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 مقدمة 
 

المرتبطل    حقلو ال مجموعل   مل احتلرام لكلل أكلكال اتغلت الل  لل   العامالت ومقاومتهمو  ثورات العمالأدت 
تلدعو لتتفييلم مل  اتغلت الل واليقلر وتطبيلء  جلرامات لت لما      و قلوايي  عموميل  واتلتزام بغياغلات بمجال الك ل 

لعمللوم الكلل يت  و فا لل  اليغللام ليهلل  يكللكت  الحتقلل  ال للعم  للو  حي  واتجتماعيلل اتجتمللاعو وتحغللي  الفللدمات ال لل
 . مجال اتغتيادة م  الحقو  اتيغايي 

 
اغلتثيام حقلو  اقت لادي  واجتماعيل   دو   أييملا كلا  و لو كلل ال لروم و يغلتحء  - فا ل  اليغلام -  اإليغلا 

وييلل  تحميهللا معا للدات مواثيللء دوليلل  وأحكللام الدغللاتير والقللوايي  وثقا يلل و وأفللرا غياغللي  ومدييلل و تغللتيد  للل  معللايير قاي
 الوطيي و والتو تيرض جميعها التزامات باحترام حقو  اإليغا  وتعزيز ا وحمايتها والو ام بها.

 
 ويقع الحء  و العمل  م  حقو  اإليغا  و و مقدمتهاو حيث ت يمكل   فيلال أ ميل  العملل  لو حيلاة كلل  يغلا 

و وقد ارتبط العمل بالعدال  اتجتماعي  باعتبلار  وغليت  لتيتلال ولتتوزيلع  لو لات الوقلتو  العملل  لو امرأة رجال كا  أو 
 عت  الرجال و اليغام . وائد الثروة وقياس عدال  توزيعهام در الثروة و يتاجها وبه يمك  توزيع ع

 
ليلل و  ت أيله يتميلز عل  بقيل  الحقللو و حلء العملل  لو حلء مل  حقللو  اإليغلا و يغلتيد  لل  الكلرعي  والمواثيلء الدو

كالحء  و ال لام والحء  و التعتيمو أو الحء  و المحاكمل  العادلل  وحريل  التعبيلر وفير لاو بتيله يت لم  بعلض الجوايل  
و  لالحء  لو العملل ت يتبل   قلط حاجل  اإليغلا   لو الييغلو  الغتبي  كاإلر ا  الياجم ع  الجهد الجغدي والعقتو واإلجهلاد

م  حماي  اجتماعي  واغتقرار عائتو وكدالك اجر علادل ي لم   م احب  ع بحء م  حقوقهو بل يو ر أي ا  مايات التمت
حمايل  ل ا والوطييل  عيكا كريما ويغتوج   دا كته بيئ  عل امي  وكروط عمل تئق  كما تيص عتيها التكريعات الدوليل  و

 )البيئ  و كروط العمل(رزقه اإليغا  و و يكد لكغ  
 
( م  العهلد اللدولو 6طبقا ليص )المادة ل "" تاح  الير   لكغ  الدف : العي ر الغاغو  و الحء  و العمل  وو

الثقا ي و ورفم أ  حء اإليغا   و مغتوا معيك  كا و بدو  أي  كلروط حلء  الفاص بالحقو  اتقت ادي  واتجتماعي  و
لعهلدو  ت أ  ربلط المعيكل  الكريمل  بكغل  اللدفل والحلء  لو ( م  ييس ا11م  الحقو  الغاغي و كما يرد بيص )المادة 

و باعتبار أ  العمل لليس م لدر دفلل ومعيكل   حغل و بلل  لو م لدر و العامالت  العمل  و  عالم لقيم  العمل والعمال
 اث.تو ير المغتوا الالئء م  المعيك  لكل البكرو  م  ياتج العمل تتتو الثروات والفير

  
م ليله يغلا م اليغلالكل   يتاجيا  روريا و يقم عيد كغ  الدفل  قطو بل يمثل دورا اجتماعياوالحء  و العمل ت 

كمللا أ  الحللء  للو العمللل أوغللع ملل  العمللل المللتجور وحللد و حيللث يكللمل كللل اليكللط  المفتتيلل   .  للو تحقيللء اغللتقالليته 
   لياع  وزراعل  و ليد وتبلادل وتجلارة بحكم الواقع اتجتماعو المتيوع اللي يعيكو   يلهو مل و المواطيات  لتمواطيي 

 وفير ا م  اليكط  اإليغايي . و عمل ميزلو و تربي  الطيال  وفدمات  داري  واجتماعي  وثقا ي  
 

ييدرالي  الديمقراطي  لتك ل بإيتال  د  الملكرة وو ايطال ا م   الحء  و العمل و م  تحغي  كروطه و قامت يغام الك
 "حقي مع ضمانات الكرامة و المساواة  لعملا" الترا عي  تحت عيوا  
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 اتـــــــــــالمنطلق .1
 المرجعيات الدولية

  
  321اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة   

 اللي أكد عت   ما  الحقو  التالي :
  .حء كل  يغا   و العملو و و حري  افتيار عمتهو و و كروط عمل عادل  وٌمر ي و و و الحماي  م  البطال -1
 حء جميع ال رادو دو  أي تمييز  و أجر متغاو ع  العمل المتغاوي. -2
حللء كللل  للرد يعمللل  للو مكا للتة عادللل  وٌمر للي  تكيللل للله ولغللرته عيكلل  تئقلل  بالكراملل  اإليغللايي و وتغللتكمل عيللد  -3

 اتقت ام بوغائل أفرا لتحماي  اتجتماعي .
 ا م  أجل حماي  م الحهحء كل كفص  و  يكام يقابات مع آفري  واتي مام  ليهـ 4

 

  2دستور المنظمة الدولية   
 :تو يح  حرص عت اللي 

 ت عت  أغاس العدال  اتجتماعي  و و أ  ت ا ر مجموع  م  كلروط يو الغالم الكويو المغتدام ت يمك  أ  ييب أ "
ط يهلدد الغلالم واتيغلجام العمل تتغب  لعدد كبير م  الكفاص  و ال تم والبؤس والحرما  مما ييتج عيه يوع م  الغلف

 العالميي  ويعر هما لتفطر. مما يحتم وب ورة مغتعجت  و تحغي   ل  ال روم.
عتلل  غللبيل المثللال: تقيللي  غللاعات العملللو تحديللد المللدة الق للوا لتعمللل اليللومو والغللبوعووتو يم اليللد العامتلل و 

ملل  المللراض العاملل  والمهييلل  واإل للابات  محاربلل  البطاللل  و تللو ير أجللر يكيللل  للروم معيكلل  مالئملل  و حمايلل  العمللال
الياجم  ع  حوادث الك لو حماي  الطيال والمرا قي  واليغامومعاكات الكيفوف  والعجزو الد اع ع  م الح العمال  لو 

تقيلو الفارلو تتكيد مبدأ المغاواة  و الجر " عمل مغاووأجر مغاو" تتكيد مبدأ الحريل  اليقابيل  و تي ليم التعتليم المهيلو وال
 وفير للك م  التدابير المكابه .

