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  بيان منتدى الزهراء حول

  من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة 16رفع تحفظات المغرب على المادة 

  
التي عرفها موقف المغرب بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد  األخيرةى إثر التطورات عل

عنه بالجريدة الرسمية  اإلعالن، ونشر 16ى رفع التحفظات على المادة المرأة وإقدام الحكومة المغربية عل

مرأة المغربية يوم ؛ انعقد المكتب المسير لمنتدى الزهراء لل)2011فاتح سبتمبر ( 1432شوال  2- 5974عدد 

 الدراسية التي نظمها بهذا األياملمدارسة هذه المستجدات، والوقوف عند خالصات  2011 شتنبر 28األربعاء 
وبعد استعراض المعطيات المرتبطة برفع التحفظات عن االتفاقية، فإن منتدى الزهراء يعلن للرأي . الصدد

  :العام الوطني ما يلي
استنكاره وتنديده باألسلوب الذي تم اعتماده في رفع التحفظات لمخالفته للمنهجية التشاركية مع الهيآت  •

هذه الملف؛ إذ  وء عوض ذلك للتكتم والسرية في تدبير، واللجية من برلمان وعلماء ومجتمع مدنيالمعن

دون التواصل مع مكونات المجتمع والنخب السياسية  2011أبريل  8تمت مراسلة األمم المتحدة  بتاريخ 
والجمعوية، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حراكا مجتمعيا وسياسيا خاصة بعد إقرار دستور جديد 

   ؛الهيآت  السياسية والمدنيةللمؤسسات الدستورية وجديدة  للبالد يعطي  صالحيات ومهام

من االتفاقية المذكورة، التي تهدد  16تحذيره من التداعيات االجتماعية الخطيرة إلعمال مضامين المادة   •
النسيج الثقافي والحضاري المغربي الذي تأسس خالل قرون، والذي يقر حقوقا ومكتسبات وتمييزا 

رأة المسلمة، ومنها الحق في النفقة، األولوية في الحضانة، أخذ المهر عند الزواج، وإنصافا لصالح الم

من االتفاقية  16كما تهدد مضامين المادة ... االستقاللية المالية، االحتفاظ باسمها العائلي بعد الزواج 
وهو نتاج نقاش وتدافع مجتمعي دام لعقود، المذكورة، قانون األسرة المغربي الذي حظي بإجماع وطني، 

ويؤسس لحماية حقوق المرأة وصون كرامتها، وضمان مستحقاتها بعد الطالق، وهو مخالف لمنطق 
 ؛المساواة التطابقية التي تتأسس عليها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة 

بأحكام  لعالقتها 16العربي المتحفظ على المادة  استغرابه من موقف الحكومة المغربية المخالف لإلجماع  •
 ؛شرعية إسالمية ثابتة، وقوانين األحوال الشخصية بهذه البلدان

دعوته الحكومة المغربية إلى اتخاذ التدابير الالزمة  لتدارك هذا األمر، وتفعيل الدستور وحماية األسرة  •
بإصدار  ، واإلسراع على األقلوابتها الوطنيةالمغربية من كل ما من شأنه أن يمس استقرارها وهويتها وث

 ؛بيانات تفسيرية وإرفاقها بالموقف المغربي لدى الجهات المعنية

دعوة المؤسسات الدستورية الوطنية لتحمل مسؤوليتها، في حماية  الهوية الوطنية والنسيج االجتماعي   •
  .في المغرب مما يتهدده في المستقبل نتيجة لرفع هذه التحفظات 

                                                                                  
  إمضاء مليكة البوعناني                                                                                     

  نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية


