
 
 

 قراءة في الصحف بشان بالغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 
  المقترح التنموي الجديدحول النموذج

 
 
 

 ساعة 24
 

  “ ال یعكس المغرب الذي ..”ترصد نواقص تقریر لجنة بنموسى وتحتج ” نساء المغرب
 ”نرید

[10/06/21]  
 

 
 

 
ال یعكس المغرب “أفادت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب إن النموذج التنموي المقترح یقدم تصورا 

، واعتبرت أنھ یتضمن مناطق رمادیة عدیدة فیما یخص النھوض بحقوق النساء، ناھیك عن ”الذي نرید
 .اقتراحھ لتدابیر متجاوزة



وأشارت الجمعیة، في بالغ أصدرتھ یوم األربعاء إلى أن التقریر الذي قدمتھ اللجنة الخاصة بالنموذج 
التنموي برئاسة شكیب بنموسى لم یأخذ بعین االعتبار رصید المغرب في مجال تشخیص األوضاع منذ 

 .صدور تقریر الخمسینیة

المغرب لیس في حاجة لتشخیص آخر، خاصة عندما “وبناء علیھ اعتبرت الجمعیة النسائیة أیضا أن 
یأتي، كما في التقریر، مطبوعا بالتجزيء، وُمقتصرا في بعض الحاالت على انطباعات متجاوزة أو غیر 

 .”مبنیة على أساس

حاجة المغرب الیوم ھي معرفة “وشدد البالغ الصادر عن الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب على أن 
األسباب التي حالت دون نجاح الرؤى واالستراتیجیات ومختلف أوراش اإلصالح خاصة على مستوى 

 .”التنفیذ، ومن شأن الجواب عن ھذا التساؤل المركزي إطالق سیرورة حلقة فُضلى لصالح التغییر

النموذج التنموي المقترح جاء مطبوعا بنظریات التنمیة التي سادت في عقد “ووثق المصدر ذاتھ أن 
السبعینیات، وتساءلت في ھذا الصدد عما إن كان ممكنا للنمو االقتصادي أن یضمن القضاء على الفوارق 

 .”بشكل تلقائي، خاصة منھا تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي، وفي بلد مثل المغرب؟

صلب التنمیة، كغایة ومسار، “وانطالقا من نفس الزاویة أكدت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن 
یتمثل في تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة وتقویة قدرات المواطنین والمواطنات بما یؤھل الجمیع 

 .”لتخطي الحواجز التي تحد من الفعل والمشاركة

انتقادات الجمعیة النسائیة للنموذج التنموي المقترح فیما یخص تناول القضیة النسائیة شملت اعتبار 

، مثل فئة الشباب؛ في حین، أكد البالغ، على أن النساء لسن فئة وال قضیة اجتماعیة ”فئة“التقریر النساء 
 .قطاعیة

وذھبت الھیئة المدنیة إلى حد اعتبار أن التقریر خالف الدستور حین غیب بشكل شبھ مطلق المرجعیة 
الكونیة من مضامینھ، خاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي یعد المغرب بلدا 

طرفا فیھا، مقابل تطرقھ للخصوصیة الدینیة والثقافیة بشكل متكرر من أجل تبریر المفارقة الماضویة مع 
 .حقوق النساء وحریاتھن” بتقویة“التوصیات الخاصة 

وعابت الجمعیة على التقریر عدم التطرق للوسائل الكفیلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرویات 
الالئي یشتغلن في أغلبیتھن الساحقة بدون أجر، وبدون إمكانیة الولوج إلى منظومة الضمان االجتماعي 

 .كحق خاص، وال إلى األراضي ووسائل اإلنتاج



كما الحظ البالغ أن النموذج التنموي المقترح تراجع عن العدید من اإلجراءات المقترحة، وتخلفھا عن 
تلك التي تم طرحھا في السنوات األخیرة من قبل العدید من المؤسسات الدستوریة؛ مثل المجلس الوطني 
 .لحقوق اإلنسان، والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي، وكذا الھیئة العلیا لالتصال السمعي البصري

التزام الصمت تجاه ”واتھمت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بـ
مشاكل سیاسیة ومجتمعیة حقیقیة؛ األمر الذي یساھم في فقدان الثقة من طرف المغربیات والمغاربة ممن 

 .”یرون مجددا بأن مواطنتھم موضوع تنازالت وتوافقات

الرؤیة الشمولیة المنسجمة والمستقبلیة للنموذج التنموي الجدید “من أجل ذلك، أكدت الجمعیة النسائیة أن 
مطالبة بأن تتسلح بالشجاعة وبمسؤولیة تسمیة األشیاء بمسمیاتھا، وأن تقترح حلوال مھیكلة وجریئة 

لمختلف أشكال الظلم والالمساواة، وفقا للتوجیھات الملكیة بمناسبة تنصیب اللجنة المسؤولة عن إعداد 
 .”النموذج التنموي الجدید

https://24saa.ma/288064.html 
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  كوم فبرایر
 

النموذج التنموي ال یعكس المغرب الذي نرید: الجمعیة الدیمقراطیة للنساء ”   

9/06/21 

  
 

ال یعكس “أكدت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب، على أن النموذج التنموي الجدید المقترح، تصور 

 .”المغرب الذي نرید

على نظیر منھ، اطلعنا في الجمعیة ” فبرایر“وقالت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب، في بالغ تتوفر 
الدیمقراطیة لنساء المغرب على التقاریر التي نشرتھا اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجدید، وارتأینا 

بعد قراءتھا من منظور الحقوق اإلنسانیة للنساء التي شكلت موضوع نضاالتنا وھدفھ لعقود، تقدیم 

 .مساھمة أولیة في النقاش الجاري

ما یكفي من الخبرة  2005وأشارت ذات الجمعیة إلى أن المغرب راكم منذ صدور تقریر الخمسینیة سنة 
والتجربة في مجال تشخیص األوضاع ورسم خارطة الطریق لعدد من القطاعات، لكن التقریر لم یأخذ 

