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 710 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٔوىل 2 الثال سمرب 7(هـ 1443 جامدى ا   )م2021 د
شارنالسيد  :لرئاسةا س جملس املس ارة، رئ   .النعم م

ت يت :التوق قة إالث ق ة الثالثة وا  ساعتان وسع دقائق، ابتداء من السا
 .عرشة بعد الزوال

ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

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

ارةالسيد  س النعم م لس، رئ   :ا
﷽  

ىل  وحصبه ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،السا   دة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

ٔعاملنا،  دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ٔن ختصيص اجللسة ملساء القطاع احلكويم امللكف البد من  إالشارة ٕاىل 

فال جملس  ٔيت يف سياق اح ٔرسة، ي عي وا ج لتضامن وإالدماج 
شارن بفعاليات مح  ىل النوع  16املس يوم العاملية ملناهضة العنف القامئ 

عي  رب  10نونرب ٕاىل  25فرتة (ج ال مع التوصيات)2021دج  ، وتفا
لسنا  امئ  خنراط ا ىل  يدا  ٔ ويل، وت حتاد الربملاين ا الصادرة عن 

فاع عن قضا املرٔة املغربية   .املوقر يف ا
سائية مدنية  ٔشغال هذه اجللسة فعاليات  ولهذا الغرض، حترض معنا 

ٔرحب هبن مسمك  ىل املوضوع من مواقع خمتلفة،  شتغل  ة  نو   .م
  .شكرا

ٔعطي ال ٓن  د من وا ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا لكمة 
ت ال   .مراسالت وٕا

ٔمني احملرتم   .تفضل السيد ا

لس ٔمني ا شار السيد مصطفى مشارك،    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سخ الفصل ٔودع فريق  لشغل مقرتح قانون يقيض ب حتاد املغريب 

  .من مدونة القانون اجلنايئ 288
ضيات املادة  شارن،  296وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا

الل الفرتة املمتدة من  لس  رخيه  2021نونرب  30توصلت رئاسة ا ٕاىل 
  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 68: دد ا   سؤ
ٔسئ - ابيةدد ا   .سؤ 20:  الك

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ة  ٔعاملنا واملو دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن رشع يف معاجلة ا وا
ٔرسة حول قضا املرٔة املغربية،  عي وا ج لقطاع التضامن وإالدماج 

دة املوضوع   .واليت جتمعها و
ه والبداية مع سؤال فريق الت ٔحرار، وموضو وضعية "جمع الوطين ل

  ".املرٔة املغربية
لسيدة  ء الزمزايماللكمة  شارة ش   .املس

ء الزمزايم شارة السيدة ش   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رخيي،  ٔسئ ٕانه ليوم  صصة ل ستورية ا ه اجللسة ا ت ف زام

يات، ويه  ساء والف ٔممي حملاربة العنف ضد ال الشفوية مع اليوم العاملي وا
قه  ه بالد يف هذا إالطار، وما مل يمت حتق ٔممية نتطرق فهيا ملا حقق اسبة  م
ل املؤسسة ٕالقرار مساواة  س برضورة النضال املرشوع من دا والتحس

ة  ق ساءحق ة ضد ال ٔشاكل العنف املو   .لرفع خمتلف 
عتناء الهام هبذا املوضوع، من  ىل  لسنا  ويف هذا إالطار، ننوه مب
لون الربتقايل، وشكر لك من سامه يف ٕاجناح هذه  ه جبامل ا الل هتي

شارن ل فضاء جملس املس   .العناية دا
رة سائلمك السيدة الوز   :و 

ٔفق ما يه الربامج اليت  ٔوضاع املرٔة املغربية يف  لهنوض ب ذون  س
 ٔ سا ملبد ٔس ا يف التمنية، ت متعية الشام وٕادما سب رهان التمنية ا

عي؟ ج   مساواة النوع 
س   .وشكرا السيد الرئ
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س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ه    ".وضعية املرٔة املغربية"السؤال الثاين موضو

د ال  ٔ ٔصا واملعارصةاللكمة  شارن من فريق ا   .سادة املس

س شار السيد حسن مش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ة  ة ٕاصالح ال امل نرصه هللا، دينام ادة  ٔطلق املغرب، حتت ق

هنوض ب ل ا ٔ ة من  ق نية، حق وضعية املرٔة وحامية حقوقها، وفق مقاربة متك
رية، مع دخول  ٔ الل العرشن سنة ا ات معيقة وشام  صال ٕ توجت 
د العديد من القوانني واملبادرات وسلس  ذ واع زي التنف ٔرسة  مدونة ا
ة  ساء، وصوال ٕاىل سياسات معوم لهنوض بوضعية ال ة  من الربامج احلكوم

  .لمساواة
رة احملرتمة، حول تصورمك م سائلمك، السيدة الوز ن هذا املنطلق 

اكمل حقوقها مبا يضمن مشاركهتا  لتحسني وضعية املرٔة املغربية ومتتيعها 
  .الفعلية يف جمهودات التمنية
س   .شكرا لسيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

ه    ".سب واملطالباملرٔة املغربية بني املاك"السؤال الثالث موضو
دة والتعادلية لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

داد شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
سائلمك هنوض بوضعية املرٔة    .عن سياسة احلكومة يف جمال ا

  .شكرا

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

ه ا ة"لسؤال الرابع موضو   ".وضعية املرٔة املغربية يف السياسات العموم
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
عيا  ا واج صاد وحقوق هنوض بوضعية املرٔة سياسيا واق شلك ا
ٔساس،  ىل هذا ا جعة،  ة  ٔساسية للك سياسة معوم ت ا دى الرها ٕا
لسياسة  رة احملرتمة، حول اخلطوط العريضة  سائلمك السيدة الوز

ٔرسة املغربية؟ لحكومة مبا فهيا ٕانصاف املرٔة والعناية  عية    ج
  .راشك'و

س اجللسة   :السيد رئ
شار   شكرا السيد املس

ه    ".وضعية املرٔة املغربية"السؤال اخلامس موضو
شرتايك شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد يوسف ايذي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
  سائلمك عن وضعية املرٔة املغربية؟

سال    :سيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه    .كذ" وضعية املرٔة"السؤال السادس موضو
ملغرب لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د املس ٔ   .اللكمة 

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
سائلمك   .عن رؤيتمك لتطور وضعية املرٔة املغربية 

سالسيد    :الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ه    ".وضعية املرٔة املغربية"السؤال السابع موضو

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب

شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ذه رة احملرتمة، عن إالجراءات اليت س ا ساؤلنا، السيدة الوز
ملغرب؟ ساء    احلكومة لتحسني وضعية ال
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س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  ذة لالرتقاء مباكنة املرٔة "السؤال الثامن موضو إالجراءات املت
  ".ببالد

لشغل حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شارة   .السيدة املس

شارة السيدة فاطمة إالدريس   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيدة الوز
ملرٔة  لهنوض  ٔت احلكومة من تدابري وٕاجراءات  ٔشنو هي بغينا نعرفو 

  املغربية؟
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ه    ".قضا املرٔة املغربية"السؤال التاسع موضو

ميقر  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اطي اللكمة 
عي لتقدمي السؤال   .ج
سق   .تفضل السيد امل

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

 ، ٔصعدة ببالد دة  ىل  بري  ٔحرزته املرٔة املغربية من تقدم  لرمغ مما 
ني حول املاكسب  فٕان اجلدل الزال لني املدنيني واحلقوق مسمترا بني الفا

  .اليت حققهتا املرٔة املغربية
مع  رة، عن طموح احلكومة وراجمها  سائلمك، السيدة الوز  ٔ و

سائية ولهنوض بوضعية املرٔة املغربية؟   القضا ال
  .شكرا

س   :السيد الرئ
سق   .شكرا السيد امل

ه    ".هنوض بوضعية املرٔة ببالدا"السؤال العارش موضو
لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارة من مجمو ٔخت املس   .اللكمة ل

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
رة،   السيدة الوز

متع، حبيث ال ميكن  ق التمنية وتطور ا ٔساسيا يف حتق تعد املرٔة رشاك 
لمرٔ  ل  ٔو تقدم دون دور فا ٔية حتوالت    .ةاحلديث عن 

رة احملرتمة، عن إالجراءات املزمع اختاذها  سائلكن، السيدة الوز ا 
؟   لهنوض بوضعية املرٔة ببالد

س   :السيد الرئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ه  ة املرٔة املغربية اليت "السؤال احلادي عرشة موضو ف من معا التخف

د يف وضعية هشاشة   ".تو
د السادة املس  ٔ عية والتمنية اللكمة  ج ة العدا  شارن من مجمو

  .املستدامة

ر شار السيد سعيد شا   :املس
رة،   السيدة الوز

لمك، اخلطة  ٔشنو هو اجلديد يف اخلطة د ساءلمك  الشعب املغريب ك
ة املرٔة املغربية اليت تعاين من  ف من معا ل التخف ٔ ل وزارمك من  د

  الهشاشة؟
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  هنوض بوضعية املرٔة"السؤال الثاين عرشة موضو   ".ا
لشغل حتاد الوطين  شارن من  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شارة   .تفضيل السيدة املس

لوي شارة السيدة لبىن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

ل  سائلمك عن إالجراءات ٔ والتدابري اليت تعزتمون اختاذها من 
هنوض بوضعية املرٔة   .ا

  .شكرا

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔتوا ٕاىل املنصة هنا ٔن ت مكن  رة،    .اللكمة لمك، السيدة الوز

ٔرسة عي وا ج رة التضامن وإالدماج  ار، وز   :السيدة عواطف ح
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيدات وال    سادة املس
ٔسئ الشفوية،  لسة ل ٔول  حلضور معمك اليوم، يف  د سعيدة   ٔ
يمك  خ ىل الثقة اليت حظيمت هبا من طرف  ٔهنئمك  اسبة  ويه م

مك ا خ   .و
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ة اليت يعرفها جملسمك املوقر جتاه القضا الراهنة  ينام ٔنوه  ٔن  ٔريد  كام 
لقضا الوطن  بته  ٔقدم الشكر وموا ٔستغل هذه املناسبة  ولية، و ية وا

ٔعضاء  به ولك  ٔعضاء مك ارة، و لس السيد النعم م س ا نان لرئ م و
لمرٔة حملاربة العنف  مني مبناسبة اليوم العاملي  دثني  رجمة  ىل  لس  ا
سفر بال  ساء، وهام الندوة اليت نظمت صباح هذا اليوم، واليت س ضد ال

ٔشغاله ٔو جتود وتغين اسرتاتيجية شك  ٔهنا  ات وتوصيات، من ش ا عن خمر
ملوضوع لقضا ذات الص    .الوزارة يف معاجلهتا 

لنقاش حول  ي نعتربه ٕاغناء  رجمتمك لهذا السؤال احملوري، ا نيا،  و
لهيا رشف  صاص الوزارة اليت  ل يف اخ   .القضا اليت تد

ٔسئلتمك واقرت  ل بصدر رحب  ستق مك وٕاننا  ٔ مك، اليت نؤمن ب ا ا
ٔن العام، ويف مقدمهتا قضا  ة وجتويد معلية تدبري الش تتوخون مهنا مراق

ب دمة لوطننا احلب متعية    .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

م والعناية  اله ل يف تفاصيل اجلواب، البد من التذكري  ٔد ٔن  ل  ق
ما ف يوهيا صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا لقضا اليت 

دة  د  ع هنوض حبقوقها، مما رسع  ىل ا اللته  املرٔة، حرصا من 
ة  عية، ويه العناية اليت جسدهتا مجمو ات قانونية ومؤسساتية واج ٕاصال
ارطة الطريق  ة، اليت شلكت دوما  ة السام من اخلطب والرسائل امللك
ساءل  ني  ٔم ذ  هنوض هبا، ومن  يات وا ساء والف محلاية حقوق ال
رى ثورة امل والشعب لسنة  اللته يف اخلطاب املليك السايم مبناسبة ذ

  :اكلتايل 1999
شلكن زهاء " ساء الاليت  متع وازدهاره وال يف يتصور بلوغ ريق ا

حهن ا اة ملا م ري مرا ن احلنيف من حقوق نصفه هتدر مصاحلهن، يف 
ة يف ٕانصاف لهن مما قد  هتن السام اسب ورسا ال، ت هن هبا شقائق الر
ور،  فسن به ا ٔهنن بلغن مستوى  ٔو عنف، مع  ف  يتعرضن  من ح

ٔو العمل دان العمل  طف اخلطاب املليك". سواء يف م ى مق هت   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرت    مني،السيدات والسادة املس

ات القرن املايض وبداية  سعي ذ  كام تعلمون، لقد رامكت بالد م
هنوض حبقوق  ٔمهية يف جمال ا بري من ا ىل قدر  سبات  ة الثالثة مك ٔلف ا
ٔهيل املنظومة القانونية الوطنية اليت مت  ىل مستوى ت ساء، سواء  ال

ىل مستوى ت ٔو  ولية،  ات ا ىل مالءمهتا مع االتفاق عزز البناء احلرص 
سني  املؤسسايت وتطور الربامج والسياسات يف جمال املساواة بني اجل

هنوض هبا   .وحامية حقوق املرٔة وا
ات  صال ٕ ام  ىل مدار السنوات السابقة من الق ت بالد  وقد متك
ٔوراش كربى وبلورة سياسات  سياسية ودستورية جوهرية، وٕاطالق 

ٔهداف نوع  ق  ت من حتق ات الهشةقطاعية، مك لف هنوض    .ية يف جمال ا
بري يف تعزز  شلك  ات هيلكية ومعيقة سامهت  ٔجنزت ٕاصال كام 
عية دامعة  هتاج سياسة اج ظومة العدا وا ت وٕاصالح م احلقوق واحلر

ات الفقرية والهشة رشية مسهتدفة الف   .لتمنية ال

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احمل   رتمني،السيدات والسادة املس

هنوض بوضعية  ل ا ٔ ة من  ته إالصالح واليوم يواصل املغرب دينام
اما  س املرٔة وحامية حقوقها وتطويق ظاهرة العنف املامرس ضدها، وذ ا
متيزي  ٔشاكل ا لمملكة املغربية، اليت حظرت اكفة  ستورية  ضيات ا مع املق

ٔ املساواة ال  د يات، ورست م ساء والف ال والعنف جتاه ال فعلية بني الر
عية  ج صادية و ق االت املدنية والسياسية و ساء يف اكفة ا وال

ة ة والبي   .والثقاف
هنوض حبامية حقوق  م وا ه ره، شلك  ىل ما سبق ذ وعطفا 
ٔولوية وطنية، بفضل احلرص الشخيص جلال امل دمحم السادس  ساء  ال

هنوض بوضعيهتا يف ىل ا ٔشاكل نرصه هللا،  هتا من اكفة  االت وحام  اكفة ا
اللته العرش  ذ تويل  ة م ٔكدته اخلطب امللك ستغالل، وهو ما  متيزي و ا
ة لبلورة سياسات ورامج لتعزز  لحكومات املتعاق ته املتواص  وكذا تعل
ساء يف وضعية هشاشة،  ل ٔمهية كربى  سني، مع ٕايالء  املساواة بني اجل

لعامل ديد من القوانني  اصة  ل  القروي، وهو ما مكن من صدور ج
ساء املغربيات،  دة يف مسار حقوق ال ديدة ومست س ملر  ٔس والت
مج احلكويم  ىل وثيقة الرب منوذج التمنوي واملصادقة  بصدور تقرر ا

2021-2026.  

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل هذا ابة  السؤال احملوري املتعلق هبذه اجللسة تفرض تناو  ٕان إال
الل سقني اثنني   :من 

ٔول - هودات املبذو من طرف هذه : الشق ا ٔمه ا ه  ٔتطرق ف س
ٓفاق  ات وا ٔمه التو ساء، مع تقدمي  الوزارة ملعاجلة قضا ال
ضيه  هنوض بوضعية املرٔة املغربية، وفق ما تق لية حول ا املستق

ة مجليع حقوق املغربيات مقومات بنا عية الضام ج و  ز ا ء راك
  واملغاربة؛

ساء وجمهودات : والشق الثاين - ه ظاهرة العنف ضد ال ٔتناول ف س
ٓفة اخلطرية   .الوزارة حملاربة هذه ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ولية  كام تعرفون، فٕان اململكة املغربية حريصة ىل مواص الزتاماهتا ا
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ٔمم  شلك النواة الصلبة لنظم ا ولية، اليت  ل إالجيايب مع املواثيق ا والتفا
سان ٔممية محلاية حقوق إال ليات ا ريها من ا دة و   .املت

ىل جعل  2011ويف هذا السياق، نص دستور  ره  يف تصد
لهيا املغرب ويف نط ولية، كام صادق  ات ا ستور االتفاق ٔحاكم ا اق 

ىل  سمو، فور رشها،  وقوانني اململكة وهوهتا الوطنية الراخسة، 
رشيعات مع ما تتطلبه ت  ىل مالءمة هذه ال رشيعات الوطنية والعمل  ال

  .املصادقة
جتاه ) املرشع: املقصود(ٕان ما جعل املرشوع  سري يف نفس  املغريب 

ة من رب مالءمة القوانني الوطنية مع املعا رب مراجعة مجمو ولية،  يري ا
ستور،  ٔ املناصفة الوارد يف ا ذت مببد ٔ رشيعية اليت  النصوص ال

ٔن دستور  ٔ املساواة  2011ٕالضافة ٕاىل  د كرس م ديدة  ٔحاكما  تضمن 
عية  ج صادية و ق سني يف جمال احلقوق املدنية والسياسية و بني اجل

ة  ة والبي ٔ املناصفة )19الفصل (والثقاف د ، )164، 19يف الفصلني (، م
ايب وشجيع مشاركة املرٔة يف الهيئات  نت ال  متيزي إالجيايب يف ا دمع ا

زة العامة،  ٔ   ).146، و115، 30الفصول (وا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

مت ات القانونية  يات لقد واصلت بالد ورش إالصال ساء والف كني ال
ىل  الل املصادقة  ار هنجته اململكة املغربية من  من اكفة حقوقهن، وهو خ
متكني  ٔفق ا لمساواة واملناصفة، يف  ة  ديد من القوانني الضام ل  ج

ساء ل   .السيايس 
رخيية  ٔكتور املاضيني حمطة  رب و الل شهري شت لقد عشنا مجيعا 

مة تتعلق بثال ايب بعد دستور دميقراطية  ، اليت 2011ث استحقاق انت
ات الرتابية رشيعية وامجلا   .هتم املؤسسة ال

، عرفت القوانني التنظميية املتعلقة بتدبري العمليات  وارتباطا بذ
اية املرشع  ق  ة من التعديالت الهادفة ٕاىل جتويدها وحتق ابية مجمو نت

  :مهنا، ميكن الوقوف عند بعض مهنا اكلتايل

متمي القانون التنظميي  06.21لقانون التنظميي رمق ا -  59.11بتغيري و
ات الرتابية ٔعضاء جمالس امجلا اب  نت   :املتعلق 

رايب  سائية لك مستوى  متثيلية ال ال تعديالت ختص ا ه مت ٕاد ومبوج
ت من حتسني  ات تعديالت مك الس امجلا سبة  ل دة، ويه  ىل 

ىل مستو  ساء  ات متثيلية ال مجلا اصة ف يتعلق  الس امجلاعية،  ى ا
ساء ل د  ث مت ختصيص ثلث املقا لالحئة، ح اب  نت ىل    .اليت تعمتد 

