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مقدمة

باملغرب  للحقوق والحريات بوصفها ثوابت وطنية راسخة  بتكريسه  يوليوز 2011  فاتح  إن دستور   .1
وترية  إىل ترسيع  السعي  مع  اململكة  التي طرأت يف  العميقة  التغريات  االعتبار  يأخذ يف  )املادة 175(، 
الفوارق  من  الحد  مجال  يف  املستقبلية  التوجهات  واستباق  املغرب  يشهدها  التي  اإليجابية  التحوالت 

االجتامعية واملجالية والفوارق املرتبطة بالنوع.

2. إن مغرب اليوم مل يعد كام كان عليه عقب االستقالل، وتحديدا يف 1956 بسبب التحوالت الدميوغرافية 
سنة   74,8 إىل  حاليا  يصل  املأمول(  العمر  متوسط  )أو  الحياة  فأمد  العميقة،  واالقتصادية  واالجتامعية 
)77,3 يف الوسط الحرضي و71,7 يف الوسط القروي(، كام أن نسبة الخصوبة يف الوسط الحرضي انتقلت 
إىل ما دون عتبة تجدد األجيال )1,81 طفل لكل امرأة(1. وعىل الرغم من أن معدل الخصوبة يف الوسط 
القروي مل يصل بعد إىل هذه العتبة )2,70(، فإن وترية انخفاض معدل الخصوبة يف هذا الوسط تنبىء 
القروي  الوسطني  بني  الخصوبة  معدل  يف  الفرق  انتقل  )إذ  املدن  يف  املسجل  لالنخفاض  مامثل  بتوجه 

والحرضي من3,2 يف 1986 إىل 0,9 يف 2009(.

3. غري أن الدستور يفرض أيضا تحديات كربى عىل جميع الفاعلني الذين تقع عىل عاتقهم، بشكل مبارش 
الواردة فيه وترجمتها إىل ترشيعات وسياسات عامة  املتقدمة  أو غري مبارش، مسؤولية تفعيل األحكام 
يكون لها وقع ملموس عىل حياة املواطنات واملواطنني. ووفق البيانات الواردة يف الجدول بعده، يحتل 
 )IDH-PNUD, 2014( املغرب الرتبة 129 ضمن مؤرش التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
والرتبة 92 ضمن مؤرش الفوارق بني الجنسني )أو دليل الفوارق بني الجنسني، كام هو معتمد من قبل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(2 والرتبة 132 يف ما يخص مؤرش التنمية حسب النوع االجتامعي3، يف مرتبة 
متأخرة عن تونس والجزائر. وعىل املستوى االجتامعي، وبالرغم من الجهود التي بذلت من أجل الحد من 
الفقر والهشاشة فإن هناك تفاوتا كبريا بني الوسطني القروي والحرضي وبني األغنياء والفقراء )20 ٪ من 
الساكنة األكرث غنى تحوز 52,6 ٪ من املداخيل بينام ال تحوز 20 ٪ من الساكنة األكرث فقرا سوى 5,4 ٪(4. 

1 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني الدميوغرايف متعدد الزيارات، 2009-2010.
2 - مؤرش )دليل( الفوارق بني الجنسني مؤرش مركب يقيس الفارق يف اإلنجازات بني املرأة والرجل يف ثالثة أبعاد هي الصحة اإلنجابية والتمكني وسوق الشغل.

3 - مؤرش التنمية حسب النوع االجتامعي )أو دليل التنمية حسب الجنس كام هو وارد يف تقرير التنمية البرشية( مؤرش مركب يقيس الفارق يف اإلنجازات بني املرأة والرجل يف ثالثة أبعاد هي الصحة والتعليم ومستوى املعيشة  
4 - املندوبية السامية للتخطيط، 2011.



و�صــــــعيــــــة املــ�صــــــاواة واملــنــــــا�صفة يف الــــــمغــــــرب
صون غايات وأهداف الدستور وإعاملها

4

الجدول األول: التنمية البرشية وتفاوتات النوع االجتامعي يف املغرب وعرب العامل )2014(

املصدر : برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2014، امليض يف التقدم: بناء املنعة لدرء املخاطر 

املغرب يصنف،  أن  املنال، خاصة  بعيد  أمرا  الرجال والنساء  املساواة واملناصفة بني  يزال تحقيق  ال   .4
الرتبة  يف   ،5)2014 العاملي  االقتصادي  )املنتدى  العاملية  الجندرية  الفجوة  أو  النوع  فجوة  لتقرير  وفقا 
133، متأخرا عن تونس )الرتبة 123( والجزائر )الرتبة 126( ومرص )الرتبة 129(. وتكرس هذه الفوارق، 
خاصة بني الرجال والنساء، الفقر واإلقصاء وتشمل سائر الفئات العمرية واألوساط الجغرافية واالجتامعية 
األخرى ولها آثار سلبية كبرية عىل متتع املرأة بحقوقها، التي بات يكرسها الدستور املغريب الجديد، وعىل 

املجتمع برمته.

5. إن األحداث األخرية التي وقعت عىل الخصوص يف إنزكان وطنجة وآسفي )االعتداء عىل شابات بدعوى 
تداولها عل نطاق واسع يف  التي تم  للبلد(،  الدينية واالجتامعية  التقاليد  اعتبار زيهن غري متوافق مع 
شبكات التواصل االجتامعي، أبعد ما تكون عن مجرد وقائع معزولة، إذ أن القيود واالنتهاكات التي تطال 
حق النساء يف التنقل وحريتهن يف اختيار اللباس يف األماكن العامة تكشف عن عمق األزمة التي يجتازها 
املجتمع املغريب. وبالرغم من ارتفاع املستوى التعليمي لدى النساء اللوايت أضحني أكرث استقاللية مام كن 
عليه يف املايض، فإن املرأة ال تزال تعاين مبوازاة ذلك من صعوبات جمة يف ولوج وشغل الفضاء العام بكل 
حرية، فاالعتداء الجسدي والتحرش الجنيس ما فتئا يشكال منطا من أمناط التحكم يف جسد املرأة وشكال 

من أشكال التحكم يف ظهورها يف األماكن العامة. 

5 - تضم الفجوة الجندرية العاملية 14 مؤرشا: املشاركة يف سوق الشغل، املساواة يف األجور، الدخل، حضور املرأة يف السلطة الترشيعية ويف املناصب العليا )القطاعني العام والخاص(، العامل التقنيون واملهنيون، معدالت 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/ األمية، معدالت التعليم االبتدايئ والثانوي والعايل، نسبة الجنس عند الوالدة، العمر املتوقع يف صحة جيدة، املرأة يف الربملان ويف الحكومة وعدد السنوات عىل رأس الدولة

GGGR_Appendices_2014.pdf
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6. ووفقا للمهام واالختصاصات التي يضطلع بها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف هذا الشأن، يأيت 
إعداده للتقرير املوضوعايت األول حول املناصفة واملساواة بني الجنسني إميانا منه باألهمية القصوى التي 
أحرزه  الذي  التقدم  يرتبط  الواقع،  ويف   .2011 دستور  بعد  ما  للمغرب  بالنسبة  املسألة  تكتسيها هذه 
النساء  مع وضعية  التعاطي  من خاللها  سيتم  التي  بالطريقة  وثيقا  ارتباطا  املجاالت  املغرب يف جميع 
وأشكال  التمييز  أشكال  كافة  عىل  والقضاء  هشاشة،  األكرث  الفئات  والسيام  املقبل،  العقد  يف  والفتيات 

العنف التي يتعرضن لها.

7. يهدف تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول املناصفة واملساواة يف املغرب إىل ما ييل:
 تقييم مدى التقدم الذي أحرزه املغرب يف مجال مكافحة التمييز املبارش وغري املبارش والنهوض باملناصفة 
والثقافية، ويف مجال مكافحة  واالقتصادية واالجتامعية  والسياسية  املدنية  الحقوق  واملساواة يف مجال 

العنف ضد املرأة؛
 تسليط الضوء عىل اإلنجازات والتحديات الرئيسة التي يعرفها املغرب يف مجال مكافحة التمييز املبارش 
وغري املبارش وتعزيز املساواة واملناصفة، وذلك متاشيا مع أحكام دستور 2011 وأحكام اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛
 تقديم توصيات ومقرتحات إلصالح اإلطار القانوين والتنظيمي واملؤسسايت، فضال عن السياسات العامة 

املعتمدة يف هذا الشأن.

8. تجدر اإلشارة إىل أن إعداد هذا التقرير استند عىل مقاربة تحليلية ومسايرة لتطور املعطيات ترتكز 
عىل الحقوق وتهم فرتة متتد من 2004 إىل 2014. ويعترب هذا التقرير مبثابة حصيلة تحليلية تأيت بعد عرش 
سنوات من إصالح مدونة األرسة وثالث سنوات عىل تبني الدستور املغريب الجديد وعرشين سنة عىل تبني 

املجتمع الدويل إلعالن ومنهاج عمل بيجني )بيجني + 20(.
القانونية  الرتسانة  تكفلها  التي  الحقوق  كافة  تناول  إىل  الخصوص،  وجه  عىل  التقييم،  هذا  ويسعى 
يف  وترجمتها  الحقوق  هذه  إعامل  مدى  وتحليل  واستعراض  1(؛  )الجزء  والدولية  الوطنية  والتنظيمية 
اآلليات املؤسساتية القامئة وجميع السياسات العامة املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية )الجزء الثاين(؛ عالوة عىل تحليل مناذج وخيارات السياسة العامة يف هذا الصدد، مع 
إبراز مدى تأثريها عىل النساء والفتيات األكرث هشاشة، خاصة اإلقصاء االقتصادي واالجتامعي وانتهاكات 

حقوق املرأة )الجزء الثالث(.

املرتبطة  األولية  االستنتاجات  رئيسية وعرض جملة من  توصيات  تقديم  نهاية كل فصل  وسيتم يف   .9
بالتقدم املحرز والقيود والتحديات املطروحة.
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الجزء األول: المساواة وعدم التمييز

10. تستلزم األحكام املتقدمة الواردة يف الدستور والديناميات التي يشهدها املغرب يف الوقت الراهن يف 
مجال إصالح اإلطار القانوين، طرح جملة من املالحظات والتوصيات التي تتعلق من جهة بتطور املامرسة 
االتفاقية باملغرب كدولة طرف يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ومن جهة ثانية 
مبالءمة اإلطار القانوين الداخيل مع أحكام الدستور واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
واملعايري الدولية املتصلة مبكافحة العنف القائم عىل النوع )اإلعامل غري مبارش( وأخريا، بالتطبيق الفعيل 

واملبارش التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

االتفاقية  املمار�سة  املراأة:  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية   .1
واملفارقة القانونية

مالحظات رئيسية

.1.1 املامرسة االتفاقية للمغرب، دولة طرف يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

11. إن مسلسل اإلصالحات التي تم إطالقها يف العرشية األخرية بخصوص املامرسة االتفاقية للمملكة 
املغربية، وال سيام رفع تحفظاتها عىل الفقرة 2 من املادة 9 )نقل املرأة جنسيتها ألطفالها( واملادة 16 

)الزواج والحياة األرسية( يضع املغرب يف وضع متقدم للغاية مقارنة مع باقي الدول العربية.

أساسية حسب  تعترب  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية  من   2 املادة  أن  رغم   .12
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة لغرض وأهداف االتفاقية6، فإن املغرب حافظ عىل إعالنه 
التفسريي7 بشأن هذه املادة )شجب جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتعهد الدول باتخاذ جميع التدابري 
املناسبة للقضاء عىل التمييز من دون تأخري(. ويف نفس السياق، ورغم أن الدستور مينح لجميع املواطنني 
الحق يف حرية اختيار مكان إقامتهم والتنقل داخل الرتاب الوطني كام أن قانون األرسة كان قد ألغى 
مفهومي »الطاعة« و«رب األرسة«، فإننا نجد أن املغرب قد حافظ عىل بيانه التفسريي بشأن الفقرة 4 من 
املادة 15 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )منح نفس الحقوق للرجل واملرأة فيام 
يتعلق بالقانون املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم(8، مع العلم أن نطاق 
هذه البيانات التفسريية يتجاوز كونه نوعا من التأويل ملقتضيات االتفاقية، نظرا ألن اآلثار املرتتبة عن أي 

»إعالن تفسريي« تطابق يف الواقع اآلثار املرتتبة عن التحفظ.
6 - تعترب اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )التوصية العامة رقم 28(، »أن املادة 2 تشكل جوهر التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقية. وبالتايل ترى أن التحفظات عىل املادة 2 أو عىل فقراتها الفرعية تناىف من 
حيث املبدأ مع موضوع االتفاقية وغرضها، ومن ثم تعد غري مقبولة مبوجب الفقرة 2 من املادة 28. ويتعني أن تقدم الدول األطراف التي أبدت تحفظات عىل املادة 2 أو فقراتها الفرعية إيضاحا لألثر الفعيل لتلك التحفظات 

عىل تنفيذ املعاهدة وأن تشري إىل الخطوات املتخذة لإلبقاء عىل التحفظات قيد االستعراض بهدف سحبها يف أقرب وقت ممكن ».
 A( 7 - وفقا لدليل املامرسة بشأن التحفظات عىل املعاهدات، الذي اعتمد يف 2011 من قبل لجنة القانون الدويل يف دورتها الثالثة والستني وقدم إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة كجزء من تقريرها عن أعامل تلك الدورة
66/10 /(، فإن »اإلعالن التفسريي يعني بيانا من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية ما حيث تهدف الدولة أو املنظمة من ورائه إىل تحديد أو توضيح معنى أو نطاق منسوب لإلقرار 

باملعاهدة أو إىل بعض ما  فيها من األحكام.« 
8 - وفيام يتعلق باملادة 2 من االتفاقية، »تعرب حكومة اململكة املغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه املادة برشط )...( أال تكون منافية ألحكام الرشيعة اإلسالمية، علام بأن بعض األحكام الواردة يف مدونة األحوال 
الشخصية املغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق املخولة للرجل ال ميكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من الرشيعة اإلسالمية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إىل تحقيق التوازن 

بني الزوجني حفاظا عىل متاسك كيان األرسة.«
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13. ويف إطار الصالحيات املخولة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان مبوجب املادة 17 من الظهري املحدث 
له، وجه املجلس بتاريخ 6 فرباير 2014 مراسلة9 إىل رئيس مجلس النواب يدعوه فيها إىل ترسيع عملية 
املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة. وبعد ميض ثالث 
سنوات من اعتامده من قبل املجلس الوزاري )نونرب 2012(، قام الربملان أخريا يف 7 يوليوز 2015 بإقرار 

القانون املتعلق باملصادقة عىل هذا الربوتوكول. 

2.1 الورش الترشيعي بعد دستور 2011

14. منذ اعتامد الدستور الجديد يف سنة 2011، حدثت العديد من الوقائع التي تشهد عىل وجود جيوب 
للمقاومة وغياب اإلرادة السياسية حيال الوفاء بااللتزامات الدستورية والدولية عىل حد سواء يف ما يخص 

عدم التمييز القائم عىل أساس الجنس واملساواة واملناصفة.

فعىل مستوى األجندة الترشيعية، يالحظ أنه بعد أربع سنوات عىل تبني الدستور الجديد، يظل   .15
االستشاري  واملجلس  التمييز  أشكال  كافة  ومكافحة  املناصفة  بهيئة  املتعلقني  القانونني  إقرار  التأخر يف 
لألرسة والطفولة ومرشوع القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة، أمرا غري مفهوم. ويظهر هذا البطء يف عملية 
إقرار القوانني سالفة الذكر جليا إذا استحرضنا األولويات املحددة يف الرسالة امللكية السامية املوجهة يف 27 
نونرب 2014 إىل املشاركني يف املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان، إذ شددت هذه الرسالة عىل أن »مسألتي 
املساواة واملناصفة« مدرجتان يف دستور اململكة »باعتبارهام أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ املراجعة 

الدستورية ليوليوز 2011.«

16. أما يف ما يخص مضامني النصوص القانونية، فقد تخللت الورش الترشيعي الرامي إىل إعامل مقتضيات 
الدستورية  املبادئ  تنفيذ  يخص  ما  يف  القلق  عىل  تبعث  التي  التطورات  بعض  عام،  بشكل  الدستور، 

املتعلقة بعدم التمييز وإعامل املساواة واملناصفة:
 حدد املجلس الدستوري يف قراره رقم 943.14 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2014 بشأن مرشوع القانون 
أن ينص عليها  التي يجب  التدابري  الدستورية نطاق وحدود  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي رقم 066.13 
القانون من أجل تعزيز ولوج النساء والرجال إىل املهام االنتخابية وفقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل 

30 من الدستور.
ويف هذا الصدد، قىض املجلس الدستوري مبخالفة أحكام الفقرة الرابعة من املادة 1 من القانون التنظيمي 
املذكور ألحكام الدستور، وهي املادة التي كانت تهدف إىل ضامن متثيلية النساء من خالل تخصيص نسبة 

مضمونة مسبقا لهن ضمن كل فئة من فئات أعضاء املحكمة الدستورية.
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ولنئ كان املجلس قد أقر بأن املرشع مدعو لسن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج 
الفقرة  إعامال بصفة خاصة ألحكام  انتخابية، وذلك  أو غري  كانت  انتخابية  العمومية،  املهام  إىل  النساء 
الثانية من الفصل 19 من الدستور، فإنه اعترب أن اإلجراء املنصوص عليه يف املادة األوىل )الفقرة الرابعة( 
من القانون التنظيمي يخالف مبدأ عدم التمييز ومبدأ املساواة يف الحقوق بني الرجل واملرأة، املنصوص 

عليه يف الفقرة األوىل من الفصل 19 من الدستور.
وقد أوضح املجلس كذلك أن »تحقيق األهداف الواردة يف الدستور يجب أن يتم دون اإلخالل باملبادئ 
الوظائف  يف  الجنسني  ألحد  مسبقا  مضمونة  نسبة  بتخصيص  للمرشع  يسمح  »ال  وأنه  الدستورية«، 

العمومية.«
العضوية  الجنسني يف  أن »تخصيص نسبة مسبقة ألحد  اىل  املجلس  االعتبارات، خلص  وبناء عىل هذه 

باملحكمة الدستورية ينايف الرشوط الجوهرية واملسطرية« املتعلقة بعضوية املحكمة الدستورية.
وخلص املجلس يف الختام إىل أن »إمكان متثيلية النساء يف العضوية باملحكمة الدستورية، ال يتأىت ضامنه 
إال عىل مستوى االقرتاح والرتشيح، دون أن يفيض ذلك إىل تخصيص نسبة مسبقة للرجال وال للنساء يف 
هذه املحكمة التي يخضع اختيار أعضائها، تعيينا وانتخابا، لرشوط دستورية ال يجوز اإلخالل بها اعتامدا 

عىل أي معيار، مبا يف ذلك التمييز بني الجنسني املحظور دستوريا10«.
املختصة يف  املدين  املجتمع  العلمية وهيئات  األوساط  نقاشا عموميا واسعا ضمن  القرار  أثار هذا  وقد 

الدفاع عن حقوق النساء11.

 يهدف القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيينات يف املناصب العليا، الذي تم اعتامده إعامال 
ألحكام الفصلني 49 و92 من الدستور، عىل وجه الخصوص إىل ترسيخ مبادئ ومعايري االستحقاق وتكافؤ 
الفرص والكفاءة والشفافية وعدم التمييز واملناصفة بني النساء والرجال واإلنصاف، غري أن هذا القانون 
ال يتضمن أي مقتىض محدد وواضح لتحقيق مبدأ املناصفة الوارد يف املادة الرابعة منه؛ كام أن املرسوم 
مؤسسة  و39  اإلدارة  يف  شاغر  مسؤولية  منصب   1181 مبلء  )واملتعلق  القانون  هذا  بتنفيذ  الصادر 
إسرتاتيجية( ال يشري كذلك إىل مبدأ املناصفة وال إىل أية آلية إيجابية أو تحفيزية أخرى ضمن اإلجراءات 
واملعايري التي يجب أخذها بعني االعتبار أثناء عمليات التعيني تهدف إىل تعزيز متثيلية النساء، كام أن 
التمييز غري املبارش ضد  الواقع شكال من أشكال  التشديد يف هذا املرسوم عىل معيار األقدمية ميثل يف 
املرأة ألنها ليست ممثلة بشكل كبري يف مناصب املسؤولية، فضال عن كونها مل تلتحق باإلدارة وغريها من 
املؤسسات العمومية إال يف وقت متأخر بكثري مقارنة مع الرجل؛ وهكذا فبدال من السعي إىل تقليص هذه 

الفوارق التاريخية، يساهم هذا القانون متاما يف تكريسها. 

10 - وردت هذه الرشوط يف الفصل 130 من الدستور.
11 - عىل سبيل املثال، نظمت الجمعية املغربية للقانون الدستوري، برشاكة مع مؤسسة هانس زايدل، يف 31 أكتوبر 2014 بالرباط، مائدة مستديرة حول القانون التنظيمي رقم 066-13 وقرار املجلس الدستوري رقم 943-14 
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17. توصيات

 سحب الفقرة 2 من اإلعالن التفسريي املتعلق باملادة الثانية التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة، وكذا اإلعالن املتعلق بالفقرة 4 من املادة 15 من االتفاقية، والعمل عىل تعميم مقتضيات االتفاقية عىل 
نطاق واسع، ال سيام يف أوساط القضاة ومهنيي القضاء مع تشجيعهم عىل أخد معايريها ومقتضياتها بعني االعتبار؛ 
اإلنصاف  تحقيق  تستهدف ضامن  مؤقتة  خاصة  تدابري  باتخاذ  واضح ورصيح،  بشكل  املغرب،  التزام  تأكيد   
واملساواة بني الرجل واملرأة إعامال ملقتضيات املادة 4 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

التي ال تشكل موضوع تحفظ من لدن املغرب؛ 
 ترسيع مسلسل اعتامد القانون املتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز مع منح هذه 
الهيئة الدستورية اختصاصات الحامية والوقاية والنهوض باملساواة واملناصفة بني الجنسني والسلطات والقدرات 

الالزمة لتقديم التوجيه وضامن تتبع مدى تنفيذ كافة القوانني والسياسات العامة يف املجال وتقييمها؛ 
احرتام  أساس  عىل  والطفولة  لألرسة  االستشاري  املجلس  بإحداث  املتعلق  القانون  اعتامد  مسلسل  ترسيع   
الحقوق األساسية لجميع أفراد األرسة، ومبدأ املصلحة الفضىل للطفل. ويويص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
أيضا بتحديد اختصاصات هذا املجلس بالنظر إىل طبيعته االستشارية وبوصفه هيئة للنهوض بالتنمية البرشية 

واملستدامة والدميقراطية التشاركية.

التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  والتفاقية  للد�ستور  املبا�سر  غري  االإعمال   .2
�سد املراأة: نقل مبادئ عدم التمييز وامل�ساواة واملنا�سفة واإدراجها باملنظومة 

القانونية الوطنية

مالحظات رئيسية 

املساواة يف الزواج والحياة األرسية

18. بالرغم من أن املغرب سحب تحفظاته بشأن املادة 16 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة )الزواج والحياة األرسية(، وأن الدستور يكرس املساواة بني الرجال والنساء يف الحقوق املدنية، 

إال أن التمييز ما زال يشوب العديد من األحكام املتعلقة مبدونة األرسة وإعاملها.

19. رغم أن مدونة األرسة تحدد السن القانونية للزواج يف 18 سنة، فإنه يجوز للقايض مبوجب املادة 20 من 
املدونة أن يأذن بزواج القارصين وفقا لرشوط معينة ويف حاالت استثنائية، غري أن املدونة ال تحدد سنا أدىن 
ملنح هذا اإلذن االستثنايئ. ويف املامرسة العملية، يتضح من البيانات الصادرة عن وزارة العدل والحريات أن 
نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت تقريبا يف عرشية واحدة، حيث انتقلت من 7 ٪ يف 2004 إىل ما 
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يقارب 12 ٪ يف 2013. وتهم طلبات منح اإلذن االستثنايئ للزواج أساسا الفتيات الاليئ ميثل عددهن من إجاميل 
مثل هذه الطلبات 99.4 ٪ تقريبا. وعالوة عىل ذلك، وعىل الرغم من تسجيل انخفاض طفيف يف إجاميل 
الطلبات املقدمة يف 2012، فإن الطلبات التي تخص الفتيات سجلت انخفاضا أقل مقارنة مع الطلبات التي 
تخص الفتيان. وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل نفس الفرتة املشار إليها، تم تسجيل 15601 طلب لتزويج أطفال 

يف سن 15 سنة و1730 طلبا لتزويج أطفال يف سن 14 سنة.

20. ال تسمح إحصاءات الوزارة بإعطاء فكرة عن توزيع تطور عدد الرتاخيص املتعلقة بطلبات الزواج 
تحت السن القانونية حسب الجنس، لكن، ونظرا لكون األغلبية الساحقة )أكرث من 99 ٪( من طلبات 

الزواج تهم الفتيات، فباإلمكان أن نستنتج أن الرتاخيص تتبع نفس املنحى.

	  	  
املصدر: وزارة العدل والحريات، مدونة األرسة عرش سنوات من التطبيق: الحصيلة واآلفاق، 2014

21. واألمر الذي يثري مزيدا من القلق هو أن الرتاخيص املمنوحة من قبل القضاة سجلت ارتفاعا مضطردا 
من 88,8 ٪ يف 2006 إىل 92,2 ٪ يف 2010. ومام ال شك فيه أن الرتاجع الطفيف يف عدد الرتاخيص ابتداء 
من سنة 2011 )89,6 ٪( والذي متت املحافظة عليه يف 2013 )85,5 ٪( ال يرقى مع األسف إىل تطلعات 
املجتمع املدين وجهوده املبذولة يف هذا الصدد، كام أنه مل يواكب الجهود التي تبذلها السلطات واملجتمع 
يف ما يخص متدرس الفتيات، وال حتى عزم املسؤولني من وزارة العدل عىل ضامن التطبيق الصارم للقواعد 

التي تنظم اإلذن بالزواج دون السن القانونية.

املامرسات الضارة: الزواج القرسي وتعدد الزوجات
الضارة هي  »املامرسات  فإن  الطفل  ولجنة حقوق  املرأة  التمييز ضد  بالقضاء عىل  املعنية  للجنة  وفقا 
والصفة  الجنس  نوع  منها  جملة صفات  أساس  عىل  التمييز  من  نابعة  مستدمية  وسلوكيات  مامرسات 
عىل  منطوية  تكون  ما  كثريا  التمييز  من  متقاطعة  و/أو  متعددة  أشكال  عن  فضال  والسن،  الجنسانية 
العنف وتُسبب أرضارا أو معاناة بدنية و/أو نفسية. والرضر الذي تلحقه هذه املامرسات بالضحايا يتجاوز 

الرسم البياين 2 : تطور طلبات الزواج دون السن القانونية لدى 
املحاكم

الرسم البياين 1 : تطور طلبات الحصول عىل اإلذن بالزواج دون 
السن القانونية حسب الجنس
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العواقب البدنية والذهنية املبارشة وكثريا ما يكون غرضه أو مؤداه هو إضعاف االعرتاف بحقوق اإلنسان 
والحريات األساسية للنساء واألطفال واالنتقاص من متتعهم بها ومامرستهم لها. وهناك أيضا تأثري سلبي 
وتعليمهم،  وصحتهم،  مشاركتهم،  وبدرجة  وأخالقيا،  ونفسيا  بدنيا  ومنائهم  وسالمتهم  بكرامتهم،  يلحق 

ووضعهم االقتصادي واالجتامعي. ومن ثّم يندرج تناول هذه املامرسات ضمن أعامل كلتا اللجنتني.«

الزواج املبكر : زواج قرسي؟
»زواج األطفال، الذي يُطلق عليه أيضا اسم الزواج املبكر هو أي زواج يكون فيه أحد الطرفني عىل األقل دون 
سن الثامنية عرش عاما. واألغلبية الساحقة لزيجات األطفال، الرسمية منها وغري الرسمية، تشمل فتيات، وإن 
كان سن أزواج بعضهن أيضا يقل أحيانا عن 18 عاما. وتُعترب زيجة األطفال شكال من أشكال الزواج القرسي 

نظرا إىل أن أحد الطرفني أو كالهام ال يكون قد أعرب عن موافقته الكاملة الحرة عن علم.«

تعدد الزوجات 
اإلنسان وحرياته،  النساء والفتيات وُمِخلٌّ مبا لهن من حقوق  لكرامة  أمر مناٍف  الزوجات  يعد »تعدد 
مبا يف ذلك التمتع باملساواة والحامية داخل األرسة. ويتباين تعدد الزوجات فيام بني السياقات القانونية 
واالجتامعية وداخلها، وتشمل آثاره اإلرضار بصحة الزوجات، أي بصحتهن البدنية والذهنية ورفاهـهـن 
االجتامعي، وتعريض الزوجات لألذى والحرمان املاديـني، وإلحاق أرضار مادية وعاطفية باألطفال كثريا ما 

تكون لها عواقب خطرية عىل رفاههم.«

وتعدد  املبكر  الزواج  الطفل  حقوق  ولجنة  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  تعترب   .22
الزوجات من بني املامرسات الضارة، وتويص اللجنتان بأن تعتمد الدول األطراف يف االتفاقيتني ترشيعات، 
ل ما لديها من ترشيعات، بغية التصدي للمامرسات الضارة والقضاء عليها عىل الوجه الفعال. ويف  أو تعدِّ
سياق اضطالعها بذلك، ينبغي عىل الدول األطراف أن تكفل »أن تكون الترشيعات متسقة متام االتساق 
مع االلتزامات ذات الصلة املحددة يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق 
الطفل وغريهام من املعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي تحظر املامرسات الضارة، وأن تكون لها األسبقية 
عىل الرشائع العرفية أو التقليدية أو الدينية التي تبيح أي مامرسة ضارة أو تتغاىض عنها أو تأمر بها، 

خصوصا يف البلدان ذات النظم القانونية التعددية«12.

23. وينحو تعدد الزوجات الذي أذنت به مدونة األرسة نفس املنحى، وإن كان بدرجة أقل مقارنة مع زواج 
القارصين. فوفقا لإلحصاءات الصادرة عن وزارة العدل والحريات )2010(، فإن 43,41 ٪ من طلبات الحصول 
عىل اإلذن بتعدد الزوجات الذي نظرت فيها محاكم األرسة خالل عام 2010 تم قبولها من قبل القضاة، علام 

أن هذه الرتاخيص سجلت ارتفاعا طفيفا بني عامي 2009 و2010 )40,4 ٪ و 43,4 ٪ عىل التوايل(. 

12 - اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة - لجنة حقوق الطفل: التوصية العامة رقم 31 للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة مشرتكة، بشأن 
املامرسات الضارة - CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18K، 4  نونرب 2014
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»يعمل بسامع دعوى  انتقالية  فرتة  تنص عىل  التي  األرسة  املادة 16 من مدونة  التحايل عىل  إن   .24
الزوجية« فيها من أجل توثيق الزواج )التي انتقلت من 5 إىل 10 سنوات يف عام 2010(13، بهدف االلتفاف 
عىل أحكام القانون املتعلقة باإلذن بتعدد الزوجات وزواج القارصين، مل مينع الحكومة من تقديم مرشوع 

قانون ثان يقيض بتمديد هذه الفرتة االنتقالية14.

25. ال ميكن لألم أن تحصل عىل الوالية القانونية عىل أبنائها القارصين إال بوجود رشوط معينة )غياب 
األب أو وفاته أو فقدانه لألهلية القانونية(. وحتى يف حالة وفاة األب، ال يسمح لألم مبامرسة هذا الحق 
إذا كان األب قد عني قيد حياته وصيا قانونيا آخرا عىل أبنائه، كام أن األب يبقى دامئا الويص القانوين عىل 
األبناء عند الطالق، حتى يف حال منح الحضانة لألم التي ال تستطيع مبارشة أي إجراء إداري يخص الطفل، 
إال بعد حصولها عىل إذن من ويل أمره والويص عليه )كام هو الشأن يف ما يخص السفر مع الطفل إىل 

الخارج وتسجيله باملدرسة أو تغيريها(.

26. وحتى التطليق للشقاق الذي جاء كإجراء يهدف، حسب روح إصالح مدونة األرسة، إىل تيسري حصول 
إثبات الرضر أو االستعانة بالشهود، فقد زاغ عن هدفه األسايس، فمن  إلزامية  املرأة عىل الطالق دون 
جهة أضحى الرجال يلجأون بشكل متزايد ملسطرة الشقاق )حيث إن نسبة اتباع الرجال لهذه املسطرة 
وتقديم طلبات التطليق للشقاق انتقلت من 22 ٪ يف 2006 إىل 44 ٪ يف 2013 من مجموع عدد الطلبات 
املقدمة(15، ومن جهة أخرى غالبا ما مييل العديد من القضاة إىل تأويل الشقاق عىل أنه طالق للرضر 

ويلزمون النساء بالتايل بتقديم أدلة وشهود إلثبات هذا الرضر.

27. ويف نفس السياق، فإن تدخل النيابة العامة من أجل إرجاع املطرود اىل بيت الزوجية )املادة 53 من 
مدونة األرسة(، الذي اعترب يف األصل تقدما مهام، مل يثبت نجاعته عىل أرض الواقع، ففي ظل غياب أحكام 
قانونية تتعلق بقرارات إبعاد الزوج العنيف و/أو توفري سكن بديل آمن للنساء املطرودات وأطفالهن، 
يظل هذا املقتىض مجرد إعالن أكرث منه إجراء حقيقيا يتوخى حامية الزوجة املطرودة من بيت الزوجية.

28. يعد إلغاء واجب طاعة املرأة للزوج16 وتكريس املسؤولية املشرتكة للزوجني تقدما مهام يف مدونة 
األرسة، غري أن املدونة باستمرارها يف التنصيص عىل الصداق )املهر( كرشط لصحة الزواج وإلزام الزوج 
املرأة والذي  الرجل عىل  )املادة 198(، تكرس مفهوم قوامة  )املادة 194( واألبناء  الزوجة  بالنفقة عىل 
يحيل عىل تفوق الرجال عىل النساء. وهو املفهوم الذي تقوم عليه كافة الترشيعات الوطنية، مام يؤدي 
إىل عدم إعامل هذه األخرية للحقوق املكفولة للمرأة. فإذا كانت مدونة األرسة تنص، عىل سبيل املثال، 
عىل أن النفقة تجب عىل األم إن كانت »مورسة« وعجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق )املادة 199(، 

13 - املادة 16 من مدونة األرسة
14 - حاليا قيد املناقشة يف الربملان

15 - وزارة العدل والحريات، 2004
16 - كرست املادة 36 من قانون األحوال الشخصية السابق مبدأ »الطاعة« الواجبة عىل املرأة إزاء زوجها مقابل اإلنفاق عليها. هذا املبدأ مل يعد موجودا يف مدونة األرسة الجديدة، التي تكرس بدال من ذلك املسؤولية املشرتكة 

لكال الزوجني يف إدارة شؤون األرسة.
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اقتسام  الحق يف  األبناء وال  القانونية عىل  الوصاية  الحق يف  لها  املادية ال تخول  إال أن هذه املسؤولية 
املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج وال حتى املساواة يف اإلرث17. 

