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  ب المعالي السفراء،أصحا

  ،االمم المتحدة للمارةالسيدة ممثلة هيئة 

  السيد ممثل سعادة سفير الجمهورية الفرنسية،

  ،السيد المدير العام للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة

  ،حضرات السيدات والسادة

  ضيوفنا الكرام،
  
  

تكوينية ال ه الدورةهذيسعدني وأنا أتشرف بافتتاح أشغال 

اة في أسسة مبدأ المساودعم القدرات والتنمية الذاتية وممجال  فيالثالثة 
ارة، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدالتي تنظمها  اإلدارة العمومية

ب أن أرحب بكم في بلدكم المغربتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، 
في وأن أعرب لضيوفنا عن اعتزازنا باحتضان هذا الملتقى الذي يندرج 

ت تعزيز قدرا الرامي الى "ادةالمساواة بين الجنسين والقي" إطار مشروع
شمال وبمنطقة الشرق األوسط إلى مناصب القرار والمسؤولية صولها المرأة وو

  .)MENA( إفريقيا
  

أة، هيئة األمم المتحدة للمرلوأغتنم هذه الفرصة لتوجيه تشكراتي 
على  فينللمشر وتهانئي وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية،لو

 لعليااوللسيد المدير العام للمدرسة الوطنية التظاهرة العلمية  تنظيم هذه
  . هذه الملتقياتعلى احتضان  لإلدارة
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مارس  8وهي مناسبة سانحة تسبق احتفاءنا باليوم العالمي للمرأة يوم 
السنة ان يكون نقطة انطالق عمل الشبكة  همن كل سنة الذي نامل هذ

  . فة بمقاربة النوعالجهوية على مستوى دول المينا المكل
  يدات والسادة،حضرات الس

  

يشكل الرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها الصدارة في 

لعنصر ااعتبارا لألهمية الخاصة التي يمثلها ، ببلداننا االدارةبرنامج تحديث 

  . اإلداري ية لعمل الجهازالبشري بوصفه الركيزة األساس
  

إلى مناصب القرار صولها أة ووتعزيز قدرات المرولعل العمل على 

ني من شأنه أن يغل) MENAوالمسؤولية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (

سات التجربة العربية في هذا المجال ويدعم فرص التعاون والتكامل بين المؤس

  المختصة في دولنا .
  

تساهم في تقليص الفوارق بين س التظاهراتن مثل هذه ومن األكيد أ

لنوع بة ا، من خالل اعتماد مقارـــــاء وضمان وضعية كريمة لهنلنســــالرجال وا

االجتماعي لبلورة تصرفات وأفعال تعبر عن تغيرات حقيقية في العالقات 

  االجتماعية الراهنة.  

 وفي هذا السياق، اود التذكير بان  هذا المشروع الهام انطلق سنة

ط والثانية بالربا بباريس ى، حيث تم تنظيم دورتين تكوينيتين االول 2015

كة والمملر، األردن ليبيا و تونس، ــــــــــــمصبمشاركة مسؤوالت بكل من 

  المغربية.

وقد كانت فرصة للمسؤوالت ببلدان الدول العربية لالستفادة 

 مهارات في مجال دعم القدرات والتنمية الذاتية ومأسسة مبدأواكتساب ال
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إلى مناصب للوصول  هنتعزيز قدرات وكذا . المساواة في اإلدارة العمومية

  . القرار والمسؤولية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اء إرس مثل باقي الدول علىفإنها تعمل  كة المغربيةالممل وفيما يخص
  ذ كلمبدأ المساواة واإلنصاف وجعله واقعا عمليا وفعليا ، الى جانب اتخا

  التدابير الهادفة إلى ضمان الحماية للمواطنين نساء و رجاال.
  

  

خالل المرحلة الماضية العديد من األوراش من جهة اخرى عرف 

ا اإلصالحية الهادفة إلى تجسيد المساواة بين الجنسين من خالل إدراجه

رة بلو ، والعمل علىة والقانونية والبرامج التنمويةضمن المنظومة التشريعي

 هتمةحقوق اإلنسان والمساواة بين المواطنين وخلق المؤسسات والهيئات الم

  حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها.ب

بولوج المرأة بالدنا قفزة نوعية في هذا المجال  تعرفكما 

وضع م المناصب العليا الى جانب الهللمؤسسة التشريعية وللحكومة و

استراتيجية مأسسة كذا و 2016-2012 "الخطة الحكومية للمساواة " اكرام

  . المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

  

التشاور بين  وال تفوتني االشارة الى  إحداث وتوسيع شبكة

ج برامومساهمتها القيمة في وضع ال العمومية الوزارات لتضم جميع االدارات

 مرصدال إحداث  لىإباإلضافة  ،في عملية مأسسة مقاربة النوع العملية 

د م احبالوظيفة العمومية والذي يشكل اليو بمقاربة النوع االجتماعي خاصال

  االعمدة االساسية لمرصد الوظيفة العمومية .
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 حضرات السيدات والسادة ،

 اسبة بمنعلى إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين  حرصنالقد 
، ددهاالتي نحن بص للخدمة المدنيةالمراجعة الشاملة للنظام االساسي العام 

مختلف مناصب مؤسساتية التي تخول للنساء ولوج تطوير الوسائل الوكذا 
  .المسؤولية باإلدارة العمومية

  

 وإننا لمقتنعون بأن اهتمامنا على مستوى الدول العربية وشمال
رة أن يرتقي من مستوى التحسيس إلى  افريقيا بالمرأة يتعين بالضرو

، بعد أن نضج التفكير وتهيأت الشروط، بفضل اإلرادة مأسسة الستوى م
  السياسية الراسخة لقادة بلداننا.

  

ولن نتوانى عن مواصلة الجهود والحرص على التطبيق السليم 
قيم  لترسيخالتدبير االداري بإدماج مقاربة النوع في للمقتضيات المرتبطة 

فعيل اصلة ت، سنًة لموحيث نامل ان تكون  السنة المقبلة ، فافية واالستحقاق الش
ن مببلداننا خدمة المدنية لنهوض بوضعية المرأة في الالهادفة لاآلليات 

رس ام 9التي سنعلن عن إحداثها يوم الشبكة الجهوية لمقاربة النوع خالل 

داة تالقي لتكون اعلى مستوى مصر وتونس واالردن والمغرب المقبل 
  يحتدى به .للممارسات الناجحة للمرأة العربية ونموذجا 

  

وبهذه المناسبة ، فكلكم مدعوون للمشاركة في هذه التظاهرة 
جحة في والمشاركة في اشغالها بعروض حول بعض الممارسات النا

  .اتمنى ألشغالكم النجاح والتوفيق بلدانكم.  
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الة المساواة بين ن مسعلى أ التأكيدوفي االخير ، ال بد من 
مجتمع ، تعني مختلف الشرائح والمكونات ومشروع الجنسين هي قضية 

وال يقتصر ومختلف القطاعات الوزارية من مجتمع مدني وحكومة 
  االهتمام بها على وزارات الخدمة المدنية ببلداننا.

  
بشكل اساسي نا يجب ان تنصب جهودفان وفي هذا السياق، 

نزيل الت سعيا الىالمساواة ،لتحسيس والتوعية بمسالة االتكوين وعلى التربية و
ية الفعلي لها على ارض الواقع مع تجاوز كل المعيقات والممارسات السلب

  واعتماد الممارسات الناجحة .
  . ألشغالكم النجاح والتوفيقأتمنى                

  
  ه.كاتم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبروالسال


