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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة يف الساعة 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع( من االتفاقية ١٨
  قــــدماناجملمَّعــــان املالتقريــــران الثالــــث والرابــــع الــــدوريان   

ــابع(مــــــــــــــن املغــــــــــــــرب  ، CEDAW/C/MAR/4 ()تــــــــــــ
 )CEDAW/C/MAR/Q/4/Add.1، و CEDAW/C/MAR/Q/4 و

بناء على دعـوة مـن الرئيـسة، جلـس وفـد املغـرب إىل             - ١
 .طاولة اللجنة

 ١٤ حىت ١٠املواد من 
طلبت معلومات عن التـدابري     : وياياوجشالسيدة جو    - ٢

 بقصد احلد مـن  ٢٠٠٣اإلجيابية املتخذة من احلكومة منذ عام    
وأعربـت عـن    . عدم املساواة وتعزيز تسجيل الفتيات الريفيات     

األطفـال  متتـع   رغبتها يف معرفة اإلجراءات اليت اختذت لضمان        
تعلـيم  والتعليميـة  الرافـق  امللـى  باحلـصول ع الريفيني واحلـضريني   

، بـشكل   يد والتمويـل املخـصص للتعلـيم يف املنـاطق الريفيـة           اجل
قة أرقام األمية بـني النـساء املقدمـة يف           يف د  شككتو. متكافئ

التقريــر وســألت عــن اآلليــة الــيت ستقــضي هبــا احلكومــة علــى    
 .٢٠٢٠األمية حىت عام 

أثنت على التقـدم احملـرز يف سـن قـانون     : السيدة باتن  - ٣
العمـــل اجلديـــد، فأشـــارت إىل أمهيـــة ســـوق العمـــل كمجـــال 

 .قتـصادي لتعزيز املساواة بني اجلنـسني عـن طريـق الـتمكني اال           
وأردفت قائلة إن التحدي هو يف ضمان إعمال هـذا القـانون،            
بالنظر إىل أن الواقع يف امليدان يتناقض مـع املثـل املعـرب عنـها               

ــانون ــتفعله     . يف القـ ــا سـ ــة مـ ــها يف معرفـ ــن رغبتـ ــت عـ وأعربـ
ــساء        ــني النـ ــل بـ ــانون العمـ ــشأن قـ ــوعي بـ ــع الـ ــة لرفـ احلكومـ

إذ . طـاع اخلـاص   وشركائها االجتماعيني وأرباب العمل يف الق     
دنيـــة املهـــارات ذات تتمركـــز يف الوظـــائف املاملـــرأة تزال تـــال 

األجور املتدنية وأحوال العمل السيئة، وغالبـا مـا يكـون ذلـك             

وطلبــت معلومــات عــن التــدابري الــيت . يف القطــاع غــري الرمســي
تتخذ لتعزيز التطوير الوظيفي بالنسبة للمرأة، وتشجيعها علـى         

ــري   ــل يف اجملــاالت غ ــائف ذات املهــارات   العم ــة، الوظ  التقليدي
 وتعزيـــز تكـــافؤ الفـــرص يف ،العاليـــة ومناصـــب اإلدارة العليـــا

ــة ــات     . العمال ــك، طلبــت معلومــات عــن آلي ــى ذل وعــالوة عل
يف قضايا التفـاوت يف املرتبـات والتمييـز يف األجـور يف             الفصل  

وتــساءلت عمــا إذا كانــت املــوارد  . القطــاعني العــام واخلــاص 
مبــدأ  تفتــيش العمــل متكنــها مــن ضــمان احتــرام  املتــوفرة هليئــة

وأردفــت قائلــة إنــه . ل املتــساويمقابــل العمــاألجــر املتــساوي 
ــسألة العـــ     ال ــة ملـ ــنح األولويـ ــن أن متـ ــة مـ ــد للحكومـ امالت بـ

 .، وال سيما الصلة بعمل األطفالاملرتليات
ــسيدة ســيم  - ٤ ــشأن   :زال ــق ب تكــريس  أعربــت عــن القل

 جهـــاز التعلـــيم، رغـــم األداء  النمطيـــة يف اجملتمـــع يفالقوالـــب
املمتاز للمرأة يف املرحلة الثالثة مـن التعلـيم، وذلـك بـالنظر إىل              

 مواضيع الدراسة تـؤدي يف هنايـة األمـر إىل فـروق             هاأن اختيار 
 الفتيـــات اللـــوايت دفـــرغم أن أعـــدا.  الرجـــلحتبـــذيف األجـــور 

 مـا بـرح    يف ازديـاد،     ييدخلن جهاز التعلـيم جبميـع مراحلـه هـ         
احلاجـة  وتدعو  .  املتوفر للفتيات حيد من فرص عمالتهن      التعليم

 الــوظيفي لتــشجيعهن علــى القيــام بــأدوار  اإلرشــادإىل حتــسني 
 .غري تقليدية

مـا بـرح    التعلـيم يف املنـاطق الريفيـة        وأضافت قائلـة إن      - ٥
وسـألت عـن االسـتراتيجية الـيت تـضمن تـوفري            . لقلقايثري  سببا  

لسابقة للمدرسة يف املنـاطق     االتعليم  املستوى ذاته من خدمات     
ــالنظر إىل أن التعلــيم الــسابق للمدرســة هــام    الريفيــة، وذلــك ب

طريقــة مــن الــتفكري غــري    ب البنــات والــصبيان  لتنــشئةبالنــسبة 
عالوة على ذلك، عما إذا كانت احلكومـة  تساءلت  و. تقليدية

ــاث بــني      ــساء املعاقــات كجــزء هــام مــن اإلن ســتركز علــى الن
 .السكان
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الحظت أن البيانـات املقدمـة      : بياآ –وكر  السيدة ك  - ٦
 اكمـــا يبـــدو وطلبـــت إيـــضاحقـــضات اتنيف التقريـــر تتـــضمن 

 أو يف ازديــادبالنــسبة ملــا إذا كانــت العمالــة بــني اإلنــاث يف      
وسألـــت عمــا تفعلــه . قــوانني العمــل اجلديــدةلنتيجــة كركــود 

احلكومة لضمان اعتراف أرباب العمل بـالقوانني املطبقـة علـى           
 جمــال العمالــة، وذلــك بــالنظر إىل أن النــساء اللــوايت  النــساء يف

يعملن يف صناعة األنسجة واأللبسة، واللوايت غالبا ما يكـسنب          
ــن احلــد األدىن    ــل م ــل،    لأق ــود عم ــدون عق ــن ب ألجــور ويعمل

ــة   ال ــة قانوني ــأي محاي ــر  . يتمــتعن ب ــواردة يف التقري ــات ال فالبيان
ــة حــسب مــصنفةليــست  ــة أو احلــضرية أوالبيئ  حــسب  الريفي
ــها يف معرفــة املزيــد عــن أوضــاع    ؛املنطقــة  وأعربــت عــن رغبت
 .لعمل يف الصحراء الغربية على وجه اخلصوصيف ااملرأة 

 باملائــة مــن النــساء   ٨٥الحظــت أن : الــسيدة شــني  - ٧
ــديهن عقــود     ــيس ل ــسة واألنــسجة ل العــامالت يف صــناعة األلب
عمل وأن الكـثريات منـهن يعملـن عـددا مـن الـساعات يفـوق                

وتساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة علـى          .  القانوين بكثري  احلد
 .علم مبشاكل املرأة يف هذه الصناعة

 ١٢وأردفت قائلة إن إجازة األمومة قـد ازدادت مـن            - ٨
 باملائـة   ٨٠ لكـن  أسبوعا، وهذا تطـور إجيـايب،        ١٤ إىل   اأسبوع

