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  الثالثة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 30(هـ 1439 جامدى أ�ول 12 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س: الرئاسة
سا�ة ومخس وثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة : التوق�ت

  .مساءاخلامسة 
 :التالیة قواننيالمشاریع  �راسة والتصویت �ىلا: أ�عامل �دول
یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول املوقع  47.16مرشوع قانون رمق  -1

املتعلق مبراجعة إالتفاق�ة العامة �لضامن  2016یونیو  �4لر�ط يف 
�ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، املوقعة �لر�ط يف 

 24و 1996س�مترب  30، كام متت مراجعهتا وتوق�عها يف 1972فربا�ر  14
املتعلق  2016یونیو  4، و�ىل امللحق املوقع �لر�ط يف 2002یونیو 

�ش�ٔن �یف�ة تطبیق االتفاق�ة  1972نومفرب  3مبراجعة التوافق إالداري بتارخي 
 املنخفضة، كام العامة �لضامن إالج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض

 22و 1996س�مترب  30متت مراجعته �لتوافقات إالداریة املوقعة �لر�ط يف 
 ؛2002یونیو  24و 2000یونیو 
من القانون رمق  15یقيض بتغیري املادة  54.17مرشوع قانون رمق  -2

 املتعلق مبدونة الت�ارة؛ 15.95
  .�ساءیتعلق مب�اربة العنف ضد ال  103.13مرشوع قانون رمق  -3

--------------------------------------------  

 :سالمة، رئ�س اجللسة القادراملس�شار الس�ید عبد 
 .والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا �سم هللا الرحامن الرحمي

 .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
 والسادة الوزراء، الس�یدة

 حملرتمني،ٔ�خوايت، ٕاخواين، املس�شارات واملس�شار�ن ا
 :مشاریع قوانني ثالثخنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل 
یوافق مبوج�ه �ىل  47.16املرشوع أ�ول، مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبراجعة إالتفاق�ة العامة  2016یونیو  4الربوتو�ول املوقع �لر�ط يف 
ة، املوقعة �لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفض

س�مترب  30، كام متت مراجعهتا وتوق�عها يف 1972فربا�ر  �14لر�ط يف 

 2016یونیو  4، و�ىل امللحق املوقع �لر�ط يف 2002یونیو  24و 1996
�ش�ٔن �یف�ة تطبیق  1972نومفرب  3املتعلق مبراجعة التوافق إالداري بتارخي 

املغربیة ومملكة أ�رايض  االتفاق�ة العامة �لضامن إالج�عي بني اململكة
 30املنخفضة، كام متت مراجعته �لتوافقات إالداریة املوقعة �لر�ط يف 

 ؛2002یونیو  24و 2000یونیو  22و 1996س�مترب 
املرشوع الثاين ا�يل �ادي ندرسوه يف هذه اجللسة، مرشوع قانون رمق 

مبدونة املتعلق  15.95من القانون رمق  15یقيض بتغیري املادة  54.17
 الت�ارة؛

یتعلق مب�اربة العنف  103.13واملرشوع الثالث، مرشوع قانون رمق 
 .ضد ال�ساء

وق�ل الرشوع يف م�اقشة مشاریع القوانني اليت بني ٔ�یدینا، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قدم 
�مس ا�لس الشكر اجلزیل للك من رئ�س ؤ�عضاء جلنة اخلارج�ة واحلدود 

ت�، وكذ� لرئ�س ؤ�عضاء جلنة العدل وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احمل 
وال�رشیع وحقوق إال�سان، وكذ� ٕاىل رئ�س ؤ�عضاء جلنة الفال�ة 

  .والقطا�ات إالنتاج�ة
وكذ� ال ن�ىس الس�ید وز�ر العدل والس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن 
واملساواة والتمنیة �ج�عیة، وكذ� �لس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

وا�متع املدين، و�لس�یدة اكتبة ا�و� املنتدبة �ى وز�ر اخلارج�ة، الربملان 
وذ� �ىل ا�هودات اليت بذلوها امجلیع سواء رؤساء ومقرر�ن ؤ�عضاء 

 .ووزراء ٕالغناء هذه النصوص وٕاخرا�ا ٕاىل الوجود
  .فشكرا �لجمیع

و�س�هتل اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع  ،ٕاذن �ادي نبداو
یونیو  4یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول املوقع �لر�ط يف  47.16 قانون رمق

املتعلق مبراجعة إالتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة  2016
ومملكة أ�رايض املنخفضة، واملودع �ى مك�ب ا�لس من �ن الس�ید 

  .رئ�س احلكومة
 .الس�ید الوز�راللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون، تفضل 

املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  الوز�ر ،الس�ید مصطفى اخللفي
 :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات املس�شارات، 
 السادة املس�شار�ن،

 الس�یدة الوز�رة، 
 .الس�ید الوز�ر
�ٔن ٔ�تقدم بني ٔ�ید�مك �لمرة الثانیة، بعد ٔ�ن مت ذ� �ىل ٔ��رشف ب

مس�توى ا�لجنة، نیابة عن الس�یدة اكتبة ا�و� �ى الس�ید وز�ر الشؤون 
اخلارج�ة، بتقدمي مرشوع القانون املتعلق �التفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي 

 �1972ر فربا 14بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، املؤر�ة يف 
 : ، ح�ث یقوم2016یونیو  4واليت وقعت �لر�ط بتارخي 

، 2016ٔ�وال �ىل �دم املساس �حلقوق املك�س�بة ق�ل فاحت ٔ�كتو�ر  -
 �رخي تطبیق املق�ضیات اجلدیدة؛

 اكن حمل إالقامة؛ �ح�فاظ �حلقوق املتعلقة مبعاشات التقا�د ٔ�� -
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م�لغ التعویضات �ح�فاظ �ل�س�بة �لمس�تف�د�ن احلالیني من نفس  -
العائلیة ومن معاشات املتوىف عهنم وكذا من تعویضات العجز اليت اكنوا 

 �س�تف�دون مهنا سابقا؛
التدرج يف التخف�ض من معاشات أ�رامل والیتاىم اجلدد ابتداء من  -

 ؛2016فاحت ٔ�كتو�ر 
مث تطبیق م�دٔ� املساواة �ىل مجیع املواطنني خبصوص التعویضات  -

 .ر املؤقت �ل�ارجالعی��ة �الل السف
وطبقا �لفقرة الثالثة من املادة الثالثة ید�ل هذا الربوتو�ول �زي التنف�ذ 
يف الیوم أ�ول من الشهر الثاين ا�ي یيل الشهر ا�ي ختطر ف�ه حكومة 
ا�ولتني املتعاقدتني بعضهام البعض كتابة ب�ٔن إالجراءات ا�س�توریة املتطلبة 

 .املها يف الب��ن�خو� �زي التنف�ذ قد مت اس�تك
 .وشكرا

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ٕاذا اكن املقرر موجود �ش یتفضل بتقدمي التقر�ر، والتقر�ر قد 
 .وزع �ىل امجلیع وبني ٔ�ید�مك

ٕاذن �ادي ندوزو ا�ٓن �لمناقشة، �یف اتفقت ندوة الرؤساء ملن ٔ�راد 
ن ٔ�راد كذ� ٔ�ن یتد�ل � ذ�، ٔ�ن یقدم املقال د�لو م�ارشة یقدمو، ومل

بغیتو تعطیو� ادق�قة، ولكن ٕاىل  16قوانني  3الفریق �س�تقاليل يف 
 .التقار�ر اكن ٔ�حسن

 :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
نظرا لطارئ مل ٔ�متكن من  ،لو مسحمت، مل ٔ�حرض يف ندوة الرؤساء

ٕاذا اكنت مك�وبة  أ�م ؟احلضور، فهل اتفقمت �ىل تقدمي املدا�الت مك�وبة
 .فهذه مدا�� الفریق �س�تقاليل

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا. شكرا الس�ید الرئ�س، ٔ�نت دامئا مسامح

 .ٕاذن ا�يل عندو التقر�ر مك�وب موجود �سلمو
 :�ارشة �لتصویت �ىل مرشوع القانونمنر م  ،ا�ٓن

 ؛25= املوافقون
 ال ٔ��د؛= املعارضون
 .و ا�ي یتحمل املسؤولیةوملن �رر تصویته ه ..املمتنعون
 .17= املمتنعون

یوافق مبوج�ه �ىل  47.16وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن
شوف العملیة احلسابیة، شوف هللا �رىض �لیك، ٔ�� معري يف . .�روتو�ول

ح�ايت ما شفت العملیة احلسابیة تتكرر، �ري شوف هللا �رىض �لیك، بال 
هو ا�يل ٔ�عطاين الرمق،  مايش كنحسب، ها تغوت، ٔ�� ما تغوت، باليت ما
بغیيت اللكمة �ذها، طلهبا و�ذها، اح�ا املشلك ا�يل ا�ري باليت، ٕاىل 

 .عند� يف املمتنعون
 .23= املمتنعون

یوافق مبوج�ه �ىل  47.16ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
االتفاق�ة العامة  ، املتعلق مبراجعة2016یونیو  4الربوتو�ول املوقع �لر�ط يف 

�لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، املوقعة 
س�مترب  30، كام متت مراجعهتا وتوق�عها يف 1972فربا�ر  �14لر�ط يف 

 2016یونیو  4، و�ىل امللحق املوقع �لر�ط يف 2002یونیو  24، و1996
�ش�ٔن �یف�ة تطبیق  1972نومفرب  3خي املتعلق مبراجعة التوافق إالداري بتار

االتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض 
 30املنخفضة، كام متت مراجعته �لتوافقات إالداریة املوقعة �لر�ط يف 

 .2002یونیو  24، و1996س�مترب 
یقيض  54.17ون��قل ��راسة والتصویت �ىل قانون مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة واحملال �ىل  15.95من القانون رمق  15بتغیري املادة 
 .ا�لس من جملس النواب

 .اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون

 :، وز�ر العدلٔ�و�ارالس�ید محمد 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الرشد القانوين لبالد�، وذ� خبفض لقد ٔ�فرز التعدیل ا�ي عرفه سن 

من مدونة أ�رسة،  209س�نة، طبقا �لامدة  18س�نة ٕاىل سن  20من سن 
ٔ�ن هاذ التعدیل ٔ�فرز ٕاشاكال قانونیا یتعلق بعدم مالءمة مق�ضیات املادة 

من مدونة الت�ارة احملددة ٔ�هلیة الشخص أ�ج�يب ملزاو� الت�ارة  15
یعترب : "تنص 15ٔ��اله، ٔ�ن هاذ املادة  املذ�ورة �109ملغرب �لامدة 

س�نة اكم�، ولو  20أ�ج�يب اكم� أ�هلیة ملزاو� الت�ارة يف املغرب لبلو�ه 
اكن قانون ��س��ه یفرض س�نا ٔ��ىل مما هو م�صوص �لیه يف القانون 

  ".املغريب
من هاذ املدونة الت�ارة تنص �ىل ٔ�نه ال جيوز  16و�ملقابل املادة 

 البالغ سن الرشد املنصوص �لیه يف القانون املغريب ٔ�ن یتجر لٔ�ج�يب الغري
ٕاال ٕ�ذن من رئ�س احملمكة اليت ینوي ممارسة الت�ارة بدا�رهتا حىت ولو اكن 

 .قانون ��س��ه یقيض ب�ٔنه راشد وبعد تق�ید هذا إالذن يف الس�ل الت�اري
 ٕاذن هاذ الوضع الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، خيلق

تضار� يف املق�ضیات القانونیة املنظمة ٔ�هلیة الشخص أ�ج�يب ا�ي �رغب 
يف مزاو� الت�ارة يف بالد� و�دم وضوح الرؤیة والتوقع الق�يل �ش�ٔن السن 
الواجب اع�ده �لقول ب�ٔهلیة أ�ج�يب من �د�ا ملزاو� الت�ارة، وهو ما 

مع مق�ضیات املادة  املذ�ورة ومالءمهتا 15یفرض تعدیل مق�ضیات املادة 
 .س�نة 18من مدونة أ�رسة واليت حتدد سن الرشد القانوين يف  209

تلمك، الس�یدات والسادة املس�شارون، أ�س�باب ا�اعیة ٕاىل ٕا�داد 
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 .مرشوع هذا القانون
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�ید الوز�ر

ذ� املد�الت ا�يل عندو التقر�ر د�ل هاذ ا�لجنة وزع �لیمك وك ،ٕاذن
 .مدا�� یقد�ا �ش نضموها ٕاىل احملرض

ٕاذن �ادي ن��قلو م�ارشة ٕاىل التصویت �ىل املادة الفریدة اليت یت�ٔلف 
 .مهنا مرشوع هذا القانون

 .�ٕالجامع: املوافقون �ىل هذه املادة الفریدة
 .شكرا

 .�ٕالجامع: �ادي نعرض ا�ٓن مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
 �54.17، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق وبذ

املتعلق  15.95من القانون رمق  �15ٕالجامع، وا�ي یقيض بتغیري املادة 
 .مبدونة الت�ارة

یتعلق  103.13ون��قل ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
 مب�اربة العنف ضد ال�ساء، واحملال �ىل ا�لس من جملس النواب، اللكمة

 .�لحكومة لتقدمي مرشوع القانون

وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة  احلقاويالس�یدة �س�مية 
 :�ج�عیة

 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

یة، �رشفين ٔ�ن ٔ�عرب لمك عن مشاعر السعادة ب�ٔن ٔ�تقامس معمك بدا
الیوم حلظة من ا�لحظات التارخيیة يف مسرية ٕاقرار املساواة والعدل 
وإالنصاف يف ب��، حلظة �اءت بعد خماض طویل لتتوجي مسار �افل من 
ال�شاور والتعبئة والعمل املشرتك لصیا�ة نص قانوين حمدث ولصیا�ة نص 

ء عن وعي جامعي وفردي یطرح قضا� حامیة ال�ساء، وهو مسار قانوين �ا
یعكس مرة ٔ�خرى فضل املامرسة ا�ميقراطیة �لبناء ا�ميقراطي ال�شاريك 

 .ببالد� وا�ي �سامه ف�ه مجیعا بتفاين ومسؤولیة
وامسحو يل ٔ�ن ٔ�تو�ه هبذه املناس�بة بعبارات الشكر والتقد�ر مجلیع 

�ىل اخنراطهم ومسامههتم القمية يف ٕاغناء  الس�یدات والسادة املس�شار�ن
مضمون هذا النص القانوين ا�ي نقدمه بني ٔ�ید�مك الیوم، ؤ�ن ٔ�عرب عن 
مشاعر �ف��ار ملا المس�ته من �رية وحرص مشرتك من طرف امجلیع 
�متكني بالد� من قانون حيمي ال�ساء املغربیات ویؤسس لثقافة �دیدة م�نیة 

املتبادل وتدبري اخلالف وفق قوا�د احلوار وضوابط  �ىل املساواة و��رتام
 .القانون

وهكذا وصل هذا الیوم ا�ي بعد املصادقة �ىل هذا القانون وٕا�الته 
�ىل جملس النواب �لمصادقة ا�هنائیة، س�یصبح �ینا قانو� �زدان به الرتسانة 

ة �ل�ساء، القانونیة املغربیة لتحق�ق إالنصاف واملساواة وحتق�ق امحلایة الالزم
وهو نص یتوفر �ىل رشوط وضوابط امحلایة القانونیة �ل�ساء حضا� العنف، 
كام یتضمن �لق �ٓلیات مؤسساتیة وم�دجمة �لتكفل، تعمل وفق قوا�د 
حمددة من ش�ٔهنا ضامن املوا�بة الالزمة والتوج�ه الصحیح والسلمي حنو 

من حق خمتلف اخلدمات املتا�ة والولوج ٕا�هيا، مع متكني الض�ا� 
�س�تفادة من اخلدمات اليت ت�رس جتاوزهن �ٓ�ر العنف املامرس �لهين، 
ومبا یتطلبه ذ� من حرص �ىل ضامن جنا�ة ورس�ة تد�الت خمتلف 

 .اجلهات املعنیة بتطبیق وٕاعامل هذا القانون
 :وتتلخص ٔ�مه مضام�نه ف� یيل

�لني حتدید ٕاطار مفامهي حمدد ودق�ق، من ش�ٔنه مسا�دة املتد ،ٔ�وال -
�متیزي وحرص أ�فعال والسلواكت املندر�ة يف نطاق العنف ضد ال�ساء، من 

ق�یل حتدید مفهوم العنف ضد املرٔ�ة، مع التفصیل يف تعریفه �س�تحضار 
اكفة مظاهره ؤ�شاك�، وهو التعریف ا�ي تفا�ل ٕاجيا� مع خمتلف 

 املقرت�ات اليت �اءت يف النقاش العمويم حول هذا املرشوع قانون؛
جترمي بعض أ�فعال �عتبارها عنفا یلحق رضرا �ملرٔ�ة، واليت مل  ،�نیا -

�كن تعترب ٕاىل عهد قریب عنفا ممارسا ضد املرٔ�ة اكالم�ناع عن ٕار�اع 
الزو�ة املطرودة من ب�ت الزوج�ة وإال�راه �ىل الزواج واملساس حبرمة 

 جسد املرٔ�ة وتبدید ٔ�و تفویت ٔ�موال أ�رسة �سوء نیة؛
رمي بعض أ�فعال �عتبارها صورا من صور التحرش اجل�يس جت ،�لثا -

ٔ�و �عتداء ٔ�و �س�تغالل اجل�يس ٔ�و سوء املعام�، ٔ�� اكنت طبیعة الفعل 
 ٔ�و مر�ك�یه؛

�شدید العقو�ت يف �االت العنف املر�كب �ىل ٔ�ساس  ،رابعا -
اجل�س ٔ�و �س�تحضار وضعیات الضحیة القارص ٔ�و املرٔ�ة احلامل ٔ�و ضد 

 ة ٔ�و الطلیقة ٔ�و حبضور أ�بناء ٔ�و ٔ�مام الوا��ن؛الزو�
�شدید العقوبة لكك بناء �ىل صفة اجلاين، ٔ�ي يف �ا�  ،�امسا -

: ار�اكب الفعل يف ظروف معینة ومن طرف ٔ�ش�اص حمدد�ن من ق�یل
الزوج، الفروع، أ�صول، الاكفل، الطلیق، اخلاطب، خشص � والیة ٔ�و 

ا، وبفضل التعدیالت اليت ق�لناها من سلطة �ىل الضحیة ٔ�و ملكف �ر�ا�هت
�ن الفرق اليت تقدمت هبا، ٔ�ضیف ٕاىل زمرة هؤالء املعنیني إالخوة كذ� 
 یعين ٕاىل �انب الزوج والفروع وأ�صول والطلیق واخلطیب ٕاىل �ري ذ�؛

اع�د تدابري حامئیة �دیدة يف ٕاطار التدابري املسطریة من  ،سادسا -
وٕانذار املعتدي بعدم �عتداء يف ٕا�ا� ا�هتدید ٕابعاد الزوج املعتدي : ق�یل

�ر�اكب العنف، مع تعهده بعدم �عتداء، ٕار�اع احملضون مع �اضنته ٕاىل 
السكن، م�ع �قرتاب من الضحیة ٔ�و من سكهنا ٔ�و أ�بناء، ٕاشعار املعتدي 
مبنعه من الترصف يف أ�موال املشرتكة بني الزو�ني، مع متكني الضحیة من 

 البة بتحریك هذه املسطرة؛حق املط
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سابعا، التنصیص �ىل عنرص الفوریة يف اختاذ التدابري امحلائیة مع  -
 تقر�ر عقو�ت �ىل خرقها؛

�م�ا، ٕا�داث �ٓلیات �لتكفل �ل�ساء حضا� العنف واع�د مهنجیات  -
وٕاطارات مؤسساتیة �لت�س�یق بني خمتلف املتد�لني يف جمال حماربة العنف 

 .ن، مع ٕارشاك ا�متع املدينضد ال�ساء وحام�هت
ٔ�بواب موز�ة �ىل  6وتتوزع ٔ�حاكم مرشوع هذا القانون �ىل  ،هذا

 :الشلك ا�ٓيت
 الباب أ�ول، وخيصص �لتعریف ٔ�و �لتعریفات؛  -
 الباب الثاين، خيصص لٔ�حاكم الزجریة؛  -
 الباب الثالث، لٔ�حاكم املسطریة امحلائیة؛  -
 ل�ساء حضا� العنف؛الباب الرابع، خيصص ل�ٓلیات التكفل �  -
ویضاف �ب �دید، وهو الباب اخلامس، وخيصص �لتدابري  -

واملبادرات �لوقایة من العنف، وهو مقرتح التعدیل ا�ي تقدممت به يف 
ا�لجنة املوقرة ا�امئة، وق�لناه �ىل ٔ�ن یقدم كتعدیل �لجنة �لصیغة املتوافق 

 حولها؛
السادس، وهو ا�ي ومن �ة ٔ�خرى، بعد اخلامس طبعا هناك الباب 

 .حندد ف�ه �ٓ�ال دخول القانون �زي التنف�ذ
 حرضات الس�یدات والسادة، 

ٔ��دد شكري للك من سامه يف بلورة هذا املرشوع يف خمتلف حمطاته، 
ؤ�شكر خمتلف فرق املس�شار�ن بلجنة العدل وال�رشیع مب�لسمك املوقر 