 

 1411 3إعالن فيالدلفيا 
 

"يحء لجميلع البكلرو ب لض الي لر عل  ال لل أو المعتقلد أو الجليسو العملل  م  بييها أيه متعددة عت  مبادئ  ركز  لليا
اليلرص... وعتل  م  أجل ر ا يتهم المادي  وتقدمهم الروحو  و  روم م  الحري  والكرام  والما  اتقت ادي وتكلا ؤ 

 .أ  تكو  ال روم المهيتة لللك  و الهدم الغاغو لتغياغ  الوطيي  والدولي "
 

  4"العمل فى األساسية والحقوق المبادئ "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 
 

 :الفقرة الثانية في  تضمن  حيث يل وتفعيل مقتضيات دستور المنظمة على ضرورة التزام الدول  المصادقة عليه بتنز  نصوالذي  

 بأن المنظمة إلى انتمائها بمجرد ملزمة البحث موضوع االتفاقيات على دقتاص تكن لم وأن ,األعضاء الدول جميع أن يعلن − "
 عليه ينص لما ووفق حسنة بنية وتحققها تعززها وأن االتفاقيات هذه موضوع تشكل التي األساسية بالحقوق المتعلقة المبادئ تحترم

 : وهي الدستور
  الجماعية المفاوضة بحق الفعلي واإلقرار النقابية الحرية  ـ أ
  اإللزامي أو الجبري العمل أشكال جميع على القضاء ـ ب
 األطفال عمل على الفعلى القضاء  ـ ج
 5".والمهنة االستخدام في التمييز على القضاء  ـ د
 

                                                 
 ، 1491االعالن  العالمي لحقوق اإلنسان، 1
 3، ص 2212دستور منظمة العمل الدولية،حنيف ، 2
 يكية. في مدينة فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمر 1499في مايو  21إعالن فيالدلفيا، صدر عن المؤتمر العام لمنظمة العمل خالل دورته رقم  3
 السادسة دورته فى الدولي العمل مؤتمر اعتمده الذي ‘‘4العمل فى األساسية والحقوق المبادئ "  عال  مي م  العمل الدولي  بكت  4

 8991 يونيه 81 فى اختتامها وأعلن جنيف فى عقدت التي والثمانين
لألمم المتحدة ضمام بموجب قرار الجمعية العامة تمد وعرض للتوقيع والتصديق واالناع 1441 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص 5

  29، وفقا للمادة 1491كانون الثاني/يناير  3تاريخ بدء النفاذ: ،  1411كانون األول/ديسمبر  11خ في ( المؤر21-ألف )د 2222
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  منظمة العمل الدوليةوتوصيات اتفاقيات 
و التي تحث على إعمال حقوق االنسان المكملة  االتفاقيات و التوصياتالدولية على استصدار مجموعة من عملت منظمة العمل 

 بالنسبة للنساء و تسهيل الدور االنجابي ، لذا تم التنصيص على جملة من المعايير و المبادئ المؤطرة في : 
 

  6) استخدام النساء قبل الوضع وبعده(1414اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة،    :3االتفاقية رقم  

  14147اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل المرأة ليالً،    :9االتفاقية رقم 

  8اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(   :19االتفاقية رقم 

  14399)مراجعة(،  عمل المرأة ليال ية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن اتفاقية منظمة العمل الدول   :91االتفاقية رقم 

  1434،استخدام المرأة للعمل تحت سطح األرض في المناجم وغيرهااتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن    :94االتفاقية رقم 

  143110، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر   :42االتفاقية رقم 

  1499 ،عمل ليالً )النساء( )مراجعة(اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ال   :94االتفاقية رقم 

  144111اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجور،    :122االتفاقية رقم 

 12اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر )الزراعة(   :121قم االتفاقية ر 

  144213اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة )مراجعة(،    :123االتفاقية رقم 

  144914اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في االستخدام والمهنة(،    :111االتفاقية رقم 

  141215ة في المعاملة )الضمان االجتماعي(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساوا   :119االتفاقية رقم 

  1492اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،    :132االتفاقية رقم 

  المغرب لم يصادق عليها 1491اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية،    :141االتفاقية رقم (

) 

  149216قوق في مجال الضمان االجتماعي، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على الح   :149االتفاقية رقم 

  الليلي التفاقية العمل  1442بروتوكول عام  1442اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي،    :191االتفاقية رقم

  17()مراجعة للمرأة

  222218اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية األمومة )مراجعة(،     :193االتفاقية رقم 

  221119اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزلييين،   :194االتفاقية رقم 

  التابعة لها 221ية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية اتفاقية منظمة العمل الدول   : 142االتفاقية رقم 

 المغرب لم يصادق عليها بعد

  1421توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة )الزراعة(،     :12التوصية رقم 

  1421توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليالً )الزراعة(،     :13التوصية رقم. 

  العمال والعامالت عن عمل ذي قيمة بين توصية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجور    :42التوصية رقم

 .1441، متساوية 

  1449توصية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر،     :43التوصية رقم. 

