تخ�ض العنف الزوجي، نجدها غير مفعلة   •
على اأر�ض الواقع، وخا�سة في الو�سط القروي.

تو�صيات معيارية

على �لم�صتوى �لمعياري، فاإن �لمجل�س:

يو�سي الم�سرع، اعتمادا على مقت�سيات الد�ستور، وفي تزامن مع اإحداث هيئة المنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز   .1

APALD، باإ�سدار قانون يحدد مفهوم التمييز �سد الن�ساء بهدف حظره، ويوجه ال�سيا�سات العمومية بهذا ال�ساأن. يوفر 
تعريف االأمم المتحدة في هذا ال�سدد اإطارا ناجعا، اإذ يقول: "يمثل التمييز �سد المراأة اأي تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد يتم 

على اأ�سا�س الجن�س ويكون من اآثاره اأو اأغرا�سه، توهين اأو اإحباط العتراف للمراأة بحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية 

في الميادين ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والمدنية اأو في اأي ميدان اآخر، اأو توهين اأو اإحباط تمتعها بهذه 

الحقوق اأو ممار�ستها لها، ب�سرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اأ�سا�ض الم�ساواة بينها وبين الرجل .")اتفاقية االأمم 

المتحدة المتعلقة بالق�ساء على كل اأ�سكال التمييز �سد المراأة ، 1979(؛
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يو�سي الم�سرع والحكومة بما يلي : اأ( االإدماج المنهجي، في القوانين والقواعد التظيمية ،الأحكام منع – وعند االقت�ساء   .2

معاقبة- اأ�سكال التمييز  �سد الفتيات والن�ساء ؛  ب( تعديل اأو اإلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التي تمثل ميزا �سد 

الن�ساء،  ج( دمج مبداأ عدم التمييز في عملية مراجعة االأحكام  القائمة؛  د( تبني قانون ي�سمن للن�ساء �سحايا التمييز 

حماية قانونية فاعلة وفعالة، بوا�سطة المحاكم؛

يحث الم�سرع والحكومة على ال�سروع با�ستعجال،في اإعادة النظر في القانون الجنائي، وقانون الم�سطرة الجنائية، وذلك   .3

من اأجل مالءمتها، ن�سا وروحا، مع د�ستور يوليو 2011؛ واالتفاقات الدولية الم�سادق عليها من قبل المغرب مع : اأ( 

اإلغاء االأحكام التمييزية، المهينة للن�ساء؛  ب( التحديد بو�سوح، لكل اأنواع التحر�ض والعنف �سد الن�ساء، بهدف حظرها 

والعقوبة عليها بما في ذلك العنف الزوجي؛ ج( دعم حماية ال�سحايا وال�سهود، واالأ�سخا�ض والموؤ�س�سات ممن يقدم 

العون والم�ساعدة للن�ساء؛ د( اإ�سفاء مزيد من الواقعية على و�سائل وعبء االإثبات على ال�سحايا؛ 

يو�سي الم�سرع والحكومة، بتبني قانون اإطار �سد كل اأ�سكال العنف تجاه الن�ساء، بما فيه العنف الزوجي، يكمل ال�سق   .4

اأ( الوقاية، ب( الحماية، خا�سة منها الق�سائية، ج( م�ساعدة  الزجري الذي يدخل في نطاق القانون الجنائي، وينظم : 

ال�سحايا، د(  طرق الطعن، هـ( المتابعة، التقييم والن�سر المنتظم لالإح�سائيات والبحوث؛ 

يحث الم�سرع والحكومة ، بتبني وت�سجيع مبداأ التدابير االإيجابية ل�سالح الن�ساء، في كل الميادين التي تكون فيها حقوقهن   .5

محدودة، اأو غير محمية ب�سكل كاف كما يدعو المجل�ض للعمل اأو ال�سعي اإلى تحقيق المنا�سفة في الهيئات المنتخبة اأو 