د  ٔقل ثلث املقا ىل ا ٔقالمي ختصيص  الس العامالت وا سبة  ل
ٔقل  ىل ا د  الس اجلهات ختصيص ثلث املقا سبة  ل ساء،  لفائدة ال

ل  ساء،  ل متيزي إالجيايب من حرصا  ليات ا ت  لس النواب لقد مك سبة 
نتقال من  ابية اجلهوية، وبفضلها مت  نت ر  وا رة الوطنية  ا تعويض ا

ساء 90مقعدا ٕاىل  60 ل صص  موع ا   .مقعدا يف ا
القايض  05.21وخبصوص جملسمك املوقر، وبفضل القانون التنظميي 

متمي القانون ا لس 28.11لتنظميي بتغيري و ساء من ولوج هذا ا ت ال   .متك

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ساء - ل صادي  ق متكني    :ا
ساء، فميكن إالشارة هنا ٕاىل مدونة  ل صادي  ق متكني  ٔما خبصوص ا
ليه يف صوص  س، كام هو م ٔساس اجل ىل  متيزي   الشغل اليت حتظر ا

خنراط يف الهيئات النقابية 9املادة  لمرٔة املشتغ حق  ، وتضمن 
سني مقابل  ٔجور بني اجل ٔي متيزي يتعلق  واملشاركة يف ٕادارهتا، كام حتظر 

ساوي القمية  يس )346املادة (العمل امل ، ومتنع )40املادة (، والتحرش اجل
ٔشغال اخلطرية  ساء يف ا ٔثناء ، وت)181املادة (شغيل ال هتن  ضمن حام

لييل  رية )172املادة (العمل ا ٔ ، كام متنع مدونة الشغل ٕاهناء عقد شغل ا
ٔو بعد الوضع  ٔثناء فرتة امحلل  ت محلها    ).159املادة (اليت ث

ة -  لوظيفة العموم ٔسايس    :النظام ا
ىل قدم  ٔن للك مغريب احلق يف احلصول  ٔوىل  ي ورد يف مادته ا ا

ىل    .فرص العمل يف القطاع العاماملساواة 

ارة -    :مدونة الت
ا كام   ارة، دون ٕاذن من زو ة ممارسة الت لمرٔة املزتو اليت تضمن 

طال   .احلق يف ذ دون ٕاذن مهنا، ولك اتفاق خمالف يعترب 

ٔرسة -    :مدونة ا
ىل التدبري  ة عن الزوج و لزو مة املالية  ىل استقالل ا اليت نصت 

لم  ةاملشرتك  الل احلياة الزوج سبة    .متلاكت املك

لتعيني يف املناصب العليا رمق  -    :2.12القانون التنظميي املتعلق 
ادئ ومعايري التعيني يف املناصب العليا،  ي حيدد م وهو القانون ا
ساء،  ال وال ٔ السعي حنو املناصفة بني الر د رتام م هنا ا واليت من ب

لفقرة الثانية من  ادا  ستور 19الفصل اس   .من ا

هنوض  -  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش القانون إالطار املتعلق حبامية حقوق ا
  :هبا

اقة  دة ٕاجراءات وتدابري، هتم متكني املرٔة يف وضعية ٕا ي يتضمن  وا
ق املساواة بني  شغيل وحتق ٔساسية يف جمال ال متتع حبقوقها ا من ا

سني، وتنص املادة  ٔنه 3اجل ىل  ه  ىل لك من السلطات  م يتعني 
ة القطاعية واملشرتكة  لسياسات العموم ذها  دادها وتنف ة عند ٕا العموم

اقة ث يف وضعية ٕا ور وإال ٔ املساواة بني ا د اة م ات، مرا   .بني القطا
ذ نظام حصيص  يف % 7كام مت ٕاصالح وتطور إالطار التنظميي لتنف
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الل ة، وذ من  ٔمه  ولوج الوظيفة العموم ٕاصدار مرسومني، من 
اص يف  ٔش اصة  دة  ت مو ار ىل تنظمي م ضياهتام التنصيص  مق

ة اقة لولوج الوظيفة العموم   .وضعية ٕا

لتعاونيات -   :القانون املتعلق 
ىل الرفع من املردودية  دها  سا ليات قانونية  ساء من  ي مكن ال وا

سامه يف حتصني  ت، كام س ل املتعاو حقوقهن وتدعمي ثقة وحتسني د
ساء يف  امالت املشاريع من ال ة هذه املؤسسات، وشجيع  ومصداق
ة  دات ٕانتاج ل و ٔطري دا ٔسلوب التعاوين ٕالجناز مشاريعهن والت يار ا اخ

دماتية   .ٔو 

ة والتمنية املستدامة - لب   :امليثاق الوطين 
ور ٕاىل مضاعفة اجلهود يف جمال الب  د امليثاق املذ ة والتمنية ٔدى اع

ة  لب املستدامة، ومت تفعيل هذا امليثاق عن طريق وضع ٕاسرتاتيجية وطنية 
ق  والتمنية املستدامة، هتدف ٕاىل وضع ٕاطار ٕاسرتاتيجي ميكن من حتق
ططات والسياسات القطاعية، وذ يف  اكمل بني الربامج وا تناسق و

ٔطراف املعنية ستدامة ومشاركة مجيع ا   .ٔفق 

ملاء 36.15النوع يف القانون ٕادماج  -   :املتعلق 
سري حصول املواطنات  ىل ت ضياته العامة  ث ينص يف مق ح

ساء  ىل متثيل ال ىل املاء و ىل قدم املساواة  يف الهيئات % 25واملواطنني 
الس إالقلميية  ٔحواض املائية وا لامء واملناخ، جمال ا ىل  ٔ لس ا املائية، ا

  .لامء

لعامالت والعامل  12.19مق القانون ر - شغيل  ديد رشوط الشغل وال بت
  :املزنليني

ب العمل، لضامن امحلاية  ٔر ي ينظم العالقات بني العامل املزنليني و ا
ة، مع  ٔية معام س هتن من  صادية محلا عية واحلقوق السوسيو اق ج

و  يت الشغل ا ولية، والس اتفاق اة معايري الشغل ا  138ليتني رمق مرا
ات العمل وظروف 182و دد سا ث  لهيام املغرب، ح لتني صادق  ، ا

ٔطفال دون  شغيل ا رامة العاملني املزنليني، كام جيرم  العمل اليت حتفظ 
يات 18السن    .اصة الف

اتيني - ملقاولني ا د القانون املتعلق    :اع
ي صدر يف مارس  ات  2015ا ٔعامل ا دة ا شجيع ر ث ل ية، ح

اص وضامن  الستفادة من نظام رضييب  اتيني  لمقاولني ا سمح 
عي   .اج

ٔرايض  - ساء السالليات  ة ال علقة مبلك ٕاصدار ثالثة نصوص قانونية م
  :امجلوع

ٔرايض  ة هذه ا ساء السالليات يف ملك ىل حق ال واليت نصت 
  .واملشاركة يف تدبريها

شار  - س لس  ٔرسة والطفوالقانون املتعلق    :ي ل
ٔرسة  هنوض  ٔوراش اليت ستعزز سياسة ا ٔمه ا ي يعترب من  وا

االت ٔوضاعها يف خمتلف ا ع  لس . املغربية وت ٔهداف هذا ا ومن بني 
دهتا  ٔرسة وو صادية ل ق عية و ج ضامن امحلاية القانونية و

ٔطفال بغض النظر عن وضعيهت عيةواستقرارها، وكذا حامية ا ج   .م 

متيزي - ٔشاكل ا   :القانون املتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك 
ٔكتور  املتعلق هبيئة  79.14القانون  2017صدر يف اجلريدة الرمسية يف 

متيزي، احملدثة مبوجب الفصل  ٔشاكل ا من  19املناصفة وماكحفة لك 
ٔليفها وتنظ ة هذه الهيئة وت ستور، حيدد هذا القانون صالح مي سري ا

ٔن  ش ات والتوصيات  ة وتقدمي املقرت ام الهيئة يف صيا متثل  معلها، و
مشاريع القوانني والقوانني التنظميية، هبدف تعزز قمي املناصفة واملساواة بني 

ٔساس النوع ىل  متيزي  دم ا سني و   .اجل
دم  رسيخ ثقافة املساواة واملناصفة و ىل  كام ستحرص هذه الهيئة 

متيزي يف ع مجيع ا ة وت لرتبية والتعلمي والتكون ومراق  الربامج املتعلقة 
ٔنه تصحيح  ٔو مقرتح من ش ٔي توصية  داد  متيزي ضد املرٔة وكذا ٕا ٔشاكل ا
ٔو  سم بطابع متيزيي  ٔو عرف ي ٔو ممارسة  ٔي سلوك  احلاالت الناشئة عن 

ال ساء والر ٔ املساواة بني ال   .ميس مببد

  :130.13نون املالية القانون التنظميي لقا -
ٔساسية  130.13يعترب ٕاصالح القانون التنظميي لقانون املالية  رافعة 

ة ورفع النفقات  ا ادئ الن ىل م ين  ديدة تن لرتسيخ ثقافة تدبريية 
عي  ج ىل ٕادماج بعد النوع  يد  ٔ ث مت الت ق النتاجئ، ح ة لتحق العموم

ال رجمة مزيانية خمتلف الوزارات و ميالل  ع والتق ل الت  .ل مرا
ٔو مؤسسة مقرو  مج معل لك وزارة  ر كون  ٔن  ليه جيب  و
اة بعد  لهيا مع مرا اس النتاجئ احملصل  ٔهداف حمددة ومؤرشات مرمقة لق ب

عي ج   .النوع 

لنوع -   :املزيانية املراعية 
اصة املزيانية املستجيبة   ة  لمزيانية العموم لنوع من يعترب التدبري املايل 

لحقوق واخلدمات  ن املنصف  ساء وضامن ولو ت استفادة ال ٔمه ضام
ٔساسية   .ا

ق  امات السياسية لتحق ادئ إالنصاف واملساواة ا وقد شلكت م
ي مت ٕاعطاء  لمزيانية ا ة والفعالية يف ٕاطار إالصالح الشامل  ا الن

ة  2002انطالقه سنة  لموارد وضامن جنا ل  ٔم ٔفضل هبدف توزيع 
ت  لمكو ات املتباينة  عتبار احلاج ذ بعني  ٔ ة، مع ا لسياسات العموم
ة،  مي السياسات العموم ذ وتق ة وتنف لساكنة املسهتدفة عند صيا تلفة  ا
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ق النتاجئ وٕاعطاء  ه املزيانية حنو حتق رب توج ٔداء  الل حتسني ا وذ من 
رب ت لخيارات إالسرتاتيجية،  ٔكرب  ة  تية املتعددة شفاف عزز الربجمة املزيا

د  شجيع تدبري ج ل  ٔ السنوات، وكذا تعزز الالمركزية يف املزيانية من 
ٔو  االت احلرضية  ات املواطنات واملواطنني، سواء يف ا يا لقرب يليب اح

  .القروية

  :صندوق التاكفل العائيل -
اب ست ٔرسة وٕاىل  ات هيدف ٕاىل تقوية ومتاسك واسمترارية ا ة حلاج

ل لصندوق التاكفل  ٔم ق تدبري  متع وهبدف حتق ٔسايس يف ا هذا املكون ا
دماته الستفادة من  سيط املساطر املتعلقة    .العائيل وت

رمس سنة  و  ة، قامت ا ة السام ات امللك لتو ذا   2018وتنف
ستفادة م 41.10مبراجعة القانون رمق  ديد رشوط ومساطر  ن املتعلق بت

رب ٕاصدار ظهري رمق  ر  22بتارخي  1.18.20هذا الصندوق، وذ  فربا
لقانون  2018 ور، وذ  41.10بتغيري القانون  83.17يتعلق  املذ

ديدة  ات  رب ٕادراج ف دمات الصندوق  ن من  د لتوسيع الحئة املستف
ة وثبوت عوز  ثاق الزوج ٔوالد املستحقني النفقة بعد احنالل م ٕالضافة ل

ات التالية ٔمر الف ٔم، وهو    :ا
ة بعد ثبوت  - ام العالقة الزوج الل ق ٔوالد  مستحقو النفقة من ا

ٔم؛   عوز ا
ٔم؛ - ٔوالد بعد وفاة ا   مستحقو النفقة من ا
؛ - لكفا ٔوالد اخلاضعني    مستحقو النفقة من ا
لنفقة - ة املعوزة املستحقة    .الزو

عي - ج سك    :صندوق دمع ال
ي داثه يف سنة  ا ستجيب ملطالب وتطلعات  2012مت ٕا لية 

ٔرامل احلاضنات  ات الهشة واملعوزة من املواطنني يف بالد مع مضهنم ا الف
متع  اقة ؤرسمه، وكذا مجعيات ا اص يف وضعية ٕا ٔش ٔطفالهن اليتاىم وا

 ٔ مع املبارش ل مج ا ال، وشمل هذا الرب رامل يف املدين العام يف هذا ا
ٔرامل يف  مع املبارش ل لية  ٔطفالهن اليتاىم  وضعية هشة احلاضنات 

لوايت استفدن من مزيانية قدرها  ذ  3.3وضعية هشة ا مليار درمه م
مج سنة  دات ما يناهز 2015ٕاطالق الرب ، وقد مشلت هذه املسا

ذ  116.975 ٔنه م يبقى ضعيف  يل  لينا ٔ  2015ٔرم وهو الرمق ا ن و
ري  ك ٔرامل يناهز  دد ا ٔن  ٔكرث  ٔطفال شتغل  هذا العدد، وكذا ا

ددمه  ن بلغ  ن ا د مية 338000: 2011املستف مي وي اية  ي استفادو ٕاىل 
  .2021ٔكتور 

ن حوايل  د لمستف دة السنوية  وسط الز  13.7و %8.5كام بلغ م
الل السنوات الثالثة املاضية   .ىل التوايل 

مج ت  -   :سرير

لمجهودات  عي  ج مع  ال ا تبني املعطيات إالحصائية املرتبطة مب
دد التلميذات  ث عرف  املبذو من طرف القطاع الويص، ح

مج  ر دات من  سري"املستف رتفاع ٕاىل " ت ا ملحوظا ورجع هذا  ارتفا
لوسط القروي وتعمميه يف التعلمي  بتدايئ  مج يف التعلمي  ر تعممي 
ٔشري ٕاىل ضعف  ٔخرى  لوسطني القروي واحلرضي، ولكن مرة  دادي  إال

ة املسهتدفة لف سبة  ل دات    .دد املستف

عي يف النظام إالحصايئ الوطين - ج   :ٕادماج مقاربة النوع 
ٔساسية لٕالحصائيات الرمسية،  لمبادئ ا ولية  لتوصيات ا طبقا 

ة  ملندوبية السام لمهام املنوطة  جمها ووفقا  ر لتخطيط، ويف ٕاطار 
عي يف معلياهتا إالحصائية لتلبية  ج إالحصايئ، مت ٕادراج مقاربة النوع 
ات  تبعي هذا النوع من إالحصائيات، من قطا ات مستعميل وم اج
ة وهيئات دستورية وجممتع مدين، كام مت رش وشلك دوري  حكوم

االت  عي وحسب ا ج ٔو ٕاحصائيات حسب النوع  الرتابية، حرضية 
راسات اليت تربز الفوارق بني  ٔحباث وا ة من ا قروية، وٕاجناز مجمو
صادية ووضعها  ة والسوسيو اق ميوغراف دة جماالت، مهنا ا سني يف  اجل
ىل تطورها وفق ما  رهن ٕاشارة خمتلف املستعملني، واليت يمت العمل 

د يف الربامج وإالطارات إالحصائية العاملي   .ة وإالقلمييةست

منطية - يات والصور ا ساء والف   :حماربة العنف ضد ال
ساء ٕاىل متكني  103.13هيدف القانون  اربة العنف ضد ال املتعلق مب

ل بضامن  سك وواحض كف يات من ٕاطار قانوين معياري م ساء والف ال
ىل  ساء حضا العنف، وينص القانون  ل رشوط وضوابط امحلاية القانونية 

د ساء حضا العنف وضامن ٕا ل لتكفل  دجمة  ليات مؤسساتية وم اث 
هيا ة والولوج ٕا ه الصحيح حنو خمتلف اخلدمات املتا بة الالزمة والتوج   .املوا

ة القانون اجلنايئ -   :مجمو
س بعد تعديل املادة  ٔساس اجل ىل  متيزي   431.01جيرم هذا القانون ا

ليه يف املواد    .431.05و 431.02ويعاقب 

لقانون  77.03قانون االتصال السمعي البرصي رمق  -   :83.13املمتم 
عهدي االتصال  ىل م ضيات توجب  ي هيدف ٕاىل وضع مق وا
سني واملسامهة  هنوض بثقافة املساواة بني اجل ىل ا السمعي البرصي العمل 
ىل  منطية السلبية القامئة  س وحماربة الصور ا ب اجل س متيزي  يف حماربة ا

ٔو ال  لمرٔة  ي يتضمن إالساءة  ع إالشهار ا عي، ٕاضافة ٕاىل م ج نوع 
سها ب  س لمتيزي  ٔو  هتا  ون   .روج 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ولية املتعلقة  ليات ا ل اجلدي وإالجيايب مع خمتلف املواثيق وا ٕان التفا
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اة بتعزز وحامية حقوق امل ل متكني املرٔة والف ٔ ة الراخسة  ا بع من الق رٔة، 
هتا  د ربت اململكة املغربية عن الزتاماهتا و سانية، وقد  من لك حقوقها إال
ات  ة من االتفاق ىل مجمو ا فقد متت املصادقة  ولية،  يف لك احملافل ا

ىل متيزي واملصادقة  ق املساواة وماكحفة ا ولية يف جمال حتق ات  ا االتفاق
ساء ولية اخلاصة حبقوق ال   .ا

لياهتا  ٔممية و ل مع املنظومة ا ة والزتام اململكة املغربية يف التفا ا ٕان ق
ولية والربوتووالت امللحقة  لصكوك ا نضامم  الل  يرتمج من 
ساء،  هنوض حبامية حقوق ال ل ا ٔ مة  لية  عتبارها  ولية،  ات ا التفاق

ٔن  الن العاملي حبيث  ىل إال اململكة املغربية اكنت سباقة يف املصادقة 
صادية  ق حلقوق  ويل اخلاص  ىل العهد ا سان، كام صادقت  حلقوق إال

ساء متيزي ضد ال ٔشاكل ا ىل مجيع  ات القضاء  ة واتفاق عية والثقاف ج   .و
ملص ىل ومواص جلهود اململكة املغربية يف هذا إالطار، قامت  ادقة 

حلقوق املدنية والسياسية  ويل املتعلق  لعهد ا ٔول امللحق  الربوتوول ا
متيزي ضد  ٔشاكل ا ىل مجيع  لقضاء  ولية  ة ا التفاق والربوتوول امللحق 

ولية ملناهضة التعذيب ة ا التفاق   .املرٔة والربوتوول امللحق 

ٔرقام -   :وضعية املرٔة املغربية يف 
يات تطورا ٕاجيابيا يف جمال ال رتبية والتكون، عرفت وضعية متدرس الف

يات 2020و 2017الل الفرتة ما بني  سبة الف ث بلغت  من % 48، ح
رايس  الل املومس ا ٔسالك  ذ جبميع ا ىل  2020- 2019مجموع التالم

