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إلى كل من أحب :زوجي ووالدي وإخوتي
وباقي أفراد أسرتي ،والى كل من أقدر
وأحترم :زمالئي في العمل وأصدقائي ،أهدي
هذا الجهد الفكري الذي آمل أن ينال استحسان
المهتمين والباحثين في قضايا النوع
االجتماعي ،وأن يساهم في االجابة عن بعض
االشكاليات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين
في االدارة العمومية.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
قال تعالى :
"والمؤمنــون والمؤمن ـات بــعضهم أولياء بعض يأمـرون
بالمعروف ،وينهون عن المنــكر ويقيمون الصالة
ويـوتون الزكــاة ويطيـعون اهلل ورسـوله أولئك
سيرحمـهم اهلل إن اهلل عزيز حكيم"
سورة التوبة اآلية 71

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم" :النساء شقائق الرجال في
األحكام"
رواه احمد وأبو داوود والترمذي.
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تقديـم
بقلم الدكتور عبد الحق عقلة
أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط
من املؤكد أن هناك إمجاع للمهتمني والباحثني يف العلوم االجتماعية ،أن القانون
ساهم بل دعم إنشاء تركيبة اجتماعية لالمساواة ،من خالل جمموعة من القواعد الناظمة
واملنظمة للعالقات داخل اجملتمع ،وبالتايل كرس القانون وما زال يكرس يف جمموعة من
الثقافات والنظم السياسية واإلدارية وضعية للعالقات االجتماعية تتسم بالالمساواة بني
اجلنسني ،كانت املرأة دائما فيها هي احللقة الضعيفة واملتضررة.
وانطالقا من هذا الواقع جاءت مقاربة النوع االجتماعي ،لتوضح أن البناء القانوين،
السياسي واإلداري ملفهوم املساواة ،والذي يهيمن على جمموعة من النظم القانونية الداخلية،
وعلى اآلليات التطبيقية :كاملساواة أمام القانون ،واملساواة يف ولوج الوظيفة العمومية،
واملساواة داخل اهليئات التمثيلية ،مل يتمكن من جتسيد مساواة حقيقية وفعلية بني الرجل
واملرأة ،ألن تلك النظم والقواعد واآلليات التطبيقية ،تواجه على مستوى الواقع عدة متثالت
سيكولوجية وجنسية واجتماعية ،تسربت مع األسف لعمق الدراسات العلمية ،القانونية
واالجتماعية.
على مستوى آخر ،إن البحث عن املناصفة-اليت هي اهلدف األمسى ملقاربة النوع
االجتماعي -يشمل يف جمموع حتليالته كل اجملاالت واملساحات ،أو بتعبري آخر تدفع مقاربة
النوع يف اجتاه البحث عن املناصفة يف العالقات االجتماعية العمومية وكذلك العالقات
االجتماعية اخلاصة وذلك من خالل إقامة جسور االرتباط ما بني خمتلف حاالت الالمساواة
وخمتلف متثالت األدوار االجتماعية للرجال والنساء.
وإذا كانت مقاربة النوع االجتماعي ،فعال ينظر إليها كأداة عملية موضوعية فإن املثري
للخالف فيها هو وفق أي مرجعية سيتم تطبيق هذه املقاربة ،وما هو النموذج النسوي الذي
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تستهدفه املقاربة ،لذالك البد من التعمق يف خمتلف نظريات النوع الغربية والتعمق حول تأثري
االختالفات االيديولوجية بني تيارات احلركة النسائية يف اجملتمعات الغربية ،يف تطبيق مفهوم
النوع االجتماعي وكذلك حول خصوصيات اجملتمعات العربية واألمازيغية ،واإلسالمية عموما
يف اعتماد وتبين مقاربة النوع االجتماعي.
انطالقا من كل هذا اجلدل الفقهي ،ومن تدافع هذه األفكار التوجيهية  ،توقفت
الباحثة بشرى التيجي يف معاجلة إشكالية إدماج مقاربة النوع يف الوظيفة العمومية املغربية،
وهكذا فان الدكتورة بشرى التيجي تريثت شيئا ما قبل احلكم على مدى جناعة وفعالية
توظيف مقاربة النوع ،ذلك أن الباحثة تطرقت أوال إىل دواعي إدماج مقاربة النوع
االجتماعي يف الوظيفة العمومية املغربية ،ومنها على اخلصوص تدين وضعية املرأة يف اإلدارة
العمومية من خالل إسهام التمييز بني اجلنسني يف ختلف وضعية املرأة املوظفة ،وتقسيم
األدوار االجتماعية على أساس معيار الذكورة أو األنوثة.
إضافة إىل ذلك فإن الفاعلني السياسيني يف املغرب ،يكرسون ثقافة التمييز بني
اجلن سني ،ويبعدون بذلك املرأة عن مراكز القرار،بل يسامهون يف نفور املرأة من ممارسة الفعل
السياسي واإلداري،من هنا ترى الدكتورة بشرى التيجي ضرورة إجياد اآلليات الالزمة إلعمال
مبدأ املناصفة بني اجلنسني يف ولوج مراكز القرار السياسي واإلداري ،وتقرتح الدكتورة بشرى
التيجي يف هذا املوضوع إدراج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات العمومية ،ومن بينها
السياسة العمومية املتعلقة بتدبري املوارد البشرية وتدبري الكفاءات من جهة،واعتماد مقاربة
النوع يف تدبري امليزانيات العمومية ،كضمان أساسي إلشراك املرأة يف ممارسة الشأن العمومي،
من جهة أخرى.
نعترب أن الدكتورة بشرى التيجي من خالل هذا املؤلف تساهم يف إغناء الرتاكم
العلمي حول تطبيق مقاربة النوع يف اإلدارة العمومية ،كما أن هذا البحث اجليد من شأنه أن
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يفيد الباحثني واملمارسني واملهتمني بإشكالية تطبيق مقاربة النوع يف ممارسة الشأن العمومي،
ومن شأنه كذلك أن يغين النقاش حول مدى جناعة وفعالية هذه املقاربة.
نتمىن صادقني أن ينال هذا اجملهود القيم والنوعي ،يف طبعته األوىل كمال
االستحسان ،ووافر التقدير.
إمضاء

الدكتور عبد الحق عقلة أستاذ التعليم العالي
رئيس الجمعية المغربية للبحث اإلداري.
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مقدمــة
لقد حاول املغرب االخنراط يف برنامج واسع من اإلصالحات اإلدارية واألوراش
املهيكلة اهلادفة إىل تفعيل حماور التحديث اإلداري ،وذلك من خالل جمموعة من اآلليات
كان آخرها العمل على إدراج مضامني مقاربة النوع االجتماعي يف خمتلف السياسات
العامة ،ويف خطط وبرامج اإلدارة العمومية ،وأصبح هذا املوضوع من االنشغاالت األساسية
للدولة إىل جانب املنظمات النسائية واحلقوقية ،اليت ما فتئت تطالب بإشراك املرأة يف تدبري
الشأن العام ،وإقرار مساواهتا مع الرجل يف ولوج خمتلف اجملاالت.
ولقد تزايدت حدة هذه املطالب يف السنوات األخرية حمليا ودوليا ،حىت أصبحت
تقاس حركية اجملتمعات وتقدمها مبدى مشاركة النساء يف تدبري شؤوهنا،كما ارهتن حتديث
اإلدارة العمومية وتقييم إنتاجيتها وجودة خدماهتا مبدى حتقيقها لهأهداف املتعلقة باحلد من
الفوارق املرتبطة بالنوع االجتماعي ،1وذلك من خالل مؤشرات متعددة منها املساواة بني
اجلنسني يف التدبري والتسيري اإلداري ،وكذا نسبة تواجد النساء يف مراكز القرار.
لذا فإن االهتمام مبوضوع إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف قطاع الوظيفة
العمومية يعترب ذا أمهية بالغة ،لكونه مستمد من مشروع تنموي يربط بني حتقيق املساواة بني
اجلنسني وبني تفعيل مضامني التحديث اإلداري،كما أنه يهدف إىل املسامهة يف نقاش
جمتمعي يتوخى استكمال اجلهود املبذولة لتطوير أداء املرأة املوظفة ،وال سيما بلوغها مراكز
القرار ،وذلك من خالل تسليط الضوء على بعض العوامل اليت حتد من ولوجها إىل هذه
املراكز ،واملرتبطة أساسا مبختلف التمثالت االجتماعية السلبية السائدة حوهلا ،واليت فرضت
طريقة معينة يف تقسيم األدوار بني اجلنسني تقوم على أساس النوع االجتماعي ،وجتعل املرأة

 -1األهداف اإلمنائية لهألفية :التجربة املغربية  :وزارة املالية واخلوصصة  27نونرب إىل  3دجنرب .2007
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 يف أغلب األحيان -مهيأة للعب أدوار هامشية وثانوية ،يف الوقت الذي هتيئ الرجلألدوار القيادة والسلطة.
وملعاجلة اإلشكاليات اليت يطرحها هذا املوضوع فقد اقرتحت تقسيمه إىل قسمني:
* القسم األول :دواعي إدماج مقاربة النوع في اإلدارة العمومية

* القسم الثاني :اآلليات المعتمدة لتجاوز انعكاسات ثقافة التمييز
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القسم األول
دواعي إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية
مل يعد احلديث عن أمهية دور ومشاركة املرأة املوظفة يف تدبري الشأن العام من الرتف
الفكري والثقايف الذي متارسه خنب معينة ،بقدر ما أصبح حاجة سوسيو اقتصادية تنشغل هبا
العديد من اجملتمعات ،بغض النظر عن مستواها االقتصادي واالجتماعي ،أو مستوى
تقدمها التكنولوجي ،ذلك ألن احلديث عن التنمية أو اإلصالح اإلداري ال ميكن أن يتم
بدون استنفار طاقات النساء املوظفات إىل جانب طاقات الرجال املوظفني يف هذه العملية،
ال سيما أمام إمجاع كل أدبيات التنمية على أن مشاركة املرأة يف احلياة العامة هو السبيل
األجنع واألسرع لتقدم أي جمتمع.
إال أن مشاركة املرأة املوظفة يف هذا اإلطار ما تزال ضعيفة ،إذ تتأثر بعوامل اجتماعية
وثقافية وسيكولوجية وتارخيية تعكس واقعها ووضعيتها يف اجملتمع بشكل عام ،هذه الوضعية
اليت اختلفت حسب العصور واألزمنة ،وهكذا جند أنه عندما شغلت املرأة مكانة مهمة يف
األسرة يف ظل اجملتمعات األميسية ،Matriarchat 1انعكس ذلك على وضعيتها داخل

 -1النظام األمومي أو األميسي يطلق على اجملتمعات اليت تفوقت فيها املرأة على الرجل ،ومارست كل أشكال احلكم،
ومحل أبناؤها امسها ونسبوا إليها ،ويعتقد بعض الباحثني يف نظرية التطور خالل القرن التاسع عشر أن اجملتمع اإلنساين يف
مرحلة من مراحل تطوره عرف هذا النظام الذي سادت فيه املرأة بفضل تفوقها االقتصادي واالجتماعي بعد اكتشافها
للزراعة ،فكانت العائلة بكاملها تابعة هلا ،مبا يف ذلك الرجل ،وكلفت بتنظيم شؤون اإلنتاج،عالوة على ما عهدته هلا
الطبيعة من أم ور اإلجناب  ،بل ويعتقدون أيضا أهنا هي من ابتكرت اللغة حلاجتها لنقل املفاهيم واملعاين واالتصال
باآلخرين ،وهو ما يربر وصف اللغة األصلية باسم " اللغة األم" ،وحسب هؤالء فان املرأة يف املاضي السحيق كانت ذات
مواهب كثرية ،تركت آثارها على الفكر والشعر والالهوت واالقتصاد والسياسة ،ويبدو ذلك من خالل متاثيل النساء
والنقوش اليت وجدت على األواين واأللواح املكتشفة يف احلفريات ،كما يظهر كذلك من خالل املفاهيم واإلحياءات املوجودة
يف األساطري والنصوص القدمية ،واليت لطاملا نسبت اآلهلة إىل كائنات أنثوية للتفاصيل انظر مثال مونيك بيرت "املرأة عرب
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اجملتمع ،فتولت مسؤوليات القائد والقاضي واستحقت بذلك أن تقود زمام األمور العامة،
وأن حتقق مكاسب كثرية يف اجملال االقتصادي واألسري والرتبوي والسياسي ،مما جعلها سيدة
يف البيت واجملتمع ،وذات تأثري كبري على الفكر والالهوت ،وذلك حسب بعض الدراسات
األنرتبولوجية ،اليت افرتضت وجود جمتمعات يف املاضي البعيد خمتلفة عن جمتمعاتنا احلالية
سواء من خالل التنظيم االجتماعي أو من خالل الثقافات والعادات ،ولقد منحت هذه
اجملتمعات تفوقا للمرأة واعرتفت هلا مبكانتها السامية ،لكنها يف املقابل مل حتط من قيمة
الرجل داخل اجملتمع ،وإمنا أحدثت نوعا من التوازن االجتماعي بني الرجال والنساء ،كما
وزعت األدوار بينهم مبراعاة خرباهتم وجتارهبم وكفاءهتم ،وليس على أساس النوع
االجتماعي.1
إال أن هذه اجملتمعات مل تدم طويال ،وسرعان ما عرفت البشرية نظام اجملتمع
األبوي 2،الذي أدى إىل تراجع مكانة املرأة يف اجملتمع لصاحل الرجل ،الذي ظل منذ ذلك
احلني إىل اليوم هو سيد البيت واملتحكم فيه ،كما أنه هو املتصرف يف شؤون اجلماعة ،سواء
على املستوى السياسي أو االقتصادي أو اإلداري ،وكان احتكاره ملراكز القرار يف كل هذه
اجملاالت أحد جتليات وانعكاسات هذا التحول.

التاريخ" ترمجة هنربيت عبودي دار الطليعة بريوت الطبعة األوىل  1979ص  ،11-9وكذا مجيلة كريدور "املرأة :رؤية من وراء
جدار "ترمجة سرمد الطائي دار الفكر دمشق سورية ودار الفكر املعاصر لبنان الطبعة األوىل  2001ص  101إىل ص .107
 -1مجيلة كريدور "املرأة :رؤية من وراء جدار "املرجع السابق ص .108
 -2يعتقد بعض الباحثني أن هذا التحول مت بعد ظهور نظام امللكية ،الذي فرض أمناطا وسلوكات غيّبت هذا التوازن،
وجعلت من النساء جنسا ثانيا يف قيمته اإلنسانية ،ويف موقعه احلضاري ،ويف دوره االجتماعي العام ،وتقوى هذا النظام يف
ظل الرأمسالية ،اليت اعتربت أن عدم قيام املرأة بدور 'منتج' ،وعدم امتالكها لوسائل اإلنتاج ،حسب املعيار املادي ،جيعلها
بشكل تلقائي أقل مكانة من الرجل للمزيد من التفاصيل انظر مثال بوعلي ياسني"مطبات يف مسرية املرأة العربية على طريق
التحرر واملساواة" منشور يف جملة الوحدة  2001عدد  66ص .41
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إن احلديث عن التحول من اجملتمع األميسي إىل اجملتمع األبوي ،واعتباره من بني
أسباب تدين وضعية املرأة املوظفة داخل اإلدارة العمومية ،وإن كان مثار خالف بني الباحثني
واملفكرين ،1املشككني أصال يف وجود جمتمعات أميسية سابقة على جمتمعاتنا احلالية ،فإنه
قد حيقق بعض اآلثار اإلجيابية على مسار القضايا النسائية ،إذ يفيد يف االفرتاض أن الوضع
احلايل للمرأة مبا يف ذلك وضعها داخل اإلدارة العمومية ليس وضعا ثابتا غري قابل للتغيري،
وإمنا هو انعكاس لظروف تارخيية واجتماعية متيزت بظهور النظام األبوي 2الذي سيكون
مصريه إىل الزوال بعد استعادة املرأة ملكانتها االجتماعية املساوية للرجل وفقا ملبدإ تداول
السلطة.
وهو ما جيعل من افرتاض وجود جمتمعات أميسية  -إن مل يكن واقعا حقيقيا -فهو
يشكل أسطورة مفيدة ،نتخيل من خالهلا عاملا تتمتع فيه املرأة بنفوذ حقيقي ،ويؤهلها لولوج
أعلى مراكز القرار سواء اإلداري أو السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي مناصفة مع
الرجل.3
ولعل اقتناع العديد من املنظمات النسائية واملدافعني عن املرأة بوجود هذا النوع من
اجملتمعات كان حمفزا هلم للدفاع عن وجود هذه الفرتة من تاريخ اإلنسانية مطالبني بإعادة
 -1ينقل عبد الكبري العلوي املدغري عن الدكتورة مارغريت ميد الباحثة األمريكية يف علم اإلنسان قوهلا "إن كافة
االدعاءات عن وجود جمتمعات كانت تتمتع املرأة فيها بالسيادة باطل و وال أساس هلا من الصحة ،ففي كل العهود كان
الرج ل يتمتع بالسيادة يف الشؤون العامة ،وكان ميتلك السلطة يف شؤون البيت" انظر عبد الكبري العلوي املدغري "املرأة بني
أحكام الفقه والدعوة إىل التغيري" مطبعة فضالة الطبعة األوىل  1999ص .35
 -2البطرياركية نظام اجتماعي ونظام من املعتقدات والقيم واملؤسسات ،جيعل افرتاضاته تبدو نتاجا لطبيعة إنسانية شاملة،
وهذه االيدولوجيا وسيلة فعالة لتأييد الوضع الراهن من خالل إقناع البشر بأن التقسيم الراهن للسلطة طبيعي وحتمي،
وهكذا فإن الرجال ال حيتكرون السلطة فقط ،وإمنا يقومون بذلك علي أساس احلق الطبيعي املزعوم املرتبط بعجز النساء،
وهو حق امتد عرب تاريخ كل اجملتمعات البشرية تقريبا.
 -3ميشيل زمبلست "املرأة ،الثقافة واجملتمع"ترمجة هيفاء هاشم  -منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق سورية
 1976ص .19
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قراءة التاريخ البشري قراءة جديدة تلقي الضوء على هذه املرحلة (أي مرحلة اجملتمعات
األميسية) ،لالستدالل هبا على إمكانية تداول السلطة بني اجلنسني ،وعلى قدرة املرأة على
قيادة اجملتمع ،مؤكدين أن ضعف مسامهة املرأة يف تدبري شؤون الدولة هو ظاهرة مؤقتة،
ختضع ملنطق دورات التاريخ وليس مرتبطا هبا يف حد ذاهتا.
إال أنه باملقابل فلقد ظل معظم األنرتبولوجيني يرفضون االعرتاف بوجود هذه الفرتة،
ويعتربوها من وحي اخليال ،1بل ويعترب آخرون أهنا -إن وجدت -فهي ال تصلح إال أن
تكون دليال على عدم قدرة املرأة على القيادة ،وفشلها يف احلكم ،وهو ما أدى إىل تنحيها
عنه لصاحل الرجل ،وبروز نظام أبوي ما يزال مسيطرا إىل اآلن.2
ومهما اختلفت اآلراء يف هذا الشأن فإنه ال ميكن اجلزم بصفة مطلقة بوجود هذه
احلقبة يف تاريخ اإلنسانية ،وال يستطيع أحد منا دحضها أو تفنيد آراء املعتقدين هبا ،كما ال
مي كن إطالقا نفي تأثري طبيعة النظام األبوي السائد حاليا ،يف إفراز واقع اجتماعي شكل
عامال أساسيا يف تدين وضعية املرأة داخل اجملتمع (الفصل األول) ،وانعكس على املشهد
السياسي الذي كرس بدوره هتميشا للمرأة يف دواليب صنع القرار داخل الدولة مبا يف ذلك
داخل اإلدارة العمومية (الفصل الثاين).

 -1ذلك أن التاريخ البشري يف نظرهم مل يشهد إال األبيسية وحضور املرأة يف التاريخ بقي حمتشما جدا ،فرغم وجود
نساء ملكات وحاكمات ،فان النظام األبيسي هو الذي كان سائدا ...هذا الطرح يدفع الباحث إىل نفي اجملتمعات
األميسية يف التاريخ البشري ،إذ كل ما قيل يف نظره حوهلا هو من قبيل اخلرافة واألساطري ...ذلك أن املنطق السليم يف نظر
الباحث هو االعتق اد حبتمية األبيسية نظرا لسيادهتا وطابعها الكوين للتفاصيل انظر :حممد عبد ريب "آليات إعادة إنتاج
اهليمنة الرجولية باجملتمع القروي املغريب" حبث لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع القروي كلية اآلداب الرباط 2002-2001
ص .42
 -2انظر على سبيل املثال عبد الكبري العلوي املدغري " املرجع السابق" ص .35
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الفصل األول
تدني وضعية المرأة في اإلدارة العمومية
تتأثر وضعية املرأة يف اإلدارة العمومية مبجموعة من املعطيات السوسيولوجية اليت
تساهم يف تكوين صور منطية حتدد نظرة الرجل املوظف لزميلته يف العمل انطالقا من األفكار
السائدة عن املرأة عموما ،واليت ميكن تقسيم اآلراء حوهلا إىل اجتاهني:

 االتجاه األول :هو اجتاه سلفي حمافظ يعاجل موضوع املرأة من وجهة نظر دينية،متأثرة بسلسلة مأثورة وطويلة ومتشابكة من احلالل واحلرام ...فارضا منذ البداية أن املثل
األعلى للمرأة اليوم ،هو ذلك النموذج الذي تروي عنه األخبار منذ ما يزيد عن أربعة عشر
قرنا ...غافال أن عملية إنتاج النماذج ال تتم خارج نطاق البيئة االجتماعية مع مراعاة طبيعة
1
العالقات االجتماعية واالقتصادية السائدة فيها.
وحيصر هذا االجتاه وظيفة النساء عموما يف تدبري شؤون األسرة ،ويعترب خروجهن إىل
العمل منافيا للدين واألعراف االجتماعية والتقاليد املوروثة ،وهو ما جيعل احلديث عن وضع
املرأة داخل الوظيفة العمومية أو تدبريها للشأن العام  -انطالقا من رأي هؤالء  -حمسوما يف
اجتاه الرفض ،وهذا من دون شك رأي مبين على أفكار خاطئة ألن الفرتات اليت طبق فيها
الدين اإلسالمي على عهد الرسول (ص) شهدت اعرتافا كبريا جبهد املرأة ،وقدرهتا على تدبري
شؤون الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،هذا إضافة إىل أهنا منحتها مسوا وتقديرا
2
ملموسا كمظهر من مظاهر التمييز اإلجيايب لصاحلها.

 -1إبراهيم بدران يف تقدميه لكتاب سلوى اخلماس 'املرأة العربية واجملتمع التقليدي املتخلف' دار احلقيقة للنشر بريوت بدون
سنة نشر ص ب.
 -2للمزيد من التوسع يف هذا املوضوع انظر على سبيل املثال:عبد الكبري العلوي املدغري" املرأة بني أحكام الفقه والدعوة
إىل التغيري" مطبعة فضالة الطبعة األوىل  1999ص  27اىل .32
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أما االتجاه الثاني :فيتسم بنظرة متحررة نسبيا ،تعرتف بواقع الظلم والتخلف الذي
تعيشه املرأة ،ويطالب حبريتها االقتصادية ،وعلى درجة أقل حبرياهتا السياسية ،وتستند
الكتابات اليت متثل هذا االجتاه إىل نزعات إصالحية ،متأثرة باالنتصارات اليت أحرزهتا املرأة يف
الدول املتقدمة.1
ويتسع حجم احلرية املمنوحة للمرأة داخل هذا االجتاه ،ما بني رأي يعرتف هلا حبق
العمل ،شريطة أن يكون ذلك يف بعض اجملاالت اليت تناسب طبيعتها كاخلياطة ،التعليم،
التمريض ،ورأي آخر يساوي بينها وبني الرجل يف كافة اجملاالت االقتصادية والسياسية
واالجتماعية واإلدارية ،ويعرتف هلا حبق ولوج خمتلف مراكز القرار.
وتكاد تتشابه بني هؤالء العوامل واألسباب اليت تساهم يف ترسيخ دونية املرأة يف
اجملتمع ،إذ يعرتفون بتأثري خمتلف التمثالت االجتماعية على واقع النساء وعلى مسارهن
املهين.
وهكذا – وحسب هؤالء -فإن تدين وضعية املرأة املوظفة يف اإلدارة العمومية ال
يعزى إىل قلة يف كفاءهتا أو قدرهتا ،وإمنا يرجع إىل خمتلف التصورات اليت تتشكل يف األذهان
عن دورها داخل األسرة وداخل اجملتمع،وهي تصورات تنبثق من التمييز بني اجلنسني على
أساس النوع االجتماعي (املبحث األول)،وتساهم يف تكريس تقسيم معني لهأدوار
االجتماعية يرسخ نظاما تراتبيا بني الرجال والنساء تنعكس آثاره على وضعية املرأة داخل
اإلدارة العمومية (املبحث الثاين).

 -1إبراهيم بدران يف تقدميه لكتاب سلوى اخلماش 'املرأة العربية واجملتمع التقليدي املتخلف' املرجع السابق ص د.
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المبحث األول
تكريس المجتمع األبوي لثقافة التمييز بين الجنسين

إذا كان التحول من اجملتمع األميسي إىل اجملتمع األبوي 1شكل معطى تارخييا ساهم
يف فرض قيم وأعراف كرست دونية املرأة يف اجملتمع ،وجعلتها بعيدة عن تدبري شؤونه العامة
سواء يف اجملال االقتصادي أو السياسي أو الثقايف أو اإلداري ،فإن هذا التحول مل يكن إال
نتاجا للثقافة السائدة يف اجملتمع ،واليت كرست مفاهيم ذكورية أقامت متييزا بني اجلنسني على
أساس النوع االجتما عي ،وجد صداه يف الفكر الغريب وامتد ليشمل الفكر اإلسالمي ،وهو
ما أثر يف التنظيم اإلداري املغريب الذي ظل ينهل من الثقافة الغربية وواقع البلدان اإلسالمية.
وهكذا وخالل القرن التاسع عشر مل تتواجد املرأة املغربية يف إدارة "املخزن" عموما ويف
الوظائف العليا بشكل خاص ،ذلك ألن التعيينات اإلدارية اعتمدت آنذاك على شرط
الذكورة كشرط الزم لتويل الوظائف العمومية ،2ومل خيتلف هذا األمر يف عهد االستعمار
حيث ظل ت الدولة احلامية تتعامل مع وضعية املرأة وفق خمتلف األفكار اليت تشبعت هبا أوربا
حينئذ واليت عكست ختلفا يف الرؤى اجتاه عمل املرأة.
وعلى الرغم من التحوالت اليت عرفها املغرب يف بداية االستقالل 3مستفيدا من
التغيريات اليت شهدها العامل يف جمال حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ،ومن التجربة
 -1بغض النظر عن مدى االتفاق حول وجود جمتمع أميسي سابق عن اجملتمع احلايل أو عدم وجوده ،فإن سيادة اجملتمع
األبوي الراهن يكرس قيما وأعرافا متنح تفوقا للرجل على حساب املرأة.
 - 2حسن الدغيمر "املوظفون السامون باملغرب" حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا  ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،جامعة حممد اخلامس –الرباط 1996-1995 ،ص .20
 -3هنا ال بد من اإلشارة إىل أن الوالءات السياسية مل تنقض حبلول االستقالل بل ظلت قائمة ،وال أدل على ذلك
هيمنة اطر احلركة الوطنية وأبنائها ،خاصة حزب االستقالل -على أهم املناصب اليت تضمن هلا السيطرة على األجهزة
اإلدارية وبالتايل على إنتاج وتوجيه القرا ر يف حني احتل املغمورون من أبناء الطبقات الدنيا قاعدة اهلرم اإلداري لتفاصيل
انظر جون واتربوري "امللكية والنخبة السياسية باملغرب" ترمجة ماجد نعمة وعبود عطية دار الوحدة الطبعة األوىل بريوت
 1981ص .250
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الفرنسية يف هذا الشأن فقد ظل تواجد املرأة يف اإلدارة العمومية ضعيفا ،وحتكمه العديد من
التمثالت واملعتقدات السلبية اليت شكلت مصدراً أساسياً للقيم اإلنسانية ،ولإلطارات
القانونية وكذا للخطابات اليت ينتجها اجملتمع للتعبري عن ذاته ،وكلها أفضت إىل تكريس بناء
اجتماعي فرض نوعا خاصا من العالقات بني اجلنسني ،وتوزيعا معينا لهأدوار فيما بينهم
تظهر جتلياته من خالل خمتلف املرجعيات الفكرية والفلسفية اليت تؤطر الفكر اإلنساين.
المطلب األول :المرجعيات الفكرية لثقافة التمييز على أساس النوع

لقد شكل التمييز بني النساء والرجال على أساس النوع االجتماعي مصدرا أساسيا
ملختلف التمثالت االجتماعية السائدة حول املرأة ،وجيد هذا التمييز أسسه يف ما خيتزنه
اجملتمع من ثقافة  1 Cultureأو مثاقفة Acculturation 2تكون مصدرا هلذه
التمثالت ،واليت تؤثر يف قيم اجملتمع وعاداته وسلوكه ،ويف كل ما يتحكم يف مسألة مكانة
ودور كل من اجلنسني يف اجملتمع ،ويفرض نوعا معينا من العالقات بينهم.
 -1إن مصطلح الثقافة يطرح إشكاليات ،فبينما حيصرها البعض يف املعارف والعلوم واآلداب والفنون اليت يتعلَّمها الناس
ويتثقفون هبا ،فإن البعض اآلخر يعتربها جماال أوسع يشمل -إىل جانب املعرفة والفن واألخالق والقانون والعرف واآلداب-
العقائد وكل القدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان ،للتفاصيل انظر ميشيل زمبلست "املرأة ،الثقافة
واجملتمع"ترمجة هيفاء هاشم منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق سورية  1976ص .21
 -2املثاقفة أداة للتواصل والتداخل العالئقي والتبادل املعريف ،وهي تشري إىل املفهوم الشامل لكلمة الثقافة أي معرفة
األشكال واملعايري احلياتية اليت ميتاز هبا اآل خرون يف عالقتهم مع األخر ومعرفة العالقات املشرتكة بني ثقافة ما وثقافة أخرى،
وهي ما يولد ويتأسس من خالل احتكاك بني جمموعتني أو أكثر وذلك حسب تعريف  Jacques Dermorgonالذي
أسس نظرية حول ابستمولوجية املثاقفة ،وقد قسم املثاقفة إىل نوعني :املثاقفة مبفهومها الواسع وتعين العالقات بني
اجملموعات والدول ،واملثاقفة احمللية يف التعايش اإلنساين ويف اجملتمع الصغري وهي حتيل على عالقة األفراد فيما بينهم مبا يف
ذلك العالقة بني الرجال والنساء ،وهذا املفهوم هو املقصود يف هذا البحث وهو متطابق مع مفهوم الثقافة لذا فتم اعتماد
هذا املصطلح األخري للداللة على املثاقفة يف شقها األخري املشار إليها.
للتفاصيل انظر:
WEBER Edgard " Maghreb Arabe et occident Français; jalons pour une connaissance
interculturelle" Paris Presses Universitaires de Toulouse 1998 p 114.
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وتست مد هذه الثقافة وجودها من النظام األبوي التقليدي ،الذي وضع حدودا لنظام
مؤسسايت اعترب كل من الرجل واملرأة نوعني خمتلفني ،وفرض قيودا وحمرمات حدت من حركة
املرأة وجعلتها حمصورة يف تدبري الشأن اخلاص واجملال األسري ،وشكل هذا النظام إطارا
مرجعيا للتميز على أساس النوع االجتماعي امتدت جذوره يف الفكر الغريب (الفرع األول)،
كما وجد صداه يف الفكر اإلسالمي الذي ألقى بضالله على املمارسات واألعراف اإلدارية
السائدة سواء داخل اإلدارة أو خارجها (الفرع الثاين).
الفرع األول :تجليات ثقافة التمييز على أساس النوع في الفكر الغربي

إن التصورات اليت جتعل من الفرق البيولوجي أو التمييز على أساس النوع االجتماعي
عامال حمددا يف توزيع املهام بني اجلنسني ،جتد أسسها ومنطلقاهتا يف األفكار اليت تويل أمهية
قصوى لهأنوثة والذكورة ،وتعترب أن التمايزات االجتماعية واألدوار املختلفة للمرأة والرجل هي
متايزات طبيعية ال تتغري ،وأهنا مرتبطة باالختالفات البيولوجية.1
ولقد تأثر واقع املرأة املوظفة داخل اإلدارة العمومية هبذه األفكار واملعتقدات املستمدة
من الفلسفة األرسطية ،اليت سامهت يف بلورة التفكري الغريب واإلنساين بشكل عام ،ومتيزت
هذه الفلسفة بالدفاع عن سيادة الرجل وعن املركزية الذكورية وجمتمعاهتا البطريركية ،وكرست
مفهوما خاصا لهأنوثة ارتبط أساسا بالعجز ،ولعل هذا ما يظهر من خالل كتابات أرسطو
الذي اعترب أن املرأة هي امرأة ،ألهنا ينقصها ما جيعلها رجال ،والرجل هو األرقى

 -1ما زالت هذه األفكار ع القة باألذهان:انظر على سبيل املثال ما صرح به أحد دعاة الفكر السلفي يف الكويت يف
مقابلة مع الكاتبة الصحفية املغربية هند التعارجي ،راجع

Hind TAARJI « les voilée de l islam »Paris –Edition Ballond-1990 p 130-137et 144.

وانظر كذلك العريب الوايف "مقاربة النوع والتنمية"سلسلة املعرفة للجميع منشورات رمسيس مطبعة النجاح اجلديدة الدار
البيضاء العدد  35دجنرب  2008ص .11
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واألكمل ،والفرق بينهما جوهري ،ألنه فرق يف النوع البشري بأسره ،وهو كالفرق بني الروح
واجلسد.1
إن الفلسفة األرسطية اليت اعتمدت على مفهوم 'احلتمية البيولوجية' ،2اعتربت أن
التمييز البيولوجي بني املرأة والرجل هو معطى طبيعي ،وهو سبب كاف لتربير الوضعية
الدونية للمرأة.
هذه الوضعية اليت وجدت مستندها كذلك يف النصوص الدينية املسيحية واليهودية
ولدى رجال الدين ،الذين هيمنوا هيمنة مطلقة -ولفرتة طويلة -على خمتلف أوجه احلياة
االجتماعية ،ونقلوا تفكريهم إىل رواد فكر عصر النهضة ،3الذين ما فتئوا يتساءلون حول ما
إذا كانت املرأة أقل درجة من الرجل نتيجة لعوامل طبيعية أو بسبب ما تتلقاه من تربية؟
وهو سؤال يفرتض مسبقا دونية املرأة ،اليت مل تلغها مبادئ الثورة الفرنسية لسنة
 1789م عندما آثرت احلديث عن حقوق املواطن ،عوض حقوق املرأة والرجل ،وربطت صفة
املواطنة بالسلطة والثراء ،علما أن هذه الصفة مل تكن لتستوعب النساء.4

 -1كرانستون موريس "أعالم الفكر السياسي  :أفالطون ،أرسطو ،األكويين ،هيغل ،ميل ،هوبز ،لوك ،روسو ،بورك،
ماركس ،ماكيافيللي" دار النهار بريوت  1991ص .69
 -2تشري احلتمية البيولوجية إىل االعتقاد بأن الدوافع البيولوجية أو الغريزية متثل أساس العالقات بني الرجال والنساء
والعمليات االجتماعية والثقافية على نطاق واسع.
 -3سامل البيض"اجلنوسة والنوع" اجلندر"يف الثقافة العربية" جملة املستقبل العريب تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية
العدد  348سنة  2008ص .47
 - 4على الرغم من أن فرنسا كانت السباقة إىل اإلعالن عن وثيقة حقوق اإلنسان سنة  1789اليت أقرت يف فصلها
السادس 'إن كل املواطنني متساوون أمام القانون،وهلم احلق يف تقلد الوظائف العامة"فإهنا ظلت تستثين النساء من هذا احلق
ومن كافة حقوق املواطنة اليت ارتبطت مبعيار اجلنس والثروة،كما أن املفهوم الذي اختذه مبدأ املساواة يف التوظيف عند
ظهوره يف أوربا هو املساواة القانونية للمواطنني ،أي عدم تفضيل طبقة أو فئة معينة على غريها يف شغل الوظائف
العامة،فلكل مواطن احلق يف ولوج الوظائف العامة ،إذا توفرت فيه الشروط واملؤهالت.
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ولعل تلك الدونية ستربز بوضوح يف نصوص القانون املدين الفرنسي الذي صدر يف
عهد نابليون بونابرت سنة 1804م ،والذي وضع النساء حتت الوصاية املطلقة للرجال،1
وطبقا هلذا القانون فإن املرأة تنتقل من وصاية أبيها إىل وصاية زوجها ،كما أهنا حتتاج إىل
ترخيص مسبق من أحدمها حىت متارس مهنة معينة أوتدير ثروة متلكها.2
ومل يكن من املستغرب يف ظل هذه األفكار أال تلج املرأة الوظائف العمومية ،إما
استنادا إىل آراء بعض الفقهاء الفرنسيني ،أو استنادا إىل بعض االجتهادات القضائية اليت
جعلت من عدم متتع النساء باحلقوق السياسية ،وعدم فرض اخلدمة العسكرية عليهن حائال
دون متتعهن هبذا احلق ،مؤكدة أن املرأة غري مؤهلة لتقلد الوظائف العمومية ،ما دامت غري
معنية بأحد الشروط األساسية املقررة لولوج هذه الوظائف ،واملتمثل أساسا يف شرط اخلدمة
العسكرية ،مستلهمة مواقفها من األفكار الرائجة آنذاك لرواد عصر النهضة ،3الذين تأثروا
بالفلسفة األرسطية يف تنظرياهتم ،الداعية إىل استحقاق عبودية املرأة وحتقريها.4

 -1سامل البيض "اجلنوسة والنوع (اجلندر) يف الثقافة العربية " جملة املستقبل الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية فرباير
 2008العدد  348السنة الثالثون ص .47
 -2مقدم السعيد 'املرأة ..واقعها مكانتها يف الوظيفة العمومية ' مداخلة يف اليوم الدراسي واإلعالمي حول "مكانة املرأة يف
اإلدارة العمومية"منشور مبجلة إدارة جملة املدرسة الوطنية لإلدارة جملد  9عدد  1999- 1ص .134- 133
 -3وميكن أن نستدل يف هذا اإلطار بآراء جون جاك روسو ( ،)1712-1779الذي يعترب من أبرز رواد عصر النهضة
األوربية ،ففي كتابه "أصل التفاوت" ،اهتم روسو كثريا بتحقيق املساواة يف عامل الذكور فقط ،ليبخس اإلناث حقهن،
وجيعلهن يف منزلة أدىن من الرجال،ومل ختتلف آراؤه عن آراء جون لوك ومونتسكيو وغريهم من رواد عصر النهضة ،والذين
شكلت أفكارهم منطلقات لهأيديولوجيات املعادية للمرأة ،املؤكدة أن دونيتها ال تعود إىل شروط تارخيية ،ولكنها مسجلة يف
بنيتها البيولوجية ،وهو ما يفرض عليها أن تكون حتت قيادة الرجل وتوجيهه ،للتفاصيل انظر على سبيل املثال ميين طريف
اخلويل ' النسوية وفلسفة العلم ' جملة عامل الفكر 'املرأة' "'املرأة' اجمللد  34عدد  2سنة  2005ص  18 - 15- 17وبيرت فارب
 " :بنو اإلنسان" ترمجة زهري الكرمي ،عامل املعرفة ،العدد  67يوليوز  1983ودافيد لوبرتون ":انرتوبولوجيا اجلسد واحلداثة"
املرجع السابق ص .56
 -4مقدم السعيد 'املرأة ..واقعها مكانتها يف الوظيفة العمومية' املرجع السابق ص .134
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وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت إىل هذه األفكار بدءا من القرن التاسع
عشر ،وعلى الرغم من حماوالت احلركة النسائية أو النسوية 1الرامية إىل زعزعة مقولة احلتمية
البيولوجي ة املفروضة على النساء ،مستلهمة أفكارها من بعض رواد الليربالية أمثال الفيلسوف
جون استوارت ميل(1806-1873م) ،وهارييت تيلور (1859-1807م) ،فقد ظلت هذه
الفلسفة إطارا أساسيا ينظم عالقة املرأة باجملال العام يف مجيع الدول الغربية 2،ومل يتم الرتاجع
عن هذه املواقف إال بدءا من سنة 1884م ،وذلك حتت ضغط احلركات االحتجاجية يف
فرنسا ،اليت كانت وراء صدور القانون املنظم للمرافق العمومية ،والذي فتح الباب أمام
توظيف النساء.3
ول قد اعتمد جملس الدولة الفرنسي على هذا القانون ،وبدأت اجتهاداته تصب يف
اجتاه افرتاض أن األصل يف ولوج الوظائف العمومية هو املساواة بني اجلنسني ،فإذا مل ينص
قانون اإلدارة أو املرفق على استبعاد املرأة صراحة ،فيكون من حقها االستفادة من هذا احلق
شأهنا يف ذلك شأن الرجل ،وهبذا أصبح ولوج املرأة الفرنسية إىل جمال بعض الوظائف
العمومية ممكنا بعدما كان ممنوعا ،4ال سيما بعد الدور الذي قام به جملس الدولة الفرنسي
من أجل تكريس هذا االجتاه من خالل العديد من االجتهادات القضائية5،وهو ما كان له
 -1ميكن التمييز بني اجلمعيات النسائية( (féministesوالنسوية ) ) fémininesفاألوىل هتتم بقضايا املرأة وميكن أن ينظم
إليها الرجال للدفاع عن هذه القضايا ،أما الثانية فهي تتألف من النساء فقط وقد تدافع عن قضايا النساء أو عن غريها من
القضايا اجملتمعية األخرى.
 -2ميين طريف اخلويل "النسوية وفلسفة العلم ' جملة عامل الفكر عدد خاص حول املرأة  -املرجع السابق ص .21
3
- Fouzia IMANSAR" la femme dans la fonction publique" Mémoire de fin d’Etude
(ENAP)1978-1979 p 31
4
- Fouzia IMANSAR « la femme dans la fonction publique »op cit p31.