  إجازة األمومة،إعانات األمومة،تسهيالت .1442توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة،     :44رقمالتوصية(

 لالمهات المرضعات،حماية  العمل،حماية صحة المرأة العاملة أثناء فترة األمومة (

                                                 
باالتفاقية رقم  1442وعدلت سنة  1421يونيه 13بدأ نفاذهافي  1414أكتوبر 24ي واشنطن ،( اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ف3االتفاقية رقم ) 6

123  
باالتفاقية رقم  1439وعدلت سنة 1421يونيه  13بدأ نفاذها في  1414أكتوبر  24(اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في واشنطن ،9االتفاقية رقم ) 7

 94رقم  باالتفاقية 1499وفي سنة  91
 1423يونية  24في جنيف. بدأ نفاذها في  1421أكتوبر  24( اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة ،في 19االتفاقيةرقم)  8
  94باالتفاقية رقم  1439جعت عام ورو 1431نونبر  22جنيف، بدأ نفاذها في  1439يونيه 9( اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 91االتفاقية ) 9

 1434شتنبر  22بجنيف، بدأ نفاذها في  1431يونيه  29( اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 42االتفافية  رقم ) 10
 23تاريخ بدء النفاذ: ، ين، في دورته الرابعة والثالث4411يونيه 24تمر العام لمنظمة العمل الدولية في اعتمدها المؤ،( 122االتفاقية )رقم  11

 1، طبقا ألحكام المادة 1443مايو 
 .1443يوليوز  29،بدأ نفاذها في  1442يونيه  9( اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 121االتفاقية رقم ) 12
 1444شتنبر  4نفاذها في ، بدأ 1442يونيو  29تمر العام لمنظمة العمل الدولية في اعتمدها المؤ( 123االتفاقية رقم ) 13
 1449يونيو   24 تمر العام لمنظمة العمل الدولية فياعتمدها المؤ( 111االتفاقية رقم ) 14
 1499أبريل  24،بدأ نفاذها في  1412يونيو 29 تمر العام لمنظمة العمل الدولية فياعتمدها المؤ( 119االتفاقية رقم ) 15
 1492يونيو  21بجنيف بتاريخ   19ولية في دورته اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الد 16
 1442يونيه  21اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والسبعين ،بجنيف ـ  (191االتفاقية ) 17
 1442ألمومة كمراجهة التفاقية حماية ا 2222ماي  32ـ جنيف  99اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته   18
 2211يونيو  11،جنيف،122اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  19

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c003.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c004.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c014.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c041.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c045.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c052.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c089.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c100.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c101.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c103.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c111.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c118.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c132.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c156.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c157.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c171.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c183.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R12.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R13.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R90.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R93.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R95.pdf
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  تكافؤ الفرص والمساواة .1491توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسئوليات العائلية،     :114التوصية رقم(

 في المعاملة للعمال من الجنسين : العمال ذوو المسؤوليات العائلية (

  1442ل الدولية بشأن العمل الليلي، توصية منظمة العم    :199التوصية رقم  

  1441.20توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل،     :199التوصية رقم 

  2222صية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة، تو    :141التوصية رقم. 

 

 6991 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص 

 

 حق في واإلناث وركالذ مساواة بضمان العهد هذا في األطراف الدول تتعهد " 3بككل  ريح  م  فالل المادة  حدد 

 ومن بين هذه الحقوق: "العهد هذا في عليها المنصوص والثقافية ماعيةواالجت االقتصادية الحقوق بجميع التمتع

 (؛6الحء  و العمل. )المادة -
 (؛ 7الحء  و التمتع بكروط عمل عادل  وُمر ي . )المادة  -
 (؛ 8الحء  و تكوي  اليقابات واتي مام  ليها. )المادة  -
 (؛ 9ادة الحء  و ال ما  اتجتماعو والتتمييات اتجتماعي . )الم -

وجوو  تووفير  " ميهلا عتل   وي لت  لو اليقلرة الثاييل  (11الحء  لو حمايل  الغلرة وتربيل  الطيلال. )الملادة  -
 حماية 

خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغوي مونا اهمهوات العوامالت، ء نوات الفتورة الموذكورة، 
 ".ت ضمان اجتماعي كافيةءجازة مدفوعة اهجر ءو ءجازة مصحوبة باستحقاقا

 (؛ 11ا ال لام والكغام والمتوا. )المادة  ممعيكو كام لتكفص وأغرتهو وتو يرالحء  و مغتوا  -
 (؛ 12الحء  و التمتع بتعت  مغتوا م  ال ح  الجغمي  والعقتي  يمك  بتوفه. )المادة  -
 (؛ 13الحء  و التعتيم. )المادة  -
 (و 14 لزامو ومجايو. )المادة الحء لتجميع  و تعتيم ابتدائو  -
 (.  11الحء  و المكارك   و الحياة الثقا ي . )المادة  -

 
 وحريووة اختيووار اإلنمووات ايجتموواعي " حووول (1494)سوونة  21اإلعووالن العووالمي للتقوودم ايجتموواعي والتنميووة

   "العمل
 

 لو العملل الميلتج والمييلد اجتماعيلاو  اكلتراك جميلع أ لراد المجتملعيقت لو التقدم واإليملام  لو الميلدا  اتجتملاعو  أكد أ 
والقيللامو و قللا لحقللو  اإليغللا  والحريللات الغاغللي  ولمبللدأي العداللل  والو ييلل  اتجتماعيلل  لتمتكيلل و بإيكللام أكللكال لمتكيلل  
الرض ووغائل اإليتال تييو أي اغت الل لتيغلا  وتلؤم  لتجميلع حقوقلا متغلاوي   لو المتكيل و وتهيلت أحلوات تلؤدي  لل  

 اة حقيقي  بي  الياس.مغاو
 كما اغتطرد أ مي  :

تحغي  ال روم المتعتق  ب ح  العمال وغالمتهم باتفال التلدابير التقييل  والتكلريعي  المياغلب  وتلو ير المقوملات الماديل   -
 الالزم  لتيييل تتك التدابيرو وت غيما تحديد غاعات العمل.

