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 حقوق املرٔأة النقاش الس�نوي حولملكة املغربیة �ملشاركة يف هذا �ملیترشف ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 

. يف �راجمه ؤأ�شطتهواليت یعتربها قضیة ذات ٔأولویة 
 

  مس�توى �يشحتقيق تقدم ملموس وحتسنيالتمنیة املس�تدامة يف متاما ٔأمهیة ٔأهداف   الوطينیدرك ا�لس
هذه أ�هداف، ٕان مت �شلك حصیح، س�یكون � وقع  ، كام یدرك ٔأن تفعیل العاملالنساء �ربحياة املالیني من 

 ٕاجيايب �بري �ىل متتع مجیع النساء حبقوقهن.
 

تنظمي لقاء  وقد اخنرط ا�لس الوطين منذ البدایة يف النقاشات ا�ا�رة حول هذه أ�هداف، من �الل
، حيث خرج 2014يف ٕاطار املنتدى العاملي حلقوق إال�سان، مبدینة مراكش س�نة  للمؤسسات الوطنیة

بتوصیات شددت �ىل ا�ور احملوري ا�ي ميكن ٔأن تلعبه هذه املؤسسات يف صیا�ة هذه أ�هداف 
 ا�ي نظمه الت�الف ا�ويل للمؤسسات الوطنیة يف مدینة مريیدا 12وتفعیلها. وشارك ٔأیضا يف املؤمتر ا�ويل 

 املؤسسات ، وا�ي تبىن ٕا�ال� مت فيه التأٔ�ید من بني ٔأمور ٔأخرى �ىل دور2016املكس�یكية، يف ٔأكتو�ر 
ٕادماج حقوق إال�سان للنساء والفتیات واملساواة بني يف التصدي مجلیع ٔأشاكل إالقصاء والفقر و يفالوطنیة 

 .اجلنسني يف معلها
 

حول "وضعـیة املس�اواة   تقر�را موضو�اتیا2015يف ٔأكتو�ر   الوطين، ٔأصدر ا�لسويف نفس الس�یاق
 دس�تور، و�اصة اع�د املساواةجمال يف ببالد� الضوء �ىل التقدم احملرز   فيهسلط، وال�مناصفة �ملغـرب"

ٔ�رسة وقانون اجلنس�یة وحسب التحفظات �ىل اتفاقية القضاء �ىل مجیع ٔأشاكل ا�متیزي ضد لوقانون �دید 
 الزواج املبكر  العنف املامرس ضدها، ما زالت تعوق حقوق املرٔأة مثل. كام تطرق ٕاىل الت�د�ت اليتاملرٔأة

وتعدد الزو�ات وصعوبة وصول املرٔأة ٕاىل الوصایة القانونیة وقوانني إالرث �ري املتاكفئة والقوا�د اليت حتمك 
 املرٔأة ٕاىل العدا�. وولوجامللكية امجلاعیة لٔ�رايض،

 
وخبصوص �شغیل العامل املزنلیني ا��ن تتشلك �البيهتم من طفالت، یدعو ا�لس ٕاىل اع�د قانون حيظر 

 �الل الفرتة �نتقالیة اليت �اء هبا مرشوع القانون احلايل، مع التنصیص 18�شغیل أ�ش�اص ما دون سن 
هیئة بترسیع اع�د قانون احلكومة والربملان �ىل ا�ٓلیات املوا�بة لهذه الفرتة. كام یويص ا�لس الوطين 

هذه الهیئة بوال�ت امحلایة والوقایة وتعز�ز املساواة  متتع، �شلك یضمن املناصفة وماكحفة لك ٔأشاكل ا�متیزي
 كام �س�تور املغريب.لوفقا اضطالعها مبها�ا واملناصفة بني اجلنسني، وكذا� �لوسائل الالزمة لضامن 

العنف ضد النساء �شلك �س�تجیب لتوصیاته الواردة يف مذ�رته  یدعوهام ٕاىل اع�د القانون املتعلق مباكحفة



 

املو�ة ٕاىل الربملان، و�اصة ت� املتعلقة بتعریف العنف و�محلایة والوقایة و�رب ٔأرضار الض�ا� وماكحفة 
 إالفالت من العقاب.

ؤأ�ريا، یدعو ا�لس الوطين احلكومة ٕاىل ٕادماج مجیع القضا� املتعلقة حبقوق املرٔأة واملساواة بني اجلنسني يف 
التشار�یة والتشاوریة الرامية ٕاىل  ٔأجندهتا املتعلقة بتفعیل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، وحيهثا �ىل تعز�ز مقار�هتا

 التقر�ر املر�يل ا�ي س�یقدمه املغرب �الل املنتدى الس�یايس رفيع املس�توى بنيویورك يف یولیوز متوز ٕا�داد
 من العام اجلاري.

 
 شكرا 


