
  

  

  

  
  ذات الصفة االس�شار�ة منظمة غ�� حكومية                                                                                                                                    

  األمم املتحدةبلدى ا��لس االقتصادي واالجتما��                                                                                                                             

  

                      

  

  

  

  تقریر موازي

  الحكومي الدوري للتقریر

  والسادس الخامس للتقریرین الدوریین لجامعا

  التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

  

  

  

  منتدى الزھراء للمرأة المغربیة شبكةمقدم من 

  

  

 2020 أكتو�ر

  



  

 املرٔ�ةالتقر�ر املوازي �لتقر�ر�ن ا�وریني �لمغرب اخلامس والسادس حول تنف�ذ اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد 

 

2 
 

  

  م��ص تنفيذي
  
  
  
  

 الدوري التقر�رمعطيات  ع�� للشبكة،ا��معيات ال�سائية امل�ونة  الذي أنجز �ش�ل �شار�ي مع ،املوازي تقر�ر �ذا ال س�ند�

ھ تز الذي أنجوالسادس التفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة  للتقر�ر�ن الدور��ن ا��امس ا��امعا���ومي 

 ��غالنظمات ال�سائية املموعة من جمالدولة من ج�ة، ومن ج�ة أخرى إ�� العمل امليدا�ي والتقار�ر والدراسات ال�� أعد��ا 

  املغر�ية.ة منتدى الز�راء للمرأة �� شبك املنضو�ة ا��معيات، بما �� ذلك 2018-2008خالل املرحلة ب�ن  �وميةا��

باتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد  ھ�� إطار إعمال ال��امباململكة املغر�ية صل ��االتطور االتقر�ر ��  �نظرو 

�� عالقة من ج�ة  ، 2008يناير  24  بتار�خ للتقر�ر�ن الثالث والرا�عللتقر�ر الدوري ا��امع أمام ال��نة تقديم�ا املرأة، منذ 

ع�� القضايا باألساس  يؤكدكما   . (2008) .االتفاقيةواد مبالتوصيات الصادرة للمغرب من ال��نة ومن ج�ة أخرى �� عالقة ب

املعاينة امليدانية ل��معيات ، وال�� تم رصد�ا من خالل مخرجات ��ومة�ت اجرائية من طرف اال تدخ ��جة اابحتزال  ال ��ال

�� عالقة بموضوع االتفاقية، ال�� أعد�ا املنتدى والدراسات واملذكرات ر�ة ومختلف التقار�ر و اللقاءات ال�شاوخالصات 

   .ة السيداون�� ��حث بمدار ن ت�ون أل  �قدم�او 
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  السياق العام

  

عتماد دستور اب وذلكعموما وحقوق املرأة ع�� وجھ ا��صوص  اإل�سانتطورات م�مة �� مجال حقوق  2008عرف املغرب منذ 

الثقافة أو االنتماء  �ب ا���س أو اللون أو املعتقد أوأكد ع�� حظر وم�افحة �ل أش�ال التمي��، �س ،2011جديد سنة 

ما �ان؛ كما عمل ع�� توسيع مجال املساواة ب�ن املرأة والرجل االجتما�� أو ا���وي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع �����، م�

"يتمتع الرجل واملرأة ع�� قدم  ع�� أنھ منھ 19 فصلالإذ نص ماعية والثقافية والبي�ية، ل�شمل ا��قوق االقتصادية واالجت

ة أكد نفس ولبلوغ �ذه الغاي ،ة"االجتماعية والثقافية والبي�ياملدنية والسياسية واالقتصادية و  املساواة، با��قوق وا��ر�ات

 ع�� إحداث �يئة للمناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي��.الفصل 

�� النصوص ��قوق املرأة و�قرار ا��ماية  م�افحة التمي�� و  ال�شر�عية ة��سانالتطو�ر �ذلت الدولة ج�ودا مقدرة �� و 

  .1القانون ا��نا�ي من  431-1الفصل  �� التمي��  �عر�ف سيداواتفاقية من  1ا���اما مع مضمون املادة إذ تم  ،القانونية

، من خالل املوافقة ع�� ال��تو�ول االختياري سيداواستكمال االنخراط �� اتفاقية  عمل املغرب ع�� من ج�ة أخرى 

منع وقمع صادق ع�� بروتو�ول املواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة، إذ من جملة ��  ھانخراط  واصلكما ،التفاقيةل

ومعاقبة االتجار باأل��اص و�خاصة ال�ساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا��ر�مة املنظمة ع�� 

ع�� اتفاقيات مجلس أورو�ا �شأن ممارسة حقوق املغر�ي وافق ال��ملان كما   ،2009ماي  07، بتار�خ 2000ة لعام الوطني

و�شأن حماية األطفال من  3 2003، و �شأن العالقات ال��صية للطفل س��اسبورغ  2 1996 األطفال س��اسبورغ 

�شأن حماية األمومة ملنظمة العمل  183واملصادقة ع�� االتفاقية  4. 2007االستغالل واالعتداء ا������ النزاروت 

   الدولية.

 العديد من ا��االت و����  باملغرب ا���س�ن وا��ةب�ن والتمي�� ال تزال أوجھ عدم املساواة  من �ذه ا���ودالرغم �و أنھ  إال

  .سيداوباتفاقية مختلف القضايا املتعلقة 

  )11(التوصية  املساواة ب�ن ا���س�ن -1

                                                           

 الوطني األصل الطبیعیین بسبب األشخاص بین " تكون تمییزا كل تفرقةبما یلي النساءالمتعلقة بمحاربة العنف ضد  103.13من القانون  2،بمقتضى المادة.......من القانون   431وتتمیم الفصل  تم تغییر   1

 أو لساللة أو ألمة أو لعرق المفترض أو حقیقياالنتماء ال عدم أو االنتماء بسبب أو النقابي االنتماء أو السیاسي أو الرأي اإلعاقة أو الصحیة الحالة أو العائلیة الوضعیة أو أو الجنساللون  أو األصل االجتماعي أو

 أنشطتھم النقابیة أو السیاسیة ھمآرائ أو إعاقتھم أو الصحیة حالتھم أو العائلیة وضعیتھم أو جنسھم أو أعضائھا بعض أو أعضائھا بسبب أصل ، األشخاص المعنویة بین تفرقة كل أیضا تمییزا، تكون .لدین معین

    معین". لدین أو لساللة أو ألمة لعرق أو المفترض أو الحقیقي انتمائھم عدم أو انتمائھم بسبب أو
  
 144.12) بتنفیذ القانون 4201(مارس  1.14.11وقانون  1996الموافق بموجبھ على االتفاقیة األوربیة بش��أن ممارس��ة حقوق األطفال، الموقعة بس��تراس��بورغ  ینایر  146.12) بتنفیذ القانون 2014(مارس  1.14.25قانون   2

  1970، المعتمدة بجنیف  یونیو 1970ألجر (مراجعة) بشأن اإلجازات السنویة مدفوعة ا 132الموافق بموجبھ على االتفاقیة 

  2003الموافق بموجبھ على االتفاقیة بشأن العالقات الشخصیة للطفل (مجلس أوربا) الموقعة بستراسبورغ  ماي 147.12) بتنفیذ القانون 2014(ماي  1.14.86قانون   3

   2007جبھ على اتفاقیة مجلس أوربا حول حمایة األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي، الموقعة بالنزاروت في أكتوبر الموافق بمو 148.12) بتنفیذ القانون 2014(ماي  1.14.87قانون   4
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�عز�ز مبدأ املساواة ب�ن ا���س�ن والقضاء ع�� التمي�� القائم ع�� النوع  ) و11(لتوصية ا انخرطت الدولة املغر�ية �� تنفيذ

املتعدد  "برامج ��دف إ�� م�افحة التمي�� والعنف ضد ال�ساء، وخاصة برنامج "تمك�ن بإعداد 2008منذ وذلك  االجتما��

والتنصيص ع��  2011دس��تھ ��  دو�ع ."القطاعات ملنا�ضة العنف املب�� ع�� النوع من خالل تمك�ن ال�ساء والفتيات

و��  .ال��ابيةلس ا�ا�و�حداث ��نة املساواة وت�افؤ الفرص من قبل  ،5إحداث �يئة للمناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي��

سياسة عمومية �� مجال ك 2021 – 2017 "إكرام" ثم ،2016-2012"إكرام"و  للمساواة"ا��طة ا���ومية  تاعتمد 2012

ذلك  عالوةو   6)،2017(الوطنية �� مجال الديمقراطية وحقوق اإل�سان  لخطة العم كما تم اعتماداملساواة ب�ن ا���س�ن 

ع�� املساواة ومحار�ة �ل تمي�� ب�ن ا���س�ن  يصا وا��اال�شر�عات الوطنية تنصع�� أن تتضمن عدد من عملت الدولة 

  .األساسية �� التمتع با��قوق وا��ر�اتو

�يئة غ��  أن �ذه ا���ودات لم �سعف �� تحقيق التقدم امل�شود �� مجال املساواة، كما حدث تأخر كب�� �� تنص�ب   

و�بداء  رصد أش�ال التمي�� ضد ال�ساء، وتلقي الش�ايات وت�بع�اال�� يناط ��ا و  ملناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي�� ا

 9د مرور أز�د من ، وذلك �عالوطنية مع أح�ام االتفاقيات الدولية الرأي وتقديم توصيات من أجل مالءمة ال�شر�عات

  .ق ب��كيب��ا وصالحيا��ا وأدوار�ااملتعل 79.14قانون الر و صد �� الدستور و�الرغم من سنوات ع�� إقرار�ا

 �و اقتصادي رِصيدب 2016 سنة 139 املرتبة احتل�� �ذا ا��ال، إذ  دون مستوى التطلعات و�كذا ظل ترت�ب املغرب عامليا

 �ذه تفس�� و�مكن العاملي، ، االقتصادي املنتدى �عده الذي ا���س�ن ب�ن لقياس الفجوات املركب املؤشر حسب 0.380

  7 .صفوف�ن �� معدل البطالة وارتفاع ال�شيطات، غ�� ال�ساء �سبة ا��صوص بارتفاِع  وجھ ع�� الوضعية

، فيما ��0.378 ما يخص املشاركة االقتصادية وت�افؤ الفرص بمعدل  140املرتبة  2015املغرب عام  احتل ع�� مستوى آخرو 

�� ما ��م  ��97 ما يتعلق با��انب الص��، ثم املرتبة  ��95 مجال التحصيل العل��، واملرتبة  0.914بمعدل  123احتل املرتبة 

 عامأخرة ضمن املؤشر العاملي للمساواة ب�ن ا���س�ن لتذيل املغرب قائمة ال��ت�ب �� خانة متز�ادة ع�� �ذا  8العمل السيا���.