29. تكرس املقتضيات الترشيعية املتعلقة باإلرث عدم املساواة بني الرجال والنساء وذلك انطالقا من 
مبدأ القوامة18، فال يحق للنساء، نظرا ألنهن يرثن بالفرض19، الحصول إال عىل حصة مقدرة من املرياث 
بالتعصيب20  الوارثني  الرجال،  أن  حني  يف  غري،  ال  الورثة  باقي  وصفة  املتوىف  من  قرابتهن  لدرجة  وفقا 

)تربطهم عالقة قرابة باملتوىف من جهة الذكور فقط( يحق لهم أخذ جميع الرتكة21:
ابنتان  الرتكة وتتقاسم  البنت الوحيدة بالفرض نصف   يحق يف اإلرث للذكر مثل حظ األنثيني، وترث 
فأكرث الثلثني، برشط انفرادهام عن اإلبن، ويذهب الباقي إىل باقي الورثة ويؤول باقي اإلرث إىل الدولة 
يف حال عدم وجود ورثة آخرين؛ أما االبن الوحيد الذي يرث بالتعصيب، فيأخذ جميع الرتكة بعد أخذ 

ذوي الفروض فروضهم؛
 تأخذ الزوجة مثن تركة زوجها يف حال وجود أبناء، بينام يأخذ الزوج ربع تركة زوجته مع وجود األبناء؛

 وتجدر اإلشارة يف األخري إىل أنه حسب املادة 322 من مدونة األرسة »ال توارث بني مسلم وغري املسلم، 
وال بني من نفى الرشع نسبه«. لذلك فالحل الوحيد املمكن للحصول عىل الرتكة هو اعتناق اإلسالم أو 

الوصية أو الهبة.

30. تساهم القواعد املنظمة ملسألة اإلرث يف جعل الفتيات والنساء أكرث عرضة للفقر والهشاشة، حيث 
تضطر العديد من النساء الاليئ يعانني قلة الحيلة إىل التخيل عن حصتهن من الرتكة لفائدة أقاربهن من 
تقوم  التي  العرفية  املامرسات  لبعض  االستسالم  أو  األرسة،  داخل  األمالك  عىل  الحفاظ  بذريعة  الذكور 
بتجريدهن من نصيبهن يف الرتكة أو من األرض كام هو الشأن يف الحبوس والقواعد التي تحكم امللكية 
املقتضيات  تطبيق  عىل  التحايل  إىل  متزايد  بشكل  األرس  تسعى  الوضع،  هذا  وأمام  لألرايض.  الجامعية 

املرتبطة باإلرث من أجل حامية مصالح بناتهن أو من أجل تحقيق اإلنصاف بني األبناء الذكور واإلناث.

31. عىل الرغم من أن الدستور يكرس مبدأ عدم التمييز واملساواة بني الرجال والنساء، إال أننا نالحظ بأن 
مدونة األرسة تساهم عىل النقيض من ذلك يف تكريس عدم املساواة يف اإلرث، بشكل تعترب معه األنشطة 
الذي  الثمن  قيمتها وطبيعتها،  النظر عن  بغض  ولفائدة أرسهن(،  املنزل  )داخل  النساء  بها  تقوم  التي 
تدفعه النساء يف مقابل إعالتهن من قبل أزواجهن، رغم أن هذا األمر يخالف الواقع يف كثري من األحيان. 
وانطالقا من افرتاض مفاده أن املرأة ليست مسؤولة ماديا عن األرسة، فال يتم منحها الحق يف الولوج، عىل 
قدم املساواة مع الرجل، للموارد االقتصادية واالجتامعية والسياسية؛ يف حني أنه إذا مل يتحقق هذا األمر 

لن يتأىت للنساء اإلسهام بشكل منصف يف نفقات األرسة.

17 - نزهة جسوس، Economia، أبريل 2014.
18 - تخول مدونة األرسة حاليا ألوالد البنت املتوفاة قبل األب الحق يف االستفادة من »الوصية الواجبة« التي كانت تهم يف ما مىض، فقط أوالد االبن املتوىف قبل األب. هذه الوصية الواجبة تكون مبقدار حصتهم مام يرثه أبوهم 

عن أصله املتوىف عىل فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله املذكور، وتكون حصة أوالد البنت دون حصة أوالد االبن.
19 - الفرض: مصطلح يعني النصيب املقدر للوارث رشعا. انظر معجم قانون األرسة )مريم رساج كرمية أربيا، خدوجة فرداين(، وزارة العدل.

20 - التعصيب : اإلرث بالتعصيب هو أن يأخذ الوارث كل الرتكة إذا مل يوجد وارث غريه أو ما بقي منها إذا وجد معه وارث بالفرض. انظر معجم قانون األرسة )مريم رساج كرمية أربيا، خدوجة فرداين(، وزارة العدل.
21 - مجموعة 95 املغاربية من أجل املساواة ، 2006.
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2.2 نقل املرأة لجنسيتها

32. اعرتف قانون الجنسية املغريب، بعد تعديله يف عام 2007، للمرأة بحق نقل جنسيتها املغربية بشكل 
بها متييز عىل أساس  القانون يتضمن مقتضيات  )الفصل 6(. غري أن هذا  بأثر رجعي  أبنائها  تلقايئ إىل 
الجنس حيث مينح القانون للرجل حق نقل الجنسية املغربية إىل زوجته األجنبية22 )اكتساب الجنسية 
املغربية عن طريق الزواج(، بخالف املرأة التي ال مينحها القانون هذا الحق، وهو ما يشكل مسا مبواطنة 
املرأة ويعرضها وأرستها لصعوبات جمة ال ميكن التغلب عليها خاصة يف ما يرتبط بالولوج للشغل وامللكية 

وحرية التنقل.

3.2 الترشيع الجنايئ

33. سمحت املراجعة الجزئية للقانون الجنايئ )2003( بتعزيز حامية املرأة ضد العنف، كام أتاح التعديل 
األخري )2014( للفصل 475 من القانون الجنايئ إلغاء الفقرة الثانية من هذا الفصل التي كانت تسمح 
ملرتكب جرمية التغرير بقارص بالزواج من ضحيته واإلفالت بالتايل من العقاب، باإلضافة إىل ثالثة تعديالت 
أخرى تتعلق بإيقاع عقوبة بالسجن يف حق كل من قام بالتغرير بقارص، دون عالقة جنسية، والتي انتقلت 
مدتها من سنة واحدة إىل 5 سنوات، والعقوبة بالسجن يف حق كل من قام بالتغرير بقارص، مع عالقة 
جنسية، والتي انتقلت من سنتني إىل عرش سنوات سجنا نافذا؛ أما التعديل الثالث فريتبط بالحالة التي 
يقرتن فيها االغتصاب بافتضاض بكارة الفتاة القارص، التي ميكن أن تصل عقوبتها السجنية إىل 30 سنة23.

34. لكن الترشيع الجنايئ ال يزال يهيمن عليه الطابع األبوي واملس بالحريات الفردية سواء يف فلسفته 
العامة أو بنيته أو مقتضياته، كام أن األحكام املتعلقة باالغتصاب مثال تخلق نوعا من الرتاتبية يف التعامل 
مع الضحايا من النساء )بني املتزوجات وغري املتزوجات وبني العذارى وغري العذارى(، عالوة عىل أن النص 
الجنايئ ال يجرم االغتصاب الزوجي ويعاقب عىل العالقات الجنسية الرضائية املامرَسة خارج إطار الزواج 

بني البالغني.

الجنايئ باإلجهاض إال إذا كانت حياة األم يف خطر واستوجبته  القانون  الفصل 453 من  ال يسمح   .35
رضورة املحافظة عىل صحتها »متى قام به عالنية طبيب أو جراح بإذن من الزوج«. كام يعاقب القانون 
الجنايئ بالسجن والغرامة كل من قام بدور الوسيط أو الشخص الذي يقوم بعملية اإلجهاض كيف ما 
السياق إىل أن تجريم اإلجهاض ال  املرأة املجهضة. وتجدر اإلشارة يف هذا  كانت وظيفته، باإلضافة إىل 
يساعد يف حظر مامرسته، بل عىل العكس من ذلك، يشجع أكرث عىل مامرسته يف ظروف قد تشكل خطرا 
عىل صحة النساء الاليئ يلجأن إليه. ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية املغربية لتنظيم األرسة، يصل 

22 - تحت رشوط معينة، مبا يف ذلك إذا كانت تقيم يف البالد بشكل معتاد ملدة 5 سنوات.
23 - كام يجب التأكيد عىل أن جرمية االغتصاب ليست مدرجة ضمن القانون الجنايئ يف فئة الجرائم املرتكبة ضد األشخاص، وإمنا يف فئة الجرائم التي تستهدف »نظام األرسة واألخالق العامة.«
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عدد حاالت اإلجهاض إىل 600 حالة يف اليوم الواحد، يف حني تقدر الجمعية املغربية ملكافحة اإلجهاض 
الرسي عددها مابني 800 و1000 حالة يوميا24.

36. صحيح أن اإلجهاض ال يشكل حال وأن معظم النساء يُْكرَْهَن أو يُْجرَبَْن عىل القيام به، إال أنه ال يجوز 
للمرشع أن يحل محل النساء وأن يقرر بدال عنهن. ونظرا لكون النساء معنيات باألمر يف املقام األول 
وتعانني من اآلثار الجسدية واالجتامعية واالقتصادية إلجهاض غري آمن أو حمل غري مرغوب فيه، فإن لهن 
الحق يف اتخاذ قراراتهن بكل مسؤولية، خاصة الشابات غري املتزوجات من أرس فقرية اللوايت من حقهن 

الحصول عىل فرصة ثانية ومستقبل أفضل.

37. توصيات

يشكل إصالح املنظومة القانونية رافعة وفرصة حقيقية لتحقيق املساواة بني الجنسني، نظرا ألن القانون وتطبيقه 
كفيالن بتمكني النساء، وخاصة منهن األكرث عرضة للهشاشة، من التمتع بحقوقهن والولوج إىل املوارد. ويف هذا 

الصدد، يويص املجلس الوطني لحقوق االنسان مبا ييل:
 القيام، طبقا ألحكام الدستور واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، بسن قانون يضع تعريفا واضحا للتمييز املبارش 
وغري املبارش ويعاقب عليه، والسيام التمييز عىل أساس النوع االجتامعي يف حق األفراد أو الجامعات من قبل 
شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أو مؤسسة عمومية أو خاصة: )أ( مع اعتبار التدابري اإليجابية املنصوص 
عليها يف الفصول 6 و19 و30 من الدستور واملادة 4 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
املقتضيات  انتهاك  حال  يف  ورادعة  ومتناسبة  قانونا  ملزمة  عقوبات  عىل  والتنصيص  )ب(  متيزية،  غري  تدابريا 

املتعلقة باملناصفة ومكافحة أشكال التمييز؛
 تعديل مدونة األرسة تبعا لذلك من أجل منح املرأة حقوقا مامثلة لتلك التي يتمتع بها الرجل سواء يف إطار 
اتفاقية  الزواج أو عقب فسخه أو يف العالقة مع األطفال وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور واملادة 16 من 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )التي سحب املغرب تحفظه بشأنها يف 2011(، مبا يف ذلك:
- ضامن التنفيذ الصارم للمقتضيات املرتبطة بالحد األدىن لسن الزواج )18 سنة( وإلغاء الرتخيص بتعدد الزوجات، 

مع فرض عقوبات عىل أولياء األمور واألزواج البالغني إذا مل ميتثلوا لهذا املقتىض؛
- تخويل النساء، يف حال فسخ الزواج، حقوقا متساوية يف ما يخص املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج؛

- مراجعة املقتضيات املتعلقة باإلرث عىل نحو يتم معه تحقيق املساواة واإلنصاف لفائدة األرملة/األرمل وكذا 
الفروع من الجنسني.

 تعديل قانون الجنسية وفقا ألحكام الفصل 19 من الدستور واملادة 9 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
املساواة مع  املغربية عىل قدم  للجنسية  األجنبي  اكتساب زوجها  املرأة حق  املرأة من أجل منح  التمييز ضد 
الرجل، وفقا لنفس الرشوط املنصوص عليها يف املقتضيات املرتبطة باكتساب املرأة األجنبية املتزوجة من مغريب 

للجنسية املغربية؛

24 - وفقا لدراسة أجرتها فاطمة بقاس، أ. شاكر و أ. فزوان )2009 يف صفوف النساء املتزوجات، ٪12,4 من النساء يف املدن و٪6,6 يف البوادي اعرتفن بأنهن قد لجأن إىل اإلجهاض.
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 مراجعة القانون الجنايئ وسن قانون خاص يهدف للوقاية وحامية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، 
مبا يف ذلك العنف الزوجي، يف انسجام مع املعايري والتعاريف الدولية، واملصادقة عىل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن 

منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل )اتفاقية اسطنبول(.

العدالة اإىل  املراأة  ولوج  املبا�سر:  االإعمال   .3

مالحظات رئيسية

لتنفيذ  فعالة  آليات  األرسة،  قانون  القامئة، والسيام  الترشيعات  الدستور وإصالح  مراجعة  تتطلب   .38
وتنزيل هذه املقتضيات واألحكام، ألن نجاعة القانون رهينة مبدى التنفيذ العادل واملنصف ملقتضياته، 
خاصة لفائدة الفئات االجتامعية األكرث هشاشة ، واملحتاجة إلعامل القانون أكرث من غريها، . ومن هذا 

املنطلق، فإن الولوج إىل العدالة حق أسايس كفيل بضامن سائر الحقوق األخرى.

39. تبني مختلف املعطيات أن النساء، خاصة اللوايت يعانني الفقر، يواجهن صعوبات يف الولوج إىل مرفق 
العدالة. ومام يزيد من صعوبة إثبات الرضر أو العنف التعقيدات املتصلة باملسطرة القضائية وضعف 
هياكل الدعم لفائدة املتقاضني والتكاليف املرتبطة بهذه الخدمات، السيام وأن النساء يتوفرن، عموما، 

عىل موارد مالية واجتامعية أقل مقارنة مع الرجال. 

التي تقدمها  الخدمات  الرىض عن  العدل والحريات )2011( بخصوص  حسب بحث أجرته وزارة   .40
أن عمل هذه  يرون  املايض  األرسة يف  لقضاء  لجؤوا  الذين  املستجوبني  غالبية  فإن  األرسة،  أقسام قضاء 
األقسام قد تحسن، مع العلم أن نسبة النساء اللوايت عربن عن هذا الرأي أكرب من نسبة الرجال. ويعكس 

هذا الوضع الجهود املبذولة، خاصة من قبل وزارة العدل يف مجال تطبيق مدونة األرسة.

والتحاق  االبتدائية  باملحاكم  واألطفال  النساء  استقبال  األرسة وخاليا  أقسام قضاء  إحداث  أدى  لقد   .41
مساعدات اجتامعيات بهذه الخاليا وتنظيم دورات تكوين للقضاة واملساعدات االجتامعيات وهيئة كتاب 
الضبط إىل اإلسهام يف تحسني الولوج للعدالة، خاصة بالنسبة للنساء. كام ساهم يف ذلك أيضا، إحداث سجالت 
عىل مستوى كتابة الضبط بجميع املحاكم ملراقبة وتتبع قضايا النساء واألطفال ضحايا العنف، من جهة، 

وإنشاء وتفعيل صندوق التكافل العائيل25 لفائدة األمهات املطلقات املعوزات وأطفالهن، من جهة ثانية.

42. إال أنه ال ميكن للتطورات األخرية أن تخفي حقائق تم التطرق إليها، جزئيا، من خالل نتائج بحث 
وزارة العدل الذي سلف ذكره، وتناولتها أبحاث ميدانية أخرى. فام يقرب من ثلثي املستجوبني أوضحوا 

25 - القانون رقم 41.10. هذا الصندوق يتوفر عىل ميزانية بقيمة  160 مليون درهم. تم إحداثه يف عام 2012
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أنه مل يكن لديهم علم مسبق بالخطوات التي يجب اتخاذها قبل رفع دعوى قضائية أمام قضاء األرسة 
تم  والنفقة. كام  الطالق  بإجراءات  يتعلق  فيام  الرجال(، وال سيام  النساء مقابل 56 ٪ من  )70 ٪ من 
اعتبار طبيعة املعلومات التي يقدمها مكتب االستقبال غري كافية، ويرى ما يقرب من ثلث املستجوبني أن 
اآلجال املخصصة ملعالجة امللفات طويلة إىل طويلة جدا، ناهيك عن أن االستخدام الحرصي للغة العربية 
للمتقاضني من غري  بالنسبة  ذاته  أقسام قضاء األرسة يعترب مشكال بحد  العمل« داخل  باعتبارها »لغة 

املتمكنني من هذه اللغة.

43. وكشف بحث وزارة العدل ذاته أن أكرث من نصف النساء اللوايت لديهن أبناء يستحقون النفقة ال 
يتلقينها بانتظام، ناهيك عن أن حوايل ربع النساء مل يحصلن عليها قط26. وعالوة عىل ذلك، مل يستفد 
من صندوق التكافل العائيل، حتى نهاية غشت 2013، سوى عدد محدود من النساء )3386(27. وتجدر 
اإلشارة إىل أن عدم دفع نفقة األطفال يؤثر سلبا عىل وضع النساء األكرث فقرا، السيام أن ثلث هؤالء النساء 
تقريبا رصحن أنهن ال يتوفرن عىل مصدر آخر للدخل، كام أن حوايل 18 ٪ منهن ال يتوفرن عىل عمل بأجر، 

مام يجعلهن يعتمدن ماليا اعتامدا كليا عىل هذه املساعدات.

ميثاق إصالح منظومة العدالة )يوليوز 2013(
من بني توصيات امليثاق املتعلقة بتعزيز املساواة بني الجنسني:

 ضامن متثيلية النساء القاضيات باملجلس األعىل للسلطة القضائية وفقا ملقتضيات الدستور التي تكفل 
متثيلهم مبا يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضايئ )عىل أساس قاضية عىل األقل من أربعة قضاة 

الذين ميثلون محاكم االستئناف، وقاضينت عىل األقل من بني ستة قضاة ميثلون محاكم الدرجة األوىل(؛
 نهج سياسة جنائية حامئية تستحرض مقاربة النوع االجتامعي، وذلك من خالل مالمئة القوانني الزجرية 
الوطنية مع االتفاقيات الدولية وتعزيز الحامية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خالل وضع أحكام 

قانونية بهذا الشأن؛
االجتامعيات  املساِعدات  من  املحاكم  متكني  خالل  من  املجانية،  القانونية  للمساعدة  نظام  إحداث   
واملساعدين االجتامعيني، عىل مستوى أقسام قضاء األرسة وخاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف؛ 
توسيع استفادة النساء املعوزات والفئات الهشة من نظامي املساعدة القانونية والقضائية؛ تنمية العمل 

برشاكات مع مراكز االستامع والجمعيات املعنية بقضايا املرأة والطفل.

44. ال يعترب نظام املساعدة القانونية الحايل فعاال وال يتالءم مع االحتياجات الحقيقية يف هذا املجال، 
وهو ما تنجم عنه آثار سلبية جدا عىل النساء واألرس األكرث فقرا التي ال تستطيع أداء تكاليف الدعوى 
توفر  الجنائية، ال  القضايا  برتكيزها عىل  القانونية،  املساعدة  فإن  إىل ذلك،  وباإلضافة  املحامني.  وأتعاب 
تقريبا أي خدمات يف القضايا املدنية. كام أن صندوق التكافل العائيل يستهدف يف الواقع األطفال ال األرس، 

إذ تستثنى األمهات املطلقات غري الحاضنات ألبنائهن واألرامل من الدعم الذي يوفره هذا الصندوق.
26 - قيمة املعاش 350 درهم للطفل الواحد، مع تحديد 1.050 درهم كحد أقىص لكل أرسة.

27 - وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل والحريات، بلغت نسبة تنفيذ األحكام املتصلة بقضاء األرسة ٪74,54 يف عام 2012، مقابل 57,7٪ بالنسبة لألحكام املتعلقة بالنفقة. 
28 - انطلق هذا الربنامج يف ماي 2008، وقد اعتنى بالتعريف بهذه الظاهرة، وتحسني جودة املعطيات، وعرض الخدمات/التكفل، ومبارشة اإلصالحات الترشيعية واألنشطة املتعلقة بالتحسيس والتوعية.
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45. توصيات

 تنفيذ مقتضيات ميثاق إصالح منظومة العدالة واتخاذ التدابري املناسبة الكفيلة بتعزيز سيادة القانون واإلعامل 
الفعيل للقوانني، من خالل متكني املرأة من ولوج هيئات القضاء الرسمية؛

اإلصدارات(  األنرتنت ومن خالل  )عرب  املعلومات  إىل  الولوج  األرسة وحرية  التحتية مبحاكم  البنيات  تحسني   
وخدمات املساعدة القانونية املجانية املقدمة من قبل وحدات ملحقة باملحاكم؛

 تحسني االستقبال واإلعالم والتوجيه بأقسام قضاء األرسة والنهوض بجودة املعلومات املقدمة؛
 إحداث مكتب للمساعدة القانونية بكل قسم من أقسام قضاء األرسة/والنيابة العامة، وتنصيب محام تلقائيا 

لفائدة املتقاضني املعوزين، غري القادرين عىل أداء أتعاب املحاماة؛
 االستعانة، تلقائيا، مبرتجم محلف كلام تعلق األمر بإحدى القضايا التي يكون فيها أحد الطرفني أو كالهام ال 
يتحدث اللغة العربية. ويجب أن تكون هذه الخدمة مؤدى عنها فقط بالنسبة للمتقاضني الذين ال يستفيدون 

من املساعدة القضائية؛
 التطبيق الصارم ألحكام مدونة األرسة بخصوص قضايا النفقة التي تكتيس أهمية قصوى بالنسبة لألرس؛

 توسيع نطاق الدعم املقدم يف إطار صندوق التكافل العائيل لفائدة األطفال املولودين خارج إطار الزواج؛
 إلغاء املامرسات التمييزية ضد املرأة من قبيل عدم قبول شهادتهن أمام املحاكم؛

العدالة  املتدخلني يف قطاع  املسؤولية ملجموع  توعية وتكوين وتحميل  تتوخى  تدابري محددة  اعتامد خطة   
)املحامون ومساعدو القضاء والقضاة(.

4. االإفالت من العقاب واإ�سفاء ال�سرعية: اأ�سكال العنف وال�سور النمطية القائمة على 
النوع

46. يتناول هذا التقرير أشكال العنف القائم عىل النوع من زاوية تتوافق مع اإلجامع العاملي الذي يعترب 
العنف ضد املرأة انتهاكا لحقوق اإلنسان، وشكال من أشكال التمييز عىل أساس الجنس وانتهاكا لحرية 
وكرامة النساء والفتيات، وهو املفهوم الذي اتسع ليشمل أيضا الصور النمطية القامئة عىل أساس النوع 
االجتامعي التي تشكل شكال من أشكال العنف ضد املرأة، ملا تضفيه من رشعية اجتامعية عىل النظرة 

الدونية والسلبية إزاء النساء.

مالحظات رئيسية 
1.4. العنف القائم عىل أساس النوع 

47. أطلقت الحكومة املغربية مجموعة من املبادرات اإليجابية ملكافحة العنف عىل أساس النوع خالل 
السنوات األخرية، من ذلك املراجعات الجزئية للترشيع الجنايئ لتعزيز حامية املرأة من أشكال العنف 
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)2003( وعدم متكني املغرر بقارصة من اإلفالت من املتابعة القضائية عن طريق الزواج منها )2014(؛ 
وإرشاف املندوبية السامية للتخطيط عىل بحث وطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة )2009(؛ 
وإحداث نظام معلومات مؤسسايت لجمع املعطيات واملعلومات املتعلقة بالعنف ووضع برنامج متعدد 
القطاعات ملكافحة العنف القائم عىل النوع )متكني(28، يروم تعزيز إرشاك الجهات الفاعلة وتنسيق جهود 
مكافحة العنف عىل أساس النوع. ولقد تم تعزيز هذه املكتسبات وتوسيع نطاقها باعتامد دستور 2011 
الذي ينص عىل أنه » ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، يف أي ظرف، ومن قبل أي 
جهة كانت، خاصة أو عامة. ال يجوز ألحد أن يعامل الغري، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية 

أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية«. )الفصل 22(.

48. وعىل الرغم من ذلك، ال ميكن أن تخفي هذه التطورات اإليجابية محدودية السياسات العامة يف 
هذا الشأن، خاصة مع استفحال أشكال العنف كام يتضح من البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف 

ضد النساء )2009(، الذي ميكننا من طرح املالحظات الرئيسية الثالثة التالية:
 62,8 ٪ من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف؛ 3,4 مليون امرأة تعرضن يف مرحلة من مراحل حياتهن 
لعنف جسدي )مبعدل انتشار يعادل 35,3 ٪(؛ 2,1 مليون امرأة تعرضن يف فرتة ما من حياتهن لعنف جنيس 
)مبعدل انتشار يعادل 22,6 ٪(؛ 4,6 مليون امرأة تعرضن لعنف نفيس )مبعدل انتشار يعادل 48,4 ٪(، وأخريا، 

ما يقارب 3 ماليني امرأة تعرضن النتهاك الحريات الفردية )مبعدل انتشار يعادل 31,3 ٪(29؛
 ال شك أن معدالت العنف الجسدي والجنيس- كام هي واردة يف البحث الذي أجرته املندوبية السامية 
للتخطيط- ال تفصح عن الحجم الحقيق للظاهرة. فمن ناحية، توثر النساء ضحايا العنف املنزيل عدم 
اإلدالء بشهادتهن لعدة أسباب )القيود االجتامعية أو بدافع الحياء أو خشية االنتقام(. ومن ناحية أخرى، 
تتعلم النساء يف سن مبكرة كيف يحمني أنفسهن، إىل حد ما، من االعتداء والعنف يف الفضاء العام من 
التواجد فيه ما أمكن وتكييف سلوكهن مع درجة شعورهن بعدم األمان بهذا الفضاء30.  خالل تجنب 
وبعبارة أخرى، لو كانت النساء يرتددن عىل األماكن العامة باستمرار بالطريقة نفسها مقارنة مع الرجال، 
لكان معدل االعتداء عليهن أعىل بكثري31. وبالتايل، فإن طبيعة العالقات االجتامعية القامئة بني الجنسني 

يف املغرب تساهم يف التهوين من شأن ظاهرة العنف عىل أساس النوع.
 ينترش العنف بشكل أكرب يف الوسط الحرضي داخل فئات النساء املنتميات ألرس متواضعة والفتيات يف 
مقتبل العمر وتلك الاليئ يرتدين لباسا عرصيا. وهكذا، نجد أن العنف يزيد من حدة أشكال التمييز بني 
النساء أنفسهن، فالنساء اللوايت ال تعوزهن اإلمكانيات والوسائل الالزمة ميكنهن حامية أنفسهن إىل حد ما 
من العنف يف الفضاء العام. وعالوة عىل ذلك، وكام يتضح من املعطيات أدناه، فإن انتشار العنف بشكل 
كبري يف صفوف النساء الاليئ يرتدين أزياء عرصية يدل عىل أن العنف أداة قوية للسيطرة االجتامعية عىل 

جسد املرأة وحريتها يف التنقل؛

29 - وفقا للبحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، تتجىل االعتداءات عىل حرية الفرد يف فرض قيود عىل املرأة لدى خروجها واختيار أصدقائها ولباسها وحريتها يف الدراسة أو العمل، ويف استخدامها وسيلة 
من وسائل منع الحمل، الخ

.Balkin Steven، 1979 30 - بالكني ستيفن
31 - كشفت مارلني ليرب Marylène Lieber  )سبتمرب 2008( أن الشعور بعدم األمان بني النساء يف الدول الغربية أعىل يف املتوسط بثالث مرات مقارنة مع الرجال.
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الجدول 2: انتشار العنف بالفضاء العام يف الوسط الحرضي، حسب زي املرأة )٪(

املصدر: البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء )املندوبية، 2009(

49. يعزى هذا الوضع إىل حد كبري إىل القبول االجتامعي بالعنف عىل أساس النوع وإفالت املعتدين 
من العقاب. فحسب البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، قد تم تقديم شكايات لدى 
السلطات املختصة ضد أفعال العنف )كيفام كان نوعها( التي يعاقب عليها القانون املرتكبة يف األماكن 
للعنف  بالنسبة  أما  القروي(32.  بالوسط   ٪  10,9( الحاالت  من   ٪  18,8 يف  الحرضية  باملناطق  العامة 
الجنيس، فلم يتم تبليغ السلطات املختصة سوى يف ٪5,3 فقط من هذه الحاالت خالل 12 شهرا السابقة 
للبحث و٪3،2 من تلك التي وقعت يف مرحلة ما من حياة املرأة. ومل يتم اإلبالغ عن العنف الزوجي يف 

املناطق الحرضية لدى السلطات املختصة سوى يف 3,6 ٪ من الحاالت )2,2 ٪ بالوسط القروي(.

50. لقد أبرزت العديد الدراسات البون القائم بني النساء واملرافق العمومية املسؤولة عن األمن. فقد 
أظهر البحث الذي أجرته الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب33 أن أكرث من 6 من أصل 10 نساء شملهن 
االستطالع رصحن أنهن يتجننب الذهاب إىل الرشطة، لكونها يف نظرهن منارصة ملبدأ العقاب ، وبعيدة عن 
تحقيق مبدأ القرب أو توفري الحامية. وقال ما يقرب من نصف عدد النساء اللوايت تم استطالع أرائهن 
)49 ٪( إنهن يرفضن الذهاب إىل هناك خوفا عىل سمعتهن، وأقل قليال من الثلث )31 ٪( مخافة وضعهن 
يف قفص االتهام، كام أوضحت سيدتان من أصل عرشة أنهن يخشني أي يطلب منهن دفع مقابل مادي. 
ويتسم االستقبال يف مراكز الرشطة بالفظاظة والغطرسة )وخاصة ضد النساء من وسط مادي متواضع(، 
انتظار طويلة واالستخدام املمنهج ألساليب الرتهيب وعدم اإلنصات مع نهج  وميكن أن تتخلله فرتات 

32 - خالل 12 شهرا السابقة للبحث.
33 - بحث اجتامعي عن مدى إدماج مقاربة النوع االجتامعي باملرافق العمومية
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تضخيم  وتحاول  الفضيحة  من  النساء  خوف  الرشطة  تستغل  االستطالع،  لنفس  ووفقا  اتهامي.  تعامل 
القضية بدال من العمل عىل تسويتها باإلضافة إىل اعتامد أسلوب املزايدة لدفع الخصوم إىل قبول تسوية 
مالية. أما يف حاالت العنف األرسي، فيبدو أن للرشطة توجها عاما يقيض باعتبارها مسائل خاصة ال ينبغي 

التدخل فيها، إال يف الحاالت الخطرية جدا.

”العناية الواجبة“؟
»عبارة ”العناية الواجبة“ ينبغي أن تُفهم عىل أنها تعني االلتزام من جانب الدول األطراف يف االتفاقيتني 
مبنع العنف أو انتهاكات حقوق اإلنسان، وحامية الضحايا والشهود من االنتهاكات، والتحقيق فيام يقع 
من انتهاكات ومعاقبة املسؤولني عن ارتكابها، مبا يف ذلك الجهات الفاعلة الخاصة، وتوفري سبل االنتصاف 

فيام يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان«.

املصدر: التوصية العامة رقم 31 للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة 
CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 ،2014 مشرتكة، بشأن املامرسات الضارة، 4 نونرب

51. معيار »العناية الواجبة« يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان
يجب عىل الدول أن »تجتهد االجتهاد الواجب يف درء أفعال العنف عن املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة 
عليها، وفقاً للقوانني الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد.« ومن هذا املنظور، فإن 
وجود نظام قانوين يجرم وينص عىل فرض عقوبات ضد العنف الذي يرتكبه األفراد ليس كافيا يف حد 
ذاته، فمن واجب الحكومات إذن أن تجعل وظائفها أكرث كفاءة من أجل أن تضمن بشكل فعال أن يتم 
التحقيق يف حوادث العنف األرسي واملعاقبة عليها بشكل تلقايئ. ويقيض القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 
كام جاء يف التوصية العامة رقم 19 للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، بإمكانية مساءلة الدول 
أيضا عن األفعال الخاصة التي يرتكبها األفراد إذا مل تفعل مفهوم »العناية الواجبة« ملنع انتهاكات الحقوق 

أو التحقيق يف جرائم العنف واملعاقبة عليها وتعويض الضحايا34.

بينها  من  النواقص،  من  العديد  املرأة  ضد  العنف  مكافحة  مجال  يف  الحايل  القانوين  اإلطار  تطبع   .52
عدم وجود نص ترشيعي خاص بالعنف املنزيل، الذي تتناوله أحكام عامة مضمنة يف القانون الجنايئ، وال 
باالغتصاب الزوجي الذي ال تجرمه مقتضيات القانون الجنايئ، باإلضافة إىل سكوت املرشع بخصوص بعض 
أشكال العنف، وغموض مجموعة من املقتضيات القانونية املرتبطة مبعاقبة أشكال العنف، وانعدام التطابق 
بخصوص أشكال معينة من العنف بني ما هو منصوص عليه يف القانون والواقع متعدد األوجه للعنف القائم 
عىل أساس النوع. ويضاف إىل ذلك بعض املامرسات اإلدارية التي تفتقر ألي أساس قانوين، ولنئ متت إزالة 
كافة القيود القانونية املفروضة عىل حرية املرأة يف التنقل )مثل الحق يف السفر إىل الخارج والحصول عىل 
جواز سفر دون موافقة أحد أفراد األرسة الذكور(، عىل سبيل املثال، فال زال بغري مقدور الزوجة السفر إىل 

34 - الجمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة، املادة 4 - )ج(، قرار الجمعية العامة رقم 48/104، 20 دجنرب 1993
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الخارج رفقة أطفالها، إال مبوافقة األب. كام أن املغرب يتسامح، بل يشجع، بعض املامرسات القامئة عىل 
التمييز بني الرجل واملرأة من جهة، وبني النساء أنفسهن من جهة ثانية، حسب السن من أجل الحصول مثال 

عىل تأشرية السفر إىل دول الخليج وبعض بلدان الرشق األوسط )لبنان ومرص واألردن(.

