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موجز تنفيذي



وتونس3 والمغرب  واألردن  مصر  في  العمومية  الوظيفة  في  المسؤولية  مناصب  في  الموظفات  النساء   مكانة 

 

حققت  عدد من دول منطقة الرشق األوسط وش´ل إفريقيا  تقدما ملحوظا يف مجال 
املساواة املهنية يف الوظيفة العمومية. غÀ أنه بالرغم من هذا التقدم املحرز، ال زالت 
هذه  تتقلص  حيث   ، املسؤولية  مناصب  يف  النساء  �ثيلية  ضعف   تسجل  الدراسات 
أهمية  ازدادت  وكل´  العمومية  باإلدارة  اإلدارية   ëالسال يف  ارتفعنا  كل´  التمثيلية 

املناصب.
بناءا عىل هذه املعاينة، وضع كهدف املرشوع تحت مسمى : تعزيز ولوج النساء إىل 
هيئات الحكامة باملغرب واملرشق"، تعزيز ولوج النساء إىل مناصب املسؤولية و مراكز 
صنع القرار يف الوظيفة العمومية باملغرب وتونس ومرص واألردن. و قد حدد له كغاية، 
الرشوع يف إجراء  عمليات التشبيك يف البلدان األربعة مع مراعاة السياقات الوطنية، 
يف  الجنس�  ب�  املساواة  مبدأ  مأسسة  أجل  من  إقليمية  شبكة  إنشاء  أفق  يف  وذلك  

الوظيفة العمومية.
يف هذا السياق، و من أجل تحضÀ سند لنشأة هذه الشبكة اإلقليمية، يقدم هذا التقرير 
خالصة لنتائج دراسات أعدتها هيئة األمم املتحدة للمرأة حول "مكان املرأة يف املناصب 
العليا يف اإلدارة العمومية يف مرص واألردن وتونس واملغرب"، حيث ارتكزت مادته عىل 

إجراء تجميع تحلييل للمعطيات الواردة يف هذه الدراسات.

يتمحور هذا التجميع حول  األقسام التالية:

يف  القرار  صنع  مراكز  إىل  النساء  ولوج  حول  الوطنية  الدراسات  ملخصات 
اإلدارات العمومية للبلدان األربعة املستهدفة من املرشوع.

الفرص والتحديات التي تواجه وصول املرأة إىل املناصب القيادية يف كل بلد.
امل´رسات الجيدة للتعميم وكذلك املبادرات الناجحة القابلة إلعادة االستنساخ.
التدابÀ املؤسساتية التي من شأنها تعزيز وصول املرأة إىل مناصب املسؤولية 
يف الوظيفة العمومية باإلضافة إىل اقرتاح أهم ركائز عمل الشبكة اإلقليمية.

موجز تنفيذي

(i)

(ii)
(iii)
(iv)



ملخص معدالت التأنيث للوظيفة العمومية في البلدان األربع

1 عرض موجز للدراسات الوطنية األربع

يتوزع تقديم ملخصات الدراسات األربع حسب املحاور التالية:

1. عرض المتغيرات الكمية
تم تناول متغÀين هذا املحور : (1) معدل التأنيث  يف الوظيفة العمومية، و (2) معدل 

تأنيث مراكز املسؤولية.
ك´ سيتضمن هذا التقديم البعد القطاعي و اإلقليمي لهذه املتغÀات.

البلد

 مصر1
األردن
تونس

المغرب

السنة
المرجعية
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2 . عرض المتغيرات النوعية
بشأن  الحكومية  السياسات   (i) املحور:  هذا  يف  نوعية  متغÀات  معالجة خمسة  �ت 
املساواة ب� الجنس�، (ii)برامج مأسسة املساواة ب� الجنس� يف الوظيفة العمومية ، 
(iii) التدابÀ القانونية  واملساطر وامل´رسات الخاصة بولوج النساء إىل مواقع املسؤولية 

اإلدارية بالوظيفة العمومية،(iv) التصورات والتمثالت، (v) الفرص والتحديات.

تنتهج البلدان األربع سياسات حكومية تسعى ملأسسة  املساواة ب� الجنس� هي عبارة 
من  عدد  لتفعيلها  ومحددة   الربامج  من  عدد  من  مشكلة  وطنية  اسرتاتيجيات  عن 

اآلليات املؤسسية.

عام  بشكل  تخص  التنظيمية  املساطر  و  القوان�  من  عدد  العمومية  الوظيفة  تؤطر 
الرجال و النساء معا، عدا بعض التدابÀ االستثنائية التي تخص باألساس النساء (كتلك 

املتعلقة بسن التقاعد وإجازة األمومة وإجازة األبوة والتعويضات العائلية).5

 تعطي الدراسة معدالت حسب نوع اإلدارة وال تشÀ إىل معدل شامل أو متوسط.
 سيكون معدل التأنيث للخدمة العامة 25.8 %يف 2017-2016 وفقا للهيئة العالية لإلحصاءات يف مرص.

