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 ،موميةالعات السياس"المساواة بين الجنسين،  :كتابملخص 
  والنمو االقتصادي في المغرب"

مركز الدراسات واألبحاث للمركز و بوزارة المالية ةوالتوقعات الماليمديرية الدراسات  عدادمن إ
  OCP Policy Center للشريف للفوسفاط

 

النقاش الحالي الوطني والدولي  غناءرغبة منهما في المساهمة في إ

كل من مديرية  تحول االعتراف بدور المرأة في خلق الثروة الوطنية، وقع

ومركز الدراسات واألبحاث  ،الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية

OCP Policy Center، كتاب حول المساواة بين  عدا على شراكة إل

 الجنسين، والسياسات العمومية والنمو االقتصا ي في المغرب.

قضايا إ ماج مقاربة النوع في  حول غني ثنائيتفكير  ثمرةهذا الكتاب هو 

فرق مديرية الدراسات والتوقعات المالية  أطلقتهالسياسات العمومية 

بدعم من  OCP Policy Centerبوزارة المالية ومركز الدراسات واألبحاث 

احث وب ،أستاذ بجامعة مانشستر في بريطانياوهو بيير ريتشار  أجينور، 

 .OCP Policy Centerز الدراسات واألبحاث زائر في مرك

تشخيصا شامال لتطور أوجه الالمساواة يقدم الكتاب، في الفصل األول، 

 وارق فيالمعرفة الجيدة للتباينات والفف بين الجنسين في المغرب.

العمل، والتعليم، الحصول على  ما يخص العالقات بين الرجل والمرأة في
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جميع أوجه عدم إلحاطة بل ةبقى ضروريت، والصحة، والبنية التحتية

 المساواة بين الجنسين.

 تبقى نشيطةالحياة المشاركة المرأة المغربية في ن يسجل أ، هكذاو

 كانت تقدر ب) 2014في  ٪25.3 يه يطاتنشالنساء ال نسبةفمحدو ة. 

. بينهما نقطة 47 يتجاوزبفارق أي للرجال،  ٪72.4 مقابل( 1999في  30٪

اإلنتاجية  ذات النساء أساسا في القطاعات شغيل، يتم تمن جهة أخرىو

ن كما أمنخفضة. أجورا و ،محدو ةتطلب مهارات وظائف تتولي ل ةضعيفال

ر في المناطق الحضرية، حيث بأك تبقىبين نشاط المرأة والرجل وارق الف

وتفوق نساء، النسبة نشاط ثالث مرات تفوق بالرجال  نشاطنسبة أن 

 .القروي جالمالكثر من الضعف في هذه النسبة أ

ثر أكيعانين ، حامالت الشواهد العليا، وخاصة اتالنساء الحضريفإن ، هذالو

و  1999بين عامي ما  ٪22.8 البطالةعدل نسبة من البطالة، حيث بلغ م

في ونقاط.  8رب ارق يقاالفأي أن للرجال،  ٪14.9 مقابل في ،  2014

من التمييز في الحصول على بالخصوص النساء تعاني  ،يقروال وسطال

ن ديهل 2013في  النشيطات القرويات من النساء ٪73.6أجر )مقابل عمل 

 من جهة أخرى، ورغمأجر(. و ة بدونمتدربوضعية مساعدة عائلية أو 

 نفسهم ديعندما تكون لفي األجور بين الرجال والنساء  اتالتفاوت تراجع

زال ما تات تفاوتالهذه فإن  مهنية،الخبرات الكا يمية واألمستويات ال

أجور  نع ٪17والي بحيث أن النساء يحصلن على أجور تقل بحقائمة. 

 الرجال.