أرقام تتعلق باإلفالت من العقاب
األفعال التي تقدم بشأنها شكايات لدى السلطات املختصة:

 ٪3 يف الوسط األرسي/الزوجية )٪2.2 بالوسط القروي(؛
 ٪30,5 مبؤسسات التعليم/التكوين أبلغ عنها لدى إدارة املدرسة؛

 ٪17,4 من األفعال املرتكبة باألماكن العمومية )٪10,9 بالوسط القروي(.
 إدانة مرتكبي أعامل العنف التي يعاقب عليها القانون:

 ٪4,6 من أفعال العنف الجنيس؛
 ٪1,8 من أفعال العنف الزوجي.

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، 2009

53. أظهر مسح القيم العاملي35، الذي كان قد طرح سؤاال حول ما إذا كان هناك ما يربر أن يقوم الرجل 
برضب زوجته، أن املغاربة يقبلون إىل حد كبري بالعنف ضد املرأة )يف املرتبة الثانية بعد الجزائر(، مع 
وجود اختالفات واسعة بني الجنسني، حيث إن النساء أقل تسامحا مع العنف مقارنة مع الرجال )73٪ 

من النساء يعتقدن أنه ال ميكن تربير العنف مقابل ٪53 من الرجال(.

ويبتدعن  وموانع  قواعد  النساء  تضع  العمومية،  األماكن  يف  لالعتداء  تعرضهن  الحتامل  نظرا   .54
إسرتاتيجيات تسهل عليهن الولوج إىل األماكن العمومية، دون أن تكون لهن حرية كاملة يف الفضاء العام 
التي ميكن  األماكن  املكان، تحديد  الخروج مع طبيعة  اللباس وأوقات  تكييف  برفقة آخرين،  )الخروج 
الرتدد عليها دون أخرى والسلوكات التي يجب تبنيها(. وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن حرية التنقل 
تعترب عنرصا حاسام يف الوصول إىل املوارد والفرص واألنشطة، بوصفها أساسا من أسس املواطنة، غري أن 
العراقيل التي تعيق حرية النساء يف التنقل بسبب أشكال العنف تعد عامال من عوامل فقدان الثقة يف 

املؤسسات املكلفة بحفظ أمن املواطنات واملواطنني.

55. يعترب املغرب وجهة وبلد أصل وعبور بالنسبة للنساء والفتيات ضحايا االتجار يف البرش واالستغالل الجنيس 
أو ألهداف ترتبط بالعمل.ويصنف املغرب، حسب تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول االتجار بالبرش )2015(، 
يف الفئة الثانية ضمن البلدان التي ال متتثل حكوماتها امتثاال تاما للمعايري الدنيا للقضاء عىل االتجار يف البرش، 
ولكنها تبذل جهودا كبرية يف هذا الصدد، علام أن بها أعداد كبرية أو تزايد كبري يف عدد ضحايا األشكال الخطرية 

35 - مسح القيم العاملي. ترتاوح الردود بني 1 و 10: ال ميكن تربيره، ميكن دامئا تربيره.
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لالتجار يف البرش. ومن جهة أخرى، تبني الدراسة األخرية لوزارة العدل بشأن االتجار بالنساء واألطفال يف املغرب 
)2015( أن االتجار بالبرش ميس الفتيات القارصات الاليت يتم تشغيلهن خادمات يف البيوت باملدن والنساء ضحايا 
االستغالل الجنيس واملهاجرات غري النظاميات القادمات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء )خاصة من نيجرييا 
ومن الكامريون، ويف اآلونة األخرية، من مايل(، اللوايت يتم إجبارهن عىل مامرسة الدعارة والتسول أو العمل 
بالبيوت. ووفقا لهذين اإلصدارين، تعمد الشبكات اإلجرامية التي تنشط يف املدن الحدودية بالشامل إىل إجبار 

املهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء عىل مامرسة الدعارة أو التسول. 

االتجار باملهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء
تعترب حيازة امرأة، بالنسبة للرجل، مصدر غنى ألنه ميكن بيعها أو استغاللها يف الدعارة لتغطية حاجيات 

الزوجني. 
خالل فرتة االنتظار، تنتقل الضحايا من اإلناث )اللوايت تم بيعهن أو اللوايت ال وجهة نهائية لديهن( من 
مالك إىل آخر. يرغمن عىل التسول والدعارة يف وجدة واملدن الكربى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة 

حيث تعمل الشبكات. وعادة ما يقمن يف شقق من عدة أفراد.
وتجربهن أوضاعهن كمهاجرات غري رشعيات، وصعوبات االندماج والتالؤم، والعنف الذي يتعرضن له، 

عىل اعتبار الشبكات مالذا حيث يشعرن باألمن والحامية من محن هذا الوضع.

املصدر: وزارة العدل والحريات، االتجار بالنساء واألطفال يف املغرب، 2015

56. يظل وضع الفتيات املغربيات الاليت يتم إيفادهن إىل دول الخليج ودول أخرى يف الرشق األوسط 
)لبنان واألردن( وتركيا ألغراض االستغالل الجنيس أو العمل، غري معروف متاما لعدم توفر معطيات شاملة 
وموثوقة بهذا الشأن. فوفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل يف 2015، يخضع غالبية األفراد الذين يذهبون 
للعمل يف دول الخليج لنظام الكفالة الذي تستغله شبكات االتجار بالبرش كام يبدو بشكل كبري. ويقوم 
هذا النظام عىل أساس دفع مبلغ مايل للكفيل الذي يقوم يف املقابل بتوفري الحامية للشخص املعني. ويعد 
الكفيل املسؤول قانونا عن املرأة أو الفتاة التي تخضع لحاميته أو تعمل لحسابه طيلة مدة العقد، لكن 
يجوز له تفويتها إىل شخص آخر مبوافقتها أو بدونها. وباإلضافة إىل نظام الكفالة، تعترب العمرة والزواج 
العريف بني املغربية ورجل من دول الخليج من الوسائل التي ميكن استخدامها من قبل شبكات االتجار 

بالبرش وسيلًة لتسهيل سفر الضحية نحو وجهتها النهائية.

2.4. الصور النمطية القامئة عىل النوع: اإلعامل الفعيل لإلصالح 

املحرز عىل  التقدم  ومن  كونيا  معيارا  باعتبارها  اإلنسان  بحقوق  الرسمي  االعرتاف  من  الرغم  عىل   .57
املستويني الترشيعي والسيايس، إال أن متتع الرجال والنساء بحقوق متساوية ما زال أمرا بعيد املنال. فمن 
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جهة، يبقى التقدم القانوين، الذي ال ميكن إنكاره، رهني التأثري القوي التي تشكله الصور النمطية القامئة عىل 
أساس النوع والتي تساهم يف تقويض اإلصالحات التي تحققت طيلة العقد املايض. ومن جهة أخرى، فإن 
اإلبقاء عىل أشكال التمييز سواء يف القانون أوالسياسات العمومية يساهم يف تغذية وتقوية الصور النمطية 

القامئة عىل أساس النوع والتي تعمل بدورها كآليات إلضفاء الرشعية عىل التمييز عىل أساس النوع.

58. ومن هذا املنطلق، لن يكون إعامل اإلصالحات ممكنا إال إذا واكبته رغبة حقيقية لبذل كافة الجهود 
من أجل تغيري العقليات والتمثالت حيال األدوار االجتامعية للرجل واملرأة.

59. تعترب املناهج الدراسية ووسائل اإلعالم من العوامل األساسية التي تساعد، بشكل مبارش أو ضمني، 
عىل تكريس الصور النمطية التي تختزل الرجال والنساء يف أدوار وأوضاع محددة. وتجعل هذه الصور 
النمطية من الفروق البيولوجية بني الجنسني معايري لتبخيس قدر اإلنسان أو الرفع من شأنه، مام يساهم 

يف توطيد الحلقة املفرغة للتمييز والعنف عىل أساس النوع.

التي طاملا  والوظائف  املهن  إىل  املستجوبات  لدى  الكبري  امليل  القيم  الوطني حول  البحث  60. سجل 
شغلتها النساء )املهن املامرسة يف قطاعي الصحة والتعليم( قياسا باملهن والوظائف إىل باتت تشغلها املرأة 
يف اآلونة األخرية، حيث وقف البحث عىل حقيقة أن املواقف السلبية تجاه مجال عمل معني تتعزز أكرث 
كلام كان حضور املرأة يف هذا مجال حديثا36. وهكذا يتبني أن املواقف الثقافية، التي تقدم كمسوغات 
لتربير أشكال التمييز القائم عىل النوع، ليست ثابتة وإمنا تتطور تبعا للتحوالت الدميوغرافية واالقتصادية 

واالجتامعية التي تطرأ عىل املجتمع.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
 املادة 5: تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يىل:

)أ( تعديل األمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات والعادات العرفية وكل 
املامرسات األخرى القامئة عىل فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسني، أو عىل أدوار منطية للرجل واملرأة؛

 املادة 10: )ج( القضاء عىل أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة عىل جميع مستويات التعليم 
ويف جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم التي تساعد يف تحقيق هذا 

الهدف، وال سيام عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
61. تزيد حدة اآلثار املرتتبة عن انتشار الصور النمطية القامئة عىل أساس النوع عندما يكون لها صدى يف أوساط الفاعلني 
الذين تناط بهم أصال مهمة حامية الحقوق اإلنسانية للمرأة والنهوض بها، خاصة املرشع والقضاة والقوات العمومية 
)الرشطة والدرك(، والحال أن أن هذه الهيئات ، تحديدا، هي التي تتسم بقلة حضور العنرص النسايئ فيها ومتيل، يف كثري 
من األحيان، إىل تفضيل الجانب األخالقي والقيم ذات النزعة األبوية عىل حساب أخذ الواقع املعيش للرجال والنساء بعني 

االعتبار وكذا التطبيق الصارم واملنصف للقوانني سارية املفعول.

36 - امللخص الرتكيبي للبحث الوطني حول القيم، تقرير »50 سنة من التنمية البرشية يف املغرب وآفاق 2025«
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62. عىل الرغم من أن مقتضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين37 تحث عىل أخذ قيم حقوق اإلنسان 
بعني االعتبار أثناء تنقيح املناهج الدراسية وإعداد الكتب املدرسية الجديدة38 وبالرغم من بروز الوعي 
للمنظومة  الهيكلية  التناقضات  تزال يف قلب  الجنسني ال  املساواة بني  إال أن مسألة  الشأن،  بهذا  نسبيا 
التعليمية، ويتجىل ذلك بالخصوص من خالل وجود«القيم والقيم املضادة لها« من مادة دراسية ألخرى 
ومن فريق مؤلفي الكتب املدرسية آلخر. وال تزال العديد من الكتب املدرسية، وال سيام منها املتعلقة 
النوع  ثابت ألدوار  الجنسني وفقا ملنطق  العالقات بني  العربية والرتبية اإلسالمية تواصل تقديم  باللغة 

االجتامعي، عىل حساب تنوع األوضاع واملساهامت املختلفة للنساء والرجال عىل حد سواء.

واألمهات  اآلباء  مواقف  يلف  الذي  الغموض  الحرضي  بالوسط  املراهقني  هم  الذي  البحث  أبرز   .63
تجاه ظاهرة االختالط يف املؤسسات التعليمية. فأكرث بقليل من نصفهم يعارضون االختالط داخل فصول 
الدراسة، كام أنهم غالبا ما ال ينظرون بعني الرضا إىل عالقات الصداقة التي تنشأ بني الفتيات والفتيان39. 
العمومي ما يسود من متثالت  الفضاء  الجنسني داخل  التفرقة بني  القامئة عىل  القيم  ومام يقوي هذه 
تنزع نحو التحكم ، من خالل شكل اللباس، يف طريقة ظهور النساء يف األماكن العمومية. ويظهر بحث 
املؤيدة  اآلراء  أن  لعام 2006،  االجتامعي  املغربية يف محيطها  املرأة  للتخطيط حول  السامية  املندوبية 
لحرية املرأة يف اختيار لباسها يف األماكن العمومية نادرا ما تتجاوز 11 ٪ لدى الرجال و ٪30 لدى النساء. 
النساء  الدينية عىل  اللباس  تقترص قواعد  املغرب،  الدينية يف  القيم واملامرسات  ووفقا لخالصات بحث 
فقط، إذ اعترب 24 ٪ من املستجوبني فقط أن هناك زيا إسالميا للرجال مقابل 66 ٪ أكدوا وجود مثل هذا 
الزي بالنسبة للنساء )ارتداء الحجاب تحديدا(. وهكذا نرى أن غالبية املستطلَعني يقبلون بالحجاب، مبا 
يف ذلك النساء40. ويف السياق ذاته، يؤكد البحث العاملي للقيم هذه النتائج بتسليطه الضوء عىل أهمية 
اآلراء التي تعترب أن ارتداء الحجاب يف األماكن العمومية أمرا مهام جدا، سواء بالنسبة للرجال أو النساء 

)58 ٪ و 55 ٪، عىل التوايل(41. 

64. ويعكس خطاب املسؤولني ومهنيي املجال بشأن »تحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم« سوء فهم 
لهذا اإلشكال من قبل الفاعلني الذين يضطلعون مبهمة النهوض بثقافة تحرتم كرامة األفراد واالختالف، كام 
يعكس قصورا يف إدراك الجوانب املتعددة ألدوار املرأة وإسهاماتها. ويف ظل غياب إسرتاتيجيات واضحة 
ومنسجمة، تتم مكافحة الصور النمطية القامئة عىل الجنس وفقا للظروف والحالة املزاجية للصحفيني، 

مام يفيض إىل نشوء حاالت مشوبة بالتناقض وتضارب اآلراء42. 

37 - ينص امليثاق الوطني للرتبية والتكوين رصاحة عىل أن »تحرتم يف جميع مرافق الرتبية والتكوين املبادئ والحقوق املرصح بها للطفل واملرأة واإلنسان بوجه عام، كام تنص عىل ذلك املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية 
املصادق عليها من لدن اململكة املغربية. وتخصص برامج ]...[ والتمرن عىل مامرستها وتطبيقها واحرتامها«.

38 - وزارة الرتبية الوطنية، التوجهات واالختيارات الرتبوية ملراجعة املناهج الرتبوية، الوثيقة اإلطار، ماي 2001.
39 - مركز الدراسات واألبحاث الدميوغرافية: إصدار بشأن املراهقة، 2000

.El Ayadi et al. 2007, pp.128-129 - 40
41 - مسح القيم العاملي، مرجع سابق. 

42 - الهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي، أكتوبر 2014
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أوىص املجلس األعىل لالتصال السمعي البرصي يف الرأي الذي وجهه إىل رئيس الحكومة )غشت 2013( 
بشأن تعديل املادتني 4 و9 من القانون رقم 77.03، بإدخال املقتضيات التالية:

»املادة 8: يجب عىل متعهدي االتصال السمعي البرصي:
)...( 

 املساهمة يف محاربة التمييز بسبب الجنس، مبا يف ذلك الصور النمطية القامئة عىل النوع االجتامعي، 
والنهوض بثقافة املساواة بني الجنسني )...( 

املادة 9: دون اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص الجاري بها العمل يجب أال يكون من شأن الربامج 
وإعادة بث الربامج أو أجزاء من الربامج:

)...( 
 الحث املبارش أو غري املبارش عىل التمييز ضد املرأة أو الحط من كرامتها )...(

65. تساهم وسائل اإلعالم، خصوصا السمعية-البرصية منها، يف تشكيل تصورات األفراد ومتثالتهم، وتعترب 
بالتايل أحد أكرب العوامل املساهمة يف التنشئة االجتامعية يف املجتمع الحديث43. وحسب إصدار الهيئة 
العليا لالتصال السمعي البرصي بشأن تتبع ورصد الربامج التلفزية واملساهمة يف محاربة الصور النمطية 
القامئة عىل النوع، فإن األشخاص املعرضني للتمييز يف الواقع، ومن ضمنهم النساء بالخصوص، هم األكرث 
عرضة ألشكال عدم املساواة يف الولوج إىل وسائل اإلعالم وعرضة لتمثل منطي سلبي تعززه املضامني التي 
تنرشها وسائل اإلعالم44. وإذا كانت اإلشارة إىل »كرامة اإلنسان« تعد حتى اآلن، املقتىض القانوين الوحيد 
الذي ينص عليه القانون رقم 77-03 املتعلق باالتصال السمعي البرصي )الديباجة واملادتان 3 و7(، فإنه 
مبوجب املواد 2 و8 و9 من الصيغة املعدلة لهذا القانون45 ) 22 يوليوز 2015(، يحظر هذا القانون كل 
إشهار ميس باملرأة أو يتضمن خطابا قد يتضمن رسائل/صور منطية أو تكرس دونية املرأة أو تحرض عىل 
املساواة  بالثقافة  النهوض  والعمل عىل  الحياد  تبني  إلزامية  ينص عىل  )املادة 2( كام  التمييز يف حقها 
واحرتام املناصفة بني الرجال والنساء )املادة 8( كام يحظر الحث عىل العنف والتمييز والتحرش واستغالل 

النساء واملس بالكرامة )املادة 9(.

66. توصيات

نورد يف ما ييل التوصيات الرئيسية التي تضمنتها مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مرشوع القانون 
املتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة: 

اإلنسان، كام  الدويل لحقوق  القانون  املرأة مبوجب  للعنف ضد  الدويل  املرجعي واملفاهيمي  اإلطار  اعتامد   .1
تكرسه املعايري الدولية ذات الصلة، التي تعترب العنف ضد املرأة انتهاكا لحقوق اإلنسان ومتييزا قامئا عىل أساس 

النوع؛

43 - املرجع السابق
44 - املرجع السابق

45 - القانون رقم 13,83 القايض بتتميم 77-03 القانون رقم املتعلق باالتصال السمعي البرصي
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»العناية  ملبدأ  طبقا  النوع  أساس  القائم عىل  العنف  محاربة  الدولة يف  القانون ومسؤولية  أهداف  تحديد   .2
الواجبة« كام هو منصوص عليه يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛

3. اتخاذ جميع التدابري الترشيعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية من أجل:
 اإلقرار بأن العنف ضد املرأة عنف مبني عىل النوع ألنه يعترب شكال من أشكال التمييز بني الجنسني ومظهرا من 
مظاهر عالقات القوة التي كانت دامئا غري متكافئة بني الرجل واملرأة عىل مر التاريخ وانتهاكا للحقوق األساسية 

للنساء والفتيات؛
 االمتناع عن ارتكاب جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات، وإبداء العناية الواجبة ملنع أفعال العنف التي 
يرتكبها األشخاص الطبيعيون أو املعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا، والعمل 
عىل أن تترصف السلطات العمومية وموظفو الدولة ومؤسساتها وباقي الفاعلني اآلخرين الذين يترصفون نيابة 

عن الدولة وفقا لهذا االلتزام؛
الصدد من أجل  تدابري يف هذا  النساء والفتيات، واتخاذ  العنف ضد  التي تجرم  القوانني  أو مراجعة  اعتامد   
ضامن الحامية املستعجلة والتحقيق واملتابعة القضائية والعقاب املناسب للجناة، من أجل وضع حد لإلفالت 

من العقاب؛
 االستناد عىل ديباجة الدستور والفصل 19 منه، من أجل إلغاء جميع املقتضيات الواردة يف الترشيعات والنصوص 
بني  واملناصفة  املساواة  مبارش، وتعزيز  أو غري  مبارش  متييز  تنطوي عىل  التي  العمومية  والسياسات  التنظيمية 

الرجل واملرأة يف جميع املجاالت، من خالل تدابري ترشيعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية؛
ويتضمن  يحظره  وتنفيذ ترشيع  وتعزيز  اعتامد  من خالل  الزوجي  األرسي/  العنف  ملحاربة  األولوية  إعطاء   

أحكاما زجرية ويوفر الحامية القانونية املالمئة للضحايا؛
4. ضامن التنسيق والرصد وتتبع/تقييم تنفيذ القانون املتعلق مبكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والحرص 

عىل وضع آليات اليقظة والتتبع والتنسيق بني مختلف املتدخلني املؤسساتيني وغري املؤسساتيني؛
املرتكبة من لدن  فيها  والفتيات، مبا  النساء  العمدي ضد  العنف  أفعال  اعتبار  التنصيص بشكل دقيق عىل   .5
األزواج، جرمية، السيام األفعال التي ال يجرمها الترشيع الجنايئ الحايل و/أو ال يحددها بوضوح والتأكد من أن 

تعاقب الجرائم املحددة يف القانون بعقوبات فعالة، متناسبة ورادعة، تبعا لجسامتها والرضر الالحق بالضحايا؛
6. حامية حقوق ومصالح الضحايا يف جميع مراحل البحث واملسطرة القضائية واتخاذ التدابري الترشيعية أو أية 
تدابري رضورية أخرى لتمكني الضحايا من الحصول بكيفية ميرسة ويف وقت مناسب عىل تعويض عن الرضر الذي 

لحقهن؛
7. ضامن استفادة الضحايا/الناجيات من خدمات الدعم واإلعالم بوسائل مناسبة وبتأطري من مهنيني مؤهلني؛

8. اتخاذ جميع التدابري الترشيعية أو غريها من التدابري الالزمة ملنح قايض املستعجالت اختصاص إصدار أوامر 
وقائية أو حامئية مالمئة لفائدة النساء والفتيات ضحايا أشكال العنف، دون أن يرتتب عنها أعباء مالية أو إدارية 

مفرطة؛
التمييز  عىل  الرشعية  إلضفاء  آليات  االجتامعي  بالنوع  الصلة  ذات  املسبقة  واألفكار  النمطية  الصور  تعترب   .9
والعنف ضد املرأة. ويف هذا السياق، فإنه من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابري الزجرية والتحفيزية واإلجراءات 
املواكبة لتغيري هذه الصور النمطية وغريها من املامرسات األخرى القامئة عىل فكرة دونية املرأة أو عىل أدوار 
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منطية للنساء والرجال؛
10. العمل من أجل جعل ثقافة املساواة وحقوق اإلنسان الخيط الناظم للمنظومة البيداغوجية:

 إدراج واجب احرتام جميع متعهدي االتصال السمعي البرصي، ملبدأ املساواة واملناصفة وكرامة املرأة املنصوص 
البرصي واإلنتاج  السمعي  االتصال  البرصي ووسائل  السمعي  العليا لالتصال  الهيئة  عليه دستوريا، ضمن مهام 

السيناميئ والتواصل التجاري؛
 إعداد وتنفيذ برامج تكوين بشكل ممنهج وإلزامي موجهة إىل املكلفني بإنفاذ القوانني ومهنيي القضاء واألطباء 
الرشعيني واألطباء النفسانيني يف مجال مساعدة الضحايا، وإعداد وتطبيق برامج دعم قدرات مختلف الفاعلني 
القانون  تطبيق  كيفيات  الربامج  تهم هذه  بأن  النساء. ويوىص  العنف ضد  الوقاية وزجر  العاملني يف مجاالت 
والسياسات املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء وحقوق الضحايا يف االنتصاف والتعويض واملامرسات الفضىل يف 

مجال تقنيات التحقيق واملتابعة القضائية يف حاالت العنف ضد النساء؛
القائم عىل أساس   مواكبة املهنيني وباقي املتدخلني وتوعيتهم وتعزيز قدراتهم يف مجال الوقاية من العنف 

النوع وطرق رصده ومكافحته.
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الجزء الثاني: المساواة والمناصفة في الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

67. تساهم عدة عوامل يف جعل إعامل الحقوق املعرتف بها للنساء انشغاال كبريا يف املغرب. ذلك أن 
الحياد املفرتض للسياسات والخدمات العمومية يخفي حقيقة كشفت عنها اإلحصاءات تفيد بأن املرأة 
املغربية تستفيد بدرجة أقل مقارنة مع الرجل من الجهود املبذولة يف مجاالت التعليم/التكوين والصحة 
والتشغيل والوصول إىل املوارد ومواقع اتخاذ القرارات داخل املستويات التي يتحدد فيها مستقبلهن ، 
باإلضافة إىل انتشار بعض الظواهر واملامرسات التي تحد من قدرة النساء عىل مامرسة حقوقهن والتمتع 
بها. و تضع هذه الفوارق قضايا املساواة واإلنصاف بني الجنسني يف صميم تحديات التنمية االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية باملغرب.

االإجنابية ال�سحة  يف  احلق   .1

مالحظات رئيسية

يتجىل ذلك من خالل  العقود األخرية، كام  الصحية يف  للخدمات  أكرب  النساء من ولوج  استفادت   .68
العديد من مؤرشات الصحة اإلنجابية. 

69. فمن جهة، انتقل معدل استعامل وسائل منع الحمل من 19 ٪ يف 1980 إىل 67,4 ٪ يف 2011، ليكون هذا 
املعدل باملغرب أعىل بكثري قياسا بالدول املامثلة، وما يثري االهتامم أكرث أن االختالفات يف الوسطني الحرضي 
والقروي تكاد تكون منعدمة بهذا الشأن )68,9 ٪ يف الوسط الحرضي و٪65,5 يف الوسط القروي(46. ومن 
جهة أخرى، انخفض معدل الخصوبة الكيل وانتقل من 5,9 طفل لكل امرأة يف 1980 إىل 2,2 طفل لكل امرأة 

يف 2009 - 2010 47 )1,84 يف الوسط الحرضي و2,7 طفل لكل امرأة يف الوسط القروي(. 

70. سجلت وفيات األمهات بدورها انخفاضا كبريا لتستقر يف حدود 112 حالة وفاة لكل 100.000 والدة 
حية خالل2009-2010 ، وذلك بانخفاض قدره 50,7 ٪ مقارنة مع 2004-2003، لكن مع اختالفات مهمة 
بني الوسطني الحرضي والقروي )73 حالة وفاة لكل 100.000 والدة حية يف الوسط الحرضي مقابل 148 
أن مأسسة مجانية خدمات  إىل  اإلشارة  القروي(48. وتجدر  الوسط  لكل 100.000 والدة يف  وفاة  حالة 
التوليد يف املستشفيات العمومية وتحسن مؤرشات تتبع الحمل والوالدة بشكل ملحوظ، فضال عن التدابري 
املتخذة لتحسني تدبري خدمات الرعاية املستعجلة يف مجال التوليد ساهمت إىل حد كبري يف تحقيق هذا 

التقدم.
46 - وزارة الصحة: املسح الوطني حول السكان والصحة األرسية، 2011

47 - املندوبية السامية للتخطيط: البحث الوطني الدميوغرايف متعدد الزيارات. 2009-2010.
48 - املسح الوطني حول السكان والصحة األرسية، 2011
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71. يف سنة 2011، بلغت نسبة النساء اللوايت تلقني الرعاية السابقة للوالدة عىل يد أطر صحية مؤهلة 77,1 ٪ عىل 
الصعيد الوطني )املسح الوطني حول السكان والصحة األرسية، 2011(، أي بتحسن يناهز9 نقاط مئوية مقارنة 
مع 2004 )91,6 ٪ يف الوسط الحرضي مقابل 62,7 ٪ يف الوسط القروي(. ويف ما يتعلق باملساعدة أثناء الوالدة، 
فقد وضعت 73,6 ٪ من النساء عىل الصعيد الوطني حملهن مبؤسسة صحية أو استفدن من خدمات أطر صحية 
مؤهلة )63 ٪ يف سنة 2004(. ومع ذلك، فإن االختالفات بني الوسطني الحرضي والقروي ال تزال كبرية )92,1 ٪ 
يف الوسط الحرضي مقابل 55 ٪ يف الوسط القروي(. وتتمثل دوافع ثلث النساء الاليئ اخرتن الوالدة خارج املرافق 
الصحية يف األسباب التالية )حسب أهميتها(: الوالدة املبكرة أو الفجائية، وردت يف 20,7 ٪ من الحاالت )33 ٪ 
يف الوسط الحرضي مقابل18,1 ٪ يف الوسط القروي(، ثم بُعُد املراكز الصحية )20,9 ٪(، وخاصة بالوسط القروي 
)23,5 ٪(. وباإلضافة إىل ذلك، وردت تكاليف الرعاية الطبية ضمن هذه األسباب يف 6,5 ٪ من الحاالت )7,1 ٪ 
يف الوسط القروي مقابل 3,7 ٪ يف الوسط الحرضي( وعدم توفر وسائل النقل يف 4,1 ٪ من الحاالت، ومعظمها يف 

الوسط القروي )4,8 ٪ مقابل 0,9 ٪ يف الوسط الحرضي(49.

72. وعىل الرغم من هذا التحسن امللموس وتوسيع نطاق التغطية الصحية بفضل نظام املساعدة الطبية 
)راميد( التي شملت 5,7 مليون شخصا يف سنة 2013، إال أن املؤرشات الرئيسية املتعلقة بالصحة اإلنجابية 

ال ترق حتى اآلن إىل املستوى املسجل يف بلدان ذات مستويات تنمية مامثلة.

73. وال تتجاوز نسبة الوالدات تحت إرشاف أطر طبية مؤهلة 63 ٪ )مقابل 74 ٪ ببلدان ذات مستويات 
تنمية مامثلة(، فضال عن أن معدل وفيات األمهات هو من بني أعىل املعدالت يف العامل العريب. 

74. ومن جهة أخرى، يظل ولوج خدمات الرعاية الصحية رهني إىل حد كبري بالوضع االجتامعي ، إذ أن 
20 ٪ من األرس األكرث فقرا تستفيد من الرعاية السابقة للوالدة بنسبة ال تتجاوز 49,6 ٪ )مقابل 97,3 ٪ 
بالنسبة ل20 ٪ من األرس األكرث غنا(، كام ال يستفيد من الدعم الطبي أثناء الوالدة سوى 37,7 ٪ من األرس 
)مقابل 96 ٪ من بني 20 ٪ من األرس األكرث غنا(. وأظهر البحث الوطني حول مستويات معيشة األرس 
)املندوبية السامية للتخطيط، 2007( أنه يف املتوسط، مل يسترش حوايل مريض من أصل أربعة طبيبا سنة 
2007 )مريض من أصل ثالثة يف الوسط القروي(. ويشكل انعدام اإلمكانيات املادية السبب األبرز لعدم 
استشارة الطبيب )بالنسبة ل50 ٪ من املرىض(، باإلضافة إىل أن النساء يف الوسط الحرضي لهن حظوظ 
مضاعفة للولوج بسهولة إىل الخدمات الطبية املتاحة قياسا إىل نظرياتهن يف الوسط القروي )38 ٪ من 

ساكنة املناطق الحرضية مقابل 18 ٪ من سكان املناطق القروية(.

75. وهكذا، فعىل الرغم من التقدم املسجل، يواجه القطاع الصحي العديد من اإلكراهات التي لها تأثري 
كبري عىل صحة املرأة، من ذلك الحصة العالية جدا من التكاليف التي تدفعها األرس بشكل مبارش مع وجود 

49 - املسح الوطني حول السكان والصحة األرسية، 2011
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مستويات فقر مرتفعة، ضعف البنيات التحتية األساسية والبنيات الخاصة بالحصول عىل املياه الصالحة 
للرشب، ضعف انخراط القطاع الخاص يف توفري ومتويل الخدمات الصحية، نقص األطر الصحية املؤهلة، 
ناهيك عن انتشار ظاهرة الرشوة50 ومعدالت التغيب العالية، وأخريا ضعف التغطية الصحية. وتشكل كل 

هذه العوامل مجتمعة عوائق جمة لتحقيق املنظومة الصحية الوطنية ملبدأي اإلنصاف والنجاعة.

76. توصيات

التوصية العامة رقم 24 )اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 1999(: املرأة والصحة

29. وينبغي أن تنفذ الدول األطراف إسرتاتيجية وطنية شاملة لتعزيز صحة املرأة طيلة حياتها. ويتضمن ذلك 

تدخالت ترمي إىل الوقاية من األمراض وعالجها، ومنع الظروف التي تؤثر يف املرأة والتصدي لها، فضال عن التصدي 

للعنف املوّجه ضد املرأة، كام ترمي هذه التدخالت إىل كفالة حق املرأة العام يف الحصول عىل جميع أشكال الرعاية 

الصحية الجيدة واملمكن تحمل تكاليفها، مبا يف ذلك الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية.

30. وينبغي أن تخصص الدول األطراف ميزانية وموارد إدارية وبرشية كافية، للتأكد من أن الرعاية الصحية التي 

تتلقاها املرأة تحظى بنصيب من امليزانية الصحية العامة مامثل لنصيب الرعاية الصحية التي يتلقاها الرجل، عىل 

أن توضع يف االعتبار االحتياجات الصحية املختلفة لكل منهام.

31. كام ينبغي، بصفة خاصة، للدول األطراف:

)أ( أن تضع منظورا جنسانياً يف صميم سياساتها وبرامجها التي تؤثر يف صحة املرأة، وأن ترشك املرأة يف التخطيط 

لهذه السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها، ويف توفري الخدمات الصحية للمرأة؛

)ب( أن تكفل إزالة جميع الحواجز التي تعوق حصول املرأة عىل الخدمات الصحية، والتعليم، واملعلومات، يف 

جميع املجاالت مبا يف ذلك مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، وبصفة خاصة تخصيص موارد للربامج املوجهة إىل 

املراهقات ملنع وعالج األمراض املنقولة باالتصال الجنيس، مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص 

املناعة البرشية؛

)ج( أن تعطى األولوية ملنع الحمل غري املرغوب فيه، عن طريق تنظيم األرسة والتثقيف الجنيس وخفض معدالت 

بتعديل  أمكن،  كلام  القيام،  وينبغي  الوالدة.  قبل  واملساعدة  املأمونة  األمومة  بفضل خدمات  األمهات  وفيات 

الترشيعات التي تجرم اإلجهاض، بغية سحب التدابري العقابية املفروضة عىل النساء الاليئ يجري إجهاضهن؛

)د( أن تراقب أنشطة املنظامت العامة وغري الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات صحية للمرأة، للتأكد من 

تكافؤ فرص الوصول ونوعية الرعاية الصحية؛

)ه( أن تقتيض أن تكون جميع الخدمات الصحية مطابقة للحقوق اإلنسانية للمرأة، مبا فيها حقوقها يف االستقالل 

الذايت، والخصوصية، والرسية، واملوافقة الواعية، واالختيار؛

)و( أن تتأكد من أن مناهج تدريب العاملني الصحيني تتضمن دورات دراسية شاملة، وإلزامية، تراعي الفوارق 

بني الجنسني تتناول صحة املرأة وحقوقها اإلنسانية، ال سيام العنف عىل أساس الجنس.

