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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة األربعني

    ٢٠٠٨فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين١٤
ــر اجلــامع         ــالنظر يف التقري ــة ب ــسائل املتعلق ردود علــى قائمــة القــضايا وامل

 للتقريرين الدوريني الثالث والرابع
  

   *املغرب  

 

 . دون حترير رمسييصدر هذا التقرير * 
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قائمة أسئلة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة التابعـة لألمـم املتحـدة                  
اليت أثارها التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع للمغـرب بـشأن                  

  تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 مسائل عامة  
 ١لسؤال ا  

 .سُيرسل تاريخ سحب حتفظات املغرب قريبا إىل األمانة العامة
 

 القرار  املادة

 مراجعة هذه املادة وفقا لألحكام اجلديدة ملدونة األسرة ٢املادة 
 ، إلغاء اإلعالن املتعلق بتنقل املرأة واختيار مكان اإلقامة٤الفقرة  ١٥املادة 
 نح املرأة اجلنسية املغربية ألبنائهاإلغاء التحفظ املتعلق مب ٩املادة 
 خلطوبـة وزواج    إلغاء التحفظ املتعلق حبق املـرأة يف تنظـيم األسـرة وانعـدام األثـر القـانوين                 ١٦املادة 

 .العقد يف سجل رمسيتوثيق وضرورة حتديد السن األدىن للزواج وكذا األبناء 
 ببيان تفسريي ١االستعاضة عن التحفظات املبداة على الفقرة  ١٤املادة 

  
ستـسهر علـى    اجلديـدة   مثة جلنة تقنية مكلفة حاليا بالصياغة النهائية للبيانات التفـسريية            

 . الدولية املعنيةتقدميها إىل األطرافترمجتها من أجل 
 .وسيستمر إلغاء التحفظات 

 
 ٢السؤال   

امللحـق  وسيتم الـشروع يف عمليـة انـضمام املغـرب إىل الربوتوكـول االختيـاري األول                  
قـوق  املعنيـة حب  لجنـة   البالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية الـذي يقـر باختـصاص               

 .بالغات األفراداإلنسان يف تلقي 
وستقدم وزارتا العدل والشؤون اخلارجية والتعاون التوصـية املتعلقـة بانـضمام املغـرب               

  .دقة عليهإىل الربوتوكول االختياري إىل جملس احلكومة من أجل املصا
 

  ٣السؤال   
 .مل يقدم التقرير إىل الربملان 
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 ٤السؤال   
بعض القوانني املغربية تعترف بأسبقية االتفاقيات الدولية املصادق عليها علـى القـوانني         
 :وهي الوطنية

 ١قانون اجلنسية، املادة  - 

 ٣١  و١٨  و٥لقانون املنظم ملهنة احملاماة، املواد ا - 

 األجانباملوقوفني تعلق بتسليم الظهري امل - 

 ١٧٣قانون املسطرة اجلنائية، املادة  - 

 :ومن بني القرارات الصادرة عن اجمللس األعلى، يف هذا اإلطار، ميكن إيراد ما يلي 
ــم   -  ــرار رقــ ــؤرخ ٢١٦٣القــ ــسان٩ املــ ــل / نيــ ــم   (١٩٩٧أبريــ ــاري رقــ امللــــف التجــ

٢١٥١/٩٦(  

 )١٧١٣/٩٩امللف التجاري رقم  (٢٠٠٠س مار/آذار ٢٢ املؤرخ ٤٢٦القرار رقم  - 

 .عسريناملدينني امليتعلق هذان القراران بتنفيذ اإلكراه البدين يف حق  
 

 ٥السؤال   
  . املخصصات العائلية يتم دائما لصاحل األزواجدفع 
ســيجري حــل هــذه املــسألة مــن خــالل تنفيــذ أحكــام االســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل   

 .صة احملور املتعلق بالقوانني االجتماعية واالقتصادية وخا،اإلنصاف واملساواة
 

  :٦السؤال   
االســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل  ’’، يتــوفر املغــرب علــى ٢٠٠٦يونيــه /ومنــذ حزيــران 

اإلنــصاف واملــساواة بــني اجلنــسني بإدمــاج مقاربــة النــوع االجتمــاعي يف الــسياسات والــربامج  
طـار املرجعـي الـذي يتـيح اختـاذ تـدابري عمليـة يف مجيـع         تشكل هذه االستراتيجية اإل .‘‘التنموية

  .القطاعات من أجل تقليص التفاوتات القائمة على األدوار االجتماعية
تنميــة إنــسانية ومــستدامة ومنــصفة ’’الرؤيــة الــيت تــسعى االســتراتيجية لتحقيقهــا هــي و 

  :، تنصرف‘‘تقوم على اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني
 :إىل هدفني )أ( 

النـــساء والرجـــال يـــضعون تـــصورات الـــسياسات والـــربامج اإلمنائيـــة ويـــؤثرون فيهـــا   - 
 ويوجهوهنا بطريقة منصفة ومتساوية؛
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النساء والرجال والفتيات والفتيان يستفيدون من السياسات والربامج اإلمنائيـة بطريقـة             - 
 منصفة ومتساوية

 :جماالت للعملوإىل مخسة  )ب( 
 احلقوق املدنية؛ - 
 واملشاركة يف اختاذ القرار؛ألة التمثيل مس - 
 احلقوق االجتماعية واالقتصادية؛ - 

 التشغيل • 

 الصحة • 

 التعليم والتكوين • 

 املوارد واملنتوجات اليت تولدها التنمية الزراعية والريفيةإمكانية احلصول على  • 

 البنيات التحتيةإمكانية االستفادة من  • 
 

 عي والفرديأمناط السلوك االجتما - 
 تغري األدوار االجتماعية • 

 التوازن بني احلياة املهنية واحلياة األسرية • 

 تنظيميةالتغريات  • 

 إدماج املنظور اجلنساين يف املؤسسات والسياسات احمللية - 

 مـذكرة للـوزير األول      ٢٠٠٧مـارس   /يف إطار هذا املنظور، نـشرت خـالل شـهر آذار           
وشــاملة، يف جامعــة ، بطريقــة املنظــور اجلنــساينة علــى إدمــاج حتــث خمتلــف اإلدارات احلكوميــ

 والتخطـيط والربجمـة     اتالربامج والسياسات اإلمنائية، بوصفه وسيلة للتشخيص ووضع التـصور        
 .والتنفيذ واملتابعة التقييمية

 لتنفيــذ أحكــام هــذه االســتراتيجية ٢٠٠٩-٢٠٠٧ومتــت صــياغة خطــة عمــل للفتــرة   
وقـد مت إجنـاز العديـد       . ٢٠٠٧االجتماعية واألسرة والتـضامن سـنة       على مستوى وزارة التنمية     

ويتعلق األمر على اخلصوص بإنشاء جلنة التعاون يف جمـال   .من األنشطة املتضمنة يف هذه اخلطة
ستمكن من ضمان اتساق أكرب يف األعمال اليت يقوم هبا الـشركاء الـدوليون    االجتماعي  النوع  

 .موالترشيد األمثل للدعاملعنيون 
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القــضايا اجلنــسانية خلــرباء يف جمــال جمموعــة مــن اوعــالوة علــى ذلــك، جيــري تــشكيل   
ــة لتنفيـــذ     ــها القطاعيـ ــياغة خطـــط عملـ ــة يف صـ ــة إدارات الدولـ ــية هـــي مواكبـ ــه األساسـ مهامـ

 .اجلنسانيةستراتيجية اال
، انـــدجمت وزارة التنميـــة االجتماعيـــة واألســـرة ٢٠٠٧ســـبتمرب /مـــن أيلـــولواعتبـــارا  

 .يف التنمية البشرية املستدامةاملنظور اجلنساين  هيكل واحد يدمج والتضامن يف
لنـــهج وســيتم تنفيــذ خطـــة عمــل االســـتراتيجية الوطنيــة لإلنــصاف واملـــساواة وفقــا        

اإلدارات الوزاريـة واملنظمـات    :خمتلـف الـشركاء  أنـشطته   إىل تكامل يرميتشاركي وتشاوري 
 .احلكومية غري

 .أولوية لوزارة التنمية االجتماعيةيعد إنشاء آلية تشاور واسعة و 
 

  :٧السؤال   
بإدماج املنظور اجلنـساين    ويف إطار إصالحات امليزانية، قامت وزارة املالية واخلوصصة          

 بــشراكة مــع صــندوق األمــم  ٢٠٠٢طلقــت منــذ ســنة  يف إعــداد امليزانيــة، وهــو مثــرة عمليــة أُ 
 صـندوق األمـم املتحـدة    - لية واخلوصـصة املتحدة اإلمنائي للمرأة، وال سيما مشروع وزارة املا   

 .‘‘ يف امليزانية االجتماعيتعزيز القدرات الوطنية يف جمال مراعاة النوع’’اإلمنائي للمرأة بشأن 
واهلـدف هــو مراعــاة االنــشغاالت واملــصاحل املختلفـة للنــساء والرجــال والفتيــات والفتيــان عنــد   

هر علـى ضـمان اإلنـصاف وحتـسني فعاليـة           صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها مع الـس       
 . بشكل أفضلوانسجام السياسات العامة من خالل ختصيص موارد امليزانية

ــة يراعــي        املنظــور لقــد مت إجنــاز العديــد مــن األعمــال مــن بينــها صــياغة دليــل للميزاني
ــة’’ووضــع دليــل عملــي  اجلنــساين  ــرين عــن  ‘‘ دليــل امليزاني ملحقــني نــوع اجلــنس وإجنــاز تقري

التقريـر املتعلـق بنـوع    وستواصـل وزارة املاليـة واخلوصـصة صـياغة      .تقرير االقتـصادي واملـايل  بال
وقـد حظيـت تلـك األعمـال بثنـاء          . ٢٠٠٨نون املاليـة لـسنة      ارافق وثائق تقدمي قـ    ُيالذي  اجلنس  

 لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي      صـدور نـشرة صـحفية     الشركاء الوطنيني والدوليني، وخباصة     
 . مبادرة املغرب باملبادرة الناجحة غري املسبوقةا يصف فيه٢٠٠٥ للمرأة سنة

 امليزنــة يف طريقهــا إىل أن تــصبح آليــة دائمــة يف عمليــة  لنــوع اجلــنسفاملوازنــة املراعيــة  
وهذا واضح علـى حنـو خـاص مـن خـالل عـدة أوجـه، وخباصـة          .القائمة على األداء يف املغرب

إدراج البعـد    الـيت دعـت اإلدارات القطاعيـة إىل          ٢٠٠٧الرسالة التوجيهيـة للـوزير األول لـسنة         
 . يف مؤشرات أداء امليزانيةاجلنساين
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بتوجيــه ، تقــوم وزارة اخلوصــصة واملاليــة   ٢٠٠٨وفيمــا يتعلــق بقــانون املاليــة لــسنة      
 بالتكوين املهـين وكتابـة الدولـة املكلفـة مبحاربـة األميـة،              ةوزارتني رائدتني، كتابة الدولة املكلف    

يف ختطــيط وبرجمــة امليزانيــة، وال ســيما وضــع مؤشــرات أداء  البعــد اجلنــساين دمــاج مــن أجــل إ
 .لنوع اجلنسمراعية 

 
  مشاركة املرأة يف احلياة العامة واختاذ القرار  
  ٨السؤال   

 مقعدا مـن مقاعـد الـدائرة        ٣٠، التزمت األحزاب السياسية بتخصيص      ٢٠٠٢يف سنة    
ــة   ــة الوطني ــساء حــصرا، و االنتخابي ــاح دخــول   للن ــا أت ــواب، يف  ٣٠هــو م ــرأة إىل جملــس الن  ام

 ٢٠٠٧االنتخابـات التـشريعية لـسنة       يف  ، ومت اإلبقاء علـى هـذا االتفـاق          ٢٠٠٢انتخابات سنة   
  .لكن مل يتم بعد إضفاء الطابع املؤسسي على أي إجراء

فالالئحــة الوطنيــة تبقــى إجــراء معــزوال وخاضــعا إلرادة األحــزاب الــسياسية وال هتــم     
 . حصصنظام

 على القانون العضوي املتعلـق مبجلـس        ٢٠٠٧لكن مبناسبة التعديل الذي أدخل سنة       و 
، وهــو مــا ) يف املائــة٦(لعتبــة التمثيــل ) اإلجيــايب/التمييــز(مت إخــضاع الالئحــة الوطنيــة  النــواب،

 .أعاق دخول النساء من عدة أحزاب إىل اهليئة التشريعية

 امـرأة   ٣٠ع األحـزاب الـسياسية، مـن وصـول          ومكن متديد العمل بالالئحة، بتشاور م      
إىل جملــس )  انــتخنب عــن طريــق اللــوائح احملليــة ٤(انــتخنب يف إطــار الــدائرة االنتخابيــة الوطنيــة  

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧النواب يف االقتراع التشريعي ليوم 
يف جملـس النـواب يف االقتـراع    اللـوايت انـتخنب عـضوات     عـدد النـساء     يبلـغ   ومع ذلـك،     
 يف  ١٠,٤٦ نائبـا، أي نـسبة       ٣٢٥ مـن جممـوع      ٣٤،  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٧يعي ليـوم    التشر

 .٢٠٠٢االنتخابات التشريعية لسنة باملائة؛ مسجالت تراجعا مقارنة 
 .٦يرجى الرجوع أيضا إىل إجابة السؤال رقم  

 
 ٩السؤال   

 .انتخابات اجملالس البلديةفيما يتعلق بليس هناك نظام حصص  

االسـتراتيجية الوطنيـة مـن    ’’إطار خطـة العمـل مـن أجـل تنفيـذ أحكـام            ومع ذلك، يف     
أجــل اإلنــصاف واملــساواة بــني اجلنــسني بإدمــاج مقاربــة النــوع االجتمــاعي يف الــسياسات          
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 مــن أجــل زيــادة عــدد النــساء علــى ٢٠٠٧، مثــة عــدة أعمــال مربجمــة ســنة  ‘‘التنمويــة والــربامج 
 .املستوى البلدي

 إىل املؤسـسات     التصريح احلكومي بتـشجيع وصـول النـساء        خاللتلتزم احلكومة من    و 
املنتخبــة وإىل مناصــب القــرار مــن أجــل حتقيــق املــساواة عــن طريــق إقامــة اســتراتيجية متعــددة    

ويتعلق األمر خباصـة بتعزيـز    .التمييز اإلجيايبتدابري  الطابع املؤسسي على إضفاءاألبعاد تتضمن 
، وذلك عن طريـق تنظـيم محـالت         ٢٠٠٩ات املقبلة سنة    املشاركة السياسية للمرأة يف االنتخاب    

 .، إضافة إىل التدابري التشريعية والتنظيمية اليت سيتم حتديدهالتوعية املرشحات وتدريبهن
ال وصـول املـرأة إىل مناصـب        جمـ صياغة رؤية شاملة يف     مسألة  ويف هذا اإلطار، توجد      

 .قيد البحثجيايب تدابري التمييز اإلالقرار وإضفاء الطابع املؤسسي على 
 

 ١٠السؤال   
ــب      ــساء يف مناصـ ــيني نـ ــشكل تعـ ــة ويـ ــصب مستـــشارة   قياديـــة رفيعـ ــيما منـ ، وال سـ
، ومـا إىل ذلـك، أمثلـة بـارزة          )حاكمـة إقلـيم   (، وسـفرية، وعاملـة      ةامللك، ووزيرة منتدبـ    جاللة

  .تظهر تشبث بالدنا مببدأ املساواة بني اجلنسني يف املشاركة يف القوة العاملة
 هـــذا اإلطـــار، وعلـــى املـــستوى الـــسياسي، تـــضم احلكومـــة احلاليـــة املنبثقـــة عـــن  ويف 

 التنمية االجتماعيـة، واألسـرة      وزيراتمنهن  ( سبع وزيرات    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧انتخابات  
وهـي زيـادة هامـة     . وزيـرا ٣١مـن جممـوع   ) ن، والـصحة، والطاقـة واملعـادن، والثقافـة    موالتـضا 

  . وزيرا٣٤يت مل تعني فيها سوى كاتبيت دولة من أصل مقارنة مع احلكومة السابقة ال
العتبارات متصلة بطـرق حيـاة      حكرا على الرجال    السلطة اليت ظلت    وظائف  كما أن    

ــا      ــازا ذكوري ــد امتي ــراف مل تع ــادات واألع ــى      .األجــداد والع ــبري عل ــشكل ك ــد انفتحــت ب لق
ــود ــيت   وجـ ــرأة الـ ــلت إىل ملـ ــرم  وصـ ــة اهلـ ــل  (قمـ ــرأة يف منـــصب عامـ ــيني مـ ــذلك إىل  )تعـ وكـ
 ).‘‘عريفة’’عون سلطة ( قاعدته