- 5صدر قرار عن جملس الدولة الفرنسي يف  26يوليوز 1912م يف قضية  ،CUISSETالذي مبوجبه قرر جملس الدولة

الفرنسي عدم منع النساء من ولوج الوظائف العمومية ،إذا مل يوجد نص تشريعي أو تنظيمي مينع ذلك ،كما اعرتف حبق
كل إدارة أن تتصرف حسب سلطتها التقديرية للسماح لل نساء بالولوج أو عدمه إىل الوظائف العمومية ،وأقر أن عدم أهلية
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انعكاس على مضامني الدستور الفرنسي لسنة 1946م  ،والذي جاءت ديباجته لتؤكد على
حق املرأة يف العمل،كما نصت املادة الثالثة منه على مبدأ املساواة بني النساء والرجال يف
االلتحاق بالوظائف العمومية ،1وهو ما مت تأكيده كذلك يف القانون األساسي للوظيفة
العمومية الفرنسي الصادر يف  19أكتوبر 1946م.
وهو ما يفضي إىل القول ان اجتهادات جملس الدولة الفرنسي يف قضايا املساواة
بني اجلنسني شكلت منعرجا هاما يف التعاطي مع قضية ولوج املرأة جمال الوظائف العمومية،
2
بل ومتخض عن ذلك ارتقائها إىل بعض مراكز القرار بدءا من سنة 1931م.
إن التحوالت اليت شهدها اجملتمع الغريب عامة والفرنسي على وجه اخلصوص أثرت يف
منظومة التشريع املغريب اليت اعرتفت منذ االستقالل مببدأ املساواة بني اجلنسني يف تقلد
الوظائف العمومية ،إال أن ذلك مل يلغ بعض املواقف الرافضة هلذا املبدأ ،واليت غالبا ما
استندت إىل بعض التفسريات املعطاة للنصوص الدينية واليت تقر التمييز بني اجلنسني على
أساس النوع االجتماعي (الفرع الثاين).
الفرع الثاني :مرجعيات التمييز على أساس النوع في الفكر اإلسالمي

املرأة ملزاولة الوظيفة العمومية ليست مفرتضة ،بل ينبغي أن يكون عدم قبول النساء راجع إما لطبيعة الوظائف أو لوجود
نص تشريعي أو تنظيمي مينعهن من ولوج هذه الوظائف كما صدر حكم قضائي سنة  1936اعترب أن عدم متتع املرأة
باحلقوق السياسية ال مينعها من ولوج الوظائف العامة ،مؤكدا أن هذا الربط ال أساس له ،فليس مت أي نص يؤكد أن عدم
متتع املرأة باحلقوق السياسية ،يؤدي إىل منعها من احلقوق اإلدارية للتوسع انظر املرجع أعاله ص  33وكذا مقدم السعيد
'املرأة ..واقعها مكانت ها يف الوظيفة العمومية:مداخلة يف اليوم الدراسي واإلعالمي حول مكانة املرأة يف اإلدارة العمومية،
منشور مبجلة إدارة جملة املدرسة الوطنية لإلدارة جملد  9عدد  1999- 1ص .137
 -1مقدم السعيد 'املرأة ..واقعها مكانتها يف الوظيفة العمومية :مداخلة يف اليوم الدراسي واإلعالمي حول مكانة املرأة يف
اإلدارة العمومية ،منشور مبجلة إدارة جملة املدرسة الوطنية لإلدارة جملد  9عدد  1999- 1ص .136
2

)-Fouzia IMANSAR « la femme dans la fonction publique »Mémoire de fin d’Etude(ENAP
1978- 1979 P33
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تتأثر وضعية املرأة املوظفة مبجموعة من العوامل منها الدين ،الذي يعد أحد
املرجعيات األساسية املش ّكلة ملواقف العاملني يف اإلدارة العمومية ،إذ ينهل هؤالء من االراء
املختلفة ملواقف الفقهاء من عمل املرأة ،1ومكانتها يف اجملتمع وموقعها يف أجهزته املؤسساتية
والتنظيمية ،وال تتواىن معظم هذه االراء يف إبراز دونيتها ،وتأكيد مقولة 'احلتمية البيولوجية'
اليت ظلت األساس املعريف والفلسفي للتمييز بني اجلنسني ،وسامهت يف رسم نظرة معينة حول
املرأة املوظفة ،تأثرت بالتفسري الضيق للنص الديين ،الذي جيعل من املرأة عنصرا قاصرا
وعاجزا عن اختاذ القرارات يف خمتلف امليادين واجملاالت العمومي.
ولقد اعتمد هذا الطرح على تأويل مضامني بعض النصوص الدينية جلعلها تتماشى
مع العقلية الذكورية ،ويف هذا الصدد جند بعض الفقهاء يركزون على بعض االيات القرآنية،
كتلك املتعلقة بقوامة الرجل وتفضيله على املرأة بدرجة ،ونصيبها يف اإلرث ،باإلضافة إىل ما
يثار من حديث حول "عدم جواز إمامتها للمسلمني وقيادهتا ألمورهم السياسية ،2وذلك
كله من أجل تأكيد عدم كفاءة املرأة يف قيادة اجملتمع أو بلوغها املراكز العليا ،وهو ما جيعلنا
نتساءل هل اإلسالم يزدري حقا املرأة وينتقص من قيمتها،كما تدافع عن ذلك فاطمة
املرنيسي ونوال السعداوي وغريهن3؟

 -1ال بد أن نفرق بني العادات و التقاليد وأحكام اإلسالم السيما وأن األمة اإلسالمية قد مرت بعصور ساد فيها التخلف
واجلمود الفكري والفقهي والظلم السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،واليت أفرزت مواقف وأراء لبعض املسلمني اليت ال
تعكس بالضرورة أحكام اإلسالم وانطالقا من ذلك كله يتحتم عدم اخللط بني أحكام اإلسالم املقدسة وبني أفعال
املسلمني غري املقدسة.
 - 2سامل البيض " اجلنوسة والنوع "اجلندر" قي الثقافة العربية" جملة املستقبل العريب تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية
العدد  348السنة  30فرباير  2008ص .23
 -3فاطمة املرنيسي'اجلنس كهندسة اجتماعية'ترمجة فاطمة الزهراء ازرويل نشر الفنك الطبعة الثانية -1996من ص  28إىل
.74
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إن اجلواب على هذا السؤال يدفعنا إىل التذكري أن النص القرآين هو نص شامل،
تناول قضايا املرأة بصفة عامة ،لذلك ال ينبغي أن ننتظر منه أن يتطرق إىل موضوع املرأة
داخل الوظيفة العمومية كموضوع خاص ،فاآليات القرآنية طرحت املبادئ ومل تأت
بالتفصيالت ،إال أن مفسري هذه اآليات عملوا على شرح مضامني القرآن ،وإسقاطها على
الواقع املعاش ،فرتاوحت آراءهم بني مؤيد ومعارض ومتحفظ يطرح الشروط من أجل القبول
مبشاركة املرأة يف تدبري الشأن العام.1
إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن صوت املؤيدين يكاد يكون خافتا وغري مؤثر يف ثقافة
األفراد وسلوكهم ،أمام األفكار املناوئة ملسامهة املرأة يف احلياة العامة ،واليت تتخذ من "الفطرة"
حجة حلصر دورها االجتماعي يف احلمل والرضاعة وحضانة األطفال وتدبري املنزل ،مدعية
قلة ذكاء املرأة وكفاءهتا ،وضعف قابليتها اجلسدية قياسا بالرجل.
ويف هذا اإلطار يعترب رشيد رضا وأبو األعلى املودودي والشيخ حممد عبده ،2وسعيد
األفغاين" 3أن الرجل أكبر دماغا من المرأة وأوسع عقال منها ،وهو أعظم استعدادا

للعلوم واألقدر على القيام بمختلف األعمال".4
كما اعترب هؤالء أن االختالف بني املرأة والرجل هو اختالف طبيعي وال جمال
لتغيريه ،وقد برهنوا على ذلك باملسار التارخيي الطويل ،الذي غابت فيه املرأة كفاعل أساسي
يف تدبري الشؤون العامة ،مؤكدين أن هذا الغياب هو راجع ملعطيات فيزيولوجية غري قابلة
للتغيري.
 -1للمزيد من التفاصيل انظر حممد انس قاسم جعفر" احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم والفكر والتشريع" دار النهضة
العربية القاهرة  1986ص  34وما بعدها.
 -2لإلطالع على مواقفهما من املرأة انظر على سبيل املثال شيماء الصراف"أحكام املرأة بني االجتهاد والتقليد:دراسة
مقارنة يف الشريعة والفقه والقانون واالجتماع "دار القلم باريس 'بدون سنة أو طبعة ' ص .279
 -3انظر مواقفه من املرأة يف كتابه 'عائشة والسياسة' دار الفكر الطبعة الثانية سنة  1971ص .214 - 213
 -4جاء ذلك يف كتاب شيماء الصراف املرجع سابق ص ( 284 - 280بتصرف).
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ولقد استدل هؤالء الفقهاء بنصوص تضفي على أفكارهم صفة القدسية من قبيل
قوله تعاىل "وقرن في بيوتكن "..1واحلديث النبوي الشهري "ما أفلح قوم ولوا أمرهم

امرأة" 2وغريها من االحاديث اليت تصب يف نفس االجتاه.
وعلى الرغم من وجود نصوص قرآنية أخرى صرحية تؤكد مبدأ املساواة بني اجلنسني،
وأحاديث تنسجم مع النص القرآين يف رؤيته املنصفة للمرأة ،وعلى الرغم من أن هناك الكثري
من اآليات الواردة يف القرآن الكرمي تتعارض مجلة وتفصيال مع األحاديث اليت حتط من قيمة
املرأة ،وعلى الرغم من أن القاعدة الفقهية تقول صراحة أنه إذا تعارض نص قرآين مع نص
من احلديث النبوي الشريف ،فإن األصح هو ما جاء يف القرآن الذي جيمع املسلمون على
صحته ،بينما خيتلفون على صحة كل ما جاء يف السنة ويف األحاديث النبوية ،فإنه مع ذلك
ظلت مسألة املساواة بني اجلنسني حمط نقاش بني العديد من الفقهاء املسلمني.
وهكذا فقد لعبت األفكار املعارضة ملساواة اجلنسني  -واليت ما تزال منتشرة وال سبيل
حلصر دعاهتا -دورا هاما يف بلورة التمثالت السائدة حول املرأة املوظفة وكذا يف ارتقائها إىل
مراكز القرار ،مغيبة تلك االراء اليت تناقش قضايا املرأة يف ضوء الرؤية القرآنية الصحيحة،
واليت من شأهنا أن توفر األرضية الالزمة لطرح بدائل جديدة ،تكشف عن اجتهادات فقهية
تتخذ موقفا مغايرا ملوقف الفقهاء الذين حرموا عمل املرأة  ،وتؤكد أن التفكري اإلسالمي
ينظر إىل إنسانية املرأة والرجل مبنظار واحد تصديقا لقوله تعاىل':والمؤمنون والمؤمنات

بعضهم أولياء بعض ،يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ،3وهو ما يفرض توزيع
 -1سورة األحزاب اآلية .32
 -2رواه البخاري وهذا احلديث إن مل يكن موضع شك من حيث سنده فانه يستدل به يف غري موضعه إذ انه قيل للداللة
أو لوصف حدث خاص،وهو املتعلق بوصف حالة الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى ،فتنبأ هلم الرسول (ص) بعدم
الفالح ،وهو ما ال ميكن تعميمه على كل احلاالت ويف خمتلف األزمان ،انظر أسباب ورود احلديث وتفسريه يف :عبد الكبري
العلوي املدغري "املرأة بني أحكام الفقه والدعوة إىل التغيري" مطبعة فضالة – الطبعة األوىل  1999من ص  211إىل .240
 -3سورة التوبة اآلية .72
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األدوار واملهمات على أساس عملية التكامل اإلنساين الذي يضيف فيه كل فريق من الذكر
واألنثى شيئا من خصائصه إىل الفريق اآلخر لتتحد اخلصائص اإلنسانية على مستوى النتائج
يف تكامل األدوار واملسؤوليات.1
ويف انتظار توحيد املواقف الدينية اإلجيابية من قضية عمل املرأة وولوجها مراكز القرار،
2
يبقى استخدام الدين اإلسالمي كمرجع لتكريس التمييز بني اجلنسني ذا انعكاسات سلبية
ليس فقط على املرأة بل على اجملتمع ككل وتبقى هذه األفكار وراء حجب املرأة وإبعادها
عن جماالت تدبري اجملاالت العمومية وتواجدها يف مراكز القرار داخل اإلدارة العمومية،
بدعوى أن تكوينها النفسي واجلسدي ال يؤهلها للقيام هبذا النوع من األعمال ،وقد ظلت
هذه األفكار وما تزال ترتدد على مسامعنا ،ال سيما يف ظل واقع تربوي يكرس قيم الرتاتبية
بني اجلنسني (املطلب الثاين).

 -1انظر على سبيل املثال:حسني فضل اهلل "تأمالت إسالمية حول املرأة " دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية
 1999ص .25
 -2فوزية الغساسي " فضاءات نسائية" سلسلة ندوات ومناظرات منشورات كلية اآلداب بالرباط عدد  97الطبعة االوىل
 2001ص .20
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المطلب الثاني  :تكريس التمييز على أساس النوع في الثقافة المجتمعية

لقد اعترب علماء السوسيولوجية أن خمتلف مظاهر السيطرة والتهميش الذي تتعرض
له املرأة يرجع إىل اعتبارات متعددة لكنها ترتبط أساسا بالتنشئة االجتماعية ،1اليت تعد
إحدى االليات األساسية لتلقني العادات والقيم والتمثالت اجملتمعية ،ووفقا هلذه األبعاد فإن
تدين وضعية املرأة املوظفة  ،هو نتيجة لتكريس منط معني من التقاليد والقوالب اجلاهزة
السائدة يف اجملتمع ،املبنية على التمايز يف األدوار واملهام االجتماعية بني اجلنسني ،واليت يتم
ترسيخها من خالل النمط الرتبوي السائد داخل األسرة واملدرسة (الفرع األول) كما يعاد
إنتاج مضامينها وتروجيها من خالل خمتلف آليات التواصل االجتماعي سواء تعلق األمر
بوسائل اإلعالم أو ما يتناقله اجملتمع من أخبار وحكايات تتماشى مع قيم اجملتمع األبوي
الذي أفرز تقسيما معينا لهأدوار بني اجلنسني على أساس النوع االجتماعي (الفرع الثاين).
الفرع األول :دور التنشئة االجتماعية في ترسيخ التمييز على أساس النوع

تلعب األسرة واملدرسة دورا أساسيا يف التنشئة االجتماعية اليت تعمل على تكريس
اخلطاب االجتماعي التقليدي القائم على التمييز بني الذكور واإلناث ،فمن داخل ألسرة
تنشأ ثقافة التمييز بني اجلنسني ،إذ يعامل املولود الذكر منذ والدته معاملة تفضيلية ،يعطى
مبوجبها وضعا خاصا ومكانة متميزة يف أسرته ،وينشأ وقد متلك مواصفات الذكورة والفحولة،
عكس الفتاة اليت تنشأ وقد تشربت مفهوم الطاعة واالنصياع.
وبينما يتأثر الطفل بنموذج األب النشيط الذي يعمل خارج البيت ،فإن البنت تتأثر
باألم اليت تنهمك يف أعمال املنزل وهتتم بالطبخ وباألطفال ،وكل هذا يشكل انطباعات
 - 1نورد مثاال لذلك يف إعادة إنتاج األسرة البطريرقية من خالل قنوات املنظومة التعليمية حيث ما زالت املقررات الدراسية
تبث صورا منطية للمرأة من خالل اللباس واخلطاب وطبيعة األدوار ،انظر هبذا اخلصوص:
حممد اديوان"صورة البنت/األم بني الواقع الرتبوي واخلطاب املدرسي ،جملة علوم الرتبية اجمللد  2عدد .1997 -16
حممد موقس"صورة املرأة من خالل اخلطاب الرتبوي:الطرح واإلشكال"جملة علوم الرتبية اجمللد رقم  2العدد  17سنة .1999
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تبقى راسخة يف أذهان اجلنسني تؤثر على سلوكهما وعلى اختياراهتما املستقبلية ،يتم
ترسيخها من خالل التمييز بينهما يف املواقف وتصرفات الوالدين اجتاههما ،فبينما يوصف
الذكور بصفات إجيابية مثل الشجاعة والثقة بالنفس ،توصف اإلناث بأهنن عاطفيات ،وإذا
ما مت توجيه الثناء واملديح لإلناث ،فغالبا ما يتم ذلك بوصفهن بصفات الذكور على اعتبار
أهنا صفات اجيابية.1
إن التعامل مع اجلنسني داخل األسرة وفقا للتصور األبوي السائد يساهم يف تشكيل
عقلياهتما يف اجتاهني خمتلفني ،جيعل أحدمها يقبل التمييز والدونية ،يف حني يشعر اآلخر
باالستعالء والتفوق.2
وليس من السهل تغيري هذا التمييز يف الرتبية ،السيما إذا علمنا أن األسرة املغربية
شأهنا يف ذلك شأن األسر األبيسية ال متلك أدوات ملقاومة القيم املؤسسة للتمييز بني
اجلنسني ،بل تتعامل معها على أساس أهنا قوانني ثابتة وقيم راسخة ال ميكن تغيريها ،مما
جيعلها املساهم األساسي يف تكريس الصور النمطية السلبية حول املرأة ،3اليت تتكرس من
خالل ما يتلقاه األفراد يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية اليت تشكل األساس املعريف
 -1مراعاة املنظور اجلنساين :نظرة عامة" منشورات األمم املتحدة ابريل .2002
 -2مداخلة عبد اهلل ايت ا خلياري "وضع املرأة ودور اجلمعيات غري احلكومية يف حتسينه"أشغال الورشة التكوينية الثالثة يف
جمال الرتبية الغري السكانية لفائدة ممثلي املنظمات غري احلكومية –جامعة حممد اخلامس السويسي كلية علوم الرتبية ووحدة
الرتبية السكانية مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء  -1997ص .26
 - 3هي جمموعة من التمثالت والصور اجلاهزة واألحكام املسبقة اليت يتم إنتاجها وتروجيها يف حميط ثقايف متييزي بني
اجلنسني ،وتتنوع هذه الصور حيث جندها يف الثقافة العاملية ،وأيضا يف اإلنتاجات الثقافية الشعبية ،وتنتشر يف الشارع كما
ميتد نفوذها إىل الصح افة املكتوبة ووسائل اإلعالم املرئية والسمعية ،كما جتد هلا أصداء يف املناهج الدراسية ويف بعض
اخلطابات الدينية ...وتتغذى هذه الصور من واقع التمييز الذي تعاين منه النساء ،لكنها تساهم أيضا يف تربير ذلك الواقع
وإعادة إنتاجه ،باعتبارها تشكل جزءا من متخيل األفراد الذي يضفي املعىن على مواقفهم وسلوكاهتم :للتفاصيل انظر
"اإلسرتاتيجية الوطنية من اجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج
التنموية " مرجع سابق ص .29
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الختيارات اجلنسني وتطلعاهتما يف املستقبل ،باعتبارها من بني مؤسسات اجملتمع الرئيسية
املسامهة يف حتديد األدوار االجتماعية لهأفراد ،ويف تشكيل تفكريهم وخياهلم ومواقفهم ،وهي
بذلك يكون هلا األثر احلاسم يف تشكيل االجتاهات الفكرية للمجتمع بأسره ،وذلك من
خالل النماذج والصور النمطية اليت تقدمها سواء عرب مضامني الكتب الدراسية أو من خالل
مناهج التلقني والتدريب وباقي األنشطة الرتبوية املختلفة.
ويف هذا اإلطار فقد أبان حتليل مضامني بعض الكتب اليت ما تزال تدرس يف مدارسنا
يف القرن الواحد والعشرين أهنا مل تتغري من حيث تناوهلا ملوضوع املرأة ،فهي وإن كانت قد
تغريت من حيث الشكل ،فقد ظلت وفية خلطاب تقليدي يكرس هيمنة الرجل ،وذلك على
الرغم من التحوالت اليت شهدها اجملتمع املغريب.
وهذا ما أكدته األستاذة أمينة ملريين بعد حتليلها حلوايل مائة وعشرين كتابا مدرسيا ،إذ
خلصت إىل أن هناك منطقا ثنائيا يقدم به كل من الرجل واملرأة ،وذلك حسب خصائصهم
الفردية واملهام اليت يقومون هبا.
وأضافت أن املؤلفني للكتب املدرسية يقومون باالستدالل بآيات قرآنية منتقاة ،قصد
إضفاء الشرعية على الرتاتبية بني اجلنسني داخل األسرة ويف اجملتمع ،وذلك عن طريق تقدمي
وضعية سيطرة الرجل على أهنا طبيعية وتدخل يف إطار تنظيم األمور.
إن املرأة  -حسب معظم الكتب املبحوثة -ال تصلح لتقلد املهام والوظائف العليا،
بل تنحصر مهامها فقط يف رعاية األبناء ،وتوجيه سلوكهم ونصحهم ،واالعتناء بالبيت
وإعداد الطعام ،فهي ما انفكت -حسب النماذج اليت تطرحها الكتب املدرسية -تعد
الطعام يف املطبخ وتغسل األواين وحتيك الثياب ،أو تقوم مبهام التدريس والتمريض يف أحسن
األحوال ،فيما يظهر الرجل كعامل يف احلقل وقارئ للصحيفة وآمر وناهي خيضع حلركاته
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وسكناته أفر ُاد األسرة كلهم ويتقلد باملقابل مهنا ووظائف السلطة واملناصب العليا يف
1
اإلدارة.
إن هذه الصور النمطية اليت تتغلغل يف ثنايا تفكري الطلبة ذكورا كانوا أم إناثا ،ختلق يف
وعيهم إدراكا بأن هذه الوظائف اليت تقدمها هذه املناهج حلركية املرأة والرجل هي وظائف
وأدوار ثابتة ال ميكن تغيريها ،كما ترسخ يف ذاكرهتم صورا تتناسب مع النسق القيمي
التقليدي السائد يف اجملتمع.
فتتحول املدرسة من إطار يفرتض فيه املسامهة يف تنوير العقليات ،إىل وسيلة إلعادة
إنتاج ما هو قائم خارج أسوارها من تراتب وأنساق اجتماعية تكرس النموذج األبوي ،مما
جيعلها  -ويف مجيع املستويات الدراسية -تعمل على االنتقاص املنهجي من املرأة يف ممارستها
اليومية ،وتكرس النموذج األبوي التقليدي السائد ،2وتساهم إىل جانب األسرة يف تدين
وضعية املرأة داخل الوظيفة العمومية وإبعادها عن مراكز القرار ،ويتم تكريس هذا الوضع من
خالل اإلعالم الذي يعترب املرآة العاكسة لواقع اجملتمع ونوع الثقافة السائدة فيه (الفرع
الثاين).

 - 1أمينة ملريين مقال بعنوان 'التعليم والتكوين ' منشور ضمن دراسة أعدهتا املندوبية السامية للتخطيط " النساء والرجال
:حتليل الوضعية وتطور الفوارق من منظور مقاربة النوع " مطبعة اليسرتوكراف – الرباط  2003ص .142
 -2أمينة ملريين مقال بعنوان 'التعليم والتكوين ' منشور ضمن دراسة أعدهتا املندوبية السامية للتخطيط " النساء والرجال:
حتليل الوضعية وتطور الفوارق من منظور مقاربة النوع ' مطبعة اليسرتوكراف – الرباط  2003ص .89
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الفرع الثاني :دور اإلعالم في ترسيخ الصور النمطية السلبية

إن التأمل يف طبيعة تعاطي خمتلف وسائل اإلعالم سواء السمعية أو البصرية أو
املكتوبة مع املرأة يفضي إىل التأكيد أهنا ما تزال مترر خطابات تكرس النظرة الدونية للمرأة،
ومتعن يف فصل عاملها عن عامل الرجل ،وحتصرها يف أدوار اجتماعية منطية ال تراعي املكانة
اليت بدأت تشغلها النساء يف اجملتمع كفاعالت يف التنمية.
إذ ما تزال الصورة املقدمة عن املرأة يف أغلب هذه الوسائل صورة منطية يتم حصرها
يف مناذج :املرأة التقليدية واملرأة املشيأة واملرأة اجلسد واملرأة السطحية واملرأة الضحية ،وكائنا
سلبيا مستهلكا وغري منتج ،حيتاج للحماية وال يشارك يف اختاذ القرارات املهمة ،كما ينحصر
سلوكه يف االستهالك والزينة ،فيما يستغل جسده للدعاية التجارية.
وهو ما يؤك د حقيقة مفادها أن املوروث الثقايف واالجتماعي الذي جعل من ثقافة
التمييز ضد املرأة واقعا جمتمعيا ،ينعكس على الرسائل اإلعالمية ،اليت ما تزال تقدم مناذج
جنسوية ،تكرس صورة الرجل الذي يتبوأ أعلى املراكز ،بينما تربز املرأة يف أغلب األحيان
كربة بيت ،وحىت عندما تظهر املرأة كموظفة ،فهي يف أغلب األحيان ال تشغل إال مراكز
ثانوية ودون أمهية تذكر كالسكرتارية أو ما شاهبها ،مع الرتكيز على كوهنا أنثى مجيلة ومغرية
وعاطفية وانفعالية.
كما يالحظ أن معظم وسائل اإلعالم املكتوبة ختصص صفحات معينة للمرأة،
تتناول معظمها مضامني متعلقة باملوضة ،وتربية األطفال والتجميل واملأكوالت ،مع
استحضار املوضوعات اليت هلا عالقة بنشاطات املرأة يف اجملاالت االجتماعية ،دون اخلوض
يف االهتمامات السياسية أو االقتصادية إال ناذرا.
وال ترتبط صورة املرأة السلبية يف اإلعالم جبسدها فقط بل بفساد عقلها وأخالقها
كذلك ،فهي يف اإلعالم املغريب والعريب عموما إما جاهلة وضيقة األفق وفاسدة األخالق،
أو مبذرة أو مسيطرة ،وعادة ما تظهر كزوجة وأم ،تدور يف فلك الرجل وليس هلا عالقة
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بالشأن العام ،و إذا ما مت تقدميها بصورة اجيابية و قيادية ،فال تكتمل الصورة أبدا ،فإما أن
1
تكون ّأما فاشلة أو زوجة مستبدة.
وجتدر اإلشارة إىل أن ولوج النساء إىل جمال اإلعالم مل يؤثر بشكل واضح على
الصورة املقدمة عن املرأة نظرا لغياب اسرتاتيجيات إعالمية تستحضر مقاربة النوع
االجتماعي.
هلذا بادرت كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني ،بتنسيق مع
وزارة االتصال وبشراكة مع الفاعلني يف حقل اإلعالم ،على بلورة ميثاق وطين ،يكون مبثابة
قاعدة أخالقية يتم اعتمادها من أجل إنصاف املرأة واحرتام كينونتها.2
واعتربت األطراف املوقعة على هذا امليثاق أن التمييز ضد النساء واإلساءة إىل
صورهتن يعد مسا حبقهن يف الكرامة واملساواة ومببادئ حقوق اإلنسان.
كما أكدت أن اخلطاب اإلعالمي الوطين ما يزال ميرر صورا منطية مكرسة للنظرة
الدونية هلن ،وحتصر أدوارهن االجتماعية يف مناذج حمددة ،ال تعكس الواقع ،وهي صور تؤثر
 -1وهذا ما أكده التقرير الثالث حول "املرأة العربية واإلعالم" الذي أعده مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يف
الفرتة ما بني .2005- 1995
 -2استهدف امليثاق :
 تعبئة خمتلف الفاعلني اإلعالميني والسياسيني واالجتماعيني واالقتصاديني لالخنراط يف تكريس ثقافة املساواة بنياجلنسني واحرتام كرامة اإلنسان يف اإلعالم.
 بلورة إسرتاتيجية إعالمية تعتمد مقاربة النوع االجتماعي هبدف االرتقاء بصورة النساء يف خمتلف وسائل اإلعالمووسائط االتصال.
 النهوض بوضعية النساء اإلعالميات وإشراكهن يف صنع القرار ،انطالقا من مقاييس شفافة تعتمد على معياريالكفاءة املهنية وتكافؤ الفرص.
 تكريس ثقافة إعالمية تعتمد مبادئ حقوق اإلنسان واحرتام كرامة املرأة ومناهضة كل أشكال التمييز أو اإلقصاء. ضمان حق النساء يف التعبري والدفاع عن قضاياهن ومعاجلتها مبوضوعية ومهنية. تفعيل التواصل والتعاون بني وسائل اإلعالم املختلفة واجلمعيات النسائية ) ( féministesوكل هيئات اجملتمع املديناليت تعىن بقضايا النساء.
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يف صناعة الرأي العام ،وختلق سلوكيات اجتماعية وأفكارا ومواقف مسيئة للنساء ومهينة
ملكانتهن داخل اجملتمع.
وتبعا لذلك فقد أقرت كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني يف
 15مارس  2005ميثاقا وطنيا من أجل حتسني صورة املرأة يف اإلعالم ،مبين على حشد
توافق وطين بني كل الفاعلني من أجل ضمان حتسني صورة النساء ،ومترير خطابات إجيابية
عنهن ،تنسجم مع مبادئ املساواة واحرتام حقوق وكرامة اإلنسان.
إال أن االتفاق على إقرار توافق وطين من أجل حتسني صورة املرأة مل يغري النظرة
النمطية حوهلا ،إذ ما تزال رهينة مبختلف التمثالت املنبثقة من العوامل السالفة الذكر إىل
جانب املوروث الث قايف الشعيب ،الذي ما يزال ميتلك سلطة كبرية ،ويلعب دورا أساسيا يف
صياغة العقل اجلمعي من خالل رسم معامل احلياة االجتماعية ورصد أمناط السلوك اإلنساين
وتقييمه ،وتقدمي النموذج الواجب اتباعه.1
وتعترب األمثال الشعبية إحدى جتليات هذا املوروث الثقايف ،وميكن أن نؤكد حقيقة
سبق أن خلصت إليها الكثري من الدراسات اليت اهتمت بصورة املرأة يف األمثال الشعبية،
وهي أن األمثال اليت تقدم صورة إجيابية عن املرأة ،تظل حمدودة مقارنة مع غالبية تلك اليت
ترسم صورا سلبية عنها.
أضف إىل ذلك أن هذه األمثال عندما تتحدث عن دونية املرأة فهي تعكسها بكل
أبعادها ،حيث ترسم صورة سلبية عنها ال تكاد تفارقها عرب كل مراحل عمرها ،ومن خالل
أوضاعها وأدوارها االجتماعية املختلفة سواء كانت بنتا أو زوجة أو ّأما ،2...ومن املمكن أن

 -1فاطمة املرنيسي "شهرزاد ترحل إىل الغرب" املركز الثقايف العريب-نشر الفنك الدار البيضاء/بريوت  2003ص .17
 - 2نادية العشريي "صورة املرأة بني األمثال األندلسية واألسبانية" دراسة مبجلة مكناسة (جملة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية-مكناس عدد  1996- 10ص .14 -7
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ندرك حجم املكانة الوضيعة للمرأة يف هذا املوروث الثقايف الشفوي إذا الحظنا أن الرجال
1
السيئني يشبهون باملرأة ،يف حني تشبه النساء الرشيدات بالرجل.
بل إن معظم هذه األمثال الشعبية تسري يف اجتاه حرمان املرأة من أبسط حقوقها،
ومتارس عليها عنفا رمزيا يبدو من خالل هذا املثل الذي حيث صراحة على حرمان البنت من
حقها يف التعليم ،ومن حقها يف فضاء مستقل ،ولو بني جدران البيت "بنتك ال تعلمها

حروف وال تسكنها غروف".
وهو مثل يكشف العقلية الذكورية ،ورغبتها يف اهليمنة والتسلط ،وذلك بالتأكيد على
ضرورة احلد من استقاللية الفتاة على مستوى الشخصية والتحكم يف زمام الذات وعلى
مستوى امتالك واستغالل الفضاء؛ ألن التعليم قد ميثل يف املنظور الشعيب خطرا بالنسبة إىل
الفتيات ،ألنه يدعم االستقاللية ويقوي الشخصية.2
إن سيادة هذا النوع من األمثال يف املوروث الثقايف الشعيب يكرس واقع تبعية املرأة
للرجل يف اجملتمع ،وهو ما ينعكس على وضعيتها يف اإلدارة العمومية ،وجيعل احلديث عن
ولوجها املراكز العليا مبثابة استثناءات ترد على القاعدة.
ولعل الغريب يف كل هذا أن املرأة هي اليت تعيد إنتاج املضامني السيئة هلذا املوروث
الثقايف من خالل إعادة تروجيها  ،بل إهنا تستنبط هذا اخلطاب بكل محولته القيمية وتعرتف
 -1ولعل هذا ما دفع بعض الباحثات إىل االهتمام هبذا اجملال ومنهن فاطمة صديقي ،نادية العشريي ،عائشة بلعريب ،زكية
العراقي سيناصر ...ويعكس هذا االهتمام ،الرغبة يف إعادة االعتبار للمرأة املغربية ،من منطلق أن النهوض بأوضاع املرأة ال
يقتضي فقط الرتكيز على العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية ،بل االهتمام أيضا( ،وأساسا) بتغيري
العقليات/الذهنيات ،أي من خالل االهتمام بالثقافة،السيما الثقافة التقليدية والشعبية ،اليت تؤطر تصورات وسلوكات
اإلنسان املغريب ،واليت تلعب دورا يف التنشئة االجتماعية.
 -2هناك أمثال رائجة من قبيل 'الراجل اللي ما حيكم مراته مشي راجل " فهناك إذن حاكم وحمكوم ،واحلاكم هو الذي
يتخذ 'القرارات واحملكوم عليه االمتثال واخلضوع انظر للتفاصيل عبد السالم حيمر"مسارات التحول السوسيولوجي يف
املغرب "كتاب اجليب منشورات الزمن عدد  8نوفمرب -1999ص .88
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بشرعيته ،وتعتقد مبالئمته للفطرة وال طبيعة ،وتدافع عنه وتنقله إىل أبنائها إناثا وذكورا بوصفها
فاعلة أساسية يف تنشئتهم ،1وهو ما جيعلنا أمام إنتاج وإعادة إنتاج الصور النمطية السلبية،
اليت تقر مبنطق التمييز بني اجلنسني ،وتساهم يف رسم نظرة دونية عن املرأة ،وحتصرها يف
أدوار اجتماعية ال تراعي املكانة اليت بدأت تشغلها كفاعلة يف التنمية ،وهو ما جعل املرأة
املوظفة وإن كانت تزاول نفس املهام اليت يزاوهلا الرجل يف نفس املنصب داخل اإلدارة ،فإهنا
خارج هذا اإلطار جتد نفسها ملزمة بالقيام بأعمال إضافية منزلية ترهقها ،وتؤثر على عالقتها
مبحيطها املهين واألسري ،حمكومة يف ذلك بواقع اجتماعي يفرض طرقا خاصة لتوزيع األدوار
بني اجلنسني (املبحث الثاين).
المبحث الثاني :تقسيم األدوار االجتماعية على أساس النوع االجتماعي

إذا كانت املرجعيات الفكرية للتمييز بني اجلنسني على أساس النوع االجتماعي
متعددة ،فإهنا تكاد تتفق مجيعها على تقسيم األدوار بينهما وفقا للتصورات الذكورية
السائدة ،2وهكذا فقد جعلت هذه املرجعيات من اجملال العام  -الذي هو جمال السلطة
واختاذ القرار -جماال خاصا بالرجل ،فيما أسند اجملال اخلاص الذي هو جمال األسرة والبيت

1

- Zakia Iraqui sinaceur : « le proverbe et la femme » in langues et linguistique n 9-2002 p
11-27.

للتفاصيل انظر علي افرفار "صورة املرأة بني املنظور الديين والشعيب والعلماين" دار الطليعة –بريوت 1996 -ص .56
 -2حييل "الدور" إىل عمل أو وظيفة أو "موقع" يقوم به بعض أفراد اجملتمع ،ويفرض أمناطا سلوكية حمددة يتوقعها اجملتمع
عادة من القائمني به ،ويتحدد على أساسها موقعهم االجتماعي ،فالدور هو جمموعة من احلقوق والواجبات املتعلقة باملركز
وهو السلوك املتوقع من قبل األفراد وفقا للنسق الثقايف السائد يف اجملتمع.
إن الدور الذي ميارسه كل فرد يف اجملتمع ،أو الذي يعتقد أنه قادر على ممارسته ،هو حصيلة خرباته االجتماعية أثناء تفاعله
مع أسرته واجملتمع اخلارجي ،ويتحدد تبعا لنوع التدريب والرتبية اليت تلقاها الطفل/الطفلة يف األسرة ،والفرص اليت مر أو
مرت هبا الكتساب هذه األدوار للمزيد من التفاصيل انظر "الكاشف يف اجلندر والتنمية :حقيبة مرجعية" منشورات صندوق
األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مكتب غرب آسيا  1999ص .19
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للمرأة ،ووفقا هلذا التصور فقد مت اختزال أدوار املرأة يف األمومة ،وتربية األجيال ،والتدبري
املنـزيل.
وال تقف التصورات النمطية السلبية حول املرأة يف جعل مهامها مرتبطة باألعمال
املنزلية فقط ،بل إهنا تعترب باقي األدوار اجملتمعية األخرى دخيلة على ثقافتنا ،وال ينبغي أن
متارسها املرأة إال اضطرارا ولظروف قاه رة ،وإن اختارت القيام هبا فينبغي عليها أن تتحمل
آنذاك تبعات املزاوجة بني املهمتني.1
وعلى الرغم من التغيريات اليت شهدها تطور اجملتمع من خالل خروج املرأة إىل
جماالت العمل املختلفة إال أن هذا التقسيم ظل معتمدا يف كثري من األحيان ،واختذ طابعا
قدسيا غري قابل للنقاش الشيء الذي أفضى إىل القول أن اختزال أدوار املرأة يف الواجبات
األسرية ،2دون أن تتعداها إىل اجملال العام ،كان سببا أساسيا يف جعل أدوار اإلنتاج واإلبداع
الفكري والقيادة وباقي املهام املرتبطة أساسا بالتدبري اجملتمعي من اختصاص الرجل ،وعمل
على حتويل املرأة إىل جمرد أداة منفذة غري مؤهلة الختاذ القرارات ،3وكان عامال حامسا يف
إبقائها متموقعة يف املراكز الثانوية داخل البناء االجتماعي،كما كانت له انعكاسات سلبية
 -1انظر على سبيل املثال مقال عبد السالم األمحر" املرأة املوظفة واملسؤولية الرتبوية" منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية
حول" املرأة املوظفة والتوزع بني األدوار" منشور ضمن سلسلة الزهراء الصادرة عن منتدى الزهراء للمرأة املغربية العدد الثاين
عن دار النشر ربانيت الطبعة األوىل ابريل  2008ص .48-47
 -2هذا علما أن األعمال املختلفة اليت تقوم هبا املرأة سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه،غري ملزمة هلا،استنادا إىل القول
املأثور عن فقهاء املالكية واحلنفية والشافعية ،بكون عقد الزواج ال يفرض خدمة البيت والقيام بشؤونه ،وليس متة أدلة يف
الشريعة تلزم الزوجة خبدمة الزوج واألوالد والبيت ،فاألصل أن هذه األعمال -اليت تكلف املرأة بالقيام هبا -أن تتم يف إطار
توزيع املسؤوليات واالستفادة املشرتكة من احلقوق للتفاصيل انظر امحد اخلمليشي 'التعليق على قانون األحوال الشخصية،
اجلزء األول مطبعة املعارف اجلديدة الطبعة الثالثة  1994ص .255
 - 3للتفاصيل انظر مصطفى حجازي "واقع املرأة العربية وقضية التنمية :كيف تعيد املرأة إنتاج استالهبا "جملة الوحدة عدد
خاص حول "واقع املرأة وواقع اجملتمع" عدد  66سنة  2001ص  17-16و أمحد اخلمليشي "'مصادر القانون املنظم
لوضعية املرأة باملغرب "منشور يف' مالمح نسائية' – سلسلة مقاربات ص .10
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على حميطها األسري واملهين (املطلب األول) إضافة إىل أن كل ذلك ساهم يف التأثري على
اجلانب السيكولوجي للمرأة املوظفة ومردوديتها ومبادراهتا يف اجتاه حتسني وضعيتها داخل
اإلدارة العمومية (املطلب الثاين).
المطلب األول :االنعكاسات السلبية لتقسيم األدوار على أساس النوع

لقد أثرت الثقافة االجتماعية السائدة اليت اعرتفت بالتفوق الذكوري على النساء
بشكل كبري يف توزيع األدوار بني اجلنسني داخل اجملتمع ويف اإلدارة العمومية ،واستقر هذا
التقسيم يف الوعي اجلماعي عرب التاريخ ،حىت أصبح ينظر إليه كجزء من بنية اجملتمع
البطريكي وتركيبته ،ومنوذجا هنائيا غري قابل للمراجعة حبجة انسجامه مع الفطرة اليت خلق اهلل
عليها كل من الرجل واملرأة.1
ومتخض عن هذا التقسيم لهأدوار االجتماعية بني اجلنسني اختالالت كبرية تظهر جتلياهتا
من خالل عالقة املرأة املوظفة مبحيطها األسري ،حيث ما يزال توزيع املهام داخل بيت الزوجية
مرتبط بالتصور األبوي ،وخيضع للتقسيم على أساس النوع االجتماعي ،وتبعا لذلك فإن كل ما هو
متعلق برعاية األطفال واألشغال املنزلية يبقى من اختصاص النساء ،يف حني أن كل ما يتعلق
بتدبري الشأن العام هو من اختصاص الرجل (الفرع األول).
وإذا اختارت املرأة العمل خارج البيت فيكون آنذاك من واجبها إجياد حل هلذه
املعادلة الصعبة ،املتمثلة يف إحالل التوازن بني املهمتني ،وتتحمل املرأة تبعات ذلك وحدها
ألن الرجل غري معين بإجياد حل هلذا املشكل ،وهو ما قد ينعكس سلبا على أدائها املهين
(الفرع الثاين).
الفرع األول :انعكاسات التقسيم الجنساني لألدوار على المحيط األسري

 -1عائشة احلجامي"املرأة بني اجملال العام واجملال اخلاص :مقاربة نظرية' مداخلة يف إطار أشغال الندوة الوطنية حول" املرأة
املوظفة والتوزع بني األدوار" منشور ضمن سلسلة الزهراء الصادرة عن منتدى الزهراء للمرأة املغربية العدد الثاين عن دار
النشر ربانيت الطبعة األوىل ابريل  2008ص .80
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إذا كان املغرب قد عرف -كباقي الدول -ظاهرة تنامي العمل النسوي ،وارتبط ذلك
بتطور احمليط االقتصادي واالجتماعي ،وتطور نسبة التمدن ،وكان من نتائجه إقبال املرأة
على العمل املأجور رغبة منها يف حتقيق استقالليتها ،فإن ذلك مل يعفها يف املقابل من
االستمرار يف مزاولة األعمال املنـزلية باعتبارها املسؤولة األوىل عنها ،وهو ما جيعلها مطالبة
بإحالل التوازن بني االلتزامات واملسؤوليات العائلية إىل جانب املسؤوليات اإلدارية ،خبالف
الرجل الذي ال يتعرض نشاطه املهين إىل أي ضغط من هذا القبيل ،وتبعا لذلك فإن املرأة
املوظفة مطالبة ببذل جهود مضاعفة يف تدبري الشؤون املنزلية ،اليت تبقى مها فرديا داخل
العائلة تتحمله املرأة وحدها يف الغالب ،من خالل استعانتها جبدولة للوقت ختصص معظمها
هلذه األعمال.
ولعل هذا ما أظهره البحث الوطين املنجز حول "ميزانية الوقت" والذي خلص إىل أن

النساء الموظفات يبدأن أنشطتهن منذ السادسة صباحا ،وتتمثل هذه األنشطة في ههي
الطعام وتهيئ األهفال للتوجه إلى المدارس ،في حين أن الرجال الموظفين ال يبدؤون

نهارهم إال بعد ذلك بساعة أو ساعتين.1
وتشتغل املوظفة يف هذه األعمال مبجرد عودهتا من اإلدارة ،وهو ما ال يلزم الرجل
املوظف بالقيام به ،وحسب نفس البحث فإن املرأة املوظفة ال تتلقى أية مساعدة من الزوج
يف أغلب األحيان ،بل إهنا تقوم هبذا العبء وحدها ،إما بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر
من خالل اإلشراف على اخلادمة.
وال خترج النساء املوظفات املتواجدات يف مراكز القرار عن عموم املوظفات إذ عربت
 %78من النساء املعنيات بدراسة قمت هبا 2أهنن ال يتلقني أي مساعدة من الزوج يف
1

- Direction de la statistique « Enquête Nnational sur le budget- temps des femmes »19971998.

 -2قمت باجناز دراسة ميدانية يف إطار البحث املنجز لنيل شهادة الدكتوراه يف موضوع " إشكالية ولوج املرأة املوظفة
مراكز القرار"  ،وقد مشلت هذه الدراسة امليدانية عينة تتكون من مائيت فرد  ،تتشكل من املوظفات املتواجدات يف مراكز
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األشغال املنزلية ،و  %15منهن صرحن أهنن يتلقني دعما ومساعدة يف أعمال البيت بني
الفينة واألخرى ،1يف حني مل يتجاوز عدد النساء اللوايت حيظني مبساعدة أزواجهن يف
األعمال املنزلية 2 %7حسب ما هو مبني يف الرسم البياين املوايل:

ولعل هذا الواقع يدفع بالنساء املوظفات إىل االستعانة خبادمة ،وذلك ما أكدته
 %83منهن إذ اعتربن أن وجود اخلادمة بشكل دائم يف البيت ضروري جدا ملساعدهتن يف
القيام باألعباء املنزلية ،يف حني عربت  %12منهن عن حاجتهن للخادمات بني الفينة
القرار إىل جانب املرشحات لتلك املناصب ،إضافة إىل املوظفني من الرجال وفاعلني يف اجملال السياسي واجملتمع املدين ،وقد
راعيت يف اختيارها التنوع يف السن ويف القطاع الوظيفي  ،لالطالع على نتائج الدراسة انظر حبثي املشار اليه أعاله وحدة
القانون االداري وعلم اإلدارة جامعة حممد اخلامس اكدال الرباط السنة اجلامعية .2011- 2010
 وعلى الرغم من أن االستمارة املنجزة مل حتدد مىت تتم هذه املساعدة لكن ميكننا أن نتصور أن ذلك ال خيرج عن أيامالعطل األسبوعية ،أو املناسبات العائلية.
 -2حسب نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه املشار إليه سالفا.
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واألخرى ،مقابل  %5أكدن أهنن يقمن بالواجبات املنزلية بأنفسهن أو عن طريق مساعدة
1
باقي أفراد األسرة.