 جتوید مضمونه، معارضة ؤ��لبیة �ىل روح املسؤولیة واملسامهة النوعیة يف
�ٓم� ٔ�ن �شلك هذا القانون �ٓلیة فعا� ٕاىل �انب �يق ا�ٓلیات والهیئات 
ا�س�توریة أ�خرى اليت س�تدفع يف اجتاه ٕارساء مقاربة �دیدة، تتحمل من 
�اللها ا�و� مسؤولیهتا يف حامیة ال�ساء من اكفة ٔ�شاكل العنف وا�متیزي 

ذا موا�بة املؤسسات ا�س�توریة �رب دینام�ة یندمج فهيا الفعل املدين وك
 .ذات الص� لتطویق هذه الظاهرة املش��ة يف السلوك ال�رشي

 .ورمحة هللا تعاىل و�راكته ،والسالم �لیمك

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�یدة الوز�رة

التقر�ر توزع �لیمك، كذ� اتفق�ا ا�يل عندويش مقال، تفضلوا 
 مدا�الت موجودة مك�وبة؟

�لو م�ارشة ٕاىل ا�راسة والتصویت �ىل املواد املكونة ٕاذن �ادي ند
 .لهذا املرشوع

تعدیالت مشرتكة بني فریق أ�صا�  5املادة أ�وىل ورد �ش�ٔهنا 
واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

 .�لشغل
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي التعدیل

 :�ر� حلرش الس�یدةة املس�شار 
 الس�ید الرئ�س، 

�ل�س�بة �لتعدیل هو یتعلق بعنوان د�ل مرشوع القانون وا�ي اقرتح�ا 
یعدل و�متم مجمو�ة القانون اجلنايئ یتعلق  103.13مرشوع قانون رمق "ف�ه 

 ".�لقضاء �ىل العنف ضد ال�ساء

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة �لحكومة

 :واملساواة والتمنیة �ج�عیة والتضامنة الس�یدة وز�رة أ�رس 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�ول، یعين تغیري و�متمي القانون اجلنايئ مت من �الل هذا مرشوع قانون 
العنف يف بعض فصو�، و�لتايل ال ميكن ٔ�ن نعترب ٔ�ن هذا القانون هو �متمي 

  .�لقانون اجلنايئ، ٕانه قانون �اص حملاربة العنف ضد ال�ساء
اك فصول كام يف لك القوانني اخلاصة اليت يف اجلزء اخلاص مبا هو هن

  .زجري متتح من القانون اجلنايئ
 .�� ال ميكن ٔ�ن نق�ل هذا التعدیل

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

 .ٕاذن ٔ�عرض هذا التعدیل أ�ول �لتصویت
 ؛18= املوافقون �ىل التعدیل 

 ؛23= املعارضون
 .7= املمتنعون

 .7وام�نعوا �لیه كذا  18ضد  23رفوض ب ٕاذن التعدیل م
اك�ن التعدیل الثاين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 
واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

 .�لشغل لتقدمي التعدیل الثاين

 :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
 الس�ید الرئ�س،
ٔ�ننا �رید ٔ�ن �كون هذا القانون ضد " الف�اة"ف لكمة ٕاىل ٔ�ن نضی

العنف املامرس ضد املرٔ�ة وضد الف�اة حبمك ٔ�ن الف�اة الف�ة العمریة د�لها يه 
 .خمتلفة عن املرٔ�ة الراشد

 .شكرا

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اللكمة �لحكومة

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
 .لس�ید الرئ�سشكرا ا
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ل�ست لنا ٔ�یة مرجعیة يف القانون املغريب ليك نعمتد لكمة ف�اة، القانون 
 .املغريب یعمتد ٕاطار الطفل والراشد، و�لتايل هذا التعدیل �ري مق�ول

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

 ؛17= املوافقون �ىل التعدیل
 ؛21= املعارضون �لتعدیل

 .8= املمتنعون
 .8ممتنع  17ضد  21ـ ٕاذن ا�لس رفض التعدیل الثاين ب

التعدیل الثالث، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن طبعا من الفرق 
الثالثة، فریق أ�صا� واملعارصة، فریق �حتاد املغريب �لشغل وا�مو�ة 

 .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل الرئ�سة

 :حلرش �ر�املس�شارة الس�یدة 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕاذن �ل�س�بة لنا �ىل مس�توى التعاریف ف�حن ٔ�ضف�ا مكجمو�ة 
الكونفدرالیة و�حتاد املغريب �لشغل وأ�صا� واملعارصة تعاریف ٔ�خرى، 

 .هو العنف أ�رسي والقانوين والس�یايس، مع تقدمي املعاين لهذه التعریفات

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .لموقف احلكومة من هذا التعدی

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

هذه التعدیالت ال ميكن ٔ�ن �كون مق�و� �ىل ٔ�ساس ٔ�ن املادة أ�وىل 
من هذا القانون قد �ددت ٔ�نواع العنف اليت تد�ل يف لك هذا، و�لتايل 

 .فهو تعدیل مرفوض

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .عرض هذا التعدیل �ىل ا�لس �ش یقول رٔ�یو ف�هٕاذن �ادي ن

 ؛17= املوافقون �ىل التعدیل
 ؛30= املعارضون �لتعدیل

 .ال ٔ��د: املمتنعون
 .17ضد  30ٕاذن تعدیل �لث مرفوض ب 

�ادي ن��قل ا�ٓن �لتعدیل الرابع، اللكمة ٔ��د ٔ�عضاء الثالث فرق، 
 .الس�یدة الرئ�سة تفضيل

 :رشاملس�شارة الس�یدة �ر� حل
 الس�ید الرئ�س،

لك فعل : "التعدیل الرابع وهو ٕاعطاء مفهوم �لعنف أ�رسي وهو اكلتايل
 ".ٔ�و ام�ناع من ش�ٔنه ٔ�ن هيدد سالمة ؤ�من أ�رسة

ا�متیزي ضد ال�ساء �ىل ٔ�ساس : "التعریف الثاين حول العنف القانوين

 ".النوع �ج�عي وبعض القوانني
ضد املرٔ�ة وحرماهنا من تويل  ا�متیزي"وهو : كذ� العنف الس�یايس

 ".م�اصب املسؤولیة

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .اللكمة �لحكومة

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
يف ٕاطار املالءمة یعين رفض التعدیالت املتعلقة �لعناو�ن هو طبعا 

 .رفض �لتعدیالت د�ل املضامني د�ل هاته العناو�ن

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 :هاذ التعدیل الرابع �لتصویت�ادي نعرض 
 ؛17= املوافقون �ىل التعدیل

 ؛30= املعارضون �لتعدیل
 .ال ٔ��د: املمتنعون

ا�يل وافق  17ضد  30 ـٕاذن ا�لس �ارض ورفض التعدیل الرابع ب
 .�لیه

ليت وتفضيل أ�س�تاذة دامئا يه ا ،�ادي منش�یو ا�ٓن �لتعدیل اخلامس
 .س�تقدم التعدیل

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .نعم الس�ید الرئ�س

العنف دا�ل ٔ�ما�ن "ٕاذن �ل�س�بة لنا ٔ�ضف�ا فقرة يف هذه الفقرة يه 
�لك بفعل ٔ�و ترصف �ري مق�ول، هيدف ٕاىل "، ووحضناه وفرس�ه "العمل

الضغط ٔ�و إال�راه ٔ�و املضایقة، یتعرض مبوج�ه خشص يف ٕاطار الشغل 
اء ٔ�و ا�هتدید ٔ�و احلرمان، مما �س�ب � ٔ�رضارا جسدیة ونفس�یة لالعتد

 ". واق�صادیة واج�عیة تؤ�ر �ىل حصته وسالم�ه واس�تقراره يف العمل

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .رٔ�ي احلكومة من هذا التعدیل

 :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
 .شكرا الس�ید الرئ�س

عا حنن �رفض هذا التعدیل، �ىل اعتبار ٔ�ن مرشوع القانون طب
یت�دث �ىل ممارسة العنف يف لك أ�ما�ن ول�س فقط يف ٔ�ما�ن العمل، وما 
دامت إالشارة هنا ٔ�یضا ٕاىل خشص يف ٕاطار الشغل فهذا طبعا من 

 .اخ�صاص مدونة الشغل
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 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

صویت �ىل ا�لس لیقول �ادي نعرض هاذ التعدیل �ىل الت ،ا�ٓن
 .لكمته

 ؛17= املوافقون �ىل هذا التعدیل اخلامس، نفس العدد
 .نفس العدد: املعارضون �لتعدیل اخلامس

 .ال ٔ��د: املمتنعون
 .17ضد  30 ـا�لس رفض التعدیل اخلامس ب ،ٕاذن

تعدیالت  5ا�ٓن �ادي نعرض املادة كام �اء هبا املرشوع، اك�ن 
 .جع �لامدة أ�وىل �لتصویت �لهيا�رفضوا، ا�ٓن �ادي �ر 

 ؛30= املوافقون
 ؛17= املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

ضد  30ٕاذن، ا�لس صادق �ىل املادة أ�وىل كام وردت �لینا ب 
17. 

�ادي ن��قلو �لامدة الثانیة و�ريم ٕاىل تغیري و�متمي بعض فصول  ،ا�ٓن
 .ت الواردة �لهيامجمو�ة القانون اجلنايئ، س�ٔعرضها �لتصویت والتعدیال

  :من مجمو�ة القانون اجلنايئ، فصل معدل من طرف ا�لجنة 404الفصل 
ورد �ش�ٔنه تعدیل مشرتك بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد 
املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ولكن ق�ل ذ� 

ن ا�لجنة دارت ٕاذ. ٔ�عرض التعدیل ا�يل دارت ا�لجنة �ىل هذا الفصل
 .التعدیل

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .شكرا

وا�ٓن �ادي نعطي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ٔ�حصاب التعدیل 
 .املشرتك لتقدميه وا�يل هو التعدیل السادس، تفضيل

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 . شكرا

 س�ٔقرٔ� �لیمك -..حنن حنذف الفقرة ا�يل 404ٕاذن �ل�س�بة لنا يف الفصل 
، حنن "العنف ٔ�و إالیذاء ضد امرٔ�ة �س�ب ��سها ٔ�و ضد امرٔ�ة �امل" -

، وكذ� يف �ٓخر هذه "ٕاذا اكن محلها ب��ا ٔ�و معلوما �ى الفا�ل"حنذف 
 ".ٔ�و حبضور ٔ��د أ�بناء ٔ�و ٔ��د الوا��ن"الفقرة حنذف 

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

 :التضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیةو  أ�رسةالس�یدة وز�رة 
. يف هذا الفصل حنن نت�دث عن �شدید العقوبة يف وضعیات معینة

الوضعیة أ�وىل يه ممارسة العنف ضد امرٔ�ة �س�ب ��سها، ولكن هناك 
وضعیات ٔ�خرى، ومن مضهنا ٔ�ن �كون املرٔ�ة �امل �ىل ٔ�ن �كون محلها 

لوب، ٔ�ي ٔ�هنا مس�تقصدة �لعنف ب��ا، ملاذا؟ ٔ�ن القصد اجلنايئ هنا مط
وٕان اكن هذا امحلل ب��ا، وٕاال اكنت �ري امرٔ�ة ومل تقصد �لعنف جل�سها ٔ�و 
لكوهنا �امل فهذا ال �شدد ف�ه العقوبة، ٕاذن اح�ا كنتلكمو �ىل الوضعیات 

 .اليت �شدد فهيا العقوبة مبا فهيا ٔ�مام أ�بناء ؤ�مام الوا��ن

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .�ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت �لم�لسٕاذن 
 ؛17نفس العدد : املوافقون �ىل التعدیل

 ؛30= املعارضون �لتعدیل
 .املمتنعون

 .17ضد  30ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب
 .من ا�مو�ة القانون اجلنايئ، كام �دلته ا�لجنة 431الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .نايئمن مجمو�ة القانون اجل  446الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .من مجمو�ة القانون اجلنايئ 481الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .من مجمو�ة القانون اجلنايئ 1- 503الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
بعد التصویت �ىل فصول مجمو�ة القانون اجلنايئ املضمنة يف املادة 

ة الثانیة �رمهتا من الثانیة من مرشوع القانون، ٔ�عرض ا�ٓن �لتصویت املاد
 .مرشوع القانون

 ؛30= املوافقون
 ؛17= املعارضون
 .، ال ٔ��د0= املمتنعون

 30ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة الثانیة �رمهتا من مرشوع القانون ب 
 .17ضد 

 .املادة الثالثة كام وردت �لینا
 . �ٕالجامع: املوافقون

من مجمو�ة القانون  407و 61املادة الرابعة �ريم ٕاىل �متمي الفصلني 
 .اجلنايئ، وس�نعرضها �لتصویت وكذا التعدیالت الواردة �لهيا

ورد �ش�ٔنه تعدیالن مشرتاكن ، من مجمو�ة القانون اجلنايئ 61صل الف
بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة 

، ؤ�عطي 7الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، وهذا التعدیل س�یحمل رمق 
 .اللكمة ٔ��د السادة ٔ�حصاب التعدیل املشرتك لتقدمي التعدیل، تفضيل
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 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .شكرا

ويه م�ع احملكوم �لهيم من االتصال  10فهو الس�ید الرئ�س یعين النقطة 
مع حتدید مسافة �قرتاب مهنا بضوابط قانونیة " �لضحیة، ف�حن ٔ�ضف�ا 

 ".وتق�یة
 :اجللسة الس�ید رئ�س

 .اشكر
 .موقف احلكومة من هاذ التعدیل

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
الس�ید الرئ�س، البد ٔ�ن �شري ٔ�ننا هنا يف جمال القانون،  ،ٕاذا مسحت

جمال التنظمي جيب ٔ�ن حيال �ىل نص تنظميي، فال ميكن ٔ�ن �شري ٕاىل حتدید 
وتق�یة، ومل �رش ٕاىل ٕا�ا� تفصیل هذه الضوابط  املسافة بضوابط قانونیة

 .�� هذا التعدیل �ري مق�ول. �ىل نص تنظميي

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .�لم�لس �ش یقول لكمته �7ادي نعرض رمق 

 ؛17= املوافقون �ىل هذا التعدیل نفس العدد
 ؛30= املعارضون

 .ال ٔ��د، ممتنع
 .17ضد  30ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب 

 .اك�ن التعدیل ا�ٓخر، تعدیل �من، تفضيل

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
ويه ٕاخضاع احملكوم �لیه لعالج نفيس مالمئ، وحنن  11يف النقطة 

 ".�ملراكز �س�شفائیة العموم�ة املتخصصة"ٔ�ضف�ا 

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .موقف احلكومة من هذا التعدیل

 :واملساواة والتمنیة �ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن
 ،الس�ید الرئ�س

عندما حندد املراكز اليت جيب ٔ�ن حيال �لهيا احملكوم لعالج نفيس، فٕاننا 
نضیق واسعا، وحنن �رید ٔ�ن نرتك جمال إال�ا� �لعالج النفيس املالمئ 
�ل�اين یعين �كون موسع، �� ال نق�ل هذا التعدیل، ٔ�نه یضیق يف جمال 

 .قى واسعا �لصیغة أ�صلیة يف مرشوع القانونميكن ٔ�ن یب

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :ي نعرض ا�ٓن هاذ التعدیل �لتصویت�اد

 ؛17= املوافقون
 ؛30= املعارضون

 .ال ٔ��د: املمتنعون
 .17ضد  30ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب 

 .من مجمو�ة القانون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنة 407الفصل 
 .هذا �یف �اء من ا�لجنة هاكك. امع�ٕالج: املوافقون

 .ا�ٓن �ادي نعرض املادة الرابعة �رمهتا �ش تقولوا اللكمة فهيا
 ؛30= املوافقون

 ؛17= املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

موافق  �30رمهتا من هذا املرشوع ب  4ٕاذن ا�لس صادق �ىل املادة 
 .17ضد 

و�ة القانون اجلنايئ بعدد املادة اخلامسة، �ريم هذه املادة ٕاىل �متمي مجم
من الفصول، س�نعرضها �لتصویت وكذا التعدیالت الواردة �لهيا، وق�ل 

 .ذ� ٔ�عرض �لتصویت الفقرة أ�وىل من املادة كام �د�هتا ا�لجنة �ٕالجامع
 .�ٕالجامع: املوافقون
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنة 88-1الفصل 

 .ع، هاذي �یف �ات من ا�لجنة�ٕالجام: املوافقون
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنائیة 88- 2كذ� الفصل 

�یف �ات من ا�لجنة، ٕاىل اكنت يش تعدیالت . �ٕالجامع: املوافقون
 .�ادي خنربمك
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ �یف �ات من ا�لجنة 88-3املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .و�ة القانون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنةاملمتم �م 323-1املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنة 323-2املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنة 429-1الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .ون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنةاملمتم �مو�ة القان 436-1الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ 444-1الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ 444-2الفصل 

 .�ٕالجامع: املوافقون
من النص أ�صيل كام  448-1ا�ٓن �ادي نعرضو �لتصویت الفصل 

 .447-1رت��ه ٕاىل �دلته ا�لجنة ؤ��ادت �
 .�ٕالجامع: املوافقون

فصل : من النص أ�صيل 448- �2ادي نعرض �لتصویت الفصل  ،ا�ٓن
  .معدل من ق�ل ا�لجنة
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ولكن ورد �ش�ٔنه تعدیل مشرتك بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق 
 .�حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

تعدیل املد�ل من ا�لجنة وا�ي ٔ��اد �رت�ب ق�ل ذ� �ادي نعرض ال 
، ٕاذن ق�ل ما نعرضو 447-2كام سلف ا��ر ٕاىل  448-2الفصل 

التعدیالت د�ل الثالثة فرق �ادي نعرض التعدیل املد�ل من طرف 
 .ا�لجنة

 .�ٕالجامع: املوافقون
ٕاذن ا�ٓن �ادي منش�یو �لتعدیالت د�ل الثالث فرق، اللكمة لمك 

 .لتقدمي التعدیل

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .شكرا

ٕاذن �ل�س�بة لینا دامئا يف ٕاطار أ�حاكم الزجریة حنن �ل�س�بة لنا يف 
، "دون موافق�ه ٔ�و دون إالشارة ٕاىل �ون هذه الرت�یبة �ري حق�ق�ة"الفقرة 

ٔ�و دون إالشارة ٕاىل �ون هذه الرت�یبة �ري "ف�حن طالبنا حبذف هاذ الفقرة 
 .م�ا نقاشا واكنت حمط نقاش �لجمیع، ونعرضها �لیمك ، وقد تطلبت"حق�ق�ة

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .رٔ�ي احلكومة من هذا التعدیل

هذا . ال، امسح يل، ما دازش، ال، هللا �ريض �لیك، ما دازش
 .9، رمبا يه قرات يش �ا�ة ٔ�خرى، ولكن هذا حيمل رمق 9التعدیل رمق 

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .عندي 9رمق 

 :اجللسةس�ید رئ�س ال 
�ىل �ٔي، �ادي نعرض �لتصویت الفصل .. لكن �ٔ� مس�ل عندي

 .447- 3كام �دلته ا�لجنة و�ٔ�ادت �رت��ه ٕاىل  448- 3
  .�ٕالجامع: املوافقون
  .املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ 480-1الفصل 

ورد �ش�ٔنه تعدیل مشرتك من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد 
ل وكذ� الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د املغريب �لشغ

�ش نتفقو ٔ��  10السادة املس�شار�ن لتقدمي التعدیل، هذا التعدیل رمق 
 .و�ك

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
س�یدي الرئ�س، ؤ�عتذر عن هاذ النقطة، ولكن �ىل لك �ال  ،نعم

 .ٔ�كد� �ىل ٔ�ن اكن فهيا ٕاجامع
الفقرة هاذي، ف�حن يف �ٓخر الفقرة نضیف  �ل�س�بة لنا يف هاذ

، نتلكم عن املعنف ا�ي �رجع مرة "تضاعف العقوبة يف �ا� العود"و
 C’est ce qu’on(ٔ�خرى �لعنف ونطلب ٔ�ن تضاعف �لیه العقوبة 

appelle le récidiviste.( 

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .موقف احلكومة

 :ة والتمنیة �ج�عیةوالتضامن واملساوا أ�رسةالس�یدة وز�رة 
 الس�یدة املس�شارة، 

ش�يت حشال . هاذ التعدیل كذ� مت ق�و� دا�ل ا�لجنة، ٔ�ي نعم
 جتاوبت معمك ٕاجيا�؟

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �لتصویت

 .ٕاذن تق�ل، �ٕالجامع
 .د� ٕاىل بغیتوين ٔ�� �سري �لیوين �سري، ٕاىل بغیتوا نبقاو هنرضو هنرضو

ٔ�وال ق�ل لك يشء رٔ�ي احلكومة يف هاذ التعدیل سواء اكن يف ا�لجنة، 
احلكومة ق�لت هذا . ٔ�ن اللكمة أ��رية �ل�لسة العامة، ال، �ل�لسة العامة

وقىض ربك ٔ�ن ال (التعدیل، عرضتو �ىل التصویت قال � �ٕالجامع، 
 ).تعبدوا ٕاال ٕا�ه
رد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ، و  481-1الفصل 

بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة 
، قديم 11الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، هذا التعدیل حيمل رمق 

 .التعدیل

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .شكرا س�یدي الرئ�س

" القارص�ن دون املساس �حلقوق القامئة لٔ�بناء"يف �ٓخر الفقرة نضیف 
 .يف �ا� تنازل املش�تيك عن شاكیته

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة من هاذ التعدیل

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
ال �رى لهذا التعدیل ٔ�ي �القة هبذا الفصل، و�رى ب�ٔنه ل�س بذي 