وتـساءلت عمـا إذا كـان       . من النساء ليس لديهن إجازة أمومة     
ن هذه املسألة مـسألة تتعلـق بالعمـل أكثـر           وتربمفتشو العمل يع  

ــاك حــاالت      ــصحة، وعمــا إذا كــان هن ــها مــسألة تتعلــق بال من
 .أرباب عمل عوقبوا الرتكاهبم خمالفاتتتعلق ب

قالــــت إن احلقــــوق  ): املغــــرب (الــــسيدة ســــكايل  - ٩
االجتماعية واالقتصادية جزء من حقوق اإلنـسان وإن العمالـة          

أمهيــة رئيــسية بالنــسبة لتمتــع املــرأة   والتعلــيم جمــاالن يتمتعــان ب 
 .حبقوق اإلنسان متتعا كامال

ز تقـدم   احـر أعلنـت عـن إ    ): املغـرب  (السيدة عمـراين   - ١٠
ــا    ــيم، كم ــيف جمــال التعل ــسجيل يف    ت ــام الت ــك أرق ــى ذل دل عل

ريفيــة، الـيت تـبني زيـادة مبقــدار    املـدارس االبتدائيـة يف املنـاطق ال   
ــام    ٢ ــذ ع ــة من ــت قائ. ٢٠٠٣باملائ ــق   وأردف ــا يتعل ــه فيم ــة إن ل

ــن       ــستفيدون م ــساء والرجــال ي ــإن الن ــالتعليم غــري الرمســي، ف ب
برامج للحيلولة دون إنقطاع الطالب عـن املدرسـة يف املنـاطق            

 باملائـة بـني     ٣٨وقد هبطت نسبة األمية إىل      . احلضرية والريفية 
 واآلليــات موجــودة مــن أجــل تعزيــز  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عــامي 

 .تعليم القراءة والكتابة
وأضافت قائلة إن التقدم احملرز يف وجـه حتـديات مثـل           - ١١

معـــدالت االنقطـــاع عـــن املدرســـة، وتفـــضيل الـــصبيان علـــى 
ــاف     ــة يف األريــ ــن املدرســ ــاع عــ ــدل االنقطــ ــات، ومعــ  ،البنــ

 ٢٠٠٠ سن قانون يف عـام       فقد. يتجلى يف التدابري املتخذة    إمنا
ــة  . بــشأن التعلــيم األساســي اإللزامــي  واختــذت قــرارات وزاري

كما ُبـذلت اجلهـود لـضمان       .  رصد التغيب عن املدرسة    بشأن
االلتحـاق باملدرســة ابتــداء مــن سـن الــسادسة وتــشجيع إنــشاء   

ــة   ــات الريفيــ ــدارس يف البيئــ ــإن   . مــ ــذا، فــ ــافة إىل هــ وباالضــ
يف امليزانية هـي يف ازديـاد كـل سـنة مبعـدل       املدارس  خمصصات  

 .أكرب من معدل ازدياد امليزانية العامة
 بآليات مكافحة القوالـب النمطيـة، هنـاك         وفيما يتعلق  - ١٢

ــز صــورة       ــساواة وتعزي ــادئ امل ــرام مب ــضمان احت ــة ل ــة دائم جلن
وباالضافة إىل هـذا، هنـاك تـدابري لتـوفري الـدعم            . لمرأةلإجيابية  

. ال ســـيما يف البيئـــات الريفيـــةوالتعليمـــي للنـــساء املغبونـــات، 
ق وتــشمل التــدابري املتخــذة لتــشجيع تــسجيل البنــات يف املنــاط 

الريفية تقدمي املنح والزماالت والسكن وتأمني املواصـالت إىل         
ــة ــا . املدرس ــضطلع كم ــري     ي ــات غ ــق املنظم ــن طري ــال ع بأعم

ــيم       ــة التعل ــي بأمهي ــستوى احملل ــى امل ــوعي عل ــع ال ــة لرف احلكومي
 .بالنسبة للفتيات

 قائلة إن عـدم تـوفر املرحلـة التعليميـة        تابعت كالمها و - ١٣
اطق الريفية ميكـن عـزوه إىل أن معظـم          السابقة للمدرسة يف املن   

؛  يف مــدارس خاصــة يف املــدنجيــريالتعلــيم الــسابق للمدرســة 
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ــسابق       ــيم ال ــز التعل ــستقبل لتعزي ــل يف امل ــاك خطــط عم وإن هن
 كمــا ستــشمل مجيــع خطــط العمــل لــدى وزارة      .للمدرســة

مــن مرحلــة ابتــداء التعلــيم يف املــستقبل االلتــزام بتــوفري التعلــيم  
 للمدرســة حــىت غايــة مرحلــة التعلــيم الثــانوي  سابقةتعلــيم الــال

 .وكذلك إدراج املساواة بني اجلنسني فيها
 قوالـــبقالـــت، فيمـــا يتعلـــق بال  : الـــسيدة عمـــراين  - ١٤

ن التعليم أساسي بالنسبة ملكافحة العنف عـن طريـق          إالنمطية،  
البـدء  نـه مـن املهـم ضـمان     إوالفئـات  رفع الوعي لـدى خمتلـف    

 .ذا يف املدرسةهب
قـال إن التمييـز ضـد املـرأة         ): املغـرب  (لسيد بلغازي ا - ١٥

فـي  ف. يف سوق العمل مبعثـه التمييـز ضـد الفتيـات يف املدرسـة             
لكنـهم  جامعيـة  املغرب هناك أُنـاس كـثريون حيملـون إجـازات          

 ولذلك تشجع احلكومة على إنـشاء       ؛ن عن العمل أيضا   وعاطل
وهنـاك سياسـة    . املؤسسات الصغرية احلجم واملتوسطة احلجـم     

ــشيطة  ــوق   لنــ ــاعي، واحلقــ ــضمان االجتمــ ــول الــ ــيع مشــ توســ
، كما تـدل علـى ذلـك    األثروكان  . التقاعدية، والتغطية الطبية  

املؤشرات، أن معدل عمالة اإلناث قد ارتفـع، بـشكل رئيـسي            
كمـا أن اجتاهـات     . من جراء ازدياد العمالة يف القطاع الريفـي       

رقـــام  إمنـــا تـــشري إىل أن أ٢٠٠١العمالـــة وتفاوهتـــا منـــذ عـــام 
العمالة بالنسبة للمرأة هي أكثر تغريا من أرقام العمالة بالنـسبة           

 .للرجل
وأضاف قائال إن الثغرة يف األجور بني الرجـل واملـرأة      - ١٦

فئــة هــي أوســع مــا تكــون بــني األشــخاص الــذين ينتمــون إىل   
لفئـة   أمـا األجـور بالنـسبة     ؛الـدخل األدىن  األعلـى وفئـة     الدخل  

وكــان اهلــدف مــن إصــالح  . عــادلالــدخل املتوســط فتكــاد تت 
قانون العمل هو معاجلة عدم املساواة هذه، مبا يف ذلـك زيـادة             

كما حيث هـذا القـانون      .  التفاوضية ن وقوهت اتمتثيل املستخدم 
األعمــال التجاريــة علــى اعتمــاد سياســات مــسؤولة اجتماعيــا   

وهنــاك زيــادة يف األنــشطة الــيت تقودهــا  . علــى أســاس طــوعي

 ،ألنـــسجة واأللبـــسة يف الـــسنوات األخـــريةاملـــرأة يف صـــناعة ا
 اأحيانـــا خـــارج نطـــاق النقابـــات، وذلـــك لتحـــسني أحواهلـــ و

وقد جرت مشاورات ثالثيـة ضـمن إطـار منظمـة           . االجتماعية
فاملنافسة . العمل الدولية وذلك لتعزيز العمل الالئق يف املغرب       

الدوليــة، مبــا فيهــا املنافــسة مــع الــصني مــن أجــل التــصدير إىل   
ولـذلك سـعى املغـرب إىل       .  قد أثـارت املـشاكل أيـضا       أوروبا،

