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مقــدمـــة
�ساهم في هذا التقرير ،الذي قامت بتن�سيقه ،الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب،
الحا�صلة على الو�ضع اال�ست�شاري لدى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع
لهيئة الأمم المتحدة � ،ECOSOCستة و�سبعون ائتالفا و�شبكة ومنظمة غير حكومية
ن�سائية و�/أو تهتم بالدفاع عن حقوق الإن�سان بالمغرب ،بمنا�سبة مراجعة تفعيل
�أر�ضية عمل بيجين � 25 +سنة بعد اعتمادها ،للتذكير باالن�شغاالت والتو�صيات
الأ�سا�سية المتعلقة بو�ضعية حقوق الن�ساء بالمغرب ،فالمنظمات غير الحكومية
واالئتالفات الن�سائية المغربية تود ،في �إطار احترام ال�شروط المت�ضمنة في القرار
 8/E/RES/2018ال�صادر عن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بتاريخ  13يوليوز
� ،2018إثارة انتباه لجنة و�ضع المر�أة التابعة للأمم المتحدة �إلى ان�شغاالتها و�إلى
التو�صيات التي ترفعها.
هذا ،وي�ضاف �إلى ذلك �أن المنظمات غير الحكومية تود ،انطالقا من هذا
التقرير� ،إثارة انتباه لجنة و�ضع المر�أة �إلى م�سل�سل �إعداد التقرير الوطني الذي
نجز وفق مقاربة ت�شاركية .وبالفعل ،ف�إنه بالرغم من التو�صيات المقدمة �إلى
لم ُي َ
الحكومات المتمثلة في «العمل بت�شاور مع الأطراف المعنية على كافة الم�ستويات
التح�ضيرية �أثناء مراجعة  2020لال�ستفادة من تجربتها و خبرتها» 1وفي اال�ستمرار
في دعم دور وم�ساهمة المجتمع المدني ،وب�صفة خا�صة المنظمات غير الحكومية
والمنظمات الن�سائية ،في تفعيل �إعالن وبرنامج عمل بيجين� ،إال �أن الحكومة لم
ِ
تول �أهمية لهذه المقاربة.
 .1المذكرة التوجيهية المتعلقة بالدرا�سات المعمقة على الم�ستوى الوطني التي �أعدتها هيئة الأمم المتحدة
للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة بتعاون مع خم�س لجان �إقليمية( :اللجنة االقت�صادية للأمم
المتحدة لإفريقيا ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية للأمم المتحدة لآ�سيا والمحيط الهادي ،اللجنة
االقت�صادية للأمم المتحدة لأوربا ،اللجنة االقت�صادية للأمم المتحدة لأمريكا الالتينية والكراييبي،
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية للأمم المتحدة لآ�سيا الغربية)� ،شتنبر .2018
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تود هذه المنظمات غير الحكومية ،تبعا ذلك ،الت�أكيد على ال�صعوبة البالغة
التي اعتر�ضت عملها من حيث الح�صول على المعلومات ،وب�صفة خا�صة على
الإح�صائيات والمعطيات والدرا�سات في مجال النوع والم�ساواة بين الجن�سين التي
�أنتجتها الوزارات� ،إذ �أن �أغلبية المعطيات تقريبا التي تم فح�صها م�ستمدة من تقارير
م�ؤ�س�سات وطنية م�ستقلة �أو م�ؤ�س�سات دولية .وهذه ال�صعوبة حدت بالجمعيات
التي بادرت �إلى �إنجاز هذا التقرير �إلى االقت�صار على المحاور الأربعة الموجودة
في الق�سم الثاني الخا�صة با�ستعرا�ض «التقدم الذي تحقق في المجاالت الحا�سمة
االثنتي ع�شرة» .ونتيجة لذلك تم ا�ستبعاد المحورين الأخيرين من الدرا�سة� ،أي
والم ِ
دمجة» و «المحافظة على البيئة وحمايتها وت�أهيلها».
«المجتمعات ال�سلمية
ُ
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الق�سـم الأول
الأولويـات والإجنـازات ،والتحديـات والعوائـق
.1ما هي �أهم الإنجازات والتحديات والعوائق في التقدم المحرز نحو تحقيق الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين المر�أة على مدى ال�سنوات الخم�س الما�ضية؟
حقق املغرب خالل هذين العقدين الأخريين ،بف�ضل ترافع جمعيات الدفاع
عن حقوق الن�ساء ،تقدما كبريا يف جمال النهو�ض بحقوق املر�أة والدفاع عنها.
وقد جاء د�ستور  2011ليعزز هذه املكت�سبات من خالل الدعوة �إىل �سمو االتفاقيات
الدولية التي �صادق عليها املغرب وتكري�س �أزيد من  18مقت�ضى ل�صالح امل�ساواة بني
اجلن�سني وحماربة العنف والتمييز املمار�س �ضد الن�ساء.
بيد �أن تفعيل املقت�ضيات الد�ستورية -الذي يعزز انخراط املغرب يف م�سل�سل
مالءمة ت�رشيعه و�سيا�ساته الوطنية مع املرجعية الكونية واالتفاقيات الدولية يف جمال
حقوق الن�ساء �-شهد بطءا ال تف�سري له يف جمال �إ�صالح القوانني التمييزية وو�ضع
�سيا�سات وطنية و�آليات للنهو�ض بحقوق الن�ساء وحمايتها .فحزب العدالة والتنمية–
وهو حزب حمافظ يقود الأغلبية احلكومية – الذي من املفرو�ض ،ويا للمفارقة� ،أن
يقوم بتنزيل الد�ستور الذي يدعو �إىل �سمو االتفاقيات الدولية وامل�ساواة بني الرجال
والن�ساء �أدى و�صوله �إىل ال�سلطة �إىل �أن �أغلب الإجنازات املتعلقة بحقوق املر�أة
ظلت �إجنازات غري مكتملة و� /أو غري وا�ضحة �أو م�شبعة مبرجعية حمافظة معادية
وم�ضادة للمرجعية الكونية يف جمال احلقوق الإن�سانية للن�ساء.
ي�ضاف �إىل ذلك �أنه بالرغم من �إطالق م�سل�سل �إ�صالحات قانونية وم�ؤ�س�ساتية
طيلة الفرتة  ،2019 - 2014ف�إنه مل يتم �إعداد تلك الإ�صالحات على �أ�سا�س املبادئ
والقيم الكونية حلقوق الإن�سان ،ومل يتم القيام بها اعتمادا على مقاربة �شمولية يتم
الت�شاور ب�ش�أنها مع خمتلف الأطراف امل�شاركة ،ذلك �أن �إجنازات هذه الفرتة ال
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تت�ضمن جوابا �شامال وفعاال ي�ضمن فعلية حقوق الن�ساء وحماربة العنف والتمييز
املمار�س �إزاءها ،فهي يف غالب الأحيان �إ�صالحات �شكلية وغري جوهرية تكمن يف
جمرد الإعالن عن الإ�صالح ،لكونها غري مرفقة بالإجراءات املطلوبة الهادفة �إىل
�ضمان فعلية حقوق الن�ساء..
لقد مت و�ضع عدة ا�سرتاتيجيات وبرامج ل�ضمان ولوج من�صف للمواطنات
واملواطنني �إىل اخلدمات ال�سو�سيو -اقت�صادية الأ�سا�سية و�إىل الق�ضاء .لكن الإدماج
العر�ضاين حلقوق الن�ساء وامل�ساواة بني اجلن�سني يف القوانني وال�سيا�سات العمومية
ما يزال بعيد املنال .كما �أن النتائج املح�صل عليها تظل غري كافية لتقلي�ص زحف
الفوارق التي تزداد حدة ،خ�صو�صا يف الو�سط القروي .فالإح�صائيات تظل مقلقة
يف جمال الولوج �إىل الق�ضاء والتعليم والت�شغيل وامل�س�ؤوليات وهيئات احلكامة
وال�صحة ،و�إىل احلماية االجتماعية وملكية الأر�ض وال�سكن.
ي�ستمر جتلي الفوارق بني اجلن�سني يف كل املجاالت املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة:
حماربة �أمية الن�ساء تظل بطيئة للغاية ،وتبقى امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء حمدودة.
فن�سبة ن�شاطهن �ضعيفة للغاية والقطاعات التي ي�شتغلن فيها تتميز يف غالب الأحيان
باله�شا�شة و�ضعف الإنتاجية� ،إذ مل يحتل املغرب  ،ح�سب م�ؤ�رش التنمية الب�رشية
(� ،)IDH-2018سوى املرتبة ( 123من �أ�صل  189بلدا) ،ب�سبب الفوارق بني الرجال
1
والن�ساء ب�صفة خا�صة .وكما �أن ترتيب املغرب يف ت�صنيف الفجوة اجلن�سانية العاملية
هو �أكرث �إثارة للقلق؛ حيث يحتل املرتبة  137من �أ�صل  149بلدا �سنة  ،2018وهو
ما يجعل ترتيبه يف ال�صفوف الأخرية ،حتى على م�ستوى منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا.
يف جمال الولوج �إىل البنيات التحتية الأ�سا�سية ،وبالرغم من اجلهود املبذولة ،ما
زالت هناك حتديات يجب رفعها يف جمال فك العزلة عن املناطق القروية وتزويد
الأ�رس القروية باملاء ال�صالح لل�رشب ويف جمال الولوج �إىل ملكية الأر�ض واحلماية
االجتماعية.
.1يركِّ ب هذا الترتيب الم�ؤ�شرات الأربعة التالية :الم�شاركة والفر�ص االقت�صادية؛ ال�صحة؛ التعليم
والتمكين
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�أحرز جمال تعليم وتكوين الن�ساء كذلك بع�ض التقدم ،لكن ما زالت هناك
حتديات مهمة يجب رفعها ملحاربة الهدر املدر�سي و�أمية 2الن�ساء وجتاوز الفروق
�سلكي التعليم الثانوي ،الإعدادي
من حيث النوع والو�سط التي ما تزال موجودة يف
ْ
والت�أهيلي .وعالوة على ذلك ،مت ت�سجيل حت�سن يف جمال ال�صحة الإجنابية و�صحة
الأم والطفل .ومع ذلك ،يظل بذل جهود �إ�ضافية �رضوريا للزيادة يف تقلي�ص ِن َ�سب
وفيات الأطفال والأمهات التي تظل مرتفعة يف الو�سط القروي.

الإجنازات الرئي�سية وحدودها
 .1الآليات امل�ؤ�س�ساتية للنهو�ض بحقوق الن�ساء وحمايتها
ن�ص د�ستور  2011على �إحداث م�ؤ�س�سات جديدة تهدف �إىل تقوية الآليات
َّ
املتعلقة بالنهو�ض وحماية حقوق الإن�سان وحقوق الن�ساء والنهو�ض بالتنمية الب�رشية
وامل�ستدامة والدميقراطية الت�شاركية .ويتعلق الأمر على التوايل بهيئة املنا�صفة
وحماربة جميع �أ�شكال التمييز واملجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة.
�أ-اعتمد الربملان القانون رقم 78.14 3املتعلق باملجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة
والطفولة يف يونيو  .2016تتوىل هذه امل�ؤ�س�سة التي مت �إحداثها مبوجب
الف�صلني  32و 169من الد�ستور «،مهمة ت�أمني تتبع و�ضعية الأ�رسة
والطفولة،و�إبداء �آراء حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين،
وتن�شيط النقا�ش العمومي حول ال�سيا�سة العمومية يف جمال الأ�رسة ،و�ضمان
تتبع و�إجناز الربامج الوطنية ،التي تقدمها خمتلف القطاعات ،والهياكل
والأجهزة املخت�صة .»4غري �أن هذا القانون الذي كان مو�ضوع جدال ،يف
.2تبلغ الأمية ن�سبا مقلقة لدى الن�ساء المغربيات .فن�سبة الأمية بلغت  % 41,9بالن�سبة للإناث من ال�سكان
�سنة ( 2014تاريخ �آخر �إح�صاء) مقابل  22,1بالن�سبة للذكور منهم .والإناث من ال�سكان القرويين هن
من يعاني �أكثر من ذلك :ال يقل عددهن عن  % 60من الأميات مقابل  % 31من الن�ساء الح�ضريات
بر�سم نف�س الإح�صاء.
. 3الذي و�ضعه د�ستور  2011من بين «هيئات النهو�ض بالتنمية الب�شرية والم�ستدامة والديمقراطية
الت�شاركية»
 .4الف�صل  169من د�ستور .2011
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مو�ضوع تعريف الأ�رسة على وجه اخل�صو�ص (مقابل �أفراد يف الأ�رسة)
واخت�صا�صات املجل�س ابتعد عن روح ومقت�ضيات الد�ستور ،5وذلك على
الرغم من مقرتحات التجويد التي تقدمت بها املنظمات غري احلكومية
واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
التي رف�ضتها وزارة الأ�رسة والت�ضامن والتنمية االجتماعية بكيفية ممنهجة.
ب -مت اعتماد القانون رقم  79.14املتعلق بهيئة املنا�صفة وحماربة جميع
�أ�شكال التمييز 6يف يوليوز  .2017وح�سب الد�ستور ،ف�إن انتداب هيئة
املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز يتمثل يف حماربة كافة �أ�شكال
التمييز ب�سبب اجلن�س وال�سهر على حتقيق املنا�صفة بني الرجال والن�ساء.
ويف الوقت الذي يكت�سي فيه �إحداث هذه امل�ؤ�س�سة طابعا ا�ستعجاليا بالنظر
�إىل التحديات التي يجب رفعها يف جمال مالءمة وتفعيل الإ�صالحات
مع املقت�ضيات الد�ستورية والتزامات املغرب الدولية ،وبالرغم من
الرتافع الذي قامت به اجلمعيات الن�سائية منذ �سنة  ،2012مل يتم �إر�سال
القانون رقم � 79.14إىل الربملان �إال يف يوليوز � ،2015أي بعد مرور
�أربع �سنوات على بدء العمل بالد�ستور اجلديد .وقد مت اعتماده من لدن
جمل�س النواب يف مايو  2016دون �أي اعتبار للمقرتحات والتو�صيات التي
رفعها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي واحلركة الن�سائية .فالقانون املذكور يختزل هذه الهيئة يف جمرد
�آلية ا�ست�شارية بدون �أية �ضمانة لال�ستقاللية واحلماية والنهو�ض باحلقوق
الإن�سانية للن�ساء على نحو ما ن�ص عليه الد�ستور .وبعد مرور �سنتني على
اعتماد القانون رقم  ،79.14مل يتم بعد �إحداث هيئة املنا�صفة وحماربة
جميع �أ�شكال التمييز� .إن هذه ال�سريورة التي عرفها و�ضع القانون وكذا
 .5خ�صو�صا الف�صل  32الذي ين�ص على �أن الدولة « ت�سعى لتوفير الحماية القانونية ،واالعتبار
االجتماعي والذاتي لجميع الأطفال ،بكيفية مت�ساوية ،ب�صرف النظر عن و�ضعيتهم الأ�سرية».
جزء من «هيئات حماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها» بمقت�ضى الأحكام
.6ت�شكل هذه الم�ؤ�س�سة
ً
الد�ستورية.
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ال�صيغة التي �أعد بها يدعوان �إىل الت�سا�ؤل فعال حول �إرادة احلكومة
والتزامها بالنهو�ض بحقوق الن�ساء وحمايتها وحماربة �أ�شكال العنف
والتمييز التي متار�س يف حقهن.

 .2ال�سيا�سات وبرامج التنمية
لقد مت تفعيل عدة ا�سرتاتيجيات وخمططات للتنمية القطاعية خالل تلك احلقبة،
بيد �أنه مل يتم التخطيط لهذه الأخرية اعتمادا على املرجعية الكونية حلقوق الإن�سان.
❐ مل يتم ن�رش خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان �إال
يف دجنرب  2017من لدن ال وزارة الدولة املكلفة بحقوق الإن�سان� ،7أي بعد
مرور � 10سنوات على �إعداد ال�صيغة الأوىل لهذه اخلطة من لدن املجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان .وقد مت �إفراغ هذه اخلطة من جوهرها يف جمال
النهو�ض باحلقوق الكونية للن�ساء وحمايتها .وبالفعل ،ف�إن الف�صل املتعلق
بخطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان الذي يفرت�ض
فيه �أنه خم�ص�ص حلقوق املر�أة اعتمد م�صطلحات �ضبابية للغاية ال حتيل �أبدا
�إىل امل�ساواة بني اجلن�سني .وبالفعل ،ف�إنه يتوخى كهدف عام «النهو�ض
باملنا�صفة والإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص» ولي�س «امل�ساواة بني اجلن�سني».
ي�ضاف �إىل ذلك �أن الإجراءات املتعلقة باجلانب الت�رشيعي وامل�ؤ�س�ساتي تظل
�ضبابية وعامة� ،سواء من حيث �أجر�أة «هيئة املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال
التمييز» �أو من حيث �إعمال مقاربة النوع يف املجال�س املنتخبة .وعالوة
على ذلك ،ف�إن خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان
َتعترب �أن مراجعة بع�ض مقت�ضيات مدونة الأ�رسة 8مبثابة «مو�ضوع مثري
للجدل» ،يف حني �أنه ال غنى عن هذه املراجعة بالنظر �إىل مالءمة �إطارنا
القانوين مع االتفاقيات الدولية التي �صادق عليا املغرب.
 .7التي ي�سيرها وزير محافظ
. 8خ�صو�صا المقت�ضيات التالية :الف�صل  20الذي يرخ�ص الزواج بالقا�صرات والف�صل  49المتعلق
باقت�سام الممتلكات؛ والف�صل  175الذي يتعلق ب�سقوط حق الح�ضانة في حال زواج الأم ،والف�صالن
 236و 238المتعلقان بالو�صاية على الأطفال.
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وف�ضال عن ذلك ف�إن اال�سرتاتيجيات والربامج التي مت تفعيلها يف ال�سنوات
الأخرية تفتقر �إىل التقارب و�إىل التن�سيق البينقطاعي  .فلرتجمة االلتزامات املتفق
عليها يف الربنامج احلكومي �إىل �أفعال ملمو�سة والنهو�ض بالبيقطاعية يف جمال
امل�ساواة بني اجلن�سني ،مت و�ضع خطتني حكوميتني على التوايل ،وهما :اخلطة
احلكومية للم�ساواة ( )PGEالهادفة �إىل حتقيق املنا�صفة� :إكرام  2016-2012واخلطة
احلكومية للم�ساواة «.)2021-2017( » PGE II
❐ يف ما يتعلق باخلطة احلكومية للم�ساواة  ،)2016-2012( 1قامت اجلمعيات
املن�ضوية يف جلنة تتبع هذه اخلطة بتحليل نتائجها و�إعداد تقرير َخلً�ص �إىل �أن
ح�صيلة الإجنازات كانت مقلقة و�إىل �أنه مل يتم �إعداد هذه اخلطة وفق ر�ؤية
ا�سرتاتيجية ومقاربة تعتمد النتائج .وبالتايل ف�إنه لي�س ب�إمكان اخلطة  ،1كما
متت �صياغتها وتفعيلها �أن ت�شكل �إطارا للتقارب من �أجل �إدماج حقوق الن�ساء
يف ال�سيا�سات العمومية والربامج الوطنية واجلهوية.
❐ تدعي اخلطة احلكومية للم�ساواة � )2022-2017( 2أنها قد انحازت �إىل
حتقيق نف�س خط �أهداف التنمية امل�ستدامة ،لكنها ال حتيل �إىل كل غايات
الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،خ�صو�صا تلك املتعلقة بالولوج
املت�ساوي �إىل املوارد االقت�صادية و�إىل اخلدمات املالية واملرياث واملوارد
الطبيعية و�إىل اعتماد وتقوية ال�سيا�سات واملقت�ضيات الت�رشيعية املطبقة ل�صالح
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء ،وال ميكن نعت هذه ال�صيغة الثانية من
اخلطة احلكومية للم�ساواة ب�أنها �سيا�سة وطنية متكن من حتقيق طابع فعلي
للم�ساواة بني اجلن�سني باعتبار �أنه لي�س هناك تقارب بني ال�سيا�سات القطاعية
وامل�س�ؤوليات بني خمتلف الوزارات ،وكذلك هو ال�ش�أن بالن�سبة ملخ�ص�صات
امليزانية التي بقيت غري حمددة.
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 .3يف جمال مالءمة القوانني مع االلتزامات الوطنية والدولية للمغرب
�أ -حالة االلتزامات الدولية للمغرب
اعتمد املغرب يف يوليوز  2011م�رشوع القانون  125.12املتعلق بامل�صادقة
على الربوتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
وم�رشوع القانون رقم  126.12املتعلق بامل�صادقة على الربوتوكول االختياري
للعهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وبالرغم من ن�رش هذه القوانني يف
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف  17غ�شت  2015ف�إنه مل يتم حلد الآن �إيداع �صكوك
االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة .وعالوة على ذلك ،ف�إنه مل يتم �سحب
ت�رصيحات الت�أويل املتعلقة بالف�صل الثاين وبالفقرة الرابعة من املادة  15من اتفاقية
الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،بالرغم من �أن حمولة تلك الت�رصيحات
تتجاوز جمرد الت�أويل ويحد من �إلتزام املغرب بتطبيق تلك املقت�ضيات تطبيقا تاما.
ب-مالءمة الإطار الت�رشيعي الداخلي للمغرب
من بني �إجنازات هذه الفرتة � ،2019-2014إ�صدار قوانني تنظيمية وقوانني
عادية:
❐ قانون تنظيمي جديد رقم  130.13يتعلق بقانون املالية ،9مت ن�رشه يف يونيو
 .2015وين�ص هذا القانون يف الف�صل  39منه على �إدماج ُبعد النوع يف برجمة
ميزانيات خمتلف الوزارات ومراحل التتبع والتقييم ،بيد �أن هذا امل�سل�سل –
الذي مت ال�رشوع فيه مع ذلك منذ �سنة  – 2005لإدماج �أخذ النوع بعني
االعتبار عند و�ضع ميزانية خمتلف القطاعات ،هو مو�ضوع �أعمال مل تتم
مالءمتها :ال يتوفر «مركز االمتياز» للإدراج يف امليزانية الذي ي�أخذ النوع
بعني االعتبار الذي مت �إحداثه يف وزارة املالية �سنة  2015على و�ضع قانوين
املج�سدة لذلك قبليا على املعارف واملعطيات
ر�سمي ،وال تتوفر الوزارات
ِّ
(ال وجود لتحليل النوع يف القطاعات) والأدوات وامل�ؤ�رشات املرجعية التي
 . 9الظهير رقم  1-15-62ال�صادر في  2يونيو  ،2015الجريدة الر�سمية رقم  6370بتاريخ  18يونيو .2015
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ت�أخذ النوع بعني االعتبار من �أجل م�أ�س�سة مبد�إ م�ساواة النوع يف ال�سيا�سات
والربامج القطاعية.
❐ في ما يخ�ص الجهوية المتقدمة� ،صوت البرلمان في يونيو  2015على
ثالثة قوانين تنظيمية تتعلق بالجماعات الترابية .10وتهدف تلك القوانين،
من خالل الجهوية المتقدمة� ،إلى النهو�ض بتنمية �سو�سيو -اقت�صادية من�صفة
بين جهات المغرب االثنتا ع�شرة وتعزيز الديمقراطية المحلية من خالل
النهو�ض بالإن�صاف والم�ساواة بين الجن�سين في مجال الم�شاركة ال�سيا�سية
والعمومية .و ُت ِ
دمج القوانين المذكورة مبد�أ م�ساواة النوع في �إعداد البرامج
المدمجة من خالل
الجماعية والإقليمية والجهوية وتدعو كذلك �إلى المقاربة ُ
م�شاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخا�ص في النقا�ش العمومي
حول التنمية الجهوية.
مع ذلك ،وبعد مرور ثالث �سنوات على بداية العمل باجلهات االثنتي ع�رشة
اجلديدة ،مل يبلغ هذا الور�ش بعد �رسعته الق�صوى ب�سبب البطء الذي �ساد يف اعتماد
كل مرا�سيم تطبيق القانون التنظيمي املتعلق باجلهات .فميثاق الالمتركز الذي يجب
�أن يعيد هيكلة �أ�صناف التمثيلية الرتابية للإدارة من خالل نقل ال�صالحيات واملوارد
ال�رضورية من �أجل دعم ور�ش اجلهوية املتقدمة و�ضمان �أف�ضل ظروف الإدماج
والتكامل والتعا�ضد بني ال�سيا�سات العمومية ومراقبة ال�سلطات احلكومية املعنية مل
ُين�شرَ �إال يف دجنرب من �سنة  2018ومل يتم تفعيله حلد الآن.

❐ يف ما يتعلق بالعمل املنزيل� ،صوت الربملان يف مايو  2016على القانون رقم
 19.12املتعلق بتحديد �رشوط ال�شغل والت�شغيل املتعلقة بالعامالت والعمال
املنزليني ،لكنه مل يدخل حيز التطبيق �إال �سنة  .2018ويحدد هذا القانون �سن
عمل الأطفال يف � 18سنة ،لكن بفرتة انتقالية مع ذلك تدوم خم�س �سنوات
ت�ستمر معها �إمكانية ت�شغيل فتيات �صغريات قا�رصات.

 .10يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية التي تم اعتمادها في  7يوليوز  2015و ُن�شرت بالجريدة الر�سمية
رقم  6440بتاريخ  18فبراير  ،2016خ�صو�صا القانون التنظيمي رقم  111.14المتعلق بالجهات
(تم �إ�صداره بالظهير رقم )1-15-83؛ والقانون التنظيمي رقم  112.14المتعلق بالعماالت والأقاليم
(الظهير رقم  )1-15-84والقانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات (الظهير رقم .)1-15-85
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❐�صوت الربملان على القانون رقم  103.13املتعلق مبحاربة العنف �ضد
الن�ساء يف فرباير  .2018وهو يتميز بنق�ص وا�ضح يف ما يتعلق ب�إجراءات
احلماية وجرب ال�رضر والعقاب ،خ�صو�صا �إزاء العنف املنزيل الزوجي �ضد
الن�ساء (العنف الزوجي ،ال�رسقة ،الغ�ش .)... ،وهو ال يراعي معايري «
العناية الواجبة» وال ي�شمل كل �أنواع العنف ،خا�صة منه العنف النف�سي.
وعالوة على ذلك ،ال ي�شري القانون املذكور �أبدا �إىل احلماية القانونية
لعدة فئات من الن�ساء ،خ�صو�صا الأمهات العازبات واملهاجرات والن�ساء
ذوات االحتياجات اخلا�صة .وهو يحد ،عالوة على ذلك ،من احلق يف
تن�صيب املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق الن�ساء
والنهو�ض بها طرفا مدنيا ،مبطالبتها بالتوفر على الو�ضع القانوين للمنفعة
مقيدا للغاية – وب�رشط احل�صول على
العامة – الذي يكت�سي هو الآخر طابعا ِّ
ترخي�ص كتابي من ال�ضحية.
❐ يف ما يتعلق مبحاربة االجتار يف الب�رش ،اعتمد جمل�س النواب القانون رقم
 27.14يف مايو  .2016وبالرغم من �أن هذا القانون �إيجابي ،ف�إنه ال ي�شكل
�سوى تعديالت للقانون اجلنائي .فهو يكر�س بالت�أكيد تطبيق عقوبات على
املدانني باالجتار يف الب�رش ،لكن بدون التزام وا�ضح بحماية ال�ضحايا.
ي�ضاف �إىل ذلك �أنه ال ين�ص على �أية مقت�ضيات تلزم الدولة مب�سئولية حماية
ال�ضحايا وم�ساعدتهم و�إعادة ت�أهيلهم وتعوي�ضهم عن الأ�رضار املرتتبة عن
االنتهاكات التي تعر�ضوا لها ،و�إدماج ال�ضحايا الأجانب.

❐ �شهد القانون اجلنائي ،من جهته ،تعديالت متتالية �أدت جزئيا �إىل تعزيز
حماية الن�ساء من العنف .ومع ذلك ،ف�إن فل�سفته البطريركية ومقت�ضياته
التي يظل جزء كبري منها متييزيا �إزاء الن�ساء مل متكن من �ضمان حماية فعلية
للن�ساء .وقد �أدى ن�سخ الفقرة  2من الف�صل � 475سنة � 2014إىل و�ضح حد
للإفالت من العقاب ومن املتابعة الق�ضائية الذي كان ي�ستفيد منه املغت�صب
الذي يتزوج من �ضحيته القا�رص .وقد طرحت وزارة العدل واحلريات يف
مار�س  2015للنقا�ش العمومي م�رشوعا �أوليا للقانون اجلنائي الذي يفرت�ض
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فيه �أن يكون مراجعة �شاملة لهذا الت�رشيع .بيد �أن هذا امل�رشوع الأويل
للقانون يظل مطبوعا بر�ؤية بطريركية متييزية تنتهك احلريات الفردية� ،إن
على م�ستوى فل�سفته وبنيته �أو على م�ستوى مقت�ضياته .11فتجرمي العالقات
اجلن�سية خارج الزواج والزنا والإيقاف الإرادي للحمل هي مقت�ضيات
يو�سع الإفالت من العقاب
ما تزال �سارية املفعول ،ذلك �أن الف�صل ِّ 420
لي�شمل جرائم ال�رشف ،ال «لرب الأ�رسة مبفرده» و�إمنا «لأي فرد من
الأ�رسة» �إذا حدث القتل �إثر مفاج�أة اجلاين وهو يقوم بفعل الزنا .وقد �أثار
هذا امل�رشوع الأويل تعبئة قوية للمجتمع املدين الذي جنح يف �سحبه من
النقا�ش .ي�ضاف �إىل ذلك �أن وزارة العدل واحلريات قدمت� ،سبعة �شهور
قبل نهاية الوالية الت�رشيعية ال�سابقة� ،صيغة جديدة مل�رشوع القانون اجلنائي
(رقم � )10.16صادق عليه جمل�س احلكومة يف يونيو  .2016وقد اكتفى هذا
الن�ص ب�إدخال بع�ض التعديالت على القانون اجلنائي املعمول به بدال من
مراجعته يف �شموليته .وموازاة مع ذلك ،مت اعتماد عدة م�شاريع قوانني
متممة ومعدلة لنف�س الت�رشيع ،بكيفية معزولة وجمز�أة .ويت�ضمن م�رشوع
القانون اجلنائي هذا الذي هو قيد املناق�شة حاليا يف الربملان بع�ض املقت�ضيات
التي ُيفرت�ض فيها �أنها تعزز حقوق الن�ساء ،مثل القيام بالإيقاف الإرادي
للحمل .غري �أنه وبالرغم من النقا�ش الوطني الذي �شهده املغرب بخ�صو�ص
هذا املو�ضوع �سنة  2015ف�إن م�رشوع القانون املذكور مل ين�ص �سوى
على تو�سيع الرتخي�ص بالإجها�ض �إىل حاالت االغت�صاب وزنا املحارم
والأمرا�ض اخلطرية وت�شوهات اجلنني .ومع ذلك ،ف�إن هذه احلاالت ال
ت�ستجيب �سوى لن�سبة �ضئيلة من و�ضعيات احلمل غري املرغوب فيه 12مع
.11لم يكن القانون الجنائي منذ �سنة  ،1962وهو تاريخ اعتماده ،مو�ضوع تنقيح �شامل يمكِّ ن من
مالءمته مع االلتزامات الوطنية والدولية للمغرب .ففل�سفته تقوم على مفاهيم �أخالقية عفا عنها
الزمن مثل الأخالق الحميدة و�أمن الأ�سر ولي�س على مبادئ وقيم القانون الأ�سا�سي القائمة على
حقوق الإن�سان والحريات الفردية� .إنه ي�ستمر في تجريم العالقات الجن�سية خارج الزواج بين
را�شدين بر�ضاهم (الف�صل  )490متجاهال بذلك الطفرات االجتماعية التي ي�شهدها المجتمع المغربي.
 .12يبلغ عدد حاالت الإجها�ض ح�سب معطيات الجمعية المغربية للتخطيط العائلي  600حالة كل يوم،
في حين تقدر الجمعية المغربية لمحاربة الإجها�ض ال�سري ذلك بقرابة � 600إلى  800حالة في
اليوم.
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�إخ�ضاعها ل�رشوط جمحفة ال ت�أخذ الراحة النف�سية واالجتماعية للمر�أة ،كما
حددتها منظمة ال�صحة العاملية ،بعني االعتبار.

حتديات يجب رفعها:
من �أجل جت�سيد الإرادة ال�سيا�سية التي ي�ستلزمها الد�ستور والتزامات املغرب يف
جمال حقوق الن�ساء وحماربة العنف والتمييز املمار�سني �إزاءهن ،تتجلى التحديات
الرئي�سية التي يجب رفعها على النحو التايل:

 .1مالءمة الرت�سانة الت�رشيعية مع االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق
الإن�سان ومع املقت�ضيات الد�ستورية على وجه اخل�صو�ص ،عرب ما يلي:
✺�إدماج بكيفية ممنهجة لبنود املنع يف القوانني والأنظمة ،وعند االقت�ضاء جترمي
كل �أ�صناف التمييز �إزاء الن�ساء والفتيات؛
✺ �إ�صالح �شامل وجذري للقانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية ،مع
�إ�رشاك فعلي جلمعيات الدفاع عن حقوق الن�ساء وعلى �أ�سا�س املرجعية الكونية
حلقوق الإن�سان؛
✺

مدونة �أ�رسة خالية من �أي مقت�ضيات متييزية �إزاء الن�ساء ؛

✺ اعتماد العمل الإيجابي ل�صالح املر�أة يف كل املجاالت التي يكون فيها حقها
يف امل�ساواة حمدودا �أو حمميا بكيفية غري كافية �أو من �أجل العمل على حتقيق
املنا�صفة داخل الهيئات التي مت انتخابها �أو تعيينها.