وإذا كان اللجوء إىل اخلادمة أو عدمه حتدده يف أغلب األحيان اإلمكانيات املادية
واالنشغاالت املنزلية ،ففي بعض األحيان ال تستعني املرأة املوظفة باخلادمة نزوال عند رغبة
2
الزوج ،وهذا ما أكدته  %2من املوظفات.
وهنا ال بد من أن نقف وقفة تأمل وتساؤل حول ما إذا كان هذا الرفض يوازيه
باملقابل اخنراط غري مشروط من قبل الزوج للمشاركة يف األعباء املنزلية بكل تبعاهتا ،أم أنه
يستمر يف مطالبة املرأة بالقيام بأعباء البيت دون مساعدة منه؟.

 -1املرجع السابق.
 -2حسب نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه املشار إليه سالفا.
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إن اجلواب على هذا التساؤل يدفعنا إىل استيقاء نتائج الدراسة املنجزة حتت عنوان
"التمثالت حول النساء يف مراكز القرار" واليت أظهرت أن بعض الرجال تزداد طلباهتم بعد
تويل زوجاهتن مركزا من مراكز القرار ،وجيدون صعوبة يف التعايش معهن ،وال يرتددون يف
اهتامهن بالتقصري يف الواجبات املنزلية ،ويف العناية هبم وباألطفال مطالبينهن ببذل جهود
مضاعفة ،1وهو ما يشكل حتديا بالنسبة للمرأة املوظفة اليت جتد نفسها موزعة بني ما يتطلبه
املنصب اإلداري من تضحيات بالوقت واجلهد  ،وما حيتاجه العمل املنزيل من وقت وتدبري ،
الشيء الذي ينعكس على مدى رغبتها يف الرتشح أصال ألي منصب من مناصب القرار،
كما قد يكون سببا يف إقصائها عن هذه املراكز ،بدعوى أن لديها أطفال ،والتزامات أسرية،
من املمكن أن تؤثر على عطائها داخل اإلدارة.
إن املالحظة اليت ميكن استنتاجها من خالل ما سبق هو أن اجملتمع عندما قبل خبروج
املرأة للعمل ل يستفيد من إمكانياهتا وطاقاهتا،مل يرحها من عمل املنزل ،كما مل يفرض على
الرجل اقتسام هذا العمل معها ،علما أن ال أساس ديين يلزم أحدمها هبذا الواجب دون
اآلخر.2
وغالبا ما يتم تربير هذه الطريقة يف توزيع األدوار بالتكوين الفيزيولوجي والنفسي للمرأة
واليت جتعلها مؤهلة أكثر –حسب زعمهم – للقيام باألدوار العائلية واالجتماعية احملددة هلا،
واملتمثلة يف كل ما يتعلق مبهام البيت وتربية األطفال ،واعتبار ذلك من مهامها األساسية،
حىت وإن كانت إطارا هاما داخل اإلدارة العمومية وتشغل منصبا عاليا هبا ،وهو ما قد تكون
له انعكاسات سلبية على مردوديتها وعالقتها بالوسط املهين ( الفرع الثاين)
ا لفرع الثاني :انعكاسات التقسيم الجنساني لألدوار على المحيط المهني
 -1انظر الدراسة حول " التمثالت حول النساء يف مراكز القرار والفاعالت السياسيات باملغرب" حبث سوسيولوجي أجنزته
اجلمعية املغربية لنساء املغرب' مركز تكوين القيادات النسائية بتعاون مع مؤسسة فريدريك ايربت  2002ص .40
 -2كما سبقت اإلشارة إىل ذلك فان الشريعة اإلسالمية ال تلزم املرأة بأعمال البيت بل ثبت عن الرسول (ص) انه كان
خيدم نفسه ،للتفاصيل انظر على سبيل املثال عبد احلليم أبو شقة " حترير املرأة يف عهد الرسالة".
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إن التقسيم األبوي لهأدوار االجتماعية بني النساء والرجال يشرح إىل حد ما
املعيقات اليت حتد من تدرج املوظفات يف احلياة املهنية واالرتقاء إىل مراكز القرار.
ذلك أن السلوك العالئقي بني اجلنسني على املستوى السوسيو اقتصادي يشكل
امتدادا للعادات املكتسبة داخل األسرة ،1اخلاضعة للتصورات النمطية لهأدوار االجتماعية،
اليت ما تزال تفرض نفسها على النساء بصرف النظر عن املسؤوليات اليت يتقلدهنا.
فمهما كان امليدان الذي تنخرط فيه املرأة سواء تعلق األمر مبسؤولية إدارية،سياسية،
مجعوية أو نقابية ،فإن اإلحالة على املرجعية العائلية يف خمتلف اجلوانب تبقى حمددة لوضعها،
وقد يزداد األمر صعوبة يف ظل وجود األطفال ،وما يتطلبه ذلك من تضحيات وجهود غالبا
ما تكون ملزمة هلا وحدها.
وتفسر طريقة تقسيم الوقت بني الرجال والنساء سواء داخل البيت أو خارجه ،العديد
من الفوارق بني أمناط وأنواع العمل اليت يتعاطاها كل منهما ،فاملرأة املوظفة تزاول نفس املهام
اليت يقوم هبا الرجل املوظف ،ولكن خارج اإلدارة فإهنا جتد نفسها ملزمة بالقيام بأعمال
إضافية منزلية ترهقها ،يعفى منها الرجل حبكم العادات والتقاليد االجتماعية ،2كما أهنا تعاين
من ضيق الوقت ،الذي يعترب حمددا يف جمال توزيع األدوار بني اجلنسني ،والذي يكون له
تأثري كبري على أداء املرأة املهين ومبادراهتا يف اجتاه اختاذ القرارات.
ويف هذا اإلطار أبان البحث املنجز حتت عنوان "ميزانية الوقت" أن املرأة تستغرق 280
دقيقة يف األعمال املنزلية ،إذا مل يكن لديها أطفال و 368دقيقة إذا كان لديها أطفال.3
 - 1دراسة حول اجناز خطة عمل لتحسني وضعية املرأة يف املغرب.وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية مديرية الشؤون
االجتماعية ص .134
2

- Houria ALAMI M’CHICHI « Participation a la reprise de décision »Edité « Femmes et
Hommes au Maroc :Analyse de la situation et de l’évolution des écarts dans une perspective
genre –direction de la statistique2003p254
3

- Direction de la statistique « Enquête National sur le budget- temps des femmes ».19971998.
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وهي نفس النتيجة اليت أفضت إليها الدراسة املنجزة حتت عنوان "املرأة املوظفة والتوزع
بني األدوار"عندما كشفت أن جل املوظفات مبختلف مستوياهتن العلمية واإلدارية يقضني
أكثر من  %50من أوقات فراغهن يف أشغال املنزل، 1وجيدن صعوبة بالغة  -يف أغلب
األحيان -يف التوفيق بني مهامهن داخل اإلدارة وبني االلتزامات األسرية ،وهو ما يفضي
بالعديد منهن إىل عدم السعي إىل حتسني وضعيتهن االدارية أو الرتشح ملراكز القرار نظرا
للصعوبات اليت جيدهنا يف التوفيق بني متطلبات املنصب ومتطلبات األسرة.
وتأكيدا هلذه النتائج فقد أبانت الدراسة اليت قمت هبا أن  %63من النساء املوظفات
املتواجدات يف مراكز القرار جيدن صعوبة يف التوفيق بني مسؤولياهتن األسرية واإلدارية،
وأرجعت  %81منهن ذلك إىل ضيق الوقت وعدم مساعدة احمليط العائلي 2،مؤكدات أن
ما يتطلبه التواجد يف هذه املراكز من تفرغ ،أو االشتغال يف بعض األحيان خارج أوقات
العمل ،أو االستمرار يف العمل إىل ما بعد أوقات اإلدارة ،أو العمل يف أيام اإلجازات
والعطل ،قد يتعارض مع املنظومة االجتماعية اليت جتعل من تدبري الشؤون األسرية ذا أولوية
مطلقة بالنسبة للمرأة3بغض النظر عن طبيعة املهام اإلدارية اليت تقوم هبا ،وتزداد هذه

 -1أشغال الندوة الوطنية حول" املرأة املوظفة والت وزع بني األدوار" منشور ضمن سلسلة الزهراء الصادرة عن منتدى الزهراء
للمرأة املغربية العدد الثاين عن دار النشر ربانيت الطبعة األوىل ابريل  2008ص .40
 -2الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه يف موضوع " إشكالية ولوج املرأة املوظفة مراكز القرار"
جامعة حممد اخلامس .2011-2010
 -3ال يرتدد البعض يف اعتبار األعمال املنزلية ملزمة هلا وحدها دون الرجل ،وأن باقي األعمال املرتبطة بالتدبري اجملتمعي
هي من اختصاص الرجل ،ويف هذا الصدد يقول عبد السالم األمحر" لقد ضمت املرأة مهمة األب األصلية إىل مهمتها
األصلية ،ومحلت نفسها ما ال طاقة هلا به  ...وهذا املسلك مناف لروح الشريعة اإلسالمية احلريصة على التيسري ورفع
احلرج ...لكن مما ال جيعل املرأة ال تستحضر هذا الفقه وال تعريه األمهية اليت يستحقها هو أن حتريضها على العمل خارج
البيت واملبالغة يف استعراض مكاسبه راف قته محلة موتورة على وظيفتها األصلية املتمثلة يف اإلجناب واإلرضاع وتربية ورعاية
للبيت وحسن تبعل للزوج للتفاصيل انظر:عبد السالم األمحر" املرأة املوظفة واملسؤولية الرتبوية" منشور ضمن أشغال الندوة
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الوضعية صعوبة إذا ما علمنا أن حتمل مسؤولية إدارية غالبا ما يصاحبه تغيري مكان اإلقامة،
وحينها جتد املرأة املسؤولة عن عائلة صعوبة يف تغيري مكان إقامتها ،ال سيما عند وجود
أطفال ،وذلك على عكس الرجل الذي ميكنه تغيري حمل إقامته عند تقلده منصبا إداريا،
لتلتحق األسرة ككل به.
ولعل التشريع املعمول به حاليا يزكي هذا الوضع فالفصل  60من النظام األساسي
العام ل لوظيفة العمومية يقر بإمكانية أن تلتحق الزوجة بزوجها يف مقر عمله اجلديد ،وال يلغي
إمكانية التحاق الزوج مبقر عمل زوجته ،إن اضطرت حبكم وظيفتها إىل تغيري مكان إقامتها،
إال أن هذا احلل يأيت يف املرتبة الثانية ،مما يبني طابعه االستثنائي.1
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن االعتقاد الراسخ بأن العمل خارج البيت هو من
اختصاص الرجل ،جعل من مسألة التحاق الزوجة مبقر عمل زوجها من األمور املقبولة
اجتماعيا ،واليت تندرج يف خانة "األمور االعتيادية" ،يف حني أن التحاق الزوج مبقر عمل
زوجته قد يعترب  -يف كثري من األحيان -استصغارا ملكانته وإذعانا منه لطموح الزوجة وهو
أمر غري مقبول اجتماعيا.
إن صعوبة توفيق املرأة بني املهام األسرية واملهنية ،وصعوبة تغيريها ملكان إقامتها ،إذا ما
تطلب منها منصب املسؤولية ذلك ،يسبب هلا يف أغلب األحيان فقداهنا لبعض الرتكيز يف العمل
لصاحل الرجل نتيجة عدم قدرهتا على التضحية يف سبيله على حساب األسرة.
الوطنية حول" املرأة املوظفة والتوزع بني األدوار" منشور ضمن سلسل ة الزهراء الصادرة عن منتدى الزهراء للمرأة املغربية العدد
الثاين عن دار النشر ربانيت الطبعة األوىل ابريل  2008ص .51-50
 - 1إذ نص الفصل  60من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية أنه ":جيوز كذلك توقيف املرأة املوظفة بصفة مؤقتة
بطلب منها ،لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إىل جعل إقامته االعتيادية بعيدة عن املكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ
تكون مدة التوقيف املقررة لسنتني اثنتني قابلة للتجديد من غري أن تتعدى هناية عشر سنوات،كما ميكن أن يستفيد من
أحكام الفقرة األوىل أعاله وفق نفس الشروط ،الزوج املوظف الذي يرغب يف االلتحاق باملكان الذي يوجد به مقر عمل
زوجته"
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وغالبا ما تستعمل ظروفها هذه – اليت هي نتاج لواقع اجتماعي ذكوري-كسالح
ضدها ،فيرتدد يف معظم املناسبات اليت تقرتح فيها إحدى النساء ألحد مناصب املسؤولية
مسألة التزاماهتا األسرية ،فيكاد يصبح اإلمجاع حينئذ على استبعادها من املنصب املقرتح،
لكوهنا ال تستطيع التفرغ للعمل اإلداري دون أن يصطدم ذلك هبذه الواجبات ،متناسني أن
الشأن األسري من املفروض أن يكون مها مشرتكا بني الزوجني على النحو الذي ال يعيق
تطلعات أي طرف منهما.
إن الواقع الذي يفرض على املرأة املوظفة حتقيق التوازن بني أدوارها العائلية والعملية،
قد يفضي هبا -يف حاالت متعددة  -إىل التضحية مبنصب القرار الذي وصلت إليه،
مكتفية بوضعها كموظفة فقط ،أو أهنا ال تناضل أصال من أجل احلصول على هذا املنصب،
ولعل هذا ما يربر قلة الرتشيحات النسائية ملراكز القرار.
كما أن معظم النساء املوظفات وحبكم كل املؤثرات اليت سبقت اإلشارة إليها ،يضعن
العمل اإلداري يف مرتبة ثانية ،وهن مستعدات للتخلي عنه ،وفق ما أفادته دراسة مغربية
حديثة ،حيث كشفت أن  %33من املوظفات مستعدات للتوقف عن العمل ،إذا توفرت
هلن ظروف عيش مرحية يف بيوهتن ،بينما  %28يتشبثن بالشغل ،فيما بقيت نسبة %39
.1
بدون جواب
وهي نفس النتيجة املفضى إليها يف دراسة أخرى حتت عنوان "النساء املوظفات يف
املغرب" واليت خلصت إىل أن  %75.5من النساء املوظفات عربن عن أمهية العمل بالنسبة

1

 -مشلت الفئة املستجوبة عينة ضمت  341موظفة ينتمني لقطاعات حكومية  ،وأعلن عن الدراسة يف إطار أشغال

الندوة الوطنية حول" املرأة املوظفة والتوزع بني األدوار" منشورة ضمن سلسلة الزهراء الصادرة عن منتدى الزهراء للمرأة
املغربية العدد الثاين عن دار النشر ربانيت الطبعة األوىل ابريل  2008ص .39
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هلن ،لكن يف حالة وجود ظروف مادية مرحية فإن نسبة مهمة منهن مستعدات للتخلي عن
الوظيفة من أجل االهتمام باألسرة.1
كما أكدت ذلك فرضية الدراسة اليت أجنزت من طرف مركز الدراسات واألحباث
الدميوغرافية حتت عنوان "النوع االجتماعي والتنمية" ،حيث أبرزت الثنائية بني ولوج مناصب
املسؤولية والدور االجتماعي الذي يعرتف به عادة للمرأة ،وأكدت أن وضعية الرجال
تتحسن بعد جميء األطفال ،بينما تفرض هذه الوضعية على النساء التخلي عن طموحاهتن،
والتفرغ للقيام بواجباهتن األسرية ،وحىت أولئك الواعيات منهن هبذه الوضعية ال يستطعن
اخلروج عن النمط املتعارف عليه.2
ومل ختتلف نتائج الدراسة اليت قمت هبا عن اخلالصات السابقة ،إذ اعتربت %79
من النساء املستجوبات أنه يف حالة التعارض بني مهامهن كمسؤوالت وبني مهامهن كربات
بيوت ،فإهنن سيخرتن االهتمام باألسرة واألطفال ،عوض مهام املسؤولية ،وظلت 21
 %منهن بدون موقف واكتفت باختيار 'ال أدري' ،ومل تفضل أي واحدة منهن مهام املسؤولية
اإلدارية على حساب األسرة ،أو إعطاء مهام التسيري اإلداري األولية يف حياهتا 3،وفق ما هو
مبني يف الرسم البياين املوايل:

1

- Driss GUERRAOUI « Femmes Fonctionnaires du Maroc : Enquête et Témoignages »Les
Editions Toubkal et L’HARAMATTAN 2002 p 39 .
2
- Houria ALAMI M’CHICHI « Participation a la reprise de décision »Edité « Femmes et
Hommes au Maroc :Analyse de la situation et de l’évolution des écarts dans une perspective
genre –Direction de la statistique 2003p253-254.

 -3مت االعتماد على نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه يف موضوع " إشكالية ولوج املرأة
املوظفة مراكز القرار" جامعة حممد اخلامس .2011-2010
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رسم بياين رقم  :3نتائج أجوبة االستمارة املنجزة حول القرار الذي ستتخذه
املستجوبات يف حالة تعارض بني مهامهن كمسؤوالت إداريات وكربات بيوت
إن ما ميكن استنتاجه من خالل ما سبق أن توزيع األدوار على أساس النوع
االجتماعي كثريا ما مينع املرأة من التفرغ للمهام اإلدارية ،والتطلع للمراكز العليا ،وبالتايل فقد
يكون عائقا أمام من حتسني وضعيتها داخل اإلدارة،كما قد تكون له انعكاسات على
وضعها النفسي واجلسدي (املطلب الثاين)
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المطلب الثاني :اآلثار النفسية لتقسيم األدوار على أساس النوع االجتماعي

إن احلديث عن اآلثار النفسية الزدواجية األدوار النامجة عن صعوبة التوفيق بني العمل
املنزيل واملهين ،يقودنا إىل مناقشة اآلراء املختلفة حول املوضوع ،فالبعض يعترب أن قيام املرأة
بدورين اجتماعيني يتمثل األول يف العمل املهين والثاين يف العمل املنزيل يؤثر على استقرارها
النفسي ،وهو ما ينعكس على أدائها اإلداري ،يف حني يعترب البعض اآلخر أن التكوين
النفسي للمرأة جيعلها تعاين باستمرار من توثر نفسي بغض النظر عن طبيعة املهام اليت تقوم
هبا أو ازدواجية األدوار اليت قد تصادفها.
ومهما اختلفت اآلراء خبصوص هذا املوضوع فإن الواقع العملي يؤكد أن املرأة املوظفة
تتعرض لإلهناك اجلسدي والنفسي من جراء مطالبتها بإحالل التوازن بني عملها خارج املنزل
وداخله دون مساعدة من احمليط واجملتمع.
ذلك أن حرص املرأة املوظفة على إرضاء كل اجلوانب املهنية و'الطبيعية'1وإن كان
على حساب صحتها اجلسدية والنفسية جتعلها تعيش حالة صراع مستمر لهأدوار املفروض
عليها مزاولتها( 2الفرع األول) تكون له انعكاسات سلبية على أدائها املهين وبالتايل على
مدى تواجدها يف املراكز العليا داخل االدارة العمومية (الفرع الثاين).
الفرع األول  :معاناة المرأة الموظفة من صرا ع األدوار

يشري صراع الدور إىل كمية الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الفرد يف أدائه لدور من
أدواره ،وقد تصل هذه الضغوط إىل الدرجة اليت تعوق الفرد عن أدائه لدوره بشكل مقبول،
ويصبح من الضروري يف هذه احلالة إجياد حل هلذا الصراع.
وتعاين املرأة املوظفة من هذا النوع من الصراع ذلك أن أدوار اجلنسني قد وزعت
يف ظل منوذج األسرة األبوية بشكل خمتل جعل من الرجل /الزوج /األب مبثابة مدبر لشؤون
 -1غالبا ما يعترب تقسيم األعمال بني اجلنسني بالشكل احلايل هو من فعل الطبيعة وهو ما يفرتض عدم تغيريه أو تعديله.
-2

هالة حممد حبيب"طبيعة املشكالت اليت تعوق املديرة املصرية " مداخلة منشورة صمن النيل الطبعة االوىل 1999
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األسرة املادية واملعنوية ،يف الوقت الذي جعل من املرأة /الزوجة /األم مبثابة مسؤولة عن تدبري
الشؤون الداخلية للبيت مبا يكفل وحيقق راحة باقي أفراد األسرة ،1وقد اعترب هذا التقسيم
من املسلمات داخل البناء االجتماعي ،حىت أصبحت املهام املنزلية ذات أولوية قصوى يف
حياة املرأة ،وذلك بغض النظر عن طبيعة املناصب اليت تشغلها داخل اإلدارة.
وعلى الرغم من التطور الذي حصل يف األسرة املغربية ،والذي فرض خروج املرأة إىل
ميدان العمل وحتملها املسؤوليات املادية واملعنوية ألسرهتا ،فما يزال الرجل هو الفاعل
األساسي يف اختاذ القرارات واملبادرات ،وإن كان بشكل خيتلف من وسط إىل آخر ،إذ
توجد أسر تقتسم فيها السلطة بني الزوجني بشكل يبدو منصفا نسبيا ،مقابل أسر أخرى
متارس فيها السلطة بشكل متطرف تصل إىل درجة التسلط ، 2وهذه األسر تشكل الغالبية
العظمى يف جمتمعنا ،وكانت موضوع اهتمام العديد من الباحثني منهم الباحثة عائشة بلعريب
اليت أوضحت من خالل دراستها حول"املرأة املأجورة والتقسيم اجلنساين للعمل يف األسرة:
منوذج املرأة املوظفة " أن ضرورة العمل النسوي أمر أصبح ال نقاش فيه ،فاملرأة درست
وتكونت لتعمل يف وظيفة معينة ،ولتحصل على راتب ،والزوج يعي أمهية هذا العمل  ،لكنه
يف املقابل يفضل أال يكلف نفسه عناء املشاركة يف الواجبات املنزلية ،كما أن ابتعاده عن كل
ما يتعلق بعامل البيت يفسر التعارضات الداخلية يف نظامنا السوسيو ثقايف واليت تؤكد كيف
أن الرجل حيافظ على متسكه بالقيم االجتماعية األبوية.3

 -1كنزة العلوي ملراين " األسرة املغربية :ثوابت ومتغريات" مطبعة املعارف اجلديدة الرباط طبعة  1986ص .142
 -2عزيز دمري "غياب املرأة العاملة خارج البيت وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى األبناء" رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا كلية اآلداب بالرباط السنة اجلامعية  2000-1999ص .30
- Aicha Belarbi « Salariat féminin et division sexuelle du travail dans la famille: cas de la

3

femme fonctionnaire » collection dirigé par Fatima MERNISSI de " femme partagées :
famille-travail"1988 p 97-98
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إن عدم إعادة النظر يف اقتسام العمل بني اجلنسني على الرغم من التغيريات احلاصلة
يف دورها داخل اجملتمع زاد من حجم املهام امللقاة على عاتق املرأة ،وجعلها مرهقة وغري
قادرة  -يف بعض األحيان -على التوفيق بني مسؤولياهتا حنو أبنائها وزوجها ومسؤولياهتا
األخرى الناجتة عن عملها ،وكل هذا قد يؤدي إىل وجود عراقيل حتف مسارها املهين.1
ويف هذا اإلطار فإن املرأة املوظفة ال ترتدد يف االعرتاف أن املشاكل اليت تعرتضها يف
حميطها االجتماعي واألسري تنجم أساسا عن تصادم سياقات العمل وتباينه مع أحداث
احلياة العائلية ،دون دعم من الشريك (الزوج) من أجل مواجهة هذه املشاكل،2ويزداد
خصوصا إذا كان لديها أطفال،
احتمال تعرض املرأة املوظفة إىل هذا النوع من الضغوط
ً
حينئذ تصبح موزعة بني العمل ومشاكله ،وما بني دور احلضانة واملنزل ومسؤولياته ،إضافة
إىل األوضاع االقتصادية اليت تتأثر هبا املرأة أكثر من غريها باعتبارها املسؤولة عن تأمني
مستلزمات األسرة من طعام وملبس وغريه ،وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية على
حميطها املهين (الفرع الثاين).
الفرع الثاني  :تأثير صراع األدوار على األداء المهني للمرأة الموظفة

إن تشتت اجملهود البدين والفكري للمرأة بني العمل واملنزل وأزمة املواصالت ورعاية
األطفال ،وضعف تواجد دور احلضانة ،وقلة اخلادمات وارتفاع أجورهن ،ومشكالت املرأة
بعد الزواج والرعاية الصحية اليت حتتاج إليها أثناء احلمل وبعد االجناب وإجازات الوالدة
واحلمل وساعات الرضاعة كلها عوامل تلقي بضالهلا على نفسية املرأة املوظفة اليت تعاين من
جراء كل ذلك من قلة االسرتخاء الذي جيعلها أكثر انفعاال وأقل قدرة على النوم ،وأكثر
إمهاال لنفسها بصورة جتعلها كثرية املشاحنات واملشاجرات سواء يف املنزل أو يف العمل،
 -1علي عبد السالم علي ":املساندة االجتماعية ومواجهة أحداث احلياة الضاغطة كما تدركها العامالت املتزوجات"
دورية علمية سيكولوجية -اإلسكندرية -عدد  ،2سنة  1997ص .210
 -2جان بنجمان ستورا " :اإلجهاد أسبابه وعالجه" ترمجة أنطوان هاشم منشورات عويدات-بريوت لبنان 1997

ص .52
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وذلك ما خلصت اليه احدى الباحثات اليت أبانت أن الضغط املمارس على النساء جيعلهن
أكثر عرضة لالكتئاب ،الذي يؤثر على ادائهن املهين ،وتظهر جتليات ذلك من خالل
حاالت التغيب اليت قد تبديها املرأة املوظفة ،واليت قد ترتك انطباعات سلبية عنها.1
ويف هذا اإلطار فقد أبانت الدراسة امليدانية اليت قمت هبا أن الضغط النفسي الذي
تعاين منه املرأة املوظفة ينعكس سلبا على صحتها ،إذ اعتربت  %65من املوظفات موضوع
2
الدراسة أهنن يتعرضهن للتوتر النفسي واجلسدي من جراء ازدواجية األدوار.
إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن اعرتاف أغلب املوظفات مبا يتعرضن له من إهناك نفسي
وجسدي مل يفض هبن إىل االعرتاف بانعكاس ذلك على ادائهن املهين ،إذ اعتربت %93
من املوظفات موضوع البحث أن مردوديتهن ال تتأثر مبا يعانينه من صعوبة يف التوفيق بني
مهامهن اإلدارية ومهامهن األسرية ،مقابل %7فقط أكدن وجود تأثريات سلبية يف بعض
األحيان على أدائهن املهين من جراء اإلرهاق الذي يعانني منه ،3وهذا ما يظهره الرسم
البياين املوايل:

 -1هالة حممد حبيب"طبيعة املشكالت اليت تعوق املديرة املصرية " املرجع السابق ص .213
 -2مت االعتماد على نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه يف موضوع " إشكالية ولوج املرأة
املوظفة مراكز القرار" جامعة حممد اخلامس .2011-2010
-3املرجع السابق.
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ال
93%

نعم
0%

أحيانا
7%
رسم بياني رقم  :4نتائج أجوبة االستمارة المنجزة حول مدى تاثر أداء المرأة
المتواجدة في مراكز القرار بمسؤولياتها العائلية

لكن مهما اخت لفت اراء النساء املوظفات حول هذا املوضوع فيبقى من الضروري
القول إن حرص املرأة املوظفة على إرضاء كل اجلوانب املهنية والعائلية ،جيعلها تعيش حالة
صراع مستمر لهأدوار  ،وهو ما يستدعي اختاذ إجراءات وقرارات إدارية وسياسية إلعادة النظر
يف هذه الوضعية ،الشيء الذي يبدو أنه صعب املنال يف الوقت الراهن السيما يف ظل
تكريس املشهد السياسي لثقافة التمييز بني اجلنسني (الفصل الثاين)
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الفصل الثاني
تكريس المشهد السياسي لثقافة التمييز بين الجنسين
تعترب مشاركة املرأة يف املشهد السياسي مظهرا من مظاهر الدميقراطية ،فهي تتيح هلا
امل سامهة بشكل فعال يف ختطيط السياسات العامة وتوجيهها بشكل يراعي مبدأ مساواهتا مع
الرجل يف مجيع القطاعات.
إال أنه على الرغم من اخنراط املرأة املغربية يف احلياة السياسية ،فإهنا مل تستفد من
التطورات اليت عرفتها البالد ،وظلت مهمشة ومبعدة عن مراكز القرار والسلطة ،كما ظلت
ممارستها لكل حقوقها السياسية متسمة بالضعف الشديد ،ما عدا حق التصويت الذي
استغل انتخابيا واختزلت فيه باقي حقوقها ،ولعل هذا ما انعكس على وضعيتها داخل
اإلدارة العمومية.
المبحث األول :تأثير العوامل السياسية على وضعية المرأة الموظفة

إذا كان الفقه التقليدي 1يفرتض أن اإلدارة سلطة حمايدة اجتاه السلطة السياسية ،على
اعتبار أن السياسة ميارسها الشعب من خالل ممثلني عنه يتولون رسم السياسات العامة
 -1يستند هذا الفقه اىل جعل من اجملال السياسي واجملال اإلداري جمالني منعزلني وفق النظرية التقليدية اليت تنطلق من ثالثة
مقومات:
الفصل التام بني املوظفني ورجال السياسة :إذ أن املهام اإلدارية ختتلف بطبيعت ها عن املهام السياسية لذا فان هذين الصنفني
من املهام جيب أن ميارسا من قبل صنفني خمتلفني من األشخاص مها املوظفني والنواب الذين يندرجان يف نظامني خمتلفني
مها النظام البريوقراطي والنظام التمثيلي من غري أن يوجد بينهما تداخل متبادل حياد املوظفني اجتاه السلطة السياسية:
فاملوظفون ال عالقة هلم بالسياسة فهم ميارسون مهامهم اإلدارية يف حياد تام ودون مواالة السلطة السياسية كما أن
التقلبات اليت تقع يف السلطة السياسية وتعاقب احلكومات عليها من جراء االنتخابات ال أثر هلا إطالقا على وضعية
املوظفني فهم يستمرون يف مزاولة مهامهم كان شيئا مل يقع.
خضوع املوظفني للسلطة السياسية :إن املوظفني يعتربون جمرد أدوات إلعداد وتنفيذ القرارات اليت ختتص السلطة السياسية
بتحديدها مبفردها ،فاملوظفون حمرومون من أية قبضة على اخليارات اجلماعية للتفاصيل انظر على سبيل املثال حسن
الدغيمر ''املوظفون ال سامون باملغرب' حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا جامعة حممد اخلامس السنة اجلامعية 1996-1995

ص .7
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للبالد ،يف حني تتوىل املؤسسات اإلدارية تنفيذ هذه السياسات يف إطار احلياد والشفافية،1
فإن مرد ذلك يرجع إىل املعطيات السوسيولوجية والتقنية والتارخيية ،اليت متخض عنها املناداة
بضرورة إقرار فصل السلط وحياد لإلدارة ،ووضع احلدود بني آليات احلكم وآليات التدبري.
إال أن متطلبات التنمية جعلت الدولة تتواجد يف مجيع القطاعات ،وبالتايل طرح
التساؤل كيف منيز بني الرأس املدبر واألعضاء املنفذة ،وكيف ميكن القول أن اإلدارة سياسيا
حمايدة ،ال سيما أمام اندثار هذا الفصل بني ما هو إداري وسياسي يف كل الدساتري اليت
تنص على أن اإلدارة رهن إشارة اجلهاز التنفيذي (أي احلكومة) ،وتعترب قناة لتمرير
سياستها ،مما يصعب معه التمييز أو الفصل بينهما ،فاإلطارات القانونية والسلوكية داخل
اإلدارة حمكومة بالتوجهات السياسية القائمة ،وهو ما جيعلها أجهزة إيديولوجية للدولة كباقي
2
األجهزة األخرى.
وتبعا لذلك فيمكننا القول أن وضعية املرأة املوظفة تتأثر بالبعد السياسي ال
سيما أمام حضور هذا البعد يف بعض التعيينات اإلدارية (املطلب األول) ،مما جيعل من
مسامهة املرأة يف العمل السياسي عامال أساسيا يف حتسني وضعيتها اإلدارية (املطلب الثاين).

 -1عبد اهلل شنفار "اإلدارة املغربية ومتطلبات ت التنمية" منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية – سلسلة مؤلفات وأعمال
جامعية الطبعة األوىل  -2000العدد  19ص .40
 -2عبد اهلل شنفار'املرجع السابق' ص .42
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المطلب األول :مظاهر خضوع اإلدارة للواقع السياسي

إذا كان ولوج املرأة إىل جمال الوظيفة العمومية يتحدد بشروط قد تلعب فيها الكفاءة
دورا أساسيا ،فإن األمر قد خيتلف يف بعض األحيان إذ قد حيضر االنتماء السياسي كبعد
آخر – إىل جانب الكفاءة واملستوى التعليمي -يف بعض التعيينات وال سيما عندما يتعلق
األمر باملناصب العليا ،ذلك أن حرص األحزاب السياسية على تنفيذ رؤيتها أو براجمها قد
يكون دافعا الختيار أعضائها يف هذه املناصب ،كما أن طبيعة العالقات اليت يربطها الوزير
مع أنصاره داخل احلزب السياسي قد تفرض عليه تعيينهم يف بعض مراكز القرار اإلداري ،إما
جماملة ملن يقتسمون معه التوجهات السياسية والفعل النضايل،أو لضمان استمرار حتكم
احلزب يف خمتلف القطاعات العمومية ،ويستفيد من ذلك الرجال كما النساء كل حسب قربه
أو ابتعاده عن مركز القرار السياسي (الفرع األول).
وهو ما يعين أن هناك تأثري للعامل السياسي يف بعض التعيينات اإلدارية ،إال أن
ذلك ال يعين أن هذا التأثري يسري يف اجتاه واحد ،بل إنه يسري يف االجتاهني معا ،فكما تؤثر
السياسة يف اإلدارة ،فإن اإلدارة هي األخرى تؤثر يف املشهد السياسي (الفرع الثاين).
الفرع األول :دور الوالءات السياسية في التعيينات اإلدارية

ما يزال الوالء السياسي يلعب دورا أساسيا يف بعض التعيينات اإلدارية ،وال يرتبط
ذلك بدولة دون أخرى ،بل إن هذه الظاهرة تكاد تكون يف معظم الدول لكن مبستويات
خمتلفة ،حيث تلعب االنتماءات السياسية دورا أساسيا يف التعيني يف بعض املناصب اإلدارية
العليا خصوصا بالنسبة للدول السائرة يف طريق النمو ،اليت ما تزال تعتمد يف تعييناهتا داخل
اإلدارة العمومية  -يف بعض األحيان -على مقاييس ومعايري قد تبدو غريبة عن منطق اإلدارة
الذي يقتضي اعتبار مبدأ الكفاءة واالستحقاق ،كما يقتضي إعمال مبدأ احلياد اجتاه
السلطة السياسية ولو بشكل نسيب.
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ولعل ما يفرض استمرار تأثري اجلانب السياسي على اجلانب اإلداري هو حرص
املسؤولني على حتقيق التوافق بني التوجهات السياسية واإلدارية حىت ال تصطدم إرادة الدولة
السياسية مع العراقيل اليت قد يضعها بعض اإلداريني ،كما قد تفرضه اعتبارات أخرى من
قبيل كون بعض التعيينات اإلدارية قد تكون مناسبة ملكافأة احلزب ملناضليه حىت يضمن
استمرار قوة اجلذب واالستقطاب لديه ،فيعمل بذلك على متكني أطره من االستفادة من
املناصب اإلدارية العليا.
وهو ما يعين أن انتماء املرأة السياسي ووجودها ضمن اهلياكل احلزبية القريبة من
دواليب السلطة السياسية قد يقوي من حظوظ ولوجها إىل بعض املراكز العليا من قبيل
منصب رئيسة ديوان أو مديرة إدارة مركزية وغريها من املناصب املماثلة ،اليت يبقى العاملون
فيها على اتصال دائم بقادة السياسة ،وغالبا ما ينتج عن تغيري األطياف السياسية تغيريا يف
صفوف هذه األطر ،يف حني أن ابتعادها عن هذه املواقع قد يضعف من حظوظ وصوهلا إىل
املراكز املذكورة حىت وإن توفرت على كفاءة عالية.
وهذا جيرنا اىل طرح التساؤل حول آليات الرقي بالفعل اإلداري وإصالح دواليب
اإلدارة يف ظل تعيينات تشوهبا احملسوبية اليت تتلون يف كثري من األحيان بتلوينات سياسية،
واليت قد تكون سببا يف تغييب عنصر الكفاءة لصاحل معايري أخرى منها االنتماء السياسي.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن توفر الكفاءة يف شخص معني ينبغي أن يكون حافزا
لتعيينه يف املراكز العليا بغض النظر عن انتمائه السياسي ،ويف املقابل فعلى هذا الشخص
املعني أن يلتزم بتنفيذ التوجهات السياسية احملددة وذلك يف إطار تعاقد واضح املعامل.
وال شك أن اعتبار الكفاءة يف التعيينات اإلدارية اليت يغلب عليها الطابع السياسي
سيوفر لإلدارة فرصة للرقي مبستوى خدمتها من أجل حتقيق الصاحل العام ،كما سيمنح للمرأة
الكفءة حظوظا متساوية مع الرجل.
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ويف انتظار إعمال معيار الكفاءة كمحدد أساسي يف ولوج مراكز املناصب العليا،
فيبقى االنتماء السياسي من بني العوامل اهلامة يف ولوج هذه املراكز ،الشيء الذي يعين أن
تواجد املرأة يف اجملال السياسي وال سيما يف األجهزة القيادية لهأحزاب السياسية ،قد يساهم
يف تواجدها يف مراكز القرار اإلدارية ،إذ قد يكون النتمائها السياسي دورا هاما يف تعيينها يف
هذه املناصب ،وهو ما يؤكد أمهية العمل السياسي يف حتسني ولوج املرأة املوظفة مراكز القرار.
الفرع الثاني :تماهي الفعل اإلداري مع السياسة الحكومية

إذا كان العمل اإلداري يف هناية املطاف ما هو إال تطبيق للتوجهات السياسية املعلنة،
كما أن مهام املوظفني تدخل يف سياق االنشغاالت اهلادفة إىل بلورة إرادة احلكومات
وتطبيق اجتاهاهتا على صعيد الواقع ،ففي املقابل فإن العمل اإلداري يؤثر هو اآلخر يف الفعل
السياسي ،ذلك أن األطر العاملة يف اإلدارة ال ينحصر دورها يف تطبيق وتنفيذ سياسة
الدولة ،بل إهنا تساهم يف إعدادها ورسم صورها ،ويفرض ذلك التكوين العلمي العايل هلؤالء
وجتربتهم اإلدارية  ،باإلضافة إىل توفرهم على شبكة من املعلومات عن القطاعات اليت
يشتغلون هبا.
فاإلدارة هي من متلك قاعدة معلومات تشكل األساس لكل سياسة حكومية ،وهي
من تقرتح وتنفذ املشاريع احلكومية ،كما أن ما يتميز به العمل اإلداري من استقرار مقارنة
مع العمل السياسي -الذي قد يتغري املشتغلون به مبناسبة االنتخابات أو بناء على تعديالت
حكومية -يعطي للموظفني إمكانية لالطالع على امللفات وضبطها أكثر من الوزراء ،وهذا
بدوره يلعب دورا كبريا يف تأثري هؤالء على الفعل السياسي وتوجهاته.
وهو ما يعين أن الدور الذي تضطلع به اإلدارة ،ال يقتصر فقط على وظيفة التنفيذ،
بل إهنا تساهم كذلك يف رسم السياسة العامة للدولة ،وذلك بناء على املعلومات املتوفرة
لديها وكذا الوسائل الفنية األخرى.1
 -1مبشيل روسي " املؤسسات اإلدارية املغربية" مطبعة النجاح الدار البيضاء سنة  1993ص .17
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ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو القوة اليت يتمتع هبا بعض االداريني يف عالقتهم مع
السياسيني ،وخ ري دليل على ذلك منصب االمني العام للحكومة ،الذي مل يتغري منذ
االستقالل إىل اليوم إال مخس مرات ،يف الوقت الذي تعاقبت على املغرب حكومات
متعددة ،الشيء الذي مكن األمني العام للحكومة من ضبط املشهد السياسي والتحكم يف
كثري من األحيان يف نشاطه ،وهو ما حذا باألحزاب السياسية إىل التقرب منه لتسهيل
مأمورياهتا السياسية.1
ونفس األمر ينطبق على منصب الكاتب العام للوزارة ومدير إدارة مركزية فهؤالء
حيتفظون مبناصبهم ملدة طويلة ،وهو ما جيعل درايتهم كبرية بالقطاعات اليت يعملون هبا،
ويعتمد عليهم بشكل أساسي يف إدارة الوزارة ورسم توجهات العمل احلكومي بالنظر لقاعدة
املعلومات الغنية اليت يتوفرون عليها ،واليت قد ال تتوفر للوزراء أنفسهم.2
 -1ففي ظل حكومة التناوب لوحظ أن عدد املوظفني الذي تقلدوا مناصب وزارية بلغ  ،% 33.33كما أن
الوزراء املنحدرين من قطاع الوظيفة العمومية شكلوا نسبة أزيد من  ،%70وهو ما أكد وجود ظاهرة استوظاف السلطة
السياسية أو استيظاف السلطة .la fonctionnarisation du pouvoir politique
وهو ما ينطبق متاما بالنسبة جملالس اجلماعات احمللية ،اليت تضم عددا ال يستهان به من املوظفني ورجال التعليم ،إذ ميثلون
نسبة تفوق % 30من أعضاء هذه اجملالس ،و تصل هذه النسبة إىل  %50بالنسبة لرؤساء اجلهة و  %38بالنسبة لرؤساء
اجملالس احلضريةكما كشفت التجارب التشريعية اليت مر هبا املغرب أن ما يقرب من ربع أعضاء الربملان انبثق من وسط
الوظيفة العمومية ،ومل تعد تشكيلة الدواوين الوزارية تتكون فقط من "املناضلني السياسيني" ،بل أصبحت تشمل إىل جانب
هؤالء ثلة من املوظفني اإلداريني والتقنيني وذلك منذ صدور املنشور امللكي بتاريخ  3فرباير  ،1966بل وصلت نسبة
املوظفني التقنوقراط العاملني يف الدواوين الوزارية إىل حدود  ،%90بعد صدور ظهري  10أكتوبر  ،1995وتوىل كبار
املوظفني املناصب العليا للدولة ،وهيمنوا بذلك على مسار احلكم والسياسة  ،للمزيد من التفاصيل انظر على سبيل املثال
عبد احلكيم البارودي " املوظف املغريب واإلدارة العمومية املغربية :أية عالقة" أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام وحدة
القانون اإلداري وعلم اإلدارة جامعة حممد اخلامس  2008-2007ص  ،265- 261وكذا Radouane BOUJAMAA

« Le fonctionnaire Marocain » édition AL Madariss 1983 p285

وكذلك حسن الدغيمر ''املوظفون السامون باملغرب"مرجع سابق ص .230
 -2املرجع السابق.
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وهو ما جيعل هذه املناصب وإن كانت ذات طبيعة إدارية فإهنا تؤثر بشكل كبري يف
العمل السياسي ،مما جيعلنا نؤكد أن الفصل بني اجملال اإلداري والسياسي مل يعد قائما وأنه
جمرد وهم وخيال  ،وأن التجاذب بينهما له عدة مؤشرات ،ويزداد هذا التجاذب كلما اقرتبنا
من قمة اهلرم اإلداري ،وخيف تبعا لذلك دون أن خيتفي بشكل هنائي إال يف حاالت
معدودة ،كتلك املتعلقة ببعض التعيينات يف بعض مراكز القرار كرؤساء املصاحل واألقسام،
واليت إن مل يكن العامل السياسي حاضرا بقوة يف اختيار املرشحني هلا ،فإن اقتسام نفس
التوجهات السياسية مع املشرفني على القطاع قد تقوي حظوظ الظفر هبذه املناصب.
وأمام شبه غياب للمرأة املوظفة يف املناصب العليا لإلدارة ،فيمكن القول أن تأثريها يف
املشهد السياسي  ،ويف رسم معامل السياسة الوطنية قد يكون باهتا إن مل يكن منعدما ،كما
أن فرصة اختيارها ألحد املناصب السياسية قد تقل مقارنة مع الرجل ال سيما إذا علمنا أن
أغلب الوزراء خيتارون من بني املوظفني املتواجدين يف أعلى مراكز القرار اإلداري ،وهو ما
يقود إىل البحث يف موضوع عالقة املرأة باملشهد السياسي ،وطبيعة خطاب األحزاب
السياسية املوجه إىل املرأة املوظفة (املطلب الثاين) .
المطلب الثاني:مدى حضور المرأة الموظفة في الخطاب السياسي

لقد ظل اخلطاب السياسي حول املرأة املوظفة متأثرا باخلطاب حول املرأة عموما،
هذا املوضوع الذي أصبح جماال إلبراز التناقضات بني خمتلف القوى السياسية داخل اجملتمع
املغريب ،وحمددا للمشاريع اليت تتبناها ،بل إنه قد يكون مصدرا للمشروعية السياسية والنضالية
بالنسبة لبعض الفعاليات والقوى اجملتمعية.
وميكن تصنيف اخلطابات السائدة حول هذا املوضوع إىل عدة تصنيفات سواء
باعتماد املرجعيات الفكرية واإليديولوجية ،أو باعتماد التطور التارخيي ،إال أنه ميكن القول إن
موضوع املرأة عموما ال يعدو أن يكون إال موضوعا لالستهالك يف أغلب اخلطابات
السياسية ،وهو ما جعل هذا النوع من اخلطابات بعيدة عن واقع األحزاب السياسية وغريبة
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عن ممارساهتا (الفرع األول) وتؤكد ضعف االهتمام اجلدي هلذه االحزاب بالقضايا العادلة
للنساء (الفرع الثاين)
الفرع األول :التعامل االنتقائي لألحزاب مع المرأة

إن ظهور املرأة املغربية كفاعلة يف إطار احلركة الوطنية الداعية إىل اإلنعتاق من
االستعمار ،والدور اهلام الذي لعبته بعد االستقالل ،مل يكن كافيا من أجل تدعيم
مشاركتها يف احلياة السياسية ،إذ ظلت موضوعا لالستهالك يف اخلطاب السياسي ،ومت
التعامل معها تعامال تذويبيا ،بل واعتربت قضيتها ثانوية وجزئية ال ميكن حلها إال بعد حل
القضايا العامة األساسية ،وبالتايل ينبغي إرجاؤها إىل ما بعد إحداث التغيريات األساسية
املرتبطة بالسلطة السياسية.
ومل يكن موضوع املرأة املوظفة مطروحا للنقاش آنذاك ضمن خطاب النخبة السياسية
املغربية ،ومل خيتلف الوضع احلايل كثريا عن سابقه ،فعلى الرغم من أن املرأة بدأت تلج جل
جماالت الوظيفة العمومية إىل جانب بعض املناصب العليا ،فما تزال قضاياها مبا يف ذلك
ولوجها مراكز القرار أبعد ما تكون عن انشغاالت السياسيني ،وال متثل موضوعا للنقاش
داخل األحزاب السياسية ،بل إن هذه األخرية ما تزال تفتقر إىل موقف حمدد فيما خيص
القضية النسائية عموما ،ويظهر ذلك جليا يف اختالف املواقف الشخصية ألفراد ينتمون إىل
نفس احلزب ما بني موقف داعي إىل تشجيع ارتقاء املرأة إىل مراكز القرار وبني متحفظ على
هذا األمر ،هذا الوضع جيعل عددا من أصحاب القرار السياسي يتموقعون بني ما هو ظريف
وبني ما هو مبدئي ،كما ترتاوح مواقفهم بني التقييمات الشخصية هلذه القضية واملواقف
احلزبية ،وهو ما يفضي إىل القول بعدم وجود خطاب موحد لهأحزاب السياسية من املرأة،
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وهذا ما خلص إليه البحث املنجز حتت إشراف الوزارة املكلفة بأوضاع املرأة ورعاية األسرة
1
والطفولة وإدماج املعاقني.
وعلى الرغم من عدم وضوح خطاب األحزاب السياسية حول القضايا النسائية عموما
وتقلب هذه املواقف حسب الظرفية السياسية فقد قام بعض الباحثني بالتمييز بني خطابني
4
أساسيني داخل اجملتمع املغريب":2اخلطاب التقليدي"3و"اخلطاب احلداثي".
1

Les représentations dominantes de la place des femmes dans la vie politique »étude réalisée
sous surveillance de ministère chargé de la condition de la femme.la protection de la famille et
de l Enfance et l Intégration des handicapés en partenariat avec la fondation FRIEDRICH
EBERT Avril 2000 p9.

