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 تقدٌم 

( ، Jossourffmلنساء المغربٌات )ا ملتقى ٌعد هذا التقرٌر ، الذي بدأته جمعٌة جسور

جزًءا من االحتفال بالذكرى السنوٌة الخامسة والعشرٌن للمؤتمر العالمً الرابع حول اعتماد 

الذي  E / RES / 2018/8إعالن منهاج عمل بٌجٌن. جاء هذا اإلجراء فً القرار رقم 

 نشره المجلس االقتصادي واالجتماعً لألمم المتحدة.

ة وتعزًٌزا للتقارٌر الموازٌة األخرى التً أعدها الفعال اقام جسور ، فً إطار مساهمته

المجتمع المدنً المغربً ، بتشكٌل لجنة لصٌاغة التقرٌر المذكور. تتكون هذه اللجنة من 

الجمعٌات ء و أعضا وطالب الجامعةجامعٌٌن  ساتذة أأعضاء المجلس التنفٌذي لجسور و

نهج تشاركً وشامل ، سمح  . العمل الجماعً المستمر ، القابم كالمعتاد علىالموقعة

للمشاركٌن بالمناقشة من أجل تحدٌد أوجه التقدم التً عاشها المغرب فً مجال حقوق 

المرأة ولكن أٌضا أوجه القصور لتطوٌر حقوق المرأة المغربٌة. سٌعود  و حقوق اإلنسان

ا هذا التقرٌر إلى هذٌن الجانبٌن وٌسلط الضوء على توصٌات جسور للسنوات القادمة وفقً 

اللتزامات المغرب الدولٌة والوطنٌة لمكافحة جمٌع أشكال التمٌٌز فً مجال حقوق المرأة 

 المغربٌة.

 

باعتبارها جمعٌة ـ  ملتقى النساء المغربٌات التقرٌر تقدٌم رؤٌة جمعٌة جسورم هذا ٌرو◄

النهوض بأوضاعها،وتضع قضاٌا المرأة فً صلب المرأة تقوم على أساس الدفاع عن 

تقوٌة ودعم حضور المرأة فً الساحة الوطنٌة وخاصة فً  اهتماماتها، كما تهدف إلى

ـ  ى الصعٌد الوطنً والجهوي والدولًإبراز مكانة المرأة المغربٌة عل،ومراكز اتخاذ القرار

 ES) 52حول التقدم المنجز فً إعمال وتنفٌذ توجهات واختٌارات إعالن ومنهاج بٌجٌن + 

 . (5159ـ  5992ى تبنٌه سنة عل 52 وذلك بعد

مستوى األمم المتحدة من أجل فً إطار الدٌنامٌة التً انطلقت على إعداد التقرٌر  وٌندرج◄

للمؤتمر العالمً الرابع المعنً بالمرأة واعتماد  الخامسة والعشرٌنالتحضٌر لتخلٌد الذكرى 



المجلس الصادر عن  E/RES/2018/8رقمالقرار  ،والتً كان منطلقهاإعالن ومنهاج بٌجٌن

 اعً التابع لألمم المتحدة. االقتصادي واالجتم

تكلٌف اللجان اإلقلٌمٌة الخمس التابعة لألمم المتحدة بإجراء  تم فبموجب هذا القرار◄

. على أن تدرج استعراض وتقٌٌم إقلٌمٌٌن للتقدم المحرز فً تنفٌذ إعالن ومنهاج عمل بٌجٌن

، ج عمل بٌجٌنإعالن ومنها الدولً لتنفٌذستعراض نتابج كل استعراض إقلٌمً ضمن اال

، والتً 5151دورتها الرابعة والستٌن فٌمارس  مه لجنة وضع المرأة فًدوالذي ستق

من خالل اجتماع رفٌع المستوى  5151 شتنبرالجمعٌة العامة فً على  هاستعرض نتابج

فً تحقٌق المساواة  اإلسراعبما ٌمكن من لالحتفال بالذكرى السنوٌة الخامسة والعشرٌن و

 .بٌن الجنسٌن وتمكٌن جمٌع النساء والفتٌات

لذلك، ٌتضمن هذا التقرٌر، ثالثة جوانب أساسٌة، تتعلق أوال باستحضار توجهات ◄

، وتهم ثانٌا استعراض مخرجات بٌجٌن فً اختٌارات 5992واختٌارات مؤتمر بٌجٌن لسنة 

التقارٌر الرسمٌة المقدمة من طرف وعمل الدولة المغربٌة، كما جرى رصدها فً عدد من 

الحكومة المغربٌة، وتتمثل ثالثا فً بسط عناصر رؤٌة وتصور جمعٌة جسور ملتقى النساء 

المغربٌة فً بلورة هذه االختٌارات على أرض الواقع وتحوٌلها، انطالقا من تقٌٌم مدى 

إلى   5992بٌجٌن سنة التزام الدولة المغربٌة بها على مدى هذا المسار الذي قادنا من مؤتمر 

 االستعداد لالحتفاء األممً بالذكرى الخامسة والعشرٌن النعقاده.   

 

 

 

 

 

 



I توجهات واختٌارات : ـ بٌجٌن 

مرأة وحقوقها قد تم من خالل األمم المتحدة فً مجال النهوض بقضاٌا ال لبن كان عمل◄

حول ، فقد شكلت تقنٌات عقد المؤتمرات العالمٌة )مثل االتفاقٌات الدولٌة( عدة آلٌات وقنوات

الموضوع أحد أهم هذه اآللٌات، إذ من خاللها تمكن المنتظم الدولً من وضع أجندة لتحسٌن 

بلدان العالم، ومن إثارة انتباه المجتمع الدولً إلى أن التمٌٌز بٌن أوضاع النساء عبر مختلف 

لعالم، والتأسٌس بالتالً لحقبة جدٌدة من النساء هو مشكلة مستمرة فً كثٌر من أنحاء ا

الجهود األممٌة لتحسٌن أوضاع النساء. وكذا من فتح حوار عالمً حول مساواة النوع 

االجتماعً، حٌث ٌشمل هذا الحوار الشرح، والمفاوضات، وتحدٌد األهداف والمعٌقات، 

لتنمٌة ا إستراتٌجٌةومراجعة التغٌٌر والتطور فً هذا النطاق. فضال عن إطالق 

مشتركة، والتأسٌس لمعاٌٌر جدٌدة للسٌاسات الوطنٌة، وخلق آلٌات وطنٌة  كإستراتٌجٌة

 جدٌدة للتنفٌذ فٌما ٌتعلق بتحسٌن أوضاع النساء...       

، قبل أن 5992وقد كانت البداٌة خالل السبعٌنٌات حٌث انعقد مؤتمر المكسٌك للنساء سنة ◄

، ثم 5991تجاه، من خالل مؤتمر كوبنهاغن لسنة ٌتواصل عمل األمم المتحدة فً هذا اال

، التً عرفت تنظٌم مؤتمر بٌجٌن، 5992أن تشكل سنة ، قبل 5992مؤتمر نٌروبً لسنة 

فرض نفسه بحٌث ، آللٌاتمنعطفا مهما فً مسار رهان األمم المتحدة على هذا النوع من ا

. فهذا المؤتمر كان األكبر من المرأةباعتباره حجر الزاوٌة فً البناء العالمً المتعلق بقضاٌا 

، سواء فً المؤتمر بٌن مؤتمرات األمم المتحدة السابقة من حٌث حجم المشاركٌن فٌه

أو فً ، ٌمثلون الدول األعضاء فً األمم المتحدة( وفدا رسمٌا 599)ما ٌزٌد عن  الرسمً

مٌته لم تكمن ألف مشارك ومشاركة(. لكن أه 011منتدى المنظمات غٌر الحكومٌة )حوالً 

 فقط فً حجم المشاركٌن، وإنما أٌضا فً 

كانت موضوعا للمناقشة فً التً طبٌعة القضاٌا التً أدرجت فً جدول أعماله وـ أوال

تحدٌدها باعتبارها تشكل عوابق تم التحدٌد القضاٌا التً ، وعلى وجه منتدٌاته المختلفة

مة من أجل العمل على مواجهتها، ، وتفرض بالتالً تحدٌات حاسأساسٌة أمام تقدم النساء



ن منظمات المجتمع دلٌس فقط من طرف حكومات الدول والمجتمع الدولً وإنما من ل

 :قضٌة أساسٌة 55التً حصرها المؤتمر فً المدنً أٌضا. و
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اإلعالن الصادر عنه  ـ نوعٌة المخرجات التً تمخضت عنها، والتً جرى تضمٌنها فًثانٌا

، والذي ال ٌزال ٌشكل االتفاق األكثر شموال حتى اآلن بٌن العمل الذي تبناهمنهاج كذا فً و

الحكومات حول ما ٌنبغً القٌام به من أجل تمكٌن المرأة واإلحقاق الكامل لحقوقها 

 والمساواة الفعلٌة بٌنها وبٌن الرجل.  

