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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  األربعونةالدور
    ٢٠٠٨فرباير /شباط ١ -يناير /كانون الثاين ١٤

 التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
  

 املغرب  
ملغـرب  قـدم مـن ا    امللتقريرين الدوريني الثالث والرابـع      ل التقرير اجلامع  نظرت اللجنة يف   - ١
)CEDAW/C/MAR/4 ( ــستيها ــودتني يف ٨٢٦ و ٨٢٥يف جلـ ــاين ٢٤ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ينـ

القضايا واألسـئلة املقدمـة   بوترد قائمة  ).826 و  CEDAW/C/SR. 825انظر الوثيقتني  (٢٠٠٨
ــة   ــة يف الوثيقـــ ــن اللجنـــ ــة   CEDAW/C/MAR/Q/4 مـــ ــرب يف الوثيقـــ ــة املغـــ ، وردود حكومـــ

CEDAW/C/MAR/Q/4/Add.1. 
 

 مقدمة  
تثين اللجنة على الدولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث                    - ٢

والرابع يف موعده، لكنها تأسف لكونه مل يقدم، رغم التزامه عموما باملبادئ التوجيهيـة للجنـة               
)HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(          يات ، معلومات واضحة وحمددة عن تنفيذ كل توصية من التوصـ

وتنـوه اللجنـة بـالردود الكتابيـة للدولـة الطـرف        .الصادرة يف التعليقات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة   
الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة، لكنـها تأسـف لغيـاب               طرحها  على قائمة القضايا واألسئلة اليت      

  . بعض القضايالىإجابات ع
 رفيع املستوى برئاسة وزيـرة      وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إليفادها وفدا        - ٣

هتنــئ  و.التنميــة االجتماعيــة واألســرة والتــضامن، مشــل ممــثلني عــن خمتلــف الــوزارات احلكوميــة 
اللجنة الدولة الطرف على نوعية عرضها االستهاليل وعلى احلوار الصريح والبناء الذي جـرى              
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ــرأة يف املغـــ     ــة املـ ــرة واضـــحة عـــن حالـ ــة، وأعطـــى فكـ رب وعـــن بـــني الوفـــد وأعـــضاء اللجنـ
 .االتفاقية تنفيذ

 
 اجلوانب اإلجيابية  

حتيط اللجنة علما مع التقدير بأعمال اللجنة امللكية املعنية مبدونة األحـوال الشخـصية،        - ٤
وتــثين علــى الدولــة الطــرف ملــا اضــطلعت بــه مــن إصــالحات قانونيــة مهمــة يف جمــال حقــوق     

أة، مثل اعتماد مدونة األسرة وقـانون        من أجل القضاء على التمييز ضد املر       ال سيما اإلنسان، و 
اجلنسية وقـانون احلالـة املدنيـة ومدونـة الـشغل وقـانون املـسطرة اجلنائيـة، فـضال عـن تعـديالت                 

 .القانون اجلنائي

وتعــرب اللجنــة عــن ارتياحهــا للتــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    - ٥
، فـضال  ٢٠٠٤فربايـر  /يف اجلريـدة الرمسيـة يف شـباط   املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة، املنـشورة       

، ٢٠٠٤مـارس   /تفاقيـة حقـوق الطفـل يف آذار       العن نـشر الربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني          
 .حيث تشمل هذه الصكوك الدولية أيضا حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة

ــاح بإعــادة تنظــيم اجمللــس االستــشاري       - ٦ ــضا علمــا مــع االرتي ــة أي حلقــوق وحتــيط اللجن
اإلنسان، مبا يتماشى ومبادئ باريس، وإنـشاء ديـوان املظـامل، كمكتـب ألمـني املظـامل، ملعاجلـة               
التظلمــات مــن اإلدارة العامــة، فــضال عــن إنــشاء هيئــة اإلنــصاف واملــصاحلة، هبــدف النظــر يف   
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان الـيت جـرت يف املاضـي، حيـث باسـتطاعة هـذه الـصكوك                    

 . أن تساهم يف محاية حقوق اإلنسان للمرأةواهليئات

وغريها من التـدابري الراميـة      العديدة  لخطط والربامج   لوتثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٧
 التــدابري املعتمــدة يف جمــال حقــوق  ال ســيماإىل إعمــال حقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد احمللــي،  

ــة      ــة املتعلق ــل االســتراتيجيات الوطني ــرأة، مث ــسان للم ــهما  اإلن ــساواة بين ــسني وامل ــصاف اجلن  بإن
 .التعليم األساسي للجميع وباهلجرةبوبالقضاء على العنف ضد املرأة، و

ــة الطــرف علــى اتفــاق تعــاون مــع        - ٨ ــع الدول ــة أيــضا عــن ارتياحهــا لتوقي وتعــرب اللجن
، هبــــدف تنفيــــذ اســــتراتيجية ٢٠٠٧مفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني يف عــــام 

 .لالجئني وطنية

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
بينما تذكر اللجنة بالتزام املغرب بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو منـهجي                    - ٩