 - 2هذا التصنيف غري دقيق ألنه ال جمال للتفريق بني احلداثة والتقليد يف اخلطابات السياسية املغربية اليت غالبا ما ترتاوح
بني األمرين لكنه يستعمل عادة للتمييز بني تيار احلركات اإلسالمية ومؤيديها أو السائرين يف هنجها وبني التيارات األخرى
الرافضة لتوجهاهتا.
 -3يرى اجلرجاين يف " التعريفات" إن التقليد عبارة عن إتباع اإلنسان غريه فيما يقول أو يفعل معتقدا أن احلقيقة فيه من
غري تأمل يف احلجة أو الدليل.
أما علماء االجتماع فقد عرفوا التقليد بأنه االلتزام بقواعد السلوك احملددة اجتماعيا واالنتماء إىل النظام اخلاص باجملتمع
والثقافة املعنيني ورفض أو عدم القدرة على تقبل بديل ثقايف آخر ورفض كل قطيعة مع الوصايا اليت حددت يف املاضي،
وميكننا تصور مفهوم التقليد كحالة مطبقة على نسق اجتماعي أو جمموعة من القيم والرموز واألفكار واإلكراهات ،حبيث
يتحدد من خالله االنتماء إىل نظ ام اجتماعي جيد تربيره يف املاضي ويدافع عن مكتسباته ضد عمل قوى التغيري والرفض
اجلدري...كما أن اعتبار التقليد كممارسة اجتماعية منظمة للسلوك جيعل منه فعال تقليديا تتحدد مهمته يف احلفاظ على
األوضاع القائمة والعمل على تكرار نفس األشكال االجتماعية والثقافية للتفاصيل انظر امحد صابري ' النظام اإلداري
باملغرب بني التقليد والتحديث" أطروحة لنيل الدكتوراه وحدة القانون اإلداري وعلم اإلدارة جامعة حممد اخلامس الرباط
السنة  2003-2002ص .4-3
 -4يرى  lernerوهو من بني أهم رواد النظرية اليت تعترب التحديث عملية تغيري اجتماعي يتحول مبوجبها اجملتمع النامي إىل
جمتمع متحضر بعد اكتسابه اخلصائص الشائعة املميزة للمجتمعات األكثر حتضرا ،ومن مت فإهنا ترى يف التحديث عملية
تتكون من عدة متغريات كالنمو االقتصادي املشاركة السياسية حتقق درجة مرتفعة من احلراك االجتماعي وحصول تغريات
على مستوى الشخ صية والسلوك الفردي مبا يتناسب مع متطلبات التحديث يف مؤسسات اجملتمع وهي كلها متغريات تؤثر
على اجلانب القيمي حسب ما تراه هذه النظرية للتفاصيل انظر مصطفى عمر التري ' نظريات التحديث والبحث عن
النموذج املثايل " جملة الوحدة السنة اخلامسة عدد  57يونيو سنة  1989ص .56

MarocDroit.Com/RecherchAcademie

مجلة العلوم القانونية
65

الدكتورة بشرى التيجي

إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية

ولعل اخلالف يف اخلطاب حول املرأة ما بني هذين التيارين األساسيني يف اجملتمع
ينصب أساسا حول سؤال املرجعية واألولويات.
ففي الوقت الذي يصر فيه دعاة التيار األول على االنطالق من الشريعة اإلسالمية
كمصدر للتشريع ،ويدافع عن ذلك معتربا أن النموذج الذي ينبغي أن تقتفي املرأة املغربية
أثره هو منوذج آل البيت والصحابيات ،مع إمكانية تطوير هذه النماذج وفق متطلبات
العصر.
فإن التيار الثاين -وإن كان حبكم طبيعة النظام السياسي املغريب ال ينكر اعتماده على
املرجعية اإلسالمية – فإنه يعترب التزام الدولة باملقررات األممية اخلاصة باملرأة من األولويات
األساسية ،ويندرج يف إطار بناء املشروع "احلداثي" الذي ينبغي أن يكون أساسا للدولة
الدميقراطية احلديثة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مؤيدي التيار األول يؤكدون أن اإلسالم ال
يعارض مشاركة املرأة يف احلقل السياسي ،ولكنهم يعتربون أن دورها داخل األسرة جيب أن
حيظى باألولوية ،فالنزعة الطبيعية للمرأة تؤهلها لالهتمام باألسرة أكثر من الرجل ،كما أن
األسرة هي املؤسسة املركزية الرئيسية وكل تغيري يف دور ووظائف املرأة يؤدي حتما إىل متزقها،
هلذا فإن مشاركة النساء يف تدبري الشأن العام تظل ممكنة طاملا مل يتناقض ذلك مع مصاحلهن
اخلاصة كمسؤوالت داخل األسر ،وهذه املسؤولية هي أهم بكثري من املشاركة يف اجملال
1
العمومي ،وعمل املرأة خارج البيت ال ميكن قبوله إذا كان يتناقض مع دورها داخل البيت.
أما أنصار التيار الثاين فيعرتفون باحليف الذي يطال النساء بإبعادهن عن املشاركة يف
احلياة العامة ،ومن هؤالء أقلية تتأسف لكون األحزاب السياسية ال تلعب دورها فيما خيص
1

Les représentations dominantes de la place des femmes dans la vie politique »étude réalisée
sous surveillance de ministère chargé de la condition de la femme .la protection de la famille
et de l Enfance et l Intégration des handicapés en partenariat avec la fondation FRIEDRICH
EBERT Avril 2000 p19- 18
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حتسني الوضعية السياسية للنساء ،وخري مؤشر على ذلك هو غياب املرأة من مراكز القرار
داخل األجهزة احلزبية ،ويعتربون أن الواقع االجتماعي للمرأة وطبيعة األدوار اليت تقوم هبا قد
حتول دون حتسني وضعيتها داخل اإلدارة العمومية مبا يف ذلك ولوجها مراكز القرار.
وعلى اختالف رؤى وتصورات الطرفيني ملوضوع املرأة ،فإهنما معا ال ينكران صراحة
حقها يف التواجد يف مراكز القرار داخل الوظيفة العمومية ،فكال التيارين مل يفصحا مبا ال
يدع جماال للشك رفضهما حتسني وضعية املرأة داخل االدارة العمومية وبلوغها املناصب العليا
هبا.1
بل إن اخلطاب السياسي املغريب ما ينفك يدعو املرأة إىل املشاركة يف اجملاالت
االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعية على حد سواء مع الرجل دون متييز ،وإن كانت
هذه الدعوات يف بعض األحيان تقتصر على االعرتاف جبانب دون آخر.
وعموما فإن حتليل اخلطاب السياسي املغريب حول ارتقاء املرأة مراكز القرار وضمان
مساواهتا مع الرجل داخل اإلدارة العمومية يؤكد أن هذا املوضوع ليس مطلبا أساسيا يف
برامج األحزاب أو أولوياهتا ،بل إنه يطرح عند مناقشة القضايا النسائية العامة ،اليت غالبا ما
تثار يف املناسبات ،وهو ما جيعله ذا طابع ظريف ،يفتقد إىل اسرتاتيجيات فاعلة.
كما أن اخلطاب السائد حول املرأة املوظفة عموما ما زال مشبعا يف الوعي اجلماعي،
بقيم متناقضة تُصاغ حتت الطلب وحسب املناسبات ،إذ يزهر خطاب املساواة بني اجلنسني
يف برامج األحزاب السياسية مبختلف توجهاهتا يف االنتخابات أو عند االحتفاالت بيوم
الثامن من مارس أو غريها من املناسبات حيث تتجند كل األقالم لتكتب ما ينبغي أن
يكون ،وتطالب باملساواة يف ولوج اجلنسني مراكز القرار.
إال أن هذا اخلطاب سرعان ما يتقمص دورا آخرا ،ويقتبس كلمات أخرى من قبل
نفس "املناضلني السياسيني" إذا ما تواجدوا داخل جلان إدارية متساوية األطراف تنظر يف
 -1وإن كان أحدمها يعترب األمر ثانوي وان مصلحة األسرة وتربية األطفال أهم من ولوج املرأة هذه املراكز.
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الئحة ترقي املوظفني إىل سالمل أخرى ،أو يف جلان انتقاء تقرتح أشخاصا لتويل مراكز القرار،
حينها نكون أمام خطاب من نوع آخر ،قد يستحضر البعد العاطفي عند النساء
وانشغاالهتن املنزلية واألسرية وظروفهن الصحية واحلمل والرضاعة وغريها من املصطلحات
اليت مل يثرها قانون الوظيفة العمومية عند حديثه عن مساواة اجلنسني يف خمتلف املناصب
اإلدارية.
وهو ما يفضي إىل القول ان اخلطاب حول املرأة املوظفة ما يزال موضوعا منفتحا
على شىت التمثالت واملقاربات اجلاهزة واملتناقضة ،ولعل هذا ما حذا بالتنظيمات النسائية إىل
فرض خطاب جديد حول القضايا النسائية كان سببا يف تشكيل كيانات وتنظيمات خاصة
تعىن باملرأة وتدافع عن شرعية نضاالهتا السياسية واحلقوقية حماولة جتاوز االشكاليات اليت
يثريها ضعف اهتمام االحزاب السياسية بالقضايا النسائية (الفرع الثاين).
الفرع الثاني :ضعف اهتمام األحزاب بالقضايا النسائية

لقد ظلت قضايا املرأة املغربية حاضرة يف اخلطابات السياسية سواء الرمسية أو غري
الرمسية منذ االستقالل إىل يومنا هذا.
إال أن هذا اخلطاب يكاد يكون مستنسخا بني مجيع املكونات ،ويربط حتسني وضعية
املرأة مبا يف ذلك وضعية املرأة املوظفة بالرهانات التنموية واملطامح الدميقراطية وثقافة حقوق
اإلنسان ،وهو ما يعترب من الناحية املبدئية العامة أمرا مقبوال وحمبذا بدون أدىن شك ،لكنه
قد ال يكون كذلك عندما تتحول هذه الرهانات إىل جمرد شعارات.
لقد كان الحنصار دور األحزاب السياسية يف التعاطي مع قضايا املرأة ،واختزاهلا يف
حق التصويت دافعا قويا هلذه احلركات من أجل أن تتعامل مع قضاياها بنوع خمتلف،
مستفيدة من السياق الدويل املشجع ،الذي جعل من القضية النسائية أولوية قصوى ،وذلك
بدءا من السبعينات حيث اختذت هذه القضية بعدا عامليا ،وهو ما ساهم يف إعطاء
ديناميكية جد يدة للعمل النسائي ،فرضت على األحزاب السياسية تأسيس وتقوية قطاعاهتا
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النسوية اليت طالبت حبق املرأة يف العمل بشكل متساو مع الرجل ،ومتتيعها جبميع احلقوق
واخنراطها يف العمل السياسي. 1
وقد متخض عن هذه التحوالت فرض مشروعية النضال النسائي يف اخلطاب السياسي
املغريب  ،وربطه بالنضال الدميقراطي ،وظهور تنظيمات خاصة بالنساء ،تعترب أن النساء يعانني
من اضطهادا خاص ،ال جيد صدى له يف التعبريات السياسية املوجودة.
فتسلمت املرأة مشعل الدفاع عن نفسها ،وكان من نتائج ذلك تغري مواقف األحزاب
املغربية عامة من قضية املرأة ،كما تكونت خنب نسائية فاعلة وحاضرة يف الساحة السياسية
والثقافية دافعت عن املرأة يف جمال البحث واإلعالم ويف املنابر املختلفة ،وهكذا ظهر مفهوم
اخلصوصية يف اخلطاب النسائي بدءا من السبعينات ،2وتأسست مجعيات نسائية مستقلة
سعت إىل ترمجة الطرح النسائي عرب خطاهبا وأساليب عملها 3،مطالبة باعتبار وضع املرأة
رهينا باملتغريات الدولية ،كما طالبت دوهلا باملصادقة على االتفاقيات واملواثيق الصادرة عن
املؤمترات الدولية ،معتربة أن قضية املرأة قضية دولية ال تتحدد فقط باملؤثرات الداخلية.
وقد لعبت هذه التنظيمات النسائية دورا هاما يف حتسني وضعية املرأة املغربية مبا يف
ذلك وضعية املرأة املوظفة ،وكان لنضاالهتا ومطالبها تأثري كبري على خلق الظروف املواتية
للمطالبة بتحسني ولوج املرأة مراكز القرار سواء اإلداري أو السياسي ،4ال سيما بعد تأسيس

1

-ZAKIA DAOUD « féminisme et politique au Maghreb »Edition EDDIF Maroc 1993
p306

 -2للمزيد من التفاصي ل انظر مثال:مجيلة مصلي "مرتكزات التوجه اليساري يف احلركة النسائية باملغرب املعاصر"حبث لنيل
دبلوم الدراسات العليا-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط  2000-1999ص .124
 -3مسلك ميمون 'املرأة يف تاريخ املغرب األقصى 'جملة عامل الفكر العدد  2005- 34ص .130
 -4ان ظر التقرير الوطين حول "وضعية املرأة باملغرب:عشر سنوات بعد مؤمتر بكني"كتابة الدولة املكلفة بأوضاع املرأة ابريل
 2004ص .22
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رابطة املوظفات يف القطاع العام وشبه العام ،اليت جعلت من أولوياهتا العمل على حتسني
واقع املرأة املوظفة لضمان ولوجها إىل املناصب العليا.
ولقد كان للجهود املبذولة من طرف احلركات النسائية يف الثمانينات انعكاس إجيايب
على وضعية املرأة يف عقد التسعينات ،حيث اعترب هذا العقد عقدا مميزا يف مسار املرأة
املغربية ،إذ قام املشرع بعدة خطوات لصاحلها ،من بينها تعديل بعض النصوص اليت ختص
املرأة يف القانون املدين والتجاري ويف قانون األسرة وذلك هبدف تدعيم مساواهتا بالرجل،
كما نص الدستور املغريب على احرتام حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا ،إضافة
إىل مصادقة املغرب على االتفاقية الدولية ملناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء ،وحضور
املرأة يف اخلطابات امللكية كامرأة مساوية للرجل يف حتمل املسؤوليات وتدبري الشأن العام،
وهو ما أسفر عنه دخول املرأة املغربية إىل الربملان سنة 1993م ،ليتوج مسارها داخل هذه
املؤسسة بتخصيص كوطا %12 1لفائدهتا.
إال أن هذه احلركية اجملتمعية ظلت بعيدة أو غري منسجمة يف كثري من األحيان مع
سلوك األحزاب السياسية ،اليت مل تلعب دورا أساسيا يف الدفاع عن حتسني وضعية املرأة
املوظفة ،واالرتقاء هبا إىل مراكز القرار ،كما أهنا مل تعط النموذج اإلجيايب لتكريس هذا
التواجد يف هياكلها ،وهو ما أثر بشكل واضح على طبيعة هذا التواجد (املبحث الثاين)
المبحث الثاني :طبيعة التعاطي النسائي مع الفعل السياسي

 -1ويستمد هذا املبدأ مرجعياته من مبدأ "التمييز اإلجياب" لصاحل املرأة كما نصت عليه املادة  4من اتفاقية القضاء على
كل أشكال التمييز العنص ري ضد املرأة ،وذلك عرب إمكانية تبين تدابري خاصة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني
الرجل واملرأة يف تدبري الشؤون السياسية ومن أمهها نظام"احلصص" أو "النسبة" أو "الكوطا" ،ووضع حد لتغييب التمثيلية
الشبابية والنسائية يف أجهزة األحزاب ويف صناعة القرارات السيا سية ،وهي آليات "مؤقتة" لتفعيل إشراك املرأة والشباب يف
األجهزة احلزبية واملشاركة تستهدف هتيئ اجملتمع للقبول بتواجد النساء يف مواقع القرار ،وتشجيعهن على دخول العمل
السياسي ،وإعطائهن فرصة إلثبات قدراهتن و ممارسة حقهن يف املشاركة السياسية
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لقد منحت القوانني املنظمة للفعل السياسي على املستوى الدويل حقوقاً للمرأة
مساوية للرجل يف هذا اجملال ،فاالتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية لسنة 1952م تنص يف

مادهتا الثانية على أن "للنساء األهلية في أن ينتخبن الهيئات المنتخبة باالقتراع

العام" ،كما أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يؤكد يف مادته اخلامسة
والعشرين" أن لكل مواهن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عن

هريق ممثلين مختارين"،وكذلك الشأن بالنسبة التفاقية القضاء على كافة أشكال التم ييز

ضد املرأة لسنة  1979م اليت نصت يف مادهتا السابعة "على حق المرأة في التصويت في

جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،ولها األهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي

تنتخب أعضاءها باالقتراع العام  ،كما لها الحق في المشاركة في صياغة سياسة
الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة".
ومتاشيا مع املقتضيات الدولية فقد نص القانون األساسي للمملكة الصادر يف سنة
 1961م على مساواة كل املواطنني ذكورا وإناثا يف التمتع باحلقوق السياسية ،واعترب ذلك من
املبادئ األساسية واملعتمدة يف كل الدساتري املغربية املتتالية.
ووفقا ملختلف النصوص التشريعية املعمول هبا فإن املرأة تتمتع مبختلف احلقوق
السياسية ،وتتحمل مسؤوليات التعبري عن الرأي جبميع أشكاله ،وهلا احلق يف حرية االجتماع
وتأسيس اجلمعيات واالخنراط فيها باإلضافة إىل حق الرتشيح واالنتخاب ،وهي حقوق
دستورية ال ميكن أن يوضع حد ملمارستها إال مبقتضى القانون ،ولقد اعرتف املشرع هبذه
احلقوق للموظفني واملوظفات باعتبارهم مواطنني ومنع مسؤوليهم من إدراج أية إشارة لنزعاهتم
1
الفلسفية والسياسية والدينية يف ملفاهتم.

 -1رقية املصدق ' املرأة والتمثيل السياسي باملغرب' دار توبقال للطباعة والنشر الطبعة األوىل 1990ص .19
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1

وبذلك تكون احلقوق السياسية هي مكفولة للمرأة والرجل على حد السواء،
ميارساهنا من خالل املؤسسات الدستورية املعرتف هبا.
وإذا ما استحضرنا الدور األساسي الذي يلعبه العمل السياسي يف التأثري يف العمل
اإلداري ،وكذا يف خلق مناخ عام يساوي بني الرجال والنساء يف مسارهم اإلداري ،أو حيول
بينهم وبني ذلك ،فيكون لزاما علينا الوقوف عند مدى تواجد املرأة يف هياكل األحزاب
السياسية وأجهزهتا التقريرية باعتبارها اهليئات اليت ميارس من خالهلا األفراد أنشطتهم
السياسية (املطلب األول) ،إىل جانب الوقوف على مدى حضور املرأة يف اهليئات املنتخبة
اليت تلعب دورا اساسيا يف بلورة توجهات الدولة (املطلب الثاين).
المطلب األول :مدى تواجد المرأة في مراكز القرار الحزبي

إن احلديث عن مكانة املرأة يف األحزاب السياسية املغربية يقودنا إىل رصد بعض
الظواهر اليت حتكم عالقة املرأة باألحزاب ،واملتمثلة أساسا يف كون الغالبية العظمى من
النساء اللوايت يلتزمن مع األحزاب السياسية السيما قبل انتقاهلا إىل السلطة هن من الفتيات
اللوايت نلن درجات ال بأس هبا من التعليم ،وممن ساعدهتن الظروف االجتماعية على ذلك،
هلذا فأغلب احلزبيات هن من الطالبات أو املعلمات أو األستاذات.
وال تستمر املرأة املتزوجة يف الغالب داخل احلزب ،إال إذا كانت الظروف احمليطة هبا
تشجعها على ذلك كانتماء الزوج لنفس احلزب ،إذ قلما تناضل املرأة داخل احلزب

 -1وال ميكن حرمان الرجل أو املرأة من ممارسة احلق السياسي إال بوصفهم موظفني ينتمون إىل فئة املوظفني العسكريني
العاملني ورجال القضاء واملوظفني ذوي السلطة واملوظفني يف الشرطة وأعوان القوات املسلحة وحراس السجون وحراس
الغابات وأعوان مصلحة اجلمارك العاملني وذلك طبقا لظهري  376- 58- 1بتاريخ  3مجادى األوىل  15/1378نونرب 1958

ج ر  2404مكرر الصادرة يف  27نونرب  1958ص .2849
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باستقالل عن الرجل ،سواء كان أخا أو أبا أو زوجا ،1هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن
االلتزام احلزيب بالنسبة للمرأة هو يف كثري من األحيان حدث طارئ قد يزول مع أول حتول
أسري أو شخصي يف حياهتا ،لذلك جند أن معظم الطالبات غالبا ما يرتكن العمل احلزيب
عند خترجهن أو التحاقهن بالعمل أو عند مواجهة أية مسؤولية اجتماعية كالزواج أو الوالدة
2
أو غري ذلك ،فهذه األعباء قد حتول بني املرأة وبني املمارسة السياسية الفاعلة.
وقد تتفاوت متثيلية النساء داخل األحزاب السياسية ،لكن على العموم يبقى تواجدها
بداخلها ضعيفا ،ويكاد ينعدم غي بعض املناصب كمنصب األمني العام أو الكاتب العام أو
يف باقي األجهزة التقريرية للحزب ،وهو ما يفرض تسليط الضوء على قانون األحزاب يف
حماولة ملعرفة مدى ضمانه ملبدأ املساواة بني اجلنسني.
الفرع األول :ضمانات تمثيلية النساء وفق قانون األحزاب

متثل السلطة قوة مادية ومعنوية تضفي الشرعية على أعمال الشخص الذي يتوفر
عليها ،وتؤدي إىل خضوع اآلخر وتقبله وموافقته على نظام قائم  ..إال أن السلطة درست
وحللت وقدمت دائما كخاصية ذكورية ،فهي ال تعرب عن املرأة بل هتمشها وتتناساها
وتتجاهلها ،3وجتعلها تابعة ومنفذة للقرارات عوض أن تكون فاعلة ومؤثرة فيها.
ولعل أبرز مثال على ذلك هو احتكار الرجل لسلطة تأسيس األحزاب السياسية
والتحكم يف مساراهتا ومن مت التحكم يف املشهد السياسي ككل ويف دواليب اإلدارة املغربية.

 -1حسب تصرحيات لفاعالت حزبيات من حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية وحزب االستقالل،سبق االعتماد
عليها يف حبث دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،للتفاصيل ان ظر بشرى التيجي 'املرأة املوظفة ومراكز اختاذ القرار'حبث لنيل
دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام سنة  2001 -2000ص .55
 - 2جنالء نصري نشور "دراسة حول مكانة املرأة يف التنظيمات واألحزاب السياسية" مرجع سابق ص .214
 -3عائشة بلعريب" املرأة والسلط" منشور يف سلسلة مقاربات حتت إشراف فاطمة املرنيسي دار النشر الفنك مطابع النجاح
اجلديدة الدار البيضاء ص .11
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فعلى الرغم من أن القانون املغريب يضمن للمرأة حقوقا سياسية متساوية مع الرجل،
متكنها من تأسيس األحزاب واجلمعيات واملنظمات واالخنراط فيها وقيادهتا ،دون أن يكون
لذلك أي تأثري سليب على ممارستها للوظيفة العمومية اليت تشغلها أو املنصب اإلداري الذي
تتواله.
وعلى الرغم من أن اخلطاب احلكومي دعم مبدأ املساواة بني اجلنسني ،وهو نفس
اخلطاب الذي تبنته األحزاب السياسية املغربية ،إذ حرصت منذ نشأهتا على تأكيد هذا
املبدأ ،ودعت إىل فرض مشاركة املرأة يف التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية بشكل
عام ،إال أنه على املستوى الواقعي فقد ظلت املرأة بعيدة عن اختاذ القرارات داخل األحزاب
السياسية ،ولعل هذا ما حذا باملشرع إىل سن قانون لهأحزاب 1يف سنة  2006والذي مت
تغيريه يف  ، 2011وقد حاول هذا القانون أن يضمن الوجود النسائي داخل األجهزة التقريرية
لهأحزاب ويساير التوجهات الدولية والوطنية الداعمة ملأسسة املساواة بني اجلنسني يف اختاذ
القرارات السياسية.
وهكذا فقد جاء يف املادة  22من هذا القانون أنه"يجب على الحزب أن ينص في

نظامه األساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في األجهزة المسيرة

للحزب".
وهو ما أ كد عن حتول يف طبيعة التعاطي مع املشاركة السياسية للمرأة ،واليت اعتربت
أحد األسس الدميقراطية لتحصني وحتديث النظام السياسي احلديث ،ويف هذا االطار فقد مت
ربط هذه املشاركة بالتنمية والدميقراطية ،وأصبح من الصعب تصور أي تنمية دميقراطية إذا مل
2

1

 -قانون األحزاب رقم  04-36املتعلق باألحزاب السياسية ظهري شريف رقم  18.06.1صادر يف  15حمرم 14( 1427

فرباير  )2006بتنفيذ القانون رقم  04-36منشور يف اجلريدة الرمسية عدد  5397الصادرة يف  20فرباير  2006كما وقع
تغيريه وفق الظهري الشريف رقم  1- 11-166الصادر يف  24ذي القعدة  1432املوافق ل  22أكتوبر  2011بتنفيذ القانون
رقم  11-29املتعلق باألحزاب السياسية.
 -2املادة  22من قانون األحزاب رقم  04-36املتعلق باألحزاب السياسية ،الذي وقع تغيريه بالقانون رقم .11-29
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يصاحبها توسيع حقيقي لفرص مسامهة كل املوارد البشرية يف صناعة القرار وعلى رأسها
النساء ،1لكن على الرغم من هذا التحول الذي شهده املغرب بدءا من سنة  ،2006والذي
ميكن اعتباره إجيابيا فان بعض الفاعلني ونشطاء اجملتمع املدين اعتربوا أن املادة اليت حتدثت
عن ضرورة مشاركة النساء جاءت فضفاضة ومل حتدد النسبة الضرورية اليت ينبغي أن ختصص
للمرأة داخل اهليئات املقررة ،ولعل هذا ما مت استدراكه يف القانون احلايل إذ جاء يف املادة
..." 26يسعى كل حزب لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وهنيا

وجهويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء"
وإذا كان القانون قد حاول التأسيس لعمل تشاركي بني النساء والرجال لقيادة
األحزاب السياسية فإن تطبيق هذا القانون ما تزال تعرتيه العديد من النواقص إذ ظلت
املمارسة السياسية لهأحزاب بعيدة عن أهداف النصوص القانونية.
وهو ما جيعل هذه االهداف املتمثلة يف تقوية احلضور النسائي يف مراكز القرار احلزيب،
مطلبا مثاليا قد يبقى بعيد املنال.
وهو ما ينعكس على مدى حضور املرأة يف مراكز القرار احلزيب واملشهد السياسي
عامة ،ال سيما إذا علمنا أن األحزاب هي القناة الوحيدة يف الوصول إىل املقاعد االنتخابية
من خالل منحها تزكية الرتشح والدعم املايل ألعضائها.
إن إشراك املرأة يف احلياة السياسية يبقى مسألة حزبية ،ينبغي أن جتد هلا حال من
خالل توفري شروط الدميقراطية الداخلية داخل هذه األحزاب ،ومراعاة ظرفية املرحلة االنتقالية
للمشاركة النسائية ،وما يستتبع ذلك من أمهية ختصيص نسبة للنساء يف هياكل األحزاب
تكون األساس الذي ينبين عليه تقييم احلزب وفاعليته ،وحيدد مبوجبة الدعم املايل املمنوح له
من طرف الدولة ،وميكن أن نأخذ يف هذا الصدد منوذج التجربة الفرنسية اليت اعتمدت مبدأ
 -1ميلود بلقاضي "مقاربة قانونية وسياسية لتعامل القوانني االنتخابية مع التمثيلية النسائية"مقال منشور يف جريدة" املغربية"
ليوم .2007/01/25
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النسبة ،لكن مع تدعيمها بإجراءات قانونية مصاحبة من بينها ربط الدعم املايل الذي تقدمه
الدولة لهأحزاب بنسبة حضور املرأة يف هذه األحزاب ،بل إن املشرع الفرنسي اعتمد أخريا
مبدأ "املناصفة" الذي يلزم األحزاب السياسية تقدمي ترشيحات متساوية بني النساء والرجال
يف الرتشيح وتدبري الشأن احلزيب ،وفرض غرامات على األحزاب اليت ال تلتزم بتطبيق هذه
القوانني.1
ويف انتظار اختاذ إجراءات مماثلة من طرف املشرع املغريب ،فيبقى وجودها يف اهلياكل
احلزبية دون املستوى الذي يضمن تأثريها يف املشهد السياسي من خالل تواجدها يف مراكز
القيادة احلزبية (الفرع الثاين).
الفرع الثاني  :ضعف التواجد النسائي في الهيئات المسيرة لألحزاب

يرتبط واقع التمثيلية الضعيفة للنساء يف األجهزة املسرية لهأحزاب السياسية باإلطار
العام للتهميش الذي تعرفه املرأة يف احلياة العامة ،مع وجود نوع من االزدواجية يف اخلطاب
احلزيب يف قضية التمثيلية النسائية ،ففي الوقت الذي تطالب فيه األحزاب بإنصاف املرأة
وتيسري ولوجها مراكز القرار وإدارة الشأن العام ،فإن هياكلها التنظيمية واللوائح اليت تقدمها
مبناسبة االنتخابات ال جتسد التزاما عمليا بالشعارات واملبادئ اليت ترفعها اجتاه املرأة ،ولعل
ضعف تواجد املرأة يف مراكز القيادة احلزبية خلري دليل على ازدواجية اخلطاب الذي متارسه
األحزاب السياسية ،واليت ما تزال تتعامل مع املرأة كقاعدة انتخابية ،وحتصر فعلها يف
احلمالت االنتخابية ،وال تتيح هلا التواجد يف مراكز القرار احلزيب إال يف حاالت ناذرة جدا،
وذلك على الرغم من أن أدبياهتا تنص على ضرورة إشراكها يف اختاذ القرار احلزيب بشكل
خاص والقرار السياسي بشكل عام.

 -1ميلود بلقاضي "مقاربة قانونية وسياسية لتعامل القوانني االنتخابية مع التمثيلية النسائية" مقال منشور يف جريدة "
املغربية" ليوم .2007/01/25
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وسأعطي بعض األمثلة للتوضيح فحزب االستقالل ()PIكان من التنظيمات األوىل
اليت عاجلت بطريقة مباشرة موضوع املرأة،كما كان السباق إىل اعتماد مبدأ الكوطا لتمثيل
النساء داخل أجهزته التقريرية ،وإذا وقفنا مثال عند مؤمتره االستثنائي املنعقد يف دجنرب
 1955م ،فنجد مسألة املرأة اندرجت يف إطار مقررات جلنة حقوق اإلنسان اليت طالبت
مبساواة املرأة بالرجل يف احلقوق وامليدان السياسي وحق املرأة يف الوظائف العامة.
إال أنه على الرغم من ذلك فلم تتواجد أية امرأة يف مؤسساته التقريرية إال عقب
1
انعقاد املؤمتر احلادي عشر للحزب املنعقد سنة 1982م.
ومنذ ذلك احلني إىل اليوم مل تشهد وضعية املرأة داخل اهليئات القيادية للحزب تغيريا
كبريا ،إذ تغيب يف جملس الرئاسة الذي يظم أربعة أعضاء ،2كما مل يتجاوز عدد النساء
مخسة وعشرون من بني  138عضو يف اللجنة املركزية أي بنسبة  ،%18.11و 4من أصل
 22عضو يف اللجنة التنفيذية أي بنسبة  %18.18أما يف اجمللس الوطين فال يتجاوز
3
عددهن  99من بني  795أي بنسبة .%12.45
أما بالنسبة حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية ( )USFPفقد حرصت
مؤمتراته على االهتمام بقضايا املرأة يف خطاباته ،أما على مستوى الفعل واملمارسة فقد غابت
املرأة يف اهليئات املسرية للحزب إىل حدود التسعينات ،شأنه يف ذلك شأن باقي األحزاب
املغربية األخرى ،كما أنه استعمل الكوطا لتمثيل  20امرأة يف اللجنة الوطنية اإلدارية من
جمموع  251أي بنسبة  %23.07و 6نساء يف املكتب السياسي من جمموع  26عضو،

 1إذ أصبحت السيدتان زهور األزرق وفاطمة بنسليمان حصار أول سيدتني تتواجدان يف األجهزة التقريرية للحزب انظر
وثائق مؤمترات حزب االستقالل.
2
وحممد الدويري وعبد الكرمي غالب.
وحممد بوستة ،ح
 وهم أبو بكر القادري ،ح -3حسب املعلومات الواردة يف موقع احلزب بعد مؤمتره األخري.
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و 50عضو من جمموع  296عضو يف اجمللس الوطين أي بنسبة  %16.89بدءا من
.11997
ويف املقابل توجد امرأتني يف حزب العدالة والتنمية ( )PJDمن أصل  15يف األمانة
2.
العامة أي بنسبة  %13.33و 26من أصل  259يف اجمللس الوطين أي بنسبة % 10.03
ويتضح من خالل حساب معدل متثيلية النساء داخل اهلياكل التنظيمية املركزية
ألحزاهبا بأهنا ال تتعدى  %23.07كأعلى نسبة ،ويتمركز وجود النساء يف أغلب األحيان يف
اللجان الوطنية املركزية ،أما املكاتب السياسية أو اللجان التنفيذية فال تتجاوز هذه النسبة
 %18يف أحسن احلاالت ،وهي نسبة ضعيفة ال متكن النساء من اإلسهام بدور فاعل يف
القرارات املتخذة داخل األجهزة احلزبية.
كما يالحظ بأن النساء يغنب بشكل شبه تام عن مراكز املسؤولية اجلد متقدمة داخل
اهليآت السياسية خاصة على مستوى حتمل املسؤولية املباشرة لكتابة احلزب أو أمانته العامة،
كما تغيب املرأة كنائبة عن رئيس احلزب،كما ظلت املرأة بعيدة عن اختاذ مبادرات لتأسيس
األحزاب السياسية ،اليت تعترب صناعة ذكورية بامتياز ،فمنذ االستقالل إىل اليوم مل توجد أي
امرأة على رأس حزب سياسي ،ومل يتغري هذا الوضع إال يف سنة 2007م ،أي بعد مخسني
سنة من االستقالل حيث بادرت السيدة زهور الشقايف إىل تأسيس حزب "اجملتمع
الدميقراطي" الذي يظل جتربة متواضعة ال تلقى الدعم املناسب.
إن هذه النماذج تعكس بوضوح ضعف التواجد النسائي يف مراكز القرار داخل
األحزاب مبختلف توجهاهتا وإيديولوجيتها،1كما تبني أن وصول املرأة لبعض هذه املراكز قد
ال يتم إال عرب الكوطا.