أجل  العمل منبفً المؤتمر المشاركة فاإلعالن تضمن التزامات صرٌحة لحكومات الدول ◄

 عدد من األهداف ٌبرز من بٌنها: الوصول إلى

  تحقٌق المساواة بٌن النساء والرجال فً الحقوق والكرامة اإلنسانٌة المتأصلة وسابر

 مرجعٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان.المقاصد والمبادئ المنصوص علٌها فً ال



 ل الكامل لحقوق المرأة والطفل.ضمان اإلعما 

 فق آراء ومن تقدم فً مؤتمرات األمم المتحدة السابقة االنطالق مما تحقق من توا

 حقٌق المساواة والتنمٌة والسلم.بهدف ت

  مؤتمر نٌروبً للنهوض بالمرأة. ةإلستراتٌجٌالتوصل إلى التنفٌذ الكامل والفعال 

  الحق فً حرٌة الفكر والضمٌر والدٌن تمكٌن المرأة والنهوض بها، بما فً ذلك

 . والمعتقد

أما المنهاج، فقد كان بمثابة "جدول األعمال لتمكٌن المرأة"، حٌث حدد كهدف له التعجٌل ◄

وابق التً تحول دون وإزالة جمٌع العنٌروبً التطلعٌة للنهوض بالمرأة،  إستراتٌجٌةبتنفٌذ 

مشاركة فعالة فً جمٌع مجاالت الحٌاة العامة والخاصة من خالل حصولها على  تهامشارك

 ل والمنصف فً صنع القرارات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة.نصٌبها الكام

 بكل ما ٌعنٌه ذلك من:

 لٌة بٌن المرأة والرجل فً البٌت وفً مواقع العمل ؤوإقرار مبدأ تقاسم السلطة والمس

 لوطنٌة والدولٌة بصورتها األعم.وفً المجتمعات ا

 حقٌق المساواة بحقوق اإلنسان وشرط لت المساواة بٌن المرأة والرجل هً مسألة تتعلق

 والتنمٌة والسلم.

  تحقٌق تحول فً الشراكة بٌن المرأة والرجل بحٌث ٌجعلها قابمة على المساواة

 ة مستدامة ٌكون محورها اإلنسان.هو شرط لتحقٌق تنمٌ، وبٌنهما

  وجود التزام ثابت وطوٌل األجل أمر ضروري لتمكٌن المرأة والرجل من أن ٌعمال

اً لصالحهما وصالح أطفالهما والمجتمع من أجل مواجهة تحدٌات القرن الحادي مع

 .والعشرٌن

ـ المواكبة التً تلت أشغال هذا المؤتمر، وهدفت باألساس إلى متابعة توصٌاته، والتً ثالثا

الذي نظمت  2ٌن+ وخاصة مؤتمر بٌج، األممٌة المؤتمراتاللقاء وجسدها عقد سلسلة من 

، والذي كان فً حقٌقة 5111ٌونٌو  9ـ  2أشغاله فً مقر األمم المتحدة بنٌوٌورك بتارٌخ 

: المساواة بٌن 5111األمر بمثابة دورة استثنابٌة للجمعٌة العامة بعنوان "المرأة عام 



لقرن الواحد والعشرٌن"، حٌث انبثق عنه إعالن سٌاسً الجنسٌة والتنمٌة والسالم فً ا

ووثٌقة ختامٌة أكدت من خاللها الدول األعضاء فً المنظمة األممٌة من جدٌد على التزامها 

بإعالن ومنهاج عمل بٌجٌن، مع اعتماد مبادرات وإجراءات أخرى لضمان تنفٌذه. وكذلك 

الذي شكل موضوع الدورة التاسعة واألربعٌن للجنة المعنٌة بوضع المرأة سنة  51بٌجٌن+ 

ل لمنهاج على أن التنفٌذ الكامل والفعا اعتمد فً نهاٌته الذي عالنحٌث أكد اإل ،5112

، كما أقر بأن تنفٌذ منهاج ، لتحقٌق أهداف التنمٌة المتفق علٌها دولٌاالعمل ٌعد أمر أساسٌا

جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  بموجب اتفاقٌة القضاء على اللتزاماتباالعمل المذكور واإلٌفاء 

بعضهما بعضا من أجل تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن  تعزٌز دٌان إلىٌؤالمرأة 

 .المرأة

II ـ بٌجٌن فً اختٌارات الدولة المغربٌة 

بتزاٌد االهتمام  خالل هذه المرحة التً تفصلنا عن مؤتمر بٌجٌن، ٌمكن القول إنها تمٌزت ◄

لدى مختلف القطاعات العمومٌة بإدماج بعد المساواة بٌن الجنسٌن فً البرامج والخطط 

مٌزانٌة المبنٌة على مقاربة النوع أو على عبرال سواء على المستوى الوطنً ،لتنموٌةا

 .الصعٌد المحلً من خالل مخططات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

النسخة الثانٌة للخطة والوطنٌة للدٌموقراطٌة وحقوق اإلنسان  الخطة كل من وقد شكلت◄

التقابٌة مختلف المبادرات  مهما لتحقٌقا طارإ، 5155-5159الحكومٌة للمساواة "إكرام" 

المتخذة إلدماج مقاربة النوع االجتماعً فً السٌاسات الوطنٌة وبرامج التنمٌة، واستحضار 

 المقاربة المجالٌة وفق مقاربة حقوقٌة وتشاركٌة.التخطٌط المبنً على النتابج وعلى 

 : تحدٌد المرجعٌات المؤطرة والـأ

واإلجراءات التنفٌذٌة الواردة فً إعالن منهاج عمل  اإلستراتٌجٌةارتباطا باألهداف ◄

مما  بجٌن، قام المغرب وعالقة بمجاالت االهتمام الحاسمة باعتماد سلسلة من اإلجراءات

 تحقٌق العدٌد من اإلنجازات ٌمكن تحدٌدها فً: مكن من

 : القطاعٌةسات العمومٌة الوطنٌة وتحدٌد أولوٌات ومرجعٌات السٌاـ 5



اعتمد المغرب سٌاسة عمومٌة مندمجة للمساواة كإطار لتحقٌق التقابٌة مختلف المبادرات ◄

إلدماج مقاربة النوع االجتماعً فً السٌاسات العمومٌة وبرامج التنمٌة، إذ أثمرت  المتخذة

( إلى إصالحات هٌكلٌة سواء على 5156-5155) األولىإكرام  خطة أحدثتهاالدٌنامٌة التً 

وترصٌدا لهذه  .المستوى التشرٌعً أو المؤسساتً أو على مستوى التخطٌط االستراتٌجً

وهً خطة ترتكز 5155-5159 5طة الحكومٌة للمساواة إكرام المكتسبات تم اعتماد الخ

على التخطٌط المبنً على النتابج وعلى المقاربة المجالٌة والتنزٌل الترابً فً البرمجة 

 والتتبع.

 وتتضمن هذه الخطة سبعة محاور:◄

 اقتصادٌـا قوٌـة فـرص عمـل النسـاء وتمكٌنهـنت. 

 ق النسـاء، فً عالقتهـا بـاألسرةحقـو. 

 ـاركة النسـاء فً اتخـاذ القـرارمش . 

 حماٌة النساء وتعزٌز حقوقهن. 

  المبنٌـة عـلى النـوع نـشر مبـادئ المسـاواة ومحاربـة التمٌٌـز والصـور النمطٌـة

 .االجتماعـً

 إدمـاج النـوع فً جمٌـع السٌاسـات والبرامـج الحكومٌـة. 

 التنزٌل الترابً ألهداف الخطة الحكومٌة للمساواة. 

مكونات الحركة النسابٌة بسبب  غٌر أن هذا التوجه الحكومً لم ٌحض بإجماع كل

، فضال المقاربة المعتمدة فً إعدادها و التً لم تشرك العدٌد من  الفعالٌات النسابٌة

 عن عدم الوضوح الذي طبع االختٌارات الواردة فٌها عالقة بالمرجعٌة الدولٌة .

 النساء والفتٌاتتعزٌز التأطٌر القانونً لمحاربة التمٌٌز والعنف ضد ـ 0

المتعلق بمحاربة العنف  501510أصدر المغرب إطارا قانونٌا مهما تمثل فً القانون رقم ◄

ودخل حٌز التنفٌذ فً  5159مارس  55ضد النساء والذي صدر بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ 

المقتضٌات التً من شأنها أن تعزز حماٌة النساء  ، حٌث تضمن العدٌد من5159شتنبر  50

 من العنف الممارس ضدهن.



هذا القانون جاء لٌعزز أٌضا المنظومة القانونٌة لمحاربة التمٌٌز والعنف ضد النساء من ◄

 قبٌل:

  المتعلق بهٌبة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمٌٌز 99154القانون. 

  والطفولة لألسرة شاريالمتعلق بالمجلس االست 99154القانون. 

  علق بالعامالت والعمال المنزلٌٌنالمت 59155القانون رقم . 

  المتعلق بمكافحة اإلتجار بالبشر 59154القانون رقم. 

  وتدبٌرها  االجتماعٌةالمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاٌة  54112القانون رقم

على الرغم من أن هذا  .بتغٌٌر قانون الجنسٌة 59150انون إضافة إلى مشروع ق

القانون ٌتٌح للمرأة المغربٌة أن تنقل جنسٌتها إلى أطفالها ، إال أن التمٌٌز فٌما ٌتعلق 

ا. ًٌ  بالزوج ال ٌزال قابماً وال ٌمكنه الحصول على هذه الجنسٌة تلقاب

  اصدار ثالث قوانٌن تتعلق بأراضً الجماعات الساللٌة التً تكرس مساواة

فً الجرٌدة الرسمٌة م نشرها ، تفً الحقوق والواجبات نساء ورجاالأعضاءها 

 .515919159بتارٌخ 

من المستجدات التً اتى بها  على الرغم غٌرأن ما ٌمكن تسجٌله بهذا الخصوص،

فإن انتقادات عدة توجه له أمام حجم الفراغات  قانون محاربة العنف ضد النساء،

تجسد  إقرار القانون المذكور لمقاربة التً اعتمدت فًالتً ٌتضمنها،أهمها أن 

االستمرار النمطً للتعامل مع  قضاٌا المرأة من خالل استمرار الربط بٌنها وبٌن 

 قضاٌا الطفل وهو ماحوله الى قانون لمحاربة العنف االسري .

