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السيد رئيس جامعة محمد الخامس
السيد عامل صاحب الجاللة على عمالة سال
السيد نائب عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال
السيدة ممثلة اللجنة التنظيمية
السيدات والسادة األساتذة الكرام
أيها الحضور الكريم
يف البداية ،أود أن أعرب لكم عن غامر سعاديت مباشاكتككم اتككا أغاا ذاا الوم الدكاس اهلا  ،الاي
حيكضنه ذاا الفضاء العلم  ،وأنمه باخكواكتم هلاا املمضمع الاي يعكرب قائما يف صلب اناشااالت اجملكم
املاريب ،وياشكل جزء من وكش إصال القمانني المطنوة املفكم اليت يماصل توه املارب مسريته باخنراط
جاد وخطى ثابكة ،وإننا نقدك بالغ الكقدير املسؤولوة اليت تكحمل أعباءذا مؤسسات اجلامعة يف بلمكة
وتطمير نقاش أتادمي تعا حم ذاا املمضمع  ،الاش ء الاي سوساذم البد يف تعزيز خطماتنا املكقدمة
حنم حتقوق املساواة والعدالة.
حضرات السيدات والسادة
يعد ذاا اللقاء أيضا ترصة للكداو يف مضممن اإلطاك الكاشريع والقانمين ذو الصلة بماق وحواة املرأة
املاربوة ،وذلك على ضمء ما كاتقه من تطمك ملحمظ جتلى يف اإلصالحات واملبادكات املكقدمة ،واليت تان
هلا األثر البلوغ على حواة املرأة وحضمكذا يف اجملكم  ،خصمصا خال العاشرية األخرية اليت تانت حاتلة
بالعديد من املككسبات اليت عززت الرتسانة القانمنوة املاربوة ،تإقراك مدونة األسرة ،ومراجعة قانمن
اجلنسوة ،واإلصالحات اليت عرتكها مدونة الاشال ،وقانمن احلالة املدنوة ،وقانمن املسطرة اجلنائوة ،ومدونة
االنكخابات ،واملوثاق اجلماع  ..وجمممع الكدابري اليت اختات من أجل االكتقاء بكمثولوة النساء ،سماء يف
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االنكخابات الكاشريعوة أو االنكخابات اجلماعوة واحمللوة ،ذاه املككسبات وغريذا ،تمجت بإقراك الدسكمك
املاريب  ،2011الاي نص على خواك املساواة ومكاتحة الكمووز واملناصفة ،بفضل إكادة سواسوة قمية،
حتت القوادة الرغودة لصاحب اجلاللة امللك محمد الساد نصره اهل.
نعكرب ذاا اللقاء أيضا جماال للكطل حنم تمسو آتاق ذاا اإلصال تككمة لكطمك مسلسل الكحديث،
وذم ما حيكم علونا تاشخوص قضايا الماق وإغكاالته واالنكباب علوها مبا يلز من جد وحز إلجياد
احللم الناجعة واملناسبة هلا ،ونريد يف ذلك أن تكمن مؤسساتنا العلموة كائدة وتاعلة ومكجاوبة م
محوطها.
أيها الحضور الكريم
إن مماصلة املارب جهمده للمصادقة على االتفاقوات الدولوة ،وسهره على تطبوق املضامني اليت حتفظ
ترامة املرأة وحقمقها ،ينب من حرصه على تمتري الضمانات الكفولة بكمكونها ومحايكها ،سماء داخل
أسرهتا أو يف محوطها االقكصادي واالجكماع والسواس والثقايف ،وذلك يف إطاك تعاون دؤوب م
منظممة األمم املكحدة حلقمق اإلنسان ،وانفكاحه على احلماك والكفاعل البناء م تاتة آلواهتا املعنوة ،من
خال تقدمي الكقاكير الدوكية إىل األجهزة املخكصة ،واسكقبا اإلجراءات اخلاصة املنصمص علوها ،وأيضا
عرب الكفاعل م الكمصوات واملالحظات الصادكة عن ذاه اآللوات األمموة ،لوؤتد أنه دولة تعمل على
تمطود كتائزذا بسوادة القانمن ،مندجمة م محوطها منفكحة على العصر دون تنكر ملقدساهتا الدينوة
ومقمماهتا احلضاكية وذميكها المطنوة باشىت كواتدذا.
