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بسم اهلل الرحمن الرحيم ..والصالة والسالم على رسول اهلل..
السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
السيدة ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة بالمغرب
السيدات والسادة ممثلي القطاعات الوزارية
السيدات والسادة ممثلي الجمعيات
السيدات والسادة ممثلي التعاون الثنائي والمتعدد األطراف
حضرات السيدات والسادة
يسعدين أن أتوجه يف البداية بالشكر لكم على الدعوة الكرمية ملشاركتكم افتتاح أشغال هذا اليوم
الدراسي حول موضوع "املساواة بني الرجال والنساء ضمانة للتقدم" ،والذي ال يشكل فقط تعبريا عن
احلاجة امللحة للمدارسة والتشاور يف موضوع املساواة بني املرأة والرجل ودوره يف حتقيق التنمية وضمان
التقدم ،ولكن أيضا آلية خالقة لتالقح األفكار وتكامل اجلهود اليت تبذل على املستوى الوطين والدويل.
كما أود هبذه املناسبة اإلعراب عن إشاديت بروح التفاعل واحليوية والدينامية اليت تطبع عمل مجيع
الفاعلني باململكة املغربية يف قضايا املساواة بني النساء والرجال ،من قطاعات حكومية وهيآت وطنية
ونسيج مجعوي وفعاليات أكادميية وعلمية ،حيث ينخرط اجلميع مبسوولية وفعالية يف اجلهود احلثيثة اليت
يبذهلا اجملتمع الدويل يف هذا الشأن.
أيها الحضور الكريم
إن تأكيد الدستور املغريب ،انطالقا من ديباجته وعدد من فصوله ،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" ،وعلى "متتيع املرأة والرجل ،على قدم املساواة ،باحلقوق واحلريات
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املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية" ،وربط ذلك مبسوولية الدولة يف السعي إىل
حتقيق مبدأ املناصفة بني النساء والرجال ،وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات ممأسسة مكلفة بتقييم وتتبع
السياسات العمومية يف اجملال ،إضافة إىل تنصيصه على واجب الدولة يف "تعبئة كل الوسائل املتاحة
لتيسري أسباب استفادة املواطنني واملواطنات ،على قدم املساواة ،من احلق يف العالج والعناية الصحية،
واحلماية االجتماعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة ،واحلصول على
تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ،والتنشئة على التشبث باهلوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة،
والتكوين املهين واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية والسكن الالئق ،والشغل والدعم من طرف
السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل أو يف التشغيل الذايت ،وولوج الوظائف العمومية حسب
االستحقاق ،واحلصول على املاء والعيش يف بيئة سليمة والتنمية املستدامة" ،يعترب مكسبا هاما وضعنا
أمام مسوولية مشرتكة العتماد مقاربة رئيسية يف بلورة السياسات العامة ،تتجه حنو قياس أثر السياسات
العمومية على النساء والرجال ،وتتبع وتقييم الفعل احلكومي واجملتمعي املرتبط مبوضوع املساواة.
ومن هذا املنطلق وتوطيدا للمكتسبات الدميقراطية والدستورية اليت حققتها بالدنا ،حرصنا على دعم
وترسيخ إدماج مقاربة النوع يف السياسات العمومية ،حيث تشكل "اخلطة احلكومية للمساواة
"إكرام" ،2016/2012إطارا لتحقيق التقائية خمتلف املبادرات املتخذة إلدماج حقوق النساء يف
السياسات العمومية وبرامج التنمية واليت صيغت باستحضار مقتضيات الدستور اجلديد والتزامات املغرب
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتزاماته الدولية.