ــة تتطلــب         ــات اخلتامي ــذه التعليق ــشواغل والتوصــيات احملــددة يف ه ــرى أن ال ــستمر، ت وم
ــر املرحلــي املقبــل      ــة مــن اآلن وإىل حــني تقــدمي التقري ــة مــن حيــث العناي ــ .األولوي ه، وعلي
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اللجنة تدعو الدولة الطـرف إىل أن تركـز علـى تلـك اجملـاالت يف أنـشطة التنفيـذ الـيت                     فإن
 .تضطلع هبا، وأن تبلغ يف تقريرها الدوري املقبل عن اإلجراءات املتخذة والنتـائج احملققـة  

املغرب إىل عـرض هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى الربملـان وكافـة الـوزارات                  اللجنة  وتدعو  
 .ملعنية والسلطات القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا كامالاحلكومية ا

ضمن املـساواة أمـام القـانون،       ويظل القلـق يـساور اللجنـة بأنـه رغـم كـون الدسـتور يـ                 - ١٠
 والرجل يف مجيـع الـدوائر، كمـا أن تـشريعات الدولـة              رأةال ينص على مبدأ املساواة بني امل       فإنه

ـــ    ــدأ امل ــرحيا ملبـ ــا صـ ــضمن تعريفـ ــرف ال تتـ ـــ الطـ ــني امل ــى  رأةساواة بـ ــز علـ ــل، أو للتمييـ  والرجـ
  .اجلنس أساس

ومن أجل التنفيذ الكامل لالتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى إدمـاج مبـدأ                - ١١
 والرجل يف دستورها، أو يف قـانون آخـر مناسـب، مبـا يتماشـى وأحكـام                  املرأةاملساواة بني   

التعريــف الكامــل الوطنيــة  تــشريعاهتا مــن االتفاقيــة، وأن حتــرص علــى تــضمني) أ (٢ املــادة
الدولـة الطـرف إىل سـن وتنفيـذ     اللجنـة  وتـدعو   . مـن االتفاقيـة  ١للتمييـز الـوارد يف املـادة    

قطــاعني العــام واخلــاص كليهمــا، قــانون شــامل عــن املــساواة بــني اجلنــسني يكــون ملزمــا لل
 الدولــة توصــي اللجنــة كمــا .تقــوم بتثقيــف النــساء حبقــوقهن مبوجــب ذلــك القــانون   وأن

الطرف بأن تضع إجراءات واضحة لتقدمي الشكاوى بشأن التمييز ضد املـرأة، وأن تـنص               
على جزاءات كافية ألفعال التمييز، وتكفل إتاحة سـبل االنتـصاف الفعالـة للنـساء الالئـي          

 .انتهكت حقوقهن

ومـع أن اللجنــة تالحــظ أن عــددا مــن الــصكوك الدوليــة الــيت مت التــصديق عليهــا علــى   - ١٢
لصعيد احمللي، ونشرها يف اجلريدة الرمسية للدولة الطـرف، هلـا احلجيـة علـى التـشريعات احملليـة        ا

وفقا لقرارات احملكمة العليا، وأن عددا من التشريعات تتضمن أحكامـا بـشأن أسـبقية القـانون                 
ل الدويل، إال أن اللجنة تظل قلقة إزاء كون مركز الـصكوك الدوليـة، مبـا فيهـا االتفاقيـة، مقابـ                     

 .القانون احمللي، ال يزال غري واضح

ــة         - ١٣ ــات الدولي ــد مركــز االتفاقي ــة الطــرف بتحدي ــوم الدول ــأن تق ــة ب وتوصــي اللجن
لـصكوك الدوليـة، مبـا فيهـا        ل إعطاء األولوية بوضوح ضمن إطارها القانوين احمللي، وتكفل       

 .صكوك، وتكفل اتـساق هـذه التـشريعات مـع تلـك الـ             ة الوطني اتاالتفاقية، على التشريع  
وتوصـي اللجنـة كــذلك بـأن تقـوم الدولــة الطـرف بنـشر االتفاقيــة وتوصـياهتا العامـة علــى         

 الوزارات احلكومية وأعـضاء الربملـان     ا يف ذلك  ع أصحاب املصلحة، مب   يأوسع نطاق بني مج   
والــسلطات القــضائية، واألحــزاب الــسياسية واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص  

 .وعامة اجلمهور
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 وأثنــاء ٢٠٠٦مــارس / يف آذار الــصادر علمــا بــاإلعالن العــامتطــاحأمــع أن اللجنــة و - ١٤
 والفقـرة   ٩ مـن املـادة      ٢احلوار مع اللجنة، بنية الدولة الطرف سحب التحفظات علـى الفقـرة             

 مـن  ٤، وكذلك تصرحيها بشأن الفقـرة  ١٦ من املادة ٢ والفقرة ١٦من املادة ) هـ (١الفرعية  
تعرب عن قلقها لكون سحب تلك التحفظـات والتـصرحيات مل يبلـغ رمسيـا     ، إال أهنا  ١٥املادة  

 .إىل وديع االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إشعار األمني العام لألمم املتحـدة، بـصفته وديـع                - ١٥
وتـشجع الدولـة    .االتفاقية، بسحب تلـك التحفظـات والتـصرحيات يف أقـرب وقـت ممكـن      

خلطــوات الــضرورية لــسحب كــل مــا تبقــى مــن تــصرحياهتا   الطــرف علــى مواصــلة اختــاذ ا 
 مـن االتفاقيـة، ألهنـا مـن وجهـة نظـر اللجنـة تتعـارض مـع                   ١٦ و   ٢وحتفظاهتا على املادتني    

