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وال �س��يما املادة  490من القانون اجلنائي التي جترم العالقات خارج الزواج .ال يحق
لأبنائهن احل�صول على لقب والدهم حتى لو كان معروفًا وال ميكن ت�سجيلهم يف احلالة
املدنية حتت ا�سم عائلة الأم ما مل ي�سمح بذلك �أب �أو �أخ هذه الأم وي�سمى با�سم �أول يبد أ�
قانونيا عل��ى الأبوة خارج الزواج
دليل
ب��ـ "عب��د" .ال تعترب اختبارات احلم�ض النووي ً
ً
وميك��ن ل�ل�أب املزعوم رف�ض اخل�ضوع لهم��ا 57.على الرغم من كل هذه العقبات ،ال
ي�ش�ير القانون رقم � 13 - 103إىل احلماية القانونية لهذه الفئة.

 .43تعم��ل العام�لات يف الزراع��ة يف ظ��روف بالغ��ة اخلط��ورة وخط�يرة للغاي��ة،
ويتعر�ض��ن لأ�ش��كال خمتلفة من اال�س��تغالل .فه��ن �ضحايا التحر���ش و � /أو االعتداء
وغالب��ا م��ا ينقل��ن يف �س��يارات مهرتئ��ة (�ش��احنات �أو �س��يارات �صغ�يرة،
اجلن�س��ي
ً
 ).....مكتظ��ة دون حتقي��ق معاي�ير ال�س�لامة.

 .44يف عام  ،2020بلغ عدد ال�س��جينات � 2110س��جينة ( % 2.48من �إجمايل عدد ال�س��جناء) .58
ح�رصيا للن�س��اء وم�صممان ال�س��تيعابهن
�س��جنان فقط من �أ�صل � 77س��ج ًنا ،خم�ص�صان
ً
واالهتمام باحتياجاتهن اخلا�صة  .59ال تتوفر لهن �إمكانية احل�صول داخل ال�سجن على
م�ستلزمات النظافة اخلا�صة ب�صحة الن�ساء� ،أو على و�سائل منع احلمل ،وال ي�ستفدن غالبا
من نقاط املياه ومرافق ال�رصف ال�صحي .تعتمد ال�سجينات الالئي يلدن يف ال�سجن ولي�س
لديهن دعم عائلي على امل�س��اعدات الإن�س��انية التي يقدمها لهن بع�ض العمال �أو املديرين
أي�ضا من قلة دور احل�ضانة وو�سائل الرتفيه .60
لتلبية احتياجات �أطفالهن الذين يعانون � ً
وقد تعر�ض ال�سجينات اللواتي يق�ضني عقوبة حب�سية ب�سبب جرائم "�أخالقية" مل�ضايقات
واعم��ال العن��ف (ح��وايل  % 20م��ن الن�س��اء يف ع��ام  2020مقاب��ل  % 8.76لل�س��جناء
الذكور) ب�ش��كل خا�ص من قبل بع�ض موظفي ال�س��جن  .61تكاد تكون فر�ص التدريب
املهن��ي و�إع��ادة الإدم��اج االجتماعي منعدم��ة �أو تقت�رص على احلرف التي تعترب ب�ش��كل
تقليدي حرف ن�سائية (اخلياطة وت�صفيف ال�شعر� ،إلخ) .62
 .57املوقف الذي كر�سته حمكمة النق�ض بنق�ض �أحكام حماكم االبتدائية امل�ست�أنفة �أمام الق�ضاء  :احلكم رقم  275/1ال�صادر يف 29/09/2020
عن غرفة الأحوال ال�شخ�صية مبحكمة النق�ض (ملف رقم  )365/2018/1/2/365والذي مبوجبه ال ي�ستطيع الطفل "غري ال�رشعي"
املطالبة ب�أي حق له �سواء من الأب البيولوجي� ،أو االب املن�سوب �إليه .وي�أتي هذا القرار بعد �أن �أكدت حمكمة طنجة االبتدائية ،قبل ثالث
�سنوات ،الن�سب الأبوي لفتاة مولودة خارج �إطار الزواج ،وحكمت على الأب البيولوجي بدفع تعوي�ض قدره � 100ألف درهم .بعد �أن
�ألغت حمكمة اال�ستئناف هذا احلكم الوا�ضح ،ا�ضطرت الأم �إىل اال�ستئناف �أمام حمكمة النق�ض ،التي �أيدت قرار حمكمة اال�ستئناف برف�ض
االعرتاف بن�سب االبنة.
 .58املندوبية العامة للمنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي ( ،)DGAPRتقرير الن�شاط لعام .2020

 .59املر�صد املغربي لل�سجون (� ،)OMPأو�ضاع ال�سجون واملعتقلني يف املغرب لعام  ،2019يوليو .2020
 .60نف�س املرجع.

 .61املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أزمة ال�سجون :م�س�ؤولية م�شرتكة 100 .تو�صية حلماية حقوق ال�سجناء ،تقرير عن �أو�ضاع ال�سجون
وحقوق ال�سجناء.2012 ،
 .62املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،حالة امل�ساواة واالن�صاف يف املغرب .احلفاظ على الأهداف والغايات الد�ستورية وتفعيلها.2015 ،
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امللحق :3
فئات الن�ساء اللواتي يعانني من و�ضع خا�ص
 .40يبل��غ ع��دد الن�س��اء يف و�ضعية اعاق��ة ذوات الإعاق��ة FSHة( 859.965بن�س��بة انت�ش��ار بني
الن�س��اء تبل��غ  51)% 5.1ويواجه��ن متيي��ز ًا متعدد اجلوانب ومت�ش��ابكاً .تبلغ ن�س��بة اللواتي
52
اليتوف��رن عل��ى م�س��توى تعليم��ي ) 79.5%مقابل  53.4%م��ن الرج��ال ذوي الإعاقة
( )HSHوفق��ط  16%متك��ن م��ن احل�ص��ول على تعليم (مقاب��ل 54.1%م��ن الرجال ذوي
الإعاقة وتقل حظوظ ح�صولهن على �شغل ت�سع مرات مقارنة مع حظوظ الرجال يف
و�ضعي��ة �إعاقة ،مع معدل �ش��غل �ضئيل يبل��غ ( 2.7%مقابل  22%للرج��ال ذوي الإعاقة
 .)HSH( 53وال ت��زال الآلي��ات املخ�ص�ص��ة ل�ضحاي��ا العن��ف م��ن �ضمنهن� ،س��واء تعلق
الأم��ر ب�إج��راءات الإن�ص��اف والتعوي���ض املخ�ص�صة له��ن� ،أو اخلدمات ال�صحي��ة� ،أو
الدع��م النف�س��ي واالجتماع��ي� ،أو اخلدمات القانونية غ�ير فعالة.54

 .41تواجه الن�س��اء امل�س��نات متييزا مزدوجا على �أ�سا�س العمر واجلن�س� .إذ يعانني من اله�شا�شة
عدم اال�س��تقرار والعزلة االجتماعية خالل فرتات طويلة .يف عام  ،2020يعي���ش % 64.8
عام��ا �أو �أكرث مقابل 8.95
منه��ن مبفرده��ن وميثلن  % 91.05م��ن الأرامل تبلغ �أعمارهم ً 60
 %للرج��ال  55الذي��ن يق�ض��ون غالبا �ش��يخوختهم رفقة زوجاته��م يف �إطار �أ��سري .يجدن
�صعوبة يف ا�س�ترداد حقوقهن (تعوي�ض التقاعد ،وال�ضمان االجتماعي ،واحل�صول على
العالج��ات ال�صحية .)....... ،وتزداد ه�شا�ش��تهن ب�س��بب الفقر والط�لاق والرتمل،
�إ�ضافة�إىلعدمامل�ساواةيفالإرث،وال�سيماو�ضعيةاحلرمانمناحلفاظعلى�سكنالأ�رسة
بعد وفاة الزوج .ورغم ذلك ،ال ت�ؤخذ و�ضعيتهن بعني االعتبار يف ال�سيا�سات العمومية.
وكمثال على ذلك ،ف�إن امل�ساعدة املبا�رشة للأرامل م�رشوطة برعاية �أطفالهن الأيتام .56

 .42الأمهات العازبات ،يعانني من الإق�صاء والتمييز ،وال يتم االعرتاف ر�سميا بو�ضعهن
االجتماعي ،كما يتعر�ضن للو�صم الذي تغذيه املعايري الأخالقية والت�رشيعات احلالية،

 .51املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPالأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املغرب وفقًا لبيانات التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام
2014
 .52نف�س املرجع.

