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يُخذٖ يٕظٕػبح ٙحٕل " اٞسشة ٔانمبٌَٕ انذٔن ٙنحمٕق اَ٠سبٌ "
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

إٌ فؼبنٛبث انًدخًغ انًذَ ٙانًدخًؼت ف ٙإغبس انًُخذٖ انًٕظٕػبح ٙانخبص ببٞسشة ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ
نحمٕق اَ٠سبٌ إر حؼبش ػٍ أًْٛت انًُخذٖ انؼبنً ٙنحمٕق اَ٠سبٌ انًُؼمذ بًشاكش كًحطت
نهٕلٕف ػهٗ يخخهف انخحذٚبث انخ ٙحٕاخّ يؤسست اٞسشة ف ٙػبنى انٕٛو،
ٔاَطاللب يٍ ا٠ػالٌ انؼبنً ٙنحمٕق اَ٠سبٌ انز٘ ٚؤكذ ػهٗ أٌ اٞسشة ْ ٙانٕحذة انطبٛؼٛت
اٞسبسٛت نهًدخًغ ٔنٓب حك انخًخغ بحًبٚت انًدخًغ ٔانذٔنت ٔأٌ نٟيٕيت ٔانطفٕنت انحك ف ٙيسبػذة
ٔسػبٚت خبصٔ ٍٛأٌ نٝببء انحك أٞل ف ٙاخخٛبس َٕع حشبٛت أٔالدْى.
ٔاَطاللب يٍ انخبشاث انًخخهفت نهًشبسكٔ ٍٛانًشبسكبث (انٕالٚبث انًخحذة اٞيشٚكٛت ،انسٕٚذ ،خزس
انكشاٚب ،ٙانسُغبل ،حَٕس ،اندزائش ،انسٕداٌ ،يٕسٚطبَٛب ،انًغشة) ٔاَشغبالحٓى انًٛذاَٛت انًخؼهمت
ببٞسشةٔ ،أخزا بؼ ٍٛاالػخببس حدى انًسؤٔنٛت انًهمبة ػهٗ يؤسست اٞسشة ببػخببس دٔسْب انحبسى فٙ
َدبذ يخخهف انًشبسٚغ انخشبٕٚت ٔانثمبفٛت ٔاالخخًبػٛت ٔانسٛبسٛت ٔااللخصبدٚت فئٌ انًشبسكٍٛ
ٔانًشبسكبث ٚؤكذٌٔ ف ٙإػالٌ يشاكش نحًبٚت اٞسشة ٔانُٕٓض بٓب ػهٗ يبٚه:ٙ
 ٚسدم انًشبسكٌٕ يحذٔدٚت انبشايح ٔانًشبسٚغ ٔاٜنٛبث اٞيًٛت انًخخصصت ف ٙيٕظٕع حًبٚتاٞسشة ٔانُٕٓض بٓب.
 ظشٔسة اػخًبد أْذاف داػًت نٟسشة كًكٌٕ أسبس ٙنهبشايح ٔاْٞذاف اٞيًٛت يب بؼذ 2015 حًبٚت انمٛى اٞسشٚت ببػخببسْب لًٛب إَسبَٛت ػبنًٛت سبًْج فَ ٙشأحٓب يخخهف اٞدٚبٌ انسًبٔٚتٔانحعبساث اَ٠سبَٛت.
 انخأكٛذ ػهٗ ظشٔسة انًحبفظت ػهٗ يؤسست اٞسشة انمبئًت ػهٗ انزٔاج انطبٛؼ ٙب ٍٛسخم ٔايشأةببػخببسْب يٍ انحمٕق اٞسبسٛت ٔسفط إلحبو أ٘ شكم يغبٚش ٔغٛش غبٛؼ ٙنٟسشة ظًٍ انًُظٕيت
انؼبنًٛت نحمٕق اَ٠سبٌ.
 خؼم يٕظٕع اٞسشة يٍ ظًٍ اْخًبيبث ندبٌ انًؼبْذاث ٔيطبنبت انحكٕيبث بسٛبسبث أسشٚتحسؼٗ نحًبٚت ٔحؼزٚز حمٕق انٕانذٚت ٔخصٕصب انحك ف ٙاٞيٕيت ٔإحذاد اٜنٛبث اٞيًٛت انًُبسبت
نخخبغ ٔحمٛٛى حُفٛز انحكٕيبث النخزايبحٓب ف ٙيدبل اٞسشة.
 إحذاد صُبدٚك دٔنٛت ٔٔغُٛت ظًٍ بشايح يحبسبت انفمش ٔحمٕٚت لذساث اٞسش فٔ ٙظؼٛت انٓشبشت. دػٕة انًُخظى انذٔن ٙإنٗ انسٓش ػهٗ احخشاو يمخعٛبث انمبٌَٕ انذٔن ٙاَ٠سبَٔ ٙحًبٚت اٞسش فٙيُبغك انُزاػبث انًسهحت.
ا٠ػالٌ ػٍ اَطالق دُٚبيٛت حشكٛم حُسٛك دٔن ٙب ٍٛانًُظًبث غٛش انحكٕيٛت انؼبيهت ف ٙيدبل
اٞسشة ٔدػٕة كم انٓٛئبث انًؼُٛت نالَخشاغ انفبػم فْ ٙزِ انذُٚبيٛت يٍ يخخهف انذٔل ٔانًدخًؼبث.
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