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

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما خيتص بالنظر يف التقارير الدورية  
  

 املغرب  
لتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع        نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف ا        
 ).CEDAW/C/MAR/4(للمغرب 

 
 معلومات عامة  

ــا يف آذار   - ١ ــر إىل أن وزارة العــدل أصــدرت بيان ــه  ٢٠٠٦مــارس /يــشري التقري ، تعلــن في
ــواد     ــى املـــ ــرب علـــ ــات املغـــ ــحب حتفظـــ ) ٢ (١٦و ) و) (١ (١٦و ) ٤ (١٥و ) ٢ (٩ســـ

 )١ (١٦املـادة   الفقرات الفرعية األخرى من     ن التحفظات على    عإعالن تفسريي   ب االستعاضةو
 لــدى األمــني العــام،  الــسحب مل يــودع بعــد ن صــك وحيــث إ). ٢٩الفقــرة () ٢( ٢واملــادة 
 .إلشارة إىل اإلطار الزمين للسحبيرجى ا

استحـسان  مدى  يشري التقرير إىل أن هناك جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات تنظر يف             و - ٢
ريجـى اإلشـارة إىل التقـدم احملـرز يف هـذا      ف). ٣٠الفقـرة  ( إىل الربوتوكول االختياري     االنضمام

 . الصدد وإىل اإلطار الزمين ألي انضمام معتزم
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الوكــــاالت احلكوميــــة واملنظمــــات يــــشري التقريــــر إىل أنــــه قــــد جــــرت استــــشارة و - ٣
 املتحــدة عنــد إعــداد احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة والوكــاالت املتخصــصة التابعــة لألمــم  غــري

ريجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كــان التقريــر قــد ُعــرض كــذلك علــى  ف .)٣ و ٢الفقرتــان (التقريــر 
 .الربملان ونظر فيه

 
 ستور والتشريعات واآللية الوطنيةالد  

أن الصكوك الدولية املصدق عليها بالـشكل الواجـب واملنـشورة يف        ”يشري التقرير إىل     - ٤
ؤكــد ذلــك قــرارات احملكمــة ت علــى التــشريع الــداخلي يف حالــة الــرتاع، واجلريــدة الرمسيــة تعلــو

 . يرجى حتديد قرارات احملكمة اليت احتجت فيها باالتفاقيةو .)٣٢الفقرة (“ العليا
 التقرير بأنـه رغـم جهـود اإلصـالح القـانوين العديـدة، أبقـى القـانون علـى بعـض                     قّروُي - ٥

لــزوج حــىت إذا كــان الزوجــان مقيــدين يف  اىلإســرية اجلوانــب التمييزيــة، مثــل دفــع الفوائــد األ
ريجـــى اإلشـــارة إىل اخلطـــوات اجلـــاري اختاذهـــا ف). ٤٨الفقـــرة (الـــضمان االجتمـــاعي نظـــام 

 .واإلطار الزمين لإلصالح املرتقباألحكام التمييزية غريه من إلصالح هذا األمر و
ات ختـدم تعزيـز ثقافـة        وضـع مبـادر    صـوب يشري التقرير إىل أنه رغم االجتـاه الواضـح          و - ٦

حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني، فــإن هــذه اجلهــود ال تــزال تتعــرض للعرقلــة نتيجــة      
ريجـى  ف). ٩٦الفقـرة   (االفتقار إىل تنسيق اجلهود وتبعثرها وعدم كفاية املوارد املالية والبـشرية            

 كاتـب ك تعزيـز مكتـب       العراقيل، مبـا يف ذلـ      لتلكاإلشارة إىل التدابري اجلاري اختاذها للتصدي       
 بوصـفه ،  )ماليـا ومـن حيـث املـوارد البـشرية          (الدولة لشؤون األسـرة ورعايـة الطفـل واملعـوقني         

تمكن مــن القيــام بــدور تنــسيق وتعزيــز اجلهــود املعنيــة بالنــهوض بــاملرأة، لكــي يــاآلليــة الوطنيــة 
 .إىل تشجيع املساواة بني اجلنسنيالرامية 

، يف ٢٠٠٢ديــسمرب /املاليــة شــرعت، يف كــانون األول  ويــشري التقريــر إىل أن وزارة   - ٧
 وأنـه قـد     ، اجلنساين يف وضع ميزانية احلكومـة وحتليـل العمليـات          عملية ترمي إىل إدراج املنظور    

