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 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

 

 الثانية والسبعينمحضر الجلسة 
 

 (.4104دجنرب  41)  0141صفر  01اإلثنني : التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب : الرئاسة

ساعتان وسبعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة  :التوقيت
  .والدقيقة الثامنة عشرةزواال 

املتعلقة بالسياسة العامة  جلسة األسئلة : جدول األعمال
 .املوجهة للسيد رئيس احلكومة

 
 : السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

 السيد وزير الدولة، 
 السيدة  الوزيرة، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور واملواد  011طبقا ملقتضيات الفصل 
من النظام الداخلي جمللس النواب، يعقد اجمللس  061و 051

هذه اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة واملوجهة 
ل سؤالني اثنني للسيد رئيس احلكومة، ويتضمن جدول األعما

 :يتعلقان ب
سرتاتيجية احلكومة لتعزيز حقوق النساء إ: أوال -

 .تقدمت هبا فرق واجملموعات األغلبية
سياسة احلكومة يف جمال مناهضة : السؤال الثاني -

 . العنف األسري تقدمت به فرق املعارضة
نشرع اآلن يف معاجلة جدول األعمال وأعطي الكلمة 
للنائب احملرتم السيد عبد اهلل البقايل لطرح السؤال باسم األغلبية 

سرتاتيجية احلكومة لتعزيز حقوق النساء، فليتفضل السيد إحول 
النائب احملرتم لطرح السؤال، السيد النائب احملرتم حممد صبحي 

 . لطرح السؤال باسم األغلبية
 :نائب السيد محمد صبحي باسم األغلبيةال

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 السالم عليكم ورحمة اهلل، 

لقد أوىل الربنامج احلكومي عناية بالغة للنساء انسجاما 
مع أحكام الدستور الذي حث الدولة على السعي إىل حتقيق 
مبدأ املناصفة بني الرجل واملرأة، ومتتيعهما على قدم املساواة 
واحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

أشكال التميز، حيث  التزمت والثقافية والبيئية ومكافحة مجيع 
احلكومة يف برناجمها بالعمل على اعتماد سياسة فعالة وطموحة 
للنهوض بوضع النساء من خالل جمموعة من التدابري مبا فيها 
حتفيز النساء على املشاركة السياسية، وتعزيز حقوقهن األساسية 
ودعم مشاركتهن يف احلياة العامة وغريها من اإلجراءات الكفيلة 
بضمان احرتام احلقوق واحلريات وكرامة النساء، فهل لدى 

سرتاتيجية واضحة ملعامل وبرنامج حمدد لتفعيل أحكام إللحكومة 
الدستور وجتسيد توجهات ومضامني الربنامج احلكومي فيما 
خيص حقوق النساء بأبعادها السياسية واالقتصادية 

هذه  واالجتماعية، وما هي التدابري املتخذة لضمان تنفيذ
 .اإلسرتاتيجية، وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على 

 .السؤال، تفضلوا السيد رئيس احلكومة مشكورا
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 :بن كيران رئيس الحكومةاالسيد عبد اإلله 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 

 .رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله
 السيد الرئيس،

 إخواني النواب المحترمين،
 أخواتي النائبات المحترمات،

 السادة الحضور الكرام،
امسحوا يل أن أشكركم على طرح هذا السؤال الذي 
يعترب مرتبطا ارتباطا وثيقا جبهود احلكومة يف جمال تنزيل أحكام 
الدستور اجلديد، ذلك أن النهوض حبقوق النساء يف املغرب 

اال سياسيا وجمتمعيا مستمرا الرتباطه الوثيق بدعامة يشكل انشغ
دولة القانون والعتبار الدور األساسي الذي تقوم به املرأة يف 

 .التنمية البشرية املستدامة
يف هذا اإلطار، بادر املغرب إىل اختاذ جمموعة من 
التدابري دعما حلقوق النساء املشروعة االقتصادية والسياسية 

مقاربة احلوار والتشارك والتدرج، مما مكن بالدنا  واملدنية باعتماد
من قطع مراحل متقدمة يف سبيل حتقيق مبادئ العدل 
واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني، وبذلك فقد متيز املغرب 
بتقدمه يف جمال احرتام حقوق املرأة مقارنة مع العديد من الدول 

 .العربية باألساس
لنهوض حبقوق فعلى الصعيد الوطين، تعزز مسار ا

النساء مبراجعة العديد من تشريعاتنا الوطنية هبدف إلغاء مجيع 
مظاهر التمييز على أساس اجلنس، ويتعلق األمر مبدونة األسرة 
وقانون اجلنسية ومدونة الشغل ومدونة التجارة، كما مت التنصيص 
تشريعيا على التمييز اإلجيايب للنساء يف الولوج للخدمات 

النساء ضحايا العنف باملساعدة القضائية،  القضائية بتمتيع
ومتتيع مجيع الدعاوى املرتبطة بقضايا األحوال الشخصية اليت 

 .تقدمها النساء املطلقات واملهجورات باجملانية

فعلى الصعيد الدويل، حقق املغرب عدة منجزات وفق 
االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق 

خاصة، حيث صادق املغرب على معظم اآلليات املرأة بصفة 
اجلوهرية حلقوق اإلنسان، ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 

ت الال إنسانية واتفاقية مناهضة التعذيب ومجيع دروب املعامال
 .أو املهينة، واالتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وتتعزز هذه املنجزات اليوم بفضل املقتضيات اجلديدة 
للدستور الذي أسس لقواعد متكني النساء سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا، فكما تعلمون أكد الدستور اجلديد انطالقا 

افحة كل أشكال التمييز ألي سبب  من تصديره على حظر ومك
 .كان

مسو املواثيق الدولية يف نطاق أحكام الدستور  -
وقوانني اململكة وهويتها الوطنية الراسخة فور نشرها على 

 التشريعات الوطنية،
متتع الرجل واملرأة على قدم املساواة يف احلقوق  -

والثقافية واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 والبيئية،

ضرورة السعي إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال  -
والنساء، مع إحداث املؤسسات واآلليات املوكولة إليها حتقيق 

كل هذه املقتضيات وجدت ترمجة هلا يف شكل  .هذا اهلدف
الذي  4106-4104التزامات تضمنها الربنامج احلكومي 

ما للمساواة بني إجراءا مدع 01نص على ما يزيد على 
 :اجلنسني من خالل

التنزيل الفعلي ملقتضيات الدستور املتعلقة باملساواة  -
بني الرجال والنساء يف احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والسعي إىل حتقيق املناصفة؛ 
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 إحداث املؤسسات الدستورية ذات الصلة؛  -
ة للنساء وتأهيلهن ومتكينهن تعزيز احلقوق األساسي -

اقتصاديا وسياسيا وحتفيز مشاركتهن يف احلياة العامة، مع لعمل 
 على النهوض بثقافة احرتام حقوقهن وحريتهن وكرامتهن؛ 

احلرص على محاية األسرة واعتماد مقاربة وقائية  -
 وإمنائية يف التصدي للتفكك العائلي؛ 

االستماع وتشجيع  التعزيز املؤسسايت واجلغرايف ملراكز -
 مبادرات مجعيات القرب العاملة يف اجملاالت ذات الصلة؛ 

دعم األسرة يف وضعية صعبة واليت تعيلها النساء  -
 املسنني؛ ودعم األسر اليت تقوم برعاية األشخاص املعاقني أو

ولتعزيز حقوق النساء، أعد القطاع املعين مشروع خطة  
 4106-4104إكرام للمساواة يف أفق املناصفة متتد على فرتة 

وتشكل إطارا اللتقائية خمتلف املبادرات املتخذة من طرف 
القطاعات احلكومية ذات الصلة، وتتضمن اخلطة مثاين جماالت 

خ املساواة ذات أولوية وذات أهداف، وإجراءات دقيقة لرتسي
ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف، واالرتقاء بالتمثيلية 

 . السياسية واالقتصادية واالجتماعية للنساء
مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف : المجال األول -

 واملساواة والسعي إىل إرساء قواعد املناصفة؛ 
تأهيل منظومة الرتبية والتكوين على أساس : الثاني -

 اإلنصاف واملساواة؛ 
تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات : الثالث -

 الصحية؛ 
تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني : الرابع -

 ظروف عيش النساء والفتيات؛
 مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء؛: الخامس -
التمكني من الولوج املتساوي واملنصف : السادس -

 ملناصب اختاذ القرار اإلداري والسياسي؛ 

حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق : ابعالس -
 الشغل؛

 .التمكني االجتماعي واالقتصادي للنساء: الثامن -
وتنفيذا للتدابري املنصوص عليها أعاله، برجمت احلكومة 
جمموعة من النصوص التشريعية منها ما أجنز ومنها ما هو يف 

 :طور اإلعداد خاصة
بالتعيني يف  التنصيص يف القانون التنظيمي املتعلق -

املناصب العليا على ضرورة احرتام مبادئ املساواة وتكافؤ 
الفرص وعدم التمييز والسعي حنو املناصفة يف إطار تشجيع 

 ولوج املرأة ملراكز القرار؛ 
إعداد مشروع قانون حماربة العنف ضد النساء،  -

موازاة مع املراجعة الشاملة للقانون اجلنائي ملالءمته مع روح 
زمات الدستور يف إطار ورش إصالح العدالة الذي يتم ومستل

 االشتغال عليه حاليا؛ 
إعداد مشروع قانون إحداث هيئة املناصفة  -

 ومكافحة كل أشكال التمييز؛ 
إعداد مشروع قانون إحداث اجمللس االستشاري  -

 .لألسرة والطفولة
وكخالصة، أود التأكيد على أن احلكومة لن تذخر   

تعزيز حقوق النساء ومتكينهن اقتصاديا جهدا يف سبيل 
واجتماعيا وسياسيا  وفق ما يقتضيه التنزيل السليم للدستور ومبا 
حيفظ كرامة النساء ويصون متاسك األسرة اليت هي عماد 

 . اجملتمع، والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 : السيد الرئيس 

 .شكرا السيد رئيس الحكومة
نفتح اآلن باب املناقشة، فريق التجمع الوطين لألحرار 
سيتدخل يف السؤال الثاين، الكلمة لألغلبية للسيدة النائبة 
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احملرتمة مجيلة مصلي عن فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل 
 . مشكورة

 : النائبة السيدة جميلة المصلي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
سيد الرئيس على هاد التجاوب السريع بداية نشكركم ال

مع سؤالنا املتعلق حبقوق املرأة، فالشك أنكم توصلتم به يف آخر 
وقت، فنشكركم على هذا التجاوب وهذا يؤكد مرة  أخرى 

 .التقدير الذي تولونه لقضايا املرأة يف جمتمعنا
أكيد السيد الرئيس احملرتم، أنه يف جمال تطبيق حقوق 

كبري بني الدول كما ذكرمت، ففي حني   النساء هناك تفاوت
جتتهد الدول وتصنف ضمن مصاف الدول املتقدمة يف قضايا 
املرأة، هناك دول أخرى مسارها الزال بعيدا، اليوم حيق لنا  
كمغاربة أن نفخر باملكتسبات السياسة اليت حققتها املرأة 

قا املغربية، وأن نفخر بالرتسانة التشريعية اليت نتمتع هبا، انطال
مث القوانني  01من الدستور وبدءا من الدستور يف الفصل 

التنظيمية وجمموعة من املذكرات والقوانني العادية اليت تفضلتم 
السيد رئيس احلكومة بالتذكري هبا واليت كلها تؤسس ملواطنة  

 .كاملة للنساء وحلقوق يف جمتمعنا املغريب
تقدمنا اليوم السيد الرئيس ال خيفى عليكم أنه بقدر ما 

يف احلقوق السياسية والقوانني، الزال الواقع االجتماعي 
واالقتصادي يعرف ضغوطا ويعرف مشاكل، هذه الضغوط هي 
ليست نتيجة سنة وليست نتيجة سنوات، ولكنها نتيجة تراكم 
لعقود من الزمن أعطتنا اليوم يف اجملال االقتصادي واالجتماعي 

الت لألسر، األمية يف عناوين الفقر خبصوص النساء، نساء معي
صفوف النساء، هدر مدرسي، عدم إكمال التمدرس واهلدر 
املدرسي يف مستويات متعددة ليس فقط يف السن االبتدائي، 
الشك أن هذا الواقع وإذا أضفنا إليه التفكك األسري وجمموعة 

من اإلشكاالت االجتماعية اجلديدة اليت بدأ يعرفها املغرب، 
كذلك اليت تعرفها بالدنا على   الشك أن هذه التحوالت

مستوى القيين على مستوى العالئقي على املستوى االجتماعي، 
تدعو احلكومة أوال إىل اعتماد مقاربة جديدة يف تبين قضايا 
املرأة، مقاربة تستحضر هذه التحوالت االجتماعية والقينية 

ويف نفس الوقت تكون مقاربة واقعية وجريئة، مقاربة  واالقتصادية
 نريد السيد رئيس احلكومة ما وقعت فيه جمموعة من الدول ال

اجملاورة اليت ليست عنا ببعيدة وكانت تقول أهنا مثال ومنوذج يف 
قضايا املساواة وقضايا حقوق املرأة، ولكن يف أول امتحان 
دميقراطي سقطت هذه األقنعة وتبينت أن هذه الدول مل تكن 

منا كانت جمرد شعارات حتمل مشاريع حقيقية خاصة باملرأة وإ
نريد لبالدنا فعال سياسات سابقة وسياسات تعتز بالنموذج 
املغريب وتنطلق منه، فلن نعجز كما صنعنا ربيعنا املغريب وصنعنا 
ربيعنا الدميقراطي، لن نعجز عن صناعة منوذج نسائي مغريب 
معتز بأصالته، معتز مبغربيته، ويف نفس الوقت منفتح على 

ين ومنفتح على املنتظم الدويل فيما يرفع من قيمة املشرتك اإلنسا
 .املرأة وحيسن أوضاعها

اليوم قضية املرأة مل تعد قضية نساء ولكنها قضية 
جمتمع، وهنا فالتخوف هو أن نقع يف نظرية الصراع، وهذه 
النظرية اليوم متجاوزة يف علم االجتماع األسري متجاوزة نظرية 

ت أخرى تؤسس إلرساء الصراع، اليوم احلديث عن نظريا
وترسيخ مفهوم الثقة بني خمتلف مكونات اجملتمع، مفهوم الثقة 
بني خمتلف هذه املكونات لكي نستطيع فعال أن حنقق جمتمعا 
متوازنا، جمتمعا ينهض بنسائه ورجاله، اليوم النساء ما تقارب 

يف اجملتمع هن نساء، فال ميكن ألي  % 51أكثر من  % 50
ا اجلنس أو تقلل من حضوره، اليوم  سياسات أن تقصي هذ

كذلك الشك أن ما تقوم به احلكومة من إصالحات يف مجيع 
القطاعات هي سياسات تعود بالنفع على النساء والرجال، 
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فسياسة فك العزلة عن العامل القروي تفيد النساء والرجال، 
والسياسة الصحية وسياسة الرتبية والتعليم وسياسة مناهضة 

مناهضة العنف، كلها سياسات وال شك هلا الفقر وسياسة 
آثارها اإلجيابية على خمتلف مكونات اجملتمع، اليوم حنن يف أمس 
احلاجة إىل سياسات عمومية منصفة تقوم على تنمية مشولية 
وعدالة اجتماعية حتقق فعال تنمية حقيقية لنسائنا، حنن يف 

ة حاجة السيد الرئيس إىل جمهود ثقايف كبري لتحسني الصور 
الذهنية للمرأة يف جمتمعنا، اليوم جمموعة من الدول اليت سبقتنا 
واعتمدت قوانني، سواء يف جمال مناهضة العنف أو يف جمال 
إقرار املناصفة، بقيت النتائج سلبية وحمدودة، ملاذا؟ ألهنا مل 
تعتمد سياسة تنمية صورة إجيابية عن املرأة يف اجملتمع عرب إشراك 

التعليم من أجل حتسني هذه الصورة، وال اإلعالم عرب إشراك 
شك أن الدميقراطيات العريقة تعتمد على دور األحزاب 
السياسية، اليوم األحزاب السياسية دورها مهم يف جمال التنمية 
السياسية ورفع القدرات النسائية وتعزيز متثيليتها، حنن اليوم 

الكاملة  السيد الرئيس لنا الثقة الكاملة يف حكومتكم ولنا الثقة
يف سياسيتكم اجتاه النساء، وحنن معتزات هبذه السياسة والشك 

 .أن املدة مل تكن كافية لعرض كثري من اإلجراءات، وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة 
السيد النائب احملرتم مسري بلفقيه عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .را، من سيتدخل؟ تفضلوا السيدة النائبة احملرتمةفليتفضل مشكو 
 :النائبة السيدة  سليمة فرجي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

السيد رئيس احلكومة إذا من الثابت أن دستور يوليوز 
نص يف مقتضياته على املساواة يف احلقوق واحلريات  4100

من الدستور، فأين  01بني اجلنسني طبقا ملقتضيات الفصل 
حنن من هذه املساواة السيد رئيس احلكومة؟ حتدثتم عن 

وقفزة الرتاكمات عن مدونة األسرة، مدونة األسرة نعتربها مثرة 
نوعية يف العهد اجلديد يف العشرية األخرية واليت خرجت إىل 

، حتدثتم عن قانون اجلنسية كذلك عن 4111الوجود سنة 
قانون الشغل كل تلك تراكمات واليت عرفها املغرب خالل العهد 
اجلديد، كذلك القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية واليت مت 

نسي وكذلك اعتبار جترمي التحرش اجل 4114مبقتضاها يف 
 . مبثابة ظرف مشددالعنف الزوجي 

كل هذه اإلصالحات عرفها املغرب خالل هذه 
العشرية، لكن ما ميكن أن نالحظه السيد رئيس احلكومة هو 
مصادرة الدستور عن طريق عدم اإلسراع بتنزيل القوانني 
التنظيمية، ألن تنزيل قانون واحد يتعلق بالتعيني يف املناصب 

ة لن يشفي غليل املغاربة السيد رئيس احلكومة، الشعب السامي
املغريب متعطش إىل فتح األوراش الكربى، إىل اإلصالحات 
الكبرية، حنن لسنا يف حاجة إىل العبارات القدحية أو تبادل 
العنف اللفظي أو القذف أو القصف الكالمي بقدر ما حنن 

لعميقة حمتاجني واملغرب يف حاجة إىل اإلصالحات الكربى وا
 .واليت رمبا هبذه املناسبة سنستحضرها

إننا السيد رئيس احلكومة يف حزب األصالة واملعاصرة 
وكما يشري االسم احلزيب األصالة واملعاصرة حنن ال نصبو إىل 
املساواة املطلقة بني خمتلفني طبعا وطبيعة، ألن املساواة املطلقة 

يف احلقوق  غري ممكنة بني خمتلفني وإمنا نصبو إىل التساوي
والواجبات، ولعل مجيع الشرائع الدينية أو مجيع التشريعات تنص 
على احرتام حقوق اإلنسان ومن حيرتم حقوق اإلنسان حيرتم 
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حقوق املرأة احلديث استوصى بالنساء خريا والنساء شقائق 
 . الرجال

