
  

  

 2018 ، ماي

 بمناصب املوظفة املرأة مكانة

  العمومية اإلدارة في املسؤولية

 باملغرب



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 2

 

 

  

 املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة مكانة

 باملغرب  العمومية اإلدارة في



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 3

 

 املحتويات
 8 ................................................................................................................................... الدراسة تأطير  .1

 8 ......................................................................................................................................... الدراسة موضوع 1.1.1.

 8 ............................................................................................................................... للدراسة العام السياق .1.1.2

 15 ..................................................................................................................................... القانوني التحليل .1.5.1

 17 ................................................................................................................................... اإلحصائي التحليل .1.5.2

 17 .......................................................................................................................................امليداني التحليل .1.5.3

 21 ........................................................................................................................................ املقارن  التحليل .1.5.4

 23 ............................................................................................. واملؤسساتي القانوني السياق خصائص .2

 24 ................................................................... النوع مقاربة على تشجع دستورية قيمة لها مبادئ اعتماد .2.1.1

 25 ..................................................... التمييز أشكال كل كافحةم بشأن الدولية بتعهداته املغرب االلتزام .2.1.2

 25 .............................................. العمومية الوظيفة في واملساواة املناصفة تكرس استراتيجية رؤية وضع .2.1.3

 28 ......................................................... العمومية الوظيفة في جندرة مسار بعوتت التشاور  آليات مأسسة .2.1.4

 38 ..........................املسؤولية مناصب إلى املرأة ولوج لتعزيز الحقيقية القانونية الضمانات كفاية عدم .2.2.1

 40 .................................................................... والتمثيل الحكامة هيئات في للمرأة اإليجابي التمييز غياب .2.2.2

 43 .................................................. املوظفة املرأة لصالح املؤقتة و الخاصة يرالتداب من التشريعات خلو .2.2.3

 46 ......................... للمرأة الشخصية والحياة املهنية الحياة بين التوفيق إلى الحاجة يلبي ال قانوني إطار .2.2.4

 47 ............................... الوظائف لبعض الصحة وحفظ السالمة معايير في املرأة خصوصية إدماج عدم .2.2.5

 48 ............................................................................ العمومية الوظيفة في التحرش ضد مقتضيات غياب .2.2.6

 49 ..................... اإلدارية الوضعيات لتغيير الجديد النظام في للنساء الخاصة االحتياجات مراعاة عدم .2.2.7

 53 .................................................................... املنهي التمييز بسبب والنساء الرجال بين األجور  في الفجوة .2.2.8

 54 ............................................................................................. النوع ملعيار الضريبي التشريع مراعاة عدم .2.2.9

 57 ........................................................................................................................... اإلحصائي التحليل .3



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 4

 

 60 ............................................................................................................... العالم في املرأة عمالة اتجاهات .3.1.1

 65 ................................................................................................................................. الوطنية االتجاهات .3.1.2

 68 .......................................................................................................................................... العمرية البنية .3.2.1

 71 .......................................................................................................................................... لعائليا الوضع .3.2.2

 73 ..................................................................................................... العمومية الوظيفة في األقدمية درجة .3.2.3

 75 ........................................................................................................................................ التأطير مستوى  .3.2.4

 77 .......................................................................................................................... للنساء الوظيفي التوزيع .3.2.5

 78 ...................................................................................................متفاوتة سرعاتب اإلدارات بين التأنيث .3.3.1

 80 ................................................................................. اإلدارات بين العليا للوظائف املتوازن  غير التأنيث .3.3.2

 89 .............................................................................................................................. امليداني التحليل .4

 89 ................................................................................................ امليداني للبحث اإلحصائية العينة حجم .4.1.1

 90 ........................................................................................... اإلحصائية للعينة منهي سيوالسو  البروفايل .4.1.2

 99 ..................................................................................................... الزجاجي" "السقف تمظهرات ثقل .5

 100 ....................................................................................... املسؤولية لتحمل النساء لدى البواعث تنوع .5.1.1

 101 ............................................................................. جنسانية بالنمطية مثقل فيه إداري  سوسيو مناخ .5.1.2

 102 ........................................................... الشخصية والحياة املهنية الحياة بين املوازنة في الوضوح عدم .5.1.3

 104 ................................................................................. ملخاطرها نظرا املسؤولية مناصب تبوء في التردد .5.1.4

 105 ................................................................................................اإلدارية للتراتبية األبعاد املتعدد األدوار .5.1.5

 108.................................................................................................................................... التوصيات .6

 115 املالحق

 119.......................................................................................................................................... املراجع الئحة

  



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 5

 

 والتوضيحية البيانية والرسوم الجداول  الئحة

 

  الجداول  •

 18 ...................................................................... الموجهة شبه المقابالت من المستهدف العينة هيكل : 1-1 جدول

 19 ............................................ االستبيان أساس على اإلحصائية العينة في المستجوبات النساء من عينة :  2-1 جدول

 64 ............................................................................ العالم في العمومية الوظيفة في المرأة مشاركة :1-3 جدول

 70 .......................................................................... واإلدارة العمرية الفئات حسب الموظفين توزيع :2-3 جدول

 76 ..................................................................................... العمومية الوظيفة في التأطير مستوى  : 3-3 جدول

 89 .............................................................. الموجهة شبه المقابالت بإجراء الخاصة اإلحصائية العينة :1-4 جدول

 90 ......................................................................... االستبيان باالستبيان المستهدفة اإلحصائية العينة :2-4 جدول

  البيانية الرسوم  •

 9 ................................................. (2006-2017) عالمال في المهنية للمساواة الفرعي المؤشر تطور :1-1 بياني رسم

 9 ...................................................................العالم في المهنية المساواة حيث من المغرب ترتيب  :2-1 بياني رسم

 57 .............................................................................................................. التأنيث معدل :1-3 بياني رسم

 58 ......................................................................................... العمومية الوظيفة تأنيث تطور : 2-3 بياني رسم

 58 ........................................................ العمومية الوظيفة في المسؤولية مناصب في التأنيث تطور : 3-3 بياني رسم

 59 .............................................................. العمومية اإلدارة في المسؤولية بمناصب المرأة تمثيل :4-3 بياني رسم

 60 ....................................... العمومية الوظيفة في المسؤولية مناصب لتأنيث اإلحصائي التحليل أبعاد : 5-3 بياني رسم 

 61 ............................................................................................ العالم في النساء نشاط معدل : 6-3 بياني رسم

 65 ...................................... ةالدولي الحكومية المؤسسات في المسؤولية مجاالت في المرأة تمثيل نقص :7-3 بياني رسم

 66 ....................................................... المغرب في 2016و 1999 بين الجنس حسب النشاط معدل :8-3 بياني رسم

 66 ........................................................................... المجال حسب النساء نشاط معدالت توزيع : 9-3 بياني رسم

 68 .................................................... (1999-2016) للشهادة وفقا   اإلناث الفئة نشاط معدل تطور :10-3 بياني رسم

 69 ....................................................................... العمرية الفئات حسب الموظفة المرأة توزيع : 11-3 بياني رسم

 27 ..................................................................... العائلي الوضع حسب الموظفة المرأة توزيع : : 12-3 بياني رسم

 73 ............................................... لعائليا الوضع حسب المسؤولية بمناصب الموظفة المرأة توزيع :13-3 بياني رسم

 74 ............................................................................... األقدمية حسب الموظفة المرأة توزيع : 14-3 بياني رسم

 75 ............................................................ اإلدارات حسب المسؤولية مناصب في األقدمية هيكل :15-3 بياني رسم

 76 ................................................................ المرأة مسؤولية ومعدل اإلشراف معدل بين الفارق :16-3 بياني رسم

 77 .............................................................................. الوظيفي الوضع حسب النساء توزيع  : 17-3 بياني رسم

 78 ..................................................................... 2016 برسم النسائية المسؤولية مناصب بنية : 18-3 بياني رسم

 79 ......................................................................................... اإلدارات حسب التأنيث هيكل :19-3 بياني رسم

 80 ...................................................................................... المسؤولية مناصب تأنيث هيكل :20-3 بياني رسم

 81 ............................................................................ النساء تشغلها التي العليا الوظائف أنواع :21-3 بياني رسم

 81 ................................................................................ اإلدارة حسب العليا الوظائف توزيع : 22-3 بياني رسم

 82 ........................ مركزية والال والمصالح المركزية المصالح مستوى على الدولة موظفي عدد تطور : 23-3 بياني رسم

 83 .................................................................. 2016 لسنة العمومية، الوظيفة في التأنيث معدل :24-3 بياني رسم

 84 ........................................................................................... للموظفات المجالي التوزيع : 25-3 بياني رسم

 84 ...................................................................... 2016 لسنة المسؤولية، مناصب تأنيث معدل :26-3 بياني رسم

 85 .............................................. المركزية المصالح مستوى على المسؤولية بمناصب النساء تمثيل :27-3 بياني رسم

 86 ...................................................................................... المسؤولية مناصب تأنيث معدل :28-3 بياني رسم

 88 ..................................................................... المسؤولية مناصب في للنساء المكاني التوزيع :29-3 بياني رسم



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 6

 

 90 ......................................................................... العمرية الفئة حسب اإلحصائية العينة توزيع :1-4 بياني رسم

 91 ....................................................................... األقدمية درجة حسب اإلحصائية العينة توزيع :2-4 بياني رسم

 91 ........................................................................ المهنية الفئات حسب اإلحصائية عينةال توزيع :3-4 بياني رسم

 92 ........................................................................ اإلداري السلم حسب اإلحصائية العينة توزيع :4-4 بياني رسم

 92 ......................................................................... والعمر السلم حسب صائيةاإلح العينة توزيع :5-4 بياني رسم

 92 ...................................................................... العائلي الوضع حسب اإلحصائية العينة توزيع : 6-4 بياني رسم

 93 ................................................................................... يةالمسؤول منصب إلى الولوج طرق :7-4 بياني رسم

 94 .......................................................................................... المرأة لصالح اإليجابي التمييز :8-4 بياني رسم

 94 .................................................................. المسؤولية منصب إلى الوصول قبل االنتظار وقت :9-4 بياني رسم

 95 ................................................................ السابق في الرجال يشغلها كان التي المناصب تردد :10-4 بياني رسم

 95 ........................................................................................ المرؤوسين مع العالقات تقييم :11-4 بياني رسم

 96 ........................................................................................... الرؤساء مع العالقات تقييم : 12-4 بياني رسم

 96 ............................................................................................. النظراء مع العالقات تقييم :13-4 بياني رسم

 97 ............................................................................... إدارية السوسيو البيئة مع العالقة تقييم :14-4 بياني رسم

 98 ............................................................... المهنية والتزامات األسرية االلتزامات بين التوازن :15-4 بياني رسم

  اإلطارات •

 11 ............................................................ المغرب في الفرص ومساواة تكافؤ تعزيز من مستمرة عملية :1-1 إطار

 12 ................................................... العمومية الوظيفة في المرأة تعزيز إطار في المنجزة المبادرات أهم  :2-1 إطار

 22 ...................................... 2016 االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون منظمة توصيات من مقتطفات : 3-1 إطار

 24 ......................................................................العمومية الوظيفة إطار تحدد التي الدستورية المبادئ :1-2 إطار

 34 ............................................................................... تمركز الال ميثاق لمشروع الرئيسية المبادئ : 2-2 إطار

 36 ....................................................................................... والكفاءات للوظائف المرجعي اإلطار : 3-2 إطار

 44 .............................................................................. العمومية بالوظيفة الخاصة األساسية القوانين : 4-2 إطار

 53 ........................................................................................... العمومية الوظيفة في األجور نظام : 5-2 إطار

   التوضيحية الرسوم  •

 13 ...................................................................................................... الدراسة أهداف :1-1 توضيحي رسم

 14 ................................................................................................... الدراسة استشكال : 2-1 توضيحي رسم

 14 .......................................................................................... العمومية اإلدارة مكونات : 3-1 توضيحي رسم

راسة المنهجية المواد : : 4-1 توضيحي رسم  15 ........................................................................................  للد ِّ

 18 ................................................................ الموجهة شبه للمقابالت فةالمستهد المجموعات : 5-1 توضيحي رسم

 20 ..................................................................................................... االستبيان هيكلة : 6-1 توضيحي رسم

 24 ..................................................................................... البحث لدوافع النسقية العوامل :1-2 توضيحي رسم

 26 ................................................................................................ االستراتيجي السياق :2-2 توضيحي رسم

 27 ................................................................................................. إكرام خطة محاور : 3-2 توضيحي رسم

 28 ....................................................................... الجنسين بين المساواة مأسسة استراتيجية : 4-2 يحيتوض رسم

 29 .......................................................... الوزارات بين المشتركة التشاور شبكة تدخل محاور :5-2 توضيحي رسم

 30 ............................................................................... للغد العمومية للوظيفة جديدة أنماط : 6-2 توضيحي رسم

 31 ............................................................................... العمومية اإلدارة عمل أداء أهداف : 7-2 توضيحي رسم

 38 .............................................................................. المؤسساتي انونيالق السياق فجوات : 8-2 توضيحي رسم

 42 ............................................................ العمومية للوظيفة األعلى المجلس في المرأة تمثيل : 9-2 توضيحي رسم

 62 ................................................................................................للمرأة المهني التمييز :1-3 توضيحي رسم

 



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 7

 

 

 ملخص

  ، 2011 سنة  دستور ل  اعتماده منذ ، حقق قد املغرب أن الريب 
 
  تقدما

 
 واقع لكن .الجنسين بين املساواة تأصيل في ملحوظا

 ف . تظاراتواإلن التطلعات دون  الزالت واملواطنين املواطنات بين املساواة وأن طويال، زال ال الطريق أن يبرز فتأ ما لاالح
 
 وفقا

 املغرب زال فال ، 2011 سنة برسم العالمي االقتصادي للمنتدى عن الصادر الجنسين بين الفجوة حول  عالمي تقرير ألحدث

 .دولة 144 أصل من 136 ةاألجر  في أي سنوات، عشر من يقرب ما منذ دول  عشر آخر بين صنفي

 تنل لم املوظفة املرأة لكن ، التحسن من نوعا تعرف العمومية رةاإلدا في املرأة تمثيلية كانت فإذا ، الخصوص وجه علىو 

 العمومية اإلدارة في التأنيث معدل كان فإذا  ،2016 سنة ففي  املسؤولية. مناصب مستوى  على كاف   بشكل حظها بعد

 الرجال مع مقارنة وليةاملسؤ  ملناصب النشاء تقلد  مستوى  على االتساع في آخذة الزالت الفجوة فإن  باملائة 39.7 املغربية

 . باملائة 22 إلى تصل بالكادو  خجولة املناصب هذه مستوى  على املرأة تمثيل نسبة أن  حيثب ،

 مصلحة( )رئيسة املسؤولية مناصب أدنى في خاص بشكل العمومية اإلدارة في املسؤوالت النساء تتركز ذلك، على عالوة

 عالية نسبة وهنالك .املناصب هذه في النساء حضور  قل كلما اإلداري  هرميال التسلسل ارتفع وكلما .باملائة 25.99 بنسبة

 والتي املمركزة غير املصالح مستوى  على باملائة 18 مقابل باملائة، 31 املركزية املصالح مستوى  على املسؤوالت النساء من

 .املغربية اإلدارة مجموع من باملائة 94 نسبة تشكل

 على التركيز مع عام بشكل املغربية العمومية اإلدارة في الجنسين بين املساواة في العجز تشخيص إلى التقرير هذا يسعى و

 والتحليل الكمي التحليل بين تمزج مقاربة تبني خالل من وذلك  خاص، بشكل املسؤولية مناصب في املوظفة املرأة تمثيلية

 . الراهنة الوضعية يميز لذيا الزجاجي" "السقف تمظهرات ستقراءبا يتعلق فيما والسيما ،والنوعي

 ،ةالحالي يةالوضع تحليل من املستمدة التوصيات، من مجموعة اقتراح إلى التقرير هذا يرمي التشخيص ملخرجات وتبعا

   .املسؤولية. مناصب مستوى  على الالئقة مكانتها املوظفة املرأة تبوأ أفق في
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  الدراسة تأطير  .1

 موضوع وسياق الدراسة  

 موضوع الدراسة  .1.1.1

 اإلدارة في املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة مكانة وضع تطور  تحليل إلى الدراسة هذه موضوع رميي 

 تقف التي العقبات لتقليص وضعها ينبغي التي يةاتاملؤسس التدابير تحديد إلى تهدف كما املغرب.ب العمومية

 .الحكامة اتهيئ وإلى املسؤولية مناصب إلى أةاملر  ولوج وجه في

 بشكل املسؤولية مناصب في واملرأة عام بشكل املوظفة املرأة وضع بشأن املحينة املعطيات إلى وبالنظر

 الدراسة هذه للمرأة املتحدة األمم هيئة مع شراكةب العمومية والوظيفة اإلدارة حإصال  وزارة أطلقت خاص،

 . باملوضوع الصلة ووثيق مستجد تحليل لتوفير

 وتوسيع الرؤية تعميقل القرار ودائر موميةالع للسلطات الفرصة تتيح أن الدراسة هذه مخرجات شأن منو 

   .املغربية العمومية الوظيفة داخل املسؤولية مناصب تأنيث مسلسل بشأن اآلفاق

 السياق العام للدراسة .1.1.2

 املستوى  على القرار اتخاذ مجاالت في املرأة مشاركة سألةمل مراعاة أكثر بسياق الدراسة هذه إطالق يتميز

 الدولي. املستوى و  الوطني

 القرار صنع هيئات جندرة على املحفز  الدولي االتجاه 

 
 
 حول  العالمي )التقرير والنساء رجالال بين املساواة حول  العالمي االقتصادي للمنتدى السنوي  للتقرير وفقا

 بعد 2017 عام في العالمي الصعيد على ةهنيامل للمساواة العالمي التطور  توقف فقد 1الجنسين( بين الفجوة

                                                             

 

 

1tp://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdfht  
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 ذلك، ومع الجنسين. بين املساواة في التحسن بعض حدوث على شهدي الذي (2006-2016) التقدم من عقد

 الرسم )انظر الجنسين بين املساواة عدم من الحد حيث من جيد أداء تحقيق البلدان من العديد تواصل

 (.1-1 البياني

 (2006-2017) العالم في املهنية للمساواة الفرعي املؤشر تطور  :1-1 بياني رسم

 
 2017 ينالجنس بين لفجوةل العالمي ؤشرامل املصدر:

 يف جمالي،اإل  الترتيب على تهيمن وفنلندا والنرويج أيسلندا - أوروبا شمال بلدان تزال ال ر، ذلك على ركمؤش

 (.2-1 البياني الرسم )انظر مرتبة األدنى  تعتبر  فريقياإ وشمال األوسط الشرق  أن حين

 العالم في املهنية املساواة حيث من املغرب ترتيب  :2-1 بياني رسم 

 
 2017 ينالجنس بين لفجوةل العالمي ؤشرامل املصدر:

 درجة على وبحصوله والسياسة. االقتصاد في واملشاركة والصحة ليمالتع مثل االعتبار في معايير عدة تؤخذو 

 بيرو مثل: التطور  من متشابهة مستويات ذات أخرى  دول  عن بعيد املغرب (،درجة أفضل هي 1) 0.593

 (،135 ةاألجر ) األردن ،(133 ةاألجر ) ديفوار كوت ،(117 ةاألجر ) تونس (،87 ةاألجر ) كاميرون (48 ةاألجر )

 ةاألجر ) باكستان (،142 ةاألجر ) سوريا (،139 ةاألجر ) مالي مثل غيره قبل املغرب ويأتي (134 ةاألجر ) مصر

 (.144 ةاألجر ) واليمن (143

 ،األمر واقع في .ئيةاستثنا حالة املغرب يعتبر ال بحيث التطور، هذا مدلول  هذا بشأن التحفظ يجدر لكن

  التطور  هذا يظل
 
 والنساء الرجال بين املهنية املساواة عدم فإن املعدل، هذا على استمر وإذا ما حد إلى بطيئا
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 الفجوة لسد قرن  من أكثر األمر سيستغرق  الوتيرة، هذه وحسب أخرى، وبعبارة .2234 عام قبل تختفي لن

  83 بـ مقارنة العالم، أنحاء جميع في والنساء الرجال بين
 
  .املاض ي عامال في عاما

 بين املساواة تعتبر ،2030 عام بحلول  املستدامة التنمية برنامج من زءوكج الوتيرة، هذه تسريع أجل ومن

  هاولكن ،17 الـ املستدامة التنمية أهداف حدأ موضوع املرأة وتمكين الجنسين
 
 كافة من يتجزأ ال جزء أيضا

  املستدامة. التنمية أهداف كافة من وبالتالي واملستدامة الشاملة التنمية جوانب

 هذا في سياسات وضع خالل من املستدامة التنمية أهداف تنفيذب بالفعل املغرب بدأ السياق، هذا فيو

  املجال،
 
 من تطوره في هذه املستدامة التنمية أهداف االعتبار بعين األخذ مع ومتكامل، شامل لنهج وفقا

 .الجنسين بين واملساواة املناصفة ذلك في بما املجاالت، مختلف في واستراتيجيات سياسات خالل

 سؤوليةامل مناصب إلى املرأة لوجو  لتعزيز  مالئم وطني مناخ 

  املغرب ضاعف املاض ي، القرن  تسعينيات بداية منذ
 
 ة ؤسساتيامل التدابير إرساء في مجهوداته تدريجيا

 وهذه القرار. صنع عمليات في املرأة تمثيل وتعزيز الجنسين بين الفرص ومساواة تكافؤ لتحسين الهادفة

 مكافحة في الدولية املغرب اللتزامات جهة من استجابة، تحسينها يمكن التي اإلجراءات من ةمتواصل عملية

 الوطنية لاللتزامات ثانية جهة منو  ،والنساء الرجال بين املناصفةو  املساواة وتعزيز التمييز أشكال جميع

 السياس يو  تصادياالق التمكين حيث من املجتمعية، واملطالب 2011 عام دستور  ليهاع نص كما للمغرب

 (.1-1 اإلطار إلى )انظر املغربية للمرأة واالجتماعي

 دولة إلقامة أكبر عملية من كجزء املغرب في املرأة حقوق  تعزيز في بالثناء جديرة إنجازات هذه أن  املؤكد من

 مية،العمو  للوظيفة العام األساس ي النظام يحظى لم ذلك، ومع والديمقراطية. القانون  سيادة على قائمة

 بهدف وعميقة شاملة مراجعةب ،1962 عام مغربي دستور  أول  صدور  قبل 1958 عام في اعتمد يذال

 الالرج بين املناصفة تحقيق أجل من لعملا على املغربية الدولة يشجع الذي 2011 عام دستور  مع مواءمته

 النساء.و 

 تعزيز أجل من العمومية والوظيفة ةاإلدار  إصالح وزارة بلق   من وإجراءات تدابير عدة إقرار تم   بذلك،و 

 إلى الوصول  من املرأة لتمكين ة ؤسساتيامل اآلليات وتنمية العمومية الوظيفة في الجنسين بين املساواة

 (.2-1 اإلطار )انظر املغربية العمومية اإلدارة في املسؤولية من مختلفة وظائف
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 املغرب في الفرص مساواةو  تكافؤ تعزيز من مستمرة عملية :1-1 إطار

 التحفظات؛ بعض مع املرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على املغرب مصادقة :1993 ▪

 املالية؛ قانون  ملشروع مرافق سنوي  تقرير وإعداد ،االجتماعي للنوع املستجيبة امليزانية إدخال :2002 ▪

 العمل؛ مكان في الجنس ي التحرش وحظر العمل، إلى الولوج في التمييز عدم ملبدأ ،الشغل مدونة في إدخال، :2003 ▪

 ؛ةالجديد األسرة مدونة في للزوجين املشتركة املسؤولية وقاعدة املساواة مبدأ تكريس :2004 ▪

 اإلعالم؛ وسائل في املرأة صورة لتحسين ميثاق اعتماد :2005 ▪

 الجنسين؛ بين واملساواة اإلنصاف أجل من الوطنية االستراتيجية اعتماد :2006 ▪

 ؛1993 عام في املغرب عليها صدق التي املرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على التحفظات رفع :2008 ▪

 ؛0920 سنة الجماعات مستوى  على الفرص ومساواة املناصفة لتحقيق االستشارية اللجنة إنشاء :2009 ▪

 املرأة؛ وتمكين الجنسين بين املساواة تعزيز بينها من لأللفية اإلنمائية األهداف بتحقيق املغرب التزام :2010 ▪

 األوسط الشرق  منطقة دول  إلى وتمديدها العمومية الوظيفة في الجنسين بين للمساواة الوزارات بين تشاور لل شبكة إنشاء :2010 ▪

 إفريقيا؛ وشمال

 (؛2011 يوليو/تموز  )دستور  املرأة لصالح التمييز وعدم املساواة ملبادئ الدستوري الطابع إعطاء :2011 ▪

 املتعلق 27-11 رقم التنظيمي القانون  بتنفيذ (2011 أكتوبر14) 1432 القعدة ذي من 16 في صادر 165-11-1 رقم شريف ظهير :2011 ▪

  60 تبلغ حصة دحدي والذي النواب. بمجلس
 
 الوطني؛ السياس ي املشهد في املرأة تمثيل تحسين إلى يهدف والذي للنساء، (باملائة 15) مقعدا

 تعيين بإجراءات املتعلق (،2011 الثاني نوفمبر/تشرين 25) 1432 الحجة ذي من 28 في الصادر ،2.11681 رقم املرسوم اعتماد :2011 ▪

 للترقية؛ وحيد كمعيار الكفاءة مبدأ يكرس الذي (61 الفصل سيما )وال العمومية الوظيفة في األقسام ورؤساء املصالح رؤساء

 اتخاذ مناصب إلى املرأة ولوج لضمان أولوية محاور  تسعة يشمل املساواة بشأن 2015-2011 للفترة الحكومي البرنامج اعتماد :2011 ▪

  العمومية؛ اإلدارة في القرار

  املرأة؛ ضد التمييز أشكال الجميع لىع القضاء باتفاقية امللحق االختياري  البروتوكول  اعتماد :2012 ▪

  املرأة بتمكين يتعلق فيما 2016-2012 "إكرام" املناصفة منظور  من املساواة أجل من الحكومة خطة اعتماد :2012 ▪
 
 اقتصاديا

؛
 
 واجتماعيا

 املتعلق 02-12 رقم لتنظيميا القانون  بتنفيذ (2012 يوليو 17) 1433 شعبان من 27 في صادر 1-12-20 رقم شريف ظهير اعتماد :2012 ▪

 في املرأة وضع وتعزيز املناصفة مبدأ تنفيذ على يشجع الذي و، الدستور. من 92و 49 الفصلين ألحكام تطبيقا العليا املناصب في بالتعيين

 اإلدارة؛ في القرار اتخاذ مناصب

قا 5 الهدف بينها منو  املستدامة، التنمية أهداف بتحقيق املغرب التزام :2015 ▪
 
 النساء وتمكين الجنسين بين املساواة بتعزيز ملتعل

 والفتيات؛

 والذي املرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية االختياري  البروتوكول  يقر الذي للقانون  باإلجماع البرملان موافقة :2015 ▪

 ؛1993 يونيو/حزيران في املغرب حكومة إليه انضمت

 يأخذ الذي النتائج، حول  تقرير وإعداد ،130-13 رقم املالية بقانون  املتعلق التنظيمي القانون  مستوى  على نوعال مقاربة إدراج :2016 ▪

 ؛النوع مقاربة االعتبار بعين

 التمييز. أشكال كل ومكافحة املناصفة بهيئة املتعلق 79.14 قانون  مشروع وضع :2016 ▪
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 العمومية الوظيفة في املرأة تعزيز إطار في املنجزة املبادرات أهم  :2-1 إطار 

 "؛2011-2005 العمومية الوظيفة في الجنسين بين املساواة مأسسة استراتيجية" اعتماد :2005 ▪

 ؛ الوزارية القطاعات جميع تضم التي العمومية للوظيفة الوزارات" بين تشاور ال "شبكة إنشاء :2010 ▪

 ساعدت التي املغرب" في املوظفين والرجال املوظفات للنساء واألسرة العمل بين املوازنة" حول  دراسة  إنجاز :2012 ▪

 لتخطيها؛ واآلليات األسرية والحياة املهنية الحياة بين التوازن  تعوق  التي الصعوبات تحديد على

 باملغرب"؛ العمومية اإلدارة في املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة "مكانة حول  استقصائية دراسة إعداد :2012 ▪

 البشرية"؛ املوارد إدارة عمليات في والرجال النساء بين املساواة إدماج بشأن منهجي "دليل إعداد :2013 ▪

 غنية، وثائقية خلفية بوابته، خالله من يقدم، الذي " العمومية للوظيفة النوع مقاربة مرصد " إحداث :2014 ▪

ن ومؤشرات الجنسين بين الفروق تراعي وإحصاءات
 
 بين املساواة بتعزيز املتعلقة العامة السياسات تطوير من تمك

 العمومية؛ الوظيفة في الجنسين

 (؛2017-2019) التنفيذية وخطتها العمومية الوظيفة في النوع مقاربة مراعاة تعميم استراتيجية تطوير :2016 ▪

 العمومية؛ الوظيفة في النوع مقاربة مراعاة ميمتع استراتيجية تنفيذ إطالق :2017 ▪

 املالية؛ قانون  ملشروع صاحبةم ، البشرية املوارد بشأن سنوية تقارير إعداد ▪

  املالية. قانون  ملشروع املصاحبة ، النوع منظور  من النتائج على القائمة امليزانية حول  سنوية تقارير ▪

 للمساواة ةيالحكوم الخطة وهما ببعضهما، وثيق بشكل تانمرتبط تاناستراتيجي هنالك السياق نفس فيو

 تعيدان واللتان العمومية، الوظيفة في النوع مقاربة مراعاة تعميم واستراتيجية 2021-2017و 2012-2016

 املسؤولية ناصبم إلى لوجبالو  املتعلقة تلك ذلك في بما الجنسين، بين املساواة بمبادئ الدولة التزام تأكيد

 ناه(.أد )انظر

 أهداف الدراسة  

 العمومية. الوظيفة في والنساء رجالال بين املساواة فعالية وتعزيز تقدير إلى الدراسة هذه تطوير يهدف

ع
 فرعية: أهداف (3) ثالثة على الهدف هذا ويتوز 
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 الدراسة أهداف :1-1 توضيحي رسم

 

  لدراسةإشكالية ا 

 بين الفجوة من الحد بشأن التقدم حول  العالمي االقتصادي املنتدى تقرير وضعه الذي للتصنيف وفقا

 املساواة عدم أن يعني وهذا دولة. 144 أصل من 136 ةاألجر  املغرب يحتل (،2017 سنة )إصدار الجنسين

 ةاألجر  املغرب يحتل الدراسة، هذه فيو التقدم. من سنوات 10 بعد مرة، ألول  ازداد قد والرجال النساء بين

  (.135 ةاألجر ) 2016 سنةب مقارنة أقل مرتبة وهو ،2017 سنة في 136

 عربية دول  تجاوزت لألسف والنساء، الرجال بين العاملية الفجوة مؤشر حيث من الترتيب هذال وتبعا

 وقطر (134 ةاألجر ) مصر (،129 ةاألجر ) الكويت (،126 ةاألجر ) البحرين (،117 ةاألجر ) تونس مثل ،املغرب

عتبر الواقع، فيو لخ.إ (،130 ةاألجر )
ُ
  أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة ت

 
 موطن أيضا

 
 الدول  من ألربعة ا

 قطر (،137 ةاألجر ) لبنان (،129 ةاألجر ) الكويت السياس ي: التحرر  حيث من العالم في مرتبة األقل الخمس

  (.144 ةاألجر ) واليمن (130 ةاألجر )

 منذ التطور  عن توقفي لم العمومية وظيفةلا في للموظفين اإلجمالي العدد تأنيث معدل أن من وبالرغم

  2016 سنة شهد فقد املغرب، استقالل
 
 سنة في النوع مقاربة39.2 قابلم باملائة 35.5 إلى وصل انخفاضا

2012. 