غفل التنصٌص على العقوبات عالقة بالعنف االقتصادي الذي أكما ان القانون 

تجرٌم االغتصاب الزوجً  عض الطرف علىما ، كتتعرض له الكثٌر من النساء

المطالب التً  كذلك ولم ٌستحضر هذا القانون ،رغم تزاٌد الشكاٌات بهذا الخصوص

عبرت عنها الحركة النسابٌة بتجرٌم زواج القاصرات دون حصول إذن قضائ، 

 خاصة وان المشرع عاقب على االكراه فً الزواج.



هذا القانون كان هو تعزٌز التشرٌعات ذات  الحكومة عند إعداد الذي وجه وٌبدو ان

الطابع الحقوقً للترافع بها امام المنتدٌات الدولٌة عوض ان ٌكون قانونا فعلٌا 

 .وأبان عن توجهها المحافظ فً تعزٌز حقوق المرأة للحماٌة،

 

 : إعداد المٌزانٌة المستجٌبة للنوعـ  3

النساء، إذ أنها شكلت  المستجٌبة الحتٌاجاتطور المغرب تجربة مهمة فً مجال المٌزانٌة ◄

أداة مهمة الستحضار منظور النوع االجتماعً عند صٌاغة السٌاسات العمومٌة، وعند 

رصد المخصصات المالٌة من القطاعات الحكومٌة وكذلك أداة لتحقٌق العدالة فً المالٌة 

 احتٌاجات النساء والرجال. االعتبارالعمومٌة أخذا بعٌن 

 : ٌنالهتمام االثنً عشر لمنهاج عمل بجالتقدم الحاصل عالقة بمجاالت اثانٌاـ 

المحرز لتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن عبر مجاالت االهتمام الثنً عشر  عالقة بالتقدم◄

 على ما ٌلً:تحدٌد اهم مظاهره فً المجاالت التالٌة لمنهاج عمل بكٌن ٌمكن 

 : والعمل الالئقة والرخاء المشترك التنمٌة الشاملـ 5

لقد تم اعتماد العدٌد من اإلجراءات المرتبطة بتعزٌز المقتضٌات القانونٌة التً تكفل للمرأة ◄

اإلقرار الوارد فً  إلىفإضافة . الحق فً الحصول على العمل وحقوقها فً أماكن العمل

كدت ( حٌث أ9من الدستور تم اعتماد مقتضٌات أخرى فً مدونة الشغل )المادة  05الفصل 

فً النقابة  االنخراطمنع التمٌٌز المبنً على الجنس فً العمل، وكذا حق المرأة فً 

والمشاركة فً تدبٌرها وغٌرها، وكذا فً القانون الجنابً الذي جرم التمٌٌز على أساس 

 الجنس وأقر له عقوبات.

جة لمبدأ ضافة إلى التدابٌر التشرٌعٌة، تم اعتماد جملة من البرامج والسٌاسات المندمإو◄

المساواة بٌن الجنسٌن فً برامج التشغٌل )برنامج إدماج، برنامج تحفٌز، برنامج دعم 

 .التشغٌل(



فً المابة من النساء  52أن هودات تبٌن اإلحصابٌات الرسمٌة غٌر انه ورغم هذه المج

النشٌطات على األقل تعرضن لشكل من أشكال العنف فً مكان العمل وتزداد هذه النسبة 

   فً المابة بٌن النساء فً الوسط الحضري . 55 إلىلدى األجٌرات لتصل 

عدة مشارٌع  5155-5159وعالقة بالمرفق العمومً تضمنت خطة إصالح اإلدارة ◄

، وكذا إعداد مشروع قانون ٌتعلق الوظٌفة العمومٌةاعً فً كبرنامج دعم النوع االجتم

فً العمل، كما تم البدء فً تنفٌذ التوصٌات  األخطاربالصحة والسالمة المهنٌة والوقاٌة من 

المنبثقة عن الدراسات المتعلقة بالتوفٌق بٌن الحٌاة الخاصة والحٌاة المهنٌة للموظفٌن وذلك 

 .5159نموذجً لدور الحضانة سنة من خالل إعداد دفتر التحمالت ال

فً  الساللٌاتاالقتصادي تم إصدار القوانٌن المتعلقة بتمكٌن النساء  وارتباطا بالتمكٌن◄

 التمتع بشتى الحقوق التً ٌتمتع بها الرجال من أفراد الجماعات الساللٌة.

لفابدة وفً مجال دعم رعاٌة المرأة فً مجال األعمال تم اعتماد مجموعة من اإلجراءات ◄

المقاوالت والجمعٌات والتعاونٌات حدٌثة النشأة كما تم الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج 

 االقتصادي للمرأة القروٌة.

تؤكد محدودٌة أثر البرامج والسٌاسات المتعلقة  إال أنه فً المقابل مازالت اإلحصابٌات◄

فً الهرم النقابً أو بمشاركة المرأة المتساوٌة فً هٌبات صنع القرار االقتصادي، سواء 

تثمٌن االقتصادي للعدٌد من الوكذا عدم  ،الغرف المهنٌة والفٌدرالٌات المهنٌة من جهة

 األعمال التً تقوم بها المرأة وخاصة العمل المنزلً.

استمرار  أكدت دراسة قامت بها المندوبٌة السامٌة للتخطٌط وما ٌبٌن عناصر المحدودٌة أن

فً المابة من حاالت العنف من المسؤولٌن 45لمهنً، إذ ترتكب لعنف النفسً فً الفضاء اا

 فً المابة من قبل زمالء فً العمل .55و

 : عبء الفقر الدائم والحماٌة االجتماعٌة والخدمات االجتماعٌةـ 0

تم اعتماد العدٌد من البرامج والسٌاسات الهادفة إلى محاربة الفقر والتهمٌش فً صفوف ◄

 العدٌد من البرامج:النساء وتم إطالق 



 نامج محاربة الفقر بالوسط القرويبر. 

 برنامج محاربة الهشاشة. 

 ًبرنامج التأهٌل التراب. 

  الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة التً تم إطالق المرحلة الثالثة لها  المبادرةفضال عن

(5159-5150.) 

تعزٌز الموارد وعلى مستوى تموٌل وتقوٌة التجهٌزات والبنٌات التحتٌة األساسٌة تم ◄

المالٌة لصندوق التنمٌة القروٌة والمناطق الجبلٌة وكذا اإلدماج األفقً لمقاربة النوع فً 

 برامج التنمٌة الفالحٌة.

وبخصوص الحماٌة االجتماعٌة، ووصول النساء والفتٌات لها، على الرغم من القٌام ◄

ستفٌدات من المعاش، فإن بمجموعة من اإلجراءات وأهمها ارتفاع نسبة المؤمنات وكذلك الم

 النتابج المحققة الزالت بعٌد عن تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن.

ولدعم الفبات التً ال تشملها أنظمة الحماٌة االجتماعٌة القابمة على أساس االشتراك، ثم ◄

 اعتماد مجموعة من البرامج:

 ًة هشة الحاضنات ألطفالهن الٌتامىوضعٌ برنامج دعم األرامل ف. 

 ج تٌسٌربرنام. 

 مبادرة ملٌون محفظة. 

 دعم األشخاص فً وضعٌة إعاقة. 

 .ًدعم برامج صندوق التماسك االجتماع 

فقد شكل نظام المساعدة الطبٌة  ،أما فٌما ٌخص التغطٌة الصحٌة وخدمات الصحة العامة◄

برنامج االمومة دون مخاطر  اعتماد"رامٌد" أحد ركابز الخدمات الصحٌة األساسٌة، كما تم 

والبرنامج الوطنً لتنظٌم األسرة وبرنامج الصحة القروٌة وبرنامج رعاٌة، وكذلك البرنامج 

 والتخفٌض من ثمنها لتسهٌل الولوج للدواء. األدوٌةالوطنً للتصنٌع وتطوٌر 



ثة حدٌدراسة ال وفقلكن هذه التدابٌر تظل دون المطلوب للحد من الفجوة بٌن الجنسٌن، ف

فً 22لمندوبٌة السامٌة للتخطٌط، ٌشكل الفقر و الصراعات ذات الصبغة المادٌة فً تصور ل

 فً المابة من الرجال سبب العنف الزوجً.  94المابة من النساء و 

مأسسة البرنامج  ،ٌسجلوبخصوص التكفل الصحً بالنساء ضحاٌا العنف والتمٌٌز◄

، لكن دون أن ٌجٌب واألطفال ضحاٌا العنفالوطنً لوزارة الصحة منأجل التكفل بالنساء 

عن االنتظارات المطلوبة، وما ٌزٌد من تفاقم األوضاع محدودٌة مخصصان المٌزانٌة لمثل 

 هذه البرامج.