لكن السيد رئيس احلكومة لن أستعري فصاحة اخلطباء 
من النساء اللوايت هن ضحايا  % 61للقول بأننا خنجل من 

العنف، ما هي اإلجراءات اليت اختذت إلنصاف هؤالء النساء 
ضحايا العنف، وما هي اإلجراءات للحد من هذا التفاقم 
املهول؟ إننا خنجل السيد رئيس احلكومة من موت النساء يف 
املستشفيات أو وضع مولودهن على قارعة الطريق، أي عنف 

أكثر من هذا، إننا خنجل من فاجعة جسدي ونفسي وإنساين 
موت املولود النساء يف ظروف صعبة، خصوصا ملا ميوت هذا 
املولود بردا يف املناطق النائية أو احملاصرة بالثلوج ويف غياب 
الطرق واملستوصفات، أي عنف تربوي السيد رئيس احلكومة ملا 

سنة يف منطقة  45أو  44تعيش املعلمة اليت تبلغ من العمر 
ئية يف اجلبال بعيدة عن زوجها، أي عنف أكثر من هذا؟ أي نا

عنف تربوي أكثر من أننا نواجه بالطفالت مينعن من التمدرس 
بسبب الظروف القاسية أو بسبب رمبا وأشري إىل ذلك عدم 
تنزيل القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الفصل اخلامس من 

ألن هناك فئات  الدستور املتعلق بإعطاء طابع رمسي لألمازيغية
األمازيغية، وجيب  احبال الفئة ديالنا يف اجلبال يعين كيتكلمو 

تفعيل هاد القانون التنظيمي طبقا ملقتضيات الفصل اخلامس من 
 .الدستور

إننا خنجل السيد رئيس احلكومة من وصمة العار واليت 
 6111هي خادمات البيوت القاصرات واللوايت بلغ عددهن 

والعيش الكرمي، باإلضافة إىل عدم تسريع  قاصرة بدل التمدرس
تفعيل قانون الشغل والذي جيرم تشغيل القاصرات أو األطفال 
بصفة عامة، إن البطالة املتفشية يف بالدنا متس نسبة عالية من 
النساء اللوايت يعشن يف اجلهات املهمشة، جيب أن نفصل بني 

 .اجلهات النائيةمشاكل البطالة اليت هتم املركز والبطالة اليت هتم 

السيد رئيس احلكومة، ال ننسى مغاربة العامل إننا 
نتوجس ما ورد على لسان وزير الشؤون االجتماعية والشغل 
اهلولندي والذي اقرتح على جملس احلكومة مؤخرا إلغاء اتفاقيات 
التأمني االجتماعي فيما خيص النساء واألرامل، ما هو سالح 

 .واجهة ذلك احلكومة وما هي اإلجراءات مل
السيد رئيس احلكومة، نعلم أن املغرب استفاد من هبة 

مليون أورو لدعم تعزيز اإلنصاف واملساواة بني  01قدرها 
مليون أورو  15الرجال والنساء، كما حصل على هبة مبلغها 

لتطوير السياسات والربامج، ما هي السيد رئيس احلكومة 
 .اإلجراءات اليت اختذمتوها لذلك؟ وشكرا

 :السيد الرئيس
السيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت شكرا، الكلمة اآلن 
لألغلبية السيدة النائبة نعيمة ابن حيىي عن الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية ، فلتتفضل مشكورة
 :السيدة نعيمة ابن يحيىالنائبة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية أود باسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية أن 
أشكر السيد رئيس احلكومة على جوابه الذي تضمن عددا من 
اإلجراءات اليت متحورت أساسا حول اجملال السياسي والرتبوي 

داخلة الفريق االستقاليل تستند من والتشريعي، وأود الرتكيز أن م
منطلق أساسي هو أنه حقوق املرأة متتع حقوق املرأة ككائن 
بشري ميكن أن تكون أخت ميكن متكونش أخت، املهم 
احلقوق اإلنسانية للمرأة ميكن متزوجة ميكن تكون غري متزوجة 
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هي ككائن بشري مثلها مثل الرجل، وغادي نبدا باملسألة ديال 
مواقع القرار السياسي، كنذكر السيد رئيس احلكومة  املشاركة يف

أثناء اجلواب ديالكم على الربنامج احلكومي بالضبط يوم 
خبصوص التمثيلية احملدودة للنساء، أكدمت  4104/ 46/0

أنكم تتحملون املسؤولية فيما حصل يف تشكيل احلكومة، 
ووعدمتونا بأنكم سوف تتداركون يف حمطة مقبلة من أجل أن 

وأ املرأة املرتبة اليت تستحقها، ولكن صدمنا وصدم اجملتمع تتب
املغريب على إثر التعيينات اللي كانت بالنسبة لوزارة اخلارجية، 
التعيينات اللي كانت  يف وزارة الداخلية ما كانوش كينني نساء 
بالنسبة للقناصلة بالنسبة للوالة والعمال كانت واحدة قدمية هاد 

رئيس حلكومة ميكن تؤكده لكم السيدة  الشي راه كاين السيد
 .الوزيرة

إذن نتساءل مع السيد رئيس احلكومة كيفاش غادي 
أنه كاينة إمكانية ديال  اآلمالميكن أن تتداركوا احنا باقي عندنا 

االستدراك، ويف هذا اجملال عندنا جوج ديال الطلبات يف الفريق 
االستقاليل، الطلب األول هو أن تعزز احلكومة بالعنصر 
النسائي، والطلب الثاين نعرف بأن صاحب اجلاللة دائما يف 

 . ديال األشياء 4اخلطاب ديالو يؤكد على 
: ة تضم عنصريني، هي مسألة واحدالمسألة األولى

إعطاء العناية الالزمة للشباب وللنساء، يف املغرب عندنا وزارة 
للشباب والرياضة نطلب يف الفريق االستقاليل أن تكون هناك 

 .وزارة للمرأة واملساواة
إذن هذا بالنسبة للسياسة طبعا بالنسبة للحق يف الرتبية 

يف تربية والتعليم، تعلمون السيد رئيس احلكومة أن االستثمار 
وتعليم الفتيات هو استثمار من أجل مستقبل البالد، ألن املرأة 
املتعلمة كما تعلمون تريد أجيال فاعلة، لذلك على احلكومة 
اإلعالن عن تدابري جديدة للرفع من نسب متدرس الفتيات، 
خاصة بعد التعليم األساسي وعلى اخلصوص يف العامل القروي، 

لفتيات على احلكومة باألخذ وهبذا حتسني مؤشرات متدرس ا
بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة لكل من الفتيات والفتيان 

 .عند وضع سياسة تعليمية وعند وضع البنيات التحتية
بالنسبة للحق يف الصحة، نعترب يف الفريق االستقاليل 
أن عددا كبريا من النساء املغربيات حترمن من حقهن يف الصحة، 

ة يوميا مشكورة من حاالت الوالدة يف فما تنقله لنا الصح
الشارع ويف سيارات األجرة تزيد من قلقنا على النساء املغربيات، 
الشيء الذي حيتم على احلكومة تعزيز اخلدمات الصحية املوجهة 

 .للنساء وتسهيل الولوج إليها، خاصة يف العامل القروي
بالنسبة للحقوق االقتصادية، البد من اإلشادة بدور 

اء املغربيات اللوايت تشكلنا أكثر من نصف الساكنة املغربية النس
وعلى احلكومة بالتايل مطالبة برتمجة النوايا املعربة عنها من أجل 
تفعيل املقتضيات القانونية اليت حتمي حقها يف الشغل وتضمن 
توفري اآلليات الضرورية من أجل التنسيق بني حياهتا املهنية 

 .وحياهتا األسرية
من  4104بأن املغرب مت الرتتيب ديالو يف  كنذكر  

ي، الرتتيب طرف التقرير الذي يصدره املنتدى االقتصادي العامل
، لذلك احنا معولني على 045ضمن قائمة من  041

احلكومة باش تعمل أشياء أخرى من أجل أن يتقدم يف الرتتيب، 
  خاصة وأن املسألة السياسية واملسألة الرتبوية واملسألة الصحية

كانت من بني املسائل اللي جعلت املغرب يرتتب يف ذلك 
 .الرتتيب، وشكرا 

 :السيد الرئيس
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الفريق االشرتاكي 
سيتدخل يف السؤال الثاين، الكلمة من جديد لألغلبية السيدة 

 .         النائبة احملرتمة مرمي وهلان عن الفريق احلركي فلتتفضل مشكورة
 :ولهان لنائبة السيدة مريما

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
 .السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

كرم صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل 
وطنيا يصادف العاشر من أكتوبر املرأة املغربية وجعل هلا يوما 

 01من كل سنة، كما نص الدستور اجلديد خصوصا الفصل 
منه على صيانة احلريات واملساواة يف احلقوق والواجبات بني 

 .اجلنسني
من املالحظ أن احلكومة اليوم تعمل جاهدة على بلورة 
هذه احلقوق للرفع من متثيلية النساء يف خمتلف اجملاالت 

كما أن احلكومة  أشكال التمييز ضد املرأة، ومكافحة مجيع
وضعت مقاربة واضحة لتمتيع املرأة جبميع احلقوق واحلريات 
املدنية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية ومكافحة 
مجيع أشكال التمييز، ومن املالحظ كذلك أن احلكومة التزمت 

نساء من بالعمل على سياسة فعالة وطموحة للنهوض بوضعية ال
خالل جمموعة من التدابري مبا فيها تكرمي املرأة من خالل برنامج 
تيسري وصندوق التكافل االجتماعي، هذا األخري الذي 

كن لألسف الشديد أصبحت بفعله تستفيد العديد من األسر ل
هودات تبقى حمدودة، حبيث جيب على رغم كل هذه اجمل

ه األخطاء أظن احلكومة أن تتدارك بعض األخطاء، من بني هذ
مرأة ونفاجأ بوجود االذي حز يف نفسنا حنن مجيع النساء بتعيني 

وزيرة واحدة يف احلكومة، لذلك نتمىن من احلكومة أن تتدارك 
هذا اخلطأ بتعني املرأة يف املناصب العليا ألن املغرب طبعا والكل 
يعلم أنه يتوفر على جمموعة من األطر، أطر نسائية كبرية برهنت 

 .فاءهتا وأحقيتها يف الولوج إىل املناصب العلياعلى ك

السيد الرئيس، ال ننسى أن وضعية املرأة وخاصة املرأة 
القروية واملرأة اجلبلية اليت ال حول هلا وال قوة الزالت حلد اآلن 
تتكبد عناء رعاية األسرة، عناء رعاية أطفاهلا وزوجها جتلب املاء 

ل يف احلقول من أجل من أعايل اجلبال، جتمع احلطب، تشتغ
القوت، إضافة إىل األرقام املهولة اليت حصلنا عليها مؤخرا 
واملخيفة للنساء اللوايت يتوفني جراء الوالدة يف ظروف جد قاسية 
بسبب البعد عن املستوصفات ودور الوالدة وخري دليل على 
ذلك يف السنة الفارطة والكل أظن أنه حز يف نفسه هذه الصورة 

لدرك امللكي إلنقاذ سيدة على وشك الوالدة بنقلها لوال تدخل ا
عرب املروحية من أعايل اجلبال، جبال أزيالل إىل مدينة مراكش 

 .لكان رقمها يضاف إىل األرقام السابقة 
السيد الرئيس نتمىن من هذه احلكومة أن تعمل جاهدة 
على تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور اجلديد على أرض الواقع، 

الصحيح على أرض الواقع وجتسيد توجهات الربنامج والتنزيل 
احلكومي فيما خيص حقوق النساء حىت يكون الدستور قاطرة 
فعلية لالنتقال حنو املواطنة الكاملة، والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 .تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة، 
احملرتمة أم البنني حللو عن الفريق الدستوري، السيدة النائبة 

 .فلتتفضل مشكورة السيدة النائبة
 :النائبة السيدة أم البنين لحلو

 .شكرا السيد الرئيس
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة،

أكثر من سنة مرت على تعيينكم رئيسا للحكومة 
اجلديد، باختصاصات هي األوىل من نوعها يف إطار الدستور 

دستور أقر مبدأ املساواة بني الرجال والنساء ونبذ العنف وكل 
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أنواع التمييز بني املواطنني، بإحداث مؤسسات دستورية هتدف 
إىل حتقيق هذه املساواة انطالقا من تكافؤ الفرص بني مجيع أفراد 
اجملتمع، وصوال إىل املناصفة نتيجة النضاالت املريرة اليت خاضتها 

حقوق  عشرات السنني واليت مكنتهن من مراكمة النساء منذ
مدنية وسياسية فجاءت مقتضياته لتؤكد هذه احلقوق وحتيطها 
بسياج دستوري ال ميكن ختطيه من دون خرق أمسى قوانني 
اململكة، لقد استبشرنا خريا هبذا التطور النوعي الذي طاملا 
 انتظرناه، غري أن الفرحة مل تتم، إذ بعد خماض عسري طلعت

علينا تشكيلة وزارتكم بأوىل الصدمات فقد شكلت تعيني وزيرة 
وحيدة يف حكومتكم اليت تعج األحزاب املكونة لتحالفها 
بالكفاءات النسائية ومن ضمنها احلزب الذي ترأسونه ضربة 
قامسة حلقوق املرأة وخرقا سافرا ملقتضيات الدستور يف فصله 

ادة احلق إىل نصابه ، ولقد وعدمت حينها وملرات متتالية بإع01
بإسناد مناصب عليا للنساء تداركا للخطأ احلاصل، فصدقنا 
وعدكم خصوصا بعدما روجت بعض الصحف احملسوبة على 
أغلبيتكم فرضية تعيني عدة نساء على رأس العماالت واألقاليم، 
ولقد عربمت غري ما مرة السيد رئيس احلكومة عن أسفكم على 

تكم، وكنتم كل مرة تربرون ذلك ضعف متثيلية املرأة يف حكوم
بعدم اقرتاح األحزاب املكونة لألغلبية احلكومية أطرا نسائية لتويل 

 .حقائب وزارية، وأغفلتم دوركم كرئيس للحكومة
إن من حقنا كنساء أن نتساءل عن السبب وراء هذه 
االنتكاسة اليت رجعت باملشاركة السياسية للمرأة عقودا إىل 

تطاعتكم فرض نسبة مئوية من النساء على الوراء، أمل يكن باس
األحزاب املكونة ألغلبيتكم؟ أال تتوفر هذه األحزاب على أطر 
نسائية قل أمثاهلا من الذكور يف تشكيلة حكومتكم؟ فبعد 
وعودكم املتكررة بإنصاف املرأة يف املراحل الالحقة جاءت حمطة 

اء تعيني الوالة والعمال اليت خلت من كل شديد نسوي، مث ج
     دور تعيني قناصل اململكة ليتم تعيني سيدة وحيدة كقنصل 

عام وحدة "ما جعل بعض احلقوقيني يطلقون على هذه السنة 
 .مثلما كان السلف يسمون السنوات بكوارثها" باركا

لقد علمتنا التجربة أن إحقاق املرأة حقوقها ليس من  
أولويات حكومتكم بدليل أن رزمانتكم التشريعية ختلو من كل 
ما ميت إىل هذه احلقوق بصلة وال أدل على ذلك من غض 
النظر عن إحداث هيأة املناصفة اليت تعترب املدخل احلقيقي 

يل لصلب املوضوع وإرجائها إىل أجل غري مسمى، امسحوا 
السيد رئيس احلكومة أن أقول لكم أننا معشر النساء مل نعد نثق 
بوعودكم وأصبحنا ندرك كما هو حال الرأي العام الوطين 
والدويل أهنا كانت جمرد مناورة المتصاص غضب الفعاليات 

ها عن مطالبها املشروعة العادلة، لقد خيبتم آمالنا ئالنسائية وإهلا
ومتكم، وأصبح من حقنا حنن وآمال كل الدميقراطيني يف حك

النساء أن نتعامل  مع كل وعودكم يف القادم من األيام مبنطق ما 
 . نرى ال ما نسمع

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
إن احلركة النسائية املتمثلة يف مجعياهتا املدنية املختلفة 
عندما تطالب حبقها يف املساواة وحبقها الدستوري يف ولوج 

هي ال ترجو منكم إحسانا وال تستجدي منكم مراكز القرار، ف
صدقة وإمنا تطالب حبق يضمنه هلا أمسى قوانني اململكة كما تقره 
األعراف واملواثيق الدولية اليت أعلن املغرب التزامه بقواعدها، حنن 
ال نطالب بتفضيلنا على الذكور، لكننا نطالب بتكافؤ الفرص 

 . وإعمال مبدأ التفاضل فقط ال غري
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

وكأمنا تقدم ذكره مل يكن كافيا، جاء تعبريكم احملقر 
للنساء اللوايت نعثتموهن على اهلواء يف وقت الذروة وعلى قناة 
يشهدها املاليني بنكتة عراك النساء يف احلمام ليعطي عن املرأة 

 .ى املشاهد العريب يندى له اجلبنياملغربية انطباعا دونيا لد
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 السيد رئيس الحكومة المحترم،
كونوا علي يقني بأننا حنن النساء سنظل متشبثات 
حبقوقنا الوطنية تامة من غري نقصان ومستعدات ملواصلة 

 . النضال
 :السيد الرئيس

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة 
السيدة احملرتمة، الكلمة اآلن لألغلبية، السيدة النائبة احملرتمة 

 .رشيدة الطاهري من فريق التقدم الدميقراطي، فلتتفضل مشكورة
 :النائبة السيدة رشيدة الطاهري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة النواب،
إذن أنا جد سعيدة أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم 

ناقشة الدميقراطي فهاذ اجللسة اللي تنخصوها وألول مرة مل
موضوع حقوق النساء واملساواة بني اجلنسني ومناهضة التمييز، 
إذن هاذ املناسبة تنسجلوها بارتياح يف فريقنا، ملاذا نعتربها أوىل 
وجيب أن تتلوها حصص أخرى؟ ألن املغربيات وهن نصف 
اجملتمع هلن انتظارات ومن حقهن يف إطار ربط املسؤولية 

ن يف جمموع السياسات باحملاسبة أن يعرفن مكانة حقوقه
العمومية، طبعا املساواة هي مسألة عرضانية وهتم كل اجملاالت، 
وكما قلتم السيد رئيس احلكومة هناك مكتسبات نثمنها ألهنا 
نتيجة التقائية جهود كل املتدخلني، لكن هناك خصاصات  
كربى، هناك هوة كما قلتم بني املعايري الدولية اليت التزمنا هبا 

ني، وبني الواقع املعاش للنساء، نفرح حني تعتمد بني القوان
احلكومة الربوتوكول االختياري وحنييها على ذلك امللحق 

وامللحق باتفاقية حقوق الطفل وغريها من املعايري ....بال
الدولية، لكننا نقلق حني يرتب املغرب يف املراتب األخرية بسبب 

عدم متدرس أوضاع النساء، بسبب األمية طبعا قلتموها، بسب 

الفتيات بسبب تشغيل الطفالت اخلادمات، لكن أيضا بسبب 
يف املائة  41ضعف نسبة النساء النشيطات اقتصاديا، عندنا 