 التالية: األسئلة على جوبةاأل  من عناصر الدراسة هذه تقدم أن إلى الدراسة هذه تسعى الغرض، لهذاو 

لعموميةتعزيز املساواة بين الجنسين في اإلدارة ا

ظفةاملو املرأةتمثيلعنحاليةوبياناتإحصاأتتقديم

العموميةاإلدارةفياملسؤوليةبمناصب

وجوديليةتمثبانخفاضاملرتبطةوالعواملالعوائقتحليل

املسؤوليةمناصبفياملرأة

لياتواآلالجديدةاملؤسسيةالتدابير متطلباتتحديد

يةاملسؤولمناصبفياملرأةوجودلتعزيز املناسبة
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 الدراسة استشكال : 2-1 توضيحي رسم

 
 نطاق الدراسة 

 والشركات املؤسسات وموظفي الدولة، إدارة موظفي ،العام باملعنى العمومية، الوظيفة تغطي أن يمكن

 القانونية االختالفات ضوء في الدراسة إطار ضبط أجل من كنول .الترابية الجماعات موظفيو  العمومية

 املركزية املصالح) فقط الدولة إدارة تغطية تم  ست العمومية، الوظيفة من الثالثة املستويات هذه بين

 مركزية(. الال املصالحو  للوزارات

 العمومية اإلدارة تمكونا : 3-1 توضيحي رسم

 

،أوصراحةتعوق،أنشأنهامنبأحكاممشوبالعموميةالوظيفةيحكمالذيالقانونيالسياقهل
 
بينساواةاملضمنا

؟املسؤوليةمناصبإلىالولوجفيواملرأةالرجل

أو/وباألهليةيتعلقافيمالتمييزوعدماملوضوعيةكاف  بشكلالحاليةاملؤسسيةالترتيباتتؤيدهل،السياقنفسفي

املسؤولية؟مناصبفيالتعيين

ولكناملسؤولية،مناصبإلىالولوجفيواملرأةالرجلبيناملساواةلتعزيزالعهوميةللسلطاتالظاهرةاإلرادةإلىبالنظر

الكفاية؟فيهبماللتحسينبالفعلقابلالحاليالوضعهول واملبدأ،الحقيقةبين

غيرالعقباتتشكلأنيمكنالتيللواقع"الزجاجيالسقف"عواملهيمااملؤسس ي،القانونيالسياقمعامليعنفضال

؟لإلدارةالهرميةالهياكلفياملرأةلتقدمالظاهرة

يحترمبشكلومية،العمالوظيفةفياملسؤوليةمناصبفيوالنساءالرجالبيناملساواةتؤيدأنيحتملالتياملداخلهيما

للمغرب؟الدوليةوااللتزامات2011تموز /يوليودستور من19الفصل

إدارة الدولة 

الخدمات املركزية )
والخدمات 

(الالممركزة

املؤسسات 

والشركات العامة
الجماعات الترابية
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،
 
 الصادر 1.58.008 رقم الشريف الظهير يحكمها املغربية الدولة إدارة وى مست على العمومية الوظيفة أوال

ل العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام بمثابة (1958 فبراير 24) 1377 شعبان 4 في
 
 النص هذا ويشك

 لموظفل املنهي املسار وإدارة بتعيين املتعلقة والتنظيمية ةالقانوني القواعد يحدد الذي  ؤسساتيامل اإلطار

 .العام القطاع في

  خاصة، بقوانين محكومة عموميةال واملنشآت املؤسسات مستوى  على العمومية الوظيفة أن ثم
 
 على اعتمادا

 في ركمشت قاسم يوجد ال أنه لدرجة ،املرونة وعدم بالتفاوت لقوانينا هذه وتتميز .املنشآت هذه طبيعة

 البشرية. املوارد إدارة جوانب

 
 
 2-77-738 رقم املرسوم املثال سبيل )على الترابية جماعاتال في لينالعام تحكم التي النصوص ،وأخيرا

 الذي الجماعات ملوظفي األساس ي بالنظام املتعلقة (1977 أيلول /سبتمبر 27) 1397 شوال 13 في الصادر

 فإن وباملثل، .1958 شباط/فبراير 24 في الصادر العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام لىإ بدوره يحيل

 القانوني اإلطار يتميز ال اآلن، حتى ولكن النص. نفس يحكمها إلداراتا في املشتركة واألطر الهيئات حركية

 أفق في العمومية، للوظيفة العام األساس ي النظام من قاطع بشكل الترابية جماعاتال موظفي حكمي الذي

 .مثال ، الفرنس ي النموذج غرار على ،الترابية العمومية للوظيفة خاص نظام داثإح

 املنهجية للدراسة اآلليات 

 أدناه: الشكل في موضح هو كما ،تحليلية وآليات أدوات عدة بين الدراسة تنفيذ منهجية تمزج

راسة املنهجية وادامل : : 4-1 توضيحي رسم  
 للد 

  
 التحليل القانوني .1.5.1

 في العمومية اإلدارة في املسؤولية مناصبب املوظفة رأةامل مكانة بمسألة املتعلق القانوني السياق يشهد

  املغرب
 
، تغيرا

 
  تطلبي مما كبيرا

 
  تحليال

 
 إلى املرأة لوجو  يعيق الذي املباشر غير التمييز تحديد بهدف ،عميقا

 هذه يف اتمثيله تعزز  أن يمكن التي الدخول  نقاط في للنظر أخرى، ناحية ومن ناحية، من ؤوليةاملس مناصب

التحليل اإلحصائي

استقراء االتجاهات •

تحديد املؤشرات الهامة•

تحليل القانوني

مراجعة األحكام القانونية ذات الصلة  •

استكشاف القانون املقارن  •

التفكير في مسارات اإلصالح •

التحليل املقارن 

تحليل التجارب الدولية و الوطنية  •

الفضلى و كيفية اإلستفادة منها

تحليل اامليداني

إعطاء معلومات بشأن االستبيانات •

إجراء مقابالت شبه موجهة•

تنظيم ورشات عمل موسعة •

ة اآلليات املنهجي
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 التنظيمية والنصوص التشريعات الخصوص، وجه على تحليل،ب املرحلة هذه في األمر ويتعلق .ناصبامل

 التي تعميمات...(،وال القرارات راسيم،امل الشريف، الظهير قوانين،ال) ةاملغربي العمومية بالوظيفة املتعلقة

 إصالح الحاضر، الوقت حتى تشهد، لم
 
  ا

 
 وظيفةلل العام األساس ي النظام من األولى الطبعة اعتماد منذ شامال

 شباط/فبراير 24 )في 1377 شعبان 4 في الصادر 1.58.008 رقم الشريف الظهير اعتمده يذال العمومية

 تعيينب املتعلقة والتنظيمية القانونية القواعد يحدد الذي  ؤسساتيامل اإلطار األخير هذا ويشكل .(1958

 .العام القطاع في لموظفل املنهي املسار وإدارة

 على (،راجعامل مذكرة )انظر الدراسة بموضوع املتعلقة القانونية التحليالت جميع الدراسة هذه ستغطي

 الخصوص: وجه

 ساسية؛األ  والقوانين الدستور  -

 تطبيقه؛ ومراسيم العمومية ةوظيفلل العام األساس ي النظام -

 باملوظفين الخاصة األساسية القوانين :نموظفيلل نظاميةال األوضاع تحكم التي النصوص -

 إدارة، لكل حددةامل ملوظفينبا الخاصة األساسية قوانينال ية،زار ولا اإلدارات فمختل في املشتركين

 ؛ةخاص قوانين

 بالوظيفة املتعلقة حددةامل أو ةالعام اتتعويضال وكذلك ،نوظفيامل أجور  تحكم التي النصوص -

 والرتبة؛ هيئاتوال

م التي النصوص -
 
 والخارجية؛ املركزية املصالح مستوى  على اإلدارية الهياكل تنظيم تنظ

 قيةالتر  مسابقات تنظيم ؛العليا( الوظائف في تعييناتال) والترقيات التعيينات حكمت التي النصوص -

 في وكالءال عقد طريق عن عيينالت سابقاتم العليا(؛ ناصبامل )باستثناء املسؤولية ناصبمل

 اإلدارات؛

 ن؛وظفيامل تنقل تنظم التي النصوص -

 ؛نلموظفيل املستمر كوينالت تنظم التي النصوص -

 األخرى. الصلة ذات النصوص -

 القانون  في املمارسات أفضل بشأن مدروس انفتاح خالل من الوطنية القوانين مجموعة تحليل تأكيد مت  

 املساواة فعالية يزتعز  يخص فيما املغربية التجربة ثري ت   أن يمكن التي الدروس تحديد هو الهدفو  ملقارن.ا

 .خاص بشكل ةيلؤو املس هياكل إلىو  عام بشكل العمومية الوظيفة إلى لوجالو  في واملرأة رجلال بين
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 التحليل اإلحصائي .1.5.2

 مناصب في املستقبلي املرأة وضعب املتعلقة البيانات ومعالجة بناء وإعادة تجميع إلى اإلحصائي التحليل يهدف

  مهمة. استنتاجات إلى التوصل أجل من العمومية، الوظيفة في املسؤولية

 تسلسلة:امل خطواتال بعض إلى اإلحصائي التحليل تقسيم يمكن بذلك، القيام عند

 تحليلها. املراد البيانات طبيعة وصف -

 .املستهدفة ةالفئو  بياناتال بين العالقة استكشاف -

 .املستهدفة الفئةو  البيانات بين العالقات وليفلت نموذج إنشاء -

 املستقبلية. اإلجراءات ستوجه التي السيناريوهات لتطوير التنبؤية التحليالت استخدام -

 املرأة وضع حول  الرئيسية واملؤشرات األرقام لتحديد التحليل خطوط من العديد استكشاف يتم   -

 مثل: ؤولية،املس بمناصب املوظفة

 العمومية اإلدارة داخل املسؤولية وظائف في التأنيث معدل .1

  املوظفة رأةامل مستوى  على املسؤولية مناصب إلى لوجالو  معدل .2

 املوظفة رأةامل تشغلها التي املسؤولية ناصبم مستويات هيكل .3

 املسؤولية مناصبب املوظفة رأةلمل العمري  الهيكل .4

 املسؤولية مناصبب ةاملوظف رأةلمل األقدمية متوسط .5

 املسؤولية مناصبب املوظفة رأةامل تعليم مستوى  .6

 املسؤولية مناصبب املوظفة رأةامل على اإلشراف مستوى  .7

8.  
 
  املسؤولية مناصبب املوظفة رأةلمل (اإلدارات مستوى  على) ساس ياأل  زالترك

9.  
 
 املسؤولية مناصبب املوظفة رأةلمل (الترابي) املكاني زالترك

 املسؤولية ناصبمل اءالنس ترك معدالت .10

 .املسؤولية بمناصب املوظفة للمرأة (االجتماعية الحالة) العائلي وضعال هيكل .11

 امليدانيالتحليل  .1.5.3

 وجهةامل شبه املقابالت إجراء  

 إجابات عناصر توفير إلى يهدف مباشر هدف جهة من مزدوج: هدف على املوجهة شبه املقابالت هذه تقوم

 العمومية، اإلدارة في الجنسين بين الفرص مساواةو  تكافؤ تحسين ضتقو   دق التي لقيودل بالنسبة مفيدة

 
 
 مباشر، غير هدف على املوجهة شبه املقابالت تقوم أخرى، جهة ومن اغتنامها. ينبغي التي الفرص عن فضال
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 رةاإلدا في املسؤولية مناصب إلى املوظفة رأةامل لوجو  مسألة ةمركزي بشأن القرار صانعي وعي زيادة وهي

  استراتيجي. نطاق وذات قانون  مسألة باعتبارها املغرب، في العمومية

 أدناه: الشكل في نعكسي كما املحاورين، من مجموعات ثالث استهداف تم   بذلك،و 

 وجهةامل شبه للمقابالت املستهدفة املجموعات : 5-1 توضيحي رسم 

 
 كما مركزية، إدارات 5و املغرب من مناطق 4 مستوى  على مركزية ال إدارة 24 مستوى  على املقابالت ريتأج

 أدناه: الجدول  في يرد

 املوجهة شبه املقابالت من املستهدف العينة هيكل : 1-1 جدول  

 المجموع

  اإلدارة الالممركزة اإلداراة المركزية اإلداراة

 المدير    العامكاتبال
 -سوس - البيضاء الدار

  ماسا

 - فاس
 الشرق

 

 مكناس سطات

                            
 

19 2 
   

 الصحة 1 10 0 6 1 2 0 1  

22 5 
   

 العدالة 1 8 2 9 1 3 1 2  

20 3 
  

 الوطنية التربية 1 6 1 5 1 5 0 4   1

21 3 
   

 الصيد - الزراعة 1 7 0 4 1 3 1 5  

18 4 
   

 اإلسالمية والشؤون األوقاف 1 4 1 6 1 2 1 6 1

13 4 
   

 الموئل 0 1 1 2 1 5 1 5 1

1 2 
 

1 1 1 
     

  
 

  العمومية الوظائف  

المحاورون المستهدفون للمقابالت شبه الموجهة

المرأة التي تُشغل بالفعل منصب 
المسؤولية

اإلطالع على المسار المهني 
ةللوصول إلى منصب مسؤولي

تقدير مستوى الحافز

اإلطالع على عوائق التقدم

المرأة التي تطمح بشغل مصب 
المسؤولية

لة اإلطالع على العوائق المتأص
لولوج النساء إلى مناصب 

المسؤولية

اإلطالع على تصورهم بشأن 
درجة التزام صانعي القرار 

بمقاربة النوع

صانعو القرار في التسلسل الهرمي
للتعيين والترقية

تقدير درجة اندماج مقاربة 
iالنوع في الترقيات

تقدير درجة رضا مكانة المرأة
في مناصب المسؤولية

لة اإلطالع على العوائق المتأص
لولوج النساء إلى مناصب 

المسؤولية 
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1 

   
1 

     
  

 
 المالية  

1 2 
 

1 1 1 
     

  
 

 والحكامة ةالعام الشؤون  

 العام المجموع 5 36 5 32 6 20 4 23 5 3 2 0 26 115

 

  ستبياناال  

 ظمة،املن شبه باملقابالت املعنيين املستهدفة الفئة عينة تتجاوز  بحيث الدراسة محيط توسيع نطاق ضمن

  التالية: األهداف تحقيق أجل من النساء من عينة على اإلطالع استبيان توزيع تم  

 مسؤولية؛ منصب يشغلن اللواتي النساء مستوى  إلى االستقصاء عالم توسيع -

 ؛ستقصاءاال  بموضوع يتعلق فيما إضافية أسئلة طرح -

 لآلخرين؛ مرئية غير خاصة، أسئلة شكل في اآلراء جمع -

  بحرية الذات عن التعبير :باالستقصاء شمولينللم حرفي شكل في توحةمف أسئلة صياغة -
 
 ما غالبا

  يجلب
 
 جديدة. أفكارا

رحت بذلك، للقيام
ُ
 التالي: النحو على منظمة عينة على االعتماد فكرة ط

 

 االستبيان أساس على حصائيةاإل  العينة في املستجوبات النساء من عينة :  2-1 جدول 

  )الرسمية( املسؤولية مناصب العينة مجموع

  للوزارة عامة كاتبة 1 4

 عامة مفتشة 1 2

  مركزية( ال أو )مركزية مديرة 5 34

  قسم رئيسة 24 242

  مصلحة رئيسة 64 1287

  الكلي املجموع 95 1569

 "املماثلة" باملناصب يسمى ما الفئة هؤالء يحتل ال

 لكننا بأكملها. املستهدفة العينة إلى صلي لم وزعت التي لالستبيانات االستجابة معدل أن إلى اإلشارة وتجدر

 اإلحصائي. التحليل نتائج مقبولية على ؤثري ال ذلك أن نعتبر

 (:2 امللحق إلى )انظر امللحق في مفصل هو كما أقسام 4 في االستبيان هذا صياغة تتم  
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 االستبيان ةهيكل : 6-1 توضيحي رسم 

 
 التشاور  بشأن عمل ورشات تنشيط 

 الوزارات بين التشاور  شبكة إلى ينتمون  الذين أولئك سيما ال خبراء، جمع إلى العمل حلقة تيسير هدفي

 بمناصب املوظفة رأةامل ةمكان ضوع:املو  نفس حول  ،العمومية الوظيفة في الجنسين بين املساواة ملأسسة

 املغرب. في العمومية الوظيفة في املسؤولية

 الشبكة هذه عينت إذ قصوى، أهمية ذات الوزارات بين التشاور  شبكة أعضاء أفعال ردود عن البحث كان

 على والرجال النساء تمثيلل عادل توازن  لضمان ة مؤسساتي تدابير وتنفيذ: تحديد ضمان مهمة نفسهال

 العمومية. الوظيفة قطاعات كافة وفي املستويات جميع

 
 النقاط سنة بوجه ،ستقصاءاال  إشكاليةب املتعلقة هذه، العمل حلقة خالل نوقشت التي القضايا شملت

 الترشيحات تعيين / ختيارا عملية في الجنسين بين ساواةوامل املناصفة مبدأ وترسيخ دمج يمكن كيف التالية:

 وفي عيينالت / االختيار عملية في املبادئ هذه دمج يمكن كيف ؟قسم ورئيس مصلحة رئيس وظائف لشغل

 في املوظفين تنقل عملية في الجنسين بين املساواة مبدأ دمج يمكن كيف املسؤولين؟ كبار تعيين عملية

 كيف املهنية؟ هاقدرات تعزيزل املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة مرافقة يمكن كيف املسؤولية؟ مناصب

 السماح يمكن كيف املسؤولية؟ بمناصب املوظفة املرأة أداء لتقييم الجنسين بين املساواة مبدأ دمج يمكن

 الخاصة حياتهاو  املهنية احياته بين توفيقبال املسؤولية بمناصب املوظفة للمرأة

: 1القسم 

ملحة عن املستجيب  •

: 2القسم 

شروط الولوج إلى  •
منصب املسؤولية

: 3القسم 

شروط ممارسة  •
املسؤولية

: 4القسم 

اقتراحات •

دليل أعضاء شبكة التشاور بين الوزارات إلدراج مبدأ املساواة بين 

الجنسين في الوظيفة العمومية
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 قارن املتحليل ال .1.5.4

 مناصبو  القرار اتخاذ مناصب يف لمرأةل الكاملة شاركةامل أن متزايد بشكل يدرك الدولي املجتمع أصبح

 وأولويات حقوق  تمثيل يمكن بحيث ةالعام والبرامج االستراتيجيات لتطوير عنها غنى ال املسؤولية

  2عادل. بشكل املجتمع أفراد جميع واحتياجات

 ويةق آلياتو  والنساء، رجالال بين ملساواةا تؤيد (3-1 اإلطار )انظر توصيات عدة تقديم يتم   السياق، اهذ في

 السياسية القرارات تدعم التي واملؤشرات األدوات وكذلك املجال، هذا في املبادرات واستدامة للمساءلة

 .الشاملة

 من الحد في املساعدة أجل من ككل املجتمع االعتبار في يأخذ شامل نهج اتباع التوصيات هذه شجعت كما

 صريح بشكل عتبر،ت التي األحكام ةوإزال القرار ذاتخا دوائر في املشاركة على النساء تشجيعو  النمطية، الصور 

 .والنساء الالرج بين املساواة إنشاء أمام عقبة ،ضمني أو

  

                                                             

 

 

 املساواة بشأن االقتصادي امليدان في والتنمية التعاون  منظمة ملجلس 2015 سنة توصية (2016) االقتصادي امليدان في والتنمية التعاون  منظمة انظر 2

 الجندري  التوازن  قوة "خريطة (2016) األوروبي املشروع باريس؛ االقتصادي، نامليدا في والتنمية التعاون  منظمة طبعة العامة، الحياة في والنساء الرجال بين

 في أوروبية بلدان ستة في الشركاء من مجموعة بقيادة القرار" صنع إلى الوصول  بشأن والكالسيكية االجتماعية املؤسسات بين اإللهام في املشاركة -

genderpowermap.eu 
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 2016 االقتصادي، امليدان في والتنمية التعاون  منظمة توصيات من مقتطفات : 3-1 إطار 

 وظائف في والرجال للنساء متوازن  تمثيل على للحصول  التالية التوصيات االقتصادية ةوالتنمي التعاون  منظمة تقترح

  ةالعام الوظائف وفي ةالعام الحياة في القرار اتخاذ

 خالل من االقتضاء، حسب ة،العام الحياة في والرجال النساء بين املساواة بتعزيز سياس ي، مستوى  أعلى على ،االلتزام

 ة.العام املؤسسات في القرار اتخاذ وظائف في والرجال للنساء متوازن  تمثيل بضمان يسمح شامل إطار تطوير

 فئات مختلف وفي اإلدارية املناصب في سيما ال ةالعام املؤسسات في جنس كل تمثيل تطور  منهجية، بصورة متابعة،

 بانتظام ومراجعتها وظفين،للم استقصاءات شكل في املثال سبيل على منتظم، بشكل البيانات جمع طريق عن الوظائف،

 التقييمات. نتائج أساس على الجنسين بين املساواة يخص فيما ةالعام واألهداف األولويات مع تتماش ى أنها للتأكد

 املرأة صورة وتحسين القرار اتخاذ وظائف في للنساء الضعيف للتمثيل الجذرية األسباب بمعالجة تسمح التي التدابير دراسة

 دئالفووا عيةوالا رغيو عيةوالا املسبقة رألفكاوا يةطلنما والبلقبا التوعية وبرامج إعالمية حمالت اللخ من املجتمع في

ستخلص يمكن التي الجتماعيةوا يةدالقتصاا
ُ
 أو املزدوج التمييز مكافحة نفسه الوقت وفي والرجال، النساء بين املساواة من ت

 املتعدد.

 الفرص وتكافؤ األجور  في العدالة تضمن بطريقة ةالعام الوظائف وسياسات مةأنظ في والعدالة والشفافية املرونة تعزيز

 لتصحيح األسباب على تركز التي والتدابير الشاملة التدابير تحديد مختلفة؛ وخلفيات أصول  من والرجال للنساء

 املناسبة. سائلبالو  األفقي، املنهي التمييز وعالج العام القطاع في والنساء الرجال بين األجور  في الفجوات

 للنساء املتوازن  التمثيل تضمن التي اإليجابية واملمارسات السياسات في والنظر ،الكفاءة أساس على التعيين تشجيع

 العقبات من فعال بشكل التخلص أجل من امللموسة التدابير وتحديد ،العام القطاع وظائف من فئة كل في والرجال

 الحاجة؛ حسب والتوظيف، نالتعيي إجراءات تشهدها التي الضمنية

 القطاع في والرجال النساء بين املساواة ترقية بشأن ، ؤسساتيامل املستوى  على واضح، بشكل واملسؤوليات الوظائف تحديد

 لضمان اإلدارة بفرق  ومرتبطة كافية، وغيرها وبشرية مالية موارد لديها مستقلة وطعن استئناف آليات إنشاء سيما وال ،العام

 ؛الفعالية

 بشأن واإلدارة اإلشراف مستويات على املساءلة وتعزيز الجنسين بين املساواة بقضايا العام القطاع مسؤولي توعية -

 املتعلقة املشاكل مسؤولية وتولي الوظائف، فئات جميع وفي املستويات جميع على والرجال النساء بين املناصفة ضمان

 األداء. إدارة أطر خاص كلوبش العمل، في والنساء الرجال بين باملساواة

 جلسمل 2015 توصية (،2016) االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة املصدر:

 .ةالعام الحياة في والنساء رجالال بين املساواة بشأن االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة 
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 القانوني السياق خصائص .2

 اتياملؤسسو 

 املناصفةو  الجنسين بين املساواة تحقيق نحو وأساسية أولى ةخطو  واملؤسساتية القانونية املرجعيات تعتبر

 مباشر بشكل تشير أنو  والدولية الوطنية االلتزامات مع القواعد هذه تتوافق أن وينبغي والنساء. رجالال بين

 القرار. صنع مناصب في سيما ال العمومية، اإلدارة في الجنسين بين املساواة إلى

 والترتيبات القائمة القانونية الترسانة مقتضيات تقييم إلى الدراسة من لفصلا هذا يهدف السياق، هذا في

  أو صراحة يمكن، والتي املوضوعة ة ؤسساتيامل
 
 من والنساء الرجال بين ملساواةا تعرقل أو تشجع أن ،ضمنا

  العمومية. الوظيفة في املسؤولية مناصب إلى لوجالو  حيث

 التي الضعف نقاطو  تعزيزها ينبغي التي القوة نقاط على الضوء تسليطب القانوني التحليل سمح بذلك،و 

 إحيائها. ينبغي

 ؤسساتي  امل و قانونيلسياق الالتحوالت اإليجابية ل 

  املغرب في املسؤولية مناصب إلى نساءال لوجلو   ؤسساتيامل القانوني السياق يشهد
 
  تحوال

 
 لخمسة إيجابيا

  ببعضها مرتبطة اعتبارات
 
  ارتباطا

 
 أدناه: مخطط هو كما وثيقا
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  البحث لدوافع النسقية العوامل :1-2 توضيحي رسم

 
 مقاربة النوعتشجع على ورية لها قيمة دستاعتماد مبادئ  .2.1.1

 وظيفةلاو  معا بشكل  العمومي املرفق تحكم أن يجب التي األساسية املبادئ على اململكة دستور  ينص

 أدناه. اإلطار في تلخيصها تم   كما ،خاص بشكل العمومية

ق وفيما
 
 31 فصلينال أحكام خالل من سيما وال الدستور، أن الواضح فمن الدراسة، هذه إشكاليةب يتعل

ر قد ،92و  مناصب في وخاصة العمومية الوظيفة في للمرأة أكبر مشاركة في الرغبة عن صراحةب عب 

 املسؤولية.

 مبدأ تقدس التي الدستور  من 19 فصلال لفلسفة منطقي امتداد ذاته حد في هو الدستوري تكريسال هذا

 املدنية والحريات بالحقوق  املساواة قدم على يتمتعان واملرأة الرجل" املغرب: في والنساء الرجال بين املساواة

 واملعاهدات االتفاقيات فصللا اهذ أكد وقد ."والبيئية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

قت التي الدولية  كل ومكافحة املناصفة هيئة  إنشاء تم   الغرض، لهذا األصول. حسب اململكة عليها صد 

  .نساءوال لاالرج بين املناصفة تحقيق أجل من للعمل ،التمييز أشكال

 العمومية الوظيفة إطار ددتح التي يةالدستور  املبادئ :1-2 إطار

 واملحاسبة املسؤولية بين الترابط األول: الفصل

 )الحوار العامة السياسات وتقييم وتنفيذ لتطوير االجتماعية الفعاليات مختلف إشراك التشاور: هيئات :13 الفصل

 االجتماعي(

  النساءو  الرجال بين املناصفة تحقيق على املغربية الدولة تعمل :19 الفصل

 السياس ي واالنتماء للنقابات واالنتماء الجمعيات وتكوين السلمي والتظاهر والتجمع االجتماع حرية ضمان :29 الفصل

ترسيخ املعايير 

الجديدة للوظيفة 

، : العمومية

باعتبارها فرصة 

إلعادة تأكيد مزايا 

املرأة املوظفة

مأسسة آليات 

التشاور وتتبع مسار 

جندرة في الوظيفة 

العمومية

وضع رؤية 

إستراتيجية تكرس 

املناصفة واملساواة في 

الوظيفة العمومية

االلتزام املغرب 

بتعهداته الدولية 

بشأن مكافحة كل 

أشكال التمييز

اعتماد مبادئ لها 

قيمة دستورية

تشجع على مقاربة

النوع
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  العمومية الوظائف إلى واملواطنين املواطنات ولوج في املساواة مبدأ :31 الفصل
 
 للجدارة وفقا

بل من العليا، املناصب في التعيين مبدأ :92 الفصل  ،الكفاءة الفرص، تكافؤ معايير: أساس على الحكومة، مجلس ق 

 والكفاءة الشفافية

 االستحقاقات، استمرار العمومية، املرافق إلى الولوج في املساواة العمومية: املرافق إطار تحدد التي املبادئ :154 الفصل

 الديمقراطية الشفافية، الجودة، معايير

 العامة املصلحة النزاهة، الشفافية، الحياد، القانون، احترام الحكوميين: للمسؤولين األخالقية املبادئ :155 الفصل

 الشكاوى  التظلمات، على الرد املواطنين: نحو واملوجهة االستباقية اإلدارة مبادئ :156 الفصل

 والجهات مومية،لعا داراتإلا بتسيير قةلمتعلا الجيدة الحكامة قواعد العامة املرافق ميثاق يحدد :157 الفصل

  العمومية. والهيئات األخرى  الترابية والجماعات

 

 االلتزام املغرب بتعهداته الدولية بشأن مكافحة كل أشكال التمييز .2.1.2

 
 
 الدولي العهد اإلنسان، لحقوق  العالمي )اإلعالن اإلنسان حقوق  احترام بشأن الدولية اللتزاماته وفقا

 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  صالخا الدولي العهد والسياسية، املدنية بالحقوق  الخاص

 بيجين، عمل منهاج ،بها امللحق االختياري  والبروتوكول  املرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

 دستور  وأحكام االختياري،...( وبروتوكولها املعوقين حقوق  بشأن الدولية تفاقيةالاو  الطفل، حقوق  اتفاقية

 األخرى  الدولية الصكوك على والتصديق االنضمام حيث من كبيرة جهود بذل في غربامل يستمر ،2011

 .صكوكال هذه مع القانوني إطاره ومواءمة اإلنسان حقوق ل

 البروتوكول  على املوافقة بشأن 125/12 رقم القانون  ،2015 تموز /يوليو في ،البرملان اعتمد للتذكير،

 لدول ل السماح إلى البروتوكول  هذا يهدفو  املرأة. ضد التمييز الأشك جميع على القضاء التفاقية االختياري 

 من املقدمة التصاالتا بشأن والبت املرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة باختصاص االعتراف األعضاء

 اتفاقية في عليها املنصوص الحقوق  حدأ انتهاك ضحايا أنهم يدعون  الذين األفراد مجموعات أو األفراد

  املرأة. ضد التمييز أشكال جميع على القضاء

 جديدة وطنية استراتيجيات اعتمادو  اإلصالحات من العديد إطالق على االلتزامات هذه نصت الواقع، فيو

 على ،تتضمن التيو  ،يطامقر ديو  لتحديثا ومستمر تقدمي طابع ذات ،جديدة ة مؤسساتي آليات وإدخال

 الرجال.و  نساءال بين املساواة تعزيز منه، مناص ال نحو

 العموميةواملساواة في الوظيفة  املناصفةتكرس رؤية استراتيجية وضع  .2.1.3

 االجتماعي. النظام وتطوير استقرار في مركزية أهمية املناصفةو  املساواة ملسألة املغربية الحكومة تعطي

 ،السياق اهذ فيو .للغاية مهم أمر العمومية الوظيفة مستوى  على التوازن  هذا تحقيق يعتبر الصدد، هذاوب
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 ومن ،2021-2017و 2016-2011 لفتراتل "2 و"إكرام "1 "إكرام للمساواة حكومية خطة الحكومة وضعت

 في الجنسين بين املساواة مأسسة "استراتيجية عنوانب تراتيجيةاس وضعت محددة، رؤية خالل من ثم،

 العمومية". الوظيفة

 االستراتيجي السياق :2-2 توضيحي رسم

 
 
 2021-2017 للفترة "2 "إكرام للمساواة الحكومة خطة 

 
 
 املبادرات مختلف التقائية لتحقيق إطارا للمساواة الحكومية لخطة خطة تفعيلل املنطقي املسار مع تمشيا

 كما التنمية، وبرامج موميةالع السياسات في النساء حقوق  وإدماج الجنسين بين باملساواة للنهوض املتخذة

 (1 )إكرام 2016و 2012 بين ما املمتدة لفترةل الحكومي البرنامج في عنها املعبر االلتزامات لترجمة أداة تعتبر

 املبادرات ملختلف التقارب إطار الخطة وتشكل .2021-2017 للفترة (2 )إكرام ثانية خطة إلى امتداها وكذا

 التنمية. وبرامج عامةال السياسات في املرأة حقوق  وإدماج والرجال النساء بين املساواة تعزيز إلى تهدف التي

  وهي
 
 .2021-2017 يةالحكوم الخطة مستوى  على صيغت التي االلتزامات باستفاء تسمح أداة أيضا

 على اعتمادا والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين املساواة تحقيق في للخطة االستراتيجية الرؤية تتمثل

 وتمكينهن النساء عمل فرص تقوية في تتلخص موضوعاتية محاور  أربعة تتضمن حيث حقوقية، قاربةم

 وتعزيز حمايتهن إلى إضافة القرار، اتخاذ في ومشاركتهن باألسرة، عالقتهن في النساء وحقوق  اقتصاديا،

 حقوقهن.

 على املبنية النمطية والصور  التمييز اربةومح املساواة مبادئ نشر في تتمثل عرضانية محاور  ثمانية الخطة تتضمن كما

 كما الخطة. ألهداف الترابي التنزيل إلى إضافة الحكومية، والبرامج السياسات جميع في النوع وإدماج االجتماعي، النوع

 156 حوالي وتنفيذ هدفا 24 تحقيق عبر تنزيلها وسيتم تنفيذها، وتقييم تتبع في يتمثل داعما محورا الخطة تتضمن

2021و2017للفترة " 2إكرام "الخطة الحكومية للمساواة 

العمومية، استراتيجية مأسسة املساواة بين الجنسين في الوظيفة

وكذلك خطة تنفيذها
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  اء.إجر 

  إكرام خطة محاور  : 3-2 توضيحي رسم

 
 العمومية الوظيفة في الجنسين بين املساواة مأسسة استراتيجية  

 للمرأة تضمن عمومية وظيفة تعزيز تروم العمومية بالوظيفة النوع مقاربة مأسسة استراتيجية خطة إن

 االعتبار بعين األخذ مع املهنية، الحياة في الفرص وتكافؤ املسؤولية مناصب لولوج متساوية حقوقا وللرجل

 املعاملة. في واملساواة والرجل، للنساء الخصوصية االحتياجات

 مخصصة هياكل وتعزيز إنشاء حول  األول  يتمحور  أساسية، محاور  ثالث على ترتكز االستراتيجية ذه

 أجل من عمليات 6 و مشاريع 3 يضم العمومية، الوظيفة في الجنسين بين ساواةامل وإدماج املساواة لتدعيم

 على العمومية اإلدارات وتشجيع النوع مجال في مختصة العمومية الوظيفة بوزارة وآليات وحدات إحداث

 في سينالجن بين املساواة مبدأ إدراج على يراهن فهو الثاني، املحور  أما الجنسين. بين للمساواة وحدات خلق

 يهدف إجراء 34 و عمليات 4 ويضم والكفاءات، البشرية املوارد تدبير عملية في وخاصة القانونية، املنظومة

 فيما املوظفين، والرجال النساء بين الفعلية املساواة آليات البشرية املوارد وتدبير القانوني اإلطار تضمين إلى

 لإلدارة. التنظيمية والثقافة والسلوكيات املمارسات في نسينالج بين املساواة ترسيخ في الثالث املحور  يتمثل

مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف واملساواة والشروع في إرساء قواعد املناصفة؛1

مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛2

تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة؛3

تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛ 4

ت؛تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيا5

التمكين االجتماعي واالقتصادي للنساء؛6

صادي؛الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار االداري والسياس ي واالقت7

تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل8



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 28

 

 الجنسين بين املساواة مأسسة استراتيجية : 4-2 توضيحي رسم

 

 مأسسة آليات التشاور وتتبع مسار جندرة في الوظيفة العمومية  .2.1.4

 املسار تطوير إمكانات تعزيز أجل من ماعنه غنى ال بل ،مهمان إلدارةوا الشبكي ربطال أن به املسلم من

 العمومية: لوظيفةا في جندرة ومرصد شبكة وجود إلى الحاجة هنا منو  ،3املنهي

 العمومية الوظيفة في الجنسين بين املساواة أجل من الوزارات بين املشتركة التشاور  شبكة 

 التشاور  شبكة تأسيس عن العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح ارةوز  أعلنت ،2010 األول  تشرين/أكتوبر 8 في

 العمومية. الوظيفة في الجنسين بين املساواة أجل من الوزارات بين املشتركة

 وسيعت تم   ،2012 سنة فيو .ي وزار  قطاع 15 من شبكةال هذه  تشكلت ،2010 سنة في اإنشاؤه تم   عندما

 وتضم العمومية بالوظيفة املكلف وزيرال الشبكة يرأسو  رية.الوزا القطاعات جميع مستوى  على الشبكة

 . الوزارية القطاعات يمثلون  أعضاء

 اإلدارة في النوع مقاربة إلدماج الوزارية القطاعات بين شاور الت ضمان إلى جهة من الشبكة هذه تهدفو 

 تشجيع خالل من العمومية اإلدارة في االجتماعي النوع مأسسة على العمل ثانية جهة منو  العمومية

 .أسسةامل لهذه الضرورية واللوجستية والتقنية البشرية املوارد توفير على املسؤولين

                                                             

 

 

  املصدر: العمل. فرص بشأن للمعلومات الرئيس ي دراملص الرسمية غير الشبكات تشكل 3

careers in practices Personnel"  Administration Public Rica", Costa and Nicaragua in business and government in top the at women of

p. 15, vol. Development, and (1995). 416-397 
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 حال الوزارات بين املشتركة التشاور  شبكة تعمل املزدوج، الهدف هذا لتحقيق
 
 هو كما محاور، 5 على يا

 أدناه: الشكل في موضح

 الوزارات بين املشتركة التشاور  شبكة تدخل محاور  :5-2 توضيحي رسم 

 
 

 تنسيق لضمان مهمة خطوة لجان ثالث إنشاء كان ، الوزارات بين املشتركة التشاور  شبكة عمل بداية في

 االت.االتصو  الوثائقو  املعلومات لجنة والتقييم؛ املتابعة لجنة ؛والشراكة البرمجة لجنة أعضائها: وتماسك

 إنشاء خالل من سيما ال هيكلة، إعادة لعملية الوزارات بين املشتركة التشاور  شبكة خضعت ،2015 سنة في

  عمل فرق 
 
 هو كما العمومية، الوظيفة في الجنسين بين املساواة أسسةم إلستراتيجية الثالثة للمحاور  وفقا

 أعاله. موضح

 العمومية للوظيفة النوع مقاربة رصدم 

 تعزيز بغية 4العمومية للوظيفة النوع مقاربة مرصد بإطالق اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة قامت

 الوظيفة قطاع في الجنسين بين املساواة مجال في  ؤسساتيامل الطابع وإضفاء والديمقراطية التحديث مبدأ

 العمومية.