رفـق بـالتقرير االقتـصادي واملـايل املـصاحب ملـشروع            لـشؤون اجلنـسانية وأُ    تقرير عـن ا   مت إعداد   
ريجـى اإلشـارة    ف). ٦٩الفقـرة   (انون إىل الربملـان      القـ  لـك  عند تقـدمي ذ    ٢٠٠٦ لعام   ةقانون املالي 

ــام      ــة لع ــانون املالي ــد أُدرج يف ق ــساين ق ــا إذا كــان املنظــور اجلن ــة إدراجــه ٢٠٠٦إىل م .  وكيفي
ــة          ــة املعني ــة الوطني ــة املخصــصة لآللي ــن امليزاني ـــة م ــسبة املئويـ ـــك إىل الن ويرجــى اإلشــارة كذلـ

 .بالنهوض باملرأة
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 ة العامة ويف صنع القرار مشاركة املرأة يف احليا
ــه األحــزاب الــسياسية حبجــز   يــشري التقريــر إىل أن احلكومــة اعتمــدت نظامــا   - ٨  تلتــزم في
 يف املائـة عـام      ٠,٦يف املائة من املقاعد يف جملس النواب للنساء، مما رفـع متثيـل النـساء مـن                   ١٠

ائية اآلن حبـشد   وتقـوم اجلماعـات النـس   ،٢٠٠٢ يف املائة يف انتخابـات عـام     ١٠,٧ إىل   ١٩٩٧
 ٢٠٠٧ يف املائـــة مـــن املقاعـــد للمـــرأة يف انتخابـــات عـــام ٣٠جهودهـــا للمطالبـــة بتخـــصيص 

ريجـــى اإلشـــارة إىل اخلطـــوات الـــيت جيـــري اختاذهـــا ف). ١٢٥-١٢٢ و ٧٨ و ٧٧الفقـــرات (
تعـديالت علـى القـانون      إلدخـال مـا يلـزم مـن         لتخصيص هذه احلصة واإلطـار الـزمين املرتقـب          

 . مبجلس النوابتعلق امل٢٠٠٧ لعام األساسي
 ام من جانب األحزاب السياسية حلجـز      ووفقا للتقرير، ال يوجد نظام للحصص أو التز        - ٩

 يف ٠,٥٣  تــشكل النــساء إالَّونتيجــة لــذلك، ملمقاعــد للمرشــحات علــى مــستوى البلــديات، 
ــديات عــام      ــى مــستوى البل ــات عل ــة مــن املرشــحات املنتخب ريجــى اإلشــارة إىل  ف. ٢٠٠٣املائ

 مـن  ٤ مـن املـادة   ١اخلطوات اجلاري اختاذها، مبا يف ذلك التدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا للفقـرة               
عات  للجنة، واإلطـار الـزمين املرتقـب، لزيـادة عـدد النـساء املـشرِّ               ٢٥االتفاقية والتوصية العامة    

ــسابقة     ــة ال ــدي، وخاصــة يف ضــوء التعليقــات اخلتامي ــصادرة عــن ا علــى املــستوى البل ــة  ال للجن
)A/58/38 ، ١٦٥الفقرة.( 

 من الدولة الطـرف زيـادة متثيـل املـرأة يف            ،وطلبت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة      - ١٠
 من االتفاقية والتوصـية العامـة       ٤ من املادة    ١مراكز صنع القرار يف مجيع اجملاالت، وفقا للفقرة         

لـيس فحـسب    ”:  مـا يلـي    ومـع ذلـك، يـشري التقريـر إىل        ). ١٦٥الفقرة  ،  A/58/38( للجنة   ٢٥
ــدد ــرار      ع ــع الق ــشغلن مواق ــاليت ي ــساء ال ــائفهن    الن ــز وظ ــل، ولكــن تترك ــا يف اجملــال  قلي أساس

ريجـى اإلشــارة إىل التـدابري اجلـاري اختاذهـا، مبــا يف     ف). ١٤٥الفقـرة  (“ االجتمـاعي والتعليمـي  
 يف امليادين الـيت     ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، لزيادة عدد النساء يف مراكز صنع القرار، وخاصة           

 .ل، واآلثار النامجة عن هذه التدابريايهيمن عليها الرج
يرجى تقدمي معلومات بشأن ماهية التدابري اليت تتخذها احلكومة لزيـادة عـدد النـساء               و - ١١