فقط وهي أضعف نسبة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
يف املائة من املقاولني، مناصب  04النساء املقاوالت ال تتعدين 

م نسبة النساء ضمن هذه الشغل مثال احملدثة نتساءل ك
املناصب ويف أية مراتب؟ هذه املعطيات السيد رئيس احلكومة 

موجودة يف تقرير النوع االجتماعي املرافق للميزانية، ولكن هاذ  
يف ملائة  41بسبب ضعف النساء النشيطات اقتصاديا عندنا 

فقط وهي أضعف نسبة يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
يف املائة من املقاولني،  04اوالت ال تتعدين إفريقيا، النساء املق

مناصب الشغل مثال احملدثة، نتساءل كم نسبة النساء ضمن 
هذه املناصب ويف أية مراتب؟ هذه املعطيات، السيد رئيس 
احلكومة، موجودة يف تقرير النوع االجتماعي املرافق للميزانية، 

     قدم ولكن هذا التقرير يف واد والسياسات القطاعية أو ما 
ال يأخذ بعني االعتبار هذه املعطيات، النساء السالليات يف 
حاجة لقانون حيمي حقوقهن، النساء القرويات، الكل يتحدث 
عن النساء القرويات، ولكن نتحدث عنهن و كأهنن منوذج 
واحد، النساء القرويات متعددات تعدد أوضاع النساء، ولكن 

و أن أغلبية النساء ما ينبغي أيضا أن نضع عليه األصبع ه
يشتغلن، لكن حيتسنب كمساعدات لألسر  ألن عملهن غري 
مؤدى عنه وهذه من اإلشكاليات اليت جيب أن هنتم هبا، الشيء 

يف املائة من  64بالشيء يذكر، البحث حول العنف تيكون أن 
يف املائة من النساء يف العامل القروي  51السناء يف احلواضر و

رحت به النساء إذن ليس الدار البيضاء وهذا بناءا على ما ص
والرباط فقط ولكن املغرب كله، ظاهرة إشكالية العنف ال أدخل 

 .يف تفاصيلها
إذن املشاركة يف مراكز القرار التزمتم بالفعل، السيد 
رئيس احلكومة، من هذه املنصة بأنكم ستتخذون إجراءات 
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جاءنا  ملزمة لتدارك خطأ احلكومة أثناء تعيني احلكومة، لكن
القانون التنظيمي للتعيينات يف املناصب العليا، وكنا ننتظر أن 
يتضمن إجراءات مدققة، كل ما عمل هو أنه مت التنصيص على 
السعي حنو املناصفة، إذن كيف ميكن أن ننفذ االلتزامات بدون 
إجراءات مدققة، كتلة أجور النساء يف الوظيفة العمومية جد 

اليت حتتلها النساء، وبالتايل طبعا  ضعيفة بارتباط مع املناصب
هذا يؤدي بنا إىل القول وما قلت ضرورة مقاربة مندجمة، ضرورة 
لوحة قيادة، تكلمتم السيد رئيس احلكومة عن األجندة 
احلكومية للمساواة كما كانت يف الربنامج احلكومي، اليوم 
تكلمتم عن خطة العمل بالفعل األجندة هي خطة عمل، ولكن 

شكالية؟ اإلشكال هو أن جيلس اجلميع ما يبقى هي ما هي اإل
آلية ألن تفعيل املساواة ال هتم قطاعا واحدا، بل هي مسؤولية  
كل القطاعات وبالتايل ضرورة آلية اليت تشرف وتنسق عمل 
احلكومة يف جمال املساواة، إذن هذه احلكومة اليت حنن مكون 

يمة مضافة، أن من مكوناهتا نريد أن نسمع يف فرتهتا أن هناك ق
هناك تطوير للحقوق والنهوض ومحاية حقوق النساء، ال نريد 
أن نسمع أن هناك تراجعات، إذن إدماج مناهضة العنف 
والتمييز ضد النساء جيب أن تدمج ضمن األوراش املفتوحة 
اليوم، أوراش اإلصالح، إصالح العدالة ال ينبغي أن ننتظر حىت 

راءات اليت ميكن أن ينتهي اإلصالح ونبحث ما هي اإلج
كذلك القانون التنظيمي للمالية، اإلصالح  ندخلها للنساء،

اجلبائي، إصالح أنظمة التقاعد واحلماية االجتماعية، إذن هذه 
 . بعض من كثري ينبغي إدخاله وأخذه بعني االعتبار، وشكرا

 : السيد الرئيس
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمجموعات 

ابية عن جمموعة الوسط النيابية السيد النائب احملرتم حممد الني
 .لكم دقيقتني السيد النائب احملرتم. اهلاليل، فليتفضل مشكورا

 

 : النائب السيد محمد الهاللي
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

لدي شرف كبري كرجل أن أتقدم وسط السيدات 
ة، وهذا شرف  النائبات اللوايت سبقوين ألحتدث عن حقوق املرأ

كبري يل وال ضرر يف ذلك ألنين أعترب أن حقوق وحقوق الرجل 
متساوية، ولكن ماذا عساين أقول يف موضوع واسع وشائك يف 
دقيقتني مثل موضوع املرأة املغربية، ولكن سأمجل القول بالتأكيد 
على الوضعية املزرية واجملحفة اليت تعيشها املرأة على العموم 

 .على اخلصوصواملرأة القروية 
إن وضعية املرأة يف واقعنا احلايل وبالرغم من التطورات  

من طرف الكثري من  ابية ال زالت تعرف هتميشا وإقصاءاإلجي
الفاعلني، سواء يف اجملال االقتصادي أو السياسي، إن هذه 
الوضعية السيد رئيس احلكومة ناجتة عن إرث تارخيي واجتماعي 
ساد على مدى زمن طويل جعل من املرأة يف املخيلة والعقلية 
اجملتمعية يف وضعية دونية، وهذه النظرية هي اليت جيب خلخلتها 

واضحة متكن املرأة من حقوقها كاملة، وعلى  سرتاتيجيةإبسن 
اعتبار أن التنمية الشاملة ال ميكن أن تتم يف غياب نصف 
اجملتمع وأن السياسة احلكومية مدعوة اآلن أكثر من أي وقت 

 : مضى ملعاجلة هذه الوضعية وذلك باختاذ اإلجراءات التالية
  تفعيل مبدأ املناصفة الذي أقر به الدستور يف املناصب

 احلكومية والوزارية ؛
  من واجب مجيع األحزاب السياسية أن تعيد للمرأة

دورها احلقيقي على أرض الواقع وعرب املمارسة، ال فقط يف 
 اخلطابات الرمسية؛ 

  يه املرأة القروية بدور اقتصادي فيف الوقت الذي تقوم
مشهود هلا، يبدو أن متوقعها يف ميادين خمتلفة ال زال بعيدا 

 .املنال
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ذا، جيب تكثيف مجيع اجلهود لتمكني املرأة القروية يف ل
املشاركة السياسية وإدماجها يف إطار اجلمعيات ذات النفع 
العام، إن زعزعة وحتييد النظرة الدونية للمرأة املغربية، هذه النظرة 
اليت تتأرجح باطنيا بني النظر هلا كمادة لالستهالك وبني النظر 

ي جيب أن تتم عرب سن سياسات إليها ظاهريا كفاعل اجتماع
 .واضحة للمرأة املغربية، وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا لكم السيد النائب، دائما الكلمة للمجموعات 

. النيابية عن جمموعة املستقبل السيد النائب احملرتم اليزيد الطاغي
فليتفضل مشكورا السيد النائب اليزيد الطاغي، هو آخر متدخل 

 .للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على األسئلةقبل إعطاء الكلمة 
 :   النائب السيد اليزيد الطاغي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،
 إخواني وأخواتي النواب المحترمون،

      ال أحد ينكر الدور الكبري والفعال الذي لعبته 
وال زالت تلعبه املرأة عرب خمتلف العصور يف تقدم األمم 
وازدهارها، فاألم مدرسة األجيال تلعب دورا كبري يف التأطري 
والتوجيه، لذلك وجب متتيعها حبقوق تضمن هلا كرامتها ومتتعها 
حبريتها وجتنبها مجيع أشكال التمييز وحتقق هلا مبدأ املناصفة مع 

 .الرجل
رصة ألوجه النداء جلميع النساء من أجل لذا أغتنم الف

املشاركة الفعالة يف امليدان السياسي واالخنراط يف األحزاب 
واملنظمات للدفاع عن حقوقهن وللحصول على متثيلية كبرية  
كفيلة بضمان لبعضهن ألدوار مهمة يف املشاركة يف احلياة 

 .العامة، سواء السياسية منها أو االقتصادية

موعة النيابية للمستقبل نطالب السيد وعليه وباسم اجمل
رئيس احلكومة بإنصاف املرأة بدءا بتفعيل أحكام الدستور 
وبتفعيل مضامني الربنامج احلكومي، مث العمل وفق منهجية 
واضحة ثابتة لتمكني النساء من مجيع حقوقهن وإبراز قدراهتن 
 وهذا هو السبيل والطريق الوحيد الذي سيضمن   للبالد التنمية

يف مجيع اجملاالت، وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه الصاحل العام والسالم 
 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن للسيد رئيس 
احلكومة لإلجابة على هذه التدخالت، تفضلوا السيد رئيس 

 . احلكومة مشكورا
 : له ابن كيران رئيس الحكومةالسيد عبد اإل

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
 . رسول اهلل وآله ومن وااله

 السيد الرئيس، 
  إخواني أخواتي النواب المحترمين والنائبات المحترمات،

يعين حني نكون أمام موضوع من هذا احلجم ومن هذا 
ننا كأمة يف بداية الشكل حنن مجيعا مضطرون أن نعرتف أ

معاجلته وتصحيحه جيب أن نبتعد متاما عن أي منطق فيه 
املزايدة وجيب أن يكون كالمنا يسري يف اجتاه التعاون لتجاوز 
اإلشكاليات احلقيقية وليس اإلشكاليات اليت حىت وإن عاجلناها 
ال نتقدم خطوة إىل األمام، حنن أمة وهذه األمة عندها مشاكل 

ولكي تتمكن من هذا األمر حتتاج إىل هذا النوع وتريد أن تتقدم 
من الرزانة والرصانة يف املناولة، فلهذا يعين اإلشكاليات اليت 
أثريت كثرية جدا بعضها يعين حرج، حني يتحدث معي عن 
     النساء اللوايت يتوفني يعين أثناء الوالدة أو يتعرضن للعنف 

ون أن أقول لكم أو يعين يلدن يف الشارع هذه أمور ماذا تريد
فيها، حنن مجيعا متفقون إال إذا كانت هذه احلكومة هي اليت 
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جاءت هبذه املشاكل ساعتها نعم، ال، ال ميكن إال إذا أوقفت 
هذه احلكومة إصالحا كان يسري يف اجتاه العكس أنا يوم رأى 
الناس مجيعا على صدور الصحف خرب والدة امرأة يف الشارع 

ا كرئيس للحكومة وطلبت من السيد وزير أقمت الدنيا ومل أنقذه
الصحة أن يقوم وعالنية وتكلمت يف جملس احلكومة بكالم 
موجه للمجتمع وموجه للموظفني يف املستشفيات وأقول هلم أن 
هذا غري مقبول إذا وقع مرة أخرى سيتحملون املسؤولية، 
وطلبت منهم أن أي امرأة جاءت لتضع مولودها أن يفسحوا هلا 

يفتحوا هلا الباب وأن يسعفوها حىت تلد وليدها وبعد اجملال و 
ذلك نفكر هل عندها الوثائق أم ليست عندها وثائق هل 
عندها اإلمكانيات أو ليست عندها إمكانيات هذه مسائل 
ميكن أن نعاجلها، والنساء اللوايت وإن كان العمل يف البوادي 

هلؤالء وحتمل املشاقة األسرة احلياة هي هذه بالعكس هذا شرف 
النساء، واللوايت ولدن الكثري منكم رجاال ونساء بذلك اجلهد 
واجملهود أصبحتم اليوم نواب برملانيني متثلون األمة، لوال النساء 
ولدنكم واشتغلنا يف الظروف القاسية لوفرن لكم الشروط العمل 
واجمليء إىل االرتقاء إىل هذا املستوى، هؤالء النساء حيتجن اليوم 

يهم وجنتهد، طبعا ماشي جني ونشكي باحلال دياهلم، إىل أن حن
ولكن إيال قدرنا نوفر هلم أي مساعدة اللي ختفف عليهم من 
العبء ديال مشقة احلياة وديال تدبر شؤون األسرة والبيت اللي 
حتميهم من العنف، هذا ال يكون إال باألخالق وال يكون إال 

قانون، ولكن حىت باملبادئ والقيم، وبطبيعة احلال القانون بال
القانون راه تيتنزل بطريقة عاقلة، القانون ال يتنزل بطريقة خترب 

كل هذا واحد اجملال حرج الذي يدخله جيب أن . البيوت
 .يدخله برفق حىت ال يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه

وأما فيما خيص التمكني السياسي للمرأة، امسحوا يل  
ي يقع يف بالدنا، حني أنه يف بعض األحيان أتساءل ما الذ

نتحدث عن التمكني السياسي للمرأة والسعي حنو املناصفة 

         والوعد الذي قطعته لكم وأنا ملتزم به قدر املستطاع 
وما مطلبوش من كل شي يتيق فيا، ممطلوبش، أنا كنعمل اجملهد 
ديايل، لكن خصكم تستوعبوا اإلشكاليات، اللي قلتكم هنار 

عتقدون أنه من املعقول فقط أن آيت وآخذ األول، ألنه هل ت
امرأة وأدفعها إىل أن تتعني فقط لكي تكونوا  مرتاحني؟ هذا 
ماشي معقول كاين السعي حنو املناصفة، وكاين مبدأ ديال 
العدل ،كاين املكساواة، كاين قواعد، ومن أهم  هذه القواعد 
 هي أن األحزاب لسياسية إذا كانت تريد من رئيس احلكومة أن

يكون عندهم ما يشبه املناصفة يف حكومته، فيجب أن تكون 
هي قد اشتغلت من قبل يف متكني النساء على مستوى 
املستشارين وعلى مستوى اخلاليا ديال األحزاب، على مستوى 
اجملالس الوطنية دياهلم، على مستوى املكاتب دياهلا، احنا اليوم 

ء يف اجمللس داخل احلزب الذي أنتمي إليه، اآلن عدد النسا
يف املائة ولكن هاد الشي أخذناه بالقانون، غدا  11الوطين 

ملي غادي جنيوا نوصلوا املسؤولية من املسؤوليات غادي يكون 
واحد اإلمكانيات متوفرة اللي مكانتش عندنا هنار األول يل 
رمبا، فكذلك األحزاب اليوم خصها جتتهد هي ألنه السعي حنو 

سنة كانت املرأة  61سنة أو  51، قبل املناصفة يف بلد كاملغرب
مغيبة متاما، الوثيقة ديال االستقالل فيها امرأة واحدة اللي 
وقعات، نعم خصو جيي هذا الشي، ولكي يأيت هذا فيجب 
على األحزاب أن تتحمل مسؤوليتها، من غري الالئحة ديال 

ديال النساء اللي دازوا يف  1سيدة،  61النساء اللي جابت لنا 
رشح، خصنا  هكذا نشوفوا األمور، ويكون فينا شوية م 445

ديال اإلنصاف، وساعتها ال كنت أنا املرشح لرئاسة احلكومة، 
ما عنديش مشكل طبعا كنتحمل مسؤولييت، ألن ما فياش واحد 
القضية، نعمل واحد احلاجة ونكون رئيس دياهلا وجني نبدا نقول 

 .ا املسؤولال فالن هو املسؤول فالن هو ال، أنا رئيس أن
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ولكن امسحوا يل ملي جينا نعني العمال والوالة، السيد 
وزير الداخلية قال يل السي عبد اإلله، هاد املرة هذه غادي 
حناولوا نبقاو يف الناس ديال اإلدارة، ألن هذا تعديل مرحلي يف 
انتظار تعديل آخر أكرب، ما غاجنيبوش الناس من خارج، يف 

نسبة ديال الرجال كيفاش عاملة يف اإلدارة ديال الداخلية  ال
ديك املستويات نتيجة سنوات وعقود كثرية من االستقالل إىل 
اليوم عطاتنا واحد السيدة واحدة ما شي معىن  ذلك أنه احنا 
ضد النساء وال السيد وزير الداخلية ما بغاش يرشحهم أبدا، 
ونفس الشيء بالنسبة للقناصلة، فلهذا هاد الشي هذا اللي  

موا عليه املشرع كان حكيم والدستور قال السعي حنو كنتكل
املناصفة، وغري هاد الربملان ديالنا هذا هذه املرة الثالثة وال اللي 
فيه أكثر اللي فيهم غري بالقانون جا بالقانون وإال قبل كانت 

دالنساء يف الربملان   4عندنا امرأة وحدة ومن بعد كانوا عندنا 
التعقل،  ال بد من نوع من  كامل، إذن ال بد من نوع من

اإلنصاف يف التعامل مع اآلخرين وإال امسحوا يل نسولكم على 
السيدة اللي قالت بأهنا ما تتيقش يف رئيس احلكومة، ملي  
كانت طالعة سولتها شحال انتما من امرأة يف الفريق ديالكم، 

، على شحال؟ عالش ما درتوش املناصفة؟ عالش  1قالت يل 
يف االنتخابات اجلزئية للنساء باش تعدلوا ما رشحتيش أنت 

 .الكفة، تيسحاب لك رئيس احلكومة ساهل وال
ومع ذلك كاينة أمور هزاتين حقيقية، السيد وزير 
التعليم، امسح يل حىت أنا ما تنفهمش واخا يقولوا لنا الرجال وال 
النساء املساواة، ما تديرش املساواة امسع مزيان، تنطلب منك 

الرجال والنساء، البوادي واألماكن البعيدة سيفط  ملي جتي تعني
هلا الرجال والعياالت خليهم قراب لوالديهم، وخليين أنا نتحمل 
هذه املسؤولية، غري معقول مسحوا يل اهلل جيازيكم باخلري، املرأة 

عام، ملا كتعني يف  44عام، السيد الوزير، وال  44عندها 
تيوصلها ملدرسة فارغة، البادية وكيتم غادي هبا باها بوحدها 

وتيلقى باللي الدولة وجدات هلا باش تبات ديك الليلة األوىل 
، وخيليها مت ويتم راجع، ...املدرسة بدون فراش وال غطاء وال 

هاد الشي معقول هادي هي املساواة أنا ما متافقش مع هاد 
املساواة، خصك تدير التمييز اإلجيايب للنساء ونتحمل أنا هذا 

ة، ال كان الربملان ما مستاعدش يتحملها أنا  مستاعد املسؤولي
نتحملها أمام اجملتمع، أنا هاد الشي اللي كنقول لك السيد 
الوزير أنا عانيت منه شفتو يف األسرة ديايل، وشفت فتيات اللي 
كيمشيوا للجبال وكيتعرضوا للتحرش، كيتعرضوا للتهجم ديال 

