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 ديباجة:

في سياق مساهمة منتدى الزهراء للمرأة املغربية في  االقتراحيةتأتي هذه املذكرة  

الذي أولى مكانة هامة لألسرة حينما  2011املغربي لسنة  ورش تنزيل مقتضيات الدستور 

( 32القائمة على عالقة الزواج الشرعي الخلية األساس للمجتمع )الفصل  األسرةاعتبر 

مؤكدا أن الدولة تعمل بمقتض ى القانون على ضمان الحماية  الحقوقیة واالجتماعیة 

احاظةة علهها  مشررا للى سيي واالقتصادیة لألسرة، بما یضمن وحدتها واستقرارها وامل

الدولة لتوظرر الحمایة القانونیة، واالعتبار االجتماعي واملعنوي لجمیع األطفال، بكیفیة 

مجلس  لحداثمتساویة، بصرف النةر عن وضعيتهم العائلیة بشكل عام، ولرساء 

واملستدامة  استشاري لألسرة والطفولة ضمن هيئات النهوض بالتنمية البشرية

 (.169التشاركية )الفصل  راطيةوالديمق

هذا وبالنةر للتراكم الذي حققه منتدى الزهراء للمرأة املغربية في مجال األسرة من 

مشرظا على أكثر  2002خالل اشتغاله عن قرب في مجال حماية األسرة املغربية منذ سنة 

، استطاع جمعية موزعة على كل ربوع الوطن و مشتغلة على قضايا املرأة و األسرة 109من 

أن يشارك بفعالية في مختلف املاحطات املفصلية في بالدنا، حيث ساهم في ماحطة تعديل 

إلحداث املجلس  الدستور بمذكرة اقتراحية، كما شارك في تقديم رؤيته وتصوراته

االستشاري لألسرة والطفولة الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية، بتقديم مذكرة للجنة 

 اد مشروع القانون املتعلق بإحداث هذه الهيئة الدستورية.العلمية املكلفة بإعد

تعلق امل 78.14 مشروع القانون  لتعديل ولننا لذ نسهم اليوم في تقديم مقترحاتنا 

باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة، ظإننا نضع رهن لشارة السيدات والسادة البرملانيات 

شتغلة في مجال قضايا األسرة والتي ما ظتئت والبرملانيرن وجهة نةر العديد من الجمعيات امل

سرة وتساهم في ملكانة وأدوار األ تطالب بتمكرن بالدنا من مؤسسة دستورية تعيد االعتبار 

 .لألسرةتاحقيق الحماية الحقوقية واالقتصادية واالجتماعية 

 :نماحوري علىتنبني مذكرة املنتدى بهذا الصدد عليه و 

 ات:أوال: من حيث املبادئ واملنطلق

 أساسيةفي مذكرته هذه من مبادئ ومنطلقات  املغربية للمرأةينطلق منتدى الزهراء 

 :هي
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 وخاصة ما تم التنصيص  ضرورة االحتكام للمقتضيات الدستورية ذات الصلة

دولة لسالمية ذات سيادة  عليه في ديباجة الدستور من كون "اململكة املغربية

بتبوئ الدين اإلسالمي مكانة  ابية، تتمرزكاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والتر 

لرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع ظيه الجميع "  ومن ضرورة "الصدارة ظهها

باألمن والحرية والكرامة واملساواة، وتكاظؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات 

لتأكيد "  وكذا ما تم االعيش الكريم، في نطاق التالزم برن حقوق وواجبات املواطنة

من تعريف لألسرة وتاحديد اللتزامات الدولة اتجاهها، حيث  32عليه في الفصل 

ألسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي الخلية األساسية ا"نص على أن 

تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية  للمجتمع.

تسيى  واستقرارها واملاحاظةة علهها. لألسرة، بمقتض ى القانون، بما يضمن وحدتها

الدولة لتوظرر الحماية القانونية، واالعتبار االجتماعي واملعنوي لجميع األطفال، 

التعليم األساس ي حق للطفل  بكيفية متساوية، بصرف النةر عن وضعيتهم العائلية.