 
 جواب وزارة املالية واخلوصصة  

لزيادة عدد النساء الالئي يشغلن مناصب القرار، أفضت التدابري والتوجيهات املتخـذة             
إىل صــياغة برنــامج اســتراتيجي متوســط املــدى إلضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املــساواة بــني     

 :ويتعلق األمر على وجه اخلصوص مبا يلي. ةاجلنسني داخل اإلدارة العمومي
االعتراف باملساواة بني اجلنسني بوصـفه بعـدا يفـضي إىل الدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد                  - 

 .وحتديث اإلدارة العمومية
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املــسامهة يف تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل اإلنــصاف واملــساواة بــني اجلنــسني    - 
 .مةا اإلدارة العبإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف

اإلدماج املنهجي للمساواة بني اجلنسني يف اإلصالحات املتصلة بتدبري املـوارد البـشرية              - 
 .من خالل تدابري وقائية وتصحيحية

الـشاملة  جعل أثـر وزارة حتـديث القطاعـات العامـة يـصل املـستوى األمثـل يف مهمتـها               - 
وية يف إطــــار حتــــديث رأس املــــال البــــشري علــــى أســــس متــــسا تنميــــة املتمثلــــة يف 

 .العامة اإلدارة

والكفـاءات عمـال تأسيـسا    إطـار مرجعـي للوظـائف    وعالوة على ذلك، يشكل وضـع       
فهــو يــشكل أداة أساســية . أساســيا لتجديــد القطــاع العــام وأي سياســة لتنميــة املــوارد البــشرية

ل وتنميـة   ووسيلة مرجعية من أجل تدبري أمثل للموارد البـشرية يرتكـز علـى تنظـيم فعـال للعمـ                  
 .للكفاءات مالئمة

 بـشكل فـوري يف خمتلـف حمـاور         وتتيح خـصائص اإلطـار املرجعـي إمكانيـة اسـتخدامه           
التدبري االستباقي للوظائف والكفـاءات، وإعـادة تنظـيم العمـل، والتعـيني             (تدبري املوارد البشرية    

، والتـدبري األمثـل     بوالتـدري املالئم، واحلراك الوظيفي، واحلراك اجلغرايف، والتدويل، والترقيـة،         
 ...).حلافظة كفاءات اإلدارات العمومية

  .وستتم ترمجة كل هذه التدابري إىل أعمال تنفيذية وربطها مبؤشرات متابعة وتقييم 
 

  وزارة إعداد التراب الوطين واملاء والبيئةرد  
 ٢٩، أي بنـسبة تزيـد علـى        ٨٩ إىل   ٢٦ارتفع عدد النـساء يف مناصـب املـسؤولية مـن             

الشراردة بين حـسن، وأصـبحن    - زعري وجهة الغرب  - سال زمور  - املائة يف جهة الرباط   يف  
 .يف درجة مديرات باإلدارات املركزية

 يف العـام الدراسـي   نـساء علـى رخـصة متابعـة دراسـتهن          ٧ويف القطاع ذاته، حـصلت       
ثـل أكثـر    املهـين، وهـو مـا مي   التكـوين  امرأة يف معاهـد   ١٩  يف املعاهد العليا، و    ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 . يف املائة من جمموع املستفيدين٤٩من 
 التكـوين  مـن بـرامج      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العـام الدراسـي   وبلغ عدد النساء املستفيدات يف       
 . يف املائة من جمموع املستفيدين٥٠، أي ٢١٩املستمر 
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 رد الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان
 .ار يف املائة من مناصب اختاذ القر٢٠ تشغل النساء 

 رد وزارة حتديث القطاعات العامة  
ي اسـتراتيج قامت الوزارة، بتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بوضـع برنـامج              

وُيعترب هذا الربنـامج إجنـازا      . اخلدمة املدنية على املدى املتوسط ملأسسة املساواة بني اجلنسني يف         
ل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني عـن طريـق      ية الوطنية من أج   ستراتيجقطاعيا يأيت يف إطار اال    

 .إدراج املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج اإلمنائية
لنــساء يف مراكــز صــنع القــرار زيــادة عــدد اويف مــا خيــص اإلجــراءات املتخــذة لكفالــة  

 ).يةالتنفيذية لالستراتيجانظر اخلطة (
 ١١السؤال 
 .وعلى املستوى الدويل ارتفاعا ذا بالمل يعرف عدد النساء يف السلك الدبلوماسي  
ــة خاصــة     جــزءا )  أو املعاملــة التفــضيليةالتمييــز اإلجيــايب(وســيكون وضــع تــدابري مؤقت

 .ية متعددة األبعاد لتشجيع وصول املرأة إىل مراكز القرارستراتيجيتجزأ من اال ال
 العنف ضد املرأة

 ١٢السؤال 
لتــضامن بوضـــع نظــام مؤســسي جلمـــع    تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيـــة واألســرة وا    

ــى أســاس اجلــنس    ــالعنف عل ــة ب ــدرجو. املعلومــات املتعلق ــدعم مــن   ين ــام ب  هــذا املــشروع، املق
صندوق األمـم املتحـدة للـسكان، يف إطـار تنفيـذ اتفـاق الـشراكة املوقـع مـع املندوبيـة الـسامية                        

 :يوسيمكن نظام مجع املعلومات من حتسني املعلومات عن طريق ما يل. للتخطيط
توحيــد النــهج املتبــع يف مجــع البيانــات بــني كافــة الــشركاء املؤســسيني، وهــم وزارتــا      - 

 الصحة والعدل، والدرك امللكي واألمن الوطين
 وضع قاعدة بيانات مركزية وقواعد بيانات قطاعية - 
 إجناز تقارير إحصائية دورية - 

، إبـان احلملـة     ٢٠٠٧رب  نـوفم / تـشرين الثـاين    ٢٦وُيتوقع الشروع يف العمل بالنظـام يف         
 .الوطنية اخلامسة ملناهضة العنف ضد املرأة
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هــذا، وُينجــز تقريــر إحــصائي ســنوي منــذ اســتحداث رقــم االتــصال األخــضر للنــساء   
وجيري تعميم التقرير الثاين املعد اعتمادا علـى إحـصاءات          . ٢٠٠٥والفتيات ضحايا العنف يف     

 ).٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(الرقم األخضر 
وأما عن إحصاء حاالت العنف اليت أسفرت عن حماكمـات قـضائية، فتجـدر اإلشـارة                 

إىل أن الشكاوى من العنف تكون موضوع إجراءات قضائية حتـت إشـراف النيابـة العامـة الـيت             
 .ترفع دعاوى قضائية ضد اجلناة

  البيانات اإلحصائية عن خمتلف أشكال العنـف املرتكبـة يف           على وحيتوي اجلدول التايل   
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤فترة ال

 ٢٠٠٦عام  ٢٠٠٥عام  ٢٠٠٤عام  نوع العنف
 النصف األول

 ٢٠٠٧من عام 
 ١٥ ٥١١ ١٣ ٢٤٤ ١١ ٢٤١ ٣ ٨٦٩ عنف جسدي
 ١ ٠١٦ ١ ٨٨٥ ١ ٥٨٠ ١ ١١٤ عنف جنسي

  ١٦ ٥٢٧ ١٥ ١٢٩ ١٢ ٨٢١ ٤ ٩٨٣ اجملموع
ــها، فا   ــة ال ُتطبــق دائمــا  ألحكــامورغــم اجلهــود كل ــةأحكــام ســيما  ال( القانوني  مدون
 .ُتنفذ دائما  القضائية ال، واألحكام)األسرة

ية مناهـضة العنـف وبرنـامج عملـها مـن أجـل حتديـد األولويـات               استراتيج ستستكملو 
العناصـر  والوسائل اليت ينبغي تعبئتـها لتنفيـذ أفـضل، وذلـك بتـشاور واسـع النطـاق مـع خمتلـف           

 .الفاعلة
 دقيقــة عــن معلومــاتصيل وسيــشكل إجــراء اســتطالع وطــين حــول العنــف أداة لتحــ  

 .انتشار العنف
 وستتعزز املعرفة بالظاهرة كيفا وكما باألحباث اإلجرائية واالستطالعات الدورية 
 ١٣السؤال 
ــة أو           ــت الزوجي ــف ســواء داخــل بي ــرأة ضــحية العن ــة امل ــائي محاي ــانون اجلن ــل الق يكف
ضحية امـرأة أو فتـاة      كانـت الـ   وُتشدد العقوبة إذا كـان اجلـاين زوجـا أو قريبـا، سـواء               . خارجه
 .قاصرا

