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

 )تابع( من االتفاقية ١٨
ــر الـــــدوري الثـــــاين املقـــــدم مـــــن املغـــــر       بالتقريـــ

)CEDAW/C/MOR/2 و CEDAW/PSWG/2003/II/ 

CRP.2/Add.3( 

 إىل أماكنـه    عاد وفـد املغـرب    بناء على دعوة الرئيسة،      -١
 .حول مائدة اللجنة

دعت أعضاء اللجنة إىل طرح أسئلة مبوجـب         الرئيسة -٢
 . من االتفاقية١٤ إىل ١٠املادة 
ــر أن النظــام    الســيدة خــان  -٣ ــه جــاء يف التقري ــت أن  قال

ور  من اخلطأ التمييز مـا بـني الـذك         هالتعاقدي يقوم على مبدأ أن    
ــال   ــن العم ــاث م ــة تســاوي اجلنســني يف   ، واإلن ــك يف حال وذل
وتتضـمن االتفاقيـة مـع ذلـك علـى أن           . مجيع العوامل األخـرى   

. املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمـة املتسـاوية تعتـرب حقـا       
انون العمــل اجلديــد يتضــمن قــومــن املفيــد معرفــة مــا إذا كــان 

وتساءلت فيما  . مأحكاما حتظر التمييز ضد املرأة يف االستخدا      
مبـا يف ذلـك     ، إذا كانت العقود تنفـذ جلميـع أمنـاط االسـتخدام          

، واالســتخدام يف القطــاع غــري الرمســي ، العمــل لــبعض الوقــت
ــق نظــام    . والعمــل الزراعــي  وأضــافت يف هــذا الشــأن أن تطبي

 . احلد األدىن لألجور يف الزراعة يعد إجنازا هاما
ا إذا كانـت     تسـاءلت عمـ    السيدة تافـاريس داسـيلفيا     -٤

وقالـت  . الفتيات يتمتعن مبجانية التعليم على خمتلـف مسـتوياته      
إهنــا تــوّد كــذلك معرفــة الســبب الــذي مــن أجلــه ازداد معــدل 

وما إذا كانت قـد اختـذت تـدابري لكـبح         ، التسرب من املدارس  
وما إذا كان هدف رفع نسبة االلتحاق باملـدارس         ، هذا االجتاه 
 . ق يف املائة قد حتق٨٠إىل نسبة 

ــافة إىل ذلـــك -٥ ــد  ، وباإلضـ ــا إذا كانـــت قـ ــألت عمـ سـ
اختذت تدابري لتحسني وضع العامالت املرتليات ومـا إذا كـان           

وتسـاءلت أخـريا   . التشريع اخلاص باملضايقة اجلنسية قـد صـدر    
ــه     ــانون العمــل مــازال يف شــكل مّســودة أو أن عمــا إذا كــان ق

 .اعتمد
ــيم  قالــت إهنــا تؤيــد التأكيــد علــى ا  الســيدة جــرب -٦ لتعل

وأرادت الوقـوف علـى املزيـد مـن     . هبدف النهوض حبالة املـرأة  
، ن اجلهـود املبذولـة مـن أجـل حتسـني تعلـيم املـرأة             عاملعلومات  

 .وخاصة يف املناطق الريفية
وأثنت على احلكومة النضـمامها إىل اتفاقيـات العمـل      -٧

الدولية؛ وأضافت أهنا تأمل يف أن تنعكس تلك االلتزامـات يف           
كمــا أهنــا ترّحــب باحلصــول علــى املزيــد مــن   . لعمــلسياســة ا

، املعلومــات املتعلقــة بالتــدريب يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني
 .وبالتدابري املتخذة لتحقيق ظروف أفضل للعامالت

 ســـألت عـــن التـــدابري املزمـــع اختاذهـــا الســـيدة بـــاتني -٨
مبـا يف ذلـك بوجـه       ، لتحسني أوضـاع املـرأة يف املنـاطق الريفيـة         

 .وللحد من التمييز يف جمال العمل، رامج االئتمانخاص ب
 تسـاءلت عمـا إذا كانـت حقـوق املـرأة            السيدة أمشـد   -٩

وخاصــة يف جمــال ثقافــة ، تعـّد مــن حقــوق اإلنســان يف املغــرب 
ــوق اإلنســان  ــو مدرســي    ، حق ــا إذا كــان موجه وكــذلك عم

اللغــات والتــاريخ واجلغرافيــا والتربيــة املدنيــة يركــزون علــى       
ــاة ، ظـــور اجلنســـاينمراعـــاة املن وأشـــارت إىل أن تعمـــيم مراعـ

