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 املرسلني أشرف على والسالم والصالة. .الرحيم الرمحن هللا بسم
 امللكي األمرية اجلليلة لالمرمي صاحبة السمو

 غريد حممد بن طاللصاحبة السمو األمرية ت
 هللا السامل الصباحصاحبة السمو الشيخة حصة سعد العبد 

  الراعي الفخري للملتقى ،م سيمان بونولو مولوتليجيامللكة األصاحبة السمو 
 لشارةةابي ئاالحتاد النسا بةئان ،القامسي جمد سعودالشيخة 

 مللتقى املبادرات النسائية بني الشرق والغرب وإفريقياالسيدة األمينة العامة 
 وممثلة جملس سيدات األعمال العرب ابملغرب، واملهن ابملغرب السيدة رئيسة مجعية سيدات األعمال

 نظمات الدولية واجلمعيات املدنية ووسائل اإلعالمالسيدات والسادة ممثلو القطاعات احلكومية وامل
 الكرام املغرب ضيوف ..ت السيدات والسادةحضرا

بني الذي جيمع لقىى هذا املهذه الدعوة الكرمية للمشاركة يف  علىكم يسعدين يف البداية أن أشكر 
حممد امللك اللة جلحتت الرعاية السامية  ابحقضان أشغالهبالدان تعقز الذي و  ،الشرق والغرب وإفريىيا

هلم مىاما طيبا يف بلدهم ف اململكة املغربية، مقمنية ، وأجدد الرتحاب بضيو هللاحفظه السادس، 
 الثاين..

 .. ضيوف املغرب الكرامحضرات السيدات والسادة

ع "دور النساء يف االبقكار واإلبدا ملقىى املبادرات النسائية بني الشرق والغرب وإفريىيا، وهو خيقار إن 
زيد م  مل ، أينما وجدن،دعوة للنساءيوجه له،  اموضوع فريىية"أتثريه على دينامية الوحدة اإلو
م  تكنولوجيا حديثة وتنمية اجلديدة، امليادي  لولوج اآلفاق هل  فقح يو  ،اجملاالتيف كل البقكار ا

يف جمال حملىىة أخرى لرصد املنجزات امناسبة . وغريها، ونعقربه قدامة وحبث ع  الطاقات البديلة.مس
 .مع خمقلف شركائنا م  جهة اثنيةتىييم املكقسبات املرصودة م  جهة، و  جنوب-القعاون جنوب
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 طةاخل يبلور سياسقه العمومية يف املساواة، وهياسقطاع، حبمد هللا، أن ال خيفى عليكم أن املغرب ف
ة جماالت كربى مضامينها على مثاني تتوزعاليت ، 2016-2012إكرام" "كومية للمساواة احل

امليادي  السياسية واالجقماعية واالققصادية والثىافية خمقلف ترمي إىل القمكني الشامل للمرأة يف 
قطلع إىل بناء عالقات إلدماج أكرب يف جمال االققصاد، وحلضور أوسع يف مواقع الىرار. كما ي والبيئية

ة واملشاركة املقساوية واملنصفة يف اجقماعية جديدة بني الرجال والنساء هتدف إىل ضمان االسقفاد
" 2خلطة احلكومية للمساواة "إكرامسقعد اليوم إلطالق ا. ولنجاحها بعد تىييمها، نخمقلف اجملاالت

 وفق ذات املىاربة القشاركية مع خمقلف الفاعلني يف اجملال. 2017-2021

 الكرام السيدات والسادة.. ضيوف املغربحضرات 

 ،سل القنموي للبالد جبميع جتلياتهاملسليف تنزيل لجهود الوطنية املبذولة لقعزيز مكانة النساء مواصلة ل
توجت ابملصادقة على دسقور  ،اخنرط املغرب، منذ سنوات عديدة، يف بناء وإصالح منظومقه الىانونية

نص على حيث وحىوق املرأة بشكل خاص، محاية حىوق اإلنسان عموما، ، الذي عزز 2011
م  خالل إحداث ، ملناصفةوأكد على واجب الدولة يف السعي حنو ا واإلنصاف، املساواةلعدل و ا

املصادقة على مشروع الىانون املقعلق هبا اليت متت  هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال القمييز،
 .النهائيةاملصادقة ، وهو اآلن بني أيدي جملس املسقشاري  قبل مبجلس النواب

قعزيز املشاركة والقمكني االققصادي للمرأة املغربية، وخلق بيئة ل هاجهودلكة املغربية كما تواصل املم
ودعم املىاولة النسائية، عرب تنفيذ عدة  ،صاسواء يف الىطاع العام أو الىطاع اخل ،مواتية لعمل املرأة

 ء دوليني.شركاو قطاع خاص و اجملقمع املدين مجعيات خمقلف الفاعلني، م  برامج داعمة بشراكة مع 
ذكاء ، كآلية مؤسساتية إل" للمرأة املغربيةمتيزجائزة "إىل على سبيل املثال ال احلصر، وأشري هنا، 

جائزة وهي  .وتشجيع روح االبقكار واإلبداع يف املشاريع اليت تعىن ابلنهوض أبوضاع املرأة والرقي هبا.
 املبادرات.هذه تثمني خمقلف هتدف إىل سنوية حتفيزية 
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 الكرام يوف املغرب.. ضالسيدات والسادةحضرات 

لرتاث ابترتبط جبذور املغرب اإلفريىية و  عقباراتال ،ململكة املغربيةلدى احتقل إفريىيا مكانة مقميزة 
 . يف بناء الوحدة اإلفريىيةكذا لىناعقه بدوره الضروري املغريب اإلفريىي املشرتك، و 

هلو تعبري ع  اعقزازه ابالنقماء إىل قارته السمراء. كما وإن عودة املغرب إىل مؤسسات إفريىيا اجلامعة 
أن توجيهه للعديد م  املشاريع االسقثمارية حنو الكثري م  املواقع اإلفريىية هلو دليل على رغبقه يف 

 املسامهة يف إمناء وتىدم إفريىيا الواعدة إبمكاانهتا ومؤهالهتا الطبيعية والبشرية. 

قه االسرتاتيجية، كان دائما أرض وصل وتبادل جتاري وثىايف وحضاري، ولكون املغرب، ملوقعه ومكان
فإنه سيسقمر كىبلة آمنة مسقىرة لكل م  يؤم  ابلىيم اإلنسانية، ويعمل على إقرار احلىوق وحتىيق 

 رفاهية الشعوب.

يف  وها هو اليوم جيمع بني كفاءات نسائية عربية وأخرى إفريىية م  أجل مزيد م  االبقكار واإلبداع
 جمال املال واالققصاد ورايدة األعمال بغية متوقع انجع ومقميز للنساء يف هذا اجملال.

النجاح شغاله الذي أمتىن أل ،شكري لكل الساهري  على تنظيم هذا املنقدىأجدد ويف اخلقام، 
 والقوفيق.. والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.