                                                             

 

 

 4 http://www.ogfp.ma  

تركة فيما تعزيز التفكير، وتبادل الخبرات واألعمال املش

ة يخص مأسسة املساواة بين الجنسين في الوظيف
العمومية

ج العمل على إدماج املساواة بين الجنسين في برام

ومشاريع تحديث الوظيفة العمومية، وخاصة تلك
البشرية املتعلقة بإدارة املوارد

ع تدابير تطوير التآزر والتكامل لإلدارات الوزارية في وض

ة تهدف إلى أخذ املساواة بين الجنسين في الوظيف
العمومية باالعتبار بشكل أفضل

ظيفة التشجيع على ثقافة اإلنصاف واملساواة في الو 

العمومية

ص إيجاد شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة فيما يخ

كل إدارة املوارد البشرية في الوظيفة العمومية وبش
خاص شبكة مدراء املوارد البشرية

تشجيع الشراكة الدولية من أجل تبادل الخبرات 

واملمارسات الجيدة فيما يخص دمج املساواة بين 
الجنسين في إدارة املوارد البشرية
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 تثمين مجال في السيما العمومية، تباإلدارا اإلصالح أوراش تنفيذ إلى املرصد هذا خالل من الوزارة تسعى

 للوظيفة النوع مقاربة مرصد يهدف التحديث. إستراتيجية في رئيسيا محورا يعتبر الذي البشرية مواردها

 إلى: العمومية

 العمومية، بالوظيفة املرأة وضعية تطوير بأهمية القرار صانعي تنوير -

 ة،املناصف تحقيق  بمعيقات والتنبيه االستراتيجية اليقظة -

 العليا، واملناصب املسؤولية وبمناصب  العمومية بالوظيفة املرأة وضعية تهم مؤشرات إنتاج -

 املرأة، مكانة وتعزيز تحسين قصد العمومية السياسات بلورة في املساهمة -

 الدستور. طرف من املضمونة املرأة حقوق  حماية في املساهمة -

بارها فرصة إلعادة تأكيد مزايا املرأة ترسيخ املعايير الجديدة للوظيفة العمومية: ، باعت

  املوظفة

 لتعزيز فرصة تشكل أن يمكن جديدة أنماط ترسيخ عبر عميقة، تغيرات اليوم العمومية الوظيفة تواجه

ن كما ،عامة اإلدارة في الجنسين بين املساواة  :التالي املخطوطة في يتبي 

 للغد العمومية وظيفةلل جديدة أنماط : 6-2 توضيحي رسم

 
 املسؤولية مناصب في الكفاءات لتمييز  أساس ي معيار ك النجاعة 

 نهج ،130-13 رقم املالية بقانون  ملتعلقا تنظيميال القانون  خالل من لدولةا تكرس
 
 جديد ا

 
 لإلدارة ا

 تغيير  يستوجب مما ،عامةال
 
 ومية.العم الوظيفة في مسبوق  غير ا

يز النجاعة، كمعيار أساس ي لتمي

يةاملهارات في مناصب املسؤول

مات الشفافية في تقاسم املعلو 

اإلدارية

ميثاق الال تمركز، تزايد الال 

ةمركزية في مناصب املسؤولي

اتإعداد املراجع للوظائف واملهار 
الل تعزيز القيادة النسائية من خ

مأسسة التكوين املستمر
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 آلليات شامال تغييرا املالية لقانون  التنظيمي القانون  خالل من  النتائج على املرتكز التدبير تكريس يعتبر 

 واالنتقال الوسائل على القائم التدبير محل ستحل النتائج على القائمة فاملنهجية وهكذا، العمومي. العمل

 املواطنين. خدمة في تدبيرية ثقافة على قائمة ةمقارب إلى اإلداري  للتدبير وتقنية قانونية مقاربة من

 محددة نتائج تحقيق إلى التدبير توجيه خالل من العمومية النفقات فعالية تحسين إلى األداء منهجية تهدف

 القطاعية السياسات البرامج، حول  املتمحورة الدولة، ميزانية تعكس حيث ، سلفا محددة وسائل إطار في

 منهجية  تحديد برنامج، لكل بالنسبة يتم، الدولة، ميزانية تنفيذ فعالية وتحسين وقياس ولتوجيه الكبرى.

 التي األداء مؤشرات وكذلك االستراتيجية هذه من تنبثق التي األداء وأهداف البرنامج استراتيجية تشمل أداء

   للمالية(. التنظيمي القانون  من 39 )املادة األهداف تحقيق مدى قياس من تمكن

 العمومية اإلدارة عمل أداء أهداف : 7-2 ضيحيتو  رسم

 

 
 

 والرجل( )املرأة املوظف تضع سوف والتي بالكامل، تجديدها تم   بتهيئة بشري املنطق هذا فإن لذلك، وتبعا

 املناسبة غير املسبقة للفكرة حد وضع خالل من ملساءلةاو  الشفافية حيث من األخالقية مسؤولياته أمام

 ".موميةعال األعمال بعض في للنساء التقنية الكفاءة استحالة" من

 تحقيق على مقدرته كون يس ،الكفاءاتب يتعلق فيما املسؤولين، وظفينامل بين التمييز معيار أن يعني وهذا

 النتائج. منطق على أعمالهم إسنادو  املتوقع األداء

أهداف كفاءة اإلدارة

اح عن أرب-لدافع الضرائب -تعبر 
اإلنتاجية المتوقعة في استغالل 

ط وتُرجع نشا. الوسائل المستخدمة
الخدمات إلى الوسائل المستهلكة

أهداف جودة الخدمات

يهدف إلى تحسين جودة الخدمات •
المقدمة إلى مستعملي اإلدارة

-أهداف الفعالية االجتماعية 
االقتصادية 

تعلن عن الفائدة المنتظرة لعمل•
ر الدولة للمواطن، فيما يخص تغيي
الواقع االقتصادي، االجتماعي، 

يعيش البيئي، الثقافي والصحي الذي
فيه

مؤشرات األداء

نتائج البرامج
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 اإلدارية ملعلوماتا سمتقا في الشفافية 

 فقط محدودة وتكون  المعلومات، من ممكن قدر أكبر ىعل الحصول في المواطنين حق على 5(27 فصل)ال الدستور ينص
  .المعلومات إلى الوصول حق بشأن 31.13 رقم القانون  في عليها المنصوص الحاالت في

 ذلك في بما ،واملواطنات املواطنين لكافة ةاملتاح لمعلوماتل املنتظم باإلبالغ القانون  هذا سمحي أن يجب

 على يساعد أن شأنه منو  اإلدارية. باملعلومات لالحتفاظ السيئة التقاليد إنهاء طريق عن املوظفين، مجتمع

  والتقدم قيةلتر وا التوظيف إجراءات وشفافية انفتاح تعزيز
 
 اإلدارية ملمارساتا تخليق وقواعد ألسس وفقا

 نبغيي الغرض، لهذاو  للموظفين. املنهي املسار إدارة في املطلوبة والنزاهة املصداقية ضمان وبالتالي ة،سائلوامل

  املض ي املعنية عامةال اإلدارات على
 
 و  منها كل سلطات حدود في نشر،ب قدما

 
 املنصوص ستثناءاتباال  رهنا

 اإللكترونية. الوسائط برع الخصوص وجه على النشر، وسائل بكافة لها املتاحة ملعلوماتا القانون، في عليها

ل أن املرجح من وبالتالي،  من ةاملوظف املرأة على املعلومات إلى الولوج في الحق لهذا الصحيح التنزيل يسه 

 التنظيمية لعملياتا على ،31.13 القانون  يتيحها التي مكنةامل وسائلال كلوب املناسب الوقت في اإلطالع،

 العمومية. اإلدارة في املسؤولية مناصب لتخصيص والوظيفية

  املسؤولية مناصب في ممركزية الال  تزايد تمركز، الال  ميثاق 

ن  أو االستراتيجي سواء القرار اتخاذ عملية في بارزة بمكانة تتمتع تزال ال املركزية اإلدارة أن الواقع يبي 

 يعاني زال ما مارسامل تمركز الال أن خاصةو  اإلدارات. لبعض ترابي امتداد وجود من الرغم على التشغيلي

 معينة: قصور  أوجه من

  يتم   ال الوزارية لإلدارات الترابي االمتداد توسيع
 
 املتكررة، ةترابيال اإلدارية التقسيمات مع انسجامب دائما

 حين في توالعماال  األقاليم بعض نطاق على خارجية خدمات لديها ليس الوزارات بعض أن الحظن أننا ذلك

 مختلفة. مستويات على وجودهال ةالحاج عن التعبير تم  

 تمركز الال سياسة مع تتماش ى صارمة ييرملعا والخارجية املركزية املصالح بين املوظفين توزيع يستجيب ال

ن .يناملستخدم وتوقعات  على يعملون  ون يزال ال املوظفين من باملائة 10 أن 2017 سنة إحصاءات من ويتبي 

 فرنسا. مثل دول  في فقط باملائة 3 تتعدى ال النسبة ههذ أن حين في املركزية، املصالح مستوى 

                                                             

 

 

 املكلفة والهيئات املنتخبة، واملؤسسات العمومية، اإلدارة حوزة في املوجودة املعلومات، على الحصول  حق واملواطنين للمواطنات" الدستور  من 27 الفصل 5

 والخارجي، الداخلي لةالدو  أمن وحماية الوطني، بالدفاع يتعلق ما كل حماية بهدف القانون، بمقتض ى إال املعلومة في الحق تقييد يمكن ال السنة. املرفق بمهام

 التي واملجاالت املعلومات مصادر وحماية الدستور  هذا في عليها املنصوص األساسية والحقوق  بالحريات املس من الوقاية وكذا لألفراد، الخاصة والحياة

 ."بدقة القانون  يحددها
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 هامامل من مستوحاة هي ما بقدر عمومي، طابع ذات املصالح هذه إلى املنسوبة االختصاصات تكون  ما غالبا

 التنفيذ؛ أو إلدارةا في مهامها في املركزية باإلدارة املنوطة

 التخاذ الالزمة الوسائلب وال الهامة اتالقرار  اتخاذ في تالسلطا من كبير بقدر ممركزية الال املصالح تتمتع ال

 ؛املركزية دارةاإل  إلى املنتظم اللجوء دون  القرارات

 لبدء ،20406 أفق في اململكة بشأن تهمذكر  في ،املغرب الدولي البنك يدعو الراهنة، الحالة هلهذ استجابة

 القرار، اتخاذ صالحياتل وتدريجي حقيقي نقلب القيام خالل من النظامية تمركز والال ممركزية الال عملية

 ةترابيال لمستوياتل ةمالئم سائلوو  وموارد املحلي املستوى  على الحكامةب القيام على قادرة كفاءاتو 

 املناسبة.

 سوف امليثاق هذا الواقع فيف (.2-2 اإلطار )انظر املنتظر تمركز الال  بميثاق تحل نأ يجب املشكلة هذه

  وطدي
 
 العملية هذه في الكاملة املشاركة على اإلدارات تشجيع خالل من املتوقع اإلداري  تمركزلالا تدريجيا

 تتجه اإلدارية املصالح تنظيم مجال في املبذولة املجهوداتف .ترابيةال الهياكل إلى الطاتهس تفويض خالل من

 اإلدارات مستوى  على ريةوالبش املادية والوسائل التقريرية والسلط االختصاصات تمركز وضعية تجاوز  نحو

 وترسيخ اإلداري  الالتمركز مسلسل تدعيم عبر الوزارية للقطاعات الالممركزة املصالح لفائدة وذلك املركزية

 االقتصادية التنمية خدمة في فعالة أداة والجهوية الالمركزية نظام من يجعل الذي الجهة مفهوم

 واالجتماعية.

 :املوظفة رأةامل لدى املنهي املسار تطور  اتجاهات على تأثير له سيكون  املنتظر الالتمركز فميثاق

  مركزي الال  املستوى  على مسؤولية مناصب في تعيينلل بطلب التقدم -
 
 املصالح تفضيل من بدال

 املركزية؛

 التعرض دون  ترويجية، أو عائلية أو شخصية ألغراض الوظيفي أو الجغرافي التنقل خيارات تسهيل -

  ميزات؛ خسارة لخطر

 منصبو  املركزي  املستوى  على املسؤولية منصب بين تباين وجود بشأن املسبقة لألحكام حد ضعو  -

 .ي مركز  الال املستوى  على مماثل

                                                             

 

 

  االقتصادي االقالع لتسريع مادي الال املال رأس في االستثمار - 2040 أفق في املغرب اقتصادية: مذكرة الدولي، البنك 6

2017-memorandum-economic-http://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/publication/morocco 
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 تمركز الال ميثاق ملشروع الرئيسية املبادئ : 2-2 إطار

 من املركزية نظام مع حقيقية قطيعة إحداث اإلداري  الالتمركز مشروع اعتماد خالل من تتوخى الجكومة أن سجلي 

 في املتمثلة االستراتيجية الوظائف في نشاطها وحصر املركزية اإلدارات مستوى  على القرار اتخاذ تمركز من الحد خالل

 خالل من وذلك ،زةالالممرك املصالح إلى الترابي مستوى  على وتنزيلها تنفيذها ترك مع العمومية السياسات تصور  بلورة

: 

 التالية: لألهداف اإلستجابة يتوخى الالممركزة لإلدارة جديد تصور  إعداد على الحكومة انكبت اإلطار، هذا وفي

 املواطنين( – اإلدارة )عالقة باملواطنين اإلدارة عالقة تحسين عبر الالممركزة اإلدارة فاعلية تمتين -أ

 املنتخبين( – اإلدارة )عالقة  للمنتخبين واإلستشارة الدعم وتقديم املساعدة -ب

 اإلدارة(.- اإلدارة )عالقة  العمومية السياسات التقائية تحقق وفعالة مندمجة عمومية سياسات بناء -ج

 الجهة بوء الذي 2011 يوليوز  دستور  مبادئ تنزيل على الالممركزة لإلدارة الجديد التصور  يرتكز الصدد، هذا وفي

 التنمية برامج وإلعداد والتشاور  للحوار فضاء وجعلها املحليين، الفاعلين مختلف بين العالقات في الصدارة مستوى 

 وتتبعها.

 الجديد للتصور  العريضة الخطوط اختزال يمكن السامية، امللكية التوجيهات وعلى املذكورة املبادئ على وتأسيسا 

 التالية: املحاور  في الالممركزة لإلدارة

 الالممركزة، اإلدارات أداء ومراقبة وتقييم والتوجيه والتصور  التأطير مهام في وحصرها املركزية اتاإلدار  دور  توضيح 

 (،subsidiarité de principe التفريع )مبدأ والتنظيمية التشريعية النصوص إعداد مجال في بها املنوط الدور  عن فضال

 ولبرمجة العمومية السياسات النسجام املالئم اإلطار تبارهباع الجهوي  املستوى  وإبراز األخير الجهوي  اإلصالح مواكبة 

 برامج وإنجاز العمومية السياسات تنفيذ مهمة اإلقليمية اإلدارات تتولى أن على الحكومية، القطاعات مختلف مشاريع

 الترابية، الجماعات لفائدة التقنية واملساعدة املواكبة وكذا اإلجتماعي، والتماسك التضامن

 إنجاز على قادرة تكون  جهوية إدارات خلق طريق عن املتكاملة أو املنسجمة املشتركة، اإلدارية املهام جميعت إمكانية

  الترابي، املستوى  لنفس تابعة مصالح عدة جهود وتظافر العمل توحيد تستلزم جهوية مشاريع

 الالممركزة ومصالحها كزيةمر  إدارات من الالتمركز مجال في الفاعلين بين العالقات وحدود تدخل مجال توضيح

 قصد املصالح أنشطة تنسيق مجال تدعيم مع القرار، اتخاذ صالحيات تفويض أساس على تقوم محلية، وسلطات

 الجهوي. املستوى  على الدولة مصالح عمل وحدة ضمان

 الكفاءاتو  للوظائف مرجع إعداد 

 ذلك في بما اإلدارية، الوظائف إدارة بشأن الزمن عليها عفا بصور  طويلة لفترة العمومية الوظيفة اتسمت

 :خالل من وخاصة املسؤولية، مناصب

  واألقدمية؛ والدرجة شهادةال معايير إطار في الكفاءاتو  الوظائف بإدارة املعرفة قلة -

 العامة؛ املصالح مختلف على موظفينلل املتوازن  غير التوزيع -
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 نظام على تستند مما أكثر الشخصية تقديراتالو  االنطباعية على تستند التي التقييم أساليب -

 موحد؛

 مطلوب. هو ما مع الكفاءات توافق وعدم املوظفين نقص و/أو املوظفين من فائض -

  فصاعدا اآلن من التوقعات تقييم ينبغي صور ال هذه على للتغلب
 
 املتعلقةو  القائمة، معرفةلل وفقا

 املعرفة" بتحديد األطر وتقوم .فاءاتالكو  والوظائف املوظفين عدد مجال في املستقبلية باالحتياجات

  ودقيقة. متطورة جرودات شكل في "،القائمة

 ناصبوم الكفاءاتو  الوظائفو  ،وظفينامل خصائص صفت فهي .أشياء بعدة املراجع إعداد تعلقوي

 أدناه: الشكل في وضحم هو كما املنظمة،

 فاءاتوالك للوظائف التوقعي لتدبيرا آلليات المرجعية األطر :8-2 الشكل

 
 

 الكالسيكي املنطق يتجاوز  والكفاءات للوظائف التوقعي التدبير آليات ممارسة فإن ذلك، لىع وعالوة

 التي املتوقعة دارةلإل  حقيقية عملية في هذه إدراج وينبغي راسخة. كانت مهما الجرد، وقوائم القوائم لتوحيد

 التي النتائج تحقيق في مهمون  مساهمون  ن و ملوظفا فيها يعتبر والتي الجنسين بين املساواة مبدأ تتضمن

 املنظمة. إليها تسعى

 
 
 الوزارية القطاعات لدى تدريجي بشكل املرجعية األطر هذه تتوفر سنوات، عدة منذو  املنطق، هذا مع تمشيا

 (.3-2 اإلطار )انظر الكفاءاتو  العمل أطر سيما ال ،

ب ولكن
 
 اإلدارة بلق   من مستوى  أعلى على والوعي نضجال جنساني، منظور  من املعايير، هذه تنفيذ يتطل

 :طريق عن العمومية

عي آليات التدبير التوق

للوظائف والكفاءات

GPEEC

اإلطاراملرجعي 

للموظفين

دليل أماكن العمل

دليل الوظائف

دليل الكفاءات

دليل املوظفين
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 النساء ضد والتمييزية انيةالجنس العوامل لتحديد الكفاءاتو  للوظائف املرجعية اإلطارات مراجعة -

 عليها؛ والقضاء

 إدماج طريق عن بالفعل إنتاجها تم   التي الكفاءاتو  للوظائف املرجعية اإلطارات تصحيح -

 ه،وتطور  العمل ممارسة شروط حيث من ،العمل بطاقات في نساءلل يفيةالوظ الخصائص

 (؛االجتماعية الكفاءات) ةطلوبامل امللموسة غير الكفاءاتو  الوظيفية والعالقات

 الوظيفية واملسارات للموظفين املتوقعة واإلدارة والترقية، التوظيف عمليات في ااستخدامه تنظيم -

  املوظفة؛ املرأة وتقييم

  امنحه قطري عن -
 
  أساسا

 
 غيرهاو  املستقبلي العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام إطار في قانونيا

 .التنظيمية النصوص من

 الكفاءاتو  لوظائفل املرجعي اإلطار : 3-2 إطار 

 إعداد في الوزارات كل انخراط خالل من وذلك العام، شأنلل عقالني تدبير بغاية والكفاءات الوظائف مقاربة اعتماد مت

  اإلدارات، بين املشتركة والكفاءات للوظائف املرجعي الدليل إلى باإلضافة والكفاءات، للوظائف املرجعية دالئلها

 :والكفاءات للوظائف املرجعي الدليل إعداد و

 كامل امتداد وعلى توظيفه من ابتداء يشغله، يالذ املوظف ومؤهالت املنصب بين للمالءمة ضرورية آلية يعتبر -

 الوظيفة على يقوم تدبير إلى الدرجة أو اإلطار على يرتكز تدبير من االنتقال تيسير أجل من وذلك املنهي، مساره

 والكفاءات. للوظائف مرجعية دالئل ويعتمد

 إعداد خالل من الغاية لهذه ن مكو  عمل فريق بواسطة بإنجازها إدارة كل تقوم التي املعيارية الوثيقة يمثل -

 لشغلها توفرها الواجب والشروط املواصفات وتحديد مفصلة بيانات من وظيفة كل تتضمنه ملا تحليلي وصف

  للكفاءات مرجعي إطار بلورة تم ومن

 ليبالتا ويسمح وظيفة، كل تتطلبها التي املعايير جرد مع لها املكونة والبيانات املوجودة الوظائف ضبط من يمكن -

 أو األداء تقويم أو الترقية أو بالتوظيف األمر تعلق سواء البشرية للموارد األمثل االستثمار في املساعدة على

 توقعي. تدبير إلى املوظفين تدبير من االنتقال وبالتالي التنظيمية، الهياكل تطوير أو املستمر التكوين أو التأديب

 املستمر كوينالت مأسسة خالل من النسائية القيادة عزيز ت 

 والسيما عرفتها، التي العميقة اإلصالحات من الرغم على املستمر للتكوين الحالية املنظومة أن إلى اإلشارة در

 موظفي لفائدة املستمر بالتكوين املتعلق 2005 دجنبر 2 في الصادر 2.05.1366 رقم املرسوم خالل من

 التي الصعوبات من العديد تجاوز  من االدارة تتمكن مل به، طةاألجر  الوطنية واإلستراتيجية الدولة وأعوان

 الحالية. للمنظومة الفعلي والتطبيق املمارسة افرزتها

 هي: الرئيسية األهدافو  هذه.
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  ؛7املستمر كوينللت موحدة استراتيجية رؤية وضع -

 احتياجاتهم؛ لبيت املستمر لتكوينلـ قطاعية خطط وضع على عامةال اإلدارات تشجيع -

 ؛املستمر كوينالت جهود تبادل بهدف الوزارات بين نسيقالت تعزيز -

 .املستمر كوينالت برامج تقييم ضمان -

 قرار، بموجب ،تحدد أن العمومية وظيفةال املكلفة الحكومية السلطة على ينبغي كان بذلك، القيام ولدى

 األعلى املجلس مع لتشاور ا وبعد 8املستمر كوينالت تنسيق لجنة اقتراح على بناء املستمر كوينالت استراتيجية

  املستمر للتكوين قطاعيةال تهاخط بتطوير مطالبة وزارية دارةإ كلف العمومية. لوظيفةل
 
 مع انسجاما طبقا

 والتعليمي املالي األداء عن قطاعي تقرير وإعداد جهة، من قبل، من تأسيسها تم   التي عامةال االستراتيجية

 .ثانية جهة من املستمر، كوينللت السنوي 

  ولكن للنساء فقط ليس موجهة لقطاعيا كوينالت استراتيجيات تكون  أن املتوقع من املنظور، هذا ومن
 
 أيضا

  تواجهها. التي تحدياتوال املرأة قضايا حول  الوعي زيادة أجل من الرجال سؤولينامل إلى

  أكثر ش يء كل قبل االستراتيجيات هذه تكون  أن نبغيي ذلك، على عالوةو 
 
 النساء تكوين تياجاتالح انتباها

 :يلي بما القيام من نلتمكينه اإلدارية هنكفاءات تحسين أجل من العمل في نقيادته زيادة في ترغبن الالتي

 ؛عامةال املصالح ةإدار  في ننفسهأ تأكيد -

 ؛نثقته تعزيز أجل من نموارده تعبئةو  العقبات إدراك -

 ؛نهكفاءات وزيادة القيادية نقدراته اكتشاف -

 اإلدارة؛ استراتيجيات على الحصول  -

 الشخصية. والحياة املهنية حياةال بين لتوفيقا -

                                                             

 

 

 .2009 يوليو/تموز  7 بتاريخ 1741.09 رقم العامة القطاعات بتحديث املعين الوزير قرار بموجب املستمر التكوين استراتيجية وضعت 7
 تحديث عن املسؤولة الحكومية السلطة عن ممثل تشمل: العمومية. الوظيفة عن املسؤولة الحكومية السلطة لدى املستمر التكوين تنسيق لجنة إنشاء تم 8

؛ العامة، القطاعات
 
 عضو؛ لوطني،ا التعليم عن املسؤولة الحكومية السلطة ممثل عضو؛ املالية، الشؤون عن املسؤولة الحكومية السلطة عن ممثل رئيسا

 السلطة عن ممثل عضو؛ الكوادر، تدريب عن املسؤولة الحكومية السلطة عن ممثل عضو؛ العالي، التعليم عن املسؤولة الحكومية السلطة عن ممثل

 عضو. املنهي، التدريب عن املسؤولة الحكومية السلطة عن ممثل عضو؛ العلمي، البحث عن املسؤولة الحكومية
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 ي اتاملؤسسو قانوني السياق ال فجوات 

 على ينطوي  املسؤولية مناصب وإلى العمومية الوظيفة إلى املرأة لولوج القانوني السياق أن من الرغم على

 يمكن التي املعيقات بعض يواجه زالي ال السياق هذا أن إال أعاله، موضح هو كما ، عديدة قوة مواطن

 .: أساسية عجز نقاط تسعة في  تلخيصها

  ؤسساتيامل القانوني السياق فجوات : 8-2 توضيحي رسم  

 
 املسؤوليةمناصب  املرأة إلى لوجحقيقية لتعزيز و القانونية الضمانات عدم كفاية ال .2.2.1

 العليا الوظائف مستوى  على 

 (92و 49 فصلين)ال الدستور  بموجب هام  مؤسساتي لتطور  العليا املناصب في التعيين خضع بالـتأكيد،

 على بناء ،الوزاري  جلسامل في املداوالت بعد امللكي الظهير يعينهم الذين املسؤولين بين التمييز حدد يذال

 جلسامل مستوى  على اعتماده يتم مرسوم، بموجب واملعينين ،نياملع الوزير من وبمبادرة الوزراء رئيس اقتراح

 عن واملسؤولين ،العمال ،الوالة السفراء، ،املغرب بنك والي شملت افإنه األولى، بالفئة يتعلق فيما .يالحكوم

 الفئة أما االستراتيجية". شركاتوال عن"املؤسسات واملسؤولين الداخلي األمن عن سؤولةامل اإلدارات

 الكليات وعمداء الجامعات ورؤساء العامة لإلدارات املركزيين راءواملد ين العامون  الكتاب شملتف ،ةالثاني

 القانون  بموجب بشأنهم قوائم وضع تم   ذينلا املسؤولين من موغيره العليا واملعاهد املدارس ومدراء

 (2012 تموز /يوليو 17) 1433 شعبان 24 في 1.12.20 رقم شريفال ظهيربال الصادر 02.12 قمر التنظيمي

  العليا الوظائف في بالتعيينات الخاص
 
 الدستور. من 92و 49 نفصليبال عمال

عدم كفاية الضمانات 1.

لوج القانونية الحقيقية لتعزيز و 

املرأة إلى مناصب املسؤولية

إلى إطار قانوني ال يلبي الحاجة4.

التوفيق بين الحياة املهنية

والحياة الشخصية للمرأة

عدم مراعاة االحتياجات . 7

ديد الخاصة للنساء في النظام الج

لتغيير الوضعيات اإلدارية

الح غياب التمييز اإليجابي لص2.

مثيلاملرأة في هيئات الحكامة والت

ي عدم مراعاة خصوصية املرأة ف5.

معايير السالمة وحفظ الصحة 

لبعض الوظائف 

ل الفجوة في األجور بين الرجا8.

يوالنساء بسبب التمييز املنه

خلو التشريع من التدابير 3.

الخاصة املؤقتة لصالح املرأة

املوظفة 

غياب مقتضيات ضد أشكال 6.

ةالتحرش في الوظيفة العمومي

ي عدم مراعاة التشريع الضريب9.

ملعيار النوع
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 (2012 األول  تشرين/أكتوبر 11) 1433 القعدة ذي من 24 في الصادر  2-12-412 رقم املرسوم بموجبو 

 الوظائف في يينعالت بإجراءات املتعلق 02-12 رقم التنظيمي القانون  من 5و 4 نفصليال لتطبيق املتخذ

 راءومد ،الوزارية داراتلإل  العامون  الكتاب) الحكومة مجلس يف بشأنه التداول  بعد التعيين يتم   حيث ،العليا

 راءومد ترابيةال لإلدارة العام واملفتش لماليةل العام واملفتش للوزارات العامون  ون واملفتش املركزية، اإلدارات

 الترشيح طلبات لتقديم الدعوة إجراءاتب مشروط العمل هذا إلى ول الوص فإن ة(،جهويال االستثمار مراكز

 لدعوات الواسع النشر خالل من الشفافية (2) الفرص؛ وتكافؤ الكفاءة مبادئ تكريس (1) أساس: على

 لتقييم يدعون  الذين املستقلين املحلفين من هيئات إلى املرشحين اختيار ُيعزى  )ج( ؛الترشيح طلبات تقديم

  املرشحين
 
 ..إلخ. التدريب، ومستوى  والخبرة الكفاءة ملعايير وفقا

 )املساواة العمومية للوظيفة الرئيسية املبادئ يقدس الجديد اإلجراء أن من الرغم علىو  أخرى، ناحية من

  يكفل ال اإلجراء فإن (،...إلخ الشاغرة، للوظائف الدعاية ،الكفاءة الفرص، في
 
 للنساء حقيقيال تعزيزال أبدا

 ويمكن فقط. باملائة 22 هو املغرب في املسؤولية مناصب في التأنيث معدل أن إذ العليا وظائفال إلى جلو للو 

 التالية: سبابأل اب ذلك شرح

 فصل)ال املشرع أن إذ ،اتالترشيح فحص لجنة تكوين في املناصفة تتطلب ملزمة قاعدة وجود عدم -

  ؛املعنية الحكومية لسلطةل حرال قرارال إلى كوينهاوت شكيلهات ترك قد املرسوم( من 4

 (1/3 املثال سبيل )على النساء حصة احترام على الترشيحات لجنة جبرت ملزمة قاعدة وجود عدم -

 نتائج بشأن التقرير في جيدة مبررات استثناءب إال (،3) الثالثة املرشحين أو املرشحات قائمة في

 ؛اأعماله

 ةمرشح اقتراح من املعنية الحكومية السلطة ىإل إشارةو  ،نساءال لصالح تفضيلي حق تأسيس عدم -

 ؛ترشيح طلب أي استالم يتم   ال عندما كأولوية

 االقتراح حدة، على ةوزاري إدارة كل صعيد على املعنية، الحكومية السلطة جبرت ملزمة قاعدة غياب -

 امللحق من )ج( البند في إليها املشار العليا املناصب لشغل واملرشحين املرشحات الحكومة رئيس على

 عليها املنصوص للشروط املستوفينو  الذكر، السابق 02-12 رقم التنظيمي بالقانون  املرفق 2 رقم

 مداوالت على عرضها قصد وذلك االستحقاق، حسب مرتبين بهم، الخاصة األساسية قوانينال في

 املرسوم(. من 7 فصل)ال الحكومة مجلس

 األخرى  سؤوليةامل مناصب مستوى  على 

 حتى أو إداري، هيكل ألي الفقري  العمود العمومية الوظيفة إطار ضمن املسؤولية من املستوى  هذا يشكل

 .تهااجهو و  اإلدارة دينامو
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 25) 1432 الحجة ذي من 28 في الصادر 2-11-681 رقم املرسوم بموجبو  ،2011 سنة نهاية منذ

 لوجالو  فإن ،العمومية باالدرات لحواملصا االقسام رؤساء تعيين شان في بشأن (2011 الثاني تشرين/نوفمبر

 لتقديم الدعوة إلجراءات يخضع ماثلةامل وظائفال بعضو  املصالح ورؤساء األقسام رؤساء وظائف إلى

 الغرضو  .الكفاءةو  كوينوالت ةاملهار  األقدمية: شروط يستوفون  الذين للمرشحين فتوحةامل الترشيح طلبات

 اإلداري  املستوى  وزيادة تحسين على القادرة الكفاءات من عاليال املستوى  جذب جهة من هو اإلجراء هذا من

 املصالح. جودة وتحسين العامة خدمةال كفاءة ضمان أخرى  ناحية ومن العامة لخدماتل

 تكافؤ ضمني ال هولكن الجنسين، بين املساواة نحو خطوة يمثل املرسوم هذا أن من الرغم وعلى ولكن

 التالية: لألسباب خاص وبشكل ،ساءوالن للرجال املتاحة والفرص الفرص

 مناصب أحد شغلت واحدة مرأةا وجود على شحينواملر  شحاتملر ا اختيار لجنة تشكيل ينص -

 (2-11-681 رقم املرسوم من 9 ادة)امل مطلوب أدنى كحد التحكيم لجنة أعضاء بين سؤوليةامل

 
 
 .ةاملذكور  اللجنة شكيلت في املناصفة لضمان حصة توفير من بدال

 احترام على اإلدارة رئيس جبرت ملزمة قاعدة أي على (6 ادة)امل 2-11-681 رقم املرسوم نصي ال -

 الشاغرة؛ الوظائف بين نساءلل حصة

 قائمة صنيفلت 2-11-681 رقم املرسوم 8 ادةامل في عليه املنصوص األقدمية معيار استخدام -

 اللجنة؛ أعضاء قرار على ؤثري أن املرجح من املقابالتب لقيامل املؤهلين املرشحينو  املرشحات

 من 11 ادة)امل مصلحة رئيس منصب في أو قسم رئيس منصب في التعيين قرار مراجعة مكانيةإ -

 اإلدارة. رئيس بلق   من السلطة حدود بتجاوز  تسمت قد حافز دون  (،2-11-681 رقم املرسوم

 (،2-11-681 قمر  املرسوم من 12 ادة)امل جسيم خطأ بعد ،مصلحة رئيس أو قسم رئيس إقالة -

 املعني للشخص يسمح متناقض إجراء وجود عدم ظل في تفسير إلى تؤدي قد تبريرها، من الرغم على

 الدفاع. في حقه بممارسة

 والتمثيل الحكامةاإليجابي للمرأة في هيئات تمييز غياب ال .2.2.2

 العمومية وظيفةلل األعلى املجلس مستوى  على 

 للوظيفة العام األساس ي النظام من 10 فصلال بموجب ميةالعمو  وظيفةلل األعلى املجلس إحداث تم  

 5) 1387 األول  جمادى 30 بتاريخ الصادر 355-67 رقم امللكي )املرسوم تنفيذه ومرسوم ةعموميال

 في: مهمتها تتمثل استشارية هيئة ووه .(1967 أيلول /سبتمبر

 للنظام الخاضعين وظفينبامل املتعلقة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع في رأيه إبداء ـ -

