
1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 كلمة السيد وزير االقتصاد واملالية

 2019لسنة  بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة

 

 

 

 

 

  2019مارس  8الصخيرات ، الجمعة 



2 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 ،السيد الكاتب العام

 ،السيدات والسادة املدراء العامون واملدراء

 ، الحضور الكريم
 

باليوم  فيهاحتفل ي  املناسبة التي  هن أستهل كلمتي في هذأ أود بداية 

التهاني وأطيب التحيات إلى كل نساء وزارة  بأحر تقدم ألالعاملي للمرأة، 

 ي  ا مل االقتصاد واملالية
 
اقع  في فعال دور  منمن به ق هذا بمختلف املو

ة مع تحية خاصة وحارة لنساء الوزار ، ومساهمتهن الناجعةالقطاع 

  .الخارجية باملصالحاللواتي يشتغلن 
 

 أيها الحضور الكريم، 
 

لقد حرصت املواثيق الدولية على ترسيخ مضامين حقوق االنسان 

، حيث رسخت مبدأ والدستور املغربي وتأكيد مكانة املرأة في املجتمع

ونبذ كل أشكال التمييز بين الرجل  ،واة بين املواطنيناالحرية واملس

واملرأة والسعي إلى تحقيق املناصفة في الوظائف األساسية وضمان 

 كافة الحقوق املدنية والسياسية.

خيار ال بديل له،  ،بأن تقوية حضور املرأة ،داخل الوزارةواعون إننا 

ماض في اتجاه تحقيق التعادلية قطاع الهذا فومسار ال حياد عنه. 

بة النساء داخل الوزارة تعرف ارتفاعا بين الجنسين. فنس املثلى

نسبة النساء داخل قاربت حيث  ؛ملحوظا يسير بوتيرة تصاعدية
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حامالت  املوظفاتكما أن نسبة  .2018مع نهاية سنة  ٪40الوزارة 

بلغت نسبة وقد  .وهي نسبة جد مرضية 4%7 قاربت الشواهد العليا 

السنوات الثالث األخيرة  خالل للشهادات الحامالتاملوظفات الجدد 

بعض وفي  .من مجموع الناجحين في مختلف املباريات 45%

بلغت نسبة النساء إذ  ؛عدد الرجالهن عدد التخصصات فقد تجاوز 

لسنة املاضية بمناسبة إجراء مباراة توظيف املهندسين من خالل ا

 من مجموع الناجحين.  %53 األولى،الدرجة 

بلغت نسبة النساء اللواتي استفدن من   الترقيات، فقدوفي مجال 

من مجموع املوظفين    46%،2017الترقية في الدرجة برسم سنة 

املستفيدين من هذه الترقية؛ فيما فاقت نسبة املستفيدات من 

 .39%الترقية في الرتبة برسم نفس السنة؛ 

تضاعف نسبة النساء اللواتي يتقلدن مناصب  كما عرفت الوزارة

  .%22 إلى %10 من لتمر املسؤولية خالل العشرية األخيرة 

وكم كنت سعيدا هذا األسبوع، إثر توقيعي على نتائج مباريات طلبات 

الترشح لتقلد مناصب املسؤولية بإحدى املديريات حيث بلغت نسبة 

 (4/4).%100 فيها نجاح املرأة

 ،املسؤولية في مناصب النساء نسبة تحسين أن عليكم يخفى وال 

 ملناصب الولوج مباريات في النساء مشاركة على كبير، حد تعتمد إلى

النسائية اللواتي  األطر  أدعو كافة لذا .%22ال تتعدى التي  املسؤولية

 هلهذ التقدم في يترددن ال  أن املسؤولية مناصب في في الترقي يرغبن

 .املباريات
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 سيداتي وسادتي، 

ونعتز بالدور الذي تلعبه وزارة جميعا خر تأن نف ،اليومحقنا  من

عبر املساهمة في  ،االقتصاد واملالية من أجل دعم مكانة املرأة ببالدنا

توفير شروط التعليم والعمل الالئقين والتغطية االجتماعية وتكافؤ 

 …الفرص والحماية من التهميش والفقر والهشاشة والبطالة

نحو  اسعيا من، و االنصاف بين الجنسينومن أجل وفي هذا الصدد، 

في الدفع باملشاريع الكبرى املهيكلة التي تروم االدماج الشامل  الريادة

املشاريع التي مواكبة واملشاركة الفعالة للمرأة في جميع املجاالت و 

 املرأةالرامية إلى تقوية دور  تعنى بتفعيل التوصيات الوطنية والدولية

وتوفير الحماية القانونية والحصانة املؤسساتية والنهوض بأوضاعها 

النوع االجتماعي وذلك عبر  ميزانية اعتمادب وزارةالقامت  لحقوقها

وقد  تخصيص ميزانياتي يراعي االحتياجات املتباينة للنساء والرجال.