كان احلال الرجل   احليوانات كيتعرضوا ألشياء كثرية كيف ما
أقدر، فال كان اإلنصاف وال كان العدل خاص  النساء يكونوا 
يف أماكن اللي كتحفظ هلم الكرامة دياهلم وكيكونوا مطمأنني 

 . فيها عليهم الوالدين دياهلم
 :السيد الرئيس

اهلل خيليكم السيدات والسادة النواب تفادوا التدخالت 
واصلوا السيد رئيس .. أثناء تدخل السيد رئيس احلكومة

 احلكومة 
  :كيران رئيس الحكومة بناه السيد عبد اإلل

القضية ديال اخلادمات القاصرات، امسحوا يل 
اخلادمات القاصرات ظاهرة كانت يف جمتمعنا يف إطار ثقايف 

الثقافة تتغري وتتغري يف اجتاه سليب يف بعض األحيان،  اآلن. معني
وأنا متفق وراه السيد وزير التشغيل على وشك أنه جييب القانون 

. اللي ما غيبقاش يسمح هباد املسائل هادي باش تكون فاجملتمع
 .نعم هذه مشاكل حقيقية للمرأة

بطبيعة احلال باقي ما فهمناش كلشي، خصنا ناخدوا 
املرأة ملي جنيو نقرروا الطريقة باش غتشتغل،  بعني االعتبار

بعني  ابعني االعتبار الظروف دياهلا املتغرية، ناخدو  او ذوناخ
االعتبار واحد العدد ديال األمور، ولكن بكل صدق وبكل 
صراحة هذه اإلشكاليات كثرية وطويلة، وأنا نقول لكم التقدير 
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ا، أمازيغي ديايل، أننا حنا كمجتمع عريب إسالمي أمازيغي طبع
يف األصل قبل منهم جبوج باش نكونو واضحني، هادي هي 
احلقيقة، هذا هو الواقع احلمد هلل أشنو كاين، خصنا نكونو 
نتفامهو، اليوم ما مطلوبش منا نبقي على التقاليد اليت كانت 

فنفس . عندنا واليت خوفا على املرأة حجرهتا وحجرت عليها
أمام النماذج اليت نراها  الوقت ما مطلوبش منا نبداو جنريو

خصنا نكونوا . وهادي نقوهلا بكل صراحة يف الغرب باخلصوص
نتصرف بطريقة عاقلة، بطريقة تأخذ باإلجيابيات املوجودة يف 
احلضارة الغربية ولكن حتتاط لنفسها ألنه هم بنفسهم كيشتاكوا 
من هاد الشي، والنساء دياهلم كيشتاكني والرجال دياهلم  

سر دياهلم كيشتاكوا واألوالد دياهلم كيشتاكوا كيشتاكوا واأل
وميكن لنا حنا نكونوا منوذج . واملنظومة الرتبوية دياهلم تشتكي

لآلخرين خيدمهم، ال الدول العربية واإلسالمية اللي هاد التقدم 
وهاد التغيري وهاد التطور ضروري بالنسبة إليها، وهلذه الدول اليت 

ر الكثري، وساعتها غادي نقدروا سبقتنا هلذه املعامل من التطو 
نكونوا كنتصرفو بواحد الطريقة اللي كتجلب املنفعة احلقيقية 
للمجتمع، ماشي فقط كتخلق شعارات كيجيو هلنا وكتويل واحد 
املناسبة بيننا للشد واجلذب ولكن ملي كنجيو نشوفو الواقع 

تمع، إما ما كنلقاوهش أوال  دياهلا، اآلثار دياهلا على اجمل
 ...نكيكو 

فحنا اليوم خصنا ناخدو الوقت ولكن احلاجة اللي هي 
مستعجلة فهي مستعجلة، واحلاجة اللي كيخصها تفكري 
وكيخصها تأمل نتصرفوا فيها بطريقة صحيحة اللي ما تربكش 
لنا الوضعية ديال النساء ديالنا كنساء، ديال األسر ديالنا ألن 

املرأة هي . ورئيسيةة يدعامة أساس. املرأة دعامة يف األسرة
األسرة، الرجل غري زائر، خفيف ويف بعض األحيان يكون 

 .السالم عليكم. ثقيال
 

 :السيد الرئيس
نقطة ... ننتقل اآلن إىل. شكرا السيد رئيس احلكومة

 .نظام؟ نقطة نظام تفضل السيد النائب احملرتم
نقطة )النائب السيد حسن طارق عن الفريق االشتراكي 

 (:نظام
السيد الرئيس باش نعاود نتدخل من جديد ألنه  البد 

صحفي وصحفية كيمثلوا  41كاينة رسالة احتجاجية ديال 
خمتلف املنابر، هذه جلسة دستورية عندها أمهيتها، املقاعد ديال 
الزوار خمصصة أساسا للصحفيني، اجلزء الكبري من الصحفيني ما 

يال زيارة من هنا كنشوفو بأنه كاينة تقاليد د. لقيش فني جيلس
هذه املؤسسة أقلها هو واحد شوية االحرتام ديال املؤسسة 
وواحد اجللوس هبدوء، بزاف ديال اإلخوان واألخوات اللي ما 
عرفينهومش آش كيديرو متة كيصفقوا، إذن فامللتمس هو أننا 
نبحثوا للصحفيني أساسا فني جيلسوا باش يتبعوا يف ظروف 

 .حمرتمة هلذه اجللسة
 :السيد الرئيس

املنصة للعموم مفتوحة سواء . شكرا السيد النائب احملرتم
للصحفيني أو للعموم، ولكن مشكل الصحافة سنناقشه فيما 

إذن شكرا للسيد رئيس احلكومة على إجابته، ومنر اآلن . بعد
إىل السؤال الثاين واملتعلق بسياسة احلكومة يف جمال مناهضة 

مة صباح املنصوري العنف األسري، وأعطي الكلمة للنائبة احملرت 
لطرح السؤال باسم فرق املعارضة، فلتتفضل السيدة النائبة 

 . احملرتمة لطرح السؤال
النائبة السيدة صباح المنصوري عن الفريق الدستوري باسم 

 :المعارضة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيدة الوزيرة المحترمة،
 السادة الوزراء،
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 المحترمين،أخواتي إخواني النواب 
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

يعترب العنف األسري والعنف ضد املرأة بالتحديد خرقا 
حلقوق اإلنسان وخرقا للمواثيق الدولية اليت اخنرط فيها ملغرب 

، وأصبحت ظاهرة العنف 0114وصادق عليها منذ سنة 
األسري مبا يف ذلك العنف اجلنسي والعنف اجلسدي والتمييز 

ولقد . اض اجملتمعية اليت هتدد استقرار اجملتمع املغريبأحد األمر 
سجلت بالدنا خالل اآلونة األخرية عدة جنح أخطرها 
اغتصاب القاصرات وكان مآهلا التسوية دون العقاب يف غياب 
خمطط وطين ملناهضة العنف ضد املرأة بكل أشكاله، ومعاقبة 

 . ة عند احلاجةمرتكبيه ومحاية املتضررين وتقدمي املساعدة الضروري
لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم، ما هي 

 .سياسة احلكومة يف جمال مناهضة العنف األسري؟ وشكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد رئيس احلكومة فليتفضل مشكورا 
، التحقوا باملقاعد ديالكم من فضلكم، ...لإلجابة على السؤال

 .قاعد ديالكمالسيدات والسادة النواب تفضلوا للم
 :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة

والصالة والسالم على رسول اهلل  بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .وآله وصحبه ومن وااله

 السيد الرئيس،
 السادة النواب المحترمون،

 السيدات النائبات المحترمات، 
يقصد بالعنف األسري العنف املمارس داخل حميط 
األسرة ويشمل خاصة النساء وقد ميتد إىل األطفال واملسنني ملا 
هلذه الفئات من خصوصية وملا تتميز به عادة من هشاشة، 
والعنف يتخذ أشكال متعددة كالعنف اجلسدي واالقتصادي 

 والعنف األسري عامة وضد. واحلرمان من حقوق معينة وغريها

املرأة باخلصوص ظاهرة منتشرة يف جل الدول وال ختص الدول 
هبذه الدول يف غياب آليات النامية فقط وإن كانت تزداد حدهتا 

فعالة لزجرها وحماربتها، وكذلك يف ظل انتشار األمية واهلشاشة 
 .يف هذه الدول

وقد أظهرت الدراسات املنجزة خالل العشرية األخرية 
ذ تدابري وقائية تعتمد نشر الثقافة أن مواجهة الظاهرة اختا

احلقوقية والرتبية على القيم النبيلة وأخرى زجرية تستوجب 
مراجعة الرتسانة القانونية والتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، 
باإلضافة إىل التدابري املواكبة لفائدة الضحايا ترتكز على 

دعم املادي االستماع واملساعدة والتوجيه وتقدمي االستشارة وال
 .واملعنوي هلم

فقد مت وضع خطط وطنية  ؟وبالنسبة للمغرب،
تستهدف يف جانب منها مناهضة العنف األسري عامة والعنف 
ضد النساء خاصة واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني، اخنرط 
املغرب يف حتقيق أهداف األلفية للتنمية اليت ترمي إىل حتسني 

سباب البنيوية للعنف ظروف عيش األسر والقضاء على األ
مبختلف جتلياته، األمية، احلرمان من أبسط احلقوق الصحية 

ركزت املبادرة الوطنية للتنمية . واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
البشرية على حماربة الفقر واهلشاشة، وخصوصا يف صفوف 
النساء الرتباط هذا الوضع بالقابلية للعنف، حيث  مت خالل 

 160مشروع بتكلفة  610إجناز  4104-4115الفرتة 
مركزا لإلنصات واإلرشاد تعمل على  041مليون درهم، منها 

استقبال وتوجيه النساء والفتيات املعنفات، وتقدمي الدعم 
املعنوي واالستشارة القانونية هلن، وتعمل على تقوية قدراهتن يف 
اجملال احلريف ومساعدهتن على خلق أنشطة مدرة للدخل وقد 

ألف مستفيدة، إجناز  40و فاد من خدمات هذه املراكز حناست
 11مركزا للعناية باألطفال يستفيد منها  414أو جتهيز  ءوهتيىي

ألف طفل وطفلة هم ضحايا العنف والتفكك األسري 
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خصوصا؟، وتعمل هذه املراكز على تقدمي اخلدمات األساسية 
اج يف ميادين الرتبية والتعليم والصحة والتكوين واإلدم
 10االجتماعي واألسري إىل جانب املواكبة النفسية، إجناز 

مركزا للتكفل باألشخاص املسنني املتخلى عنهم وضحايا العنف 
ألف  44والتفكك األسري يستفيد من خدماهتا أزيد من 

مسننا، مت إحداث صندوق التكافل العائلي وتبسيط مساطر 
شور استفادة املطلقات من خمصصات الصندوق وإعداد من

توضيحي يف هذا اإلطار وقد بلغ عدد املستفيدات شهر أكتوبر 
مستفيدة، مت إحداث صندوق دعم التماسك  564،  4104

االجتماعي الذي يستهدف الفئات الضعيفة ويشجع متدرس 
أبناء األسر الفقرية، مت تدرجييا إحداث وتعميم خاليا استقبال 

ائية، واليت بلغ النساء املعنفات على صعيد مصاحل الشرطة القض
خماطبا على مستوى دوائر  464خلية معززة ب  001عددها 

الشرطة، كما مت تعيني خمتصني يف علم النفس يف إطار جتربة 
منوذجية بكل من فرق األحداث التابعة لوالية أمن مدن الرباط، 
الدار البيضاء، فاس، على أن يتم تعميم هذه التجربة تدرجييا،  

التكفل بالنساء واألطفال على املستوى كما مت إنشاء خاليا 
احملاكم وخصصت هلا فضاءات خاصة ومت تشوير هذه اخلاليا 

 .لتسهيل الولوج إليها
على املستوى التشريعي، مشلت التعديالت العديد من 
القوانني اليت أشرت إليها يف معرض جوايب على السؤال األول، 

والفاعلة بشكل حيث متت مراجعة العديد من املقتضيات املؤثرة 
مباشر يف الزجر ومناهضة العنف ضد النساء وتعزيز احلماية 
اجلنائية للمرأة، كما صادق املغرب على جمموعة من االتفاقيات 
الدولية ومنها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
النساء واتفاقية حقوق الطفل، ومت كذلك إعداد دليل لإلعالم 

لنصوص القانونية حلماية النساء ضحايا والتوجيه يتضمن كل ا
 .العناوين اليت ميكن اللجوء إليهاالعنف، ودليل 

كل هذه اإلجراءات والتدابري سامهت يف كسر الصمت 
وإخراج الظاهرة من الشأن اخلاص إىل الشأن العام وحتسيس 
اجملتمع خبطورهتا، غري أن األرقام واملؤشرات اليت خلصت إليها 

ث تدل على أنه جيب بذل جمهودات أكرب جمموعة من األحبا
 .للقضاء على العنف األسري

وقد فتح الدستور اجلديد جماال رحبا وفر إمكانيات  
قانونية ومؤسساتية جديدة للمضي قدما وبسرعة وفعالية أكرب يف 
سبيل حتسني وضعية املرأة واألسرة والطفولة، واعتبارا هلذا  

ت امللقاة على عاتقنا،  املعطى الدستوري اجلديد واملسؤوليا
وانسجاما مع قناعتنا الثابتة فيما خيص دور تكرمي املرأة ومتتيعها 
حبقوقها كاملة، وبناء على الدروس املستخلصة من املرحلة 
السابقة ومواصلة للجهود اإلجيابية املبذولة يف اجملال، فقد قدم 

- 4104بصياغة خطة حكومية للمساواة يف أفق املناصفة 
اليت استعرضت أهم مضامينها يف " إكرام"سماة امل 4106

 .معرض جوايب على السؤال األول
يف اجملال اخلامس على هدف " إكرام"وتركز خطة 

حماربة مظاهر العنف والتمييز اليت تطال النساء مع التأكيد إىل 
ضرورة انتهاج مقاربة مشولية ومندجمة يتقاطع فيها ما هو قانوين 

 .وثقايف مع ما هو تربوي  توعوي
 : وتتلخص أهم التدابري ذات الصلة حملاربة العنف فيما يلي     
  تعزيز الرتسيخ البني القطاعي والشراكة مع الفاعلني

 وطنيا وحمليا؛
  إصدار قانون حماربة العنف ضد النساء وإعداد مشروع

القانون إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
 لألسرة والطفولة؛ وإحداث اجمللس االستشاري

   إحداث املرصد الوطين حملاربة العنف ضد النساء
والراصد اجلهوية للتبليغ عن حاالت العنف والتمييز اليت تطال 

 لنساء؛
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 إحداث املرصد الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم؛ 
   انطالق برنامج إصالح وتأهيل املراكز االجتماعية

ت للنساء يف وضعية صعبة وعلى رأسها مراكز اإليواء املؤق
 ؛ 4104مؤسسة مربجمة لسنة  415والنساء ضحايا العنف، 

  تضمني دفاتر حتمالت قنوات القطب العمومي
ملقتضيات من شأهنا املسامهة يف حتسني صورة املرأة يف اإلعالم، 
والرفع من مكانتها من قبيل إحداث قناة لألسرة والطفل 

 وختصيص برامج للمرأة؛
 ئزة السنوية للمساواة والكرامة يف وسائل اإلعداد للجا

اإلعالم واليت هتدف تكرمي الصحفيني على التزاماهتم اجتاه 
 .تشجيع املساواة ومكافحة النمطية

وختاما أود أن أوجه حتية خاصة إىل فعاليات اجملتمع 
املدين اليت تنشط يف هذا اجملال عن طريق توفري خدمات 

إليواء املؤقت للنساء ضحايا اإلنصات واملساعدة القانونية وا
العنف وأطفاهلن والتحسيس واملسامهة يف حمو األمية، ومساعدة 
النساء والفتيات على إحداث أنشطة مدرة للدخل، والسالم 

 . عليكم رمحة اهلل وبركاته
 : السيد الرئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة، أفتح اآلن باب املناقشة، 
احملرتمة رقية الرميد من فريق   الكلمة لألغلبية السيدة النائبة

 .العدالة التنمية، فلتتفضل مشكورة
 : النائبة السيدة رقية الرميد عن فريق  العدالة التنمية

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس المحترم، 

 د رئيس الحكومة المحترم، يالس
 دة والسادة الوزراء المحترمون، يالس

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

إن ظاهرة العنف ومما ال شك فيه تكتسي طابع العاملية 
وليست وطنية فقط وأنه رغم كل اجملهودات املبذولة  عامليا 
للتصدي هلذه اآلفة تبقى األرقام يف ارتفاع مستمر، فحىت يف 
الدول األوربية اليت  تتوفر على قوانني ملناهضة هذه الظاهرة 

    راكز إيواء جد متطورة وسياسات حكومية وأمنية متقدمة وم
ال تزال تعاين منها هذه الظاهرة، بل أرقامها تفاجئنا كل يوم  

كوهنا يف ارتفاع مستمر بشكل مهول، وحنن يف املغرب لدينا  
عنف ال ننكره، عنف أسري ولكنه وهلل احلمد ال يصل إىل 

بلدنا جد مقلقة العنف ضد الطرف اآلخر، وهناك مؤشرات يف 
جتعلنا نطالب بالتشخيص الدقيق لآلفة ومسبباهتا ألن 
الدراسات املوجودة لدينا حاليا يف املوضوع ينقصها التدقيق، 
وهذه الظاهرة ال ميكن معاجلتها مبعزل عن معاجلة مدخالهتا من 

نسبة األمهات  54.1مثل ارتفاع نسبة األمية داخل األسر 
يف املائة بالنسبة لآلباء يعانون من  40يعانون من األمية وتقريبا 

األمية، وكذلك اهلشاشة االجتماعية وارتفاع معدالت الفقر 
وتفشي ظاهرة تعاطي املخدرات، مما ولد لدينا خمرجات خطرية 
هلذه اآلفة أخطرها االرتفاع املهول يف نسبة االعتداء واالستغالل 
 اجلنسي، خصوصا يف صوف القاصرات إذ بلغت النسبة إىل

يف املائة من القاصرات اللوايت غادرن األسرة بسبب  11.1
 .العنف األسري

وجيب التأكيد على أن التصدي هلذه الظاهرة حيظى 
بإمجاع وطين، إمجاع جيب أن تتضافر حوله كل جهود املتدخلني 
واملهتمني ملواجهة هذه اآلفة، وحنن يف فريق العدالة  والتنمية 
ومن هذا املنرب نثمن عاليا جمهودات احلكومة احلالية اليت جعلت 

قيق توازن جمتمعي، إذ من حماربة هذه الظاهرة أولوية قصد حت
تعمل جاهدة يف أن تكون مناهضة العنف ضد األسرة عامة 
واملرأة خاصة خدمة عمومية مواطنة أساسها مبادئ حقوقية 

عميقة تضبطها معايري إجرائية موحدة ومرتبطة برتسيخ املساواة  
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القائمة على الكرامة واإلنصاف، فاحلكومة احلالية وبكل 
يات قصد التصدي هلذه الظاهرة، مكوناهتا خططت اسرتاتيج

