
 
 
 
 
 

  نـتدى الزهـراء للمـرأة المغربيـةم
Forum AZZAHRAE pour la Femme Marocaine  

FAFM 

 باألمم المتحدةهيئة استشارية معتمدة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 
 للمرأةبيان بمناسبة اليوم العالمي 

 

مارس من كل  8المتزامن مع  5341/4153يخلد منتدى الزهراء للمرأة المغربية ذكرى اليوم العالمي للمرأة لعام 

والمعاناة من أجل  االستغاللوالذي يعتبر مناسبة لرصد وضعية المرأة في مسيرتها النضالية ضد كل أصناف  ،سنة
كما أنها محطة للوقوف على أهم المكتسبات التي راكمتها المرأة عموما والمرأة المغربية على  حياة كريمة وعادلة،

ومن هذا المنطلق يثمن المنتدى ما جاء به  .عيتهاوجه الخصوص الستشراف آفاق تعزيز حقوقها والنهوض بوض

كما يسجل بأسف استمرار  ة،من حقوق وضمانات للمرأة المغربية في افق تحقيق مساواة منصفة وعادل 4155دستور 

 .االجتماعي واالقتصادي والقانونيعدد من االختالالت في تنزيل هذه الحقوق إن على المستوى 
 

 

المدنية والحكومية واألممية في سبيل النهوض بأوضاع  والمبادراتاالهتمام المنجزات  ببالغهو يتابع إن المنتدى و
 :ية التي  نذكر منهاصالحوحقوق النساء وبخاصة بعض األوراش اإل

ورش الحوار حول المجتمع المدني بما يرسخ من دعائم الديمقراطية التشاركية ويعزز دور المجتمع المدني في   -
 ؛النهوض بأوضاع المرأة من خالل برامج تنموية ومطالب حقوقية

دة على طريق تعزيز بما تفتحه من آفاق واع "إكرام" عن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة اإلعالن -

 ؛وضعية النساء وإنصافهن
مات ورش إصالح منظومة العدالة بجعله النهوض بحماية أوضاع النساء وتحسين ظروف ولوجهن المنصف للخد -

 .القضائية أحد رهاناته الكبرى
 

الظواهر جراء تنامي عدد من  المرأةنقف عند عدد من اإلختالالت التي ما زالت تعاني منها  أخرىفإننا من جهة 
، متفشية أمية ،وضع صحي مقلق ،وخاصة بالقرىهدر مدرسي  ،استغالل جنسي واقتصاديو عنف)االجتماعية 

 :يعلن ما يليل هذا فإن منتدى الزهراء ـ؛ من أج(...التفكك األسري،تراجع نسب الخصوبة ، العنوسة
 
 

 ؛من الدستور 23مندمجة لدعم األسرة تفعيال لمقتضيات الفصل  إقرار خطة حكومية  -
 ؛تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية للنساء العامالت والموظفات -
 األسرة؛عنها التطبيق العملي لمسار عشر سنوات من تطبيق مدونة  التي كشفالقصور  أوجهالعمل على معالجة  -
 ه والرفع من قيمة مبلغ االستفادة مع توسيع قاعدة الولوج إليه؛تفعيل صندوق التكافل العائلي وتبسيط مساطر -
 الوجود؛ إلى دعم التماسك االجتماعيصندوق  بإخراجالتعجيل  -
 ؛تحمي المرأة وتعزز التماسك األسريتشاركية وشمولية التسريع بإخراج قانون العنف ضد النساء وفق مقاربة  -
لية توفير والتي تتحمل الدولة من خاللها مسؤ تضيات الدستورمقتالءم وبما ي األمومةتعزيز ضمانات الحق في  -

 والطفولة؛ لألسرةالحماية االجتماعية واالقتصادية والحقوقية 
المتعلقة بكل من المجلس االستشاري لألسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة تسريع بإخراج القوانين التنظيمية ال -

ري للشباب والعمل الجمعوي مع تأكيدنا على التمثيل الوازن والمتنوع كل اشكال التمييز وكذا المجلس االستشا
 للمجتمع المدني ضمن مكوناته؛

 الولوج إلى الصحة والتعليم والنقل؛ تعزيز حقوق المرأة القروية وتأمين حقها في العيش الكريم بما يمكنها من -
ويات المحتجزات في مخيمات نساء الصحرايطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة ال -

 ؛تندوف
إدانته آللة التقتيل واالعتقال التي تطال النساء واألطفال في كل من فلسطين وسوريا ومصر وأوكرانيا وباقي  -

 .التدخل العاجل لوقف كل أشكال هدر الكرامة اإلنسانيةمناطق النزاع في العالم ومناشدته المنتظم الدولي ب
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 النائبة األولى لرئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية


