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 الة والسالم على أشرف املرسلني..الرحيم.. والص بسم هللا الرمحن
 السيدة ممثلة هيئة األمم املتحدة للمرأة ابملغرب

 القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية ي السيدات والسادة ممثل
 ادة ممثلي مجعيات اجملتمع املدينوالسالسيدات 

 الباحثنياخلرباء و السيدات والسادة 
 ت التعاو  الدويالسيدات والسادة ممثلي وكاال

 السيدات والسادة ممثلي اإلعالم الوطين والدوي
 احلضور الكرميأيها 

تنظمه وزارة أعرب لكم عن سعاديت ابفتتاح هذا اللقاء اهلام الذي  أن ،يف مستهل كلميت ،أود
عشر حول "سرة والتنمية االجتماعية، لتقدمي أهم نتائج البحث امليداين الوطين التضامن واملرأة واأل

جنزته أالذي  ،املواطنني؟املواطنات و مواقف أي تغريات يف متثالت و  سنوات من تطبيق مدونة األسرة:
 .حضور هذا اللقاءدعوة بيتكم لتل كموأشكر  وأرحب بكم ،ةأمم املتحدة للمر الوزارة بدعم من هيئة األ

من حيث مضمونه وسياقه ذا البحث النوعي كل الذين سامهوا يف إجناز هنوه بأل هذه املناسبةأغتنم و 
األستاذة  فريق العمل الذي يتكون منو  ،ذكر هيئة األمم املتحدة للمرأةأخص ابلو  ،يف خمتلف مراحله

بد هللا أونري، واألستاذة األستاذ عبحث، واألستاذة عائشة احلجامي، و منسقة فريق الك  مليكة ابلراضي
راء البحث يف خمتلف ربوع ذين سهروا على إجامليدانيني الالباحثني الباحثات و كل ، و أمساء بنعدادة

 .املغرب

املعطيات  يف توفري ومسامهتهاعلى تفاعلها اإلجيايب ودعمها  املندوبية السامية للتخطيطكما أشكر 
على التسهيالت اليت قدموها  السلطات احملليةوزارة الداخلية و ، وكذا هذا البحث اهلام إلعدادالتقنية 

 .يف أحسن الظروفإلجناز البحث امليداين 
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 حضرات السيدات والسادة

ال خيتلف اثنان على أن مدونة األسرة شكلت حداث حقوقيا متميزا يف بناء املشروع الدميقراطي، الذي 
جعل من األسرة املغربية القائمة على ، والذي هللاحفظه رسم معامله جاللة امللك حممد السادس 

املعاشرة ابملعروف والتنشئة السليمة لألطفال لبنة جوهرية يف املسؤولية املشرتكة واملودة واملساواة و 
 دمقرطة اجملتمع ابعتبار األسرة نواته األساسية.

فاألسرة كما أسس لذلك دستور اململكة اجلديد هي النواة األوىل يف تكوين اجملتمع املغريب ورهانه 
األسرة القائمة على " لى أنع 32يف الفصل نص ، فقد لكسب معركة التنمية والدميقراطيةاحلقيقي 

ضمان احلماية "، وواجب الدولة العمل على "عالقة الزواج الشرعي هي اخللية األساسية يف اجملتمع
احملافظة قتضى القانون، مبا يضمن وحدهتا واستقرارها و االقتصادية لألسرة، مباحلقوقية واالجتماعية و 

املعنوي جلميع األطفال، بكيفية العتبار االجتماعي و توفري احلماية القانونية، واـ"تسعى ل كما  ."عليها
 الذي متحمداث اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة،  ،"متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية

 .ابلربملان عليهاملصادقة النهائية  ، والذي متتهاملتعلق إبحداث 78.14إعداد مشروع القانون رقم 

لغة لكل على إعطاء أمهية اب 2016-2012متاشيا مع هذا السياق، حرص الربانمج احلكومي و 
تمام يتجسد هذا االهو . متاسكها والنهوض حبقوق أفرادها سرة واحلفاظ علىالربامج اليت تستهدف األ

 ذكر منها:أ ،يف جمموعة من الربامج املهيكلة

 ،"اليت تشكل إطارا لتحقيق التقائية خمتلف  اخلطة احلكومية للمساواة يف أفق املناصفة "إكرام
رسيخ تعمل على تقوق النساء يف السياسات العمومية، و الربامج احلكومية املتخذة للنهوض حب

 والتمييز ضد النساء؛ التهميش والعنفء و تكافؤ الفرص بني اجلنسني، وحماربة اإلقصا
 اليت تندرج يف إطار التزام احلكومة ببلورة جواب  ،لعمومية املندجمة حلماية الطفولةالسياسة ا