 -1حسب املعلومات املتوفرة يف املوقع االلكرتوين للحزب.
 -2حسب املعلومات املتوفرة يف املوقع االلكرتوين للحزب.
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وهو ما يفيد أن قضية املرأة داخل األحزاب السياسية ال زالت ثانوية ،إن مل تكن
هامشية ،وهو ما ميكن معه االستنتاج أن حتسني وضعية املرأة مل يكن مطلبا أساسيا من
مطالب األحزاب السياسية املغربية ،شأنه يف ذلك شأن املطالب املتعلقة بإقرار مساواة فعلية
بني املرأة والرجل يف التمتع باحلقوق والواجبات اليت يفرضها الدستور ،ومنها احلق يف تدبري
شؤون الدولة (املطلب الثاين).
المطلب الثاني:طبيعة تواجد المرأة في الهيئات المنتخبة

إن ابتعاد املرأة عن اجملتمع السياسي جيعلها تبدو وكأهنا مواطنة دون سلطة فعلية،
فرغم اكتساهبا حق التصويت ،فإن مشاركتها الفعلية يف احلياة السياسية ال زالت متدنية إن مل
نقل منعدمة ،حبيث مل يستعمل مكسب كهذا لتدعيم تواجدها يف الساحة السياسية وظلت
2
مشاركتها يف تدبري اجملال العام وممارستها حلقوقها السياسية خمتزلة يف ممارسة حق التصويت.
ويعود سبب ذلك أساسا إىل ضعف فاعلية األحزاب السياسية يف هذا اجملال ،إذ ظل
ترشيحها للمرأة صوريا وذا بعد رمزي ،وهو ما جعل عدد املقاعد اليت تشغلها النساء يف
االنتخابات اجلماعية ضعيفا.
وهو ما ينطبق متاما على االنتخابات التشريعية اليت ما تزال مشاركة املرأة فيها
ال ترقى إىل طموحات دعاة املناصفة واملساواة ،وال تؤهلها لشغل مراكز هامة يف احلكومة.
الفرع األول :التمثيلية الضعيفة للنساء في المجالس الجماعية

إن اخنراط النساء يف احلكامة احمللية قد يكون إضافة نوعية لعمل اجملالس اجلماعية،
تدفعها إىل جتديد األولويات ،واملمارسات السياسية ،ذلك أن النساء يتوفرن على جتارب
 -1فضال عن قلة العنصر النسائي بشكل عام يف األحزاب السياسية ،يتسع الفارق بني املدن والبوادي ،إذ ظل النشاط
احلزيب يف العقود املاضية ،عموما ،مقتصرا على املراكز احلضرية ،ألسباب تارخيية وسياسية ،فضال عن عامل األمية ،املرتفعة
أكثر وسط النساء ،وبني النسا ء القرويات بشكل أكرب ،ما جعل البوادي املغربية تظل مفتقرة لنخب نسائية ذات كفاءة
متكنها من خوض معركة االنتخابات اجلماعية ،واملسامهة يف تدبري الشأن اجلماعي ،وإغناء الدميوقراطية احمللية.
 -2رقية مصدق ' املرأة والسياسة  :التمثيل السياسي يف املغرب" مرجع سابق ص .11
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نوعية وفهم خمتلف للعالقات والرتابط بني احلياة اخلاصة واحلياة السياسية ،كما أهنن مؤهالت
إلغناء حمتوى الربامج السياسية واملسامهة يف إعادة النظر يف املمارسة السياسية وجتديد
الديناميكية اجلماعية ،الشيء الذي ميكن من تكوين نواة صلبة لتمثيلية نسائية داخل
اجلماعات احمللية ستساهم يف تدبري أحسن وشفافية أكرب للشأن العام و ستساعد على
إنعاش املبادئ األخالقية يف اجلماعات احمللية.
إال أن حضور املرأة كمرشحة يف االنتخابات اجلماعية وكمنتخبة حملية يبقى حمدودا
جدا ،وتؤكد األرقام بوضوح هذه املالحظة العامة ،ففي انتخابات 1960م ،مل يتجاوز عدد
املرشحات أربعة عشر مرشحة مل تنتخب منهن أية واحدة.
واستطاعت املرأة أن تصبح مستشارة مجاعية يف استحقاقات  12شتنرب 1976م أي
بعد عشرين سنة من االستقالل ،فب لغ عدد الفائزات هبذا املنصب آنذاك عشرة نساء من
جمموع املرشحني البالغ عددهم  ،13362أي بنسبة ال تتعدى  ،%0.07واستطاعت واحدة
منهن أن تصبح نائبة رئيس اجمللس البلدي ملدينة سيدي قاسم.
أما يف انتخابات  10يونيو  1983فقد فازت ستة وثالثون مرشحة من أصل مخسة
عشرة ألفا وأربعمائة وثالثة وعشرون ،أي بنسبة  ،%0,23ومع ذلك مل متنح النساء الفائزات
صالحيات هامة داخل اجمللس املسري.1
ويف االنتخابات اجلماعية  16أكتوبر  1992بلغ عدد املرشحات مخسة وسبعون امرأة
من جمموع اثنان وعشرون ألفا ومائتان واثنان ومثانون أي بنسبة  ،%0,33ومل يتغري الوضع
2
يف انتخابات 1997م ،إذ مل تتجاوز نسبة املستشارات .%0,34

 -1حممد اليعكويب "تأمالت حول الدميقراطية احمللية باملغرب" مطبعة املعارف اجلديدة الرباط -الطبعة الثانية  2008ص .7
 -2يتعلق األمر ب السيدة أمساء الشعيب املرشحة يف مدينة الصويرة عن حزب التقدم واالشرتاكية،وهي أول امرأة وصلت إىل
هذا املنصب.
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وعلى الرغم من النداء الذي وجهته ستة وثالثون مجعية نسائية منضوية يف إطار
"اجملموعة الوطنية من أجل حضور فعلي للنساء يف اجلماعات احمللية" ،وتوقيع األحزاب
السياسية ميثاقا للشرف تلتزم مبوجبه بضمان متثيلية وازنة للنساء يف لوائحها االنتخابية.
وعلى الرغم من الزخم اخلطايب اهلام الذي وجه لدعم املشاركة النسائية يف انتخابات
 13شتنرب  ، 2003واليت كانت أول انتخابات تنعقد يف القرن الواحد والعشرين ،فإن عدد
املنتخبات مل يتجاوز مائة وسبعون وعشرون منتخبة ( )127من جمموع اثنان وعشرون ألفا
ومثامنائة وستة عشر منتخبا  22816أي بنسبة  %0,5مقابل  %99.50للرجال ،أما على
مستوى تدبري الشأن احمللي فنجد من أصل  1497مجاعة هناك أربع نساء فقط يسرين
بلديات.
وقد أرجع املراقبون ضعف تواجد املرأة يف هذه االنتخابات إىل عدم ترشيح األحزاب
السياسية هلا بشكل وازن ،1ورمبا هذا كان سببا يف اعتماد إجراءين هامني من طرف الدولة
يتعلق األول بإحداث جلنة استشارية لدى كل جملس مجاعي تدعى "جلنة املساواة وتكافؤ
الفرص" ،ختتص بإبداء الرأي وتقدمي اقرتاحات يف القضايا املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع االجتماعي؛ يف حني يتعلق اإلجراء الثاين بالتنصيص على حتديد املخطط
اجلماعي للتنمية وفق منهج تشاركي يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع على وجه اخلصوص،
وقد توجت هذه اجلهود باختاذ تدابري أخرى هتدف إىل دعم كافة األحزاب السياسية اليت
ترشح النساء يف قوائمها االنتخابية،كما وافقت األحزاب على تأسيس لوائح خاصة بالنساء
حددت مبوجبها نسبة للنساء يف  %12من جمموع املقاعد ،هذا إضافة إىل تأسيس صندوق
دعم لتشجيع متثيلية النساء يهدف اىل زيادة عددهن يف جمالس املدينة  ،وميول احلمالت
االنتخابية اخلاصة بالنساء ،تسريه وزارة الداخلية وذلك بعد مصادقة جملس النواب يف سنة

 1جريدة " الصباح " ليوم  2003-09-16العدد  1070ص .3
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 2008على القانون رقم  08-07املتعلق مبدونة االنتخابات 1الذي يتضمن أحكاما خاصة
تتعلق بتقدمي دعم خيصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية مبناسبة االنتخابات اجلماعية
والتشريعية ،يطلق عليه اسم "صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء" ،مع اإلحالة يف ما
2
يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقدمي الدعم املذكور على نص تنظيمي.
ويف ذات السياق صاغت "احلركة النسائية من أجل ثلث املقاعد املنتخبة للنساء يف
أفق املناصفة" ،يف منتصف  2008مذكرة مطلبية عنونتها بـ"ميثاق مجاعي مستجيب ملقاربة
النوع االجتماعي" وضمنتها جمموعة من االقرتاحات واملالحظات.3
 -1القانون عدد  08-07املؤرخ يف  13رجب  )2007/07/ 28( 1428الذي يعدل ويتمم األمر رقم  07-97املؤرخ يف
 27شوال  6( 1417مارس  )1997منشور يف ج ر  48بتاريخ  29يوبيوز .2007
 -2اختذت احلكومة كافة التدابري التنظيمية والتنفيذية الالزمة إلخراج الصندوق املذكور إىل حيز الوجود ،حيث قامت
بإصدار النصوص التالية:
•املرسوم املؤرخ يف  30ديسمرب  2008بتطبيق املادة  288املكررة من مدونة االنتخابات املتعلقة بالدعم املخصص لتقوية
قدرات النساء التمثيلية مبناسبة االنتخابات العامة اجلماعية والتشريعية واملقدم يف إطار «صندوق الدعم لتشجيع متثيلية
النساء »؛
•مقرر للوزير األول مؤرخ يف  4مارس  2009يتعلق بتأليف وسري اللجنة املكلفة باقرتاح الربامج اهلادفة إىل تقوية قدرات
النساء التمثيلية واألنشطة املتعلقة هبا واملمولة كليا أو جزئيا يف إطار صندوق الدعم؛
• قرار مشرتك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية مؤرخ يف  4مارس  2009بشأن شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم
املخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية .ويتعني اإلشارة يف هذا الباب أن صندوق الدعم املخصص لتشجيع متثيلية النساء
يرتكز يف عمله باألساس على جلنة مركزية تتوىل اقرتاح الربامج اهلادفة إىل تقوية قدرات النساء التمثيلية واألنشطة املتعلقة هبا
واملمولة كليا أو جزئيا يف إطار الصندوق املذكور .
 - 3وركزت املذكرة املطلبية املرفوعة إىل صانعي القرار السياسي على ضرورة تأنيث لغة امليثاق اجلماعي استجابة للثنائية
اليت يتكون منها اجملتمع ،وتفعيل الالمركزية بإعطاء اجلماعة صالحيات واسعة لتحقيق تنمية مستدامة مستجيبة ملقاربة النوع
االجتماعي.
وأعلنت املذكرة ذاهتا أن اعتماد التخطيط االسرتاتيجي ،املبين على مقاربة النوع االجتماعي ،وجندرة امليزانية
اجلماعية ،وإرساء آليات مستدمية للمشاركة االستشارية يف أشغال اللجان ،وكذا إنشاء جلنة للمساواة بني اجلنسني وتكافؤ
الفرص ،كلها مداخل أساسية لضمان مشاركة منصفة للنساء يف التمثيلية احمللية.
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إال أن هذه اجلهود مل جتعل نتائج انتخابات  12يونيو سنة 2009م ختتلف كثريا عن
سابقاهتا وظلت ممارسة األحزاب السياسية دون مستوى خطاباهتا فيما خيص حتقيق املساواة
بني اجلنسني ،كما أن االقرتاع بالالئحة أفضى يف بعض األحيان إىل صراع حاد بني املرشحني
من أجل كسب املقعد األول الذي مينحه رأس الالئحة ،ويف حاالت عديدة اضطر البعض
إىل تغيري انتمائهم السياسي للفوز بالرتشيح على رأس الالئحة.
وإذا تأملنا الطريقة اليت مت هبا متوقع النساء يف اللوائح االنتخابية نالحظ على سبيل
املثال أن االحت اد االشرتاكي للقوات الشعبية كأحد املوقعني على ميثاق الشرف ،وكأحد
األحزاب الكربى "التقدمية" مل يقدم أية امرأة على رأس لوائحه يف املدن الست الكربى1اليت
تتميز بتطبيق ما يسمى بنظام املقاطعات.2
كما أن معظم األحزاب عمدت إىل استغالل اللوائح اخلاصة بالنساء من أجل جماملة
مناضليها من الرجال ،الذين مل جيدوا هلم مكانا يف اللوائح العادية ،هذا فضال عن عدم
ختصيص الدعم الكايف للوائح النسائية.

وحددت املذكرة مطالب "احلركة النسائية من أجل ثلث املقاعد" يف جعل اجلماعة احمللية وحدة جمالية ،تساهم يف القضاء
ع لى التمييز والفوارق بني الرجال والنساء يف مجيع األحياء والدواوير واملداشر ،وأال يتجاوز عدد أعضاء أجهزة اجلماعة( أي
املكتب واجمللس واللجان) ألحد اجلنسني نسبة الثلثني من جمموع األعضاء ،وكذا تفعيل نظام الالمركزية والالمتركز عن طريق
ختفيف وتبسيط املساطر اإلدارية وإذابة املعيقات القانونية.
 -1عكس بعض األحزاب الناشئة اليت عينت نساء على رأس لوائحها كحزب العدالة والتنمية ،وحزب األصالة واملعاصرة
الذي استطاعت أن تتبوأ إحدى عضواته منصب عمدة مراكش ،وهو أعلى منصب بلغته املرأة املغربية يف االستحقاقات
اجلماعية لسنة .2009
 -2حممد اليعكويب "تأمالت حول الدميقراطية احمللية باملغرب" مطبعة املعارف اجلديدة الرباط -الطبعة الثانية  2008ص .9
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وكان من نتائج ذلك عدم يتجاوز عدد املرشحات عشرون ألفا وأربعمائة ومثانية
ومخسون مرشحة ،فازت منهن ثالثة أالف وأربعمائة ومثانية من جمموع عدد املقاعد البالغ
عددها سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة ومخسة وتسعون أي بنسبة .112.61%
وعموما فإن األرقام والنسب املرتبطة باالنتخابات اجلماعية منذ سنة 1960م تظهر
أن مشاركة املرأة يف تدبري الشأن العام احمللي ما زالت ضعيفة ،وحمكومة باألدوار الثانوية
املمنوحة هلا ،وبالقيم األبوية اليت تقويها العقليات املسيطرة ،وهذا ما أكدته التصرحيات اليت
أدىل هبا بعض املسؤولني السياسيني واليت تبني أن هؤالء ما زالوا ينظرون للمرأة على أساس
أهنا كائن عاجز وغري قادر على حتمل املسؤوليات ،ويف هذا اإلطار أوضح احمند العنصر
األمني العام حلزب احلركة الشعبية يف استجواب مع جريدة "الصباح" أن المرأة بصفة عامة
والقروية بصفة خاصة غير مؤهلة للمشاركة وال تتحرك في هذا االتجاه".

2

 -1وعلى الرغم من أن املرأة استطاعت احلصول على هذه النسبة من خالل الكوطا ،فإهنا يف املقابل مل توفق يف انتخابات
جتديد ثلث املقاعد يف جملس املستشارين ،إذ مل يتجاوز عدد النساء يف جملس املستشارين بعد جتديد الثلث يف  2أكتوبر
 2009ستة نساء من جمموع مائتان وسبعون مستشارا ،وقد اعتربت فعاليات نسائية هذه النتيجة باملخجلة.
ويف هذا اإلطار اعتربت نزهة العلوي منسقة حركة النساء من أجل النساء أن النتائج جاءت خمجلة ،مضيفة أن املسؤولية
ملقاة على عاتق األحزاب السياسية اليت ال تويل األمهية الالزمة من أجل ضمان متثيلية فاعلة للنساء ،كما دعت كافة
األطراف إىل مأسسة التمثيلية النسوية يف الغرفة الثانية إسوة مبا هو معمول به يف الغرفة األوىل ويف اجملالس اجلماعية اليت
خصصت كوطا بنسبة  %10و  %12للنساء ،مشرية إىل ضرورة جتاوز النظرة الرجولية املسيطرة حىت على توزيع املسؤوليات
داخل األحزاب السياسية،كما أكدت خدجية الرباح رئيسة احلركة من أجل ثلث املقاعد املنتخبة يف أفق املناصفة أن السبب
يف عدم حصول املرأة على مقاعد مهمة يف جملس املستشارين يرجع أساسا إىل غياب ترسانة قانونية تضمن هذه التمثيلية،
وإىل دور األحزاب السياسية اليت يهيمن عليها العنصر الرجايل ،مما جيعل النساء يلعنب دورا تكميليا يف خمتلف االستحقاقات
االنتخابية ،للتفاصيل انظر نتائج االنتخابات اجلماعية على موقع وزارة الداخلية ،وكذا تصرحيات القيادات النسوية مبناسبة
جتديد ثلت أعضاء الغرفة الثانية يف جريدة املساء الصادرة يف  2009/5/10ص .3
 -2جريدة " الصباح " ليوم  2003-09-16العدد .1070
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ويف نفس االجتاه صرح السيد عبد اإلله بنكريان األمني العام حلزب العدالة والتنمية
ألسبوعية البيضاوي" أن األخوات غير مستعدات لتحمل المسؤولية األولى التي قد

تفضي بهن إلى رئاسة المجالس".
إن هذه العقلية األبوية ألقت بظالهلا على خمتلف االنتخابات التشريعية ،اليت ظلت
هي األخرى مطبوعة مبشاركة نسائية غري فاعلة (الفرع الثاين).
1

الفرع الثاني :تواجد المرأة في المؤسسة التشريعية

تعرتف القوانني املنظمة لالنتخابات التشريعية للمرأة املغربية حبق الرتشح ،حبيث ميكن
هلا وبدون أي قيد متعلق باجلنس أن تقدم ترشيحها لتصبح برملانية ،فهذا احلق هو من
احلقوق اليت اعرتف هلا هبا املشرع املغريب ،لكن من املالحظ أن هناك هوة أو قطيعة بني
االعرتاف هبذا احلق دستوريا وقانونيا واستعمال أو ممارسة هذا احلق عمليا ،وذلك ما يظهر
من خالل نتائج االنتخابات التشريعية لسنوات  ،1984 ،1963،1970،1977اليت ظلت
املرأة غائبة عنها ،وكان أول ظهور هلا عام  1993عندما انتخبت امرأتان يف الربملان ،2واعترب
ذلك حدثا غري عادي جعل املغرب يصنف ضمن الدول العربية اليت تنهج خطوات إصالحية
هامة يف اجتاه دعم مساواة املرأة بالرجل يف احلقوق ،كما أعطى نفسا إجيابيا للمنظمات
النسائية اليت جتندت يف انتخابات سنة  1997لدعم الرتشيحات النسائية للربملان اليت بلغت
تسعة وستون ترشيحا.
وعلى الرغم من قلة هذه الرتشيحات فقد راهن اجملتمع املدين على مضاعفة عدد
الربملانيات إال أن ذلك مل حيدث إذ فازت اثنتان منهن فقط ،3من أصل  325منتخبا يف
 -1حممد اليعكويب "تأمالت حول الدميقراطية احمللية باملغرب" مرجع سابق ص .8
 -2يتعلق األمر ببديعة الصقل ي من االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية ،ولطيفة بناين مسريس من حزب االستقالل ،وذلك
من جمموع  36مرشحة مقابل  2076مرشحا أودعوا ترشيحاهتم برسم انتخابات  222عضوا باالقرتاع املباشر ل  23يونيو
.1993
 -3يتعلق األمر ببديعة الصقلي وفاطمة بلمودن وتنتميان معا إىل حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية.
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جملس النواب ،كما مت انتخاب امرأتني 1من أصل  270عضوا يف جملس املستشارين خالل
اقرتاع  5دجنرب  1997وهو ما وضع املغرب يف املرتبة رقم  121عامليا فيما يتعلق بتمثيل
النساء داخل الربملان وهو وضع مل يكن ليناسب دور املرأة املغربية.
ويف ظل هذا الوضع مت تقدمي عدة مشاريع وخطوات تبنتها احلركات النسائية وطالبت
الدولة بتبنيها ،ومن ضمنها املطلب املتعلق بإصالح نظام االقرتاع وذلك بالتحول من منط
االقرتاع اإلمسي إىل االقرتاع بالالئحة ،إىل جانب اعتماد الكوطا  ،اليت اعتربت آلية مرحلية
من أجل إظهار قدرة املرأة السياسية يف مقابل عقلية ذكورية مسيطرة تكرس دونيتها ،وقد
متت االستجابة هلذا املطلب ،فتقرر ختصيص حصة للنساء يف حدود يف  %10من جمموع
املقاعد يف االنتخابات التشريعية املتعلقة مبجلس النواب اليت متت بتاريخ  27شتنرب ،2002
وهكذا دخلت  35امرأة إىل الربملان 30 ،منهن متكنت من النجاح يف اللوائح الوطنية،
باإلضافة إىل مخس أخريات فزن يف اللوائح احمللية.
وقد عملت الربملانيات الفائزات يف انتخابات 2002م على تأسيس "منتدى املرأة يف
الربملان"وذلك يف سنة 2005م ،ويهدف هذا املنتدى إىل إلقاء الضوء على عمل املرأة يف
الربملان لتعزيز حضورها ومتثيلها يف مراكز صنع القرار على مجيع املستويات وتسخري اآلليات
التشريعية للنهوض بقضاياها.
وخالل تلك الفرتة تبوأ املغرب صدارة الدول العربية من حيث التمثيل السياسي
للمرأة ،وكانت نزهة الصقلي أول امرأة ترأس فريقا برملانيا ،إذ ترأست فريق التحالف
االشرتاكي ،الذي ضم أحزاب"التقدم واالشرتاكية" و"االشرتاكي الدميقراطي" و"العهد".
ويف انتخابات  7سبتمرب من  2007مت اإلبقاء على نفس اآلليات املعتمدة يف
انتخابات ( 2002أي الكوطا) ،وهو ما مكن املرأة من احلصول على أربعة وثالثني مقعداً
من مقاعد الربملان البالغ عددها  325مقعداً ،ميثّلن ستة أحزاب سياسية من األغلبية
 -1يتعلق األمر حبياة الدليمي من احلركة الدميقراطية االجتماعية ،وفاطمة السوسي من االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية.
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واملعارضة على حد سواء (  30مقعدا من خالل الالئحة الوطنية ،و 4نائبات يف إطار
اللوائح احمللية) ،أي مبعدل متثيل للنساء ال يتجاوز  %10.5من جمموع مقاعد جملس النواب،
بعد أن وصل إىل  %11يف انتخابات  ،2002وهو ما شكل تراجعا يف عدد املقاعد احملصل
عليها ،حيث اخنفضت مبقعد واحد مقارنة مع االستحقاقات االنتخابية لسنة  ،2002أما يف
انتخابات  25نونرب  2011فلم يتجاوز عدد النساء الفائزات  % 16.45وذلك باعتماد
الكوطا.1
ولقد تأثر العمل احلكومي كذلك بالعمل التشريعي املتأثر بدوره مبختلف التمثالت
االجتماعية حول املرأة ،حيث ظلت املرأة غائبة عن مراكز القرار يف أجهزة الدولة ،إىل حدود
1997م ،بعد أن عينت أربع نساء يف احلكومة اليت ضمت ثالثني عضوا ،شغلن منصب
كاتبات دولة ،و هو أعلى منصب بلغته املرأة أنذاك ،لكن هذا العدد سرعان ما تقلص فيما
بعد إىل اثنتني يف مارس  1998م ،أي بعد بضعة أشهر من عملهن ،وحينها احتفظ فقط
بامرأتني يف احلكومة. 2
أما يف حكومة سنة 2000م فتم تعني أول امرأة وزيرة مكلفة بشؤون املرأة والطفولة
واألشخاص املعاقني  ،إضافة إىل تعيني أول امرأة كمستشارة للملك،3ويف حكومة أكتوبر
 2002م عينت ثالثة كتابات الدولة ،األوىل على رأس كتابة الدولة يف األسرة والتضامن
والعمل االجتماعي ،والثانية مكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج ،أما الثالثة فتعىن مبحو األمية
 -1يف حني مل يتجاوز عدد النساء يف جملس املستشارين  %1.1إىل حدود االنتخابات اليت عقبت جتديد ثلث جملس
املستشارين يف  8شتنرب  ،2006واليت مكنت  3نساء من أصل  270عضوا من ولوج هذا اجمللس ،وقد جعلت هذه النتائج
املغرب يتبوأ الرتبة  102عامليا على الصعيد العاملي من أصل  122دولة ،ويأيت يف الصف السابع عربيا بعد كل من العراق،
تونس،اإلمارات العربية املتحدة ،موريتانبا ،السودان ،سوريا إىل حدود .2007
 -2ومها عائشة بلعريب كاتبة الدولة وسفرية املغرب لدى جملس االحتاد األورويب واجملموعة األوروبية ،مث نزهة الشقروين كاتبة
الدولة مسؤولة عن األشخاص املعاقني.
 -3وهي السيدة زليخة نصري.
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والرتبية غري النظامية ،ولقد متيز التعديل احلكومي لسنة  2004بإعفاء كاتبة الدولة املكلفة
مبحو األمية والرتبية غري النظامية السيدة جنيمة غزايل من منصبها ليتقلص بذالك عدد النساء
يف احلكومة إىل اثنتني ،وارتفع هذا العدد جمددا يف حكومة  2007بعد تعيني سبع نساء 1من
جمموع أربعة وثالثون حقيبة وزارية ،أي نسبة  %20,5من املناصب احلكومية ،واعتربت
احلقائب الوزارية اليت حصلت عليها املرأة املغربية كمية ونوعية يف اآلن نفسه.
أما يف التعديل احلكومي لسنة  2009م فقد تراجع فيه عدد املستوزرات إىل مخسة
بعد تعيني السيد بنسامل محيش عوضا عن السيدة ثريا جربان وتعيني السيد منصف اخلياط
عوضا عن السيدة نوال املتوكل ،ليستمر هذا الرتاجع ويبلغ مداه يف حكومة  ،2011واليت
تراجع فيها عدد الوزيرات إىل واحدة وهو ما ال ينسجم مع املسار العام الذي يعيشه املغرب
بعد التحوالت اليت شهدهتا املنطقة العربية.
ويبقى استوزار النساء يف احلكومات املتعاقبة بدءا من سنة 1997م إىل اليوم مثار
سؤال حول ما إذا كانت هذه التحوالت تنبئ بتعاطي جديد مع املرأة كمكون أساسي يف
2
بناء اجملتمع ،أم أهنا فقط طفرات عابرة.

 -1هذه الوزارات هي :الثقافة ،الشباب والرياضة ،الصحة ،الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،التنمية االجتماعية واألسرة
والتضامن ،كتابة الدولة لدى وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي مكلفة بالتعليم املدرسي،
وكتابة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون.
 -2عائشة خلماس :جريدة  8مارس عدد  64يونيو .2005
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القسم الثاني
اآلليات المعتمدة لتجاوز انعكاسات ثقافة التمييز
إذا كانت خمتلف التمثالت االجتماعية والسياسية السائدة يف اجملتمع املغريب قد
سامهت يف تشكيل الوعي اجلماعي احملدد لنظرة اجملتمع إىل املرأة ،فإهنا قد أثرت إىل حد
بعيد يف النظام القانوين الذي ينظم املسار املهين للموظفني واملوظفات ،وحيدد طرق تعيينهم
يف خمتلف املناصب اإلدارية.
ويف هذا اإلطار فإن النظام القانوين املنظم للوظيفة العمومية إن كان خيضع إىل
جمموعة من املبادئ العامة اليت جاءت نتيجة لظهور النظم الدميقراطية احلديثة ،ومنها مبدأ
مساواة املواطنني رجاال ونساء يف تويل الوظائف العمومية بطريقة تضمن استفادهتم مجيعا من
هذا احلق دون متييز فيما بينهم ،فإن هذا املبدأ ظل يتأثر بوضعية املرأة داخل اجملتمع ،واليت
حتددها ثالثة أنواع أو مناذج من التشريعات املعمول هبا ،األوىل مستقاة من القانون الفرنسي
وهي تنظم جماالت عمل املرأة يف اإلدارة العمومية ،والثانية مقتبسة من الفقه اإلسالمي
وتنظم أساسا عالقة املرأة مبحيطها األسري وأخرى متأثرة بتيار القانون املقارن واالتفاقيات
1
الدولية املتعلقة بوضعية املرأة وحريتها.
وتظل خمتلف هذه التشريعات انعكاس للتمثالت االجتماعية السائدة حول املرأة،
ذلك أن القانون ما هو يف هناية املطاف إال نتاج اجتماعي وسياسي وترمجة إجرائية للثقافة
2
السائدة داخل اجملتمع.
وأمام هذا التجاذب بني القيم االجتماعية السائدة وبني النصوص القانونية ميكننا أن
نتساءل إىل أي مدى ميكن للقوانني املنظمة لعالقة املرأة باإلدارة العمومية أن ترتجم مبادئ
 -1أمحد اخلمليشي "مصادر القانون املنظم لوضعية املرأة باملغرب "منشور يف "مالمح نسائية"– سلسلة مقاربات مرجع
سابق ص .14
 -2عائشة احلجامي"املرأة بني اجملال العام واجملال اخلاص :مقاربة نظرية' مرجع سابق ص .81-80
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املساواة بني اجلنسني (الفصل األول) ،وأن تضمن مسارا إداريا منصفا لكليهما يضمن
ولوجهما املنصف إىل خمتلف املناصب (الفصل الثاين)
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الفصل األول
االعتراف بمساواة الجنسين في ولوج الوظائف العمومية
لقد أخذت كل التشريعات يف معظم دول العامل مببدأ املساواة بني املوظفني
واملوظفات يف احلقوق والواجبات ،واعتربته من القيم السامية اليت يسعى إىل حتقيقها اجملتمع
اإلنساين من أجل ضمان العيش الكرمي ألفراده ،فمن خالل هذه القيمة ميكن تذويب
اإلحساس بامليز والتمييز بني اجلنسني سواء على املستوى االجتماعي أو الثقايف أو العرقي أو
املهين أو غري ذلك من املستويات.
ولقد اعترب هذا املبدأ من املقومات األساسية اليت نصت عليها الدساتري املغربية منذ
دستور  1962إىل دستور  ،2011كما أن هذا املبدأ ظل حمورا مركزيا للنظام األساسي املنظم
للوظيفة العمومية منذ سنة 1958م
ويقتضي إعمال مبدأ املساواة يف الوظيفة العمومية االلتزام باملساواة بني كافة املواطنني
يف التوظيف ،حىت ال يكون امتيازا لطبقة معينة أو لفئة من الناس دون غريها ،كما تعين
كذلك املساواة بني اجلنسني يف ولوج هذه الوظائف مبختلف مراكزها وتصنيفاهتا.
ويظهر حرص املشرع على ترسيخ هذا املبدأ من خالل تضمينه يف الباب األول من
النظام األساسي العام للوظيفة العمومية املتعلق بالقواعد العامة واألحوال القانونية اخلاصة
باملوظفني ،إذ جاء يف فصله األول أن"لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى
الوظائف العمومية على وجه المساواة ،وال فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا النظام

األساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية

خصوصية".
وهو ما يعين أن مبدأ املساواة بني اجلنسني يف جمال الوظيفة العمومية هو مبدأ ثابت
يف املنظومة القانونية املغربية ،بل ويعترب من املبادئ الدستورية اليت مت تكريسها من خالل كل
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الدساتري املتعاقبة على اململكة (املبحث األول) إال أن ترسيخ هذا املبدأ مل يفض إىل تغيري
واقع املرأة املوظفة داخل اإلدارة العمومية (املبحث الثاين).
المبحث األول  :مدى تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين

لقد أقر املشرع املغريب مبدأ مساواة اجلنسني يف التعيينات اإلدارية ،وذلك من خالل
خمتلف النصوص القانونية املنظمة هلا ،وجيد ذلك سنده القانوين يف املقتضيات الدستورية ،وال
سيما يف ظل دستور  ،2011الذي تضمن تصديره مبدأ جديدا ،وهو حضر ومكافحة مجيع
أشكال التمييز بسبب اجلنس ،هذا إضافة إىل أن بعض فصوله جاءت واضحة يف مسألة
املساواة بني اجلنسني يف خمتلف اجملاالت ،وكمثال على ذلك جند أن الفقرة الثانية من الفصل
السادس تنص على ما يلي" :تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن
من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواهنات والمواهنين والمساواة بينهم ،ومن مشاركتهم

في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية" كما أن الفقرة األوىل من الفصل

التاسع عشر تنص على أنه" :يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق

والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في

هذا الباب من الدستور "...وأكدت الفقرة الثانية "أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ

المناصفة بين الرجال والنساء ،وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز"
وتبني هذه النصوص أن املشرع اختار تكريس مبدأ املساواة بني اجلنسني كمنهج
ثابت وإطار منظم للعالقات فيما بينهم وذلك يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك جمال اإلدارة
العمومية (املطلب األول) ،إال أن ذلك ال مينع وجود بعض االستثناءات اليت حتول دون
اعتماد هذا املبدأ (املطلب الثاين).
المطلب األول :المساواة بين الجنسين في التعيينات اإلدارية

لقد اعرتف النظام األساسي العام للوظيفة العمومية الصادر يف سنة 1958م
باملساواة بني اجلنسني يف تويل الوظائف العمومية ،ويظهر ذلك من خالل إقراره نفس
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الشروط الواجب توفرها فيهما معا للتعيني يف إحدى الوظائف العمومية ( الفرع األول)،كما
يظهر ذلك من خالل حرص املشرع على اعتماد آليات موحدة يف توظيف كل من الرجل
واملرأة ( الفرع الثاين).
الفرع األول :شروط التعيين في الوظائف العمومية

حتتاج اإلدارة العمومية للقيام مبهامها إىل عدد هام من املوارد البشرية ،وذلك من أجل
تدبري امللفات والتنسيق بني جهود خمتلف الفاعلني ،لذا فقد اشرتط املشرع على من يرشح
نفسه للقيام هبذه املهام أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط واملعايري احملدددة مبقتضى الفصل
 21من النظام األساسي للوظيفة العمومية ،وتتمثل هذه الشروط يف شرط اجلنسية ،شرط
1
التمتع باحلقوق الوطنية واالتسام باملروءة ،وشرط القدرة البدنية اليت يتطلبها القيام بالوظيفة.
وميكن لهأشخاص  -من اجلنسني  -الذين توفرت فيهم الشروط السالفة الذكر أن
يرتشحوا إىل أي منصب من املناصب العمومية على وجه املساواة ،كما ميكنهم كذلك أن
يرتشحوا للمناصب العليا داخل اإلدارة إذا ما توفرت لديهم اخلربة الالزمة إلدارة هذه
املناصب ،واليت تكتسب من خالل سنوات األقدمية ،2ولقد فرض املشرع توفر هذا الشرط-
أي شرط األقدمية -حىت يتمكن املرشحون هلذه املناصب من حسن االطالع باملهام املوكولة
إليهم.
واجلدير بالذكر أن املشرع مل مييز يف هذا اإلطار بني املوظفني واملوظفات ،سواء عند
وضعه هلذا الشرط أو عند حتديده لسنوات األقدمية املطلوب توفرها يف كل مرشح ،واليت
ختتلف حسب طبيعة املنصب اإلداري الشاغر.
 - 1هذه الشروط منصوص عليها يف الفصل  21من النظام األساسي للوظيفة العمومية املغريب.

-2

علما أن شرط األقدمية قد ال يكون أساسيا ومهما بالنسبة لبعض التعيينات يف املناصب اإلدارية العليا واليت تتم

من خارج اإلدارة العمومية ،كما هو احلال بالنسبة للكتاب العامني للوزارات ومدراء اإلدارات املركزية ،واملكلفني
بالدراسات وأعضاء الدواوين الوزارية والعمال والوالة
MarocDroit.Com/RecherchAcademie

مجلة العلوم القانونية
94

الدكتورة بشرى التيجي

إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية

فبالرجوع إىل خمتلف النصوص القانونية املنظمة ،جند أهنا تتفق مجيعها على ضرورة
توفر املرشح ملنصب من مناصب القرار أن يكون متوفرا على أقدمية معينة متكنه من فهم
آليات اشتغال اإلدارة ،وتكوين رصيد معريف وعملي يؤهله حلل املشاكل اإلدارية ،والتخطيط
احملكم والتسيري اجليد.
ولقد اشرتاط املشرع توفر سنوات من األقدمية كشرط من الشروط الالزمة لتويل بعض
مناصب القرار بالنسبة للجنسني معا ،فكالمها حيتاج إىل نفس السنوات الكتساب اخلربة
املطلوبة ،وإذا كان االختالف قائما بينهما فإنه سيكون مرتبطا مبدى استعداد كل واحد
منهما حسب تكوينه العلمي والعملي ومدى اكتسابه ملهارات التدبري والتسيري ،دون أن
يكون لعامل االنتماء إىل جنس دون آخر أي تأثري على ذلك.1
وباإلضافة إىل شرط األقدمية فقد اشرتط املشرع يف املوظفات واملوظفني املرشحني
لتويل مركز من مراكز القرار اإلداري انتمائهم إىل فئات األطر العليا ،ولعل هذا الشرط جيد
أسسه ومنطلقاته يف املستوى التعليمي والثقايف الذي تتوفر عليه هذه الفئات باإلضافة إىل
خربهتا اإلدارية ،وهو ما جيعلها مؤهلة للتخطيط والتوجيه والتقييم والتتبع ،وهي كلها مهام
تدخل يف صميم اهتمامات واختصاصات متخذي القرارات داخل اإلدارة العمومية ،فال
يتصور أن توكل هذه املناصب لهأطر املتوسطة أو البسيطة ألهنا يف أغلب األحيان تكون
اهتماماهتا وقدرهتا على التسيري حمدودة.
ومن خالل حتليل الشروط املنصوص عليها سواء لولوج الوظائف العمومية أو االرتقاء
إىل مراكز القرار ،يتبني أهنا قانونيا ونظريا ال تظهر أي نوع من التمييز اجتاه املرأة يف هذا

-1

إال أن املالحظ أن السنوات اليت ينبغي أن تقضيها املرأة املوظفة لوصوهلا إىل احد مراكز القرار هي أكثر من تلك

اليت يقضيها الرجل للوصول إىل نفس املنصب اإلداري على املستوى الواقعي والعملي (وفق ما سيتم توضيحه يف القسم
الثاين).
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اإلطار ،فاملرأة خماطبة هبذه النصوص القانونية مثلها مثل الرجل ،وهلا أن ترتشح مىت توفرت
فيها هذه الشروط.1
الفرع الثاني :آليات وأساليب التعيين في المناصب العمومية

إن الرابطة الوظيفية ما بني املوظف واإلدارة ال تنعقد إال بصدور قرار التعيني من اهليئة
املختصة اليت متلك مثل هذا النوع من القرارات ،وجتدر اإلشارة إىل أن كل هيئة أو وزارة
يوجد هبا جهاز مكلف بإصدار قرارات التعيني ،والواقع أن مثة اختالف فيما بني الدول حول
الشخص الذي توكل إليه عملية التعيني  ،فمنها من خيول هذه املهمة للجهة اليت قامت
2
بعملية االختيار األويل ومنها من يوكلها للجهة اليت يعني هبا املوظف اجلديد.
ويف مجيع احلاالت فإن هناك أسلوبني للتعيني أوهلما مركزي يتم من قبل الوزارة
3
الوصية ،وثانيهما ال مركزي ويتم عن طريق اإلدارة املعنية بعملية التوظيف.
أما بالنسبة للمناصب السامية فإن اختصاص التعيني فيها هو مشرتك بني امللك وبني
رئيس احلكومة وذلك وفقا لدستور  ،2011فحسب الفصل  91من الدستور " يعين رئيس

الحكومة في الوظائف المدنية في اإلدارات العمومية ،وفي الوظائف السامية في

المؤسسات والمقاوالت العمومية ،دون إخالل بأحكام الفصل  49من هذا الدستور ،
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة"

4

 - 1علما أن شرط األقدمية قد ال يكون أساسيا ومهما بالنسبة لبعض التعيينات يف املناصب اإلدارية العليا واليت تتم من
خارج اإلدارة العمومية ،كما هو احلال بالنسبة للكتاب العامني للوزارات ومدراء اإلدارات املركزية ،واملكلفني بالدراسات
وأعضاء الدواوين الوزارية والعمال والوالة
 - 2عبد احلميد كمال حشيش"دراسات يف الوظيفة العامة يف النظام الفرنسي" مكتبة القاهرة احلديثة  1974ص .82
 -3احلاج شكرة " الوظيفة واملوظف يف القانون اإلداري املغريب" دار القلم للطباعة والنشر الطبعة الثالثة  2008ص .175

 -4ويف هذا اإلطار فقد نص الفصل  92من الدستور احلايل على انه " يتداول جملس احلكومة حتت رئاسة رئيس احلكومة
يف القضايا التالية:
 السياسة العامة للدولة قبل عرضها على اجمللس الوزاري؛ السياسات العمومية؛MarocDroit.Com/RecherchAcademie
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ويف هذا اإلطار فقد صدر القانون التنظيمي عدد  02-12الذي حيدد السلطة
املختصة يف التعيني يف املناصب العليا واآلليات املعتمدة فيه ،وهو أول قانون تنظيمي يتم
1
إقراره يف ظل حكومة السيد عبد اإلله بنكريان.
ومهما اختلفت وتعددت املراجع القانونية اليت تؤطر عمل املوظفني واملوظفات
املتواجدين يف مراكز القرار ،فإهنا ختضع للسلطة التقديرية للشخص املكلف بالتعيني ،إذ
أعطاه املشرع قدرا من احلرية يف التصرف إلصدار مثل هذا القرار ،وهو ما جيعلنا أمام
إشكالية مدى متثل مبدأ املساواة لدى املسؤولني عن هذه التعيينات واقتناعهم بكفاءة املرأة،
واليت قد جتعل من هذا املبدأ عرضة لبعض االستثناءات والتحفظات (املطلب الثاين)
المطلب الثاني:التحفظات الواردة على مبدأ المساواة

 السياسات القطاعية؛ طلب الثقة من جملس النواب ،قصد مواصلة احلكومة حتمل مسؤوليتها؛ القضايا الراهنة املرتبطة حبقوق اإلنسان وبالنظام العام؛مشاريع القوانني ،ومن بينها مشروع قانون املالية ،قبل إيداعها مبكتب جملس النواب ،دون إخالل باألحكام
الواردة يف الفصل  49من هذا الدستور؛
 مراسيم القوانني؛ مشاريع املراسيم التنظيمية؛ مشاريع املراسيم املشار إليها يف الفصول ( 65الفقرة الثانية) و 66و( 70الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛ املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل عرضها على اجمللس الوزاري؛ تعيني الكتاب العامني ،ومديري اإلدارات املركزية باإلدارات العمومية ،ورؤساء اجلامعات والعمداء ،ومديرياملدارس واملؤسسات العليا .وللقانون التنظيمي املشار إليه يف الفصل  49من هذا الدستور ،أن يتمم الئحة
الوظائف اليت يتم التعيني فيها يف جملس احلكومة .وحيدد هذا القانون التنظيمي ،على وجه اخلصوص ،مبادئ
ومعايري التعيني يف هذه الوظائف ،السيما منها مبادئ تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية.
 - 1للمزيد من التفاصيل حول هذا القانون انظر مقايل "مالحظات أولية حول القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف
املناصب العليا " منشور يف املوقع االلكرتوين  marocdroit.comبتاريخ  10ماي .2012
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إذا كانت كل التشريعات املعمول هبا بدءا من الدستور تنص على مبدأ املساواة بني
اجلنسني ،وجتعله من املبادئ األساسية املنظمة لعالقة املوظفني واملوظفات باإلدارة العمومية،
سواء عند التوظيف أو ولوج مراكز القرار ،فإن تطبيقات هذا املبدأ قد ترد عليها بعض
االستثناءات املتأثرة بالعادات والتقاليد السائدة داخل النسق االجتماعي واملؤسسايت ،واليت
غالبا ما تستمد وجودها من بعض التأويالت اليت تعطى للنصوص القانونية (الفرع األول)،
أو من خالل بعض األعراف اإلدارية اليت يرقى مفعوهلا يف كثري من األحيان إىل مستوى
النصوص القانونية ،وتكرس واقعا ال يستجيب حلتمية مساواة املرأة والرجل (الفرع الثاين).
الفرع األول  :التحفظات الواردة على مبدأ المساواة بحكم القانون

إن اعرتاف القانون املغريب مبساواة اجلنسني يف ولوج الوظائف العمومية ال مينع من
وجود بعض التحفظات الواردة على هذا املبدأ ،واليت قد يكون سببها الظاهر هو مراعاة
االختالفات البيولوجية بني اجلنسني ،هذه االختالفات اليت قد تستعمل كمربر من أجل إقرار
بعض املقتضيات القانونية اليت تكرس متييزا بني املرأة والرجل يراه البعض لصاحلها ،ويراه
البعض اآلخر مسا سافرا حبق من حقوقها.
ويف هذا اإلطار فقد سن املشرع أحكاما ترمي إىل حظر بعض األعمال اخلطرية عن
املرأة ،واليت ال تتماشى مع صحتها النفسية واجلسدية ،مستندا يف ذلك إىل وجود
1
االختالفات البيولوجية بني اجلنسني ،ومسايرا بذلك االجتاهات احلمائية.
 -1وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن أسباب منع بعض األعمال عن املرأة يكون مردها يف بعض األحيان إىل طريقة تفسري
بعض الشروط الواجب توفرها للولوج إىل الوظائف العمومية كشرط القدرة البدنية الذي كان سببا يف غياب املرأة عن
ممارسة بعض الوظائف العمومية كوظيفة ' رجال املطافئ' و'رجال األمن' اليت ظلت إىل عهد قريب من املهن اليت ال تزاوهلا
النساء نظرا لتفسري شرط القدرة البدنية تفسريا يبعد النساء عنها،وإن كان يرى البعض أن حرمان املرأة من هذه الوظائف ال
ميكن أن ينظر إليه دائما على انه متييز ضدها ،وإمنا يعود إىل طبيعة هذه األعمال اليت تتطلب تكوينا فيزيولوجيا ال يتوفر إال
يف الرجل ،وبغض النظر عن صواب هذا الرأي أو خطئه  ،فانه ال بد من اإلشارة إىل أن إقصاء املرأة عن بعض الوظائف
قد ال يفسر – دائما -انه نتيجة لطبيعة تكوينها اجلسدي بل قد يكون تأكيدا لسمة العجز لديها،وإذا كان املربر األول
قد يكون مقبوال ،فإن االفرتاض األخري حيمل دالالت وصور منطية مرفوضة.
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وتطبيقا هلذه التوجهات فقد منع املشرع بعض األعمال عن املرأة ،وأرجعت أسباب
املنع إىل طريقة تفسري بعض الشروط الواجب توفرها للولوج إىل الوظائف العمومية كشرط
القدرة البدنية الذي كان سببا يف غياب املرأة عن ممارسة بعض الوظائف العمومية كوظيفة
"رجال املطافئ" و"رجال األمن" اليت ظلت إىل عهد قريب من املهن اليت ال تزاوهلا النساء.1
وهو ما جيعلنا نؤكد أن وجود مناذج من النصوص القانونية يف التشريع املغريب اليت تفيد
املساواة بني اجلنسني ،ال يعين عدم وجود تفسريات هلذه النصوص قد تكرس التمييز بينهما،
وتكرس إقصاء املرأة عن بعض الوظائف إما بدعوى توفري احلماية هلا أو بدعوى طبيعتها
البيولوجية 2أو متنح إمكانية خرق مبدأ املساواة عند تطبيق النظام األساسي العام للوظيفة
العمومية من خالل قوانني أساسية خاصة ببعض الوظائف واملهام.3
وهكذا ففي العديد من األحيان تتحول مقاصد النصوص وأهدافها إىل تقسيم
للوظائف االجتماعية على أساس النوع االجتماعي ،ويف هذه احلالة لن يتعلق األمر
باإلنصاف واحلماية بل يصبح األمر مرتبطا بامليز بني اجلنسني يف شغل الوظائف العمومية.
ومن جهة أخرى وتطبيقا لنفس التوجهات احلمائية فقد منح املشرع املغريب للمرأة
املوظفة بعض احلقوق اليت تتالءم مع طبيعتها كتلك املتعلقة بالرخص اخلاصة باحلمل

 -1وإن كان يرى البعض أن حرمان املرأة من هذه الوظائف ال ميكن أن ينظر إليه دائما على انه متييز ضدها ،وإمنا يعود
إىل طبيعة هذه األعمال اليت تتطلب تكوينا فيزيولوجيا ال يتوفر إال يف الرجل ،وبغض النظر عن صواب هذا الرأي أو خطئه
 ،فانه ال بد من اإلشارة إىل أن إقصاء املرأة عن بعض الوظائف قد ال يفسر – دائما -انه نتيجة لطبيعة تكوينها
اجلسدي بل قد يكون تأكيدا لسمة العجز لديها ،وإذا كان املربر األول قد يكون مقبوال ،فإن االفرتاض األخري حيمل
دالالت وصور منطية مرفوضة
 -2عبد اهلل ايت اخلياري 'وضع املرأة .ودور اجلمعيات غري احلكومية يف حتسينه' مرجع سابق ص .18
 -3زينب املعادي 'املرأة واملؤسسة القانونية /جملة أمل العدد الثالث /السنة األوىل  1993ص .154
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والرضاعة" ،1مراعيا يف ذلك تكوينها البيولوجي ،والذي جيعل هذه املهام لصيقة هبا ،ومن
2
األدوار الطبيعية اليت ال ميكن أن تتخلى عنها أو تفوض غريها للقيام هبا.
ومل يكتف املشرع مبراعاة األدوار البيولوجية للمرأة املوظفة ،بل عمد إىل تكريس
األوضاع االجتماعية السائدة عنها ،وذلك عندما جعلها املسؤولة األوىل عن تربية األبناء
والعناية هبم ،وأعطاها احلق يف توقيف مؤقت خاص ملدة سنتني ،وذلك لرتبية طفل يقل عمره
عن مخس سنوات ،أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معاجلات مستمرة ،ومدة التوقيف
املنصوص عليها قابلة للتمديد إن لزم األمر ذلك ،وقد تصل إىل مخس سنوات.3
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن املشرع عندما خص املرأة املوظفة مبقتضيات من هذا
القبيل يكون قد افرتض سلفا أن موضوع الرتبية هو من اختصاص املرأة املوظفة فقط ،فهي
وحدها من جيوز هلا طلب هذه الرخصة للتفرغ لرتبية أبنائها سواء األسوياء أو املعاقني.