50 - وفقا ملنظمة ترانسبارنيس املغرب )2013(، ما يقرب من نصف أرباب األرس )٪49( يرون أن الرشوة يف قطاع الصحة هو أمر شائع جدا بني العاملني يف املجال الطبي و ٪31 يرون أنه أمر شائع. ويأيت النظام الصحي يف 
املرتبة الثالثة من حيث شيوع الرشوة، بعد رشطة املرور واملقدمني والشيوخ.
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احلياة مراحل  جميع  يف  جودة  ذي  تعليم  يف  واملت�ساوي  املن�سف  احلق   .2

77. باإلضافة إىل كونه حقا من حقوق اإلنسان، فإن لتعليم املرأة تأثري مبارش وحاسم يف تشكيل تصورات 
الفرد عن الحياة والزواج واألرسة واملواطنة. وعالوة عىل ذلك، بفضل مسالك التكوين التي توفرها منظومة 
التعليم والتكوين، يتدخل هذا األخري بشكل كبري يف قرار املرأة املشاركة يف سوق العمل املهيكل ويف توزيع 
اليد العاملة تبعا للقطاعات االقتصادية ويف اختيار منط العمل حسب الوضع املهني وأخريا يف الحصول 

عىل عمل مأجور وما يقرتن بذلك من ضامن اجتامعي.

78. ولنئ كان صحيحا أنه قد تم إحراز تقدم ملموس، خاصة من حيث زيادة أعداد الطلبة يف جميع مراحل 
التعليم وتحسن معدالت التمدرس وتقليص الفروق بني الجنسني وبني األوساط االجتامعية املختلفة، إال 

أن هذه املكاسب ال تزال هشة بسبب استمرار العديد من االختالالت التي تشوب هذا املجال.

مالحظات رئيسية

79. تتسم املعطيات حول تطور محو األمية يف املغرب بالتناقض وتسهم يف إثارة الشكوك حول مصداقيتها. 
فحسب املسح الوطني حول محو األمية )وزارة الرتبية والتعليم، 2012(، تبلغ نسبة األمية بني السكان الذين 
تبلغ أعامرهم 10 سنوات وما فوق 28 ٪ )19 ٪ يف الوسط الحرضي و 42 ٪ يف الوسط القروي(. وتطال 
األمية النساء بدرجة أكرب مقارنة مع الرجال )بنسبة 37 ٪ مقابل 25 ٪ لدى الرجال(، وال سيام منهن النساء 
القرويات )بنسبة 55 ٪ مقابل 31 ٪ لدى أقرانهن من الرجال(51. وحددت املندوبية السامية للتخطيط، من 
جهتها، املعدل الوطني لألمية يف 36,5 ٪ خالل 2012 )47,6 ٪ لدى النساء و25,3 ٪ لدى الرجال(52. وتصل 
نسبة األمية يف الوسط القروي إىل 50,1 ٪ مقابل ٪26,7 يف الوسط الحرضي. كام أن أقل من 7 من أصل 10 
نساء قرويات أميات )67,4 ٪ مقابل 36,2 ٪ يف الوسط الحرضي و37,2 ٪ بالنسبة للرجال يف الوسط القروي(. 
وبغض النظر عن لغة األرقام، فإن أساس الفجوة االجتامعية واملتصلة بالنوع يتجسد يف مجال محو األمية 

ويعزى إىل التأخر الكبري الذي متت مراكمته يف مجال الولوج للتعليم االبتدايئ وإمتامه..

80. وإذا كان املغرب قد نجح فعليا يف تعميم التعليم االبتدايئ لفائدة جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 6 و11 سنة، مبعدل متدرس بلغ 97 ٪ يف 2012 53، إال أن هذا املعدل يبقى منخفضا يف مرحلة التعليم األويل 
بالنسبة لألطفال الذي ترتاوح أعامرهم بني 4 و5 سنوات )60 ٪ يف 2013-2012( ، وكذلك يف املستوى الثانوي 
اإلعدادي )54 ٪( والثانوي التأهييل )29 ٪(. ويعزى هذه التأخري إىل انخفاض معدل التمدرس يف الوسط القروي 

)27,5 ٪ يف املستوى الثانوي اإلعدادي و6,2 ٪ يف الثانوي التأهييل(، خصوصا يف صفوف الفتيات54.

51 - وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، البحث الوطني حول محو األمية، 2012. 
52 - وفقا للمعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية ملحو األمية برسم سنة 2013-2012، متكنت املنظامت غري الحكومية من تعليم القراءة والكتابة لفائدة ٪52.2 من إجاميل املستفيدين من الربنامج مقابل ٪47.6 بالنسبة 

للقطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية واملقاوالت.
53 - ال يخلو  تعميم مرحلة التعليم ما قبل املدريس، الذي تم تأجيله إىل عام 2004، ثم إىل 2007 فعام 2012/13 و اخريا 2015 من إشكاالت وتداعيات عدة : تكافؤ الفرص لجميع األطفال من حيث التحصيل الدرايس 
واالستمرار يف الدراسة، مكافحة تشغيل األطفال، تعليم الفتيات الفقريات )عادة ما تتوىل كبريات السن رعاية أشقائهن يف مرحلة الطفولة(، السالمة وتفتح األطفال، النشاط االقتصادي لألمهات الفقريات بالنظر إىل ضعف 

التنشئة االجتامعية ضمن عمل املرأة يف املغرب )حضانة األطفال و رياض األطفال(، الخ.
54 - وزارة الرتبية الوطنية، اإلحصائيات املدرسية 2012-2013
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81. لقد تعززت التفاوتات بني الجنسني يف الولوج إىل التعليم بشكل كبري عىل مدى العقدين املاضيني، 
ارتفاعا  العمومي  التعليم  يف   )IPS( الجنسني  بني  التكافؤ  مؤرش  شهد  فقد  االبتدايئ.  التعليم  يف  خاصة 
يف   0,91 إىل   2000-2001 يف   0,84 من  انتقل  إذ  االبتدائية،  املدارس  داخل  الوطني  الصعيد  عىل  كبريا 
2012/2013. ويف الوسط القروي، ارتفع هذا املؤرش من 0,76 إىل 0,89 )89 فتاة متمدرسة مقابل 100 
فتى(. وخالل نفس الفرتة، ارتفع مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف التعليم الثانوي-اإلعدادي من 0,75 إىل 
0,79، مسجال بذلك زيادة قدرها 4 نقاط مئوية. ويف الوسط القروي، ارتفع هذا املؤرش من 0,42 إىل0,60 
. ونفس األمر ينطبق عىل التعليم الثانوي التأهييل، حيث ارتفع مؤرش التكافؤ بني الجنسني من 0,85 يف 
2001-2000 إىل 0,92 يف 2013-2012 عىل الصعيد الوطني. ويف الوسط القروي، ارتفع املؤرش املذكور من 

0,48 إىل 0,64، مسجال بذلك منوا قدره 16 نقطة مئوية55.

الحق  أن  سنجد  الجنسني،  بني  املساواة  منظور  من  املتوفرة  املعطيات  بتحليل  قمنا  إذا  أننا  غري   .82
مرحلة  ففي  األرس.  ودخل  االجتامعي  النوع  وهام  أال  اثنني،  متغريين  رهني  اآلن  حتى  التعليم ظل  يف 
الحاالت يف  للذكور )معظم  بالنسبة  القروي إىل 45 ٪  الوسط  التمدرس يف  التعليم األويل، يصل معدل 
املسيد والكتاب(56 و25 ٪ بالنسبة اإلناث. كام نالحظ أن أعىل معدالت متدرس األطفال بني 7 و13 سنة 
أكرث )100 ٪  الغنية  ينتمون إىل األرس  الذي  األطفال  الجنسني تسجل لدى  تكافئا بني  األكرث  واملعدالت 
بالنسبة لكال الجنسني(. وعىل النقيض من ذلك، تتسع الفجوة بني الجنسني بالنسبة األطفال بني 7 و13 

سنة الذين ينتمون إىل األرس األكرث فقرا )86 ٪ بالنسبة للذكور و 72 ٪ بالنسبة لإلناث(.

83. تعد الفجوة بني الجنسني بالنسبة لألطفال املنتمني إىل األرس األكرث فقرا كبرية جدا، إذ تقدر ب 14 
نقطة مئوية مقابل 8 نقاط مئوية بالنسبة للتوزيع اإلجاميل للدخل وما يقرب من الصفر يف املئة بالنسبة 
للخمس األكرث غنى57، كام يظل التفاوت بني الوسطني الحرضي والقروي من حيث الولوج إىل التعليم كبري 

جدا، باإلضافة إىل اتساع فجوة التفاوتات املسجلة بني الجنسني يف التعليم العايل.

84. إن التأخر املسجل عىل مستوى التسجيل يف التعليم الثانوي )بسلكيه اإلعدادي والتأهييل( بالوسط 
القروي، خاصة بالنسبة للفتياة، مع ارتفاع معدالت الهدر املدريس، يطرح مجموعة من عالمات االستفهام، 
خاصة يف ظل التضحيات والجهود التي تبذلها األرس واملجتمع ككل يف هذا اإلطار. وقد هم تراجع معدالت 
االنقطاع عن الدراسة يف املستوى االبتدايئ الفتيان بشكل أكرب مقارنة مع الفتيات )1,2 ٪ و2,7 ٪ عىل 
التوايل يف 2013(. وعىل النقيض من ذلك، بعد اجتياز مرحلة التعليم االبتدايئ، تتشبث الفتيات مبتابعة 
دراستهن مبعدالت أكرب نسبيا مقارنة بالفتيان، حيث بلغ معدل االنقطاع عن الدراسة يف املستوى الثانوي 
اإلعدادي 7,6 ٪ بالنسبة للفتيات مقابل 10,6 ٪ لدى الفتيان يف 2013-2012؛ أما بالنسبة ملستوى التعليم 

الثانوي التأهييل، فقد بلغ هذا املعدل 8,4 ٪ لدى الفتيات و8,9٪ لدى الفتيان58.

55 - املرجع السابق
56 - الكتاتيب القرآنية التقليدية

57 - البنك الدويل: املغرب، 30 يونيو 2014. سيصدر قريبا.
58 - املجلس االعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ، تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2000/2013 املكتسبات، املعيقات والتحديات، تقرير تحلييل.
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الحق يف فرصة ثانية
لقد وضعت مديرية الرتبية غري النظامية بوزارة الرتبية الوطنية برنامجا إلعادة التمدرس وإدماج األطفال 
غري املتمدرسني يهدف إىل توفري التعليم األسايس لفائدة األطفال غري املتمدرسني أو الذين غادروا املدرسة 

بغرض إدماجهم يف التعليم النظامي أو يف مسالك التكوين بالتدرج والتكوين املهني.
وقد استفاد من هذا الربنامج 73.901 طفل يف 2012 - 2013 59، إال أنه ال يزال بعيدا عن رفع تحديات 
الحق يف التعليم للجميع، خاصة أنه ما بني 2000 و2012، انقطع ما يقرب من 3 ماليني تلميذ)ة( عن 

الدراسة قبل إمتام تعليمهم اإلعدادي كام مل ينهي نصفهم تعليمهم االبتدايئ.

85. وتبعث هذه الفوارق عىل القلق لسببني. فمن حيث املردودية الداخلية للمنظومة التعليمية، كشف 
الربنامج الوطني األول لتقويم التعلامت PNEA(60( عن اختالفات كبرية بني الوسطني القروي والحرضي 
املردودية  وتنطوي  التالميذ.  لدى  التعلم  مهارات  اكتساب  والخاصة من حيث  العمومية  املدارس  وبني 
الخارجية الضعيفة شأنها يف ذلك شأن االنقطاع عن الدراسة يف سن مبكرة عىل مخاطر عالية مرتبطة 

باألمية وبالفقر وفرص االندماج يف سوق الشغل املهيكل.

86. ويف التعليم العايل الجامعي، حيث ال تتجاوز نسبة التمدرس 16 ٪، وتبلغ نسبة الطالبات 48 ٪ يف 
التعليم العمومي و 43 ٪ يف التعليم الخاص61. وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن عدد املسجلني الجدد 
يف التعليم الجامعي بلغ برسم السنة الجامعية 2013-2012 نحو 190566 مسجال، بلغت نسبة الطالبات 
منهم 48 ٪. هذا ويتجاوز معدل الفتيات 50 ٪ يف بعض املسالك مثل طب األسنان )74 ٪( وتخصيص 
التجارة والتسيري )63 ٪(، يف حني تنخفض هذه النسبة إىل حد كبري يف السلك الثالث حيث ال متثل نسبة 
الطالبات يف هذا السلك سوى 35,9 ٪. ويحيل إعراض الطالبات عن متابعة الدراسة يف سلك الدكتوراه عىل 
عدم مساواة، بقوة الواقع، بني الجنسني. وميكن معاينة هذا التفاوت عن طريق فحص التوزيع حسب 
نوع الشهادة أو الدبلوم املحصل عليه، إذ نجد أن التكافؤ شبه تام يف ما يخص شهادات السلكني األول 

والثاين )48 ٪(، بينام تصل هذه النسبة إىل 22.37 ٪ 62 فقط يف ما يخص شهادة دكتوراه الدولة.

87. متيل االختالفات بني الطلبة والطالبات إىل االنخفاض يف بعض املسالك الجامعية التي كان يهيمن عليها 
الذكور عادة. فخالل 2007-2006، ارتفع عدد الطالبات املسجالت حديثا يف شعبة »العلوم الهندسية« 
بنسبة 28,15 ٪ ويف »التكنولوجيا« بنسبة 37,7 ٪ ويف »العلوم والتكنولوجيا« بنسبة 24,87 ٪ 63. وعىل 
أو تتجاوز نسبة نظرائهن  العايل أصبحت تعادل  التعليم  الطالبات يف مجال  الرغم من أن نسبة نجاح 
تختلف  شعب  نحو  دامئا  يتوجهن  فالنساء  الشعب.  اختيار  يخص  ما  يف  تستمر  التفاوتات  إال  الطلبة، 
عن تلك التي يختارها الرجال، ناهيك عىل أنهن غري ممثالت بشكل كاف يف تخصصات مثل الرياضيات 
والتكنولوجيا والهندسة والعلوم. وبعد اإلجازة، تنخفض نسبة حضور املرأة يف هذه التخصصات بشكل 

59 - املرجع السابق
60 - أنجز سنة 2008 من قبل املجلس األعىل للتعليم ووزارة الرتبية الوطنية.

61 - ب ٪24، يبقى معدل متدرس الفئة العمرية 23-18 عاما أقل بكثري مقارنة مع بلدان مامثلة )٪30 يف الجزائر ومرص و٪36.6 يف تونس(.
62 - تقرير عن النوع، 2014.

63 - وزارة الرتبية الوطنية، 2006-2007
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أكرب. وتجدر اإلشارة إىل أن اختيار شعب وتخصص التعليم و/أو التكوين تتحكم فيه جزئيا صور منطية 
بني الجنسني ترضب بجذورها ليس يف املدرسة فحسب، وإمنا يف املجتمع أيضا. ويساهم هذا الوضع إىل 
حد كبري يف تجزئة سوق الشغل ومعدالت البطالة املرتفعة لدى الخريجات وذلك بسبب عدم مالءمة 

تكوينهن مع احتياجات سوق الشغل.

منذ تنفيذ امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، ما فتئ العرض املتعلق بالتكوين املهني يسجل منوا   .88
مضطردا، حيث وصل إىل 390.000 يف 2012/13، بينام بلغ إجاميل عدد الخريجني 148.000 يف 2013. ويف 
سنة 2012 بلغت نسبة النساء 41 ٪ من خريجي مؤسسات التكوين املهني يف جميع التخصصات، إال أن 
نسبة الفتيات انخفضت بنسبة 3 نقاط مئوية بني 2006 و2012. ويف القطاع العام، بلغت نسبة الفتيات 
املسجالت برسم 2012-2011، 32,4 ٪. ويف الوسط القروي، حيث معدالت الهدر املدريس مرتفعة أكرث 
يف صفوف الفتيات مقارنة بالفتيان، ال متثل الفتيات سوى 22 ٪ فقط من مجموع املتكونني يف الوسط 

القروي و٪1 من مجموع املتكونني عىل املستوى الوطني64.

89. يف 2011/2012، نجد الفتيات أكرث حضورا يف مستوى التقني )39,6 ٪( والتقني املتخصص )46,3 ٪( 
باملقارنة مع مستوى التخصص )11,7 ٪(، إال أن حضورهن يظل قارصا عىل عدد قليل من املسالك الدراسية 
التي  والخدمات/الصحة/الرتبية  النسيج/املالبس/الجلد  النسوي، كقطاع  العنرص  بهيمنة  عادة  تتسم  التي 
تعرف إقباال كبريا من لدن الغالبية العظمى من الشابات. وباإلضافة إىل ذلك، نجد أن 26,2 ٪ من الفتيان 
تلقوا تكوينا يف الصناعات امليكانيكية والحديدية املعدنية والكهربائية، مقابل أقل من 1 ٪ بالنسبة للفتيات65. 
كام تشكل الفتيات أقلية يف بعض القطاعات الحديثة مثل الصناعات امليكانيكية واملعدنية واإللكرتونية، يف 
حني يتحقق مبدأ املناصفة تقريبا يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفندقة واإلعالم السمعي-

البرصي والسياحة.

90. أظهرت الدراسات واألبحاث التي أجريت من قبل مديرية التكوين املهني66 أن معدل إدماج خريجي 
البحث بعد 36 شهرا من إنهائهم للدراسة، يبلغ 64 ٪. ويتجاوز معدل  الذين شملهم  التكوين املهني 
إدماج الذكور بشكل ملموس معدل اإلناث، بفارق 16 نقطة مئوية بالنسبة لفوج سنة 2000 )شملهم 
البحث سنة 2004( وبفارق 6 نقط مئوية بالنسبة لفوج سنة 2006 )شملهم البحث سنة 200967(. من 
جهة أخرى، أظهرت بحوث أخرى أنه يف حني أن 96,7 ٪ من الفتيان غري النشطني هم كذلك ألنهم اختاروا 
متابعة برنامج تكويني جديد، 73,3 ٪ من الفتيات غري النشطات تخلني عن البحث عن وظيفة. ووفقا 
للمسح املتعلق باملسار املهني لخريجي التكوين املهني لعام 2000، الذي تم إجراءه يف 2004، نجد أن 
فتاة من كل خمس فتيات تغادر سوق الشغل بعد 49 شهرا. كام تتوقف ثالث فتيات من أصل أربع 
عن البحث عن عمل. الشأن نفسه ينطبق عىل 15 ٪ من خريجات مستوى التقني املتخصص، وهو أعىل 

64 - قطاع التكوين املهني: مكانة الفتيات يف نظام التكوين املهني، وزارة الرتبية الوطنية، 2006-2007
65 - املندوبية السامية للتخطيط، املرأة املغربية يف أرقام، أكتوبر 2013

66 - أبحاث قطاع التكوين املهني، أفواج 2004، 2006، 2008 و2009
67 - املجلس االعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
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مستوى يف نظام التكوين68. ويعترب معدل التوظيف أبطأ بكثري لدى الفتيات حيث أن أقل من 40 ٪ منهن 
يحصلن عىل وظيفة بعد أربع سنوات مقابل 60 ٪ بالنسبة للفتيان. وعىل الرغم من معدالت عدم نشاط 
الفتيات العالية، يصل معدل البطالة لدى اإلناث 48,1 ٪ مقابل 35,1 ٪ لدى لذكور. ويثري هذا الوضع 

مسألة ترشيد االستثامر يف التكوين املهني والعوائد الفردية واالجتامعية لهذا االستثامر69.

91. للفوارق يف ميدان التعليم والتكوين آثار سلبية يف جميع املجاالت، والسيام إضفاء الرشعية االجتامعية 
عىل حق املرأة يف العمل. وكام يتضح من معطيات املسح الوطني حول األرس والشباب70، يعترب التعليم 
عامال حاسام يف اعتزام الفتيات الشابات املشاركة يف الحياة العملية ومقدرتهن عىل ذلك، كام تظهر هذه 
الشابات نفس الرغبة يف العمل مقارنة مع الشبان، خاصة الشابات الاليت أكملن تعليمهن العايل، والاليت 
أعربن عن إحباطهن واستيائهن العميق من كونهن ال يتلقني التقدير واالعتبار الكافيني )بل ويف بعض 
الحاالت يلقى عليهن بالالمئة( من قبل أرسهن ألنهن مل يتوفقن يف العثور عىل عمل71. وهذا يعني أنه 
كلام كان املستوى التعليمي للمرأة عاليا، كلام انتظر منها أن تجد عمال، بسبب استثامر األرسة يف التعليم 
مبثابة  االستثامر  من  النوع  هذا  يشكل  حيث   ، متواضعة  ألوساط  املنتميات  الخريجات  النساء  خاصة 

تضحية كبرية من األرس.

92. توصيات

من أجل إعامل متساو ومنصف للحق يف الرتبية والتكوين
توصيات مقتطفة من سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي - رقم 6 – التي يعدها املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان
 اإلنصاف والجودة: ينبغي لهذين املبدأين أن يوجها أوراش ومرشوع إصالح منظومة التعليم الوطنية. ويفرتض 
تتسم  حاالت  عىل  وتطبيقها  متساوية  معالجة  اعتامد  إىل  التلقايئ  النزوع  من  نوع  مع  القطع  اإلنصاف  مبدأ 
املعنيني  الفاعلني  بني جميع  قاعدة مشرتكة  الدامج  التعليم  أن يشكل  ينبغي  لذاك  كبرية.  بتفاوتات  موضوعيا 
بقطاع التعليم، اليشء الذي سيسمح بأخذ الحاالت الخاصة لألطفال األكرث عرضة للتمييز واإلقصاء بعني االعتبار، 
أطفال  أو  الشارع  وأطفال  املهمشة  األحياء  وأطفال  إعاقة  وضعية  يف  واألطفال  القروية  باملناطق  الفتيات  أي 

املهاجرين، الخ. 
أما مبدأ الجودة، فيقتيض أن تكون أجهزة اإلدارة والرقابة واملساءلة والتحفيز ودعم الفاعلني املعنيني بالتعليم 
محورا رئيسا للنهوض بجودة املنظومة التعليمية. ويف هذا اإلطار، ينبغي تكريس جهد خاص لتوعية الفاعلني 
وتكوينهم بثقافة حقوق اإلنسان وتجلياتها املختلفة يف سياقات حياتهم ومجاالت تدخلهم. ومن شأن اعتامد 
سياسة تحسيسية قامئة عىل التحديد الدقيق للفئات املستهدفة وعىل معالجة كل حالة عىل حدة، أن يشجع 
عىل تعزيز وعي الفاعلني ومساهمتهم بشكل أفضل يف هذا الجهد الوطني الرامي إىل النهوض بجودة املنظومة 

التعليمية، مبا يتامىش مع مرشوع املجتمع الحديث والدميقراطي الذي يكرسه الدستور املغريب. 
68 - إبراهيم بودربات، 2006

69 - وفقا للعديد من املحللني، فإن معدالت االندماج بناء عىل التعريف التي قدمه قطاع التكوين املهني تبالغ يف تقدير ديناميكية اندماج الشباب يف سوق العمل وذلك لسببني: أن احتساب هذا املعدل يتضمن العمل 
املأجور أو ال ويحيص حاالت االدماج مهام كانت مدتها

70 - إبراهيم بودربات، 2006
71 - املرجع ذاته. 
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 ضامن الحق يف الحصول املنصف عىل تعليم ذي جودة، سواء تعلق األمر بالتعليم األسايس أو املستمر، لكل 
طفل)ة( أو مراهق)ة( أو شخص بالغ، حسب وضعه وإكراهاته واستعدادته الفكرية والثقافية واملادية. وهو ما 
يستوجب تطوير عرض تعليمي موحد يستهدف مرحلة الطفولة املبكرة، يتم تعميمه بشكل تدريجي يف التعليم 
اإللزامي )ما بني 4/5 سنوات إىل 15 سنة(. ويتطلب تعميم الولوج إىل التعليم بالنسبة ألطفال املناطق القروية 
الذي  الجامعاتية«  الالزمة لنموذج ومرشوع »املدرسة  املوارد  تعبئة  الحايل، خاصة  للعرض  إجراء إصالح شامل 
تم إعداده منذ سنوات مضت وظل رهني املرحلة التجريبية. ومن أجل ضامن التحاق الفتيات باملدارس، خاصة 
يف املناطق القروية، يجب عىل الهيئات املسؤولة عن حكامة املنظومة التعليمية مبختلف مستويات التنفيذ أن 
تشجع جميع الفاعلني، عىل صياغة وتنفيذ مبادرات تضمن نجاح الفتيات يف مساراتهن الدراسية، السيام خالل 
مرحلة االنتقال من االبتدايئ إىل اإلعدادي التي تعد مرحلة حاسمة. كام يجب عليها أيضا أن تعمل عىل تشكيل 
هياكل مخصصة تحديدا إلدماج األطفال يف وضعية إعاقة يف النظام املدريس، وأن تضع الوقاية من االنقطاع عن 
الدراسة عىل قامئة أولويات تدخلها، من خالل الرصد وإعداد التقارير ذات الصلة بهذه املعضلة وتوفري البيانات 

من أجل تحليل أداء وفعالية املنظومة وكذا صياغة السياسات واإلسرتاتيجيات التعليمية. 
 مأسسة مرجعيات حقوق اإلنسان التي يجب أن تشمل بشكل خاص املحتوى والدعامات )الكتب املدرسية( 

واألساليب وأجهزة تدبري األنشطة التعليمية والتكوين األسايس واملستمر.
 تتطلب املشاركة، املستجيبة ألهداف تعزيز الدميقراطية، تشجيع الفاعلني واملعنيني )التالميذ والطلبة وأولياء 

األمور وهيئة التدريس واملوظفني اإلداريني...( عىل املساهمة يف رسم السياسات التعليمية وتدبريها وتنفيذها.
 الحرية واإلنصاف يف الولوج إىل املعرفة: يقتضيان أن تلتزم الحكومة بتعزيز فرص الحصول عىل املعرفة ألوسع 
عدد من الرشائح السكانية وذلك من خالل توفري املوارد العلمية والفكرية والفنية التي تسمح للمواطنني مبامرسة 
دورهم كامال كمواطنني مسؤولني ونشطني. ولن يكون لهدف ضامن التعليم حتى سن 15 سنة معنى إذا أكمل 
التلميذ تعليمه األويل دون اكتساب املعارف والكفايات الرضورية، التي تعد »قاعدة مشرتكة« أساسية للعيش 

املشرتك وللمواطنة والدميقراطية.
 قبول وتدبري التنوع الجنيس والجغرايف واللغوي والعرقي والديني: ويتجىل ذلك يف تطوير االنفتاح، وتعلم 
مبادئ التسامح والتدبري السلمي لالختالفات لدى املتعلمني وهيئة التدريس واملوظفني يف القطاع. وهذا يعني 
عىل وجه الخصوص تشجيع وسائل التحكيم والتشاور حول الخيارات التعليمية، والتحفيز عىل املنافسة الرشيفة 
امليثاق  وملبادئ  املقررة  والرشوط  للمواصفات  مطابقة  أنها  طاملا  التعليمية  والدعامات  الطرق  اختيار  وحرية 

الوطني للرتبية والتكوين. وأخريا االنفتاح عىل خصوصيات الفضاء الثقايف واللغوي والجغرايف للمدرسة.
 تشجيع التفكري النقدي وحرية التفكري كركائز أساسية للتعلم، انطالقا من القيم الجوهرية لحقوق اإلنسان 
بغية تشجيع التعلم، من خالل النقاش ومقارعة األفكار دون أي عنف بدين أو مؤسسايت أو رمزي، وهو ما يقتيض 
العمل عىل مكافحة جميع أشكال اإلرهاب الفكري وجميع أمناط األيديولوجيات الشمولية كيفام كان مصدرها، 

وكذا أي شكل من أشكال القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتساؤل لدى املتعلمني.
 تدبري وحكامة ومراقبة امللك العمومي من أجل مكافحة كل أشكال الفساد وانتهاك حقوق وكرامة األطفال 
واملراهقني، والتصدي للشطط يف استعامل السلطة واستخدام أو اسغالل املمتلكات العمومية ألغراض شخصية 

أو بشكل غري مربر لفائدة فئة اجتامعية أو ثقافية أو جغرافية أو سياسية.
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ماأجور  الئق  عمل  يف  احلق   .3

93. هناك عدة أسباب تجعل حصول املرأة عىل عمل بأجر مسألة بالغة األهمية، من ذلك االستقالل 
االقتصادي؛ كون عمل األم أفضل حصن ميكن أن يحول دون وقوع األطفال يف براثن الفقر؛ تعليم األطفال، 
وخاصة الفتيات؛ االستفادة من الحامية االجتامعية، وأخريا، اإلنصاف الذي يعني حصول النساء والرجال 

عىل حريات مامثلة وخضوعهام لنفس اإلكراهات التي يفرضها العمل املأجور.

مالحظات رئيسة

1.3. النوع االجتامعي، النشاط والبطالة

94. عىل الرغم من تطور متدرس النساء، إال أن نشاطهن املنخفض وتراجعه املطرد منذ سنوات 2000 ما 
فتئا يشكالن مصدر انشغال كبري. فإذا كانت نسبة النشاط اإلجاميل يف املغرب من بني أدىن املعدالت يف 
العامل )٪48,3 يف 2014(، فذلك يعزى إىل حد كبري إىل اختالل التوازن القوي بني مشاركة النساء والرجال 

يف الحياة النشيطة.

95. ووفقا ملعطيات املندوبية السامية للتخطيط72، فإن معدل نشاط الرجال عىل الصعيد الوطني خالل 
سنة 2014 أعىل بنحو 3 أضعاف من معدل نشاط النساء )4 أضعاف يف الوسط الحرضي مقابل ضعفني 
ونصف يف الوسط القروي(. واألدهى من ذلك، أن نشاط النساء الذي كان يف حدود 28,1 ٪ يف 2000 
سجل انخفاضا مستمرا ليصل إىل 25,1 ٪ )73 ٪ بالنسبة للرجال(. وعالوة عىل ذلك، مل يتجاوز معدل 
نشاط النساء بالحوارض، خالل نفس السنة، 17,8 ٪ )36,8 ٪ بالوسط القروي(، بينام يبلغ هذا املعدل لدى 

النساء الحائزات عىل شهادة تعليم عايل 49 ٪ مقابل 72 ٪ بالنسبة الرجال من نفس الفئة.

96. يف الوقت الذي سجل عدد الساكنة النشيطة املشتغلة ارتفاعا بوترية سنوية قدرها 1,4 ٪ منذ 2002، 
سجل املعدل الوطني للنساء الناشطات املشتغالت انخفاضا خالل العقد املايض )منتقال من 24,5 ٪ يف 
2000 إىل 22,6 يف املائة يف 2014)، باإلضافة إىل أن ثلث النساء الحاصالت عىل شهادات عليا فقط شغلن 
منصب عمل يف 2012 )34,3 ٪ مقابل 61 ٪ بالنسبة للرجال(73. أما الفرق يف معدالت التشغيل بني الرجال 
والنساء فهو أكرب ضمن فئة غري الحاصلني عىل الشواهد )الفرق يصل إىل 53,2 نقطة(، يف حني يصل هذا 

الفرق إىل 25 نقطة لدى خريجي التعليم العايل.

97. يعزى انخفاض معدالت نشاط وتشغيل الرجال إىل فقدان الشغل، يف حني أنه بالنسبة للمرأة، وبغض 

72 - املندوبية السامية للتخطيط: النشاط والتشغيل والبطالة، 2014 
73 - البنك الدويل، بحث حول األرس والشباب باملغرب 09/2010
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النظر عن مكان إقامتها، تزداد حصة عدم النشاط أساسا عىل حساب الشغل، بينام يبقى معدل البطالة 
مستقرا. ويفرس هذا الوضع إىل حد كبري بالرتاجع املسجل يف قطاع النسيج وعدم كفاية خلق فرص الشغل 
يف الصناعات التي ميكن أن تشتغل بها نساء مبستوى تعليمي منخفض. وتدل هذه املعطيات عىل وجود 
عوائق كبرية أمام ولوج املرأة إىل سوق الشغل املهيكل، خاصة يف الوسط الحرضي. فعندما يكون االقتصاد 
يف حالة جيدة نسبيا، يسمح سوق الشغل باستيعاب النساء من أجل العمل، يف حني أنهن يجربن عىل 

مغادرة سوق الشغل مجددا، عندما يكون أداء االقتصاد سيئا74.

98. يعزى استمرار االنخفاض يف معدل البطالة عىل الصعيد الوطني منذ سنة 2000، جزئيا، إىل انسحاب 
يعزى  اإلحباط(، يف حني  )بسبب  العمل  أو متوسط من سوق  تعليمي منخفض  النساء ذوات مستوى 
معدل البطالة القوي لدى النساء ببقاء النساء الحائزات عىل شواهد عليا يف سوق العمل، شأنه يف ذلك 
شأن تعميق الفجوة بني الجنسني كلام ارتفع املستوى التعليمي. ووفقا للبحث الوطني حول التشغيل 
لعام 2014، بلغ معدل البطالة يف صفوف النساء بالوسط الحرضي 21,9 ٪ مقابل 12,8 ٪ لدى الرجال يف 
الوسط الحرضي. أما البطالة طويلة األمد، والتي تطال أساسا الشباب )65,1 ٪ من بني الذين تقل أعامرهم 
عن 25 سنة( والنساء )74,8 ٪ مقابل 61,1 ٪ لدى الرجال( وحاميل الشهادات العليا )80,9 ٪(، فتدل عىل 
وجود عدم تطابق هيكيل بني بعض الشهادات واملؤهالت ومتطلبات سوق الشغل، فضال عن عدم كفاية 

خلق فرص الشغل75.

2.3. عاملة النساء: التجزئة والهشاشة

ففي سنة 2012،  كثرية.  دراسية  تتطلب، عموما، مؤهالت  ال  قطاعات عمل  املرأة يف  يرتكز عمل   .99
سجلت املندوبية السامية للتخطيط أن سبع من كل عرش نساء عامالت ال يتوفرن عىل أي شهادات أو 
مؤهالت دراسية )66,8 ٪ مقابل 57,5 ٪ لدى الرجال(76، وتصل هذه النسبة إىل مثان نساء من أصل عرشة 
يف الوسط القروي، عالوة عىل أن ست نساء من أصل عرشة يشتغلن يف الفالحة )تسع نساء من أصل 
عرشة بالوسط القروي(. وتتسم الوظائف التي تشغلها النساء بالهشاشة، بشكل عام، ناهيك عىل أن امرأة 
ناشطة واحدة من اثنتني تعمل بدون أجر )البحث الوطني حول التشغيل، 2012(، ال سيام يف املناطق 
النسبة إىل 70 ٪ يف ظل انعدام أي منظومة عمل مهيكلة أو نظام للتغطية  القروية حيث تصل هذه 
االجتامعية. ووفقا لتقرير صادر عن بنك املغرب يف 2014، اقترصت فرص الشغل التي تم خلقها يف السنة 
ذاتها حرصيا عىل الوظائف غري مدفوعة األجر وتم فقدان ما يعادل 24 ألف عمل بأجر، ليرتاجع املعدل 
من سنة إىل أخرى من 77,9 ٪ إىل 77,5 ٪. وباإلضافة إىل ذلك تعاين نصف النساء القرويات تقريبا من 
الشغل الناقص -يستخدم أيضا مصطلح البطالة الجزئية أو العاملة املحدودة- )42 ٪ من النساء يف الوسط 

القروي يعملن بدوام جزيئ مقابل ٪5 من النساء الناشطات يف الوسط الحرضي(.

