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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 التقريران الدوريان امعان الثالث والرابع للدول األطراف  

   
 *ملغربا  

 

 .ر رمسييصدر هذا التقرير دون حتري * 
، الــذي نظــرت فيــه CEDAW/C/MOR/1لالطــالع علــى التقريــر األول الــذي قدمتــه حكومــة املغــرب انظــر     

ولالطالع على التقرير الدوري الثاين الـذي قدمتـه حكومـة املغـرب انظـر      . اللجنة يف دورا السادسة عشرة   
CEDAW/C/MOR/2ا التاسعة والعشرينالذي نظرت فيه اللجنة يف دور ،. 
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بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي     
 للمرأة

 
 احملتويات
 حتديث اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان :اجلزء األول
 )١٦ إىل ١املواد من (املواد املوضوعية  :اجلزء الثاين

 تعريف التمييز : ١املادة  
 طرافالتزامات الدول األ : ٢املادة  
 التدابري املناسبة : ٣املادة  
 التدابري اخلاصة املؤقتة ملكافحة التمييز : ٤املادة  
 تعديل أمناط السلوك االجتماعية والثقافية : ٥املادة  
 مكافحة استغالل املرأة : ٦املادة  
 املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين : ٧املادة  
 املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الدويل : ٨املادة  
 املساواة يف قوانني اجلنسية : ٩املادة  
 املساواة يف التعليم :١٠املادة  
 املساواة يف العمل واحلقوق املتعلقة بالعمل :١١املادة  
 املساواة يف استخدام املرافق الصحية :١٢املادة  
 مان االجتماعيالتمويل والض :١٣املادة  
 النساء القرويات :١٤املادة  
 املساواة يف الشؤون القانونية واملدنية :١٥املادة  
 املساواة يف احلقوق داخل األسرة :١٦املادة  

 مكافحة العنف ضد املرأة
 متابعة املؤمترات الدولية:اجلزء الثالث

 متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني • 
لعــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا   متابعــة املــؤمتر ا • 

 يتصل بذلك من تعصب
  متابعة دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة االستثنائية املعنية بالطفل • 
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 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                   ١٨مبقتضى أحكام املادة     - ١
لدوريني الثالث والرابع يف شكل تقرير موحد، عمال بتوصيات اللجنـة           يقدم املغرب التقريرين ا   

 ٦٢٧يف جلـستيها  ) CEDAW/C/MOR/2(اليت صـدرت عنـد النظـر يف التقريـر الـدوري الثـاين              
 ).628 وCEDAW/C/SR.627 (٢٠٠٣يوليه / متوز١٥ يف ٦٢٨و
ة مجيـع   وهـو نتـاج مـشارك     . وجرى يف وضـع هـذا التقريـر االلتـزام بتوجيهـات اللجنـة              - ٢

اجلهات الفاعلة اليت تعمل يف جمال املـرأة، سـواء بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر، وهـي اجلهـات                       
احلكوميــة، وغــري احلكوميــة، والتعــاون الــدويل، وكــذلك الوكــاالت املتخصــصة التابعــة لألمــم  

 .املتحدة
، علـى عقـد اجتمـاع       ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٣وقد تعـززت عمليـة اإلعـداد بالعمـل، يف            - ٣

ــ ــم        إعالم ــك هل ــة، وشــرح ذل ــارير دوري ــة وضــع تق ــشاركني جبــدوى وأمهي ــع امل ــذكري مجي ي لت
، عقــدت حلقــة تــصديق علــى هــذا التقريــر      ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٩ويف . وتوعيتــهم بــه 

شاركت فيها اإلدارات الوزارية، واملنظمات غري احلكومية، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
 .انللمرأة، وصندوق األمم املتحدة للسك

وقد الحظت احلكومة املغربية بارتياح اجلوانب اإلجيابية اليت شددت عليهـا اللجنـة يف               - ٤
ــياا       ــة وتوصـ ــات اللجنـ ــضا اقتراحـ ــا أيـ ــعت يف اعتبارهـ ــرأة، ووضـ ــد املـ ــز ضـ ــة التمييـ مكافحـ

)CEDAW/C/SR.627628 و.( 
تفاقيـة  وسيقدم هذا التقرير ردودا على توصيات اللجنـة وشـواغلها، ويعـرض تنفيـذ اال          - ٥

 .منذ تقدمي التقرير الثاين
 

 :اجلزء األول  
ترد املعلومات األساسـية املتـصلة بـاإلقليم والـسكان وبالبنيـة الـسياسية العامـة للبلـد يف           - ٦

 .٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥، املؤرخة HRI CORE/Add.23/Rev.1الوثيقة 
ات الـيت حتققـت مـؤخرا يف        إن تقدمي التقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع يبـين املكتـسب             - ٧

 .جمال حقوق اإلنسان وترسيخ دولة القانون
وتـــشهد اإلصـــالحات الـــيت أجريـــت يف املغـــرب علـــى اإلرادة امللكيـــة يف ترســـيخ         - ٨

وممــا يــشهد علــى ذلــك اإلجــراءات  . الدميقراطيــة يف الواقــع والــسلوك وتأســيس دولــة القــانون 
 :التالية
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ق اإلنـــسان طبقـــا ملبـــادئ بـــاريس املتعلقـــة إعـــادة هيكلـــة الـــس االستـــشاري حلقـــو • 
 باملؤسسات الوطنية؛

 ؛“ديوان املظامل”إنشاء الوسيط املغريب  • 
 إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ • 
إثــر توصــية قــدمها الــس االستــشاري حلقــوق   “ هيئــة اإلنــصاف واملــصاحلة ”إنــشاء  • 

ق ملـف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان         اإلنسان ووافق عليها امللك حممد السادس، إلغال      
 .اليت ارتكبت يف املاضي ائيا

ــة االنتقـــال     - ٩ ــاه إجنـــاح عمليـ ــة يف اجتـ ــة اإلنـــصاف واملـــصاحلة خطـــوة حامسـ وتعـــد هيئـ
 .الدميقراطي يف املغرب

 .وتتألف اهليئة من ستة عشر عضوا، بينهم امرأة، ويرأسها معتقل سياسي سابق - ١٠
صاحلة بتقييم شامل لعملية تـسوية ملـف االختفـاء القـسري            وقامت هيئة اإلنصاف وامل    - ١١

واالحتجاز التعسفي، وأجرت حتريات ومشاورات مـع الـسلطات العامـة، والـضحايا وأسـرهم               
وعكفـت اهليئـة علـى حتـري احلقيقـة فيمـا يتـصل              . أو ممثليهم، واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة       

تحقيقـات، ومجـع أقـوال الـشهود، وعقـد      باالنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان مـن خـالل ال          
ــسابقني، وفحــص         ــسؤولني ال ــشهود وامل ــع ال ــة م ــسات مغلق ــضحايا وجل ــع ال ــة م ــاءات عام لق

وبـذلك متكنـت اهليئـة مـن حتديـد          . السجالت الرمسية، ومجع البيانات من كـل املـصادر املتاحـة          
قــوق طــابع وخطــورة وســياق هــذه االنتــهاكات يف ضــوء مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل حل    

اإلنسان، وتفسري حاالت االختفاء القسري، والتوصية بإجراءات للتسوية أو اإلغـالق بالنـسبة             
إىل حاالت املختفني الذين تأكدت وفام، واملسامهة يف توضيح بعض األحداث التارخيية الـيت              
تسببت يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، وحتديـد مـسؤولية أجهـزة الدولـة وكـذلك، يف حـاالت                  

 .، مسؤولية اجلهات الفاعلة غري الرمسية عن االنتهاكات موضوع التحقيقاتخاصة
ــواردة مـــن ضـــحايا     - ١٢ ــة وبتـــت يف املطالبـــات الـ ــا خيـــص التعـــويض، نظـــرت اهليئـ وفيمـ

وعـالوة علـى قـرارات التعـويض، قـدمت        . االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان أو أخالفهـم         
 والنفسي، وإعادة الدمج يف اتمع، وحـل املـشاكل   اهليئة أيضا توصيات يف جمال التأهيل الطيب  

القانونية واإلدارية واملهنية اليت ما زالت مطروحة بالنسبة إىل بعـض الـضحايا، وكـذلك قـضايا                 
وانطالقا من املعاينة اليت أوضـحت أن بعـض املنـاطق واتمعـات احملليـة تـرى أـا              . نزع امللكية 

غـري مباشـرة، عواقـب أزمـات العنـف الـسياسي ومـا              عانت بشكل مجاعي، بطريقة مباشـرة أو        
ولــذلك دعــت إىل . تالهــا مــن انتــهاكات، أفــردت اهليئــة مكانــا خاصــا للتعويــضات اجلماعيــة  
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اعتمــاد ومــساندة بــرامج للتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة خلدمــة العديــد مــن املــدن     
 .نونية إىل ما كانت عليهواجلهات، وأوصت بإعادة مراكز االحتجاز السابقة غري القا

ــيالت        - ١٣ ــات والتحل ــائج واســتنتاجات التحقيق ــا جيــوي نت ــرا ختامي ــة تقري ووضــعت اهليئ
اخلاصـة باالنتــهاكات ومالبــساا، وكــذلك توصــيات بإصـالحات مــن شــأا حفــظ الــذاكرة،   
ــة يف املؤســسات،         ــد الثق ــا، واســتعادة وتوطي ــة آثاره ــهاكات، وإزال ــدم جتــدد االنت وضــمان ع

 .ام قواعد القانون وحقوق اإلنسانواحتر
ــة تكمــن يف إدراج البعــد اجلنــساين يف      - ١٤ ــة االنتقالي ــة فيمــا خيــص العدال ــة املغربي إن الذاتي

ــهاكات حقــوق        ــساء ضــحايا انت ــاإلجراء النــشط ألحبــاث عــن الن ــة البحــث والتقــصي، ب عملي
 .ضراراإلنسان، وهي أحباث أُخذت نتائجها يف احلسبان يف جمال التعويض عن األ

وقــد تعــزز أيــضا اإلطــار املعيــاري واملؤســسي حلقــوق اإلنــسان بإلغــاء حمكمــة العــدل     - ١٥
ــوزاري صــدر يف     ــرار مــن الــس ال ــاين ٦اخلاصــة بق ــاير / كــانون الث ــد حولــت  ٢٠٠٤ين ، وق

 .اختصاصاا إىل حماكم االستئناف
تطبـق إجـراءات    ومن شأن إلغاء هذه احملكمة تعزيز سيادة القانون، حيـث إـا كانـت                - ١٦

وكانــت هــذه اإلجــراءات . اســتثنائية ختتلــف عــن اإلجــراءات املعمــول ــا يف احملــاكم األخــرى 
االســتثنائية تنتــهك حقــوق الــدفاع، وال تــوفر الــضمانات الــيت ال بــد منــها للمحاكمــة العادلــة، 

 .وكانت ختل مبساواة املتقاضني أمام القانون
سمح بتعزيز مبدأ الفـصل بـني الـسلطات املكـرس     كما أن إلغاء حمكمة العدل اخلاصة ي   - ١٧

يف الدســتور، فهــذه احملكمــة كانــت تتبــع الــسلطة التنفيذيــة ألن وزيــر العــدل كــان هــو الــذي    
 .يستهل املالحقات القضائية يف امللفات املقدمة لتلك احملكمة

، مـشروعا قـانونني     ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٨وقد اعتمد باإلمجاع، يوم األربعاء       
تــصالن برفــع احلــصانة الربملانيــة، وإنــشاء احملكمــة العليــا الــيت ســيعهد إليهــا مبحاكمــة أعــضاء    ي

 .احلكومة على اجلنح اليت يرتكبوا أثناء أدائهم مهامهم
ــة حلقــوق اإلنــسان الــيت       ــة وأحكــام الــصكوك الدولي إن التوفيــق بــني التــشريعات احمللي

املعتــرف ــا يف الــصكوك الدوليــة الــيت صــدق عليهــا املغــرب يــسمح بتحــسني إعمــال احلقــوق 
 :ومن هنا نالحظ ما يلي. صدق عليها املغرب وتكريسها

 تعديل قانون احلريات العامة؛ - 
ســـن تـــشريع جديـــد يف جمـــال الـــسجون بتـــضمن أحكامـــا خاصـــة بـــاملرأة، احترامـــا    - 

 خلصوصيتها وسالمتها البدنية والنفسية، وضمانا حلقوقها باعتبارها امرأة وأما؛
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تعديل قانون كفالة األطفال حبيث يسمح للمـرأة العزبـة ـذه الكفالـة الـيت كـان احلـق             - 
 فيها معترفا به للمرأة املتزوجة وحدها؛ 

سن قانون جديد لإلجراءات اجلنائية يـوفر ضـمانات أفـضل حلمايـة حقـوق اإلنـسان،                   - 
احلـق يف درجـتني     وال سيما بتكريس مبدأ افتراض الرباءة، واحلـق يف حماكمـة عادلـة، و             

ــة علــى التــشريع         ــرار بأســبقية االتفاقيــات الدولي للتقاضــي يف املــسائل اجلنائيــة، واإلق
 الوطين؛

التعــديل اجلزئــي للقــانون اجلنــائي لتعزيــز محايــة املــرأة والطفــل، وذلــك بتجــرمي دعــارة    - 
 األطفال واستغالهلم يف إنتاج املواد اإلباحية، وكذلك التحـرش اجلنـسي والعنـف فيمـا              
يتعلق بالنساء، وإدخال أحكام خاصـة مبكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز، ومنـها التمييـز                  
ضد املـرأة، وإمكانيـة اسـتفادة الزوجـة مـن الظـروف املخفِّفـة مثـل الـزوج فيمـا يتعلـق              

ومتيــز تعــديل . بالــضرب واإلصــابة والقتــل دون ســبق اإلصــرار يف حالــة التلــبس بالزنــا 
ــضا بتجــرمي ا   ــائي أي ــانون اجلن ــادتني  الق ــة مناهــضة  ٤ و١لتعــذيب عمــال بامل  مــن اتفاقي

ــة،        ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــذيب وغــريه م التع
وجيدر باإلشـارة أن اعتمـاد   . وبأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

ــتفكري القــومي يف و   ضــع سياســة جنائيــة  هــذه التعــديالت اجلديــدة ينــدرج يف إطــار ال
 جديدة؛ 

سن قانون جديد ينظم احلالة املدنية واألمر التنفيذي املرتبط بـه، ويـنص القـانون علـى                  - 
إصدار دفتر عائلي بدال من دفتر احلالة املدنية الـذي مل تكـن املـرأة واردة فيـه إال فيمـا                     

 يتعلق بأطفاهلا؛
 امتهم فيه؛سن قانون جديد ينظم دخول األجانب إىل املغرب وإق - 
 سن قانون ملكافحة اإلرهاب؛ - 
 سن قانون جديد لألحزاب السياسية وقانون جديد لالنتخابات؛ - 
 .اعتماد خمطط حملي جديد لتشجيع الدميقراطية احمللية - 
، اعتمد جملس النواب باإلمجاع تعـديل       ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٦ويف يوم اجلمعة     - ١٨

ويتـيح هـذا التعـديل للمـرأة اسـتعادة          . ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٥نفاذه يف   قانون األسرة الذي بدأ     
حقوقها ورفع الظلم وعدم املساواة اللذين كانت تعانيهمـا، كمـا يكفـل احتـرام حقـوق املـرأة                   

ويكرس التعديل املسؤولية املـشتركة للـزوجني يف        . ومجيع أفراد األسرة حتقيقا الستقرار األسرة     
 .تدبري شؤون األسرة
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وتزامن مع قانون األسرة إنشاء هياكل جديدة، وهي دوائر قـضاء األسـرة، وختـصيص       - ١٩
واعترف هذا القانون بأن النيابة العامة طرف أساسي يف أي دعـوى تتعلـق              . قاض لعقد الزواج  

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد           ١٦وسترد معلومات أوىف يف املادة      . بتنفيذه
 ).هانظر أدنا(املرأة 
ويعد تعزيز حقوق الطفل أيضا مـن األولويـات، علـى الـصعيدين املعيـاري واملؤسـسي                  - ٢٠

ويشار بوجه خاص إىل التوفيـق بـني التـشريعات الوطنيـة واتفاقيـة حقـوق الطفـل                  . على السواء 
ــم    ــة رق ــاقييت منظمــة العمــل الدولي ، وكــذلك التــصديق علــى الربوتوكــولني   ١٨٢ و١٣٨واتف

نتــاج إبيــع األطفــال واســتغالهلم يف الــدعارة ويف ”يــة حقــوق الطفــل بــشأن  االختيــاريني التفاق
 ٢٥، واعتماد احلكومـة يف      “اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة    ”، وبشأن   “املواد اإلباحية 

، عمـال بـاإلعالن وخطـة العمـل         ٢٠١٥-٢٠٠٦ خلطة عمل وطنية للعقـد       ٢٠٠٦مارس  /آذار
 . للجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية بالطفلاللذين اعتمدا يف الدورة االستثنائية

ــدر بالــذكر أن         - ٢١ ــسان، جي ــوق اإلن ــصكوك الدوليــة حلق ــضمام إىل ال ــق باالن ــا يتعل وفيم
، إىل اتفاقيـــة قمـــع االجتـــار باألشـــخاص ١٩٧٣أغـــسطس / آب١٧املغـــرب انـــضم أيـــضا، يف 

اقيـة التكميليـة إللغـاء      وصدق علـى االتف   . ١٩٥٠مارس  / آذار ٢١واستغالل بغاء الغري املؤرخة     
 .الرق وجتارة الرقيق والنظم والعادات املشاة للرق

 ١٩وصدق املغرب على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة يف                - ٢٢
 مـن اجلريـدة الرمسيـة الـصادر     ٥١٨٦، ونـشرت االتفاقيـة يف العـدد رقـم      ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلول

، ووقـــع اتفاقيـــة الهـــاي املتعلقـــة باجلوانـــب املدنيـــة الختطـــاف  ٢٠٠٤فربايـــر / شـــباط١٢يف 
 .األطفال

 بإصدار اململكة املغربية صكوكا عديدة حلقـوق اإلنـسان نـشرت يف     ٢٠٠٤ومتيز عام    - ٢٣
 :اجلريدة الرمسية، وهي

ــم      -  ــدد رق ــة حقــوق الطفــل يف الع ــاريني التفاقي ــشر الربوتوكــولني االختي  مــن ٥١٩٢ن
 ؛٢٠٠٤مارس / آذار٤ الصادر يف اجلريدة الرمسية

، وقــد ١٩٩٦ســبتمرب /معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، املعتمــدة يف أيلــول  - 
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٩ من اجلريـدة الرمسيـة الـصادر يف          ٥١٧٩نشرت يف العدد رقم     

 ؛٢٠٠٤
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ــة رقــم    -  ــة منظمــة العمــل الدولي ثلــي  بــشأن تــوفري احلمايــة والتــسهيالت ملم ١٣٥اتفاقي
، وقـد نـشرت يف العـدد        ١٩٧١يونيـه   / حزيران ٢٣العمال يف املؤسسات، املعتمدة يف      

 .٢٠٠٤فرباير / شباط٩ من اجلريدة الرمسية الصادر يف ٥١٨٥رقم 
وسترد بالتفصيل أدناه اإلجراءات املتخـذة ملكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                 - ٢٤

 .وذلك عند النظر يف خمتلف املواد
مــا يتــصل بــأهم شــواغل اللجنــة وتوصــياا، فقــد بــذلت جهــود عديــدة للــرد علــى وفي - ٢٥

 .شطر كبري منها
وبشأن التحفظات واإلعالنات اليت قدمها املغرب عند التصديق علـى االتفاقيـة، جيـدر               - ٢٦

، يف  ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦بالذكر أنه أنشئت جلنة تقنية مـشتركة بـني الـوزارات يف             
 للجنة املشتركة بني الـوزارات املعنيـة باحلريـات العامـة وحقـوق اإلنـسان برئاسـة                  أثناء اجتماع 
وهذه اللجنة منوط ا دراسة إمكانية إلغاء التحفظـات واإلعالنـات الـيت قـدمها               . الوزير األول 

املغرب عند تصديقه على خمتلـف الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، أو إعـادة النظـر يف هـذه                      
 .ناتالتحفظات واإلعال

، أعلنت احلكومة تأييدها القتراحات اللجنة التقنيـة الـيت          ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١ويف   - ٢٧
 :تتصل مبا يلي

ــاحلقوق       -  ــدويل اخلــاص ب ــاري األول للعهــد ال ــضمام املغــرب إىل الربوتوكــول االختي ان
املدنية والسياسية، الذي يقر باختـصاص اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان بتلقـي رسـائل         

 فراد؛األ
ــراد،        -  ــصري بتلقــي رســائل األف ــز العن ــى التميي ــة القــضاء عل ــصاص جلن ــراف باخت االعت

  من االتفاقية؛١٤بإصدار إعالن ذا املعىن عمال باملادة 
 مــن ١٤ مــن املــادة ١إصــدار إعــالن تفــسريي حيــل حمــل الــتحفظ املبــدي علــى الفقــرة  - 

 اتفاقية حقوق الطفل املتعلقة حبرية الدين؛
 مــن اتفاقيــة مكافحــة التعــذيب وغــريه مــن   ٢٢ و٢٠ التحفظــات علــى املــادتني  إلغــاء - 

 .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 ٣٠أما عن االهتمام بتعزيـز حقـوق املـرأة فقـد أعلـن جاللـة امللـك حممـد الـسادس يف                        - ٢٨
 .صول على جنسية أمه املغربية، يف مناسبة عيد العرش، حق الطفل يف احل٢٠٠٦يوليه /متوز
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، صـدر   ٢٠٠٦مـارس   /ومن هنا ففـي مناسـبة االحتفـال بـاليوم الـدويل للمـرأة يف آذار                - ٢٩
 مـن املـادة     ٢عن وزارة العدل املكلفة مبسائل حقوق اإلنسان بيان بإلغاء الـتحفظ علـى الفقـرة                

 مـن املـادة     ٢لفقـرة    وعلـى ا   ١٦ من املادة    ١من الفقرة   “ و”؛ والتحفظ على الفقرة الفرعية      ٩
؛ واسـتبدال  ١٦، واستبدال إعالنات تفسريية بالتحفظات على الفقرات الفرعية مـن املـادة           ١٦

 مـن   ٤، وإلغاء اإلعـالن املتعلـق بـالفقرة         ٢ من املادة    ٢إعالن تفسريي باإلعالن املتعلق بالفقرة      
 .١٥املادة 
ــها الرامــي إىل إعــادة النظــر      - ٣٠ ــة عمل ــة التقني ــات  وتواصــل اللجن يف التحفظــات واإلعالن

الصادرة بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، ودراسـة إمكـان االنـضمام               
والظــروف الراهنــة مواتيــة للجنــة، نظــرا إىل العديــد مــن . إىل الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة

ــة املعتمــدة مــؤخرا واإلجــراءات املتخــذة الــيت تتفــق وم     ــة  األحكــام القانوني ــادئ هــذه االتفاقي ب
 .وفلسفتها

ــضمام إىل        - ٣١ ــات واالنـ ــاء التحفظـ ــة إللغـ ــة إقليميـ ــدين أول محلـ ــع املـ ــق اتمـ ــد أطلـ وقـ
ــرأة، وذلــك يف        ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القــضاء علــى مجي ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

 ١٠ إىل   ٨غضون مؤمتر ملنطقة الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا عقـد يف الربـاط يف الفتـرة مـن                      
وكــان هــذا املــؤمتر فرصــة للعمــل . “مــساواة بــال حتفــظ” حتــت عنــوان ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران

بــشكل واضــح علــى تكــريس االلتــزام الــسياسي للــسلطات املغربيــة، مــن خــالل املــشاركة           
 .الشخصية للوزير األول ووزير العدل

قيـة القـضاء   وفيما يتعلـق بقلـق اللجنـة حيـال مركـز الـصكوك الدوليـة، وخـصوصا اتفا               - ٣٢
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق بالدستور والقانون الداخلي، جيدر بالـذكر أن               
الــصكوك الدوليــة املــصدق عليهــا بالــشكل الواجــب واملنــشورة يف اجلريــدة الرمسيــة تعلــو علــى  

 املـؤرخ   ٤٩القـرار رقـم     (التشريع الداخلي يف حالة الرتاع، ويؤكد ذلك قرارات احملكمة العليا           
ــوبر / تــشرين األول١ ؛ ١٩٧٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣ املــؤرخ ٥؛ والقــرار رقــم ١٩٧٦أكت

ــم   ــرار رق ــؤرخ ١٦٢والق ــسطس / آب٣ امل ــؤرخ    )١٩٧٦أغ ــسية امل ــانون اجلن ــذلك ق  ٦، وك
 .، والقانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية١٩٥٨سبتمرب /أيلول
ــضمان أســبقية الــصكوك الدول    - ٣٣ ــذل جهــود كــثرية ل ــا ورد يف ديباجــة   وتب ــا مل ــة، حتقيق ي

 .الدستور بشأن قبول املغرب حلقوق اإلنسان املعترف ا عامليا
إن التفعيل الدستوري ألسبقية املعاهدات اليت وقعها املغرب على القانون الداخلي هـو          - ٣٤

من توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة الواردة يف تقريرها اخلتامي الـذي حظـي مبوافقـة جاللـة                 
 .مللك حممد السادسا
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أما سائر توصيات وشواغل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة فـسيجري                    - ٣٥
 .تناوهلا يف باقي الوثيقة عند النظر يف أحكام االتفاقية ذات الصلة

 
 املواد املوضوعية لالتفاقية: اجلزء الثاين  

 ٦ إىل ١املواد من 
 تعريف التمييز : ١املادة   

يتضمن التشريع املغريب أحكاما عديدة بشأن مكافحة مجيـع أشـكال التمييـز، مبـا فيهـا                  - ٣٦
 .ما يقوم على أساس اجلنس

 ١والواقع أنه إذا مل يكن التـشريع الـوطين يتـضمن تعريفـا كـالتعريف الـوارد يف املـادة                      - ٣٧
ف بــاحلقوق مــن االتفاقيــة، فــإن ذلــك ال مينــع وجــود العديــد مــن األحكــام القانونيــة الــيت تعتــر 

املتكافئــة للمــرأة والرجــل يف التمتــع حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، بــصرف النظــر عــن 
 .احلالة االجتماعية

.  مــن الدســتور٨وهكــذا فــإن املــساواة يف جمــال احلقــوق الــسياسية مكفولــة يف املــادة   - ٣٨
 ).٧ و٤ادتني انظر أدناه امل(واختذت كذلك عدة تدابري لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة 

ويف اال االقتصادي، فإن املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال احلق يف العمـل وتنظـيم                 - ٣٩
 مـن الدسـتور، وكـذلك       ١٥ و ١٣املشاريع واملشاركة يف احلياة االقتصادية مكفولة يف املادتني         

، وغـري ذلـك     بشأن تنظـيم اخلدمـة املدنيـة، ويف قـانون العمـل            ١٩٥٨يف الظهري الصادر يف عام      
من النصوص اليت تنظم خمتلف املهن والوظائف، واحلصول على قـرض، وإنـشاء املـشاريع، إخل                 

 ).١٥ و١٣ و١٢ و١١انظر أدناه املواد (
ويف جمال احلقوق االجتماعيـة، ال يوجـد أي متييـز يف احلقـوق املتعلقـة باحلـصول علـى                     - ٤٠

لعمـال وأصـحاب األعمـال، واالسـتفادة     اخلدمات الصحية، واالنـضمام إىل اـالس اجلماعيـة ل        
 .من احلماية االجتماعية رهنا باستيفاء الشروط املطلوبة

وتتمتع املرأة بنفس احلقوق يف املشاركة يف احلياة الثقافية الوطنية واإلقليمية والدوليـة،              - ٤١
 .على قدم املساواة مع الرجل

ىل أن يصبح هو القاعدة، ويؤكـد       وعلى صعيد القانون املدين، ينحو تكريس املساواة إ        - ٤٢
ذلــك إعــادة الــصياغة الــشاملة لقــانون األســرة، والتــشريع اجلديــد الــذي يــنظم احلالــة املدنيــة،     

 .وأحكام القانون اجلنائي وقانون العمل القامعة للتمييز، أيا كان مصدره
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 بـني   وعلى الرغم من اإلطار القانوين الذي يسبغ بشكل متزايد على تكـريس املـساواة              - ٤٣
املــرأة والرجــل، فإنــه ال تــزال هنــاك فــروق واســعة ملحوظــة بــني نــسب النــساء والرجــال فيمــا  

االسـتفادة مـن اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي؛ الوظـائف            : يتصل بالتمتع حبقوق معينـة مثـل      
ــسبة          ــستوى األجــور، وخطــر الطــرد، ون ــشغله الرجــل، وم ــا ي ــة مب ــرأة باملقارن ــشغلها امل ــيت ت ال

وهــذه الفــروق تفــسرها األوضــاع . ليــة التعــرض لعــدم االســتقرار، واألميــة، إخلالفقــريات، وقاب
الواقعة اليت تتدخل فيها عوامل اجتماعيـة وثقافيـة، زيـادة علـى احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة           

 .وستذكر هذه العوائق بتفصيل أكرب فيما يلي. للمرأة
 

 التزامات الدول األطراف : ٢املادة   
ــن اجلــدي  - ٤٤ ــشريعية      م ــديالت الت ــى التع ــرب وعــالوة عل ــات املغ ــذكر، عمــال بالتزام ر بال

واألحكــام اجلديــدة املــشار إليهــا أعــاله، أن املــساواة أمــام القــانون مكفولــة علــى قــدم املــساواة 
للرجل واملرأة وفقا للدستور املغريب الذي يعترف باملساواة يف اللجوء إىل احملـاكم ويف احملاكمـة        

 .العادلة
ــر      وف - ٤٥ ــر األويل والتقري ــل إىل التقري ــسان، حني ــة القــضائية حلقــوق اإلن ــق بالكفال يمــا يتعل

ــرب    ــاين للمغ ــدوري الث ــصاف خــارج     ). CEDAW/C/MOR/2(ال ــبيالن لالنت ــضا س وهنــاك أي
ديـوان املظـامل، والـس االستـشاري        : القضاء متاحان للرجل واملرأة علـى قـدم املـساواة، ومهـا           

 .فت اإلشارة إليهما أعالهحلقوق اإلنسان، اللذان سل
وجيــدر بالــذكر أيــضا أنــه ميكــن اللجــوء إىل الــس االستــشاري حلقــوق اإلنــسان يف      - ٤٦

 .حاالت انتهاك حقوق اإلنسان
ويف ضوء أمهية مكافحة العنف ضد املرأة، بالتوازي مع إمكانيات االنتصاف الراهنـة،              - ٤٧

 يف إدارة الـشرطة القـضائية، يـضم كيانـا           “تنـسيق الـشؤون اجلنـسانية     لمركـز   ”يشار إىل إنشاء    
وقد ساعد إنشاء هذا الكيـان يف       . خاصا يرأسه مفوض للشرطة ويتوىل مكافحة العنف العائلي       

تعميم رسالة على جمموع مندوبيات اململكة جلمع معلومات وإحصائيات شهرية عـن حـاالت              
 .العنف ضد املرأة اليت تصل إىل علم الشرطة

والواقـع  .  يف اال اجلنائي إللغاء األحكـام الـيت متيـز ضـد املـرأة              وقد جرت إصالحات   - ٤٨
 :، يكفل ما يلي٢٠٠٣، الذي اعتمد يف عام ٢٠٠٣-٢٤أن القانون رقم 

املساواة بني الزوجني يف االستفادة من الظـروف املخفِّفـة يف حالـة قتـل أحـد الـزوجني         - 
 لآلخر إذا ضبط متلبسا بالزنا؛
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النيابة العامة للزوج املعروف للكافـة أن لـه عالقـات تنطـوي علـى               املساواة يف مالحقة     - 
 خيانة زوجية، إذا كان الزوج اآلخر يف اخلارج؛

كشف السر الطيب يف حالة العنف بني الزوجني أو ضد املرأة، وكـذلك ضـد األطفـال          - 
  عاما؛١٨الذين تقل أعمارهم عن 

بـضرب اآلخـر أو إحـداث إصـابات         تغليظ العقوبة يف حالة قيام أحـد الـزوجني عمـدا             - 
 .وتغلّظ العقوبة يف حالة املعاودة. به
ويتضح مما سبق أن اجلهود اليت يبذهلا املغرب للوفاء بالتزاماته الدوليـة تتواصـل ملواءمـة           

وقـد  . التشريع الوطين مع أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت يـصدق عليهـا املغـرب        
. ت وتدابري عملية خمتلفة تتجه صوب مكافحة التمييز ضـد املـرأة        اختذت يف هذا السياق سياسا    

إذ ال بد من مالحظة وجود فوارق كبرية بني املساواة املكرسة يف نـصوص القـوانني والفـوارق          
ــرأة حــىت اآلن     ــا امل ــرض هل ــيت تتع ــة ال ــداما     . الفعلي ــضمن انع ــزال تت ــة ال ت ــصوص معين ــاك ن وهن
ضمان االجتمــاعي، والــذي يــنص علــى أنــه إذا كــان للمــساواة، ومنــها القــانون الــذي يــنظم الــ

وهــذا مــن . الزوجــان مقيــدين يف الــضمان االجتمــاعي، فــإن اإلعانــات العائليــة تــصرف لــألب 
ــانون        ــه مــع أحكــام وروح ق ــزوج الــذي ســتجري مواءمت ــدأ ســلطة ال املؤكــد مــن خملفــات مب

 .األسرة
عـاله الـيت جـرى حتديـدها،        ومن بـني املعوقـات األساسـية لفعاليـة األحكـام املـذكورة أ              - ٤٩

جيــدر بالــذكر بوجــه خــاص ضــعف مــستوى إملــام املــرأة بــالقراءة والكتابــة، وال ســيما يف بيئــة   
الريف، وتعد استفادة املرأة من خدمات التعليم والتكوين ومكافحة األمية أقل مـن طموحـات               

 ممـا يعوقهمـا     املغرب الذي يهدف إىل إعادة تكافؤ الفرص بني اجلنسني، وال سـيما يف الريـف،              
ومــن املعوقــات أيــضا عــدم كفايــة املــوارد الالزمــة لتنفيــذ  . عــن اإلملــام حبقوقهمــا واملطالبــة ــا 

االستراتيجيات املعتمـدة، وخباصـة فيمـا يتـصل باهلياكـل األساسـية واملتابعـة، يف جمـال مكافحـة              
ة يتمثـل يف  العنف ضد املرأة، حيث ال يزال املعوق األساسي الذي حدده جممل اجلهات الفاعلـ       

عدم كفاية مراكز إيواء النـساء مـن ضـحايا العنـف بـني الـزوجني، وعـدم وجـود مراكـز حتـت                        
ومن املشاكل الـيت ال بـد مـن بياـا           . إشراف الدولة إليواء النساء املطرودات من بيت الزوجية       

ــاقص       ــدور الن ــشاريع وخطــط العمــل، وال ــصميم امل ــساين يف ت ــهج اجلن اإلدراج غــري الكــايف للن
ــدابري املتخــذة، وال ســيما يف جمــال       لوســا ــة والت ــشر وتعمــيم األحكــام القانوني ئل اإلعــالم يف ن

 .مكافحة األفكار اجلامدة
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 التدابري املناسبة: ٣املادة   
عمــدت احلكومــة املغربيــة، وعيــا منــها حلتميــة مكافحــة مجيــع أشــكال التمييــز وعــدم     - ٥٠

راتيجيات ملواكبـة اإلصـالحات التـشريعية       كفاية اإلطـار القـانوين وحـده، إىل اعتمـاد عـدة اسـت             
وتكريس حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمـرأة، بالتـشارك مـع اتمـع املـدين الناشـط يف            

