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بسم اهلل الرممن الرميم واللالة والسال عل أضضل المرسلين..
السادة الوزراء..
السيد سفير االتحاد األوروبي..
السيدات والسادة ممثالت وممثلي القطاعات الحكومية والهيآت الدولية والوطنية..
الحضور الكريم..
تعترب "الخطة الحكومية للمساواة ضي أضق المناصفة" أداة لرتمجة االلتزامات املعرب عنها يف الربنامج
احلكومي للفرتة املمتدة ما بني  2102و ،2102وذلك يف استحضار لتحديات التنزيل الدميقراطي
ملقتضيات الدستور اجلديد ،والتزامات املغرب لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
كما تشكل إطارا لتحقيق التقائية خمتلف املبادرات املتخذة إلدماج احلقوق اإلنسانية للنساء يف
السياسات الوطنية وبرامج التنمية ،يف انسجام تام مع حاجيات املرحلة الرامية إىل إعطاء بعد جهوي
حملي هلذه السياسات والربامج.
إن تأكيد الدستور املغريب ،انطالقا من ديباجته ،على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب اجلنس
أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع
شخصي مهما كان ،يعترب مكسبا هاما يضعنا أمام مسؤولية مشرتكة العتماد مقاربة جديدة يف العمل
تتجه حنو قياس األثر ،وتتبع وتقييم الفعل احلكومي واجملتمعي املرتبب ضووضوا املساواة.
إنه توجه جيد قوته دائما يف توجيهات صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ،منذ توليه العرش سنة
 ،0111املؤكدة ،وبقوة ،على االرتباط بني تقدم وازدهار اجملتمع ،واحرتام حقوق اإلنسان ،وخصوصا
حقوق النساء.
كما أن اعتماد احلكومة املغربية لـ"االسرتاتيجية الوطنية لإلنصاف واملساواة" سنة  ،2112وكذا نشر
الوزير األول سنة  2112لدورية حيث فيها القطاعات احلكومية على اعتماد مقاربة النوا االجتماعي
يف السياسات والربامج القطاعية ،دفع القطاعات احلكومية إلعداد وتفعيل برامج ومبادرات متعددة يف
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جمال املساواة سامهت ،يف إطار الرتاكم وبفضل اإلرادة السياسية احلالية املؤكدة على إرساء منب جديد

للحكامة ،يف صياغة هذه الخطة الحكومية للمساواة ضي أضق المناصفة ،مع استحضار مستلزمات
التدخل املندمج والشامل ،والذي عربت عنه خمتلف الفعاليات احلكومية يف اجملاالت الثمانية التالية:
 .1مأسسة ونشر مبادئ اإلنلاف والمساواة والشروع ضي إرساء قواعد المناصفة
 .2تأهيل منظومة التربية والتعليم عل أساس اإلنلاف والمساواة
 .3تعزيز الولوج المنلف والمتساوي للخدمات اللحية
 .4تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات
 .5مكاضحة كل أشكال التمييز ضد النساء