دولة شمل�ا  144، وذلك من أصل 0.59بمعدل  136، الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي، حيث احتل املرتبة 2017

 137املرتبة  ، حيث احتلRinkings2 ترت�ب املغرب �� الفجوة العاملية ب�ن ا���س�ن�و ك�� إثارة للقلق ع�� أن األ ،التص�يف

  املراتب األخ��ة ح�� �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. إذ أ��ا من،  2018دولة �� عام  149من ب�ن 

 ) 17(و )16(قافة املساواة التوص�ت�ن وتكر�س ث التوعية بحقوق املرأة -2

بما �� ذلك  ،املتخذةوأ�مية اإلجراءات وتكر�س ثقافة املساواة، �شر الثقافة ا��قوقية بالرغم من ا���ودات املبذولة 

 الواردة ��ذات الصلة واملقتضيات  2016ثم ��  2015املتعلق باالتصال السم�� البصري سنة  77.03مراجعة قانون رقم 

  املتعلق بال��افة، و�حداث مرصد لصورة املرأة �� اإلعالم. 88.13القانون 

                                                           
  )1(الملحق   164و 154و 115و 32و  31و15 19و14و 6دیباجة الدستور  والفصول    5

 قراطیة وحقوق اإلنسان خطة العمل الوطنیة في مجال الدیم   6

 مراتب جمیعھا المغرب فیھا احتل والتي سي،السیا العمل ثم العلمي، التحصیل الصحي، الجانب االقتصادیة، الحیاة في المشاركة تھم أساسیة؛ جوانب أربع تحلیل إلى العالمي، االقتصادي المنتدى أعده المؤشر الذيھذا  استند  7

  .متأخرة

  .132 رتبةالم في وموریتانیا ،128 المرتبة في والجزائر عالمیا، 127 المرتبة احتلت التي تونس، من كل سبقتھ إذ المغاربیة، المنطقة أو العربي العالم مستوى على سواء متأخرا المغرب جاء  8
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، ، مما يجعل�ن عرضة لالستغالل�� الوسط القرويفإن �شر الثقافة ا��قوقية خاصة لدى ال�ساء الزالت ضعيفة، خاصة 

  وال يحقق استمرار�ة ا��دمات. ال�سائية غ�� �ا�� الدعم الذي تقدمھ الدولة ل��معيات كما أن 

مازالت تحتاج إ�� �� النقاش العمومي، وال سيما �� وسائل االتصال السم�� البصري، ال�ساء شاركة م ن ج�ة أخرى فإنم

  ع�� الرغم من ا��ضور ا���ول �� �عض امللفات ذات االرتباط الوثيق بال�ساء عموما. دعم 

لمرأة �� وسائل �� اإلش�ار  واعتبار جسد�ا أداة ترو�جية؛ وتكر�س الصورة النمطية ل ا أنھ الزال ���ل استغالل املرأةكم

 ��9 �شر التوعية وترسيخ ثقافة حقوق اإل�سان �� ا��تمع املغر�ي. ال �سا�م اإلعالم ال�� 

  توصيات  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص

  

 .دعوة الدولة املغر�ية إ��: ع�� مستوى التوعية بحقوق املرأة  -أ

 املنا�� الدراسية، خاصة ما يتعلق بحقوق املرأة، ودور�ا   �عز�ز أك�� ل��امج الت�شئة وال��بية ع�� حقوق اإل�سان ��

  ،�� ال�سيج االجتما��

 وذلك ع�� املؤسسات  ،ري ف املداشر البعيدة عن الوسط ا��ضمختلع�� ال��بية ا��قوقية ة و �عميم برامج محو األمي

ساجد تج��� امل�عميم �و األمية ، و � التلفز�ة ��امجالث الز�ادة �� وت��ة ب، مع التعليمية أو برامج محو األمية باملساجد

  فراغ �ساء العالم القروي. لساعات  املناسبة وقاتاأل  و���ا ��لنقل الدروس  بالتلفاز م القرويبالعال

 مع  �� إطار شرا�ات مع  أسا���، وت�س�� عملھ، باعتبار�ا شر�ك ا��قو��لمجتمع املد�ي قديم �افة أش�ال الدعم لت

  .ليميةاملؤسسات التع

 املرأة والتأ�يل األسري بمقار�ة حقوقية: كت�و�ن املقبل�ن ع�� الزواج، والت�و�ن شار�ع الت�و�ن �� مجال قضايا دعم م

 �� مجاالت األمومة وتر�ية األبناء والعالقات الزوجية.

  :ع�� حث ا���ومةندعو إ��  ع�� مستوى تكر�س ثقافة املساواة  -ب

  املتعلق باالتصال السم�� البصري والسيما فيما يتعلق  77.03من قانون رقم  8و 2تفعيل ت��يل مقتضيات املواد

 بمنع االش�ارات ال�� تتضمن إساءة للمرأة او تنطوي ع�� رسالة من طبيع��ا بث صور نمطية سلبية أو تكرس دوني��ا

  أو تدعو للتمي�� �س�ب ج�س�ا .

  لزام متع�دي االتصال السم�� البصري بال��وض علق بإما يتة العليا لالتصال السم�� البصري فيتفعيل دور ال�يئ

 بثقافة املساواة ب�ن ا���س�ن  ومحار�ة التمي�� ب�ن ا���س�ن بما �� ذلك الصور النمطية املذ�ورة وال�� تحط من

 . املرأةكرامة 

 ية والضبطية المواصلة تفعيل دور ال�يئة العليا لالتصال السم�� البصري انطالقا من امل�ام والصالحيات  الرقاب ��

  11.15خول�ا ل�ا القانون رقم 

                                                           
  .2013مذكرة للمنتدى حول صورة المرأة في اإلعالم عام   9



  

 املرٔ�ةالتقر�ر املوازي �لتقر�ر�ن ا�وریني �لمغرب اخلامس والسادس حول تنف�ذ اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد 

 

6 
 

 طرح ومناقشة و�قرار مضام�ن ال��امج بما ف��ا ال��امج املتعلقة  �� مجاللمرأة اإلعالمية ل ضمان مبدأ ت�افؤ الفرص

واالقتصادي ا��رص ع�� اح��ام مبدأ املناصفة �� املشاركة �� ال��امج ذات الطا�ع السيا��� و  بقضايا املرأة واألسرة؛

 .واالجتما�� والثقا��

 ؛ة، واح��ام كرامة املرأة با��صوصتأ�يل وتدر�ب اإلعالمي�ن ع�� ثقافة حقوق اإل�سان بصفة عام 

  �� رفع �سبة مشاركة ال�ساء �� ال��امج السياسية واالقتصادية كم�شطات أو مشار�ات، بحيث ال تقل عن الثلث
 جميع ال��امج �� أفق املناصفة؛

  دا��ا، مع االستعانة بمؤشرات كمية وكيفية وا��ة؛سم�� ب�شر تقار�ر دور�ة عن أسائل اإلعالم املر�ي والإلزام و 

 ا��طابات  م البحوث واستطالعات الرأي العام حول دعاملرصد الوط�� لصورة املرأة �� اإلعالم و دور تفعيل ال�سر�ع ب

 .ومدى اح��ام�ا لكرامة املرأة  اإلش�ار�ة واإلعالمية واملسرحية والس�نمائية

 املرأةوا��ة ملراعاة حماية كرامة  حث املركز الس�نما�ي ع�� إدماج معاي��و إخراج قناة األسرة والطفل ال�سر�ع ب  ��

 إلنتاج الس�نما�ي؛ا

 اإلش�ار�ة ذات القيمة ال��بو�ة والتحس�سية، غ�� اإلش�ار ذي الطبيعة التجار�ة؛ الوصالت عدد من الرفع 
  

  

  ) 23) و ( 21ت�ن(توص�ال م�افحة االتجار بال�شر و  منا�ضة العنف -3

  منا�ضة العنف  -أ
 

 تمازال ابجميع أنواع� �ذه الظا�رةأن  غ��، �� مجال منا�ضة العنف ضد ال�ساء ةم�م ج�وداتبذل املغرب م