تقـــضي ذي يعاقـــب علـــى التحـــرش اجلنـــسي، ـــــغل الـــون الـــشــــــلى قانـــــالوة عـــــوع 
مـع   تتـراوح بـني عـام وعـامني          بالسجن ملدة  اجلاين   مبعاقبة القانون اجلنائي     من ٥٠٣ - ١ املادة

 . درهم٥٠ ٠٠٠ و٥ ٠٠٠غرامة تتراوح بني 
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 ١٤السؤال 
 مـشروع قـانون   ٢٠٠٦أكتـوبر  /ف املـرأة يف تـشرين األول  عرضت الوزارة املكلفة مبلـ   

 القــانون اجلنــائي، وذلــك يف إطــار تنفيــذ  تعــديليتعلــق مبناهــضة العنــف ضــد املــرأة، مــن أجــل  
 .ية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأةستراتيجاال

 : ما يلية املقترحالتعديالتشمل تو 
  وقائيةأحكام - 

 ص الذي يؤوي املرأة ضحية العنفالشخ املفروضة على قوبةعرفع ال • 
 االعتراف للجمعيات حبق تنصيب نفسها طرفا مدنيا أمام احملاكم • 
الــسماح لوكيــل امللــك وللوكيــل العــام للملــك ولقاضــي التحقيــق بــإخراج الــزوج  • 

 املعتدي من بيت الزوجية فور ارتكابه للعنف ضد زوجته
  أعوام٥ده ملدة قد تصل إىل منع املعتدي من االقتراب من الضحية ومن أوال • 
  نفسييبإخضاع املعتدي ملعاينة طب • 
 كفالة املساعدة القضائية للمرأة ضحية العنف مهما تكن حالتها املادية • 

 
 أحكام عقابية - 

 معرض للعقوبةكل من ارتكب عنفا ضد امرأة فهو  • 
 .وسيكون هذا املشروع موضوع مشاورات أوسع نطاقا 
 ١٥السؤال 
، إال أن احلكومـة، دعمـا       للـضرب  مراكز إيواء النساء الاليت يتعرضن       إىل املغرب   يفتقر 

للعمل الذي تقوم بـه املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت ُتعـىن بالنـساء ضـحايا العنـف، قـد أنـشأت                         
 .يف الدار البيضاء “مركز اإلسعاف االجتماعي املتنقل”

شـخص يعـيش يف الـشوارع،        االجتمـاعي ألي     التهميشواملركز هيكل أُنشئ ملناهضة      
 املعنية واجلمعيـات العاملـة مـن أجـل          الوزاراتسواء كان رجال أو امرأة أو طفال، بشراكة مع          

مركـــز اإلســـعاف االجتمـــاعي الـــدويل  ”محايـــة الفئـــات االجتماعيـــة الـــضعيفة، وبـــدعم مـــن  
 :اآليت وتتمثل مهام املركز الرئيسية يف. “الفرنسي
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رق متنقلــــة لتقــــدمي املــــساعدة املهنيــــة ومتعــــددة احلــــضور الــــدائم يف الــــشوارع لفــــ - 
 االختصاصات لألشخاص الذين يعيشون يف الشوارع

 يف حاالت الطوارئ، إذا ارتئي أن ذلك ضرورة قصوىتوفري املأوى  - 
 .تعزيز قدرات اهلياكل املشاركة يف العملية - 

حمليـة  عـات   يف مجا ) املراكـز االجتماعيـة   (وإن تعميم سلسلة اخلدمات هذه ومأسـستها         
متابعــة أخــرى، مــع تزويــدها بــاملوارد البــشرية واملاديــة، واســتحداث األدوات الــيت متكــن مــن   

 .، تشكل جزءا من برنامج العملأدائها
ويتوقع املغرب توسيع هذه اهلياكل يف املستقبل عن طريـق إدماجهـا يف سلـسلة شـاملة                  

املعـدات املالئمـة الحتياجـات النـساء        لتقدمي اخلدمات مزودة باملوارد البشرية الالزمـة وجمهـزة ب         
 .ضحايا العنف

 مـن ميزانيتـها لفائـدة       كـل عـام جـزءا     وختصص القطاعات الوزارية واجلماعـات احملليـة         
اجلمعيات اليت ُتعـىن حبمايـة املـرأة وحقـوق اإلنـسان، سـواء يف إطـار دعـم مـشاريعها أو تعزيـز                        

 .اقدراهت
اإلرشـاد القـانوين والـدعم       والتوجيـه و    مركـزا لالسـتماع    ٣٤ويف هذا اإلطار، يستفيد      
 . تقدمها الدولةإعانات من املراكز الشريكة يف عملية الرقم األخضر الوطين من النفسي

 
 االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء

 
 ١٦السؤال 
 :يف ما خيص االجتار باملرأة، تديل وزارة العدل بالبيانات اإلحصائية التالية 

 عدد األشخاص املعتقلني عدد القضايا السنة
٧ ٤٧٧ ٥ ٩١٣ ٢٠٠٤ 
٢٣ ٥١٨ ١٦ ٤٦٥ ٢٠٠٥ 
٦ ٨٩١ ٥ ٠٣٠ ٢٠٠٦   

 ١٧السؤال 
تقوم وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري بإعداد خطة عمل إلدراج البعـد              

وترتكـز خطـة العمـل هـذه        . الزراعيـة والريفيـة   اجلنساين يف سياسات وبرامج ومـشاريع التنميـة         
 : أهداف حمورية، هي٧حول 
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 حتسني دخل سكان األرياف األكثر فقرا ومنهم النساء؛ - 
 حتسني الظروف االقتصادية للمرأة؛ - 
  الصحية؛اخلدماتمتكني الرجال والنساء واألطفال من احلصول على  - 
  الصحية والتغذية بالنسبة لسكان األرياف األكثر فقرا؛النظافةحتسني  - 
ال األريــاف ذكــورا وإناثــا إىل هنايــة املرحلــة اإلعداديــة علــى األقــل   كفالــة تعلــيم أطفــ - 

ــيص )٢٠١٥( ــسبة، وتقل ــساء إىل   ن ــة بــني الرجــال والن ــة ٢٠ األمي ، )٢٠١٠( يف املائ
  بالنسبة للمسنني؛٢٠١٥والقضاء عليها حبلول عام 

  للرجال والنساء؛اإلرشاديةربامج التشجيع  - 
 .ألطفال ذكورا وإناثاوضع تدريب مهين يراعي احتياجات ا - 

مـستوى متثيلـهن حـىت      وتشجع الوزارة انتظام النساء يف مجعيـات وتعاونيـات لتحـسني             
 . إىل دوائر صنع القراريصبحن أقدر على إمساع صوهتن والوصول

 لفائــدة النــساء يف  اإلرشــادوقــد اســُتحدث يف امليزانيــة بــاب خــاص بإجنــاز أنــشطة        
 .٢٠٠٢األرياف ألول مرة يف عام 

تقوم املكاتب اجلهويـة لالسـتثمار الفالحـي باحلفـاظ علـى مكتـسبات مـشروع دعـم                 و 
التنمية الفالحيـة ذات الـصلة باألنـشطة النـسائية، عـن طريـق اإلبقـاء علـى املـوظفني وختـصيص                      

 .الوسائل املادية واملالية الكافية ملواصلة اجلهود اليت ُشرع فيها
االقتـصادية   - سني الظروف االجتماعية  ويهدف برنامج األنشطة املدرة للدخل إىل حت       

 .لنساء األرياف
 .٦يرجى الرجوع أيضا إىل الرد على السؤال و 

 
 :اإلجراءات الداعمة لألنشطة املدرة للدخل

 والتـسويق   حتـسني القيمـة املـضافة     تدريب نساء األرياف على األوجه التقنية لإلنتـاج و         - 
 املتعلقة مبنتجات املشاريع؛

 نظيم معارض تسويق ملنتجات النساء الريفيات يف املغرب ويف اخلارج؛ت - 
 .التتبع الدوري لإلجنازات عن طريق الزيارات امليدانية وتنظيم حلقات عمل جهوية - 
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 :ة النسائيالقيادة الفالحي واإلرشادإجراءات   
ــرامج العمــل       ــسنوات األخــرية يف ب ــوحظ تقــدم هــام يف ال ــساء  ول ــة عــدد الن  مــن ناحي