 ،MSFDS .53امل�سح الوطني للإعاقة .2015 ،2014

 .54جلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،املالحظات اخلتامية على التقرير الأويل للمغرب� CRPD / C / MAR / CO / 1 ،25 ،سبتمرب
.2017
 .56املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPامل�سح الوطني للتوظيف يف املر�أة املغربية بالأرقام 20 ،عاما من التقدم2021 ،

 .57املر�سوم رقم  791.214.2يحدد �رشوط ومعايري الأهلية للح�صول على م�ساعدة مبا�رشة للأرامل يف �أو�ضاع حمفوفة باملخاطر ،ورعاية
�أطفالهن الأيتام ،اجلريدة الر�سمية ( )BOعدد  6318ال�صادرة يف  18دي�سمرب .2014
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الزوجي��ة" يتمت��ع املعت��دي م��ن ظ��روف التخفي��ف ،ب�ش��كل ي�س��مح ل��ه بالإف�لات م��ن
العقاب ،يف حالة �ضبطه ل�ش��خ�ص يف منزله عالقة جن�س��ية غري م��شروعة ،فريتكب
جرمي��ة قت��ل" م��ع �أو دون ني��ة القت��ل" ،وذلك مبوج��ب املادت�ين  49 420و.50 421

 .68يتواف��ق �إن�ص��اف �ضحاي��ا االغت�ص��اب و � /أو العن��ف اجلن�س��ي م��ع القواع��د العام��ة
املن�صو���ص عليه��ا يف قان��ون امل�س��طرة اجلنائية .غ�ير �أنه ال توجد �ضمنه��ا مقت�ضيات
خا�صة بالن�ساء ،مما يطرح م�شاكل حقيقية تتعلق ب�إن�صاف وفاعلية القانون ،ال �سيما
يف ظل عدم وجود معايري دقيقة لتقييم الأ�رضار والتعوي�ضات ويف ظل وجود �سلطة
غالبا ما تك��ون يف الواق��ع ل�صالح مرتكب
تقديري��ة وا�س��عة النط��اق للق�ض��اة ،والت��ي ً
جرمية االغت�صاب و � /أو العنف اجلن�سي .وهكذا ،ف�إن لبا�س ال�ضحية ،وما�ضيها،
ومهنته��ا ،وحقيق��ة �أنه��ا ال متث��ل نف�س��ها كطرف م��دين ،وم��ا �إىل ذلك ،ت�س��تخدم يف
الكث�ير م��ن الأحيان ظروفا خمفف��ة ملرتكب اجلرمية.

 .69تع��اين الن�س��اء �ضحاي��ا االغت�ص��اب و � /أو العن��ف اجلن�س��ي يف الواقع من م�ش��كلة عدم
�إنف��اذ الق��رارات الق�ضائية فيم��ا يتعلق مبنح تعوي�ضات ل�ضم��ان �إن�صاف ال�ضحية عن
ال�رضر الناجم عن اجلرمية ،وال �سيما يف حالة عوز املعتدي �أو هروبه ،لأن الدولة
ال تتوفر على �صندوق لدعم �ضحايا االغت�صاب واالعتداء اجلن�س��ي.

 .49ن�صت املادة  420من القانون اجلنائي على �أن "اجلروح �أو ال�رضبات بغري ق�صد الت�سبب يف الوفاة ،و�إن ت�سببت يف ذلك ،تكون معذرة �إذا
ارتكبها رب الأ�رسة الذي تفاج�أ يف منزله بتجارة جن�سية غري م�رشوعة� ،سواء كانت ال�رضبات كانت �ضد �أحد اجلناة ".

 .50املادة  421من القانون اجلنائي ُ " :تربر الإ�صابات وال�رضبات �إذا ارتكبت على �شخ�ص بالغ ُ�ضبط متلب�س ًا بفعل هتك العر�ض �أو ال�رشوع يف
هتك العر�ض مع �أو بدون عنف على طفل دون �سن الثامنة ع�رشة .و ُتعفى الأفعال نف�سها عندما ُترتكب �ضد �شخ�ص بالغ ُيقب�ض عليه متلب�س ًا
باالغت�صاب �أو حماولة االغت�صاب ".
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امللحق :2
�أحكام متييزية يف القانون اجلنائي
 .62الت�رشيع اجلنائي �أبوي وينتهك احلريات الفردية يف فل�سفته وهيكله و�أحكامه:

 + .63تعت�بر العالق��ات اجلن�س��ية ب�ين �أ�ش��خا�ص م��ن جن���س خمتل��ف غ�ير مرتبط�ين بعقد
زواج "فج��ور ًا" ( ف�س��ادا ) مبوج��ب امل��ادة  490الت��ي تن���ص عل��ى " :يعاقب باحلب���س
من �شهر واحد �إىل �سنة� ،أي �أ�شخا�ص من جن�سني خمتلفني وغري مرتبطني ب�أوا�رص
ال��زواج ،ويقيموا عالقات جن�س��ية مع بع�ضه��م البع�ض ".47
 + .64تعترب العالقات اجلن�س��ية بني �أ�ش��خا�ص من نف���س اجلن�س ُمعاقبة مبوجب املادة 489
من القانون اجلنائي " ،يعاقب باحلب���س من �س��تة �أ�ش��هر �إىل ثالث �س��نوات وغرامة
من � 200إىل  1000درهم ،ما مل يكن الفعل ي�شكل جرمية �أخطر� ،أي �شخ�ص يرتكب

فعل غري الئق �أو غري طبيعي مع فرد من جن�سه ".

 + .65عالق��ة الزن��ا (املادت��ان  491و  )492بالن���ص يف امل��ادة  491م��ن القان��ون اجلنائ��ي
الفق��رة  " )1يعاق��ب بال�س��جن مل��دة �س��نة �إىل �س��نتني �أي �ش��خ�ص متزوج ُي��دان بالزنا.
ال يتم رفع املتابعة �إال بناء على �ش��كوى من الزوج املعتدى عليه ".48
 .66تلت��زم �ضحاي��ا االغت�ص��اب بتق��دمي الأدل��ة وال�ش��هود عل��ى اجلرمي��ة لإثب��ات ع��دم
موافقته��ن .و�إال ،تعر�ض��ن ملتابع��ة جنائي��ة ب�س��بب العالقات اجلن�س��ية خ��ارج نطاق
ال��زواج .م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،ال تقب��ل ال�ش��كوى اجلنائية �إال ب�ش��هادة طبي��ة تثبت �أن
يوما.
الإ�صاب��ات املرتتب��ة ع��ن االعت��داء الت��ي �أدت �إىل عج��ز لأك�ثر م��ن ً 20

 .67تكر���س املقت�ضي��ات اخلا�صة باالغت�صاب متيي��زا وتراتبية ب�ين ال�ضحايا (املتزوجات
وغ�ير املتزوج��ات ،والعذارى وغ�ير العذارى) وال جت��رم االغت�صاب الزوجي.
وعليه� ،إذا كان ف�ض البكارة ناجت ًا عن اغت�صاب �أو هتك عر�ض ،ت�ضاعف العقوبة
ح�س��ب كل حال��ة (امل��ادة  488م��ن القانون اجلنائ��ي) .يف اجلرائم املتعلق��ة ب "اخليانة

 .47املادة  490من القانون اجلنائي املغربي ،التي جترم العالقات اجلن�سية خارج �إطار الزواج ،مبا يف ذلك العالقات بني البالغني بالرتا�ضي،
متيز �ضد املر�أة ،التي من املرجح �أن تتم مالحقتها �إذا �أدت هذه العالقات �إىل احلمل .وقد ا�ستمر املجتمع املدين يف املطالبة بتعديله .وقد
ّ
�أو�صت جمموعة العمل املعنية بالتمييز �ضد املر�أة ،من جانبها ب�إلغاء هذه املادة يف تقريرها رقم (.)A / HRC / 20/28 / Add.1

ُ .48ي�ستكمل هذا احلكم بالفقرة  2من نف�س املادة ( )491التي تن�ص على ما يلي" :ومع ذلك ،عندما ُيبعد �أحد الزوجني من �أرا�ضي اململكة ،ميكن
بناء على طلب املدعي العام '.
�أن يتعر�ض الزوج الآخر ،ذا ال�شهرة العامة ،لعالقة زانية مقا�ضاة بحكم املن�صب ً
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امللحق : 1
حمدودية القانون رقم  103.13املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء
 .54ال يتبن��ى التعريف��ات الدولي��ة املتعلقة بالتمييز �ض��د املر�أة ،والعن��ف القائم على النوع
االجتماعي ( ،)VGBواملمار�س��ات ال�ضارة ،واال�س��تغالل االقت�صادي ،الخ" ،مما
يرتك �سلطة تقديرية وا�سعة للم�س�ؤولني عن تطبيق القانون يف �سياق جمتمعي م�شبع
بق��وة بثقاف��ة " �أبوي��ة " 45؛
ال م��ن املن��ع
 .55يعتم��د نه��ج عقاب��ي يتمث��ل يف زي��ادة الغرام��ات وعقوب��ات ال�س��جن 46ب��د ً
(تخ�صي���ص م��ادة واحدة فقط لذل��ك) ،وحماية ال�ضحاي��ا والتكفل بهن؛
 .56ي�س��تبعد �أي �إمكاني��ة ال�س��ت�صدار �أم��ر حماي��ة يف �س��ياق التداب�ير املدني��ة ويح�رص تنفيذ
تنفي��ذ �أوام��ر احلماية لفائدة ال�ضحي��ة يف حاالت املتابع��ة اجلنائية للمعتدي .

