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 مقدمة

االجتماعي كمنهجية عمل تهدف إلى تحقيق تنمية منصفة، وإعداد  إن ظهور مقاربة النوع

وسائل وأدوات تسعى إلى تحقيق المساواة، لم يكن وليد اللحظة بل تأثر بمتغيرات دولية أفضت 

إلى مجموعة من اإلنتاجات الفكرية العالمية توحدت مجملها على ضرورة تصحيح وتقوم 

 ينها من جميع حقوقها على قدم المساواة مع الرجل.وضعية المرأة على جميع المستويات، وتمك

وقد شكلت المؤتمرات الدولية سندا قويا لمختلف األطروحات حول المساواة ومرجعا 

أساسيا لها، بل إذا كانت اإلطار األمثل لبلورة هذا المفهوم وتطوير آلياته، ولم يكن ظهور 

الفكري العالمي في هذا االتجاه، مقاربة النوع االجتماعي إال مظهرا من مظاهر اإلبداع 

وانعكاسا لمركزية القضية النسائية في السياسات الدولية، التي أثرت في السياسات الوطنية 

للدول، فأصبح ينظر لمستوى تقدم هذه األخيرة أو تخلفها من خالل مدى تبنيها التوجهات 

  .العالمية في مختلف القضايا وعلى رأسها قضية المرأة

في السياسات العمومية ارتباطا وثيقا بمأسسة المساواة بين  عاج مقاربة النوويرتبط إدم

الجنسين، الذي أصبح قضية عالمية تتخطى الحدود الجغرافية وتتواصل عبر القواعد األساسية 

إلى حددتها المواثيق الدولية المتعددة، وذلك بعد أن أصبح لهذا الخطاب موقعه المؤثر وأولوياته 

 قات الدولية بككل لم يسبق له مثيل.في مجال العال

تتماشى توجهات وزارة الوظيفة العمومية مع اآلليات الدولية الحترام حقوق اإلنسان 

، العهد الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية 1والمتمثلة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

، اتفاقية 2المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية، وكذا المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق

 194في الفصلين  2011، ثم الدستور المغربي 3القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء

 .315و

                                                      
المكاركة في تسيير شؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارون بككل حر"  منه على أن " لكل فرد الحق في  21تنص المادة  -1 

 وأن " لكل فرد الحق في الولوج، وفي ظل ظروف من المساواة إلى أسالك الوظيفة العمومية لبلده"

لحقوق المعترف بها، وتوفير الحد األقصى من الموارد هاتين المعاهدتين تؤكدان وتلزمان الدول واألطراف التحقيق التدريجي للتمتع الكامل با -2 

 المتاحة، ودعم كل اإلجراءات اإليجابية للقضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد على إدامة التمييز المحظور بموجب هذه المواثيق.

لهذه اإلتفاقية إلى ضمان حصول النساء بمساواة مع الرجل، على حق المكاركة في إعداد سياسات الدولة  7( من المادة  تدعو الفقرة ) ب -3 

 وتنفيذها، وشغل الوظائف العامة واالضطالع بجميع المهام العامة على كافة المستويات الحكومية.

 والسياسية واالقتصادية رأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنيةيتمتع الرجل والمعلى مايلي: " 2011من دستور  19ينص الفصل  -4 

ليها في االتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق ع الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا

حدث لهذه ت  و، بدأ المناصفة بين الرجال والنساءتسعى الدولة إلى تحقيق م، المملكة وقوانينهاوثوابت  أحكام الدستور المغرب، وكل ذلك في نطاق

 "الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
سير لتي المتاحة، تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل" على مايلي2011من دستور  31ينص الفصل  -5

 ....."المواطنين، على قدم المساواة،أسباب استفادة المواطنات و
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ومن أجل تحقيق مهامها تقوم هذه الوزارة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات، قصد التقليص 

يتهن وتقوية تمثيل من كل أشكال التمييز بين الجنسين، والرفع من مستوى مكاركة النساء

، ومن بين هذه اإلجراءات تبسيط المساطر واإلجراءات، لتحسين جودة 6بمراكز إتخاذ القرار

العالقة بين اإلدارة والمواطن وذلك بتطوير جودة اإلستقبال واإلرشادات وتسيير الولوج إلى 

بكري ين الرأسمال التثم مم وتطوير اإلدارة اإللكترونية، ثالخدمات اإلدارية العمومية وكذا تدعي

والعمل على الرفع من مردوديته وذلك عن طريق اعتماد إطار مؤسساتي مالئم وتدبير حديث 

للموارد البكرية وكذا تدعيم الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية وإرساء حكامة جيدة 

 شوةوتنظيم ناجح للنهوض بكافة المرافق العمومية من خالل تعزيز النزاهة ومحاربة الر

 وترشيد الهياكل اإلدارية ودعم الالتمركز اإلداري.