 -1إذ ينص الفصل  46من النظام األساسي للوظيفة العمومية املغري مبقتضى القانون رقم  05-50الصادر يف اجلريدة الرمسية
 2011على " :أنه تتمتع املوظفة احلامل برخصة عن الوالدة مدهتا أربعة عشر أسبوعا،

ع  5944بتاريخ  19ماي
تتقاضى خالهلا األجرة كاملة"
 -2وإن كانت بعض الدراسات احملدودة األثر قد استدلت مبا روي عن بعض الشعوب كشعب األرابيش  Arapeashالذي
اعترب أن محل ووالدة وتربية األطفال أمور تعين الرجل واملرأة على حد سواء ،فالرجال والنساء "يلدون" األطفال ،ويستخدم
هناك الفعل" حتمل بالطفل" يف صيغة املؤنث ،و"حيمل بالطفل" يف صيغة املذكر دومنا متييز ،ومن املعتقدات السائدة أن
"احلمل" يرهق الرجال مثلما يوهن النساء ،فاألب يغدو طريح الفراش ،ويوصف بأنه "يضع" طفال عندما يولد الطفل أي
على األصح عندما تضع األم محلها للتفاصيل انظر العريب الوايف "مقاربة النوع والتنمية" مرجع سابق ص .18
 -3وذلك وفق ما نص عليه الفصل  59الذي جاء فيه  " :يوجد بالنسبة للمرأة الموظفة توقيت خاص؛ إذ لها الحق
في أن تتوقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات ،أو يكون مصابا بعاهة تتطلب

معالجة مستمرة ،على أال يتجاوز هذا التوقيف مدة سنتين ،ولكن يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في
الحصول عليه متوفرة ،وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية هبق الشروط
المقررة في النظام الجاري به العمل".
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ويف املقابل فعندما تغيب مثل هذه املقتضيات والرخص بالنسبة للرجل املوظف،
فذلك يدل ضمنا أنه غري معين هبذه املهام ،وأنه ال جمال ليطلب ترخيصا لرتبية طفل سواء
كان سويا أو معاقا.
وهو ما يستنتج منه أيضا أنه يف حالة التعارض بني عمل املرأة املوظفة داخل اإلدارة
مع مهامها الرتبوية ،فيمكنها االنسحاب من العمل اإلداري حىت تتفرغ لواجباهتا "الطبيعية"،
وقد تصل مدة التفرغ إىل مخس سنوات مبقتضى القانون ،لكن هذا االفرتاض هو غري وارد
بالنسبة للرجل املوظف ،فاملشرع ال مينحه هذه اإلمكانية وهو ما جيعلنا نؤكد أن املشرع أراد
تكريس التقسيم السائد لهأدوار االجتماعية بني اجلنسني ،واليت جتعل من العمل املنزيل وتربية
األطفال من اختصاصات املرأة وحدها ،وذات أولوية بالنسبة هلا ،ويف املقابل فان االهتمام
بالشأن العام هو من اختصاص الرجل وحده.
إن تكريس هذا النمط من التشريع يكون له تأثري على مسامهة املرأة يف تدبري الشأن
العام وعلى نفسيتها ،إذ ترتب هي األخرى أولوياهتا تبعا هلذه الرتاتبية املوضوعة من طرف
اجملتمع واليت يعكسها القانون ،وهذا ما أكدته نتائج بعض الدراسات واليت أبانت أن املرأة
املوظفة مهيأة للتنازل عن أي منصب إداري أو عن الوظيفة ككل إذا تعارضت مهامها
اإلدارية مع واجباهتا الرتبوية.1
ولعل هذا ما يدفعنا إىل املطالبة بتغيري الفصول اليت تكرس التمايزات االجتماعية ،وال
سيما الفصل  59من النظام األساسي للوظيفة العمومية ،وذلك يف اجتاه فتح إمكانية
االستفادة من الرخص املمنوحة لرتبية األطفال ال سيما املعاقني منهم واليت تصل إىل مخس
سنوات  ،لكال الزوجني العاملني يف اإلدارة ،ليس استهانة بالرجل ،بل ألن هذا التعديل من
 -1مشلت الفئة املستجوبة عينة ضمت  341موظفة ينتمني لقطاعات حكومية مخ ،وأعلن عن الدراسة يف إطار أشغال
الندوة الوطنية حول" املرأة املوظفة والتوزع بني األدوار" منشورة ضمن سلسلة الزهراء الصادرة عن منتدى الزهراء للمرأة
املغربية العدد الثاين عن دار النشر ربانيت الطبعة األوىل ابريل  2008ص .39
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شأنه أن يكرس االعرتاف بأن موضوع الرتبية هو مهمة أساسية للزوجني ،وأن يعيد االعتبار
إىل مفهوم التضامن األسري الذي ينبغي أن يؤسس لعالقة متوازنة بني اجلنسني ،انسجاما مع
التعديالت اليت شهدهتا مدونة األسرة لسنة  ،2004واليت أصبح مبوجبها موضوع الرتبية
واحلضانة مسؤولية مشرتكة بني الزوجني.
الفرع الثاني :خرق مبدأ المساواة بحكم األعراف اإلدارية واالجتماعية

إذا كانت القوانني تساوي يف أغلب األحيان بني املوظفني واملوظفات فإن األعراف
اإلدارية السائدة قد حتول يف أحيان أخرى دون اعتماد هذه القوانني.
وتستمد هذه األعراف واملمارسات اإلدارية وجودها من القيم والتقاليد اجملتمعية اليت
كرست -وما تزال -التفوق الذكوري ،واعرتفت بأحقية وأسبقية الرجل يف تقلد بعض الوظائف
واملناصب العليا ،ولعل ما يعرف بوظائف السلطة خري دليل على وجود هذه األفكار واملمارسات
البعيدة عن روح املساواة وقيم اإلنصاف ،إذ ظل هذا اجملال ولزمن طويل حكرا على الرجل ،ومل
تستطع املرأة ولوجها إال يف السنوات األخرية.
وبالرجوع إىل النصوص القانونية املنظمة لوزارة الداخلية ،وخاصة ظهري  1مارس
 1963م جند أنه ال مينع ولوج املرأة إىل منصب رجل السلطة ،لكن على الرغم من ذلك فقد
ظلت غري متواجدة يف هذا املنصب ،إىل حدود سنة  2006حيث عينت السيدة فوزية
1
أمنصار كعامل عمالة مقاطعة عني الشق أنفا ،لتكون بذلك أول امرأة تتوىل هذا املنصب.
وظلت املرأة الوحيدة اليت تشغل منصبا من هذا القبيل إىل حدود شهر يناير من سنة
 ،2009حيث عني امللك حممد السادس السيدة نذيرة كرماعي عامال منسقة وطنية للمبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ،لتكون ثاين امرأة معينة يف هذا املنصب.

 -1وقبل ذلك عينت السيدة فوزية إمنصار يف فاتح غشت  1986رئيسة قسم بالوكالة احلضرية للدار البيضاء الكربى مث
رقيت إىل منصب مديرة الوكالة احلضرية للرباط وسال يف  24مارس .1995
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أما منصب "قائد" فلم تلجه املرأة إال ابتداء من سنة  2007بعد أن فتح الباب
أمامها لولوج مدارس تكوين األطر بوزارة الداخلية ،1وخترج أول فوج نسائي برتبة قائد(امرأة
سلطة/رئيسة مقاطعة) يف أوائل يوليوز  ،2007وقد ضم عشرون فتاة من جمموع  108قائد
مقاطعة ،أي بنسبة ال تتجاوز  ،%18وقد مت تعيينهم بقرار لوزير الداخلية.
وقد تلقت هؤالء النسوة تكوينا عسكريا وإداريا ملدة سنتني ،ليصبحن أطر سلطة،
كما خضعن لنفس شروط االختبار لاللتحاق باملعهد امللكي لإلدارة الرتابية من قبيل ضرورة
احلصول على شهادة اإلجازة بأربع ميزات.2
لتكون بذلك املرأة املغربية قد استطاعت ولوج هذين املنصبني -أي منصب قائد
ومنصب عامل -بعد مخسني سنة من املنع ،الذي ال يستند إىل نص قانوين ،بل إىل
ممارسات وأعراف إدارية.
أما باقي مهام "رجال السلطة" كمهام أعوان السلطة(باشاوات ،وخلفاء املقاطعات
وحكام املقاطعات واجلماعات ونواهبم) ،فتبقى املرأة ممنوعة من مزاولتها إىل يومنا هذا ،رغم
أهنا مهام أساسية داخل اجملتمع ،وهلا تأثري على مصاحله ،وغياب املرأة عنها هو إبعاد هلا عن
تدبري جمال أساسي من جماالت تدخل الدولة ،ويؤكد أن األعراف والتقاليد االجتماعية
السائدة ما تزال تلعب دورا هاما يف تكريس واقع اإلقصاء والتهميش ضد املرأة.3
 -1حتول امسها إىل املعهد امللكي لإلدارة الرتابية يف  21يوليوز .2007
 -2بل هناك فتيات حاصالت على دبلوم الدراسات العليا وأيضا على دكتوراه ،وقد حصلت فتاة ضمن فوج  2007على
الدرجة األوىل باستحقاق من بني الذكور واإلناث ،وذلك خالل السنة األوىل من هذا التكوين ،الذي يدوم سنتني للمزيد
من التفاصيل انظر موقع إدارة األمن الوطن www.service-public.ma
 -3ما تزال بعض اإلدارات ال متنح ترخيصا للنس اء ملزاولة بعض املهام ليس اعتبارا لعدم كفاءهتن ،ولكن اعتبارا النتمائهن
جلنس اإلناث،كما هو احلال بالنسبة لوظيفة "عدول" علما أن العدل ليس موظفا عموميا واإلشارة هنا من باب إلقاء
الضوء على بعض املهام اليت هلا تأثري يف احلياة العامة واليت ال تستطيع املرأة مزاولتها ،مع أن ليس يف القانون  03.16املنظم
ملهنة العدول ما يستوجب الذكورة حبيث نص الفصل الرابع منه على أنه :يشرتط يف املرشح ملمارسة مهمة العدل أن يكون
مسلما مغربيا ، ....وال أثر للذكورة يف شروط ال ولوج إىل خطة العدالة ،وذلك حسب الظهري املنظم للمهنة عدد 56-1.06
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وينطبق نفس األمر بالنسبة لوزارات أخرى كوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ حيث
تغيب املرأة كناظر لهأوقاف أو مندوبة عن األحباس سواء على املستوى املركزي أو احمللي،
كما تغيب عن منصب احملافظ العام وعن منصب مدير إدارة مركزية يف وزارة املالية وغريها
من املناصب العليا.
إن عدم ولوج املرأة إىل هذا النوع من الوظائف يؤكد أن إقرار مبادئ املساواة يف
القوانني الوطنية ليست الضامن الوحيد لتغيري واقع املرأة ،مادامت هذه القوانني ال متنع من
وجود ممارسات تتناىف مع هذه املبادئ.
كما أن هذه القوانني وإن كانت تعرتف مببدأ املساواة بني اجلنسني يف تقلد الوظائف
العمومية والولوج إىل املناصب العليا ،فإن هذا املبدأ قد يصطدم بتأويل خاص لشرط من
شروط التوظيف تنهي إىل إقصاء املرأة عن بعض الوظائف أو تصطدم مبمارسات استمرت
على مر السنني وكرست أعرافا إدارية ثابتة ،ارتقت يف فعاليتها إىل درجة النصوص القانونية
املكت وبة ،ورسخت قيما وسلوكيات تعكس التمييز على أساس النوع االجتماعي يف التوظيف
ويف تويل املناصب العليا داخل الوظيفة العمومية ،عكست التصورات السائدة عن املرأة يف
اجملتمع ،واكتست يف كثري من األحيان حجية قانونية.
المبحث الثاني:مظاهر الالمساواة بين الجنسين في مسارهما المهني

الصادر يف  15حمرم  1427املوافق ل  14فرباير  .2006بل إن تصفح القوانني املنظمة للمهن القريبة هلذه املهنة كاحملامني أو
املوثقني أو املفوضني القضائيني أو النساخ أو الرتامجة كلها صيغت هبذه الصياغة ويف نفس الوقت منحت احلق للمرأة
لإلخنراط فيه ،وهو ما يفضي إىل ا لتأكيد أن املشرع ما يزال يعتمد التمييز على أساس اجلنس ملنح بعض الرخص أو
السماح مبزاولة مهنة معينة.
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إن املواقف واألحكام املسبقة اجتاه املرأة املوظفة غالبا ما تنتج سلوكا متييزيا ضدها يؤدي
إىل بناء تصور تنظيمي يكرس هذا التمييز ،1وقد مت االعتقاد أن حتقيق املساواة يف جمال التعليم
وإحداث تغيريات يف نظرة اجملتمع إىل دور كل من اجلنسني والرتويج ملفهوم اجملتمع احلداثي
الدميقراطي واملفهوم اجلديد للسلطة ،من شأنه أن يساهم يف جتاوز هذا الواقع ،لكن يبدو أن
ذلك صعب املنال ،السيما يف ظل هيمنة العقلية الذكورية اليت تسعى إىل استدامته ،ولعل
ضعف وجود املرأة املوظفة يف أغلب مراكز القرار خري معرب عن وجود هذا التمييز ،إذ على
الرغم من عدم وجود أي مانع قانوين لولوج النساء هذه املناصب ،فإهنا تظل امتيازا ذكوريا،
ذلك أن النماذج الثابتة واملستمرة والصور النمطية اليت تربط هذه املناصب بالرجل وتنظر إىل
اخلصائص "الرجالية" على أهنا مسات ضرورية لتقلد املناصب العليا يف اإلدارة العمومية وتشكل
يف املقابل عقبة كبرية أمام الولوج املتكافئ بني اجلنسني إليها ،فإهنا تكرس اختالالت متعددة
األوجه تظهر جتلياهتا من خالل مؤشرات متعددة منها متركز النساء املوظفات يف قطاعات
معينة على حساب أخرى (املطلب األول) ،كما تتجلى من خالل طبيعة العالقة بني املرأة
املوظفة وحميطها املهين (املطلب الثاين).
المطلب األول :تكريس مختلف أنواع التمييز بين الجنسين في اإلدارة العمومية

لقد اعتمدت املنظمات الدولية على معيار املساواة بني اجلنسني كمؤشر من مؤشرات
التنمية والدميقراطية داخل اجملتمعات ،ودليل على االنتقال من الدولة املخزنية إىل الدولة
احلديثة.
إال أن هذا املؤشر ال يبدو أنه سهل التطبيق يف جمتمع كاجملتمع املغريب ،حيث ما تزال
بعض مظاهر اإلدارة املخزنية حاضرة بقوة ال سيما فيما يتعلق بطبيعة بعض التعيينات

1

- Houria ALAMI M’CHICHI « participation a la reprise de décision »édité « Femmes et

Hommes au Maroc :Analyse de la situation et de l’évolution des écarts dans une perspective
genre –direction de la statistique2003 p249-250
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اإلدارية ،اليت ما تزال تعتمد معايري غريبة عن منطق اإلدارة الدميقراطية كمعايري النسب واملركز
االجتماعي والعائلي ومدى القرب أو البعد عن دوائر صنع القرار السياسي.
إن سيادة منطق احملسوبية وإن كان يضر بفئات كثرية من أبناء اجملتمع -رجاال ونساء
 فإنه يضر بشكل كبري باملرأة ،وجيعلها عرضة ملختلف أنواع التمييز ،فتواجد املرأة املغربية يفاإلدارة العمومية ما يزال يعكس الالمساواة اليت تعاين منها ،واليت تظهر من خالل معاناهتا
من متييز أفقي يتجلى يف حضورها القوي يف بعض القطاعات وخاصة القطاعات
االجتماعية ،مقابل شبه غياب هلا يف باقي القطاعات األخرى (الفرع األول) إىل جانب
معاناهتا من متييز عمودي يظهر من خالل استفادهتا من كتلة أجور منخفضة وتواجدها
الكبري يف السالمل اإلدارية الدنيا واملتوسطة وضعف تواجدها يف املناصب العليا (الفرع
الثاين).
الفرع األول :التمييز األفقي

يكشف توزيع املوظفات يف القطاعات الوزارية أنه ما يزال يتسم ببعض االختالالت،
باتت تُعرف حتت إسم الفصل األفقي أو التمييز األفقي1وتظهر من خالل التواجد النسائي
املهم يف بعض القطاعات االجتماعية أمام احلضور الباهت يف القطاعات ذات الصبغة
السياسية والديبلوماسية واليت ما تزال تعترب ذكورية بامتياز.
ولقد ساهم إىل ح ّد بعيد مزيج من السلوك اال جتماعي واخللل بني اجلنسني يف
التعليم والتكوين إىل توجيه املرأة حنو جماالت ومهن ووظائف بعينها ،حىت أصبحت بعض
القطاعات ت نعت بالقطاعات األكثر تأنيثا ،وهي اجملاالت اليت تقبل عليها املرأة عموما،
ألهنا تشكل امتدادا ملسؤولياهتا التقليدية ،واليت ال تبتعد عن التوزي ع التقليدي لهأدوار.

1

Houria ALAMI M’CHICHI "participation a la reprise de décision du femmes et hommes au
Maroc " op cit p237-238
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وهذا ما تؤكده اإلحصائيات الوطنية يف هذا اجملال ،إذ تبني أن عدد النساء يف
قطاع الصحة يبلغ حوايل  22420موظفة من جمموع  41685أي بنسبة تصل إىل
 ،%53.78مما يعين أهنن يتجاوزن نصف املوظفني ،1ويرتاوح عددهن ما بني % 30
و %39يف وزارة إعداد الرتاب الوطين ،ووزارة اخلارجية ووزارة الصناعةو الوزارة املكلفة
بالعالقات مع الربملان وكتابة الدولة املكلفة مبحاربة األمية والرتبية الغري النظامية ووزارة
لتخطيط ،ووزارة التواصل ووزارة الثقافة،وكتابة الدولة املكلفة باإلنعاش والتكوين املهين
ووزارة حتديث القطاعات العامة والوزارة األوىل ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة الصناعة
والتجارة ووزارة الشباب والرياضة ،2يف حني ال يتعدى عددهن  %20يف القطاعات ذات
الصبغة العلمية والتقنية ،كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الصيد البحري وكتابة الدولة
املكلفة باملاء.
أما وزارة الداخلية فهي منوذج للوزارات اليت توجد هبا أقل نسبة من النساء ،إذ ال
يتجاوز عددهن  % 16.71من اجملموع العام ،3وهو ما ينطبق على املندوبية السامية للمياه
والغابات اليت ال يصل عدد املوظفات هبا  575موظفة مقابل  4678موظفا أي بنسبة ال
4
تتعدى .%10.94
وإذا كانت هذه االحصائيات تبني أن املرأة املوظفة تعاين من متييز أفقي يظهر من
خالل تواجدها يف بعض القطاعات على حساب أخرى ،فإهنا يف املقابل تعاين كذلك من
متييز آخر ميكن تسميته بالتمييز املهين العمودي (الفرع الثاين).
 -1حسب مرجع أعدته وزارة حتديث القطاعات العامة حتت عنوان "موظفو القطاعات الوزارية باألرقام برسم سنة 2009

"ص .13
-2حسب مرجع أعدته وزارة حتديث القطاعات العامة حتت عنوان موظفو القطاعات الوزارية باألرقام برسم سنة 2009
ص .14-13
 -1املرجع السابق.
 -4املرجع السابق.
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الفرع الثاني :التمييز العمودي

تعاين املرأة املوظفة من التمييز العمودي الذي ال تظهر جتلياته فقط من خالل ضعف
تواجدها يف مراكز القرار ،بل تظهر كذلك من خالل مؤشرات أخرى منها هزالة كتلة األجور
املخصصة هلا مقارنة مع تلك املخصصة للموظفني من الرجال ،وهذا ما تؤكده إحصائيات
وزارة االقتصاد واملالية ،واليت تبني أن كتلة األجور املخصصة للموظفات املرمسات هي أقل
بكثري من تلك املخصصة للموظفني ،كما أن نوعية ودرجات الوظائف اليت يشغلنها تبني
أهنن يزاولن يف أغلب األحيان مهام التنفيذ داخل اإلدارة العمومية 1،مما جيعل حضورهن يف
املراكز العليا ال يعدو أن يكون إال حضورا رمزيا وباهتا يف كثري من األحيان.
ففي منصب مدير على سبيل املثال ال يتجاوز عدد النساء  18مديرة من جمموع
 241مدير ،وهو ما يعين أن عدد املديرات ال تتعدى نسبة  ،%6.94ويف منصب رئيس
مصلحة فنالحظ أن عدد النساء املوظفـات اللوايت يشغلن هذا املنصب ال يتجاوز  497امرأة
يف مقابل  2557رجل أي بنسبة ال تتعدى  ،16.27 %أما يف منصب رئيس قسم فال
تتجاوز عدد النساء املتواجدات به  95امرأة يف مقابل  889رجل أي بنسبة ال تفوق
10.68%

2

وال خيتلف األمر بالنسبة لباقي املناصب األخرى ،إذ يظهر حضور املرأة يف مراكز
القرار أقل متثيال من الرجل على العموم ،ويتخذ شكال هرميا ،تتشكل قاعدته أساسا من
رؤساء املصاحل ،مث رؤساء األقسام ليُتوج مبنصب املديركما هو مبني يف الرسم أدناه:

 -1فمن خالل إحصائيات وزارة االقتصاد واملالية ميكن معاينة ارتفاع نسبة املوظفات ما بني السلم اخلامس والسابع نظرا
الشتغال أغلبهن ككاتبات إذ تصل نسبتهن إىل ما يفوق  ، %62يف حني أن املهن اليت تتطلب مهارات عالية فال يتجاوز
عددهن هبا .%37
 -2اإلحصاء يشمل  24وزارة إىل حدود  2008وهي كل اإلحصائيات املتوفرة لدى وزارة حتديث القطاعات العامة.
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الرسم البياني رقم  :5نسب تواجد المرأة الموظفة في مراكز القرار
المصدر:وزارة تحديث القطاعات العامة
إن هذا الرسم البياين يكشف بوضوح أن عدد املسؤوالت داخل اإلدارة العمومية
يقل كلما اجتهنا حنو األعلى ،كما ميكن مالحظة أن الفرق بني عدد رئيسات املصاحل
واألقسام هو كبري مقارنة مع الفرق املوجود بني رئيسات األقسام واملديرات ،وهو ما ميكن
تفسريه بكون نسق االرتقاء بني هذين املنصبني يبقى بطيئا للغاية.
وال خيتلف األمر بالنسبة للوظائف السامية اليت ما تزال وظائف ذكورية بامتياز ،ولعل
هذا ما دفع ببعض املنظمات النسائية اىل اعتبار أن متة سقف زجاجي 1حيول بني املرأة وبني
 - 1نظرية السقف الزجاجي نظرية انكلوساكسونية وضعت للتأكيد على أن العادات والقيم اجملتمعية حتول دون ولوج املرأة إىل
مراكز القرار وتصنع سقفا أو حدا مينعها من ولوج هذه املراكز وميكن تعريفه باحلد أو احلاجز الذي ال يرى لكن ال تستطيع
جتاوزه ،وهو يؤثر يف منع غالبية النساء من جتاوز الوظائف التنفيذية والولوج إىل املناصب العليا ،ولقد تطور مفهوم السقف
الزجاجي يف املقاولة األمريكية يف السبعينات ،وانطلقت الفكرة من حماولة رصد احلواجز الومهية واملصطنعة واملتكونة أساسا من
أحكام مسبقة ذات الطبيعة السلوكية والتنظيمية اليت حتول دون ولوج املرأة مراكز القرار ،فانتهت إىل وجود موانع خفية أو
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هذه الوظائف ،فهي ال تتواجد مثال يف منصب الكاتب العام داخل الوزارة أو منصب مدير
إدارة مركزية ،كما ال تتوىل املناصب العليا يف وزارة االقتصاد واملالية كمنصب وايل بنك املغرب
ومنصب اخلازن العام واملفتش العام واملراقب العام واملناصب العليا يف اجلمارك وغريها من
الوظائف السامية.1
هذا علما أن املوظفني الذين يشغلون هذه املناصب يشكلون العمود الفقري للنخب
اإلدارية الفاعلة يف اجملتمع ، 2ويسامهون بدرجة كبرية يف تدبري صراعات النسق اجملتمعي
وحتوالته ،وهم فئة أو أقلية تتوفر على إمكانيات صنع القرار داخل اإلدارة العمومية ،كما
تلعب دورا أساسيا يف صناعة القرار على املستوى السياسي ،ذلك أن هذه الفئة تشكل

سقف من زجاج يتكون أساسا من العادات والتقاليد والقيم اجملتمعية اليت جتعل مناصب املسؤولية حكرا على الرجال دون
النساء.
 -1ما يزال حتديد اإلطار القانوين املنظم للموظفني السامني من اجملاالت اليت مل حيسم فيها بعد ،ذلك أهنم ال يشكلون
إطارا أو هيئة منسجمة ،وال خيضعون مجيعا ملقتضيات وأحكام موحدة ومتماثلة ،بل إهنم خيضعون ملقتضيات وأحكام
قانونية خمتلفة ومتنوعة ،فعمال العماالت واألقاليم مثال هلم نظام خاص هبم(ظهري شريف رقم  1 56 046حيدد القانون
اخلاص بالعمال ج ر ع  2267الصادرة يف  24شعبان 1375هـ موافق  6ابريل  )1956خيتلف عن نظام السفراء(مرسوم
رقم  2 85 614الصادر يف  3حمرم  1406املوافق ل  19شتنرب  1985يتعلق باألجور واالمتيازات املختلفة املمنوحة
للسفراء،كما مت تغيريه وتتميمه ج ر ع  3808بتاريخ  8صفر  1406موافق  23أكتوبر  ) 1985أو مديرو الدواوين أو
مديرو اإلدارات املركزية(مرسوم رقم  2 62 346الصادر يف  8يوليوز  1963املتعلق بتنظيم املناصب العليا اخلاصة باإلدارات
املركزية مبختلف الوزارات ج ر ع  2648الصادرة يف  4ربيع األول  1383املوافق ل  26 7 +1963املعدل مبرسوم رقم 2
 .75. 832الصادر يف  30دجنرب  1975بشأن املناصب العليا اخلاصة مبختلف الوزارات ح ر ع  3297بتاريخ  7يناير
 1976والنصوص املتممة واملغرية له) للتفاصيل انظر حسن الدغيمر ' املوظفون السامون باملغرب" مرجع سابق ص - 10
.11
 -2من الناحية االصطالحية تشري النخ بة إىل اجلماعة األكثر قوة ونفوذا يف اجملتمع أي النخبة احلاكمة اليت متسك بزمام
األمور واحلكم أو التحكم هنا ال ينسحب فقط على حقل السلطة السياسية بل يتفرع إىل خمتلف حقول اجملتمع للمزيد من
التفاصيل انظر عبد الرحيم العطري" صناعة النخبة باملغرب'عن سلسلة دفاتر وجهة نظر العدد  9مطبعة النجاح اجلديدة
الطبعة األوىل  2006ص .21
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القنطرة بني ما هو سياسي وما هو إداري1وهو ما جيعلها تؤثر بشكل كبري يف اجملتمع ،فهؤالء
هم من ميسكون بزمام األمور ويتحكمون فيها ،واحلكم أو التحكم هنا ال ينسحب فقط
على حقل دون آخر بل ينسحب على خمتلف حقول اجملتمع ،وذلك حبكم موقعهم احليوي
يف البناء االجتماعي ،وبالنظر أيضا إىل أدوارهم يف صياغة القرار السياسي وتصريفه ،2مما
جيعل كل اخلطط واالسرتاتيجيات اإلدارية حمكومة بتوجهات هذه الفئة ،إال أن غياب املرأة
ملدة طويلة عن هذه املهام ،وممارستها إياها بشكل حمتشم يف الوقت احلايل جيعلها بعيدة عن
صناعة القرار ،وأمام هذا الغياب فإهنا تبقى مقصية من الوصول إىل قشدة اجملتمع على حد
تعبري عبد الرحيم العطري يف كتابة حول صناعة النخب باملغرب3،وبعيدة عن رسم توجهات
الدولة والتأثري فيها ،وذلك على الرغم من الظهائر واملراسيم والقرارات اليت تنظم جماالت
عمل املوظفني السامني ،واليت مل متيز بني النساء والرجال يف هذا االطار بل إن مجيعها
تتحدث بصيغة اجلمع املذكر الذي تفرضه املقتضيات اللغوية ،واليت ال تفيد التمييز بني
اجلنسني.

 -1لقد اعتمد هذا املعيار يف تعريف املوظفني السامني لدى بعض الفقهاء ،إذ ركز  J L Boudiguelيف تعريفه للموظفني
السامني على معيار القرب من السياسة ،مؤكدا بذلك على وضعية املوظفني السامني الذين يوجدون يف ملتقى أمرين اإلدارة
والسياسة ،وبذلك يعرف املوظفني السامني يف هناية األمر بأهنم أولئك الذين يضطلعون بوظيفة التحويل بني السلطة
السياسية وإدارة التنفيذ
J L Boudiguel QUERMONNE « La haute fonction publique sous la V république » PUF
1983 P 17-18.

 -2عبد الرحيم العطري مرجع سابق ص .23
 -3عبد الرحيم العطري مرجع سابق ص .69
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المطلب الثاني :انعكاسات التمييز على العالقات المهنية للمرأة

إن خمتلف التأثريات الثقافية واالجتماعية والسياسية اليت سامهت يف تكوين خمتلف
التمثالت السلبية حول النساء داخل اجملتمع ،أفرزت واقعا تراتبيا اعرتف بتفوق الرجل على
حساب املرأة ،انبىن على القناعات املستندة إىل التمييز القائم بني اجلنسني على أساس النوع
االجتماعي ،والذي وضع حدودا لنظام مؤسسايت اعترب كل من الرجل واملرأة نوعني خمتلفني،
وأن الفوارق الفيزيولوجية والبيولوجية املوجودة بينهما حتدد أدوارمها ،ومت بناء على ذلك
اختزال حركة املرأة داخل اجملتمع يف تدبري شؤون البيت واألسرة ،واعتربت هذه املهام لصيقة
هبا وحدها مهما كان مستوى املنصب الذي تتواله داخل اإلدارة العمومية ،يف الوقت الذي
منحت للرجل كل اإلمكانيات املادية والنفسية اليت هتيؤه لالضطالع بأدوار القيادة والسلطة.
وأمام هذا الواقع املتسم بالتفوق الذكوري والذي قسم األدوار على أساس النوع
االجتماعي ،أصبحت املرأة املوظفة وال سيما املتواجدة يف مراكز القرار تلقى صعوبة يف التعامل
مع نظرائها من الرجال الذين ما يزالون يعتربون أن دورها الطبيعي هو تربية األطفال وليس ممارسة
سلطة القيادة داخل اإلدارة ،وقد يدفعهم رفضهم هلا إىل وضع العراقيل أمامها أو انتقاد طرق
اشتغاهلا ( الفرع األول) ،وإذا كان هذا الرفض الذكوري مستصاغا ومفهوما ،بالنظر إىل
االعتبارات اليت سبق التطرق إليها ،فإنه قد ال يستصاغ عندما جنده حاضرا وبقوة يف عالقات
املرأة باملرأة واليت ال خترج عن هذا اإلطار(الفرع الثاين)
الفرع األول :انعكاسات التمييز على عالقة المرأة الموظفة بالرجل الموظف

إذا كانت املرأة املوظفة تعاين من متييز على أساس النوع االجتماعي يفضي إىل
إقصائها عن بعض املناصب اإلدارية ،فإهنا تعاين كذلك من جتليات هذا التمييز السيما إذا
ما بلغت مركزا من مراكز القرار ،إذ ما تزال هناك آراء رافضة لتواجدها يف هذه املراكز ،وهي
آراء حمكومة باالعتقاد الذي يرى أن وضع املرأة الطبيعي هو البيت وليس اإلدارة ،مما جيعل
معظم الرجال ال يتقبلون وجودها يف أي منصب أعلى من ذلك الذي يشغلونه.
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إن هذه اآلراء اليت تصاحب الرجل داخل اإلدارة العمومية ،جتعله دائما ينطلق من
أنه 'الرجل' وهي 'املرأة' مبا حتمله الكلمتني من دالالت اجتماعية ،تفرض عليها االمتثال
ألوامره ،ويستكثر عليها يف املقابل بلوغها أي منصب أعلى منه ،فتتأسس بينهما يف كثري
من األحيان عالقة تفتقد إىل الندية لتسود أخرى مطبوعة برتاتبية اجتماعية ،وهنا ال بد من
اإلشارة إىل أنه إذا كان الرجل يشعر باألمل عند فقدانه ملنصب بسبب منافسة رجل له ،فإن
شعوره هذا قد يتضاعف إذا فقد ذات املنصب بسبب امرأة ،وهو ما جيعله يف حالة ترقب
لفشلها أو إعاقة لعملها ،1وال يرتدد يف انتقاد طريقة تعاملها ،وغالبا ما يتهمها بتحكيم
العواطف يف اختاذ القرارات ،واالهتمام بالشكليات ،متأثرا يف تقييمه لكفاءهتا مبجموعة من
االنطباعات والتمثالت االجتماعية اليت تفرتض فيها عدم الكفاءة وتروج لبعض األفكار من
قبيل أهنا عاطفية ،وغري قادرة على حل املشاكل الكربى وغريها من الصفات السلبية فقط
ألهنا امرأة.
ويف هذا اإلطار فقد إذ عرب  %58من املوظفني عن تفضيلهم وجود الرجل يف منصب
القرار ،ومل يؤيد إال  %21منهم تواجد املرأة كرئيسة له ،أما الباقون ونسبتهم  %21فقد
اعتربوا أال فرق بني الرجل واملرأة.2

 -1هالة حممد حبيب "طبيعة املشكالت اليت تعوق املديرة املصرية " مداخلة منشورة يف كتاب "تدعيم دور املرأة يف التنمية
املتواصلة"إشراف عنايات إبراهيم حافظ حبوث املؤمتر الثاين لكلية التجارة  ،جامعة األزهر  24-23شتنرب  1998مطابع
األزهر الكورنيش -النيل -الطبعة األوىل  1999ص .228
 -2حسب نتائج االستمارة اليت أجنزهتا مبناسبة حبث الدكتوراه املشار إليه سلفا
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21%
رجل
امرأة
ال فرق

58%

21%

الرسم البياني رقم : 6نتائج أجوبة اختيار الموظفين لمسؤوليهم حسب الجنس
وقد أرجع الرافضون لتويل املرأة املوظفة مركزا من مراكز القرار إىل اعتقادهم أن
التواصل مع الرجل يكون أفضل ،يف حني رفض البعض اآلخر وجودها يف هذه املراكز ألهنا
حسب رأيه تبالغ يف االهتمام يف التدقيق يف األخطاء اللغوية ،وال تقوى على حل املشاكل
الكربى.
إن حتليل نتائج األجوبة السابقة تبني أن اختيارات أغلب املوظفني ملسؤوليهم ما تزال
ترتبط بالنوع االجتماعي ،فانتماء املسؤول إىل جنس اإلناث أو الذكور قد يكون حامسا يف
طبيعة العالقات املهنية املبنية بينه وبني زمالئه.1
وقد يعود سبب ذلك إىل أن أغلب املوظفني من الرجال ما يزالون يعتقدون أن هلم
األسبقية يف تويل املناصب العليا ،وإن وجدت املرأة فيها ،فإهنم ال يتعاملون معها على أساس
أهنا مسؤولة عنهم ،بل ال يرتددون يف ممارسة أدوار التوجيه والنصح هلا ،والذي ال خيلو من
الرغبة يف ممارسة السلطة األبوية ،وهذا ما أكدته بعض النساء املسؤوالت وللوايت اعتربن أن
املرؤوسني من الرجال ال يرون يف العالقات املهنية سوى جماال يضمن هلم نوعا من اهليمنة
 -1حسب نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه املشار إليه سالفا
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على املرأة ،وأهنم يستخدمون خطاب الرعاية وإسداء النصح األبوي اجتاه املرأة الرئيسة
1
للتعويض عن اإلحساس باإلحباط لكوهنم مرؤوسني من قبلها.
وهذا ما عربت عنه مديرة األخبار بالقناة الثانية مسرية سيطايل يف أحد التقارير2عندما
تبن أبوي لهذه المرأة التي عينت على رأس مديرية
قالت "لقد لمست تعبيرا عن موقف ّ

األخبار ،وال أ عتقد أن نفس المعاملة والتوجيه كان سيلقاها رجل تم تعيينه في ذات

المنصب  ..كل تلك السلوكيات كان مردها إلى كوني امرأة "
وقد خلص هذا التقرير إىل التأكيد على أن العالقة املهنية بني اجلنسني مطبوعة حباجز
العقلية الذكورية اليت تتعمد يف كثري من األحيان اإلساءة إىل املرأة ،3على اعتبار أهنا كائن
قاصر وغري قادر على حتمل املسؤولية وما يستتبع هذا اإلحساس بأبوية الرجل.
وال تتوقف املشاكل اليت يطرحها الرجل املوظف أمام املرأة املوظفة يف العراقيل اليت قد
يضعها أمامها واالنتقادات اليت يواجهها هبا ،بل إهنا قد تعاين من مشكل آخر هو مشكل
التحرش اجلنسي.4
ف في جواب عن سؤال هل سبق لك أن تعرضت للتحرش اجلنسي داخل حميط العمل
أجابت  %59من النساء أهنن عانني من التحرش اجلنسي ،الذي من املمكن أن يكون لفظيا

 " -1التمثالت حول النساء يف مراكز القرار والفاعالت السياسيات يف املغرب" حبث سوسيولوجي أعده مركز تكوين
القيادات النسائية /منشورات اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب  2002بتعاون مع مؤسسة فريدريك ايربت ص .15
 -2للتفاصيل انظر التقرير املنجز بعنوان "دراسة ميداني ة حول حتديات ولوج النساء اإلعالميات مواقع املسؤولية" من طرف
مركز حرية اإلعالم بالشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وهو يتكون من  37صفحة – منشور يف جملة 'الصحيفة املغربية' العدد
 -38لشهر يونيو من  9إىل  15منه  2006انظر ص .41-40
 -3دون أن يذكر التقرير نوع اإلساءة
 -4مل يعرض قانون الوظيفة العمومية لتجرمي التحرش اجلنسي ،على الرغم من انه ظاهرة مستفحلة يف كل القطاعات
احلكومية ،وغالبا ما تكون ضحيته املوظفات املتواجدات يف السالمل الدنيا ،واحلديثات العهد بولوج اإلدارة العمومية ،جيد
التحرش اجلنسي إحدى دوافعه يف صورة املرأة يف اإلعالم،حيث تساهم خمتلف التمثالت الذهنية واجلسدية املتداولة يف
تكوين صورة منطية عنها حتصرها يف الغالب يف اجلسد.
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أو بدنيا ،ويعكس رغبة الرجل يف امتالك كل ما حييط به ،متجاوزا يف أغلب األحيان ما
تفرضه العالقات املهنية من احرتام وهو ما يؤثر على نفسية بعض املوظفات.1
إال أنه إذا كان عموم املوظفني ما يزالون متشبثني بالتصور التقليدي ألدوار املرأة
ويرفضون تواجدها يف مراكز القرار ،فهذا ال يعين عدم وجود فئة أخرى من الرجال تدافع عن
هذا التواجد وتدعمه ،ويظهر ذلك من خالل نتائج االستمارة  ،واليت كشفت عن وجود
نسبة تصل إىل  %21من الرجال يفضلون وجود املرأة يف منصب املسؤولية ،إضافة إىل وجود
نسبة مماثلة منهم ال تعتقد بوجود فرق بني اجلنسني يف تويل مراكز القرار.2
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو ضعيفة إال أهنا تعكس التطور احلاصل يف اجملتمع
املغريب ،ويف نظرة الرجل إىل املرأة كمشاركة معه يف تدبري الشأن العام.
فهؤالء املؤيدون لتواجد املرأة يف مراكز القرار ال شك أهنم رمسوا هلا صورة اجيابية،
تتجاوز األشكال النمطية السائدة ،وتعرب عن االعرتاف مبا حققته بعض النساء من جناح
على الصعيد املهين فرض تغيريا يف املواقف والتصورات التقليدية ،وجعلها ال تقبل فقط بوجود
املرأة يف املراكز العليا ،بل إهنا تفضلها على الرجل يف بعض األحيان ،كما هو الشأن بالنسبة
حلاالت الفئات املشمولة باالستمارات املنجزة.
ويف ذات السياق ميكن اعتبار أن أولئك الذين مل جيدوا فرقا بني اجلنسني يف تدبريمها
للشأن العام ،ميثلون تيارا يؤمن باملساواة بني اجلنسني ،وال جيعل من الفوارق البيولوجية بينهما
سببا يف اختيار أحدمها ملنصب دون اآلخر ،كما أهنم يقرون بالقيمة املضافة لتواجد النساء
يف هذه املراكز ،ويعرتفون بأن اإلحساس األنثوي كفيل بتلبية اجلانب اإلنساين داخل اإلدارة،
دون أن يغيب عنصر الكفاءة واملردودية ،وهذا الطرح قد يكون موضوع اتفاق فئات كثرية

 -1حسب نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه املشار إليه سالفا.
 -2املرجع السابق.
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من الرجال والنساء املؤيدين واملؤيدات لتواجد املرأة يف مراكز القرار ،كما قد يكون مثار
جدل بالنسبة للرافضني والرافضات هلذا التواجد (الفرع الثاين).
الفرع الثاني :عالقة المرأة الموظفة بنظيراتها

إذا كانت املرأة املوظفة تعاين من التأثريات السلبية للعوامل االجتماعية على أفكار
وسلوك الرجل اجتاهها ،وتعاين من العادات والتقاليد الغري املنصفة هلا ،فإهنا كذلك تعاين من
عداء وتسلط املرأة على املرأة ،سواء كان ذلك يف احلياة االجتماعية أو املهنية ،فاملشاكل
والعراقيل اليت تضعه ا النساء أمام النساء ال تقل عن تلك اليت خيلقها الرجال ،ولعل هذا ما
يدفع املرأة املوظفة اليت تتواجد يف مركز من مراكز القرار إىل بذل جمهودات مضاعفة يف قيادة
املوارد البشرية النسائية ،وقد يرجع ذلك لكون انتظارات املرأة املرؤوسة تدفعها إىل إبداء نوع
من الرغبة ا لتلقائية يف التقرب من رئيستها ،مستخدمة يف ذلك أسلوب احلميمية واإلدالء
باألسرار الشخصية ،وتدخل هذه السلوكيات عادة يف خانة التضامن النسائي يف مواجهة
وضعية مشرتكة تعيشها النساء ،وتدفع هبن حنو تالحم أكرب ،وينجم عن ذلك أن املرأة
الرئيسة اليت تسعى إىل إضفاء طابع مهين على عالقاهتا مبرؤوساهتا جتد نفسها مضطرة لعدم
االستجابة لرغباهتن ،وهو األمر الذي يولد نوعا من اإلحباط لديهن ،ويف أحسن احلاالت
ينتهي الطرفان إىل التزام موقعهما واحلفاظ على عالقة مهنية وظيفية تلغي البعد الشخصي،
وتفضي إىل قيام املرأة املرؤوسة إىل إذكاء العداوات يف حميط املرأة الرئيسة ،وذلك حسب
شهادة بعض املسؤوالت.1
ويف هذا اإلطار فقد أبانت بعض الدراسات أن حضور النساء يف مراكز القرار أمر ال
يستساغ بسهولة من طرف نظرياهتن من النساء الزميالت واملرؤوسات ،إذ أن  %59من
 -1انظر الشهادات ضمن "لتمثالت حول النساء يف مراكز القرار والفاعالت السياسيات باملغرب"حبث سوسيولوجي أعده
مركز تكوين القيادات النسائية منشورات اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب  2002بتعاون مع مؤسسة فريدريك ايربت ص
.15
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املوظفات يرفضن تواجد امرأة يف منصب القرار ،يف حني تعتقد  %30منهن أنه ال فرق بني
اجلنسني يف إدارة املوارد البشرية ،ومل يتجاوز عدد النساء اللوايت يفضلن امرأة مسؤولة عنهن
 1 % 11وهذا ما يوضحه الرسم البياين التايل:

21%
رجل
امرأة
ال فرق

58%

21%

الرسم البياني رقم  : 7نتائج اختيارات الموظفات لمسؤوليهم حسب الجنس
وتبقى األسباب املؤدية إىل هذا الرفض النسائي  -النسائي مرتبطة بإرهاصات ثقافية
ودينية ،فاملرأة منذ صغرها ترتدد على مسامعها كلمات حمبطة مثل" :أهنا خلقت من ضلع

أعوج" و "ناقصة عقل ودين" إضافة إىل الكثري من املمارسات الكفيلة بزرع العقد النفسية
وخمتلف التمتالت السلبية عن املرأة،2واليت تفضي إىل سلوكيات شاذة كرفض املرأة للمرأة
ألسباب غري مقنعة تتعلق أساسا بالغرية واحلسد وسوء التواصل الذي يكون غالبا السمة
املميزة للعالقة فيما بينهن.