تزال هناك تحديات لكن ما  ،قد تم إحراز تقدمفالتعليم،  خصفيما يأما 

 التيواألمية هدر المدرسي ال نسبة مستوى ىينبغي رفعها علهامة 

، يربشكل كبو، تتحسن. كما ياتقروالفتيات ال وسطمرتفعة خاصة  تبقى

العقدين األخيرين في مجال خالل  الحصول على الخدمات الصحية ظروف

هناك حاجة إلى بذل جهو   إال أن األم والطفل،صحة والصحة اإلنجابية، 

ذي ال عند الوال ة واألطفال األمهاتض معدل وفيات يخفمواصلة تإضافية ل

 ة.قرويفي المناطق الرتفعا م يبقى

ات التحتية البنيعلى و ،الحصول على سكن الئقأما في ما يتعلق ب

في و عرض مناسبلضمان  مكنت الجهو  المبذولةفقد ، ةاألساسي

ظروف عيش  تحسين في أفقواالقتصا ية،  االجتماعية الفئاتمتناول كل 
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زيا ة المن ة، وقرويعزلة المناطق ال الحد منمن ، والمواطنين اتلمواطنا

ن تحسيمن و، يةقروسر الالصالحة للشرب لأل المياهنسبة توفير  في

 فرص الحصول على السكن.

قدم ي ،وقتالميزانية الخاصة ب وطنيةإلحصائيات الا راسة واستنا ا إلى 

معلومات إضافية عن تحليل المحد ات الرئيسية  من الكتاب الفصل الثاني

لعدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص االقتصا ية. 

 2011/2012)وقت الوطني حول ميزانية ال اإلحصاءبيانات  تفيدوهكذا، 

ENBT )  النساءفتوزيع غير عا ل للعمل المنزلي بين الجنسين. بوجو 

فس نما يعا ل سبع مرات نزلية المألنشطة المخصص لفي الوقت  يقضين

نسبة  ضعف، تظهر الدراسة ىخرهة أمن جالرجال. والذي يخصصه الوقت 

مشاركة اإلناث في الحياة المهنية مقارنة مع الرجال الذين يقضون أربع 

 لألنشطة المهنية. المخصص الوقتفي أكثر  مرات

كبر أ المهني عبئابين العمل المنزلي والعمل  جمعال يشكل، بموازاة ذلكو

ساعات و  9يقدر ب وربة منزل )بالنسبة للمرأة العاملة مقارنة مع المرأة 

 خضعال ي الذي رجلخالفا للذلك و ،ساعات و قيقتين( 6مقابل  ، قائق 3

 42) ية عملهتغييرات كبيرة بغض النظر عن نوعي لنزلالم عمله وقت

إذا أخذنا في االعتبار و.  قيقة للرجل العاطل( 48العامل و للرجل   قيقة

 فأكثر( 15من سن )للمرأة المنزلي عمل التقييم فإن هذه العناصر، 

اإلجمالي داخلي الناتج الأي في الثروة الوطنية ) يكشف عن مساهمتها

بناء  هاعمل ساعاتقيمة احتسبنا إذا ما وذلك  ٪39.7 بنسبة (2012في 

قيمة  احتسبناإذا ما  ٪49.3 بنسبةتساهم كما  ،روعلى الحد األ نى لألج

 ية.طنالو ةسباحمالكما تحد ه األجور متوسط  ها بناء علىساعات عمل

تحليل مشاركة المرأة في سوق العمل، يتناول الفصل في نفس سياق و

 في سوقنساء ، محد ات نسبة مشاركة الخصوصيةبشكل أكثر  ،الثالث

ى تندرج لاألومقاربة ال .تينتكميليبناء على مقاربتين تجريبيتين العمل 

 خطاءتصحيح األلنموذج تحيل على و ،السالسل الزمنية في إطار مناهج

 منهجيةالأما المجمعة على المستوى الوطني،  معطياتطبق على الي

يكرو معطيات معلى  طبقي عرضانيعبر مقطع تراجع على فتنبني  ةالثاني

 األسر. الخاص بمستوى عيش حصاءمن اإل اقتصا ية مأخوذة
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في سوق  نساءإلى أن نسبة مشاركة ال ىاألولمقاربة نتائج الوتشير 

 الي الوطني الذ ي لالقتصا ونيبمستوى التحول البتأثر تالمغرب بالعمل 

ذلك بموازاة غلبة قدم ما يكفي من فرص العمل المناسبة للمرأة وي

ج ية والنسفالحات متدنية مثل الولكن بمهار ةكثير لةماعيد توفر قطاعات 

الوسط في النساء حامالت الشواهد ج مادنا يحد من إوهو ملجلد، وا

بين ة المحدو عالقة لالتحول، جزئيا، ا اهذمسلسل  ويفسر. المهني

سوق  في وبين مشاركتهن ،نساءمستويات التعليم الثانوي والعالي لل

 العمل.

