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 املرسلين أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرحمن هللا بسم

 جمعية النساء رئيسات املقاوالت باملغرب  وأعضاء عضوات والسادة السيدات

  الحكومية القطاعات ممثلي والسادة السيدات

 ممثلي منظمات املجتمع املدني والسادة السيدات

 إلاعالم الوطني والدولي ممثلي والسادة السيدات

 

 حضرات السيدات والسادة 

على  ،النساء رئيسات املقاوالت باملغربجمعية لرئيسة بالشكر الجزيل أن أتقدم  بدايةاليسعدني في 

فكل عام ، مارس 8 العلم ب في هذا اللقاء الهام الذي يتزامن مع احتفاالتدعوتنا للحضور واملشاركة 

 يما ال يفوتنكزيد من تكرس  مواطنهاا الكاملة واحتاام كرامهاا وننساييهاا، املب تحتفيواملرأة املغربية 

نساء، قاولة اليي تديرها الالتنويه باالختيار املوفق ملوضوع هذه الندوة الذي تم الربط فيه بين دور امل

ي تمكين ف ومفتاح يجاحها املستقبلي، ألناا باإلضافة لخلقها قيمة مضافة لالقتصاد املغربي، فهي تسهم 

 اسبةمن يشكل هذا اللقاء سكما ، تنمية بالدياوالرفع من قدراتان للمساهمة بجايب الرجل في النساء 

 مجال املساواة بين النساء والرجال. للمناقشة وتبادل آلاراء والتجارب في أفق دعم

 عنايةباملغرب  يبقى مطمحا سعىلعدالة الاجتماعية، بمفهومها الشامل، والوصول لتحقيق التنمية نن 

 ينان علىوتمكتعزيز حقوق النساء د حض ي موضوع تكرسسه في استااتيجياته وسياساته العمومية، وقل

 ألاصعدة بما فياا الجايب الاقتصادي بنصيب مهم. عجمي

 يةتاواملؤسس الاصالحات الكباى اليي طالت كل املجاالت التشرسعية لقد ترجمت هذه التوجهات عبا 

ميزت تحيث بين الجنسين. والتكافؤ تكرس  مبدأ املساواة ، لوالاجتماعية والاقتصادية والسياسية

بالدرجة الاولى بمالئمة السياسات والتشرسعات الوطنية املتعلقة باملساواة مع املواثيق الدولية وصكوك 
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الذي توج مسلسل الاصالحات بمأسسة املساواة ، 1122وباعتماد دستور  ،حقوق الانسان املصادق علياا

الحق  لةوترسيخ دو جميع أشكال التمييز ضد النساء وبالتزام كل مكويات املجتمع املغربي بالقضاء على 

 والقايون.

 حضرات السيدات والسادة 

مكين املرأة من حقوقها ، لتدينامية استمرت طيلة عقدين من الزمن، اليوم في املغرب نعيش نينا

ها لتعيش أمام وإلاكراهات العوائق كافة رفع أجل منو  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية

 باا. ألادوار املنوطةحياة كريمة وتضطلع بكل 

املغرب ومن منطلق وفاءه بالتزاماته الدولية وكذلك تلك املعبا عناا في التشرسعات الوطنية والباامج ف

ايخرط منذ مطلع ألالفية الجديدة في مسلسل تمكين املرأة وتحقيق املساواة في شيى امليادين  الحكومية،

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

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

 مبادئ املساواة والعدالة الاجتماعية.

 حضرات السيدات والسادة 

اط جديدة للعمل بفعل التطورات التكنولوجية وكذا التحوالت اليي يعرفها بدت تطفو منذ عهد قريب أيم

وبدخول هذه الايماط الحياة املهنية، دخلت مفاهيم ومتغياات جديدة على طبيعة العالقة   .عالم الشغل

الشغلية، وكذا مفهوم التبعية القايويية والاقتصادية، مما يستدعي البحث عن السبل الكفيلة بحسن 

 .تقنيناا انسجاما مع مفهوم العمل الالئق وتحسين ظروف العمل والعمل علىهذه ألايماط تدبيا 

شهدها عالم الشغل في العقود ألاخياة، كان  والاقتصادية والاجتماعية اليين التطورات التكنولوجية ن

لها عدة انعكاسات سواء على التشغيل أو تنظيم العمل، أو على التشرسع الاجتماعي أو على تنافسية 

 .املقاوالت ومواردها البشرية
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 والعمل لبعضفعلى مستوى التشغيل ظهرت أيماط جديدة للعمل، كالعمل املؤقت، والعمل عن بعد، 

ان لها دون شك انعكاس على مستوى تنظيم العمل، وكذا على مستوى سوق الشغل الذي الوقت، ... ك

 حيث أظهرت بعض الدراسات املنجزة أن التطورات التكنولوجية كان نلى عهد قريب يتسم باالستقرار،

والعوملة ونن كايت تؤدي نلى خلق مناصب شغل، فهي قد تنتج عناا في أحيان أخرى بعض العوامل اليي 