وسـألت عمـا    . املنظور اجلنساين يف اإلسـالم ميثـل حتـديا صـعبا          
إذا كانــت التــدابري الــيت تتخــذ للقضــاء علــى األمنــاط التمييزيــة  

، تقوم علـى أسـاس مبـدأ أن حقـوق املـرأة هـي حقـوق إنسـان                 
وعما إذا كانت مناهج حقوق اإلنسـان تعكـس صـورا إجيابيـة       

وأضافت أخريا أهنا تـود أن تعـرف نسـبة النسـاء          . تاة واملرأة للف
بــني األشــخاص الــذين يســتفيدون مــن التــدريب يف جمــال حمــو  
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ومـا إذا كـان هـذا التـدريب يركـز أيضـا علـى حقـوق                 ، األمية
 . املرأة بوصفها من حقوق اإلنسان

 اقترحت أن تنظر احلكومة يف اعتمـاد        السيدة كواكو  -١٠
ء مبوجبــه يف املنــاطق الريفيــة علــى أســاس برنــامج يعمــل األطبــا

ــة        ــاطق الريفي ــني املن ــاوت الواســع ب ــة معاجلــة التف ــاوب بغي التن
 . واملناطق احلضرية يف جمال توافر األطباء

وأثنت علـى املغـرب ألهنـا قضـت علـى ممارسـة ختـان                -١١
 .اإلناث
ن قــانون العمــل  إقــال ) املغــرب(الســيد لوليشــكى   -١٢

بعـد عمليـة مطولـة أسـهم فيهـا كـثري       اجلديد قد اعتمد مـؤخرا    
 الـذي أسـفرت عنـه هـذه         صـك وأضـاف أن ال   . من املشـاركني  

ــدا    ــد صــمم تصــميما جي ــة ق ــة   ، العملي ــه سيســاعد يف تنمي وأن
وعلـى الـرغم مـن أن       . وخاصة حقـوق املـرأة    ، حقوق اإلنسان 

فــإن هنــاك مصــاريف كــثرية إضــافية   ، الدراســة جمانيــة بالفعــل 
ومثـة  .  املالبـس واملؤونـة والنقـل      مثل توفري ، لاللتحاق باملدارس 

، نحكومــات حمليــة يف املنــاطق النائيــة تقــدم الوجبــات والســك
ــة تبــذل     ــة غــري حكومي ــة ووطني كمــا أن هنــاك منظمــات دولي
ــة احملــرومني        ــة التحــاق الطلب ــاع تكلف ــن ارتف ــودا للحــد م جه

 .باملدارس
قالت إنه علـى الـرغم مـن        ) املغرب(السيدة إدريسى    -١٣

فإنـه مـن الصـعب      ، غريب يعترف باحلق يف العمل    أن الدستور امل  
تنفيذ هذا احلق يف غياب مستويات اقتصـادية عليـا ودميقراطيـة     

ــة  ــة فعليـ ــية إىل    . اجتماعيـ ــوال الشخصـ ــة األحـ ــت مدونـ ودعـ
املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة؛ ومـن مث ال يوجـد متييـز               

 وذكرت أنه ال ميكن حصر عـدد العـاملني يف         . يف هذا القطاع  
ــري الرمســي   ــد مســتويات األجــور  ، القطــاع غ ــا يف . أو حتدي أم

القطاع اخلاص فإن األجور حيـددها العقـد املـربم بـني صـاحب              
ــتخدم ــاواة يف املؤسســـات  ، العمـــل واملسـ وميكـــن حتقيـــق املسـ

ــغر    ــد ذلـــك أقـــل يف املؤسســـات األصـ ــبرية ولكـــن تأكيـ . الكـ

وأضــافت أن هنــاك جهــودا تبــذل لرفــع مســتوى الــوعي نظــرا  
ال ميلكــن الوســيلة للــدخول يف  ، كقاعــدة عامــة ، نســاء ألن ال

 . مفاوضات بشأن العقود
 من قانون العمل اجلديـد  ٩واستطردت قائلة إن املادة     -١٤

منها العرق والديانـة واجلـنس      ، حتظر التمييز على أسس عديدة    
وخيضــع مــن . واحلالــة املدنيــة وعضــوية األحــزاب واالحتــادات 

 ١٥٠٠٠رامات تتراوح مـا بـني       ينتهكون أحكام هذه املادة لغ    
 هذا املبلغ يف حالة ارتكـاب       فوضع،  درهم ٢٥٠٠٠درهم و 