 .هذا املضمار، سواء على صعيد التصميم أو التطبيق
والواقع أنه إدراكا لدور املرأة يف تعزيز التنمية والتقدم، أصـبحت مكافحـة الفقـر منـذ                  - ٥١

ف التــسعينات أولويــة قوميــة، وتعــززت بانــضمام املغــرب إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة    منتــص
لأللفية، وتوطدت باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت أطلقها جاللـة امللـك حممـد الـسادس يف                 

 . أعوام٥ باليني درهم على مدى ١٠، مع رصد غطاء مايل قيمته ٢٠٠٥مايو / أيار١٨
ملبـادرة بتغـيري اسـتراتيجي منقطـع الـصلة باملمارسـات الـسابقة، يتمثـل يف                 وتتميز هذه ا   - ٥٢

اتباع سياسات عامة أفضل استهدافا، وطرائق جديدة للتنفيذ، مع مراعاة االحتياجات اخلاصـة             
وقـد اسـتحدثت طرائـق جديـدة للتمويـل عـن        . للسكان املستفيدين ومتلكهم للمشاريع اإلمنائية    

لدى الوزير األول يعهد مبوارده إىل الـوالة واحلكـام بعـد تقـدير              طريق إنشاء صندوق استئماين     
ــة        ــسياسات العامـ ــة الـ ــة وأقلمـ ــة احملليـ ــدعيم الدميقراطيـ ــى تـ ــساعد علـ ــذا يـ ــات، وهـ االحتياجـ

 .واالقتصادية
إن إدراج النهج اجلنساين يف تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يـضع املـرأة يف بـؤرة                  - ٥٣

 .ساعد أيضا على الوصول إىل مجيع شرائح اتمعهذه املبادرة، وسي
وقـــد بـــذلت جهـــود يف ســـبيل وضـــع مؤشـــرات إحـــصائية مـــن خـــالل إدراج البعـــد   - ٥٤

ففي مرحلة إعداد التقرير الوطين الثاين عن األهداف اإلمنائية لأللفية، عقـدت حلقـة               . اجلنساين
، عالوة على سـت حلقـات       “يةاجلنسانية واألهداف اإلمنائية لأللف   ”دراسية وطنية يف موضوع     

عمل استهدفت حبث كل من هذه األهداف اإلمنائية، وساعدت على إثـراء هـذا التقريـر الثـاين                
 . مؤشرا جديدا٢١ أهداف جديدة و٩بـ 
 من أهـداف األلفيـة بـشأن احلـد مـن            ١ويتضح من البيانات املتعلقة ببلوغ اهلدف رقم         - ٥٥

 : ما يلي٢٠٠٤و ١٩٨٥الفقر أنه قد حتقق فيما بني عامي 
 ٣٨,٥ يف املائة، أي اخنفـاض بنـسبة   ٧,٧ يف املائة إىل     ١٢,٥اخنفاض الفقر املدقع من      - 

 يف املائة؛
 ٣٢,٤ يف املائـة، أي اخنفـاض بنـسبة     ١٤,٢ يف املائة إىل     ٢١اخنفاض الفقر النسيب من      - 

 يف املائة؛
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 . يف املائة١٧,٣ يف املائة إىل ٢٤,١اخنفاض اهلشاشة من  - 
. علــى أن هــذا االخنفــاض مل يــؤثر يف احلــضر والريــف وســائر اجلهــات بطريقــة واحــدة - ٥٦

 يف املائـة يف     ١٠,٤ إىل   ١٩٨٥ يف املائـة يف عـام        ١٣,٣ففي احلضر، اخنفض الفقـر النـسيب مـن          
أمـا يف الريـف فلـم يكـن االخنفـاض كـبريا، إذ         . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٧,٩ وإىل   ١٩٩٤عام  

أمـا عـن الفقـر املـدقع،        .  يف املائـة   ٢٢ يف املائـة و    ٢٣ يف املائـة إىل      ٢٦,٨وصل على التوايل من     
 يف احلــضر، ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٣,٥ إىل ١٩٨٥ يف املائــة يف عــام ٦,٨فقــد اخنفــض مــن 
 . يف املائة يف الريف١٢,٨ يف املائة إىل ١٨,٨وعلى التوايل من 

 ميزانية الدولة لقـروض القطاعـات       ومتثلت مكافحة الفقر يف زيادة احلصة املرصودة يف        - ٥٧
ــن   ــة مـ ــام  ٤٠,٩االجتماعيـ ــة يف عـ ــام  ٤٧,٤ إىل ١٩٩٢ يف املائـ ــة يف عـ  وإىل ٢٠٠٢ يف املائـ

ــة يف عــام  ٥٥,٥ ــق جمانيــة التعلــيم واخلــدمات الــصحية       . ٢٠٠٥ يف املائ ويالحــظ أيــضا حتقي
 العمــل ، ودعــم املنتجــات األساســية، وتطــوير أدوات )١٢ و١٠راجــع املــادتني (للمحتــاجني 

ــل   ــات، مث ــاعي يف اجله ــة      : االجتم ــة التنمي ــوطين، ووكال ــز ال ــة، والتعزي ــة الوطني ــة املتبادل املعون
االجتماعيــة، ووكــاالت التــرويج االقتــصادي واالجتمــاعي يف عمــاالت وأقــاليم مشــال اململكــة  

 .واجلهة الشرقية وجنوب اململكة
ر واهلــشاشة واالســتبعاد وعلــى الــصعيد املؤســسي، واكــب اســتراتيجيةَ مكافحــة الفقــ   - ٥٨

إنــشاء وزارة للتنميــة االجتماعيــة واألســرة والتــضامن وكتابــة دولــة مكلفــة مبحاربــة األميــة          
 .وبالتربية غري النظامية، وكذلك إنشاء وكالة التنمية االجتماعية

 ٢٥ املــؤرخ ٢٠٧-٩٩-١ومهمــة وكالــة التنميــة االجتماعيــة، املنــشأة بــالظهري رقــم   - ٥٩
اختاذ تدابري وتنفيذ برامج تستهدف حتسني الظروف املعيشية للـضعاف          ،  ١٩٩٩أغسطس  /آب

وتــسهم هــذه الوكالــة يف التمويــل . مــن األشــخاص علــى الــصعيدين االجتمــاعي واالقتــصادي 
 .املباشر للمشاريع أو يف دعم املشاريع اجلارية

 :وفيما يلي املهام املنوطة ذه الوكالة - ٦٠
تنمية االجتماعية يف ااالت ذات األولوية املتـصلة أساسـا          املسامهة يف متويل مشاريع ال     - 

احلصول علـى ميـاه الـشرب، كهربـة الريـف، حمـو األميـة، التعلـيم األساسـي،                   : مبا يلي 
 اخلدمات الصحية األساسية، تطوير االتصاالت السلكية والالسلكية؛

ادفة إىل حتسني الوسـائل     توفري الدعم املادي والتقين لبدء املشاريع الفردية واجلماعية اهل         - 
 اليت حتوزها مجاعات السكان الضعاف والظروف املعيشية هلذه اجلماعات؛
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املسامهة يف إنشاء املشاريع الصغرية إلجياد سبل ختدم السكان الـذين جيـدون صـعوبات      - 
 يف دخول سوق العمل؛

 دعم مشاريع محاية وصون البيئة؛ - 
 ري احلكومية واجلماعات احمللية، إخل؛تعزيز القدرات املؤسسية للمنظمات غ - 
مــساعدة ودعــم الــسكان ذوي الــدخول الــضعيفة يف عمليــات البحــث عــن ســكن أو    - 

عمل، مـن خـالل ـج املرافقـة االجتماعيـة الـيت تعـد أداة تيـسر االنـدماج االجتمـاعي                      
 .“مدن دون عشوائيات”الناجح يف الربنامج الوطين 

التشاركي مها لب النهج الشامل الذي ينبغـي اتباعـه طـوال            إن النهج اجلنساين والنهج      - ٦١
وقـاد ذلـك وكالـة التنميـة االجتماعيـة إىل وضـع مؤشـرات جنـسانية                 . دورة حياة أي مـشروع    

تساعد على معرفة مدى مسامهة املشروع يف تقليل أعبـاء العمـل الـذي تقـوم بـه املـرأة، وعـدم                      
معيــات واللجــان القرويــة واالشــتراك يف تنفيــذ املــساواة يف املــشاركة يف اختــاذ القــرار داخــل اجل

ومــن شــأن هــذه املؤشــرات اجلنــسانية أيــضا أن توضــح أثــر املــشروع املعتمــد علــى   . املــشروع
 .حصول املرأة على املوارد، مثل األرض، ورأس املال، واملعلومات، إخل

تيجية وعلــى الــرغم مــن وجــود إرادة سياســية ملكافحــة الفقــر، مقرونــة باعتمــاد اســترا   - ٦٢
تنطوي على شىت التـدابري احملـددة الـيت ختـدم جممـل أفـراد اتمـع، فـإن املـرأة تظـل هـي األكثـر                           
تعرضا للفقر واهلشاشة واالسـتبعاد االجتمـاعي، مـن حيـث إن البطالـة تطوهلـا بـشكل متزايـد،                    

 يف املائـة    ١٧,٤ يف املائـة، يف مقابـل        ٢٥,٨ بلغت نسبة العاطالت يف احلـضر        ٢٠٠٣ففي عام   
عاطلني؛ وتتركز النساء يف القطاع غري النظامي، ويـزاولن أنـشطة غـري ثابتـة وضـعيفة األجـر،                   لل

 .كالعمل الزراعي، والعمل املومسي، واخلدمة يف املنازل، إخل
وعلى الصعيد الـوطين فـإن تفـسري العوائـق الـيت تـصطدم ـا مكافحـة الفقـر يكمـن يف                        - ٦٣

لريــف، واألميــة وخباصــة لــدى النــساء الــاليت  ضــعف معــدل النمــو االقتــصادي، والــرتوح مــن ا 
جيــان صــعوبات مجــة يف احلــصول علــى متويــل ألنــشطتهن االقتــصادية، والتفــاوت الكــبري بــني  

وهناك أيضا عقبات تنال من فعالية السياسات العامة، وهـي تعـدد            . نساء احلضر ونساء الريف   
 القـائم علـى امليزنـة حـسب         أصحاب املصاحل، وعدم كفاية متابعـة وتقيـيم الـسياسات، والنـهج           

 .املوارد ال حسب النتائج
، جيدد املغرب جـه     ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨وبإطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف        - ٦٤

فهذه املبـادرة تقـوم علـى اسـتهداف أكثـر املنـاطق والفئـات حرمانـا، وعلـى             . يف مكافحة الفقر  
وتـدعم  . ك واسـتمرار املـشاريع واألنـشطة   اشتراك الـسكان مـن أجـل إجيـاد صـيغة أفـضل لتملـ            



CEDAW/C/MAR/4
 

16 06-56367 
 

املبادرة النهج التعاقدي والتـشارك مـع النـسيج احمللـي واجلهـات الفاعلـة يف جمـال التنميـة احملليـة                      
 .واجلهوية

 :وتدور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول احملاور الثالثة اآلتية - ٦٥
ــة، وخباصــة يف األ    - ١  ــنقص االجتماعي ــاء احلــضرية الفقــرية  احلــد مــن أوجــه ال حي

ــا   ــة األكثــــر حرمانــ ــة (واجلماعــــات القرويــ األدوات واخلــــدمات االجتماعيــ
ــاء، واملــسكن     األساســية، كالــصحة والتعلــيم، وحمــو األميــة، وامليــاه، والكهرب

 ؛)الصحي، واملرافق الصحية، والطرق
تشجيع األنـشطة املـدرة للـدخل الثابـت ولفـرص العمـل، مـع اختـاذ إجـراءات               - ٢ 

 ر إبداعا وتصميما حيال القطاع غري النظامي؛أكث
 .مساعدة األشخاص البالغي الضعف أو ذوي االحتياجات اخلاصة - ٣ 

ــا ٢٦٤ مجاعــات قرويــة و٤٠٣وتــستهدف هــذه املبــادرة، علــى ســبيل األولويــة،    - ٦٦  حي
 يف املائـة، مـع الطمـوح إىل احلـد مـن      ٢٢حضريا وشبه حـضري يزيـد فيهـا معـدل الفقـر علـى            

 واهلشاشة وعدم االستقرار واالسـتبعاد االجتمـاعي، عـن طريـق إجيـاد قـدرة إضـافية علـى                الفقر
، لــدعم تــدابري التنميــة البــشرية يف ٢٠١٠-٢٠٠٦ باليــني درهــم يف الفتــرة ١٠التمويــل مببلــغ 

ويف هذا اإلطار يقـصد باملبـادرة الوطنيـة للتنميـة البـشرية تـدعيم               . إطار ج متكامل وتشاركي   
وليست هذه املبادرة بديال للربامج القطاعيـة أو خلطـط التنميـة            . جلماعات احمللية عمل الدولة وا  

 .االقتصادية واالجتماعية اليت تضطلع ا اجلماعات احمللية
ويالحــظ أيــضا أن اجلهــود املبذولــة يف تعزيــز حقــوق املــرأة جتــسدت يف اختيــار األمــم   - ٦٧

 .اجلنسانية واألهداف اإلمنائية لأللفية بلدان رائدة لتنفيذ مشروع ٥املتحدة للمغرب ضمن 
 ١٦كما أن النتائج اليت أحرزها املغرب يف بلوغ أهداف األلفية قد وضـعته ضـمن الــ                   - ٦٨

يف السنة املاليـة    “ حساب حتديات األلفية  ”بلدا اليت استفادت من املعونة األمريكية املقدمة من         
٢٠٠٥. 

 علـى النتـائج، شـرعت وزارة املاليـة املغربيـة يف             ويف إطار عملية إصالح امليزانية القـائم       - ٦٩
، مبــساعدة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، يف عمليــة   ٢٠٠٢ديــسمرب /كــانون األول

 .إدراج البعد اجلنساين يف وضع امليزانية وحتليلها
واملرحلة األوىل من هذا املشروع، الذي يندرج يف إطار برنـامج أوسـع قـام الـصندوق       
التحليـل  : تعزيـز اإلدارة االقتـصادية    ” بلـدا ومعنـون      ٢٠ بتنفيـذه يف األعـوام املاضـية يف          اإلمنائي

، تـشمل تعزيـز القـدرات الوطنيـة فيمـا يتـصل بـإدراج               “اجلنساين املطبق على امليزانية احلكومية    
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البعد اجلنساين يف وضع وحتليل امليزانيـات لـدى املـسؤولني املنـوط ـم ختطـيط وإعـداد وتنفيـذ                     
انية، ووضع دليل لتوعيـة الربملـانيني واألعـضاء احمللـيني بإصـالح امليزانيـة اجلـاري وبامليزانيـة                   امليز

يف “ اجلنـسانية ”املراعية للجنسانية، ووضع دليل ملـسؤويل امليزانيـة واملخططـني إلدراج النظـرة              
 ).قيد اإلجناز(امليزانيات القطاعية 

، يهـدف مـشروع التـشارك       )٢٠٠٨-٢٠٠٥( أعوام   ٤ويف املرحلة الثانية اليت تستمر       
إىل مواصلة وتعميق عملية توطيد امليزنة املراعية للجنـسانية، اجلاريـة يف إطـار إصـالح امليزانيـة،                  

وهناك يف هذا اإلطـار مـا يـستوجب اإلشـارة           . حسب التوجيهات احملددة وعرب مسرية متكررة     
 بـالتقرير االقتـصادي واملـايل      إىل تقرير اجلنسانية الذي وضع ألول مرة يف املغرب، والذي أرفق          

 . املقدم إىل الربملان٢٠٠٦املصاحب ملشروع قانون املالية لعام 
وجــرى علــى الــصعيد احمللــي وضــع كتيبــات وعقــد دورات تدريبيــة لتوعيــة الــسلطات  

وبـذلك  . واجلماعات احمللية وتعزيز قدرا على اتباع ج للتخطيط وامليزنـة املراعيـة للجنـسانية    
جية املتبعة التطبيق العملي لنهج امليزنة املراعية للجنسانية على دورة امليزانيـة وتوطيـد        تدعم املنه 

 .هذا النهج يف أولويات التنمية احمللية
وهنـــاك جهـــود أخـــرى انـــصبت أيـــضا علـــى إعـــداد األدوات علـــى مـــستوى الـــنظم    - ٧٠

ية لوضـع   اإلحصائية، وذلك بوضع إحصائيات موزعة حسب اجلـنس؛ وبـدء املرحلـة التحـضري             
مؤشرات مراعية للجنسانية، وااللتزام بالتفكري يف إدراج النهج اجلنساين يف إطار إعـداد اخلطـة               

 .املقبلة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
وجدير بالذكر أيضا تدعيم مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية بإضـفاء الطـابع املؤسـسي               - ٧١

كتابــة الدولــة لــشؤون األســرة  ( يف وزارتــني عليهــا الــذي حتقــق فعــال علــى مــستوى اإلدارات  
، تطلعــا إىل مــد نطــاق هــذه العمليــة إىل ســائر اإلدارات )والطفولــة واملعــوقني ووزارة الداخليــة

 .الوزارية
 مرشدة سيقمن بعملهن يف املـساجد       ٣٦وأعدت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية       - ٧٢

ــسجون   ــة وال ــة واملراكــز االجتماعي ــوادي الثقافي ــى    والن ــا عل ، بعــد أن كانــت هــذه املهمــة وقف
وألول مرة تنـضم املـرأة إىل الـس األعلـى للعلمـاء الـذي يرأسـه جاللـة امللـك حممـد                       . الرجال

 .السادس، وإىل االس احمللية أيضا
، اعتمـدت احلكومــة املغربيـة اســتراتيجية وطنيـة لإلنــصاف    ٢٠٠٦مــايو / أيـار ١٩ويف  - ٧٣

ك بإدراج النهج اجلنساين يف سياسات وبـرامج التنميـة مببـادرة مـن             واملساواة بني اجلنسني، وذل   
كتابة الدولـة لـشؤون األسـرة والطفولـة واملعـوقني، بالتـشارك مـع اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة،                     
ــة        ــة األملاني ــدعم مــن الوكال ــة، وب ــسياسية، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات الدولي واألحــزاب ال
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متابعــة إعــالن ومنــهاج عمــل : انظــر أدنــاه(دة للــسكان للتعــاون الــتقين وصــندوق األمــم املتحــ
 ).بيجني
وقد اعتمدت استراتيجية ملكافحة العنف ضد املرأة، كما اعتمدت خطة عمـل لتنفيـذ               - ٧٤

 ).مكافحة العنف ضد املرأة: انظر أدناه(هذه االستراتيجية 
رك مـع االحتـاد     وقد أنشأت كتابة الدولة لـشؤون األسـرة والطفولـة واملعـوقني، بالتـشا              - ٧٥

األورويب، املركز املغـريب للمعلومـات والوثـائق والدراسـات اخلاصـة بـاملرأة، ممـا زاد مـن تعزيـز                     
وهـذا املركـز آليـة ملتابعـة الـسياسات العامـة، ممـا جيعلـه أداة للمـساعدة يف اختـاذ                      . حقوق املـرأة  

 .القرار
قـوق املـرأة، عـن طريـق        وتتمثل أهداف املركـز يف دعـم الـسياسات الوطنيـة املتعلقـة حب              - ٧٦

إنـشاء دوائـر تقنيـة متعـددة التخصـصات تـساعد علـى جتميـع وتقيـيم التـدابري املتخـذة ملـصلحة             
ــصحة       ــصاديني، وال ــز القــانوين، والعمــل واإلدمــاج االقت ــصفة خاصــة يف جمــال التعزي ــرأة، وب امل

ني املـرأة  والتعليم، والشروع يف تنفيـذ مـشاريع وبـرامج جديـدة تـساعد علـى إدراج املـساواة بـ           
وبـذلك يتـيح املركـز رؤيـة أفـضل          . والرجل يف مجيع مستويات التصميم واإلجناز واختاذ القـرار        
 .لإلجراءات اليت يتخذها مجيع الشركاء يف جمال حقوق املرأة

 
 التدابري اخلاصة املؤقتة ملكافحة التمييز: ٤املادة   

املـرأة ومتثيلـها الـسياسي، وذلـك        اختذت احلكومة املغربية إجراء مؤقتا لزيادة مـشاركة          - ٧٧
عند مراجعة القانون األساسـي لـس النـواب بتحديـد النـصاب، بعـد إدخـال نظـام االنتخـاب                 

وسـاعد  .  يف املائة من املقاعد    ١٠ مقعدا، مما ميثل قرابة      ٣٠بالقوائم اجلهوية والقائمة احلزبية لـ      
حلزبيـة للمرشـحات، ممـا سـاعد        االلتزام األخالقي لألحـزاب الـسياسية علـى ختـصيص القائمـة ا            

ــى دخــول   ــواب وانتخــاب   ٣٠عل ــرأة جملــس الن ــات    ٥ ام ــة بعــد انتخاب ــساء يف القائمــة احمللي  ن
 ١٩٩٧ يف املائة يف عـام       ٠,٦، وهذا وصل بالتمثيل السياسي للمرأة من        ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
ــام  ١٠,٧إىل  ــة يف ع ــضا وجــود   . ٢٠٠٢ يف املائ ــشار  ٣ويالحــظ أي ــس املست ــساء يف جمل ين  ن
 ).٧راجع أدناه املادة (“ الس الثاين للربملان”
، حيتــشد اآلن جتمــع مــن   ٢٠٠٧واســتعدادا لالنتخابــات التــشريعية القادمــة يف عــام      - ٧٨

اجلمعيــات النــسائية وشــبكات الربملانيــات واألقــسام النــسائية يف األحــزاب الــسياسية، للمطالبــة 
نظـــور املـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل يف  يف املائـــة مـــن املقاعـــد للمـــرأة، مـــن م٣٠بتخـــصيص 

 .املؤسسات املنتخبة
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 تعديل أمناط السلوك االجتماعية والثقافية: ٥املادة   
اختذت مكافحة أمناط الـسلوك والـصور واألفكـار اجلامـدة املؤديـة إىل انعـدام املـساواة                 - ٧٩

لـها يف جمـال تعزيـز       بني اجلنسني أشـكاال عـدة، وفقـا لـإلرادة الـسياسية للحكومـة املغربيـة وعم                
 :واملقصود أساسا ما يلي. حقوق املرأة

، وتتوالها أساسا اجلمعيـات النـسائية واجلمعيـات الـيت تـسهم يف              التربية على املساواة   - ٨٠
وقـد عقـد بعـض اجلمعيـات عالقـات تـشاركية مـع وزارة               . ترقية القيم العامـة، ومنـها املـساواة       

وجتعـل هـذه    . لى املـساواة ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة          التربية الوطنية من أجل تعميم التربية ع      
اجلمعيــات مــن التربيــة علــى املــساواة نــشاطا مركزيــا تــستهدف بــه مجيــع الــربامج واملؤســسات 
والقطاعات اليت ميكن أن تكون عامال لتعميم وتعزيز هذه التربية، واليت تتعامـل بـشكل مباشـر              

 .ممارسام ومواقفهمأو غري مباشر مع عقليات املواطنني من اجلنسني و
 :وميكن اإلشارة إىل التدابري التالية على سبيل التدليل 
أنشطة التوعية ومكافحة العنف ضد املرأة، من أجل إدراج هـذه األنـشطة يف                )أ( 

 عمل شىت اجلمعيات النسائية، وال سيما ما يندرج منه يف جمال الدعوة؛
للتكـــوين والتوعيـــة والتوثيـــق ، باعتبارهـــا جمـــاال “مـــدارس املـــساواة”إنـــشاء  )ب( 

 والدعوة إىل املساواة بني الرجل واملرأة؛
العمل من خالل النسيج احمللي على تنظـيم محلـة وطنيـة للتربيـة علـى املـساواة                   )ج( 

 توجه إىل التالميذ والتلميذات يف املؤسسات املدرسية؛
 وتنـصب   .تدابري التربية والتكوين والتوعيـة لتعزيـز ثقافـة حقـوق اإلنـسان             )د( 

هذه التدابري علـى قطـاع التعلـيم وعلـى وسـائل نـشر املعلومـات، وتنـدرج يف                   
ــار مؤســسي   ــات     (إط ــسان، اجلمعي ــوق اإلن ــات حق ــة، مجعي اإلدارات الوزاري

ومـن الـصعب حـصر هـذه التـدابري، لتنوعهـا            ...). النسائية، مجعيات التطوير    
 .وتفرقها وتعدد اجلهات القائمة ا

ــوق  - ٨١ ــت وزارة حق ــام     وظل ــذ ع ــذان، من ــة تنف ــة الوطني ــسان ووزارة التربي ، ١٩٩٤ اإلن
وقد أتاح هـذا الربنـامج يف       . “برناجما وطنيا لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف البيئة املدرسية        ”

 كتيبــا مدرســيا، ١٢٠ حتديــد احملتويــات املنطويــة علــى متييــز جنــساين عنــد حتليــل   ١٩٩٧عــام 
 .اواةفضال عن وضع منهج شامل يضم مفهوم املس

 بتــشكيل عــدد مــن اللجــان الفرعيــة يف ٢٠٠٠وقــد بــدأت املرحلــة التجريبيــة يف عــام  
 .األقاليم أنيط ا رصد تنفيذ التجربة ومتابعتها وتقييمها
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 :، وتشمل العمليات التالية٢٠٠٢ و٢٠٠١وتقع مرحلة التعميم بني عامي  
يف املـواد األساسـية يف      إدراج املناهج التربوية املتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان         )أ( 

 التعليم األساسي والثانوي؛
إدراج مناهج التكوين املتعلقة بتدريس حقـوق اإلنـسان يف بـرامج مؤسـسات               )ب( 

 التكوين للتعليم األساسي والثانوي؛
تنظيم أيام تربوية للمعلومات يؤطرها املفتشون وتقـدم جلميـع مدرسـي املـواد               )ج( 

 األساسية؛
ــن    )د(  ــع أكثــر م ــي لتــدريس حقــوق      ٧٥ ٠٠٠توزي ــن الــدليل املرجع  نــسخة م

 نـشرة يف شـكل      ١١اإلنسان على مجيع املعاهد العليا يف اململكة، عالوة على          
 بطاقات تربوية توضع حتت تصرف القائمني بالتربية؛

قيام وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحـث العلمـي، يف              )هـ( 
ــة يف   ، ب٢٠٠٣أبريــل /نيــسان بــدء برنــامج مــواز الســتخدام البطاقــات التربوي

الفــصول للــتمكن مــن تنفيــذ الربنــامج الــوطين؛ وتــشكيل جلــان علــى الــصعيد   
 .املركزي واجلهوي ملتابعة وتقييم مرحلة التعميم

 والـذي يعـد اإلطـار       ١٩٩٩إن امليثاق الوطين للتربيـة والتكـوين، الـذي وضـع يف عـام                - ٨٢
ي لربنــامج احلكومــة، يعتــرب تــدريس حقــوق اإلنــسان مــن املبــادئ   املرجعــي واألســاس الــسياس 

نظام التربية والتكوين يعمل علـى تكـريس   ”األساسية مل إصالحات التعليم، إذ ورد فيه أن         
واطنني، وتكـافؤ الفـرص املتاحـة هلـم، وحـق اجلميـع مـن فتيـات وفتيـان يف                    مبدأ املساواة بني امل   

 .“ وفقا لدستور املغربالتعليم، سواء يف الريف أو احلضر،
ــاق لكــي يــدرج يف إطــاره     ٢٠٠١ويف عــام  - ٨٣ ــاهج علــى هــذا امليث ، تأســس إصــالح املن

 .املرجعي قيم حقوق اإلنسان ومبادئها العاملية
وسعت احلكومة إىل تعميم الكتـب املدرسـية املرفـق ـا بيـان تعليمـات تـنص أحكامـه             - ٨٤

 أن حيتـرم مبـادئ اإلنـصاف واملـساواة وعـدم            على أن الكتاب املدرسي املخصص للتلميذ جيب      
العنف، وكذلك املبادئ واحلقوق املعترف ـا يف االتفاقيـات والعهـود الدوليـة املتعلقـة حبقـوق                  

 .اإلنسان اليت صدقت علها اململكة املغربية
وعمــال علــى توجيــه وتنــسيق وتقيــيم ومتابعــة خطــط العمــل املتعلقــة بتــدريس حقــوق   - ٨٥

ــ ــيم العــايل وتكــوين األطــر والبحــث     اإلنــسان واملواطن ــة والتعل ــة الوطني ة، شــكلت وزارة التربي
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ــسية بتنظــيم دورات        ــشطتها الرئي ــصل أن ــة، تت ــسان واملواطن ــة حلقــوق اإلن ــة مركزي العلمــي جلن
 .لتكوين املدرسني يف جمال تدريس حقوق اإلنسان واملواطنة واملساواة والشفافية

ــا    - ٨٦ ــيم ومب ــز ق ــسان واملــساواة يف التخطــيط   وأنــشئ مرصــد للقــيم لتعزي دئ حقــوق اإلن
 .االستراتيجي، واملناهج، والربامج والكتب املدرسية

وتعززت هذه املبادرات املختلفة بإنشاء نواد حلقوق اإلنسان يف املؤسسات املدرسـية،             - ٨٧
ــسان      ــادئ حقــوق اإلن ــد . وتــشكيل جلــان ملراجعــة حمتويــات الكتــب املدرســية يف ضــوء مب وق

جــان علــى إبــراز صــورة املــرأة، وتنقيــة الكتــب املدرســية واملنــاهج والــربامج   ســاعدت هــذه الل
 .واملمارسات التربوية من التمييز واألفكار اجلامدة املتحيزة ضد املرأة

وانطبقت اإلصالحات أيضا على التعليم الديين دف حتديثه وإدراج مبـادئ التـسامح     - ٨٨
ي الربنامج مواد تتعلق بالتعليم احلـديث، ومنـها         واحترام التعددية فيه، وجرى ذلك بتضمني ثلث      

 .اللغات األجنبية
 :وجرى يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي - ٨٩
ــوم      -  ــة للبحـــث يف العلـ ــات وأفرقـ ــوين والبحـــث يف الكليـ ــدات للتكـ ــدة وحـ ــشاء عـ إنـ

كليــة اآلداب (االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  
ــة واالقتــصادية يف فــاس، جامعــة    والعلــ ــة العلــوم القانوني ــاس، كلي ــسانية يف مكن وم اإلن

 ؛...)احلسن الثاين يف الدار البيضاء، 
إنــشاء العديــد مــن كراســي اليونــسكو اجلامعيــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان بــصفة عامــة    - 

جامعـة حممـد اخلـامس بالربـاط، جامعـة ابـن طفيـل يف         (واحلقوق الفئوية بصفة خاصـة      
 ...).القنيطرة، 

ويف إطار برنامج التعـاون مـع الوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـة، وضـع برنـامج لتعزيـز                       - ٩٠
املساواة بني اجلنسني يف وزارة االتـصال والـوزارة املكلفـة بتحـديث القطاعـات العامـة، وذلـك                

فيمـا يتـصل    مراجعة وضع اجلنسني، وتعزيز قدرات الكوادر والفنـيني يف الـوزارتني            : من خالل 
باملساواة بني اجلنسني، وتشكيل جلان تتـألف مـن مهنـيني ومـوظفني إلضـفاء الطـابع املؤسـسي                   

 .على املساواة بني اجلنسني
وإنــصافا للمــرأة بتحــسني صــورا يف وســائل اإلعــالم، قامــت كتابــة الدولــة لــشؤون     - ٩١

ثقافــة، والنقابــة الوطنيــة  األســرة والطفولــة واملعــوقني، بالتعــاون مــع وزارة االتــصال، ووزارة ال 
للــصحافة املغربيــة، واحتــاد وكــاالت االتــصال، وجتمــع املــذيعني املغاربــة، بوضــع ميثــاق وطــين   

ويف هـذا الـشأن قامـت       . لتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم، مشفوعا خبطة عمـل لتنفيـذه           
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ــريب         ــن خــالل املركــز املغ ــوقني، م ــة واملع ــشؤون األســرة والطفول ــة ل ــة الدول ــات كتاب للمعلوم
والوثائق والدراسات اخلاصة باملرأة وبدعم من صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، بتنظـيم       

 يف ٢٠٠٥ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢-٢١ و٢٠-١٩ و١٥-١٤دورات تكـــــوين أيـــــام 
، يف إطــار اســتراتيجية تعزيــز قــدرات أعــضاء اللجنــة  “اجلنــسانية ووســائل اإلعــالم”موضــوع 

ــة املكلفــة مب ــة يف    الوطني ــسانية الكائن ــاق، والــصحفيني، ومراكــز تنــسيق الــشؤون اجلن تابعــة امليث
 .خمتلف اإلدارات الوزارية

 :ويهدف هذا امليثاق إىل ما يلي - ٩٢
حشد اجلهات الفاعلة اإلعالمية والسياسية واالجتماعية واالقتـصادية، حـضا هلـا علـى               - 

 لفرد يف وسائل اإلعالم؛تكريس ثقافة املساواة بني اجلنسني واحترام كرامة ا
وضع استراتيجية إعالمية تـدور حـول النـهج اجلنـساين، حتـسينا لـصورة املـرأة يف شـىت                 - 

 وسائل اإلعالم واالتصال؛
حتسني حالة العامالت يف قطاع اإلعالم ومتكينهن من اختاذ القرار، وذلـك مـن خـالل                 - 

 فرص؛معايري شفافة تستند إىل الكفاءة املهنية ومبدأ تكافؤ ال
ــرأة،        -  ــرام كرامــة امل ــسان واحت ــادئ حقــوق اإلن ــة تقــوم علــى مب ــة إعالمي تكــريس ثقاف

 وكذلك على مكافحة مجيع أشكال التمييز أو االستبعاد؛
كفالة حق التعبري للمرأة وحـق الـدفاع عـن قـضاياها، والعمـل علـى معاجلـة مـشاكلها                     - 

 مبوضوعية وكفاءة فنية؛
 .ون بني خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية بقضايا املرأةتطوير وتعزيز االتصال والتعا - 
وهناك مبادرة مهمة تقوم ا وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية، وتتمثـل يف توجيـه                 - ٩٣

. كرامـة الفـرد، واالعتــدال  : خطبـة اجلمعـة يف املـساجد لتزيـد مـن تناوهلــا لـبعض القـيم، ومنـها        
 مناسبة األحداث التذكاريـة، مثـل اليـوم الـدويل           وترسل الوزارة تعميمات إىل أئمة املساجد يف      

 .للمرأة، أو للطفل، أو للبيئة، وتوعز إليهم يف توعية املواطنني باحلقوق الفئوية أو املواضيعية
ووضعت الوزارة أيضا برناجما للتكوين حتتل فيه حقوق اإلنـسان مكانـا طيبـا، ويوجـه                 - ٩٤

ية يف التلفزيون واإلذاعـة، ورؤسـاء جمـالس العلمـاء،           إىل مبعوثي الوزارة، ومقدمي الربامج الدين     
 .والعلماء والعاملات، والدعاة
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انظـر  (إن تكريس مبدأ املساواة بني املـرأة والرجـل يف التعـديل اجلديـد لقـانون األسـرة             - ٩٥
يعــد أيــضا مــن التــدابري املتــصلة بدينميــة تغــيري العقليــات، مــن ) ١٦ و١٥الــردود علــى املــادتني 

 .جع على التقبل الواسع لعالقة املساواة بني اجلنسني يف األسرة واتمعحيث إنه يش
وإذا كان الـرتوع منـذ بدايـة التـسعينات قـد اجتـه صـوب وضـع مبـادرات ختـدم تعزيـز                         - ٩٦

ثقافة حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، فال بد من االعتراف بأن العمل يف هـذا املـضمار                 
 :ومنهاال يزال يصطدم بعدة قيود، 

 تعدد اجلهات املشاركة وتبعثر جهودها وأعماهلا؛ - 
عــدم كفايــة املــوارد املاليــة والبــشرية املخصــصة هلــذه املبــادرات وضــعف أثرهــا علــى      - 