إن إميان املارب الراسخ بأمهوة الرتتوز على ثالث أسبقوات ملحة ويف مقدمكها :مماصلة اإلصالحات،
وتعزيز املكاسب السواسوة وحقمق اإلنسان ،يرت من صمكة املارب لدى املنكظم الدويل ،ويؤذله لوندكج
يف مصاف الدو الدميقراطوة .وقد حظ يف ذاا الاشأن املارب بمض مكقد لدى االحتاد األوكويب،
ومبرتبة غريك من أجل الدميقراطوة لدى جملس أوكوبا اعرتاتا مبجهمداته يف جما اإلصالحات اهلوكلوة،
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وذم ما يطر كذان تفعول االلكزامات املرتتبة عن ذاه األوضاع ،والسوما يف جما الدميقراطوة وحقمق
اإلنسان ،الاش ء الاي نعكربه سبوال السككما دولة احلق واملؤسسات وحتقوق الكنموة الاشاملة ،على أن
يكحمل اجلمو نصوبه من االلكزا واملسؤولوة وتاء للموثاق الاي مج املااكبة باعكمادذم للدسكمك اجلديد.
حضرات السيدات والسادة
إميانا منا بأمهوة سن القمانني والكاشريعات يف تثبوت احلقمق وتكريسها ،جعلنا تعزيز اإلنكاج الكاشريع
والقانمين من بني الدعامات األساسوة السرتاتوجوة القطب االجكماع  ، 4+4والاي أعلنا عن مضامونه
من خال املخطط الكاشريع للحكممة.
تما أن الاشق الكاشريع ذي الصلة باملرأة متت برجمكه يف إطاك اخلطة احلكمموة للمساواة "إترا "
 ،2016/2012واليت تاشكل إطاكا نمعوا لكحقوق الكقائوة خمكلف املبادكات املكخاة إلدماج حقمق
النساء يف السواسات العممموة وبرامج الكنموة ،حوث عملنا يف انسجا تا م حاجوات املرحلة إىل
إعطاء إطاك للعمل الكاشريع املرتبط بقضايا املرأة ،محمل مباشاكي وإصالحات واعدة ،ال بد لكحقوقها من
كت ما يككنف الماق من إتراذات ،وكذانات وحتديات ،ومن الكاشب برو الكعبئة والعمل ،ماشريين ،يف
ذاا الصدد ،إىل أمهوة ما تقم به السلط الكنفواية والكاشريعوة والقضائوة من دوك يف وض وتفعول القانمن،
وتاا مالءمة األدوات والنصمص القانمنوة لكسكجوب للكطمكات االقكصادية واالجكماعوة بل لككمن
أحوانا قاطرة هلا.
أيها الحضور الكريم
إننا نعكرب أن وض القانمن لوس هناية املطاف ،وإمنا ذم خطمة أوىل أساسوة يف املساك احلومي للبناء،
حوث إن النص القانمين سوبقى ،مهما تكن مصداقوكه ،جمرد إطاك تاشريع  ،ما مل يبادك الفاعلمن إىل
إضفاء الديناموة الضروكية علوه ،وذلك حبسن تفعول مقكضواته ،واسكلها كوحه ،مبا جيعله انبثاقا لماق
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جديد ،يرسخ الثقة يف جمدته وسالمة تطبوقه ،تما أنه لن يككمل إال بإصال العد وحتديثه وتأذوله،
دعما لسوادة القانمن.
ويسعدين ،باملناسبة ،أن أخربتم أننا يف وزاكة الكضامن واملرأة واألسرة والكنموة االجكماعوة حنو ذاا
األسبمع الوم العامل للمرأة بكنظوم ندوة وطنوة يم  6ماك حم ممضمع "حقمق املرأة املاربوة على
ضمء االجكهادات القضائوة" تإغاكة إجيابوة للدوك املهم الاي تلعبه االجكهادات القضائوة يف تأسوس
وتعزيز حقمق النساء.
ويف اخلكا  ،أمتىن الكمتوق ألغاالكم ،وأنا على يقني بأن النقاش سوكمن مثمرا وبناء ،وسواشكل إضاتة
علموة نمعوة جتعلنا مجوعا يف مسكمى الكحدي لكعزيز وتقمية املككسبات احلقمقوة املسكحقة للمرأة املاربوة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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