 .بعین االعتبار رصید تلك التجارب قصد توظیفھا في بناء نموذج تنموي جدید

وأضافت الجمعیة، أن بالدنا لیست في حاجة لتشخیص آخر، خاصة عندما یأتي، كما في التقریر، مطبوعا 

 .أو غیر مبنیة على أساس/متجاوزة و” انطباعات“بالتجزیئ، ومقتصرا في بعض الحاالت على 



وشددت ذات الجمعیة، على أن حاجتنا الماسة الیوم ھي لمعرفة األسباب التي حالت دون نجاح الرؤى 
واالستراتیجیات ومختلف أوراش اإلصالح خاصة على مستوى التنفیذ، ومن شأن الجواب على ھذا 

 .التساؤل المركزي  إطالق سیرورة حلقة فُضلى لصالح التغییر

                                                   

https://www.febrayer.com/848222.html 
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 ھسبریس من الرباط
 
 "تقریر بنموسى"ھذه نواقص ": نساء المغرب"

 [10/06/21] 
   

 
 

قالت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب إن النموذج التنموي المقترح یقدم تصورا “ال یعكس المغرب 
الذي نرید”، واعتبرت أنھ یتضمن مناطق رمادیة عدیدة فیما یخص النھوض بحقوق النساء، ناھیك عن 

 .اقتراحھ لتدابیر متجاوزة
 

وأشارت الجمعیة، في بالغ أصدرتھ األربعاء توصلت بھ ھسبریس، إلى أن التقریر الذي قدمتھ اللجنة 
الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكیب بنموسى لم یأخذ بعین االعتبار رصید المغرب في مجال 

 .تشخیص األوضاع منذ صدور تقریر الخمسینیة
 

واعتبرت الجمعیة النسائیة أیضا أن “المغرب لیس في حاجة لتشخیص آخر، خاصة عندما یأتي، كما في 
التقریر، مطبوعا بالتجزيء، وُمقتصرا في بعض الحاالت على انطباعات متجاوزة أو غیر مبنیة على 

 .”أساس
وشددت الوثیقة الصادرة عن الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب على أن “حاجة المغرب الیوم ھي 

معرفة األسباب التي حالت دون نجاح الرؤى واإلستراتیجیات ومختلف أوراش اإلصالح خاصة على 
مستوى التنفیذ، ومن شأن الجواب عن ھذا التساؤل المركزي إطالق سیرورة حلقة فُضلى لصالح 

 .”التغییر



وسجل المصدر ذاتھ أن “النموذج التنموي المقترح جاء مطبوعا بنظریات التنمیة التي سادت في عقد 
السبعینیات، وتساءلت في ھذا الصدد عما إن كان ممكنا للنمو االقتصادي أن یضمن القضاء على 

 .”الفوارق بشكل تلقائي، خاصة منھا تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي، وفي بلد مثل المغرب؟
وأكدت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن “صلب التنمیة، كغایة ومسار، یتمثل في تعزیز الحریات 

الفردیة والجماعیة وتقویة قدرات المواطنین والمواطنات بما یؤھل الجمیع لتخطي الحواجز التي تحد من 
 .”الفعل والمشاركة

 
انتقادات الجمعیة النسائیة للنموذج التنموي المقترح فیما یخص تناول القضیة النسائیة شملت اعتبار 

التقریر النساء “فئة”، مثل فئة الشباب؛ في حین، أكد البالغ، على أن النساء لسن فئة وال قضیة اجتماعیة 
 .قطاعیة

 
وذھبت الھیئة المدنیة إلى حد اعتبار أن التقریر خالف الدستور حین غیب بشكل شبھ مطلق المرجعیة 

الكونیة من مضامینھ، خاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي یعد المغرب بلدا 
طرفا فیھا، مقابل تطرقھ للخصوصیة الدینیة والثقافیة بشكل متكرر من أجل تبریر المفارقة الماضویة 

 .مع التوصیات الخاصة “بتقویة” حقوق النساء وحریاتھن
 

وعابت الجمعیة على التقریر عدم التطرق للوسائل الكفیلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرویات 
الالئي یشتغلن في أغلبیتھن الساحقة بدون أجر، وبدون إمكانیة الولوج إلى منظومة الضمان االجتماعي 

 .كحق خاص، وال إلى األراضي ووسائل اإلنتاج
 

كما الحظ البالغ أن النموذج التنموي المقترح تراجع عن العدید من اإلجراءات المقترحة، وتخلفھا عن 
تلك التي تم طرحھا في السنوات األخیرة من قبل العدید من المؤسسات الدستوریة؛ مثل المجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي، وكذا الھیئة العلیا لالتصال السمعي 
 .البصري

واتھمت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بـ”التزام الصمت تجاه 
مشاكل سیاسیة ومجتمعیة حقیقیة؛ األمر الذي یساھم في فقدان الثقة من طرف المغربیات والمغاربة ممن 

 .”یرون مجددا بأن مواطنتھم موضوع تنازالت وتوافقات
 

من أجل ذلك، أكدت الجمعیة النسائیة أن “الرؤیة الشمولیة المنسجمة والمستقبلیة للنموذج التنموي الجدید 
مطالبة بأن تتسلح بالشجاعة وبمسؤولیة تسمیة األشیاء بمسمیاتھا، وأن تقترح حلوال مھیكلة وجریئة 

لمختلف أشكال الظلم والالمساواة، وفقا للتوجیھات الملكیة بمناسبة تنصیب اللجنة المسؤولة عن إعداد 
 .”النموذج التنموي الجدید

                                   

https://www.hespress.com/834599-النموذج-تقریر-نواقص-ترصد-نسائیة-جمعیة.html 

 
############ 



 المصدر
 
 

 ال“تصور مقترح النموذج الجدید : الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب
  ”یعكس المغرب الذي نریده 

[09/06/21] [ 

 
” عتبرت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن تصور مقترح النموذج الجدید الذي قدمتھ لجنة بنموسى ا

 [.”ال یعكس المغرب الذي نریده

 

 