ــسيارات       ــة بال ــصناعات املتعلق ــصاده، بالتوســع يف ال ــع اقت تنوي
 .لكترونيات، بني صناعات أخرىإلواملالحة اجلوية وا

ــابع كالمــه  و - ١٧ ــساء الريفيــات  ت ــائال إن الن عــانني مــن  يق
 باملائة مـن النـساء املـستخدمات هـن       ٨٠فحوايل  . بطالة كبرية 

 ذلـــك، ازداد عـــدد النـــساء مـــعو.  العـــامالت يف املنـــازلمـــن
وهتـــدف املبـــادرة . ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ يالكاســـبات بـــني عـــام

الوطنيــة للتنميــة البــشرية إىل تعزيــز التحــديث يف جمــال الــصحة 
 .  الريفية والطاقةرقوالتعليم واملياه والكهرباء والط

قالـت، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ        ): املغـرب  (السيدة سكايل  - ١٨
امج املرأة يف املقاطعات الـصحراوية، إن الـسياسات الوطنيـة           بر

ــه   ــد بأكمل ــثالثني  . تطبــق علــى أراضــي البل فخــالل األعــوام ال
املنــصرمة، اســتثمرت احلكومــة اســتثمارا كــبريا يف املقاطعــات   

. الصحراوية، األضـعف اقتـصاديا مـن أجـزاء املغـرب األخـرى            
ــرامج العمــــل    ــذه املقاطعــــات مــــن بــ ــتفادت هــ ولــــذلك اســ

ياكــل اهل يف جمــاالت مثــل التعلــيم وميــاه الــشرب ولتــصحيحيا
 . للصحةألساسيةا

قالــت إن احلكومــة قــد ): املغــرب (الــسيدة بــن حيــىي - ١٩
 صغرياتوضعت مشروع تشريع ملعاجلـة اسـتخدام الفتيـات الـ          

 وإن هذا املشروع يتضمن رصد املوقـف،        ؛كعامالت مرتليات 
د يـد العـون     ملـ   وبـرامج  ، عقوبات جنائية على املـنظمني     وفرض

قـد ُشـنت يف الـسنوات املنـصرمة         و. لرفع الـوعي بـني الوالـدين      
تعــرض هلــا الفتيــات يمحلــة إعالميــة عامــة بــشأن األخطــار الــيت 

وعــالوة علــى ذلــك، ُبــذلت    . اللــوايت يعملــن يف هــذا اجملــال   
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اجلهــود لتعزيــز الــشراكة بــني اجملتمــع املــدين واحلكومــة بقــصد  
كمـا اختـذت احلكومـة      . درسةاحلد من معدل االنقطاع عن امل     

خطوات ملـساعدة النـساء املعاقـات وناشـدت مجيـع املنظمـات             
 جهودهــا  أن تــضاعفذات الــصلة الــيت تتلقــى الــدعم منــها     

 .لتعزيز حقوقهن
التمـست مزيـدا مـن اإليـضاح بـشأن          : السيدة مبينتـل   - ٢٠

ــة  ــار الزوجيـ ــصاب،  ف. االغتـــصاب يف إطـ ــل االغتـ ــسائل مثـ مـ
، وفـــــريوس نقـــــص املناعـــــة احلمـــــل غـــــري املرغـــــوب فيـــــهو

 حتـل  ،اإليـدز وغـريه مـن األمـراض الـيت تنتقـل جنـسيا         /البشري
. ضمن األسرة، وغالبا مبا يعـود بالـضرر علـى النـساء املعنيـات             

ــشؤون       ــرف حبــساسية ال ــا تعت ــه يف حــني أهن ــة إن وأردفــت قائل
، فهي تود أن تعـرف مـا إذا كـان لـدى احلكومـة                غالبا العائلية

اإلطــار هــذا جلــة هــذه املــسائل خــارج   اســتراتيجية حمــددة ملعا 
 . اخلاص
ــالـــسيدة جـــو  - ٢١ ــها يف  : جياووياشـ أعربـــت عـــن رغبتـ

ازديـاد معـدالت الوفيـات      أسـباب   احلصول على إيضاح بشأن     
 ،بــني األمهــات، ومــا إذا كــان قــد مت القيــام بدراســات بــشأهنا 

وأعربـت عـن    . وكيف قررت احلكومة التصدي هلذه املـشكلة      
جهاض قـد أدى إىل حـاالت إجهـاض غـري           ن جترمي اإل  ألقلقها  

وتــساءلت عمــا إذا كــان قــد مت القيــام . آمنــة بــل وهتــدد احليــاة
دراسات بـشأن الوفيـات النامجـة عـن حـاالت اإلجهـاض             بأي  

 ومـا إذا كانـت احلكومـة راغبـة يف إعـادة النظـر يف                ةغري اآلمنـ  
 .هذا القانون

ــساء      - ٢٢ ــضا أن الن ــق أي ــثري القل ــا ي ــه مم ــة إن  وأضــافت قائل
ــا مـــا يـــتعني علـــيهن  الريفيـــات  الـــسفر مـــسافات طويلـــة  غالبـ

 وإنــه مــن املفيــد احلــصول ؛للحــصول علــى اخلــدمات الــصحية
ــات   ــى معلوم ــر حتعل ــدأكث ــصحية    ادي ــة ال ــوفري الرعاي ــشأن ت  ب

 .احملتملة التكاليف يف املناطق النائية

الحظــت األشــواط البعيــدة  : بيــاآ –الــسيدة كــوكر  - ٢٣
صول علـى الرعايـة الـصحية املـذكورة         اليت قُطعت يف جمال احلـ     

ــزال      ــة ال ت ــك الرعاي ــى تل ــت إن احلــصول عل ــر، فقال يف التقري
وأعربـــت عـــن . مـــشكلة بالنـــسبة للنـــساء يف املنـــاطق الريفيـــة 

رغبتها يف معرفـة فعاليـة التـأمني الـصحي اإللزامـي املـذكور يف        
احلصول علـى    من التقرير، وخباصة بالنظر إىل أن        ٢٦٧الفقرة  

للعــامالت حلــساهبن  لــصحي صــعب دائمــا بالنــسبة    التــأمني ا
كمـا أعربـت عـن      .  يف القطاع غـري الرمسـي      تمالاوالعاخلاص  

الكيفيـة الـيت تـضمن هبـا احلكومـة أن           بشأن  احلاجة إىل إيضاح    
ــأمني     ــشموال بالت ــريب م ــواطن مغ ــشري و. يكــون كــل م ــك ت تل

لمخصـــصات بالنـــسبة لالفقـــرة أيـــضا إىل اســـترداد التكـــاليف 
ــة املتعل ــصحية  العام ــة باخلــدمات ال ــ ،ق ــة   مم ــا إزال ــستتبع غالب ا ي

. املعونات احلكومية مبا يعود بالـضرر علـى الفقـراء واملهمـشني          
ولذلك فهي تقـدر احلـصول علـى إيـضاح عـن املعـىن املقـصود               

كمـا وردت إشـارة إىل زيـادة املـسامهات          . باسترداد التكاليف 
مــن القطــاع اخلــاص يف مهمــة حتــسني الوضــع الــصحي جلميــع 

إذ لــيس مــن الواضــح بــشكل دقيــق مــا تنطــوي عليــه . اربــةاملغ
فزيــادة املــشاركة مــن القطــاع اخلــاص يف     . تلــك املــسامهات 

ــراءات      ــيض اإلجـ ــن ختفـ ــادة عـ ــسفر عـ ــصحية تـ ــدمات الـ اخلـ
 .احلكومية يف هذا اجملال