  ؛ العمومية للوظيفة العام األساس ي
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 الـدولة وأعوان ملوظفي املستمر التكوين مجال في الحكومية السياسة توجيهات حول  رأيه إبداء ـ -

  ؛ املحلية والجماعات

 احترام على ويسهر ، البشرية املوارد تدبير منظومة تطوير شأنها من التي التدابير جميع اقتراح ـ -

  . للموظفين املخولة األساسية الضمانات

 رغبت متى االستشارة في تتلخص مهمة اختصاصات للوظيفة األعلى املجلس اختصاصات أن نالحظ وهكذا

 أو العمومية اإلدارة وأعوان أطر حياة يهم تنظيمي نص أو قانون  مشروع  إعداد في  الحكومية السلطة

 تدبير وطريقة العمومية الوظيفة تطوير شأنها من مقتضيات باقتراح املبادرة أخذ حقه من أن كما ، الترابية

 للسلعة مستهلكا فقط وليس واالجتماعي االقتصادي النمو في مساهم املوظف أن باعتبار ، البشرية املوارد

   . اإلدارية

 الفصل تطبيق كيفية بتحديد 1967 شتنبر5 بتاريخ 355.67  رقم امللكي املرسوم صدر األساس هذا وعلى 

 للوظيفة األعلى باملجلس واملتعلق العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام بمثابة الشريف الظهير من 10

 . العمومية

 من عدد في النظرو  الحاكم، األساس ي النظام تحديث على العمومية وظيفةلل األعلى املجلس عمل يركزو 

 واللوائح لقواعدبا املتعلقة للدراسة األولية النتائجو  ،الكفاءاتو  للوظائف املرجعي اإلطار سيما ال القضايا،

 .الخدمة أثناء كوينللت استراتيجية وتنفيذ والرواتب األجور  على املطبقة

  24) أعضائه من الكبير العدد إلى باإلضافة أنه إلى اإلشارة يجب ذلك، على عالوة
 
  24و اإلدارة عن ممثال

 
 ممثال

 قتصر م شكيلهت يزال ذلك، إلى باإلضافةو  بانتظام. املجلس يجتمع أن الصعب من (،املوظفين عن
 
 نطاق على ا

 ذلك في بما األخرى، القطاعات من خبراء وجود فإن االستشاري، دوره ضوء في ذلك، ومع .موميةالع اإلدارة

  لجعله خاص اهتمام موضع ذات يعتبر واألكاديمي، الخاص القطاعين
 
  مكانا

 
 وتبادل للتشاور  حقيقيا

 .العمومية وظيفةلل الرئيسية القضايا حول  والنقاش تالخبرا

  منخفض العمومية وظيفةلل األعلى املجلس في اإلناث تمثيل يزال ال ذلك، إلى باإلضافةو 
 
 باملائة 12.5 :جدا

  تواضعم عدد وهو املوظفين، مثليم من باملائة 16.7و اإلدارة ممثلي من
 
 .نسبيا
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 العمومية وظيفةلل األعلى املجلس في املرأة تمثيل : 9-2 توضيحي رسم 

 
 

 األعضاء تساويةامل اإلدارية اللجان مستوى  على: 

 
 
 اللجان تعتبر واملكملة، املعدلة بصيغته ،عموميةال للوظيفة العام األساس ي النظام من 11 للمادة وفقا

 املنهي ساربامل املتعلقة الفردية امللفات على الرقابة حق لديها استشارية يئاته األعضاء تساويةامل اإلدارية

 وممثلين املختص الوزير من بأمر معينين ،اإلدارة ممثلي من متساو   عدد من اللجان هذه وتتألف .موظفلل

 املعنية. اإلدارة موظفو ينتخبهم موظفين عن

 ع األعضاء تساويةامل اإلدارية اللجان وتشمل
 
 تم ددا

 
 الوزراء من بأمر تعيينهم يتم   اإلدارة، ممثلي من ساويا

 أو اإلدارة من املعارين أو يخدمون  الذين املسؤولين بلق   من املنتخبين املوظفين عن نوممثلي املعنيين،

 صوت له اإلدارة، ممثلي بين من املعين الرئيس، فإن لألصوات، املتساوي  التقسيم حالة في املعنية. الخدمة

 .مرجح

 و 
 
 بتطبيق املتعلق (1959 أيار/مايو 5) 1378 شعبان 6 بتاريخ الصادر 2-59-0200 رقم املرسوم ألحكام وفقا

 اإلدارية للجانبا املتعلق عموميةال للوظيفة العام األساس ي النظام بشأن الشريف الظهير من 11 فصلال

 الشروط يستوفون  الذين ظفون املو  يعتبر (،12 فصل)ال وتعديله تتميه جرى  كما ،األعضاء تساويةامل

 يمكن ال ذلك، ومع اللجان. لهذه مؤهلين تساويةامل اإلدارية للجان االنتخابية الالئحة في لتقييدهم املطلوبة

 الوظيفة من مؤقت بطرد أو بالقهقرة عوقبوا الذين وال مداأل  طويلة إجازة لهم املمنوحة املوظفين انتخاب

 الشريف الظهير من 75 فصلال في املبينة الشروط ضمن عقوبتهم عن صفح أو العفو بحقهم صدر إذا إال

 .عموميةال للوظيفة العام األساس ي النظام بمثابة الصادر

 اإلدارية للجانا هذه في املرأة تمثيل لصالح إيجابي تمييز أي على ينص ال الحالي التشريع أن املالحظ من

 هو كما (،…للنساء وطنية قائمة ؛املرشحين قوائم في للنساء حصة املثال سبيل )على األعضاء تساويةامل

 واملحلية. التشريعية االنتخابات في الحال

ممثلي اإلدارة 

12,5% 81,5%

تمثلية املوظفين

16,7% 83,3%

 العمومية للوظيفة األعلى املجلس
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 صالح املرأة املوظفةؤقتة لاملو خاصة التدابير من التشريعات خلو ال .2.2.3

 
 
 )في ؤقتةامل خاصةال تدابيرال تهدف املرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 4 للمادة وفقا

 عن "النساءو  لاالرج ينب الفعلية ساواةامل تحقيق "تسريع لىإ اإليجابي"( "التمييز يسمى ما األحيان بعض

 تشكل وال الرجال ضد تميز وال القرار. صنع مناصب إلى لوجللو  لنساءل تأصلةامل الحصص إدخال طريق

 
 
 لتغلبا ش يء، كل وقبل ،الجنسين بين املساواة تحقيق تسريع تستهدف أنها طاملا التمييز أشكال من شكال

 والنساء. الرجال بين ةوضوعيامل املساواة تحقيق في والتعجيل التاريخي التمييز آثار على

 نظام ايستخدمه ال بل بالكامل، مستغلة غير املؤقتة الخاصة التدابير هذه أن يالحظ أخرى، ناحية ومن

 أحكام تطبيق أجل من الجنسين بين تمييز يوجد "ال أنه صراحة ينص الذي املغربي العمومية الوظيفة

 قوانينال حتى أو 10والترقية فيعالتر  على ينطبق الش يء ونفس ."9ةعموميال للوظيفة العام األساس ي النظام

 (.اإلطار )انظر العمومية لوظيفةل الخصوصية األساسية

  

                                                             

 

 

 عند الجنسين بين فرق  وال املساواة. وجه على العمومية الوظائف إلى الوصول  في الحق مغربي لكل العمومية: للوظيفة العام األساس ي مالنظا من 1 الفصل 9

 خصوصية. أساسية قوانين عن تنتج التي أو عليها ينص التي املقتضيات ماعدا األساس ي القانون  هذا تطبيق
 العمومية. للوظيفة  مالعا األساس ي النظام من 34و 31 الفصالن 10
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 العمومية بالوظيفة ةالخاص ةياألساس القوانين : 4-2 إطار   

 عملية بعد املوظفون، أصبح وقد ودرجات، أطر من تتكون  إدارية هيئات ضمن العمومية اإلدارات موظفي تصنيف يتم 

 ومنها الخاصة ومنها الوزارات بين املشتركة منها أساسيا، نظاما 39ل يخضعون  ،2010 سنة تمت التي األنظمة تجميع

 الخصوصية.

 منسجمة منظومة بلورة على األنظمة تجميع عملية خالل من  اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة رةوزا عملت وقد

 مساطر وتوحيد وتبسيط واألطر، الدرجات عدد تقليص في ساهمت موحدة، تراتبية هيكلة تعتمد األساسية لألنظمة

 البشرية. رداملوا ملدبري  بالنسبة واملوارد الوقت في واالقتصاد املوظفين، شؤون تدبير

  األساسية لألنظمة أساسيا نظاما (11) املشتركة األساسية األنظمة

 الخاصة

 الخصوصية لألنظمة

 األساسية األنظمة أما   

 عددها يبلغ التي الخاصة

 بعض فتهم نظاما، ( 21)

 التابعين املوظفين فئات

 العدل، لقطاعات

 والشؤون والداخلية،

 العالي، والتعليم الخارجية،

 الوطنية، ربيةوالت

 واالقتصاد والصحة،

 والثقافة، واملالية،

 العامة واألمانة  والتشغيل،

 للحكومة.

 لألنظمة وبالنسبة

 فعددها الخصوصية،

 القضاة، وتخص (7) سبعة

 املالية، املحاكم وقضاة

 الداخلية، وزارة ومتصرفي

 والقوات السلطة، ورجال

 مجلس وموظفي املساعدة،

 مجلس وموظفي النواب،

 ملستشارين.ا

 نظاما (11) املشتركة األساسية األنظمة عدد ويبلغ 

 واملهندسين، املتصرفين، من كال تشمل أساسيا،

 األطر، تكوين بمؤسسات الباحثين واألساتذة

 واألطباء األسنان، وجراحي والصيادلة واألطباء

 بتدبير املكلفين واملوظفين واملكونين، البياطرة،

 واملحررين، والتقنيين، املنهي، التكوين مؤسسات

 التقنيين. واملساعدين اإلداريين، واملساعدين

 

 

 

 الجنسين بين املساواة بشأن االلتزامات أن يفيد الدولية السالليم تحديد نظام فإن ،ذلك على وعالوة

 .ةمتناقض وليس تكميلية هااعتبار  يمكن الكفاءة أساس على اتوالترشيح للنساء العادل والتمثيل

 أمثلة: عدة طرح املمكن من وضيح،كتو 

 اتخاذ عملية في العادل التمثيل زيدي (1994/2007) أفريقيا لجنوب العمومية الوظيفة قانون  -

 العمومية، الوظيفة في املناصب وشغل الترشيحات وقت أنه على وينص األولوية ويعطيه القرار

 ملعالجة والحاجة واملعرفة اتالكفاءو  واملؤهالت، ،كوينالت على الناس تقييم يستند أن "يجب
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 بما أفريقيا، جنوب في الناس لجميع ممثلة العمومية الوظيفة تكون  بحيث املاض ي، في االختالالت

  "11الجنس. )...( على القائم التمثيل ذلك في

  الحصص بشأن قانون  ينص الدستورية، األحكام إلى باإلضافة ،كولومبيا في -
 
 نسائية حصة تحديدا

 في العمومية( اإلدارة ذلك في )بما الدولة قطاعات جميع في القرار اتخاذ ملناصب ائةبامل 30 قدرها

  القانون  ينصو  الوطنية. ودون  الوطنية املستويات
 
 اتعملي في للنساء العادل التمثيل على أيضا

 الحصص قانون  أن واملؤسسات النسائية الحركات ذكرت التنفيذ مشاكل من الرغم علىو  االختيار.

 12.العمومية اإلدارة في القرار اتخاذ مناصب من باملائة 40 شغلب لنساءل سمح

  2006 سنة البرملان اعتمد ،نيبال في -
 
  قرارا

 
 تشغل أن لضمان العمومية الوظيفة قانون  بشأن خاصا

 نص (،2007 آب/)أغسطس التالي سنةال فيو الدولة. هياكل جميع في ناصبامل من باملائة 33 النساء

 التوظيف. عملية خالل الخاصة دماجاإل  تدابير باستخدام االلتزام على يالثان التعديل

 تعترفاو  الحكومة مستويات جميع في النساء مشاركة وسيعلت خطوات بلجيكا اتخذت كما -

 املرسوم وينص خاصة. تدابير باستخدام تصحيحها إلى والحاجة املاض ي في هاتواجه التي بالصعوبات

 عامةال املصالح في والنساء الرجال بين الفرص تكافؤ تعزيز إلى الرامية رالتدابي بشأن (1990) امللكي

 لتصحيح تدابير تشملو  الفرص تكافؤ تضمن خطط خالل من البرامج هذه تنفيذ "سيتم   أنه على

  ،التقليدية التصرفاتو  االجتماعية للحاالت نتيجة هي والتي نساءال ضد املسبقة األحكام آثار
 
 فضال

 سيتم  " هوأن (2 فصل)ال التوظيف" مستويات جميع في النساء ومشاركة وجود زيزلتع تدابير عن

 .13(3 فصل)ال "العمومية وظيفةال قطاعات من قطاع كل في الفرص تكافؤ لضمان خطة وضع

 لحصةل التدريجي إلنشاءل 2012 شباط/فبراير في الفرنسية الوطنية الجمعية صوتت ،فرنسا في -

 سنة بحلول  العمومية الوظيفة من العليا املناصب في النساء من باملائة 40 تبلغ السنوية اإللزامية

 االمتثال عدم حال في بها املعمول  العقوبات تعريف وكذلك املعنية بالوظائف قائمة وإنشاء 2018

  وأن خاصة وهذا، األمام، إلى حاسمة خطوة النظام هذا يعتبرو  الحصص. هذهب
 
 املساواة عن تقريرا

                                                             

 

 

11 Sud, du d’Afrique République (1994/2007), Act Service Public ب( 11 الفصل(. 
 (.2012) اإلنمائي املتحدة األمم برنامج كولومبيا، في العمومية اإلدارة في الجنسين بين املساواة حاالت دراسة 12
 (.2001) الدولية العمل منظمة العامة، للوظائف األساس ي النظام بشأن مقارنة دراسة عن مقتبس 13
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شر فرنسا يف الجنسين بين
ُ
 باملوارد يتعلق فيما الجيدة واملمارسات العقبات حدد 2010 سنة ن

  14.الفرنسية الحكومة داخل البشرية

 الشخصية للمرأة والحياةحياة املهنية البين ال يلبي الحاجة إلى التوفيق إطار قانوني  .2.2.4

 في للمهنيين األساس ي الهدف يشكل بات بل ترفا ليس الشخصية والحياة العمل بين األمثل التوازن  احراز ان

 لتحقيق تسعى التي السياسات أهمية تعاظم وتؤكد الراهنة االتجاهاتف .سواء حد على ونساء رجال العالم،

 العمل، سوق  في للمرأة أكبر مشاركة السياسات هذه وتشمل األسرية، والحياة املهنية الحياة بين التوازن 

 العمل. فرص عن بحثا التنقل وازدياد التمدن رقعة واتساع

 والحياة املهنية الحياة بين والتوفيق املوازنة أن أظهرت  15ودراستها تحليلها تم   التي امليدانية املالحظات لكن

 : اآلتية لألسباب نظرا املنال، صعبة تكون  تكاد نساءلل الشخصية

 وتمثل كبير لبشك تطرح العائلية( )خصوصا الشخصية والحياة املهنية الحياة بين املفاضلة مسألة -

 الرجال؛ دون  من النساء على ضغطا

 على كبيرا ثقال الغالب في يشكل لكنه الشخصية، والحياة املهنية الحياة بين التوفيق يستمر قد -

 والنساء؛ الرجال بين األدوار تقسيم بشأن ةاالجتماعي املعايير بفعل النساء

  ثمرتاست التي املغربية الدولة في التعليمية السياسات أن رغم -
 
 نفس في ،هاولكن املرأة تعليم في كثيرا

 سياسات ووضع العمل سوق  في نمشاركته على الشرعية إضفاء في قوي  بشكل تسهم لم ،الوقت

 العائلية. املسؤوليات ذوات النساء دعمل

 غربيةامل العمومية الوظيفة يحكم الذي القانوني اإلطار أن علمنا ما إدا أكبر بشكل الوضع بهذا املرأة وتتأثر

 بين والتوفيق املوازنة تحقيق وجه في تقف أن شأنها من التي االجتماعية املعيقات  لكافة يتصدى يراعي ال

 األساس ي النظام على التعديالت إدخال من الرغم على الواقع، فيف .للنساء الشخصية والحياة املهنية الحياة

 18) 1432 األول  ربيع من 14 من 1-11-10 مرق شريفال ظهيرال في سيما وال ،عموميةال للوظيفة العام

 1-58-008 رقم شريفال الظهير وتتميم تغييرب 50-05 رقم القانون  بإصدار (2011 شباط/فبراير

 بعد العمومية، وظيفةلل العام األساس ي النظام مثابةب (1958 شباط/فبراير 24) 1377 شعبان 4 في الصادر

                                                             

 

 

 .F. Guégo (2011) الجمهورية، رئيس إلى سنة تقرير 14

publics/114000123/index.shtml-www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports 
 أجل من املغربية 95 مجموعة املغرب؛ في والرجال للنساء والخاصة املهنية الحياة بين التوفيق العامة، القطاعات تحديث وزارة أخرى: أمور  بين انظر 15

 .1998/1999 املرأة، وقت ميزانية حول  وطني بحث اإلحصاء، مديرية املغرب، حالة املغرب. في النساء عمل ضد والعنف والقاومة املساواة
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 املهنية الحياة بين والتوفيق املوازنة مسألة ههذ أن على تأكيدال ينبغي الوطني، املستوى  على موسع حوار

 املسار مصير على تؤثر رهاناتو  تحديات فيها أن رغم ،كافية اتإجاب دون  بقيت نساءلل الشخصية والحياة

 وترقيتها. املوظفة للمرأة املنهي

  العمومية: للوظيفة العام األساس ي النظام من مقتضيات عدة خالل من القانوني  العجز هذا مالحظة يمكن

 ذوي  العمال بشأن 156 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية على املغربية اململكة تصديق عدم -

 وتنفيذها؛ (1981) ةعائليال املسؤوليات

  األمومة إجازة تخطيط إمكانية عدم -
 
 األساس ي النظام ألحكام خالفا ،ةاملوظف املرأة  الختيار وفقا

 ؛16(46 فصل)ال يةالعموم للوظيفة العام

  إدارية، مارسةامل في الطبيعية، للرضاعة الغياب تصريح على الرسمي الطابع إضفاء عدم -
 
 وفقا

 مرنة؛ عمل لترتيبات

 بإتباع وذلك املعالين، الصغار ألطفالا مسؤوليات مشاركة بمعنى "األبوية "اإلجازة مفهوم غياب -

 ؛"النساء "منطق وليس األسرة" "منطق

 األطفال؛ العام والنقل املبكرة الطفولة مرحلة في رعاية وجود عدم -

 لقيودل االستجابة أجل من لعملا أوقات على املرونة من نوع إضفاء أجل من تسهيالت غياب -

 .املوظفين والنساء رجاللل العائلية

 مسؤولية تتولى الالتي النساء عدد فإن بيوت، وربات كأمهات التقليدي ندوره بسببف ذلك، على عالوةو 

 الذين الرجال عدد من أكثر املنزلي والعمل االقتصادية األنشطة بين لجمعوا األجر مدفوعة غير نشطةأ

 إلى النساء هجلبت التي اإليجابي الخارجي عمللا اهذ عن للتعويض املشرع تدخل دون  ،بذلك يقومون 

 .املهنية طموحاتهن حساب على األحيان من كثير في ذلك ويتم   املجتمع،

 خصوصية املرأة في معايير السالمة وحفظ الصحة لبعض الوظائف عدم إدماج  .2.2.5

 
ُ
 منها التقني الطابع ذات خصوصا ،اإلدارات بعض في املوظفات النساء بعض بلق   من املسألة هذه تر يثأ

 ممارسة في النجاعة تحقيق يظل أن تطالبن لواتيال ...( ، التجهيز ، الفالحة ،البحري  الصيد إدارة )مثل

 السالمة معايير حيث من خصوصا ، لعملل مناسبة  شروط بتوفير مشروطا يبقى الوظيفية نمسؤولياته

                                                             

 

 

  (14) عشر أربعة مدتها أمومة إجازة الحامل للموظفة يحق - 46 الفصل 16
 
 رتباتها.م جميع على خاللها تحصل أسبوعا
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 قد املهام بعض القيام أن نعرف كنا إذا املهنية للكفاءة محددا يبقى املتطلب هذا ولعل .الصحة وحفظ

 لاألشغا قبيل من القطاعات فبعض .الرجل من أكثر الشغل حوادث و/أو للمخاطر عرضة املرأة يجعل

 .الشغل حوادث معدالت أعلى تشهد والكهرباء واملاء النقل ،و والصناعات  العمومية

 على يحصل به القيام عند أو الشغل جراء من لحادث ضحية يقع موظف أيف ، مستخدم أي مثل فمثله

 حوادث نع لتعويضبا الخاص التشريع فإن ذلك، إلى باإلضافة للتعافي. له الالزمة اإلجازة خالل راتبه كامل

 تنشأ قد مخاطر أي من حميهوي عليه ينطبق (1927 حزيران/يونيو 25 في الصادر شريفال ظهيرال) الشغل

 .العمومي املرفق في

 للوظيفة العام األساس ي النظام مستوى  على والسالمة الصحة ولوائح معايير بعد يحدد لم املشرع لكن

 بهدف: العمومية،

 املهنية؛ واألمراض ادثالحو  لضحايا املمنوح التعويض تحديد -

 ؛واملرافق األوراش وصيانة اآلالت ومخاطر ،املنشآت بناء بخطط املتعلقة التقنية اللوائح وضع -

 جسم يتحملها أن يمكن التي السامة املوادب الصلة ذات والصحة بالبيئة تتعلق معايير وضع -

 املخاطر. من لكثيرل التعرض دون  اإلنسان

 العمومية لوظيفةالتحرش في ا ضد مقتضياتغياب  .2.2.6

 الجنس ي، و/أو املعنوي  التحرش سيما ال العمومية، الوظيفة في التحرش أشكال جميع ضد سياساتال تعتبر

 التجريم آليات وكذا ، الصلة ذات للمضايقات ألشكال محددة تعريفات تقديم طريق عن دعمها نبغيوي ةمهم

 املجال. هذا في التشريعية السياسة يميزان أمران هنالك أن إال .والعقاب

 أحكام إطار في ،عادة الجنسية ،الخاص القطاع في التحرش  أثار قد املغربي املشرع كان إذاف ناحية، من

 من ةجسيمال األخطاء من يعتبر الجنس ي التحرش أن على تنص التي (532و 40 فصالن)ال الشغل مدونة

 صام العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام يبقى العمل، صاحب
 
  .الشأن هذا في قاطع بشكل تا

 وهناك للتحرش الدولية مقاييسلل اتحديد هناك أن املقارن  القانون  مستوى  على نالحظه ،لذلك خالفا

 القانون  تطبيق إطار في املثال، سبيل على العمومية. الوظيفة مستوى  على املناسب تنفيذال ضمنت تدابير

 الحكومية الهيئات من العمومية الوظيفة لجنة لبتط (،1995) الجنس ي التحرش يحظر الذي الفلبيني

 و  الجنس ي. التحرش لشكاوى  االستجابة عن مسؤولة ،السلوك حسنو  للتحقيق لجنة إنشاء
 
 إلى استنادا

 التحرش وأشكال أفعال وتحدد الجريمة نوع اللجنة تحدد ،العمومية الوظيفة لجنة وقواعد القانون 

 وف الصلة ذات العقوبات ويطبق الجنس ي
 
  .عليها املنصوص واإلجراءات الجريمة وخطورة لشكل قا

  موجودة الحالة هذه أن من الرغم على ، املعنوي  التحرش يتجاهل املشرع يزال ال ،ثانية ناحية نوم
 
 في عمليا

  تشكل قد و العمومية املرافق
 
  سالحا

 
 املرؤوسات النساء دفع أجل من العمل، أرياب و الرؤساء أيدي في هائال
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 قانون  في تهومعاقب الجنس ي التحرش عن اإلبالغ فقط يثير فالقانون  الواقع، فيف لرغباتهم. المتثالا إلى

  .17(26و 40 ،504 ،503) املغربي العقوبات

 في األخالقي أو املعنوي  التحرش ذكرت قد البلدان بعض أن نالحظ ،املقارن  القانون  مستوى  على لكن

 ،الجزائري  الجنائي قانون ال أثار املثال، سبيل علىف .واملرؤوس ئيسالر  بين العالقات تحكم التي اتشريعاته

 قانون  على الش يء نفس وينطبق .18الجنس ي التحرش إلى باإلضافة النفس ي التحرش مفهوم مرة، ألول 

 العمل. ظروف تدهور  إلى يؤديو  جريمة، باعتباره األخالقي التحرش يصنف الذي الفرنس ي العقوبات

 .19 العام القطاع في الحال هو كما الخاص عالقطا في عليه يعاقبو 

 14 في البرملان اعتمده يذال نساءال ضد العنف مكافحة بشأن 103-13 القانون  يشكل أن املتوقع ومن

  ولو ،2018 شباط/فبراير
 
  ،جزئيا

 
 القانوني. العجز لهذا حال

 إلداريةا الوضعياتلتغيير الجديد نظام الفي عدم مراعاة االحتياجات الخاصة للنساء  .2.2.7

 االنتشار بإعادة يتعلق فيما ◄

 
 
 الهيئات إلى ينتمون  الذين املوظفين فإن العمومية، للوظيفة العام األساس ي النظام من 38 للمادة وفقا

 الترابية جماعاتال وفي الدولة إدارات في للنشاط طبيعي وضع في يكونون  اإلدارات، بين شتركةامل والكوادر

 إلى موميةع إدارة من أو ترابية جماعة من أو أخرى  إلى عامة إدارة من متكليفه ةإعاد ويمكن .فيها املعينون 

حدد عمومية. إدارة إلى ترابية جماعة من أو ترابية جماعة
ُ
 رقم املرسوم في التدبير ذاه تنفيذ مساطر وت

 مشتركة مصالح إلى ينتمون  الذين وظفينامل بحركة تعلقوي .2015 آب/أغسطس 5 بتاريخ الصادر 2.13.436

 .تنفيذه مساطر بشأن 2016 الثاني كانون /يناير 4 بتاريخ 1 رقم املذكرة وكذلك الوزارات، بين

 تبدو ال الوظيفي و/أو الجغرافي على سواء اإلدارية الوضعيات تغيير لتشجيع املتوفرة التدابير قد ذلك، ومع

 مناصب إلى لوجالو  أملت لتيا تلك وخاصة املوظفة للمرأة بالنسبة وخاصة الكفاية، فيه بما محفزة

 التالية: لألسباب وذلك بالفعل، هاشغلت التي أو املسؤولية

                                                             

 

 

  يلي:"يعتبر ما على العقوبات قانون  على 24.03 القانون  بموجب أضيف الذي 503-1الفصل ينص 17
 
 بالسجن ويعاقب الجنس ي بالتحرش مذنبا

 خدامباست اآلخرين مضايقة وظائف، له تمنحها التي السلطة استغالل طريق عن كان، أيا درهم، ألف خمسين إلى آالف خمسة من وغرامة سنتين إلى سنة

 الجنسية". الطبيعة من خدمات على الحصول  أجل من أخرى، وسيلة أي أو قيود أو تهديدات أو أوامر
  2004 الثاني نوفمبر/تشرين 10 املوافق 1425 رمضان 27 بتاريخ 04-15رقم القانون  18

 
  معدال

 
 يونيو/حزيران 8 في الصادر 66-156 رقم للمرسوم ومكمال

 العقوبات. قانون  على 1966
  (.2018 أبريل/نيسان 15 بتاريخ املوحدة )النسخة 222-33-2-2 إلى  222-33-2املواد الفرنس ي: العقوبات انون ق 19
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 )الزوج، الجغرافي واالستقرار األسرية للحياة املرأة تمنحها التي األولوية تشكل أن املرجح من -

 استعد أكثر الرجلف .ترقيةال من والرجال( )النساء نيمتكافئت غير نيمجموعت (األصول  األطفال،
 
 ادا

 املرأة. نم الترقية بسبب تنقلال لقبول 

 والخاص  العام القطاع في أعلى مناصب لتقلد الجغرافي التنقل ضرورة على التأكيد فهم يجب أال -

 التي املهن مختلف في النساء نسبة في الحاد الرتفاعا سياق في املاض ي القرن  من الثمانينات منذ

 مسؤوليات؟ على تنطوي 

 من باملائة 24 أي ،الوزارات بين املشتركين باملوظفين فقط يتعلق رسومامل موضوع التنقل إن -

 فقط؛ املدنية العمومية الوظيفة موظفي

  .التنقل من حقيقية ديناميكية في لشروعل كافية بالفعل تعد ال لها املخطط التعويض تدابير -

 داراتاإل  بين املشتركة الهيئات بين املنتمين املوظفين نقل بإعادة يتعلق فيما 

 24) 1377 شعبان 04 في الصادر 1.58.008 رقم الشريف الظهير من املكرر  38 و 38فصلال ألحكام تطبيقا

 واألطر للهيئات املنتمون  املوظفون  وجدي ، 20العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام شأن في (1958 فبراير

 املعينين املحلية الجماعات وفي الدولة راتإدا في بالوظيفة للقيام عادية وضعية في اإلدارات بين املشتركة

 جماعة إلى عمومية إدارة أومن أخرى  إلى محلية جماعة من أو أخرى  إلى عمومية إدارة من نقلهم ويمكن بها.

 عمومية. إدارة إلى محلية جماعة من أو محلية

 الجماعة أو العمومية إلدارةا من بمبادرة تلقائيا أو طلبهم على بناء  التالية الشروط وفق املوظفين نقل يتمو 

 املتساوية اإلدارية اللجنة استشارة تتم الحالة هذه وفي ذلك، املصلحة حاجيات تقتض ي عندما املحلية

 خاصا. تعويضا تخويله يمكن املوظف، إقامة محل تغيير إلى سيؤدي النقل هذا كان وإذا املختصة، األعضاء

 بنقل املتعلق (2015 غشت 5) 1436 شوال من 19 في صادرال 2.13.436 رقــم ملرسوما ملقتضيات وطبقا 

 الهيئات إلى املنتمين املوظفين لنقل آليتين هناك اإلدارات. بين املشتركة الهيئات إلى املنتمين املوظفين

 أو أخرى  إلى ترابية جماعة من أو ترابية، جماعة إلى أو أخرى  إلى عمومية إدارة من اإلدارات، بين املشتركة

 بمبادرة  ذلك، املصلحة ضرورة اقتضت إن ،التلقائي والنقل أو طلب على بناء النقل هما: عمومية، ارةإد إلى

 .إليها ينتمي التي الترابية الجماعة أو العمومية اإلدارة من

                                                             

 

 

 (2011فبراير 18) 1432 األول  ربيع 14 بتاريخ 1-11-10 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر  50-05 رقم القانون  من األولى باملادة غير 20
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  : قبيل من املحاذير بعض من خالية ليست اإلمكانية هذه لكن

 املوظفات من العمومية، اإلدارات رؤساء انتقام بغاية لسالح املسطرة هذه تحول ت أن من مخاوف -

 االعتبار بعين يأخذ مقتض ى أي على ينص ال املرسوم أن و خصوصا معهم، الخالفات بسبب،

 أمر وهو اإلدارة، من مبادرة على بناء االنتشار إعادة قراراتل بالنسبة لمرأةل الخاصة االحتياجات

 مناسب. غير وضع في املعنية املرأة ضعي أن حتملي

 ، )الزوج الجغرافي واالستقرار األسرية للحياة املرأة تمنحها التي األولوية تشكل أن املرجح نوم -

 كثراأل هو الرجل يكون  ما غالبا ألنه والرجال( )النساء متكافئتين غير مجموعتين األصول( ، األطفال

 النساء. من الترويجية الحركة لقبول  استعدادا

 24 أي ، الوزارات بين املشتركين باملوظفين إال املرسوم يشمله ذيال االنتار إعادة مسطرة تعلقت ال -

 ؛ فقط املدنية املدنية العاملة القوة من املائة في

 في حقيقية حركية ديناميكية إلطالق كافية غير  االنتشار إعادة مسطر عن اتالتعويض تعد - -

 .العمومية اإلدارة أسالك

 اإلشارة رهن بوضعية يتعلق فيما 

 4 يف الصادر  1-58-008 رقم أعاله إليه املشار الشريف الظهير من مرتين املكرر  46 الفصل حكامأل  تطبيقا

 يناير 30) 1435 األول  ربيع من 28 في صادر 2-13-422 رقم رسومامل يحدد (1958 فبراير 24) 1377 شعبان

 4 في الصادر 1-58-008 رقم الشريف الظهير من مرتين املكرر  46 الفصل تطبيق كيفيات بتحديد (2014

 رهن بالوضع املتعلق العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام بمثابة (1958 فبراير 24) 1377 شعبان

 اإلشارة.