 .2يف جمال تقاطع ال�سيا�سات العمومية وتن�سيقها:
✺�آليات م�ؤ�س�ساتية تتكفل بالإن�صاف وم�ساواة النوع ،تتوفر على القدرات
املطلوبة لت�أمني التن�سيق بني القطاعات ،وكذا تتبع وتقييم تفعيل اال�سرتاتيجية؛
✺�سيا�سة وطنية من �أجل ت�شجيع نفاذ امل�ساواة بني اجلن�سني ،يتم �إعدادها وفق
مقاربة ت�شاركية ومدمجِ ة .تت�ضمن توجهات ا�سرتاتيجية متكن كل وزارة من
�إعداد ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة يف هذا املجال وو�ضع �آليات �إجرائية لت�أمني تفعيل
وتتبع وتقييم م�سل�سل م�أ�س�سة امل�ساواة بني اجلن�سني يف قطاعها؛
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يرتجم ت�شخي�ص نفاذية الإرادة ال�سيا�سية للم�ساواة بني اجلن�سني من خالل ر�صد
✺ َ
ميزانية وطنية مهمة وتقييم �سنوي لل�سيا�سة الوطنية؛
✺ يتو�ضع منظومة معلوماتية تت�ضمن م�ؤ�رشات النتائج التي تقدم �أر�ضية لإعداد
وتقييم ال�سيا�سات واملخططات اال�سرتاتيجية والربامج وامليزانيات ،وهو
منظومة �إجرائية متكاملة؛
✺ تقوم احلكومة طيلة ال�سنة بالتوا�صل وحت�سي�س ال�سكان من �أجل النهو�ض
بثقافة امل�ساواة وحقوق الإن�سان ومن �أجل حماربة ال�صور النمطية التي تويل
الأف�ضلية للذكر على الأنثى [جن�سوية] وتغيري العقليات وال�سلوكات.
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الق�سم الثاين
التقدم املحرز عرب جماالت االهتمام احلا�سمة االثني ع�شر
المدمجة ،الرخاء الم�شترك والعمل الالئق
المحـور  :1التنمية
ِ
ال�س�ؤال : 6ما هي الإجراءات التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف ما يتعلق بدور املر�أة يف العمل
امل�أجور

تعزيز وتطبيق القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات مبقرالعمل مع منع التمييز
خالل عملية التوظيف ،الإبقاء على الن�ساء يف منا�صبهن والنهو�ض بت�شغيلهن يف
القطاعني العام واخلا�ص ،وو�ضع وتقوية �سيا�سات فعالة يف �سوق ال�شغل ذات
ال�صلة بامل�ساواة بني اجلن�سني.
�إن ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق ال�شغل تتناق�ص ب�شكل مقلق منذ عقدين من
الزمن .وبالفعل ،ف�إن الن�ساء اللواتي ميثلن  % 30,4من �أعداد الن�شيطني امل�شتغلني
�سنة  131999مل ميثلن �أكرث من � % 23,2سنة  .14 2017ويف الو�سط احل�رضي ،تعترب
هذه الو�ضعية �أكرث �إثارة للقلق ب�سبب الن�سبة امل�سجلة ال�ضعيفة للغاية :ال تبلغ الن�سبة
املئوية للن�ساء الن�شيطات امل�شتغالت �سوى  .% 19,6ويبني م�ؤ�رش املنا�صفة بني املر�أة
والرجل يف جمال الت�شغيل� ،أن الرجال ميثلون ثالثة �أ�ضعاف الن�ساء يف احل�صول
على من�صب �شغل على امل�ستوى الوطني ،مع تزايد ات�ساع الفرق على ح�ساب
الن�ساء احل�رضيات ( ميثلون �أربعة �أ�ضعاف مثيالتهن من الن�ساء يف الو�سط احل�رضي
ِ
و�ضعفني �أكرث يف الو�سط القروي).15
.13المندوبية ال�سامية للتخطيط ،البنك الدولي�« ،سوق ال�شغل بالمغرب :التحديات والفر�ص» ،نونبر
.2017

.14المندوبية ال�سامية للتخطيط« ،المر�أة المغربية بالأرقام.تطور الخ�صائ�ص الديموغرافية
وال�سو�سيو -مهنية».2018 ،
 .15المندوبية ال�سامية للتخطيط ،نف�س الم�صدر.
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تعاين فئة الن�ساء ذوات االحتياجات اخلا�صة من الإق�صاء من �سوق ال�شغل ب�صفة
خا�صة :بن�سبة ت�شغيل تبلغ  % 2,7على امل�ستوى الوطني ،وتبلغ ن�سبة ح�صولهن على
من�صب �شغل ت�سعة �أ�ضعاف �أقل من الرجال يف و�ضعية الإعاقة (الذين تبلغ ن�سبة
ت�شغيلهم .16)% 22
موازاة مع ذلك ،ارتفعت ن�سبة ت�أنيث البطالة بكيفية �رسيعة �إذ انتقلت من
� 27,34%سنة � 2007إىل � % 35,1سنة  .2017وبر�سم نف�س ال�سنة ،بلغت ن�سبة الن�ساء
العاطالت  % 14,7على امل�ستوى الوطني (مقابل  % 8,8بالن�سبة للرجال) ،وارتفعت
�إىل  % 25على امل�ستوى احل�رضي (مقابل  % 11,8بالن�سبة للرجال) .وتبلغ هذه
الن�سبة م�ستويات عالية لدى الن�ساء احلا�صالت على �شهادات عليا لكونها مت�س الثلث
منهن ( % 33مقابل  % 17,9لدى الرجال).17
كان �إق�صاء الن�ساء من �سوق ال�شغل ُيعزى خالل مدة طويلة �إىل �ضعف م�ستواهن
تبي وجود زيادة وا�ضحة يف ن�سبة عدم ن�شاط
التعليمي والت�أهيلي .ومع ذلك ،نّ
الن�ساء ،وذلك بالرغم من زيادة ن�سبة متدر�س الفتيات والن�ساء ،من بني احلامالت
ل�شهادات ،وتراجع الأمية لدى الن�ساء .وتتمثل املالحظة التي ميكن ا�ستخال�صها من
ذلك يف �أن هناك عنا�رص �أخرى تعيق م�شاركة املر�أة يف �سوق ال�شغل ،خ�صو�صا
ال�ضغوط االجتماعية والأ�رسية والزوجية املتعلقة بدور الن�ساء يف الأ�رسة واملجتمع.
ومل متكِّ ن بع�ض الإجراءات التي اتخذتها احلكومة لت�شجيع ت�شغيل الن�ساء من تغيري
التوجه يف اجتاه معاك�س ،لأنها ال ت�ؤثر �أ�سا�سا على املعايري الثقافية ال�سلبية التي تنزل
بثقلها على الن�ساء.
تتوفر الن�ساء ،قانونيا ،على نف�س الفر�ص التي يتوفر عليها الرجال من �أجل
احل�صول على �شغل .وبالفعل ،ف�إن مدونة ال�شغل متنع التمييز القائم على اجلن�س
عند الت�شغيل (الف�صل  .)9ويعاقب القانون اجلنائي على رف�ض الت�شغيل ب�سبب
اجلن�س بعقوبة حب�سية ترتاوح من �شهر �إىل �سنة وغرامة من � 1200إىل  50.000درهم
.16المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «الحماية االجتماعية بالمغرب .مراجعة ،الح�صيلة
وتقوية �أنظمة ال�ضمان والم�ساعدة االجتماعية»� ،إحالة ذاتية رقم .2018/34
 .17المندوبية ال�سامية للتخطيط ،نف�س الم�صدر.2018 ،
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(الف�صالن  431-1و .)431-2ومع ذلك ،ف�إن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي �سيدق ناقو�س اخلطر بخ�صو�ص ا�ستمرار التمييز يف حق الن�ساء �أثناء
الت�شغيل ،و�سواء �أكان ذلك بوا�سطة �إعداد عر�ض الت�شغيل �أو خالل عملية
الت�شغيل .18فن�سبة ن�شاط الن�ساء تبني �أن مقت�ضيات مدونة ال�شغل والقانون اجلنائي
غري رادعة مبا فيه الكفاية و�أنه ال يتم تطبيقها .ومع ذلك ف�إن تلك املقت�ضيات مل تكن
�أبدا مو�ضوع �أي �إجراء لتعزيزها خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
قام املغرب ،من جهة �أخرى بو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للت�شغيل ()2025-2015
يتمثل الهدف منها على وجه اخل�صو�ص يف حماربة �ضعف ت�شغيل الن�ساء بتح�سني
قابلية ت�شغيلهن وتي�سري بحثهن عن منا�صب ال�شغل ،وبتطوير حماربة التمييز
القائم على النوع يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت .ويف �إطار هذه
اال�سرتاتيجية ،مت و�ضع عدة برامج للنهو�ض بالت�شغيل ،لكن ال برنامج منها
ي�ستهدف الن�ساء ب�صفة خا�صة ،يف حني تواجه ه�ؤالء الن�ساء �إكراهات خا�صة.
وعالوة على ذلك ف�إن عدد الن�ساء امل�ستفيدات من خمتلف الربامج حمدود للغاية وال
ميكِّ ن من قلب االجتاه
مكن برنامج «�إدماج» مثال ،وهو برنامج يهدف �إىل الرفع من قابلية ت�شغيل
ال�شبان احلا�صلني على �شهادات باعتماد �إجراءات لت�شجيع املقاوالت التي تنظم
تداريب تكوينية للإدماج املهني ،مكن من �إدماج � 75 613شخ�صا من بينهم % 48
من الن�ساء �سنة � .2016أما بخ�صو�ص برنامج ت�أهيل ،ف�إنه يهدف �إىل حت�سني قابلية
ت�شغيل املتقدمني بطلب من�صب �شغل بوا�سطة برامج تكوينية ،لكنه ال ي�ستهدف
�سوى ن�سبة �ضئيلة من العاطلني عن العمل .ذلك �أنه من � 2007إىل  ،2013ا�ستفاد
منه  442 105طالب من�صب �شغل (�أي متو�سط �سنوي يبلغ � 17 573شخ�صا)� .19أما
الربنامج الوطني لدعم �إحداث املقاوالت «مقاولتي» الذي يتمثل الهدف منه يف
دعم حاملي م�رشوع �إحداث مقاوالت ،ف�إنه �أفاد  4 425من حاملي امل�شاريع �سنة
.18المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« ،الأبعاد االجتماعية للم�ساواة بين الن�ساء والرجال:
مالحظات وتو�صيات� .إحالة ذاتية رقم .2016 ،»24/2016
 .19لي�ست هناك �أية معلومة متاحة في ما يخ�ص ن�سبة الن�ساء الم�ستفيدات.
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 ،2017متثل الن�ساء الربع فقط ( % 27مقابل  % 73من الرجال) .ومل ُي ِفد برنامج
«حتفيز» ،الذي ي�شجع الت�شغيل يف املقاوالت واجلمعيات والتعاونيات املحدثة يف
الآونة الأخرية بالإعفاء من ال�رضائب �سوى � 5 446شخ�صا من بينهم  % 36من
الن�ساء� ،أي  1960امر�أة فقط.
ميثل ح�ضور الن�ساء يف القطاع العام �أكرث �أهمية �إذ ي�صل  % 39,7من املوظفني
�سنة  .20 2016ومع ذلك تظل الن�ساء املوظفات متمركزات يف وزارات تنعت
بكونها بالوزارات «الن�سائية» �أي ال�صحة ( )% 60,54والق�ضاء ( )% 43,8والرتبية
الوطنية ( .)% 39,53ويجب �أن ن�سجل كذلك �أن الولوج �إىل منا�صب امل�س�ؤولية
ما يزال حمدودا على نحو كبري �أمام الن�ساء .وعلى �سبيل املثال ف�إن ن�سبة ت�أنيث
منا�صب امل�س�ؤولية يف وزارة الرتبية الوطنية ال تتعدى  .% 8ونقول بكيفية �أعم �إن
 % 22,2من الن�ساء فقط ي�شغلن منا�صب امل�س�ؤولية و�أغلبيتهن ال�ساحقة هن رئي�سات
وت�ش َغل ن�سبة  %14,5و % 2,8فقط من بينهن على التوايل منا�صب
م�صالح (ْ .)% 82,7
رئي�سات �أق�سام و«منا�صب عليا  .22»21وتخ�ضع هذه املنا�صب «املعتربة» ذات ال�صفة
االعتبارية كذلك لرتاتبية قوية ،فمن �أ�صل  28كاتبا عاما و 21مفت�شا عاما ،ال توجد
�سوى  6ن�ساء (من بينهن  4كاتبات عامة و مفت�شتني عامتني).

.20وزارة �إ�صالح الإدارة والوظيفة العمومية« ،مكانة الن�ساء في منا�صب الم�س�ؤولية في الإدارة
العمومية بالمغرب».2016 ،
.21يتعلق الأمر بالمنا�صب التالية :المنا�صب العليا ،كاتب عام للوزارة ،مفت�ش عام ومدير �إدارة
مركزية.
 .22وزارة �إ�صالح الإدارة والوظيفة العمومية  ،نف�س الم�صدر.2016 .
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الر�سم البياين رقم  :1ن�سب الت�أنيث ح�سب الوزارات ومنا�صب امل�س�ؤولية

الم�صدر :وزارة الوظيفة العمومية2016/12/31 ،

ير�سخ القانون التنظيمي رقم  02-12املتعلق بالتعيني يف الوظائف العليا ل�سنة
 2012تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز ،واملنا�صفة بني املر�أة والرجل كمبادئ يجب �أن
توجه التعيينات .ومع ذلك ،توجد عدة نقائ�ص يف م�سطرة التعيينات ت�شكل عراقيل
ِّ
�أمام ترقية الن�ساء يف املنا�صب العليا .وبالفعل ،ف�إن املنا�صفة يف تكوين جلنة انتقاء
املرت�شحني لي�ست ملزِ مة ،وال وجود لقاعدة تلزم باحرتام كوطا الن�ساء املرت�شحات.23
وعالوة على ذلك ،ين�ص املر�سوم التطبيقي رقم  02-12-412ال�صادر �سنة 2012
على �أنه ميكن �أن يرت�شح للمنا�صب العليا �أولئك (من الن�ساء والرجال) الذين �شغلوا
وظيفة عليا 24والذين راكموا عددا من �سنوات التجربة .واحلال �أنه مبا �أن الن�ساء
�أقل متثيال على نحو عري�ض يف هذه الوظائف العليا ،كما �سبق ذكره �أعاله ،ف�إن
تكر�س متييزا غري مبا�رش.
القواعد املتعلقة بالتعيني يف الوظائف العليا ِّ
 .23وزارة �إ�صالح الإدارة والوظيفة العمومية ،نف�س الم�صدر
 )1( .24الكتاب العامون للوزارات )2( ،مدراء الوزارات ،المفت�شون العامون للوزارات ،المفت�ش
العام للمالية ،المفت�ش العام للإدارة الترابية ،مدراء المراكز الجهوية لال�ستثمار و ( )3م�س�ؤولو
الم�ؤ�س�سات العمومية.
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�سن قانون يتعلق بت�ساوي الأجر

يتوفر املغرب على ت�رشيع يحظر التمييز يف الأجور بني الن�ساء والرجال
بالن�سبة لنف�س املن�صب .25بيد �أن الن�ساء يتقا�ضني �أجورا �أقل مما يتقا�ضاه الرجال ففي
«ت�شخي�صها حلالة امل�ساواة/الإن�صاف يف قطاع الت�شغيل والتكوين املهني واحلماية
االجتماعية» �سنة  ،262010ك�شفت وزارة الت�شغيل والتكوين املهني وجود فارق
يف الأجر متو�سط يبلغ حوايل  % 40على ح�ساب الن�ساء ،ب�رصف النظر عن طبيعة
القطاع� ،أي املهيكل والعام واخلا�ص وغري املهيكل .وقد بينت �إح�صائيات �أحدث
تعود �إىل �سنة � 2014أن متو�سط الأجر للن�ساء يف القطاع املهيكل ميثل  % 85من �أجر
الرجال .27وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن التمييز يف الأجر يتغري ح�سب الو�سط وقطاع
الن�شاط .وبالفعل ف�إنه �أكرث �إثارة للده�شة يف الو�سط القروي ( % 92,6مقابل % 44,7
يف الو�سط احل�رضي) ،ويف القطاع الأول (قرابة  % 105يف القطاع الفالحي).28
يوجد يف القطاع اخلا�ص ،ح�س��ب «مركز الدرا�سات والأبحاث» التابع للمجمع
ال�رشيف للفو�سفاط ،ومديرية الدرا�سات والتوقعات املالية ،عدم م�ساواة يف الأجور
ال تف�سري له ،يبلغ  ،% 63,8وهو ما يعني �أن الأمر يتعلق بتمييز خال�ص ميار�س �ضد
الن�ساء.29
يف م��ا يتعلق بالوظيفة العمومي��ة ،ال يوجد متييز مبا�رش يف الأجور .ومع ذلك،
ينجم عن ال�س��قف الزجاجي الذي ُيبقي الن�س��اء يف منا�ص��ب ذات م�س�ؤولية �ضعيفة،
 .25يتعلق الأمر بالف�صل  346من مدونة ال�شغل الذي يكر�س مبد�أ «ي�ؤدى نف�س الأجر عن نف�س العمل».
 .26وزارة الت�شغيل والتكوين المهني« ،ت�شخي�ص حالة الم�ساواة/الإن�صاف في قطاع الت�شغيل والتكوين
المهني والحماية االجتماعية».2010 ،
. 27المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« ،الأبعاد االجتماعية للم�ساواة بين الن�ساء والرجال:
مالحظات وتو�صيات �،إحالة ذاتية رقم .2016 ،»2016/24
“ .28مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ،مديرية الدرا�سات والتوقعات
المالية «م�ساواة النوع وال�سيا�سات العمومية والنمو االقت�صادي بالمغرب».2017 ،
.29دويدي�ش م« ،.تفاوتات في �أجور الرجال والن�ساء :2007-1991 ،التوجهات والأ�صول والن�ساء
الم�ستهدفات» ،المندوبية ال�سامية للتخطيط ،دفاتر التخطيط ،رقم  ،36يوليوز -غ�شت ،2011
مذكور في “مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ،ومديرية الدرا�سات
والتوقعات المالية ،م�صدر مذكور.
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�أن الرج��ال يتقا�ض��ون �أجورا �أعلى بكفاءات وم�ؤهالت م�س��اوية لتل��ك التي تتوفر
عليها الن�ساء.
الإجراءات املتخذة للوقاية من التحر�ش اجلن�سي ،مبا يف ذلك التحر�ش يف
�أماكن العمل

يت�ضمن القانون رقم  103-13الذي مت اعتماده �سنة  ،2018املتعلق مبحاربة
العنف �ضد الن�ساء ف�صال (يتكون من مادة واحدة) يتعلق بالإجراءات واملبادرات
الرامية �إىل الوقاية من العنف .وهذه املادة الوحيدة تظل عامة وغري ملزِ مة لأنها
تن�ص على �أن ال�سلطات العمومية ِ
تتخذ كافة التدابري ال�رضورية و «[ ]...ت�سهر
على �إعداد وتفعيل �سيا�سات وبرامج تهدف �إىل التح�سي�س مبخاطر العنف الذي
ميار�س �ضد الن�ساء» .ومل تتخذ احلكومة �أي �إجراء للوقاية من التحر�ش اجلن�سي يف
َ
�أماكن العمل.
لقد �أتى القانون املذكور من جهة �أخرى بتعديالت للقانون اجلنائي ،خ�صو�صا
يو�سع حقل هذه اجلرمية
يف جمال التحر�ش اجلن�سي من خالل الف�صل  503-1-1الذي ِّ
�إىل الف�ضاءات العمومية و�إىل املعتدين  .فهو ي�شدد العقوبة �إذا كان للمتحر�ش �صفة
زميل يف العمل� ،أو �شخ�ص مكلف بحفظ النظام� ،أو �أحد الأ�صول �أو �صفة و�صي،
الخ .ومع ذلك ف�إن هذه الإجراءات تظل �إجراءات غري نافذة نظرا لل�صعوبة التي
جتدها ال�ضحايا للح�صول على حقوقهن (�رضورة تقدمي احلجة ،ال�ضغوط ،الخ).
ت�شهد نتائج البحث حول انت�شار العنف الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط
�سنة  31 2009على مدى انت�شار ظاهرة التحر�ش اجلن�سي ب�أماكن العمل % 13,6 :من
الن�ساء الن�شيطات امل�شتغالت �سبق و�أن تعر�ضن ملثل تلك الأفعال ( مقرتنة بلم�س).
بيد �أن «غ�ض الطرف عن التحر�ش اجلن�سي يف �أماكن العمل وخوف العامالت
من الإدالء ب�شهادتهن على ذلك خوفا من الطرد/العقوبات �أو خوفا من الزوج �أو
30

 .30المندوبية ال�سامية للتخطيط «البحث الوطني حول انت�شار العنف �ضد الن�ساء بالمغرب».2009 ،
.31ال نتوفر على �إح�صائيات �أحدث لأن البحث الجديد حول انت�شار العنف هو قيد الإعداد من طرف
المندوبية ال�سامية للتخطيط.

30
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من العائلة هي عوامل ت�ساهم يف الإفالت من العقاب الكلي للمتحر�شني ،بالرغم من
التجرمي اجلنائي لهذه املمار�سة».32
�أخريا ،ال مندوحة من ت�سجيل �أن �أي �إجراء ت�رشيعي ال ي�أخذ بعني االعتبار
التحر�ش املعنوي ،خ�صو�صا �أ�صناف ال�سلوك واملواقف املتكررة �أو الن�سقية املف�ضية
�إىل تدهور ظروف حياة و�/أو عمل ال�ضحية ،يف بعدها الوقائي �أو الزجري على
حد �سواء.
حت�سني الإدماج املايل واحل�صول على القرو�ض ،مبا يف ذلك بالن�سبة
للعامالت امل�ستقالت
ن ما بني  9.000و10.000

33
متثل الن�ساء فقط  12,3%من امل�ستقلني و ميتلكن /ي�سيرِّ
مقاولة ،و�أغلبها مقاوالت �صغرية للغاية �أو مقاوالت �صغرى/متو�سطة يقل رقم
معامالتها عموما عن  20مليون درهم� .34إن ولوج الن�ساء �إىل املقاولة ولوج
حمدود ب�سبب �إكراهات �إدارية ومالية ،و ب�سبب عوامل ثقافية واجتماعية �أي�ضا.
أمر ْين من �أجل احل�صول على القرو�ض البنكية لإحداث
كما �أن الن�ساء يعانني ال َّ
مقاوالتهن ،وهو ما يفر�ض عليهن تعبئة �إمكانيات �شخ�صية مهمة .ذلك �أن 50
تمول ذاتيا بالكامل وثلث التمويل فقط يت�أتى من
 %من المقاوالت الن�سائية تقريبا َّ
موارد خارجية.35

من �أجل التخفيف من هذه الإكراهات املالية� ،أحدثت احلكومة برنامج «� ْإليكِ »
الذي ين�ص على منح قرو�ض بنكية للن�ساء الالئي يرغنب يف �إحداث مقاولة .وقد
.32المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في المغرب� :صون غايات
و�أهداف الد�ستور و�إعمالها»2016 ،
.33رقم يعود �إلى �سنة  2017م�أخوذ عن المندوبية ال�سامية للتخطيط «المر�أة بالأرقام .تطور الخ�صائ�ص
الديموغرافية وال�سو�سيو -مهنية».2018 ،
“ .34مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ،ومديرية الدرا�سات والتوقعات
المالية «م�ساواة النوع وال�سيا�سة العمومية والنمو االقت�صادي بالمغرب».2017 ،
“ .35مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ،ومديرية الدرا�سات والتوقعات
المالية ،م�صدر مذكور
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املفرج عنها بوا�سطة هذا الربنامج من �إحداث  480مقاولة
مكنت الـ  157مليون درهم َ
ن�سائية 36منذ �سنة  .2013وبالرغم من �أن لهذا الربنامج ميزة كونه خم�ص�ص للن�ساء
بكيفية ح�رصية ،ف�إنه يظل غري كاف لإطالق م�سل�سل �إيجابي يتيح الفر�صة لتمكينهن
االقت�صادي ويقيهِ َّن من �أ�شكال العنف االقت�صادي.
مقرتحات عمل:
✺ اعتبار حتقيق امل�ساواة الفعلية مع الرجال يف �سوق ال�شغل مبثابة �أولوية ،من �أجل
تطبيق املادة  11من اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة تطبيقا كامال،
خ�صو�صا من خالل تقوية �إجراءات تفتي�ش مدى احرتام الت�رشيع املتعلق بال�شغل (تو�صية
التقرير ْين الثالث
جلنة اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة مبنا�سبة فح�ص
َ
والرابع للمغرب �سنة )2008؛
✺ « اعتماد �إجراءات مالئمة بهدف �إدماج مزيد من الن�ساء يف الأن�شطة االقت�صادية
و�ضمان حقهن يف امل�ساواة يف املعاملة وامل�ساواة يف الأجر بالن�سبة لعمل ذي قيمة م�ساوية
لقيمة عمل الرجل» (تو�صية �رصبيا رقم  – 144.214جمل�س حقوق الإن�سان مبنا�سبة
مراجعة التقرير الوطني للمغرب ،يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل بر�سم �سنة
)2017؛
✺ و�ضع برامج ملحاربة البطالة من منظور النوع� ،إن على م�ستوى الت�صور وتفعيل
�صيغ جديدة للإدماج (الت�شغيل  -تكوين ال�شباب ،قرو�ض املقاولني ال�شباب) �أو على
م�ستوى التكوين -الإدماج (التكوين بالتناوب ،التكوين بالتعلم) وو�ضع ا�سرتاتيجيات
للإدماج لفائدة الن�ساء الأكرث عر�ضة للبطالة)؛
✺ اعتماد ا�سرتاتيجيات وبرامج ت�شجع على الرفع من كفاءات الن�ساء يف املقاولة
العمومية واخلا�صة ويف االقت�صاد االجتماعي الت�ضامني (التكوين ،التمويل ،املواكبة،
الخ).؛
✺ مراجعة مقت�ضيات القانون اجلنائي املتعلقة بالتحر�ش اجلن�سي ب�أماكن العمل ب�صفة
خا�صة ،واتخاذ �إجراءات للت�أكد من �أنه ب�إمكان ال�ضحايا تقدمي �شكوى دون خوف
من االنتقام ،وولوجهن �إىل �سبل الطعن و�إىل تعوي�ض مالئم لل�رضر (جلنة احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبنا�سبة اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل للتقرير الرابع
للمغرب ،بخ�صو�ص تفعيل العهد الدويل املتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية �سنة .)2015
 .36المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،التقرير ال�سنوي.2017 ،
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ال�س�ؤال : 7ما الإجراءات التي اتخذها بلدك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
لالعرتاف ب و�/أو احلد من و�/أو �إعادة توزيع الرعاية غري مدفوعة
الأجر والعمل املنزيل وتعزيز التوفيق بني الأ�رسة والعمل؟

يتعني على الرجل ،مبقت�ضى براديغم القوامة �أن يقوم بالنفقة على بيته (ماليا
وماديا) ،يف حني ُتكلف املر�أة بالعناية بالبيت والقيام بالأعمال والأعباء املنزلية.
ولهذا ت�أثري على م�شاركة املر�أة يف �سوق ال�شغل .ذلك �أن �أكرث من ن�صف الن�ساء
غري الن�شيطات ( )% 52,7تعترب ب�أن �رضورة العناية بالأطفال �أو بالبيت هي مبثابة
عائق رئي�سي لولوج �سوق ال�شغل .37ي�ضاف �إىل ذلك �أن م�شاركة الن�ساء يف �سوق
ال�شغل حت ِّددها ب�شكل كبري و�ضعيتهن الزوجية .فن�سبة ت�شغيل الن�ساء املتزوجات على
امل�ستوى الوطني تبلغ  % 19مقابل  % 79بالن�سبة للرجال .ويف الو�سط احل�رضي،
ت�ش َغل  %10,3من الن�ساء املتزوجات من�صب �شغل ،مقابل  %18,9من الن�ساء العازبات
ْ
38
و % 38,6من املطلقات .
وعالوة على ذلك ،ف�إن ولوج الن�ساء �إىل العمل خارج البيت مل ُي ِ
دخل تغيريا
مهما يف تق�سيم العمل املنزيل .فالوقت اليومي الذي تخ�ص�صه الن�ساء للعمل املهني
واملنزيل يبلغ � 6ساعات و 21دقيقة (من بينها  % 79للمهام املنزلية) مقابل � 6ساعات
و 08دقائق بالن�سبة للرجال (من بينها  % 88,2للأن�شطة املهنية).
�إدماج الرعاية والأ�شغال املنزلية غري مدفوعة الأجر يف املحا�سبة
والإح�صائيات الوطنية (مثال :البحث املتعلق با�ستعمال الوقت لدى املغاربة)

�أ�شاد املجتمع املدين مببادرة املندوبية ال�سامية للتخطيط لكونها �أطلقت بحثا حول
ا�ستعمال الوقت لأول مرة باملغرب يف  ،2012-2011وقد مت ن�رشه �سنة  ،2014ب�شكل
يتالءم مع برنامج عمل بيجني .ويربز هذا البحث املتعلق با�ستعمال الوقت لدى
املغاربة الفائدة من �إدخال معطيات حول العمل املنزيل غري مدفوع الأجر ب�صفة
.37المندوبية ال�سامية للتخطيط« ،النتائج الرئي�سية المتعلقة بالموا�ضيع الجديدة التي ي�شملها البحث
الوطني حول الت�شغيل».2017 ،
.38المندوبية ال�سامية للتخطيط« ،المر�أة المغربية بالأرقام .تطور الخ�صائ�ص الديموغرافية
وال�سو�سيو -مهنية».2018 ،

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

�سنة من بيجني

33

خا�صة وتوزيعه ح�سب اجلن�سني .لقد كان من املفرو�ض �أن متكن هذه املعلومة
�أ�صحاب القرار من الوعي مب�شكل من م�شاكل املجتمع ،وكذا بالت�أثري املختلف لبع�ض
ال�سيا�سات العمومية على الن�ساء والرجال كل على حدة.
ك�شف هذا البحث �أن الن�ساء يخ�ص�صن من الوقت للعمل املنزيل �سبع مرات �أكرث
من الرجال وللعمل املهني �أربع مرات �أقل .وهو يبني كذلك �أنه �إذا ما مت احت�ساب
قيمة العمل املنزيل غري مدفوع الأجر ،ف�إنه قد ميثل �( % 34,5إذا ما مت احت�ساب قيمته
باحلد الأدنى للأجور) بل و�( % 62إذا مت احت�ساب قيمته بالأجر املتو�سط) من الناجت
الداخلي اخلام للمغرب ،علما ب�أن الن�ساء قد ي�ساهمن ب  % 92من جمموع العمل
املنزيل (�أي  23,347مليار �ساعة من العمل املنزيل)� .39إن نتائج هذا البحث ت�ستحق
�أن ت�أخذها احلكومة بعني االعتبار ،و�أن يتم �إدماجها يف ال�سيا�سات العمومية.
تنمية خدمات ريا�ض الأطفال �أو التدابري املتخذة جلعل اخلدمات املتوفرة
يف املتناول

�إن ُ�ضعف م�شاركة الن�ساء املغربيات يف �سوق ال�شغل م�رشوط �إىل حد كبري
بغياب عدد كاف من خدمات ريا�ض الأطفال �أو احل�ضانة ب�أثمنة يف املتناول.40
والن�ساء الالئي يعانني من ذلك �أكرث من غريهن هن املنحدرات من الأ�رس ذات
الدخل ال�ضعيف ،لكن �أي�ضا من الأ�رس التي تنتمي �إىل الو�سط احل�رضي اللواتي
يجدن �أنف�سهن �أمام عدد حمدود من املقاعد .41ففي غياب تطوير خدمات احلرا�سة �أو
احل�ضانة غري املكلِّفة تواجه الن�ساء اللواتي لهن �أطفال يف �سن �صغري �صعوبات توفري
الوقت من �أجل مزاولة ن�شاط م�أجور.
.39المندوبية ال�سامية للتخطيط« ،ميزانية الوقت �أو البحث الوطني حول ا�ستعمال الوقت بالمغرب،
.2014 ،»2011-2012
.40المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي « ،الم�ساواة بين الن�ساء والرجال الجانب االجتماعي:
ح�صيلة وتو�صيات� .إحالة ذاتية رقم .2016 ،»24/2016
“ .41مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ومديرية الدرا�سات والتوقعات
المالية «م�ساواة النوع وال�سيا�سة العمومية والنمو االقت�صادي بالمغرب».2017 ،
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�أجنز املعهد العاملي لريادة الأعمال والتنمية �سنة  2014درا�سة عن الظروف
امل�شجعة للمقاولة الن�سائية يف  30بلدا خمتلفا من بينها املغرب .42وقد مت ت�صنيف
املغرب يف الـ  8اقت�صاديات الأكرث �ضعفا من جمموعة البلدان التي مت حتليلها ب�سبب
افتقاره �إىل الأداء اجليد يف ما يخ�ص عدة عوامل ،خ�صو�صا منها الولوج �إىل
خدمات احل�ضانة وريا�ض الأطفال.
و�ضع �أو تعزيز �إجازة الوالدة لفائدة الأم /الأب /الأقارب �أو �أ�صناف �أخرى
من الإجازات لفائدة الأ�رسة

مبقت�ضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  183حول حماية الأمومة ل�سنة ،2000
التي �صادق عليها املغرب ،يجب �أن ت�ستمر �إجازة الوالدة � 14أ�سبوعا على الأقل.
بيد �أن منظمة العمل الدولية تو�صي مبدة � 18أ�سبوعا .ويف املغرب ،تتمتع الن�ساء
العامالت يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص باحلق يف �إجازة والدة ملدة � 14أ�سبوعا
(الف�صل  46من قانون الوظيفة العمومية والف�صل  152من مدونة ال�شغل) ،وهي مدة
تظل �أدنى من تلك التي تو�صي بها منظمة العمل الدولية.
ن�شري يف ما يخ�ص الرجال� ،إىل �أنهم ي�ستفيدون من �إجازة الوالدة تدوم � 3أيام
يف القطاع اخلا�ص (املادة  269من مدونة ال�شغل) .بيد �أن قانون الوظيفة العمومية
يعرِ �ض �سوى لـ «�إجازة
يظل متييزيا لأنه ال ي�شري �رصاحة �إىل �إجازة الوالدة  ،وال ْ
لأ�سباب عائلية» ملدة �أق�صاها ع�رشة �أيام .وال متكِّ ن املدة الق�صرية ،بل وغياب
الإ�شارة ال�رصيحة �إىل �إجازة الوالدة من القيام بتوزيع من�صف للعمل املنزيل بني
الأبوين ،وال متكن كذلك من توعية الرجال بالدور الذي يجب عليهم القيام به يف
العناية ب�أطفالهم وتربيتهم.
. 42المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية “الم�ؤ�شر العالمي للم�ساواة في التنمية وريادة الأعمال بين
الجن�سين .تحليل ي�شمل  30بلدا ويتعلق بتعزيز قدرات الن�ساء في ريادة الأعمال”( 2014 ،المرجع
باللغة الإنجليزية).

« The Gender Global Entrepreneurship and Development Index. A 30-country analysis of the
conditions that foster high-potential female entrepreneurship », 2014
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قد تكون احلكومة ،ح�سب ما ورد يف ال�صحافة ،43قيد القيام ب�إعداد م�رشوع
قانون يهدف �إىل االنتقال عطلة الوالدة من � 3أيام �إىل �شهر (منها  15يوما مدفوعة
الأجر و 15يوما اختيارية) �إال �أن منظمات املجتمع املدين ال تتوفر على �أية معلومات
بخ�صو�ص هذا املو�ضوع.
جتدر الإ�شارة كذلك �إىل �أن املغرب مل ي�صادق بعد على اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  156حول العمال الذين يتحملون م�س�ؤوليات عائلية ( )1981التي تت�ضمن
على وجه اخل�صو�ص معطيات تتعلق ب�إقامة تكاف�ؤ فر�ص فعلي وم�ساواة يف املعاملة
بالن�سبة للعمال من اجلن�سني.
احلمالت �أو الأن�شطة التح�سي�سية

بالرغم من �أن اخلطتني احلكوميتني من �أجل امل�ساواة  1و 2تت�ضمنان حماور
تتعلق بن�رش ثقافة امل�ساواة� ،إال �أن احلمالت التح�سي�سية الرامية �إىل ت�شجيع تق�سيم
املهام العائلية واملنزلية مل حتظ ب�أي امتياز .والأدهى من ذلك هو �أن البع�ض من
�أ�صحاب القرار ينوهون بـ «الدور املقد�س» للن�ساء يف البيت .واحلال �أن من �ش�أن
التح�سي�س �أن يكون و�سيلة فعالة لرتبية الأجيال اجلديدة من �أجل حماربة نقل منوذج
عالقات العمل بني الرجال والن�ساء �إىل الأطفال .وبالفعل ف�إن البحث املتعلق
با�ستعمال الوقت لدى املغاربة الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط يك�شف �أن
الفتيات ال�صغريات يخ�ص�صن وقتا للعمل املنزيل يفوق الوقت الذي يخ�ص�صه الفتيان
ال�صغار له بـ  3,4مرات.
بما �أن منظمات المجتمع المدني واعية ب�أهمية التح�سي�س من �أجل محاربة ال�صور
النمطية ،ف�إنها تعمل على تدارك ق�صور العمل الحكومي من خالل القيام بحمالت
تح�سي�سية تهدف �إلى تغيير العقليات ،بما في ذلك ما يتعلق ب�إعادة توزيع المهام
المنزلية.
43. Telquel
(https://telquel.ma/201926/07//vers-un-prolongement-du-conge-paternite-aumaroc_1646605/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post)( consulté le 10 septembre
2019), Hesspress (https://fr.hespress.com/85676-vers-un-vrai-conge-de-paternite-aumaroc.html) (consulté le 20 septembre2019) etc.
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تقوم بع�ض الهيئات وامل�ؤ�س�سات العمومية بدور مهم يف حماربة ال�صور النمطية
للنوع يف جمال توزيع املهام .فالهي�أة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�رصي (الهاكا) على
�سبيل املثال تقوم ب�ضبط امل�ضامني الإعالمية بال�سهر على احرتام القوانني املعمول
بها يف جمال امل�ساواة .44ويو�ضح �أحد القرارات احلديثة هذا العمل �ضد برنامج
ب�سبب �أقوال تويل الأف�ضلية للذكر على الأنثى [جن�سوية] �صدرت عن من�شط يف ما
يتعلق مبكانة املر�أة .وقد نظمت القناة العمومية  2Mكذلك مباراة تهدف �إىل مكاف�أة
الو�صلة الإ�شهارية الأكرث احرتاما ل�صورة املر�أة .ومت منح تلك اجلائزة للعالمة
التجارية ميو  Mioالتي حتث الرجال على القيام بالأ�شغال املنزلية.
الت�رشيع املتعلق بتوزيع املمتلكات التي يتم اقتنا�ؤها خالل الزواج

تن�ص املادة  49من مدونة الأ�رسة على �أن لكل واحد من الزوجني ذمة مالية
م�ستقلة عن ذمة الآخر ،ويرتك احلرية للزوجني يف التوافق ،وقت �إبرام عقد
الزواج ،على الكيفية التي يودان �أن يتم بها توزيع املمتلكات التي يتم اقتنا�ؤها خالل
«ي َ�ض َّمن يف وثيقة م�ستقلة عن عقد الزواج».
الزواج ،وهو اتفاق ُ
تن�ص الفقرة  3على �أن «العدليني يقومان ب�إ�شعار الطرفني ،عند زواجهما،
بالأحكام �سالفة الذكر» ،ومع ذلك ف�إن الأمر ال يتعلق ب�إلزام مكرِ ه .ويف الواقع،
ف�إن بع�ض العدول ال يخربون �أزواج امل�ستقبل مب�ضمون هذا املقت�ضى .ي�ضاف
�إىل ذلك �أنه ُينظر �إىل �إبرام مثل هذا االتفاق نظرة �سلبية لأنه يعترب مبثابة �إعالن
م�سبق لطالق قادم .والنتيجة هي �أن عددا �ضئيال من ال�شبان املتزوجني يربم اتفاقا
حول �رشوط تنمية وتوزيع املمتلكات التي يتم اقتنا�ؤها خالل الزواج .فرب�سم �سنة
 ،452015كانت ن�سبة  0,20%من الزيجات فقط مرفقة ب�إبرام مثل هذا االتفاق.