ىل املستوى الوطين، % 47الصعيد الوطين، مهنا  من الوسط القروي 
يات ا دد الف ٔويل وبلغ  لتعلمي ا سبة  313.493ملمتدرسات  تلميذة، ب

يت % 44.8 ددهن بـ 2018- 2017ما بني س تلميذة،  69.416، ف ارتفع 
دة وصلت ٕاىل  ز رايس %46ٔي  الل املومس ا   .2020-2019، وذ 

يات املمتدرسات به ما يقارب  دد الف لغ  بتدايئ، ف لتعلمي  ٔما 
سبة  2.173.076 ٔي  2.057.918، مقابل 2020-2019سنة % 47.9ب

رايس % 47.6   .2018-2017الل املومس ا
دد التلميذات من  دادي، فقد انتقل  وخبصوص التعلمي الثانوي إال

سبة  839.363ٕاىل  783.840   .الل نفس الفرتة% 46.9يعين ب
ٔهييل، فمتثل التلميذات  لتعلمي الثانوي الت من مجموع % 51.3ٔما 

رايس التالم الل املومس ا   .2020- 2019ذ 
يات املمتدرسات  دد الف ىل مستوى الوسط القروي، انتقل  ٔما 

ٔويل من   132.539ٕاىل  2018-2017تلميذة سنة  80.777لتعلمي ا
بتدايئ  لتعلمي  يات املمتدرسات  دد الف لسنة  997.680تلميذة؛ كام بلغ 

رايس  الل املومس 948.237، مقابل 2019-2020   .2018-2017ا
دد التلميذات من  دادي انتقل  لتعلمي الثانوي وإال ٕاىل  228.311و

  .الل نفس الفرتة 268.143
دد التلميذات من  ٔهييل، فقد انتقل  لتعلمي الثانوي الت  76.009ٔما 

  .تلميذة 90.891ٔلف ٕاىل 
يات تطورا  سبة متدرس الف متدرس، جسلت  وخبصوص مؤرشات ا

الل الفرتة املمتدة من  ٕاجيابيا ٕاىل  2018-2017ىل الصعيد الوطين 
ة العمرية 2019-2020 يات، الف سبة متدرس الف ث انتقلت   5-4، ح

ىل  2020و 2017ما بني سنة % 68.4ٕاىل % 41.6سنوات، من 
دة  الل نفس الفرتة 19.1الصعيد الوطين وز لوسط القروي    .نقطة 

ي سبة متدرس الف ة العمرية كام بلغت  لف ىل الصعيد  11- 6ات  سنة 
  .2020-2019سنة % 100الوطين 

ة العمرية  يات الف سبة متدرس الف سنة فقد انتقلت  14-12ف يتعلق ب
 79.8ٕاىل  72.4ىل املستوى الوطين، ومن % 92.2ٕاىل % 86.8من 

الل الفرتة    .2020-2017لوسط القروي 
يات الف سبة متدرس ف سنة من  17ٕاىل  15ة العمرية كام انتقلت 

لوسط % 39.2ٕاىل  33.1ىل املستوى الوطين ومن  68.7ٕاىل  63.7
الل الفرتة  اهمك، السيدات . 2020و 2017القروي  وهنا نبغي نثري ان

ل  م هبا د ه ة العمرية جيب  ٔن هذه الف شارن، ٕاىل  -15والسادة املس
اصة يف الوسط القروي، 17 ٔن يه،  يل تيكون فهيا زواج  سنة  ا

يات ميكن هلم  ش هاذ الف ٔمهية كربى  ٔن نويل  القارصات، وهنا جيب 
ل  يل العدد د شوفو  ٔن ك ت ولمتدرس،  لثانو هلم  سهيل الولوج د

ل  ة د هنار ح نصل ٕاىل هاذ الف يات    .سنة 17-15متدرس الف
 مجيع خبصوص مؤرش املساواة، فقد عرف تطورا ملحوظا يف

بتدايئ  لتعلمي  ث بلغ مؤرش املساواة  ٔسالك، ح ىل الصعيد  0.97ا
الل املومس  0.95الوطين و   .2020- 2019لوسط القروي 

دادي انتقل مؤرش املساواة من  لتعلمي إال ، يعين 0.92ٕاىل  0.90و
ىل الصعيد الوطين، ومن   ،  0.82ٕاىل  0.77هناك حتسن، امحلد 

الل الفرتة لوسط القرو   .2020-2017ي 
ث انتقل  ٔهييل فقد فاق مؤرش املساواة التوقعات ح لتعلمي الثانوي الت

ٕاىل  0.91ىل الصعيد الوطين؛ ومن  1.1ٕاىل  2018-2017 1.06من 
الل نفس الفرتة 1.04   .لوسط القروي 

 ، اح يف البااكلور ىل مستوى معتدل الن كام يالحظ نفس املنحى 
ث حتقق ا ور، وبذ بلغت ح ري من ا ك ٔفضل  يات معدالت جناح  لف

يات الناحجات يف البااكلور  وسبة  2020-2019يف % 72.2سبة الف
ور  ٔكرث من توفق % 67.7ا يات اكن  يف نفس السنة، يعين تفوق الف

لجميع ور، ومتىن التفوق    .ا
اة مبؤسسة التعلمي العتيق ل سبة متدرس الف ٔوقاف كام بلغت  قطاع ا

رايس  ال القروي  2017-2016الل املومس ا ىل مستوى ا
ال احلرضي 14.81% ني بلغت ا   %.22.54، يف 

رايس  الل املومس ا ال القروي  2018-2017ٔما  فقد بلغت يف ا
ال احلرضي  16.17% الل %23.53مث يف ا سبة  ، وقد بلغت هذه ال
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رايس  ال القروي  يف 2019- 2018املومس ا ال 16.30ا ٔما يف ا  ،
  %.25.52احلرضي فقد بلغت 

رون هناك تطور  ومعوما، يعين حىت نقدر نواصل العرض معوما كام 
االت ومجيع التخصصات، سواء  يات يف مجيع ا ملحوظ يف متدرس الف

راسة يف التعلمي العتيق ٔو ا راسة العادية    .ا
ر دات من  دد املستف ال وقد بلغ  د  ملسا ة  ٔم مج حمو ا

سبة تقريبا  141.036احلرضي  ال القروي % 90ٔي ب  116.000ويف ا
سبة تقريبا، حوايل    %.90ٔي بنفس ال

ة واملواص  هودات احلث يات ٕاىل ا متدرس الف ورجع تطور وضعية ا
اكفؤ الفرص ٔ إالنصاف و د ق م ل حتق ٔ   .اليت تبذل من 

ٔساس ىل هذا ا ة من إالجراءات والتدابري و   :مت اختاذ مجمو
افظة مشاريع تزنيل مضامني  - اكفؤ الفرص يف  ٕادراج املساواة و

املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون والبحث  51.17القانون إالطار 
 العلمي؛

ي هيدف  - ٔويل، ا مج الوطين لتعممي وتطور التعلمي ا ٕاطالق الرب
ٔويل ذو ٔفق املومس  ٕاىل تعممي التعلمي ا  ؛2026- 2025جودة يف 

الل  - سنوات  3تطور العرض املدريس من مؤسسة تعلميية 
رية، ليصل ٕاىل  ٔ راسية  11.032ا رمس السنة ا مؤسسة تعلميية 

ٔي 2018- 2017مؤسسة يف سنة  10.833، مقابل 2018-2019  ،
دة بلغت   مؤسسة تعلميية؛ 199ز

د - الل اع لس  تنويع العرض املدريس من  اتية  املدارس امجلا
دد هذه املدارس  ث انتقل  بتدايئ عوض املدارس الفرعية، ح

 ؛2019-2018مدرسة يف  152مدرسة ٕاىل  124من 
، مع ٕاعطاء  - ٔشاك عي مبختلف  ج مع  رامج ا تعزز وتوسيع 

د النوع  ستفادة من هذه اخلدمات واع يات يف  لف ٔولوية  ا
عي يف  دات من ج ن واملستف د دة املستف داد وحتديد قا ٕا

عي ج مع    .رامج ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ق التمنية  ل حتق ٔ ٔسايس من  ٔمر  ساء يف سوق الشغل  ٕان مشاركة ال
اصة املرٔة ووضعها  متع، و ت ا ٔي ب ينطلق من خمتلف مكو الشام 
يف جوهر معلية التمنية، ملا متلكه من قدرات وطاقات، ميكن من توظيفها يف 
ٔي  عتباره ركزية منو  صادي،  ق اصة يف امليدان  ن،  العديد من املياد
صادية  ق ٔهيل املشاركة  ساء وت ل لعمل الالئق  هنوض  جممتع، و فا

متع سهم يف تطور ا ٔوليات اليت  ه العديد لمرٔة تعد من ا ٔثب ، وهذا ما 
ة يف ٕاطار اخلطة  ات احلكوم من املبادرات املنجزة من طرف القطا

لمساواة  ة  رام "احلكوم ذ ٕاجراءات  2021- 2017" 2ٕا والسعي ٕاىل تنف
اصة احملاور ذات العالقة مبشاركة  شغيل،  ل لهنوض  طط الوطين  ا

ساء يف سوق الشغل   .ال
  :ويف هذا إالطار مت ما ييل

  مج ري  ":ٕادماج"ر ٔو  ىل عقود العمل حمددة املدة  دة  يتضمن ز
ل إالدماج، وهيدف هذا  ٔ لتكون من  حمددة املدة عقود تدريب 
الل حتسني  ، من  لمقاو رشية  النظام التحفزيي ٕاىل تطور املوارد ال
ني عن العمل  شغيل اخلرجيني الشباب الباح ٔطريها وشجيع  ت

م يف احل  دات من هذا ٕالدما ساء املستف دد ال ياة العملية، وقد بلغ 
الل  مج  ه  4الرب رية ما مجمو ٔ ٔي  166.682سنوات ا دة  مستف

سبة  ٔربع، ولقد % 49.5ب ن طي هذه السنوات ا د من مجموع املستف
ث  الل هذه الفرتة، ح دات اخنفاضا  ساء املستف دد ال عرف 

سبة من 2017امرٔة سنة  45.939استفادت  ، وانتقلت هذه ال
يف % 47امرٔة لتصل ٕاىل  43.460، 2018سنة  %50ٕاىل % 52

ث ارتفعت 2020، امحلد  اكن هناك حتسن يف %49و 2019 ، ح
سبة ٕاىل    ؛%49ال

  مج ٔو  ":حتفزي"ر ملقاوالت  شغيل  ىل ال هيدف ٕاىل التحفزي 
رمس  مج  ٔة، وقد عرف هذا الرب ش قانون املالية امجلعيات احلديثة ال

ستفادة  2018 هنا متديد فرتة  ة من إالجراءات ومن ب ال مجمو ٕاد
رب  اية هناية دج مج ٕاىل  دد 2022من هذا الرب ، مع الرفع من 

الل  مج  دات من هذا الرب ساء املستف دد ال ن، وقد بلغ  د املستف
رية  ٔ ٔربع سنوات ا سبة  10.004ا ٔي ب لضبط  دة  مستف

ث استفادت  35.25% ن، ح د امرٔة سنة  1156من مجموع املستف
سبة  2017 ٔما سنة %36ب سبة  2337استفادت  2018،  ٕامرٔة ب

سبة ٕاىل 38%   ؛2019يف % 35، ف وصلت ال

  مج ٔهيل"ر ني عن  ":ت ى الباح شغيل  هيدف ٕاىل حتسني قابلية ال
ساب املؤهالت املهنية لش رب اك اميل الشهادات،  غل الشغل 

الل  ة، ويمت ذ من  ا ٔو م اصب معل حمددة  ٔنواع من  3م
 :التكوينات
 شغيل؛ ل ال ٔ   التكون التعاقدي من 
 ٔو التحوييل؛ ٔهييل    التكون الت
 دة ات الوا   .التكون لفائدة القطا

ٔربع سنوات  الل ا مج  دات من هاذ الرب ساء املستف دد ال وقد بلغ 
رية  ٔ سبة  8650ا ىل الشلك  من% 53ٔي ب ة  ن، موز د دد املستف

سبة يف سنة % 60سبة  2017جسلت سنة : التايل   .2018ونفس ال
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  مج ايت"ر شغيل ا اميل املشاريع  ":دمع ال بة  هيدف ٕاىل دمع وموا
ل  دا واملشاريع املدرة  داث املقاوالت الصغرية  ل ٕا ٔ من 

دات م ساء املستف دد ال داث والتعاونيات، وقد بلغ  بة ٕال ن املوا
الل نفس الفرتة ما بني  ل  شطة املدرة  ٔ املقاوالت الصغرية وا

سبة  5337، 2020و 2017 ٔي ب دة،  من مجموع % 28مستف
ان لمك السيدات والسادة  ٔرقام، كام ت ن، وكتبقى هاذ ا د املستف

ة املسهتدفة لف سبة  ل قى قلي  داد ت ٔ ٔن هاذ ا شارن،    .املس

س احملرتم،ا   لسيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

لمرٔة يف العامل القروي - صادية  ق   :تعزز الوضعية 
ة من الرشوط الرضورية  ٔرض والسكن وامللك تعد احلقوق يف ا
ٔرض والسكن  لمرٔة، وحقوق املرٔة يف ا رمي  ش  ق مساواة و لتحق

لهيا والسيطرة ة واحلصول  شية  وامللك ٔحوال املع امل حمدد يف ا لهيا 
اصة يف العامل القروي   .لمرٔة، وبصفة 

لمساواة  ة  ٔولت اخلطة احلكوم رام "ويف هذا إالطار  برية " 2ٕا ٔمهية 
ٔرايض  ساء ل ة ال سعى ٕاىل تعزز ملك مة  الل ٕاجراءات  لموضوع من 

ت، وقد مت ساء القرو اصة الساللية وحتسني وضعية ال ة  و ٕاجناز مجمو
رب ٕاصالح شامل، متثل يف  ٔرايض  ة ا ساء مللك من املبادرات مهنا ولوج ال

يل يه 3ٕاصدار  والقانون  63.17والقانون  62.17القانون : قوانني ا
64.17.  

ة حلقوق املرٔة الساللية اكنت مع بداية سنة  ق ٔسسة احلق  2020ٕان امل
ات، بتوجهيات سام ة من إالصال ة من صاحب اجلال امل بفضل مجمو

رب  ل سنوات، وذ  ٔرايض امجلوع ق دمحم السادس نرصه هللا، عرفهتا 
ديدة  3ٕاصالح شامل لهذا النظام العقاري وكذا ٕاصدار  قوانني كام قلت 

  .62.17خبصوصها، الس القانون 

صدار القانون  2019غشت  9املؤرخ يف  1.19.115الظهري الرشيف  - ٕ
ٔرايض امجلوع 1919لظهري بتغيري ا 62.17 لنظام العقاري    :املؤسس 

ات  ل واملرٔة يف احلقوق والواج ق املساواة بني الر سميكن من حتق
ٔنه  ات الساللية، وقد وحض املرشع يف هذا النص  املتعلقة مبمتلاكت امجلا
ىل ذ فعليا  ن يف هذا الباب، ويت ساو ة الساللية م لجام هئام  حبمك ان

ات الساللية ونواهبا يف يف الف ٔعضاء امجلا ٕالجراءات اخلاصة ب صل املتعلق 
ٔعضاء من  16و 6املادتني  ل واملرٔة  ىل املساواة بني الر تنصان بوضوح 

ستفادة من ممتلاكهتن ة هلام احلق يف    .امجلا
ىل نفس املنوال فٕان املرسوم رمق  ر  9الصادر يف  2.19.973و ينا

اء من2020 ي  ل تطبيق القانون  ، وا شلك واحض  62.17ٔ دد  سي
الل املواد    :كام ييل 20، 19، 1، 16، 17حقوق املرٔة الساللية من 

اكفؤ احلقوق  - داد لواحئ ذوي احلقوق وفق نفس املعايري، كام قلنا  ٕا
ال  ب من املمتلاكت يف  ىل نص ل احلصول  ٔ والفرص من 

ٔو املست  دة  ال وفاة املستف ٔبنائه وجودها، ويف  د يذهب نصيبه ٕاىل  ف
ا؛ ٔو زو ه  ٔو بناته وبناهتا وزوج ٔو بناهتا  ٔبناهئا   ٔو 

ة لصاحل من  - ٔرض الزراعية مكلك ٕاماكنية ختصيص قطعة من ا
ٔو امرٔة ال اكن   .ستغلها، ر

لك هذه الرتسانة القانونية يه لصاحل املرٔة الساللية، وسمتكهنا من 
ىل غرار شلك قانوين  ات،  ستفادة  مجلا ل من املمتلاكت اخلاصة  الر

عي واملسامهة يف  ج ٔو  صادي  ق لتايل حتسني وضعها، سواء  و
لسادة العامل، وذ  ت وزارية  التمنية احمللية والوطنية، كام مت ٕاصدار دور

ىل ٕارشاك املرٔة يف هذه العملية يد  ٔ ل تفعيل هذا إالصالح مع الت ٔ   .من 
ٔخرى، ة  ذ انطالقه يف  ومن  داث دور الصانعة م مج ٕا ر عرف 

داث  2010 ات القروية مبختلف عامالت  97ٕا لصانعة بعدد من امجلا دار 
ٔن  لام ب ٔقالمي اململكة،  داث 29و ٔخرى يه يف طور إال   .دار 

ات  سويق، فقد مت ٕاجناز لو ور يف جمال ال بة هذا ا ويف ٕاطار موا
شور لفائدهتا ات  ٔولية تعريف ولو ملادة ا   .كام دمع بعض دور الصانعة 

ملاء الصاحل  زويد الساكنة القروية  مج تعممي و ر ته عرف  ومن 
ٔهداف  ق ا ة من إالجنازات الهامة، مما مكن من حتق لرشب مجمو
لوسط القروي  ملاء الرشوب  سبة الزتود  ث بلغت  املسطرة، ح

ٔواخر % 97.8و 2017ٔواخر % 96.5 سبة 2020يف  ، وهبذا بلغت 
مج حوايل  دات من هذا الرب ساء املستف ىل املستوى  7ال مليون 

لب املاء ويعزز  ت عبء  ساء القرو ىل ال مج  الوطين وخيفف هذا الرب
متكني  دهن من ا سا ل،  ٔخرى مدرة  ٔعامل  ٔوقاهتن يف  استغاللهن 

صادي   .ق
مج املاء الرشوب والرصف ر الصحي مبدراس الوسط  كام مكن 

يات ما اكنوش  ٔن الف بري  يات، هذا اكن مشلك  القروي من استفادة الف
ل الرصف الصحي،  ب املشلك د س لوسط القروي  لمدارس  ميشيو 
يات املمتدرسات واملعلامت  مج مكن من استفادة الف فهذا الرب

يت  ث استفادت ما بني س دات، ح مج من الرب 2020و 2017املستف
دة 37.970   .مستف

لقطب  عية، التابعة طبعا  ج ، قامت واك التمنية  وموازاة مع ذ
مج  داد الرب ٕ ٔرسة،  عي وا ج عي لوزارة التضامن وإالدماج  ج
ادة ٕاساكن قاطين السكن  عية لعمليات ٕا ج بة والتمنية  لموا املندمج 

مج  لوسط احلرضي، ري الالئق، وهيم هذه الرب ات الهشة والفقرية  الف
شاكالت  ٕ ة والهيئات املنتخبة املعنية  ات احلكوم رشاكة مع القطا وذ 