ــكايل   - ٢٤ ــسيدة ســـ ــسألة  ): املغـــــرب(الـــ قالـــــت إن مـــ
 االغتصاب يف إطار الزوجية موضـوع نظـر حاليـا ضـمن إطـار             

وعلـى ضـوء    . مشروع التشريع املقبل بشأن العنف ضـد املـرأة        
يسمح القانون هبذا النـوع     ن  مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، ل     

ــصاب يف  . مــن العنــف ضــمن األســرة   ورغــم أن مــسألة االغت
إطار الزوجية حساسة بالفعل، فإن النساء املتزوجات قـادرات         

ــى  ــالغ احملــاكم  عل ــن  ن هتعرضــبإب ــسي م ــداء جن  خــالل العت
أمـام  نعليهـا    وعلى سبيل املثال، فإن املرأة الـيت تـضع           .إشارات

 االقاضي بطريقة حمددة فإهنا تبلغـه بـشكل ضـمين حبـدوث هـذ             
 .االعتداء
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 مــن ٢٧٦ املــذكورة يف الفقــرة األرقــامأشــارت إىل و - ٢٥
 ؛التقرير، اليت تبني اخنفاضا يف معدالت الوفيات بـني األمهـات          

كد أن االخنفاض احلاصـل كـان أشـد         هذه الفقرة تؤ  فقالت إن   
ومــع هــذا، . وقعــا يف املنــاطق احلــضرية منــه يف املنــاطق الريفيــة

فإن معـدالت الوفيـات بـني األمهـات ال تـزال تـثري قلقـا كـبريا                  
 .لدى حكومتها

ــراري  - ٢٦ ــسيد زي ــام املتعلقــة  ): املغــرب (ال ــال إن األرق ق
تـرة مـن    بالوفيات بني األمهات املذكورة يف التقريـر تـشمل الف         

 وإن احلكومـــة قـــد اختـــذت إجـــراءات  ؛٢٠٠٣ حـــىت ١٩٩٣
 حـىت الوقـت احلاضـر بقـصد         ٢٠٠٤شديدة يف الـسنوات مـن       

ومــع ذلــك، فــإن معــدل الوفيــات بــني  . معاجلــة هــذه املــشكلة
ــصادي      ــاعي واالقت ــستوى االجتم ــع امل ــسجم م األمهــات ال ين

ع احلــديثي للبلــد، وإن خفــض الوفيــات بــني األمهــات والرضَّــ  
 فهـي تـسعى     .لـدى احلكومـة   العليـا    هو من األولويـات      الوالدة

إىل زيــادة احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية كمــا أهنــا  
ــشاء    ــل إنـ ــن أجـ ــام مـ ــل العـ ــز  املزادت التمويـ ــن مراكـ ــد مـ زيـ

 .اخلدمات الصحية
وأضـــاف قـــائال إن جـــزءا كـــبريا مـــن هـــذا التمويـــل    - ٢٧

ق سيخصص من أجل الرعايـة الـصحية لـألم والطفـل يف املنـاط            
 مرفــق صــحي كانــت قــد ٢٠٠ وســيعاد فــتح حــوايل ؛الريفيــة

كمــا تبــذل  . أُغلقــت بــسبب عــدم تــوفر املــوظفني املــؤهلني     
 اعتمـدت مبـادئ     فقـد . احلكومة اجلهود لزيـادة جـودة الرعايـة       

ن منظمة الصحة العامليـة وصـندوق   عتوجيهية جديدة مأخوذة   
ــة األم والرضَّــ    ــشأن رعاي ــسكان ب  ع احلــديثياألمــم املتحــدة لل

 بالتـدريب اهلـادف إىل      ٢٠٠٨كما سيضطلع يف عام     . الوالدة
 وستــستعرض ؛ قــدرة احملتــرفني يف جمـال الرعايــة الــصحية تعزيـز 

ــاة بــني األمهــات مــن اآلن فــصاعدا ووضــعت    أي أســباب  وف
. اخلطــط إلنــشاء مركــز وطــين لرصــد الوفيــات بــني األمهــات  

ــا  ــام     كم ــة يف ع ــة املخصــصة لألدوي ــوال العام ــضاعف األم ست

املنـاطق، سيوضـع حتـت      بعـد    الوصول إىل أ   لتحسني، و ٢٠٠٨
 .رباعية الدفع يف جمال الصحة مركبات احملترفنيتصرف 

قالـــت إن التعـــاون مـــع ): املغـــرب (الـــسيدة ســـكايل - ٢٨
القطــاع اخلــاص يهــدف إىل إشــراك أطبــاء القطــاع اخلــاص يف  

ن هـذا   إ و ؛اجلهود الرامية إىل احلد مـن الوفيـات بـني األمهـات           
حــال مــن األحــوال حمابــاة القطــاع اخلــاص علــى  بــأي ال يعــين 

 .حساب الفقراء
ــسيدة سنوســي  - ٢٩ ــال إن ): املغــرب (ال ــةق ــأمني تغطي  الت

الصحي األساسي يهدف إىل حتـسني احلالـة الـصحية للـسكان            
ــصحية        ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــادة احلــصول عل ــق زي عــن طري

فمـستخدمو  .  الـالزم مـن أجـل هـذه اخلـدمات          لتمويـل ة ا ئوتعب
ــهم    اخل دمــة العامــة والقطــاع اخلــاص وكــذلك املتقاعــدون كل

ن هـــذا وقـــد مكَّـــ . مـــشمولون بالتـــأمني الـــصحي اإللزامـــي   
، املغرب من زيـادة التغطيـة   ٢٠٠٥الربنامج، الذي بدأ يف عام      

كمـا أُنـشئ    .  مـن الـسكان     باملائة ٣٤ باملائة إىل    ١٧الطبية من   
نظــــام تكميلــــي للمــــساعدة الطبيــــة مــــن أجــــل األشــــخاص  

 وسـينفذ   .ضي الـدخل،  الـذين يـشكلون ثلـث الـسكان           املنخف
زيـالل  آ يف منطقـة تـادال     ٢٠٠٨مـارس   /هذا املـشروع يف آذار    

كمشروع جترييب وسيوسع يف هنايـة العـام كـي يـشمل املنـاطق         
ــة مــن  تــواألمــل معقــود علــى أن  . األخــرى ــة الطبي زداد التغطي

. ن باملائــة مــن الــسكا٧٠ باملائــة إىل ٣٤النــسبة احلاليــة البالغــة 
أما الثلث املتبقي من السكان فهم من العمال املـستقلني الـذين           

. وضعت من أجلـهم بـرامج حمـددة لتزويـدهم بالتغطيـة الطبيـة             
 حــىت يف البلــدان ، إنــه رغــم التحــديات الكــبريةة قائلــتوأردفــ

ذات مستوى الدخل املرتفع، فإن اهلـدف النـهائي هـو التغطيـة             
 يف ٧٠عــن نــسبة الــشاملة، وذلــك هبــدف بلــوغ تغطيــة تزيــد  

 .٢٠٠٩املائة حىت عام 
ــة رقـــم    : الرئيـــسة - ٣٠ ــية العامـ ــارت إىل التوصـ ، ٢٤أشـ

م اإلجهاض بقـصد    فقالت إنه ينبغي تعديل التشريع الذي ُيجرِّ      
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رفــع العقوبــات املفروضــة علــى النــساء اللــوايت يتعرضــن هلــذه   
 .العملية
أعربت عن سرورها مبنح األولوية العليا      : السيدة تان  - ٣١
ــها يف م  و؛حــسني القطــاع الريفــي لت ــعــن رغبت ــذي  ةعرف ــا ال  م

 ةيـــشكل برنـــامج األولويـــات االجتماعيـــة املـــذكور يف الفقـــر 
وأردفــت . اجملــاالت الــيت يــشملهامــا هــي  مــن التقريــر و٣١١

