أنجـز هـذا التقرير بدعـم من االتحـاد األوروبي .محتويات هـذا التقرير
هي من مسـؤولية الجمعية الديمقراطية لنسـاء المغرب والجمعيات
المكونـة «للجنـة تتبـع الخطـة الحكوميـة للمسـاواة» وال يمكن في
أي حـال مـن األحـوال اعتباره يعكـس وجهة نظر االتحـاد األوروبي.
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شـكل ترافـع الجمعيـات النسـائية منطلق انخراط المغـرب في وضع أرضية عمـل بيجين حيز
التنفيـذ وإطالق سـيرورة مأسسـة المسـاواة ،هذه السـيرورة التـي أدت سـنة  2006إلى وضع
االسـتراتيجية الوطنيـة لإلنصـاف والمسـاواة بيـن الجنسـين مـن خلال إدمـاج مقاربـة النوع
االجتماعـي في السياسـات وبرامـج التنمية.
تتمحـور هذه اإلسـتراتيجية حول اثنين من األهداف االسـتراتيجية و خمسـة مجـاالت للتدخل :
الحقـوق المدنيـة والمشـاركة فـي اتخاذ القـرار والحقوق االجتماعيـة واالقتصادية و السـلوكات
الجماعيـة و الفرديـة ،ترسـيخ المسـاواة فـي المؤسسـات و السياسـات العمومية .عقـب إطالق
هـذه اإلسـتراتيجية ،تـم إصـدار دورية من طرف الوزيـر األول يحث فيها مختلـف الوزارات على
إدمـاج النـوع االجتماعي في السياسـات و البرامج .قامت أربع وزارات بصياغة برنامج متوسـط
المـدى مـن أجـل مأسسـة المناصفـة و المسـاواة بيـن الجنسـين و هـي علـى التوالـي  :وزارة
اإلتصـال و وزارة الوظيفـة العموميـة و وزارة التربية الوطنية و وزارة الشـغل و التكوين المهني.
خضعـت اإلسـتراتيجية للتقييـم سـنة  ،2008وأصـدرت مجموعـة مـن التوصيـات مـن بينهـا:
تبنـي كل القطاعـات الستراسـيجة قطاعية في المجـال وتقوية آلية التنسـيق الحكومية ووضع
آليىـة بيـن وزاريـة للتنسـيق وإحـداث نظـام للتتبـع والتقييم بمؤشـرات واضحـة وأخيرا وضع
خطـة عمـل لتفعيل االسـتراتيجية..
فـي هـذا اإلطـار تـم وضـع األجنـدة الحكوميـة للمسـاواة  2015 - 2010لتعزيـز المجهودات
ومالءمـة وضمـان االسـتمرارية لمسـار إدماج المسـاواة بيـن الجنسـين التي أطلقتهـا مختلف
القطاعـات ،إال أن إصلاح الدسـتور سـنة  2011فـرض مراجعـة هذه االسـتراتيجية  ،نتج عنها
إخـراج الخطـة الحكوميـة للمسـاواة في أفق المناصفة.التي لم تسـتطع أن ترقى إلى مسـتوى
االنتظـارات مـن نـص يسـتجيب لـروح ونـص الدسـتور ،بـل اسـتجابت لخلفيـات إيديولوجيـة
سـتؤثر فـي تفعيلهـا .تتضمـن الخطة  8محـاور و 24هدفـا و 156إجراءا .
تفعيلا لـدور الجمعيـات فـي تتبـع وتقييـم السياسـات العموميـة  ،انكبـت  15جمعية 1على
الصعيـد الوطنـي مهتمـة بالمجـاالت المتضمنـة فـي الخطـة الحكوميـة للمسـاواة  ،على تتبع
 1الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ،المجلس االقليمي لشباب الرحامنة ،الفضاء الجمعوي الرباط ،جمعية الهدف بولمان ،القطب
الجمعوي للتنمية بوارزازات ،جمعية اصدقاء المدارس مراكش الحوز ،جمعية أزيالل للبيئة و التنمية و التواصل ،جمعية مبادرات
للنهوض بحقوق النساء -مكناس  ،جمعية وداد للمرأة و الطفل –مراكش  ،جمعية أنير لمساعدة االطفال في وضعية صعبة  ،جمعية
االيادي المتضامنة – العرائش ،جمعية وجدة عين غزال ،جمعية التويزة بنكرير ،جمعية االفق للمرأة و الطفل الناظور  ،جمعية
النخيل مراكش ،جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي.
