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   اختتام أشغال آلمة السيد وزير االقتصاد والمالية بمناسبة 

  المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول ميزانية النوع االجتماعي
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  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  

  

  ؛الوزراءالسادة السيدات و -
  السيدات والسادة أعضاء البرلمان؛  -
 ؛ سيامبلوممثلي السلك الديالسيدات والسادة  -
 السيدات والسادة ممثلي منظمات األمم المتحدة؛ -
 ف المغرب، ضيوالسيدات والسادة  -
 حضرات السيدات والسادة؛ -

 

 المثمر بفضل المستوى ها نحن على وشك نهاية هذين اليومين من العمل

لحظات  تقاسممكنت من الرفيع للعروض والتدخالت التي أغنت هذا المؤتمر و

  . ، سواء خالل الجلسات العامة أو الورشات الموازيةقوية، ممتعة ومحفزة

هذا المؤتمر بجميع المشارآين في دد الترحاب ال يفوتني مرة أخرى أن أج

حضره من  والذي يالدولي الرفيع المستوى حول ميزانية النوع االجتماعي

آما ال يفوتني أن  .خيرة الخبراء والمهتمين بهذا الموضوعمختلف القارات 

لمسار طويل من الذي يعد تتويجا بالمغرب و لتقىأنوه بفكرة تنظيم هذا الم

ء والمثمر وللشراآة الفعالة بين وزارة االقتصاد والمالية وهيئة تعاون البناال

  . األمم المتحدة للمرأة

من محاور  المؤتمر اعمل هذوال يفوتني آذلك أن أشيد بما تضمنه برنامج 

إلرساء  علمية وتواصلية وذات حموالت فكرية استقرائية واستشرافية واعدة
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 ن الصديقة والشقيقة في أفق تطويروتعزيز التعاون والعمل المشترك مع البلدا

  .ما تم اآتسابه من معارف في مجال ميزانية النوع االجتماعيواقتسام 

لعرض عدد من التجارب في مجال ال محالة فرصة شكل هذا المؤتمر لقد 

، خاصة في ظل هاميزانية النوع االجتماعي ودراسة السبل الكفيلة بتطوير

الي األزمات االقتصادية والمالية وما يترتب السياق العالمي الحالي المتسم بتو

 . بين الجنسينخصوصا عن ذلك من احتدام للفوارق 

 حضرات السيدات والسادة؛

 يكتسي أهمية بالغة في ظل مناخ ميزانية النوع االجتماعيإن اختيار موضوع 

الديمقراطي والبناء المؤسساتي والنقاش العمومي ر وطتطبعه ديناميات الت

. يةدوللوطنية واإلقليمية والعلى المستويات ال المسارات التنموية المواآب لك

 وعلى هذا األساس، فان بالدنا وعلى غرار باقي الدول الفاعلة والمتفاعلة

 بعزم اضيةمحيطها، ممتغيرات بها وو دينامية شعمعثقافيا سياسيا واقتصاديا و

لة الحق لترسيخ دوآل الشروط والضمانات المطلوبة تعزيز  في وإرادة

  .والقانون

تجربة ديمقراطية  وفي هذا المضمار، فإن بالدنا وهي تخوض بثقة وثبات

في محيطها اإلقليمي، ليحدوها الطموح والرغبة األآيدة  واعدة وتنموية

من  مختلف الفعاليات والقوى الحية واإلمكانيات بمعية مزاياآل الالستثمار 

المساواة في الحقوق   لهاضمنبما يالمغربية أجل النهوض بأوضاع المرأة 

انخراطها القوي واإليجابي في الحياة السياسية واالقتصادية ويدعم ، والفرص

 دستورالوال شك أن هذه اإلمكانيات قد تعززت بمقتضيات . واالجتماعية
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الذي يعد بامتياز ميثاقا للحقوق والحريات بمفهومها  فاتح يوليوز،ل الجديد

