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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
التقريــــــر اجلــــــامع للتقريــــــرين الــــــدوريني الثالــــــث   

 (CEDAW/C/MAR/4) تــــــابع (للمغــــــرب بــــــعوالرا
 Add.1) و CEDAW/C/MAR/Q/4 و

ــوة   - ١ ــى دع ــاء عل ــنبن ــسة  م ــسالرئي ــضاء، جل ــد أع   وف
 .طاولة اللجنة املغرب إىل

قالــت إن التقريــر املوحــد ): املغــرب (الــسيدة ســكايل ‐ ٢
ــع      ــث والرابــــ ــدوريني الثالــــ ــرين الــــ ــضم التقريــــ ــذي يــــ الــــ

(CEDAW/C/MAR/4)    ومـة واملنظمـات     قد أعد مبشاركة احلك
وقــّدم . غــري احلكوميــة والوكــاالت املتخصــصة لألمــم املتحــدة

إىل الربملــان واملنظمـــات غـــري احلكوميــة ووســـائل اإلعـــالم يف   
وأثناء الفتـرة الـيت يـشملها التقريـر         . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

قامت احلكومة بعدد من اإلصالحات املؤسـسية مشلـت إعـادة            
ــشاري حل  ــة اجمللــس االست ــهج   هيكل ــسان وإدمــاج من قــوق اإلن

حتــسس لقــضايا اجلنــسني يف أســاليب عمــل جلنــة اإلنــصاف       
 .واملصاحلة

، أطلق امللك حممـد الـسادس     ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨يف   - ٣
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليت متـت صـياغتها باالشـتراك           

ــة     ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــسلطات احمللي ــة وال . مــع احلكوم
ــاد  ــني     وهتــدف املب ــاليم وب ــني األق ــروق ب رة إىل وضــع حــد للف

ــة    ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت . اجلنــسني لناحي
وتتوىل وزارة التنمية االجتماعية واألسـرة والتـضامن مـسؤولية      
ضــمان حقـــوق املـــرأة، وتــشجيع اشـــتراكها التـــام يف التنميـــة   

 .ومحايتها ضد العنف والتمييز
جتماع هلا سحب حتفظاهتـا    درست احلكومة يف آخر ا     - ٤

ــاري    ــرام الربوتوكــول االختي ــة وإب ــى االتفاقي ــد  . عل وكانــت ق
 مـن   ٢، والفقرة   ١٥ من املادة    ٤سحبت حتفظاهتا على الفقرة     

 مـــن ٢، والفقـــرة ١٦مـــن املـــادة ) هــــ (١، والفقـــرة ٩املـــادة 
ــادة ــا    ١٦ املـ ــة إعالناهتـ ــك قامـــت مبراجعـ ــافة إىل ذلـ ، وباإلضـ

أبقـت علـى اجلـزء األول مـن اإلعـالن           و. املتعلقة بـبعض املـواد    
.  وأعــــادت النظــــر يف اجلــــزء الثــــاين منــــه ٢املتعلــــق باملــــادة 

ــرة     ــى الفق ــا عل ــادة  ١واســتبدلت حتفظه ــن امل ــإعالن ١٦ م ، ب
) و(و ) د(و ) ج(و ) ب(و ) أ(تفـــسريي للفقـــرات الفرعيـــة 

 ).ح(و ) ز( و

وقامــت ا حلكومــة بعــدد مــن اإلصــالحات التــشريعية   - ٥
ــدوليني  بــدعم مــن اجمل . موعــات النــسائية وامللــك والــشركاء ال

ومتت مراجعـة قـانون األسـرة مراجعـة شـاملة لتـضمينه مبـادئ           
ومبوجــب التعــديالت ألغيــت . اإلنــصاف واملــسؤولية املــشتركة
 سناً أدىن للـزواج للرجـال       ١٨الوالية اإللزامية، وحدد سن الـ      

ــش     ــواء، وأن ــى حــد س ــساء عل ــضائي حتــت   ئوللن  الطــالق الق
مكـان املـرأة مبوجـب قـانون األسـرة          إوأصبح ب . قانوينإشراف  

وتتـضمن  . اجلديد أن تقدم طلباً للطالق علـى أسـاس اخلـالف          
 من قانون األسرة املعدل أحكاماً هتـدف إىل محايـة          ١٢١املادة  

ومــن شــأن . املــرأة واألطفــال يف حــال املقاضــاة بــني الــزوجني 
يف تغـيري   التعديالت اليت أدخلت على قانون األسرة أن تساهم         

ــات     ــة واملمارســ ــح أن الذهنيــ ــن الواضــ ــن مــ ــف، ولكــ املواقــ
وإكمــاالً هلــذه التعــديالت،  . االجتماعيــة ال تــتغري علــى الفــور 

وأنـشئت حمـاكم    . تلقى القضاة تدريباً وزوِّدوا بدليل تـوجيهي      
أســرة يف نطــاق احملــاكم القــضائية حيــث تتــوىل بعــض النــساء    

 .مناصب قضاة فيها
زاء وقــانون احملاكمــات اجلزائيــة كمــا عــدل قــانون اجلــ - ٦

وقــانون العمــل إلزالــة التــدابري الــيت تــسبب متييــزاً ضــد املــرأة،    
ولتـــوفري ضـــمانات أفـــضل حلمايـــة حقـــوق اإلنـــسان ومعاقبـــة 

. التحرش اجلنسي وتوفري فرص عمل متكافئة للرجال والنـساء        
مكـان املـرأة أن   إ، أصبح ب٢٠٠٧ومبوجب قانون اجلنسية لعام  

ــسيتها   ــنح جنـ ــنيب   متـ ــودين ألب أجـ ــا املولـ ــلية إىل أطفاهلـ األصـ
وواصلت احلكومـة جهودهـا لتحقيـق املواءمـة بـني         ). ٦ املادة(
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ــيت      ــة ال ــسان الدولي ــة وصــكوك حقــوق اإلن ــشريعات الوطني الت
 .صادق املغرب عليها

على الـرغم مـن واقـع أن املـساواة بـني اجلنـسني مثبتـة                 - ٧
تمييـز راسـخة   بشكل واضح مبوجب القانون، ال زالت ثقافة ال      

ــة       ــة القوالــب النمطي ــوايف يف حمارب ــدور اإلعــالم غــري ال نظــراً ل
مة املعلومات اليت تزود هبـا املـرأة، وبـاألخص املـرأة           ئوعدم مال 

وباإلضافة إىل ذلـك،  . الريفية، عن قانون املساواة بني اجلنسني 
وبالنـسبة إىل   . ينبغي تقوية شبكات دعم النساء ضحايا العنف      

 احليــاة الــسياسية والعامــة، فقــد دخلــت     مــشاركة النــساء يف 
 مــن خــالل القائمــة ٢٠٠٢النــساء اجمللــس التمثيلــي منــذ عــام  

ويف . يف املائـة   ١٠,٨الوطنية ووصلت نسبتهن يف الربملـان إىل        
ــام  ــة   ٢٠٠٧ع ــساء يف احلكوم ــيني ســبع ن ــه . ، جــرى تع إالّ أن
 .توضع أحكام إلجراءات إجيابية مل
 التوجيهيـة للمركـز   ، ُوضعت اخلطـوط  ٢٠٠٢يف عام    - ٨

الوطين للتعلـيم والتـدريب، الـذي  هـدف إىل حماربـة القوالـب               
النمطيـــة وتـــشجيع ثقافـــة املـــساواة وحتـــسني صـــورة املـــرأة يف 

بــني اجلنــسني يف  وأُدجمــت املــساواة وتكــافؤ الفــرص . اإلعــالم
ــسياسات  . اإلطــار اإلســتراتيجي للنظــام التعليمــي   وضــِمنت ال

ترام الكتب املدرسية ملفهـوم املـساواة       التربوية وجلان املتابعة اح   
وأدمــــج منظــــور قــــضايا اجلنــــسني يف كــــل  . بــــني اجلنــــسني

ــة     ــك وضــع امليزاني ــا يف ذل ــة، مب ــسياسات احلكومي ــدأت . ال وب
عمليــة وضــع ميزانيــة تراعــي الفــروق بــني اجلنــسني يف كــانون  

