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املشاركة السياسية ومتثيلية املرأة :
السياق العام واملنطلقات التأسيسية
شكل التنصيص على مبدأ املناصفة في الدستور املغربي لسنة  ( 2011املادة  )19نقطة ارتكازأساسية
مفصلية  ،بالنسبة للفاعلين السياسيين ومنظمات املجتمع املدني والحركات النسائية ومنظمات
املجتمع املدني للم�ضي قدما في اتجاه الرفع بصورة حاسمة من مستوى املشاركة السياسية للنساء
في مختلف املؤسسات واملنظمات السياسية والهيئات التمثيلية على املستويات املحلية والجهوية
والوطنية ،وعلى مستوى بنيات اتخاذ القرارو صياغة وبلورة السياسات العمومية .
من املؤكد أن التكريس الدستوري ملبدأ املناصفة هو استجابة في مستوى أولي ملطلب أسا�سي
تصدر مطالب الحركة النسائية بشكل واضح منذ عقدين على األقل ،وتردد بشكل منسق خالل
االستحقاقات التشريعية واملحلية منذ سنة  1997وأثمر دينامية متصاعدة سواء في التنظيمات
النسائية داخل األحزاب املمثلة في البرملان أو على مستوى الحركة النسائية الواسعة .
وفي ظل هذه الدينامية املتصاعدة أصبحت مقاربة النوع في املمارسة السياسية وفي إعداد القوانين
واألنظمة و البرامج االنتخابية وإسناد املسؤوليات القيادية من املشاغل و األولويات الضاغطة في
األجندات السياسية ،ولم يعد من املمكن االلتفاف على هذه املقاربة تحت ذريعة اعتبارها متغيرا
تابعا  dépendante variableترتبط فعاليته بمتغيرات أخرى تقع خارجه ،كما لم يعد ممكنا
التذرع أو التمترس وراء مقوالت «املعطيات الثقافية» أو حالة الذهنية الجماعية بالصورة التي
رددتها األوساط املحافظة لرفض أو التنكر لهذه املعيارية العاملية ممثلة في مقاربة النوع  ،والتي
دخلت بقوة في الثقافة السياسية والحقوقية وكرستها اتفاقيات دولية متالحقة منذ صدور وثيقة
السيداو . Cedaw
ومن املحقق كذلك إن مجريات الربيع العربي في مراحله األولى ،والتي عرف حضور الحركات
النسائية في واجهة األحداث شكل نقطة تحول هامة في تسريع عملية استبطان قيم التكافؤ
9

واملساواة بين الجنسين في حقل املشاركة السياسية ومسلسالت التغيير الديمقراطي ،مما أعطى
ملقاربة النوع والسياسات املتأسسة عليها نفسا متجددا وقوة دفع كبيرة ساعدت على تجاوز
العديد من العوائق ،ومهدت الطريق لبلورة تشريعات جديدة  ،ارادوية املنحى والتوجه  ،باتجاه
تجاوز الهوة السحيقة القائمة بين الجنسين في مجال املشاركة السياسية ،خاصة في مستوى
1
الحضور والفعالية واملوقع في املؤسسات املنتخبة.
أيضا تحوال أساسيا ساهم بطريقة حاسمة في التحسيس بأهمية إنجاز
ومن املفيد أن نستحضر ً
التراكمات املطلوبة في مجال املشاركة النسائية :يتعلق األمر بالوعي املتزايد بضرورة التفعيل
القانوني ملقتضيات الديمقراطية التشاركية باعتبارها مسلكا أساسيا لتطوير املشاركة السياسية
للنساء  ،اعتبارلحجم و وزن الحركات النسائية وفعاليتها ضمن النسيج الجمعوي الوطني.
إن املناصفة ،كمبدأ مرجعي تأسي�سي وكهدف استراتيجي في مجال توسيع املشاركة السياسية
للنساء هي مسلسل تراكمي ذو تأثيرات عمودية وأفقية ،من املفروض إن تمتد مفاعيله بشكل
متزامن سواء على املستوى الوطني أو على املستويات الترابية التحت -وطنية( جماعات محلية
ومجالس إقليمية وجهوية) .وينطوي هذا املسلسل التراكمي على حزمة من إجراءات وتدابيرمتعددة
األبعاد ترتبط بالجوانب التالية:
أ -اتخاذ إجراءات خاصة على املستوى التشريعي تهدف إلى الرفع الحاسم من حجم ومستوى
التمثيلية النسائية داخل املؤسسات املنتخبة .وبالطبع فان هذه اإلجراءات الخاصة التي يمكن
أن تتخذ -وبوعي واختيار -صيغة الكوطا أو املقاعد املخصصة للنساء أو اللوائح املختلطة
 lists zebra،أو االقتراع النسبي  ،يجب أن تكون مؤسسة على التسليم والتوافق الواسع
بمشروعية وقانونية إجراءات التمييز اإليجابي ضمانا لتدارك التأخر التاريخي الذي عرفته
املشاركة السياسية النسائية ،بالصورة التي كانت قد نبهت إليها وثيقة السيداو في حينها .

 -1انظر بهذا الخصوص revolution post in participation s’women on forum regional sub The :
.Comparative Experiences: Cairo 9-10 December 2012 .elections parliamentary
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ب -يجب أن تتضمن تلك اإلجراءات الخاصة ما يسمح بتحول نوعي في مستوى املواقع الريادية التي
يمكن للنساء املنتخبات الولوج إليها داخل املؤسسات املنتخبة بما يحقق هدف تطوير عتبة
القيادات النسائية leadership
ج -يتوجب أن تتحول األحزاب السياسية إلى مؤسسات حاملة ملشروع توسيع حقل املشاركة
السياسية ،أوال على مستوى تركيبات أجهزتها الداخلية ،ثم على مستوى اتخاذ اإلجراءات
حقا الختيار النساء للوظيفة التمثيلية ،من قبيل مثال ،تخصيص عدد من املقاعد
الضامنة ً
املضمونة للنساء أثناء إعداد لوائح الترشيح لالنتخابات .أو ما يعرف ب .seats winnable
د -يتعين اتخاذ اإلجراءات والترتيبات التي تساعد على تكوين التحالفات وشبكات العمل املشترك
بين النساء املنتخبات في مختلف املؤسسات املنتخبة بما يمكن من تكوين كتل قادرة على
التأثير في مجريات العمل التشريعي باتجاه يمكن من إدراج القضايا األكثر التصاقا بحاجيات
واهتمامات النوع ضمن أولويات العمل ،ال فقط باعتبارها قضايا نسائية فئوية بل باعتبارها
قضايا مجتمعية (الرعاية االجتماعية لألطفال  /املساواة في األجور  /تجريم العنف ضد
النساء /الحقوق اإلنجابية وما يعرف ب  ، rights reproductiveسياسات تدبير التقاعد
وغيرها من القضايا التي سبق لالتحاد البرملاني الدولي في إحدى دراساته أن ابرز أن النساء
إجماال هن مياالت إلى إعطائها صبغة األولوية في عمل املؤسسات املنتخبة املختلفة .
وفي هذا السياق فان املطلوب إن ال تتضمن القوانين الداخلية لألحزاب السياسية ما يمنع أو
يقيد حق النساء في تكوين الكتل العبر  -حزبية  party crossداخل املؤسسات املنتخبة ،تحت
ذريعة االنضباط مثال.
ه -يتعين كذلك العمل من اجل التأثير في املحيط املجتمعي العام باتجاه رفع الكوابح واملوانع
الثقافية علما بان الدراسات املقارنة تبين عدم وجود مواقف مسبقة بخصوص قبول ترشيح
النساء او وصولهم إلى مواقع ريادية.
وفي هذا الجانب فان ملؤسسات املجتمع املدني ومؤسسات اإلعالم دورا رائدا تلعبه في هذا
الصدد.
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أيضا مجهودا متواصال ودؤوبا لتقوية القدرات في
و -يتطلب توسيع املشاركة السياسية للنساء ً
مجال التعبئة السياسية والقيادة والتوجيه السيا�سي كما يتطلب تيسير سبل الحصول على
املعطيات واإلحصائيات املتعلقة باألوضاع العامة للنساء وبمظاهر اإلقصاء والالتكافؤ التي
تطبعها واملعيقات التي تعوق دون التقدم في تحقيق خطوات ملموسة على طريق املناصفة .