في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

على وضع مجموعة من اإلستراتيجيات، ويتعلق األمر بالبرنامج االستراتيجي المتوسط المدى، 

ة العمومية، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيف

التكريع القانوني وتثمين وتأهيل الرأسمال البكري من خالل تحديث منظومة تدبيره وكذا توفير 

، وقد 7ظروف عمل محفزة من خالل تقليص الفوارق بين الجنسين في تدبير الموارد البكرية

من خالل صندوق  (ACDI )لتنمية الدولية تم تمويل هذا البرنامج بتعاون مع الوكالة الكندية ل

، إضافة إلى ذلك أحدث القطاع مصلحة لمقاربة النوع، (FAES)8المساواة بين الجنسين 

ووضع عدة مكاريع هادفة إلى تحديث الوظائف التي تقل فيها تمثيلية النساء لدى وزارة الوظيفة 

 العمومية وتحديث اإلدارة.

نه مستمد من مكروع تنموي يربط بين تحقيق وتتجلى أهمية الموضوع من خالل أ

المساواة بين الجنسين وبين تفعيل مضامين التحديث اإلداري، كما أنه يهدف إلى المساهمة في 

نقاش مجتمعي يتوخى استكمال الجهود المبذولة لتطوير أداء المرأة الموظفة، والسيما بلوغها 

                                                      
، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية 2009يونيو  12فاطمة الزهراء البهالي: التمثيلية النسائية السياسية في االنتخابات الجماعية لـ  -6 

 .15، ص2010ويسي بالرباط، العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية الس

 محاور تتمثل في : 4يتمحور هذا البرنامج حول  -7 

 إدماج المساواة بين الجنسين في هيكلة وممارسة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة وذلك عن طريق تعزيز القدرات المؤسساتية. -

 تقليص الفوارق بين الجنسين من حيث تدبير الموارد البكرية. -

 رفع تمثيلية النساء ومكاركتهن في مراكز اتخاذ القرار. -

 تعزيز التوازن بين الحياة األسرية والمهنية. -

-2014وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة: تقرير حول أهم اإلنجزات واإلصالحات لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة برسم سنة  -8 

 .13، ص2016
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 مراكز القرار. 

إلى أي مدى استطاعت آلية مقاربة النوع  :يةشكالية التالإلمما يدفع إلى طرح ا

العمومية من اإلنتقال بالقيم العليا للعدالة اإلجتماعية وتحديدا عدالة  دارةاإلجتماعي بقطاع اإل

 النوع االجتماعي من التحسيس إلى التقنين والتفعيل؟

 وهذه اإلشكالية تتفرع عنها مجموعة من األسئلة الفرعية:

 في قطاع اإلدارة العمومية؟ما واقع مقاربة النوع  -

 هل استطاعت تجاوز التحديات بغية تحقيق آفاق مستقبلية؟ -

 ومن خالل هذه اإلشكالية واألسئلة الفرعية تبرز لنا بعض الفرضيات وهي:

استطاع المغرب اإلنتقال بمقاربة النوع اإلجتماعي من المجال النظري إلى التكريس  -

 القانوني.

مجال ميزانية النوع اإلجتماعي بالرغم من مجهوداتها  تعتبر التجربة المغربية في -

تعرف قصورا على مستوى المردودية والفعالية مقارنة مع المحيط الدولي البارز في 

 مجال تكريس الميزانية الجندرية.

 أما من حيث المناهج فقد تم االعتماد على المنهج التحليلي، والمنهج االستقرائي.

 ة سوف نتبع التصميم التالي:ولإلجابة عن هذه اإلشكالي

 المبحث األول: واقع إدراج مقاربة النوع باإلدارة العمومية

تقييم ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وإصالح اإلدارة من منظور مقاربة المبحث الثاني: 

 النوع االجتماعي وحدود تطبيق هذه المقاربة
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 العمومية باإلدارةالنوع المبحث األول: واقع إدراج مقاربة 

ر وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية على مأسسة المساواة بين الجنسين في تسه

ت بتعاون مع شركاء تقنيين وماليين مجموعة من البرامج قطاع الوظيفة العمومية، وقد أنجز

 خرى.ة أوالمكاريع باعتبارها آليات لتفعيل وتحقيق التزامات هذه الوزارة أمام الحكومة من جه

لهذا قبل الحديث عن مكاريع الوزارة المنجزة لمأسسة مقاربة النوع االجتماعي داخل 

( سيتم الحديث عن دواعي إدماج هذه المقاربة عموما داخل القطاع الثاني القطاع )المطلب

 (.األول)المطلب 

 العمومية إلدارةواعي إدماج مقاربة النوع باالمطلب األول : د

أهمية دور مكاركة المرأة الموظفة في تدبير الكأن العام من الترف  لم يكن الحديث عن

الفكري والثقافي الذي تمارسه نخب معينة، بقدر ما أصبح حاجة سوسيو اقتصادية تنكغل بها 

العديد من المجتمعات، بغض النظر عن مستوها االقتصادي واالجتماعي أو مستوى تقدمها 

أو اإلصالح اإلداري ال يمكن أن يتم بدون استنفار  نميةالتكنولوجي، ذلك ألن الحديث عن الت

طاقات النساء الموظفات إلى جانب طاقات الرجال الموظفين في هذه العملية، السيما أمام 

إجماع كل أدبيات التنمية على أن مكاركة المرأة في الحياة العامة هو سبيل األنجع واألسرع 

 9لتقدم أي مجتمع.

وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية مقاربة النوع أمام هذا الوضع، تبنت 

االجتماعي حيث عملت على إدماجها بالقطاع وعيا منها بأهمية العنصر البكري بوصفه رافعة 

 للتحديث اإلداري.

ولتمكين اإلدارة العمومية من اإلضطالع بأدوارها التنموية والسوسيو اقتصادية المنوطة 

خراط التام في العمل على دعم دينامية مأسسة المساواة بين الجنسين بها عملت الوزارة على اإلن

 داخل الوظيفة العمومية، جاعلة منها إحدى أولويات أوراش التحديث.

إن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية قد سلكت مسار االهتمام بقضايا المرأة لعدة 

 اعتبارات تتجلى أهمها في:

                                                      
دماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، منكورات مجلة العلوم القانونية، دار السالم للنكر والطباعة والتوزيع الطبعة األولى بكرى التيجي، إ -9 

 .13، ص 2013
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عية المرأة والعمل تطويرها تعد مسألة تتجاوز قضية جنس التأكد على أن النهوض بوض

 10أو فئة اجتماعية لتضحى إحدى الرهانات اإلستراتيجية ببالدنا دولة ومجتمعنا على السواء،

 وذلك من خالل تجاوز إشكالية بعد النوع االجتماعي داخل القطاع.

الرفع من حضور القضاء على التمييز على أساس النوع داخل القطاع وذلك منه خالل 

المرأة باإلدارة العمومية فبعد أن كان دور المرأة بعد استقالل المغرب يرتكز على المساهمة 

في بناء المجتمع المغربي من داخل النواة األساسية المتمثلة في األسرة، وذلك بالسهر على 

 11رب،خ المغتربية جيل ما بعد اإلستقالل الذي سيوكل إليه تدبير المرحلة الجديدة من تاري

أصبح بإمكانها إثبات ذاتها في كل المهام والمناصب التي توكل إليها حيث نجدها تتقلد مناصب 

 من مجموع الموظفين. 35.3%باإلدارة العمومية إلى جانب الرجل إذ تككل 

 ( : توزيع الموظفين حسب النوع باإلدارات العمومية 1مبيان رقم ) 

 

 الموقع الرسمي لمرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية  المصدر :

ة ماعية وثقافيفي هذا اإلطار ماتزال ضعيفة، إذ تتأثر بعوامل اجت إال أن مكاركة المرأة

إذ يمكن القول بأن المرأة وأن  12قعها ووضعيتها في المجتمع بككل عام،وسيكولوجية تعكس و

واجدها بمراكز القرار بالرغم مما حققته في من مجموع الموظفين فإن ت 35.3%كانت تككل 

( وهو ما يعكس الالمساواة  2017سنة  19.09%ميادين التكوين والتخصص يظل ضعيفا )

التي تعاني منها والتي تظهر من خالل معانتها من تميز أفقي يتجلى في حضورها القوي في 

في باقي القطاعات بعض القطاعات وخاصة القطاعات االجتماعية، مقابل شبه غياب لها 

                                                      
، 2010س إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الغدارة العمومية، منكورات وزارة تحديث القطاعات العامة، المملكة المغربية، مار -10 

 15ص

 24إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الغدارة العمومية ، مرجع سابق، صفحة  -11 

 13بكرى التيجي، مرجع سابق، صفحة  -12 
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، لذا يجب أن تبذل الوزارة المزيد من الجهود لتعزيز وصول 13األخرى ذات الصبغة السياسية

وكذا تفعيل االلتزامات  2011المرأة إلى مراكز صنع القرار ومن ثم تطبيق مقتضيات دستور 

 التي ثم التعهد بها في إطار االلتزمات الدولية لحماية حقوق المرأة.

