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 جاللة الملك ینوه بالمرأة المغربیة ویفتح مزیدا من فرص أمامها
 

د صاحب الجاللة الملك محمد السادس أن المغرب یواصل، وبخطوات حثیثة وعقالنیة، مسیرته على درب تحقیق أك
المساواة بین الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات، والسیما بالعمل على التطبیق األنجع ألحكام مدونة األسرة التي 

إلنصاف. وقال جاللة الملك، في رسالة سامیة وجهها منحت المرأة وضعا یحفظ لها كرامتها، ویضمن لها العدل وا
للمؤتمر العالمي لسیدات األعمال، تلتها زلیخة نصري، مستشارة جاللة الملك، "  61إلى المشاركین في الدورة 

انطالقا من اقتناعنا الراسخ بضرورة تعبئة كل الطاقات الوطنیة من أجل تحقیق النمو الشامل والمستدام الذي نریده 
دنا، ما فتئنا نسعى لتعزیز دور المرأة وتشجیع انخراطها في جمیع میادین الحیاة العامة : االقتصادیة والسیاسیة لبال

واالجتماعیة والثقافیة یظل الهدف األسمى الذي نسعى لتحقیقه، هو تمكین كافة مكونات المجتمع، بدون استثناء، من 
ب الجاللة بحرص جاللته على الترسیخ الدستوري للمساواة بین االستفادة من ثمار التحدیث والتنمیة". وذكر صاح

الرجل والمرأة بمناسبة التعدیل الذي عرفه دستور المملكة والذي صادق علیه الشعب المغربي على أوسع نطاق في 
، مبرزا جاللته أن أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحریات األساسیة خولت للمرأة نفس  2011شهر یولیوز 

الحقوق والواجبات التي منحتها للرجل، فاتحة أمامها بذلك باب المشاركة الكاملة والشاملة في الحیاة العامة، كما نص 
الدستور على إنشاء هیأة مكلفة بالمناصفة ومحاربة جمیع أشكال التمییز، إلى جانب التنصیص على إقامة مجلس 

وري، یقول جاللة الملك ، أضحى اإلطار القانوني والمؤسساتي استشاري لألسرة والطفولة. وبفضل هذا التعدیل الدست
الوطني الخاص بوضع المرأة منسجما مع المعاییر الدولیة التي التزم المغرب بها للقضاء على جمیع أشكال التمییز 

یة في ضد المرأة. وعبر جاللة الملك عن تقدیره للدور الذي لعبته المرأة المغربیة كطرف فاعل في الحركة الوطن
الكفاح من أجل استرجاع استقالل المغرب، و في مسلسل بناء المغرب الحدیث، عالوة على حضورها الفاعل ضمن 
األحزاب السیاسیة والتنظیمات النقابیة، في إطار تعددیة حقیقیة متجذرة ثقافیا، مكنتها من ولوج مجاالت األنشطة 

اللته، في هذا الصدد، بكل الجهود التي ما فتئت المرأة المغربیة المرتبطة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. ونوه ج
تبذلها، في سبیل الدفاع عن حقوقها، ولمشاركتها السخیة في الحركة الجمعویة الوطنیة، وخاصة ضمن المنظمات 

، االجتماعیة التي تنشط في مجال رعایة األطفال، واألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، والنساء في أوضاع هشة
مؤكدا أن انخراط المرأة والتزامها یشمالن كافة جهات المملكة، سواء كانت مراكز حضریة أو ضواحي مدن أو 
مناطق قرویة. وأوضح صاحب الجاللة أن هذه الدینامیة برزت من خالل " تسطیر أهداف تصورنا للتنمیة المستدامة 



، والتي نعتبرها مشروع عهدنا. وفي 2005قناها في العام وتنفیذها، عبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، التي أطل
هذا السیاق، حرصنا على أن تكون المرأة القرویة المستفید األكبر من برامج هذه المبادرة، من أجل تحسین ظروف 

هدف عیشها. كما أولینا االهتمام الالزم للرفع من نسبة تمدرس الفتیات في العالم القروي، هذا المجال الذي یعد ال
الرئیسي لبرامج تطویر البنیة التحتیة وتشجیع األنشطة المدرة للدخل". وقال جاللة الملك إنه على یقین "بأن المسلسل 
التنموي الشامل، الذي أطلقناه في بلدنا من منطلق اعتماد المساواة بین المرأة والرجل على أرض الواقع، سیمنح المرأة 

نشاء مقاوالت عالیة األداء وقادرة على مجاال أوسع للمشاركة في التنمیة اال قتصادیة واالجتماعیة، وخلق الثروات وإ
توفیر المزید من فرص الشغل"، مؤكدا جاللته على أنه بالنظر إلى الدور الجوهري للتربیة والتكوین في تطویر روح 

ناثا، وحشد قدراتهم على خوض غمار المقاولة، فإنه من الضروري إدراج ثقافة المقاولة  المبادرة عند الشباب، ذكورا وإ
في عملیة التلقین واكتساب المعرفة. وخلص صاحب الجاللة إلى أن"السیاسة التي اعتمدناها في سبیل تحسین 
وضعیة المرأة، والمجهودات التي نبذلها من أجل تخویلها الوسائل التي تمكنها من العمل على تحقیق التقدم الشامل، 

ها الرجل، لجدیرة بتعزیزها حتى نبوأ المرأة المغربیة المكانة التي تلیق بها داخل المجتمع، على قدم المساواة مع شقیق
  خاصة عبر فتح مزید من فرص التعلیم والتكوین أمامها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 



 