 الجماعة أو العمومية اإلدارة إلى يوجه املستقبلة العمومية اإلدارة من بطلب اإلشارة رهن الوضع تموي

 فيه تحدد أو ، إشارتها رهن وضعه املراد املوظف في توفرها وباملطل املواصفات فيه تبين ، األصلية الترابية

 إشارتها. رهن وضعه املراد املوظف

 لرئيس قرار بموجب ، باألمر املعني املوظف موافقة بعد ، وتجديده اإلشارة رهن الوضع تم أنه صحيح 

 رئيس من اقتراح على بناء ، الترابية بالجماعات يتعلق فيما املختصة للسلطة أو األصلية العمومية اإلدارة

 اإلدارة و األصلية العمومية اإلدارة بين تعاقدي إطار غياب هو يالحظ ما لكن املستقبلة. العمومية اإلدارة

 خالفا إداري. قرار في يختزل  اإلشارة رهن الوضع أن حيث ، للموظف العمل شروط فيه يحدد املستقبلة

 2008.580 رقم املرسوم بمقتض ى اإلشارة رهن الوضع سطرةم عالج قد الفرنس ي املشرع أن نالحظ ، لذلك

 ألخذ ، األصلية اإلدارة و املستقبلة العمومية اإلدارة بين التعاقد على أكد الذي و 2008 يونيو 18 بتاريخ
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 املوظفة للمرأة يسمح أن شأنه من وهذا للموظف. أو لإلدارة بالنسبة سواء الخاصة الحاجيات االعتبار بعين

 الخاصة حاجياتها مع اإلشارة رهن الوضع بين املوازنة من  وعن لضمان

 اإللحاق وضعيةب يتعلق فيما  
 فيه ومتمتعا السلك لهذا تابعا بقائه مع األصلي سلكه عن خارجا كان إذا اإللحاق وضعية في املوظف يعتبر

 30) 1435 األول  ربيع من 28 في صادر 2-13-423 رقم رسومامل  وينظم والتقاعد. الترقية في حقوقه بجميع

 1-58-008 رقم الشريف الظهير من 50و املكرر  48و 48 الفصول  تطبيق كيفيات بتحديد (2014 يناير

 املتعلقة العمومية للوظيفة العام األساس ي النظام بمثابة (1958 فبراير 24) 1377 شعبان 4 في الصادر

 .امللحقين املوظفين وبإدماج باإللحاق

 منصب لشغل للدولة تابعة عمومية بمنظمة أو بمكتب أو بإدارة اآلتية: األحوال في ناملوظفي إلحاق ويمكن

 يؤدي ال منصب لشغل عمومية بمؤسسة أو بإدارة ؛ للتقاعد العام النظام بموجب املمنوح املعاش إلى يؤدي

 مارسةمل ؛ وطنية مصلحة ذات خصوصية بمقاولة أو للتقاعد العام النظام بموجب املمنوح املعاش إلى

 بنيابة أو عمومية بنيابة للقيام ؛ دولية منظمات لدى أو أجنبية دولة لدى عمومية بمهمة للقيام أو التعليم

 عادية. بصفة باملهام القيام دون  تحول  واجبات النيابة تلك اقتضت إن نقابية

 أساس على تخذت بتدابير كاف   بشكل يسمح مالئم إطار إرساء يقم لم ب املشر ع ، أن هو يالحظ ما لكن

 األخذ مع املساواة قدم على اإلعارة من االستفادة من تمكينهم بهدف والنساء للرجال املتباينة االحتياجات

 واملهنية ةاألسري الحياة بين لتوفيقبا يتعلق فيما سيما ال ، جنس لكل الخاصة االحتياجات االعتبار بعين

 للرجل. أو للمرأة بالنسبة ألمرا تعلق سواء ، األسرة( شمل لم )مثل

 املؤقت التوقيف وضعيةب يتعلق فيما 

 انقطاع مع له، تابعا وبقى األصلي سلكه عن خارجا كان إذا املؤقت التوقيف وضعية في املوظف يعتبر 

 إصابة : التالية الحاالت في إال االستيداع على بطلبه موظف إحالة يمكن ال و والتقاعد. الترقية في حقوقه

 القيام ؛امللكية املسلحة القوات في للخدمة التطوع خطير؛ مرض أو خطيرة بحادثة دهأوال  أحد أو زوجه

 )الفصل شخصية. دواع وجود ؛ فيها جدال ال بصورة العامة املصلحة طابع تكتس ي بحوث أو بدراسات

58.)21 

                                                             

 

 

 ر. ج. : (1993 سبتمبر 10) 1414 األول  ربيع 22 بتاريخ 1-88-125 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 19-87 رقم القانون  من الفريدة باملادة وتمم غير 21

 2069 ص (1993 أكتوبر 20) 1414 األولى جمادى 4 بتاريخ 4225 عدد
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ن اإلجراء هذا أن من الرغم على لكن
 
 املشرع يأخذ لم طويلة، فترة منذ القائم القانوني الفراغ إمالء من تمك

  والتي ة،املستفيد املوظفة خصوصية االعتبار بعين
 
 الحياة بين توفيقلل اإلجراء هذا ستخدمت ما غالبا

 الحقيقة تظل ذلك، ومع حقيقي. خطر هو فيه رجعة ال بشكل عملها فقدان خطرو  املهنية. والحياة ةياألسر 

 االتزاماته بسبب الرجل من أكثر استيداع تدابير من تستفيد أن ينبغي اإليجابي، التمييز مبدأ من املرأة، أن

 تعيلهم... الذين السن كبارو  تعيلهم، الذين املعاقين واألطفال تعيلهم، الذين طفالاأل و  العائلية،

 املنهيتمييز في األجور بين الرجال والنساء بسبب الفجوة ال .2.2.8

 من ،ياملنه املسار مراحل جميع في املوظفين ينب املساواة للموظفين األساس ي النظام يكفل ،عامة بصفة

 (.5-2 اإلطار )انظر العينية والعوائد النقدي األجر فئتين: توفير خالل

 قامت فقد الجهات. جميع من توترات عانى وبالتالي، الوقت، مرور مع بني قد اآلن املطبق األجر نظام لكن

 ن.وظفيامل ملطالب استجابت أنها أو كبير إداري  ظفمو  تفضيل في ترغب كلما قوانينها في بتنقيحات الدولة

 من يعاني الحالي األجر نظام أن على تدل العمومية الوظيفة يف جراأل  ممارسة تجربة فإن الواقع، فيو

 :األسباب هذه خاص بشكل سببه الذي نصافاال  عدم ومن كبير تعقيد ومن التناقضات،

 قانون 11) العموميــة ــوظيفــةلل املختلفة األساسية األنظمة ضمن نسينـالج ور ـــأج في الفــاالخت -
 
 (ــا

 إلداراتا لبـعض املوظفــة املــرأة لـدى تتفضيال  عنها يتمخض أن رجحــامل من يـوالت ا،ـنفسه هي تــليس

  زيةـركـامل اإلدارات مثــل بأخرى  ارنةــمق
 
 مركزية...؛ الال إلداراتا من بــدال

 العالوات والرجال النساء بين األجور  في الفرق  يمس املالية( رةوزا )مثل اإلدارات بعض في -

 أقل استفادت كلما العليا، اإلدارة مناصب في قليال املرأة تمثيل كان كلما أنه يعني مما والتحفيزات

 األجر؛ في املناصفة من

 مصدر  ألمومةا تشكل أن يمكن -
 
 ضاتتعوي حيث من سيما ال األجور، في املستمر املساواة لعدم ا

 النساء بين اتالتعويض في ملساواةا عدم عن بالغلإل  مهم لسنة هو طفل والدة أن حيث املسؤولية،

 األطفال. عدد ازدياد مع التأثير هذا ويزداد والرجال.

 العمومية الوظيفة في جور األ  نظام : 5-2 إطار 

 النصوص بمقتض ى املحدثة واملنح التعويضات من وغيرها العائلية والتعويضات االساس ي تباملر  من املوظف أجر كون 

 العمل. بها الجاري  والنظامية التشريعية

 اإلدارية الوضعية حسب ارهمقد ويحدد املوظف يتقاضاها التي األجرة من األساس ي الجزء هو األساس ي: الراتب -

 ؛ للموظف

 ج(. و أ،ب مناطق: 3 )هناك بها يعمل التي املنطقة حسب للموظف نحيم تعويض هو اإلقامة: عن التعويض -

 ؛ وظيفة ممارسة عن التعويضات -
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 درجته حسب محددة وهي ظفاملو  يتقاضاها التي التعويضات بها ويقصد بالدرجة: املرتبطة التعويضات -

 ؛ اإلدارية

 أطفال(. 6 دودح )في األطفال عن املوظف يتقاضاها التي التعويضات العائلية: التعويضات -

 

 عدم مراعاة التشريع الضريبي ملعيار النوع .2.2.9

 حيث ، كملزم املرأة خصوصية يراعي ال ، للضرائب العامة املدونة ذلك في بما ، الجبائي التشريع أن يبدو

  : املالحظة هذه تؤكد التي التمظهرات من مجموعة استجالء يمكن

 املدونة مقتضيات مجموع  ضمن إليه اإلشارة يتم لم "نساء" أو  "مرأة" تعبير أن إلى نشير أن يكفي ، أوال

 دون  الرجل تخص التي  ب( -II-74 )املادة مقتضيات فقط خالل من ، في واحدة مرة في إال للضرائب العامة

 قانونيا املرأة تكلفت إذا ما حالة في إال العائلية األعباء تحمل تحفيزات من االستفادة من الحق في املرأة

 اإلعانات من االستفادة من الزوج ُيَمكن مصدر فقط املرأة تعتبر أ -II-74 املادة أن كما األطفال. بتحمل

 باألحرى  أو رئيس ي لش يء تابع ثانوي  ش يء مجرد املرأة من تجعل سلبية تمييزية نظرة أمام نكون  وبهذا األسرية.

 هذا في ، تتناغم ال به املعمول  يالجبائ التشريع أن ذلك إلى أضف  اإلعانات. من لالستفادة مصدر مجرد

 ، يتمتعون  واملرأة الرجل أن على تقر الذي الجديد الدستور  من 19 املادة مقتضيات فلسفة مع ، السياق

 فالزال بينهما. املناصفة مبدأ تحقيق إلى تسعى أن الدولة على وأن والحريات الحقوق  في ، املساواة قدم على

 من الضريبي. الوعاء احتساب في للخصم القابلة التكاليف من عنصر ردمج إلى املرأة يحجم التشريع هذا

 بسن القاض ي 03-70 القانون  روح مع يتناقض ، املرأة لوضعية املشين الجبائي املقتض ى فهذا ، أخرى  جهة

 ورعاية تسيير مسؤولية الزوج مع الزوجة "تحمل مبدأ على 51 و 4 مواده في يحث الذي  األسرة مدونة

 التي النمطية الصورة يكرس الزال الحالي الجبائي النظام أن على يؤشر هذا وكل واألطفال". يتالب شؤون

 على العمل فيه يجب الذي الوقت في ، إعانة موضوع مجرد النساء أن و لإلعانة مصدر الرجال أن تظهر

 الجنسين. نبي الحقيقية املناصفة تعزيز أجل من ، ثقافية السوسيو السلوكية النماذج هذه  تغيير

 نفس بأداء قمن إذا مما أكبر الدخل على ضريبي سعر ألداء عرضة هن املتزوجات النساء أن يبدو ، ثانيا

 النساء على يطبق عندما ارتفاعا أكثر يبدو الضريبة سعر أن اعتبار على ، منفرد بشكل ولكن  الضريبة

 فالخصومات ، كذلك منفرد. بشكل لدخلا على ضريبي بتصريح القيام بإمكانهن كان وإن حتى ، املتزوجات

 الزوجات. دون  لألزواج فقط بها يسمح أشخاصا يعيلون  الذين للملزمين املقدمة الضريبية

 على الضريبة  باقتطاع املعني للجهاز التابعين غير و العرضيين املؤجورين كل اعتبار في االستمرار ، ثالثا

 من يستقيم ال أمر  التكليفية لقدراتهم تمييز دون   بيةالضري املعالجة لنفس خاضعين املنبع من الدخل

 سعر نطبق أن االجتماعية الناحية من ال و اإلنسانية الناحية من يعقل ال ألنه الضريبية. العدالة منظور 

 مراعاة دون  ملزم كل على الضرائب( مدونة من  1-ج-II-73 املادة ملقتضيات )تطبيقا %30 الجزافي الضريبية
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 عرضية(. لعاملة اليومي والدخل لخبير اليومي الدخل  بين الضريبي النظام مساواة مثال ؛ لدخلا ملستويات

 املعوزات النساء كل اتجاه الدخل على الضريبة لنظام الحاد التراجعي الطابع لنا يوضح املثال هذا ولعل

 وعرض ي. موسمي بشكل عادة يشتغلن و محدودا دخال لهن الالتي

 الرئيسية الوظائف من أنه معلومف . عنه املؤدى غير املرأة لعمل اإليجابية الخارجية آلثارا إدماج عدم ، ربعا

 السلبية االنعكاسات تصحيح على العمل هو ،  الجبائية سلطتها خالل من والسيما ، الدولة تدخل تحتم التي

 حيا تمظهرا يعتبر ، عنه املؤدى وغير ، أسرتها أفراد لصالح املرأة به تقوم التي فالعمل السوق. القتصاد

 مباشر بشكل املرأة عمل من يستقدون  الذين على سواء إيجابي وقع لها التي الخارجية اآلثار هذه لطبيعة

 االجتماعي(. السلم تحقيق في اإلسهام ) مباشر غير بشكل أو )األسرة(

 عن يعوضها املرأة لفائدة ضريبي تحفيز أي يوجد فال املهنية التكاليف على املطبقة بالخصومات يتعلق فيما

 السلبي الحياد منطق يتبنى القائم الجبائي النظام أن حيث واملجتمع، األسرة لصالح به تقوم الذي عملها

 تعويض أو تصحيح باإلمكان أنه العلم مع اإليجابية. الخارجية اآلثار هذه وتعويض إدماج متطلب اتجاه

 الوعاء مستوى  على تحفيزات( أو خصومات ، )إعفاءات الجبائية النفقات خالل من سواء ، اآلثار هذه

 إعمال خالل من أو  ، عنه املؤدى غير عملها عن فضال ، عنه مؤدى عمال تزاول  التي باملرأة الخاص الضريبي

 التوزيعية اآلثار تقويم إطار في  ، للمرأة الدولة تقدمها إمدادات أو إعانات شكل تأخد سلبية ضرائب

 للضريبة.

 باألحرى  أو االستهالك على الضرائب حياد إن حيث ،االستهالك على الضرائب في الضمني التمييز ، خامسا

 من كل تحترم  ال حيث ، الفقيرات للنساء األساسية االحتياجات الكفاية فيه بما يراعي ال التراجعي طابعها

 خالل من الضريبية عدالةال مبدأ األخرى  االستهالك على األخرى  الرسوم وكذا املضافة القيمة الضريبة

 سواء. حد على األغنياء املستهلكين و الفقراء املستهلكين على الضريبي عبئها توزيع

 على الضرائب هذه أن يبقى لكنه ، مشخصنة وغير عينية ضرائب هي االستهالك على الضرائب أن صحيح

 ما إذا سيما وال ، غنيا أم فقيرا كان ، املستهلك دخل مستوى  وال التكليفية املقدرة ال االعتبار بعين تأخذ ال

 تقوم الخصوص وجه على املعوزات النساء، أن كما الرجل، دخل من أقل يكون  ما غالبا املرأة دخل أن علمنا

 . املرأة بكينونة عالقة لها التي والضروريات املنتجات بعض الستهالك الدخل هذا من مهم جزء بتخصيص

 بعض بسط نستطيع االجتماعي، النوع مقاربة زاوية من املغربي يالجبائ للنظام القراءة خالل منف

 : الحالي شكله في النظام هذا يميز الذي الخلل جبر شأنها من التي واملطالب التوصيات

 املباشرة بالضرائب يتعلق فيما 
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 مع يفهاتكي يتم حتى ، للضرائب العامة املدونة من 74 املادة مقتضيات وصياغة منطق في النظر إعادة أ(

 ؛ األسر مدونة من 51 و 4 املادتين كذا و الدستور  من 19 املادة مقتضيات

 العرضيين املؤجرين كافة على وعاما جزافيا سعرا تفرض التي و 1-ج-II-73 املادة مقتضيات مراجعة ب(

 الدخول  أصحاب على عبئا أقل ضريبية أسعار بتبني وذلك ، الدخل مستوى  في تمييز دون  والخارجيين

 للفئة التكليفية القدرة االعتبار بعين يأخذ الدخل على للضريبة تصاعدي نظام تبني على العمل أو ، املتدنية

 الدخل. لتضريب العام النظام في به معمول  هو كما ، املأجورين هؤالء من املعوزة

 لفائدة عنها مؤدى يرغ بأشغال تقوم التي للمرأة بالنسبة )تحفيزات( املهنية املصاريف على خصومات منح ج(

 الغير؛ طرف من منجزة منزلية بخدمات لالستعانة اإلمكانيات تعوزها والتي ، عملها مع بموازاة أسرتها،

 حصرها يتم ال حتى العائلية األعباء دائرة ضمن يدخلون  الذين األشخاص ملفهوم الضيق التعريف توسيع د(

 كل بإدماج ذلك و ، قانونيا بهم املتكفل األطفال و يينالشرع األطفال ، الزوجة : فقط فئات ثالث في فقط

 أو باألصول  األمر تعلق سواء ذلك( غير أو عازبا )كان امللزم طرف من فعليا إعالتهم تتم الذين األشخاص

 األقارب. أو الفروع

 لألشخاص بالنسبة فقط فردي أساس على وليس أسري  أساس على للدخل الضريبي اإلقرار نظام تبني ه(

 املتزوجين.

 مجالسها في مميزة تمثيلية من النساء تمكن التي للشركات بالنسبة الضريبية التحفيزات بعض تبني و(

 النساء دفع أجل من التحفيز من كنوع ؛ كإسبانيا الضريبية األنظمة بعض في به معمول  هو كما ، اإلدارية

 اإليجابي. التمييز مقاربة إطار في املسؤولية مناصب لتقلد

 املباشرة غير  بالضرائب يتعلق يماف 

 الرسوم أو املضافة القيمة على بالضريبة يتعلق فيما الضريبية( إعفاءات )أوحتى ضريبية تخفيضات تبني

 ، الصحية املنتجات) الفقيرات للنساء اليومي للمعاش  الضرورية املواد بعض على املطبقة االستهالك على

 يكون  ما غالبا الذي الوقت في املواد، هذه شراء عن املسؤولة هي املرأة أن اعتبار على ...(، ، النظافة منتجات

 الرجل. دخل من أقل  املرأة دخل

 باإلتاوات يتعلق مافي 

 وولوج استخدام في املتناسب غير الحد من للتخفيف استثنائية تدابير من االستفادة من النساء تمكين

 والصحة(. والتعليم التربية خدمة إلى الوصول  )مثل قبل من املعينة الخدمات لبعض والفتيات النساء
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 اإلحصائي التحليل .3

 بمناصب تعمل التي املرأة ةـعام ةـبصف املوظفة، املرأة سمات أبرز  على التركيز الفصل هذا من الغرض

 ة.ـخاص ةـبصف ،املسؤولية

 مقارنة باملائة 39.7 يبلغ عموميةال الوظيفة في سنةال التأنيث معدل أن بالفعل املؤشرة األولى األرقام تعلمنا

  يزال ال املسؤولية مناصب في النساء معدل أن حين في لرجال،ل باملائة 60.3 بـ
 
  تنازليا

 
 حوالي سجلوي قليال

  .22لرجالل باملائة 77.8 مقابل للنساء، باملائة  22.2

 التأنيث معدل :1-3 بياني رسم 

 
 31/12/2016 العمومية، الوظيفة وزارة املصدر:

  شهد املغرب في العمومية الوظيفة في تأنيثال معدل أن إنكار يمكن ال ذلك، من الرغم علىو 
 
  تطورا

 
 في هائال

 الديناميكية يوضح مما ،2016 سنة في باملائة 39.7 إلى 1956 سنة في باملائة 1.2 من بزيادة سنة 50 غضون 

 املغرب. مملكة تشهدها التي معيةاملجت

                                                             

 

 

 واملديرية الوطني لألمن العامة املديرية موظفي تشمل ال دالتاملع هذه أن  إذ "متطورة" حتى أو الش يء بعض غادرة هي األرقام هذه أن إلى اإلشارة تجدر 22

 الدراسة. هذه نطاق يعطيهما ال اإلدارتين، بهاتين املتعلقة اإلحصاءات غياب وفي الصدد، هذا وفي املدنية. للحماية العامة

معدل التأنيث في مناصب 

املسؤولية



%
ومع ذلك

معدل التأنيث في الوظيفة 

العمومية
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 العمومية الوظيفة تأنيث تطور  :2 -3 بياني رسم 

 
 العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 باملائة 0.2 بلغ تغير متوسط العمومية الوظيفة في تأنيثال معدل سجل ،2016 سنة إلى 2014 سنة من

 (.2016 سنة في باملائة 39.7و 2015 سنة في باملائة 39.5و ،2014 سنة في باملائة 39.3)

 طور "ت شهدت التي ملسؤوليةا مناصب في لتأنيثا معدل على الش يء نفس وينطبق
 
 مستمر  ا

 
 معدل أن بما "،ا

 غضون  في باملائة 012 أي ،باملائة 22 إلى باملائة 10 من 2016و 2001 ينب ازداد قد العمومية اإلدارة في التأنيث

 التالي: الشكل في يظهر كما سنة، 15

 العمومية الوظيفة في املسؤولية مناصب في تأنيثال تطور  :3 -3 بياني رسم 

 
 العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 ت لةممث املوظفة املرأة أن ذلك يعني حال، كل على لكن
 
  مثيال

 
 فارق  هناك أن حيث املستوى  هذا في ناقصا

 ؛باملائة 22.2 املسؤولية مناصب تأنيث ومعدل باملائة 39.7 العمومية اإلدارة تأنيث معدل بين اآلن حتى كبير

 مئوية. نقطة 16.9 يبلغ فارق  أي

 وارتفع ،باملائة 11. هذه املسؤولية مناصب في النساء نسبة طور ت معدل بلغ ،2016 إلى 2014 من ذلك، ومع

 إجمالي في املسجل املعدل من أعلى املعدل هذاو  .2016 سنة في باملائة 22.2 إلى 2014 سنة في باملائة 19 من

 املسؤولية. مناصب في الصاعدة املرأة مكانة على يدل مما أدناه( انظر  باملائة 0.2) املوظفات عدد

 :املختلفة العليا اإلدارة مستويات بين التالي النحو لىع باملائة 22.2 معدل توزيع يتم   ذلك، على وعالوة

1,2% 195620,8% 198134.2% 200237.5% 200938.5% 201239.7% 2016

10% 200114% 200615% 200916% 201221.5% 201522.2% 2016
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 العمومية اإلدارة في ملسؤوليةا بمناصب ملرأةا تمثيل :4-3 بياني رسم 

 

 املسؤولية مناصب في التأنيث معدل

 

 

 العليا الوظائف

 

 قسم رئيسات

 

 مصلحة رئيسات

   

 
 2017 ،العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة المصدر:

  تتطلب إجمالية مؤشرات الواقع، في األرقام، هذه تظل ذلك، ومع
 
 متعمق تحليال

 
 أجل من السياق في ووضع ا

  الضروري  من بذلك، للقيام .اأبعاده بكل افهمه
 
 السياق في املسؤولية منصب في ةاملوظف وجود توضيح أوال

 بشكل ،يشرح النساء له تتعرض الذي سنةال التمييز أن نعرف كنا إذا خاصة دولي،الو  وطنيالو  عالميلا

 العمومية. الوظيفة مستوى  على املحددة اتالتمييز  ،ئيجز 

 التي الجندرة مؤشرات حتىو  الجنسين، بين املساواة عدم نبرز أن التحليل من املستوى  هذا على املهم من

 أن هيمكن ال املسؤولية مناصب في املرأة وجود تحليل أن ثم .عموميةال الوظيفة في يالهرم التسلسل تحدد

 املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة تمثيل درجة تبرز أن يجب والتي ،املرأة صورة على الضوء تسليط تجاهلي

  موظفات.لل الجوهرية والخصائص
 
  ،وأخيرا

 
 هو سؤوليةامل مناصب تأنيث أن مفاده الذي املنطق من بدءا
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  العملية، هذه دهور ت و/أو حجم تحليل إلى الفصل هذا يميل مثالية، عملية
 
 املتاحة، البيانات إلى استنادا

 املغرب. في العمومية الوظيفة قطاع عن ناجمة هي والتي

 لعموميةا الوظيفة في املسؤولية ناصبم نيثلتأ اإلحصائي التحليل أبعاد :5 -3 بياني رسم 

 

 مناصبها العلياو تأنيث الوظيفة العمومية لعملية سياقية بيانات   

 على املسؤولية بمناصب املوظفة مكانة عن الراهنة حالةال استعراض تقديم هو القسم هذا من الهدف

 أنه الواضح من يذ)وال الوطني ى املستو  وعلى جهة من معيار( أو نموذجك هنا يخدم )الذي الدولي املستوى 

 أخرى. جهة من (تداركه ينبغي تأخير من يعاني

 املرأة في العالم عمالةاتجاهات  .3.1.1

 االقتصادي والرفاه والنمو النشاط في تهنمساهم لكن ،بقليل العالم سكان نصف من أكثر النساء تشكل

 الكبير التقدم من الرغم علىو  الكلي. االقتصاد على وخيمة عواقب إلى يؤدي مما ،نإمكاناته من بكثير أقل

 املساواة نحو التقدم أن يبدوو  العالم أنحاء جميع في العمل أسواق في فجوة هناك بقىت األخيرة، العقود في

 .مكانه يراوح الجنسين بين

 الرجال: مشاركة من أقل العاملة القوى  في نساءال مشاركة تبقى

ة بيانات سياقية لعملي

مية تأنيث الوظيفة العمو 
ومناصبها العليا

تحليل مقارن للمحة 

املوظفة 

الحجم وانحطاط عملية 

ليةتأنيث مناصب املسؤو 
تحليل إحصائي
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 نالجنسي بين للعمل الوصول  في كبيرة اتقرو ف 

 
 
 ،23(2010) العالم أنحاء جميع في املرأة توظيف اتجاهات حول  الدولية العمل ملنظمة تقرير ألحدث وفقا

  األكثر القضايا إحدى العمل سوق  في الجنسين بين الفجوات تعتبر
 
 لمجتمعل معالجتها ينبغي التي إلحاحا

 لديهن كان سواء العمل، سوق  يف للمشاركة الرجال من بكثير أقل فرصة النساء لدى الواقع ففي الدولي.

  أكثر - العالمي الصعيد على النساء نشاط معدل كان ،2017 سنة في .وظيفة عن تبحثن أو وظيفة
 
 من قليال

 توقع عدم املصادر نفس تؤكدو  (.باملائة 76) الرجال معدل من مئوية نقطة 27 من يقرب ماب أقل - باملائة 49

 .2018 سنةل تقدم أي

 الرجال من لكل النشاط معدالت في انخفاض نحو تتجه الفجوة هذه أن املقلق من لك،ذ إلى باإلضافةو 

 فجوة تخفيض تم   إذاو  مئوية. نقاط 3 بنحو النشاط معدالت انخفضت ،2017و 1997 سنة بين والنساء:

 من أكثر الرجال لدى شاركةامل معدل النخفاض يعود فذلك البلدان، بعض في والنساء الرجال بين لنشاطا

 النساء. لدى انخفاضها

 العالم في النساء نشاط معدل : 6-3 بياني رسم 

 
 2017 الدولية، العمل منظمة املصدر:

 تغير  والرجال النساء بين النشاط في الفجوة سجلت لم األخيرة، السنوات في
 
  ا

 
 على ،عالميال الصعيد على كبيرا

 الدول  في الفجوة زادت املثال، سبيل على لبالد.ل الدخل مجموعات حسب الكبيرة االختالفات من الرغم

                                                             

 

 

23fr/index.htm--S_557079/langwomen2017/WCM- -reports/weso/trends- for http://www.ilo.org/global/research/global  
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 فإن املقابل، فيو .2017 سنة في نقطة 0.7 إلى 2007 سنة في نقطة 0.5 من املاض ي: العقد خالل الناشئة

 التوالي. على ئوية،م نقطة 0.5و 1.8 إلى انخفضت قد املتقدمة والدول  النامية الدول  في فجواتال

 فيو الرجال. من أقل مئوية نقطة 31 ننشاطه معدل ويبلغ خاص. بشكل الناشئة الدول  في النساء تتأثر

 البلدان في فقط ةنقط 12 الفجوة تبلغ املقابل، فيو نقطة. 16 من أكثر إلى الفجوة تصل املتقدمة، البلدان

 شرق ال في هي لةسنةال القوى  في النساء مشاركة معدالت أدنى تشهد التي 15 الـ البلدان أن وُيذكر النامية.

 العربية اململكة املغرب، إيران، األردن، سوريا، تليها معدل، أدنى اليمن تشهد أفريقيا. وشمال األوسط

 وتركيا. موريتانيا ،تونس ،عمان مصر، لبنان، الجزائر، السعودية،

 و 
 
  أقل فإنها ل،العم سوق  املرأة تدخل عندما البيانات، لنفس وفقا

 
 الرجال. من وظيفة على للعثور  احتماال

 
 
 ما وهو ،2017 سنة في باملائة 5.5 بنسبة والرجال باملائة 6.2 إلى النساء لدى البطالة نسبة وصلت ،وعموما

  يمثل
 
 كما ستبقى الفجوة أن يعني مما املعدالت هذه تتغير لن ،2018 سنة بحلول و  نقطة. 0.7 بمقدار فارقا

 (.الحديثة االتجاهات على بناء   2021 سنة قبل تقدم حدوث املتوقع رغي )من هي

 القرار  اتخاذ مناصب في املرأة تمثيل انخفاض  

  وأكثر أقل رواتبهاو  أدنى كفاءات تحتاج وظائف النساء تحتل عام بشكل
 
 تمثيل أن كما .لالستقرار افتقارا

  أكثر ذاوه القرار( اتخاذ )مناصب املسؤولية مناصب في أقل النساء
 
 العلوم مثل قطاعات في وضوحا

  والتكنولوجيا.
 
 في لةسنةال القوى  نصف عملت (،2017) للمرأة املتحدة األمم هيئة ذكرتها التي للبيانات وفقا

 في باملائة 77 إلى املصالح في عامالتال النساء نسبة وتصل النساء. عليه هيمنت قطاع وهو ،املصالح في العالم

  الشمالية. أمريكا في ملائةبا 91.4و آسيا شرق 

 للمرأة املنهي تمييزال :1-3 توضيحي رسم 

 
 2017 للمرأة، املتحدة األمم هيئة املصدر:

  النساء تستخدم التي القطاعات تختلفو 
 
  اختالفا

 
  أخرى  إلى منطقة من كبيرا

 
 يلسب على األجر؛ ملستوى  وفقا

 الجملةب البيع التعليم، الصحة، في رئيس ي بشكل النساء تعمل املرتفع، الدخل ذات البلدان في املثال

الخدمات

61,5% 

الزراعة

25% 

الصناعة

13,5% 

مناصب اإلدارة 

4% 

مناصب سياسية

23% 
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 النساء تعمل الدنيا للشريحة املتوسط الدخلو  املنخفض الدخل ذات البلدان في املقابل، في التجزئة.بو 

 الزراعي. القطاع في رئيس ي شكلب

 مختلفة: متغيرات من نشأي أن للمرأة املنهيو  القطاعي الفصل لهذا يمكن ،عام بشكلو 

  :الهيكلية الحواجز  من مباشرة -
 
  دعمت ال التي والقوانين الفقر مثال

 
 الجنسين، بين املساواة أبدا

 العمل أوقات مرونة وغياب والعمل، األسرة بين التوفيق مشكلة تأنيث املالئمة، غير والسياسات

 الجيدة األطفال رعاية لخدمات عدومامل أو حدودةامل والوصول  ناسبةامل غير ةالوالدي اتوإجاز 

  معقولة... روبأسعا

 إيديولوجية العمومية، اإلدارة إلى للنساء األحدث وصول ال :الطبيعية الحواجز  من مباشرة -

 ة(...ي)األسر  املنزلية باملهام املتعلقة املسؤوليات األمومة...(، )إجازة الحضور 

 األبوي  تعريفال الجنس، أساس على التمييز :والثقافية جتماعيةاال  الحواجز  من مباشر  غير  بشكل -

 في الذكور  عنصر غلبةو  الثقافية الجغرافيا خصوصيات ،السلبية االجتماعية املواقف للمرأة،

 ...ةاملسؤولي مناصب

  النساء تميل :اإلدارية والكفاءات اإلرادة في نقص من مباشر  بشكل -
 
 ناصبم اعتبار إلى أحيانا

 حكر  معينة
 
 نوتمثيله النساء قيادة وتعتبر ؛نفوذال شبكات في املرأة غياب على يدل مما الرجال، على ا

  اإلدارة ومجالس العمل وأرباب العمال ومنظمات النقابات في
 
 ضروري أمرا

 
 هنحقوق انضمل ا

 .لهن الئق عمل ولضمان للعمل األساسية

  العالمي املستوى  على العمومية الوظيفة في املرأة حضور  

 
 
 لوظيفةا في الجنسين بين ملساواةا بشأن العاملية املبادرة ضمن (2014) اإلنمائي املتحدة األمم لبرنامج وفقا

 املوضوع، هذا في نامية. بلدان عدة في باملائة 30 حوالي العمومية الوظيفة في تأنيثال نسبة تبلغ ،العمومية

 ما وصول  هدف فإن ذلك، ومع للهند. باملائة 12و األوكراني باملائة 75 عالية: مستويات إلى الفروق تصل قد

 من كبير عدد في يتحقق أن عن البعد كل بعيد القرار اتخاذ مجال إلى النساء من باملائة 30 عن يقل ال

 البلدان.
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 العالم في العمومية الوظيفة في املرأة مشاركة :1-3 جدول  

 
  العمومية الوظيفة اإلنمائي، املتحدة األمم برنامج صدر:امل

 2017 ،"تونس في القرار اتخاذ مواقع إلى هاووصول العمومية الوظيفة في املرأة "وجود تقرير يف

  وكولومبيا بوتسوانا مثل دول  حققت وقد 
 
  تقدما

 
 باملائة 45 مستويات إلى املعدل ليصل املجال هذا في هائال

 .التوالي ىعل باملائة 40و

 الدولية اإلدارة في املرأة ةمكان 

  يستمر املساواة عدم أن نعرف كنا إذا مفاجئة غير املحققة النتيجة تبدو
 
 مستوى  على واضح وبشكل أيضا

 ويبلغ أدناه. البياني الرسم في موضح هو كما العالم في الدولية الحكومية املؤسسات في سؤوليةامل مجاالت

 الدولي(، البنك )حالة باملائة 20 بالكاد أعاله املذكورة املنظمات في القرار اتخاذ اصبمن في تأنيث معدل أعلى

 واملعهد ،باملائة 4 مع الدولي النقد صندوق  مثل طبيعي غير بشكل خجولة معدالت إلى املنظمات بعض وتشير

 .باملائة 6 بنسبة عامةال اليةلمل الدولي
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 الدولية الحكومية املؤسسات في املسؤولية مجاالت في املرأة تمثيل نقص :7-3 بياني رسم

 
 د. .2015 املالي اإلبالغ ركزم .ج الدولي للبنك التابع سنةال املعلومات مركز ب. .2014 أبريلنيسان/ في الدولي النقد لصندوق  التنفيذي املجلس أ. املصدر:

  .2015 املالية األوراق للجان الدولية املنظمة و. .2015 الدولية التسويات مصرف هـ. .2015 الدولي التمويل معهد

 املستوى  على الصادرة التقارير مختلف فإن أعاله، املذكورة البيانات عن النظر وبصرف ذلك، على وعالوة

 في بما والرجال، النساء بين اواةاملس تحسين إلى وتدع القرار صنع في نساءلل الناقص التمثيل بشأن الدولي

 مكافحةو  والنساء، الرجال بين األجور  في جواتالف تضييقو  ،نساءال توظيف معدالت زيادة سياسات ذلك

 والترقية. التعيين عمليات شفافية لعدم حد ووضع والعمل، التعليم مجال في الجنس أساس على التمييز

 االتجاهات الوطنية .3.1.2

  واضح ر تدهو  اإلناث: نشاط معدل  

 عن نتبحث أو تعملن) اتطينش العمل سن في 10 من 2 بالكاد العمل. سوق  في بالفعل أقل النساء وجود

 انخفضت سنوات، ست غضون  ففي يتزايد. وتدهوره سنوات لعدة هننشاط معدل نخفضا وقد فرصة(.

