
 

 

 املغرب يف النساء يطال اذلي اجلوانب املتعدد المتيزي لتقدمي ادلراسة حول مظاهر رمقية ندوة

 بالغ صحفي

 

طار  تقيمي دمع"املعنون  املتحدة الأمم ومنظومة البرشية للتمنية الوطين صداملر بني  املشرتك الربانمج يف ا 

 يطال اذلي اجلوانب املتعدد المتيزي ملظاهر حتليالاملرصد  أأجنز ،"عادةل برشية تمنية لصاحل موميةالع الس ياسات

يكرا، لوبزي س يلفيا الس يدة سينظم املرصد و رشاكئه ادلراسة،نتاجئ هذه  لتقدميو . املغرب يف النساء  املنسقة ا 

 رمقية ندوة ،املغرب يف للمرأأة املتحدة الأمم هيئة ممثةل يوي،ح ر  ليىل والس يدة املغرب، يف املتحدة للأمم املقمية

 متيس و  ، املتحدة الأمم تنس يق مكتب مقر يف و ذكل صباًحا 9:30 الساعة عىل  2021 مارس 09 الثالاثء يوم

 .Zoom منصة عرب هاعرض 

********************* 

 الس ياق العام لدلراسة 

 يف املغرب ابخنراط تكريسها مت واليت العمومية للس ياسات الرئيس ية الأولوايت أأحد اجلنسني بني املساواة تعترب

الهدف الغاية من هذا . 2015 س نة مت تبنيه ( اذلي2030) املس تدامة التمنية لربانمج اخلامس الهدف حتقيق

 وس هنن وقدرهتن اقامهتن ماكن عن النظر بغض متساوية، وحقوق بفرص والفتيات النساء مجيع متتيعهو 

 .الهيا ينمتني اليت الاجامتعية والطبقة

 أأىتر ا ،حول مسأأةل النوع الاجامتعي املنجزة البحوث وادلراسات ومتاش يا مع ،بهللمهام التقيميية املنوطة وتبعا 

جناز  البرشية للتمنية الوطين املرصد  والفتيات النساءفئات  خمتلف بنيمظاهر المتيزي بشلك خاص هتم  دراسةا 

 ادلراسةهذه  جاءتقد و . اجلنسني بني المتيزي مظاهر يمت تسليط الضوء عىلما  غالًبا أأنه حنييف  .يف املغرب

 . والفتيات النساء فئات بني التفاواتتخمتلف  تربزل 

 املهنجية

ثراؤها  2017 لس نة البرشية للتمنية الوطين مرصدلل لتتبع الارس الوطين ثالْبح معطيات  ا عىل داعامت واليت مت ا 

 خالل من املغرب يف والفتيات النساءبني  المتيزي مظاهر عىل الوقوف من دانية، مكَّن التقريرمي تحقيقاتب 

ىل الولوج ذكل يف مبا البرشية التمنية بأأهداف املرتبطة الأبعاد من العديد دراسة  الرعاية من والاس تفادة التعلمي ا 

 الأس باب عىل الوقوف من أأيضا نمك   كام .والفتيات النساء عىل املامَرس العنفو  املبكر والزواج ملوالع الصحية



دها ما غالبا اليت التفاواتت لهذه العميقة  املؤسسات يف متجذرة تكون ما غالبا مضنية، هيلكية عوامل حتد  

  .والس ياس ية والاجامتعية الاقتصادية

 يف مرة لأول ،أأاتحاذلي  اجلوانب تعددامل  المتيزي مظاهر مبفهوم اسرتشدت ادلراسة هذه أأن ابذلكر ديراجلو 

 بني التفاعالت وكيف ترُتمج والفتيات النساء من اخملتلفة الفئات بني القامئة الفوارق عىل الضوء املغرب، تسليط

ىل خمتلف أأشاكلها  .الرفاه حيث من حرمان ا 

 الأكرث تربز وابلتايل ،وكونية متجانسة مجموعة هن النساء أأن فكرةل هاجتاوزيف  املهنجية ههذ خصوصيةتمكن 

