
 
 

 

 

 
 

المرأةلجنة وضع ل 60 الدورة  
 CSW60 

 
2016مارس  14-24  

14-24 March 2016 

 
 تصريح منتدى الزهراء للمرأة المغربية

 Written statement  
  Forum Azzahrae for Moroccan Women 

  

 
 
 
 

 
 

 الرباط -المحيط  –نقة دكار ز 2( شقة 7إقامة بسمة )عمارة 

Résidence basma (imm 7) Appt 2 Rue Dakar Ocean – Rabat - MAROC -  

 Tel/ Fax   00212537206898 / فاكس هاتف

mzahrae@yahoo.fr www.fz.ma  -    
 

mailto:mzahrae@yahoo.fr
mailto:mzahrae@yahoo.fr
http://www.fz.ma/


 109ن الزهراء للمرأة المغربية الذي تتحدد هويته في كونه شبكة تضم أزيد م يرحب منتدى

في مجال تمكين المرأة من كامل  بالمملكة المغربية من الجمعيات النسائية المغربية التي تنشط

حقوقها المشروعة، باختيار موضوع تمكين المرأة في عالقته بالتنمية كموضوع ذي أولوية 

ما المرأة، خاصة وأن انعقاد الدورة يأتي بعد اعتماد خطة التنمية ل للجنة وضع 60في الدورة 

 ".2030ـ المستدامة ل التنمية خطة :" تحويل عالمنا والمعنونة بـ 2015بعد 

 

 البيان التالي: وعليه فإن المنتدى يشارك في مدارسة هذا الموضوع بتقديم

 

يرحب المنتدى بتخصيص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لـ "تحقيق  -

 "،المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

 

يثمن التنصيص على التزام الدول بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالث  -

 عدماالقتصادية واالجتماعية والبيئية على نحو متوازن ومتكامل ومكافحة أشكال

 المساواة داخل البلدان وفيما بينها. 

 

 2015 "األسرة" في أجندة التنمية لما بعدـ لعدم إدراج هدف خاص ب عن أسفه يعبر -

"حماية األسرة" الذي تبناه مؤخرا مجلس حقوق ـ القرار الخاص ب انسجاما مع

ال يمكن تحقيق تنمية حقيقية  أنه المنتدى يرى ، حيث أن 2015اإلنسان في يوليوز 

 ومن ثم فإنه يؤكد ومستدامة في غياب األسرة المبنية على الزواج بين رجل وامرأة،

رة بهذا المعنى في تنفيذ التزامات الدول على ضرورة األخذ بعين االعتبار األس

 بخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

مما يتابع بقلق استمرار ارتفاع متوسط السن عند الزواج األول في كثير من البلدان،  -

 وبالتالي يسهم فيالمواليد  يؤدي إلى تدني نسبة الخصوبة والتراجع المقلق لمعدالت

إلى عدم االستقرار االجتماعي، لذا فبالقدر الذي نؤيد  عجلة التنمية ويؤدي تأخير



تأخير سن الزواج إلى سن األهلية فإننا ندعو العتماد سياسات تشجع على الزواج بما 

له من فوائد تعود على المرأة والرجل على حد سواء، وكذلك على األطفال التي 

 في ظل الرابطة الزوجية، ينشؤون

ور المرأة في اإلنجاب بقيام الحكومات بتيسير يطالب بإيالء اعتبار خاص لد -

"الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة اجتياز مراحل 

نجاب طفٍل معافى" إلالحمل والوالدة بصورة مأمونة وتوفير أفضل الفرص للزوجين 

ط(" مع "إتاحة الفرصة للمرأة للحصول  -72 5، وبيجين +97، 94)منهاج العمل 

المباشر على الرعاية األساسية أثناء الوالدة وعلى خدمات رعاية صحية توفرها 

 ب(،72، 5أعداد كافية من العاملين المجهزين تجهيزا جيدا.")بيجين +

يؤكد على األهمية االجتماعية لألمومة ودور األبوين في األسرة وفي تربية األطفال،  -

تخاذ تدابير ملموسة للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة األسرية لما له من ويدعو ال

لتحقيق  أساسيةمهات ولكونه قاعدة  في تحقيق التوازن النفسي  والعقلي لأل أهمية

أهداف المساواة بين الجنسين وبالتالي التنمية المستدامة، وأن أي تبخيس من قيمة 

ين مع األطفال، وأي حط من دور القيم الدينية األمومة وأي تقليص من تواصل الوالد

 ينتج عنه تكاليف اجتماعية خطيرة ومأساوية، 

 أن إلىالمنتدى يدعو  في إطار حماية حقوق األطفال في التثقيف والتنشئة السليمة، -

تكون خدمات الصحة الجنسية أو اإلنجابية لألطفال، أو المراهقين، من الذكور 

لومات، والتثقيف، واإلرشاد المقدم بهذا الخصوص،  واإلناث، بما في ذلك المع

بالمعرفة التامة آلبائهم أو أوليائهم القانونيين وبعد موافقتهم، وذلك ارتكازا على ما 

من  "تقديم الدعم والتوجيه من جانب الوالدين"( من كون 267، 5ورد في )بيجين + 

تهم الجنسية بطريقة ألن يتعامل المراهقون مع حيا"العناصر األساسية الالزمة 

 لتنمية مستدامة، أساسيةوأن ذلك سيكون رافعة  "إيجابية ومسؤولة

يؤكد على ضرورة احترام الحق السيادي لكل بلد في تنفيذ أهداف أجندة التنمية لما بعد  -

القوانين الوطنية وأولوياته في التنمية، وفي احترام   وغاياتها ومراميها، وفق 2015

ومرجعياته الثقافية التي اختارها، وذلك استنادا  واألخالقية المختلفةتام لقيمه الدينية 



المبادئ( ( 1994على الفصل الثاني من إعالن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 

للدين والقيم الروحية والعقيدة دورا رئيسيا وكذا لمنهاج عمل بيجين الذي يقر بأن "

وفي طريقة عيشهم وفي طموحاتهم في في حياة الماليين من النساء والرجال 

ويمكن أن يساهم الدين والفكر والضمير والعقيدة في تلبية االحتياجات ...  المستقبل

المعنوية واألخالقية والروحية للمرأة والرجل وتحقيق كامل إمكانياتهما في 

 (.24" )منهاج عمل بيجين المجتمع.

 

 

 