هكذا نرى إذن إن األمر يتعلق بمسلسل متعدد الحلقات واألبعاد ،مسلسل تراكمي ،يتطلب
عمال إراديا تنصهر فيه تدخالت وفعالية عدد من الفاعلين املؤسساتيين والسياسيين والحزبيين
واملدنيين ،وتغيرا حاسما في الثقافة السياسية باتجاه جندرة السياسة وتقوية حضور النساء في
املؤسسات املنتخبة.
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 - 1توسيع املشاركة النسائية في مسلسل بناء املؤسسات اجلهوية اجلديدة:
القائم واملطلوب من اجل حتقيق املناصفة.
أناط القانون التنظيمي  111.14بالجهات في تركيبتها الجديدة ،أدوارا أساسية في تنسيق برامج
التنمية على مستوى كل الوحدات الترابية املكونة لها حيث منحها مكان الصدارة  ,كما تضمن
تجديدات أساسية سواء في مجال االختصاصات أو املوارد أو العالقات التعاقدية مع الدولة في
كل ما يرتبط بالسياسات القطاعية التي تهم الجهة  .ويظل احد اكبر تجديد حمله القانون
التنظيمي هو التنصيص  ،عطفا على القانون  59.11وأسوة بما نص عليه بخصوص التمثيلية
النسائية ،على تخصيص نسبة ثلثي نواب رئيس أو رئيسة الجهة للنساء .حيث يقترب على هذا
الصعيد من مستويات التمثيل النسائي املسجلة في عدد من األقطار ذات التقاليد الراسخة في
مجال جندرة املمارسة املؤسساتية.
فعلى هذا املستوي استجاب النص القانوني ملعيار ومقاربة النوع التي كان قد أكد عليها تقرير
اللجنة االستشارية التي تكلفت بوضع التصور العام الجهوية املوسعة ،والذي سبق ان حدد
املرتكزات األولية ،محيال إلى أهداف األلفية في مجال التنمية.
معلوم إن التقرير املذكور طرح مقدمات ومداخل العمل على ضوء مقاربة النوع على مستوى
التصور العام وإجراءات التنفيذ والتفعيل والتتبع تقييم سياسات واستراتيجيات الحكامة على
املستوى الجهوي  ،كما أكد على مبدأ امليزانية املبنية على معايير النوع وعلى أهمية وجود لجنة
استشارية تعنى بمقاربة النوع والتكافؤ  .بل أكثر من ذلك فان املقت�ضى املتعلق بدور األحزاب
السياسية في دعم مقاربة النوع داخل صفوفها أو�صى بربط التشجيعات التي يمكن ان تحظى
بها األحزاب على مستوى التمويل ،بمدى ما تقدمه األحزاب من تشجيعات لتوسيع حجم مشاركة
النسائية في أجهزتها الجهوية.
من املفيد اإلشارة هنا ان التجارب الرائدة صارت تعتمد على مؤشرين أساسيين لقياس نجاح
النماذج الجهوية  ،ويتم التعبيرعن هذه املؤشرات بمعدالت  ratiosمعينة:

13

املؤشر االول ،وهو مؤشر ماكرو اقتصادي يهم نسب اإلنفاق العام الذي تتكلف به الجهات
قياسا إلى اإلنفاق الحكومي العام ويعبر عنه ب معدل government subnanational ratio
( Expendentue Government General/expendentureبالتقصير Gen /Exp NatGov Sub
. GovEx
يرتبط بهذا ويوازيه مؤشر معدل املوارد الجهوية قياسا الى املوارد املالية الوطنية ( تصل هذه
املعدالت في املانيا مثال ،على التوالي 41/100و ) 37/100في املغرب هذا املعدل يتراوح حسب
السنوات بين  9و.10/100
اما املؤشرالثاني  ،وهو يحيل الى معطى الجندرة السياسية واملؤسساتية فهو يرتبط بمعدل أو
نسبة تواجد النساء في املؤسسات الجهوية املنتخبة على مستوى العدد وكذلك على مستوى
التواجد في مراكزالقراراو ما يعبرعنه في اللغة اإلدارية العاملية ب « األجهزة التنفيذية Executive .
.institutions
وواضح أن التنصيص على تخصيص نسبة الثلث في املجالس الجهوية للنساء والتنصيص على
التمثيلية النسائية بنفس النسبة في أجهزتها التنفيذية على مستوى املكاتب بصريح منطوق النص
 ،حمل مكتسبا جديدا من حيث املبدأ في موضوع إعمال مبدأ املناصفة واالقتراب من مقتضياتها
املطلوبة  . ،غير أن هذا اإلنجاز يبقى غير كاف لتفعيل مبدأ املناصفة إذا لم يقع تتميمه بجملة
من املقتضيات تعطيه قوة النفاذ املطلوبة كما سنوضح في املقطع الثالث أدناه من هذه الورقة
التقديمية املنهجية.
 - 2أوراش إصالح يتوجب فتحها لتفعيل مبدأ املناصفة وتعزيز املشاركة
النسائية في تسيير املجالس اجلهوية.
ال مناص من التأكيد أوال على أن املهمة املركزية املطروحة -والتي يتوقف عليها إنجاز الخطوات
الحاسمة باتجاه توسيع حقل املشاركة السياسية للنساء في الجماعات الترابية وضمنها الجهة
بالطبع -هي مهمة التقريب واالنسجام بين املبادئ العامة املعلنة ( مبدأ املناصفة ) والقوانين
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واألنظمة التي من شانها أن تعطي قوة نفاذ لتلك املبادئ بما ال يبقيها أو يلقي بها في دائرة
النوايا .فقط وال مناص كذلك من اعتماد مقاييس موحدة بين مختلف مستويات التمثيل الترابي
خاصة بين املستوى املحلي والجهوي بما يضمن نوعا من السانكرونية على هذا املستوى  ،فبين
نسبة الثلث املقررة بالنسبة للمجالس الجهوية والنسبة املقررة ( وبصفة ضمنية ليس إال )
بالنسبة للمجالس املحلية هناك هوة ال يمكن تبريرها وهي تقف على طرفي نقيض مع مستلزمات
تطويرحجم املشاركة السياسية في كافة املستويات الترابية تكريسا ملبدأ املناصفة .
ال مناص إذن من العمل قصد تصحيح هذا املستوى من الالتكافؤ .ويكتسب هذا املوضوع
ملحاحيته من واقع انه يصعب في ظل الثقافة السياسية السائدة ،املثقلة بروابط املا�ضي في
موضوع النو وفي ظل واقع الذهنيات السائدة  -يصعب في ظل هذه املعطيات البنيوية املراهنة
على تعويض االختالالت بسياسات إرادوية تصحيحية تتخذها األحزاب السياسية مثال بصفة
تلقائية من قبيل الزيادة في نسبة النساء في اللوائح العامة مثال لتعويض النقص املسجل في
اللوائح املخصصة  --ومن ثم فان أسلوب الكوطا  ،في الوضع الراهن من التطور هو إجراء ضروري
ال يمكن تجاوزه.
مناملفيدالتأكيد كذلكعلىهذا الصعيد ان مؤشرالتطور على مستوى الجندرة السياسية ومعدالتها
(  )ratioفي التجارب الجهوية املقارنة ال تقاس فقط بالنسبة العددية للنساء في الوظائف التمثيلية
(رغم األهمية القصوى لهذا ملقياس) بل تقاس بجانب كذلك بمدى وحجم ونوعية التمثيل في األجهزة
التقريرية والتوجيهية ( رئاسة الجهات  ،العضوية في املكاتب املسيرة  ،رئاسة اللجان األساسية )
ان نسبة التواجد في هذه املواقع يعطي فكرة واضحة ومكتملة عن قيمة وصالبة املكتسبات
واإلنجازات في مجال جندرة السياسات واالختيارات ضمن املؤسسات الجهوية.