سواء �� العنف ان�شارا العنف ا��سدي  أك�� أنواع و�ش�ل  ،سواء داخل األسرة أو�� الفضاء العام من�شرةظا�رة 

التقر�ر السنوي الثا�ي للمرصد الوط�� للعنف ضد ال�ساء الذي صدر  حسب معطيات  الوسط ا��ضري أو القروي

 عدد ال�ساء اللوا�ي كن ��ية عنف مف��� للقتل: حاالت خط��ة �� �ذا السياق وقد ��لت  ،2016برسم سنة 

 .2016 سنة  امرأة 81و  2015سنة  امرأة 92

 %53.3إ�� أنھ  2010إ��  2009ب�ن  ب�ن الف��ة الزمنية املمتدة ما أشار بحث املندو�ية السامية الذي أنجز ما�ذا وقد سبق أن 

و�عت�� عدد ال��ايا القاطنات بالوسط ، 10مليون امرأة. 3.4، أي 18من ال�ساء �عرضن لعنف جسدي منذ بلوغ�ن سن 

  11مليون).  1.1قروي (مليون) ضعف عدد�ن بالوسط ال 2.2ا��ضري (

 ��ن التكفل تم اللوا�ي �� تزايد، حيث يلغ عدد ال�ساء املعنفات ال�ساء ضد العنف �ش�� أن املتوفرة األرقامفإن وح�� اآلن 

 ال��ة، وزارة حسب ا��امعية، االس�شفائية املراكز اح�ساب دون  واألقاليم، بالعماالت االس�شفائية مستوى املراكز ع��

 أقل ذلك مع �سبة تظل و�� ،% 13.8 قدر�ا بز�ادة أي السابقة، السنة �� 13.012 عوض ، 2015 �� ،14.813 ما مجموعھ

 العنف حاالت من % 11.1 تراجعا قدره أيضا التطور  �ذا و�شمل.  2014و 2013 سن�� ب�ن امل��لة % 42.2 �سبة من

 الوسط �� العنف ��ايا ال�ساء �سبة تبقى ذلك، عالوة ع��. ا��سدي العنف حاالت من % 15.5 ز�ادة مقابل ا������،

                                                           
  .6ص:.10/01/2011 بتاریخ النساء ضد العنف ظاھرة انتشار حول للتخطیط السامیة المندوبیة أعدتھ الذي الوطني البحث  10
  .6ص:.10/01/2011 بتاریخ النساء ضد العنف ظاھرة انتشار حول للتخطیط السامیة المندوبیة أعدتھ الذي الوطني البحث  11



  

 املرٔ�ةالتقر�ر املوازي �لتقر�ر�ن ا�وریني �لمغرب اخلامس والسادس حول تنف�ذ اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد 

 

7 
 

 137 املرتبة يحتل املغرب جعل مما 12.التوا�� ع�� ،% 28 مقابل % 72 أْي  القروّي، الوسط مع باملقارنة مرتفعة ا��ضري 

ة تنفيذ من ع�� الرغم بلدا، 144 أصل من
ّ
  13. 2016 - 2012 للمساواة ا���ومية ا��ط

والفتيات �� وضعية إعاقة، خاصة م��ن اللوا�ي �عشن �� مؤسسات الرعاية معاناة مضاعفة، من ج�ة أخرى �عرف ال�ساء 

  واالعتداء. والعنف االستغالل خطر حيث يتعرض�ن �س�ب ��ز�ن ملواج�ة

) إما % 5.7ة لعنف جسدي (بألف تلميذة و طال 19تتعرض  حيث مؤسسات التعليم والت�و�ن�ذا وقد امتد العنف ح�� إ�� 

ظا�رة التحرش  كما �ستمر 14 داري للمؤسسة، ومن �عض أعضاء �يئة التدر�س.الذ�ور أو من الطاقم اإل  نزمال��من قبل 

  �عض ا��امعات املغر�ية.التف��� ا������ واالب��از �� 

امل��اوحة ). و��م املشتغالت %1.8ألف امرأة �شيطة مشتغلة للعنف ا��سدي ( 32تتعرض ما يقرب من ف�� الوسط امل�� أما 

  .   15 سنة. 39و 35بال�سبة للوا�ي ت��اوح أعمار�ن  %1مقابل  %5.8سنة بمعدل  24و 18ب�ن  أعمار�ن ما

يتضمن �عض  2003سنة  عرفت �عديال� �وال 1962ال�� �عود لسنة  ،ا��ا�� القانون ا��نا�ي و�الرغم من ذلك ظلت فصول 

  عن حماية ال�ساء من العنف،  ةقاصر   ،ةاملقتضيات امل�م

،  ��2006   نا�ضة العنف ضد ال�ساءو�عد نضاالت طو�لة ل��معيات ال�سائية، شرعت ا���ومة �� إعداد مشروع قانون مل

سنوات أخرى  5. وقد تطلب األمر 2013و�قي �� دواليب ثالث ح�ومات متعاقبة. إ�� أن صودق عليھ �� مجلس ح�ومي سنة 

  .2018سار املصادقة  عليھ بال��ملان و�دخل ح�� التطبيق �� ش�ن�� ل�ي يتم استكمال م

تنص�ب ال��نة تم التداب�� ملواكبة الت��يل، كما  وتطبيقا ملقتضيات �ذا القانون اتخذت رئاسة النيابة العامة مجموعة من 

للعمل ع�� ضمان التواصل والت�سيق وطنيا ب�ن تدخالت القطاعات  2019في شتنبر  الوطنية للتكفل بال�ساء ��ايا العنف

 و 11املواد وفق املواد  ا���ومية واإلدارات املركز�ة املعنية بموضوع العنف ضد ال�ساء وت�بع عمل ال��ن ا���و�ة وا��لية

  .103.13من القانون  12

 ا��لك ية البعدية والوقائية و ا��ما �عض التداب�� و�ن تضمن  املقار�ة الزجر�ة يرتكز ع��ع�� القانون �ونھ ھ مما ���ل أنغ�� 

ظل ��ايا االغتصاب ملزم�ن ، لي�����فيما يتعلق باالغتصاب واالعتداء ا� لم �عا�� إش�الية اإلثباتكما أنھ   ،غ�� �افية

 ال�� ��قت ��ا تث�ت أن اإلصابةاملادي، كما أن املتا�عة ا��نائية ال تقوم إال إذا وفرت ال��ية ش�ادة طبية  بإثبات الضرر 

، ولو أنھ خطوة إيجابيةالذي تضم��ا القانون  تجر�م التحرش ا������ واملعاقبة عليھ كما أنيوًما.  20ك�� من ألأدت إ�� ��ز 

  ثبات.وسائل اإل الذي يطرح �و ��كب�� التحدي ال إال أن

 

                                                           
  .82. ص: 2016التقریر السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي لعام   12
  .18. ص: 2016والبیئي لعام  التقریر السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  13
  .6ص:.10/01/2011 بتاریخ النساء ضد العنف ظاھرة انتشار حول للتخطیط السامیة المندوبیة أعدتھ الذي الوطني البحث  14
  .6ص:.10/01/2011 بتاریخ النساء ضد العنف ظاھرة انتشار حول للتخطیط السامیة المندوبیة أعدتھ الذي الوطني البحث  15
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و�� ظل ضعف منظومة التكفل  وا��ماية القبلية والبعدية،تتضمن الوقاية ال و�� ظل استمرار سياسة جنائية كما أنھ 

تفيد عدم التبليغ مما يمكن ا��ناة من اإلفالت من العقاب ولو �� وجود مقتضيات زجر�ة ( بال��ايا تختار أغلب ال��ايا

واصلن مسار ي�� املائة  فقط من ال�ساء   8مراكز االستماع املنضو�ة �� شبكة منتدى الز�راء للمرأة املغر�ية أنھ من حوا�� 

  .قررن عرض ملفا��ن ع�� القضاء�االنتصاف و 

  توصيات  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص:

  �ذه الظا�ر ة  وذلك ع��:مطالبة ا���ومة املغر�ية ببذل املز�د من ا���ود ��ار�ة 

 وضع آليات للت�بع ومراقبة عمل خاليا التكفل و�عز�ز�ا؛ 

 مضاعفة ا���ود من أجل �شر ثقافة نبذ العنف واح��ام ال�ساء؛ 

 األسري،  العنف ذلك �� بما العنف، مل�افحة الوطنية باالس��اتيجيات شمل ال�ساء والفتيات �� وضعية إعاقة

 العنف؛ مل�افحة املصممة العامة اإلجراءاتوتمكي��ن من االستفادة من 

 �� و��� اإلعاقة، ذوي  لأل��اص  األسري، العنف ذلك �� بما العنف ملنع الوطنية االس��اتيجيات إيالء العناية 

 أو املمرض�ن، قبل من املرتكبة �االعتداءات باإلعاقة، املتعلقة االعتداء ولظروف االعتداء من محددة أنواع

� أو واإلخفاء، اإل�مال، عن الناجم االعتداء
ّ

 وطرق  العقاق�� واستخدام امل��ل، �� واالحتجاز وال��ك، التخ�

  األ��اص؛ تصرفات ع�� للسيطرة التخدير

 ؛بالعدد ال�ا�� إحداث مؤسسات إليواء ال�ساء ��ايا العنف 

 �عز�ز الدعم بال�سبة ل��معيات ال�سائية ومراكز االستماع واإلرشادالعمل 

  ) 23ة ( توصيال م�افحة االتجار بال�شر  -ب

الظا�رة سواء  يث�ت تناميلكن الواقع   للظا�رة، للتصدي  كب��ة ج�ودا تبذل ال�� الدول  ضمن بالرغم من أن املغرب يصنف