ــسمرب /األول ــصة  ٢٠٠٢ديـ ــة واخلصخـ ــشرت وزارة املاليـ  ونـ
 تقارير عن قضايا اجلنـسني تقـيم فيهـا          للسنة الثالثة على التوايل   

ــة    ــة ودور خمصــصات امليزاني ــسياسات العام ــة ال ــز  فعالي يف تعزي
 .العدالة

مــشاورات علــى نطــاق واســع اعتمــدت  وبعــد إجــراء - ٩
ستراتيجية الوطنية للمساواة والعدالة بـني اجلنـسني        الاحلكومة ا 

وأصـــدرت، . ٢٠٠٦مـــايو / أيـــار١٩يف الـــربامج اإلمنائيـــة يف 

 مــن اســتراتيجية الــدمج لقــضايا اجلنــسني، إحــصاءات   كجــزء
. تتعلـــق باجلنـــسني وأنـــشأت نقـــاط اتـــصال لقـــضايا اجلنـــسني

ووضعت خطط عمل وأجريت مراجعـة لقـضايا اجلنـسني مـن            
ــرة والتـــضامن ووزارة    ــة واألسـ ــة االجتماعيـ قبـــل وزارة التنميـ

واختــــذت . االتــــصاالت ووزارة حتــــديث القطاعــــات العامــــة
وات إلعطــاء قــوة دفــع للجنــة التعــاون يف احلكومــة أيــضاً خطــ

ــ/قــــضايا اجلنــــسني الــــيت أنــــشئت يف حزيــــران   ٢٠٠٧ هيونيــ
باالشتراك مع شركاء دوليني لتحقيق املواءمـة بـني اإلجـراءات           

وجرى النظر يف إنشاء جملـس أعلـى        . اهلادفة إىل تأمني املساواة   
 .للنساء
وطبقت احلكومة عدداً مـن التـدابري السـتكمال خطـة            - ١٠
ستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد املـرأة الـيت          الفيذ ا تن

ــام   ــصال مباشــرة   . ٢٠٠٤وضــعت يف ع ــشئت خطــوط ات وأن
وجـرى البحـث يف   . للمساعدة الطارئة ونظام معلومات منطـي    
للقضاء علـى العنـف      وضع مسودة قانون وإنشاء مرصد وطين     

انونيـة  ومت توسيع املراكز املعنيـة بتقـدمي النـصائح الق         . ضد املرأة 
 مركـزان لالســتقبال  ئوأنـش . والنفـسية للنـساء ضـحايا العنــف   

ــدار      ــاط والـ ــدينيت الربـ ــامعيني يف مـ ــيني اجلـ ــزين الطبـ يف املركـ
البيضاء، كما أنشئت وحدات استقبال ضـمن حمـاكم الدرجـة        

وأنــشئت أيــضاً نقــاط اتــصال لقــضايا اجلنــسني ضــمن  . األوىل
نيـة لزيـادة    وشـكلت احلمـالت الوط    . مديرية الشرطة القـضائية   

الــوعي جــزءاً مــن التوجــه حنــو تــشجيع ثقافــة املــساواة، إىل        
. جانب القيام مبـسح وطـين حـول العنـف علـى أسـاس اجلـنس               

ومت أخرياً إنشاء مراكز رعاية للنـساء ضـحايا العنـف وملـرتكيب        
 .االنتهاكات

ــيم،       - ١١ ــال التعل ــساواة يف جم ــن امل ــدر أكــرب م ــق ق مت حتقي
ــوارق بـــني   ــود فـ ــن وجـ ــالرغم مـ ــاطق  بـ ــة واملنـ ــاطق الريفيـ  املنـ

إصـدار بيـان سياسـة      ومن بـني التحـسينات الرئيـسية      . احلضرية
ونفـذت خطـة    . عامة بعـدم التمييـز يف جمـال تـشريعات العمـل           

 يف  ٢٠١٥-٢٠٠٦حملاربة عمالة األطفـال للفتـرة        عمل وطنية 
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ــسية  ــدن الرئيـ ــنيتاملـ ــشرةاإلثـ ــضاً  .  عـ ــة أيـ وشـــجعت احلكومـ
.  الـــصغرية واملتوســـطة احلجـــممـــشاركة املـــرأة يف الـــصناعات

ــواطنني أهــم      وشــكل ــع امل ــة جلمي ــصحية اجملاني ــة ال ــوفري العناي ت
 .تطور يف جمال الصحة

يف اخلالصة، تعتزم احلكومة وضع خطـة عمـل ملتابعـة            - ١٢
ــسني،      ــضايا اجلنـ ــور قـ ــاج منظـ ــة إىل إدمـ ــتراتيجيتها اهلادفـ اسـ

ىل واالستمرار يف سحب حتفظاهتـا علـى االتفاقيـة واالنـضمام إ           
ــة اإلصـــالحات التـــشريعية،   الربوتوكـــول االختيـــاري، ومتابعـ
واعتماد تدابري مؤقتة للنهوض مبـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة        

 .وتعزيز ثقافة املساواة يف اجملتمع
 ٦ إىل ١املواد 
نه ينبغي على الوفـد     إقالت  :  شيلنغ - السيدة شوب  - ١٣

ــدى      ــد أودع ل ــان ســحب التحفظــات ق ــا إذا ك  أن يوضــح م
ــم املتحــدة    ــام لألم ــني الع ــة    . األم ــوي احلكوم ــىت تن وســألت م

تعديل الدستور لكـي تـضمنه مبـدأ املـساواة وأسـبقية االتفاقيـة              
وتــساءلت مــا إذا كانــت قــد طبقــت . علــى التــشريعات احملليــة

عملياً تدابري خاصة مؤقتة وما إذا كان الدستور سـيعدل لكـي            
كات حقـوق   واملطلوب تقدمي توضـيح النتـها     . يسمح بتطبيقها 

اإلنــسان الــيت تتعــرض هلــا النــساء وتعاجلهــا جلنــة اإلنــصاف        
 .واملصاحلة وللتعويضات املمنوحة للنساء ضحايا العنف

قـال يف معـرض اإلشـارة إىل وضـع          : السيد فلنترمـان   - ١٤
نه ينبغي تقدمي معلومـات     إاالتفاقية بالنسبة إىل التشريع احمللي،      

لــسلطة القــضائية  إضــافية عــن الظــروف الــيت حتكــم تطبيــق ا     
ومن األمهية مبكـان معرفـة إذا كانـت هنـاك           . ألحكام االتفاقية 

قوانني حمددة تقر بأسـبقية األحكـام الدوليـة وإذا كانـت هنـاك       
وســـأل إذا كـــان مبـــدأ . خطـــط لتجـــسيد ذلـــك يف الدســـتور

املساواة املنصوص عليه يف الدستور يتوافق مع املفهـوم الواسـع          
ــه   ــصوص عليـ ــز املنـ ــدأ التمييـ ــةملبـ ــدمي  .  يف االتفاقيـ ــي تقـ وينبغـ

معلومات إضافية عمـا إذا كانـت االتفاقيـة تطبـق يف الـصحراء              
 .الغربية
سألت إذا كان هناك إطـار زمـين حمـدد          : السيدة باتن  - ١٥

وعلـى الدولـة مقدمـة      . لتبليغ األمني العام بـسحب التحفظـات      
التقريــر أن توضــح مــا إذا كانــت قــد أجنــزت الــصيغة اجلديــدة  

 مـــن االتفاقيـــة وكـــذلك اإلعـــالن ٢ملتعلـــق باملـــادة لإلعـــالن ا
) أ(التفسريي الذي حـل حمـل الـتحفظ علـى الفقـرات الفرعيـة           

ــرة  ) ح(إىل ) و( و) د(إىل  ــن الفقـ ــادة  ١مـ ــن املـ ، وأن ١٦ مـ
وينبغـي أيـضاً    . تقدم معلومات إضافية عـن حمتوامهـا ونطاقهمـا        