  .الفقر يف الوسط احلرضي
لهيا  -وموازاة مع ذ قامت  لكمت  يل قامت به  -هذه  مج ا الرب
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عية ج   ..التمنية 
ة  ٔم مج حمو ا ر ىل توسيع  ال ويف سياق العمل  د يف ا ملسا

ة، فقد  ك س لو ىل السالمة الصحية وا القروي، والس ت املتوفرة 
ددها  رايس  3532بلغ  رمس املومس ا د  ، ٕاذ مت 2020- 2019مس

رايس  ذ املومس ا الني  2017- 2016ٕاطالق مرشوع قرى قارئة م
  .احلرضي والقروي

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،السيدات والسادة    املس

رشية، متزيت الفرتة ما  لتمنية ال لمر الثالثة من املبادرة الوطنية  تزنيال 
لهتا  2019و 2017بني  رشية يف مر لتمنية ال مبواص تزنيل املبادرة الوطنية 

مج  مج احلرضي والرب مج القروي والرب ث مت تزنيل الرب الثانية، ح
مج حمارب ٔفقي ور ٔداءات فاق ا مليار  10.71ة الهشاشة بغالف مايل ل
لتمنية  2019درمه، متزيت سنة  ة الثالثة من املبادرة الوطنية  س طالق ال ٕ

رشية  ىل  2023-2019ال ركز  سية، خصصت لها  4اليت  رامج رئ
ٔوىل و 4مليار درمه مبعدل  18مزيانية قدرها  لربامج الثالثة ا  6ماليري 
مج الرابع، كام ييلماليري درمه    :لرب

ٔساسية - ات التحتية واخلدمات ا مج تدارك اخلصاص يف الب مت  :ر
ا وذ بتلكفة ٕاجاملية  541ٕاجناز ما يناهز  2020رمس سنة  مرشو

لتمنية  783.7بلغت  مليون درمه، سامهت فهيا املبادرة الوطنية 
رشية مببلغ   780.000مليون درمه، وذ لفائدة حوايل  687.2ال

د؛   مستف
اص يف وضعية هشاشة - ٔش بة ا مج موا رمس سنة  :ر  2020مت 

ه  هزت  518ٕاجناز ما مجمو  508.2مرشوع، وذ بتلكفة ٕاجاملية 
رشية مببلغ  لتمنية ال مليون درمه، سامهت فهيا املبادرة الوطنية 

  مليون درمه؛ 343.7
ل - شطة املدرة  ٔ مج تعزز ا مج ٕاطالق مت يف ٕاطار  :ر هاذ الرب

صادي لعدة  ق لمتكني  صادية، هتدف  دد من املشاريع سوسيو اق
اميل املشاريع املقاو الناشئة، الس ٕاطالق  عية،  ات اج ف

ت ) 10(عرش  ات، مك ىل صعيد عرش  م  ه طلبات ٕابداء 
شاء مقاو 31من انتقاء  ية ٕال بة التق دمات يف ٕاطار املوا عهد  الت م

داد ثالث سنوات؛ 193بغالف مايل بقمية  ىل ام   مليون درمه 

لشباب - صادي  ق ل وإالدماج  مج حتسني ا   :ر
رجمة  ٔويل، لقد متت  لتعلمي  2025ف يتعلق مبحور التعلمي ا دة  و

هز  ٔويل يف الوسط القروي، بغالف مايل ٕاجاميل  مليون درمه،  523ا
ٔم والطف هز  132ل فقد مت ٕاجناز ٔما حمور حصة ا مرشوع بغالف مايل 

  .مليون درمه 83.3

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

عية، ويف ٕاطار مالءمة  اية لالج ف خيص ٕاصالح مؤسسات الر
ضيات القانون  عية مع مق ج اية  املتعلق هبذه  65.15مؤسسات الر

ريم ٕاىل جتويد املؤسسات، فٕان احل داد خمطط شامل  ىل ٕا ة  ك كومة م
رشية  ٔهيل مواردها ال الل ت اخلدمات املقدمة لهاذ املؤسسات، من 
ملوازاة مع  ذه املوارد املالية الرضورية، وذ  رصد لتنف اهتا التحتية،  وب
دد  ذ، ويصل  زي التنف خول القانون  داد النصوص التنظميية الالزمة  ٕا

ضيات القانون املؤسس عية املرخصة، وفق مق ج اية  ٕاىل  14.05ات الر
ريل  ٔ دماهتا  1196ٕاىل  2021اية هناية  د من  ستف مؤسسة، 

د 105.736 دة ومستف   .مستف

عي ج   :تنظمي وهيلكة جمال العمل 
عي وتطورها، فقد صدر  ج ن العمل  ني مزاو  يف ٕاطار تق

عيني يف امل  45.18القانون رمق  ج نة العامالت والعاملني  ظمي  تعلق ب
عي وحتديد رشوط  2021غشت  ج ىل القانون املنظم ملهنة العامل 

عيني ورشوط مزاوهتم لهذه  ج لعاملني  ات املولكة  ممارسهتا والصالح
  .املهن

القة بورش امحلاية  ف خيص التعويض عن فقدان الشغل، 
عية، ف ستفادة ج سيط رشوط  ىل حتسني وت قد معلت احلكومة 

ن  د دد املستف ٔن  من نظام التعويض عن فقدان الشغل، مع إالشارة ٕاىل 
الل الفرتة  دات من نظام التعويض عن فقدان الشغل  - 2016واملستف

ه  2020 د بتلكفة مالية جتاوزت  74.000بلغ ما مجمو مليون  977مستف
  .درمه

ٓفاق سبة ل رية مج من ل ٔ ٓونة ا ٔطلقت اململكة يف ا ، لقد 
ٔدوار  هنوض  يل، هتدف ٕاىل ا سبق لها م ٔوراش اجلديدة مل  ا
رشي يف صلب  عي والرٔسامل ال ج و وتضع إالدماج  عية  ج
ديد وإالطالق الفعيل ٕالصالح ورش  منوي  د منوذج  ماهتا، اكع اه

عية وور  ج ق امحلاية  ش اجلهوية املتقدمة، مما سميكن ال حما من حتق
و  ىل مقومات ا ٔفق بناء املغرب اجلديد، املركز  ذرية يف  حتوالت 
ايل  ليات مستدامة، تضمن الولوج ا الل توفري  عية من  ج
ٔساسية يف ٕاطار سياسة  ة التحتية ا تلف اخلدمات والب واملنصف 

ىل الن ة والقرب واحلاكمة احمللية اجليدةجمالية، تقوم    .ا

مج احلكويم    :2026- 2021الرب
لنوع  ا عرضانيا  مج احلكويم يف مجيع حماوره ٕادما يتضمن الرب
ة من  سني، ويف لك حمور يمت حتديد مجمو عي واملساواة بني اجل ج

لحكومة مت حتدي لزتامات العرش  ٔنه مضن  د لزتامات وإالجراءات، كام 
ٔفق سنة  ساء يف  شاط ال سبة  رفع  اص  رفع 2026الزتام  ، وذ 
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ٔكرث من  ساء ٕاىل  شاط ال ل % 30سبة  سبة احلالية د ، %20عوض ال
هدف ساء  شاط ال ته سطر رفع  ا اته و منوذج التمنوي يف خمر ٔن ا   .كام 

ة من  مج احلكويم وضع مجمو لزتام فٕان الرب ق هذا  ولتحق
صاد إالجراءا ق بة التحول  اصة يف احملور الثاين حول موا ت والربامج، 

الل هذا احملور فٕان  لجميع، ومن  لق فرص الشغل  ل  ٔ الوطين من 
مج  ساء كرب سهتدف ال مع املبادرة الفردية " الفرصة"مجيع الربامج 

مج  خفضة " انطالقة"ور سب فوائد م ي هيدف ٕاىل تقدمي متويالت ب ا
شجي ةل متويالت البنك ىل ا   .ع حصول املقاوالت الصغرى 

ٔمهية رفع  ٔرسة ب عي وا ج ووعيا من قطاع التضامن وإالدماج 
داد السياسات القطاعية  ٕ صادية سيقوم  ق ورة  ساء يف ا شاط ال
اجمة  سرتاتيجيات املندجمة وا ديد من  ل  وحتيني الربامج يف ٕاطار ج

ص ق متكني  ساء يف وضعية هشاشة حول ا ساء، خصوصا ال ل ادي 
ة ويف التقائية مع  ات احلكوم سيق ورشاكة مع القطا ووضعية صعبة، بت
منوذج التمنوي اجلديد يف  ات ا ام مع تو س رامج التمنية اجلهوية ويف ا

  .2035ٔفق 
ة من التدابري وإالجراءات املزمع  رجمة مجمو ويف هذا إالطار، فٕانه متت 

ذ   :ويه 2022ها سنة تنف
صادي  - ق ل تعزز إالدماج  ٔ تطور سياسة قطاعية من 

ساء؛ ل ستدامة  عي و ج   و
سبة  - لتقائية والزتامات لبلوغ  وضع خمططات قطاعية حتدد تعزز 

ٔفق % 30 ساء يف  ى ال شاط    ؛2026ل
ساء،  - ل صادي  ق متكني  رابية حول ا رامج  وضع تصور ٕالطالق 

د تعزز سياسة القرب؛مع ا   ع
ديدة تدمج الرمقنة يف الربامج  - د مقاربة  ديدة واع تعبئة رشااكت 

ن، وتنكب  د دات واملستف ة املستف والتكون وكذ لتوسيع ف
ىل ٕاطالق  اليا  ٔرسة  عي وا ج وزارة التضامن وإالدماج 

ج وية موسعة حول اسرتاتيجية القطب  شاورية  عي لقاءات 
ىل املستوى  2021-2026 لني  ل إالصغاء النتظارات الفا ٔ من 

عي  ج رامج معل القطب  ذ  داد وتنف الرتايب ومشاركهتم يف ٕا
ة يف  ة املطرو ق عية احلق ج ابة لٕالشاكليات  ٔكرث است وجع 
عي يف  ج ل القطب  االت الرتابية، وكذا تقامس جماالت تد ا

م بتاكر تزنيل الرب ج احلكويم وتعبئة املوارد والطاقات وحتفزي 
عي وخمططات  ج مج معل القطب  ر ٔفضل بني  ق التقائية  وحتق
مك، السيد  لس وحلرضا لم ه طبعا دعوة  التمنية الرتابية، وستو
شارن احملرتمني، حلضور هاذ  س احملرتم والسيدات والسادة املس الرئ

لقاءات اجلهوية اليت س    .ظم قريبا ٕان شاء هللا

لزتام  ق  ل حتق اقشة مدا وتعزتم الوزارة كذ ٕاطالق مسار م

ات  يات مع القطا ساء والف ل صادي  ق متكني  احلكويم اخلاص 
مج احلكويم، لضامن  ت العمل، متاشيا مع الرب ٔولو ة لبحث  احلكوم

ذ حسب إالجراءات واملؤرشات اليت مت حتديدها مع لتقائية يف التنف  س
ل حتديد  ٔ ع، وذ من  لت ىل مؤرشات  ركز  لحاكمة،  وضع نظام 

سبة  ة لبلوغ  ات احلكوم ٔفق % 30الزتامات القطا ساء يف  شغيل ال من 
ع املؤرشات 2026 ليات ت   .وكذا رمقنة 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔن  ٔن  تقل ٕاىل الشق الثاين من السؤال احملوري املتعلق امسحوا يل 
يات ساء والف اربة العنف ضد ال   .مب

ٔصبحت من  ث  املية، ح لٕالشارة فقضية العنف ضد املرٔة يه قضية 
امليا، ٕاذ  ٔيضا  س فقط حمليا ووطنيا بل  شغاال ل شلك ا القضا اليت 

لني، ملا لها من  ل لك الفا ىل ٔصبحت هذه الظاهرة تؤرق  تداعيات 
متع اكفة ولكفة  ٔرسة وا ر متتد ل ٓ لمرٔة و السالمة اجلسدية واملعنوية 

صادية   .اق
دة يوم  ٔمم املت ظمة ا دثت م ٔ شارها  امليا  25ونظرا الن نومفرب يوم 

ٔيضا  ول و ٔرقام اليت جسلت يف بعض ا لظاهرة، وٕاليمك بعض ا س  لتحس
ىل  ادي ندوز   ، ٔن بالد يل تتعرفوها ورسع شوية فالعرضكام  ٔرقام ا   .ا

ة لتطويق ظاهرة  ذ البداية يف اجلهود الرام ٔن بالد اخنرطت م فكام 
سبات توجت  ىل مك ٔمثر  يات، وهو ما  ساء والف العنف املامرس ضد ال
متيزي، وهذا ما  ٔ املساواة يف حماربة العنف وا ستوري ملبد لرتسيخ ا

ليه سابقا حول ال،  لكمت  ستور والفصول املتعلقة هبذا ا ٕاصدارات ا
ساء  ة ظاهرة العنف ضد ال شهدها بالد يف موا ة اليت  ينام ٔن ا كام 
خنراط اململكة  متكني من احلقوق مجليع املواطنني واملواطنات تعززت  وا
ويل، ويف هذا السياق  ىل الصعيد ا سان  ظومة حقوق إال الطوعي يف م

لك الوسائل عن ٕارادهتا الراخسة والزتاماهتا بصيانة وتعزز ربت املم لكة 
ات  نضامم لالتفاق يات، حبيث استمكل املغرب  ساء والف  9حقوق ال

ٔمهها ر من  سان واليت نذ ٔساسية حلقوق إال الن العاملي حلقوق : ا إال
حلقوق املدنية  سان اخلاصني  وليني حلقوق إال ن ا سان، العهد إال

ات وا ة، لك االتفاق عية والثقاف ج صادية و ق حلقوق  لسياسية و
دة، املعاهدات اجلهوية املتص حبقوق  ٔمم املت والقرارات الصادرة عن ا

سان   .إال

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔشاكل العنف ضد املرٔة ختتلف من عنف جسدي، عنف  ٔن  حصيح 
صادي، عنف ٕالكرتوين، لكن املقلق اليوم   يس، عنف نفيس، عنف اق

لرمغ مما تقوم  ول، و ري مق ٔصبح  ٔيضا العنف يف الفضاء العام وشلك  هو 
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هنا،  الت يف ح ٔمن الوطين مشكورة من تد لية ومصاحل ا ا به وزارة ا
ساء تبقى مرت شار ظاهرة العنف ضد ال ن ٔن املعطيات املتعلقة  فعة، ري 

شار العنف حسب النوع ٔرقام، فهناك معدل ان   :ولمك بعض ا
 ؛%49العنف النفيس،  -
 ؛%13العنف اجلسدي  -
صادي  - ق  ؛%15العنف 
يس  -  ؛%14العنف اجل
شمل العنف  - ي  ٔما خبصوص العنف املامرس يف الفضاء املزنيل، ا

ٔرسة الرشيك،  ٔرسة مبا يف ذ  ن الرشيك يف ا املركب من 
ٔكرث  سبة ا شارا ب   %.52ان

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ن التعلمي والتكون، فقد  ٔما شار العنف النفيس يف  ٔما عن معدل ان
لعنف يف مؤسسات  %22رصحت  من التلميذات والطالبات بتعرضهن 

االت العنف من طرف زمالء % 46التعلمي والتكون، وركب  من 
ا وا لض ٔساتذة و% 28راسة  اص % 21من طرف ا ٔش من طرف 

ج  ء عن املؤسسة، وت ن % 52غر ٔما االت العنف املركب يف  من 
راسة عن العنف النفيس و يس و %37ا عن  %11مهنا عن التحرش اجل

  .العنف اجلسدي
 %10.5شهر املاضية قامت  12ٔما خبصوص معليات التبليغ، خفالل 

ٔي مبا يقرب من حضا ال  ٔقل من % 18عنف  % 3لعنف اجلسدي و
تصة مقابل  ٔو ٕاىل السلطات ا يس بتقدمي شاكية ٕاىل الرشطة  لعنف اجل

سبة 2009سنة  3% اوز هذه ال االت العنف الزو  %8، وال تت يف 
ري الزو %11مقابل  ا العنف    .يف 

ا املعلومات واالتصاالت اجلديدة وتو  ولوج ك سيع الشباكت مع تطور 
سمى ب ٔشاكل العنف، وهو ما  ٓخر من  رز شلك  عية،  العنف "ج

  ".إاللكرتوين
متكني من احلقوق لاكفة  ٕان مساعي بالد لتطور مسارها التمنوي وا
ه  اخ يدفع ف ٔن يمت يف ظل م اال ال ميكن  ساء ور املواطنات واملواطنني 

برية، ج عية  صادية واج متع لكفة اق ساء ا راء تعرض رشحية واسعة من ال
ش هتم متيزي وا لعنف وا يات    .والف

ساء  ال الوقاية من العنف ضد ال م مب ه ر و س دم  ٕان 
لتايل هو  متكني من احلقوق والكرامة، و يات هو تعطيل جلهود ا والف

ٔبنائه وبناته، سواء  ريده املغرب لاكفة  ي  لمسار التمنوي ا ال تعطيل 
لتلكفة  لصت  نتاجئ البحث املتعلقة  ٔو القروي، وهذا ما  احلرضي 
لعنف ضد املرٔة  ساء، التلكفة إالجاملية  يات وال لعنف ضد الف صادية  ق

  .مليار درمه 2.8

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ساء اربة العنف ضد ال   :القانون املتعلق مب
ساء ٕاىل متكني  103.13هيدف القانون  اربة العنف ضد ال املتعلق مب

ل بضامن  سك وواحض كف يات من نص قانوين معياري م ساء والف ال
ساء حضا العنف ل   .رشوط وضوابط امحلاية القانونية 

ساء  ل لتكفل  دجمة  ليات مؤسساتية وم داث  ىل ٕا وينص القانون 
ه الصحيح حنو خمتلف حضا العنف وضامن امل بة الالزمة والتوج وا

هيا ة والولوج ٕا   .اخلدمات املتا
 .وشكرا لمك

س   :السيد الرئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل  ب  ٔحرار يف ٕاطار التعق ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
رة   .جواب السيدة الوز

شارة السيدة هند الغزايل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لمك مع موضوع هذه اجللسة شكرا، الس  ل د ىل التفا رة،  يدة الوز
هود  يل كتبني ا ة من املعطيات الهامة، وا يل تيحمل مجمو مك ا ىل جوا و

ل املرٔة يف بالد لوضعية د ش تنوضو  ذلوه  يل ت   .ا

رة،   السيدة الوز
ه إالرادي  ساند بقوة التو ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

ستجيب ل ا  عتباره تو عي،  ج ٔ مساواة النوع  حكومة ف يتعلق مببد
عي،  ج صادي و ق ق التحول  طلقا هاما لتحق ت املر وم لرها
ساء، املشاركة والولوج املتاك ٕاىل  ي يضمن للك املواطنني، وخباصة ال ا

صادية ورسيع من وثرية التمنية الشام ق   .الفرص 
لزتام احلكويم بتزنيل التوصيات الواردة ون  نوه يف هذا الصدد مبضامني 

ٔساسا ٕاىل تعزز الفرص  ة  منوذج التمنوي اجلديد والرام يف تقرر ا
ٔي جممتع ال يؤمن  ٔن  ىل اعتبار  ساء،  عية لفائدة ال ج صادية و ق

ٔن يتطور ه    .ملساواة ال ميك
لهيا ويف هذا الباب، البد من إالشاد د  ت املرتابطة اليت اس ملكو ة 