 .يف السلك الدبلوماسي وعلى املستوى الدويل
 

 العنف ضد املرأة   
ــا    - ١٢ ــه مت إصــدار تعليم ــر إىل أن ــشري التقري ــشرطة يف املغــرب   ي ــع مراكــز ال جلمــع ت جلمي

 يرجـى تقـدمي املعلومـات    .)٤٧الفقـرة  (ات شهرية بشأن العنـف ضـد املـرأة       معلومات وإحصاء 
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عة خالل السنوات الثالث األخرية واإلشارة إىل عدد احلـاالت الـيت أسـفرت عـن مقاضـاة                  اجملمَّ
 .صدور أحكاماجلناة، وعدد احلاالت اليت أسفرت عن إدانات و

  عـن قلقهـا    يف اآلونـة األخـرية    أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         و - ١٣
العنــف وأوصــت بتــصنيف لعنــف املــرتيل والتحــرش اجلنــسي إزاء عــدم جتــرمي القــانون اجلنــائي ل

تـدريب  ب و ،من اجلـرائم مبوجـب القـانون اجلنـائي        ضـ املرتيل والتحرش اجلنسي يف أماكن العمـل        
ــراد إ  ــانون  القــضاة وأف ــاذ الق ــى الطــابع  نف ، E/C.12/MAR/CO/3(اإلجرامــي للعنــف املــرتيل  عل

 . التوصياتلتلكريجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة استجابة ف). ٥٠ و ٢٣الفقرتان 
اســتراتيجية وطنيــة للقــضاء علــى العنــف  ٢٠٠٢أنــه اعُتمــدت عــام يــشري التقريــر إىل و - ١٤

رمي خمتلـف أشـكال العنـف ضـد املـرأة باعتبارهـا        جتـ ”ضد املـرأة مشلـت ضـمن أهـدافها األربعـة            
ــسان   ــهاكات حلقــوق اإلن ــان (“ انت ــشمل خطــة  ). ٣٩٨ و ٣٩٤الفقرت ــك، ال ت ــع ذل ــام وم  ع

تنفيذ هذه االستراتيجية جترمي أعمـال العنـف ضـد املـرأة يف جماالهتـا اخلمـسة          الرامية إىل    ٢٠٠٤
 . التباينيرجى تفسري أسباب هذا). ٤٠٠ و ٣٩٩الفقرتان (ذات األولوية 

يـشكل  الـاليت يتعرضـن للـضرب       ووفقا للتقرير، فإن عـدم كفايـة مراكـز إيـواء النـساء               - ١٥
ت  يرجـى اإلشـارة إىل اخلطـوا       .)٤٩الفقـرة   (لتـصدي للعنـف ضـد املـرأة         أمـام ا  العائق الرئيسي   

جـى اإلشـارة كـذلك إىل       وير. وىأاملـ أمـاكن   إنـشاء املزيـد مـن       اجلاري اختاذها لتقومي الوضـع و     
 مـسألة  بغـرض معاجلـة   الـيت تتخـذها احلكومـة لـدعم املنظمـات غـري احلكوميـة             ماهية اخلطـوات  
 .العنف ضد املرأة

 
 يف البغاء اواستغالهلباملرأة االجتار   

). ١٠٩الفقــرة  (الغــري يف البغــاءيــشري التقريــر إىل أن القــانون اجلنــائي جيــّرم اســتغالل   - ١٦
يف البغــاء ومــات عــن عــدد األشــخاص الــذين اعتقلــوا بــسبب اســتغالل الغــري ريجــى تقــدمي معلف

 .واألحكام الصادرة حبقهم وعدد األشخاص الذين أدينوا ، السنوات الثالث األخريةخالل
 

 العمالة  
د مســة أساســية مــن مســات اســتراتيجية التنميــة   يُعــهتيئــة الوظــائفإىل أن يــشري التقريــر  - ١٧

ــة  ــادرات “بغيــاب البعــد اجلنــساين بــشكل ملفــت للنظــر  ”تــسم غــري أن ذلــك ااملغربي  مــن املب
مل يعمــم  املنظــور اجلنــساين أنو) ٢٤٧ و ٢٤٦الفقرتــان (الوظــائف الراميــة إىل هتيئــة العديــدة 
ريجــى حتديــد اخلطــوات ف). ٢٩٢الفقــرة (مناســبا يف اســتراتيجيات التنميــة االقتــصادية تعميمــا 