 .ر سلبا على التشغيلتؤث

التفكيا  نلى رتبطة بعالقات الشغل، مما يدعو أحدثت تلك التطورات تحوالت عميقة في املفاهيم امل ولقد

في صيغ جديدة ملالءمة هذه  وكذا التفكيا في البحث عن كيفية التعامل مع هذه ألايماط من العمل، 

لشغل، والاقتداء باملمارسات الجيدة في العالقات الشغلية اليي باتت تفرض يفسها مع تطور أيماط ا

 .هذا املجال

ثالثيــة والطباعــة ال شغيل آلالي وعلـم الـتحكم آلاليمن قبيل الت والرقمية ي التطورات التكنولوجيةتؤد 

وسشـكل الاختفـاء املحتمـل للوظـائف مـن خـالل  .نلى تحويــل عــالم العمــل ألابعــاد والاتصــال إلالكتــروني

ماليـين وظيفـة 7 الـتغيا التكنولـوجي والتشـغيل آلالي مصـدرا للقلـق. وتشـيا بعـض التقـديرات أن أكثـر مـن

 معرضـة للخطـر في أكبا اقتصادات العـالم خـالل السـنوات الخمـ  املقبلـة، وهـي أساسـا الخـدمات املكتبيـة

جموعة م سـوف تفقـد املرأة ية. وفي هذا السـيناريو عاية الصحوالر  وإلادارية والصناعة التحويلية وإلايتاج

 يفض ي نلى اتسـاع الفجـوة بـين الجنسـين. سمما من الوظائف 

تقان التقنيات الرقمية واستخدامها في اكتساب املعرفة وتحقيق التواصل وتعزيز الكفاءة نسـاعد يوقـد 

الــوتياة الــيي تصــبح املــرأة فياــا مســتخدمة دائمــة ما تضاعفت  نذا .علـى سـد بعـض الفجـوات بـين الجنسـين

للتكنولوجيــات الرقميــة، يمكــن أن تتحقق املساواة بين الجنسين في أماكن العمل على يحو أسرع بكثيا 

ممـا تتنبـأ بـه التقـديرات الحالية العديـدة. وبـالنظر نلى ارتفـاع مسـتويات تعلـيم املـرأة في العلـوم 

والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيات في بعض البلدان، يمكن أن تتوافر للمرأة نمكايات كبياة في القـوة 

 .العاملـة العامليـة

 حضرات السيدات والسادة  
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-1121 "نكرام"لتزام الحكومي بموضوع املساواة، وجد تكرسسه في الخطة الحكومية للمساواة الانن 

مرت وقد أث السياسات العمومية في مجال ترسيخ مبادئ الايصاف واملساواة. اليي تدعم التقائية ،1122

مية تنالى تحقيق لهادفة هذه الدينامية الحكومية والقطاعية على مجموعة من الاصالحات واملبادرات ا

تعكف وزارة التضامن واملرأة وألاسرة والتنمية الاجتماعية في الاعداد للنسخة الثايية منصفة وعادلة، و 

  فيه بالنسبة للدولة. ةكخيار ال رجع ،من الخطة بإدماج بعد الجهوية املتقدمة

من خالل أهداف املجال السادس على تشجيع نحداث "نكرام" كما أكدت الخطة الحكومية للمساواة 

املقاولة النسائية عبا نذكاء روح املبادرة والاستثمار لدى النساء والفتيات وكذا الرفع من نسبة الولوج 

جال عيات العاملة في مبرامج الدعم اليي توفرها الدولة والبنوك وصناديق التمويل والجموالاستفادة من 

ودعم و مواكبة املقاوالت الذاتية الشابة من الاستفادة من يظام املقاول الذاتي الذي يعتبا نطارا املقاولة، 

قايوييا جديدا يادف الى دعم املقاولة وتيسيا  ولوج الشباب الى عالم املقاولة والتشغيل الذاتي عالوة 

 على تشجيع القطاع غيا املنظم على الايدماج في الاقتصاد املهيكل. 

 ندرج فيت اليي ،املغربية"جائزة "تميز للمرأة عا للمبادرات النسائية في هذا الاتجاه، كان نحداث وتشجي

وع والشر الخاص بمأسسة الايصاف واملساواة  ،املجال الاول من الخطة الحكومية للمساواة نطار تفعيل

ناا، مة النسائية خاص ،تحفيز وتشجيع املبادراتفي  تتحدد أهدافها حيث ،في ارساء قواعد املناصفة

 .نوياوتسلم سفي الناوض بحقوق النساء،  بمجهوداتان لهن، واعتاافاوالهيئات مكافأة  لألفرادوتمنح 

 حضرات السيدات والسادة 

عية بالرقي والناوض بوض، اليي اهتمت وطنيةالخطط الستااتيجيات و البد من التذكيا بمجموعة من الا 

 مجموعة من التدابيا إلايجابية يذكر مناا، نحداث ت علىعتمدحيث ا، النساء املغربيات املقاوالت