 .السكان
خطـة عمـل وطنيـة      ”وقد شرع الس االستشاري حلقـوق اإلنـسان يف وضـع وتنفيـذ               - ٩٧

ث علـى تغـيري املواقـف والـسلوك مبـا خيـدم             دف أساسا إىل احلـ    “ لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان   
حقــوق اإلنــسان، وذلــك لتمويــل وتنــسيق األنــشطة الراميــة إىل تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنــسان    
بتحديدها زمنيا وتوفري إطار متماسـك هلـا، وإجيـاد عوامـل التـآزر املولـدة لألثـر، وصـب مجيـع                     

 .لة املعنيةاجلهود يف إطار عالقة تشاركية وطيدة بني مجيع اجلهات الفاع
وقد نظم الس االستشاري حلقوق اإلنسان حلقيت عمل للنقاش والتشاور مع معظـم              - ٩٨

املؤســسات واملنظمــات العاملــة يف هــذا امليــدان، وأفــضى عمــل احللقــتني إىل االشــتراك الفعــال   
. لشىت اجلهات الفاعلة يف عملية وضع هذه اخلطة، ويف إنشاء آلية لإلشراف علـى هـذا الوضـع       

 ١٠ملتوقــع أن جيــري التقــدمي الرمســي خلطــة العمــل الوطنيــة لتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنــسان يف وا
ــسمرب /كــانون األول ــاملي     ٢٠٠٦دي ــؤمتر الع ــذلك للمغــرب االســتجابة لتوصــيات امل ــاح ب ، فيت

 .١٩٩٣حلقوق اإلنسان، املعقود يف فيينا يف عام 
 

 مكافحة استغالل املرأة: ٦املادة   
ات املغربية الدعارة وكل من حيـض علـى الفـسق أو يقـوم بـدور الوسـيط        جترم التشريع  - ٩٩

وتقمــع هــذه التــشريعات أيــضا الــسياحة اجلنــسية، وتأخــذ مببــدأ  . أو يــستفيد مــن دعــارة الغــري
التنفيذ خارج نطاق الوالية الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر والـدعارة وإنتـاج املـواد اإلباحيـة،                   

 .طفالوخباصة ما يتصل منها باأل
واملغرب طرف يف معظم الصكوك الدولية حلماية النساء واألطفـال ومكافحـة االجتـار               -١٠٠

 ).راجع أعاله اجلزء األول(بالبشر واستغالهلم 
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وتدعمت التشريعات املغربية بعدد كبري من األحكام الـيت تكفـل محايـة أفـضل للنـساء               -١٠١
عمــل األطفــال، أو االجتــار ــم، أو  واألطفــال مــن مجيــع أشــكال االســتغالل، ســواء يف ذلــك   

الدعارة وإنتاج املـواد اإلباحيـة الـيت يـشترك فيهـا األطفـال، أو العنـف ضـد املـرأة، أو املـشاكل                    
 .النامجة عن إدارة تدفقات املهاجرين، وخباصة مكافحة اهلجرة السرية

وفيمــا يتــصل باألطفــال ضــحايا االســتغالل اجلنــسي، فــإن مــن الــصعب تقــدير حجــم    -١٠٢
التحـرمي، الفعـل املتـوارى، التنقـل، إخل، ومـع ذلـك       : لظاهرة ألسباب عديـدة ذكـرت مـن قبـل         ا

ميكننا التحدث عن وجود وعي حقيقي بضرورة التعجيل باختاذ إجراءات ملكافحـة االسـتغالل              
 .اجلنسي لألطفال، ومساعدة األطفال الضحايا، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم

ــري احل   -١٠٣ ــات غ ــت املنظم ــيما     وإذا كان ــل، وال س ــوق الطف ــال حق ــة الناشــطة يف جم كومي
أطفــال الــشوارع، األطفــال العــاملون، اخلادمــات الــصغريات،      (األطفــال املعرضــون للخطــر   

، كــثريا مــا تــثري مــسألة االســتغالل اجلنــسي  )األطفــال املهجــورون، األطفــال اــاون للقــانون
ة االهتمـام مبـسألة حقـوق الطفـل مل     لألطفال، مبا يف ذلك االستغالل ألغراض جتارية، فإن زياد 

ــة     ــات املغـــرب اإلقليميـ ــة ويف التزامـ ــسياسة احلكوميـ ــسعينات يف بيانـــات الـ تالحـــظ إال يف التـ
 .والدولية
ومن هنا كان املغـرب أول بلـد عـريب إسـالمي يـستجيب لطلـب زيـارة املغـرب الـذي                 -١٠٤

بيــع ”اصــة املعنيــة مبــسألة تقــدمت بــه الــسيدة الــسيدة أوفيليــا كالــسيتاس ســانتوس، املقــررة اخل 
ويــشار أيــضا إىل عقــد حمفلــني عــربيني . “األطفــال واســتغالهلم يف الــدعارة ويف املــواد اإلباحيــة

 بــشأن مكافحــة االســتغالل اجلنــسي لألطفــال  ٢٠٠٥ و٢٠٠١أفــريقيني يف املغــرب يف عــامي 
 .ألغراض جتارية

عمـل االسـتباقي باختـاذ تـدابري       ودعت املقررة اخلاصة املغرب يف تقريرهـا اخلتـامي إىل ال           -١٠٥
للمنع، ذلك أنه حىت لو كانت املسائل املتصلة بواليتها موجودة، فإنه ال ميكن استنتاج وجـود                

ملـست  ”وأعلنت املقـررة اخلاصـة أيـضا أـا          . شبكات منظمة لالجتار والدعارة واملواد اإلباحية     
األطفـال والتمـاس الـسبل إىل وقـف         لدى احلكومة املغربية إرادة حقيقية اة انتشار استغالل         

وجيـدر باملالحظـة    ... ذلك وختفيف معاناة األطفال الذين يقعون ضحايا لالستغالل واإلسـاءة           
أيــضا أن الكــثري مــن املنظمــات غــري احلكوميــة تعتــرف باالهتمــام اجلــاد الــذي توليــه احلكومــة    

 .“الراهنة لرفاهية األطفال
رميا صرحيا ملختلف أشكال االستغالل اجلنـسي، بـأن         وتضمن تعديل القانون اجلنائي جت     -١٠٦

استخدم التعاريف اخلاصـة ببيـع األطفـال واسـتغالهلم يف الـدعارة واملـواد اإلباحيـة، الـواردة يف                    
 .الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ذه املسائل
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أشـكال االعتـداء     عقوبـات مـشددة علـى مجيـع          ١٩٦٢ويتضمن القانون اجلنائي لعـام       -١٠٧
واالستغالل اجلنسي لألطفال، تتـراوح بـني الغرامـة واحلـبس يف حالـة خـدش احليـاء، والـسجن                    

 .املؤبد يف حالة سفاح احملارم واالغتصاب
إن الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج تعاين نقصا يف اهلياكل املعـدة هلـذا الغـرض،                 -١٠٨

 ١٠حلكومـة مـن خـالل وزارة الـصحة الـيت أنـشأت زهـاء        حىت ولو راعينا اجلهود الـيت تبـذهلا ا     
مراكــز ملــساعدة األطفــال، ومراكــز إيــواء وتوجيــه تتبــع املنظمــات غــري احلكوميــة، فــضال عــن   
مؤسسات إليواء األطفال الـذين يواجهـون ظروفـا صـعبة، وهـي تابعـة للجمعيـات اخلرييـة وال                    

جلنـسي الـذين خيتلطـون بنوعيـات        تتوافر فيها هياكـل حمـددة لألطفـال مـن ضـحايا االسـتغالل ا              
 .أخرى من األطفال، كما أن هذه اجلمعيات تعاين صعوبات مالية ونقصا يف املوارد البشرية

ومينــع القــانون اجلنــائي تــسهيل أو مــساعدة أو تــشجيع دعــارة الغــري، أو تقاســم عائــد   -١٠٩
 بـالغ أو حثـه      دعارة الغري، أو دفع أحد األشخاص إىل الدعارة، أو استخدام شـخص قاصـر أو              

ــذين         ــني األشــخاص ال ــأي صــفة ب ــدعارة، أو التوســط ب ــه، ملمارســة ال ــو مبوافقت ــه، ول أو تدريب
 أعوام وبغرامـة تتـراوح بـني        ٥يزاولون هذه األعمال، ويعاقب على ذلك بالسجن من عام إىل           

-٢٤ من القـانون اجلنـائي املعـدل مبوجـب القـانون             ٤٩٨املادة  ( درهم   ١٠٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠
 ).عدل للقانون اجلنائي امل٢٠٠٣
 من القانون اجلنائي على أنه إذا تعـرض للجرميـة قاصـر دون الثامنـة                ٤٩٩وتنص املادة    -١١٠

عشرة من العمر، أو شخص يواجه ظروفا صعبة بـسبب الـسن أو املـرض أو اإلعاقـة أو العجـز              
الباعــث البــدين أو النفــسي، أو امــرأة حامــل، أو إذا ارتكــب اجلرميــة عــدة أشــخاص، أو كــان   

عليها اإلكراه أو إساءة استخدام السلطة أو اخلداع أو استخدام مـواد فوتوغرافيـة، أو ارتكبـها         
أحد الزوجني أو شخص له سلطة على الطفل أو شخص منوط به، يف أدائـه ملهامـه، مكافحـة                    
ــشباب أو حفــظ النظــام، أو ارتكبــت بواســطة        ــة ال ــصحة أو محاي ــى ال ــدعارة أو احملافظــة عل ال

رسلت إىل عدد حمدد أو غـري حمـدد مـن األشـخاص، فـإن العقوبـة تغلّـظ بالـسجن مـن                       رسائل أ 
ــراوح بــني   ١٠عــامني إىل  ــع هــذه  .  درهــم٢ ٠٠٠ ٠٠٠ و١٠ ٠٠٠ أعــوام وبغرامــة تت وتوق

 مــن القــانون ٥٠٠املــادة (العقوبــات حــىت ولــو وقــع جــزء مــن األعمــال اإلجراميــة يف اخلــارج  
 ).اجلنائي
 ٥ ٠٠٠ أعـوام وغرامـة قـدرها        ١٠ إىل   ٤تتمثل يف السجن مـن      وهناك تدابري رادعة،     -١١١
 درهــم، تتخــذ ضــد مــن يرتكــب إحــدى اجلــرائم التاليــة إمــا مباشــرة أو مــن ٢ ٠٠٠ ٠٠٠إىل 

امتالك أو تنظيم أو استغالل أو إدارة أو متويل أو االشـتراك يف متويـل مكـان                 : خالل أحد غريه  
ضـد مـن ميتلـك أو يكلـف بتنظـيم أو اسـتغالل        أو منشأة يستخدم عادة يف الدعارة والقوادة؛ و       
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أو إدارة أو متويل أو االشتراك يف متويـل منـشأة يرتادهـا اجلمهـور، إذا قبـل ممارسـة شـخص أو                       
ــدعارة أو        ــائن ملمارســة ال ــل اصــطياد الزب ــشأة أو يف ملحقاــا، أو قب ــدعارة داخــل املن ــر لل أكث

ذه العقوبات كل مـن يـضع حتـت         ويعاقب  . تغاضي عن ممارستها، أو شجع السياحة اجلنسية      
ــدعارة         ــستخدم لل ــا ست ــم أ ــور وهــو يعل ــا اجلمه ــاكن ال يرتاده ــر أم ــصرف شــخص أو أكث ت

وتطبق هذه العقوبة على املتواطئني الذين يتعرضون لسحب رخصة استغالل املنـشأة            . والقوادة
 ). من القانون اجلنائي٥٠١املادة (منهم وإغالقها إغالقا مؤقتا أو ائيا 

 مــن القــانون اجلنــائي علــى مبــدأ التنفيــذ خــارج نطــاق الواليــة    ٥٠٠وتــنص املــادة  - ١١٢
الوطنية بالقول إن اختصاص القضاء املغريب يسري على املرتكب املفتـرض هلـذه اجلـرائم، حـىت                 
ولو كان بعض أركان اجلرمية قد ارتكـب خـارج اململكـة، بـشرط أال يكـون قـد حـوكم أمـام                     

 .بة احملكوم ا عليهقضاء أجنيب وقضى مدة العقو
ويشمل قـانون العمـل تـدابري للوقايـة واحلمايـة مـن خمـاطر اسـتغالل األيـدي العاملـة                      - ١١٣

املغربية املرشحة للهجرة، وينص علـى وجـوب حـصول املـأجورين املغاربـة الـذين يـذهبون إىل                   
سلطة دولة أجنبية للعمل بأجر على عقـد عمـل تعتمـده اجلهـات املختـصة يف دولـة اهلجـرة والـ                     

وتقوم هذه السلطة باختيار املهاجرين على أسـاس كفـاءم          . احلكومية املغربية املختصة بالعمل   
املهنية ولياقتهم البدنية، وتستكمل مجيع اإلجراءات اإلدارية املطلوبـة لـسفر املهـاجرين إىل بلـد                

 .االستقبال، بالتنسيق مع املعنيني باألمر من اإلدارات وأرباب العمل
 من قانون العمل، يتعني أيضا على املأجور املغـريب الراغـب يف           ٥١٣تضى املادة   ومبق - ١١٤

العمل يف اخلـارج احلـصول علـى شـهادة طبيـة يرجـع تارخيهـا إىل أقـل مـن شـهر، وعلـى مجيـع                           
 .املستندات اليت تتطلبها لوائح بلد االستقبال

وحىت للتهريب، فـإن    وعلى أساس أن العاملني احملليني هم األكثر تعرضا لالستغالل           - ١١٥
قانون العمل ينص على أنـه عنـد مغـادرة اخلـادم لإلقلـيم الـوطين بـصحبة خمدومـه ملـدة أقـصاها                        
ستة أشهر، يتعني على املخـدوم التعهـد بإعـادة اخلـادم إىل الـوطن علـى حـسابه وبـأن يتحمـل،                   

ويـصاغ هـذا    . عند االقتـضاء، مـصاريف دخولـه املستـشفى يف حالـة املـرض أو وقـوع حـادث                  
 .لتعهد وفق النموذج احملدد قانونا وحتتفظ به السلطة احلكومية املختصة بالعملا

 ٥ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ من قانون العمل بفرض غرامة تتـراوح بـني           ٥١٥وتقضي املادة    - ١١٦
 .درهم يف حالة خمالفة األحكام الناظمة لتشغيل املأجورين املغاربة يف اخلارج

 جيـرم الـدعارة واسـتغالل دعـارة الغـري، فإنـه ال              وعلى الرغم من وجود إطار قـانوين       - ١١٧
وتـزداد املخـاطر الـيت    . ميكن إخفاء وجـود هـذه الظـاهرة الـيت تتفـاقم بـالفقر والـضعف واألميـة         
 .تتعرض هلا النساء عند التهيؤ للهجرة، وخصوصا إذا كانت غري قانونية
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ة للــــهجرة ، أنــــشئت يف وزارة الداخليــــة إدار٢٠٠٣ديــــسمرب /ويف كــــانون األول - ١١٨
ويف يــوم . ومراقبــة احلــدود، ملكافحــة اهلجــرة الــسرية الــيت يــدفع املغــرب لقاءهــا ضــريبة باهظــة 

، أعلن وزيـر الداخليـة، يف بيـان لـه أمـام جملـس املستـشارين، أنـه                   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠الثالثاء  
 شبكة لالجتار باألشخاص، أي مبـا يزيـد علـى عـام             ٤٨٠ تفكيك حوايل    ٢٠٠٥جرى يف عام    

، فككـت الـسلطات     ٢٠٠٦ويف األشـهر األربعـة األوىل مـن عـام           .  يف املائة  ٦٠ بنسبة   ٢٠٠٤
 . شبكة لالجتار بالبشر١٢٠املغربية 
ويشار أيضا إىل إنشاء مرصد وطـين للـهجرة يف وزارة الداخليـة منـوط بـه اإلسـهام                    - ١١٩

 :ويف هذا اإلطار يكلف املرصد مبا يلي. يف وضع استراتيجية وطنية للهجرة
 يقترح على احلكومة التوجيهات املتعلقة بتحديد وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة؛ - 
 يبدي رأيه يف مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية اخلاصة باهلجرة؛ - 
 جتميع املعلومات املتعلقة باهلجرة؛ - 
 وضع قاعدة بيانات إحصائية تتعلق باهلجرة؛ - 
 .عن اجتاهات تدفقات املهاجرينإجراء دراسات وإعداد مشاريع حبثية  - 

 
وال يــزال التعــاون الــدويل مــن املعطيــات األساســية للمــساعدة يف مكافحــة اهلجــرة     - ١٢٠

 .السرية والنظر يف وضع سياسة للهجرة حتترم حقوق املهاجرين
 

 ٩ و٨ و٧املواد   
 املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين: ٧املادة   

 أن املــضمار الــسياسي هــو الــذي يبــدي أشــد املقاومــة إلشــراك املــرأة يف اختــاذ رغــم - ١٢١
 ٢٠٠٢سـبتمرب  /القرار، فقد حتققت خطوة كـبرية يف االنتخابـات التـشريعية األخـرية يف أيلـول               

 ).جملس األعيان يف الربملان( امرأة إىل جملس النواب ٣٥بانضمام 
 يف املائة من جممـوع النـواب يف الـدورة    ٠,٦٦إن النساء الالئي مل يكن ميثلن سوى    - ١٢٢

، ٣٥/٣٢٥ يف املائة من املنتخـبني، أي        ١٠,٧٧التشريعية السابقة أصبحن اآلن ميثلن أكثر من        
ـــ     برملانــا إىل املركــز التاســع  ١١٩ الــذي كــان حيتلــه بــني  ١١٨ممــا نقــل املغــرب مــن املركــز ال

عـريب، وفقـا للتـصنيف العـاملي الـذي          والستني، وجعلـه حيتـل املركـز الثـاين علـى صـعيد العـامل ال               
 .وضعه االحتاد الربملاين الدويل

إن تــرؤس امــرأة موعــة برملانيــة يفتــتح عــصرا جديــدا مــن تقاســم املــسؤوليات يف    - ١٢٣
 .املؤسسة الربملانية
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 )جملس النواب(تقدم املرشحات واملنتخبات يف االنتخابات التشريعية 

 املنتخبات املرشحات

 ٪ عددال ٪ العدد 

٠,٦ ٢ ١,٧ ٣٦ ١٩٩٣ 

٠,٦ ٢ ٢,٦ ٨٧ ١٩٩٧ 

  ٥ ٠,٠٥ )القوائم احمللية (١٦٩ 

١٠,٧    ٢٠٠٢ 

  ٣٠ - )القوائم احلزبية (٦٩٧ 
 

ــها        ــة نظمت ــدعوة والتوعي ــة واســعة النطــاق لل ــسبات األخــرية هــي نتيجــة محل واملكت
واجلمهــور، وأفــضت إىل احلركـة النــسائية واســتهدفت واضـعي الــسياسة واملنظمــات الـسياسية    

انظـر   (٢٠٠٢إدخال تدابري للتمييز اإلجيايب عند تنقيح القانون األساسي لس النواب يف عام              
 ). أعاله٤املادة 

 عدد املنتخبات حسب احلزب السياسي ونوع القائمة 
 يف جملس النواب 

 األحزاب
القائمة 
 احلزبية

القائمة 
 احمللية

 صفر ٥ الشعبيةاالحتاد االشتراكي للقوات 
 ٢ ٤ حزب االستقالل

 صفر ٤ التجمع الوطين لألحرار
 ٢ ٤ حزب العدالة والتنمية

 صفر ٢ احلركة الشعبية
 ١ ٢ احلركة الوطنية الشعبية

 صفر ٢ االحتاد الدستوري
 صفر ٢ احلزب الوطين الدميقراطي
 صفر ٢ جبهة القوى الدميقراطية

 صفر ٢ حزب التقدم واالشتراكية
 صفر ١ حتاد الدميقراطياال

 



CEDAW/C/MAR/4  
 

06-56367 29 
 

.  مل حيــدد النــصاب٢٠٠٢ومــع ذلــك فــإن القــانون األساســي لــس النــواب لعــام   - ١٢٤
ــي          ــزام األخالق ــى االلت ــد عل ــواب يعتم ــس الن ــرأة يف جمل ــسياسي للم ــل ال ــذلك أصــبح التمثي وب

 .للمسؤولني السياسيني بأكثر مما يعتمد على طريقة االنتخاب ذاا
ــررت األحــ   - ١٢٥ ــد ق ــشروع     وق ــة مب ــار املفاوضــات املتعلق ــؤخرا، يف إط ــسياسية م زاب ال

 ١٠ وباالتفـاق مـع وزارة الداخليـة، ختـصيص الــ      ٢٠٠٧القانون األساسي لس النواب لعـام     
ومل يــرضِ هــذا االتفــاق . ٢٠٠٧يف املائــة مــن املقاعــد للنــساء يف االنتخابــات التــشريعية لعــام   

 .“بثلث اهليئات املنتخبة من منظور التكافؤ”لبة احلركة النسائية اليت كونت شبكة للمطا
وعشية االنتخابات التشريعية، تدور املناقـشات يف الـساحة الـسياسية حـول مـسائل                - ١٢٦

إضفاء الطابع املؤسسي على األنـصبة، وحـثّ األحـزاب الـسياسية علـى تطبيـق نظـام احلـصص                    
كـة النـسائية وسـاندا النـساء        ووضع النساء حيث يستحققن، وهي املناقشات الـيت بـدأا احلر          

 .املنتخبات
وعلــى صــعيد اجلماعــات، احتــشدت احلركــة النــسائية مــن أجــل توقيــع األحــزاب      - ١٢٧

السياسية مليثاق شرف، ومع ذلك مل يؤخذ مببدأ احلـصص رمسيـا يف االنتخابـات اجلماعيـة الـيت                
ر بأـا ملتزمـة   وبـذلك فـإن األحـزاب الـسياسية الـيت مل تـشع           . ٢٠٠٣سـبتمرب   /جرت يف أيلـول   

 .قدمت عددا قليال من النساء، وجاءت النتائج احملققة مماثلة لالنتخابات اجلماعية السابقة
، اعتمد عدد كبري من األحزاب السياسية حصـصا تقـارب           ٢٠٠٠واعتبارا من عام     - ١٢٨
ادة ويف هـذا الـشأن، تلـزم املـ    .  يف املائة يف تشكيل أجهزة القرار فيها علـى الـصعيد الـوطين             ٢٠
 مــن قــانون األحــزاب الــسياسية هــذه األحــزاب بــالنص يف نظامهــا علــى النــسبة املخصــصة ٢٢

ولكـن مل حيـدث حـىت اآلن أن رأسـت امـرأة حزبـا               . للنساء والـشباب يف هيئـات إدارة احلـزب        
 .سياسيا

 
 تطور عدد املرشحات وعدد املنتخبات على صعيد االنتخابات اجلماعية

 ٪ تخباتعدد املن املرشحون املرشحات 

٠,٣٤ ٧٧  ٩١ ٩٥٤ ١ ٠٨٦ ١٩٩٢ 
٠,٣٤ ٨٣ ١٠٢ ٢٩٢ ١ ٦٥١ ١٩٩٧ 
٠,٥٣ ١٢٧ ١٢٢ ٠٦٩ ٦ ٠٢٤ ٢٠٠٣ 

 
، انتخبــت ٢٠٠٣ســبتمرب /ويف االنتخابـات اجلماعيــة األخـرية الــيت جــرت يف أيلـول    - ١٢٩

ـــ       ــن ال ــان لرئاســة مجــاعتني م ــة، وامرأت ــان يف اجلماعــات القروي ــة، و٤١امرأت ــرأة٢٢ مجاع   ام
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ومل تنتخـب أي امـرأة لرئاسـة جملـس جهـوي، ويف جهـة واحـدة فقـط                   . ملنصب نائـب الـرئيس    
 .انتخبت امرأة نائبة لرئيس الس اجلهوي

وعلـــى الـــصعيد احلكـــومي، أســـندت ثـــالث حقائـــب وزاريـــة إىل النـــساء يف عـــام   - ١٣٠
 .٢٠٠٤يونيه /، وأسندت حقيبتان فقط يف التعديل الذي جرى يف حزيران٢٠٠٢
وإذا كانت هذه التعيينات تعكس الدينمية اجلديدة للوعي بضرورة إدمـاج املـرأة يف               - ١٣١

مجيع هياكل الدولة، فإا تظل قاصرة بـشدة مـن حيـث حتقيـق املـساواة، فمـن ناحيـة ال يـصل                       
 يف املائة اليت حتققت يف الربملان، ومن ناحيـة أخـرى   ١٠عدد النساء املترقيات حىت إىل نسبة الـ    

األسـرة، الطفولـة،    (ات املـسندة إىل النـساء ال تبتعـد عـن التوزيـع التقليـدي لـألدوار                  فإن الوزار 
ــيم غــري النظــامي     ــة، التعل ــون، اهلجــرة، مكافحــة األمي ــصاصات   )املعوق ــضا إىل اخت ــر أي ، وتفتق

 .مؤسسية قوية وموارد بشرية ومالية كافية
ستـشارة للملـك، وأن     ويف الوظائف ذات املسؤوليات العالية، فإنه رغـم أن هنـاك م            - ١٣٢

، وأن هنـاك أخريـات   ٢٠٠٢الـس االستـشاري حلقـوق اإلنـسان يـضم مثـاين نـساء منـذ عـام          
يــشغلن وظــائف األمــني العــام أو املــدير املركــزي يف اإلدارة العامــة، فــإن متثيــل املــرأة ال يــزال    

 .أو حاكمةفعلى سبيل املثال، مل تعين امرأة حىت اآلن والية أو رئيسة لس جهوي . ضعيفا
ويف األعــوام األخــرية ظهــرت حركــة نــشطة لــضم النــساء إىل وظــائف صــنع القــرار  - ١٣٣

يوليـه  /وللتوضيح ميكن اإلشارة إىل التعيينات اليت جرت يف متوز        . على مستوى الوظائف العامة   
، وكان منها تعيني امرأة أمينا عامـا للـوزارة املكلفـة بالـشؤون العامـة للحكومـة، وهـي                    ٢٠٠٢
، عينــت امــرأة يف منــصب األمــني  ٢٠٠٥ويف عــام . ة األوىل يف تــاريخ اإلدارة يف املغــرباملــرأ

 .العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
وبذلك يبدو أن متثيل املرأة يف مواقع القرارات اإلدارية قد توطّـد يف شـىت اإلدارات                 - ١٣٤

ل اإلجــراءات أحيانــا وصــوال إىل تعــيني أكثــر موضــوعية يف مناصــب   منــذ عــدة أعــوام، بتعــدي 
 .املسؤولية من خالل الدعوة املفتوحة إىل الترشح
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 تطور نسبة النساء يف مواقع القرار 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٧ 

 ٧,٧ ٥,١ وزيرات
 )٢٠٠٤ (٢٥,٧ ٢٥,٣ أطر عليا ومشتغالت باملهن احلرة

 ١١,١ ٩,٨ مديرات يف اإلدارة العامة
 ١٩ - اء يف سلك القضاءنس

  
 / التقرير الوطين، أيلول–“ األهداف اإلمنائية لأللفية”اململكة املغربية،  :املصــــــــــــدر  
 .٢٠٠٥سبتمرب      

 
وعلى صـعيد التـأطري، فـإن نـسبة األطـر مـن النـساء الـاليت يـشغلن مواقـع القـرار يف                         - ١٣٥

: لف حسب اإلدارات، وإن كانت ضئيلة بـشكل عـام         املستويات العليا من اإلدارة املركزية ختت     
 رئيــسة قــسم مــن جممــوع ٦٧، و١٦٣ مــديرة مــن جممــوع ١٧ كــان هنــاك ٢٠٠١ففــي عــام 

٥٢٢. 
ورغم ضعف متثيل املرأة يف مواقع القرار على الصعيد القضائي، فإنه يالحـظ بعـض                - ١٣٦

لواقـع أن نـسبة القاضـيات       وا. التحسن ووجود اجتاه إىل ترقية النساء العامالت يف هذا القطـاع          
 إىل ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام    ١٧,٦٦يف جممل احملاكم وخمتلف درجات التقاضي ارتفعـت مـن           

 يف املائــة يف ١٨,٨٨، و٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ١٨,٧٧، و٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ١٨,١١
 .٢٠٠٦عام 
ــل القاضــيات     - ١٣٧ ــا، متث ــة مــن جممــ ١٦وعلــى صــعيد احملكمــة العلي وع القــضاة،  يف املائ

 . رئيسات دائرة٧ حماميات عامات، و٩ مستشارة، و٢٩ومنهن 
 . قاضية١٩وتضم احملاكم اإلدارية، وعددها سبع،  - ١٣٨
 مــن احملــاكم التجاريــة االبتدائيــة الــست الــيت أنــشئت يف عــام   ٣وتــرأس القاضــيات  - ١٣٩

 وفـاس ومـراكش،   وعلى صعيد حماكم االسـتئناف التجاريـة الـثالث يف الـدار البيـضاء             . ١٩٩٨
 . قاضية ترأس إحداهن حمكمة االستئناف يف فاس٥٧هناك 
يونيـه  / حزيران ٨وجيدر بالذكر أيضا تعيني قاضية رئيسة لدائرة يف احملكمة العليا يف             - ١٤٠

، وهي أول امرأة عضو يف الس الدستوري، وكذلك تعـيني قاضـية عنـد جتديـد ثلـث                   ١٩٩٩
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٧هذا الس يف 

 . يف املائة من جمموع املوظفني٤٤,٨١وتشكل املوظفات يف قطاع العدالة  - ١٤١
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ويالحـظ ازديـاد عـددهن    .  يف املائـة   ١٩,٣٢ بلغت نسبة احملاميات     ٢٠٠٥ويف عام    - ١٤٢
 .٢٠٠٥ يف عام ١ ٦٧٢ إىل ٢٠٠٠ يف عام ١ ٢٩٤من 
 يف ٦,٢٨ى التــوايل  علــ٢٠٠٥أمــا اخلــبريات واملترمجــات احمللفــات فيمــثلن يف عــام  - ١٤٣

 امرأة من جممـوع     ٩٠ يف املائة، بواقع     ٢٨,٤٨، و ٢ ٢٩٥ امرأة من جمموع     ١٥٤املائة، بواقع   
 . من العاملني٣١٦
 مـن النـساء   ٢٠٢ يف املائـة، بواقـع      ٣٨,٨٤، بلغت نسبة املوثقـات      ٢٠٠٥ويف عام    - ١٤٤

 . موثقا٥٢٠من جمموع 
قرار بقلة العدد فقـط، بـل إـن عـالوة علـى             وال تتسم النساء الاليت يشغلن مواقع ال       - ١٤٥

ذلك يتركزن أساسـا يف اـال االجتمـاعي والتعليمـي، ويـضعف متثيلـهن يف الوظـائف العلميـة                     
 .والتقنية
ومتثيـــل النـــساء ضـــعيف علـــى مـــستوى مواقـــع القـــرار يف وزارات مثـــل األوقـــاف   - ١٤٦

 .طاعات العامةوالشؤون اإلسالمية، والدفاع، واملياه والغابات، وحتديث الق
وتوجد النسب الضعيفة يف الوزارات املشهورة بأـا ذكوريـة، مثـل وزارة الداخليـة                - ١٤٧

 .اليت عينت فيها امرأة مديرة مركزية لشؤون حق صيد السمك والعدالة
يونيـه  / يف اية حزيـران    ١ ٠٨٣ويتزايد وجود النساء يف الشرطة، وقد بلغ عددهن          - ١٤٨

 ضـــابطة ٩٥ يف منـــصب ضـــابط شـــرطة أقـــدم، و١٦شـــرطة، و مفوضـــة ١٧، منـــهن ٢٠٠٦
 مـن   ٣١٥ مفتشة شـرطة، وضـابطة صـلح، و        ٥١٣ يف منصب املفتش األقدم، و     ١٢٦شرطة، و 

 .حفظة السالم
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 طبيعة العمل

العـــــــــــدد 
 اإلمجايل

ــدد  عــــ
 النساء

 *٢ ٢٩ أمني عام لوزارة
 ١٨ ١٦٧ مديرات مركزيات

 صفر ١٩ مفتش عام
 ٣ ٨٠ سفرية

 ٢  كتبمديرات م
 ٢ ٢٥ قنصل عام

 ٢ ٣٥ مديرة مساعدة
 ٣٦٦ ٢ ٢٣٠ رئيس مصلحة
 صفر ٦٩ مدير جهوية

 ١١ ٢٦٠ مندوبة عمالة أو إقليم
 ١ ٧٤ نائب عام
 ٥ ٦٩ )وزارة التربية الوطنية(مفوض 

 ١ ١ مديرة أكادميية التربية والتكوين
 صفر ١٨ مديرة معهد فين

 ٥ ٣٩ جابية
 ٩ ٢٥٩ جابية حملية

 ٥ ٨١ ني عام لكليةأم
 ووزارة حتديث) ١٩٩٨(دراسة ملركز الدراسات واألحباث الدميغرافية     
 )٢٠٠٣(القطاعات العامة     
 .عدل هذا الرقم وفقا للبيانات الواردة من اإلدارات *    

 
ــات       - ١٤٩ ــع الثمانين ــرأة يف مطل ــذكري أن أعلــى وظــائف اإلدارة الــيت شــغلتها امل وجــدير بالت

ويالحظ مع ذلـك أن وصـول املـرأة إىل وظـائف التـصميم واإلدارة               . وظيفة رئيس قسم  كانت  
 .ال يزال من قبيل االستثناء

وتعكف وزارة حتديث القطاعات العامة على إضفاء الطابع املؤسسي على املـساواة             - ١٥٠
اريــة بــني اجلنــسني يف إداراــا، مــن أجــل العمــل فيمــا بعــد علــى نقــل اخلــربة إىل اإلدارات الوز  

 .األخرى
ــام الدراســي    - ١٥١ ــداء مــن الع ــدارس    ٢٠٠٦/٢٠٠٧وابت ــواب م ــرأة أب ــام امل ، ســتفتح أم

 .االرتقاء باألطر التابعة لوزارة الداخلية
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وفيمـا يتعلــق بالنــساء يف مواقــع القــرار يف امليـدان االقتــصادي، فــإن البيانــات القليلــة    - ١٥٢
ملؤســسات أو عــن النــساء الــاليت ميلكــن     املتاحــة عــن وصــول املــرأة إىل وظــائف اإلدارة يف ا    

مؤسسات خاصة ـن تـشري إىل أن تطـور عـدد احلاصـالت علـى مـؤهالت وإنـشاء االحتـادات                      
املختلفة للنساء منظمات املشاريع وحتسني متثيلهن مل يؤد، من ناحيـة، إىل وصـوهلن الفعلـي إىل       

ومل يكــن لــه، مــن ناحيــة  هيئــات إدارة املؤســسات أو املنظمــات املهنيــة ونقابــات املــأجورين،   
 .أخرى، أثر ملموس على تشجيع تنظيم املشاريع النسائية

ومع ذلك فإن تنظيم النساء للمـشاريع يتأكـد أكثـر فـأكثر يف دنيـا العمـل، ويتـضح                   - ١٥٣
ــدار    . وجــوده يف القطــاع النظــامي والقطــاع غــري النظــامي    ــشدة يف ال ــذا التنظــيم ب ويتركــز ه

؛ ويف قطاعـات اخلـدمات      ) يف املائـة   ٦٠حـوايل   (دية للمغـرب    البيضاء، وهـي العاصـمة االقتـصا      
 يف  ٥٧(وهذه املشاريع صغرية يف معظمهـا       ).  يف املائة  ٣١(؛ والتجارة والتوزيع    ) يف املائة  ٣٧(

، وبـدأت تنحـو أكثـر فـأكثر         ) يف املائـة   ٤٤(ووطنيا  )  يف املائة  ٣١(، وتزاول نشاطا حمليا     )املائة
 ).ئة يف املا٢١(حنو اال الدويل 

