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بالمغرب   ميزانية المستجيبة للنوع االجتماعيحول ال "تمويل المساواة" الحملة التحسيسيةإطالق النسخة الثانية من 

 تحت شعار "لنعبأ الميزانيات من أجل مجتمع أكثر مساواة"

 

بدعم من هيئة األمم المتحدة للمساواة بين    ،(CE-BSGالنوع االجتماعي )أطلق مركز  االمتياز الخاص بميزانية    -  2020دجنبر    14  الرباط ،

للمرأة( المتحدة  المرأة )هيئة األمم  الرقمية    ،الجنسين وتمكين  الحملة  الثانية من   المساواةالنسخة  الجمهور   "تمويل  الوعي وإطالع  "لتعزيز 

 الواسع بالدور األساسي للميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي في الحد من أوجه الالمساواة بين الجنسين.

قرن الحادي  ال  ومن أجل بلورة االلتزامات الرامية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين التي تم التعهد بها منذ بداية العقد األول من

من  والعشرين، انخرطت المملكة المغربية في ورش تنزيل الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي. وتهدف هذه المقاربة االستراتيجية إلى الحد  

 عدم المساواة بين الجنسين من خالل دمج منظور النوع االجتماعي في عملية برمجة الميزانية. 

بين الجنسين، تكرس    الالمساواةثر إنصافًا للموارد العمومية وتعزيز السياسات التي تهدف إلى الحد من  بالتالي ، ومن خالل ضمان توزيع أك

 الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي  المالية العمومية كأداة مثلى لتحقيق المساواة بين الجنسين. 

لقانون المالية ، وأنيط  تنسيقه بوزارة   130.13ون التنظيمي رقم  ولقد تمت مأسسة ورش الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي  بموجب القان

على مستوى   2013(، الذي تم إحداثه سنة  CE-BSGاالقتصاد والمالية من خالل مركز االمتياز الخاص بميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي )

لقطاعات الوزارية وجميع الفاعلين والمتدخلين في المالية العمومية  الوزارة. ويدعم المركز، باعتباره منصة للخبرة وإدارة المعرفة والتكوين، ا

 ألخذ بعد النوع باالعتبار بشكل أفضل. 

ن  ومن أجل تحسيس وإخبار المواطنات والمواطنين، وكذلك جميع الفاعلين الوطنيين حول مقاربة الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي والرها

المساواة، أطلق   لتحقيق  العمومية  المالية  الذي تمثله  للنوع االجتماعي بتاريخ  مركز  األساسي  المستجيبة  الخاص بميزانية  دجنبر    14االمتياز 

لنعبأ    "بالبرلمان، تحت شعار    2022، النسخة الثانية من الحملة الرقمية " تمويل المساواة "، في سياق اعتماد مشروع قانون المالية لسنة  2021

تفاعلية من  . وسيتم بث هذه الحملة على الشبكات االجتماعية في شكل مرئيات موضوعاتية ومسابقة  "  الميزانيات من أجل مجتمع أكثر مساواة

ة أجل دعوة مستخدمي اإلنترنت للتفاعل والتعرف على الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي وتعميم مراعاة بعد النوع في السياسات العمومي

 والميزانيات. 

المنجز بشراكة مع هيئة األمم للنوع االجتماعي بالمغرب  المستجيبة  الميزانية  المساواة: تعزيز  الحملة في إطار برنامج "تمويل   وتندرج هذه 

  المتحدة للمرأة، و االتحاد األوروبي ووكالة التنمية الفرنسية. كما تندرج هذه المبادرة في أفق تعزيزالتنسيق بين مختلف الشركاء للرفع من أثر 

 .السياسات العامة لتعزيز المساواة 

 منصات التواصل االجتماعي:

https://www.facebook.com/Centre.Excellence.BSG : CE-BSG فيسبوك 

https://www.linkedin.com/company/ce-bsg-officiel : CE-BSG لينكد إن  

ر   https://twitter.com/ce_bsg ر :رر BSG-CEرتويت 

 

 :  للمزيد من المعلومات المرجو اإلتصال بــ

ر انيةرالنوعراالجتماعي ز ة،رعضوةرمركزراالمتيازرالخاصربمتر  gmira@db.finances.gov.maررهدىركمتر

رالمغرب ي
و،رمنسقةرتواصلرهيئةراألممرالمتحدةرللمرأةرفز    khadija.dellero@unwomen.orgخديجةرالدلتر

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCentre.Excellence.BSG&data=04%7C01%7Csacha.belleclot%40unwomen.org%7Cc4656cde471047d6c2ee08d9b8ae552f%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637743883089295884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1ilUCtxMesRJ50jcrjr0Z6ckUrIyPTBunxdY6TIhjTk%3D&reserved=0
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.linkedin.com/company/ce-bsg-officiel
https://twitter.com/ce_bsg
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