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 بين الجنسين المساواة في العملحول   ورقة
 (مق اربة النوع) 

 

I.  الجنسينبين  املساواة والوطني لتكريسالسياق الدولي: 

فإن إقرار حقوقها  املرأة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت تلعبهاعتبارا للدور الطالئعي الذي 

 .قيقيا تتقاسمه الحكومة واملنظمات املهنية والنقابية وجمعيات املجتمع املدنيوالنهوض بأوضاعها أصبحا يشكالن انشغاال ح

قوم بها املغرب من أجل تحقيق املساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز في املجاالت الاجتماعية والاقتصادية يفاملجهودات التي 

استغالل النساء في منع كفيلة بقانونية  تلياوضع آل سياسات منصفةاعتماد و تندرج في إطار السياقين الدولي والوطني 

 .العمل

 السياق الدولي - أ

العالم في مجال حقوق الانسان بصفة عامة و في مجال حماية  التي شهدهابادرت بالدنا في إطار مواكبتها للتطورات 

 :منهانذكر  ذات الصلة، املرأة و تحقيق املساواة بين الجنسين إلى التصديق على العديد من العهود و الاتفاقيات الدولية

  ؛7711الاتفاقية الدولية حول الحقوق السياسية للنساء لسنة 

  7771صادق عليها املغرب سنة ) 7717الاتفاقية الدولية حول إلغاء جميع أشكال العنف ضد النساء الصادرة سنة ،

الاختياري  البرتوكول  على 6077سنة  تصديقه وكذا 6002عن بعض مقتضياتها في مارس  التحفظاتكما قام برفع 

 ؛(الاتفاقيةالتابع لهذه 

 ؛7717سنة  الحقوق املدنية والسياسية الصادرامليثاق املتعلق ب 

  ؛7717 املغرب سنةوالتي صادق عليها  7797املتعلقة باملساواة في ألاجر الصادرة سنة  700اتفاقية العمل الدولية 

 ا والتي صادق عليها املغرب سنة 7791العمل واملهنة الصادرة سنة املتعلقة بالتمييز في  777العمل الدولية  اتفاقية

 ؛7721

  6077والتي صادق عليها املغرب سنة  6000لسنة ( مراجعة)املتعلقة بحماية ألامومة 711اتفاقية العمل الدولية. 

 الوطنيالسياق  - ب

والنساء ليس فقط  بين الرجالساواة عناية خاصة ملسألة املناصفة وامل 6077لقد أولى الدستور املغربي لفاتح يوليوز 

هذه  خاصة بتفعيلمن خالل عدة فصول أكدت على حقوق املرأة وعملت على إحداث آليات  ديباجته، ولكنعلى مستوى 

 .املرأةالحقوق، من بينها الهيئة الوطنية املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد 

لدى املشرع الاجتماعي الذي خصص عدة مقتضيات حمائية لفائدتها ومنع  كما حظيت املرأة العاملة باهتمام خاص

بمثابة مدونة الشغل املرأة العاملة بمجموعة من  29-77التمييز بينها وبين الرجل في مجاالت التشغيل، حيث أحاط القانون 

 :علىالتدابير الحمائية من خالل التنصيص 

س املنصوص عليه في املادة التاسعة من مدونة الشغل وكذا التنصيص على منع التمييز في العمل املبني على أساس الجن -

 ألف درهم؛ 10إلى  79من مدونة الشغل حيث حددت الغرامة ما بين  76عقوبة مخالفة هذا إلاجراء في املادة 

 ؛7حق املرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة في الانخراط في النقابة واملشاركة في تدبيرها وفقا للمادة  -
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املادة )، ومنع التحرش الجنس ي (142)منع التمييز في ألاجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه املادة  -

 ؛(40

 716أثناء العمل الليلي من خالل مقتضيات املادة  وحماية النساء، (796املادة )منع تشغيل النساء في ألاشغال الشاقة  -

 ؛ (791املادة )أسابيع التي تلي الوضع  1الحوامل خالل  النساء ومنع تشغيلمن مدونة الشغل، 

أسبوعا في حالة املرض بسبب الحمل أو الوضع  66حق املرأة الحامل في توقيف عقد الشغل وتمديد إلاجازة لتصل إلى  -

راحة خاصة العاملة في  وحق ألام، (791املادة )، وكذا إمكانية مغادرة املرأة الحامل لعملها دون إخطار (794املادة )

 (.27املادة )مؤدى عنها ملدة نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء إلرضاع وليدها 

II.  الجنسين بينواملساواة استراتيجية الوزارة في مجال حماية حقوق املرأة في العمل: 

 خصص البرنامج الحكومي محور لصون حقوق وكرامة املواطن وتعزيز الحريات واملساواة، وذلك من خالل ألاهداف