فبعد سن جمموعة من التشريعات اختذت إجراءات عملية 
وميدانية من مثل إعداد وإنشاء العديد من املراصد املعنية هبذه 
الظاهرة كما جاء على لسانكم السيد رئيس احلكومة املرصد 
الوطين لإلعالم لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم، واملرصد الوطين 

 .حة العنف ضد النساءملكاف
كما نثمن إنشاء اللجنة التقنية املشرتكة بني وزارة 
التضامن واألسرة واملرأة ووزارة العدل واحلريات إلخراج مشروع 
قانون حماربة العنف ضد النساء، ونثمن يف هذا الباب أيضا 
اإلجراءات اليت اختذهتا وزارة العدل من مثل فتح الباب أمام 

بقضايا املرأة للمشاركة بإبداء الرأي أمام اجلمعيات املهتمة 
جلنتني تقنيتني مكلفتني بعد صياغة القانون اجلنائي وقانون 
السيطرة املدنية، وكذلك األخذ بعني االعتبار تأهيل البنيات 
التحتية للمحاكم، خصوصية قضايا املرأة واألسرة وإنشاء قاعات 

نثمن  ومكاتب خمصصة الستقبال النساء املعنفات، وكذلك
عاليا مبادرة احلكومة يف إخراج صندوق التكافل العائلي 
للوجود، ولكن نتمىن أن احلكومة تعمل على تبسيط املساطر 
أكثر حىت تتسع عدد املستفيدات من النساء منه، كما ندعو 
اجملتمع املدين لإلدالء بدوره يف هذا الشأن يف توعية النساء 

وكذلك ننوه  حبقهن يف االستفادة من هذا الصندوق،
باإلسرتاتيجية احلكومية اليت وضعتها وزارة الصحة قصد مأسسة 
التكفل املندمج للنساء ضحايا العنف داخل املنظومة الصحية،  
كما يعترب إدراج برامج خاصة بالنساء بدفاتر التحمالت 
السمعية البصرية سوف يساهم مما ال شك فيه بالنهوض حبقوق 

نشر ثقافة احرتام كرامة املرأة وصيانة املرأة والتوعية هبا وكذلك 
 .حقوقها

لكن السيد رئيس احلكومة ندعوكم إىل االهتمام 
األكرب باألسرة ووضع سياسات أسرية املندجمة مع مراعاة 
التحوالت اليت يعرفها املغرب، خصوصا يف اجملال القيمي، إذ أن 
االهتمام باألسرة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التوازن وهو ما 

د عليه املنتظم الدويل بإعالنه فشل املؤسسات اخلاصة أك
بالرعاية البديلة يف إعادة التأهيل أو العناية بنزالئها وأن األسرة 
هي البديل، وكأيضا أن التقارير ترفعها الدول خالية من احلديث 
عن سياسات أسرية متكاملة وهو األمر الذي كان سائدا 

 .احلكومية السابقة بالنسبة لنا يف العديد من السياسات
وإذ نثمن جمهودكم السيد رئيس احلكومة، نوصيكم 
بإحداث شراكات مع اجملتمع املدين وحتديدا مع املراكز اليت تعىن 
باإلرشاد األسري ودعمها حىت  تقوم بالدور املنوط هبا قصد 

لصلح معاجلة هذه اآلفة، والرتكيز على سن سياسة حقيقية ل
، كما ندعو احلكومة احلالية إىل رةومحاية األطراف داخل األس

اإلسراع بإخراج القانون التنظيمي املؤطر للمجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة، وكذلك وال يفوتين من هذا املنرب أن أؤكد 
السيد الرئيس أنه هناك ضرورة ملحة يف العناية أكثر باألسرة 

رأة املغربية املهاجرة، األسرة املغربية املهاجرة واليت تعاين فيها امل
املهاجرة واحد العناء اللي رمبا أكثر مما يعانيه الرجل، وخاصة أن 
هناك تقارير دولية تشري إىل ارتفاع نسب العنف ضد املغربيات 

أشري أننا كمشرعني جيب أن منيز بني ) املهاجرات وبني قوسني 
     ( اجلنحة واجلناية فأقول أنا االغتصاب جناية وليس جنحة

أفهمه هو أنه ليس هناك أي قضية جنائية تتعلق بني قوسني وما 
االغتصاب ومرت بالتسوية ودون ...ثبت فيها ) السيد الرئيس،

 . وشكرا( عقاب
 : السيد الرئيس

 شكرا، 
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الكلمة اآلن للمعارضة السيدة النائبة احملرتمة حنان أبو 
الفتح عن فريق التجمع الوطين لألحرار، فلتتفضل مشكورة، 

 . قائق السيدة النائبة احملرتمةعشر د
 : النائبة السيدة حنان أبو الفتح

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السيد وزير الدولة، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدة الوزيرة الوحيدة،
 إخواني أخواتي،

نتشرف اليوم باملشاركة يف هذا النقاش احليوي واملهم، 
ملاذا نطرح هذا السؤال، سؤال مناهضة العنف األسري؟ نطرح 
هذا السؤال ألن اإلحصائيات يف هذا امليدان جد خميفة ومقلقة 
جدا، اإلحصائيات اللي عندنا السيد رئيس احلكومة تتقول  

النساء من %  61من النساء املغربيات معنفات، %  61
املغربيات يتعرضن للعنف جبميع أشكاله، سواء عنف جسدي، 
مادي، معنوي، نفسي، جنسي إىل آخر ذلك، تصوروا معايا 

ديال  6ديال العياالت عندنا  01السيد رئيس احلكومة من 
 . العياالت معنفات هذا فعال خطري ومقلق جدا

السيد رئيس احلكومة، رغم هذا القلق املخيف نالحظ 
تمام احلكومة هبذه الظاهرة، ملاذا عدم اهتمام احلكومة عدم اه

هبذه الظاهرة؟ ألننا الحظنا بأن عدم هذا االهتمام يتجلى 
خصوصا من خالل التصريح احلكومي ديالكم السيد رئيس 
احلكومة، هاد التصريح اللي أعطى واحد املكانة لألسرة جد 

ة اليت ضعيف وضعيف جدا، مل تنتبه احلكومة للقيمة الدستوري
حظيت هبا األسرة وهي قيمة جد كبرية، وآنذاك حزب التجمع 

الوطين لألحرار نبه احلكومة هلذا اخللل ألنه كان حيمل اهلم ديال 
هاد األسرة وكان حمورا أساسيا يف برناجمها احلكومي، حنن يف 

من الدستور  44حزب التجمع الوطين لألحرار نعترب املادة 
ة املغربية، حيث تنص هذه املادة على املغريب قيمة مضافة لألسر 

وحدة واستقرار األسرة واللي تنعتابروه أن املرأة اللب ديال هاد 
األسرة، هذا باإلضافة إىل جمموعة من املواد اللي جاء هبا 

إىل آخر ذلك، إيال   44 -40 - 41 - 01الدستور كاملادة 
ريب طبقنا السيد رئيس احلكومة غري مقتضيات هاد الدستور املغ

ثق بيا راه األسرة املغربية غتعيش يف أمان تام وحنا تنتيق يف 
املؤسسة ديال الوزارة األوىل السيد رئيس احلكومة، آش كتسنا 
السيد رئيس احلكومة باش تفعل وتنزل مقتضيات الدستور 

 .املغريب اجلديد 
 السيد رئيس الحكومة،

نعلم أن احلكومات السابقة قامت بوضع خطة وطنية 
هضة العنف األسري، أمل حين األوان بعد إلخراج هذه اخلطة ملنا

" إكرام"الوطنية واش هي هاد اخلطة اللي هضرتوا عليها ديال 
واش " إكرام"حىت حنا عندنا حتفظ على هاد االسم، ألن 

إكرامية ما عرفناش حىت تتحاول توضحها لينا، ملاذا كل هذا 
لينا، كان فيها البطء؟ إيال كانت هذه اخلطة صاحلة أخرجوها 

شي خلل حاولوا تصلحوه املهم خترجوها لينا ما نبقاوش ساكتني 
نديرو شي حاجة، أعطونا السيد رئيس احلكومة شي قانون 
خاص ملناهضة العنف األسري، راه السيد رئيس احلكومة عدم 
إصدار قانون مناهضة العنف األسري واللي املرأة اللب ديالو راه 

من اتفاقية القضاء على  4و 4لمادتني فعال يعترب خرق صريح ل
مجيع التمييز ضد املرأة وراه ذكرمتوها يف اجلواب ديالكم السيد 
رئيس احلكومة، ألن املغرب فعال اخنرط يف هذه االتفاقية، هاد 
املرأة اللي هي احملور األساسي ديال اجملتمع اللي إيال غابت األم 

رة متكاملة،  فيه تتفكك األسرة وإيال كانت حاضرة راه أس
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كذلك نعلم السيد رئيس احلكومة، وكما يعلم اجلميع وقلتيها 
عاود يف اجلواب ديالكم أن منظومة العدالة فشلت يف إنصاف 
هذه األسرة، يف القانون اجلنائي نالحظ غياب تام لقانون جيرم 

 .العنف املنزيل
نتأسف السيد رئيس احلكومة ونتأمل مجيعا عندما نرى 

د شوه وجهها أو جسدها بضرب بدائي يعيدنا امرأة معنفة وق
إىل القرون الوسطى، ونتأمل كثريا عندما نرى القاضي حيكم 
للمجرم بعقوبة ليست يف مستوى اجلرم الذي ارتكبه، والعدالة 
السيد الرئيس احلكومة راه بني أيديكم خصكم حتملوا 
مسؤوليتكم فيها، البد من حتميل املسؤولية جلهاز العدل ألن 

ضاء يتحمل قسط وافر يف هذا املوضوع، البد من املتابعة، الق
البد من اإلنصاف، ال يعقل السيد رئيس احلكومة أن نرى نساء 
معنفات بشكل مقرف والعقوبة ال تتعدى بضعة أشهر أو غرامة 
مالية منحطة، خصكم فعال تتحملوا مسؤوليتكم السيد رئيس 

وا يف خلق جيل احلكومة، واش مكتفوش معايا ملي أننا كنسا مه
من املرضى النفسيني، ألننا إيال بدينا بصح كنشوفوا أبناء يف 
هذا الوسط كيعيشوا يف وسط معنف يا إما األم دياهلم وإما املرأة 
دياهلم إما أختهم وإما قريبة دياهلم، هاد األطفال راه احنا 
غنزرعوا فيهم واحد النوع من احلقد ومن الكراهية، من االنتقام، 

ايل نساهم يف خلق جمتمع غري سوي وغري سليم، وقضايا  وبالت
كثرية وأمثلة متعددة السيد رئيس احلكومة ينده اجلبني عند 

 .ذكرها
كيف السيد رئيس احلكومة أن القانون حيتم على   

مرتكيب جرمية االغتصاب بأن يتزوج الضحية وانتهى األمر؟  
بالزواج من كيف السيد رئيس احلكومة وحىت إذا مقام هذا اجملرم 

   الضحية، هذه الضحية كتعيش كخادمة، وتعيش بدون كرامة 
ال داخل األسرة ديالو وال داخل األسرة دياهلا؟ وسرعان السيد 
رئيس احلكومة هذه الضحية تتخلص من الضحية ديالو وانتهى 

األمر، إذن نعيش إنتاج اإلجرام بطريقة قانونية ونشجع اإلجرام 
هاد القانون راه . ال عقل السيد الرئيسبالقانون، ال يعقل هذا 

مكاين حىت فشي بالد وخصكم فعال تديروا فيه شي حاجة، 
هذا القانون اللي خص املرأة املعنفة تديل باألدلة، بالشهود ألهنا 
معنفة، تصوروا معايا السيد رئيس احلكومة مرأة معنفة يف املنزل 

هلم أجيوا  دياهلا، واش خترج للزنقة تدخل الناس الشهود تقول
راه السيد . لداري ختباو حيت تشوفين تعنفت خرجوا شهدوا ليا

رئيس احلكومة أن املرأة كتعنيف يف الشارع أمام مرأى من الكل 
وحيت شي واحد  ما يقدر يشهد ليها، فعال السيد رئيس 
احلكومة خصكم تديروا شي حاجة يف هغاد الشي بصراحة، 

 .ال تنصف املرأة املعنفةألن فعال العدالة ال تنصف األسرة و 
ويف األخري ومن هذا املنرب، فإن التجمع الوطين لألحرار 
يطالب احلكومة بالتنزيل وتطبيق مقتضيات الدستور املغريب، 
بإصدار خطة وإصدار قانون مناهضة العنف األسري، تعديل 
القانون اجلنائي املغريب احلايل، دعم وتوفري التموين الكايف 

امليداين وللمنظمات الغري احلكومية حىت يتسىن  جلمعيات اجملتمع
 .هلا القيام بالدور الفعال للحد من هذه الظاهرة املشينة

وهبذه املناسبة حنيي مجيع القوى احلية يف البالد اليت  
كانت سندا للقوى السياسية يف حماربة هذه الظاهرة املشينة 

املناسبة واآلفة اخلطرية اليت أصبحت تنخر اجملتمع املغريب، وب
نتقدم بتحية إكبار وإجالل للمنظمات واجلمعيات اليت تنشط 
يف هذا اجملال حملاربة هذه اآلفة اخلطرية، ونعدها أننا سنبقى 
جبانبها نواصل سويا ألننا حنمل نفس اهلم ولدينا نفس اهلدف 
املشرتك سندافع عليه، وهو إعادة الكرامة لألسرة املغربية، إعادة 

واألم والزوجة املغربية، هاذ األم اللي تضحي اإلنسانية لألخت 
براسها لسبيل أوالدها ولسبيل بيتها وزوجها، وسنناضل حىت 
يعود هذا املوضوع ديال احلد من العنف ضد األسرة إىل نقاش 
عمومي ال يشمل قبة الربملان وحده ولكن اجملتمع املغريب ككل، 
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مناسبات  ولن نقف اليوم عند طرح هذا السؤال، بل سنعيده يف
قادمة ألن املوضوع خطري ومشني جدا، وألننا يف حزب التجمع 
   الوطين لألحرار نقول وألننا نؤمن باحلداثة، نقول بأن اجملتمع 
ال ميكن أن يتقوى إال إذا كانت األسرة فيه لديها مكانة حمرتمة 
والئقة، واملرأة كذلك ألن هذه املرأة هي مربية األجيال هي 

لألسرة، هي مستقبل األمة برجاهلا وبنسائها العمود الفقري 
 .وبأطفاهلا، وشكرا
 :السيد الرئيس 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن لألغلبية 
السيدة النائبة احملرتمة فتيحة مقنع عن الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة
 :النائبة السيدة فتيحة مقنع

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء، 

 إخواني وأخواتي النواب والنائبات المحترمين،
يف احلقيقة السيد رئيس احلكومة نشكركم على 
تفاعلكم وجتاوبكم مع هذا املوضوع املهم جدا وهو من أجل 
مناهضة العنف األسري، ملاذا ؟ ألن مناهضة العنف األسري 
وتتكون فيه دائما يف الغالب املرأة هي الضحية، مناهضة العنف 

جتماعية األسري بكل أشكاله االقتصادية واملادية واملعنوية واال
يكتسي أمهية بالغة، ألنه يرتبط ببناء جمتمع متماسك متضامن 
مرتاص البناء ما دامت املرأة تشكل نصف هذا اجملتمع، وما دام 
اجملتمع املغريب كان وال يزال سيظل ويقوم على أساس التعاون 
والتكامل بدل الصراع بني اجلنسني، إن حتصني األسرة املغربية 

شينة يقتضي تعزيز املكتسبات اليت حتققت من هذه الظاهرة امل

لصاحل املرأة املغربية وتقوية مكانتها داخل اجملتمع انسجاما مع 
التعاليم اإلسالمية السمحة اليت كانت سباقة لتكرمي املرأة، وكذا 
املواثيق الدولية بعدما اخنرط املغرب يف العديد من االتفاقيات 

 .اليت حترم امليز بني الرجل واملرأة
ويف هذا اإلطار، ال بد من التذكري مبضامني وتوجهات 
الربنامج احلكومي الذي مبقتضاه التزمت احلكومة باعتماد 
سياسة فعالة وطموحة للنهوض بوضع املرأة من خالل تأهيلها 
واحلد من هشاشة أوضاعها بالتصدي لألمية والفقر والتمييز 

يف ملراكز والعنف، وكذا العمل على تعزيز املؤسسايت واجلغرا
االستماع واملساعدة القانونية، ومن هذا املنرب ننوه بالدور الذي 
يقوم به اجملتمع املدين يف هذا اجملال بعدما أبان عن قدرته يف 

 .التخفيف من معاناة النساء املعنفات واألخذ بيدهن
 السيد رئيس الحكومة 

يف هذا السياق، ال بد من استحضار مقرتح قانون 
ماية من العنف األسري تقدم به الفريق االستقاليل املتعلق باحل

للوحدة والتعادلية، ويف انتظار دراسته واملصادقة عليه ألنه يشكل 
دعامة أساسية لتحصني األسرة املغربية من كل أشكال العنف، 
وهذه األسرة تشكل النواة الصلبة للمجتمع كلما صلحت صلح 

 .اجملتمع
من تساؤل، وخاصة  إن هذا املوضوع يطرح علينا أكثر

فيما يتعلق بالتدابري الوقائية  الكفيلة بتحصني األسر املغربية 
ومحاية املرأة من مظاهر التعنيف، عالوة على حتيني الرتسانة 
القانونية الرامية إىل محاية املرأة املغربية من أي شكل من أشكال 
العنف والتمييز، خاصة وأن هناك عدة مبادرات تشريعية يف هذا 

جملال مبا فيه مشروع قانون ملناهضة العنف ضد النساء ومل خيرج ا
 .بعد إىل الوجود، السيد رئيس احلكومة

نتساءل السيد الرئيس احلكومة أيضا عن الرقم األخضر 
ومصريه ألنه غاب عنا، موضوع مناهضة العنف األسري السيد 
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رئيس احلكومة خيدم الرجل واملرأة على حد السواء، ألن املرأة 
ي األم هي األخت، هي الزوجة وهي البنت، ويف محايتها ه

محاية لألسرة املغربية وللمجتمع املغريب بكامله، وحني نضمن 
للمرأة وضعا مرحيا ببيتها ينعكس ذلك إجيابا على تربية أطفاهلا 
ويكونون فاعلني يف جمتمعهم، وهذه املسؤولية السيد رئيس 

معا مدين، حني نقول احلكومة هي مسؤولية اجلميع حكومة وجمت
احلكومة حىت اإلعالم ال بد أن يلعب دوره داخل األسر وأن 
يكون التحسيس مبناهضة هذا العنف األسري أيضا يف املدارس، 

 .يف الثانويات استعدادا للقضاء على هذا العنف  األسري
ويبقى يف األخري أن هاد املوضوع هو الذي ال ميكن أن 

ن له غرية على هذا اجملتمع يعرف أي مزايدة سياسية كل م
 . سينظم حملاربة العنف األسري، وشكرا لكم

 : السيد الرئيس
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة 
السيدة النائبة احملرتمة، سليمة فرجي، فلتتفضل مشكورة، إذن 