 سنة من الثالث الربع يف باملائة 21.3 إلى 2011 سنة في باملائة 27.1 من نقطة 5.8 النشيطات النساء نسبة

 ؟ للقلق ثيرامل هبوطيال تجاهاال هذا نفسر كيف (.1999 سنة في باملائة 30.4 بنسبة )مقارنة 2017

 الدولي النقد صندوق 

 الدولي البنك

 العمومية للمالية الدولية ظمةاملن

 الدولية املحاسبة معايير  مجلس

 املالية للألوراق الدولية املنظمة

 العاملية التسويات بنك

 

 (ة)الرئيس جنس
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 املغرب في 2016و 1999 بين الجنس حسب النشاط معدل :8-3 بياني رسم 

 
  2017 ،الخطة ونلشؤ  العليا يةاملفوض املصدر:

 انخفاض سجل الذي املغرب، في النشاط ملعدل الشامل التدهور  االنخفاض هذا يطابق الواقع، في
 
 9 قدره ا

  انخفض كما .2016 سنة في باملائة 45.5 إلى 1999 سنة في باملائة 54.5 من نقاط؛
 
 الرجال نشاط معدل أيضا

 أيو  (.تفاط 8.8-) باملائة 70.5 إلى باملائة 79.3 من
 
 ذلك من أكثر للقلق مثير الوضع فإن ،للنساء بالنسبة ،ضا

 و  ،بكثير
 
  املنخفضة شاركتهامل نظرا

 
 17.8 الحضري  الوسط في النشاط نسبة تبلغ ،السوق  في بالفعل جدا

 .القروي وسطال في باملائة 27.6 مقابل فقط باملائة

 والنساء الرجال بين للمهن متوازن  غير  وزيعت 

 قطاعات في رئيس ي بشكل النساء توظيف يتَم  هأن حقيقة بسبب نساءال مشاركة معدل انخفاض يتفاقم

 األجر. منخفضةو  الكفاءات منخفضة وظائفب للقيام املنخفضة، اإلنتاجية

 املجال حسب نساءال نشاط معدالت توزيع : 9-3 بياني رسم 

 العائلية التعويضات العمل رب مستقل موظف 

 قروي

 حضري 

 آخر

 مجموع
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  2013 التشغيل، حول  الوطني البحث للتخطيط، السامية املندوبية املصدر:

 نصفال حوالي أن الكبيرة املهنية املجموعات في عامالتال النشيطات نساءال هيكل تحليل يكشف الواقع، في

 صيدب عامالت مزارعات، باملائة 11.6 ،السمك صيد أو الزراعة في عامالت أو عامالتال من (باملائة 48.2)

 9.6و بسيطة حرف في عامالتو  ،الزراعيات غير عامالتال من باملائة 10.9 الصيد،ب أو الغاباتب ،السمك

 املجموعات حسب النساء وظائف هيكل ويختلف .اليدوية للحرف مؤهالت عامالت أو الحرفيات من باملائة

  للعمل الرئيسية
 
  اختالفا

 
 النساء أرباع ثالثة من أكثر ة،القروي املناطق ففي آلخر. إقامة مكان من كبيرا

 مزارعات، باملائة 17.9و السمك صيد أو الزراعة في عامالت أو عامالتك تعمل (باملائة 75.2) املشتغالت

 45 من يقرب ما تمارس الحضري، الوسط في املقابل، فيو .الصيدب أو الغاباتب ،السمك صيدب عامالت

 أو ةاملتوسط الكوادر من باملائة 40 وحوالي سيطةب حرف في عامالت أو كحرفيات عملهن ءالنسا من باملائة

 .موظفات

 من عامالت نساء ست من فأكثر ،الكفاءات منخفضة تظل عامالتال اإلناث أن نيتبي   ذلك، على عالوةو 

 باملائة 26.0 مقابل ةالقروي املناطق في باملائة 82.6) اتأمي الوطني املستوى  على (باملائة 61.1) عشرة أصل

 باملائة 14.2 ،شهادة بدون  (باملائة 72.1) عشرة أصل من عامالت نساء سبع من أكثرو  الحضرية(. املناطق في

  عليا. شهادة نلديه باملائة 13.7و املتوسط املستوى  شهادة لديهن

 النشاط في انخفاض أكبر  من تعاني العليا الدراسات اتخريج 

 باملائة 23.8 مقابل باملائة 58.7 تمثل ستويات،امل جميع على طات،يالنش الخريجات أن إلى اإلشارة تجدر

 .شهادة دون  النساء من فقط
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  اإلناث الفئة نشاط معدل تطور  :10-3 بياني رسم 
 
 (1999-2016) للشهادة وفقا

 

  %دبلوم بدون
 دبلوم على حاصل

 متوسط مستوى :
%  

 دبلوم على حاصل

 مستوى سنوات :

  % عالي
 سنة

23,8 16 42,7 2016 

24,7 17,5 44,7 2015 

25,4 16,9 46,6 2014 

25,4 16,7 47,4 2013 

24,6 16,5 48,8 2012 

25,4 17,1 51,3 2011 

25,8 17,3 52,4 2010 

25,3 17,7 53,1 2009 

26 19,1 54,7 2008 

26,6 19,3 54,8 2007 

27 18,6 53,8 2006 

327, 21,4 54,9 2005 

27,7 21,7 56,1 2004 

26,5 21,7 58,3 2003 

23,5 21 57,9 2002 

24,2 21,5 58,4 2001 

26,8 23,1 60,9 2000 

29,3 26 61,8 1999 
 

 
  2017 التشغيل، حول  الوطني البحث للتخطيط، السامية املندوبية املصدر:

 
 
  شهد اإلناث نشاط معدل أن األساس ي االفتراض من انطالقا

 
 العقدين خالل االنخفاض نحو اتجاها

  املنطقي فمن أدناه(، )انظر باملائة 23.6 إلى وانخفض األخيرين،
 
 اإلناث الفئة من النشاط معدالت أن تماما

  تشهد الشهادة حسب
 
  انخفاضا

 
 أعلى تسجيل تم   .التوضيح النزولي االتجاه هذا يستحق ذلك، ومع .أيضا

 مقابل في مئوية نقطة 29.1 بلغ مقلق انخفاض مع الخريجات من النشيطات نساءال لدى نخفاضا معدل

 1999 )من سنة 17 غضون  في شهادة على الحاصالت غير النشيطات للنساء فقط نقطة 5.5 بلغ انخفاض

 ىإل املرأة وصول  بإمكانية يتعلق فيما متزايدة صعوبة تظهر التي الدولية االتجاهات ذلك يؤكدو  (.2016 إلى

  املقلق. الهبوطي االتجاه هذا أسباب عن التساؤل  املناسب من يبدو الظرف، هذا فيو العمل. سوق 

 سؤوليةاملرأة بمناصب امل لحضور تحليل مقارن  

  البنية العمرية .3.2.1

 بأكملها العمومية الوظيفة مستوى  على العمرية البنية  

 :تينأساسي تينمالحظ إبراز العمر حسب املدنية لةسنةال قوى ال هيكل يتيح

1999

61,80• % نقطة 19.1أقل من 
ن على مستوى الحاصلي
على الشهادات العليا

2016

•42,70%

 دبلوم بدون
 مستوى دبلوم: على حاصل

 متوسط
 دبلوم: على حاصل

 ىمستو سنوات
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 في املدنيات لموظفاتل اإلجمالي العدد من باملائة 31 سنة 36 دون  ةالشاب املوظفة املرأة تشكل ناحية، من

  األخيرة السنوات في الكبيرة التقاعد حاالت تدفق نتيجة ههذ لدولة.ا
 
 خالل التوظيف عمليات جنب إلى جنبا

 .عموميةال اإلدارة في البشرية املوارد تجديد سياسة يعكس مما الفترة نفس

 أن حيث اإلدارة في لنساءل منخفض شيخوخة معدل يرافقه تجديدال معدل تحسين فإن أخرى، ناحية من

 فوق. وما سنة 56 تبلغ املوظفات من باملائة 13.8

 لعمريةا اتالفئ حسب املوظفة املرأة توزيع : 11-3 بياني رسم 

  

 العمرية الفئة

 سنة 25 من أقل 4321 4645 8966

 30 و 26 بين ما 23720 23125 46845

 35 و 31 بين ما 29765 27532 57297

 40 و 36 بين ما 34180 26618 60798

 45 و 41 بين ما 35816 20375 56191

 50 و 46 بين ما 38296 20216 58512

 55 و 51 بين ما 51620 29393 81013

 60 و 56 بين ما 54067 23725 77792

 سنة 60 من أكثر 3069 516 3585

 مجموع 274854 176145 450999
 

 
  2017 التشغيل، حول  الوطني البحث للتخطيط، السامية املندوبية املصدر:

 ،أخرى  إلى إدارة من 2017 سنة العمرية الفئات حسب املدنيين ملوظفينا هيكل يختلف ذلك، إلى باإلضافة

 أدناه: الجدول  في موضح هو كما

  

سنة25أقل من 
3%

و 26ما بين 
30
13%

و 31ما بين 
35
16%

و 36ما بين 
40
و 41ما بين 15%

45
12%

و 46ما بين 
50
11%

و 51ما بين 
55
17%

و 56ما بين 
60
13%

60أكثر من 
سنة
0,3%

�
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 اإلدارةو  العمرية اتالفئ حسب نوظفيامل توزيع :2-3 جدول 

 العمرية الفئة العدل املالية الصحة الداخلية التعليم

 سنة 25 من أقل 1,10% 6,80% 4,00% 0,50% 1,20%

 30 و  26 بين ما 9,30% 14,60% 14,80% 7,20% 9,40%

 35 و  31 بين ما 15,40% 9,30% 17,40% 11,10% 12,10%

 40 و  36 بين ما 15,00% 9,40% 9,00% 9,40% 15,30%

 45 و  41 بين ما 16,00% 13,50% 10,50% 9,90% 12,60%

 50 و  46 بين ما 16,60% 17,00% 12,30% 18,00% 11,40%

 55 و  51 بين ما 14,90% 16,10% 16,30% 20,70% 18,60%

 60 و  56 بين ما 10,30% 12,50% 15,60% 19,70% 18,70%

 سنة 60 من أكثر  1,50% 0,80% 0,20% 3,40% 0,60%

 مجموع 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

  2017 التشغيل، حول  الوطني البحث للتخطيط، السامية املندوبية املصدر:

  اإلدارات أكثر فإن لذلك، نتيجة
 
 إدارات فيه تكون  الذي الوقت في والتمويل والصحة العدالة هي شبابا

 سن كبراأل والداخلية العالي التعليم
 
 التوالي. على باملائة 43.8و باملائة 37.9 بنسبة (،سنة 50 من )أكثر ا

 املسؤولية مناصب إلى للولوج العمرية البنية  

 هؤالء من باملائة 3 فقط رجال.لل سنة 49 مقابل سنة 44 ليةاملسؤو  مناصب في املرأة عمر متوسط يبلغ

نذر فوق. وما 41 بعمر لنساءل باملائة  66 مع مقارنة سنة 31 عمر دون  النساء
ُ
 اشتراط عن رقاماأل  هذه ت

 ؛أخرى  إلى إدارة من الشتراطا يختلف املسؤولية. منصب إلى الوصول  قبل العمومية الوظيفة مهنة في النضج

  مبكرة سن في املسؤولية منصب إلى املرأة وصول  إمكانية كانت كلما كبيرة اإلدارة تكان فكلما
 
  أمرا

 
 .صعبا

 إلى سنوات 3 حواليب املسؤولية منصب إلى تصل ، املتوسط في النساء، أن قول  من يمنعنا ال هذا ذلك، ومع

 منصب وفي للرجل؛ ةسن 48 مقابل سنة 44 بعمر مصلحة رئيسة ملنصب تصل فهي الرجل: قبل سنوات 4

  للرجل. سنة 54 مقابل سنة 51 بعمر عليا وظيفة فيو للرجل؛ سنة 51 مقابل سنة 47 بعمر قسم رئيسة

 المسؤولية منصب مستوى  حسب الموظفة رأةالم توزيع :8-3 البياني الرسم
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 المسؤوالت النساء مجموع

 

  سنة 44

  سنة 49 

 مصلحة رئيسات قسم رئيسات عليا مناصب

   

   
 31/12/2016 ،العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة املصدر:

 وضع العائلي ال .3.2.2

 رتبطي أنه حيث الحالية الدراسة إشكالية في كبيرة أهمية املسؤولية منصب في موظفةلل العائلي لوضعل

 
 
  ارتباطا

 
 كنا إذا خاص بشكل صحيح هذا املهنية". وااللتزامات ئليةالعا االلتزامات بين "التوفيق بمسألة وثيقا

  يخص األسرية والحياة املهنية حياةال بين التوفيق صعوبة أن نعلم
 
 األعمال عن والتؤ املس النساء عموما

 املسنين. الوالدين أحد رعايةب أو األطفال بتربية املتعلقة األنشطةو  املنزلية

 
 
 متزوجات املوظفات من باملائة 50 ،العمومية للوظيفة النوع قاربةم مرصد من املقدمة لإلحصاءات وفقا

 .اتمطلق باملائة 3و اتعازب باملائة 47 مع باملقارنة

سنة51 سنة54 سنة47 سنة51 سنة44 سنة48
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 العائلي الوضع حسب املوظفة رأةامل توزيع : : 12-3 بياني رسم

  

 الحالة

 العائلية

 )ة( عازب 67227 22408 149467

 )ة( متزوج 205482 88456 293938

 )ة( مطلق 1903 4609 6512

 )ة( أرمل 242 840 1082

 مجموع 274854 176145 450999
 

 
  .31/12/2016 ،العمومية للوظيفة النوع مقاربة مرصد املصدر:

  الوضع يختلف ال املسؤولية، بمناصب املوظفة للمرأة بالنسبة
 
 عمومية وظيفة ألي سنةال وضعال عن أبدا

  لديهن، النساء تلك أن إلى اإلحصاءات وتوضح (.اتمتزوج باملائة 41)
 
، وليس مبدئيا

 
 مسؤوليات مطلقا

 ةرئيس منصب في املتزوجات غير النساء رجحان مع املسؤولية، وظائف مستويات جميع في أكثر، أسرية

 (.باملائة 61) مصلحة

عازبة
47%

متزوجة
50%

مطلقة

3%
أرملة
0.4%
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 العائلي الوضع حسب املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة توزيع :13-3 بياني رسم 

 المسؤوالت النساء لمجمل العائلي الوضع

  

 مصلحة رئيسات قسم رئيسات عليا مناصب

   
  .31/12/2016 ،العمومية للوظيفة النوع مقاربة مرصد املصدر:

 املسؤولية منصب كان كلما بل ت.متزوجا املسؤولية مناصب في النساء غالبية أن أعاله النتائج من يبدو

 بسبب الهرمي التسلسل في ترتفع أن للمرأة يمكن ال أنه فكرةب شككي مما املتزوجات، نسبة زادت كلما أعلى،

 …(.سنينامل األشخاص رعاية األطفال، تربية املنزلية، )األعمال األسرية بارتباطاتها املتعلقة املسؤوليات

 األقدمية في الوظيفة العمومية درجة  .3.2.3

 هذا على املالحظات نفس تتكرر  ،العمرية الفئات حسب املوظفين هيكل تحليل خالل التوضيح تم   كما

  األكبر املوظفات عدد انخفاضو  املوظفات صغار فئة غلبة وهي املستوى،
 
 التالي: النحو على اإلدارة. في سنا

 ؛باملائة 34 سنة 11 من أقل أقدمية ذوات ظفاتو امل نسبة تمثل -

 ؛باملائة 61.5 سنة 21 من أقل أقدمية ذوات وظفاتامل نسبة تمثل -

عازبة
57%

مطلقة
1%

متزوجة
41%

أرملة
1%
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 األقدمية حسب ةوظفامل رأةامل توزيع : 14-3 بياني رسم

 األقدمية

 سنة 5 من أقل 15.4% 19.6% 76726

 10 و 6 بين ما 11.7% 14.4% 61557

 15 و 11 بين ما 10.3% 14.4% 53601

 20 و 16 بين ما 12.8% 13.1% 58426

 25 و 21 بين ما 17.5% 14.2% 73051

 30 و 26 بين ما 13% 11.9% 56673

 35 و 31 بين ما 13.8% 8.3% 52653

 40 و 36 بين ما 5.1% 4.1% 21283

 نةس 41 من أكثر 0.3% 0.1% 971

 مجموع 274854 176145 450999
 

 
 .31/12/2016 ،العمومية للوظيفة النوع مقاربة مرصد املصدر:

 فتتمثل اإلدارات بعض مستوى  على األقدمية سنوات حسب املسؤولية ناصبم تأنيث لتوزيع بالنسبة أما

  :يلي كما

 ؛سنة 21 من أقل عملن املسؤوالت النساء من باملائة 68 ،اإلجمالي ستوى امل على -

 ؛أعوام 10و 6 بين أقدمية نله املسؤولية مناصب في النساء من باملائة 21 -

 هذا في األقدمية شرط تفسير يمكنو  .سنة 25و 21 بين أقدمية لديهن املوظفات من باملائة 17.92 -

  تتطلب التي ناصبامل من النوع هذا ميزت يتال املختلطة" اإلدارة" بطبيعة املستوى 
 
 من مزيجا

 اإلدارية. الكفاءاتو  الفنية اتالكفاء

 لثقةا على يدل مما ،أعوام 6 من أقل يةدمأق لديهن مصلحة رئيسات بمنصب النساء من باملائة 7 -

 الشابات. لنساءل املمنوحة

سنة5أقل من 
20%

10و 6ما بين 
15%

15و 11ما بين 
14%

20و 16ما بين 
13%

25و 21ما بين 
14%

30و 26ما بين 
12%

35و 31ما بين 
8%

40و 36ما بين 
4% سنة41أكثر من 

%0.1
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 اإلدارات حسب املسؤولية مناصب في األقدمية هيكل :15-3 بياني رسم 

 المسؤولية مناصب في  المرأة أقدمية

 

 مصلحة رئيسات قسم رئيسات عليا مناصب

  

 

 

  التأطير مستوى  .3.2.4

 العمومية: الوظيفة في كاف   بشكل دارياتاإل  النساء تمثيل يتم   ،عام بشكل

  

سنة5أقل من 
7%

10و 6ما بين 
15و 11ما بين 21%

19%

20و 16ما بين 
21%

25و 21ما بين 
18%
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 موميةالع الوظيفة في التأطير مستوى   : 3-3 جدول  

52972 52836 345191 

14359 38613 26985 25851 134801 210390 

  )اإلشراف( إداري إطار إداري مساعد تقني مساعد

8% 14% 15% 9% 77% 77% 

 31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

  االحصائيات تظهر
 
 .باملائة 77 بنسبة ر،أكث أو 10 بالسلم املصنفات إلدارياتا املوظفات لفئة رجحانا

 السالليم  في املصنفين فينواملوظ 6و 5 السالليمب املصنفين التنفيذيين املوظفين عدد فإن ذلك، على وعالوة

 للرجال. باملائة 9و باملائة 14 مقابل للنساء باملائة 15و باملائة 8 بحدود تواليال على استقروا قد 9 إلى 7 من

 ،نساءلل رجحان هناك حتى بل اإلشراف مستوى  إلى بالنسبة الجنسين نبي املساواة بعض هناك اآلن، حتى

 .املسوولين املوظفين مستوى  على وخاصة

 األسباب من خرآل  أو لسبب الوضع عكس يتم   املسؤولية، ناصبم إلى بالوصول  األمر يتعلق ندماع ولكن

 نظرائهم مع مقارنة تمثيلهن انخفض اكلم أعلى، النساء مرتبة كانت كلما ،هأن النتائج تظهرو  أعاله. املذكورة

 أدناه: الشكل في مبين هو كما الذكور، من

 املرأة مسؤولية ومعدل اإلشراف معدل بين الفارق  :16-3 بياني رسم 

 
 31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 الذكور، من نظرائهم مع املساواة قدم على املسؤولين لكبار باملائة 77 نساءال ركةمشا نسبة تبلغ الواقع، في

 وصول  معدل فإن ذلك، وبعكس .باملائة 22 بنسبة الفارق  تبين املسؤولية ناصبم في نساءال تمثيل ولكن

 (.باملائة 78) واحدة نقطة كسب حتى بل مستقر املسؤولية مناصب إلى الرجال

نسبة الوصول إلى 
مناصب المسؤولية


%

ومع ذلك

معدل التأطير
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 نساءللوظيفي التوزيع ال .3.2.5

 النحو على تقف 33 إلى عددها يصل التي ،الوظائف صنف حسب وظفاتامل توزيع كان ،2016 سنة في

 التالي:

 الوظيفي الوضع حسب النساء توزيع  : 17-3 بياني رسم 

 الوظيفي الوضع حسب املوظفين توزيع :7-3 الجدول 

 وظيفة ذكور إناث مجموع

 الوطنية التربية أستاذ 139846 95577 235423

 العالي التعليم أستاذ 8264 2587 10851

 والصيدلة الطب أستاذ 515 412 927

1461 327 1134 
 التدريب معاهد أستاذ

 اإلداري

 طبي ومساعد ممرضة 8394 17279 25673

 مدير 16942 11146 28088

 تقني 12421 8625 21046

 فني مساعد 24769 8461 33230

 سكرتير كاتب 7021 7010 14031

11452 6643 4809 
 وطبيب وصيدلي طبيب

 أسنان

 إداري مساعد 4208 4976 9184

 ومعماري مهندس 6921 3911 10832

 قاض 3245 1042 4287

 أخرى هيئات 36365 8149 44514

 مجموع 274854 176145 450999
 

 

 31/12/2016 ،العمومية و:الوظيفة دارةاإل  إصالح وزارة املصدر:

 
 
 األنظمة بموجب النساء هيمنةب تميز 2016 سنة في املوظفات النساء هيكل أن تبين البياني، للرسم وفقا

 اإلجمالي العدد من باملائة 54 حوالي بنسبة العالي، والتعليم الوطني التعليم ملوظفي الخاصة األساسية

 املمرضين لهيئة األساسية األنظمة مكمهتح الذين ،الطبيين شبه نللموظفي بالنسبة أما للموظفات.

 املوظفات. عدد إجمالي من باملائة 10 إال النسبة تمثل فال الطبيين، واملساعدين

 في اإلدارة املرأة بمناصب املسؤولية يةتمثيلتحليل   

 "تطور  املسؤولية ناصبم في التأنيث شهد اسفله موضح هو كما
 
 مستمر  ا

 
 معدل ازداد الواقع، فيف ".ا

 .سنة 15 غضون  في باملائة 120 يبلغ طور بت أي ،باملائة 22 إلى باملائة 10 من 2016و 2001 بين تأنيثال

  :2016 سنة إطار في التالي، النحو على النساء مناصب هيكلية تقسيم يتم  
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57%
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 2016 برسم النسائية ةياملسؤول مناصب بنية : 18-3 بياني رسم

 

   ذكور  إناث مجموع

 العليا املناصب 377 68 445

 رسمي 216 40 256

28 4 24 
 السنة السكرتير

  للوزارة

  السنة املفتش 19 2 21

 ادارة مدير 173 34 207

  األقسام رؤساء 2408 351 2759

 رسمي 1262 242 1504

 قسم رئيس 1262 242 1504

  مماثل 1146 109 1255

  مصلحة رؤساء 5716 2007 7723

 رسمي 3944 1287 5231

  مصلحة رئيس 3944 1287 5231

 مماثل 1772 720 2492

  الكلي املجموع 8501 2426 10927
 

 

  31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 للرجال قوي  وجود يهاعل يهيمن يزال ال املسؤولية مناصب هيكلية أن أكثر شرحه سيتم   كما الواضح، ومن

  مختلف بشكل تطور ي لتأنيثا أنو  النساءب مقارنة
 
 .لإلدارات وفقا

 بسرعات متفاوتةالتأنيث بين اإلدارات  .3.3.1

 مقارنة .أخرى  إلى إدارة من يختلف فإنه ،باملائة 39.7 يبلغ العمومية الوظيفة لتأنيث اإلجمالي املعدل كان إذا

 إدارات في للنساء التمثيل من عالية درجة عن املدنيات املوظفات عدد يكشف ،رةإدا كل في الرجال بعدد

 39.43 الوطني: التربية ،باملائة 37.98 واملالية: االقتصادو  ،باملائة 43.8 والعدالة: ،باملائة 60.54 الصحة:

 .باملائة 23.58 :الداخليةو  باملائة 33.58 اإلسالمية: الشؤونو  األوقاف ،باملائة
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 اإلدارات حسب التأنيث هيكل :19-3 بياني رسم 

 
 31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 تناقض نالحظ املسؤولية ناصبم تأنيث معدل مع عام بشكل العمومية الوظيفة تأنيث معدل قارنا إذا

 تمثيلب مقارنة املسؤولية ناصبم إلى ضعيفة وصول  معدالت تشهد عالهأ املذكورة اإلدارات أن إذ الوضع

  العمومية. الوظيفة في النساء

  أكثر الوضع
 
  منخفضة نسبة تشهد التي الوطنية التربية وزارة مستوى  على وضوحا

 
 في تأنيثال من جدا

  .ئةباملا 39 اإلدارة ههذ في النساء عدد بلغي بينما (،باملائة 8) املسؤولية مناصب

 )حالة باملائة 52 من نسبته تراوحت أن يمكن يذال املسؤولية مناصب في املرأة تمثيل أدناه البياني الرسم عيتتب  

 ولقدامى املحاربين لقدامى العليا املفوضية )حالة باملائة 4  إلى (الحكامةو  عامةال الشؤونب املعنية اإلدارة

 التحرير(. جيش أعضاء

12%

23%

8%

26%

13%

39%

24%

34%

40%

38%

43%

61%
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ة ي ل ا م ل ا و د  ا ص ت ق ال ا

ة ل ا د ع ل ا

ة ح ص ل ا

معدل تأنيث مناصب المسؤولية معدل التأنيث اإلجمالي
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 املسؤولية مناصب تأنيث هيكل :20-3 بياني رسم 

 
 31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 بين اإلداراتعليا وظائف الير املتوازن للغأنيث الت .3.3.2

 
 
 بشأن 02-12 رقم التنظيمي القانون  من 4 فصلال جاء ،2011 دستور  من 19 فصلال حكامأ من انطالقا

 من أشكاله جميعب التمييز عدم جسيدت طريق عن التشريعية اإلرادة هذه تعزيزل العليا املناصب في التعيين

  .24والنساء الرجال بين املناصفة تجسيد أجل من لعملل الدولة مسؤوليةب ريتذكالو  ناحية،
 
 ذلك،ل وإثباتا

  يا.العل العمومية وظيفةال في عليا مسؤوليات لتحمل أكثر النساء دعىست

 و  ذلك، ومع
 
 قصودامل املنصب يظل املركزية اإلدارة مدير  منصب أن الواضح فمن البيانات، ألحدث وفقا

 ملوظفي املختلفة القوانين في عليها نصوصامل العليا الوظائف تليه الحكومة، مجلس في النساء لصالح كثرأ

 توزيع يتتبع الذي أدناه البياني سمالر  في وصفه يرد كما األطباء،...( اإلداريين، )املهندسين، الدولة

 التالي: النحو على هتتبع يمكن والذي اإلدارة حسب 2016-2012 الفترة في العليا املناصب إلى الترشيحات

                                                             

 

 

  العليا املناصب إلى التعيين إجراءات ترشد أن ينبغي التي الجديد الدستور  مبادئ على التأكيد 02-12 رقم التنظيمي القانون  من 4 الفصل يعيد 24
 
 خصوصا

 واملرشحين. املرشحات اختيار في أشكاله، بجميع التمييز، وإبعاد والتكافؤ املساواة تحقيق أجل من الدولة تعمل أن وينبغي العمومية، اإلدارة في
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 النساء تشغلها التي العليا الوظائف أنواع :21-3 بياني رسم 

 
 

 31/12/2016 ،العمومية و:الوظيفة اإلدارة إصالح ةوزار  املصدر:

 تم   (،يةوزار ال لإلدارات مخصصة 54 منها ،84) التعيينات جميع االعتبار في أخذنا إذا ذلك، على عالوةو 

 تليها ،باملائة 18 حصة مع األولى الدرجة في أتيت يتال الوطني التراب وإعداد التعمير إدارة في امرأة 14 تعيين

 معدات (،باملائة 8) الصحة (،باملائة 8) الخارجية التجارة (،باملائة 13) العالي والتعليم الوطنية لتربيةا إدارات

 حوالي يه أخرى  إدارات في املعينات النساء حصة فإن ذلك، إلى باإلضافة (.باملائة 6) البحري  والصيد الزراعة

 .باملائة 32

 دارةاإل  حسب العليا الوظائف توزيع : 22-3 بياني رسم 

 
 31/12/2016 ،العمومية و:الوظيفة اإلدارة إصالح وزارة املصدر:

 كان ،2016-2012 الفترة خالل العليا، ناصبامل في للترشيحات التأنيث معدل أعلى فإن ذلك، إلى باإلضافة

 33 بنسبة والسياحة والصناعة التجارة إدارات تليها باملائة 54 بنسبة املدينة وسياسة االسكان وزارة في

 .باملائة 14 بنسبة والصحة باملائة 15 بنسبة التجهيزات ،باملائة 21 بنسبة الوطنية التربية وزارة ،باملائة
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  علياال الوظائف تأنيث معدل يزال ال ذلك، من الرغم على
 
  منخفضا

 
  باملائة 15 بنسبة ؛سنة بوجه جدا

 
 وفقا

 من 3و 2 بادئامل فلسفة مع يتناقض هذا وبالتالي (،14-3 البياني الرسم )انظر املتاحة اإلحصاءات ألحدث

 عدم جسيدت إلى الهادف العليا املناصب في التعيين بشأن 02-12 رقم التنظيمي القانون  من 4 فصلال

  جسيدهمالت العمل الدولة على ينبغي التي املناصفةو  التمييز
 
 الدستور. من 91 فصللل طبقا

 مركزية الال المسؤولية مناصب في والرجال النساء بين قوي  تباين .3.3.3

  العمومية الوظيفة في النساء توزيع ◄

 في البطء إلى يؤدي يذال لإلدارة المركزية السلطة احتقان محاربة على يساعد ناحية، منف .مزدوج تمركز الال من الغرض
 المصلحة في االعتبار، في األخذ على ويساعد المواطنين من اإلدارة يقر ب أخرى، حيةنا منو  .تهاوتسوي الشؤون  معالجة

 .الفئة ورغبات المحلية البيانات ،عامةال

 هذه إنشاء تعزيزب الخارجية المصالحو  المركزية المصالح بين الكفاءاتو  نموظفيلل متوازن ال توزيعال يسمح بذلك، القيام ولدى
 المحلية. اإلدارة في أساسية أداة باعتبارها وقفهام وتعزيز يبةالقر  اإلدارة

 الماضي: العقد خالل العمومية الوظيفة داخل تمركز الال عملية تطور التالي الجدول يتتبع
 مركزية والال لحواملصا املركزية املصالح مستوى  على الدولة موظفي عدد تطور  : 23-3 بياني رسم 

 

 

 

 باملائة 3 من )أقل ممركزية الال يخص مافي املمارسات أفضل من أقل تظل النسب هذه أن من الرغم على

 اإلدارة إليها تهدف التي تمركز الال ةعملي أن الحالي البياني الرسم من الواضح من ،املركزية( للخدمات

 تقدم تشهد املغربية
 
 كبير  ا

 
 جزء الدولة موظفي من باملائة 94 نسبة نتكا ،2016 سنةل .ا

 
 خدماتها من ا

 مركزية(. الال) الخارجية

 الحالة، هذه في .كبيرة ةأهمي له ممركزية الال املصالح في الجنساني البعد مراعاة تعميم فإن الصدد، هذا في

 مستوى  على ملائةبا 38.7و املركزية، املصالح في باملائة 40 هي النساء تمثيل نسبة أن اإلحصاءات تظهر

 الخارجية. املصالح

 المركزية اإلدارات

 الالممركزة اإلدارات
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 املعدل من قريب ممركزية الال املصالح مستوى  على وظفاتامل تمثيل معدل أن يبدو ،عام بشكل لكنو 

 (.باملائة 39.7و باملائة 39.6) يكلال املستوى  على املسجل

 6201 سنةل ،العمومية الوظيفة في نيثالتأ معدل :24-3 بياني رسم 

 
 31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 املنطقة حسب الدولةب املدنيات موظفاتلل الحالي التوزيع يظهر اإلقليمي، املستوى  علىو  ذلك، على وعالوة

  الواقع فيف كبيرة. تباينات
 
 لدولةبا املدنيين املوظفين من باملائة 60 يتركز للمملكة، اإلقليمي لتقسيمل ووفقا

 منطقة تليها (،باملائة 20) ملوظفينا عدد ناحية من األولى هي القنيطرة - سال - الرباط منطقة مناطق. أربع في

 (.باملائة 11.2) يآسف - ومراكش (باملائة 12.2) مكناس - فاس تليها (،باملائة 15) سطات - البيضاء الدار

 فقط الجديد، االقتصادي القطب دور  اليوم لعبت والتي الحسيمة، - انتطو  - طنجة ملنطقة بالنسبة أما

 املوارد توزيع حيث من املناطق بين التباين هذاو  املنطقة. لهذه ينمخصص يناملدني وظفينامل من باملائة 8.9

 ت يشهدون  لسكان املوجهة اإلدارية املصالح إدارةكاتبت على املوظفين هؤالء قدرة مسألة يثير البشرية
 
 حوال

 اقتصادي
 
 واجتماعي ا

 
. ا

 
 كبيرا

معدل التأنيث في 
الوظيفة العمومية

39,7%

60,3%

اإلدارات الالممركزة

39.6%

61.4%

اإلدارات المركزية

40%

60%
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 وظفاتللم املجالي التوزيع : 25-3 بياني رسم 

 
 2017 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 املسؤولية مناصب في النساء توزيع 

 التالي: لالشك خالل من املسؤولية ناصبم في التأنيث بنية توضيح يمكن

  2016 لسنة ،ملسؤوليةا مناصب تأنيث معدل :26-3 بياني رسم 

 

معدل تأنيث في المناصب 
المسؤولية 

22%

78%

اإلدارات الال ممركزة

18%

82%

اإلدارات المركزية

31%

69%
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 31/12/2016 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:

 تدادام لديها التي اإلدارات مستوى  على املسؤولية بمناصب املوظفة املرأة تمثيل معدل أن يبدو ،عام بشكل

  أقل ،ترابي
 
 .باملائة 31 مقابل باملائة 18 املركزية اإلدارات مستوى  على ملسجلا التمثيل معدل من بكثير ضعفا

 نساءال تمثيل فإن الغرض، لهذاو  .ركزي امل ستوى امل على اإلدارية املناصب جميع من باملائة 69 الرجال يشغل

 قساماأل رؤساء مستوى  على نفسه هوو  (.باملائة 17) العليا للوظائف املركزية املصالح مستوى  على قوة أقل

 مستويات في نساءال لتمثيل الوطني املعدل مع يتوافق معدل وهو (؛باملائة 37) ملصالحا ورؤساء (باملائة 22)

 .العليا اإلدارة

 املركزية املصالح مستوى  على سؤوليةامل مناصبب نساءال تمثيل :27-3 بياني رسم 

  المسؤولية مناصبال في تأنيث معدل

 المركزية( )المصالح

 

  العليا المناصب
 المركزية( )المصالح 

 مصلحة (ة)رئيس
 المركزية( )المصالح

 قسم (ة)رئيس

 (ةالمركزي ا المصالح)

 

 

 

 
  كثرأ املسؤولية مناصب في اءنسال تمثيل يعتبر ،يةمركز الالم املصالح مستوى  على

 
 (،باملائة 18) تباينا

 معدل انخفاض يفسر مما ممركزية الال للخدمات املسؤولية ناصبم جميع من باملائة 82 الرجال ويشغل