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الخطـة وإعـداد تقاريـر سـنوية ترصـد مختلـف المالحظـات و التوصيـات ،وكمـا تـم إعالنـه
فـي التقريـر اللأول  ،فلجنـة التتبـع واجهتهـا عـدة إكراهـات و صعوبـات حالـت دون التتبع
المنهجـي للخطـة ،وذلـك لإلعتبـارات التالية :
 -كـون الخطـة لـم تعتمـد التدبير المتمحور حـول النتائج  :خلط بين األنشـطة و المؤشـراتو النتائج ،وجـود مؤشـرات غيـر قابلـة للقيـاس ،عـدم تحديـد مسـؤوليات المتدخليـن ممـا
يصعـب معه المحاسـبة و المسـاءلة.
 -النقـص فـي المعلومـات المنتظمـة الرسـمية والمبنيـة ،رغـم تنصيـص الدسـتور علـى الحقفـي المعلومـة والـدور الدسـتوري المخـول للجمعيـات فـي الفصـل  12مـن أجـل تتبـع
وتقييـم السياسـات العموميـة ،لـم تتمكـن اللجنة من الحصـول على المعطيـات من طرف
القطاعـات المعنيـة مـن خلال مختلف المراسلات التي قام بهـا أعضاء لجنـة التتبع ،حيث
لـم يتـم نشـر مختلـف تقاريـر تتبـع الخطـة علـى موقـع الـوزارة إال سـنة  ،2016باسـتثناء
اللقـاء الـذي تـم فـي  10أكتوبـر  2014مـن أجـل التقييـم النصـف مرحلـي للخطـة لـم يتم
نشـر أيـة معلومـات حـول سـيرورة تنفيـد مجـاالت الخطة.
يتضمـن التقريـر الحالـي تقييـم تفعيـل الخطـة الحكومية للمسـاواة  ،مـن خالل إبـراز النتائج
المسـجلة وذلـك اعتمـادا علـى تقريـر الـوزارة الوصيـة ،وعلى عمل لجنـة التتبع التي سـجلت
 37مالحظـة اسـتخلصت منهـا أن الحصيلـة ال تعكـس تفعيـل حقـوق النسـاء فـي المغـرب
وبعيـدة عـن أجـرأة االلتقائيـة من أجـل إدماج حقوق النسـاء فـي السياسـات العمومية ،ذلك
أن العمـل المنجـز لم يسـمح :
 -بالمسـاهمة فـي أجـرأة آليـات التفعيـل والتتبـع والتقييـم ،كمـا أن اآلليـات الموضوعـة التتوفـر علـى القـدرات الخاصـة بضمـان التنسـيق واليقظـة وتفعيـل المسـاواة ؛
 -بإنتاج المعطيات الضرورية للنهوض بتفعيل المساواة وتتبعها وتقييمها ؛ -بمالءمة القوانين للدستور والتزامات المغرب ؛ -بوضع منظومة مؤسساتية توفر خدمات التكفل بالنساء ؛ -بالنهوض بثقافة المساواة.ومـع ذلـك فقـد انكبـت اللجنـة علـى تحليـل المنجـزات الخاصـة بالمجـاالت الخمـس التـي
تدخـل فـي ميـدان إشـتغالها ،وخلـص التقريـر إلـى أن الخطة الحكوميـة للمسـاواة بعيدة كل
البعـد مـن اإلعلان عـن كونها خطـة من أجل إدمـاج حقوق النسـاء في السياسـات العمومية،
يتجلـى ذلـك فـي المالحظـات التاليـة الخاصـة بـكل محور مـن المحاور الخمسـة :
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المجال األول :

مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف والمساواة والشروع في إرساء
قواعد المناصفة
1.1ال تتوفـر الخطـة علـى تعريـف دقيـق للمفاهيـم الضروريـة لمالءمـة تصـور مختلـف
المتدخليـن بخصـوص  :اإلنصـاف -المسـاواة بيـن الجنسـين –المناصفـة– .
2.2تـم وضـع آليـات التنسـيق فـي وقـت الحق بـدون تمتيعهـا بـاألدوات الالزمـة الخاصة
بالتتبـع .كمـا تميـزت االجتماعـات بالنـدرة وعـدم االنتظـام 2مـع غيـاب المعلومـات
حـول مخرجـات هـذه االجتماعات.
3.3لـم تتـم مأسسـة آليـات التفعيـل والتتبـع علـى صعيـد القطاعـات الحكوميـة بحيـث
أن معظـم الـورازات ال تأخذهـا بعيـن االعتبـار فـي هيكلتها،كمـا يبقـى تفعيلهـا رهينا
بتمويلات المنظمـات الدوليـة.
