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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

املقدمــــــــــة 

السيـــــاق العـــــام للبلـــــد 

• املعطيات االجتماعية والدميوغرافية	

وفقا للمندوبية السامية للتخطيط)1(، يقدر عدد السكان املغاربة بـ 35, 332,385  نسمة )2(  حيث متثل النساء 
52 % من جمموع السكان مقابل 49.8 % من الرجال. ويسّجل معدل منو عدد السكان تراجعا. وقد مّتت مالحظة 
هذا املنحى التنازلي بكل من املناطق الريفية واحلضرية على حّد سواء. ويأخذ االخنفاض يف عدد السكان 
يف املناطق الريفية شكال أكثر حّدة، مع ميل قاطنيها إىل اهلجرة أكثر فأكثر إىل املناطق احلضرية. وإذا 
ما تواصل األمر على هذا الّنحو، فإّنه ُيتوّقع أن يرتفع معدل التحضر، الذي تطّور من 58 % يف عام 2010 إىل 

62.4 % يف 2018، بشكل مطرد ليصل يف غضون عشر سنوات إىل 67 % حبلول عام 2028.

• املنظومة السياسية والقضائية واالقتصادية	

وفقا للفصل 1 من الدستور، فإّن »نظام احلكم باملغرب نظام ملكي دستوري، دميقراطي برملاني اجتماعّي. 
ويقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والدميقراطية واملواطنة 
اقتصادّي  الزراعة كنشاط  تعتمد على  اململكة  فإّن  االقتصادي،  بالنظام  أما فيما يتصل  والتشاركّية، 
أساسّي، إذ ميّثل القطاع األّول فيها نسبة 15 % من الناتج احمللي اإلمجالي. لكّن الناتج احمللي اإلمجالي 
مستوى  على  أما  املناخّية.  بالتقّلبات  مرتبط  ألنه  االستقرار  عدم  من  حالة  يف  االقتصاد  يبقي  الزراعي 
التجارة اخلارجية، فإّن املغرب يعترب من دعاة االنفتاح التجاري على البيئة الدولية واإلقليمية، لذلك فهو 
يسعى إىل تنويع شركائه. ويف الواقع، ووفقا لوزارة االقتصاد واملالية )MEF(، فإّن معدل انفتاح اململكة قد 
ارتفع من 49 % يف عام 2000 إىل 62.2 % يف عام 2016. وباملقارنة مع الدول الناشئة األخرى، فإن هذا املعدل 
يعترب أعلى من جنوب إفريقيا )57 %(، وتركيا )42 %( والربازيل )19 %( )وزارة االقتصاد واملالية، 2018(. 

ومع بلوغ الناتج احمللي اإلمجالي ما يقّدر بـ 109,14 مليار دوالر يف 2018، فإّن املغرب حيتل املرتبة السابعة 
بني االقتصادات اإلفريقية. أما بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي للفرد )الناتج احمللي اإلمجالي للفرد 

استنادا إىل تعادل القوة الشرائية بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي يف عام 2011( فهو7 485  يف عام 2018 )3(

  املؤسسة املغربية املسؤولة عن اإلنتاج اإلحصائي والتخطيط واالستشراف والتحليل والتوقع.. 1
  بيانات الساعة السكانية اعتباًرا من 23/10/18 ،  11:53:30 بتوقيت غرينيتش. 2
3 .http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=MAR  
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اإلطــــار العــــام للدراســــة وخلفيتهـــا

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  ينفذه  الذي  اإلقليمي  املشروع  إطار  يف  التقرير  هذا  أجنز 
بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية »متكني املرأة وصوال إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني 
السياسات  يف  االجتماعي  النوع  مراعاة  تعميم  خالل  من  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
النساء  تستطيع  ال  ملاذا  مهّم:  أولي  سؤال  من  الدراسة  وانطلقت  التجارية«  واالتفاقيات  االقتصادية 
التجارية حتى ولو كان ذلك  التجارية وهّن قادرات على ممارسة األعمال  يف املغرب دخول األسواق 
حمدودا يف اجملال االقتصادي واألعمال علما بأّن السياسات االقتصادية أو التجارية ال تنص على أي 
شكل من أشكال التمييز ضد املرأة حتى وان كانت غري حساسة للنوع االجتماعي. ويتمثل اهلدف األول 
من هذه املرحلة النموذجية من املشروع يف إنتاج البيانات واملعلومات اليت ميكن أن ُتربز مدى العالقة 
بني البناء االجتماعي لألدوار والعالقات بني اجلنسني، والتفاوتات القائمة بينهما، ومن َثّم استغالهلا يف 
خطوة متقدمة للدعوة من أجل التغيري حنو تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال التمكني االقتصادي، 
مع الرتكيز على التجارة. ويتطلب البحث عن اإلجابة أو األجوبة التمعن يف بعض القضايا كما مت 

ذلك يف األجزاء التالية:
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املســـاواة بيـــن اجلنسيــــــن وحقـــوق اإلنســـان والتنميـــة اجلـــزء األول :	

1.   مؤشـــــرات النــــوع االجتمــــاعي واحلقــــوق والتنميــــة )4(

جـــدول بيــانــات مصنفــة حســـب اجلنـــس:
التعليـــم، الصحـــة واملشـــاركــة فــي احليـــاة العـــامـــة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

0.607 مؤشر املساواة بني اجلنسني، حيتل املرتبة 137 من بني 149 دولة

التعليــــــــم

0.74 80.4 59.1 نسبـــــة األميــــــــة

%  49.2 التسجيـــل فـــي املـــدارس حيتل املرتبة 117 من بني 149

100 97.0 96.6 التعليـــم االبتـــدائـــي

0.99 63.6 63.0 التعليـــم الثـــانـــوي 

0.97 34.2 33.3 التعليــــــم العـــالـــي 

الصحـــــــة / الصحــــة اجلنسيــــة واالجنــــــــابيــــة

1.01 65 65.5 متوسط العمر املتوقع /أمل احلياة عند الوالدة )سنوات(

121 نسبــــــة وفيــــــات األمهات عنـــد الوالدة

نسبة استعمال وسائل منع احلمل

املشـــــاركـــــة السيـــــاسيــــــــــة / املشـــــاركـــــة فـــــي اإلدارة

0.26 79.5 20.5 نســــــاء برملانيــــــات )#،  %(

0.15 87.0 13.0 الوزيــــــرات )#،  %(

0.15 87.2 12.8 قاضيات  )#،  %( )5(

تتجه معدالت االلتحاق مبختلف مستويات التعليم حنو االخنفاض مع تقدم املراحل الدراسّية. وهكذا، 
فإن معدالت االلتحاق وإن كانت تصل يف املدارس االبتدائية إىل 96.6 % للفتيات و97 % للفتيان، فإّنها 
تنخفض إىل 63 % و 63.6 % على الّتوالي يف املستوى الثانوي، لتبلغ أدنى مستوياتها يف التعليم العالي 

)33.3 % للفتيات و 34.2 % للفتيان( )املنتدى االقتصادي العاملي، 2018(.

. 4   http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
5 .  -http://fr.le360.ma/politique/magistrature-le-maroc-compte-1000-femmes-juges ,:حسب اخر إحصاءات وزارة العدل  
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ويعود هذا االخنفاض أساسا إىل معدالت الرسوب والتسرب املدرسي، اليت تؤثر أساسا على الفتيات، وال 
سيما يف املناطق الريفية. وميكن إرجاع هذا الوضع إىل العديد من العوامل: منها، من ناحية، بعد املؤسسات 
التعليمية عن مواطن عيش التالميذ، ومن نواح أخرى، احلاجة إىل الفتيان للمساعدة يف العمل الزراعي 
األسري أو إىل الفتيات للمساعدة يف األعمال املنزلية، والتزويج املبكر، وهي عوامل ال تزال تؤثر على املسار 

التعليمي للتالميذ وتزيد من احتمال تسربهم املدرسي.