أنيط تفعيل هذه اآللية بمركز االمتياز الخاص بميزانية النوع 

، 2013 االجتماعي، الذي تتشرف وزارتنا باحتضانه منذ إحداثه سنة

عبر قبل مجموع الفاعلين املعنيين آلياته من  تملكتسهر على ضمان و 

وثيق الرتباط ال توفير التكوينات املالئمة ذات امن خالل تعزيز قدراتهم 

 بإشكاالت وتحديات ميزانية النوع االجتماعي.

التي  املعيقاتلحد من لالسعي الحثيث  ،كما تعكس هذه الجهود

وكذا تقوية مساهمة  ،تقيد الولوج العادل إلى الخدمات االجتماعية

يئة إحداث ب من شأنه الذي الش يء .املرأة في تنمية االقتصاد الوطني
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بكافة حقوقها املدنية والسياسية تتمتع فيها املرأة املغربية 

 واالجتماعية االقتصادية.

أن التجربة املغربية املتعلقة بميزانية النوع إلى ، اإلشارة در تجو 

حيث تحرص  ياالجتماعي تعد رائدة على الصعيدين اإلقليمي والدول

 عدد من الدول الشقيقة والصديقة على االنفتاح عليها والنهل منها. 

 سيداتي وسادتي،

بأن خيار املساواة هو خيار النمو والرقي والعيش الكريم  مناإيمانا 

لم ولن داخل وزارة االقتصاد واملالية، للجميع، نساء ورجاال، فإننا 

 ندخر أي جهد في سبيل تفعيله وترسيخه.

 هذهملوظفي مؤسسة األعمال االجتماعية تعمل وفي هذا الصدد، 

جتماعي ال ا دعموتقديم ال، واملساواة وزارة على ترسيخ قيم اإلنصافال

رفع التحديات أجل من  للمرأة العاملة بوزارة االقتصاد واملالية

والنجاح في األدوار االجتماعية واملهام الوظيفية  ،اليومية التي تواجهها

  املناطة بها.

سلة الخدمات من  املرأةاستفادة سجلتها نسبة ولعل الحصيلة التي 

أي بما  ؛%48 والتي بلغتملؤسسة اهذه املقدمة من طرف االجتماعية 

تحقيق  فيلقفزة النوعية واطيب الصدى التعكس  ،النصفيقارب 

  .عدالة الولوج إلى هذه الخدمات على قدم املساواة بين الجنسين
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باألساس  موجهةوضع خدمات  إلىاملؤسسة  تنحو في نفس السياق، 

 كذاو  دعم األطفال في وضعية إعاقة بالخصوص ونذكر  .لفئة النساء

لطبية ا واألشعة التحليالتو  الطبية التدخالت من مجموعة إدراج

التغطية الصحية  إطار  في بالنساءذات الطابع الوقائي الخاصة 

 . التعويض عنهاو التكميلية 

  ،السبت غد يوم ،افتتاح عن أعلن أن اإلطار، هذا في يسعدني كما

ثمرة  وهي أكادير، بمدينة واملالية االقتصاد بوزارة حضانة ول أل 

كل من مديرية الشؤون اإلدارية والعامة واملديرية  بينتعاون وشراكة 

، وتجربة نموذجية األعمال االجتماعية العامة للضرائب ومؤسسة

على مختلف  تعميمها دراسة قصدستكون موضوع تقييم ومتابعة، 

 جهات اململكة.

 أيها الحضور الكريم،

إليه  اال يعني أننا حققنا كل ما نصبو  ،اإلنجازاتهذه ن وقوفي عند إ

 وعليه يخص النهوض بأوضاع املرأة على صعيد الوزارة.  فيما

 لتحسين وضعية ي على الجهود املبذولةاتلطابع املؤسسلوإضفاء 

برنامج عمل  تشكيل لجنة للعمل على وضع أدعو إلى فإني املرأة،

 بينالتوفيق  من والتمكينالجنسين، لتعزيز املساواة بين مندمج 

  .واإلكراهات اإلجتماعيةالحياة املهنية 
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فلنضاعف جهودنا ولنجعل إرادتنا ثابتة من أجل تحقيق األهداف 

 املبتغاة. 

أن أحيي وأهنئ املسؤولين  ،اسمحوا لي بهذه املناسبةوفي األخير، 

داخل وزارة االقتصاد واملالية الذين يعملون بكل جدية قصد الرفع 

من مستوى املرأة وإعطائها الفرصة الكاملة إلبراز كفاءاتها وقدراتها 

وأدعوهم إلى مواصلة السير في هذا املنحى الحميد الذي من  .املهنية

حقيق األهداف شأنه أن يساهم في تطوير قدرات الوزارة على ت

 املسطرة لتقدم ونمو بالدنا.

افتخاري بمجهوداتكن ،لكن سيداتي عربأ كما  ،عن شكري و

بأسمى عبارات التقدير واالحترام وبخالص التهاني مجددا أتقدم لكن و 

 بهذه املناسبة.

 بالنجاح والتوفيق للجميع.لكن مع متمنياتي 

 

 ورحمة هللا تعالى وبركاته. عليكموالسالم 