4.4التتوفـر الـوزارة الوصيـة علـى األدوات لضمـان التتبـع واليقظـة والتقييـم لوضعيـة
المسـاواة ،فبالرغـم مـن إعلان وزارة التضامـن والمـرأة واألسـرة والتنميـة اإلجتماعيـة
عـن إحـداث نظـام معلوماتـي لتبـع تنفيذ الخطـة ،لم يتم إلـى حدود السـاعة إخراجه
إلـى حيـز الوجـود أو تقديـم بديـل أخـر له.
5.5لـم يتـم بع ُد إدمـاج مقاربة النـوع االجتماعي في تخطيـط وبرمجة ميزانيـة القطاعات
الحكوميـة ،بحيـث تقتصـر التدخالت المبرمجة فـي الخطة على أنشـطة تتعلق بتقوية
قـدرات االطـر االداريـة عـوض خطـة عمل ذات رؤيـة واضحة وشـاملة ومدمجـة لمبدأ
المسـاواة بين الجنسين.
6.6لـم يتـم مأسسـة مقاربـة النـوع فـي النظـام اإلحصائـي الوطنـي  :تبقـى االجـراءات
الرئيسـية المبرمجـة فـي الخطـة الحكوميـة للمسـاواة بعيـدة التحقيـق باسـتثناء
 2خالل فترة تنفيذ الخطة  2016 - 2012لم تجتمع اللجنة الوزارية إال مرتين ( 13/09/2013و  )08/01/2015في حين لم تجتمع
اللجنة التقنية بين الوزارية إال أربع مرات
http://www.social.gov.ma/fr/rubriquage/plan-gouvernemental-pour-l%E2%80%99egalit%C3%A9
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اإلحصائيـات الدوريـة «النسـاء والرجـال فـي أرقام» ونشـر نتائج البحث حـول ميزانية
الوقـت بيـن الرجال و النسـاء من طرف المندوبية السـامية للتخطيط .و تجدر اإلشـارة
أن البحـث حـول ميزانيـة الوقت تم إنجـازه في الفترة مابيـن 2011و– 2012أي ماقبل
الخطـة– وتـم اإلعلان عـن نتائجه رسـميا فـي أكتوبـر .2014
7.7ال يمكـن أن يتـم نشـر مبـادئ اإلنصـاف والمسـاواة والقضـاء علـى الصـور النمطيـة
المتضمـن فـي الهـدف الرابـع من الخطة بـدون اعتماد اسـتراتيجية خاصة لنشـر ثقافة
المسـاواة .إن اإلجـراءات السـبع والعشـرون ( )27المتعلقة بهذا الهـدف تمت برمجتها
بشـكل اعتباطـي وبـدون خيـط رابـط أو رؤيـة واضحـة؛ حيـث ال يتـم التمييـز بيـن
اإلجـراءات االسـتراتيجية المهيكلـة كاآلليـات المؤسسـاتية (إحـداث هيئـة المناصفـة
ومكافحـة كل أشـكال التمييـز؛ المجلـس اإلستشـاري لألسـرة والطفولـة )...وأنشـطة
دوريـة ذات طابـع احتفائـي (إحـداث ومنـح الجوائـز؛ تنظيـم التظاهـرات...
8.8يتبنـى القانـون المتعلـق بإحداث المجلس االستشـاري للطفولة واألسـرة مقاربة تعتمد
بُعـد الخدمـات والمسـاعدة أكثـر مـن المقاربـة الحقوقيـة المتمحـورة حـول إدمـاج
حقـوق اإلنسـان فـي السياسـات العموميـة ويظل التحدي األساسـي هو ضمـان حقوق
كافـة األفـراد المكونـة للعائلة علـى اختالفهـا وتعددها.
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المجال الثاني :

مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء
9.9لـم تتـم بعـد المصادقة على جـل النصـوص التشـريعية والتنظيمية المتعلقـة بحماية
النسـاء مـن العنف،فمـن جهة عرفت سـيرورة إخراجهـا تماطال غير مفهـوم و من جهة
أخـرى ظلـت مضامينهـا فـي أغلـب األحيـان بعيـدة عـن مقتضيـات النـص الدسـتوري
و إلتزامـات الدوليـة للمغرب.