بعد إدخال نظام احلصص )6( ، ارتفعت نسبة النساء يف جملس النواب املغربي من 16.7 % يف عام 2011 إىل 
20.5 % يف 2018. ومع ذلك، تبقى متثيلية املرأة املغربية ناقصة يف السياسة واإلدارة. ولئن كانت نسبة 
متثيل الرجال الوزراء 87 %، فإن نسبة النساء املغربيات يف هذه املنصب ال تتجاوز 13 %. وينسحب هذا األمر 
12.8 % فقط  إال  واإلدارات فهّن ال ميّثلن  املسؤوليات  التشريعية وكربى  النساء يف اجملالس  أيضا على 

وذلك حسب ما أفاد به »التقرير العاملي حول الفجوة بني اجلنسني » لعام 2018.

2.   احلقــــوق القــانونيــة واحلقــوق اإلنســانيــة

• احلقــوق فــي احليــاة العــامـة واحليــاة اخلــاصــة	

يولي دستور 2011 أهمية كبرية للمساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. ويف الواقع، فإن االهتمام املمنوح 
املساواة مع  املرأة، على قدم  ينّص على متتع  الذي   ،19 الفصل  أّكده  ما  دورها كأّم، وهو  يتجاوز  للمرأة 
ويذّكر  والبيئّية.  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  واحلريات  باحلقوق  الرجل، 
الدستور يف هذا الصدد بانضمام املغرب إىل االتفاقيات واملواثيق الدولية املختلفة اليت صادق عليها، ال سيما 

 )CEDEF(. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وختّص مدّونة األسرة مسألة املساواة بني اجلنسني واحرتام حقوق اإلنسان بأهمّية كبرية. وقد خّصصت 
العديد من الفصول لتقديم معلومات أساسية عن حقوق الفتيات والنساء، مثل: حق املرأة يف الطالق، وحق 

الطفل يف األبوة، وحق احلفيدات واألحفاد يف املرياث، وحق الطفل املعاق يف محاية خمصوصة، إخل.

أجل  من  النواب:   مبجلس  املتعلق    27   -  11 رقم   التنظيمي  والقانون  االنتخابات  مبدونة  املتعلق    9-97 رقم  القانون 
تشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية، مت إقرار التمييز اإلجيابي لفائدتها من خالل إنشاء 
نظام حصص خاص بها. وعلى هذا النحو، ختصص اللوائح االنتخابية على املستوى الوطين 60 مقعًدا 

للنساء مبجلس النواب. 

  مت وضع نظام احلصص للمرشحات مبوجب قانون أصدره جملس الوزراء يف 9 سبتمرب 2011 لتحسني معدالت املشاركة السياسية للمرأة.. 6



7

 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
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القانون اجلنائي )النسخة املوّحدة لعام 2018(،  بعد خضوعه للعديد من التعديالت )يف عامي 2013 و2014(، 
أو  االغتصاب  )ضحايا  القاصرات  الفتيات  حتمي  أحكاًما  يتضمن  املغربي  العقوبات  قانون  أصبح 
االختطاف( وتعزز محاية النساء ضحايا العنف أو جرائم الشرف أو املضايقة أو االعتداء أو االستغالل 
اجلنسي أو سوء املعاملة أو العنف. القانون 13-103 جيّرم مرتكيب العنف ويضع أدوات حلماية املرأة من 

مجيع أنواع العنف. 

• احلقــــوق االقتصــــادية والتجــــارية	

املرأة  حقوق  عن  الوحيدة  األساسية  املعلومة   ،)2017 يونيو   15 بتاريخ  املوحدة  )النسخة  التجارة  مدّونة 
واملساواة بني اجلنسني وردت يف املادة 17 اليت تنص على ما يلي: »تتمتع املرأة املتزوجة بقدرتها الكاملة 
وغري املنقوصة وقد اسرتّدت حريتها الكاملة يف ممارسة التجارة. وهي مل تعد مطالبة بتسجيل إذن زوجها 
يف السجل التجاري« وقد مّت من خالل هذه املادة إيالء اهتمام خاص للمرأة جتاوز دورها كأّم، وهو يهدف 
ضمنيا إىل احلّد من الفوارق القائمة على النوع االجتماعي من خالل إدماجها يف احلياة االقتصادية على 

قدم املساواة مع الرجل.

وتنص املدّونة العامة للضرائب يف املادة 74 على أن » تستفيد املرأة اخلاضعة للضريبة من اخلصم حلساب 
ووفق  قانونا  عليهم  اإلنفاق  على  املسؤولة  هي  كانت  إذا  وأبنائها  بزوجها  يتعلق  فيما  العائلية  األعباء 

الشروط املنصوص عليها أعاله«)الفصل 74(.

• التزامــــات املغرب الدوليــــة 	

على املستوى الدولي، يعترب املغرب من بني الدول اليت تلتزم بنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان فيما 
يتعلق بهذه املسائل:

املوافقة عام 2015 على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد . 1
املرأة )CEDAW( الذي انضم إليه املغرب يف حزيران / يونيه 1993.

اعتماد الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب األوطان الذي . 2
يهدف إىل منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال. 
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تقييــم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي  اجلـزء الثــانـي :	
فــــي قطــــاع التجــــارة 	 	 	

1. مؤشـــرات النــوع االجتمـاعي فــي القطاعيــن االقتصــادي والتجــــاري

 بيــانـات موزعـــة حسـب اجلنـس االقتصـــاد والتجـــارة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

املشـــــاركــــــــــة االقتصــــــاديــــــــة
70,8 23,6 معدل النشاط )2018( )7( 
% 6 %  14  عدد التعاونيات

_ 2280 النساء رؤساء التعاونيات
% 40 %  10 الوقت املخصص للنشاط املهين ) % من إمجالي الوقت اليومي(

التجـــــارة - مصـــادر/قطـــاعـــات أخــــــرى ذات عـــالقــــــة )إن وجــــــــــــدت(
79,93 % 20,61 % منظمات النقابات العمـــــالية )8(

5 %, 38 %, الوقت املخصص للعمل املنزلي ) % من الوقت اإلمجالي( )9(
51 %  49 % وقت الفراغ ) % من الوقت اإلمجالي(

79,93 % 20,61 % منظمات النقابات العمالية )10(
معدل االنتشار العام للعنف ضد املرأة )2009(: 62.8  % )11( 

يسجل املغرب واحدا من أدنى معدالت نشاط املرأة يف العامل. ويف الواقع، فإن نسبة مشاركة املرأة املغربية 
يف النشاط االقتصادي تقّدر حبوالي 23.6 % بينما تبلغ عند الرجل حوالي 70.8 %..

2. تقييـــم وتدقيـــق وحتليـــل النـــوع االجتمـــاعي على املستـــوى التنظيـــمي

• أهــــداف التقييــم السريــع النمــوذجي وعينة منه 	

التقييم التجرييب السريع هو عبارة عن عملية جتريبية مّت إجراؤها يف إطار التقييم والتدقيق والتحليل 
منطقة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  لتحقيق  املرأة  »متكني  مشروع  سياق  يف  االجتماعي  النوع  على  القائم 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا من خالل إدماج النوع االجتماعي يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات 

. 7 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=MAR

. 8 Délégué)e(s des salariés élu)e(s en 2015 selon le Bilan social du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle. 