 .44القانون  77.03المتعلق باالت�صال ال�سمعي -الب�صري ،ال�صادر بتاريخ  7يناير .2015
 .45هي �آخر الإح�صائيات المتاحة.
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اجلدول رقم  :1تطور �إح�صائيات وثائق االتفاق على ا�ستثمار الأموال خالل احلياة
الزوجية امل�سجلة خالل بني و2015
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

عدد وثائق االتفاق على
ا�ستثمار الأموال خالل
احلياة الزوجية
ن�سبة التغري

424

900

626

, % 112,26%

-30 44

487

,%

-22 2

139

609

, % -71,46%

338 13

641

1520

, % 5,25%

137 13

1607

601

, % 5,72%

-61 98

الم�صدر :وزارة العدل« ،ح�صيلة ن�شاط ق�ضاء الأ�رسة بر�سم �سنة »2015

تن�ص الفقرة الرابعة من نف�س املادة ،من جهة �أخرى ،على �أنه «�إذا مل يكن هناك
اتفاق ،فيرُ جع للقواعد العامة للإثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني،
وما قدمه من جمهودات وما حتمله من �أعباء لتنمية �أموال الأ�رسة» .ومع ذلك،
يظل هذا املقت�ضى ،على م�ستوى التطبيق ،غري نافذ تقريبا ب�سبب ال�سلطة التقديرية
الوا�سعة التي يتمتع بها القا�ضي الذي ي�شدد يف طلب حجج ملمو�سة (فواتري ،الخ)
تثبت امل�شاركة يف تنمية املمتلكات املذكورة متجاهال متاما م�ساهمة الزوجة ،مبا يف
ذلك العمل املنزيل والرعاية.
ت�شهد على ذلك عدة قرارات �صادرة عن حمكمة النق�ض ،التي هي �أعلى �سلطة
ق�ضائية يف البلد،وهي قرارات ترف�ض ملتم�سات ن�ساء مت�رضرات من اقت�سام
املمتلكات.
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مقرتحات عمل:
✺ اعتماد �إجراءات م�ؤ�س�ساتية لتمكني الن�ساء من التوفيق بني حياتهن اخلا�صة وحياتهن
املهنية ،خ�صو�صا ما يتعلق بتطوير خدمات ريا�ض الأطفال واحل�ضانة ومنح
م�ساعدات للن�ساء العامالت ولهن �أطفال �صغار ؛
✺اتخاذ �إجراءات حمددة الهدف للتوفيق بني احلياة الأ�رسية وعامل ال�شغل (جلنة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية)؛
✺ م�ضاعفة “جهودها الرامية �إىل ت�صميم وتنفيذ برامج توعية �شاملة لتح�سني فهم
امل�ساواة بني املر�أة والرجل على جميع م�ستويات املجتمع ،وذلك بغر�ض تغيري
املواقف النمطية والأعراف الثقافية ال�سلبية ب�ش�أن امل�س�ؤوليات والأدوار املنوطة
بالن�ساء والرجال يف الأ�رسة واملجتمع ،عمال باملادة �( 5أ) “ ) .من اتفاقية الق�ضاء
على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة» (تو�صيات جلنة اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة مبنا�سبة مراجعة التقريرين الثالث والرابع للمغرب �سنة )2008؛
✺

�إجناز بحث جديد حول ا�ستعمال الوقت لدى املغاربة؛

✺ جعل �إبرام الزوجني التفاق ينظم توزيع املمتلكات التي يتم اقتنا�ؤها خالل الزواج
�إلزاميا وقت �إبرام عقد الزواج؛
✺ االعرتاف بالعمل املنزيل غري مدفوع الأجر مبثابة م�ساهمة يف تنمية املمتلكات التي
يتم اقتنا�ؤها خالل الزواج.
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المحور الثاني :الق�ضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية
ال�س�ؤال : 9ما التدابري التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية للحد

من/الق�ضاء على الفقر بني الن�ساء والفتيات؟

�أطلق املغرب ،خالل العقدين الأخريين ،العديد من الربامج واال�سرتاتيجيات،46

ذات طابع عام يف غالب الأحيان ،بهدف حت�سني ظروف عي�ش ال�سكان وحماربة

الفقر والإق�صاء االجتماعي وتقلي�ص الفوارق يف اال�ستفادة من احلقوق الأ�سا�سية،

وكذا التفاوتات املجالية .وتكر�س بع�ض هذه الربامج �إجراءات تهدف �إىل التخفيف
من حدة ت�أثريات الفقر على الن�ساء.47

لقد �شجع تطوير تلك الربامج ،املطبوعة بتعدد ال�شبكات االجتماعية لل�سالمة

وتنوع الفاعلني امل�شاركني ،على حتقيق انخفا�ض ملمو�س يف م�ستوى الفقر وتخفيف
قوي من حدة اله�شا�شة بني �صفوف الرجال والن�ساء على حد �سواء ،خ�صو�صا يف

الو�سط احل�رضي .وهكذا انتقلت ن�سبة الفقر النقدي من � 15,3%سنة � 2001إىل % 4,8

�سنة  .201448وقد انخف�ضت كذلك ن�سبة الفقر املتعدد الأبعاد بـ  % 78,9على ال�صعيد

الوطني ،حيث انتقلت ما بني  1992و 2014من � % 58,3إىل .49 % 6,0

مع ذلك ،مل متكن هذه النتائج الإيجابية من احلد من تعميق الفوارق االجتماعية،
ِ
املدمج للنموذج التنموي املتبع حلد الآن.50
عاك�سة على هذا النحو الطابع غري
 .46يتعلق الأمر� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،ب :المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية وببرنامج تقلي�ص الفوارق
المجالية واالجتماعية في الو�سط القروي .2023-2017
.47خ�صو�صا المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية؛ اال�ستراتيجية الوطنية للإن�صاف والم�ساواة بين
الجن�سين ،ب�إدماج مقاربة النوع في �سيا�سات التنمية وبرامجها ()2005؛ اعتماد �أجر�أة المخطط
الحكومي للم�ساواة من منظور المنا�صفة (.)2016-2012
 .48تعود الإح�صائيات الر�سمية الأخيرة عن الفقر بالمغرب ،التي ُن�شرت �سنة � 2017إلى �سنة .2014
.49المندوبية ال�سامية للتخطيط «المغرب بين �أهداف الألفية للتنمية و�أهداف التنمية الم�ستدامة،
المكت�سبات والتحديات» ،التقرير الوطني .2015
.50وزارة االقت�صاد والمالية «م�س�ألة الفوارق االجتماعية :مفاتيح الفهم ،رهانات وا�ستجابات
ال�سيا�سات العمومية».2018 ،
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بالفعل ،وبالرغم من تقلي�ص الفقر النقدي واملتعدد الأبعاد ،يظل الفقر الذاتي

51

مرتفعا ومتزايدا با�ستمرار ،خ�صو�صا بني �صفوف الن�ساء .وقد انتقلت هذه الن�سبة
بني �سنتي  2007و 2014من � % 39,8إىل  % 43بالن�سبة للرجال ومن � % 52إىل% 55,3

بالن�سبة للن�ساء .وعالوة على ذلك� ،سجلت ح�صة الأ�رس الفقرية التي تر�أ�سها ن�ساء
زيادة بني �سنتي  2007و 2014منتقلة من � % 10,8إىل �( % 12,5أي  % 20,9يف الو�سط
احل�رضي و % 9,9يف الو�سط القروي �سنة .52)2014

عالوة على ذلك ،ال مندوحة من الت�أكيد على �أن منظومة املواريث وكذا الإطار

القانوين املنظم لأرا�ضي اجلموع و�أرا�ضي احلبو�س ت�ساهم يف تفقري الن�ساء بحرمان
�أكرثهن فقرا ،خ�صو�صا الأرامل ،من املكت�سبات القليلة التي يكن قد بذلن من �أجلها
الغايل والرخي�ص .53وهناك عدة م�ؤ�رشات ٌتفاقم من حدة ه�شا�شة الن�ساء ،وهي)1( :

الزيادة البطيئة جدا يف حماربة �أمية الن�ساء؛ ( )2الرتاجع البطيء للغاية لعمل الن�ساء

غري مدفوع الأجر؛ ( )3تركز الن�ساء يف قطاعات الن�شاط امل�سماة ن�سائية ،اله�شة

والتي ُيدفَع مقابلها �أجر زهيد؛ ( )4امليل �إىل تعميق الفوارق بني الرجال والن�ساء يف
جمال البطالة و (� )5ضعف الولوج �إىل امللكية.54

ي�ضاف �إىل ذلك �أن ت�أثري اال�سرتاتيجيات والربامج املحددة زمنيا امل�شار �إليها

�أعاله ،تك�شف �أن العديد من تلك املبادرات تظل رهينة الدعم الدويل وال
ِ
ومهيكلة بالفعل ،من �ش�أنها ا�ستئ�صال
ت�شكل �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية حقيقية
 .51ي�سمى �أي�ضا بالفقر المح�سو�س ،وينطبق على �إبراز الإح�سا�س بالفقر من خالل التركيز على
�إدراكات الأفراد وفهم �سيرورة الفقر بتحليل االختيارات ال�سلوكية.
.52المندوبية ال�سامية للتخطيط والبنك الدولي« ،الفقر والرخاء الم�شترك في مغرب الألفية الثالثة،
.2017 ،»2014-2001
.53المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في المغرب� :صون غايات و�أهداف
الد�ستور و�إعمالها».2016 ،
.54النا�صري ربيعة« ،الوقائع الجديدة للمجتمع والأ�سرة المغربيين :من �أجل نقا�ش اجتماعي حول
الت�شريع المتعلق بالإرث» ،في الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب« ،المغربيات بين القانون
والتطورات ال�سو�سيو-اقت�صادية.من �أجل نقا�ش اجتماعي حول نظام الإرث» ،من�شورات
الفينيك.2014 ،
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الفقر .55وت�ؤكد التحليالت القليلة التي قامت بها بع�ض امل�ؤ�س�سات الوطنية ومراكز
الدرا�سات 56والتقييمات املنجزة عن درجة حتقيق النتائج املرجوة ،ت�ؤكد بالفعل
�أن «هناك حتديات مهمة ينبغي رفعها وتتطلب جهودا �إ�ضافية يف جمال �إدماج ُبعد
النوع بكيفية ممنهجة يف جمموع ال�سيا�سات العمومية ،جديرة بتعزيز متتع الن�ساء
والرجال بكيفية مت�ساوية من الأجيال الثالث حلقوقهن.»57
ولوج الن�ساء الفقيرات �إلى عمل الئق ،بوا�سطة نهج �سيا�سات فعالة في �سوق
ال�شغل.
تقدم الم�ؤ�شرات المتوفرة والقابلة للقيام بمقارنة على ال�صعيد الدولي ،معلومات
عن ج�سامة م�شكل جودة الت�شغيل عموما وبالن�سبة للن�ساء على نحو متزايد� .أوال،
ح�سب تعريف المكتب الدولي لل�شغل ،بلغت ح�صة منا�صب ال�شغل اله�شة� 58سنة
 2017بالمغرب من مجموع منا�صب ال�شغل ،% 50,7متجاوزة بذلك المتو�سط
العالمي الذي يبلغ حوالي  ،% 42,4وكذا متو�سط البلدان ذات الدخل المتو�سط،
الذي يقدر بـ .59% 46,2
تواجه الن�ساء ب�صفة خا�صة منطا ه�شا للإدماج يف �سوق ال�شغل .فـ  % 39,73من
العامالت ال يتقا�ضني �أجرا مقابل عملهن 60و % 42يتقا�ضني �أقل من الأجر الأدنى
.55التقرير الموازي للمنظمات غير الحكومية المغربية حول تفعيل �إعالن و�أر�ضية بيجين
« ،2015و�ضعية الن�ساء بالمغرب � 20سنة بعد بيجين ،الحالة الراهنة والتو�صيات».2015 ،
. 56يتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في �إطار �إحالة
ذاتية�،أنجزت �سنة  ،2016تتعلق بدرا�سة الأبعاد االجتماعية للم�ساواة بين الن�ساء والرجال
بالمغرب ،وكذا تلك التي قامت بها المندوبية ال�سامية للتخطيط مع “مركز الدرا�سات والأبحاث”
التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط حول م�ساواة النوع وال�سيا�سات العمومية والنمو االقت�صادي
بالمغرب ،تم �إعدادها �سنة .2017
“. 57مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط والمندوبية ال�سامية للتخطيط،
نف�س الم�صدر.
.58ن�سبة الت�شغيل اله�ش ،ح�سب تعريف المكتب الدولي لل�شغل ،م�ساوية لح�صة العمال الذين ي�شتغلون
لح�سابهم الخا�ص والعمال العائليون غير مدفوعي الأجر في مجموع منا�صب ال�شغل.
. 59المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «الحماية االجتماعية بالمغرب .مراجعة ،الح�صيلة
وتقوية �أنظمة ال�ضمان والم�ساعدة االجتماعية»� ،إحالة ذاتية .2018/34
.60مذكرة المندوبية ال�سامية للتخطيط المتعلقة بالخ�صائ�ص الرئي�سية لل�سكان الن�شيطين الم�شتغلين في
- 1995

.2018
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القانوين املعمول به ،.61عالوة على ذلك ،تعتربالن�ساء �ضحايا للميز يف �سوق
ال�شغل:
✺ميز �أفقي :تتمركز الن�ساء يف قطاعات الن�شاط ذات الإنتاجية ال�ضعيفة مثل
الفالحة ( )% 34,2و�صناعة الن�سيج ( )% 46,9واخلدماتية اخلا�صة واملنزلية
(� )% 38,3سنة .62 2017
✺ميز عمودي :الن�ساء ممثالت بكيفية مفرطة يف امل�ستويات الأكرث �ضعفا من
الرتاتبية املهنية ،فثماين ن�ساء ( )8من �أ�صل ع�رشة ( )10ي�شتغلن كم�ساعدات
عائليات يف الو�سط القروي (هذا العمل ال يدر عموما �أي �أجر) وثماين ن�ساء
من �أ�صل ع�رشة ي�شتغلن ك�أجريات يف الو�سط احل�رضي 63وعلى امل�ستوى
امل�شغلني هن ن�ساء.64
الوطني  % 8,2فقط من
ِّ
ولتدارك هذه الو�ضعية ،و�ضع املغرب بع�ض الربامج الهادفة �إىل ت�شجيع
الت�شغيل 65غري �أنها نادرا ما ت�سته ِدف بكيفية خا�صة الإناث ولي�س لها ت�أثريات فعلية
على ح�صول الن�ساء ،خ�صو�صا الفقريات منهن ،على عمل الئق (انظر املحور ،1
الأولوية .)6
ت�ستمر الن�ساء كذلك يف التعر�ض للتمييز ب�أجور �أقل من �أجور الرجال (حتى
عند القيام بعمل م�ساو لعمل الرجل)؛ وهن معر�ضات بكيفية متزايدة للت�شغيل غري
والعر�ضي وامل�ؤقت �أو العمل بدوام جزئي ،ويف القطاعات التي ال تتوفر
املهيكل
َ
على �أنظمة احلماية االجتماعية �أو تغطيها بكيفية �سيئة (الفالحة ،ال�صناعة التقليدية)؛
ويف الأن�شطة غري التجارية التي ال متنح حقوق ال�ضمان االجتماعي (العمل املنزيل،
 .61ر�أي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،نف�س الم�صدر.
. 62المندوبية ال�سامية للتخطيط «المر�أة المغربية بالأرقام .تطور الخ�صائ�ص الديموغرافية
وال�سو�سيو -مهنية».2018 ،
“. 63مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ومديرية الدرا�سات والتوقعات
المالية «م�ساواة النوع وال�سيا�سات العمومية والنمو االقت�صادي بالمغرب».2017 ،
 .64المندوبية ال�سامية للتخطيط ،م�صدر مذكور.
 .65برنامج �إدماج ،برنامج تحفيز ،برنامج ت�أهيل( ...انظر المحور  ،1الأولوية .)6
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حرا�سة الأطفال والعناية بالأ�شخا�ص الذين فقدوا ا�ستقالليتهم)؛ يف امل�سارات التي
تت�ضمن انقطاعات (الوالدة) وتوقفات مبكرة عن الن�شاط؛ ه�شا�شة نوعية بدون
تغطية اجتماعية مالئمة (خماطر مرتبطة باحلمل والوالدة ،فريو�س فقدان املناعة
الب�رشية/داء فقدان املناعة املكت�سبة)...؛
تعاين جمموعة خا�صة من الن�ساء والفتيات من اله�شا�شة ب�صفة خا�صة يف جمال
العمل والت�شغيل :العامالت املنزليات القا�رصات الالئي يطلق عليهن عموما ا�سم
«اخلادمات ال�صغريات» .حيث تتعر�ض ه�ؤالء الفتيات ال�صغريات لظروف عمل
وعي�ش حاطة من الكرامة (غياب توقيت عمل �أدنى� ،أجر دون امل�ستوى� ،أ�صناف
من العنف اجل�سدي و�/أو املعنوي ،حرمان من الأكل ،الخ) ،ال تالئم ال �سنهن وال
قدراتهن اجل�سدية والنف�سية .وقد ي�شمل هذا اال�ستغالل ما بني  60.000و 80.000فتاة
66
يبلغن �أقل من � 15سنة ومنحدرات يف غالبيتهن من الو�سط القروي �سنة 2010
وهذا اال�ستغالل مقلق باعتبار �أنه ي�شكل انتهاكا �سافرا حلقوق الطفل ويحرم الفتيات
ال�صغريات من حقهن يف الولوج �إىل التعليم والرتبية.
�شكل اعتماد قانون حتديد �رشوط �شغل وت�شغيل العامالت والعمال املنزليني �سنة
 - 67 2016بف�ضل عمل الرتافع الذي قامت به جمعيات الدفاع عن حقوق الن�ساء
والفتيات والنهو�ض بها خالل عدة �سنوات� -شكل بالت�أكيد تقدما مهما ميكِّ ن من
انتقال العامالت املنزليات من القطاع غري املهيكل �إىل القطاع املهيكل  ،وذلك
بجعل التعاقد �إلزاميا ،تعاقد يفتح الباب على هذا النحو للتمتع باحلق يف احل�صول على
تعوي�ض يف حالة الطرد وعلى �إجازات مدفوعة الأجر وترتيبات خا�صة يف حالة
الوالدة ،واحلق يف تغطية اجتماعية .غري �أن تفعيل هذا القانون يواجه عراقيل
كربى (غياب بع�ض الن�صو�ص التطبيقية؛ غياب املراقبة بالنظر �إىل العدد غري
الكايف ملفت�شي ال�شغل وطبيعة الف�ضاءات اخلا�صة التي تعمل فيها هذه الفئات؛ وغياب
ال�ضمانات؛ وعدم منع عمل القا�رصات الالئي تقل �أعمارهن عن � 16سنة )...وهو
الأمر الذي يجعل هذا القانون غري نافذ.
 .66لجنة تتبع «المخطط الحكومي للم�ساواة � .2016-2012أية �إنجازات؟» ،يناير � ،2017ص .44
 .67القانون رقم  19.12المن�شور في الجريدة الر�سمية عدد  6493بتاريخ  22غ�شت .2016
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تو�سيع الولوج �إىل الأر�ض وال�سكن والتمويل والتكنولوجيا و�/أو اخلدمات
الفالحية.
ما زال ولوج املر�أة �إىل امللكية حمدودا للغاية .وبالفعل ،ف�إن ولوج املر�أة
�إىل ملكية ال�سكن �سجل حت�سنا طفيفا ،بف�ضل برنامج «مدن بدون �صفيح» بانتقاله
من � % 15,3إىل � %18,7سنة  ،2014وح�سب بحث �أجنزته هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء ،ف�إن  % 16,3فقط من الر�سوم العقارية (لأر�ض �أو
�شقة) متتلكها الن�ساء مقابل  % 80,9بالن�سبة للرجال و % 2,2فقط من الر�سوم امل�سلَّمة
ا�سمي ال�رشيكني ( زوج وزوجة ) من امل�ستفيدين من الربنامج املذكور.68
تت�ضمن
ْ
فهذه الفوارق ت�شهد على غياب �سيا�سة عمومية مندجمة من �أجل تقلي�ص التفاوتات
القائمة على النوع وهيمنة ثقافة متييزية �إزاء الن�ساء.69

�أما يف ما يتعلق بولوج الن�ساء �إىل ملكية الأر�ض ،خ�صو�صا �أرا�ضي اجلموع،70
ف�إن الن�ساء املنتميات �إىل اجلماعات ال�ساللية التي عادة ما ت�سمي بـ «ال�سالليات»
كن خالل عقود طويلة �ضحايا للإق�صاء من التعوي�ضات املرتتبة عن عمليات
َّ
تفويت الأرا�ضي �أو ا�ستغاللها،وما زلن يواجهن عراقيل كربى ،خ�صو�صا
ب�سبب ا�ستمرار املمار�سات التع�سفية والعرفية التمييزية بالرغم من وجود اعرتاف
�إداري 71هذا الأخري الذي يظل ه�شا يف غياب اعرتاف قانوين .وبف�ضل الن�ضال
املرير والرتافع الذين قامت به الن�ساء ال�سالليات بهما منذ �سنة  2007مب�ساندة ودعم
اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب ،مت اعتماد القانون رقم  62.17املتعلق بالتدبري
الإداري لأرا�ضي اجلموع يف يوليوز  .2019وهو ين�ص على �أنه ب�إمكان �أفراد
اجلماعات ال�ساللية  ،ن�ساء ورجاال ،اال�ستفادة من ممتلكات اجلماعة التي ينتمون
�إليها� .إال �أنه ،وبالرغم من هذا التقدم املهم ،ف�إن القانون املذكور ال ي�شري بكيفية
. 68وزارة ال�سكنى و�سيا�سة المدينة« ،البحث الوطني لتقييم ت�أثيرات برامج محاربة ال�سكن غير الالئق
على ظروف عي�ش الأُ َ�سر»2014 ،
 .69المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «التقرير ال�سنوي .»2017
 .70خزان عقاري حقيقي ،حيث تمثل �أرا�ضي الجموع �أكبر خزان عقاري يتوفر عليه المغرب.
.71اعترفت وزارة الداخلية ،وهي الوزارة الو�صية للن�ساء بو�ضع ذوي الحقوق بنف�س ال�صفة التي
يتمتع بها الرجال ،وذلك عبر الدوريتين رقم  60بتاريخ  2010/10/25ورقم  17بتاريخ 2012/03/30
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�رصيحة �إىل امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ،وبالتايل ال يوفر حماية كافية حلقوق
الن�ساء املنتميات �إىل اجلماعات ال�ساللية .
وبخ�صو�ص قواعد الت�رشيع املتعلقة بالإرث ،ميكن القول �أنها ت�ساهم يف الزيادة
يف ه�شا�شة الفتيات والن�ساء ويف فقرهن وت�ضخم حجم التمييز من خالل امل�ساهمة
يف حرمان الن�ساء من الولوج �إىل ح�ص�ص مت�ساوية من امللكية؛ ذلك �أنه لي�س للن�ساء
الوارثات احلق �إال يف ن�صيب يحدده القانون ح�سب قرابتهن و�صفة الورثة الآخرين.
املقاولة و�أن�شطة تنمية مقاوالت الن�ساء

يظل �إ�شراك الن�ساء في المقاولة باملغرب بدوره حمدودا .وح�سب درا�سة قام
بها املكتب الدويل لل�شغلُ ،72ن�رشت �سنة  ،2017ف�إن الن�ساء ال ميثلن �إال حوايل 10
� %إىل  % 12من جمموع املقاولني على امل�ستوى الوطني .وعالوة على ذلك ،ف�إن
�أغلبية الن�ساء املقاوالت ي�سيرِّ ن مقاوالت �صغرية للغاية ،و % 3,5منهن فقط يلجن
�إلى الأ�سواق الدولية .73والمقاوِ الت الالئي يتوفرن على «و�ضع مقاول م�ستقل»
ال يمثلن في المتو�سط �سوى  % 13,3بين �سنتي  1999و 2013من ال�سكان الن�شيطين
الم�شتغلين من الن�ساء (انتقلن من � % 14,6سنة � 1999إلى � % 16,1سنة  )2013مقابل
 % 31,3بالن�سبة للرجال (من � % 28,5سنة � 1999إىل � % 32,4سنة .)2013
تواجه املقاولة الن�سائية بالفعل عدد ا من التحديات ،74خ�صو�صا الإدارية منها
واملالية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن الن�ساء املقاوالت يح�صلن ب�صعوبة على التمويل.
ذلك �أن الثلث فقط من التمويل املخ�ص�ص للمقاوالت الن�سائية يت�أتي من موارد
خارجية ،يف حني يتم متويل قرابة  % 50من تلك املقاوالت ذاتيا .وعالوة على
ذلك ،تظل القرو�ض ال�صغرى م�صدر متويل بديل غاية يف الأهمية بالن�سبة للن�ساء
 .72المكتب الدولي لل�شغل« ،تقييم تنمية المقاولة الن�سائية بالمغرب» ،مار�س .2017
 .73المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،م�صدر مذكور
ت�سير من طرف ن�ساء بالمغرب
.74ح�سب درا�سة �أُنجزت على عينة تتكون من  300مقاولة �أحدثت و�/أو َّ
(م .بو�ستة %80 ،)2011 ،من الن�ساء ربات المقاوالت الم�ستجوبات يعتبرن �أنهن واجهن �إكراهات
خا�صة وقت �إحداث مقاولتهن الخا�صة ،من بينها على وجه الخ�صو�ص الإكراهات الإدارية
والعقارية التي تمثل ال
إكراهين الأ�سا�سيين ح�سب  % 50من الالئي �شملهن البحث.
ْ
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منذ منت�صف الت�سعينات من القرن املا�ضي .واحلال �أن ال�سقف القانوين للقرو�ض
ال�صغرى حمدد يف  50.000درهم واالفتقار �إىل القرو�ض البديلة على م�ستوى
يحد من �إمكانيات مواكبة الن�ساء املقاوالت بوا�سطة هذا النمط من التمويل.75
الأبناك ُ
الر�سم البياين رقم � :2إكراهات �إحداث وتدبري املقاوالت الن�سائية باملغرب

�إكراهات �سو�سيوثقافية

�آخر
�إكراهات �إدارية

�إكراهات جبائية
�إكراهات مالية
�إكراهات عقارية

الم�صدر« :فتح الأبواب :الم�ساواة بين الجن�سين والتنمية في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا»،
البنك الدولي.2013 ،

برامج احلماية االجتماعية لفائدة الن�ساء والفتيات

هناك برامج مخ�ص�صة للتحويالت النقدية ت�ستفيد منها الأمهات في و�ضعية
ه�شا�شة ،يتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص ببرنامج «الم�ساعدة المبا�شرة للن�ساء
الأرامل في و�ضعية ه�شا�شة الحا�ضنات لأطفال» ،الذي ُو�ضع �سنة  .2014ويمنح
هذا البرنامج الذي يموله �صندوق دعم التما�سك االجتماعي للأرملة عن كل طفل
يتيم ال يتجاوز � 21سنة ،با�ستثناء الأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة الذين ال يوجد
بالن�سبة لهم حد لل�سن �أو �شرط خا�ص ،مبلغ  350درهما في ال�شهر مع �سقف �شهري
ال يتجاوز  1050درهما �شهريا لكل �أ�سرة ،وب�شرط تمدر�س الطفل �أو ت�سجيله في
“ .75مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط  ،نف�س الم�صدر.
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التكوين المهني .76وال يمكن مراكمة هذا الدعم المالي مع �أي م�ساعدة �أخرى مهما
كانت طبيعتها (تعوي�ض عائلي ،تي�سير ،منحة درا�سية )...،ومنذ انطالق هذا
البرنامج �سنة  2014و�إلى غاية  4غ�شت  ،2017لم ُيدفع �سوى مبلغ  815,3مليون
درهم لل�صندوق الوطني للتقاعد والت�أمينات المكلف بتدبير هذا البرنامج الذي
تمكنت من اال�ستفادة منه � 72.662أرملة.77
خدمات قانونية موجهة للن�ساء الالئي يع�شن يف و�ضعية فقر

من جهة �أخرى ،ويف جمال ولوج الن�ساء �إىل الق�ضاء ،تنبغي الإ�شارة �إىل التقدم
الذي مت �إحرازه منذ �سنة  .2004يتعلق الأمر على وجه اخل�صو�ص ب�إحداث �أق�سام
لق�ضاء الأ�رسة وخاليا ال�ستقبال الن�ساء والأطفال داخل املحاكم االبتدائية منذ �سنة
 ،2004وتعيني م�ساعدات اجتماعيات يف تلك اخلاليا ،وتنظيم دورات تكوينية
لفائدة مهنيي الق�ضاء و�إحداث �صندوق التعاون العائلي لفائدة الأمهات املعوزات
املطلقات و�أطفالهن.
مع ذلك ،وبالرغم من هذا التقدم ،ما زالت الن�ساء ،خ�صو�صا الفقريات
منهن ،يواجهن �صعوبات يف الولوج �إىل الق�ضاء (تقدمي احلجج الدالة على وقوع
ال�رضر ،تعقيد امل�ساطر الق�ضائية وامل�صاريف املرتبطة بها .)...،وبالفعل ف�إن
نظام امل�ساعدة الق�ضائية احلايل لي�س فعاال وال يالئم بالفعل احلاجيات احلقيقية ،مع
ت�أثريات �سلبية للغاية على الن�ساء والأ�رس الأكرث فقرا التي ال ميكنها تغطية م�صاريف
الق�ضاء واملحامني .فامل�ساعدة القانونية ترتكز على الق�ضايا اجلنائية وال تقدم عمليا
خدمات يف الق�ضايا املدنية .78وعالوة على ذلك ،ف�إن اال�ستعمال احل�رصي للغة
.76المر�سوم رقم  2.14.791الذي ُن�شر يوم  4دجنبر  ،2014الذي يحدد �شروط ومعايير اختيار الأرامل
في و�ضعية ه�شا�شة الالئي يتكفلن ب�أطفالهن الأيتام ،للم�ساعدة المبا�شرة ،وقد تم ن�شره في الجريدة
الر�سمية رقم  6318بتاريخ  18دجنبر .2014
.77وزارة االقت�صاد والمالية« ،مذكرة تقديم م�شروع قانون المالية بالن�سبة لل�سنة المالية ،»2018
.2018
.78المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في المغرب� :صون غايات و�أهداف
الد�ستور و�إعمالها» ،التقرير المف�صل.2016 ،
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العربية داخل �أق�سام ق�ضاء الأ�رسة هو �إ�شكالية بالن�سبة للمتقا�ضني الذين ال يعرفون
تلك اللغة معرفة جيدة.
مقرتحات عمل:
✺ �إدماج حماربة الفقر ،خ�صو�صا فقر الن�ساء ،يف ال�سيا�سات العمومية الوطنية ولي�س
يف برامج معزولة وحمدودة يف الزمن ،و�ضمان توزيع من�صف لثمار التنمية على
جمموع مكونات ال�سكان؛
✺�ضمان تقارب وتن�سيق اال�سرتاتيجيات وخطط العمال القطاعية ،مبا فيها
اال�سرتاتيجيات العر�ضانية يف جمال امل�ساواة والإن�صاف بني اجلن�سني ،حتى ت�ستفيد
منها الفئات الأكرث ه�شا�شة والأكرث حرمانا من ال�سكان ،يف الو�سط القروي والن�ساء
يف و�ضعية ه�شا�شة ب�صفة خا�صة؛
✺جعل التمكني االقت�صادي للن�ساء هدفا عر�ضانيا يف كل القطاعات وا�ستهداف كافة
فئات الن�ساء ،مع �إيالء الأولوية للمر�أة القروية يف الربامج الوطنية واملحلية .
(املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،تقرير )2017؛
✺ اعتماد �إجراءات مالئمة بهدف �إدماج �أو�سع للن�ساء يف الأن�شطة االقت�صادية و�ضمان
حقهن يف امل�ساواة يف املعاملة وامل�ساواة يف الأجر عن العمل مقابل عمل ذي قيمة
م�ساوية لعمل الرجل (التو�صية رقم  214 144التي وجهتها �رصبيا للمغرب يف �إطار
الدورة الثالثة لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،غ�شت )2017؛
✺ تطوير نظام معلوماتي غني ذي �أداء جيد قادر على �إنتاج م�ؤ�رشات متميزة وفق
املعايري الرئي�سية للتمييز االجتماعي واملجايل والتمييز القائم على النوع؛
✺ �ضمان ولوج �أو�سع �إىل خدمات اجتماعية-اقت�صادية جيدة (ال�سكن؛ الأرا�ضي؛
التمويل؛ التجهيزات والبنيات التحتية الأ�سا�سية)...،؛
✺�إ�صالح املواد املتعلقة بالإرث يف مدونة الأ�رسة من �أجل للم�ساواة بني اجلن�سني،
كما ين�ص على ذلك الف�صل  19من د�ستور املغرب (التو�صية رقم  144.213التي
وجهتها كندا �إىل املغرب يف �إطار الدورة الثالثة لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل،
غ�شت .)2017
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ال�س�ؤال :10ما الإجراءات التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
لتح�سني الو�صول �إىل احلماية االجتماعية للن�ساء والفتيات؟

و�سع المغرب بعد ح�صوله على اال�ستقالل ،من ولوج الن�ساء �إلى التعليم و�إلى
ال�شغل ومنحهن حقوقا فردية وفرعية لال�ستفادة من الت�أمين االجتماعي .ومع
ذلك ،ال ت�ستفيد من هذه الإجراءات حتى �أيامنا هذه �سوى م�ستخدمات القطاع العام
و�أجيرات كبريات المقاوالت الخا�صة .والغالبية الكبرى من العامالت الن�شيطات
خ�صو�صا في القطاع غير المهيكل وفي المقاوالت العائلية ال ي�ستفدن من ال�ضمان
االجتماعي.79
لقد مت و�ضع نظام ال�ضمان االجتماعي ،بالفعل ،يف وقت كانت فيه املغربيات
ي�شتغلن قليال وكانت فيه الأ�شغال مدفوعة الأجر وغري املدفوع عنها موزعة بكيفية
دقيقة تبعا لتق�سيم العمل بني اجلن�سني ،باالعتماد على معيار عدم الن�شاط املهني
للمر�أة «ال�سيد يبحث عن قوت يومه /ال�سيدة تلزم البيت».
هكذا ،ت�صيب اله�شا�شة االجتماعية الن�ساء على نحو �أكرب مما ت�صيب الرجال،
يف احلني الذي ت�ضعف فيه ،حتى �آليات الت�ضامن العائلي مربزة التفاوت املوجود
بني تطور دور الن�ساء يف البنيات العائلية وال�سيا�سات العمومية يف جمال احلماية
االجتماعية .فالقليل من الن�ساء يتقا�ضني معا�ش التقاعد و�أغلبية الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون مبفردهم هن ن�ساء .80وعلى امل�ستوى الوطني ارتفعت ن�سبة الت�أنيث لدى
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون مبفردهم من � % 47,4سنة � 2007إىل � % 56,4سنة .81 2017
هناك عامالن رئي�سيان يف�رسان التفاوتات يف ما يخ�ص ولوج الن�ساء �إىل ال�ضمان
االجتماعي وا�ستفادتهن منه� .أولهما مرتبط بتبعية نظام ال�ضمان االجتماعي للعمل
.79الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب «النوع والحق في ال�ضمان االجتماعي بالمغرب» ،دجنبر
.2016
.80المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« ،الأبعاد االجتماعية والم�ساواة بين الن�ساء والرجال:
المالحظات والتو�صيات».2016 ،
 .81المندوبية ال�سامية للتخطيط المر�أة المغربية بالأرقام .تطور الخ�صائ�ص الديموغرافية وال�سو�سيو-
مهنية».2018 ،
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امل�أجور املهيكل وبعدم �أخذ و�ضعية و�صنف �إدماج الن�ساء يف �سوق ال�شغل بعني
االعتبار .ويحيل ثانيهما �إىل خ�صو�صية الو�ضع القانوين للن�ساء يف املجتمع ويف
الأ�رسة بارتباط مع التق�سيم اجلن�سي البطريركي للعمل (القوامة).82
ي�ضاف �إىل ذلك �أن مكونات نظام احلماية االجتماعية تطورت بكيفية جمز�أة
على امتداد فرتة طويلة للغاية� .إذ يعتمد على نظام للحماية االجتماعية يقوم
على امل�ساهمة (ال�صندوق املغربي للتقاعد ،النظام اجلماعي ملنح �أجور التقاعد،
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ،ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط
االجتماعي ،)...،ونظام للحماية االجتماعية قائم على امل�ساهمة جزئيا (نظام
امل�ساعدة الطبية «الرميد») ،ونظام للحماية االجتماعية ال يقوم على امل�ساهمة
(التي�سري ،الكفالة ،املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،م�ؤ�س�سات احلماية االجتماعية
لفائدة الأ�شخا�ص يف و�ضعية �صعبة.)...،
�إذا كان �صحيحا �أن املغرب قد �سجل يف الآونة الأخرية نقطة �إيجابية عندما و�ضع
بتاريخ  14يونيو  2019لدى منظمة العمل الدولية �صكوك امل�صادقة على االتفاقية
 102املتعلقة بال�ضمان االجتماعي (املعيار الأدنى) ،ف�إنه من امل�رشوع م�ساءلة
احلكومة املغربية عن مدى �إرادتها االن�ضمام �إليها لكونها ا�ستبعدت اجلزء  IVالذي
يتناول التعوي�ضات التي متنح للعاطلني ،مع �أن الأمر ال يتعلق �إال باحلد النقابي
الأدنى ،كما يبني ذلك ب�شكل جلي عنوان االتفاقية.
احلماية االجتماعية لفائدة الن�ساء بدون عمل

ال ت�ستفيد الغالبية العظمى من الن�ساء من التغطية االجتماعية �إال ب�صفتهن من
ذوات حقوق �أب �أو زوج عندما يكون هو نف�سه ُم� َّؤمنا �أو تابعا لتغطية اجتماعية
حتى ولو �أن القوانني التي تنظم �أنظمة ال�ضمان االجتماعي تدعي �أنها غري متييزية
وحمايدة 83ب�صفة عامة.
 .82الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب ،نف�س الم�صدر.
 .83الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب« ،النوع والحق في ال�ضمان االجتماعي بالمغرب».2016 ،
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يظل احل�صول على من�صب �شغل بعقد عمل يتيح اال�ستفادة من احلق يف ال�ضمان
االجتماعي حمدودا ،خ�صو�صا بالن�سبة للن�ساء :يف الو�سط احل�رضي قرابة الن�صف
( )%49,9لي�س لهن عقد عمل و % 37,5لهن عقد مكتوب ملدة غري حمددة .ويف مقابل
ذلك ت�شتغل قرابة ت�سع ن�ساء من �أ�صل ع�رشة ( )% 86يف الو�سط القروي بدون عقد
وتتوفر  % 8,7منهن فقط على عقد مكتوب ملدة غري حمددة .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن
الفوارق يف جمال الدخل وه�شا�شة الت�شغيل املرتفعة ت�ساهم ،كما �سبقت الإ�شارة �إىل
ذلك �أعاله ،يف �ضعف ا�ستفادة العامالت من خدمات ال�ضمان االجتماعي .84وعلى
هذا النحو ،توجد الن�ساء الن�شيطات امل�شتغالت ،يف �أربع حاالت من �أ�صل خم�سة،
بدون تغطية طبية.
في حالة الطالق ،تتوقف المر�أة عن اال�ستفادة من التغطية الطبية للزوج.
وفي حالة الترمل ،تبقى تغطيتها االجتماعية وتغطية �أطفالها رهينة بوجود المعا�ش
الذي ي�ؤول �إلى الورثة (الذي ي�شكل ن�صف معا�ش الزوج) .وفي �سنة ،2016
كانت الن�ساء يمثلن  % 97من عدد الذين يتقا�ضون من ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي معا�شات ت�ؤول �إلى الورثة ،بمعا�ش متو�سط يبلغ  839درهما مقابل 894
بالن�سبة للرجال.85
ي�ضاف �إىل ذلك �أن ال�سيا�سات العمومية املنتهجة لفائدة الت�شغيل واحلماية
االجتماعية للأ�شخا�ص بدون عمل ،وللن�ساء منهم على وجه اخل�صو�ص ،حمدودة،
من حيث املوارد ومن حيث الر�ؤية اال�سرتاتيجية والفعالية 86على حد �سواء.
وبا�ستثناء التعوي�ض عن فقدان ال�شغل ،87الذي �أ�صبح معموال به مبقت�ضى القانون
 .84الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب ،م�صدر مذكور..
 .85الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب ،نف�س الم�صدر
 .86المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «التقرير ال�سنوي .»2017
.87التعوي�ض عن فقدان ال�شغل لي�س تعوي�ضا عن البطالة .فهو موجه �إىل الأجري الذي يفقد عمله بكيفية
غري �إرادية ،والذي هو قيد البحث ب�شكل ن�شيط عن عمل جديد ،على �شكل حد �أدنى من الدخل،
خالل فرتة �أق�صاها � 6أ�شهر ومببلغ �شهري ي�ساوي  %70من الأجر املرجعي (الأجر ال�شهري املتو�سط
امل�رصح به خالل ال�ستة وثالثني �شهرا الأخرية) دون �أن يتجاوز مبلغ الأجر الأدنى القانوين.
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رقم  ،88 03.14ال�صادر بتاريخ  11دجنرب  ،2014ف�إن التو�صيات املبدئية والأهداف
املتعلقة خ�صي�صا باحلماية االجتماعية يف جمال الت�شغيل ،خ�صو�صا الت�أمني عن
البطالة ،التي مت الإعالن عنها يف اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ( )2015مل يتم
�إدراجها يف توقعات امليزانية ل�سنة .89 2018
حاليا  ،مينح ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي مبفرده تعوي�ضا عن فقدان
ال�شغل للأجراء الذين فقدوا عملهم .ومنذ و�ضع هذا القانون �سنة  ،2015مت تعوي�ض
قرابة � 23.000شخ�ص� ،90أي �أقل من  % 2من ال�سكان الن�شيطني العاطلني .ي�ضاف
�إىل ذلك �أن هذا النظام يعترب ،بعد مرور �أربع �سنوات على تفعيله ،نظاما �إكراهيا
للغاية ،خ�صو�صا ب�سبب �رصامة ال�رشوط املطلوبة لال�ستفادة منه� .إذ من املمكن �أن
يكون قد مت رف�ض عدد مهم من الطلبات ( مت رف�ض  % 55من امللفات املودعة� ،أي
� 15.000سنة  )2017لكونها «ملفات غري كاملة» �أو ب�سبب عدم كفاية فرتات التدريب
املطلوبة لال�ستفادة من هذه اخلدمة.91
التحويالت النقدية امل�رشوطة وغري امل�رشوطة

