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 الحقاوي وعدت الجمعيات النسائية بالعمل على تغيير القانون الجنائي

أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، التزمت خالل لقاء عقدته » الصباح«علمت 

مع تحالف ربيع الكرامة، أخيرا، بمقر الوزارة بالرباط، بتدشين سلسلة من اإلجراءات المرتبطة بتغيير القانون 

.دات الساحة المغربية في مختلف الواجهاتالجنائي على قاعدة تراكمات والتزامات الدولة ومستج  

وأضافت مصادر مطلعة أن الوزيرة عبرت عن استعدادها الكامل لمناقشة كافة القضايا ذات العالقة بتغيير القانون 

الجنائي في إطار احترام الحق في االختالف، إلى جانب تحديد جوالت مستقبلية للتدقيق في مختلف مقترحات تحالف 

.ربيع الكرامة

جمعية نسائية إلى إصالح جذري وشامل للقانون الجنائي، يأخذ  22إلى ذلك، يدعو تحالف ربيع الكرامة الذي  يضم 

بعين االعتبار األحكام الدستورية وااللتزامات الدولية في مجال حماية األطفال والنساء، معتبرا أن القانون الذي 

ة والنفسية واستقالليتهن، ويضمن حرياتهن الفردية وحقوقهن سيوضع يجب أن يحمي كرامة النساء وسالمتهن الجسدي

األساسية ويحمي المرأة من العنف العام على النوع االجتماعي ويضع حدا لإلفالت من العقاب ويحرم كل أشكال 

.التمييز، ويضمن الشروط المواتية للمساواة بين الجنسين والمواطنة الكاملة للنساء

 مشيرا ،ن الجنائي، رغم أنه عرف بعض التعديالت، فإنه لم يكن موضوعا لمراجعة شاملةواعتبر التحالف أن القانو

 مع ينسجم يجعله بما للنساء، األساسية اإلنسانية للحقوق يستجيب وشامل جذري لتغيير إخضاعه يجب أنه إلى

 االلتزامات مع ويتماشى ،ةالمعتمد الحكومية اإلستراتيجيات ويفعل ،الدستور في والمكرسة المعلنة البالد اختيارات

.للنساء اإلنسانية الحقوق مجال في الدولية

 ،واعتبر التحالف أن مطالبه المتعلقة بتغيير القانون الجنائي، تهم وضع ديباجة للقانون تعكس فلسفة حقوق اإلنسان

قانون تجعل النساء لل بنية وضع إلى أيضا يدعو أنه مضيفا ،النساء ضد العنف ومناهضة ،والمساواة النساء وحقوق

 كالتحرش مجرمة غير أفعال وتجريم ،صاحبات حقوق وحريات أساسية بلغة عصرية تنظر للمرأة باعتبارها إنسانا

.األسرة مدونة مقتضيات على والتحايل ،الزوجية بيت من الزوجة وطرد ،النفسي والعنف ،عامة الجنسي

 في النظر إعادة وكذا ،عال مجرمة كاإلجهاض الطبيوأضاف أن هذه المطالب تتضمن أيضا رفع التجريم عن أف

 والحداثة للتقدم رافعة الجديد الجنائي القانون يكون أن الكرامة ربيع تحالف منها يتوخى المقتضيات من مجموعة

.المغرب يعرفها التي اإلصالحات لورش وداعما ،النساء أوضاع تعرفها التي للتحوالت ومسايرا ،اإلنسان وحقوق
 