 ألاربعة التالية

 تقوية إلاطار القانوني واملؤسساتي؛ :ألاول  -

تحسين الجانب النوعي آللية املراقبة والرصد باعتماد منهجية التكوين والتكوين املستمر لفائدة : الثاني -

 ؛الشغلفتيش ي م

 والشراكة؛آليات التتبع والانجاز  اعتماد: الثالث -

 .للمرأة من خالل البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل يصاداعتماد محاور خاصة بالتمكين الاقت :الرابع -

 :إلاطار القانوني واملؤسساتي تقوية-أوال

 21-21القانون رقم  في إطار تعزيز الحقوق ألاساسية للمرأة في العمل، سيما الجانب املتعلق بمساواة النوع، تم اعتماد

 21في  212..2.2الصادر بتنفيذه الظهير رقم  ل املنزلييناملتعلق بشروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعما

 :يتعلق ألامر ب ، وكذا نصوصه التطبيقية، و (.112-10-11الجريدة الرسمية بتاريخ ) .112غشت 

 التي يمنع فيها تشغيل العامالت والعمال الئحة ألاشغال  بتتميم .112شتنبر  .1الصادر في  ..1..1.2رقم رسو  امل

 ؛(.112-21-11ر بتاريخ .ج)سنة  20و .2راوحة أعمارهم ما بين املنزليين املت

  العامل املنزليالعمل الخاص بالعاملة أو بتحديد نموذج عقد  .112غشت  12الصادر في . ..1..1.2املرسو  رقم 

 .(.112-21-11ر بتاريخ .ج)

ن بإبرا  عقد عمل كتابي بينهما وفق ، ويلز  الطرفي1120أكتوبر  11وللتذكير، فقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ يو  

نموذج محدد، وإيداع نسخة منه لدى مفتش الشغل، كما يمنع وساطة ألاشخاص الذاتيين في تشغيل العامالت 

وبخصوص الحد ألادنى لسن التشغيل بالنسبة للعامالت والعمال املنزليين، فقد حددها . والعمال املنزليين بمقابل

د فترة انتقالية ملدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يمكن سنة مع تحدي 20القانون في 

سنة في العمل املنزلي، شريطة حصولهم على إذن مكتوب من  20و .2خاللها تشغيل ألاشخاص املتراوحة أعمارهم بين 

 .حتهم وكرامتهمأولياء أمورهم، وضرورة اتخاذ املشغل جميع التدابير الالزمة لحماية سالمتهم وص

تحسين الجانب النوعي آللية املراقبة والرصد باعتماد منهجية التكوين والتكوين املستمر لفائدة  :ثانيا

 :مفتيش ي الشغل

لوزارة وضعت املرتفقين لفائدة امن أجل تنزيل مختلف أهدافها ألاساسية الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية و 

دعم الخبرات وتطوير الكفاءات واكتساب وتمثل املهارات الجديدة وتعميم املمارسات يرو  املستمر  برامج للتكوين

 20 تم تنظيم، الصددفي هذا و. مفتشية الشغل في مجال املراقبة منهجية تدخلعصرنة و تحسين فعالية و  الجيدة؛
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لعامالت والعمال بتحديد شروط شغل وتشغيل ا 21.21ورشة تكوينية في مجالي الحقوق ألاساسية والقانون رقم 

إطارا إداريا لولوج درجة  11تعبئة املوارد البشرية املتاحة وتعزيزها عبر إعادة تكوين  إطار الوزارة في  قامتكما . املنزليين

 .مفتش الشغل والتي كان لها ألاثر الايجابي على مردودية جهاز تفتيش الشغل

 :آليات التتبع والانجاز والشراكة اعتماد: ثالثا

قصد التركيز أثناء زيارات  ،1121خالل سنة املفتشين فة الكالوزارية املوجهة دورية   جهاز تفتيش الشغل، وفق القا لقد

العمل، في  باملرأةعلى مدى احترا  املقتضيات القانونية املتعلقة  ملختلف القطاعات الانتاجيةبها  ون قومياملراقبة التي 

 2.1.2.011تم خاللها إحصاء  ،1120إلى متم سنة  1122سنة لفترة املمتدة من في ا زيارة تفتيش ..1..0ما يقارب  بإنجاز

في حين بلغ عدد  امرأة 20...2فقد بلغ  ،ألاجراء اتمندوبعدد أما . مسؤولة داخل املقاولة 211... نعاملة منه امرأة

  ..2..1املسؤوالت النقابيات 

تتعلق باألجر  0.121.مالحظة منها  12.1.1 تفقد بلغ العمل،الخاصة بالتمييز في املسجلة عدد املالحظات وبالنسبة ل

، .2.11 تأما عدد املالحظات املتعلقة بالعمل الليلي فقد بلغ ،الترقية همتمالحظة  ..1.2و ،التشغيل تخص 111..و