ــى        - ١٥٤ ــا عل ــل وقف ــشطة كانــت مــن قب ــدخلن قطاعــات مــن األن ــساء اآلن ي ــدأت الن وب
 .واملقصود أساسا قطاعات اإلصالح، والبناء، واألشغال العامة. الرجال
وقد اضطلعت كتابة الدولة لشؤون األسرة والطفولـة واملعـوقني بدراسـتني يف إطـار                - ١٥٥

لـتقين، تـدوران علـى التـوايل حـول اجلنـسانية واالسـتبعاد              التعاون مع الوكالة األملانيـة للتعـاون ا       
 .االقتصادي واملساواة يف األجور يف القطاع اخلاص

وتتعــدد العقبــات الــيت تعــوق تعــيني النــساء يف مواقــع القــرار باملؤســسات أو إنــشاء    - ١٥٦
 :مؤسسان اخلاصة، ومنها

اصـة املتزوجـات، أقـل      عقبات ثقافية، فمؤسسات كثرية ختـشى أن تكـون النـساء، وخب            - 
إقباال على العمل من الرجال، وهناك مؤسسات تستبعد املرأة من الترقيـة بـدعوى أـا          
تفتقر إىل القدرات العـصبية الـيت جتعلـها تـسيطر علـى مواقـف معينـة بـسبب االنفعاليـة                  

 اليت يقال إا وقف على املرأة؛“ الطبيعية”
ــل    -  ــة، مث ــة أو مالي ــات إداري ــراء : عقب ــطء اإلج ــصادر   ب ات، أو صــعوبة الوصــول إىل م

 .التمويل
وللتغلــب علــى هــذا النــوع مــن العقبــات كانــت هنــاك إجــراءات مــشتركة اختــذا     - ١٥٧

السلطات العامة واتمع املدين واهليئات الدولية، وساعدت علـى وضـع بـرامج داعمـة إلنـشاء                 
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ىل تـدابري خاصـة ملـصلحة       وتندرج هذه الربامج يف اإلطار العام، وال حتتاج إ        . مؤسسات نسائية 
 .املرأة
أمــا عــن مــشاركة النــساء يف املنظمــات واالحتــادات غــري احلكوميــة، فــإن املعلومــات  - ١٥٨

. واإلحصائيات الرمسية اليت مجعتها وزارة الداخلية ال تفيد يف بيـان الفـروق بـني الرجـل واملـرأة           
ــات احملل    ــق باهليئـ ــا يتعلـ ــسني فيمـ ــارة إىل اجلنـ ــضمن أي إشـ ــي ال تتـ ــة فهـ ــة  (يـ ــة واألمانـ الرئاسـ

 .، وال إىل القيود اليت تصطدم ا املرأة للمشاركة على صعيد اختاذ القرار...)العامة
وفيما عدا اجلمعيـات النـسائية، مـن الـصعب معرفـة مـدى املـشاركة الفعليـة للمـرأة                     - ١٥٩

 .على صعيد مواقع املسؤولية
“ )MEMOMAP(صانعي القـرارات    دليل  ”وتورد وكالة املغرب العريب لألنباء، يف        - ١٦٠

 : ، البيانات التالية٢٠٠١-٢٠٠٠للفترة 
 ١٠٤ومـن الــ     . على الصعيد املهين، يرأس رجل االحتـاد العـام للمؤسـسات املغربيـة             

احتــادات األعــضاء يف االحتــاد العــام، تــرأس امــرأة االحتــاد املهــين للــشركات املاليــة،    
ومـــن . ي التقنيـــات اإلعالميـــةوهنـــاك امـــرأة هـــي الـــرئيس املـــشارك جلمعيـــة مهنيـــ 

 .، ترأس امرأة مجعية املشتغلني بصناعة اجلصيات٢٢االحتادات القطاعية الـ 
. وعلى صعيد االحتادات غري احلكومية، فإن مجيع االحتـادات النـسائية تـديرها نـساء               - ١٦١

ل وجــدير باملالحظــة أن عــددا مــن اجلمعيــات اإلمنائيــة الــيت يرأســها رجــال تقــوم بأنــشطة تتــص 
 .وتدير املرأة بعض اجلمعيات املعنية مبسائل تتصل بالطفولة. باملرأة
وعينــت امــرأة مــؤخرا رئيــسة للمنظمــة املغربيــة حلقــوق اإلنــسان، للمــرة األوىل يف     - ١٦٢

 .تاريخ حركة حقوق اإلنسان يف املغرب
 

 املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الدويل: ٨املادة   
 . يف املائة٤ك على صعيد التمثيل الدبلوماسي ثالث سفريات، بواقع هنا - ١٦٣
 يف املائـة فقـط،      ١٥، بلغت نسبة العامالت يف السلك الدبلوماسي        ٢٠٠٦ويف عام    - ١٦٤

 . يف املائة٢٥ونسبة من ميثلن البلد لدى املنظمات الدولية 
 .وهناك أيضا أربع نساء يف األمم املتحدة بنيويورك - ١٦٥
تــشترك النــساء يف الوفــود الرمسيــة، وميــثلن املغــرب يف املــؤمترات ومــؤمترات القمــة   و - ١٦٦

الدوليـة، وكـذلك لـدى جلـان األمـم املتحـدة املنـوط ـا متابعـة الـصكوك الدوليـة الـيت يـصدق              
 .وهناك امرأة مغربية عضو يف جلنة مناهضة التعذيب. عليها املغرب
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املتحقـق يف وجـود املـرأة يف بعـض املناصـب            وتوضح هذه احلصيلة أنـه رغـم التقـدم           - ١٦٧
 .املهمة، فإا ال تزال تواجه عقبات يف الوصول إىل اخلدمة املدنية العليا

 املساواة يف قوانني اجلنسية: ٩املادة   
يتـــــضح مـــــن املعلومـــــات الـــــواردة يف التقريـــــرين املـــــرحليني للمغـــــرب األول        - ١٦٨

)CEDAW/C/MOR/1 ( ــاين ــوق    ) CEDAW/C/MOR/2(والثـ ــرأة حبقـ ــرف للمـ ــرب يعتـ أن املغـ
ولـيس لـزواج    . مساوية حلقوق الرجل فيما يتعلق باكتـساب اجلنـسية وتغيريهـا واالحتفـاظ ـا              

 .املرأة أي أثر على جنسية املرأة يف املغرب
وعند التـصديق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، حتفّـظ                        - ١٦٩

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٨على أن هـذا الـتحفظ سـحب منـذ           . ٩ادة   من امل  ٢املغرب على الفقرة    
، يف مناسـبة عيـد العـرش،        ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٣٠بعد أن أعلن جاللة امللك حممد الـسادس يف          

ــزام       حــق الطفــل يف اكتــساب جنــسية أمــه املغربيــة، ســواء ولــد يف املغــرب أو خارجــه، مــع إل
يف أقـرب وقـت، علـى البـت يف طلبـات          احلكومة باإلسراع يف تعديل قـانون اجلنـسية والعمـل،           

 .احلصول على اجلنسية املغربية املستوفية لكل الشروط املطلوبة
 ٦ وبالتايل تعـديل املـادة       ٩ من املادة    ٢وسيكون من شأن رفع التحفظ على الفقرة         - ١٧٠

من قانون اجلنـسية املـساعدة يف حتقيـق املـساواة يف جمـال التـشريع النـاظم للجنـسية، سـواء بـني                        
لرجال والنساء وكـذلك األطفـال الـذين سيـستفيدون مـن انتقـال جنـسية األم املغربيـة، بغـض                     ا

 ).عدميو اجلنسية، مهجورون(النظر عن الظروف االجتماعية لوالدم 
 

 ١٤-١٣-١٢-١١-١٠املواد   
 املساواة يف التعليم: ١٠املادة   

ساواة يف اختـصاص وزارة     يدخل التمـدرس والتعلـيم غـري النظـامي والتربيـة علـى املـ               - ١٧١
وزارة التـشغيل  : أما مسألة حمو األميـة فتقـع يف اختـصاص عـدة إدارات وزاريـة       . التربية الوطنية 

ــشباب، ووزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية،      ــة املكلفــة بال ــة الدول والتكــوين املهــين، وكتاب
 .واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص

 امليثـاق الـوطين للتربيـة والتكـوين، الـذي يعتـرب التربيـة أولويـة             وإطار جمال التربية هو    - ١٧٢
وهنــاك تركيـز علــى  . ٢٠٠٠وطنيـة بعـد الــسالمة اإلقليميـة؛ وقــد تقـرر تعمـيم التربيــة يف عـام       

 .تساوي الفتيات والفتيان يف احلقوق، مع إيالء اهتمام خاص لتمدرس الفتاة الريفية
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ان قانونا يتعلق بإجبارية التعليم األساسي ملـدة        ، اعتمد الربمل  ٢٠٠٠مارس  /ويف آذار  - ١٧٣
ودأبـت وزارة التربيـة الوطنيـة منذئـذ علـى إعـداد معلومـات مقارنـة بالغــة         .  أعـوام للجنـسني  ٩

وترمي هذه املعلومات إىل وضـع     . الدقة عن اجلنسني على الصعيد احمللي وصعيد األقاليم والبلد        
 .اتسياسات ختدم تكافؤ الفرص بني الفتيان والفتي

وعمال بتوجيهات امليثاق الوطين للتربية والتكوين، اضـطلعت وزارة التربيـة الوطنيـة          - ١٧٤
 :بالتدبريين التاليني

وضع إطار استراتيجي لتطوير النظام التربوي حيـدد اجتاهـات تطـوير النظـام حـىت عـام                   - 
 ؛٢٠٢٠

 . للنظام التربويإدراج املساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص يف اإلطار االستراتيجي - 
وتوضح البيانات اإلحصائية التاليـة اجلهـود املتفـق عليهـا للحـد مـن انعـدام املـساواة                    - ١٧٥

ــة  وقـــد حتقـــق تطـــور صـــاف يف أعـــداد الفتيـــات   . بـــني الفتيـــات والفتيـــان يف دخـــول املدرسـ
 :٢٠٠٥ و١٩٩٩املتمدرسات يف املنهج الدراسي بطوله فيما بني عامي 

زادت نـسبة األطفـال املتمدرسـني علـى الـصعيد الـوطين             : درسةعلى صعيد ما قبل امل     - 
 يف املائــة يف عــام ٩٠,٠٨ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائــة يف العــام الدراســي ٧٤,٢مــن 

.  يف املائـة يف الريـف     ٨٤,٢٥ يف املائة من الفتيات يف احلضر و       ٩٥,٦٩، منهم   ٢٠٠٥
دراســــي  يف العــــام ال١ ٨٩١ ٦٤٠وارتفــــع عــــدد الفتيـــــــات املتمدرســــات مــــن     

 علــــى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ فــــــــي العـــــــــام الدراســــــــي ١ ٨٦٤ ٧٠٥ و٢٠٠٣/٢٠٠٤
 ٤ ١٦٢ ٤٠٠، مـن امـوع البـالغ    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العام الدراسي    ١ ٩٢٩ ٥١٠

  فتاة ريفية؛٩١٤ ٠٣٤على مستوى البلد، منهم 
 عامـا مـن   ١٤ و١٢ الذي خيص األطفـال فيمـا بـني       على صعيد التعليم الثانوي العام     - 

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائـة يف العـام الدراسـي          ٤٩,٩عمر، يالحظ حدوث زيـادة مـن        ال
 يف املائـــة يف املنطقـــة احلـــضرية   ٨٣,٨٨:  يف املائـــة علـــى صـــعيد البلـــد   ٦٤,٣١إىل 
وزاد عــدد الفتيــات املتمدرســات يف التعلــيم    .  يف املائــة يف املنطقــة الريفيــة  ٤٢,٥٣و

ــام الدراســي    ـــام، يف الع ــانوي العـــ ــن جممــوع  ٦١٨ ٥٦٧، إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦الث ، م
ــهن ١ ٣٨٣ ٦٠٠ ــل  ١٠١ ٧١١، ومنــ ــف، يف مقابــ ــام ٥١٤ ٩٤٥ يف الريــ  يف العــ

 ؛٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العام الدراسي ٥٥٠ ٦٨٠، و٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسي 
 عامــا مــن ١٧ و١٥ املتــاح للفتيــان فيمــا بــني علــى صــعيد التعلــيم الثــانوي التــأهيلي - 

 يف  ٤٤,٢٨، و ١٩٩٩/٢٠٠٠ العام الدراسـي      يف املائة يف   ٣٥,٤العمر، بلغت النسبة    
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 يف املائــة مــن الفتيــات مــن  ٦٣,٤٧، ومنــهم ٢٠٠٤/٢٠٠٥املائــة يف العــام الدراســي 
ــة يف احلــضر ٦٩,٤٣جممــوع  ــات مــن   .  يف املائ ــام ١٨٢ ٧٥٩وزاد عــدد الفتي  يف الع

 وإىل ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العـــام الدراســـي  ٢٩٨ ٠٦٤ إىل ٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراســـي 
 . يف الوسط الريفي١٧ ٧٤٩، منهن ٦٧٣ ٣٠٠ من جمموع ٣١٦ ٨٦٣

 :أما عن دعم متدرس الفتيات فإنه يتضح على عدة مستويات، ومنها - ١٧٦
 :املطاعم املدرسية - 

زاد جممـوع الفتيـات املـستفيدات مـن خـدمات هـذه املطـاعم               : يف التعليم االبتدائي   ▫ 
  يف العــــام٤٤٣ ٤٥٤ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف العــــام الدراســــي ٣٨٥ ٣٥٠مــــن 

 ؛٩٣٨ ٦٤٨ من جمموع ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي 
 يف العـــــام الدراســـــي ٢ ٥٦٠زاد امـــــوع مـــــن : يف التعلـــــيم الثـــــانوي العـــــام ▫ 

ــي  ٧ ١٣١ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ ـــام الدراسـ ــوع  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العـــ ــن جممـ  مـ
٢٠ ١٥٢. 

 :تقدمي املنح الدراسية - 
يف العـام الدراسـي      ٨٥زاد جممـوع الفتيـات املـستفيدات مـن          : يف التعليم االبتدائي   ▫ 

 ؛٤٧٥ من جمموع ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العام الدراسي ١٥٨ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠
 يف العـــــام الدراســـــي ٧ ٢٧٥زاد امـــــوع مـــــن : يف التعلـــــيم الثـــــانوي العـــــام ▫ 

ــي  ١٣ ٠٤٧ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ ــام الدراسـ ــوع  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العـ ــن جممـ  مـ
 ؛٤٠ ٢١١

 يف العـــام الدراســـي ٧ ٠٠٤ ارتفـــع امـــوع مـــن: يف التعلـــيم الثـــانوي التـــأهيلي ▫ 
ــي  ١٣ ٥٠٠ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ ــام الدراسـ ــوع  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العـ ــن جممـ  مـ
٤٥ ٥٠٨. 

 
 : الداخليةاملدرسة - ١٧٧

ــدائي  ▫  ــيم االبت ــتفادت : يف التعل ــيت     ٣٧اس ــة ال ــدارس الداخلي ــن خــدمات امل ــاة م  فت
ىل ، وزاد العــدد إ١٩٩٩/٢٠٠٠أنــشأا وزارة التربيــة الوطنيــة يف العــام الدراســي 

 ؛٥١٧ من جمموع ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العام الدراسي ١٧٣
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 يف العــام ٧ ٤٢٨ارتفــع عــدد الفتيــات املــستفيدات مــن : يف التعلــيم الثــانوي العــام ▫ 
ــام الدراســي  ١٢ ٢٥٣ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠الدراســي  ــن ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف الع  م

 ؛٤٤ ٦٥٠جمموع 
 ١٩٩٩/٢٠٠٠  فتـــاة يف العـــام الدراســـي٧ ١١٧: يف التعلـــيم الثـــانوي التـــأهيلي ▫ 

 .٤٤ ٦٥٠ من جمموع ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف العام الدراسي ١٣ ٣٧٢و
ويف إطار محلة تضامن مـع األسـر ذات الوضـع اهلـش، قامـت وزارة التربيـة الوطنيـة                 - ١٧٨

ــبه      ــي وشـ ــصوصا يف الوســـطني الريفـ ــية، وخـ ــاق لكتـــب وأدوات مدرسـ ــع النطـ ــع واسـ بتوزيـ
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ العـام الدراسـي    فتاة على كتب مدرسية يف ٩٣ ١٦٣وقد حصلت   . احلضري

 .٢٤٠ ٧٦٩من جمموع 
وجيري يف بعض املناطق الريفية توفري النقل إىل املدارس للفتيـات تـشجيعا للتمـدرس       - ١٧٩

 .ومكافحة للتسرب من املدرسة
ــدة      - ١٨٠ ــرامج عدي ــة، وضــعت ب ــة الوطني ومبــوازاة اإلجــراءات الــيت تتخــذها وزارة التربي

وميكـن  . تمام خاص بتمدرس الفتيات، وخباصة يف الوسط الريفـي لضمان تعميم التعليم، مع اه   
؛ مـشروع متـدرس     BAJبرنـامج األولويـات االجتماعيـة       : اإلشارة على سبيل املثـال إىل مـا يلـي         

؛ مـشروع   )اليونيـسيف (الفتاة يف الوسط الريفي، بالتعـاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                 
يفــي، باالشــتراك مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة      اســتراتيجية تنميــة التمــدرس يف الوســط الر   

الدولية؛ إنشاء مدارس داخلية جديدة للتعليم الثـانوي؛ إنـشاء دور للطالبـات يف بعـض املنـاطق              
 .الريفية؛ تزويد الطلبة بوسائل للنقل وبأدوات وكتب مدرسية، إخل

ومـن  . مـستمرا ورغم ما حتقق من تقـدم فـإن انعـدام املـساواة بـني اجلنـسني مـا زال                      - ١٨١
املؤكد أن السياسات املتبعة حىت اآلن قد جنحت يف احلد من انعدام املساواة، ولكنها مع ذلـك            

 .تالقي صعوبات يف اجتثاثه لعدم بلوغها هدف التعميم
. والنظــام التربــوي املغــريب شــديد التميــز بعــدم تكــافؤ الفــرص بــني املدينــة والريــف    - ١٨٢

ــاة يف الوســط الريفــي هــي الــض   ــة  . حية األوىل هلــذا النظــاموالفت وأصــبحت أســباب هــذه العقب
 : فعالوة على العوامل اليت سبق بياا تضاف العوامل التالية. معروفة اليوم

 بعد املدرسة؛ - 
 عدم وجود مدارس داخلية للتعليم الثانوي العام والتأهيلي؛ - 
 عدم كفاية املطاعم املدرسية؛ - 
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 قدمة إىل الفتيات يف التعليم الثانوي العام؛عدم كفاية املنح الدراسية امل - 
 ؛...)املياه، املراحيض (عدم كفاية التجهيزات األساسية يف املدارس  - 
 تعارض ساعات الدراسة مع خصائص الوسط الريفي؛ - 
الــدور اإلنتــاجي والفعــال للفتيــات يف اخلليــة األســرية الريفيــة الــذي يــدفع األهــل إىل      - 

 إبقائهن معهم؛
 .شاشة االقتصادية لألسراهل - 
 أيــضـــا بعــض التطــور ولكــن خــارج النظــام املدرســي  التعلــيم قبــل املدرســيويــشهد  - ١٨٣
وهنـاك اآلن عمليـة     . فهذا التعليم ما زال ضعيفا، والقطاع احلـديث مقـصور علـى املـدن             . العام

الح النظـام   إلعادة التنظيم دف إدماج هذا التعليم يف التعلـيم األساسـي، وذلـك يف إطـار إصـ                 
 .التربوي
وتعمـل وزارة التربيــة الوطنيـة، الــيت لــيس هلـا اآلن ســوى إشــراف بـسيط علــى هــذا      - ١٨٤

 .التعليم، على حتديد مستوى حقيقي ملا قبل املدرسة يف النظام التربوي املغريب
 وصل عدد األطفال الذين استفادوا من التعليم قبل املدرسـي علـى             ٢٠٠٢ويف عام    - ١٨٥

وتبين هـذه اإلحـصائيات الفـوارق فيمـا بـني اجلهـات وكـذلك               . ٧٦٤ ٢٠٠لد إىل   مستوى الب 
 يف  ٣٥,٦٢، أي بنـسبة     ٢٧٢ ٢٢٦فعـدد الفتيـات املقيـدات ال يتعـدى          . بني الفتيات والفتيان  

 يف املائـة يف بعـض اجلهـات،         ٣٠وتتجـاوز هـذه النـسبة       . املائة من اموع علـى مـستوى البلـد        
 تاونـات، وطنجـة     – احلـسيمة    – عبـدة، وتـازة      –ز، ودكالة    احلو – تانسيفت   –مثل مراكش   

 . تطوان–
أمـا  . ويتردد معظم األطفال املقيدين يف التعليم قبل املدرسـي علـى املـدارس القرآنيـة              - ١٨٦

دور احلضانة ورياض األطفال احلديثة فال تزال ظـاهرة حـضرية، وال يتـردد عليهـا سـوى جـزء           
 .بالغ الضآلة من اموع

 
 داد تالميذ التعليم قبل املدرسي حسب اجلهاتتوزيع أع

 عدد التالميذ اجلهات
عدد التلميذات 

 ٪ منهم

 ٤٨,٣٢ ٨٢٠ ١ ٦٩٧  لكويرة–وادي الذهب 
 ٤٣,١٢ ٣ ٧٧٥ ٨ ٧٥٣  الساقية احلمراء– بوجذور –العيون 
 ٤٣,٩٣ ٨ ٧٥٩ ١٩ ٩٣٦  السمارة–كلميم 
 ٣٣,٦٨ ٣٧ ٧٠٦ ١١١ ٩٣٣  درعة– ماسة –سوس 
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 عدد التالميذ اجلهات
عدد التلميذات 

 ٪ منهم

 ٢٩,٠٩ ١٥ ٧١٨ ٥٤ ٠٢٢  بين أحسن–لغرب شراردة ا
 ٣٦,٩٠ ١٢ ٠٥٨ ٣٢ ٦٧١  ورديغة–الشاوية 
 ٢٥,٨٨ ٢٠ ٢٠٧ ٧٨ ٠٦٥  احلوز– تانسيفت –مراكش 

 ٤١,٩٦ ١٤ ٦٠٤ ٣٤ ٧٩٧ اجلهة الشرقية
 ٤٧,٢٢ ٤٢ ٣٠٢ ٨٩ ٥٧٩ الدار البيضاء الكربى

 ٤٥,٥٦ ٢٨ ١٥٦ ٦١ ٧٩١  زعري– زمور –الرباط سال 
 ٢٧,٣٢ ١١ ٠٧٤ ٤٠ ٥٢٠  عبدة–دكالة 
 ٣٤,٦١ ٦ ١٣٨ ١٧ ٧٣٤  أزيالل–تادلة 

 ٤٦,٥٩ ٢٧ ٦٤٥ ٥٩ ٣٣٤  تافياللت–مكناس 
 ٤٥,٤٣ ١٣ ١٤٩ ٢٨ ٩٣٩  بوملان–فاس 
 ٢٥,٤٨ ٨ ٩٢٧ ٣٥ ٠٢٨  تاونات– احلسيمة –تازة 

 ٢٣,٦٩ ٢١ ١٨٨ ٨٩ ٤٠١  تطوان–طنجة 
 ٣٥,٦٢ ٢٧٢ ٢٢٦ ٧٦٤ ٢٠٠ اموع على مستوى البلد 

 
 ).٢٠٠١-٢٠٠٠(وزارة التربية الوطنية، اإلحصائيات املدرسية : املصدر

 
، زاد  ٢٠٠٤ و ١٩٩٠ قـدرا مـن التأنـث، ففيمـا بـني عـامي              التعليم العـايل  ويسجل   - ١٨٧

 إىل ٤٢ ٦٢٨عــدد احلاصــــــالت علـــــى مؤهــــــل عــال أكثــر مــن ثــالث مــرات، فــارتفع مــن   
الطـب، الـصيدلة، طـب األسـنان        ( يف بعض الكليـات       يف املائة  ٦٠، وبلغت النسبة    ١٤٦ ٠٠٠
.(... 
ويف جمال مكافحة األمية، ترمي السياسات املعتمدة إىل خفض معـدل األميـة توطئـة           - ١٨٨

 يف املائـة  ٥٥، تراجع معدل األمية مـن  ١٩٩٩/٢٠٠٠ويف العام الدراسي   . الجتثاثها بالتدريج 
 . يف املائة٤٧إىل 
 يف املائـة يف  ٥٤,٧مية النساء ال تزال مستمرة، وهـي بنـسبة          ورغم هذا التقدم فإن أ     - ١٨٩

وحالة املرأة الريفية مثار قلق بـالغ، إذ تـصل نـسبة األميـات     .  يف املائة بني الرجال  ٣٠,٨مقابل  
 يف املائـــة للرجـــال، حــسبما ورد يف نتـــائج التعـــداد العـــام  ٤٦ يف املائــة، يف مقابـــل  ٧٤,٥إىل 

 .٢٠٠٤للسكان واملساكن لعام 
وأمية النساء نتيجة مباشرة للنقص احلـادث يف متـدرس الفتيـات، والنمـو الـدميغرايف،                 - ١٩٠

 .وضعف أثر محالت وبرامج حمو األمية
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 مــن  ٤٦٩ ٢٠٦، مشلــت تــدابري حمــو األميــة    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف العــام الدراســي   - ١٩١
وقــاف وتــشمل هــذه األرقــام معطيــات عمليــة حمــو األميــة الــيت تقــوم ــا وزارة األ . األشــخاص

 .والشؤون اإلسالمية يف املساجد
 يف املائــة عــن ٧ يف املائــة مــن هــذه األرقــام، أي بزيــادة قــدرها ٨٠,٢ومتثــل النــساء  - ١٩٢

 يف املائة من املستفيدين يف العـام الدراسـي          ٨٥ومتثل الريفيات   . ٢٠٠٣/٢٠٠٤العام الدراسي   
 حيث كـن    ٢٠٠٣/٢٠٠٤سي  ، مما يشكل رقما قياسيا بالنسبة إىل العام الدرا        ٢٠٠٠/٢٠٠١

 . يف املائة٥٠ال ميثلن سوى 
وهناك إجراءات أخرى حملـو أميـة النـساء يف الريـف تنفـذ يف إطـار املـشاريع املمولـة                      - ١٩٣

، أو مــصرف ))BAJ(برنــامج األولويــات االجتماعيــة (مــن هيئــات دوليــة، مثــل البنــك الــدويل 
 .التنمية األفريقي

أيضا بإجراءات حملو أميـة النـساء يف إطـار التـشارك مـع              وتضطلع اجلمعيات النسائية     - ١٩٤
 .كتابة الدولة املكلفة مبحاربة األمية وبالتربية غري النظامية

وجرى أيضا، علـى أسـاس التـشارك بـني احلكومـة وأربـاب العمـل واملنظمـات غـري                     - ١٩٥
تعمـل فيهـا   احلكومية، وضع برنامج لتطوير الكفاءات األساسية للمأجورين يف املؤسسات اليت           

 .النساء
 يف  ٢٠ويتمثل اهلدف الـذي أعلنتـه احلكومـة يف خفـض معـدل األميـة إىل أقـل مـن                      - ١٩٦

 .٢٠١٥، والقضاء عليها قضاء شبه تام حبلول عام ٢٠١٠املائة حىت عام 
 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠األهداف ممثلة يف عدد السكان املستهدفني يف الفترة 
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ومــا زالــت األهــداف احملــددة بعيــدة عــن التحقــق يف الوقــت الــراهن، وال يبــدو أن     - ١٩٧

التعهد السياسي للسلطات العامة يف هذا اال يترجم إىل أفعال، وذلـك بـسبب نقـص املـوارد                  
 . امليزانيةاملخصصة يف

وزارة (وال تزال إجراءات حمو األميـة متوزعـة بـني عديـد مـن اإلدارات والـوزارات                   - ١٩٨
التشغيل والتكوين املهين، كتابة الدولة املكلفة بالشباب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،            

 يعكـس   وال شك يف أن تعدد اجلهـات العاملـة يف هـذا امليـدان             ). وزارة الصحة، وزارة الفالحة   
الرغبــة يف تعزيــز إجــراءات حمــو األميــة، ولكــن ضــعف تنــسيق الــسياسات والــربامج فيمــا بــني    
اجلهــات الرمسيــة ومــع شــىت اجلهــات العاملــة يف هــذا اــال يــسهم يف احلــد مــن األثــر اإلجيــايب   

 .للمشاريع املختلفة، اليت ال يزال معظمها يف مرحلة التجريب
ميـة، توضـح اإلحـصائيات الرمسيـة أنـه يف العـام الدراسـي               ويف جمال التربية غـري النظا      - ١٩٩

 يف املائــة منــهم مــن ٦٣ شخــصا مــن هــذه التربيــة، وكــان ٢٣ ٨٦٣، اســتفاد ٢٠٠٤/٢٠٠٥
 .الفتيات
وقد أنشئت إدارة وزارية مكلفة مبحو األمية وبالتربية غري النظامية، من أجل وضـع               - ٢٠٠

، اعتمـدت هـذه   ٢٠٠٣أبريـل  /ويف نيـسان . اميـة سياسة متكاملـة حملـو األميـة وللتربيـة غـري النظ           
 .اإلدارة خطة عمل وطنية ملكافحة األمية تستهدف النساء على سبيل األولوية

، يتــضح مــن إحــصائيات وزارة التربيــة الوطنيــة بــشأن  التوجيــه التربــويويف جمــال  - ٢٠١
 املـواد الـيت تعـد      توزيع التالميذ حسب االختيارات أن عدد الفتيات أكـرب يف املـواد األدبيـة ويف              
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. امتدادا للشأن املرتيل، أو بصفـــة عامة يف التخصصـــات ذات القيمــــة األقـل يف سـوق العمـل                 
 يف املائة فقط من الفتيـان، يدرسـن التربيـة األسـرية، يف              ١٨ يف املائة من الفتيات، مقابل       ٨٢فـ  

ــارات التكنول ٣٥حــني ال يــشكلن ســوى   ويف التعلــيم . وجيــة يف املائــة مــن امــوع يف االختي
 ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائــة مــن الفتيــات املقيــدات يف العــام الدراســي   ٩١الثــانوي الفــين، كــان  

 . يف املائة فقط يتلقني دراسات صناعية٩يدرسن املواد التجارية، و
وبعد البكالوريا يالحظ أيضا وجود اختالفات مـن حيـث التوجـه املهـين، فالفتيـات        - ٢٠٢

 يشكلن سوى اخلمس يف الصفوف اإلعدادية على سبيل املثال ال 
ويف دراســات احلــصول علــى شــهادة فــين مــن املــستوى العــايل، يالحــظ أن نــصيب   - ٢٠٣

، واختـار   ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائـة يف العـام الدراسـي          ٣٠الفتيات يف هذا االختيـار مل يتجـاوز         
 يف املائـة  ٧الـصناعية، و  يف املائـة للكهربـاء   ٣٦ يف املائة مـن هـذا العـدد اإلدارة، يف مقابـل              ٩٦

 .فقط للميكانيكا
وترجع أسباب هذه االختالفات أساسا إىل القوالـب النمطيـة املتـصلة بتميـز اجلـنس                 - ٢٠٤

 .اليت هلا تأثري حقيقي على اختيار الفتيات أو عدم اختيارهن للمسار العلمي أو التقين
 التربيـة بـشكل عـام، فـإن     ومن أجل حتقيق اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني يف جمال   - ٢٠٥

 :االستراتيجية الوطنية إلدراج النهج اجلنساين يف سياسات وبرامج التنمية تنص على ما يلي
إدراج البعــد اجلنــساين يف منــاهج التربيــة ويف مــضمون الكتــب املدرســية، وكــذلك يف   - 

 إعداد خريطة توزيـع املـدارس، وتطـوير كفـاءات هيئـة التـدريس واملـوظفني اإلداريـني                 
 يف اال اجلنساين من خالل التكوين األويل واملستمر؛

يئة الظروف الالزمة لتعميم التربية، مع حتليل التجارب امليدانيـة واالسـتفادة منـها يف                - 
 التحسني املستمر للتدابري املضطلع ا؛

إدخال الطرائق الكفيلـة بتحقيـق زيـادة كـبرية يف معـدل متـدرس الفتيـات بعـد املرحلـة                      - 
األوىل، وخباصـــة يف الوســـط الريفـــي، مـــع مراعـــاة اخلـــصائص االجتماعيـــة والثقافيـــة  

 اجلهوية؛
 التماس اإلجراءات املتفقة مع خصائص الريف عند تعيني املؤطرين؛ - 
 دعم البحث وإجياد املعرفة يف املضمار اجلنساين؛ - 
 .التكوين ونشرهاتنظيم مجع البيانات اخلاصة باجلنسني على مجيع مستويات التربية و - 
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 بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         ٢٠٠٥ويضاف إىل ذلك أن التقرير الوطين لعام         - ٢٠٦
الذي حظي إعـداده جبهـد تـشاركي، يوصـي بوضـوح باتبـاع طريقـة يف امليزنـة يكـون حمورهـا                       

 .النتائج وتكون مراعية للجنسانية، من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النظام التربوي
التخـصص،  (أما عن التكوين املهين فإن النظام مفتـوح يف شـىت مـستويات التكـوين                 - ٢٠٧

والـدليل  . أمام الفتيات والفتيان على السواء وبـنفس الـشروط    ) التأهيل، الفين، الفين املتخصص   
 عـن التحـاق     ٢٠٠٥على ذلك نتـائج دراسـة قامـت ـا كتابـة الدولـة للتكـوين املهـين يف عـام                      

 .ارات املهنية، وأكدت هذه الدراسة عدم وجود متييز يف االلتحاقالفتيات باملس
، وصـــل عـــدد املتـــدربات يف نظـــام  ٢٠٠٥/٢٠٠٦وعلـــى غـــرار العـــام الدراســـي   - ٢٠٨

 يف املائة مـن     ٤٤، أي بواقع    ٨١ ٨٨٧التكوين املهين األويل، سواء يف املوقع أو بالتناوب، إىل          
 .ام واخلاصالعدد اإلمجايل للمتدربني يف القطاعني الع

وقـد زاد هـذا املعـدل       .  يف املائـة   ٥٠ويصل عـدد املتـدربات يف جمـال التخـصص إىل             - ٢٠٩
علـــى أن حـــصتهن يف ).  يف املائـــة٤٦ (٢٠٠٤/٢٠٠٥زيـــادة صـــافية علـــى العـــام الدراســـي  

، ويليـه املـستوى     ) يف املائـة   ٤٨(املستويات األخرى ال تزال كبرية، وخباصة يف املستوى الـتقين           
 ). يف املائة٤٧(لتخصصي التقين ا
ويشري توزيع أعداد املتدربات حـسب املـستوى إىل أن حـصتهن يف املـستوى الـتقين               - ٢١٠

 يف  ٤٤ (٢٠٠٤/٢٠٠٥ نقـاط علـى العـام الدراسـي          ٣زادت بواقع   )  يف املائة  ٤٧(املتخصص  
 ).املائة
هـين األويل،   ويف األعوام الثمانيـة املاضـية، تطـور عـدد الفتيـات يف نظـام التكـوين امل                  - ٢١١

 . يف املائة٦,٣سواء يف املوقع أو بالتناوب، حمققا معدل منو سنويا وصل متوسطه إىل 
وقد ساهم القطاع اخلاص للتكوين املهـين، الـذي شـهد ازدهـارا مـشهودا يف العقـد                   - ٢١٢