، وذلــك مــن أجــل أن تــستفيد املــرأة املغربيــة مــن مجيــع أحكــام هــدفهااالتفاقيــة وموضــوع 
 .االتفاقية

إلصـالحات التـشريعية وبـرامج التوعيـة      علـى الدولـة الطـرف ل   ولئن كانت اللجنة تثين  - ١٦
اليت نفذهتا بشأن حقوق اإلنسان للمرأة، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء كـون األنظمـة القانونيـة الـيت                     

ــة األســرة، ليــست مع    ــع  اكــلاالقــدر ة بفــوراعتمــدت مــؤخرا، مثــل مدون يف وال مطبقــة يف مجي
 . من جانب القضاةال سيماجهات الدولة الطرف، 

ــشأن      وتوصــي اللج - ١٧ ــدريب ب ــة والت ــة الطــرف محــالت التوعي ــأن تكثــف الدول ــة ب ن
التشريعات املعتمدة حديثا، فضال عن أحكام االتفاقية، يف أوساط املدعني العامني واحملامني 
والقضاة، كيما يتسىن غرس ثقافة قانونية مساندة ملساواة املرأة مـع الرجـل وعـدم التمييـز                

طريق   زيادة تثقيف النساء حبقوقهن عنالطرف إىلوتدعو أيضا الدولة  .يف الدولة الطرف
 وتــشجع اللجنــة .تنفيــذ بــرامج مــستدمية حملــو األميــة القانونيــة وتقــدمي املــساعدة القانونيــة  

. الدولــة الطــرف علــى مواصــلة مــا تقــوم بــه مــن إصــالحات بالتــشاور مــع اجملتمــع املــدين    
ة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا        وتطلب اللجنة أيضا إىل الدول    . سيما املنظمات النسائية   وال

الــدوري املقبــل معلومــات مفــصلة عــن ســبل االنتــصاف املتاحــة يف حــاالت التمييــز، وعــن 
الشكاوى املقدمة يف احلاالت املتصلة بالتمييز ضد املرأة أمام ديوان املظامل واحملـاكم، وعـن              

 .النتائج اليت أسفرت عنها

مارسات التمييزية التقليدية واملواقف النمطيـة      وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار امل       - ١٨
ومتثــل هــذه  .القويــة إزاء األدوار واملــسؤوليات املنوطــة بالرجــال والنــساء يف األســرة واجملتمــع  

القوالب عوائق كبرية أمام تنفيذ االتفاقية، وهي الـسبب اجلـذري ملوقـف احلرمـان الـذي تقـف                   
عمـل واحليـاة الـسياسية والعامـة، ممـا أثـر سـلبا يف               فيه النساء يف مجيع اجملاالت، مبا فيها سـوق ال         
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وتشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق بوجـه      .مدى متتع النساء حبقوقهن، وأعاق التنفيذ الكامل لالتفاقية
 .خاص إزاء الدور الذي تضطلع به وسائط اإلعالم يف إدامة تلك الصور النمطية

 جتـاه األدوار    النمطيـة ف  وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى معاجلـة تلـك املواقـ               - ١٩
ليات املنوطة بالنساء والرجال، مبا يف ذلك األمناط واألعراف الثقافية اخلفيـة الـيت               وواملسؤ

 .تعمل على إدامة التمييـز املباشـر وغـري املباشـر ضـد املـرأة والفتـاة يف كافـة منـاحي احليـاة                  
نفيــذ بــرامج  جهودهــا الراميــة إىل تــصميم وتضاعفبالدولــة الطــرف أن تــاللجنــة وهتيــب 

 مجيع مستويات اجملتمع، وذلـك      على والرجل   رأةملساواة بني امل  ا لتحسني فهم توعية شاملة   
بغــرض تغــيري املواقــف النمطيــة واألعــراف الثقافيــة الــسلبية بــشأن املــسؤوليات واألدوار    

 يوتوصـ  .مـن االتفاقيـة  ) أ (٥املنوطة بالنساء والرجـال يف األسـرة واجملتمـع، عمـال باملـادة        
فؤ جنة أيـضا بتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى تقـدمي صـورة إجيابيـة عـن املـرأة وعـن تكـا                        الل

 . والرجل يف اجملتمعرأةاملركز واملسؤوليات بني امل

ومــع أن اللجنــة ترحــب بالتــدابري املعتمــدة ملكافحــة العنــف املــرتيل والعنــف ضــد املــرأة  - ٢٠
ة للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة،           بوضع استراتيجية وطني   ٢٠٠٢ومنعهما، مثل القيام يف عام      

بشراكة مع صندوق األمم املتحدة للـسكان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                   
املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، فـضال عـن بـدء العمـل بـرقم هـاتفي وطـين جمـاين مفتـوح أمـام النـساء                

باملـسائل اجلنـسانية    وطنيـة  معنيـة      ‘ جهـات تنـسيق   ’والفتيات الالئي تعرضـن للـضرب، وتعـيني         
داخل إدارة التحقيقات اجلنائية، إال أهنا تظل تشعر بالقلق العميق إزاء غيـاب أي تـشريع حمـدد                  

 .بشأن العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل والعنف ضد العمال املرتليني
ة لتوصـي لوفقـا   ،  على أن تقـوم يف أقـرب وقـت ممكـن            اللجنة الدولة الطرف   حتثو - ٢١

