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 بسم اهلل الرحمن الرحيم.. والصالة والسالم على أشرف المرسلين..
 ؛ممثلو القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والجمعيات المدنية السيدات والسادة

 
 الحضور الكريم،أيها 

 
 ألاطراف ملؤتمر والعشرون الثانية الدورة فعالياتاملتمثل في  العالميهذا العرس في نلتقي يسعدني أن 

بالدنا بكل فخر  تحتضنه ( والذيCOP22) املناخ تغير بشأن املتحدة لألمم إلاطار الاتفاقية في

 من ؤكدون املستدامة والتنمية البيئة لفائدة الكثير تحقيق إلى انعقاده وراء من نتطلعإننا و  ومسؤولية

 العالم على الدائم باالنفتاح تتميز والتي الدولية املنظومة داخل بالدنا بها تتمتع التي املكانةعلى  خالله

 .املستدام العالمي النمو على والحفاظ إلانسان حقوق  حماية إلى الرامية املبادرات كل وعلى

عن شكري لحضوركم املكثف والذي ينم عن مدى اهتمامكم بموضوع هذه  لكمأعبر أن أود كما 

على  لوقوف" والتي نأمل من خاللها االبيئي العمل صلب في النوع واملناخ: املقاولة النسائية الندوة "

 أجوبة وتقديم البيئةالتنمية و في مجال  النسائية واملبادرات بالنوع املرتبطة والتحديات الفرص مختلف

 . املناخ تغير مكافحة بالنوع في املتعلقة املساواة بعد إدماج أجل من للترافع وواقعية ملموسة

 ألامم هيئة"في تنظيم هذه الندوة  شريكنا التقديرو  بالتحية أخص دون أن كذلك وال تفوتني املناسبة

   استراتيجية في مجال النهوض بحقوق املرأة. شراكةتجمعنا بها التي و " للمرأة املتحدة

 السيدات والسادة،حضرات 

 الكثير من الاهتمام الدول  معظم أولت الاخيرة، السنوات في العالم عرفها التي املناخية للتغيرات نظرا

 البيئة على املحافظة شأنها من التي والاجراءات التدابير من مجموعة اتخاذ خالل من البيئي للمجال

 .مستدامة بكيفية



 

 

3 

انخرط منذ مطلع ألالفية الجديدة في مسلسل تمكين املرأة وتحقيق املساواة في شتى امليادين فاملغرب 

واملجاالت، وعيا منه بأن بلوغ درجات متقدمة من التنمية رهين بإشراك الكفاءات والطاقات البشرية 

توزيع ثمار التنمية من موارد وحقوق وثروات يجب أن يتم وفق رجاال ونساء دون تمييز أو إقصاء، وأن 

 .دئ املساواة والعدالة الاجتماعيةمبا

يكرس مبادئ املساواة وتكافؤ ، 1122يوليوز ، بإقرار دستور جديد للمملكة ولقد توج هذا املسار 

بمختلف ربوع  الفرص بين ألافراد والفئات وألاجيال والجهات، ويؤكد أولوية تعزيز حقوق النساء

 تنميةالباعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها،  اململكة،

 الكلية والشاملة.

ما تضمنته أكثر الدساتير تقدما في هذا املجال، هو املرتكز  يضاهيولعل الالتزام الدستوري، الذي 

التعمير واملاء التنمية الاجتماعية و ريعية التي تهم ألاساس ي لحماية البيئة في باقي النصوص التش

 وحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة... والطاقة والسياحة والصناعة الفالحةو 

تنمية مستدامة شاملة، حيث تم فتح أوراش تنموية كبرى، كإصالح  نخرط املغرب في مسار كما ي

صندوق املقاصة،  واملخطط ألاخضر، واملخطط ألازرق، وإطالق ورش الطاقة الشمسية "نور"، الذي 

إلى توفير الظروف املغربية من املشاريع التنموية التي تسعى من خاللها اململكة  اجديد يشكل جيال 

، إلى جانب مشاريع للمواطنينواملستدام ية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم الاقتصادية والاجتماع

، وفق مقاربة تقوم على الاستهداف وإعطاء 1112سنة ت، أطلق، التي املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 .ألاولوية للفئات واملناطق ألاكثر تضررا ودعم خدمات القرب

العدالة الاجتماعية وعلى  وتحقيق املستدامةغرب في مجال التنمية التجارب الهامة التي راكمها املوهذه 