. 9 Femme au foyer : 5h55mn ou active occupée : 4h18mn Vs l’homme inactif moins d’une heure )48mn( et homme actif occupé )42mn( 
. 10 Délégué)e(s des salariés élu)e(s en 2015 selon le Bilan social du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

من بني السكان البالغ عددهم 9.5 مليون امرأة ترتاوح أعمارهن بني 18 و 64 عاًما ، تعرض ما يقرب من 6 ماليني أو 62.8 يف املائة من أشكال العنف يف عام 2009 خالل األشهر الـ 12 السابقة للمسح. 3.8 مليون . 11
يف املناطق احلضرية و 2.2 مليون يف املناطق الريفية )مكتب املفوض السامي ، 2011(.
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التجارّية«. ويتمثل اهلدف األول هلذه املرحلة التجريبية من املشروع يف إنتاج بيانات ومعلومات ميكن أن 
تبني مدى العالقة بني البناء االجتماعي لألدوار والعالقات بني املرأة والرجل ووجود فوارق قائمة على النوع 
املساواة بني اجلنسني يف جمال  لتعزيز  البيانات يف مرحلة متقدمة  بينهما. وستستخدم هذه  االجتماعي 
التمكني االقتصادي، مع الرتكيز على قطاع التجارة. وقد مت استخدام التقييم التجرييب السريع كأداة 
إضافية لسّد الثغرات اليت مت حتديدها خالل عملية الفحص والتحقق والتحليل للمؤشرات واملعلومات اليت 
مت مجعها. ومّت تنفيذ هذا التقييم التجرييب السريع من خالل مسح ميداني استهدف األطراف الرئيسية 
العاملة يف جماالت املساواة بني اجلنسني واملرأة، وكذلك يف اجملاالت االقتصادية واجملاالت ذات الصلة بها 

يف البلدان الستة اليت مشلها التقييم )مصر ولبنان واألردن واجلزائر واملغرب وتونس(.

وبناء على أّن التقييم التجرييب السريع أجري يف فرتة مل تكتمل فيها عملية ضبط خارطة مجيع املنظمات 
املعنية بالتدقيق القائم على النوع االجتماعي والتجارة، مت اختيار عينة عشوائية صغرية من املنظمات 
املدرجة مسبقًا دون ادعاء أّي متثيل إحصائي يف هذه املرحلة التجريبية. وعلى هذا األساس، وباإلضافة 
كبيانات/معلومات  اعتبارها  سيتّم  السريع  التجرييب  التقييم  نتائج  فإّن  )االستبيان(،  األداة  اختبار  إىل 
كمية ميكن أن تساعد على فهم أفضل ملدى وكيفية تناول مسألة النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 
املمارسات  املشاريع، فضال عن  التخطيط والربجمة وتنفيذ  اعتمادها يف عملية  أو مدى وكيفّية عدم 
ال  السريع  التجرييب  التقييم  هذا  نتائج  فإن  ولذا  التقييم.  مشلها  اليت  املنظمات  يف  والفردية  املؤسسية 

تعترب ممثلة للمنظمات و/ أو للوضع يف البلد.

 % 32 80 % منها غري حكومية. وتنشط  25 منظمة،  التقييم التجرييب السريع يف املغرب تغطية  وقد مسح 
من املنظمات اليت مّت تقييمها يف جمال الشؤون االجتماعية وحقوق املرأة، و28 % يف جمال التشغيل وريادة 
األعمال، و24  % يف قطاعات الزراعة والصناعة واالستثمار، باإلضافة إىل جمال البحث والتخطيط. وقد مت 
مجع 25 إجابة من هذه املنظمات، 72 % منها للنساء. ومت احلصول على 72 % من اإلجابات من سلك املدراء، و 

24 % من املوظفني و 4 % من موظفي الربنامج. ويوضح الشكل1.1 توزيع املستجوبني حسب العمر واجلنس.

الرســــــم البيــــانــــي 1.1

توزيـــع املستجوبيــن حســب الســن واجلنــس
 

4.0 %

28.0 %

4.0 % 4.0 %

32.0 %

16.0 %
12.0 %

غري معلن

رجـــلامـــرأة

50 سنة
وما فوق

36  -  4920  -  35
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1.  النتــائج الرئيسيــة للتقييــم التجريبــي السريــع فـــي املغـــــرب
 

لضمان فهم أفضل ملدى إدراك موظفي املنظمات املستهدفة ملفاهيم املرتبطة بالنوع االجتماعي ومدى إدماج 
النظرة القائمة على النوع االجتماعي يف عملية ختطيط / تنفيذ الربنامج يف هذه املنظمات، تناول استبيان 

التقييم التجرييب السريع هذه القضايا على مستويني خمتلفني: املستوى الرباجمي واملستوى التنظيمي.

يوضح لنا الشكل 1.2 أّن 44 %)12( فقط من املستجوبني، 36 % )13( منهم  من النساء، يفيدون بأّن منظماتهم قد 
عينت موظفني معنّيني بإدماج مفهوم النوع االجتماعي يف خمتلف إدارات املنظمة. ويؤّكد 36 % فقط من 
املستجوبني، 32 % منهم من النساء، أن هؤالء املوظفني يتلّقون برناجما تدريبيا يف جمال التحليل والتخطيط 

القائم على النوع االجتماعي تقدمه املنظمة لدعم عملها يف جمال إدماج منظور النوع االجتماعي.  

املســـاواة بني اجلنسني  على املستـــوى الرباجمـــــي أ .	

املشاريع  تصميم  يف  املستخدمة  واألساليب  اإلجراءات  مبختلف  أساسا  التقييم  من  اجلزء  هذا  يتعلق 
املغرب  اليت مت تقييمها يف  املنظمات  72 % من  السريع، فإن  التجرييب  التقييم  لنتائج  وتطويرها. ووفقا 
تتوخى مراعاة املساواة / اإلنصاف بني اجلنسني ضمن عهدتها. ويتجلى ذلك يف شهادات املستجوبني اليت 
االجتماعي يف  النوع  القائم على  اإلنصاف  أهداف وغايات  تعترب دمج  املنظمات  84 % من هذه  أّن  أبرزت 
تصميم براجمها ومشاريعها وأنها تقوم بعملية حتديد االحتياجات، مبا يف ذلك حتليل األدوار واملسؤوليات 
على اساس النوع االجتماعي، للمجتمع املستهدف. أيضا أشار 80 % من املستجوبني، 60 % منهم من النساء، 
إىل أن خطط تنفيذ هذه الربامج تشمل عموما أنشطة تهدف إىل تطوير قدرات املرأة، من أجل منحهّن 

فرصا متكافئة للحصول على اخلدمات والتدريب. 

هذه  لدى  االجتماعي  النوع  على  القائمة  اخلربة  يف  النظر  عند  تراجعا  تشهد  النسب  هذه  فإّن  ذلك،  ومع 
املنظمات. وال تقتصر نقاط الضعف اليت لوحظت يف فحص قدرة املنظمات اليت مّت تقييمها على دمج النوع 
أثر  قياس  املنظمات على  أيضا قدرة هذه  بل تشمل  التدريب فحسب،  أنشطتها على نقص  االجتماعي يف 

 الرســــــم البيــــانــــي 1.2
قدرات ومهارات األشخاص املسؤولني عن  

النوع االجتماعي داخل املنظمة
4.0 % 20.0 %

8.0 % 20.0 %

4.0 % 16.0 %

4.0 %12.0 %

12.0 %

إىل أقصى حد

إىل حد كبيــر

بقدر متوســط

على نطاق حمدود

على اإلطالق

امـــرأة

رجـــل

  »يف أعلى مستوى« + »إىل حد كبري«. 12
  »يف أعلى مستوى« + »إىل حد كبري«. 13
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

من   % 36 أّن  من  وبالرغم  املستهدفة.  الشرائح  على  اجلنسني  بني  بالفوارق  املتعلقة  ومشاريعها  براجمها 
املستجوبني، 22 % منهم من النساء، يؤكدون أّن منّظماتهم تقوم جبمع بيانات موّزعة حسب اجلنس، فإن 
24 % منهم فقط ،20 % منهم من النساء، يقّرون بأّن هذه املنظمات متتلك مؤشرات خاصة بكل قطاع يشمل 

النوع االجتماعي يسمح هلا بالقيام مبتابعة نشاطها القائم على النوع االجتماعي وتقييمه. 