، عتداء، واالستغالل، واإلمهالوطين مشويل ملعاجلة املشاكل املرتبطة ابلعنف ضد األطفال، واال
ترسي أسس خدمات يف أسر هشة، و  فولةالططي عدة أجوبة هتم محاية األسرة و تعواليت 
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سرة للوقاية من ودعم األ تقوية اإلشعاراج األسري للطفولة يف وضعية صعبة، و جديدة لإلدم
 ؛التفكك

 من أهم مميزات ، اليتوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقةالسياسة العمومية املندجمة للنه ،
وضاع األسر اليت تحتضن ض أبإضافة إىل تعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، النهو 

 ؛شخص معاق
 ترسيخ قيم تعزيز التضامن بني األجيال و  ىلإاليت هتدف  ،شخاص املسننيبرامج محاية األ

وتكريس القيم اليت تشجع على احرتام ورعاية الشخص املسن داخل  ،التكافلالتضامن و 
 ؛مع قيم ديننا وحضارتنا وثقافتنا األسرة متاشيا

 لفائدة األرامل  شكل جيال جديدا من الدعم العموميي يذال ،راملصندوق دعم األ
احلاضنات ألطفاهلن املتمدرسني أو ذوي اإلعاقة من غري شرط، وهي املمارسة اليت ستؤهل 

 ؛املغرب لدعم مزيد من األسر يف خمتلف الوضعيات الصعبة
 رافقة األسر ابعتبارها آلية متكن من مساعدة وم ،سريةبرانمج النهوض خبدمات الوساطة األ

أو اإلدمان أو  كاملراهقة  ،أثناء النزاع ويف خمتلف مراحل التعامل مع األطفال يف فرتات صعبة
واقتسام  املشاركة يف اختاذ القرارمن بناء احلوار داخل األسرة و االحنراف، كما ستمكن 

، سريةجلمعيات إلحداث مراكز الوساطة األمن دعم قدرات ا حبمد هللا قد متكناو املسؤولية. 
ل أول توفري املعرفة وتشجيع النقاش العمومي يف هذا اجملال من خالوعملنا على تكوينهم و 

 .2015سرية الذي مت تنظيمه دجنرب مؤمتر دويل حول الوساطة األ

 السادة حضرات السيدات و 

ة مهت تعزيز املنظومة القضائية سرة إصالحات جوهريسنوات من تطبيق مدونة األالعشر عرفت لقد 
 النسيج املؤسسايت لبالدان من خالل:و 
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 وتسهيل ، سبة ألقسام قضاء األسرة وجتهيزهالتوفري فضاءات منا اختاذ جمموعة من التدابري
وتبسيط اإلجراءات واملساطر والنهوض  ،الولوج إليها وإرشاد املتقاضني وحسن التواصل معهم

 ؛ت الوطنية والدوليةابلعنصر البشري بدعم قدراته وتطوير مهاراته ملواكبة التحوال
 والطفل تفعيل صندوق التكافل العائلي، الذي يعترب جيال جديدا من اخلدمات لفائدة املرأة ،

على األطفال و  احلفاظ على كرامة األمهات املطلقات املعوزات،سرة و لضمان استقرار األ
 ؛النفقة بعد احنالل ميثاق الزوجيةمستحقي 

 ؛مة العدالةق الوطين إلصالح منظو عداد امليثاإ 
  ة لتبسيط مقتضيات مدونة التلفزيإعداد وتنفيذ برامج توعوية وتحسيسية يف القنوات اإلذاعية و

 ؛لوالطفحقوق املرأة األسرة و 
 ملا هلذه الفئة من األطر من خربات تساعد  ،تكوين وتوظيف املساعدات االجتماعيات

 ؛اختاذ القرار ودراسة الوضعيات االجتماعيةالقضاء على 
 ن خالل القيام حبمالت تحسيسية، وإنشاء مراكز اخنراط مجعيات اجملتمع املدين م دعم

خلاصة حبماية األطفال اإلرشاد القانوين، وتدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية ااالستماع و 
 النساء يف وضعية صعبة. املهملني و 

ي يعد ذيكلي الصالح اهلاإل مية اجملتمعية اليت واكبت هذاالدينااملنجزات و ختلف وننوه مب نشيدوإذ 
، تمعية اليت أحدثها هذا القانونملزمون مبواكبته من خالل رصد التحوالت اجمل حنن مفخرة لبالدان،

 ىل ترسيخها يف اجملتمع.إللمبادئ اليت يسعى املواطنني املواطنات و ومدى متلك 

سرة واملرأة يف جمال النهوض حبقوق األ انطالقا من اهتمامات الوزارة واختصاصاهتاطار، و ويف هذا اإل
عشر "حول  أجنزان البحث امليداين، عاقةإشخاص يف وضعية شخاص املسنني واألوالطفولة واأل

، والذي ؟طننياملوااملواطنات و مواقف أي تغريات يف متثالت و  سنوات من تطبيق مدونة األسرة:
 نعلن اليوم يف هذا اللقاء أهم نتائجه.

