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 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته 

 

 ، ةالوزير ةالسيد

 

 سيداتي وسادتي،  
 

أسمى   بتقديم  هذه  كلمتي  أستهل  ان  التقدير يسرني  عبارات 

لكل   املرأة،  لحقوق  العاملي  اليوم  حلول  بمناسبة  واالحترام، 

نساء وزارة االقتصاد واملالية على الدور الهام الذي يضطلعن  

الظروف   خالل  والسيما  الوزارة،  بهذه  النهوض  أجل  من  به 

الصعبة التي عرفها العالم في السنتين األخيرتين في ظل جائحة  

موظفات  إحيث    ، كورونا يدخر وموظفي  ن  لم  أي   واالوزارة 

واجبه لتأدية  الذي    مجهد  املوقع  حسب  واحد  كل  الوطني 

  شغله.ي

الذين  املوظفين  أرواح  على  للترحم  الفرصة  هذه  وأغتنم 

أقدم تعازي الحارة لذويهم.   افتهم املنية بسبب هذا الوباء، و و

افر الرحمة واملغفرة.   تغمدهم هللا جميعا بو
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يفوتني ال  العامالت    كما  للنساء  خاصة  بتحية  أتوجه  أن 

باملصالح الخارجية، وهن يشكلن ثلثي موظفات الوزارة، على 

 هذا القطاع.  ما يقدمنه من مجهودات لتحسين خدمات

وفي  سيواليوم   الوزارة  هذه  كفاءات  من  ثلة  تكريم  تم 

ن أ شخصهن تكريم وتقدير لجميع نساء الوزارة، ال يسعني إال 

ة وأن أدعو إلى جعلها تقليدا سنويا للتعريف أثمن هذه املبادر 

ترسيخ ثقافة  في باإلنجازات االستثنائية للنساء، مساهمة منا 

 االعتراف والتشجيع. 

على   لكن  وشكرا  التكريم  هذا  على  سيداتي  لكن  فهنيئا 

 مجهوداتكن.

 سيداتي وسادتي،

السامية القيادة  تحت  بالدنا  قطعت  الجاللة  لقد  لصاحب 

الس محمد  سبيل  امللك  في  هامة  أشواطا  هللا،  نصره  ادس 

النهوض بمكانة املرأة داخل املجتمع، وتأهيلها واالنتقال بها إلى  

  أدوار الريادة.
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ولعل حضوري اليوم بينكم كأول وزيرة لالقتصاد واملالية في  

نسائية   كفاءات  ست  جانب  إلى  املغربية،  الحكومات  تاريخ 

في حكومة صاحب    أخرى أسندت إليها حقائب بالغة األهمية

األول الجاللة نصره هللا،   الرئيس  امرأة تشغل منصب  وأول 

، لهو أكبر دليل على أن ما تم القيام للمجلس األعلى للحسابات

 به في هذا املجال هو مدعاة للفخر واالعتزاز. 

 أيها الحضور الكريم،

تعزيز  أبرزت دراسة حديثة أنجزتها وزارة االقتصاد واملالية أن  

الفرص  إلى  النساء  ولوج  وتعزيز  الجنسين  بين  املساواة 

ضمن  االقتصادية   التنموي   أهدافاملحددة  النموذج 

ساهم في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد، ي  يمكن أن الجديد،  

 . 2035في أفق سنوًيا  5قد تصل إلى %بنسبة 

في إدماج مقاربة النوع  مند عدة سنوات  بالدنا    تانخرط  وقد

العمومية  االج امليزانيات  في  من  تماعي  مكنها  حراز إمما 

ت  هذا نجاحات  في  املتقدمة  الدول  إليه  وصلت  ما  ضاهي 

  املجال.
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مركز االمتياز   ي يلعبهذالدور الويحق لنا أن نسجل بافتخار  

هذه   إدماج  في  بوزارتنا،  االجتماعي  النوع  بميزانية  الخاص 

السنوية امليزانياتية  البرمجة  ضمن  للقطاعات   املقاربة 

اقتصادي   الوزارية كنهج ضروري لتحقيق نموذج اجتماعي و

 شمولي أساسه الرخاء املشترك. 