وقد وضعت احلكومـة بـرامج تـدريب وتوعيـة          . انتهاك ثان هلا  
، لألشخاص الذي يتولون اإلشراف على تنفيـذ تشـريع العمـل          
، وخاصة ملفتشي العمل الذين تشمل مهامهم حقـوق اإلنسـان   

. اجلــنس يف هــذه احلقــوق   مــع مراعــاة البعــد اخلــاص بنــوع     
هناك مراكـز اتصـال يف خمتلـف اإلدارات         ، وباإلضافة إىل ذلك  

الوزارية اليت أنشأها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بني         
وال يزال يتعني عمل الكثري يف كـل مـن القطـاع            . أمور أخرى 

رغـم أن الـدور الرئيسـي للمـرأة         ، غري الرمسي والقطاع الريفـي    
 .التنمية معترف به على نطاق واسعالريفية يف 

ــادة  -١٥ ــاول امل ــة العــاملني يف   ٤وتتن ــانون العمــل فئ  مــن ق
ولكــن التــدابري الالزمــة لتنفيــذ تلــك ، وهــي فئــة هامــة، املنــازل

ــات      ــق باألمهـ ــا يتعلـ ــد وفيمـ ــوح بعـ ــدد بوضـ ــام مل حتـ األحكـ
ــامالت ــة مــن   ، الع ــدت إجــازة األموم  أســبوعا ١٤ إىل ١٢زي
 ســاعة راحــة ،دة عــام بعــد الــوالدةملــ، نحــت األمهــاتكمــا ُم

ــدهن  ــا إلرضــاع موالي ــيت تســتخدم   . يومي ــا املنشــآت ال  ٥٠أم
امرأة أو أكثـر فيطلـب منـها هتيئـة مكـان مناسـب تسـتريح فيـه             

 وتــوفري مقاعــد مرحيــة للنســاء  ،النســاء ويرضــعن فيــه أطفــاهلن 
 . احلوامل
ــزي  -١٦ ــيد عزيـ ــرب( السـ ــة  ) املغـ ــال إن وزارة الزراعـ قـ

ئات واملؤسسات األخرى تنفذ بـرامج للنـهوض        وعددا من اهلي  
فضــال عــن بــرامج منوذجيــة  ، بالعمالــة مــن أجــل املــرأة الريفيــة 
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وقــد أحــدثت تلــك   .  مــن الفقــر والتــهميش  ترمــي إىل احلــدّ 
ومتكـني املـرأة    ، اليت تشمل التدريب ونشر املعلومـات     ، الربامج

خصوصــا مــن احلصــول علــى اإلئتمــان ومــن إنشــاء مشــاريع     
 .ارا عميقة على حياة النساء املغربياتثآ، خاصة هبا

 قالــت إن حكومتــها اختــذت تــدابري    الســيدة شــاكر  -١٧
للحّد من تّسرب التالميـذ مـن املـدارس ولكفالـة احتـرام احلـق               

، ٢٠٠٣ إىل عــام ٢٠٠٠وخــالل الفتــرة مـن عــام  . يف التعلـيم 
 يف املائـة مـن األطفـال الـذين تتـراوح            ٩٢التحق باملدارس حنو    

وقالـت أهنـا تأمـل يف       ،  سـنة  ١١ سـنوات و   ٦ني  أعمارهم ما بـ   
ــبة إىل   ــذه النسـ ــل هـ ــة  ٩٤أن تصـ ــنة الدراسـ ــة يف السـ  يف املائـ

 يف املائـــة مـــن األطفـــال الـــذين ٦٦,٥القادمـــة؛ وأضـــافت أن 
 يف املائــة مــن ٤١و،  ســنة١٤ و١٢تتــراوح أعمــارهم مــا بــني 

 سنة التحقـوا باملـدارس خـالل تلـك          ١٧ و ١٥األطفال ما بني    
 . الفترة
ــاة اســتفدن منــذ ســنة  ٩٥٠٠٠ومضــت تقــول إن  -١٨  فت

 مــن بــرامج حكوميــة وفــرت هلــن الغــذاء والرواتــب       ٢٠٠٠
والســـيما ، الشـــهرية واملســـكن واإلقامـــة الداخليـــة للطالبـــات 

وذلـــك ســـعيا إىل  ، للفتيـــات الوافـــدات مـــن منـــاطق ريفيـــة    
 .إدماجهن يف النظام املدرسي

ــرامج التعلــيم الــوطين يف املغــرب   -١٩  تقــوم وذكــرت أن ب
واحتــرام مجيــع  ،  التســامح الــديين :هــي، علــى دعــائم أربعــة  