 . الفالحياإلرشاداملستفيدات من تدابري 
 

 ١٨السؤال 
ذه هبـ ويف موضوع مناهـضة العنـف ضـد املـرأة، يـنظم املغـرب سـنويا محـالت للتوعيـة                      

 الظـاهرة،    هـذه  تـسامح اجملتمـع مـع     ل  إىل وضع حد    هذه احلمالت  هتدفو .الظاهرة االجتماعية 
بنيــة علــى احتــرام حقــوق الفــرد كمــا تــدفع األجيــال اجلديــدة إىل اتبــاع منــاذج مــن العالقــات م

 .واملسؤوليات الفردية
 : املواضيع املختلفة التاليةبشأنوُنظمت احلمالت  

مناهـضة العنـف    ”، حتـت شـعار      ٢٠٠٤احلملة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة لعـام          - 
 “ضد النساء مسؤولية اجلميع، فلنتصدى له

ال للعنـف ضـد     ”، حتـت شـعار      ٢٠٠٥ احلملة الوطنية ملناهضة العنف ضـد املـرأة لعـام          - 
 “النساء

 -  
 بلــدا مــن ١٣متوســطي منــاهض للعنــف ضــد النــساء، مبــشاركة   - أول منتــدى أورو - 

ــن       ــدا، مـ ــط وكنـ ــيض املتوسـ ــر األبـ ــى البحـ ــة علـ ــدان املطلـ ــشرين ٢٥ إىل ٢٣البلـ  تـ
 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 )سيةباللغتني العربية والفرن(نشر تقرير املنتدى املتوسطي األول  - 
 نشر تقرير احلملة الوطنية الثالثة ملناهضة العنف ضد املرأة - 
مـن أجـل قـانون      ”، حتـت شـعار      ٢٠٠٦احلملة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة لعام         - 

ــساء   ــانون جيــرم التحــرش    “مناهــضة العنــف ضــد الن ، الــيت شــهدت تقــدمي مــشروع ق
 اجلنسي بالنساء

ــا  للقــافالت  -  ــة بتعــاون مــع اجلمعي ــة يف عــامي  توعي ــدار ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ت احمللي  يف ال
 .البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وسال وآسفي وطنجة ووارزازات
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 ١٩السؤال   
عمال بالتعليمات امللكية السامية الـواردة يف الرسـالة الـيت وجههـا صـاحب اجلاللـة إىل              

االقتـصادية لفائـدة    - الوزير األول، شرعت وزارة الداخلية يف تنفيذ برامج للتنمية االجتماعيـة       
 .املرأة يف األرياف، مستهدفة حماربة الفقر

ــتفادت حـــوايل    ــذا اسـ ــتلن يف مجعيـــات مـــن   ٢٥٠ ٠٠٠وهكـ ــة ممـــن تكـ ــرأة ريفيـ  امـ
 .مشروعا على صعيد اململكة ٩١

وقد اختذ جملس الوصاية تدابري لتصحيح األضرار النامجة عن بعض األعراف الـيت متيـل                
 .من االنتفاع من األراضي اجلماعيةإىل حرمان النساء الريفيات 

 يف املائـة،    ١٧,٤٥، أي   ٨٥ ملفا، منها    ٤٨٧ بت جملس الوصاية يف      ٢٠٠٥ففي عام    
 يف املائــة أُلغيــت لعــدم ٤٢هتــم رفــض قــرارات اختــذها نــواب األراضــي اجلماعيــة، ومــن بينــها   

 .وفنياملتإقرارها بأحقية النساء يف أن يرثن حق االستغالل الذي كان بيد أزواجهن 
 النساء الالئي متكن مـن االسـتفادة مـن اسـتغالل أراض     بلغ عدد وبفضل هذه اجلهود،     

 :، كما هو مبني يف اجلدول بعده امرأة١٤مجاعية من أجل رفع قيمتها 
  

 نوع املشروع عدد النساء اإلقليم اجلهة
  واحد مشروع جتاري- ٥ القنيطرة الغرب الشراردة بين حسن

  مشاريع فالحية٣ -
  حجارة واحد مقلع-

  واحدمشروع جتاري ٣ قلعة السراغنة تانسيفت احلوز - مراكش
  واحدمشروع جتاري ٣ ديةيشالر مكناس تافياللت

  واحدمشروع فالحي ١ بين مالل تادلة أزيالل
  حجارة واحدمقلع ١ سطات الشاوية ورديغة

  واحدمشروع جتاري ١ فيجيج الشرق
    ١٤  اجملموع
ــ   علــى مــستوى املبــادرة  صــنع القــرار  يف املائــة مــن ممثلــي هيــئيت ١٥,٥ء ساتــشكل الن

إدارة مكلفـة مبهمـة حتـت إمـرة         (الوطنيـة للمبـادرة     التنسيقية   اهليئةالوطنية للتنمية البشرية، ومها     
يف حـني تتبـع إدارة العمـل االجتمـاعي للمـصاحل            ). السيد الوايل، الكاتب العام لوزارة الداخلية     

ومـن مهامهـا متكـني النـساء مـن      . وعة حتت إشراف عمال أقاليم وعماالت اململكة     احمللية املوض 
 .االستفادة من املزيد من املشاريع املدرة للدخل من أجل إدماجهن يف النسيج االقتصادي
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 التعليم والقوالب النمطية  
 ٢٢  و٢١  و٢٠ األسئلة

ر والبحـث العلمـي سياسـة       اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األط        
واسـُتثمر توجـه سياسـي جـاد ومكثـف يف تعزيـز جـودة               .  وتوطيد املساواة بـني اجلنـسني      تفعيل

التعليم والتدريب املتاح للمرأة ويف تطوير النظام التربوي وتنميـة كفاءاتـه الداخليـة مـع مراعـاة           
القاعـــدة الرئيـــسية وبنـــاء عليـــه، يـــشكل امليثـــاق الـــوطين للتربيـــة والتكـــوين  . البعـــد اجلنـــساين

 .٢٠٠٩-٢٠٠٠لالستراتيجيات السياسية وبرنامج تطوير قطاع التعليم خالل العقد 
ويف هذا اإلطار تعمل وزارة التربية الوطنية بطريقة متكاملة ومثلى من أجـل احلـد مـن                  

التفاوتــات يف نــسب االلتحــاق باملــدارس بــني املنــاطق الريفيــة واحلــضرية، وتعزيــز املــساواة بــني 
و بــصفة عامــة، اختــذت .  وتكــافؤ الفــرصصول علــى التعلــيمنــاث والــذكور يف إمكانيــة احلــاإل

 :وزارة التربية الوطنية التدابري التالية
إعداد إطار استراتيجي لتطوير نظام تعليمـي حيـدد توجهـات تطـور النظـام يف                 )أ( 

للتربيـة والتكـوين     وتترجم فيه املبادئ األساسية املنصوص عليها يف امليثـاق الـوطين             ٢٠٢٠أفق  
 إىل أهداف كربى وأهداف حمددة؛بشأن تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني 

إدماج املساواة بني اجلنسني وتكـافؤ الفـرص كبعـد شـامل يف مـشروع تعزيـز                  )ب( 
القدرات املؤسسية للنظام التعليمي املغريب يف تطبيق سياسة الالمركزية وتفـويض الـسلطات يف              

ويف إطـار هـذا املـشروع، تتحـدد اسـتراتيجية تكـافؤ الفـرص واملـساواة                 . غربقطاع التعليم بامل  
التطــوير التنظيمــي وإدارة املــوارد : بــني اجلنــسني مــن خــالل مجيــع هــذه املكونــات وخــصوصا  

البشرية واإلدارة واملتابعة وتقييم النتـائج والتخطـيط االسـتراتيجي واإلدارة املاليـة وامليزنـة علـى                 
  النتائج؛أساس

وضع خطة استراتيجية متوسطة األجل من أجل إضفاء الطابع املؤسسي علـى             )ج( 
ــع      ــشراكة م ــة بال ــة الوطني ــسني يف وزارة التربي ــني اجلن ــساواة ب ــني    امل ــساواة ب ــم امل  صــندوق دع

 اجلنسني؛

ــدارس   )د(  ــات باملـ ــاق الفتيـ ــات    : التحـ ــدد الفتيـ ــة يف عـ ــادة ملحوظـ ــجلت زيـ ُسـ
 ؛٢٠٠٧  و١٩٩٩ة يف الفترة ما بني حقات باملدارس خالل السنة الدراسيتلامل