 غجم .تدابير مياغب  إلقام  عالقات  ياعي  مي اعتماد -
 دور الح اي  المياغب  فدم  لم تح  البيام ولم تح  الوالدي  العامتي .  يكام -
 

 ( 1441إعالن كوبنهاجن بشأن التنمية ايجتماعية)22 
 

عتل  اعتملاد اغلتراتيجيات مالئمل  لتتيميل  اإلجتماعيل   بالعمللو بملا  يهلا الم لر و  رؤغام الدول والحكوملات فالله التزم
التلو ت لميت تله االتزامالمرأة  و الحياة العمتي  وعت  المغاواة بي  الجيغي   و مجال  العمل .ومل   .وركز عت  مكارك 

 :تتكيدا وا حا عت  للك

   تعزيز التيمي  اتجتماعي   و جميع أيحلام العلالم لكلو يتغلي  لجميلع اليلاس رجلات ويغلامو وبفا ل  أولئلك الللي
  كريم وليات التو تمكيهم م  العيش اللموارد ويتقاغموا المغئيعايو  اليقرو أ  يمارغوا حقوقهم ويغفروا ا

                                                 
 يونيو 22، 1441،جنيف، 93اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  20
 (. 29)بـ  2492ر ، بموجب القرا1414ديسمبر  11اإلعالن العالمي للتقدم والتنمية، الصادر عن األمم المتحدة في  21
 1444مارس  12إلى  1إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية  المنعقد من  22

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R165.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R178.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R184.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R191.pdf
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  تمكي  جميع الياس رجات ويغام م  الح ول عت  غبل العيش المتموي  والمغتدام  م  فالل العمال  والعمل
 جي  والمفتاري  بحري .تالمي

 كبا  واليغام والمعوقي  وكا    يالم عياي  فا   لمكاكل البطال  الهيكتي  والطويت  الجل والعمال  الياق   لت
 المجموعات وال راد المحرومي ؛

 تكجيع الغياغات التو تمك  الياس م  الجمع بي  عمتهم المد وع الجر ومغئولياتهم العائتي ؛ 

 يع معامت  المرأة والرجل ج يالم عياي  فا   لح ول المرأة عت  عملو وحماي  مركز ا  و غو  العملو وتك
 و فا    يما يتعتء بالجر؛عت  قدم المغاواة

 

 23التمييز ضد المرأة  ىإعالن القضاء عل 
 

 يتو: عت  ما و أكدت المادة العاكرة ميه ف و ا
تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة االقتصادية 

 واالجتماعية، وال سيما:

( الحق، دون تمييز بسبب الحالة االجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة )أ

 ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل،

 )ب( حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية،

ج( حق التمتع باإلجازات المدفوعة األجر وباالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو )

 الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل،

 )د( حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل.

واج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ التدابير الالزمة لمنع فصلها في حالة . بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الز2

الزواج أو الحمل، وإلعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات االجتماعية الالزمة لها 

 بما في ذلك 

 خدمات الحضانة.

 تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع األعمال، ألسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي. ال تعتبر تدابير تمييزية )ه(

 
   24المرءة دييز ضمالقضات على جميع ءشكال التاتفاقية 
 وم  بي  مقرراتها:

 ) تجغيد ا  و  حد ميهاواتفال تدابير كييت  لتول جميع أككال التمييز  د المرأة بايتهال غياغات الد كج  (:2ـ المادة ) 
 الدغاتير الوطيي  والتكريعاتو قرار الحماي  القايويي  لحقو  المرأة...(

الثقا ي  و كل تتفل الدول الطرام  و جميع الميادي  وت غيما الميادي  الغياغي  واتجتماعي  واتقت ادي  و (:3ـ المادة )
  حقو  اتيغا  طور المرأة وتقدمها الكامتي  وللك لت م  لها ممارغالتدابير المياغب  و بما  و للك التكريع و لكيال  ت

 والحريات الغاغي  والتمتع بها عت  أغاس المغاواة مع الرجل.  
ما لدور اتجتماعي  والثقا ي  لغتوك المرأة والرجلو وت مي  التربي  الغري  تيهما غتي تعديل اتيماط (:1ـ المادة )

 .الموم  كو يي  اجتماعي 
 ) اتيتفابات والتركح لتو ائم(الحياة الغياغي  بككل مغاو لترجلالمكارك   و حء المرأة  و  (:7ـ المادة )
 .لتمرأة الحء  و تمثيل حكوم  بتد ا دوليا واتكتراك  و أعمال المي مات الدولي  (:8ـ المادة )
 .والتوجيه المغاواة بي  الرجل والمرأة  و حء التعتيم والتكوي  (:11ـ المادة )
جميع التدابير المياغب  لتق ام عت  التمييز  د المرأة  و ميدا  العمل لكو تكيل  تتفل الدول الطرام (11ـ المادة )

 :لهاو عت  أغاس المغاواة بي  الرجل والمرأةو ييس الحقو  وت غيما

 الحء  و العمل بو يه حقا ثابتا لجميع البكرو 

 و بما  و للك تطبيء معايير افتيار واحدة  و كؤو  اتغتفداموالحء  و التمتع بييس  رص العمال  

                                                 
 1419تشرين الثاني/نوفمبر  9( المؤرخ في 22-)د 2213عتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ا 23

لألمم  نضمام بموجب قرار الجمعية العامةاعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واال، قية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفا 24

 (1) 29، وفقا ألحكام المادة 1491أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ: ،  1494كانون األول/ديسمبر  19في  المؤرخ 39/192المتحدة 
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  الحء  و حري  افتيار المهي  ويوع العملو والحء  و الترقي  والم  عت  العمل و   جميع مزايا وكروط
 الفدم و والحء  و تتق  التدري  و عادة التدري  المهيوو بما  و للك التتملة الحر ي  والتدري  المهيو المتقدم

 والتدري  المتكررو

  الحء  و المغاواة  و الجرو بما  و للك اتغتحقاقاتو والحء  و المغاواة  و المعامت   يما يتعتء بالعمل لي
 القيم  المغاوي و وكللك المغاواة  و المعامت   و تقييم يوعي  العملو

 العجز والكيفوف  وفير للك م  الحء  و ال ما  اتجتماعوو وت غيما  و حاتت التقاعد والبطال  والمرض و
 حاتت عدم ال تي  لتعملو وكللك الحء  و  جازة مد وع  الجرو

  الحء  و الوقاي  ال حي  وغالم   روم العملو بما  و للك حماي  و يي  اإليجا. 
الطرام التدابير   مايا لحقها اليعتو  و العملو تتفل الدولو  توفيا لميع التمييز  د المرأة بغب  الزوال أو الموم و 

 :المياغب 

   لح ر الي ل م  الفدم  بغب  الحمل أو  جازة الموم  والتمييز  و الي ل م  العمل عت  أغاس الحال
 الزوجي و مع  رض جزامات عت  المفاليي و

 أو  إلدفال ي ام  جازة الموم  المد وع  الجر أو المكيوع  بمزايا اجتماعي  مماثت  دو   قدا  لتعمل الغابء
 لألقدمي  أو لتعالوات اتجتماعي و

   لتكجيع تو ير الفدمات اتجتماعي  المغايدة الالزم  لتمكي  الوالدي  م  الجمع بي  اتلتزامات العائتي  وبي
مغؤوليات العمل والمكارك   و الحياة العام و وت غيما ع  طريء تكجيع  يكام وتيمي  كبك  م  مرا ء رعاي  

 الطيالو

 ماي  فا   لتمرأة أثيام  ترة الحمل  و العمال التو يثبت أيها مؤلي  لهالتو ير ح. 
 