 .باشرتضمني الدستور حتديداً ملفهوم التمييز املباشر وغري امل
طلبت أن تعرف إذا كانت وزارتا العـدل والـشؤون          و - ١٦

اخلارجية قد قدمتا توصية إىل جملس الـوزراء بانـضمام املغـرب            
إىل الربوتوكول االختياري، ويف حال كان ذلـك، مـىت سـتبدأ            

 .عملية االنضمام
وأبــدت اهتمامهــا مبعرفــة إن كانــت هنــاك حــاالت       - ١٧

ــى التــ    ــة عل ــصكوك الدولي ــوطين إضــافة إىل  ألســبقية ال شريع ال
 من اإلجابـات،    ٣قراري احملكمة العليا املذكورين يف الصفحة       

وإن كان أفراد اجلهاز القضائي واحملـامون يتلقـون أي تـدريب            
 .يف هذا الصدد

ــت      - ١٨ ــا إذا كان ــد أن يوضــح م ــت إىل الوف وأخــرياً، طلب
 .يف حل نزاعات العمل االتفاقية أم قانون العمل يطبق

ــسيد - ١٩ ــنالـ ــدمي   : ة شـ ــرأة تقـ ــستطيع املـ ــن تـ ــألت أيـ سـ
شــكواها إذا تــردد القــضاة يف املنــاطق الريفيــة يف تطبيــق قــانون 

 .األسرة اجلديد
ــانون    و - ٢٠ ــة إذا كــان مــشروع الق ــا مبعرف ــدت اهتمامه أب

املعــين بالقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة يــشمل كــل أشــكال     
 العنف ضـدها أو يقتـصر علـى العنـف املـرتيل فقـط، وإذا كـان           

وأبـدت رغبتـها    . يعرِّف العنف ضد املرأة بأنه جرمية اجتماعية      
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يف احلــصول علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن حمتــوى مــشروع  
 .القانون وإطاره الزمين

أخرياً، طلبت معرفة املزيد عن تكـوين وعمـل اجمللـس            - ٢١
 .االستشاري حلقوق اإلنسان

  طلبـت بـصفتها عـضواً يف اللجنـة، توضـيحاً       :الرئيسة - ٢٢
فيما يتعلق بتطبيـق االتفاقيـة وسـألت عـن اجلهـة املـسؤولة عـن                

. تـــأمني تطـــابق التـــشريعات الوطنيـــة مـــع االتفاقـــات الدوليـــة 
وطلبت احلصول علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن اجلهـود الـيت                
يبذهلا املغرب لتأمني املواءمة بني تشريعاته الوطنية واملعاهـدات         

 .الدولية حلقوق اإلنسان
حــىت   ارتياحهــا إزاء مــستوى التعــاون القــائم  وأبــدت - ٢٣

اآلن بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية ولكنها طلبـت أن          
. تعــرف كيــف ستــشركها يف تنفيــذ التعليقــات اخلتاميــة للجنــة
 .وسألت أيضا إن كانت تلك التعليقات سترفع إىل الربملان

أخرياً، طلبت اللجنة تضمني تقرير املغـرب القـادم إىل           - ٢٤
 .للجنة معلومات من اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسانا

طلبت إىل اللجنة أن تأخذ     ): املغرب (السيدة سكايل  - ٢٥
ورمبـا كـان هـذا سـبب     . يف اعتبارها أن احلكومة ما تـزال فتيـة    

ولكــن يف . عــدم اُختاذهــا بعــض اخلطــوات بالــسرعة املفترضــة  
وعلــى ســبيل . الواقــع، فقــد مت ســحب العديــد مــن التحفظــات

املثـــال، فواقـــع أن قـــانون اجلنـــسية احلـــايل خيـــول املـــرأة مـــنح   
جنسيتها األصـلية ألوالدهـا املولـودين مـن والـد أجـنيب، يثبـت               

ويـصح ذلـك أيـضاً    .  قد ُسحب٩أن حتفُّظ املغرب على املادة   
لـذلك، فـان العمليـة جاريـة علـى        . بالنسبة إىل حتفظات أخرى   

ــس ا      ــة اجملل ــو موافق ــى ه ــا تبق ــدم وســاق؛ وكــل م حلكــومي ق
وأعربــت عــن ثقتــها بــأن  . وجملــس الــوزراء واملــصادقة امللكيــة 

. تـــستكمل العمليـــة يف غـــضون األســـابيع أو األشـــهر القادمـــة
ــرة      ــة واألسـ ــة االجتماعيـ ــرة التنميـ ــصفتها وزيـ ــا بـ ــت أهنـ وقالـ

والتضامن، سوف تتابع الوضع عن قرب وتؤمن إبالغ األمـني          
 .العام فور اختاذ القرار

نسبة إىل تنفيذ قـانون األسـرة اجلديـد يف          نه بال إوقالت   - ٢٦
. أن تتالشـى العـادات القدميـة بـسهولة         املناطق الريفيـة يـصعب    

وعلــى ســبيل املثــال، وبــالرغم مــن أن الــسن األدىن للـــزواج       
ال زال العديد من النـاس يعتـربون أن       سنة، ١٨القانوين هو الـ    

 سـنة تكـون قـد أصـبحت صـاحلة           ١٦ أو   ١٥الفتاة يف سن الـ     
ومن باب التحايل علـى القـانون، يـتم تـزويج العديـد             . اجللزو

ــب إىل القاضــي      ــسيط؛ وال يطل ــين ب ــال دي ــن األزواج باحتف م
 .إالّ عندما تصبح الفتاة حامالً تصديق الزواج

ن العديـــد مـــن إقالـــت ): املغـــرب (الـــسيدة مـــزدايل - ٢٧
التشريعات املغربية، مبا يف ذلك قانون اجلنسية وقانون اجلـزاء،          

لـى أن للمعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة األسـبقية علـى       تنص ع 
وأشارت إىل عدد من قرارات احملكمة العليـا        . القوانني الوطنية 

 .املتخذة هبذا الشأن
ن التقريـر ينطـوي     إقالـت   ): املغـرب  (السيدة سـكايل   - ٢٨

باألصل على كميـة وافـرة مـن املعلومـات عـن جلنـة اإلنـصاف               
هتا، وعـن تطبيـق منـهج قـضايا         واملصاحلة والقـرارات الـيت اختـذ      

ويف الواقـع،   . اجلنسني إزاء انتـهاكات سـابقة حلقـوق اإلنـسان         
فقد عقدت جلسات اسـتماع عامـة لـضحايا االنتـهاكات مـن             

 .الرجال والنساء على حد سواء
وُتطبـــق القـــوانني املغربيـــة وآليـــات حقـــوق اإلنـــسان   - ٢٩

كـس مـن    وعلـى الع  . بالتساوي يف مجيع أحناء البالد دون متييـز       
ذلك، فقد وضعت املبـادرة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان ملـساعدة            

وفــضالً عــن . املنــاطق املتخلفــة يف الوصــول إىل أمــوال التنميــة 
ذلـــك، ســـامهت حريـــة الـــصحافة املغربيـــة يف نـــشر أخبـــار       

 .انتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق واسع
ن جلنـــــة إقالـــــت ): املغـــــرب (الـــــسيدة كامليـــــشي - ٣٠

ة قامت يف بعض احلاالت بتعـويض ضـحايا      اإلنصاف واملصاحل 
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االنتـهاكات الـسابقة حلقــوق اإلنـسان علــى مـستوى األقــاليم،     
وضــمنت مــن . كالقيــام مــثالُ بــربامج إمنائيــة يف تلــك األقــاليم  

خالل اعتمادها ملنهج يراعي قضايا اجلنسني اسـتفادة متـساوية         
ــربامج     ــذه ال ــن ه ــساء م ــني الرجــال والن ــام   . ب ــن ع ــاراً م واعتب

ــن     ٢٠٠٧ ــة م ــسابقة والراهن ــهاكات ال ــستفيد ضــحايا االنت ، ي
وفـــضالً عـــن ذلـــك، فقـــد . تغطيـــة شـــاملة بالرعايـــة الـــصحية