وواضح عند استعراض القانون الذي سيؤطر املمارسة الجهوية عندنا  ،انه ورغم األهمية التي ال
ينازع فيها على مستوى نسبة الثلث املقررة ككوطا نسائية في املجالس الجهوية  ،وهو تطور حاسم
بدون شك  ،إال انه لدى استعراض مؤشر حجم ونوعية التمثيل في األجهزة التوجيهية والتنفيذية
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 ،نالحظ أن النص اكتفى بصيغة جد محتشمة ال تفي إطالقا باملطلوب على هذا الصعيد  ،حيث
نقرا مثال في املادة ( 29الفقرة الثالثة ) «يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من اللجان الدائمة
السعي الى تحقيق مبدأ املناصفة بين النساء والرجال املنصوص عليه في الفصل  19من الدستور
« وهي صيغة عامة يقف مفعولها عند اشتراط الترشح وليس اشتراط تخصيص الرئاسة  ،وذلك
خالفا للفقرة الخامسة من نفس املادة التي جاءت صياغتها واضحة من حيث اإللزام بالنص على
تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة في املجلس الجهوي للمعارضة .
املستوى اآلخر الذي تظهر من خالله معدالت الجندرة في التجارب الجهوية املقارنة هو مستوي
جندرة امليزانية أو ما عبر عنه تقرير اللجنة االستشارية الجهوية املوسعة ب budgetisation
 genre au sensibleأي التدابيراملوازناتية املستجيبة لحاجيات النوع .
في هذا املستوى نالحظ نوعا من التقدم عند احد املواد األساسية املتعلقة بامليزانية ومالية الجهة
وخاصة املادة  171والتي تنص في فقرتيها الثانية والثالثة على ضرورة ان تضمن أهداف اي برنامج
واملؤشرات املتعلقة به في مشروع نجاعة االداء املعد من طرف األمن بالصرف وعلى ان يأخذ بعين
االعتبارمعيارالنوع في تحديد األهداف واملؤشرات املشارإليها .
انها مؤشرات تترجم فعال بعض توصيات اللجنة االستشارية كما وردت في تقريرها املشار اليه
بهذا الخصوص.
كما تعكس نوعا من التجسيد األولي لفهوم املايستريمينغ « mainstreaming genderأي تخصيص
املوارد وفق قاعدة النوع واحتساب هذه القاعدة عند إعداد امليزانيات وتقييم حصيلتها.
تأسيسا على التشخيص األولي الوارد في هذه الورقة املنهجية التقديمية واملمهدة للتقرير العام
الذي سنتولى تقديمه فان املحاور التي نعتبرها جديرة باملعالجة في مجال توسيع وتطوير املشاركة
النسائية في املؤسسات الجهوية هي أربعة محاور متكاملة ومتداخلة التأثير:
محور يهم اإلجراءات الواجب اتخاذها قصد التفعيل القانوني ملبدأ املناصفة وتدارك مختلف
الثغرات على هذا املستوى خاصة فيما يرجع لنوعية ومستوى املشاركة في القرار الفعلي برمجة
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وتوجيها وتنفيذا وهو ما يحيل كما اشرنا الى متطلبين أساسيين :
متطلب توسيع املشاركة في األجهزة التقريرية ومتطلبا العمل على ضوء السياسات والتدابير
القطاعية وامليزانية املستجيبة للنوع.
محور يهم العمل من اجل تغيير السلوكات واملسلكيات السياسية لألحزاب السياسية باتجاه
اعتماد سياسات وتدابير واختيارات ضمن أنظمتها وقوانينها الداخلية تساعد على توسيع حقل
املشاركة النسائية في املجالس الجهوية سواء من حيث العدد أو من حيث املواقع واملسؤوليات.
ويمكن في هذا الصدد االستئناس بالتوصية الواردة في تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية
املتقدمة املشارإليه والتي أشارت إلى «تشجيع األحزاب السياسية  -عبرآلية التمويل العمومي-
على تشجيع ولوج النساء املنخرطات في صفوفها إلى املشاركة الفاعلة والوصول إلى املسؤوليات
التمثيلية والتسييرية».
أيضا رفع األحزاب لكل املوانع التي قد تحول دون تكوين تحالفات عبر/حزبية Cross
يرتبط بهذا ً
 partyأو ما أو يعرف ب  Caucusخدمة لتطوير الحضور النسائي في املؤسسات الجهوية وباقي
الجماعات الترابية وتيسيرا لدعم مسلسل ببروزالزعامات السياسية في املستوى الجهوي.
املستوى الثالث يهم برامج تطوير القدرات والكفاءات النسائية في مجال القيادة leadership
والتوجيه وهو ما تبرز أهميته وضرورته كل التجارب الجهوية الناجحة .
املستوى الرابع يهم املحيط املجتمعي العام حيث تبدو الحاجة ماسة الى تجاوز الصور النمطية
في موضوع النوع أو ما يعرف ب  stereotypes genderوالتي تكبح التطور او تلجمه  ،ويتطلب
ان يطال هذا يطال هذا مختلف املجهود التوضيحي البيداغوجي مختلف شرائح املجتمع قصد
إبراز عالقة االرتباط املتبادلة  correlationأوال بين التنمية املستدامة واملشاركة النسائية وثانيا
بين التطور املؤسساتي الديمقراطي واملشاركة الوازنة للنساء في املؤسسات املنتخبة عددا و
مسؤوليات تنفيذية.

17

وإذا كان من الضروري هنا اإلشارة إلى ضخامة العمل املطلوب على هذا الصعيد وعدم استصغار
املسؤوليات والتحديات فانه من املهم كذلك التنبيه إلى تهافت بعض األطروحات التي تصب في
اتجاه إبرازوجود خطوط ثقافية جوهرا نية  essentialistال سبيل إلى تجاوزها  .من الضروري تفكيك
هذه الخطابات وإبرازتخلفها وعدم إحاطتها بتطورات الواقع  :ذلك إن التطورات الحاصلة تبرز ان
املواطنات واملواطنين ( ورغم استمرار الكوابح الثقافية التي تغذيها وتؤججها األوساط املحافظة)
حقا بصدد استبطان وقبول القيم املحيلة إلى املشاركة النسائية في الحقل السيا�سي .
هم ً
إن ما يثير االنتباه حقا خالل االستحقاقات االنتخابية إن أكثر املقاومات في معظم األحيان
والحاالت ،في البوادي كما في املدن ترتبط بصراع املواقع واملصالح على مستوى النخبة ،أكثربكثير
من ارتباطها ،كما يقال أو يدعى به ،بتوجه مجتمعي غالب.
في هذا التقرير سنعالج مجموع هذه املحاور معتمدين على رؤية مقارنة ومحيلين على الدراسات
والتجارب الدولية لتتبين لنا الصورة أكثر بخصوص وضعنا الراهن على هذا املستوى  ،كما
سنتناول بالدراسة والتحليل املواقف التي تقدمت بها االحزاب السياسية املمثلة في البرملان
ومواقفها وطروحاتها بخصوص مقاربة النوع في القانون التنظيمي حول الجهة  111.14كما
عكستها مذكراتها الجوابية على مسودة وزارة الداخلية صيف  , 2015ثم املناقشة التي حظيت
بها مواد مشروع القانون التنظيمي املتعلقة باملناصفة  ،والتعديالت التي تقدمت بها فرق األغلبية
واملعارضة
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مدخل متهيدي في موضوع املشاركة و التمثيلية السياسية للنساء :
تقدمي عام ألقسام الدراسة :
بتنصيصه على مبدأ املناصفة في الفصل التاسع عشريكون الدستور املغربي لسنة  2011قد أدمج
بشكل حاسم مقاربة النوع وهو هدف ظلت األحزاب السياسية الوطنية و الحركات النسائية
والنسيج الجمعوي املغربي تناضل من اجل تجسيده علي امتداد عقود من الزمن منذ ثمانينيات
القرن املا�ضي.
معلوم إن الحركة املطلبية بهذا الخصوص تصاعدت مع انطالق فصول الربيع
العربي وانعكاساته على مجريات التطور في املغرب  ،وذلك بالنظر إلى حجم املشاركة النسائية في
الحراك من جهة وبالنظر من جهة أخرى لكون هذا الحراك ذاته حمل معه تسريعا قويا وإلحاحا
متزايدا في مطلب املناصفة واملساواة والتكافؤفي عملية ولوج املؤسسات السياسية التمثيلية ومراكز
اتخاذ القرار.