74 - املرجع السابق
75 - يف اقتصاد شبيه باقتصاد املغرب، حيث هناك امرأة واحدة نشيطة فقط من كل أربع نساء، ليس للفرق الضئيل يف معدالت البطالة بني الجنسني أدىن داللة حقيقية، وخاصة يف الوسط القروي.

76 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل، 2012. 
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100. إن توفر العمل املأجور بشكل محدود يؤثر سلبا عىل النساء أكرث من الرجال، ال سيام يف الوسط 
القروي، حيث تهيمن عىل هذه الفئة إىل حد كبري فئتان فرعيتان هام »املشغلون الذاتيون« و»املساعدون 
األرسيون« الذين ميثلون 92 ٪ عىل الصعيد الوطني )81,5 ٪ يف الوسط الحرضي و97 ٪ يف الوسط القروي(. 
وتظهر هذه املعطيات مدى الهشاشة التي تطال معظم العامل، والسيام النساء. وعىل الرغم من اشتغال 
نسبة هامة من النساء يف املدن بأجر، إال أن عددهن يظل ضعيفا باإلضافة إىل اشتغالهن يف قطاعات تتسم 
بظروف عمل سيئة وبغلبة الشغل الناقص، إضافة إىل تضاؤل مشاركتهن يف العمل املأجور )9,9 ٪ يف 2000 
و8,2 ٪ يف 2012(. هذا ويعاين نحو مثانية من أصل عرش نساء من الشغل الناقص يف املدن )63,4 ٪ بالنسبة 
للرجال بالوسط الحرضي نفسه(. ومقارنة بالرجال، ال تحظى النساء العامالت بحظوظ وافرة يف التقدم يف 
مسارهن املهني، كام أن متثيليتهن وتقلدهن ملناصب املسؤولية ضعيفان. وعىل الرغم من حضور املرأة بشكل 
كبري يف الوظيفة العمومية )35٪ يف 2014(، إال أن قطاعني وزاريني فقط يضامن لوحدهام 74 ٪ من مجموع 
العامالت يف الوظيفة العمومية )ما يناهز 60 ٪ يف قطاع الرتبية الوطنية و14 ٪ يف قطاع الصحة(. وما يزيد من 
تفاقم هذا التجزيئ )segmentation( األفقي الحاد لحضور العنرص النسوي يف الوظيفة العمومية، تجزيئ 

عمودي ال يقل عنه أهمية، إذ ال تتجاوز نسبة النساء يف مواقع املسؤولية 16 ٪ )يف 2012(77.

احتل املغرب حسب دراسة ملؤرش تنمية ريادة األعامل العاملي )2013GEDI, ( شملت 17 بلدا وهمت 
املقاِوالت الاليئ ينشطن يف قطاعات »مبتكرة ضمن أسواق يف طور النمو مع إمكانات هامة من حيث 

التصدير«، املرتبة 13 بنتيجة إجاملية تعادل 38 ٪ )56 ٪ يف فرنسا و41 ٪ يف الصني(.
وتعترب النساء املغربيات الاليئ أنشأن مقاوالتهن الخاصة يف املتوسط ذوات مستوى تعليمي أقل مقارنة 
مع عموم الساكنة، وكثري منهن ينشطن يف القطاع غري املهيكل و27 ٪ منهن فقط يتوفرن عىل حساب بنيك 
يف مؤسسة لالئتامن. أضف إىل ذلك مستوى الخربة اإلدارية املتدين وضعف اإلمكانيات املالية والتمويلية 

ومحدوديتها، ناهيك عن اإلجهاد األرسي والعاطفي وعدم وجود دعم من الزوج واألرسة بشكل عام. 

101. يقدر عدد سيدات األعامل اللوايت ميلكن أو يدرن رشكة بحوايل تسع أو عرشة آالف امرأة )ما يقارب 
10 ٪ من العدد اإلجاميل للرشكات(. وترتكز هذه املقاوالت بشكل رئيس يف قطاعات الخدمات )37 ٪( 
والتجارة )31 ٪( والصناعة )21 ٪(، وال سيام قطاع النسيج78. وباملقارنة مع بلدان منطقة شامل إفريقيا 
والرشق األوسط، نجد أن الرشكات الصغرية جدا تهيمن عىل أشكال املقاوالت النسائية يف املغرب )40 ٪ 
من هذه الرشكات توظف أقل من 9 عامل(79. وإذا كانت الفوارق من حيث اإلنتاجية ورقم املعامالت 
محدودة بني مقاوالت يديرها رجال وتلك التي تديرها النساء80، فإن املقاوالت التي متلكها أو تديرها نساء 
توظف عددا أكرب من النساء من تلك التي ميلكها أو يديرها الرجال )50 ٪ و21 ٪ عىل التوايل(، كام تتوفر 

عىل حصة أكرب من األطر النسوية والنساء يف مناصب املسؤولية. 

77 - تقرير النوع 2014
78 - املندوبية السامية للتخطيط ، النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة، 2012 نتائج تفصيلية.

79 - تقرير النوع 2014
80 - وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، 2011
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102. باملقارنة مع املقاوالت التي ميلكها أو يديرها رجال، تواجه املقاوالت النسوية عوائق أكرب، فالولوج 
إىل القروض، خاصة لدى مؤسسات االئتامن الرسمية يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء النساء ملقاوالتهن 
من  نظراءهن  أن  يعتربن  املقاوالت  النساء  أن  الشأن  هذا  الدراسات يف  أظهرت  وقد  نشاطها.  وتوسيع 
الرجال يحظون مبعاملة أفضل يف ما يخص ضامنة القروض التي تكون قيمتها أقل مع عدم طلب ضامنة 
من الزوجة، بخالف سيدات األعامل التي يتعني عىل أزواجهن توفري ضامنة من أجل الحصول عىل قرض.

الدميوغرافية  الخصائص   .3 الجدول 
للنشيطني  واملهنية  واالجتامعية 
القطاع  دامئة يف  املشتغلني يف وظائف 
رئيس)ة(  جنس  حسب  املهيكل  غري 

الوحدة

حول  الوطني  البحث  وفقا   .103
السامية  )املندوبية  املنظم  القطاع غري 
عدد  بلغ   ،81)2007 للتخطيط، 
املنظم  غري  القطاع  يف  اإلنتاج  وحدات 
الوسط  يف   ٪  72( وحدة  مليون   1.55
الذايت  التشغيل  هيمنة  مع  الحرضي( 
)ثالث من أصل أربع وحدات ال تضم 
معدل  أن  كام  واحد(،  شخص  سوى 

امتالك األرس التي يعولها رب أرسة رجل لوحدات إنتاج غري مهيكلة أعىل )17,4 ٪( مقارنة مع األرس التي 
تعولها النساء )7,3 ٪(. ويساهم القطاع غري املهيكل يف خلق 39,4 ٪ من مجموع فرص الشغل خارج 
القطاع الفالحي بالنسبة للرجال مقابل 21 ٪ لدى النساء. ويظهر البحث أيضا أن 33,5 ٪ من السكان 
النشيطني الذين يعملون يف القطاع غري املهيكل ال يعرفون القراءة والكتابة؛ وتزداد هذه النسبة بالوسط 
القروي )47,5 ٪( ولدى النساء )52,2 ٪( وبني من تتجاوز أعامرهم 60 سنة )59 ٪(، كام تجدر اإلشارة 
إىل أن وحدة إنتاج واحدة فقط، من أصل 10، تسريها امرأة. هكذا تشتغل أغلب النساء إما ضمن أفراد 
العائلة بدون أجر أو متعاقدات باملناولة ينتجن داخل البيت، يف حني يرتفع معدل متثيل الرجال ضمن 
مشغيل القطاع غري املهيكل. وباإلضافة إىل ذلك، ينحرص عمل املرأة الحر يف أشكال التشغيل الذايت التي ال 
تجد املرأة بدا من القيام بها من ألجل العيش، والسيام عندما تكون مفتقرة لرأس مال مهم وللمؤهالت 

الرضورية للخروج من مأزق البطالة82.

81 - يشمل هذا البحث 10259 وحدة إنتاج غري فالحية ال متسك أية محاسبة.
82 - رجاء العلمي املجاطي 2014.
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104. إن ملكانة املرأة يف سوق الشغل ووضعها انعكاسات قوية عىل مستوى األجور وعىل اآلفاق املتاحة 
لها يف الجانبني املهني واالجتامعي، وكذا عىل الحقوق والخدمات االجتامعية املرتبطة بالعمل:

 يف ما يخص الحركية يف سوق الشغل، يعترب االنتقال من العمل املأجور إىل العمل الحر االنتقال األهم 
بالنسبة للرجال خالفا للمرأة التي تنتقل من حالة انعدام النشاط إىل العمل بدون أجر83. وتعزى الحركية 
املنخفضة للعامالت إىل ضعف رأس مالهن البرشي الذي يحكم عليهن بالبقاء يف القطاع غري املهيكل ويف 
العمل بدون أجر. أما االنتقال إىل وضع أفضل )العمل املأجور وعمل املرء لحسابه الخاص( فيهم الرجال 
بوجه خاص، بينام تنتقل النساء، )حالة واحدة من أصل اثنتني(، من انعدام النشاط إىل العمل بدون أجر، 
ال سيام بالنسبة للنساء القرويات الاليت هن أكرث املجموعات حركية، ولكن أيضا أشدهن هشاشة وحرمانا.
 تتسم نظم الضامن االجتامعي برضبني من التمييز املبارش وغري املبارش، نظرا ألنها تقوم عىل دعامتني. 
أوال، تستند هذه النظم إىل منوذج أساسه العمل يف القطاع املهيكل، الذي يشغله الرجال باألساس، مام 
يساهم يف استبعاد الغالبية العظمى من القوى العاملة الناشطة يف القطاعات غري املحمية، خاصة النساء، 
األنظمة عىل مسلمة  تقوم هذه  ناحية أخرى،  )متييز غري مبارش(. ومن  االجتامعية  الحامية  من نطاق 
مفادها أن لجميع النساء أزواج يتولون إعالتهن )متييز مبارش(. ويؤدي هذان الشكالن من التمييز معا إىل 

تفاوتات شديدة بني الجنسني فيام يتعلق بالولوج إىل مختلف خدمات الضامن االجتامعي.

105. ويبعث هذا الوضع عىل مزيد من القلق والسيام:
الصغرى  املقاوالت  داخل  الشغل  قانون  يطبق  ما  نادرا  حيث  املحمية،  االقتصادية  القطاعات  يف   
واملتوسطة: عدم الترصيح باملستخدمني، ساعات عمل وأجور ال تخضع ألي نظام وترسيح املستخدمات 
العامالت  وامتناع  العمل  الجنيس يف مكان  التحرش  التعايش مع  إىل ذلك، يساهم  وباإلضافة  الحوامل. 
عن اإلدالء بشهاداتهن خشية التعرض للطرد أو لعقوبات أو بدافع الخوف من الزوج واألرسة يف تكريس 
إفالت املتحرشني التام من العقاب عىل الرغم من أن القانون الجنايئ يجرم هذه املامرسة، كام تساهم 
املعدالت املتدنية النخراط املرأة يف العمل النقايب وضعف اهتامم النقابات باإلكراهات الخاصة املتصلة 
بالنوع، فضال عن جهل العامالت الفقريات بحقوقهن، يف جعل التمييز عىل أساس النوع يف مكان العمل 

أمرا مقبوال من الناحية االجتامعية؛

التمييز غري املبارش يف نظم الضامن االجتامعي
ترتبط أشكال التمييز غري املبارش )تدابري غري متييزية لكن اآلثار املرتتبة عنها يف الواقع مختلفة بني الرجال 

والنساء( بالعديد من العوامل: 
)1( انعدام النشاط، والذي يهم 75 ٪ من النساء يف سن الشغل؛ )2( انخفاض معدل انتشار العمل بأجر 
)معدالت األجور متدنية جدا لدى النساء، بل وتتجه نحو االنخفاض(؛ )3( تركز العامالت يف القطاعات 
االقتصادية املستثناة من التغطية االجتامعية )املساعدات األرسيات، الخدمة املنزلية، القطاع غري املهيكل(؛ 

)Verme, P., Barry, A. G., Guennouni, et Taamouti, M )2014 - 83
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)4( الوضعية الهشة لبعض األجريات املنخرطات يف صندوق الضامن االجتامعي والاليت ال تستوفني الرشوط 
التي تخولهن االستفادة من الخدمات؛ )5( رغم أن احتساب مبلغ معاش التقاعد يتم بنفس الطريقة لكال 
الجنسني، غري أن النساء غالبا ما تعملن يف وظائف أقل أجرا )يكسب الرجال يف املتوسط 25 ٪ إىل 30 ٪ أكرث 
من النساء وحوايل 72 ٪ أكرث عند التقاعد( ويكن أكرث عرضة للخضوع لفرتات مساهمة أقرص )فرتات عمل 
قصرية أو متقطعة(. وعالوة عىل ذلك، فإن الخدمات املتعلقة بالتقاعد تعتمد عىل أجر الفرد يف نهاية مساره 

املهني، مام يخول مزايا عدة لفائدة األجراء الذين استفادوا من ترقيات عديدة، أي الرجال بشكل عام.

 أظهرت الدراسات والبحوث امليدانية املختلفة أن عمل النساء بأجر ال يخلو من بعض التناقض اجتامعيا 
وبأنه »رش ال بد منه« ال يتم قبوله أو السكوت عنه إال متى كانت األرسة يف أمس الحاجة إليه )بسبب العجز 
املايل أو الدخل غري الكايف للزوج(. كام أنه ال يعترب حقا أساسيا أو مقوما من مقومات الهوية االجتامعية 
للنساء كام هو الشأن بالنسبة للرجال. وحسب بحث حول األرس والشباب )EMJM 2009/2010( فإن 
ثلث الشابات غري النشطات تقريبا )30,6 ٪( عربن عن رغبة ضعيفة يف العمل أو عدم استطاعتهن ذلك 
ألن أزواجهن ال يسمحون لهن بذلك؛ 23 ٪ تقريبا بسبب رفض آبائهن، وأخريا 23 ٪ بسبب كون األعامل 

املنزلية ال تسمح لهن بالعمل خارج البيت. 
 تزداد حدة المباالة السياسات العمومية بإقصاء املرأة من سوق الشغل وانخفاض نشاطها االقتصادي، 
خاصة من خالل غياب سياسات عمومية توازن بني متطلبات العمل واألرسة، وتتفاقم هذه الالمباالة مع 
الخطاب الذي بات يتبناه بعض كبار املسؤولني يف اآلونة األخرية والذي يحث عىل رضورة عودة النساء 

إىل البيت لرعاية أطفالهن وأزواجهن.

106. يجب النظر إىل مسألة ضعف النشاط لدى النساء وتفيش البطالة يف أوساطهن يف عالقتهام مع 
مبدأ القوامة )الذي يختزل دور املرأة يف األشغال املنزلية ورعاية الزوج واألبناء، بينام ينيط بالرجل مهمة 

كسب القوت اليومي( ومع طبيعة نظام اإلنتاج الوطني:
الحرضي مرهونة إىل حد كبري بوضعيتهن  بالوسط  الشغل  النساء يف سوق  تزال مشاركة  ناحية، ال  فمن 
العائلية، إذ تبلغ نسبة تشغيل النساء املتزوجات 23,2 ٪ مقابل 79,7 ٪ بالنسبة للرجال من نفس الفئة 
)البحث الوطني حول التشغيل، 2013(. وينخفض هذا املعدل يف الوسط الحرضي حيث ال تتجاوز نسبة 
النساء املتزوجات العامالت يف املدن 10,6 ٪ )مقابل 37,1 ٪ بالنسبة للمطلقات و18,3 ٪ بالنسبة للعازبات(. 
ويف الوظيفة العمومية، املعروفة بإقبال النساء عىل االشتغال فيها بسبب مواقيت العمل التي ينظر إليها 

بوصفها أقل تقييدا، فإن ثالث نساء فقط من أصل عرش نساء متزوجات )29 ٪(84؛
 ومن ناحية أخرى، تتمثل السمة األساسية لسوق الشغل يف تكريس هشاشة النشاط النسايئ من خالل 
حرصه يف بعض الوظائف ذات الطابع املؤقت، تارة يف القطاع املنظم وتارة أخرى يف القطاع غري املهيكل، 

كام هو الحال يف صناعة النسيج واملالبس التي ترتكز بها نسبة عالية من اليد العاملة النسائية85. 

84 - وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، 2006
85 - رجاء العلمي املجاطي، 2014.
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3.3 التضارب بني األرسة والعمل، سبب أسايس يف التفاوتات االجتامعية واملهنية 

تساهم  التي  القيم  بني  من  واألرسة  العمل  يعترب   ،86)2007 )املغرب،  العاملي  القيم  ملسح  وفقا   .107
بشكل كبري يف تحديد هوية املغاربة واملغربيات. غري أن هذين املكونني األساسني يف الهوية الشخصية 
واالجتامعية للفرد يتضاربان لدى النساء، ال سيام بسبب تقسيم للعمل عىل أساس الجنس ونقص فرص 
التفاوتات  الذي تستمد  الوضع  املعالني، وهو  األشخاص  و/أو  املرىض  الصغار واألشخاص  األطفال  رعاية 

االجتامعية واملهنية جذورها منه.

108. ونظرا لدور املرأة التقليدي كأم وربة بيت، تجمع النساء أكرث من الرجال بني األنشطة االقتصادية واألشغال 
املنزلية. ووفقا للبحث الذي أجرته املندوبية السامية للتخطيط بخصوص استعامل الزمن، والذي قدمت نتائجه 
األولية مؤخرا87، فإن األنشطة املهنية ذكورية بالدرجة األوىل، فالرجال يخصصون لهذه األنشطة وقتا أكرب بأربع 
مرات مقارنة بالنساء، يف حني تخصص املرأة لألنشطة املنزلية زمنا يضاعف سبع مرات ما يخصصه الرجال لهذه 
األنشطة، مبعدل يبلغ 5 ساعات يوميا )أربع ساعات و38 دقيقة بالوسط الحرضي وخمس ساعات و33 دقيقة 
بالوسط القروي). كام أن قدوم األبناء إىل الحياة ال ترافقه مهام إضافية فحسب، ولكنه أيضا يفرض عىل النساء 

استعامال صارما للزمن ويريس تخصصا أكرب يف توزيع األدوار بني الذكور واإلناث88. 

ميزانية الزمن : بعد آخر لعدم مساواة النوع
»يؤدي تراكم الزمن املخصص لألنشطة املهنية واألنشطة املنزلية إىل الرفع من مدة العمل النسوي اليومي 
إىل 6 ساعات و21 دقيقة، 79 % منها مخصصة للعمل املنزيل. وميثل هذا حوايل 40 % من الزمن املتبقي 

من عمرها خارج الزمن املخصص لقضاء حاجياتها الفيزيولوجية.
ومن مجموع الزمن املخصص من طرف الرجال لكل من األنشطة املنزلية واألنشطة املهنية، متثل هذه 

األخرية 88,2 % وما يعادل تقريبا نفس الحصة من الزمن املتبقي املسجلة لدى النساء. 
وإجامال، يخصص الرجل 4 مرات أكرث من الزمن للعمل املهني و7 مرات أقل للعمل املنزيل مقارنة باملرأة. 
وهكذا، فإن تقسيم عبء العمل بني الرجل واملرأة يضع العالقات االقتصادية بينهام يف النموذج التقليدي 

حيث يلعب الرجل دور معيل األرسة وتلعب املرأة دور ربة بيت«89. 

109. مل يرتتب عن ولوج املرأة للعمل املأجور خارج املنزل تغيريا كبريا يف التقسيم التقليدي للعمل عىل 
أساس الجنس، فقد ظل املجتمع واألرسة يخضعان لنفس املبادئ التي كانت املرأة تعمل وفقها بتفان داخل 
الفضاء األرسي وتكرس كامل وقتها لسائر أفراد األرسة90. وحسب بحث أجرته وزارة تحديث القطاعات 
العمومية لدى موظفي اإلدارة املركزية فإن املسؤوليات املهنية تؤثر بشكل أكرب عىل الحياة األرسية للموظفني 

86 - مسح القيم العاملي - املغرب، 2007.
87 - أحمد لحليمي العلمي، املندوب السامي للتخطيط، الرباط، 28 أكتوبر 2014. 

88 - وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، 2006
89 - أحمد لحليمي، املندوبية السامية للتخطيط، أكتوبر 2014.

Brousse C., INSEE:135-151 - 90
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من الرجال، بينام تعترب النساء املوظفات أن ملسؤولياتهن العائلية تأثري عىل حياتهن املهنية. 

أعامل الرعاية غري املدفوعة األجر: مسألة حقوقية
أدرج تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان)2013( ألول مرة 

أعامل الرعاية غري املدفوعة األجر ضمن مجال حقوق اإلنسان:
تقدير من شأنهام  به من حدة وعدم  يتسم  األجر، وما  املدفوع  للعمل غري  املنصف  التوزيع غري  »إن 
تقويض كرامة مقدمات الرعاية وإعاقة متتعهن بالعديد من حقوق اإلنسان عىل قدم املساواة مع الرجال، 
كام يقوض التقدم املحرز صوب تحقيق املساواة بني الجنسني، ويعمق من ضعفهن غري املتناسب إزاء 

التعرض للفقر خالل حياتهن« )الفقرة 7 من التقرير(. 
ومكانهن  الثانية  الدرجة  من  مواطنات  باعتبارهن  النساء  تصنف  التي  التمييزية،  الجنسانية  »األمناط 
املنزل، تتسبب يف ظاهرة التوزيع غري املتكافئ للعمل ويف إدامة هذه الظاهرة، مام يحول دون متتع املرأة 

بالحقوق عىل قدم املساواة مع الرجل«. )الفقرة 13 من التقرير(. 
غري  للعمل  املتناسب  غري  التأثري  إزالة  تكفل  التي  الالزمة  التدابري  جميع  تتخذ  أن  الدول  عىل  »يجب 
املدفوع األجر يف مجال الرعاية عىل متتع النساء بحقوقهن، وتهيئة الظروف الالزمة لضامن االضطالع بهذا 

العمل عىل أساس من املساواة بني الرجال والنساء«. )الفقرة 19 من التقرير(.
»يجب عىل الدول العمل عىل ضامن توزيع الرعاية بقدر أكرب من العدالة. ويقتيض ذلك إعادة التوزيع 
يف أشكال ثالثة: إعادة التوزيع بني النساء والرجال؛ وإعادة التوزيع من األرس إىل الدولة؛ وإعادة توزيع 

الوقت واملوارد نحو العائالت واألرس األفقر« )الفقرة 92(.

110. ينجم عن ذلك بالنسبة لألمهات النشيطات أو تلك الاليت يرغنب يف ولوج سوق الشغل تفاوتات قوية 
عىل املستوى املهني يرافقها ارتفاع تكلفة الحصول عىل فرصة عمل، خاصة بالنسبة للمرأة الفقرية التي 
تتضاءل فرص ولوجها إىل سوق الشغل بسبب مسؤولياتها األرسية. هكذا، فإن التضارب بني قيمتي العمل 
أمامها إىل وضع إسرتاتيجيات  املرأة لالختيار بكامل حريتها، وال يبقى  أمام  واألرسة ال يرتك مجاال كبريا 
شخصية تسمح لها بالحصول عىل عمل، أو عدم العمل و/أو االنسحاب من العمل عندما يصبح خلق 
التوازن بني العمل والحياة األرسية غري ممكن. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه اإلكراهات والصعوبات تستعمل 
ضد العامالت من أصحاب املسؤوليات العائلية بالوسط املهني واالجتامعي: أوال كأمهات ناشطات )ينظر 
إليهن كنساء سيئات ومخالت بواجباتهن إزاء أبنائهن( وكعامالت )غري منتجات وتنقصهن الرغبة والحامس 

من أجل العمل(91.

91 - وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، 2011.
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111. توصيات

تفرض التحديات االقتصادية واالجتامعية والدميوغرافية املرتبطة باألنشطة النسائية إعادة تحديد مفهوم عمل 
السلطات العمومية يف ما يخص النهوض بنشاط وعمل املرأة عىل نحو يعكس رؤية استباقية تستند إىل فكرة 

مؤداها أن للرجال وللنساء حقوق متساوية يف العمل. ويشمل ذلك املجاالت التالية.

أ. يف املجالني االجتامعي واالقتصادي
 منح األولوية لإلصالحات التي من شأنها تعزيز التحول الهيكيل لالقتصاد وتحفيز النمو من أجل تعزيز ولوج 

النساء إىل القطاعات االقتصادية التي تتسم باالبتكار واإلنتاجية العالية وإىل وظائف »الئقة«؛
 اعتامد سياسات إرادية يف هذا املجال تقوم عىل أساس مقاربة النوع االجتامعي، مع مراعاة الرهانات واآلثار 
)التعليم  الشغل  سوق  يف  املرأة  وضعية  تطبع  التي  واإلكراهات  املؤهالت  عن  فضال  واالجتامعية،  االقتصادية 
والتكوين والوساطة يف العمل والسياسات الفاعلة يف مجال التشغيل ووضع حوافز لفائدة املقاوالت وتشجيع 

إحداث املقاوالت وتأمني السالمة يف العمل ويف محيطه(؛
املعلومات  تكنولوجيا  إنتاجية )مثل  األكرث  القطاعات  االقتصادية، وخاصة يف  الفرص  إىل  املرأة   تحسني ولوج 
واالتصال والخدمات املالية( وكرس الحواجز القانونية واالجتامعية التي تثني يف الوقت ذاته أرباب العمل عن 

توظيف املرشحات وكذا النساء الراغبات العمل عن قبول الوظائف املتاحة؛
 معالجة القيود القامئة من قبيل محدودية الولوج إىل التمويل وتبني حوافز أخرى من أجل تشجيع املرأة عىل 
إنشاء مقاولتها الخاصة وخلق فرص عمل لفائدة عامالت أخريات وعامل آخرين وتعزيز الخدمات املالية الشاملة 

لصالح النساء املقاوالت )االدخار والتأمني واملعاشات وغريها من أدوات إدارة املخاطر(؛
األرسيات  املساِعدات  وخاصة  املهيكل،  غري  القطاع  يف  املشتغالت  النساء  متكني  عىل  قامئة  مقاربة  اعتامد   
واملشتغالت الذاتيات الفقريات، وذلك من خالل تجميعهن ضمن قطاعات أنشطة مدرة للدخل، وتعزيز قدرات 
التمويل والولوج إىل األسواق وتطوير الجوانب املتعلقة باملساَعدة شبه القانونية والتأمني الصحي وتعويضات 

الوالدة ومعاشات التقاعد؛
 ضامن حق املرأة يف امللكية والعمل عىل إرساء نظام للحق يف امللكية يكون شامال ويعترب بشكل تلقايئ القيم 

العقارية واملمتلكات املكتسبة أثناء الزواج ملكية مشرتكة لكال الزوجني؛
 مراجعة القيود القانونية التي تحد من فرص العمل الالئق لفائدة النساء بسبب التكاليف غري املتناسبة التي 
ترتتب عن توظيف النساء )قيود عىل ساعات ونوع العمل لدى النساء والتكاليف اإلضافية املرتبطة وبالوالدة 

ورعاية األطفال الصغار(؛
 منح العامالت فرصة اختيار سن التقاعد من أجل مراكمة فرتات أطول من املساهامت من أجل التقاعد؛ 

 الحظر التام لعمل الفتيات بالبيوت قبل سن 18 عاما، وتوعية وتأنيث هيئة مفتيش الشغل لضامن تطبيق 
أفضل لقانون الشغل؛

 وضع برامج وإجراءات محددة لفائدة العامالت املستبعدات من نطاق تطبيق قانون الشغل )املساِعدات األرسيات 
والعامالت يف قطاع الحرف اليدوية التقليدية وعضوات التعاونيات وما إىل ذلك(، بهدف توسيع نطاق الحامية 
االجتامعية لتشمل تلك العامالت، وذلك وفقا للتدابري الواردة يف أرضية الحامية االجتامعية لألمم املتحدة )2009(، 
باعتبارها أولوية والتزاما مبوجب الصكوك الحقوقية: أ( الرتكيز عىل توسيع نطاق النظم القانونية للتأمني االجتامعي 
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والعمل عىل مالءمتها ؛ ب( تشجيع التغطية الطوعية من خالل إنشاء نظم املساهمة؛ ج( تقديم خدمات شاملة 
)مثل الرعاية الصحية املمولة بواسطة الرضائب(؛ د( إنشاء أو توسيع نطاق الخدمات مع تقييدها برشط توفر املوارد 

)املساعدة االجتامعية( مع متويلها أيضا بواسطة الرضائب.
وظاهرة  الوالدة  بسبب  سيام  وال  العامالت،  النساء  ضد  املبارش  وغري  املبارش  التمييز  أشكال  كافة  مناهضة   
لزيادة  )الكوطا(  الحصص  نظام  النساء(، من خالل فرض  ترقي  تعيق  الزجاجي« )حواجز غري مرئية  »السقف 
عدد النساء ضمن هيئات اإلدارة بالقطاعني الخاص والعام وتعزيز متثيلية العامالت ضمن آليات وهيئات الحوار 

االجتامعي ويف هيئات متثيل املأجورين عىل كافة األصعدة ويف النقابات؛
للتشغيل،  الوطني  املرصد  النوع االجتامعي يف مهام وبرامج  الجنسانية ومقاربة  الخصوصية   مأسسة مراعاة 
/البطالة  التشغيل  يخص  ما  يف  العمومية  القرارات  وتنوير  الشأن  هذا  املعطيات يف  وتحليل  بجمع  يسمح  مبا 

والسياسات الفاعلة يف ميادين التشغيل والتوظيف والوساطة يف العمل.

ب. يف محيط األرسة
كام تبني عدة تقارير صادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية92، ترتفع معدالت نشاط املرأة يف البلدان 
الهدفني يف  تحقيق هذين  فإن  ولذلك،  العمل واألرسة.  بني  التوفيق  أجل  التدابري من  التي وضعت جملة من 
تأثريات  العمل، دون الخضوع ألدىن  تتوافق مع متطلبات  لتدبري شؤون األرسة  آن واحد، يفرتض وضع سياسة 

متضاربة، مع الرتكيز عىل تحقيق األهداف التالية:
 وضع تدابري ترشيعية وتنظيمية تخول تحميل املسؤولية لآلباء، والنهوض بالعالقة بني األطفال والوالدين ومنح 
امتيازات رضيبية وتطوير خدمات  و/أو  املالية  عاملة( حوافز  وأم  )أب عامل  الوالدين معا  يعيلها  التي  األرس 
شخصية لدعم األرس، مبا يف ذلك خدمات رعاية األطفال الصغار )بني سنة وأربع سنوات( وتوسيع نطاق التعليم 
األويل )بني 4 و6 سنوات(، وذلك من أجل دعم األرس التي يعيلها الوالدين معا )أب عامل وأم عاملة( من بني 

الفئات األكرث هشاشة وتحسني رفاه األطفال وإعدادهم ملرحلة التعليم االبتدايئ؛
 تثمني عمل املرأة بأجر ومحاربة التصورات واملامرسات التي تختزل الدور املنوط باملرأة يف العمل املنزيل والرعاية وتوعية 

مدراء املوارد البرشية بأهمية التوازن األفضل بني متطلبات العمل والحياة األرسية وأثر ذلك كله عىل تحسني اإلنتاجية.

منا�سفة؟ اأية  والعامة:  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة   .4

112. تحتل مشاركة املرأة يف الحياة السياسية والعامة مكانة بارزة يف الدستور الذي استجاب بشكل 
جيد ملطالب الحركة النسائية التي ما فتأت تسلط الضوء عىل عدم إعامل حقوق املرأة يف هذا املجال.

مالحظات رئيسة

113. ال ميكن أن يقترص النهوض باملشاركة السياسية للمرأة عىل قدم املساواة مع الرجل عىل مجرد 
التقنيات االنتخابية والرتتيبات املؤسساتية، ألنها تظل غري كافية عىل أهميتها )منط االقرتاع، نظام الحصص 

92 - منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، Babies and Bosses - Reconciling Work and Family Life )األطفال ورؤساء العمل - التوازن بني العمل والحياة األرُسية(
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)الكوتا(، وما إىل ذلك(، إذ ال ميكن معالجة مسألة املناصفة ومشاركة املرأة يف الحياة السياسية والعامة 
القطاعني الخاص والعام عىل أساس الجنس.  النوع وتقسيم العمل بني الجنسني يف  مبعزل عن عالقات 
الرجال  بني  املساواة  عدم  مناهضة  لسياسات  الدستورية  األسس  من  أساسا  باعتباره  املناصفة،  فمبدأ 
والنساء، ال يفرض بطبيعة الحال رضورة اللجوء إىل بعض اآلليات املؤسسية/القانونية امللزمة فحسب، بل 

أيضا تبني سياسات عمومية تراعي النوع االجتامعي.

114. سجلت متثيلية املرأة يف املناصب املنتخبة ومناصب املسؤولية يف اإلدارة العمومية ويف مجال العمل 
بشكل عام، منوا خالل العقدين املاضيني، وذلك بفضل زيادة الوعي بهذا الشأن وتعبئة الحركات املناضلة 

من أجل حقوق املرأة، اليشء الذي سمح باتخاذ مجموعة من التدابري اإليجابية.

115. خالل االنتخابات الترشيعية 2002، اتفقت األحزاب السياسية يف املغرب، يف خطوة غري مسبوقة 
باملغرب، عىل تخصيص الئحة وطنية من 30 مقعدا للنساء، األمر الذي أدى إىل رفع نسبتهن يف الربملان 

إىل 10 ٪ تقريبا )عوض 0,6 ٪ خالل الوالية الترشيعية السابقة(.

116. جاءت مدونة االنتخابات املعدلة )2008(93 بالجديد عىل مستويني: أ( إحداث دوائر إضافية ضمن 
الجامعات الحرضية أو القروية واملقاطعات. وقد تم تخصيص هذه الدوائر اإلضافية، مبوجب اتفاق بني 
األحزاب السياسية،حرصيا لرتشيح النساء94؛ ب( إحداث صندوق خاص بقيمة 10 ماليني درهم، موجه 
لتعزيز قدرات مرشحات االنتخابات الجامعية ليونيو 200995. وعىل إثر هذا اإلجراء، تم انتخاب 3428 
امرأة من بني 20458 مرشحة لهذه االنتخابات )مقابل 127 امرأة يف 2003(، لريتفع معدل متثيلية النساء 
من 0,54 ٪ إىل 10,38 ٪، مع تسجيل حضور ضعيف جدا للمرأة عىل مستوى رئاسة الجامعات )12 امرأة 

فقط من بينهن 10 يف الوسط القروي(96.