ــدائي   ‘١’  ــالغون مــن العمــر أربــع ســنوات فمــا    (التعلــيم مــا قبــل االبت األطفــال الب
 :٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية ): حتت
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ــاطق احلــضرية  -  ــهم ٥٦٦ ٩٤٩: يف املن ــل  ٢٧١ ١٠١ من ــاة مقاب ــهم ٥٧٠ ٧٨٣ فت  من
 .٢٠٠٥ فتاة يف عام ٢٧ ٧٩٩

 منـــهم ٥٩٤ ٩٣٢ فتـــاة مقابـــل ٢٩٣ ٦٨٥ منـــهم ٥٨٨ ١٥٥: يف املنـــاطق الريفيـــة - 
 .٢٠٠٥ فتاة يف عام ٢٩٤ ٤٠٤

 :التعليم االبتدائي ‘٢’ 
تلميـذا   ٢٨٣ ٧٥٠ فتاة مـن جممـوع       ١٣٩ ٦٤٦: أطفال املدارس يف املناطق احلضرية     - 

 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٢٧٩ ٥٠٢ فتاة من جمموع ١٣٧ ٠٠٢مقابل 
 تلميـذا   ٣٠٦ ١٦٥ فتـاة مـن جممـوع        ١٤٩ ١٢٨: أطفال املـدارس يف املنـاطق الريفيـة        - 

 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٢٩٧ ٣٣٤ فتاة من جمموع ١٤٤ ٧٦١مقابل 

 سـنة يف املنـاطق احلـضرية،    ١١  سنوات و٦ومن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      - 
 فتـاة مـن     ٨٢٠ ٩٣٧ تلميذا مقابـل     ١ ٦٩٦ ٦١٨ فتاة من جمموع     ٣٨٣ ٣٩٢هناك  

 .٢٠٠٥ميذا يف عام  تل١ ٦٥٤ ٧٥٨جمموع 

ارتفــع :  ســنة يف النــاطق الريفيــة١١  و٦ومــن األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  - 
 تلميـــــذا إىل ١ ٨٨٦ ٢٦٤ فتـــــاة مـــــن جممـــــوع ٩٠٢ ٧٤١عـــــدد الفتيـــــات مـــــن 

 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ١ ٨٧٥ ٠٧٩فتاة من جمموع  ٩١٦ ٠٩٦

الـــسنة الدراســـية  : ) ســـنة١٤ إىل ١٢مـــن (وي اإلعـــدادي ـــــم الثانـــــالتعلي ‘٣’ 
٢٠٠٧-٢٠٠٦: 

الـسنة   خـالل رس يف التعلـيم الثـانوي اإلعـدادي         احقـات باملـد   تارتفع عـدد الفتيـات املل      - 
 مـــــن جممـــــوع  ٥١٠ ٢٤٢ يف املنـــــاطق احلـــــضرية إىل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراســـــية 

 تلميـذا يف عـام   ٩٩٤ ٧٣٨ فتاة من جممـوع  ٤٧٤ ٨٨٤ تلميذا مقابل  ١ ٠٦٢ ١٥٧
٢٠٠٥. 

ــاطق ال -  ــات    ويف املن ــدد الفتي ــغ ع ــة، بل ــوع   ١٢٧ ٣٥١ريفي ــن جمم ــاة م  ٣٣٨ ٠٦٩ فت
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٢٧٨ ٢٤٠ فتاة من جمموع ٩٧ ٧٠٠تلميذا مقابل 

-٢٠٠٦الــسنة الدراســية ):  ســنة١٧ إىل ١٥مــن  (يالتعلــيم الثــانوي التــأهيل ‘٤’ 
٢٠٠٧: 

 ٢٧٧ ٨١٤ تلميـذا مقابـل   ٥٩٥ ٤١٢ فتاة من جمموع ٣٠٠ ٣٣٤: املناطق احلضرية  - 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٥٧٦ ٢١٦فتاة من جمموع 
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 فتـاة   ١٩ ٢٤٨ تلميـذا مقابـل      ٦٣ ٠٧٥ فتـاة مـن جممـوع        ٢٤ ١٤٨: املناطق الريفيـة   - 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٥٢ ٣٨٠من جمموع 

يقــدم دعــم هــام لتــشجيع التحــاق الفتيــات  : دعــم التحــاق الفتيــات باملــدارس )هـ( 
 :تباملدارس يتجلى على عدة مستويا

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية : املطاعم املدرسية ‘١’ 
 :التعليم االبتدائي - 

 ٤٨ ٠٠٦  تلميذا مقابـل   ١٠٥ ٥٧٦ فتاة من جمموع     ٤٨ ٢٧٨: املناطق احلضرية  • 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ١٠٣ ٤٢٨فتاة من جمموع 

ــة -  ــاطق الريفيــ ــاة مــــن جممــــوع  ٤٠٥ ٦٧٦: املنــ ــذا مقابــــل ٨٨٨ ٢٦٠ فتــ  تلميــ
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٨٧٦ ٥٧٤تاة من جمموع  ف٤٠٣ ٣٨٧

 :التعليم الثانوي اإلعدادي - 
 فتـاة مـن     ٦٧٤ تلميـذا، مقابـل      ٢ ٢٠٢ فتـاة مـن جممـوع        ٨٨١: املناطق احلـضرية   • 

 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ١ ٦٦٨جمموع 
 فتـاة   ٧ ٧٧٩ تلميـذا مقابـل      ٢٦ ٩٩٩ فتاة من جمموع     ١١ ٣١٣: املناطق الريفية  • 

 . تلميذا٢٠ ٨٥٥من جمموع 
ــة مــن أجــل ضــمان التحــاق      ‘٢’  ــة والريفي النقــل املدرســي يف بعــض املنــاطق النائي

 .االنقطاع عن الدراسةالفتيات باملدرسة ومكافحة 
يف  تلميـذا؛    ٩٥ فتـاة مـن جممـوع        ٥٤: ريةيف املناطق احلـض    :التعليم الثانوي اإلعدادي   - 

 .لميذا ت١ ٥٩٢ فتاة من جمموع ٧٤٤: املناطق الريفية

 :٢٠٠٧-٢٠٠٦تقدمي املنح خالل السنة الدراسية  
 

 فتـاة مـن     ٧ ٢٨٠قدمت مـنح كاملـة إىل       : املناطق احلضرية : التعليم الثانوي اإلعدادي   - 
 فتـاة مـن     ٧ ٢٦٣قـدمت مـنح كاملـة إىل        : املنـاطق الريفيـة    تلميـذا؛    ١٨ ٣٥٣جمموع  
 . تلميذا٢٠ ٣١٠جمموع 

 :٢٠٠٧-٢٠٠٦ رس الداخلية يف السنة الدراسيةااملد ‘٣’ 
 : التعليم الثانوي اإلعدادي - 
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 فتـاة   ٤ ٨٠٠ تلميـذا مقابـل      ١٢ ٨١٧ فتاة من جمموع     ٥ ٦٣٩: املناطق احلضرية  • 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ١٠ ٩٤٦من جمموع 

 فتـاة   ٤ ٣٣٤ تلميـذا مقابـل      ١٥ ٩١٤ فتـاة مـن جممـوع        ٥ ٥٢٣: املناطق الريفيـة   • 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ١٣ ٢١٤من جمموع 

 
 :التعليم الثانوي التأهيلي - 

 ٨ ٤٥٨ تلميــذا مقابــل ٣٤ ٣٣٦ فتــاة مــن جممــوع ١٠ ٥١٠: املنــاطق احلــضرية • 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٣٠ ٨٠٧فتاة من جمموع 

 فتـاة مـن     ١ ٢٦٩ تلميذا مقابـل     ٥ ٠٢٨ فتاة من جمموع     ١ ٤٣٨: املناطق الريفية  • 
 .٢٠٠٥ تلميذا يف عام ٤ ٦٦٦جمموع 

 
لكتــب واألدوات املدرســية والســيما يف املنــاطق الريفيــة وضــواحي      توزيــع ا ‘٤’ 

 .املناطق احلضرية يف إطار محالت تضامن تنظمها وزارة التربية الوطنية
 

 تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان واملساواة )و( 
حقوق اإلنسان واملواطنة من أجل توجيـه وتنـسيق      املركزية للتربية على    لجنة  الأنشئت   • 

ــالتعليم وحقــوق اإلنــسان واملواطنــة، وذلــك    خعــة وتقيــيم ومتاب طــط العمــل املتعلقــة ب
بالــشراكة مــع جهــات فاعلــة يف اجملتمــع املــدين واملؤســسات الوطنيــة واهليئــات الدوليــة 