قائلــة إنــه مــن املفيــد احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن  
ــشرب،      ــاه ال ــة مبي ــداد اجملتمعــات الريفي ــامج إم ــل برن ــرامج مث ب
وبرنــامج تزويــد الريــف بالكهربــاء، والربنــامج الــوطين للطــرق 

ــة ــألت ع. الريفيـ ــا وسـ ــمـ ــات   ُيـ ــدد الفتيـ ــادة عـ ــه لزيـ ضطلع بـ
ــامج تــدريب   ــة املتمــرنني املــنخفض يف برن يف التقنيــات الزراعي

املشار إليه يف التقرير وعما إذا كانـت هنـاك محـالت لتـشجيع              
لعقبــات الثقافيــة الــيت  علــى التغلــب علــى ا عــائالهتن الفتيــات و

ــامج   ــضمامهن إىل هــذا الربن ــام ان ــات  . تقــف أم ــساء الريفي فالن
إىل حتمـــل وجيـــنحن مـــستبعدات مـــن مناصـــب صـــنع القـــرار  

 ٢,٥وعــالوة علــى ذلــك، فــإن    . مــسؤولية األعمــال املرتليــة  
مـن  ر  اباملائة فقط من األراضي الزراعية الصاحلة يف املغرب تـد         

 مـن  عمـل  كان قد اضطلع بأي وتساءلت عما إذا . النساءِقَبل  
أجل تشجيع الرجـال علـى حتمـل نـصيب عـادل مـن األعمـال                

 .املرتلية وإشراك النساء يف جمال أوسع من األنشطة الزراعية
أثنــت علــى اجلهــود املبذولــة للتــصدي  : الــسيدة جــرب - ٣٢

لتحديات التنمية الريفيـة والتخفيـف مـن الفقـر، وسـألت عمـا              
ن االستعراض الدوري للخطـط     إذا كان هناك أي معلومات م     

وأردفـت قائلـة إهنـا      . اإلمنائية بشأن نتائج هذه اخلطط وآثارهـا      
تـــود أن تعـــرف املعـــايري املـــستخدمة الختيـــار املنظمـــات غـــري 
احلكومــة مــن أجــل العمــل يف املنــاطق الريفيــة ومــا إذا كانــت   

 .جهود هذه املنظمات ناجحة
ــسيدة آرا  - ٣٣ ــساء وال :  بيجــوم–ال ــت إن الن ــات قال فتي

الريفيات ما زلن يتعرضن للتهميش، وسألت عن كيفية تعزيـز          

ــدد    ــة، وعـــن عـ ــسياسية واالجتماعيـ ــاة الـ مـــشاركتهن يف احليـ
 يــةوكيف ،احملليــة التــدريب يف تطــوير اجملتمعــات نيتلقاللــوايت يــ

أعربـت عـن رغبتـها يف       و. ق منتجاهتن وأشـغاهلن اليدويـة     يتسو
 إىل راميـة اخلطط الاحلصول على مزيد من املعلومات عن حالة    

فــالزواج . إدخــال املنظــور اجلنــساين يف بــرامج التنميــة الريفيــة  
البـاكر مـا بـرح مـثريا للقلــق يف املنـاطق الريفيـة، وهـي تــود أن        

مما يثري اهتمامهـا أيـضا      و. تعلم أيضا كيفية معاجلة هذه املسألة     
لـدرء  احلصول على مزيد مـن املعلومـات عـن اجلهـود املبذولـة              

 األمهــات ورعايــة النــساء املــسنات واملعاقــات يف الوفيــات بــني
 .املناطق الريفية

قالـــت إنـــه قـــد أُتيحـــت هلـــا الفرصـــة : الـــسيدة شـــن - ٣٤
الدوليني، لزيارة بيـوت    اخلرباء   وفد    يف ةومؤخرا، بصفتها عض  

وأعربـت عـن رغبتـها يف     . النساء يف املناطق الريفيـة يف املغـرب       
عـون موضـوعة مـن      معرفة إن كان هنـاك أي هياكـل ملـد يـد ال            

ــا إذا       ــوقهن وم ــات حبق ــساء الريفي ــدى الن ــوعي ل ــع ال أجــل رف
 تؤخـذ بعـني االعتبـار يف اخلطـط اإلمنائيـة            اهلياكـل كانت هـذه    

 . الريفية
أيـضا يف تلـك الزيـارة       اشـتركت   قالـت إهنـا     : الرئيسة - ٣٥

وإهنا مسرورة مبعرفة أن املغرب قد أنشأت أجهـزة وطنيـة مـن             
 .نيأجل املرأة منذ ذاك احل

 ١٦ و ١٥املادتان 
 ٣٧٢ قالــت إن الفقــرة : قــداري–لربين االــسيدة هــ - ٣٦

لــه  مل يعــد رفضمــن التقريــر، الــيت تــنص علــى أن الطــالق بــال 
مقابـل  ، الـيت تـشمل الطـالق        ٣٧٤املغرب، والفقرة   وجود يف   

تبــــدوان متعارضــــتني وحتتاجــــان إىل مزيــــد مــــن  التعــــويض، 
نتائج االقتـصادية املترتبـة      وإهنا تود مساع املزيد عن ال      ؛اإليضاح

علــى الطــالق، وال ســيما عنــد تطبيــق نظــام فــصل املمتلكــات  
فهذا النظـام يبـدو أنـه ال ينـسجم مـع االتفاقيـة ومـع                 . الزوجية

ــة التوصــية العامــة  ، وخباصــة فيمــا يتعلــق ببيــت   ٢١رقــم للجن
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شجعن علـى عقـد   وتساءلت عما إذا كانت النساء يُـ    . الزوجية
زواج، األمــر الــذي ميــنحهن مزيــدا مــن  لــالــسابقة لتفاقــات الا

لزوجـة  لطلـب نفقـة     احلماية يف حال الطالق، وعما إذا كـان يُ        
وممـــا يـــثري االهتمـــام أيـــضا احلـــصول علـــى . وإعالـــة لألطفـــال

 وبــشأن أي حقــوق  القــران حبكــم الواقــع  إحــصاءات بــشأن  
 .قانونية أو أشكال محاية مقدمة للشركاء يف هذه الزجيات

ــسيدة بلم - ٣٧ ــوبحالـ ــانون  :  زرداين– جـ ــت إن قـ قالـ
 ميثل تقدما، بيـد أنـه ال تـزال هنـاك أسـئلة              ٢٠٠٤ لعام   األسرة

القــانون الــسن األدىن هــذا فقــد حــدد . بــشأن بعــض أحكامــه 
للزواج بالثامنة عشرة بالنسبة لكال الرجل واملـرأة، ومـع ذلـك            

ــه  ــز لفإن ــاخلروج عــن هــذا النظــام دون    ُيجي ــسماح ب لقــضاة ال
 باملائـة  ٨٩ من ذلك، حيـث يـتم إقـرار     وضع حد للسن األدىن   

ــانون    وعــال. مــن هــذه احلــاالت  ــإن هــذا الق ــك، ف ــى ذل وة عل
يزال حيتفظ مبؤسسة تعدد الزوجات، علـى أن يكـون ذلـك             ال

ورغم أن القـانون يهـدف إىل احلـد مـن           . خاضعا إلذن قضائي  
يـزال يوجـد     هذه املمارسة بقصد إهنائهـا، فهـي تـسأل ملـاذا ال           

أجـل   أربع صـفحات مـن   (livret de famille) دفتر العائلياليف 
كمــا ال تــزال هنــاك مــشاكل يف جمــاالت الطــالق، . اتالزوجــ

وهي تود أن تعـرف وضـع       . والوصاية على األطفال، واملرياث   
 يف القــانون احمللــي، بــالنظر إىل ، كاالتفاقيــة،الــصكوك الدوليــة