وبالنظر إىل الشكل2-2، الذي يعرض العوائق اليت تواجهها عملية إدماج النوع االجتماعي يف املنظمات اليت 
مت تقييمها، نالحظ أن االفتقار إىل أدوات التحليل القائم على النوع االجتماعي هو أحد العوائق الرئيسية 
اليت تؤّدي إىل تباطؤ هذه العملية، وهو ما يفسر ضعف قدرة هذه املنظمات على حتّمل املسؤولية الكاملة 

لعملية إدماج النوع االجتماعي من التخطيط إىل املتابعة والتقييم.

ب .	 املســاواة بيــن اجلنسيــن على املستــــوى التنظيمــــي

يتناول اجلزء الثاني من التقييم السريع النموذجي املستوى التنظيمي، مع الرتكيز على العوامل املتعلقة 
حبسن سري العمل يف املنظمات املستهدفة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية وكذلك الثقافة التنظيمية 
السائدة، كما يراها اجمليبون. ويف هذا املستوى، كشفت نتائج التقييم التجرييب السريع أّن 44 % فقط 
التزامها بتحقيق  النوع االجتماعي تؤكد  الدراسة سياسة مكتوبة يف جمال  املنظمات اليت مشلتها  من 

املساواة بني اجلنسني، وتشمل توزيعا واضحا للمسؤوليات وبرناجما خاصا باملتابعة والتقييم.

لكّن هذا األمر ال مينع وجود بعض الثغرات يف الطريقة اليت يفكر بها الرجال والنساء يف هذه القضايا. 
بسبب  االجتماعية  النوع  على  القائمة  القضايا  يف  للموظفني  الفنية  اخلربة  بنقص  ذلك  تربير  وميكن 
نقص التدريب يف هذا اجملال. ويتجلى هذا األمر بوضوح يف الشكل 4.2 الذي يشري إىل أّن 24  % فقط )14( ، 

 الرســــــم البيــــانــــي 2.2
% 4.0عوائـــق إدمـــاج النـــوع االجتمــــــاعي                   

8.0 %

12.0 %

16.0 %

12.0 %

8.0 %

12.0 % 16.0 %

16.0 %

8.0 %

24.0 %

28.0 %

8.0 %

8.0 %4.0 %

4.0 %

12.0 %

عقبات أخرى

ضعف األهمية املمنوحة من قبل املنظمة ملسألة ....

نقص الدعم من قبل صانعي القرار )اإلدارة العليا(

نقص أدوات التحليل من أساس النوع اإلجتماعي

نقص التدريب للموظفني يف مسائل النوع اإلجتماعي

نقص املوارد املالية للتخطيط /الربجمة على أساس...

الثقافة )نوع الثقافة(

ثقافة املنظمة )البيئة املهنية(

مستوى التوظيف

حجم الوحدة

امـــرأة

رجـــل

  من بني أهداف اتفاقية أغادير حتسني ظروف املعيشة يف الدول األعضاء، لكن هذا اهلدف غري مفصل فيما يتعلق مببادئ النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.. 14
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

20 %)15(  منهم من النساء، يؤكدون أن منظماتهم ختصص بشكل منهجي ميزانية لتدريب املوظفني يف 
جمال التحليل القائم على النوع االجتماعي والقضايا ذات الصلة.

وعلى الرغم من الزيادة امللحوظة يف عدد النساء يف مواقع اختاذ القرار، وهو ما شهد به 64 % من املستجوبني، 
استباقية  بتنفيذ اسرتاتيجية  تقوم  اليت  املنظمات  أّن نسبة  3.2 يربز  الشكل  فإّن  النساء،  40 % منهم من 

لتوظيف وترقية النساء يف مناصب رئيسية و/ أو إدارية رفيعة ال تتجاوز 32 % .

ورغم أن 72 % من املستجوبني، 48 % منهم من النساء، موافقون على وجود سياسة تعمل على ضمان تكافؤ 
الفرص بني الرجال والنساء صلب منظماتهم، فإّن 36 % فقط، 28 % منهم من النساء، يؤكدون أّن وصف 

الوظائف الشاغرة خالل عملية التوظيف يراعي مفهوم النوع االجتماعية.
 

ومع ذلك، مت اختاذ بعض التدابري التنظيمية داخل املنظمات املستهدفة مما يعكس اجلهود اليت تبذهلا هذه 
56 % من  املنظمات لتطوير ثقافاتها التنظيمية وتكييفها مع مبادئ النوع االجتماعي. وبهذا املعنى، فإن 
املستجوبني، 40 % منهم من النساء، يفيدون بأّن سلوك املوظفني يف منظماتهم يراعي االعتبارات القائمة 
على النوع االجتماعية. وينعكس ذلك أيًضا يف قدرة املوظفني على مناقشة مجيع القضايا املتعلقة بالنوع 

االجتماعي بشكل جاد وحّر كما يشهد بذلك 68 % من املستجوبني، من بينهم 48 % من النساء. 

3.  التقييم والتدقيق والتحليل القائم على  النــوع االجتمــاعي على املستــوى الرباجمــي
  

هناك هدفان للتقييم والتدقيق والتحليل القائم على النوع االجتماعي على مستوى الربامج يف هذا القسم. 
أمرين: من ناحية، حتليل االتفاقيات التجارية اليت أبرمها املغرب واليت هلا عالقة بالنفاذ إىل السوق، وفقا 
ملنظور النوع االجتماعي، ومن ناحية أخرى، دراسة اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات والربامج يف عالقة 
مباشرة أو غري مباشرة بالتجارة واملساواة يف نفاذ املرأة إىل األسواق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي.

 الرســــــم البيــــانــــي 3.2
إدراج النوع االجتماعي يف تعبئة املوارد 

واالتصال واإلعالم

8.0 %

8.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

20.0 %

20.0 %

16.0 %4.0 %

4.0 %

امـــرأة

ال أعـــــــرفرجـــل

إىل أقصى حد

إىل حد كبيــر

بقدر متوســط

على نطاق حمدود

على اإلطالق

سؤال فارغ
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

وهكذا فإن املنهجية املعتمدة تقوم على نوعني من التحليل: التحليل الكمي والتحليل الكيفي.

إن الغرض من التحليل الكمي هو تقدير تواتر الكلمات املفاتيح املتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 
والتجارة و« حتديد خصائص املعلومات النصية املتعلقة باملساواة القائمة على النوع االجتماعي وحقوق 
اإلنسان«. أما الكلمات املفاتيح املقصودة يف هذا التحليل فهي من قبيل )عدم التمييز، التمييز القائم على 
النوع االجتماعي/ضد املرأة، الرجل واملرأة، النساء، الرجال، النوع االجتماعي، املساواة، اإلنصاف، التمكني، 

التناصف، عدم املساواة، إخل.(
 

أما بالنسبة إىل التحليل الكيفي، فهو يهدف إىل حتليل احملتوى من حيث النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 
مراعاتها  مدى  حيث  من  وحتليلها  وتعدادها  املستعملة  املصطلحات  من  التثبت  إىل  ينحو  وهو  والتجارة. 
للنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان، وما إذا كانت عملية اإلدماج قد مّتت انطالقا من تقييم وحتليل الوضع، 

وما إذا كانت يف عالقة مع التشخيص القائم على النوع االجتماعي. وهو يستند إىل ثالث أدوات: 

• التأكد مما 	 وهو يقوم على  والتجارة:  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  بالنوع  املرتبط  للمحتوى  الكيفي  التحليل 
املصطلحات  وتعداد  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  للنوع  مراعية  املستخدمة  اللغة  كانت  إذا 
وحتليلها، وما إذا كان إدماج النوع االجتماعي حاضرا يف عمليات صنع السياسات و/ أو الربامج.

• يسمح 	 الذي  اإلطار  االجتماعي  النوع  سلسلة  متثل  والتجارة:  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  سلسلة 
بتقييم العملية واملقاربة والتدخالت: من تلك العمياء عن النوع االجتماعي إىل الرؤية التغيريية 

حتى بلوغ املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان.
• التثبت من مبادئ التجارة املنصفة: التحقق من تطبيق مبادئ التجارة املنصفة من أجل حتديد مدى 	

مراعاة السياسات/الربامج هلذه املسألة.