 .57ال ي�أخ��ذ يف االعتب��ار معي��ار "العناي��ة الواجب��ة" ال��ذي يتطل��ب م��ن جمي��ع ال�س��لطات
املعني��ة التحقي��ق ومعاقب��ة املعتدي��ن و�إ�ص�لاح الأ��ضرار التي حلق��ت بال�ضحايا؛
 .58ين���ص عل��ى ث�لاث م��واد جدي��دة يف القان��ون اجلنائ��ي (امل��واد  1 - 481و 1 - 2 - 503
و  ،)1 - 526والتي ت�س��مح بالإلغاء التلقائي جلميع املتابعات الق�ضائية يف حالة �س��حب

ال�ضحية ل�شكواها ،مما ي�سمح بت�شجيع ال�ضغط االجتماعي على �ضحية العنف.

 .59ال ين���ص عل��ى قل��ب ع��بء الإثب��ات ،ال �س��يما بالن�س��بة جلرائ��م مث��ل االغت�ص��اب �أو
التحر���ش اجلن�س��ي ،والت��ي له��ا ت�أث�ير رادع عل��ى ال�ضحاي��ا يف مرحلة تقدمي ال�ش��كوى ؛

 .60ال ين���ص عل��ى ��ضرورة فر���ض عقوبات على ال�س��لطات املخت�صة الت��ي ال حترتم �أو
متتن��ع عن تنفي��ذ �أحكام القانون رقم 13 - 103؛
 .61يح��د م��ن ق��درة اجلمعيات على �أن تكون �أطرافًا مدني��ة يف دعاوي العنف من خالل
ا�شرتاط متتعها ب�صفة املنفعة العامة ومطالبتها باحل�صول على �إذن ال�ضحية.

.45املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي (" ،)CESEالق�ضاء على العنف �ضد الفتيات والن�ساء :طوارئ وطنية"� ،إحالة ذاتية رقم
.2020 / 00
 .46خ�صو�ص ًا املواد ارقام  503-1و  425و  426و  427و  429و  407من القانون اجلنائي.
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بالعنف الزوجي و  % 3فقط ابلغن بالعنف اجلن�س��ي .43وهذا ي�س��اعد يف تعزيز القبول
االجتماع��ي للعن��ف القائم على النوع االجتماعي وبالتايل �إفالت املعتدين من العقاب.

 .50هن��اك ع��دة اعتبارات �أخ��رى ت�ش��جع ال�ضحايا على الت��زام ال�صم��ت ،بالإ�ضافة �إىل
ال�ضغ��ط االجتماع��ي والعائل��ي ،ال �س��يما يف ح��االت العن��ف املنزيل :تكلف��ة التقا�ضي
وامل�س��اطر القانونية وبطئها ،واجلهل ،وتكاليف هذه املتابعات ،ووجود الأطفال،
وخماط��ر فق��دان م��ورد العي���ش� ،إ�ضافة �إىل االخت�لاالت والنق���ص يف نظام التكفل
بالن�س��اء �ضحايا العنف� ،إلخ.44
 .51يف مواجه��ة ه��ذه الو�ضعي��ة ،تعترب ا�س�تراتيجية احلكومة يف هذا املج��ال عاجزة عن
اال�س��تجابة الحتياجات ال�ضحايا وال تراعي الطبيعة البنيوية للعنف ،وبالتايل تعزز
القب��ول االجتماع��ي واال�س��تخفاف بالعن��ف القائ��م عل��ى الن��وع االجتماع��ي ()VGB
(انظ��ر امللح��ق الأول املتعل��ق بالقان��ون رق��م .)103.13
 .52خ�لال جائح��ة كورون��ا (كوفيد  ،)19تفاقم العنف املنزيل ب�س��بب العزل��ة االجتماعية
والقي��ود املفرو�ض��ة على ال�س��فر وكذلك ال�ضغ��وط االقت�صادي��ة واالجتماعية املرتتبة
عليه .وقد عانت الن�ساء الفقريات ومل ت�ستطعن االبالغ عن هذا العنف وب�شكل خا�ص
ب�سبب �صعوبة الو�صول �إىل وحدات التكفل القائمة و�أي�ضا ب�سبب عدم متكن الن�ساء،
خا�صة منهن املعوزات من ا�س��تعمال و�س��ائل التكنولوجيا اجلديدة يف االت�صال.

.53التو�صيات:
العم��ل ب�ش��كل ف��وري عل��ى املراجع��ة ال�ش��املة واجلذري��ة للت��شريع اجلنائ��ي والقان��ون رق��م
 103.13املتعل��ق مبحارب��ة العن��ف �ض��د الن�س��اء عل��ى وج��ه ال��سرعة مب��ا يتوافق م��ع املعايري
الدولي��ة يف ه��ذا املجال؛
تفعي��ل ا�س�تراتيجيات القطاع��ات الوزاري��ة املختلف��ة بفاعلي��ة وبالتن�س��يق م��ع جمي��ع اجله��ات
الفاعل��ة املعنية؛

تعزي��ز الوع��ي ل��دى ال��ر�أي الع��ام بالعن��ف القائ��م عل��ى الن��وع االجتماع��ي (: )VBG
و�إدراجه كمادة �ضمن املناهج املدر�س��ية ويف برامج التكوين املوجهة للفاعلني االجتماعيني
وامل�س��ؤولني عن �إنف��اذ القانون؛

 .43املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPامل�سح الوطني حول انت�شار العنف �ضد املر�أة (.ENPVF)، 2019
 .44املر�صد الوطني حلقوق الإن�سان ،)2021( ،مرجع �سابق.
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.45التو�صيات :
تتفعيل قانون "�إجبارية التمدر���س" ،بدء ًا من مرحلة التعليم الأويل ،من خالل ا�س�تراتيجي
ة تق��وم عل��ى مبد�إ امل�س��اواة بني اجلن�س�ين مع الأخذ عوائ��ق ولوج الفتيات للتمدر���س و�ضمان
مواظبتهن وجناحهن؛
�إع��داد وتنفي��ذ خطط عم��ل للنهو�ض بال�صحة الإجنابي��ة وفقا للم�ؤمتر الدويل لل�س��كان والتنمية
يف  ،)CIPD( 1994واتفاقي��ة الق�ض��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التميي��ز �ض��د امل��ر�أة ()CEDAW
والتو�صي��ة العام��ة رق��م  24اخلا�ص��ة بلجن��ة االتفاقي��ة يف ع��ام  )1999ب�ش��أن"املر�أة وال�صح��ة"؛
تفعيل خطة وطنية ا�ستباقية من �أجل جعل الرفع من ن�سبة الن�شاط االقت�صادي للن�ساء واعتبار
ذلك �أولوية وطنية؛
تو�س��يع نط��اق ا�س��تفادة الن�س��اء م��ن اخلدم��ات (االجتماعي��ة والعائلي��ة املختلف��ة ،ال �س��يما تل��ك
امل�س��تبعدة م��ن نطاق ت��شريعات ال�ش��غل.