وقد سجلت تقارير مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية   

بين   ما  الفترة  إدماج  2021و  2019في  في  ملحوظا  تحسنا   ،

اذ   والنوعي،  الكمي  املستويين  على  االجتماعي  النوع  مقاربة 

ع املقاربة، تزايد  هذه  تعتمد  التي  الوزارية  القطاعات  دد 

% 18وانتقلت نسبة املؤشرات املرتبطة بالنوع االجتماعي من  

 %.  30% إلى  22%، ونسبة األهداف من 23إلى 

هذا وندعو كافة املديريات إلى مواصلة الجهود إلدماج مقاربة 

جاعة  امليزانياتية للوزارة وتقارير ن  ةبرمجالالنوع االجتماعي في  

 . وخاصة في الجانب االقتصادي واملالي األداء

 

 



 6 

 سيداتي وسادتي،

لقد سجلنا بارتياح ما آلت إليه نتائج الدراسة امليدانية التي 

وتمكين   الجنسين  بين  املساواة  تعزيز  أجل  من  إخراجها  تم 

واإلكراهات  املهنية  الحياة  بين  التوفيق  من  الوزارة  نساء 

تي عرفتها كافة مديريات الوزارة لك التعبئة الذوك  االجتماعية

 .  املشروع هذاحول 

تمت  التي  األولوية  املشاريع  في  املحرز  التقدم  نثمن  كما 

املاضية،   للسنة  للمرأة  العاملي  اليوم  خالل  عليها  املصادقة 

واملواهب،  الكفاءات  لتشجيع  االمتياز  جوائز  إنشاء  ومنها 

ملواكبة   االجتماعي  النوع  مرصد  اإلجراءات وإحداث  وتقييم 

دورات   وتنفيذ  بالوزارة،  النساء  وضعية  لتعزيز  بها  املعمول 

ودعم   الشخصية  مهاراتهن  لتعزيز  بالنساء  خاصة  تكوينية 

املسؤولية مناصب  في  وتشجيع    ارتقائهن  دعم  جانب  إلى 

 . مشاركتهن في البرامج التكوينية الخاصة بمهن الوزارة

جهود   على  نثني  اال كما  األعمال   ئهاعطاإل   جتماعيةمؤسسة 

للنساء    خاصا  اهتماما املوجهة  دعم كبالخدمات  خدمة 
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املنخرطين   أطفال  تمدرس  دعم  وخدمة  الحوامل  النساء 

ة  ستفادال   هادعملى  إباإلضافة  حضانة  الر  و إحداث دو املتوفين  

 العامة التي توفرها املؤسسة.من الخدمات  موظفات الوزارة

نثمن   حاكما  هي  التي  األخرى  التنفيذ  املشاريع  طور  في  ليا 

خدمات  ك من  االجتماعيةالرفع  األعمال  املوجهة    مؤسسة 

ميثاق املساواة بين  و إحداث مركز اإلنصات واملواكبة  للنساء و 

تم   الذي  واملرأة  قيم    كمرجعإعداده  الرجل  لترسيخ  أساس ي 

املساواة واالنصاف بوزارتنا.  فقيم املساواة واإلنصاف، كما  

مبادئ   هي  بل  مناسباتيا،  شعارا  أو  خطابا  ليست  تعلمون، 

ا هها في عملؤ يجب إدماجها ضمن استراتيجية الوزارة وإرسا

 اليومي. 