، لتعمـيم شـواغل املـساواة بـني          احملـددة  الزمنيـة ات املهل   ذاألهداف  جانب  اجلاري اختاذها، إىل    
 ارتفـاع  الوظائف واستراتيجيات التنميـة االقتـصادية، وخاصـة يف ضـوء             هتيئةاجلنسني يف عملية    
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 هيكـل بطالـة النـساء       اتـسام ن معدالت البطالـة لـدى الرجـال، و        ع اءسنمعدالت البطالة لدى ال   
 ).٢٤٥ و ٢٤٤ و ٢٤٠الفقرات (لعمل يف سوق االتمييز ضد املرأة استشراء وبطابع نظامي 

تـشريع  أنه قد مت سـن      و التحرش اجلنسي    حيظرأن قانون العمل    إىل   التقرير   يشريوبينما   - ١٨
غـري كافيـة    ” بـأن هـذه التـدابري        قّر، فإن التقرير يُ   )٢٦٣ و   ٢٦٢ الفقرتان(حلماية خدم املنازل    

ــة يف غيــاب     ). ٢٦٤الفقــرة (“ جــراءات الداعمــة اإلملكافحــة التحــرش اجلنــسي مكافحــة فعال
ي للتحرش اجلنـسي يف أمـاكن       لتصدبغرض ا املتخذة  الدعم  ريجى اإلشارة إىل أمناط إجراءات      ف

 .العمل
 ال يزال يـشوهبا   الوصول إىل املوارد والقروض واألصول      إمكانية  ”يشري التقرير إىل أن      - ١٩

عرقـل   تضوأن شـروط اإلقـرا  “ عدم املـساواة الـذي يعـود غالبـا إىل أسـباب ذات صـبغة ثقافيـة           
 اخلطــوات ريجــى اإلشــارة إىلف). ٢٩٥الفقــرة ( النــساء تنظمهــامتويــل املــشاريع التجاريــة الــيت 

ــسري حــ   ــا لتي ــساء اجلــاري اختاذه ــى عصول الن ــروض ذات  ل ــان والق ــضة،  االئتم ــد املنخف الفوائ
الدولـة   تكفـل    أنبللجنة اليت أوصت    الصادرة عن ا  وخاصة يف ضوء التعليقات اخلتامية السابقة       

، A/58/38(، علــى القــروض وأشــكال الــدعم املــايل األخــرى   بــشكل متكــافئحــصول املــرأة، 
 ).١٧٥الفقرة 

 
 التعليم والقوالب النمطية  

ء املغربيـات،   اخنفاض مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف النسا       أن   التقرير   يبني - ٢٠
 ويـشري   ،)٤٩الفقـرة   (املـساواة بـني اجلنـسني       أحد األمور الـيت تعـوق       وخاصة يف األرياف، هو     

 فعاليتـها   يعـوق  السياسات والربامج املتصلة مبحـو األميـة         رامسيضعف التنسيق فيما بني     أن  إىل  
يرجــى حتديــد ). ١٩٨الفقــرة ( مرحلــة التجريــب مل تــتخطدرجــة جعلــت معظــم املــشاريع إىل 

ة إىل حتــسني معــدالت إملــام املــرأة التــدابري اجلــاري اختاذهــا لتنــسيق الــسياسات والــربامج الراميــ 
 . السياسات والربامجتلكحتسني فعالية ابة وبالقراءة والكت

 مدرســيا وتــبني أهنــا تنطــوي كتابــا ١٢٠  حتليــل١٩٩٧عــام مت أنــه إىل ويــشري التقريــر  - ٢١
 املدرسـية قـد     تلـك الكتـب   ريجى اإلشارة إىل مـا إذا كانـت         ف). ٨١الفقرة  (على متييز جنساين    

ماهيــة اخلطــوات املتخــذة لكفالــة عــدم وجــود إىل زالــة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية ونقّحــت إل
 .  املدرسية واملناهج الدراسيةمنطية للرجال والنساء يف الكتبأدوار 
اجملــاالت التعليميــة الــيت تــشكل امتــدادا ”يــشري التقريــر إىل هيمنــة الفتيــات علــى كمــا  - ٢٢

ــزودهن مبهــار للــشأن املــرتيل   ــيت ال ت ــة للتــسويق وال ريجــى وصــف  ف). ٢٠١الفقــرة (“ ات قابل
زيــادة عــدد الطالبــات يف جمــاالت الدراســة غــري الراميــة إىل االســتراتيجيات واألهــداف القائمــة 
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 تلـك التقليدية، مثل الدارسات الـصناعية والدراسـات العلميـة، مبـا يف ذلـك التـأثري النـاجم عـن            
 .االستراتيجيات