 -1نتائج الدراسة اليت قمت هبا مبناسبة اجناز حبث الدكتوراه املشار إليه سلفا
 -2حول'التمثالت حول النساء يف مراكز القرار والفاعالت السياسيات باملغرب"حبث سوسيولوجي أعده مركز تكوين
القيادات النسائية /منشورات اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب  2002بتعاون مع مؤسسة فريدريك ايربت ص .15
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إن عداء املرأة للمرأة ليس ناجتا عن خلل يف ذاهتا بقدر ما هو انعكاس لواقع
اجتماعي يؤسس لعالقات مهنية مبنية على أساس النوع االجتماعي ،وتوزع األدوار تبعا
لذلك وفقا هلذه التصورات املستمدة من واقع اجتماعي متأثر بقيم ومعتقدات الثقافة
األبيسية اليت تظهر مالحمها سواء يف عالقة املرأة املوظفة مبحيطها األسري أو بعالقتها مع
زمالئها يف العمل ،واليت ترتبط بتوزيع معني لهأدوار فيما بينهم حددها اجملتمع وكرستها
الوسائل الرتبوية اليت نتلقاها سواء يف البيت أو املدرسة أو عرب الثقافة الشفوية أو اإلعالم
جبميع تصنيفاته.
إال أن هذا العداء أو الرفض النسائي – النسائي ليس مطلقا ،بل إن هناك فئة أخرى
من النساء تفضل وجود املرأة كرئيسة عليها ،إىل جانب فئة ثالثة ال تعترب أن متة فرق بني
النساء والرجال يف التسيري اإلداري ،ويف هذا اإلطار عربت  %30من املوظفات املشموالت
بالبحث عن عدم وجود فرق بني اجلنسني ،يف حني فضلت  %11وجود امرأة يف منصب
القرار ،1وهو ما جيعل االعتقاد حول توثر العالقة بني املرأة وملرأة ليس حقيقة مطلقة ،بل إهنا
تعكس واقعا اجتماعيا ال يعدم من مظاهر التغيري املنسجم مع التوجهات الدولية الداعية
إلنصاف النساء وحتسني صورهتن يف اجملتمعات ومنحهن فرصا إلدارة الشأن العام ،إسهاما
منهن يف تكريس قيم الدميقراطية واحلداثة ،وحىت تصبح هذه القيم ثابتة وسلوكيات راسخة يف
اجملتمع ،فإنه ينبغي القيام مبجهودات يف هذا االجتاه (الفصل الثاين).

 -1حسب نتائج الدراسة امليدانية املنجزة يف إطار حبثي لنيل شهادة الدكتوراه املشار إليه سالفا.
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الفصل الثاني
آليات إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين
تعترب املرأة شريكا أساسيا يف حتقيق أهداف التنمية ومسامها فاعال يف تطور اجملتمع،
فال ميكن تصور تطوره من دوهنا ،لذا كان لزاما على الدولة أن تضع اسرتاتيجيات وخططا
لدعم النساء وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة يف النسيج اجملتمعي ،وأن تواكب كل اخلطوات
اليت قام هبا اجملتمع الدويل للنهوض بأوضاعهن ،وذلك من أجل تصحيح االختالالت
القائمة.1
ولقد لعبت اجلمعيات النسائية املغربية أدوارا أساسية وفاعلة لبلوغ هذه األهداف بدءا
من السبعينات ،مستفيدة من التحركات الدولية يف هذا اجملال ،واليت سامهت يف إعطاء
ديناميكية جديدة للعمل النسائي املغريب ،متثلت أساسا يف نزوع األحزاب السياسية حنو
تأسيس وتقوية قطاعاهتا النسائية وظهور جتربة ما مسي "باألندية النسوية" 2اليت بدأت بعض
3
مكوناهتا تستقل عن األحزاب السياسية بدءا من الثمانينات لتظهر مجعيات نسائية مستقلة
طالبت مبساواة املرأة مع الرجل يف مجيع امليادين واجملاالت ،وعملت على تعزيز مطالبها عرب
البوابة اإلعالمية خصوصا بعد إصدار أول جريدة نسائية مغربية يف سنة 1983م ،وهي
جريدة  8مارس.

 -1نذ يرة برقليل 'النوع االجتماعي واألنشطة االقتصادية باملغرب"نشر كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص
املعاقني،بدعم من التعاون التقين األملاين  /مطبعة النجاح اجلديدة  2004ص .78
2

» -ZAKIA DAOUD « féminisme et politique au Maghreb »Edition EDDIF Maroc 1993
p306

 -3مجيلة مصلي "مرتكزات التوجه اليساري يف احلركة النسائية باملغرب املعاصر"حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا-كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط  2000-1999ص .124
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ولقد استفادت املرأة املوظفة من هذه الوضع املشجع ،فبادرت إىل إنشاء إطار خاص
هبا يف سنة 1980م ،حتت الرئاسة الشرفية لهأمرية لالحسناء ،1متثل يف"الرابطة الدميقراطية
للموظفات يف القطاع العام وشبه العام" ،وقد كان إلحداث هذه الرابطة داللة قوية على
حرص اجملتمع املدين واهتمامه باملرأة املوظفة واستعداده للدفاع عن مطالبها ،إذ جعلت من
بني أهم أهدافها دعم مساواة املرأة املوظفة بالرجل املوظف ،وذلك من خالل اعتماد جمموعة
من اآلليات والوسائل.2
كما شهدت فرتة التسعينات تطورات ملموسة على املستوى املؤسسايت و التشريعي
إىل جانب اعتماد مقاربات كونية جديدة لتناول القضايا النسائية كان آخرها مقاربة النوع
االجتماعي ،3اليت برزت كمقاربة جديدة تعوض التحديدات اجلنسية النمطية ،وشكلت
اإلطار النظري واإلجرائي ملختلف اإلشكاليات املرتبطة بالقضايا النسائية ،وكذا ملختلف
 -1وتتكون هياكل الرابطة من :
 امل كتب املركزي :الذي يتكون من سبعة وعشرين عضوا وثالثة جلان وهي اللجنة اإلدارية واللجنة الثقافية واللجنةاالجتماعية والرتفيهية.
 اجمللس الوطين :الذي يتكون من أعضاء املكاتب اإلقليمية واجلهوية -الفروع اإلقليمية واجلهوية مث األعضاء.

-2

منها :تسليط الضوء على دور املوظفات يف اإلدارة العمومية  ،إشراك اكرب عدد من املوظفات يف تدبري الشأن العام يف

جمال الوظيفة العمومية  ،التحسيس حبقوق النساء وواجباهتن اليت مينحها هلن قانون الوظيفة العمومية  ،مساعدة األطر
النسوية الصغرية واملتوسطة على الرفع من مستواها الثقايف واإلداري واالجتماعي وعلى اجتياز مباريات الرتقية الداخلية،
حماربة الركود اإلداري وحمو اجلمود الذي يطبع مسار املرأة اإلداري ،العمل على تقوية مشاركة املرأة املوظفة يف حتمل
املسؤوليات ،و مساعدة النساء املوظفات من أجل القيام باجملهودات الالزمة لتحسني وضعيتهن واالرتقاء إىل املناصب

العليا..

للتفاصيل انظر الوثائق األساسية لرابطة املوظفات بالقطاع العام وشبه العام.

 -3اليت مت تطويرها خالل املؤمتر العاملي الرابع حول املرأة املنعقد يف بكني سنة 1995م ،وقد أثارت هذه املقاربة االنتباه إىل

أن السياسات االقتصادية واالجتماعية تستهدف بشكل متفاوت الرجال والنساء ،و أن أية عملية تطور تتأثر مبسامهة كل
املواطنني دون متييز.
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االسرتاتيجيات التنموية اليت تويل أمهية كربى لهأدوار النوعية وقيمتها يف التنمية الشاملة املبنية
على املساواة ،ويف هذا اإلطار عمل املغرب على إدراج هذه املقاربة يف خمتلف السياسات
والربامج احلكومية (املبحث األول)كما امتد إدماج املقاربة ليشمل الوسائل املالية للدولة،
حيث أصبحت كل القوانني املالية منذ سنة 2005م تتبىن هذه املقاربة لتتالءم مع اخلطط
والتوجهات العامة للدولة يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني(املبحث الثاين).
المبحث األول :إدراج مقاربة النوع في السياسات العامة

لقد قام املغرب بتحقيق عدة منجزات وفقا لاللتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
بصفة عامة وحقوق املرأة بصفة خاصة ،وكان ملصادقته على اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد النساء ،والربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية 1داللة هامة على
مسار التحوالت اإلجيابية اليت شهدها يف هذا اجملال ،واليت ظهرت انعكاساهتا من خالل
تعديل النصوص القانونية ملالءمتها مع االتفاقيات الدولية.
كما اخنرط املغرب يف أهداف األلفية من أجل التنمية اليت تشكل مرجعية يف جمال
إعداد السياسات واالسرتاتيجيات العمومية ،فعمل على إعداد مؤشرات كفيلة مبتابعة هذه
األهداف ،وإعداد تقاري ر وطنية يف هذا الشأن ،حيث دعا التقرير الثاين حول األلفية من
أجل التنمية الصادر يف سنة  2005م إىل إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسة العامة
للدولة.

 -1يف بالغ  6مارس  : 2006رفع حتفظات اململكة املغربية على بعض مواد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة وانضم إىل الربتوكول االختياري امللحق هبا ،ويف  10دجنرب  2008وجه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس
رسالة سامية مبناسبة االحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،أعلن من خالهلا سحب حتفظات اململكة
على اتفاقية القضاء على خمتلف أشكال التمييز ضد النساء حيث جاء يف اخلطاب" ...وتعزيزا هلذا املسار ،نعلن عن
سحب اململكة املغربية للتحفظات املسجلة ،بشأن االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،اليت
أصبحت متجاوزة ،بفعل التشريعات املتقدمة ،اليت أقرهتا بالدنا.".... .
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وتعزيزا هلذا املنحى أعدت احلكومة يف مارس  2006إسرتاتيجية وطنية من أجل
اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني من خالل إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات
والربامج التنموية ،وشكل اعتماد هذه اإلسرتاتيجية حدثا هاما يف مسرية املغرب يف سعيه من
أجل إقرار مساواة فعلية بني اجلنسني ،كما أعدت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
خمططا اسرتاتيجيا للفرتة املمتدة ما بني  2008و 2012يهدف أساسا إىل إدماج مقاربة
النوع االجتماعي يف السياسات العامة من أجل حتسني وضع النساء ،وتشجيع ولوجهن إىل
1
مراكز القرار.
وباإلضافة إىل ذلك فقد قامت احلكومة مببادرات تشريعية وعملية من أجل رفع
مستوى املشاركة السياسية للمرأة والرفع من متثيليتها يف هذا اجملال ،وحتسني صورهتا يف خمتلف
وسائل اإلعالم الوطنية ،2مكرسة بذلك االخنراط يف مسرية إرساء دعائم دولة احلق والقانون
من أجل كسب رهان حتقيق التنمية البشرية املبنية على مبادئ اإلنصاف واملساواة بني
اجلنسني يف احلقوق والواجبات.
وقد متخض عن هذه اجلهود وضع اسرتاتيجيات هتدف إىل حتقيق نفس الغايات
واألهداف لكنها تركز أساسا على جمال الوظيفة العمومية ،معتربة أن إدماج هذه املقاربة
داخل اإلدارة العمومية كفيل بتحقيق مرامي ومقاصد التحديث اإلداري.
المطلب األول :اإلطار النظري إلدراج مقاربة النوع في السياسات العامة
 -1إضافة إىل أهداف أخرى وهي:
أ -الرفع من نسبة متثيلية النساء يف اهليئات املنتخبة
ب -تشجيع خلق املقاولة النسائية
ت -حماربة العنف جتاه النساء والطفالت
ث -حماربة النمطية ونشر ثقافة املساواة،
ج -دعم املؤسسات واملراكز اخلاصة بالنساء ،وتوسيع املراكز املتعددة الوظائف،
 -2التقرير الوطين للمملكة املغربية " بيكني  " 15+أجنز من طرف الوزارة املكلفة بالتنمية واألسرة والتضامن -ابريل 2009

ص .5
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عادة ما تقوم السياسات والربامج الوطنية اليت تروج للمساواة بني النساء والرجال على
أسس عامة تشمل مجيع دروب احلياة ،وعلى الرغم من أهنا ال تعاجل موضوع النساء
املوظفات -بشكل خاص -فإهنا توفر إطاراً مهماً وقاعدة أساسية الختاذ تدابري حمددة مت ّكن
من حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمال التوظيف وبلوغ املناصب اإلدارية العليا ،ويف هذا
اإلطار ميكن التأكيد على أن اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني
بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج التنموية املعلنة من طرف كتابة الدولة
املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني يف ماي 2006م ،تسري يف هذا االجتاه ،إذ
استهدفت توجيه برامج احلكومة حنو إقرار املساواة بني اجلنسني من خالل مخسة حماور
أساسية تتمثل يف صيانة احلقوق املدنية وتعزيز التمثيلية واختاذ القرار ومحاية احلقوق
االجتماعية واالقتصادية ،وتعزيز وتقوية السلوكات الفردية واجلماعية لرتسيخ قيم اإلنصاف
واملساواة بني اجلنسني يف املؤسسات والسياسات ،باإلضافة إىل تصحيح التفاوت الغري
العادل والتمييز الناتج عن التصورات النمطية واألحكام املسبقة ،واالعتماد على مبادئ
الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء.
وقد استعانت اخلطة للوصول إىل املشاركة املنصفة للنساء يف خمتلف املراكز مبجموعة
من اإلجراءات تتمثل يف حتديد العوامل الكامنة وراء احلضور الضعيف للنساء يف مناصب
اختاذ القرار ،وأيضا السبل الكفيلة بتصحيح االختالالت القائمة ،وإقرار سلسلة من
اإلجراءات والتدابري كاعتماد التمييز اإلجيايب وتنظيم محالت حتسيسية ووضع برامج إعالمية
ترفع من قيمة عطاءات النساء ومسامهاهتن يف مواقع املسؤولية واختاذ القرار ،كما اعتمدت
اخلطة على مقاربة النوع االجتماعي اليت تسمح بالكشف عن املعوقات اليت حتول دون
حتقيق املساواة بني اجلنسني وآليات جتاوزها .
ولقد اعتربت اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني بإدماج
مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج التنموية أن الوصول إىل املشاركة املنصفة
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للنساء يف خمتلف جماالت اختاذ القرارات يتطلب حتويل الوظيفة العمومية إىل منوذج حيتذى به
يف العمل مببدأ اإلنصاف واملساواة بني الرجال والنساء يف الرتقية املهنية ،ويف تسهيل ولوج
نسبة أكرب من النساء ذوات الكفاءة إىل املراكز العليا يف إطار سياسات احلد من تراكم
املسؤوليات واملناصب لدى نفس األشخاص والعمل على تيسري عملية جتديد النخب
والقيادات ،وتن ظيم محالت حتسيسية ووضع برامج إعالمية ترفع من قيمة عطاءات النساء
ومسامهاهتن يف مواقع املسؤولية.1
وقبل احلديث عن اآلليات اليت اعتمدها هذا القطاع من أجل إدراج هذه املقاربة يف
قطاع الوظيفة العمومية 2لضمان متثيلية وازنة للمرأة يف مراكز القرار داخل اإلدارة العمومية
يكون من الضروري الوقوف عند مرجعيات املقاربة ومفهومها واملبادئ اليت تقوم عليها( الفرع
االول).
الفرع األول :مبادئ وأسس مقاربة النوع االجتماعي

إن ظهور مقاربة النوع االجتماعي كمنهجية عمل هتدف إىل حتقيق تنمية منصفة،
وإعداد وسائل وأدوات تسعى إىل حتقيق املساواة ،مل يكن وليد اللحظة بل تأثر مبتغريات
دولية أفضت إىل جمموعة من اإلنتاجات الفكرية العاملية توحدت جمملها على ضرورة
تصحيح وتقومي وضعية املرأة على مجيع املستويات ،ومتكينها من مجيع حقوقها على قدم
املساواة مع الرجل.
وقد شكلت املؤمترات الدولية سندا قويا ملختلف األطروحات حول املساواة ومرجعا
أساسيا هلا ،بل إهنا كانت اإلطار األمثل لبلورة هذا املفهوم وتطوير آلياته ،ومل يكن ظهور
مقاربة النوع االجتماعي إال مظهرا من مظاهر اإلبداع الفكري العاملي يف هذا االجتاه،
 -1اإلسرتاتيجية الوطنية من اجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج
التنموية  2006ص .12
 -2اليت تعترب موضوع هذه الدراسة.
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وانعكاسا ملركزية القضية النسائية يف السياسات الدولية ،اليت أثرت يف السياسات الوطنية
للدول ،فأصبح ينظر ملستوى تقدم هذه األخرية أو ختلفها من خالل مدى تبنيها للتوجهات
العاملية يف خمتلف القضايا وعلى رأسها قضية املرأة.
ويرتبط إدماج مقاربة النوع يف السياسات العمومية ارتباطا وثيقا مبأسسة املساواة بني
اجلنسني ،الذي أصبح قضية عاملية تتخطى احلدود اجلغرافية وتتواصل عرب القواعد األساسية
اليت حددهتا املواثيق الدولية املتعددة ،وذلك بعد أن أصبح هلذا اخلطاب موقعه املؤثر وأولوياته
يف جمال العالقات الدولية بشكل مل يسبق له مثيل.
وجتدر اإلشارة إىل أن موضوع املرأة عموما مل يصبح قضية دولية إال يف سنة  1975م
عندما قامت األمم املتحدة بالدعوة إىل املؤمتر الدويل يف املكسيك ،ومت على أثره إعالن عشر
سنوات متتد من سنة  1976إىل  1985عقدا خاصا باملرأة.
وقد كانت بداية طرح األمم املتحدة هلذا املوضوع متواضعة ،إذ مل تطرحه كقضية
حقوق إنسانية أساسي ة ومستقلة ،بل ظلت تتعامل معه كموضوع يرتبط بالتنمية ،واعتربت
أن ضمان حقوق املرأة من شأنه أن حيقق التنمية للمجتمعات.
ومع ذلك ميكن التأكيد على أن مؤمتر مكسيكو شكل نقطة االنطالق يف عقد املرأة
الذي وضع األسس إلزالة مجيع أنواع التمييز ضدها ،وكان ذلك أول اعرتاف دويل عملي
ليس فقط حبقوق املرأة ،بل مبحورية دورها يف عملية التنمية والتطور.
وقد نقل هذا احلدث مسار حركة املرأة من جمال االعرتاف باحلقوق يف ضمري اجملتمع
الدويل وبياناته وإعالناته ومواثيقه إىل جمال الفعل والتنفيذ ،واعتبار املرأة شريكا أساسيا
ومساويا للرجل يف حركة اجملتمع ومنائه.1
وبعد ذلك توالت اخلطوات العملية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ،متثل أمهها يف انعقاد
املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بكني يف سنة 1995م ،الذي مل يكتف بتبين توصيات املؤمترات
 -1تقرير املؤمتر العاملي حول املرأة املنعقد يف مكسيكو منشورات األمم املتحدة .1975
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السالفة حول املساواة ،بل إنه اعترب أن حتقيق هذه املساواة رهني باعتماد مقاربة جديدة أال
وهي مقاربة النوع االجتماعي ،كما دعا احلكومات إىل االلتزام بإدماج هذه املقاربة يف كل
عمليات إعداد السياسات وخمططات التنمية ،باإلضافة إىل عمليات تنفيذ وتقييم هذه
السياسات والربامج.
ولقد أشار املؤمتر العاملي الرابع يف توصياته إىل ضرورة خلق آليات كافية لتعزيز النهوض
باملرأة على مجيع املستويات ووضع حد الالمساواة يف اقتسام السلطة وصنع القرار 1.باإلضافة إىل
وضع سياسات يف جمال التعليم هتتم بتغيري االجتاهات اليت تعزز توزيع العمل على أساس اجلنس،
بغية تعزيز مفهوم اقتسام املسؤوليات األسرية يف العمل ويف املنزل".2
وقد كان مؤمتر بكني حمط جدال ونقاش ،بل إنه أثار حفيظة اجملتمعات اإلسالمية،3
بعد أن تبىن املؤمتر مقاربة النوع وفرض على الدول إدراجها يف سياساهتا العامة.4
إال أن هذا اجلدل مل مينع كل الدول العربية من االستمرار يف تطبيق هذه املقاربة ،بل
إن امل ملكة املغربية عملت على تبنيها كوسيلة لتشخيص وضعية املرأة يف اجملاالت املختلفة مبا
 -1انظر تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة (بيجني  15-4شتنرب  )1995منشورات األمم املتحدة صفحات من  5إىل .9
 -2تقرير مؤمتر بيكني مرجع سابق ص .34
 -3السيما أمام تبنيها جمموعة من االقرتاحات اجلريئة كتلك املتعلقة باحلياة اجلنسية :للمزيد انظر تقرير مؤمتر بيكني من ص
 46إىل ص .55
 -4وإذا كانت خمتلف املؤمترات الدولية قد سامهت يف بلورة مقاربة النوع فال ميكن إنكار الدور األساسي الذي لعبته
االتفاقيات الدولية يف املوضوع كاالتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة ،لسنة  ،1952واالتفاقية املتعلقة جبنسية املرأة
املتزوجة لسنة .1956
باإلضافة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( )WADECاملنعقدة يف سنة  ،1979اليت جاءت
لتؤكد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول األطراف باختاذ "مجيع التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك التشريع
لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني ،لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع هبا على أساس املساواة
مع الرجل،ورغم أمهيتها ،إال أهنا لقيت جمموعة من التحفظات من قبل أغلب الدول العربية منها املغرب الذي مل يرفع
حتفظاته إال يف دجنرب  2008وسط سجاالت فقهية وفكرية متعددة.
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يف ذلك جمال اإلدارة العمومية ،كما اعتمدهتا من أجل حل إشكالية ضعف تواجد املرأة يف
مراكز القرار سواء السياسي أو اإلداري ،معتربة إياها املدخل األساسي حلل هذه
اإلشكاليات.
وهو ما يعين أن الدولة التزمت رمسيا بإدراج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات
العامة من أجل ضمان التمثيلية النسوية العادلة يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك جمال الوظيفة
العمومية ،مؤكدة بذلك أن هذه املقاربة تعترب آلية أساسية من اآلليات املعتمدة لتجاوز كل
العوائق اليت حتول دون حتقيق املساواة الفعلية بني املوظفات واملوظفني.
الفرع الثاني :المبادرات المعتمدة إلدماج مقاربة النوع االجتماعي

تطلب اخنرط املغرب يف أهداف األلفية من أجل التنمية إدماج مقاربة النوع
االجتماعي يف السياسة العامة للدولة ،ويف هذا اإلطار قامت احلكومة مببادرات تشريعية
وعملية ،متثلت يف تغيري بعض النصوص القانونية إىل جانب وضع اسرتاتيجيات من أجل
النهوض بأوضاع املرأة والرفع من متثيليتها داخل اهليئات السياسية واإلدارية وتشجيع ولوجها
ملناصب القرار واملسؤولية 1،كان أمهها اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني
اجلنسني بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج التنموية ،اليت تقوم على
أساس رؤية واضحة مشولية ،وهدفني اسرتاتيجيني يتمثالن يف مشاركة النساء والرجال بشكل
منصف ومتساو يف اإلعداد والتوجيه والتأثري يف السياسات والربامج التنموية ،واستفادة كل
منهما من مثار هذه املشاركة ،وذلك من خالل مخس مستويات تشمل احلقوق املدنية
 -1إضافة إىل أهداف أخرى وهي:
ح -الرفع من نسبة متثيلية النساء يف اهليئات املنتخبة،
خ -تشجيع خلق املقاولة النسائية،
د -حماربة العنف اجتاه النساء والطفالت،
ذ -حماربة النمطية ونشر ثقافة املساواة،
ر -دعم املؤسسات واملراكز اخلاصة بالنساء ،وتوسيع املراكز املتعددة الوظائف،
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والتمثيلية واختاذ القرار واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والسلوكيات الفردية واجلماعية،
إضافة إىل الوسائل واآلليات لرتسيخ قيم اإلنصاف واملساواة.1
ولقد جاء اإلعالن عن هذه اإلسرتاتيجية يف مناخ سياسي واجتماعي سامهت فيه
التحوالت الدولية والوطنية ،وتعزز بصدور منشور الوزير األول رقم  4/2007بتاريخ  8مارس
 2007الذي يدعو من خالله كافة القطاعات احلكومية إىل إدماج مقاربة النوع االجتماعي
يف الربامج واملخططات القطاعية ،وخلق نقط ارتكاز النوع االجتماعي على صعيد هذه
2
القطاعات.
وتفعيال هلذه التوجهات كلفت العديد من القطاعات احلكومية ببلورة آليات إلدراج
هذه املقاربة يف السياسات العامة ،وسهرت وزارة االقتصاد واملالية ووزارة التنمية االجتماعية
واألسرة 3على وضع التوجهات الكربى واإلطار االسرتاتيجي العام ملقاربة النوع واملساواة بني
الرجل واملرأة.
كما عمل قطاع العدل على وضع اإلطار تشريعي كفيل بتحقيق هذه التوجهات،
واضطلعت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون بدور املنسق مع السلطات واملنظمات األجنبية
لتحقيق هذه الغاية ،4فيما تكفل قطاع حتديث القطاعات العامة بإدماج بعد النوع
االجتماعي يف املمارسات اإلدارية العمومية اليت تشكل أساس التنمية االقتصادية

 -1وقد خضعت هذه اإلسرتاتيجية لتقييم مدى تنفيذها من طرف خمتلف القطاعات احلكومية يف  07أكتوبر ،2008
أسفرت عن مجلة توصيات انظر التقرير الوطين للمملكة املغربية "بيكني  " 15+أجنز من طرف الوزارة املكلفة بالتنمية
االجتماعية واألسرة والتضامن -ابريل  2009ص .9
 -2انظر التقرير الوطين حول وضعية املرأة باملغرب:عشر سنوات بعد مؤمتر بكني أجنز من طرف كتابة الدولة املكلفة بأوضاع
املرأة -2004-ص.8-7
 -3أصبح امسها يف ظل حكومة  2011هو وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.
 -4تقرير النوع االجتماعي املتضمن يف القانون املايل لسنة .2009
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واالجتماعية للبالد ،معتربا أن أي حتديث أو إصالح إداري ال بد أن يتماشى مع هذا
التصور اجلديد للتنمية البشرية ،ملا لذلك من نتائج إجيابية على حسن التسيري اإلداري.
ويف هذا الصدد عملت وزارة حتديث القطاعات العمومية 1بتشاور مع باقي
القطاعات احلكومية على ترمجة حماور التحديث املستمدة من الربنامج احلكومي إىل أوراش
وتدابري لإلصالح اإلداري هتدف إىل تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية وضمان عقلنة
اهلياكل اإلدارية وحتسني أدائها ،من خالل إعطاء بعد جديد ملفهوم تدبري املوارد البشرية
الذي أصبح يشمل مفهوم املساواة بني اجلنسني وإشراكهما يف تدبري الشأن العام،
واالستفادة من طاقاهتما معا ،يف حتقيق األهداف التنموية ،وهو اهلدف الذي سعت إليه
مشاريع وخطط وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة معتمدة يف ذلك إدراج مضامني
مقاربة النوع االجتماعي يف خطط وبرامج اإلدارة العمومية املغربية وإخضاع قراراهتا  -سواء
على مستوى إعداد الربامج والتخطيط أوالتنفيذ -إىل تقييم مدى إنتاجيتها للحد من الفوارق
االجتماعية املرتبطة بالنوع االجتماعي ،وحتقيق املساواة بني املرأة والرجل يف كل اجملاالت من
خالل مؤشرات متعددة نذكر منها:
 نسبة النساء يف مراكز القرار داخل اإلدارة العمومية
 نسبة النساء من بني املدراء يف اإلدارة العمومية
2
 نسبة األطر النسائية العليا
إن رهان االسرتاتيجيات اجلديدة على إشراك املرأة يف كل عمليات التحديث اإلداري
مل يكن مرده إىل اجلانب الكمي ،أي النسبة اهلامة للنساء داخل اإلدارة العمومية فقط ،وإمنا
يعود أيضا إىل اجلانب السلوكي والقيمي الذي تتميز به املرأة املوظفة والذي جيعلها مؤهلة
أكثر للمسامهة الفعالة يف أي برنامج حتديثي .
 -1أصبح امسها يف ظل حكومة  2011وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة.
 -2األهداف اإلمنائية لهألفية :التجربة املغربية  :وزارة املالية واخلوصصة  27نونرب إىل  3دجنرب .2007
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المطلب الثاني :االستراتيجيات المعتمدة إلدراج المقاربة في الوظيفة العمومية

لقد عمل املغرب على انتهاج مسلسل إصالح إداري حثيث توخى من ورائه حتقيق
احلكامة اجليدة ،اليت تعين اعتماد الشفافية وحس املسؤولية واحرتام احلقوق وفتح اجملال العام
لكل مكونات اجملتمع رجاال ونساء ،1كما التزم بتفعيل مبادرات التنمية وحتقيق أهدافها ،اليت
تروم إىل حتسني ظروف عيش السكان واحلد من الفقر وتقوية التعليم ودعم املساواة بني
اجلنسني ،فتميز اإلطار اجلديد للتنمية االجتماعية باملغرب بانطالق املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية مبناسبة خطاب جاللة امللك يوم  18ماي 2005م ،اليت جاءت لتفتح آفاقا جديدة
للتنمية ،وذلك بعد التجربة اليت حققتها إسرتاتيجية التنمية االجتماعية املندجمة خالل عقد
التسعينات من القرن املاضي.
وأخذت مقاربة النوع االجتماعي مكاهنا كأهم االسرتاتيجيات املعمول هبا لتحقيق
التنمية ،من خالل إدراجها يف سياسات التحديث اإلداري ،ويف هذا اإلطار عملت وزارة
الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة" على إعداد املخطط االسرتاتيجي املتوسط املدى
 PSMTمن أجل إدماج املقاربة يف السياسات العامة ،مبا يعين ذلك إشراك كل من النساء
والرجال يف التصور والتنفيذ واملراقبة وتقييم املساطر والربامج على مجيع املستويات اإلدارية ويف
كل عمل ختطيطي حىت تكون االستفادة متساوية بالنسبة هلما معا ،باعتبارها هدفا أساسيا
2
بالنسبة السرتاتيجيات التحديث اإلداري.
الفرع األول:وضع المخطط االستراتيجي المتوسط المدى PSMT

شرعت وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة بدعم من صندوق دعم املساواة بني
اجلنسني "  " FAES IIالتابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية يف عملية واسعة ملأسسة
املساواة بني اجلنسني متت على مرحلتني:
-HOURIA ALAMI M CHICHI « Genre et politique au Maroc »L’Harmattan2002 p11.

1

 -2كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني ' اإلسرتاتيجية الوطنية من اجل اإلنصاف واملساواة بني
اجلنسني بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج العمومية "  2006ص .27
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تتمثل األوىل يف إعداد الدالئل املرجعية اليت أسست ملرحلة جديدة جعلت من
املساواة هدفا هلا ،أما الثانية فتتمثل يف تشخيص الوضعية الراهنة ملدى تواجد املرأة املوظفة يف
اهلياكل اإلدارية ويف مراكز القرار.
وهكذا فقد عملت الوزارة على إعداد دالئل مرجعية تنظم آليات إدماج مقاربة النوع
االجتماعي يف اإلدارة العمومية.
وقد حددت هذه اآلليات سبعة حماور لتنفيذ خطة مأسسة املساواة بني اجلنسني،
حظي اثنان منها باألولوية ،ويتعلق األمر مبشروع إعداد وتنفيذ برنامج للتحسيس والتكوين
واملواكبة إلدراج املساواة بني اجلنسني يف الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات.
وباإلضافة إىل هذا املشروع فإن وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة قامت بإجناز
مشروع جديد يروم حتديد الوظائف ذات التمثيلية النسوية الضعيفة داخل الوزارة ،وذلك
بشراكة مع املندوبية السامية للتخطيط ،وقد اكتمل هذا املشروع يف مارس  ،2010ومت
عرض مضامينه مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ،ومبوجبه مت حتديد الوظائف ذات التمثيلية
الضعيفة ،وقد اعترب هذا العمل ذا أمهية قصوى ألن من شأنه أن يشكل األساس لتطبيق
خطط املساواة بني اجلنسني.
وجتدر اإلشارة إىل أن املشروع قد انطلق يف بدايته من مراحل استهدفت بداية تكوين
الفاعلني األساسيني ،ومتكينهم من مفاهيم نظرية ومتارين تطبيقية من شأهنا حتليل ما إذا
كانت املهام واحلاجيات والوظائف وكذا املهارات املطلوبة تشكل حاجزا أمام املرأة.
كما استهدف هذا الربنامج تسهيل إدماج املساواة بني اجلنسني يف برامج تسيري املوارد
البشرية احملددة يف إطار الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات وذلك من أجل املسامهة
تدرجييا يف تغيري ممارسات وعقليات املوظفني واملوظفات.
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وبعد عملية وضع الدالئل عملت الوزارة على حتديد وضعية تواجد املرأة يف الوظيفة
العمومية ،والوقوف على التفاوتات املوجودة بني اجلنسني داخل الوزارة ،ويف خمتلف قطاعات
اإلدارة العمومية ،وذلك من خالل ثالث مستويات:
المستوى األول :استهدف رسم صورة للوضعية القائمة فيما يتعلق بإدارة املوارد
البشرية من خالل حتليل السياسات والتنظيم واملمارسات داخل الوزارة ويف باقي الوزارات.
المستوى الثاني :عمل على معرفة تصورات النساء املوظفات وآراءهم فيما خيص
إدارة املوارد البشرية يف قطاع الوظيفة العمومية.
المستوى الثالث :استهدف معرفة تصورات صناع القرار داخل وزارة حتديث
القطاعات العامة ،وفاعلني آخرين بشأن املساواة بني اجلنسني يف ولوج خمتلف الوظائف
وارتقاء مراكز القرار ،وقابلية اختاذ بعض التدابري يف هذا اجملال.1
وقد انطلق هذا التشخيص مبراعاة أربعة توجهات رئيسية ،شكلت مضامني املخطط
االسرتاتيجي املتوسط ا ملدى متثلت أساسا يف اعتبار املساواة بني اجلنسني بعدا من أبعاد
الدميقراطية واحلكامة اجليدة وحتديث اإلدارة العمومية ،واملسامهة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية
لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني عرب دمج مقاربة النوع االجتماعي يف اإلدارة العمومية،
وإدماج املساواة بني اجلنسني بشكل ممنهج يف اإلصالحات املرتبطة بتدبري املوارد البشرية عرب
تدابري وقائية وتصحيحية باإلضافة إىل توسيع أثر وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة من
أجل أداء مهمتها األفقية املتمثلة يف تثمني رأمسال البشري على أسس املساواة يف إطار
حتديث اإلدارة العمومية.
وإىل جانب تشخيص وضعية املوظفات وعالقتهم مبراكز القرار ،فقد عملت الوزارة
من خالل هذا املخطط على حتديد الوظائف اليت هتمش فيها النساء وتبعدها عن هذه
املراكز  ،باإلضافة إىل أهنا أجنزت دراسة هتدف إىل حتديد احلاجيات املعرب عنها من طرف
 -1تقرير النوع االجتماعي املتضمن بقانون املالية لسنة  2008ص .28
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النساء من أجل تقوية تواجدهن يف املناصب العليا ،وهي ستسمح باختاذ إجراءات الدعم
1
والتشجيع واإلجراءات املؤسساتية الالزمة من أجل تشجيع املوظفات إىل ولوج هذه املراكز
،كما ستمكن من الوصول إىل آليات دمج مقاربة مؤسساتية للمساواة بني اجلنسني يف
املمارسات واألنظمة املتعلقة مبجال تدبري املوارد البشرية داخل الوظيفة العمومية ،وربط
حتديث اإلدارة مبدى تطبيق مبادئ املساواة والتحسيس بأمهيتها ،وذلك من خالل القيام
بدورات تكوينية تستهدف الفاعلني األساسيني من مسؤولني ومتخذي القرارات ،مع
االهتمام بالعنصر النسوي سواء للرفع من إمكانياته أو من خالل حضوره يف عمليات
التكوين اهلادفة إىل جعل املساواة إطارا أساسيا للعمل اإلداري احلديث ،ومأسسة املساواة
2
من خالل اعتمادها يف كل الدالئل املرجعية والقوانني املنظمة جملال الوظيفة العمومية'
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املشروع ما تزال تعرتضه العديد من الصعوبات ،ولعل أمهها
عدم اخنراط كل الوزارات يف صياغة براجمها السنوية على أساس النوع االجتماعي ،هذا فضال
عن عدم وضوح آليات إدراج النوع االجتماعي يف اخلطط احلكومية ،وهذا ما يفسر عدم
تناسب املؤشرات اليت تضعها أغلب الوزارات  -مبا يف ذلك وزارة الوظيفة العمومية وحتديث
اإلدارة  -مع مقاربة النوع االجتماعي .
ولعل التقرير السنوي للنوع االجتماعي املرافق للقانون املايل لسنة 2009م يكشف
ذلك ،عندما أقر أن مؤشرات األهداف اخلاصة بوزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة تبقى
غري كافية وغري مالئمة مبا فيه الكفاية بالنسبة للنوع االجتماعي ،مؤكدا أن جناح عملية وضع
مؤشرات مراعية للنوع االجتماعي رهني بدرجة كبرية مبدى إدراج هذا البعد على مستوى
القرارات اإلسرتاتيجية املتعددة اليت تتخذها الوزارة إىل جانب إدراج هذه املقاربة يف خطة
1

«L’ égalité entre les sexes »programme stratégique à moyen terme pour l’institution de L
égalité entre les sexes dans le secteur de l’administration publique » op cit p 45.

 -2تقرير النوع االجتماعي املرافق بقانون املالية لسنة  2008ص .28
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العمل ويف امليزانية والربامج واملشاريع اليت سيتم اجنازها ،ويف تدبري املوارد البشرية والتكوين
واملساعدة االجتماعية . 1
وهو ما مل تستطع الوزارة حتقيقه بالشكل املطلوب – حسب تقرير النوع االجتماعي
املنجز من طرف وزارة االقتصاد واملالية -مما يعين أن وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة
اليت اخنرطت يف تطبيق املخطط االسرتاتيجي املتوسط املدى اهلادف إىل إقرار املساواة بني
اجلنسني يف جمال الوظيفة العمومية منذ سنة  ،2006ما تزال ال تعكس مؤشراهتا الكمية أو
النوعية فعالية هذا املخطط ،ذلك أن عدم وجود املناصفة يف التوظيف ويف بلوغ املناصب
العليا داخل الوزارة ،يكشف عن حمدودية تفعيل التوجهات اليت تعمل اإلدارة على بلورهتا يف
إطار مشاريع مؤسسة للمساواة ،إذ بلغ عدد مستخدمي الوزارة  333موظفا وعونا برسم
سنة  2008منها  143موظفة ،وهو ما يعين أن عدد املناصب اليت استفاد منها الرجل
داخل الوزارة أكثر من تلك اليت استفادت منها املرأة ،إضافة إىل نسبة النساء اللوايت يشغلن
منصب املسؤولية يف الوزارة ظلت ال تتجاوز  % 22برسم سنة 2008م ،وهي نسبة تبقى
ضعيفة حىت مقارنة مع بعض الوزارات األخرى ،هذا إضافة إىل غياب النساء يف منصب
مفتش عام وكاتب عام داخل نفس الوزارة.
الفرع الثاني  :أهداف المخطط االستراتيجي المتوسط المدى

اعتمدت وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة يف بلورة أهدافها املتمثلة يف الرقي
بأداء اإلدارة املغربية والرفع من مردوديتها على الربنامج االسرتاتيجي املتوسط
املدى) 2(PSMTاهلادف إىل إشراك كل الطاقات والكفاءات رجاال ونساء يف هذا اجملهود.