 ابل ضافة. نوتوقعاهت ناحتياجاهت تلبيةل  العمومية لس ياساتل  أأفضل توجيهبغرض  مهنن واستبعاًدا وضعًفا هتميًشا

ىل جراؤه مت اذلي النوعي التحليل فقد مكن ذكل، ا  جراء خالل من النساء، هؤلء مع ا   ،موعاتاجملو  قابالتامل ا 

 .وتطلعاهتن وصعوابهتن تجارهبنل أأفضل  فهممن 

 النتاجئ

 :أأن ادلراسة هذهأأبرزت 

 الأكرث احلوارض وفتيات بنساء مقارنة للمتيزي تعرًضا الأكرث هن فقرا الأكرث القروايت والفتيات النساء 

ىل الولوج حيث من س امي ل غىن، كامل ،عند الفئة الاوىل عفاضم الأميةمعدل ) التعلمي ا   ادلراسة ا 

 الالئق والعمل (،الثانية للفئة ابلنس بة٪ 55.3 مقابل فئة الاوىللل  ابلنس بة٪ 8.9 بنس بة اجلامعية

 مقابل طبية تغطيةمن الاوىل  الفئةمن  ٪54.5ل تس تفيد ) الصحية والرعاية٪( 27.6 مقابل٪ 3.8)

 (.الثانيةعند ٪ 30.5

 عند%  28.3و ميسورة، أأرس من املنحدرات املدن نساء عند%  13.9 الزواج املبكر نس بة تبلغ 

 . فقرا الأكرث القروية الأرس من املنحدرات النساء

  وبين سطات، - البيضاء وادلار مكناس، - فاس هجات يف وضوحا الأكرث القصور أأوجه حظتلو 

 الرعاية من والاس تفادة التعلمي، ابلولوج اىل يتعلق وذكل فامي احلس مية - تطوان - وطنجة خنيفرة -مالل

ىل واللجوء الصحية،  .طيب ل رشاف خاضعة بيئة والولدة يف لولدةا قبل الاستشارات ا 

 ويتجىل( قرويةال املناطق يف٪ 55و احلرضية املناطق يف ٪58) مرتفعا املرأأة ضد العنف انتشار يزال ل 

 (.٪48) والعام( ٪52) اخلاص يطنيامل  من لك يف

 

ىلوابل ضافة   هويهتم بسبب الرفاهية أأبعاد من بعد من املرومات النساء أأن أأيضا ادلراسة فقد بينت ذكل، ا 

 ؛حيث انه. احلرمان لرتامك عرضة أأكرث تكون ما غالبا اجلوانب ةاملتعدد



 32.4 ٪حرماانً  يواهجن امرأأة، ماليني أأربعة من ربايق ما أأي أأكرث، أأو عاًما 18 سن يف النساء من 

 الرعاية عىل حيصلن ل النساء هؤلء: املس تدامة التمنية بأأهداف تتعلق أأبعاد ثالثة يف مزتامنًا

 لئقة. وظيفة  يتوفرن عىلول من ادلراسة الثانوية املرحةل يمكلن ومل الصحية،

 63.7 ٪ل  قصورا تعلمييا، واهجنوالاليئ  س نة 24و 18 بني أأعامرهن ترتاوح اللوايت النساء من

 . لئق معل يتوفرن عىل

 2.6 ٪استشارات يتلقني مل س نة 49و 15 بني أأعامرهن ترتاوح اللوايت عازابت غري النساء من 

رشاف حتت ولدةومل يس تفدن من ال الولدة قبل  .طيب ا 

 

 :املرصد حول

 حتليل يف ادلامئة هممهتا وتمتثل احلكومة، رئيس دلى حمدثة مس تقةل مؤسسة: البرشية للتمنية الوطين املرصد

 www.ondh.ma.املغرب يف البرشية التمنية وبرامج مشاريع وقع وتقيمي

 

 االتصال الصحفي:

 صابرين العريفي

 الهاتف: 35 78 11 25 06
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