 .4العنف القائم على النوع االجتماعي
� .46س��جل العن��ف �ض��د الفتيات والن�س��اء مع��دالت تن��ذر باخلطر .يف ع��ام  ،2019عانت
عام��ا (ح��وايل )% 57.1
 7.6ملي��ون ام��ر�أة وفت��اة ت�تراوح �أعماره��ن ب�ين  15و ً 74
�هرا ال�س��ابقة للم�س��ح ،مع
م��ن فع��ل عن��ف واح��د على الأق��ل ،خالل االثني ع��شر �ش� ً
انت�ش��ار العن��ف النف�س��ي بن�س��بة  .% 47.5وبرغ��م ذل��ك ،ال يحت��وي القان��ون رق��م
103.13عل��ى �أي حك��م حم��دد يج��رم ه��ذا الن��وع م��ن العن��ف.
 .47تتعر���ض الن�س��اء للعن��ف القائ��م عل��ى الن��وع االجتماع��ي يف جميع الف�ض��اءات مبا يف
ذل��ك الف�ض��اء االفرتا�ض��ي (� % 13.8ضحاي��ا للعن��ف ال�س��يرباين) .غ�ير �أن ال�س��ياق
املن��زيل والزوج��ي ي�ش��كل الف�ض��اء ال��ذي يع��رف انت�ش��ارا كب�يرا للعن��ف القائ��م على
42
التميي��ز اجلن�س��ي وذل��ك بن�س��بة بن�س��بة .) 52.2 %

 .48على الرغم من ات�س��اع هذه الظاهرة� ،إال �أن الن�س��اء ال�ضحايا مل يلغن �إال نادرا و قلة
منهن فقط اتخذن �إجراءات قانونية �أو تقدمن ب�شكوى �إىل ال�سلطات املخت�صة11.3% :
فق��ط بلغ��ن ع��ن تعر�ضه��ن للعن��ف م��ن ط��رف �ش��خ�ص غ�ير ال��زوج ،و  % 8ابلغ��ن
 .41املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPامل�سح الوطني حول انت�شار العنف �ضد املر�أةENPVF) 2019(،
 .42املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPنف�س املرجع.
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 .42يف م��ا يتعل��ق باخلدم��ات ال�صحية املرتبط��ة بالأمومة ،ف�إن �أكرث من ام��ر�أة واحدة بني
كل �أرب��ع ن�س��اء بالع��امل القروي يلدن خارج امل�ؤ�س�س��ات ال�صحي��ة ( % 28.4باملقابل 11
 %م��ن �س��كان امل��دن) .وتبل��غ ن�س��بة الن�س��اء القروي��ات الالئ��ي ا�س��تفدن م��ن اخلدمات
ال�صحي��ة امل�ؤهل��ة لل��والدة  % 79.6مقاب��ل  % 95.6م��ن ن�س��اء احل��ضر� .إن الول��وج �إىل
اخلدمات ال�صحية اخلا�صة مبا بعد الوالدة ت�شهد نف�س االجتاه حيث ال ت�صل �إليها �سوى
 % 15.6م��ن الن�س��اء القروي��ات (مقابل  % 27.2بالن�س��بة للن�س��اء من �س��كان امل��دن) .34

 .43لتف��ادي الو�ص��م ال��ذي يقرتن بو�ضع طفل خ��ارج �إطار الزواج ،تلج�أ مئات الن�س��اء
املغربي��ات �إىل الإجها���ض ال��سري 35يف ظروف �صحية تعترب هي ال�س��بب الرئي�س��ي
للوف��اة بني الفتيات املراهقات و�أح��د العوامل املهمة لوفيات الأمهات .ويقدر تكرار
هذه املمار�سة ،التي ت�ؤثر على جميع الفئات ،مبا يرتاوح بني � 50000إىل  80000يف
ال�س��نة ب�ين الن�س��اء البالغات م��ن العمر م��ن � 15إىل  44عاما .36
ال�شغل

 .44عل��ى الرغ��م م��ن التق��دم يف تعليم الن�س��اء ،ف�إن املغرب م��ازال مت�أخر ًا ب�ش��كل كبري
من حيث م�ش��اركة الن�س��اء يف �س��وق ال�ش��غل ،كما �أن الأمر الأكرث �إثارة للقلق هو
االنخفا���ض امل�س��تمر يف ن�س��بة ن�ش��اطهن (م��ن  % 23.2يف ع��ام � 2017إىل  % 19.9يف
ع��ام  ،2020مقاب��ل  % 70.4يف ع��ام  2020للرج��ال)  .37حي��ث �أن مع��دل ال�ش��غل
ل��دى الن�س��اء مل يتج��اوز  16.7%مقاب��ل  % 62.9للرج��ال .يف ع��ام  ،2020بلغ��ت
ن�س��بة بطال��ة الإن��اث  16.2 %مقاب��ل  10.7 %للرج��ال  .38املنا�صب التي ت�ش��غلها
الن�س��اء ب�ش��كل ع��ام غ�ير م�س��تقرة وغ�ير ر�س��مية �( .39إذ لأن �أعل��ى ن�س��بة تتعل��ق
بقط��اع اخلدم��ات املنزلي��ة الت��ي متثل الن�س��اء �ضمنه ن�س��بة ( % 54.1يف عام ،)2020
والأعم��ال غ�ير مدفوع��ة الأج��ر ( % 35مقاب��ل  % 8.6للرج��ال) وتنخف���ض ن�س��بة
الن�س��اء امل�ش��غالت ب�ش��كل كبري ( ،)% 7.6امل�ش��غلني امل�س��تقلني ( ،)11.2%واملقاوالت
الذاتي��ات ( 17.7%مقاب��ل  % 39.8للرج��ال) .40
 .34وزارة ال�صحة ،امل�سح الوطني حول ال�سكان و�صحة الأ�رسة (.ENSPF)،2018
 .35يف غياب الأرقام الر�سمية� ،أبلغت اجلمعية املغربية ملكافحة الإجها�ض ال�رسي عن � 600إىل  800حالة �إجها�ض �رسي يوميا.
 .36اجلمعية املغربية لتنظيم الأ�رسة ،درا�سة حتليلية وثائقية عن الإجها�ض غري الآمن يف املغرب2015 ،
 .37مذكرة �إعالمية من املندوبية ال�سامية للتخطيط (� ،)HCPصادرة يف  8مار�س 2021
 .38املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPاملر�أة املغربية بالأرقام 20 ،عاما من التقدم2021 ،
 .39املر�صد الوطني حلقوق الإن�سان ( ،)ONHD) (2021نف�س املرجع.
 .40املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCP) (2021نف�س املرجع.
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 .3احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
 .38تواج��ه الن�س��اء والفتي��ات  29معامل��ة غري م�س��اوية للرجال يف الأبع��اد املتعلقة ب�أهداف
التنمي��ة امل�س��تدامة (3 : )ODDsو 4و 5و .8من ب�ين الو�ضعيات الأكرث �إثارة للقلق:
الرتبية والتكوين

 .39بالرغ��م م��ن اجله��ود املبذول��ة� ،إال ان الأمي��ة ال ت��زال �س��مة غالب��ة للفتيات و�س��كان
الق��رى وتخ���ص  % 46.1م��ن الن�س��اء مقاب��ل  % 25.4من الرج��ال .)2019( 31 30م��ا
عام��ا ال
يق��رب م��ن  20.5 %م��ن الفتي��ات الالئ��ي ت�تراوح �أعماره��ن ب�ين  4وً 17
يتمتع��ن بح��ق التمدر���س (مقابل  % 17.3للأوالد) ن�س��بة التمدر���س يف التعليم االويل
للفتي��ات (� )2019-20أق��ل ب��ـ  7نق��اط ع��ن ن�س��بة االوالد ( % 73مقاب��ل .)% 80.1
ه��ذه الفج��وة الت��ي ت�ص��ل �إىل  15نقط��ة يف املناط��ق القروي��ة ( % 57.4للفتي��ات مقاب��ل
 % 72.4ل�ل�أوالد) تتزاي��د يف التعليم الثانوي الت�أهيلي بن�س��بة تعليم حمددة ملن ترتاوح
عام��ا تبل��غ  39.2%للفتي��ات القروي��ات ( % 50.5ل�ل�أوالد)
�أعماره��م ب�ين  15و ً 17
32
مقاب��ل  % 68.7ل�س��كان امل��دن بف��ارق  29.5نقط��ة .

عاما ف�أكرث مل يكملن
 .40بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك ،ف��إن  % 55.2من الفتيات والن�س��اء يف �س��ن ً 12
التعلي��م االبتدائ��ي (�أكرث من  13نق��اط زائدة مقارنة بالأوالد والرج��ال)؛  % 67.8منهن
عاما ف�أكرث مل يكملن التعليم الثانوي (�أكرث من  10نقاط زائدة مقارنة
تبلغ �أعمارهن ً 15
عاما و�أكرث مل يكملن �س��لك
ب��الأوالد والرج��ال) و  % 81.5م��ن الذين تبلغ �أعمارهم ً 18
33
التعليم الثانوي الت�أهيلي (�أكرث من  5نقاط زائدة مقارنة بالرجال) .

