
 

 
 

 
 

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالغ 
ني لمدونة األسرة آمن أجل إصالح شامل و 

ارتأينا يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب أنه من ، وحنن نشارف على االقرتاب من عقدين من تفعيل مدونة األسرة
بوقفة للتقييم وعرض مالحظاتنا املستمدة من سند الواقع الذي تعيشه مئات آالف النساء والفتيات  األمهية مبكان القيام

ببالدنا، ونؤكد مرة أخرى على مطالبنا اخلاصة مبراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة األسرة، مبا 
 يتالءم مع الدستور وااللتزامات الدولية للمغرب.

 وعليه، نسجل إسهام الثغرات القانونية وغياب االنسجام بني العديد من املقتضيات واملواد التمييزية اليت طبعت مدونة 
األسرة والزمت اعتمادها أثناء التطبيق وما أقرته من قواعد واستثناءات يف تكريس الوضع الدوين للنساء والفتيات وتعميق 

تقديرية ال ةسلط أن الااهلشاشة والفقر يف حياهتن وسد أفق االستقاللية والتمتع باألمان يف احلياة اخلاصة والعامة. كم
املمنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، نتج عنه الضرر مبصاحل الفتيات والنساء وأطفاهلن، حمدثة 

 معضالت حقيقية من قبيل:   

 هذا تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عرب السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة ألخرى، إذ تؤكد اإلحصائيات -
 عقد زواج، وهو ما يعين حوايل ضعف 35 150 إبرام، 2015سنة  إذ مت 2018 و2004بني سنة والتفاقم 

الزواج، أما سنة % من طلبات 85,22مبا يناسب عقداً ). 18 341 (2004عقود زواج القاصرات املربَمة سنة 
، سنة مما يدق ناقوس اإلنذار خبصوص حقوق الطفالت وسالمتهن 33600 فقد وصل عدد الطلبات 2018

 البدنية والنفسية واستقالليتهن؛

تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه، مما أفسح اجملال خالل هذه السبع عشرة سنة لتكريس القبول  -
كثرية، من أجل تعطيل اعتماده يف أفق إلغائه من تقييده بشروط االجتماعي للتعدد، اليت حرصت املدونة على 

يف حالة  41 و40 يناملادتوفق سطرة التطليق للشقاق ملالقضاء تلقائيا وإن كان كون فتح ، النص بشكل �ائي
 " يضع الزوجة يف وضع القبول القسري؛يتوفر "املربر املوضوعي االستثنائ

 الوثيقة امللحقة بعقد الزواج، ةإلزاميتعطيل املادة اخلاصة باقتسام املمتلكات املكتسبة خالل الزواج بسبب عدم  -
، رغم أمهية هذه املادة % من الزجيات فقط مرفقة بإبرام مثل هذا االتفاق0,20، كانت نسبة 2015سنة فربسم 



بالنظر ملسامهة الزوجات يف بناء الثروة األسرية، ودورها يف محاية النساء من التشرد واهلشاشة يف حالة احنالل 
 العالقة الزوجية؛

 تكريس التمييز بني اجلنسني سيما يف النيابة الشرعية، مما يعرض عددا من األطفال للمشاكل اإلدارية املتعلقة  -
 . فقدان األم املطلقة حلقها يف احلضانة على أبنائها يف حالة زواجها مرة أخرىبالدراسة والسفر. إخل ، إضافة إىل 

 حتقيق العدل واملساواة بني اجلنسني يف الفضاء اخلاص هو مدخل حقيقي للتطلع إىل جمتمع نعترب أنفنحن إذ لذا، 
فتح ورش مراجعة مدونة األسرة يف دميقراطي يساهم فيه الرجال والنساء يف حتقيق التنمية املستدامة، فإننا ندعو إىل 

 كليتها استجابة للواقع اليومي للنساء ولتطلعاهتن، وانسجاما مع الدستور وااللتزامات الدولية للمغرب، مبا يضمن:

 اليت تكرس الوضع التمييزي  للعالقة بني الرجال والنساء يف احلياة اخلاصةة الذكوريالبنيةتفكيك  -
 على املكاسب احملققة يف جماالت أخرى؛ جتاه النساء ضدا

  رؤية ولغة؛القطيعة مع األجهزة املفاهيمية املؤسسة لسياق مل تعد ملعامله صورة يف احلاضر -
تغيري التمثالت املرتسبة يف أذهان األفراد مبا يساهم يف تكسري الصور النمطية ملهام وأدوار الرجال  -

 ، عن طريق املناهج الرتبوية واإلعالمية؛والنساء
مرافقة مراجعة مدونة األسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض حبقوق النساء االقتصادية  -

 واالجتماعية.  
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