 .481-1موضوع ف� یتعلق مبضمون الفصل 

 :اجللسة�س الس�ید رئ 
 . شكرا

 :قول ا�لس قو�ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل لی
 ؛12= املوافقون �ىل هذا التعدیل 

 ؛29= املعارضون 
 .ال ٔ��د: املمتنعون
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 .12ضد  29 ـٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل ب
املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ، ورد �ش�ٔنه تعدیالن  503-1-1الفصل 

  .مشرتكني
امسع أ�خ هللا .. اح�ا 16وال  15ىض �لیك، اح�ا ٕاىل قال أ�خ هللا �ر

 .�رىض �لیك، راه اك�ن أ�مني ا�يل تیحسب هذه وا�دة
�نیا، هللا �رىض �لیك، اك�ن الناس ا�يل تیخرجوا وید�لوا، ما رٔ�ي 
ا�لس؟ �ادي نعاودو �اود؟ ٔ�س�یدي، هللا �رىض �لیك احسب لنا 

 ؟ احشال قالو ا. الناس
 :ٔ�خرى ا�ي رفضته احلكومة �لتصویت�ادي نعرضو مرة ٕاذن التعدیل 

 ؛15= املوافقون
 ؛24= املعارضون
 .0=املمتنعون

 .ا�لس رفض هذا التعدیل ،ٕاذن
املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ، ورد �ش�ٔنه تعدیالن  503-1-1الفصل 

مشرتاكن من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة 
كونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي ال

 .، تفضيل12التعدیل أ�ول، هذا التعدیل �ش ما نغلطوش حيمل رمق 

 :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
 .12حيمل رمق  ،الس�ید الرئ�س ،نعم

ٕاذن ٕاضافة فقرة يه حول �غتصاب املث�ت بني الزو�ني، وذ� من 
�غتصاب بني الزو�ني، وخصوصا ٔ�ننا و�د� �دة �االت يف  ٔ��ل جترمي

 .املوضوع

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .رٔ�ي احلكومة من هذا التعدیل الس�یدة الوز�رة

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
 الس�ید الرئ�س،

، عندما هذا التعدیل ٔ�وال هو مؤطر م�ذ املادة أ�وىل من هذا القانون
نت�دث عن العنف اجل�يس، كام ٔ�ن �شدید العقوبة �شمل الزوج ٕاىل �انب 

  .�ٓخر�ن
ٕاذا اكنت الضحیة تقدر ب�ٔن العنف ا�ي ميارس �لهيا عنفا ��س�یا 
�سمیه اغتصا� ٔ�و ش��ا �ٓخر ووضعت شاكیة، فٕان الزوج یعاقب ملامرس�ته 

لعكس العنف اجل�يس، ٕاذن اجلاين حىت ٕان اكن زو�ا ال یفلت، بل �
 .النص القانوين بني ٔ�یدینا �شدد العقوبة عندما یتعلق أ�مر �لزوج

ٕاذن مايش �لرضورة �اصنا خنرجو يش مفهوم، ل�س �لرضورة �� 
 .فهذا التعدیل �ري مق�ول

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 :�ادي نعرض التعدیل �لتصویت ،ٕاذن

 ؛15= املوافقون �ىل التعدیل
 ؛24= املعارضون �لتعدیل

 .ال ٔ��د: متنعونامل 
 .15ضد  24 ـا�لس �ارض هذا التعدیل ب ،ٕاذن

واملقدم  �13ادي منش�یو �لتعدیل الثاين يف هذه املادة ا�ي حيمل رمق 
 .من طرف الثالث فرق الربملانیة احملرتمة، قديم التعدیل

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

والفقرة الثانیة یعين يف الشق  503-1-1ف�ال�س�بة لنا فهاذ الفصل هذا 
تضاعف العقوبة ٕاذا "یعين س�تصري امجل� " مشغال"الثاين مهنا حنن نضیف 

اكن مر�كب الفعل مشغال ٔ�و زم�ال يف العمل ٔ�و من أ�ش�اص امللكفني 
 .، ٕاضافة لكمة مشغل"حبفظ النظام ٔ�و أ�من يف الفضاءات العموم�ة

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .هذا التعدیلرٔ�ي احلكومة من 

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
 الس�ید الرئ�س،

عرف�ش ملاذا یعود مرة اهاذ التعدیل اكن قد حسب يف ا�لجنة مفا 
 ٔ�خرى؟

 :الس�ید رئ�س اجللسة
ا�ٓن �ادي نعرض التعدیل، . ٕاذن املوقف د�ل احلكومة راه مسعتوه

 .�سةواش نعرض وال �سحبوه؟ الرئ 

 :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
 .حسب

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .التعدیل إاذن حسب هذ. شكرا

املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ، ورد  503-1- �2ادي ندوزو الفصل 
�ش�ٔنه تعدیل مشرتك دامئا من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد 

اطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د املغريب �لشغل وكذ� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقر 
 .السادة املس�شار�ن لتقدمي التعدیل

 .الرئ�سة. �ش ما نتلفوش 14هذا التعدیل ٔ�عطیه رمق 

 :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
 الس�ید الرئ�س،

ال یضع التنازل عن الشاكیة : "و�متم امجل� كام یيل" ال"حنن نضیف لكمة 
سب لقوة اليشء املقيض به يف �ا� �دا �لمتابعة ؤ��ر املقرر القضايئ املك� 

 .، ومل �سحبه"صدوره، بل یبقى املعتدي م�ابعا يف ٕاطار احلق العام
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 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .موقف احلكومة من هذا التعدیل

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
الشاكیة  هذا التعدیل ال ميكن ٔ�ن �كون مق�وال، �ىل اعتبار ٔ�ن واضع

من حقه ٔ�ن ی��ازل عهنا، وٕاذا تنازل فٕان املتابعة تتوقف، �� یبدو يل ٔ�ن 
 .هذا التعدیل ال ميكن ٔ�ن �كون مق�وال

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 :دیل �لتصویت �لیه من طرف ا�لسٔ�عرض هذا التع

 ؛12= املوافقون �ىل هذا التعدیل
 ؛25= املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 .12ضد  25 ـرفض هذا التعدیل با�لس  ،ٕاذن
املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ كام �دلته ا�لجنة، كام  503- 2-1الفصل 

 .�ات من ا�لجنة معدل
 .�ٕالجامع: املوافقون
املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ، ورد �ش�ٔنه تعدیل مشرتك  526-1الفصل 

ل ومجمو�ة بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغ
الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن، اللكمة 

 .� الس�یدة الرئ�سة، تفضيل

 :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
 .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕاذن هذه يف �ا� التنازل كذ� عن الشاكیة، �ل�س�بة لنا نضیف فقرة 
وق القامئة لٔ�بناء دون املساس �حلق"يف أ��ري ويه ٔ�نه نضیف 

، یعين یضع التنازل عن الشاكیة �دا �لمتابعة ؤ��ر املقرر "القارص�ن
القضايئ املك�سب لقوة اليشء املقيض به يف �ا� صدوره دون املساس 

 .�حلقوق القامئة لٔ�بناء القارص�ن

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .موقف احلكومة من هذا التعدیل

 :رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیةا�ٔ  وز�رةالس�یدة 
الشاكیة �كون خبصوص اجلاين ف� یتعلق �لعنف املامرس �ىل املرٔ�ة، 
وعندما ت��ازل عن الشاكیة فه�ي ت��ازل ف� یتعلق مبوضوع الشاكیة، وال 
جيوز لها ٔ�ن ت��ازل عن حقوق أ�طفال م�ال عندما یتعلق أ�مر �لعنف 

هذا عندو مسطرة ٔ�خرى ويه قضیة ٔ�خرى، مفا �ق�صادي، ٔ�ن 
ت�شوفوش من الناح�ة القانونیة ٔ�یة �القة بني هذا التعدیل ومضمون 

 .الفصل

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

 .�ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت التعدیل املقدم من طرف الفرق الثالثة
 ؛14= املوافقون �ىل هذا التعدیل

 ؛25= املعارضون �لتعدیل
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 .14ضد  25ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب 
ٕاذن بعدما صوتنا �ىل فصول مجمو�ة القانون اجلنايئ املضمنة يف املادة 
اخلامسة من مرشوع القانون، ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت املادة اخلامسة 

 . �رمهتا من مرشوع القانون
 ؛25= املوافقون

 ؛14= املعارضون
 .0= املمتنعون

ضد  25 ـفق ا�لس �ىل املادة اخلامسة من هذا املرشوع بوا ،ٕاذن
14. 

 302املادة السادسة من مرشوع القانون والرام�ة ٕاىل تغیري و�متمي املادة 
املتعلق �ملسطرة اجلنائیة املضمنة، هاذي �یف  22.01من القانون رمق 
 :�ات من ا�لجنة

  .�ٕالجامع: املوافقون
من القانون  7ون والرام�ة ٕاىل متمي املادة املادة السابعة من مرشوع القان

  .املتعلقة �ملسطرة اجلنائیة كام وردت �لینا من طرف ا�لجنة 22.01رمق 
  .�ٕالجامع: املوافقون

املتعلق �ملسطرة  22.01املادة الثام�ة، و�ريم ٕاىل �متمي القانون رمق 
أ�صا�  ، وقد ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك بني فریق82- 5-2اجلنائیة �ملادة 

واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
  .�لشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي التعدیل

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕاذن يف هاذ املادة حنن نضیف فقرة نطالب فهيا مبراجعة املق�ضیات 
زىن احملارم، : من �الل ٕا�ح�ه يف ٔ�حوال معینة من ب�هنا اخلاصة �ٕال�اض

  .اغتصاب القارصات ٔ�و جرامئ �غتصاب املتبو�ة �محلل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .رٔ�ي احلكومة من هذا التعدیل

 :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  الس�ید الرئ�س، 

إال�اض، فالتعدیل �اء مبق�ىض  بغض النظر عن النقاش حول موضوع
و، ب�� متت فعلیا مراجعة  ،و ،ملراجعة املق�ضیات اخلاصة �ٕال�اض و



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2018 ینا�ر 30( 1439 جامدى أ�ول 12

املق�ضیات اخلاصة �ٕال�اض يف مرشوع القانون اجلنايئ احملال �ىل الربملان، 
  .و�لتايل ال �رى � ٔ�ي مسوغ يف هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 :ویت�ادي نعرض هذا التعدیل �لتص

  ؛15= املوافقون �ىل هذا التعدیل
  ؛22=املعارضون لهذا التعدیل

  .ال ٔ��د: املمتنعون
  .15ضد  22 ـا�لس رفض هذا التعدیل ب ،ٕاذن

�ادي نعرض ا�ٓن املادة الثام�ة �لتصویت، كام وردت �لینا من طرف 
  .ا�لجنة

  .�ٕالجامع: املوافقون
: ینا طرف ا�لجنةاملادة التاسعة من مرشوع القانون كام وردت �ل 

  .�ٕالجامع
  .�ٕالجامع: املادة العارشة من مرشوع القانون كام �د�هتا ا�لجنة

�ٕالجامع، : مادة معد� من طرف ا�لجنة: من مرشوع القانون 11املادة 
ولكن ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد 

  .�ميقراطیة �لشغلاملغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا
وق�ل ذ� ٔ�عرض �لتصویت التعدیل املد�ل ا�ي ٔ�د�لته ا�لجنة �ىل 
املادة، اك�ن تعدیل د�ل ا�لجنة ا�ي ٔ�د�لته �ٕالجامع، واك�ن تعدیل د�ل 

  .الفرق الثالثة وبعد�ن اك�ن التعدیل د�ل املادة �رمهتا
ة ٕاذن �ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت التعدیل املد�ل من طرف ا�لجن

  :�ىل املادة
  .�ٕالجامع: املوافقون

وا�ٓن �ادي نعطي اللكمة �لس�یدة الرئ�سة لتقدمي التعدیل نیابة عن 
  .الفرق وا�مو�ة الثالثة، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
�ل�س�بة لنا يف ا�لجنة الوطنیة، حتدث هذه ا�لجنة، وٕاذن نطلب  ،ٕاذن
  ".�راعى فهيا م�دٔ� املناصفة"ٕاضافة 

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
 .اللكمة �لحكومة

 :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
نعم، حنن كنا قد ٔ�ثب��ا عندما تعلق أ�مر خبال� �س�تق�ال، رضورة 
مرا�اة م�دٔ� املناصفة ٔ�نه بدایة مسطرة التكفل، بعد ذ� ل�س هناك ٔ�یة 

ة ت�ٔلیفها البد ٔ�ن �راعي انطالقا من املبدٔ� �ا�ة �ىل اعتبار ٔ�ن ا�لجنة الوطنی
ا�س�توري املناصفة وكذ� �يق ا�ل�ان، لكن ٔ�رد� ٔ�ن نث�ت املبدٔ� يف 
مس�توى ٔ�ويل من املسطرة د�ل التكفل، ف�� ال �رى داعیا لق�ول هذا 

  .التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
عرض ٕاذن بعدما اس�متعمت ٕاىل موقف احلكومة من هذا التعدیل، �ادي ن

 .هذا التعدیل �لتصویت
  ؛15= املوافقون �ىل هذا التعدیل

  ؛23= املعارضون لهذا التعدیل
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .15ضد  23 ـٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب
  .�لتصویت كام وردت �لینا من طرف ا�لجنة  �11ادي نعرض املادة 

  ؛23= املوافقون
  ؛15= املعارضون
  .0= املمتنعون

  . 15ضد  23 ـب 11ا�لس �ىل املادة وافق  ،ٕاذن
  .من مرشوع القانون كام وردت �لینا من طرف ا�لجنة 12املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
من مرشوع القانون مادة معد� من طرف ا�لجنة، ورد  13املادة 

�ش�ٔهنا تعدیل مشرتك بني فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب 
وق�ل ذ� ٔ�عرض . نفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل�لشغل ومجمو�ة الكو 

  .�لتصویت التعدیل املد�ل من طرف ا�لجنة �ىل املادة هذه، �ٕالجامع
وا�ٓن �ادي نعطي اللكمة نیابة عن الفرق اليت س�تقدم التعدیل 

  .املشرتك، تفضيل الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
ویة �لتكفل �ل�ساء حضا� يف نفس �جتاه �ىل ٔ�نه حتدث جلان �

العنف �ىل مس�توى ا�ا�رة القضائیة للك حممكة �س�ت��اف، ونضیف مع 
  ".مرا�اة م�دٔ� املناصفة"

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة من هذا التعدیل

 :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
  .التعدیل �ري مق�ول �لمالءمة

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
 .�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛15= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛23= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .15ضد  23ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب 
  .من مرشوع القانون، كام وردت �لینا من طرف ا�لجنة 14املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  .كام �د�هتا ا�لجنة 15املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
  .من مرشوع القانون كام وردت �لینا من طرف ا�لجنة 16املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
التدابري واملبادرات "الباب اخلامس، كام ٔ�ضاف�ه ا�لجنة حتت عنوان 

، ٕاذن ا�لجنة يف الباب اخلامس ٔ�ضافت وا�د العنوان "�لوقایة من العنف
  ".طرف العنفالتدابري واملبادرات �لوقایة من "ا�يل هو 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع: من مرشوع القانون كام ٔ�ضاف�ه ا�لجنة 17املادة 

" دخول �زي التنف�ذ"ٔ�عرض �لتصویت الباب السادس، املعنون ب 
  .بعد ٕا�ادة �رت��ه من طرف ا�لجنة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  . كام �د�هتا ا�لجنة بعد ٕا�ادة �رت�هبا 18املادة 

  .�ٕالجامع :املوافقون
  :وع القانون �رم�ه �لیمك �لتصویتٔ�عرض مرش 

  ؛23= املوافقون
  ؛15= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

�ىل مرشوع قانون رمق  15ضد  23ٕاذن، صادق ا�لس ب�ٔ�لبیة 
  .یتعلق مباكحفة العنف ضد ال�ساء 103.13
  .بغیيت الرئ�سة ٔ�� معك، �الهإاىل 

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  لس�ید الرئ�س،ا

بغیت ند�رها هو ٔ�ن هاذ املرشوع قانون �كرفصنا أ�وال، املالحظة ا�يل 
ف�ه �ىل املوظفني، ٔ�نه البار�ة قضینا الیوم لكو واح�ا يف التعدیل د�لو، 
وقضوا املوظفني د�لنا ا�لیل لكو وهام ك�ش�تغلوا �لیه، ومر يف ظروف ال 

ت ك�ش�تغلو، هاذ اليش لكو ٔ�ننا ٕا�سانیة �ل�س�بة �لموظفني، واح�ا هنا نقا�
كنا �رید ٔ�ن �سهل العمل �ل�س�بة ملرور هاذ القانون، ا�ي كنا �هتم �ىل ٔ�ننا 
يف جملس املس�شار�ن �رید ٔ�ن نقربه هنا، هاذ اليش ا�يل كنت �غیة نقول، 
ٔ�نه هناك مجمو�ة من النقاش س��قى مف�و�ا �ل�س�بة ملرشوع القانون، 

سا�ة  48یة �ش �كون مشاریع القوانني كتعطى لها ولكن ٔ�طلب املرة اجلا
من ٔ��ل ٔ�ننا نطلع �ىل التقار�ر، وميكن لنا نقوموا �لعمل د�لنا �ىل ٔ�حسن 

  .و�ه، ٔ�ننا ولینا خنربقو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .رفعت اجللسة

-------------------------------------------- 

  اجللسة املسلمة لرئاسةاملدا�الت املك�وبة : امللحــــق
 

یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول املوقع  47.16مرشوع قانون رمق ، �ٔوال
املتعلق مبراجعة إالتفاق�ة العامة �لضامن  2016یونیو  �4لر�ط يف 

�ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، املوقعة 
س�مترب  30وتوق�عها يف  ، كام متت مراجعهتا1972فربا�ر  �14لر�ط يف 

یونیو  4، و�ىل امللحق املوقع �لر�ط يف 2002یونیو  24و 1996
�ش�ٔن  1972نومفرب  3املتعلق مبراجعة التوافق إالداري بتارخي  2016

�یف�ة تطبیق االتفاق�ة العامة �لضامن إالج�عي بني اململكة املغربیة 
توافقات إالداریة املوقعة ومملكة أ�رايض املنخفضة، كام متت مراجعته �ل 

 :2002یونیو  24و 2000یونیو  22و 1996س�مترب  �30لر�ط يف 

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 

یوافق مبوج�ه �ىل  16.47قشة مرشوع قانون رمق املس�شار�ن، يف م�ا
املتعلق مبراجعة االتفاق�ة  2016یونیو  4الربوتو�ول املوقع �لر�ط يف 

  .العامة �لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة
  الس�ید الرئ�س،

�روم هذا االتفاق تعدیل ومراجعة بعض املق�ضیات اخلاصة 
املتوىف عهنم، وتعویضهم عن العجز،  تت العائلیة، ومعاشا�لتعویضا

والتعویض عن اخلدمات الطبیة �الل السفر املؤقت �خلارج، كام �شمل 
، مع العمل ٔ�ن هذه �2016دم املساس �حلقوق املك�س�بة ق�ل فاحت ٔ�كتو�ر 

  .2016االتفاق�ة تطبق بصفة مؤق�ة م�ذ ٔ�كتو�ر 
لضامن �ج�عي اكنت حمط نقاش معیق و�لتايل فٕان االتفاق�ة العامة �

ومفاوضات شاقة من الطرف الهولندي، شلك اخلیار أ�م�ل يف احلفاظ 
�ىل احلقوق واملك�س�بات املرتبطة �لتعویضات ا�و� �لمس�تف�د�ن 

  .واملتعلقة �لتعویضات العائلیة ومعاشات املتوىف عهنم
هذا احلق ٕان موقف هولندا من ٕالغاء االتفاق�ة من طرف وا�د، 

مكفول �لقانون مجلیع ا�ول يف �ا� انتفاء املصل�ة املشرتكة ٔ�و يف �ا� 
  .رغبة ٕا�دى ا�ولتني املتعاقدتني من ٕالغاء ٔ�ي اتفاق�ة

ٔ�ما متسك الطرف الهولندي ٕ�لغاء االتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي 
 38 من طرف وا�د يف �ا� �دم التفاوض ملراجعهتا وا�ي �كف� املادة

شلك دافعا قو� �لحكومة محلایة حقوق ٔ�زید  1972فربا�ر  14من اتفاق�ة 
فرد من ٔ�فراد اجلالیة املغربیة املقمية هبولندا، مع احلفاظ �ىل  4500من 

جودة العالقات الثنائیة بني الب��ن مبا فهيا البعد الس�یايس املرتبط مبلف 
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�ج�عي الهولندي الو�دة الرتابیة �لمملكة واملمتثل يف رصف البنك 
  .�لتعویضات يف املغرب مع �ذف عبارة اس�ت��اء املناطق الصحراویة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان الفریق �س�تقاليل ال یبخس املؤسسات �ودها، ٔ�ن 
ا�بلوماس�یة املغربیة وما قامت به من جمهودات �س�تحق التنویه، كدفعها 

يئ بني املغرب وهولندا، م�ال ٔ�ثناء التفاوض بتعلیق اتفاق�ة التعاون القضا
وما قامت به املصاحل الق�صلیة املغربیة هبولندا خبصوص م�ح تصارحي 
املرور والتو�ه العام حنو مراجعة اكفة االتفاق�ات مع هولندا �سالح طر�ه 
اجلانب املغريب قصد حهثا �ىل الرتاجع عن ٕالغاء االتفاق�ة العامة �لضامن 

  .�ج�عي هذا �م
ل�س�بة ملراق�ة ممتلاكت ٔ�فراد اجلالیة املغربیة املقمية وكذ� الش�ٔن �

هبولندا دا�ل ٔ�رض الوطن، حث ا�بلوماس�یة ب�ٔن تولك هذه العملیة 
�لجنة ف�یة مشرتكة تضم قطا�ات ا�ا�لیة واخلارج�ة واجلالیة خبالف ما 

  .�روج حول اس�تفراد الطرف الهولندي هبذه العملیة هذا �م كذ�
  الس�ید الرئ�س،

الفریق �س�تقاليل یدمع لك ما من ش�ٔنه ماكحفة الغش وا�هترب ٕان 
الرضیيب، لكن رشط مرا�اة خصوصیات املئات ورمبا ا�ٓالف من 
املهاجر�ن ا�ي س�ی�دون ٔ�نفسهم بني عش�یة وحضاها، ودون سابق ٕانذار 
ملزمون ب�ٔداء م�الغ هائ� ملصل�ة ج�ایة الرضائب الهولندیة، ٔ�و ٕ�ر�اع 

دمت هلم �الل عطا�هتم، وهذا يف مس رصحي �حلقوق املسا�دة اليت ق
  .املك�س�بة ٔ�بناء اجلالیة املغربیة

  ٕان القوانني اليت معلت وتعمل احلكومة الهولندیة �ىل تطبیقها
وا�ي ف�ح نقاشا، ٕاكع�د احلكومة الهولندیة قانون مينع تصد�ر التعویضات 

ٔ�ساس�ی�ني جيب ٕاىل دول �ارج �حتاد أ�ورويب وا�ي یربز نقطتني 
  :�ن��اه ٕا�هيام

�دم وثوق احلكومة الهولندیة يف �دا� مربراهتا يف تطبیق قانون : ٔ�وال
یعمتد حتدید مس�توى التعویض حسب �اكلیف الع�ش يف ب� ٕاقامة 

 .مس�تحقهيا
العرق� اليت �شلكها القوانني واالتفاق�ات ا�ولیة يف طریق متر�ر : �نیا

 .س�یاس�هتا

  یض ٔ�رامل املهاجر�ن املق�ت يف املغرب ختف�ض مس�توى تعو
يف املائة مقارنة مع مس�توى تعویض أ�رامل  40ؤ�بناهئن الیتاىم ب�س�بة 

املق�ت يف هولندا، یعترب ٕاجراء عنرص� يف حق اجلالیة املغربیة وخمالف 
 .لالتفاق�ات الثنائیة املربمة بني هولندا واحلكومة املغربیة

  مس�توى الع�ش يف ب� ما، لت�دید اع�د احلكومة الهولندیة
مس�توى التعویض مقارنة مع مس�توى �اكلیف الع�ش يف هولندا، حتاول 
اع�د قانون �ٓخر، مينع تصد�ر التعویضني وتعویضات ٔ�خرى ٕاىل دول 

�ارج �حتاد أ�ورويب، اليشء ا�ي س�یؤدي ٕاىل حرمان اجلالیة من 
و م�صوص �لیه يف حقهم يف احلصول �ىل تعویضاهتم املس�تحقة، كام ه

، يف �ا� 1972اتفاق�ة الضامن �ج�عي القامئة بني املغرب وهولندا س�نة 
 .العودة ٕاىل ب�اهنم أ�صلیة

لك هذه إالجراءات والقوانني اليت �شلك ٕا�اضا حلقوق واملهاجر�ن 
املغاربة املك�س�بة �الل أ�ربعة عقود املاضیة وخرقا لالتفاق�ات الثنائیة 

  ...الب��ن القامئة بني

  ٕاجراء الس�یاسة الرضیبة اليت رشعت احلكومة يف تطبیقها تدرجيیا
وتعمتد احلكومة . �ىل املهاجر�ن املغاربة لرفع د�لهم إالجاميل الس�نوي

الهولندیة يف رفع د�لهم الس�نوي �ىل إالضافة ��لهم إالجاميل م�لغا حمددا 
جيب �ن��اه ٕاىل . ملغربمن قمية مدخراهتم املالیة وممتلاكهتم العقاریة يف ا

 .هذا إالجراء وما س�یرتتب عنه
  الس�ید الرئ�س،

  مبجرد املصادقة �ىل هذا القانون، نطالب من ا�بلوماس�یة الرمسیة
وا�بلوماس�یة املوازیة، ٔ�ن تفكر يف اع�د س�یاسات موا�بة ٔ�فراد اجلالیة 

ع احلفاظ املقمية هبولندا بغیة ٕادما�م يف ال�س�یج �ج�عي الهولندي م
 .�ىل الهویة املغربیة

  كام نطالب كفریق اس�تقاليل بتفعیل مجمو�ة الصداقة املغربیة
الهولندیة وان �شمل متثیلیة لك الفرق وا�مو�ات مب�لس املس�شار�ن 
لت��ع هذا امللف عن كثب ملعرفة تطوراته وذ� بت�س�یق مع ا�بلوماس�یة 

  .الرمسیة
 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
  لس�ید الرئ�س احملرتم، ا

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

�رشفين �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �لمسامهة يف 
یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول املوقع  47.16م�اقشة مرشوع القانون رمق 

تفاق�ة العامة �لضامن املتعلق مبراجعة اال 2016یونیو  �04لر�ط يف 
  .�ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة

يف البدایة البد ٔ�ن �ش�ید �ع�د الوزارة �لمقاربة ال�شار�یة، �رب ٕارشاك 
مجعیات مغربیة هبولندا والق�ام �س�شارات م�عددة مع �دد من املتد�لني 

قدمي اليت تفضلت هبا الس�یدة ق�ل التوق�ع �ىل هذا االتفاق حسب مذ�رة الت
اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، والقايض مبراجعة 
االتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي مبا حيفظ حقوق �الی��ا املغربیة هبولندا 
واس�تحضار مصاحل الب��ن واحلفاظ �ىل العالقات الثنائیة، ح�ث ٔ�كد لك 

� �الل �ج�ع أ�ول، والس�ید الوز�ر امللكف من الس�یدة اكتبة ا�و
�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين �الل �ج�ع الثاين، �ىل ٔ�ن االتفاق 
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�رت�ت عنه مج� من النتاجئ �جيابیة، اكحلفاظ �ىل �ل احلقوق املك�س�بة 
 ملغاربة هولندا، ومتكني املس�تف�د�ن احلالیني ومن �ح�فاظ جبمیع حقوقهم

وتعویضاهتم اليت اكنوا �س�تف�دون مهنا يف ظل االتفاق�ة السابقة املوقعة س�نة 
، فضال عن احلفاظ �ىل م�ح التقا�د اليت یتلقاها املغاربة سواء اكن 1972

و�ريها من النتاجئ اليت �راها احلكومة ... املس�تف�د مق� �ملغرب ٔ�و هبولندا، 
  .ٕاجيابیة

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، 
لن خنتلف حول ٔ�مهیة هذا االتفاق من الناح�ة �ج�عیة، لكن هذا ال 
مينع من ٔ�ن ن�ساءل عن قدرته يف حامیة حقوق ومك�س�بات اجلالیة املغربیة 
املقمية هبولندا، �اصة يف شقها املتعلق �لتعویضات العائلیة ومعاشات 

ندیة مبراق�ة املتوىف عهنم، وعن ٔ�س�باب اليت دعت ٕاىل السامح �لحكومة الهول 
ممتلاكت اجلالیة املغربیة، و�ريها من النقاط اليت س�بق �لسادة املس�شار�ن 
ٔ�عضاء ا�لجنة ٕا�رهتا �الل �ج��ني ا���ن خصصا ملناقشة مرشوع 

  .القانون املوجود بني ٔ�یدینا
وال ٔ�عتقد ٔ�ن هناك من سريفض �مثني بالد� لعالقاهتا مع لك دول 

ا يف املنتظم ا�ويل و�سب �لفاء ٔ�قو�ء، ميكن ٔ�ن املعمور، وتعز�ز ماك�هت
�شلكوا س�ندا قو� �لمغرب يف قضا� اسرتاتیجیة �مة، لكن هذا ال یعين 

  .الق�ول �تفاق�ات جمحفة ترض ببالد� و�ملواطنني املغاربة بد�ر املهجر
لهذا و�لنظر لالنعاكسات السلبیة اليت متخضت عن االتفاق�ة العامة 

ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، وا�ل�س �لضامن �
ا�ي یصاحب الربوتو�ول املتعلق هبا، وا�ي نعتقد ٔ�نه �ري قادر �ىل ٕاجياد 
�لول لٕالشاكالت اليت تطر�ا، فقد قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة 

 یوافق مبوج�ه 47.16لصاحل مرشوع القانون رمق  �م�ناع عن التصویت
املتعلق مبراجعة االتفاق�ة  2016یونیو  �04ىل الربوتو�ول املوقع �لر�ط يف 

العامة �لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، 
 .الق�ناعنا بعدم �دواه

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

 دة الوزراء احملرتمون، الس�یدات والسا
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار املناقشة 
یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول  47.16والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

�لضامن املتعلق مبراجعة االتفاق�ة العامة  2016یونیو 4املوقع �لر�ط يف 
  .�ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة

و�شري ٕاىل ٔ�ن هذا االتفاق ال شك ٔ�نه �اء بعدد من النقط إالجيابیة، 
مهنا ٔ�ساسا �ونه مكن من حفظ حقوق العدد أ�كرب من املس�تف�د�ن، �ىل 

 اعتبار ٔ�ن الطرف الهولندي اكن �سعى ٕالهناء االتفاق�ة �شلك ٔ��ادي ويه
  .إالماكنیة اليت ت��حها ٕا�دى مق�ضیات االتفاق�ة

لكن يف املقابل، ال ميكن التغايض عن مجمو�ة من املق�ضیات اليت ٔ�دت 
  :ٕاىل حرمان �دد مقدر من املس�تف�د�ن مهنا

ختف�ض إال�ا�ت النقدیة �لمتوىف عهنم وٕا�ا�ت العجز اجلزيئ املمنو�ة 
لندي لفائدة املس�تف�د�ن ا��ن �ىل ٔ�ساس أ�جر أ�دىن مبوجب ال�رشیع الهو 

 2016یقميون اعتیاد� �ملغرب وا��ن یف�ح هلم احلق ابتداء من فاحت ٔ�كتو�ر 
  .من املبلغ املمنوح يف هولندا طی� فرتة ف�ح احلق %10ب�س�بة 

ٔ�ما التعویضات التمكیلیة ٕال�ا�ت العجز اجلزيئ املمنو�ة �ىل ٔ�ساس 
یع الهولندي لفائدة املس�تف�د�ن ا��ن أ�جر أ�دىن واملس�تحقة مبوجب ال�رش 

من املبلغ املمنوح  %10یقميو� اعتیاد� �ملغرب ف�خفض تدرجيیا ا ب�س�بة 
 %40و 2018س�نة  %30و 2017س�نة  %20و 2016يف هولندا س�نة 

  .2019س�نة 
ٔ�ما التعویضات العائلیة املس�تحقة مبوجب ال�رشیع الهولندي لفائدة 

س�نة  %�10 �ملغرب ختفض تدرجيیا ب�س�بة أ�طفال ا��ن یقميون اعتیاد
�ىل ٔ�ال �س�تف�د أ�طفال ا��ن یقميون فوق  2017س�نة %20و 2016

  .2021ینا�ر  �2راب اململكة ابتداء من 
ٔ�ما التعویضات العی��ة املقدمة �الل إالقامة املؤق�ة ف�مت �س�تفادة مهنا 

 .فقط 2020دج�رب  31ٕاىل �دود 
ٔ�ن یؤدي هذا االتفاق ٕاىل رضب اس�تقرار  ؤ�مام هذه الرتاجعات خنىش

و�لیه ندعو احلكومة ٕاىل ٕایالء . أ�رس املغربیة الراغبة يف إالقامة �ملغرب
هذا املوضوع ما �س�تحق من �ه�م، والسهر �ىل ٔ�ن �س�تف�د هذه الف�ة 

 .حقوقها اكم�

 :مدا�� الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  احملرتمون،الس�یدات والسادة الوزراء 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
، 2016یونیو  04یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول املوقع �لر�ط يف  47.16

املتعلق مبراجعة االتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي بني امللكة املغربیة ومملكة 
  .ايض املنخفضةأ�ر 

يف البدایة البد من التنویه وإالشادة �لنقاش اجلاد ا�ي عرف�ه لك 
ٔ�طوار م�اقشة هذا املرشوع الهام يف جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين 
واملناطق املغربیة احملت�، ح�ث مت التوضیح �كون هذا االتفاق �اء بعد عقد 

س�شارة مجیع املتد�لني، واكن لقاءات مع مجعیات مغربیة هبولندا، و�
املغرب ٔ�مام خ�ار�ن ٕاما ٕالغاء االتفاق�ة مع ما یرتتب عن ذ� من نتاجئ 
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سلبیة �ىل مصاحل اجلالیة املغربیة، وهو أ�مر ا�ي ٔ�دى ٕاىل مراجعة 
  .االتفاق�ة مبا حيفظ حقوق �الی��ا هبولندا

  الس�ید الرئ�س،
�س�یة ویتعلق أ�مر ن هذا املرشوع �اء مبجمو�ة من املبادئ الرئ إ 

�حلفاظ �ىل احلقوق املك�س�بة ملغاربة هولندا، ؤ�یضا متكني املس�تف�د�ن 
احلالیني من �ح�فاظ جبمیع م�لغ التعویضات العائلیة ومن معاشات املتوىف 
عهنم، وكذا تعویضات العجز اليت اكنوا �س�تف�دون مهنا يف ال�س�ة السابقة 

  .1972من االتفاق�ة املوقعة س�نة 
لهدف أ�سايس ٔ�یضا هو �دم املس مبنح التقا�د اليت یتلقاها املغاربة، وا

  .سواء اكن املس�تف�د مق� هبولندا ٔ�و مس�تقرا �ملغرب
يف هذا إالطار، نود من هذا املنرب ٔ�ن ندعو ٕاىل حامیة احلقوق 
املك�س�بة ٔ�فراد اجلالیة املغربیة املقمية هبولندا، ؤ�یضا ٕاماكنیة ٕا�ادة 

فق مقاربة �دیدة ومهنجیة �راعي مصاحل وحقوق ٔ�فراد اجلالیة املفاوضات و 
  .ومك�س�باهتم �ج�عیة

  الس�ید الرئ�س،
ٕاذ نعید تنوهينا �لعمل امجلاعي ا�ي مزي ٔ�شغال هذه ا�لجنة ٔ�ثناء 
م�اقشة هذا املرشوع الهام، لكونه حمط نقاش معیق ومفاوضات شاقة مع 

فهيا هو احلفاظ �ىل احلقوق  الطرف الهولندي، ح�ث شلك اخلیار أ�م�ل
  .واملك�س�بات املتعلقة �جلالیة املقمية هبولندا

و�لیه فٕاننا نؤكد �مس الفریق احلريك تفا�لنا إالجيايب مع هذا املرشوع 
  .الهام

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :فریق �حتاد املغريب �لشغلمدا��  -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  لسادة الوزراء احملرتمون، الس�یدات وا
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

كام هو معلوم ٔ�ن املغرب وهولندا وقعا �ىل �روتو�ول تعدیل االتفاق�ة 
 .1972فربا�ر  14العامة �لضامن �ج�عي املربمة يف 

وس�ميكن هذا الربوتو�ول، حسب العرض التقدميي �لس�ید الوز�ر، من 
ق املك�س�بة �لمواطنني املغاربة املس�تف�د�ن من احلفاظ �ىل احلقو 

التعویضات �ج�عیة الهولندیة، وذ� يف س�یاق التعدیالت ال�رشیعیة 
الهولندیة اليت قضت بتخف�ض التعویضات احملو� ٕاىل �ارج الرتاب 

�ىل س��ل املثال س�ميكن هذا االتفاق . الهولندي ٔ�و فضاء �حتاد أ�ورويب
س�تف�د�ن احلالیني من نفس م�لغ التعویضات العائلیة من اح�فاظ مجیع امل 

ومن معاشات املتوىف عهنم، وكذا من تعویضات العجز اليت اكنوا 
  .�س�تف�دون مهنا سابقا

وكذ� س�ميكن من �دم املساس �لتعویضات العائلیة ومعاشات 

املتوىف عهنم وكذا تعویضات العجز �ل�س�بة �لمس�تف�د�ن اجلدد املقميني 
ٕاىل �ایة سقوط احلق طبقا �لمق�ضیات القانونیة  �2016ل ٔ�كتو�ر �ملغرب ق 

ذات الص�؛ ومن ختف�ف ٔ��ر تطبیق املق�ضیات اجلدیدة �ل�رشیع الهولندي، 
املتعلقة مببدٔ� ب� إالقامة، �ىل املس�تف�د�ن اجلدد من معاشات أ�رامل 

یضات ، و�ىل املس�تف�د�ن اجلدد من التعو 2016والیتاىم، ابتداء من ٔ�كتو�ر 
العائلیة وتعویضات العجز املقميني �ملغرب، �الل الفرتة املمتدة من ٔ�كتو�ر 

  .2020ٕاىل ممت دج�رب  2016
مبوجب هذا االتفاق س�یقوم الطرف الهولندي من ٔ�داء مجیع املبالغ 
املق�طعة لفائدة املس�تف�د�ن ا��ن مل یقدموا طعنا �ى احملامك الهولندیة بعد 

   .2016 ابتداء من ٔ�كتو�ر ختف�ض مس�تحقاهتم، وذ�
�ىل ٔ�ن التعدیالت لن متس  -یضیف الس�ید الوز�ر- كام اتفق اجلانبان

احلقوق املتعلقة مبعاشات التقا�د ومعاشات العجز والتعویضات الیوم�ة عن 
املرض وأ�مومة والعالج الصحي �الل إالقامة ا�امئة �ملغرب و�ىل ضبط 

لقة مبراق�ة أ�حق�ة يف �س�تفادة وتوضیح مساطر تطبیق املق�ضیات املتع
  .من املسا�دات �ج�عیة

و�لص الس�ید الوز�ر القول ٕاىل ٔ�نه ٕاذا اكنت املفاوضات قد ٔ�فضت ٕاىل 
یعكس احلرص ا�امئ احلفاظ �ىل احلقوق املك�س�بة �لمس�تف�د�ن املغاربة مبا 

�لمملكة املغربیة �ىل ا�فاع �ىل مواطنهيا �خلارج وجيسد سعهيا احلث�ث حنو 
تعز�ز هذه احلقوق وتعز�ز مك�س�باهتا، فٕاهنا مك�ت ٔ�یضا من التعاطي مع 
بعض اجلوانب الس�یاس�یة ذات الص� بتعدیل االتفاق�ة العامة مبا �راعي 

  .اخلصوصیات والثوابت الوطنیة
  رئ�س احملرتم، الس�ید ال

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

لكن يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن الطرفني اخ�ارا املصاحل 
الثنائیة الضیقة �ىل حساب رشاحئ واسعة من اجلالیة املغربیة وأ�طفال 

  . املغربوأ�رامل واملتقا�د�ن املس�تقر�ن يف 
فٕاذا اكن التعدیل ا�ي توصل ٕالیه املغرب مع هولندا �افظ �ىل 
احلقوق املك�س�بة �وي احلقوق احلالیني، ولن ميس املعاشات ٔ�و 
التعویضات التمكیلیة اليت یتقاضوهنا ا�ٓن، يف ا�س�ام مع قرار احملمكة 
 الهولندیة ضد ختف�ض التعویضات، ٕاال ٔ�ن س�یف املراق�ة �ىل أ�مالك يف

املغرب س��قى یالحق لك ا��ن یتقاضون تعویضات اج�عیة ٔ�و �مكیلیة يف 
، ح�ث یلزم هذا القانون "قانون املشاركة"هولندا يف ٕاطار ما �سمى ب 

، بعد ذ� ميكن هلم ٔ�ن "ی�ٔلكوا لك ما �هيم"لك العاطلني عن العمل ب�ٔن 
اشات كام ٔ�ن مع. یتقدموا بطلبات احلصول �ىل التعویضات �ج�عیة

أ�طفال والتغطیة الصحیة ٔ�ثناء إالقامة املؤق�ة �ارج �حتاد أ�ورويب س�مت 
  .2021توق�فها هنائیا ابتداء من 

وٕاذا رجعنا ٕاىل �رخي �ري بعید، و�لضبط م�ذ رشوع هولندا يف تطبیق 
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وما الزمه من ٕاجراءات املراق�ة �ىل ٔ�مالك  2012س�نة " قانون املشاركة"
عویضات �ج�عیة ٔ�و التمكیلیة، فٕان هذه املراق�ة مل املس�تف�د�ن من الت

تتوقف ٔ�بدا وبق�ت مس�مترة، رمغ ٔ�ن املسؤولني املغاربة، اكلوزراء املعنیني 
�لهجرة ٔ�و سفري املغرب بالهاي، رصحوا ٔ�كرث من مرة ب�ٔن هذه املراق�ة مت 

ي فٕاىل ٔ�ي س�ب �رجع هذا التناقض وما جير . 2014توق�فها م�ذ فاحت ینا�ر 
�ىل ٔ�رض الواقع؟ هل اكنت هولندا تقوم هبذه املراق�ة بطرق رسیة و�ارج 
إالطار القانوين املنظم لها؟ اجلواب �ىل هذا السؤال هو �لت�ٔ�ید ال، ٔ�ن 
املراق�ة و��رتاف املسؤولني الهولندیني اكنت دامئا تمت بت�س�یق �م مع 