 .واملنظمات غري احلكومية املعنية باألوساط املدرسية
ريس شهدت العديـد مـن األكادمييـات تنظـيم دورات تدريبيـة للمدرسـني يف جمـال تـد                   • 

 .حقوق اإلنسان واملواطنة واملساواة والشفافية
 تعزيز قيم ومبـادئ حقـوق اإلنـسان واملـساواة يف التخطـيط              مهمتهأنشئ مرصد للقيم     • 

 .االستراتيجي، واملناهج، والربامج والكتب املدرسية
تعزيــز قــيم ومبــادئ حقــوق اإلنــسان واملــساواة يف التخطــيط  مرصــد للقــيم مــن أجــل   • 

 .، واملناهج، والربامج والكتب املدرسيةاالستراتيجي
 .أنشئت جلنة ملراجعة حمتويات الكتب املدرسية يف ضوء مبادئ حقوق اإلنسان • 
أنـــشئت نـــواد حلقـــوق اإلنـــسان يف املؤســـسات املدرســـية ومنـــابر للمناقـــشة وتبـــادل    • 

ج ملنـاه ا خـارج نطـاق   املمارسات والتجارب املتعلقة باملواطنـة، مهمتـها تنظـيم أنـشطة            
الدارسية وممارسة الدميقراطيـة مـن أجـل التوعيـة باالتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                  
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ويف حــني مل يكـن عــدد هـذه النــوادي يتجــاوز    .والتثقيـف يف جمــال املواطنـة واملــساواة  
 حــسب إحــصاءات عــام يــا ناد٩٣٦، أصــبح عــددها حاليــا ٢٠٠٢ يف عــام يــا ناد٦٠

٢٠٠٦. 
 مـع منظمـات غـري حكوميـة مـن أجـل التوعيـة حبقـوق                 إبرام اتفاقيات شـراكة وتعـاون      • 

 .اإلنسان وحقوق املرأة وتعزيزها

كما وضع املغرب ميثاقا وطنيا لتحسني صورة املرأة يف وسائط اإلعـالم يـشكل إطـارا       
ويرتكـز هـذا امليثـاق      . إعداد املواد اإلعالميـة الوطنيـة وإنتاجهـا       أخالقيا الحترام صورة املرأة يف      

 الفرص والقضاء علـى مجيـع       تكافؤاإلنسان واحترام كرامة املرأة فضال عن       على مبادئ حقوق    
ويعكف الشركاء حاليا على تنسيق أعمـاهلم مـن أجـل تنفيـذ             . أشكال اإلقصاء والتمييز ضدها   

 .هذا امليثاق الوطين
ويضطلع قطاع التدريب املهين مبهمة مزدوجـة تتمثـل يف تلبيـة احتياجـات املؤسـسات                  

ئهـــا وقـــدرهتا التنافـــسية، واالســـتجابة الحتياجـــات الـــسكان مـــن أجـــل مـــن أجـــل حتـــسني أدا
ومـن أجـل    .  االجتمـاعي واملهـين    ارتقـائهم مساعدهتم على االنـدماج يف احليـاة العمليـة وكفالـة            

تنفيذ هاتني املهمتني، بذلت كتابة الدولة املكلفـة بـالتكوين املهـين جهـودا كـبرية خـالل العقـد                    
 . ملحوظا يف جهاز التدريب املهيناألخري أحرزت من خالهلا تطورا

 :ويتاح التدريب املهين بالطرائق املختلفة التالية 
، الذي ُيقـدم أساسـا يف مؤسـسات التـدريب املهـين       التدريب املهين داخل املؤسسات    • 

 وُيختتم إلزاما بدورات تدريبية فنية يف أماكن العمل؛
 والذي جتـري نـصف      96-36ون   الذي اسُتحدث مبوجب قان    التدريب املهين بالتناوب   • 

مدته اإلمجالية على األقل داخل مؤسسة جتارية وثلث مدته على األقل داخل مؤسـسة              
 للتدريب املهين؛

ــالتمرس  •   والــذي يــشكل 00-12، الــذي اســُتحدث مبوجــب قــانون  التــدريب املهــين ب
 يف  ٨٠طريقة للتدريب املهين تستند إىل تـدريب عملـي داخـل مؤسـسة جتاريـة بنـسبة                  

ملائــة علــى األقــل مــن املــدة اإلمجاليــة للتــدريب، مث ُيختــتم بتــدريب عــام وتكنولــوجي  ا
 . يف املائة على األقل من مدته١٠بنسبة 

التخـصص والتأهيـل واملـستوى      (وااللتحاق بنظـام التـدريب املهـين مبختلـف مـستوياته             
وط وعلـى   متاح لإلنـاث والـذكور علـى أسـاس نفـس الـشر            ) التقين واملستوى التقين املتخصص   

 .النحو الوارد يف الدستور املغريب الذي ينص على تساوي حق املواطنني يف التعليم والعمل
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توزيــع املتــدربني يف نظــام التــدريب داخــل املؤســسات والتــدريب بالتنــاوب حــسب قطــاع 
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧التدريب لسنة 

ام والقطـاع    جمموع قطاعات التدريب التالية، يف القطاع العـ        تدريبا يف  الفتيات   وتلقت 
 .اخلاص على حد سواء

  
  عدد الفتيات  

 القطاع
 العدد اإلمجايل

)١( 
 اجملموع

)٢( 
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للقطاع

ــاق   ــدل التحــ معــ
ــاث بالقطــاع   اإلن

)١)/(٢( 

 ٥٧ ٥٠ ٤٢ ٨٥٢ ٧٥ ٧٦٠  التنظيم-اإلدارة 

 ٦٦ ٩ ٧ ٧٦٤ ١١ ٨٠١ اإلنتاج احلريف 

 ٣٨ ١٥ ١٢ ٧٣٦ ٣٣ ١٨٣ اخلدمات احلرفية

 ٦٤ ٨ ٧ ١١٤ ١١ ١٨٨  واملالبس املنسوجاتصناعة

 ٤٢ ٦ ٥ ٠٣٨ ١٢ ١٢٤  السياحة-الفنادق 

 ١١ ٢ ١ ٧٩٧ ١٥ ٦٥٨ البناء واألشغال العامة

 ٨٥ ٧ ٦ ٣٥٩ ٧ ٥٠١ الصحة

 ٤ ١ ١ ٢٤٥ ٢٩ ٢١٠ الصناعة التعدينية وامليكانيكية والكهربائية

 ٢٢ ١ ٧١٥ ٣ ٢٧٥ الزراعة 

 ٣٠ ١ ٩٣٧ ٣ ١٥٤ قطاعات أخرى

 ٤٣ ٥٥٧١٠٠ ٨٥٤٨٦ ٢٠٢ اجملموع
   

 يف املائـة مـن اجملـاالت يف       ٣٨,٥وفيما يتعلق مبجاالت التدريب، جتدر اإلشارة إىل أن          
يف حـني أن    )  يف املائـة مـن اإلنـاث       ٢٠أقـل مـن     (القطاع العام يغلـب عليهـا الطـابع الـذكوري           

 يف املائــة مــن ٨٠أكثــر مــن (نثويــة يف املائــة فقــط مــن اجملــاالت ميكــن أن تعتــرب جمــاالت أ   ١١
ــاث ــسبة    ). اإلن ــة ن ــل اجملــاالت املختلط ــة ٥٠,٥ومتث ــدد اإلمجــايل للمجــاالت،     يف املائ ــن الع م

ويكمن تفسري ذلك يف دخـول الفتيـات    ). ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ١١(يشكل زيادة كبرية     مما
قطـاع الـصناعة التعدينيـة       مـن قبيـل تلـك املتـصلة ب         “ذكوريـة ”منذ فترة إىل اجملاالت اليت تعتـرب        

وامليكانيكيــة والكهربائيــة وقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة، وذلــك علــى الــرغم مــن عناصــر   
 .املقاومة الثقافية واالجتماعية
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ويستنتج من جممـوع هـذه املالحظـات اسـتمرار بعـض التبـاين يف االختيـارات حـسب                   
حده حيث يالحـظ يف البلـدان ذات        نوع اجلنس وإن كان هذا التباين ال يقتصر على املغرب و          

 .التطور االقتصادي األكثر تقدما
 .“ذكورية” وينحو التوجه احلايل إىل تشجيع الفتيات على ولوج اجملاالت اليت تعترب 