 معدل تأنيث مناصب املسؤولية يف الوظيفة الحكومية 31 % 2011-2010 وفقا للهيئة العالية لإلحصاءات يف مرص.
 هذا املعدل هو 46 %يف 2017 نرش Ôناسبة 8 مارس.

 سن التقاعد وإجازة األبوة والتعويضات  العائلية هي نفسها بالنسبة للجنس� يف حالة تونس.
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%ما ب� %8.16 و    32.23%ما ب� %10.8 و    352



إصالح الترشيعات واملساطر املتعلقة بالولوج إىل الوظيفة ومناصب املسؤولية 
وفقا ملقتضيات دستور كل بلد واالتفاقيات الدولية املصادق عليها،

التوظيف  يف  املساواة  مبدأ  عىل  ترتكز  البرشية  املوارد  إلدارة  سياسة  وضع 
للنساء  حوافز  وتقديم  املهني  املسار   Àتدب و  املستمر  والتكوين  والرتقية 
برامج  و  الحصص)  بنظام  (األخذ  املسؤولية  مناصب  إىل  للولوج  املوظفات 

التوعية بعمل املرأة،
بقدراتها  للنهوض  تسعى  العمومية  الوظيفة  يف  بالنساء  خاصة  برامج  وضع 

القيادية وتعزيز طموحاتها املهنية، 
إنشاء مراصد للمساواة يف العمل يف الوظيفة العمومية ،

إعداد دراسات وإحصاءات حول واقع الفوارق ب� الجنس� وتعميم نتائجها 
عىل نطاق واسع وعىل واضعي السياسات يف جميع اإلدارات العمومية،

إدارية   بصفة  مدها  و  القاÏة،  الفرص  تكافؤ  ووحدات  الشبكات  مأسسة 
واالعرتاف رسميا بها ،

العمل عىل تغيÀ العقليات املتعلقة بأدوار النساء و الرجال يف املجتمع والقيام 
بحمالت توعوية تستهدف املسؤول� اإلداري� والنساء يف الوظيفة العمومية. 

3. التدابير المقترحة والتوصيات للحد من عدم المساواة بين الجنسين في 
ولوج النساء إلى المناصب العليا في الوظيفة العمومية

هذه التوصيات محصلة من الدراسات الوطنية و من الزيارات امليدانية  (إبان املقابالت 

الفردية ولقاءات املجموعات البؤرية).

تتعلق هذه التوصيات Ôا ييل:

هناك غياب شبه تام للتدابÀ التحفيزية التي من شأنها تعزيز تأنيث الوظيفة العمومية 
و ولوج النساء إىل  مناصب املسؤولية. 
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للعمل  باالستعداد  العمل و  بتعدد ساعات  (ترتبط املسؤولية  العمل  تنظيم 
خارج األوقات االعتيادية...)،

الصعوبة التي تواجهها املرأة يف التوفيق ب� الحياة األرسية وااللتزامات املهنية 
(يف غياب الهياكل األساسية الداعمة مثل الحضانات ، النقل ، وما إىل ذلك).

مناصب  إىل  املرأة  بوصول  املتعلقة  والتمثيالت  التصورات  عموما  ترتبط 
املسؤولية بالعوامل التالية،

، والتمثالت  البلدان  املرأة يف هذه  التي تعيق �ك�  البيئة السوسيو ثقافية 
اإلنجاب و  النساء يف  النساء والتي تختزل دور و وظيفة  القاÏة حول عمل 

تدبÀ شؤون األرسة،



الفرص والتحديات

تم التجميع يف جدول الفرص والتحديات الخاصة بولوج النساء إىل املراكز القيادية يف كل 

بلد و تقدÊها عىل الشكل التايل :

الوطنية  االلتزامات  ب�  املحور  هذا  يف  Þيز  السياسية:  والتحديات  الفرص 

(اإلرادة السياسية والدستور) وااللتزامات الدولية (اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة وأهداف التنمية املستدامة).

الفرص والتحديات القانونية.

الفرص والتحديات املؤسسية: يف هذا املجال، Þيز ب� السياسات العامة والربامج 

الحكومية و اآلليات املؤسسية.