ال�صحة

 .41عل��ى الرغ��م م��ن التق��دم امللمو���س ،تواج��ه الن�س��اء ،وخا�ص��ة الفق�يرات و � /أو
القروي��ات ،العدي��د من العقبات يف احل�ص��ول على العالجات ال�صحي��ة والإجنابية.
وبرغ��م �أن ن�س��بة وفي��ات الأمه��ات انخف�ضت على امل�س��توى الوطن��ي �إىل  72.6حالة
وفاة لكل  100000والدة حية ،ف�إنها تظل مرتفعة للغاية يف املناطق القروية (111.1
مقاب��ل  44.6حال��ة وف��اة يف املناط��ق احل�رضي��ة).
 .29فئات معينة من الن�ساء معوزة ب�شكل خا�ص ( انظر امللحق  : 3فئات الن�ساء املعوزات).
 % 65.1 .30و  % 84هي ن�سبة معرفة القراءة والكتابة للذكور يف الريف واحل�رض على التوايل.
 .31املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPنف�س املرجع.2021 ،
 ،MEN .32م�ؤ�رشات التعليم .2019-2020
 .33املر�صد الوطني للتنمية الب�رشية ( ،) ONHDالتمييز متعدد اجلوانب �ضد الن�ساء يف املغرب.2021 ،
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ب -القانون اجلنائي:

 .34يعود هذا القانون �إىل عام  ،1962ويعك���س فل�س��فة ذكورية تكر�س الأحكام التمييزية
وتتيح انتهاك احلريات الفردية خا�صة للن�ساء ،ال يجرم القانون اجلنائي االغت�صاب
الزوج��ي �أو بع���ض �أ�ش��كال العنف وال ي�س��مح للم��ر�أة املعوزة الو�صول ب�س��هولة �إىل
م�ؤ�س�س��ات احلماي��ة وامل�س��اعدة القانوني��ة والق�ضائي��ة .كم��ا تن�ص �أح��كام االغت�صاب
عل��ى ت�سل�س��ل هرم��ي بني ال�ضحاي��ا (متزوجات وغري متزوج��ات ،وعذارى وغري
ع��ذارى) .تو�ص��ف جرائ��م االغت�ص��اب و "هتك العر�ض" ب�أنه��ا جرائم �ضد "نظام
الأ�رسة والأخالق العامة" .ال يزال جترمي العالقات اجلن�سية خارج الزواج والزنا
والإنه��اء الطوعي للحمل (الإجها�ض) �س��اري املفعول ( انظر امللحق ).2

�س -قانون اجلن�سية

 .35ع��دل ه��ذا القان��ون ع��ام  2007وين���ص عل��ى �أن الزوج��ة الأجنبية ميك��ن �أن حت�صل
عل��ى جن�س��ية زوجها املغربي يف حني �أن هذا احلق غ�ير معرتف به للزوج الأجنبي
ال��ذي يتزوج من ام��ر�أة مغربية (املادة .)10

� .36إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك� ،أدخل��ت امل��ادة  19من القانون متيي��زا جديدا حيث ن�ص��ت على �أن
" تتخل��ي ع��ن اجلن�س��ية املغربية املر�أة املغربية التي تت��زوج من �أجنبي وحت�صل بحكم
زواجها على جن�س��ية الزوج ويكون قد �أذن بالتخلي عن اجلن�س��ية املغربية مبر�س��وم
م�س��بق على �إبرام الزواج ".

 .37التو�صيات :
و�ض��ع جي��ز التنفي��ذ تداب�ير م�ؤقتة خا�صة ته��دف �إىل �ضم��ان الإن�صاف وامل�س��اواة بني الرجل
وامل��ر�أة ،وفق� ًا للد�س��تور وامل��ادة  4م��ن اتفاقي��ة الق�ضاء عل��ى جميع �أ�ش��كال التمييز �ض��د املر�أة
(.)CEDAW
تعديل مدونة الأ��سرة ملنح املر�أة نف���س احلقوق يف ابرام الزواج �أو يف ف�س��خه �أو يف العالقات
مع الأطفال ويف م�س��ائل املرياث ،وفق ًا للمادة  19من الد�س��تور واملادة  16من اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ()CEDAW؛
مراجعة القانون اجلنائي ب�شكل جذري و�شامل و�إلغاء �أحكامه التمييزية والقمعية؛
االعرتاف بحق املر�أة يف نقل جن�س��يتها �إىل زوجها الأجنبي بنف���س ال��شروط التي يعرتف بها
القانون للرجل.
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( .29املادة  .)236وال يجوز للأم �أن ت�أخذ الو�صاية �إال يف حالة عجز الأب (مثل الوفاة
�أو الغياب �أو فقدان الأهلية �أو غري ذلك من الأ�سباب) (املادة. (238

 .30الن�س��ب ،رف�ض��ت حمكم��ة النق�ض اعطاء الن�س��ب الأبوي لطفل مول��ود خارج �إطار
الزواج على الرغم من تقدمي نتائج اخلربة اجلينيةالتي تثبت الن�سب للأب وذلك وفق ًا
للقرار رقم  ،1/275ال�صادر يف � 29سبتمرب .2020
 .31تق�س��يم املمتل��كات املكت�س��بة �أثن��اء الزواج  :ترتك امل��ادة  49من مدونة الأ��سرة ()CdF

احلري��ة للزوج�ين يف االتفاق ،وقت �إبرام ال��زواج ،على الطريقة التي يرغبان يف
توزي��ع املمتل��كات وفق� ًا له��ا .وبرغ��م ذلك ،فف��ي ع��ام  ،2019ف��إن  0.25%فقط من
الزيج��ات كان��ت م�صحوب��ة مبثل هذا العق��د  25لأنه مل يتم �إبالغ �أزواج امل�س��تقبل بهذا
االجراء �أو لأن العائالت ترتدد يف �إبرام مثل هذا االتفاق وقت الزواج� .إذا تعذر
ابرام مثل هذا العقد ،تن�ص املادة  49من مدونة الأ�رسة على �أنه " يجب اللجوء �إىل
القواع��د العام��ة للإثب��ات ،مع مراعاة �ش��غل كل من الزوجني واجله��ود التي بذالها
وامل�س��ؤوليات الت��ي حتمالها للتنمية ثروة العائلة" .ت�س��مح ه��ذه ال�صياغة غري الدقيقة
للقا�ض��ي بطل��ب دليل ملمو���س عل��ى م�س��اهمة الزوجة املالي��ة وجتاهل م�س��اهمتها من
خالل �ش��غلها املنزيل والرعاية ،كما يت�ضح ذلك من قرارات عديدة ملحكمة النق�ض.

 .32يعت�بر ت��شريع املرياث ت��شريع متييزي  :ترث امل��ر�أة ن�صف ن�صي��ب الرجل حتى لو
كانت على نف�س الدرجة من القرابة مثل الرجل .فنجد �أن الورثة الذكور ي�ستحقون
كام��ل امل�يراث� ،أم��ا الإن��اث فال يحق له��ن �إال ن�صيب يح��دده القانون ح�س��ب درجة
قراب��ة املتوفى بهن ويتم احل��اق غريهن من الورثة يف الرتكة.

متام��ا م��ن نظ��ام "الأوق��اف " 26ال��ذي
 .33بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك ،ميك��ن �أن ُت��رم امل��ر�أة ً
ي�س��تخدم لاللتف��اف عل��ى قواعد امل�يراث وتف�ضيل الورث��ة الذكور .عل��ى الرغم من
�إ�صالح��ه ،م��ازال قان��ون ملكي��ة احلبو���س  27يحتف��ظ مب��واد متييزية �ضد الن�س��اء .28

 LesEco.ma.25ال�صادر بتاريخ In. https://leseco.ma/maroc/partage-des-biens-entre-epoux-pourquoi- 05/04/2021
faut-il-amender-la-loi.html
 .26الأ�صول الثابتة ب�شكل م�ؤقت �أو دائم.
 .27الظهري ال�رشيف رقم  1.09.236ال�صادر يف  23فرباير  2010املتعلق مبدونة ممتلكات احلبو�س ( مدونة الأوقاف ).
 .28مدونة ممتلكات احلبو�س( 2010 ،املادتان  110و .)113
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 2.2احلقوق املدنية
�أ -مدونة الأ�رسة

 .25تع��دد الزوج��ات ،هو نظام مهني لكرامة الن�س��اء ،يف حني �أن ن�س��بة تعدد الزوجات
14
�ضئيل��ة وال تخ�ص �إال ن�س��بة  2%فقط من الن�س��اء.