1010اليسـتجيب مشـروع قانـون  79-14المتعلـق بهيئـة المناصفـة ومحاربـة كل أشـكال
التمييـز للمتطلبـات الدسـتورية وال لمبـادئ باريـس :عـرف إصـدار مشـورع القانـون
تأخـرا كبيـرا بالرغـم مـن التعبئـة التـي واكبتـه مـن طـرف المجتمـع المدنـي -خاصـة
الجمعيات النسـائية – والمؤسسـات الدسـتورية كالمجلس الوطني لحقوق اإلنسـان و
المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئي وكـذا مالحظات لجنة البندقيـة  .ولم تحظى
توصيـات ومقترحـات مختلـف المتدخليـن بأيـة أهميـة من طـرف الحكومة .ويسـجل
ان مشـروع هـذا القانـون اليـزال فـي الغرفـة الثانيـة للبرلمـان منـذ تاريـخ مـاي . 2016
1111اليأخـذ القانـون المتعلق بالمجلس االستشـاري لألسـرة والطفولة بعيـن االعتبار حقوق
األفـراد داخـل األسـرة ،كانـت هـذه المالحظـة مـن بيـن التوصيـات التـي اقترحتهـا
مختلـف الديناميكيـات التـي تتبعـت سـيرورة إصـدار هـذا القانـون .وتجـدر اإلشـارة
إلـى أن مقترحـات التعديـل التـي تقدمـت بهـا الفـرق البرلمانيـة ومختـف توصيـات
وأراء المجلـس الوطنـي لحقـوق اإلنسـان و المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئي
والمجتمـع المدنـي لـم تؤخـذ بعيـن اإلعتبـار فـي الصيغـة النهائيـة لهـذا القانـون
و الـذي تمـت المصادقـة عليـه فـي زمن قياسـي فـي يوليـوز  2016من طـرف مجلس
المستشـارين.
1212ال يمكـن محاربـة التمييـز ضـد النسـاء ،وحمايتهـن ضد العنـف ومن المـس بحقوقهن
وحرياتهـن مـن دون إصلاح جـذري وشـامل للقانـون الجنائـي يطـرح تصـورا جنائيـا
واضحـا ومتكاملا لمحاربـة التمييز وحماية النسـاء والفتيات من العنـف المبني للنوع
االجتماعـي وضمـان حقوقهـن وحرياتهن.
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1313ال يسـتجيب القانـون  13 - 103المتعلـق بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء للمعاييـر
وااللتزامـات الدوليـة لمناهضـة العنـف ،حيـث يتجاهـل معاييـر التشـريع فـي مجـال
مناهضـة العنـف ويقصـي بعـض الفئـات مـن النسـاء مـن الحمايـة القانونيـة ،ومنهـن
األمهـات العازبـات والمهاجـرات وذوات االحتياجـات الخاصـة .باإلضافـة إلـى إفقـاره
لتصـور خـاص للعقـاب الـذي يراعـي النـوع ويحد مـن اإلفالت مـن العقاب فـي جرائم
العنـف سـيما االغتصـاب الزوجـي وبعـض أفعـال العنـف النفسـي واالقتصـادي.
1414يعتبـر القانـون الخـاص بعمـال المنازل خرقـا لحقوق الطفـل ،إذ يقر بتشـغيل األطفال
قبـل  18سـنة ،خاصـة الطفلات اللواتي يعملن فـي غالب األحيان فـي المنازل ،فعوض
اتخـاذ إجـراءات جذريـة وشـاملة لمكافحـة تشـغيل األطفـال ،ينـص هـذا قانـون الذي
صـودق عليـه مـن طـرف البرلمان بغرفتيـه في ماي ( 2016نشـر في الجريدة الرسـمية
لعـدد  6493بتاريـخ  22غشـت  )2016علـى أنـه يمكـن وفـق مرحلـة انتقاليـة مدتهـا
خمس سـنوات  ،تشـغيل األشـخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 18سـنة بصفتهم
عاملات وعمـاالً منزلييـن ضاربيـن عـرض الحائـط مـا يمكـن ان ينجـم عنـه مـن أثـار
سـلبية علـى جيـل كامل مـن األطفال.
1515لـم يتـم تفعيـل مقتضيـات القانـون  03 - 77المتعلـق بالمجـال السـمعي البصـري ،
بخصـوص القضـاء علـى الصـور النمطية علـى أرض الواقـع ومواكبتها بإجـراءات وموارد
مناسـبة مـن خلال إشـراك جميـع المتدخليـن بهذا القطـاع علـى إدماج مقاربـة النوع
و التنصيـص فـي دفاتـر تحملات المتعهديـن (الخـاص والعـام) بشـكل واضـح علـى
مقتضيـات تحـث علـى النهـوض بالمسـاواة بيـن الرجـل و المـرأة مـن خلال برامـج
األخبـار والتربيـة والتحسـيس والترفيـه مـع مراقبـة ويقظـة للخطـاب اإلشـهاري.
1616لـم يرقـى القانـون اإلطـار المتعلـق بحمايـة األشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة لمتطلبـات
المجتمـع المدنـي باعتمـاد قانـون يتلاءم و االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق األشـخاص فـي
وضعيـة إعاقـة .فعـوض أن يعـزز حقوق هـذه الفئة يـورد مفاهيم عتيقة حـول اإلعاقة
ويضـع عراقيـل إضافيـة لحقـوق األشـخاص فـي وضعيـة إعاقة.