، وكذا وواجب على األسرة والدولة. ياحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة"

يتولى املجلس يلي : "  الذي ياحدد اختصاصات املجلس في ما 169 الفصل

من هذا الدستور، مهمة  32االستشاري لألسرة والطفولة، املاحدث بموجب الفصل 

تأمرن تتبع وضعية األسرة والطفولة، ولبداء آراء حول املخططات الوطنية املتعلقة 

مومية في مجال األسرة، بهذه امليادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة الع

وضمان تتبع ولنجاز البرامج الوطنية، املقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل 

 . "والهيئات املختصة

  التزامات اململكة  الواردة في املواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة الوفاء بأهمية

الخاص بالحقوق  منها ما ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذا العهد الدولي

املدنية والسياسية، والتي أولت عناية خاصة ملؤسسة األسرة وجعلت من ضمان 

 حمايتها   مسؤولية  للمجتمع و الدولة.

  ضمان التعددية التمثيلية للمجلس، باعتباره هيئة دستورية تمثل كل املشارب

ر في قضايا الثقاظية والفكرية املغربية، وتسهر على تنزيل حقيقي ملقتضيات الدستو 

   الراسخة األسرة بما يتواظق مع املرجعية الدستورية و في احترام تام للهوية املغربية
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  :قضية األسرة قضية مجتمعية اعتبارا لكون ضمان التنوع في تشكيلة املجلس

مما تقتض ي مقاربتها من زوايا متعددة اجتماعيا، اقتصاديا، تربويا، نفسيا وقانونيا، 

في عضوية املجلس يقوي الحةوظ لتبني سياسات عمومية  تنوعاليستلزم ضرورة 

 بمقاربة أسرية منسجمة ومندمجة تخدم مصلحة األسرة والطفولة 

  :ضمان تمثيلية وازنة للفاعل الجمعوي املشتغل في مجال األسرة داخل املجلس

املجتمع املدني ظيه، سيساهم في استثمار الخبرة التي راكمها جمعيات  تقوية حضور و 

ومقترحات  الفاعل الجمعوي على صعيد امليدان، ويرظع من الضمانات إلخراج توصيات

 لصيقة بهموم األسرة والطفولة املغربية ومستجيبة آلمالها .

 

 78.14حول مواد مشروع القانون رقم  مقترحات املنتدى :ثانيا

 .17-4-3-2-1يتضمن الجدول املوالي اهم التعديالت املقترحة والتي تهم املواد :
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  التعليل التعديل كما ورد في نص القانون النص  وادامل

 1املادة 

من الدستور، ياحدد هذا  171تطبيقا ألحكام الفصل 

القانون صالحيات  املجلس االستشاري لألسرة  والطفولة، 

من الدستور، وكيفيات تأليفه  32املاحدث بموجب الفصل 

شار لليه بعده وتنةيمه وقواعد سرره وكذا حاالت التنافي، وي

 باملجلس.

 يتمتع املجلس بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي.

 يوجد مقر املجلس بالرباط.

من الدستور  171و 32طبقا إلحكام الفصلرن 

تاحدث تاحت اسم املجلس االستشاري لألسرة 

تتمتع بالشخصية املعنوية  والطفولة هيئة

واالستقالل املالي ياحدد هذا القانون كيفية 

وقواعد سرره وكذا حاالت  أليفه وتنةيمهت

 التنافي.

 يوجد مقر املجلس بالرباط .

 اضاظة الفقرة التالية 

يمكن للمجلس في إطار ممارسة اختصاصاته  

وعند االقتضاء، أن يحدث آليات جهوية في 

شكل لجان تابعة له،  ويناط لها في تطاق 

أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للمجلس 

قوق النساء والنهوض بها في حدود حماية ح

 اختصاصها محليا وجهويا

لعادة الصياغة بما يوضح طبيعة 

ها مع تالئممهويتها القانونية كهيئة و 

 الدستور 

 

 

 

التنصيص على امكانية  االمتداد 

 الجهوي للمجلس  

 

 2املادة 

يمارس املجلس، مع مراعاة االختصاصات املوكولة للسلطات 

بموجب النصوص  األخرى واملؤسسات  العمومية والهيئات

التشريعية والتنةيمية الجاري بها العمل، الصالحيات 

 التالية:

  رصد وتتبع وضعية األسرة والطفولة في املجاالت الحقوقية
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 واالجتماعية واالقتصادية 