 ىل:إ شخص، 1200، الذي أجري على عينة تتألف من امليداين يهدف هذا البحثو 
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 األحكام اجلديدة اليت أتت هبا والتفسريات السائدة يف ياس مستوى معرفة مدونة األسرة، و ق
 اجملتمع؛

 املواطنني؛لك هذه األحكام لدى املواطنات و تقييم مدى متلك أو عدم مت 
 التعرف على عالمات التغيري يف متثالتو  ليت حدثت يف العالقات األسرية،تحديد التغريات ا 

 بعد عشر سنوات من التفعيل؛واملواطنني املواطنات وممارسات وسلوك 
  األسرة املغربية خالل هذه الفرتةرصد التحوالت اليت طالت. 

، مما 2009سنة  يأجر ميكن مقارنتها بنتائج حبث آخر معطيات هذا البحث من  نانمك  قد و 
خبصوص املواطنات واملواطنني ومواقف وممارسات  بيعة التحوالت يف متثالتوط ريةتمكن من فهم و سي

 سرة.مدونة األ

 :أساسية ويضم هذا البحث ثالثة حماور

 ؛معرفة قانون األسرة والتمثالت املرتبطة به .1
 ؛بني الرجال والنساء داخل األسرةاملواطنني املغاربة حول العالقة املواطنات و متثالت  .2
 .ارات واقرتاحات العينة املستجوبةانتظمن خالل  املستقبليةاآلفاق  .3

 ما يلي:  أتكد ،ومن خالل النتائج اليت توصلنا اليها

  احملور األول: معرفة قانو  األسرة والتمثالت السائدة خبصوصه يف اجملتمع املغريب

 ة سن ابملائة 91بلغت نسبة ث يح ،تطور نسبة معرفة مدونة األسرة عن طريق اإلذاعة والتلفزة
 ؛ابملائة 5.8ابملائة، ومنابر املساجد  5.5، مقارنة مع دور اجلمعيات 2015

 تظهر نتائج البحث أنحبيث مستوى أتثري مدونة األسرة على العالقات بني الزوجني،  تطور 
من العينة املستجوبة ترى أن مدونة األسرة سامهت كثريا يف تحسني العالقات ابملائة  22.7

 ؛ترى أبهنا سامهت قليال يف ذلكابملائة  35.2بني األزواج، بينما 
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 سنة  ابملائة 70مدونة األسرة أعطت حقوقا أكثر للنساء من  نسبة من صرحوا أن تراجع
 ؛2015سنة ابملائة  61.6 إىل 2009

  سرة سامهت يف تطور الذهنيات وتغيري ن مدونة األقالوا أبين ذنسبة املستجوبني التطور
 ، منها:ل األسرةمارسات بني األزواج داخامل

o  ؛ين يفضلون اللجوء إىل احلوار بني الزوجنيذالاملواطنني املواطنات و تطور نسبة 
o ين يقرتحون اللجوء إىل العائلة حلل النزاعات ذالاملواطنني املواطنات و نسبة  تراجع

 .الزوجية

 اخل األسرةاملواطنني خبصوص العالقات بني الرجال والنساء دو  املواطنات احملور الثاين: متثالت

 فس احلقوق يرون أن الرجال والنساء ينبغي أن تكون هلم ن األشخاص الذين تطور نسبة
 ؛والواجبات داخل األسرة

  زواج يف الواجبات وليس يف احلقوقكثر تقبال لفكرة املساواة بني األأالعينة املستجوبة تبدو  ،
، وذلك سرةة على األيف النفق كما اتضح ذلك من خالل مطلب مسامهة املرأة ذات الدخل

ابملائة تعترب أن مسامهة املرأة يف نفقات البيت ال متنحها  36.1ابملائة، بينما  69.7بنسبة 
 ؛حقوقا إضافية

 سنة  ستجوبنياملمن ابملائة  72.6عربت نسبة  ،الختاذ القرارات داخل األسرة ابلنسبة
ابملائة  50.1 معا، مقابلأن القرارات داخل األسرة ينبغي أن تتخذ من قبل الزوجني  2015

 ؛2009فقط سنة 
 لدى  ابملائة 53.5أصبحت ضرورية بنسبة  سامهة الزوج يف األعمال املنزليةم كما أن