1717ظلـت العمليـات االسـتراتيجية الكبـرى بـدون متابعـة ونخـص بالذكـر أساسـا البرنامـج
اإلسـتراتيجي والمتوسـط المـدى لمأسسـة المسـاواة واإلنصـاف بيـن الجنسـين فـي
8
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قطاعـات الشـغل والتكويـن المهنـي والحمايـة االجتماعيـة ،والـذي تـم نسـيانه دون
اعتبـار للمجهـود والميزانيـة المخصصـة لصياغتـه وتـم االقتصـار فـي الخطـة على ذكر
نسـبة اإلنجـازات عـوض البحـث عـن األسـباب /العراقيـل التـي حالـت دون تنفيـده
بالكامـل.
1818التـزال العديـد مـن اإلجـراءات واردة فـي الخطـة الحكوميـة للمسـاواة باعتبارهـا فـي
بدايـة االنطلاق رغـم كونهـا أنجـزت قبـل  ،2011علـى سـبيل المثـال اإلجـراء المتعلق
بتقييـم البرنامـج المتوسـط المـدى لمأسسـة المسـاواة بيـن الجنسـين فـي قطـاع
اإلتصـال و الـذي تـم فـي الفتـرة الحكوميـة  2011 - 2007ولـم يتـم اسـتغالل نتائـج
التقييـم مـن أجـل صياغـة اسـتراتيجية إلدمـاج المسـاواة بيـن الجنسـين .ونذكـر أيضـا
اإلجـراء المتعلـق بتفعيـل الشـبكة المشـتركة بيـن الـوزارات إلدمـاج النـوع االجتماعي
فـي الوظيفـة العموميـة والتـي حسـب موقـع وزارة الوظيفـة العموميـة 3تـم إحداثهـا
منـذ  2011ويتكـون أعضاؤهـا مـن ممثلـي/ات مختلـف القطاعـات الوزاريـة تلقـوا
مجموعـة مـن الـدورات التكوينيـة ذات الصلـة بالمسـاواة بين الجنسـين ،ممـا يجعلنا
نطـرح مجموعـة مـن التسـاؤالت  :هـل يتعلـق األمـر بنفـس الشـبكة ؟ إذا كان األمـر
كذلـك لمـاذا برمجـة هـذا اإلجـراء الـذي يوجـد قبـل صياغـة الخطـة الحكوميـة ؟
1919يتسـم تفعيـل مدونة األسـرة بالكارثية ويفرض بشـكل إسـتعجالي مالءمة هـذا القانون
مـع الدسـتور قصـد إلغـاء مقتضيـات التعـدد وزواج القاصـرات من أجل حماية النسـاء
و الفتيـات مـن التمييز.
2020يظـل قانـون الجنسـية قانونا تمييزيا لذا وجـب مراجعته حتى يتسـنى للمرأة المغربية
أن تمنـح جنسـيتها لزوجهـا األجنبـي كيفمـا كانـت ديانته تفعيلا للمسـاواة بين الرجل
و المـرأة المنصوص عليها في الدسـتور.
 2121الزالت المنظومة المعلوماتية للعنف ضد النسـاء مجرد مشـروع؛ فحسـب المعلومات
المتوفـرة لحـد اآلن ،تم التوقيع فـي  11أكتوبر  2014على بروتوكول تبادل المعلومات
المرقمـة بيـن  5شـركاء مؤسسـاتيين (وزارة العـدل و الحريـات ،وزارة الصحـة ،الـدرك
الملكـي ،االمـن الوطنـي ،وزارة التضامـن والمـرأة واألسـرة والتنميـة اإلجتماعيـة) ممـا
http://www.mmsp.gov.ma/fr/decline.aspx?m=2&r=192 3
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يجعلنـا نتسـاءل هـل المنظومة مفعلـة؟ إذا كان نعم هل يتم اسـتغالل المعطيات من
أجـل إحـداث اسـتراتيجية حقيقيـة للقضـاء علـى العنـف ؟ إذا كان الجواب بلا ،ماهي
الصعوبـات والعراقيـل وكيـف يمكـن تجاوزها؟ لكل هذه األسـئلة ،ال نجـد أجوبة؟
2222ال توجـد مراكـز التكفـل الخاصـة بالنسـاء ضحايـا العنـف ،حيـث أن المراكـز المتوفـرة
علـى المسـتوى الترابـي تتعلـق بالتكفل باألطفال فقـط ،فيحين أن معايير االسـتقبال و
التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف تختلف عـن تلك المتعلقـة باألطفال مـن حيث بنيات
االسـتقبال والخبـرة الضرورية واالسـتماع والدعم ...