وبإقراره لهذا املبدأ املؤسس يكون الدستور املغربي كذلك قد استجاب بصفة إيجابية ،من
حيث املبدأ ،ملقاييس املعيارية الدولية في مجال املساواة بين الرجال والنساء والتي كرستها أوفاق
واتفاقيات دولية متعددة كانت أقوى محطاتها هي مؤتمر بكين سنة سنة  1995ثم صدور وثيقة
السيداو سنة  ،والتي شكلت مقتضياتها املرجعية موجها ودليل عمل بالنسبة للتشريعات الوطنية
في هذا املجال  ،كما شكلت عنصرإسناد ألهم التجارب في مختلف األقطارفي أسيا وأفريقيا وأمريكا
الالتينية ووسط وشرق أوروبا  ،بل وحتى في بلدان الديمقراطيات الغربية املتطورة .
وإذا كان مبدأ املناصفة مبدأ عام وشمولي تنطبق( أومن املفروض أن تنطبق) قواعده ومقتضياته
على املستوى الوطني كما على املستويات الترابية الجهوية واإلقليمية واملحلية ،فان املالحظة التي
تستوقف الباحث واملتتبع ،عند استعراض األدبيات املرتبطة باملوضوع ورصد سياقات املعالجة
واملمارسة ،ان االهتمامات انصبت ملدة طويلة  ،بالنسبة للموءسسات املنتخبة مثال ،على الهيآت
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الوطنية ،أي البرملانات وما يدخل في عداد املؤسسات التشريعية الوطنية ،وجرى ،نتيجة لتبرير
االهتمام على املستوى الوطني إهمال ،او في األقل ،عدم إيالء االهتمام الكافي ملسألة املناصفة في
املستويات املجالية والترابية التحت -وطنية  ، national-subومن الواضح أن سبب ذلك يعود إلى
نوع من التسليم املسبق بان ميكانيزم التوسع واالنتشار أو ما يسمى في العلوم السياسية ب Spill
 overسيمارس تأثيره بشكل أوتوماتيكي وسيطال تباعا املستويات الترابية الجهوية وما تحتها بعد
أن ينطلق من املستوى الوطني.
وقد بينت تجارب متعددة (  )participation2005 political and education unescoإن
هذا التسليم املسبق بميكانيزم املد واالنتشار األوتوماتيكي لم يكن له في الغالب ما يبرره وان
الديناميات  ،واملقاومات املتحكمة في املستويات الجهوية قد تكون أكثرتعقيدا وأكثرثقال من تلك
التي يمكن أن تصادف في املستوى الوطني .
تنتظم هذه الدراسة في ثالثة أقسام أساسية أساسية :
القسم االول  :نعالج فيه السياق التوجيهي العام واملبدئي والقيمي ملسألة املناصفة ،ومسالك
وطرق تقوية الحضور النسائي في املؤسسات املنتخبة كما تتبدى من خالل إطارها املرجعي الحقوقي
الذي تبلور تباعا خالل العقود االخيرة .
ويمكننا تتبع هذا االطار من معرفة مدى التفاعل الذى حصل بصفة متالحقة بين انتاج القيم
القانونية واملمارسة االجتماعية وماتبرزه من حقائق ومعطيات ومطالب جديدة .
القسم الثاني  :نعرض فيه فيه لبعض التجارب والنماذج واملؤشرات الكبرى في مجال اعمال
مبدا املناصفة ومقاربة النوع مبرزين منطلقاتها ومرتكزاتها االساسية ،حيث تمكننا هذه التجارب
املقارنة واملؤشرات املعتمدة لقياس تطبيقات مقاربة النوع في املؤسسات الجهوية واملحلية من
تكوين صورة وواضحة ومتكاملة عن مستويات التطور في هذا املجال بالنسبة لكل حالة نود
دراستها او تقييمها .
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القسم الثالث  :نعرض فيه للمسار العام الذي قطعته مناقشة ثم معالجة القانون التنظيمي
للجهة  ,111.14سواء في املرحلة االولى  .مرحلة التشاور  ،من خالل املذكرات الجوابية لألحزاب
السياسية املمثلة في البرملان اوخالل املناقشة والتعديالت على مستوى لجنة الداخلية والجماعات
املحلية وسياسة املدينة مبرزين ,بعض الخالصات االساسية بصدد املواقف من هذه القضية
املركزية ضمن قضايا التطور السيا�سي والحقوقي واملؤسساتي في املغرب خالل املرحلة الراهنة .

القسم االول :السياق التوجيهي واملبدئي العام ملسألة املناصفة:
احملور االول :مقدمات أولية في موضوع املشاركة السياسية للنساء وقضية
املناصفة.

  - 1مسارالتطور العام
حينما نضع قضية مشاركة النساء في الحياة العامة بمختلف ابعادها االقتصادية واالجتماعية
والسياسية في سياقها العام خالل االزمنة املعاصرة  ،لنقل على األقل منذ الستينيات من القرن
املا�ضي والى االن  ،ونربط ذلك بنضاالت الحركات النسائية  ،ثم نتتبع نوعية الطروحات الفكرية
االساسية التي اثرت في هذا املسارالخمسيني  ،فإننا نقف على حقيقة أساسية ذات داللة بالنسبة
للمناصفة كقيمة مرجعية وكافق للعمل:
لقدتم االنتقال تدريجيا ،ان على مستوى الخطاب او على مستوى املمارسة ،من وضع Posture
ثقافي انثروبولوجي الى وضع سيا�سي مؤسساتي يتم فيه التاكيد على الدور الحاسم للمشاركة
السياسية املؤسساتية في إنجاز مطلب املناصفة وتجاوز املوروث الثقافي املسؤول عن وضعية
الالمساواة بين الجنسين في كل الواجهات.
وكنتيجة لهذا التحول لم تعد الهيمنة األيديولوجية لتلك الخطابات ذات املنحى الثقافي التي
ربطت دائما بصورة سببية ميكانيكية بين واقع تخلف او هامشية ومحدودية املشاركة النسائية
وموروثات ثقافية تحدداالدوار واملواقع و تنغرس عميقا في البنية الثقافية واملخياالت االجتماعية
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كقوى ال مجال لزحزحة سلطتها كيفما كان النفس اإلرادوي للحركات االجتماعية املناضلة من اجل
إقراراملساواة .
بالنسبة للجانب االول ال بد من التذكيربان الرغبة في اقتحام الحصون الثقافية /االنثروبولوجية
وليس الحصون السياسية/القانونية هو ما شكل الحافزواملحرك األسا�سي للنضاالت الكبرى التي
خاضتها الحركات النسوانية ابتداء من منتصف الستينيات والى حدود نهاية السبعينيات من القرن
املا�ضي .
صحيح ان الخطاب النسواني خالل هذه املرحلة ساهم بنصيب وافرفي تحليل ميكانيزمات الهيمنة
ّ
السوسيولوجية والثقافية التي حكمت على النساء بالهامشية في الفضاء العام وصادرت
التاريخية ،
حقهن الطبيعي في الكالم والتعبير عن هويتهن خارج نطاق املألوف واملستقر اجتماعيابالصور
النمطية.
وصحيح كذلك ان هذا التراكم املعرفي التفكيكي أف�ضى الى تبلور وعي متزايد ببعض االشكاالت
الكبرى بخصوص اوضاع النساء ،خاصة في البلدان الغربية (ولكن ليس وحدها ) كما اطر ذلك
التراكم اجندات عمل وتحرك وتعبئة وضعت في قلب أهدافها العمل من اجل تكريس قيم املساواة,
بالرد على كل الخطابات التمييزية أيا كانت خلفياتها األيديولوجية ،غيران تغليب الطرح الجوهراني
 essentialistفي موضوع املرأة والجندرة ضمن الخطاب النسواني  ،خاصة في شقه املتطرف ،
الذي شدد على الهوية والقطيعة  ،والذي تكرست له الغلبة في النهاية ضمن الحكي النسواني
 ،narrativesكانت له اثاره العرضية السلبية ،من حيث انه قلص تدريجيا من جاذبية الحركة
النسوانية ومن نفاذها في االوساط النسائية الجماهيرية من جهة  ،ومن حيث انه  ،كذلك  ،وهذا
كان اخطر تأثيرا  ،جعل من املشاركة السياسية متغيرا  variableتابعا الشتراطات اخرى من قبيل
التحرر الثقافي الجذري  ،واعطى لهذا األخير صفة املحدد لكل تطور ممكن في الحقل الحقوقي /
القانوني والسيا�سي للنساء ،او اي حضور وازن وحاسم في مراكزالقيادة والتوجيه على املستويات
االقتصادية واالجتماعية .