ما یكفي من  2005المغرب رآكم منذ صدور تقریر الخمسینیة سنة “وأكدت الجمعیة، ضمن بالغ لھا، ان 

الخبرة في مجال تشخیص األوضاع ورسم خارطة الطریق لعدد من القطاعات، لكن التقریر لم یأخد بعین 

 .”…اإلعتبار رصید تلك التجارب قصد توظیفھا في بناء نموذج تنموي جدید

 



بالدنا لیست في حاجة لتشخیص آخر، خاصة عندما “وأضافت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب، ان 

أو غیر مبنیة على /متجاوزة و” إنطباعات“یأتي، كما في التقریر، مطبوعا بالتجزیئ، ومقتصرا على 

 .”…أساس

 
وشدد التنظیم النسائي أن حاجتنا الماسة الیوم ھي لمعرفة األسباب التي حالت دون نجاح الرؤى 

 .”…واالستراتیجیات ومختلف أوراس اإلصالح خاصة على مستوى التنفیذ

 
، ”على رؤیة ومفاھیم من زمن آخر“واعتبرت الجمعیة ان التقریر في معالجتھ ألوضاع النساء إستند 

قطاعیة - في حین أن النساء فئة لسن فئة وال قضیة إجتماعیة“، مثل فئة مثل الشباب، ”فئة“كإعتبار النساء 

 .”تابعة لقطاع األسرة والطفولة واألشخاص في وضعیة إعاقة، كما ھو الحال في بالدنا منذ عقود

 
التقریر، خالفا للدستور، عمد إلى تغییب شبھ مطلق “وأوضحت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن 

، مسجلة في ذات الوقت، نراجع العدید من اإلجراءات تامقترحة ”للمرجعیات الكونیة من مضامینھ

وتخلفھا عن تلك التي تم طرحھا في السنوات األخیرة من قبل عدد من المؤسسات الدستوریة مثل المجلس 

 .”.…الوطني لحقوق اإلنسان، والمجلس االقتصادي واإلجتماعي والبیئي

تدابیر “مكتفیا بالنسبة لحقوق النساء بإقتراح ” مناطق رمادیة“وتابعت الجمعیة أن التقریر حافظ على عدة 

الرؤیة الشمولیة المنسجمة والمستقبلیة للنموذج التنموي الجدید مطالبة بأن “، مشددة على ان ”متجاوزة

تتسلح بالشجاعة وبمسؤولیة تسمیة األشیاء بمسمیاتھا، وان تقترح حلوال ھیكلیة وجریئة لمختلف أشكال 

الظلم والالمساواة، وفقا للتوجیھات الملكیة بمناسبة تنصیب اللجنة المسؤولة عن إعداد النموذج التنموي 

 .”الجدید

 
 ]مراد غالي[

https://almasdare.com/تصو-المغرب-لنساء-الدیمقراطیة-الجمعیة/ 
 
 

 

############ 



 البلد

النموذج التنموي الجدید ال یعكس المغرب الذي : حسب الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب 
 نرد

[09/06/21] 
 

 
 

قالت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أنھا اطلعت  على التقاریر التي نشرتھا اللجنة الخاصة بالنموذج 

وارتأینا بعد قراءتھا من منظور الحقوق اإلنسانیة للنساء التي شكلت موضوع نضاالتنا . التنموي الجدید

 .وھدفھ لعقود، تقدیم مساھمة أولیة في النقاش الجاري

ما یكفي من  2005وقالت الجمعیة في بالغ لھا ، أن المغرب راكم منذ صدور تقریر الخمسینیة سنة 

لكن التقریر لم . الخبرة والتجربة في مجال تشخیص األوضاع ورسم خارطة الطریق لعدد من القطاعات

والواقع أن بالدنا . یأخذ بعین االعتبار رصید تلك التجارب قصد توظیفھا في بناء نموذج تنموي جدید

لیست في حاجة لتشخیص آخر، خاصة عندما یأتي، كما في التقریر، مطبوعا بالتجزیئ، ومقتصرا في 

إن حاجتنا الماسة الیوم ھي . أو غیر مبنیة على أساس/ متجاوزة و ” انطباعات“بعض الحاالت على 



لمعرفة األسباب التي حالت دون نجاح الرؤى واالستراتیجیات ومختلف أوراش اإلصالح خاصة على 

ومن شأن الجواب على ھذا التساؤل المركزي  إطالق سیرورة حلقة فُضلى لصالح . مستوى التنفیذ

 .التغییر

من أبرز ما یسترعي االنتباه في النموذج المقترح، كونھ مطبوعا بنظریات التنمیة التي سادت في عقد 

 :السبعینات، األمر الذي یدفعنا كجمعیة للدفاع عن حقوق النساء لتساءل ثالثي األبعاد

ü ھل یضمن النمو االقتصادي القضاء على الفوارق بشكل تلقائي، خاصة منھا تلك المتعلقة بالنوع  

 االجتماعي، وفي بلد مثل المغرب؟

ü أال یتمثل صلب التنمیة، كغایة ومسار، في تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة وتقویة قدرات  

 المواطنین والمواطنات بما یؤھل الجمیع لتخطي الحواجز التي تحد من الفعل والمشاركة؟

ü ھل یمكن تصور نموذج تنموي جدید دون تفكیك منظومة التمییز القائم على النوع االجتماعي انطالقا   

من تحلیل علمي وموضوعي واعتمادا على مقاربة شاملة وعرضانیة تربط بین االقتصادي والسیاسي 

 واالجتماعي والثقافي؟

 

انطالقا من ھذه التساؤالت، نود في الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب طرح نقاط أولیة متعلقة بتناول 

 ”:للقضیة النسائیة“التقریر لـ 

           استند التقریر في معالجتھ ألوضاع النساء على رؤیة ومفاھیم من زمن آخر، منھا اعتبار النساء 

– في حین أن النساء لسن فئة وال قضیة اجتماعیة . ، مثل فئة الشباب وھي تتكون من الجنسین”فئة” 

قطاعیة تابعة لقطاع األسرة والطفولة واألشخاص في وضعیة إعاقة، كما ھو الحال في بالدنا منذ عدة 