 ذلالنخراط بدينامية كبيرة في مسلسل تنفيأكثر تطلعا املساواة بين الجنسين، تجعله اليوم  رأسها

، وذلك من خالل العمل أكثر على 1101، في أفق 261وغاياتها الـ 21ال  أهداف التنمية املستدامة
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وفق منظور يوازن بين  ،املناخية للتغيرات إجابات تقديم ورش في بدورها هوضمكين املرأة والنت

البيئي تحقيق متطلبات التنمية واملحافظة على املوارد ويستحضر البعد إلايكولوجي عبر حماية املوروث 

خاصة أننا ، الظاهرة لهذه التصدي في تام بشكل فاعلة والثقافي إلانساني الوطني، حتى تكون املرأة

 املناخية، وأن إقامة التغيرات تأثير من تضررا كثرالفقيرة هن ألا البلدان النساء فينعلم جميعا أن 

 هذا في املتخذة واملبادرات السياسات في ومشاركتهن النساء قدرات تعزيز عبر مرت املناخية العدالة

 .املجال

 حضرات السيدات والسادة،

وهي السياسة العمومية املعنية ، 1121/1126"إكرام"  للمساواةالخطة الحكومية وفي هذا السياق، 

 من املتخذة والسياسات املبادرات مختلفبين  ةقائيلتالالتحقيق  إطاربالنهوض بأوضاع النساء، هي 

 أجل منو يطال النساء، الذي التمييز أشكال ومحاربة كافة املساواة مجال في طرف القطاعات الحكومية

 في حقوقهن وإدماج املغربيات النساء بأوضاع الرقي إلى الرامية املبادرات مختلف بين التقارب تحقيق

  .التنمية ومشاريع وبرامج العمومية، السياسات

السياسات  في النساء حقوق  إدماج تهدف إلى رئيسية مجاالت ثمان للمساواة الحكومية الخطة وتتضمن

منها، املتعلق  ألاول  املجال في اليوم بموضوعنا املرتبطة املجاالت أهم وتتحددالتنمية،  وبرامج العمومية

 السادس واملجال،"املناصفة قواعد إرساء في والشروع واملساواة إلانصاف مبادئ ونشر مأسسة"ب

 التدابير من مجموعة عبر تنزيلها يتم والتي، "للنساء والاقتصادي الاجتماعي التمكين"ب املعني

 ، تهم مختلف املتدخلين الحكوميين املعنيين.املؤسساتية وإلاجراءات

 الفقر تأنيث على القضاء تعزيزإجراءات لبلخطة إكرام، من ا السادس املجال جاءفعلى سبيل املثال 

 ودعم عليه، للقضاء الاقتصادية التنمية استراتيجية وتطبيق وضع في املرأة مشاركة تفعيل عبر

 للدخل املدرة ألانشطة لتطوير شبكات وخلق املهنية الخبرات وتنمية والتكوين املشاريع تنمية أساليب
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 في ذلك إدماج يتم أن على، للجهات والطبيعية البشرية الطاقات وعلى النساء مهارات على اعتمادا

 .والجهوية املحلية التنمية مخططات إطار

 املقاوالت النساء تمكين أجل من الفاعلين مختلف مع الشراكات تطوير إلى كذلك املجال هذا ويهدف 

 .السوق  إلى ولوجهن وتسهيل والتأطير إلايواء مستوى  على الضرورية الوسائل من

سن استراتيجيات وخطط وطنية  علىاملغربية عملت الحكومة فبخصوص التمكين الاقتصادي للنساء، 

تعتمد مجموعة من التدابير إلايجابية نذكر  ،تهتم بالرقي والنهوض بوضعية النساء املغربيات املقاوالت

مكن منذ حيث  لتشجيع ألابناك على تمويلهاللمقاولة النسائية، " إليك"صندوق الضمان  منها، إحداث

مليون درهم من القروض البنكية، والتي  5212من توفير  1122وإلى غاية شتنبر  1120إطالقه في مارس 

باإلضافة إلى إطالق  ،فرصة عمل مباشر 161من خلق مقاولة نسائية، و  106مكنت من تمويل 

 بينهن" لدعم التعاونية مع مراعاة النوع الاجتماعي، وبرنامج "مرافقةمجموعة من البرامج ك "برنامج 

" املندرج في إطار الاستراتيجية انفتاح" املنبثق من برنامج "أجلها من انفتاحبرنامج "" و  الجهات بين