 2323ال تتوفـر برامـج الوقايـة مـن أجـل مناهضـة التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات
علـى سلسـلة الخدمـات والتـي وإن وجـدت فإنهـا فارغـة مـن محتواها ،كمـا أن برامج
التحسـيس غيـر مبنيـة علـى المقاربـة الحقوقيـة ،فالحملات التحسيسـية التـي تقـوم
بهـا الـوزارة الوصيـة تعتبـر موسـمية ،فمـن أجـل تغييـر العقليـات والنهـوض بالحقوق
الفعليـة للنسـاء يجـب إحـداث اسـتراتيجية للتواصل تدمج جميـع القطاعـات المعنية
وتأخـذ بعيـن االعتبـار جميـع فئـات المجتمع.
 2424تظـل النسـاء مشـتتات بيـن مختلـف المصالح ،في الوقـت الذي يضمن فيـه المجتمع
المدنـي هـذه الخدمـات الـذي يواجـه صعوبـات كبيـرة مـن حيـث المـوارد البشـرية
و الماديـة لضمـان تسـيير هـذه المراكـز التي قلمـا تتلقى الدعـم من قبـل الجماعات.
باإلضافـة إلـى ذلـك فـإن القانـون  14 - 05لـم يتـم لحـد االن تعديله.
2525يجـب دعـم الفضـاءات المتعـددة الوظائـف وإعـداد دفاتـر تحمالتهـا  :حسـب موقـع
وزارة التضامـن والمـرأة واألسـرة والتنميـة االجتماعيـة سـيتم إحـداث  40وحـدة فـي
نهايـة سـنة  2015بموجـب عقـد شـراكة مـع التعـاون الوطنـي ،إال أنه لحـد االن هناك
3مراكـز فقـط مفعلـة .ممـا يجعلنـا نتسـاءل حـول مضمـون هذه الشـراكة خاصـة وأن
التعـاون الوطنـي كمؤسسـة اليتوفـر علـى المـوارد والخبـرات الضروريـة فيمـا يخـص
تدبيـر المراكـز المتعـددة الوظائـف خاصـة تلـك المتعلقـة بمعاييـر الدوليـة من أجل
التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف ،حيـث ينحصـر دوره أساسـا فـي األنشـطة الخيريـة.
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المجال الثالث :

تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف والمساواة
2626لـم يتـم تعميـم ولـوج الفتيـات إلى كل مسـتويات النظـام التربـوي بع ُد ويظـل معدل
الهـدر المدرسـي مرتفعـا .حيث أن التفاوتـات في التمدرس مازالـت قائمة وأكثر حدة
فـي المجـال القروي فعلى سـبيل المثال مؤشـر المسـاواة بين الجنسـين فـي التمدرس
فـي المجـال الحضـري هـو 0،63بينمـا فـي المجـال القـروي  0،47فيمـا يخـص التعليم
اإلعـدادي ،أمـا فـي التعليـم الثانـوي فالمؤشـر يتـراوح مـا بيـن  0،66و 0،77بالنسـبة
للفتـرة ما بيـن  2007و .2016
2727نسجل تمييزا واضحا في التوجيه الدراسي والمهني حيث تحتكر شعبة اآلداب والعلوم
اإلنسـانية نسـبة كبيـرة مـن الفتيـات  55.3%عكـس شـعب العلـوم والتقنيـات. 45%
كمـا تتميـز المضامين والمحتويات الدراسـية بدورهـا بتكريس الصـور النمطية المبنية
علـى الجنـس خصوصـا في بعض المـواد كاللغـة العربية والتربية اإلسلامية.
2828يعتبـر التعليـم األولـي أبعـد مـا يكون مـن التعميم :رغم تعميـم التعليـم األولي يعرف
هـذا القطـاع عجـزا كبيـرا حيـث ُسـجل تراجع بسـت نقاط مـن  49.2%مابيـن - 2014
 2015إلـى  43%مـا بيـن  2016 - 2015مـع تفـاوت كبيـر بيـن الفتيـات والفتيـان .كما
أن هـذا التعليـم يبقـى محـدودا وغير متكافئ كميـا وكيفيا على صعيـد التراب الوطني
خاصـة في المجـال القروي.