على مشاركة المرأة في سوق  للتمدنسلبي ال األثروتظهر النتائج أيضا 

عدم التوافق بين مهارات إلى  ،من جهة ،إرجاعهيمكن و ما ل، وهشغال

وسط فرص العمل في البين و ،إلى المدن تي تهاجرة القرويالمرأة ال

 التحضر مسلسلنوعية إلى ، ةثانيمن جهة يمكن إرجاعه، و .الحضري

 مستوى تقويةلإلى ضرورة مواصلة الجهو   ،على األرجح ،دعوالذي ي

ا هكلوهي الحضري،  من في الوسطوخدمات النقل واأل، التحتية اتالبني

. وفيما شغلالمشاركة في سوق ال نمالمرأة  منعيمكن أن ت عوامل

ثر ؤن تاالشبنسبة إعالة الخصوبة وبالجانب الديمغرافي، يتبين أن  يتعلق

 على مشاركة المرأة. اسلبي

امل األثر السلبي لعد  من العوفتبرز ، ةالثانيمقاربة أما بالنسبة لنتائج ال

المرتفع  عد ال خل األسرة، و مثل على مشاركة المرأة في سوق العمل

البالغين في األسرة، عد  األشخاص أهمية الهيمنة الذكورية، ووألطفال، ل

وانخفاض  فالحي،في القطاع الل العم نسبةأهمية البطالة، ونسبة و

مثل  مرأةاك عوامل أخرى تعمل لصالح نشاط المستوى تعليم المرأة. وهن

هيمنة عد  ، وجهة إ اريةسكان كل  لدى من التعليم يعالالمستوى ال

في قطاع حصة مناصب الشغل ، وأهمية سرةنفس األ  اخلنساء ال

 .يةشبكة الطرقالقرب من الإلى جانب  ،الخدمات

في الفصول المدروسة  مساواة بين الجنسينعدم الضوء تحليل وعلى 

لطات سالفصل الرابع الجهو  التي تبذلها اليبرز الثالثة األولى من الكتاب، 

اإلطار  كذاو ،الترسانة القانونية والتشريعية والتنظيمية غناءإل العمومية

 .ينالجنس بين ي الوطني للحد من عدم المساواةاتالمؤسس
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ينة يزانية المبملللتجربة المغربية ة لخاص أهميةفي هذا الصد ، تم إيالء و

 وليا ا جدارته أثبتتالتي ية العمل وات إحدى األك على مقاربة النوع

ابعة لمت العمومية لسلطاتدى ال ةمتاحالليات قوية اآلتمن يمكن بشكل 

 ع االجتماعي.وفق مقاربة النوة مومي/ تقييم السياسات الع

عدة  حصول علىباللمغرب ل ميزانية النوعتنفيذ  قد سمح مسلسلو

يزانية المحول  تقارير، وميزانيةوكتيبات خاصة بهذه الأ وات تحليلية )أ لة 

زيز آليات تعبكذا و مقاربة النوع(،أخذ باالعتبار والتي تعلى النتائج  المبنية

تعزيز المتخذة ل االلتزاماتبالنظر إلى ة موميلسياسات العاوتقييم متابعة 

  ماجلتحقيق اإلصلة هذه الدينامية المتواالمساواة بين الجنسين. 

