مذكرة تقديمية

لقد تم إطالق مرشوع «نساء رشيكات يف التقدم» سنة  2018من قبل جمعية جسور «منتدى النساء املغربيات» بالرشاكة مع كريس
جربان خليل جربان بجامعة ماريالند ( .)University College Park, Marylandهذا املرشوع مدته عامني ،وهو جزء من برنامج
«تعزيز قيادة النساء والسياسات امل ُ ْد ِم َجة للنوع يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا» املنبثق عن مبادرة الرشاكة بالرشق
األوسط.
ومن أجل إنجاح هذا املرشوع متت تعبئة مجموعة من القيادات النسائية املغربية التي متثل مختلف املشارب املهنية ،ونساء
القانون ،والربملانيات ،ورئيسات املقاوالت ،وناشطات يف مجال حقوق اإلنسان وحقوق النساء ،والنقابيات ،واملناضالت السياسيات،
والفنانني ،ووجوه إعالمية ،وجامعيني ،وأخريا الشباب الناشط داخل الجمعيات وطلبة الجامعات.
وقد استهدف هذا املرشوع تحليل املعيقات التي تواجه املرأة املغربية خالل مسارها املهني ،وتقييم التقدم املحقق عىل مستوى
السياسات العمومية من أجل مشاركة نسائية أكرث إنصافاً ومساواة يف املجتمع املغريب عىل املستويات القانونية واالجتامعية
واالقتصادية والسياسية واألكادميية والثقافية واإلعالمية والبيئية.
وقد مكن هذا املرشوع النساء القياديات من املساهمة البناءة يف التفكري كمناضالت وفاعالت يف مجال حقوق النساء ،حيث اختارت
القيادات النسائية العمل عىل محورين َذ َو ْي أولوية :تعزيز املساواة واملواطنة ،ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات .هاتني
األولويتني كانتا موضوع خطة عمل شاملة ،حرصت كل امرأة قيادية من جانبها عىل العمل يف محيطها النضايل أو املهني من أجل
تفعيل مضامني أحد املحورين اللذين تم تحديدهام يف املرحلة األوىل من املرشوع.
ولقد تم عقد العديد من األنشطة واللقاءات لتعزيز النقاش وإعادة تقييم القواعد القانونية ،حيث أسفرت هذه األنشطة عن
مجموعة من التوصيات الهامة وتشخيص ال ميكن دحضه :فعىل الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خالل عقد من الزمن يف مجال
حقوق املرأة ،خصوصا الحقوق املدنية والسياسية ،واملساواة بني املرأة والرجل يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي
تبقى مساواة رسمية بحكم القانون ،فإنها مل ت َ ْر َق بع ُد إىل مساواة فعلية.
لقد عرف املغرب تطورات ملموسة يف مجال حقوق اإلنسان ،ت ُ ِّو َج ْت بالتوقيع عىل العديد من االلتزامات الدولية ،منها :اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ( .)1948كام صادق يف سنة  ،1979عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
هذا ،باإلضافة إىل انضاممه إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو  21يونيو  ،)1993حيث وضع مجموعة
من التحفظات ،مل يقم بسحبها إال يف سنة  ،2011خاصة تحفظه عىل الفقرة  2من املادة  9واملادة  16من اتفاقية «سيداو» ،ورشع
يف إيداع إشعار سحب التحفظات إىل األمانة العامة لألمم املتحدة يف  7أبريل  .2011ويف سنة  ،2015اعتمدت الحكومة الربوتوكول
االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
وباإلضافة إىل تبنى املغرب ل «إعالن ومنهاج عمل بيجني» يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة يف عام  ،1995فهو اعتمد النصوص
الناجمة عن دورته االستثنائية الثالثة والعرشين «املرأة يف سنة  :2000املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي
والعرشين «.
لقد التزم املغرب ،يف سنة  ،2000إىل جانب  190دولة عىل تبني إعالن األلفية ،والعمل عىل جعل سنة  2015موعدا أقىص لتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية ،مبا يف ذلك تعزيز املساواة بني الجنسني ،ومتكني النساء ،وتخصيص ثلث مناصب املسؤولية لهن داخل
السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،ويف جميع هيئات صنع القرار .ومنذ سنة  ،2015انخرطت البالد يف الربنامج العاملي
الجديد «تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  »2030الذي يجعل املساواة بني الجنسني يف قلب خارطة الطريق.
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كام أطلقت اململكة املغربية عمليات طموحة من اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية بدعم من مجموعة من املؤسسات االقتصادية
فرصا اقتصادية هام للجهات.
واملالية واالجتامعية ،مصحوبة بإصالحات إقليمية َوفَّرت ً
وباإلضافة إىل ذلكَ ،دشَّ َن املغرب سنة  2011بِ سار دميقراطي ،كان ِمن ِسامته دستور تاريخي ،كَ َّر َس املساواة بني الجنسني يف الفصل
 19منه ،وخلق هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،كام نص عىل إحداث مجلس استشاري لألرسة والطفولة.
وعىل املستوى املؤسسايت ،واكبت االسرتاتيجيات الوطنية مسار تعزيز حقوق املرأة .حيث كانت االنطالقة األوىل مع الخطة الوطنية
إلدماج املرأة يف التنمية سنة  ،1999التي أُ ِع َّدت بالتعاون الوثيق مع املنظامت غري الحكومية التي كان هدفها إنهاء عدم املساواة
وتحسني وضع املرأة من خالل محو األمية والتعليم ،والتشغيل ،والصحة واألحوال الشخصية.