  -امتداد�ا الدو��، خاصة �� ظل تزايد أفواج الوافدين عليھ من امل�اجر�ن األفارقة والالجئ�ن السور��ن ���� ش�ل�ا ا����، أو 

كذلك و ال�سول، �� ، حيث يتم استغالل�ن �� شب�ات الدعارة بما ف��ن القاصرات، وال�ساء العنصر األك�� تضررا وال زالت

  البيوت.�� خادمات ك

 ع�� وأنھ الدعارة، �� لالستغالل الوافدات للمغرب، سواء الجئات أو م�اجرات تتعرض ما كث��ا ھمن ج�ة أخرى فإن

 اك�شاف عن تقر�با يومي �ش�ل ال��ف �� ي�شر ما أن إال املش�لة، �ذه �شأن دقيقة إحصاءات وجود عدم من الرغم

أيضا الزال �ناك  .عل��ا القضاء عن حاليا املوجودة اآلليات و��ز املش�لة �ذه ��م عن مؤشرا �عطي للدعارة شب�ات

  القسري ( خادمات البيوت، حاضنة أطفال ....). العمل خالل من الوظيفي استمرار لظا�رة االستغالل

جر�مة االتجار بال�شر �� املغرب وال�� الزالت ���ل بكيفية متواصلة، ظا�رة استغالل األطفال �� ال�سول، سواء 

معلومات  كذلك ورغم عدم توفر .�ن ضمن شب�ات ال�سول تجنيد القاصرات والقاصر كراء األطفال الرضع، أو من خالل 

  األعضاء خاصة األطفال وال�ساء. نزع األعضاء ال�شر�ة، إال أنھ يالحظ ارتفاع �� صفوف ��ايااالتجار ب دقيقة عن ظا�رة 
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ما زاد مو  16،يا حقيقيات الذي يطرح تحدع�� مستوى آخر، ���ل ارتفاع مخيف �� االستغالل ا������ للقاصرا 

خاصة من قبل األجانب �� ظل  17من تفاقم �ذه الظا�رة �و تنامي ظا�رة استغالل األطفال �� السياحة ا���سية باملغرب،

  18غياب عقو�ات زجر�ة �� حق�م.

من املتعلق بم�افحة االتجار بال�شر،  27.14اعتماد القانون رقم  و�الرغم من التقدم امللموس �� مجا��ة الظا�رة الذي ش�لھ

القانون �عديالت ع�� غ�� أنھ يظل غ�� مستوف ل�ل أ�عاد الظا�رة باقتصاره فقط ع��  . 2016مجلس النواب �� ماي  قبل

 احماية ال��ايي ال��ام وا�� �� مجال إال أ��ا لم تقدم أاالتجار بال�شر  جرائم مق����عقو�ات ضد  تحددا��نا�ي، ال�� و�ن 

  انب.دمج ال��ايا األجيتم األخذ �ع�ن االعتبار  ، كما الأو إعادة تأ�يل�م و�عو�ض�م عن االن��ا�ات ال�� �عرضوا ل�ا مساعد��م أو

  ق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوصنتوصيات 

 واألطفال املتعلقة بتحديد مؤشرات  ال�ساء و�خاصة بال�شر باالتجار املعنية ا��اصة املقررة توصيةمقتضيات  تنفيذ

ردود فعل الشرطة، وتصميم آلية ��مع البيانات عن حاالت االتجار، و�ذل املز�د  وا��ة لقياس ما يحرز من تقدم وتأث�� 

 19جر�ن، ووضع إطار قانو�ي و�جراءات �غية حماية ال��ايا والش�ود.امن ا���ود من أجل مقاضاة املت

 ال�شاشة أش�ال جميع من ا��د خالل من ��اصرة �ذه ا��ر�مة، وتجفيف منا�ع�ا، وذلك وقائية جادة إجراءات اتخاذ 

 واالقتصادية، و�عز�ز دور جميع الشر�اء بمن ف��م ا��تمع املد�ي، من أجل تفعيل ا���ود املبذولة؛ االجتماعية

 الشب�ات؛ تلك رؤساء ع�� العقو�ة و�شديد الغرض ل�ذا ال�ساء واألطفال ف��ا �ستغل ال�� األماكن ع�� الرقابة �شديد 

 ع�� سماسرة الدعارة واألجانب املتورط�ن؛و 

 ومن االتجار ��ايا لل�ساء االجتماعية ا��ماية مراكز عدد من وضع آليات ناجعة وفعالة للتكفل بال��ايا، والرفع 

 االس�يعابية؛ طاق��ا

  )25( التوصية واملسؤولية  وج إ�� مناصب القراروالول مشاركة املرأة �� ا��ياة السياسية -5

، فإن فعلي��ا لسياسيةاملرأة �� ا شاركةم �� مدرغم أن اإلصالحات الدستور�ة واملعيار�ة قد مكنت من إحراز تق

 الزالت الثقافة الذ�ور�ةإذ  ، حيث أن مختلف التداب�� السابقة كشفت محدودي��ا ع�� مستوى النتائج.�افية تبقى غ�� 

تبقى واتخاذ القرار » القيادة «مشاركة ال�ساء �� مراكز كما أن  .ضعف التأط�� من قبل األحزاب السياسية إ�� جانب، سائدة

  .سواء �� القطاع العام أو ا��اص ضعيفة

                                                           
لمغربیة؛ بشراكة مع ااالستغالل الجنسي للقاصرات: دراسة میدانیة بالمغرب، سلسلة الزھراء العدد السادس، صادرة عن منتدى الزھراء للمرأة   16

  .2013وبدعم من وزارة الثقافة المغربیة، بتاریخ  OFIDالشبكة العربیة للمنظمات األھلیة ومنظمة
17https://www.youtube.com/watch?v=7_rOAexa5io   
184-https://www.youtube.com/watch?v=2fD2hkk7d   
  
19A/HRC/26/37/Add.3   
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 2001عام  10%ولوج املرأة إ�� مناصب املسؤولية ش�د تطورا مطردا حيث مر من  معدل رغم أنففي القطاع العام 

ال و  21 .2016عام  %19، و��� %16.4إ��  2014ووصلت عام  20.ال أن �ذه ال�سبة ال تزال بطيئة. إ 2012 عام % 16إ�� 

  .للوظيفة العمومية تأن�ث املتواصلالتوازي 

املتعلق بالتعي�نات �� املناصب العليا، الذي تم اعتماده إعماال  02.12القانون التنظي�� رقم ب وفيما يتعلق

وا�� لتحقيق مبدأ املناصفة  يتضمن أي مقت��� محدد ال أنھ املالحظ نفإمن الدستور،  92و  49ألح�ام الفصل�ن 

  .الوارد �� املادة الرا�عة منھ

 39منصب مسؤولية شاغر �� اإلدارة و 1181ذ �ذا القانون واملتعلق بملء الصادر ب�نفي لمرسومل نفس الشأن بال�سبة

 ال �ش�� كذلك إ�� مبدأ املناصفة وال إ�� أية آلية إيجابية أو تحف��ية أخرى ضمن اإلجراءات، ف�و س��اتيجيةا مؤسسة

  .ال�ساء واملعاي�� ال�� يجب أخذ�ا �ع�ن االعتبار أثناء عمليات التعي�ن ��دف إ�� �عز�ز تمثيلية

املرأة أل��ا ل�ست  ال�شديد �� �ذا املرسوم ع�� معيار األقدمية يمثل شكال من أش�ال التمي�� غ�� املباشر ضد كما أن

  22.الفوارق بدل تض�يق�ا �سا�م �ذا القانون �� تكر�سحيث ممثلة �ش�ل كب�� �� مناصب املسؤولية، 

 0,1ملقاوالت ا��اصة �� مجال التجارة و الصناعة وا��دمات ال تتعدى بامركز قرار  ��و�� القطاع ا��اص فإن �سبة ال�ساء 

لن سوى كما أ، %. 
ّ
% فقط من �سبة  7ن تمثيلية ال�ساء �� �يئات ا���امة داخل املقاوالت تظل ضعيفة، بحيث ال يمث

حضور املرأة �� مجالس  ز�ادة ع�� �ذا فإن% فقط مْن مديري الشر�ات املش�ورة.  11مديري أك�� املقاوالت العمومية، و

  23 .% 5إدارة الشر�ات العمومية يصل بال�اِد إ��

جراء واأل�شطة النقابية جد ضعيفةاملرأة تمثيلية  من ج�ة أخرى فإن
ُ
 ةشبھ غائب كما أ��ا%)،  0,38(ع�� صعيد تمثيل األ

تصل ال�سبة �� حيث الغرف التجار�ة، وا��معيات، والفدراليات امل�نية،  األمر ��كذلك  24ع�� مستوى ال�رم النقا�ي. 