مت منح الأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شا�شة م�ساعدة اجتماعية تهدف �إىل تقلي�ص الفقر
واله�شا�شة من خالل نظام للخدمات يقوم على حتويالت اجتماعية .وبالفعل ،مت
�إحداث برامج امل�ساعدة املبا�رشة للأرامل يف و�ضعية ه�شا�شة و�صندوق التعاون
العائلي وا�ستفادت من تلك امل�ساعدات الأمهات ،غري �أنها ت�ستهدف الأطفال ب�شكل
غري مبا�رش .ويتعلق الأمر على وجه اخل�صو�ص مبا يلي:92
 .88قانون ُن�شر بالجريدة الر�سمية بتاريخ � 11شتنبر .2014
 .89المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «التقرير ال�سنوي .»2017
. 90لن�سجل �أننا لم نجد �إح�صائيات موزعة ح�سب الجن�س .غير �أننا نفتر�ض �أن عدد الن�ساء الم�ستفيدات
محدود للغاية لأن ن�سبتهن في �سوق ال�شغل منخف�ضة..
. 91المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« :الحماية االجتماعية بالمغرب .مراجعة ،الح�صيلة
وتقوية �أنظمة ال�سالمة والم�ساعدة االجتماعية»� ،إحالة ذاتية رقم .2018/34
 .92المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،م�صدر مذكور
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✺ برنامج امل�ساعدة املبا�رشة لفائدة الن�ساء الأرامل يف و�ضعية ه�شا�شة الالئي
يتكفلن ب�أيتامُ ،و�ضع �سنة  :2014ميوله �صندوق دعم التما�سك االجتماعي،
وهو مينح للأرملة عن كل طفل يتيم ال يتجاوز عمره � 21سنة ،با�ستثناء
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين ال يوجد بالن�سبة لهم حد لل�سن �أو
�رشط خا�ص ،مبلغ  350درهما يف ال�شهر مع �سقف �شهري ال يتجاوز 1050
درهما يف ال�شهر لكل �أ�رسة� ،رشيطة 93متدر�س الطفل �أو ت�سجيله يف التكوين
املهني .94ومنذ انطالقه يف  4غ�شت  ،2017مل تتمكن من اال�ستفادة منه �سوى
� 72.662أرملة ،مببلغ �إجمايل م�ساوٍ لـ  815,3مليون درهم بالن�سبة للفرتة
ب�أكملها.95
✺ �صندوق التعاون العائلي ،مينح للن�ساء املطلقات املعوزات و�أطفالهن،
عندما يكون الأب غائبا �أو مع�رسا ،ت�سبيقا 96بر�سم النفقة بنف�س املبلغ
وال�سقف املمنوحني بالن�سبة لربنامج امل�ساعدة املبا�رشة للأرامل يف و�ضعية
ه�شا�شة 350 ،درهما يف ال�شهر لكل طفل مع �سقف �شهري ال يتجاوز
 1050درهما �شهريا لكل �أ�رسة .ومنذ انطالقه �سنة � 2011إىل مايو ،2017
مل ينفذ هذا ال�صندوق� 97سوى  14.760عقدا ق�ضائيا تقابل نفقات مبلغ كلي
م�ساو لـ  150مليون درهم ،98وهو مبلغ هزيل اعتبارا لل�ساكنة امل�ستهدفة.
ولتدارك هذه الو�ضعية التي قد تكون ناجتة� ،ضمن �أ�سباب �أخرى ،عن
تعقيد وبطء امل�ساطر الإدارية واالفتقار �إىل التوا�صل بخ�صو�ص وجود هذا
.93ال يمكن مراكمة هذا الدعم مع �أي م�ساعدة �أخرى مهما كانت طبيعتها (تعوي�ض عائلي ،تي�سير،
منحة درا�سية)...،
.94المر�سوم رقم  2.14.791الذي ُن�شر يوم  4دجنبر  ،2014الذي يحدد �شروط ومعايير اختيار الأرامل
في و�ضعية ه�شا�شة الالئي يتكفلن ب�أطفالهن الأيتام للم�ساعدة المبا�شرة ،وقد تم ن�شره في الجريدة
الر�سمية رقم  6318بتاريخ  18دجنبر .2014
 .95وزارة االقت�صاد والمالية« ،مذكرة تقديم م�شروع قانون المالية بر�سم ميزانية �سنة »2018
 .96ي�سدده الأب بمجرد ما ي�صبح ذلك ممكنا.
� .97صندوق تمثل وزارة العدل الآمر بال�صرف و�صندوق الإيداع والتدبير الهيئة المدبرة.
 .98وزارة االقت�صاد والمالية ،م�صدر مذكور
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ال�صندوق لدى ال�سكان املعنيني ،مت التوقيع على قرار م�شرتك بني وزارة
العدل ووزارة املالية �سنة  2017لتحقيق تدبري �أف�ضل لهذا ال�صندوق وتب�سيط
امل�ساطر .ومن املتوقع كذلك �أن يتم تعزيز التوا�صل وتو�سيع اال�ستفادة من
هذا ال�صندوق لي�شمل الن�ساء املتزوجات املعوزات واملتخلى عنهن ولديهن
�أطفال ،و�إىل الأيتام الذين توفيت �أمهم ذوي احلق يف النفقة.99
ي�ضاف �إىل ذلك �أنه ال توجد حلد الآن �آلية لتعوي�ض الأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شا�شة
والأ�رس التي تتكفل به�ؤالء الأ�شخا�ص .ونقول بعبارة �أدق �إنه ال توجد تعوي�ضات
متثل حدا �أدنى لالكتفاء لفائدة الأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شا�شة.100
المعا�شات االجتماعية غير القائمة على الم�ساهمة

ي�شمل نظام املعا�شات خماطر فقدان الدخل املرتبط بال�شيخوخة �أو العجز� 101أو
بالوفاة .بيد �أن تغطية نظام املعا�ش تظل مع ذلك حمدودة .ذلك �أن  % 20فقط من
الأ�شخا�ص الذين يفوق �سنهم � 60سنة يتقا�ضون معا�ش تقاعد وقلة من الن�ساء ي�ستفدن
من معا�ش تقاعد 102؛ حيث ال ميثلن �سوى  % 16من جمموع متقاعدي ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي مبعا�ش تقاعد متو�سط يبلغ حوايل  1.865درهما مقابل
 1935بالن�سبة للرجال.
مت بذل جهود يف الآونة الأخرية لتو�سيع املعا�ش والت�أمني الإلزامي عن املر�ض
لي�شمل امل�ستقلني .وبالفعل ،ف�إن جمل�س احلكومة اعتمد بتاريخ  29غ�شت 2019
م�رشوع مر�سوم يحدد الفئات والفئات الفرعية الأربع ع�رشة امل�ستفيدة .ويتعلق
103
ي�سجل
الأمر باملهن احلرة والعمال امل�ستقلني والأ�شخا�ص غري الأجراء  .بيد �أنه مل َّ
 .99وزارة االقت�صاد والمالية ،،نف�س الم�صدر.
. 100الوزارة المنتدبة لدى رئي�س الحكومة المكلفة بال�ش�ؤون العامة والحكامة ،اليون�سيف « خريطة
الحماية االجتماعية بالمغرب».2018 ،
.101الناتج عن �أ�سباب �أخرى غير حادثة ال�شغل ،نظرا لأن �شركات الت�أمين هي التي تدير العجز الذي
ت�سببه حادثة ال�شغل.
 .102المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« ،التقرير ال�سنوي.»2017 ،
.103يتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص بالأطباء والمحامين و�أطباء الأ�سنان والمهند�سين المعماريين
و�سائقي �سيارات الأجرة... ،
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يف جدول الأعمال حلد الآن �أي �إ�صالح يهدف �إىل �إدماج الأ�شخا�ص املمار�سني
لن�شاط غري مهيكَ ل وغري املن�ضوين يف �إطار منظمة مهنية متثيلية – الذين متثل الن�ساء
منهم ن�سبة مهمة – وعالوة على ذلك ،ال يوجد حتى �أيامنا هذه �أي برنامج معا�ش
اجتماعي ال يقوم على امل�ساهمة.
�أنظمة الحماية االجتماعية القائمة على الم�ساهمة وم�ستويات التعوي�ض

تفرت�ض التغطية االجتماعية �أن الزوج هو رب الأ�رسة و�أنه يتحمل واجب النفقة
«يتمثل الأثر الإيجابي لذلك يف ا�ستفادة زوجته و�أطفاله من تغطيته االجتماعية،
ب�صفة جمانية عندما ال يكونون ملزمني باالكتتاب يف تغطية اجتماعية .ويف مقابل
ذلك ،عندما تكون الزوجة نف�سها م� َّؤمنة مبقت�ضى القانون ،ف�إنها ت�ستفيد ب�صفة فردية
من اخلدمات اخلا�صة التي تمُ َنح لها� .إذ ال ميكنها املطالبة بالتعوي�ضات العائلية �إال
ب�صفة متفرعة عن الزوج ،وال ميكنها �أن متدد احلق يف اال�ستفادة من اخلدمات �إىل
الزوج و�إىل الأطفال .فهذه الو�ضعية تك�شف �أن الأ�رسة ال توجد باعتبارها كذلك
يف نظام التغطية االجتماعية التي تظل قائمة على الت�أمني الفردي للعمال و�أنها
التراعي م�س�ألة النوع».104
من جانبه ،ي�ساهم �ضعف اهتمام النقابات بالإكراهات املرتبطة بالنوع وكذلك
جهل العامالت بحقوقهن يف تكري�س التمييزالقائم على النوع يف �أو�ساط العمل من
105
حيث �أن ذلك ميثل م�س�ألة «عادية اجتماعيا»
يعزز حتليل املعطيات املتعلقة مبختلف خدمات الأنظمة الإجبارية املعمول بها يف
املغرب (املعا�شات ،التعوي�ضات العائلية ،التعوي�ضات ذات الأمد الق�صري) الفكرة
التي مفادها �أن الفوارق يف املعاملة يف جمال احلماية االجتماعية تنجم �أ�سا�سا عن
الولوج غري املتكافئ �إىل منا�صب ال�شغل املحمي �أو امل�أجور من جهة ،و�إىل انح�صار
الأغلبية ال�ساحقة من العامالت يف �أن�شطة ذات ت�أهيل �ضعيف وتثمني حمدود من
 .104الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب ،نف�س الم�صدر.
.105المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في المغرب� :صون غايات
و�أهداف الد�ستور و�إعمالها» ،ملخ�ص تنفيذي . 2016
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جهة �أخرى .106فهناك العديد من الأجريات الالئي ميكن �أن تكون لهن فرتات
ا�شرتاك �أق�رص� :أطوار مهنية ق�صرية �أو متقطعة لأ�سباب عائلية ،عمل بدوام جزئي
�أو م�ؤقت ،منا�صب �شغل ه�شة �أو بعقود حمددة املدة �أو ت� َّؤدى عنها �أجور زهيدة،
فيوجدن على هذا النحو �أمام �أنظمة لل�ضمان وحقوق يف التقاعد غري كافية.107
بالرغم من هذا الق�صور ،مل تكن �أ�شكال التمييز املبا�رشة وغري املبا�رشة التي متيز
�أنظمة ال�ضمان االجتماعي مو�ضوع �إ�صالح يهدف �إىل تعزيز ولوج الن�ساء �إىل
امل�ستويات اخلا�صة بالتعوي�ضات .فهناك عدة فئات مهنية تكاد تكون مق�صية من حقل
العر�ضيات
ال�ضمان االجتماعي ،مثل العامالت املنزليات والعامالت امل�ؤقتات �أو َ
وامل�ساعدات العائلية.
االحتياجات اخلا�صة ،قدمت احلكومة �سنة 2013

يف ما يتعلق بالأ�شخا�ص ذوي
«القانون الإطار رقم  ،97.13املتعلق بحماية حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة
والنهو�ض بها» من �أجل القيام� ،ضمن عمليات �أخرى  ،بو�ضع نظام للدعم
االجتماعي موجه �إىل الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة لتقوية حقوقهم.وقد
قام املغرب كذلك بامل�صادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة يف �أبريل  .2009وهي م�صادقة تعززت بالد�ستور اجلديد ل�سنة 2011
الذي يدعو ال�سلطات العمومية �إىل حماربة التمييز القائم على الإعاقة ،وذلك بتفعيل
تدابري �إيجابية من �أجل �إدماج الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة .بيد �أن التحليل
الذي قام به املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «يبني �أن النموذج املفاهيمي
املعتمد �ساهم يف ا�ستمرار احلواجز الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية التي حتول
دون خلق بيئة مواتية للم�شاركة االجتماعية للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة».108
 .106الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب ،نف�س الم�صدر
 .107لكل موظف في الوظيفة العمومية الحق في معا�ش تقاعد بعد � 21سنة على الأقل من الممار�سة
الفعلية بالن�سبة للرجال و� 15سنة فقط من الخدمة الفعلية بالن�سبة للن�ساء (القانون رقم  011-71ال�صادر
في  30دجنبر  ،1971المح ِدث لنظام المعا�شات المدنية ،وقد تم تغييره وتتميمه عدة مرات).
. 108الوزارة المنتدبة لدى رئي�س الحكومة المكلفة بال�ش�ؤون العامة والحكامة ،اليون�سيف « ،خريطة
الحماية االجتماعية بالمغرب».2018 ،
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تظل تغطية الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة بوا�سطة برامج للعمل
االجتماعي حمدودة كذلك .فثلثا الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ( )% 66,9ال ي�ستفيدون
من �أي نظام لل�ضمان االجتماعي .ي�ضاف �إىل ذلك �أن عر�ض العالجات العامة
للنظام ال�صحي املغربي يظل بعيد املنال بالن�سبة لـ  % 60,8من الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،لأ�سباب مالية بالأ�سا�س ،لكنها غري متاحة كذلك ب�سبب عدم
وجود امل�ؤ�س�سات العالجية [امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات] �أو بعدها.109
تقدر ن�سبة ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين هم يف �سن الن�شاط
بـ � ،% 13,6أي ثالثة �أ�ضعاف �أقل من ن�سبة الت�شغيل على امل�ستوى الوطني ح�سب
البحث الوطني حول الإعاقة ل�سنة  .2014وتواجه الن�ساء ذوات االحتياجات اخلا�صة
�صعوبات �أكرث �أهمية :بن�سبة ت�شغيل تبلغ  2,7%على امل�ستوى الوطني ،فحظهن يف
احل�صول على من�صب �شغل يقل بت�سعة �أ�ضعاف عن حظ الرجال يف و�ضعية �إعاقة
(الذين تبلغ ن�سبة ت�شغيلهم .110)% 22
�أما بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�سنني ،ف�إنهم ال ي�ستفيدون من تغطية الت�أمني الأ�سا�سي
عن املر�ض �إذا مل يكونوا قد ا�شتغلوا /ا�شتغلن يف القطاع املنظم خالل عدد معني
من الأيام مفرو�ض لي�صبحوا /ي�صبحن م�ؤهلني /م�ؤهالت لال�ستفادة من ال�ضمان
االجتماعي .وعلى هذا النحو ،ف�إن معا�ش التقاعد ال مينح �إال للأ�شخا�ص املتقاعدين
من القطاع املنظم الذي ال يغطي �سوى  % 20ممن يزيد عمرهم عن � 60سنة.
وحوايل  % 29من الأ�شخا�ص الذين يبلغ �سنهم � 60سنة فما فوق ت�شملهم تغطية الت�أمني
الإجباري عن املر�ض ( .)AMOذلك �أن الأ�شخا�ص الذين يبلغ �سنهم � 60سنة فما فوق
ويعتربون فقراء �أو يف و�ضعية ه�شة ي�ستفيدون من نظام امل�ساعدة الطبية الأ�سا�سية
(الرميد) .ويف �سنة  ،2014بلغ عدد امل�ستفيدين من الرميد من هذه الفئة العمرية
� ،945.654أي  % 37من جمموع ال�سكان الذين يبلغ �سنهم � 60سنة فما فوق .وح�سب
هذه الأرقام ،ف�إن  % 34من الأ�شخا�ص الذين يبلغ �سنهم � 60سنة فما فوق ال يتوفرون
.109المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «الحماية االجتماعية بالمغرب .مراجعة ،الح�صيلة
وتقوية �أنظمة ال�سالمة والم�ساعدة االجتماعية»�،إحالة ذاتية رقم .2018/34
 .110نف�س الم�صدر.
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على التغطية الأ�سا�سية عن املر�ض� .111إال �أنه ال وجود لأي نظام ملعا�ش ال�شيخوخة
غري القائم على امل�ساهمة .وتظل الن�ساء �أي�ضا �أقل تغطية من الرجال ن�سبيا.112
مقرتحات عمل:

✺ و�ضع �سيا�سات عمومية ت�ؤكد من جديد مبد�أ �شمولية احلماية االجتماعية� ،سيا�سات
حتارب الفوارق وتعطي الأولوية تعزيز احلقوق اخلا�صة ولي�س احلقوق التكميلية
�أو الفرعية؛

✺ اعتماد �إجراءات م�ؤ�س�ساتية لتمكين الن�ساء من التوفيق بين حياتهن الخا�صة وحياتهن
المهنية؛
✺

�إ�صالح �أنظمة ال�ضمان االجتماعي من خالل �إدماج مبد�إ امل�ساواة والإن�صاف؛

✺اتخاذ الإجراءات ال�رضورية لتو�سيع ال�ضمان االجتماعي لي�شمل العمال املنزليني
والأعوان العر�ضيني �أو امل�ؤقتني الذين ي�شتغلون �أقل من � 10ساعات يف الأ�سبوع
حل�ساب نف�س امل�شغل �أو ملجموعة من امل�شغلني ،و�أفراد عائلة م�شغل ي�شتغلون حل�ساب
هذا الأخري... ،

✺ اعتبار حتقيق امل�ساواة الفعلية مع الرجال يف �سوق ال�شغل م�س�ألة ذات �أولوية ،من
�أجل تطبيق املادة  11من االتفاقية تطبيقا كامال (التو�صية رقم  29للجنة الق�ضاء على
التمييز �إزاء املر�أة املقدمة يف �إطار املالحظات النهائية للجنة املغرب ،عند انعقاد
الدورة الأربعني 14 ،يناير -فاحت فرباير )2008؛
✺ و�ضع نظام للحماية االجتماعية يهدف �إىل �ضمان م�ستوى عي�ش كاف للأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،خ�صو�صا بوا�سطة �أنظمة للتعوي�ض على �شكل
تعوي�ضات متكن الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة من تغطية النفقات املرتبطة
بالإعاقة (التو�صية رقم � 52أ ،التي قدمتها جلنة حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة
يف �إطار املالحظات النهائية املتعلقة بالتقرير الأويل للمغرب� 25 ،شتنرب )2017؛

✺ �إحداث دخل �أدنى عن ال�شيخوخة معادل لعتبة الفقر لفائدة الأ�شخا�ص املحرومني
من معا�ش التقاعد (ال�سكان الذين يزيد عمرهم عن � 60سنة غري امل�ستفيدين من
معا�ش التقاعد الذين ميثلون �أزيد بقليل من  2,3مليون �شخ�ص).
. 111الوزارة المنتدبة لدى رئي�س الحكومة المكلفة بال�ش�ؤون العامة والحكامة ،اليون�سيف ،نف�س الم�صدر.
.112المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي « :الحماية االجتماعية بالمغرب .مراجعة ،الح�صيلة
وتقوية �أنظمة ال�سالمة والم�ساعدة االجتماعية»� ،إحالة ذاتية رقم .2018/34
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ال�س�ؤال :11ما الإجراءات التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
لتح�سني النتائج فيما يتعلق ب�صحة الن�ساء والفتيات بها؟

�سجل املغرب خالل ال�سنوات الأخرية ،بف�ضل تكثيف برامج وم�شاريع �صحية
خمتلفة ،تقدما ملحوظا يف جمال الولوج �إىل العالج واخلدمات املقدمة يف مراكز
العالج يف الو�سط احل�رضي والو�سط القروي على حد �سواء ،113وتو�سيع التغطية
ال�صحية ال�شاملة .وقد �أثرت هذه الإجنازات بدون جدال �إيجابيا على م�ؤ�رشات
الوفيات وحماربة الأمرا�ض .بيد �أنها تظل دون املعايري الدولية وال متيل �إىل
تقلي�ص الفوارق املهمة التي ما تزال قائمة بني الو�سط احل�رضي والو�سط القروي.
فهناك اختالالت ج�سيمة ت�ستمر يف الت�أثري على الن�ساء ،وب�صفة خا�صة يف الو�سط
القروي ،يف جمال ال�صحة اجلن�سية والإجنابية على وجه اخل�صو�ص.
ولوج الن�ساء �إىل اخلدمات ال�صحية من خالل تو�سيع التغطية ال�صحية ال�شاملة �أو
خدمات ال�صحة العمومية.
�سجلت التغطية ال�صحية الأ�سا�سية تقدما مهما لبلوغ التغطية ال�صحية ال�شاملة بتو�سيع
م�ستمر لل�ساكنة امل�ستفيدة من الت�أمني الإلزامي عن املر�ض 114ونظام امل�ساعدة الطبية
لفائدة الأ�شخا�ص الأكرث حرمانا( 115الرميد) متكن ح�سب ،الوكالة الوطنية للت�أمني عن
املر�ض من بلوغ ن�سبة تغطية طبية لل�سكان تبلغ حوايل .116 % 54,6
.113يتعلق الأمر بالإجراءات التالية :ن�شر مر�سوم تطبيقي للقانون رقم  34.09يتعلق بتح�سين عر�ض
العالج ال�صحي؛ تفعيل مخطط العمل  2016-2012الهادف �إلى تقلي�ص وفيات الأمهات والأطفال
حديثي الوالدة وخطة العمل  2015-2013الهادفة �إلى تقلي�ص وفيات الأمهات والأطفال حديثي
الوالدة والأطفال؛ ا�ستراتيجية التعاون بين منظمة ال�صحة العالمية والمغرب .2021/2017
.114تو�سعت من الآن ف�صاعدا �إلى فئات المهنيين الأحرار والعمال الم�ستقلين والأ�شخا�ص غير
الم�أجورين الذين يمار�سون ن�شاطا حرا باعتماد البرلمان للقانون رقم  98.95المتعلق بنظام
الت�أمين عن المر�ض وكذا اعتماد مجل�س الحكومة بتاريخ  29غ�شت  2019م�شروع المر�سوم رقم
 2.19.763الذي يغير ويتمم المر�سوم رقم  2.18.622المتعلق بتطبيق القانون رقم  98-15بخ�صو�ص
نظام الت�أمين الإجباري الأ�سا�سي عن المر�ض.
 .115بعد تجربته في جهة تادلة �أزيالل ،على �سبيل تجربة رائدة �سنة  ،2008بد�أ الرميد م�سل�سل تعميمه
الفعلي ابتداء من  13مار�س .2012
.116وزارة االقت�صاد والمالية «تقرير عن الميزانية المرتكزة على النتائج التي ت�أخذ النوع بعين
االعتبار ،م�شروع قانون المالية ل�سنة .2019 ،»2019
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ب�صفة خا�صة حيث انتقلت من 7,8

ارتفعت ن�سبة المجموعة الم�ستفيدة من الرميد
مليون �شخ�ص �سنة � 2014إلى  12.44مليون عند نهاية غ�شت  2018من بينهم قرابة
 % 91في و�ضعية فقر مدقع وبن�سبة  % 49منحدرين من الو�سط القروي و % 52من
الن�ساء.
بيد �أنه ،وبالرغم من و�ضع نظام الرميد ،جتدر الإ�شارة �إىل «الن�سبة التي تظل
�ضعيفة يف ما يخ�ص �سحب البطاقات من طرف الأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شة التي
ال تتجاوز  .% 30وقد يف�رس اال�شرتاك ال�سنوي البالغ  120درهما لل�شخ�ص ،مع
�سقف  600درهم يف ال�شهر للأ�رسة هذا الرتدد للأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شة ،الذين ال
يعانون من م�شاكل �صحية ،يف �سحب بطاقة الرميد .» 117وعالوة على ذلك ،ف�إن
العر�ض ال�صحي على
الفوارق يف الولوج �إىل العالج ما زالت م�ستمرة ب�سبب �ضعف ْ
امل�ستوى الوطني واجلهوي على حد �سواء .يواجه هذا العر�ض اكراهات ب�سبب قلة
�أعداد املوظفني من امل�ستخدمني الطبيني و�ضعف البنية التحتية املخ�ص�صة لل�صحة.118
كما يواجه امل�ستفيدون عراقيل مالية مثل م�صاريف التنقل و�رشاء الأدوية ،عدا
اال�ست�شفاء و�أداء عدد معني من اخلدمات ميكن �أن ي�شكل عائقا حقيقيا �أمام احلق يف
ال�صحة بالن�سبة للأ�شخا�ص الأكرث حرمانا.119
ي�ضاف �إىل ذلك ت�سجيل متييز �آخر على م�ستوى القانون ،خا�صة على م�ستوى
التطبيق  ،ذلك �أن القانون يفرت�ض �أن الزوج هو رب الأ�رسة 120وبالتايل ف�إنه
�صاحب احلق يف اال�ستفادة من امل�ساعدة االجتماعية .فلي�س للزوجة وللأطفال �إال
حق فرعي ويعتربون مبثابة ذوي حقوق .ونتيجة ذلك ،ففي حالة فراق الزوجني
“ .117مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ،م�صدر مذكور.
. 118وزارة االقت�صاد والمالية «ق�ضية الفوارق االجتماعية :مفاتيح الفهم ،رهانات وا�ستجابات
ال�سيا�سات العمومية».2018 ،
.119للمزيد من التفا�صيل ،يمكنكم االطالع على «تقرير البحث حول ت�سيير مرافق الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية وحول جودة خدمات اال�ست�شفاء والك�شف الخارجي ،في ما يتعلق بالعالج بوا�سطة
الراميد :بحث كيفي -كمي » من �إعداد المنظمة غير الحكومية «اللجنة الأوربية للتكوين
والفالحة» ،يونيو .2016
 .120ي�ستهدف نظام الرميد الأ�سرة ويمكِّ ن �أحد الزوجين من �أن يكون هو �صاحب الحق.
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�أو عدم ا�شتغال رب الأ�رسة �أو مبنا�سبة �سري �إجراءات ت�سجيل البطاقة و�سحبها،
يرتتب عن غياب رب الأ�رسة �أو �إهماله �أو ت�رصيحاته غري الكاملة عقاب جميع
رخ�ص لهن
امل�ستفيدين .121وعلى م�ستوى املمار�سةُ ،ن�سجل �أي�ضا �أن الن�ساء ال ُي َّ
باحل�صول على بطاقتهن اخلا�صة �إال يف حالة غياب الزوج وذلك على الرغم من �أن
القانون ي�سمح للن�ساء تقدمي الطلب ب�أنف�سهن.122
ينبغي الإ�شارة �أي�ضا �إلى التمييز المزدوج الذي ي�ستهدف الأ�شخا�ص ذوي
الحاجيات الخا�صة الذين ال ي�ستفيد �أكثر من ثلثيهم ( )% 66,9من �أي نظام لل�ضمان
االجتماعي.123
اخلدمات ال�صحية اخلا�صة بالن�ساء والفتيات

ا�ستفادت الن�ساء ،خالل العقود الأخيرة ،من ولوج �أو�سع �إلى الخدمات ال�صحية
كما ُت ّبين ذلك عدة م�ؤ�شرات ال�صحة الإنجابية والجن�سية .ولقد تمت المحافظة على
االتجاه الت�صاعدي القار النت�شار و�سائل منع الحمل ،حيث انتقلت هذه الن�سبة من
� % 19سنة � 1980إىل � %67,4سنة  2011و�إىل � %70,8سنة  2018على ال�صعيد الوطني.
وح�سب مقر الإقامة ،ف�إن االختالفات بني الو�سط احل�رضي والو�سط القروي هي
اختالفات تكت�سي دالالت كربى خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية (انتقل معدل انت�شار
و�سائل منع الحمل في الو�سط القروي من � % 65سنة � 2011إلى � % 70,3سنة 2018
في حين بلغت في الو�سط الح�ضري حوالي  % 68,9و � % 71,1سنة  2011و�سنة 2018
على التوالي).124
من جهة �أخرى ،يوا�صل امل�ؤ�رش الرتكيبي للخ�صوبة ( )ISFانخفا�ضه الذي
انطلق منذ ُ 1980متنقال من  5,9طفل للمر�أة الواحدة �إىل � 3,1أطفال �سنة  2000و2,15
.121الف�صل  8من المر�سوم رقم  177-08-2ال�صادر بتاريخ � 29شتنبر  ،2008والمتعلق بتطبيق
مقت�ضيات الكتاب  IIIمن القانون  65-00المتعلقين بنظام الم�ساعدة الطبية.
 .122لجنة تتبع «الخطة الحكومية للم�ساواة � .2016-2012أية �إنجازات؟» ،يناير .2017
. 123المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« :الحماية االجتماعية بالمغرب .مراجعة ،الح�صيلة
وتقوية �أنظمة ال�سالمة والم�ساعدة االجتماعية»� ،إحالة ذاتية رقم .2018/34
 .124البحث الوطني حول ال�صحة والمجموعة العائلية ،بحث .2018
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للمر�أة الواحدة �سنة  2017وقد تقل�صت الهوة بني الو�سطني احل�رضي والقروي (2,46

�أطفال للمر�أة الواحدة يف الو�سط القروي مقابل � 2,15أطفال يف الو�سط احل�رضي
بر�سم �سنة  .125)2017وف�ضال عن ذلكُ ،يوا�صل الأمل يف احلياة عند الوالدة منحاه
الت�صاعدي ،خا�صة لدى الن�ساء (� 77,6سنة يف  2016مقابل � 77,8سنة يف  ،2017يف
حني انتقل من � 74,3إىل  74,5على التوايل بالن�سبة للرجال� ،سواء منهن القرويات
(� 74,9سنة يف  2016و� 75سنة يف � ،126)2017أو احل�رضيات (� 79,2سنة يف 2016
و� 79,3سنة يف  )2017وتدل هذه امل�ؤ�رشات على �أن املغرب يعي�ش مرحلة متقدمة من
االنتقال الدميوغرايف.
�سجلت ن�سبة وفيات الأمهات عند الو�ضع انخفا�ض ًا ملحوظاً ،حيث تراجعت من
68 %بني  2004و 2017لت�صل �إىل  72,6بالن�سبة لكل  100.000مولود على قيد احلياة،
وذلك ح�سب معطيات امل�سح الوطني حول ال�سكان و�صحة الأ�رسة املن�شور �سنة
 .2018غري �أن التفاوتات بني الو�سطني القروي واحل�رضي ما تزال مهمة111,1 :
لكل مولود على قيد احلياة يف الو�سط القروي مقابل  44,6يف الو�سط احل�رضي.127
املتح�صل عليها يف جمال وفيات الأمهات عند الوالدة �أقل من
ولئن كانت النتائج
ّ
م�ستوى االنتظارات ،خا�صة عند مقارنة الن�سب التي مت حتقيقها مع تلك التي �سجلتها
بلدان �أخرى ذات م�ستوى اقت�صادي ميكن مقارنته مع م�ستوى املغرب ،ف�إن هذا
الأخري يحتل الرتبة العا�رشة من �أ�صل  13بلد ًا عربي ًا.128
لقد مت �أي�ضا حت�سني امل�ساعدة املُ � َّؤهلة عند الو�ضع :ا�ستفادت  % 86,6من الن�ساء
من امل�ساعدة عند الو�ضع من طرف م�ستخدمني م�ؤهلني �سنة  2018مقابل � 74%سنة
 .2011مع ذلك ،ف�إن املقارنة ح�سب مقر الإقامة تدل على �أن الن�ساء القرويات
يعانني من عدم امل�ساواة ،حيث مل ت�ستفد �سوى  % 74,2منهن من هذه امل�ساعدة مقابل
.125المندوبية ال�سامية للتخطيط« ،المر�أة المغربية بالأرقام.تطور الخ�صائ�ص الديموغرافية
وال�سو�سيو -مهنية».2018 ،
 .126المندوبية ال�سامية للتخطيط ،نف�س الم�صدر.
 .127المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« ،التقرير ال�سنوي .2017 ،»2017
“ .128مركز الدرا�سات والأبحاث” التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط  ،م�صدر مذكور.
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ن�سبة  96,6%من الن�ساء يف الو�سط احل�رضي .129وتبقى ممار�سة التوليد يف املنزل
وعدم اللجوء �إىل امل�صالح املكلفة ب�صحة الأم رهينة بعدة عوامل �سو�سيو-اقت�صادية
(البعد عن م�صالح ال�صحة ،انعدام و�سائل النقل ،خا�صة �سيارات الإ�سعاف ،التبعية
االقت�صادية للن�ساء) بالإ�ضافة �إىل عوامل ذات طابع �سو�سيو -ثقايف.
يف ما يتعلق باال�ست�شارة الطبية ،انتقلت ن�سبة اال�ست�شارة الطبية قبل الوالدة التي
تخ�ص �آخر حملٍ من � % 79,8سنة � 2012إىل � % 86,5سنة  ،2017مع ت�سجيل% 93,5
من الن�ساء احل�رضيات مقابل  % 74,8من القرويات وهو ما يعني �أن ربع ه�ؤالء
الأخريات ال ي�ستفدن من العناية الطبية قبل الوالدة� .أما الولوج �إىل العناية الطبية
بعد الوالدة ف�إنه ُي�سجل ن�سبا �أقل من تلك املتعلقة باال�ست�شارات الطبية قبل الوالدة.
و ُتربز النتائج �أن  % 21,9فقط من الن�ساء اللواتي و�ضعن مولود ًا على قيد احلياة،
خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية التي �سبقت البحث ،ا�ستفدن من تلك اال�ست�شارة.
وتنخف�ض هذه الن�سبة ب�شكل وا�ضح يف �صفوف الن�ساء القرويات ،حيث ال ُي�شكلن
بالفعل �سوى  % 15,6من اللواتي ي�ست�رشن الطبيب (ة) بعد الو�ضع.130
جبارة من �أجل املزيد من حت�سني التغطية
ما زال من ال�رضوري بذل جهود ّ
[ال�صحية] وجودة اخلدمات الطبية قبل الوالدة وخالل الو�ضع وبعد الوالدة وذلك
على اخل�صو�ص من �أجل تقلي�ص الفوارق املُ�سجلة ح�سب و�سط الإقامة واملميزات
ال�سو�سيو -دميوغرافية للن�ساء من خالل القيام ب�أعمال ت�ستهدف ال�ساكنة املعنية.
يبي حتليل حاالت الإ�صابة بداء فريو�س فقدان املناعة الب�رشية/
ف�ضال عن ذلك ،نّ
داء فقدان املناعة املكت�سبة �أن عدد الن�ساء اللواتي �أ�صنب بهذا الداء ،بني  2000و،2017
قد ارتفع بن�سبة  ،% 116غري �أنه مت احلد من انت�شار الفريو�س بني  2014و 2017لأن
عدد الن�ساء اللواتي يع�شن بذلك الفريو�س ارتفع من جانبه بن�سبة  . % 8وح�سب
تقديرات برنامج الأمم املتحدة ملكافحة الأيدز ،ف�إن عدد الن�ساء قد ُي�شكل  8500من
�أ�صل  21.000حالة �سنة 2018؛ وهو يعني �أن  % 40,47من الأ�شخا�ص يعي�شون بهذه
 .129وزارة ال�صحة« ،البحث الوطني حول ال�صحة والمجموعة العائلية.2019 ،»2018 ،
 .130وزارة ال�صحة ،نف�س الم�صدر ،البحث الوطني حول ال�صحة والمجموعة العائلية.2018 ،
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املتالزمة .131ويهيمن انتقال املر�ض عن طريق اجلن�س ب�شكل كبري ،ذلك �أن
%من الن�ساء امل�صابات انتقلت �إليهن العدوى عن طريق الزوج.132

70

وعر�ض الك�شف عن الداء ،وهي الأن�شطة
لقد مكّ ن تو�سيع دائرة �أن�شطة الوقاية
ْ
133
التي تقوم بها ،يف جزئها الأكرب ،املنظمات غري احلكومية من م�ضاعفة ثالث
مرات ن�سبة الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية 134الذين هم على علم
بو�ضعهم املُ�صويل (انتقلت هذه الن�سبة من � % 22سنة � 2011إىل � % 63سنة .135)2016
مع ذلك ،ف�إن معرفة الوقاية من ال�سيدا يف �صفوف الن�ساء ال�شابات اللواتي ترتاوح
�أعمارهن بني  15و� 24سنة مل تبلغ �سوى حوايل  % 19,82مقابل  % 24,66يف �صفوف
136
يتعي موا�صلة جهود الوقاية من �أجل
ال�شباب من الذكور �سنة  .2013ولذلك ،نّ
جت ُنب �إ�صابات جديدة خا�صة يف �إطار العالقة الزوجية.
يتم القيام بحمالت التح�سي�س باحلق يف ال�صحة الإجنابية� ،إجماالً ،يف مواعيد
حمدودة وبال�صدفة/مو�سمياً .وتقوم املنظمات غري احلكومية بجزء ُمهم من �أعمال
التح�سي�س ،خا�صة بني �صفوف ال�شباب ،يف حني مل يتم بع ُد التفكري يف و�ضع
�أي برنامج للرتبية اجلن�سية والإجنابية لفائدة ال�شباب ،من الإناث والذكور ،يف
الأو�ساط املدر�سية واجلامعية ويف مراكز التكوين املهني.
َخلُ�ص البحث الوطني �أي�ضا �إىل وجود �ضعف على �صعيد التعرف على عالمات
اخلطورة لدى الأمهات ،و�أو�صى بالت�شجيع على تقوية التدخالت الرامية �إىل �إخبار
الأ�رس واجلماعات وحت�سي�سها وحت�سني م�ستوى التعليم بني �صفوف الن�ساء على
131. https ://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/morocco

.132وزارة ال�صحة« ،تقرير عن �إنجازات الخطة اال�ستراتيجية الوطنية لمحاربة ال�سيدا عن الفترة
 ،»2016-2012يوجد في

http ://ccm.tanmia.ma/plans/Plan_Strategique_National_de_lutte_contre_le_Sida20122016-.
pdf

 .133خ�صو�صا ،جمعية محاربة ال�سيدا ،الجمعية الإفريقية لمحاربة ال�سيدا ... ،الخ.
 .134الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بفيرو�س فقدان المناعة الب�شرية|.
. 135وزارة ال�صحة« ،مطوية بمنا�سبة اليوم العالمي لمحاربة ال�سيدا 2017 ،المنجزات ولآفاق،
الو�ضعية الوبائية لفيرو�س فقدان المناعة الب�شرية/داء فقدان المناعة المكت�سبة بالمغرب».2017 ،
 .136البحوث اال�ستق�صائية ال�سلوكية.2013 ،
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وجه اخل�صو�ص ،كما �أنه �أبرز و�أكد على �رضورة العمل [من �أجل الت�أثري] على
املُح ّددات االجتماعية لل�صحة.

حم�صورة
ف�ضال عن ذلك ،تنبغي الإ�شارة �إىل �أن املعلومة تظل ،على العموم،
ً
يف الو�ضعية ال�صحية للن�ساء .وال يتم توزيع �أغلبية م�ؤ�رشات �أداءات نتائج وزارة
ال�صحة ح�سب اجلن�س .وقليلة هي امل�ؤ�رشات التي تتم تعبئتها يف ما يتعلق باملخاطر
والأمرا�ض التي تتعر�ض لها الن�ساء ب�شكل خا�ص (�رسطان الثدي) �أو تلك التي
يتعر�ضن لها ب�شكل ُمفرِ ط.