 .26يخ�ض��ع زواج القا��صرات  15لإذن القا�ض��ي بع��د خ�ض��وع الفت��اة للك�ش��ف الطبي��ة
�أو �إج��راء بح��ث اجتماع��ي  16وع��دم اخل�ض��وع لأي رف���ض  ،17ي�ش��كل م�صدر قلق
كب�ير :وق��د زادت طلب��ات الإذن ب��زواج الأطف��ال م��ن  30312يف ع��ام � 2006إىل
 32104يف ع��ام  ،18 2018ومثل��ت يف ع��ام  ،2015ن�س��بة  % 10م��ن �إجم��ايل
عق��ود ال��زواج ال�ص��ادرة 19 .كم��ا مت��ت املوافق��ة عل��ى م��ا يق��رب م��ن  % 85م��ن
الطلب��ات املقدم��ة بني عام��ي  2018 20و  2011وت�ضمنت غالبية الفتيات الالئي ميثلن
 94.8 %م��ن �إجم��ايل القا�رصي��ن املتزوج�ين (21ح��وايل .)45.786ال ت�ش��مل ه��ذه
الإح�صائي��ات الزيج��ات غري الر�س��مية (مثل ال��زواج بالفاحتة من خ�لال "العقود")
�أو الزيج��ات الت��ي عق��دت مبوج��ب م��ادة ثب��وت الزوجية (امل��ادة  22 16م��ن مدونة
الأ��سرة والت��ي متثل وحدها  % 15من ح��االت زواج اللقا�رصات املربمة بني عامي
 2015و . 23 2019
 .27يجب ان تكون هذه املمار�س��ة ال�ضارة ا�س��تثناء .وبرغم ذلك ،ومن الناحية العملية،
ا�س��تفاد  12.42%فقط من القا�رصين املتزوجني من بحث �أجراه �أخ�صائي اجتماعي،
بينم��ا قاب��ل  87.56%من القا�رصي��ن املتزوجني ٍ
قا�ض فقط .24
 .28احل�ضان��ة والو�صاي��ة عل��ى الأطف��ال :تن���ص مدون��ة الأ��سرة عل��ى �أن��ه يرتت��ب عل��ى
تلقائيا ب�صفته الويل
عي الأب
وي َّ
ً
زواج الأم �إ�س��قاط حقها يف احل�ضانة (املادة ُ .)175
ال�رشعي للطفل
 .14وزارة العدل ،املندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)HCPاملر�أة املغربية بالأرقام ،ع�رشون عاما من التقدم.2021 ،
عاما مع الإذن الذي ي�سمح به القا�ضي للزواج قبل ال�سن القانوين.
 .15حتدد مدونة اال�رسة ( )CdFال�سن القانوين للزواج بـ ً 18
 .16املادة  20من مدونة اال�رسة (.)CdF
 .17مدونة اال�رسة ( ،)CdFاملادة .20
.18جل�سة �إن�صات من وزارة العدل .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي (" ،)CESEماذا نفعل حيال ا�ستمرار زواج الأطفال يف
املغرب؟ �إحالة ذاتية رقم .2019 ،” 41/2019
 .19املندوبية ال�سامية للتخطيط ( )HCPاملر�أة املغربية بالأرقام .االجتاهات يف اخل�صائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية املهنية.2016 ،
 .20املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ( ،)CESE) (2019املرجع ال�سابق.
 .21املندوبية ال�سامية للتخطيط () HCP، RGPH، 2014
.22ت�ستخدم املادة  16من مدونة اال�رسة ( )CdFبطريقة احتيالية للتحايل على �أحكام القانون ب�ش�أن الإذن بتعدد الزوجات وكذلك اخلا�ص
بزواج الق�رص.
 .23رئا�سة النيابة العامة ،ملخ�ص درا�سة ت�شخي�صية عن زواج الق�رص.2021 ،
 .24رئا�سة النيابة العامة ،مرجع �سابق.
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 .2احلقوق ال�سيا�سية واملدنية
 1.2احلقوق ال�سيا�سية
�بيا .ومع ذلك،
 .19من��ذ عام  2017حت�س��نت امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية والعام��ة للمغربيات ن�س� ً
وعلى الرغم من مراجعة النظام االنتخابي ،ال تزال الن�س��اء يواجهن عقبات بنيوية
ناق�صا �إىل حد كبري ،حيث تظل ن�س��بة متثيليتها يف
وقانوني��ة ويظلل��ن ممثالت متثي�لا ً
امل�ؤ�س�س��ات االنتخابي��ة ومراك��ز �صن��ع الق��رار ناق�ص��ة �إىل ح��د كب�ير� ،إذ �أن املغرب
يحت��ل املركز  112من  193دول��ة يف عام.11 2011

 .20ويف الواق��ع ،فق��د �أدى القان��ون التنظيم��ي رق��م  27-11املتعل��ق مبجل���س الن��واب
ال��ذي يخ�ص���ص  90مقع��دا خا�ص للن�س��اء م��ن �أ�صل  395مقع��د يف الغرفة الأوىل �إىل
زي��ادة الن�س��بة م��ن  % 20.5يف ع��ام � 2016إىل  % 24.3يف ع��ام .2021
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 .21عل��ى م�س��توى جمل���س امل�ست�ش��ارين ،وعلى الرغم من مب��د�أ التن��اوب ،الذي و�ضعه
القانون التنظيمي رقم  28-11املتعلق مبجل���س امل�ست�ش��ارين ،فقد �س��جل متثيل الن�س��اء
ع�ضوا
ع�ضوا من �أ�ص��ل 120
انخفا�ض��ا طفي ًفا م��ن � 14إىل 13
 وه��و �ضئي��ل للغاي��ة -ً
ً
ً
يف هذه الغرفة.

 .22م��ن جه��ة �أخ��رى ،ت�ش��غل ام��ر�أة واح��دة فق��ط م��ن ب�ين  11ع�ض��و ًا و�أرب��ع �س��يدات
ع�ضوا مقاعد يف جمل�س��ي الربملان الثاين والأول على التوايل .وال
فقط من بني 14
ً
توجد امر�أة ترت�أ���س �أي فريق �أو جمموعة برملانية من بني الفرق الثمانية املوجودة
يف جمل�س النواب ،وهناك امر�أة واحدة فقط ترت�أ�س فريقا واحدا من �أ�صل  11فريق
يكونون جمل�س امل�ست�شارين.
 .23حت�س��ن و�ص��ول امل��ر�أة �إىل منا�ص��ب �صن��ع الق��رار يف ال�س��لطة التنفيذي��ة بوج��ود 6
�س��يدات ع�ض��وات يف احلكوم��ة يف � 7أكتوب��ر � ،2021أي( 25%مقاب��ل  % 16.7يف
ع��ام  ،) 2019اكرثه��ن يتول�ين منا�ص��ب مهم��ة مث��ل االقت�ص��اد واملالي��ة.

 .24م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،مت تعي�ين � 137س��يدة فق��ط يف املنا�ص��ب العلي��ا خ�لال الف�ترة من
� 2012إىل ( 13 2020ن�س��بة الت�أني��ث بلغ��ت .)% 11.8
.11ترتيب االحتاد الربملاين الدويل،
In. https://data.ipu.org/women-ranking?month=8&year=2021
وع ِّدل يف .2021
 .12اعتمد يف ُ 2011
 .13وزارة االقت�صاد واملالية والإ�صالح الإداري ،تقرير حول املوارد الب�رشية ،م�رشوع قانون وزارة املالية لل�سنة املالية .2021
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 3.1الآليات امل�ؤ�س�ساتية اخلا�صة بحقوق الإن�سان للن�ساء:
� .16إن تعي�ين "وزي��رة الت�ضام��ن والإدم��اج االجتماع��ي والأ��سرة ( ")MSISFم�س��ؤولة
ع��ن النهو���ض بحقوق الن�س��اء (يف  )2021 /10/7يعك���س ر�ؤية �سيا�س��ية حت�رص الق�ضايا
املتعلقة بحقوق الن�ساء يف البعد االجتماعي والأ�رس ي .مل تتوقف احلركة الن�سائية �أب ًدا
عن الإ�شارة �إىل نقاط ال�ضعف البنيوية املوجودة يف هذه الآلية والتي تعيق قدرتها على
حتفيز و�إنعا�ش وتن�سيق ال�سيا�سات العمومية املخ�ص�صة للم�ساواة بني املر�أة والرجل.
 .17خ�ضع��ت هيئ��ة املنا�صف��ة ومكافح��ة كل �أ�ش��كال التميي��ز ( )Apaldالتي �أُن�ش��ئت مبوجب
القان��ون رق��م ( 8 79.14ال�ص��ادر يف  )2017للعدي��د م��ن التو�صي��ات  9الت��ي اع ُت�برت
"مقبول��ة وط��ور التنفي��ذ " خ�لال اال�س��تعرا�ض ال��دوري ال�ش��امل ( )EPUال�س��ابق.
وبرغ��م ذل��ك ،مل يتم �إن�ش��اء هذه امل�ؤ�س�س��ة حتى الآن ،بل �إن القان��ون املتعلق بها جاء
منافي��ا ملب��ادئ باري���س التي ت�ؤك��د على ا�س��تقاللية وحياد امل�ؤ�س�س��ات الوطني��ة ،10وقيد
جمال تدخلها حيث ح�رص دورها يف اال�ست�شارة واالقرتاح وفق الطلب ،وذلك �ضدا
على ما ورد يف مذكرات اجلمعيات الن�سائية وامل�ؤ�س�سات الوطنية خالل فرتة النقا�ش
الت�رشيعي.