2929تعانـي الفتيـات القرويـات فـي وضعيـة إعاقـة مـن التهميش مـن المنظومـة التربوية
بشـكل مضاعـف  :يعتبـر إدمـاج األطفال في وضعيـة إعاقة من بين التحديـات الكبرى
فحسـب البحـث الوطنـي حـول اإلعاقة لسـنة  71% ،2004من األشـخاص قـي وضعية
إعاقـة غيـر متمدرسـين .كمـا تختلف نسـب التمدرس حسـب الجنس والوسـط بشـكل
كبيريـن حيـث نسـبة تمـدرس الفتيـات القرويـات اللواتـي يوجـدن فـي وضعيـة إعاقة
ال تتجـاوز .22.8%
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3030تعتبـر محاربـة األميـة لدى النسـاء والفتيات في المجـال القروي والشـبه القروي بعيدة
عـن التعميم  :فحسـب المندوبية السـامية للتخطيـط يتراوح عدد األمييـن في المغرب
 33.8مليون نسـمة سـنة  2014مقابل  10.2مليون نسـمة سـنة  .2004كما تعتبر األمية
مجـاال مؤنتـا وقرويـا بامتيـاز ( 6نسـاء قرويـات مـن أصـل  10اليعرفـن القـراءة) .رغـم
أن هـذا القطـاع يدبـر مـن خلال الوكالـة الوطنيـة لمحاربة األميـة إال أن تدبيـره يعرف
تداخـل العديـد مـن القطاعـات مما ينتج عنـه هدر للمـوارد المالية والبشـرية.
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المجال الرابع :

تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات للصحية
3131تظـل السياسـة الوطنيـة الصحيـة مطبوعـة بالالمسـاواة الترابيـة بـارزة رغـم سياسـة
الالتمركـز  :يعرف قطاع الصحة مشـاكل عديدة تتعلق باألسـاس بالولـوج غير المتكافئ
للعالج وخدمـات الرعايـة تمـس المـرأة باألسـاس خاصـة فـي العالـم القروي.
3232تواجـه الصحـة اإلنجابيـة والجنسـية عـددا مـن اإلكراهات ينتـج عنه آثـار وخيمة على
صحـة األم واألبنـاء  :فبالرغـم مـن التقـدم المسـجل ،بلـغ معـدل وفيـات األمهـات عند
الـوالدة  121حالـة وفـاة مـن بيـن  100000حالـة خلال سـنة  ،2015فأزيـد مـن امرأة
مـن بيـن اثنتيـن فـي العالـم القـروي وواحـدة مـن بيـن عشـرة فـي المجـال الحضـري
تلـدن مـن دون عنايـة طبيـة ،كمـا أن اإلجهاض السـري يتـراوح مابيـن  600و 800حالة
فـي اليـوم ،ويعـد اإلجهـاض غيـر الطبي وغيـر اآلمن من العوامـل المهمـة المؤدية إلى
حصـول وفيـات األمهات.
3333يعتبـر نظـام المسـاعدة الطبيـة «راميـد» حصيلـة فـي نصـف الطريـق :رغـم تعميمـه
ليشـمل فئـة عريضـة من الفقراء والمهمشـين ،يعـرف الراميد صعوبـات وعراقيل مالية
و قلـة الـوارد البشـرية ونـذرة االختصاصـات الطبيـة .يسـتهدف «راميد» األسـرة ويقدم
طلـب االسـتفادة مـن الراميـد بالنسـبة لألسـرة أحـد الزوجين ،رغـم أن القانون يسـمح
بـأن تقـوم الزوجـة بمختلـف المسـاطر و االجـراءات مـن أجـل االسـتفادة مـن بطاقـة
«راميـد» إال انـه في الممارسـة ال يسـتطعن سـحب بطاقـة راميد إال عند غيـاب الزوج.
كمـا أن بعـض الحـاالت بعينهـا تسـاهم فـي إقصـاء افـراد االسـرة مـن الراميـد كحالـة
طلاق الزوجيـن أو تماطـل الزوج أثناء تسـجيل االجراءات أو سـحب البطاقـة باإلضافة
إلـى غيابـه او إهمالـه و عـدم إتمام االجـراءات.
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المجال الثامن :

تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل :
3434لـم تتـم أجـرأة التدابيـر المؤسسـاتية التـي تسـمح بالتوفيـق بيـن الحيـاة المهنيـة
والخاصـة  :تعتبـر إشـكالية التوفيـق بيـن الحيـاة المهنيـة والخاصـة مسـألة عرضانيـة
بالنسـبة لجميـع القطاعـات ( خـاص وعـام) وتسـتلزم تظافر جهـود جميـع المتدخلين
مـن سـلطات عموميـة وفاعليـن اقتصادييـن واجتماعيـن.