تشريع بـشأن العنـف ضـد النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك                بإصدار  ،  ١٩ رقمللجنة   العامة
 وحـصول   ، جترمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة       هذا التشريع  كفلي حبيثالعنف األسري،   

 مبـا فيهـا املالجـئ ووسـائل         ،النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل احلمايـة الفوريـة          
وتــدعو اللجنــة  .وإنــزال العقوبــة املناســبة هبــم مــرتكيب هــذه اجلــرائم االنتــصاف، وحماكمــة

الدولــة الطــرف إىل أن تــدخل، دون إبطــاء، تعــديال علــى قــانون العقوبــات لــضمان جتــرمي   
ون حـــني يتزوجـــضـــد اجلنـــاة االغتـــصاب الزوجـــي وعـــدم إيقـــاف اإلجـــراءات اجلنائيـــة  

اسـات عـن أسـباب العنـف        وتوصي اللجنة أيضا بـأن جتـري الدولـة الطـرف در           . ضحاياهم
وتطلب اللجنة  .املوجه ضد النساء والفتيات ونطاقه، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واألسري

 وتــضمني ،إىل الدولــة الطــرف مجــع بيانــات مــصنفة عــن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة   
النـوع مـن   تقريرها املقبل معلومـات عـن القـوانني والـسياسات املعمـول هبـا للتـصدي هلـذا             
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وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف علـى   .وعن أثر التدابري املتخذة يف هذا الصددالعنف 
زل وضــمان إنفــاذ القيــود املنــيف اباخلدمــة ت اختــاذ خطــوات حنــو تــوفري احلمايــة للمــشتغال 

 .أشكال التمييزشىت املفروضة على عمل األطفال وذلك حلماية الطفلة من 

 االجتــارعــن معلومــات الدولــة الطــرف دمي عــدم تقــويــساور اللجنــة القلــق مــن جــراء   - ٢٢
 بالنساء والفتيات واستغالهلن اجلنسي، وعـن       االجتارباألشخاص واالستغالل اجلنسي، ال سيما      

 .ملنع هذه الظاهرةتخذة التدابري امللموسة امل

 االجتــاروحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد تــدابري فعالــة ملنــع ومكافحــة     - ٢٣
 ،القضاياا النساء والفتيات، وعلى إجراء حتقيقات مستفيضة يف هذه باألشخاص، وال سيم
وهي تـدعو الدولـة الطـرف        .١٩ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٦وذلك وفقا للمادة    

ــع     ــدويل ملن ــاون ال ــود التع ــد جه ــة االجتــاركــذلك إىل توطي ــه  ومالحق ــضالعني في ــضائيا ال  ق
حقوق اإلنسان الواجبة للنساء والفتيـات     ومعاقبتهم حسب جسامة جرمهم، وكفالة محاية       

 لتأهيلـهن وإدمـاجهن يف    الالزمـة  بسبل منها اختـاذ التـدابري      ،االجتارمن ضحايا االستغالل و   
على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أيضا أن تصدق . اجملتمع
 األمــم املتحــدة ملكافحــة  باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، املكمــل التفاقيــةاالجتــار

إىل أن توايف اللجنـة، يف تقريرهـا   ها كذلك دعو، وت اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية    
 . باألشخاص واستغالهلماالجتارالدوري املقبل، ببيانات إحصائية تتعلق ب

ة وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف وإجنازاهتا فيمـا يتـصل بزيـادة املـشاركة الـسياسي           - ٢٤
األحـزاب الـسياسية    خمتلف   وزيرات يف احلكومة احلالية، وبالتزام       ٧ ال سيما وقد عينت      ،للمرأة

يف  ) يف املائــة١٠,٧(  امــرأة يف انتخابــات جملــس النــواب ٣٠ فــوزوجهودهــا الــيت أمثــرت عــن  
، غري أن القلق ال يزال يساورها بسبب نسبة متثيل املـرأة املنخفـضة للغايـة             ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
ــة األوســاط، وخاصــة    يف ــشارين  يف  مناصــب اختــاذ القــرار يف كاف ــة١,١(جملــس املست )  يف املائ

ــدياتوعلــى مــستوى   ــة٠,٥٣ (البل ــسلك ءويف القطــاعني العــام واخلــاص والقــضا  )  يف املائ  وال
 .الدبلوماسي واألوساط األكادميية

املــستدامة وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ التــدابري القانونيــة الفعالــة و   - ٢٥
تـدابري اسـتثنائية    اختـاذ   ذلـك   لزيادة التمثيل السياسي للمرأة على مجيـع املـستويات، مبـا يف             

بدال مـن االعتمـاد علـى تعهـدات أخالقيـة        من االتفاقية،٤ من املادة ١مؤقتة وفقا للفقرة 
وللتعجيـل بزيــادة متثيـل املــرأة، تــدعو   . أهـداف بعينــها  خلدمــة تقطعهـا األحــزاب الـسياسية  

 حــصص قانونيــة للمــرأة يف االنتخابــات البلديــة لعــام  ختــصيصللجنــة الدولــة الطــرف إىل ا
 واعتماد تدابري استثنائية مؤقتة لزيادة نسبة متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القـرار يف     ٢٠٠٩
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علـى االضـطالع حبمـالت      إضـافة إىل ذلـك،       ،حتـث الدولـة الطـرف      وهـي    .مجيع األوسـاط  
ة الـيت تكتـسبها مـشاركة املـرأة يف عمليـة اختـاذ القـرار بالنـسبة                 إلذكاء الوعي بشأن األمهي   