بخصوص اإلجراءات المعتمدة بتحسٌن نتابج ومهارات تعلٌم الفتٌات، فقد تم تبنً أما ◄

، وكذا اعتماد القانون اإلطار للتربٌة 5101إلصالح التعلٌم فً أفق  االستراتٌجٌةالرؤٌة 

والتكوٌن والبحث العلمً، إضافة إلى عدة برامج سواء تلك المتعلقة بالمناهج التعلٌمٌة، أو 

تطوٌر التعلٌم االولً أو تعزٌز البنٌات التعلٌمٌة واآلمنة والخالٌة من التحرش وكذا برامج 

 .كالتعلٌم العالً والتكوٌن المهنًأخرى  محو االمٌة، فً مجاالت

من إجراءات لتحسٌن تمدرس  على الرغم من ماتم اعتمادهأنه وتكشف المعطٌات الرسمٌة 

فوفقا لألرقام ٌسجل استمرار العنف المركب فً أماكن التعلٌم و التكوٌن ،  الفتٌات، ٌسجل

فً  09ن العنف النفسً و عفً المابة من حاالت العنف المرتكب فً أماكن الدراسة 25 أنه

 فً المابة عن العنف الجسدي. 55المابة منها عن التحرش الجنسً و 

نقط متنقلة من  9اتسعت دابرته ب  إذ، المرأةٌوجه ضد  فكبر عنأوٌبقى العنف االقتصادي 

 . وفقا للمعطٌات األخٌرة للمندوبٌة السامٌة للتخطٌط فً المابة 52فً المابة لتصل على  9

 : العنف الموجه ضد المرأة ـ3 

لقد تضمنت السٌاسات العمومٌة عدة آلٌات للحد والتحرر من العنف ضد المرأة. وفً هذا ◄

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وكذا  510150القانون رقم  اعتمادالصدد فقد تم 

بالنساء  المرسوم التطبٌقً الخاص بتجدٌد الوضعٌات التنظٌمٌة التً تنص على آلٌات التكفل

ضحاٌا العنف سواء على المستوى الوطنً أو الجهوي أو الالمركزي وهو ما ساهم فً 



مأسسة الخالٌا المؤسساتٌة للتكفل بالنساء ضحاٌا العنف، وهو ما سمح كذلك لتقوٌة الشراكة 

ألمر الذي مّكن أًٌضا من تعزٌز الشراكة مع  مع المجتمع المدنً ودعم مراكز االستماع.

لمدنً ، إال أنها تظل مغلقة أمام المنظمات النسابٌة غٌر الحكومٌة والحركة المجتمع ا

 التقدمٌة عموًما ، ودعم بعض مراكز االستماع.

 

وفً إطار تعمٌق الوعً العام بقضاٌا العنف ضد النساء والفتٌات تمت مأسسة الحمالت ◄

أجل دعم ولوج النساء الوطنٌة لمحاربة العنف ضد النساء، كما تم تنظٌم دورات تكوٌنٌة من 

للعدالة همت القضاة، والمتدخلٌن من الدرك الملكً واألمن الوطنً وأطر المؤسسات 

 التكنولوجٌا.الذي تٌسره  أن المنع امتد لٌطال كذلك العنف كما، السجنٌة

ومن أجل النهوض بثقافة المساواة بٌن الجنسٌن تم اعتماد مجموعة من التدبٌر من أجل ◄

ات ومهنً اإلعالم العمومٌٌن، وكذا مواجهة الصور النمطٌة للنساء والفتٌات تقوٌة دور مهنٌ

 فً وسابل اإلعالم.

لكن فً المقابل وفً ظل محدودٌة حمالت التحسٌس التً قامت بها الحكومة، فال زال هناك 

ضعف المعرفة بالقانون وضعف اللجوء الى مؤسسات الحماٌة من العنف ضد النساء. وتبٌن 

كثر من نصف النساء و الرجال لٌسوا على علم بوجود القانون ألرسمٌة ان المعطٌات ا

فً 91، وترتفع هذه النسب فً الوسط القروي لتصل المرأةالمتعلق بالحماٌة من العنف ضد 

 فً المابة لدى الرجال. 69المابة لدى النساء و 

جتمع، مما ٌكشف كما توضح هذه المعطٌات ان العنف الزوجً الٌشكل انشغاال كبٌرا فً الم

 المجهودات.محدودٌة مختلف هذه 

العنف الممارس ضد النساء لٌبرز شكل جدٌد للعنف وهو العنف  أشكالوتطورت 

ذ مع توسع استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الجدٌدة وتوسٌع االلكترونً،إ

ملٌون 1.5فً المابة،أي ماٌقارب  54الشبكات االجتماعٌة انتشر هذا النوع من العنف بنسبة 

والمكالمات الهاتفٌة والرسابل  ًمن خالل البرٌد االلكترون ًامرأة ضحاٌا للعنف االلكترون

 النصٌة القصٌرة. 



عٌة لمنظور المساواة بٌن المشاركة واقتسام السلطة والمساءلة والمؤسسات المرا ـ4

 :الجنسٌن

الذي كرس مبدأ  5155عرف مجال المشاركة السٌاسٌة للمرأة تحوال مهما منذ دستور ◄

المناصفة. ولتحقٌق ذلك تم اعتماد آلٌات التمٌٌز اإلٌجابً فً المنظومة القانونٌة االنتخابٌة 

 المستوى الوطنً أو المحلً والجهوي.سواء على 

أما على صعٌد المشاركة فً صنعا لقرار العمومً على مستوى الوظٌفة العمومٌة، فضال ◄

المتعلق بالتعٌٌن فً المناصب العلٌا، فقد تم تعزٌز دور المرأة  55/15عن القانون التنظٌمً 

 بالولوج إلى المهن القضابٌة والسٌما مهنة العدول.

قٌام بمجموعة من المبادرات لتكرٌس مقاربة النوع فً الوظٌفة العمومٌة سواء كما تم ال◄

تعلق األمر بتعزٌز القدرات وتنمٌة المهارات وكذلك المشاركة فً صنع القرار فً وسابل 

 اإلعالم.

الى مراكز المسؤولٌة فً الوظٌفة  المرأةالمتخذة الزال ولوج  تاإلجراءاعلى الرغم من 

فً المابة. وهو ما ٌستدعً 59ً المناصب العلٌا محدودا، اذ ال ٌتعدى العمومٌة وخاصة ف

 للولوج الى مراكز القرار العمومً. للمرأةالتفكٌر فً تدابٌر مشجعة 

 : زاعات المسلحة وغٌرها على النساءتدبٌر آثار النـ 5

، والتً ترتكز 5154الوطنٌة للهجرة واللجوء منذ سنة  االستراتٌجٌةلقد تبنى المغرب ◄

أساسا على حفظ كرامة المهاجرٌن المقٌمٌن بصفة غٌر قانونٌة على أراضٌه. ولهذا الغرض 

تم دعم الجمعٌات الفاعلة فً مجال تقدٌم المساعدة اإلنسانٌة المستعجلة للفبات الهشة من 

على تفعٌل المرحلة الثانٌة إلدماج  المهاجرٌن خاصة النساء واألطفال. وعمل المغرب

 وتسوٌة الوضعٌة القانونٌة للمهاجرٌن المقٌمٌن بصفة غٌر نظامٌة بالمغرب.

تعلق بحق اللجوء وشروط ٌروع قانونمش اعتمدت الحكومة المغربٌةوتعزٌزا لهذه الحماٌة ◄

 منحه ومشروع قانون ٌتعلق بالهجرة.



حاربة االتجار بالبشر أثر مباشر فً تعزٌز المتعلق بم 59/54وكان لصدور القانون رقم ◄

المساءلة القضابٌة وغٌر القضابٌة عن انتهاكاتالقانون اإلنسانً الدولً وانتهاكات حقوق 

اإلنسان للنساء والفتٌات فً حاالت النزاعات المسلحة وغٌرها من األعمال اإلنسانٌة أو 

 االجتماعٌة لألزمات.

لعنف الممارس ضد المهاجرات وخاصة العنف على الرغم من هذه التدابٌر الزال ا

الى جهلهن وامتناعهن عن التبلٌغ ضد العنف  إضافة ،االقتصادي و عدم كفالة تعلٌم اطفالهن

 الممارس ضدهن .

 : إدماج االهتمام بالنوع فً السٌاسات البٌئٌةـ 6

 االستراتٌجٌة، وبعده 5154كان العتماد المٌثاق الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة سنة ◄

أثرا على إدماجالمرأة فً السٌاسات البٌبٌة،  5159سنة  5101الوطنٌة للتنمٌة المستدامة 

وموازاة مع هذا الهدف تم تنظٌم العدٌد من الدورات من اجل تعزٌز القدرات فً مجال 

 إلىالق العدٌد من المبادرات الرامٌةالنوع االجتماعً والمناخ والتنمٌة المستدامة، كما تم إط

 .من تأثٌراته على المرأة والبٌبة ومقاومة المناخ والتخفٌفأثر الكوارث الطبٌعٌة  الحد من

لكن، أهمٌة هذه االختٌارات والتدابٌر التً انتهجها المغرب فً التعاطً مع قضاٌا  ◄

المرأة، ال ٌبدو أنها تتجاوب بكٌفٌة واضحة وشاملة مع مبادئ واختٌارات مؤتمر بٌجٌن، 

الشًء الذي ٌجعل عدد من القضاٌا المرتبطة بوضعٌة النساء وبالمساواة بٌن الجنسٌن 

قتصادي واالجتماعً والثقافً للنساء قضاٌا مؤجلة، وٌحتم استمرار وبالتمكٌن السٌاسً واال

النضال من أجل فرض تجاوب الحكومة المغربٌة معها، وفقا لما ٌتضمنه هذا التصور الذي 

نقدمه كجمعٌة مدنٌة نشٌطة فً الدفاع عن قضاٌا النساء فً هذا الجزء الثالث واألخٌر من 

 هذا التقرٌر. 