بي حتليل نتائج وزارة ال�صحة� 137أن ميزانية الوزارة املذكورة ال ُتويل اال�سبقية
ُي نّ
للإعالم ولتح�سي�س الر�أي العام وللنهو�ض بال�صحة اخلا�صة يف جمال امل�ساواة بني
اجلن�سني .وبالفعل ،ف�إن املوارد املخ�ص�صة لوزارة ال�صحة بلغت  14.790,1مليون
درهم �سنة  .2018ومتت هيكلة هذه امليزانية حول �ستة برامج من �أركان امليزانية
ومنها برنامج واحد يطرح م�س�ألة الرهانات املتعلقة ب�صحة الن�ساء مع و�ضع ال�صحة
الإجنابية و�صحة الأم والطفل و�صحة ال�شباب وال�سكان ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف نف�س اخلانة من امليزانية 138ومل يخ�ص�ص لها �سوى  % 3,33من امليزانية املر�صودة
للوزارة .وعلى الرغم من �أن هذا الربنامج ا�ستفاد من  444,1مليون درهم وهو
ما يعني %17,4من جمموع ميزانية اال�ستثمار للوزارة ف�إن %95من تلك امليزانية
ُتخ�ص�ص للتلقيح وللتغذية.139
ي�شري التقرير املو�ضوعاتي ملجل�س احل�سابات حول ا�ستعداد املغرب لإعمال
�أهداف التنمية امل�ستدامة � ،2030-2015إىل عدة اختالالت من �ش�أنها عرقلة ا�ستكمال
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ذلك �أن هذا التقرير ُيعدد ،من بني �أمور �أخرى،
بالن�سبة لهدف التنمية امل�ستدامة الثالث ( ،)3غياب حتديد فعلي للأهداف وامل�ستهدفني
على امل�ستوى الوطني ،والعجز يف جمال املقاربة متعددة القطاعات وانعدام تقييم
 .137تقرير الأداء هذا ملحق بم�شروع الميزانية الملحق ،في �إطار تفعيل القانون التنظيمي للمالية.
«. 138البرنامج  :2ال�صحة الإنجابية� ،صحة الأم والطفل وال�شاب وال�ساكنة ذات االحتياجات
الخا�صة».
. 139وزارة االقت�صاد والمالية «تقرير عن الميزانية المرتكزة على النتائج التي ت�أخذ النوع بعين
االعتبار».2019 ،
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للحاجيات لتحديد الفرق املوجود بني املوارد الوطنية املتوفرة والتمويل ال�رضوري
من �أجل الوفاء بالتزامات �سنة  2030املتعلقة بهدف التنمية امل�ستدامة الثالث ()3
وكذلك غياب �إطار للتن�سيق وعقد لقاءات من �أجل القيام ب�أعمال ت�ستهدف اعتماد
خطط عمل وحتديد الأولويات التي ميكن اعتمادا عليها بلورة مقاربات للت�آزر،
140
والأخذ اجلزئي لأهداف التنمية امل�ستدامة و�أهدافها يف ا�سرتاتيجية 2021-2017
141
بعني االعتبار.الخ...
مقرتحات عمل:141

التو�صية العامة رقم ( 24لجنة محاربة كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة  :)1999الن�ساء
وال�صحة

يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

✺ �إعمال ا�ستراتيجية وطنية يتمثل الهدف العام منها في حماية �صحة الن�ساء خالل
حياتهن ب�أكملها .وينبغي �أن ُت ِ
دمج هذه اال�ستراتيجية تدخالت الطب الوقائي
والعالجي لكل الأمرا�ض التي ت�صيب الن�ساء ،وكذلك و�سائل محاربة العنف
�ضد الن�ساء .كما يجب �أن ت�ضمن �أي�ضا ولوج جميع الن�ساء �إلى مجموعة كاملة من
العالجات ذات جودة عالية وبكلفة في المتناول ،و�أي�ضا الولوج �إلى الخدمات
ال�صحية في مجال الجن�س والإنجاب.
✺ تخ�صي�ص موارد من الميزانية وموارد ب�شرية و�إدارية كافية لحماية �صحة الن�ساء،
بكيفية تتم بها معاملة الرجال والن�ساء بكيفية متماثلة ،في �إطار ميزانية ال�صحة
العمومية ،وذلك اعتبارا لحاجياتهم الطبية المختلفة.
✺

على الخ�صو�ص:

ا.ال�سهر على �أن يتم �إدراج المنا�صفة بين الجن�سين مكانة متميزة في جميع
ال�سيا�سات العمومية وجميع البرامج التي لها ت�أثير على �صحة الن�ساء و�إ�شراك
الن�ساء في و�ضع ت�صور و�إعمال وتتبع هذه ال�سيا�سات والبرامج وفي تنظيم
العالجات الطبية المقدمة للن�ساء؛
.140مجل�س الح�سابات« ،تقرير حول ا�ستعداد المغرب لتفعيل �أهداف التنمية الم�ستدامة ،»2030-2015
.2019
 .141المقترحات المت�ضمنة في تقرير المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان حول حالة الم�ساواة المذكور�أنفا.

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

�سنة من بيجني

67

ب .ال�سهر على الق�ضاء على جميع العوامل التي تحد من ولوج الن�ساء �إلى العالج
والتعليم والمعلومات ،خا�صة في مجال ال�صحة المتعلقة بالجن�س والإنجاب
وتخ�صي�ص موارد كافية للبرامج الموجهة �إلى المراهقين من الجن�سين ب�صفة
خا�صة ،وذلك من �أجل الوقاية وعالج الأمرا�ض المتنقلة جن�سيا� ،سيما العدوى
بفيرو�س فقدان المناعة الب�شرية/داء فقدان المناعة المكت�سبة؛

ت� .إيالء الأولوية للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وللتخطيط العائلي
والتربية الجن�سية ،وتقلي�ص ِن�سب وفيات الأمهات بوا�سطة خدمات للوالدة
بدون مخاطر والم�ساعدة ال�سابقة على الوالدة .وعند االقت�ضاء ،ينبغي تعديل
الت�شريع الذي يجعل من الإجها�ض جريمة جنائية و�إلغاء العقوبات المفرو�ضة
على الن�ساء الالئي يقدمن على الإجها�ض؛

ث.تتبع عن كثب لأ�صناف العالج المقدمة للن�ساء من طرف هيئات عمومية
ومنظمات غير حكومية �أو مقاوالت خا�صة حتى يتمكن الرجال والن�ساء من
الح�صول على عالجات من نف�س الم�ستوى والجودة؛

ج.ال�سهر على �أن تراعي جميع �أ�صناف العالج المقدمة حقوق المر�أة ،وخا�صة
منها الحق في اال�ستقاللية والكتمان وال�سرية ،وحرية االختيار وتقديم موافقتها
وهي على بينة من �أمرها؛
ح.ال�سهر على �أن يت�ضمن تكوين المعالجين درو�سا �إلزامية مف�صلة وتولي عناية
خا�صة بالمنا�صفة بين الجن�سين وال�صحة والحقوق الأ�سا�سية للن�ساء ،خا�صة في
ما يتعلق بق�ضية العنف.
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ال�س�ؤال :12ما الإجراءات التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
لتح�سني نتائج ومهارات تعليم الن�ساء والفتيات؟

�إذا كان �صحيحا �أنه مت ت�سجيل تقدم ملمو�س ،خا�صة يف جمال الزيادة يف �أعداد
[التالميذ] يف جميع �أطوار التعليم وحت�سني ن�سبة التمدر�س والتقلي�ص من الفوارق
بني اجلن�سني والو�سطني احل�رضي والقروي ...الخ ،...ف� ّإن هذه املكت�سبات تظل
ه�شة ب�سبب العديد من االختالالت التي ما تزال م�ستمرة.
ولوج الفتيات �إىل جمال الرتبية والتعليم والتكوين التقني واملهني و�إىل برامج
تنمية املهارات:
منذ بداية �سنوات  142 2000مت و�ضع ا�سرتاتيجيات لإ�صالح املنظومة الرتبوية
وذلك بهدف حت�سني الإن�صاف [بني اجلن�سني] وجودة منظومة الرتبية والتكوين
يف نف�س الوقت .ومت ،لأول مرة يف املغرب� ،إدراج �آخر م�رشوع للإ�صالح
ويتعلق الأمر بـ «الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح  143»2030-2015يف قانون � -إطار
(يوليوز .144)2019
�رشعت الوزارة الو�صية ،يف �سياق هذه املبادرات ،يف اتخاذ جمموعة من
الإجراءات الرامية �إىل تعميم ولوج الفتيات والفتيان �إىل التعليم االبتدائي ،على
وجه اخل�صو�ص .وهكذا مت و�ضع عدة برامج من �أجل الدعم االجتماعي للتالميذ
يف و�ضعية ه�شا�شة اجتماعية �أو بدنية .ويتعلق الأمر خ�صو�صا بربامج «مليون
حمفظة» و«النقل المدر�سي» و«تي�سير» .145وعلى �سبيل املثال ،ف�إن التحويالت
 .142يتعلق الأمر �أ�سا�سا بالميثاق الوطني للتعليم والتكوين الممتد على الفترة من � 2000إلى ،2010
والمخطط اال�ستعجالي للتعليم  ،2012-2009الهادف �إلى ت�سريع وتيرة الإ�صالح.
.143بالرغم من �أن هذه الر�ؤية اال�ستراتيجية الجديدة لإ�صالح منظومة التربية الوطنية 2030-2015
ِ
تدمج مبد�أ م�ساواة النوع بكيفية عر�ضانية ،تمكن من تعزيز المكت�سبات الم�سجلة في مجال تح�سين
نتائج تعليم ومهارات الن�ساء والفتيات ،ف�إنها ال تقترح �إجراءات فعلية و�إلزامية من �أجل �ضمان
تحقيق هذا الهدف.
 .144الجريدة الر�سمية عدد  6805بتاريخ  19غ�شت .2019
.145م�ساعدات مالية على �شكل تحويالت نقدية بكيفية مبا�شرة �إلى الأبوين ،تم �إحداثها لمحاربة التخلي
عن الدرا�سة بين �صفوف الأطفال المنحدرين من مناطق محرومة .وهذه التحويالت م�شروطة
بالمواظبة على ح�ضور الدرو�س.
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املالية امل�رشوطة 146التي متت يف �إطار هذا الربنامج الأخري قد مكَّ نت من الزيادة
يف ن�سبة الولوج بـ  % 10كما �أ ّنها �أدت �إىل حت�سني املنا�صفة ح�سب النوع بن�سبة % 3
وبتقلي�ص التغيب عن الدرا�سة بن�سبة .147 % 60
مع ذلك ،مل ت�ؤد هذه املبادرات �إىل تلبية احلجم الكبري للحاجيات ومل تكن �إال يف
حاالت نادرة مو�ضوع تقييم كما �أنه مل يتم و�ضع ت�صورها يف �إطار منظور �شمويل
وبا�ستهداف مالئم وممُ نهج .148ذلك �أن الفتيات ال ي�ستفدن دائما ،وبكيفية مت�ساوية
مع �أترابهن من الفتيان .وهكذا ،فرب�سم ال�سنة الدرا�سية  2018-2017ا�ستفادت % 34
منهن من نظام الداخليات و % 45,9من النقل املدر�سي و % 46,4من مبادرة «مليون
حمفظة» 149و % 46,7من مطاعم الإعداديات (انظر اجلدول �أ 1.باملحلق).
�سجل متدر�س الفتيات حت�سن ًا وا�ضح ًا بف�ضل هذه اجلهود والتدابري التي بادرت
�إىل اتخاذها وزارة الرتبية الوطنية و�رشكا�ؤها ،وخا�صة اجلهود والتدابري املتعلقة
بتعميم التمدر�س وتقلي�ص الفوارق بني الو�سطني احل�رضي والقروي وبني
اجلن�سني .فالن�سبة اخلا�صة بتمدر�س الفتيات اللواتي ترتاوح �أعمارهن بني  6و11
�سنة مت حت�سينها بكيفية وا�ضحة ،حيث انتقلت من  % 99يف � 2018/2017إىل% 99,7
يف ( 2019/2018مقابل  % 99,9و % 100يف ما يخ�ص الفتيان بالن�سبة لل�سنتني على
مزية لفائدة الفتيات القرويات اللواتي جتاوزت ن�سبتهن
التوايل ،وذلك مع وجود ّ
( % 100على التوايل  % 101,9و 103,5%بر�سم ال�سنتني الدرا�سيتني 2018/2017
و .)2019/2018بالن�سبة للفئة العمرية � 14 -12سنة و� 17-15سنة التي تطابق الدرا�سة
يف ال�سلك الإعدادي من جهة والت�أهيلي من جهة �أخرى ،قد ا�ستقرت هذه الن�سبة
.146يظل المبلغ الممنوح �شهريا لكل طفل مبلغا هزيال� ،إذ يبلغ  60درهما (�أقل من  6يورو) لكل طفل
بالن�سبة لل�سنتين الأولتين من التعليم االبتدائي و 140درهما (�أقل من  14يورو) بالن�سبة للطور
الإعدادي.
.147المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي «تفعيل الميثاق الوطني للتعليم والتكوين
 :2013-2000المكت�سبات والعجز والتحديات» ،التقرير التحليلي ،دجنبر .2014
.148المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي« ،مدر�سة للعدالة االجتماعية ،م�ساهمة في
التفكير في النموذج التنموي».2018 ،
 .149بر�سم  ،2017-2016لم يتم توزيعها ح�سب الجن�س.
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خالل  2019/2018على التوايل يف  % 89,3و % 65,5بالن�سبة للفتيات (مقابل % 94,2

و % 68,8بالن�سبة للفتيان).150

ِ
تك�ش ُف هذه امل�ؤ�رشات ،عند حتليلها ح�سب و�سط الإقامة ،وجود فارق هام على
ح�ساب الفتيات القرويات اللواتي يعانني من الالم�ساواة على هذا ال�صعيد .وبالفعل
ف�إن الن�سب اخلا�صة بالتالميذ القرويني من الفئتني العمريتني� ،أي � 14 -12سنة و-15
� 17سنة ال تبلغ �سوى  75,8%و 35,6%لكل فئة (مقابل  % 87و % 47,9بالن�سبة للفتيان
القرويني).151
يف التعليم ما قبل املدر�سي ،152الذي يقابل الفئة العمرية � 5-4سنوات ،كانت
الفوارق املُ�سجلة �أكرث بروزا يف  ،2019/2018على الرغم من �أن الن�سبة اخلا�صة
بتمدر�س الفتيات ال�صغريات القرويات ارتفعت بـ  13نقطة مقارنة مع ال�سنة
املا�ضية 153ف�إنها مل تبلغ �سوى  55,3%( % 39,2بالن�سبة للفتيان) .وهذه الن�سبة تظل
�ضعيفة للغاية ن�سبيا على امل�ستوى الوطني % 54,1 :بالن�سبة للفتيات مقابل % 61,5
بالن�سبة للفتيان .154وعلى هذا النحو ف�إن الفتاة القروية تتعر�ض ل�رضر مقارنة مع
الفتاة احل�رضية نتيجة للو�سط اجلغرايف �أو مقارنة مع الفتى القروي ب�سبب اجلن�س
فقط على حد �سواء.
ف�ضال عن ذلك ،ال مندوحة لنا من �أن ُن�سجل �أنه بالإ�ضافة �إىل �إ�شكالية جودة
التعلمات ف�إن االنقطاع عن الدرا�سة �أو االحتفاظ بالتالميذ بها ي�شكالن حقا نقطة
�ضعف المنظومة التربوية المغربية ،وذلك اعتبارا للأعداد الغفيرة للتالميذ اللذين
يغادرون مقاعد المدار�س �سنويا ،155خا�صة في الو�سط القروي :غادر 315.273
.150وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني «مجموعة �إح�صائية عن التعليم.2018 ،»2018-2017 ،
 .151وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،م�صدر مذكور
.152يقوم القطاع الخا�ص بن�سبة كبيرة منه ،وهو غير متجان�س �إلى حد كبير (تعليم ع�صري ،تعليم
تقليدي.)... ،
 .153في  ،2018-2017كانت هذه الن�سبة  % 25,4بالن�سبة للفتيات القرويات (مقابل  % 40,5بالن�سبة
للفتيان من نف�س الو�سط).
 .154وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،نف�س الم�صدر.
 .155غادر المدر�سة  315 273تلميذا في ال�سنة الدرا�سية  ،2018-2017مقابل � 176 279سنة قبل ذلك.
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من التالميذ املدر�سة يف  2018/2017مقابل � 279.176سنة قبل ذلك .وخالل
 156 2016/2015كانت ن�سبة التخلي عن الدرا�سة يف التعليم االبتدائي �أعلى يف �صفوف
الفتيات حيث بلغت  % 2,5مقابل متو�سط بلغ  % 1,9بني �صفوف الفتيات والفتيان معا.
مقابل ذلك كانت هذه الن�سبة معكو�سة على الم�ستويات الأخرى ،ذلك �أن الفتيان
هم الذين يغادرون �أكثر من الفتيات درا�ستهم في الثانوي الإعدادي والت�أهيلي مع
ن�سبة تخل مماثلة بلغت  %12,7في ال�سلكين مقابل  % 8,5و %10,3بالن�سبة للفتيات على
التوالي على م�ستوى ال�سلكين الإعدادي والت�أهيلي .و موازاة مع ذلك ترتفع ن�سبة
�إنهاء الدرا�سة بكيفية ُمقلقة للغاية ،خا�صة في ما يتعلق بهذين ال�سلكين حيث يتمكن
 % 9,5من تالميذ الت�أهيلي و % 27,2من تالميذ الإعدادي من �إنهاء درا�ستهم من دون
تكرار الق�سم في حين �أن  % 64,6و % 31,9يحققون ذلك من دون تكرار الق�سم.157
ف�ضال عن ذلك ،يف جمال التعليم املهني ينبغي ت�سجيل �أن االجتاه الالمتكافئ على
ح�ساب الفتيات ما يزال �ساري املفعول حلد اليوم .ذلك �أن ن�سبة الفتيات امل�سجالت
يف البكالوريا املهنية ،بر�سم �سنة  2018-2017تظل �ضعيفة مقارنة مع ن�سبة الفتيان
با�ستثناء الفتيات امل�سجالت يف م�ؤ�س�سات التكوين املهني التابعة لقطاع ال�سياحة حيث
تفوق ن�سبتهن املتو�سط� ،أي ( 158% 61انظر اجلدول رقم �أ 2 .بامللحق).
على م�ستوى التكوين املهني ،تظل احل�صة الإجمالية للفتيات �ضعيفة بكيفية
ملمو�سة مقارنة مع ح�صة الفتيان ،ففي  2018/2017مل يمُ ثلن �سوى  % 38,5مقابل
 % 61,5من الفتيان بالن�سبة جلميع م�ستويات التكوين وهو الأمر الذي ي�ؤكد االجتاه
وتتميز امل�ستويات الدنيا [من التكوين]،
الذي متت مالحظته منذ عدة �سنوات.
ّ
�أي «التخ�ص�ص» ( )Sو«الت�أهيل» ( ،)Qبكون التفاوت �أكرث و�ضوح ًا بني الفتيان
والفتيات .وال متثل هذه الأخرية �سوى ربع امل�سجلني يف هذين ال�سلكني بــ % 26,6
و % 26,9على التوايل.
� .156آخر الإح�صائيات موزعة ح�سب الجن�س وح�سب الإقامة متوفرة.
 .157المندوبية ال�سامية للتخطيط ،م�ؤ�شرات المغرب االجتماعية.2018 ،
 .158المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي« ،مدر�سة للعدالة االجتماعية ،م�ساهمة في
التفكير في النموذج التنموي».2018 ،
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اجلدول رقم  : 2ن�سبة الفتيات �ضمن �أعداد امل�سجلني يف التكوين الأ�سا�س
مب�ستويات التكوين املهني بر�سم املو�سم التكويني 2017/2018
�شهادة الت�أهيل المهني التخ�ص�ص الت�أهيل
CAP

تقني

تقني
متخ�ص�ص

المجموع

العدد الإجمايل
للم�سجلني

10425

433007 147691 112580 91633 70678

ن�سبة الإناث
منهم

%41,6

%38,5

%43,6 %26,9 %26,6

%47,2

الم�صدر :معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،قطاع
التكوين المهني2018 ،

يتبني �أن التمييز َج ِل ٌي �أي�ضا يف جمال التوجيه املهني و�شعبة التكوين .هكذا ،تظل
ح�صة الفتيات مهمة للغاية يف القطاعات املرتبطة تقليديا بالأن�شطة الن�سوية خا�صة
يف القطاع �شبه الطبي وال�صحة حيث ميثلن �أكرث من  % 80من املتدربني يتبعه قطاع
ال�صناعة التقليدية ب�أكرث من  % 65من املتدربات وقطاع م�ساعدة الأ�رس بـ  % 57من
املتدرباتُ .يالحظ �أي�ضا ح�ضور مهم ن�سبيا للفتيات يف قطاعات الإدارة والتدبري
والتجارة ( )% 43والن�سيج واملالب�س واحلالقة -التجميل ( .)% 44وهن ،بكيفية
مفارقة ،قليالت احل�ضور �إىل درجة كبرية �أو �شبه غائبات يف قطاعات �أخرى
تعترب «رجالية» مثل الأ�شغال العمومية والبناء وتقنيات الإعالم والتوا�صل ()TIC
و�صناعة الطريان ،الخ...
بي توزيع امل�سجلني ح�سب النوع و�شعبة التكوين �أن قطاعات التكوين التي
ُي نّ
ت�ستقبل عدد ًا مهما من املتدربات الفتيات ،على �سبيل املثال ،هي قطاعات ال�شبيبة
( 159)% 100وال�صناعة التقليدية ( )% 61والتعمري ( .)% 69ولي�س تلك هي حالة
قطاعات �أخرى حيث ال تتجاوز هذه الن�سبة ( )% 10وعلى اخل�صو�ص قطاع ال�صيد
البحري ( )% 1,2وغرف التجارة وال�صناعة واخلدمات (.160)% 8,7
 .159لأنه مفتوح ح�صريا للفتيات.
 .160المجل�س الأعلى للتعليم التكوين والبحث العلمي «التكوين المهني الأولي :مفاتيح �إعادة الت�أ�سي�س»،
التقرير رقم  ،4/2019مار�س � ،2019ص.19 .
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جند كذلك �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات ومراكز التكوين ،خا�صة الع�سكرية منها ،لي�ست
�إدماجية مبا �أنها مخُ �ص�صة حاليا لأحد اجلن�سني فقط مثل الأكادميية امللكية الع�سكرية
ملكنا�س املفتوحة فقط يف وجه الذكور �أو على العك�س من ذلك مركز تكوين امل�صالح
االجتماعية للقوات امل�سلحة امللكية املخ�ص�ص ح�رص ًا للإناث.
يف الأخري ،ينبغي ف�ضال عن ذلك ت�سجيل �أنه على الرغم من الإطار الت�رشيعي
واال�سرتاتيجيات الوطنية التي تتطور ب�شكل �إيجابي ،يظل ولوج الأطفال يف و�ضعية
�إعاقة �إىل التعليم حتدي ًا كبريا .فالأطفال ذوو االحتياجات اخلا�صة غري املمدر�سني
يعي�شون و�ضعية متييز مزدوج� :إنهم يتقا�سمون مع �أترابهم العراقيل التي حتول
دون ولوجهم �إىل املدر�سة والبقاء فيها (مثال :العراقيل املوجودة يف الو�سط القروي
ومتدر�س الفتيات ال�صغريات ،الخ) .وتتزايد هذه احلواجز بفعل �ضعف م�ستوى
الولوج والولوجيات �إىل املدر�سة ب�سبب وجودهم يف و�ضعية �إعاقة ،مع التفاوتات
املتزايدة ح�سب و�سط الإقامة واجلن�س .وبالفعل تبلغ ن�سبة متدر�س الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،يف الو�سط احل�رضي % 49,5 ،مقابل  % 32,9يف الو�سط
إق�صاء �أكرب يف جمال
القروي .وتعاين الفتيات ذوات االحتياجات اخلا�صة من �
ً
التمدر�س وهن ال ميثلن �سوى ن�سبة  % 29,1متمدر�سة (مقابل  % 49,2بالن�سبة للفتيان
الذين يعي�شون نف�س الو�ضعية).161
مراعاة النوع والق�ضاء على الأفكار امل�سبقة يف كافة م�ستويات التعليم:

على الرغم من �إحداث هيئات خا�صة مكلفة مبراقبة م�ضامني الربامج املدر�سية
و�إدخال بنود خا�صة يف دفاتر التحمالت املتعلقة ب�إنتاج الكتب املدر�سية ف�إن حتليل
الإنتاجات املتوفرة يرتك جماال وا�سع ًا �إىل حد ما خلطاب يتعار�ض مع ثقافة حقوق
الإن�سان والت�سامح مما ي�ؤدي �إىل �رشعنة اجلور والعقاب اجل�سدي والالم�ساواة بني
اجلن�سني وال�صور النمطية .162
 .161المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي واليون�سيف« ،تقييم نموذج تعليم الأطفال في
و�ضعية �إعاقة بالمغرب :نحو تعليم مدمج».2019 ،
. 162وزارة التربية الوطنية والتكوين العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي« ،درا�سة تقييم ت�أثير
برامج التربية على حقوق الإن�سان وعلى روح المواطنة»� ،أنجزها مكتب �إدوان.2007 ،
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وبالفعل ،تتوافق الأعمال النادرة املتوفرة 163التي قامت بدرا�سة م�ضامني الكتب
املدر�سية على القول �أن ح�ضور الن�ساء يف الكتب املدر�سية يتم من خالل و�ضعهن
يف زاوية املهام التقليدية املعرو�ضة عرب ال�صور النمطية الكال�سيكية وب�شكل وا�سع
يف �إطار حياتهن العائلية (ربة �أ�رسة تقوم بالأعمال املنزلية) وقلّما يتم تقدميهن يف
العمل .و�أولئك اللواتي يقدمن وهن ي�شتغلن يتم ح�رصهن يف مهن ت�سند تقليدي ًا
للن�ساء �أو بدون قيمة �إ�ضافية (ممر�ضة ،كاتبة ،معلمة .)...ف�ضال عن ذلك ،ال
ُيعترب العمل مبثابة حمدد للمر�أة يف الوقت الذي ُي�شكل ،بالن�سبة للرجل ،جزء ًا مهما
من هويته ،هكذا تنعدم النماذج الإيجابية بالن�سبة للفتيات� .أما الأدوار املخ�ص�صة
للجن�سني ف�إنها تويل على هذا النحو مواقع محُ ّددة وخمتلفة للرجال وللن�ساء .ويظل
م�ضمون الربامج� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،على العموم �صامتا يف ما يخ�ص �إ�سهام الن�ساء
يف خمتلف جماالت احلياة ونادر ًا ما تقدم تلك الربامج مناذج من جناح الن�ساء .وهو
الأمر الذي ي�سائل ال�سيا�سات املعتمدة وحول مدى وجود �إرادة حقيقية ت�ستهدف
النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني يف املنظومة الرتبوية.
ويف الأخري ،ال مندوحة من الإ�شارة �إىل �أن حوامل �أخرى من املنظومة
التعليمية والرتبوية قد مت حتليلها واتهامها لكونها تن�رش �صورا منطية وتعيد �إنتاج
الالم�ساواة على م�ستوى النوع .ويتعلق الأمر ،من بني م�سائل �أخرى ،بنظام
التوجيه املدر�سي وامل�شاركة ال�ضعيفة للفتيات والن�ساء يف تدبري احلياة املدر�سية (يف
خمتلف املجال�س التقنية للم�ؤ�س�سات املدر�سية )...و�ضعف ولوج الن�ساء �إىل منا�صب
اتخاذ القرار...الخ.
التكوين يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق الإن�سان لفائدة املدر�سني
واملهنيني الآخرين يف جمال الرتبية

لي�س مبد�أ امل�ساواة ،باعتباره الأ�سا�س ،متجذرا مبا يكفي يف املنظومة التعليمية
ب�صفة عامة .وقد �أكد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يف تقريره /ر�أيِه
. 163نذكر من بين �أعمال �أخرى التقرير الذي �أنجزته (بالعربية) بهذا الخ�صو�ص المنظمة المغربية
لحقوق الإن�سان «تقرير حول تفعيل قيم حقوق الإن�سان في الكتب المدر�سية للمنظمة المغربية
لحقوق الإن�سان »2004 ،ودرا�سة الجمعية المغربية لحقوق الإن�سان حول «المدر�سين وقيم
حقوق الإن�سان» التي �أنجزتها �سنة .2004
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حول «النهو�ض بامل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية» على العجز احلا�صل يف التعليم يف مادة الرتبية على املواطنة
وحقوق الإن�سان ،164وذلك كرد فعل على نتيجة بحث دويل �أبرز �أن ال�شباب
املغاربة هم الأكرث رف�ضا يف العامل لفكرة امل�ساواة بني الن�ساء والرجال على م�ستوى
املبادئ وعلى م�ستوى احلق باعتبار �أن ذلك يمُ ثل «املجتمع الأمثل».165

ف�ضال عن ذلك ،ي�سجل تقرير اليوني�سيف حول و�ضعية الأطفال يف املغرب
�أن املدر�سني يفتقرون �إىل تكوين يقوم على حقوق الإن�سان وحقوق الطفل بوجه
خا�ص .166وتلتقي هذه النتائج مع خال�صات البحث الذي �أجنزته اجلمعية املغربية
حلقوق الإن�سان .167وهي النتائج التي تك�شف عن النزعة املحافظة املتجذرة ب�شكل
وا�سع يف �صفوف املدر�سني واملدر�سات .وبالفعل ،يخل�ص هذا البحث حول متثالت
حقوق الإن�سان لدى  944من املدر�سني واملدر�سات �أن  %52من بينهم ي�ساندون فكرة
مراجعة �صكوك ومعايري حقوق الإن�سان من �أجل تكييفها مع الواقع الوطني وخا�صة
مع املرجعيات الدينية و % 4منهم على علم باتفاقية الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة ،.الأمر الذي يك�شف عن وجود مفارقة تعي�شها منظومتنا الرتبوية ،وهي
مفارقة تتمثل يف ازدواجية املعايري والقيم املتناق�ضة التي يتم تداولها يف تلك املنظومة.
بيئة تربوية �آمنةُ ،م جِ
دمة ومن دون حتر�ش

تظل الدرا�سات التي تتناول البيئة الرتبوية باملغرب نادرة .و ُت�شكل معطيات
�أبحاث «نتائج التالمذة املغاربة يف الريا�ضيات والعلوم �ضمن �سياق دويل» و«التقدم
يف الدرا�سات الدولية حول حماربة الأمية يف القراءة» جزءا من املعلومات النادرة
. 164المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية»� ،إحالة ذاتية رقم .8/2012
 .165المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،نف�س الم�صدر.2012 ،
 .166اليون�سيف« ،و�ضعية الأطفال بالمغرب ،تحليل ح�سب المقاربة القائمة على حقوق الإن�سان»،
.2007
. 167الجمعية المغربية لحقوق الإن�سان« ،تمثالت حقوق الإن�سان لدى المدر�سين والمدر�سات ،بحث
�سو�سيولوجي».2006 ،
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املتوفرة حول اجلو [ال�سائد] يف املدر�سة املغربية .يت�ضمن هذان البحثان عنا�رص
وتبي املقارنة بني
تقييم باعتبار �أنهما يعتمدان على ت�رصيحات مديري مدار�س.
نّ
نتائج «التقدم يف الدرا�سات الدولية حول حماربة الأمية يف القراءة» يف 2011
و� 2016أ�سئلة تقدم معلومات حول �أفعال التخويف التي ينخف�ض تواترها والتي كان
التالميذ �ضحية لها .وبالفعل ،ف�إن ن�سب التالميذ الذين تعر�ضوا للتخويف مرة يف
تعر�ضوا له يف حني
الأ�سبوع ترتاوح �سنة  2011بني  % 14و %25ح�سب الفعل الذي ّ
�أن هذه الن�سب �شهدت انخفا�ضا يرتاوح بني  %7و� %15سنة .168 2016
ّبينت درا�سة �أنجزتها وزارة التربية الوطنية �سنة  ،2004حول العنف في
تمار�س على نطاق وا�سع،
المدر�سة� ،أن العقوبات الج�سدية ،على الرغم من منعها َ
بما في ذلك �أ�شكالها القا�سية ( %87من الأطفال �رصحوا �أنهم تعر�ضوا لل�رضب و% 60
منهم بوا�سطة امل�سطرة ،ع�صا �أو �أنبوب و�رصح  % 73من املدر�سني �أنهم ارتكبوا
تلك الأفعال) .169ويف فرتة حديثة �أكرث� ،أي �سنة  2013قام تقرير� ،أجنزته وزارة
الرتبية الوطنية مت �إعداده اعتمادا على ما تن�رشه ال�صحافة الوطنية 170بجرد  203من
حاالت العنف .ويتم ت�سجيل حاالت العنف هذه �سواء داخل املدر�سة (� )% 52أو على
مقربة منها بن�سبة  .% 48وتربز درا�سة حاالت العنف هذه �أن هذه الظاهرة ت�شمل يف
غالبيتها �أ�شكال العنف اجل�سدية  % 59واالغت�صاب  %18والتحر�ش اجلن�سي .171% 15
ف�ضال عن ذلك ،ك�شفت نتائج التقييم  /احل�صيلة للمجل�س الأعلى للتعليم والتكوين
والبحث العلمي املتعلق بـ «الربنامج الوطني لتقييم املكت�سبات» ،الذي مت �إجنازه
بني �صفوف تالميذ اجلذع امل�شرتك �سنة � 2016أن « % 18من التالميذ �رصّ حوا �أنهم
.168المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي ،هيئة وطنية لتقييم منظومة التعليم والتكوين
والبحث العلمي« ،نتائج التالمذة المغاربة في الدرا�سات الدولية حول محاربة الأمية في
القراءة».2019 ،
.169اليون�سيف« ،و�ضعية الأطفال بالمغرب ،تحليل ح�سب المقاربة القائمة على حقوق الإن�سان»،
.2007
 .170يغطي هذا التقرير الفترة من � 1شتنبر � 2012إلى  30يونيو .2013
 .171المر�صد الوطني للطفولة واليون�سيف« ،و�ضعية الأطفال والن�ساء بالمغرب»� ،شتنبر .2014
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تعر�ضوا لتحر�ش جن�سي �أو معنوي ،با�ستمرار �أو يف الغالب ،داخل ثانويتهم وذلك
من طرف املدر�سني و�/أو املوظفني الإداريني ،بل وحتى من طرف زمالئهم».172
الولوج �إىل خدمات املاء ال�صالح لل�رشب والتطهري الآمنة وموا�صلة الدرا�سة
يف حالة احلمل و�/أو الوالدة

يف نهاية الربنامج اال�ستعجايل 173مل تكن تتوفر على املاء ال�صالح لل�رشب �سوى
 % 55من املدار�س االبتدائية و % 36كانت تتوفر على مراحي�ض .ويف ما يخ�ص
م�ؤ�س�سات التعليم الثانوي ف�إن  %87من الإعداديات و %97من الثانويات كانت تتوفر
174
ويعرقل على هذا
على املاء ال�صالح لل�رشب  .وهو الأمرالذي ي�ؤثر بكيفية �سلبية ُ
النحو تعميم التمدر�س خا�صة يف �صفوف الفتيات القرويات� ،سيما مع وجود ترابط
مت �إثباته ح�سب عدة درا�سات بني ق�ضية تعميم التمدر�س وتوفر هذه البنيات التحتية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال بد من الت�أكيد على بع�ض املمار�سات املتداولة بكيفية وا�سعة
داخل م�ؤ�س�سات التعليم الأ�سا�سي والثانوي ومن بينها طرد الفتيات ب�سبب احلمل.

 .172المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي «البرنامج الوطني لتقييم مكت�سبات تالميذ الجذع
الم�شترك.2017 ،»2016 ،
� .173أي �سنة  ،2017وهي المعطيات الإح�صائية الوحيدة المتوفرة.
.174المجل�س الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي ،هيئة وطنية لتقييم منظومة التعليم والتكوين
والبحث العلمي« ،تفعيل الميثاق الوطني للتعليم والتكوين  ،2013-2000المكت�سبات والعجز
والتحديات» ،تقرير تحليلي ،دجنبر .2014
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مقرتحات عمل:
✺ تفعيل قانون «�إلزامية التمدر�س» عبر و�ضع ا�ستراتيجية لتطبيقه على المدى
الق�صير ،مع �أخذ التحديات في مجال الولوج و نجاح الفتيات بعين االعتبار بكيفية
عر�ضانية طبقا اللتزامات البلد؛

✺ الإحالة ،بكيفية �صريحة �إلى المواد  5 ،1و 10من اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة والمواد  28 ،2و 29من اتفاقية حقوق الطفل في كل
وثيقة تتعلق بت�أطير المنظومة التربوية بما في ذلك العنا�صر المرجعية الخا�صة
بمرجعيات البرامج و�إعداد الكتب المدر�سية و�أي�ضا الإنتاج الأدبي الموجه للأطفال
والمراهقين/ت؛

✺ تنقية الكتاب المدر�سي من ال�صور ال�سلبية والما�ضوية للمر�أة و�إقرار مبد�أ الم�ساواة
باعتبارها مو�ضوعا عر�ضاني ًا في جميع مجاالت المنظومة التربوية .ويجب �إدماج
ثقافة الم�ساواة في الكتب المدر�سية و�أن تتم م�أ�س�ستها في كافة المواد والأن�شطة
البيداغوجية .كما يتعلق الأمر �أي�ضا ب�إحداث و�أجر�أة بنية لليقظة وللإنذار تخ�ص
�صورة المر�أة في مختلف الحوامل التربوية؛

✺ و�ضع برنامج مدر�سي من �أجل التح�سي�س الم�ستمر بت�أثير ال�سلوكات التمييزية على
تكاف�ؤ الفر�ص بين الفتيان والفتيات؛
✺م�أ�س�سة مقاربة النوع في المنظومة التربوية في �إطار ال�سيا�سة التربوية على جميع
الم�ستويات وذلك مع احترام الفهم العميق لتلك المقاربة؛

✺�إدماج ثقافة الم�ساواة وحقوق الإن�سان في التكوين والتكوين الم�ستمر للفاعلين
الإداريين والتربويين باعتبارها مكون عر�ضاني ال منا�ص منها من �أجل تطوير
الممار�سات البيداغوجية ونبذ �أي �سلوك ُيعاك�س مبادئ الم�ساواة بين الجن�سين؛
✺القيام ب�أبحاث متعددة التخ�ص�صات حول ق�ضية م�ساواة النوع في المنظومة
التربوية ،لأن برامج البحث الممنهج والمقارن هي الوحيدة التي من �ش�أنها �أن
تجعل من وقائع غير المعروف وقاع مرئي بالن�سبة للفاعلين �أنف�سهم وتو�ضيح
جميع الق�ضايا ذات ال�صلة بهذه الإ�شكالية.
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المحور الثالث :التحرر من العنف والو�صم وال�صور النمطية

ال�س�ؤال : 13يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ماهي �أ�شكال العنف �ضد
الن�ساء والفتيات ،ويف �أي �سياقات �أو موا�ضيع حمددة ،قد
التي �أعطيت لها الأولوية؟
خالل هذه ال�سنوات اخلم�س الأخرية مت ت�سجيل تقدم طفيف للغاية يف جمال
حماربة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء .و ُت�شكل التدابري النادرة امللمو�سة املتعلقة مبحاربة
االجتار يف الن�ساء والفتيات من خالل اعتماد القانون رقم  14-27املتعلق باالجتار
بالب�رش� ،175سنة  ،2016ت�شكل بكل ت�أكيد تقدما مت �إحرازه غري �أن هذا القانون يطرح
حتديا يف ما يخ�ص �إعماله .وف�ضال عن ذلك ،ف�إن املنظمات غري احلكومية 176التي
ت�شتغل على هذه الإ�شكالية �أثارت االنتباه �إىل حمدودية القانون رقم .14-27
وبالفعل ،فهذا القانون ال ي�شكل �سوى تعديالت للت�رشيع اجلنائي (القانون اجلنائي
وقانون امل�سطرة اجلنائية) ولي�س قانونا خا�صا يتناول بكيفية وا�ضحة الأبعاد الثالثة
الأ�سا�سية من �أجل حماربة االجتار بطريقة فعالة؛ وهذه الأبعاد هي :العقاب
والوقاية واحلماية .وعلى �سبيل املثال ،ال ين�ص القانون على مقت�ضيات ُتلزم الدولة
بامل�س�ؤولية على �صعيد حماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم و�إعادة االعتبار �إليهم وتعوي�ضهم
عن اخلروقات التي تعر�ضوا لها وكذلك �إدماج ال�ضحايا الأجانب.
ف�ضال عن ذلك ،ح�سب البحث الوطني حول انت�شار العنف �إزاء الن�ساء الذي
�أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط �سنة  ،2009ف�إن الن�سبة الإجمالية النت�شار العنف
تبلغ  .% 62,8وح�سب �أ�شكال العنف فقرابة  3,4مليون من الن�ساء تعر�ضن ،يف
حلظة ما �أو �أخرى من حياتهن ،لفعل عنف ج�سدي (�أي ن�سبة انت�شار تبلغ ،)% 35,3
وتعر�ض  2,1مليون من الن�ساء لفعل عنف جن�سي ( )% 22,6وقرابة  2,986مليون من
الن�ساء تعر�ضن النتهاكات حلريتهن الفردية ( )% 31,3ويف الأخري ف�إن  4,6مليون
وي�شكل العنف النف�سي ال�شكل الأكرث
من الن�ساء تعر�ضن لعنف نف�سي (ُ .)% 48,4
 .175الجريدة الر�سمية عدد  6526بتاريخ  15دجنبر � ،2016ص.1952 .
 .176مثل الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب.
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انت�شارا ،الذي ينبغي �أن حتتل حماربته الأولوية .واحلال �أن القانون  103.13ال
ين�ص على �أية مقت�ضيات تجُ ّرم هذه الأ�شكال من العنف.