 توزيع النساء في مناصب المسؤولية على صعيد اإلدارة المركزية :  جدول

 نسبة التأنيث 

 %10.7 كاتب عام

 %4 مفتش عام

 %10.3 مدير

 %10 رئيس قسم

 %23.2 رئيس مصلحة

 ( 2017المصدر : وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ) 

مقاربة النوع االجتماعي داخل ة سسأالبرامج والمشاريع المنجزة لم لمطلب الثاني:ا

 العمومية إلدارةقطاع ا

سعى المغرب إلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مخططات السياسات العمومية 

ضمانا للمساواة بين الجنسين وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافضا في إقرار وضعية 

 .لتمثيلية شاملة للمواطنين امناعادلة ومنصفة وض

سسة مبدأ المساواة بين الجنسين في اإلدارة العمومية أها الجهة الحكومية المكلفة بمصفتوب

 خاص ىوضعت وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية برنامجا استراتيجيا متوسط المد

، يعتمد مقاربة تشاركية تروم توحيد المبادرات 2006بالمساواة بين الجنسين منذ سنة 

مجال تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في اإلدارة العمومية، تضمن  القطاعية في والمشاريع

خذ رص في حياتهم المهنية مع األفال ؤفاج المناصب وتكوللمرأة والرجل حقوقا متساوية في ول

                                                      
13 - Alami Mchichi Houria, «  participation a la reprise de décision » édité, femmes et Hommes au maroc, 

analyse de la situation et de l’évolution des écartes dans une perspective genre-direction de la statistique, 2003, 

p237. 
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ل الموظفين، والمساواة في المعاملة ابعين االعتبار االحتياجات الخصوصية للنساء و الرج

 .14يحتذى به من قبل مؤسسات أخرى في بلدنا جا ومثاال بينهم لتصبح نمون

سسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية بتعاون مع هيئة األمم أوقد تم وضع استراتيجية لم

المتحدة للمساواة بين الجنسين، ستمكن من تنزيل مختلف اإلجراءات المؤسساتية الرامية إلى 

نساء بلوغ تمثيلية متكافئة بين ال النهوض بوضعية المراة في الوظيفة العمومية والعمل على

 والرجال.

لرصد التدابير الهادفة  15كما تم إحداث مرصد مقاربة النوع االجتماعي بالوظيفة العمومية

إلى الرفع من مستوى تمثيلية نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية وإحداث 

ضم النوع بالوظيفة العمومية والتي تشبكة التكاور المكتركة بين الوزارات المكلفة بمقاربة 

عضويتها نساء مسؤوالت بمختلف الوزارات واإلدارات العمومية بهدف تطوير إدماج  في

 . مبدأ المساواة بين الجنسين في برامج ومشاريع إصالح الوظيفة العمومية

 مدىأوال: البرنامج االستراتيجي المتوسط ال

استراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين، عملت وزارة تجسيدا لإلرادة الحكومية لوضع 

الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة بتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية من خالل صندوق 

ن ة المساواة بين الجنسيسسأندة المساواة بين الجنسين على إعداد استراتيجية من أجل مامس

مج استراتيجي متوسط المدى من أجل مأسسة إلى وضع برنا 2006والتي أدت في عام 

 .16 المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

ري هيل الرأسمال البشأويهدف هذا البرنامج إلى تحسين التشريع القانوني و تثمين وت

وكذا توفير ظروف عمل محفزة من خالل تعليم الفوارق  ,من خالل تحديث منظومة تدبيره

 : الموارد البشرية و يتمحور هذا البرنامج حول مايلي بين الجنسين في تدبير

                                                      
 .27ص، غربيةالعمومية المملكة الم وظيفةاإلدارة وال إصالحوزارة  2017السنوي  تقريرات وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، المنجز 14
 تدبالوزبر المن أساليوم العالمي للمرأة، حيث ترمناسبة الرسمية لمرصد مقارية نوع االجتماعي بالوظيفة العمومية كانت ب نطالقةتجدر اإلشارة إلى أن اال 15

ي تحت فهامش لقاء شر على كذلبمقر الوزارة هذه االنطالقة و 2016مارس 9 بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة يوم األربعاء  كلفلدى رئيس الحكومة الم
 ".المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية : ضمانة الحكامة الجيدة "شعار 