 

 

 



III  ـ رؤٌتنا 

لهدف من إعداد هذا التقرٌر الموازي هو تسجٌل ، من ناحٌة ، بعض التطورات التً ا ◄

ٌشهدها المغرب فً مجال حقوق المرأة ، وموضوع القسم السابق ، ومن ناحٌة أخرى ، 

لمراجعة أوجه القصور و التأخٌرات تعتمد بشكل أساسً على االفتقار إلى اإلرادة السٌاسٌة 

قوق المرأة فً المغرب ، مع اإلشارة إلى عدد معٌن من والحكومٌة للنهوض بقضٌة ح

 البٌانات ، والتً ٌمكن تحدٌدها فً أربعة أجزاء:

  

 سواء 5992لسنة بٌجٌن واألهداف واإلجراءات التً سطرها مؤتمر ختٌارات اال ،

تم عرض أهم ما  العمل المنبثق عنه، وفقا لما ً اإلعالن الصادر عنه أو فً منهاجف

 جاء فٌهما سابقا.

  عدد من التحوالت التً عرفها المغرب خالل العقدٌن األخٌرٌن، وما كان لها من

تأثٌر على أوضاع النساء، خاصة من ناحٌة الناحٌة المعٌارٌة، التً تفرض الوقوف 

تعلق ت ةوما حمله من مقتضٌات هام 5155المغربً لسنة  نص وروح الدستورعند 

 بما ٌلً: 

o السلطات العمومٌة على العمل توفٌر الظروف التً تمكن من تعمٌم  حث

الطابع الفعلً لحرٌات المواطنات والمواطنٌن، والمساواة بٌنهم، ومن 

تؤكد على حماٌة منظومة حقوق اإلنسان مشاركتهم فً الحٌاة السٌاسٌة"، و

مراعاة والقانون الدولً اإلنسانً والنهوض بهما واالسهام فً تطوٌرهما مع 

الطابع الكونً لتلك الحقوق وعدم قابلٌتها للتجزيء، وحظر كافة أشكا التمٌٌز 

بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعً أو الجهوي 

أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخص مهما كان، وجعل االتفاقٌات الدولٌة 

م الدستور وقوانٌن المملكة وهوٌتها كما صادق علٌها المغرب وفً نطاق أحكا

الوطنٌة الراسخة، تسمو فور نشرها على التشرٌعات الوطنٌة، والعمل على 

 ه تلك المصادقة )الدٌباجة(.مالبمة هذه التشرٌعات مع ما تتطلب



o  بالحقوق المدنٌة ةعلى تمتع المرأة والرجل، على قدم المساواالنص ،

والثقافٌة والبٌبٌة، الواردة فً الباب والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

الثانً منه وفً مقتضٌات أخرى وكذا فً االتفاقٌات الدولٌة كما صادق علٌها 

المغرب،وعلى سعً الدولة إلى تحقٌق مبدأ المناصفة بٌن الرجال 

 (.59كافة أشكال التمٌٌز )الفصل اصفة ومكافحة والنساء،وإحداث هٌبة للمن

o مقتضٌات من شأنها تشجٌع تكافؤ الفرص بٌن  اإلحالة على القانون لسن

 (.01الوظابف االنتخابٌة )الفصل  النساء والرجال فً ولوج

 الحكومة المغربٌة، ومختلف اإلطارات الرسمٌة التً تعمل  من طرف المنجز العمل

تحت إشرافها، فً إطار تفاعلها مع اختٌارات وتوجهات وأهداف مؤتمر بٌجٌن 

سٌاسً واالجتماعً واالقتصادي والثقافً والبٌبة للنساء، وإلى الرامٌة إلى التمكٌن ال

تجاوز مختلف العقبات التً ال تزال تحول دون النهوض بأوضاع المرأة، سٌما 

عندما تكون الفجوة بٌن الجنسٌن ال تزال سحٌقة فً المغرب، كما ٌدل على ذلك 

المنتدى  ضمن مؤشر الفجوة بٌن الجنسٌن الطً أصدره 506وجوده فً الرتبة 

 .5159االقتصادي العالمً سنة 

 جمعٌة جسور ملتقى النساء  ، ومن خاللهتً ٌبدلها المجتمع المدنً المغربًالجهود ال

من أجل اإلعالء من فً محاكاة ومواكبة عمل المجتمع المدنً العالمً المغربٌات، 

مع الرجل فً والوصول بها إلى تحقٌق مساواتها ، شأن المرأة والدفاع عن قضاٌاها

 كافة المجاالت. 

التً تؤكد على  والمبادئ األساسٌة عدد من األفكارمن استحضارأٌضا  وتنطلق الجمعٌة◄

قتصادٌة أهمٌة النهوض بأوضاع المرأة فً البناء الدٌمقراطً وفً التنمٌة االجتماعٌة واال

بٌن الجنسٌن وعدم التمٌٌز بٌنهما،  المناصفة والمساواةأهمٌة الشاملة، وفً مقدمة ذلك 

ما ٌمثله النهوض بالمرأة وبقضاٌاها وإقرار وأٌضا  الدٌمقراطً. باعتبارها من صمٌم البناء

. فالمغرب الذي التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة حتىفً حقوقها من دور 

أن ٌصل إلى تحقٌق هذا الهدف ٌتطلع الٌوم إلى التأسٌس لنموذج تنموي جدٌد ٌصعب علٌه 

 .أن تكون المرأة وقضاٌاها فً قلب هذا النموذج دون



من استحضار القضاٌا التً اعتبرها مؤتمر بٌجٌن، والتً سبق عرضها من  كما تنطلق◄

قبل، بأنها ال تزال تشكل عوابق أساسٌة فً وجه تحقٌق استراتٌجٌة التنمٌة التطورٌة التً 

قد أرسى دعابمها. فهذه القضاٌا هً التً ٌرتكز علٌها  5992كان مؤتمر نٌروبً لسنة 

إعداد هذا التقرٌر، وٌستحضرها فً تقدٌمه لما ٌتضمنه من اقتراحات وتوصٌات تهم تجاوز 

ٌكرس المساواة بٌن الصعوبات التً ال تزال تواجه تفعٌل مبادئ بٌجٌن وتحوٌلها إلى واقع 

من استراتٌجٌة التحول السٌاسً  الجنسٌن، وٌجعل من المرأة ومن قضاٌاها جزء

 .واالجتماعً وعنوانا لكل تقدم ممكن

فإن جمعٌة جسور ملتقى النساء المغربٌات، ترى أن الوفاء لالختٌارات  فً هذا اإلطار،◄

التأسٌسٌة لمؤتمر بٌجٌن، ولكل المبادئ التً تحكم تعاطً الجماعة الدولٌة والمنتظم األممً 

مع قضاٌا المرأة، والعمل من أجل تعزٌز حضورها فً النسٌج االجتماعً واالقتصادي 

عدد من المقترحات والتوصٌات التً ٌمكن عبر تفعٌل والسٌاسً والثقافً المغربً، ٌمر 

 : تحدٌدها فٌما ٌلً

صة فً العالم القروي، بتفشً ظاهرة الفقر بٌن أوساط النساء، خا الجمعٌة ا منوعٌ ـأوال

تدخالت عدة للسلطات  إلى فإنها تدعوبالشكل الذي ٌسمح بالحدٌث عن "الفقر بالمؤنث"، 

المغربٌة فً مجال اإلنتاج وتبادل السلع والخدمات،  العمومٌة من أجل رفع حصة المرأة

اب غٌلتً من أهم مؤشراتها وتجاوز الفجوة بٌن الجنسٌن فً المجاالت االقتصادٌة، وا

ضعف ص الشغل للمرأة فً مراكز القرار، محدودٌة فرالعدالة األجرٌة بٌن الجنسٌن، 

الحد من تمركز النساء فً ودودٌة إدماج النساء فً سوق العمل، ومح، ولوجها إلى التعلٌم

 . طة االقتصادٌة الضعٌفة المردودٌةاألنش

 التوصٌات:

o  استحضار مقاربة النوع االجتماعً فً إعداد السٌاسات العمومٌة، من خالل سن

برامج خاصة لوضع سٌاسة عامة ومندمجة لتشغٌل النساء، وتمكٌنهم اقتصادٌا 

 ومالٌا.

o عم االقتصادي للنساء حتى ٌتمكن من االستقالل المادي عبر برامج مدرة الد



 للدخل، والعمل على الحد من تبعٌتهم للرجال.

o .تحقٌق تكافؤ الفرص فً التعلٌم 

 

جهود المبذولة لتدعٌم تمدرس الفتاة ومكافحة الهدر المدرسً لل الجمعٌةمن  ااستحضار ثانٌاـ

التً تظل  ضرورة مواجهة المعٌقات المتعددة ٌمنع منفإن ذلك ال ً أوساط هذه الفبة، ف

فتعلٌم  أو التً تحول دون ضمان إلزامٌة التعلٌم. ول دون انقطاع الفتاة عن التمدرستح

النساء والفتٌات ٌعد أداة قوٌة لتمٌكن النساء والفتٌات فً أسرهن ومجتمعاتهن، وٌعتر مسارا 

تعتبره جمعٌة جسور تحدي أساسً ٌحتاج من الجهات المعنٌة  ربٌسٌا للعمل والكسب، لذلك

 مواجهته بقوة. 