 . ستدخل السيد النائب احملرتم عن فريق األصالة واملعاصرة
 :سمير بلفقيه النائب السيد

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم األنبياء 
 . والمرسلين

 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

 السيدة الوزيرة، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
نعتقد يف حزب األصالة واملعاصرة أن موضوع مناهضة 
العنف األسري  أو تعزيز حقوق املرأة هو ليس موضوع أو قضية 
نساء فقط، بل هي قضية رجال ونساء، هي قضية جمتمع، هي 
قضية جيب أن تنأى عن كل مزايدة سياسية، لقد تأكد اليوم 

ف للجميع سواء من داخل املغرب أو خارجه أن بالدنا تعر 
وتعيش حتوال جمتمعيا مبين على املنهجية الدميقراطية واحرتام إرادة 
الناخبني حيث أن االختيار الدميقراطي أصبح من ثوابت األمة 

،  هذا االختيار جيعل من املساواة 4100وهو ما أكده دستور 
بني املرأة والرجل اختيارا ال رجعة فيه، كنا صادقني السيد رئيس 

أكثر من مرة أننا باحرتامنا حنرتم الشرعية  نااحلكومة حينما أعلن
الدميقراطية وحنرتم مؤسسة رئاسة احلكومة ألن يف ذلك احرتام 
       جلميع املغاربة سواء من صوتوا على األغلبية أو املعارضة 

ل هذه القبة أو حىت من مل أو األحزاب الغري املمثلة داخ
ما أعلننا أكثر ، كنا صادقني السيد رئيس احلكومة حينيصوتوا

من مرة أننا نتمىن التوفيق هلذه احلكومة يف تنزيل وتصريف 
وعودها ألن يف ذلك جناح للمغرب وللمغاربة، كنا صادقني 
حينما قلنا بأن مسامهتنا السياسية لن جتعل من أي حزب عدو 
لنا مهما بلغت حدة االختالف بيننا، وهلل احلمد ضحى آباؤنا 

سع للجميع، ولكن كان لنا عدو وأجدادنا من أجل مغرب يت
مبني السيد رئيس احلكومة، عدو ال زال يرتبص بنا اليوم وهو 
قضية املساواة بني الرجل واملرأة، هو البطالة، هو جحافل 
املعطلني املرتبصني واملرابطني أمام هذه املؤسسة  احملرتمة، هو 

قبلة  يف املائة يف السنة امل 61نسبة مديونية الدولة اليت تتجاوز 
كما قال السيد وزير املالية، هو اهلشاشة، هو الفقر، هو اتساع 
رقعة هنب املال العام، هو انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب، 
هو أعداء وحدتنا الرتابية، هو العزوف عن العمل السياسي، 
هذوا هم أعداؤنا السيد رئيس احلكومة، كنا صادقني حينما 

التشريعية بكل جدية لنساهم اخنرطنا من داخل هذه املؤسسة 
مجيعا أغلبية ومعارضة للرقي بعمل هذه املؤسسة التشريعية كما 
قال صاحب اجلاللة ستكون أهم والية تشريعية، وفعال كان 
ذلك سواء من داخل جلسة األسئلة الشفوية أو داخل اللجن 
االستطالعية أو النقاش حول مشروع قانون املالية يف إطار من 
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حرتام بني مجيع الفرقاء احلاضرين بيننا، ولكن السيد التقدير واال
رئيس احلكومة أبيتم إال أن تذهبوا ضد التيار خالل جلسة 
األسئلة الشهرية وأصريتم على أن تلبسوا قبعة األمني العام 

 .للحزب بدل أن تكونوا رئيسا حكومة لكل املغاربة
إن مسامهتكم اليوم السيد رئيس احلكومة داخل  
سئلة الشهرية شكال ومضمونا جتعل منكم مفرقا بني جلسة األ

    ع ـــــــوا دور اجملمـــــــدل أن تلعبـــبعض مكونات الشعب املغريب ب
 un élément fédérateur  بكل ما أتاحه لكم الدستور

 .من حقوق وواجبات
السيد رئيس احلكومة، بكل صدق نقوهلا لك اليوم 

تعارض وحترموهنا من حقها يف حينما تطلبون من املعارضة أال 
املعارضة وذلك عن طريق التهديد والوعيد ففي ذلك خرق سافر 
وصارخ للدستور الذي أمجع عليه املغاربة، حينما كنتم يف 
املعارضة كنتم تعارضون ومن جهة أخرى فكل ما يقال السيد 
رئيس احلكومة فهو نسيب إذا اجتهدنا وأصبنا فلنا أجران وإذا 

أجر، صحيح رأيي حيتمل اخلطأ ورأيكم خطأ حيتمل  أخطأنا فلنا
الصواب، فلسنا يف إطار مواجهة بني اخلري والشر وعلى أي 
فاعل سياسي أن يتقبل معارضة اآلخر يف إطار من التقدير 

 .واالحرتام
إن الشرعية الدميقراطية ال تعطي احلق للحكومة 

، لالستحواذ على لعب دور املعارضة واألغلبية يف آن واحد
فاستمرار هذه الشرعية رهني مبدى انسجام إجنازات احلكومة مع 

-أسباب نزول هذه الشرعية، خصوصا املنجزات السوسيو
اقتصادية، إن تواجدنا اليوم السيد رئيس احلكومة مل يأت صدفة 
بل نتيجة تراكمات ونضاالت أبناء هذا الوطن نساء ورجاال 

دامت لعدة  منهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر، نضاالت
نونرب  45عقود وليس فقط لبضع سنوات ومل تبدأ مع انتخابات 

4100. 

ويف اخلتام، السيد رئيس احلكومة كما قلت يف البداية 
هذا حتد جيب أن نرفعه مجيعا للنهوض مبغرب املمكن أننا 
سنتصدى من باب املعارضة وسنعمل بكل ما أوتينا من عزمية 

دميقراطية والتصدي لكل من وإصرار على حتصني املكتسبات ال
حياول أن حييد بالقطار الدميقراطي عن وجهته الصحيحة 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن لألغلبية 
السيدة النائبة احملرتمة فاطمة اكعيمة عن الفريق احلركي، 

 .فلتتفضل مشكورة
 :السيدة فاطمة اكعيمةالنائبة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب،
حنن يف الفريق احلركي نعترب أن قضية املرأة قضية وطنية 

ومصدر قوته وجمتمعية، كما نعترب أن األسرة هي أساس اجملتمع 
كما قال السيد رئيس احلكومة املرأة هي  وتفوقه واستقراره،

األسرة، كما نعترب أن العنف  هو أكثر فتكا باجملتمعات من 
احلروب ومن األوبئة الصحية ألنه ينخر أساس اجملتمع فيهده 

 .ويضعفه
السيد الرئيس، رغم اجلهود اليت بذهلا املغرب يف جمال 

ء، فإن هذه الظاهرة ال تزال متفشية مناهضة العنف ضد النسا
داخل األسرة املغربية وتعاين تداعياهتا املرأة جسديا، اقتصاديا، 
قانونيا، وكذلك نفسيا، إن اجلهود اليت بذلت من طرف هيئات 
اجملمع املدين خالل السنوات األخرية خبصوص هذا املوضوع مل 

كبري حتد من ظاهرة العنف وخري دليل هو توجه النساء بشكل  
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ملراكز االستماع، فلم تعد النساء املعنفات تصمنت إزاء العنف 
املوجه هلن رغم أن الكثري منهن لألسف ليست هلن دراية هباته 
املراكز ألن اإلعالم ال يلعب دوره كما جيب، وعندما يريد أن 
يهتم باملرأة يستعملها فقط يف اإلشهار، ولإلشارة فالعنف ضد 

استفحاال يف العامل القروي، املرأة يف العامل املرأة يف املغرب أكثر 
القروي السيد رئيس احلكومة تعاين من األمية، تعاين من العزلة، 
تعاين من الفقر، من اهلشاشة ومن التهميش ونزيدوها حىت 

 .العصا 
السيد رئيس احلكومة، نطلب منك باش املرأة يف العامل 

املولدة وجتي عندها القروي جتي عندها املمرضة وجتي عندها 
الطبيبة، السيد وزير الصحة هو حداك أعطيتك التعليمات 

 .ديايل، السيد رئيس احلكومة
إن االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء 
واملعتمدة منذ أكثر من عشر سنوات، أصبحت متجاوزة ألن 

يف املائة رقم  61الواقع يكشف عن ارتفاع حاالت العنف، 
     يف املائة من النساء معنفات يف املغرب بشكل  61مهم، 

أو بآخر هاذي أرقام رمسية، أرقام دراسة املندوبية السامية 
للتخطيط، هذا الرقم خصو يفيقنا ويفيقنا مجيعا، وهذا الرقم يف 
ظل جمتمع مدين نشيط، كذلك يف ظل حكومة اليت وضعت 

للنساء  سنوات خاليا االستقبال واالستماع 1منذ ال يقل عن 
ضحايا العنف يف املستشفيات، يف مراكز الشرطة، يف احملاكم، 
طيب ولكن عمل هذه اخلاليا غري واضح وحيتاج إىل تقييم، 
نطلب منكم السيدات والسادة ال النواب وال احلكومة ميشيو 
يديروا واحد الدورة هلاذ مراكز االستقبال ومراكز االستماع، أنا 

تهم يف املستشفيات يعين بناية واحد نتكلم على املراكز اللي شف
السيدة اللي عاطيينها املهمة، ولكن األهداف اللي باش ختلقت 

 .مازال بعيد ومازال خصها اخلدمة

كذلك السيد رئيس احلكومة أن رغم الرتسانة القانونية   
املرتاكمة، رغم املبادرات االسرتاتيجية واملخططات احلكومية، 

إن هيئة األمم املتحدة للنساء ، ف4، خمطط 4، خمطط 0خمطط 
ومجعيات حقوقية دقت ناقوس اخلطر حول تفشي ظاهرة 
العنف، والسيدة الوزيرة احملرتمة خالل اليوم الدراسي األخري 
نبهت إىل تصاعد مؤشرات العنف ضد النساء، خاصة داخل 
األسرة والذي يصعب رصده، العنف إيال كان يف الشارع كلشي 

عدى على هديك، ولكن داخل األسرة تيشوفوا تيقول هداك ت
شكون اللي غادي يشوفوا منني األب تيضرب بنته، الزوج 
تيضرب الزوجة ديالو، األخ الكبري كيضرب األخت ديالو إخل، 

 . يعين الرصد ديالو صعيب
 : السيد الرئيس

 .شكرا انتهى الوقت السيدة النائبة احملرتمة من فضلك
 :النائبة السيدة فاطمة اكعيمة

 .دقايق السيد الرئيس 1السيد الرئيس عندي  ال
 : السيد الرئيس

 .دقايق، تفضل السيد الرئيس 5ال، 
نقطة )النائب السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي 

 (:نظام
 ...دقايق دازوا يف التدخل السابق إيوا 4دقائق  1باقي ... 

 :السيد الرئيس
 .دقايق، ال واخا تفضلي السيدة النائبة 01 
 :لنائبة السيدة فاطمة اكعيمةا

 شكرا السيد رئيس الفريق، 
 شكرا السيد الرئيس، 

قلت رغم الرتسانة القانونية املرتاكمة، رغم املبادرات 
، خمطط 4، خمطط 0االسرتاتيجية واملخططات احلكومية خمطط 

، فإن هيئة األمم املتحدة للنساء ومجعيات حقوقية دقت 4
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العنف، والسيدة الوزيرة كما  ناقوس اخلطر حول تفشي ظاهرة
قلت نبهت  هبذه الظاهرة وهي الظاهرة اللي كيصعب الرصد 

 .دياهلا
السيد الرئيس، لكل هذا فإننا يف الفريق احلركي وكذلك 
يف حزب احلركة الشعبية ال خنفي ختوفنا الدائم من هذه الظاهرة، 
ونتساءل عن الكيفية اليت ستتعامل هبا احلكومة من أجل احلد 

ن هذا العنف ضد املرأة؟ كما نطلب من احلكومة اإلسراع إىل م
فحل بتعزيز املركز القانوين للمرأة تعالج هذا املرض قبل أن يس

ومنع كل متييز أو حيف ضدها من خالل منظور شامل جيعل 
للمرأة مركزا متساويا مع الرجل، ويقر بزجر كل االعتداءات اليت 

      ون األب وال األخ تطاهلا، يكون املعتدي من يكون، يك
 . وال الزوج وال يكون اللي كان، شكرا السيد الرئيس

 : السيد الرئيس
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة 
السيد النائبة احملرتمة رشيدة بنمسعود عن الفريق االشرتا كي، 

 .فلتتفضل مشكورة
 : النائبة السيدة رشيدة بنمسعود

 الرئيس،السيد 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السيدة والسادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

يف الواقع إهنا لفرصة نادرة، أقول لفرصة نادرة أن يلتئم 
اليوم جملسنا املوقر للتداول يف قضايا النساء حبضور رئيس 
احلكومة باقرتاح من الفريق االشرتاكي وبتنسيق مع املعارضة 

اهضة العنف ضد النساء، واملفارقة اليت ميكن حول موضوع من
أن نسجلها السيد الرئيس يف الوقت اللي عربمت عن اخنراطكم يف 
مناهضة هذه الظاهرة وغادي نتحاوروا معكم وغادي نتفاعلوا 
معكم يف القضايا اللي قلتيها، تعنف العديد من املعطالت أمام 

فقون على الربملان وجملس النواب، هل حتت رئاستكم هل توا
مثل هذه املمارسات يف ظل الدستور اجلديد ويف ظل املغرب 

 اجلديد؟
وهبذه املناسبة أيضا، ال بد أن أوجه حتية صادقة وحارة 
من الفريق االشرتاكي لكل مكونات اجملتمع املدين، احلقوقي 
واحلركة النسائية وكل اجلمعيات واملنظمات ديال اجملتمع املدين 

من أجل إقرار املساواة وتكافؤ الفرص  على اجلهود املبذولة
 .ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء 

 11السيد الوزير، تكلمتم على األحزاب وقلتم عندكم 
يف املائة، ال بد أن أذكر بأننا يف االحتاد االشرتاكي اخنرطنا يف 
هاد السؤال واخرتنا هاد السؤال حتديدا ألننا يف االحتاد 

لنا قناعة بأن القضية النسائية، هاد القناعة راسخة االشرتاكي 
وتارخيية بأن القضايا النسائية هي احملك للدميقراطية، هي رافعة 
للتنمية وهي بوصلة لولوج جمتمع الدميقراطية واحلداثة، اخرتنا هاد 
السؤال يف االحتاد االشرتاكي السيد الرئيس، ألننا كحزب اخنرطنا 

إدراج قضية املرأة يف صلب املعركة  منذ سنوات السبعينات يف
الدميقراطية وآمننا دون فصائل اليسار بأن القضية النسائية هلا 
خصوصية وأن تناوهلا ينبغي أن يكون متعدد الزوايا باعتبارها 
قضية مركبة يتقاطع فيها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي 

احلركة وثقايف، اخرتنا هاد السؤال ألنه ميثل أولوية يف أجندة 
النسائية وأولوية يف أجندة اجملتمع الدويل ألنه ظاهرة خطرية هتدد 
النساء يف اجلسد ويف الروح وتنعكس سلبا على األسرة وعلى 

 .اجملتمع
السيد الوزير، اخرتنا هاد السؤال باش جتابونا ماشي 
باش تطرحوا علينا أسئلة أخرى، أنا الحظت من خالل اجلواب 

     أسئلة أخرى، احنا بغيناكم جتاوبونا ديالكم غاتطرح علينا 
ما هي  ؟ما هي حصيلة احلكومة يف هذا املضمار ويف هذا اجملال

رتب العناية وحجم االهتمام هباد القضية؟ صحيح السيد رئيس 
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احلكومة، انتابنا قلق عندما وصل إىل مسعنا أن أحد املسؤولني يف 
ية، هذا احلكومة ديالكم قال بأن مناهضة العنف ليس أولو 

عالش احنا طرحنا هاد السؤال، أيضا نقول لك السيد رئيس 
 .   احلكومة، مىت ومن؟ من بعد

السيد رئيس احلكومة، كنسجلوا عليكم بطء احلكومة 
يف إخراج املؤسسات الدستورية ومنها هيئة املناصفة ومكافحة  
كل أشكال التمييز، وكنسجلوا عليكم عدم التجاوب ديالكم 

نبيل واجلاد اللي بذلوا اجمللس الوطين حلقوق النساء مع اجملهود ال
يف هذا املضمار،  هذا ميكن نعتابروه بأنه إخذال مببدأ الشراكة 
والتشارك اللي كيأكد عليه الدستور، السيد الوزير فعال درمت 
مبادرة أثناء الوالدة إىل غري ذلك كاالقضايا اللي طرحتوها، احنا 

ليت رد الفعل، السيد رئيس ما كنتاظروش منكم رد الفعل ق
احلكومة احملرتم، احنا ننتظر منكم املبادرة،  اإلسراع إىل احتواء 
الظواهر االجتماعية اللي كتشكل آفات اجتماعية إىل سن 
تشريعات وقوانني، ماشي أننا نديروا فقط رد الفعل، النساء أيضا 
والشأن احلزيب هذا خصو يكون موضوع آخر، يف كل مرة السيد 

امرأة  11امرأة إيوا السيد الوزير  11زير تتجي تقول لنا أنا الو 
يت للحكومة، احنا يف املاذا قدميت سيدة واحدة مع احرتام

حكومة التناوب األستاذ املناضل التقدمي عبد الرمحان اليوسفي 
قدم سيدتني، األحزاب األخرى ما قدموش، واحنا يف إنقاذ 

    هاته وقدم سيدتني، املوقف وكان منسجم مع اختياراته وتوج
ما دام هاد الكفاءات اليت حنرتمها ونقدرها، ملاذا السيد الوزير مبا 
خيوله لك الدستور من صالحيات ما قمتيشي بإنقاذ املوقف 

 وتقدمي سيدتني من حزب العدالة والتنمية احملرتم؟ 
السيد الوزير، قليت لنا احنا بالنسبة للقضية احنا يف 

الوزير امسح يل خنتالف معك احنا ماشي يف البداية، ال السيد 
البداية، البداية كانت أوائل التسعينات من القرن املاضي، كانت 
اإلرهاصات األوىل ملعاجلة قضايا النساء على مستوى التشريع، 

وجاءت حكومة التناوب وجاء التصريح احلكومي اللي أقر أول 
إقرار  مرة حبقوق املرأة وبأهنا قضية أساسية ومركزية يف

الدميقراطية، وخرجات اخلطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية، 
وانقسم الرأي العام الوطين إىل قسمني، قطب مساند ملضامني 
اخلطة، قطب التقدميني واملتنورين واحلداثيني، وقطب حمافظ 
وتقليدي عارض هذه اخلطة، وجاء التحكيم امللكي وعملت 

يا النساء باعتبارهن األوراش حكومة التناوب على فتح ورش قضا
األساسية الكربى، وهناك تناسلت وتواترت جمموعة من 
املكتسبات اليت ذكرمتوها السيد الوزير، مهم جدا أن تذكر تلك 
املكتسبات لتؤكد لنا وهذا شيء نفتخر به أننا نعمل يف إطار 
الرتاكم واحنا ليس يف البداية احنا يف االستمرارية وماشي يف 