المعينة. و يدعو االأحزاب ال�سيا�سية والنقابات والمنظمات المهنية، اإلى تعزيز هذا المبداأ اأو تنبيه داخل هيئاتها؛ 

يدعو اإلى ن�سر تدابير  هادفة من اأجل حماية كرامة الن�ساء، بدءا باللواتي يوجدن في و�سعية عوز، والعمل  باإيالء االأولوية   .6

ج(  المهني؛  والتوجيه  والتكوين  التربية  في  الم�ساواة  �سمان  وا�ستغالله؛ ب(  بالجن�ض  االتجار  على  الق�ساء  اأ(  اإلى: 

الق�ساء على اأ�سكال التمييز، و�سمان الم�ساواة في العمل وال�سغل وال�سمان االجتماعي؛ د( اإطالق خطة عمل للم�ساواة 

لفائدة الن�ساء في العالم القروي؛ هـ( الق�ساء على اأوجه التمييز في الحق في الزواج والم�سوؤوليات العائلية؛ واإلغاء المادة 

20 من مدونة االأ�سرة التي تخول للق�ساء االإذن بالزواج دون ال�سن القانوني ، ومنع زواج االأطفال؛ 

تو�صيات موؤ�ص�صاتية

على �لم�صتوى �لموؤ�ص�صاتي، فاإن �لمجل�س:

يو�سي الم�سرع والحكومة، بت�سريع تبني قانون يتعلق باإحداث هيئة المنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز APALAD، ويدعو   .7

اإلى تخويل هاته الهيئة ب�سالحيات وا�سعة في توجيه وتقييم ال�سيا�سات العمومية في مجال الم�ساواة، والق�ساء على اأ�سكال 

التمييز �سد الن�ساء، واإ�سنادها دور التحقيق والعقوبة من الدرجة االأولى، في حال ح�سول �سكل من اأ�سكال التمييز، ومنحها 

ا�ستقاللية مالية.  وي�سدد المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي بهذا ال�سدد، على الطابع الحا�سم ال�ستقاللية هيئة المنا�سفة، 

و�سلطة التحقيق، واإخ�ساعها للم�ساءلة والولوج اإلى المعلومة التي تقت�سيها الهيئة للقيام بمهمتها على الوجه االأمثل؛

يو�سي الحكومة، بو�سع مبداأ الم�ساواة، وتدابير اإيحابية لمحاربة كل اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء على راأ�ض اأولوياتها. ولهذا   .8

الغر�ض، يجب اأن تكون م�ساألة الم�ساواة، وال�سيا�سات اال�ستبقاية واالإجراءات المتطلبة، من اخت�سا�ض مجل�ض الحكومة. 

كما يجب تج�سيد نقاط الرتكاز الخا�سة بالنوع ، في كل القطاعات الوزارية، وعلى الم�ستوى الترابي، من خالل ن�س 

مالئم، يحدد و�سعها القانوني وارتباطها الموؤ�س�ساتي ومهامها؛

8
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يدعو اإلى انتهاج مقاربة مدمجة وملمو�سة، لمبداأ الم�ساواة. ويرى المجل�ض اأنه من المنا�سب دعوة كل المجال�ض المنتخبة   .9

والمقاوالت الخ�سو�سية والعمومية والجماعات الترابية، والجمعيات، اإلى تو�سيح التزاماتها، و تحديد االآليات الهادفة 

اإلى الوقاية من اأفعال التمييز في اإطار اأن�سطتها. كما يو�سي الحكومة وال�سلطات االإدارية باعتماد مبداأ  توقف الم�ساعدات 

على اأ�سا�ض التزام الم�ستفيدين بعدم التمييز �سد الن�ساء. ويعتبر المجل�ض اأن تحديد االإ�سارة للو�سعية العائلية للن�ساء في 