وأضـافت أن   . احلضارات وحقوق اإلنسان واملسـؤولية املدنيـة      
، والسـيما مـن أجـل النسـاء       ، حكومتها بدأت محلة حملو األميـة     

 . يف املائة٦٢إذ تبلغ نسبة األمية بينهم 
 قالـت إن حكومتـها واجملتمعـات احملليـة          السيدة بكـار   -٢٠
سق جهودها مـن أجـل بلـوغ الرعايـة الصـحية ملـن يعيشـون                تن

مبــا يف ذلــك إنشــاء مراكــز صــحية  ، يف املنــاطق غــري الســاحلية
وتشجع حكومتها األطباء علـى     . جمتمعية ومستشفيات إقليمية  

العمل ملدة ثالث سنوات يف املناطق الريفيـة الـيت تعّينـها وزارة             

وذلـــــك بإعفـــــائهم مـــــن ، الصـــــحة كمنـــــاطق ذات أولويـــــة
وقـد مت تعـيني أكثـر مـن         ، االختيارات التنافسية للخدمة املدينـة    

 . طبيب يف السنوات األخرية٣٠٠

 ١٦ و١٥املادتان 
 أعربـت عـن قلقهـا بشـأن مدونـة           السيدة جننا كادجا   -٢١

تســتمد مصــادرها مــن الشــريعة    "الــيت ، األحــوال الشخصــية 
ــالمية ــالكي  ، اإلســــــ ــذهب املــــــ ــن املــــــ ــا مــــــ " ...وأساســــــ

(CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.3/para.38)  وقالـــــــت
 اإلسالم تعيق اإلصالح يف جمـال تشـريعات    اتريفسإن بعض ت  
ولذلك يتعني على املغرب أن توضـح جوانـب قـوانني           . األسرة

األحوال الشخصية اليت ال تقـوم علـى أسـاس املـذهب املـالكي              
وتبني كذلك إمكانات إبطـال أو تعـديل القـوانني          ، أو الشريعة 

ــها  ــات  ١٣ وذكــرت أن حنــو  .املســتمدة من ــة مــن الفتي  يف املائ
 املخصصــة للمــرأة ١٩و ١٥الــاليت تتــراوح أعمــارهن مــا بــني 

ســنة متزوجــات بالفعــل ومــن مث يتعرضــن لعنــف أزواجهــن يف 
كمـا جيـب تـوفري مزيـد مـن املعلومـات عـن حـق                . سّن مبكـرة  

املرأة يف احلصـول علـى الطـالق وعـن غـري ذلـك مـن القـوانني                  
 مـن قـانون     ١٢املـادة   ، مبا يف ذلك مثال   ، زيةواملمارسات التميي 

 سـنة   ٢١الـيت تـنص علـى أن املـرأة فـوق            ، األحوال الشخصـية  
الــيت تــوىف والــدها هــي وحــدها الــيت تســتطيع الــزواج دون أن  

 .  ذكريلّميثلها و
 قالت إن الوفـد مل يتنـاول        السيدة بلميهوب زرداتىت   -٢٢ 

لت عمـا إذا  وتساء،  يف التقرير بشكل كاف١٦ و ١٥املادتني  
وأضـافت أن الـنص الـوارد       . كان ذلك بسـبب حتفظـه عليهمـا       

يف قانون األحوال الشخصية بشأن ضـرورة وجـود ويل للفتـاة            
ذلــك أن أي زواج . عنــد زواجهــا لــيس لــه أســاس يف القــرآن 
 بكــل مــن الشــريعة يعقــد بــدون رضــا الطــرفني يشــكل إخــالال

 وجــود وقالــت إن عــدم. اإلســالمية والقــانون املــدين احلــديث 
ــوانني       ــن الق ــؤدي إىل تضــرر النســاء م ــزواج ي ــاق يســبق ال اتف
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صفة واملتعلقة بامللكية واملرياث عند الطـالق أو        نالسائدة غري امل  
علـــى أنـــه ال شـــيء يف اآليـــات القرآنيـــة  . عنـــد وفـــاة الـــزوج

املخصصة للمرأة مينع املشّرعني من النص على تسويات بشـأن    
 .ساسي لتاليف ذلك الظلمامللكية املشتركة ودون سّن قانون أ

 أشــارت إىل أن دســتور املغــرب الســيدة ســيمونوفييه -٢٣
وسـألت عـن    ، يكفل املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة قبـل الـزواج            