117. وعىل الرغم من هذا التقدم، ال يزال املغرب متأخرا مقارنة مع العديد من الدول األعضاء يف جامعة 
الدول العربية وقياسا إىل املتوسط العاملي من حيث متثيلية املرأة يف املناصب املنتخبة، والسيام يف مجلس 
النواب)17٪(97. ويتبني من خالل النقاش واالحتجاجات التي رافقت صدور القانون التنظيمي ملجلس النواب 
)القانون رقم 27.11(، الذي تم إعداده أربعة أشهر فقط بعد تكريس مبدأ املناصفة يف دستور 2011، حجم 
مقاومة املناصفة السياسية. وعىل الرغم من التعبئة القوية ضد هذا القانون، اقترص املكسب الوحيد الذي تم 
انتزاعه يف عدد املقاعد املخصصة للنساء يف إطار الالئحة )التي تضم 90 مقعدا(، حيث انتقل هذا العدد من 45 
إىل 60 مقعدا وتخصيص املقاعد الثالثني األخرى للشباب الذكور الذين ال تتجاوز أعامرهم 40 سنة98. وتجدر 
اإلشارة يف هذا السياق إىل أن هذا اإلجراء يعد مبثابة انتهاك ملبدأ عدم التمييز، لكونه يجمع يف آلية واحدة )أي 
الالئحة الوطنية( تدبريين اثنني للعمل اإليجايب، أولهام عىل أساس الجنس والثاين عىل أساس السن، وهو ما يعد 
مبثابة متييز لكون هذا التدبري مخصصا فقط للشبان الذين ال تتجاوز أعامرهم 40 سنة. وهكذا يتعارض الخيار 
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املعتمد مبوجب القانون التنظيمي 27.11 مع الفقرة األوىل من املادة 4 من اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال 
التمييز ضد املرأة، التي تنص عىل أنه »ال يعترب اتخاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل 
باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا كام تحدده هذه االتفاقية.« وكام توضح السيدة نادية الربنويص يف مقال 
لها بجريدة ليكونوميست يف هذا السياق، ميكن أن تكون هناك قراءات مختلفة قد تؤثر عىل تحقيق املساواة يف 
الحقوق املدنية )إشارة إىل مقومات الهوية الثابتة لألمة(، إال أن الحقوق السياسية واالنتخابية واضحة ومحددة 
املعامل ودقيقة... لتضيف أنه ميكن فهم صعوبة اعتامد مبدأ املناصفة عىل الفور، إال أنه يجب عىل الحكومة 
العمل وأن تقرتب قدر اإلمكان من تحقيق هذه الغاية. فام بني 10 ٪ املكتسبة و50 ٪ املراد تحقيقها باملناصفة، 

تضيف الربنويص، لنضع صوب أعيننا بلوغ نسبة 33 ٪ التي حددتها األمم املتحدة ككتلة حرجة99.

118. ومام يؤكد وجود جيوب املقاومة هذه، النسبة املنخفضة للنساء الاليت تتصدرن اللوائح املحلية 
)3,75 ٪(. وتتمثل اآلثار السلبية لهذه اآلليات )املقاعد املخصصة( يف أنها، وإن كانت تعمل عىل تعزيز 
متثيلية املرأة، إال أنها تشجع األحزاب السياسية عىل استبعاد النساء من اللوائح املحلية وعزلهن. ومن 
ناحية أخرى، ال تحظى املنتخبات لشغل املقاعد املخصصة ضمن هذه اللوائح، عىل العموم، بالرشعية 

ويبقني ممتنات للنخب الحزبية وليس إىل املواطن.

 119. وتجدر اإلشارة يف األخري إىل أن مبدأ املناصفة الدستوري الجديد، شأنه يف ذلك شأن النمو املضطرد 
ملعدل تأنيث اإلدارة العمومية، مل يساهم يف تعزيز معدالت تعيني النساء يف املناصب العليا ومناصب 

املسؤولية النظامية كام يتضح من املعطيات املقدمة بعده.

الجدول 4. تعيينات جديدة يف مناصب املسؤولية بالوظيفة العمومية
تبعا للجنس )نونرب -2011 نونرب 2013(

املصدر: وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة: تقرير حول املوارد البرشية يف الوظيفة العمومية، 2014

93 - القانون رقم 9.97 املتعلق مبدونة االنتخابات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب القانون رقم 36.08 الصادر مبوجبه الظهري الرشيف رقم 1.08.150 الصادر يف  2 محرم 1430 )30 ديسمرب 2008( 
94 - املادة 2، الفصل 3 مكرر من قانون االنتخابات املعدل.

95 - يحدد املرسوم الجديد )2013( املدة التي تستغرقها مهمة أعضاء اللجنة املسؤولة عن إنشاء هذا الصندوق يف والية واحدة، وذلك من أجل ضامن تجديد النخب وتوسيع أنشطتها عىل املستوى املحيل.
96 - تقرير النوع 2014.

97 - حاليا، هناك 67 امرأة يف مجلس النواب، أي بنسبة ٪17 بدال من ٪10 يف عام 2007. ويف مجلس املستشارين، متثل النساء ٪2.17 فقط من األعضاء )6 نساء من أصل 276 عضو(.
98 - تنص املادة 23 من القانون التنظيمي عىل أن القامئة الوطنية للرتشيح يجب أن تتضمن إسام مرشحتني اثنتني، يليهام اسم مرشح ذكر، مع تخصيص املركز األول يف القامئة للنساء املرشحات، إىل حني استكامل العدد 

املطلوب للحصول عىل قامئة كاملة.
Nadia Bernoussi, L’ECONOMISTE, Édition N° 3609 du6/9/2011 - 99
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120. سلطت عدة أبحاث الضوء عىل الوضع املتناقض ملشاركة املرأة يف الحياة السياسية والعامة، والذي 
تجىل يف عدم مواكبة مواقف صانعي القرار السيايس للمواقف والسلوكات االجتامعية املتقدمة يف هذا 
املجال. فقد كشف البحث الذي أجرته املندوبية السامية للتخطيط )2006(100 أن 75 ٪ من املستطلعني 
عىل استعداد للتصويت المرأة )63 ٪ من الرجال مقابل 87 ٪ من النساء(، وهو ما أكدته العديد من 
البحوث امليدانية التي أظهرت أن ثالث أرباع املغاربة ال يرون مانعا يف أن تشغل املرأة مناصب سياسية101 
ومناصب املسؤولية باملقاوالت واإلدارات العمومية والجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية واملجالس 

املحلية والربملان والحكومة.

121. إن »الحضور الباهت« للنساء والفتيات يف املشهد السيايس ال يعزى إىل ندرة املهارات النسائية، 
النقاش الذي راج بخصوص تعيني امرأة واحدة يف حكومة بعد الدستور  مثل ما ميكن أن يستنتج من 
الجديد )2012(. فوفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ٪71 من املنتخبات املحليات لديهن مستوى 
تعليمي ثانوي أو عايل )مقابل 52 ٪ من الرجال( ونصفهم دون سن 35 )مقابل 12 ٪ بالنسبة للرجال(. 
ويرتبط هذا الحضور الباهت بعاملني رئيسيني: )أ( عدم متلك النساء للفضاء العمومي نتيجة نزع الرشعية 
عن وجودهن يف هذا الفضاء، مام يؤدي إىل ضعف مشاركتهن يف الشؤون العامة؛ )ب( عدم إملام املرأة 

بالعمل السيايس بسبب ضعف إدماجها من قبل األحزاب السياسية وضمن هيئاتها التسيريية.

122. لذلك، فإن النهوض مبشاركة املرأة يف الحياة السياسية والعامة ال يتوقف فقط عىل اتخاذ بعض 
التدابري اإليجابية )الكوتا، تخصيص مقاعد للنساء، الخ(، التي تبقى غري كافية عىل رغم من أهميتها، بل 

تتطلب إجراء مراجعة شاملة للنامذج واملبادئ التوجيهية التي تقوم عليها السياسات العامة ككل.

123. توصيات

اتخاذ تدابري فعالة وقانونية للنهوض بتمثيلية املرأة عىل جميع املستويات، والسيام من خالل سن تدابري 
قانونية خاصة مؤقتة وفقا ألحكام الدستور املتعلقة باملناصفة واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
مبدأ  الفعلية وإعامل  املساواة  تعزيز  أجل  4( من  )املادة  املؤقتة  الخاصة  بالتدابري  املتعلقة  املرأة  ضد 
املناصفة يف الولوج إىل جميع الحقوق والفرص يف املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتامعية والخاصة، 

والسيام ما ييل:
الجهوية وأعضاء  املجالس  انتخاب أعضاء  لوائح  ترتيب  أو رجل/امرأة يف  امرأة/رجل  التناوب   تطبيق 

مجالس العامالت واألقاليم، وأعضاء الجامعات الخاضعة لنمط االقرتاع بالالئحة؛
 الزيادة يف عدد املقاعد املخصصة للنساء يف الجامعات الخاضعة لنظام االقرتاع األحادي اإلسمي؛

 توفري آلية تتيح للمرأة الوصول إىل رئاسة مجالس الجامعات الرتابية واتخاذ اجراءات تحفيزية وفرض 

100 - املرأة املغربية يف منظور محيطها االجتامعي
Gallup(، 2005( 101 - جالوب
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الذين ال يحرتمون مبدأ  الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني  السياسية ومجموع  عقوبات لحث األحزاب 
املناصفة؛

والقانون  األقاليم  ومجالس  العامالت  ومجالس  بالجامعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانني  يف  التنصيص   
الهيئات  وتشكيل  إحداث  تحكم  أن  ينبغي  التي  املبادئ  عىل  الجهوية  باملجالس  املتعلق  التنظيمي 

التشاورية وكذا هيئة املساواة واملناصفة ومقاربة النوع االجتامعي؛
 مراعاة مقاربة النوع بشكل ممنهج يف جمع وتحليل املعطيات االقتصادية واالجتامعية والدميوغرافية، 

وكذا يف جميع الربامج واملشاريع التنموية عىل كافة املستويات الرتابية؛
 تطبيق مبدأ املناصفة يف عملية التعيني يف مناصب املسؤولية العليا بالوظيفة العمومية واملؤسسات 
حكامة  هيئات  يف  املرأة  متثيلية  تعزيز  أجل  من  الخاص  القطاع  وتشجيع  العمومية،  وشبه  العمومية 

املقاوالت.
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الجزء الثالث: السياسات العمومية وآثارها على المرأة 
األكثر عرضة النتهاك حقوقها

بها جميع  والتمتع  واملواطنة  الحقوق  إىل  والفتيات  النساء  ولوج  التي متنع  الحالية  القيود  تهم   .124
مجاالت العمل العمومي من حيث: )1( النامذج والقيم واملقاربات؛ )2( مأسسة مقاربة النوع االجتامعي 
يف السياسات القطاعية وتوطينها وتخصيص املوارد الالزمة. وألوجه القصور هذه تأثريات بالغة األهمية 

عىل الفئات االجتامعية األكرث عرضة للفقر والعنف واإلقصاء االجتامعي )3(. 

العمومي العمل  عليها  يرتكز  وقيم  مناذج   .1

نجد حاليا معارضة  لذلك،  االجتامعية.  والقيم  املامرسات  تغيري  العمومية يف  السياسات  تساهم   .125
وهي  األطفال،  عدد  وتقليص  النووية  األرسة  منوذج  ولتوسع  العايل  التعليم  من  املرأة  الستفادة  ضئيلة 
املفرتض  الحياد  األبوية. ويعترب  تقوم عليها األرسة  القريب أسسا جوهرية  املايض  كانت تشكل يف  قيم 
للسياسات العمومية مجرد وهم، عىل اعتبار أن هذه األخرية تقوم عىل خيارات تتخذ بوعي أو بغري وعي 
من لدن أصحاب القرار، كام أن السياسات تنتج خطابا خاصا حول ماهية الهوية الجنسية أو ما يجب أن 

تكون عليه، وتضع إطارا عاما يسمح بتشكل هذه الهوية.

مالحظات رئيسة

البعد  عن  الوطنية  العمومية  السياسات  يف  و«العام«  »الخاص«  مفهومي  استخدام  يكشف   .126
اإليديولوجي الذي يسعى إىل تكريس فكرة مفادها أن العمل العمومي يجب أن ال يتدخل يف »الحياة 
الترشيعات  مثل  الخاصة،  الحياة  تستهدف  العمومية  السياسات  من  العديد  أن  مع  لألفراد،  الخاصة« 
املرتبطة باألرسة والتجهيزات واملرافق العمومية )الثقافية والرتفيهية( والسياسات األمنية. وجدير بالذكر 
الجنسني،  بأدوار  التصورات املرتبطة  العمومية تعمل باستمرار عىل تعزيز وترسيخ  السياسات  أن هذه 
حيث تقوم من جهة بتأسيس رشعية تواجد الرجال والفتيان يف الفضاء العمومي ومتلكهم لهذا الفضاء، 
ومن جهة ثانية إقصاء الفتيات والنساء من هذا الفضاء102، وكأن النموذج الذي يحكم العمل العمومي 
يقوم عىل فكرة أن الفضاء الخاص هو املكان املفضل والطبيعي للنساء حيث يسهر آباؤهن وأزواجهن 
عىل االعتناء بهن وحيث ينعمن بكل األمان؛ بيد أن الواقع مختلف متاما، إذ نجد أن النساء والفتيات ال 

يتم االعتناء بهن بشكل مستمر كام أنهن ال يحظني دوما باألمان يف منازلهن.

.Maruéjouls É., 2006, pp. 115-122 - 102
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العمومي عواقب وخيمة جدا عىل حقها يف  الفضاء  للمرأة يف  بالنسبة  األمن  ولنئ كان النعدام   .127
التنقل ومشاركتها يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية، فإن السياسات األمنية يف الفضاء العمومي 
تلتزم الحياد يف ما يتصل بالنوع االجتامعي. ويف الواقع، مييل العمل العمومي يف هذا املجال إىل اعتبار 
أنه إذا كانت املرأة تعاين من أشكال العنف داخل هذا الفضاء العمومي، فاللوم يقع عليها أوال، ألنه ال 
مربر لتواجدها فيه أو ألنها مل تأخذ االحتياطات الالزمة والكافية لضامن سالمتها يف هذا الفضاء. وبهذه 
الطريقة، تتحمل املرأة مسؤولية ضامن سالمتها يف الفضاء العمومي، كام تعترب محمية تلقائيا يف الفضاء 
الخاص. وتبعا لذلك، تكون مكافحة أشكال العنف ضد املرأة من اختصاص وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية وليس وزارة الداخلية، بوصفها الوزارة املسؤولة عن السياسة األمنية.

128. لقد استثمر املغرب بشكل كبري يف تعليم املرأة دون النهوض برشعية مشاركتها يف الحياة العامة 
واالقتصادية. وهكذا، وعىل الرغم من اإلقصاء الجيل الذي تعاين منه، مل يتم اتخاذ أي تدابري من أجل 
تعزيز النشاط االقتصادي للمرأة وخاصة يف ما يرتبط بربامج التكوين وسياسات التشغيل. كام أنه غالبا ما 
يقدم »االختيار الحر« للنساء بني النشاط املهني والحياة األرسية كبديل بالنسبة للنساء فقط دون الرجال. 
ويف الواقع ليس هناك أي »اختيار حر« ال بالنسبة لألمهات وال بالنسبة لآلباء فيام يتعلق بالحاجة املاسة 
لدى األغلبية الساحقة من األرس للتوفر عىل مصادر أجر/دخل متعددة. فعدد قليل من األرس غنية مبا 
يكفي لتعيش بدخل واحد. ووفقا لبحث أجراه البنك الدويل حول الشباب ال يتعدى احتامل رفض شاب 
من وسط فقري فرصة عمل نسبة 5 ٪، مقابل 16,8 ٪ بالنسبة لشاب من أرسة غنية، يف حني أن احتامل 

رفض امرأة شابة غنية لفرصة عمل أكرب 23,4 ٪، مقابل 7,4 ٪ بالنسبة المرأة شابة فقرية103.

129. ال ينظر إىل أهمية حق املرأة يف العمل خارج املنزل إال بارتباطه باألرسة، بينام ال تتم إعارته أية 
أهمية خارج هذا االرتباط، يف حني أن عددا من النساء، اللوايت ما فتئت نسبتهن ترتفع، غري متزوجات، 
وال ميكنهن بالتايل تأسيس أرسة. فهل هذا يعني أنهن خارج نطاق املواطنة؟ املفارقة تكمن يف أنه عىل 
الرغم من املكانة البارزة التي تحتلها األرسة إيديولوجيا يف املجتمع ومكانة املرأة يف األرسة، ما زال املغرب 

ال يتوفر عىل سياسة حقيقية تهم األرس وال سيام األكرث فقرا.

130. ولنئ كانت األرس تلعب دورا هاما يف توفري الخدمات االجتامعية، نجد يف املقابل أن املساعدات 
االجتامعية املوجهة لألرس ضئيلة جدا. ، حيث إن التكاليف الباهظة لرعاية األطفال الصغار يف القطاع 
الخاص تضع األرس يف وضع من عدم املساواة االجتامعية، خاصة أن للمرأة التي تتمتع بوضع مهني جيد 
حظوظ أوفر يف املوازنة بشكل أفضل بني العمل واألرسة، من خالل إسناد بعض من مسؤولياتها العائلية 
التوفيق بني  أقل قدرة عىل  تتمتع بوضع مهني جيد  التي ال  املرأة  تكون  أطراف خارجية، يف حني  إىل 
العمل واألرسة، وهو ما من شأنه أن يضاعف الظلم وعدم املساواة. ويساهم هذا الوضع يف تأزيم وضع 

103 - تعزيز الفرص ومشاركة الشباب، ماي 2012.
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األمهات الاليئ ينتمني إىل الفئات االجتامعية الوسطى والدنيا )من حيث حفاظهن عىل عملهن وتطورهن 
فيه(، وأيضا أطفال األرس الفقرية الذين ال تكون لديهم نفس الفرص املتاحة لألطفال اآلخرين فيام يتعلق 

بالولوج إىل الرعاية الجيدة، الكفيلة بضامن سالمتهم وتهيئتهم لدخول املدرسة االبتدائية.

الحقوق  بني  فرقا جليا  إن مثة  للمرأة، حيث  األساسية  الحقوق  بظالله عىل  الوضع  ويلقي هذا   .131
املعرتف بها للمرأة وبني توجهات وتدابري السياسات العمومية، تضاعفه التناقضات القامئة ما بني وضع 

واقعي )واقع مشاركة املرأة يف جميع املجاالت( ونظام مفرتض ومتخيل.

الرتابي امل�ستوى  على  واإعمالهما  النوع  وم�ساواة  االإن�ساف  ماأ�س�سة  يف   .2

مالحظات رئيسية

1.2. اإلدماج األفقي لبعد النوع

132. تنضاف إىل محدودية النامذج التي تحكم رؤية وتوجهات السياسات العمومية، أشكال املقاومة 
البريوقراطية ومحدودية الحكامة الشاملة لهذه السياسات. وسيتم تناول هذه القضايا من خالل زاويتني: 
اآلليات املؤسساتية من جهة ومدى تحقيق السياسات العامة ملبدأي اإلنصاف ومساواة النوع، من جهة 

أخرى.

النموذج املؤسسايت املهيمن يف املغرب ضمنيا عىل فرضيات تجانس وكونية وحياد عملية  يقوم   .133
تدبري املوارد وتخصيصها، كام ال تأخذ نظرية البريوقراطية املثالية التي تعترب أن الكفاءة وحدها تتحكم 
يف مامرسة السلطة املحددة لهيكلة التسلسل الهرمي للوظائف واملناصب داخل املؤسسات، برصف النظر 
تعمل  فاملؤسسات  ليست محايدة.  املؤسسات  أن  االعتبار حقيقة  بعني  تأخذ(  )ال  آخر،  اعتبار  أي  عن 
يف الواقع يف مجال وضع السياسات وتدبري املوارد وتخصيصها وفقا لقواعد مستلهمة تاريخيا من مناذج 

واحتياجات النخبة الذكورية، وتقوم بالتايل باستبعاد الفقراء من كال الجنسني والنساء أكرث من الرجال.
134. وتجدر اإلشارة إىل أنه تم يف اآلونة األخرية اتخاذ بعض املبادرات املبتكرة من حيث مقارباتها، عىل 
الرغم من كونها ال تزال تعتمد عموما عىل التمويل األجنبي )انظر اإلطار بعده(. ومن بني هذه املبادرات 
إجراء دراسات وأبحاث تراعي بعد النوع االجتامعي من قبل املندوبية السامية للتخطيط )البحث الوطني 
تجربة  الزمن(، فضال عن  وميزانية  الزمن  استعامل  الوطني حول  والبحث  العنف  انتشار ظاهرة  حول 
املغرب يف تقييم السياسات العمومية من منظور النوع االجتامعي )تقرير النوع االجتامعي( ثم الخطة 

الحكومية للمساواة يف أفق املناصفة »إكرام« )-2012 2016(104.

104 - أعيدت صياغة جدول أعامل الحكومة من أجل املساواة، التي وضعتها الحكومة السابقة، واعتمدت يف يونيو 2013 تحت مسمى خطة الحكومة لتحقيق املساواة يف أفق تحقيق املناصفة - إكرام )-2012 2016( من 
قبل الحكومة الحالية. ولقد تلقت الخطة مساعدات مبارشة يف امليزانية العامة للدولة من االتحاد األورويب بقيمة 45 مليون يورو، مع رشط التنفيذ الفعيل لخمس نقاط رئيسية.
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متسقا  وبرنامجا  سياسيا  إطارا  باعتبارها  املناصفة،  أفق  يف  للمساواة  الحكومية  الخطة  وتشكل   .135
األولية حول  املعطيات  أن  غري  املايض،  مهيمنة يف  كانت  التي  القطاعية  املقاربات  مع  قطيعة  وشامال، 
املبذولة طيلة  السابق ألوانه تقييمها، تظهر أن الطموحات والجهود  الخطة، وإن كان من  تنفيذ هذه 
عدة أشهر من أجل تصميمها قد تصطدم بالقيود املرتبطة بحكامة السياسات العمومية، وال سيام فيام 
يتعلق بقدرات التنفيذ والتنسيق والتتبع والتقييم ملديرية املرأة بوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 
االجتامعية بشكل خاص، حيث إن هذه املديرية املكلفة بالتنسيق واإلرشاف عىل الخطة ستواجه تحدي 

بلوغ أهداف الخطة التي تتميز بطابع أفقي وتتداخل فيها قطاعات حكومية متعددة مع نهاية 2016.

2.2. مأسسة اإلنصاف ومساواة النوع وإعاملهام عىل املستوى الرتايب

أبرز  العمومية أحد  السياسات  النوع االجتامعي يف  الرغم أن مأسسة اإلدماج األفقي لبعد  عىل   .136
توصيات منهاج عمل بيجني )1995( التي تم اعتامدها من قبل املغرب والتي تعد وسيلة رئيسة لبلوغ 
مساواة حقيقية من خالل اعتامد مقاربات مستهدفة وموجهة وقامئة عىل النتائج، إال أن تحقيقها غري 
مؤكد وبعيد املنال حتى اآلن، فتقرير النوع االجتامعي الذي أعدته وزارة املالية سنة 2014 يؤكد عىل 
أن املقاربة املعتمدة يف إطار السياسات القطاعية ال تزال تركز عىل برامج محددة موجهة للنساء عوض 
كاف  بشكل  مرتبطة  تزال محدودة جدا وغري  ال  النوع  بعد  تراعي  التي  املؤرشات  وأن  النوع،  عالقات 

باإلجراءات املدرجة يف كراسات امليزانية، وأنها تركز أكرث عىل السريورات والوسائل عوض النتائج.

137. لقد تطورت والية وزارات حقوق املرأة كام تحدد نطاقها منظومة األمم املتحدة إذ مل يعد نطاق 
التنمية، بل تجاوز ذلك وأصبح من  هذه الوالية منحرصا يف النهوض مبشاريع محددة إلدماج املرأة يف 
والربامج  والسياسات  الترشيعات  ومنهجي يف جميع  أفقي  بشكل  النوع  مراعاة مساواة  اآلن  الرضوري 
وامليزانيات. ووفقا لذلك، أضحت الوزارة املكلفة بالنهوض بحقوق املرأة مسؤولة عن تشجيع ومواكبة 

وتنسيق اإلدماج األفقي لبعد النوع ومأسسته يف جميع السياسات واإلدارات القطاعية.

رغم أن إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يكتيس طابعا استعجاليا بالنظر إىل التحديات التي 
تواجه البالد يف مجال مكافحة التمييز وتعزيز املساواة واملناصفة، مل تتم إحالة مرشوع القانون املحدث للهيئة 

عىل الربملان سوى مؤخرا، أربع سنوات بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ )يوليو 2015(. 
انسجام عملية أخذ  تيسري وضامن  األولوية،  الهيئة وإعطائها  بإحداث هذه  املبادرة  لقد كان من شأن 
معايري املساواة واملناصفة بعني االعتبار بشكل أفقي ضمن الورش الترشيعي والتنظيمي الذي أطلق يف 

أعقاب دستور 2011.
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138. وعىل الرغم من التغيريات التي طرأت عىل األغلبية الحكومية، ال تزال اآلليات املركزية )الوزارات( 
املوجهة للنساء تتسم حتى اآلن بعدم استقرار مؤسسايت كبري )تغيري مستمر يف الواليات والهياكل والتوجه 
واملوظفني، الخ(، كام يظل عملها، عىل الرغم من التقدم املحرز مؤخرا، محصورا يف تبني مقاربة قطاعية 
قامئة عىل املشاريع ال ميكن بأي حال من األحوال أن تشكل بديال موثوقا وناجعا ومستداما ميكن من 
التي يواجهها املغرب يف مجال املساواة واملناصفة. فعىل  الهائلة  االستجابة إىل االحتياجات والتحديات 
الجهود  وتشتت  االختصاصات  تنازع  إىل  األحيان،  من  كثري  يف  املقاربة،  هذا  تؤدي  ذلك،  من  النقيض 
والتكرار.و باإلضافة إىل ذلك، فقد احتلت هذه اإلدارات دامئا موقعا مؤسساتيا هامشيا داخل الحكومة، 
كام أنها تتسم بطابع ممركز قوي وتعاين من غياب رؤية واضحة وضعف الخربات واملوارد البرشية واملالية 
وكذا من ضعف مأسسة الرشاكة مع منظامت املجتمع املدين، خاصة املنظامت التي تدافع عن حقوق 

املرأة.

139. إن االعتامد الكبري لربامج وأنشطة هذه الوزارات عىل التمويل األجنبي ميثل عائقا حقيقيا أمام 
وضع تصور أفقي منسجم ومستدام، خاصة أن الربامج واملشاريع املنفذة غالبا ما تنتهي مع توقف هذا 

التمويل.

140. وتعيق هذه القيود قدرة اآللية الوطنية عىل التحفيز والتأثري والعمل بشكل متسق وفعال عىل 
)نقاط  القطاعية  اآلليات  ومواكبة  توجيه  عىل  وقدرتها  للبلد،  الكربى  السياسية  والخيارات  التوجهات 
ضمن  وتهميشها  عزلتها  إىل  بالنظر  كبرية،  صعوبات  تواجه  التي  االجتامعي(  بالنوع  املتعلقة  االتصال 
القطاع الوزاري الذي تنتمي إليه. ويبدو األمر كام لو كانت الغاية منه إنشاء هياكل موجهة لـ »املرأة« 
أو بعد النوع االجتامعي وليس جعل السياسات العمومية أكرث استجابة ومراعاة لحقوق النساء، خاصة 

األكرث عرضة منهن للفقر واإلقصاء.

األهداف  تنفيذ  تتبع  حول  الوطني  التقرير  توصيات  أبرز  إحدى  همت  الرتايب،  املستوى  وعىل   .141
اإلمنائية لأللفية )2007( مسألة »مأسسة بعد النوع يف مخططات التنمية«. وتجدر اإلشارة يف هذا السياق 
أنه قد تم بالفعل إحراز تقدم عىل الصعيد الوطني، إال أن عدم توافر البيانات بشكل يراعي بعد النوع 
املالية  البرشية واملهارات واملوارد  املوارد  النتائج وضعف  القامئة عىل  الربمجة  اإلملام مبقاربات  وضعف 
متثل السامت الرئيسية للسياسات العمومية عىل املستوى املحيل، خاصة يف الجامعات الرتابية الصغرى 
حيث تتفاقم فيها الحاجات. وإىل جانب املقاومة السياسية والبريوقراطية والحضور املحدود للمرأة ضمن 
هيئات اتخاذ القرار، تساهم هذه القيود يف تبخر املكتسبات، مام يحول دون استفادة النساء من التقدم 
الوطني. وباإلضافة إىل ضعف توافق األولويات املحلية وانسجامها مع األولويات  املحرز عىل املستوى 

الوطنية، غالبا ما تخضع األولويات املحلية ملنطق يتعارض مع أهداف التنمية البرشية املستدامة.



و�صــــــعيــــــة املــ�صــــــاواة واملــنــــــا�صفة يف الــــــمغــــــرب
صون غايات وأهداف الدستور وإعاملها

60

142. وإن كان امليثاق الجامعي )2008(105 ينص من جهة عىل أخذ مقاربة النوع بعني االعتبار يف صياغة 
الفرص«  املساواة وتكافؤ  )املادة 36(، ومن جهة أخرى عىل إحداث »لجنة  للتنمية  الجامعي  املخطط 
لدى املجلس الجامعي، من أجل إبداء الرأي يف القضايا املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 
)املادة 14(106، فإن هذه األحكام، وإن كانت ملزمة وتسعى إىل تحسني مراعاة الربامج املحلية ملصالح 
واحتياجات املواطنني من كال الجنسني، مل تستطع يف كثري من الحاالت الدفع نحو تحقيق هذه األهداف 

وإدماج بعد النوع.

143. ويف ما يخص املخططات الجامعية للتنمية، ففي ظل الغياب املسبق ألي تشخيص عىل املستوى 
الرتايب يراعي بعد النوع، تتبخر فرص مراعاة احتياجات املرأة وحقوقها عىل املستوى املحيل، عىل الرغم 
من وجود بعض املبادرات اإليجابية يف هذا اإلطار. أما لجان املساواة وتكافؤ الفرص فتواجه عقبات هائلة 
عىل مستوى التعميم واملأسسة خمس سنوات اآلن عىل مرور االنتخابات املحلية لعام 2009، فحسب 
البيانات الصادرة عن املديرية العامة للجامعات املحلية التابعة لوزارة الداخلية، قامت 755 جامعة فقط 
من أصل 1503 جامعة بإحداث مثل هذه اللجان، 426 منها فقط مفعلة وتضطلع مبهامها. وجدير بالذكر 

أنه بغض النظر عن الجوانب الكمية، ال تتمتع هذه اللجان بأدىن سلطة حقيقية.

3.2. حكامة السياسات العمومية

املعرفة والقياس
144. عمل املغرب عىل تطوير قاعدة بيانات إحصائية قوية تضم معلومات مصنفة حسب الجنس حول 
سوق الشغل ومؤرشات أخرى للتنمية البرشية. غري أن البيانات النوعية واإلحصائية التي تراعي بعد النوع 
ال تزال غري كافية، وغالبا ما يتم تجاهل املتاحة منها و/أو استبعادها من قبل صانعي القرارات السياسية. 
والواقع أن قرار اإلبقاء عىل بعض جوانب الواقع أو إغفالها كام تم تسجيلها يف النظام اإلحصايئ، يعتمد 

بشكل أسايس »عىل نظرة املجتمع إىل العالقات بني الجنسني ومكانة املرأة يف املجتمع«107. 

مامرسة مبتكرة: بحث حول ميزانية الزمن
ترتكز األنشطة االقتصادية للمرأة عموما يف القطاعات غري املهيكلة وغالبا ما تتم يف البيت ؛ وبالتايل، ال 
تكون مساهمتها مرئية يف كثري من األحيان. ويف هذا السياق، يعترب البحث الذي تم إجرائه بخصوص 
والبحوث  االستقصائية  الدراسات  تتيحها  ال  معطيات  جمع  يتيح  لكونه  للغاية  مهام  الوقت  ميزانية 

التقليدية حول النشاط، التي تعتمد عىل الترصيح.

105 - الظهري الرشيف رقم 1.08.153 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 )18 فرباير 2009( بتنفيذ القانون رقم 17.08 الصادر بتعديل وتتميم القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق الجامعي، كام تم تغيريه  وتتميمه
106 - طبقا للامدة 36 من امليثاق الجامعي، يضع املجلس الجامعي مخططا جامعيا للتنمية يحدد األعامل التنموية املقرر إنجازها برتاب الجامعة ملدة ست سنوات، يف أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاريك يأخذ بعني 

االعتبار عىل الخصوص مقاربة النوع.
Adriana MATA GREENWOOD, OIT 1999. P.299 - 107
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145. ومع ذلك، يتبني من فحص املفاهيم اإلحصائية الوطنية وجود خلط مستمر إىل اليوم بني مؤرش 
اللذين يستخدمان كمرتادفني بشكل  النوع االجتامعي،  الجنسني ومؤرش  التفاوتات بني  يراعي  أو دليل 
خاطئ. وإذا كانت أهمية البيانات املصنفة حسب الجنس تكمن يف الكشف عن التفاوتات بني الجنسني 
يف وقت معني، إال أن هذا النوع من املؤرشات ال يسمح بإصدار حكم بخصوص مسألة السياق108، يف حني 
يسمح مؤرش النوع بقياس التغيري الذي يطرأ عىل وضع املرأة أو الرجل تبعا للسياق، ألنه يقاس باملقارنة 
مع املعايري املعمول بها عىل املستوى الدويل والواقع السائد محليا. وتتطلب هذه املؤرشات فهام عميقا 
لدينامية العالقات بني الجنسني والتزامات املغرب الوطنية والدولية يف مجال املساواة بني الرجال والنساء.