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والحقيقة انه لم يكن هناك  ،في مسار التطور الذي عرفته املجتمعات الغربية ،وهي مهد نشأة
وتطور الحركات النسوانية  ،ما يؤكد صحة هذا الطرح الراديكالي الذي يجعل السيا�سي  -اإلرادي
واإلرادوي volontaristeتابعا بصفةمطلقة للثقافي .
على الجانب االخر من الطرح الثقافي للمسألة النسائية كانت هناك  ،في البلدان النامية وبصفة
خاصة في البلدان االسالمية والعربية طروحات في موضوع املسالة النسائية افضت في النهاية ،
باسم او تحت ذريعة املوروث الثقافي وقراءات معينة لهذا املوروث الى تبرير الالمساواة والالتكافؤ
وجعلت أية زحزحة او مناقشة في املوضوع تطاوال غيرمقبول على اليقينيات او املقدسات!.
وإذا كان يصعب إنكار وجود عوائق ثقافية منغمسة وثاوية في عمق بنية التفكير االجتماعية في
املجتمعات التقليدية  ،عوائق تحد من مشاركة النساء وتقلص من حظوظ تنمية قدراتهن ،فانه
من الخطا النظرالى تلك العوائق كما لوكانت معطيات أنطولوجية جامدة غيرقابلة للتغيير،ذلك ان
دينامكية التطور تبين بوضوح ان االعمال واملبادرات السياسية والقانونية الجماعية التي ،تساهم
في بلورتها نضاالت وتحركات مطلبية بنفس(بفتح الفاء) ارادوي يروم تحريك العقليات واستبطان
ثقافة جديدة وقيم جديدة تثمن مشاركة النساء في املجال العام  ،وفي مقدمته املجال السيا�سي
بالطبع  .هي اعمال وديناميات قادرة على احداث التغييرات الحاسمة في .الثقافة السائدة وفي
العقليات واملمارسات األكثرعتاقة وماضوية.
والجدير بالتدقيق هنا أن ان مفعول تلك الرؤية املحافظة انتقل  -بمفعول املصالح املكتسبة ،
الى مختلف األوساط السياسية ،بما فيها تلك التي ال يمكن تصنيفها ضمن قوى املحافظة من
حيث املبدأ ،والتي وجدت فيه مبررا او متكئا يقيها تبعات اقتسام السلطة املتضمن في مبدأ
املناصفة ،بذريعة وجود معطى ثقافي يتعين ان يحسب له حسابه!
وهكذا مثال فقد جرى ترديد بعض املقوالت بصفة مغرضة من قبيل القول بان النساء غير
موجودات عن طواعية في الحقل السيا�سي وبان مقولة االقصاء في هذه الحالة غيرذات موضوع !!
وكانت تلك الطروحات في الحقيقة نوعا من املصادرة على املطلوب  ،ذلك انه وكما الحظت احدى
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نشيطات الحركات النسائية في كواتيماال ردا على هذه الطروحات « اذا كانت النساء مطلوبات في
الحقل السيا�سي فسيكنن بالتأكيد موجودات  ،وإذا كن موجودات في الحقل السيا�سي فاملطلوب
االختيارفال شيئ يبرره عدم االختيارمن بينهن ملواقع التسييرواملسؤولية».
لقد أبرزت التجربة ايضا انه في اغلب الحاالت فان التذرع بمقولة قوة سلطة القيم املتواضع عليها
 normes des pouvoirيخفي في واقع االمرعوائد السلطة  .pouvoir du normesوالحقيقة انه لم
تبدأ مراجعة هذا الطرح ولم تنطلق عملية اعادة النظر في مجمل الفرضيات التي انبنى عليها اال
حينما تبين ان دخول النساءالى معترك العمل السيا�سي بشكل مكثف  ،وتزايد الحركة املطلبية
للنساء على الصعيد العالمي من اجل املساواة والتكافؤ  ،لم يواجه بذلك النوع من املقاومات
الدراماتيكية التي خ�شي منها دعاة الطرح الثقافي في املوضوع  ،وذلك حتى في اكثر األقطار تأثرا
بالتقاليد الثقافية التقليدية كبنغالديش ،على سبيل املثال.
لقد كان من املفيد اإلشارة الى هذا املسار التطوري العام البراز حقيقة أساسية ،مفادها انه لم
يكن باإلمكان ان تصبح مسالة املشاركة باملناصفة حجرالزاوية في التحركات املطلبية للنساء عامليا
لو لم يحصل ذلك التطور املفصلي في الوعي السيا�سي والحقوقي ،والذي تجاوز عمليا تلك النزعة
الثقافية امليكانيكية التي كانت قد تحولت مع مرور الزمن الى نوع من العدمية املنافية او النافية
لقدرة اإلرادة على تحريك املستقر من التوازنات والصور النمطية في موضوع املشاركة السياسية
للنساء .
وتجدراإلشارة  ،بالنسبة للمغرب ان النقاش والتفكيرفي قضايا املناصفة في املجال السيا�سي كان
قد بدا اوال حول املؤسسات التمثيلية الوطنية ( البرملان ) قبل ان ينتقل الى مستوى الجماعات
املحلية والجهوية  ،كما تجدر اإلشارة الى ان اعتماد مفردات ومنطوقات ومفاهيم املناصفة ظل
محدود التداول داخل األحزاب والتشكيالت السياسية ،حيث بقي الى عهد قريب محصورا داخل
القطاعات السياسية النسائية ولم تبدأ عملية التطوراملعمم لهذه املفاهيم اال بشكل جد متاخر.
من املفيد التذكير  ،في املقام االول ،الى ان الحديث عن املناصفة واشكال تطوير املشاركة
السياسية للنساء ضمانا للتكافؤ  ،والحديث عما يعرف في اللغة السياسية اليوم ب ال سياسة
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النوع genderpoliticsعادة ما يتم في إطار شمولي يدمج كل األبعاد واملستويات املجالية  ،اي
الوطني والجهوي واملحلي ،وال يميز بينها اعتبارا لوحدة اإلشكاليات والتحديات املطروحة حينما
يتعلق االمربمسالة الحضور املسائي والتأثيرفي واجهات العمل التمثيلي ومؤسسات اتخاذ القرار.
ومع ذلك وبفعل تطورات متالحقة ،تزايد الوعي اليوم على مستوى الفاعلين املؤسساتيين الدوليين،
بكون التقدم في مساراملناصفة ال يستقيم اذا ظل االهتمام منحصرا فقط ضمن املستويات املجالية
الوطنية ولم يقع التقدم بصفة موازية على هذا الصعيد في املستويات الجهوية والتحت -جهوية،
ذلك انه من جهة أولى بدا واضحا من خالل املمارسة ان التركيز على املستوى الوطني وحده قد
يؤؤل في نهاية املطاف الى تزايد تمثيلية النخب النسائية دون ان يعني ذلك التيار النسائي العام
 ، mainstreamومن جهة ثانية فقد بدا من خالل املمارسة كذلك ان املقاومات التي تعترض تواجد
النساء في املؤسسات التمثيلية املحلية من طرف الطبقات السياسية ( ذات األغلبية من الرجال
) قد تكون اكثر ضراوة من تلك التي تعترضهن في املؤسسات التمثيلية الوطنية ،اعتبارا للمواقع
واالمتيازات التي تسعى تلك الطبقات الى تحصينها وصيانتها على املستويات املحلية .