  .جراءات وتدابير البرنامج الحكوميإو ي توجهاتتم تأآيده فهو ما والكوني 

  حضرات السيدات والسادة؛

 هالمسلسلتتميز بانطالق مبكر ها عرفتم عليآما تالتجربة المغربية إن 

 دينامينموذج وهو ما فتح المجال لبناء ،  في محيطها الجهويالديمقراطي

لقانونية  الدستورية وا واآللياتاألطروفير من تمكن و تطورمفتوح على ال

المساواة لفائدة المرأة ومحاربة آافة أشكال التمييز، ضمان والمؤسساتية ل

 . في السياسات العموميةوإدماج مقاربة النوع االجتماعي

وال يخفى عليكم أن المكانة الخاصة التي يوليها الدستور الجديد لقضايا المرأة 

 من اإلصالحات والمساواة والمناصفة، هي بمثابة تتويج لسيرورة متنامية

والمكتسبات، خاصة فيما يتعلق بمدونة األسرة وإطالق صندوق التكافل 

العائلي وإصالح قانون الجنسية ومدونة الشغل والمساواة بين الجنسين في 

الوظيفة العمومية واعتماد التمييز االيجابي لصالح تمثيلية النساء في 

  .المؤسسات المنتخبة

على تمتيع المرأة، على قدم ال لبس فيه بشكل الدستور الجديد قد نص ف

المساواة مع الرجل، بالحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي 

مقتضياته، وانسجاما مع في مجموعة من واالقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 ترسيخ ه آذلك آما تم بموجب .التزامات بالدنا بالمعاهدات والمواثيق الدولية

يمقراطية التشارآية، من خالل دسترة مجموعة من البعد المؤسساتي للد

المؤسسات الجديدة آهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس 
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إغناء ، وهي مؤسسات ستساهم بال شك في  وغيرهماالوطني لحقوق اإلنسان

السياسات العمومية التي تستهدف تشجيع المساواة بين النساء والرجال في 

  .ةالبيئي و، السياسية منها واالقتصادية واالجتماعيةمختلف المجاالت

مبادئ المساواة عزيز إن األهداف المنشودة لتآل ذلك، فمن وبالرغم 

 عبر م تملك آليات تحليل السياسات العموميةتتحقق إن لم يتواإلنصاف لن 

  . من منظور حقوق اإلنسانميزانية النوع االجتماعي

  حضرات السيدات والسادة؛  

في مجال ميزانية النوع  األخيرة سنوات خالل العشر بالدناتجربة إن 

التخطيط على مستوى  وإدراج مبادئ اإلنصاف والمساواة االجتماعي

 وزارة في إطار شراآة بينوذلك ، والسياسات العمومية والبرمجة الميزاناتية

مجتمع قطاعات الوزارية وال والهيئة األمم المتحدة للمرأةواالقتصاد والمالية 

 قد بلغت مستوى من النضج يجعلنا نعي جيدا مواطن قوتها ومكامن ،المدني

  .التحديات التي تنتظرنا

خالل  معارف وآليات جديدة، من التجربةمختلف فصول هذه  عبرلقد راآمنا 

أداة فعالة للرفع ، ستشكل لنوع االجتماعيستجيبة لتنفيذ برنامج الميزانية الم

 وإدماج النوع االجتماعي في السياسات العمومية من المسؤولية والمشارآة

ولإلشارة، فإن إدماج مقاربة النوع االجتماعي على . والحكامة االقتصادية

مستوى مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية يندرج ضمن مجموعة من اإلنجازات 

وهي آلها . واإلصالحات التي عرفها المغرب خالل السنوات األخيرة

، آما تم التأآيد رساء وتقوية مبادئ المساواة واإلنصافإجراءات تهدف إلى إ
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 مرتكزات اإلصالح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية سعيا من خاللعليها 

نحو ترجمة االلتزامات المتعلقة بحقوق المرأة على مستوى البرامج 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف والتمويالت، وآذلك من خالل 