 25ينجإعالن ومنهاج عمل بي 

 عت :   قراته وأكد  م  فالل

  و للك المكارك   و بما المجتمع حياة جواي  جميع  و المغاواة قدم عت  الكامت  ومكاركتها المرأة تمكي   رورة  
 ( ـ13م) .والغتم والتيمي  المغاواة لتحقيء أغاغي  أمور الغتط ؛ مواقع وبتوغ القرار  يع عمتي 

  (14م ) .اإليغا  حقو  م  المرأة حقو  أ 

  بالتغاوي الغرة ع  المغؤوليات والمرأة الرجل وتقاغم الموارد  ل  والو ول واليرص الحقو   و المغاواة أ 
 (11م) الديمقراطي  لتدعيم وكللك أغرتهماو ور ا ي  لر ا يتهما حاغم  أمور بييهما؛ الميغجم  والكراك 

  العدال  وتو ير البيئ  وحماي  اتجتماعي  والتيمي  المطرد اتقت ادي اليمو عت  باتعتماد اليقر عت  الق ام أ 
 والرجل المرأة ومكارك  اليرص تكا ؤ وتحقيء واتجتماعي و اتقت ادي  التيمي   و المرأة اكتراك يقت و اتجتماعي و

 وباعتبار ما البكر لفدم  الموجه  المغتديم  التيمي  تحقيء عوامل م  باعتبار ما المغاواة قدم عت  كامت  كارك م
 (16م ) .ميها مغتييدي 

 

 26من ءجل التنمية ءهداف اهلفية 
 التو أبايت  ع  أ مي  تعزيز المغاواة م  فالل :

 زال  التياوت بي  الجيغي   و  من خالل  غي  وتمكي  المرأة المغاواة بي  الجي عت  تعزيز اللي ييص  : الهدف ال الث 

التعتيم  و موعد ت يتجاوز و وباليغب  لجميع مراحل 2111أ  يكو  للك بحتول عام التعتيم اتبتدائو والثايوي )ويي ل 

 (2111عام 

 وم  بي  المؤكرات المعتمدة لتقويم اتلتزام بتحقء  لا الهدم:

 والثايوي والعالوالبيي   و مراحل التعتيم اتبتدائو يغب  البيات  ل     .1

 فير الزراعوح   اليغام م  العمال المد وع  الجر  و القطاع  .2

                                                 
 1444أيلول/سبتمبر  14-9 العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خالل الفترة  للمؤتمر 1القرار  25
( هي ثمانية مراٍم اتفقت الدول Millennium Development Goals, MDGsالمرامي اإلنمائية لأللفية ) أو للتنميةأهداف األلفية   26

. تنطلق هذه المرامي 2214منظمة دولية، على تحقيقها بحلول سنة  23دولة، وما ال يقل عن  142، وعددها منظمة األمم المتحدةاألعضاء في 

والذي يُلزم الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع  2222الذي تم توقيعه في سبتمبر  إعالن األمم المتحدة لأللفيةمن 

 والتمييز ضد المرأة. واألميةواألمراض 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 يغب  المقاعد التو تك تها اليغام  و البرلمايات الوطيي  .3

 :ار ثالث  أرباع  و تفييض معدل الو يات اليياغي  بمقد  والول   وتجتت فايته تحغي  ال ح  اإليجابي  الهدف الخامس

وم  بي   (2111تعميم  تاح  فدمات ال ح  اإليجابي  بحتول عام   و  وال اي  الثايي   2111و 1991بي  اليترة ما 

 واحدة عت  القل وأربع زيارات عت  القل(مؤكراته :الح ول عت  الرعاي  ال حي  قبل الوتدة )زيارة 

 3222التنمية المستدامة في افق  ءهداف  
 د ا واعتبرت فط   17تتميز ا دام التيمي  المغتدام  بكويها اوغع يطاقا م  ا دام اتليي  اتيمائي  حيث تتكو  م  

. وم  بي  ات دام التو ابايت ع  ا مي  2131والو ول ال  اليتائج المبت اة  و ا ء  2111طموح  لتحويل العالم غي  

 المغاواة والميا ي : تعزيز مبدا

 ال ح  الجيدة والر ا :  الهدف ال الث 

 الوطيي  تحغي  ال ح  اتيجابي  ع  طريء ادماجها  و اتغتراتيجيات والبرامج -

 تتقو الرعاي  قبل الوتدة لتتقتيل م  الو يات عيد اتيجا  -

 احب  العمل عت  ايفياض معدل الوتدات  و اوغاط المرا قات ع  طريء التوعي  والم  -

 تتبي  الحاج  ال  تي يم اتغر تكبر عدد م  اليغام  -

 الق ام عت  اتوبئ  اليتاك   -

 يكمال  بع عما كما جميع ا دام التيمي  المغتدام  والخامس الهدف الرابع: 

  ما  التعتيم الجيد لتجميع دو  تمييز  -

 يم العالوالتقيو /المهيو والتعت اتبتدائو / تكا ؤ  رص الح ول عت  التعتيم -

 امتالك المهارات الالزم  لمزاول  عمل تئء لتجميع يغام ورجات -

 تيدمال اتجتماعوالمغاواة بي  الجيغي  و ا    -

و دا ل  يتحقء ات بالق ام عت  كا   اككال التمييز التو تعايو ميها اليغام واليتيات والمغاواة حء كويو م  حقو              

كايه اغراع تحقيء التيمي  المغتدام  والر ع م  اليمو اتقت ادي  و جميع المجاتت ع  طريء التمكي  اتيغا  و مؤكر م  

 المعر و واتقت ادي.