 

 

 

  

 

 

 



  

 العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة |   العمومية بالوظيفة املسؤولية بمناصب املرأة مكانة 86

 

 الال الدولة مصالح من باملائة 94 أن حيث (باملائة 22.2) الوطني املستوى  على املسؤولية مناصب في تأنيثال

 الال اإلدارات مستوى  على نساءال لصالح املسؤولية ناصبم تعزيز ملواصلة بالتالي ري الضرو  من مركزية.م

 مركزية.م

  ةقوي غلبة هناك السياق، نفس في
 
 وظائف يشغلون  الذين لرجالا صالحل ممركزية الال املصالح في جدا

 .يالتوال على باملائة 92و باملائة 88 نسبتهم تبلغ الذين أقسام ورؤساء املستوى  رفيعة

 املسؤولية مناصب تأنيث معدل :28-3 بياني رسم 

 المسؤولية مناصبال في  تأنيث معدل: 

 الخارجية( )المصالح

 

  العليا المناصب
 الخارجية( )المصالح 

 مصلحة (ة)رئيس
 الخارجية( )المصالح

 قسم (ة)رئيس

 ة(الخارجي )المصالح

 

 

 

 2017 ،العمومية الوظيفة وزارة المصدر:
  املسؤولية مناصب في للنساء املكاني التوزيع يسلط اإلقليمي، املستوى  علىو  ذلك، على عالوة

 
 الضوء أيضا

 املالحظات: بعض على
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 ائةبامل 54 مركزت التي القنيطرة، - سال - الرباط إقليم في املسؤولية مناصب في للنساء قوي  وجود -

 مكناس - فاس ومنطقة باملائة 14 بنسبة سطات - الكبرى  البيضاء الدار تليها الوظائف، هذه من

 .باملائة 8 بنسبة

 -سال -الرباط منطقة تستأثر حيث العليا الوظائف مستوى  على فأكثر كثرأ ينخفض الوجود هذا -

 وظائف.ال هذه من باملائة 75 بنسبة القنيطرة

 الخارجية املصالح في نساءال وجود يزداد الهرمي التسلسل أسفل إلى نزلنا كلما ذلك، إلى باإلضافة -

  املصالح ئيساتلر  باملائة 49و األقسام رئيساتل باملائة 36 بمعدل
 
 - الرباط منطقة لصالح ودائما

 بالطبع. القنيطرة - سال
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 املسؤولية مناصب في للنساء املكاني التوزيع :29-3 بياني رسم

RESPONSABLES FEMMES DES ENSEMBLE SUPERIEURS EMPLOIS 

 
 

DIVISION DE CHEFS SERVICE DE CHEFS 

  
 2017 ،العمومية الوظيفة وزارة املصدر:
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 امليداني التحليل .4

  اإلحصائية خصائص العينة 

 للبحث امليداني  اإلحصائيةالعينة حجم  .4.1.1

  بالتساوي  النظرية العينة توزيع تم   تمثيلية، إحصائية  عينة على ل لحصو ل
 
 القطاعات بعض ينب تقريبا

  استبيان طريق عن آرائها استقصاء يتم فئة فئتين: إلى اإلحصائية عينةال تقسيم تم   حيث مختلفة الوزارية

 شبه مقابالت خالل من ائهاوآر  مواقفها سبر يتم أخرى  وفئة (1 رقم املرفق )انظر الغرض لهذا إعداده تم

 مستوى  على أو املركزية املصالح مستوى  على سواء حد على رجاال و نساء تضم (2 رقم املرفق )انظر موجهة

 :التاليان نيالجدول خالل من مبين هو كما ة.مركز م الال املصالح

 وجهةامل شبه تاملقابال  بإجراء لخاصةا اإلحصائية العينة :1-4 جدول  

 املجموع

  الوزارية القطاعات الالممركزة املصالح املركزية املصالح

 املدير    العام الكاتب
 - البيضاء الدار

  ةماس -سوس
 - فاس

  الشرق 

 مكناس سطات

               

 الصحة 1 10 0 6 1 2 0 1      2 19

 العدالة 1 8 2 9 1 3 1 2      5 22

 الوطنية التربية 1 6 1 5 1 5 0 4   1   3 20

 البحري  الصيد – الفالحة 1 7 0 4 1 3 1 5      3 21

 اإلسالمية والشؤون األوقاف 1 4 1 6 1 2 1 6 1    4 18

 السكنى 0 1 1 2 1 5 1 5 1    4 13

  العمومية الوظيف           1 1 1  2 1

 املالية           1    1 

 والحكامة العامة الشؤون           1 1 1  2 1

 السنة املجموع 5 36 5 32 6 20 4 23 5 3 2 0 26 115
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 االستبيان باالستبيان املستهدفة اإلحصائية العينة :2-4 جدول 

  )الرسمية( سؤوليةامل مناصب اإلحصائية العينة الفعلي جموعامل

  للوزارة عامة أمينة 1 4

 عامة مفتشة 1 2

  مركزية( ال أو )مركزية مديرة 5 34

  قسم رئيسة 24 242

  مصلحة رئيسة 64 1287

  الكلي املجموع 95 1569

 "املماثلة" باملناصب يسمى ما العينة هذه في يمثل ال

 باملائة 64 قابلم باملائة 100 نسبة وحقق شامال كان وجهةملا شبه تاملقابال  استيفاء معدل أن الشارة وتجدر

  يشكل يذوال ،باالستبيان املستهدفة النظرية العينة مجمل من االحتمالي للمسح
 
 من فاعلية مستوى  تقريبا

 االستبياني االستقصاء يشملهم لم الذين األشخاص عددف .عنها املعبر اآلراء لسبر مصداقية يعطي أن شأنه

 ستقصاءاال  أن بما تحليلها، تم   التي النتائج طبيعة على ؤثري ال هذا و (.باملائة 36) يتجاوز  لم النظرية ةالعين في

  .الكمي التحليل على التركيز من منه أكثر النوعي التحليل يستهدف

 صائيةالسوسيو منهي للعينة اإلح البروفايل .4.1.2

 من للتأكد ، اإلحصائي املسح مصداقية مدى ازإبر  في مهم اإلحصائية للعينة منهي السوسيو البروفايل إن

 اإلحصائية العينة ملكونات والديمغرافية االجتماعية األطياف مختلف إدماج حاول  أنه

 : التالية البيانية الرسوم خالل من البروفايل هذ إيجاز ويمكن

 العمرية الفئة حسب اإلحصائية ينةالع توزيع :1-4 بياني رسم 

 

  العينة نتائج ضمنت
 
 العينة توزيع بشأن توازنا

 بعض مع العمرية، الفئة حسب اإلحصائية

 يبلغ والذين املستجيبين مستوى  على رجحانال

 (.باملائة 38) سنة 50و 40 بين عمرهم

 
 

سنة30-39

باملائة33

سنة40-50

باملائة38

سنة50أكتر من 

باملائة29
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 األقدمية درجة حسب اإلحصائية العينة توزيع :2-4 بياني رسم

 امليداني للبحث اإلحصائية العينة سمحت

 لديهن اللواتي النساء من باملائة 24 بتغطية

 سنوات 10و 5 بين العمومية وظيفةال في أقدمية

 20 من أكثر يةأقدم لديهن من باملائة 26 مقابل

 العينة من باملائة 50 فإن ذلك، ومع .سنة

 عموميةال الوظيفة في أقدمية لديها صائيةاإلح

 اعتبار على معقول  معدل هذاو  .سنة 20و 10 بين

 املوظفين من الشامل املسح من باملائة 38 أن

 50و 40 بين أعمارهم تتراوح العمومية باإلدارة

 .املحصل النتائج مصداقية خدمي وهذا سنة

 

 املهنية الفئات حسب اإلحصائية العينة توزيع :3-4 بياني رسم 

 
 

 اإلحصائية العينة في املستجيبات النساء من باملائة 93

 حد إلى يعكس التوزيع وهذا ة؛تقني كوادر أو اتمدير  إما

 .بالدولة املدنيين املوظفين بنية ما

   
 
 

  

إداريين
مهندسين ومهندسين بالمائة38

…مدنيين   

ين قضاة ومستشارين قانوني
بالمائة2

أطباء وبيطريين
بالمائة   5

سنة05-10

باملائة24

سنة10-20

باملائة50

سنة20أكتر من 

باملائة26
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 اإلداري  السلم حسب اإلحصائية العينة توزيع :4-4 بياني رسم 

 
 خارج عليا كوادر هن املستجيبات النساء من باملائة 68

 .مماثلة أو 11 سلم لديهن باملائة 31 بلمقا السلم

 
 
 

 والعمر السلم حسب اإلحصائية العينة توزيع :5-4 بياني رسم 

 
 زادت كلما ،اإلحصائية العينة عمر زاد كلما

 95 أن بحيث ، .لإلدارة العليا السالليم في تمثيلتها

 لديهن سنة 50 من أكثر بعمر النساء من باملائة

 باملائة 35 ابلمق مماثلة أو السلم خارج رتبة

 .سنة 39و 30 بين عمرهن يبلغ فقط

 

 

 
 العائلي الوضع حسب اإلحصائية العينة توزيع : 6-4 بياني رسم 

 

  يلي: كما هو للمستجيبين العائلي وضعال

  عازبات النساء من باملائة 14 -

 لألطفال عائلي تحمل بدون  مطلقات النساء من باملائة 2 -

 عائلي تحمل بدون  متزوجات النساء من باملائة 7 -

 لألطفال

 تحمل مع متزوجات املستجيبات النساء من باملائة 77 -

 طبيعة واضح، بشكل يبرز، امم ،لألطفال عائلي

 من كبير جزء عاتق على امللقاة االجتماعية املسؤوليات

 .امليداني بالبحث املستهدفة العينة

30-39 ans 40-50 ans
Plus de 50

ans

Grade Hors échelle ou
assimilé

6 17 16

Grade 11 ou assimilé 12 5 1

12

5
1

6

17
16
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100%

أو 11سلم 
مماثلة

خارج السلم أو مماثلةبالمائة32
بالمائة68
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 املسؤوليةمناصب بالتأنيث  تقييم مستوى  

  المسؤولية ناصبم إلى لوجالو  شروطل نسبةبال .1.2.4
 نلل كفاءتهن على باألساس يعتمدن بانهن صرحن اإلحصائية العينة من النساء معظم

ّ
 إلى وصول ال من تمك

 املسؤولية صبانم إلى للوصول  نلصالحه إيجابي تمييز  أي منهن كبير  جزء يرفض كما املسؤولية. صبانم

 املسؤولية نصبم إلى لوجالو  طرق  :7-4 بياني رسم

  صغيرة العينة أن من الرغم على
 
 ومع ولكن ،جدا

 املستجيبات وظفاتامل من باملائة 71 ذلك،

 ناصبم إلى الوصول  من تمكّن  بأنهن صرحن

 بين والتنافسية التباري  طريق عن املسؤولية

ن .،الترشيحات تقديم خالل من نظرائهن  ويبي 

 ينسجم عام بشكل اإلدارة اتجاه نأ عدلامل هذا

 في الصادر 2-11-681 رقم املرسوم أحكام مع

 الثاني تشرين/نوفمبر 25) 1432 الحجة ذي 28

 األقسام رؤساء تعيين شروط بشأن (2011

 رقم التنظيمي القانون  وكذلك ،صالحامل ورؤساء

 في التعيين بشأن 2012 سنة الصادر 12-02

  العليا. املناصب

 

  أن أدناه البياني مالرس يوضح
 
 األغلبية تقريبا

 الذين (باملائة 95) اإلحصائية العينة من الساحقة

 منصب إلى وصلوا قد سنة 39و 30 بين ما عمرهم يبلغ

 .الترشيحات وتقديم التباري  طريق عن مسؤولية

 كبيرةال خبرةال ذوات من اتاملرشح ذلك، إلى باإلضافة

 اقتراح على بناء   املسؤولية مناصب إلى أكثر يصلن

 الهرمي. لتسلسلا

 
 

تعيين بناء 
على اقتراح  
من الدوائر 
العليا للهرم 

اإلداري
بالمائة 29

النتافس عبر 
التباري 

بالمائة71

30-39 ans 40-50 ans
Plus de 50

ans

طريقة الوصول إلى 
المنصب  تلبية لدعوة 

ترشيح
18 14 9

طريقة الوصول إلى 
ى المنصب تعيين بناء عل

اقتراح التسلسل الهرمي
1 8 8
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 املرأة لصالح اإليجابي التمييز :8-4 بياني رسم 

 ليتم املوظفة املرأة أن يبدو ،السابقة باملالحظة عالقة

 نصبم على لحصول ل كفاءاتها على االعتماد إلى

 املستجيبات النساء من باملائة 47 أن حيث ، مسؤولية،

  ترفضن
 
 إيجابي تمييز  أي قاطع بشكل رفضا

 منصب لىع للحصول  نصالحهل ص(يحصت)ال

 نأعرب املستجيبات النساء من باملائة 27 فقط .مسؤولية

 تكن لم لو حتى ،التحصيي نظام لتأسيس تفضيلهن عن

 بتحريك طريقة هيف ة،المع طريقة تمثل الحصص

 كبير لجزء هذا يسمح قد و املساواة. نحو الديناميكية

 منذ واملتراكم الحاصل التأخر باستدراك النساء من

 .ةاملسؤولي مناصب إلى للولوج أنفسهن وفرض سنين

 عندهن فاألمر اإلحصائية العينة من باملائة 26 املقابل،وب

 سيان.

 

 35  باملائة 58 أن علما املسؤولية، منصب إلى الوصول  قبل سنوات 10 من أكثر  يستغرقن وظفاتامل من باملائة 

 السابق. يف الرجال يشغلها كان تقلدنها التي الوظائف من

 
 املسؤولية منصب إلى وصول ال قبل االنتظار وقت :9-4 بياني رسم 

 
 إلى وصول ال من تمكنت وظفاتامل من باملائة 38 فقط

 35 أن حين في ،أعوام 5 غضون  في املسؤولية منصب

ن مل نمنه باملائة
 
 مسار بعد إال إليه الوصول  من  تتمك

 اللواتي النساء نسبةو  .سنوات أعوام 10 من كثرأل يمنه

 االنتظار من سنة 20 بعد املسؤولية منصب إلى وصلن

  منخفض
 
  باملائة(. 2) جدا

 

 
 

01-05
…سنة

05-10
27سنة 

بالمائة

10-20
33سنة 

بالمائة

أكتر من 
سنة20
بالمائة2

مع
27

بالمائة

ضد 
47

بالمائة

محايد
بالمائة26
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 السابق في الرجال شغلهاي كان التي ناصبامل تردد :10-4 بياني رسم 

 
 

 اإلحصائية العينة في املستجوبات النساء من باملائة 58

 ،سابقال في رجالال يشغلها كان مسؤولية ناصبم يشغلن

ن نينهب من باملائة 11 مع مقارنة
 
 إليها الوصول  من تمك

  وضعه تم   تنظيمي هيكل ضمن
 
 على كذل ويدل .حديثا

 من الرغم على املسؤولية مناصب في للمرأة املتزايدة املكانة

 اآلن. حتى كاف   غير يعتبر ال ذلك، أن

 

 نساء للدى اهرمية إدارية ة فيممارسة وظمناخ  

 العالقات، هذه ولكن ، والسكينة بالتوازن  تتميز  الوظيفية نعالقاته أن يعتبرن  املستجيبات النساء غالبية 

 الجنساني. بالخلفية املتأثرة تلك سيما ال  ،مناوشات أو  تنازعات أي لتجنب توافقية فعل ودبرد رهينة ،تبقى

   املرؤوسين مع العالقات تقييم :11-4 بياني رسم 

  

 نعالقاته تصفن اإلحصائية العينة من أرباع ثالثة

 والرجال النساء نم  املرؤوسين مع الوظيفية

 بروح نتتمتع نساءال أن على يدل مما ،متازةبامل

 مع نعالقته في املجموعة ديناميكياتوب الفريق

 أن العالقات هذهل يمكن أقل، حد إلىو  .زمالئهن

 لضمان الزمالء هؤالء مع ضمني إجماع إلى ؤديت

 .نكفاءته إثباتو  املرفق استمرارية

 
  

عالقات ممتازة
بالمائة75

عالقات توافقية
بالمائة25

االرجال 
38

بالمائة

النساء 
31

بالمائة 

منصب جديد
بالمائة11
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  الرؤساء مع العالقات تقييم : 12-4 بياني رسم 

 
 هنعالقات صفنت اإلحصائية العينة من باملائة 60

 هذه .ةمتاز بامل الهرمي التسلسل مع وظيفيةال

 منصب في املرأة بين متبادل التوافق على تدل املالحظة

 ت وأنها الهرمي وتسلسلها املسؤولية
 
 الظفر من نتمك

 منصب إلدارة اإلداري  ابأسلوبه هارؤسائ باحترام

 تعتمد الحاالت، أسوأ فيو ذلك، على عالوة املسؤولية.

ن كيل لتوافقيةا اروحه على املرأة
 
 مع التعاون  من تتمك

 .الهرمي التسلسل في ارؤسائه

 
 النظراء مع قاتالعال تقييم :13-4 بياني رسم 

 
 العينة في املستجوبات النساء من باملائة 63

 مع الوظيفية هنعالقات بأن تعتبرن  اإلحصائية

 فضلني النساء غالبية أن يعني هذاو  .ةممتاز  ئهنزمال

 تطويرال على شجعي ذيوال ،التشاركي اإلدارة أسلوب

 الزمالء بين ما وخاصة العالقات، لتعضيد الذاتي

 .والنظراء

 

  حكم في نمسؤولياته ممارسة في للعمل ناسبةامل ظروف أن اإلحصائية العينة في  النساء معظم تبر تع 

 اتومهندس اتمهندس ،ات)مدير  غيرها دون  ، املهنية الفئات بعض على أكثر  يبرز هذا ولكن رضية،امل

 قضاة(. أطباء، ،اتعماريم

  

  

عالقات ممتازة

بالمائة63

عالقات توافقية

بالمائة 37

عالقات ممتازة
بالمائة60

عالقات توافقية
بالمائة40
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  إدارية السوسيو البيئة مع العالقة تقييم :14-4 بياني رسم

  

 أن تعتبرن  اإلحصائية العينة من باملائة 59

 ملجال إدارية السوسيو البيئة مع العالقة

 املرؤوسين، الهرمي، )التسلسل اشتغالهن

 في هي ..(.واألسر، ،ينالخارجي الزمالء املستخدمين،

 توافقال لىع رتكزي قد ما حد إلى أو ةمتاز امل حكم

 البيئة أن شعرن ت باملائة 5 فقط مقابل ، تبادلامل

 تساعد ال و خالفية عالقات هي إدارية السوسيو

 وسلمية. مستقرة عالقةل نسج على

 

  النسب هذه تختلف ذلك، ومع
 
 .ستقصاءال ل لمستجيبينل املهنية للفئة وفقا

 البيطريين واألطباء األطباء املعماريين اتواملهندس اتاملهندس اإلداريريات

 

 

  

 

 

 

 

 باملائة 100 تعتبر إذ ؛رضا نأكثره اتاملعماري اتواملهندس اتاملهندس أن يبدو املستنتجة املعطيات وحسب

 وباملقابل، .باملائة 70 بنسة املمتازة حد إلى تصل املركزية بأدوارهن تعترف إدارية السوسيو البيئة أن نمنه

 عنزا عالقات بوجود نمنه باملائة 33 تعترف إذ ؛ إدارية السوسيو نبيئته رضا قلاأل نه نساءال األطباء فإن

 .نمحيطه مع

  

57%33%

10%

ممتازة
6à بالمائة

توافقية
بالمائة35

خالفية
بالمائة5
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  والحياة املهنية الحياة بين التوفيق على هنقدرت على النساء من اإلحصائية العينة نصف من أكثر  تؤكد 

  اإلصرار  هذا يتباين أن املرجح من ولكن األسرية، الحياة و/أو  الشخصية
 
 الوظيفة. تطلباتمل وفقا

 املهنية والتزامات ةياألسر  االلتزامات بين توازن ال :15-4 بياني رسم 

 

 

 على راضيات أنهن عبرن  املستجوبات النساء من باملائة 81

 املهنية نالتزاماته بين التوفيق واملوازنة التوفيق مستوى 

 فقط باملائة 16 مقابل ،ةياألسر  و/أو الشخصية نومتطلباته

 منصب خصوصيات حسب معين، رضا عدم نشهدت

 .نعليه تزن  التي العائلية القيود و/أو سؤوليةامل

 بالنسبة كبيرة بدرجة مقبولة املالحظة هذه تزال ال لكن

 في العمل) التقنية وظائفوال كتب(امل في) اإلدارية للوظائف

 األوراش(

 

 

 
  

راضيات 
جدا 

بالمائة9

راضيات
بالمائة72

أقل رضى
بالمائة16

غير راضيات
بالمائة3
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 الزجاجي" "السقف ظهراتتم ثقل .5

 دوائر قمم إلى النساء تقدم من يحد الذي العادل غير الحاجز أو النظام الزجاجي" "السقف بعبارة يقصد

  األكثر العبارات إحدى هي و، العمومية الوظيفة
 
 على للوقوف النوع، على القائمة نقاشاتال في شيوعا

 ملسؤوليةا ناصبم ىإل الوصول  من املوظفة املرأة منعت أن شأنها من التي والباطنة منها الظاهرة العقبات

  .اإلدارية التراتبية من العليا الدوائر في لنساءا تغييب هرةظا  عن إجابات ويعطي

 النساء منعت التي العقبات هذه لتمظهرات قراءة يعطي أن شأنه من الزجاجي" لسقفل" التحليل هذا لذلك،

 النساء بكفاءة التشكيك يتم أن ، األحوال من حال أي في ، يمكن ال هأن العلم مع املسؤولية، مناصب تولي من

 .25الرجال من كنظرائهم ،اإلدارية الشؤون تصريف في قدراتهن على املزايدة وأن الرجال دون  من

 عدة استجالء أعاله إليها املشار اإلحصائية العينة مستوى  على أجريت التي املقابالت عن تمخض وقد

 املستسقاة الشهادات تحليل الواجب من أنه مراعاة يجب ولكن أدناه. إليها التطرق  سيتم   كما ،تمظهرات

 البعض كان إذاف : محل غير في استقراء أو تعميم لكل تجبنا ، فيه أخذت الذي السياق وفق املقابالت من

 فيه يغلب قسيا في أنفسهن لفرض قدراتهن" إثبات" إلى تحتاج النساء أن يعتقد اإلحصائية العينة من

 هذهف الذكور، على حكرا فيها الهرمي التسلسل يزال ال التي املؤسسات في مهنية مسيرة تحقيقو " الذكور 

 لنساءل قليةاأل "وضع أنب أخريات تدفع بينا ."تجاوزها على العمل يجب و كبير بشكل تقاوم تزال ال عقبات

 مزعج ليس
 
 مصدر  كان  األمر هذا أن ،بل كبير بشكل ا

 
 ".النساء وجه في املتاحة الفرص بعضل ا

 ال، أم "مختلفات"  بأنهما املسؤولية مناصب في النساء لدى شعور  من هناك كان فإذا ،األمر كان ما كيف

 متفاوتة بدرجات يساهمون  الذين الرجال عن تصدر التي النمطية الرسائل إلى باألحرى  يعود مرده فذلك

 االختالف. بهذا بالشعور 
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  املسؤوليةتحمل ل ى النساءالبواعث لدتنوع  .5.1.1

 :مسؤولية مناصب تبوء إلى النساء تدفع  أخرى  حوافز هناك املالي، التحفيز إلى باإلضافة

 الكفاءة تعزيز  :  األول  الباعث 

 مناصبب تناط التي املهام لطبيعة جدا ينتبهن نإنه اإلحصائية العينة في املستجوبات النساء عضب تقول 

 نوضعه يتم   أالو  ،كفاءتهن تعزيز : املسبقة الشروط بعض االعتبار في األخذ مع ا،يشغلنه قد التي املسؤولية

 ذلكل كان سواء "،تطويره يمكن منصب" على الحصول  على اتقادر  تكون  وأن ل"،ختز امل "العمل خانة في

 :ابتكارية طبيعة ذو أو ةإداري طبيعة ذو نصبامل

 النجاعة عن والبحث العمل فرق  وإدارة فاإلشرا مسؤوليات تشمل التي اإلدارة مناصب ليتفض -

 ؛والجماعية املهنية

 إليه؛ الوصول  يمكن أكبر ملنصب انطالق نقطة يمثل نصبم استهداف -

 ؛واعدة كبيرة آفاق وبدون  "املنغلقة املناصب" عقبات من تخلصال -

 .بكثير أكبر ملنصب التحدي ملواجهة باالستعداد الشعور  -

 وأحسن أكبر  بشكل الذات وإبراز  فاملألو  عن الخروج :الثاني الباعث  

 مسيرتهن في وأحسن أكبر بشكل الذات وإبراز مسألة أن معهن التحادث تمت اللواتي النساء من العديد تعتبر

 نهي.امل التطور  من أساس ي جزء املهنية

 مثل: معينة، ممارسات إلى النساء هؤالء تلجأ بذلك، للقيام

 الحساسة؛ جاالتامل في رةاملخاط مجابهة لىع ةقدر ال على التأكيد -

 لطلباتهم؛ واالستجابة والشبكات املوجهين واستخدام تعبئة -

 املهنية. مسيرتهن خالل أحداث عدة داهمهنت عندما خاصة ،للمقاومة كبيرة طاقة راظهإ -

 الهرمية السلطة مارسةمل حماسال الثالث: الباعث 

 السلطة مارسةمل حماسال بغياب التذرع في نمقابلته تمت اللواتي النساء تتردد ال األحيان، من كثير في

 ملسؤولية.ا ناصبم إلى الوصول  الصعب من علتج التي التفسيرات من واحدة باعتبارها اإلدارة في التراتبية

". منصب أو الهرمية السلطة بممارسة يتعلق فيما اتطلعاته عن أقلية تعبر العكس، علىو   بهذا عالقةف "عال 

 ببساطة ليس العمومية الوظيفة صفوف في التقدم" ،بالفعل أنه، إلى مقابلتهن تمت نساء عدة تشير ،املعطى

 ولكن، ".تبرز التي هي عليها حصلن التي "الفرصة" خاص بشكل بل املهنية؛ مسيرتهن في نيدفعه الذي املحرك

 عدم رغم املقابالت، معهم أجريت الذين النساء بين من مرأةا أكدت كيدات،أالت هذه من النقيض على
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 تفضل الكنه مكانها، كون ت لن وإال الهرمية السلطة ممارسة فضلن" اأنه صراحة ،كاف   بشكل لآلخرين اتمثيله

 اإلقناع." طريق عن ذلك

 نمطية جنسانية مثقل بالفيه  سوسيو إداري مناخ  .5.1.2

   املرأةو  الرجل بين التمييز  ثقافة على قائم ثقافي السوسيو  التمثل يزال ال 

  متناقضة لتصريحات والنساء الالرج بين "ييزالتم" مسألة تخضع
 
 من األشخاص بعض لتصريحات وفقا

 هصائصخ جنس لكل" نأ تأكيدبال فرق ال بهذا يعترفون  الرجال( سيما )ال عض،فالب .اإلحصائية العينة

  الصعب ومن الطبيعية،
 
 تؤكد الذي الوقت في .الخصوصيات" هذه منظور  خالل من لنساءل النظر عدم جدا

  محايدة ليست للنساء الرجال نظرة" أخرى  ةمرأا
 
 حتى ومسبقة، سلبية قيمية أحكا يصدرون مإنه ...أبدا

  آخرون يعترض أخرى، ناحية منو  ."،كبير بشكل الذات تأكيد دائما يجب و العكس يثبت
 
 الرجال( بين )أيضا

 من العديد في النجاح عتاستطا نثويةاأل  خصوصياتها مع "املرأة بأن ينمجادل املسبقة، األفكار هذا على

 هذه في الفروق مراعاة لخال من ولكن، ".لرجالا على حكرا وتقليدي طبيعي غير بشكل كانت التي القطاعات

 مع املساواة قدم على املرأة وضع الجيد "من أنه مفادها التي فكرةال عن النساء بعض تدافع التأكيدات

 ".هاأنثويت على إبقائها مع املنهي املجال في الرجل

 شرعية حو النمطي السؤال إشكالية صراحة املقابالت معهم أجريت الذين بعض طرح السياق، نفس وفي

 ، وعي ودون  ،  بالدفع الرجال، بعض ثقافة في الالئقة وغير السلبية الترسبات بعض في ناصبمل املرأة تقلد

 !"مرأةا مجرد "  تبقى املسؤولية دواليب في املوظفة املرأة بأن

 ليةوؤسملا مناصب في الذكورية هيمنة 
 تحصل حيث الكفاءةب لالعتراف فضاء تكون  أن تريد العمومية الوظيفة أن املبدأ، حيث من قبول، تم   إذا

 هذا في أنه الحقيقة بقىت ،الكفاءات تستوجب التي املهن من متزايد عدد على أكثرف أكثر املتعلمات النساء

بنى كانامل
ُ
  تكون  والتي الرسمية، غير والعمليات سلطةال عالقات ت

 
 الوصول  تحدد والتي ،متساوية غير غالبا

 املسؤولية. ناصبم إلى

 التيو  الرجال لدى  ذكوري طابع ذات رواب عدة هناك تزال "ال أنهب قناعة على فهن ،النساء لبعض بالنسبة

 والكفاءة. واألقدمية رالعم : املسؤولية مناصب في التعيين أو قيةالتر  أو التوظيف في قراراتال بعص تفسر

 و  ".النساء ضد تمييزية الواقع في كون ت وقد والنساء للرجال متماثلة تليس املعايير هذه
 
 ، املآخذ هذهل وفقا

 صفاتال بعض" بأن تعتقد زالت ال والتي نمطية، صور  بعدة مثقال الزال إداري  السوسيو السياق أن يبدو

 والقيادة التنافسية، ،صراراإل  التحمل، على القدرة : النساء ن دو  الرجال في متأصلة هي  عينةامل

 لهذه مفتقدة النساء تفتقر اعتبار و املسؤولية، مناصب شغلل ضرورية تعتبر التيو  "البطولية"،...،

 ."الصفات
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 ذكري  نموذج وجود مطالب أيدن اإلحصائية العينة في املستجوبات النساء من أقلية أن به املسلم من

 طريق عن عززت، التيو  العمومية الوظيفة في القاعدة تؤكد استثناءات تكان طويلة لفترةو  .ينهامل للمسار

د يةهنامل مسيرتهن نموذج   املقي 
 
 النساء بعض تتبنى أن يمكنو  .العمومية وظيفةال قمة في النساء ندرة ، جدا

 التالية شكيالتالت يف أنفسهن تجد أن يمكن العكس، علىو  للغاية. ضئيلة طريقةب ولكن نهيامل املسار هذا

 .تصاعدي مسار بناء يخص فيما املزالق يلتفاد بها االضطالع على قادرة تكون  سوف التي

 وترقية وظيفت يتم   أنب استثناء، بدون  ، املستجيبين األشخاص جميع طالب النمطية، املواقف هذه أمام

 (ةوالكفاء والدراية )املعرفة بةاملطلو  الكفاءات معايير أساس على املساواة، قدم على والرجال النساء

  واملتكيفة
 
 للمترشح الشخص ي وضعال على حكم أي من خاليةو  الوظيفة أو املنصب خصوصيةب تماما

 .للمنصب

 ملمارسة الحماس وغياب والتمييز النمطية )الصورة الثقافي االجتماعي املناخ أن ريب ال ،األحول  كل في

  يساهم العمومية رةاإلدا في يسود الذي الهرمية...( السلطة
 
 نموذجال تقييم في كبيرة، بدرجة ى أو ،أيضا

 نتشجعه ال بالتاليو  إليه بانتمائهن النساء تشعر ال والذي ذكور لل مسؤولية منصب في موظفلل رجعيامل

 املناصب. هذه إلى الوصول  على

 التضحيات و التنقل،...( ، الجسمانية البنية ، الحركية ، الجاهزية) الوظيفة ضرورات فإن ذلك، على وعالوة

  املنغمسات النساء، أمام عقبات شكلت أن يمكن املطلوبة
 
 األسرة. مجال في جدا

لي الذي األبوي  املنطق هذا في النظر إعادة في التحدي يتمثل الغاية، هذه ولتحقيق  في الرجال تعيين فض 

 الفرص نفس منح تعزز  ال تيال ةاإلداري املمارسات بعض في النظر وإعادة النساء بدل ملسؤوليةا مناصب

 البنيات قيادة طرق  إلى للتصدي مناسبة هذهف ،وبالتالي املسؤولية. مناصب إلى الوصول  في والرجال للنساء

  تلعب أنها من والتأكد لإلدارة، الهرمية
 
 واالبتكار ةالجماعي ساءلةوامل واملشاركة املشترك البناء في أكبر دورا

 .اإلدارة في توفيال  البر تنوع تزكي التي

 عدم الوضوح في املوازنة بين الحياة املهنية والحياة الشخصية .5.1.3

 األمومة ومتطلبات اإلدارية الواجبات بين التوفيق صعوبة 

 التمييز عن اإلحصائية العينة في املستجوبات النساء عبرت واملحايدة، التمييزية غير النصوص مع حتى

 عمل كان فإذا. األمومة ومتطلبات اإلدارية الواجبات بين لتوفيقا صعوبة جراء من منه يعانين الذي القوي 

  أصبح املرأة
 
ا   مهم 

 
   على والعربي اللبناني مجتمعنا في جدا

 خارج املرأة عمل إيجابيات رغم ولكن سواء. حد 

ة املهنية الخبرات واكتسابها الذكورية، املجتمعات في «امليزان» دور  ولعبها منزلها   اتزيده التي املهم 
 
 نضوجا

  والتنظيم، الوقت واستغالل والتدبير التفكير لناحية
 

ه إال
 
 منزلها عن غيابها سلبيات نكران يمكننا ال أن

 
 
. أطفالها يكون  عندما خصوصا

 
 صغارا
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  تندرج ال اإلنجاب سن في النساء أن يبدو املقابل في
 
 ضرورة" أن باعتبار الهرمي، التسلسل تقدم حركة في حقا

 حياةال بين ناختيارهب يتعلق فيما املعوقات من املزيد يخلق هنأطفال من بالقرب الكفاية هفي بما هنوجود

 النساء وصعوبة والنساء الرجال بين نزليةامل األعباء توزيع في املساواة "عدم أن كما .األسرية" والحياة املهنية

 أحي لزوجةل املنهي املسار إلى ينظر" واملهنية"، الخاصة الحياة لتيسير
 
 كمكمل راتبها أنو  ثانوي  أنه على انا

 للدخل".

