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 ترحیب كبیر بإنصاف حكومة بنكیران للنساء المغربیات

 
" وكالة أخبار المرأة -الرباط   " 

ترك اإلعالن عن تشكیل حكومة جدیدة ارتیاحا كبیرة لدى المغاربة وخاصة النساء اللواتي اعتبرن أن التشكیلة 
الجدیدة أكثر إنصافا لهن، حیث تم رفع عدد الوزیرات في النسخة الجدیدة إلى ست، فیما اقتصر عددهن على واحدة 

 .في التشكیلة السابقة
وزیرا، وذلك بعد انسحاب حزب  39جدیدة برئاسة عبد االله بنكیران تضم وعین العاهل المغربي الخمیس حكومة 
2013االستقالل من الحكومة في تموز/یولیو  . 

وكان الوزراء الستة التابعون لحزب االستقالل الذي كان ابرز شریك لالسالمیین في الحكومة، قدموا استقاالتهم في 
ألشهر ما تسبب في ازمة حكومیة استمرت 2013تموز/یولیو  . 

 .وأعربت وزیرة التضامن واألسرة بسیمة الحقاوي عن سعادتها لتعیین خمس وزیرات إضافیات في الحكومة الجدیدة
وقالت الوزیرة (التي كانت المرأة الوحیدة المعینة في حكومة بنكیران) خالل مداخلة في أعمال المنتدى األول 

من واحدة الى ستة "مؤشر على التفاعللمغربیات العالم بالرباط ان ارتفاع عدد الوزیرات  ". 
وأضافت أن هناك أمال "في تمكین المرأة في المناصب السامیة والعلیا"، مشیرة إلى أن المغرب یشهد تطورا یومیا في 

 .مجال ترسیخ حقوق المرأة وتثبیت المسار الدیمقراطي
امرأة في  38بر للنساء، مضیفا أنه تم تعیین وكان بنكیران أكد قبل أیام أن الحكومة الجدیدة ستشهد نسبة تمثیل أك

تعیین قامت بها الحكومة 300مناصب عالیة من بین  . 
": "كانت المفاجأة 7واشادت الصحافة المغربیة بزیادة نسبة النساء في الحكومة الجدیدة، وكتبت صحیفة "طنجة 

ة المغربیة، هي عدد النساء اللواتي التحقن أكتوبر، تزامنا والعید الوطني للمرأ 10الكبرى التي ُأعلن عنها الخمیس 
بالتشكیلة الجدیدة للحكومة المغربیة إذ برزت األسماء األنثویة في خطوة غیر مسبوقة في العالم العربي فاصبح 

وزیرات 6المغرب اول حكومة عربیة تتضمن  ". 
زن (في الحكومة) ثمرة لردود فعل فیما كتب محمد إنفي في صحیفة "الخبر": "یمكن اعتبار هذا الحضور النسائي الوا

 ."الرأي العام على الغیاب شبه الكلي للمرأة في النسخة األولى لحكومة بنكیران
وكانت رئیسة اللجنة المركزیة للمناصفة وتكافؤ الفرص بالمغرب سمیة بنخلدون تساءلت عن "ضعف" ان نسبة تولي 



 .المرأة لمناصب قیادة في البالد
وأكدت في تصریح صحفي قبل أیام أن الدستور المغربي ینص على السعي للمناصفة بین النساء والرجال وتشجیع 

تكافؤ الفرص، و"كذلك القانون المتعلق بالتعیین في المناصب السامیة الذي نص صراحة على اعتماد معیار 
ساواة في المناصفةالمناصفة ضمن معاییر اختیار المرشحین، إلى جانب الخطة الحكومیة للم ". 

وكانت الحكومة المغربیة في أیار/مایو الماضي أعلنت عن خطة للمساواة بین الرجل والمرأة أسمتها "إكرام في أفق 
  ، موعد انتهاء مدة الحكومة الحالیة.2016المناصفة"، ویمتد تنفیذها حتى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