 العاشرة مساءا.على الساعة  8/05/2019تاريخ الزيارة قي  www.mmsp.gov.maانظر الموقع الرسمي لوزارة إصالح اإلدارة و الوظيفة العمومية    16

http://www.mmsp.gov.ma/
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ماج المساواة بين الجنسين في هيكلة وممارسات وزارة الوظيفة دالمحور األول: إ -

 .يةتالعمومية وذلك عن طريق تعزيز القدرات المؤسسا

المحور الثاني: تقليص الفوارق بين الجنسين من حيث تدبير الموارد البشرية عن طريق  -

 القدرات في هذا المجال وتقديم الدعم واإلستشارة الالزمين للمسؤولين ومتخذيتقوية 

 . القرارات في وزارة الوظيفة العمومية والقطاعات الحكومية األخرى

 .المحور الثالث: رفع تمثيلية النساء ومشاركتهن في مراكز اتخاذ القرار -

 .يةالمحور الرابع: تعزيز التوازن بين الحياة األسرية والمهن -

-2005، تم تحقيق ثالث منها خالل الفترة 17مشاريع 7وقد تم توزيع هذه المحاور على 

 .2009، بينما شرع في تنفيذ المشاريع األربع األخرى ابتداءا من سنة 2008

 اج مبدأ المساواة بين الجنسينثانيا : شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدم

 العمومية إلدارةبا

إطار المقاربة التشاركية والمنفتحة التي تنهجها الوزارة في توجيه وتأطير أوراش في 

إصالح اإلدارة العمومية، اعتمدت الوزارة قوات أساسية للتواصل والتشاور وتنسيق الجهود 

ولعل من بين أهم هذه القنوات نجد  ,وتبادل اآلراء مع مختلف الفاعلين في القطاعات الوزارية

المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالوظيفة  شبكة التشاور

من قبل الوزارة وذلك بهدف تدعيم  2010، هذه األخيرة التي تم إحداثها سنة 18العمومية

المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في إصالح منظومة 

وكذا تحفيز مختلف الوزارات العتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا  الموارد البشرية، تدبير

خمسة عشرة قطاع وزاري لتشمل مجموع  2010ضمت الشبكة عند إحداثها سنة  أ وقدالمبد

س من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أ، وهي تتر2013القطاعات في سنة 

                                                      
اللجنة االستراتيجية التي تهتم بتحديد  :تجدر اإلشارة إلى أن الوزارة قامت بتككيل لجنتين لإلشراف على تتبع و تنفيذ هذه المكاريع و تتمثل في  17

 السياسات و البرامج برئاسة الوزير, ولجنة قيادة تسهر على تنفيذ بنود االستراتيجيات. 
 59إلدارة و الوظيفة العمومية, مرجع سابق, صمنجزات وزارة أصالح ا 18
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عضاء الممثلين للقطاعات الوزارية باإلضافة األوتحديث اإلدارة  التي تضم في عضويتها 

 :19إلى ثالثة لجان ألجل ضمان التنسيق واالنسجام بين أعضائها

 .لجنة البرمجة و الشراكة -

 .لجنة التتبع والتقييم -

 .لجنة اإلعالم والتوثيق والتواصل -

ومن أجل تتبع األشغال والمصادقة على استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في 

تكون من فرق عمل بناء على ، ثم إعادة هيكلة هذه الشبكة لت2015الوظيفة العمومية سنة 

 : محاور أساسية لإلستراتيجية ثالثة

 وضع وتعزيز الهياكل اإلدارية المكرسة لتعزيز اإلقرار بالمساواة بين الجنسين في -

 ؛الوظيفة العمومية

جال م نونية وعلى وجه الخصوص فيإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القا -

  ؛تدبير الموارد البشرية والكفاءات

 .ةترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية لإلدار -

ية ئاقليات وآوعموما فإن دور الشبكة يرتكز باألساس على العمل على إرساء 

ية الوظيفة العمومية، وكذلك تدابير مؤسسات وتصحيحية إلدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في

كفيلة بضمان التوازن في تمثيلية الرجال والنساء على جميع المستويات وفي جميع قطاعات 

 . الوظيفة العمومية

 ةمقارب من منظور إلدارةوإصالح ا تقييم ميزانية وزارة الوظيفة العموميةالمبحث الثاني :

 المقاربةهذه  وحدود تطبيق االجتماعي النوع

إن إدماج مسألة النوع االجتماعي في الميزانية يتوخى تحديد الفوارق بين النساء والرجال 