موازاة مع ذلك ،ظهرت �أ�شكال جديدة من العنف مرتبطة بالأو�ضاع االقت�صادية
للن�ساء وعوزهن .وعلى �سبيل التو�ضيح ،ففي �سنة  2017لقيت حتفها  15امر�أة ب�إقليم
ال�صويرة على �إثر تدافع طر�أ خالل عملية توزيع مواد غذائية لفائدة �أ�رس فقرية،
كما �أن �أربع ن�ساء يع�شن من التهريب على احلدود توفني �أثناء ازدحام عند نقطة
العبور بباب �سبتة.177
�أما �أ�شكال العنف ح�سب �صفة املعتدي التي ارتكبها ،ف�إن نتائج البحث الوطني
تبي �أن  % 55من �أعمال العنف يقرتفها زوج
حول انت�شار العنف �ضد الن�ساء نّ
ال�ضحية ،وهذه املالحظة ت�ؤكدها من جديد املعطيات الأكرث حداثة التي قدمتها رئا�سة
النيابة العامة التي ُت�شري �إىل  % 56,11من االعتداءات �ضد الن�ساء مت ارتكابها من
طرف �أزواجهن (انظر اجلدول رقم �أ 3.بامللحق) .وك�شف املر�صد الوطني للعنف
�ضد الن�ساء ،من جانبه� ،أن حاالت العنف املنزيل الذي تتعر�ض لها الن�ساء �أدت �إىل
وفاة  81امر�أة �سنة  2016وهن يف الغالب ن�ساء تابعات لأزواجهن اقت�صاديا �أو هن
يف و�ضعية فقر.178
لكن يجدر بنا التذكري ،مع ذلك ،ب�أن هذه الإح�صائيات ال تعك�س مدى انت�شار
هذه الظاهرة يف املجتمع املغربي .ذلك �أن �ضحايا العنف ،وخا�صة منه الزوجي
واجلن�سي ِ
ميلْن �إىل عدم الإدالء ب�شهادتهن ب�ش�أن ذلك لعدة �أ�سباب (ال�ضغوط
بي البحث الذي �أجنزته وزارة
االجتماعية ،احل�شمة �أو اخلوف من االنتقام) .وقد نّ
التجر�ؤ
ال�صحة �سنة � 2018أن ن�صف ( )% 50,2من ال�ضحايا التزمن ال�صمت دون
ُّ
على احلديث عما جرى لأي �شخ�ص كان .كما �أن  % 26,7من ال�ضحايا جل�أن لأحد
الأقارب و � % 12,6إىل ال�رشطة و % 0,8فقط �إىل امل�ست�شفى ،وذلك على الرغم من
�إحداث وحدات مندجمة ُمكلفة بالن�ساء والأطفال �ضحايا العنف على م�ستوى البنيات
.177معبر حدودي ب�شمال المغرب بين ثغر �سبتة ومدينة الفنيدق ،ي�شهد كل يوم مرور �آالف الن�ساء
الالئي يطلق عليهن ا�سم «الن�ساء البغال» محمالت بب�ضائعهن على ظهورهن المنهكة في ظروف
مهينة .وقد كان هذا المعبرر م�سرحا ل�سل�سلة من الحوادث الم�أ�ساوية.
 .178المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي« ،التقرير ال�سنوي .»2017
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اال�ست�شفائية �أو امل�ساعدة االجتماعية التي تتكلف با�ستقبال ال�ضحايا والتكفل بهم،
ح�سب الوزارة املذكورة.
على الرغم من كل الوقائع املتعلقة بانت�شار العنف املنزيل ف�إن القانون
ي�شجع على الإفالت من العقاب وال�ضغوط االجتماعية التي تتعر�ض لها الن�ساء.
وعلى �سبيل املثال ،ففي الكثري من اجلرائم ي�ؤدي «�سحب ال�شكاية �إىل و�ضع ح ٍد
للمتابعات ولآثار القرار الق�ضائي الذي اكت�سب قوة ال�شيء املق�ضي به� ،إذا ما مت
النطق به».
13.103

يف ما يتعلق بزواج القا�رصات ،بلغ عدد الفتيات امل ُتزوجات ،ب�شكل مبكر
«قانوين» �أو غري قانوين ،ن�سبا �ضخمة .ففي �سنة  ،2015مت �إبرام  35 150عقد
املربمة �سنة 2004
زواج ،وهو ما يعني حوايل �ضعف عقود زواج القا�رصات
َ
الع�رش ( )% 10,02من جمموع
(18 341عقداً) .وتمُ ثل هذه العقود ن�سبة �أكرث من ُ
الزيجات املربمة .وهكذا مت قبول  % 85,22من طلبات زواج القا�رصات وهو الأمر
الذي ي�سري يف االجتاه املعاك�س للطابع اال�ستثنائي واخلارج عن القانون الذي يجب
�أن يكت�سيه بناء على الف�صل  30من مدونة الأ�رسة .هذه الظاهرة ،وهي ظاهرة
مت�س الن�ساء ح�صريا لكونها ال تطال �إال  % 0,93من القا�صرين المتزوجين تميل
التحول �إلى ظاهرة ح�ضرية ،وح�سب �إح�صائيات وزارة العدل والحريات تم
�إلى
ّ
ت�سجيل  % 51,79من طلبات زواج القا�رصات يف الو�سط احل�رضي.
غري �أن هذه الأرقام ال تعك�س ،مع ذلك ،مدى انت�شار ظاهرة زواج القا�رصات
للعرف ،ال من
لأنه ال يتم �إح�صاء جميع العقود التي تربم يف بع�ض املناطق طبقا ُ
طرف الإح�صائيات وال من لدن احلالة املدنية وال وزارة العدل واحلريات،
وبالتايل ف�إنها ال تظهر �إطالقا يف �إح�صائيات املندوبية ال�سامية للتخطيط .179واملفارقة
هي �أن القانون  13.103يتعلق ،بالأحرى ،بالزواج الق�رسي (الف�صل -1-503
 )2وين�ص على �أنه «ال جتوز املتابعة �إال بناء على �شكاية ال�شخ�ص املت�رضر من
املقرر
اجلرمية» (الفقرة  .)3و «وي�ضع التنازل عن ال�شكاية حدا للمتابعة ولآثار َّ
الق�ضائي املكت�سب لقوة ال�شيء املق�ضي به يف حالة �صدوره» (الفقرة .)4
.179ال�شبكة الوطنية لمراكز اال�ستماع �إلى الن�ساء �ضحايا العنف� ،أناروز« ،العنف القائم على النوع،
زواج القا�صرين واقت�سام الممتلكات التي يتم اكت�سابها خالل الزواج» ،م�صدر مذكور� ،ص.31 .
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ال�س�ؤال :14ماالإجراءات التي �أعطتها دولتك الأولوية يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية للت�صدي للعنف �ضد الن�ساء والفتيات؟
مت ،خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،ن�سبيا �إغناء الأ�س�س القانونية امل�ؤطرة
ملحاربة كل �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء ،وذلك بامل�صادقة يف نف�س الوقت على القانون
رقم  14-27املتعلق مبحاربة االجتار بالب�رش� 180سنة  ،2016كما �سبق ذكره ،وكذلك
القانون رقم  181 13-103املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء يف  14فرباير .182 2018
بالفعل ،يتميز القانون رقم  ، 13-103بكونه ي�ستجيب لإحدى املطالب الكربى،
ومنذ مدة طويلة ،183جلمعيات النهو�ض بحقوق الن�ساء وحقوق الإن�سان والدفاع
عنها من جهة ،ويج�سد لأول مرة �أحد الأورا�ش التي كانت قيد االنتظار على الرغم
من �رشوع احلكومات ال�سابقة يف ذلك الور�ش منذ �سنة  .2006وبالتايل ،كان من
عمر
املفرت�ض �أن ي�أخذ هذا القانون بعني االعتبار ن�ضج م�سار الرتاكم هذا الذي َّ
لأكرث من ع�رش �سنوات وتقدمي �أجوبة فعلية عن ظاهرة العنف �ضد الن�ساء وانت�شارها
الوا�سع الذي ك�شفه البحث الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط وذلك طبقا ملا
ين�ص عليه د�ستور  2011والتزامات املغرب وكذلك املعايري الدولية املعمول بها.

مع ذلك ،على الرغم من الوقت الذي انق�ضى بني اعتماد ال�صيغة الأوىل من
م�رشوع القانون رقم  13-103من طرف جمل�س احلكومة �سنة  2013و�إ�صداره �سنة
متيزت بدينامية ترافع قوية وبتقدمي العديد من مقرتحات جتويد
 ،2018وهي فرتة ّ
184
تلك ال�صيغة .وهو ترافع قام به كل من املجتمع املدين عرب مذكراته وامل�ؤ�س�سات
الوطنية مثل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وتو�صيات �آليات الأمم املتحدة،
خا�صة منها «فريق العمل اخلا�ص بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء
 .180الجريدة الر�سمية عدد  6526بتاريخ  15دجنبر � ،2016ص.1952 .
.181الظهير رقم  1-18-19ال�صادر بتاريخ  22فبراير  ،2018المتعلق ب�إ�صدار القانون رقم 103-13
المتعلق بمحاربة العنف الممار�س على الن�ساء.
� .182أ�صبح �ساري المفعول في �شتنبر .2018
 .183مطالبة تعود �إلى بداية �سنوات .2000
 .184نذكر على �سبيل المثال مذكرات « ائتالف ربيع الكرامة» المتعلقة بم�شروع القانون 103-13
خالل م�سل�سل اعتماده ب�أكمله .ويتكون ائتالف ربيع الكرامة من  25منظمة غير حكومية وطنية
وجهوية ومحلية.
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يف الت�رشيع واملمار�سة» و«املقررة اخلا�صة حول العنف �ضد الن�ساء ،و�أ�سبابه
ونتائجه» ،185يظل هذا الن�ص مت�ضمنا لثغرات .والواقع �أن امل�رشع اكتفى باعتماد
امل�رشوع املذكور للقانون بالرغم من االختالالت التي �أ�شارت �إىل وجودها عدة
�أطراف م�شاركة ومل يقم امل�رشع �إال مبراجعة بع�ض ف�صوله التي تتمم الت�رشيع
اجلنائي (القانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية).

تتمثل هذه التعديالت  -التي متت انطالقا من مقاربة تركز على اجلزء الأخري
من امل�سطرة الق�ضائية �أي حتديد العقوبة عند نهاية املحاكمة  -ب�شكل خا�ص يف الزيادة
يف الغرامات والعقوبات احلب�سية بالن�سبة لبع�ض اجلرائم اجلنائية التي كانت موجودة
�سابقا .186واحلال �أنه قد يتبني �أن هذا الت�شديد يف العقوبات هو بدون ت�أثري اعتبارا
للعديد من حاالت العنف املُمار�س �ضد الن�ساء التي ال يتم التبليغ عنها �إىل ال�سلطات
والتي قد ال يتعر�ض مرتكبوها ملتابعة ق�ضائية.
ف�ضال عن ذلك ،ال يغري ذلك القانون الت�رشيع احلايل يف ما يتعلق باالغت�صاب
واالعتداءات اجلن�سية .وبالفعل تظل ال�ضحايا ُملزمات ب�إثبات ال�رضر اجل�سدي
الذي حلق بهن ،من �أجل �إثبات عدم موافقتهن وهو الأمر الذي يعر�ضهن على
الدوام [غياب �إثبات ال�رضر] للمتابعة بتهمة �إقامة عالقات جن�سية خارج �إطار
جمرمة قانونا ،من جهة ومن جهة �أخرى ال تكون ال�شكاية اجلنائية مقبولة
الزواج َّ
من دون تقدمي �شهادة طبية تثبت اجلروح التي تعر�ضت لها ال�ضحية والتي �أدت
�إىل  20يوم من العجز .وال يجرم الن�ص االغت�صاب الزوجي وذلك على الرغم
من مطالب اجلمعيات غري احلكومية وتو�صيات خمتلف امل�ؤ�س�سات والآليات الأممية
وخا�صة منها فريق العمل اخلا�ص بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
يف الت�رشيع واملمار�سة ،الذي �سبق له الت�أكيد على �رضورة جترمي االغت�صاب
الزوجي يف تقريره �إثر زيارته للمغرب �سنة .1872012
.185مرا�سلة موجهة بتاريخ � 2017/07/04إلى القائم ب�أعمال المغرب في جنيف ال�سيد البوكيلي ،طبقا
لمقر َر ْي مجل�س حقوق الإن�سان  15/23و( 32/19المرجع)2017/OL MAR 2 :
َ
.186ب�صفة خا�صة ،بالن�سبة للعقوبات المحددة في الف�صول  431و 436و 503-1و 425و 426و 427و429
و 407من القانون الجنائي.
187. A/HRC/2028//Add.1

84

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

�سنة من بيجني

كما �أن القانون رقم  13-103ال ي�أخذ بعني االعتبار �إلزامية « العناية الواجبة»
التي تلزم كافة ال�سلطات املعنية بتحريك البحث ومعاقبة املعتدين .وعلى العك�س من
ذلك ،ين�ص القانون على ثالثة ف�صول جديدة من القانون اجلنائي (الف�صول -481
 2-1-503 ،1و  )1-526التي قد ت�سمح بالتخلي عن جميع املتابعات الق�ضائية و�إلغائها
�إذا ما عربت ال�ضحية عن رغبتها يف ذلك .ومن �ش�أن هذه املقت�ضيات �أن تزيد من
الأخطار التي تهدد ال�ضحية وتعر�ضها ل�ضغوطات من �أجل �سحب �شكايتها.

188

ف�ضال عن ذلك ،ال تتطابق �إجراءات احلماية املحددة يف الف�صل  1-88اجلديد من
هذا القانون مع معايري احلماية املالئمة والكافية لفائدة الن�ساء �ضحايا العنف .ذلك �أن
تلك املعايري تن�ص على �إمكانية جلوء ال�ضحايا �إىل الطعن امل�ستقل واملدين من دون
�رضورة حتريك متابعة جنائية .ومل ين�ص القانون � ،13-103إ�ضافة �إىل ذلك ،على
تدابري حماية وا�ضحة ومالئمة قبل مرحلة املتابعة لفائدة الن�ساء اللواتي �سعني �إىل
حتريك م�ساطر جنائية ،ولفائدة حميطهن �أي�ضا.
مل يت�ضمن هذا الت�رشيع ،يف ما يتعلق بالوقاية ،مقت�ضيات تتناول بالتف�صيل
�إجراءات وا�ضحة من �أجل الوقاية وت�سهيل تي�سري م�ساطر تقدمي ال�شكاية (بوا�سطة
تكوين مالئم لهيئات �أعوان ال�رشطة والق�ضاء وامل�صالح الطبية واالجتماعية) .و�إمنا
اكتفى مبادة واحدة وفريدة (املادة  )17التي حولها �إىل باب .189وتن�ص هذه املادة
على �أن «ال�سلطات العمومية تتخذ كل التدابري والإجراءات الالزمة للوقاية من
العنف �ضد الن�ساء ،ومن �أجل ذلك ،ت�سهر ال�سلطات العمومية على �إعداد وتنفيذ
�سيا�سات وبرامج تهدف �إىل التح�سي�س مبخاطر العنف �ضد املر�أة وت�صحيح �صورتها
و�إذكاء الوعي بحقوقها» .وهذه املادة ،ف�ضال عن طابعها املغرق يف العمومية والتي
ال حتدد امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق جميع املتدخلني ،ال تكت�سي �أية قوة �إلزامية
وبفعل ذلك قد ت�صبح غري نافذة يف الواقع.
�.188إلزام موجه �إلى الدول للوقاية من العنف �أو انتهاكات حقوق الإن�سان ،وحماية ال�ضحايا وال�شهود
من تلك االنتهاكات ،والقيام ب�أبحاث ومعاقبة الجناة ،بمن فيهم الجناة الخوا�ص ،وتقديم جبر
لل�ضرر عن انتهاكات حقوق الإن�سان ح�سب تو�صيات لجنة اتفاقية محاربة كافة �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة (التو�صية/المالحظة العامة المرفقة رقم  )31ولجنة حقوق الطفل حول الممار�سات
ِ
الم�ض َّرة (التو�صية رقم  )18بتاريخ  4نونبر  ،CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18 ،2014في
تقرير المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان حول حالة الم�ساواة.2016 ،...
 .189الباب الخام�س الذي يحمل عنوان «�إجراءات ومبادرات من �أجل الوقاية من العنف».
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يح ّد القانون  13-103من قدرة اجلمعيات على تن�صيب نف�سها طرفا
يف الأخريُ ،
مدنيا يف ق�ضايا العنف .وال تتاح هذه الإمكانية �إال برتخي�ص من ال�ضحية التي قد
تكون يف حالة عجز ج�سدي �أو عقلي ملنح تلك الرخ�صة �أو �أن تكون مو�ضوع
�ضغوطات من طرف و�سطها.
جمز ًءا وحمدودا للغاية لهذه الظاهرة
نتيجة لذلك ،ال ُيقدم هذا الت�رشيع �إال جوابا ّ
بالغة اخلطورة التي ال ميكن معاجلتها �إال مبقاربة �شمولية تت�ضمن يف نف�س الوقت
�إجراءات حمائية ووقائية و�إجراءات زجرية مالئمة ،وكذلك برامج من �أجل رد
االعتبار للن�ساء �ضحايا العنف ،وهو الأمر الذي ي�ستلزم مراجعة �شاملة للقانون
.13-103

ال�س�ؤال  :15ما اال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدمتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية ملنع العنف �ضد الن�ساء والفتيات؟
حت�سي�س اجلمهور وتطوير املواقف وال�سلوكات

و�ضع املغرب �سنة � 2003أول ا�سرتاتيجية وطنية ملحاربة العنف القائم على
النوع �ضد الن�ساء ،وهي التي متت ترجمتها �إىل خمطط تنفيذي �سنة  .2004كما قام
املغرب �أي�ضا ب�إحداث برنامج متكني وهو «برنامج متعدد القطاعات ملحاربة جميع
�أ�شكال العنف القائم على النوع من خالل متكني الن�ساء والفتيات» انطلق �سنة 2008
و�شاركت فيه  13وزارة و 8وكاالت من منظومة الأمم املتحدة وجمعيات وطنية
ور�صدت له ميزانية مهمة 190بلغت  8 400 000,00دوالر �أمريكي .وقام
وحمليةُ ،
املغرب مببادرات �أخرى ،خا�صة منها م�أ�س�سة حمالت التح�سي�س يف جمال حماربة
جميع �أ�شكال العنف القائم على النوع وو�ضع منظومة معلوماتية م�ؤ�س�ساتية حول
العنف القائم على النوع �سنة  2007وكذلك رقم وهاتف وطني �أخ�رض لال�ستماع �أدى
�إىل حت�سني م�ستوى ا�ستفادة الن�ساء والفتيات �ضحايا العنف �إىل خدمات ذات جودة
يف جمال التكفل بال�ضحايا.
 .190بدعم من التعاون الإ�سباني.
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ت�شهد هذه املبادرات على �إرادة حقيقية لتعزيز االلتزام الدويل للمغرب يف جمال
م�ساواة النوع وحماربة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء والفتيات ،وهي املبادرات التي
ا�ستحق املغرب ب�ش�أنها تنويها على ال�صعيد الدويل حيث اع ُتربت تلك املبادرات
مبثابة «ممار�سات فُ�ضلَى» .وهكذا متت منذجة برنامج «متكني» لنقله على ال�صعيد
الدويل .191ف�ضال عن ذلك ُبذلت جمهودات من �أجل جتويد معرفة ظاهرة العنف
خا�صة منها البحث الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط حول انت�شار العنف
�ضد الن�ساء والذي �أدى �إىل �سد فراغ يف جمال املعطيات الإح�صائية الدقيقة وذات
امل�صداقية من �ش�أنها تنوير الر�أي من �أجل اتخاذ القرارات العمومية.
مع ذلك ،مت ،منذ �سنة  ،2012ت�سجيل �إ �إح�سا�س بنكو�ص ،وهو الأمر الذي فاقم
الإح�سا�س بالقبول االجتماعي لظاهرة العنف املبني على النوع و�أدى �إىل تعزيز
الإفالت من العقاب الذي ي�ستفيد منه املعتدون وذلك� ،ضمن �أ�سباب �أخرى ،ب�سبب
ابتذال ظاهرة العنف من خالل الت�شكيك يف مدى انت�شارها ال�ضخم وعرب الن�رش
وا�سع النطاق على �شبكات التوا�صل االجتماعي مل�شاهد حول �أ�شكال العنف التي
تتعر�ض لها الن�ساء وبقاء اجلناة يف من�أى من كل عقاب ...مما ي�ؤدي �إىل الوقوف
على وقائع منذرة باخلطر .وح�سب تقرير املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حول
ُربر
حالة امل�ساواة والبحث العاملي حول القيم الذي طرح �س�ؤال معرفة «هل من امل َّ
يتميز بقبول وا�سع
�أن يقوم الرجل ب�رضب زوجته»
نّ
ويبي هذا البحث �أن املغرب ّ
للعنف املمار�س �ضد الن�ساء ( % 73من الن�ساء يعتقدن �أن العنف ال ميكن تربيره �أبدا،
مقابل  % 53من الرجال فقط).192
نمذَجة برنامج تمكين :تقرير نمذجة التجربة المغربية للبرنامج
فيرجيني ْ
ْ . 191
دايد ْ ،Virginie DAYDE
الم�شترك متعدد القطاعات « MDG-Fالنوع من حيث التن�سيق والحكامة :نموذج محدد»،
 .2011/06/20في
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/GEN_MODELISATION_Morrocco_Gender%20
تم االطالع عليه بتاريخ � 29شتنبر .2019

Programme.pdf

. 192المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،تقرير مو�ضوعاتي حول «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في
المغرب� :صون غايات و�أهداف الد�ستور و�إعمالها».2016 ،
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تبي نتائج بحث �صور �أكرث حداثة (البحث الدويل حول الرجل وم�ساواة النوع)
نّ
يتناول م�س�ألة الرجال وامل�ساواة بني اجلن�سني يف جهة الرباط� -سال -القنيطرة� ،أن
اللجوء �إىل العنف من طرف الرجال �ضد الن�ساء ظاهرة وا�سعة االنت�شار� ،سواء
يف الأ�رس �أو يف الف�ضاءات العمومية و 38%من الرجال (مقابل  20%من الن�ساء من
امل�ستجوبني يعتربون �أن الن�ساء ي�ستحقن �أحيانا لل�رضب .و�أكرث من  6رجال من �أ�صل
 )62%( 10وقرابة  5ن�ساء من �أ�صل  )46%( 10على اتفاق تام مع الت�رصيح القائل
وحدة».193
�إنه ينبغي على «املر�أة �أن تت�سامح العنف من �أجل احلفاظ على �أ�رسة ُم َ

عالوة على ذلك ،تتنا�سب  ،نتائج الدرا�سات النادرة التي تناولت و�سائل
الإعالم باعتبارها حامال لثقافة امل�ساواة ،على مالحظتني �أ�سا�سيتني ،هما :ا�ستمرار
التفاوتات يف ما يتعلق بح�ضور الن�ساء يف منا�صب اتخاذ القرار يف املقاوالت
الإعالمية من جهة ،وا�ستمرار ال�صور النمطية للمر�أة التي تن�رشها و�سائل الإعالم
من جهة �أخرى .وعلى �سبيل املثال ،قامت الهيئة العليا لل�سمعي الب�رصي بتحليل 138
من الو�صالت الإ�شهارية مت بثها �سنة  2014194من طرف قناتني وطنيتني عمومية
بي ذلك التحليل ما يلي:
(الأوىل و  )M2وقد نّ

✺ربط �شبه -ممنهج بني النوع وال�شخ�ص الذي يظهر يف امل�شهد ،و�/أو �صوت
الراوي وبني املنتوج املعرو�ض للإ�شهار :يتم ربط الن�ساء بقطاع التغذية
ربط الرجال مبجال العقار
والتجهيزات املنزلية والنظافة/التجميل يف حني ُي َ
واالت�صاالت وامل�صالح امل�رصفية والت�أمينات؛
✺عالقات نوع تراتبية :عندما يظهر الرجل ك�شخ�صية ثانوية يف �سياق عائلي،
�أي باعتباره زوجا �أو �أبا ،ف�إنه ي�ستهلك ما مت �إعداده واقتنا�ؤه و�/أو تقدميه
من طرف املر�أة؛
.193هيئة الأمم المتحدة للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة« .Promundo, al ،نتائج بحث ال�صور
حول الرجال والم�ساواة بين الجن�سين في جهة الرباط� -سال -القنيطرة» ،ملخ�ص تنفيذي27 ،
فبراير .2018

.194الهاكا «ال�صور النمطية القائمة على النوع من خالل الو�صالت الإ�شهارية ،تحليل  138و�صلة
�إ�شهارية تلفزية».2016 ،
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✺ �إبراز ال�سمات �أو املميزات ال�سائدة ح�سب النوع االجتماعي :يف الغالب ُتق َّدم
املر�أة باعتبارها �شخ�صا تابعا ،ه�شا وم�س�ؤوال عن العناية بالبيت ،يف حني
غالبا ما يق َّدم الرجل باعتباره �شخ�صا م�ستقال ،قويا وم�س�ؤوال عن العناية
املادية بالبيت؛
بالرغم من هذه النتائج البليغة ،ف�إن اعتماد اخلطة احلكومية للم�ساواة
( )2016/2012ثم اخلطة احلكومية للم�ساواة  )2021-2017( 2متيز بتحفظ �إزاء
امل�ساواة بني اجلن�سني ون�رش ثقافة امل�ساواة وقد كان م�صحوبا ،زيادة على ذلك،
بحذف �أي �إ�شارة �إىل «امل�ساواة بني اجلن�سني»� ،إ�ضافة �إىل تهمي�ش املنظمات غري
احلكومية و�إعادة النظر يف املقاربة الت�شاركية ،وكانت هذه املالحظات مو�ضوع
عدة بالغات �صحفية ت�سائل – يف هذا االجتاه – احلكومة ،والوزارة الو�صية على
وجه اخل�صو�ص.
1

موازاة مع ذلك ،قامت املنظمات غري احلكومية ،خا�صة جلنة تتبع اخلطة
احلكومية للم�ساواة ،بتتبع/تقييم هذه اخلطط .وعلى �سبيل املثال ،فقد ك�شف تقييم
اخلطة احلكومية للم�ساواة � ،1أنه على الرغم من �أن اخلطة تن�ص يف حمورها
الأول 195على �إجراء يرمي �إىل «ن�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وحت�سني �صورة
املر�أة» يت�ضمن على الأقل  27عمال ،ف�إن هذه الأعمال لي�ست مهيكَ لة ب�شكل مييز
بني الآليات امل�ؤ�س�ساتية التي ت� ِّؤمن اليقظة وتتبع وتقييم امل�ساواة وحماربة �أ�شكال
التمييز وبني الأعمال التي ت�ستهدف احلوامل الرئي�سية لنقل ثقافة امل�ساواة ،ويتعلق
الأمر باملدر�سة والأ�رسة وامل�ؤ�س�سات الدينية وو�سائل الإعالم� .إذ  ،مل يتم و�ضع
�أية ا�سرتاتيجية لإ�رشاك خمتلف املتدخلني يف جمال النهو�ض بثقافة امل�ساواة من �أجل
النهو�ض بثقافة امل�ساواة .196والأ�سو�أ من ذلك هو �أن اخلطة احلكومية للم�ساواة  2ال
تن�ص على �أي �إجراء ي�سعى �إىل ن�رش ثقافة امل�ساواة.
.195المحور  1من الخطة الحكومية للم�ساواة  1يحمل عنوان «م�أ�س�سة ون�شر مبادئ الإن�صاف
والم�ساواة و�إقامة �أ�س�س المنا�صفة»
 .196لجنة تتبع «الخطة الحكومية للم�ساواة � .2016-2012أية �إنجازات؟» ،يناير 2017
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عالوة على ذلك ،ومبا �أن حماربة جميع �أ�شكال العنف والأ�رضار التي ميكن
�أن تتعر�ض �إليها الن�ساء ب�سبب جن�سهن ال يمُ كنها �أن تتحقق بدون تغيري ثقايف َيخ ُدم
امل�ساواة بني اجلن�سني ،ف�إنه ال ي�سعنا �إال �أن ن�ؤكد على �أن حمالت التوعية والتح�سي�س
الهادفة �إىل و�ضع حد للعنف �ضد الن�ساء ال تتم �إال منا�سباتيا� ،أي �أنها ُتنظم فقط
خالل فرتة  16يوما من حملة الأمم املتحدة ملناه�ضة العنف (ما بني  25نونرب و10
197
غالبا ما
ال�شعارات التي تتبناها احلمالت املذكورة
دجنرب) .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
ُ
ً
العنف �إىل جمرد فعل عاد وم�ألوف وال تعتربه مبثابة جرمية ،مما ُيعزز
َت ْخ َتزِ ُل
َ
قبوله اجتماعيا ،وهو �أمر مرت�سخ �أ�صال يف املجتمع على نطاق وا�سع.

ال�س�ؤال : 17ما الإجراءات التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
من �أجل حماربة ال�صور ال�سلبية للن�ساء والفتيات و�/أو التمييز
و�/أو �أحكام القيمة �ضد املر�أة يف و�سائل الإعالم؟
في ما يتعلق بو�سائل الإعالم ،اعتمد المغرب �سنة « 2005الميثاق الوطني
إطارا لمحاربة ال�صور
لتح�سين �صورة المر�أة في و�سائل الإعالم» الذي ي�شكل � ً
تداولة في و�سائل الإعالم مما يتيح القيام بالعديد من التغييرات في الحقل
النمطية ُ
الم َ
الإعالمي الوطني.
تعزز هذا الإجراء ب�إحداث وزارة الأ�سرة والت�ضامن والتنمية االجتماعية
للمر�صد الوطني لتح�سين �صورة المر�أة في و�سائل الإعالم �سنة  ( ،2014تم و�ضعه
�سنة  .)2015وتتمثل مهمة هذه الآلية ،الثالثية الأطراف (قطاعات حكومية
والمجتمع المدني ومراكز البحث) ،في الم�ساهمة في �إنجاز درا�سات حول �صورة
المر�أة في و�سائل الإعالم ،والم�شاركة في �إعداد وتتبع تنفيذ دفاتر التحمالت
المرتبطة باالتفاقيات والمعاهدات التي يوقعها القطاع العام مع �شركائه العاملين
في مجال الإعالم ،ورفع تو�صيات �إلى كل الهيئات الوطنية ولي�س فقط �إلى الهيئة
. 197نكتفي في هذا ال�سياق بذكر �شعار الحملة الوطنية التح�سي�سية الثانية ع�شرة لمحاربة العنف �ضد
الن�ساء �سنة  ،2014تحت عنوان« :وا�ش تقبل تكون �شماتة؟ العنف �ضد المر�أة �ضعف ما�شي قوة»،
و�شعار الحملة الوطنية التح�سي�سية ال�ساد�س ع�شرة« :العنف �ضد الن�ساء �ض�سارة ،وال�سكات عليه
خ�سارة» (العنف �ضد الن�ساء قلة احترام وال�سكوت عنه خ�سارة).
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العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري .ومع ذلك ،ولحد الآن ،لم تقم هذه الآلية ب�أي
�إنجاز على �أر�ض الواقع.
واملتمم للقانون رقم
ويف ال�سياق ذاته ،يندرج �أي�ضا القانون رقم  66.16املع ِّدل
ِّ
 77.03املتعلق باالت�صال ال�سمعي الب�رصي ،والذي متت امل�صادقة عليه �سنة .2015
ويلزم هذا القانون املُتعهدين من القطاعني العام واخلا�ص بالنهو�ض بثقافة امل�ساواة
ُ
بني اجلن�سني وحماربة التمييز القائم على اجلن�س ،مبا يف ذلك ال�صور النمطية التي
حتط من كرامة املر�أة .وموازاة مع ذلك ،يحظر هذا القانون �أي برنامج قد يحث
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش على التمييز �ضد املر�أة� ،أو ا�ستغاللها� ،أو التحر�ش بها،
�أو الذي من �ش�أنه �أن يحط من كرامتها.
وفي هذا ال�صدد ،تجدر الإ�شارة �إلى بع�ض المبادرات الرائدة التي �أطلقها عدد
من الفاعلين في و�سائل الإعالم (من القطاعين العمومي والخا�ص) ،ومن بينها
نذكر ما يلي:
✺ تهدف الهاكا ،التي تعتمد منهجية التتبع(( (monitoringبرامج تلفزية؛
�إ�شهار...الخ)� ،إىل امل�ساهمة يف حماربة ال�صور النمطية القائمة على
النوع ويف النهو�ض بثقافة امل�ساواة بني الرجال والن�ساء من خالل تقارير
خمتلفة 198تن�رشها .وهي متكن من �إدراك الو�ضع و�صياغة تو�صيات
ترتبط بها �إ�ضافة �إىل القرارات 199التي ُت�صدرها يف �أعقاب �إحالة �أو �إحالة
ذاتية �ضد الربامج التي ت�شكل خرقا للمقت�ضيات القانونية املعمول بها؛
�. 198ضمن �أ�شياء �أخرى :التقرير عن «�صورة المر�أة في و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�صرية» �سنة
2012؛ التقرير عن «ال�صور النمطية القائمة على النوع من خالل الو�صالت الإ�شهارية ،تحليل
ال  138و�صلة تلفزية»2016 ،؛ الخ.
. 199على �سبيل التو�ضيح ف�إن هذين القرارين حديثي العهد للمجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي-
الب�صري ق�ضيا بتوقيف بث البرامج المعنية خالل عدة �أيام ب�سبب عدم احترام المقت�ضيات
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإن�سانية؛ محاربة ال�صور النمطية التي تم�س بكرامة
المر�أة؛ عدم الحث على العنف �أو الكراهية ،كما يتطلب ذلك التما�سك االجتماعي؛ والتحكم في
البث .يتعلق الأمر بالقرار رقم  69-19الم�ؤرخ في � 17شتنبر  ،2019المتعلق ببرنامج « « The
 Kotbi Tonightالذي بثته قناة «�شدى تيفي» ««  Chada tvوالذي تنتجه �شركة «�شدى راديو»
« ،»Chada radioقرار المجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي-الب�صري رقم  56-19بتاريخ 11
“العلَما ْد مار�س” و”ق�ضايا ريا�ضية بعيون الجالية” اللذين
يوليوز  2019المتعلق بالبرنامجين ُ
بثتهما القناة الإذاعية «راديو مار�س» اللذين تنتجهما �شركة «راديو .»Radio 20« »20
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✺ القنوات التلفزية ،خ�صو�صا :ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزيون التي تتوفر
منذ �سنة  2012على ميثاق �أخالقي ين�ص ،على وجه اخل�صو�ص ،على
تثمني دور الن�ساء باعتبارهن فاعالت اقت�صاديات اجتماعيات و�سيا�سيات
وعدم ح�رصهن يف �أدوار منطية؛ وتتوفر �صورياد  La Soread 2Mمنذ
�سنة  2014على «ميثاق حت�سني �صورة املر�أة» ين�ص على حت�سني �صورة
املر�أة من خالل حماربة ال�صور النمطية ال�سلبية على وجه اخل�صو�ص؛
وتتوفر ميدي  1تيفي  Médi 1TVمنذ �سنة  2014على دفرت للتحمالت �أعدته
الهاكا ين�ص على حماربة التمييز وامل�س بكرامة الن�ساء وف�سح املجال لظهور
املر�أة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والفنية؛
✺ النقابة الوطنية لل�صحافة التي تتوفر على «جمل�س للنوع وو�سائل الإعالم»،
...الخ.