 .الدستوريف عدم اإلشارة إىل ذلك 
احلكــم ممارســة  إذا كانــت مــاســألت ع: الــسيدة تــان - ٣٨

مـــع تتفـــق الوصـــاية القانونيـــة علـــى األطفـــال لـــألب تلقائيـــا ب
وأردفت قائلـة إنـه سـيكون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا                . االتفاقية

عـدد الزجيـات    شأن   بـ  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦كانت أرقـام العـامني      
. تعدد الزوجات تدل على أي اخنفـاض فيهـا        اليت تنطوي على    

شـــي هـــذه املمارســـة، لكنـــها فـــالتقرير يعـــرب عـــن توقـــع تال
تعجـب ملــاذا مل تلـغ احلكومــة هــذه املمارسـة بكــل بــساطة يف    ت

وسـألت أيـضا عمـا إذا كـان هنـاك أي            .  اجلديـد  األسرةقانون  
حــدود بــشأن الــصالحيات التقديريــة الــيت يتمتــع هبــا قــضاة        

احملاكم العائليـة، وعـن عـدد النـساء بـني هـؤالء القـضاة، وعـن           
كمـا  . النـساء كـل عـام     وعـة مـن ِقَبـل       املرفعدد قضايا الطـالق     

تــساءلت عمــا إذا كــان هنــاك أي خطــط إلزالــة حــد اخلمــس  
للبــت يف أبــوة الطفــل، الوحيــدات ســنوات بالنــسبة لألمهــات 

خـذ  قـد أُ  (DNA)حتليل احلمض اخللـوي الـصبغي   وما إذا كان  
 .يف االعتبار

سـألت عـن العقبـات الـيت        :  شـيلنغ  –السيدة شـوب     - ٣٩
ــام إلغــاء   ــها يف  . تعــدد الزوجــات تقــف أم وأعربــت عــن رغبت

احلصول على معلومات شاملة عن عدد الزجيـات الـيت تنطـوي       
ــرد الزجيـــات     ــام، ولـــيس جمـ ــه عـ علـــى تعـــدد الزوجـــات بوجـ

 الوســـاطة املتعلقـــة توســـألت أيـــضا عمـــا إذا كانـــ. اجلديـــدة
 . ستخدم يف حاالت العنف املرتيلبالطالق ُت

 األسئلة املتعلقـة    ردت على ): املغرب (السيدة سكايل  - ٤٠
مبوضــوع النــساء الريفيــات، فقالــت إن املــسألة هــي يف صــميم 
ــات     ــساء الريفيـ ــع النـ ــدما تتمتـ ــه عنـ ــة، وإنـ ــات اإلمنائيـ األولويـ
حبقــوقهن كاملــة، عنــدها يعــرف البلــد أن خططــه اإلمنائيــة قــد 

امليزانية العامة، فـإن مجيـع      املتعلق ب صالح  إلومبوجب ا . جنحت
وي مـن التمويـل العـام، ممـا يـساعد يف            املناطق ستستفيد بالتسا  

ــة التــصدي  ــة الريفي ــة إن عــدد  . لتحــديات التنمي وأردفــت قائل
 موظـف   ٢٤ ٦٠٠ احمللـيني البـالغ عـددهم        وظفنيالنساء بني امل  

 جمتمعـــا مـــنخفض ١ ٥٤٠جمتمعـــات البلـــد احملليـــة البالغـــة يف 
ترتفــع النــسبة املئويــة حاليــا، لكنــها أعربــت عــن األمــل يف أن  

ــساء امل ــات خنتللن ــام  ب ــة لع ــات الربملاني إىل ، ٢٠٠٩يف االنتخاب
ينـــسجم مـــع اخلطـــط مـــا وهـــذا .  باملائـــة٣٠ و ٢٠بـــني  مـــا

مـا  و من األهداف اإلمنائية لأللفيـة    ٣املوضوعة لتحقيق اهلدف    
 . سيساعد يف تنمية املناطق الريفية

قالـــت إن احلكومـــة قـــد ): املغـــرب (الـــسيدة جـــالل - ٤١
 وإن هــذه ؛لنقــل كأولوياهتــا اإلمنائيــةاختــارت امليــاه والطاقــة وا
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عــاجل مــن خــالل بــرامج علــى األصــعدة الــسياسية  األولويــات ُت
 .والدولية واحمللية

 يتد االسـتراتيجية الـ  راملـوا املـاء مـن      إن   ة قائلـ  توأضاف - ٤٢
ــبح ــادرةأصــ ــاطراد إزاء ت نــ ــ بــ ــع الــ ــو سكاينالتوســ ، والنمــ

من األسـر    باملائة فقط    ١٤فـ  .  املغرب االقتصادي والتصحر يف  
الريفية كان لديها مياه آمنة للشرب قبـل تنفيـذ برنـامج امليـاه،              

وكــان .  باملائــة٩٢، ارتفــع هــذا الــرقم إىل   ٢٠٠٧ عــام يفو
لذاك الربنـامج أثـر كـبري يف حيـاة النـساء والفتيـات الريفيـات،                

وكـان مـن    . سند إليهن عادة مهمة جلب املـاء للعائلـة        تاللوايت  
 مقـادير كـبرية مـن      تاء أن حـرر   شأن حتسني احلصول على املـ     
م الفتيـــات ويف أنـــشطة مـــدرة يالوقـــت ميكـــن إنفاقهـــا يف تعلـــ

، وذلـك   النسائيةللدخل ويف املشاركة يف شؤون اجملتمع احمللي        
باإلضــافة إىل التحــسن يف الــصحة النــاجم عــن شــرب امليــاه       

 .النظيفة
كــان مــن شــأن بــرامج تزويــد الريــف بالكهربــاء،       و - ٤٣
 الكهربائيـــة التقليديـــة وأجهـــزة الطاقـــة  اســـتخدام الـــشبكاتب

 باملائـة لـدى     ١٦الشمسية الفردية، توسيع تـوفر الكهربـاء مـن          
. ٢٠٠٦ة يف عـام     ئـ  باملا ٩٤ إىل   ١٩٩٦األسر الريفيـة يف عـام       

وكــان األثــر الفــوري لــذلك بالنــسبة للفتيــات والنــساء هــو        
اخنفاض كبري يف الوقـت الـذي ينفـق جلمـع احلطـب مـن أجـل                  

مزيـدا مـن الـساعات مـن أجـل        حـرر ثانيـة     ئة، مما   الطبخ والتدف 
ــار ذلــك علــى  .  واألنــشطة األخــرىاملدرســيالــدوام  ومــن آث

الـيت كـان يـسببها      الصحة اخنفاض يف أمراض اجلهـاز التنفـسي         
أمـا أثـر ذلـك يف اجملتمـع ككـل فقـد        . التعرض لدخان احلطـب   

ــا أدى إىل      ــضاءة، ممـ ــشوارع املـ ــن يف الـ ــاد األمـ ــل يف ازديـ متثـ
 العنـــف ضـــد املـــرأة، وحفـــز التجـــارة واألعمـــال  اخنفـــاض يف

يف احلد من الـرتوح اجلمـاعي   بدوره  احمللية، مما ساعد    التجارية  
 .من املناطق الريفية إىل املدن

عـدد  إنـه قـد أُنـشئ       قالـت   ): املغـرب  (السيدة سكايل  - ٤٤
األغـراض بقـصد تزويـد النـساء الريفيـات          املراكـز املتعـددة     من  

شجع تـ كمـا  .  املهـين دريبالكتابـة والتـ   بالقدرة على القـراءة و    
علــى االشــتراك يف أنــشطة مــدرة  هــؤالء النــسوة املراكــز هــذه 

ومـن  . ، تـشكيل اجلمعيـات التعاونيـة       كثرية منها  طرقبللدخل  
 .صنعنها عن طريق تلك املراكزيمث تسوق املنتجات اليت 