إلى  املعنية،  األطراف  جميع  املناسبة  بهذه  ندعو  فإننا  لذا 

امليثاق كباقي   لتفعيل مقتضيات هذا  الالزم  إعطاء االهتمام 

 املشاريع املقررة ضمن توصيات هذه الدراسة امليدانية.
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 أيها الحضور الكريم،

سياسة تدبير املوارد البشرية بالوزارة عن تقدم  لقد أسفرت  

تمثيلية النساء في كافة مكونات الوزارة.  ملموس فيما يخص  

إذ عرفت نسبة النساء منحى تصاعديا خالل العشرية االخيرة  

% من مجموع موظفي الوزارة 39جعلها تمثل حاليا ما يفوق  

حين   ال في  العليا  الشواهد  حامالت  املوظفات  نسبة  تقارب 

الفترةتضاعفت،  كما    .50% نفس  النساء  خالل  نسبة   ،

يتقلد املسؤوليةاللواتي  مناصب  من  نتتل  ن  إلى 10قل   %

24.% 

سنة   برسم  الجدد  املوظفات  نسبة  عرفت    2020وبدورها 

من   %45حيث ناهزت    2019ارتفاعا ملموسا مقارنة مع سنة  

نسبة   وبلغت  التوظيفات،  من النساء  مجموع  املستفيدات 

املهنية   االمتحانات  بواسطة  الدرجة  في  من    %35الترقي 

 مجموع املستفيدين. 

 سيداتي ساداتي، 
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هذ كل  من  اإليجابية  هبالرغم  املرأة   التطورات  تمثيلية  في 

 بعد إلى مستوى تطلعاتنا.   ترتق لم، إال أنها بالوزارة

املسؤولية ف ملناصب  ولوجها  وتعزيز  املرأة  وضعية  تحسين 

وزارة ال يمكن أن يتم إال في إطار مقاربة شمولية ومندمجة  بال

تأخذ بعين االعتبار التحديات ،  لسياسة تدبير املوارد البشرية

بكل   املفتوحة  األوراش  تعدد  في  املتمثلة  لوزارتنا  الحالية 

وا للتقاعاملديريات  املرتفعة  املرتقبة  ملعدالت  العشر  د  خالل 

حيث ستصل   األطر العلياخاصة في صفوف  سنوات القادمة

كل  %  22لى  إ إدارة  يستوجب  هذا  .  رؤية جديدة حول  وضع 

 . وزارةبال وإعداد الخلف املواهب

ندعو مديرية الشؤون اإلدارية والعامة بتنسيق مع فإننا لذا، 

فاءات العليا باقي املديريات، إلى وضع آلية لتدبير املواهب والك

 Gestion des Talents et Haut »  بالوزارة وإعداد الخلف

Potentiel et Préparation de la Relève » بعين  ت أخذ 

وتدعم الكفاءات الشابة بما   االعتبار مقاربة النوع االجتماعي

 .فيها الكفاءات النسائية للوزارة
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 سيداتي ساداتي، أيها الحضور الكريم، 

أن   ختاما، اسمحوا لي بمناسبة اليوم العاملي لحقوق املرأة، 

رجاال   واملالية  االقتصاد  وزارة  داخل  املسؤولين  كافة  أحيي 

املرأة    وضعيةونساء الذين يعملون بكل جدية قصد الرفع من  

 سواء داخل الوزارة أو على املستوى الوطني.  

ل دعوتي  أجدد  الكاملة إلنجاح م  هكما  التعبئة  كل    بمواصلة 

ذكرناه التي  أجل    ااملشاريع  الجنسين  من  بين  املساواة  تعزيز 

الكاملة  ء  وإعطابالوزارة   كفاءاته  لنسائهاالفرصة   ن إلبراز 

 .املهنيةن قدراتهمواهبهن و و 

افتخاري بمجهوداتكن    كما أعرب لكن سيداتي، عن شكري و

التقدير  عبارات  بأسمى  مجددا  لكن  وأتقدم  املتواصلة، 

 ص التهاني بهذه املناسبة. واالحترام وبخال

 مع متمنياتي لكن بالنجاح والتوفيق للجميع. 
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 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته 