استعمال معطيات مفصلة حسب الجنس ووضع استراتيجيات من أجل إزالة هذه الفوارق  عبر

                                                      
تجدر االشارة الى ان اعضاء شبكة التكاور يجتمعون كل يوم ثالثاء من أول كل شهر وهو موعد حاسم بالنسبة لألعضاء لتبادل المعلومات  19

قوية بينهم ووضع قواعد و إرساء أسس اإللتزام واألفكار الجيدة دات الصلة بالمساواة بين الجنسين, كما لهم لقاء سنوي يسمح بتعزيز الروابط  ال

 واإلحترام و التكبع بروح الفريق كما يقومون بإنجاز حصيلة األعمال التي تم إنجازها طيلة السنة المنصرمةق
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وتعبئة الموارد لتفعيل هذه اإلستراتيجيات وضمان تتبع تفعيلها وتوعية أفراد المؤسسة 

 بمسؤولياتهم قصد الوصول إلى شفافية النتائج المحصل عليها.

تلك هي المقاربة التي سيتم اعتمادها على مستوى التقييم النوعي للمصاريف العمومية 

المخصصة للقطاعات الوزارية المعنية بالدراسة والمتمثلة في وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة 

 العمومية.

 وتقييم النوع االجتماعي بميزانية الوظيفة العمومية لهذا سيتم التركيز على تحليل

بالوظيفة العمومية المطلب األول( تم التطرق إلى حدود تطبيق مقاربة النوع االجتماعي )

 المطلب الثاني()

 تقييم وضعية ميزانية النوع بالوظيفة العمومية المطلب األول:

المستجيبة للنوع اإلجتماعي من أهم  خاصة العمومية، للميزانية المالي التدبير يعتبر

ف للحقوق و الخدمات األساسية . وقد شكلت ضمانات استفادة النساء و ضمان ولوجهن المنص

المساواة الدعامات األساسية لتحقيق النجاعة و الفعالية في إطار اإلصالح مبادئ اإلنصاف و

 20.الشامل للميزانية

نوطة بوزارة إصالح اإلدارة و الوظيفة فطبقا للتوصيات الدولية و وفقا للمهام الم

لنوع االجتماعي في ميزانيتها العمومية و في إطار برنامجها اإلستراتيجي تم ادماج مقاربة ا

لك في اطار تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية خاصة تلك المتعلقة وذ

 (. 39بمراعاة بعد النوع ) المادة 

 للميزانية المستجيبة للنوع من خالل ة من مصاحبة مركز االمتيازكما استفادت الوزار

، على إثر إطالق مرحلة تجريبية تانية خالل إعداد مشاركتها في ورشات و لقاءات عمل

 21.من أجل توسيع نطاق هذه العملية لتشمل جل القطاعات   2018مشروع قانون المالية لسنة 

، تم ارسال منشور صادر عن رئيس الحكومة رقم في إطار هذه الدينامية المتواصلةو 

( بخصوص إطالق عمليات تجريبية لتطبيق ميزانية النوع القائمة على النتائج  7/2017) 

و يهدف هذا المنشور إلى تحديد  22إلى جميع القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية،

                                                      
 2016، االجتماعية، وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 2016-2012الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" الحصيلة اإلجمالية  -20 

 .57ص 2018والمالية، الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع: الحصيلة والتحديات، مجلة المالية، عدد خاص، أبريل  االقتصادوزارة  -21 

 نفس المرجع والصفحة. -22 
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الميزانية مجة تماعي في مسلسل بركيفية تنفيذ العمليات التجريبة ) نقاط ترسيخ بعد النوع اإلج

في مسلسل إعداد مشاريع األداء (. وكذا تحديد هيئات القيادة ) حيث يتولى مركز اإلمتياز و

 23.(لميزانية النوع القيادة التنفيذية لهذا المسلسل مع إحداث لجنة بين وزارية و لجنة للتتبع

  تعلق بقانون المالية لسنة إال أنه و بعد القيام بفحص المشروع الوزاري للنجاعة الم

يظهر جليا تطبيق البرمجة المالية المعتمدة على البرامج ) برنامج واحد للوزارة   2017

يهدف تأهيل اإلدارة العمومية ( لكن تفعيل مقتضيات منهجية نجاعة األداء المراعية للنوع 

ية استراتيج مستوىاإلجتماعي، و كذلك المؤشرات المراعية للفوارق بين الجنسين على 

 24عملها.