هناك إذن نقص واضح في املعطيات املقارنة املتعلقة بالنساء املنتخبات على املستويات املحلية
والجهوية مقارنة مثال باإلحصائيات التي يقدهها االتحاد البرملاني الدولي بصفة دورية بخصوص
نسبة النساء البرملانيات في مختلف األقطار  ،هذا رغم ان اإلقرار حاصل بوجوب ادخال معطى
املشاركة الجهوية في هذا املجال ضمن املؤشرات التي تسمح بقياس فجوة التمثيل بين الرجال
والنساء ،دبما يسمح بفهم اكبرلألجوبة املطلوبة على مستوى السياسات العمومية في هذا الباب .
واملؤشرات إياها تحدد خمس معطيات أساسية:
 1 .1نسبة النساء املسجالت للتصويت
 2 .2نسبة النساء املصوتات خالل االستحقاقات االنتخابية
3 .3نسبة النساء املنخرطات في األحزاب السياسية .
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4 .4نسبة النساء الزعيمات  leadersاللواتي يشغلن مناصب قيادية في أحزابهن وفي األجهزة
السياسية املختلفة .
5 .5نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب التسييرفي املؤسسات املنتخبة على املستوى الجهوي
والوطني بما في ذلك منصب العمدة او مواقع التسييروالتنفيذ على مستوى الجهة.
بعض املعطيات املقارنة املنشورة مؤخرا من طرف لجنة االمم املتحدة االقتصادية المريكا
الالتينية تبين حقيقة ذات داللة بخصوص .تمثيلية النساء اذتفيد تلك اإلحصائيات ان حظوظ
النساء في ارتياد املؤسسات املنتخبة املحلية في منطقةأمريكا الالتينية والكارايبي هي اقل من حظوظ
ارتيادهن في هذه املنطقة للمؤسسات املنتخبة الوطنية  20/100من املستشارات في املجالس
املحلية والجهات و 10/100من عمداء املدن هن نساء)

 - 2الجهوية املتقدمة وإشكالية االستجابة ملقاربة النوع في املغرب
تأسيسا على ذلك فانه في الحالة املغربية ،يمكن اعتبار املقتضيات التنفيذية للقانون التنظيمي
رقم  59/11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ،خاصة األحكام الخاصة بانتخاب
أعضاء مجالس الجهات  ،بمثابة قفزة نوعية جد إيجابية بخصوص تقوية قدرات النساء  -من
الناحية القانونية على األقل  -على ولوج مؤسسة الجهة بعدد متقدم نسبيا قياسا الى السابق  .كما
ان تلك املقتضيات فيما يظهر استوعبت بصورة إيجابية بعض املمارسات الفضلى املعمول بها في
العديد من التجارب الدولية على صعيد الكوطا وسبل دعم مسلسل االقتراب من املناصفة كما
سنرى خالل فصول الحقة من هذه الدراسة.
لقد نصت الفقرة الثانية من املادة  76على انه ،يحدث على صعيد كل عمالة او اقليم او عمالة
مقاطعات دائرتان انتخابيتان وتخصص احدى الدائرتين للنساء وانه ال يحول ذلك دون ترشحهن
في الدائرة االنتخابية االخرى .
وكان التجديد واضحا فيما حملته املادة  77من نفس املقتضيات التنفيذية للقانون التنظيمي
املشار اليه حينما نصت على ان يمثل عدد مقاعد الدائرة االنتخابية املخصصة للنساء في كل
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عمالة او اقليم او عمالة مقاطعات ،ثلث عدد املقاعد املخصصة للعمالة او األقلية برسم الجهة.
وجدير باملالحظة هنا ان الرفع القانوني واإلرادوي للمشاركة العددية النسائية بدا في الجهة
اوال ،وكان ذلك نوعا من االستجابة للمؤشرات املتقدمة نسبيا على هذا الصعيد ،والتي حملتها
وثيقة اللجنة االستشارية امللكية في موضوع االستجابة لسياسة النوع في الهندسة املؤسساتية
واملوضوعاتية للجهة :
وللتذكير بهذا الخصوص فان تقرير اللجنة االستشارية كان قد ربط بين مطلب تاكيد التوجه
الديمقراطي للبناء الجهوي وبين اعتماد سياسة النوع ضمانا لإلنصاف والتكافؤ.
وكانت تلك الوثيقة التي يمكن اعتبارها وثيقة مرجعية أساسية والتي ساهم في اعدادها جامعيون
مرموقون وخبراء في إعداد التراب وفي الشأن الجهوي قد ابتعدت في تصور البناء الجهوي  -تقطيعا
واختصاصات -عن املقاربات الضيقة ذات الخلفيات األمنية والتحكمية ،وطرحت ألول مرة الجهة
كحوض للتنمية .développement de bassin
اكدت الوثيقة في مجال سياسية النوع في الجهة على بعض املنطلقات االساسية ،من أهمها:
•ضرورة اعتماد أنماط اقتراع مالئمة تضمن ولوج النساء بنسبة الثلث على األقل للوظائف
التمثيلية واملكاتب وباقي هياكل املؤسسات الجهوية طبقا لالهداف املتضمنة في األلفية
للتنمية.
•العمل على ادماج مقاربة النوع بصفة بنيوية سواء في مستوى التصور العام او في مستوى
التنفيذ او في مستوى صياغة اوتتبع السياسات العمومية الجهوية ،او في مستوى ضبط
اليات الحكامة على املستوى الجهوي.
•اعتماد سياسات موازناتية تستجيب لسياسة النوع .
•د ضرورة تمكين كل مجلس جهوي مستقبال من لجنة تكافؤ النوع  genre équitéتتكون من
شخصيات ذات كفاءة من الجنسين  ،وكانت اللجنة قد اوصت بهذا الخصوص بان مثل
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هذه اللجنة يجب ان تتكلف وتبادر  -ضمن اختصاصها  -التخاذ كل اإلجراءات والتدابير
الكفيلة بخدمة هدف املساواة بين النساء والرجال على املستوى الجهوي.
•لقد مضت اللجنة االستشارية الى ابعد من ذلك بتبنيها لواحدة من اكثر املبادئ تقدما
وجرأة ،حينما ربطت بين إجراءات تشجيع األحزاب السياسية -عبر التمويل  -ومدى
ما تبذله هذه االخيرة من جهود ومبادرات لتشجيع املشاركة السياسية للنساء ضمن
الهياكل الحزبية الجهوية ،ومدى ما تبذله ايضا على مستوى تشجيعهن على ولوج مواقع
املسؤولية داخل املؤسسات .الجهوية.
لقد وضع تقرير اللجنة االستشارية نوعا من املتكاء وامليزان الذي يمكن على ضوئهما قياس مدى
التطور الحاصل  -على املستوى امليداني املؤسساتي وليس على مستوى الخطاب  -في اعمال سياسة
النوع في بناء الجهوية املتقدمة .
ومن الواضح عند املقارنة بين الوثيقة والقانون التنظيمي 111.14الذي صدر بعدها ،تجسيدا،
مبدئيا  ,ملقتضياتها ,ان هذا األخير لم يحمل بصورة كاملة بصمات التصور العام الذي حملته
الوثيقة ،وبقي دونها من حيث الطموح كما سنوضح الحقا  ،تكفي اإلشارة االن  ،على سبيل توضيح
ذلك ،الى ان القانون التنظيمي لم ينص باللزوم  ،مثال ،كما كان من املفترض ،على تخصيص
رئاسة أية لجنة من لجان املجلس الجهوي للنساء  ،وهو ما يبدو مناقضا للمتن التقدمي واملتقدم
الوارد في تقريراللجنة  .وكان من شان التنصيص على هذا املقت�ضى ان يقدم إشارة قوية الى االنتقال
من مستوى ما يعرف في لغة النوع اليوم  ،من املشاركة العددية  participation descriptiveالى
املشاركة الجوهرية ).participation substantive
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احملور الثاني :مسالك وطرق تقوية احلضور النسائي في املؤسسات املنتخبة:
املناصفة وإطارها املرجعي القانوني .
