كلمة اململكة املغربية
خالل الدورة الـ 62للجنة وضع املرأة ابألمم املتحدة
السيدة بسيمة احلقاوي

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية
ورئيسة الوفد املغريب
حول
التحدايت والفرص لتحقيق املساواة بني اجلنسني

ومتكني النساء والفتيات القروايت

نيويورك 12 ،مارس 2018

1

بسم هللا الرمحن الرحيم ..والصالة والسالم على أشرف املرسلني
السيدة رئيسة اللجنة

السيدات والسادة رؤساء الوفود الرمسية وممثلي الدول من قطاعات حكومية وجمتمع مدين
حضرات السيدات والسادة
يسعدين أن أعرب عن اعتزاز وفد اململكة املغربية ابملشاركة يف فعاليات هذه الدورة الـ ،62اليت نثمن
اختيار جلنة وضع املرأة ملوضوع "التحدايت والفرص لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء
والفتيات القروايت" .وهي مناسبة سنوية الستعراض جهود حتقيق التنمية املستدامة ومواصلة ترصيد
اإلجنازات ،واستشراف القادم من األعمال .فقد متكنت اململكة املغربية ،خالل العشريتني األخريتني،
من توطيد دعائم تنمية بشرية نريدها عادلة ومستدامة من أجل تقليص الفوارق بني اجلهات وبني
اجلنسني من جهة ،وإرساء القيم األساسية للدميقراطية وحقوق اإلنسان من جهة اثنية ،عرب إطالق
أوراش وسياسات وبرامج عمومية ،أمثرت إصالحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية مقدرة
حيث:
▪ جاء دستور  2011كلبنة جديدة وقوية لتعزيز التمكني للنساء املغربيات ،حيث نص على
مساواة احلقوق والواجبات ،وحظر مجيع أشكال التمييز ،وأقر مبدأ املناصفة.

▪ واعتمدت اململكة ،منذ دجنرب  ،2017اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت
جتسد اإلرادة الوطنية اجلماعية يف توفري آليات مستدامة لرتسيخ أسس دولة القانون وتعزيز
مسلسل اإلصالح الشامل.

▪ وتعترب اجلهوية املتقدمة ورشا وطنيا تنخرط فيه خمتلف القوى احلية ،بكفاءهتا ومؤهالهتا البشرية
واجلغرافية وثرواهتا املتنوعة واملتعددة ،للسري احلثيث املتدرج حنو الالمركزية والالمتركز ،يف إطار
سياسة ترابية حتقق احلكامة احمللية اجليدة ،وتستهدف النجاعة والقرب ،وذلك حتقيقا لعدالة
جمالية تقلص الفجوة بني اجلهات ،وبني املدينة والقرية ،وبني النساء والرجال.

▪ ويتوفر املغرب اليوم على سياسية عمومية مندجمة للمساواة ،انطلقت منذ سنة  2012مع
اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام ،2017-2012 "1مث اخلطة الثانية "إكرام-2017 "2
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 ،2021وهو مشروع تلتقي فيه كل اجلهود احلكومية يف التعليم والصحة والتشغيل والتمكني
االجتماعي واالقتصادي والسياسي .وهبذا املنظور جاء قانون حماربة العنف ضد النساء لتحقيق
الوقاية واحلماية والتكفل ابملرأة ضحية العنف ،إنصافا هلا وردعا للجناة ،يف أفق تطويق هذه
الظاهرة املشينة واملدانة.

▪ كما مت اعتماد قانون ينظم العالقة الشغلية يف سابقة قانونية للرتسانة املغربية ،بوضع شروط
للشغل والتشغيل متعلقة ابلعاملني املنزليني ،والذي تشكل النساء العامالت فيه النسبة األكرب،
ومعظمهن قادمات من القرى والبوادي ،حيث يقر هذا القانون حتديد ساعات العمل والعطل،
وحد أدىن لألجر ،وظروف عمل حتفظ هلن كرامتهن.