 . باألمومةتتعلق مالحظة  1.2.0فيما تم تسجيل 

 :خاللتنزيل هذه الاهداف على أرض الواقع من ، تعمل وزارة الشغل وإلادماج املنهي على وفي هذا إلاطار

، وفق دورية .112مند سنة  الدعم املالي ملشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال النهوض بحقوق املرأة في العمل -

 وللتذكير فقد عملت الوزارة على إحداث لجنة بين. السيد الوزير ألاول املتعلقة بتدبير الشراكة بين الدولة والجمعيات

وزارية مكلفة بدراسة وانتقاء هذه املشاريع ذات ألانشطة املوجهة للتحسيس بأوضاع النساء لفائدة املقاولة وألاجراء، 

 .وكذا لتمكين املرأة في محيط العمل وتحسين ظروف عملها

( 2)أربعة  ، وكذا.112مشاريع جمعيات من أصل تسعة مقترحات مشاريع برسم سنة ( 1)وعلى إثر ذلك، تم انتقاء ثالثة 

 .1120أربعة وأربعين مقترح مشروع برسم سنة ( 22)مشاريع جمعيات من أصل 

املقاوالت الوطنية والدولية التي حققت إنجازات في  ج، لتتوي1120و .112 .112برسم تنظيم جائزة املساواة املهنية  -

  مجال املساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل فضاء املقاولة، وذلك عبر

 لترويج ملبدأ املساواة املهنية كثقافة شائعة داخل املقاولة؛ا .2

 املساواة على مستوى تدبير املوارد البشرية؛  ترسيخ مبدأ .1

 . كمبدأ أساس ي في املجال املنهي Parentalitéألابوة اعتبار مبدأ  .1

 . بع جهات من اململكةمقاولة من جل القطاعات إلانتاجية تنتمي لس( 221)وقد عرفت هذه النسخ ترشيح مائة وعشرة 
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 "وضع املرأة في ميدان الحماية الاجتماعية باملغرب: " ورقة حول 

 مقتضيات النصوص القانونية : 

 .وجود فرق أو اختالف بين الجنسين، أي تتمتع املرأة ألاجيرة بنفس الحقوق والواجبات مقارنة مع الرجلعد  

 ة الاجتماعية للمرأة بصفتها أجيرة أو من ذوي حقوق املؤمنمعطيات بخصوص الجهود املبذولة لتحسين التغطي: 

 .1112أو أكثر لالستفادة من معاش ألارملة سنة  كمدة زواجوجوب سنتين إلغاء شروط  -

أسبوعا لفائدة ألاجيرات املصرحات في نظا  الضمان الاجتماعي بدل  22ضمان تعويض يومي عن الوالدة ملدة  -

 .1112أسبوعا سنة  21

 مدونة) .111لى التغطية الصحية ألاساسية لفائدة املرأة املطلقة خالل سنة بعد الطالق سنة الحفاظ ع -

 .( ألاساسيةالتغطية الصحية 

 .1122لحماية ألامومة سنة  201مصادقة املغرب على الاتفاقية  -

 .1122نهم سنة الحفاظ على التغطية الصحية ألاساسية لفائدة ألارملة واليتامى مهما كان مبلغ معاش املتوفى ع -

 .1121تعميم املساعدة الطبية سنة  -

انجاز دراسة عن تحسين املعارف حسب الجنس في ميدان الحماية الاجتماعية من طرف الوزارة بتعاون مع  -

ONU Femmes أسفرت خصوصا عن ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل النساء اللواتي ،

والعامالت املوسميات والعامالت في القطاع غير  يتواجدن في وضعية هشة خاصة خادمات البيوت

 .املهيكل

  إحصائيات: 

مجموع  عدد)الصندوق من بين مجموع مؤمني  % 11ى إل .112نسبة املؤمنات سنة وصلت  -

 (.مليون مؤمن 1.10املؤمنين 

 عدد)من مجموع املؤمنين في هذا القطاع  % 21في القطاع الفالحي وصلت نسبة املؤمنات  -

 .(ومؤمنةمؤمنا  555 352منين مجموع املؤ 

من  % 22الاجتماعي إلى وصلت نسبة املستفيدات من املعاش لدى الصندوق الوطني للضمان  -

 :املستفيدات النساء، تتوزع على الشكل التالي حسب املعاش

 من املستفيدين الرجال % 1.مقابل  % 22مستفيدة بنسبة  1112: معاش الزمانة. 

 من املستفيدين الرجال % 01مقابل  % .2فيدة بنسبة مست 1212.: معاش الشيخوخة. 

 من املستفيدين الرجال % 1مقابل  % .1مستفيدة بنسبة  ..2.11: معاش املتوفى عنهم. 

 الاوراش املفتوحة : 

إعداد مشاريع نصوص تنظيمية تهدف تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة العمال والعامالت 

 .مالت املنزلييناملستقلين والعمال والعا