 .18التو�صيات:
�إن�ش��اء �آليات م�ؤ�س�س��ية خا�صة بامل�ساواة بني اجلن�سني ،مع منحها ال�صالحيات الالزمة ل�ضمان
التن�سيق بني القطاعات ،ور�صد وتقييم تنفيذ ال�سيا�سات العمومية يف هذا املجال؛
تعدي��ل القان��ون املن�ش��ئ لهيئ��ة املنا�صف��ة ومكافح��ة كل �أ�ش��كال التميي��ز ( )Apaldلتزويده��ا
باخت�صا�ص��ات احلماية والوقاي��ة والنهو�ض وال�صالحيات والقدرات ل�ضمان توجيه ومراقبة
وتقيي��م تنفي��ذ جمي��ع الت��شريعات وال�سيا�س��ات العمومي��ة وف ًق��ا للمتطلب��ات الد�س��تورية ومبادئ
باري�س.

 .8اجلريدة الر�سمية ( )BOعدد  6644ال�صادرة يف .01/02/2018
 .9التو�صيات �أرقام  144.45؛  144.47؛ .144.207
.10انظر الآراء التالية  :املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان (" ،)CNDHالر�أي يف م�رشوع قانون رقم  79-14املتعلق بهيئة املنا�صفة ومكافحة
كل �أ�شكال التمييز  .(Apald)"، 2015املجل�س االقت�صادي واالجتماعي

8

تقرير املنظمات الغري حكومية للدفاع عن حقوق الن�ساء يف املغرب...

أي�ض��ا �إىل ح��د كب�ير
�.12إن التعدي�لات الت��ي �أدخل��ت عل��ى القان��ون رق��م  62.17حم��دودة � ً
مبوجب الدورية الوزارية عدد  6303ال�صادرة يف  13مايو  ،2020حيث ن�صت على �أن
حيازة امللكية اخلا�صة للأرا�ضي اجلماعية يف املناطق غري امل�س��قية م��شروط ب�صفة من
لهم احلق يف الإقامة الدائمة يف قطعة الأر�ض املذكورة ،وممار�س��ة الن�ش��اط الزراعي
والتمت��ع الكام��ل بقطع الأرا�ض��ي اجلماعية التي يجب �أال تقل م�س��احتها عن  10هكتار؛
وهي املتطلبات التي ال تتوفر لدى الغالبية العظمى منهن .وهكذا ،ف�إن ما اعطاه القانون
رق��م  62.17بي��د ،اخ��ذه ن�ص��ه التطبيق��ي والدورية ع��دد  6303بالي��د الأخرى.

�كال عدي��دة م��ن التميي��ز،
 .13تكر���س مدون��ة الأ��سرة ( )CdFال�ص��ادرة �س��نة � 2004أ�ش� ً
على الرغم من �س��حب املغرب لتحفظه على املادة  16من اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�ش��كال التميي��ز �ض��د امل��ر�أة ( )CEDAWواع�تراف الد�س��تور بامل�س��اواة ب�ين الرج��ل
وامل��ر�أة ،مب��ا يف ذلك احلق��وق املدنية (راجع اجلزء الثاين م��ن هذا التقرير).

 .14خ�ض��ع القان��ون اجلنائ��ي يف ع��ام  2018ملراجع��ات جزئية عززت حماية الن�س��اء من
العن��ف ،م��ن خ�لال القان��ون رق��م  103.13ال��ذي يكمل ويع��دل القان��ون املذكور.
وبرغ��م ذل��ك ،ف��إن هذه التعدي�لات ال تفي مبتطلبات االت�س��اق وال�ش��مول الالزمني
ملحارب��ة التميي��ز والعنف وانتهاكات حقوق وحريات الن�س��اء ب�ش��كل �أكرث فاعلية .مل
ي�� ِأت م��شروع تعدي��ل القان��ون اجلنائي (رق��م  ،)10 - 16الذي اعتمدت��ه احلكومة (يف
يوني��و  )2016ث��م ُطرح للنقا���ش يف الربملان ،ب�أي مقرتحات تعدي��ل مهمة فيما يتعلق
بحق��وق الإن�س��ان اخلا�ص��ة بالن�س��اء .لقد اكتف��ى بالتعامل مع الإنه��اء الطوعي للحمل
(الإجها���ض  ،)IVGولك��ن بطريق��ة مقي��دة للغاي��ة .مت �س��حب م��شروع القانون هذا
م��ن قب��ل احلكومة اجلديدة من نطاق "املناق�ش��ة الربملاني��ة" يف  8نوفمرب .2021

 .15التو�صيات:
اعتم��اد قان��ون �ش��امل �ض��د التمييز املبا��شر وغري املبا��شر و�ضم��ان التطبيق الفعال ل��ه كما هو
حمدد يف املادة االوىل من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�ش��كال التمييز �ضد املر�أة ()CEDAW
والدمج املنهجي ملواد حتظر التمييز �ضد الن�ساء والفتيات وتعاقب عليه يف القوانني واللوائح،
عند االقت�ضاء؛
مالءمة الرت�سانة القانونية يف جمملها لأحكام الد�ستور والتزامات املغرب الدولية.
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 .8بعــد مــرور أكثــر من عامــن عــى دخــول القانــون رقــم 19.12 6املتعلق بتحديــد رشوط
الشــغل والتشــغيل املتعلقــة بالعامــات والعمــال املنزليــن( ،الصــادر فــي )2018 /10/2
حيــز التنفيــذ ،ال يــزال عمــال املنــازل  -ومعظمهــم مــن اإلنــاث  -يعانــون مــن ظــروف
شــغل ومعيشــة مهينــة .يف الواقع ،فقد ســجل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي،
فقــط  3.253ترصيحــا يف  2مــارس . 2021 7باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن القانــون الســابق
ذكــره ،والــذي يحــدد ســن الشــغل بثمانيــة عــر ( )18عامـاً ،يســمح بفــرة انتقاليــة
مدتهــا خمــس ســنوات ،والتــي ســيظل مــن املمكــن خاللهــا تشــغيل القارصيــن الذيــن
تــراوح أعمارهــم بــن ســتة عــر ( )16وثمانيــة عــر ( )18عامــاً.

.9القانــون رقــم  62.17املتعلــق بــاإلرشاف اإلداري عــى االرايض الجماعيــة (الصــادر يف
يوليــو ( : 2019عــى مــدى قــرون ،لــم تســتفد النســاء مــن الجماعــات «الســالية»
مــن حــق االنتفــاع بــاألرايض الجماعيــة وكان ال يحق لهــا الحصول عــى تعويض بعد
عمليــات نقــل أو تأجــر األرايض الجماعيــة ،وذلــك بســبب تطبيــق القانــون العــريف
واملمارســات األبويــة.
.10بعــد مرور ما يقــرب من عقدين من تعبئة حركة الســاليات ،معظمهــن فقريات ،من
أجــل االعــراف بحقهــن يف األرض عــى نفــس القاعــدة مثلهــن مثــل الرجــال،
ينــص القانــون رقــم  62.17عــى أن أفــراد الجماعــات الســالية ،نســا ًء ورجـ ً
ـال،
يمكنهــم ،مــن اآلن فصاعــدًا ،االســتفادة مــن املمتلــكات الخاصــة التــي ينتمــن
لجماعتهــا  .وعــى الرغــم مــن هــذا التقــدم الكبــر ،إال أن القانــون املذكــور ال يذكــر
رصاحــة املســاواة بــن املــرأة والرجل.