  .البداية
السيد رئيس احلكومة، املالحظ أن احلكومة اليت  
ترأسوهنا مل تنخرط بعد يف تفعيل أجرأة مضامني الدستور جتسيدا 
اللتزامات املغرب اجتاه املنتظم الدويل وذلك باقرتاح نسخة 
جديدة من احللول اليت تتصدى ملواجهة ظاهرة العنف ضد 

امات السيد النساء، يف التصريح احلكومي ديالكم عندكم التز 
الوزير ولكن جمرد كالم، كان مهم جدا مجيل، ولكن احنا نريد 
التفعيل، السيد الوزير ذكرت اإلحصائيات واألحباث اللي تدارت 
والبحث ديال املندوبية السامية واألحباث ديال جمموعة ديال 
املراكز وكاينة األرقام ما عندي الش  نطول ألن الوقت يضغط 

زير يف تربير غياب املرأة من احلكومة علي، ولكن السيد الو 
هذا هروب إىل األمام هروب إىل األمام، " الرتميم امللكي"بغياب 

أيضا التربير ديال عدم تويل املرأة يف املناصب العليا ال وجود 
لكفاءات، هذا نكران للكفاءات النسائية املتواجدة يف اإلدارة 

 . املغربية واليت تتميز حبسن التدبري
رئيس احلكومة، بالنسبة لتزويج القاصرات السيد 

باملعتدي عليهن ومنوذج أمينة الفياليل منوذج صارخ، وعدم 



 

 

28 

28 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

مبادرة احلكومة إىل معاجلة القانون اجلنائي الذي ميارس عنفا 
ضد املعتدي عليها أيضا تزويج القاصرات دون السن القانوين، 

دة ماذا أنتم فاعلون السيد رئيس احلكومة، الذي أصبح قاع
 .وليس استثناءا

السيد رئيس احلكومة، إننا يف الفريق االشرتاكي، أيضا 
بالنسبة لصندوق التكافل نسجل إجيابية إخراج هذا الصندوق 
اللي التفكري فيه انطلق مع احلكومات السابقة ولكن احنا 
نتخوف بأن يلحق هباد الصندوق ما حلق بالعديد من 

ت النساء اللي كان الصناديق، وصندوق الدعم لتشجيع قدرا
مكسب للحكومة السابقة وكانت له منجزات أول ما عملت 
هذه احلكومة هي اإلجهاز عليه، صندوق الدعم لتشجيع 
قدرات النساء يف االنتخابات مل جند له أي أثر يف امليزانية اللي 

 .ناقشناها مؤخرا
السيد رئيس احلكومة، أال تعتربون أن إقصاء املرأة من 

عنف رمزي، أال تعتربون القانون اجلنائي ميارس  مراكز القرار
العنف على القاصرات، اغتصاب للطفولة ولألنوثة، إجهاض 
أيضا للطفولة؟ السيد رئيس احلكومة، إننا يف الفريق االشرتاكي 
نتعاطى مع ظاهرة العنف ضد النساء يف مشوليتها بعيدا عن 

ميكن حماربتها  مقاربة جتزيئية، ونعترب بأن هذه الظاهرة اجملتمعية
وهتذيبها عن طريق التمكني االقتصادي للنساء والرتبية على 
املواطنة وسن العقوبات الزجرية العديدة اليت ال تساوي بني 
املعتدي والضحية، وذلك باإلسراع بإصدار قانون إطار يعاجل 
معضلة العنف ضد النساء يف خمتلف متظهراته اجلنسية 

احلماية والوقاية، بغينا السيد الوزير واالقتصادية والنفسية ويضمن 
هاد االقرتاحات اللي سردتيها لنا مىت مىت وكيف؟ هذا هو 
السؤال كلشي موجود يف الدستور وبعض منه موجود يف تصريح 
الربنامج احلكومي ديالكم ولكن بغينا مىت التفعيل مىت وكيف 

ة، هو السؤال اللي كنا منتاظرين أنك غاجتاوبنا به يف هذه اجللس

سرتاتيجية حكومية منصتة ومتفاعلة مع إثانيا ضرورة إعداد 
سرتاتيجية اجملتمع املدين يف هذا الصدد، النهوض بصورة املرأة إ

 . يف وسائل اإلعالم
السيد الوزير، ال بد أن أثري االنتباه أشاروا زمالء قبلي 
وزميالت إىل ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات يف البيوت واآلن 

فلبينيات اآلن والتعنيف الذي يتعرضن له واإلمكانية ظاهرة ال
ديال األزمة الدبلوماسية اللي ميكن توقع بني املغرب وبني الدولة 
اليت ينتمي إليها هؤالء، ندعو احلكومة يف األخري السيد رئيس 
احلكومة إىل تفعيل الدستور يف الزمن احملدد أي وفق أجندة 

 . حمددة، وشكرا
 : السيد الرئيس

كلمة اآلن لألغلبية، السيدة النائبة احملرتمة نزهة ال
 . الصقلي عن فريق التقدم الدميقراطي فلتتفضل مشكورة

 : النائبة السيدة نزهة الصقلي
 السيد الرئيس المحترم، 
 السيد  رئيس الحكومة، 

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات النائبات المحترمات، 

 السادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتقدم هباد املداخلة باسم فريق التقدمي 
الدميقراطي، ويف البداية أحيي كل النساء املغربيات اللي هم 
تيتبعوا باهتمام كبري هاد اجللسة وكنهين اجمللس ديالنا على 
ختصيص جلسة للمناقشة على مسائل متعلقة باملساواة ومبناهضة  

نف ضد النساء، باألخص كنحيي النساء ديال كل أشكال الع
العامل القروي اللي كيعانيوا من خمتلف أنواع العنف االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي والثقايف، كذلك كنحيي النساء 
املوظفات اللي كيعيشوا يومني ديال رالعمل يف يوم واحد، 
وخاصة املعلمات واملمرضات واملساعدات االجتماعيات 
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اللي كيشتاغلوا يف العامل القروي بسنوات طويلة رغم  واملوظفات
التضحيات اللي تيطلبها منهم، كذلك كنحيي النساء خادمات 
البيوت بدون قانون اللي كيحميهم، وكنحيي كل الفتيات 

 . والنساء اللي كيعانيوا من خمتلف أشكال العنف ضد النساء
وحنن نتكلم عن العنف األسري فالعنف األسري هو 
مأساة كبرية ألنه املنزل هو املكان ديال االطمئنان، هو مكان 
ديال التنشئة ديال األطفال، هو مكان اللي خصو يكون فيه 
احملبة وتكون فيها احلنان ما بني خمتلف أفراد األسرة واش من 
رسالة كنعطيوا لألطفال الصغار والفتيات واألوالد ملي كنربيوهم 

األسري، ويعين كنسرتوا على على هاد األسلوب ديال العنف 
هاد النوع من العنف آش من رسالة كنعطيوهم بالنسبة 

 للمستقبل دياهلم؟
فأنا كنظن بأنه والفريق التقدمي الدميقراطي تنقولوا أنه 
العنف ضد النساء ومناهضة هذا العنف خصها تكون فعال 
قضية وطنية اللي ما خصش يكون فيها فعال املزايدات، ولكن 

نوا صارمني يف ما خيص مناهضة العنف ضد النساء، خصنا نكو 
والدستور املغريب من الثوابت ديال الوطن كيعطينا، اهلل، الوطن، 
امللك، ويف اخليار الدميقراطي هناك نصف الشعب اللي هم 

 .نساء واللي فعال خصنا يكون عليه واحد التوافق تام
فملي تنتكلموا على العنف األسري كنتكلموا على 

          الزوجي، تنتكلموا على العنف ضد األطفال  العنف
وما خصناش ننساو العنف ضد األطفال مبا فيهم العنف 
اجلنسي ضد األطفال، وكذلك العنف ضد خادمات البيوت 
الصغريات، ففي املغرب فعال لدينا مكتسبات كثرية وذلك يرجع 

دين وإىل الفضل فيه إىل اجملتمع املدين والنضاالت ديال اجملتمع امل
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل اللي قام دائما 
مبهودات هامة، ولكن كذلك هاد الرتاكمات ترتجع إىل 

، ومن خالل 0110اجملهودات ديال خمتلف احلكومات منذ 

االسرتاتيجية الوطنية وخمطط العمل ملناهضة العنف ضد النساء، 
قة ديالو يف سنة ومن خالل برنامج متكني اللي مت االنطال

متعدد القطاعات واللي هو كيتعتابر جناح كبري دوليا،  4110
واللي كيتعطى مثال لكل دول العامل يف ما خيص مناهضة العنف 

، 4104ضد النساء، دابا اآلن يعين هاد الربنامج انتهى يف 
احنا ننتظر أنه تكون هاد الفرتة الثانية ديال برنامج متكني واش 

 فعال متكني، الفرتة الثانية واش فعال هي مربجمة؟ هاد الربنامج 
كذلك من ضمن املكتسبات هناك القيام حبمالت   

وصلنا للحملة  0110وطنية ملناهضة العنف ضد النساء منذ 
الوطنية العاشرة، ولكن مع األسف هاد السنة شفنا تنظيم واحد 
الندوة وطنية، ولكن كنتساءلوا عالش اللي ما كانش كذلك 

ت جهوية، عالش اللي ما كانتش وصالت إشهارية محال
ملناهضة العنف ضد النساء،؟ وعالش هاد الندوة مت التنظيم 

... يوم من 05ديسمرب يعين بعيدا كل البعد على  01دياهلا يف 
ملناهضة العنف ضد النساء، كذلك هناك النظام املعلومايت حول 

أن األرقام  العنف ضد النساء،  كنساءلوكم السيد رئيس احلكومة
ديال هاد النظام املعلومايت اللي كيعطينا األرقام ديال العنف من 
طرف الدرك امللكي واألمن الوطين ووزارة الصحة ووزارة التنمية 

اللي كنا  5-1-4االجتماعية ،كذلك ما مصري الرقم األخضر 
فيه كنتوصلوا مبكاملات تلفونية ديال النساء، ما هو املصري 

نا كنتاظروا أنه غايكون واحد التسريع فيما دياهلم؟ كذلك ك
خيص التحسيس  ضد العنف من خالل استعمال كل الوسائل 
مبا فيها املساجد وأنه يكون حتسيس ضد العنف ضد النساء،  
كذلك هناك املسألة ديال إشراك الرجال يف املناهضة ديال 
العنف ضد النساء  اللي فعال احنا الحظنا يف هذه اجللسة أنه 

ب من تدخل هم رجال هم نساء يف ما خيص القضية ديال أغل
العنف وديال املساواة، وهذا كيعطي دليل على أنه دفاعا على 
حقوق النساء جيب أن يكون من طرف النساء أساسا، وبالتايل 
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غياب أو شبه غياب النساء داخل احلكومة واش ما كتشوفوش 
 على صوت أنه فعال هذه النتيجة ديالو هو فعال غياب التعبري

 .النساء
فيما خيص العنف  -عفوا غري ثانية واحدة-آخر نقطة 

يف املائة من احلاالت  11ضد األطفال ال بد أننا نقولوا أنه 
ديال العنف اجلنسي ضد األطفال داخل األسرة وأن نتساءل 

اللي مت  5عن مسار وحدة محاية الطفولة اللي  هي كانت 
ا غاتبقى على حاهلا وأهنا غادي اإلنشاء دياهلا واللي كنتمناو أهن

 . تتطور، شكرا
 : السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة 
السيدة النائبة احملرتمة بشرى برجال فلتتفضل مشكورة عن الفريق 

 .الدستوري
 : النائبة السيدة بشرى برجال

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

أن نناقش اليوم أمامكم موضوعا درجت العادة على 
أن يصنف يف خانة نسائية حمضة هو تقدم بالنسبة إىل عهدكم 
حيسب لكم وإن كان ال جيب ما قبله تقدم آخر السيد رئيس 
احلكومة، امسحوا يل خبصوصه وكان قد آثار جدال يف إبانه وهو 

تقنة واحملكمة اإلتقان واملتناسقة األلوان خبصوص ربطة عنقكم امل
وانتم تعلمون السيد رئيس احلكومة أن تناسق األلوان هو سر 

 .األناقة والرصانة فمزيدا منهما
حتية هبذه املناسبة وبعد إذنكم السيد رئيس احلكومة، 
حتية إىل السيدة حرمكم ألهنا وال شك بطريقة أو بأخرى هلا 

إىل بسمة احلكومة احملتشمة ومثلها  دخل يف ذلك، وحتية معطرة
إىل كل النساء وكل الزوجات وكل األمهات، وحتية إىل كل 

الرجال إميانا منا بفريق االحتاد الدستوري على أن  الرجل مكمل 
 .للمرأة واألدوار متداخلة ومكملة بعضها البعض

وعليه السيد رئيس احلكومة، فمسألة العنف األسري 
جمتمعي بكل مكوناته من رجال ونساء  بالنسبة إلينا هو عنف

وأطفال، ومعاجلته السيد رئيس احلكومة احملرتم، إمنا تستوجب 
معاجلة العنف بطريقة عامة وهي ظاهرة يف كل اجملتمعات وكل 
على حده، وللعنف مرداة متعددة منها السياسية واالقتصادية 

وهذا  والثقافية ومنها الرتاكمات النفسية وبعض التطورات العلمية
 .موضوع آخر

السيد الرئيس احلكومة أكتفي ببعض الدوافع منها 
التباين الطبقي اجملتمعي ومغريات العصر الكثرية، أيضا انسداد 
اآلفاق أمام الشباب، انسداد اآلفاق املستقبلية أمام اجملازين 
واملعطلني وأمام األطر وأمام املثقفني وكل من هو تواق إىل غد 

بالتفقري والفقر وبالتعجيز وبالقهر، هذا ما  أفضل وأيديه مكبلة
خيلق تذمرا وخيلق اعتصامات واحتجاجات هي بدورها عنف 
تولد عنفا وتواجه بعنف، السيد الرئيس األمية وصعوبة التأقلم 
مع املستجدات السريعة من أسباب العنف، اجلهل ويستوي فيه 

، اجلهل اجلهل أو جتاهل احلق يف العيش الكرمي" األمي واملثقف"
بالقوانني الوضعية وباملواثيق واملعاهدات الدولية، اجلهل بثقافة 
احلوار والتواصل، اجلهل بتعامل ديننا احلنيف وهو أمة اجلهل يف 

 .أمة أنعم اهلل على عبادها وباإلسالم
السيد رئيس احلكومة، قيل قدميا إن العلم نور، فإذا  

لسيد الرئيس هو كان العلم نور فإن العنف ظالم وما حنتاجه ا
النور، نفتقد النور منذ زمن، املصباح ها هنا فأين النور أين 
غاب النور رئيس احلكومة، وهذا النور السيد الرئيس احلكومة 
هو أكرب النور، النور أكرب من جمرد خطط وخمططات وخطابات 
وشعارات، هذا النور يستوجب وأنا معكم يف تعزيز بني 

القطاعات كل القطاعات من  القطاعي، يستوجب جتنيد كل
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أجل هدف واحدـ، من أجل استهداف تغيري العقليات املشكل 
األساسي لدينا هو العقليات، ال دخل لكم مباشر كما قلتم 
قبل قليل يف املرأة اليت تلد يف الشارع أو يف الفقر أو يف، أو يف، 
ولكن ماذا تقولون السيد الرئيس عن العنف السياسي ما رأيكم 

السياسي، ما رأيكم السيد الرئيس أن حترم نساء من أن  بالعنف
تقتعد الصفوف األوىل من الربملان، هذا عنف سياسي أن حترم 
النساء من أن تناقش مواضيع هتمها يف الفضائيات هي احلاضرة 
الغائبة هذا عنف سياسي حتت إشرافكم، أن حترم السيدات من 

سياسي ولست  أن تتقلد املناصب العليا والسامية هذا عنف
أتفق معكم إطالقا فيما جئتم به يف تعقيبكم، كون وجوب 
املرور من التدرجات ومن السالمل هذا شيء ال يعقل وهذه 
أعذار واهية ألن الدستور أمسى قانون ميزنا وأعطانا التمييز 
اإلجيايب وبفضله وصلت العدالة والتنمية إىل هنا اآلن وقبل اآلن 

النائبات احملرتمات، لدينا دستور  وهن مفخرة للبالد كما كل
ينص على املساواة وعلى املناصفة وعلى العمل على أفق 
املناصفة، فلكم أن تبدعوا الوسائل الكمينة بذلك هذا شأنكم 
وحنن نضرب بعرض احلائط كل ما عدى ذلك ألن اإلرادة 

 .امللكية السامية هي إىل جانبنا السيد الرئيس
 السيد الرئيس، 

 الحكومة المحترم، السيد رئيس
هذا هو عهدكم هذه مسائل أما أعينكم ومبباركتكم  

ومببادرة منكم هو عهد التناقضات، هو عهد التناقضات، 
ونسائلكم السيد الرئيس احملرتم عن القيمة املضافة اليت أتت هبا 
حكومتكم وهذا يتوجب أو يستوجب حكمة وحكامة وحتكم  

ختاما السيد . ة أخرىكما تتحكمون متاما يف ربطة العنق مر 
 ...الرئيس

 
 

 :رئيسالالسيد 
انتهى الوقت شكرا، الكلمة اآلن يف إطار الكلمة 
للمجموعات النيابية للسيد النائب احملرتم سعيد با عزيز عن 

 .جمموعة احلزب العمايل، فليتفضل مشكورا
 :النائب السيد سعيد با عزيز

 شكرا السيد الرئيس، 
أجل املعارضة اجلذرية أقول السيد وزير الدولة ومن 

العنف األسري جزء من العنف اجملتمعي الذي ينبغي أن يعاجل 
 .يف إطاره الشمويل
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة، 
 السيدة والسادة أعضاء الحكومة، 

 السيدات والسادة النواب، 
 السادة الحضور الكريم،

يف ظل استمرار عدة أمراض جمتمعية جتسد العنف 
ألسري بشىت تالوينه السري والعلين الضمين والصريح العمدي ا

والغري العمدي، وتكريس التمييز وتغييب املناصفة نسجل غياب 
سرتاتيجية واضحة عملية قابلة للتنفيذ يف إطار سياسة إ

حكومتكم اليت كان من املفروض أن تتجه حنو اهليئات احلكومية 
نف األسري من مجعيات والغري احلكومية الفاعلة يف مناهضة الع

ومن منظمات ومرصد حقوق الطفل وجمالس استشارية، إضافة 
إىل قطاعات حكومية الصحة الرتبية الوطنية العدل واحلريات 
وغريها من القطاعات املعنية، فاملطلوب حاليا هو وضع 

سرتاتيجية برتسانة قانونية زجرية وخطة إعالمية بعيدة كل البعد إ
واليت ستبني للمواطنات واملواطنني القوانني عن الوعظ واإلرشاد، 