ساء واستفادهتن من  ل صادي  ق متكني  ٔ ا منوذج التمنوي ملعاجلة مس ا
د  صادية وتعزز قدراهتن يف جمال الرتبية والتكون، وكذا اع ق الفرص 
ساء، إالدماج املنظم لبعد النوع يف  سامح مع العنف ضد ال دم ال سياسة 

ٔو اخلاص دون ٕاغفال مجيع إالجرا ءات امللزتم هبا، سواء يف القطاع العمويم 
ليات اليت طورها املغرب ٕالدماج بعد النوع يف السياسات  ور الفعال ل ا



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

14 

ٔوىل 2 سمرب 7( 1443 جامدى ا  )2021 د

عي ج لنوع  ة، الس ف يتعلق بتطبيق املزيانية املستجيبة    .العموم

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

لزتامات احل ٔن  سني وشجيع ٕاننا نعترب  ة لتعزز املساواة بني اجل كوم
عية، تؤسس  ج صادية و ق شطة  ٔ ساء يف خمتلف ا مشاركة ال
ت  ٔولو دى  عتبارها ٕا ديدة يف التعاطي مع هذه إالشاكلية،  ملر 
ة جممتعية اكم  ٔمهية يف ٕاطالق دينام مج احلكويم، مع ما  من  الرب

ا يف سوق وما سيلعبه دمع استقال ة ٕادما ينام ال  ح ا لية املرٔة يف ف
ات  ٔن ٕادماج لك ف ث  متع املغريب، ح ي ميزي ا ل التنوع ا الشغل وتق
عية  ج الل حمو لك املعايري  لتمنية من  ة الوطنية  ينام متع يف ا ا
ٔهنا تقوية ملؤهالت والقدرات من ش متيزيية وجتاوز النقائص املرتبطة   ا

ح  ف متع م عية، مبا يف ذ تعزز الرشوط الرضورية  ج الروابط 
ضامن سك وم   .وم

ة املتعلقة بوضع خطة حمددة  مثن يف هذا الصدد إالجراءات احلكوم وٕاذ 
ٔوسع  ٓفاق  ح  ىل رضورة ف ساء، لنؤكد  ل صادي  ق شاط  مع ال

سوق الشغل اق  لت ت الراغبات يف  لشا سبة  الل تطور ل ، من 
ة لفرص املهنية املتا علقة  شغيل الشباب ورش معلومات م   .فضاءات 

ىل  ل  ىل الرتاجع املس ٔسف  ٔن نت نا ٕاال  ٓخر، ال ميك ىل صعيد  و
ٔدىن  د  ٔ ث جسلت بالد  لمرٔة، ح صادي  ق متكني  مستوى ا

ويل ىل الصعيد ا صادي  ق شاط  ساء يف ال ، معدالت مشاركة ال
راسة والتوقعات املالية لوزارة  رية ا دهتا مد ٔ راسة اليت  حسب ا
حى تنازليا مع توايل  ٔن يعرف هذا املؤرش م صاد واملالية، مفن املؤسف  ق

ث انتقل من    .2020سنة % 19.9ٕاىل  2000سنة % 7.9السنوات، ح
ىل املستوى  ال يف جمال العمل  ساء والر ٕان تقليص الفجوة بني ال

ساء يف سوق الشغل وتعبئة ال الل ٕادماج املزيد من ال وطين من 
قها،  ل حتق ٔ ٔساسية اليت تناضل من  ت ا د الرها ٔ ٕاماكنياهتن، يبقى 
ن ٕاىل التعلمي  الالت املتعددة اليت حتد من ولو خ وذ مبعاجلة 
سبة  شاط، وهو ما سيؤدي ٕاىل ارتفاع ب ٔي  والتكون وٕاىل ممارسة 

  .صة الفرد من الناجت احمليل إالجاميليف ح% 39.5
ٔن  ىل  رة، نؤكد  مك، السيدة الوز ا مع جوا ل فريق ويف ٕاطار تفا
ٔوضاع املرٔة معوما حيمت اختاذ احلكومة مجل من إالجراءات والعمل  هنوض ب ا
ٔولوية ٕالجناح  متع مع قضا املرٔة هو  ٔن موضوع مصاحلة ا لام  ىل تزنيلها، 

كرس ا عية، ومن هذه إالجراءاتورش  ج   :و 
ساء  - د السياسة الوطنية حملاربة العنف ضد ال رسيع وترية اع

يات؛   والف
بة تزنيل القانون رمق  - ساء  103.13مواص موا لعنف ضد ال املتعلق 

ات اململكة  رب خمتلف  ديدة  داث وتدبري فضاءات  ف خيص ٕا

رشية ال ٔهيل املوارد ال ساء حضا وكذا ت ل عام يف سلس التكفل 
  العنف؛

مج  - ىل ٕاطالق التزنيل الرتايب لرب متكني"العمل  ، من "مغرب ا
الس اجلهوية وإالقلميية  ات رشاكة مع ا ىل اتفاق ع  الل التوق

ع املشاريع املزمع ٕاجنازها؛ رابية لت لق جلان    وكذ 
ساء املعنفات يف و  - اة وضعية ال اقة ووضعية رضورة مرا ضعية ٕا

مع  بة الالزمة وا ساء املعنفات يف وضعية صعبة مع تقدمي املوا ال
عية؛ ج دة   واملسا

ىل اعتبار  - ساء،  تنظمي محالت توعية ملعاجلة ظاهرة العنف ضد ال
ه السمعي والبرصي يف  شق الم  ٔن يلعبه إال ي ميكن  ور الهام ا ا

  هذا الباب؛
ىل الرفع من  - عيني العمل  ن اج د رشية املؤه من مسا املوارد ال

؛ ا بة ومعاجلة الض ٔطباء نفسانيني ملوا   و
ساء حضا العنف،  - ل ظومة التكفل  ليات لتحسني وتطور م وضع 

  اصة يف العامل القروي؛
تعزز إالطار املؤسسايت واملنظومة القانونية ف خيص الفرص  -

ساء، مع إ  صادية لفائدة ال يات ق ساء والف ل اصة  ٔمهية  يالء 
  لعامل القروي؛

عتداءات اليت تتعرض  - ىل  رضورة وضع تطبيق لٕالبالغ الفوري 
ال العمويم؛ ساء يف ا   لها ال

ٔطفال يف العامل  - اية ا ور احلضانة لر رضورة التعممي التدرجيي 
ٔو الراغبات يف العمل؛ ساء العامالت  ل سبة  ل   القروي 

مج العمل  - ر رب  ىل تطور شبكة مراكز إاليواء املؤسساتية، 
ىل املستوى اجلهوي " ٕايواء ومتكني" ساء حضا العنف  ل لتكفل 

  .واحمليل

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

ىل الرمغ من  دة،  ال مشجعة ووا سبات احملص يف هذا ا ٕان املك
الل السنوات ا ل  ٔم ه ا ىل الو مثيهنا  لعرشة املاضية، وحنن دم 

ت  د ات وجماهبة الت ىل تذليل العق ٔن احلكومة احلالية ستعمل  ون ب يق م
ٔهداف التمنية  ق  ٔساسيا يف حتق ل ٕاعامل حقوق املرٔة وجعلها رشاك  يف س
وبناء جممتع دميقراطي فعيل، فاملرٔة مطالبة اليوم مبزيد من العمل، واحلكومة 

سني وٕادماج مقاربة مطالبة مبزيد من إالنصات و  ق املساواة بني اجل حتق
  .النوع يف السياسات والربامج التمنوية

لرفع من  لزتام احلكويم  اليا  مثن  ٔن  نا يف هذا إالطار ٕاال  وال ميك
ٔكرث من  ساء ٕاىل  شاط ال اليا، متاشيا مع  %20عوض  %30سبة 
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ميقراطية واحلداثة   .يفرضه اخنراط بالد يف مسلسل ا
سناد حقائب وزارية اسرتاتيجية  ٕ كام ال يفوتنا هبذه املناسبة إالشادة 
ٔكرب املدن  اب ثالث سيدات يف معودية  ساء يف احلكومة احلالية وانت ل
سائية،  لكفاءات ال شلك قفزة نوعية يف مستوى الثقة  املغربية، مما 

هنن من مشاركة فعا يف ا متك ملشهد ويعكس كذ إالرادة السياسية 
  .السيايس ببالد

يل  لمك وا ق يف املهام د رة، التوف ري، كنمتىن لمك، السيدة الوز ٔ ويف ا
ل الرود،  د النوع د لفعل هاذ القطاع عرف وا ٔنه   ، يه مايش ساه
ٔن هاذ احلكومة عندها ٕارادة  ني ب يق ا م يل كنمتناو ٕان شاء هللا، بل اح وا

ل املرٔ  ش امللف د ستحقهاقوية  يل ك ٔمهية ا ٔولوية وا كون عنده ا   .ة 
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا

ٔحرار شارة احملرتمة، دامئا من فريق التجمع الوطين ل لمس   .اللكمة 

لي مرسيل شارة السيدة    :املس
دا، يعين  مة  ليت، واليوم حنن يف وقفة  من  25مك ملا قالته زم

اولنا لهذا هذا  حن نونرب، وب ال والرمزية، ف املوضوع يف هاذ اليوم هبذه ا
لحظة،  ل هاذ ا يل رمبا رمغ إالجيابية د د املوقف ا لو وا س ٔننا  نقدرو 
ل املرٔة يف  قني تنجيو تناقشو الوضعية د ا  ٔننا اح ٔسفين  ٔ تي ولكن 
ل، ما تناقشوش القوانني اليت  ل الر املغرب، ما تناقشوش الوضعية د

ل، ما تناقشوش املزيانيات، ما تنافشوش سن  ل ٕانصاف الر ٔ من 
ة ا  .إالجراءات، ما تناقشوش حىت يش 

ش  ل الشفقة وإالحسان،  د املقاربة د حنن دامئا نتلكم ونقف وفق وا
يل  ل احلقوق ا ة د مو د ا لهيا بوا ٔو ال نتربعو  ادي نعطيو لهاذ املرٔة 

كون مساوية ٔهنا  ل ادي متكهنا    .لر
يل خصنا نلقاو  مجيعا  سبة ليا ا ل  ٔ يعين اليوم راه السؤال احملوري 
ا  ٔية امرٔة نتلكم؟ هاذ املرٔة املغربية اليوم واش اح ابة، هو عن  إال
د  رو وا ل تند ٔ متتع جبميع احلقوق؟ وحنن هنا فقط من  سان  تنعتربوها ٕا

ل تصحيح الوضع ٔ ل إالجراءات من  ة د مو د املامرسة ا ٔن اكنت وا  ،
ل  ة د د الن د الرتاكامت واعطاتنا وا يل اعطاتنا وا ورية ا يل اكنت ذ ا
ا اليوم ما تنجيو  لها، واح اكفة احلقوق د ل اسمتتاع املرٔة  ٔخر د ٔن الت
ا ما  ل تصحيح وضعية املرٔة، اح ٔ ري فقط من  وتنوقفو هاذ الوقفة هذي 

لهياتنعطيوهاش وما تنصدق   .وش 
صادية  ق كون يف املراكز  ٔهنا  ش اليوم  ٕاذا اكنت املرٔة ما وصال
ٔهنا اكنت تقوم  ل، فهذا اكن راجع  ل الر لها م عية والسياسية م ج و
ة ٕاىل  ا ٔخرى، واليوم هاذ املرٔة ٕاذا اكنت يف  بوظائفها، الوظائف ا

د ٔهنا اكنت تتقوم بوا ي حصل بفعل  ٔخر ا ٔخرى حىت  تدارك الت املهمة 

متع  ل اخلروج ٕاىل ا رو حىت املهام د روها، ميل تند قني تند دا راه 
عي ج صادي و ق متكني    .وسوق العمل وا

ىل  ش اليوم جناوبو  ٔن خص توفر وتضافر جمهودات امجليع  نظن  ف
ة الثانية؟  ر رشي وال مواطن من ا ن  هاذ السؤال، واش هاذ املرٔة اك
ين لك مرة ها اليوم  ش نبقاو  اد ل ما  ٔن ٕاىل اكنت حبالها حبال الر

لمرٔة، اليوم العاملي، ها العنف، ها إالجراءات ال، مايش هاذي .. الوطين 
لهيا اليوم يل خصنا نتلكمو    .يه املقاربة ا

يفاش  ارفني  ا  ٔسف املغرب اح لمرٔة، ول عتبار  ادة  املقاربة يه ٕا
ذ اعت د إالشارات اكن م يفاش اعطا وا الء صاحب اجلال العرش، 

كون يف هاذ البالد، ولكن مل نلتقط  غي هاذ املرٔة  يفاش هو  قوية، 
يل اكنت فهيا فقط  راجعت طي عرش سنوات ا ٔمور  زادت ا إالشارة و

سميات، ها  رام "بعض ال رام "، ها "1ٕا ة من "2ٕا يل يه فار ، والقوانني ا
كن هناك تفعيل احملتوى  مل يمت تزنيلها والهيئات اليت مل يمت تزنيلها، ومل 

ٔساسا  لها تيدوز  متكني د يل ا و هاذ املرٔة ا ٔننا منك ا من  ميك يل  قي ا حق
ادي يعطينا الولوج ٕاىل سوق الشغل،  يل  ٔن التعلمي هو ا رب التعلمي، 

صا ق متكني  يل تيعطينا ا ٔساس والولوج لسوق الشغل هو ا يل هو  دي ا
لمرٔة عية  ج ة و لهيا التمنية الثقاف ين  ادي تن يل    .التمنية ا

س   .وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔصا واملعارصة ب لفريق ا   .اللكمة يف ٕاطار التعق

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة    احملرتمة،السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل  لنا د شارون د ب يلقى من طرف املس كون هاذ التعق ٔن  ت  متن
متىن  ٓخر حلظة، ف ت ٔسف اعتذرت يف  ٔصا واملعارصة، لكن مع ا ا

ىل لو  شارات احملرتمات يق رة ومن السيدات املس هاذ  من السيدة الوز
  .الوضعية هاذي

ٔصا  مس فريق ا رة احملرتمة،  شكرمك يف البداية، السيدة الوز
م  ىل وعي  شخيصمك لوضعية املرٔة املغربية، وٕاننا  ىل حسن  واملعارصة 
ىل ٕاعطاء قضا املرٔة ماكنة معتربة، تليق حبجم  اعتمك  بقدرمك وق

ىل اك هتا املرٔة املغربية  تالتضحيات اليت بذ   .فة املستو
ة  لحركة احلقوق ري  ور الك ٔمهية ا رة احملرتمة،  تعلمون، السيدة الوز
متثل  ىل مستويني،  ملغرب  سان  ا يف تعزز مسار حقوق إال وٕاسها
ري من املعاهدات واالتفاقات  ىل الك ٔول مهنا يف الضغط حنو املصادقة  ا
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سان وحقوق املرٔ  ولية ذات الص حبقوق إال ه اخلصوص، ا ىل و ة 
متعية  اما مع التحوالت ا س رشيعات، ا ة من ال وٕاصالح وسن مجمو

ٔن ولية يف هذا الش   .والتطورات ا
متع، وقد  ٔوساط ا سان يف  رتبط الثاين برتسيخ ثقافة حقوق إال و
ٔخرى يف دمع  انب القوى السياسية واملدنية ا ٔسهمت هذه احلركة ٕاىل 

نت داث مسار العدا  ٕ ي توج  ملغرب، وا هيئة املصاحلة "قالية 
رخي املغرب " وإالنصاف ات قامتة من  اليت اكن لها الفضل يف طي صف

هتااكت  لقطع مع  امعة  ة من التوصيات ا ة مجمو احلديث، وصيا
ري مهنا الطريق حنو  د الك ث و ل، ح سان يف املستق اجلسمية حلقوق إال

سرتة مع إالصالح ستوري لعام  ا   .2011ا
ساء وحامية  ال وال ورمغ لك هذه اجلهود، فٕان قضا املساواة بني الر
ٔولوية يف  رز القضا ذات ا ٔ د  ٔ زال  سائية، ال  وضامن احلقوق ال
امة واحلقوق  سان  ث شلكت قضا حقوق إال السياسة الوطنية، ح

عية مستجيب ج صادية و ق ة ملقاربة النوع بصورة السياسية واملدنية و
ة  ة واملنظامت احلقوق ل بني السلطات العموم م وتفا اصة، موضوع اه
عية  ج ق العدا  صادي وحتق ق منو  ل تعزز ا ٔ متع، من  ظامت ا وم
نتقال من جمال ٕاعامل احلقوق السياسية واملدنية ٕاىل اجليل الثاين  و

صادية و ق حلقوق  ة، هبدف ٕارساء مقومات املتعلق  عية والثقاف ج
  .دو احلق والقانون

ساء يف قلب  ل عية  ج صادية و ق ىل احلقوق  كام يعترب الرتكزي 
ث متثل املساواة بني  ولية، ح م بتفعيل الزتامات اململكة املغربية ا ه

ا ٔمهية يف خطة  لغة ا يات قضية  ساء والف سني ومتكني ال ، 2030م اجل
ق  شد  17وهو الزتام بتحق ٔهداف التمنية املستدامة اليت ت هدفا من 

لجميع، وهتدف ٕاىل  سان  ريم ٕاىل ٕاعامل حقوق إال التحول اجلذري و
ىل  اصة  يات اكفة، و ساء والف سني ومتكني ال ق املساواة بني اجل حتق

سني ومتكني  ق املساواة بني اجل ساء مستوى الهدف اخلامس، وهو حتق ال
ع السياسات  مي وت ث جتعل تق لهدف القامئ بذاته، ح يات املعروف  والف

كرس وحامية حقوق املرٔة رز جماالت  ٔ ال من  ة يف هذا ا   .العموم

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔكرث بقليل من نصف ساكنة  شلك  لقد استفادت املرٔة املغربية اليت 

ٔيضا من هذا املسلسل، وا اوز بعض املغرب  ٔن تت ىل العموم  ستطاعت 
ه سابقا، وشلكت عوائق  انت م ي  ش وإالقصاء ا هتم لف وا ٔشاكل الت
ا  ب ث عرف املغرب تطورا م ٔمام مشاركهتا الفعا يف احلياة العامة، ح
ىل املستوى التعلميي والقانوين،  واصل  ستقالل، ٕاذ اكن مثة تقدم م ذ  م

ىل رمغ اخلطوات املهم ات و ىل مستوى احلقوق وإالصال ة املس 
ٔرسة  رية، واليت مشلت ٕاصالح مدونة ا ٔ عية طوال السنوات ا ج

ٔب )2003( ٔطفالها من  هتا  س ح  ، وضامن حق املرٔة املغربية يف م

يب  رات يف احلكومة)2005سنة (ٔج دة وز ساء    .، وتعيني 
ٔصا واملعارص  ا مرشفا جيسد لك يف هذا إالطار، قدم حزب ا ة منوذ

الل تعيني  هودات اليت قامت هبا بالد يف جمال متكني املرٔة من   3ا
ٔصل  رات من  ت  7وز لهيا احلزب، ويه املبادرة اليت لق حقائب حصل 

ي يطبع مسرية هذا  ميقراطي احلدايث، ا ه ا لتو استحسا وعرفا 
  .احلزب

رشية، اليت ٕاضافة ٕاىل هذه املبادرة، مت ٕاطال لتمنية ال ق املبادرة الوطنية 
عي لسنة  ج ورفع  2005تدمج يف اسرتاتيجياهتا ٕاشاكلية النوع 