 التوصٌات: 

o  تحفٌز الفتاة على التمدرس، ومكافحة الهدر المدرسً فً أوساط هذه الفبة والعمل

 ى تفعٌل إجراءات إلزامٌة التعلٌم.عل

o االهتمام بمراجعة مضامٌن المقررات المدرسٌة، بما ٌمكن من تعلٌم وتكوٌن 

 الناشبة على احترام المرأة، والتنشبة على ثقافة المساواة بٌن الجنسٌن.

o  ،اتخاذ اإلجراءات التً تجعل من تعمٌم التعلٌم مسألة فعلٌة وحقٌقة وملموسة

وتؤدي إلى مواجهة الهدر المدرسً الذي ٌبرز فً كثٌر من األحٌان أن تسجٌل 

  الفتٌات فً المدرسة ال ٌتعدى مدة زمنٌة محدودة.  

 

حواجز وصعوبات تمنع التحقٌق الكامل لحقوقهن فً التمتع  المغرب المرأة فً واجهت ثالثاـ

بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنٌة والعقلٌة والشروط المتعلقة بما ٌعرف بالصحة 

اإلنجابٌة، ومن الحصول على الرعاٌة الصحٌة. فعلى الرغم من التقدم المسجل على هذا 

بما فٌها  ،المتواترة التقارٌر حٌث تسجللمرأة، اتمس ال تزال اختالالت عدةالمستوى،فإن 

 الصحة اإلنجابٌةخاصة فٌما ٌتعلقب، أرقاما تبدو فً بعض األحٌان صادمة تقارٌر رسمٌة

، والتً تدخل فً إطارها ظروف التطبٌب، والوالدة الطبٌعٌة أو القٌصرٌة، ومراقبة للمرأة

 وٌظهر ذلك أكثر عندما ٌتعلق األمر بالعالم القروي. ،الحمل، وصحة األم والجنٌن



توفٌر الخدمات  أنملتقى النساء المغربٌات انطالقا من اقتناعهاب جمعٌة جسورفإن لذلك،◄

االجتماعٌة والظروف المواتٌة التً تسمح للمرأة بالحفاظ على صحتها أمر بالغ األهمٌة 

لتمكٌن المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وهو األمر الذي 

 ٌحتاج إلى القٌام بمجهود كبٌر ٌهم الجوانب التالٌة: 

 التوصٌات:

o لحقوق والصحة الجنسٌة واإلنجابٌة من أجل التصدي لألعراف إعطاء األولوٌة ل

 الضارة الخاصة بالنوع االجتماعً. 

o  وضع سٌاسات وتنفٌذ برامج ال تدعم فقط صحة النساء والفتٌات وإنما تعزز

 تنمٌتهن اجتماعٌا واقتصادٌا. 

o  ،وتحسٌن االهتمام بتعزٌز وتقوٌة البنٌات التحتٌة الالزمة والموارد البشرٌة الكافٌة

بنٌات االستقبال الطبً، وجعلها فً مستوى الحاجٌات المتزاٌدة للطلب الصحً، 

 وللظروف التً تفرضها الحاالت االستعجالٌة.  

o  إٌالء األهمٌة للثقافة الصحٌة، والوعً بأهمٌة هذه الثقافة باعتبارها تمثل أهم

 روافد التمتع بصحة جٌدة.

o الجنسٌة واإلنجابٌة لتعزٌز لحقوق والصحة زٌادة االلتزام المالً والسٌاسً نحو ا

النجاح فً إجراء التدخالت الصحٌة وتعزٌز فرص نشر المساواة الصحٌة بٌن 

 الجنسٌن وتمكٌن النساء والفتٌات فً المجال الصحً.

o  تدعٌم التكامل بٌن خدمات الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة والخدمات المتعلقة بمواجهة

لمتعلقة بالعنف الجنسً والعنف القابم على اختالف األمراض الفتاكة والمزمنة وا

 النوع االجتماعً من أجل تعزٌز صحة المرأة وتمكٌنها.  

 

 

ٌعد من أو العنف القابم على أساس اختالف النوع االجتماعً بسبب الجنس ن العنف ـ إرابعا

أقصى مظاهر التمٌٌز وانتهاك كرامة النساء والمس بسالمتهن الجسدٌة والمعنوٌة والنفسٌة 

من النقط السوداء التً تسجلها والعقلٌة وبحقوقهن االقتصادٌة واالجتماعٌة. وهو ٌعتبر 



اع حاالت اللجوء إلٌه وممارسته )تقرٌر ارتففً ظل  ملتقى النساء المغربٌات جمعٌة جسور

وبٌة السامٌة للتخطٌط من خالل أول بحث وطنً حول انتشار ظاهرة العنف ضد للمند

ملٌون امرأة تعرضت ألحد أشكال  6ملٌون امرأة شملها البحث  912النساء أن من بٌن 

إلى الحد من هذه الظاهرة، وهو  الحركة النسابٌة والحقوقٌةمطالب  ، حٌث لم تفضالعنف(

 .والمهنٌةبٌة وٌؤثر على وضعٌتها النفسٌة واالجتماعٌة واقع ٌزٌد من معاناة المرأة المغر

جمعٌة جسور ملتقى نساء المغرب فً النقاش العمومً الهادف ألجل ذلك، انخرطت  ◄

المؤتمر من خالل عدد من المبادرات والمشارٌع، حٌث نظمت  هذه الظاهرة،لمواجهة 

ٌق القوانٌن واالجتهاد العنف ضد النساء، تطبي العربً للقانونٌٌن فً موضوع "الجهو

مشروع " النساء وأطلقت  ،5159نونبر  56و 52البٌضاء ٌومً  فً الدارالقضابً" 

 ند، والذيبشراكة مع كرسً جبران خلٌل جبران لجامعة مٌرالالذي تم  شركاء للتقدم"،

طقة شمال تقوٌة القٌادة لدى النساء والسٌاسات الدامجة للنوع فً منإطار مشروع " ٌدخل فً

تحلٌل المعٌقات التً تجابه المرأة المغربٌة  رٌقٌا والشرق األوسط"، ووضع كهدف لهاف

خالل مسارها فً الحٌاة المهنٌة وتقٌٌم التقدم المسجل فً السٌاسات العمومٌة من أجل 

 المغربً على المستوٌات القانونٌة واالجتماعٌةمشاركة نسابٌة عادلة ومتساوٌة فً المجتمع 

 اإلعالمٌة والبٌبٌة.قافٌة والثة واألكادٌمٌٌاسٌة وواالقتصادٌة والس

 

 التوصٌات: 

o  510150إعادة تدقٌق بعض جوانب االلتباس والنقص التً ٌتضمنها القانون رقم 

المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة من ناحٌة تعرٌف المقصود بالعنف 

 الممارس ضد النساء، والعنف المنزلً، وتجرٌم االغتصاب الزوجً. 

o وإن كان غٌر كافٌا فً  من منطلق أنه ونالحرص على حسن تطبٌق هذا القان

ور مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وجاء بالتالً دون طموح جمعٌة جس

والحركة النسابٌة المغربٌة، فإن تطبٌقه بكٌفٌة جٌدة ٌمكن أن ٌشكل أرضٌة مهمة 

 للحد من هذه الظاهرة.



o  تفعٌل تدابٌر الحماٌة الواردة فً القانون، وبدل مجهود إضافً للتحسٌس والتعرٌف

 بها. 

o للحد من العنف ضد وبكل الوسابل والقنوات ،حمالت التوعٌة والتحسٌسوسٌع ت ،

 ومواجهة مرتكبٌه والمسببٌن فٌه.  النساء،

o  ًإقرار حق الجمعٌات المتمتعة بصفة المنفعة العامة فً االنتصاب كطرف مدنً ف

 موافقة الضحٌة. دون أن ٌكون ذلك مشروطا ب قضاٌا العنف الممارس ضد النساء

o ، إنشاء مالجا لحماٌة النساء المعتدى علٌهن 

o  من انسحاب الضحٌة.الحفاظ على العقوبات القضابٌة على الرغم 

 

 

مشاركة النساء فً سوق الشغل، ووجود برامج وسٌاسات وإصالحات تهم  إن تنامًخامساـ 

ال ٌزال ٌواجه الكثٌر  للنساء ياالقتصاد التمكٌن النشاط االقتصادي للنساء فً المغرب، فإن

الذي ٌظل غٌر  ،الوضع المهنً للعمل األسريمن عناصر الهشاشة والضعف. فهشاشة 

مؤدى عنه أي بدون أجل، وصعوبة حصول النساء على مناصب علٌا وتعثر مسارهن 

المهنً، فضال عن عدم استفادة أسرة المرأة الموظفة من تقاعدها فً حالة الوفاة أسوة 

، والفجوات القابمة بٌن الجنسٌن فً معدل النشاط االقتصادي، وفً التشغٌل، وطبٌعة بالرجل

بة ولوج المقاولة النسابٌة إلى التموٌل، وضعف المشاركة االقتصادٌة فً العمل، وصعو

بعض األنشطة الصناعٌة والتجارٌة، وضعف شبكة التسوٌق، ومحدودٌة فرص وصول 

النساء إلى تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، خاصة بالعالم القروي، ومساهمة الصور 

شاركة المرأة فً مجاالت االبتكار النمطٌة المرتبطة بالنوع االجتماعً فً ضعف م

 . والتكنولوجٌا، كلها عناوٌن بارزة لهذه الهشاشة

العمومً الوطنً لم تفض  ال التدابٌر المتخذة وال التحوالت التً عرفها الفضاءوبالتالً، 

عدد و، وٌؤشر على ذلك عدد نساء األعمال، ي للمرأةاالقتصاد التمكٌن فً إلى تقوٌة دورها

عدد النساء المستثمرات، ٌنضاف إلى كذا فً المقاوالت والشركات، و توالالنساء المسؤ

 لمتوسطة. نشاء المقاوالت الصغرى واذلك ضعف توجهاتهم إل



 التوصٌات: 

o  تنمٌة الوعً بالدور االقتصادي للمرأة والتحسٌس بحقوق المرأة على هذا

 والعمل.المستوى، وتقوٌة اإلدراك بأهمٌة عمل المرأة فً دورة اإلنتاج 

o  ًتحسٌن وضعٌة المرأة داخل األسرة، وتطوٌر اآللٌات الالزمة لضمان حقها ف

األموال المكتسبة خالل مدة الزواج، وفً حالة الطالق، وإعمال اآللٌات المتاحة 

 لتأمٌن حقها فً اإلرث. 

o .تسهٌل ولوج المرأة إلى التموٌل 

o .تشجٌع وتحفٌز المرأة على االستثمار 

o ٌات اإلنتاجٌة التً ال تتٌح فرصا كافٌة للنساء، وظروف الفقرة دراسة وجرد البن

والتفاوتات االقتصادٌة التً تعانً منها وتحد من قدرتها على التحرك القتناص 

 فرص إدماجها االقتصادي.   