اليت سيعمل هبا للحفاظ عن النواة األساسية للمجتمع املغريب 
أال وهي األسر جبميع مقوماهتا االقتصادية واالجتماعية والدينية 
وغريها، آنذاك ميكن أن حنمي املرأة والطفل واألسر بكاملها مث 
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 تهستمراريإونضمن  اجملتمع برمته من العنف الذي ميارس ضده
 .ووفق تعاليم الدين اإلسالمي السمح باعتباره أحد ثوابت األمة

السيد رئيس احلكومة قلتم بأن املرأة لن تلد مستقبال يف 
الشارع وإن ولدت فليتحمل كل مسؤوليته، هناك النساء اللوايت 
ولدن ومات مولودهن، إال أن املناطق اليت تعاين من العنف 

ت الرمسية جتعل ما يقع هبا يبقى ال يصل إىل اإلعالمي للقنوا
الرأي العام، مثال ما وقع مؤخرا يف تازة أن األطباء امتنعوا عن 
استقبال املرأة كانت يف وضعية حرجة وأن مولودها يتطلب 
وضعه يف حضانة، فتم إرجاعها إىل سبيلها ويف طريقها ولدت 

يس احلكومة وتويف مولودها، حنن نريد احلماية من هذا السيد رئ
 .وليس فيما بعد حينما تقع الواقعة السيد رئيس احلكومة

لذلكم نسائلكم السيد رئيس احلكومة حول سياسة 
حكومتكم يف جمال مناهضة العنف األسري بصفة خاصة 

 .واجملتمع بصفة عامة؟ وشكرا
 :السيد الرئيس 

شكرا، بعد هذه املناقشة العامة أعطي الكلمة للسيد 
يجيب على هذه التدخالت، فليتفضل رئيس احلكومة ل

 .مشكورا
 :له ابن كيران رئيس الحكومةالسيد عبد اإل

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على 
 . رسول اهلل

 مرة أخرى اإلخوة الكرام، 
 أخواتي المحترمات،

 السيد الرئيس،
نناقش موضوع يعين كبري ويف نفس الوقت هو موضوع   

حرج، موضوع العنف والعنف داخل األسرة، بطريقة يعين من 
حقنا أن نتساءل هل مقارباتنا صحيحة؟ ألنه حني نسمع عن 

سنة  01أحزاب سياسية حتملت املسؤولية قبل أكثر من 

  وتفتخر مبا قدمته وتأيت اليوم لتشتكي، فمن حقنا أن نتساءل 
ا الذي فعلناه بالضبط؟ فهاديك الوقت أين هي النتائج كم م

تقدمنا هل نراكم التقدمات والنجاحات وأن مقارباتنا مقاربات 
فاشلة؟ قلنا كانت صاحلة فقط ملرحلة من املراحل لكي يقال إن 
هاد احلزب أو ذاك احلزب قد قدم للمجتمع شيئا ما يف هاد 

احلقيقية اليت يكون من  االجتاه، حنن اليوم نبحث عن املقاربات
نتيجتها ليس إيقاف هاد العنف بصفة هنائية ألنه أعتقد أن هذا 
شبه مستحيل ولكن تقليله إىل أقصى حد، ألنه عار أن رجل 
عنده زوجة حتسن إليه، تقوم على خدمته وخدمة أوالده وأسرته 
ويف بعض األحيان أبيه وأمه تكرمه عار أن ميسها بسوء، ديننا 

أخالقنا احلقيقية واألصلية، أين يقع املشكل؟ يقع وثقافتنا و 
املشكل حني نتحول من منطق املشروعية إىل منطق الغلبة 
   ويصبح الفرق بني الرجل واملرأة هو الفرق يف العضالت وهذا 
ال تندفع فيه احلداثة وال التقدمية، كم من حداثي مسع عنه أنه 

من جمتمع حداثي  يعين أساء إىل زوجته وضرهبا ضربا مربحا؟ كم
انتشر فيه العنف، بل ويعين عصري ال، انظروا إىل اجملتمعات 
اليت كانت ترتىب على املبادئ واألخالق يف أوساطنا وأوساطكم  
كل واحد يشوف من والديه واألسر ديالو، واش هادوك كانوا  
كيمسوا يف الزوجة دياهلم بسوء؟ بالعكس أنا عندي صور بني 

أن يتخيله اإلنسان يف معاملة الزوجة،  عيين من أرقى ما ميكن
ألنه اإلنسان كان كيشوف يف الزوجة واحد اإلنسانة، اهلل 
سبحانه وتعاىل أعطاها لو ومن الواجب عليه يكرمها حىت يفرق 
اهلل بيناهتم، هادي هي األخالق ديالنا، ووصانا رسول اهلل صلى 

 يا حادي"وقال  "استوصوا بالنساء خريا"اهلل عليه وسلم ملا قال 
وكان آخر ما أوصى به صلى اهلل  "رسريك بالقواري النوق أمهل

عليه وسلم النساء، هادي هي املبادئ ديالنا، ولكن حتولنا 
لشيء آخر وكاين مع األسف الشديد ناس اللي خمداش هاد 
الرتبية هادي الالزمة يف األوساط دياهلم، وهذه األمور حنن  
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بالقانون، ألن القانون عنصر أساسي كحومة ملزمون أن نعاجلها 
وأداة أساسية، ولكن ليس القانون وحده، القانون وحده لو كان 
سيوقف العنف لكان أوقفه يف أوروبا ضد املرأة وضد األطفال 
والعنف اجلنسي وعن اآلباء واألمهات، ولكن ال، البد أن ننظر 

 .بطريقة متأنية وبطريقة  متفحصة
والتنمية يعين حني يطرح هنا، فقط  امسحوا يل،ـ العدالة 

كمثال، أما أنا مسؤول على حكومة وهذه احلكومة بعد سنة 
 -واحدة تريدوننا أن حنل كافة املشاكل االقتصادية املاكرو

اقتصادية، املقاصة والتقاعد، وتضيف حىت املشاكل األسرية كل 
هذا يعين من املمكن أن حيل يف سنة واحدة هذا ليس باملمكن، 

حبال هاد القضايا هادي مكاينش املعارضة واألغلبية،  ولكن
هادي قضايا ورثناها نتيجة عقود معينة من تصرفاتنا ومنطقنا 
وتربيتنا وإعالمنا الذي ال يتصرف مع املرأة التصرف الالئق 
واملناسب والذي يشينها ويسوقها يف كثري من األحيان على أهنا 

ن املرأة خملوق مصدر إغواء ومصدر إغراء فقط، يف حني أ
مكرم، اهلل سبحانه وتعاىل كرمها تكرميا كبريا ومن املفروض أن 
اإلنسان املؤمن احلمد هلل كلنا مومنني أنه كذلك يتصرف بنفس 

يف اآلثار ديال سيدنا عثمان بن عفان الطريق وهذا رقي، رقي 
مبعىن  "إن اهلل لينزع بالسلطان ما ال ينزع بالقرآن"رضي اهلل عنه  

بد من القانون، ولكن الذي ال يفهمه الناس هو اهلل ينزع أنه ال
بالقرآن ما ال ينزع بالسلطان يعين األصل هو األخالق واملبادئ 
والقيم اليت تنتشر يف اجملتمع واليت يراها الناس واليت جيب أن 

األسرة ...يكون من نتائجها احلفاظ على األسرة، واش غري
ظ على األسرة اليت يف مكاين مشكل نكونوا فرحانني احلفا

إطارها ينشأ األوالد ويف نفس الوقت هني الرجال أو كل من  
هنا اإلخوان امسحوا يل يف بعض ...كان يصدر عنه العنف

األحيان صحيح باقي خمرجناش بعض اهليئات وال بعض القوانني 
اللي نص عليها الدستور، ولكن واش يف سنة واحدة غادي 

كاين خمطط تشريعي حنا  غادي خنرجو هاد الشيء كلو، اآلن  
نعلنوه رمبا غادي جنيو للربملان نعلنوه واخا ماشي يف جلسة عامة 
رمبا يف جلنة من اللجان اللي فيه كل قانون فوقاش املفروض 

، هاد 4104القانون ديال حماربة العنف األسري يوجد يف 
القانون الذي يرتدد قبل سنوات طويلة من احلكومات اليت 

يت جاء بعض ممثليها هنا ومنهم من هو يف احلكومة سبقتنا وال
سنة، تيقول لينا بأن حنايا يف هاد العام،  41منذ أكثر من 

سنة،  41سنة، ياك حكمتوا هادي  41وفني كنتم أنتم يف هاد 
يا إما كنتو ترتأسوا احلكومة وإما كنتم وسط منها، فني اآلثار 

مدرتيوش صربوا  ديال العمل ديالكم، أراوه لينا، حنا متافقني
 .علينا مقلنالكمش شي حاجة أخرى ما بغينا نواخذوا أحد

أما السؤال الذي طرح علي حول تعنيف املعطالت، أنا 
ممتافق مع التعنيف ديال حىت شي واحد، ولكن واش بغيتيوين 
نعطي التوجيهات لرجال األمن باش يضربوا غري الرجال، أنا 

د، والناس اللي  ممتافقش ممتافق مع تعنيف حىت شي واح
كيحتجوا من حقهم حيتجوا يف حدود القانون وإىل خالفوا 
القانون الناس ديال األمن قيقوموا بالدور دياهلم باش حيرتم 

متغالطوناش  ما تغالطوش اجملتمع املغريب، تكلموا معانا . القانون
باملعقول، كلمة ديال املعقول راه كتجينا خاصنا نديروها فوق 

جات، أما منني تيجي الكالم فيه مغالطات رؤوسنا ملن ما 
ماشي معقول حنا حتملنا مسؤوليتنا وقلنا هلادوك اإلخوان بغيتو 
تكوين نعملوه معاكم، بغيتو حل نعملوه معاكم، التوظيف 
املباشر ليس ممكنا، ألنه ماشي أنا احلكومة هي اللي خالت يل 

كون القانون وخالت يل الدستور، تينصوا على أنه التوظيف تي
باملباراة انتهى الكالم، انتهى الكالم، ماشي نديروا هاد الشيء 
هنا ونتحملوا مسؤوليتو وكلكم متافقني عليه، وجتيو تواخذوين 

أنا كنتحمل مسؤولييت وميمكنش حتملوها ... عالش تندير
معايا، ولكن متجيوش تزيدوا علي هباد املسائل هذه، وأنا 
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ال أمينة الفياليل، مرة أخرى امسحوا يل اإلخوان نرجع للقضية دي
متغلطوش اجملتمع، يف النهاية واش اإلنسان إىل غلط اجملتمع 
ودار واحد الكسب سياسي واش هاد الشيء تيكون عندو شي 
حاجة يف الدوام، راه مكيدوم غري املعقول، القضية ديال أمينة 
الفياليل مكانش فيها اغتصاب، كانت عالقات عاطفية بني 

وحدة قاصر واآلخر كبري يف سنه، والتافقوا،  الشابني، صحيح
ومن بعد متعرفات القضية اتفق األسرتني والرجل واملرأة والفىت 
والفتاة على الزواج وتزوجت والبنت كانت فرحانة، انتحرت 
ماشي بسبب أنه اغتصبها، انتحرت بسبب أن الزوج دياهلا 

سرة أساء معاملتها واألسرة ديال الزوج أساءت معاملتها واأل
دياهلا أساءت معاملتها، هذا ظلم للمرأة هذا هو السبب عالش 
انتحرت ذيك البنت، والقانون ديالنا مكينصش على أنه 
املغتصب ألنه أنا متفق مع السيدة اللي ناضت وقالت 
االغتصاب ماشي جنحة االغتصاب جناية عندها احلق، 

إذا  االغتصاب جناية والقانون ديالنا ال ينص على أن املغتصب
تزوج باملغتصبة يسقط عنه املتابعة أبدا، هذا غري صحيح، 
القانون ديالنا كينص على التغرير، تينص على التغرير ها القانون 
عندي، وهاد القانون هذا أنتما كلكم عرفني ماشي على 
االغتصاب ألن االغتصاب احنا قاعدة يف الشريعة ديالنا وأن 

خالفة ال ميكن منها هذا اإلنسان لكي يقصد لواحد احلاجة بامل
واحد اإلشكال اجتماعي ألنه يف الغالب كتكون عالقات 
عاطفية بني الشباب، وكتحول إىل مامل يكن ينتظروه، وكتكون 
النتيجة ديال ذاك الشي هو أن األسر تتبغي تلقى واحد احلل 
جيربوا به هداك اخلالف، وبعض املرات األوالد كيبغيو يتهربوا 

عليهم دعوة ديال االغتصاب، باش كريجعوا  واألسرة كيعملوا
للقرار ديال الزواج، ويف بعض األحيان داك الشي يستمر ويف 
بعض األحيان كيوصل للطالق، النص يتحدث عن التغرير 
وليس عن االغتصاب كما ذهبت إىل ذلك العديد املطالبني 

 4101و 4111بتعديله، كما أن اإلحصائيات املتعلقة بسنة 
موافقة  04حالة سنويا فقط،  551مر يتعلق حبوايل تفيد أن األ

كلهم جرت   141- 114- 551انتهت بالزواج، يعين من 
 1هذوا  04تزوجوا،  وهاد  04عليهم املتابعة القانونية، و

، وال يبدو من هذه 6وصلوا للطالق، إذن شحال بقات بقات 
اإلحصائيات األمر يتعلق بظاهرة منتشرة، غري أنه ورفعا لكل 

س  حول  املوقف احلكومي من الزواج بالقاصرات يف لب
الظروف، يعين الظروف  اللي تيكون فيها القاصرة وقع التغرير 
هبا حىت وقعت يف عالقة جنسية حمظورة وجتنبا ملا قد يرتتب عن 
استغالل هذا املقتضى نظرا لبعض املغرر هبن، فإن احلكومة 

 .ستقوم بإلغاء هاد املقتضى القانوين
ملي كيتكلموا السيدات على الزواج ديال وهلذا 

وال  06القاصرات، صحيح الفتاة اللي فوسط املدينة عندها 
عام وباقى كتقرا فحال الوردة كتنقز يف الدار  05عام وال  01

دياهلا   مع والديها مع األسرة دياهلا مع كل شي، شكون غادي 
يفكر يزوجها، اللي  كتقرا هذيك والت كتعاين من مشكلة 

خرى، هديك كاين اجملتمع كيقوهلا خمصك تزوج حىت تكملي أ
القراية، والكثري من هن دخلن يف املنطق ديال حىت تكمل القراية 
حىت اهلل وأعلم أشنو كيوقع من بعد، نعم اآلن حنن نشتكي حىت 

سنة،  40واحد متيقول بأن سن الزواج عند النساء وصل  ل
ذا، بنات من اللي املعدل ديال سن الزواج هذا ماشي مشكل ه

تيبقاو بدون زواج بعد ذلك، حىت هذا خصنا نطرحه وجناوبوا 
عليه، ولكن ماشي هو اللي مطروح اليوم، أنا كنقول لكم ملي 
القانون كيعطي للقاضي احلق باش ينظر يف الزواج ديال القاصر 
ملي كيكون فيه مصلحتها هي بالطلب ديال الوالد دياهلا 

هلا ألهنا قاصر، وبالرضي دياهلا مكاينش واألسرة وويل األمر ديا
 .  الزواج باإلكراه
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يف البادية يف كثري من األحيان يف البادية أستاذة هاذ 
املرة ملي جيي السي الرميد يعاود ليك على واحد السيدة جات 
يف القنيطرة قالت للقاضي قالت لو إيال ما زوجتنيش قاصر 

فيها من  غادي ننتحر، وكلف جلنة البحث وكلف واحدة
العامالت ديال اجملتمع املدين اللي كيدافعو على هاذ املنطق 
وكانت النتيجة آشنا هي؟ هي أن ذيك السيدة اعتذرت على 
حتمل تلك املسؤولية، فلهذا املشرع والقاضي واملسؤول يف 
احلكومة ماشي عندو الغرض يبان حداثي وال يبان دميقراطي وال 

ر، كيشوف يف املصلحة ديال يبان عصراين وال عصري وال معاص
اجملتمع وكيتحمل املسؤولية وخا خيرجو الناس يديرو املظاهرات 
ضدو، ألن املظاهرة اشنو النتيجة دياهلا ؟ هي ملي تتكون تتدير 
مظاهرة على حق، أما إيال دريت مظاهرة على باطل آشنو هي 
النتيجة؟ مع ذلك احنا غادي نشوفو باش حندد أنه ما ميكنش 

سنة، أنه احلق يكون  05تزويج ديال أي فتاة أقل من يكون ال
سنة فما  05عند القاضي ما ينظرش فأي حالة إال إيال كانت 

فوق، وكما ال خيفى عليكم هذا راه معمول به حىت فدول 
، وهلذا إذا ..أوروبية، اهلل يهديكم دابا مسموح للقاضي باش

اإلجراءات تعلق األمر مبحاربة العنف ضد املرأة كلنا متفقون، 
 61اللي خصنا نعملوها العنف احلقيقي ألنه ما عرفتش أنا هاذ 

يف املائة اللي جاب لنا هاذ املعهد، جاب يل اهلل بزاف واش 
يف املائة ديال العياالت الشريفة اللي تياكلوا العاص ؟ إيوا  61

، أنا بعدا ...يف املائة حىت أنتما 61إذن غيكون فيكم واحد 
ال ميكن ميكن كاينة ...ال مسحو ليا ..... بريء من هاذ الشي

يف  61شي طريقة ديال البحث ماشي هي هذه،  ال وخا عيينا 
املائة ديال املغاربة كيضربوا النساء دياهلم، بل أدعي أن هذا غري 
صحيح، إيوا العنف اللفظي واش دابا العياالت ما تيديروش 

معقول هاذ  النعف اللفظي ؟ ما تيديرونا والو العياالت ؟ ماشي
الكالم، امسحوا ليا اهلل جيازيكم خبري ما ختربقوش علينا خليونا 

يف املائة شكون اللي كيتبىن هاذ  61واقعيني، خليونا واقعيني 
بقات القضية ديال العنف ضد األطفال ...يف املائة؟ ال  61

هاذي ما عرفتش عالش ما خذاتش من كالمنا أمهية كبرية؟ 
، االعتداءات اجلنسية على األطفال والعنف اجلنسي باخلصوص

فعال التشريعات ديالنا ال حتارب وال تعاقب مبا فيه الكفاية 
األشخاص الذين يغتصبون األطفال ويعتدون عليهم جنسيا، 
وهذا سوف نعمل، هذا سوف نعمل على إن شاء اهلل الرمحن 
الرحيم بكافة الوسائل ألن هاذوك فوق اإلجرام، جمرمون فوق 

واحنا خصنا نكونو كنحاربو اإلشكاليات احلقيقية اللي  اإلجرام، 
كيعاين منها اجملتمع ديالنا، الطفل اآلثار ديال االعتداء اجلنسي 
على احلياة دياهلم ميكن يكون مدمر بصفة هنائية، فال بد أن 
نقاوم هذا االحنراف اخلطري وهذا العنف الغري مقبول والسالم 

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد رئيس احلكومة،  شكرا للسيدات 
والسادة الوزراء والسيدات النائبات على تدخالهتن والسادة 

 .ورفعت الجلسةالنواب شكرا لكم ، 
  
 
 

 
 