كام جرى وضع وتنفيذ العديد من االسرتاتيجيات الوطنية والقطاعية بغية تعزيز املساواة الرسمية بني الرجل واملرأة .وذلك عىل
غرار :االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ()2002؛ واالسرتاتيجية الوطنية لإلنصاف واملساواة من خالل إدماج مقاربة
النوع يف الربامج والسياسات التنموية ()2008؛ امليثاق الوطني لتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم ()2004؛ األجندة الحكومية
للمساواة ()2015-2011؛ إسرتاتيجية مأسسة املساواة بني الجنسني يف الوظيفة العمومية ()2016؛ والخطة الحكومة للمساواة
«إكرام»  2016-2012و .2021-2017
وجدير باإلشارة ،أنه قد تم مؤخرا إقرار مجموعة من األليات الترشيعية واملؤسساتية لتعزيز مشاركة النساء يف صنع القرار السيايس
وإنزاله عىل أرض الواقع ،كالقانون  103-13ملكافحة العنف ضد املرأة الذي متت املصادقة عليه يف 2018؛ والقانون  19.12بتحديد
رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعامل املنزليني.
و مع ذلك ،فبالرغم من التقدم املحقق ،يالحظ أن هناك بطئا يف تفعيل هذه اإلصالحات ،خاصة تلك التي تعنى بحقوق النساء.
فاملجاالت الترشيعية واملؤسساتية تعرف هيمنة من قبل الرجال ،كام أن االفتقار إىل اإلرادة السياسية واملعيقات السوسيو -ثقافية
هي الحواجز الرئيسية التي تحول دون تقدم النساء .ناهيك عىل أن املشاركة املنصفة للمرأة يف اإلصالحات الكربى االجتامعية
واالقتصادية والسياسية التي يشهدها املغرب ال تزال دون مستوى انتظارات املجتمع املدين ،يف حني تظل املبادئ الدستورية حربا ً
عىل ورق.
فالتمييز وانتهاك حقوق النساء الزال مستمرا ،سواء عىل املستوى الترشيعي أو عىل مستوى املامرسة ،حيث تفتقد العديد من
الترشيعات الوطنية إىل االنسجام مع االتفاقيات الدولية املصادق عليها ،ومع روح وفلسفة دستور  .2011يف حني تظل املجاالت
االقتصادية والسياسية أكرث انفتا ًحا عىل الرجال .فاملعيقات السوسيو -ثقافية تقاوم أي شكل من أشكال املساواة بني املرأة والرجل،
إىل درجة أن فقدان أو تجميد هذه املكتسبات املحققة يثري مخاوف املنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة.
يف هذا اإلطار ،الحظ تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول «وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب الصادر سنة  2015إىل
أن تحقيق املساواة واملناصفة بني الرجال والنساء الزال أمرا بعيد املنال مادام املغاربة مستمرين يف التمييز بينهم ،ومادامت املرأة
تحرم من تكافؤ الفرص يف التعليم والتشغيل ،ناهيك عن استبعادها من مراكز صنع القرار .ووفقاً لنفس تقرير املجلس الوطني
لحقوق اإلنسانُ ،ص ِّن َف املغرب يف تقرير فجوة النوع أو الفجوة الجندرية العاملية (املنتدى االقتصادي العاملي  )2014يف املرتبة 137
متأخرا عن تونس (املرتبة  )119والجزائر (املرتبة  )128ومرص (املرتبة .)135
ورغم مرور عقد عىل هذه اإلصالحات الطموحة ،فالنتيجة عىل أرض الواقع ال ترقى إىل حجم االنتظارات :فاملرأة املغربية ال تتمتع
بكامل حقوقها .سواء تلك املنصوص عليها يف منث الوثيقة الدستورية أو تلك الحقوق املذكورة يف االتفاقيات الدولية املصادق عليها
من طرف املغرب.
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ويعد عقد هذه الجامعة األوىل أكرث رضورة لفتح نقاش موسع عىل املستوى األكادميي والعلمي حول األسباب الرئيسية لعدم
فعالية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للمرأة ،والتي هي امتداد للحقوق املدنية والسياسية .ذلك أن الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية للمرأة (اإلسكان  ،التشغيل ،املاه ،الرعاية الصحية ،الرتبية والتعليم ...،إلخ) تعد حقوقا أساسية يف قلب
إشكاليات الفقر والالمساواة االجتامعية التي متس النساء عىل الخصوص.
وستكون هناك أربعة محاور يف قلب التفكري والنقاش:
»»عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة؛
»»الحقوق االجتامعية والثقافية والبيئية؛
»»الحقوق االقتصادية واملرأة املقاولة؛
»»إدماج املرأة يف سوق العمل والحامية االجتامعية.
إن رفع مستوى النقاش حول مسألة حقوق النساء عىل املستوى األكادميي والعلمي ليس من قبيل الصدفة ،فالجامعة كمؤسسة
مستقلة ،تلعب دو ًرا أساس ًيا يف التنمية االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية للمجتمع .فهي تساهم من خالل التدريس
والبحث يف إعداد أجيال جديدة ،مواطنات ومواطنني ،قادرين عىل املساهمة يف تنمية بلدهم ورفاهية مجتمعهم ومواجهة التحوالت
املجتمعية املستمرة.
وس ُيشَ ك ُِّل هذا اللقاء ،من خالل تناول املحاور األربعة املوضوعة للنقاش ،فرصة إلعطاء مساحة أكرب للتفكري وتقاسم اآلراء بني
َ
الجامعيني والسياسيني واملؤسسات واملناضلني والطلبة حول حارض ومستقبل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للنساء
اللوايت يشكلن نصف سكان املغرب.
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