  %. 5الغرف امل�نية إ�� 

  :توصيات  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص

  مطالبة ا���ومة ببذل مز�د من ا���ود 

  ع�� مستوى القانون التنظي�� لألحزاب السياسية:

                                                           
  .9:ص.االجتماعي النوع میزانیة حول تقریر: 2014 لسنة المالیة قانون مشروع: والمالیة االقتصاد وزارة: المغربیة المملكة  20
. ص: 2016ة. نیویورك، مارس وزارة التضام والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة: تقریر المملكة المغربیة  حول تمكین المرأة والتنمیة المستدام  21

19.  
  .9 :ص. 1520 االنسان لحقوق الوطني المجلس منشورات: وإعمالھا الدستور وأھداف غایات صون: المغرب في والمناصفة المساواة وضعیة  22
اعیة والثقافیة والسیاسیة. رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي حول النھوض بالمساواة بین النساء والرجال في الحیاة االقتصادیة واالجتم  23

  .10. ص:18/2014 إحالة ذاتیة رقم
اعیة والثقافیة والسیاسیة. رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي حول النھوض بالمساواة بین النساء والرجال في الحیاة االقتصادیة واالجتم  24

  .10. ص:18/2014إحالة ذاتیة رقم 
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  اعات واملنظمات ال�سائية ا��ز�يةلقطل%من دعم الدولة لألحزاب السياسية 2نق��ح تخصيص �سبة. 

  من األعضاء املؤسس�ن ل��زب، وذلك ضمانا لتواجد ال�ساء 20التنصيص ع�� أن �ش�ل ال�ساء �سبة ال تقل عن %

 ،ضمانة لتواجد�م �� ال�يآت املس��ة الحقاو �� األحزاب السياسية منذ التأس�س 

  التنصيص ع�� ضرورة توف�� األحزاب السياسية الب�يات التحتية الداعمة ملشاركة ال�ساء �� العمل ا��ز�ي(من قبيل

قاعات ل��ضانة، ....)،  وكذلك �� �ل ا��الس وال�يئات املنتخبة أو غ�� املنتخبة ,(خاصة عندما تتقدم ال�ساء بطلب 

 لضمان عدم إقصاء فئات واسعة من ال�ساء األم�ات من االنخراط �� العمل ا��ز�ي وذلك ذلك عند ا��اجة )؛

 وم�م من التمو�ل العمومي ل��ملة االنتخابية لألحزاب ال�� تر�� ال�ساء ع��   التنصيص ع�� تخصيص مبلغ محفز

 رأس الدوائر االنتخابية ا��لية، 

  السياسية، األحزاب  وال��كية داخلتقو�ة شفافية آليات ال��شيح 

   دعوة ا���ومة إ��: :  ع�� مستوى القانون التنظي�� ��لس النواب

 .والتنصيص ع�� إجراءات لضمان ترشيح ال�ساء �� الدوائر  اإلبقاء ع�� مك�سب الالئحة الوطنية ا��صصة لل�ساء

إذا �ان وكيل الالئحة من ج�س فبالضرورة يجب أن ت�ون املرتبة الثانية ل���س اآلخر تحت طائلة عدم  ا��لية( مثال

 ؛..........)قبول الالئحة

  من الدوائر االنتخابية ع�� رأس�ا �ساء25التنصيص ع�� تخصيص %  

 ة خالل ف��ة ا��ملة التنصيص ع�� تخصيص �سبة لولوج ال�ساء إ�� اإلعالم العمومي ضمن حصة األحزاب السياسي

 االنتخابية، وعدم اقصا��ا من ال��امج ا��وار�ة

 وقوان�ن و�رامج خطط ع��ا ين�ثق ا��االت، �افة االجتما�� �� النوع قضايا إدماج اتجاه املعالم وا��ة سياسة تب�� 

 ؛بأوضاع�ا ال��وض و�التا�� ا��طط �ذه لتنفيذ مناسبة تخصـيص م��انية مع املرأة لقضايا داعمة

 القيادية؛ املراكز إ�� الوصول  من ال�ساء تمك�ن ضرورة 

 األج�زة ��ا تل��م أن �ستوجب �سبة تحديد خالل من وذلك التنفيذية، السلطة �� اإلداري  املستوى  ع�� ال�وتا آلية تطبيق 

 القيادية؛ للمواقع املرأة إيصال �� ا���ومية

  )31(و  )27التوص�ت�ن( و�� الرعاية ال��ية ا��ق �� التعليم -6

 )27( التوصية ع�� مستوى ا��ق �� التعليم  -أ

 168و 33و 32و 31الفصول  2011 سواء �� دستور بذلت الدولة املغر�ية ج�ودا م�مة سواء ع�� املستوى القانو�ي وال�شر��� 

حيث  .�ططاتا�و  مجموعة من ال��امجأو تعلق با��لس األع�� لل��بية والت�و�ن والبحث العل��؛  امل 105-12القانون رقم أو 
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الزال �عت�� من أ�م املعضالت ال�� يواج��ا التعليم ��  أنھال�در املدر���  �س�� �� تخفيضتم �عميم التعليم  وتحقيق نجاح 

 .املغرب

�عان�ن �عان�ن  ةوضعية إعاق ومن �ن ��الفتيات �� املناطق النائية واملعزولة، وأطفال الشوارع، و�نات البدو الرحل، أن   كما

ب�يات المش�ل اإلعاقة ،  املتخصصة �� مجالطر األ ضعف تأ�يل ، مش�ل الولوجيات و�ات �� التمتع بحق�ن �� التعليم (صع

  . ...)العالم القرويخصوصا �� التحيتة 

سنة من حق�ن �� التمدرس  15حرم الفتيات البالغات أقل من وخاصة �� القرى ت ال�شغيل املبكر ومن ج�ة أخرى فإن ظا�رة 

من  % 73,2سنة)  15(قبل إذ تمثل الفتيات 2014 تقر�ر ا��لس االقتصادي واالجتما�� لعام كما ب�ن ذلك والت�و�ن، 

  .ا��ضر�ات من ال�ساء %11,9ال�ساء ال�شيطات القرو�ات مقابل 

 املتم��ة، ال�سائية النماذج إبراز و�غفل للمرأة، النمطية الصورة الدراسية الزالت �عزز  يالحظ بأن املنا��ع�� مستوى آخر، و 

   املغر�ي. ا��تمع �� الفع�� ودور�ا املرأة وم�انة ي�ناسب ال و�ذا

�عض  رصدناإال أننا أو املعتقد  أو اللون  تمي�� ع�� أساس اللباس ال يتضمن أي القانون املغر�ي�الرغم من �ون من ج�ة أخرى و 

ا��مدية �  ا��رمان من ا��ق �� التمدرس �� �عض املدارس واملعا�د ا��امعية العليابحاالت التمي�� ع�� أساس اللباس 

 .للم�ندس�ن

  توصيات  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص

  مطالبة ا���ومة بإيالء عناية خاصة بمجال التعليم بما يضمن تمك�ن جميع الفتيات من �ذا ا��ق؛ واعتماد مبدأ

 سنة.  18إجبار�ة التعليم ا�� سن 

  تمك�ن الفتيات �� وضعية إعاقة من االستفادة من حق�ن �� التعليم وتوف�� �ل الوسائل السبل ال�� ت�سر ذلك بما

 األطر التعليمية واألقسام ا��اصة ...ف��ا الب�� التحتية و 

 فك العزلة عن الوسط القروي ع�� إكمال ال��نامج الوط�� لبناء ، و �� القرى  توف�� الب�ية التحتية املدرسية الالزمة

 ، 2012الطرق الوطنية الذي تمت مباشرتھ بداية 

 ا���س�ن ب�ن املساواة مف�وم و�دعم يتما��� بما وتحدي��ا الدراسية، والكتب املنا�� محتوى  النظر �� إعادة ضرورة 

  زجر و�شديد العقو�ة اتجاه أي ممارسة تمي��ية ضد ال�ساء ع�� لمج�ود من أجل �عديل ال�شر�عات  بذلضرورة

  .اس اختيارا��ن ال��صية �� اللباسأس

 �� يع�ن ع�� مواصلة تأم�ن السكن املدر��� وا��ام�� للفتيات القاطنات �� األماكن النائية والبعيدة، من أجل�

 دراس��ن؛
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  تأم�ن املنحة الدراسية للفتيات اللوا�ي تؤ�ل�ن حال��ن االجتماعية لذلك، و توسيع�ا ع�� با�� األسالك للفتيات

 املنتميات لألسر الفق��ة .

 توف�� األمن �� ا��يط املدر��� ��ماية الفتيات من االعتداء و االستغالل ا������ و عصابات ترو�ج ا��درات 

 . إطالق برامج إعالمية لتوعية األسر خصوصا �� ا��ال القروي بأ�مية �عليم الفتاة 

 اعتماد تداب�� إجرائية الدماج األسرة ا�� جانب املدرسة و با�� مؤسسات الت�شئة  �� العملية التعليمية.  

 )31التوصية(  ا��ق �� الرعاية ال��يةع�� مستوى   -ب

د القانون اإلطار يأكوت ع�� مبدأ املساواة �� الولوج إ�� ا��دمات ال��يةع��  ��31 املادة  2011بالرغم من تنصيص دستور 

 العالجات إ�� الولوج �� ع�� مبدأ املساواة  2املادة�� املتعلق باملنظومة ال��ية وعرض العالجات  2011لسنة  34.09

 �� النوع اعتماد مقار�ةع��  7كذا تنصيصھ �� املادة  و، ال��ية  للموارد ا��ا�� عالتوز� �� اإلنصافو ال��ية،  وا��دمات

يواجھ العديد من التحديات ال��  باملغرب الزال قطاع ال��ةإال أن ،التمي��  أش�ال �ل ال��ية وم�افحة ا��دمات مجال

  �عيق التحقيق ال�امل لأل�داف امل�شودة. 