ــات أدق بــ  و - ٢٣ ــدمي معلوم ــع عــدد     يرجــى تق ــة م ــساء يف اجلامعــات باملقارن شأن عــدد الن
 حسب جمال التخـصص، مبـا يف ذلـك الطالبـات وأعـضاء هيئـة                ه األعداد الرجال، وتصنيف هذ  

 .التدريس
 

 ةالصح  
 يف املائــة مــن مجيــع احلــاالت املبلــغ عنــها بــشأن ٣٨يــشري التقريــر إىل أن النــساء ميــثلن  - ٢٤

ريجـى اإلشـارة إىل   ف). ٢٨٤الفقـرة   (٢٠٠٤اإليدز عام  /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
املنظور بــ أخــذاإليــدز ت/مــا إذا كانــت الــربامج القائمــة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

 .  النساءوموجهة لصاحل وما إذا كانت هناك تدابري خاصة قائمة للوقاية ،اجلنساين
عدم كفاية عـدد مرافـق      إزاء  قة، عن القلق     اخلتامية الساب  ايف تعليقاهت أعربت اللجنة،    و - ٢٥

ــصحية   ــة ال ــى     الرعاي ــة عل ــرأة الريفي ــة حــصول امل ــصحية  وعــدم إمكاني ، A/58/38(اخلــدمات ال
مرافـق الرعايـة الـصحية،      عـدد   ن  عـ ومع ذلك ال يقدم التقرير معلومات مناسبة        ). ١٧٢ الفقرة

خـدمات  علـى   النـساء  عـن مـدى إمكانيـة حـصول       وال سيما يف األرياف واملناطق املهمشة، أو        
 . املعلوماتتلكريجى تقدمي ف. الرعاية الصحية

 
 الزواج والعالقات األسرية  

ــشأن      - ٢٦ ــشؤون اإلســالمية قــدمت توجيهــات ب ــر إىل أن وزارة األوقــاف وال يــشري التقري
). ٩٣الفقــرة ( تـشدد بدرجـة أكــرب علـى كرامـة الفــرد واالعتـدال      ،خطبـة اجلمعـة يف املــساجد  

 إىل ما إذا كانت هذه املبادئ التوجيهية وغريهـا مـن مبـادرات وزارة األوقـاف           ريجى اإلشارة ف
ال سـيما، مـا إذا كانـت        والشؤون اإلسالمية تركز على املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم التمييـز،               

 علــى النــساء طــالعاجلمعــة إلصــالة  قــانون األســرة اجلديــد وتــستخدم خطــب   الــوزارة تؤيــد
 .حقوقهن مبوجب القانون

 احلظر القانوين لـزواج املـسلمات   إزاءقوق اإلنسان عن قلقها املعنية حب لجنة  الوأعربت   - ٢٧
 تعـدد الزوجـات وأوصـت بتنقـيح     ص املدونة اجلديدة لألسـرة علـى عـدم       عدم ن غري املسلمني و  ب

ريجـى اإلشـارة إىل اخلطـوات اجلـاري         ف). ٢٧، الفقرة   CCPR/CO/82/MAR (الساريالتشريع  
ق بالتــشريع ار واإلطــار الــزمين بــشأن أي تعــديالت متوخــاة فيمــا يتعلــ  اختاذهــا يف هــذا املــضم 

 .الصلة ذي
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 ةالريفياملرأة   
ــاك خطــة عمــل    - ٢٨ ــر إىل أن هن ــد اإلعــداد كانــت يــشري التقري ــر،  قي ، وقــت تقــدمي التقري

 إلدراج النـــــهج اجلنـــــساين يف سياســـــات وبـــــرامج ومـــــشاريع التنميـــــة الزراعيـــــة والريفيـــــة 
 وأهـدافها  املـذكورة  اإلشارة إىل الوضع الذي وصلت إليه خطة العمـل      ريجىف). ٣١٠ الفقرة(

 . املرأة الريفيةاحملددة زمنيا لصاحل
 

 ٢٠ من املادة ١الفقرة   
يرجى اإلشارة إىل املوعد الذي تعتزم فيه الدولـة الطـرف قبـول التعـديل املـدخل علـى                    - ٢٩

 .ع اللجنة املتصل بوقت اجتماية من االتفاق٢٠ من املادة ١الفقرة 
 
 