1.3  االتفاقيــات الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة املباشــرة أو غري املباشرة بالتجــارة 
         والنفــــاذ إىل الســوق علــــى املستــــوى الوطنــي أو اإلقليــمي أو الدولــــي

االتفاقيات  ختّص  اتفاقيات  ست  حتليلها  مت  اليت  النصوص  مشلت  التجارية،  باالتفاقيات  يتعلق  فيما 
التجارية الثنائية واملتعددة األطراف، وهي كما يلي: 

االتفاقية األور ومتوسطية بني دول االحتاد األوروبي واملغرب. 1
اتفاقية التبادل احلر بني الواليات املتحدة واملغرب. 2
اتفاقية التبادل احلر بني تركيا واملغرب. 3
اتفاقية التبادل احلر بني دول ا اجلمعية األوروبية للتبادل احلّر)AELE( واململكة املغربية. 4
اتفاقية التبادل احلر بني الدول العربية املتوسطّية )إعالن أغادير(. 5
النظام الشامل لألفضليات التجارية بني البلدان النامية. 6
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

1.1.3 التحليــــل الكمــــي حملتــــوى االتفاقيــــات التجــــاريــــة

التحليل الكمي للمحتــوى املتعلــق بالنــوع االجتمــاعي وحقــوق اإلنســان والتجــارة يف االتفاقيــات التجــاريــة
النوع  بني  اجلامع  البعد  مراعاة  غياب  عموما  التجارية  االتفاقيات  مستوى  يف  الكمي  التحليل  يبني 
املتوسطية املعروفة باسم إعالن  التبادل احلر العربية  اتفاقية  إّن نص  الواقع،  االجتماعي والتجارة. يف 
أغادير ال يتضّمن أّي إحالة  على املصطلحات املتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة، على 

الرغم من وضع خطة عمل حول النوع االجتماعي )الوكالة السويدية للتنمية الدولية 2017(. 

احلر  التبادل  اتفاقية  يف  والتجارة  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  على  القائم  البعد  مراعاة  عدم  إّن 
إليه  ينتمي  الذي  النامية  البلدان  بني  فيما  التجارية  لألفضليات  الشامل  النظام  على  كذلك  ينسحب 
املغرب حيث مّتت اإلشارة إىل مبادئ حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف العمل، بشكل ضميّن »إنعاش 

التشغيل« من خالل األهداف العامة لالتفاقيات. 

وينسحب هذا األمر كذلك على اتفاقية التبادل احلر بني دول اجلمعية األوروبية للتبادل احلّر واململكة 
املغربية، اليت يشري بشكل عام إىل حقوق اإلنسان وباألخص إىل احلق يف العمل، من خالل الفقرة الثانية 
من املادة 1 »...حتسني ظروف املعيشة والعمل«. وقد مّت ذكر كلمة »التمييز«، ولكن دون أن تكون مرتبطة 

بالنوع االجتماعي.

أما على مستوى اتفاقية التبادل احلر بني تركيا واملغرب، فقد مت التنصيص على عبارتي »عدم التمييز« و 
»النوع االجتماعي« مرتني، وتليهما كلمة »املساواة« ولكن دون أن تكون كلها مرتبطة بالنوع االجتماعي 

أو حبقوق اإلنسان.

بنسب  والتجارة وردت  اإلنسان  االجتماعي وحقوق  بالنوع  املتعلقة  املصطلحات  فإّن  أخرى،  ناحية  ومن 
التبادل  واتفاقية  واملغرب  األوروبي  األورومتوسطية بني دول االحتاد  التبادل احلر  اتفاقية  متفاوتة يف 

احلر الثنائي بني املغرب والواليات املتحدة. 

املغرب والواليات املتحدة األمريكية مرة  الثنائية بني  التمييز يف االتفاقية  وبالفعل، فقد وردت كلمة 
واحدة لإلشارة إىل القضاء على التمييز يف جمال التشغيل واملهن. كما ورد التمييز بني الرجل واملرأة: 
املؤقت مع إلغاء الرسوم اجلمركية... لتجارة أو مهنة رجل أعمال أو  القبول  »مينح كل من الطرفني 
استخدامها حافظ  و«التناصف«، فإن  و«اإلساءة«  »التمييز«  لعبارات  بالنسبة  أما   .)5.2 أعمال«)املادة  سيدة 

على طابعه التقيّن يف إشارة إىل شروط التجارة.

أما خبصوص االتفاقية األورومتوسطية بني دول االحتاد األوروبي واملغرب فهي تقول يف متهيدها أنها 
االتفاقية فصال  أفردت هذه  العبارة ثالث مرات. وقد  إيراد هذه  اإلنسان« مع  احرتام »حقوق  تقوم على 
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كامال ألنشطة التعاون يف اجملال االجتماعي. ورغم أّن كلمة »املرأة« وردت مرة واحدة، فإّن على تعزيز 
دورها يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية اعُترب نشاطا ذي أولوية. وعالوة على ذلك، وردت عبارة 

»املساواة« مرتني وهي حتيل على املساواة يف معاملة املواطنني من الدولتني. 

 2.1.3 التحليــــل الكيفــــي حملتــــوى االتفاقيــــات التجــــاريــــة

قام التحليل الكيفي على دراسة جمموعة تتكّون من ثالث اتفاقيات للتبادل احلر أبرمها املغرب وهي:
 

• اتفاقية التبادل احلر بني تركيا واملغرب	
• اتفاقية التبادل احلر بني الواليات املتحدة واملغرب	
• االتفاقية األور ومتوسطية بني دول االحتاد األوروبي واملغرب.	

التحليــل الكيفــي للمحتــوى املتعلــق بالنــوع االجتمــاعي وحقــوق اإلنســان والتجــارة يف االتفاقيــات التجــاريــة
أساسا من حيث  ُموجهة  واملغرب  التبادل احلر بني تركيا  اتفاقية  فإّن  املهيمن،  التجاري  نظرا لطابعها 

التخطيط والربجمة إىل املوردين/ املصدرين دون أي متييز على أساس النوع االجتماعي.

وبالنسبة إىل مقاربة الربجمة املستندة إىل حقوق اإلنسان، تستخدم االتفاقية لغة حقوق اإلنسان مثلما 
ورد يف متهيدها: » منشئني بذلك إطارا ومناخا مالئمني مبنّيني على املساواة يف املعاملة وعدم التمييز وعلى 

التوازن بني احلقوق والواجبات«.

أّما اتفاقية التبادل احلر بني املغرب والواليات املتحدة، فإّنها تستخدم لغة مصنفة حسب اجلنس. وفيما 
الوطنية واملعاهدات  القوانني  املستندة إىل حقوق اإلنسان، تشري االتفاقية إىل  يتعلق مبقاربة الربجمة 
املصادق عليها، وخاصة تلك املتعلقة باجلوانب االقتصادية والتجارية )اتفاقية مراكش(. وهي تؤكد 
التنمية وتطبيق  تعزيز  الرغبة يف   « التمهيد  املنصوص عليه يف  النحو  اإلنسان على  على مبادئ حقوق 

قوانني وسياسات العمل والبيئة، وتعزيز حقوق العمال األساسية والتنمية املستدامة ». 

من ناحية أخرى، فإّن االتفاق األورو متوسطي بني دول االحتاد األوروبي واملغرب مينح املرأة مكانة بارزة. 
ويف الواقع، مّت اعتبار التمييز بني اجلنسني ومبادئ حقوق اإلنسان بشكل غري مباشر كمشكلة على اعتبار 
املتعلقة بالعمال تنص على: عدم وجود أي متييز على أساس اجلنسية  64 املخّصصة لألحكام  املادة  أّن 

مقارنة برعاياها، فيما يتعلق بظروف العمل واألجر والتسريح.