 

 

 فً حضور النساءفً اإلقرار بالتحول الذي حصل اإلنصاف عدم  قد ال ٌكون منسادساـ 

كان اعتماد نظام  5155دستور  لمراكز اتخاذ القرار السٌاسً واإلداري والمؤسساتً. فقب

قد وفر فرص غٌر مسبوقة للمرأة فً  5115الكوطا انطالقا من االنتخابات التشرٌعٌة لسنة 

ولوج المركز لمراكز  المغرب فً أن ٌكون لها حٌز فً "مكان السٌاسة". لكن مع ذلك، فإن

حضورها فً المؤسسات السٌاسٌة واإلدارٌة ال ٌزال ٌواجه بكثٌر من  القرار، وتعزٌز

لتكرٌس المناصفة بٌن الرجل والمرأة لم ٌتم  5155فالسقف الذي وضعه دستور  التردد.

والقضاء الدستوري أبرز من خالل بعض الوصول إلٌه، ال تشرٌعٌا وال فً واقع الممارسة، 

انٌات التً أتٌحت للدفع بحضور المرأة فً اجتهاداته ببعض التحفظ اتجاه بعض اإلمك

مراكز القرار )مثال فً هٌاكل مجلسً البرلمان( إلى أبعد مدى، كما أن األحزاب السٌاسٌة 

 مجهودات فً هذا المجال دون مستوى طموحات الحركة النسابٌة.  ال تزال

 التوصٌات



o ًالمناصب العلٌا لكً ٌؤمن  القانون التنظٌمً المتعلق بالتعٌٌن فً إعادة النظر ف

، من خالل مستوى محدد من الحضور للمرأة فً مراكز القرار والمسؤولٌة

مراجعة الشروط التً ٌفرضها لولوج هذه المناصب والتً ال تبدو فً صالح 

 النساء.

o  تأمٌن التطور المستمر لحضور المرأة فً مناصب المسؤولٌة الحكومٌة، وتخوٌلها

قطاعات حكومٌة هامة وفعالة عوض االقتصار على  اإلمكانٌة لإلشراف على

حصر حضورها فً أغلب األحٌان فً إطار كتابات دولة تقضً أغلب والٌتها فً 

 تحدٌد وترسٌم اختصاصاتها.النزاع من أجل 

o  منه الذي ٌنص على المساواة بٌن  59تفعٌل مقتضٌات الدستور، وخاصة الفصل

ٌها المجال السٌاسً، كما ٌنص على المرأة والرجل فً جمٌع المجاالت، بما ف

 تحقٌق المناصفة بٌنهما.  

o  حث األحزاب السٌاسٌة على تفعٌل مقتضٌات القانونً التنظٌمً لألحزاب السٌاسٌة

 بالشكل الذي ٌضمن مشاركة متساوٌة بٌن الجنسٌن فً مراكز القرار الحزبً. 

 

 

واإلداري، مشاركتهن فً  اتًبحضور النساء فً مراكز اتخاذ القرار المؤسس ٌرتبطـ سابعا

الحٌاة السٌاسٌة عموما وفً الحٌاة االنتخابٌة خصوصا، بما فً ذلك درجة تمثٌلٌتها فً 

أجهزة وهٌاكل التمثٌل السٌاسً، وعلى هذا المستوى ال تبدو النتابج مشجعة وفً المستوى 

 .المطلوب، وحتى ولو كانت أفضل مما سبق

تعزٌز المشاركة السٌاسٌة للمرأة، وتطوٌر لذلك ٌنصب عمل الجمعٌة ونضالها على ◄

ٌات المؤسساتٌة إلنعاش دورها فً التغٌٌر السٌاسً والبناء الدٌمقراطً والتنمٌة اآلل

من خالل التركٌز على تحسٌن الشروط السٌاسٌة الحاسمة والضرورٌة فً  ،السٌاسٌة

، حزاب السٌاسٌةاألوأنظمة النظام االنتخابً،  أساسا فً ة، والتً تجد تجلٌهامشاركة المرأ

(، وإجراءات الدعم نظام الحصصوتدابٌر التمٌٌز اإلٌجابً )اختٌار المترشحٌن، ومعاٌٌر 

 .والتحفٌز المالً..



 التوصٌات:

o ٌق المناصفة فً المجال االنتخابً.تحق ضمان 

o  السٌاسٌة للنساء، متابعة تنفٌذ الدولة لما تخططه بخصوص تعزٌز المشاركة

 ن وتتبعها وتقٌٌمها، وكذا تبنٌها. ورصد كل ما ٌتم اتخاذه من إجراءات وقوانٌ

o  وفً مناصب مسؤولٌة هذه الهٌبات ؛ االنتخابٌةرفع التمثٌلٌة النسابٌة فً المجالس 

o .مراجعة اإلطار التشرٌعً بأكمله المتعلق بالمشاركة السٌاسٌة للمرأة. 

o  النساء والرجال فً اللوابح االنتخابٌة للمجالس الجماعٌة تبنً مبدأ التناوب بٌن

 لٌم التً تخضع لالقتراع بالالبحة.ومجالس العماالت واألقا

o ات الخاضعة لالقتراع الفردي.زٌادة عدد المقاعد المخصصة للنساء فً الجماع 

o  مناصب رباسة فً المجالس الجماعٌة.خلق آلٌات تخول المرأة من ولوج 

o النسابٌة داخل األحزاب السٌاسٌة. تعزٌز القٌادة 

o وٌل الحمالت االنتخابٌة النسابٌة.توفٌر آلٌات لتم 

o .تعزٌز مرافقة وتكوٌن المنتخبات 

o  من الدستور التً تدعو إلى المناصفة وإلى إقامة  59التنفٌذ العاجل ألحكام المادة

 . هٌبة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمٌٌز

 

ف عندها مؤتمر تبقى من أهم النقاط التً توق الحقوق اإلنسانٌة للنساءإن التأكٌد على ـ ثامنا

 تنظر إلٌها باهتمام خاص، حٌث توصً على هذا المستوىجسور جمعٌة بٌجٌن، لذلك فإن 

 بما ٌلً:

 التوصٌات:

  المتعلقة بعدم التمٌٌز والمساواة  5155ضرورة تنفٌذ مبادئ وأحكام دستور

 والمناصفة.

o مستوى من  والفتٌات إلى المرافق العمومٌة، من خالل ضمان تحسٌن ولوج المرأة

 العدالة واألمن تجاههم.



o .تقوٌة مساهمتها فً برامج التنمٌة 

o تضٌات العمل على تطبٌق القوانٌن الحادة من التمٌٌز ضد المرأة، وتعدٌل كل المق

 التشرٌعٌة والتمٌٌزٌة ضدها.

o ٌللمرأة.ة دامجة للحقوق اإلنسانٌة الدعوة لسٌاسات عموم 

o ج القاصرات وتجرٌمه بقوة القانون.منع زوا 

o  مراجعة أو حتى الشروع فً مراجعة كاملة للتشرٌعات الوطنٌة ومواءمتها مع

واالتفاقٌات الدولٌة التً صادق علٌها المغرب لضمان  5155أحكام دستور عام 

نابً ، المساواة بٌن الجنسٌن فً التشرٌعات التالٌة: قانون األسرة ، والقانون الج

 بشأن العنف ضد المرأة ؛ 510150قانون العمل ، قانون الجنسٌة ، القانون 

o  تعزٌز اإلطار المعٌاري من خالل سن قانون إطاري بشأن المساواة بٌن الجنسٌن

 بعادها.بجمٌع أ

o .اعتماد قانون لمكافحة العنف بجمٌع أشكاله 

o بة بعد الزواج على تضمٌن ملف الزواج بوثٌقة تتعلق باقتسام الممتلكات المكتس

 غرار الشهادة الطبٌة/ عقود االزدٌاد وغٌرهما.

o  من مدونة األسرة. 46و 41منع تعدد الزوجات بحذف المواد 

o اج والزوجة فً حالة قٌام الزواج.الوالٌة مشتركة بٌن الزو 

o ر الحالة المدنٌة فً حالة الطالق تعود الوالٌة لصاحب الحضانة وتمكٌنه من دفت

 .من طرف القاضً

o  من مدونة األسرة وذلك بحذف كافة الشروط المرتبطة بحضانة  592تعدٌل المادة

 األم.

o  األم كسبب من أسباب سقوط الحضانة.عدم اعتبار زوج 

o  الرفع من القٌمة المرصودة من صندوق التكافل العابلً إلى الحد الذي ٌتماشى مع

 متطلبات الحٌاة الٌومٌة. 