، يقدم الجدول التالي اقتراحات فيما يتعلق بنوع الجنس في مؤشرات في هذا الصدد

 :التي وضعتها اإلدارةاألداء 

 جدول: اقتراحات متعلقة بنوع الجنس في مؤشرات األداء

 

والمالية، تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع  االقتصادالمصدر: وزارة 

 .31، ص2018المرافق لقانون المالية لسنة 

لتجاوز هذا القصور من قبل الوزارة حول مسألة إدماج بعد النوع في الميزانية ، 

                                                      
 اللجنة من المدراء المركزين للقطاعيتم إحداث لجنة للتتبع على مستوى كل قطاع وزاري ويرأسها كاتبه العام، وتتألف هذه  -23 

 .31، ص2018والمالية، تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرافق لقانون المالية لسنة  االقتصادوزارة  -24 
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 ،  2018تمحورت ميزانية الوزارة المكلفة بإصالح اإلدارة و الوظيفة العمومية خالل سنة 

حول برنامج واحد يتعلق بإصالح اإلدارة و تطوير الخدمات العمومية . و تأخذ المكاريع 

كذلك مؤشرات فاعلية أدائه بعين االعتبار بعد النوع و ،و أهدافهالمتعلقة بهذا البرنامج 

 االجتماعي .

خط ميزانية متعلق بالمساهمات  2018، اعتمدت الوزارة خالل سنة كباالضافة إلى ذلو

لسنة  ةقررمو تقرر الدفعة ال كة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.لية للوزارة في برنامج الكراالما

 مليون درهم . 1ب 2018

مساواة بين الجنسين في برمجتها ، تمكنت الوزارة من الوفاء بالتزامها بالكذاهو

 من القانون التنظيمي لقانون المالية .  39تخطيطها و ذلك وفقا للمادة و

 :ء المراعية لبعد النوع االجتماعيالجدول التالي تنفيذ الوزارة لنهج فاعلية األدايوضح و

 25جدول تنفيذ الوزارة لنهج فاعلية األداء المراعية لبعد النوع االجتماعي

 

                                                      

 .2018والمالية، تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرافق لقانون المالية لسنة  االقتصادوزارة  -25 
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 إلدارة العموميةبا المطلب الثاني: حدود تطبيق مقاربة النوع االجتماعي

وكذا لجميع التقارير السنوية  2012االجتماعي لسنة من خالل اإلطالع على تقرير النوع 

السبعة الماضية يمكن مالحظة أن تطبيق المقاربة ما يزال ينطوي على كثير من الغموض، 

ولعل ذلك يظهر من كون التقرير المتكون من مائة وثمانية وثمانون صفحة، لم يستطيع اعتماد 

اخل مختلف القطاعات، كما أن المؤشرات منهجية واضحة تمكنه من مساءلة تطبيق المقاربة د

المعتمدة ال تعكس المعطيات الواقعية لمدى تبني الوزارات لمقاربة النوع االجتماعي، بل إن 

هذا التقرير اعتمد منهجا وصفيا نمطيا طبقه على جميع الوزارات، رغم اختالف طبيعة عملها 

من خالل التقسيم الذي تبناه ومجاالت تخصصها، ويمكن مالحظة عدم دقة المنهج المعتمد 

 التقرير في تكخيصه لواقع تطبيق المقاربة والذي يكمل المحاور اآلتية:

 جذاذة تقديمية حول القطاع واإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان. أوال:

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين اإلعتبار بعد النوع االجتماعي. ثانيا:

ى المضامين هذه الفقرات نجد أنها تضم تقديم إحصائيات حول ومن خالل اإلطالع عل

عدد الموظفين والموظفات داخل القطاع، وتوزيعهم حسب مناصب المسؤولية كنقطة أولى، 

وكنقطة ثانية يتم الحديث عن اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان على ضوء االتفاقيات المعتمدة، 

 زارات.وهذه الفقرة تم اعتمادها بالنسبة لكل الو

أما فيما يتعلق بالجهود المبذولة من طرف الوزارة، فإنها في أغلب األحيان ال تكير إال 

لما تتم اإلشارة إلى المجهودات المبذولة لتي قامت بها الوزارة بككل عام وكإلى اإلنجازات ا

 من أجل تحسين وضعية المرأة في القطاع.

 نقف عند بعض النماذج، فمثال بالنسبةولتقريب مضامين التقرير من األذهان فال بد أن 

لوزارة االقتصاد والمالية التي خصص التقرير لها سبع صفحات، فقد جاء في الفقرة المتعلقة 

بالجهود المبذولة من طرف الوزارة " ... أن الوزارة تعمل على التخطيط لعدد من اإلجراءات 

طور المحيط الوطني والدولي من أجل التكيف مع ت 2011 – 2009واإلصالحات تمتد ما بين 

والمساهمة لفعالة في تسريع النمو االقتصادي وتحقيق االستقرار الماكرو اقتصادي وتحسين 

تمويل االقتصاد، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المالية العمومية من خالل تعزيز موارد 

مالية تدبير الالدولة والتحكم في النفقات العمومية وتعبئة التمويالت الخارجية وتحديث 
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العمومية... وتتابع الوزارة أيضا مكايع التحديث التي تطمح إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة 

 26للموطنين والفاعلين االقتصاديين واالستفادة المثلى من أداوات التصاالت..."