 .عقود



         عمد التقریر، خالفا للدستور، الى تغییب شبھ مطلق للمرجعیة الكونیة من مضامینھ، خاصة  

في حین تطرق . اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي یعد المغرب بلدا طرفا فیھا

للخصوصیة الدینیة والثقافیة بشكل متكرر من أجل تبریر المفارقة الماضویة مع التوصیات الخاصة 

بالمناسبة، أال تٌستحضر الخصوصیة الدینیة في النقاش السیاسي، . حقوق النساء وحریاتھن” بتقویة“

وبشكل حصري، إال عندما یتعلق األمر بحقوق النساء؟  وھل تتطابق باقي مجاالت الحیاة االقتصادیة 

 واالجتماعیة مع التعالیم الدینیة؟ ألم یتم إدراجھا منذ زمن في التمایز الدیني؟

 :في الوقت الذي یدعو فیھ التقریر إلى اإلدماج، والمواطنة، وعدم التسامح مطلقا مع التمییز والعنف

ü یتجاھل اإلجراء المركزي المقترح في التقریر، والھادف إلى رفع نسبة المشاركة االقتصادیة للنساء     

، آلیات اإلقصاء المعقدة والعوامل الھیكلیة التي تقاوم 2035٪ بحلول عام 45٪ حالیا إلى 18من 

، وفقا للمنتدى االقتصادي  2020التفعیل، وھي التي جعلت المغرب یفقد ریادتھ في المنطقة لیحتل سنة 

 .بعد مصر و تونس وكذلك الجزائر 148العالمي، المركز 

ü ال یتطرق التقریر للوسائل الكفیلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرویات الالئي یشتغلن في     

أغلبیتھن الساحقة بدون أجر، وبدون إمكانیة الولوج إلى منظومة الضمان االجتماعي كحق خاص، وال 

بینما یقوم التشریع المتعلق بالمواریث وباألراضي الجماعیة والحبوس، . إلى األراضي ووسائل اإلنتاج

فبماذا یوصي التقریر إذن لفائدة . بالتمییز ضد النساء، بل واستبعادھن بكل بساطة عن التمتع بحقوقھن

 .مئات اآلالف من النساء المغربیات الفقیرات ضمن األكثر فقرا

   ال یعرض التقریر لمختلف أشكال التمییز القائمة على النوع االجتماعي والمتعلقة بمنظومة المواریث، 

وباإلبقاء على زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، في الوقت الذي تعتبر فیھ غالبیة النساء من كل 

المستویات التعلیمیة والشرائح االجتماعیة أن ھذه المقتضیات تشكل مصدًرا كبیًرا النعدام األمن بالنسبة 

 .لھن وألطفالھن، وأنھا تمس بكرامتھن  ومواطنتھن



. یقترح التقریر منح القاضي إمكانیة النظر في اإلذن بالتعصیب من عدمھ على أساس كل حالة على حدة

أال تحمل ھذه التوصیة من التناقض ما یجعلھا تدعو لسن قواعد مختلفة بالنسبة للمواطنات وفقًا لقدرتھن 

على التقاضي، فضال عن مساھمتھا في اكتظاظ محاكم األسرة وفتح الباب للتجاوزات والفساد ولتعمیق 

 حدة الخالفات األسریة ؟

 :في الوقت الذي انتظرنا فیھ حلوال جریئة تستجیب لمطلب المساواة والعدالة نالحظ

تراجع العدید من اإلجراءات المقترحة وتخلفھا عن تلك التي تم طرحھا في السنوات األخیرة من –          

قبل العدید من المؤسسات الدستوریة مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي 

 .واالجتماعي والبیئي وكذا الھیأة العلیا لالتصال السمعي البصري

واكتفاءه، بالنسبة لحقوق النساء باقتراح تدابیر ” مناطق رمادیة ” محافظة التقریر على عدة –          

 .متجاوزة

التزامھ للصمت تجاه مشاكل سیاسیة ومجتمعیة حقیقیة، األمر الذي یساھم في فقدان الثقة من –         

 .طرف المغربیات والمغاربة ممن یرون مجددا بأن مواطنتھم موضوع تنازالت وتوافقات

وعلیھ، نعتبر في الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن الرؤیة الشمولیة المنسجمة والمستقبلیة للنموذج 

التنموي الجدید مطالبة بأن تتسلح بالشجاعة وبمسؤولیة تسمیة األشیاء بمسمیاتھا، وأن تقترح حلوال 

مھیكلة وجریئة لمختلف أشكال الظلم والالمساواة، وفقًا للتوجیھات الملكیة بمناسبة تنصیب اللجنة 

 .المسؤولة عن إعداد النموذج التنموي الجدید

یبدو، بتصفح التقریر الذي نحن بصدده، أن نموذجا تنمویا جدیدا، بما للجدة من معنى، قد یتوفر في القرن 

أما في الحال، فإن التصور الذكوري للتنمیة ال یعنینا ألنھ ال یعكس المغرب الذي نریده لفتیات . المقبل

ذلك، ألن ھذا األفق، بناء على ما یدعو الیھ التقریر، ال یبدو منتشال . 2035وشابات الیوم وفي افق 



للمغربیات من قیود مدونة االسرة، ومن الوصایة، والعنف والحد من حریتھن ومن قدرتھن على القیام 

 .باالختیارات المتعلقة بحیاتھن الخاصة وباعتبارھن مواطنات

https://albalad.ma/10310.html 
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Morocco News 

 تصور مقترح النموذج : الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب
 ”ال یعكس المغرب الذي نریده“الجدید 

[09/06/21] 
 

اعتبرت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن تصور مقترح النموذج الجدید الذي قدمتھ : المصدر میدیا
وأكدت الجمعیة، ضمن بالغ لھا، ان المغرب رآكم منذ . الذي نریده ] لجنة بنموسى ال یعكس المغرب

ما یكفي من الخبرة في مجال تشخیص األوضاع ورسم خارطة  2005صدور تقریر الخمسینیة سنة 
 الجمعیة The post[ ] الطریق لعدد من القطاعات، لكن التقریر لم یأخد بعین اإلعتبار رصید 