ساء سنة  متيزي ضد ال ٔشاكل ا اهضة لك  ة م ىل اتفاق ، 2008التحفظات 
ضيات دستور  ساء يف مق ل كرس احلق يف املشاركة السياسية  كام مت 

ل2011 ٔقر متتع الر ي  ت  ، وا حلقوق واحلر ىل قدم مساواة  واملرٔة 
ة  ة والبي عية والثقاف ج صادية و ق  19الفصل (املدنية والسياسية و

ستور ال )من ا ٔ املناصفة بني الر د ق م و ٕاىل حتق ٔكد سعي ا ، و
داث هيئة دستورية يه  ساء، ومت ٕا هيئة املناصفة وماكحفة لك "وال

متزي ستور 146الفصل وهو " (ٔشاكل ا   ).من ا
دة  ٔمم املت مج ا ر ورمغ لك هذه اجلهود، فٕان املغرب بقي حبسب 
رشية واملساواة بني  ىل مستوى التمنية ال ري  ٔ لتمنية مضن قامئة الثلث ا

رشية املرتبة  ساء، قد حيتل املغرب حبسب مؤرش التمنية ال ال وال  127الر
ل مرتبة  178من بني  ، وقد اح ٔخرة يف مؤرش الفجوة العاملية دو د م

سني لعام  صادي العاملي، هبدف 2019بني اجل ق ي يصدره املنتدى  ، ا
ث  ور وإال ساوي بني ا ل ول توزع مواردها وفرصها  فهم ما ٕاذا اكنت ا
س التقرر جحم جفوة  ث يق ل، ح ت العامة  ىل املستو بغض النظر 

ٔربعة    :جماالتدم املساواة يف 
ث الرواتب  - صادية والفرص من ح ق ٔول خيص املشاركة  ا

ادة؛   واملشاركة والق
ٔساسية  - ت التعلمي ا ث الوصول ٕاىل مستو والثاين هيم التعلمي من ح

  واملتقدمة؛
متثيل يف هيالك  - ث ا متكني السيايس من ح ال الثالث ا ب خيص ا

  اختاذ القرارات؛
اول املستو  - ث طول وي د احلياة من ح ىل ق ة والبقاء  ى الرابع الص

س سبة بني اجل   .العمر املتوقع وال
ٔصل  133وحيتل املغرب املرتبة  لت  0.6دو بـ  142من  نقطة ب 

 116وقطر  115امليا، تلهيا دو إالمارات  113الكويت يف املرتبة 
  .129ة ومرص يف املرتب 125وعامن يف املرتبة  124والبحرن 

ة وإالدارات العليا ومراكز  ساء ٕاىل املناصب احلكوم كام يبقى ولوج ال
س احلكومة اليت  ات اجلديدة لرئ واضعا، رمغ الصالح القرار العمويم م

ساء املعينات 2011يقرها دستور  سبة ال ىل تقارر رمسية، فٕان  ، وبناء 
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اوز  صب من بني  27ٔي  %12يف هذه املناصب مل تت صب  245م م
هتا  س سائية بلغت  ات  رشي   .لنيل هذه املناصب %10فقط من بني 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ساء  ل ٔنه ارتفاع يف جحم وثرية املشاركة السياسية  ىل  ل  س ٕان ما 

ملغرب يبقى  رية  ٔ ة نظر  -يف السنوات ا ٔصا  -يف و يف فريق ا
ري اكف   .واملعارصة 

رة احمل   رتمة،السيدة الوز
ٔصا واملعارصة نتفاءل  ٕان واقع وضعية املرٔة املغربية جيعلنا يف فريق ا

مك يف حكومة صاحب اجلال نرصه هللا، ونطالبمك كذ   ..ريا يف تعي
س   .شكرا جزيال السيد الرئ

س   :السيد الرئ
رتام الوقت ىل ا س احملرتم    .شكرا لمك السيد الرئ

ستقال لفريق  دة والتعادليةٔعطي اللكمة  لو   .يل 

داد شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رة،   السيدة الوز

ن  مة يف العقد ل املرٔة يف املغرب عرفت تطورات  الوضعية د
ٔرسة يف  رين، ابتداء من مدونة ا ٔ متيزي إالجيايب ف ، مرو2004ا را 

ٔيضا بـ ت، مرورا  ا نت رام "خيص املشاركة يف  رام "و" 1ٕا ، "2ٕا
ساء، وكذ  2030-2020إالسرتاتيجية الوطنية  حملاربة العنق ضد ال

صاصات وكذ  خ صادي والفضاءات املتعددة  ق متكني  ل ا رامج د
سبة ل  ل لها و مع د ع وا س   .ساء حضا العنفمراكز 

ن،  ليه هاذي تقريبا عقد ٔحسن مما اكنت  اليا  ٕاذن هذه وضعية املرٔة 
يل يه  ٔخرى ا ان  كرانه، ولكن املقارنة ما بني بالد وب هذا واقع ال ميكن 
د  كون عند وا ٔنه خصها  ا تعين  ٔقل م لنا وال يه  يف املستوى د

متع  املقاربة جريئة لوضعية املرٔة رضورية يف الوقت احلايل، ٕاىل بغينا نوصلو 
يل تنطمحو ليه   .املساواة وجممتع إالنصاف ا

ادي توصل لـ ٔن  سائية  %30احلكومة قالت ب ل املشاركة ال د
اليا يه  ٓن  سبة لسوق الشغل، ا هاذي يشء محمود حنن  %22ل

، ولكن خصنا اجلرٔة، خصنا إالبداع، خصنا التعبئة،  سانده ونصفق 
سن خ  صنا املوارد ٕاىل بغينا نوصلو لهاذ املبتغى هذا، خص احلكومة 

ش نوصلو لهاذ الهدف ة    .سياسة ٕارادية طمو
ة  ا كن عندها الش ادي  ٔن  ا عند الثقة يف هاذ احلكومة،  اح

ساء، ولكن راه  دان حقوق ال ة يف م ق ش خنلقو ثورة حق والقدرة 
رة، وب  غينا من هاذ احلكومة متيش ملاكمن الوضعية مقلقة، السيدة الوز

ل املوجودة يف السياسات ويف  لعراق وية، متيش  لمسائل الب اخللل، متيش 
  .القوانني

ساء اكن مرتفعا،  ل سبة  ل ىل فرص الشغل  ال  ر اجلاحئة م ٔ
يل  ات ا ة ويف اخلدمات ويف قطا شتغلو يف السيا ساء ت ٔن ال الش؟ 

ة، توقف معلها  ، حبال الطريان، يه ٕانتاج يل حبال املناو يف الوقت ا
يلكة حبال امحلامات، حبال احلالقة، حبال تنظمي احلفالت ري  شطة  ٔ.  

ساء  ل ال صادي د ق شاط  هذا  %22ما تيفوش  - كام قلت  -ال
ة دنية مقارنة مع دول عربية ودول ٕافريق يل يه م سبة ا د ال   .وا

  .%9وطين هو املعدل ال %14البطا تتوصل 
ساء يف القطاع اخلاص تتختلف بـ  ال وال ٔجور ما بني الر ، %17ا

ا، ٕاذن  ٔقل م يل يه حبالنا وال  ش يف دول ا ساء  %31هذا ما اكي من ال
ورو ولكن  هلم بعد  فو الشغل د هلم  %22اس ما استانفوش الشغل د

ال  ا %7استانفو و %38مقارنة مع الر طلني، ٕاذن ما استانفوش، بقاو 
لكفة  لمرٔة، وهاذ اليش عندو  وفرة  ري م راه املشلكة مشلكة ٕاماكنيات 
ل  لنصف د ة  ق ٓن من قمية مضافة حق صادية، راه املغرب تنحرموه ا اق
صادي ٕاىل  ق شاط  ساء يف ال ال وال لو، الفارق ما بني الر الساكنة د

ل الفردي ما زيد يف ا ادي  لربع  ري  ، لهذا %10و 6بني  هبطنا 
د من  يل تت خصنا نقلصو من الفوارق يف ولوج التعلمي وحنيدو املعيقات ا

ساء ل ال شاط د   .ال
يل اكينة ما  د هاذ املعيقات ا صاد واملالية، ٕاىل ح ق حسب وزارة 

رتفع بتقريبا  ادي  ل الفردي  ساء، ا ال وما بني ال   .%6بني الر
ة  يل دارت حول حسب املندوبية السام راسة ا لتخطيط يف ا

ساء هو  ل العنف ضد ال ساء، التلكفة إالجاملية د  2.85العنف ضد ال
رمه، مهنا  ل ا يل ما  284مليار د م ا ٔ رمه فقط ا ل ا مليون د

دمش يف  ت، ولكن تتعنف وما تت يل يه تتكون ربة ب اش املرٔة ا د تت
لها، فهيا  يل عندمه مليون  277املزنل د ساء ا ل ال درمه يه التلكفة د

ٔهنم عنفومه  ميشيوش  دامني يف القطاع املهيلك وما  ٔجر مؤدى عنه و
هلم ٔزواج د   .ا

لت يف  ساء املعنفات، استق ل ال ستق ٔن ت د امجلعية قامت  ٕاذن وا
ساء،  %48ا من هاذ احلاالت  4663، 2019 هو عنف نفيس ضد ال

صادي م% 30 ٔوالدها، عنف اق ل  لها ود سور د  %15ا تيعطهياش ا
غتصاب  يس و ىل هاذ اليش العنف اجل ا  العنف اجلسدي، ٕاىل اضف
دا  ٔن الوضعية مقلقة  ان لنا ب ، ت ري ذ ة ٕاىل  ت الزوج والطرد من الب

ساء  رس ضد ال يل ت ٔزواج ضد  %86وهاذ العنف هذا ا رسوه ا ت
ات، ميارس يف ب ٓخر اكينة مؤرشات الزو انب  ة، ولكن من  ت الزوج

ساء، راه ٕاىل شفيت يف  ل سبة  ل متثيلية  مقلقة حول حىت ضعف ا
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ٔخرى  ول  ٔننا ما وصلناش  املؤسسات املنتخبة ويف املناصب العليا تنلقاو ب
سبة متثيلية املرٔة يف جملس  ٔو دوننا يف هاذ إالطار هذا،  لنا  يل يه م ا

شارن ، جمل%25النواب  الس اجلهوية،  %37، %12س املس يف ا
ىل رٔس اجلهة دة    .امرٔة وا

ار  ط ويف ا ساء يف الر ٔن هناك ثالث  ري ب درة  نعم، هناك 
كون  ٔن  ري، ومتىن  درة  يل هوما معدة، هاذي  ش ا البيضاء ويف مرا

ل   .املزيد يف املستق
اصب 2012من  ساء يف م سبة تعيني ال ٓن   137املسؤولية  ٕاىل ا

ه  ٔصل ما مجمو صب من  صب، يعين  1160م حسب وزارة  )%(11.8م
ساء  ىل هاذ احلكومة،  ٔمل  صاد واملالية، ٕاذن لهذا حنن نعقد ا ق
ادي  مك  ٔ ٔمل ب ىل هذه احلكومة، املغاربة يعقدون ا ٔمل  املغرب يعقدن ا

ٔوضاع املرٔة هنوض ب ش ميكن لنا ا   .شتغلو معنا 
ٔوال خصنا البد هاذ  ٔشنو ٔ تنظن  رو؟  يل خصنا ند ٔمور ا هوما ا

د  سني، خصنا البد نوضعو  ل احلقوق واملساواة بني اجل ليات د ا
ساء موجودة اكينة يف الشغل، اكينة يف  ال وال عية بني الر ج لفوارق 

اطر اية الصحية، يف امحلاية من ا عية، اكينة يف الر ج اية  ، يف الر
ساء خصنا البد ال وال .. السالمة، يف الشغل، هناك فوارق ما بني الر

لمرافق الصحية والتعلمي هناك فوارق ما بني  ن كذ حىت الولوج  اك
ساء ال وال   .الر

ساء حضا العنف، هذا  ل سبة  ل اية  مسؤولية احلكومة يف توفري الر
ل  دا، هذا خصنا ذاك القانون د م  ه النظر  103.13راه  نعاودو ف

ٔن خصنا نعملو  محلاية،  لو اخلاصة  ضيات د ٔن العنف، تفعيل املق ش
ل ولكن خص  ىل الوقاية، النيابة العامة تتد ىل امحلاية ونعملو كذ 
ت املتخصصة  لحامية كذ توفري البنا سبة  ل ل، ولكن  اللك يتد

يات حض ساء والف ال ال ساء الستق ل سبة  ليات ل ا العنف، خصنا 
كون  ا خصنا البد ابتداء من السنة املق  ولكن خصنا مزيانيات، اح
ضيات، وخصنا  يل تتخص هاذ املق ٔمور ا لمك فهيا  ل الوزارة د املزيانية د
ولية، هذي  ستور واملواثيق ا رشيعات الوطنية مع ا كذ مالءمة ال

، خصنا كذ تنطالبو  ة رضورة مستع ىل االتفاق  190ملصادقة 
ولية، خصوصا املادة  امل شغل بدون حترش  206ملنظمة العمل ا ل  ٔ من 

  .يس
لوجود هرضتو  متيزي  ٔشاكل ا ل املناصفة وماكحفة مجيع  هاذيك الهيئة د
ايل،  شلك استع لوجود  رة، ولكن خصنا خنرجوه  ليه، السيدة الوز

ل  راجعو القانون د رس  79.14خصنا  ل  احملدث لها وفق املبادئ د
ٔدوار يف هاذ إالطار هذا،  ات وا وها من الصالح ٔننا منك ش ميكن لنا 
اوزو مجيع إالشاكليات  ش نت ٔرسة  وخصنا مراجعة شام ملدونة ا

ٔ رضورية ؛ ٕاذن هاذ املس ري ذ زوجي القارصات ٕاىل  ل  ل م   .والعراق
رة،  ه لنا اليقني، السيدة الوز لها، التو لرتيبة احلالية د ٔن احلكومة 

شاء مغرب املساواة،  ٔفق ٕا ه احلدايث، غمتيش يف  عي، التو ج لها  د
  .مغرب إالنصاف، مغرب إالدماج ومغرب احلقوق

  .وشكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا

لفريق احلريك   .ٔعطي اللكمة 

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
سشكرا السيد ال   .رئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارن، شارات، ٕاخواين املس   ٔخوايت املس
لمك، اكن العرض  عو العرض د ا كن رة، واح قة، السيدة الوز يف احلق

د  ٔرقام، وا ل ا ة د مو د ا ىل وا يل تبازا  دا، وا م  يل هو   les)ا
pourcentages)  مني، القوانني ٕاىل ج يل هوما  نا هنرضو، السيدة ا

دا فالقوانني،  بري  د البيع  ، فاملغرب عند وا ا امحلد  رة، اح الوز
د ٕاشاكليات  رة، كنلقاو وا هلم، السيدة الوز ولكن الطريقة دالتزنيل د
يل يه  يل يه، املرٔة ا ل املرٔة ا دا، خصوصا فهاذ املوضوع هذا د برية 

لنا والزو ٔخت د لنا وا ٔم د ل ا ، ولكن تبقى العقلية د بنة وكذ ة و
متع دا فا برية  يل كتعطي ٕاشاكالت  ورية وا لنا يه عقلية ذ متع د   .ا

رة،   السيدة الوز
ٔرقام وبـ  يت  ، بغيت نتقامس معاك )les pourcentages(مادام ج

يل فهيا يل يه خميفة وا ٔرقام ا ة وخصها.. بعض ا ق ٔجوبة حق يل خصها   وا
ىل  ٔمل، ميل كهنرضو  ل حمك قضايئ فاالبتدايئ فـ  109وقفة ت ٔلف د

ىل 2020 ٔحاكم القضاء  3876، كهنرضو  اف، وميل كنقولو  فاالست
ٔضعف يه  ه  يكون ف يل  ٔن الطالق شكون ا ل الطالق، كنعرفو ب د
برية،  ار وكتخرج، من بعد عندها ٕاشاكالت  يل ا يل كت ٔن يه ا املرٔة، 

متع كنعرفو ل ا ٔن هاذ املرٔة يه العمود الفقري د   .ب
متع، ما  ل ا يل يه العمود الفقري د واليوم، ٕاىل كنا هاذ املرٔة ا
ستاهل  يل ك لها وكذ نعطيوها احلق ا ىل املستوى د اولناش حنافظو 
لتايل  دا، و بري  كون فاسد، وهذا ٕاشاكل  ادي  متع لكو  متع، فٕان ا فا

داالبد  برية  ٔرقام  يل يه  ٔرقام ا ل هاذ ا اة د   .املرا
يفاش  ش  يل ماعرف د الرمق كذ ا ن وا رة، اك اليوم، السيدة الوز

ل  ، اكينة  700ادي يتعاملو معه، هو د ٔرم ذ  120ٔلف  يل كتا ٔلف ا
لها، ولكن  اليا ما عندهاش ولو  700احلق د رة،  ٔلف، السيدة الوز

د   .متويل وا
ل السوق، كنا فـ ك ىل الولوج د ، بغينا %20وال % 22هنرضو 
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ٔ %30نوصلو لـ  ، و ٔدعو نفيس كذ رة، و ٔدعوك السيدة الوز  ،
ش  اية  ٔنه احلكومة  ىل  هيرضو  لمك، وإالخوان  ىل املزيانية د اطلعت 

زاد فهيا ... ٔهنا تنصف وهذا وهذا لمك  ٔنه فاملزيانية د ني  ، عندمك %1يف 
رمه فهيا  720 ل ا مييش % 69مليون د ل املوظفني والنص فهيا  د

)déjà engagé ( ،كون ادي  يل  ٓخر لبعض املؤسسات ا والنص ا
ٔننا  ٓخر، فرمبا  لواقع يشء  لتايل كنقولو يش حواجي، ولكن ميل كنجيو  و
زايدو  يل يه مرشفة وهذا ما ميكن لياش  د الصورة ا كنبغيو نظهرو بوا

رةىل بعض  ا السيدة الوز   .ي
شتغلو فهيا  يل انتوما ك ٔن هاذ الوزارة ا رة،  ٔ كنمتىن، السيدة الوز
يل هو  متع ا ل ا لنا د ٓخر د ٔننا بغينا نصفو النصف ا وانتوما اكمرٔة، و
كون يشء واقعي،  ٔنه  لنا، بغيناه  ل البالد د لتمنية د دا  م  حمدد 

كون كذ يش لو  م، عن التزنيل د كوش عبارة عن  ء واقعي، ما 
ٔخت  ٔن كام قالت ا ٔس،  د الي ادي خيلق وا ٔننا جنيبو عروض، وهذا 
يل  لها، ا ىل املدا د يل كنحيهيا  شارة ا ، السيدة املس ٔ ، املس ي ق
رو الصدقة، وما خصهاش تبان هاذ  ا ند ش اح ايي ش ما  يه ما ميك

 ٔ لنا لكها،  الت د ة املدا ل الق نا اليوم نصفو املرٔة دا ن حبال ٕاىل ج
اوزها يل يه خصنا نت ٔ ا ل الربملان، فهذا مس   .د

ادي  يفاش  مك  رة، بغيت نطلب م اليوم، خصنا نفكرو، السيدة الوز
ليه يل كهترضو    .تبدعو وتزنلو هاذ اليش ا

