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  الزھراء للمرأة المغربية ذكرة منتدىم

  15+ بخصوص مشروع التقرير الوطني بيكين 

  
على التفاعل ا"يجابي مع مشاريع النھوض بالمرأة  حرصا من منتدى الزھراء للمرأة المغربية

 15+ولكون محطة بيكين. يتعارض مع ثوابتنا الدينية والوطنية وا'نفتاح على المشترك ا"نساني الذي '

  . وتقييم التزامات الدولتطوير النقاش حول قضايا المرأة طة مھمة في مسلسل مح

واعتبارا لكون المنتدى يمثل شبكة وطنية تضم تسعة وثDثين جمعية نسائية فاعلة ونشيطة بمختلف ربوع  
قافي مشاريع تنموية مدرة للدخل، التأطير الث( المملكة، وتشتغل على قضايا متعددة تھم المرأة المغربية

  ...)والحقوقي ومراكز ا'ستماع وا"رشاد اMسري

كما نشر في الموقع الرسمي لOمم  15+وبعد اطDعنا على التقرير الوطني للمملكة المغربية بكين 
المتحدة، فإننا نتوجه بھذه المذكرة إلى القطاعات الحكومية المعنية بالملف ، آملين أن تؤخذ مDحظاتنا بعين 

  .يغة النھائية المزمع تقديمھا لOمم المتحدة في اMسابيع القادمةا'عتبار في الص

  

  :م5حظات منھجية: أو/

بخصوص منھجية إعداد التقرير، يDحظ أن وزارة التنمية ا'جتماعية واMسرة والتضامن لم .  1
زھراء للمرأة بحيث نسجل في منتدى ال تلتزم بالمنھجية التشاركية التي أعلنتھا في بداية إعداد التقرير،

المغربية  أننا لم نحضر إ' في جلسة واحدة ، كما نسجل بأننا لم نتوصل بمشروع التقرير في الوقت 
المناسب رغم إلحاحنا في ذلك، ومن تم نعتبر بأنه ' يمكن الخلط بين توقيع ورقة الحضور خDل لقاء 

  . واحد وبين التوقيع على التقرير النھائي

  .زھراء أنه لم يتم إطDعنا على مشروع التقرير النھائي لنحدد موقفنا منهفي منتدى ال نؤكد.  2

  

  ثانيا على مستوى المضامين

بالرغم من المDحظات المنھجية الجوھرية التي سجلناھا بخصوص طريقة تدبير مرحلة ا"عداد، 
ھذا الصدد نعبر أننا فإننا قررنا في منتدى الزھراء أن نتعامل بطريقة إيجابية مع مضامين التقرير، وفي 

وا"نجازات التي حققتھا المرأة المغربية، غير أن المنتدى مع التقرير تشخيصه لوضعية المرأة نتقاسم 
  :تينأساسي قضيتينسجل بعض المDحظات النقدية التي ھمت 

 :قضية التحفظات .1

بعض الفقرات  يالتقرير فبالنسبة 'تفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، يفاجئنا    
في حين أن العبارة الواردة في الرسالة الملكية تفيد  ،)3الصفحة  2الفقرة (بإعDن رفع المغرب للتحفظات 

بأن المغرب رفع التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات الوطنية، وفي ھذا الصدد جاء في 
وبفضل : (Dن العالمي لحقوق ا"نسان ما يليمتن الرسالة الملكية بمناسبة ا'حتفال بالذكرى الستين لgع

التشريعات الوطنية مع ا'تفاقيات  مDئمةھذه المكاسب الحقوقية، فقد تمكنت بDدنا، وi الحمد، من 
وتعزيزا لھذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن . الدولية، ذات الصلة

كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات  ا'تفاقية الدولية للقضاء على
ھو نفس المعنى الذي أكده المجلس العلمي اMعلى في بDغه الصادر  ، و)المتقدمة، التي أقرتھا بDدنا

  .، وھو المجلس الذي يرأسه الملك بصفته أميرا للمؤمنين 2008دجنبر  17بتاريخ 
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رفع بعض : "لتصبح" رفع التحفظات"إلى عبارة " بعض" الصياغة بإضافة كلمةوبناء عليه نقترح تدقيق 
.وليس رفع التحفظات ھكذا بإطDق" التحفظات

1
  

إن المعطيات السابقة تؤكد أن المملكة المغربية  وھي الدولة ذات السيادة الكاملة والمنسجمة مع 
ثوابتھا الدينية الراسخة ومع طبيعة نظامھا السياسي الملكي القائم على إمارة المؤمنين، تعبرعن حقھا في 

أو بالنظام الملكي، وذلك في التحفظ على بعض المواد التي تمس بالثوابت الدينية أو بالسيادة الوطنية 
احترام تام لمقاصد ھذه ا'تفاقيات وأھدافھا الرامية إلى تعزيز كرامة المرأة وحريتھا وإلى إقرار مبادئ 

  .العدالة والمساواة وا"نصاف

 ، إذ)1969(معاھدة فييناإن الحق في التحفظ يستند إلى ا'تفاقيات الدولية وخاصة ما تضمنته 

إعDن من جانب واحد، أيا كانت صيغته " تحفظال"يقصد بـ : "على ما يلية من المعاھدة المادة الثاني نصت
إلى معاھدة،  انضمامھاأو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعھا أو تصديقھا أو قبولھا أو إقرارھا أو 

  " .ك الدولةمستھدفة به استبعاد أو تغيير اMثر القانوني لبعض أحكام المعاھدة من حيث سريانھا على تل

 :ا/خت5فمسألة الحق في  .2

في مجال التربية والتكوين : جاء في الجزء الرابع في النقطة اMولى من التقرير تحت عنوان
  )القضاء على التصورات النمطية، وترسيخ ثقافة المساواة وا"نصاف والحرية والحق في ا'ختDف(

 المتعلقة(القضاء على التصورات النمطية  إن ورود مصطلح الحق في ا'ختDف في سياق الحديث عن

باMسرة من شأنه أن يحيل على مفھوم اختيار الھوية الجنسية، وھو ما قد يفھم منه التأسيس لبعض اMشكال 
الشاذة في العDقة بين الجنسين، وھو ما ترفضه الشريعة ا"سDمية، وفي ھذا السياق ودرءا لكل التباس 

  : نقترح

  . من ھذه الفقرة، والتي سبق وأن وردت في فقرة سابقة" اء على التصورات النمطيةالقض"ـ حذف عبارة 

  

  :ختاما

نجدد التأكيد على أن منتدى الزھراء للمرأة المغربية  إننا إذ نسجل ھذه المDحظات ونتقدم بھذه ا'قتراحات 
اعاة المصلحة العليا ينطلق في كل ذلك من حرصه على حماية النسيج ا'جتماعي والتماسك اMسري مع مر

المشترك الوارد في التقرير، مع حرصنا الشديد على إبداء تحفظاتنا  للبDد، كما نؤكد على رغبتنا في تنمية
على ما نراه متعارضا مع خصوصياتنا الحضارية والثقافية، انطDقا من مبدأ التنوع الثقافي والحضاري 

  .ات والثقافات في بوثقة واحدةالذي يتعارض مع الرؤية الشمولية لتنميط الحضار
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