-  

 ةــات الوطنيــالمرجعي

 ورـــــــالدست 
 كالتو : الحراك الكبابو بمجموع  م  الحقو  يغرد ا تباعا و دغتور 2111 جام لغتور

  وتتكيد ا عت : ح ر ومكا ح  كل أككال التمييزوبغب  الجيس أو التو  أو المعتقد أو  لدول ا جام  يه التزام :التصدير

  وغمو ا عت  التكريعات الوطيي . بتيعيل مقت يات اتتياقيات الدولي   والتزامها .الثقا   أو اتيتمام اتجتماعو

 ( 9الفصل ): المواطيي  ريعميم الطابع اليعتو لح  تو يرال روم التو تغاعد عت  تتعمل الغتطات العمومي  عت  

 والمواطيات  

 ( 8الفصل:).  تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق

 .الشروط التي ينص عليها القانون
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  المديي  و الغياغي  و اتقت ادي  و تمتيع المرأة و الرجل عت  قدم المغاواة بالحقو  و الحريات يق و ب: (14)الفصل

و وتتعهد الدول  بالغعو لتحقيء الميا ي  بي  الرجال واليغام و حداث  يئ  لتميا ي  و اتجتماعي  و الثقا ي  و البيئي  

  .مكا ح  كل أككال التمييز

 أو مهيي  أو حاط  بكرام  ت يجوز لحد أ  يعامل ال يرو تحت أي لريع و معامت  قاغي  أو ت  يغايي   :(33) صل فال

 .اإليغا 

 الحء  و الك ل و ال ح  و التعتيم دو  تمييز  :(21) صلفال 

  ( 21الفصل:)   والرعاي  اتجتماعي  لتيئات القل ح ا.   تكا ؤ اليرص  ما تغهر الدول  عت  

 ات.والمه دور الغتطات العمومي   المحتي    و معالج  الو اع الهك  لتيغام :(21)  الفصل 

 يتم تي يم المرا ء العمومي  عت  أغاس المغاواة بي  المواطيات والمواطيي    و الولول  ليها. :(111) صلفال 

 ( 191الفصل:)  عت  احترام  (19محارب  جميع أككال التمييزالمحدث  بموج  الي ل)لميا ي  و المكتي  با هيئ  التغهر

 ر.عتيها  و الي ل الملكوالحقو  والحريات المي وص 

 27لــــة الشغــــــــــمدون 
و حت مدوي  الك ل اتجرامات الواج  احترامها لتيعيل المقت يات الدولي  لات ال ت  بحء العمل و و جامت م امييها كالتو 

 : 

  : جرام يغتهدم  لكل كفص الحء  و ك ل يياغ  حالته ال حي  ومؤ الته ومهاراته.وكلا يميع كل  الديباج

  ميها الحمل والموم  وممارغ  التياوض الجماعو.غبا  لو العمل  اغتقرارالجرام 

   ( 9المادة:)   بخدم البيوتيحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة.   

 ( 4المادة:  )  ،وحق كل امرأة، حق المرأة في إبرام عقد الشغل أكدت على منع كل تمييز بين األجراء من حيث الجنس ،

 غير متزوجة، في االنضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتسييرها. متزوجة كانت أو

 من محو األمية والتكوين المستمر. : يحق لألجراء االستفادة (23لمادة )ا   

   اتخاذ التدابير الالزمة لحماية سالمة األجراء وصحتهم وكرامتهم.  : (29)المادة 

 (31المادة:) ية أو الفصل من الشغل بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية عدم قبول العقوبات التأديب

 أوالمسؤوليات العائلية.

 ( 92المادة:) .يعتبر من األخطاء الجسيمة المرتكبة ضد األجير من طرف المشغل :التحرش الجنسي 

 ( 49المادة:)143و 149 تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي فترات استراحة النوافس المحددة في الفصلين. 

 ( 124المادة:)  تضمين اتفاقية الشغل:كيفيات تطبيق مبدأ أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في األجر ـ الصحة

 والسالمة المهنية ـ ظروف وشروط الشغل. 

  19ومنع تشغيل األحداث دون سن  السن القانوني للشغل : 193المادة .  

 حماية األمومة  الباب الثاني من القسم الثاني  :  (114المادة )إلى ( 142) المادة  من 

 مع مراعاة ظروفهن االجتماعية والصحية   : تشغيل النساء ليال ( الباب الرابع199)المادة إلى  (192) المادة من 

 والظروف الواجب توفيرها لعملهن. 

 ثواألحدا: األشغال الممنوعة على النساء (191) لمادة ( إلى ا194) المادة من 

                                                 
 21. نسخة محينة بتاريخ  3414(  ص2223ديسمبر 9)  1929شوال  13بتاريخ   4119المتعلق بمدونة الشغل.الجريدة الرسمية عدد  14.44قانون 27

 2211أكتوبر
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 ( 191المادة:) .توفير مقاعد لالستراحة تساوي عدد األجيرات في مقر العمل 

 ( 282المادة:)  .تجهيز أماك  الك ل بالكروط ال روري  لتغهيل المهام 

 ( 314المادة:)  .حداث م الح طبي  مغتقت  لتك ل  

 ( 321المادة:) حال  ال حي  لألجيرتمراقب  مدا مالمم  مي   الك ل ل.  

 ( 346المادة:) ه.يميع أي تمييز  و الجر بي  الجيغي و  لا تغاوت قيم  العمل اللي يؤدياي 

 ةـــــة العموميـــي للوظيفـــــام اهساســـالنظ 

ى و أكار الي ام اأغاغو لتو يي  العمومي    ما يتو  :إل

 تطبيق عند الجنسين بين فرق  وال واة المسا وجه على العمومية الوظائف الى الوصول في الحق الجنسية مغربي لكل. :(1)الي ل 
 خصوصية أساسية قوانين عن تنتج التي أو عليها ينص التي المقتضيات ماعدا األساسي القانون  هذا

  .الموظفين عند العمل أساليب تحسينإلى  الوزارات مختلف مع باتفاق السعي (:8) الفصل
 المطابقة المناصب احد مهام بالفعل ومزاوال ما درجة في مرسما كان إذا بوظيفته، القيام وضعية في الموظف يعتبر : (88)الفصل 

 لها
 والرخص عن الوالدة الممنوحة والرخص صحية ألسباب والرخص اإلدارية الرخص من استفادته مدة طيلة الوضعية نفس في يعتبر
 )أجر بدون 

  رخص الوالدة (:83الفصل)
 توقف أن في الحق الموظفة للمرأة  إذ .بناء على طلب منهن خاص مؤقت فتوقي الموظفات للنساء بالنسبة يوجد (:93)الفصل 