  تتبع مدى مالءمة البرامج الوطنية التي تهم األسرة

 والطفولة اللتزامات املغرب الدولية 

  الرأي في كل القضايا املاحالة لليه من طرف جاللة لبداء

 امللك 

  ،لبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلس ي البرملان

حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية 

ومشاريع النصوص التنةيمية، وكذا االتفاقيات واملواثيق 

 الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه 

  ،تقديم اقتراحات للى  الحكومة أو أحد مجلس ي البرملان

 بهدف النهوض بوضعية األسرة والطفولة 

 للى السلطات العمومية، بهدف ضمان  لصدار توصيات

الحماية القانونية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، وكذا 

توظرر حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي 

 وضعيتهمبصرف النةر عن  لاألطفامتساو لجميع 

 العائلية 

  املساهمة في تقييم السياسات العمومية واملمارسات ذات

 الصلة بوضعية األسرة والطفولة 

  ذات الصلة بمجال   واألباحاثلعداد الدراسات

 اختصاصه 

  تتبع مدى مالءمة البرامج الوطنية التي تهم

التي ملغرب الدولية األسرة والطفولة اللتزامات ا

صادق عليها املغرب وتم نشرها بالجريدة 

الرسمية مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين 

 اململكة.

  لبداء الرأي بطلب من الحكومة أو احد مجلس ي

حسب الحالة في  منه أو بمبادرةالبرملان 

مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية 

ت ومشاريع النصوص التنةيمية وكذا االتفاقيا

واملواثيق الدولية ذات الصلة بمجال 

 اختصاصه.

  حول املخططات الوطنية  الرأي إبداء

 والطفولة . األسرةاملتعلقة بمجال 

 

 

املالئمة في  لمكانيةقصد وضع 

 . سياقها الدستوري

 

 

على  الرأي لبداء عدم اقتصار -

البرملان بل  أو شرط طلب الحكومة 

البد من ترك مساحة ملبادرة 

الراء حول  لبداءس في املجل

 بعمله.النصوص ذات الصلة 

 

 

هذا االختصاص قصد  لضاظة -

من  171املالئمة مع الفصل 

 الدستور .
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  تنشيط النقاش العمومي حول  السياسة العمومية في

 مجال  األسرة والطفولة 

  الهيئات واملنةمات ذات األهداف لقامة عالقات تعاون مع

والطفولة، وكذا تبادل الخبرات  مجال األسرةاملماثلة في 

 في هذا املجال 

  املساهمة في تنمية قدرات املصالح العمومية والجمعيات

 املعنية في مجال  األسرة والطفولة 

  2املادة  

  لضاظة

ساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها امل -

جهزة املعاهدات واملؤسسات الحكومة أل 

الدولية واإلقليمية األخرى املختصة في نطاق 

 لس .املج اختصاص

تقوم به باقي الهيئات  غرار ماعلى 

 .واملؤسسات الوطنية

 

  

 2بعد املادة اضاظة مادة جديدة 

يتعين أن تقدم السلطات العمومية املعنية 

للمجلس في اطار جميع التسهيالت الالزمة 

قصد تمكينه من أداء مهامه في  اختصاصه

 . أحسن الظروف

  

 3املادة 

يع واملقترحات املاحالة عليه، من يبدي املجلس رأيه في املشار 

لدن الحكومة أو احد مجلس ي البرملان، خالل مدة ال تتجاوز 

 شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

يبدي املجلس رأيه في املشاريع واملقترحات املاحالة 

احد مجلس ي البرملان  أو الحكومة  ، من لدنعليه

خالل مدة ال تتجاوز   من طرف جاللة امللك  أو

فقرة الثالثة  من قصد املالئمة مع ال

 2املادة 
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املذكور، عند االقتضاء،  األجليمكن للمجلس طلب تمديد 

 ملدة ال تتجاوز شهرا.

بر وفي حالة عدم اإلدالء برأيه في اآلجال املشار للهها أعاله، تعت

املشاريع واملقترحات املاحالة عليه غرر مثررة ألي مالحةات 

 لديه.

 شهرين تسري ابتداء من تاريخ  توصله بها .

 4املادة 

يتألف املجلس عالوة على الرئيس الذي يعرن بةهرر شريف، 

( عضوا يراعى في تعيينهم املروءة والتجربة 20من عشرين )

 والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:

  ( أعضاء يعينهم رئيسا مجلس ي البرملان 6ستة )

 يتوزعون كما يلي:

لبرملان أحدهما يعينه رئيس ( من برن أعضاء ا2عضوان ) -

مجلس النواب واألخر يعينه رئيس مجلس النواب واألخر 

يعينه رئيس مجلس املستشارين، بعد استشارة الفرق 

 واملجموعات البرملاني 

املتوظرة املدني ( أعضاء يمثلون جمعيات املجتمع 4أربعة ) -

( سنة على األقل من العمل في املجاالت ذات 15على )

تصاصات املجلس، وذلك باقتراح من هيئاتها الصلة باخ

التداولية. عضوان منهما يعينهما رئيس مجلس النواب 

 والعضوان اآلخران يعينهما رئيس مجلس املستشارين.