خالل العقدين املاضيين تنامى على املستوى العالمي االهتمام بقضية املناصفة وآلياتها
التطبيقية من قبيل الكوطا  ،باعتبارها آلية وتقنية أساسية لتطويرحقل املشاركة النسائية كميا
ونوعيا  ،وبما يسمح حقا للنساء بالوصول الى ما يعرف اليوم في لغة وأدبيات النوع بالسياسة
املؤسساتية politics Formal
منذ التوصيات واملقررات وبرامج العمل وخرائط الطريق التي صدرت عن مؤتمربكين سنة
1995في موضوع قيم واليات املساواة وتطوير مقتضياتها عالقة بالكوطا النسائية ،تطور النقاش
حول املوضوع بشكل كبير ،اذ لم يعد منحصرا في الجانب املبدئي في حد ذاته  ،بل انتقل
الى جوانب اكثر اجرائية ،تمس باألساس طرق التطبيق والتطوير ،وكذلك وبالخصوص  ،شروط
املصاحبة التي قد تعطي للمبدأ مفعوالته على مستوى الرفع الحاسم من املشاركةالنسائية في
إدارة الشأن العام .

 - 1املشاركة السياسية للنساء في عموم املؤسسات التمثيلية (الوطنية والجهوية
واملحلية):
لقد تأكد مطلب املناصفة و الكوطا كآلية ووسيلة عمل ومقاربة قانونية وعملية ال غنى عنها
لتضييق الهوة الكبيرة بين الجنسين في نسب املشاركة السياسية ونسب ارتياد املواقع القيادية
في املؤسسات املنتخبة  ،وأخذ هذا ااملسعى كل مداه من خالل املواثيق واالتفاقيات والبيانات
الدولية واإلقليمية املتعددة  ،والتي نخص منها بالذكر:
يتعلق االمرباالتفاقيات وأدوات العمل التالية:
•اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييزضد املرأة سنة  (1979السيداو) والتي حثت الحكومات
على اتخاذ كل اإلجراءات املناسبة إلزالة كل أشكال التمييزضد النساءفي الحياة السياسية
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وان تضمن لهن حق املساهمة في بلورة سياسة الدولة وتنفيذها وتقلد املناصب الحكومية
واملناصب العمومية وتسهيل مشاركتهن في تمثيل حكوماتهن على املستوى الدولي
 .االتفاقية احالت الى اتفاقية حقوق النساء لسنة  1952في ديباجتها وعبرت عن القلق من
البطئ في تنفيذ االلتزامات التي تضمنتها .
•مؤتمربكين سنة  ( 1995املؤتمرالدولي الرابع حول النساء  15 /4شتمبرالذي تمخضت عن
أشغاله توصيات وأجندات عمل نصت  ،في الجانب املتعلق باملشاركة السياسية واتخاذ
القرار ،على ضرورة اعتماد جملة من االجراءات والسياسات من بينها  :العمل على اتخاذ
التدابير على مستوى النظم االنتخابية ،التي تسمح لألحزاب السياسية بإدماج النساء في
الوظائف التمثيلية وغير التمثيلية بنسبة متساوية مع الرجال ،كما نصت على النظر في
تأثير النظم االنتخابية على حجم تمثيلية النساء في املؤسسات املنتخبة واتخاذ اإلجراءات
املالئمة الصالح تلك النظم.
االتفاقية وضعت التزامات محددة على عاتق األحزاب السياسية من اجل مراجعة الهياكل
واملساطر املعتمدة في عملها والتي تحد من مشاركة النساء في اتخاذ القرار  ،ودعت األحزاب الى
ادماج قضايا النوع في أجنداتها السياسية.
و قد أكدت كل اللقاءات التقييمية الالحقة ( بكين زائد  )5و(بيكين زائد ) 10و (بكين زائد ) 15
و(بكين زائد ) 20الذي صادف انعقاد الدورة  59للجنة االمم املتحدة حول وضعية املرأة CSW ،
على هذه املبادئ والتوجهات في إطاراستعراض مدى التقدم الحاصل في تنفيذ االلتزامات .
•الوثيقة املرجعية املتضمنة الهداف األلفية سنة  2000والتي كان من بينها العمل من اجل
املساواة بين الجنسين على كافة املستويات وضمنها بالطبع املساواة في املشاركة السياسية
(الهدف الثالث).
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 - 2على مستوى املشاركة السياسية للنساء في املؤسسات التمثيلية الجهوية
واملحلية.
هذه املبادئ املرجعية االساسية شكلت موجهات للمطالب وأجندات العمل لعدد من املنظمات
العاملية املشتغلة في مجاالت تقوية الحضور النسائي في املؤسسات املنتخبة الجهوية واملحلية ومن
اهم هذه املنظمات نذكر:
•منظمة االتحاد العالمي ملؤسسات الحكم املحلي International Union of
 local Authorities IULAخالل املؤتمرالذي عقدته املنظمة شهر نوفمبر من سنة
1998بهراري تم اإلعالن عن اإلعالن العالمي املعروف ب « النساء في مؤسسات الحكم
املحلي» .
بعد التاكيد على مقررات سابقة اتخذتها املنظمة في مؤتمر تورونتو سنة 1993برسم الدورة
 ،31وبعد التاكيد في ديباجة البيان على ان الحكم املحلي  ،باعتباره جزءا أساسيا من منظومة
الحكامة هومجال مميزإلدماج النساء في مسلسل اتخاذ القرارفي كل ما يهم حياتهن اليومية ،واألكثر
قدرة على تعبئة طاقاتهن ومهاراتهن لدعم مجهودات التنمية املستدامة ،وبعد التاكيد ،في نفس
الديباجة ،على ان الديمقراطية ال يمكن ان تستقيم بدون املشاركة السياسية واإلدماج الفعلي
النساءفي مؤسسات الحكم املحلي  ،بعد هذه التأكيدات املبدئية سجل البيان في البندين 20
و 21التزام املشاركين بالعمل على مضاعفة الجهود من اجل املساواة العددية بين الرجال والنساء
على مستوى مؤسسات اتخاذ القرار على كافة االصعدة  ،وبالنسبة لكل السياسات العمومية في
املجالس املحلية املنتخبة ولجانها وعلى مستوى كل املجموعات والبنيات ذات العالقة باتخاذ
القرارعلى املستوى املحلي .
كما دعى البيان الى العمل على تفعيل مبدأ  Mainstreamingمن خالل ادماج مقاربة النوع في كل
السياسات والبرامج وإنتاج وتوزيع الخدمات واالنشطة على مستوى املؤسسات املحلية واالجهزة
التمثيلية على املستوى الوطني والجهوي والدولي وان يتم تطوير مناهج واليات للمراقبة والتتبع
لقياس عملية بناء التياراملاينستريمينغ.
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( يرمز هذا املفهوم الى العمليات والسياسات االتي يتم بمقتضاها جعل مشاركة النساء ومتطلب
اإلدماج االقتصادي واالجتماعي محورا أساسيا .في كل سياسة عمومية) .
•منظمة املدن املتحدة للحكم املحلي UCLG .United cities for local governmen
أكدت منظمة املدن املتحدة للحكم املحلي خالل مؤتمر باريس  ،الذي انعقد في 31يناير وفاتح
فبراير  2013بشراكة مع بلدية باريس برئاسة عمدة املدينة السيدة هيدالغو ( الحديثة العهد
وقتها باملنصب) على جملة من املبادئ والتوجهات  ،تضمنتها الوثيقة الختامية لألشغال « ،االجندة
الشاملة للحكم املحلي والجهوي .من اجل املساواة بين الجنسين في الحكم املحلي»
الوثيقة دعت الى:
•ادماج النساء في عملية اتخاذ القرارطبقا الهداف األلفية ( الهدف الرابع).
ان تقوم األحزاب السياسية بإدماج النساء في اجهزة اتخاذ القرار واحترام مبدأ املناصفة في كل
مسلسل انتخابي او عند التعيين للمسؤوليات.
•ان تقوم النساء املوجودات اللواتي يتوفرن على سلطة القرار داخل األحزاب
السياسية بتشجيع ودعم باقي النساء ملواجهة الصعوبات وتشجيع القيادة النسائية
leadership
•ان تتخذ الحكومات كل اإلجراءات الكفيلة بتحقيق املناصفة.
•ان تتولى جمعيات املنتخبين املحليين انشاء وتطوير عمل اللجان الدائمة للمساواة
والتكافؤ .وان تتعاون مع املنظمات غيرالحكومية النسائية والقطاع الخاص ملعالجة وتتبع
كل مظاهرووقائع الالمساواة.