ال�س�ؤال :18هل اتخذت دولتك �أي �إجراء خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
خ�صي�صا للت�صدي للعنف �ضد جمموعات معينة من
مت ت�صميمه
ً
أ�شكال متعددة من التمييز؟
الن�ساء اللواتي يواجهن �
اً
�أبرز تقرير املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حول حالة امل�ساواة واملنا�صفة �أن
«�أربع عوامل تتفاعل بقوة وت�ؤثر على اله�شا�شة اخلا�صة التي تعاين منها الن�ساء/
الفتيات يف ما يتعلق بالتمييز ،وهي :الفقر وال�سن والإعاقة والإق�صاء االجتماعي.
وهذه العوامل جمتمعة جتعل من بع�ض فئات الن�ساء ،ن�ساء من�سيات من لدن
ال�سيا�سات العمومية �أو جمرد تابعات .»200وهناك عدة فئات معنية بذلك ،هي:
الن�ساء يف و�ضعية �إعاقة؛ الن�ساء امل�سنات؛ الأمهات العازبات والعامالت املنزليات.
بالن�سبة للن�ساء يف و�ضعية �إعاقة� ،أعربت جلنة حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية
�إعاقة ،يف مالحظاتها النهائية املتعلقة بالتقرير الأويل للمغرب ( )2017عن عدة
ان�شغاالت .خ�صو�صا ا�ستمرار الن�ساء والفتيات ذوات االحتياجات اخلا�صة يف
 ،Gayatri Chakravorty Spivak .200في التقرير عن حالة الم�ساواة والمنا�صفة ،...المجل�س
الوطني لحقوق الإن�سان.2016 ،
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التعر�ض لأ�صناف متعددة ومتقاطعة من التمييز ،كما يتعر�ضن لأ�صناف من العنف
واملعاملة ال�سيئة .ومل يتم �إدراج �إجراءات تعزز حقوقهن ال يف اخلطة احلكومية
للم�ساواة  2وال يف القوانني وال�سيا�سات العمومية املتعلقة بالإعاقة .وعالوة على
ذلك ،ال ي�أخذ القانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف �إزاء الن�ساء م�س�ألة
الإعاقة بعني االعتبار .201فاللجنة الحظت عدم فعالية الآليات املخ�ص�صة للفتيات
والن�ساء ذوات االحتياجات اخلا�صة �ضحايا العنف �سواء من حيث العالج الطبي �أو
الدعم النف�سي واالجتماعي �أو اخلدمات القانونية.
الأمهات العازبات ،ه�ؤالء املحكوم عليهن بالعي�ش يف و�ضعية �إق�صاء ونبذ
ومتييز .وتتعر�ض بع�ضهن للو�صم واال�ستغالل ب�سبب التمثالت اجلامدة .وهي
متثالت تتعزز مبرجعيات �أخالقية وبالت�رشيع احلايل ،خ�صو�صا الف�صل  490من
القانون اجلنائي الذي ُيجرم العالقات خارج الزواج .وتق ِّدر جمعية �إن�صاف
جمموع عدد الأمهات العازبات على امتداد الفرتة  2009-2003بـ ّ � 210.343أم� ،أي
% 29من الأ�رس الأحادية .وقد اجننب خالل نف�س هذه الفرتة �أزيد من  500.000طفل
(�أي % 11من الوالدات) .202بيد �أنه لي�س له�ؤالء الأطفال احلق يف اال�سم العائلي
للأب حتى ولو كان معروفا؛ كما �أنه لي�س ب�إمكانهم الت�سجيل يف احلالة املدنية �إال
حتت اال�سم العائلي للأم �إذا وافق �أب �أو �أخ هذه الأخرية على ذلك وحتت ا�سم
يبتدئ بـ «عبد» .وال ي�شري القانون رقم  103-13ب�أي �شكل من الأ�شكال �إىل احلماية
القانونية لهذه الفئة.
تعاين العامالت املنزليات القا�رصات ،اللواتي يطلق عليهن يف العادة ا�سم
«اخلادمات ال�صغريات» من ظروف عمل وعي�ش حاطة من الكرامة (غياب توقيت
عمل �أدنى� ،أجر دون امل�ستوى� ،أ�صناف من العنف اجل�سدي و�/أو املعنوي،
حرمان من الأكل ،الخ) ،ال تقابِل ال �سنهن وال قدراتهن اجل�سدية والنف�سية.
.201با�ستثناء مقت�ضى وحيد (الف�صل  429.1من القانون الجنائي) يتعلق بالعقوبة الم�شددة بالن�سبة
لجريمة «التهديد بالم�س بالأ�شخا�ص والأموال» �إذا كانت ال�ضحية� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،في
و�ضعية �إعاقة.
 .202جمعية �إن�صاف« ،مغرب الأمهات العازبات ،درا�سة ت�شخي�صية للو�ضعية».2010 ،
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وقد يخ�ص هذا اال�ستغالل ما بني  60.000و 80.000فتاة يبلغن �أقل من � 15سنة،
منحدرات يف غالبيتهن من الو�سط القروي �سنة  203 2010وهي ظروف تبعث على
االن�شغال باعتبار �أنها ت�شكل انتهاكا ج�سيما حلقوق الطفل وباعتبار �أنها حترم الفتيات
ال�صغريات من حقهن يف الولوج �إىل التعليم .وقد مت اعتماد القانون املُح ِّدد ل�رشوط
العمل والت�شغيل املتعلقة بالعمال والعامالت املنزليني يف مايو  ،2042016غري �أنه ال
ي�ضمن حماية كافية لفائدة الفتيات امل�ست َغالت.
تتعر�ض الن�ساء امل�سنات �أكرث من غريهن للعزلة االجتماعية؛ وتبلغ ن�سبتهن 8,4%

من الن�ساء احل�رضيات امل�سنات اللواتي يع�شن لوحدهن ،ح�سب ما ورد يف تقرير
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان .يف حني �أن الرجال يكونون متزوجني يف حالة
ال�شيخوخة ولو يف �سن متقدمة ( % 90هم من بني الذين ترتاوح �أعمارهم بني 70
و� 74سنة ،و83,3 %من بني البالغني � 75سنة وما فوق) ،والن�ساء امل�سنات هن ،يف
مقابل ذلك� ،أرامل يف غالبيتهن ( % 60,3بالن�سبة للبالغات � 74-70سنة و% 81,6
بالن�سبة ملن هن يف �سن � 75سنة وما فوق) .بيد �أن «ال�سيا�سات العمومية تفو�ض مهمة
رعاية امل�سنني للأ�رس حتت ذريعة حماية الت�ضامن الأ�رسي وال يتجاوز عدد مراكز
ا�ستقبال امل�سنني بدون موارد (القانون  44 )2006 ،14.05مركزا ت�أوي يف جمموعها
 3504م�سنا� ،أكرث من ن�صفهم ن�ساء ( .)2011غري �أن ما يقرب من � 6أ�شخا�ص من
�أ�صل  10من الفقراء �أو ممن ال �أ�رس لهم يرون ب�أن على الدولة �أن حتدث م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة لإيوائهم.»205

 .203لجنة تتبع «الخطة الحكومية للم�ساواة � .2016-2012أية �إنجازات؟» ،يناير � ،2017ص .44
 .204القانون رقم  19.12المن�شور في الجريدة الر�سمية عدد  6493بتاريخ .2016/08/22
.205المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في المغرب� :صون غايات
و�أهداف الد�ستور و�إعمالها» ،ملخ�ص تنفيذي 2016
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مقرتحات عمل:
✺محاربة العنف المبني على النوع االجتماعي بتفعيل الخطة الحكومية وبالأجر�أة
الفعلية والمن�سقة ال�ستراتيجيات مختلف الوزارات ،مع �إ�شراك مجموع الفاعلين
المعنيين ،وذلك على كل الم�ستويات الترابية؛

✺مراجعة الت�شريع الجنائي من �أجل اال�ستجابة لثالثة �شروط ،وذلك طبقا للف�صل 22
من الد�ستورَ :ت َق ِّ�صي �أ�صناف العنف المقترفة� ،إنزال العقاب على �أ�صناف العنف
تلك لو�ضع حد للإفالت من العقاب في هذا المجال ،وجبر ال�ضرر الذي تعر�ضت
له ال�ضحايا؛
✺مراجعة القانون رقم  103-13طبقا لمعايير الأمم المتحدة المعمول بها ،من �أجل
محاربة العنف الممار�س في حق الن�ساء ب�شكل فعلي؛
الم َم ْ�أ َ�س�سة تخ�ص�ص
✺تعزيز التكفل بال�ضحايا من خالل �إحداث مجموعة من الم�صالح ُ
لها موارد ب�شرية ومادية مالئمة ،ت�أخذ االحتياجات الخا�صة للأ�شخا�ص الأكثر
ه�شا�شة ( ،في و�ضعية �إعاقة� ،ضحايا الإتجار في الب�شر )...،بعين االعتبار؛

✺ االعتراف بالو�ضع القانوني لـ «الأم العازبة» و�ضمان تمتع �أبنائها بحقوقهم بدون
تمييز ،كما ين�ص على ذلك الف�صل  32من الد�ستور؛

✺تعزيز توعية الر�أي العام بم�س�ألة العنف القائم على النوع� :إدماج دعامات
التح�سي�س ب�أنواع العنف المرتكبة في حق الن�ساء؛ في الكتب المدر�سية وفي برامج
تكوين الق�ضاة والأطباء والممر�ضين ورجال ال�شرطة ؛

✺ �إر�ساء �سيا�سة تح�سي�سية بحقوق المر�أة وثقافة الم�ساواة؛

✺ �إدماج التربية في و�سائل الإعالم وفي المناهج ،مدعمة بمكون يتعلق بتقوية
كفاءات الأطفال وال�شباب لتمكينهم من تنمية فكر نقدي في مواجهة الم�ضامين
الإعالمية ،والقدرة على تفكيك الر�سائل (كلي�شيهات ،م�ضامين تكر�س النمطية
ر�سائل عنيفة.)...

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

�سنة من بيجني

95

المحور الرابع :الم�شاركة والم�ساءلة والم�ؤ�س�سات المراعية لمنظور الم�ساواة بين الجن�سين

ال�س�ؤال :19ما الإجراءات والتدابري التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات
اخلم�س الأخرية لتعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة
و�صنع القرارات؟
يكر�س د�ستور  2011مبد�أ املنا�صفة .فالف�صل  30يدعو �إىل التن�صي�ص يف القانون
على « مقت�ضيات من �ش�أنها ت�شجيع تكاف�ؤ الفر�ص بني الن�ساء والرجال يف ولوج
الوظائف االنتخابية» .وين�ص الف�صل  146املتعلق باجلهات وباجلماعات الرتابية
على �أنه يتوجب على القانون التنظيمي حتديد « �أحكام حت�سني متثيلية الن�ساء داخل
املجال�س املذكورة (.»)...
حت�سنت امل�شاركة ال�سيا�سية للمغربيات ،ب�صفة عامة ،خالل هذا العقد الأخري
بف�ضل عمل ترافع املجتمع املدين من �أجل بلوغ متثيلية �سيا�سية وعمومية تقوم على
امل�ساواة بني الن�ساء والرجال باعتباره �أ�سا�سا للدميقراطية .بيد �أن هذه امل�شاركة ال
تعك�س ب�أي �شكل من الأ�شكال م�ساهمة الن�ساء يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبلد
ومطالبتهن ب�أن يكون لهن ح�ضور على كافة الأ�صعدة املتعلقة بال�سلطة التقريرية.
على امل�ستوى الوطني ،وبالرغم من و�ضع الالئحة الوطنية للن�ساء ،بوا�سطة
قانونني تنظيميني ( 60( 206)2011مقعدا من �أ�صل  395املخ�ص�صة للن�ساء مبجل�س
النواب (الغرفة ال�سفلى) ،ومن مبد�إ التناوب بني الرجال والن�ساء بالن�سبة ملجل�س
امل�ست�شارين ،ال متثل الن�ساء �سوى  % 20,5من �أع�ضاء جمل�س النواب و % 10,83من
�أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين .207وحلد ال�ساعة  ،على م�ستوى الغرفة الأوىل مثال،
هناك جمموعة برملانية واحدة من �أ�صل �سبعة املوجودة وجلنة برملانية من �أ�صل
الت�سع املوجودة ترت�أ�سها ن�ساء .وف�ضال عن ذلك ،ف�إن  4ن�ساء من �أ�صل  14ع�ضوا
هن �أع�ضاء يف مكتب الربملان.
 .206القانون التنظيمي رقم  27-11المتعلق بمجل�س النواب (الف�صل  )23والقانون التنظيمي رقم 28-11
المتعلق بمجل�س الم�ست�شارين (الف�صل .)24

.207خريطة «الن�ساء في ال�سيا�سة »2019 :المقدمة من طرف االتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم
المتحدة للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة ،مار�س .2019
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على الم�ستوى المحلي ،تم كذلك و�ضع كوطا دنيا من المقاعد المخ�ص�صة للن�ساء
( % 27على امل�ستوى اجلماعي و % 30على امل�ستوى اجلهوي) بوا�سطة القوانني
التنظيمية للجماعات الرتابية ل�سنة  ،208 2015مما �أتاح حت�سنا طفيفا يف امل�شاركة
ال�سيا�سية للن�ساء ( % 21,18للجماعات و % 38للجهات) .ومع ذلك ،تظل الن�ساء
مبعدات من منا�صب امل�س�ؤولية داخل اجلماعات الرتابية .وعلى �إثر االنتخابات
اجلماعية واجلهوية الأخرية (� 4شتنرب  ،209)2015مل تتول �أية امر�أة الرئا�سة على
م�ستوى املجال�س الإثنى ع�رش اجلهوية .210ومتكنت �أقلية طفيفة من رئا�سة جمال�س
جماعية.
يف ما يتعلق بتمثيل الن�ساء داخل الأحزاب ال�سيا�سية ،ين�ص القانون املرتبط بها
على �أن هذه الأحزاب مدعوة �إىل �أن «يعمل كل حزب �سيا�سي لبلوغ ن�سبة الثلث
لفائدة الن�ساء داخل �أجهزته امل�سرية وطنيا وجهويا ،يف �أفق التحقيق التدريجي ملبد�أ
املنا�صفة بني الن�ساء والرجال 211».بيد �أن �صياغة هذا الف�صل ال تكت�سي �أي طابع
�إلزامي وغري مرفقة ب�أي �إجراء �إجباري .وعالوة على ذلك ،ف�إن حتليل نظام
الكوطا يف املغرب الذي قام به الباحث فريدريك فريل � Frédéric Vairelأف�ضى
�إىل املالحظة التالية« :املمار�سات التمييزية يف الولوج �إىل منا�صب القيادة و�إىل
امل�س�ؤوليات االنتخابية هي �أعدل الأ�شياء ق�سمة يف امل�شهد ال�سيا�سي املغربية ،بالرغم
من النزعة التقدمية التي يعلن عنها عدد من الفاعلني العاملني يف ال�ساحة ،ويتعلق
الأمر بالت�شبت بامل�ساواة بني اجلن�سني.»212
.208القانون التنظيمي رقم  111-14المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم  113-14المتعلق
بالجماعات اللذان تم اعتمادهما في يوليوز .2015
.209تقرير المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الن�ساء بالمغرب بر�سم اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل الثالث الذي قامت بتن�سيقه الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب – الرباط� ،أكتوبر ،2016
�ص�.ص.13-12 .
. 210عدا امر�أة واحدة ان ُت ِخبت بتاريخ  5يوليوز  ،2019رئي�سة مجل�س جهة كلميم واد -نون ،على �إثر
�شغور هذا المن�صب.
 .211المادة  26من القانون المتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ،الذي تم تعديله �سنة .2011
 .212فريدريك فيريل« ،الالئحة الوطنية» :كوطا انتخابية ،من �أجل ماذا؟:

_https://www.researchgate.net/publication/327427369_La_liste_nationale_un_quota_electoral
pour_quoi_faire
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يف ما يتعلق بو�صول الن�ساء �إىل منا�صب القرار يف ال�سلطة التنفيذية  ،ال تت�ضمن
احلكومة ،يف �صيغتها احلديثة جدا بتاريخ � 9أكتوبر � 2019سوى �أربع ن�ساء وزيرات،
�أي فقط  % 16من �أع�ضاء احلكومة.
ي�ضاف �إىل ذلك �إحداث �صندوق لدعم الت�شجيع على متثيلية الن�ساء .213وهو
خم�ص�ص لتقوية قدرات الن�ساء خالل االنتخابات اجلماعية والت�رشيعية ،والنهو�ض
بتمثيلية �سيا�سيية �أكرث �إن�صافا ،ولتي�سري ولوج الن�ساء �إىل الت�سيري املحلي و�إىل دوائر
اتخاذ القرارات .ي�ستفيد من هذا ال�صندوق الذي ُخ�ص�صت له ميزانية �سنوية تبلغ
ع�رشة ماليني درهم منه بالدرجة الأوىل الربامج املرتبطة باال�ستحقاقات االنتخابية،
ويت�ضمن تكوين املرت�شحات وتعزيز قدرات املنتخبات والرتافع والتح�سي�س
والتوا�صل ب�ش�أن التمثيل ال�سيا�سي للن�ساء .ومنذ �إحداثه �سنة  ،2009مت متويل ما يقرب
من  354م�رشوعا �أجنزتها املنظمات غري احلكومية ،الوطنية واملحلية ،والأحزاب
ال�سيا�سية يف جمموع جهات اململكة.
نادرة هي عمليات التقييم املالزمة للإجراءات املتخذة من �أجل تي�سري دخول
الن�ساء �إىل احللبة ال�سيا�سية .وبع�ض عمليات التقييم املتوفرة قامت بها على وجه
اخل�صو�ص جمعيات الدفاع عن حقوق الن�ساء والنهو�ض بها .وهكذا ف�إن الدرا�سة
التي �أجنزتها جمعية ج�سور منتدى الن�ساء املغربيات ،يف هذا املو�ضوع تك�شف �أنه
«على امتداد امل�سارات احلزبية واالنتخابية ،يعترب احل�صول على والية انتخابية يف
الف�ضاءات الذكورية �سباقا للقفز على احلواجز بالن�سبة للن�ساء .وقد متكنت بع�ضهن
من تخطي كل احلواجز ب�سبب تف�ضيل احلزب لهن� ،أو ب�سبب ثروتهن �أو فر�ضهن
من طرف ال�سلطة ،وهو ما مل تقبله �أبدا املنظمات الن�سائية التي تعترب �أن القواعد
الدميقراطية ان ُتهكت و�أنه قد مت التالعب بالن�ساء.»214
عالوة على ذلك ،وح�سب درا�سة �أخرى �أعدتها �سنة  2014احلركة من �أجل
دميقراطية املنا�صفة�« ،ساهمت �إجراءات التمييز الإيجابي� ،أي الالئحة الوطنية
 .213المر�سوم رقم  2-13-533المتعلق ب�صندوق دعم الت�شجيع على تمثيل الن�ساء� ،شتنبر .2013
.214ج�سور منتدى الن�ساء المغربيات ،ب�شراكة مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إبيرت «تقييم �آليات النهو�ض
بالتمثيل ال�سيا�سي للن�ساء في المغرب» ،نونبر .2017
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والالئحة الإ�ضافية ،يف الزيادة يف عدد الن�ساء يف الواليات االنتخابية من دون �أن
تخلف �أثرا فعليا على م�ستوى و�صول الن�ساء �إىل الوظائف االنتخابية .»215وهذه
الإجراءات ،ح�سب نف�س الدرا�سة« ،حتيل مبا�رشة �إىل مبادئ الرب والإح�سان
والهبات ،وال حتيل �أبدا �إىل مبادئ احرتام احلقوق الأ�سا�سية .»216وقد مت دعم هذه
املالحظات يف درا�سة ج�سور منتدى الن�ساء املغربيات امل�شار �إليها �آنفا .وهي تطرح
 يف ما يخ�ص متثيلية الن�ساء يف الواليات االنتخابية على امل�ستوى الوطني واملحليعلى حد �سواء� -أنه «بالرغم من �أن املغرب يتوفر حاليا على  81امر�أة بالربملان
املنتخبات ،ف�إن عمل هذه الأخريات يف امليدان يبني �أن ه�ؤالء الأخريات
 6.773من
َ
يظللن مهم�شات يف املهام الأقل �إ�ضفاء للقيمة من تلك التي ُيعهد بها �إىل الرجال،
وذلك عندما ال يتم �إق�صا�ؤهن ب�صفة كلية ويبقني جمرد ممثالت �صامتات .وال يتعلق
الأمر مب�س�ألة كفاءات .ذلك �أن القليل من املعطيات الإح�صائية املتوفرة يبني �أن
امل�ستوى التعليمي للن�ساء �أعلى بكثري من امل�ستوى التعليمي للرجال يف الربملان.»217
عموما ،من املهم �أن نذكِّ ر ب�أنه قد مت االعرتاف على هذا النحو ب�أن امل�شاركة
الكاملة للن�ساء وتكاف�ؤ الفر�ص من �أجل الو�صول �إىل الريادة على كافة الأ�صعدة
كهدف للتنمية امل�ستدامة يف �أجندة  ،218 2030مبا يف ذلك من طرف املغرب .ويرتتب
عن املنا�صفة ،وهي مبد�أ د�ستوري� ،ضمن �أمور �أخرى ،توازن ال�سلطة ومتثيل
مت�ساوي للرجال والن�ساء يف الدوائر التي ُتتخذ فيها القرارات ال�سيا�سية .وال ميكن
جت�سيد هذا الهدف بدون اعتماد �إجراءات وتقنيات �أكرث �إرادوية تذهب �إىل �أبعد من
الكوطات لإقرار هذا احلق الد�ستوري.
.215الحركة من �أجل الديمقراطية القائمة على المنا�صفة ،ب�شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للم�ساواة
بين الجن�سين وتمكين المر�أة« ،ت�أثير النظام االنتخابي على التمثيل ال�سيا�سي للن�ساء على الم�ستوى
المحلي والجهوي».2014 ،
 .216الحركة من �أجل الديمقراطية القائمة على المنا�صفة ،م�صدر مذكور.
 .217ج�سور منتدى الن�ساء المغربيات ،م�صدر مذكور.
. 218منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية «توجيهات من �أجل م�شاركة �أف�ضل للن�ساء داخل مجال�س
الجماعات الترابية بالمغرب» ،منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية.2017 ،
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ال�س�ؤال : 20ما الإجراءات التي اتخذتها دولتك يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية لزيادة متكني املر�أة من التعبري وامل�شاركة يف �صنع
القرار يف و�سائل الإعالم ،مبا يف ذلك من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت؟
من املفرو�ض �أن يتبع ولوج الن�ساء �إىل التعبري وممار�سة حرية التعبري� :أ�سا�س
احلريات الدميقراطية ،بكيفية مالزمة احلق يف عدم التمييز ،باعتباره مبدءا ِ
مهيكال
حلقوق الإن�سان ،التي يكر�سها الد�ستور املغربي ل�سنة � .2011إال �أنه يف حقيقة االمر،
الأمر لي�س كذلك.
بالرغم من �إ�صدار القانون رقم  69-14املتعلق بتعديل القانون رقم  77-03املتعلق
باالت�صال ال�سمعي الب�رصي �سنة  2015الذي ين�ص يف ف�صله الثامن على �أنه «يتعني
على الفاعلني يف االت�صال ال�سمعي الب�رصي احلاملني لإجازة �أو ترخي�ص والقطاع
ال�سمعي الب�رصي العمومي (� )...أن ي�سهروا على احرتام مبد�أ املنا�صفة يف ما
يتعلق بامل�شاركة يف كل الربامج ذات الطابع ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
�أو الثقايف» ،بيد �أن الدرا�سة التي �أجنزتها الهاكا عن م�شاركة الن�ساء يف و�سائل
الإعالم ،219تبني �أن الن�ساء معر�ضات لفوارق الولوج �إىل و�سائل الإعالم
ومعر�ضات لتمثيل قائم على ال�صور النمطية من خالل امل�ضامني التي يتم بثها .وال
تتم ر�ؤية الن�ساء بالفعل �إال قليال باعتبارهن مو�ضوع وم�صادر للمعلومات ،لأنهن
ميثلن فقط  20%من الأ�شخا�ص املحددين يف التحقيقات ،مقابل  % 80من الرجال.
وهذه الن�سبة هي دون متو�سط القارة الإفريقية ( )% 22ودون املتو�سط العاملي
( .)% 25وعالوة على ذلك ،يتم متثيلهن يف و�ضع الأم �أو ربة البيت (� )% 50أو
ن�شيطات ومنا�ضالت في المجتمع المدني ( ،)% 38ونادرا ما يتم تمثيلهن باعتبارهن
م�ستخدمات للحكومة �أو موظفات (� )% 25أو �أع�ضاء في الحكومة (� )% 14أو ن�ساء
�أعمال ( ،)% 17و�أبدا باعتبارهن خبريات �أو باحثات �أو قا�ضيات �أو حماميات �أو يف
الوظائف الأمنية (ال�رشطة ،اجلي�ش).220
 . 219الهاكا ،التقرير الوطني حول الم�شروع العالمي لر�صد و�سائط الإعالم« ، 2015 ،من ُينتج
الأخبار؟».2017 ،
 .220الهاكا ،م�صدر مذكور
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تتن��اول برام��ج التحقيق الت��ي تتدخل فيها الن�س��اء ما هو «اجتماع��ي وقانوين»
(� )% 60أكرث مما هو «اقت�صاد» (� )% 24أو «ال�سيا�سة واحلكومة» ( .)% 5وعالوة على
ذلك ،ف�إن ن�سبة تدخل الن�ساء يف الن�رشات الإخبارية املتلفزة هي دون  ،% 7وت�ستقر
يف �أق��ل من  % 12يف الربامج الإعالمية والنقا�ش ال�سيا�س��ي .فالرجال يتحدثون مدة
�أطول من الن�ساء ،مبدة ت َد ُّخل متو�سطة تبلغ  30ثانية مقابل  20بالن�سبة للن�ساء .وتقل
املداخالت الن�سائية من حيث حجم التوقيت عن  % 6يف الن�رشات الإخبارية املتلفزة،
لت�ستقر يف �أقل من  % 14يف الربامج الإعالمية والنقا�ش ال�سيا�سي.
مت كذلك ت�سجيل فوارق من حيث توزيع العاملني يف املهن ال�سمعية الب�رصية،
خ�صو�صا يف ما يتعلق باملهن التي ميار�سها اجلن�سان معا .وهكذا ف�إن  % 46من
العاملني يف املهنة ال�سمعية الب�رصية (مقدمو برامج �أو ن�رشات �إخبارية ،حمققون
و�صحافيو التلفزة ،الإذاعة وال�صحافة) هن من الن�ساء .وح�سب كل مهنة ،ميثلن 22
 %من العاملين في ال�صحافة و % 70من مقدمي التلفزيون و % 34من مقدمي الإذاعة
و % 53من المرا�سلين.221

ال�س�ؤال :21هل تتابعون ح�صة امليزانية الوطنية امل�ستثمرة يف تعزيز
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة (امليزانية املراعية
ملنظور امل�ساواة بني اجلن�سني)؟
يف ما يتعلق بامليزانية الوطنية امل�ستثمرة يف النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء ،بح�رص املعنى ،لي�ست هناك �أية معلومات ر�سمية متوفرة.
متكَّ نا من احل�صول عليها هنا وهناك ،222تتعلق بامليزانية
واملعطيات الوحيدة التي َ
املمنوحة لوزارة الأ�رسة والت�ضامن وامل�ساواة والتنمية االجتماعية ،علما ب�أن هذه
الأخرية ت�ضم عدة قطاعات .223ومل تتجاوز ح�صة امليزانية الإجمالية املخ�ص�صة
 .221الهاكا ،م�صدر مذكور
 .222ال�صحافة الوطنية ،التقارير الر�سمية ،خ�صو�صا تقرير الأداء الجيد المرفق بقانون المالية.
 .223الوزارة المكلفة ب�إعداد وتفعيل ال�سيا�سة الحكومية في مجاالت :حماية الطفولة والأ�سرة؛ النهو�ض
بحقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛ الأ�شخا�ص الم�سنين؛ التنمية االجتماعية والم�ساواة.
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لهذه الوزارة � % 0,32سنة  000 200 849( 2018مليون درهم من ميزانية الدولة التي
تبلغ  264مليار درهم) بالرغم من �أنها �شهدت ارتفاعا بن�سبة .224 33%
يك�شف هذا املبلغ ،املوزع على خمتلف الربامج التي تقوم بها الوزارة ،عن
ميزانية هزيلة للغاية خم�ص�صة للنهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء
(ال ت�شكل �سوى ن�سبة �ضئيلة تبلغ  % 0,025من امليزانية الوطنية و 8,04%من
االعتمادات املر�صودة لوزارة الأ�رسة والت�ضامن وامل�ساواة والتنمية االجتماعية
(مببلغ  ،)68 000 288حيث ي�أتي ترتيبها بعيدا عن برناجمي الوزارة الآخرين
(« )1القيادة والدعم »225و(« )2التنمية االجتماعية ،والنهو�ض بحقوق الأ�شخا�ص
فهذين
في و�ضعية �إعاقة ،وحماية الأ�سرة ،والطفولة والأ�شخا�ص الم�سنين».
ْ
الأخيرين ي�ست�أثران بالفعل بقرابة  % 92من االعتمادات المخ�ص�صة لوزارة الأ�سرة
والت�ضامن والم�ساواة والتنمية االجتماعية .حيث ا�ستفادا �سنة  2018من مبلغ �إجمالي
هو � ،502 082 599أي % 70,54بالن�سبة للبرنامج الأول و� 498 829 181أي% 21,4
بالن�سبة للثاني� .226أما البرنامج الثالث الذي تقوم به وزارة الأ�سرة والت�ضامن
والم�ساواة والتنمية االجتماعية ،الذي يحمل عنوان «�إدماج مقاربة النوع على
م�ستوى النهو�ض بحقوق المر�أة »227ف�إنه يظل �إذن برنامجا «مهمال» من طرف
الوزارة وال ي�شكل لذلك �أولوية ال بالن�سبة للوزارة الو�صية التي ت�ضعه تحت
عنوان «حت�سني و�ضعية املر�أة» ،وال بالن�سبة للحكومة.
يجب �أن ن�سجل من جهة �أخرى �أنه قد مت بالت�أكيد ت�سجيل بع�ض التقدم بف�ضل
القانون التنظيمي للمالية ( )2015على وجه اخل�صو�ص ومبادتيه  34و 48ب�صفة
224. h ttps://telquel.ma/201727/10//budget-letat-en-2018-les-secteurs-bien-dotes-ceuxauraient-merite_1565882
تم االطالع عليه بتاريخ � 9شتنبر .2019

 .225تمت هيكلة هذا البرنامج حول ثالث نقط :تتعلق الأولى بتدبير الموارد الب�شرية من خالل تقوية
الكفاءات وتح�سين ظروف العمل – وتتعلق الثانية بدعم الأعمال االجتماعية للوزارة ،وتتعلق
الثالثة بالدعم الم�ؤ�س�ساتي للتعاون الوطني ولوكالة التنمية االجتماعية.
 .226وزارة الأ�سرة والت�ضامن والتعاون والتنمية االجتماعية ،تقرير الأداء الجيد ،م�شروع قانون
المالية ( 2018قمنا بترجمته �إلى العربية).
 .227تمت ترجمة ا�سم البرنامج ب�أمانة من العربية.

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

102

�سنة من بيجني

ي جتعالن من ذلك ،من الآن ف�صاعدا ،لزوما على جمموع القطاعات
خا�صة اللت ْ
الوزارية .وبالفعل ،ف�إن الفقرة  ،4من املادة  39من القانون التنظيمي للمالية تن�ص
على �أنه «ي�ؤخذ بعني االعتبار معيار النوع عند حتديد الأهداف وامل�ؤ�رشات».
وميثل هذا املقت�ضى �إ�ضافة مركزية باعتبار �أنه يجعل توفر املعطيات الإح�صائية
�أمرا �إلزاميا ونافذا ،موزعة ح�سب اجلن�س على الأقل ،يف كل ال�سيا�سات العمومية
القطاعية وثيقة ال�صلة باملو�ضوع .228وعالوة على ذلك ،ف�إن املادة  48من القانون
تقعد �إدماج «تقرير حول التدبري املبني على النتائج من منظور
التنظيمي للمالية ِّ
230
النوع»� 229ضمن التقارير املرافقة لقوانني املالية املقدمة �إىل الربملان .
ن�ؤكد ،ب�رصف النظر عن ذلك� ،أنه -1 :من ال�صعب جدا تكوين فكرة عن
امليزانية املخ�ص�صة بالرغم من �أن املغرب بد�أ جتربة و�ضع ميزانية قائمة على النوع
منذ 2003-2002؛
متول الربامج املخ�ص�صة للم�ساواة بني اجلن�سني عموما بوا�سطة التعاون الثنائي
َّ
ومتعدد الأطراف ،كما هي حالة اخلطة احلكومية للم�ساواة �إكرام  1و 2والعديد
من الربامج الأخرى.231

ال�س�ؤال :23هل لدى دولتك ا�سرتاتيجية �أو خطة عمل وطنية �سارية
املفعول لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
و�ضعت وزارة الأ�رسة والت�ضامن وامل�ساواة والتنمية االجتماعية ،بعد « اخلطة
احلكومية للم�ساواة»  ،)2016-2012( 1خطة حكومية ثانية للم�ساواة ت�سمى « التقائية
. 228بهدف ن�شر القانون التنظيمي للمالية� ،أبرزت مذكرة الوزير الأول رقم  18( 2015/ 4يونيو
 ،)2015الموجهة �إلى الوزراء والمندوبين ال�سامين� ،ضرورة �أخذ جانب النوع بعين االعتبار
عند تحديد الأهداف والم�ؤ�شرات - 33 .م�أ�س�س هذا المقت�ضى منذ زمن ي�سير الت�ضمين الممنهج
لـ «تقرير النوع» في الوثائق الم�صاحبة لتقديم قوانين المالية �إلى البرلمان ،الذي �شرعت فيه
وزارة االقت�صاد والمالية ابتداء من �سنة .2005
.229ي�أتي هذا المقت�ضى لم�أ�س�سة الإدماج الممنهج لـ «تقرير النوع» في الوثائق الم�صاحبة لتقديم قوانين
المالية �إلى البرلمان ،الذي �شرعت فيه وزارة االقت�صاد والمالية ابتداء من �سنة .2005
.230
.231
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الكل للرقي ب�أو�ضاع املغربيات» ( �إكرام)» تغطي الفرتة  .2021-2017و�أولويات
خطة العمل هذه مذكورة يف �سبعة حماور موزعة �إىل �أربعة حماور مو�ضوعاتية
وثالثة حماور عر�ضانية:
.1تقوية قابلية ت�شغيل الن�ساء ومتكينهن االقت�صادي
 .2حقوق الن�ساء يف عالقتها بالأ�رسة
 .3م�شاركة الن�ساء يف اتخاذ القرار
 .4حماية الن�ساء وتعزيز حقوقهن

 .5ن�رش مبادئ امل�ساواة وحماربة التمييز وال�صور النمطية القائمة على النوع
� .6إدماج النوع يف كل ال�سيا�سات والربامج احلكومية

 .7التنزيل الرتابي لأهداف اخلطة احلكومية للم�ساواة “ �إكرام .”2
يبني حتليل اخلطة احلكومية للم�ساواة  ،2الذي �أجنزه املجتمع املدين ،خ�صو�صا
جلنة تتبع اخلطة احلكومية للم�ساواة حمدودية النتائج � .أوال عدم احرتام البعد
امل�سطري والقانوين املالزم لإعداد واعتماد اخلطة احلكومية للم�ساواة التي تدعي
�أنها «�سيا�سة عمومية» .وبالفعل ،ف�إن اعتماد اخلطة احلكومية للم�ساواة  ،2مثله
يف ذلك مثل اخلطة احلكومية للم�ساواة  ،1مت على م�ستوى جمل�س احلكومة فقط مع
ا�ستبعاد امل�صادقة عليه من طرف الربملان وم�شاركة منظمات املجتمع املدين املعنية
ب�شكل مبا�رش ،وذلك بكيفية تتناق�ض مع الف�صل  13من الد�ستور الذي ين�ص على
�أن ال�سلطات العمومية « ت�سعى �إىل �إ�رشاك خمتلف الفاعلني االجتماعيني ،يف �إعداد
ال�سيا�سات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.»232.
يف ما يتعلق مب�ضمون تقرير «جلنة تتبع اخلطة احلكومية للم�ساواة»ُ ،يربز التقرير
�أن «اخلطة احلكومية للم�ساواة» �إكرام  2ت�شهد على عدم وجود �إطار مرجعي
يف اال�سرتاتيجية من �أجل امل�ساواة� .أوال لأن «اخلطة احلكومية للم�ساواة» �إكرام
 2ال ت�شري �رصاحة �إىل الدرو�س امل�ستخل�صة ونتائج تتبع وتقييم «اخلطة احلكومية
 .232المملكة المغربية ،د�ستور .2011
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للم�ساواة» �إكرام  .1ثانيا لأن حماور «اخلطة احلكومية للم�ساواة» �إكرام 2تتناول
من جديد الأوليات التي �سبق و�أن مت حتديدها �سابقا يف «اخلطة احلكومية للم�ساواة»
�إكرام 1بالن�سبة للفرتة  ، 2016-2012با�ستثناء املحور املتعلق «مب�أ�س�سة ون�رش مبد�أي
الإن�صاف وامل�ساواة و�إقامة �أ�س�س املنا�صفة» .وعالوة على ذلكُ ،تعترب حقوق
الن�ساء دائما غري مف�صولة عن ال�سياق الأ�رسي ،كما ت�شهد على ذلك ت�سمية املحور
 .2ثالثا ،مت االحتفاظ مب�ؤ�رشات الن�شاط فقط التي على ح�ساب امل�ؤ�رشات املتعلقة
بالنتائج .و�أخريا ،مل يتم �إخ�ضاع الهيئات التي مت �إحداثها يف «اخلطة احلكومية
للم�ساواة» �إكرام� ،1أي املر�صد الوطني للعنف �ضد الن�ساء واملر�صد الوطني اخلا�ص
ب�صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم ،واملر�صد الوطني اخلا�ص بالوظيفة العمومية
ومركز االمتياز بالن�سبة لو�ضع امليزانية املراعية للنوع ،233مل يتم �إخ�ضاعها لتقييم
نتائج عملها ،مما يرفع من خطر عدم نفاذية تلك الهيئات.234
لن�ؤكد �أخريا على �أنه بالرغم من �أن «اخلطة احلكومية للم�ساواة» �إكرام
تدعي ب�أنها تتقاطع مع برنامج التنمية امل�ستدامة لأفق  2030باعتبار �أن �أهدافها
مفهر�سة وفق الهدف اخلام�س _للتنمية امل�ستدامة  ،و �أهداف التنمية امل�ستدامة  4و8
كذلك» ،ف�إنها ال ترجع مع ذلك �إىل كل الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة
 ،خ�صو�صا تلك املتعلقة بالولوج املت�ساوي �إىل املوارد االقت�صادية واخلدمات املالية
و�إىل املرياث واملوارد الطبيعية ،و�إىل ا�ستعمال التكنولوجيات واعتماد وتقوية
ال�سيا�سات واملقت�ضيات الت�رشيعية املطبقة ل�صالح امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
الن�ساء .وعالوة على ذلك ،يظل حتقيق جزء مهم من هذه الأعمال رهينا بالدعم
الدويل  ،خ�صو�صا منها دعم االحتاد الأوروبي.
2

 .233هذا المركز تابع لوزارة االقت�صاد والمالية
 .234لجنة تتبع الخطة الحكومية للم�ساواة «التقرير المنهجي الخطة الحكومية للم�ساواة .2019 ،»2
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ال�س�ؤال :24هل لدى دولتك خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ تو�صيات جلنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة � ،أو تو�صيات اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل �أو�آليات حقوق الإن�سان الأخرى التابعة للأمم
املتحدة التي تعالج عدم امل�ساواة بني اجلن�سني/التمييز �ضد
املر�أة؟
مل يقم املغرب ب�إعداد خطة عمل ومل يحدد ُر ْزنامة لتنزيل تو�صيات جلنة الق�ضاء
على التمييز �إزاء املر�أة .بل و�سجل ت�أخرا مهما بلغ خم�س �سنوات يف ت�سليم تقريره
املركب  5و .235 6حيث تعود �آخر مراجعة لتقرير املغرب �إىل �سنة .2008

ي�ضاف �إىل ذلك �أنه وبالرغم من �أن املغرب رفع التحفظات التي كان قد �أبداها
بخ�صو�ص املادة  ،9الفقرة  2واملادة  16من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة �سنة  ،2011ف�إنه مل ي�سحب مع ذلك ت�رصيحاته الت�أويلية بخ�صو�ص املادة
 2وبخ�صو�ص املادة  ،15الفقرة  .2وقد �صوت املغرب كذلك على قانون يتعلق
باالن�ضمام على الربوتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة �سنة  ،2015بيد �أنه مل يقم مع ذلك ب�إيداع ال�صكوك لدى الأمانة العامة
للأمم املتحدة ،جاعال بذلك ان�ضمامه �إىل الربوتوكول غري نافذ.
�أخريا ،يف ما يتعلق بتفعيل تو�صيات جلنة اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة �أو جمل�س حقوق الإن�سان الهادفة �إىل حماربة التفاوت القائم على
النوع والتمييز يف حق الن�ساء ،مل يقم املغرب ب�إدماجها ومل ي�أخذها بعني االعتبار
يف الإ�صالحات الت�رشيعية اجلديدة التي قام بها .ون�سوق هنا على �سبيل املثال عدم
جترمي العنف املنزيل بالقانون رقم  ،103-13وعدم تفعيل هيئة املنا�صفة وحماربة
جميع �أ�شكال التمييز مبقت�ضى القانون .79-14