مبـا يف ذلـك     ، التدابري اليت اختذت لضـمان املسـاواة يف احلقـوق         
وذكـرت  . احلقوق املدنيـة واالقتصـادية والثقافيـة واالجتماعيـة        

غــري متزوجــات هجــرن أطفــاهلن أو   أهنــا مسعــت عــن أمهــات   
 وعــن أبـاء يتعرضــون للســجن إذا  ، بعــض وضـعهن هلــم مقتلنـه 

 هوأشـارت إىل أنـ    . اعترفوا بـأبوهتم لطفـل مـن أم غـري متزوجـة           
مــن املفيــد تــوفري مزيــد مــن املعلومــات عــن أي جهــود تبــذل    
لتغيري أحكام قانون األحوال الشخصـية الـيت تتنـاول األمهـات            

 .غري املتزوجات
ــزواج  الســيدة غاســبار -٢٤  قالــت إن عــدم املســاواة يف ال

.  اسـتقالليتها  ضيؤثر سـلبا علـى نظـرة املـرأة إىل نفسـها وتقـو             
وهي ترحب باحلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن التـدابري       

ــة املتخــذة إلصــالح   ــانون األحــوال الشخصــية، أي  احلكومي ق
يـد  ضع املرأة ومـن مث يـؤدي إىل مز         مما يلزم إلصالح و    املدّونة،

 .من التنمية يف املغرب
 تســاءلت عمــا إذا كانــت حكومــة  الســيدة مورفــاي -٢٥

املغـــرب قامـــت خبطـــوات للتنســـيق بـــني التشـــريعات املتعلقـــة  
واقترحـت تشـكيل    ، حبقوق املرأة فيما بـني الـوزارات املختلفـة        

ومـن ضـحايا   ، جلنة خمصصة هلذا الغرض مـن جمموعـات مهنيـة      
وكـذلك مـن    ،  باألشخاص مبا يف ذلك االجتار   ، العنف اجلنسي 

بغية وضع خطة عمـل موحـدة حملاربـة      ، منظمات غري حكومية  
 .العنف ضد املرأة

 قالــت إن ســت ســنني مــرت علــى الســيدة غــونزاليز -٢٦
وال تــزال هنــاك مــع ذلــك  ، النظــر يف التقريــر األّوىل للمغــرب 

عالمات غري مشجعة تشري إىل وجود متييز ضد املرأة يف أمـور             
عتــرف وال يــزال ُي، الوصــاية علــى األطفــالالــزواج والطــالق و

ــاب لألســر   ــي   . بالرجــال وحــدهم كأرب ــه ال ينبغ وأضــافت أن
وهـي  ، التذرع بالعادات الثقافية لتربير انتهاك حقـوق اإلنسـان        

 . حقوق ثابتة
ــا   ) املغــرب(الســيد لويشــكي   -٢٧ ــة ألهن ــى اللجن ــىن عل أث

ــن        ــامل م ــا يف الع ــف م ــا خمتل ــدا يعكــس متام ــال مفي ــرت حمف وف
ــاالت    ثقا ــية ويقضـــي علـــى احلـ ــم سياسـ ــات ونظـ فـــات وديانـ

وعلـق علـى إمكانيـة تعـديل القـوانني       . السائدة من سوء الفهـم    
، املستمدة مـن اإلسـالم مشـريا إىل أنـه ال صـلة للتمييـز بالـدين                

فالدين يقوم علـى املسـاواة بـني مجيـع النـاس بغـض النظـر عـن                  
وقــال إنــه ينبغــي بــذل كــل جهــد العتمــاد  . اجلــنس أو العــرق

. قــوانني تتمشــى مــع العصــر للنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني  
وقــال إن التــدابري املتخــذة مــؤخرا مــن حكومتــه ومــن اجملتمــع   
املــدين ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة تتطلــب مزيــدا مــن التنســيق 

 . فيما بني املؤسسات واآلليات املختلفة
شـّددت علـى أن اإلسـالم       ) املغرب(السيدة ادريسي    -٢٨

ه التســامح؛ وأن الشــريعة تتماشــى متامــا مـــع     هــو ديــن قوامــ   
وأضافت أنه ال تزال هناك بالتأكيـد مشـاكل         . حقوق اإلنسان 

تلـك  بولكن حكومتها واعية متامـا      ، فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية   
وتلك املشاكل تنطبق أساسا علـى      . املشاكل وملتزمة مبعاجلتها  

ــزواج   ــرة والـ ــة باألسـ ــوق املتعلقـ ــال ، احلقـ ــا يف ذلـــك الطـ ق مبـ
ــال   ــى األطف ــة األحــوال  دوأشــارت إىل أن م. والوصــاية عل ون