  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦توزيع املتدربني يف نظام التدريب املهين بالتمرس خالل سنة 

 
 عدد املتمرنني 
 عدد الفتيات العدد اإلمجايل 

٣٢٠ ٩٠١١ ٥ الزراعة
٢٦٩٤٥ ٢ اخلدمات احلرفية
١٢٩ ٤٩٦١ ٣ اإلنتاج احلريف

٢٨١ ٨٠٧١ ٢ املطاعم/الفنادق
-٣٨٥ ١ البناء

-٨٠١ ١ الصيد البحري
٢٠٣٩٣٠ ١ اخلدمات
٥٦١٥٢٧  املالبس- النسيج
٧٣٣٦٨١ التعليم
١٢٩ اجللد

٩٢٢ ١٧٧٥ ٢٠ اجملموع
  

يــات يف أعــداد املتــدربني بــالتمرس حمــدودة جــدا مقارنــة بنــسبتهن يف  وتبقــى نــسبة الفت 
ويعــزى ذلــك .  يف املائــة٣التــدريب داخــل املؤســسات والتــدريب بالتنــاوب حبيــث ال تتجــاوز 

أساســـا إىل أن التمـــرس ال يغطـــي مبـــا يكفـــي أو ال يغطـــي حـــىت اآلن القطاعـــات الـــيت ُتقبـــل   
و قطـــاع النـــسيج واملالبـــس علـــى والتنظـــيم أالفتيـــات أكثـــر، والســـيما قطـــاع اإلدارة  اعليهـــ
 .املثال سبيل

ومن الصعب جتاهل التمييز الكبري الذي تتعرض لـه املـرأة لـدى ولوجهـا سـوق العمـل                    
وإذا كـان هـذا التمييـز واقعـا ال جمـال إلنكـاره، فإنـه ال مينـع                  . بسبب ظروف الركـود والبطالـة     

ا إىل سـوق العمـل تتـسم بنـسبة أقـل مـن              واقعا آخر وهو أن الظروف املهيئة للمرأة بعد دخوهلـ         
وفضال عـن ذلـك، فـإن الواقـع ينطـوي علـى مفارقـات كـثرية، حيـث يـشمل جوانـب                       . التمييز

وعمومـا، يبـدو سـوق العمـل قليـل التحيـز       . سلبية ولكن أيضا جوانـب حمايـدة وأخـرى إجيابيـة       
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 وجــود بعــض جنــسيا، وقليــل التمييــز ضــد املــرأة الــيت تعمــل فيــه، وهــو مــا ال يــستثين احتمــال  
 .متييز متفرقةحاالت 

 
  ٢٤السؤال 
 :اإليدز/نسبة النساء من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 

 ؛١٩٩٠-١٩٨٦يف املائة بني ١٩ - 
 .٢٠٠٥-٢٠٠١ يف املائة بني ٤٢ - 

 :نسبة النساء املصابات مبرض اإليدز 
 ؛ يف املائة من النساء احلوامل٠,٦١ - 
 ؛صابني باألمراض املنقولة جنسيا من املرضى امل٠,٢٦ - 

 . يف املائة من املشتغالت باجلنس٢,٠٤ - 

 :نسبة النساء املصابات باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي القابلة للعالج  
أبلـغ   حالـة    ٣٧٠ ٠٠٠ يف املائة من جممـوع يتجـاوز         ٧٢بلغت نسبة النساء املصابات      - 

 .٢٠٠٥عنها يف عام 
 :اإليدز، اختذت وزارة الصحة التدابري التالية/ املناعة البشريةوملكافحة فريوس نقص 

 وتوزيع الرفاالت عرب مراكز الصحة؛تعميم العالجات  - 
توفري التجهيزات لسبعة خمتربات حتليل على املستوى اإلقليمي وتدريب املوظفني علـى             - 

 ؛اإليدز/إجراء اختبار كشف فريوس نقص املناعة البشرية

، ٢٠٠٧ل التــشخيص وحتمــل تكــاليف عــالج النــساء املــصابات يف عــام  مراجعــة دليــ - 
 ؛وذلك يف إطار برنامج شامل عن األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي

 ؛٢٠٠٦ موقعا منذ عام ٢٦ إىل املصابنيتوسيع نطاق مراقبة  - 

 .٢٠٠٣تعميم العالج الثالثي اجملاين لفائدة املرضى املصابني باإليدز منذ عام  - 

ــة      وت  ــدابري حمــددة يف جمــال األمــراض املنقول ــصاف ت ــة لإلن ــضمن االســتراتيجية الوطني ت
الـصحة اإلجنابيـة    ب النماذج التدريبيـة املتعلقـة    اإليدز مع تعزيز الوقاية وإدماج      /باالتصال اجلنسي 

 .اإليدز يف برامج التدريب املهين ويف برامج حمو األمية/واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
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 ٢٥ل السؤا
استرعى التصدي للوفيات النفاسية اهتمام السلطات العمومية اليت بادرت باختـاذ شـىت          
ــدابري  ــشاء وإصــالح     الت ــها بوجــه خــاص إن ــذا اجملــال، من ــة احلمــل   ٤٨يف ه ــن مراكــز متابع  م

 من املرافـق بـاألجهزة الطبيـة واألدويـة     ٧٢ومستشفيات، مبا يف ذلك غرف العمليات، وتزويد     
ة إسعاف جمهزة باملعدات الالزمة؛ وإعداد وتعميم مـواد تربويـة داعمـة مسعيـة                سيار ٧٠واقتناء  

ــاليم بالوثـــائق واملطويـــات   ســـالمة وبـــصرية عـــن  األمومـــة والوفيـــات النفاســـية؛ وتزويـــد األقـ
والبطاقات املتعلقة باحلمل والوالدة؛ ومراجعة برنامج التـدريب األساسـي لألطبـاء والقـابالت؛        

ــوظف   ــستمر مل ــدريب امل ــصحة والت ــصحة  ٢٠٠٠(ي ال ــوظفي ال ــن م ــد   ) م ــاء للتولي ــيني أطب ؛ وتع
يـة؛ ووضـع    اخلدمـة املدن  وأمراض النساء على صعيد العماالت واألقاليم؛ وإدمـاج القـابالت يف            

 معاجلـة برامج لتوعية السكان باملخاطر املتصلة باحلمل والوالدة؛ وعقـد لقـاءات عـن موضـوع                
 . مضاعفات احلمل والوالدة

، بدأ تنفيذ برنامج مهـم عـن خفـض نـسبة الوفيـات النفاسـية               ٢٠٠٧ير  فربا/ويف شباط  
ــدويل       ــة للتعــاون ال ــة الياباني ــشراكة مــع الوكال ــة، وذلــك بال ــاطق الريفي ــد يف املن ووفيــات املوالي

ويتمثـل هـذا الربنـامج      .  ورديغـة  -جهـة الـشاوية     حسني و أ ن الغرب شراردة ب   جهةيف  ) جيكا(
جل حتسني الرعاية املقدمة لـألم النفـساء واملولـود وتطـوير     يف إنشاء وجتهيز مراكز للصحة من أ      
 .ملصابني حباالت مستعصيةالوسائل اللوجستية املناسبة لنقل ا

ويف جمال التغطية الطبية، يكفل قانون التغطية الطبية األساسية، بناء على مبدأ املـساواة               
 .بني اجلنسني، املساعدة والرعاية الطبية لألم والطفل

 
 العالقات األسريةالزواج و
  ٢٦السؤال 
تعترب وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية شـريكا أساسـيا لـوزارة التنميـة االجتماعيـة                  

حيـث تتعـاون معهـا يف محـالت التوعيـة والتثقيـف املنظمـة خـالل أسـبوع                    واألسرة والتضامن، 
ــساواة  ــام  /آذار(املـ ــل عـ ــن كـ ــارس مـ ــساء   ) مـ ــد النـ ــة العنـــف ضـ ــة مكافحـ ــشرين (ويف محلـ تـ

وتقدم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية توجيهات مـن أجـل كفالـة التركيـز          ). نوفمرب/لثاينا
 .يف خطب اجلمعة اليت تلقى يف املساجد على احترام حقوق املرأة واملساواة بني الرجل واملرأة
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 ٢٨السؤال 
 .٦ اجلواب على السؤال يرجى الرجوع إىل

 
 ٢٩السؤال 
تعقــد اللجنــة اجتماعاهتــا للنظــر يف التقريــر كــل أربــع        تقتــرح احلكومــة املغربيــة أن     
 .سنوات

 
 