تعّرفها  اليت   71 املادة  للمرأة يتجاوز دورها كأّم مثلما هو منصوص عليه يف  املمنوح  االهتمام  أن  كما 
بأنها شخص ذو أولوية: »تعزيز دور املرأة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، ال سيما من خالل 

التعليم ووسائل اإلعالم، وذلك يف إطار السياسة املغربية يف هذا اجملال«.
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 سلسلـــــة النــــوع االجتمــــاعي وحقــــوق اإلنســــان والتجــــارة 
الثالثة  يبني حتليل اإلطار التحليلي والرباجمي لالتفاقيات التجارية أن من بني االتفاقيات التجارية 
املتفاعل  املّطلع،  »املراعي،  ُيعترب  الذي  الوحيد  املغرب واالحتاد األوروبي هو  االتفاق بني  اليت مت حتليلها 
واحملّول للمسألة القائم على »ُمتكّيفا مع النوع االجتماعي ومستنريا به ومتفاعال معه وتغيرييا به«. ويف 
الواقع، فإّن االتفاقية، من ناحية، تتناول املعايري واألدوار والوصول إىل املوارد باعتبارها ضرورّية لتحقيق 
أهداف االتفاق التجاري بني البلدين، ومن ناحية أخرى، تهدف إىل احلد من الفوارق القائمة على النوع 

االجتماعي وتدعم متكني املرأة.

أّن املعايري  النوع االجتماعي« ذلك  اتفاقية التجارة بني املغرب والواليات املتحدة فهي »حمايدة جتاه  أما 
واألدوار والعالقات بني اجلنسني مل تتأثر. ومن ناحية أخرى، فإن االتفاقية بني املغرب وتركيا »عمياء 
عن النوع االجتماعي« باعتبارها ال متيز أبدا على أساس اجلنس، وبالتالي فلم يكن باإلمكان حتديد أّي 

اختالف أو فرق مبيّن على النوع االجتماعي.

التحقــق مــــن مبــــادئ التجــــارة العــــادلــــة: 
املنصفة بأن مجيع االتفاقيات ال  التجارة  التجارية ملبادئ  التحقق من مدى مراعاة االتفاقيات  تفيد عملية 
حتيل على املبدأ 1 املتعلق خبلق الفرص للمنتجني احملرومني اقتصاديا واملبدأ 9 املتعلق بتنمية التجارة العادلة.

ولقد تفّردت االتفاقية بني املغرب واالحتاد األوروبي باإلشارة ضمنيا إىل املبدأ 6 املتعلق مبسألة متكني 
املرأة. وال تشري االتفاقية بني املغرب وتركيا إىل املبدأ 10 املتعلق باحرتام البيئة.

اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات والربامج املتعلقة بشكل مباشر أو غري مباشر بالتجارة  	1.3
واملساواة يف نفاذ املرأة إىل السوق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي  	

ثالثة  إىل  الوثائق  حتليل  استندت  فقد  والربامج،  واالسرتاتيجيات  والسياسات  باخلطط  يتعلق  فيما 
مراجع، وهي: 

• خطة تطوير القطاع التجاري رواج رؤية 2020	
• 	SNDD( 2030( االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة
• 	.)SNE( االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل

2.1.3 التحليــــل الكمــي  حملتــوى الربامــج واالسرتاتيجيــــات

عموما، يبني التحليل الكمي على مستوى الربنامج واالسرتاتيجيات أّن البعد اجلامع بني النوع االجتماعي 
والتجارة تتّم مراعاته بشكل مباشر و/أو غري مباشر يف اسرتاتيجّيتني ولكن ليس يف خطة تطوير التجارة. 
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الرســــــم البيــــانــــي1.3

وترية استخدام املصطلحات املتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة يف الربامج/ االسرتاتيجيات 

يف الواقع، إّن خطة تنمية التجارة »رواج » مل تشر البّتة إىل ختطيط قائم على النوع االجتماعي أو على 
للتنمية  الوطنية  االسرتاتيجية  مكونات  أحد  املرأة  متكني  مّثل  أخرى،  ناحية  من  ولكن  اإلنسان.  حقوق 
2: »تعزيز التنمية البشرية واحلد من عدم  3، الرهانات  املستدامة وقد مّت إدراجه يف احملور االسرتاتيجي 
باعتباره أحد مبادئ حقوق  املرأة،  العمل لصاحل  أن تعزيز احلق يف  املساواة االجتماعية واملناطقية«. غري 
اإلنسان، يعترب أحد أركان االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل. والواقع أن هذه االسرتاتيجية تولي أهمية 

كبرية لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل وإلدماج املرأة املغربية يف احلياة العملية.

2.1.3 التحليــــل الكيفي حملتــوى الربامــج واالسرتاتيجيــــات

التحليل الكيفي للمحتوى املتعلق بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة يف الربامج واالسرتاتيجيات
الربامج  يف  والتجارة  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  بالنوع  املتعلق  للمحتوى  الكيفي  التحليل  يظهر 
واالسرتاتيجيات أّن خطة تطوير القطاع التجاري هي الوثيقة الوحيدة من بني الوثائق املرجعية الثالثة 
اليت ال جتمع بني ُبعدي النوع االجتماعي والتجارة، يف حني أّن هناك اسرتاتيجيتان اثنتان اعتربتا النوع 
االجتماعي جزء من مكوناتها.   ويربز الشكل أدناه نتائج التحليل الكيفي للمحتوى املتعلق بالنوع االجتماعي 

وحقوق اإلنسان والتجارة يف الربامج واالسرتاتيجيات.

الرســــــم البيــــانــــي 2.3
التحليل النوعي للربنامج الوطين التنموي 

ال/ أبدا

جزئيا/ أحيانا

خطة رواج االسرتاتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة

االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل
نعم/ دائما

0

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

ال/ أبدا

جزئيا/ أحيانا

كثريا/اىل حد كبري

غري حمدد

خطة رواج االسرتاتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة

االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل

نعم/ دائما

0

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
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يظهر التحليل الكيفي للمحتوى املتعلق بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة يف خطة »رواج« أّنه 
مل يتّم توظيف التمييز بني اجلنسني ومبادئ حقوق االنسان.

وعالوة على ذلك، فإن االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة تستخدم لغة حساسة للنوع االجتماعي 
وتوّفر معلومات أساسية عن حقوق الفتيات والنساء واملساواة القائمة على النوع االجتماعي. وهي حتدد 
أيضا الفجوات بني اجلنسني: » ال تزال هناك فوارق كبرية بني املناطق الريفية واحلضرية، بني الرجال 
والنساء« )ص. 42(. ويف الواقع، فإّن هذه االسرتاتيجية حتدد التمييز القائم على النوع االجتماعي كمشكلة 

وتربزه وتعترب احلد من الفوارق بني اجلنسني من بني اهتماماتها الرئيسية.

أما فيما يتعلق بالربجمة القائمة على إدماج النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان )HRBAP(، فإن االسرتاتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة تعترب إدماج مقاربة النوع االجتماعي أحد مكوناتها وحتيل على اثنني من مبادئها 

وهما »اإلنصاف« و »التمكني«. 

»... التنمية  وفيما خيّص حقوق اإلنسان، فإّن االسرتاتيجية تشري، من ناحية، إىل الدستور الذي يعترب 
املستدامة حقا لكل مواطن« )ص 20(، ومن ناحية أخرى، إىل قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

املساواة واملشاركة واإلدماج.

ومن جهتها، اعتربت االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل أن من قَيمها املساواة بني اجلنسني والتناصف. وهي 
تهدف إىل إصالح عدم املساواة بني الرجل واملرأة على النحو التالي:

الناشطات يف  النساء غري  التنافسية والصناعية، باعتبارهما عاملني إلدماج  القدرة  	•••حتسني 
      سوق الشغل 

املرأة 	•••حتسني تشغيلية 
الناشطات البحث عن عمل للنساء غري  	•••تسهيل 

الرجل واملرأة يف إطار املسؤولية االجتماعية للشركات. التمييز بني  	•••تنزيل مكافحة 

القائمة على  واملقاربات  االجتماعي  النوع  الالزمة لدمج  البيانات  الغاية، ومن أجل مجع  وحتقيقا هلذه 
حقوق اإلنسان، بدأت االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل بإنشاء مرصد لسوق الشغل ستوكل إليه مهّمة 

مراقبة ديناميكية هذا السوق ومدى إدراج النوع االجتماعي يف سياسات التشغيل.