رصحيات ٕان هذا التناقض الصارخ يف ت. مؤسسات ومسؤولني مغاربة
املسؤولني املغاربة وضبابیة مواقفهم الس�یاس�یة اليت طبعت مسار 
املفاوضات مع الهولندیني مل یق�رص فقط �ىل موضوع ٔ�مالك ا��ن یمت 

  .اس�هتدافهم من طرف املصاحل الهولندیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  مون، الس�یدات والسادة املس�شارون احملرت 

قرار احلكومة املغربیة ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ند�ن و�شدة 
والهولندیة ا�ي ٔ�فىض ٕاىل تعدیل اتفاق�ة الضامن �ج�عي اليت یعود 

واليت اكنت حتمي احلقوق املك�س�بة �ل�الیة املغربیة،  �1972رخيها ٕاىل س�نة 
الضامن أ�سايس لهذه  الس�� رضب البند اخلامس مهنا، ا�ي اكن یعترب

وتعترب ق�ول احلكومة املغربیة �لمخططات التقشف�ة الهولندیة ا�هتااك . احلقوق
صار�ا لالتفاق�ات الثنائیة وا�ولیة ومسا م�ارشا حبقوق مغاربة هولندا 
ورض� لقدرهتم الرشائیة؛ وكام نؤكد �ىل اس��اكر� لتصارحي احلكومة املغربیة 

االتفاق�ة من ٔ�هنا متت بعد لقاءات واس�شارات  حول املصادقة �ىل تعدیل
مع مجعیات مغربیة هبولندا، ونت�دى هذه احلكومة ٔ�ن تعلن �النیة عن 

حفىت ا��ن حرضوا بعض لقاءاهتا الرمسیة �كذبون . ٔ�سامء هذه امجلعیات
بل لك ما يف . هذه الترصحيات وینكرون ٔ�ن �كون هناك مشاورات معهم

اء البعض ا��ن ال متثیلیة هلم ومعروفني ب��عیهتم أ�مر، هو فقط ٕابالغ ورش
  .وانصیاعهم ٔ�س�یادمه

 .وللك ما س�بق فٕاننا نصوت �الم�ناع �ىل نص املرشوع

من القانون رمق  15یقيض بتغیري املادة  54.17مرشوع قانون رمق ، �نیا
  :املتعلق مبدونة الت�ارة 15.95

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
یقيض بتغیري  54.17املس�شار�ن، يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  .لت�ارةاملتعلقة مبدونة ا 15.95من القانون  15املادة 
  :ٔ�وال من الناح�ة املهنجیة

مت عرض مقرتح القانون وم�اقش�ته والتصویت �لیه يف اج�ع وا�د  -
 .دا�ل ا�لجنة

ٕان تعدیل مادة فریدة يف مدونة الت�ارة یربز �دم ٕارادة احلكومة يف  -
جتوید نص القانون �لك، بعد الصعو�ت ا�تلفة اليت عرفها تطبیق مدونة 

 .الت�ارة
نطالب احلكومة ٕ�جراء تق�مي ملدونة الت�ارة بعد ٔ�ن ٔ�د�لت �لهيا وهنا - 

العدید من التعدیالت ملعاجلة العدید من النقائص اليت تعرتهيا ٕان دا�ل 
البالد ٔ�و �ىل مس�توى املبادالت و�س��رات اخلارج�ة وجعلها ٔ�كرث 

�ىل مدونة ذات �اذبیة، وهنا البد �لسلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة العمل 
 .تفادي النقائص اليت تعرتي مدونة الت�ارة

 :و�� البد من ٕا�ادة النظر يف
حتفزي ودمع املقاوالت الصغرية �لنظر ٔ�مهیهتا �ق�صادیة  1-

 .و�ج�عیة
معاجلة مشالك املقاو� ق�ل املرور ملسطرة تصف�ة املقاوالت اليت  - 2

 .تعاين صعو�ت
 .طاع املهیلك �شلك تدرجييدمج القطاع �ري املهیلك يف الق - 3
 .ٕا�ادة النظر يف طریقة القروض البنك�ة وختف�ض سعر الفائدة - 4
 .تقلیص �ٓ�ال التقايض يف احملامك الت�اریة - 5

 : ٔ�ما من �ح�ة املوضوع
فاملقرتح ی�ٔيت يف ٕاطار مالءمة ال�رشیع املغريب وتفادي التعارض �اصة 

 21لرشد القانوين من من مدونة أ�رسة اليت خفضت سن ا 209املادة 
من مدونة الت�ارة �ىل  12س�نة مشس�یة اكم�، ونصت املادة  18س�نة ٕاىل 

  .خضوع أ�هلیة الت�اریة �ل�س�بة �لت�ار املغاربة لقوا�د أ�صول الشخصیة
املشار ٕا�هيا، ٔ�فرز ٕاشاكال  209لكن التعدیل ا�ي �اءت به املادة 
ج�يب، وتفادي التعارض مع املادة قانونیا یتعلق �ٔ�هلیة الت�اریة �لتاجر ا�ٔ 

�ل�س�بة  من مدونة الت�ارة اليت �شرتط موافقة رئ�س احملمكة الت�اریة 16
لٔ�ج�يب البالغ سن الرشد وا�ي �رغب يف ممارسة الت�ارة، �اصة ٔ�ن 
أ�نظمة احملاس�باتیة ا�ولیة اليت وافق �لهيا املغرب اكنت حتدد أ�هلیة 

ويه مس�ٔ� ٔ�ساس�یة من ٔ��ل  ،س�نة 18ادیة يف القانونیة وأ�هلیة �ق�ص
ٔ�ن یصبح املغرب مركز اس�تقطاب �لرٔ�سامل اخلار�، وحتق�ق �نف�اح �ىل 

  . العمل إالفریقي
وٕاذا اكن البد من التعاطي �شلك ٕاجيايب مع هذا التعدیل، فٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن 

ن تقطع احلكومة مع س�یاسة الرتق�ع خبصوص مجمل القوانني املغربیة، هذا وإ 
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الرس�ة اليت �سري هبا الت�ارة العاملیة جعلت مدونة الت�ارة ببالد� م��اوزة 
  .مما یفرض �لینا مالءمهتا �رمهتا مع مدو�ت الت�ارة ��ول الصا�دة

ونظرا ٔ�مهیة هذا التعدیل وما حيققه من مرونة وموا�بة �ل�رشیعات 
  .ا�ولیة، فٕاننا نصوت �لیه �ٕالجياب

 :مدا�� الفریق احلريك -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة  15.95من القانون رمق  15یقيض بتغیري املادة  54.17
  .الت�ارة

وإالشادة �لنقاش اجلاد ا�ي عرف�ه جلنة  يف البدایة البد من التنویه
الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة �الل م�اقشة هذا املرشوع الهام، وا�ي 
هيدف �ٔ�ساس ٕاىل �لق ��س�ام بني النصوص القانونیة الوطنیة وٕاىل 
وضع �د للك تعارض ٔ�و تناقض ف� ب�هنا، ٕاىل �انب اجلهود املبذو� من 

نظومة اخلاصة مب�ال الت�ارة واملال وأ�عامل، دعام طرف احلكومة لتطو�ر امل 
�لتمنیة �ق�صادیة وحتفزي �س��ر �اصة �س��ر أ�ج�يب، حبیث یعترب 

أ�ج�يب اكمل أ�هلیة ملزاو� الت�ارة يف املغرب ببلو�ه مثانیة عرشة س�نة 
اكم� ولو اكن قانون ��س��ه یفرض س�نا ٔ��ىل مما هو م�صوص �لیه يف 

  .انون املغريبالق
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا املرشوع �اء مبجمو�ة من املبادئ الرئ�س�یة ویتعلق أ�مر 
 16و12وا�ي �مكن ٔ�ساسا يف �لق ��س�ام مع املادتني  15ب�ٔمهیة املادة 

من مدونة أ�رسة، ملالمئة ٔ�هلیة الت�ار  209من مدونة الت�ارة، واملادة 
  .أ��انب مع ٔ�هلیة الت�ار املغاربة

  الس�ید الرئ�س،
يف هذا إالطار، حنن يف الفریق احلريك �مثن هذا املرشوع ا�ي یتو� 
تفادي التعارض احملمتل لهذا التعدیل مع قوا�د إالس�ناد املغربیة املعمول هبا 

، ا�ي تضمن مق�ضیات رصحية حول ما 1912غشت  12وفقا لظهري 
یة ��و� املعنیة يف هذا یتعلق �ٔ�هلیة اليت �س�توجب تفعیل القوا�د القانون 

  .الصدد
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذ نعید تنوهينا �لعمل امجلاعي ا�ي مزي ٔ�شغال هذه ا�لجنة ٔ�ثناء 
م�اقشة هذا املرشوع الهام ملا � من دور ٔ�سايس يف �كر�س ��س�ام 
واملالمئة بني ال�رشیعات الوطنیة، ووضع �د ٔ�ي تناقض ف� ب�هنا، وذ� 

� �طرف يف �دة اتفاق�ات دولیة الس�� اتفاق�ات التبادل يف ظل متوقع بالد
  .احلر

و�لیة فٕاننا نؤكد �مس الفریق احلريك تفا�لنا إالجيايب مع هذا املرشوع 
  .الهام

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  ل احملرتم، الس�ید وز�ر العد
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة  ٔ��رشف الیوم

 15یقيض بتغیري املادة  54.17املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
درج مضن اخ�صاص املتعلق مبدونة الت�ارة وا�ي ین 15.95من القانون رمق 

  .جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة
كام ٔ�تقدم �لس�ید الوز�ر �لشكر اجلزیل �ىل عرضه القمي والشامل ا�ي 
�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون رمق 

من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة  54.17
  .العامة

  رتم، الس�ید الرئ�س احمل
من القانون  15یقيض بتغیري املادة  54.17ٕاذا اكن مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة هيدف ٕاىل �لق ��س�ام و�دم التعارض  15.95رمق 
بني نصوص القانون املغريب، يف اجتاه حتق�ق املساواة بني أ��انب واملغاربة 

  . �صاد الوطينيف ممارسة الت�ارة، وتوفري رشوط تنافس�یة �ق 
فالنص ق�د املناقشة والتصویت؛ �ريم ٕاىل حتدید سن ٔ�هلیة ممارسة 
الت�ارة �ل�س�بة �لتاجر أ�ج�يب دا�ل الرتاب الوطين، �شلك ال یتعارض 
مع التعدیل ا�ي عرفه سن الرشد مبناس�بة ٕاقرار مدونة أ�رسة س�نة 

دة س�نة اليت اكنت معمت 20س�نة اكم�، بدل  18، وذ� ببلوغ 2004
  . سابقا يف مدونة أ�حوال الشخصیة

من  15یقيض بتغیري املادة  54.17و�لتايل، ف�ص مرشوع القانون رمق 
املتعلق مبدونة الت�ارة، �روم معاجلة التبا�ن احلاصل �ىل  15.95القانون رمق 

مس�توى نصوص مدونة أ�رسة املتعلقة �ٔ�هلیة املدنیة، ونصوص مدونة 
مهنا، واللك يف ٕاطار �ود  15وبني مق�ضیات املادة الت�ارة ف� ب�هنا، 

احلكومة الرام�ة ٕاىل تطو�ر م�ظومة الت�ارة واملال جمال املال وأ�عامل وحتفزي 
  .أ��انب لالس��ر �ىل و�ه اخلصوص

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
البد من إالشادة ب�ٔمهیة مرشوع القانون احلايل لكونه س�شلك بعد 

�ل اجللسة العامة ٔ�داة قانونیة �راهن �ىل تنف�ذ الزتامات املصادقة �لیه دا
املغرب مع رشاكئه �ق�صادیني خصوصا �حتاد أ�وريب حول التطابق بني 
ال�رشیع الوطين وأ�ج�يب مبا �سمح بتحسني م�اخ أ�عامل جلعل بالد� 
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  . و�ة مفض� �لمس�مثر�ن أ��انب
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة، فٕاننا س�نصوت ويف أ��ري، وا

من القانون  15یقيض بتغیري املادة  �54.17ٕالجياب �ىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة الت�ارة 15.95رمق 

 :مدا�� الفریق �شرتايك -4
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة والوزراء، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 

�مس الفریق �شرتايك ملناقشة مرشوع قانون رمق  �سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل
املتعلق مبدونة  15.95من القانون رمق  15یقيض بتغیري املادة  54.17
 .الت�ارة

وتت�ىل ٔ�مهیة هذا املرشوع القانون ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته يف �ونه 
�اء خللق ��س�ام بني النصوص القانونیة الوطنیة واحلد من التعارض 

من مدونة أ�رسة خفضت  209ف� ب�هنا، �ىل اعتبار ٔ�ن املادة والتناقض 
من  12س�نة مشس�یة اكم�، واملادة  18س�نة ٕاىل  21سن الرشد القانوين من

مدونة الت�ارة تنص �ىل خضوع أ�هلیة الت�اریة �ل�س�بة �لت�ار املغاربة 
 لقوا�د أ�حوال الشخصیة، يف �ني ظلت أ�هلیة الت�اریة �لتاجر أ�ج�يب

من مدونة الت�ارة ٔ�ال ويه عرشون س�نة اكم�،  �15اضعة ملنطوق املادة 
من مدونة الت�ارة ختضع ٔ�هلیة التاجر أ�ج�يب لقوا�د  16وجند املادة 

س�نة مشس�یة اكم�، اليشء، ا�ي ٔ�فرز ٕاشاكال  18القانون املغريب، ٔ�ي 
وهذا ما حمت  قانونیا ف� یتعلق �ٔ�هلیة الت�اریة �ل�س�بة �لتاجر أ�ج�يب،

من مدونة الت�ارة جلعلها م�سجمة مع �يق  �15ىل احلكومة تعدیل املادة 
النصوص اليت تنظم قوا�د أ�هلیة الت�اریة �ملغرب، والعمل �ىل �كر�س 
املساواة بني املغاربة وأ��انب ف� خيص مزاو� أ��شطة الت�اریة دا�ل 

يت تبذلها احلكومة واليت حنن الرتاب املغريب، وذ� يف ٕاطار ا�هودات ال
جزء من مكو�هتا ٕالعطاء دفعة قویة �لمنظومة القانونیة املنظمة �ال الت�ارة 
واملال وأ�عامل، من ٔ��ل حتفزي �س��ر أ�ج�يب �ملغرب �دمة �لتمنیة 

  .�ق�صادیة اليت تعرفها بالد�
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  .یتعلق مباكحفة العنف ضد ال�ساء 103.13مق مرشوع قانون ر، �لثا

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  ، الوزراء احملرتمون الس�یدات والسادة
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، يف 
  .یتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء 103.13قانون رمق  مرشوعم�اقشة 

ٕان النص ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم، یندرج ٔ�ساسا يف ٕاطار 
تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة املضمنة يف التصد�ر واليت �روم بناء دو� 
دميقراطیة �سودها احلق والقانون، عن طریق حماربة وجترمي لك ٔ�شاكل 

�ىل حظر  2011من دس�تور  22ام ٔ�كد الفصل ا�متیزي �س�ب اجل�س، ك
وم�ع لك ما ميس �لسالمة اجلسدیة واملعنویة ٔ�ي خشص، وهذا �شلك 
قفزة نوعیة حنو �كر�س جممتع �دايث دميقراطي، �متتع ف�ه ال�ساء والر�ال 
�ملساواة و�ٔ�من واحلریة والكرامة، مضن �سق التالزم بني حقوق 

  .وواج�ات املواطنة
 إال�سان حلقوق ا�ولیة � يف اخنراط بالد� يف املنظومةوقد جتىل ذ

 ا�ويل العهد(إال�سان  اجلوهریة حلقوق ا�ٓلیات معظم �ىل �ملصادقة
 �ق�صادیة و�ج�عیة �لحقوق ا�ويل والس�یاس�یة، العهد املدنیة �لحقوق

 �ىل القضاء العنرصي، اتفاق�ة ا�متیزي ٔ�شاكل مجیع م�اهضة والثقاف�ة، اتفاق�ة
 رضوب ومجیع التعذیب م�اهضة املرٔ�ة، اتفاق�ة ضد ا�متیزي مجیع ٔ�شاكل

 الطفل، والربوتو�ولني حقوق املهینة، اتفاق�ة ٔ�و ٕا�سانیة الال املعامالت
 ٔ�فراد املهاجر�ن حقوق العامل �التفاق�ة، واتفاق�ة امللحقني �خ�یاریني

 ).ٕال�اقةا ذوي أ�ش�اص حبقوق املتعلقة �ائالهتم، واالتفاق�ة
 ال�ساء ضد العنف قانون حماربة مرشوع اس�ت�اب مدى ٔ�ي فٕاىل
  ا�ولیة واملرجعیة ا�س�توریة اليت تؤطره؟ املعایري ٕاىل �ملغرب

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
لقد اكن العنف ضد ال�ساء وال �زال �شلك ٔ��د �ه�مات 

ٔ�ن �س�ل و��شغاالت أ�ساس�یة حلزب �س�تقالل ويف هذا إالطار البد 
و��زتاز ٔ�ن حزبنا اكن � رشف تقدمي ٔ�ول مرة هذا املرشوع قانون س�نة 

، عندما حتمل احلزب مسؤولیة السلطة احلكوم�ة ا�تصة حبقوق 2006
ال�ساء كتابة ا�و� �ى وز�ر التمنیة �ج�عیة وأ�رسة والتضامن ملكفة 

تاذ عباس الفايس كام جع� أ�س�  .)�ٔ�رسة والطفو� وأ�ش�اص املعاقني
الوز�ر أ�ول �ٓنذاك من مضن أ�وراش الالزمة العنایة هبا نظرا ل�ٓ�ر 
اجلسدیة والنفس�یة والقانونیة و�ق�صادیة �لعنف املبين �ىل النوع �ىل املرٔ�ة 

  .ولكف�ه الكربى �ىل أ�رسة وا�متع
 ونؤكد �ىل ،�مثن هذه املبادرة ال�رشیعیة ،يف الفریق �س�تقاليل ،ٕاننا

ٔ�هنا تؤسس ملسار �روم �رس�یخ د�امئ دو� احلق والقانون وا�رتام حقوق 
ولكونه س�سهم يف ضامن امحلایة الالزمة �ل�ساء وحلقوقهن . إال�سان

إال�سانیة، �ىل اعتبار ٔ�ن هناك �االت م�عددة من العنف تعاين مهنا 
  .ال�ساء املغربیات سواء دا�ل الفضاء اخلاص ٔ�و العام

ا املنرب رغب��ا ا�ٔ�یدة يف توفر بالد� �ىل قانون كام �س�ل من هذ
�دايث �س�تلهم مضام�نه من الت�ارب ا�ولیة ملناهضة العنف يف لك ٔ�شاك� 

  .وجتلیاته
ال بد ٔ�ن نثري بعض املالحظات ونطرح بعض  ،ويف هذا ا�ال

�س�تفسارات حول مضامني هذا النص، واليت نود ٔ��ذها بعني �عتبار 
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�ام التام مع املق�ضیات ا�س�توریة واملعایري ا�ولیة يف هذا حىت یمت ��س
  .ا�ال

�س�تقرائنا لهذا النص موضوع م�اقش��ا الیوم �س�ت�لص مجمو�ة من 
  .املالحظات

 �اء جمرد وٕامنا العنف حملاربة ٕاطار نالحظ ٔ�ن النص ال یعد كقانون -
 حبذف ٕاما  1961س�نة الصادر القانون اجلنايئ مق�ضیات من لعدد تعدیل
 ومعدل ممكل ٔ�مام نص �كون فقرات ٕالیه، و�لتايل ٕاضافة م�ه، ٔ�و فصول
ال�ساء،  ضد العنف حملاربة ٕاطار قانون ٔ�مام ول�س احلايل اجلنايئ �لقانون

 اخلاصة؛ اجلنائیة القوانني مضن تصنیفه ميكن

العنف ضد "وضع �دة التعریفات يف النص ختص مصطل�ات  -
، "العنف النفيس"، و"العنف اجل�يس"، و"العنف اجلسدي"، و"املرٔ�ة

وال شك ٔ�ن هذه التعاریف احملددة لها ٔ�مهیة ".. العنف �ق�صادي"و
قصوى �ىل مس�توى التوضیحي بید ٔ�هنا س�تق�د السلطة التقد�ریة لر�ال 
القضاء ا��ن س�یعملون هبذا النص، كام ٔ�ن تغري ٔ�مناط احلیاة وتطورها قد 

ضافة ٕاىل ٔ�ن هناك ٔ�شاكل ٔ�خرى من �الٕ  .جتعل هذه التعریفات م��اوزة
العنف "، و"العنف الرتبوي"العنف �ري ت� اليت مت ذ�رها، من ق�یل 

 ؛"التحرش اجل�يس"، و"�ج�عي

 العنف حماربة جمال يف العاملني ختصص رضورة �ىل التنصیص ٕاغفال -
 التكفل �ال� حىت ٔ�و احملامك ٔ�و القضائیة �لضابطة سواء �ل�س�بة ال�ساء ضد
 �ىل بناء یمت ال العنف حماربة جمال �ىل القامئني احملدثة، فاخ�یار ل�انوا�

 يف مطلقة سلطة مت� اليت التعیني جلهة ذ� �س�ند وٕامنا واحضة معایري
 مغوض یؤدي قد العنف، ؤ�ح�ا� ماكحفة و�ال� ا�ل�ان ٔ�عضاء اخ�یار
 د�نمس�تع �ري املهام هبذه �لق�ام ٔ�ش�اص �لكیف ٕاىل �خ�یار معایري

