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بسم هللا الرمحن الرجيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
معايل الشيخة عائشة بنت خلفان بن مجيل السيابية ،رئيسة اجمللس األعلى ملنظمة املرأة العربية
السيدة فادية كيوان ،املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية
السيدات والسادة رؤساء وممثلي وفود الدول العربية
السيدات والسادة ..احلضور الكرمي
يسعدين أن أعرب عن اعتزاز اململكة املغربية ابملشاركة يف فعاليات املؤمتر العام السابع ملنظمة املرأة
العربية ،برعاية ورائسة الشقيقة سلطنة عمان ،والذي يتخذ من "التمكني االقتصادي وتعزيز قيم
السالم والعدالة واملواطنة" موضوعا له ،مثمنني هذا االختيار ،ملا للتمكني االقتصادي من أمهية يف
وقت يواجه فيه اجملتمع الدويل واإلقليمي حتدايت كربى يف وجه متكني املرأة والنهوض أبوضاعها.
حضرات السيدات والسادة
مما ال جدال فيه أن البلدان العربية قد متكنت من حتقيق قفزة نوعية على مستوى حتسني ظروف عيش
النساء ،وسجلت إجنازات مشهودة للنهوض أبوضاع املرأة يف شىت اجملاالت ،إال أن التحدايت ال تزال
أكرب لبلوغ الوضعية الفضلى لتحقيق املنشود ،وهو ما يسائلنا اليوم مجيعا عن التدابري واإلجراءات
املتخذة لتخطي هذه العقبات والتحدايت.
حضرات السيدات والسادة
إن اململكة املغربية ،حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس ،حفظه هللا ،ووفاء منها
ابلتزاماهتا الدولية ،اخنرطت منذ القرن املاضي يف مسلسل متكني املرأة وحتقيق املساواة يف شىت امليادين،
وال يزال املغرب يواصل سعيه احلثيث ملواصلة ترصيد إجنازاته يف خمتلف اجملاالت ،وتنزيل التدابري
الكفيلة بتحقيق التنمية املستدامة ،سواء يف جمال تقليص الفوارق بني اجلهات وبني اجلنسني من جهة،
وإرساء القيم األساسية للدميقراطية وحقوق اإلنسان من جهة أخرى ،وذلك عرب إطالق أوراش
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وسياسات وبرامج عمومية أمثرت إصالحات متعددة وفق دميقراطية تشاركية ،جتعل احلكومة واجملتمع
املدين وخمتلف املؤسسات يف خندق واحد.
وشكل دستور  2011لبنة جديدة وقوية لتعزيز التمكني للنساء املغربيات ،حيث نص على املساواة
يف احلقوق والواجبات ،وحظر مجيع أشكال التمييز ،وأقر مبدأ املناصفة .كما نص إحداث من أجل
ذلك هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة.
فبعد اجليل األول من القوانني ،اليت تكرس مبادئ املساواة واإلنصاف ،ويف مقدمتها مدونة األسرة
ومدونة الشغل وقانون اجلنسية ،عرفت اخلمس سنوات األخرية جيال جديدا من القوانني والسياسات
العمومية واألوراش الوطنية ،نذكر منها:







القانون املتعلق ابلعاملني املنزليني ،الذي يضمن للمرأة العاملة ابلبيوت سلة من احلقوق تشمل
احلق يف العطل ،وحتديد ساعات العمل ،واحلد األدىن لألجر ،فيما متنع تشغيل الطفالت
القاصرات يف البيوت.
قانون حماربة العنف ضد النساء ،الذي يعترب حتوال حقيقيا يف جمال القوانني اخلاصة إبنصاف
ومحاية املرأة من كل أشكال العنف والتمييز ،إذ وسع هذا القانون جمال تعريف العنف ليشمل
كل أشكال اإليذاء النفسي واجلسدي واالقتصادي واجلنسي ،مبا فيها التحرش اجلنسي،
ليكون بذلك أمشل وأكثر جرأة يف حتديد مفهوم العنف املمارس ضد املرأة يف الفضاء العام
واخلاص وفضاء الشغل .وينبين هذا القانون على األبعاد األربعة حملاربة العنف ضد النساء،
وتطويق هذه الظاهرة املشينة ،وهي البعد الوقائي واحلمائي والتكفلي والزجري.