ن موفي فقرة الخاصة بمراعاة المساوة بين الجنسين واستقاللية النساء فقد جاء فيها " أنه 

أجل تعزيز المساواة بين الجنسين تبنت الوزارة مكرع" برنامج إدماج مقاربة النوع االجتماعي 

في إطار عملية شراكة مع األمم المتحدة... وقد عرف المكرع  2002في الميزانة سنة 

المكروع تقدما كبيرا حيث خصصت المرحلة األولى لتطوير أدوات ودالئل الميزانية وتحسين 

علين المعنيين، واتسمت المرحلة الثانية بتحسين نظام المعلومات وتطوير أنظمة قدرات الفا

تطوير المعارف... وإضفاء الطابع المؤسساتي على تقرير النوع االجتماعي لمكافحة العنف 

بالتخطيط والبرمجة وبرنامج إدماج مقاربة  4على أساس الجنس " تمكين" ... وتختص المادة 

لميزانية من أجل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على المستوى النوع االجتماعي في ا

 27الوطني".

ويبدو مما سلف أن الوزارة لم تهتم بما فيه الكفاية بالجهود المبذولة من أجل تحسين 

وضعية المرأة الموظفة في القطاع، وذلك ما يظهر بككل ملموس من خالل عدد المسؤوالت 

 %0علما أن منصب مدير عام تمثل فيه النساء  %14نسبة داخل الوزارة، والذي اليتجاوز 

 %15ورئيس مصلحة  %12ورئيس قسم  %9ومنصب نائب مدير  %10ومنصب مدير 

وهي أرقام تبين أن االنخراط النظري في تطبيق مقاربة النوع ال يتم تكريسه على أرض الواقع، 

زم من طرف كل القطاعات إضافة إلى أن تمة مكاكل أخرى ما تزال لم تحظ باالهتمام اال

الحكومية بما في ذلك وزارة االقتصاد والمالية، وهي مكاكل تتعلق أساسا بتوفير الظروف 

المناسبة لتحقيق التوازن بين الحياة األسرية والحياة اإلدارية، والتي تبقى من اإلشكاليات التي 

 تعاني منها المرأة في ظل غياب حلول بديلة.

 

 

 

 

                                                      
 43، ص 2012تقرير النوع االجتماعي لسنة  -26 

 44مرجع سابق، ص  -27 
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 خاتمة:

تقسيم األدوار بين الجنسين على أساس النوع االجتماعي، ساهمت عدة عوامل في لقد 

وتأثر واقع المرأة الموظفة بهذا التقسيم الجنساني لألدوار، حتى أصبح تواجدها في المناصب 

العليا يعتبر استثناء على القاعدة التي جعلت من هذه المناصب ذكورية بامتياز، بل إن آثار ذلك 

ن تتسم بانتقاد ألدائها م عالقة المرأة الموظفة بمحيطها المهني، والتي غالبا ما لتكمل امتدت

ب اإلدارة يع تسيير دواليتستط م الموظفين والموظفات، فهؤالء يعتبرون سلفا أنها البل معظق

 يز به من سمات مرتبطة بأنوثتها تجعلها أقل قدرة على التحكم في زمام األمور وقيادتها.لما تتم

ذا اإلطار فقد ثم إحداث لجنة المساواة وتكافئ الفرص، وصندوق الدعم لتكجيع وفي ه

تمثيلية النساء، باإلضافة إلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد وتنفيد كل المخططات 

 بة في التدبير المالي لميزانية مختلف القطاعات الحكومية.اراإلدارية، إلى جانب اإلعتماد المق

 هااتمن أن هذه البرامج ماتزال في بدايتها، إال هذا ال ينفي إمكانية تأثير وعلى الرغم

باإلضافة  ،تأهيل وتكوين القيادات النسائية اإليجابية في المستقبل، السيما إذا تم التركيز على

ي ف فات في المناصب السامية وفي مختلف المناصب اإلداريةإلى تخصيص نسبة للموظ

المناصب السامية وفي مختلف المناصب اإلدارية، من شأنه أن يمحو الصورة السلبية السائدة 

 التي لطالما ربطت مراكز القرار والقيادة بالرجل ومهام التنفيد بالنساء.
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