المرا�سالت االإدارية لي�ض له ما يبرره، ويدعو اإلى اإلغاء ا�ستعمال لفظ "اآن�سة" من تلك المرا�سالت؛

يو�سي الحكومة بت�سريع عملية تفعيل تعديالت الميثاق الجماعي، المتعلقة باإدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات   .10

التطبيقية  المرا�سيم  باإ�سدار  الجماعية،  المجال�ض  لدى  الفر�ض  وتكافوؤ  المنا�سفة  لجن  وباإحداث  للتنمية،  الجماعية 

المتعلقة بها، مما يتيح للجماعات الترابية الح�سول على االأدوات والمناهج ال�سرورية، ويجعل القرو�ض والم�ساعدات  

تتوقف على احترام هذا االإطار التنظيمي؛

يدعو اإلى اتباع تدابير اإيجابية تهدف اإلى توعية، وتكوين، واإقرار م�سوؤولية كافة المتدخلين في قطاع العدالة ) من محامين،   .11

وم�ساعدي الق�ساء، وق�ساة ( ، وذلك من اأجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق االإن�سان، و�سمان احترامها، 

والق�ساء على الممار�سات التمييزية تجاه الن�ساء، مثل عدم قبول �سهادتهن اأمام المحاكم. ويذكر المجل�ض االقت�سادي 

واالجتماعي اأنه بخ�سو�ض هذه الق�سايا االأ�سا�سية، يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة، بما في ذلك االفتحا�سات الخارجية 

واالأنظمة التاأديبية المنا�سبة، من اأجل تقييد التاأويالت ال�سخ�سية المناق�سة لل�سمانات الد�ستورية التي تبنتها المملكة، 

ل�سالح احترام حقوق االإن�سان عموما، والم�ساواة بين الجن�سين على وجه الخ�سو�ض؛

اإلى القيام بتحليل منتظم لالأحكام ال�سادرة في الق�سايا المتعلقة بين الن�ساء والرجال،  يدعو وزارة العدل والحريات،   .12

واتخاذ تدابير للتعريف بحاالت خرق مبداأ الم�ساواة في االأحكام ال�سادرة عن محاكم المملكة، والحد منها؛

يو�سي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الت�سامن والمراأة واالأ�سرة والتنمية االجتماعية، باإطالق حمالت   .13

قوية لتوعية المجتمع بكل جوانب الم�ساواة بين الجن�سين، بدءا بحظر العنف �سد الن�ساء، واإدماج هذه المبادئ االأ�سا�سية 

في برامج تكوين ال�سرطة والعدالة والقطاعين القانوني واالجتماعي؛

يو�سي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والتكوين المهني، باتخاذ تدابير دقيقة وا�ستباقية، ق�سد تعزيز مكانة مبداأ   .14

الم�ساواة- بو�سفه اأحد اأ�س�ض الهوية المغربية والمواطنة- في البرامج التربوية، ودعم هيئة التدري�ض لهذا المبداأ.

يدعو المجل�ض وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية اإلى الحر�ض – بنف�ض روح المواكبة لبرنامج محو االأمية لدى الن�ساء-   .15

على منع الخطب والمواعظ التمييزية في الم�ساجد؛

يلتم�ض من المجال�ض العلمية، االإ�سهام بفعالية في الوقاية من اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء، والعمل على الفهم ال�سليم   .16

لم�سروعية مبداأ الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ولطابعه الكوني، 

يقترح اإبرام تعاقد وطني كبير )كما يحدده الراأي المدلى به من قبل المجل�ض "من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �سوابط   .17

يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ساأنها" ( بين كل الأطراف المعنية بقطاع الإعالم ، لكي ينخرط هذا الآخير 

في الوقاية من ال�سور النمطية القائمة ومحاربتها، وي�ساهم في امتالك الجميع للم�ساواة بين الن�ساء والرجال، بو�سفه اأحد 

اأ�س�ض المواطنة وكرامة االإن�سان؛
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