ــة حقــوق اإلنــسان     ــة لتطــوير ثقاف . وضــعت خطــة عمــل وطني
 وجيـــري ٢٠٠٧وهتـــدف هـــذه اخلطـــة الـــيت نـــشرت يف عـــام  

ــسان حبيـــث     ــوق اإلنـ ــوعي حبقـ ــادة الـ ــاً، إىل زيـ ــذها حاليـ تنفيـ
 .البلدأصبحت حقيقة واقعة يف 

ــة  إقالــت ): املغــرب (الــسيدة بــستاوي - ٣١ ــه تــبني للجن ن
اإلنصاف واملصاحلة أن انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت عانـت          
منــها املــرأة يف الــسابق تــشمل االختفــاء القــسري، واالعتقــال   

واختــذ التعــويض الــذي قدمتــه  . التعــسفي، واالعتــداء اجلنــسي 
 طـيب ونفـسي،     تعـويض مـايل، وتأهيـل     : اللجنة أشكاالً متنوعة  
ــة  ــة إىل   . وتعويــضات اجتماعي وأرســلت توصــيات هــذه اللجن

. اجمللــس االستــشاري حلقــوق اإلنــسان املــسؤول عــن تنفيــذها  
ــصدر اجمللــس  ــى أســاس    - وي ــة قائمــة عل  وهــو مؤســسة وطني

 املؤســسات الوطنيــة لتــشجيع ومحايــة حقــوق اإلنــسان  ئمبــاد
 آراء استـــشارية بـــشأن محايـــة وتـــشجيع - ) بـــاريسئمبـــاد(
قوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتقارير سنوية عن حالـة         ح

حقــوق اإلنــسان يف املغــرب، ويقــدم توصــيات بــشأن املواءمــة  
بني التشريعات الوطنية وااللتزامات الدوليـة، ويـشجع املغـرب        
ــة، ويبحـــث يف     ــة متنوعـ ــكوك دوليـ ــى صـ ــصادقة علـ ــى املـ علـ
. انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ويــصدر توصــيات يف هــذا اجملــال

ــة     و ــة التنــسيق الدولي ــة يف جلن يعتــرب اجمللــس عــضواً نــشطاً للغاي
 .للمؤسسات الوطنية

ومن بني توصيات جلنة اإلنصاف واملـصاحلة أن تقـوم           - ٣٢
احلكومة بإصالح دستوري وعلى صعيد املؤسسات مـن أجـل          

واسـتجابة لـذلك،    . توفري ضمانات دسـتورية حلقـوق اإلنـسان       

ة تضم ممـثلني عـن احلكومـة        أنشأ اجمللس االستشاري جلنة ثالثي    
 .واجملتمع املدين وخرباء تعىن بدراسة هذه املسألة

ن كـــل هيئـــات إقالـــت ): املغـــرب (الـــسيدة ســـكايل - ٣٣
حقوق اإلنـسان يف املغـرب يرأسـها أنـاس مـن ضـحايا حقـوق             

وعليه فان الرئيس السابق للجنـة اإلنـصاف        . اإلنسان السابقني 
ــايل للمجلـــس اال  ــرئيس احلـ ستـــشاري حلقـــوق واملـــصاحلة والـ

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . اإلنسان مهـا أسـريان سياسـيان سـابقان        
ــوق       ــزامهم حبق ــشاري الت ــس االست ــضاء اجملل ــة أع ــشهد لغالبي ُي

وأخرياً، يضم اجمللس االستشاري تسع نساء من بـني         . اإلنسان
 .أعضائه
ذكــرت أنــه مل تعــد لــدى املغــرب : الــسيدة غاســبارد - ٣٤

ملـرأة، بـل أصـبح هنـاك بـاألحرى      وزارة تعىن خصيصاً حبقوق ا    
وســألت عــن . وزارة للتنميــة االجتماعيــة، واألســرة والتــضامن

كمية املوارد اليت خصصتها الـوزارة لتعزيـز املـساواة والتنـسيق            
 اتــساع نطــاق أعماهلــا علــى وءمــع الــوزارات األخــرى، يف ضــ

 .وجه اخلصوص
يف معــرض التعليــق علــى بيــان الوفــد مــن أن التقريــر  و - ٣٥
ن إم إىل الربملــان يف وقــت ســابق مــن ذلــك الــشهر، قالــت  قُــدِّ

ولكنه يتوجب عليهـا    .احلكومة ليست ملزمة باستشارة الربملان    
أن تنقل إليه التعليقات اخلتاميـة للجنـة، ألهنـا غالبـاً مـا تنطـوي           

 .على وجوب إدخال تغيريات تشريعية
رحبـت بـااللتزام بوضـع امليزانيـة        : السيدة شـوتيكول   - ٣٦

 تراعي الفروق بني اجلنسني، ولكنها طلبـت معرفـة          على أسس 
حجم امليزانية املخصصة للمساواة بـني اجلنـسني كنـسبة مئويـة          

 .من جمموع امليزانية الوطنية
ــن      و - ٣٧ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــدمي املزيـ ــضاً تقـ ــت أيـ طلبـ

ســيما تلــك  مؤشــرات االســتجابة ملنظــور قــضايا اجلنــسني، ال 
 .ماعيةاليت وضعتها وكالة التنمية االجت
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وســالت إذا كانــت نقــاط االتــصال مــا زالــت تعمــل،   - ٣٨
. ج قــضايا اجلنــسني يف وزارتــني   تــويل شــؤون إدمــا  وءيف ضــ
ــا ــتراتيجية       كم ــن االس ــات ع ــن املعلوم ــداً م ــضاً مزي ــت أي طلب

 .الوطنية للمساواة والعدل
وطلبــت أخــرياً معلومــات إضــافية عــن املركــز املغــريب   - ٣٩

ــاملرأة وعــن اجمللــس   للمعلومــات واألحبــاث والتوثيــ  ق اخلــاص ب
 .األعلى للمرأة

حظـــت مـــن خـــالل التقريـــر، أن ال: اميـــالـــسيدة دير - ٤٠
خنفـاض يف الفقــر بــنفس  ااخنفـاض الفقــر بوجـه عــام، مل يقابلــه   

 من الرجـل   املعدل بني النساء؛ وأن املرأة ال زالت أكثر تعرضاً        
وسـألت عـن    . ملخاطر الفقر، والضعف، واحلرمان االجتمـاعي     

 تدابري حمددة موجهة حنو النساء الفقريات وأمثلة حـسية          وجود
 .على إدخال منهج قضايا اجلنسني

 مـن التقريـر إىل أن مبـادرة التنميـة           ٦٦ارت الفقرة   أش - ٤١
االجتماعيــة الوطنيــة تقــوم علــى منــهج االنــدماج واملــشاركة؛   
ولكن وجود أصـحاب مـصلحة متعـددين، علـى حـد مـا جـاء             

ــسياسات   ، يــشكل أحــد ٦٣الفقــرة  يف  العوامــل الــيت جتعــل ال
وسألت عمـا تقـوم بـه احلكومـة لـضمان         . العامة عدمية الفعالية  

. متثيل املرأة يف آلية صنع القـرار ضـمن مبـادرة التنميـة الوطنيـة              
وطلبت إىل الوفد أيضاً أن يوضـح العالقـة بـني مبـادرة التنميـة               

د الوطنية واالسـتراتيجية الوطنيـة للمـساواة والعدالـة، وأن حيـد           
املؤسسة املـسؤولة عـن ضـمان مـشاركة املـرأة واسـتفادهتا مـن               

وتــساءلت عمــا إذا كــان . مبــادرة التنميــة االجتماعيــة الوطنيــة
ــسلطة      ــضامن ال ــة واألســرة والت ــة االجتماعي ــدى وزارة التنمي ل

 .الالزمة العتماد إدماج قضايا اجلنسني واملوارد
لتقريـر  ومن املهـم معرفـة اهليئـة املـسؤولة عـن حمتـوى ا              - ٤٢