 .للمجتمع بأسره، مبا يف ذلك يف القطاعني العام واخلاص

لـق  واللجنة، إذ حتيط علما باالستراتيجية الوطنية اليت تعتمدها الدولة الطـرف فيمـا يتع              - ٢٦
معـدالت األميـة بـني      ارتفـاع   رار   اجملال، تالحظ مع القلق استم     لكذبالتعليم وبالتقدم احملرز يف     

 مـن   ١٠وفقا ألحكام املادة    ،  النساء والفتيات وال سيما يف املناطق الريفية، وهو ما ُيستدل منه          
ارتفـاع معـدل   إزاء وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها  . على أمناط للتمييز غري املباشر،االتفاقية

الفتيـات املـشتغالت باخلدمـة يف        الصعوبات الـيت تواجههـا    االنقطاع عن الدراسة بني الفتيات و     
 .دى التحاقهن باملدارسلاملنازل 

إتاحة فرصة االلتحـاق بـالتعليم      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابري تكفل         - ٢٧
 املقاصف، ومرافق الـسكن      توفري وقد تشمل هذه التدابري    .لفتيات والنساء ل بكافة مراحله 

املياه والكهرباء، وهي أمور هلـا أثرهـا        افر   الصرف الصحي املالئمة، وتو    الدراسي، ومرافق 
وكذلك  .يف املناطق الريفيةخاصة املباشر على إعمال حق املرأة يف احلصول على التعليم و

 مــن ٤ مــن املــادة ١يف الفقــرة ، وفقــا ملــا جــاء توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعتمــد 
لكفالـة إبقـاء الفتيـات       تدابري استثنائية مؤقتـة   ،   للجنة ٢٥م  االتفاقية ويف التوصية العامة رق    

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل مواصـلة تعزيـز جهودهـا لتحـسني مـستوى                  .يف املدارس 
اإلملام بالقراءة والكتابة لـدى الفتيـات والنـساء، وذلـك عـن طريـق اعتمـاد بـرامج شـاملة                     

دريبهم، وزيـادة التـدريب وفـرص العمـل         ، وتعليم الكبار وت   النظامي وغري   النظاميللتعليم  
 ورصـد وتقيـيم التقـدم    ،املتاحة للمدرسني، ووضع مواد تعليمية مراعية للمنظور اجلنـساين        

وتوصي اللجنة بإيالء عناية خاصة إىل الفتيـات   .احملرز حنو حتقيق أهداف حمددة بأطر زمنية
امـسة عـشرة مـن العمـل        الاليت يعملن باخلدمة يف املنازل لكفالة منع من كـن دون سـن اخل             

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف      . حىت هذه السن على األقـل   ةدراسالح هلن مبواصلة    اسملل
على رفع مستوى الوعي عموما بأمهية التعليم كحق من حقوق اإلنسان وكأساس لتمكني      

ــسلوك       ــاط ال ــى أمن ــى اختــاذ خطــوات للتغلــب عل ــرأة، وعل ــى   امل ــيت تعمــل عل ــة ال التقليدي
 .ييزالتم استدامة

ــق     - ٢٨ ــق عمي ــة قل ــساور اللجن ــل      إزاءوي ــرأة يف ســوق العم ــة للم ــرص املتاح ــة الف  حمدودي
وتركزها يف الوظـائف املتدنيـة املهـارات ذات األجـر املـنخفض وظـروف العمـل الـسيئة، وإزاء            

كمــا يــساور اللجنــة . العــزل املهــين والفجــوة املــستمرة يف األجــور يف القطــاعني العــام واخلــاص
لعــدد الكــبري مــن النــساء العــامالت يف القطــاع غــري النظــامي حيــث ال يــستفيد مــن القلــق إزاء ا
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وتالحظ اللجنة كذلك التنفيذ الضعيف ملدونة الـشغل وعـدم تطبيقهـا علـى              . املزايا االجتماعية 
 .العامالت باخلدمة املرتلية، مما حيرمهن من قدر هام من احلماية يف جمال العمل

رف على إيالء األولوية لتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة         وحتث اللجنة الدولة الط    - ٢٩
وحتـث اللجنـة    .  مـن االتفاقيـة    ١١والرجل يف سوق العمل حبيث يتم االمتثال التام للمادة          

التفتيش املتصلة بالعمال لكفالة تنفيذ أفضل ملدونـة        أيضا الدولة الطرف على تعزيز تدابري       
ء على العزل املهين عموديا وأفقيا وتـضييق بـل وسـد            الشغل، واختاذ تدابري استباقية للقضا    

وتدعو اللجنة أيضا الدولـة الطـرف إىل اإلسـراع          . الفجوة يف األجور بني النساء والرجال     
يف سن تشريعات مناسبة لتنظيم عمل النساء العامالت باخلدمة املرتلية، فضال عـن اعتمـاد               

ىل إغـري النظـامي وتعزيـز وصـوهلن         سياسات تصل بالعمالة لتنظيم عمل النساء يف القطـاع          
 .سوق العمل النظامي