 تصور مقترح النموذج الجدید ال یعكس المغرب الذي : الدیمقراطیة لنساء المغرب
 .] المصدر میدیاappeared first onنریده 

 
 

https://morocco.shafaqna.com/AR/AL/2515763 
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 كمل
 

 النموذج التنموي الجدید متجاوز و ال یعكس المغرب الذي نرید: جمعیة نسائیة
09/06/21 ]

 

إن النموذج التنموي الجدید المقترح یؤسس لتصور ال یعكس ” الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب“قالت 

 .]المغرب الذي نرید

 

 
 

  

ما یكفي من  2005وأكدت الجمعیة في بالغ لھا، أن المغرب راكم منذ صدور تقریر الخمسینیة سنة 

الخبرة والتجربة في مجال تشخیص األوضاع ورسم خرائط الطریق لعدد من القطاعات، لكن التقریر لم 

. یأخذ بعین االعتبار رصید تلك التجارب قصد توظفیھا في بناء نموذج تنموي جدید

 

وشددت على أن المغرب ال یحتاج إلى تشخیص آخر، خاصة عندما یأتي كما في التقریر مطبوعا 

بالتجزیئ ومقتصرا في بعض الحاالت على انطباعات متجاوزة أو غیر مبنیة على أساس، ألن حاجتنا 



الماسة الیوم ھي معرفة األسباب التي حالت دون نجاح االستراتیجیات والرؤى ومختلف أوراش 

 .اإلصالح، خاصة على مستوى التنفیذ

أن ما یستدعي االنتباه في النموذج المقترح ھو أنھ مطبوع بنظریات التنمیة التي سادت في ” وأضافت 

التسعینات، متسائلة عن قدرتھ على ضمان النمو االقتصادي للقضاء على الفوارق بشكل تلقائي، خاصة 

 ”.تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي

وأبرزت أن التقریر استند في معالجتھ على أوضاع النساء على مفاھیم ورؤیة من زمن آخر، منھا اعتبار 

-مثل فئة الشباب وھي تتكون من الجنسین، في حین أن النساء لسن فئة وال قضیة اجتماعیة” فئة“النساء 

 .قطاعیة تابعة لقطاع األسرة والطفولة واألشخاص في وضعیة إعاقة كما ھو الحال في بالدنا الیوم

وأشارت أن التقریر عمد خالفا للدستور، إلى تغییب شبھ مطلقة للمرجعیة الكونیة من مضامینھ، خاصة 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي یعد المغرب طرفا فیھا، في حین تطرق 

للخصوصیة الدینیة والثقافیة بشكل متكرر، من أجل تبریر المفارقة الماضویة مع التوصیات الخاصة 

 .بتقویة حقوق النساء وحریاتھن

واستغربت الجمعیة من استحضار الخصوصیة الدینیة عند مناقشة حقوق النساء حصرا، علما أنھا غائبة 

 .في باقي النقاشات، متسائلة ھل تتطابق باقي مجاالت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة مع التعالیم الدینیة؟

وأوضحت أن اإلجراء المركزي المقترح في التقریر، والھادف إلى رفع نسبة المشاركة االقتصادیة للنساء 

، یتجاھل آلیات اإلقصاء المعقدة والعوامل 2035في المائة بحلول  45في المائة حالیا إلى  18من 

وفقا للمنتدى  2020الھیكیلة التي تقاوم التفعیل، والتي جعلت المغرب یفقد ریادتھ في المنطقة لیحتل سنة 

 .بعد كل من مصر وتونس والجزائر 148االقتصادي العالمي، المركز 

ولفتت إلى أن التقریر ال یتطرق للوسائل الكفیلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرویات اللواتي یشتغلن 

بدون أجر، وبدون إمكانیة الولوج إلى منظومة الضمان االجتماعي، وال إلى األراضي ووسائل اإلنتاج، 

بینما یقوم التشریع المتعلق بالمواریث وباألراضي الجماعیة والحبوس، بالتمییز ضد النساء بل 

 .واستعبادھن بكل بساطة

وانتقدت الجمعیة عدم تطرق التقریر لمختلف أشكال التمییز القائمة على النوع االجتماعي والمتعلقة 

بمنظومة المواریث، واإلبقاء على زواج القاصرات وتعدد الزوجات، في الوقت الذي تعتبر فیھ غالبیة 



النساء من كل المستویات التعلیمیة، وكل الشرائح االجتماعیة، أن ھذه المقتضیات تشكل مصدرا كبیرا  

 .النعدام األمن بالنسبة لھن وألطفالھن، وأنھا تمس بكرامتھن

واعتبرت أن التقریر لم یالمس مستوى بعض اإلجراءات والتوصیات التي تم اقتراحھا في السنوات 

األخیرة من قبل العدید من المؤسسات الدستوریة، مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والمجلس 

 .االقتصادي واالجتماعي والبیئي، والھیئة العلیا لالتصال السمعي البصري

وأكدت أنھ التزم الصمت إزاء مشاكل سیاسیة ومجتمعیة حقیقیة، وحافظ على عدة مناطق رمادیة واكتفى 

 .بالنسبة لحقوق النساء باقتراح تدابیر متجاوزة

https://lakome2.com/societe/234429/ 
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المغرب الیوم 
 

تنتقد-ذكوریة-تقریر-لجنة-النموذج-التنموي-و-تجاھلھ-للقضایا- جمعیة-نسائیة-
األساسیة-للنساء 

 
وجھت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب انتقادات شدیدة لما تضمنھ تقریر اللجنة الخاصة  ب النموذج 

التنموي الجدید معتبرة انھ جاء بتصور ذكوري للتنمیة واھمل قضایا النساء وسجلت الجمعیة في بالغ ان 
 ما یكفي 2005المغرب  لم یكن بحاجة الى تشخیص جدید بعدما راكم منذ صدور تقریر الخمسینیة عام 