ل س.. اليوم، حىت التزنيل د خلصوص ال ل امجلوع، و ٔرايض د اء فا
ادي يتزنل؟  يفاش  لو  السالليات، القانون موجود، ولكن التزنيل د
ل التزنيل  دا فالطريقة د برية  د إالشاكالت  ن وا اش، اك مازال ما عرف

كوش هاذ  ٔنه ما  متىن  لو، ت يل )le retard(د ٔقل هاذ احلواجي ا ىل ا  ،
ادي  يل  سناو فهيم، شكون هذا ا ش حيل اكينني ما نبقاوش كن يبادر 

لهيم وهاذ إالشاكالت لكهم  يل هرضتو  هاذ املعضالت؟ فهاذ القوانني ا
ة عاق ل يف وزارات م او من ق   .هاذو 

لمك، بغينا  رة، بغينا إالبداع د لمك، السيدة الوز لمسة د اليوم، بغينا ا
ا كنمتناو  اديني منشيو معامك، واح نفهمو اليوم فني بغيتو توصلو ويف 
ىل  لو  ٓمال د ٔن لكيش عقد ا ق ٕان شاء هللا لهاد احلكومة هادي،  التوف
د  ا وا لق ات هبا احلكومة، اعطينا وعود و يل  ل الربامج ا ة د مجمو

دا بري  ٔمل  ني . ا ار ا  ٔنه يصعب واح ٔننا ما نتصدموش،  متىن  ت
ٓخر يكون يشء  لتزنيل  ني كنجيو    .كنعطيو الوعود، ولكن م

مج فالس  ىل الرب ، واطلعنا  ا كنعرفو القدرات د رة، اح يدة الوز
يل  ٔن هاذ اليش ا ق، وكنمتىن  لجنة، وكنمتىن  التوف د وتبعناك فا
ا هنا  لوجود، واح ٔنه خيرج  ىل ورق، كنمتىن  رب  كوش  يت بيه ما  ج
لنا متع د رىق  يل ميكن  ة ا ا ٔي  ن نتعاونو معمك يف   مستعد

لنا ملرٔة د خلصوص    .و
  .وشكرا

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار  ٔيذي السيداملس   :يوسف 
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ل  ٔقل فاملستوى د ىل ا لمك، وهو جواب غين  لجواب د اسمتعنا 

ٔقرهتا احلكومات الس يل  نا نعتربه فقريا يف إالجراءات ا ٔرقام، لك ابقة 
ساء واملظاهر  ل ٕاقصاء ال لمظاهر د ٔساسا يف التصدي  يل نتج  ر ا ٔ ا

ل العنف ضد املرٔة   .د
يل مت اختاذها،  دد هاذ إالجراءات ا الد رمغ  ا اليوم ف طبعا، اح
دثو، السيدة  ٔنه ميكن كت ٔفظع،  ن زواج القارصات وشلك  مازال اك

يل الوز ت ا ٔذو ل ا ل القانون ودا لو دا ىل اخنفاض املعدالت د رة، 
ىل   ٔ ٔسو ش يزتوجو، ولكن جتد ظاهرة  لقارصات  كمتنحها حمامك اململكة 

ل  ل الزواج د لفاحتة، د ل الزواج  يل ) contrat(هامش القانون د وا
ٔطفال هلم فالغالب  ا د   .الض

ىل مستوى سوق الشغل، ا ساء لسوق ٔيضا،  ل ولوج ال لتطور د
دم متكني  ساء و ري الالئق يف صفوف ال الشغل يقاب شيوع العمل 
عية  ٔجر وامحلاية إالج ٔدىن ل ساء من حقوقهن، حىت يف احلد ا ال
دد  يس مفقرات العمل، يعين  لتحرش اجل شلك مضطرد  هلم  والتعرض د

شع شلك  ساء  سهتدف ال يل ك ل املظاهر ا شعد شلك  ة    .، رصا
ٔ يف معقها حتتاج ٕاىل نقاش  ٔن املس شرتايك،  ونعترب يف الفريق 
يل حققها املغرب فهاذ إالطار اكنت دامئا  سبات الكربى ا ٔنه املك جممتعي، 
خلطة الوطنية ٕالدماج املرٔة يف  مسبوقة بنقاش جممتعي قوي، ونعطي املثال 

ل حكو  يل اكنت فالعهد د مة املرحوم عبد الرمحن يوسفي، وما التمنية، ا
ة،  ق ة حق صاحهبا من تقاطب جممتعي قوي، حصيح، لكن مكن من ن
ل  ، مكن بالد من نص د ل صاحب اجلال ل التحكمي د بفعل تد
ل  ينظم القضا د يل  قدم ا نه نص م يل شلك يف ٕا ٔرسة، وا مدونة ا

داد العامل العريب ىل ام ٔرسة    .وإالساليم املرٔة وا
ل تقريبا عرش  ا عشنا مر د ٔسف، واح اليوم، كذ مع اكمل ا
مس العادات  ن و مس ا سنوات من املد احملافظ ومن حماوالت التطبيع 
يل مزوج  ا فاحلكومة وزراء ا ة وشف ل املظاهر الس ة د والتقاليد مع مجمو

ل العياالت ويطمح ٕاىل الثالثة، ومع اكمل  كوص يف جود د ٔسف وقع  ا
لنفس التقديم الرضوري ٕالجناح هاد  محلاس و ل املرٔة  نقاش القضية د

  .الرهان
متىن صادقني  مج احلكويم،  ىل الرب رة،  طبعا حتدثتو، السيدة الوز
ل النقاش العمويم،  ة د لوا ٔرسة  ل ا ل املرٔة ود ٔنه تعود القضا د
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را ٕ ٔيضا  دايث و ل املرٔة بنفس تقديم و ٔنه القضا د ة،  ق دة سياسية حق
ه نفس  ٔسف، ما حصلش ف ، مفجمتع حبال جممتعنا، مع اكمل ا الد ف
لو، خصها جمهود جممتعي وخصها نقاش  ٔمهية د ل الوعي  ة د ر ا

قي   .حق
ل العمل  ىل املرٔة يف الفضاءات د لعنف املامرس  ٕالضافة  اليوم، 

ة، اك ت الزوج يفام تفضلتو، السيدة ويف ب ن عنف يف الفضاء العام 
ن عنف  ٔم العازبة، اك ، ا ٔرم لمرٔة املطلقة، ا ونية  رة، النظرة ا الوز
سبة الهدر املدريس  ة،  دمات العموم ل ا  ىل املرٔة حىت يف ولو ميارس 

شلك خميف يات مرتفعة  ساء ويف صفوف الف   .يف صفوف ال
ستافد من اليوم، الفضاءات العمو  ني كتجي املرٔة املغربية  ة م م

صصة لها فقط، كتعامل بعنف، ونعطي املثال، السيدة  اخلدمات ا
ل متروت ٕاقلمي  ة د ٔمس، البارح، مايش بعيد، امجلا ري  رة،  الوز
ل  ت فالباب د ار الوالدة لقاهتا مسدودة، و شفشاون، السيدة مشات 

ل السيدة دار الوالدة، وتوىف اجلنني،  ٔكرث من هذا د ٔي عنف  يعين 
ل  ة د رزا فالف لتايل  اض، و ل ا ٔمل د ل امحلل وا حتملت شهور د

لها؟ د د   الك
لفعالية الالزمة  لقوة و ب املرٔة املغربية  ٔن احلكومة توا رجو صادقني 

لنقاش احلدايث التقديم   .و
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
سشكرا ال    .سيد الرئ

ملغرب لشغالني    .اللكمة لفريق إالحتاد العام 

شارة    :سلمية زيداين السيدةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ن  ه وضعية املرٔة املغربية يف العقد ي عرف ٕان التطور امللموس ا

رين، ليعد من املعامل الو  ٔ ها التارخي جلال ا لمنجزات اليت سي ضاءة 
ذ توليه العرش، تدابري  ي اختذ وم امل دمحم السادس حفظه هللا، ا
االت اكنت ٕاىل عهد قريب  ام املرٔة املغربية  ت من اق وٕاجراءات مك

ال ىل الر   .حكرا 
منوذج التمنوي يف حتليل وضعية املرٔة املغربية، ٔسهم تقرر جلنة ا  لقد 

ث قدمت هذه الوثيقة  ت، ح د ٔو الت سبات  ث املك سواء من ح
ٔوليات واحضة، ما  ٔهدافا و لوضعية، واقرتحت  شخيصا معيقا  املرجعية 
جلرٔة  ة الالزمة و لرس رشع يف تزنيلها  ٔن  ىل احلكومة اليوم ٕاال 
ساء وإالرساع يف ل صادية  ق ستقاللية  ق   الرضورية، ويف مقدمهتا حتق

اكفؤ الفرص ٔة املناصفة و   .تفعيل هي
رز يف التطورات  سائية دور  ٔحزاب الوطنية واملنظامت ال ولقد اكن ل

  .اليت عرفهتا وضعية املرٔة املغربية
ميقراطية يف  وام ما بني ٕاحقاق ا ىل ا لقد ربطت ت الهيئات و

هنوض بوضعية املرٔة املغربية   .بالد وما بني ا
ٔو هاميش كام يظنه البعض، بل ، فٕان نقاش  وي  س ف نا اليوم، ل

ميقراطية و الوطنية ا ت الكربى لبناء ا   .نقاش يقع يف صلب الرها
د  دوث تطور مكي يف توا ت من  ٕاذا اكنت القوانني التنظميية قد مك
ٔن حيجب عنا طرح  متثيلية، فٕان ذ ال جيب  ساء يف املؤسسات ا ال

دوث حتول يف ذهنية بعض الهيئات ٔسئ جريئة وصادقة ع ن مدى 
لمرٔة املغربية يف اختاذ القرار احلزيب بعيدا  سمح حبضور قوي  احلزبية، يك 

ث ٔث طق الوصاية والت   .عن م
، فٕان ضعف حضور املرٔة يف املناصب العليا يف  ىل ذ الوة  و
ه  ٔو ه من  ٔخر وو ة ملمح من مالمح الت إالدارة واملؤسسات العموم

سائيةالن ٔن تتداعى  احلركة ال ي جيب    .ضال ا
ىل هذا  رشيعي  املوازاة مع وجوب التفكري يف تقدمي جواب  ، ف
ٔن تقطع مع الوضعية اليت ظلت سائدة  ىل احلكومة احلالية  الواقع، يتعني 

ستورية رية، واليت مازالت بعيدة عن سقف الوثيقة ا ٔ   .الل العرشية ا
ت، مقارنة مع الوضعية اليت اكنت  وٕاذا اكنت املرٔة املغربية قد متك

رب  ب من حقوقها السياسية  ل عرشن سنة، من بلوغ نص سائدة ق
عية  ج صادية و ق متثيلية، فٕان واقع احلقوق  احلضور يف املؤسسات ا
ٔكرب يف معاجلة املشالك الهيلكية  سائلنا مجيعا ويتطلب جرٔة  لمرٔة املغربية 

متعية الكربى مؤنثة يف بالد اكلفقر اليت ماز  ٔعطاب ا الت جتعل ا
  .والهشاشة والهدر املدريس

ل إالنصاف  ٔ ىل هذه احلكومة من  ٓمال معقودة  ، فٕان ا
صادي هلم ق متكني  ق ا ساء، وكذا حتق ل عي    .ج

دث املؤرشات املقلقة هو اسمترار ارتفاع معدالت العنف ضد  ٔ ٕان 
ساء،  ٔرقام واملعدالت الرمسية تظهر ال ٔن ا س، ٕاال  فرمغ محالت التحس

شلك ٕاساءة لهذا املسار الطويل من نضال املرٔة املغربية   .ٔن هذه الظاهرة 
، فٕان الربملان واحلكومة معا مدعوان، وحنن بصدد وضع قانون 
ٔشاكل العنف يف مقدمة  ديد، ٕاىل جعل حامية املرٔة من شىت  ايئ  ج

ت   .السياسة اجلنائية ٔولو
ٔرسة، فٕان  ىل وضع مدونة ا ، وبعد مرور سنوات  ىل ذ وعطفا 
ي وٕان شلك ساعهتا  مي جامعي لهذا النص القانوين، ا ة ماسة ٕاىل تق احلا
ال امل حفظه هللا ٕالقرار حقوق  ثورة هادئة، قادها حبمكة وتبرص 

ضياهتا حتتاج اليوم ٕاىل مرا ٔن بعض مق ساء، ٕاال  جعة، يف ٕاطار الثوابت ال
لمملكة وهوهتا الراخسة ستورية    .ا

ٔن يغفل فهيا  ا اليوم عن وضعية املرٔة املغربية، ال جيب  دي
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اصب  استحضار وضعية املرٔة املهاجرة، اليت وٕان كنا نعزت مبا بلغته من م
ٔن وضعيهتا يف  ول املتقدمة، ٕاال  عة يف العديد من ا سياسية وٕادارية رف

ة اليت تعمل يف بعض ا شطة الشباكت إالجرام ٔ ٔمام تطور  ٔخرى و ول ا
اصة لينا ٕايالءها عناية  رش، تفرض  ل جتار    .جماالت 

سعي احلكومة ٕاىل حتيني اخلطة  نا ٕاال التنويه  ويف هذا إالطار، ال ميك
ٔن هذه فرصة لتعزز ما  سان، ونعترب  ميقراطية وحقوق إال الوطنية 

  .ص حقوق املرٔة املغربيةتضمنته خبصو 
محلاية  هدف لها يف احملور اخلاص  فٕاذا اكنت هذه اخلطة قد وضعت 

  :القانونية واملؤسساتية حلقوق املرٔة
ملساواة وٕاعامل املناصفة؛ - ستور املتعلق  ضيات ا   تفعيل مق
ولية يف  - ملرٔة مع املعايري ا ضيات القانونية املتعلق  ام املق س ضامن ا

لمملكة؛نط ة  ستور واملامرسة االتفاق ٔحاكم ا   اق 
متيزي  - ٔشاكل ا متع، وحظر وماكحفة لك  تعزز ثقافة املساواة يف ا

  والعنف ضد املرٔة؛
لمرٔة؛ - عي  ج صادي و ق متكني    ا

ارا وبريا  ٔن معال ج لينا القول  قة يفرض  حلق فٕان واجب الصدح 
ظر هذه احلكومة لبلوغ ت ل ي ٔج ل الت ٔهداف، وهو معل مل يعد يق  ا

ة، جيب اخلوض يف  باء وراء الشعارات الفار خ سويف وال  وال ال
ة   .امللفات جبرٔة وجشا

لمناصفة اليت تعد  سبة بلوغنا  ساءل عن مدى  ٔن ن حري بنا اليوم، 
ستورية الكربى ت ا   .من الغا

ٔن ح هنوض بوضعية املرٔة ش ٔن ا ٔو حىت وامه من يعتقد  كويم فقط، 
ٔن جممتعي، امجليع، دو وحكومة  سائية ش ، ٕان القضية ال و قضيهتم ا
ت، مدعوون لٕالسهام يف هذه املعركة الن اليت جيب  ٔحزا ونقا و

ة مهنا ات، الس الثقاف ىل مجيع الوا   .خوضها 
  .شكرا

سالسيد    :الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

  .د العام ملقاوالت املغربلفريق إالحتا اللكمة

شار    :دمحم يوسف العلوي السيداملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
يزتامن موضوع سؤالنا يف هذه اجللسة حول وضعية املرٔة يف املغرب، 

ساء وٕاطالق امحل الوطنية مع ختليد اليوم العاملي ملاكحف ة العنف ضد ال
سهتدف  يات، واليت  ساء والف التاسعة عرش لوقف العنف ضد ال

  .ٔساس هذه السنة الفضاء املدريس
 ، ي تعرف بالد نتقال اجلديد ا ٔيضا، يف سياق  ٔيت سؤالنا  وي

ام املنظومة ي يؤكد رضورة ق منوذج التمنوي اجلديد ا التمنوية  واملمتثل يف ا
ل واملرٔة يف سوق الشغل، وكذا  ىل املساواة بني الر صادية  ق و
سوي  صادي ال ق شاط  سبة ال رفع  ي يلزتم  مج احلكويم احلايل ا الرب

  .يف غضون امخلس سنوات القادمة% 30ٕاىل  20من 
ي  ة ا ساء العامالت يف قطاع السيا ٔن ال ٔسف،  ل، ل س نا  ولك

ٔمه ا لرخصة إالدارية يعد من  سائية، مازال خيضع  ليد العام ال ملشغلني 
لييل   .خبصوص العمل ا

رشيعية  ت ال ا نت سايئ القوي يف  مثن احلضور ال وهبذه املناسبة، 
ت  ساء لرئاسة ب ٔول مرة ثالث  اب و ث مت انت رية، ح ٔ واحمللية ا

لجهة سة  برية، ورئ   .مدن 
ة لٕالرادة كام يعد ٕاسناد حقائب و  ق رمجة حق ساء،  ل زارية ٕاسرتاتيجية 

ذي هنن من املشاركة الفعا يف اجلهاز التنف لحكومة ومتك   .السياسية 
ٔوىل من نوعها، قام إالحتاد العام ملقاوالت املغرب  ويف سابقة يه ا

صب الرئاسة لواليتني 2012سنة  ٔعامل يف م اب سيدة    .نت

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ملغرب،  شيطة  مة من الساكنة ال سبة  ساء ميثلن  ٔن ال الرمغ من  ف
سني يف  ىل مستوى املساواة بني اجل ل فوارق واسعة  س مازالت بالد 

ساء ٕاىل  ل سبة البطا  ث تصل  ٔن رشحية %25العمل، ح ىل  ، فضال 
 ٔ ل العمل املومسي ب ري املنظم م شتغلن يف القطاع  ساء  جور واسعة من ال

دا   .زهيدة 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔساس  ، رهني  صادية يف بالد ق عية و ج ق التمنية  ٕان حتق
متيزي، مع  ٔشاكل ا ىل اكفة  سني والقضاء  ق املساواة الاكم بني اجل بتحق

لتغيري ٔساسية  رائدات  ساء  ل ل والفعال  ور الفا   .إالقرار التام 
ليمك    .ورمحة هللاوالسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل   .اللكمة لفريق إالحتاد املغريب 

شارة السيدة فاطمة إالدريس   :املس
رة،   السيدة الوز

يل  د اخلطاب ا رو اليوم وا لمك، خصنا ند من بعد ما مسعنا اجلواب د
واقعي وموضوعي ورصحي مع الشعب املغريب، وما خصناش نغطيو الشمس 
سب  ش ب هتم ل، اليوم مازال املرٔة املغربية كتعاين الهشاشة والفقر وا لغر

ىل هاذ اليش دولية .. د مرتفعة، وكنلقاو يل كتدل  واكينة مؤرشات ا
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  .ووطنية
شىت  لتحرش والعنف  خلصوص العام مازال كتعرض  الد  املرٔة ف

ملساومة، وكن ش  ه، مع استغالل مصدر لقمة الع من % 57لقاو ٔنوا
ساء معنفات، وذ حسب ترصحي وزارمك، وهاذ اليش طبعا عندو  ال

ل متع يف احلارض واملستق ىل ا برية  صادية  د التلكفة اق   .وا

رة،   السيدة الوز
ٕان املرٔة العام يف الضيعات كتعاين من سوء املعام وكتعاين معام ال 

رامهتا، نظرا لظروف ال سانية وحتط من  ري الالئقةٕا   .عمل 
ٔية حامية قانونية وغياب  و تعمل يف الظالم دون  صاد الق املرٔة يف اق
ني  رو طبعا، احلادثتني املميت ة والسالمة املهنية، ولكنا كنتذ رشوط الص