إن املساواة املستهدفة من هذه اخلطة احلكومية هي تلك اليت ترتكز على املساواة يف احلقوق واملسووليات
واإلمكانيات والفرص ،وأيضا اإلقرار بقيمة مسامهات النساء والرجال على حد سواء ،سواء يف اجملال
العام أو اخلاص ..وتتأسس على تعزيز التمييز اإلجيايب الذي ميكن من إنصاف املرأة ،وحتقيق مواطنتها
الكاملة ،مستندين يف ذلك على مبادئ تتوافق مع التطلع إىل بناء عالقات اجتماعية جديدة بني النساء
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والرجال هتدف إىل ضمان املشاركة الكاملة واملنصفة يف خمتلف اجملاالت ،كما هتدف إىل ضمان
االستفادة املتساوية من الفرص واملوارد وأيضا من نتائج ومثار هذه املشاركة.
وتشكل جماالهتا الثمانية إطارا نوعيا لتحقيق التقائية خمتلف املبادرات املتخذة إلدماج حقوق النساء يف
السياسات العمومية والربامج التنموية ،والرقي مبختلف املوشرات املرتبطة بالنوع يف جماالت الصحة
والتعليم والشغل ،والولوج بشكل عادل ومنصف ملختلف اخلدمات األساسية ،والبىن التحتية ،ودعم
وتعزيز وصول النساء ملراكز القرار سواء السياسي واإلداري ،وكذا التمكني االجتماعي واالقتصادي
للنساء ودعم مبادرهتن من أجل جعلها دعامة قوية لتعزيز حقوق املرأة املغربية ومكتسباهتا.
حضرات السيدات والسادة
لعل تزامن ختليد هذا اليوم العاملي للمرأة مع تنظيم الدورة  58للجنة وضعية املرأة ،واليت ستناقش
خالهلا األهداف اإلمنائية لأللفية ما بعد سنة  ،2015سيكون فرصة الستعراض التحديات القائمة
واإلجنازات اليت حتققت يف خمتلف القضايا اليت ختص املرأة ،لنستحضر مجيعا املكتسبات الوطنية يف جمال
النهوض بأوضاع املرأة املغربية ،ونقف عند آفاق العمل املستشرفة من أجل مزيد من الرتسيخ ملبادئ
املساواة بني الرجال والنساء ،واليت يواصل فيها املغرب مسريته خبطى ثابتة وسديدة.
وإن اقتناعنا بأن املرأة قد قطعت أشواطا كربى يف البناء الدميقراطي التنموي لبلدنا ال يعادله إال عزمنا
على التصدي ملا قد يعرتضها من صعوبات وعوائق ،واليت يتطلب انكبابنا مجيعا على إزاحتها وتذليلها
الستكمال البناء ،سبيلنا إىل ذلك اإلسراع بوترية اإلصالحات املربجمة وتعزيزها بإصالحات جديدة،
وتدبريها حبكامة جيدة ،جمددين التأكيد على االلتزام مبضاعفة اجلهود ليأخذ مسارنا التنموي وتريته
القصوى ،فمهما كان الطريق شاقا وطويال لن يزيدنا إال إصرارا يف جعل ترسيخ املساواة بني املرأة والرجل
الغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا اإلصالحية والتنموية وحجر الزاوية يف مسرية البناء التنموي الدميقراطي.
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غري أن عملية بناء الوعي بالتحديات والعوائق وأيضا باآلفاق واحللول ال ميكن أن تتم يف معزل عن
بعضنا البعض ،ولن تتهيأ هلا الظروف املناسبة إال يف إطار للتفكري وتبادل الرأي املشرتك ،حيث تعزيز
دور املرأة يف حتقيق التنمية وضمان التقدم مشروط بتظافر اجلهود احلكومية واملدنية الوطنية واحمللية يف
إعطاء املرأة الفرصة ألن تكون شريكا رئيسيا يف مسرية التنمية الشاملة واملستدامة يف خمتلف جماالت
التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ..وليس ذلك على إرادتنا الوطنية اجلماعية بعزيز.
أمتىن ألشغالكم كامل التوفيق والنجاح ..والسالم عليكم ورمحته تعاىل وبركاته.
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