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 منتدى حقوق اإلنسان

 حتمية المساواة

 

ة والمجلس هرجان كناوة وموسيقى العالم للصويرـ، ينظم مواحدة والعشريندورته الـانعقاد مناسبة ـب

 23و 22يومي  تيصبيح، للسنة السابعة على التوالي، منتدى حقوق اإلنسان خالل الوطني لحقوق اإلنسان

 .2018يونيو 

 

مغاربة وأجانب، حول متدخلين بين  ،األفكار للنقاش وتبادل فضاء 2012سنة منذ هذا المنتدى  شكللقد 

 . التي تعيشها مجتمعاتنا الراهنةاإلشكاليات 

 

فريقيا طيلة ثالث إوالشباب، شكلت لموضوع الثقافة على التوالي دورته األولى والثانية بعد تخصيص 

 2017سنة (. أما دورة ثم الدياسبورا اإلفريقيةلمنتدى )التاريخ والمرأة هذا االرئيسي لالموضوع سنوات 

لهذه السنة منتدى الالدورة السابعة من ص يتخص ليتم لفهم الروابط بين المجال الرقمي والثقافةفتم تكريسها 

 .ةفصامنلمساواة واللموضوع ا

 

خالل وجدل  شانقموضوع ، شاملة قضايا باعتبارها ،المساواة وعدم التمييز والمناصفة قضايا أضحتلقد 

 العديد من اآلراءعلى تخصيص الوطني لحقوق اإلنسان  لسجمالعمل ، وفي هذا اإلطارالسنوات األخيرة. 

 الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة. المقتضيات  إعمال مواكبة مسارمن أجل  األنشطةووالتقارير 

 

تم اعتماد العديد من ومكافحة التمييز ضد المرأة،  المساواةالذي كرس  2011دستور اعتماد  ذلك أنه منذ

ة ومكافحة كل أشكال فصامنلاهيئة  ثاحدإب المتعلق 79.14قانون رقم ال بما في ذلك ين في المغربالقوان

المجلس ب المتعلق 78.14العنف ضد المرأة، القانون رقم بمحاربة  قعلالمت 103.13، القانون رقم التمييز

لمتعلق ا 77.03لقانون رقم لمغير والمتمم بموجبه اا 66.16القانون رقم لألسرة والطفولة،  االستشاري

ثقافة المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز على ب النهوضعلى ينص باالتصال السمعي البصري، الذي 

 أساس الجنس. 

 

المتعلقة بالبرلمان ية تنظيمالقوانين الساهمت  ،وتعبئة الحركات النسائية استجابة لترافعوعالوة على ذلك، 

 .1والترابيالهيئات المنتخبة على المستوى الوطني داخل المرأة  يةزيادة تمثيلوالجماعات الترابية ب

 

على  ،، لألسفينعكسال الوطنية  يةالقانون المنظومة على مستوى هزاحرالذي تم إالتقدم الفعلي فمع ذلك، 

عنوان تحت  2015صدر سنة في تقرير صة األكثر عرضة للفقر واإلقصاء. ، وخااليومية للمرأةحياة ال

لكنه و، المسجل التقدم لحقوق اإلنسان الوطني المجلسثمن  ،في المغرب" ةفصامنلمساواة والة اضعي"و

الكثير من "، واستمرار التي جاء بها القانون األسمىلوعود ل"التبخر التدريجي إلى  نفسه في الوقتأشار 

                                                           
جاميل عدد أ عضاء اجمللس احلايل( ٪21 مقعًدا أ ي 81 بلغتجلس النواب من تعزيز متثيلية املرأ ة )املتعلق مبمن انحية أ خرى، مكن القانون التنظميي  1 والقانون التنظميي املتعلق مبجلس  ،من ا 

ىل ذكل، مكنت القوانني املتعلقة جيب أ ال تتضمن لك الحئة من لواحئ الرتش يح امسني متتابعني ملرتحشني اثنني من نفس اجلنس".ينص عىل أ نه "اذلي املستشارين  ضافة ا  ابمجلاعات الرتابية، خالل  ابال 

 (.٪37اجلهوية )و ( ٪21.6حاليا لس امجلاعية )حضور النساء يف اجملا تعزيز، من 2015انتخاابت 
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التأخير في  على الخصوص لسجمأبرز الكما . واقعلا وعلى أرضالقانوني على المستوى التمييز أشكال 

المتعلقة بالمساواة المقتضيات  لفعيتإلى المساهمة في  انتهدف نتيلال نيتالدستوري ينالهيئت ليشكتإحداث و

)هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس  ة في جميع المجاالتصفانبين الجنسين والم

 .االستشاري لألسرة والطفولة(

 

، التفاوت المسجل بين الرجل والمرأة في الولوج إلى الشغل واألنشطة االجتماعية واالقتصادية في ظل

في إنهاء  حق المرأةالمرتبطة بشكاليات اإل، ووالعام انتشار العنف ضد المرأة في الفضاء الخاصتزايد و

األسابيع في خضم  ...، برز، اتالقاصر زواجقضية اللباس و في تهاوحري، الحمل غير المرغوب فيه

 . حول الموضوع مهم نقاش األخيرة

 

، في إطار إصالح شامل وعميق لمدونة األسرة وفقا اإلرثي فبالمساواة المطالبة والدليل على ذلك هو أن 

في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  دولةً طَرفالذي يعتبر -للدستور ولاللتزامات الدولية للمغرب 

الذي كان يعتبر حتى ماض قريب الموضوع ، وهو العمومياآلن جزء من النقاش  أضحت-،2ضد المرأة

 .من الطابوهات

 

 يالتالتغيرات العميقة يعكس  في ذات اآلن ة والمثمرةقوبسغير الم من النقاشاتبروز هذا النوع  إن

انخفاض حجم األسر وهيمنة  وبالتاليالخصوبة نسبة نخفاض المجتمع المغربي، ومن أبرزها، ا شهدهاي

، تقريبا للفتيات إلى التعليمساوي المتوالولوج  الزواج األول اإلقدام على الكبير في أخرتالواألسرة النووية، 

 ط الحضري. وسخاصة في ال

 

مستمر في كل من صارخ ووتمييزوجود مظاهر ظلم عن الوجه اآلخر لهذا النقاش ينم ويعبرأن  غير

ي وال الجتماعاوع عد النب  التي تتجاهل ة يممدتها السياسات العموتيارات التي اعوالخ ةالقانوني ةمونظمال

 ".لبيتخدمة ال المرأةو العيش خلق لكسبرجل "الأن  مفاده بتصورتزال مشبعة بقوة 

 

 21، الذي سيعقد على هامش الدورة منتدى حقوق اإلنسانينكب سوف  والتحديات التي تاناهي الرهكم تِل  

تتمحور متنوعة فقرات من خالل تخصيصها  على مناقشتها لصويرةلموسيقى العالم و مهرجان كناوةل

  :أربع قضايا رئيسيةحول 

 

 : المفاهيم، االنعكاسات المناصفةالتمييز، ، المساواة -1

العديد من الفاعلين العموميين،  التاحإتميزت التي سبقت وتلت اعتماد الدستور، النقاشات خالل 

 غموضبال ةفصامنالتمييز والمساواة والحول كاديميين وحتى بعض األالحكوميين وغير الحكوميين، 

أكاديمية مجرد معالجة ب علقيت، ألن األمر ال األهمية ليست عديمةالمسألة  أنحال لواالمفاهيمي والتناقض. 

 ةالقانوني ةمونظمالعلى آثار امتدادات و الهالمفاهيم ألن كل واحد من هذه  ،مهمة تانابره امنإوأو نظرية، 

 ة.وميمالسياسات العوة الوطني

 

 

 
                                                           

 .2017 س نة عىل اخلصوص 16و 9، وحسب حتفظاته بشأ ن املادتني 1993 س نة صادق املغرب عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة2
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 تمييز مستمرةضروب ، وال ينكرتقدم  -2

الحقوق  على مستوىالتي حققنها المكاسب ومن المتزايد في مختلف المجاالت، النساء بالرغم من حضور 

 .الرجال الحقوق التي يتمتع بها، على قدم المساواة، بعن التمتعفإنهن ال يزلن بعيدات ، الدستورية

 

 حقوق النساء: مبادرات من أجل دينامية مجتمع في -3

جامًدا. أمثلة  ظليوضع المرأة غير أن مع، ـالمجتلشكل رغم التغير المستمر ، وجاريةالتحوالت رغم ال

 ...في المجالالفضلى الممارسات حول 

 

 سبل اإلصالح  -4

ة على المستوى السياسات العموميبلورة عملية تقود األسس والمقاربات التي ينبغي أن الجلسة ستناقش هذه 

 المناصفة بين الرجال والنساء.وتعزيز في مجال مكافحة التمييز واإلجرائي والمؤسساتي المعياري 
  