 .6التمكين من الولوج المنلف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار اإلداري والسياسي
 .7تحقيق تكاضؤ الفرص بين الجنسين ضي سوق الشغل
 .8التمكين االجتماعي واالقتلادي للنساء
مضرات السيدات والسادة..
إن الخطة الحكومية للمساواة ضي أضق المناصفة تستند على مبادئ تتوافق متاما مع التطلع إىل بناء
عالقات اجتماعية جديدة بني النساء والرجال تضمن املشاركة الكاملة واملنصفة يف خمتلف اجملاالت ،كما
تضمن االستفادة املتساوية واملنصفة من نتائج ومثار هذه املشاركة.
إن املساواة املستهدفة من اخلطة احلكومية هي مبدأ إنساين منسجم مع قيم اجملتمع املغريب احلضارية
ُ
واألسرية ،واليت تعززت بالنص الدستوري الذي جاء موطدا لدعائم العالقات القائمة على احلقوق
والواجبات.
إهنا املساواة اليت ترتكز على:
 املساواة يف احلقوق واملسؤوليات واإلمكانيات والفرص ،كما عرب عنها الدستور املغريب؛
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 االعرتاف بقيمة مسامهات النساء والرجال ،سواء يف اجملال العام أو اخلاص؛
 األخذ بعني االعتبار االحتياجات واإلكراهات واملصاحل والتطلعات ،اخلاصة بالنساء والرجال
على حد سواء ،يف وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات وبرامج التنمية؛
 االعرتاف ضومارسة املواطنة الكاملة لكال اجلنسني.
إن الخطة الحكومية للمساواة ضي أضق المناصفة تستند على:
 الدين اإلسالمي احلنيف الذي يدعو لإلنصاف واملساواة؛
 الدستور الذي ينص على متتيع الرجل واملرأة ،على قدم املساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية؛
 التوجيهات امللكية السامية يف جمال النهوض بأوضاا النساء؛
 التزام املغرب بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول سنة 2102؛
 التزام املغرب بتفعيل مضامني االتفاقيات الدولية ،وباألساس االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" كما صادق عليها.
مضرات السيدات والسادة..
إن مدخلنا وهدفنا من هذا العمل نشر مبادئ اإلنصاف واملساواة لتصبح ثقافة سارية يف اجملتمع ،وتتنزل
يف السياسات العمومية املؤسسة واملؤطرة بالدستور ،فتنصيص الفصل الـ 91من الدستور على متتيع املرأة
والرجل ،على قدم املساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،وربب ذلك ضوسؤولية الدولة يف السعي إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني النساء والرجال ،يضعنا أمام
حتدي تنزيل مقتضيات الدستور وترمجتها ،وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات ممأسسة مكلفة بتقييم وتتبع
السياسات العمومية يف اجملال.
كما أن الدروس املستخلصة من العشرية املاضية ،اليت تؤكد على وجود تفاوتات بني النساء والرجال على
الرغم من اجملهودات املبذولة ،توصي بضرورة انتهاج نظام للحكامة يعزز سياسة التنسيق وااللتقائية
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ويواكب الفاعلني ،من خالل خطة مندجمة للتكوين والتوعية ،مع صياغة الوسائل والدعائم الضرورية
لتأهيل جديد يرتكز على اإلنصاف واملساواة ،وما يتطلب ذلك من صياغة للمؤشرات واإلحصائيات
اليت تعزز املعرفة بقضايا وأوضاا النساء ،وتسهل عملية التتبع والتقييم.
إن هذه اإلصالحات ال ميكن أن تكون ناجعة إال إذا صاحبتها إرادة حقيقية لتغيري العقليات
والسلوكيات ،وكذا الصور النمطية والتمثالت السائدة عن األدوار االجتماعية لكل من النساء والرجال
من أجل نشر ثقافة املساواة .وهو ما يتطلب استثمار كل قنوات التنشئة االجتماعية ،من مدرسة
ووسائل إعالم وعروض فنية وثقافية ..وغريها ،يف حتقيق التغيري املنشود.
كما أن أجرأة وجناح التنسيق حول الخطة الحكومية للمساواة ضي أضق المناصفة يتطلبان ما يلي:
 تقوية القدرات البشرية واملادية للمتدخلني من القطاعات احلكومية ،وخصوصا اآللية املسؤولة عن
تتبع وتنسيق اخلطة؛
 إحداث آلية اسرتاتيجية بني الوزارات للتوجيه والتنسيق والتتبع؛

 إحداث آلية للتقييم والرصد عرب مأسسة نظام معلومايت موحد.
مضرات السيدات والسادة..
يف ختام هذه الكلمة ،جندد الشكر لشريكنا االحتاد األورويب وللسيد السفري على تعاونه وتفهمه،
وخصوصا تأهبه لبناء ثقة متبادلة تساعدنا على إجناز هذا العمل وأعمال مستقبلية أخرى بكل أرحيية
وجناعة.
كما نشكر كل القطاعات احلكومية ،ويف مقدمتها وزارة املالية اليت بدأت املشوار من بداياته األوىل،
على اخنراطهم الكلي واملسؤول إلجناز املشروا ،على أمل تنزيله ميدانيا بنفس احلماس ،وبنفس روح
املسؤولية.
والسال عليكم ورممة اهلل تعال وبركاته.
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