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بسم هللا الرمحن الرحيم ..والصالة والسالم على سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني
السيدة الرئيسة
صاحبات وأصحاب املعايل والسعادة
حضرات السيدات والسادة

يسعدين ،بكل فخر واعتزاز ،أن ألقي هذه الكلمة ابسم وفد اململكة املغربية لعرض وجهة نظر بلدي حول
املواضيع ذات األولوية املعروضة على جدول أعمال الدورة  63للجنة وضع املرأة ،وهي مناسبة سنوية
الستعراض جهود حتقيق التنمية املستدامة ،ومواصلة ترصيد اإلاجنازات ،واستشراف القادم من األعمال.
وأود التنويه ،بداية ،مبحور هذه الدورة ،الذي أعطى األولوية لنظم احلماية االجتماعية وولوج اخلدمات
العامة والبنيات املستدامة ،كإحدى اآلليات األساسية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء
والفتيات ..وهو االختيار الذي يتزامن مع دينامية وطنية يشهدها املغرب حول ورش احلماية االجتماعية،
الذي انطلق بتوجيهات سامية جلاللة امللك حممد السادس ،حفظه هللا ،يف إطار إصالح شامل يهدف إىل
بلورة منظومة متكاملة ومستدامة للحماية االجتماعية تقوم على االستهداف الناجع ،تندمج فيها كل برامج
احلماية االجتماعية القائمة ،وتعبأ هلا كل اإلمكانيات البشرية واملادية ،مبا يساهم يف مزيد من تقليص
الفوارق ،سواء بني اجلنسني أو بني الفئات واجلهات ،ويضمن الولوج املنف ملختل البنيات املستدامة.
السيدة الرئيسة ..حضرات السيدات والسادة
لئن كان املغرب قد أطلق أوىل براجمه احلمائية منذ االستقالل ،من خالل إحداث أنظمة الضمان
االجتماعي القائم على االشرتاك ،واليت قامت بدور أساسي يف جمال احلماية وتغطية خماطر فقدان الدخل
بسبب املرض واألمومة والعجز والشيخوخة لفائدة موظفي وأعوان الدولة وأجراء القطاع اخلاص ..فإن الثورة
احلقيقية حفلت يف هذا اجملال عندما أحدث املغرب منظومة جديدة للحماية والدعم واملساعدة االجتماعية
غري قائمة على االشرتاك ،وموجهة للشرائح االجتماعية اهلشة واألسر ذات الدخل احملدود ،حيث اجند
النساء والفتيات الشرحية األوىل املشمولة هبذا االستهداف ،من خالل إحداثه صناديق للدعم املباشر،
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كفندوق التماسك االجتماعي ،اليت يتضمن برانجما لدعم األرامل ،ودعم متدرس األطفال "تيسري"،
وصندوق التكافل العائلي املخفص لدعم املطلقات والنساء املتزوجات املهمالت (املتخلى عنهن)،
وصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية املوجه لدعم املرأة يف العامل القروي..
ومل يكن هذا ليحدث لوال البيئة احلقوقية العامة اليت تعززت بدستور  ،2011والذي أرسى مبادئ الدولة
القائمة على قيم العدل واملساواة وتكافؤ فرص املشاركة يف التنمية واالستفادة العادلة واملنففة من مثارها،
حيث أكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،وألزم الدولة ابلسعي إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني
الرجال والنساء ،وضمان الولوج املنف واملتساوي للحقوق واحلرايت ،دون متييز ،ابعتبار النهوض أبوضاع
النساء وتعزيز حقوقهن وضمان ولوجهن إىل خمتل البنيات املستدامة إحدى دعامات التنمية ورهان
حتقيقها .كما ألزمها ،إىل جانب املؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية ،ابلعمل على تعبئة كل الوسائل
املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني ،على قدم املساواة ،من احلق يف العالج والرعاية الفحية
واحلماية االجتماعية والتغطية الفحية ،واحلق يف احلفول على تعليم عفري ميسر الولوج وذي جودة وعلى
سكن الئق ،واحلق يف الشغل والدعم يف البحث عن منفب شغل..
السيدة الرئيسة ..حضرات السيدات والسادة
لقد أطلقت اململكة املغربية ،عرب مراحل زمنية متتالية ،حزمة من السياسات واالسرتاتيجيات املرجعية،
كاخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،واخلطة احلكومية للمساواة "إكرام" ،واالسرتاتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة املدجمة ألهداف التنمية املستدامة ،واالسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ..وغريها ،واليت
كان هلا الفضل يف أتطري وحتديد مراجع وإطارات احلماية االجتماعية وإدماج املساواة.
وتعززت ترسانتها التشريعية الوطنية مبجموعة جديدة من القوانني الثورية ،ويف مقدمتها قانون مؤسسات
الرعاية االجتماعية الذي يقدم عرضا جديدا للتكفل يعتمد املدخل القانوين مبا يضمن رعاية أمثل
للمستفيدين من خدماته من مجيع الفئات ،وقانون حماربة العن ضد النساء ،الذي دخل حيز التنفيذ شتنرب
 ،2018والذي يشكل إطارا قانونيا شامال وخاصا مبحاربة العن ضد املرأة يف كل أشكاله ،حيث
يتضمن ،إىل جانب إجراءاته الزجرية ،تدابري للوقاية واحلماية والتكفل ابلنساء ضحااي العن  ،ابإلضافة إىل
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القانون اخلاص ابلعامالت والعاملني املنزليني الذي ينظم وضعية هذه الفئة األكثر هشاشة وحيمي حقوقها يف
األجر والعطل والتعاقد وفق شروط .ابإلضافة إىل قانون التعويض عن حوادث الشغل ،وقانون نظام التأمني
اإلجباري األساسي عن املرض لفائدة الطلبة واملهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،وقانون نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
كما تعززت مؤسساهتا الوطنية إبحداث عدد من اهليئات ،سواء يف جمال حقوق اإلنسان ،كهيئة للمناصفة
وحماربة مجيع أشكال التمييز ،أو يف جمال التنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية ،كاجمللس
االستشاري لألسرة والطفولة.
السيدة الرئيسة ..حضرات السيدات والسادة
لقد كانت املرأة املغربية ،وما زالت ،يف قلب دينامية هذه األوراش اإلصالحية املتتالية الذي تشهدها بالدان،
تساهم ،كمواطنة وكفاعلة ،على قدم املساواة مع الرجل .كما كانت يف مقدمة الفئات املستهدفة ضمن
املنظومة االجتماعية احلالية ،مبا م ّكنها من الولوج املنف واملتساوي إىل خمتل اخلدمات العامة والبنيات
األساسية املستدامة ،وساهم يف:





استفادة  21.830امرأة ،إىل متم غشت  ،2018من خدمات صندوق التكافل العائلي ،بغالف
مايل إمجايل قدره  74.220مليون درمها.
استفادة أكثر من  53ابملائة من النساء من نظام املساعدة الطبية "راميد" ،إىل هناية ،2017
مقابل  47ابملائة من الرجال ،مبا حيقق استفادة أكثر من  5.24مليون أسرة.
استفادة  91.126أرملة حاضنة ألكثر من  156.000يتيمة ويتيم ،إىل متم  ،2018من
خدمات برانمج دعم األرامل يف وضعية هشة ،مبا يعادل أكثر من  90.000أسرة مستفيدة.
قفزة نوعية يف اخنفاض معدل نسبة وفيات األمهات ،منذ سنة  ،2010مبا يقدر بـ 35ابملائة ،فقد
مت تسجيل  72.6حالة وفاة لألمهات لكل  100أل والدة حية على املستوى الوطين خالل
املسح الوطين املنجز سنة .2018
4

 قفزة نوعية يف عدد التلميذات والتالميذ املستفيدين من خدمات برانمج دعم التمدرس "تيسري"،
الذي انتقل من حوايل  88أل خالل  2009-2008إىل حوايل  734أل خالل -2016
 ،2017وأكثر من  2مليون خالل  .2019-2018فيما تضاع عدد األسر املستفيدة من
أكثر من  47أل خالل  2009-2008إىل أكثر من  441أل خالل 2017-2016
ليفل ألكثر من مليون أسرة خالل .2019-2018
 استفادة أكثر من  4ماليني تلميذة وتلميذ من خدمات مبادرة مليون حمفظة ،خالل -2017
 ،2018وتشكل نسبة التلميذات املستفيدات  %48من جمموع املستفيدين.
 ارتفاع عدد األطفال يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات دعم التمدرس ،يف إطار صندوق
التماسك االجتماعي ،بني سنة  2015و ،2018بنسبة  139ابملائة ،تشكل الفتيات
املستفيدات نسبة .%35
السيدة الرئيسة ..حضرات السيدات والسادة
ابلرغم من هذه املكتسبات احملققة على أرض الواقع ،فإن اململكة املغربية متضي اليوم ،إبرادة قوية وخطى
اثبتة حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس ،حفظه هللا ،حنو إرساء سياسة وطنية اجتماعية
جديدة ،جتعل ترسيخ مبادئ اإلنفاف واملساواة وتكافؤ الفرص يف ولوج خمتل اخلدمات العامة والبنيات
املستدامة على قمة سلم أولوايهتا.
ومن املنتظر أن يسفر هذا الورش الوطين اهلام عن حتقيق استهداف انجع والتقائية فعالة ،سواء بني برامج
احلماية االجتماعية املختلفة أو بني الفاعلني واملتدخلني املتعددين ،مبا يواكب التطورات اليت تعرفها بالدان،
ويناسب مغرب احلاضر واملستقبل ،أيخذ بعني االعتبار الرتاكم احلاصل عرب العامل لفاحل اإلنسان،
ويستجيب حلاجيات اجملتمع املغريب ابنتظاراته وتطلعاته وحقوقه وآماله.
ويف اخلتام ،نرتحم على ضحااي حادث حتطم طائرة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية ،من بينهم مغربيني ،تغمدهم هللا
مجيعا برمحته الواسعة ،وإان هلل وإان إليه راجعون.
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