 غیاب لالعتبارات املراعیة �ل��سني، ویؤدي مدركني �ري ��، ٔ�و
 .�اصة الفعالیة ضعف ٕاىل التخصص

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
الشك ٔ�ن النص ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم، یتضمن قوا�د 

املتضمنة �لمواد  �5دیدة يف مصل�ة املرٔ�ة واليت تتجسد ٔ�ساسا يف املادة 
من مجمو�ة القانون اجلنايئ اليت تنص �ىل ٕاجراءات  2-88و 1- 88و�اصة 

ٕابعاد �لمحكوم �لیه من ٔ��ل العنف من االتصال سواء بعد احلمك �لیه ٔ�و 
 الزجریة تزتامن مع حىت ق�ل احلمك، وخضو�ه �لعالج حبیث جعل املقاربة

 ضد عنفا �شلك اليت أ�فعال مجمو�ة من جرم فهذا النص  :الت�ٔهیلیة املقاربة
 ٕ�لزام أ�ضناء ظروفا �ل�شدید �ىل اعتبار ٔ�هنا متثل وشدد العقوبة املرٔ�ة،

 ملبد�ٔ  تطبیقا ت�ٔهیل �لسات ٕاىل التحرش �لخضوع ٔ�و جرامئ العنف �ر�اكب
  .ويه قوا�د �دیدة و�مة، الت�ٔهیلیة العدا�

من قانون  �302ٕالضافة ٕاىل املادة السادسة، املغرية واملمتمة �لامدة 

ليت ربطت م�دٔ� رسیة اجللسة ٕ�رادة املرٔ�ة، اليت ميكن ٔ�ن املسطرة اجلنائیة ا
جتري حمامكهتا �لنیا، ویطلع �لهيا الرٔ�ي العام ٔ�و ٔ�ن تطلب يه ب�ٔن جترى يف 

  .رسیة بدون �مل ٔ�ي اكن
اليت م�عت انتصاب مجعیة �طرف مدين ٕاال مبوافقة  7كام جند ٔ�ن املادة 

مر یتعلق بقضیهتا يه فال املرٔ�ة الضحیة، ملا فهيا من حامیة لها، ٔ�ن ا�ٔ 
یتصور ٔ�ن تتد�ل مجعیة يف دعوى ��فاع عن حضیة امرٔ�ة ضدا �ىل رغبة 

  .هذه أ��رية
فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، ال بد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن  ،ومن هذا املنطلق

هذا املرشوع �شلك خطوة ج�ارة يف مسار طویل وشاق، ٔ�نه یعد لبنة 
حلق والقانون وا�رتام حقوق ٔ�ساس�یة من ٔ��ل �رس�یخ د�امئ دو� ا

. إال�سان، كام س�سهم يف ضامن امحلایة الالزمة �ل�ساء وحلقوقهن إال�سانیة
�لام ٔ�ن هناك �االت م�عددة وخمتلفة من العنف تعاين مهنا ال�ساء يف 

  .املغرب �ىل مجیع املس�تو�ت
ورغبة م�ا يف توفر بالد� �ىل هذا القانون املناهض للك ٔ�شاكل 

ل�ساء، فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �لیه، مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة العنف ضد ا
تدارك احلكومة لت� املالحظات اليت ٔ��ر�ه يف خضم م�اقش��ا �لنص، من 
ٔ��ل حتق�ق التنامغ مع املق�ضیات ا�س�توریة واملعایري ا�ولیة يف هذا ا�ال، 

طار ول�س�تجیب للك التوصیات احلقوق�ة وانتظارات ا�متع املغريب يف إ 
  .م�اهضة العنف ولك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
تفا�ال مع املق�ضیات ا�س�توریة الرام�ة ٕاىل تعز�ز وحتصني مجیع احلقوق 

من ا�س�تور، وا�ي یقيض  19لفصل واحلر�ت أ�ساس�یة، وخصوصا ا
�متتع الر�ل واملرٔ�ة، �ىل قدم املساواة، �حلقوق واحلر�ت املدنیة "

اخنرط فریق ، .... "والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة
یتعلق مب�اربة  103.13أ�صا� واملعارصة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 

�ه برضورة تعز�ز حامیة املرٔ�ة املغربیة وحتصني العنف ضد ال�ساء، ق�ا�ة م 
حقوقها ومك�س�باهتا يف ٔ�فق حتق�ق م�دٔ� املناصفة ا�ي نص �لیه ا�س�تور 
املغريب ا�س�اما مع املواثیق ا�ولیة، وكذا القوانني املقارنة لبعض ا�ول 

  .الس�باقة �لتنصیص �ىل م�ل هذا القانون
  الس�ید الرئ�س، 

اء سواء دا�ل الوسط أ�رسي ويف ٕان مظاهر العنف ضد ال�س
جماالت العمل وأ�ما�ن العامة �زداد ارتفا�ا و�شلك یبعث �ىل احلرية 

فهو مل یعد . والقلق، ویت�ذ ٔ�بعادا خطرية �اصة �الل الس�نوات أ��رية
�شلك هتدیدا �لسالمة اجلسدیة والنفس�یة �لمرٔ�ة فقط، بل ٔ�صبح یدمر 

مس�تق�ل أ�ج�ال الناش�ئة، �عتبار ٔ�ن البناء أ�رسي وا�متعي ویؤ�ر �ىل 
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العنف ضد ال�ساء �شلك ٔ��د املعیقات أ�ساس�یة اليت حتول دون حتق�ق 
املساواة والتمنیة، يف وقت مل یعد ف�ه الس�یاق ا�ويل وال الوطين، دس�تور� 

  .وس�یاس�یا �سمح �س�مترار العنف ضد املرٔ�ة �س�ب ��سها
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�بواب،  5مادة موز�ة �ىل  17ت صیاغته يف ٕان هذا املرشوع ا�ي مت
وا�ي تعتربه احلكومة مبثابة �ٓلیة قانونیة يف اجتاه تعز�ز وحامیة املر�ٓة وا�هنوض 
هبا وصیانة �رامهتا، ومن ٔ��ل ضامن املشاركة الفعلیة والفعا� يف املسلسل 

  .ال یعكس ذ� احلمل الوردي ا�ي �روج � احلكومة. التمنوي امل�شود
قدم�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة تعدیالت مشرتكة رفقة فریق  فلهذا

�حتاد املغريب �لشغل احملرتم، وكذا مجمو�ة الك�فدرالیة �لشغل احملرتمة، 
تعدیال ٕاميا� من فریق�ا ب�ٔن قضیة املر�ٓة يه قضیة  47واليت بلغ �ددها 

 وطنیة وجممتعیة �س�توجب توح�د الصفوف واملواقف وا�ٓراء بني مجیع
  .املكو�ت والفعالیات ا�متعیة سواء س�یاس�یة ٔ�و نقابیة ٔ�و مدنیة

�� قدم�ا تعدیالت هتدف ٕاىل جتوید هذا النص ال�رشیعي، و�ريم 
ٕاىل ا�هنوض و�رتقاء به ٕاىل مس�توى تطلعات الشعب املغريب واحلركة 
ال�سائیة ومجیع �ساء املغرب ا�لوايت یعانني يف مصت، مبختلف م�اطق 

  . سواء �حلوارض ٔ�و �لقرى النائیةاململكة 
لقد اكن طموح�ا هو ٕا�داد قانون م�صف �لمرٔ�ة �عتبارها نصف ا�متع، 
واليت شلكت والزالت �شلك ٔ�كرب مدرسة لٔ�ج�ال �رب التارخي، وبصمت 
�رخينا الوطين بتضحیات جسام بن�ت �ىل �كران ا�ات والتضحیة من 

  .ا وحامیة و�دتهٔ��ل احلفاظ �ىل ٔ�رسهتا واس�تقالل وطهن
  الس�ید الرئ�س، 

وحنن نعمل �ىل دراسة هذا املرشوع اس�تحرض� يف فریق أ�صا� 
واملعارصة �ٕالضافة ٕاىل موقف حزبنا احلدايث ا�ميقراطي لقضیة املرٔ�ة، وا�ي 
�ريم ٕاىل حتق�ق املناصفة الفعلیة وا�منوذج�ة �لمرٔ�ة املغربیة القویة املناض� 

ت الر�نة، �عتبارها مكو� وفا�ال ٔ�ساس�یا يف ا�متع، الوطنیة بدل الشعارا
وكذا الت�ارب الرائدة والناحجة �لمرة املغربیة، واليت �س�تحق م�ا ٔ�كرث من 

  .امحلایة وإالنصاف يف ٕاحقاق حقوقها وحتصني �رامهتا
اس�تحرض� كذ� نضاالت احلركة ال�سائیة املغربیة احلاف� �لتضحیات 

خصوصا مذ�راهتا الرتافعیة ا�منوذج�ة خبصوص هذا وأ�جماد والن�ا�ات، 
املرشوع، واليت جتاهلهتا احلكومة وا�ك�ت �ىل ٕا�داد املرشوع �شلك 

  .انفرادي، ٕا�الال مببدٔ� ا�ميقراطیة ال�شار�یة املنصوص �لیه يف ا�س�تور
اس�تحرض� كذ� إالحصائیات واملؤرشات ا�ولیة والوطنیة املقلقة، 

طر م�ذ س�نوات حلدود یوم�ا هذا، نظرا ملا تتعرض واليت تدق �قوس اخل
  :ٕالیه املرٔ�ة من عنف مبختلف ٔ�نوا�ه، مفن بني هذه ال�ذج نورد هنا

نتاجئ البحث الوطين ا�ي ٔ�جرته املندوبیة السام�ة �لتخطیط حول  -
من " ، ٔ�نه 2009العنف ضد ال�ساء �لفضاءات العامة �ملدن املغربیة لس�نة 

س�نة تعرضت ما یناهز  64و18ة ترتاوح ٔ�عامرهن بني ملیون امر�ٔ  5.7ٔ�صل 
 ؛%40.6ملیون امرٔ�ة من ب�هنن �لعنف ٔ�ي ما یعادل  2.3

�ٕالضافة ٕاىل معطیات ٔ�خرى مس�� �ى وزارة العدل واملصاحل  -
أ�م�یة، واليت �شري ٕاىل ٔ�ن العنف ضد ال�ساء بب�� عرف ارتفا�ا ملحوظا 

 %ٕاىل %54.8ه من ، ح�ث انتقلت �س��2014- 2013بني س�يت 
، وقد ار�ك�ت هذه �عتداءات اجلسدیة �لهيا �س�ب ��سها من 63.3%

 ؛%88ق�ل الر�ال ب�س�بة 

ف�إالضافة لهذه أ�رقام الرمسیة الق�اس�یة واملهو� جند �دة تقار�ر  -
حقوق�ة تعري واقع املامرسات و�عتداءات اجلسدیة املش��ة املر�ك�ة يف 

ملیون امرٔ�ة مغربیة من  6.2ري ٕاىل ٔ�ن حوايل حق ال�ساء بب��، واليت �ش
 .%62.8ملیون امر�ٓة تعرضن �لعنف، ٔ�ي ما یعادل  9.5ٔ�صل 

بب�� واملك�س�بات احملققة �لمر�ٓة  من إالصال�ات املنجزة�لرمغ 
املغربیّة، خصوصا املق�ضیات ا�س�توریة املتقدمة يف جمال حامیة احلقوق 

ملناصفة وم�اهضة العنف ضد ال�ساء، ال واحلر�ت املب��ة �ىل اع�ل م�دٔ� ا
ميكن ٔ�ن ترتخس يف ا�متع دون ٕارساء ثقافة جممتعیة �ر�كز �ىل قمي وثقافة 
حقوق إال�سان، و�ىل م�ادئ إالنصاف واملساواة بني اجل�سني، وتقر ٔ�یضا 
برضورة متكني ال�ساء وتوفري امحلایة القانونیة الالزمة لهن، مع متتعهين �اكمل 

  .حقوقهن
 لس�ید الرئ�س، ا

لقد قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة التصویت �رفض نص مرشوع 
  :املتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء لالعتبارات التالیة 103.13قانون 
املرشوع ال ی�سجم وتطلعات وطموح املرٔ�ة املغربیة واحلركة  - 1

 وكذا رٔ�ي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان؛. ال�سائیة
ذا ال ی�سجم مع �لزتامات ا�ولیة املرتبة عن مرشوع القانون ه  - 2

مصادقة املغرب �ىل االتفاق�ة ا�ولیة ملاكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة 
، والربتو�ول امللحق هبا، والربتو�ول �خ�یاري 1993س�نة " س�یداو"

امللحق �لعهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة، واملق�ضیات 
يف إال�الن العاملي �ش�ٔن القضاء �ىل العنف ضد املر�ٓة،  املنصوص �لهيا

عرش، وكذا أ�هداف  12مب�اوره 1995وكذا مهناج معل �كني لس�نة 
وغرمه من االتفاق�ات ا�ولیة املتعلقة مبناهضة العنف .... إالمنائیة لٔ�لف�ة

 ضد ال�ساء؛
�مو�ة من املق�ضیات الزجریة نص املرشوع هو مبثابة تعدیل  - 3
، ..... )تعدیل 20حوايل ( مة يف القانون اجلنايئ مع تعدیالت طف�فة املنظ

مما جعل هذا املرشوع جمرد حتیني لفصول القانون اجلنايئ ول�س قانو� 
 ا�ول املقارنة، وكذا مطالب احلركة ال�سائیة؛ �اصا، �ىل غرار

املرشوع ال یتضمن التدابري الالزمة اليت س���ذها ا�و� �لقضاء  - 4
املامرسات ا�متیزيیة ضد املر�ٓة �اصة �ىل مس�توى أ�جر والتغطیة �ىل لك 
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�ج�عیة يف مجیع القطا�ات وم�ع �س�تغالل �ق�صادي �لمر�ٓة و�شغیلها 
 يف ظروف قاس�یة ٔ�و �ینة ٔ�و مرضة بصحهتا وسالمهتا اجلسدیة؛

املرشوع اق�رص �ىل م�دٔ� العقاب والزجر دون حتدید مسؤولیات  - 5
احلكومة يف الرتبیة والت�ش�ئة �ج�عیة املناهضة �لعنف احلكومة ؤ�دوار 

�وزارة أ�رسة والتضامن (والعنرصیة وخصوصا القطا�ات احلكوم�ة املتد�� 
واملساواة، وزارة الرتبیة والتكو�ن والتعلمي العايل، وزارة ا�و� امللكفة 

وزارة حبقوق إال�سان، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة الش�باب والر�ضة، 
فهذه القطا�ات يف بلورة �رامج تعلميیة و�ربویة هتدف ٕاىل نبذ ...) الص�ة

 .العنف، و�رس�یخ م�ادئ حقوق إال�سان واملساواة بني اجل�سني
 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
 دة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والسا

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
یتعلق  103.13يف ٕاطار املناقشة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

والبد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه �لرمغ من اجلهود . مب�اربة العنف ضد ال�ساء
وات من ٔ��ل �رتقاء �لوضعیة وإالصال�ات اليت �رشها املغرب م�ذ س�ن

 2004احلقوق�ة �لمرٔ�ة مهنا �ىل س��ل املثال اع�د مدونة لٔ�رسة س�نة 
و�ريها من املق�ضیات املوز�ة يف نصوص  2007وقانون اجل�س�یة لس�نة 

قانونیة خمتلفة كقانون احلا� املدنیة وقانون الشغل و�ريها �ري ٔ�هنا مازالت 
ویعترب العنف . طهاد وا�متیزي و�دم إالنصافتعاين من كثري من ٔ�شاكل �ض 

ٔ�شد مظاهر ا�هتاك حقوق إال�سان ت�ٔثريا �ىل املرٔ�ة ؤ�كرثها ان�شارا �ىل 
املس�تویني الوطين ا�ويل كام �شري اىل ذ� تقار�ر املؤسسات احلقوق�ة 
الوطنیة وا�ولیة وهیئات ا�متع املدين، وهو أ�مر ا�ي یطرح ٕاشاكلیات 

التمنیة الشام� ومسلسل البناء ا�ميقراطي ا��ن ت�شدهام �دة تؤ�ر يف 
  .بالد�

ومن هذا املنطلق هناك ٕاجامع وطين �ىل الرضورة املل�ة واملس�تع�� 
وهو أ�مر ا�ي �درت ٕالیه . لوضع ٕاطار قانوين حملاربة هذه الظاهرة

یا و�لتايل ف�حن نعتربه مد�ال قانون . احلكومة من �الل ٕا�داد هذا املرشوع
ملاكحفة العنف ضد ال�ساء، وذ� �الس��اد �ىل ٕاطار مرجعي �متثل يف 
املق�ضیات ا�س�توریة واالتفاق�ات ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب، �اصة 

 1993االتفاق�ة ا�ولیة ملاكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة لس�نة 
بطبیعة احلال مع �س�تحضار والربوتو�ول �خ�یاري امللحق هبذه االتفاق�ة 

و�لتايل فٕان ا�هود املبذول من طرف  .لثوابت أ�مة وقمي ا�متع املغريب
وزار�مك يف ٕا�داد مرشوع القانون وفق مهنجیة �شار�یة، جمهود معترب 

  .و�د�ر �لتقد�ر والتمثني

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ن احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارو
قد �كون . البد من إالشارة العنف ضد ال�ساء یت�ذ ٔ�شاكال م�عددة

جسد� وقد �كون ��س�یا كام قد �كون نفس�یا واق�صاد� ف�حن بصدد 
و�لیه اكن لزاما ٔ�ن حيیط مرشوع القانون جبمیع ٔ�شاكل . ظاهرة �د معقدة

  . العنف وهو أ�مر ا�ي مت تداركه يف جملس النواب
لظاهرة وان�شارها إالرساع يف ٕاخراج نص قانوين لتدارك ٕان تعقد ا
ؤ�ؤكد ٔ�ن ال�ساء الیوم يف ٔ�مس احلا�ة لهذا القانون، ب�� . الفراغ ومعاجلته

تبقى املامرسة يه ما س�یفرز النقائص والفرا�ات اليت ميكن تدار�ها يف 
ح�ث إالشاكلیة احلق�ق�ة يف نظر فریق�ا يه ٔ�ن جودة ورصامة . املس�تق�ل

نصوص القانونیة يف هذا ا�ال تبقى قارصة يف احلد من ظاهرة العنف ضد ال 
وا�لیل �ىل ذ� ٔ�ن العدید من ا�ول املتقدمة �هيا �رسانة قانونیة . ال�ساء

�د م�قدمة ومع ذ� مازالت هذه الظاهرة م�فامقة يف جممتعاهتا، ومل �س�تطع 
فأ�مر . عنف ضد املرٔ�ةالقطع مع املامرسات وأ�فعال اليت تد�ل يف نطاق ال 

یتعلق بظاهرة �ونیة تعاين مهنا خمتلف ا�متعات وال جيب النظر ٕا�هيا من 
  .�انب ٕایدیولو�

وجيب ٔ�ن ینصب النقاش الیوم �ىل مس�توى ٔ�داء خمتلف املتد�لني 
سواء القضاء ٔ�و أ�من والسلطات العموم�ة وٕاعطاء هذه القضیة الوزن 

ي جيب طر�ه هو ما ٕاذا كنا نتوفر الیوم كام ٔ�ن السؤال ا�. ا�ي �س�تحقه
  . �ىل ما یتطلبه تزنیل مق�ضیات القانون

  هل نتوفر �ىل املوارد ال�رشیة املؤه� من مسا�د�ن اج�عیني؟ -

هل نتوفر �ىل العدد الاكيف من أ�طباء النفسانیني ملوا�بة ومعاجلة  -
  الض�ا�؟

ضاءات إالیواء هل الب��ات أ�ساس�یة م�وفرة �اصة ما یتعلق مهنا بف -
  و�ال� �لت��ع؟

�ٕالضافة ٕاىل ذ� نؤكد يف فریق العدا� والتمنیة �ىل رضورة ٔ�ن �كون 
املقاربة اليت یمت وفقها معاجلة ظاهرة العنف ضد ال�ساء مقاربة مشولیة 

فالرتبیة والتحس�س والتوعیة يه معلیات ال جيب . �س�تحرض البعد الرتبوي
  . ٕاغفالها، بل يه أ�ساس

�ة من أ��داث اليت �سمع هبا حول العنف ا�ي تتعرض � مفجمو 
املرٔ�ة يف ٔ�ما�ن معوم�ة، كام ٔ�ن بعضها ميارس من طرف قارص�ن �سائل دور 
ا�متع وأ�رسة واملدرسة يف اجلانب الرتبوي وكذ� إال�الم ا�ي یلعب 
ٔ�دوارا حساسة قد �كون سلبیة تذيك م�ابع هذه الظاهرة وقد �كون ٕاجيابیة 

�الل التوعیة والتحس�س، كام ٔ�ن رصامة القانون تبقى من أ�مهیة من 
  .مباكن

�مثن التفا�ل إالجيايب �لس�یدة الوز�رة مع �دد من  ،ويف أ��ري
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التعدیالت املقدمة من طرف الفرق وا�مو�ات الربملانیة واليت س�سامه ال 
شك يف جتوید نص مرشوع القانون لريىق ٕاىل مس�توى تطلعات ال�ساء 

  .غربیاتامل
للك هذه �عتبارات س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مرشوع قانون 

  .العنف ضد ال�ساء
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :مدا�� الفریق احلريك -4
  �سم هللا الرمحن الرحمي والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  س�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة امل 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون 

یتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء، وا�ي نعتربه �ٓلیة قانونیة  103.13رمق 
  .ٔ�ساس�یة وذات ٔ�مهیة �لغة حملاربة هذه الظاهرة