ــوين      ــى التكـ ــات علـ ــب الفتيـ ــة طلـ ــعة يف تلبيـ ــسامهة واسـ ــري، مـ ــي  . األخـ ــام الدراسـ ــي العـ ففـ
 يف املائـــة مـــن جممـــوع ٥٧ متدربـــة ميـــثلن ٣٧ ٧٦٩تقبل هـــذا القطـــاع ، اســـ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 .املتدربات يف القطاعني العام واخلاص
ويــضم مكتــب التكــوين املهــين وإنعــاش الــشغل، وهــو املــشرف احلكــومي الرئيــسي   - ٢١٣

 يف املائـة مـن جممـوع املتـدربات يف           ٣٣ فتاة بني متدربيـه، أي بنـسبة         ٣٣ ١٣٠على التكوين،   
 . العام واخلاصالقطاعني
إن كتابــة الدولـــة املكلفــة بالـــشباب، الـــيت تــوفر التكـــوين أساســا يف جمـــال جتهيـــز      - ٢١٤

فقـد زاد عـدد املتـدربات     . املنسوجات واخلدمات الشخصية، تكـاد ال تـستقبل سـوى الفتيـات           



CEDAW/C/MAR/4
 

46 06-56367 
 

، أي بنـسبة  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العـام الدراسـي       ٧ ١٤٧املقيدات يف مؤسسات هذه اجلهـة إىل        
 يف املائــة مــن جممــوع املتــدربات يف ٩ائــة مــن جممــوع املتــدربني يف هــذا القطــاع، و يف امل١٠٠

 .القطاعني العام واخلاص
وتضم قطاعـات اإلدارة والتنظـيم والـصناعة اإلنتاجيـة التقليديـة والـصناعة التقليديـة                 - ٢١٥

ــز املنــسوجات   ــدربات  ٨٦لتجهي ــا مــن املت ــة تقريب ــدريب، جيــدر  .  يف املائ  وحبــسب جمــاالت الت
 يف ٢٠أقـل مـن   ( يف املائة من ااالت يف القطاع العام هـي بـاألحرى ذكوريـة               ٤٠بالذكر أن   

 يف  ٨٠أكثـر مـن     ( يف املائـة مـن اـاالت         ٩، يف حني ال تعتـرب أنثويـة سـوى           )املائة من الفتيات  
  يف املائة من جممـوع اـاالت، مـسجلة بـذلك          ٤٣ومتثل ااالت املشتركة    ). املائة من الفتيات  

وتفـسري ذلـك أن الفتيـات بـدأن منـذ فتـرة ولـوج        ). ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ١١(زيادة واسعة   
 .، على الرغم من املقاومة الثقافية واالجتماعية“ذكورية”ااالت اليت تعترب 

وإىل جانب التكوين املهين املؤسسي، هناك أنواع أخـرى غـري منظمـة مـن التكـوين                  - ٢١٦
 اآلتيـات مـن أوسـاط حمرومـة ومـن الوسـط الريفـي، ومنـها أساسـا              موجهة أساسـا إىل الفتيـات     

أنواع التكوين اليت توفرها مراكز التربية والتكوين التابعة لـشبكة التعـاون الـوطين ودور رعايـة                 
 .النساء يف كتابة الدولة املكلفة بالشباب

عـادة  وقد وضعت شبكة التعـاون الـوطين، يف إطـار اسـتراتيجيتها اجلديـدة، خطـة إل            - ٢١٧
تشكيل مراكز التكوين اليت أصبحت تسمى مراكز التربية والـشغل، والـيت تـوفر للـشابات مـن                  

 .النساء والفتيات التكوين الذي يؤهلهن لولوج احلياة االجتماعية واالقتصادية
ودف هذه اخلطة إىل متكني الفتيات اآلتيات من الطبقات احملرومة الاليت مل يـسبق               - ٢١٨

تركن املدرسة قبل األوان من احلـصول علـى تكـوين مهـين يف املهـن اليدويـة،                  هلن التمدرس أو    
باإلضـافة إىل دروس    ) مثل القص واخلياطة، والتطريز، واحلبـك     (سواء منها التقليدية أو احلديثة      

يف التربية وتعلم القراءة والكتابة واحلساب واأللعاب الرياضية، مع تنويع هذا التكـوين حـسب              
ويـــستكمل هـــذا التكـــوين بـــربامج تتـــصل بالنـــصائح التغذويـــة  .  احملليـــةاحتياجـــات األســـواق

 .والصحية، والتحسب لسوء التغذية ومكافحته، وحمو األمية الوظيفية
ولدى شبكة التعاون الوطين اآلن جمموعة من مراكز التربية والتكوين يـصل عـددها               - ٢١٩
ــها  ٨٦٣إىل   يف ٣٥٥ احلــضري، و مراكــز تقــع يف الوســط احلــضري وشــبه  ٥٠٨ مركــزا، من

 علــى نطــاق البلــد يف العــام الدراســي ٦٤ ٠٧٤ووصــل عــدد املــستفيدين إىل . الوســط الريفــي
٢٠٠٥/٢٠٠٦. 
 دارا لرعايـة النـساء تـوفر        ٢٨٢أما كتابة الدولة املكلفة بالشباب فلديها شـبكة مـن            - ٢٢٠

مـا، التكـوين يف    عا١٨ أعوام و١٠للشابات من النساء والفتيات، الاليت تتراوح أعمارهن بني        
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 ٢٦ ٣٥٤، اســتقبلت هــذه الــدور  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف الفتــرة . جمــال التــدبري املــرتيل واخلياطــة 
 .فتاة

٢٢١ -           ولـدى مكتـب التكـوين املهـين وإنعـاش الــشغل أمـاكن متنقلـة للتكـوين هـدفها ســد
ــة    ــدة يف اــاالت التالي ــة، امليكان : احتياجــات الريــف واملؤســسات البعي ــصيانة امليكانيكي يكــا ال

الزراعية، ميكانيكا احملركات ذات االحتـراق الـداخلي، ميكانيكـا كهربـاء الـسيارات، الـصيانة                
ــون، إصــالح        ــزة التلفزي ــة للمراجــل، إصــالح أجه ــواح املعدني ــاء، صــناعة األل ــة، البن الكهربائي
األجهـــزة الكهربائيـــة املرتليـــة، جنـــارة املعـــادن، جنـــارة األخـــشاب، الـــسباكة الـــصحية، القـــص 

 .وااالن األخريان ترتادمها الفتيات أساسا. ة، تكنولوجيا املعلومات املكتبيةواخلياط
ولدى كتابة الدولة املكلفـة بالـشباب أيـضا وحـدات متنقلـة حملـو األميـة والتكـوين،                    - ٢٢٢

 فتــاة قــدمن مــن ١ ٢٣٥ إىل ٢٠٠٤/٢٠٠٥وصــل عــدد املــستفيدين منــها يف العــام الدراســي  
 .خمتلف األقاليم

.  الطريقة يف التكوين تقـوم علـى التكـوين العملـي يف جمـال إنـشاء املؤسـسات                  وهذه - ٢٢٣
إكــساب الدرايــة العمليــة عــن طريــق ممارســة نــشاط مهــين يتــيح   : ومــن أهــداف هــذه الطريقــة 

للمتمرنني احلصول على تأهيل يساعدهم يف دخول احلياة العمليـة، واملـسامهة يف احلفـاظ علـى                 
وخصوصا أبناء وبنـات املـزارعني، بتكـوين يالئـم خـصائص      احلرف ، وتزويد شباب الريفيني،   

 .هذا الوسط
 عامـا مـن العمـر علـى         ١٥وهذه الطريقة يف التكوين متاحـة للـشباب الـذين يتمـون              - ٢٢٤

األقل يف تاريخ إبرام عقد التمرن ويستوفون شروط االنضمام الـيت تتحـدد تنظيميـا لكـل مهنـة                   
 .أو تأهيل مما يدخل يف التمرن

 مـــن النـــاجحني يف إطـــار ١٣ ٥٠٠قـــد اســـتفاد مـــن هـــذه الطريقـــة يف التكـــوين و - ٢٢٥
ــي    ــام الدراسـ ــات الـــيت أجريـــت يف العـ ــال  ٢٠٠٤/٢٠٠٥العمليـ ــرن يف جمـ ــات التمـ  يف قطاعـ
 املطــاعم، والــصيد البحــري، والزراعــة، كــان –اخلــدمات، والبنــاء، ونــسج املالبــس، والفندقــة 

، بلــغ إمجــايل عــدد املتمــرنني ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف العــام الدراســي .  مــن الفتيــات٢٠٢٥منــهم 
 . فتاة٥ ٨٠٠، منهم ٢٩ ٠٠٠
 يف املائــة مــن ٨٤ متمرنــة ميــثلن ١ ٢٦٠ املالبــس اجللديــة –ويــضم قطــاع النــسيج  - ٢٢٦

 . يف املائة٧٧العدد اإلمجايل يف هذا القطاع، الذي يليه قطاع اخلدمات بواقع 
 يف ٩٢اسـتقبال الفتيـات، إذا كـان    واقتصر قطاع التربية، بشكل شبه كامـل، علـى          - ٢٢٧

 .املائة من املتمرنني من الفتيات
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وللوقوف بشكل دائم على وضع الناجحني يف سـوق العمـل، ظلـت إدارة التكـوين           - ٢٢٨
.  جتري دراسات استقصائية لقياس مـستوى اسـتيعام يف احليـاة العمليـة             ١٩٨٧املهين منذ عام    

تاليـة للحـصول علـى املؤهـل، وتـساعد علـى وضـع              وتتعلق هـذه الدراسـات باألشـهر التـسعة ال         
معلومات عن معدالت العمالة واالستيعاب، ومسات املهـن املـشغولة، ومعـدل البطالـة وأسـباا           

 .الرئيسية، كما تساعد على حتديد درجة مالءمة التكوين للعمل
ويتــضح مــن نتــائج هــذه الدراســات أن الفتيــات احلاصــالت علــى مؤهــل التكــوين     - ٢٢٩
 يف املائة فقط مـن احلاصـالت علـى املؤهـل يف     ٥٦,٢ هن األكثر تأثرا بالبطالة، حيث إن   املهين

تولّني عمال واحدا على األقل يف األشـهر        )  يف املائة للفتيان   ٦٥,٨يف مقابل    (٢٠٠٣دفعة عام   
 .التسعة التالية لتخرجهن

ن بــصفة ويــشري فحــص مســات العمــل الــذي يزاولــه اجلنــسان إىل أن الفتيــات يعملــ    - ٢٣٠
بـأكثر ممـا يعملـن بـصفة مـساعدات لـذويهن            )  يف املائـة   ٨٣ يف املائة يف مقابـل       ٩٠(مأجورات  

 يف ٣٦(، وأن يشغلن أعماال دائمة أكثر ممـا يـشغله الفتيـان       ) يف املائة  ٨ يف املائة يف مقابل      ٥(
 درهـم هـو   ١ ٠٠٠، وأن عـدد مـن حيـصلن علـى أجـر يقـل عـن               ) يف املائـة   ٣٤املائة يف مقابـل     

، وأـــن ) يف املائـــة٢٩ يف املائـــة يف مقابـــل٢٨(بقـــدر عـــدد مـــن حيـــصلون علـــى هـــذا األجـــر 
 ٥١( درهـم  ٢ ٠٠٠ و١ ٠٠٠موجودات بشكل أكرب يف الشرحية املتوسطة الـيت تتـراوح بـني           

 يف املائة مـن الفتيـات يـرين أن عملـهن متناسـب مـع          ٧١، وأن   ) يف املائة  ٤٤يف املائة يف مقابل     
 يف املائـة  ٨٢عليه، وأن نسبة الفتيات العامالت يف مؤسسة خاصـة تبلـغ   التكوين الذي حصلن    

على أن هناك نـسبيا فتيـات أكثـر يعملـن يف مؤسـسات صـغرية                .  يف املائة للفتيان   ٧٤يف مقابل   
 ). يف املائة٣٩ يف املائة يف مقابل ٤٢( أشخاص ١٠ال يزيد عدد العاملني فيها على 

 بـالتكوين املهـين أيـضا بدراسـات عـن املـسار املهـين               وتضطلع كتابـة الدولـة املكلفـة       - ٢٣١
وتؤكـد نتـائج الدراسـة الـيت        . للناجحني يف غضون األعوام الثالثة التالية للحصول على املؤهـل         

 ضــعف الناجحــات يف التكــوين املهــين إزاء مــشكلة البطالــة ، ٢٠٠٠أجريــت علــى دفعــة عــام 
 يف املائــة، يف مقابــل ٦٥,٧إىل  أعــوام مــن ختــرجهن وصــل ٣حيــث إن معــدل اســتيعان بعــد 

 . يف املائة للفتيان٧٦,٧
ــة مــسبقة كــان   ٢٠٠٤ويف غــضون الربــع الثــاين مــن عــام    - ٢٣٢ ، أجريــت دراســة تقييمي

. هدفها وضع مسألة املساواة بـني اجلنـسني يف الـسياق احملـدد للتكـوين املهـين املغـريب يف املوقـع                     
ظـام التكـوين املهـين األساسـي املغـريب ال ميثـل          وقد اعترفت هذه الدراسة يف املقـام األول بـأن ن          

أي حتيز متييزي هيكلي ضـد الفتيـات، حيـث إنـه لـيس هنـاك أي الئحـة تقيـد أو متنـع حـصول            
 .الفتيات على أي تكوين، وبالتايل فإن مجيع اخليارات متاحة هلن قانونا
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 املساواة يف العمل واحلقوق املتعلقة بالعمل: ١١املادة 
 يف املائـة مـن جممـوع الـسكان يف           ٥٠,٢امالت مـن الـسكان يف املغـرب         تشكل العـ   - ٢٣٣
 .٢٠٠٢عام 
وأدى تــدهور ســوق العمــل إىل أن ظلــت مــشاركة فتيــات الوســط احلــضري يف         - ٢٣٤

النــشاط االقتــصادي خاضــعة للتقلبــات االقتــصادية، ممــا يــدفع بعــضهن إىل صــرف النظــر عــن    
 .البحث عن عمل

ب اجلـنس حـدوث تطـور لـه داللتـه يف عـدد الوظـائف                وتوضح تركيبة العمالة حس    - ٢٣٥
ففـي األعـوام األخـرية، سـجلت حـصة النـساء يف العمالـة اإلمجاليـة،                 . النسائية يف العقد املاضي   

 يف ٢٥,٩، تقــدما كــبريا، إذ وصــل متوســطها إىل ١٩٩٤ يف املائــة يف عــام ١٩,٢الــيت بلغــت 
لـى حتـوالت مهمـة جتـرى يف سـوق           وقد طال هذا التقـدم، الـذي يـدل ع         . ٢٠٠١املائة يف عام    

 .العمل، مجيع قطاعات النشاط بالفعل، ولكن بدرجات خمتلفة
ــام  - ٢٣٦ ــشكلن   ٢٠٠٢ويف ع ــساء ي ــت الن ــاملني يف   ٣٤، كان ــسكان الع ــن ال ــة م  يف املائ

ــسبة إىل القطــاع       ٣٧القطــاع األول، و ــه بالن ــاه ذات ــاين، وحيــدث االجت ــة يف القطــاع الث  يف املائ
 .الثالث
، كـان إمجـايل معـدل النـشاط، الـذي ميثـل نـسبة               ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ا بني عـامي     وفيم - ٢٣٧

وإذا كـان رجـل مـن كـل اثـنني مـن             .  يف املائـة   ٣٣العاملني إىل جممـوع الـسكان، يـدور حـول           
 يف املائـة مـن   ١٨ إىل ١٥السكان الذكور يعد عامال، فإن النساء من السكان ال جيندن سـوى         

 .صاديجمموعهن للمشاركة يف النشاط االقت
فهـو يتــراوح يف مـستواه بـني حــد أدىن    . ويتـسم معـدل تأنـث العمالــة بركـود نـسيب      - ٢٣٨

 يف املائــة يف عــام  ٢٥,٢ وحــد أقــصى وصــل إىل   ١٩٩٣ يف املائــة يف عــام  ٢١,٥وصــل إىل 
ــة الــسكان العــاملني، ممــن يبلغــون مــن العمــر     . ٢٠٠٠ ــأكثر،  ١٥ويــشري حتليــل تركيب ــا ف  عام

 أن األشــخاص مــن غــري ذوي املــؤهالت هــم األكثــر يف ســوق  حــسب املــستوى الدراســي إىل
، يف حــني ال ميثــل أشــخاص املــستوى األعلــى )٢٠٠٠ يف املائــة يف عــام ٥٧أكثــر مــن (العمــل 
 . يف املائة تقريبا من السكان العاملني على مستوى البلد١٥سوى 
لـسكان   يف املائـة مـن ا  ١٠,٧وارتفع معـدل بطالـة النـساء يف الوسـط احلـضري مـن               - ٢٣٩

 يف املائــة يف ٢٤,٢، ووصــل إىل ١٩٩٤ يف املائــة يف عــام ٢٩,٦ إىل ١٩٨٢العــاملني يف عــام 
 .٢٠٠٢عام 
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والوسـط  . ومستوى معدل البطالة لدى النساء من السكان أعلى منـه لـدى الرجـال              - ٢٤٠
ة  يف املائـ  ١٥,٨احلضري هو األكثر تأثرا ذه  الكارثة، إذ ارتفع معدل البطالة يف احلـضر مـن                 

ويبلـغ  . ، مما شـكل قفـزة مبقـدار أربـع نقـاط     ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٩,٥ إىل   ١٩٩٠يف عام   
 . نقاط يف املتوسط٦,٥الفارق بني اجلنسني 

 عامــا ٣٤ و١٥وتـصيب البطالــة الــشباب بوجـه خــاص ممــن تتـراوح أعمــارهم بــني     - ٢٤١
 .ومن يصلون إىل سوق العمل يف احلضر

 يف املائــة ١٨يف مقابــل ( يف املائــة ٢٤,٧ معــدال يبلــغ وتــسجل النــساء بــصفة عامــة  - ٢٤٢
 عاما ال تزال هـي األكثـر تـضررا          ٣٤ و ٢٥والشرحية اليت تتراوح أعمار أفرادها بني       ). للرجال

 .٢٠٠٠ يف املائة عام ٢٨من البطالة بنسبة 
فقد زاد عـدد النـساء      . وازداد معدل تشغيل النساء بأسرع من ازدياد معدل الرجال         - ٢٤٣
. ٢٠٠٠ مـن املاليـني يف عـام    ٢,٤ إىل ١٩٦٠امالت يف املغرب من أقل من مليون يف عـام     الع

وتعكـس هـذه الزيـادة يف العمالـة         . ويف الوقت ذاته زاد عدد العاملني من الـسكان بـسرعة أقـل            
النسائية توسع القطاع الثالـث؛ أمـا بالنـسبة إىل التطـور األقـل يف عمالـة الرجـال، فإنـه يعكـس                       

 .شغيل الرجال الذي يتصل بتطور بطيء يف األعمال الزراعية والصناعيةتباطؤ معدل ت
ويف موازاة تأنث األجور، فإن حدوث بطالة عالية بـني النـساء يعـد مـن االجتاهـات                   - ٢٤٤

فالنساء يعرفن البطالة أكثر من الرجال، وتطول بطالتـهن أكثـر،           . اجلسيمة يف العقدين املاضيني   
رات االزدهـار االقتـصادي، أي أـا أكثـر رسـوخا، وتـصيب النـساء                وال تتأثر هذه البطالـة بفتـ      

 يف املائة يف عـام      ٧١,١أكثر من الرجال، إذ بلغت نسبة الباحثات عن عمل منذ أكثر من عام              
 . يف املائة للرجال٦٦، يف مقابل ٢٠٠٢
ففـي عـام    : وفيما يتعلق مبدة البحث عن عمل، فإن النساء أكثر تضررا من  الرجال             - ٢٤٥

ــان ٢٠٠٢ ــة ٧٦,٨، كـ ــة يف الوســـط احلـــضري و ٧٨,٥( يف املائـ ــة يف ٦٨,٧ يف املائـ  يف املائـ
 يف املائــة ٦٣,٣مــن النــساء يبحــثن عــن عمــل منــذ أكثــر مــن عــام، يف مقابــل ) الوســط الريفــي

ــة يف الوســط احلــضري و ٥٥,٢( ــة يف الوســط الريفــي ٥٠,٥ يف املائ وهــذا . للرجــال)  يف املائ
 يف ســوق العمــل ضــد النــساء، ســواء يف الوســط احلــضري أو   الوضــع يعكــس التمييــز الــسائد 

 .الوسط الريفي
وقـد  . إن العمالة والعمل يشكالن حمورين أساسـيني يف اسـتراتيجية التنميـة بـاملغرب              - ٢٤٦

 أن تشجيع العمالة يعـد مـن التحـديات الكـبرية            ٢٠٠٤-٢٠٠٠ورد يف اخلطة اخلمسية للفترة      
ــار    ــا يف إطـ ــن التـــصدي هلـ ــد مـ ــصادي   الـــيت ال بـ ــال االقتـ ــة يف اـ ــة مترابطـ ــتراتيجية إمنائيـ  اسـ

 .واالجتماعي والثقايف
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وكــان منــها بوجــه . وقــد بــذلت يف هــذا الــسبيل جهــود كــبرية يف األعــوام املاضــية   - ٢٤٧
خــاص تــشجيع الــشباب علــى إنــشاء مــشاريعهم اخلاصــة، وتعزيــز تكــوين واســتيعاب الــشباب  

صكوك جديدة لترشيد أداء سـوق العمـل، وحتـديث          ذوي املؤهالت يف احلياة العملية، وتطبيق       
 .على أن تصميم ذلك اتسم خصوصا بغياب البعد اجلنساين. تشريعات العمل

وقد ساعدت الدراسة االستقصائية للقطاع غري النظامي وغري الزراعي، اليت أجرـا             - ٢٤٨
ــرة    ــة اإلحــصاء يف الفت ــن    ٢٠٠٠-١٩٩٩مديري ــا يقــرب م ــداد م ــى تع ــني ١,٢، عل ــن مالي   م

وحتقـق  ).  يف املائـة   ٧١,٦(الوحدات اإلنتاجية غري النظامية الكائنة أساسا يف الوسط احلـضري           
 درهــم لكــل ١٣٥ ٠٠٠ بليــون درهــم، بواقــع ١٦٦هــذه الوحــدات حجــم أعمــال يــصل إىل 

 .وحدة
فنـسبة الوحـدات    . ودور املرأة يف القطاع غـري النظـامي بـالغ الـضآلة وقليـل الفعاليـة                - ٢٤٩

 يف املائة من جممـوع الوحـدات، وال        ١٢,٤ النظامية اليت تديرها النساء ال تتعدى        اإلنتاجية غري 
ويف املتوسـط ال ميثـل حجـم        .  يف املائـة مـن حجـم األعمـال اإلمجـايل           ٣,٥تساهم إال بأقل مـن      

 . يف املائة من حجم األعمال الذي حيققه املديرون٢٥األعمال الذي حتققه املديرات سوى 
ــ - ٢٥٠ ، زاد عـــدد املـــأجورين املقيـــدين يف ٢٠٠١ إىل عـــام ١٩٦١ن عـــام ويف الفتـــرة مـ

 مـؤمن علـيهم، أي     ١ ١٠٠ ٠٠٠ إىل   ٢٨٤ ٧٨٢الصندوق الوطين للـضمان االجتمـاعي مـن         
أما الزيادة بالنـسبة إىل املـأجورات املغربيـات    .  يف املائة٣,٥بزيادة سنوية تصل يف املتوسط إىل       

ـــد وصــلت إىل   ــة، وارتفــــ ٤,٣فقـ ــن   يف املائ ـــن م ـــام ٤١ ٢٥٨ـع عددهـ ـــى ١٩٦١ يف عــ  إلـ
ويف هذا العام نفسه، وصلت نـسبة املقيـدات مـن املـأجورات إىل      . ٢٠٠١ يف عام    ٢٧٥ ٠٠٠
 .١٩٦٢ يف املائة يف عام ١٨,٢ يف املائة، يف مقابل ٢٥

وتستفيد املرأة املأجورة اليت يتوقف نشاطها املأجور بسبب الوالدة من التعويـضات              - ٢٥١
 .ميةاليو

ومنذ إنشاء نظـام الـضمان االجتمـاعي، ظـل عـدد املـستفيدين يتزايـد بزيـادة معـدل                     - ٢٥٢
 ١٧ ٣٧٤ إىل   ١٩٦٢ يف عـام     ١ ٠٧٧وبـذلك ازداد مـن      . املواليد املرتفع نوعا مـا يف املغـرب       

وارتفع املبلغ املـدفوع هلـذا الغـرض        .  يف املائة  ٧,٨، أي بزيادة سنوية متوسطها      ١٩٩٩يف عام   
، بنـسبة زيـادة   ١٩٩٩ مليـون درهـم يف عـام     ٨٢,١ إىل   ١٩٦٢ درهم يف عام     ٣٤٢ ٠٠٠من  

 . يف املائة١٦سنوية متوسطها 
ــساء والرجــال يف        - ٢٥٣ ــساواة بــني الن ــة وامل ــشكل صــريح احلري ــانون العمــل ب ويكــرس ق

 أي متييـز علـى أسـاس الـساللة، أو اللـون،          ٩ويف هذا السياق حتظـر املـادة        . الوصول إىل العمل  
س، أو احلالة الزوجية، أو الدين، أو االنتماء الـسياسي، أو االنتمـاء النقـايب، أو االنتمـاء          أو اجلن 
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الــوطين، أو األصــل االجتمــاعي، يكــون مــن شــأنه انتــهاك أو حتريــف مبــدأ تكــافؤ الفــرص أو    
املــساواة يف املعاملــة، كمــا يكــرس املــساواة يف العمــل أو مزاولــة املهنــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق  

خدام، والسلوك، وتقسيم العمل، والتكـوين املهـين، واألجـر، والترقـي، واحلـصول علـى                باالست
ويترتب على ما سـبق حـق املـرأة     . املزايا االجتماعية، واإلجراءات التأديبية، والفصل من العمل      

يف إبرام عقـد عمـل، وحظـر أي تـدابري متييزيـة تقـوم علـى االنتمـاء النقـايب للمـأجورين، وحـق                         
ء كانـــت متزوجـــة أم ال، يف االنـــضمام إىل نقابـــة مهنيـــة واملـــشاركة يف إدارـــا  املـــرأة ، ســـوا

 .وتنظيمها
 علـى أن باإلمكـان،، فيمـا عـدا احلـاالت            ١٧٢وينص قانون العمـل أيـضا يف مادتـه           - ٢٥٤

االســتثنائية احملــددة تنظيميــا، تــشغيل النــساء يف األعمــال الليليــة، مــع مراعــاة حالتــهن الــصحية   
عي، بعـد التـشاور مـع املنظمـات املهنيـة ألربـاب العمـل واملنظمـات النقابيـة             ووضعهن االجتمـا  

 .وحتدد تنظيميا الشروط الواجبة التطبيق لتيسري العمل الليلي للنساء. للمأجورين األكثر متثيال
وجيب أن يتاح للنساء واألحداث، بني يومني من العمل الليلي، فتـرة راحـة ال تقـل                  - ٢٥٥

 .ويفرض القانون غرامات على خمالفة هذه األحكام. متواصلةعن إحدى عشرة ساعة 
أما عن األعمال احملظورة علـى النـساء واألحكـام اخلاصـة بعمـل النـساء، فـإن املـادة                     - ٢٥٦
 تنص على حظر تـشغيل النـساء يف املهـن واألعمـال الـيت جتـري حتـت األرض يف أعمـاق                      ١٧٩

خمـاطر مجـة، أو تفـوق قـدران، أو ميكـن        املناجم، كما حتظر تشغيلهن يف أعمال تنطوي علـى          
وتتحدد قائمة هذه األعمـال تنظيميـا، وتفـرض غرامـات يف            . أن تتعدى على األخالق احلميدة    

 .حالة خمالفة هذه األحكام
وتعززت محاية األمومة باعتماد عدة أحكام، كان منها أساسا زيادة إجازة الـوالدة              - ٢٥٧
نظمة العمل الدولية يف هذا الشأن، ما مل تكـن هنـاك         أسبوعا، عمال بأحكام م    ١٤ إىل   ١٢من  

 .اشتراطات حمققة ملصلحة أكرب يف عقد العمل، أو االتفاق اجلماعي، أو النظام الداخلي
وميكن لألم املـأجورة، باالتفـاق مـع مـشغلها، أن حتـصل علـى إجـازة غـري مدفوعـة                       - ٢٥٨

 .األجر ملدة عام لتربية طفلها
عمـل أيـضا ختفيـف األعمـال املـسندة إىل املـأجورة يف الفتـرة        وجيب علـى صـاحب ال    - ٢٥٩

 .اليت تسبق الوالدة وتلك اليت تليها مباشرة
وال ميلك صاحب العمل فسخ عقد عمل امرأة مـأجورة عنـدما يبـدأ محلـها املؤكـد                   - ٢٦٠

 . أسبوعا التالية للوالدة١٤بشهادة طبية، ويف فترة احلمل، ويف غضون الـ 
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 درهــم عنــد خمالفــة األحكــام ٢٠ ٠٠٠ و١٠ ٠٠٠ات تتــراوح بــني وتفــرض غرامــ - ٢٦١
 .املذكورة آنفا فيما يتصل حبماية األمومة

ويعد اإلقـرار بـضرورة محايـة املـرأة مـن التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل انتـصارا                       - ٢٦٢
للنضال الذي خاضته قطاعات عريضة من اتمع املدين بوجـه خـاص وانـضمت إليـه اجلهـات                  

 من قانون العمل التحـرش اجلنـسي واحلـض علـى الفـسق              ٤٠ بأسرها، إذ اعتربت املادة      الفاعلة
ومن هنا فـإن تـرك املـأجور        . من األخطاء اجلسيمة اليت يرتكبها صاحب العمل يف حق املأجور         

 .للعمل بسبب هذه األخطاء يعترب من قبيل الفصل التعسفي
ازل وتـدعو إىل سـن قـانون خـاص،          ويف إطار تطبيق أحكام تتصل حبمايـة خـدم املنـ           - ٢٦٣

أعدت وزارة التشغيل والتكوين املهين مشروع قانون لتوفري محاية اجتماعيـة فعالـة، ومكافحـة               
 عامـا،  ١٥عمل األطفال يف اخلدمة املرتلية قبل بلوغ احلد األدىن القانوين لسن العمل احملـدد بــ      

 ١٣٨ اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة    وتنظيم عالقات العمل يف إطار قانوين مبا يتفق مع أحكام         
وعــالوة علــى املبــادرات العديــدة الــيت اختــذا شــىت اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة وغــري   . ١٨٢و

احلكوميــة، أطلقــت كتابــة الدولــة لــشؤون األســرة والطفولــة واملعــوقني مــشروع خطــة العمــل   
ــاذ” ــا      “إنق ــن عــدد الفتي ــصغريات باحلــد م ــات ال ــاذ اخلادم ــستهدف إنق ــيت ت ــصغريات ، ال ت ال

العــامالت، بالتــشارك مــع وزارات العــدل، والداخليــة، والتربيــة الوطنيــة، والتــشغيل والتكــوين  
 .املهين، وكتابة الدولة املكلفة مبحاربة األمية وبالتربية غري النظامية

وال جدال يف أن هذه التـدابري املختلفـة تعـد تقـدما قانونيـا ميكـن أن يـسهم يف احلـد             - ٢٦٤
ــة ملكافحــة التحــرش اجلنــسي     مــن التمييــز ــزال غــري كافي  بــني الرجــل واملــرأة، وإن كانــت ال ت

 .مكافحة فعالة يف غياب التدابري املصاحبة
 

 املساواة يف استخدام املرافق الصحية  :١٢املادة   
جيدر بالذكر، فيما يتصل باحلصول على الرعاية الصحية، حتـسن بعـض املؤشـرات،               - ٢٦٥

 عامـا يف   ٧٠,٨ إىل   ١٩٩٤ عامـا يف عـام       ٦٧,٩ملتوقـع عنـد الـوالدة مـن         ومنها ارتفاع العمر ا   
 يف  ١ ٧٨٠ إىل   ١٩٩٤ يف عـام     ٢ ٩٣٣، واخنفاض عدد السكان لكل طبيب من        ٢٠٠٤عام  
 .٢٠٠٤عام 
وقد بذل املغرب جهودا عديدة يف جمال احلصول على الرعاية الـصحية، كـان منـها                 - ٢٦٦

م التحـصني، والقـضاء علـى بعـض األمـراض مثـل شـلل               زيادة املرافق الصحية األساسية، وتعمي    
 .األطفال، وتراجع معدل وفيات األطفال، وحتسن مؤشرات عديدة للصحة اإلجنابية
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ــار      - ٢٦٧ ــحية تنـــدرج يف إطـ ــة صـ ــات، سياسـ ــة الثمانينـ ــرب، منـــذ بدايـ ــع املغـ وقـــد وضـ
عايـة الـصحية    الـيت ترمجـت إىل إيـالء اهتمـام أكـرب للر           “ الـصحة للجميـع   ”االستراتيجية العامـة    

 .األولية
 :وتدور سياسة وزارة الصحة حول سبعة حماور رئيسية هي 

 تطوير اخلريطة الصحية ملعاجلة اخللل يف التغطية الصحية؛ - 
 تعزيز وتوسيع مرافق شبكة الرعاية الصحية األساسية؛ - 
، والنقـل   حتديد سياسـات اإلدارة، وال سـيما يف جمـال املـوارد البـشرية، واإلدارة املاليـة                 - 

 واإلمداد، وتكنولوجيا املعلومات؛
 التعزيز التدرجيي لالستقالل الذايت للمستشفيات؛ - 
إصــالح آليــات متويــل قطــاع الــصحة مــن خــالل وضــع نظــام للتــأمني اإلجبــاري ضــد   - 

، ووضع نظام لتقـدمي املـساعدة الطبيـة إىل          ٢٠٠٥سبتمرب  /املرض، بدأ تنفيذه يف أيلول    
 سني استرداد تكاليف اخلدمات الصحية العامة؛الضعاف اقتصاديا، وحت

 حتسني تكوين املوظفني؛ - 
 .تشجيع اشتراك القطاع اخلاص يف حتسني املستوى الصحي للسكان - 
ــبرية لتعمــيم هــذه         - ٢٦٨ ــصحة جهــودا ك ــة، بــذلت وزارة ال ــسألة الــصحة اإلجنابي ويف م

وهلــذا . حية وتنظــيم األســرةالثقافــة علــى نطــاق واســع وتــوفري اخلــدمات الالزمــة للرعايــة الــص 
الغرض اعتمدت برامج وطنية خمتلفة، مثل الربنـامج الـوطين لتنظـيم األسـرة، والربنـامج الـوطين                  

 .لألمومة اآلمنة
ــة الــيت حيتــل       - ٢٦٩ ــة لأللفي وباملثــل يعكــف املغــرب بنــشاط علــى بلــوغ األهــداف اإلمنائي

أشـكال التمييـز ضـد املـرأة فيمـا           منها صميم أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع              ٦ و ٥اهلدفان  
 .يتصل باحلق يف الرعاية الصحية

ويــساعد وضــع بطاقــة صــحية للمــرأة تتــضمن البيانــات الالزمــة علــى متابعــة أفــضل  - ٢٧٠
 .للحالة الصحية للمرأة

وقد حتقق تقدم على صعيد تنظيم األسرة ببلوغ نسبة الستخدام وسائل منع احلمـل            - ٢٧١
ــة يف٦٣وصــلت إىل  ــسبة كــبرية بوضــوح يف الوســط احلــضري    ٢٠٠٣ عــام  يف املائ ، وهــي ن

ومـع ذلـك فـإن      .  يف املائة على التـوايل     ٥٩,٧ يف املائة و   ٦٥,٥باملقارنة بالوسط الريفي، بواقع     
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 ٣هذه املسألة تظل خاصة باملرأة أساسا، إذ ال تتعدى نسبة استخدام الرجل للوسـائل احلديثـة                 
 . املائة يف١٣,٢يف املائة وللوسائل التقليدية 