القانون بالمصا قة على  2015في  االنوع تم تعزيزهالمنهجي لبعد 

 عملياتفي إ ماج بعد النوع ؤكد على يي الذ لماليةلالجديد  تنظيميال

 .قطاعات الوزاريةالالتي تقوم بها تقييم ال/  المتابعةو البرمجة

 ةميموالسياسات الع النوع فيلمقاربة  اتقييم يتناولالفصل الخامس 

تي تم ة الرئيسية الموميالبرامج الع رزيبحيث المغرب.  وضعهاالتي 

سة مأستعلق بما ي لتعزيز المساواة بين الجنسين، وخاصة في يذهانفت

المرأة في  يةة العنف ضد المرأة، وتعزيز تمثيلحاربوم ،ثقافة المساواة

 اتوالبني ،والصحة ،لتعليموا شغل،صنع القرار، والحصول على المراكز 

سبل المضي قدما ا ثر هذه البرامج، وكذأالتحتية األساسية. كما يحلل 

نظر بال ة الناشئةموميالنوع في السياسات العبعد مأسسة  في ما يخص

، جديد دستورب ،خصوصالمطبوع، على الالسياق الحالي  إلى

 لمالية.ل جديد تنظيميقانون وبالمصا قة على 

م عدلبيانات والحقائق المجر ة حول ا السا س بناء على الفصل ويقترح

في الفصول  حصاؤهاإالتي تم ومساواة بين الجنسين في المغرب لا

 قياسبغرض  الجنس حسبة متباينجيال متداخلة ونموذجا ألالسابقة، 

وعلى النمو  ،المساواة بين الجنسينعلى ة عموميقرارات الالأثر 

دينامية بضبط الموذج وتسمح بنية هذا النغرب. االقتصا ي في الم

 اخل ين األعراف االجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين الموجو ة ب

عند المرأة تفاوض لدى القدرة على الوفي وفي سوق العمل،  ،ألسرةا

 االقتصا ي. لنمووا الزوجين، وقت توزيعاتخاذ القرارات األسرية، و
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 ،ةاألسر :ة هيمختلفلى كتل إحصل عليها المتغيرات المتنقسم هكذا و

 النشاطورأسمال البشري، الاإلنتاج التجاري، وتراكم و، نزليواإلنتاج الم

وعدم ، االجتماعية عرافلمرأة، واألوالقدرة التفاوضية لالحكومي، 

أثر  لدراسة يارياستخدام نموذج معتم قد والمساواة بين الجنسين. 

على عدم المساواة بين  نوعلمقاربة اة المؤيدة لموميالسياسات الع

 ةالمحاكا  راسة تعلقالنمو االقتصا ي في المغرب. وتعلى و ،الجنسين

في سوق العمل، وإعا ة  ضد المرأة تمييزيةحكام الالحد من األب هاته

اء التفاوضية للنسالقدرة  من رفعلصالح الفتيات، وال األمهاتأوقات توزيع 

 األسرة. اخل 

اربة بنية على مقإلجراءات الماألثر اإليجابي لإلى ح، وبوض ،ير النتائجوتش

 (المعتمد )حسب السيناريو مما يؤ ي معدل النمو االقتصا يعلى  لنوعا

 .يسنوكإيقاع نقطة مئوية  1،95و  0،2 بينما زيا ة قدرها إلى 

يقترح الكتاب آثارا في مختلف الفصول،  منجزةوبناء على التحليالت ال

ملموسة بالنسبة للسياسات المبنية على مقاربة النوع والتي يمكن أن 

تكون ذات فاعلية أكبر إذا استطاعت التأثير على ثالثة عناصر رئيسية 

والرفع من ، ضد المرأة في سوق العمل تمييزيةالحد من األحكام الهي: 

زيع أوقات األمهات لصالح القدرة التفاوضية للنساء  اخل األسرة، وإعا ة تو

إلى الدفع، بشكل أفضل،  بين هاته اإلجراءات جمعال قد يؤ يوالفتيات. 

 .سوق العمل فيالمرأة  مسلسل إ ماجب

، على الصعيد الوطني والجهويرائد ال هذا العملمن المؤكد أن ويبقى 

ثري المعرفة والخبرات يس ،منهجيةال مقارباته وأه يتنوعسواء من حيث 

تها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية على راكمتي ال

في إطار منهج ، بالمناسبة ،ندرجو عمل يوه. مستوى ميزانية النوع

تحدي تحقيق نمو مستدام  لرفع معا تانالمؤسس سير عليهت تفكيرلل

صياغة توصيات عبر وذلك طويل لالقتصا  المغربي، وعلى المدى ال

 نتاج.اإلأفضل للمرأة في مجال ماج ترمي إلى إ  ملموسة

 

 