  الس�ید الرئ�س،
هودات املبذو� من ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه �مس الفریق احلريك ��  ،يف البدایة

طرف وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة من ٔ��ل ٕا�داد 
هذا املرشوع، ا�ي �اء تفعیال �لمق�ضیات ا�س�توریة ذات الص� بتعز�ز 
املساواة وا�هنوض حبقوق املرٔ�ة وحام�هتا وحظر وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، 

ب يف جمال ماكحفة ا�متیزي والعنف القامئ وتطبیقا لاللزتامات ا�ولیة �لمغر 
  .�ىل ٔ�ساس النوع �ج�عي

كام ال تفوتنا الفرصة دون إالشادة �ملقاربة ال�شار�یة املعمتدة من طرف 
احلكومة وجملس املس�شار�ن ملناقشة مضامني هذا املرشوع، من �الل 
تنظمي لقاءات ؤ��م دراس�یة، هتدف ٕاىل ٕارشاك ومسامهة املكو�ت 

س�یاس�یة والنقابیة وامجلعویة واحلقوق�ة واس��ر جتارهبا يف م�اقشة وٕاغناء ال 
  .مضامني هذا النص القانوين

  الس�ید الرئ�س،
�لرمغ من التعدیالت العدیدة اليت مست املنظومة القانونیة الوطنیة 
�اصة ت� املتعلقة �لقانون اجلنايئ، ٕاال ٔ�هنا مل �س�تطع ٔ�ن تضمن حتق�ق 

�لجرامئ اليت �س�هتدف ال�ساء، واليت يف نظر� �رجع ٔ�ساسا معاجلة نوعیة 
ٕاىل �دم التنصیص �شلك دق�ق وواحض �ىل اعتبار ٔ�فعال العنف العمدي 

  .ضد ال�ساء والف�یات جرمية
وهنا وجب إالشارة ٕاىل ٔ�ن من ٔ�مه ممزيات نص مرشوع هذا القانون، 

�ات وتقدمي ٔ�نه اهمت بت�دید وتدق�ق إالطار املفاهميي لعدد من املصطل
تعاریف م�قدمة �لعنف ضد ال�ساء، وتعدید ٔ�نوا�ه ؤ�شاك� بصورة ش�به 

  .م�اكم�، مهنا اجلسدي والنفيس واجل�يس و�ق�صادي

�ا فٕاننا يف الفریق احلريك نعترب ٔ�ن املصادقة �ىل مرشوع حماربة ظاهرة 
العنف ضد ال�ساء من طرف احلكومة من أ�مهیة مباكن، نظرا لتنايم 

ة العنف اليت ٔ�حضت �شلك ظاهرة مقلقة تلقي بظاللها �ىل ظاهر 
�س�تقرار أ�رسي خصوصا وا�متعي بصفة �امة، و�لمق�ضیات اجلدیدة 
اليت �اء هبا القانون، ح�ث س�متكن ال حمال من توفري �ٓلیات �دیدة حامئیة 

  .�ل�ساء
  الس�ید الرئ�س،

 هذا للك هذه �عتبارات س�نصوت يف الفریق احلريك ٕاجيا� �ىل
  .املرشوع
  .وشكرا

  مدا�� الس�ید محمد البكوري رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء؛
یطیب يل ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 

  .، یتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء103.13مرشوع قانون رمق 
ذ� والتارخيي س�ید�ل بالد� و� امحلد ٕاىل مصاف هذا املرشوع ا�منو 

ا�ول الراق�ة اليت �سعى �اهدة ٕاىل حتق�ق املناصفة و�كر�س م�ادئ حقوق 
إال�سان، �رب امليض يف ٕاقرار م�دٔ� �اكفؤ الفرص بني اجل�سني مربز�ن يف 
فریق�ا ٔ�ن هذا املرشوع یعد ثورة �رشیعیة �برية س�ميلئ مبق�ضاها فرا�ا 

ح�ث س�یكون ٕا�دى ا��امئ أ�ساس�یة محلایة . نتظر�ه طویال�رشیعیا ا
املرٔ�ة املغربیة يف خمتلف مظاهر العنف �عتباره سلوك مشني ومدان 

  .ومرفوض
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

لقد سعى املرشع املغريب من �الل هذا املرشوع هذا ا�ي معر طویال 
ا يف فرق أ��لبیة من دا�ل جملس�نا املوقر و�هز مدته الس�ن�ني ح�ث تعب��

ٔ��ل ٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود شا�را �لحكومة يف خشص الس�یدة الوز�رة 
�ىل صربها وتفا�لها إالجيايب مع مقرت�ات اكفة الفرق وا�مو�ات ح�ث 

تعدیل م�وها يف هذا إالطار �ملقاربة  90تعدیل من ٔ�صل  12ق�لت 
املوقر وا�ي �كرس ال�شار�یة اليت هنجهتا احلكومة مع تعدیالت جملس�نا 

ا�ي ینعكس �ٕالجياب �ىل ٔ�داء جملس�نا املوقر �شلك . �لتفا�ل البناء
�اص والربملان �شلك �ام، رمغ حساس�یة املوضوع والنقاش العمويم ا�ا�ر 
�ش�ٔنه م�ذ س�نوات، ح�ث اش�تغل فریق�ا مع خمتلف الفعالیات ال�سائیة 

ضوع، وطرح املقرت�ات املهمتة �ملوضوع يف ثالثة م�اس�بات ملناقشة املو 
البدی� ملقرت�ات احلكومة مش�یدا بتعبئة جملس�نا �اكفة مكو�ته ٕالخرا�ه 

  ..وا�ي نظم �ش�ٔنه یوما دراس�یا �بريا شارك ف�ه امجلیع
ويف مجیع أ�حوال، فٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �سعى دامئا ٕاىل 

ة مبختلف القضا� إالصغاء و�س��ع ٕاىل مقرت�ات خمتلف الفعالیات املهمت
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املعروضة الیوم �لنقاش دا�ل جملس�نا املوقر، ویعمل �ىل دیباجهتا وصیاغهتا 
لتكون مقرت�ات بدی�، �ٕالضافة ٕاىل مسامهته مككون ٔ�سايس دا�ل 

  .أ��لبیة احلكوم�ة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

رمغ توا�د هذا القانون ف�ٔ�ید ٔ�ن تزنی� س�تعرتضه العدید من 
 اعتبار ٔ�ن اخلالف، قد یثور حول �یف�ة مقاربة هذه إالشاكالت �ىل

الظاهرة احلد من �ٓ�رها، بني من �رى ٔ�ن املد�ل �� �مكن يف املقاربة 
املندجمة والشام� وبني من یعترب الزجر والعقاب ٔ�جنع وس�ی� �لعالج 
وس�یكون هذا النص ا�ي نعتربه يف فریق�ا معیار� وم�سك فهو كف�ل 

ا�نیا من رشوط وضوابط امحلایة القانونیة �ل�ساء حضا� بضامن احلدود 
العنف و�لق �ٓلیات م�دجمة �لتكفل ويف انتظار تزنیل النص تبقى �ل�س�بة 
ٕالینا ٔ�ولویة أ�ولو�ت �� فٕاننا س�نكون م�ف��ني مس�تق�ال �ىل لك 
املس�ت�دات اليت س��ضاف ٕاىل هذا املرشوع من ٔ��ل ٔ�ن �كون مرشو�ا 

وقعنا، دا�ل أ��لبیة، وا�س�اما مع ما س�بق ذ�ره حول مضن م. م�اكمال
هذا املرشوع، يف هذه املدا�� فٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

 . س�یصوت �لیه �ٕالجياب

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

یتعلق ب�م�اربة العنف ضد ال�ساء،  103.13ملناقشة مرشوع قانون رمق 
ملرٔ�ة اليت تعترب من وا�ي حيظى �ینا �ٔ�مهیة الك�رية نظرا اله�مه بقضیة ا

 .ٔ��رز القضا� ا�متعیة ببالد�
بدایة، البد من توج�ه الشكر �لس�یدة الوز�رة �ىل العرض القمي ا�ي 
تقدمت به ٔ�مام ٔ�نظار جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، وكذا التفا�ل 

  .إالجيايب ا�ي ٔ�بدت �الل مجیع مرا�ل م�اقشة هذا النص
�سان معوما، وال�ساء �ىل و�ه اخلصوص، ال شك ٔ�ن العنف ضد االٕ 

ٔ�� اكن مصدره ٔ�و مر�ك�ه ٔ�و س��ه ٔ�و ظروف ممارس�ته، ٔ�و مجیع املال�سات 
  .احملیطة به، هو سلوك مشني ومدان ومرفوض

والشك ٔ�یضا ٔ�ن السعي حملارصته وتطهري ا�متع من ویالته ٔ�مر مطلوب 
ٕا�داد هذا املرشوع  وملح، ويف هذا إالطار فٕاننا �مثن جمهودات احلكومة يف

وذ� من ٔ��ل متكني املغرب من نص قانوين معیاري م�سك وواحض، 
كف�ل بضامن �دود معقو� من رشوط وضوابط امحلایة القانونیة �ل�ساء 
حضا� العنف، و�لق �ٓلیات مؤسساتیة وم�دجمة �لتكفل كام �اء يف الورقة 

  . التقدميیة لهذا املرشوع

ون، يف ٕاطار تنف�ذ الزتامات املغرب ا�ولیة يف كام ی�ٔيت هذا املرشوع قان
ا�هنوض ب�ٔوضاع املرٔ�ة وحام�هتا من العنف ولك ٔ�شاكل ا�متیزي اليت ميكن ٔ�ن 

اجللسة السابعة وامخلسني �لجنة وضع املرٔ�ة "تتعرض لها ومن ذ� توصیات 
، واليت من مج� ما ٔ�وصت 2013مارس  15الصادرة بتارخي " �ٔ�مم املت�دة

  :يلبه ما ی
تؤكد ا�لجنة ٔ�ن مجیع ا�ول ملزمة، �ىل اكفة املس�تو�ت، ٔ�ن  -

ذات الطبیعة ال�رشیعیة والس�یاس�یة �س�ت�دم اكفة الوسائل املناس�بة 
من ٔ��ل تعز�ز وحامیة مجیع حقوق  و�ق�صادیة و�ج�عیة وإالداریة

إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة �ل�ساء والف�یات، وی��غي ٔ�ن تبذل اجلهد 
ملنع والتحق�ق ومقاضاة ومعاق�ة مر�كيب العنف ضد ال�ساء والف�یات الالزم 

وم�ع إالفالت من العقاب، وتوفري امحلایة وكذ� الوصول ٕاىل وسائل 
 .العالج املناس�بة �لض�ا� والنا�ني

  الس�ید الرئ�س، 
یعترب حماربة العنف ضد املرٔ�ة مطلبا جممتعیا، وطنیا ودولیا، وذ� ٔ�ن 

ل�ساء تعرفها مجیع ا�ول ال املتقدمة مهنا ٔ�و السا�رة يف ظاهرة العنف ضد ا
طریق ا�منو، ح�ث �شري التقد�رات العاملیة اليت �رشت من ق�ل م�ظمة 

من ال�ساء يف %) 35ٔ�ي �س�بة (�ساء  3الص�ة العاملیة ٔ�ن وا�دة من لك 
ٔ�حناء العامل اكفة ممّن یتعرضن يف ح�اهتن �لعنف �ىل ید رشاكهئن امحلميني ٔ�و 

   .لعنف اجل�يس �ىل ید �ري الرشاكء� 
كام ٔ�كدت هذه التقد�رات ب�ٔن الك�ري من هذا العنف، هو عنف 

من ال�ساء املرتبطات بعالقة مع % 30ف�ف�د يف املتوسط �س�بة . الرشیك
رشیك ب�ٔهنن یتعرضن لشلك معني من ٔ�شاكل العنف اجلسدي ٔ�و اجل�يس 

، كام ٔ�كدت ب�ٔن هناك �ىل �ىل ید رشاكهئن يف ح�اهتن يف مجیع ٔ�حناء العامل
من جرامئ ق�ل ال�ساء اليت �ر�كهبا % 38الصعید العاملي �س�بة تصل ٕاىل 

  .رشاكء محميون
وقد �اول املرشوع القانون تغیري و�متمي بعض الفصول من مجمو�ة 
القانون اجلنايئ املغريب وكذ� بعض املواد من قانون املسطرة اجلنائیة 

وع مق�ضیات تنص ٔ�ول مرة �ىل ٕا�داث املغريب، كام تضمن هذا املرش 
  .�ال� وجلان مشرتكة �لتكفل �ل�ساء حضا� العنف

  الس�ید الرئ�س، 
سريا �ىل درب إالصالح املؤسسايت واحلقويق ا�ي �شهده بالد� 
�الل العقد�ن أ��ري�ن من �رخينا املعارص واخلطوات املهمة اليت قطعهتا 

ن وحامیة احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سا
فال �سعنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب سوى التنویه مبضامني هذا 

لبنة حقوق�ة ٕاضاف�ة يف الرتسانة  -بال شك-املرشوع ا�ي سوف �شلك 
ال�رشیعیة حلقوق إال�سان ببالد�، تعىن �لعمل �ىل حماربة العنف ضد املرٔ�ة 

م�ه �س�بة من ال�ساء املغربیات �ىل الرمغ من  وا�ي ال �زال تعاين
املاكسب اليت حقق�اها واملسامهة الك�رية والفعا� لهن يف مجیع م�ا� احلیاة 
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�ج�عیة و�ق�صادیة والس�یاس�یة يف بالد�، وكذا تبؤ� املرٔ�ة املغربیة ملهام 
وٕا�بارا وم�اصب �د هامة وحتق�قها ٕالجنازات ال ميكن معها ٕاال الوقوف تقد�را 

  .ملسامههتا يف تطو�ر ا�متع وبناء ا�و� احلدیثة والعرصیة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق �شرتايك -7
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة الوزراء، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

تعد ظاهرة العنف ضد املرٔ�ة من ٔ�خطر ا�ٓفات �ج�عیة الراهنة اليت 
ولعل . ح ٔ��لب جممتعات العامل بصفة �امة، وا�متع املغريب بصفة �اصةجتتا

من ٔ�مه املؤرشات اليت تعكس در�ة خطورة هذه الظاهرة �زایدها 
فقد ازداد ان�شار السلوك العدواين يف كثري من . وان�شارها �ىل نطاق واسع

 جممتعات العامل، والس�� يف جممتعنا ا�ي اكن ميتاز بنوع من الهدوء
و�س�تقرار والطم�ٔن��ة، وصار العنف ضد املرٔ�ة ظاهرة اج�عیة، یعكس 

و�لنظر ملا تلحقه . اجلانب ٔ�الحنرايف املهدد �لب��ة �ج�عیة لٔ�رسة و�لمجمتع
هذه الظاهرة من ٔ�رضار جسمیة ونفس�یة واج�عیة �لمعتدي �لیه، مل تعد 

ظاهرة  ظاهرة العنف ضد املرٔ�ة ظاهرة فردیة حفسب، بل ٔ�صبحت
 .اج�عیة هتدد ٔ�من واس�تقرار ا�متع �ىل �د سواء

فقد ٔ�وحضت التقار�ر الرمسیة ٔ�ن ظاهرة العنف ضد املرٔ�ة يف تنايم 
من بني لك “ ففي ٕاحصائیات تقدمت هبا م�ظمة الص�ة العاملیة ٔ�نه مس�متر

ثالث �سوة يف العامل تتعرض وا�دة �ىل أ�قل يف ح�اهتا �لرضب ٔ�و إال�راه 
وٕاذا اكن العنف ضد “ اع ٔ�و لصنوف ٔ�خرى من �عتداء وإالیذاء�ىل امجل

املرٔ�ة م��رشا يف مجیع ٔ�حناء العامل، فٕان أ�مر خطري �س�تدعي مراجعة 
  .حق�ق�ة لب��ة العالقات �ج�عیة السائدة بني الر�ال وال�ساء

شهدت الس�نوات أ��رية �روز توافق �املي ووطين حول اعتبار 
ال�ساء ا�هتااك حلقوق إال�سان ومتیزيا �ىل ٔ�ساس اجل�س  العنف املامرس ضد
  .ومسا حبریة ال�ساء

وقد ٔ�حرز املغرب تقدما يف جمال تعز�ز ماكنة ال�ساء وحتسني 
ٔ�وضاعهن، ومت �كر�س هذه املك�س�بات وتوس�یع نطاقها مبوجب املق�ضیات 

 22ا�ي حيظر لك ٔ�شاكل ا�متیزي ومينع يف فص�  2011املتقدمة �س�توریة 
املس �لسالمة اجلسدیة ٔ�و املعنویة ٔ�ي، يف ٔ�ي ظرف خشص ويف ٔ�ي 

  ......ظرف، ومن ق�ل ٔ�ي �ة اكنت، �اصة ٔ�و �امة
ٕاال ٔ�ن العنف ا�ي تتعرض � ال�ساء ال �سمح لهن ��متتع �حلقوق اليت 
�كفلها لهن ا�س�تور املغريب ومدونة أ�رسة و�يق ال�رشیعات ذات 

عیة وظاهرة ٕا�سانیة مرضیة ٔ�صبحت تؤرق ا�متع ٕاشاكلیة جممت فهو .الص�
واليت �س�ل ، املغريب �لك ف�اته وتنظ�ته أ�رسیة واملدنیة واملؤسساتیة

وقد �هبنا يف الفریق �شرتايك  ...التقار�ر تفامقها وتعدد ٔ�شاكلها ومصادرها

مرارا ٕاىل ا�ساع هذه الظاهرة واختاذها ٔ�بعاد خطرية، مما یفرض حتمل لك 
جلهات ملسؤولیاهتا من ٔ��ل حامیة املرٔ�ة املغربیة ورد �عتبار لها وحامیة ا

مك�س�باهتا �ىل مس�توى مدونة أ�رسة وبعض التقدم ا�ي حقق�ه بالد� 
  . ٕالنصافها وف�ح جمال املؤسسات يف و�ها

ٕان حماربة العنف ضد ال�ساء یتطلب نفسا طویال وجرٔ�ة وارادة 
فالت من العقاب اليت �متتع هبا مر�ك�و حق�ق�تني �لنظر ٕاىل فرص االٕ 

 .العنف
رفع سقف احلقوق واحلر�ت  2011ٕاذا اكن من الثابت ٔ�ن دس�تور 

ونص يف تصد�ره، ا�ي یعترب جزء ال یتجزٔ� م�ه، �ىل مسو املواثیق ا�ولیة 
كام صادق �لهيا املغرب فور �رشها �ىل ال�رشیعات الوطنیة، فٕانه من 

ا معیار� وطنیا ملناهضة مجیع ٔ�شاكل العنف ضد الثابت ٔ�یضا ٔ�نه وضع ٕاطار 
 ال�ساء عن طریق ٕاقرار املساواة واملناصفة وحظر ا�متیزي بني اجل�سني

ٕاال ٔ�ن التباطؤ يف تزنیل مق�ضیات ا�س�تور �ال دون موا�ة ٔ�شاكل 
العنف املتفيش، وا�ي ٔ�صبح یت�ذ �دة ٔ�شاكل يف ظل ٔ�زمة القمي ول�س 

قط، هذه النصوص اليت ٕاما ال تتالءم مع ٔ�زمة النصوص ال�رشیعیة ف
 .اح�یا�ات ا�متع، وٕاما ت�سم بعدم اجلودة وصعوبة التطبیق

يف س�یاق هذا الفوران ال�رشیعي، وبعد خماض طویل وعسري متثل يف 
م�ادرات حكوم�ة خمتلفة مهنا مرشوع قانون ٔ��دته كتابة ا�و� يف أ�رسة 

ومرشوع قانون م�اهضة العنف ، 2006والتضامن والعمل �ج�عي س�نة 
الزو� ا�ي ٔ��دته وزارة التمنیة �ج�عیة وأ�رسة والتضامن س�نة 

، �اءت وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنیة �ج�عیة يف 2008
  .یتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء 103.13احلكومة احلالیة، مبرشوع قانون 

الساریة املفعول يف ت�ٔمني امحلایة ؤ�مام حمدودیة الرتسانة القانونیة  
ی�ٔيت  ،الالزمة �لمرٔ�ة، وكذا �لزتامات ا�س�توریة واحلكوم�ة وا�ولیة

املرشوع احلايل من ٔ��ل متكني املغرب من نص قانوين معیاري م�سك 
وواحض كف�ل بضامن احلدود ا�نیا من رشوط وضوابط امحلایة القانونیة 

ت مؤسساتیة وم�دجمة �لتكفل �لض�ا� �ل�ساء حضا� العنف وٕا�داث �ٓلیا
  .من ال�ساء

وقد نص املرشوع �ىل مق�ضیات وتدابري �دیدة مل �كن من ق�ل 
م�صوص �لها يف خمتلف القوانني مكدونة أ�رسة والقانون اجلنايئ، كتجرمي 
بعض أ�فعال، �عتبارها عنفا ضد املرٔ�ة اكالم�ناع عن ٕار�اع الزوج املطرود 

إال�راه �ىل الزواج واملساس حبرمة جسد املرٔ�ة وتبدید من ب�ت الزوج�ة و 
  ...ٔ�موال أ�رسة �سوء نیة

جترمي لك صور التحرش اجل�يس �ملرٔ�ة و�شدید العقو�ت ٕاذا ار�كب 
الفعل من طرف ٔ�ش�اص معینني، كزم�ل يف العمل ٔ�و خشص ملكف 