ة و   ".روزامور"فطن
لتعسف والطرد من العمل، املرٔة دامئا تتعرض  ٔكرث عرضة  املرٔة 

ٔجور، دامئا املرٔ  عي، لنقص فا ج ى الضامن  يترصحش هبا  ة ما 
اله  يترصح هبن يف الضامن % 30وكنلقاو  يل  ساء ا فقط من ال

عي   .ج
ة  امالت النظافة مفؤسسات معوم امالت النظافة،   ، املرٔة العام
لس،  ٔجور، وما منشيوش بعيد، هنا فا ٔدىن ل شتغلو دون احلد ا ك

يتقاضو  ىل ثالثة  1600امالت النظافة  و  س ٔهنم ك ني  درمه، يف 
سمرس  ، كتويل ك الف درمه، وبذ كتويل رشكة املناو فاليد العام

ة ار مبباركة املؤسسات العموم ، وكتويل ومصة    .فاليد العام
سط  ٔ ىل الهامش دون  ش  املرٔة يف العامل القروي، مازال كتع

ٔس دمات ا ل ة ضعف الوصول  ة اكلتعلمي احلقوق، ن اسية العموم
كون  ٔهيل و رامج الت سبة زواج القارصات وغياب  ة، مع ارتفاع  والص

سائية   .اليد العام ال

رة،   السيدة الوز
رخييا يف طليعة النضال احلقويق  عتباره  لشغل،  ٕان إالحتاد املغريب 

عية، يؤمن ٕاميا ج ل جممتع املساواة والكرامة والعدا  ٔ ٔن  من  راخسا 
ري ال بديل  عن  ه التمنوي الك سب رهان مغرب اليوم وٕاجناح مرشو

الل ٔرض الواقع، وذ من  ىل    :الرتمجة الفعلية لشعار املساواة 
الالت وٕازا  - خ رشيعات الوطنية وتصحيح  مراجعة لك ال

ل القانونية؛   العراق
ة  - ىل االتفاق لتصديق  رسيع  ٔن العنف 190ال والتحرش يف  ش

ولية؛ ظمة العمل ا ات هبا م يل  ن العمل ا   ٔما
متيزي؛ - ٔشاكل احليف وا ٔة املناصفة ورفع لك   تفعيل هي
ساء - ل عية  ج   .التعجيل بضامن امحلاية 

لشغل، مع  الن تضامن فريق إالحتاد املغريب  ٔريد من هذا املنرب، ٕا و
ر ٔاكد عية ب ج رة، موظفات واك التمنية  ، التابعة لوزارمك، السيدة الوز

ه ٔنوا شىت  لتعنيف اخلطري    .املامرسات النقابية.. يتعرضن 
رة   .وشكرا السيدة الوز

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
ىل  رة،    .اجلوابٔشكرك، السيدة الوز

ساء، اليت  لفعل نعزت يف بالد مبدى التقدم احلاصل يف وضعية ال حنن 
ام  ذ  د م حى تصا ٓخرها التطورات اليت عرفهتا 2004عرفت م ، و

ٔن العام احمليل  رست مشاركة املرٔة يف تدبري الش ابية اليت  نت القوانني 
  .واجلهوي والوطين

ساء املغر  ٔه لك ال ملناسبة،  لن مراكز هامة يف و لوايت اح بيات ا
رة هنن السيدة الوز ٔن العام، ومن ب   .تدبري الش

ٔوضاع املرٔة القروية  هنوض ب رة، هو ا قي، السيدة الوز الرهان احلق
كرس ثقافة جممتعية، حترتم املرٔة  عيا وحصيا وتعلمييا، و صاد واج اق

ساء متيزي ضد ال   .وتناهض العنف وا
سشكرا السيد    .الرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا لمك السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
رة،   السيدة الوز

رخي املغرب، فقد اكنت ومازالت  ٔساسيا يف  تلعب املرٔة املغربية دورا 
متع،  يس والقوة الفا يف ا سجيل انعدام احملور الرئ ٔسف مت  لكن ل

اصة مبقاربة النوع بقانون املالية لسنة    .2022مزيانية 

رة،   السيدة الوز
دته يف ظل  ي زادت  متيزي وا لعنف وا ساء  تتعرض العديد من ال

د"احئة  ل "19-وف س هتاك حقوق العامالت  سبة ا ٔن ارتفاع  ، كام 
هيك عن احلوادث املميتة ال ساء شلك دوري،  يت ذهبت حضيهتا 

ة امالت الضيعات الفالح ة وحوادث نقل  ادثة طن   .امالت، 
ساء يف وضعية بطا  سبة ال الل الفصل الثاين % 29.7لقد بلغت 

ن العمل وحىت 2020لـ ٔما ل  لمتيزي دا ساء العامالت تتعرضن  ٔن ال ، كام 
امل الشغل   .لولوج 

ساءل عن ما مدى تطبيق إالسرت  ة ملناهضة مجيع وهنا ن اتيجية املوضو
ٔرض الواقع، كام وحنن يف ٕاطار  ىل  ساء  متيزي والعنف ضد ال ٔشاكل ا

ولية  ٔيضا  16امحل ا ساءل  ٔساس النوع، ن ىل  يوم ملناهضة العنف القامئ 
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ة رمق  ىل االتفاق دم املصادقة  ملناهضة  206والتوصية رمق  190عن 
ن ال ٔما ل  ساء دا   عمل؟العنف ضد ال

ة  ىل االتفاق ملصادقة  ٔجرٔة بنودها  190ومن هنا نطالب احلكومة  و
ٔرض الواقع   .ىل 

متيزي وتطبيق  كام ندعومك ٕاىل اختاذ تدابري فعا محلاية املرٔة من العنف وا
ٔمومة، وسنقدم مقرتح  ملساواة وحامية ا بنود مدونة الشغل املتعلقة 

مي ة الكونفدرالية ا لشغل، خبصوص متديد رخصة قانون، مكجمو قراطية 
ٔمومة من  ة،  16ٔسبوع ٕاىل  14ا ات الرضا ٔسبوع، وكذا الرفع من سا

ل مع هذا املقرتح لتفا ا ندعو احلكومة  ذ الوالدة؛  ني م   .لتصبح سن
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عية والتمن  ج ة العدا  مو   .ية املستدامةاللكمة 

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔنمت  لمك، ومسعنا إالحصائيات ومسعنا لكيش،  لعرض د ن  ا مز تصن
ليمك، بغينا نقولو لمك رمغ الشعارات، مازلنا  متكني ما شاء هللا  ٓن مفركز ا ا

نعني ة ما.. مق نعني بغياب إالرادة السياسية هاذ الشعارات املرفو زلنا مق
لهيا صاحب اجلال  رامة املرٔة، كام يؤكد  ، اليت حتفظ  حنو التمنية الشام

  .هللا ينرصو
ة يه  ٔن، والن ويل املتدين يف هذا الش ب ا ليل، هو مؤرش الرتت ا
درات،  ىل ا ار، إالدمان  نت يس،  زواج القارصات، التحرش اجل

ل املاديالتعنيف    .املعنوي ق
سو بني النص  ، امل ٔرم سائلكن عن وضع املرٔة القروية، ا ا، 

  القانوين وٕاشاكلية التزنيل؟
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس
لشغل   .اللكمة لالحتاد الوطين 

لوي شارة السيدة لبىن    :املس
رة،   السيدة الوز

ي  ساء، نطالبمك بـمثينا لهاذ اليوم ا اهضة العنف ضد ال   :مت تداول م
ل  - ديدة ملناهضة هذا العنف، تزنيال لرتاكامت املرا بلورة ٕاسرتاتيجية 

؛ دات املر املق عتبار مست ذ بعني  ٔ  السابقة وا
ولية  - ة ا ىل االتفاق  ؛190وكذ املصادقة 

سيق بني - ايل لٕالسرتاتيجية ودمع الت السياسات احمللية  تعزز البعد ا
شارية من  ميقراطية ال ات الرتابية وتوطيد مسار ا املرتبطة بعمل امجلا
ل  ل العمويم وفا الل تعزز وتطور سبل التعاون والتاكمل بني الفا

متع املدين؛  ا
هتا؛ - لظاهرة وضامن انتظام ت وإالحصاءات املتعلقة   توفري البيا
منط  - ىل تغيري الصور ا سانية واملواقف واملعتقدات العمل  ية اجل

ىل النوع؛ ة  متيزيية املب   والسلويات ا
سمترار يف  - متكن من  ل ا ٔ تعبئة املوارد املالية حمليا ودوليا من 

ساء يف  اكم ملناهضة العنف ضد ال ظومة م شغيل وتطور م ال
امعة؛  خمتلف حماورها إالسرتاجتية وٕاجراءاهتا ا

ىل قدم املساواة يف اختاذ خطوات فعا - ل   لضامن مشاركة املرٔة والر
ت صنع  ىل مجيع مستو مجيع جماالت احلياة وإالصالح السيايس و

 القرار؛
عيني هبا  - ن اج د ساء حضا العنف وتوفري مسا توفري مراكز ٕايواء ال

لني؛ ىل لك الفا  ورش الحئة الفضاءات 
ٔن العديد من - ش ة  اوي العموم ت ومراجعة مدونة  حتريك ا الشاك

ي هنجته بالد ه ا كرس التو شلك  ٔرسة    .ا
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شارة احملرتمة   .شكرا، السيدة املس

رة يف ٕاطار الرد ف تبقى لمك من الوقت لسيدة الوز   .اللكمة 
  .تفضيل

ٔرسة عي وا ج رة التضامن وإالدماج    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس
يل  ات القمية ا ىل املقرت لشكر مجليع الفرق  ه  ٔتو ٔن  ٔود  ٔوال، 
ل الريق  ٔ شتغلو مجيع من  ٔننا  مة، وكنمتىن  ٔفاكر  ٔن فهيا  جسلهتا لكها، 

ساء يف بالد هنوض بوضعية ال   .وا
يل هو مج احلكويم ا لرب ر  ٔذ ٔن  ل لك يشء،  يعمتد  ٔود، ق ا 

رشي، فال  ر يف العنرص ال س عية و ج و  ز ا ٔسس تدعمي راك
ساء  هنوض بوضعية ال عية بدون ا ج و  ز ا ميكن تدعمي راك
و  ٔهنا جعلت ا ٔقل حيسب لهاذ احلكومة،  ىل ا وحبقوقهن، وهذا 

عية يه املرشوع د ج و  ز ا عية وتعزز راك ٔت ج لها، ومل ت
ٔهداف  ٔتت ب ٔرض الواقع، وٕامنا  ىل  ر  ٔ س   خبطاب فارغ فضفاض، ل

  .مرمقة
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ني تنقولو تندوزو من  ساء، هذا  %30ٕاىل  %20م شغيل ال سبة 
ٔنفسنا ىل    .مرمق، وهذا كنلزتمو به 

ل  د املقاربة عرضانية، وفعال املزيانية د هنجو وا ادي  وميل تنقولو 
، و  كون عندها الوزارة قلي ل الوزارة مايش هو املزيانية  ور د لكن راه ا

ات  لتقائية بني القطا ات وتعزز  سيق ما بني مجيع القطا برية، هو الت
ل السنة  الية، وفهاذ إالطار راه املزيانيات د لتقائية ا ٔيضا  لكها  2022و

ت هت ٔن املقاربة يه مقاربة عرضانية ومقار ل املرٔة،  كام قلت  -دف ٕاىل د
صفة -   .تعزز وضعية املرٔة ومقاربة عرضانية وجمالية م

  سيدايت، ساديت،
يل انطالقا من  كون اجلواب د ادي  عتبار الوقت،  ذا بعني  ٔ  ، ٔ

ٔبعاد103.13القانون  ل ا يل عندو هاذ ثالثة د   :، هاذ القانون ا
يس والتوعوي يل هو البعد التحس ٔول، ا ٔوال، : البعد ا وهاذ البعد، 

شوفو  ٔن ميل ت ٔساس،  ينطلق من التعلمي وراه تقالت، التعلمي هو ا
يكونو تقريبا قراب لـ  يات  ٔن الف يوصلو لـ %50التعلمي بيل   17-15وميل 

سبة فالعامل القروي لـ  يبان لينا موطن ، هنا %30سنة، كتزنل ال
ٔول   .الضعف، هذا موطن الضعف ا

سة ٔكرث من  ٔ كنت رئ ث  وميل % 50امعة، واكنو عندي إال
ل الضعف ين د   .يتخرجو ما كنلقاوهومش يف سوق الشغل، هذا موطن 

يبقاو ما  ٔيضا  يكربو،  ات ميل وليداهتم  ٔ يل هوما ا ساء ا ٔيضا، ال و
صادي  ق متكني  كون عندمه ا ش  بومه  عندهومش ممكن حىت هوما نوا

ٔرامل،  ساء ا ساء يف وضعية صعبة، يعين لك هذا وال ساء املطلقات، ال ال
يل  دد من مواطن الضعف ا اة، تنلقاو  ل الف شوفو املسار د ميل ك

بوها   .اصنا نوا
مة  سية، املقاربة امحلائية  ىل املقاربة التوعوية والتحس لكمت  فٕاذن 

كون  ٔنه فالسنوات املق  ش  ىل نفسنا  ا تعهد  ٔقل دا، واح ىل ا
هلم،  ساء ولٕاليواء د ال ال عددة الوظائف الستق ن م ٔما د ا فلك ٕاقلمي وا
ٔرسة  ٔرسة املغربية، ا يل يه مقاربة تعمتد ا د املقاربة ا ٔيضا فوا ولكن 
س  لتحس ٔننا  اجمة،  عية، املستدامة وا ج لتمنية  رافعة  سكة  امل

ىل و  لكمنا  لتكون، وهنا راه  لتقائية و ديدة يف ٕاطار  د املقاربة  ا
ٔيضا مجيع الرشاكء من  عية والتعاون الوطين و ج ما بني واك التمنية 
د  كون فهيا وا ش  ال الرتايب،  دة فا وا يل م ل تعضيد املراكز ا ٔ
هلم احلياة  ساء يف خمتلف الفرتات د ش هاد ال ساء،  ل مة  بة  املوا

هلم، وفني  كوش فرتة هشاشة، د لو فرتة هشاشة، وحىت ميل ما  ما د
يل عندمه دبلومات مايش فرتة هشاشة، ولكن  يات ا ىل الف ميل كنتلكم 

لهيم سهلو  ش نقدرو  هلم  بة د   .جيب املوا
ٔيضا  ٔرقام، وهو تعزز دور احلضانة، وهو  ٔيضا ب ا  مج احلكويم  والرب

ني  ني كنقولو كام قلت املقاربة العرضانية، م صب شغل، م كنقولو مليون م

ني كنقولو توسيع الطبقة املتوسطة،  ٔرسة من الهشاشة، م ٕاخراج مليون 
دة ٔيضا مستف   .مبقاربة عرضانية، فاملرٔة يه 

ليه مايش خطاب فارغ، سيدي  ٔكد  ٔرقام، ومايش كن فلهذا، هاذي 
شار: املقصود(النائب  وية فرصة احملرتم، وكنقول اعطيو احلكومة ش) املس

ٔسابيع، من  لهيا، ويه عندها بعض ا ش حتمك  ٔن ما ميك ش تبني، 
سع من الوقت  ليه دوليا هو ٕاعطاء احلكومة زمن من الوقت، م املتعارف 
متكن من تزنيل مرشوعها، وطبعا جملسمك  ل مجيع دول العامل، حىت  م

لسني هلم مك، .. املوقر، ا ا بري ملقرت متكن من طبعا حنن يف ٕانصات  حىت 
ىض ذ   .تعديل وتصويب مجيع السياسات ٕاذا اق

ٔيضا،  ٔو الزجرية، فالقانون واحض  رية، يه املقاربة القضائية  ٔ واملقاربة ا
لهيم القانون يل هوما ينص  ت ا دد من العقو  . فهو هناك 

ادي ننجزوها يل  ت ا دد من املقار ا  ستعرض بع   :ادي 
د سي - اجه الوقاية من العنف؛ٔوال، اع   اسة شام لتطور م
ساء؛ -   نيا، ضامن فعالية القوانني ذات الص مبناهضة العنف ضد ال
ل لتطويق ظاهرة  - عية، ويه س ج و  ٔيضا ا ىل  ولكمت 

ساء؛   العنف ضد ال
د املقاربة  - ساء، وهذا كام قلنا عند وا ل صادي  ق متكني  ٔيضا ا و

و طبعا القطاع العام، قطاع ديدة  يل فهيا ا ٕان شاء هللا، ا
بري؛ ٔن  دور  متع املدين  ٔيضا ا   اخلاص، ولكن 

لهيا؛ - ٔرسة، ولكمت  ر فا س ٔيضا    و
دات  - بري من املستف د العدد  ٔوال، نوصلو وا لينا  يل غت الرمقنة ا

ساء هو ل هاذ ال ٔن املشلك د ٔيضا  ف خيص التكون، 
عض  ال فالقرى، ف يات م ىل الف التكون، ميل كنتلكمو حىت 
لهيم  افو  ي صادية  ق ة  هلم من الناح ن د املرات الواليد
ٔشنو؟ خصنا  ا  ٔسف صغار، فاح ٔسف، مع ا م مع ا وكزيو
ادي  ور الطالبة هذا  لومه  لمدرسة، ٕاىل قدر ند لومه  ند

ستعملو  ليه، ونقدرو  ٔو التلميذة شتغلو  الرمقنة، يعين الطالبة 
د القسم وشارك وحىت جيي  ل لوا الش ال، تد هتا  من ب
دة، سيكون  ت  ان؟ هناك مقار م ان وجنيبوها تدوز  م

ا لمك   .لنا الوقت ٕان شاء هللا لرش
ىل املزيانية، راه املزيانية  - لكمنا  ات،  ٔيضا الرشاكة مع امجلا وهناك 

ل  ىل املشرتاكت، مع لكها د لكمنا  ل، ٕاىل  ل الر املرٔة ود
يل ممكن  دد من الرافعات ا ات احمللية، عند  اجلهات، مع امجلا
ىل حتسني الوضعية  د  سا يل تقدر  ل ا زيدو مهنا فاملزيانية د

الد ٕان شاء هللا امة ووضعية املرٔة ف عية بصفة    .ج
ادي نبغي - ريا،  ٔ دا،  لكمت.. و مة  ة  الم ٔيضا إال ة  ىل الوا

ىل حتسني صورة املرٔة  يس و ىل اجلانب التحس شتغل  ٔن  جيب 
الم   .فإال
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س،  شكر جملسمك املوقر وشكرمك، السيد الرئ ش  ري  ٔ وكنبغي فا
شارن ٔشكر السيدات والسادة املس   .و

ٔن من الصباح، من املناظرة دا،  ة، اليوم اكن يوم مجيل  وفهاذ  رصا
ا  ات، واح دد من املقرت ٔمسية يعين فالعشية، اكن هناك تبادل قمي و ا
ادي  يل  ادي ندرجوها لتطعمي وٕاغناء إالسرتاتيجية ا ٕان شاء هللا، 

  .تعمتدها الوزارة

  .ولمك جزيل الشكر

س   :السيد الرئ
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز
ىل مسامهتمك الهامة   .وشكرمك 

ىل املسامهة الفعاوشكر اكفة ال  شارن    .سيدات والسادة املس
  .ورفعت اجللسة