اســــتهدفت ، ١٩٨٥-١٩٧٥الــــيت وضــــعت يف ، الشخصــــية
النص على ضمانات إسالمية للتسـامح والتكافـل االجتمـاعي؛       

 ١٩٦٥ونة فيما بعد يف األعـوام       دوأدخلت إصالحات على امل   
ــة  . ١٩٩٣ و١٩٨٣ و١٩٨١و وســـــــوف تتوصـــــــل اللجنـــــ

ونة األحوال الشخصـية واملشـكّلة      دقيح م االستشارية املعنية بتن  
ــة ومجاعــات مــن      ــة وقانوني ــة ومهني مــن ممــثلني جلماعــات ديني

. إىل توافـــق وطـــين يف اآلراء، اجملتمـــع املـــدين وأخـــرى نســـائية
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ستصــدر عنــها توصــيات أخــرى حلمايــة ، علــى هــذا األســاسو
حقــوق املــرأة بوصــفها جــزءا ال يتجــزأ مــن النــهوض حبقــوق    

 . اإلنسان
طردت قائلة إن تقـدما حتقـق فيمـا يتعلـق حبقـوق             واست -٢٩

فلـم يعـد الرجـل يطلـق زوجتـه ببسـاطة            . زواج املرأة واألسـرة   
نظــر أمــام احملكمــة؛ وأصــبح هــذا األمــر ُي. أســبابإبــداء ودون 

ولة للتوصـل إىل مصـاحلة كمـا صـار مـن            افتجري يف البداية حم   
 وفضــال عــن. ل أثنــاء اإلجــراءات القضــائيةمثُــحــق املــرأة أن َت

جيـــب اآلن تســـجيل كـــل حـــاالت الـــزواج والطـــالق  ، ذلـــك
كما جيـب إيـالء كامـل       ، والعالقات الزوجية يف السجل املدين    

س الوصـاية علـى األطفـال لضـرورة         االعتبار يف األمور الـيت متّـ      
 مــن ٣وفقــا ملــا تــنص عليــه املــادة ، محايــة مصــاحل الطفــل متامــا

 تتـزوج ثانيـة     أصبح للمرأة اليت  ، وبالتايل. اتفاقية حقوق الطفل  
احلــق يف االحتفــاظ بوصــايتها علــى أي أطفــال أجنبتــهم مــن       

ــافة  ــابق؛ وباإلضـ ــا السـ ــكزوجهـ ــرة األب ،  إىل ذلـ ــأيت أسـ ، تـ
يف املقـــام الثـــاين مـــن حيـــث الوصـــاية علـــى      ، أســـرة األم ال

 .األطفال
وأردفــــت قائلــــة إن جاللــــة امللــــك حممــــد الســــادس  -٣٠

،  املــرأةواحلكومــة يظــالن ملتــزمني بقضــية النــهوض حبقــوق     
وال يـــزاالن ، حتـــددمها يف ذلـــك مشـــورة اللجنـــة االستشـــارية 

 .يعمالن من أجل تعزيز الوعي باملسائل اليت ختص املرأة
قالت إن أول محلـة للقضـاء    ) املغرب(السيدة كريش    -٣١

 وأوضـحت إرادة  ١٩٩٩على العنف ضد املرأة جرت يف عام     
د وقـ . حكومتها يف كسر حـاجز الصـمت حيـال تلـك املسـألة            

ــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة حــول     متحــورت اجلهــود الوطني
ــحة  ــة واضـ ــة   ، تعريـــف سياسـ ــطة لتلبيـ ــيق أنشـ ــيم وتنسـ وتنظـ

ــف     ــا العن ــع عليه ــرأة يق ــرأة  ، احتياجــات امل ــدرات امل ــاء ق ، وبن
ومثـال  . ووضـع مؤشـرات لتقيـيم النتـائج       ، ومجيع اإلحصاءات 

ذلك إجـراء دراسـة استقصـائية عـن األوضـاع يف مدينـة الـدار                

ــاءال ــرطة للتبليـــغ   ، بيضـ ــام الشـ ــال يف أقسـ ــاء نقـــاط اتصـ وإنشـ
إىل جانــــب قيــــام الشــــرطة جبمــــع ، حبــــاالت العنــــف املــــرتيل

، وفضال عن ذلـك . إحصاءات شهرية تتعلق بالعنف ضد املرأة     
وفر التــــدريب لرجــــال الشــــرطة والقضــــاء وغريهــــم مــــن  ُيــــ