 كانت وإذا .مستمرة معالجات تتطلب بعاهة مصابا يكون  أو سنوات خمس عن سنه يقل ولد لتربية ذلك كان إذا منها بطلب مؤقتا
 .األساسي للوظيفة العمومية النظام في رةالمقر  الشروط طبق العائلية بالتعويضات متمتعة تبقى فإنها عائلة ترأس الموظفة المرأة 

 إقامته جعل إلى مهنته بسبب اضطر إن زوجها لتتبع منها، بطلب مؤقتة بصفة الموظفة المرأة  توقيف كذلك يجوز (:06الفصل )
 تتعدى أن غير من للتجديد قابلة اثنتين لسنتين المقررة التوقيف مدة تكون  وحينئذ زوجته فيه تعمل الذي المكان عن بعيدة االعتيادية

 .سنين عشر نهاية
 

 اراتبــــــــــاالعت . 3

بصممفة عامممة  سياسممية لتحسممين  أوضمماع النسمماء وتعبيممره عممن إرادة رغممم مصممادقة المغممرب علممى العديممد مممن تلممك االتفاقيممات الدوليممة، 

مدونمة الشمغل   ين خاصمةو البرنمام  الحكمومي و مجموعمة ممن القموان ممن خمالل  مقتضميات الدسمتورسمواء ،  خصوصا  ت العامالو

لإلنصماف و  ) االسمتراتيجية الوطنيمة  التمي أصمدرتها الحكوممات المتعاقبمة االسمتراتيجياتورغم  والنظام األساسي للوظيفة العمومية.

 ين تحسمو  لنهموض بمالحقوق االنسمانية للنسماءلكمحماوالت  الخطة الحكومية للمساواة في أفمق المناصمفة ( –أجندة المساواة  –المساواة 

االقتصمادي واالجتمماعي والثقمافي للممرأة المغربيمة يعكمس اسمتمرار معاناتهما ممن الحمالي ، إال أن الواقمع أوضاع الطبقمة العاملمة ممنهن

  .رجال و النساءالالمساواة بين  لتفعيل الفكر السلبي المقاوم  استمرارو ،االقصاء و  الحيف والتمييز

أحمد المعيقمات  يبقمىالمذي  وليات العممل واألسمرة ؤالتوفيمق بمين مسم  وممن أعبماء   خالل يومية األنشطةو يتضح ذلك من      

تسماعد  النسماء خاصمة فمي مجتممع ممازال يعتبمر أن االهتممام باألطفمال  في فضماء  العممل    بنيات تحتية غيابل نظرا و ذلك  األساسية

ت العائلية، كثيرا ما تضطر المرأة لدخول سوق العمل والخروج مسؤولية النساء األولى ،  وللمالئمة  بين مسئوليات العمل والمسئوليا
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منه عدة مرات خالل حياتها ، فتفقد المزيد من االمتيازات ، ليس فقط من حيث الضمان االجتماعي المتراكم بل وأيضما فمرص التعلميم 

 والتدريب والترقي

 

لنسمماء  لممبعض الوظممائف واألعمممال والترقممي المهنممي و كممما أن بعممض الموروثممات الثقافيممة تقممف  أمممام ممارسممة ا               

بين النساء والرجال في بعض الوظائف . كما أن سيادة بعض األفكار  النمطيمة عمن  -رأسيا وأفقيا -اإلداري وتؤدي أحيانا إلى التمييز 

قيادة ، واستبعاد  خصمال االجتهماد خمول المرأة أو ضعفها أو خجلها أو عدم التزامها بأنظمة العمل وتعارض طبيعتها مع مسئوليات ال

ألن المعايير المطروحة تصاغ دائما بمنطمق ذكموري بمما يترتمب عنمه بمدل  والتعاون عن النساء تؤدي إلى مواصلة التمييز و االقصاء

 مجهودات إضافية لمواجهة الحواجز المسببة للفصل المهني على أساس النوع االجتماعي.

 

 : على مستوى تفعيل المقتضيات الدستورية المؤكدة للمساواة ، فألننا نقف على المعطيات التالية خطيرة التراجعات النسجل وإذ  

 صمرحت  حيمث  المندوبيمة السمامية للتخطميط   قاممت بهماائ   دراسمة حسمب نتم  (14 دون سمن طفالت )تشغيل ال  ستمرارا" 

فقمط فمي   1139 % سمنة، مقابمل 14قمل عمن بأنهن دخلن سوق الشغل عمن سمن ي 2212من النساء القرويات، سنة  % 9334

 ."من النساء الحضريات

 نسبة تشغيل الذكور تفوق ثمالث ممرات نسمبة تشمغيل النسماء وتصمل إلمى فعلى المستوى الوطني،  ضعف نسبة تشغيل النساء

 434بالمائممة(  والجهممة الشممرقية )  131ضممعف( وطنجممة تطمموان ) 134سممت أضممعاف فممي بعممض الجهممات كممما فممي الجنمموب ) 

  عف( وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط .ض

 فقط. 28 2932نسبة النساء العاطالت في فئة السكان النشيطين % تمثل 

  أكثر في القطاع الخاص بنسبة ،وينتشر هذا الشكل من العنف 139،أي بنسبة %ألف  امرأة نشيطة  32 يطال العنف الجنسي

 29(239مقابل%  متزوجات % 9ألساس النساء المطلقات) بنسبة % ،ويهم بافي القطاع العام  132 % مقابل %339

 30 11مسؤولية في قطاعات الوظيفة العمومية  حيث بقيت محصورة في %الصب اضعف نسب النساء في من 

مممن خممالل العاملممة  بحقمموق المممرأةتجاهممل مقتضمميات موادهمما المتعلقممة مدونممة الشممغل و  و احتممرام مقتضمميات  عممدم تفعيمملكممما نسممجل  

 موعة من التجاوزات نجملها فيما يلي:مج

  ضمرورة حمدف هاتمه ................. ( 9)المذي تؤكمده الممادة  العامالت في البيموت المماطلة في إخراج القانون المنظم لعمل

 النقطة الن القانون خرج الى حيز الوجود....................