الفرص والتحديات السوسيو ثقافية.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

تتجىل  الفرص أساسا يف ما ييل  :

وجود اإلرادة السياسية لتحقيق املساواة ب� الجنس� يف الدول األربع. تجد 

هذه اإلرادة ترجمتها يف خطب رؤساء هذه الدول، يف الدستور، و يف مصادقة 

هذه الدول عىل  االتفاقيات الدولية والتزامها بأهداف أجندة أهداف التنمية 

املستدامة 2030،

وجود إسرتاتيجيات حكومية خاصة باملساواة ب� الجنس�،

�ييزية تؤطر الوظيفة العمومية، Àوجود قوان� ومساطر غ

وجود مجلس أو لجنة أو شبكة للمساواة ب� الجنس�،

إىل  و  والتقني  العايل  للتعليم  ولوجها  و  للتعليم  املرأة  تحصيل  فرص  زيادة 

سوق العمل،

للسلطة و  املرأة  اهت´مه و فعله من أجل ولوج  املدâ و  املجتمع  دينامية 

ملراكز القرار.
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للمشاريع  وإنجازات  ملموسة   Àتداب إىل  وترجمتها  السياسية  اإلرادة  تفعيل 

والربامج،

إصالح النظام األسايس العام للوظيفة العمومية لجعلها منصفة ولض´ن تكافؤ 

الفرص ب� املرأة والرجل وتحفيز إرادة النساء لولوج مناصب املسؤولية،

يف  الجنس�  ب�  املساواة  عىل  ترتكز  البرشية  املوارد  إلدارة  سياسة  اعت´د 

الوظيفة العمومية،

(Ôا يف ذلك  املسؤولية  إىل مناصب  املرأة  لولوج  �ييزية  Àاعت´د مساطر غ

الجوانب املتعلقة بسنوات الخربة يف مناصب املسؤولية التي تعيق حاليا ولوج 

النساء ملناصب املسؤولية)،

برامج التوعية ملناهضة األفكار النمطية والذكورية يف الوظيفة العمومية،

اللوا¦ لهن استعداد وطاقات إىل ولوج  النساء  إعداد برامج للمرشحات من 

املناصب العليا أو تلك اللوا¦ يشغلن مناصب مسؤولية ويطمحن إىل مناصب 

قيادية،

يف  باملساواة  املتعلقة  الربامج  جميع  تفعيل   عىل  املساءلة  آليات  تعزيز 

الوظيفة العمومية.

تتجىل  الفرص أساسا يف ما ييل  :



 الممارسات الجيدة والمبادرات الناجحة

يف  العليا  املناصب  إىل  النساء  بولوج  الخاصة  األربع  الدول  تجارب  تحليل  خالل  من 

الوظيفة العمومية وما يوفره سياق هذه البلدان من فرص و ما يحمله من تحديات ، 

تم استخالص عدد  من امل´رسات الجيدة التي Êكن تعميمها عىل  البلدان األربع وهي 

كالتايل :

.2

.3

إنشاء شبكة وطنية لتعميم املساواة ب� الجنس� يف تدبÀ املوارد البرشية.

إسرتاتيجية لتعميم املساواة يف إدارة املوارد البرشية.

التدريب والدعم للنساء املؤهالت لولوج  مناصب املسؤولية.

إعداد دراسات قصد إنتاج بيانات ومعطيات معرفية حول  ولوج النساء إىل 

مناصب املسؤولية يف الوظيفة العمومية.

واختÀت تجارب أخرى بوصفها مبادرات ناجحة Êكن استنساخها يف إحدى هذه البلدان 

أو يف عدد منها وفق ما يوفره سياقها الخاص من إمكانيات. و عددها ثالث:

.1

.2

.3

.4

النوع  مقاربة  وفق  العمومية  الوظيفة  يف  البرشية  املوارد   Àلتدب دليل 

االجت´عي،

جائزة االمتياز يف الوظيفة العمومية،

املسؤولية  مناصب  ولوج  رشوط  و   Àمعاي و  Ôساطر  املتعلقة  الحكامة 

بالوظيفة العمومية.

.1
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القرار الوزاري املتعلق بإضفاء الطابع املؤسيس عىل الشبكة الوطنية إلدماج 

املساواة ب� الجنس� يف تدبÀ  املوارد البرشية ، Ôا يف ذلك ولوج النساء إىل 

املناصب العليا.

إسرتاتيجية خاصة بالتدبÀ املرتكز عىل املساواة ب� الجنس� للموارد البرشية 

يتعلق  محور  بتخصيص   Àالتدب هذا  يف  األمر  العمومية.يتعلق  الوظيفة  يف 

بإدماج املساواة ب� الجنس� يف تدبÀ املوارد البرشية يف أي إسرتاتيجية وطنية 

أو قطاعية خاصة Ôأسسة  املساواة ب� الجنس�.