عـّد هلـذا    اجلماعات اليت تتعامـل مـع العنـف ضـد املـرأة؛ كمـا أُ              
ــرض  ــفيات    الغـ ــحفيني واملستشـ ــى الصـ ــه علـ ــل مت توزيعـ ، دليـ

 . يئت للنساء ضحايا العنف قاعات استقبال خاصةوُه
قالت إن اهلدف األساسي    ) املغرب(السيدة ادريسي    -٣٢

الصالح مدّونة األحوال الشخصية هو إحـالل قـانون لألسـرة           
أشارت إىل أن كـال    ، وفيما يتعلق مبسألة تعّدد الزوجات    . حمله

ومدونة األحوال الشخصية ال يتغاضيان عـن تعـدد         من القرآن   
الزوجات؛ ذلك أن اإلسالم يعتـرب الـزواج عالقـة تعاقديـة بـني              

درج يف عقد الـزواج بنـد يـنص    رجل وامرأة ومن املمكن أن يُ 
 .على أن الزواج سيكون بامرأة واحدة فقط

وأضــاف أن تعــدد الزوجــات ال ميــارس يف الواقــع إال   -٣٣
 والريفيــة املنعزلــة الــيت تكــون اإلدارة املدنيــة  يف املنــاطق اجلبليــة

غـري أن هنـاك لـوائح       . فيها ضعيفة ويصعب فيها إنفاذ القـانون      
كــأن يســجل مواليــد يف ، جديــدة تقتضــي معلومــات شخصــية

وذكرت أن حكومتها تعتـزم     . غضون ثالثني يوما من والدهتم    
مبـا  ،  سـنة ١٨ سـنة إىل     ١٥لـزواج مـن     سـن ا  رفع احلد األدىن ل   

وفيمـــا يتصـــل .  مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل١واملـــادة يتفـــق 
 قالــت إن املــرأة ال تســتطيع طلــب إهنــاء الــزواج إالّ ، بــالطالق

وقد مسحت مدونـة األحـوال الشخصـية        . أمام إحدى احملاكم    
ــامي  ــزواج    ١٩٥٨-١٩٥٧لع ــد ال ــدرج يف عق ــأن ي  للرجــل ب

أن تطلـب إهنـاء الـزواج    ، إن شـاءت ، بندا ميكن للمرأة مبوجبـه  
ولكـن هـذا الـنص مل يطبـق أبـدا           . لة انتهاك ذلـك العقـد     يف حا 

، وما من شـك يف أن إصـالحات نظـام العدالـة           . يف واقع األمر  
مثـل تعــيني قضـاة لتنفيــذ األحكــام وقضـاة خمّصصــني للنظــر يف    

ســتؤدي إىل حتســني ذلــك  ، احلــاالت املتعلقــة بقــوانني األســرة 
 .الوضع
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بـأي حـال     أكدت أهنا مل تكـن تعـين         السيدة غناكادجا  -٣٤
يف مداخلتــها الســابقة أن اإلســالم ميكــن أن يتعــارض مــع محايــة  
حقوق املرأة؛ وإمنا طلبت فيهـا ببسـاطة تفسـريا ألسـاليب محايـة              

 .حقوق اإلنسان يف ظل النظام اإلسالمي
طمأنـت السـيدة غناكادجـا      ) املغـرب (السيدة ادريسي    -٣٥

ــن احلــو      ــا بوصــفها جــزءا م ــة تلقــى ترحيب ار إىل أن أســئلة اللجن
الصــريح املفتــوح بــني وفــدها وأعضــاء اللجنــة يف ســياق االلتــزام 

 .املشترك بتعزيز حقوق املرأة
وقالـت  .  شكرت الوفد على حواره مع اللجنـة       الرئيسة -٣٦

وشـددت علـى   ، إهنا قلقة مع ذلك إزاء بطء إصالح وضع املـرأة    
 أن تتصرف بصورة عاجلة لضمان      فأنه يتعني على الدولة الطر    

كمـا جيـب عليهـا أن تعـزز         . اقية بشكل قانوين وفعلي   تنفيذ االتف 
وأن تعتــرف بوجــود العنــف ضــد ، آليتــها الوطنيــة حلقــوق املــرأة

 للجنة  ١٩املرأة وتكافحه متشيا مع االتفاقية ومع التوصية العامة         
وأن تعاقــب املــذنبني وتــوفر ، مبشــاركة املنظمــات غــري احلكوميــة
ذلك القضــاء علــى وجيــب كــ. احلمايــة وإعــادة التأهيــل للضــحايا