 (4الذي تضمنه المادة )لقطاع الخاص المهيكل والقطاع الفالحي عدم تعميم حق إبرام عقود الشغل  بالنسبة للنساء في ا 

 (19( و)11والتحايل على المادتين ) عدم االلتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل وفق عقود محددة المدة 

 (4مادة )التضييق على االنتماء النقابي والحرية النقابية خاصة في القطاع الخاص وهو ما يتعارض مع مضمون ال 

 وتغييب عنصر الكفاءة  وهمو مما يتنمافى ومبمدأ مسماواة بين العامالت والعمال على أساس الجنس  استمرارالتمييز في األجور

 (391األجر للعمل المؤدى الذي تؤكده  المادة )

 ( 23عدم تمكين المرأة العاملة من التكوين المستمر ومحو األمية الوظيفية وهو ما يؤكد تغييب المادة) 

 ( 29عدم احترام كرامة المرأة في الشغل وسوء األوضاع الصحية في الفضاء المهني على عكس مضمون المادة) 

                                                 
tendances d’évolution des caractéristiques  -Haut commissariat du plan, La femme marocaine en chiffres28

démographiques et socioprofessionnelles – octobre 2013   
 2211يناير  12نتائ  البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء،المندوبية السامية للتخطيط ، الرباط   29
  2213مارس  9رة،نتائ  الدراسة الخاصة بمكانة النساء بمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية ،وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدا 30
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  ( تعقيد المسطرة المرتبطة بإثبات التحرش الجنسي  والمعنوي بالمرأة العاملمة فمي موقمع العممل رغمم مما نصمت عليمه الممادة

92 )  

  أن الممرأة العاملمة األم ال ( حيمث 114إلمى  142والتمي نصمت عليهما الممواد ) بحمايمة األموممة الخاصمة عدم احترام االمتيمازات

 زالت تعاني:

  عدم سماح  المقاوالت خصوصا في القطاع الخاص لألجيرة األم باستيفاء مدة إجازة الوالدة ) يسمتأنفن عملهمن مباشمرة

   (بعد انتهاء االسابيع الخمس األولى التي تلي الوالدة 

 ألسممابيع األخيممرة مممن حملهمما واألولممى بعممد والدتهمما  نفممس المهممام دون مراعمماة  لخصوصممية ظرفهمما تممؤدي األجيممرة فممي ا

 الصحي 

  ال تستفيد األمهات األجيرات أو الحوامل من حق توقيف العممل لطمارئ صمحي بمل تتعرضمن للتسمريح القسمري بمجمرد

 المطالبة بمراعاة ظروفهن الصحية.

 111ن فترة االستراحة للرضاعة كما هو منصوص عليه في المادة ال تستفيد األمهات األجيرات المرضعات م  

  غياب غرفة الرضاعة بمواقع العمل 

  ال تسماهم المقمماوالت فممي تمموفير حضممانة خاصممة بأطفممال األجيمرات األمهممات بممل تسممتمر معانمماتهن للتوفيممق بممين الواجممب

 المهني والعائلي .

 في حق من يخل بنصوص حماية األمومة . 114 عدم تطبيق العقوبات الزجرية التي تنص عليها المادة  

 دم توفير شروط مالئمة لعمل النساء ) النقل ـأماكن االستراحة ...(ع 

 لمطالب ا. 3
 

كمنظمة هدفها األسمى الدفاع  ،واالعتبارات السالف ذكرها ، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغلباالستناد إلى المنطلقات               

واعية بالدور الريادي للمرأة  وبضرورة إنصافها وتمتيعها بالمساواة  ،طبقة العاملة التي تمثل المرأة جزءا ال يتجزأ منهاعن حقوق ال

 سكرتارية المساواة والمناصفة   دائرة المرأة الكونفدراليةتطالب من خالل  ،في جميع المجاالت وخصوصا سوق الشغلمع الرجل 

   بمايلي :

 يق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في الجريدة الرسمية إدراج جميع المواث 

 خاصة  تلك المرتبطة بالشغل و بتفعيل ضمانات مساواة النوع  والمصادق عليها  الدولية  تفعيل جميع االتفاقيات

 االجتماعي .

 و الثقافية؛ تفعيل مقتضيات البرتكول االختياري التابع للعهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية 

  التفعيل الفوري للدستور و إخراج القوانين التنظيمية 

  إصدار جميع القوانين التنظيمية و التطبيقية للمواد المتعلقة بالمرأة في عالم الشغل مع مراعاة خصوصيتها 

 للقوانين و االتفاقيات تفعيل العقوبات و الجزاءات و الرفع منها بالنسبة للمخالفين  

 و حماية المرأة العاملة المنصوص عليها في مدونة الشغل الخاصة بحماية األمومة  دلبنوتفعيل جميع ا  

  إصدار قانون لحماية الصحة اإلنجابية 

  الزيادة في رخصة الوالدة مع مالئمة األجر مع الرخصة 

 لمرأة العاملة بالنسبة ل تخفيض سن التقاعد 



 الديمقراطيةالكونفدرالية 

 للشغل
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  باألم الواضعة ) رخصة الوالدة( تمتيع األم المجهضة العاملة  بجميع الحقوق إسوة 

  تمتيع األم العازبة العاملة بجميع الحقوق الواردة في بنوذ حماية األمومة 

 يوما ( 32لوضعية الحداد ) على األقل  تمتيع االرملة العاملة  برخصة  مناسبة 

  الجات  أبنائهالمتابعة ع خاصة برخصة خاصة و المسؤولة عن أشخاص في وضعية إعاقة   األم األجيرةتمتيع 

  تمديد فترة الرضاعة الطبيعية 

 والر يع.مجهزة حغ  ما يتوا ء وف و ي  الم  الطبيعي  لتر اع  فا   فر   عت  الح ول  و الحء 

  اتغتراح  وتو ير اليقل( )توفير الظروف المالئمة لعمل المرأة ليال  

  إخراج مشروع حماية عامالت البيوت 

  للمرأة العاملة  في قطاع الصناعة التقليدية االسراع بإخراج نص تنظيمي 

  الحقوق تمتيع  األم الكافلة للرضيع بنفس 

 الشغل الجهاز المكلف بتفتيشأدوار تفعيل  دعم و  

  مارس يوم عطلة مؤدى عنها 9اعتماد يوم 

  لهم.الزام المشغلين بتوفير شروط الصحة والسالمة للعامالت والعمال وتعميم الخدمات الطبية المالزمة 

  نشر ثقافة المساواة في مجال الشغل 

 

 

 

 
 
 