 ؛2009سنة  ابملائة 49، مقابل 2015يف حبث سنة واملستجوابت املستجوبني 
  من  ائةابمل 50.1 تظهر النتائج أن، جمال املساواة بني الزوجني يف احلقوق والواجباتيف

األم -املستجوبني تعترب أن املساواة يف احلقوق والواجبات داخل األسرة هتم أيضا حق الزوجة
 ؛يف ممارسة النيابة الشرعية على أبنائها
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  انقسم املستجوبون/ات الذين عربوا عن عدم  ،توزيع األدوار على أساس اجلنسيف ما خيص
حول السبب الذي يفسر  سسة الزواجقوق والواجبات داخل مؤ اعرتافهم للزوجني بنفس احل
يفسرون هذا الرفض بتوزيع األدوار داخل األسرة ابملائة  50.5رفضهم هذا. وهكذا، فإن 

 .ال يتبنون هذا التفسريابملائة  49.5 على أساس اجلنس، يف حني أن

 حضرات السيدات والسادة

عشر سنوات من تطبيق " ل موضوعنتائج البحث امليداين حو إن هذه احملطة اليت جتمعنا اليوم لتقدمي 
تكتسي أمهيتها أوال من   "؟املواطننياملواطنات و مواقف يف متثالت و  مدونة األسرة: أي تغريات

كبة هذا الورش كوهنا تنسجم مع املسار العام الذي أسسنا له يف احلكومة واجملتمع املدين يف موا 
ة والطفولة، أذكر أسرة واملر ية داعمة حلقوق األجيابإبدينامية أتيت يف سياق متيز كما  ،احلقوقي اهليكلي

 منها:

  ؛الطفولةحملدث للمجلس االستشاري لألسرة و قانون ا علىالربملان مصادقة 
 ؛، ويشمل العنف الزوجيقانون مناهضة العنف ضد النساء مصادقة جملس النواب على 
 ؛صدور قانون إطار لتعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 
 بكل أصنافها  مؤسسات الرعاية االجتماعية لحو  ونحلكومة على مشروع قانمصادقة جملس ا

 ؛وبكل الفئات املستهدفة خبدماهتا
 .مشروع القانون املتعلق ابلعمال املنزليني، الذي يوجد اليوم يف قراءة اثنية مبجلس املستشارين 

ي وال حمالة دفعة قوية واليت ستعط ،إىل جانب كل األوراش القانونية اليت توجد اآلن قيد املصادقة
 .حلقوق األفراد وملؤسسة األسرة

ال ختفي عنا حجم التحدايت خالل فرتة وجيزة من الزمن جيب أاليت حققناها  املنجزاتإن التطورات و 
وحفظ كرامة الرجل  ،ال حلماية أكثر حلقوق النساء واملصلحة الفضلى للطفليف اجمل تطرح زالتاليت ال 

ائج اليت تستوقفنا على أكثر من مستوى تنتحدايت اليت تحيل عليها هذه الالوهي  سرة.ومتاسك األ
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عالقة بتدبري األسرة وتربية إلعادة توجيه تدخالتنا لتعزيز ترسيخ قيم مدونة األسرة يف كل ما له 
 ء.النش

 ذات أمهية، ألهنا ستساعدان يف إعداد سياسةامليداين، اليت زودان هبا هذا البحث  ،إن هذه األرقام
كما أهنا ستعطينا بعض اإلجاابت على جمموعة من التساؤالت  عمومية مندجمة يف جمال محاية األسرة.

وسائل متكينها يف تحديد أساليب و أيضا ستساعدان و  ثر يف حياة األسر،ؤ حول اجلوانب اليت تشكل وت
سنعمل على ، واليت ةها يف التنمية أببعادها املختلفاالضطالع بدور من أداء وظائفها ومتتعها حبقوقها و 

 ،اجلامعات واجلمعيات ملزيد من االستثمارالفاعلني العموميني ومراكز البحث و خمتلف مع ها تقامس
شاركت فيه خمتلف القوى  كانت دائما نتيجة ذكاء مجاعي ألن أوراش النهوض حبقوق األسر وأفرادها

 .يف إطار تشاركية مسؤولة وبناءة ،احلية ببالدان

يف اعتماده منهجية عليمة دقيقة، ونزوله بفريق البحث الذي بذل جهدا كبريا جمددا وه أنويف األخري، 
للميدان بشروط حمددة، واحرتامه لآلجال املتعاقد حوهلا. كما أشكر جمددا املندوبية السامية للتخطيط 

ه البحوث للتعاون معنا، كما يف البحث الوطين لإلعاقة، وأيضا السلطات احمللية اليت تيسر إجراء هذ
 امليدانية.

 بركاته.والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل و 