القوالـــب النمطيـــة املتعلقـــة بـــدور اجلنســـني والـــيت تعـــد الســـبب 
وذكــرت أنــه رغــم . األصــلي يف املواقــف واملمارســات التمييزيــة

فإن نتائج هذه اجلهـود    ، ترحيبها باجلهود اليت تبذل حملاربة األمية     
كمــا ينبغــي تــوفري . وخاصــة فيمــا يتعلــق بالنســاء، خميبــة لآلمــال

شأن اجلنسني واختاذ تدابري، ال لتـدريس املسـائل      بيانات مفصلة ب  
ولكـن أيضـا لتـوفري       املتعلقة باملرأة يف النظـام التعليمـي وحسـب،        

ــة أن       ــاملرأة وكفال ــور اخلاصــة ب ــدريب املدرســني يف جمــال األم ت
 .تعكس مواد التدريس املنظور اجلنساين

ورحبـــت بـــاجلهود املبذولـــة لزيـــادة متثيـــل املـــرأة علـــى   -٣٧
ذ القــرارات السياســية، وشــددت علــى أنــه، وان     مســتوى اختــا 

وانه يـتعني    كانت هناك يف أحيان كثرية مقاومة لنظام احلصص،       
على الدولة الطـرف أن تواظـب علـى ضـمان عدالـة متثيـل املـرأة                 

وعلى الرغم من التقـدم احملـرز، فانـه مـن     . على الساحة السياسية  
قتصـاد، ويف   الضروري بذل املزيد من اجلهود لزيادة املـرأة يف اال         

خاصــة علــى مســتويات صــنع  ، اهليئــتني القضــائية والدبلوماســية 

ــرارات ــر     . الق ــدة أم وأضــافت أن اعتمــاد تشــريعات عمــل جدي
وكذلك التصديق على اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة          ، مشجع

ــادة فــرص    ، ذات الصــلة ولكــن جيــب عمــل املزيــد مــن أجــل زي
ــة احتياجــات النســ      ــل للمــرأة الريفيــة وتلبي اء العــامالت يف العم

 .القطاع غري الرمسي وكعامالت مرتليات
وأردفـــت قائلـــة أن وضـــع املـــرأة فيمـــا يتعلـــق بـــالزواج  -٣٨

وجيـب أن   . والطالق والوصاية على األطفال ال يزال مثريا للقلق       
تصبح مدونة األحوال الشخصـية متوافقـة مـع املعـايري العامليـة يف              

. ملعتقـدات اإلسـالمية   الـيت تتفـق متامـا مـع ا        ، ق املـرأة  جمال حقو 
ومــن شــأن تواصــل اإلصــالح التشــريعي والسياســي أن يــؤدي 

وأعربـــت عـــن . إىل القضـــاء فعليـــا علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة 
 ١٦ســرورها لســـحب الدولـــة الطـــرف حتفظهـــا علـــى املـــادة  

 مــن االتفاقيــة ٩وشــجعتها علــى ســحب حتفظهــا علــى املــادة   
عتمــاد إىل جانــب ا، وقالــت إن مثــل هــذه التــدابري   . كــذلك

 مـن   ١ وتأييـد تعـديل الفقـرة        الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة   
 ستشكّل إثباتا ملـا للدولـة الطـرف مـن            من االتفاقية،  ٢٠املادة  

 . إرادة سياسية يف تأمني املساواة بني الرجل واملرأة
شـكر اللجنـة علـى التزامهـا        ) املغرب(السيد لوليشكي    -٣٩

، على الرغم من التقدم احملرز    ،  بأنه وأقّر. حبقوق املرأة يف املغرب   
بلّـــغ حكومتـــه  فإنـــه ال يـــزال يـــتعني عمـــل الكـــثري وســـوف تُ     

وذكـر أن اجلهـود الـيت تبـذل لرفـع مسـتوى             . مبالحظات اللجنـة  
صـالحات بشـكل    الالوعي باملسائل اجلنسانية والعتماد وتنفيـذ ا      

فّعال سوف تستمر بغية متكني املرأة من أداء دورها الصحيح يف          
أضاف أن وفده سيوصي بالتصديق علـى الربوتوكـول         و. اجملتمع

 ٢٠ مــن املــادة ١االختيــاري لالتفاقيــة وكــذلك باعتمــاد الفقــرة 
 .كما أن يتطلع إىل مواصلة احلوار مع اللجنة، من االتفاقية

 . بعد الظهر٥٥/٤رفعت اجللسة يف الساعة  
 