 األسـرة وأضافت قائلة إنه يف حـني أن إصـالح قـانون             - ٤٥
اب، فــإن ضــمان تنفيــذ أحكامــه مــا بــرح   يلقــى الترحــتطــور 

يــشكل حتــديا، وال ســيما بــالنظر إىل أن مقاومــة التغــيري قــد       
ومــع . حــدت بكــثري مــن النــاس إىل االلتفــاف حــول القــانون   

طلـب   هو إجنـاز هـام، وأصـبح يُ        الرفضطالق   ذلك، فإن إلغاء  
ــسخ أي زواج    ــل ف ــة قب ــن احملكم ــرار م وباالضــافة إىل . اآلن ق

، فقـد   مقابـل التعـويض ال يـزال جـائزا        ق  لطـال اهذا، ورغم أن    
مفهوم الطالق بسبب اخلالفات غـري     أيضا  أدخلت التشريعات   

ــسوية  ــة للتـ ــذا أُ. القابلـ ــرك   وهكـ ــات يف تـ ــساء الراغبـ ــيح للنـ تـ
 .أزواجهن عدد أكرب من اخليارات املتوفرة

 األســرة،أمــا بالنــسبة لــسد الثغــرات املتبقيــة يف قــانون  - ٤٦
 سمحكـات الزوجيـة يف حـال الطـالق، فيـ     املتعلقة بتوزيع املمتل  

 اتفاقات سابقة لعقد القران تـنص علـى أحكـام           بإبراملألزواج  
ــستقبل   ــع أي ممتلكــات يف امل ــات  . وشــروط توزي ــد أن اتفاق بي

 رمبــا بــسبب أن األزواج ال يرغبــون يف ،كهــذه ليــست شــائعة
ــة حــدوث طــالق   ــتفكري يف إمكاني ويف حــال عــدم وجــود  . ال

لقاضــي الــذي ينظــر يف القــضية  يــؤذن لاتفــاق ســابق للــزواج، 
ــةالزوجبيــت بتقيــيم مــسامهة كــل مــن الــزوجني يف     وتوزيــع ي

 .املمتلكات الزوجية تبعا لذلك
 اجلديـد، الـسن األدىن للـزواج        األسرةومبوجب قانون    - ٤٧
ســتثناءات مــن إبيــد أن .  عامــا بالنــسبة لكــال اجلنــسني١٨هــو 

 تكـون العـروس     هذه القاعدة حتدث عندما، على سبيل املثـال،       
 وذلك بالنظر إىل أن األطفال املولودين خـارج         ،احملتملة حامال 
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وأردفـت قائلـة إن عـدد       . إطار الزوجية يعتـربون غـري شـرعيني       
الزجيــات يف وقــت مبكــر هــو أعلــى بكــثري يف املنــاطق الريفيــة، 
وإن املشكلة يضاعفها القضاة املستهترون الـذين جييـزون هـذه           

ــات ــذا  . املمارسـ ــدارك هـ ــف، ولتـ ــوماملوقـ ــدل، تقـ  وزارة العـ
عمليـات تقيـيم سـنوية      ببالشراكة مع املنظمات غري احلكومية،      

 .ألنشطة القضاة
قالت إنه يف حني أن تعـدد    ): املغرب (السيدة مزدايل  - ٤٨

، فقــد األسـرة الزوجـات ال يـزال مـسموحا بـه مبوجـب قـانون       
أصبح اآلن خاضعا إلذن من القاضي، علـى أسـاس كـل حالـة              

التقريـر، مـا بـرح      يف   وإنه خالل الفتـرة املـستعرضة        ؛على حده 
عــدد الزجيــات الــيت تنطــوي علــى تعــدد الزوجــات يف هبــوط،  

 حالـة يف عـام      ٨١١ إىل   ٢٠٠٥ حالة يف عام     ٨٤١من  وذلك  
٢٠٠٦. 

 تعـدد الزوجـات     إنقالـت   ): املغـرب  (السيدة سكايل  - ٤٩
ــذين كــانوا  : كــان يــستخدم يف املاضــي كــسالح   ــاألزواج ال ف

الطــالق كــانوا يتخــذون ألنفــسهم زوجــة ثانيــة كــي  يريــدون 
بيــد أن واضــعي القــانون .  بالزوجــة األوىل إىل الرحيــلوايــدفع

 اجلديـد، إىل فــرض  األسـرة قـد عمـدوا، عنـد صــياغتهم قـانون     
شروط صارمة على الزجيات اليت تنطوي على تعدد الزوجـات   

ومــن . هــذه الزجيــات تــستحق احملاولــة أن بــدو يعــد يحبيــث مل 
 ثانية عنـدما يكـون      واجية العملية، يأذن القضاة عادة بالز     الناح

لدى الزوج اإلمكانيات املادية الكافية إلعالة كلتـا الـزوجتني،          
لكــن إذا مل توافــق الزوجــة األوىل علــى الــزواج الثــاين، ُتمــنح   

 املعدل، مل يعد يـسمح      األسرةومبوجب قانون   . تلقائياالطالق  
عة، وسـتتخذ احلكومـة لـذلك       للرجال باختاذ زوجة ثالثة أو راب     

اخلطوات لـضمان تبيـان هـذا الوضـع اجلديـد لألمـور يف مجيـع                
 . حسب األصول،الوثائق ذات الصلة

أخريا، فيما يتعلق حبقـوق املـرأة يف املـرياث،          أشارت  و - ٥٠
ىل أنه ال حيق للرجل أن يرث ضـعف مـا ترثـه املـرأة يف مجيـع                  إ

عة اإلســالمية، وعلــى ســبيل املثــال، ومبوجــب الــشري. احلــاالت
يــرث أب وأم الطفــل املتــوىف نــصيبني متــساويني مــن ممتلكــات 

وعالوة علـى ذلـك، حيـق اآلن لألحفـاد أن يرثـوا             . هذا األخري 
من جدهم والد األم بنفس الطريقة اليت يرثون هبـا مـن جـدهم              

 ال يـــزال األســرة بيــد أهنــا اعترفــت بــأن قــانون      . والــد األب 
ة املتعلقـة بـاملرياث وأكـدت       يتضمن عددا من األحكام التمييزي    

 .بذل مزيد من اجلهود ملعاجلتهاللجنة أنه سُي
تــسائلت عمــا إذا كــان مفتــشو العمــل : الــسيدة شــن - ٥١

ــازة     ــة بإجـ ــة املتعلقـ ــصياع لألنظمـ ــد االنـ ــن رصـ ــسؤولني عـ مـ
ه بــالنظر إىل أن الدولــة الطــرف   وأردفــت قائلــة إنــ  . األمومــة

 فهــي ترغــب يف تعتمــد بعــد تــشريعا بــشأن العنــف املــرتيل،  مل
 .الفاعلنيمع معرفة املزيد عن التدابري املوجودة للتعامل 

ــاريز دا ســيلفا   - ٥٢ ــسيدة تف ــيت  رحَّبــت: ال ــاخلطوات ال  ب
اختذهتا الدولـة الطـرف لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة                

حدى الدراسـات االستقـصائية الـيت       إفقد كشفت   . والسياسية
ن ون سـكان املغـرب راغبـ       باملائـة مـ    ٨٢جرت مـؤخرا عـن أن       

 وإنه ينبغي للحكومـة لـذلك أن تـستغل          ،لتصويت ملرشحة يف ا 
ــساء يف       ــادة عــدد الن هــذا املوقــف اســتغالال كــامال بقــصد زي

وأخريا فهي تـشجع الدولـة الطـرف علـى          . املناصب االنتخابية 
الــيت  (droits de l’homme العبـارة الفرنــسية  اتـصفية اســتعماهل 