وعن تنفيذ التعليقات اخلتامية للجنة، وتضمن إلزاميتـها جلميـع          
 .القطاعات

ن من شأن اإلشـارة إىل املـرأة        إقالت  : السيدة نوباور  - ٤٣
أو إىل املساواة بني اجلنسني يف اسم الوزارة أن يـساعد النـساء             
على اعتبارها اهليكلية احلكوميـة الرئيـسية املـسؤولة عـن محايـة             

ســـألت عـــن عـــدد مـــوظفي الـــوزارة املختـــصني   و. حقـــوقهن
باملساواة بني اجلنسني واحلقوق اإلنسانية للمرأة الذين يتولـون         

ومـن  . املسؤولية يف هذا اجملال، خصوصاً فيما يتعلق باالتفاقيـة        
املهم أيـضاً معرفـة كيـف تقـوم الـوزارة بـدورها كمنـسق وإذا                
كانــت هنــاك نقــاط اتــصال علــى مــستوى األقــاليم واملــستوى  

 .احمللي أو فقط على املستوى الوطين ومستوى اإلدارات
 عـن كيفيـة اضـطالع احلكومـة     سـألت : الـسيدة جـرب   - ٤٤

ــرض     ــيت تعتـ ــة الـ ــة القوالـــب النمطيـ ــشاقة يف معاجلـ ــة الـ باملهمـ
وســألت أيــضاً عــن ماهيــة  . التــشريعات اجلديــدة لتقــدم املــرأة 

اإلجـــراءات الـــيت اختـــذت لزيـــادة الـــوعي مـــن خـــالل التعلـــيم 
الم وإذا كانـــت هنـــاك خطـــة شـــاملة حملاربـــة القوالـــب  واإلعـــ
وقالت أن التدريب ضروري ليس فقط للقـضاة، بـل          . النمطية

ومـن  . أيضاً للمحامني والعاملني يف تنفيـذ القـوانني والربملـانيني         
األمهية مبكان تعزيز صـورة املـرأة بوصـفها مـسؤولة عـن صـنع                

 .القرار يف األسرة ويف اجملتمع املدين
 اجلهــود املبذولــة إلزالــة لت عــنســأ: دة بيمنتــلالــسي - ٤٥
 مـن قـانون اجلـزاء،       ٤١٨تبقى من أحكـام متييزيـة، كاملـادة          ما

وطلبـت معرفـة أي قـوانني مرعيـة         . اليت تغطي جـرائم الـشرف     
حترِّم صراحة العنف املرتيل، وما إذا كـان هنـاك اجتـهاد حـول              
ــكال     ــصاب واألشـ ــق باالغتـ ــا يتعلـ ــصوصاً فيمـ ــوع، خـ املوضـ

 لالعتداء اجلنسي، وكيـف جيـري التعـاطي مـع مـسألة             األخرى
وســألت أيــضاً إذا كانــت هنــاك إجــراءات قانونيــة أو   . الرضــا

تربوية حملاربـة العـادة الـشائعة بإرغـام ضـحية االغتـصاب علـى               
 .تزوج املغتصب

مــن املهــم مســاع املزيــد عــن وضــع مــشروع القــانون  و - ٤٦
 جيــرِّم العنــف ة ومــا إذا كــانأاجلديــد حملاربــة العنــف ضــد املــر 
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وسألت أيـضاً   . داخل األسرة، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي      
إذا كانــت قــد حتققــت نتــائج علــى صــعيد صــورة املــرأة يف        

 .وسائل اإلعالم
معـدل اجلـرائم     علقـت بـأن تزايـد     : السيدة آرا بيغوم   - ٤٧

ــق       ــى القل ــسي يبعــث عل ــف اجلــسدي واجلن ــشمل العن ــيت ت . ال
ما تبقى من قـوانني التمييـز       وسألت عن خطط احلكومة إلزالة      

والتدابري اليت اختـذهتا لتـأمني خـدمات اإليـواء والرعايـة للنـساء              
 .اللوايت يتعرضن للضرب

طلبــت تفــسرياً لالرتفــاع الكــبري : الــسيدة شــوتيكول - ٤٨
يف عـدد حـاالت االجتـار باألشـخاص وعـدد املوقـوفني بــسبب       

ــام  ــار   . ٢٠٠٥ذلـــك يف عـ ــد معـــىن االجتـ ــألت عـــن حتديـ وسـ
ــبريا      باأل ــان تع ــا إذا ك ــصنيف احلــاالت وم ــة ت شــخاص وكيفي
وطلبـت معرفـة    .  يـستعمالن كمـرادفني    “االجتار”  و “البغاء”

إذا كــان املغــرب مل يــصادق بعــد علــى بروتوكــول منــع وقمــع 
ــخاص، ال   ــار باألشـ ــة االجتـ ــال    ومعاقبـ ــساء واألطفـ ــيما النـ سـ

، ومــا إذا كــان يرغــب يف ذلــك، وإذا    )بروتوكــول بــالريمو (
ه أيــــة خطــــط لوضــــع تــــشريع بــــشأن االجتــــار  كانــــت لديــــ
ــخاص ــر     . باألشـ ــصدر وممـ ــة مـ ــو دولـ ــرب هـ ــث أن املغـ وحيـ

ــوط     ــادئ واخلطـ ــستخدم املبـ ــتطاعته أن يـ ــان باسـ ــصد، فـ ومقـ
التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبـشر الـيت أوصـى           
هبا مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان كورقـة عمـل هلـذا            

ــاجرين   وســألت إن كانــت  . الغــرض ــة املت ــاك أحكــام ملعاقب هن
 .بالبشر، خاصة أي موظفني حكوميني متورطني

طلبت بـصفتها عـضواُ يف اللجنـة أن تعـرف           : الرئيسة - ٤٩
كيف ختطط احلكومة للقيام بتبين القانون اجلديد للقضاء علـى          
ــف ضــد املــرأة ومــا إذا كانــت مــصممة علــى اســتخدام        العن

فمنـذ  . ١٩ العامـة رقـم   النصح الذي أعطته اللجنة يف التوصـية    
أن بــدأت البلــدان تعتــرف بــأن العنــف املــرتيل يــشكل انتــهاكاً  
حلقــوق اإلنــسان، مل تعــد املــسألة مــن احملرمــات، ويف الغالــب، 

لـــذلك أصـــبح مـــن املهـــم . ازداد عـــدد احلـــاالت املبلـــغ عنـــها
وسـألت إن كانــت  . احلـصول علـى بيانــات إحـصائية واضــحة   

ــال    ــساء ال ــات عــن عــدد الن ــاك بيان ــهن أزواجهــن، أو  هن يت قتل
وميكـن هلـذه    . أزواجهن السابقون أو أقـارهبن كجـرائم شـرف        

ــراءات    البيانـــات أن تـــستخدم لتحليـــل الوضـــع ومعرفـــة اإلجـ
 .واخلدمات الالزمة

ذكــرت أن وزارة التنميــة ): املغــرب (الــسيدة ســكايل - ٥٠
االجتماعيــة واألســرة والتــضامن هــي آليــة النــهوض حبقــوق       

كانــت هنــاك أيــضاً أمانــة الدولــة لــشؤون   وقبــل ذلــك . املــرأة
األسرة ورعاية األطفال واألشخاص املعـوقني، ولكـن مت دمـج            

وكــان الــدمج نتيجــة رؤيــا جديــدة . االثنــتني يف وزارة واحــدة
للتنميـة االجتماعيـة تـضع املــرأة والطفـل واألشـخاص املعــوقني      
واملسنني يف مركز اهتمام التنمية االجتماعية واجلهـود املبذولـة          

وكانـت هنـاك أيـضاً وكالتـان        . لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني      
الوطنيــة ووكالــة التنميــة  إضــافيتان، منظمــة املــساعدة التعاونيــة

االجتماعيـــة اللتـــان تتبعـــان توجيهـــات الـــوزارة يف أنـــشطتهما 
 .لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومكافحة الفقر

ــة مكم   - ٥١ ــة الوطني ــة االجتماعي ــادرة التنمي ــة وكانــت مب ل
ــة   ــة القطاعي ــة   . لألعمــال احلكومي ــة االجتماعي وشــكلت التنمي