1ا -نظر تقرير النوع االجتماعي املتضمن قي القانون املايل لسنة .2009

 -2مت عرض مضامني الربنامج خالل اللقاء الذي نظمته الوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة ،بتعاون مع الوكالة
الكندية للتنمية الدولية ،يف إطار برنامج مأسسة مبدأ املساواة بني اجلنسني باإلدارات العمومية سنة .2006
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وتندرج أهداف هذا املخطط يف إطار االسرتاتيجيات الوطنية الرامية إىل حتقيق املساواة
بني اجلنسني ،من قبيل اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة املعدة من طرف
كتابة الدولة املكلفة باألسرة والتضامن واألشخاص املعاقني سابقا (وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية حاليا) ،واليت تعكس اخنراط املغرب يف اجملهودات الرامية إىل
تعزيز حقوق املرأة وزيادة مشاركتها الفعالة ،واليت ستساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
للبالد.
وتبعا لذلك يكون اهلدف األساسي للمخطط االسرتاتيجي املتوسط املدى املعد من
قبل وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة هو تطبيق املساواة بني اجلنسني يف اهلياكل
اإلدارية ،باإلضافة إىل الرفع من مستوى متثيلية النساء يف مراكز القرار داخل اإلدارة العمومية.
فعلى املستوى األول راعى املخطط االسرتاتيجي املتوسط املدى النهج اجلديد لتدبري
املوارد البشرية يف اإلدارات العمومية ،والذي يعتمد على اجلودة واملردودية والفعالية ،وحتقيق
املساواة بني املوظفني واملوظفات لتمكينهم مجيعا من ولوج خمتلف اجملاالت واملراكز دون
اعتبار للجنس أو العرق أو الوضع االجتماعي ،وإبعاد خمتلف التمثالت االجتماعية السلبية
عن النساء ،وإعادة النظر يف توزيع األدوار بني اجلنسني داخل اإلدارة العمومية.
وقد امتد العمل هبذا املخطط ما بني سنة 2006م إىل سنة 2010م ومشل كل
القطاعات احلكومية.
ولقد استهدف هذا املخطط ترسيخ قيم املساواة يف هياكل وزارة الوظيفة العمومية
وحتديث اإلدارة كمرحلة أوىل ،مث بعد ذلك العمل على نشر الثقافة والقيم املناهضة للتمييز
ضد النساء يف باقي الوزارات من خالل تقدمي استشارات لصناع القرار واملسؤولني يف هذه
الوزارات متكنهم من ابتكار آليات ومناهج إللغاء كل مظاهر احليف واإلقصاء الذي من
املمكن أن تتعرض له املرأة املوظفة داخل إداراهتا سواء تعلق األمر مبسارها املهين أو ولوجها
مراكز القرار.
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ولقد اعتمد املخطط يف حتقيق أهدافه على جمموعة من الوسائل واآلليات أمهها
االعتناء مبحو الصور النمطية السلبية عن املرأة املوظفة ،واليت ما تزال حاضرة يف خمتلف
دواليب اإلدارة ،واليت تكون سببا يف نسج عالقات معينة بينها وبني أفراد احمليط املهين،
تساهم يف تكريس وضعيتها املتدنية داخل اإلدارة ،كما تفضي يف كثري من األحيان إىل
إبعادها عن املناصب اإلدارية العليا.
واجلدير بالذكر أن هذا املخطط قد انتبه إىل خطورة عدم التوازن بني احلياة املهنية
واألسرية للمرأة املوظفة وانعكاساهتا السلبية على مردوديتها اإلدارية (نتيجة ملختلف العوامل
اليت سبقت اإلشارة إليها) وهو ما حذا به أن جيعل من حل هذه اإلشكالية هدفا من بني
أهدافه األساسية  ،إىل جانب هدف آخر ال يقل أمهية عن باقي األهداف يتمثل يف زيادة
متثيلية املرأة وتقلدها ملناصب صنع القرار داخل اإلدارة العمومية ،والذي اعترب حمورا مركزيا
ألي عمل أو إسرتاتيجية حكومية ،كما أنه اعترب املقياس الذي يعكس مدى اخنراط املغرب
يف تطبيق توصيات مؤمتر بيكني الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف خمتلف هياكل
الدولة مبا يف ذلك جمال الوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى فقد سعى املخطط إىل الرفع من متثيلية النساء يف مراكز القرار على
كافة املستويات اإلدارية والسياسية ،وذلك من خالل تطوير اإلجراءات املؤسساتية اليت
تشجع ولوج النساء هذه املراكز ،وتقوية الكفاءات القيادات النسائية ،وتطوير اإلجراءات
اليت تسمح بالتقليل من الفجوات بني اجلنسني يف جمال التوظيف وارتقاء املناصب العليا
داخل اإلدارة العمومية.
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كما عمل املخطط على إعداد برنامج للتكوين املستمر جيعل من موضوعه إلغاء كل
ما من شأنه تغيري الصور النمطية حول املرأة املوظفة داخل اإلدارة العمومية وكذلك داخل
1
اجملتمع ،وذلك يف أفق متكينها من املشاركة إىل جانب الرجل يف تدبري الشأن العام.
وإذا كانت وزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة قد عملت على بلورة جمموعة من
الربامج واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل املساواة بني اجلنسني داخل اإلدارة العمومية ،فإن هذه
اجلهود تتماشى مع ما تقوم به وزارة االقتصاد واملالية يف إطار حتقيق وترسيخ مبادئ
املساواة بني املوظفني واملوظفات ،وذلك من خالل إسهام هذه االخرية يف إعداد تصور حول
جندرة ميزانية القطاعات العمومية ،ووضع تصور حول آليات تطبيقه يف خمتلف هذه
القطاعات حتقيقا لقواعد العدل واإلنصاف (املبحث الثاين).
المبحث الثاني :اعتماد مقاربة النوع كآلية لإلصالح المالي

لقد قام املغرب بانتهاج سياسات متعددة من أجل إصالح املالية العمومية،
استهدفت أساسا ترشيد النفقات وحتسني املداخيل ،إال أنه يف اآلونة األخرية بدأ يويل
اهتماما كبريا لتحقيق املساواة بني اجلنسني ،واختذ لذلك آليات متعددة مشلت كل التدابري
اإلدارية واملالية ،ويف هذا الصدد التزمت جمموعة من القطاعات الوزارية بإصالح ميزانيتها من
خالل وضع مؤشرات تأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع االجتماعي ،وأصبح بإمكان هذه
الوزارات اليت تبنت التدبري املرتكز على النتائج هنج هذه املقاربة باعتماد مؤشر لقياس املساواة
بني اجلنسني وبتحليل دقيق للموارد والنتائج املتعلقة بالنوع االجتماعي.
ويرمي إدماج مقاربة النوع يف قوانني املالية إىل ضمان الولوج العادل للنساء والرجال
للخدمات األساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص بني اجلنسني (املطلب األول)،
وترتج م مشاركة وزارة االقتصاد واملالية من أجل حتقيق األهداف السالف ذكرها بقدرهتا على
« L’égalité entre les sexes »programme stratégique à moyen terme pour l’institution de

1

– Légalité entre les sexes dans le secteur de l’administration publique » Royaume du Maroc
Ministère de la Modernisation des secteurs publics138 Decembre2006p 46-47.
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بلوغ الغايات اليت ترمي أساسا إىل احلد من التفاوتات بني النساء والرجال فيما خيص
احلصول على العمل واملساواة يف األجور واحلصول على املوارد والوصول إىل متثيل منصف
للمرأة يف كافة مراكز اختاذ القرار ،وحقها يف املشاركة يف إعداد سياسة الدولة وتنفيذها
وممارستها كل الوظائف العمومية على كافة املستويات احلكومية،1وقد جتسدت هذه
األهداف من خالل العديد من التطبيقات اليت مشلت ميزانية القطاعات الوزارية املختلفة
(املطلب الثاين)
المطلب األول :إدماج مقاربة النوع في القوانين المالية

تعترب املالية العمومية أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها االقتصادية
واالجتماعية ،كما تعكس توجهات الدولة وسياستها ،لذا فإن كل القوانني اليت تعاقبت منذ
سنة  2005م ،قد تضمنت ملحقا حول مقاربة النوع االجتماعي ،يسعى إىل ترمجة
االنشغاالت الوطنية والدولية حول املساواة بني اجلنسني إىل خطط للتدبري املايل.
وجتدر اإلشارة إىل أن وزارة االقتصاد واملالية قد بدأت يف الرتويج هلذه املقاربة
اجلديدة لتدبري امليزانية منذ سنة 2002م ،وذلك من أجل تعزيز اجلهود الرامية لتقليص
2
الفوارق بني اجلنسني حتقيقا لقواعد اإلنصاف والفعالية
ويف هذا السياق بادرت الوزارة سنة 2003م إىل إجناز دراسة حتت عنوان"تحديث

اإلدارة والتدبير النسائي La modernisation de l administration et le

 management au fémininعرضتها مبناسبة  8مارس  ،2003وهي الدراسة اليت
مشلت حبثا ميدانيا مشل موظفات وزارة االقتصاد واملالية ،كان مناسبة للتعريف مبوضوع جندرة
امليزانية باإلضافة إىل حماولة طرح إشكالية التدبري النسائي داخل اإلدارة العمومية ،وربطت
حينها بني أي حتديث لإلدارة وبني إشراك املرأة يف التدبري العمومي ،مستعرضة اخلصائص
1تقرير النوع االجتماعي املتضمن يف القانون املالية لسنة  2009ص .27
 -2تقرير النوع االجتماعي املتضمن يف القانون املايل سنة  2009ص .6
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اإلجيابية للتدبري النسائي والذي يتمثل يف اإلتقان والدقة والتواصل ،وغريها من الصفات
1
الالزمة لكل إصالح إداري.
وعلى الرغم من جدية الدراسة وتطلعاهتا فإهنا مل تنل اهتمامات الباحثني ومل تكن
موضوعا للنقاش بينهم ،بل ظلت عمال داخليا مل يثر أي صدى جمتمعي،لكنه يف املقابل
ش كل بداية ملسار تنظريي واسع اخنرطت فيه وزارة االقتصاد واملالية ،توج بتبين إسرتاتيجية
جندرة ميزانية القطاعات العامة ،اليت شكلت وما تزال حمورا أساسيا جعلته الوزارة ضمن
أولوياهتا اهلادفة إىل حتقيق غايات ومقاصد األلفية للتنمية ،واملتمثلة يف إرساء املساواة بني
ا جلنسني وإعطاء املرأة استقالهلا الذايت ،ووضع شراكة عاملية من أجل التنمية ،وإدماج مقاربة
النوع االجتماعي يف السياسات والربامج العامة.
وقد جاءت خمتلف مبادرات وزارة االقتصاد واملالية يف إطار سياق دويل ووطين فرض
على الدول االخنراط الفعلي يف تبين مقاربة النوع االجتماعي من خالل إدماجها يف
السياسات العامة ويف تدبري مالية وزاراهتا يف إطار ما عرف جبندرة امليزانية.
الفرع األول :سياق ودالالت جندرة الميزانية

إن عملية جندرة امليزانية ما هي إال انعكاس لتطبيق مقاربة النوع االجتماعي يف
السياسات العامة ،على أن جندرة امليزانية ختص أساسا اجلانب املايل يف هذه السياسة،
باعتباره الوسيلة األساسية لتطبيق سياسات الدولة وبراجمها.
فذلك أنه إذا كانت الدولة قد حرصت يف اآلونة األخرية على إقرار سياسات هادفة
إىل مساواة اجلنسني داخل اإلدارة العمومية ،فإن هذا اهلدف لن يتحقق إال من خالل إدماج
مقاربة النوع االجتماعي يف القوانني املالية بوصفها أداة لتطبيق سياسة الدولة ومشاريعها
املالية.
1

« Enquête sur le management au féminin au Ministère des Finances et de la
privatisation »Résultats de l enquête réalisée auprès des fonctionnaires du ministère 2003 p 8.
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ويندرج إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف امليزانية العمومية يف إطار التحوالت اليت
شهدها احمليط الدويل والوطين ،واليت متيزت باالهتمام برتسيخ قيم املساواة والعدل بني
اجلنسني ،من خالل ضمان إشراك كل الطاقات يف التدبري اجملتمعي ،ويف استفادة كل
مكونات اجملتمع بشكل عادل ومنصف من املوارد اليت توفرها الدولة ،ولعل هذا هو اجلديد
يف داللة جندرة امليزانية ،اليت رافقتها إشكاليات حول حجم استفادة النساء من اخلدمات
واملوارد اليت تقدمها الدولة ،فظهرت احلاجة إىل ضرورة اعتماد مؤشرات جديدة متيز بني
االعتمادات املخصصة للنساء وتلك املخصصة للرجال أو األطفال أو الشيوخ ،سرعان ما
أبانت هذه املؤشرات عن وجود تفاوت واضح بني حجم استفادة هذه الفئات من هذه
املوارد.
وهو ما استدعى إعادة النظر يف هذا التوزيع ،واعتماد مؤشرات جديدة ال تكتفي
فقط بسرد النفقات واإليرادات وأوجهها ،بل إهنا تفرض حتديد الفئة املستفيدة من هذه
النفقات كذلك ،يف حماولة ملعرفة مدى التوزيع العادل للموارد على كافة فئات اجملتمع ،وهذه
املضامني هي اليت تشكل األساس لقواعد جندرة امليزانية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن خمطط جندرة امليزانية يندرج ضمن مسلسل
إصالح امليزانية اهلادف إىل االنتقال من تدبري يعتمد على الوسائل إىل تدبري يعتمد على
النتائج ،وذلك على أساس منهج التدبري التوقعي وفق حاجيات اجملتمع،املرتكز على حماور
أساسية تتمثل يف مشولية االعتمادات والتعاقد والشراكة ،وعلى أدوات حتليلية ومقاربة نوعية
لتقييم أثر السياسات العمومية على النساء والرجال والفتيان والفتيات وعلى مؤشرات
1
النجاعة اليت تراعي النوع االجتماعي.
وميكن إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف امليزانية من حتليل تأثري االعتمادات
املخصص ة لتحسني ظروف كل من الرجل واملرأة من جهة والفتيان والفتيات من جهة أخرى،
 -1تقرير النوع االجتماعي املرافق للقانون املايل لسنة  2008ص .24
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وتنصهر يف إطار تطور مشويل يهدف إىل حتقيق العدل واملساواة ، 1وهو ما يعين أن اعتماد
أسس وقواعد جندرة امليزانية سيمكن من توفري كل اإلمكانيات املتاحة للرجل لتستفيد منها
املرأة مبا يف ذلك التعليم والتكوين املستمر ،وغريها من الظروف املسامهة يف حتسني مستواها
للرقي هبا إىل مراكز القرار.
الفرع الثاني :مضمون جندرة الميزانية

يشكل موضوع جندرة امليزانية جزءا من مقاربة مندجمة ومتناسقة بدأت منذ سنة
 ،2005وهي تستهدف حتقيق اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني من خالل التنسيق بني
السياسات والربامج وامليزانية ،وإدماج حتليل النوع االجتماعي يف كافة مراحل برجمة وتنفيذ
امليزانية ،وذلك حىت تستفيد املرأة كما الرجل من كافة املوارد املالية واملادية اليت توفرها الدولة.

وميكن تعريف "جندرة امليزانية" بأهنا مسلسل يتّخذ من خالله قرار -سواء متثل يف
سياسة أو خمطط أو ميزانية أو برنامج أو مشروع  -بتحليل امليزانية حسب النوع
االجتماعي ،ويقاس أثر االعتمادات املرصودة مبدى حتسن ظروف عيش الساكنة املستهدفة،
وتأثري نتائج ذلك على استعمال الوقت من قبل النساء والرجال والبنني والبنات".2
وهو ما يعين أن إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف امليزانية يفيد حتليل امليزانية حسب
تأثري االعتمادات املخصصة لتحسني الظروف لكل من املرأة والرجل من جهة والفتيان
والفتيات من جهة أخرى ،وهي بذلك تروم حتليل مدى تأثري املداخيل والنفقات على التنمية
3
االجتماعية وحتقيق املساواة بني اجلنسني فضال على احلفاظ على التوازن املاكرو اقتصادي
وقياس تأثري االعتمادات املرصودة مبدى حتسن ظروف العيش للنساء والرجال على حد

 -1تقرير النوع االجتماعي املتضمن يف القانون املايل لسنة  2006ص .9
 -2انظر تقارير النوع االجتماعي املرافقة للقوانني املالية منذ سنة  2005إىل سنة .2009
 - 3حممد حنني" املقاربة اجليدة لتدبري امليزانية"دار القلم للطباعة والنشر الطبعة األوىل  2007ص .115
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سواء ،وهو ما يقتضي حتديد الفوارق بني الرجال والنساء ،من خالل حتليل معطيات مفصلة
عنهما حسب اجلنس ،واعتماد برامج للحد من ازدياد الفوارق بينهما.
ويشمل إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف النفقات ثالثة أبعاد أساسية تتعلق أوال
بالنفقات اخلاصة بالنساء والفتيات ،وتعين جمموع املوارد املالية املخصصة للربامج والسياسات
اليت توجه خاصة هلذه الفئة ،مث النفقات اخلاصة بدعم املساواة ،واملتكونة أساسا من املوارد
املالية املخصصة للربامج اليت تساهم وتدعم املساواة بني اجلنسني داخل اإلدارة العمومية،
إضافة إىل النفقات املخصصة لنشر ثقافة املساواة .
وتعترب كل سياسة لإلنفاق مستجيبة ملعايري النوع االجتماعي ،إذا ما أخذت بعني
االعتبار تقييم السياسات وحتديد آثارها على الرجال والنساء ،وتقييم مدى استفادة كل
منهما -إىل جانب خمتلف الفئات االجتماعية األخرى "أطفال ،معاقني ،شيوخ -"...من
اخلدمات العمومية وكيفية ترتيب األولويات يف إطار النفقات العامة املستجيبة للنوع
االجتماعي ،إضافة إىل مجع وحتليل أراء الرجال والنساء حول خمتلف اخلدمات العمومية،
ومدى استجابتها حلاجيات الساكنة ،آخذة بعني االعتبار األولويات يف إطار النفقات
العامة ،1مع الرتكيز على ضرورة املساواة بني اجلنسني يف االستفادة من اخلدمات اليت توفرها
الدولة يف التوظيف من خالل فتح بعض الوظائف املخصصة سابقا للرجال أمام النساء،
ومتكني اجلنسني معا من األجر واحلوافز العادلة وظروف العمل املناسبة ،باإلضافة إىل الوصول
املتساوي إىل مراكز القرار.
أما على مستوى املداخيل فيمكن االشتغال على الضرائب كآلية لتفعيل امليزانية
املستجيبة ملقاربة النوع االجتماعي،إذ يراعى عند استخالصها مدى تأثريها على النساء
2
والرجال.
 -1تقرير النوع االجتماعي املتضمن يف قانون املالية لسنة  2009ص .34
 -2تقرير النوع االجتماعي املتضمن للقانون املايل لسنة  2009ص .35
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ومتكن عملية جندرة امليزانية من توضيح االختالفات العديدة بني الرجل و املرأة
بالنسبة لالقتصاد ،ألن جتاهل هذه االختالفات بدعوى أن امليزانية أداة تقنية ،أو اعتبار أن
كل ما يهم الرجل يهم املرأة ،يؤدي إىل وضعية الالمساواة وإىل اإلقصاء ،السيما بالنسبة
للفئات اهلشة داخل اجملتمع واليت تتشكل أساسا من النساء واألطفال و الشيوخ.
وبذلك ستمكن امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي 1من معرفة مدى استفادة املرأة
من جمموع املوارد واإلمكانيات اليت توفرها الدولة ملواطنيها ،وعلى املستوى اإلداري فإن
اعتماد هذه امليزانية سيمكن من معرفة مدى استفادة املرأة املوظفة من التكوين والرتقية
واألجر إضافة إىل مدى استفادهتا من مراكز القرار بشكل مساو للرجل املوظف.
وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من التغيريات احلاصلة يف جمال إقرار املساواة بني
اجلنسني من خال ل اعتماد ميزانية النوع االجتماعي ،فإنه مع األسف ما تزال هذه امليزانية
بعيدة يف كثري من األحيان عن حتقيق أهدافها.
المطلب الثاني  :تجليات تطبيقات جندرة الميزانية

ميكن مالمسة جتليات تطبيقات جندرة امليزانية من خالل القوانني املالية املتعاقبة منذ
سنة  ،2005واليت دأبت على إدراج املقاربة ،ويأيت اعتماد مقاربة النوع االجتماعي يف
امليزانية العامة لسنة  2012يف هذا السياق ،وهو بذلك يساير التحوالت اليت شهدها املغرب
مؤخرا والرامية إىل بناء مفاهيم وأدوات كفيلة بتطبيق املبادئ واحلقوق اليت جاء هبا الدستور

-1

واجلدير بالذكر أن امليزانية اليت تأخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي ،ليست تلك اليت ترصد اعتمادات للرجال وأخرى

للنساء بصورة منفصلة يف امليزانية العامة ،ومن مثة فهي ال تفضي إىل ارتفاع النفقات عرب ختصيص ميزانية منفصلة وال إىل
تقليص اعتمادات امليزانية العامة جراء رصد ميزانية متعلقة بالنوع االجتماعي ،بل إهنا تتوخى إعادة توثيق العالقة بني املوارد
املرصودة وحتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة ،واليت يتم قياسها بواسطة مؤشرات النجاعة ،اليت من
املفروض أن تقدم أجوبة واضحة لسلسلة من األسئلة املتعلقة بوضع هذه السياسات اليت تتطلبها احلكامة الرشيدة
واإلنصاف واملساواة وذلك حسب التقرير النوع االجتماعي املرافق لقانون املالية لسنة  2009ص .78
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اجلديد 1كما تن سجم هذه املقاربة مع املبادئ املؤسسة اليت كرستها االتفاقيات الدولية حول
الرؤى اجلديدة للتنمية البشرية حيث جتعل من أوىل انشغاالهتا حتليل الفوارق اليت تعيق مسار
التنمية ،وذلك إلعادة بناء هذه األخرية على أسس أكثر مشولية وعدالة لتحقيق النتائج
املتوخاة منها سواء فيما يتعلق بإقرار حقوق اإلنسان ،أو تعزيز استقاللية األفراد وتنويع
2
االختيارات املمنوحة هلم لضمان العيش الكرمي.
الفرع األول  :اعتماد مقاربة النوع في الميزانيات العمومية

لقد استهدفت تقارير ميزانية النوع االجتماعي املضمنة يف القوانني املالية منذ سنة
 2005خلق تقليد يقضي باعتماد مقاربة النوع االجتماعي يف حتليل السياسات العمومية،
وذلك من أجل مواكبة التحوالت الدولية والوطنية اليت كرست مفاهيم جديدة تتعلق باحرتام
حقوق اإلنسان والتوزيع العادل للثروات بني مجيع فئات اجملتمع رجاال ونساء ،وذلك مبراعاة
احتياجاهتم املختلفة واملتنوعة.
وتعمل الوزارات املختلفة على حتقيق هذه الغايات من خالل العديد من املؤشرات
اليت اعتمدها التقرير واليت تتمثل يف احرتام املقتضيات املتعلقة حبقوق اإلنسان ،والولوج
املنصف للحقوق املدنية والسياسية ،وكذا االستفادة العادلة من احلقوق االجتماعية
واالقتصادية،وتكون كل وزارة مطالبة بإعطاء معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا يف هذا
اإلطار.
واجلدير بالذكر أن تبين الوزارات هلذه املؤشرات واعتمادها مت على مراحل ،إذ مل
تنخرط يف هذا الورش إال وزارات حمدودة يف بداية األمر ،مت تواىل عدد الوزارات اليت تتبىن
هذه املقاربة.

 -1تقرير النوع االجتماعي لسنة  2012ص .2
 -2تقرير النوع االجتماعي لسنة  2012ص .43
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ومن املالحظ أن التقرير األخري شأنه يف ذلك شأن كل التقارير السالفة ال خيلو من
مالحظات تعكس حمدودية تطبيق املقاربة يف السياسات العامة للدولة (الفرع الثاين)
الفرع الثاني :حدود تطبيق مقاربة النوع االجتماعي

من خالل االطالع على تقرير النوع االجتماعي لسنة  2012وكذا جلميع التقارير
السنوية السبعة املاضية ميكن مالحظة أن تطبيق املقاربة ما يزال ينطوي على كثري من
الغموض ،ولعل ذلك يظهر من كون التقرير املتكون من مائة ومثانية ومثانون صفحة ،مل
يستطع اعتماد منهجية واضحة متكنه من مساءلة تطبيق املقاربة داخل خمتلف القطاعات،
كما أن املؤشرات املعتمدة ال تعكس املعطيات الواقعية ملدى تبين الوزارات ملقاربة النوع
االجتماعي ،بل إن هذا التقرير اعتمد منهجا وصفيا منطيا طبقه على مجيع الوزارات ،رغم
اختالف طبيعة عملها وجماالت ختصصها ،وميكن مالحظة عدم دقة املنهج املعتمد من
خالل التقسيم الذي تبناه التقرير يف تشخيصه لواقع تطبيق املقاربة والذي يشمل احملاور
اآلتية:
أوال:جذاذة تقدميية حول القطاع واإلطار املرجعي حلقوق اإلنسان

ثانيا  :اجلهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعني االعتبار بعد النوع
االجتماعي
ومن خالل االطالع على مضامني هذه الفقرات جند أهنا تضم تقدمي إحصائيات
حول عدد املوظفني واملوظفات داخل القطاع ،وتوزيعهم حسب مناصب املسؤولية كنقطة
أوىل ،وكنقطة ثانية يتم احلديث عن اإلطار املرجعي حلقوق اإلنسان على ضوء االتفاقيات
املعتمدة ،وهذه الفقرة مت اعتمادها بالنسبة لكل الوزارات.
أما فيما يتعلق باجلهود املبذولة من طرف الوزارة ،فإهنا يف أغلب األحيان ال تشري إال
إىل اإل جنازات اليت قامت هبا الوزارة بشكل عام وقلما تتم اإلشارة إىل اجملهودات املبذولة من
أجل حتسني وضعية املرأة يف القطاع.
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ولتقريب مضامني التقرير من األذهان فال بد أن نقف عند بعض النماذج ،فمثال
بالنسبة لوزارة االقتصاد واملالية اليت خصص التقرير هلا سبع صفحات ،فقد جاء يف الفقرة

املتعلقة باجلهود املبذولة من طرف الوزارة " أن الوزارة تعمل على التخطيط لعدد من

اإلجراءات واإلصالحات تمتد ما بين  2011-2009من اجل التكيف مع تطور

المحيط ال وهني والدولي والمساهمة الفعالة في تسريع النمو االقتصادي وتحقيق
االستقرار الماكرو اقتصادي وتحسين تمويل االقتصاد ،وتهدف هذه الجهود إلى
تحسين المالية العمومية من خالل تعزيز موارد الدولة والتحكم في النفقات العمومية

وتعبئة التمويالت الخارجية وتحديث تدبير المالية العمومية ...وتتابع الوزارة أيضا
مشاريع التحديث التي تطمح إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواهنين

والفاعلين االقتصاديين واالستفادة المثلى من أدوات االتصاالت"...

1

ويف الفقرة اخلاصة مبراعاة املساواة بني اجلنسني واستقاللية النساء فقد جاء فيها "انه

من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين تبنت الوزارة مشروع " برنامج إدماج مقاربة النوع
االجتماعي في الميزانية سنة  2002في إهار عملية شراكة مع األمم المتحدة  ...وقد

عرف المشروع تقدما كبيرا حيث خصصت المرحلة األولى لتطوير أدوات ودالئل

الميزانية وتحسين قدرات الفاعلين المعنيين ،واتسمت المرحلة الثانية بتحسين نظام
المعلومات وتطوير أنظمة تطوير المعارف...وإضفاء الطابع المؤسساتي على تقرير

النوع االجتماعي المصاحب لقانون المالية منذ سنة  ،2005وتترأس الوزارة المادة 4
للبرنامج المتعدد لمكافحة العنف على أساس الجنس " تمكين"...وتختص المادة 4

 -1تقرير النوع االجتماعي لسنة  2012ص .43
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بالتخطيط والبرمجة وبرنامج إدماج مقاربة النوع االجتماعي في الميزانية من أجل

مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على المستوى الوهني"
ويبدو مما سلف أن الوزارة مل هتتم مبا فيه الكفاية باجلهود املبذولة من أجل حتسني
وضعية املرأة املوظفة بالقطاع ،وذلك ما يظهر بشكل ملموس من خالل عدد املسؤوالت
داخل الوزارة ،والذي ال يتجاوز نسبة  ،%14علما أن منصب مدير عام متثل فيه النساء
 %0ومنصب مدير  %10ومنصب نائب مدير  %9ورئيس قسم  %12ورئيس مصلحة
 %15وهي أرقام تبني أن االخنراط النظري يف تطبيق مقاربة النوع ال يتم تكريسه على أرض
الواقع ،إضافة إىل أن متة مشاكل أخرى ما تزال مل حتظ باالهتمام الالزم من طرف كل
القطاعات احلكومية مبا يف ذلك وزارة االقتصاد واملالية ،وهي مشاكل تتعلق أساسا بتوفري
الظروف املناسبة لتحقيق التوازن بني احلياة األسرية واحلياة اإلدارية ،واليت تبقى من
اإلشكاليات اليت تعاين منها املرأة يف ظل غياب حلول بديلة.
1

خـاتـمة
لقد حاولت من خالل هذا الكتاب تسليط الضوء على خمتلف العوامل املسامهة يف
تدين وضعية املرأة املوظفة داخل اإلدارة العمومية ،وكذا اآلليات املعتمدة من أجل جتاوز هذه
الوضعية واملتمثلة أساسا يف اعتماد مقاربة النوع االجتماعي ،ولقد تبني أن هذه العوامل هي
متعددة أمهها التنشئة االجتماعية اليت ما تزال ترسم صورا سلبية حول املرأة يف اجملتمع ،يتم
ترسيخها من خالل وسائل اإلعالم السمعية واملرئية ،وخمتلف آليات التواصل اجملتمعي
األخرى.
ولقد سامهت هذه العوامل يف تقسيم األدوار بني اجلنسني على أساس النوع
االجتماعي  ،وتأثر واقع املرأة املوظفة هبذا التقسيم اجلنساين لهأدوار ،حىت أصبح تواجدها يف
 -1تقرير النوع االجتماعي لسنة  2012ص .44
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املناصب العليا يعترب استثناء على القاعدة اليت جعلت من هذه املناصب ذكورية بامتياز ،بل
إن آثار ذلك امتدت لتشمل عالقة املرأة املوظفة مبحيطها املهين ،واليت غالبا ما تتسم بانتقاد
الدائها من قبل معظم املوظفني واملوظفات ،فهؤالء يعتربون سلفا أهنا ال تستطيع تسيري
دواليب اإلدارة ملا تتميز به من مسات مرتبطة بأنوثتها جتعلها أقل قدرة على التحكم يف زمام
األمور وقيادهتا.
وال تتوقف اثار خمتلف التمثالت االجتماعية السلبية حول املرأة على حميطها املهين،
بل تنتقل اىل حميطها األسري والذي غالبا ما يفرض عليها التزامات تقتضي بذهلا جهود
مضاعفة من أجل القيام هبا دون االخالل أو التقصري يف الواجبات املهنية ،وأمام هذه
التحديات اليت تعيشها املرأة املوظفة ،وأمام خمتلف املشاكل والصعوبات اليت تعاين منها يف
سبيل حتسني وضعيتها ،يبدو لزاما اعادة النظر يف املعطيات االجتماعية السائدة اىل جانب
اختاذ مبادرات من طرف الدولة قصد تغيري واقع املرأة املوظفة داخل االدارة العمومية.
ويف هذا االطار فقد مت إحداث جلنة املساواة وتكافؤ الفرص ،وصندوق الدعم
لتشجيع متثيلية النساء، 1باإلضافة إىل إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف إعداد وتنفيذ كل
املخططات اإلدارية ،إىل جانب اعتماد املقاربة يف التدبري املايل مليزانية خمتلف القطاعات
احلكومية.
وعلى الرغم من أن هذه الربامج ما تزال يف بداياهتا ،إال أن هذا ال ينفي إمكانية
تأثرياهتا اإلجيابية يف املستقبل ،ال سيما إذا مت الرتكيز على تأهيل وتكوين القيادات النسائية.
ويف انتظار حتقيق هذه األهداف فيبقى اقرتاح العمل بالكوطا يف اجملال اإلداري ،على
شاكلة الكوطا املعتمدة يف اجملال السياسي ذا أمهية بالغة.
 -1وذلك بعد مصادقة جملس النواب يف سنة  2008على القانون املتعلق مبدونة االنتخابات القانون عدد  08-07املؤرخ يف
 13رجب  )2007/07/ 28( 1428الذي يعدل ويتمم األمر رقم  07- 97املؤرخ يف  27شوال  6( 1417مارس )1997
منشور يف اجلريدة الرمسية عدد  48بتاريخ  29يوبيوز .2007
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وقد ال يتفق الكثريون حول أمهية هذا االقرتاح كمنهجية لتحسني تواجد املرأة املوظفة
داخل اإلدارة العمومية ،وقد يبدو هذا املطلب خمالفا ملتطلبات التنافس أو خرقا دستوريا ،إال
أنه يبقى مرحلة انتقالية أساسية والزمة لضمان متثيلية منصفة للمرأة املوظفة يف مراكز القرار،
كما أن ختصيص نسبة للموظفات يف املناصب السامية ويف خمتلف املناصب اإلدارية ،من
شأنه أن ميحو الصور السلبية السائدة اليت لطاملا ربطت مراكز القرار والقيادة بالرجل ومهام
التنفيذ بالنساء.

الئحة المراجع
المراجع باللغة العربية
الكتب

 إبراهيم بدران يف تقدميه لكتاب سلوى اخلماس "املرأة العربية واجملتمع التقليدياملتخلف"دار احلقيقة للنشر بريوت (بدون سنة نشر).
 أ محد اخلمليشي "التعليق على قانون األحوال الشخصية'"اجلزء األول مطبعة املعارفاجلديدة الطبعة الثالثة .1994
 احلاج شكرة " الوظيفة واملوظف يف القانون اإلداري املغريب" دار القلم للطباعة والنشرالطبعة الثالثة .2008
 جان بنجمان ستورا " :اإلجهاد أسبابه وعالجه" ترمجة أنطوان هاشم منشوراتعويدات-بريوت لبنان .1997
MarocDroit.Com/RecherchAcademie

مجلة العلوم القانونية
150

الدكتورة بشرى التيجي

إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية

 مجيلة كريدور "املرأة  :رؤية من وراء جدار "ترمجة سرمد الطائي دار الفكر دمشقسورية ودار الفكر املعاصر لبنان الطبعة األوىل .2001
 جون واتربوري"أمري املؤمنني  :امللكية والنخبة السياسية املغربية" ترمجة عبد الغين ابوالعزم -عبد الواحد السبيت-عبد اللطيف الفلق/مؤسسة الغين الرباط الطبعة األوىل
.2004

 حسني فضل اهلل "تأمالت إسالمية حول املرأة " دار املالك للطباعة والنشر والتوزيعالطبعة الثانية .1999
 رقية املصدق "املرأة والتمثيل السياسي باملغرب"دار توبقال للطباعة والنشر الطبعةاألوىل .1990
 سعيد األفغاين "عائشة والسياسة' دار الفكر الطبعة الثانية سنة .1971 شيماء الصراف " أحكام املرأة بني االجتهاد والتقليد:دراسة مقارنة يف الشريعة والفقهوالقانون واالجتماع " دار القلم باريس (بدون سنة نشر).
 عبد الكبري العلوي املدغري "املرأة بني أحكام الفقه والدعوة إىل التغيري" مطبعة فضالةالطبعة األوىل .1999
 عبد احلميد كمال حشيش "دراسات يف الوظيفة العامة يف النظام الفرنسي" مكتبةالقاهرة احلديثة .1974
 كرانستون موريس "أعالم الفكر السياسي  :أفالطون ،أرسطو ،األكويين ،هيغل ،ميل،هوبز ،لوك ،روسو ،بورك ،ماركس ،ماكيافيللي" دار النهار بريوت .1991
 كنزة العلوي ملراين " األسرة املغربية :ثوابت ومتغريات" مطبعة املعارف اجلديدة الرباططبعة .1986
 فاطمة املرنيسي "شهرزاد ترحل إىل الغرب" املركز الثقايف العريب-نشر الفنك الدارالبيضاء/بريوت .2003
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 فاطمة املرنيسي"اجلنس كهندسة اجتماعية" ترمجة فاطمة الزهراء ازرويل نشر الفنكالطبعة الثانية .1996
 هالة حممد حبيب "طبيعة املشكالت اليت تعوق املديرة املصرية " مداخلة منشورة يفكتاب "تدعيم دور املرأة يف التنمية املتواصلة"إشراف عنايات إبراهيم حافظ حبوث
املؤمتر الثاين لكلية التجارة ،جامعة األزهر  24-23شتنرب  1998مطابع األزهر
الكورنيش -النيل -الطبعة األوىل .1999
 نذيرة برقليل "النوع االجتماعي واألنشطة االقتصادية باملغرب"نشر كتابة الدولة املكلفةباألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني،بدعم من التعاون التقين األملاين  /مطبعة
النجاح اجلديدة .2004
 مونيك بيرت "املرأة عرب التاريخ" ترمجة هنربيت عبودي دار الطليعة بريوت الطبعة األوىل.1979
 ميشيل زمبلست "املرأة ،الثقافة واجملتمع"ترمجة هيفاء هاشم  -منشورات وزارة الثقافةواإلرشاد القومي دمشق سورية .1976
 حممد اليعكويب "تأمالت حول الدميقراطية احمللية باملغرب" مطبعة املعارف اجلديدةالرباط -الطبعة الثانية .2008
 حممد انس قاسم جعفر" احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم والفكر والتشريع" دارالنهضة العربية القاهرة .1986
 حممد حنني" املقاربة اجليدة لتدبري امليزانية"دار القلم للطباعة والنشر الطبعة األوىل.2007
 مبشيل روسي " املؤسسات اإلدارية املغربية" مطبعة النجاح الدار البيضاء سنة .1993األطروحات والرسائل الجامعية
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 أمحد صابري "النظام اإلداري باملغرب بني التقليد والتحديث" أطروحة لنيل الدكتوراهوحدة القانون اإلداري وعلم اإلدارة جامعة حممد اخلامس الرباط السنة - 2002
.2003
 بشرى التيجي "إشكالية ولوج املرأة املوظفة مراكز القرار" حبث لنيل شهادة الدكتوراهيف القانون العام ختصص القانون اإلداري وعلم اإلدارة  -جامعة حممد اخلامس-
.2011-2010
 مجيلة مصلي "مرتكزات التوجه اليساري يف احلركة النسائية باملغرب املعاصر"حبث لنيلدبلوم الدراسات العليا-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط .2000-1999
 عبد احلكيم البارودي "املوظف املغريب واإلدارة العمومية املغربية :أية عالقة" أطروحةلنيل الدكتوراه يف القانون العام وحدة القانون اإلداري وعلم اإلدارة جامعة حممد
اخلامس .2008-2007
 عزيز دمري "غياب املرأة العاملة خارج البيت وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدىاألبناء" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا كلية اآلداب بالرباط السنة اجلامعية
.2000-1999
 حممد عبد ريب "آليات إعادة إنتاج اهليمنة الرجولية باجملتمع القروي املغريب" حبث لنيلشهادة الدكتوراه يف علم االجتماع القروي كلية اآلداب الرباط .2002-2001
المجالت العلمية

 العريب الوايف "مقاربة النوع والتنمية"سلسلة املعرفة للجميع منشورات رمسيس مطبعةالنجاح اجلديدة الدار البيضاء العدد  35دجنرب .2008
 بيرت فارب " :بنو اإلنسان" ترمجة زهري الكرمي ،جملة عامل املعرفة ،العدد  67يوليوز.1983
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 -سامل البيض"اجلنوسة والنوع اجلندر يف الثقافة العربية" جملة املستقبل العريب العدد 348

سنة .2008
 عبد اهلل شنفار "اإلدارة املغربية ومتطلبات التنمية" منشورات اجمللة املغربية لإلدارةاحمللية – سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية الطبعة األوىل  -2000العدد .19
 عبد الرحيم العطري " احلضور املخزين يف اجملتمع املغريب :إسرتاتيجية االخرتاقواهليمنة" جملة وجهة نطر الرباط العدد  22سنة .2004
 عبد الرحيم العطري "صناعة النخبة باملغرب"عن سلسلة دفاتر وجهة نظر العدد 9مطبعة النجاح اجلديدة الطبعة األوىل.
 فوزية الغساسي " فضاءات نسائية" سلسلة ندوات ومناظرات منشورات كلية اآلداببالرباط عدد  97الطبعة االوىل .2001
 نا دية العشريي "صورة املرأة بني األمثال األندلسية واألسبانية" دراسة مبجلة مكناسة(جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-مكناس عدد .1996-10
 مقدم السعيد "املرأة ..واقعها مكانتها يف الوظيفة العمومية" مداخلة يف اليوم الدراسيواإلعالمي حول  :مكانة املرأة يف اإلدارة العمومية  -منشور مبجلة إدارة جملة املدرسة
الوطنية لإلدارة جملد  9عدد .1999- 1
 حممد اديوان "صورة البنت/األم بني الواقع الرتبوي واخلطاب املدرسي" جملة علوم الرتبيةاجمللد  2عدد .1997 -16
 حممد موقس"صورة املرأة من خالل اخلطاب الرتبوي:الطرح واإلشكال" جملة علومالرتبية اجمللد رقم  2العدد  17سنة .1999
 مسلك ميمون 'املرأة يف تاريخ املغرب األقصى 'جملة عامل الفكر العدد .2005- 34 مصطفى حجازي "واقع املرأة العربية وقضية التنمية:كيف تعيد املرأة إنتاج استالهبا"جملة الوحدة عدد  66سنة .2001
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 مصطفى عمر التري "نظريات التحديث والبحث عن النموذج املثايل" جملة الوحدةالسنة اخلامسة عدد  57يونيو .1989
 ياسني بوعلي "مطبات يف مسرية املرأة العربية على طريق التحرر واملساواة" منشور يفجملة الوحدة  2001عدد .66
ميين طريف اخلويل "النسوية وفلسفة العلم" جملة عامل الفكر اجمللد  34عدد  2سنة.2005
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التقارير الدولية والوطنية
أ -تقارير دولية

 تقرير املؤمتر العاملي حول املرأة املنعقد يف مكسيكو  -منشورات األمم املتحدة.1975
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة بيكني -منشورات األمم املتحدة شتنرب .1995 تقرير األمم املتحدة حول "الكاشف يف اجلندر والتنمية :حقيبة مرجعية" منشوراتصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مكتب غرب آسيا .1999
 تقرير االمم املتحدة حول "مراعاة املنظور اجلنساين :نظرة عامة " منشورات االمماملتحدة أبريل .2002
 التقرير الثالث حول "املرأة العربية واإلعالم" الذي أعده مركز املرأة العربية للتدريبوالبحوث "كوثر" يف الفرتة ما بني .2005- 1995
ب -تقارير وطنية

 "وضعية املرأة باملغرب:عشر سنوات بعد مؤمتر بكني" التقرير الوطين املنجز من طرفكتابة الدولة املكلفة بأوضاع املرأة.2004 -
 "اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني بإدماج مقاربة النوعاالجتماعي يف السياسات والربامج التنموية " أعدهتا كتابة الدولة املكلفة باألسرة
والطفولة واألشخاص املعاقني.2006 -
 " بيكني  "15+التقرير الوطين للمملكة املغربية املنجز من طرف الوزارة املكلفةبالتنمية واألسرة والتضامن -ابريل .2009
 " تقارير النوع االجتماعي" املتضمن بقوانني املالية لسنوات - 2010-2009- 2008.2012-2011

 "موظفو القطاعات الوزارية باألرقام برسم سنة " 2009تقرير أعدته وزارة حتديثالقطاعات العامة -سنة .2010
الدراسات المتخصصة
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 " التمثالت حول النساء يف مراكز القرار والفاعالت السياسيات باملغرب" دراسةأجنزهتا اجلمعية املغربية لنساء املغرب -مركز تكوين القيادات النسائية بتعاون مع
مؤسسة فريدريك ايربت .2002
 " النساء والرجال :حتليل الوضعية وتطور الفوارق من منظور مقاربة النوع " دراسةأعدهتا املندوبية السامية للتخطيط ومت نشرها من طرف مطبعة اليسرتوكراف –
الرباط .2003
 "األهداف اإلمنائية لهألفية :التجربة املغربية " دراسة أعدهتا وزارة املالية واخلوصصةدجنرب .2007
 " اجناز خطة عمل لتحسني وضعية املرأة يف املغرب" .دراسة اجنزهتا وزارة التشغيلوالشؤون االجتماعية مديرية الشؤون االجتماعية.
 " املرأة املوظفة والتوزع بني األدوار" دراسة أجنزها منتدى الزهراء للمرأة املغربية منشورضمن سلسلة الزهراء الصادرة عن العدد الثاين عن دار النشر ربانيت الطبعة األوىل
ابريل .2008
 "حتديات ولوج النساء اإلعالميات مواقع املسؤولية' دراسة ميدانية أجنزت من طرفمركز حرية اإلعالم بالشرق األوسط ومشال إفريقيا منشور يف جملة ' الصحيفة املغربية'
العدد  -38لشهر يونيو من  9إىل  15منه .2006
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