 .235كان �أجل ت�سليم التقرير محددا في  21يوليوز .2014
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ال�س�ؤال  :25هل توجد م�ؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان يف دولتك؟
لقد حل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حمل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
�سنة  2011و�أ�صبح م�ؤ�س�سة د�ستورية م�ستقلة مكلفة بحماية حقوق الإن�سان والنهو�ض
بها .وت�ساهم هذه امل�ؤ�س�سة التي مت �إحداثها طبقا ملبادئ باري�س ِّ
املنظمة لقانون وت�سيري
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها ،ت�ساهم ب�شكل جوهري يف
النهو�ض بامل�ساواة من خالل �إجناز تقارير وتقدمي مذكرات وعر�ض عن �آراء.236
ين�ص د�ستور ( 2011املادتان  19و )164على �إحداث هيئة للمنا�صفة وحماربة
جميع �أ�شكال التمييز من �أجل ال�سهر على احرتام احلقوق واحلريات التي ين�ص
عليها الد�ستور يف جمال امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ،مع مراعاة االخت�صا�صات
املوكولة �إىل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
يعك�س البطء امل�سجل يف �إ�صدار القانون رقم  79-14املتعلق ب�إحداث هذه امل�ؤ�س�سة
الذي مت يف غ�شت � ،2017أي بعد مرور � 5سنوات على امل�صادقة على الد�ستور،
يعك�س االفتقار �إىل الإرادة ال�سيا�سية للحكومة يف هذا املجال� .إذ �أن هذه الهيئة مل تر
النور حلد الآن.
قامت اجلمعيات الن�سائية ب�إعداد مذكرة ومقرتح قانون يتعلق بت�صوراجلمعيات
للمهمة والوالية والأهداف والتكوين بالن�سبة لهذه الآلية امل�ؤ�س�ساتية .ومنذ �سنة
 ،2013مت القيام بحملة للرتافع من �أجل ت�رسيع �إحداث هيئة املنا�صفة وحماربة جميع
�أ�شكال التمييز ،لدى الربملان وجمل�س امل�ست�شارين والأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان.
يعترب املجتمع املدين �أن م�رشوع القانون بعيد عن املقت�ضيات الد�ستورية .حيث
�أُفرِ غ م�رشوع هذا القانون هيئة املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز من جوهرها
. 236نذْكُ ر على �سبيل البيان بع�ض من�شورات وم�ساهمات المجل�س اال�ست�شاري لحقوق الإن�سان في
ال�سنوات الأخيرة في هذا المجال ،خ�صو�صا :التقرير حول «و�ضعية الم�ساواة والمنا�صفة في
المغرب� :صون غايات و�أهداف الد�ستور و�إعمالها» ،2016 ،الآراء حول مختلف الم�ؤ�س�سات
والآليات (هيئة المنا�صفة ومحاربة جميع �أ�شكال التمييز ،المجل�س اال�ست�شاري للأ�سرة والطفولة)؛
وم�شاريع قوانين (القانون الجنائي ،قانون الم�سطرة الجنائية ،و�ضع ميزانية ت�أخذ النوع بعين
االعتبار؛ العمال/العامالت المنزليون/المنزليات ،الخ.
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ا باعتبارها مبثابة م�ؤ�س�سة ينح�رص دورها يف تقدمي الآراء واملقرتحات والتو�صيات
وتنظيم دورات تكوينية والتح�سي�س و�إعداد الدرا�سات .وقد كانت تركيبة هيئة
املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز كذلك مو�ضوع معار�ضة قوية لأنها مل ُت ِ
دمج
مبادئ باري�س يف ما يخ�ص اال�ستقالل واحلياد.237
�أبدت امل�ؤ�س�سات الد�ستورية الوطنية ،خ�صو�صا املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ر�أيها كذلك يف ما يخ�ص م�رشوع
القانون .ويف ر�أيه ال�صادر بتاريخ  29دجنرب  ،2015يف �أعقاب �إحالة لرئي�س غرفة
الربملان الأوىل ،238اعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن م�رشوع القانون -14
 79يجب �أن يعك�س الطبيعة القانونية لهذه الهيئة باعتبارها هيئة متخ�ص�صة يف حماية
حقوق الإن�سان والنهو�ض بها من خالل �أخذ هذه اخل�صو�صية ،يف ت�صور املهام
وت�صميمها واخت�صا�صات وتكوين هذه امل�ؤ�س�سة بعني االعتبار .ويو�صي املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا بتعزيز اخت�صا�صات هيئة املنا�صفة وحماربة جميع
�أ�شكال التمييز يف جمال احلماية وحماربة �أ�شكال التمييز القائمة على النوع� ،سواء
�أكانت تتوفر على اخت�صا�صات هيئة �شبه ق�ضائية �أو مل تكن تتوفر عليها.
ذهب املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي كذلك يف نف�س االجتاه يف ر�أيه
الذي �أ�صدره بتاريخ  31يناير  2016املت�ضمن لتو�صيات نذكر منها على وجه
اخل�صو�ص تخويل هيئة املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز اخت�صا�ص الإحالة
والإحالة الذاتية ،وذلك ب�إعطائها ال�شخ�صية القانونية وحق الدفاع والرتافع �أمام
الق�ضاء �ضد الو�ضعيات والأفعال �أو مقرتيف التمييز بت�أهيلها ملعاينة و�ضعيات التمييز
وبتمكينها من �أعوان حملفني مكلفني با�ستقبال ال�شكاوى وجمع املعطيات وحترير
املحا�رض.
مدمجين ،ف�إنهم ال
 .237خالفا لمبادئ باري�س التي تن�ص على �أن �أع�ضاء «الإدارات (�إذا كانوا َ
ي�شاركون في المداوالت �إال ب�صفة ا�ست�شارية) ،وين�ص القانون  79-14على �أن �أع�ضاء الإدارة
هم �أع�ضاء يتمتعون بع�ضوية كاملة.
. 238المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان« 2015 ،ر�أي حول م�شروع القانون رقم  79-14المتعلق بهيئة
المنا�صفة ومحاربة جميع �أ�شكال التمييز» www.cndh.org.ma
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�أخريا� ،صادق جمل�س النواب على القانون رقم  79-14املتعلق بهيئة املنا�صفة
وحماربة جميع �أ�شكال التمييز بتاريخ  8غ�شت  2017ومت ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية
عدد  6612بتاريخ � 12أكتوبر  2017من دون �أن ت�ؤخذ مع ذلك املقرتحات والتو�صيات
التي مت �إ�صدارها من هذا الطرف �أو ذاك بعني االعتبار وبدون �إدخال تعديالت
جوهرية على �صيغة م�رشوع القانون.
مقرتحات عمل:
✺مراجعة الإطار الت�شريعي ،مع الحر�ص على �أن يكون متالئما مع المقت�ضيات
الد�ستورية وااللتزامات الدولية للمغرب؛
✺تطبيق مقت�ضيات المادة  19من الد�ستور في ما يخ�ص المنا�صفة ،مع ال�سهر على
�إدماج المنا�صفة الأفقية والعمودية؛
✺ مواكبة القوانين التنظيمية بالتزامات ملزمة بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية؛
✺ ت�شجيع القيادة الن�سائية داخل الأحزاب ال�سيا�سية؛

✺تقوية ح�ضور الن�ساء في و�سائل الإعالم ،وذلك باالنتقال من مقاربة كمية �إلى
مقاربة كيفية.
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الق�سم الثالث
الم�ؤ�س�سات الوطنية والإجراءات
ال�س�ؤال :32ما هي الآلية الوطنية احلالية لدولتك والتي ت�ستخدمها
للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة؟ ُيرجى ذكر ا�سمها
وو�صف موقعها؟
طبقا ملقت�ضيات الد�ستور وااللتزامات الدولية للمغرب (خ�صو�صا منهاج عمل
بيجني) ،يجب و�ضع �آلية وطنية مكلفة بالنهو�ض باملر�أة باعتباره «هيئة رئي�سية
لتن�سيق ال�سيا�سات الوطنية» ويجب �أن تتمثل مهمته الأ�سا�سية يف دعم �إدماج مقاربة
النوع يف كل القطاعات ويف كل م�ؤ�س�سات الدولة .وي�ستلزم الت�سيري الفعال لهذه
الآلية الوطنية على وجه اخل�صو�ص� (i) :أن تكون تابعة لأعلى م�ستويات الدولة؛
)� (iiأن تكون لها �سلطة الت�أثري على ال�سيا�سات العمومية؛ ) (iiiت�سهيل ال مركزية
التخطيط وتي�سري التنفيذ والتتبع؛ )� (ivأن ت�ساهم يف م�شاركة املنظمات غري احلكومية
واجلماعات من القاعدة �إىل القمة.239
كان النهو�ض بحقوق الن�ساء يعتبر منذ �سنة  ،1998بمثابة م�س�ألة تعني فقط
القطاعات االجتماعية .واليوم حلت وزارة الت�ضامن والتنمية االجتماعية والم�ساواة
والأ�سرة محل وزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية ابتداء من
� 9أكتوبر .2019
�أ�شارت املنظمات غري احلكومية للدفاع والنهو�ض بحقوق املر�أة منذ مدة طويلة
بالأ�صابع �إىل نقط ال�ضعف الهيكلية لهذه الآلية من حيث االخت�صا�صات والتموقع
امل�ؤ�س�ساتي واملوارد الب�رشية وامليزانية مما يعيق ر�ؤيتها وقدرتها على الت�أثري
والتن�شيط والتن�سيق �أو القيام بفعالية بتتبع ال�سيا�سة وبرامج خم�ص�صة لتج�سيد املبد�أ
الد�ستوري املتمثل يف امل�ساواة بني الن�ساء والرجال .وي�ؤيد تقرير املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي هذه املالحظات ويربز �أن هذه الوزارة «ال تتوفر ال على
الم�شروعية وال على االنتداب من �أجل القيام بتتبع وتقييم ال�سيا�سة الحكومية في
 .239التقرير الموازي الذي �أعدته المنظمات غير الحكومية.

110

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

�سنة من بيجني

مجال الم�ساواة �أو التن�سيق والإ�شراف على ترجمة هذه ال�سيا�سة على الم�ستويين
القطاعي والمحلي .وتبقى مهمتها المتمثلة في النهو�ض بحقوق الن�ساء وحمايتها غير
وا�ضحة ومبهمة.»240
بالنظر �إىل هذه املالحظات ،يطالب املجتمع املدين بو�ضع �آلية وطنية تتوفر على
قدرات تقنية ومالية متكنها من ا�ستيفاء واليتها التي تعترب مبثابة �رضورة �أ�سا�سية يف
ال�سياق احلايل للمغرب ا�ستيفاء كامال.
من املنا�سب ،من جهة �أخرى� ،أن ن�ؤكد على �أن هيئة املنا�صفة وحماربة جميع
�أ�شكال التمييز ،وهي �آلية وطنية �أخرى موكول �إليها ال�سهر على احرتام احلقوق
واحلريات يف جمال امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ،241ينبغي �أن ترى النور مبقت�ضى
الف�صلني  19و 164من د�ستور � .2011إال �أنه مل يتم بعد �إحداث هذه امل�ؤ�س�سة ،كما
�سبقت الإ�شارة �إىل ذلك من قبل.242
ويف نهاية الأمر ،يجب �أن ي�أخذ تنقيح الآلية الوطنية الذي ال منا�ص عنه بعني
االعتبار �إحداث هيئة املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز طبقا لد�ستور يوليوز
 .2011ذلك �أن الف�صل  19منه ين�ص على �أن «الدولة ت�سعى �إىل حتقيق مبد�إ املنا�صفة
بني الرجال والن�ساء» و�أن هذه الهيئة �أحدثت لهذه الغاية.

ال�س�ؤال :33هل رئي�س(ة) اجلهاز الوطني ع�ضو(ة) يف العملية امل�ؤ�س�سية
لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة (مثل مكاتب �أو وكاالت �أو 33
جلان التن�سيق امل�شرتكة بني الوزارات)؟
ت�شكل وزارة الت�ضامن والتنمية االجتماعية وامل�ساواة والأ�رسة جزءا من
الوزارات الت�سع ع�رشة املكلفة بالقطاعات ذات الأولوية يف م�سل�سل التنمية امل�ستدامة،
المكونة للجنة اال�ستراتيجية للتنمية الم�ستدامة التي لها من الناحية المبدئية دور
�سيا�سي ودور الم�صادقة على المقت�ضيات اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة
. 240المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي «النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية .تج�سيد الم�ساواة بين الن�ساء والرجال هي م�سئولية
الجميع :المفاهيم والتو�صيات المعيارية والم�ؤ�س�ساتية»� ،إحالة ذاتية رقم .2012/8
 .241مع مراعاة االخت�صا�صات الموكولة �إلى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان.
 .242الجزء  ،IIالمحور  ،3الأولوية .17
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التي �أحدثت �سنة  .2018ومع ذلك ،ال بد و�أن ن�شير �إلى �أن م�سل�سل تفعيل �أهداف
التنمية الم�ستدامة يعاني معاناة فعلية من �أجل �أن ترى النور بالمغرب .ف�إ�شكالية
قيادته الم�ؤ�س�ساتية تظل مطروحة.

ال�س�ؤال :34هل هناك �آليات ر�سمية قائمة ملختلف اجلهات املعنية
للم�شاركة يف تنفيذ ور�صد �إعالن ومنهاج عمل بيجني وخطة
التنمية امل�ستدامة لعام 2030؟
�أثار التقرير املو�ضوعاتي للمجل�س الأعلى ال للح�سابات 243يف ما يتعلق بت�أهيل
املغرب لتطبيق �أهداف التنمية امل�ستدامة  2030-2015م�س�ألة امل�ؤ�س�ستني اللتني �أحدثتهما
احلكومة� ،أي اللجنة اال�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة ،244التي �أحدثت �سنة 2018
وجلنة القيادة والتتبع ،245لكونهما مل تدجما يف اخت�صا�صاتهما تفعيل وتتبع �أهداف
التنمية امل�ستدامة بالرغم من �أنه من املفرت�ض �أن م�سل�سل اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
امل�ستدامة واال�سرتاتيجيات القطاعية ي�سري على خطى �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وبالفعل ف�إن مر�سوم �إحداثهما ال ي�شري ال �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة وال �إىل دور
تلك الآليات يف تفعيل برنامج التنمية امل�ستدامة يف �أفق .2030
وبالرغم من �أن اال�ست�شارة الوطنية ،246التي مت تنظيمها �سنة  2016كانت قد
وقفت على التحديات التي يطرحها متا�شي الأجندة العامة مع الأولويات الوطنية
و�أجر�أتها على امل�ستوى املحلي ،مع الت�أكيد يف نف�س الوقت على �رضورة تتبع وتقييم
التقدم احلا�صل يف تفعيلها ،247ف�إنه مل يتم اتخاذ �أي �إجراء لتدارك الو�ضعية .وقد
�أثار جمل�س احل�سابات يف تقريره ل�سنة  ،2019بالفعل ،هو �أي�ضا انتباه احلكومة
 .243مجل�س الح�سابات« ،التقرير المو�ضوعاتي لمجل�س الح�سابات حول حالة ا�ستعداد المغرب لتفعيل
�أهداف التنمية الم�ستدامة .2019 ،»2030-2015
 .244المنتدب لتحديد الأولويات الوطنية من خالل اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الب�شرية.
 .245المر�سوم رقم  2-17-655ال�صادر بتاريخ  14مار�س .2018
. 246ت�أ�س�ست بمقت�ضى نف�س المر�سوم ،واللجنة هي تحت رئا�سة الوزارة المكلفة بالتنمية الم�ستدامة،
ويتمثل الهدف منها في �إعداد تقرير �سنوي حول �إعمال اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الب�شرية
وخطة عملها.
.247ا�ست�شارة تم تنظيمها بكيفية م�شتركة مع وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون الدولي ،بدعم من
منظومة الأمم المتحدة بالمغرب� ،سنة .2016
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�إىل بطء م�سل�سل متا�شي اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الب�رشية مع اال�سرتاتيجيات
القطاعية لأهداف التنمية امل�ستدامة .وي�ضيف عالوة على ذلك �أنه «مل يتم �إحداث
�أي تقارب بني امل�ؤ�رشات املعتمدة من �أجل اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة
وبني م�ؤ�رشات �أهداف التنمية امل�ستدامة».248
يجب �أن ن�سجل من جهة �أخرى� ،أن املر�سوم رقم  2-17-655ال�صادر يف
مار�س  ،2018الذي ين�ص على �إحداث الآليات املذكورة �أعاله ال ي�شري �إىل تتبع و�إىل
تفعيل �إعالن برنامج خمطط عمل بيجني .وعالوة على ذلك ،مل تتم الإ�شارة �إطالقا
ال يف تقرير اال�ست�شارة التي قامت بها وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون ،249وال
يف تقرير جمل�س احل�سابات� 250إىل �أر�ضية خطة عمل بيجني .حيث �أكب االثنان معا
على تناول �أهداف التنمية امل�ستدامة فقط.
14

�آليات ت�ضمن م�شاركة الن�ساء والفتيات يف �أخذ ان�شغاالتهن بعني االعتبار.

ال توجد ،في علمنا� ،آليات تمكن من �ضمان �أن ب�إمكان الن�ساء والفتيات
المنحدرات من فئات ال�سكان المهم�شة الم�شاركة وب�أن ان�شغاالتهن ت�ؤخذ بعين
االعتبار في تلك الم�سل�سالت.
م�ساهمة الأطراف امل�شاركة يف حترير التقرير الوطني.

مل ُت�رشِ ك احلكومة املغربية فعليا املجتمع املدين يف م�سل�سل �إعداد التقرير الوطني.
وبالفعل ،ف�إن وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ،املكلفة ب�إعداد
التقرير الوطني اكتفت بدعوة بع�ض منظمات املجتمع املدين القليلة ،التي هي يف
جزء كبري منها قريبة من احلكومة ،خ�صو�صا احلزب ال�سيا�سي الذي يقود االئتالف
احلكومي احلايل .ومل تتم دعوة املنظمات غري احلكومية التي �ساهمت يف هذا التقرير
. 248وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون ،مديرية التعاون متعدد الأطراف وال�ش�ؤون االقت�صادية
الدولية« ،تقرير المملكة المغربية المتعلق بالإجراءات الأولى في مجال تفعيل �أجندة  2030للتنمية
الم�ستدامة».
 .249مجل�س الح�سابات ،م�صدر مذكور
 .250وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون ،م�صدر مذكور
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املوازي �إىل ح�ضور ذلك اللقاء الذي كان يكت�سي طابعا �صوريا والذي اكتفى بتقدمي
التقرير الوطني ،ح�سب ما و�صلنا من �أ�صداء.

ال�س�ؤال :35هل ُيدرج كل من امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني جميع الن�ساء
والفتيات ك�أولوية رئي�سية يف اخلطة/اال�سرتاتيجية الوطنية
لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة؟
ال ت�شكل امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات �أولوية فعلية من �أولويات
احلكومة .ت�شهد على ذلك اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة  2030التي يجب
�أن ت�ساير برنامج التنمية امل�ستدامة .حيث انح�رص تواتر ذكر امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء والفتيات يف قطاعني ،هما التعليم وال�صحة .وهذه املالحظة ي�ؤيدها
بالفعل تقرير اللجنة االقت�صادية لإفريقيا يف ما يخ�ص حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
باملغرب الكبري الذي يثري االنتباه �إىل الأمر املتمثل يف �أن ال�صياغة احلالية لال�سرتاتيجية
الوطنية للتنمية امل�ستدامة ،التي تقوم على �أربعة �أعمدة (اقت�صادي واجتماعي وبيئي
وثقايف)ُ ،ت ِ
دمج بكيفية عامة �أغلبية �أهداف التنمية امل�ستدامة ،با�ستثناء الهدف اخلام�س
منها الذي مل ُي�ؤخد بكيفية خا�صة بعني االعتبار.251
�سبل العمل :
✺ �إحداث �آليات م�ؤ�س�ساتية ،تتكفل بالإن�صاف والم�ساواة في ما يخ�ص النوع ،تتوفر
على القدرات المطلوبة ل�ضمان التن�سيق بين القطاعات ،وكذا تتبع وتقييم تفعيل
اال�ستراتيجية؛
✺مراجعة القانون  79-14المتعلق ب�إحداث هيئة المنا�صفة ومحاربة جميع �أ�شكال
التمييز طبقا لمبادئ باري�س من خالل تمكينها من ا�ستقالل مالي واخت�صا�صات
وا�سعة في ما يخ�ص توجيه وتقييم ال�سيا�سات العمومية في مجال الم�ساواة ومحاربة
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة وتخويلها دور النظر والعقاب من الدرجة الأولى
لحاالت التمييز ،و�ضمان و�ضع هذه الآلية ب�أ�سرع ما يمكن؛
 .251مجل�س الح�سابات ،م�صدر مذكور

114

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

�سنة من بيجني

✺تفعيل �سيا�سات عمومية فعلية ومت�شاور ب�ش�أنها ،محلية وجهوية ووطنية مندمجة
للم�ساواة بين الجن�سين ُتر�صد لها ميزانية مهمة وموارد و�آليات للتتبع/التقييم؛
✺االرتقاء بمبد�إ الم�ساواة والعمل �ضد التمييز �إزاء الن�ساء �إلى م�صاف الأولويات
الحكومية؛
✺رفع الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين الن�ساء والفتيات �إلى م�ستوى �أولوية �أ�سا�سية في
�إطار الخطة �أو اال�ستراتيجية الوطنية لتفعيل �أهداف التنمية الم�ستدامة؛
✺�إحدتث هيئة �أو جهاز ُي�شرك ويوحد مختلف الأطراف الم�شاركة ل�ضمان تن�سيق
وتتبع و�إعداد التقارير حول تفعيل �إعالن وبرنامج عمل بيجين وبرنامج التنمية
الم�ستدامة في �أفق 2030؛
✺ت�سريع �أ�شغال تقارب وان�سجام اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة
واال�ستراتيجيات القطاعية والمخطط الوطني الذي يجب اعتماده لتفعيل �أهداف
التنمية الم�ستدامة و�إدماج الم�ؤ�شرات المتعلقة بالهدف  5من �أهداف التنمية
الم�ستدامة؛
✺�إ�شراك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الن�ساء
والنهو�ض بها في كافة م�سل�سالت تفعيل برامج وخطة عمل بيجين و�أهداف التنمية
الم�ستدامة �إ�شراكا كامال .وهذا البعد الت�شاركي ي�ستلزم ال�شفافية بخ�صو�ص هذه
الم�سل�سالت ومنح المجتمع المدني �إمكانية ال�شروع في حوار حقيقي مع ال�سلطات
الوطنية ،ولي�س م�شاركة �صورية تكتفي بالح�ضور في اجتماعات للتقديم؛
✺تو�سيع اال�ست�شارات المنجزة لت�شمل مجموع الأطراف الم�شاركة على الم�ستوى
الوطني والجهوي والمحلي؛ وال�سهر على و�ضع ا�ستراتيجية وطنية للتح�سي�س
والتوا�صل تتالءم مع كل الم�ستويات من �أجل �ضمان �إ�شراك فعلي وتملك مجموع
الأطراف الم�شاركة لأهداف التنمية الم�ستدامة.
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الق�سـم الرابـع
البيانـات والإح�صـاءات
ال�س�ؤال  :36ما املجاالت الثالثة الأوىل التي حققت فيها دولتك معظم التقدم
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية عندما يتعلق الأمر ب�إح�صاءات اجلن�سني على
امل�ستوى الوطني؟
امليادين الرئي�سية التي حقق فيها املغرب �أكرب تقدم خالل ال�سنوات الأخرية ،يف
جمال �إح�صائيات النوع ،هي:
❐�إعادة معاجلة املعطيات املوجودة (مثال� ،إح�صاءات و�أبحاث) لإنتاج
�إح�صائيات موزعة ح�سب اجلن�س و�/أو �إح�صائيات جديدة حول النوع؛

❐�إجناز �أبحاث جديدة لإنتاج معلومات وطنية �أ�سا�سية حول موا�ضيع
متخ�ص�صة (مثال ،ا�ستعمال الوقت والعنف القائم على �أن الذكر �أف�ضل من
الأنثى وملكية املوجودات والفقر والإعاقة)؛

❐�إنتاج معارف حول �إح�صائيات النوع (مثال ،تقارير حد�سية ،مذكرات
توجيهية ،وثائق للبحث).
على م�ستوى حت�سني النظام الإح�صائي الوطني

حتقق باملغرب تقدم كبري ،خ�صو�صا يف جمال �إنتاج املعطيات الإح�صائية املوزعة
ح�سب اجلن�س واملعطيات املراعية للنوع بكيفية �أ�صبح معها املغرب يف الوقت الراهن
قادرا على �إعداد ونقل م�ؤ�رشات �إ�ضافية للنوع .وقد د�شنت املندوبية ال�سامية
للتخطيط ب�صفة خا�صة (وهي م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة لإنتاج املعلومات الإح�صائية)
جيال جديدا من الأبحاث املو�ضوعاتية �آخذة بعني االعتبار بعد النوع �أو ت�ستهدف
الن�ساء ب�صفة خا�صة باعتبارهن املجموعة امل�ستهدفة ،وهي« :البحث الوطني حول
الأ�شخا�ص امل�سنني ( »)2006و«البحث الوطني حول العنف �ضد الن�ساء (»)2009
و�أخريا « ،البحث املتعلق با�ستعمال الوقت لدى املغاربة ( .252»)2012وهذا البحث
.252اللجنة االقت�صادية لإفريقيا« ،التقرير الأول حول تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة بالمغرب
الكبير»� ،أكتوبر  2018ي�شمل هذا البحث �أي�ضا الأطفال من � 7إلى � 14سنة
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مميزة ح�سب اجلن�س من �أجل
الأخري مركزي لأنه ميكن من جمع معطيات �إح�صائية َّ
القيام ب�إدماج �أف�ضل لق�ضايا النوع يف الربامج وامليزانيات ويف احل�سابات الوطنية.
عالوة على ذلك� ،أ�صبحت كل الوزارات ملزمة ،منذ �إ�صدار القانون التنظيمي
للمالية ( ،)2015بالقيام يف نف�س الوقت بتخطيط امليزانية ملدة ثالث �سنوات و�أخذ
بعد النوع بعني االعتبار يف امل�شاريع وامل�ؤ�رشات .وهي ملزمة كذلك ب�إعداد تقرير
�سنوي عن الأداء يوجه �إىل الربملان ،يتناول ا�سرتاتيجيه القطاع التي يجب �أن تكون
من�سجمة مع �أهداف التنمية امل�ستدامة على وجه اخل�صو�ص 253و�أن تت�ضمن �أهداف
الأداء مرفقة مب�ؤ�رشات تراعي النوع.
ميكن �أن يتبني �أن هذا الور�ش ،الذي ما يزال بالت�أكيد يف بداياته ،خ�صب للغاية
على الأمد البعيد بالن�سبة مل�سل�سل �إنتاج وا�ستعمال ون�رش �إح�صائيات ومعطيات تراعي
النوع .وت�شكل الإرادة التي �أعلن عنها البلد ل�صالح تفعيل �أهداف التنمية امل�ستدامة،
بهذا اخل�صو�ص ،فر�صة �إ�ضافية.

ال�س�ؤال :37ما هي الأولويات الثالث الأوىل يف دولتك لتعزيز �إح�صاءات
اجلن�سني الوطنية خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة؟
كل الأولويات املذكورة من �أجل تقوية الإح�صائيات الوطنية اخلا�صة بالنوع هي
ذات �أهمية بالغة .ومع ذلك يبدو لنا من املالئم �أن نويل عناية خا�صة للأولويات
الثالث الكربى التالية:
❐ا�ستعمال متزايد للمعطيات النوعية اجلن�سية يف �صياغة ال�سيا�سات وتنفيذ
الربامج وامل�شاريع؛

❐ تنمية قاعدة للمعطيات ممركزة على اخلط (الإنرتنيت) و�/أو لوحة قيادة
تتعلق بالإح�صائيات اخلا�صة بالنوع؛
❐ م�أ�س�سة �آليات التبادل بني امل�ستعملني واملنتجني.

.253وزارة االقت�صاد والمالية ،دليل الأداء.
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ال�س�ؤال :38هل حددت جمموعة وطنية من امل�ؤ�رشات لر�صد التقدم
املحرز يف �أهداف التنمية امل�ستدامة؟
ح�سب علمنا ،مل يتم بعد القيام بهذه العملية .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن االخت�صا�صات
املتعلقة بتتبع وو�ضع تقارير حول �أهداف التنمية امل�ستدامة ُعهد بها �إىل املندوبية
ال�سامية للتخطيط ،254التي تقوم حاليا بعمل يتعلق ب�إدماج �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
الربامج والأبحاث الدائمة (مراجعة اال�ستمارات� ،إ�ضافة متغريات ،الخ .).بيد �أنه
وبالرغم من �أن املغرب ق َّدم بتاريخ  19يوليوز  2016بنيويورك الإجراءات الأوىل
املتنخذة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �إطار تقرير طوعي �أول �إىل املنتدى
ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى لربنامج الأمم املتحدة االقت�صادي واالجتماعي ،ف�إنه مل
يتم ح�رص الالئحة النهائية مل�ؤ�رشات �أهداف التنمية امل�ستدامة التي ميكن �أن ينتجها
النظام الإح�صائي الوطني ح�سب تقرير جمل�س احل�سابات حول «حالة حت�ضري
املغرب لتفعيل �أهداف التنمية امل�ستدامة  .»2030-2015وقد �أكد التقرير املذكور من
جهة �أخرى �أن املعطيات املتعلقة بامل�ؤ�رشات التي يجب �إنتاجها مل تتطور مقارنة مع
املعطيات املقدمة �سنة  2016يف التقرير الطوعي للمغرب ،يف ما يتعلق بالإجراءات
الأوىل يف جمال تفعيل �أجندة  2030من �أجل التنمية امل�ستدامة.
في ندوة �صحفية حديثة� ،أكد المندوب ال�سامي للتخطيط �أنه من �أ�صل
من م�ؤ�شرات �أهداف التنمية الم�ستدامة التي و�ضعتها الأمم المتحدة�« ،أنتج النظام
الإح�صائي الوطني  .)41,8%( 102ومن �أ�صل مجموع هذه الم�ؤ�شرات المنتجة الـ
� 48% ،102أنتجتها المندوبية ال�سامية للتخطيط ،و 44%من لدن المنتجين الوطنيين
الآخرين و 8%تم �إنتاجها في نف�س الوقت من لدن المندوبية ال�سامية للتخطيط
والمنتجين الآخرين .في حين �أن  31من الم�ؤ�شرات الأخرى هي م�ؤ�شرات قابلة
للإنتاج ،وهو ما يرفع القدرة الكامنة للنظام الإح�صائي الوطني �إلى .255»54,5%
244

. 254المندوبية ال�سامية للتخطيط هي قيد �إعداد مجموعة وطنية من الم�ؤ�شرات وقامت كذلك بدرا�سة
حول الإح�صائيات الخا�صة بالنوع من حيث الإنتاج واال�ستعمال والن�شر .وقد �شملت تلك
الدرا�سة مجموع الأطراف الم�شاركة (منتجو وم�ستعملو الإح�صائيات).
.255خالل الندوة ال�صحفية التي نظمتها بالرباط المندوبية ال�سامية للتخطيط من �أجل تبادل الر�أي حول
تحليالت وبرامج الأن�شطة ،ولهذا الغر�ض ،تم عر�ض طرائق �إعادة هند�سة نموذج التدبير1 ،
�أكتوبر .2019

و�ضع الن�ساء يف املغرب بعد 25

118

�سنة من بيجني

ال بد و�أن ن�شري كذلك �إىل اختالالت �أخرى يعاين منها النظام الإح�صائي الوطني
مثل تلك التي ك�شف عنها افتحا�ص جمل�س احل�سبات .ويتعلق الأمر �أ�سا�سا من جهة
بـ ) (iغياب �سيا�سة وا�ضحة ملالءمة منهجيات جمع وتقارب الأنظمة الإح�صائية
القطاعية؛ و ) (iiجمود �آليات التن�سيق والتعاون 256و) (iiiعدم وجود حتيني الن�صو�ص
القانونية والتنظيمية املتعلقة بالنظام الإح�صائي الوطني.
�أخريا ،عدا النظام الإعالمي للمر�صد الوطني للتنمية الب�رشية الذي ب�إمكانه �أن
ينقل ثالثني م�ؤ�رشا يف ما يخ�ص البعد الب�رشي ،من بينها على وجه اخل�صو�ص �أربع
م�ؤ�رشات من �أ�صل �أربعة ع�رش يف ما يخ�ص �أهداف التنمية امل�ستدامة  5م�صنفة وفق
الأهداف التالية ،ح�سب بع�ض امل�سئولني عنها ،257وينبغي الت�أكيد على �أنه مل تتم �أية
�إ�شارة �إىل امل�ؤ�رشات اخلا�صة بالنوع ،ال �إىل عددها وال من لدن املندوبية ال�سامية
للتخطيط ،وال من لدن �أي م�ؤ�س�سة �أخرى �أو قطاع حكومي.
�سبل العمل :
✺ تقوية النظام الإعالمي ق�صد تح�سين جودة المعطيات المفككة ،ح�سب الجن�س وح�سب
ال�سن على الأقل ،للت�أكد من �أنه قد تم �أخذ �إ�شكالية النوع بعين االعتبار عند �إنجاز
وتتبع �أهداف التنمية الم�ستدامة من خالل م�ؤ�شراتها الـ  244و�أهدافها الـ 169؛
✺تجاوز المقاربات القطاعية المف�صولة عن بع�ضها البع�ض لجمع و�إنتاج
الإح�صائيات ،خ�صو�صا تلك المتعلقة ب�أهداف التنمية الم�ستدامة ،و�ضمان �أخذ
بعد النوع بعين االعتبار عر�ضانيا وو�ضع �آلية للتن�سيق بين الم�ؤ�س�سات تتعلق
بالإح�صائيات الخا�صة بالنوع؛
✺و�ضع قاعدة للمعطيات ممركزة على الخط (الإنترنيت) و�/أو لوحة قيادة عن
�إح�صائيات النوع وو�ضعها رهن �إ�شارة الم�ستعملين في �إطار الحق في الولوج �إلى
المعلومات؛
✺م�أ�س�سة �آليات للتبادل بين الم�ستعملين والمنتجين وذلك� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،من
�أجل الرفع من التثمين الإح�صائي وا�ستعمال الإح�صائيات الخا�صة بالنوع.
 .256يرى تقرير مجل�س الح�سابات في هذا المو�ضوع �أن «�أنظمة المعلومات الإح�صائية لي�ست مم�أ�س�سة
في �أغلب الحاالت ،و�أنها ثقيلة ومفككة وغير من�سجمة في غالب الأحيان».
 .257تقرير مجل�س الح�سابات ،م�صدر مذكور
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◗ج�سور منتدى الن�ساء املغربيات ،ب�رشاكة مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إبريت «تقييم
�آليات النهو�ض بالتمثيل ال�سيا�سي للن�ساء يف املغرب» ،نونرب .2017

المقاالت العلمية
منذَجة برنامج متكني :تقرير منذجة
دايد ْ ،Virginie DAYDE
◗ ْ
فريجيني ْ
التجربة املغربية للربنامج امل�شرتك متعدد القطاعات « MDG-Fالنوع من
حيث التن�سيق واحلكامة :منوذج حمدد» .2011/06/20 ،يف
_http://www.mdgfund.org/sites/default/files/GEN_MODELISATION
Morrocco_Gender%20Programme.pdf

مت االطالع عليه بتاريخ � 29شتنرب .2019

◗النا�رصي ربيعة« ،الوقائع اجلديدة للمجتمع والأ�رسة املغربيني :من �أجل
نقا�ش اجتماعي حول الت�رشيع املتعلق بالإرث» ،يف اجلمعية الدميقراطية لن�ساء
املغرب« ،املغربيات بني القانون والتطورات ال�سو�سيو-اقت�صادية .من �أجل
نقا�ش اجتماعي حول نظام الإرث» ،من�شورات الفينيك.2014 ،
فريدريك فرييل« ،الالئحة الوطنية» :كوطا انتخابية ،من �أجل ماذا؟:
_https://www.researchgate.net/publication/327427369_La_liste
nationale_un_quota_electoral_pour_quoi_faire
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ملحقـــات
جدول رقم �أ  : 1توزيع امل�ستفيدين ح�سب اجلن�س وتدابري الدعم االجتماعي
بر�سم املو�سم الدرا�سي 2018/2017
2015/2014

�أعداد امل�ستفيدين

2017/2016

2016/2015

2018/2017

املجموع الإناث منهم املجموع الإناث منهم املجموع الإناث منهم املجموع الإناث منهم

الداخليون

129260

55077

108749

61789

113429

65544

158528

54598

الإطعام باالبتدائي

1194179

581778

1090218

528502

1033874

504615

1060948

516428

الإطعام بالإعدادي

52586

22264

52574

23188

51236

23873

53405

24943

4103781

______

153180

70355

مبادرة املليون
حمفظة
النقل املدر�سي

1942194 3914949
123111

54144

3909895
147357

1866146 4018470 1832419
63425

182577

84613

الم�صدر :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
موجز �إح�صائيات التربية 2017/2018

جدول رقم �أ  : 2ن�سبة الإناث بالباكالوريا املهنية ح�سب القطاعات
بر�سم املو�سم الدرا�سي 2017/2018
جمموع امل�سجلني

ن�سبة الإناث منهم

قطاع الفالحة

71

38%

التدبري املفو�ض

450

12.9%

20969

36.7%

123

61%

21613

36.3%

م�ؤ�س�سات التكوين املهني ح�سب القطاعات

مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل
فطاع ال�سياحة
املجموع

الم�صدر :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
قطاع التكوين المهني2018 ،
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جدول رقم �أ  : 3املتابعون ح�سب نوع القرابة يف ق�ضايا العنف �ضد املر�أة
خالل �سنة 2018
عدد المتابعين
�أنواع اجلرائم

املخدوم
زوج يف �إطار رب
املدر�س �أجنبي الغري املجموع
�أب �أم �إبن �أخ �أخت
ال�ضحية خدمة العمل
املنازل

القتل العمد

0

0

3

0

1

4

0

0

0

0

24

32

الت�سميم

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

ال�رضب واجلرح
املف�ضي �إىل املوت
دون نية �إحداثه

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

24

28

ال�رضب واجلرح
املف�ضي �إىل عاهة
م�ستدمية

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

32

39

االغت�صاب

2

0

1

5

0

3

0

2

0

0

1138 1125

4

0

1

4

0

4

0

0

2

0

512

527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

356

361

العنف الناجت عنه
عجز يقل عن 20
يوما

18

5

427

88

103

3347

0

23

0

2

6521 2508

العنف الناجت عنه
عجز �أكرث من 20
يوما

13

3

155

37

2

1080

12

9

0

0

2443 1132

�إهمال الأ�رسة

35

5

0

0

0

4832

0

0

0

0

192

5064

الإجها�ض

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

38

41

تهجري الن�ساء

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هتك العر�ض
بالعنف
الإجها�ض الناجت
عنه املوت
االختطاف
واالحتجاز
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الزوجية
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يف ف�ضاء العمل
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0

0

0

0

0

360

0

0

0

0

0

360

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

27

29

0

0

0

0

0

4

0

1

0

1

127

129

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

29

56

0

0

0

1

0

164

0

0

0

0

24

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الإكراه على
الزواج

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

62

تبديد �أو تفويت
�أموال الزوجة

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

التهديد يف حق
املر�أة

0

5

26 199

2

335

0

0

0

0

1242 675

املجموع العام

108 163 786 18 73

10238

12

37

2

3

18245 6805

الن�سبة املئوية

%0.59 %0.89 %4.31 %0.1 %0.4

%56.11

%0.07

التحر�ش بوا�سطة
ر�سائل مكتوبة
�أو �إلكرتونية
رف�ض الإرجاع
�إىل بيت الزوجية
خرق تدبري
منع االت�صال
بال�ضحية

%100 %37.30 %0.02 %0.01 %0.21

الم�صدر :التقرير الثاني لرئي�س النيابة العامة حول تنفيذ ال�سيا�سة الجنائية
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