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 ماذا حقق المغرب من أجل المساواة بين الجنسين خالل ربع قرن من تنفيذ أرضية عمل بيجين؟

خيلد املنتظم الدويل خالل هذه السنة اليوم العاملي للمرأة الذي يصادف الذكرى اخلامسة والعشرين ملؤمتر بيجني وأرضية 
 من دول العامل أن حتسم يف ثغراهتا ونقائصها العديدعمله املتمحورة حول اثين عشر جماال، يف إطار سياق مل تستطع 

املتعلقة بتفعيل املساواة بني النساء والرجال، بل عرفت بعض اجملاالت تدهورا وتراجعا مقارنة بسياق أواسط التسعينات، 
 من االلتزامات اليت تعهدت بتفعيلها يف اجملال االقتصادي و لربع قرنمما يضع دول العامل أمام حلظة تقييم فعلي 

االجتماعي و الثقايف و السياسي و املدين والبيئي، وانسجاما مع هذه اللحظة التارخيية تسائل اجلمعية الدميقراطية لنساء 
؟  أين وصل المغرب في تفعيل أرضية عمل بيجين بعد ربع قرناملغرب احلكومة املغربية :

، عرف وضع نساء املغرب سريورة من االصالحات وقطيعة مع وضع القصور والوصاية، حتققت خالهلا خالل ربع قرن
بعض املطالب متعلقة بإصالح بعض القوانني التمييزية، ووضع السياسات العمومية واآلليات املؤسساتية املتعلقة بالنهوض 
باحلقوق االنسانية للنساء، إال أن الكثري من هذه املطالب مل تعرف استجابة، وحلقها تشويش وتعثر وتأخري يف التفعيل. 

، رافعت اجلمعيات النسائية من أجل خالل ربع القرن هذافعلى مستوى حظر التمييز يف الرتسانة القانونية الوطنية، 
للنساء، حتقق جزء منها، إال أن نصوصا كثرية مل حيسم   اإلنسانيةقوقاحل يف جمال الكونيةللمرجعية تشريعات مالئمة 

املشرع يف فتح ورش إصالحها، إذ ظلت معلقة، كما هو احلال بالنسبة لوضع بعض املواد يف مدونة األسرة ويف اخلطة 
ظلت جامدة يف رفوف املؤسسة الربملانية، كما أو الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان و يف القوانني االنتخابية  

هو احلال بالنسبة للقانون اجلنائي، مما يؤكد النزعة احملافظة يف تناول قضايا املساواة و غياب اإلرادة السياسية يف تفعيل 
مقتضيات منهاج عمل بيجني. 

 ، اقتنعت احلكومات املتوالية بضرورة وضع اسرتاتيجيات خالل ربع القرن هذاوعلى مستوى السياسات العمومية، 
حكومية أو قطاعية إلدماج مساواة النوع االجتماعي يف براجمها ومشاريعها، إال أنه نظرا لعدم توفر اإلرادة السياسية لدى 
صناع القرار، مل تصل حصيلة ذلك إىل النتائج املتوقعة، مما أثر على مؤشر املساواة بني اجلنسني يف التمتع باحلق يف العمل 
والتعليم والصحة والسكن والولوج إىل الواليات و الوظائف االنتخابية و النفاذ إىل األرض واحلماية االجتماعية، بل أبرزت 

املغرب عدد من تقارير املندوبية السامية للتخطيط واملؤسسات الدستورية درجة اهلشاشة اليت تعاين منها النساء، إذ احتل 
 بسبب الفوارق بني الرجال والنساء بصفة خاصة. - بلدا189من أصل - 123، حسب مؤشر التنمية البشرية املرتبة 



املشاركة بني اجلنسني اخلاص ب فجوةيف التصنيف العاملي لل 2018 بلدا سنة 149 من أصل 137 ويتواجد يف الرتبة
 والتمكني. التعليم ، الصحة،والفرص االقتصادية

 املتعلق  مبحاربة العنف 103.13مبسار وضع القانون و للتأكيد على النكوص الذي عرفته حقوق النساء، نذكر 
 عن نص ال يستجيب للمعايري األممية لقوانني مناهضة العنف راجضد النساء  الذي عرف مدا وجزرا ليتم اإلف

مما سيؤثر على مؤشرات احلد من ظاهرة العنف ، كما عربت عنها أرضية عمل ، والدستور وال ملطالب احلركة النسائية 
بيجني.  

 متكنت نساء املغرب من احلصول على مكسب دسرتة  خالل ربع قرن هذا،وفيما خيص وضع اآلليات املؤسساتية،
، 14-79املساواة والتنصيص على إحداث هيئة املناصفة وحماربة مجيع أشكال التمييز، اليت صدر يف شأ�ا قانون 

 التأخر يففرغم ما يشوبه من نقص خبصوص حمددات اهليئات الدستورية وأدوارها. مل يتم تفعيله حلد اآلن، إضافة إىل 
 مخس سنوات عن تأخرالذي وفاء املغرب بالتزاماته الدولية فيما يتعلق بوضع التقرير الدوري اخلاص لدى جلنة سيداو، 

بعد الوثائق الالزمة لدى األمني العام لألمم املتحدة خبصوص توضع مل ه كما أناملوعد احملدد من طرف اللجنة 
 التفاقية السيداو.التابع االنضمام للربوتوكول االختياري 

 وذكرى ربع قرن ملؤمتر 2020إن اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، لتتأسف على أن ختلد ثامن مارس لسنة لذا، 
على ، ضمان املساواة بني اجلنسنيمن أجل بيجني حاملة بني يديها عشرات التوصيات واالقرتاحات اليت طاملا كررهتا، 

: رأسها

 من خالل إصالح القوانني التمييزية مع الدستور واالتفاقيات الدوليةفيما بينها ومالءمة القوانني مطلب  •
 ؛باقي القوانني اليت مل حيقق إصالحها غاية املساواةمراجعة و

السياسات تفعيل مطلب وضع اإلجراءات والتدابري على صعيد كل املستويات، املادية والبشرية الكفيلة ب •
 يف بعدها الوطين والرتايب؛ ، العمومية الضامنة للمساواة

هيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيال اآلليات الدستورية، خاصة وضع مطلب  •
 .للدستور ووفاء اللتزامات املغرب الدولية

 مطلب تفعيل املناصفة يف املناصب اإلدارية العليا ويف الواليات والوظائف االنتخابية وطنيا وترابيا؛ •

مطلب تفعيل الدميقراطية التشاركية املندجمة والشاملة حىت تتأتى مشاركة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف  •
 صنع القرار العمومي وطنيا وترابيا؛
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