الوطنية  االسرتاتيجية  فإّن   ،)HRBAP( اإلنسان  القائمة على حقوق  الربجمة  يتعلق مبقاربة  فيما  أما 
العمل. وتشري يف هذا الصدد إىل قواعد  الدستور كتشريع وطين يضمن احلق يف  للتشغيل حتيل على 
التزامات  بذلك  تعزز  وهي  واإلدماج.  واملشاركة  التمييز  وعدم  املساواة  وهي:  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
اإلنسان اخلاصة  املساواة بني اجلنسني، وحقوق  لتعزيز  الدستور،  اليت نص عليها  تلك  املغرب، مبا فيها 

باملرأة ومتكينها من خالل التشغيل.
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 سلسلـــــة النــــوع االجتمــــاعي وحقــــوق اإلنســــان والتجــــارة 
يبني حتليل اإلطار التحليلي والرباجمي للربامج واالسرتاتيجيات أن خطة تطوير القطاع التجاري »رواج«  
»حمايدة جتاه النوع االجتماعي« و« أوعمياء عن النوع االجتماعي«. ويف الواقع، فإّن مصطلح »التاجر« قد 

اسُتعمل يف الربنامج دون اإلشارة إىل االختالفات ذات الصلة بالنوع االجتماعي.

فهي »متكيفة مع النوع االجتماعي« من حيث أّن هدفها  أمـــا االسرتاتيجيــة الوطنيــة للتنميــة املستدامــــة 
االسرتاتيجي 3 يرمي إىل القضاء على الفقر، وإىل املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة والتنمية البشرية.

به  وتغيريية  االجتماعي  النوع  مع  »متكيفة  للتشغيل  الوطنية  االسرتاتيجية  ُتعترب  أخرى،  ناحية  من 
أّنها تعترب مشاركة املرأة يف احلياة النشطة ومتكينها أمرين ضرورّيني لتحقيق  وتفاعلّية معه« حيث 

أهدافها.

التحقـــق من مبـــادئ التجـــارة العـــادلـــة:  
أو غري  مباشر  بشكل  تتضمن  مّت حتليلها  اليت  االسرتاتيجيات  فإن مجيع  العادلة،  بالتجارة  يتعلق  فيما 

مباشر املبادئ العشر للتجارة العادلة. 
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 اجلـزء الثــالـث :	 االستنتــاجــــات والتوصيــــات

يهتم هذا اجلزء املتعلق بــ »حتليل وتشخيص النوع االجتماعي والتجارة« بالبحث عن أوجه الرتابط بني 
القسمني األول والثاني وأجزائهما الفرعية من خالل القراءة والتحليل الشاملني مع تسليط الضوء على: 

1. اإلجنـــــــــازات

إدراكا منه لدور املرأة املغربية يف الديناميكية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فإّن املغرب ُيعترب 
من بني البلدان اليت وضعت ترسانة قانونية لتمكني املرأة، كما انضمت اململكة إىل االتفاقيات الدولية 

اليت تضمن هلا نفس احلقوق املمنوحة للرجل.

• مع 	 املساواة  قدم  على  املرأة  وضع  عدة نصوص  أتاحت  القـــانونيـــة،   الرتســـانة  مستـــوى  على 
الرجل، وهي: دستور عام 2011، ومدّونة األسرة لعام 2004، ومدّونة الشغل، والقانون 13-103 لعام 2018 
املتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة وقانون العمل املنزلي وقانون مكافحة التحرش وتعديالت قانون 

العقوبات )محاية الفتيات القصر ضحايا االغتصاب، النساء ضحايا العنف، إخل.(

• النوع 	 دعم  أجل  من  تعمل  اليت  املؤسسات  من  العديد  املغرب  أنشأ  املؤسســــــي،  املستــــوى  على 
االجتماعي وتعزيز حقوق اإلنسان على غرار: وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية، 
االجتماعي  النوع  ومرصد  اإلنسان  حلقوق  الوطين  واجمللس  البشرية،  للتنمية  الوطين  واملرصد 
الوطين  واملرصد  التمييز،  أشكال  مجيع  ومكافحة  باملناصفة  املكلفة  واهليئة  العمومية،  للوظيفة 

لصورة املرأة يف وسائل اإلعالم، إخل.

• على املستــــوى الدولي، انضّم املغرب إىل االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 	
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ 

الفرص، واملساواة يف املعاملة واألجر. 

واملغرب من بني الدول املنخرطة يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وهذا االخنراط ُمعزز من 
خالل:
• التمييز ضد 	 أشكال  القضاء على مجيع  االختياري التفاقية  الربوتوكول  2015 على  املوافقة يف 

املرأة )CEDAW( الذي انضمت إليه اململكة يف يونيو / حزيران 1993.
• املصادقة على الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 	

اليت ترمي إىل منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،
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يف مستوى املالية العامة، قام املغرب بإدماج املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي يف برجمة موازنات خمتلف 
اإلدارات احلكومّية. ونتيجة لذلك، أنشأ مركز التمّيز يف تصميم املوازنات باعتبار النوع االجتماعي  صلب 

وزارة االقتصاد واملالية.

ويتم تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة املغربية ومتكينها مبساعدة الربامج املخصصة هلا ومن بينها: 
»فيما بينهّن« و«انفتاح هلا«.

ويف مستوى االقتصاد االجتماعي والتضامين، مت تعزيز متكني املرأة من خالل إنشاء التعاونيات النسائية 
وكذلك بيت احلرفيات يف خمتلف مناطق اململكة. 

ويتّم دعم عملية متكني املرأة من خالل التمويل املخصص هلا وخاصة املنتج »إليك« الذي ميثل ضماًنا 
تفضيلًيا خمصًصا إلنشاء املؤسسات من قبل النساء.

كل هذه التدابري واملؤسسات مع الدعم املقّدم من اجملتمع املدني، الذي يتمتع مبيزة العمل عن قرب مع 
النساء، تعمل بشكل مباشر وغري مباشر من أجل تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة املغربية.

2. الثغـــرات املتبقيـــة رغم اإلجنـــازات:

لصاحل  تعمل  اليت  احلكومية  غري  واملنظمات  املؤسساتية  واألطراف  التشريعات،  وفرة  من  بالرغم 
املساواة واالنصاف على أساس النوع االجتماعي، فإن املؤشرات احلساسة للنوع االجتماعي يف القطاعني 
أيضا  الوضع  هذا  ويصاحب  العاملة.  احلياة  يف  املرأة  مشاركة  ضعف  ُتظهر  والتجاري  االقتصادي 

ضعف وصوهلّن إىل املوارد املالية.

وتبقى نسبة نشاط املرأة املغربية )23.6 %( ضعيفة مقارنة بنسبة الرجل، وهي أيضا من بني أدنى 
املعدالت يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. ُيضاف إىل ذلك وجود فوارق يف األجور بني النساء 
والرجال مقابل نفس العمل. ووفقا للمنتدى االقتصادي العاملي )2016(، فإّن مقابل كل دوالر حتصل 

عليه املرأة يف املغرب، حيصل الرجل على 3.85 دوالر. 

منخفضة  تزال  ال  الذاتّيني  املقاولني  سجل  يف  اخلاص  حلسابهن  العامالت  النساء  حصة  أّن  كما 
)36  %(. أما على مستوى املشاركة يف صنع القرار، فال تزال حصة املرأة يف رئاسة املؤسسات منخفضة 

مقارنة حبصة الرجل، حيث تقدر بنحو 22.6 %. )منظمة العمل الدولية، 2018(. 
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وقد حدد التحليل الذي مّت إجراؤه يف إطار هذا التقرير بعض العوامل اليت ساهمت وال زالت تساهم 
بشكل مباشر وغري مباشر يف تعميق الفجوات والتمييز بني الرجل واملرأة. 