 .للمزید.....اقرآ.من الخبرة والتجربة في مجال التشخیص لالوضاع ورسم خریطة الطریق...
 

https://www.almaghribtoday.net/445/134022- 
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یبالدي 
 

النموذج التنموي الجدید ال یعكس المغرب الذي نرید :  الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب
09/06/21 

 
 
 

 

 
 

قالت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب في تعلیق لھا على تقریر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 

، وأنھ لم یأخذ بعین االعتبار رصید التجارب التي راكمتھا "ال یعكس المغرب الذي نرید" الجدید، إنھ 

 .المملكة قصد توظیفھا في بناء نموذج تنموي جدید

بالدنا لیست في حاجة لتشخیص آخر، خاصة عندما یأتي، كما في "وتابعت الجمعیة في بالغ لھا أن 

أو غیر مبنیة / متجاوزة و " انطباعات"التقریر، مطبوعا بالتجزیئ، ومقتصرا في بعض الحاالت على 

 ".على أساس

حاجتنا الماسة الیوم ھي لمعرفة األسباب التي حالت دون نجاح الرؤى واالستراتیجیات "واعتبرت أن 

ومن شأن الجواب على ھذا التساؤل المركزي  . ومختلف أوراش اإلصالح خاصة على مستوى التنفیذ

 ". إطالق سیرورة حلقة فُضلى لصالح التغییر



، قالت الجمعیة إنھ استند في معالجتھ ألوضاع النساء على "للقضیة النسائیة"وفیما یخص تناول التقریر لـ 

في . فئة الشباب وھي تتكون من الجنسین"، مثل "فئة" ، منھا اعتبار النساء "من زمن آخر"رؤیة ومفاھیم 

قطاعیة تابعة لقطاع األسرة والطفولة واألشخاص في - حین أن النساء لسن فئة وال قضیة اجتماعیة 

 ".وضعیة إعاقة، كما ھو الحال في بالدنا منذ عدة عقود

خالفا للدستور، الى تغییب شبھ مطلق للمرجعیة الكونیة من مضامینھ، خاصة "وتابعت أن التقریر، عمد 

في حین تطرق . اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي یعد المغرب بلدا طرفا فیھا

للخصوصیة الدینیة والثقافیة بشكل متكرر من أجل تبریر المفارقة الماضویة مع التوصیات الخاصة 

 ". حقوق النساء وحریاتھن" بتقویة"

تراجع العدید من اإلجراءات المقترحة وتخلفھا عن تلك التي تم طرحھا " والحظت الجمعیة في بالغھا 

في السنوات األخیرة من قبل العدید من المؤسسات الدستوریة مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

 ".والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي وكذا الھیأة العلیا لالتصال السمعي البصري

واكتفاءه، بالنسبة لحقوق النساء باقتراح " مناطق رمادیة " محافظة التقریر على عدة "كما تحدثت عن 

تجاه مشاكل سیاسیة ومجتمعیة حقیقیة، األمر الذي یساھم في فقدان "، والتزامھ الصمت "تدابیر متجاوزة

 ".الثقة من طرف المغربیات والمغاربة ممن یرون مجددا بأن مواطنتھم موضوع تنازالت وتوافقات

 [ھیئة التحریر]

https://www.yabiladi.ma/articles/details/110970/%C2%A0المغرب-لنساء-الدیمقراطیة-الجمعیة-
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 مرایانا

الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب تكشف مكامن خلل النموذج التنموي الجدید فیما یخص 
 قضایا المرأة

10/06/21 

 

 التقریر استند في معالجتھ ألوضاع النساء، على رؤیة ومفاھیم من زمن آخر، 

 منھا اعتبار النساء “فئة”، مثل فئة الّشباب، بینما األخیرة تتكون من الجنسین…

 

 

بھذه الجملة المكثّفة، رّدت الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب، … ھو تصّور ال یعكس المغرب الذي نرید

الجدید؛ معتبرةً إیاهُ تشخیصاً مطبوعا  التنموي على التّقاریر التي نشرتھا اللجنة الخاصة بالنموذج

 .أو غیر مبنیة على أساس/متجاوزة و” انطباعات“بالتجزيء، ومقتصراً في بعض الحاالت على 
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ھي أیضا جملة تشّكل مدخالً للوقوف على أبرز ما یسترعي … ھو تصّور ال یعكس المغرب الذي نرید

إذ اعتبرتھُ الجمعیة، في بالغ لھا، توصلت مرایانا بنسخة منھ، أنّھُ مطبوٌع . االنتباه في النّموذج المقترح

األمر الذي یدفع الجمعیة، كمنظمة للّدفاع عن حقوق . بنظریات التنمیة التي سادت في عقد الّسبعینات

ھل یضمن النمو االقتصادي القضاء على الفوارق بشكل تلقائي، خاصة منھا تلك : “النساء، للتّساؤل

 ”المتعلقة بالنوع االجتماعي، وفي بلد مثل المغرب؟

أال یتمثّل صلب التنمیة، كغایة : “إلى جانب ھذا، طَرحت الجمعیة استفساراً آخر، في ذات البالغ، مفادهُ 

ومسار، في تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة وتقویة قدرات المواطنین والمواطنات، بما یؤھل الجمیع 

 ”لتخطي الحواجز التي تحد من الفعل والمشاركة؟

ھل یمكن تصور نموذج تنموي جدید دون تفكیك منظومة التمییز القائم على ”ثّم سؤاالً أخیراً یتعلُّق بـ

النوع االجتماعي، انطالقاً من تحلیل علمي وموضوعي، واعتماداً على مقاربة شاملة وعرضانیة، تربط 

 ”بین االقتصادي والسیاسي واالجتماعي والثّقافي؟

في خضّم محاولة اإلجابة عن ھذه األسئلة، ترى الجمعیة، وفق البالغ، أّن التقریر استند في معالجتھ 

، مثل فئة الّشباب، بینما ”فئة“ألوضاع النساء، على رؤیة ومفاھیم من زمن آخر، منھا اعتبار النساء 

