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 يف ظل وضع وبائي امتد على مدار سنة، كشف تدبريه اليومي عن شساعة اهلوة بني الدول 2021ختلد نساء العامل ثامن مارس ل
القادرة على ضمان شروط احلياة الكرمية ملواطناهتا ومواطنيها، والدول العاجزة عن ذلك، وكشف عن اهلوة بني الرجال والنساء يف 

  .الوصول إىل املوارد واخلدمات وضمان األمن واحلماية

إن اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، إذ ختلد هذا اليوم تقف عند أرقام ومؤشرات وطنية دالة، صدرت من جهات خمتلفة، تؤكد 
مجيعها الوضع املقلق للنساء يف سوق الشغل والولوج إىل التعليم والصحة ومراكز املسؤولية السياسية واملهنية، فقد عرف املغرب 

بل سجل اخنفاضا يف ظل أزمة الوباء  ،حاليا % 19,9 إىل 1999 سنة 30,4 % الذي انتقل من ،اخنفاضا يف معدل نشاط النساء
الذي عرى الواقع االقتصادي واالجتماعي للنساء، بدرجات متفاوتة بني القطاع املهيكل وغري املهيكل وبني القطاعني اخلاص والعام، 

غري أنه أكد على هشاشة وضعية  يف سوق الشغل كقاسم مشرتك ما جعل األسر اليت تعيلها النساء تتأثر بشكل أكرب من األزمة 
الصحية وتداعياهتا االقتصادية؛  

خالل سنة، تأكد أن السياسة العمومية حملاربة العنف ضد النساء مل تتمكن من ضمان احلماية للنساء على مستوى البنيات واملوارد 
البشرية والتدابري القانونية الوقائية واحلمائية الضرورية لتدبري الوضع االستثنائي لألزمة الصحية، بل ظلت بعيدة عن تقدمي احلد األدىن 
من اخلدمات يف ظرف اختذ العنف ضد النساء أشكاال وأنواعا يف كل مناطق العامل، ناهيك عن ماجنم عن ذلك من تأثريات نفسية 

 اهلوسية واخلوف وفق ما جاء يف التقرير األخري للمندوبية السامية تحادة من معاناة من القلق واالضطرابات يف النوم والسلوكيا
 لإلحصاء؛

خالل سنة مل تتمتع بعض الفتيات بنفس فرص تكافؤ الفرص من االستفادة من الدروس عن بعد، يف الوسطني القروي واحلضري 
بسبب األشغال املنزلية وغياب الوسائل التعليمية، ، كما أن األزمة الصحية كرست عدم املساواة بني أطفال األسر الفقرية وتلك 
امليسورة من جهة، وبني أطفال األسر اليت يعوهلا الرجال وأطفال تلك اليت تعوهلا النساء من جهة أخرى حيث عمقت من حدة 
التفاوتات املدرسية وأثرها لدى هؤوالء حيث انقطعت نسبة مهمة منهم عن متابعة الدروس، مما سيؤثر الشك يف جناح مسارهن 

ومسارهم التعليمي،. 

 خالل سنة، واجهت النساء املعيالت لألسر صعوبة يف ضمان احلد األدىن من االستقرار والرعاية الصحية والتعليم ألبنائها بسبب
 وضغط أعباء األعمال املنزلية، وتأزمت أوضاعهن املالية السيما أ�ن استفدن بشكل أقل من نظائرهن فقــدان العمــلوشاشــة اله

الرجال من مساعادات الدولة مما يسائل مرة أخرى السياسات العمومية املنتهجة، خاصة يف جمال احلماية االجتماعية؛  

تعترب اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، أن فئات واسعة من نساء املغرب دفعن مثن التأخر املسجل يف وضع اآلليات الضرورية ، لكلذ
 والتعجيل بوضع السياسات العمومية ،لرفع احليف وضمان املواطنة الكاملة وعلى رأسها هيئة املناصفة وحماربة مجيع أشكال التمييز

 لذا تدعو اجلمعية إىل استدراك هذا التعثر ، والتسريع بإصالح القوانني التمييزية،املندجمة الكفيلة بضمان املساواة يف بعدها الرتايب
الذي يطبع فعلية املساواة، بعد سنة قدمت لنا درسا لنا يف حق اجلميع يف املواطنة الكاملة، واألخذ بعني االعتبار لنقطة اليقظة اليت 

أصدرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لتصحيح الوضع احلايل الذي جيعل النساء املغربيات على هامش التنمية.  
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