يف مستوى النصوص التشريعية، ال تزال بعض النصوص حتتوي على أحكام حتد من متكني املرأة. 
فعلى سبيل املثال، ختول املادة 20 من مدّونة األسرة )2004( زواج الفتيات القاصرات بعد احلصول على 
إذن من القاضي.  وال يراعي القانون 13-103 ضد العنف املسّلط على املرأة مبدأ »العناية الواجبة« الذي 

أوصت به األمم املتحدة.

أما على مستوى املدّونة العامة للضرائب، وفقا للمادة 74، فإن املرأة اخلاضعة للضريبة تستفيد من 
تنفق عليهم  اليت  إذا كانت هي  يتعلق بزوجها وأوالدها  العائلية وذلك فيما  األعباء  اخلصم برسم 

قانونا، بينما تنص املادة 51 على تقاسم املسؤولية بشأن العبئ األسري بني الزوجني.

على املستوى املؤسساتي، كشف استعراض مستوى التقدم الذي أحرزته املنظمات اليت جرى تقييمها 
يف أعماهلا املتعلقة مبراعاة النوع االجتماعي عن اجلهود الكبرية اليت تبذهلا هذه املنظمات لتحقيق 
أهداف املساواة بني اجلنسني يف براجمها ومشاريعها وكذلك يف بيئات العمل اخلاصة بها. ومع ذلك، 
فقد مت اكتشاف بعض نقاط الضعف وهي تعزى إىل عدم قدرة هذه املنظمات على ختصيص املوارد 
التحليل  النوع االجتماعي لتعزيز مهارات موظفيها يف  الالزمة وتوفري برنامج تدرييب حول قضايا 
القائم على النوع االجتماعي. ونتيجة لذلك، ميكن وضع بعض التدابري ملساعدة هذه املنظمات على 

التغلب على نقاط الضعف وحتسني أدائها يف هذا اجملال: 

•  الدعم التقين واملالي هلذه املنظمات من أجل تنفيذ برامج تدريبية دورية وحمدثة يف جمال 	
النوع االجتماعي، لتطوير مهارات ومعارف موظفيها التقنّيني واإلداريني جلعل تدخالتهم 

يف عملية مراعاة النوع االجتماعي أكثر فاعلية. 
•  تعزيز سياسات »النوع االجتماعي« القائمة، وإدراج جانب التدريب كعنصر أساسي يف هذه 	

السياسات.
• بقيت الربامج املخصصة لتمكني املرأة ظرفّية ألنها عادة ما يتم تنفيذها كجزء من التعاون 	

الدولي.
• ال تزال املنتجات املالية املخصصة لتعزيز املبادرات الريادية للمرأة غري متطورة لدى البنوك 	

التجارية. ويف الوقت احلاضر يتوفر عرض واحد فقط لالئتمان املخصص للنساء.
• الثقافة والرقابة الذاتية: وفقًا للدراسة االستقصائية »موازنة الوقت« اليت أجرتها املفوضية 	

العليا للتخطيط يف عام 2014، فإن اجملتمع املغربي يستنسخ النمط التقليدي جملتمع » يقوم 
الواقع، فإّن حتليل عالقات العمل بني  البيت«. ويف  فيه الرجل بكسب القوت واملرأة بشؤون 
 3.4 الذكور واإلناث بالنسبة إىل األطفال يشري إىل أن اإلناث يقضني وقًتا أطول مبقدار 
امرأة يف العمل املنزلي مقارنة بالذكور. بينما يقضي الذكور وقتا أطول مبقدار 1.5 مرة 

يف العمل املهين مقارنة باإلناث.
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

املرأة  فيه  وتكون  القرار  بسلطة  الرجل  فيه  يتمتع  جمتمع  ثقافة  إرساء  على  الوضع  هذا  ويشجع 
مسّخرة ألسرتها ألّن ذلك ميّثل وظيفتها الرئيسية.

3. التوصيــات حســب اجملــال / املوضــــوع

للقضاء على الفجوات والتمييز بني اجلنسني بشكل عام، يتعني القيام بعديد اإلصالحات، منها ما يلي: 

قــــاعــــدة التوصيــــات ذات األولويــــة

املساواة بني اجلنسني، حقوق اإلنسان والتنمية
اجلهات املتدخلة/املؤسسات املعنية املدى التوصيــــــات

وزارة العدل، وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 
على املدى 

القصري

مراجعة بعض نصوص القوانني مبا يف ذلك: 
• ومدّونة 	 اجلنائية  اإلجراءات  وقانون  العقوبات  قانون 

األسرة وخاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات، والتمييز 
من حيث الوصاية القانونية على األطفال وما إىل ذلك. 

• املرأة 	 ضد  العنف  بشأن   103-13 رقم  القانون  مواءمة 
مع التزامات املغرب الوطنية والدولية )ال يأخذ القانون 

بعني االعتبار مبدأ العناية الواجبة(.

املفوضية العليا للتخطيط، املؤسسات، االحتاد العام ملقاوالت 
املغرب، الوزارات املعنية

البعد  مراعاة  مع  القطاعية  البيانات  مجع  على  التشجيع 
القائم على النوع االجتماعي 

القطاع العام/ اخلاص
على املدى 

املتوسط

النوع  على  القائم  التحليل  بأدوات  اخلاص  التدريب  توفري 
االجتماعي 

غري  املنظمات  النقابات،  املغرب،  ملقاوالت  العام  االحتاد 
احلكومية

اإلدارات  وجمالس  النقابات  يف  املرأة  متثيلّية  على  التشجيع 
وإشراك اجملتمع املدني يف صنع السياسات العامة 

والفرنسية  العربية  باللغات  الناطقة  اإلعالم  وسائل 
واألمازيغية. 

على املدى 
البعيد

النوع  مبسألة  الوعي  رفع  يف  اإلعالم  وسائل  دور  تعزيز 
االجتماعي

العالي  والتعليم  املهين  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة 
والبحث العلمي

خالل  من  االجتماعي  النوع  على  القائمة  الثقافة  ترسيخ 
التعليم والتدريب خاصة
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

املغــــــــــــرب

النـــــــوع االجتمـــــاعي والتجــــــــــارة
االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزارة 
اليت  احلكومية  غري  املنظمات  احلكومية،  اإلدارات  ومجيع 

تدافع عن قضية املرأة
يف املدى 
القصري

تعميم الربامج املخّصصة لتمكني املرأة يف وسائل اإلعالم 

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، مجيع 
اإلدارات احلكومية، املنظمات غري احلكومية اليت تدافع عن 

قضية املرأة

املقاوالت  إنشاء  قبل  ما  برامج  باستخدام  األعمال  ريادة  ثقافة  ادخال 
لتشجيع النساء ذوات األفكار الريادّية على االنتقال إىل الوضع املهين.

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، مجيع 
اإلدارات احلكومية، املنظمات غري احلكومية اليت تدافع عن 

قضية املرأة يف املدى 
املتوسط

استدامة الربامج اليت تهدف إىل متكني املرأة 

وزارة املالية، بنك املغرب، البنوك التجارية  إنشاء عروض متويل خمصصة للنساء

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، وزارة 
العدل

يف املدى 
الطويل

النوع االجتماعي يف االتفاقيات  القائمة على  الشامل للمقاربة  اإلدماج 
غري  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  واالسرتاتيجيات  والتشريعات  التجارية 

مباشر بتمكني املرأة؛

االجتماعية،  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزارة 
االحتاد العام ملقاوالت املغرب، النقابات، مرصد مقاربة النوع 

للوظيفة العمومية

العامة  املؤسسات  داخل  االجتماعي  النوع  مسألة  مأسسة  تعزيز 
والشركات.