3535يعتبـر التبايـن فـي األجـر بيـن الرجـال و النسـاء خرقـا للقانـون (المـادة  346قانـون
الشـغل  :عمل مسـاوي ،اجر مسـاوي) ،فحسـب دراسـة قامت بها المندوبية السـامية
للتخطيـط سـنة  ، 2010كشـفت أن  40%هـو الفـارق بيـن الرجال و النسـاء من حيث
األجـور .كمـا أن المغـرب اليتوفـر علـى آليـة مؤسسـاتية لتتبـع االحصائيـات المتعلقـة
بفـوارق األجـور بيـن النسـاء والرجـال والعراقيـل التي تحول دون ولوج النسـاء لسـوق
الشغل.
3636تتواجـد النسـاء فـي المهـن والحـرف األقـل أجـرا :حيـث أن العديـد من النسـاء يمتهن
مهنـا هشـة في ظروف صعبـة كالفالحة والعمـل المنزلي والصناعـة التقليدية ،ويمثلن
ثلـث ( ) 34.9%األطـر المتوسـطة و العليـا و أكثـر مـن النصـف ( )52.8%كيد عاملة.
3737ال تراعـي أنظمـة الضمـان االجتماعـي النـوع االجتماعـي :يعتبـر الحصـول علـى عقـد
عمـل شـرط أساسـي لإلسـتفادة مـن خدمـات الضمـان اإلجتماعـي ممـا يقصـي عـددا
كبيـرا مـن النسـاء ،ففـي المجـال الحضـري  49.5%مـن النسـاء يشـتغلن دون عقـد
عمـل و  37.5%لديهـن عقـد عمـل لمـدة غيـر محـددة بالمقابـل  86%مـن النسـاء
فـي العالـم القـروي يشـتغلن بـدون عقـد فقـط  8.7%منهـن لديهـن عقـد لمـدة غير
محـددة .وبالتالي فإن األغلبية السـاحقة من النسـاء يسـتفدن من التغطيـة االجتماعية
بصفتهـن ذوات حقـوق تابعيـن لنظـام آبائهـن أو أزواجهـن وليـس بصفـة شـخصية.
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توصيات عامة
تقتـرح لجنـة التتبـع علـى الحكومـة المقبلـة اإلسـراع بمأسسـة المسـاواة بيـن الجنسـين
وذلـك بـأن تتضمـن الخطـة الحكوميـة للمسـاواة مقتضيـات وإجـراءات واضحـة وقابلـة
للتقييـم مـن أجـل :
•أجـرأة اإلرادة السياسـية المنصـوص عنهـا فـي الدسـتور من أجـل بلورة وتنفيذ سياسـة
عموميـة لتفعيـل المسـاواة بين الجنسـين ،تعتمد هذه السياسـة علـى مقاربة التدبير
المتمحـور حـول النتائـج وعلـى تصـور شـمولي وتشـاوري بيـن مختلـف المتدخليـن،
وتحـدد بشـكل واضـح المفاهيـم واالختيـارات اإلسـتراتيجية ،علـى أن تنبثـق هاتـه
األخيـرة عـن كل قطـاع .كمـا أن اآلليـات المؤسسـاتية يجـب أن تسـتجيب لحاجيـات
كل المواطنيـن والمواطنـات وأن تعبـر عـن اإلرادة السياسـية للفاعلين مـن خالل رصد
ميزانيـة وطنيـة لذلك ؛
•إدمـاج توجهـات خاصة وملموسـة في السياسـة الوطنية فيمـا يتعلق بإصلاح القوانين
اعتمـادا علـى الدسـتور وعلـى التزامـات المغـرب الدوليـة الخاصـة بالنهـوض وحمايـة
النسـاء ضـد التمييـز والعنف ؛
•وضـع آليـة وطنيـة قـادرة علـى ضمـان اليقظـة والتتبـع والتقييـم والتنسـيق بيـن
القطاعـات فـي مجـال المسـاواة بيـن الجنسـين ؛
•السـهر علـى إعـداد سياسـات قطاعيـة فـي مجـال المسـاواة بين الجنسـين مـع برمجة
ميزانيـة كافيـة وآليـات إجرائيـة فـي كل قطـاع من القطاعـات من أجل ضمـان األجرأة
والتتبـع والتقييم ؛
•وضـع منظومـة معلوماتيـة تتوفـر علـى المؤشـرات تسـمح بإعـداد وتقييم السياسـات
العموميـة والخطـط االسـتراتيجية للبرامـج والميزانيـات ؛
•النهـوض بثقافـة حقوق اإلنسـان وحقوق النسـاء عبر صياغـة اسـتراتيجية للتواصل من
أجـل تغييـر العقليات والسـلوكات ومحاربة الصـور النمطية.
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