إصالح قانون الوظيفة العمومية، Ôا يف ذلك املواد واألحكام املتعلقة بالوصول 

القانون  نصوص  هذا  ملراجعة  بالدعوة  األمر  ويتعلق  املسؤولية.  مواقع  إىل 

عىل: (1) مستوى املواد التي تنظم الولوج إىل مناصب املسؤولية ، (2) و عىل 

مستوى األحكام الخاصة  بالتوفيق ب� االلتزامات املهنية و الحياة الخاصة ، 

مناصب  لولوج  التطلع  عىل  لحثهن  للنساء  حوافز  وضع  مستوى  وعىل   (3)

القرار.

عىل  التخصيص  و  العمومية،  الوظيفة  يف  االجت´عي  النوع  مرصد  إنشاء 

مستوى إحدى مهامه عىل مسألة تعزيز ولوج املرأة إىل مناصب املسؤولية.

.1

.2

.3

.4

التدابير المؤسسية

تم استخالص 4  تدابÀ مؤسسية استنادا إىل توصيات الدراسات الوطنية األربع وتلك 

�ت  وما  البؤرية)،  واملجموعات  الفردية  (املقابالت  امليدانية  اللقاءات  عن  املنبثقة 

معاينته من فرص و تحديات، وما استنتج كم´رسات جيدة وكمبادرات ناجحة وهي 

كالتايل :
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�ازج وقيادة: تعزيز ولوج النساء إىل هيئات الحكامة باملغرب واملرشق " بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة. "
 شبكة التشاور املشرتكة ب� الوزارات من أجل املساواة ب� الجنس� يف الوظيفة العمومية.

6
7

اآللية اإلقليمية: أدوات العمل
عىل إثر الدينامية التي أطلقها املرشوع6 (إعداد الدراسات الوطنية ، وتنظيم الدورات 
التدريبية) ، أعربت املوظفات اللوا¦ استفدن من خدمات هذا املرشوع عن رغبتهن يف 
العمل يف إطار شبكة إقليمية وبدأن العمل يف بلدانهن  عىل تعزيز أو إنشاء شبكات 
وطنية يف أفق تحقيق ذلك. بالنسبة للمغرب، فشبكته الوطنية قد أنشأت يف سنة 72010  . 
املرأة  ب�  الفرص  وتكافؤ  للمساواة  النظراء  مجلس   2016 ماي  يف  تونس  أنشأت  ك´ 
بعد  مبارشة  الوطنية  شبكتها  رسمياً  وستنشئ  الحكومة  رئيس  رئاسة  تحت  والرجل 
املصادقة عىل خطتها الوطنية للمساواة. بالنسبة لألردن و مرص فه´ بصدد القيام بذلك.

الجهود وتبادل  تظافر  للموارد و و  األمثل    Àللتدب اإلقليمية فرصة غنية  الشبكة  تعد 
الخربات واالستفادة من الدروس املستخلصة من تجارب كل الدول املشكلة للشبكة. 

النساء  إىل مناصب  بيانات و معلومات هامة في´ يخص ولوج  ولهذه األخÀة قاعدة 
تعميمها  Êكن  التي  الجيدة  امل´رسات  عن  معطيات  عىل  تتوفر  ك´   ، املسؤولية 

واملبادرات الناجحة التي Êكن استنساخها.

Êكن للتدابÀ املؤسسية املقرتحة أن تشكل أرضية إلعداد خطة عمل الشبكة اإلقليمية. 
أن  التي Êكن  الخطة  يشكل محورا من محاور هذه  أن  شأنه  تدبÀ مقرتح من  فكل 

تشتغل عليه كل شبكة وطنية عىل حدة قصد إغنائه ومالÏته مع السياق الوطني.

خالل كل اجت´ع للشبكة اإلقليمية، يتم استعراض ومناقشة وإغناء تقارير عن حصيلة 
عمل الشبكات الوطنية املتعلق بأحد تدابÀ خطة العمل اإلقليمية. و Êكن لالجت´ع أن 

يوجه مذكرة حول التدبÀ موضوع التقارير إىل الحكومات املعنية به.

Êكن للشبكة اإلقليمية أن تجتمع بوتÀة اجت´ع� يف السنة. ك´ Êكنها أن تخصص كل 
اجت´ع من اجت´عاتها ألحد أو اثن� من التدابÀ املؤسساتية املقرتحة يف أفق إعداد خطة 

عمل لتنفيذ  بنود املذكرة. 

10 وتونس والمغرب  واألردن  مصر  في  العمومية  الوظيفة  في  المسؤولية  مناصب  في  الموظفات  النساء   مكانة 