▪ وجاء القانون التنظيمي لقانون املالية ،سنة  ،2015كآلية تعطي مضموان ملقاربة النوع

االجتماعي املعتمدة يف املغرب منذ ما يزيد عن مخسة عشر عاما .ولقد أصبحت امليزانية ،منذ
السنة املالية  ،2018قائمة على النتائج من منظور النوع االجتماعي ،حيث ختصص ميزانية
الحتياجات النساء ،وللربامج اخلاصة هبن ،على غرار الربامج األخرى.
حضرات السيدات والسادة
إىل جانب هذا اجلهد التشريعي ومأسسة املساواة والتمكني للنساء من خالل سياسات عمومية مندجمة،
يواصل املغرب ،بقيادة جاللة امللك حممد السادس ،حفظه هللا ،إرساء رؤيته لتنمية مستدامة وشاملة،
عرب إصالحات وأوراش تنموية كربى ،كإصالح صندوق املقاصة ،وإطالق املخطط األخضر ،واملخطط
األزرق ،وورش الطاقة الشمسية "نور" ،الذي يشكل جيال جديدا من املشاريع التنموية اليت تسعى من
خالهلا اململكة إىل توفري الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تؤمن العيش الكرمي للمواطنات
واملواطنني ،إىل جانب مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،اليت انطلقت سنة  ،2005وفق مقاربة
تقوم على االستهداف وإعطاء األولوية للفئات واملناطق األكثر هشاشة ،ودعم خدمات القرب من
أجل مزيد من العدالة االجتماعية.
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وإذ يشكل ولوج املرأة للمجال االقتصادي ،كأهم املداخل ذات األولوية للتمكني هلا اجتماعيا
واقتصاداي ،فإن املرأة املغربية القروية تضطلع بدور حيوي يف النشاط الفالحي ،فهي تساهم بنسبة 93
ابملائة من األنشطة الزراعية وشبه الزراعية وتربية املاشية ومجيع قطاعات اإلنتاج ،ومتثل  40ابملائة من
اليد العاملة الدائمة يف القطاع الفالحي .فيما أكثر من  5ابملائة من االستغالليات الفالحية تسريها
نساء.
ولقد مت اختاد العديد من التدابري لتعزيز التمكني السوسيو اقتصادي للنساء ابلعامل القروي ،مشلت:
▪ تطوير أدوات وآليات تنفيذية إلذكاء روح املقاولة واالستثمار ،وتعزيز قدرات النساء
▪ تشجيع التنظيم املهين الفالحي ،خاصة يف إطار تعاونيات
▪ حتسني جودة املنتوجات وتعزيز التنافسية
▪ ترويج وتثمني ودعم تسويق منتوجات التعاونيات الفالحية
ويف هذا السياق ،يدعم املغرب االقتصاد االجتماعي املهيكل ،الذي حتتضنه اجلمعيات والتعاونيات،
حيث أابنت التجربة على أن التعاونية هي األسلوب األكثر مالءمة خللق أنشطة مدرة للدخل ،وإحدى
اآلليات املعول عليها لإلسهام يف حماربة الفقر واإلقصاء ،خصوصا لدى النساء.
ويتزايد عدد التعاونيات النسائية يف املغرب إبيقاع سريع ،فبعد أن كان عددها سنة  2006ال يتجاوز
 79تعاونية ،ارتفع إىل  2280تعاونية هناية  .2015وتشمل أنشطتها جماالت متعددة ،فإىل جانب
التخصصات التقليدية ،أصبحت اليوم تقتحم جماالت جديدة ،وتتجه إىل ميادين واعدة ذات ميزة
تنافسية يف السوق ،كاألعشاب الطبية ،وزيت األركان ،والصبار ،وإنتاج وتسويق العسل ،وخمتلف
سالسل اإلنتاج ..اخل.
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حضرات السيدات والسادة
إن مشاركة املغرب يف هذا املنتدى الدويل ينبع من دعمه الدائم لقضية املرأة داخل الوطن ويف خمتلف
الفضاءات الدولية ،تشجيعا للتفكري اجلماعي وتبادل التجارب بني الدول اليت نتقاسم معها نفس
االنشغاالت:
▪ انشغال إرساء قواعد احرتام حقوق اإلنسان ،ويف مقدمتها حقوق املرأة
▪ انشغال تقليص الفوارق والتمكني من الثروات والولوج العادل إىل امللكية
▪ انشغال التنمية اليت ال ميكن أن تتحقق إال يف ظل االستقرار والسلم ،حىت تتمكن النساء ،كما
الرجال ،من العمل بقيم اإلنصاف واملساواة ،واحلق املشرتك يف العيش يف أمن وأمان على هاته
الكرة األرضية.
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته
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