" من أجل تحسين ظروف ولوج النساء واستمرارهن وضعيتيبرنامج "و " 3102 الرقمي املغربالوطنية "

وهي كلها مجهودات تسير في نفس  ..."نمو-استثمار" و "نمو-امتياز"إضافة إلى برنامجي  في الوسط املنهي

 للبالد. التنمويةاتجاه دعم حضور املرأة في الدينامية 

 حيث، وازن التجربة النسائية املغربية على مستوى تأسيس وتدبير املقاوالت عن حضور  ولقد أظهرت

، والاستثمار النسائية باملغرب كانت منذ سنوات حاضرة في مجال الاقتصاد وألاعمال أن املقاولة

دها ومواجهة التحديات والعوائق و من أجل تطوير حجم وج ا ومتواصال قوي نضاال وال تزال خاضت و 

 .يفرضها الواقعالتي 

 ؛والسادةأيها السيدات 
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التي احتضنتها بالدنا  عمال،القمة العاملية لريادة ألا تفوتني الفرصة هنا دون أن أذكر بفعاليات  ال

رص التي تقدمها الايجابي للتكنولوجيا والف ثرألا هاأعمال تناقشوالتي  ،1121نونبر  21في مؤخرا 

واستفادة من املوارد  جديدة وفتح آفاق تجارية جديدة، من انفتاح على منافذألصحاب املشاريع 

هو تأهيل وتكوين موارد املتوفرة في البلدان والقارات ..... فرهان املقاولة حاليا، خاصة النسائية، 

مبنية على  ذات جودة عاليةالوصول إلى مردودية جل أن م بشرية متخصصة في هذا املجال.

كل الفاعلين من  وهذه مسؤولية ملقاة على عاتقالعاملية؛  لخوض غمار املنافسة إنجازات مستدامة

  وقطاع خاص ومجتمع مدني. عام قطاع

 مارس في تشاركاململكة املغربية إلى أن ، وفي نفس سياق التفاعل مع املحيط الدوليتجدر الاشارة، و 

تمكين النساء التقرير الوطني حول " اوالتي قدمت خالله، املرأةللجنة وضع  01الدورة الــ في  1126

 ".وعالقته بالتنمية املستدامة

 وإلانجازات الابداعات ذوات النساء لتكريمسنوية  محطة هيو  ،املغربية مرأةلل تميز جائزةكما أن 

 الادماج مبادرات جالمل الثانية تهانسخقد أفردت  املغربية، املرأة بأوضاع النهوض إلى الرامية الخالقة

، شيشاوة إقليم من متميزة:الش يء الذي أسفر عن تتويج مشاريع بيئية  ،املغربية للمرأة الاقتصادي

 تنمية  من لرفعلالتقليدي  للنسيج تعاونية من منطقة كيكو باقليم بوملانو الحلوة املياه في الطحالب تنمية مشروع

 مشروع من منطقة مديونةو، في ظروف آمنة بيئيامواد صوفية أولية ونسجها ثم تسويقها  عبر توفير القروية املرأة

إلنتاج أكثر جودة وأكثر حفاظا على الخصائص البيولوجية في  املاشية أعالفعن  كبديل املستنبت الشعير

 .اللحوم وألالبان

 أيها السيدات والسادة؛

 فرص من تتيحه وما املقاولة بوابةأن  على التأكيد إلى أخرى  مرة أعود أن هذه كلمتي ختام في أود

 كطاقات للنساء منازع، بدون  املجال تفسح النوع تراعي وسياسات استراتيجيات تفعيل في للمشاركة
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 تيسر كما اقتصاديات كفاعالت التنموية املنظومة في واملساهمة الثروات إلنتاج خالقة بشرية وموارد

 املساواة ثقافة وتمكينهن، ونشر النساء بحقوق  النهوض أنكما  .الاعمال عالم في الريادة لعالم ولوجهن

 إطار في أجلها، من املتدخلين كافة جهود تتضافر أن يتعين جماعية، مسؤولية قيمها، على والتربية

ومستفيد من طبيعة البيئة ويحافظ عليها بقيم العدالة الاجتماعية  ومتضامن منصف مجتمع

 .والعدالة البيئية.

 .النسائية باملقاولة النهوضوال ثروة دون مستدامة تنمية  الو 

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة عليكم والسالم 

 