وإذا كان الرجل ال يساهم بنشاط يف منع احلمل، فإن تنظيم األسرة يقوم مع ذلـك                 - ٢٧٢
ــادة       ــام امل ــا ألحك ــزوجني، وفق ــني ال ــاق ب ــى االتف ــوق     ٥١عل ــة حبق ــرة املتعلق ــانون األس ــن ق  م

 .وواجبات الزوجني
وقـــد وضـــعت وزارة الـــصحة اســـتراتيجية متكاملـــة للحـــد مـــن وفيـــات األمهـــات   - ٢٧٣
واليــد، ومــن بعــض حــاالت اعــتالل األمهــات واملواليــد الــيت حتــدث يف فتــرة احلمــل أو يف     وامل

 .الوالدة أو بعد الوالدة
 :وقد اتخذت هلذا الغرض إجراءات شىت، ومنها أساسا ما يلي - ٢٧٤
إصــالح وجتديــد دور الــوالدة بإنــشاء وحــدة إلبقــاء املواليــد علــى قيــد احليــاة يف غرفــة   - 

 الوالدة؛
 ني ظروف االستقبال واإلقامة يف مرافق الوالدة؛حتس - 
 توفري األجهزة الطبية والتقنية لتحسني رعاية األم واملولود؛ - 
 حتسني وتطوير وسائل إجالء احلاالت املستعصية؛ - 
وضع استراتيجية لألعالم والتكوين والتثقيـف واالتـصال موجهـة إىل مـوظفي الـصحة                - 

 والسكان املستهدفني؛
 . وتطوير كفاءات موظفي الصحة يف جمال رعاية املواليدحتسني - 
وقد أدت استراتيجية األمومة اآلمنة أيـضا إىل إحكـام اإلشـراف علـى احلمـل بتحديـد                   - ٢٧٥
 زيـارات، باإلضـافة     ٣ زيارات طبية يف الشهر الثالـث والـسادس والثـامن والتاسـع بـدال مـن                  ٤

والكـشف املبكـر عـن مـضاعفات احلمـل،          إىل ضرورة إجراء قياسـات للنـبض، وحتاليـل طبيـة،            
وتتحــدد بعــد الــوالدة . والتحــصني ضــد التيتــانوس والتــزود باحلديــد يف فتــرة احلمــل والرضــاعة

 .زيارتان لألم واملولود
، ســجل اخنفــاض يف معــدل   ٢٠٠٣-١٩٩٥ و١٩٩١-١٩٨٥وفيمــا بــني الفتــرتني    - ٢٧٦

وحـدث يف   . مولـود حـي    ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٢٢٧ إىل   ٣٣٢وفيات األمهات، مـن     
 إىل ٢٨٤الفتــرة ذاــا تراجــع يف الوســط احلــضري أكــرب ممــا حــدث  يف الوســط الريفــي، مــن   

وعلى الرغم من هذا االخنفاض، فإن املغـرب يـسجل          .  على التوايل  ٢٦٧ إىل   ٣٦٢ ومن   ١٨٧
 .واحدا من أعلى معدالت وفيات األمهات باملقارنة بالبلدان ذات املستوى املماثل يف التنمية
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وال تزال الرعاية يف فترة احلمل والوالدة متثل واحدة من املشاكل الرئيـسية يف النظـام                 - ٢٧٧
 يف املائـة    ٦٨، حـصل    ٢٠٠٣-١٩٩٩ففـي الفتـرة     . الصحي، وتشهد على ذلك النتائج التاليـة      

 يف املائـة    ٤٨فقط من احلوامل على استشارة قبل الوالدة، وهـي مـا متثـل فيـه النـساء الريفيـات                    
ــل فقــط،  ــة يف الوســط احلــضري ٨٥يف مقاب ــسبة إىل   .  يف املائ ــر بالن ــات أكث وتتعمــق االختالف

 يف ٩٤ يف املائـة فقـط منـهن علـى استـشارة قبـل الـوالدة، يف مقابـل         ٥٦األميات الاليت حصل    
وباإلضـافة إىل األميـة فـإن هـذه         . املائة للنساء الاليت بلغن مـستوى التعلـيم الثـانوي أو مـا بعـده              

عــد النتــائج تفــسر بأســباب اقتــصادية، أو بــصعوبة احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية بــسبب الب
 .وتناثر املساكن يف الريف، كما تفسر بأسباب تتعلق بالتحيزات الثقافية

وقد طرأ بعض التحسن على حاالت الوالدة يف وسط خيضع لإلشـراف، ومـع ذلـك                 - ٢٧٨
الـذي يطبـع الوسـطني احلـضري والريفـي،          فإن هذه احلاالت ال تزال غري كافية وتتسم بالتباين          

، ٢٠٠٣-١٩٩٩ و ١٩٩١-١٩٨٧ففيمـا بـني الفتـرتني       . فضال عن املستوى التعليمـي للنـساء      
ويف .  يف املائــة٦٣ يف املائــة إىل ٣١ارتفعــت نــسبة حــاالت الــوالدة املــشمولة باملــساعدة مــن    

رنـة بالوسـط الريفـي       يف املائـة، باملقا    ٨٥ يف املائـة إىل      ٦٤الوسط احلضري، حدثت زيـادة مـن        
 يف املائــة، ممـا يعـد زيــادة كـبرية مـن حيــث     ٤٠ يف املائـة إىل  ١٤الـذي كانـت فيـه الزيــادة مـن     

وتـصل نـسبة املـستفيدات مـن     . التناسب، وإن كانت ال تزال ضئيلة من حيث األعداد الـصرفة         
 يف املائـة  ٩٤ يف املائـة فقـط بالنـسبة إىل األميـات، يف حـني تبلـغ                 ٤٩املساعدة عند الـوالدة إىل      

 .بالنسبة إىل النساء الاليت بلغن مستوى التعليم الثانوي أو ما بعده
 يف  ٨٧ يف املائة على صعيد البلـد، وإىل         ٦٥ويصل معدل االستشارة بعد الوالدة إىل        - ٢٧٩

 . يف املائة يف الوسط الريفي٤٢املائة يف الوسط احلضري و
ابيـــة أيـــضا حـــدوث نقـــص علـــى مـــستوى وتبـــين املؤشـــرات املتعلقـــة بالـــصحة اإلجن - ٢٨٠

 .االكتشاف املبكر لسرطان الثدي والرحم وعنق الرحم، وكذلك أمراض اجلهاز التناسلي
اإليـدز، وضـع برنـامج وطـين        /ويف جمال مكافحة األمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي         - ٢٨١

م إىل الطفـل    يهدف إىل الوقاية من انتقال هذه األمراض وفريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األ                
قبــــل الــــوالدة، وكــــذلك وقايــــة املراهقــــات والــــشباب مــــن األمــــراض املنقولــــة باالتــــصال  

 .اإليدز/اجلنسي
اإليــدز علــى /ويقــوم الربنــامج الــوطين ملكافحــة األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي   - ٢٨٢

 :التدابري التالية
 معاجلة املرأة املصابة ورعايتها؛ - 
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ني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية والكــشف املنــتظم، يف إطــار  رعايــة األطفــال املــصاب - 
 االستشارة قبل الوالدة، عن فريوس الزهري لدى احلامل ومعاجلة احلاالت املشخصة؛

ــاألمراض        -  ــق ب ــشباب فيمــا يتعل ــارف ومواقــف وممارســات ال وضــع دراســات عــن مع
 املقــام األول اإليــدز، وقــد اســتهدفت هــذه الدراســات يف /املنقولــة باالتــصال اجلنــسي

  عاما؛١٨ و١٥الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 
ــصال      -  ــة باالتـ ــراض املنقولـ ــة األمـ ــاليم ملكافحـ ــشتركة يف األقـ ــة مـ ــان قطاعيـ ــشاء جلـ إنـ

 اإليدز؛/اجلنسي
تكــوين األشــخاص املــشرفني علــى الــشباب، بالتــشارك مــع املنظمــات غــري احلكوميــة    - 

 وجلان األقاليم؛
 رعاية النساء على توعية الشابات؛تكوين رائدات دور  - 
ــة باالتــصال اجلنــسي    -  ــة مــن األمــراض املنقول اإليــدز يف املنــهج /إدراج مــادة عــن الوقاي

 .الدراسي للكليات واملعاهد
اإليدز من الـسكان املغاربـة     /وإذا كانت نسبة املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        - ٢٨٣

أن تكـون اإلصـابة قـد زادت يف األعـوام األخـرية مـن               ال تزال ضئيلة نسبيا، فـإن ذلـك ال مينـع            
 ١٩٩٠ فيمـــا بـــني عـــامي ٥٧ إىل ١٩٨٩ و١٩٨٦ حالـــة يف املتوســـط فيمـــا بـــني عـــامي ١١
، أي ضـرب حـاالت اإلصـابة يف    ٢٠٠٤ و٢٠٠٠ حالة فيما بـني عـامي   ١٨٣، وإىل   ١٩٩٩و

 .٢٠٠٤ و١٩٨٦ فيما بني عامي ١٦
 يف املائـة مـن احلـاالت يف عـام           ٣٨ كـن ميـثلن      وقد سجلت زيادة بني النـساء الـاليت        - ٢٨٤

واألكثـر تعرضـا هـن النـساء ذوات         .  يف املائـة   ١٦، يف حني مل يكن هذا املعدل يتعدى         ٢٠٠٤
الظروف الصعبة، وال سيما املـشتغالت بـاجلنس الـاليت يتعرضـن للعنـف والتمييـز االجتمـاعي،                  

 يف ٠,١ حني ال تتجاوز هـذه النـسبة    يف املائة، يف٢,٣وتصل نسبة اإلصابة املؤكدة بينهن إىل   
 .٢٠٠٣املائة من السكان، حسب تقديرات وزارة الصحة يف عام 

وسجل اخنفـاض أيـضا علـى صـعيد وفيـات األطفـال دون اخلامـسة مـن العمـر، مـن                  - ٢٨٥
 مولــود حــي يف ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٤٧ إىل ١٩٩٢ مولــود حــي يف عــام ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٧٦
 ١٢ي على مـستوى الوفيـات بعـد الـوالدة فيمـا بـني شـهر و           وهذا االخنفاض عاد  . ٢٠٠٤عام  

 مولـود حـي يف الفتـرة        ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٢٦شهرا من العمر، إذ تراجعـت هـذه الوفيـات مـن             
، يف حــني ٢٠٠٣-١٩٩٩ مولــود حــي يف الفتــرة  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ١٣ إىل ١٩٩١-١٩٨٧

لعمـر، إذ تراجعـت     كان االخنفاض أبطأ يف وفيات املواليد فيما بني الـوالدة وشـهر واحـد مـن ا                
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 ١٩٩١-١٩٨٧ مولـود حـي يف الفتـرة         ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣١هذه الوفيات يف الفترة ذاا من       
 لكـــل ٢٤، كــان منـــها  ٢٠٠٣-١٩٩٩ مولـــــــود حــي يف الفتـــرة  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل  ٢٧إىل 
 مولـود حـي يف الوسـط        ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٣٣ مولود حـي يف الوسـط احلـضري و         ١٠٠ ٠٠٠
 .الريفي
دل وفيات اإلناث أكثر وضوحا فيما بني الوالدة وعام واحد مـن            واالخنفاض يف مع   - ٢٨٦
 أعوام من العمر، حيث زاد معدل وفيـات         ٥وينعكس هذا االجتاه فيما بني عام واحد و       . العمر

 ٣٧,٥ إىل ١٩٩١-١٩٨٢ مولــود حــي يف الفتــرة ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٢٠اإلنــاث املفــرط مــن 
 .٢٠٠٣-١٩٩٤ مولود حي يف الفترة ١٠٠ ٠٠٠لكل 
ــا       - ٢٨٧ ــة الــسكن، فالوســط الريفــي يــسجل معــدال عالي ــائج ببيئ وميكــن تفــسري هــذه النت

لوفيات األطفال دون اخلامسة من العمر أيا كان جنس الطفل، ومبستوى تعلـيم األم، وباحلالـة                
االقتصادية لألسر، ومستوى الفقر، والظروف املعيشية، وعـدم كفايـة مرافـق خـدمات الرعايـة                

 .الصحية
ال حتجــب املؤشــرات املتعلقــة بوفيــات األطفــال دون اخلامــسة مــن العمــر    وينبغــي أ - ٢٨٨

والــدليل علــى ذلــك عــدد الــربامج  . التقــدم املتحقــق يف تعزيــز حــق الطفــل يف الرعايــة الــصحية 
 :الراهنة والنتائج احملققة، ومنها

  يف املائة من األطفال؛٩٠الربنامج الوطين للتحصني، الذي ساعد على حتصني  - 
 امج الوطين ملكافحة أمراض اإلسهال واألمراض التنفسية احلادة؛الربن - 
 تشجيع الرضاعة الطبيعية؛ - 
 برامج التزويد بالفيتامينات واملغذيات الدقيقة؛ - 
 .استراتيجية العناية املتكاملة بأمراض األطفال - 
اذ وقد لفتت مكافحة وفيات األمهـات انتبـاه الـسلطات العامـة الـيت شـرعت يف اختـ                   - ٢٨٩

شىت التدابري يف هذا املضمار، وكان منـها بوجـه خـاص إنـشاء وإصـالح مراكـز متابعـة احلمـل                      
واملستشفيات، مبـا يف ذلـك غـرف العمليـات، وتزويـد هـذه املرافـق بـاألجهزة الطبيـة واألدويـة                      
وسيارات اإلسعاف؛ وإعـداد وتعمـيم مـواد تربويـة داعمـة مسعيـة وبـصرية عـن األمومـة اآلمنـة                      

مهات؛ وتزويد األقاليم بالوثـائق واملطويـات والبطاقـات املتعلقـة باحلمـل والـوالدة؛               ووفيات األ 
ومراجعة برنامج التكـوين األساسـي لألطبـاء والقـابالت؛ والتكـوين املـستمر ملـوظفي الـصحة؛                  
وتعيني أطباء للتوليـد وأمـراض النـساء علـى صـعيد العمـاالت واألقـاليم؛ وإدمـاج القـابالت يف                     
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 ووضع برامج لتوعية السكان باملخاطر املتصلة باحلمل والوالدة؛ وعقد لقـاءات            اخلدمة املدنية؛ 
 .يف موضوع االهتمام مبضاعفات احلمل والوالدة

وللقضاء علـى الفـوارق بـني اجلهـات واألمـاكن، تعمـل وزارة الـصحة علـى إضـفاء               - ٢٩٠
بإنــشاء أول وقــد أطلقــت أول جتربــة يف اجلهــة الــشرقية . الطــابع اجلهــوي علــى قطــاع الــصحة

وقد نفذت هذه التجربة الرائدة لتحقيـق المركزيـة اإلدارة الـصحية يف         . مديرية جهوية للصحة  
 .إطار مشروع دعم تنظيم قطاع الصحة، بدعم من االحتاد األورويب

 
 التمويل والضمان االجتماعي :١٣املادة   

ــواد     - ٢٩١ ــواردة أعــاله يف امل ــات ال ــشأن مكافحــة  ١٢ و١١ و١٠باإلضــافة إىل املعلوم  ب
التمييز يف االني االقتـصادي واالجتمـاعي، جيـدر بالـذكر اختـاذ تـدابري عديـدة يف إطـار تعزيـز                      
متويــل املــشاريع النــسائية املغربيــة، الــذي يعــد مــن العوامــل االســتراتيجية ملكافحــة الفقــر الــذي  

 .يتأنث باطراد
يتـسع نطاقـه أكثـر فـأكثر فإنـه          على أنه يتعني أن نالحظ أنه إذا كان البعد اجلنساين            - ٢٩٢

مث إنه ليس هنـاك أي متييـز قـانوين          . مل يندرج بالقدر الكايف يف استراتيجيات التنمية االقتصادية       
يف مساواة املرأة بالرجل يف الوصول إىل مصادر التمويـل، وإن كـان ذلـك يـصطدم باعتبـارات                   

 .ذات صبغة ثقافية واجتماعية
ــادة   وال يــزال معــدل تأنــث الــسكان  - ٢٩٣  العــاملني متواضــعا، حــىت وإن كــان يــشهد زي

ومل تكــن .  يف املائــة للرجــال٧٧,٥ يف مقابــل ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٢٨,٤مطــردة، بواقــع 
 . يف املائة للرجال٧٨,١، يف مقابل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢٥,٦هذه النسبة تتجاوز 

رار يف قطـاع اخلـدمات،      ويف القطاع اخلـاص ال يفتـأ النـشاط النـسائي يتـسع باسـتم               - ٢٩٤
وإن كان يتركـز أكثـر فـأكثر يف صـناعة النـسيج وصـناعات األغذيـة الزراعيـة، حيـث ال تعتـرب             

والواقـع أن التمييـز يف األجـر ال يـزال باقيـا يف القطـاع                . ظروف العمـل واألجـور مواتيـة كـثريا        
. ملهـن املختلفـة  اخلاص، حيث تعادل أجور النساء يف الغالب احلد األدىن املضمون لألجـور يف ا       

 .ويتخفّى هذا التمييز وراء الزيادة يف تدرج األجور
وال يزال الوصول إىل املوارد والقروض واألصول متسما بعدم املساواة الـذي يعـود               - ٢٩٥

ــة   ــا إىل أســباب ذات صــبغة ثقافي ــدة     . غالب ــراض، وال ســيما أســعار الفائ ــا أن شــروط اإلق كم
 .ائيةاملرتفعة، تعرقل متويل األنشطة النس
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 املؤشرات
١٩٩٠ 

 )النسبة املئوية(
١٩٩٤ 

 )النسبة املئوية(

٢٠٠٤ 
النسبة (

 )املئوية

 )١٩٩٨( )١٩٩٠(  
 ٩٦,٣   )احلضري(نسبة املأجورات يف القطاع غري الزراعي 

 ٤٩,٩ ٩٧,١ ٩٦,٩ )الريفي(نسبة النساء يف القطاع غري الزراعي 
 ٤٨,١ ٤٠,٣  

  ٣٠,٠ ٢٨,٠ :تماعي واملهيننسبة النساء حسب الوضع االج
  ١٠,٧ ١٤,٦ مأجورة 
  ٠,٤ ٠,٤ مستقلة 
  ٥٧,٧ ٥٥,٢ صاحبة عمل 
  ٠,٧ ٠,٤ مدبرة مرتل 
  ٠,٥ ١,٤ منتسبة إىل تعاونية أو عضو ا 
  ٢٨,٦ )٢٠٠١( وضع  آخر 

   ٢٥,٣ نسبة النساء بني العاطلني
 

 . من النص األصلي٢٦، ص ٢٠٠٥ سبتمرب/األهداف اإلمنائية لأللفية، أيلول: املصدر
 

ــروق، حيــث إن عــدة إجــراءات        - ٢٩٦ ــا الف ــديرات جيــب أن تراعــى فيه ــى أن هــذه التق عل
ومبادرات قد اختـذت لتـشجيع املـشاركة االقتـصادية واالجتماعيـة للمـرأة، وكـان منـها بوجـه                    

 :خاص ما يلي
سـرة والطفولـة    ، الـذي بدأتـه كتابـة الدولـة لـشؤون األ           “اجلنـسانية والتنميـة   ”مشروع   - 

واملعــوقني بالتــشارك مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، والــذي يعــد أداة ملكافحــة 
 الفقر؛

مــشروع تعزيــز قــدرات النــساء منظمــات املــشاريع، الــذي وضــعته وزارة التجــارة          - 
والــصناعة بالتعــاون مــع الوكالــة الــسويدية للتنميــة الدوليــة والغــرف التجاريــة يف عــام   

ــد اســتؤ . ٢٠٠٠ ــام   وق ــشروع يف ع ــذا امل ــم    ٢٠٠٣نف ه ــة األم ــع منظم ــاون م  بالتع
 املتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للمشاريع الصغرية واملتوسطة؛

 يف املائــة ٢٦ختــصيص قــروض للمــروجني الــشبان الــذين شــكلت النــساء املــستفيدات   - 
 ت األعمال؛منهم، وكذلك برامج دعم العمالة الذاتية، والربنامج الوطين حلاضنا

 إنشاء الوكالة الوطنية للمشاريع الصغرية واملتوسطة ومراكز االستثمار اجلهوية؛ - 
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 مضاعفة التعاونيات النسائية يف الوسط احلضري وشبه احلضري؛ - 
االهتمــام املطــرد باالقتــصاد التــضامين، وال ســيما يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة          - 

 .البشرية
٢٩٧ -   قانون القروض الصغرى والتعزيز املؤسسي هليئات التمويـل البـالغ           ويعد كذلك سن 

الصغر على مستوى البلد واملستوى اجلهوي ودعم مؤسسات القروض الصغرى تـدابري ـدف             
ــه          ــذي تقدم ــل ال ــى التموي ــستوفني شــروط احلــصول عل ــاليت ال ي ــساء ال ــل الن ــسهيل متوي إىل ت

 .ئدا يف ميدان القروض الصغرىوقد اعتربت األمم املتحدة املغرب را. املصارف
، مــن خــالل صــندوق احلــسن الثــاين، ٢٠٠١وقــد رصــدت الــسلطات العامــة لعــام  - ٢٩٨

وتـساعد  .  مليون درهم لتطوير أنشطة مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر            ١٠٠غطاء ماليا يبلغ    
هــذه اإلعانــة علــى تعزيــز آليــات الــدعم وتعــضيد أداء املؤســسات املــسموح هلــا مبمارســة هــذا   

 عمليــة للقــروض ٢٣٠ ٠٠٠، كــان مــا يقــرب مــن ٢٠٠١ســبتمرب /ويف ايــة أيلــول. النــشاط
وتـسيطر مؤسـستان كبريتـان علـى        .  مليون درهـم   ١٦٧الصغرى قد أجنزت، حبجم إمجايل بلغ       

، اللتـان   )UAF-crédit(هذا القطاع، ومها مجعية األمانـة ومؤسـسة زاكـورة للقـروض الـصغرى               
والنساء هن املستفيدات أساسا مـن هـذا التمويـل،          .  من القروض   يف املائة  ٨٥تقدمان مها فقط    

 يف املائـــة مـــن ١٠٠ يف املائـــة يف املتوســـط، حيـــث إن هنـــاك مؤســـسات ختـــصص ٧٧بنـــسبة 
 يف  ٤٣ يف املائـة و    ٥٧ويتفوق الوسط الريفـي علـى الوسـط احلـضري، بواقـع             . قروضها للنساء 

)  يف املائـة   ٤٣(ن كان يغلب عليهـا التجـارة        واألنشطة املستهدفة متنوعة، وإ   . املائة على التوايل  
 .، مث تأيت الفالحة، والنسج، واخلدمات، وغريها من األنشطة) يف املائة٣٠(واحلرف اليدوية 

وعمدت مجعيـة األمانـة، قائـدة هـذا القطـاع، إىل تنويـع أشـكال قروضـها، فميـزت                     - ٢٩٩
“ القــرض العاجــل” و درهــم،٢ ٥٠٠ أســبوعا حبــد أقــصى ١٤ملــدة “ القــرض املــومسي”بــني 

الـذي  “ قـرض احلـريف اجلديـد     ” درهـم، و   ٤ ٠٠٠ أشهر على األكثر وال يتجاوز       ٦الذي ميتد   
 أشهر، مع تأجيل السداد ملدة شهر للعمالء امللتـزمني          ٨ درهم ملدة    ٧ ٠٠٠ميكن أن يصل إىل     

 .والقادرين الذين يديرون استثمارات دائمة
د قـدمت، منـذ إنـشائها، مـا يقـرب مـن             أما مؤسسة زاكورة للقـروض الـصغرى فقـ         - ٣٠٠
وتــشكل .  قــرض ألفــراد حيتمــل إنــشاؤهم ملــشاريع وإن كــانوا مفتقــرين إىل املــال  ٢٤٠ ٠٠٠

وتـستعني املؤسـسة،    .  موقع تقريبا  ٣٠٠ يف املائة من عمالء املؤسسة ويتوزعن على         ٩٧النساء  
ويــزداد . دانيني موظفــا مــا بــني إداريــني ومــوظفي إقــراض ميــ  ٣٤٧يف قيامهــا ــذا العمــل، بـــ  

تواكب أنشطة اإلقراض مع تنظيم حلقات عمل للتكوين املهـين والتكـوين املـستمر ألصـحاب                
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املــشاريع، كمــا تقــام معــارض يتــاح فيهــا هلــؤالء تقاســم اخلــربات العمليــة وتــسويق منتجــات     
 .أنشطتهم
قــر إن تعزيــز إدمــاج املــرأة يف االقتــصاد وتــشجيع اشــتراكها يف التنميــة ومكافحــة ف   - ٣٠١

املرأة وبطالتها، مع مراعاة البعد اجلنساين، أمور تتطلب من الدولـة اختـاذ تـدابري حمـددة يف هـذا          
 :االجتاه من خالل عدة وسائل، ومنها

ــة عــامل األعمــال عــن طريــق إجــراءات تــشجيعية حمــددة ملــصلحة النــساء      )أ(  تعبئ
 منظمات املشاريع؛

 ية؛يئة أموال الضمان لدعم املشاريع النسائ )ب( 
تعزيــز متثيــل املــرأة يف اهليئــات االقتــصادية، وخــصوصا علــى صــعيد اتمعــات  )ج( 

 .القروية والغرف املهنية
وفيما يتعلـق حبـق املـرأة يف االشـتراك يف األنـشطة التروحييـة واأللعـاب الرياضـية ويف             - ٣٠٢

نــوع مــن مجيــع جوانــب احليــاة الثقافيــة، جيــدر بالــذكر أن هــذه احلقــوق معتــرف ــا دون أي  
 .وتقع هذه األنشطة حتت وصاية كتابة الدولة املكلفة بالشباب ووزارة الثقافة. التمييز
وتـشجع  . وتشترك املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف املرافق التروحيية والرياضـية            - ٣٠٣

ة ويالحـظ أيـضا أن دروس التربيـة البدنيـة إجباريـ           . الدولة إنـشاء اجلمعيـات الرياضـية والثقافيـة        
 .على صعيد التعليم األساسي والعام

ــسابقات        - ٣٠٤ ــرات يف امل ــراف عــدة م ــى االعت ــسائي املغــريب عل ــصر الن ــد حــصل العن وق
وبدأ عـدد مـن النـساء يـدخل إىل        . الرياضية، سواء على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل        
 .مواقع القرار الرياضية، وإن كان متثيلهن ال يزال بالغ الضآلة

، وتـشجع   “الرياضـة للجميـع   ”وقد طورت كتابة الدولـة املكلفـة بالـشباب مفهـوم             - ٣٠٥
النهج اجلهوي بنشر املرافق الرياضـية يف األحيـاء شـبه احلـضرية احملرومـة، وذلـك للتغلـب علـى                     
مــشاكل البعــد واهلــشاشة االقتــصادية الــيت حتــول دون متتــع األطفــال، وخــصوصا الفتيــات،         

علـــى أن أطفـــال الريـــف عمومـــا والفتيـــات خـــصوصا . للعـــبباألنـــشطة الرياضـــية وأنـــشطة ا
يواجهون صعابا بالغة ذات صبغة اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة وتتـصل بوجـود الفتـاة يف هـذه                   

 .األوساط ملمارسة حقها يف االستفادة من هذه األنشطة
وقد ساعدت سياسة وزارة الثقافـة يف التقريـب بـني الثقافـة واملـواطن علـى تـشجيع                    - ٣٠٦

 عـدة تـدابري خمتلفـة يف هــذا    ٢٠٠٣وقـد اتخــذت منـذ عـام    . األنـشطة الثقافيـة والوصـول إليهـا    
 :الصدد، وكان منها
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تطوان، السمارة، قلعة الـسراغنة،     (إصالح وجتهيز املراكز الثقافية يف عدة مدن مغربية          - 
 ؛...) ألزاك –موالي إدريس زرهون، أسا 

 حية؛مواصلة دعم دور النشر والفرق املسر - 
  مكتبة؛٢١تعزيز شبكة املكتبات الوطنية العامة، وعددها  - 
  مكتبة بالتجهيزات واملؤلفات املهداة؛١١تزويد زهاء  - 
 عقد عدة ندوات يف موضوع الثقافتني  العربية واألجنبية؛ - 
 إقامة مهرجانات ومعارض للتراث يف الرباط وفاس ومراكش وتطوان؛ - 
 ي للكتاب للتعريف بالكتاب املغريب وتشجيع القراءة؛االحتفال باليوم العامل - 
إنشاء املكتبة الوطنية للمملكة املغربية اليت ستسهم بالتأكيـد يف تعزيـز احلقـوق الثقافيـة            - 

 .يف املغرب
 

 النساء القرويات: ١٤املادة   
 الريفيـة   يتزايد يف االستراتيجيات والتـدابري املتخـذة يف جمـال التنميـة عمومـا والتنميـة                - ٣٠٧

خصوصا االهتمام بتحسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة الريفية، وتعزيـز حقوقهـا،            
ويعــرب جاللــة امللــك . واالعتــراف بــدورها املهــم يف التنميــة البــشرية املــستدامة ومكافحــة الفقــر

حممــد الــسادس علــى أعلــى مــستوى عــن رغبــة الدولــة هــذه يف تــضييق الفــوارق بــني الوســطني 
ري والريفي، وهي الرغبة اليت ينخرط فيهـا اجلميـع وحتظـى مبـشاركة واسـعة مـن اتمـع                    احلض
 .املدين
واستضاف املغرب أيضا مؤمتر القمة اخلـامس للـسيدات األوليـات للجنـة التوجيهيـة                - ٣٠٨

وكان هذا املـؤمتر فرصـة للـتفكري اجلمـاعي وتبـادل املمارسـات              . الدولية للنهوض باملرأة الريفية   
 اليت أفضت إىل اقتراحات من شـأا مـساعدة واضـعي الـسياسات واجلهـات الفاعلـة يف                   اجليدة

جمــال التنميــة الريفيــة علــى حتــسني اســتهداف وتنــسيق إجــراءام، مــن أجــل مكافحــة التبــاين     
 .واالستبعاد وإجياد عدالة اجتماعية أفضل

جتماعيـة والقانونيـة    وقبل استعراض تطور املؤشرات املتعلقة باحلالـة االقتـصادية واال          - ٣٠٩
للمرأة الريفية، حيسن التشديد على أن وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحـري كانـت             

 .من أوىل الوزارات اليت أنشأت مركزا لتنسيق الشؤون اجلنسانية
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ــساين يف         - ٣١٠ ــهج اجلن ــداد إلدراج الن ــد اإلع ــل قي ــة عم ــاك خط ــضا إىل أن هن ــشار أي وي
وتدور خطة العمـل حـول سـبعة أهـداف          . اريع التنمية الزراعية والريفية   سياسات وبرامج ومش  

 :أساسية
 حتسني دخول الريفيني احملرومني، ومنهم النساء؛ - 
 حتسني األحوال االقتصادية للمرأة؛ - 
 توفري الرعاية الصحية ألهل الريف من نساء ورجال وأطفال؛ - 
 فيني احملرومني؛حتسني النظافة الصحية والتغذية للسكان الري - 
ضمان متدرس الفتيات والفتيان الريفيني حىت ايـة املعهـد علـى األقـل يف موعـد غايتـه                    - 

ــام  ــساء إىل    ٢٠١٥ع ــة الرجــال والن ــام   ٢٠، وخفــض أمي ــول ع ــة حبل  ٢٠١٠ يف املائ
  عاما؛٢٥ أعوام و١٠ ملن تتراوح أعمارهم بني ٢٠١٥والقضاء عليها يف عام 

 ية للرجال والنساء؛تعزيز الربامج اإلرشاد - 
 .يئة تكوين مهين مناسب للفتيان والفتيات - 
واستفادت املرأة الريفيـة مباشـرة مـن مـشاريع التنميـة االجتماعيـة لـضمان احلـصول                - ٣١١

. على اخلـدمات الـصحية والتعليميـة، وخـصوصا مـشاريع تنميـة الوسـط الريفـي وكـسر عزلتـه                    
؛ وبرنــامج التزويــد اجلمعــي لــسكان  )BAJ(اعيــة واملقــصود أساســا برنــامج األولويــات االجتم 

 .الريف مبياه الشرب؛ وبرنامج كهربة الريف؛ والربنامج الوطين للطرق الريفية
 املتعلقـة باملـساواة يف اسـتخدام املرافـق الـصحية            ١٢وقد سبق أن عوجلـت يف املـادة          - ٣١٢

هــات واألطفــال يف البيانــات ذات الــصلة باحلــصول علــى الرعايــة الــصحية ومعــدل وفيــات األم
وينطبق ذلك أيضا على مؤشـرات التربيـة ومكافحـة األميـة الـيت جـرى حتليلـها          . الوسط الريفي 
 . املتعلقة باملساواة يف التعليم١٠يف إطار املادة 

وباإلضــافة إىل املعطيــات املــذكورة ســالفا، مــن املهــم اإلشــارة إىل أن االســتراتيجية   - ٣١٣
ــة األسا  ــة لتعمــيم التربي ــادة     الوطني ــة، اتبــاع ــج حمــدد لزي ســية توخــت، يف إطــار براجمهــا املقبل

وسيقوم هـذا النـهج علـى مـا     . التمدرس يف الوسط الريفي بإبداء اهتمام أكرب بالريفيني وبيئتهم       
 :يلي

 الوصول إىل املدرسة ومكافحة إمهال الدراسة؛ - 
 حتمل جزء من املصاريف املدرسية ملعاونة األسر الفقرية؛ - 
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  حياة وعمل املدرسني؛ظروف - 
 تزويد اتمعات احمللية باخلدمات األساسية؛ - 
تعزيز تربية البالغني وبرامج مكافحة األميـة لتوعيـة أوليـاء األمـور مبزايـا التربيـة بـشكل                 - 

 أفضل؛
 تطوير وحتسني املطاعم املدرسية؛ - 
إطـار نظـرة    وضع واعتماد سياسـة للتخـصيص املختلـف للمـوارد ومعاجلـة الفـروق يف                 - 

 .أمشل إىل ختطيط التراب الوطين واحلد من عدم املساواة
وفيما يتصل مبكافحة األمية، أطلقت وزارة الفالحة، بالتـشارك مـع وزارة التـشغيل               - ٣١٤

والتنميــة االجتماعيــة والتــضامن، برناجمــا حملــو األميــة الوظيفيــة يرتكــز علــى األنــشطة الفالحيــة   
 .نباعتباره وسيلة تربوية للتكوي

 بلـغ   ٢٠٠٤ويف عـام    . ويأيت متويل هذا الربنامج من الربنامج الوطين ملكافحة األمية         - ٣١٥
 .٢٠٠١ يف عام ٢ ٤٧٩، يف مقابل ٣ ٨٧٣عدد املستفيدات من النساء والشابات 

وظــل نظــام التكــوين املهــين املؤســسي حمــدودا للغايــة يف الوســط الريفــي بــسبب مــا   - ٣١٦
فعـدد املتـدربني يف الوسـط الريفـي ال     . ص اجتماعية واقتـصادية   يتسم به هذا الوسط من خصائ     

 يف املائـة    ١٨وميثل عدد الفتيـات     .  يف املائة من جمموع املتدربني يف البلد       ٢,٥يتعدى يف الواقع    
 . يف املائة من عدد املتدربات على نطاق البلد١من جمموع املتدربني يف الوسط الريفي و