 ،األساسية والولوج للماء الصا�� للشرب وضعف تحس�س الساكنة حول ا��اطر ال��يةحيث أن نقص الب�يات التحتية 

وكذا ضعف إشراك املنظمات غ�� ا���ومية والقطاع ا��اص �� تقديم ا��دمات ال��ية، �عت�� �ل�ا عوامل تحد من فعالية 

ى االقتصادي واالجتما�� لألسرة، الذي �و النظام الص�� الوط��. فع�� س�يل املثال، يظل الولوج إ�� السكن مرتبطا باملستو 

  .مرتبط بدوره بمستوى الدخل وال�شغيل، كما أن جودة السكن تؤثر ع�� ال��ة

واالستفادة من ال��ية الرعاية رافق من صعو�ة ولوج م �عا�يالزالت  ع�� ا��صوصواملرأة القرو�ة  ،عمومااملغر�ية  املرأة ف

نقص �� عدد األسرة ا��صصة لل�ساء عند الوالدة �� �عض املراكز مع ضعف (  ا��دماتخدما��ا، كما �عا�ي من رداءة �ذه 

التج���ات ، ما قد يؤدي إ�� والد��ن �� الشارع، وأحيانا وفا��ن جراء تأخر تدخل اإلسعافات، تأخر مواعيد إجراء العمليات، 

  .25ان....)أو االستفادة من العالج الكيمياوي واإلشعا�� بال�سبة ملر�ضات السرط

ونقص العرض الفع��  ،من ضعف التغطية ال��ية فإن ال�ساء �� املغرب خاصة القرو�ات، الزلن �عان�ن باإلضافة إ�� ذلك

وما ير�و ع�� النصف �� الوسط ، ) 98,8ت �� الوسط القروي (% ال معظم ال�ساء ال�شيطات العام، حيث أن عالجات لل

ال�ساء إ�� سوق  ولوجومما يز�د من تفاقم �ذا الوضع، �و ضعف ،  26 .�غطية طبية) ال يتوفرن ع�� أي  53,3ا��ضري (% 

  االجتماعية. ة تغطيالضعف من  ما ي�تج عنھو  ، الشغل امل�ي�ل

                                                           
25w.youtube.com/watch?v=uEEdMrJyilYhttps://ww   
  
اعیة والثقافیة والسیاسیة. رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي حول النھوض بالمساواة بین النساء والرجال في الحیاة االقتصادیة واالجتم  26

  .9. ص:18/2014إحالة ذاتیة رقم 
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ف�ن �� خانة معدل تجديد بطاقات نظام املساعدة الطبية، �� صفوف األ من ج�ة أخرى فإن ��اص املصنَّ

ا ب��م املسا�مة السنو�ة املطلوب ، قد عرف �� اآلونة األخ��ة »�شاشة«
ً
انخفاضا حادا، و�و األمر الذي قد ي�ون مرتبط

  27 أداؤ�ا من �ذه الفئة من املستفيدين.

 رأي صادر لھ سنة االقتصادي واالجتما�� �� ا��لس كشفوالفتيات �� وضعية إعاقة، فقد  أما بال�سبة لل�ساء

 ت�� الولوج إ�� ا��دمات ال��يةعافيما  ضعيفجد  ةا��دمات ال��يإ��  إعاقة وضعية �� األ��اص  أن ولوج،  2012

ن ال يٌتوفرون ع�� يشبھ مستحيل، نظرا الرتفاع �لف��ا بال�سبة ملعظم املعاق�ن الذ ض األطراف الصناعية�ا��اصة وترو 

.
ٌ
  وتزداد معاناة �ذه الفئة أك�� �� العالم القروي. التغطية ال��ية

   مغرب ��ذا ا��صوصتوصيات  نق��ح توج���ا لل

 ندعو ال��نة إ�� مطالبة ا���ومة ببذل ج�د حقيقي من أجل تأم�ن الرعاية ال��ية الضرور�ة للمرأة من خالل:

وضع خدمة الرقم األخضر للتبليغ عن أي تقص�� من مراكز الرعاية و  وضع آليات لت�بع ومراقبة املراكز ال��ية؛

 ال��ية؛

   وتمكي��ن من خاللھ من  االستفادة من نظام التغطية ال��ية؛تثم�ن العمل امل���� لل�ساء 

  عميم التغطية ال��ية ع��  ال�ساء والفتيات �� وضعية إعاقة و تمكي��م من  االستفادة من جميع�

 ا��دمات ال��ية الضرور�ة ل�ن، وت�س�� ولوج�ن ل�ا، 

  بمثابة مدونة التغطية  65.00ن رقم ، القا��� بتغي�� وتتميم القانو 63.16قانون رقم ال ال�سر�ع بإخراج

أو أب املؤمن بموجب نظام التأم�ن اإلجباري األسا��� عن املرض  ال��ية األساسية، من أجل تمك�ن أم

 .لفائدة املأجور�ن وأ��اب املعاشات بالقطاع العام من االستفادة من �ذا النظام

  واملتعلقة  با��دمات ال��ية بالعالم القروي وذلك بإخراج  33مضاعفة ا���د من تفعيل التوصية رقم

 ما �علق ب��ة ، وخصوصاالقروي الوسط �� بال��ة لل��وض الوط��برامج تنفيذية للمخطط 

 والطفل . األم 

 وحدات متنقلة مج�زة   مضاعفة القوافل ال��ية  للمناطق املعزولة واملناطق ال�� ��ا الرحل، و��شاء

 للتدخالت املست��لة بال�سبة لل�ساء ا��وامل ��ذه املناطق.

  الت��يل بإخراج نظام ال��ل االجتما�� ملا لھ من أ�مية �� التعرف ع�� الشرائح ا��تمع �� وضعية �شاشة وت�س��

  .استفاد��ا من ا��دمات االجتماعية و�خاصة ال��ية م��ا

                                                           
  .15. ص: 2016التقریر السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي لعام   27
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  )29( ةتوصيال الشغلاملساواة �� سوق  -7

ا���ودات  بفضلرغم التطور وا��ضور البارز للمرأة املغر�ية �� ش�� مجاالت العمل سواء ع�� مستوى القطاع العام او 

أن النصوص  نرى  نافإن خطط و�رامج. أواملبذولة من لدن السلطات ا��تصة سواء ع�� مستوى وجود �شر�عات وطنية 

ال�شر�عية ا��الية املنظمة للعمل باملغرب تحتاج ملراجعة عميقة سواء ع�� مستوى مقتضيات ا��ماية االجتماعية وأساليب 

افؤ العمل، او ع�� مستوى توف�� شروط االرتقاء الوظيفي وامل�� والوصول للمناصب العليا وفق مبادئ املساواة واالنصاف وت�

  الفرص.

حيت تؤكد  تقار�ر املندو�ية السامية للتخطيط  ع�� استمرار ضعف مشاركة ال�ساء �� ال�شاط االقتصادي  و�� �ذا االطار

ال )، أقل بكث�� من نظ��ه لدى الرج2019باملائة �� الفصل الثا�ي من سنة   21,9باملائة ( مقابل  20,8بلغ معدل �شاط ال�ساء 

أو  ر�ات بيوت أو تلميذاتوغالبي��ن مليون، 10.7د ال�ساء خارج سوق الشغل بلغ عديذلك �� مقابل  .باملائة. 69,7الذي يبلغ 

 طالبات.

ت�سم بال�شاشة. ف�ناك ما يقارب �ن مصر ع�� �� القطاعات ذات التأ�يل الضعيف، و�قت�و ال�شاط ال�سا�ي كما أن تمركز 

 �� املائة م��ا)، �ن 73.6ال�ساء القرو�ات ، تمثل ��2013 املائة سنة  48.1نصف ال�ساء ال�شيطات ع�� املستوى الوط�� (

باملائة فقط من ال�ساء �� الوسط القروي �� املغرب ل�ن  8.7)، وال يتوفرن ع�� عقد عمل مكتوب (4” (مساعدات عائليات“

  .�� املائة) 98.8عقد مكتوب وملدة غ�� محددة). ومعظم�ن ال يتوفرن ع�� أي �غطية طبية (

ا ة ملتظل فئة �شامل����، إال أ��ا رغم الدور ا��يوي الذي تلعبھ �� العمل الفال�� و ف القرو�ةرأة املأما �� ما يخص وضعية  

(ضعف الت�و�ن التق��، ارتفاع معدل األمية، صعو�ة النفاذ إ�� �عز�ز م�ان��ا وحقوق�ا تواج�ھ من إكرا�ات تحول دون 

أو �عقود م�ينة  ، �عقود و�مية ل ج�ات أور�ية وخليجيةللنصب واالستغالل من قب �عض�ن إ�� جانب �عرض …). األرا���، 

  لعامالت بحقول الفراولة بإسبانيا.للكرامة كما �و ا��ال بال�سبة ل

بال�سبة املتعلق بتحديد شروط الشغل وال�شغيل  19.12ون رقم تم اعتماد قان ل�شغيل الطفالت كخادمات،و�ال�سبة 

 غيل�شسن تم تحديد و . 2018 دخل ح�� النفاذ إال سنةلم ي، و 2016ايو �� مأقره ال��ملان والذي ، لعامالت والعمال امل��لي�نل

 .انتقالية مد��ا خمس سنوات سنة) لف��ة15تم االحتفاظ بإم�انية �شغيل الطفالت( إال أنھ سنة ��18 األطفال 