 



كأداة للتغٌٌر ووسٌلة فعالة لتطور المجتمعات وبناء الدٌمقراطٌة، إن أهمٌة اإلعالم ـ تاسعا

فهو ٌساهم بشكل مؤثر فً تغٌٌر السلوكات والمعتقدات، وفً نشر الوعً وتعزٌز القٌم 

وتصحٌح المفاهٌم السابدة والمتداولة، خاصة بالنظر الختراقه كل البٌوت والفضاءات وكل 

دفاع األول عن قضاٌا المرأة، والعمل على تسحٌن الفبات االجتماعٌة، تجعل منه فً خط ال

لكن، اإلعالم ال ٌكون دابما وفقا لهذه  رسٌخ ثقافة المساواة بٌن الجنسٌن.وت أوضاعها،

الصورة، وال ٌتصرف فً كل األحوال فً تسوٌق هذه الصورة اإلٌجابٌة للمرأة فً المجتمع 

 لها. ولألدوار التً تضطلع بها، وفً تناول الصورة المشرقة 

 

 التوصٌات:

o تعزٌز مشاركة وحضور المرأة فً المشهد اإلعالمً واالعتراف بقٌمتها. 

o الم المربٌة والمسموعة عن النساء فً وسابل اإلعالمسوقة الصورة النمطٌة  تجاوز

 والمكتوبة.

o .حسن توظٌف اإلعالم العمومً والخاص لخدمة المساواة بٌن الجنسٌن 

 

التً تهم  المغربٌة من نقاش قوي حول عدد من القضاٌا ـ بحكم ما تعرفه الساحةعاشرا

، وتعتبر فً هذا ومواكبة له ، فإن الجمعٌة تجد نفسها منخرطة فً هذا النقاشحقوق النساء

اإلجهاض ٌجب أن ٌحظى  وفً مقدمتها الحق فًوضوع الحرٌات الفردٌة، ماإلطار بأن 

نسان بصفة عامة، وحقوق النساء فً إطار منظومة حقوق اإلبأهمٌة كبٌرة باعتباره ٌندرج 

، وأن ٌتم التعاطً معه وفقا لما تقضً بذلك مختلف المراجع الدولٌة لحقوق بصفة خاصة

الدابر حول موضوع تعبر عن انخراطها فً النقاش . كما اإلنسان المعنٌة بهذا الموضوع

كامل ما تدافع عنه الجمعٌة من تحقٌق  لتقدٌرها أن هذا الموضوع ٌقع فً صلب اإلرث،

 .بٌن الجنسٌن وتقلٌص الفجوة بٌنهما والمناصفةللمساواة 

 التوصٌات 

o    توسٌع مجاالت اإلباحة والتقنٌن لإلجهاض خصوصا فً الحاالت التالٌة: زنى



المحارم، االغتصاب، التشوهات الخلقٌة، الحمل الذي ٌشكل خطر على المرأة 

احترام الحق فً الحرٌة  متطلبات منظمة الصحة العالمٌةوٌهدد حٌاتها وفقا ل

 الفردٌة والجماعٌة طبقا للدستور.

o .رفع حٌف والظلم عن النساء وتمكٌنهم من حقهن الطبٌعً فً اإلرث 

o الجنابً بما ٌتالءم وهذه المطالب.  ات، وفً مقدمتها التشرٌعمراجعة التشرٌع 

 

 

إن المرأة ضحٌة لعدد من الممارسات التمٌٌزٌة، والتً تجعلها فً وضعٌة ـ حادي عشر

 القاصرات، فهنهشة، لكن وضع وأثر هذه الممارسات ٌظهر لما ٌتعلق األمر بالفتٌات 

علٌهن الزواج  عرضة لعدد من الممارسات كعامالت وكخادمات، وأٌضا كقاصرات ٌفرض

صحٌة، وما ٌولده من حرمان من ناحٌة فً سن مبكرة، بكل ما لذلك من عواقب نفسٌة و

الصحٌة والحرمان التقاعد، وحرمانها غٌاب االستقالل االقتصادي وغٌاب التغطٌة 

 كمتزوجة من مشروع حٌاتً متكامل مبٌن على التكوٌن والتعلٌم والعلم. 

 التوصٌات:

o  من مدونة  55و 51سنة بحذف المادتٌن  59منع تزوٌج الطفلة ـ القاصر دون

 األسرة.

o  من مدونة األسرة  56المادة مقتضٌات تعدٌل المنع التام لزواج الفاتحة من خالل

 وتحمٌل الحكومة مسؤولٌتها بوضع استراتٌجٌة عملٌة ناجحة.

 

 

 

 

 



 النساء و الحماٌة االجتماعٌة  -عشر ثانً 

إدخال عدد من التعدٌالت  5110أتاح تنقٌح قانون العمل المعتمد فً حزٌران / ٌونٌه 

المواتٌة للمساواة بٌن الجنسٌن. كان أحد أوجه التقدم الربٌسٌة فً هذا النص هو تنفٌذ مبدأ 

 عدم التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة من حٌث العمالة واألجور.

ومع ذلك ، ال تزال هناك عقبات كثٌرة أمام مبدأ عدم التمٌٌز ضد الرجال والنساء فً 

 العمل.

على سبٌل المثال ، الحكم الحالً المطبق من قبل  النساء محرومات من نظام التقاعد.

صندوق التقاعد المغربً لدفع معاش األرامل أو األرامل قدٌم. فً الواقع ، ٌتم تأجٌل دفع 

المعاش عن أرمل موظف مدنً حتى التارٌخ الذي ٌصل فٌه الشخص المعنً إلى سن 

و مرض عضال. مما الستٌن )ٌتم دفعه على الفور إلى األرمل الذي ٌعانً من مرض أ

ٌجعل من المستحٌل علٌه ممارسة نشاط براتب(. ومع ذلك ، فً حالة كون المرأة أرملة ، 

 ٌبدأ دفع معاش التقاعد من الٌوم األول من الشهر التالً لتارٌخ وفاة العضو.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن نظام التقاعد المدنً ٌمٌز ضد النساء الالبً ال ٌحصلن على معاش 

ل إال إذا تم عقد الزواج قبل عامٌن على األقل من وفاة الزوج أو تارٌخ وقف الزواج. األرام

النشاط. ٌضاف إلى هذا الشرط الذي ٌعزى فٌه الحادث أو المرض الناتج عن اإلعاقة إلى 

الخدمة. المهلة لم تعد صالحة إذا كان طفل أو أكثر من هذا الزواج. هذه الشروط غٌر 

 مطلوبة للزوج.

، هناك مشكلة ربٌسٌة أخرى البد من تسلٌط الضوء علٌها وهً االفتقار المتكرر  أخًٌرا

للضمان االجتماعً بٌن النساء الالبً ٌشغلن مكاًنا مهًما فً القطاع غٌر الرسمً لمساعدي 

 المنازل والواجبات المنزلٌة.

ة ، والتً هذه الوظابف غٌر المستقرة هً المهن النسابٌة اجتماعٌا واألنشطة غٌر المستقر

 غالبا ما تكون غٌر رسمٌة ودون عقد.

 



وفً معرض ختام هذا التقرٌر الموازي تسجل جمعٌة جسور بارتٌاح الدور الذي تلعبه 

وبما ٌضمن من المساواة بٌن الجنسٌن الحركة النسابٌة لتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن، 

 وتحقٌق احترام كامل لحقوق المرأة.

ومن تم فإن الرؤٌة المعبر عنها فً التقرٌر الموازي شكلت انشغاال واسعا للجمعٌة، وال    

أدل على ذلك من حجم اللقاءات واألنشطة التً تقوم بها الجمعٌة بتعاون مع شركابها لتحقٌق 

األهداف التً من أجلها أنشبت، والتً كان لها دور إلى جانب الحركة الحقوقٌة، 

ا النسابً فً تحقٌق العدٌد من المكاسب، مع استمرار العدٌد من وبالخصوص فً شقه

النواقص التً تدفع إلى المزٌد من التعببة المجتمعٌة لتحقٌق اإلنصاف للمرأة المغربٌة 

 وتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن.

وما ٌبرز ذلك أن عمل الجمعٌة لم ٌتوقف عند القضاٌا اإلثنى عشر المشار إلٌها، بل امتد    

عمل  استحضارثٌرها لٌهم قضاٌا أخرى شكلت انشغاال لها، وفً هذا الصدد ٌمكن تأ

بذلت جهودا حثٌثة لتقوٌة قدراتهم  بحٌثتحفٌز قدرات الشبات والشباب، لالجمعٌة 

جزءا من الدٌنامٌكٌة  هذه الفبةفً الدفاع والترافع عن قضاٌا المساواة، وجعل 

 الهادفة للدفاع عن حقوق المرأة.

أٌضا فً الترافع الرقمً، بحٌث بذلت مجهودات كبٌرة لالستفادة من  وانخرطت

وسابل التواصل للحد من السلوكٌات الحاطة من المرأة من قبٌل األمثال الشعبٌة 

 والنكث التً تسعى إلى إهانة صورتها.

 