  ...حبفظ النظام ٔ�و ٔ��د أ�صول ٔ�و احملارم
فعال ٕاذا ار�ك�ت يف ظروف حمددة، �شدید العقو�ت �ىل بعض ا�ٔ 

اكلعنف ضد املرٔ�ة احلامل ٔ�و ضد الزو�ة ٔ�و الطلیقة حبضور أ�بناء ٔ�و 
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  .الوا��ن
اع�د تدابري حامئیة �دیدة يف ٕاطار التدابري املسطریة، ٕاكبعاد الزوج 
املعتدي، ٔ�و ٕار�اع احملضون مع �اضنته ٕاىل السكن ٔ�و م�ع القرتاب من 

ٔ�و أ�بناء ٔ�و جرد ممتلاكت أ�رسة وم�ع املعتدي من  الضحیة ٔ�و من سكهنا
  ...الترصف فهيا

املرشوع یت�دث عن مجمو�ة من ٔ�نواع العنف اليت �كون املرٔ�ة عرضة 
� اكلعنف اجلسدي ا�ي �متثل يف لك فعل ٔ�و ام�ناع ميس ٔ�و من ش�ٔنه 
املساس �لسالمة اجلسدیة �لمرٔ�ة، ٔ�� اكن مر�ك�ه ٔ�و وس�یلته ٔ�و ماكن 

  .�اكبهار 
العنف اجل�يس وا�ي �متثل يف لك قول ٔ�و فعل ٔ�و اس�تغالل من ش�ٔنه 

املساس حبرمة جسد املرٔ�ة ٔ�غراض ��س�یة ٔ�و جتاریة ٔ�� اكنت الوس�ی� 
العنف النفيس وا�ي یت�ىل يف لك اعتداء لفظي ٔ�و  ،املس�تعمل يف ذ�

رٔ�ة ٕا�راه ٔ�و هتدید ٔ�و ٕاهامل ٔ�و حرمان سواء اكن بغرض املس �كرامة امل
  .وطم�ٔنی�هتا ٔ�و بغرض ختویفها ٔ�و �رهیهبا

ٔ�ما العنف �ق�صادي فميكن حتدیده من �الل لك فعل ام�ناع عن 
فعل ذي طبیعة اق�صادیة ٔ�و مالیة یرض، ٔ�ومن ش�ٔنه ٔ�ن یرض �حلقوق 

  .�ج�عیة ٔ�و �ق�صادیة �لمرٔ�ة
كام معل املرشوع �ىل ٕا�شاء جلنة وطنیة تضم فرو�ا حملیة و�ویة 

  .دا�ل أ�قالمي املغربیة تعىن بقضا� ال�ساء حضا� العنف
وبغض النظر عن إالجيابیات والسلبیات، فٕان بعض الفصول قد �شلك 

اليت  448-1مساسا ببعض احلقوق واحلر�ت، مهنا مق�ضیات الفصل 
�اءت فضفاضة وقد تؤدي ٕاىل ت�ٔویالت قد متس حبریة الرٔ�ي والتعبري، ٔ�ن 

ون مبوافقة الشخص ورمبا ٕا�ر �الف ٔ�و تصف�ة التقاط الصور قد �ك
كام ٔ�ن تث��ت ٔ�و �سجیل ٔ�و . حسا�ت یمت تقدمي شاكیة حب�ة �دم املوافقة

بث ٔ�و توزیع الصور يف أ�مك�ة اخلاصة قد یطرح ٕاشاكلیة أ�مك�ة اخلاصة 
ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن . والعامة، وقد جيعل الشخص حمل اهتام يف ٔ�ي وقت و�ني

علومات دون موافقة ٔ�حصاهبا قد یؤدي ٕاىل بعض بت ال�سجیالت ٔ�و امل
  .��زالقات

من �ة ٔ�خرى، فٕان جرمية التحرش اجل�يس املنصوص �لهيا يف املادة 
من املرشوع س�توا�ه ح� بصعوبة التطبیق؛ ٕاذ ٕان ٔ�ي نص  1-503- 1

�رشیعي م�عذر التطبیق ال �دوى م�ه؛ حبیث �یف یعقل ٔ�ن �متكن 
عام من ٔ�ن تتقدم �شكوى ضد من حترش هبا؟ املتحرش هبا يف الطریق ال

ٕاضافة ٕاىل ذ� قد تف�ح هذه املادة ا�ال لتفسريات وت�ٔویالت مصدرها 
تصف�ة احلسا�ت، خصوصا �ل�س�بة �لزمالء يف العمل ٔ�و مبناس�بة ٕارسال 
وتبادل الصور؛ ٕاذ قد �رسل زم�ل يف العمل صورة ٔ�و ف�دیو �رب 

ونیة يف ٕاطار الرتف�ه وتبادل ٔ�و ٔ�دوات التواصل �لكرت “ وا�ساب”
املعلومات، ویفرس من طرف املتلقي �ىل ٔ�ن أ�مر یتعلق ٕ�شارات ��س�یة 
ٔ�و ذات طبیعة ��س�یة، ٔ�و قد یتعلق أ�مر ٕ�بدا�ات شعریة ٔ�و ٔ�دبیة وقد 

تؤدي ٕاىل املتابعة ٔ�ح�ا� خصوصا ٕاذا اقرتنت بعامل تصف�ة احلسا�ت 
ت عریضة من مس�تعميل ٔ�دوات والشاك�ت الك�دیة، الس�� ؤ�ن ف�ا

التواصل ذات مس�توى وعي م�دين قد ال تقدر وال تفرق بني ما قد ميكن 
ٔ�ن �ك�ّف �ىل ٔ�نه ٔ�فعال ٔ�و ٔ�قوال ٔ�و �سجیالت ٔ�و رسائل هاتف�ة لها 
طبیعة ��س�یة، وقد یفهم مهنا ٔ�هنا �لرتف�ه والرتوجي فقط ویفهمها الطرف 

  .ا�ٓخر �ىل ٔ�هنا تلمی�ات ذات طبیعة ��س�یة
�� واىل �ني تقدمي التعدیالت من طرف الفرق الربملانیة لتجوید 
النصوص وتو� حامیة الض�ا� مع �نتصار ملبدٔ� احملامكة العاد�، �متىن ٔ�ال 
یصبح قانون حماربة العنف ضد ال�ساء عنفا �رشیعیا ضد الر�ال وال�ساء 

  .�ىل السواء
ة العنف ضد املرٔ�ة، ويف أ��ري �ام تعددت املدا�ل يف تفسري ظاهر 

ٕاال ٔ�نه ال ميكن النظر ٕا�هيا من زاویة وا�دة، فالظاهرة معقدة وم�شا�كة 
. أ�مر ا�ي یتطلب الوقوف �ىل خمتلف املتغريات املرتبطة هبا، واملؤ�رة فهيا

ٕاال ٔ�ن ٔ�مه �امل �مكن يف ت�ٔثري ٔ�سالیب الت�ش�ئة ومن مث رضورة ٕا�ادة النظر 
�ىش وفق احلقوق إال�سانیة للك فرد �ام اكن يف أ�سالیب الرتبویة مبا ی

ولن یمت ذ� ٕاال من �الل صیا�ة مفاهمي ؤ�سالیب �ربویة تعزز . ��سه
ماكنة لك فرد يف احلیاة �ج�عیة سوى اكن ذ�را ٔ�و ٔ�نىث، و�رش ثقافة 
السمل وأ�خوة والرٔ�فة بني أ�فراد حىت �سامه املرٔ�ة والر�ل يف بناء احلضارة 

 .ةإال�سانی

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة خبصوص 
ء یتعلق مباكحفة العنف ضد ال�سا 103.13م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  .ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص هذا املوضوع. �جللسة العامة
يف البدایة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن الهدف من مرشوع القانون، 
حسب مذ�رة التقدمي، هو متكني املغرب من نص قانوين معیاري م�سك 
وواحض كف�ل بضامن احلدود ا�نیا من رشوط وضوابط امحلایة القانونیة 

حضا� العنف و�لق �ٓلیات مؤسساتیة وم�دجمة �لتكفل، تعمل وفق �ل�ساء 
قوا�د حمددة من ش�ٔهنا ضامن املوا�بة الالزمة والتوج�ه الصحیح والسلمي حنو 
خمتلف اخلدمات املتا�ة والولوج ٕا�هيا، مع احلرص �ىل ضامن رس�ة 

ع التد�الت وجناعهتا �تلف اجلهات املعنیة بتطبیقه وٕاعام�، وذ� �رب وض
ٕاطار مفاهميي حمدد ودق�ق من ش�ٔنه مسا�دة املتد�لني �متیزي وحرص 
أ�فعال والسلو�یات ا�ا�� يف جمال العنف ضد ال�ساء، مع ٕا�داث 
هیئات و�ٓلیات �لتكفل �ل�ساء وأ�طفال حضا� العنف، وكذا ٕا�داث 
�ٓلیات �لت�س�یق بني املتد�لني يف جمال م�اهضة العنف ضد ال�ساء وحام�هتم 
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  .رمي بعض أ�فعال �عتبارها عنفا یلحق رضرا �ملرٔ�ةوجت
ویتجسد الزتام ا�و� يف �رشیع قانون مس�تقل قامئ بذاته ملنع العنف 
القامئ املبين �ىل النوع وا�ي من املفروض ٔ�ن �كون قانو� شامال یغطي 
املنع وامحلایة والعقاب و�رب الرضر، وجيرم لك ٔ�نواع ؤ�شاكل العنف 

لضارة سواء يف ا�ال اخلاص املتعلق �ٔ�رسة ٔ�و يف ا�ال العام واملامرسات ا
  .املتعلق ��متع �لك

ولٕالشارة فان نصف مرشوع القانون ا�ي بني ٔ�یدینا حتیل �ىل 
م�ظومة القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائیة ویرتتب عن ذ� ٕادماج هذه 

ا مهنا وتذوب يف املواد م�ارشة �لقانون اجلنايئ لتصبح هذه املواد جزء
مق�ضیاهتا، ویبقى مضمونه یت�ىل يف تعریف العنف و�ٓلیات التكفل �ل�ساء 

واكن . حضا� العنف اليت تبقى ال�سمیة القانونیة الصحی�ة �لمرشوع قانون
مرشوع القانون ممت ومعدل ملق�ضیات مجمو�ة "حر� ٔ�ن �كون �مس 

  ".ضد ال�ساءالقانون اجلنايئ ف� یتعلق �لقضاء �ىل العنف 
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٕاننا يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل؛ البد ٔ�ن �س�ل مجمو�ة من 
  :املالحظات خبصوص هذا املرشوع قانون، مفهنا ما یيل

اليت هتم م�اهضة العنف املبين �ىل اع�د مجمو�ة من الربامج والقوانني، 
النوع �ج�عي و�ده ال �كفي، مادامت املصاح�ة إالجرائیة والهیلكیة لهذه 
القوانني الزالت معط�، ٕاىل �ني توفر ٕارادة س�یاس�یة �ادة ��و� �لقطع مع 
لك ٔ�شاكل العنف ضد ال�ساء، و ما یؤكد غیاب هذه إالرادة هو الفشل 

لك الربامج املعمتدة من طرف ا�و� �ىل مدى عقود يف ا�ریع ا�ي متىن به 
 هذا ا�ال؛

لعل إال�ك�اب من �لف املاكتب املغلقة �ىل ٕا�داد التصورات القانونیة 
و�رامج العمل وا�ططات، و�ق�صار �ىل ٕاخرا�ا �ربا �لخواطر وفقط، 
دون مرا�اة إالماكنیات الكف�� بتزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع، لیفقدها 

و�لتايل �كون ٔ�مام قوانني و�ت م�تة بعد خماض . روح احلیاة) التصورات(
 طویل؛

�س�تغرب �یف ٔ�سهمت وزارة العدل، يف صیا�ة وٕا�داد كام ؤ�ننا 
، وٕاخرا�ه وفق هذه الصیغة، ويه أ�درى مباكمن 103.13مرشوع قانون 

الضعف والقصور يف م�ظومة العدا� �شلك �ام، وحمدودیة اضطالعها 
رها أ�صلیة، فضال عن ت� اجلدیدة املنوطة هبا، وفق مق�ضیات ب�ٔدوا

املرشوع اجلدید، اليت لن �كون ٕاال عبئا ٕاضاف�ا، یضاف ٕاىل اكهل اجلهاز 
 القضايئ املغريب، يف ظل إال�راهات الراهنة؛

مبوازاة مع ٕاطالق س�یاسة . ويف غیاب ت�ٔهیل وختلیق وتطو�ر القطاع

خرى، م ن ٔ��ل ٕا�دادها وت�ٔهیلها حتدی��ة شام� للك القطا�ات ا�ٔ 
�لمشاركة الفعا�، يف تقویة الس�یاسات العموم�ة اخلاصة مب�اربة لك ٔ�شاكل 

فالواقعیة تق�يض وضع القوانني مبا ی��اسب مع ٕاماك�ت . العنف ضد ال�ساء
تفعیلها ؤ�جرٔ�هتا �ىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ما �كتفاء ��رتار النصوص القانونیة 

الكف�� ببعث روح احلیاة فهيا، فهذا رضب من الومه  دون تعبئة املوارد
  :وميكن الت�ٔ�ید �ىل ذ� من �الل املالحظات التالیة. والعبث

النص حتدث عن مجمو�ة من ا�ٓلیات اخلاصة �لتكفل �ل�ساء 
وأ�طفال، ويه عبارة عن �ال� مركزیة وجلان وطنیة و�ویة وحملیة، 

ٕادارات اكلعدل وا�ا�لیة والص�ة تتكون ا�ل�ة الوطنیة من �دة �ات و 
والش�باب وأ�من الوطين وا�رك املليك وم�دوبیة السجون، وهذا المك 

 الهائل من مكو�ت ا�لجنة الوطنیة جيعل معلها صعب التحقق؛
النص �ري واحض يف حتدید القصد �لتحرش اجل�يس ومل �رمس �دودا 

�لفها بغالف مسیك ال واحضة لهاته اجلرمية وٕامنا وضعها يف قانون بعد ٔ�ن 
 �اكد یوحض معاملها؛

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن هذا القانون �كرس النظرة العقابیة لظواهر اج�عیة من 
الصعب احلد مهنا ٔ�و التخف�ف مهنا �لقانون، بل ال بد من �رش وعي 
اج�عي وثقافة قميیة تعمتد أ��الق والقمي، وا�رتام ا�ٓخر، ٔ�كرث مما تعمتد 

 نون؛�ىل اخلوف من القا
غیاب دور ا�متع املدين يف النص، حبیث ٔ�صبح الیوم مطالب بقوة 
�لق�ام بدوره ٕاىل �انب القانون يف إالسهام يف بناء جممتع م�سك حيرتم 

  .ا�ٓخر�ن وحيرص �ىل �دم املساس هبم �ىل مجیع املس�تو�ت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  دة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسا

ٕاننا �رى يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن م�طق التدبري السلمي 
یق�يض بدایة، توفري الب��ة املناس�بة �لعمل املشرتك، بدل القفز �ىل املرا�ل 

فالنتاجئ . املهنجیة أ�وىل، �لوصول �رس�ة ٕاىل ارجتال مرشوع قانون خمتل
، فٕاذا اكنت �ٓلیة إال�داد خمت�، فٕان �لبداهة يه من ��س املقدمات

اكن من أ�وىل �ىل ا�و�، ٔ�ن تعید . احلصی� بال شك س�تكون م�واضعة
بناء الثقة بني مرافقها ومرتفقهيا من ال�ساء حضا� العنف، ل�شجیعهن ٔ�كرث 

مع توفري . �ىل تبلیغ ما یتعرضن � من ممارسات م�اف�ة �لكرامة إال�سانیة
  .كفل هبن ودمعهن ٕان اق�ىض احلالامحلایة لهن، والت

ويف اعتقاد� اكنت ٔ�وىل إالشارات إالجيابیة، يف مسار بناء الثقة، يه 
يف بلورة مشاریع القوانني ذات احلساس�یة والنقا�ت ٕارشاك ا�متع املدين 

مفن م�طلق العمق ا�متعي ملوضوع . �ج�عیة والثقاف�ة، �هذا املرشوع
�ج�عي، اكن حرّ� �لسلطتني الوزاریتني ٔ�ن  العنف املبين �ىل النوع
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، وفق 103.13تبادرا ٕاىل ٕارشاك ا�متع املدين، يف ٕا�داد مرشوع قانون 
مقاربة �شار�یة وتفا�لیة، اس��ادا ملا ٔ�ولته ٔ�مسى وثیقة يف البالد، لهذا 

  .الرشیك احلیوي من ٔ�دوار اقرتاح�ة، �سهم يف تدبري الش�ٔن العام
 فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت ضد املرشوع فٕاننا يف ،و��

 .قانون

 :مدا�� مجمو�ة العمل التقديم -9
  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدة الوز�رة، 

املتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء  103.13یعترب مرشوع قانون رمق 
العنف القامئ �ىل ٔ�ساس اجل�س ش� من ٔ�شاكل ا�متیزي، كام یؤكد �ىل 

لض�ا� العنف، ویبادر ٕاىل �لق ا�س�ام بني إالطار " ج�ةالعنایة الوا"م�دٔ� 
القانوين والس�یاسات العموم�ة املتعلقة مباكحفة العنف ضد ال�ساء، جبانب 
احلرص �ىل متكني ال�ساء حضا� العنف من س�بل �نتصاف القضائیة و�ري 

  . القضائیة
--I 

وهو مرشوع یتو� �س�ت�ابة �لعدید من مالحظات وتوصیات 
ن أ�ممیة خبصوص العنف ضد ال�ساء، و�سا�ر ما ورد يف دلیل أ�مم ا�لج

املت�دة �ل�رشیعات يف جمال م�اهضة العنف ضد ال�ساء، كام �سامه يف 
تزنیل وتنف�ذ وتعبئة املبادئ الواردة يف اتفاق�ة م�اهضة مجیع ٔ�شاكل املزي 

  .ضد ال�ساء اليت صادق �لهيا املغرب
انني اليت تعمل من �ة �ىل تزنیل كام یندرج مضن سلس� من القو 

مضامني ا�س�تور املتعلقة �ملساواة وحرض ا�متیزي �س�ب اجل�س، وخصوصا 
ا�ي نص �ىل املساواة الاكم� بني ال�ساء والر�ال يف اكفة  19الفصل 

احلقوق املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، 
ة الضام�ة �لسالمة اجلسدیة واملعنویة جبانب املق�ضیات ا�س�توری

  .لٔ�ش�اص
ف�ه تفا�ل  103.13ٕان التصویت واملصادقة �ىل مرشوع قانون رمق 
  .ٕاجيايب، ولو جزئیا، مع مطالب احلركة ال�سائیة املغربیة

-II-  
مل یفت القانون ٔ�ن �س�تحرض خصوصیة العنف ا�ي �س�هتدف ال�ساء 

اكلیة العنف ضد ال�ساء يف ٕاطار ���س جبمیع ٔ�شاك� ؤ�نوا�ه، كام وضع ٕاش
  .التدابري الزجریة املعد� ملق�ضیات القانون اجلنايئ

و�لتذكري، فٕان القانون اجلنايئ نفسه عرف يف املدة أ��رية تعدیالت يف 
اجتاه حامیة ال�ساء من مجیع ٔ�شاكل العنف، من �الل إالصال�ات اجلزئیة 

  .اليت حصلت ف�ه �الل العرش س�نوات أ��رية
رشوع القانون هذا ی�ٔيت كذ� يف ٕاطار صريورة بناء املدو�ت وم 

  .القانونیة اليت �كون املنظومة العامة والشام� حلقوق إال�سان
ومن ٔ�معدهتا أ�ساس�یة قانون العقو�ت ٔ�و القانون اجلنايئ، ا�ي ٔ�صبح 
یتضمن بني ثنا�ه قوانني �اصة �س�ت��یه عن القوا�د العامة اليت �كون 

قاب، جبانب قانون املسطرة اجلنائیة ا�ي ی��ظره كذ� س�یاسة الع
  .إالصالح، �عتباره جوهر القانون املنظم �لحر�ت يف ٕاطار س�یاسة واحضة

-III-  
قد یبدو من الوه� أ�وىل ب�ٔن مرشوع القانون مل �س�تجب �لعدید من 

س��قى ورشا مف�و�ا " احلمل"ویظهر ٔ�ن هذا . مطالب احلركة ال�سائیة
�طورا، �ىل ٔ�ساسه ین�ين تطور احلركة احلقوق�ة وتطور ال�رشیع ومسارا م 

املغريب يف الس�یاق التارخيي املوازي لتطور م�ظومة حقوق إال�سان 
  .واندما�ا يف م�ظومة �ونیة تتفا�ل �شلك قوي مع املبادئ املساواة الاكم�

ورمغ ما قد �شوب املرشوع من نواقص، فهذا ال یقلص من ٔ�مهیة 
ا دام املرشوع س��قى �اضعا �لتق�مي، وس�یجسد �ىل ٔ�رض املرشوع، م

الواقع، مفرزا ماكمن اخللل والضعف، واليت قد �س�تدعي تد�ل املرشع 
  .جمددا لتصو�هبا وتقوميها

وهذا ال مينعنا من القول ب�ٔن هذا املرشوع یعترب ٕاجيابیا يف صريورته 
  .ويف فلسف�ه وم�طقه

مؤا�ذات �ىل مرشوع قانون و�لرمغ مما قد �س�� من مالحظات ٔ�و 
املتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء، ارت�ٔینا من �ب التفا�ل  103.13رمق 

  .103.13إالجيايب املمثر، دمع مرشوع قانون رمق 