 
 )٥٠٠٢/٢٠٠٦(الريفية حسب املستوى أعداد املتدربني يف البيئة   

 أعداد املتدربني املستوى
 عدد

 الفتيات منهم
 النسبة املئوية
 للفتيات

 - ١ ٤٩ التخصص
 ٦١ ٤٩٥ ٢ ٦٩٢ التأهيل

 ١٨ ١٤٥ ١ ٠٩٢ فين
 ٢١ ١٦٦ ٦٧٠ فين متخصص

 ١٠٠ ٨٠٧ ٤ ٥٠٣ اموع
 

 .إحصائيات كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهين: املصدر
 

ولتــصحيح هــذه االخــتالالت، وضــع برنــامج للتكــوين عــن طريــق التمــرن للــريفيني  - ٣١٧
واســتفاد مـن هــذا الربنــامج، الــذي بــدأ تنفيــذه يف عــام  . الـشبان يتفــق وخــصائص عــامل الريــف 
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 ١٢ ريفـي كـان   ٦ ٣٠٠، منـهم   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ من النـاجحني يف الفتـرة        ١٣ ٥٠٠،  ٢٠٠١
، إىل ٢٠١٠هنــاك توقعــات بالوصــول ــذا الــرقم، حــىت عــام  و. يف املائــة منهـــــم مــن الفتيــات

 . ريفي شاب٦٠ ٠٠٠
 أنـه علـى الـرغم مـن الزيـادة املـسجلة يف              ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويتضح من بيانات الفتـرة       - ٣١٨

، فـإن معـدل   ١٠ ٠٠٠األعداد الصرفة للناجحني املنتمني إىل القطاع الزراعي اليت وصلت إىل           
 . يتغري يف املائة، مل١٢التأنث، البالغ 

والتكوين املهين الزراعي عن طريق التمرن موضـوع للـريفيني الـشبان غـري املـتعلمني               - ٣١٩
ويتوجه هذا التكوين أيضا إىل أبناء وبنات املـزارعني         . أو الذين أمتوا دراسة حمو األمية الوظيفية      

 .الذين يطمحون إىل خالفة آبائهم يف مزارعهم
 : من التكوين املهين عن طريق التمرنوفيما يلي اهلدفان املنشودان - ٣٢٠
املسامهة يف حتسني أداء وتنافسية املشاريع واملزارع من خالل تلبية احتياجـات هـذه               -أوال 

املشاريع واملزارع من املوظفني املـؤهلني لإلسـهام يف رفـع مـستواها، وتكـوين جيـل                 
 املهين الزراعي؛جديد من املزارعني املنفتحني على املبتكرات التكنولوجية والتنظيم 

متكني الريفيني الشبان من احلـصول علـى الدرايـة العمليـة مـن خـالل مزاولـة نـشاط                     -ثانيا 
ــاة       ــدماج يف احلي ــساعدهم علــى التأهــل وعلــى االن مهــين زراعــي أو شــبه زراعــي ي

 .العملية
 

 :ويرتكز التكوين عن طريق التمرن على النسق التايل - ٣٢١
 ديد احتياجام من التكوين؛اختيار الريفيني الشبان وحت - 
 اختيار املشاريع واملزارع املخصصة للتكوين؛ - 
ــين الزراعــي ملراجــع التكــوين         -  ــدربني الــزراعيني يف مؤســسات التكــوين امله ــداد امل إع

 وأدوات التدريب على أساس االحتياجات احملددة من التكوين؛
 لتكوين؛اختيار وتكوين املدربني مبا يكفل حتقيق نوعية أفضل ل - 
وجيـري تـوفري   . توفري التكوين التعاقيب الذي يراعي ظروف املتمرنني وخصائص بيئام        - 

التكــوين العــام والتكنولــوجي داخليــا يف مؤســسات التكــوين الــيت تكفــل أيــضا متابعــة  
 التكوين يف املؤسسات؛

 .التقييم السنوي للتكوين ومنح الشهادات بعد النجاح يف إمتام دورة التكوين - 
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ويـصل معـدل النـشاط    . إن اشتراك املرأة الريفية يف النـشاط االقتـصادي مهـم للغايـة        - ٣٢٢
 . يف املائة، مع اختالفات من جهة إىل أخرى٤٠النسائي يف الوسط الريفي إىل ما يقرب من 

وال يزال القطاع الزراعي ميثل النـشاط االقتـصادي الرئيـسي للمـرأة الريفيـة، فهنـاك                 - ٣٢٣
املائة من النساء العـامالت الـاليت يـدخلن سـوق العمـل يف سـن مبكـرة، وتـصل                     يف   ٩٢حوايل  

ــاليت يقــل عمــرهن عــن     ــسبة ال ــا إىل ١٩ن ــل  ٣٢,٣ عام ــة، يف مقاب ــة يف ١١,١ يف املائ  يف املائ
 .الوسط احلضري

وأيا كان النشاط االقتصادي للمرأة الريفيـة فإـا تظـل مقيـدة بالعمـل املـرتيل الـذي                    - ٣٢٤
 سـاعات يوميـا،     ٦ كـبريا مـن وقتـها، فجلـب ميـاه الـشرب ميكـن أن يـستغرق                   يستهلك شـطرا  

واحلصول على الوقود ميكن أن يـستهلك يومـا أو يـومني كـل أسـبوع، ويـتم غالبـا يف ظـروف              
 .شاقة
ويزداد انتظام النساء الريفيات يف صفوف اجلمعيات والتعاونيـات مـن أجـل حتـسني                - ٣٢٥

 .وتلقى هذه املبادرة تشجيعا كبريا من الدولة. رمتثيلهن واملشاركة يف اختاذ القرا
، وصـل  ٢٠٠٣ويف عـام  . ويسهم تشجيع التعاونيات النسائية يف حترير املرأة الريفية   - ٣٢٦

، وتـضم هـذه التعاونيـات    ٢٠٠٢ يف عـام  ٢٤٠، يف مقابـل     ٣٠٦عدد التعاونيات النـسائية إىل      
 . عضوة٩ ١٣٤اآلن 
ــة    - ٣٢٧ ــات الزراعي ــضم التعاوني ــل  ٤ ٤٤٤وت ــات   ٥٧ عــضوة ومتث ــن التعاوني ــة م  يف املائ

تربيــة الــدواجن، وتربيــة األرانــب، : وتعمــل هــذه التعاونيــات يف جمــاالت خمتلفــة هــي. النــسائية
 .وإنتاج زيت لوز الرببر والصبار، وحتويل املنتجات الزراعية

 وقــد اضــطلع مكتــب تطــوير التعــاون املكلــف بتطــوير وتــأطري القطــاع التعــاوين يف    - ٣٢٨
ــدابري خمتلفــة لتــشجيع ودعــم التعاونيــات يف الوســط       ــات، بت ــشارك مــع عــدة هيئ املغــرب، بالت

ويعمل هذا املكتب أيضا من خالل تنظيم حلقات دراسية وندوات علـى صـعيد البلـد                . الريفي
والصعيد اجلهوي لتوعية النساء الريفيات وتكوينهن وتأطريهن، وإقامـة عالقـات تـشاركية مـع           

 . واجلهوية واحمللية واإلدارات واجلامعات ومعاهد التكوين والبحثاجلمعيات الوطنية
والواقــع أن التقــسيم التقليــدي للعمــل وتقــسيمه علــى أســاس اجلــنس يف الوســط          - ٣٢٩

الريفي، الذي ال يزال حيصر املرأة يف وظائف اإلجنـاب وأداء األعمـال املرتليـة، يـسهم يف عـزل                    
وتتفـاقم هـذه احلالـة مـن جـراء اخنفـاض املـستوى              . اوينالنساء الريفيات عن عامل األعمـال التعـ       

 .التعليمي للمرأة وعدم اإلحاطة بعامل األعمال، وهو ما يعرقل انضمام املرأة
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٣٣٠ -  ــا تعــدوعلــى الــرغم مــن ازديــاد عــدد اجلمعيــات  العاملــة يف جمــال املــرأة الريفيــة فإ
 :اسا يف امليادين التاليةوتعمل هذه اجلمعيات أس. جديدة نسبيا وال تزال غري كافية

 حمو أمية الشباب والنساء البالغات؛ - 
 خدمات تنظيم األسرة؛ - 
 اإلعالم والتثقيف واالتصال وتوعية النساء الريفيات حبقوقهن؛ - 
 دعم إنشاء تعاونيات لإلنتاج؛ - 
 .تصميم وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل خلدمة النساء الريفيات - 
ــة وجــودة    - ٣٣١ ــم قيم ــاع      ورغ ــإن القط ــات، ف ــيت تتخــذها اجلمعي ــادرات ال ــدابري واملب الت

اجلمعوي ال يزال جيابه صعوبات فيما يتعلق بإدارة املشاريع، واالتصال، والقدرة علـى تكـوين               
كما أن غياب الدميقراطيـة يف العمـل الـداخلي لـبعض اجلمعيـات يـؤدي إىل تـوهني                   . الشبكات

 .هذا الوسط
 دعم القطـاع اجلمعـوي مـن خـالل اتفاقـات تـشارك مربمـة                وينفذ العديد من تدابري    - ٣٣٢

مع اإلدارات الوزارية أو املؤسسات العامة اليت تكـون األولويـة يف مـشاريعها املمولـة للنـهوض                  
 .باملرأة، والتنمية الريفية، واخلدمات االجتماعية األساسية، وتعزيز قدرات القطاع اجلمعوي

ائة، فـإن النـساء الريفيـات ال يـشاركن يف اختـاذ       يف امل ٤٠ورغم معدل للنشاط يبلغ      - ٣٣٣
 يف املائة من املزارع على نطـاق البلـد،    ٤,٤فالنساء ال يدرن سوى     : القرار يف املزرعة واألسرة   

وال يـزال مـستوى   .  يف املائة من املساحات املخصصة لإلنتـاج الزراعـي         ٢,٥وال ميتلكن سوى    
 يف املائـة للبـذور      ١٦ائـة السـتخدام الـسماد، و       يف امل  ٥١(االستفادة من عوامل اإلنتـاج ضـئيال        

 يف املائـة مـن املـزارعني أميـون          ٨١و).  يف املائة للمنتجات السليمة مـن األمـراض        ٣٣املنتقاة، و 
 يف املائة من املساحات املخصصة لإلنتاج الزراعـي، يف          ٧٦ويديرون  )  يف املائة من النساء    ٩٨(

 يف املائـة فقـط، وال       ٩,٦رحلـة االبتدائيـة إىل      حني تصل نسبة من ختطـي مـستواهم التعليمـي امل          
 . يف املائة١٣,٤حيوزون من املساحات املخصصة لإلنتاج الزراعي سوى 

ويف ضــوء هــذه احلالــة، اعتمــدت وزارة الفالحــة برنــامج عمــل يف جمــال التنميــة          - ٣٣٤
دية موجهـة   االجتماعية واالقتصادية، مشفوعا باعتماد يف امليزانية خمصص للقيـام بأنـشطة إرشـا            

 . أطلقت مديرية التعليم والبحث والتنمية هذا الربنامج٢٠٠٢ويف عام . إىل النساء الريفيات
وبند امليزانية هذا خمصص لتمويل برامج العمل املوضـوعة للنـساء الريفيـات والتابعـة                - ٣٣٥

 .ملديريات الفالحة يف األقاليم ومراكز العمل الكائنة يف مناطق الفالحة البعلية
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ومنوط باملكاتب اجلهوية لتحسني الفالحة، الكائنة يف املناطق املروية، احلفاظ علـى             - ٣٣٦
مكتــسبات مــشروع دعــم التنميــة الفالحيــة اخلــاص باألنــشطة النــسائية، وذلــك باإلبقــاء علــى   

 .املوظفني وتوفري التجهيزات املادية واملوارد امليزانوية الكافية ملواصلة اجلهود البذولة
رنامج املشاريع املـدرة للـدخل، الـذي بدأتـه مديريـة التعلـيم والبحـث والتنميـة،             إن ب  - ٣٣٧

وتنفــذ هــذه املــشاريع . يهــدف إىل حتــسني األحــوال االجتماعيــة واالقتــصادية للنــساء الريفيــات
ــة احملــدودة، وزراعــة        ــة، كالتربي ــشطة الفالحي ــاول حتــسني األن ــردي أو مجــاعي، وتتن ــشكل ف ب

 نـسائية، وكـذلك جتهيـز املنتجـات الزراعيـة، كرزمهـا، وتعبئتـها يف         احلدائق، وإنشاء تعاونيـات   
 ....زجاجات

وتـشري إجنـازات برنـامج املـشاريع املـدرة للـدخل يف األعـوام األربعـة املاضـية إىل أن           - ٣٣٨
وباإلضـافة إىل ذلـك فإنـه منـذ رصـد           . التربية احملدودة هي أشيع األنشطة بـني النـساء الريفيـات          

، سجل عدد املستفيدين مـن هـذه املـشاريع زيـادة صـافية، إذ           ٢٠٠٢ية يف عام    اعتماد يف امليزان  
، مــع ارتفــاع بــالغ  ٢٠٠٤ يف عــام ٢ ٦١٠ إىل ٢٠٠١ مــستفيدا يف عــام ١ ٢٦٠ارتفــع مــن 

ــيت بلغــت    ــة ال ـــة يف النفقــات املتحمل ــل ٢٠٠٤ درهــم يف عــام  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠الداللــ ، يف مقاب
 .٢٠٠١ درهم يف عام ٩٨١ ٠٠٠
د املــرأة الريفيــة أيـضا مــن تــدابري اإلرشــاد الزراعـي بالتــساوي مــع املــزارعني   وتـستفي  - ٣٣٩

 يف  ٣٣ ١٦٨وهـذه التـدابري تفيـد النـساء بـاطراد، فقـد زاد عـددهن مـن                  . وحسب احتياجاـا  
ــام  ــام ٤٣ ٤٧٢ إىل ٢٠٠١ع ــام ٥٨ ٩٦٩، وإىل ٢٠٠٢ يف ع  يف ٧٤ ١٢٤، و٢٠٠٣ يف ع
 .٢٠٠١ام ، أي أكثر من الضعف باملقارنة بع٢٠٠٤عام 

 
 ١٦ و١٥املادتان   
 املساواة يف الشؤون القانونية واملدنية: ١٥املادة   

يعترف اإلطار املعياري املغـريب بوضـوح باملـساواة بـني املـرأة والرجـل أمـام القـانون                    - ٣٤٠
 .وحبقهما يف حماكمة عادلة

 HRI/CORE/Add.23/Rev.1(وباإلضـــافة إىل البيانـــات الـــواردة يف الوثيقـــة األساســـية   
، جيـدر بالـذكر وضـع       ) واملتعلقة باحلق يف اللجوء إىل القضاء      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥املؤرخة  

مشروع قانون بإنشاء حماكم اسـتئناف إداريـة، ممـا سيـساعد علـى تـدعيم الـضمانات املكفولـة                    
 .للحق يف اللجوء إىل القضاء

ــدة أح       ــز بع ــن التعزي ــدا م ــة مزي ــوق املدني ــساواة يف احلق ــسبت امل كــام ــدف إىل  واكت
 .تكريس املساواة بني املرأة والرجل
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 ٣وبذلك ويف اال اجلنـائي فـإن القـانون اجلديـد لإلجـراءات اجلنائيـة، الـصادر يف                    - ٣٤١
، ألغــي احلكــم الــذي كــان يلــزم الزوجــة الــيت تبــدي رغبتــها يف   ٢٠٠٣أكتــوبر /تــشرين األول

 .ك من احملكمةاالدعاء باحلق املدين على زوجها باحلصول على إذن بذل
وينطبق ذلك على تعديالت القانون اجلنـائي الـسابق ذكرهـا يف اجلـزء األول مـن هـذا                    

التقرير واملتعلقة جبرائم الزنا واجلرائم اليت ترتكب يف غياب أحد الزوجني يف اخلارج، وهـو مـا                 
 ).راجع اجلزء األول من التقرير( من القانون اجلنائي ٤٩١ و٤١٨تتناوله املادتان 

ويف جمال قانون األسـرة فـإن سـن قـانون جديـد يكـرس املـساواة بـني الـزوجني قبـل                - ٣٤٢
الزواج ويف أثنائه، بتأكيد مسؤولية كال الزوجني ووضع أشكال جديـدة لفـسخ الـزواج حتقـق                 
مصلحة الزوجة، قد وضع حـدا لـشطر كـبري مـن التمييـز ضـد املـرأة، فقـانون األسـرة يعتـرب يف                         

 . الذي يدوم فيه عدم املساواةالعادة بامتياز اال
وحدد قانون األسرة اجلديد سـن عقـد الـزواج ببلـوغ الرجـل واملـرأة الثامنـة عـشرة                     - ٣٤٣

مــن العمــر، ممــا ســاعد علــى تطــابق ســن الرشــد املــدين والــسياسي، فتحقــق بــذلك االعتــراف    
 .باملساواة بني الرجل واملرأة يف األهلية القانونية

جلديد املنظم لألسرة أيضا املساواة بني الفتيات والفتيان اعتبـارا          وقد كرس القانون ا    - ٣٤٤
من سن اخلامسة عشرة، فاعترف هلم بإمكان اختيار الشخص الذي تـؤول إليـه احلـضانة، بعـد                  

 عامـا للفتـاة يف القـانون الـسابق لألحـوال      ١٥ عامـا للفـىت و    ١٢أن كانت هذه السن تتحدد بـ       
 .الشخصية

جهـة االبنـة أن يرثـوا جـدهم، متامـا كاألحفـاد مـن جهـة           وميكن أيضا لألحفـاد مـن        
 .االبن
ــود وإدارة       - ٣٤٥ ــإبرام العقـ ــق بـ ــا يتعلـ ــساوية فيمـ ــوق متـ ــل حبقـ ــرأة والرجـ ــرف للمـ ويعتـ

 مـن   ٦والواقع أنه مل تعـد هنـاك أحكـام متييزيـة يف مـسألة التعاقـد بعـد إلغـاء املـادة                       . املمتلكات
تزامــات والعقــود، اللــتني كانتــا تــشترطان موافقــة   مــن قــانون االل٧٢٦قــانون التجــارة واملــادة 

الزوج علـى إبـرام العقـود اخلاصـة بكـراء خـدمات املـرأة املتزوجـة يف اإلرضـاع وعلـى ممارسـة                        
 .التجارة
. وللمــرأة املغربيــة كــل احلريــة يف االحتفــاظ مبمتلكاــا وإدارــا والتــصرف فيهــا         - ٣٤٦

وهـذا االنعـدام قـد      . ؤدي إىل انعـدام األهليـة     والقيود الوحيدة هي ما نـص عليـه القـانون ومـا يـ             
يتمثل يف العجز عن احلماية بفعل عدم بلوغ سن الرشد، أو السفه، أو ضعف القـوى العقليـة،                  
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ويف احلالتني تطبق هذه القيـود علـى اجلميـع    . أو العته، وقد تنعدم األهلية من جراء إدانة جنائية   
 .دون أي متييز

كاملــة يف الذمــة املاليــة، ولــيس للــزواج أي تــأثري علــى هــذه  وللمــرأة املغربيــة أهليــة  - ٣٤٧
ويأخذ القانون املغريب بأحكام املذهب املالكي اليت تنص علـى أن الـزواج ال يـؤدي إىل                 . الذمة

 .اختالط الذمم املالية، مع اإلبقاء على مبدأ فصل األموال
الـزوجني االتفـاق    من قانون األسـرة اجلديـد تقـضي بـأن بإمكـان             ٤٩على أن املادة     - ٣٤٨

ويــدون هــذا . علــى ســبل إدارة األمــوال الــيت حيوزاــا يف فتــرة الــزواج واســتثمارها وتقامسهــا   
االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويـشري العـدول علـى الطـرفني، عنـد عقـد الـزواج،                     

  اتفاقـــا بـــني األزواج علـــى اإلدارة املـــشتركة٣١٢ ســـجل ٢٠٠٤ويف عـــام . ـــذه اإلمكانيـــة
لألمــوال الــيت حيــصلون عليهــا يف فتــرة الــزواج، وإن كــان قــد حــدث بعــض التراجــع يف عــام     

 . اتفاقا بني األزواج٢٩٥ يف املائة، إذ سجل ٥,٤٥ بنسبة ٢٠٠٥
وال تعين األحكـام اجلديـدة يف قـانون األسـرة الـنص علـى شـيوع األمـوال، فهـي ال                       - ٣٤٩

وإن كانت تبـيح االعتـراف بالعمـل املـرتيل للمـرأة            تتعلق إال باألموال املتحققة يف فترة الزواج،        
 .ومبسامهتها الكاملة يف إدارة شؤون األسرة

وإذا كانت حرية جتول املرأة على غرار الرجل مكفولـة دسـتوريا واكتـسبت بعـض                 - ٣٥٠
الفعالية بعد إلغاء موافقـة الـزوج علـى اسـتخراج جـواز للـسفر، فـإن املـساواة يف حريـة اختيـار             

 واملسكن كانت موضوع إعالن قدمـه املغـرب عنـد التـصديق علـى اتفاقيـة القـضاء                 حمل اإلقامة 
وقــد ورد آنفــا أن املغــرب قــد ســحب هــذا اإلعــالن   . علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  

 .١٥ من املادة ٤وأصبح بذلك معترفا بأحكام الفقرة 
 

 املساواة يف احلقوق داخل األسرة :١٦املادة   
ريــري املغــرب الــدوريني الثالــث والرابــع بــشأن متابعــة وتقيــيم تنفيــذ    متيــز وضــع تق - ٣٥١

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة باعتمـاد قـانون األسـرة اجلديـد الـذي يعتـرب             
 .منعطفا يف تاريخ القانون املغريب الناظم لألسرة

ــر ودون متحــيص للمنجــزات الــيت أوردت يف مواضــع شــىت مــن هــذا التق    - ٣٥٢ اجلــزء (ري
، جيــدر بالــذكر أن وضــع هــذا الــصك التــشريعي جــاء اســتجابة للتطلعــات   )١٥األول، املــادة 

املشروعة للقوى االجتماعيـة املغربيـة، وخـصوصا احلركـة النـسائية، واملنظمـات غـري احلكوميـة           
سيني، املعنية حبقوق املرأة، واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، واملفكرين، والـسيا           

 .من أجل تشريع لألسرة يتسم باملساواة والعدل واإلنصاف
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واتخذت تدابري مواكبة لقانون األسرة متثلت يف إنشاء دوائر لقضاء األسـرة وتعـيني               - ٣٥٣
ــدوائر، وتــوفري التكــوين والتكــوين       قــضاة متخصــصني، وإنــشاء وحــدة مكلفــة مبتابعــة هــذه ال

لتكوين املتخصص يف قانون األسـرة، وإنـشاء وحـدات          املستمر لقضاة األسرة، وإتاحة اختيار ل     
 .إيواء للنساء ضحايا العنف داخل احملاكم

واتخــذت مبــادرات شــىت لنــشر قــانون األســرة علــى نطــاق واســع وضــمان تنفيــذه    - ٣٥٤
بــشكل أفــضل يف اخلــارج، وذلــك بترتيــب لقــاءات مــع القــضاة امللحقــني بــسفارات املغــرب      

 قـضاة أسـرة لعقـد الـزواج يف البلـدان األوروبيـة الـيت توجـد ـا                    وقنصلياته يف اخلـارج؛ وتعـيني     
جالية مغربية كـبرية، مثـل فرنـسا وهولنـدا وبلجيكـا وإيطاليـا وأملانيـا وإسـبانيا؛ وإعـداد تعمـيم                      

 .تفسريي عن طرائق تطبيق قانون األسرة على اجلالية املغربية يف اخلارج
. كومـة واتمـع املـدين تقييمـا كـل عـام           ومنذ بدء سريان قـانون األسـرة، جتـري احل          - ٣٥٥
، نظمــت وزارة العــدل، بالتــشارك مــع الــس االستــشاري      ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١٢ويف 

حلقــوق اإلنــسان وبالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، حلقــة دراســية لتقيــيم قــانون    
قـصر الفتـرة الزمنيـة      ورغم نسبية هذه العمليـة وصـعوبتها بـسبب          . األسرة بعد عامني من نفاذه    

اليت يقوم عليها التقييم، فإن هذه اإلجراءات تتيح مـع ذلـك إلقـاء نظـرة مـا علـى درجـة فعاليـة            
وقامــت جلنــة . قــانون األســرة والوقــوف علــى مــا جيــب التــصدي لــه مــن العوائــق والتحــديات  

طـالع علـى   برملانية أيضا بزيـارة لـدوائر قـضايا األسـرة يف حمـاكم الـدار البيـضاء وبنـسليمان لال           
 .ظروف ومدى تطبيق القانون

وكــان قــانون األســرة أيــضا جمــاال حلركــة واســعة النطــاق للنــشر والتعمــيم، وذلــك     - ٣٥٦
بتنظيم مناسـبات مـن جانـب مجيـع اجلهـات الفاعلـة، مـن احلكومـة ووسـائل اإلعـالم واتمـع                       

 .املدين واجلامعة، إخل
ــال إىل وضــع وزارة التر     - ٣٥٧ ــبيل املث ــى س ــشار عل ــادئ    وي ــيال إلدراج مب ــة دل ــة الوطني بي

اإلنــصاف واملــساواة والعــدل الــيت ينطــوي عليهــا القــانون يف الكتــب املدرســية؛ ووضــع وزارة  
العدل دليال عمليا لتطبيق قانون األسـرة؛ وإعـداد مـواد داعمـة مسعيـة وبـصرية للتعمـيم، ومنـها              

 كتابـة الدولـة لـشؤون األسـرة         مواد بالعامية املغربية، مببادرة من مجعيـات حقـوق املـرأة؛ وقيـام            
ــسطة        ــسخة مب ــتقين، بإعــداد ن ــاون ال ــة للتع ــة األملاني ــاون مــع الوكال ــوقني، بالتع ــة واملع والطفول

 .ومصورة لقانون األسرة بالعربية والفرنسية
وأهلية عقد الزواج متاحـة للرجـل واملـرأة املتمـتعني بقوامهـا العقليـة عنـد بلـوغ متـام                      - ٣٥٨

على أنه ميكـن إعفـاء الفـىت أو الفتـاة مـن ذلـك قبـل بلـوغ هـذه الـسن           . مرالثامنة عشرة من الع  
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ويكون ذلك على يد قاضـي األسـرة املكلـف بـالزواج بنـاء علـى قـرار         . والسماح هلما بالزواج  
 .مسبب يوضح وجه املصلحة بعد االستماع إىل الطرفني املرشحني للزواج وممثليهما

 الرجل واملرأة يف عقد الـزواج واختيـار الـشريك           ويكرس قانون األسرة املساواة بني     - ٣٥٩
ويعرف هذا القانون الزواج بأنه اتفاق يقوم على القبـول املتبـادل، وربـاط شـرعي دائـم             . حبرية

وقـد أـى هـذا احلكـم     . بني رجل وامرأة من أجل تكوين أسرة مستقرة يدير الزوجان شـؤوا          
 .القانون السابق لألحوال الشخصية من ١السلطة الزوجية اليت كانت مكرسة يف املادة 

إن مبــادئ احلريــة واملــساواة يف عقــد الــزواج تكرســها القواعــد الناظمــة للقبــول          - ٣٦٠
ــزواج، وميكــن أن يــؤدي نقــصها إىل بطــالن       واإلجيــاب، الــيت تعــد شــروطا أساســية لــصحة ال

 .الزواج
ملـه علـى   وعالوة على ذلك فإن الزوج الذي يتعرض للـضغط أو ألعمـال الغـش حل            - ٣٦١

قبول الزواج ميكن أن يطلب فسخه يف غضون شهرين، اعتبارا من يـوم الـتخلص مـن الـضغط                   
 .أو كشف الغش، مع حقه يف طلب تعويض

وميكن اآلن للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها أو تفوض والـدها أو أحـد أقارـا، ممـا                   - ٣٦٢
ارسـه الرشـيدة حـسب      يضع حـدا لفـرض وجـود وكيـل للزوجـة، وهـو مـا يعـد حقـا للمـرأة مت                     

 .اختيارها ومصلحتها
ومنــذ بــدء ســريان قــانون األســرة، تؤكــد إحــصائيات وزارة العــدل حــدوث تطــور   - ٣٦٣

 يف ٢٤٤ ٧٩٥ إىل ٢٠٠٤ يف عــام ٢٣٦ ٥٧٤إجيـايب يف عـدد عقـود الـزواج، الـذي زاد مـن       
 . يف املائة٣,٤٨، أي زيادة بنسبة ٢٠٠٥عام 
زجيــات الــيت تتوالهــا املــرأة بنفــسها دون وكيــل، مــن  ويف الوقــت ذاتـــــه زاد عــدد ال - ٣٦٤
 يف املائـة،    ٤٢,٦٤، أي زيـادة بنـسبة       ٢٠٠٥ يف عام    ٤٩ ١٧٥ إىل   ٢٠٠٤ يف عام    ٣٤ ٤٧٥

 .وهذا يعين مزيدا من استيعاب اتمع هلذا احلكم
وقد أى قـانون األسـرة اجلديـد، الـذي سـريد نـصه الكامـل يف مرفـق هـذا التقريـر،                      - ٣٦٥

سابقة لقــانون األحــوال الشخــصية الــيت كانــت تــنص علــى حقــوق للزوجــة علــى    األحكــام الــ
أمـا قـانون األسـرة      . زوجها وحقوق للزوج على زوجته، وكان بذلك يكرس السلطة الزوجية         

فلم ينص، وفقا لتعريف الزواج والغرض منه، إال على حقوق وواجبات متبادلة يف إطار املـادة                
 .وجة وكرس املسؤولية املشتركة للزوجني منه، فأى بذلك وجوب طاعة الز٥١

ــزواج هــي    - ٣٦٦ ــرة ال ــزوجني يف فت ــة لل ــشرعية  : واحلقــوق والواجبــات املتبادل املــساكنة ال
واملعاملة املتساوية يف حالة تعدد الزوجات؛ واالحتـرام واملـودة واحلفـاظ علـى مـصاحل األسـرة؛        
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 املتـصلة بتـدبري شـؤون األسـرة         وتدبري شؤون األسرة ومحايـة األطفـال؛ والتـشاور يف القـرارات           
وتنظيم األسرة؛ والعالقات الطيبة لكل من الزوجني مع أقـارب الـزوج اآلخـر، واحلـق املتبـادل              

 .يف املرياث
وإذا كان قانون األسرة قد أبقى على نظام تعدد الزوجات، فإن هذا التعـدد أصـبح                 - ٣٦٧

ــن القاضــي     ــرخيص م ــتم بت ــذ اآلن ي ــر   . من ــب الت ــضمن طل ــاين  وجيــب أن يت ــالزواج الث خيص ب
األســباب املوضــوعية واالســتثنائية الــيت تــربر التعــدد، وأن يكــون مرفقــا بــه بيــان باحلالــة املاديــة  

 . من قانون األسرة٤٢للطالب، وفقا ألحكام املادة 
وحيظر تعدد الزوجات إذا خيف وقوع ظلـم علـى الزوجـات أو إذا كانـت الزوجـة              - ٣٦٨

 . من قانون األسرة٤٠ التعدد، وفقا للمادة قد ضمنت عقد الزواج شرطا بعدم
ــرة     - ٣٦٩ ــتقرار األسـ ــا علـــى اسـ ــاطة والتوفيـــق حفاظـ ــبل الوسـ ــرة سـ ــانون األسـ وحيبـــذ قـ

وحيــافظ القــانون أيــضا علــى حقــوق الزوجــة األوىل مبثــل مــا حيــافظ علــى حقــوق    . ومتاســكها
فـإذا  .  حماولـة للتوفيـق    الثانية، بأن تستدعي الزوجة األوىل لالستماع إليهـا يف غرفـة املـشورة يف             

فشلت هذه احملاولة وطلبـت الزوجـة الطـالق، ال يـصدر التـرخيص بعقـد الـزواج إال إذا أودع                     
ــال إن        ــا يغطــي حقــوق الزوجــة واألطف ــام، مبلغ ــم احملكمــة، يف غــضون ســبعة أي ــزوج يف قل ال

ــد عــدل عــن طلــب         . وجــدوا ــزوج ق ــداع، كــان معــىن ذلــك أن ال ــدة دون إي ــهت امل ــإذا انت ف
 . بتعدد الزوجاتالترخيص

وحقوق الزوجة الثانية مكفولـة أيـضا، إذ يتحـتم إبالغهـا باحلالـة الزواجيـة للمتقـدم            - ٣٧٠
 ٤٦للزواج، واحلصول على رأيها وموافقتها وتدوينهما يف حمضر رمسي، وذلك مبوجب املـادة              

 .من قانون األسرة
 ٨٤١ إىل   ٢٠٠٤ حـاالت يف عـام       ٩٠٤وقد تراجعت حاالت تعدد الزوجات من        - ٣٧١

 يف املائــة، ممــا يعــين إمكــان انتــهاء هــذه احلــاالت يف  ٦,٩٧، أي تراجــع بنــسبة ٢٠٠٥يف عــام 
 .آخر األمر

ــة       - ٣٧٢ ــزوجني، بعــد حماول ــزواج بواســطة القــضاء يف حــضور ال ــتم منــذ اآلن فــسخ ال وي
ق للتوفيق، وبعد حماولة ثانية يف حالة وجود أطفال، ويتم يف حضور الزوجني فيمـا عـدا الطـال                 

 .لغياب الزوج
وحدد قانون األسرة أيضا وسيلتني أخـريني لفـسخ الـزواج، ومهـا الطـالق باالتفـاق             - ٣٧٣

املتبادل، واللجوء إىل دعوى الشقاق اليت تضع حدا للحياة الزوجية نتيجة خلالفات جتعل هـذه               
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. احليــاة مــستحيلة، وذلــك بنــاء علــى تقريــر يــضعه الوســطاء املختــارون للتوفيــق بــني الــزوجني   
 .وجيري فسخ الزواج بسبب الشقاق تبسيطا لإلجراءات

ونظم املشرع الطـالق أيـضا عـن طريـق التعـويض، وذلـك لوضـع حـد للتعويـضات                     - ٣٧٤
املفرطة اليت تؤثر على حقوق الزوجة وميكن أيضا أن تنال من حقوق األطفـال، مثـل العـوض،            

 .وتنازل الزوجة عن حضانة األطفال أو عن نفقتهم
ــى  - ٣٧٥ ــه إذا كــان حيــق للزوجــة طلــب الطــالق القــضائي       عل ــذكر أن أن مــن اجلــدير بال

عـدم وفـاء الـزوج بأحـد الـشروط املنـصوص            :  من القانون وهي   ٩٨لألسباب الواردة يف املادة     
عليها يف عقد الزواج، أو اإليذاء، أو عدم اإلنفاق، أو الغياب، أو وجـود علـة مبطلـة للـزواج،             

 .هلجر، فإنه ال حيق هلا الطالق مقابل تعويضأو عدم االلتزام بالعفة، أو ا
وقد ازداد اهتمام املشرع باحلفاظ على حقـوق الزوجـة واألطفـال، فوضـع أحكامـا           - ٣٧٦

ــالنص علــى النفقــات املتــصلة بــسكن       تــضمن مــصاحل مجيــع األطــراف، وال ســيما األطفــال، ب
 .لعدةاألطفال غري نفقة اإلعالة، منعا لطرد الزوجة واألطفال بعد انتهاء ا

وجيــدر بالــذكر تبــسيط اإلجــراءات وســرعتها، وخباصــة يف فــسخ الــزواج الــذي ال    - ٣٧٧
ويف كـل   .  أشهر، ويف النفقة الواجب البـت فيهـا فيمـا ال يزيـد علـى شـهر                 ٦ينبغي أن يتجاوز    

 .األحوال يظل ملصلحة الطفل االعتبار األساسي
ات عند فسخ الـزواج، جيـدر       ومن اجلوانب األخرى للمساواة يف احلقوق واملسؤولي       - ٣٧٨

باإلشارة أن الطـالق الـذي ميكـن الرجـوع فيـه ال يترتـب عليـه احلـق يف الـرد التلقـائي للزوجـة                          
وجيـب أن يـتم الـرد أمـام شـاهدين خيطـران بـه القاضـي                 . الذي ميارسه الزوج قبل انتـهاء العـدة       