عملية إدمـاج شـاركت فيهـا وزارات عديـدة أخـرى وكانـت              
وزارة التنمية االجتماعية واألسـرة والتـضامن منـسقاً للـسياسة           

وانطــوت املبــادرة علــى منظــور قــضايا اجلنــسني،  . االجتماعيــة
حيـــث وأعطـــت األولويـــة يف أنـــشطتها للتجمعـــات الزراعيـــة  

وكانــت . كانــت معــدالت الفقــر أعلــى مــن املتوســط الــوطين  
 .النساء أكثر من استفاد من األنشطة املدرة للدخل

ن االتفاقيـة تـشكل     إقالـت   ): املغرب( السيدة بن حييا   - ٥٢
ســتراتيجية الوطنيــة للمــساواة والعدالــة بــني  المرجعــاً رئيــسياً ل

ــة  ة علــى وقــد متــت املــصادق . اجلنــسني، الــيت قــدمت إىل اللجن
 شــهراً مــن اإلعــداد وحظيــت بــدعم   ١٨املــسودة األوىل بعــد 
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كافة األطراف املعنية، مبن فيهم ممثلو اجملتمع املدين واملنظمـات    
ووزعــت الــصيغة النهائيــة علــى كافــة املؤســسات      . النــسائية

احلكومية واستخدمت لدعم إستراتيجيات فعالة لتعزيـز منـهج         
كـز التنـسيق يف كـل    ولعبـت مرا  . يراعي الفـروق بـني اجلنـسني      

ــياً يف      ــد دوراً أساس ــة ويف شــىت أحنــاء البل املؤســسات احلكومي
ــة  . وضــع خطــط عمــل ملــسائل حمــددة   ــة املدني وشــكلت التربي

عامالً رئيسياً يف تغيري العقليات وزيادة الوعي وجرى تـدريب          
 .املدرسات على أمهية حقوق اإلنسان

ــي  - ٥٣ ــسيدة سنوســ ــرب (الــ ــة إ قالــــت :)املغــ ن امليزانيــ
ــرة والتـــضامن    ــة واألسـ ــة االجتماعيـ ــوزارة التنميـ املخصـــصة لـ

 ٣٩٥,٩٦بوصفها اآللية الوطنية للنهوض حبقوق املرأة بلغـت         
 مليـون درهـم يف      ٤٦٠,٦٧٨ و   ٢٠٠٧مليون درهـم يف عـام       

ــل حــوايل  ٢٠٠٨عــام  ــا ميث ــة   ٠,٣ ،أي م ــة مــن ميزاني يف املائ
 . يف املائة١٦الدولة، قد ازدادت بنسبة تفوق الـ 

ــسيدة جــالل  - ٥٤ ــرب (ال ــت ): املغ ــة  إقال ن وضــع ميزاني
تراعي الفـروق بـني اجلنـسني مل يفتـرض وضـع ميزانيـة لقـضايا            
الرجال وأخرى لقـضايا النـساء ولكنـه أدخـل مفهومـاً جديـداً              
يف وضع امليزانية يأخذ يف االعتبـار خمتلـف احتياجـات الرجـال         

ة، هبـدف  والنساء، البنات واألبناء، يف املناطق الريفية واحلـضري   
 .وضع سياسة إنفاق تنشد حتقيق املساواة واإلنصاف

ــام    - ٥٥ ــرب يف عـ ــد املغـ ــة  ٢٠٠٢واعتمـ ــشروع ميزانيـ  مـ
تراعي الفـروق بـني اجلنـسني كجـزء مـن عمليـة إصـالح مـايل                 

ومت االلتـزام بتحقيـق نتـائج       . تعتمد ميزانية على أسـاس النتـائج      
دف وكان اهلـ  . ملموسة من خالل التنسيق بني مجيع اإلدارات      

ــنعم حبقوقهـــا        ــرأة لكـــي تـ ــى وقـــت املـ ــيض الـــضغط علـ ختفـ
 .االقتصادية والسياسية واإلنسانية

، يرفــق بامليزانيــة تقريــر عــن العمــل ٢٠٠٥ومنــذ عــام  - ٥٦
ويتـــضمن هـــذا .  وزارة فيمـــا يتعلـــق بقـــضايا اجلنـــسني١٧يف 

نكليزيــة الالتقريــر الــذي يــصدر باللغــات العربيــة والفرنــسية وا 

عام بالنـسبة لقـضايا اجلنـسني ، يـستند بـشكل            لإلنفاق ال  حتليالً
وقد أظهر حـصول نتـائج إجيابيـة        . أساسي إىل مؤشرات األداء   

يف جمــال التعلــيم، واخنفاضــاً يف معــدل األميــة ومــا يرافــق ذلــك 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢خــالل الفتــرة   و. مــن فــروق بــني اجلنــسني   
 يف املائـة منـهم مـن النـساء، مـن            ٨٠استفاد مليونا بالغ، نـسبة      

ومت توســيع نطــاق الوصــول إىل ميــاه . حمــو أميــة الكبــارجهــود 
ــصل إىل   ــشرب لت ــذي     ٩٢ال ــر ال ــسكان، األم ــن ال ــة م  يف املائ

ســاهم يف ختفيــف الــضغط علــى النــساء والفتيــات املــسؤوالت 
 يف املائـة مـن      ٨٤ومت تـوفري الكهربـاء لــ        . عادة عـن نقـل امليـاه      

ية وكان وصول سـكان املنـاطق احلـضر       (سكان املناطق الريفية    
األمــر الــذي أدى )  يف املائـة ٩٩إىل الكهربـاء قــد حتقـق بنــسبة   

إىل انعدام احلاجة إلنفاق الوقت على مجع احلطـب، وسـتكون     
ــة عــام   ــة كاملــة بنهاي ومت أيــضاً توســيع شــبكة  . ٢٠٠٨التغطي

الطــرق الــيت تعــين الوصــول إىل األســواق والتعلــيم والــصحة       
 يف املائـة    ٤٩وارتفعت نسبة التغطيـة مـن       . واخلدمات األخرى 

 ويــشكل. ٢٠٠٧يف املائــة يف عـام   ٦١,٥ إىل ٢٠٠٣يف عـام  
وضع امليزانية مع مراعاة الفـروق بـني اجلنـسني طريقـة جديـدة              

 .للنظر إىل اإلنفاق العام بصورة إمجالية
أشار إىل أن مؤشر الفقر قـد    ): املغرب (السيد بوعزة  - ٥٧

 ١١,٤ إىل ٢٠٠٤يف املائــة يف  ١٤,٢حتــسن، إذ اخنفــض مــن 
 وأن مبـادرة التنميـة االجتماعيـة     ٢٠٠٧ هيوليـ /يف املائة يف متوز   

ــساء يف عــدد مــن األشــكال     ــادت الن ــد أف ــة ق ومــع أن . الوطني
أعـــداد النـــساء املـــشاركات يف إدارة املبـــادرة علـــى املـــستوى  
الوطين ومستوى األقاليم واملقاطعات واملـستوى احمللـي كانـت          

ــية     ــاك إرادة سياسـ ــت هنـ ــد كانـ ــضة، فقـ ــادة  منخفـ ــة لزيـ قويـ
وشــكل ُبعــد املــساواة بــني قــضايا اجلنــسني مبــدأ  . مــشاركتهن

رئيــسياً يف املبــادرة وأُخــذ يف االعتبــار يف كــل أنــشطتها ويف      
ــشاريع  ــار امل ــامج ملكافحــة    . اختي ــى برن ــادرة عل واشــتملت املب

الفقر يف املناطق الريفية، وبرنامج ملكافحة احلرمـان يف املنـاطق           
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ــامج ملواج  ــامج مــشترك   احلــضرية، وبرن هــة انعــدام األمــن وبرن
 .جيمع بني هذه القضايا

وتـــضمنت كـــل بـــرامج التـــدريب يف نطـــاق املبـــادرة  - ٥٨
وحــدة رئيــسية تتنــاول منــهج قــضايا اجلنــسني، وقــد تركــزت   
اجلهود ملكافحة الفقر على تنميـة تكـافؤ الفـرص، مبـا يف ذلـك               