في  مكن منذ نطالقهحيث  لتشجيع ألابناك على تمويلها، للمقاولة النسائية"إليك" صندوق الضمان 

مليون درهم من القروض البنكية، واليي مكنت من  8212من توفيا  1122ونلى غاية شتنبا  1122مارس 
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باإلضافة نلى نطالق مجموعة من الباامج  ،فرصة عمل مباشر 221نسائية، ومن خلق مقاولة  122تمويل 

رنامج بلدعم التعاويية مع مراعاة النوع الاجتماعي، وبريامج "بينان بين الجهات " و ك "برنامج مرافقة"

ب الرقمي ر املنبثق من بريامج "ايفتاح" املندرج في نطار الاستااتيجية الوطنية "املغ"انفتاح من أجلها" 

افة نض من أجل تحسين ظروف ولوج النساء واستمرارهن في الوسط املنهي"وضعيتي"  بريامجو " 1122

وهي كلها مجهودات تسيا في يف  اتجاه دعم حضور املرأة  ...نمو"-نمو" و "استثمار-"امتيازبرنامجي نلى 

 في الدينامية الاقتصادية للبالد.

 حيث، وازن التجربة النسائية املغربية على مستوى تأسي  وتدبيا املقاوالت عن حضور  وهكذا أظهرت

يث ، حوالاستثمار حاضرة في مجال الاقتصاد وألاعمال ،النسائية باملغرب كايت منذ سنوات أن املقاولة

 ادها ومواجهة التحديات والعوائق اليي يفرضهو من أجل تطوير حجم وج ا ومتواصال قوي خاضت يضاال 

 ، وال زالت هناك تحديات يجب رفعها بخصوص املقاوالت الصغياة والصغياة جدا.الواقع

 حضرات السيدات والسادة 

اء " والذي أطلقته جمعية النسالنسائية للمقاوالت والحاضنات املسرعات"  بايامجب ال أنس ى التنويه،

 والذي يعد تجربة ياجحة، ،البيضاءفي محطته ألاولى بالدار  1112رئيسات املقاوالت باملغرب منذ ماي 

 ،حاملة ملشروع وراغبة في نحداث مقاولة مغربية الدعم املعرفي لكل سيدة هاتقدم الجمعية من خالل

 وذلك عبا املواكبة املستمرة وتقوية القدرات وتطوير املهارات في مجال املقاولة. 

التضامن واملرأة والسرة والتنمية واغتنم هذه املناسبة ألشيد بمستوى الشراكة اليي تربط وزارة 

، من خالل اتفاقية الشراكة اليي أبرمت في سنة النساء رئيسات املقاوالت باملغرب الاجتماعية وجمعية

ط لنسائية في ألاوساا تنمية املقاولةيجاز مشروع "نلى ن ، واليي تمتد على ثالث سنوات، وتادف1122

الية: الت بالجهات "املسرعات والحاضنات للمقاوالتالحضرية والشبه الحضرية والقروية عن طريق 

مكناس. وسسهادف البايامج كل امرأة حاملة ملشروع -وفاس تطوان-الحسيمة-وطنجة أسفي-مراكش

 نحداث مقاولة مع نعطاء أولوية خاصة للنساء في وضعية هشة.
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 حضرات السيدات والسادة 

السياسية والاقتصادية  ، وكذا التطوراتإلاطارفي هذا  اململكة واستحضارا لجهودكلميي،  ختام في

، من أجل الجماعية تعبئةللوبقوة  زمبع واصلةاملعلى  فإن العمل منصبوالاجتماعية اليي تعرفها بالديا، 

 ملبدأ العرضاني تمكين النساء، مع التعميم أوراشنيجاح و  ،كل املستويات على للمرأة وازن ال حضور ال

 عامة والاقتصادية.ال الحياة في املرأة ندماج تعزيز الجنسين، بين املساواة

 ،اءحقوق النسيحتاج منا بذل مزيد من الجهود لتاسيخ أكبا لزال يعلى أن الطريق ما  كما أينا متفقين

وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين مختلف  باقي املجاالت،نن على املستوى الاقتصادي أو 

الفاعلين، حكومة ومؤسسات وطنية وسياسية ويقابية ومجتمع مدني وقطاع خاص، الختصار الطريق 

 يحو مساواة فعلية للنساء دون تعطيل لطاقة يصف املجتمع.

 ،الهام، كل النجاح والتوفيقاللقاء وأتمنى لهذا  على الدعوة للجهة املنظمةالشكر  أجدد ال يسعني نالو 

 ويضمنموقعهن،  يعزز  بما ،، لرفع كل التحديات وكسب كل الرهاياتاملغرب لنساء التوفيق كما أتمنى

 املشاركة الكاملة للمجتمع بنسائه ورجاله في بناء املغرب الذي يطمح نليه جميعا. 

 وكل عام ونساء العالم بخيا.

 وبركاته.والسام عليكم ورحمة هللا تعالى 