خطارهـا، فـإذا   وقبل التصديق على عقد رد الزوجـة، يـستدعي القاضـي الزوجـة إل             . على الفور 
 . من قانون األسرة١٢٤رفضت كان بإمكاا اللجوء إىل دعوى الشقاق وفقا ألحكام املادة 

ومت إىل حد ما القـضاء علـى انعـدام املـساواة الـذي كانـت تتـسم بـه آثـار الطـالق،                         - ٣٧٩
وخصوصا فيما يتصل بسقوط حق احلضانة إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى، فلـم يعـد سـقوط                 

مث إن زواج األم مرة أخـرى ال يفقـدها احلـق يف             . ، بل ال حيدث إال ملصلحة الطفل      احلق حتميا 
ــه       احلــضانة إذا كــان الطفــل دون الــسابعة مــن العمــر أو إذا كــان انفــصاله عــن أمــه ســيلحق ب
الضرر؛ أو كان يعـاين مرضـا جيعـل حـضانة غـري أمـه لـه صـعبة؛ أو كانـت األم الـويل الـشرعي                

 .طفل من احملارمللطفل وكان الزوج قريبا لل
 ٤٤ ٩٢٢وتراجعــت نــسبة الطــالق كــثريا بعــد نفــاذ قــانون األســرة، فهبطــت مــن    - ٣٨٠

 يف ٤٠,٠٩، أي تراجـــع بنـــسبة ٢٠٠٤ يف عـــام ٢٦ ٩١٤ إىل ٢٠٠٣حالـــة طـــالق يف عـــام 
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ــة ــادة يف عــام  . املائ ــسبة ٢٠٠٥ورغــم الزي ــة، إىل ١٠,٢٣، بن ــة طــالق  ٢٩ ٦٦٨ يف املائ  حال
 فـإن هـذه النــسبة تعـد اخنفاضـا صـافيا باملقارنــة بفتـرة مـا قبـل قــانون         ،٢٠٠٤بالنـسبة إىل عـام   

ومن املثري لالهتمام مالحظة الزيادة يف حاالت الطالق باالتفاق املتبـادل الـذي أُدخـل               . األسرة
 .٢٠٠٥ يف عام ٤ ٩٤٩ إىل ٢٠٠٤ يف عام ١ ٨٦٠حديثا، فقد ازدادت من 

 املسؤولية املشتركة للـزوجني يف مجيـع   وإذا كان قانون األسرة قد نص صراحة على     - ٣٨١
ااالت املتصلة بتدبري شؤون األسرة واألطفال، فإنـه ال يـزال هنـاك شـيء مـن عـدم املـساواة،                   
وال ســيما يف مــسألة الوصــاية والتمثيــل القــانوين، فــال تكــون األم الــويل الــشرعي إال يف حالــة    

ك ال تـستطيع األم احلاضـنة الـسفر    كذل. غياب األب أو عجزه أو فقده حلقوق السلطة األبوية        
 .مع الطفل إىل اخلارج إال مبوافقة الويل الشرعي

وللمــرأة والرجــل حقــوق متــساوية يف البـــت يف املــسائل املتــصلة بتنظــيم األســـرة         - ٣٨٢
وقــد ســبق ). ١٢راجــع املــادة (واالطــالع علــى املعلومــات والوســائل املتاحــة يف هــذا الــصدد  

 .ظ على هذه الفقرة الفرعيةالقول إن املغرب سحب التحف
ويسمح التشريع اجلديد اخلاص بتنظيم الكفالـة للمـرأة العزبـة بالتكفـل بطفـل، بعـد                  - ٣٨٣

 . أن كانت هذه اإلمكانية متاحة للمتزوجني فقط
ولــيس لــزواج املــرأة يف املغــرب أي أثــر علــى لقبــها، أو اختيــار عمــل أو مهنــة، أو     - ٣٨٤

ارا واالنتفاع ا؛ وتظـل الذمـة املاليـة للمـرأة املتزوجـة كاملـة               حيازة املمتلكات وتنظيمها وإد   
 ).١٥ و١١راجع املادتني (

 بتحديـد سـن للـزواج، وخيـضع الـزواج يف      ١٦ مـن املـادة    ٢وتقضي أحكام الفقـرة      - ٣٨٥
غــري هــذه الــسن إلذن قــضائي يكــون حماطــا بــضمانات عديــدة للحفــاظ علــى املــصلحة العليــا    

لزواج، شأا شأن حاالت الطالق، يف سجالت احملاكم اعولـة هلـذا         وتدون حاالت ا  . للطفل
 يومــا إىل موظــف األحــوال املدنيــة يف حمــل مــيالد      ١٥الغــرض، وترســل نــسخة يف غــضون    

فإذا مل يكن أحد الزوجني أو كالمها قد ولـد يف املغـرب، ترسـل النـسخة إىل وكيـل        . الزوجني
ون موظـف األحـوال املدنيـة مـضمون املـستخرج يف      ويـد . امللـك يف احملكمـة االبتدائيـة بالربـاط    
 .هامش شهادة ميالد كل من الزوجني

 .١٦ من املادة ٢وقد سحب املغرب التحفظ الذي كان قد أبداه على الفقرة  - ٣٨٦
وميكــن ممــا ســبق أن نــرى أن أحكــام قــانون األســرة تــستجيب لــشواغل وتوصــيات  - ٣٨٧

 مـــن الوثيقـــة   ٢٦املـــرأة، الـــواردة يف الفقـــرة   اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد      
CEDAW/C/2003/CRP.3/Add.7. 
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وحىت إذا كان من السابق ألوانه تقييم مدى فعالية قـانون األسـرة بعـد عـامني فقـط            - ٣٨٨
واملقـصود أساسـا املـصاعب املاديـة        . من تطبيقه، فإن هناك معوقات ومصاعب تـستحق الـذكر         

اسية الالزمة، ووسـائل اإلدارة، وتوعيـة وتكـوين مـن سـيناط             املرتبطة بعدم كفاية اهلياكل األس    
 .م السهر على تطبيق هذا القانون وتعميمه ونشره على جممل النسيج االجتماعي

إن مشاكل الوصول إىل دوائر قضاء األسرة يف احملاكم حتد من فعالية هـذا القـانون،      - ٣٨٩
والدعم القانوين والنفسي، على أساس أـا       فما زالت النساء يفضلن التوجه إىل مراكز التوجيه         

 .ومن هنا ضرورة إنشاء حماكم مستقلة لألسرة. أسهل مناال
وأيضا فإنه على الرغم مـن تبـسيط وتعجيـل اإلجـراءات الـيت حيـددها القـانون، فمـا                     - ٣٩٠

 .زالت اآلجال احملددة للبت يف طلبات الطالق والنفقة طويلة
شاكل على مستوى النص ذاته الذي مل يـنص علـى احلـد      وميكن اإلشارة أيضا إىل م     - ٣٩١

 ١٨األدىن الذي ال يسمح بتجاوزه عند عقد الزواج، بصفة استثنائية، قبل السن احملددة وهـي                
ومل . عاما، وهذا ينطبق أيضا على إمكانية اإلدارة املشتركة لألمـوال املتحققـة يف أثنـاء الـزواج                

املـرأة بعملـها املـرتيل يف حالـة عـدم وجـود عقـود بـني         حيدد القانون أيضا طرائق تقيـيم مـسامهة     
 .الزوجني

 
 مكافحة العنف ضد املرأة  

ــة أدت إىل إــاء     - ٣٩٢ منــذ مطلــع التــسعينات خاضــت اجلمعيــات النــسائية معركــة حامي
السكوت على مسألة العنـف ضـد املـرأة، إذ انـضمت الـسلطات العامـة علـى نطـاق واسـع إىل                       

ري اتمع املـدين يف هـذا اـال متعـددة، وتـشمل الـدعوة، والتوعيـة،                 وتداب. مكافحة هذه اآلفة  
 .وإجراء البحوث والدراسات، وعقد حمكمة رمزية سنويا يف موضوع العنف ضد املرأة

وقد اختذت تدابري عديدة أشري إىل الكـثري منـها يف التقريـر الـدوري الثـاين للمملكـة                    - ٣٩٣
ك أيضا علـى خمتلـف األحكـام التـشريعية الـيت ورد             وينطبق ذل ). CEDAW/C/MOR/2(املغربية  

 ).١١ و٣ و٢ و١راجع أعاله املواد (ذكرها أكثر من مرة أعاله 
 بوضـع اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد             ٢٠٠٢وتوج هذا النشاط يف عـام        - ٣٩٤

ــشارك مــع صــندوق األمــم املتحــ       ــرأة، وبالت ــة بوضــعية امل ــوزارة املكلف ــادرة مــن ال ــرأة، مبب دة امل
 .للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

واستند تنفيذ هذه االستراتيجية إىل دراسة ميدانية نوعية اشـترك فيهـا شـىت اجلهـات                - ٣٩٥
الفاعلة املؤسسية واتمع املدين املعين باملسألة على حنو مباشر أو غـري مباشـر، ممـا سـاعد علـى                    

 .تصنيف األشكال املختلفة اليت يتخذها العنف ضد املرأةحصر و
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. وتتضمن االستراتيجية عدة جوانب تتعلق باإلطار التشريعي واملؤسـسي والـدعوى           - ٣٩٦
وكان تدبري موارد بشرية وماديـة وهياكـل مؤسـسية تنخـرط مباشـرة يف مكافحـة العنـف ضـد                     

ل مبا يلزم من مـضاعفة وتنويـع اهلياكـل          املرأة موضوعا لسلسلة من اإلجراءات العملية اليت تتص       
 .احمللية، وإنشاء وحدات طبية متخصصة إىل جانب مراكز التوجيه واإلرشاد واإليواء املؤقت

وتركز االستراتيجية أيضا على جماالت أخرى تنـدرج يف األجـل القـصري واملتوسـط                - ٣٩٧
وحتـــدد . ن، والتــشارك التربيـــة، والتوعيــة، واإلعـــالم، والبحــث، والتكـــوي  : والطويــل، ومنــها  

االستراتيجية، عالوة على ذلـك، سـبل وضـع سياسـات عامـة جتعـل مـن مكافحـة العنـف ضـد                       
 .املرأة من األولويات األساسية يف اإلطار الشامل لعملية التنمية وحتقيق الدميقراطية والتحديث

 :وتتصل أهداف االستراتيجية مبا يلي - ٣٩٨
دراسة العلمية لظاهرة العنف ضد املرأة القـائم        وضع قواعد البيانات الالزمة لل     )أ( 

 على اجلنس يف املغرب؛
 جترمي خمتلف أشكال العنف ضد املرأة باعتبارها انتهاكا حلقوق اإلنسان؛ )ب( 
إدراج النتائج احملصلة والتقـدم املتحقـق يف مـسألة مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                   )ج( 

 باعتبار ذلك مؤشرات للتنمية البشرية؛
 .اد رد وطين يف جمال مكافحة العنف ضد املرأةإعد )د( 

ــدأا يف عــام      - ٣٩٩ ــشغيلية ب ــذ االســتراتيجية يف إطــار خطــة ت ــة ٢٠٠٤وجيــري تنفي  كتاب
الدولـة لــشؤون األســرة والطفولــة واملعــوقني، ويف سـياق مــن التــشارك والتــشاور مــع الــشركاء   

ــة  وقــد طرحــت احملــاور االســتراتيجية هلــذه اخلطــة يف من  . املهــتمني ــة الوطني اســبة إطــالق احلمل
 ٢٠٠٤، والـيت تعـززت يف عـامي         ١٩٩٨ملكافحة العنف ضد املرأة، اليت تنظم سنويا منذ عام          

 . بقوافل للتوعية يف عدة قرى٢٠٠٥و
تـوفري اخلـدمات    : وقد حددت اخلطة التوجيهيـة مخـسة جمـاالت تـدخل ذات أولويـة              - ٤٠٠

أمـا  .  البحثي، والتكوين، والتوعيـة، والـدعوة      للنساء ضحايا العنف القائم على اجلنس، والعمل      
اللجنـــة التوجيهيـــة، واألفرقـــة العاملـــة : اخلطـــة التـــشغيلية فقـــد نـــصت علـــى جهـــازين للتنفيـــذ

 .املواضيعية
 ميثلــون اإلدارات ٨ عــضوا، منــهم  ١٩(وقــد شــكّلت اللجنــة التوجيهيــة الثالثيــة      - ٤٠١

 ميثلــون جمموعــات ٣ضــحايا العنــف، و ميثلــون مجعيــات ومراكــز توجيــه النــساء  ٨الوزاريــة، و
وزودت هـذه اللجنـة مبخطـط       . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣وبدأت عملها رمسيا يف     ) حبث جامعية 



CEDAW/C/MAR/4  
 

06-56367 79 
 

وتوجـد هـذه اللجنـة يف كتابـة الدولـة لـشؤون             . تنظيمي وبرنامج للتكوين وخطة عمـل سـنوية       
 .األسرة والطفولة واملعوقني

ية املرأة دليال ملراكز دعم النـساء ضـد          أعدت الوزارة املكلفة بوضع    ٢٠٠٢ويف عام    - ٤٠٢
العنف، وتقوم كتابة الدولة لشؤون األسرة والطفولة واملعوقني كل عـام بتحـديث هـذا الـدليل                 

)٢٠٠٥-٢٠٠٤-٢٠٠٣.( 
وقد أنشئت مراكز عديدة لتوجيه ومـساعدة النـساء ضـحايا العنـف، سـواء مببـادرة                   - ٤٠٣

شار يف هــذا الــشأن إىل قيــام كتابــة الدولــة ويــ. مــن احلكومــة أو مــن املنظمــات غــري احلكوميــة 
لشؤون األسرة والطفولة واملعوقني بإنشاء مراكز للتوجيـه وتقـدمي املـساعدة القانونيـة والنفـسية       

 –وقد تعززت شبكة هذه املراكـز بثمانيـة مراكـز يف جهـة مـراكش       . إىل النساء ضحايا العنف   
ملتحـدة للـسكان وتـشارك مـع      احلـوز وفـاس ووجـدة، بـدعم مـن صـندوق األمـم ا       –تانسيفت  

 .مجعيات اجلهات املذكورة أعاله
، عقـــدت الـــوزارة املكلفـــة بوضـــعية املـــرأة نـــدوة وطنيـــة   ٢٠٠٢مـــارس /ويف آذار - ٤٠٤

، نظمـت كتابـة الدولـة لـشؤون األسـرة والطفولـة             ٢٠٠٣ويف عـام    . ملكافحة العنف ضد املرأة   
عهـد العـايل للدراسـات القـضائية مبـشكلة          واملعوقني ندوة لتوعية القضاة والناجحني اجلدد يف امل       

كمــا عقــدت كتابــة الدولــة النــدوة اجلهويــة األوىل عــن العنــف يف كــانون   . العنــف ضــد املــرأة
 .٢٠٠٥ديسمرب /األول
وأقامـت مديريــة الـشرطة القــضائية، التابعــة للمديريـة العامــة لألمـن الــوطين، مركــزا      - ٤٠٥

 خاصـا جديـدا ملكافحـة العنـف العـائلي يرأسـه       لتنسيق الشؤون اجلنسانية أنشأت داخله جهـازا   
 برسـالة إىل    ٢٠٠١ينـاير   /ومن إجنازات هذه املديرية أا بعثت يف كانون الثاين        . مفوض شرطة 

مجيع مندويب اململكة جلمع معلومات وإحصائيات شهرية عن أشـكال العنـف الـيت تتعـرض هلـا           
 .املرأة
ء ضحايا العنف يف مستشفى ابـن        أنشئت وحدتان مكرستان للنسا    ٢٠٠٢ويف عام    - ٤٠٦

سينا بالرباط ومستشفى ابن رشد بالدار البيـضاء، مـع إنـشاء سـجل إلحـصاء مـن يعـاجلن مـن                      
 .ضحايا العنف الزوجي

 .وتعكف وزارة العدل على وضع خطة قطاعية ملكافحة العنف ضد النساء - ٤٠٧
د املـرأة، وقعـت   وعمال على حتسني نوعية ودقة اإلحصائيات الرمسية عن العنـف ضـ    - ٤٠٨

كتابة الدولة لـشؤون األسـرة والطفولـة واملعـوقني اتفـاق تـشارك مـع املندوبيـة الـسامية للخطـة                      
إلنشاء نظـام معلومـات مؤسـسي عـن العنـف القـائم علـى               ) إدارة حكومية تضع اإلحصائيات   (
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ويف إطــار هــذا التــشارك أجريــت دراســة استقــصائية ميدانيــة يف اإلدارات   . اجلــنس يف املغــرب
ملؤسسية عن األساليب وسبل الدعم وغري ذلك مما يستخدم يف مجع بيانات عن العنـف القـائم       ا

 .على اجلنس
ــة         - ٤٠٩ ــرة والطفول ــشؤون األس ــة ل ــة الدول ــشروع، خصــصت كتاب ــذا امل ــب ه وإىل جان

للنــساء والــشابات ضــحايا   ) ٠٨٠٠٠٨٨٨٨(واملعــوقني رقمــا أخــضر علــى مــستوى البلــد      
التوجيـه النـشط، واإلرشـاد، وتـوفري      :  خدمات متخصصة مثل   وهدف هذا اخلط تقدمي   . العنف

املــساعدة القانونيــة والنفــسية هلــؤالء الــضحايا، وذلــك بالتــشارك مــع وزاريت العــدل والــصحة،  
واملديرية العامة لألمن الوطين، والدرك امللكي، ومجعيات ومراكز التوجيه واملـساعدة القانونيـة             

ناحيتـه علـى احلـصول علـى بيانـات كميـة ونوعيـة عـن                وسيساعد هذا الترتيـب مـن       . والنفسية
وقد بدأ العمل بالرقم األخضر مـع إطـالق احلملـة الوطنيـة ملكافحـة              . العنف القائم على اجلنس   

 . برئاسة الوزير األول٢٠٠٥نوفمرب /العنف ضد املرأة يف تشرين الثاين
راءات الالزمة لتحقيـق   وأرسلت وزارة العدل تعميما إىل النيابات العامة الختاذ اإلج         - ٤١٠

فعالية مكافحة العنف ضد املرأة، وحتسني طرائق إيـواء ورعايـة النـساء ضـحايا العنـف، وذلـك                   
 :من خالل ما يلي

إنــشاء وحــدة لالتــصال مبراكــز التوجيــه ترأســها امــرأة نائبــة للمــدعي العــام أو لوكيــل   - 
 امللك؛

 ارف اإلجرائية الالزمة؛دعم وتكوين مراكز التوجيه واملساعدة بتزويدها باملع - 
التكوين املستمر ألفراد النيابـة العامـة لتحـسني ممارسـتهم ملهـامهم فيمـا يتعلـق بالنـساء                    - 

 ضحايا العنف؛
 تزويد مراكز التوجيه واملساعدة باجلدول الزمين للمناوبات؛ - 
 عقد اجتماعات دورية مع مراكز التوجيه لتحسني التنسيق؛ - 
هـات الفاعلـة احلكوميـة املعنيـة لتزويـد مراكـز التوجيـه بالوسـائل                التشارك مع سائر اجل    - 

 الالزمة؛
االســتعانة باملعاونــات االجتماعيــات يف إجــراء دراســات استقــصائية اجتماعيــة للنــساء   - 

 ضحايا العنف؛
 توجيه العامالت يف الشرطة القضائية للنساء ضحايا العنف؛ - 
 ز التوجيه؛إمكانية احلصول على مرافقة ممثالت مراك - 
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 توفري املساعدة القضائية للمعوزات؛ - 
التوســط يف حــاالت العنــف الزوجــي خلدمــة املــرأة، مــع اختــاذ مجيــع الوســائل الالزمــة    - 

 .حلمايتها
وقد أجريت عدة أحباث ودراسات استقصائية يف موضوع العنف ضد املرأة، سـواء              - ٤١١

ولـة لـشؤون األسـرة والطفولـة واملعـوقني، أو      من جانب اإلدارات الوزارية املعنية مثل كتابة الد   
وميكــن اإلشــارة علــى ســبيل التمثيــل إىل الدراســة  . مــن جانــب األفــراد أو اجلمعيــات النــسائية 

الـيت وضـعتها    “ حالة التدابري املتخذة يف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة يف املغـرب                ”املعنونة  
 .٢٠٠٤أغسطس /كتابة الدولة املشار إليها يف آب

وعقب وضع مذكرة لشبكة مراكز توفري التوجيه واملساعدة للنـساء ضـحايا العنـف            - ٤١٢
التابعة للجمعيات، وعمال على تعظيم جمال دعم هؤالء النساء، جتمعت هذه املراكـز يف شـبكة    

، ممــا مكّنــها مــن االضــطالع بأنــشطة للتوعيــة والتكــوين املــشترك، وإنــشاء )Ana roseشــبكة (
 ضحايا العنف زودت اجلهات الفاعلة املختلفة ببيانات كميـة ونوعيـة            قاعدة بيانات عن النساء   

 .عن حجم هذه النكبة وأشكاهلا املختلفة وأسباا، إخل
 

 متابعة املؤمترات الدولية :اجلزء الثالث  
 متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني -أوال   

ــة واملعــوقني، الــيت    - ٤١٣ ــة لــشؤون األســرة والطفول ــة الدول  تــستهدف حتقيــق قامــت كتاب
اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني من خالل اإلدراج املنتظم واملستمر للنـهج اجلنـساين يف مجيـع                
برامج وسياسات التنمية، بوضع استراتيجية وطنية، بدعم من الوكالـة األملانيـة للتعـاون الـتقين،        

نظمات غري احلكوميـة    وبالتعاون الوثيق واملشاركة من جانب شىت اإلدارات الوزارية املعنية وامل         
 .واألحزاب السياسية والقطاع اخلاص

وترتكز االستراتيجية على مبدأ احترام كرامـة اإلنـسان واملـساواة والعـدل، وفـق مـا          - ٤١٤
أوصى به اإلسالم وما ورد يف الدستور واالتفاقيات اليت صدق عليهـا املغـرب، وبوجـه خـاص                  

ملـرأة، مـع العمـل أيـضا علـى مراعـاة األهـداف              اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد ا          
 .اإلمنائية لأللفية

وتعكف  كتابة الدولة لـشؤون األسـرة والطفولـة واملعـوقني اآلن علـى وضـع خطـة                    - ٤١٥
ــشاغلني          ــك اســتجابة ل ــذه االســتراتيجية، وذل ــذ أحكــام ه ــسيق تنفي ــة وتن ــة ملتابع عمــل قطاعي

 .ال للتنسيق مع شىت اجلهات الفاعلةإدراج النهج اجلنساين، وحتديد منهج فع: رئيسيني
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وتعكس االستراتيجية شاغال عاما لدى احلكومـة املغربيـة بـشأن الوصـول إىل تنميـة                 - ٤١٦
 .بشرية مستدامة ومنصفة تقوم على العدل واملساواة بني اجلنسني

وتنصرف هذه االستراتيجية إىل حتقيـق هـدفني اسـتراتيجيني رئيـسيني يتمـثالن فيمـا                 - ٤١٧
 :يلي

أن يتسم تصور النساء والرجال لـسياسات وبـرامج التنميـة وتـأثريهم فيهـا وتـوجيههم               - 
 هلا باإلنصاف واملساواة؛

أن تعــود سياســات وبــرامج التنميــة علــى النــساء والرجــال والفتيــات والفتيــان بفائــدة    - 
 .ونفع منصفني ومتساويني

 :متكاملنيوحتتاج االستراتيجية، لتحقيق ذلك، إىل اتباع جني  - ٤١٨
ــج حمــدد يــسعى إىل العمــل بطريقــة هادفــة علــى تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة،    - 

لتحسني وضعها االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وتـصحيح خمتلـف أشـكال عـدم             
 املساواة والتمييز اليت تتعرض هلا املرأة أكثر من الرجل؛

قانونيـا،  ( يف مجيع جماالت العمـل       ج شامل يراعي بشكل ذايت العالقات بني اجلنسني        - 
ــصاديا، ثقافيــا، إخل    ــيا، اجتماعيــا، اقت التــصميم، التنفيــذ،  (ويف مجيــع املراحــل  ) سياس

وهــدف هــذا ). الكلــي، املتوســط، الــصغري(وعلــى مجيــع املــستويات ) املتابعــة، التقيــيم
النهج هو منع التمييز وترسيخ االستجابة للمـساواة يف مؤسـسات وسياسـات وبـرامج               

 .لتنميةا
ــسني وتطلعامـــا        - ٤١٩ ــات اجلنـ ــاة احتياجـ ــتراتيجية تـــدعو إىل مراعـ ــت االسـ ــا كانـ وملـ

واهتماماما اخلاصة مـا يف مجيـع اـاالت، فإـا تـدور حـول مخـسة مـستويات تتحـدد فيهـا             
ــة   ــدخل ذات األولوي ــهاج عمــل     . جمــاالت الت ــيت وردت يف من ــصل هــذه اــاالت بتلــك ال وتت

 :بيجني، وهي كما يلي
 احلقوق املدنية؛ - 
 التمثيل واالشتراك يف اختاذ القرار؛ - 
 احلقوق االجتماعية واالقتصادية؛ - 
 السلوكيات االجتماعية والفردية؛ - 
 .الترسيخ املؤسسي والسياسي - 
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واملـساواة  . إن مبدأ املساواة ميثل يف وقت واحـد أسـاس هـذه االسـتراتيجية وغايتـها            - ٤٢٠
 املقام األول إىل بنـاء أدوار جديـدة للمـرأة والرجـل تكفـل لكـل منـهما،                   املقصودة هنا تشري يف   

 .مع مراعاة الفروق بينهما، مشاركة منصفة ونشيطة وكاملة يف مجيع ااالت
إن االســتراتيجية الوطنيــة لتحقيــق اإلنــصاف واملــساواة بــني اجلنــسني تــدرج النــهج     - ٤٢١

 فإا تـوفر إطـارا عامـا هـو مبثابـة أسـاس راسـخ        اجلنساين يف سياسات وبرامج التنمية، ومن هنا     
الختاذ تـدابري ملموسـة يف مجيـع القطاعـات ذات األولويـة، عمـال علـى تقريـب الفـوارق املبنيـة                       

ومن هنا فـإن التوجهـات وجمـاالت التـدخل ترمـي      . على األدوار االجتماعية واليت تعاقب املرأة   
 إىل املساواة، سواء علـى املـستوى الشخـصي          إىل تعزيز دينمية التغيري املخطط واملتدرج وصوال      

 .أو اهليكلي أو اتمعي
، سـترفق  “١٠+بـيجني  ” تقريـرا وطنيـا بعنـوان    ٢٠٠٥وقد وضـع املغـرب يف عـام         - ٤٢٢

 .نسخة منه ذا التقرير
 

متابعة املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما           -ثانيا   
 من تعصبيتصل بذلك 

صدق املغرب على اتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، ويقـدم تقـاريره بانتظـام                - ٤٢٣
 .إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ١٤واعترف املغرب أيـضا باختـصاص اللجنـة بتلقـي رسـائل األفـراد، عمـال باملـادة           - ٤٢٤
 .من االتفاقية

فنـصوص  . أي قانون ينطوي على متييز عنـصري      وال يتضمن اإلطار املعياري املغريب       - ٤٢٥
القوانني تكرس بوضوح حظر التمييز العنصري، مثـل قـانون احلريـات العامـة، وقـانون العمـل،                  

 ). أعاله١راجع املادة (والقانون اجلنائي 
 

 متابعة دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة االستثنائية املعنية بالطفل -ثالثا   
، يف مناســبة انعقــاد أول “عــامل صــاحل لألطفــال”عــالن وخطــة عمــل بعــد اعتمــاد إ - ٤٢٦

دورة استثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة معنيـة بالطفـل، وضـع املغـرب خطـة عمـل وطنيـة                    
 .٢٠١٥-٢٠٠٦تغطي العقد  “ مغرب صاحل ألطفاله”من أجل إجياد 

جلهـات الفاعلـة   وخطة العمل هذه مثرة تشاور ومشاركة على نطـاق واسـع جلميـع ا       - ٤٢٧
احلكومـة، اتمـع املـدين،      : اليت تعمـل، بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر، يف جمـال حقـوق الطفـل                  

 ).اليونيسيف(القطاع اخلاص، التعاون الدويل، وبدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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جلنـة وزاريـة خاصـة للطفـل يرأسـها          : وأدى إعداد خطة العمل إىل تشكيل جهازين       - ٤٢٨
 األول، وقد كفلت تعبئة مجيع اإلدارات، وجلنة لإلعداد والتنسيق تولت تنـسيق أعماهلـا               الوزير

 .كتابة الدولة لشؤون األسرة والطفولة واملعوقني
وقد استبقت خطة العمل الوطنية احملاور ذات األولوية املتصلة بتـوفري حيـاة سـليمة،             - ٤٢٩

وتتجمع هـذه احملـاور يف      . ة واالستغالل والعنف  وتقدمي التربية اجليدة، واحلماية من سوء املعامل      
 :وتتعلق هذه األهداف مبا يلي.  أهداف ختدم حتسني رفاهة أطفال املغرب١٠
 تعزيز احلق يف حياة سليمة؛ - 
 تعزيز حق الطفل يف النماء؛ - 
 حتسني حق الطفل يف احلماية؛ - 
 ركة؛تدعيم حقوق الطفل بتعميم القيد يف احلالة املدنية واملشا - 
 إجياد عدالة أفضل؛ - 
 تعزيز كفاءات أصحاب االلتزامات قبل األطفال؛ - 
زيادة املوارد امليزانويـة والبـشرية املرصـودة إلعمـال حقـوق الطفـل وتعظـيم االسـتفادة                   - 

 منها؛
 إنشاء آليات للتشارك وحتمل املسؤولية؛ - 
 وضع نظام للمعلومات وجهاز ملتابعة إعمال حقوق الطفل؛ - 
يئة الظروف الالزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية يف إطار ج مـشترك بـني القطاعـات                 - 

 .ومتعدد القطاعات
 .وسترفق ذا التقرير نسخة من خطة العمل الوطنية - ٤٣٠

 
 الثَّبت املرجعي  

حمــصلة األعمــال اجلاريــة يف موضــوع تعزيــز ” الــس االستــشاري حلقــوق اإلنــسان - 
 .٢٠٠٤، “انثقافة حقوق اإلنس

 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣التقريران السنويان لعامي : الس االستشاري حلقوق اإلنسان - 
التطـــور الـــدميقراطي والعمـــل ” اـــال اجلمعـــوي ومؤســـسة احلقـــوق والدميقراطيـــة - 

 .“اجلمعوي يف املغرب
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مراعــاة ”أعمــال التكــوين يف جمــال : املعهــد الــوطين لإلحــصاء واالقتــصاد التطبيقــي  - 
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ إىل ١٩، من “جلنساين يف أهداف األلفيةالبعد ا

تقيـيم  ” الوزارة املكلفـة بوضـعية املـرأة ومحايـة األسـرة والطفولـة وإدمـاج املعـوقني                 - 
 .٢٠٠١، “خطة العمل الوطنية إلدماج املرأة يف عملية التنمية

ــة      -  ــرة والطفولـ ــة األسـ ــرأة ومحايـ ــعية املـ ــة بوضـ ــوزارة املكلفـ ــوقني الـ ــاج املعـ   وإدمـ
 .٢٠٠٢، “االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة”

تقرير أويل عن تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        ” وزارة حقوق اإلنسان   - 
، “الطفـــل بـــشأن بيـــع األطفـــال واســـتغالهلم يف الـــدعارة ويف إنتـــاج املـــواد اإلباحيـــة 

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان
: خطــة األمــم املتحــدة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة” ة واخلوصــصةوزارة املاليــ - 

 .٢٠٠٥مارس /، آذار“التنفيذ يف املغرب، تقييم واقتراحات
ــة -  ــة   ” اململكــة املغربي ــة لأللفي ــوطين عــن األهــداف اإلمنائي ــر ال ســبتمرب /، أيلــول“التقري

٢٠٠٥. 
 .٢٠٠٦، “رية عاما من التنمية البش٥٠تقرير عن ” اململكة املغربية - 
، مـؤمتر القمـة اخلـامس       “تقريـر عـن وضـع املـرأة الريفيـة يف املغـرب            ” اململكة املغربيـة   - 

للـــسيدات األوليـــات للجنـــة التوجيهيـــة الدوليـــة للنـــهوض بـــاملرأة الريفيـــة اقتـــصاديا،   
 .٢٠٠٤مايو /أيار

وق قالتقريــر الــدويل الثالــث عــن تنفيــذ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحل ” اململكــة املغربيــة - 
 .٢٠٠٤سبتمرب /، أيلول“اعية والثقافيةماالقتصادية واالجت

+ التقريـر الـوطين املعنـون بـيجني     ” كتابة الدولة لشؤون األسرة والطفولة واملعوقني     - 
 .٢٠٠٥فرباير /، شباط“١٠

الســتراتيجية لاخلطــة التنفيذيــة ” كتابــة الدولــة لــشؤون األســرة والطفولــة واملعــوقني - 
 .٢٠٠٥يونيه /، حزيران“العنف ضد املرأةالوطنية ملكافحة 

ــة واملعــوقني    -  ــة لــشؤون األســرة والطفول ــة الدول ــة   ” كتاب ــة الوطني ــر عــام للحمل تقري
العنـف ضـد    :  يف موضـوع   ٢٠٠٤نـوفمرب   /ملكافحة العنف ضد املرأة يف تـشرين الثـاين        
 .٢٠٠٥يونيه /املرأة مسؤولية اجلميع، فلنبلغ عنه، حزيران
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اجلنــسانية : صــور اهلــشاشة ” ن األســرة والطفولــة واملعــوقني  كتابــة الدولــة لــشؤو   - 
 .٢٠٠٦، “واإلقصاء االقتصادي

االســتراتيجية الوطنيــة لتحقيــق ”كتابــة الدولــة لــشؤون األســرة والطفولــة واملعــوقني  - 
ــرامج      ــساين يف بـ ــهج اجلنـ ــق إدراج النـ ــن طريـ ــساواة بـــني اجلنـــسني عـ اإلنـــصاف واملـ

 .٢٠٠٦مايو /، أيار“وسياسات التنمية
 

 املرفق  
بيانــات إحــصائية عــن أحــوال ســكن األســر   ” الــوزارة املنتدبــة املكلفــة باإلســكان والــتعمري 

 .“٢٠٠١-٢٠٠٠حسب اجلنس وبيئة اإلقامة، 
، “١٠+ التقريـر الـوطين املعنـون بـيجني         ” كتابة الدولة لشؤون األسرة والطفولة واملعـوقني      

 .٢٠٠٥فرباير /شباط
االسـتراتيجية الوطنيـة لتحقيـق اإلنـصاف        ” فولـة واملعـوقني   كتابة الدولة لشؤون األسرة والط    

ــ ــة      وامل ــرامج وسياســات التنمي ــساين يف ب ــهج اجلن ــق إدراج الن ــن طري ــسني ع ــني اجلن ، “ساواة ب
 .٢٠٠٦مايو /أيار

اخلطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنيــة ” كتابــة الدولــة لــشؤون األســرة والطفولــة واملعــوقني
 .٢٠٠٥يونيه /زيران، ح“ملكافحة العنف ضد املرأة

 .٢٠٠٥سبتمرب /، أيلول“التقرير الوطين عن األهداف اإلمنائية لأللفية” اململكة املغربية
ــة واملعــوقني   ــة لــشؤون األســرة والطفول ــة الدول ــة للعقــد   : كتاب ــة للطفول خطــة العمــل الوطني

 .٢٠٠٥ديسمرب /، كانون األول“مغرب صاحل ألطفاله” ٢٠١٥-٢٠٠٦
امليثـاق الـوطين لتحـسني صـورة املـرأة يف           ” سرة والطفولـة واملعـوقني    كتابة الدولة لشؤون األ   

 .قانون األسرة. “وسائل اإلعالم
 