146. وعالوة عىل ذلك، ال تعكس العديد من املفاهيم اإلحصائية واقع وتجارب النساء بشكل دقيق، 
فاملساِعدات األرسيات، عىل سبيل املثال، يعتربن يف النظام اإلحصايئ الوطني مبثابة عامالت، يف حني أنهن 
ال يتقاضني أي أجر عىل ذلك. ومن جهة أخرى، توحي فئة »ربة بيت«، كفئة إحصائية، التي ال يوجد لها 
مقابل لدى الرجال، )توحي( بأن املرأة هي من اختارت أن تكون يف املنزل وأن مصريها محسوم نهائيا بناء 
عىل ذلك، بينام تشري عدة بحوث نوعية إىل أن النساء نادرا ما يرصحن بكونهن عاطالت عن العمل، حتى 
لو كن كذلك، وينتقلن مبارشة من عدم النشاط إىل العمل. ومن املهم أيضا التذكري أن األرسة، بوصفها 
وحدة للقياس اإلحصايئ، يتم اعتبارها كوحدة متجانسة، وهو ما ال يتطابق مع الواقع دامئا. ففي الحقيقة 
يعترب النظام اإلحصايئ جميع أفراد األرسة أغنياء أو فقراء تبعا للوضع الذي يوجد عليه رب األرسة. يف 
حني أن هذه الفرضية التبسيطية القامئة عىل مفهوم »الوحدة« تتجاهل االختالفات واملفاوضات التي قد 

تحدث داخل األرسة، لفائدة البعض عىل حساب البعض اآلخر«109.

اإلحصاءات املصنفة حسب النوع يف املغرب: محدودية وثغرات
 عدم تسلسل املعلومات اإلحصائية يف الزمن؛

القرارات  للرجال سلطة ال ميكن تجاهلها عىل  أن  املرأة، يف حني  املعلومات عىل خصوبة   يركز جمع 
املتعلقة باإلنجاب؛

العمليات املختلفة   ال تستأثر الهجرة )الداخلية والدولية واملوسمية والدامئة( باالهتامم الكايف ضمن 
لجمع املعطيات اإلحصائية؛

 عدم وجود معطيات حول الوفيات حسب العمر والجنس واألسباب؛
الفقر/ إىل  تؤدي  التي  املتباينة  الصريورات  عن  فضال  باستفاضة،  وقياسه  الفقر  مفهوم  تناول  يجب   

الهشاشة لدى الرجال والنساء؛
االقتصادي بشكل كاف حجم  النشاط  تقدير مؤرشات  املستخدمة يف  املفاهيم واملقاربات   ال تعكس 

املساهمة الحقيقية للمرأة؛

108 - املفوضية األوروبية/برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البرشية - يناير 2004.
Mohamed Sebti, Patrick Festy, 27-30 novembre 2007, p.3 - 109
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 األنشطة اإلنجابية، التي تجرى حرصيا تقريبا من قبل النساء، ال تندرج ضمن نظام املحاسبة الوطني 
إذا متت مامرستها يف إطار الفضاء املنزيل/البيت؛

غري  للنساء  اإلنتاجية  لألنشطة  االقتصادية  القيمة  االقتصادي  بالنشاط  املتعلقة  اإلحصاءات  تربز  ال   
املأجورة، وال سيام يف القطاع غري املهيكل ويف الوسط القروي؛

 غياب أي معطيات بشأن مستويات األجور واملسارات املهنية؛
 تعد اإلحصاءات املتعلقة بظروف الشغل لدى الرجال والنساء والولوج للموارد املالية من الجوانب التي 

من شأنها أن تساعد يف فهم الهشاشة االقتصادية الكبرية للمرأة؛
 نقص وعدم كفاية اإلحصاءات حول صنع القرار عىل جميع األصعدة: األرسة واملقاولة واإلدارة والسياسة 

واملجتمع املدين، الخ؛
 عدم توفر املعطيات النوعية حول التمثالت الثقافية والصور النمطية بخصوص الدور اإلنتاجي للمرأة 

وتصورات الرجال والنساء بشأن اإلصالحات املتعلقة بوضع املرأة.

املصدر: وزارة االقتصاد واملالية، الفحص الشامل إلحصائيات النوع االجتامعي يف املغرب، 2007.

147. وعىل املستوى الرتايب، مل يتم بعد تعميم النظام املعلومايت الجامعي عىل نطاق واسع وال جعله 
مراعيا بشكل ممنهج لبعد النوع، والحال أن هذا النظام يعد من أدوات التخطيط الرضورية )والسيام يف 
ما يخص بلورة عمليات التشخيص اإلقليمي كخطوة أوىل يف مجال التخطيط واملراقبة والتقييم( والتي ما 

فتئت تتحدث السلطات عنها منذ عدة سنوات.

آليات املسائلة

امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي
مبادرة مبتكرة: امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف املغرب

 إن هذه املبادرة التي أطلقت عام 2002 يف إطار اإلصالح الشامل للنفقات العمومية، تعد مبثابة إصالح 
العمومية مع  السياسات  التخطيط والربمجة وتنفيذ وتقييم  تتيح مراجعة كافة مامرسات  هيكيل ألنها 

الحرص عىل ضامن اإلنصاف من خالل سياسات القرب.
 ويستند هذا املفهوم عىل مسلمة مفادها أن السياسات الحكومية، مبا يف ذلك السياسات املالية لها 
آثار وتداعيات مختلفة بالنسبة للجامعات واألفراد، حتى وإن مل تكن هناك نية ما للتمييز، وذلك نظرا 
لكون أوضاعهم مختلفة. ويف هذا السياق، فإن هذا النوع من امليزانية يقوم عىل أساس التأكد من أن 
التفاوتات/الخصوصيات  االعتبار  تأخذ يف  املحلية  أو  املركزية  امليزانيات  االعتامدات املخصصة يف نطاق 

لدى الرجال والنساء، عىل نحو تسعى معه إىل تحقيق املساواة من حيث النتائج.
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املالية  قانون  رفقة  االجتامعي«  النوع  »للتقرير حول   2005 عام  منذ  سنويا  املالية  وزارة  إصدار  إن   
يعد مبثابة آلية مهمة ملساءلة السياسات العامة من منظور حقوق اإلنسان. ويف الواقع، فإن القطاعات 
بشأن  سنوي  تقرير  بتقديم  مطالبة   )2014( معنية  وزارة  وعرشين  الثنني  التابعة  الثالمثائة  الحكومية 

التدابري الهادفة لتعزيز املساواة واإلنصاف بني الجنسني سواء عىل مستوى برامجها أو مؤسساتها.

148. تعترب امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي، التي تعدها وزارة املالية، إنجازا مهام يف مجال مساءلة 
السياسات العمومية، لكنها ال تنعكس بشكل فعيل عىل مستوى امليزانيات القطاعية. ذلك أن مؤرشات 
أهداف القطاعات الوزارية املواكبة لقوانني املالية )تقرير النوع االجتامعي( تعترب بشكل عام مؤرشات 
الوزارات املعنية بالخطة الحكومية  للنتائج، عالوة عىل أن أكرث من نصف  للوسائل أكرث منها مؤرشات 
للمساواة ال تتوفر عىل أي مؤرش يراعي النوع، حسب تقرير حول تقييم تنفيذ الخطة )االتحاد األورويب(.

الرصد/التقييم

العمومية  السياسات  مساءلة  أركان  أحد  ودقتها  واإلحصائيات  النوعية  املعطيات  توفر  يشكل   .149
وحكامتها، إال أن املعطيات الكاملة حول تنفيذ جميع السياسات القطاعية، خاصة تلك املتعلقة بالحقوق 
األساسية التي يكفلها الدستور، تخضع ملجموعة من القيود، حيث ال يتم بشكل عام تصنيف البيانات 
املتاحة حسب الجنس بشكل آيل، ونادرا ما تراعي هذه البيانات بعد النوع، بشكل يصعب معه التعرف 
عىل احتياجات املرأة مقارنة بالرجل. وتشكل هذه الثغرات أيضا عائقا رئيسيا أمام تتبع اإلصالحات التي 
يقوم بها املغرب يف هذا املجال وتقييم آثارها، كام أن التتبع والتقييم مل يدخال بعد يف الثقافة السياسية 
واإلدارية يف املغرب سواء عىل املستوى الوطني أو املحيل، عىل الرغم من الخطاب السيايس/العمومي 
إلزامية   2011 يوليوز  فاتح  دستور  كرس  أن  وبعد  باملحاسبة.  املسؤولية  وربط  املساءلة  رضورة  حول 
التقييم، من خالل التأكيد عليه مرارا يف أحكامه، ال سيام يف الفصلني 70 و101 منه، أضحى من الصعب 
تصور تطور مساءلة السياسات العمومية املرتبطة بحقوق املواطنات واملواطنني، دون أخذ إشكالية وضع 

املرأة وعالقات النوع االجتامعية بعني االعتبار.

150. التوصيات

 مأسسة املساواة واملناصفة يف السياسات العمومية وفقا ملقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان كام تم تكريسها يف 
الدولية ذات الصلة وضبط أولويات السياسات االجتامعية واالقتصادية عىل أساس هذه  الدستور واالتفاقيات 

الحقوق؛
 اإلدماج التلقايئ ملقاربة النوع االجتامعي يف وضع وتنفيذ وتتبع/تقييم السياسات واإلسرتاتيجيات عىل املستويني 

الوطني واملحيل، ووضع آليات للحكامة الجهوية مع إعطاء األولوية للنساء األكرث عرضة للهشاشة والحرمان؛
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 تنفيذ املادة 39 من القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، بشأن أخذ معيار النوع بعني االعتبار »يف تحديد 
وضع األهداف واملؤرشات« املشار إليها يف القانون، مع ضامن تعزيز عمليات وآليات االنخراط السيايس واإلملام 
للنوع االجتامعي، من أجل أن يكون كل وزير، عند تقديم  بامليزانية املستجيبة  باملفاهيم والتقنيات املرتبطة 
ميزانيته ومشاريعه للسنة املالية املوالية )مذكرة حول السياسة العامة( ملزما بإعداد مذكرة للنوع بشأن وضع 
املرأة وعدم املساواة يف مجال اختصاصه )الوضعية الراهنة( واملشاريع التي يعتزم القيام بها يف السنة املوالية 
لتحسني الوضع القائم، فضال عن تحديد النسبة التي سيتم تخصيصها يف هذه امليزانية للمرأة والرجل، بالنسبة 

لكل خط من خطوط هذه امليزانية؛
 وضع اآلليات املؤسساتية املكلفة بضامن املساواة يف جميع القطاعات الوزارية وعىل املستوى املحيل، ومنحها 
اإلسرتاتيجية  تنفيذ  وتتبع  القطاعات  مختلف  بني  التنسيق  بضامن  الكفيلة  والوسائل  واالختصاصات  السلطات 

وتقييمها؛
 اعتامد القانون املتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز دون تأخري مع منح هذه اآللية 
استقالال ماليا واختصاصات واسعة فيام يتعلق بتوجيه السياسات العمومية وتقييمها يف مجال املساواة واملناصفة 

ومكافحة أشكال التمييز ضد املرأة؛
 إحداث مرصد وطني للمساواة واملناصفة تابع لهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يضم مجلس إدارة 
يتألف من رؤساء/رئيسات الجامعات واملسؤولني عن مراكز البحث والتوثيق وممثيل منظامت حقوق املرأة. ومن 
املهم أيضا أن يعني عىل رأس املرصد شخصية مشهود لها باملهارات العلمية واألكادميية. وسيتوىل هذا املرصد 

تنفيذ املهام التالية:
- إنتاج وجمع املعارف حول الظروف املعيشية للنساء والفتيات والسهر عىل نرشها عىل نطاق واسع ؛

- تقييم السياسات العمومية يف املجال، خاصة تقييم أثر السياسات العمومية املتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل 
وخدمات الضامن االجتامعي عىل النساء والرجال حسب الوسط االجتامعي والجغرايف؛

 تجويد املنظومة اإلحصائية القامئة من أجل تحسني املعطيات الكمية والنوعية املتعلقة مبختلف جوانب ولوج 
النساء والرجال إىل الحقوق يف جميع املجاالت وضامن إجراء دراسات وبحوث استقصائية وطنية حول استعامل 
العنف بشكل  أشكال  انتشار  إنجاز بحوث حول  بانتظام يف  الرشوع  منتظم. وعالوة عىل ذلك،  الزمن، بشكل 
يسمح بالحصول عىل معطيات عىل الصعيد الجهوي، فضال عن بحوث حول النساء ضحايا العنف ورصد وضعية 

األمن باملدن؛
 ضامن نرش البيانات عىل نطاق واسع لدى صناع القرار والرأي العام والجهات املعنية األخرى ليتم االسرتشاد بها 

يف اتخاذ القرارات العمومية والتحسيس بالفوارق وتقييم أثر اإلصالحات؛
 تضمني التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة االستشارية للجهوية يف املنظومة الترشيعية والعمل عىل تنفيذها، 
مبا يف ذلك يف مجال الربمجة ووضع السياسات الرتابية وتتبع تنفيذها وتقييمها، باإلضافة إىل تعزيز اختصاصات 

لجان املساواة وقدرتها عىل اإلحالة الذاتية والتأثري يف القرارات؛
 إعطاء األولوية للسياسات الرتابية من خالل تعزيز الالمركزية والجهوية والالمتركز وللفئات السكانية الهشة 

األكرث عرضة لإلقصاء والتمييز وانتهاك الحقوق.
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االإن�سانية حقوقهن  النتهاك  عر�سة  اأكرث  وفتيات  ن�ساء  اأ�سوات«:  دون  »ن�ساء   .3

151. مثة أربعة عوامل تؤثر بقوة يف نسبة هشاشة النساء والفتيات وتعرضهن أكرث للتمييز، أال وهي 
الفقر والتقدم يف السن واإلعاقة واإلقصاء االجتامعي. وتساهم هذه العوامل مجتمعة يف غالب األحيان 
يف جعل فئات معينة من النساء فئات مهمشة ومنسية من قبل السياسات العمومية، إنهن، بعبارة أخرى 

»نساء بدون أصوات«110.

1.3. النساء والفقر

152. أدى التحسن العام يف مستويات املعيشة خالل العقد املايض، رغم استمرار الفوارق االجتامعية، 
إىل تسجيل انخفاض مهم يف معدالت الفقر والهشاشة يف املغرب111. وقد كان للمبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية آثار مهمة حيث انخفضت ما بني عامي 2004 و2007 معدالت الفقر بشكل أرسع يف الجامعات 
القروية التي استهدفتها هذه املبادرة مقارنة مع باقي الجامعات القروية األخرى )٪36 إىل ٪21 مقابل 

٪16.9 إىل 12.2٪(112.

يرتبط  بل  املادي فحسب،  الجانب  يقترص عىل  ال  الفقر  أن  إىل  السياق  اإلشارة يف هذا  وتجدر   .153
أعامل  إىل  استنادا  معها،  املواطنني/املواطنات  وتفاعل  والقوانني  املؤسسات  عمل  بطريقة  كبري  حد  إىل 
أمارتيا سني113 التي أظهرت أن مكافحة الفقر ترتبط ارتباطا إيجابيا بالحرية وقدرة الفقراء عىل التخطيط 
لحياتهم، وهو ما يحيلنا عىل الولوج إىل التعليم والخدمات الصحية الجيدة والحق يف املشاركة السياسية 
أو  املبارشة  املساعدات  البرشية عىل  التنمية  أن تعتمد  واالجتامعية واالقتصادية. وتبعا لذلك، ال ميكن 
القروض الصغرى فقط، ألن هذه القروض نتيجة أو رد فعل أمام عجز النظام املايل املهيكل عن الوصول إىل 
الفقراء، والسيام النساء الفقريات، كام أن هذه القروض ال تشكل حال فعليا إذ أنها ال تسمح بتمكني املرأة 
بطريقة فعالة ومستدامة. والواقع أنه يصعب عىل النساء الفقريات و/أو يف وضع هش اجتامعيا الولوج 
لخدمات الضامن االجتامعي والحقوق املرتتبة عن فسخ الزواج )نفقة الزوجة ونفقة األبناء ونصيب املرأة 
من الرثوة املكتسبة أثناء الزواج( واملزايا االجتامعية املتعلقة بالشغل، باإلضافة إىل أن املقتضيات املرتبطة 
باإلرث، خاصة املرتبطة بالتعصيب، تحرم النساء الفقريات، وال سيام األرامل، من املمتلكات، عىل ندرتها، 

التي قدمن تضحيات وعانني الحرمان من أجلها.

Michèle Kasriel, 2005 - 110
111 - انخفض معدل الفقر النسبي يف الفرتة 2001 2007- من ٪15.3 إىل ٪8.9 عىل الصعيد الوطني )ما بني ٪7.6 و ٪4.8 يف الوسط الحرضي وما بني ٪25.1 و ٪14.4 يف الوسط القروي(. كام تم تقليص معدل الهشاشة خالل 

هذه الفرتة لينتقل من ٪22.8 إىل ٪17.5 عىل الصعيد الوطني )ما بني ٪16.6 و٪12.7 يف الوسط الحرضي وما بني ٪30.5 و٪23.6 يف الوسط القروي(.
112 - املندوبية السامية للتخطيط: دجنرب 2009.

Sen, A, 1999 - 113
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نساء الجامعات الساللية
شهدت األرايض الجامعية تغيريات عميقة مرتبطة بالضغط الدميغرايف والعقاري مع تأثريات سلبية عىل 
الوضع االجتامعي لذوي الحقوق واملوارد الطبيعية للبالد. وينضاف إىل هذه التغيريات تحوالت اجتامعية 
واقتصادية وقانونية أخرى جعلت من غري املمكن خضوع وضع النساء املنتميات إىل الجامعات الساللية 

للعرف أو إلرادة ممثيل الجامعة.
وعىل الرغم من الدوريات املختلفة الصادرة عن وزارة الداخلية )الوزارة الوصية( التي تعرتف أن النساء 
من ذوي الحقوق يف األرايض الجامعية )الدورية رقم 2620 بتاريخ 23 يوليوز 2009؛ الدورية رقم 60 
بتاريخ 25 أكتوبر 2010، والدورية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012(، ورغم التقدم املحرز يف بعض مناطق 
املغرب، إال أن النساء السالليات ما زلن ضحايا املامرسات التمييزية التي تسعى لحرمانهن من وضعهن 

كذوات حقوق يف األرايض الجامعية.

154. تعاين النساء ويتأثرن بشكل أكرث حدة من اإلقصاء نظرا لضعف تفاعلهن مع املؤسسات الوطنية 
الفقر كرضب من رضوب اإلقصاء االجتامعي، أكرث من  النساء إىل  الرسمية. وتنظر  القانونية  واملنظومة 

وقعه عىل الرجال، وهو إقصاء ال تفلح املؤرشات االقتصادية التقليدية يف دمجه بشكل صحيح«114. 

مصالح  تجمعها  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  الفئات  تخدمان  اللتني  والزبونية  الرشوة  إن 
مشرتكة، تعترب عوامل كامنة تؤدي إىل التمييز إزاء األرس األكرث تهميشا، مام يحد بشكل أكرث من فرص 

تخلصهم من الفقر.
وسواء يف املجتمعات الغنية أو األكرث فقرا، أشار املستجوبون إىل أن األثرياء يلجؤون إىل الرشوة والنفوذ 

السيايس للحصول عىل فرص العمل والتصاريح الالزمة إلنشاء املقاوالت.
البنك الدويل: التخلص من الفقر يف املغرب، 2007.

155. تتوفر السلطات العمومية عىل رافعات سياسية ناجعة تتيح تعبئة املوارد واإلمكانيات املختلفة التي 
تسمح للفقراء بالتخلص من الفقر عرب تبني إصالحات سياسية واقتصادية ومؤسساتية توسع اإلمكانات 
املتاحة أمامهم وتضمن لهم الحامية القانونية115. ومام ال جدال فيه أن اإلجراء األسايس الواجب اتخاذه 

يف هذا الصدد يتمثل يف تكوين/تعليم الفتيات باإلضافة إىل توفري عمل الئق يف القطاع املهيكل.

2.3. هشاشة النساء الفقريات املسنات 

156. مام ال شك فيه، سيكون للتحول الدميغرايف غري املسبوق الذي سجله املغرب خالل العقدين املاضيني آثار 
عميقة عىل حقوق اإلنسان كام سيخلق تحديات جديدة للبالد، خاصة بالنسبة لألشخاص املسنني، الذين سرتتفع 
نسبتهم وفقا لتوقعات املندوبية السامية للتخطيط، من ٪14,8 يف 2014 إىل ٪25,1 يف 2030 و٪41,9 يف 2050.

Mohamed Sebti et Patrick Festy, 2007 - 114
115 - برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ: لجنة التمكني القانوين للفقراء، 2008.
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مالحظات رئيسية

النساء يعشن  فإن  السن،  التمييز عىل أساس  يعانون عىل حد سواء من  والنساء  الرجال  إذا كان   .157
الشيخوخة بشكل مختلف وملدة أطول من الرجال، ويكن بالتايل أكرث عرضة لقضاء فرتات أطول من الفقر. 
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط )2006(، فإن 52,2 ٪ من املسنني هن نساء و47,8 ٪ رجال. وأفادت 
الغالبية العظمى من النساء األرامل املسنات أنهن أرامل منذ 10 سنوات وأكرث )67 ٪ مقابل 26,4 ٪ بالنسبة 
للرجال(. وبالتايل، فإن عدم املساواة التي يعانني منها طوال حياتهن تزداد سوءا مع التقدم يف السن، لينضاف 
يف الواقع التمييز عىل أساس السن للتمييز عىل أساس الجنس، وهو وضع يتفاقم أكرث مع الفقر والرتمل 

والطالق.

158. ووفقا لنفس البحث، يوجد يف املغرب ما يقارب ثالثة ماليني فردا يبلغون من العمر 60 سنة وما 
فوق، 83 ٪ منهم أميون، 94 ٪ ال يتلقون أي معاش تقاعدي، 83,7 ٪ ال يستفيدون من أي تغطية صحية، 
و62,8 ٪ من النساء و55,1 ٪ من الرجال ال ميكنهم ولوج الرعاية الصحية بسبب مواردهم املحدودة. 
الولوج  الدخل وتقلصه،  للعيش )محدودية  املوارد األساسية  الفقريات من  املسنات  النساء  وغالبا تحرم 

للرعاية الصحية خاصة مع ارتفاع تكاليف العالج(.

159. إن للتمييز عىل أساس الجنس يف العمل الذي تتعرض له املرأة يف جميع مراحل حياتها، آثار ترتاكم 
مع الزمن، فوفقا للبحث الوطني حول التشغيل )2012(، تبلغ نسبة نشاط النساء الاليت تصل أعامرهن إىل 
60 سنة فام فوق 13,2 ٪ )40,2 ٪ بالنسبة للرجال(. ومن بني مجموع السكان الذين تصل أعامرهم إىل 60 
سنة فام فوق، 34,2 ٪ من النساء فقط زاولن نشاطا اقتصاديا )مقابل 96 ٪ بالنسبة للرجال(. ووفقا لبحث 
املندوبية السامية للتخطيط حول األشخاص املسنني )2006( رصح 36,4 ٪ من املسنني )غالبيتهم العظمى 
من النساء 94،5 ٪( بأنهم مل يسبق لهم العمل قط، كام أن النساء املسنات يعشن مبداخيل ومعاشات هزيلة 
جدا مقارنة بالرجال أو بدون معاش عىل اإلطالق. ويشري البحث املذكور إىل أن ما يفوق 6 من أصل عرش 
نساء مسنات يستفدن حرصيا من املساعدات التي تقدمها لهن عائالتهن، مقابل أربعة من كل عرشة رجال. 
وبالنسبة لـ 58,6 ٪ من األفراد الذين تصل أعامرهم إىل 60 سنة فام أكرث، يشكل األبناء املصدر الرئييس للدعم 
املقدم لهم يف شكل خدمات و/أو مال )77,5 ٪(، وهذا الشكل من التضامن بني األجيال أكرث انتشارا يف الوسط 

القروي )78,8 ٪( ويهم النساء بشكل أكرب )86,4 ٪( مقارنة بالرجال )67,8 ٪(.

160. يحرم نظام اإلرث وبعض املامرسات القانونية أو املسكوت عنها األرامل من الحق يف إرث األمالك 
املكتسبة أثناء الزواج وإدارتها. لذلك، فإن الدعم املبارش لألرامل، الذي سنته الحكومة ال ميكن أن يشكل 
بديال جديا أو مستداما أمام الجوانب املتعددة لإلقصاء التي تواجهها األرامل املسنات. ومن ناحية أخرى، 
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ونظرا لتفيش األمية، تعترب النساء املسنات أكرث عرضة بشكل خاص لالستغالل وسوء املعاملة، والسيام يف 
الجانب املايل عندما تكون قدرتهن عىل الترصف مفوضة دون موافقتهن ألفراد من أرسهن.

161. غالبا ما تهمل السياسات العمومية األمراض الجسدية والعقلية بعد سن اليأس، فوفقا للمعطيات 
فقط  املرىض  املسنني  األشخاص  ثلثي  فإن   ،2006 لعام  للتخطيط  السامية  املندوبية  بحث  أفرزها  التي 
)66,6 ٪( فقط لجأوا لخدمات الرعاية الصحية مرة واحدة عىل األقل خالل األشهر الستة األخرية السابقة 
للبحث، باملدن )73,3 ٪( أكرث من القرى )58,7 ٪( والنساء )68,4 ٪( أكرث من الرجال )64,5 ٪(، كام أن 
عدم اللجوء لخدمات الرعاية الصحية، يف حالة املرض، أعىل لدى سكان املناطق القروية )62,1 ٪( والنساء 
)62,8 ٪( قياسا بسكان املناطق الحرضية )55,2 ٪( والرجال )55,1 ٪(. وعالوة عىل ذلك يقترص الضامن 
النساء  البحث، 3 ٪ فقط من  لنفس  املأجورين وأرسهم. ووفقا  للمسنني عىل بعض قدماء  االجتامعي 
الاليت تصل أعامرهن إىل 60 سنة فام فوق يتلقني معاشا عن التقاعد )30,4 ٪ بالنسبة للرجال(116، كام 
أن األغلبية الساحقة منهن ليس لديهن أدىن تأمني صحي يف القطاع الخاص أو ال تستفدن من أي نظام 
للتأمني الصحي تابع للقطاع العام، ألنهن لسن منخرطات يف أي نظام ألنهن عملن طيلة حياتهن يف القطاع 

غري املهيكل، أو ألنهن كن تسهرن عىل رعاية اآلخرين دون أن تتلقني أي أجر عن ذلك.

162. تطال العزلة االجتامعية يف أوساط املسنني النساء عموما والنساء يف املناطق الحرضية. ففي الوسط 
الحرضي، تعيش 8,4 ٪ من النساء املسنات مبفردهن، مقابل 4,5 ٪ يف الوسط القروي. ولنئ كان الرجال 
يعيشون مع زوجاتهم حتى يف سن متقدمة جدا )90 ٪ يف الفئة العمرية 74-70 سنة و83,3 ٪ يف الفئة 
العمرية 75 سنة فام فوق(، فإن النساء املسنات غالبا ما تكن يف فئة األرامل، )60,3 ٪ يف الفئة العمرية 
70 - 74 سنة و81,6 ٪ يف الفئة العمرية 75 سنة فام فوق(. وتعترب نسبة النساء املسنات الاليت يعشن 
منعزالت أكرب بثالث أضعاف من نسبة الرجال سواء يف الوسط الحرضي )12,5 ٪ مقابل 4,7 ٪( أو يف 
الوسط القروي )6,6 ٪ مقابل 2,1 ٪(. وتعزى هذا الظاهرة، من جملة أمور أخرى، إىل معدالت ترمل 
النساء املرتفعة وإىل ضعف احتامل الزواج مرة أخرى. ويف أوساط الفئة العمرية 75 سنة فام فوق، نجد 
أن أكرث من سبع من أصل كل عرش نساء رصحن أنهن يعانني من العزلة مقابل ما يزيد قليال عن خمسة 

من أصل كل عرشة رجال117.

يقمن  أنهن  النساء رصحن  )57,3 ٪ من  املنزلية  املهام  أداء  السن  كبار  تواصل نسب كبرية من   .163
بالطبخ يف كثري أو يف بعض من األحيان، مقابل 10 ٪ بالنسبة للرجال(. وعالوة عىل ذلك، تتكفل العديد 
من النساء املسنات بأحفادهن الصغار أو بأزواجهن أو بأقربائهن دون أن تكون القيمة املالية والعاطفية 

لجهودهن تلك محط تقدير واعرتاف.

116 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول األشخاص املسنني يف املغرب، 2006.
117 - املرجع نفسه.
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األرسي  التضامن  حامية  ذريعة  تحت  لألرس  املسنني  رعاية  مهمة  العمومية  السياسات  تفوض   .164
والتضامن بني األجيال. وتغفل هذه السياسات املسائل املتعلقة باستقاللية كبار السن املعوزين الذين 
يعيشون يف عزلة )الحاجة إىل املساعدة الخاصة والولوجيات مبا يف ذلك السكن(. وال يتجاوز عدد مراكز 
استقبال املسنني بدون موارد )القانون رقم 14.05، 2006( 44 مركزا تأوي يف مجموعها 3504 مسنا، أكرث 
من نصفهم من النساء )2011(، غري أن ما يقرب من ستة أشخاص من أصل عرشة من الفقراء أو ممن ال 

أرس لهم يرون بأن عىل الدولة أن تحدث مؤسسات متخصصة إليوائهم.

165. توصيات

قدمت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة رقم 27 بشأن املسنات وحامية حقوقهن 
اإلنسانية )دجنرب 2010(118 جملة من التوصيات إىل الدول األطراف من أجل حامية حقوق النساء املسنات، 

من بينها
 تبني سياسات وتدابري مراعية لنوع الجنس وفئة العمر، مبا يشمل تدابري خاصة مؤقتة، تتامىش وأحكام الفقرة 
1 من املادة 4 من االتفاقية والتوصيتني العامتني للجنة رقم 23 )1997( و25 )2004( لكفالة مشاركة املسنات 
من  آخر  مجال  أي  ويف  واملدنية  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  الحياة  يف  وفعالة  كاملة  بصورة 

مجاالت الحياة يف مجتمعاتهن؛
 ضامن عدم التمييز ضد املسنات يف كافة األحكام القانونية والسياسات العامة والتدخالت الرامية إىل االرتقاء 

والنهوض الكاملني باملرأة؛
 إلغاء أو تعديل القوانني واللوائح واألعراف القامئة التي متيز ضد املسنات، وأن تكفل تحريم الترشيعات للتمييز 

القائم عىل السن أو الجنس
 جمع البيانات املصّنفة حسب السن والجنس وتحليلها ونرشها، كيام تتوافر املعلومات عن حالة املسنات، مبن 

فيهن من يعشن يف مناطق ريفية ومناطق نزاعات واملنتميات إىل أقليات وذوات اإلعاقة . 
وينبغي أن تركز تلك البيانات بوجه خاص عىل جملة مسائل منها الفقر، واألمية، والعنف، والعمل غري املأجور، 
مبا فيه رعاية حاميل فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز أو املصابني به، والهجرة، وفرص الحصول عىل الرعاية 

الصحية والسكن واملنافع االجتامعية واالقتصادية والعاملة.   
 تزويد املسنات باملعلومات املتعلقة بحقوقهن وسبل الحصول عىل الخدمات القانونية )وتدريب أفراد الرشطة 

والقضاء وكذا دوائر املساعدة القانونية وشبه القانونية عىل حقوق املسنات(؛
 متكني املسنات من التامس جرْب الرضر وتسوية االعتداءات عىل حقوقهن، مبا فيها حقهن يف إدارة األمالك، وأن 

تكفل عدم حرمان املسنات من أهليتهن القانونية ألسباب تعسفية أو متييزية؛ 
واملؤذية  باملسنات  الضارة  والثقايف  االجتامعي  السلوك  أمناط  وتقويم  السلبية  النمطية  الصور  عىل  القضاء   
لهن،سعيًا إىل الحد من االعتداء الجسدي والجنيس والنفيس واللفظي واالقتصادي الذي تعاين منه املسنات، مبن 

فيهن ذوات اإلعاقة؛

118 - اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 27، 2010.
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داخل  املامرس  والعنف  الجنيس  والعنف  املنزيل  العنف  ذلك  يف  مبا  وتحرمه،  بالعنف  تُقّر  ترشيعات   صوغ 
املؤسسات ضد املسنات، مبن فيهن ذوات اإلعاقة؛

 ضامن عدم التمييز ضد النساء بالنسبة لسن التقاعد يف القطاعني العام والخاص. وبناء عليه، تتحمل الدول األطراف 
التزاًما بكفالة أال تكون سياسات املعاشات التقاعدية متييزية عىل أي نحو، حتى ملا يخرت النساء أن يتقاعدن مبكرًا، 
وكفالة إتاحة فرص الحصول عىل معاشات تقاعدية كافية لجميع املسنات الاليئ كّن عامالت. وينبغي أن تعتمد الدول 

األطراف جميع التدابري املناسبة، مبا فيها حسب االقتضاء، تدابري خاصة مؤقتة، لضامن تلك املعاشات التقاعدية؛ 
 ينبغي للدول األطراف أن تقدم لكافة النساء ممن ليس لديهن معاش تقاعدي آخر أو ممن ال يستطعن بالقدر 
الكايف تأمني دخلهن، معاشات تقاعدية غري قامئة عىل االشرتاكات تكون كافية وعىل قدم املساواة مع الرجال، وينبغي 
أن تتيح العالوات املمولة من الدولة وتيُرّس حصول املسنات عليها، ال سيام منهن من يعشن يف مناطق نائية أو ريفية؛
 اعتامد سياسة شاملة للرعاية الصحية ترمي إىل حامية االحتياجات الصحية للمسنات. وينبغي أن تكفل هذه 
رسوم  إلغاء  االقتضاء،  حسب  منها،  بوسائل  املسنات  لجميع  ميسورة  بتكلفة  الصحية  الرعاية  توافر  السياسة 
املستخدم، وتدريب موظفي الصحة عىل أمراض الشيخوخة، وإتاحة األدوية لعالج األمراض املزمنة وغري املعدية 
باستقالل  بالعيش  تسمح  التي  الرعاية  فيها  مبا  األجل،  الطويلة  واالجتامعية  الصحية  والرعاية  بالسن،  املتصلة 
والرعاية التلطيفية... ويجب أيضا أن تكفل السياسات الصحية استناد الرعاية الصحية املقدمة للمسنات، مبن 

فيهن ذوات اإلعاقة، إىل املوافقة الحرة واملستنرية للشخص املعني؛
االئتامنات  عىل  الحصول  دون  تحول  التي  الجنس  نوع  أو  السن  عىل  القامئة  الحواجز  جميع  إزالة  ينبغي   
والقروض الزراعية، وتُكفل فرص حصول املزارعات وصغار مالك األرايض من املسنات عىل التكنولوجيا املناسبة. 
وينبغي أن تتيح الدول األطراف للمسنات نظم دعم خاصة وقروًضا صغرى غري مرشوطة بضامنات، وأن تشجع، 

فضال عن ذلك، عىل مبارشة املشاريع التجارية الصغرى؛
 تقديم وسائل نقل ميسورة التكلفة ومناسبة لتمكني املسنات، مبن فيهن الاليئ يعشن يف املناطق الريفية، من 

املشاركة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية، مبا يف ذلك األنشطة املجتمعية؛
 اتخاذ ما يلزم من تدابري لكفالة توافر فرص حصول املسنات عىل السكن الالئق امللبّي الحتياجاتهن املحددة، 
وضامن إزالة جميع الحواجز املعامرية وخالفها من الحواجز التي تعيق تّنقل كبار السن وتُفيض إىل مالزمة البيت 
قرًسا. وينبغي أن تتيح الدول األطراف الخدمات االجتامعية التي تم متكن املسنات من البقاء يف بيوتهن والعيش 

باستقالل أطول مدة ممكنة؛ 
 حامية املسنات من إجراءات اإلخالء القرسي ومن الترشد بدون مأوى، وإلغاء جميع الترشيعات التي متيز ضد 
املسنات فيام يتعلق باألمالك واإلرث وأن تحميهن من نزع ملكية أراضيهن. ومن واجب الدول األعضاء أن تعتمد 

كات بدون وصية تكون متامشية مع التزاماتها مبوجب االتفاقية. قوانني منظمة للرتِّ

3.3 النوع واإلعاقة

166. رغم مصادقته عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي إعاقة وبروتوكولها االختياري منذ سنة 
2009، وجعله من حظر أشكال التمييز مبا يف ذلك عىل أساس اإلعاقة مبدأ دستوريا، إال املغرب غري قادر 
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لحد اآلن عىل تكريس التزاماته بهذا الشأن سواء ضمن منظومته القانونية أو يف إطار سياساته القطاعية.