 والوفيـات النفاسـية يف     الرضـع  ارتفاع معدل وفيـات      إزاءوتعرب اللجنة عن انزعاجها      - ٣٠
ــة الطــرف، و  ــة  الدول ــصحية وتنظــيم األســرة،    ضــعف إمكاني ــة ال الوصــول إىل خــدمات الرعاي

 .طر جسيم وهو ما يعرض صحة املرأة خل،وحدوث حاالت إجهاض يف اخلفاء

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل زيادة فرص حصول املرأة على خدمات الرعايـة              - ٣١
كمـا توصـي    .الصحية األساسية، مبـا فيهـا رعايـة الـصحة اإلجنابيـة ووسـائل تنظـيم األسـرة        

، بـأن تزيـد الدولـة الطـرف مـن محـالت التوعيـة               ٢٤اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم       
عـن   الـيت تنتقـل  ذلك املعلومات املتعلقـة بانتـشار األمـراض       ويشمل  لصحية  أمهية الرعاية ا  ب

املعلومات املتـصلة  اإليدز و/فريوس نقص املناعة البشريةاإلصابة باالتصال اجلنسي و طريق  
 .مبنع احلمل غري املرغوب فيه من خالل تنظيم األسرة والتثقيف اجلنسي

يف عمليـات  ها  وعـدم مـشاركت  ةريفيـ رأة الاملـ بالغ إزاء حالـة    ها ال قلقعن  اللجنة  عرب  وت - ٣٢
ىل الرعايـة الـصحية واخلـدمات العامـة والتعلـيم والعدالـة وامليـاه               وصـوهلا إ  اختاذ القرار وصـعوبة     

 االجتماعيـة  ا حبقوقهـ االنقية والكهرباء، وهو األمر الذي يشكل عائقا خطـريا حيـول دون متتعهـ    
 بيانــات عــن احلالــة عــدم تــوفر بــسبب ذلك كــيــساور اللجنــة القلــقو .واالقتــصادية والثقافيــة

 .للريفيات الفعلية

ــدابري      - ٣٣ ــأن تتخــذ ت ــة الطــرف ب ــة الدول ــى النحــو   خاصــةوتوصــي اللجن ــة، عل  مؤقت
 من االتفاقيـة، لكفالـة متتـع املـرأة الريفيـة حبقوقهـا              ٤ من املادة    ١املنصوص عليه يف الفقرة     

 متييـز، ال سـيما فيمـا يتـصل بـاحلق يف             السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة دومنـا        
توصي بأن جيري إدماج كما  . احلصول على التعليم والوصول إىل مرافق الرعاية الصحية
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ــوغ وتنفيـــ      ــة صـ ــا يف عمليـ ــا تامـ ــدابري إدماجـ ــذه التـ ــربامج يف   هـ ــسياسات والـ ــع الـ ذ مجيـ
 .القطاعات شىت
، ٢٠٠٤فربايـر   / يف شـباط   ويف حني تقر اللجنـة بـأن مدونـة األسـرة، الـيت بـدأ سـرياهنا                 - ٣٤

زالـت تـشعر      عامـا، فـإن اللجنـة مـا        ١٨أدىن لـسن الـزواج للنـساء والرجـال هـو            وضعت حدا   
شـروط  التـزام بـأي     بـالزواج قبـل تلـك الـسن، دون          تـصرحيا   بالقلق من إمكانيـة أن ميـنح قـاض          

عظمـى مـن   أن الغالبيـة ال مـن  وشعر بقلق من ارتفـاع نـسبة املوافقـات        ت كما أهنا    .قانونية إلزامية 
 . عاما فقط١٣من يبلغ عمرها وبينهن تلك التصاريح تتعلق بالفتيات، 

احلــد ب لألحكــام املتعلقــةوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل كفالــة التنفيــذ الــدقيق  - ٣٥
ــرة    ــة األسـ ــواردة يف مدونـ ــزواج الـ ــسن الـ ــ. األدىن لـ ــرف   كمـ ــة الطـ ــي الدولـ ــا توصـ ا أهنـ

ـــمدون بتعــديل ـــة األسـ ــة ــيح بــزواج األطفــال إال بــش رــرة لعــدم التــصـ روط قانونيــة إلزامي
 .ةــاستثنائي دقيقة
 حتتفظ مبسألة تعدد الزوجـات،      للجنة بالقلق من أن مدونة األسرة مازالت      تشعر ا كما   - ٣٦
 .ذلك خيضع لتصريح من قاض ويف ظروف استثنائية معينة وإن كان حىت
الطـرف علـى تعـديل مدونـة     ، حتـث اللجنـة الدولـة    ٢١ويف ضوء توصـيتها العامـة      - ٣٧

. األسرة هبا حلظر تعدد الزوجات، حيث أنه يتناقض مع حق املرأة يف املـساواة مـع الرجـل                 
كما حتث الدولة الطرف على القضاء على أي متييز آخر ضـد النـساء ممـا قـد يكـون باقيـا                      

 .يف تلك املدونة
يعاهتا، إال أهنـا    وتسلم اللجنة بأن الدولـة الطـرف أدخلـت إصـالحات هامـة علـى تـشر                 - ٣٨

تعرب عن القلق إزاء بعض األحكام التمييزية املتبقية اليت ال تزال تؤثر سـلبا يف حتقيـق املـساواة                   
بــني املــرأة والرجــل بالنــسبة للمــسائل املتــصلة باملمتلكــات الــيت متــت حيازهتــا خــالل الــزواج،    