اعتماد اخلطة احلكومية للمساواة يف نسختها الثانية "إكرام  ،2021-2017 "2اليت تسعى
ملواصلة حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات اعتماد على مقاربة حقوقية.
اعتماد اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،اليت جتسد اإلرادة الوطنية اجلماعية يف
توفري آليات مستدامة لرتسيخ أسس دولة القانون وتعزيز مسلسل اإلصالح الشامل.
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 اعتماد اجلهوية املتقدمة كورش وطين تنخرط فيه خمتلف القوى احلية لتعزيز الالمركزية والالمتركز
ملنح اجملالس الرتابية مساحات واسعة واختصاصات جديدة مفوضة أو مشرتكة لتعزيز مقاربة
القرب من املواطنني والعمل على تنزيل السياسات العمومية ترابيا.
 إخراج القانون التنظيمي لقانون املالية ،سنة ،2015كآلية تشريعية ملقاربة النوع االجتماعي
املعتمدة يف املغرب منذ ما يزيد عن مخسة عشر عاما ،حيث أصبحت امليزانية ،منذ السنة
املالية  ،2018قائمة على النتائج من منظور النوع االجتماعي ،مما جيعل الحتياجات النساء
والربامج اخلاصة هبن خمصصات مالية حمددة.
حضرات السيدات والسادة
وحنن نلتئم يف هذا املؤمتر املتحور حول "التمكني االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السالم والعدالة
واملواطنة" ،البد أن أذكر ببعض جمهودات اململكة املغربية يف هذا اجملال ،من قبيل:
 إحداث صندوق تشجيع األبنا لدعم املقاولة النسائية.
 برانمج املقاول الذايت ،الذي تشكل فيه املقاولة النسائية  36ابملائة ،ملالءمته النتظاراهتن
وشروط عمل ميسر هلن .ولئن كانت املرأة املغربية تشكل  35ابملائة يف الوظيفة العمومية،
وتتجاوز  60ابملائة يف بعض اجملاالت ،كالتعليم والصحة ،و 40ابملائة كيد عاملة فالحية،
فإن نسبة املقاولة النسائية ال تتجاوز  14ابملائة رغم أن مناخ األعمال ابملغرب يعرف تطورا
مطردا ،إذ يربح كل سنة ما بني  6إىل  10نقط .ولكن كما قال جاللة امللك "شيء ما
ينقصنا" ،ولعل األمر يتعلق ابإلنسان نفسه وابلبيئة احمليطة ،وهي البيئة االجتماعية الضرورية
لتحقيق منوذج تنموي جديد يتطلع إليه املغرب ،ويركز أبعاده األساسية يف توليفة االجتماعي
ابالقتصادي والسياسي ،تدور حول اإلنسان دون متييز بني اجلنسني ،بل ابإلشرا املوسع
لكل الطاقات وبكل املؤهالت.
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كما أن اململكة املغربية تسعى إىل تكريس مزيد من احلقوق ،مبوجب املواطنة والعدالة االجتماعية،
وذلك إبطالق ما يزيد عن  170برانجما اجتماعيا ،وبدافع احلاجة إىل استهداف انجع وضعت
منظومة قائمة على سجل اجتماعي موحد يضمن االلتقائية واحلكامة ،ويستهدف كل مواطن
ابخلدمات العديدة اليت وفرهتا الدولة ،حتقيقا للمساواة واإلنصاف والعيش الكرمي.
حضرات السيدات والسادة
ال شك أن الطريق ال يزال طويال ،لكن وضوح الرؤية وحتديد االختيارات وتعبئة اجلميع ستعطي
أكلها الحمالة.
ويف اخلتام ،ال يسعين إال أن أجدد الشكر لسلطنة عمان على رعاية هذه الدورة من املؤمتر ابلكرم
العريب املعهود فيها ،وأمتىن هلذه الدورة كل النجاح والتوفيق .كما أمتىن التوفيق لنساء العرب لرفع كل
التحدايت وكسب كل الرهاانت ،مبا يعزز موقعهن ،ويضمن املشاركة الكاملة للمجتمع ،بنسائه
ورجاله ،يف بناء العامل العريب الذي نطمح إليه مجيعا.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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