ذلك ع�� مستوى تطور الفئة  األدوار و�نعكسمن التوزع ب�ن ملرأة العاملة واملوظفة ع�� حد سواء  ا من ج�ة أخرى �عا�ي 

ال�شيطة �� صفوف ال�ساء من ج�ة والتأث��ات السلبية ل�ذا التوزع �� ظل مقتضيات حمائية اجتماعية غ�� محفزة ع�� 

ميتھ سإش�الية االعتناء باألطفال او امل��ل او ما يمكن �إذ �عت��  .عمل منصفة وصديقة للمرأة واألسرةالعمل وال توفر ب�ئة 

باملسؤوليات العالية من ابرز العراقيل ولوج سوق الشغل خاصة مع عدم توفر معظم فضاءات العمل ع�� حضانات لألطفال 

وقصر إجازة االمومة  وعدم تقن�ن العمل عن �عد وغ���ا من املقتضيات ال�� تحتاج للتطو�ر واملالئمة مع ا��اجيات 

  .ا��تمعية ا��ديثة

الولوج لبعض امل�ن �� املؤسسات العامة أو م منع�ن من ال�ساء ا���بات اللوا�ي تكما أننا رصدنا �عض مظا�ر التمي�� ضد 

أو املعتقد ��  أو اللون  تمي�� ع�� أساس اللباس ال يتضمن أي القانون املغر�يبالرغم من �ون �س�ب غطاء الرأس ، ا��اصة

، 2013لدار البيضاء �� ش�ن�� مدرسة مولي�� با أستاذة وضع��ا الوزارة ر�ن إشارة املؤسسة �سوق من ب�ن األمثلة حالة .ال�شغيل
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 pour des        سباب دي�ية (حمل ا���اب)تب�ن ف��ا أن ذلك مرده أل رسالة مكتو�ة  ع�� �ا�عيي�برفض إدارة املدرسة  قامت

 28)raisons religieuses port du voile.(  

حسب  �� املائة بال�سبة للرجال 7ر��8 املائة مقابل  13ر��5 صفوف ال�ساء ب�سبة  معدل البطالة   ارتفاعمن ج�ة أخرى نالحظ 

�� املائة) ومن  82ر6سنة ( 35غالبي��ن من فئة الشباب البالغة أعمار�م أقل من اخر تقر�ر للمندو�ية السامية للتخطيط  

 ..�� املائة) 88ر1ا��اصل�ن ع�� ش�ادة (

و�زداد الوضع حدة مع التحول البط�� لالقتصاد الوط�� وعدم قدرتھ ع�� خلق فرص شغل إضافية باملقارنة مع احتياجا��ن او 

�ن ع�� ش�ادة مما يؤثر سلبا ع�� ولوجسنة ال يتوفرن  ��15 املائة  من الفئة العمر�ة املؤنثة ل  63مستوى �عليم�ن علما ان 

  للشغل .

  للمغرب ��ذا ا��صوص:توصيات  نق��ح توج���ا 

  دعوة ا��كومة إ��:

 املالئمة الشاملة لقوان�ن العمل وتحديدا مدونة ع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، و ن�� املصادقة ع�� جميمواصلة م

الشغل والقانون األسا��� للوظيفة العمومية مع مضام�ن االتفاقيات املصادق عل��ا ذات الصلة بموضوع عمل املراة 

.  

  العمل ع�� رفع التمي�� ب�ن العامالت املرضعات بتمكي��ن من حق�ن �� توف�� قاعة الرضاعة داخل املقاولة �غض

رخصة النظر عن عدد االج��ات كما تنص ع�� ذلك مدونة الشغل حاليا مع الرفع من املدة ا��صصة لالستفادة من 

�� والدة التوأم وفتح إم�انية  ومضاعفة ساعة .الرضاعة من سنة ا�� س�ت�ن ومن مدة الرضاع ا�� ساعت�ن بدل 

 .تجديد�ا بنصف االجر

  ز�ادة اإلعانات النقذية املستحقة أثناء إجازة الوضع وذلك �عد ال�شاور مع املنظمات املمثلة لألجراء واملشغل�ن

  واملوظف�ن .

  .عديل املقتضيات املتعلقة ب�شغيل ال�ساء ليال ��علھ است�ناء محاطا ب�ل ضمانات ا��ماية واألمن�  

  التنصيص القانو�ي ع�� حق االج��ة او املوظفة ال�� توقفت عن العمل من اجل رعاية اب��ا الرضيع �� ا��صول ع��

املتعلق  60.17د صدور القانون رقم ت�و�ن م�� من أجل التكيف مع تطور سوق الشغل وطرق العمل خاصة �ع

ب�نظيم الت�و�ن املستمر لفائدة اجراء القطاع ا��اص و�عض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية 

  واأل��اص غ�� االجراء الذين يزاولون �شاطا خاصا.

  بتحديد شروط الشغل املتعلق  19.12توف�� ضمانات وشروط تحف��ية لضمان الت��يل األمثل ملقتضيات رقم

� وال�� يتع�ن ع� 189وال�شغيل املتعلقة بالعامالت والعمال امل��لي�ن وجعل�ا متالئمة مع ما نصت عليھ االتفاقية رقم 

  املغرب ان يصادق عل��ا .

                                                           
 1أنظر المرفق رقم  2013شتنبر  17الرسالة منشورة في جریدة التجدید عدد  28
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  لعامالت الفالحيات دون تمي�� بجميع ضمانات القانونية وا��ماية االجتماعية ال�� تم تخو�ل�ا للعاملة ��اتمتيع 

  ا��ال الصنا�� .

  تفعيل وتقو�ة دور ج�از مف�شية الشغل وتمكينھ من �ل الوسائل املادية وال�شر�ة وا��مائية ال�� تمك��م من أداء

  م�امھ الرقابية والرصدية ل��د من ا��روقات ال�� ت�ون غالبية ��ايا�ا ال�ساء العامالت .

  التوعية والت�و�ن لتعز�ز حماية حقيقية للفئات العاملة .العمل ع�� اس��داف ار�اب العمل وفئة االجراء ب��امج  

  اإلسراع ب�شكيل �يئة املناصفة وم�افحة �ل اش�ال التمي�� وا��لس االس�شاري لألسرة والطفولة وذلك للدور

ية املنتظر م��ما للقيام بھ ع�� صعيد رصد وتقبل الش�ايات والقيام بالدراسات ورفع املق��حات الكفيلة بتعز�ز حما

  املراة واالسرة داخل ا��تمع .

  والقطاعات الوصية ع�� مجال الشغل  املرأةتطو�ر الشراكة والتعاون ب�ن ا��معيات املشتغلة �� مجال حماية حقوق

  والوظيفة العمومية والشبھ العمومي �� املغرب .

 ء �� ا��تمع . وضع سياسات اسر�ة مندمجة تحقق الكرامة واالنصاف و�عزز املشاركة  ال�املة لل�سا  

  اتخاذ �ل التداب�� التحف��ية والتدب��ية الكفيلة للتوفيق ب�ن ا��ياة امل�نية واملسؤوليات العالية ل���يع ز�ادة مشاركة

  ال�ساء �� ا��ياة العامة سواء �� القطاع ا��اص او العام او الشبھ العمومي.

 )41(و )  37(و )  35(التوصيات  ا���سيةو  قضايا مدونة األسرة -9

 قضايا مدونة األسرة  -أ

ألجل تطو�ر ترافع جمعيات ا��تمع املد�ي دونة األسرة تتو�جا ملسار طو�ل من نضال و قانون مغرب لش�ل إقرار امل

 والرصداملواكبة  وكذا، �التعر�ف بمضامي�تواصل عمل ا��معيات �عد ذلك لو  .املرأة واألسرة ال�شر�ع املتعلق بحقوق 

القصور جوانب �عض  ، وانكشافسنة من التطبيق 14واليوم و�عد مرور أك�� من  قتضيا��ا.م لت��يل ئم�نالدا

شاملة ضرورة إجراء مراجعة  ع�� فإن ا��معيات ا��تصة ومختلف الفاعل�ن يؤكدون  ،ل�ذا القانون دية وا��دو 

  ھ. ملقتضيات

 

  )35زواج القاصرات التوصية (  1-أ

ال��صية  سنة ال�� �ان معمول ��ا �� مدونة األحوال 15سنة بدل  18سن زواج الفتاة إ��  تم تحديد مدونة األسرة  ظل�� 

ع�� الزواج ا قا��� األسرة �عد التأكد من قدر�� يمنحھالقاصر بإذن خاص الفتاة زواج  مع التنصيص ع�� ضرورةامللغاة. 

   تباع جملة من الضوابط ال�شر�عية والتنظيمية.إمن خالل ، وت�و�ن أسرة

أك�� (من مجموع الز�جات % 10تكن �افية ل��د من �ذا الزواج حيث نجد أنھ أصبح يتجاوز  تب�ن أ��ا لمإال أن �ذه التداب�� 

و�ذا �انت ال�سبة الغالبة للقاصرات ال�� ، يتحول إ�� قاعدة ست�ناءاال  مما جعل )إناث % 99ألف زواج يتم سنو�ا  30من 
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 14قاصرات �� سن  حالة زواج من 12سنة فإنھ تم ���يل حاالت �� سن أقل من ذلك  16 نيتم اإلذن ب��و�ج�ن يتجاوز 

  29 سنة.