وشـكلت  . األعمال التجارية الـصغرية والقـروض بالغـة الـصغر         
ــة مـــن املـــستفيدين مـــن القـــروض،  ٧٠نـــساء نـــسبة ال  يف املائـ

 مؤســسة ائتمــان مغربيــة بالغــة ١٣وأدرجــت أربعــة مــن أصــل 
ــصنيف دويل     ــسات يف تـ ــضل املؤسـ ــني أفـ ــؤخراً بـ ــصغر مـ . الـ

والوزارة على وشك الشروع يف استراتيجية وطنية ضـد الفقـر         
 .تشتمل أيضاً على منظور قضايا اجلنسني

ــ (الـــسيدة ســـكايل - ٥٩ ــادة يف ): رباملغـ ذكـــرت أن الزيـ
إحصاءات العنف ضد املرأة تعكـس حتـسناً يف آليـات اإلبـالغ             

 .وليس زيادة يف حوادث العنف الفعلية
ــاهريي  - ٦٠ ــسيدة ت ــت ): املغــرب (ال ســتراتيجية الن اإقال

الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة اختذت أشكاالً عديـدة،          
ون املقــدم يف مبــا يف ذلــك مجــع اإلحــصاءات؛ ومــشروع القــان  

ــشرين األول ــوبر /ت ــذي    ٢٠٠٦أكت ــانون اجلــزاء، ال ــديل ق  لتع
أخذ يف االعتبار توصيات اللجنة واإلعالن بـشأن العنـف ضـد            
املــرأة؛ وإنــشاء خــط وطــين ســاخن لالتــصال املباشــر مــن قبــل  
النساء والفتيات ضحايا العنف؛ ومراكز اإلرشـاد الـيت تـديرها           

ــأن    ــادت ب ــة، الــيت أف ــة مــن  ٨٠ منظمــات غــري حكومي  يف املائ
وقـد أدرج  . النساء الاليت استشرهنا كن ضـحايا العنـف املـرتيل      

املــستقبلي حــول العنــف يف نطــاق خطــة العمــل  املــسح الــوطين
؛ وسيتـــسع تقـــدمي اخلـــدمات لـــضحايا ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتـــرة 

ــاء تلــك الفتــرة ليــشمل وزاريت العــدل والــصحة     العنــف يف أثن
شاء مرصـد لتقيـيم     وتشتمل مبادرات أخرى على إن    . والشرطة

كافة اجلهود احلكومية وغري احلكومية وتطوير آليـات التعـاون          
 .ومجع البيانات

قـال أن العنـف ضـد املـرأة      ): املغـرب  (السيد زيراري  - ٦١
كان أوالً وباألخص مسألة صحية تـؤثر علـى الوضـع النفـسي             

ومل تقتصر اإلستراتيجية الوطنيـة علـى إنـشاء مراكـز           . للضحية
 والتوجيه للمرأة فحسب، بـل أيـضاً علـى إنـشاء            لتقدمي النصح 

ــاليم    ١٦ ــصحية يف األق ــز ال ــف يف املراك ــضحايا العن ــادة ل .  عي
وكان اهلدف من ذلك جعـل معاجلـة العنـف ضـد املـرأة جـزءاًً                
مــن نظــام الرعايــة الــصحية األوليــة وأن يكــون متاحــاًً يف شــىت  
أحناء البلد ويضمن مـنح ضـحايا العنـف شـهادات طبيـة ميكـن               

 .خدامها عند تقدمي الدعاوى أمام احملاكماست
أوضحت أن قانون اجلـزاء     ): املغرب (السيدة مزدايل  - ٦٢

ــد     ــسية ويـــنص علـــى عقوبـــات ضـ ــرائم اجلنـ ــل اجلـ يغطـــي كـ
ــهكني ــصاب   . املنتـ ــر االغتـ ــى ذكـ ــأت علـ ــانون مل يـ إالّ أن القـ

الزوجي، ألنه كان هنـاك تـساؤل عمـا إذا كـان ذلـك يـشكل                
قــة شــرعية يترتــب عليهــا واجــب جرميــة؛ فــالزواج يــشكل عال

 .زوجي
ــذين      - ٦٣ ــف، ال ــضحايا العن ــة متاحــة ل ــساعدة القانوني وامل

ــة   وتنـــشر . حيـــصلون علـــى دليـــل إرشـــادي باخلـــدمات املتاحـ
األحكام الصادرة عن احملاكم يف مثل هذه احلاالت يف وسـائل           

وقـد ُنـشرت أيـضاً      . اإلعالم ويشملها التدريب املعطى للقضاة    
وتـنص  . حكـام القـانون احمللـي ذات الـصلة    وثيقة تتضمن كل أ 

سـتراتيجية الوطنيــة علــى التعــاون فيمـا بــني اهليئــات الوطنيــة   الا
 .وبينها وبني اهليئات الدولية يف حماربة العنف ضد املرأة

ن الـشرعة الوطنيـة     إقالـت   ): املغـرب  (السيدة سكايل  - ٦٤
ســتراتيجية الة يف اإلعــالم تنطــوي علــى األتحــسني صــورة املــر

وقامـت  . كومية ملكافحة القوالب النمطيـة لقـضايا اجلنـسني        احل
وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية حبمـالت وطنيـة ملكافحـة           
ــدين صــورة      ــشر رجــال ال ــرأة يف املــساجد، ون العنــف ضــد امل

 .إجيابية للمرأة وشددوا على حقها يف ممارسة حقوقها



CEDAW/C/SR.824  
 

08-23339 11 
 

ن جمــالس العلمــاء، إقــال ): املغــرب (الــسيد أواســارا - ٦٥
ــألف الــ ــذكور ، أصــبحت اآلن    يت كانــت تت يف املاضــي مــن ال

تضم عاملـات ديـن ُتعـىن بـشؤون املـرأة؛ وكـذلك يـضم جملـس                
، أعـدت الـوزارة     ٢٠٠٣ومنذ العـام    . اإلفتاء نساء يف عضويتهً   

 .أدلة إرشادية للمرأة املسلمة ووزعتها يف املساجد
ن التقريــر احلــايل إقالــت ): املغــرب (الــسيدة ســكايل - ٦٦

ن قُدم إىل جملسي الربملـان وأهنـا سـوف تنقـل التعليقـات              سبق أ 
اخلتامية للجنة، اليت تتـضمن منظـوراً خارجيـاً بـالغ الفائـدة إىل             

وسـيتم بـذل كـل جهـد        . جملس الوزراء والربملـان عنـد عودهتـا       
ممكن لـضمان أن تكـون األنـشطة املـستقبلية اهلادفـة إىل تعزيـز               

الـوزارات ذات الـصلة     املساواة بني اجلنسني نتيجـة توافـق بـني          
 .ومنظمات اجملتمع املدين

 ٩ إىل ٧املواد 

ن الوضع يف املغرب لناحيـة      إلت   قا :السيدة غاسبارد  - ٦٧
عدد النساء يف مراكـز القـرار هـو ببـساطة وضـع غـري مقبـول؛                 

 مــن االتفاقيــة تــنص علــى تــبين تــدابري  ٤ مــن املــادة ١فــالفقرة 
اواة بـــني خاصـــة مؤقتـــة مـــن أجـــل اإلســـراع يف حتقيـــق املـــس  

ويف معــرض ردهــا علــى الئحــة القــضايا، أفــادت      . اجلنــسني
 تعهــدت األحــزاب الــسياسية   ٢٠٠٢احلكومــة بأنــه يف عــام   

وتــساءلت .  مقعــداً للنــساء يف اجمللــس التمثيلــي٣٠بتخــصيص 
ــام        ــات ع ــرت يف انتخاب ــد أمث ــادرة ق ــذه املب ــت ه ــا إذا كان عم

ــاَ إحــدى اللجــا    ٢٠٠٧ ــرأس حالي ــرأة ت ن  وعمــا إذا كانــت امل
ومـــن املهـــم أيـــضاَ أن تتمثـــل املـــرأة علـــى مـــستوى . الربملانيـــة