حــظ اللجنــة أيــضا وتال. وبــالطالق، وحــضانة األطفــال، والوصــاية القانونيــة علــيهم، واملــرياث 
القلــق أن عالقــات امللكيــة حيكمهــا نظــام يقــوم علــى امللكيــة املنفــصلة، ممــا مييــز يف الغالــب   مــع
 .املرأة ضد
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة املساواة بني املرأة والرجل خـالل الـزواج               - ٣٩

وحتـث  .  األسرية وبعد فسخه من خالل كفالة املساواة بينهما خالل الزواج ويف العالقات          
اللجنة الدولة الطـرف علـى القيـام دون إبطـاء بتعـديل مجيـع مـا تبقـى مـن أحكـام متييزيـة،                    

. ق وحضانة األطفال والوصاية القانونية عليهم واملرياثذلك األحكام املتصلة بالطال يف مبا
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل وضـع نـصوص قانونيـة تكفـل أن يكـون للمـرأة،                   

فـسخ الــزواج، نفـس احلقــوق الـيت يتمتــع هبـا الرجــل بالنـسبة للممتلكــات الـيت متــت       بعـد  
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 مــن االتفاقيــة والتوصــية ١٦مــن املــادة ) ح (١حيازهتــا خــالل الــزواج، متــشيا مــع الفقــرة 
ديالت ــــع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إجــراء تلــك التعــوتــشج . للجنــة٢١العامــة رقــم 

 .بالتشاور مع املنظمات النسائية
ويف حـني أن اللجنـة تالحـظ مـع االرتيــاح التحـسن يف األحـوال الشخـصية للمــرأة يف         - ٤٠

الدولة الطرف، ومن بينها أن كل طفـل يولـد ألم مغربيـة سـواء داخـل املغـرب أو يف اخلـارج،                       
زالـت تـشعر بقلـق مـن أشـكال متنوعـة مـن         حيق له احلصول على جنـسية أمـه، فـإن اللجنـة مـا      

جلنـسية  ا الشخـصية، مثـل عـدم اكتـساب الـزوج األجـنيب المـرأة مغربيـة                  التمييز تتعلق بأحواهلا  
املغربية يف حني أن الزوجة غري املغربية لزوج مغريب تكتسب اجلنسية املغربية، وفقـدان الزوجـة                

 .املغربية جنسيتها املغربية عند حصوهلا على جنسية زوجها األجنبية
ــام دون   و - ٤١ ــى القي ــة الطــرف عل ــة الدول ــع النــصوص   حتــث اللجن  إبطــاء بتعــديل مجي

التمييزية اليت تؤثر على حقوق املرأة، والواردة يف مدونة اجلنـسية، ملواءمتـها مـع االتفاقيـة              
ــام  ـــوحت. علــى حنــو ت ــة الطــرف علــى القيــ  ـ ــة الدول ام بتلــك املهمــة بالتــشاور مــع  ـث اللجن

 .ةـنسائينظمات الامل
مـساواة املـرأة     تبـذهلا مـن أجـل تعمـيم           الـيت  لجهـود لوتثين  اللجنة على الدولة الطرف        - ٤٢

يف سياساهتا وبراجمها الوطنية وعلى جهودها لتخفيـف حـدة الفقـر عـن طريـق املبـادرة الوطنيـة                    
 .زالت تشعر بالقلق من استمرار الفقر بني النساء ولكنها ما. للتنمية البشرية

 يف   تبـذهلا   الـيت  هـود مـن خـالل اجل    توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تـدابري         و - ٤٣
جمال التعميم، ويف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ملعاجلة تعرض املرأة على وجه التحديد      

لكفالة متثيـل املـرأة يف الـُنهج التـشاركية املتبعـة يف      الرامية ملخاطر الفقر، ومن بينها اجلهود     
يف هـذا   م  ستخدعلـى أن تـ    وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف         . إدارة برامج ختفيف حدة الفقر    

 والتوصـية العامـة      مـن االتفاقيـة    ٤ من املادة    ١املؤقتة عمال بالفقرة    اصة  اخلالتدابري  الصدد  
 .٢٥رقم 
حالــة املهــاجرين والالجــئني وملتمــسي  اللجــوء يف الدولــة إزاء وتــشعر اللجنــة بــالقلق  - ٤٤

قـط مـن    أصبح املغرب أيضا من  بلدان املقـصد ولـيس ف          والظاهرة  هذه  ادت  بعد أن ز  الطرف،  
 إزاء إمكانيـة وصـوهلم إىل       ةخاصبصفة  ويساور اللجنة القلق    . بلدان املنشأ والعبور للمهاجرين   

اخلــدمات الــصحية والتعليميــة واالجتماعيــة، ال ســيما يف حالــة  حــصوهلم علــى ســوق العمــل و
 .النساء والفتيات، وكذلك تعرضهم للعنف، ومن بينه العنف اجلنسي

األمـم املتحـدة   طرف إىل مواصلة تقوية تعاوهنا مع مفوضية  تدعو اللجنة الدولة ال   و - ٤٥
الالجـئني  ركـز   شؤون الالجئني واعتماد تشريع وطين لالجئني، امتثاال لالتفاقية املتعلقـة مب          ل
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وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـسمح لالجـئني وملتمـسي               . والربوتوكول امللحق هبا  
وتـوفري تـصاريح عمـل ألولئـك الالجـئني          اللجوء بإمكانية احلصول على اخلدمات العامـة،        