 املرتبطةالثقافية  العوامل االجتماعية واالقتصادية وو�جمع الباحثون واملمارسون أن استمرار �ذا الزواج ن�يجة ��موعة من 

، أو كزواج الفاتحةالزواج  سلك طرق تقليدية ���القانون أو  ع��األسر تتحايل  مما يجعل �عض .بالزواج �� العديد من املناطق

متا�عة ال�� �ع�ش�ا �عض الفتيات القاصرات �اليتم، وعدم الوضعية  إن". contratب"ال�ونطرا،  كزواجطرق مستحدثة 

   .30قرار الزواج ت�ون �� الغالب وراءالدراسة والفقر وال�شاشة وخاصة بالعالم القروي و��وامش املدن، 

  توصيات  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص

ا����ة إلزامية إجراءات ملز�د من تقييد منح اإلذن ��ذا الزواج( من مدونة األسرة التنصيص ع��  20ع�� مستوى املادة  -

رفض تزو�ج القاصر ���ص مسن، ، مع العمل ع�� ) وتفعيل دور املساعدة اإلجتماعية �طيب�ناالجتماعية ل�الطبية و 

 عي�ن ��ص�ن من األسرة أو �يئة ملواكبة �ذا الزواج ، �

تمديد استفادة األسر من برنامج "ت�س��"  لدعم التمدرس ، و سنة 18اعتماد مبدأ إجبار�ة التعليم ا�� حدود  -

  بال�سبة للفتيات إ�� مرحلة اإلعدادي والثانوي.

دستور�ة �ع�� بقضايا و�ش�االت األسرة  اإلسراع بإخراج ا��لس االس�شاري لألسرة والطفولة باعتبار�ا �يئة -

 املغر�ية بالرصد والدراسة والت�بع.

محار�ة ال�شاشة و الفقر �� صفوف األسر عن طر�ق تمو�ل مشار�ع مدرة للدخل �ستفيذ م��ا األسر  -

 ال�شة و ضمان املواكبة ل�ا 

الوسائط واملؤسسات ودعم ج�ود ا��تمع االس�ثمار  �� التوعية  والتحس�س بخطورة استمرار تزو�ج القاصر ع�� مختلف  -

 املد�ي العامل �� ا��ال.

  

  ) 37(توصيات ال��نة �عدد الزوجات و�عديل مدونة األسرة   2-أ

��  مستوى �عدد الزوجاتاستقرار ��  من مدونة األسرة  43و  41و 40 واداملانطالقا من   لتعددالقانو�ي ل تقييد ال سا�م

إ�� أز�د من  2004ألف عقد زواج م��م سنة  237من حوا�� ، كما تم تحقيق تطور ع�� مستوى توثيق الزواج %  0,38 �سبة

  .  2017ألف زواج موثق سنة 280

                                                           
  .18. ص: 2016التقریر السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي لعام   29

  2020-2019أة المغربیة منتدى الزھراء للمر -دراسة تحلیلیة مقارنة-ي وموقف االجتھاد القضائبین النص القانوني تزویج القاصرات بالمغرب   30
.  
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لتفادي سواء �� التعدد أو تزو�ج القاصرات  ع�� القانون التحايل التوجھ نحو ال�� ي�ب�� اإلشارة إل��ا ��  اإلش�االت لكن أبرز 

ال��وء ثم  .{ الفاتحة، ال�ون��ا ...)بدون عقد ، أو �عد رفض طلب اإلذن، و�و إبرام الزواج واقعاالقضا�يذنسلوك مسطرة اإل 

  . بالقانون  من مدونة األسرة، ل�سو�ة الوضعية 16ال�� أتاح�ا تمديد العمل باملادة  مسطرة ثبوت الزوجيةإ�� 

  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص  ةتوصي

  

لقطع مع ة لمن مدونة األسر  16املادة �� إطار  الزوجية ثبوت وى ادع سماع عدم تمديد الف��ة  االنتقالية لدعوة ا���ومة ل -

 اإلذن بالتعدد أو بزواج القاصر.  رفض طلبالبعض �� حالة  ��أ إليھ يالتحايل الذي 

  

  

 )37تدب�� األموال املك�سبة أثناء الزواج(  3-أ

 .أو ا��تمع، ومن خالل إدارة م��انية األسرةسر�ة من خالل عمل�ا �� امل��ل و/املوارد األ �س�م املرأة املغر�ية �� تنمية 

وتب�ن اإلحصاءات األخ��ة الصادرة عن املندو�ية السامية  .ومن ناحية أخرى، تق��� ال�ساء معظم وق��ن �� خدمة امل��ل 

 7ية وأن الوقت اليومي ا��صص ل�ذا العمل يتجاوز �� املائة من ال�ساء �سا�من �� إدارة امل�ام امل��ل 95للتخطيط أن 

غ�� أن املسا�مة االقتصادية للمرأة �� األسرة ال تزال غ�� مقدرة حق قدر�ا خاصة ، أضعاف الوقت الذي يقضيھ الرجال

 .وال�شاشة عند الطالق أو وفاة الزوج، مما يجعل �ؤالء ال�ساء عرضة للفقر

ت�يح إم�انية تحديد اتفاق لتدب�� املمتل�ات املك�سبة أثناء الزواج، فإن األسرة نة دو من م 49ع�� الرغم من أن املادة و 

من   ٪0.50إحصاءات وزارة العدل تب�ن أن عدد وثائق تقسيم املمتل�ات امل��لة بالتوازي مع عقد الزواج لم يتجاوز 

   .2013مجموع عقود الزواج امل��مة خالل سنة 

الفعلية    االستفادة  من  املرأة  يضمن ال يمكن  االسرة أموال  تنمية  �� �سا�م  الذي  للمرأة امل���� العمل تثم�نغياب  إن

يصر ع�� عدم ادخال للعمل القضا�ي الذي   49الضيق للمادة  تفس��ظل ال��  الزوجية،  قيام أثناء  املك�سبة األموال من

نا�يك عن عدم التوثيق الذي يطبع العالقات املالية ب�ن الزوج�ن يجعل ، � للمرأة �� مف�وم الكد والسعايةالعمل امل���

  العديد من ال�ساء عرضة ��قوق�ن املالية عند انحالل ميثاق الزوجية أو عند وفاة الزوج.

  توصيات  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص

  دعوة ا���ومة إ��

 الزوجية.   ال��وة  ت�و�ن �� كم�ون  امل���� العمل ع�� تنصيصال خالل  من املدونة من 49 املادة  �عديل -

  .ثيق عقد الزواجتو  عن ��ظةتوثيق االتفاق ع�� تدب�� االموال املك�سبة  فصل -
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حيث �س�بعد العمل امل����  49وال�� �س�ند عل��ا االج��اد القضا�ي �� تفس�� املادة  31من مدونة األسرة 51املادة �عديل   -

  والسعاية واملسا�مة �� تنمية االموال املك�سبة خالل الزواج .من مف�وم الكد 

مراجعة نظام اإلثبات �� مجال املسا�مة املالية للمرأة بما يضمن إم�انية الوصول إ�� مختلف أش�ال مسا�م��ا ��  - 

  ل��وء إ�� إجراءات تحقيق الدعوى �البحث وا����ة.ا   تنمية أموال األسرة، بما �� ذلك

ا امل���� وكد�ا املرأة االرملة من نصي��ا من ال��وة الزوجية املش��كة، بما �� ذلك تقدير مسا�م��ا انطالقا من عمل�تمك�ن   -

  ق من ا��قوق يجب استخالصھ قبل تقسيم ال��كة.ح  وسعاي��ا، وذلك قبل اق�سام اإلرث وذلك العتباره

ات ح�� يتمكن من الوصول ��قوق�ن، وارساء نظام عوز ت�سيط مساطر االستفادة من املساعدة القضائية لل�ساء امل  -

  لفئات ال�شة من التعرف ع�� حقوق�ن وطرق االستفادة م��ا .ا   للمساعدة القانونية يمكن

   الزواج.مختلف أ�شطة التوعية والتحس�س �� مجال عدالة تدب�� األموال املك�سبة أثناء االس�ثمار �� ال��بية و  -

 ا���سية قضايا  -ب

�� منح س املساواة ب�ن األم املغر�ية واألب املغر�ي، �كر لتيرمي  2007أبر�ل  ��2 �عديال  قانون ا���سية،من  10الفصل  عرف

ما يجعل ال�ساء املغر�يات امل��وجات من م�سية للزوج عديل لم يتضمن املساوة �� منح ا��الت �ذا ھأن غ�� .ا���سية لألبناء

إذ يتطلب األمر من األزواج تجديد بطاقة اإلقامة �ش�ل مستمر مع ما يخلقھ من صعو�ات، �ذا مع  ،�� معاناة دائمةأجانب 

من قانون ا���سية لدى األمانة العامة ل���ومة منذ مارس  10قد وضعت مشروع قانون بتعديل املادة  32العلم أن ا���ومة

  .دون أن يرى النور  2013

  نق��ح توج���ا للمغرب ��ذا ا��صوص  ةتوصي

  قرب وقت لتجاوز املشا�ل ال�� �عان��ا ال�ساء امل��وجات من أجانب.أ��  من قانون ا���سية �10عديل املادة 

                                                           
  �� "تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية �سي�� ورعاية شؤون الب�ت واألطفال"ع ال�� تنص  من مدونة االسرة خاصة الفقرة الثالثة 51املادة   31
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