قطاعیة تابعة لقطاع – في حین أن النساء لسن فئة وال قضیة اجتماعیة … األخیرة تتكون من الجنسین

 .األسرة والطفولة واألشخاص في وضعیة إعاقة، كما ھو الحال في بالدنا منذ عدة عقود

إلى “أكثر من ذلك، تذھُب المنظمة الحقوقیة حد وصف التقریر بمخالفة الدستور، سیما حین عمد، حسبھا، 

 ضد التمییز تغییب شبھ مطلق للمرجعیة الكونیة من مضامینھ، خاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال

في حین تطرق للخصوصیة الدینیة والثقافیة بشكل متكرر من أجل . التي یعد المغرب بلدا طرفا فیھا المرأة

 ”.حقوق النساء وحریاتھن” بتقویة“تبریر المفارقة الماضویة مع التوصیات الخاصة 

والعنف، فإن  في الوقت الذي یدعو فیھ التقریر إلى اإلدماج والمواطنة وعدم التسامح مطلقا مع التمییز

 االقتصادیة المشاركة الجمعیة تتوقف عند اإلجراء المركزي المقترح في التقریر، والھادف إلى رفع نسبة

بالنسبة للجمعیة، فإن التقریر یتجاھل المیكانیزمات . 2035 عام ٪ بحلول45 إلى ٪ حالیا18 من للنساء

 .المعقدة التي تتسبب في إقصاء النساء والحد من مشاركتھن الفعلیة في االقتصاد
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األنكى، بالنّسبة للجمعیة الّدیمقراطیة لنساء المغرب، ھو كوُن التّقریر ال یتطّرُق لمختلف أشكال التّمییز 

القاصرات وتعدد  المواریث وباإلبقاء على زواج القائمة على النوع االجتماعي، والمتعلقة بمنظومة

في الوقت الذي تعتبر فیھ غالبیة النساء، من كل المستویات التعلیمیة والشرائح االجتماعیة، … الزوجات

أّن ھذه الُمقتضیات تشّكل مصدًرا كبیًرا النعدام األمن بالنسبة لھن وألطفالھن، وأنھا تمس بكرامتھن 

 .ومواطنتھن

تخلُص الجمعیة في نھایة البالغ، إلى أّن التصور الذكوري للتّنمیة، الذي یتجلى بوضوح في التقریر، ال 

یعني النّسائیات والغیُورین على الوطن، ألنّھ ال یعكس المغرب الذي یتمنّونھ لفتیات وشابات الیوم وفي 

 .2035افق 

باختصار، فإن الجمعیة، في تصورھا لمغرب عادل ومنصف، تتمنى أن یضمن النٍموذج التنموي الجدید، 

انتشاالً للمغربیات من قیود مدونة االسرة، ومن الوصایة، والعنف والحد من حریتھن ومن قدرتھن على 

وإذا كان ھذا غیُر متحقق في نموذج … القیام باالختیارات المتعلقة بحیاتھن الخاصة وباعتبارھن مواطنات

فحتماً، لیس ذاك ھو المغرُب الذي تریده النّسائیات، وال ذاك الذي یریده دعاة الَحداثة … شكیب بنموسى

 .في جزء جد كبیر منھم

 ]علي بنھرار[
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Tanmia 

تصور ال یعكس المغرب الذي نرید بالغ الجمعیة : النموذج التنموي الجدید المقترح
 الدیمقراطیة لنساء المغرب

9/06/21 
 

اطلعنا في الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب على التقاریر التي نشرتھا اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 

وارتأینا بعد قراءتھا من منظور الحقوق اإلنسانیة للنساء التي شكلت موضوع نضاالتنا وھدفھ . الجدید

 .لعقود، تقدیم مساھمة أولیة في النقاش الجاري

ما یكفي من الخبرة والتجربة في  2005منذ صدور تقریر الخمسینیة سنة نرى بدایة، أن المغرب راكم 

لكن التقریر لم یأخذ بعین االعتبار . األوضاع ورسم خارطة الطریق لعدد من القطاعاتتشخیص مجال 

 والواقع أن بالدنا لیست في حاجة .جدید تنموي رصید تلك التجارب قصد توظیفھا في بناء نموذج

الحاالت  لتشخیص آخر، خاصة عندما یأتي، كما في التقریر، مطبوعا بالتجزیئ، ومقتصرا في بعض

إن حاجتنا الماسة الیوم ھي لمعرفة األسباب . غیر مبنیة على أساس أو /  متجاوزة و"انطباعات "على

ومن . اإلصالح خاصة على مستوى التنفیذ ومختلف أوراش التي حالت دون نجاح الرؤى واالستراتیجیات

 .التغییر  إطالق سیرورة حلقة فُضلى لصالح المركزي التساؤل شأن الجواب على ھذا

 

من أبرز ما یسترعي االنتباه في النموذج المقترح، كونھ مطبوعا بنظریات التنمیة التي سادت في عقد 

 :السبعینات، األمر الذي یدفعنا كجمعیة للدفاع عن حقوق النساء لتساءل ثالثي األبعاد

 تلك المتعلقة بالنوع الفوارق بشكل تلقائي، خاصة منھاھل یضمن النمو االقتصادي القضاء على 

   المغرب؟، وفي بلد مثلاالجتماعي

المواطنین  قدراتتقویة  تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة وصلب التنمیة، كغایة ومسار، في أال یتمثل

 والمشاركة؟ فعلالتحد من   بما یؤھل الجمیع لتخطي الحواجز التيوالمواطنات

 



االجتماعي انطالقا من التمییز القائم على النوع منظومة ھل یمكن تصور نموذج تنموي جدید دون تفكیك 

مقاربة شاملة وعرضانیة تربط بین االقتصادي والسیاسي واعتمادا على تحلیل علمي وموضوعي 

 واالجتماعي والثقافي؟

لیة متعلقة بتناول طرح نقاط أو الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغربفي  ودنانطالقا من ھذه التساؤالت، 

 ":ئیةقضیة النسالل"التقریر لـ 

، "فئة" النساء   ومفاھیم من زمن آخر، منھا اعتبار رؤیةفي معالجتھ ألوضاع النساء علىاستند التقریر 