ن الرأسمال البشري باعتباره محورا استراتيجيا لتحقيق أهداف التنمية تثمي

المواطنات من مختلف الحقوق   وضمان استفادة المواطنين والبشرية بالمغرب

  .األساسية

 التجربة المغربية في مجال ميزانية النوع االجتماعي،وتجدر اإلشارة إلى أن 

ن مختلف الشرآاء من م مقاربة الأخذت في اعتبارها ضرورة تملك هذه

 ية وتحسيسيةتكوين عبر توفير دالئل وتنظيم لقاءات مجتمع مدنيبرلمانيين و

  .سنعمل على تطويرها وتكثيفها

تقرير ميزانية النوع االجتماعي المتبعة إلعداد المنهجية تطوير وفي إطار 

لى البرلمان المعروض اآلن عو 2013مشروع قانون المالية لسنة لالمرفق 

 لتقييم السياسات العمومية  نوعيتطورتم تسجيل ، مناقشة والمصادقةقصد ال

على ثالثة أجيال من الحقوق تهم تم الترآيز ، إذ حقوق اإلنسانعلى أساس 

الولوج المنصف إلى الحقوق المدنية والسياسية، وآذلك الولوج العادل إلى 

  .الحقوق االجتماعية واالستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية

لدستور  المنظومة الحقوقية لمقتضيات مع هاانسجامب هذه المنهجية تتسمو

 والحرص  وما تطرحه من رهانات في بلورة وتنفيذ السياسات العموميةالجديد

االلتقائية بين مختلف االستراتيجيات القطاعية سعيا نحو  على ضمان عناصر

 .مزيد من التنسيق والنجاعة في تعزيز حقوق المرأة
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إحداث مرآز سيتم ، المكتسبات وبغية تثمينها وتطويرها هلهذيزا وتعز 

بتعزيز القدرات والكفاءات في مجال الميزانية المستجيبة لالمتياز خاص 

تبادل الخبرات  ولتعاونهوامش اتوسيع بو  وبتطوير البحثللنوع االجتماعي

 .الدولياإلقليمي وو  سواء على المستوى الوطنيمهتمينبين مختلف ال

  رات السيدات والسادة؛حض

 المستجيبة ميزانيةالمجال قد حققت مكاسب هامة في إذا آانت تجربة المغرب 

، فإن حجم التحديات المطروحة  من منظور حقوق اإلنسانلنوع االجتماعيل

 من حقوق  والكاملة المتساويةاالستفادةتحول دون قد وطبيعة اإلشكاالت التي 

لمسؤوليات للتفعيل األمثل لهذه الحقوق تطرح علينا المزيد من ااإلنسان 

  . والعمل على مراعاتها بشكل آامل في جميع السياسات العمومية

، يظل هدف نا بالُدسجلتهاالتي   المطردةالمكتسباتو أهمية اإلصالحاتفرغم 

مزيد من مضاعفة لنا القوي زحاف واإلنصاف والمناصفةالمساواة تحقيق 

 ،تحسين أوضاع المرأة التزامنا ببمواصلة يلةالكفمكانيات اإلتعبئة الجهود و

  المساواة والكرامة متوازن أساُسه الكاملة في بناء مجتمعمشارآتهاوضمان 

  .والتضامن

 التي تم تقديمها مقترحاتالراء واآلمساهمات ومختلف الإنني على يقين بأن 

جل من أأرضية صلبة ومنطلقا علميا وعمليا  شكلتالملتقى المتميز خالل هذا 

 عن هذا تفقد انبثق لنوع االجتماعي، وبدون شك المستجيبة لميزانيةال تطوير

من األفكار والرؤى حول طبيعة ونوعية المضمون  ةتميزمحصيلة اللقاء 

واآلليات التي ينبغي تعزيزها على مسارات التنمية االقتصادية والعلمية 
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دمة قضايا التنمية  في خارهاستثمفإننا مدعوون للعمل على اذلك ل .والثقافية

 يراعي ،والمساواة والمشارآة المواطنة للنساء والرجال لبناء غد أفضل

 نماذج تنموية تضامنية  تمكن من إرساء ويفتح آفاقا جديدة،الحقوق األساسية

فعالة ومنصفة وأآثر اعتبارا للكرامة اإلنسانية، فشكرا لكم على المساهمة 

  .بيلالوازنة في هذا المسار اإلنساني الن

   

 
  .       والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبرآاته

  