 .11باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن مرســوم القانــون التنفيــذي (رقــم  ،2.19.973الصــادر
يف  )2020الــذي يجعــل مــن «اإلقامــة يف أرايض الجماعــة الســالية» ،معيــا ًرا
لالعــراف باالنتمــاء للجماعــة ،يجعــل االعــراف باملــرأة باط ـاً بصفتهــا وريثــة
ألنــه لتأســيس إقامــة ،يجــب أن تتوفــر عــى مســكن يف قطعــة أرض تســتفيد منهــا
بشــكل كامــل .ألن إثبــات اإلقامــة كــرط للتمــع بالحــق يقتــي ان تكــون املــرأة
مقيمــة ،وبالتــايل مســتفيدة مــن األرض التــي تقيــم بهــا ،وهــو األمــر الــذي ال
يمكــن إثباتــه مــا دامــت النســاء محرومــات واقعيــا مــن ملكيتهــن لــأرض وبرغم
ذلــك ،فــإن حكــم القانــون والعــرف يعنــي أن الســاليات لــم يتــم االعــراف بهــن
كصاحبــات حــق وبالتــايل ال يمكــن قانونيــا املطالبــة بالســكن يف أرايض الجماعــة.
 .6اجلريدة الر�سمية (  )BOعدد  6493بتاريخ .08/22/2016
� .7صحيفة "لوماتان" ال�صادرة يف  9مار�س .2021

6

تقرير املنظمات الغري حكومية للدفاع عن حقوق الن�ساء يف املغرب...

 .4التو�صيات:
�س��حب الإعالن��ات التف�س�يرية املتعلق��ة بامل��ادة  2والفق��رة  4م��ن امل��ادة  15م��ن اتفاقي��ة الق�ض��اء
على جميع �أ�ش��كال التمييز �ضد املر�أة ( )CEDAWواحلر�ص على ن��شرها على نطاق وا�س��ع
وتنفيذه��ا من قب��ل املهنيني العاملني يف جم��ال العدالة؛
�إي��داع ال�صك��وك املتعلق��ة باالن�ضم��ام �إىل الربوتوك��ول االختي��اري ( )POالتفاقي��ة الق�ض��اء
عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التمييز �ضد امل��ر�أة ( )CEDAWوالعه��د الدويل اخلا���ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�س��ية ل��دى الأمانة العامة ل�ل�أمم املتحدة ؛
الت�صدي��ق عل��ى الربوتوك��ول االختي��اري ( )POامللح��ق بالعه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ( ،)PIDESCواتفاقيت��ي منظم��ة العم��ل الدولية ()OIT
رقم  189و  190على التوايل ب�ش�أن العامالت والعمال املنزليني والعنف والتحر�ش يف �أماكن
العمل.

 2.1مالءمة الت�شريعات املحلية مع املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان
.5من��ذ ع��ام  ،2017مت �إح��راز تق��دم �ضئي��ل للغاي��ة فيم��ا يتعل��ق مبالءم��ة القوان�ين م��ع
التزام��ات املغ��رب الدولي��ة:

.6يكاد تعريف التمييز ،وفقا للمادة  1من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�ش��كال التمييز �ضد
امل��ر�أة (� ،)CEDAWأن يكون منعدما يف الت��شريع املغربي.
 .7اكتف��ى القان��ون رق��م  103-13املتعل��ق مبحارب��ة العن��ف �ض��د الن�س��اء( 3ال�ص��ادر يف
 )2018مبراجع��ة بع�ض مواد الت��شريع اجلنائي دون مراع��اة املعايري الدولية املعمول
به��ا عل��ى الرغم م��ن وجود العديد م��ن املالحظ��ات واالقرتاحات الت��ي قدمها املجتمع
املدين 4وامل�ؤ�س�سات الوطنية وكذلك من قبل " فريق العمل املعني بالق�ضاء على التمييز
�ض��د الن�س��اء يف الت��شريع واملمار�س��ة " و " املُق��ررة اخلا�صة املعنية بق�ضاي��ا العنف �ضد
الن�س��اء� ،أ�س��بابه وعواقبه"( 5انظر امللحق . )1

 .3الظهري ال�رشيف رقم  1-18-19ال�صادر يف  22فرباير  2018املتعلق ب�إ�صدار القانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء.
		
 .4نذكر ،على �سبيل املثال ،مذكرة "حتالف ربيع الكرامة ( ")CPDاملتعلقة مب�رشوع القانون .103-13
.5ر�سالة موجهة بتاريخ � 4/7/2017إىل القائم بالأعمال املغربي يف جنيف ال�سيد  /بوكيلي ،وفقًا لقرارات جمل�س حقوق الإن�سان �أرقام 15/23
و ( 32/19املرجع.)OL MAR 2/2017 :
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مقدمة

.1مت تن�س��يق ه��ذا التقري��ر م��ن ط��رف اجلمعي��ة الدميقراطية لن�س��اء املغ��رب (،)ADFM
يف �إط��ار عم��ل حتال��ف م��ن اجلمعي��ات غ�ير حكومي��ة حتم��ل ا�س��م «املالءم��ة الآن»
( ،)HarmonizationNow#وهو موجه �إىل جمل���س حقوق الإن�س��ان تنفيذ ًا لقراره رقم
 ،5/1ومت �إعداده من قبل  30منظمة غري حكومية و�شبكة عاملة يف جمال الدفاع عن
حقوق الن�س��اء وحقوق الإن�س��ان .وتنتهز هذه املنظمات فر�صة اال�س��تعرا�ض الدوري
ال�ش��امل ( )EPUلتقري��ر املغ��رب الراب��ع لتقا�س��م ان�ش��غاالتها وتو�صياتها الرئي�س��ية فيما
يتعلق بو�ضع حقوق الن�ساء يف املغرب .وقد مت �إعداده اعتمادا على املقاربة الت�شاركية
حي��ث يق��دم تقري��را عن حالة التقدم املح��رز يف تنفيذ تو�صيات اال�س��تعرا�ض الدوري
ال�ش��امل ( )EPUالت��ي قبلها املغ��رب بعد مراجعة تقريره الدوري الثالث �س��نة .2017

حتليل الأولويات والتو�صيات يف جمال حقوق الن�ساء
�أو ًال -االلتزامات الدولية ومالءمة الت�شريعات املحلية مع االليات الدولية حلقوق الإن�سان
 1.1االتفاقيات الدولية وبروتوكوالتها االختيارية ()PO
 .2على الرغم من �إعالن املغرب �أنه « قبل و�رشع يف تنفيذ » تو�صيات 1اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل ( )EPUالأخري (ال�صادر يف  )2017ب�ش�أن تعزيز التزاماته الدولية
فيما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني� ،إال انه مل يتم �إحراز �أي تقدم يف هذا املجال.

.3ففي الواقع ،مل ي�س��حب املغرب �إعالناته التف�س�يرية ب�ش��أن املادتني  2و ( 15الفقرة  )2من
اتفاقي��ة الق�ض��اء على جميع �أ�ش��كال التمييز �ض��د امل��ر�أة ( )CEDAWومل ي��ودع ال�صكوك
املتعلق��ة بالربوتوك��ول االختي��اري ( )POاخلا���ص ب��كل م��ن اتفاقي��ة الق�ض��اء عل��ى جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( )CEDAWوالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
( ،)PIDCPوذل��ك على الرغم من �إقرار القوانني 2املتعلقة باملوافقة على الربوتوكوالت
املذكورة ون��شرها يف اجلريدة الر�س��مية ،عدد  6387ال�صادرة بتاريخ .2015 /07/07

 .1وال �سيما التو�صيات عدد  144-4؛  144.6؛  144.7؛ .144.16
.2القانون رقم  125/12املتعلق باملوافقة على الربوتوكول االختياري (( POالتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ()CEDAW
والقانون رقم  126/12املتعلق باملوافقة على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (.)PIDCP
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بني مالل
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 -9جمعية ن�ساء اجلنوب

-10جمعية نعمة
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الئحة ب�أ�سماء اجلمعيات واالئتالفات امل�ساهمة واملوقعة على التقرير
(ح�سب الرتتيب الأبجدي)
 -1احتاد العمل الن�سائي

 -2الأورو-متو�سطية للحقوق

 -15جمعية �أيادي حرة

 -16جمعية تطلعات ن�سائية

 -3اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب

 -17جمعية حركة بدائل مواطنة -فا�س

 -5اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان

 -19جمعية �شموع للم�ساواة
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-14جمعية انطالقة للتنمية والبيئة والثقافة -
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�-27شبكة اجلمعيات التنموية بواحات اجلنوب
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 -3-1الآليات امل�ؤ�س�ساتية اخلا�صة بحقوق الإن�سان للن�ساء
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امللحقات

18

�أجنز هذا التقرير بدعم من هيئة الأمم املتحدة للمر�أة .حمتويات هذه الوثيقة
هي م�س�ؤولية اجلمعيات املوقعة وال ميكن يف �أي حال من الأحوال اعتباره
يعك�س وجهات نظر الهيئة.
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