قطاعیة تابعة  - قضیة اجتماعیةن النساء لسن فئة وال أفي حین . مثل فئة الشباب وھي تتكون من الجنسین

. منذ عدة عقودفي بالدنا لقطاع األسرة والطفولة واألشخاص في وضعیة إعاقة، كما ھو الحال 

 القضاء اتفاقیة خاصة من مضامینھ، الكونیة شبھ مطلق للمرجعیة الى تغییب عمد التقریر، خالفا للدستور،

 الدینیة في حین تطرق للخصوصیة. فیھا بلدا طرفا یعد المغرب المرأة التي ضد التمییز أشكال جمیع على

 النساء حقوق" بتقویة"الخاصة  التوصیات تبریر المفارقة الماضویة مع بشكل متكرر من أجل والثقافیة

وبشكل حصري، إال عندما  السیاسي، في النقاش الدینیة بالمناسبة، أال تٌستحضر الخصوصیة. وحریاتھن

 الدینیة؟ التعالیم مع واالجتماعیة وھل تتطابق باقي مجاالت الحیاة االقتصادیة النساء؟  بحقوق یتعلق األمر

 ألم یتم إدراجھا منذ زمن في التمایز الدیني؟

 : والعنف وعدم التسامح مطلقا مع التمییز ، والمواطنة،في الوقت الذي یدعو فیھ التقریر إلى اإلدماج

لنساء من االقتصادیة لمشاركة النسبة رفع  إلى والھادف ، التقریرالمقترح فياإلجراء المركزي یتجاھل 

التفعیل،  العوامل الھیكلیة التي تقاوموالمعقدة اإلقصاء آلیات  ،2035٪ بحلول عام 45٪ حالیا إلى 18

، وفقا للمنتدى االقتصادي العالمي،  2020وھي التي جعلت المغرب یفقد ریادتھ في المنطقة لیحتل سنة 

 .بعد مصر و تونس وكذلك الجزائر 148المركز 

 

 في أغلبیتھن یشتغلنالالئي ال یتطرق التقریر للوسائل الكفیلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرویات 

لى إ، وال كحق خاصإلى منظومة الضمان االجتماعي ، وبدون إمكانیة الولوج دون أجربالساحقة 

 والحبوس، وباألراضي الجماعیةالمواریث التشریع المتعلق ب یقوم بینما .اإلنتاج ووسائل األراضي



إذن لفائدة  فبماذا یوصي التقریر .حقوقھن، بل واستبعادھن بكل بساطة عن التمتع ببالتمییز ضد النساء

 .فقراالفقیرات ضمن األكثر مئات اآلالف من النساء المغربیات 

 

 القائمة على النوع االجتماعي والمتعلقة بمنظومة المواریث، ال یعرض التقریر لمختلف أشكال التمییز

فیھ غالبیة النساء من كل  في الوقت الذي تعتبر الزوجات، وتعدد وباإلبقاء على زواج القاصرات،

 بالنسبة النعدام األمن كبیًرا مصدًرا تشكل المقتضیات ھذه التعلیمیة والشرائح االجتماعیة أن المستویات

 .بكرامتھن ومواطنتھن وأنھا تمس وألطفالھن،لھن 

 .كل حالة على حدةالنظر في اإلذن بالتعصیب من عدمھ على أساس  القاضي إمكانیة منحیقترح التقریر 

 نوفقًا لقدرتھبالنسبة للمواطنات قواعد مختلفة أال تحمل ھذه التوصیة من التناقض ما یجعلھا تدعو لسن 

 للتجاوزات والفساد ولتعمیق  الباب وفتح محاكم األسرةاكتظاظ فضال عن مساھمتھا فيعلى التقاضي، 

 األسریة ؟ الخالفات حدة

 : نالحظالمساواة والعدالةجریئة تستجیب لمطلب حلوال انتظرنا فیھ في الوقت الذي 

 تلك التي تم طرحھا في السنوات األخیرة من قبل المقترحة وتخلفھا عن تراجع العدید من اإلجراءات

 واالجتماعي االقتصادي والمجلسالعدید من المؤسسات الدستوریة مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

 . وكذا الھیأة العلیا لالتصال السمعي البصريوالبیئي 

 

 . متجاوزة باقتراح تدابیرالنساءقوق واكتفاءه، بالنسبة لح  "مادیةرمناطق " محافظة التقریر على عدة 

 

 طرففقدان الثقة من ، األمر الذي یساھم في قیقیةحتمعیة مجشاكل سیاسیة ومتجاه التزامھ للصمت 

 .تنازالت وتوافقاتممن یرون مجددا بأن مواطنتھم موضوع المغربیات والمغاربة 

 



رؤیة الشمولیة المنسجمة والمستقبلیة للنموذج وعلیھ، نعتبر في الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب أن ال

ن تقترح حلوال أوبمسمیاتھا، األشیاء وبمسؤولیة تسمیة بالشجاعة مطالبة بأن تتسلح التنموي الجدید 

 وفقًا للتوجیھات الملكیة بمناسبة تنصیب اللجنة ،وجریئة لمختلف أشكال الظلم والالمساواةمھیكلة 

 .النموذج التنموي الجدید المسؤولة عن إعداد

یبدو، بتصفح التقریر الذي نحن بصدده، أن نموذجا تنمویا جدیدا، بما للجدة من معنى، قد یتوفر في القرن 

یعكس المغرب الذي نریده لفتیات في الحال، فإن التصور الذكوري للتنمیة ال یعنینا ألنھ ال أما . المقبل

ذلك، ألن ھذا األفق، بناء على ما یدعو الیھ التقریر، ال یبدو منتشال . 2035وفي افق وشابات الیوم 

على القیام للمغربیات من قیود مدونة االسرة، ومن الوصایة، والعنف والحد من حریتھن ومن قدرتھن 

 . وباعتبارھن مواطنات ةاتھن الخاصيبحالمتعلقة باالختیارات 

https://www.tanmia.ma/actualites/06/09/37705/ 
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