
 

 

 
 2017 مارس 08 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة  بالغ

 كم من الوقت يلزمنا لتفعيل حقوق النساء؟
  

احلكومة املنتهية واليتها ونساء املغرب مل يتمكن من حتقيق أي مكسب يذكر يف ظل ل اليوم العاملي للمرأة يح
منذ شهور وأمام فراغ حكومي، ال ميكنه إال أن يؤثر سلبا على مسار كل املشاريع اليت مل تستطع اخلمس سنوات 

 من الوالية السابقة إخراجها وفق الدستور واملواثيق الدولية اليت صادق عليها املغرب.

يف هذا اإلطار تقر اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب باحلصيلة اهلزيلة املرافقة للسياق السياسي االستثنائي، والفراغ 
 التشريعي الذي يعرفه املغرب على املستويات التالية:  

  املستوى التشريعي، إذ مل حيظ املغرب بأي نص يالئم الواقع اليومي للنساء، الذي عكسه
 الدستور وتضمنته االتفاقيات الدولية؛

  مستوى السياسات العمومية إذ ظلت املؤشرات الرقمية اليت قدمتها التقارير الدولية وتقارير
اجلمعيات، نفسها خبصوص تكافؤ الفرص يف الولوج  إىل اخلدمات الصحية والتعليم والسكن 

 والعدالة، بل احندرت إىل مستويات جد مقلقة فيما خيص ولوج النساء إىل سوق الشغل؛

  مستوى اآلليات والبنيات اخلاصة باحلماية، إذ مل يتمكن املغرب من تفعيل هيئة املناصفة
 ومكافحة مجيع أشكال التمييز؛

مقابل ذلك، خلصنا يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب إىل أن االبعاد اليت حتدد توجه احلكومة خبصوص 
 املساواة تظل حبيسة:

 من خالل اخللط بني مقاربة النوع االجتماعي وباقي الربامج واخلطط ذات البعد االجتماعي    .1
البعد اخلدمايت يف التعامل مع ملف حقوق النساء بدجمها يف قضايا الشباب والطفولة واملسنني 

واإلعاقة، كأن االمر يتعلق بفئة من الفئات االجتماعية،  ا ضهك كل الهودات اليت متت 
يف السياسات العمومية يف بعدها التمكيين واالسرتاتيجي  خبصوص إرساء مقاربة النوع االجتماعي

 وتغيري األدوار النمطية؛

 من خالل عزل قضايا املساواة بني اجلنسني عن باقي امللفات وغياب البعد البعد العمودي    .2
 العرضاين خبصوص االستقاللية االقتصادية -املشاركة السياسية ، الضمان االجتماعي اخل ؛

 من خالل إطالق برامج  خاصة ببعك احلاالت كاألرامل البعد اإلحساني والتجزيئي    .3
 واملطلقات، يف غياب  للبعد االسرتاتيجي،  ا يفشل مأسسة املساواة يف السياسات العمومية، 

 وضعلها دون جدوى يف احلد من ظاهرة اهلشاشة والفقر.



 

 

إننا وحنن ننتظر تعيني احلكومة املقبلة، نكرر نفس املطالب اليت ما فتئنا نكررها خالل اخلمس سنوات 
 املاضية:

  إقرار املساواة بشكل عرضاين يف كافة الاالت والتدابري؛ ووضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع االجتماعي
وبعده العرضاين على كافة القطاعات احلكومية... وعدم إغفال الاالت املطبوعة بتأنيث اهلشاشة والفقر 

 واالستغالل وصعوبة أو استحالة الوصول إىل اخلدمات؛

  ،وضع هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومنحها شروط الفعالية والنجاعة تشكيلة، ومهمة، وأدوارا
 والختيار  املغرب لتمع املواطنة الكاملة غري املبتورة، والذي يتساوى فيه املواطنون 2011استجابة لدستور 

واملواطنات يف احلقوق واملسؤوليات؛ 
 
  االستجابة ملطالب احلركة النسائية، خبصوص مشاريع القوانني املعلقة حاليا يف الربملان خاصة القانون اجلنائي

وقانون حماربة العنف ضد النساء وفتح أوراش إصالح باقي القوانني التمييزية يف أفق حتقيق مالءمة التشريعات 
فيما بينها ومالءمتها مع املواثيق الدولية اليت صادق عليها املغرب، مع رفع باقي التحفظات على اتفاقية القضاء 

 على كل أشكال التمييز ضد املرأة.

 كم من الوقت يلزمنا لتفعيل حقوق النساء؟ وحتسبا ملا هو آت، نتساءل
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