 عنــها بعبـــارة  االستعاضـــةو) “حقـــوق الرجــل ”تعــين حرفيــا   
  كعبـــــــــــارة انية ناحيـــــــــــة اجلنـــــــــــسالحياديـــــــــــة مـــــــــــن 

droits de la personne humaine)  الــيت تعــين حرفيــا حقــوق
 ).اإلنسان

ــة  :  زرداين–الــسيدة بلمحجــوب  - ٥٣ لفتــت نظــر الدول
عـــالن اإلالطـــرف إىل الفـــرق بـــني الـــتحفظ علـــى االتفاقيـــة و 

 .تفسرييال
أعربــت عــن القلــق ألن : ري قــدا–الــسيدة هــالربين  - ٥٤

ج يف سن مبكرة، حـسب احلـسابات الـيت قامـت     االزوحاالت  
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يف املغـرب يف    املعقـودة    باملائة من مجيـع الزجيـات        ١٢هبا، تبلغ   
ســألت، يف هــذا الــصدد، ملــاذا ال حيــدد قــانون  و. ٢٠٠٦عــام 

سمح فيهــا بــإجراء اســتثناءات مــن    ُيــ الظــروف الــيت  األســرة
 .القانون
ــ– الـــسيدة شـــوب - ٥٥ أكـــدت علـــى الطـــابع  : لينغي شـ

 ة وزيـر  تاستفـسرت عمـا إذا كانـ      والشامل للمسائل النـسائية     
ــة و  ــة االجتماعي ــع بــسلطة تقــدمي  ت والتــضامن األســرةالتنمي تمت
ــاملرأة يف جمــاالت تقــع   يةمقترحــات تــشريع  تتــصل بالنــهوض ب

وأردفت قائلة إنه مـن     .  القانونية لوزارات أخرى   ةضمن الوالي 
 باســتعراض  ةلــوزيرة مــا إذا كــان يــؤذن ل  املفيــد أيــضا معرفــ  

قـرر  تاملقترحات التشريعية املقدمة من الوزارات األخرى كـي         
تلــك املقترحـــات آثـــار خمتلفــة علـــى الرجـــال   لمــا إذا كانـــت  

 .والنساء
ــسيد لول - ٥٦ ــال ــرب (شكيي ــسمح   ): املغ ــه ي ــار إىل أن أش

 قـانون املعاهـدات، بـصياغة       بـشأن للدول، وفقـا التفاقيـة فيينـا        
ــا:  مـــن التحفظـــات إزاء املعاهـــدة نـــوعني  التحفظـــات ،أوهلمـ

ــر القــانوين ألحكــام معينــة مــن     املوضــوعة بقــصد اســتبعاد األث
ــة، و    ــة ذات العالق ، ثانيهمــااملعاهــدة عنــد تطبيقهــا علــى الدول

التحفظات التفسريية اليت تعـدل األثـر القـانوين ألحكـام معينـة             
ــام القــ       ــع النظ ــدة م ــسجام تنفيــذ املعاه ــصد ضــمان ان انوين بق

وأكد للجنـة أن احلكومـة املغربيـة        . العالقةالوطين للدولة ذات    
ستخطر األمني العام بأي تعديالت تطرأ على موقفهـا يف هـذا            

 .الصدد
قالت إهنا ملتزمة، بوصـفها  ): املغرب (السيدة سكايل  - ٥٧

 والتضامن، باختاذ إجـراءات     ألسرةوزيرة التنمية االجتماعية وا   
ع املقترحـــات التـــشريعية وذلـــك يف وقـــت مبكـــر بـــشأن مجيـــ 

لضمان انسجامها مع السياسات ذات الصلة املتعلقة باملـساواة         
 وإهنــا تــستعرض بــشكل روتــيين مجيــع مــشاريع  ؛بــني اجلنــسني

 . التشريعات ذات األثر احملتمل على املرأة

 دا  زأشارت إىل املالحظات اليت أبدهتا الـسيدة تفـاري        و - ٥٨
ــف ال تــ    ــلفا، فأكــدت أن املواق ــشية وضــحاها  س ــني ع . تغري ب

 علــى اتقــدمن لإلنتخابــتياللــوايت عــدد النــساء ازديــاد فــرغم 
ــن        ــط م ــسبة ضــئيلة فق ــصيبهن ن ــزال ن ــستويات، ال ي ــع امل مجي

يف حني أن الـسكان مبجمـوعهم قـد         و. جمموع عدد املرشحني  
، فـإن الكـثري مـن       اتالتصويت ملرشح يف  يكونون راغبني فعال    

شـيحات ومجـع األمـوال للحملـة        اإلجراءات املتبعة للفـوز بالتر    
وباالضافة إىل هذا، فـإن أفـراد       . االنتخابية هي متييزية بطبيعتها   

اجملتمعــات القبليــة غالبــا مــا يــصوتون باجلملــة للمرشــح ذاتــه،    
وأردفـت قائلـة   . الذي عادة ما يكون ابن أحـد زعمـاء القبائـل       

من الصعب جدا تغـيري هـذه األمنـاط الـسلوكية املتأصـلة يف       إنه  
 هـو احلـل الوحيـد       ،، يف رأيهـا   التصحيحيالعمل  ؛ وإن   وسالنف

هلذه املشاكل، وحثت اللجنـة علـى دراسـة هـذه املـسألة مبزيـد           
 .من اإلمعان

لفتت النظـر إىل الفقـرات      ): املغرب (السيدة بن حيىي   - ٥٩
، الـيت   (CEDAW/C/MAR/4) من التقرير    ٢٦٣ حىت   ٢٥٥من  

ــة   ــشريعية املدخل ــدابري الت ــذكر بالتفــصيل الت ــرأة يف  ت ــة امل  حلماي
دت أن مفتــشي العمــل يرصــدون بــشكل  مكــان العمــل، وأكَّــ

ــازة     ــصلة بإجـ ــل املتـ ــانون العمـ ــام قـ ــصياع ألحكـ ــيين االنـ روتـ
ربـاب العمـل بفـصل النـساء اللـوايت          سمح أل أنه ال يُ   و ؛األمومة

 .واملصبحن حي
ــار إىل أن النــــساء ): املغــــرب (الــــسيد بلغــــازي - ٦٠ أشــ

هلـــن احلـــق يف احلـــصول علـــى    املتمتعـــات بإجـــازة األمومـــة   
نـــه طـــرأ يف الـــسنوات أ و؛اســـتحقاقات الـــضمان االجتمـــاعي

األخرية حتول ملحوظ يف املواقف جتاه النساء يف مكان العمـل           
. أربـــاب العمـــل ضـــدهم أقـــل احتمـــاال بكـــثريمتييـــز وأصـــبح 

وأردف قــائال إنــه مبوجــب قــانون العمــل اجلديــد، يــتعني علــى  
ــصة أن حتقــق يف مج  ــسلطات املخت ــة  ال ــهاكات املزعوم ــع االنت ي

 .حلقوق املرأة املتعلقة بالعمالة
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أثنت علـى الدولـة الطـرف للتقـدم امللمـوس           : الرئيسة - ٦١
الذي أحرزته خالل الفترة املستعرضة يف التقرير وحثتـها علـى           

هودهـــا للقـــضاء علـــى مجيـــع التـــشريعات التمييزيـــة  جمتابعـــة 
وسـع احلكومـة    وأردفت قائلة إنـه ينبغـي أن يكـون يف           . املتبقية

املغربية سحب حتفظاهتا املتبقية إزاء االتفاقية أو تضييق نطاقهـا          
بــشكل ملمــوس، كمــا ينبغــي النظــر مــرة أخــرى يف التــصديق  

ــى ــرة عل ــن١ الفق ــادة  م ــة والربوتوكــول   ٢٠ امل ــن االتفاقي ، م
 .االختياري
 ٣٥/١٧ورفعت اجللسة يف الساعة  

 