 ( قاض يعينه املجلس األعلى للسلطة 1عضو )

ة على الرئيس الذي يعرن يتألف املجلس عالو 

عضوا يراعى في تعيينهم  ونشر ع( 20) بةهرر من

والتعددية والسعي املروءة والتجربة والكفاءة 

 نحو املناصفة, يتوزعون كما يلي:

 ............... 

 ................ 

 

 

 

يمثلون جمعيات املجتمع  أعضاء( 6)ستة  -

في املجاالت ذات الصلة  العاملةاملدني 

، وذلك باقتراح من هيئاتها املجلسباختصاصات 

من قبل رئيس  كل اثنين منهمايعين   اولية.التد

الحكومة و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

  معايير ديمقراطيةوذلك وفق املستشارين  

قصد املالئمة من جهة مع مبادئ 

لهذا النوع من  ؤطرةباريس امل

وكذا مع  الوطنية،املؤسسات 

الذي ينص على السيي الدستور 

 املناصفة.ناحو 

 

 

 

توسيع عضوية الجمعيات املشتغلة 

سنوات الفي املجال وحذف شرط 

التنصيص على  العمل على  مقابل 

ديمقراطية  وشفاظة يتم  معايرر 

 لعالنها للعموم
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 القضائية 

 ( من أعضاء املجلس العلمي األعلى يعرن بةهرر 1عضو )

 لعام لهذا املجلس شريف باقتراح من األمرن ا

 (يمثالن املنةمات املهنية األكثر تمثيال ألرباب 2عضوان )

العمل، واحد منها ينتمي للمنةمات املهنية املمثلة 

ألرباب العمل في قطاع الصناعة التقليدية، يعينه 

 رئيس الحكومة باقتراح من هذه املنةمات 

 ( يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من 2عضوان )

 النقابية األكثر تمثيال املركزيات 

 ( خبراء يعينهم امللك باقتراح من رئيس 5خمسة )

الحكومة من برن الشخصيات املشهود لها بالخبرة 

 والكفاءة في مجاالت اختصاص املجلس 

 ( يمثالن اإلدارات العمومية، املختصة في 2عضوان )

والطفولة يعينهما رئيس الحكومة باقتراح  األسرةمجال 

 عنية من اإلدارة امل

 ( يمثل الجالية املغربية املقيمة بالخارج، يعينه 1عضو )

رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة 

 باملغاربة املقيمرن بالخارج 

 يعرن أعضاء املجلس ملدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة 

 واحدة.

 وشفافة يتم إعالنها للعموم

 ................... 

 .................... 

 

 

 (يمثالن املنةمات املهنية األكثر 2عضوان )

ينتمي تمثيال ألرباب العمل واحد منها 

يعينه رئيس للمنةمات املهنية ألرباب العمل 

 .الحكومة باقتراح من هذه املنظمات,

 .................................................. 

 ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتراح حذف تخصيص  تمثيلية 

قطاع الصناعة التقليدية لعدم 

 وجاهة هذا التخصيص .
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يلتزم أعضاء 5لضاظة مادة جديدة عقب املادة 

بتجرد ونزاهة مع  املجلس بالقيام بمهامهم

االمتناع طيلة مدة عضويتهم وخالل مدة 

سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم من اتخاذ أي 

موقف علني بخصوص القضايا املعروضة أمام 

 املجلس أو التي سبق له البث فيها.

 

 الحياد واملوضوعيةظرر ضمانات لتو 

 في عمل أعضاء املجلس .

املادة 

17 

 تتألف مرزانية املجلس:

 في املوارد:

 اإلعالنات املالية املخصصة من املرزانية العامة للدولة  -

مداخيل  األموال العقارية واملنقولة التي يملكها  -

 املجلس 

اإلعالنات املالية املقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو  -

 دولية عمومية كانت أو خاصة .

 املداخيل املختلفة  -

 الهبات والوصايا. -

 في النفقات:

 نفقات التسيرر  -

 نفقات التجهرز. -

 

 

 

اإلعالنات املالية املقدمة من لدن أي هيئة  -

وفق وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة 

 القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

 التأثير نها أليس من ش التي والوصاياالهبات  -

 .املجلسعلى استقاللية 

 

 

 

 

 

ضرورة ضبط موارد املجلس طبقا 

الجاري بها للمقتضيات القانونية 

تجنبا لكل ما من شانه العمل 

 التأثرر على استقاللية املجلس 

 

 

 

 