وملتمسي اللجوء الذين لـديهم وثـائق، وأن تكفـل حقهـم يف األمـن، ال سـيما بالنـسبة إىل                 
 .طفالالنساء واأل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعزز عملية مجع البيانات  وحتليلها، وأن تدرج  - ٤٦
ضــع املــرأة، مــصنفة حــسب الــسن،  يف تقريرهــا املقبــل بيانــات إحــصائية وحتلــيالت عــن و 

ضرية، والعـرق، والـدين، متـضمنة الـصحراء الغربيـة، لتقـدم             احلـ ريفية و الوحسب املناطق   
الدولـة الطـرف إىل     اللجنة  كما تدعو   . بذلك صورة واضحة حلالة املرأة يف الدولة الطرف       

حقيـق الفعلـي    علـى الت  أن توضح تأثري التدابري املتخذة والنتائج احملققـة يف التطبيـق العملـي              
 .ملساواة املرأة بالرجل

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل التوقيـع علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة                و - ٤٧
 ١، كما تدعو الدولة الطرف إىل قبول التعديل الذي أدخـل علـى الفقـرة                عليهوالتصديق  
 .املتعلق مبواعيد اجتماعات اللجنةو من االتفاقية، ٢٠من املادة 

ــوزارات     و - ٤٨ ــع ال ــة املــشاركة الواســعة جلمي ــة الطــرف كفال ــة إىل الدول تطلــب اللجن
واهليئات العامة يف إعداد تقريرها التـايل، ومواصـلة التـشاور مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                   

لتقريـر قبـل    اوتشجع الدولة الطرف علـى إشـراك الربملـان يف مناقـشة             . خالل تلك املرحلة  
 .تقدميه إىل اللجنة

ــستخدم    حتــث  - ٤٩ ــة الطــرف علــى أن ت ــة اللجنــة الدول ، عنــد تنفيــذها   بــصورة كامل
م االتفاقيـة،   ألهنمـا يعـززان أحكـا     التزاماهتا مبوجب االتفاقية، إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني            

ــة الطـوتطلــ ـــب إىل الدول ــدوري   ـ رف إدراج معلومــات بــشأن هــذه املــسألة يف تقريرهــا ال
 .املقبل
ذ التــام والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه لبلــوغ  تؤكــد اللجنــة أيــضا أن التنفيــو - ٥٠

وتدعو اللجنة إىل إدماج منظور جنساين يف مجيع اجلهود الرامية       . األهداف اإلمنائية لأللفية  
إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن تتجلى أحكام االتفاقيـة صـراحة يف مجيـع اجلهـود                 

فية، وتطلب إىل الدولـة الطـرف تـضمني معلومـات           الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لألل     
 .عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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صكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة الرئيــسية    بــالــدول التــزام تالحــظ اللجنــة أن   - ٥١
. يزيد من متتـع النساء حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيع مناحي احلياة )١(التسعة

 الـيت   اتكومة املغربية على النظـر يف التـصديق علـى املعاهـد           ولذلك فإن اللجنة تشجع احل    
 االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء   اتــصبح بعــد طرفــاً فيهــا، ومهــ  مل

 .األشخاص ذوي اإلعاقةالقسري واتفاقية حقوق 
تطلب اللجنة إىل احلكومة أن تنشر هذه املالحظـات اخلتاميـة يف الدولـة الطـرف                و - ٥٢

حلكـوميني  املـديرين ا سـيما   أوسـع نطـاق ممكـن مـن أجـل توعيـة الـشعب املغـريب، وال        علـى  
قانونيــا وفعليــا، املـساواة بــني املــرأة والرجــل  والـسياسيني، بــاخلطوات الــيت اختــذت لكفالــة  

كمـا تطلـب إىل احلكومـة مواصـلة         . الصدديف هذا   مستقبال  وباخلطوات اليت يتعني اختاذها     
يع أشكال التمييز ضد املـرأة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق        نشر اتفاقية القضاء على مج    

ومنظمات حقوق اإلنسان؛ وكذلك النسائية نظمات املهبا، على أوسع نطاق، ال سيما بني 
 وإعـــالن ومنـــهاج للجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة؛التوصـــيات العامـــة 

عيـــة العامـــة املعنونـــة العـــشرين للجم ونتـــائج الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة و ؛نيبـــيج عمـــل
 .“السالم يف القرن احلادي والعشريناملساواة بني اجلنسني والتنمية و: ٢٠٠٠ عام املرأة”

تطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــستجيب للـــشواغل املعـــرب عنـــها يف   و - ٥٣
. االتفاقيـة  من   ١٨مبوجب املادة   الذي سيقدم   التعليقات اخلتامية احلالية وذلك يف تقريرها       

اخلامس، الذي حيل موعـد تقدميـه    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري         
يوليـه  /تقدميه يف متـوز    ، وتقريرها الدوري السادس، الذي حيل موعد        ٢٠١٠يوليه  /يف متوز 
 .٢٠١٤يوليه /، يف تقرير موحد يف متوز٢٠١٤

 

__________ 
ة واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي )١( 

والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
هينة، ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية 
 .األشخاص ذوي اإلعاقةالدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق 