167. فمن جهة، ال تتالءم املفاهيم والتعاريف التي تنص عليها املنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات 
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي إعاقة التي تنص عىل أن الدول األطراف تقر »بأن النساء والفتيات 
ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ يف هذا الصدد التدابري الالزمة لضامن 

متتــعهن متتعا كامال وعىل قدم املساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية«.

168. فإذا كان يف الواقع ميكن لنوع الجنس املقرتن باإلعاقة أن يشكل عامال مفضيا للهشاشة االقتصادية 
واالجتامعية املزدوجة، فإن الترشيعات الوطنية ما زالت تنظر لألشخاص ذوي اإلعاقة »كأشخاص عدميي 
 2004 لعام  للسكان  العام  اإلحصاء  يوفرها  قليلة  معطيات  وباستثناء  أخرى،  جهة  ومن  الجنس«119. 
والبحث الوطني حول اإلعاقة 2004120، يزيد غياب املعطيات املناسبة والدقيقة واملوحدة حول الوضع 
والظروف املعيشية لألشخاص ذوي إعاقة يف املغرب من مفاقمة اإلقصاء والتغييب السيايس واالجتامعي 
لهذه الفئة، وال سيام الفتيات والنساء. وإن كان رأي املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، الذي أبداه 
يف 2012121، والذي متيز باستناده إىل مقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان وتوفق يف إثارة اهتامم صانعي 
القرار بوضع األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب، إال أنه أغفل مع ذلك يف إدراج بعد النوع عىل مستوى 

التحليل والتوصيات.

كرونولوجيا: حامية قانونية وطنية بطيئة وشاقة
1981 : القانون رقم 81.05 املتعلق بالرعاية االجتامعية للمكفوفني وضعاف البرص؛

1992: القانون رقم 07.92 املتعلق بالرعاية االجتامعية لألشخاص املعاقني؛
2003 : القانون رقم 10.03 املتعلق بالولوجيات، الذي ظل حربا عىل ورق؛

2009 :الرسالة امللكية املوجهة إىل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بشأن اتفاقية األمم املتحدة لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، مبناسبة الذكرى 60 لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛

2009: مصادقة املغرب يف 9 أبريل عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري122؛
2011: إقرار الدستور الذي يحظر التمييز بسبب اإلعاقة ويلزم يف الفصل )34( السلطات العمومية عىل 
الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم يف  »بإعادة تأهيل األشخاص 

الحياة االجتامعية واملدنية، وتيسري متتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع«؛
2011: صدور الظهري رقم 1-08-143 يف 2 غشت ونرشه يف الجريدة الرسمية؛

2014 : اعتامد السلطة التنفيذي ملرشوع القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف 
وضعية إعاقة والنهوض بها.

.Handicap International(، 2007( 119 - املنظمة الدولية لألشخاص يف وضعية إعاقة
120 - كتابة الدولة املكلفة باألرسة والطفولة واألشخاص املعاقني، 2004.

121 - املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، يوليوز 2012.
122 - الظهري رقم 1.08.143 الصادر يف فاتح رمضان 1432 )2 غشت 2011( بشأن نرش اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 13 دجنرب 2006.
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169. قدر اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 معدل انتشار اإلعاقة بحوايل 2,3 ٪ عىل املستوى 
الوطني )2,2 ٪ يف الوسط القروي و2,4 ٪ يف الوسط الحرضي(. وحسب الجنس، يبلغ هذا املعدل 2,6 ٪ 
لدى الرجال و2 ٪ لدى النساء123. وسواء لدى الرجال أو النساء ترتفع نسبة اإلعاقة كلام ارتفعنا يف الفئة 
العمرية. أما البحث الوطني حول اإلعاقة لعام 2004، فقد قدر هذا املعدل بنحو 5,12 ٪ عىل الصعيد 
الوطني، ليكون معدل االنتشار الذي أفرزه البحث الوطني لعام 2004 )5,12 ٪( أعىل مبرتني ونصف من 

ذلك املستمد من إحصاء السكان.

مسألة  بتناول  ، سنقوم  نقائص  من  يعرتيها  وما  املتوفرة  واإلحصاءات  البيانات  وأمام محدودية   .170
يف  الحق  هي:  رئيسة  مؤرشات  ثالثة  خالل  من  إعاقة  وضعية  يف  والفتيات  للنساء  االجتامعي  اإلقصاء 

التعليم والحق يف العمل والحق يف تأسيس األرسة.

171. وتظهر معطيات اإلحصاء العام للسكان واملساكن لسنة 2004124 أن 70,5 ٪ من األشخاص يف وضعية 
إعاقة الذين تصل أعامرهم إىل 10 سنوات فام فوق، ال يعرفون القراءة وال الكتابة )مقابل 42,2 ٪ لدى الفئات 
السكانية األخرى التي ال تحمل اإلعاقة(. وعىل غرار التفاوتات املسجلة عىل املستوى الوطني، يعترب معدل 

األمية مرتفعا أكرث لدى النساء مقارنة بالرجال )84 ٪ مقابل 60,1 ٪(.

172. يجب تناول معدل متدرس األطفال يف وضعية إعاقة الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 - 11 سنة والذي 
نفس  من  لإلعاقة  الحاملني  غري  معدل متدرس  مع  باملقارنة  الوطني  املستوى  ٪ عىل   34,7 بنحو  يقدر 
الفئة العمرية )80,9 ٪(، وكذا عىل ضوء التفاوتات الكربى حسب الوسط والجنس التي تزيد من تفاقم 
التمييز التي يواجهه األطفال يف وضعية إعاقة. وباعتامد الوسط، ينتقل هذا املعدل من 42,1 ٪ يف الوسط 
الحرضي إىل 26,8 ٪ يف الوسط القروي. وتبعا لنوع الجنس، ال تتجاوز نسبة متدرس الفتيات 32 ٪ مقابل 
الفتيات  الجنس مجتمعني، فسنالحظ أن نسبة متدرس  الوسط ونوع  الفتيان. وإذا أخذنا  36,7 ٪ لدى 
التعليمي  النظام  الخارجية، يضع  املردودية  ٪. ومن حيث   22,8 تتجاوز  إعاقة ال  القرويات يف وضعية 
املغريب نوعا من الرتاتبية بني األطفال، إذ مينح األولوية يف املقام األول لألطفال من غري الحاملني لإلعاقة 
الحرضي عىل حساب  الوسط  يف  إعاقة  األطفال يف وضعية  ثم  إعاقة،  األطفال يف وضعية  عىل حساب 
األطفال يف وضعية إعاقة يف الوسط القروي، أما الفتيات القرويات يف وضعية إعاقة فيمثلن الفئة األكرث 
إقصاء ضمن الفئة املقصية يف هذا النظام.وباإلضافة إىل ذلك، يدرس أغلبية هؤالء األطفال يف مؤسسات 
خارج نظام التعليم النظامي، وهو ما يشكل يف معظم األحيان عائقا أمام مواصلة تعليمهم بعد مرحلة 
التعليم األسايس. ويف سنة 2013، كان النظام املدريس النظامي ال يضم سوى 4501 طفل يف وضعية إعاقة 
مسجل يف سليك التعليم االبتدايئ واإلعدادي، 3990 منهم تحت سن 15 سنة. ويعترب اإلقصاء من التعليم 

123 - تبعا لنوع اإلعاقة، ٪56.2 من األشخاص يف وضعية إعاقة حاملون إلعاقات جسدية، و ٪24.9 إلعاقات حسية و ٪18.8 إلعاقات ذهنية.
124 - املندوبية السامية للتخطيط: السكان ذوي اإلعاقة يف املغرب: الخصائص الدميغرافية والسوسيو-اقتصادية، 2009.
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النظامي أمرا شبه عام بالنسبة لألطفال بالوسط القروي حيث إن 93,3 ٪ من مجموع التالميذ املسجلني 
يف التعليم األسايس يتواجدون بالوسط الحرضي125. 

173. وفيام يتعلق بالحق يف العمل، ووفقا لإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، نجد أن أقلية 
ضئيلة فقط من النساء/الفتيات يف وضعية إعاقة التي تتجاوز أعامرهن 15 سنة هن ناشطات مشتغالت 
)5 ٪ مقابل 19,3 ٪ بالنسبة للرجال(. أما بالنسبة للنساء يف وضعية إعاقة غري النشطات، فاملعدل األهم 
البيوت« وذلك بنسبة تناهز 19,5 ٪، ويعترب معدل بطالتهن أعىل بخمسة أضعاف  يتألف من »ربات 
أقوى  الشغل  سوق  من  اإلقصاء  هذا  ويعترب  ككل.  املغربية  الساكنة  بطالة  مبعدل  مع  مقارنة  تقريبا 
لدى النساء مقارنة مع الرجال. وعالوة عىل ذلك، يربز املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي يف رأيه 
الصعوبات التي تعرتض هذه الفئة يف الولوج إىل قروض لتمويل األنشطة املدرة للدخل وإنشاء مقاوالت 

صغرى والولوج أيضا إىل قنوات لتسويق منتجاتها.

174. وفيام يتعلق بالحق يف تأسيس أرسة، فقد سجل يف 2004 أن نسبة النساء املتزوجات الحامالت لإلعاقة 
والبالغات 15 سنة من العمر فام فوق، أقل مقارنة مع السكان غري الحاملني لإلعاقة )42,7 ٪ مقابل 53,1 ٪(. 
كام أن نسبة النساء املتزوجات يف وضعية إعاقة )27,8 ٪( أقل من نسبة النساء املتزوجات غري الحامالت 
لإلعاقة )53,5 ٪( ومن نسبة الرجال يف وضعية إعاقة املتزوجني )54,1 ٪(. واألمر ذاته ينطبق عىل النساء 
يف وضعية إعاقة األرامل أو املطلقات، حيث أن عددهن أكرب بكثري من عدد الرجال يف وضعية إعاقة. 
إن ارتفاع متوسط العمر عند الزواج األول، وخاصة بالنسبة للنساء يف وضعية إعاقة، بفارق 9.4 سنوات 
مقارنة مع النساء غري الحامالت لإلعاقة )مقابل 4.4 سنوات للرجال(، ومعدل العزوبة القوي وانخفاض 
معدل الخصوبة لكل امرأة مقارنة مع املعدل الوطني )0.6 و2.5 عىل التوايل(، كلها حقائق، تكشف عن 
حاالت عدم مساواة حادة يف ما يتعلق بالحق يف تكوين أرسة لدى األشخاص يف وضعية إعاقة، خاصة 

النساء.

175. وهكذا، ففي ما يتعلق بالحق يف التعليم والشغل وتأسيس أرسة، يتفاقم التمييز عىل أساس اإلعاقة 
الجنس، بشكل مبارش ضد األشخاص  التمييز عىل أساس  أكرث بسبب  والوضع االجتامعي وتزداد حدته 
املعنيني وغري مبارش ضد األمهات واألقارب، الذين يحلون محل الدولة يف رعاية األطفال واألشخاص يف 
وضعية إعاقة والتكفل بهم، مام تضطر معه العديد من األمهات إىل التخيل عن عملهن أو عن أنشطتهن 
املأجورة من أجل رعاية أطفالهن يف وضعية إعاقة. وترتتب عن ذلك بالنسبة لألمهات وأطفالهن، والسيام 
يف ظل غياب تدابري عمومية ملواكبتهن ودعمهن، أوضاع مأساوية تكرس الحلقة املفرغة للتمييز والفقر 

واإلقصاء.

125 - وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
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176. توصيات

تواجه النساء يف وضعية إعاقة صعوبات جمة ولديهن احتياجات مختلفة عن احتياجات الرجال يف وضعية إعاقة، 
لذلك يجب توفري حامية ورعاية خاصة لهن وفقا ملقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي 

تشجع الدول األطراف عىل ما ييل: 
 اعتامد إطار ترشيعي منسجم مع االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية القضاء عىل كافة 
أشكال التمييز ضد املرأة، ليشكال أساسا قانونيا يتيح اعتامد مقاربة قامئة عىل الحقوق تراعي بعد النوع من أجل 
ضامن حامية حقوق الفتيات والنساء يف وضعية إعاقة والنهوض بها. ويجب أن يتضمن هذا اإلطار أيضا تدابري 

قانونية ملزمة ضد التمييز املبارش وغري املبارش وضد العنف الذي قد تتعرضن إليه؛
 تحسني املعرفة بشأن وضعية النساء يف وضعية إعاقة من خالل جمع وتحليل ونرش جميع املعطيات واإلحصاءات 

املوحدة واملحينة التي تراعي الجنس وبعد النوع؛
 تبني مقاربة أفقية تشمل جميع السياسات القطاعية، خاصة يف مجال التعليم والصحة والتشغيل ومكافحة 
العنف القائم عىل النوع، عىل نحو يسمح بأخذ حقوق الفتيات/النساء يف وضعية إعاقة بعني االعتبار، بوجه 

خاص؛
 تنفيذ الرتسانة القانونية الوطنية املتعلقة بالولوجيات بشكل فعال؛

واملناهج  املدرسية  الكتب  مالءمة  عىل  والعمل  التحسيسية،  الحمالت  خالل  من  النمطية  الصور  مكافحة   
الدراسية يف جميع مستويات املنظومة التعليمية؛

التعليم  مجال  املهنيني يف  تكوين  برامج  إلزامية ضمن  وجعلها  اإلعاقة  موضوع  محددة يف  وحدات  تضمني   
والصحة، والرشكاء االقتصاديني واالجتامعيني ومهنيي اإلعالم واألمن.

4.3. اإلقصاء االجتامعي لألمهات العازبات

177. تعاين النساء الاليئ لديهن أطفال خارج إطار الزواج إىل جانب أطفالهن من أسوأ أشكال اإلقصاء 
القانوين واالقتصادي واالجتامعي. ولنئ كان صحيحا أن تجريم العالقات الجنسية خارج إطار الزواج يعني 
بالنسبة للنساء دليال عىل هذه العالقة، ناهيك عن  الرجال والنساء عىل حد سواء، فإن الحمل يشكل 

استحالة إثبات األبوة خارج إطار الزواج من الناحية القانونية.

178. تقدر دراسة لجمعية إنصاف »مغرب األمهات العازبات« عدد الشابات الاليئ أنجنب أطفاال خارج 
إطار الزواج يف 210 ألف و343 شابة خالل الفرتة 2009-2003. ووفقا لنفس الدراسة، تتعرض ٪90 من 
النساء، مبجرد حملهن، لإلقصاء داخل وسطهن األرسي واالجتامعي، ويكن هن وأطفالهن بالتايل عرضة 
لالستغالل وأشكال العنف، األمر الذي يدفعهن يف غالب األحيان إىل التخيل عن الطفل أو يف بعض األحيان 

حتى إىل االنتحار أو قتل الطفل.
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179. يفيض تقييد حق املرأة يف اإلجهاض، باإلضافة إىل كونه انتهاكا لحريتها، إىل حالة من عدم املساواة 
االجتامعية:

 إذ باستطاعة الفتيات الاليئ تنتمني للطبقات املتوسطة وامليسورة القيام باإلجهاض يف ظروف جيدة. أما 
بالنسبة للنساء املتزوجات، فهذا الحل، رغم كونه مل يلجأ إليه إال عند رضورة قصوى، يتيح لهن التعامل 
الفتيات غري املتزوجات،  بشكل أفضل مع القيود التي يفرضها الحمل غري املرغوب فيه؛ بينام بالنسبة 

تتدبر األرس األمر من أجل الحفاظ عىل »سمعة« ومستقبل بناتهن؛
اللجوء عموما إىل مامرسات تشكل  الفقرية واملعدمة، فتضطر إىل  املنحدرات من األوساط  الفتيات  أما 
خطرا عىل صحتهن. وأمام تجريم اإلجهاض وعدم االعرتاف قانونا بعالقة القرابة مع األطفال املولودين 
خارج إطار الزواج، تجد الشابات العازبات أنفسهن أمام مأزق حقيقي؛ ويكن مضطرات إىل قطع كل 
ارتباط اجتامعي وأرسي، مام يربز مرة أخرى أن وطأة العقاب االجتامعي تكون أشد يف حق النساء من 

األوساط املحرومة. 

يعترب الدستور أن األرسة مؤسسة تقوم عىل زواج رشعي. لكنه:
 من جهة، يحظر التمييز عىل أساس الوضع الشخيص )التصدير(. ويشمل هذا املبدأ األمهات العازبات 

و حاميتهن من أي متييز أو إقصاء.
 ومن جهة ثانية، ينص عىل املساواة يف املعاملة وعدم التمييز بني جميع األطفال » برصف النظر عن 

وضعيتهم العائلية » )الفصل 32.(
ورغم أن الدستور ينص رصاحة عىل الحامية من أشكال التمييز، فإن األمهات العازبات وأطفالهن يعيشون 

وضعا من الهشاشة بالغ الصعوبة.

180. يتم استبعاد أبناء األمهات العازبات أيضا من النفقة التي يقدمها صندوق التكافل العائيل، مام 
يعترب خرقا ألحكام الفصل 32 من الدستور، كام أن هؤالء األطفال ليس لديهم الحق يف استعامل اسم 
آبائهم حتى وإن كان األب معروفا. يف حني يجوز تسجيلهم يف دفرت الحالة املدنية باالسم العائيل لألم إذا 
قام أب هذه األخرية أو أخوها باإلذن لها بذلك وتحت اسم يبدأ ب »عبد«، مام يضفي عليهم صفة طفل 

غري رشعي ويعرضهم بالتايل للوصم يف حياتهم االجتامعية والشخصية.

5.3 الفتيات والنساء عامالت املنازل 

بالعامل  املتعلقة  والتشغيل  الشغل  رشوط  بتحديد   19.12 رقم  القانون  مرشوع  إقرار  يندرج   .181
املنزليني من قبل مجلس الحكومة يف ماي 2013 يف إطار تفعيل املادة 4 من قانون الشغل التي تنص عىل 
سن قانون خاص يحدد رشوط شغل وتشغيل العامل املنزليني. ويسعى مرشوع القانون إىل تنظيم العالقة 
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بحقوقهم  ومتتيعهم  لفائدتهم  االجتامعي  الضامن  تأمني  بهدف  واملشغلني،  العامل  من  الفئة  هذه  بني 
االقتصادية واالجتامعية.

»الطفالت الخادمات« يف املغرب: أحد أسوأ أشكال عاملة األطفال
وفقا لتقديرات االئتالف من أجل حظر تشغيل الطفالت خادمات يف البيوت، يرتاوح عدد الفتيات دون 
سن 15 الاليئ يعملن خادمات يف البيوت بني 60 و80 ألف طفلة )2010(، 30 ٪ منهن مل يسبق أن ارتدن 
املدرسة و49 ٪ انقطعن عن الدراسة و38 ٪ ترتاوح أعامرهن بني 8 و12 سنة، و62 ٪ ما بني 13 و15 سنة 
و21 ٪ منهن يتابعن دراستهن ويعملن بشكل متقطع )أثناء العطل املدرسية(. وتؤكد املعطيات بشأن 
أرس الطفالت العامالت العالقة بني الفقر وعمل الطفالت كخدمات يف البيوت )75 ٪ من الحاالت(. وتجدر 

لة تنتمي يف الغالب إىل الطبقة املتوسطة )54 ٪( والطبقة الغنية )20 ٪(«. اإلشارة إىل أن األرس املشغِّ
ويطال االستغالل يف العمل املنزيل عادة الفتيات الصغريات املنحدرات من املناطق القروية وشبه الحرضية 
التي تتسم بالتهميش والهشاشة، إذ يعد عمل الطفالت الصغريات خادمات يف البيوت »أحد أسوأ أشكال 
عاملة األطفال.« فوراء أبواب مغلقة، تخضع تلك الفتيات لنزوات مشغليهن وأحيانا ألسوأ االنتهاكات، 
من عزلة عاطفية وحرمان من التعليم وسوء أو نقص يف التغذية، مع تعرضهن يف كثري من األحيان لجميع 

أشكال العنف واإليذاء الجسدي والنفيس والجنيس، مقابل أجر زهيد أو حتى بدون أجر عىل اإلطالق...
املصدر: جمعية إنصاف، من أجل القضاء عىل عمل »الطفالت الخادمات » يف املغرب: عنارص الرتافع، 15 يونيو 2014. )ترجمة(

182. توصيات

أوىص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف رأيه حول مرشوع القانون رقم 19.12 بتحديد رشوط الشغل والتشغيل 
املتعلقة بالعامل املنزليني )عىل إثر إحالة مجلس املستشارين للنص عىل املجلس يف نوفمرب 2013( مبا ييل :

يجب تناول مسألة القضاء الفعيل عىل عاملة األطفال، بحسب رأي املجلس، عىل ضوء عدد من املحددات، خاصة 
اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 واتفاقية  التعاهدية للمغرب يف إطار تنفيذ  : االلتزامات 
حقوق الطفل وإعامل مقتضيات الفصلني 31 و32 من الدستور وخالصات دراسات سوسيولوجية عديدة أبرزت 
وهو  املنازل،  يف  العاملني  لألطفال  الشديدة  والهشاشة  باملغرب  املنزليني  العامل  وضع  هشاشة  واضح  بشكل 
املعطى الذي أكدته مؤخرا املالحظات التي وجهتها للمغرب لجنة الخرباء من أجل تنفيذ االتفاقية )رقم 182( 

بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال. 
اعتبارا لهذه العنارص، فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يعترب أن طبيعة العمل املنزيل والرشوط التي يتم 
فيها، عىل األقل يف السياق املغريب، هي من األعامل التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي 
تزاول فيها، إىل اإلرضار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي باملعنى املنصوص عليه يف الفقرة )د( من 

املادة 3 من االتفاقية 182 من االتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال«.
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إن هذا االستدالل، يتكامل مع مقتضيات الفقرة األوىل من املادة 3 من االتفاقية رقم 138 بشأن الحد األدىن 
لسن االستخدام التي تنص عىل أنه ال يجوز أن يقل الحد األدىن للسن عن 18 سنة للقبول يف أي نوع من أنواع 
االستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف 

التي يؤدى فيها. 
تأسيسا عىل هذه العنارص القانونية، فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الذي يذكر بهدف القضاء الفعيل عىل 
عمل األطفال املنصوص عليه يف املادة 3 من االتفاقية رقم 189 للعمل الالئق للعامل املنزليني، يويص بأن يتم 

تحديد الحد األدىن لالستخدام يف العمل املنزيل يف 18 سنة.

6.3. الهشاشة القصوى للسجينات

)يونيو  السجون  نزالء  حول  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  معطيات  تنقسم   .183
2014( حسب كل جنس عىل حدة، وبالتايل ال تسمح بإجراء تحليل مقارن من منظور جنساين لوضع 

الساكنة السجنية يف مجموعها126.

184. وحسب معطيات إدارة السجون، يصل عدد السجينات إىل 1849 سجينة ميثلن 2,5 ٪ من إجاميل 
عدد النزالء127، أعامر 39 ٪ منهن أقل من 18 سنة و 44 ٪ أكرث من 60 سنة، ومستواهن التعليمي منخفض 
يف الغالب )34 ٪ منهن أميات و32,8 ٪ لديهن مستوى تعليمي ابتدايئ(. ومتثل السجينات املتزوجات 
40 ٪ من مجموع السجينات يف حني تشكل السجينات العازبات أو املطلقات أو األرامل 60 ٪ من مجموع 
الساكنة السجنية من النساء، تهيمن عليها نسبة السجينات العازبات )487( ثم املطلقات )326(. 29 سجينة 
حامال و38 يعشن يف السجن مع أطفالهن. وتشكل فئة املعتقالت يف إطار االعتقال االحتياطي أكرب نسبة من 
مجموع السجينات )21 ٪( تليها فئة املحكومات بعقوبة ملدة أقل من ستة أشهر 20,53 ٪ )سجينتان محكوم 
عليهام باإلعدام و33 سجينة بالسجن املؤبد. وتأيت اإلدانة من أجل الجرائم أو الجنح ضد األشخاص يف صدارة 
أسباب االعتقال )24,7 ٪(، تليها الجرائم ضد املمتلكات )21,7 ٪(، ثم الجرائم ضد األرسة واألخالق )17,2 ٪(.

185. معظم السجينات العازبات أو املطلقات )٪23 يف املجموع( ارتكنب جنحا وجرائم تتعلق بانتهاك 
قواعد األخالق والفساد مقابل ٪9 لدى املعتقلني من الرجال. وتجدر اإلشارة إىل أنه ال يتم توصيف األفعال 

املجرمة بشكل دقيق، فضال عن كونها ال تراعي دامئا بعد النوع.

186. تظهر الدراسة النوعية التي أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات، التابعة 
البيضاء- الدار  النساء يف جهة  مراكز الحتجاز  سبعة  والتي شملت  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس 
سطات128، بأن ظروف احتجاز النساء تختلف بشدة من سجن إىل آخر، مع الوقوف عىل بعض القواسم 

126 - مل يتطرق تقرير لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان يف مجلس النواب )يوليوز 2012( حول سجن عكاشة بالدار البيضاء إىل ظروف احتجاز النساء يف هذه املؤسسة السجنية.
127 - تقدم املعطيات العاملية الرسمية رقم 1849 سجينة، لكنها مل تتناول بتفصيل حسب بعض املتغريات أوضاع سوى 1519 سجينة.

128 - يتعلق األمر باملراكز التالية: املحمدية وبنسليامن وعني السبع وبرشيد وسيدي مومن وسطات والجديدة وبني احمد.
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املشرتكة. ونظرا لعددهم القليل ونوع الجنس والعالقات االجتامعية القامئة عىل النوع، غالبا ما ال يتم 
بالسجينات. وتجدر اإلشارة إىل أن مجموعة من  األمر  يتعلق  للسجناء عندما  املكفولة  الحقوق  احرتام 
أن  أكد  الذي  اإلنسان129  لحقوق  الوطني  املجلس  تقرير  بينها  السجون، من  لوضعية  التقارير تطرقت 
من  والحاطة  املهينة  املعاملة  من  أكرب  بدرجة  يعانني  ثقافية،  وسوسيو  اجتامعية  والعتبارات  »النساء، 

الكرامة )...(، بدء من مخافر الرشطة وانتهاء بالسجن«.
وبناء عىل مالحظة مامثلة، تم اعتامد قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية 
للمجرمات )قواعد بانكوك(130. صحيح أن هذا النص يقر يف مالحظاته التمهيدية أن القواعد النموذجية 
الدنيا ملعاملة السجناء ترسي عىل كل السجناء دون متييز، لكنه يعود ويأكد أنه )1( »يجب أن تؤخذ يف 
االعتبار االحتياجات الخاصة لجميع السجناء، مبن فيهم السجينات، والواقع الذي يعيشونه عند تطبيقها« 
)2( وأن هذه القواعد املعتمدة منذ أكرث من 50 عاما، »مل تول القدر الكايف من االهتامم لالحتياجات 
احتياجات  أكرث  يراعي  الدنيا بشكل  القواعد  وتعزز  لتكمل  بانكوك  قواعد  تأيت  لذلك  للنساء«،  الخاصة 

السجينات131.

187. يكشف تقرير اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات أن املؤسسات السجنية، مع 
املرافق الرضورية لضامن كرامة  بها  تنعدم  النظافة، كام  الحد األدىن لرشوط  تلبي  قليلة، ال  استثناءات 

النزيالت أو إعادة إدماجهن املهني واالجتامعي.

188. إن توزيع السجينات يف مختلف املؤسسات السجنية ال يستجيب للمعايري التي ينص عليها القانون 
)مبا يف ذلك مراعاة محل سكنى األرسة والسن والسوابق والحالة الصحة البدنية والعقلية، وما إىل ذلك( 
كان ذلك  السجينات، حيثام  أن »تودع  تنص عىل  التي  بانكوك  قواعد  الرابعة من  القاعدة  ومقتضيات 
ممكنا، يف سجون قريبة من ديارهن أو مراكز التأهيل االجتامعي، أخذا يف االعتبار املسؤولية عن رعاية 

أطفالهن وخياراتهم الشخصية وما يتوفر من برامج وخدمات مالمئة لهن.« 

النساء  سلوك  بشأن  منطية  تصورات  عىل  قامئة  مامرسات  السجنية  املؤسسات  مسؤويل  لدى   .189
والرجال، فالنساء حسب التصورات النمطية أكرث هدوء وال يتسبنب يف خلق املشاكل ويكن بالتايل أقل 
مطالبة مبعاملة أفضل أو بتحسني ظروف احتجازهن. وباملقارنة مع الرجال، يفرتض من النساء أن تكن 
أكرث تطلبا من حيث نظافتهن الشخصية كام يتكفلن، تلقائيا، وبإمكانياتهن الخاصة ومببادرتهن بنظافتهن 
الشخصية وبنظافة محيطهن، وهو ما يتناىف مع القاعدة الخامسة من قواعد بانكوك، التي تنص عىل أنه 
»يجب أن توفر يف أماكن إيوائهن املرافق واملستلزمات الرضورية لتلبية احتياجاتهن الخاصة من حيث 
النظافة الشخصية، مبا يف ذلك الحفاظات الصحية مجانا واإلمداد باملياه بصورة منظمة ألغراض العناية 
الشخصية لألطفال والنساء)...(«. ووفقا لنفس التقرير دامئا، ال تستفيد السجينات عىل قدم املساواة مع 

129 - طالع بهذا الشأن التقرير املوضوعايت للمجلس الوطني لحقوق االنسان »أزمة السجون، مسؤولية مشرتكة: 100 توصية من أجل حامية حقوق السجناء والسجينات«، 2012.
A/C.3/65/L.5، 6 - 130 أكتوبر 2010.

131 - تكمل قواعد بانكوك القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية )قواعد طوكيو( وال تحل محلها.
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السجناء الذكور من الرعاية الصحية وخدمات طب األسنان، التي توجد املرافق الخاصة بها عىل العموم 
يف األجنحة الخاصة بالرجال132، مام يطرح إشكالية ولوج املرأة إىل الرعاية الطبية، كام هو عليه الحال 
مثال يف سجن بنسليامن حيث يقع املركز الصحي يف الجناح الخاص بالسجناء الذكور. وعالوة عىل ذلك، 
تكابد النساء الحوامل أو الاليئ يعشن بالسجن رفقة أطفالهن أوضاعا حرجة أكرث نظرا لغياب أدىن رشوط 

العيش الكريم.

190. وتجدر اإلشارة يف األخري أن فرص التعليم والتكوين املهني وإعادة اإلدماج االجتامعي تكاد تكون 
منعدمة، أو كام هو الحال مثال يف سجن سطات، تقترص عىل املهن التي تعترب تقليديا مهنا نسائية )مثل 
الخياطة وتصفيف الشعر...(. وبسبب جنسهن، تعد املعاملة القاسية واملهينة، مبا يف ذلك السب والشتم 
والنيل من رشف النزيالت وكرامتهن من املامرسات الشائعة يف السجون، مبا يف ذلك يف صفوف األطقم 

الطبية.

191. توصيات

 تدابري عامة
 تعزيز االحرتام والتنفيذ الفعيل لجميع النصوص ومراسيم القوانني املتعلقة باملساواة يف معاملة السجناء وعدم 
التمييز ألي سبب من األسباب، وعدم الجنوح إىل أعامل عنف واأللفاظ والنعوت املهينة أو الحاطة من الكرامة، 

أو اللجوء إىل استعامل وسائل ضغط مثل األصفاد أو السالسل أو قميص القوة )سرتة التقييد(؛ 
 مكافحة جميع املامرسات غري القانونية مثل االبتزاز والرشوة والتهديد التي تتعرض لها السجينات، وتوسيع 
نطاق الرشاكة مع الجمعيات وتسهيل ولوجها إىل املؤسسات السجنية، بشكل يضمن أداءها لدورها يف التتبع 

والتوعية؛ 

تدابري خاصة لفائدة السجينات
 تحسني، باعتباره رشطا مسبقا، معرفة وجمع ونرش اإلحصائيات واملعطيات النوعية حول أوضاع السجينات 

داخل كافة سجون اململكة؛
الجنس أو من االعتداء الجسدي أو الجنيس أو  التمييز عىل أساس  القانونية للسجينات من   تعزيز الحامية 

النفيس؛
 وضع خطة عمل لتحسني ظروف احتجاز السجينات وفقا لقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري 

غري االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(.

132 - باستثناء مركز احتجاز عني السبع.
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املجلس  أعد  واختصاصاته،  �هامه  اضطالعه  إطار  يف 

الوطني لحقوق اإلنسان تقريره املوضوعا� األول حول 

وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب، وذلك انطالقا 

من قناعة املجلس بأن مسألة املساواة واملناصفة تعترب 

قضية مركزية بالنسبة للمملكة.

واملساواة  املرأة  حقوق  لوضعية  تحليال  التقرير  يقدم 

بعد إصالح مدونة األرسة وأربع  باملغرب، عرش سنوات 

سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعت�د إعالن 

ومنهاج عمل بيج¸.

كربى:  محاور  ثالثة  وفق  تنتظم  توصية   97 ويتضمن 

القانونية،  واالزدواجية  للمغرب  االتفاقية  امل�رسة 

واالجت�عية  االقتصادية  الحقوق  يف  واملناصفة  املساواة 

 Æوالثقافية، السياسات العمومية وآثارها عىل النساء األك

عرضة النتهاك حقوقهن. ك� يقف التقرير يف كل محور 

وضــــــعيــــةعند مختلف أشكال التمييز املسجلة.

املــســــــاواة

واملــنــــاصفة

في الــمغـــرب
صون غايات وأهداف الدستور وإع�لها