  تشكل النساء من لكثير األمومة تزال ال ،الواقع مستوى  فعلى
 
 البحث وكشف .املنهي املسار وجه في عائقا

  ذلك يكون  أن يمكنو  عالية.ال سؤولياتامل مع متوافق أمر عائلة وجود أن امليداني
 
 ضمان بمثابة أيضا

 وخاصة املسؤولية، مناصب في النساء من للعديد بالنسبةو  ذلك، ومع داء.لأل  املواتي الشخص ي لتوازن ل

، األكبر
 
 الشابات لدى بينما .املنهي املسار وهو "اختيار"؛ موضوع "ياملنه املسار أو "األمومة معضلة شكلت سنا

  األقل
 
  االثنين ربط ولكن املنهي ملساروا األمومة بين ختيار"اال " السؤال يعد لم والخريجات، سنا

 
 على معا

 .وجه أفضل

  يالحظ السياق، هذا وفي
 
 أن يمكن التي األمومة إجازة خالل الغياب تنظيمل املرونة مطلب تلبية أهمية أيضا

  يمكننا ،هنلبعض بالنسبةف املسؤولية. مناصب في النساء منها تستفيد
 
 يتم   حتى كفاحهن دور  ذكر أيضا

 إلى العودة شروط بشأن اأيض   ولكن اإلجازة أثناء (مرتباتهنو ) قيتهنتر ب يتعلق فيما املكتسبة نحقوقه احترام

 إيجابي بشكل تؤثر أن ذلك، على عالوة لألمومة، "يمكن ألخريات، وبالنسبة مماثل(. منصب إلى )أو عملال

 تأملوال "الشفاء" لحظات خلق خالل من املسؤولية مراكز في النسوة لبعض املنهي املسار ديناميكية على

 .املنهي املسار في ستثمارال ا تنشيط ذلك بعد تعيد يالت

 اإليجابي اإلدماج سينتح يمكن كيف مثل: الصدد، هذا في أسئلة مع مالحظات عدة تتناوب الغرض، لهذا

 قدر للقضاء هذه األمومة إجازة فترة تنظيم وتوقع "تطبيع" يمكن كيف املنهي؟ املسار في األمومة إلجازة

 بالذنب"؟ لشعور "ا فكرة على املستطاع

 األسري  التفاوض قلب في املهنية الحركية 

 ،ى آخر  إلى إدارية بنية من ،ةقطاعي ،ةجغرافي ،ةهرمي ،ة)وظيفي اأشكاله جميع في املنهي الحركية هذه يعتبر

 حيث املسؤولية، مناصب في للنساء املنهي املسار قلب في أولى باب منو  املنهي املسار قضية قلب في (...دولي أو

  تعود العمومية الوظيفة في للنساء املنهي املسار وجه في "العقبات نأ
 
 ولذلك .التنقل" مالئمة عدم إلى جزئيا

 الزجاجي. السقف عبور  في األساسية العوامل أحد يشكل املنهي التنقل تنظيم فإن

 كأحد الزوجين( ألحد) الجغرافي التنقل مسألة تبدو ،ةمزدوج مهنية مسارات لديهم الذين األزواج حالة في

 من املهنيين املسارين توازن  نجد أن ويمكن املسؤولية. مناصب في النساء مسار بناءل الرئيسية الرهانات

 لزوجة.للزوج/ل املنهي املسار رهن لتجنب التنقل رفض خالل
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 ئلي.عا مشروع في يندرج أن ويمكن هازوج تنقل مع يندمج املسؤولية منصب في للمرأة املنهي لتنقلا أن كما

 و 
 
 " مقابالت، معهن أجريت اللواتي للنساء وفقا

 
  زوجها املرأة تتبع أن يفترض ما غالبا

 
  ونادرا

 
 ."العكس جدا

 نظرا ملخاطرها  ملسؤوليةمناصب افي تبوء  التردد .5.1.4

  ولكن نمساره بناء في القياديات النساء النساء إنتاجية أهمية على الضوء قصاءاالست يسلط
 
 بعض أيضا

 ضعف،ال نقاط على التشديد في يتمثل الذي وقفامل أو ، ملخاطرها نظرا املسؤولية مناصب في دالزه لزاهرة

 يف النساء إنتاجية على تؤثر أن أخرى  عواملل يمكن كما الذاتية". "الرقابة في متمثل عائق وضع طريق عن

 هنا ومن .ةاملقترح التقييم وخطوات الهرمي، التسلسل دعم أو املهنية، ساراتامل وضوح املنهي: نمساره

 األخرى  الفاعلة والجهات النساء وعي زيادة ،خالل من الذاتية الرقابة أعراض تجاوز  طرق  عن البحث أهمية

 إتاحة طريق عن أخرى  جهة ومن جهة من املنهي بمسارهن االهتمام في النساء تواجه التي عقباتال بشأن

 لكل نفسها هي تكون  ال قد التي هنودوافع هنوحاتطم وتطوير تحديدب لهن سيسمح مما واملحاورين الوسائل

 امرأة.

  املسؤولية تحمل في "ترددهن مقابلتهن تمت اللواتي النساء بعض أكدت االستقصائية، لدراسةا أثناء
 
 خوفا

 ."املطلوبة الكفاءات امتالك عدم من

 املعروضة الترقية فرص بشأن متباينة وسلوكيات مواقف 

 بوضوح نحدد الحاالت من كثير في كنا إذا .كبيرة اتتباين املسؤولية مناصب في النساء مسارات تحليل نيبي  

 حددةامل هي تبقى  لها تتعرضن التي االلتماسات أخرى، حاالت ففي ،العمومية اإلدارة في للمرأة القيادي الدور 

  أخرى  حاالت فيو .ذلك في
 
 .يتسلسل تناوب يجةنت هي املنهي مسارهن بتطور  املتعلقة لقراراتا أن يبدو ،أيضا

 الشبكات تعبئة أو ،نرؤسائه مع املكثفة املفاوضات أو ناصبامل بعض رفض الحاالت هذه تستبعد وال

 بعض تأكيد شعرنات أن يمكن االحتماالت بعضو  .هممن العديد أو رؤسائهن أحد من الدعم عن والبحث

 أنفسهن لفرض نجهوده من الرغم على هأن أخريات علنت بينما نا"بأنفس املنهي مسارنا نبني أننا" النساء

" 
 
 الهرمية". السلطة مقترحات على تعتمدن ما غالبا

  النساء، هؤالء تجمع تشابه أوجه هناك ذلك ومع
 
 وجه في االرتداد أو املخاطر تحمل على لقدرةا مثال

  ".وياتاملهنب" أنفسهم تسمية البعض رفض لو حتى التطور  في الرغبة وكذلك الصعوبات،
 
 فإن ،وأخيرا

 في املسؤولية مناصب يف للنساء املتناقضة املواقف على الضوء تسليط إلى يؤدي ساراتامل هذه بناء تحليل

 .إليه نتنتمي التيال الهرمي الهيكل إلى نوصوله تنسيب ىإل نبه يؤدي مما السلطة، ممارسة

  ياملنه املسار  بشأن رؤيةال إلى االفتقار 

  آخر موقف هناك
 
  فتقرن ت" بأنهن النساء: ىإل يعزى  ما غالبا

 
 حيث ، املنهي" مسارهن بشأن الرؤية إلى أحيانا

 "مفتوح ينهامل مسارهن يعتبرن  ال الشابات يالتهنزم أن على تندمو  القياديات النساء من العديد ؤكدت
 
 بما "ا
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 ئفوظا احتالل إلى نبه تؤدي أن يمكن التي التشغيلية املناصب كاف بشكل نستهدفت وال الكفاية فيه

 تتمتعن ال "الشابات :مقابلتهم جرت الذين والرجال النساء بلق   من انتقادات عدة ووجهت استراتيجية.

 ذلك، مع التي، الخبرة وظائف ترك من النساء تخاف :مناصبهن خيارات في كافية بدرجة "استراتيجي" بحس

 وال املنهي، مسارهن تطوير قضية عن لحديثل نله املتاحة الفرص من تستفيد وال وظيفة؛ في تحتجزهن""

 كما الكفاية، فيه بما البروز  عن بحثنت وال كاف   بشكل "اتجازم" ولسن توازنهن؛ على البقاء لرغبة تتقدمن

 الرجال. حال هو

  نساءلل السلوكي املوقف هذا تفسير يمكن
 
 إلى النساء افتقار مفاده الذي والثقافي االجتماعي لنهجل وفقا

 البيئة هذه شجعهموت واالجتماعية. العائلية نوبيئته هاتتلق التي االجتماعية لتنشئةا بسبب والطموح الحافز

 .ياملنه مسارهن في نوتقدمه نبأدائه ضارة سلوكيات تبني على

  التنظيمي النهج يؤكد ،الشأن هذا وفي
 
 خالل من يتحدد للنساء اإلداري  السلوك خصوصيات أن أيضا

  ضعيفال نعدده
 
 املنهي. مسارهن في لتقدما على همتهن يثبط مما داريةاإل  املناصب في نسبيا

  األدوار املتعدد األبعاد للتراتبية اإلدارية .5.1.5

 أو تقييدال هذا ظروفلو  عليهن الهرميين املسؤولين مختلف مع العالقة إلى مباشرة النساء تأكيدات تشير

 :الهرميين املسؤولين من أنواع عدة تمييزب أجريت التي املقابالت سمحتو  .قيةالتر 

 ي"التوجيه طابع ذو  هرمي تسلسل" 

 
 
 األمام، إلى التطلع على النساء مساعدة أشكال: عدة الهرمي التسلسل توجيه يتخذ أن يمكن للشهادات، وفقا

 ترافقها املباشرة، الهرمية العالقات خارج ،املنهي املسار في رافقةامل ضمان ؛املنهي املسار في النجاح في والتفكير

  ملموسة فرص خلق ؛تطويرها ينبغي التي الكفاءات نوع حول  للغاية دةمحد ائحنص
 
 ؛لتنميةوا للتعلم جدا

  هايمكن ولكن إيجابية ومرآة التشجيع دور  لعب
 
 هذا يكن لم إذا لحلول ا حديدت في بنشاط املشاركة أيضا

 ممكن ذاك أو التعيين
 
 .ا

  يؤدي أن شرفامل ملوقف يمكن ذلك، إلى باإلضافة
 
 بمواجهته القياديات النساء من العديد يامق إلى أيضا

 حدين. ذو دور  فهذا لذلك ذاك. أو املقترح املنصب هذا رفضو 

 ◄ وقائي هرمي تسلسل 

 ذلك في بما ،ملرؤوسيه نهيامل سارامل لتعزيز "التقليدي" الهرمي التسلسل ميلي ال قد الحاالت، بعض في إذا،

 تحت غيرها دون  والوظائف ناصبامل بعض في النساء حصر إلى ميلي ،منصبه يفقد أن ،مخافة النساء

 باملقارنة الوظائف بعض لتقلد استعدادهن ضعف و اإلدارية الحركية إكراهات مع تكيفهن صعوبة دريعة

 .الرجال مع
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  الرجال لصالح تفضيلي ميل مع هرمي تسلسل 

  هرمي تسلسل  وجود إلى مقابلتهن تمت يتالال النساء بعض أشارت 
 
 املسبقة األحكام عليه منهيت أحيانا

 النمطية السلوكات هذه دوجو  ظل في .الحصر وجه على الرجال الختيار استعداد علىو  النساء بشأن

 تحديد في الهرمي التسلسل لدور  املتعددة الجوانب بشأن تقارير تقديمب مطالب هناك والتمييزيةالسلبية

 .العالية اإلمكانيات ذوات النساء ديراتامل وتطوير

 للمرأة يةالقياد الروح تعزيز  إلى اجةالح  

 رئيسة، قيادية مراكز واعتلت متميزة، مكانة الخصوص وجه على باملغرب عامة بصفة املوظفة املرأة تبوأت 

  منها جعلت
 
 صانعة املرأة أصبحت بل ،العمومية بالوظيفة اإلدارات من مجموعة في الغير به يحتذي نموذجا

  جاالتامل جميع في عليها يعتمد قرار
 
 .العليا القيادية املناصب نحو وصوال

 الوصول  يمكنهن ال ذلك ومع ، القيادية الصفات هذه كل بهذه يتميزن  النساء من الكثير أن من بالرغم لكن

 يتعلق ال األمر بإن القول  إلى يدفع  فهذا الزجاجي(. )السقف مرئية غير عقبات وجود مع املسؤولية مواقع إلى

 كل في لكن الخصاص.   هذا من يعانين ال منهن كثير أن علما ، املرأة لدى القيادية حالرو   بتطوير فقط

 حيث من ، الدستورية املتطلبات مع تتوافق حتى بها املعمول  واألنظمة القوانين في النظر فإعادة  األحوال

 لإلدارة لنمطيةوا ثقافية السوسيو الترسبات على للتغلب ملحا أمرا يبقى ، االجتماعي والنوع التكافؤ

 .العمومية

 النفس، في الثقة زرع و الصغر، من والتربية التعليم من تبدأ القيادة أن ، املستجوبات  النساء بعض تقول 

 ومشاركة حضور  لديها يكون  أن يجب القيادية املرأة أن و القيادية الشخصية بناء في املجتمع دور  عن عدا

 في مشاركتها عن عدا وكلمة، شخصية لديها يكون  أن يجب لذلك حولها، بما مؤثر دور  لها ويكون  فعالة،

 يأتي وصقلها بالفطرة إال تأتي ال القيادية الشخصية وهذه مشرفة. بصمة وترك االجتماعية املؤسسات

 والخبرات. بالتعلم

 فاءاتالك تعزيز تتطلبو  ذلك من أهم الطموح بل القيادية، املراكز في الوجود فقط تعني ال القيادة أن كما

". والتكوين مهم، العطاء النهاية وفي
 
 أيضا

 القيادة متطلبات أبرز  أحد هي التطوير عملية في خاصة ورؤية بصمة وإضافة التأثير على القدرة أن كما

 املرأة استطاعت إذا " وقالت: القيادية، املرأة مواصفات املستجوبات النساء بعض حددت هكذا الناجحة،

 على معتمدين العطاء مشوار يكملوا أن يستطيعون  بحيث موظفيها، نفوس في نالتمكي وقواعد أسس غرس

 التكوين إنما فحسب التكوين تعني ال القيادة أن كما القيادة، مراتب أعلى إلى وصلت قد تكون  هنا ذاتهم،

 وحوافز برةخ لديها تكون  أن بل مسؤولة، أو مديرة املرأة تكون  أن بالضرورة ليس فالقيادة  الخبرة، عن النابع

   املسيرة". إكمال أجل من للغير تقدمها
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 وإصرار وإرادة، ثقة صاحبة املرأة تكون  أن تعني القيادة أن املستجوبات النساء من أخرى  فئة أفادت كما

 .مبادرتها حسب على بعدها وتعتمد األسرة، من تبدأ قيادية سمات لديها بطبيعتها املرأة وأن وعزيمة
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  التوصيات .6

 املالحظات إليها تستند التي ، التحديات من العديد على التغلب يتعين يزال ال أنه نقول  أن يمكن ، ختاما

  املذكورة
 
 :آنفا

 الجنساني الحياد على يقوم أنه يبدو  العمومية للوظيفة ياتواملؤسس القانوني اإلطار أن من الرغم علىف .1

 لروح فطبقا .الجنسين بين واملناصفة املساواة مبدأ الكافي االعتبار في يأخذ ال فإنه ، الفرص وتكافؤ

 أن اعتبار على النظر، فيها يعاد  أن يجب الحياد على القائمة القانونية فاملنظومة ، دستوريةال األحكام

 االحتياجات راعيي ال انه حيث الرجال النساء بين التمييز أشكال بعض  ، ضمنيا ، يكتنفه الحياد  هذا

 باملغرب. العمومية للوظيفة الضابطة والتنظيمات القوانين سن في جنس لكل الخاصة

 سؤوليةامل مناصب مستوى  على باملرأة الرقي تبتغي عمومية لسياسة الدولة تبني رغمف السياق نفس في .2

 سقف مظاهر ثقل أما تضمحل أن تفتأ ما اإلرادوية السياسة هاته لكن ،العمومية اإلدارة بدواليب

 ، قائمة تزال ال لكنها ، الزمن عليها عفا نمطية تسلوكيا و ثقافية سوسيو جزحوا في واملتمثلة الزجاج

 .املسؤولية مناصب  إلى للولوج املرأة حظوظ تضعف أن شأنها ومن

  األهم لكن هذات حد في مهم ش يء  هذاو   ، تصاعد في العمومية الوظيفة في التأنيث معدل كان إذا حتى و .3

 في واملرأة الرجل بين الفجوة لتعويض املسؤولية مناصب إلى املرأة ول وص دون  تحول  التي العقبات إزالة

 الوظيفة تأنيث ظاهرة تحجيم عدم منطلق من لمرأةل القيادية الصورة تعزيز زيادة و ، املجال هذا

 اشكال كل ومحو املساواة مبدأ على قائمة معيارية مقاربة إلى به االرتقاء بل ظاهر إنجاز ملجرد العمومية

 روحلل الذاتية التنمية تعزيز يقتض ي  هذاو  املسؤولية. مناصب إلى الولوج في الجنسين بين ييزالتم

 املسؤولية مناصب مستوى  وعلى عام بوجه العمومية الوظيفة كل مستوى  على النساء لدى ةالقيادي

  الرجال. من زمالئهن غرار على أصال فيهن تتوفر والتي ، خاص بوجه

 ومع ، القيادية الصفات هذه كل بهذه يتميزن  النساء من الكثير أن من بالرغم هأن إلى اإلشارة تجدرو  .4

 يدفع  فهذا (.الزجاجي السقف) مرئية غير عقبات وجود مع املسؤولية مواقع إلى الوصول  نيمكنه ال ذلك

 من نعانيي ال نمنه كثير أن علما ، املرأة لدى ةيقيادال الروح  بتطوير فقط يتعلق ال األمر إنب القول  إلى

 مع تتوافق حتى بها املعمول  واألنظمة القوانين في النظر إعادةف  األحوال كل في لكن الخصاص.   هذا
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 الترسبات على للتغلب ملحا أمرا يبقى ، االجتماعي والنوع التكافؤ حيث من ، الدستورية املتطلبات

 .العمومية لإلدارة والنمطية ثقافية السوسيو

 :يلي ما إلى حاجة هناك ، املسؤولية مناصب في املرأة وضع تعزيز زيادة أجل من ، الغاية هذه ولتحقيق .5

 أن شأنها من تدابير تبني (ب ؛ املسؤولية مواقف لتأنيث املؤسس ي القانوني السياق في النظر إعادة (أ

 عوالتتب الرصد إجراءات وتعزيز وضع (ج ؛ الشخصية والحياة املهنية الحياة بين توفيقال على تساعد

 القيادة تعزيز (ه ؛ للنساء والدعم الحوافز إجراءات معيرة (د ؛ املسؤولية مواقع تأنيث مجهودات

 .النسائية

 التمييز خالل من مراحل عبر تفعيلها املمكن من والتي ، واالقتراحات التوصيات من عدد يقترح ، لذلك وتبع

 هو كما ، املتوسط املدى على للتحقيق لةالقاب وتلك القصير املدى على للتحقيق القابلة التوصيات بين

 :  أدناه إليه مشار

 التدابير املحور 
 املدى

 القصير

 املدى

 املتوسط

 السياق مراجعة

  واملؤسساتي القانوني

 عن العليا املناصب في التعيين إجراءات في النظر إعادة

 لجان تشكيل في االجتماعي النوع معيار دمج طريق

 أعضاء إلى  ، االقتضاء ندع  اللجوء، مع  االنتقاء

 حالة في ،اللجان هذه لتشكيل  النساء من خارجيين

 الوزارة. داخل من النساء من الكافي النصاب توفر عدم

x  

 التعين أجل من  الترشيحات تقديم في التباري  إلزامية

 معيار إدماج على العمل مع ، املسؤولية مناصب في

 في ذلك ومأسسة اءاالنتق إجراءات في  االجتماعي النوع

 تعيين كيفيات شأن في 2.11.68 رقم املرسوم إطار

 العمومية. باإلدارات املصالح ورؤساء األقسام رؤساء

x  

 و املترشحات إلى توجيهها يتم التي األسئلة معيرة

 أكل تجنب أجل من ، املقابالت إجراء عند ، املترشحين

 لجميع للتصدي والسيما ، املباشر غير التمييز أشكال

  طائلة تحت ، تمييزية دالالت تحتمل قد التي األسئلة

 االنتقاء. مسطرة بطالن

x  

 لجان حياد تكريس بهدف االنتقاء مسطرة تعميم

 اإلدارة خارج أعضاء ، األمر لزم إذا بإشراك، االنتقاء
x  
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 التدابير املحور 
 املدى

 القصير

 املدى

 املتوسط

 على الحفاظ أجل من  وذلك ، اللجان تشكل في املعنية

 املوضوعية. من ممكن قدر أكبر

 قاعدة اعتماد خالل من إيجابية تمييز تدابير إدخال

 فيما وزارة كل مستوى  على نسائية لفائدة التحصيص

 برنامج توفير خالل من ، املسؤولية بمناصب يتعلق

 الحصة إلى الوصول  من يمكن السنوات متعدد

 تدريجي. بشكل املستهدفة

x  

 لجان مداوالت نتائج محاضر ونشر  إشهار على العمل

 غضون  في واملناسبة، املتاحة الوسائل بكل ، االنتقاء

 اللجان. أشغال نهاية بعد ساعة 24

 عن يستفسر بأن املتوفق غير للمرشح الفرصة إعطاء

 كتابة. الجواب إفادة وجوب مع  ، انتقاءه عدم تعليل

x  

 العمومية للوظيفية األعلى املجلس تشكيل إعادة

 يونيو 26 في الصادر 67 - 354 رقم امللكي )املرسوم

 الجنسين بين املساواة مبدأ باعتماد سيما وال ، (1967

 . هيآته تشكيل في

 للوظيفة األساس ي النظام من 11 املادة مراجعة

 معيار  إلدراج ، وتتميمه تعديله تم كما العمومية،

 املشتركة اإلدارية اللجان تشكيل في النوع

x  

 أجل من املقبل ركزيةالالم ميثاق إطار في تدابير اعتماد

 مستوى  على املسؤولية مواقع في املرأة وضعية تعزيز

 تكافؤ تعزيز : خالل من والسيما ، الخارجية املصالح

 املرونة ؛ املسؤولية مناصب إلى للوصول  الفرص

 الحركات من االستفادة على لتشجيعهم النساء لقائدة

 نسبية حصة وضع ؛ املجالي املستوى  على االنتقالية

 املسؤولية مناصب لشغل النساء لفائدة اإلمكان قدرب

 الخارجية. املصالح مستوى  على

x  
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 التدابير املحور 
 املدى

 القصير

 املدى

 املتوسط

 االعتبار بعين تأخذ التي مقتضيات على التنصيص

 الحركة إجراءات في للنساء املحددة االحتياجات

 النظام من 38 )املادة االنتشار وإعادة االنتقالية

 تنظيم خالل من العمومية( للوظيفة األساس ي

 التدابير لتحديد املوظفات مع اإلدارات في مشاورات

 الخاصة الحاجيات احترام املثال: سبيل على الالزمة.

 "مقننة" تدابير خالل من مرنة جدولة تبني ، للنساء

 في  اإلداري  الدوام لساعات مؤقتة ترتيبات باعتماد

 محددة. زمنية ولفترة معينة حاالت

x  

 الوظائف جعمر  أساس على التعيين مأسسة 

 العمومية الوظيفة كل مستوى  على (REC) والكفاءات

 في املرأة خصوصية معيار االعتبار بعين األخذ مع ،

 أن املحتمل من الدي املنصبة أو الوظيفة توصيف

 تتقلده.

x  

 خصم من )االستفادة مكافأة أو بتحفيز املرأة تمتيع

 لصالح طفل كل عن العمل( سنوات عن أشهر ثالث

 قد الدي التفاوت عن لتعويضهن النساء من هاتاألم

 واجب جراء من الوظيفي مسارهن في منه يعانين

 األمومة.

 x 

 العمل تنظيم إعادة

 بين املوازنة خالل من

 والحياة املهنية الحياة

 الشخصية

 : قبيل من وتدابير إجراءات اعتماد 

 تحتمل ، ومقننة منظمة اإلداري  للدوام مواقيت -

 ؛ الشخص ي الزمني الجدول  ترتيب في املرونة  بعض

 في االتصاالت تجنب : الخاصة الحياة احترام -

 أو األسبوع نهاية عطلة أيام  أو املسائية الفترات

 ؛اإلجازات أثناء

 النقالة والهواتف للحواسيب املعقول  االستخدام -

 ؛ اإلداري  الدوام ساعات خارج املهنية

 x 
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 التدابير املحور 
 املدى

 القصير

 املدى

 املتوسط

 خيارات من والحد ، األجر املدفوعة اإلجازات جدولة -

 ؛ التأجيل

 اإلداري  الدوام ساعات حدود في االجتماعات برمجة -

 املعتاد؛

 ؛ بالتنقل أمر حالة في كافية إشعار فترة -

 ، املبكرة الطفولة لرعاية العمومية الخدمات تطوير -

 والثانويات املدارس في واملقاصف املدرس ي والنقل

 املوظفين و املوظفات أبناء لفائدة

 اعتبار على املهنية: والحياة الخاصة الحياة بين املوازنة

 سنة 45 و 30 فترة في بين ما األحيان من كثير في أنه

 مناصب إلى العمومية اإلدارة في املوظفات تتبوأ

 من كثير في املرأة فيه تكون  عمرية فترة وهي ، املسؤولية

  خصوصا ، الوظيفي مسار في استعداد أقل األحيان

  هذا تعويض يتم وحتى األمومة. واجبات  بسبب

 السماح العمومية اإلدارة على يجب ، إرادي ال  االرتداد

 مع التكيف خالل من  املسؤولية مناصب لولوج للنساء

 املهنية. حياتهن دورة

 x 

 و  تتبع آليات تعزيز 

  الرصد

 لسياسة ومراقبة معلومات نظام وتنفيذ تصميم

 العمومية بالوظيفة املسؤولية ملناصب التأنيث
 x 

 الوظيفة في املسؤولية مناصب تأنيث مسألة دمج

 للوزارة السنوي  النجاعة مشروع في سواء العمومية

 من 38 )املادة االجتماعي النوع االعتبار في األخذ الدي

 الخاص التقرير في  وكذا للمالية( التنظيمي القانون 

  .البشرية باملوارد

x  

 التشجيع آليات  تعزيز 

 املواكبة و 

 في املرأة وإبراز ، النسائية "النجاح" جنماذ تعزيز

 في األخريات النساء لتحفيز  املسؤولية املناصب

 العمومية الوظيفة

x  
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 التدابير املحور 
 املدى

 القصير

 املدى

 املتوسط

 املسؤولية مسالك في ذاتها الختبار للمرأة الفرصة منح

 زمالء مع التفاعل خالل من املثال سبيل على ؛

 األسئلة طرح خالل من املسؤولية مواقع في وزميالت

 لإلنابة. فرصة منحها أو أو ، املسؤولية ةممارس حول 

x  

 املؤهالت النساء لدعم املمنهج" "التوجيه نهج تنظيم

 املسؤولية مناصب لشغل
 x 

  املسؤولية مناصب في املوظفين و املوظفات تمتيع

 عندما خارجي مدرب طرف من مواكبة من باالستفادة

 اصطدامهم  خالل أو ، للمسؤولية منصبا تقلدهم

 الذات مراجعة لهم يسمح مما ، جةحر  مهنية بمواقف

 املهنية. واجباتهم مسايرة في أكثر بثقة التزود و ،

x  

 تأطيرهن خالل من للنساء  اإلداري" "الدعم مأسسة

 املدير ، العام )الكاتب الهرميين املسؤولين طرف من

 لتجويد ومواكبتهن و ومتابعتهن ، املدير( ، العام

 أدائهن. وتثمين مسارهن

x  

 القيادة روح يز تعز 

 املرأة لدى

 "املهارات تطوير إلى تهدف تكوينية دورات تنظيم

 تولي مناخ الستيعاب النساء دعم أجل من  الذاتية"

 أفضل. بشكل املسؤولية

x  

  االنتقالية املرحلة ملواكبة تهدف تكوينية دورات تنظيم

   جديدة. إدارية مسؤوليات ممارسة نحو التغيير وإدارة
 x 

 اإلدارية الشبكات في االندماج على النساء يعتشج

 املمارسات ملناقشة مفيد أمر النساء بين املشتركة

 في وخاصة ، املرأة مهن تنمية تعزز  التي والتأمالت

 التقنية. املجاالت

x  

 تشكيل إعادة

 الثقافات

 النمطية والسلوكيات

 حول  واملؤسساتي الجماعي النقاش دائرة توسيع -

 في وخاصة العمومية الوظيفة يف املرأة مكانة

 املسؤولية؛ مناصب

 x 
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 التدابير املحور 
 املدى

 القصير

 املدى

 املتوسط

 والتصدي التوعية في اإلعالم وسائل إشراك -

 بأشكال املثقلة النمطية والسلوكيات للخلفيات

 اإلدارة: داخل التمييز

 املقتضيات تفعيل في املدني املجتمع إشراك -

 ؛ الجنسين بين باملساواة املتعلقة الدستورية

 الخاصة جاح"الن "قصص على الضوء تسليط -

 على العمل و اإلدارة في النسائية القياذات بقضايا

 منها. لالستفادة نشرها
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 املالحق
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 االستبيان 

  20 في سألةامل صياغة تم  
 
 ثابت سؤاال

 
 التالي: النحو على أقسام أربعة في مفتوح وسؤال ا

 لالستقصاء تجيبالمس عن لمحة األول: القسم
 العمر نطاق :1 السؤال
 سنةا   20-29 
 سنةا   30-39 
 سنةا   40-50 
 سنةا   50 من أكثر 

  العمومية الوظيفة في األقدمية :2 السؤال
  أعوام 01-05

  أعوام 05-10 
 سنةا   10-20 
 سنةا   30 من أكثر 

 الفنية الفئة :3 السؤال
 المسؤول 
 يون المعمار  ن و والمهندس ن و المهندس 
 للجماعات العامة المفتشية أو المالية العامة المفتشية 

 الترابية
 ن و القانوني ن و والمستشار  القضاة 
 البيطريون و  األطباء 
 رينخآ 

 السلم مجموعة :4 السؤال
 مماثلة أو 10 من أقل 
 مماثلة أو 10 
 مماثلة أو 11 
  ماثلةم أو نطاقال خارج 

 العائلي الوضع :5 السؤال
 ةعازب 
 معالين أطفال مع متزوجة 
 معالين أطفال غير من متزوجة 
 ةمطلق 
 أرملة 

 المسؤولية منصب على الحصول شروط :2 لقسما
 مسؤوليةال منصب إلى لوجالو  طريقة :6 السؤال

 الهرمي التسلسل اقتراح على بناء تعيين 
 ترشيح دعوة تلبية 

 

 المسؤولية منصب إلى للوصول االنتظار فترة : 7 السؤال
 أعوام 01-05

 وامعأ  05-10 
 سنةا   10-20 
 سنةا   20 من أكثر 

 مرأةلا لصالح اإليجابي والتمييز الحصص نظام :8 السؤال
 المسؤولية مناصب إلى وصوللل

 مع 
  ضد 
 مبال   غير 

 تقدمني يتالال للنساء المئوية النسبة :9 السؤال
 المسؤولية لمنصب

 بالمائة 25 من أقل 
 ائةبالم 50 إلى بالمائة 20 بين 
 بالمائة 75 إلى بالمائة 50 بين 
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 بالمائة 100 إلى بالمائة 75 بين 
 :من قبل من مشغوال   نصبالم كان :10 السؤال

 رجل 
 ةأ امر  
 ا  ثحدي إنشاؤه تم   

 المسؤولية ممارسة شروط الثالث: القسم
 مسؤوليةال نصبم في األقدمية :11 السؤال

 أعوام 01-05 
 وامعأ  05-10 
 سنةا   10-20 
 سنةا   20 من أكثر 
 

Q12: المسؤولية مناصب في أقدمية 
 أعوام 01-05

 وامعأ  05-10 
 سنةا   10-20 
 سنةا   20 من أكثر 

  المتعاونين مع عالقاتال :13 السؤال
 ةممتاز  
  توافقية 
 خالفية 

  الهرمي التسلسل مع العالقات :14 السؤال
 ةممتاز  
  توافقية 
 خالفية 

 النظراء مع العالقات :15 الالسؤ 
 ةممتاز  
  توافقية 
 خالفية 

 

 وااللتزامات ةالمهني االلتزامات بين التوازن  :16 السؤال
 العائلية

 للغاية مرضية 
 مرضية 
 اء  رض أقل 
  مرضية غير 

 المسؤوليات ثقلب يتعلق يماف نصبالم دوافع :17 السؤال
 للغاية مرضية 
 مرضية 
  رضاء   أقل 
 يةمرض غير 

  عمللل مناسبةال ظروفال :18 السؤال
 للغاية مرضية 
 مرضية 
 اء  رض أقل 
 يةمرض غير 

 االقتراحات :4 القسم
  المسؤولية؟ بمناصب الموظفة المرأة مكانة لتحسين اقتراحات أي لديك هل
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 املوجهة شبه املقابلة دليل 

 
  

فئة املحاور املستهدف في املقابالت شبه املوجهة/ أسئلة نموذجية 

أسئلة للنساء الالتي تشغلن بالفعل منصب 

مسؤولية

 
 
هل تعتقدين أنك أمضيت وقتا

 للوصول إلى منصب 
 
طويال

مسؤولية؟

هل يشكل شغل منصب املسؤولية 

 للتقدم أم ال؟ 
 
هذا دافعا

هل يمكن ملنصب املسؤولية الذي

ر مهاراتك؟  تشغلينه أن يطو 

ل معاونوك  (  من الرجال)هل يسه 

عليك أدوارك في اإلشراف؟

هل تطورين أساليب توفيق بين 
الحياة الخاصة والحياة املهنية 

وممارسات عمل جديدة؟

ل التسلسل الهرمي بشك ل هل يسه 
كاف  ممارستك ملسؤولياتك؟

... أسئلة أخرى 

أسئلة للنساء الالتي تقدمن بطلب 

للحصول على منصب املسؤولية، ولكن من 

دون نتيجة إيجابية

كيف تقدرين نظام الترقية الداخلي

للوصول إلى منصب مسؤولية؟

ز يتمت ع هل تعتبرين أن هناك تحي 

الرجال بها مقارنة بالنساء؟

أتى هل تعتبرين أن التكوين األولي قد
بفوائد بما فيه الكفاية وأن الفرص

فية؟التي تسمح لك باالزدهار املنهي كا

كيف تقدرين االتصال املنهي مع 

التسلسل الهرمي الخاص بك؟

كيف تقيمين عملية تعزيز القدرات

لتحضير النساء إلى مناصب 
املسؤولية؟

هل تعانين من صعوبات في االتصال
مع محيطك املنهي وبشكل خاص مع 

املشرف عليك مباشرة؟

... أسئلة أخرى 

أسئلة إلى مراكز اتخاذ القرارات بشأن 
الترقيات

هل هناك توعية كافية بشأن 
التوازن الجنساني على مستوى 

اإلدارة؟

 ملسألة 
 
 مراعيا

 
هل تتبنين تواصال

الجنسانية؟

هل تستخدمين مؤشرات لقياس 
ة درجة التأنيث في مناصب املسؤولي

على مستوى إدارتك؟

كيف تقدرين بشكل سنة أداء النساء 
الالتي تشغلن مناصب املسؤولية؟

هل تطورين نظم توظيف وترقية 

شفافة وغير جنسانية؟

... أسئلة أخرى 
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