البلــديات؛ ففــي اهلنــد مــثالً، ُخصــصت منــذ زمــن بعيــد حــصة 
 يف املائـة يف اجملـالس البلديـة للمـرأة وأدى ذلـك              ٣٠تبلغ نسبة   

إىل تغيري يف جماالت كان مـن املمكـن أن تبقـى مهملـة، مبـا يف                 
النـساء تتـوىل نقلـها      ذلك الوصول إىل مياه الشرب اليت كانت        

 .ومل تكن بالتايل موضع اهتمام الرجال

وأملت أن يتضمن التقرير القـادم جـدوالً يـبني التقـدم         - ٦٨
احملرز لناحية عدد النساء يف اجلهاز القضائي وغريه من هيئـات           

 يف املائـة    ٢٠وأخرياً، أشارت إىل أن هنـاك نـسبة         . صنع القرار 
ي حلقــوق اإلنــسان؛   فقــط مــن النــساء يف اجمللــس االستــشار    

 .وينبغي أن يضم اجمللس عدداً متساوٍ من الرجال والنساء
هنـا تأمـل بـأن ُتـضمَّن خطـط          إقالـت   : السيدة نوبـاور   - ٦٩

العمل الوطنية املقبلـة تـدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف التعجيـل              
. باملساواة بني اجلنسني، علـى األخـص يف مراكـز صـنع القـرار             

اخلاصة املؤقتة الـيت جيـري اختاذهـا        وتساءلت عن ماهية التدابري     
تنفيــذاً لإلعــالن الــذي التزمــت فيــه احلكومــة بتــشجيع وصــول 
املرأة إىل املؤسسات املنتخبـة ومراكـز صـنع القـرار مـن خـالل               

 .إجراءات إجيابية
ــضايا، ذكـــرت    - ٧٠ ــة القـ ــى الئحـ ــا علـ ويف معـــرض ردهـ

ــات    ــرأة يف انتخابـ ــشاركة املـ ــة أن مـ ــة ٢٠٠٩احلكومـ  القادمـ
عزيزهـــا مـــن خـــالل تـــدابري قانونيـــة وتنظيميـــة مل يـــتم ســـيتم ت

اختاذها بعد؛ وبالنظر لضيق الوقت، سـألت عمـا جيـري اختـاذه          
من تدابري لزيادة عدد النـساء يف املراكـز املنتخبـة واملعينـة علـى               

 .حٍد سواء، مبا يف ذلك يف السلك الدبلوماسي
امتــدح احلكومــة لــسحب حتفظهــا  : الــسيد فلنترمــان - ٧١

 من االتفاقية، الـيت كانـت تتعـارض         ٩ من املادة    ٢فقرة  على ال 
 جعلــت احلــصول ١٠املــادة : مــع مــادتني مــن قــانون اجلنــسية 

على اجلنسية املغربية أكثر صعوبة للرجال األجانب املتـزوجني         
ــات املتزوجــات مــن       ــساء األجنبي ــه للن ــات من ــساء مغربي مــن ن

ن علـى أ  ١٩رجال مغاربة، يف الوقـت الـذي نـصت فيـه املـادة              
املــرأة املغربيــة ميكــن أن ختــسر جنــسيتها بعــد الــزواج يف بعــض 

وذكــر الوفــد أن الــصكوك الدوليــة املربمــة حــسب  . الظــروف
األصول هلا األسبقية علـى القـانون الـوطين؛ وتـساءل إذا كـان              
ــة يف      ــستخدم االتفاقي ــصاعداً أن ت ــن اآلن ف ــرأة م باســتطاعة امل

 . يف القانوناحملاكم كأساس إلبطال مفعول أحكام متييزية
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نـه بينمـا تبـدي      إقالـت   : زيـداين  - السيدة بلميهوب  - ٧٢
ارتياحهـــا لقـــدرة الرجـــل األجـــنيب اآلن علـــى احلـــصول علـــى 
ــام      ــسية لع ــانون اجلن ــة، فباعتقادهــا أن ق ــه املغربي ــسية زوجت جن

 كــان مينحــه هــذا احلــق وأن التمييــز املتــضمن يف املــادة ١٩٥٨
 .نون السابق من القانون اجلديد مل يرد يف القا١٠
 مـن القـانون اجلديـد، تـستطيع املـرأة           ٦مبوجب املـادة     - ٧٣

املغربية، سواء كانت مقيمة يف املغرب أو يف اخلارج، أن متـنح           
جنــسيتها جلميــع أوالدهــا، مبــن فــيهم املولــودون بعــد شــهر        

ولكنـها  .  عند دخول القانون حيـز النفـاذ      ٢٠٠٧إبريل  /نيسان
 مغربية فقدت جنسيتها بعـد  تساءلت عما إذا كان أوالد امرأة     

 من القـانون غـري مـؤهلني للحـصول          ١٩الزواج مبوجب املادة    
 .على اجلنسية املغربية

هنا كانت عـضواً يف     إقالت  ): املغرب (السيدة سكايل  - ٧٤
. الربملان عند صـياغة قـانون اجلنـسية وأهنـا علـى بينـة بأحكامـه           

غربيـة   أعطـت املـرأة خيـار التخلـي عـن جنـسيتها امل             ١٩فاملادة  
بعد الـزواج مـن أجـنيب، ولكنـها مل تلزمهـا علـى القيـام بـذلك                  
ــه حــق أعطــي       ــار ذلــك أن ــه، ميكــن اعتب ــى اإلطــالق؛ وعلي عل

 .للمرأة ومل ُيعط للرجل
هنا قد اقترحت أثناء عمليـة الـصياغة وجـوب          إقالت  و - ٧٥

، احلــق يف ١٠الرجــل واملــرأة املغربيــان، مبوجــب املــادة  إعطــاء
الـــزوج أو الزوجـــة األجنبيـــان يف حـــال  مـــنح جنـــسيتهما إىل 

تساوي الشروط؛ ومع ذلك تشكل هذه املـادة حتـسناً بالنـسبة            
ومــن اجلـدير بالــذكر أنـه مبوجــب   . إىل قـانون اجلنــسية الـسابق  

القانون اجلديد أصـبح مـن األصـعب علـى األزواج األجانـب،             
رجاالً ونساء، احلـصول علـى اجلنـسية املغربيـة؛ ومـددت فتـرة              

ــاملي جلعــل  ال مخــس ســنوات متــشياً مــع ا  االنتظــار إىل جتــاه الع
 .شروط منح اجلنسية أكثر تشدداً

ومـــن املؤســـف أن تكـــون احلكومـــة قـــد اجتهـــت إىل   - ٧٦
االعتمـــاد علـــى األحـــزاب الـــسياسية إلدراج املـــرأة يف قـــوائم  

وحـصل قـدر    . مرشحيها عوضاً عن إرغامهـا علـى فعـل ذلـك          
ـــ    خصــصة للمــرأة يف   مقعــداً امل٣٠كــبري مــن املنافــسة علــى ال

ــات  ــائزات    ٢٠٠٢انتخاب ــساء الف ــت الن ــذلك، مثل ، ونتيجــة ل
ــسياسية    ــن األحــزاب ال ــة يف كــل م ــسلطات  . النخب ــا أن ال ومب

الوطنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة قــد تابعــت محــالت زيــادة  
ثنــاء الــسنوات اخلمــس الــيت تلــت، فقــد كــان  أالــوعي بنــشاط 

دد النـساء    مـن عـ    ٢٠٠٧هناك أمـل بـأن تزيـد انتخابـات عـام            
وقـد أيقنـت احلكومـة اآلن    . املنتخبات؛ ولكن ذلـك مل حيـصل      

. أنــه بــدون إجــراءات إجيابيــة، لــن حيــصل تقــدم يف هــذا اجملــال
وجتري اآلن مراجعة لقانون االنتخاب وتبذل اجلهود العتمـاد         
إجـراءات إجيابيـة هتـدف إىل زيـادة عـدد النـساء املنتخبـات إىل        

 .٢٠٠٩ام املراكز البلدية يف انتخابات ع

 .٠٥/١٣فعت اجللسة الساعة ُر 
 