•املجلس االوروبي للبلديات والجهات CERM Council of European municipalities and
:regionsميثاق املساواة بين الرجال والنساء في الحياة املحلية.
يعتبر امليثاق الذي قدم في اللقاء الذي احتضنته مدينة  Innsbruckشهر ماي  2006واملعنون ب
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« امليثاق االوروبي من اجل املساواة بين النساء والرجال في الحياة املحلية « الوثيقة املرجعية
األكثر تطورا واألدق صياغة في موضوع املناصفة واملساواة بين النساء والرجال على مستوى
الجماعات الترابية املحلية والجهوية .سواء جهة املبادئ العامة املقررة او جهة اليات ومناهج
العمل املطلوب اعتمادها لتحقيق األهداف املسطرة ،اومن حيث التحديد الدقيق للمؤشرات
التي تسمح بقياس مدى التطور الحاصل في مسلسل املساواة واملناصفة  ،او على مستوى تحديد
السياسات العمومية القطاعية املوجهة لالستجابة لحاجيات النساء وصوال لتحقيق املبدأين
الرئيسيين اللذين يهيكالن مختلف اجزاء امليثاق  ،اي مبدأ املايسترايمينغ بخصوص سياسة النوع
 Mainstreamingومبدأ جندرة امليزانيات .Budgeting Gender
وألنه الوثيقة األكثر اكتماال وتطورا لحد االن فقد اصبح دليل عمل تعتمده كل املنظمات
الجهوية والقارية املشتغلة على موضوعة املناصفة في املؤسسات املنتخبة املحلية والجهوية  ،كما
اصبح احد الوثائق املرجعية االساسية التي تتم اإلحالة على مقتضياتها في كل اللقاءات واملناظرات
والدورات التكوينية التي يكون موضوعها هواملناصفة واملساواة بين الجنسين في املشاركة السياسية
والتمثيل املتوازن.
يؤكد امليثاق في البداية على ستة مبادئ توجيهية أساسية يجملها فيما يلي :
أ .املساواة بين النساء والرجال حق أسا�سي .
ب .لتحقيق املساواة بين النساء والرجال يتعين االنتباه واالخذ باالعتبار الى كل أشكال التمييز
وكذا مختلف العراقيل التي تنتصب في وجه النساء .
(كمالحظة ،هذا املبدأ الثاني يمهد ملطلب اعتماد الكوطا الوارد في امليثاق)
ج .ان املشاركة املتكافئة للنساء في عمليات اتخاذ القرار تعد شرط وجود للمجتمع
الديمقراطي.
د .محاربة والغاء الصور النمطية السلبية  stereotypesحول النساء شرط لتحقيق املساواة
بين النساء والرجال .
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ه .ان ادماج مقاربة النوع في كل أنشطة الجماعات الترابية املحلية والجهوية يعد مسالة
ضرورية لتطويرمسلسل املساواة بين النساء والرجال .
( كمالحظة يحيل هذا املقت�ضى الى مبدأ ال  Maistreamingاملشاراليه آنفا).
و  .ان اجندات عمل وبرامج ممولة بشكل مالئم تعد وسائل ضرورية لتطويرمسلسل املساواة
بين النساء والرجال
(كمالحظة يحيل هذا املقت�ضى الى مبدأ جندرة امليزانية املشاراليه آنفا)
ويحدد امليثاق بدقة سلسلة من االلتزامات بالنسبة للموقعين عليه من أهمها:
اوال  :إقرار املوقعين بالحق املتساوي للنساء والرجال في التسجيل في اللوائح االنتخابية والترشح
واالنتخاب .
ثانيا  :يقر املوقع على امليثاق بالحق املتساوي للنساء والرجال في املشاركة وفي إعداد السياسات
العمومية وتنفيذها وفي الوصول الى املناصب واملسؤوليات العامة وفي ممارسة الوظائف العامة
على مختلف األجهزة التنفيذية .
ثالثا  :يقر املوقع على امليثاق بمبدأ التمثيل املتكافئ على مستوى كل املؤسسات املنتخبة املخولة
التخاذ القرارفي املجال العمومي .
وبناء على ما سبق فان املوقع على امليثاق يلتزم باتخاذ كل اإلجراءات والترتيبات املالئمة من اجل
الدفاع عن  /ودعم الحقوق واملبادئ التالية:
• تشجيع النساء على التسجيل في اللوائح االنتخابية وممارسة حقهن في التصويت والترشح
للمهام االنتخابية .
•تشجيع األحزاب واملجموعات السياسية على اعتماد التمثيل املتساوي للرجال والنساء ،
ولهذا الغرض يتعين تشجيع األحزاب على اتخاذ كل اإلجراءات القانونية بمافيها اعتماد
الكوطا كلما كان ذلك مالئما لتشجيع زيادة عدد النساء املختارات للترشح لالنتخابات .
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•االلتزام باتخاذ اإلجراءات التي من شانها ان تمكن النساء املنتخبات من التوفيق بين
حياتهن االسرية والتزاماتهن
•املهنية والسياسية من خالل تحديد مالئم لساعات ومناهج العمل.
•ويلتزم املوقع على امليثاق باعتماد التمثيل املتساوي للنساء والرجال في اجهزته التقريرية او
االستشارية ذاتها وفي كل التعيينات التي يجريها لشغل منصب في جهازخارجي.
( واالشارة هنا واضحة الى ضرورة التزام األحزاب السياسية بمبدأ املناصفة في اجهزتها الداخلية
ونمط اشتغالها)
احملور الثالث :احلضور النسائي في املؤسسات املنتخبة  :شرط وجود ملؤسسات
حكم محلي وجهوي و إدماجية inclusiveوموجهة بأفق النوع:

 - 1الحكامة الجهوية واملحلية املستجيبة ملعايير النوع:املنطلقات املرجعية
املبدئية:
يلخص ل  Mllekti Fraserفي دراسته امليدانية الحيثيات املبدئية للحضور السيا�سي الوازن
للنساء في املؤسسات املنتخبة على املستويات الوطنية والجهوية واملحلية بالقول « ان تطوير
الحضور النسائي والزعامة النسائية في الحقل السيا�سي واقرارمبدا مساواة النوع هي قضية ثالثية
األبعاد  :فهي قضية حقوق إنسانية وقضية تنمية ومسألة واجب اخالقي».
ويضيف في نفس املعنى» ان املؤسسات التشريعية ذات القدرة االدماجية هي االقدرعلى الرفع من
منسوب االلتزام املدني واملشاركة الديمقراطية للمواطنين «.
ويضيف في توضيح ذلك « ان اي نظام سيا�سي ال يشارك فيه نصف السكان بصفة كاملة سيكون
من اثاره بدون شك الحدمن حظوظ التأثيرفي القرارات السياسية واالقتصادية او االستفادة من
تداعياتها.
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وفي نفس املعنى يشير  Mclannفي دراسته املوثقة واملقارنة حول حضور النساء في املؤسسات
التشريعية ان النساء يحملن الى املؤسسات التشريعية روى واضاءات جديدة حول القضايا
السياسية ،ومن ثم فان ضعف التمثيلية النسائية ينعكس سلبا على اجندة السياسات العمومية،
كما ينعكس سلباعلى منسوب الر�ضى واملقبولية التي تحظى بها املؤسسات املنتخبة .وهو ما ال
يستقيم بالطبع في النظم الديمقراطية التي تقوم في املنطلق على املشاركة االدماجية لكل الطاقات
التي يختزنها املجتمع.
في نفس السياق يالحظ  « Philippe Mان النساء يحملن الى املجال السيا�سي رزمة مختلفة من
القيم والتجارب والخبرات « ويذهب الى حد التاكيد» بان مشاغل وحاجيات وانشغاالت النساء
يصعب ادعاء تمثيلها بصورة تلقائية من طرف الرجال» االمر الذي يستدعي ان تكون التمثيلية
النسائية في الحقل السيا�سي وازنة وان تصل الى مستويات تسمح حقا بالتأثيرفي مجرى السياسات
العمومية بما يجعلها اكثرانشغاال بحاجيات النوع.
ان الديمقراطية التمثيلية ال تستقيم في غياب تطور حاسم على مستوى التمثيلية النسائية ،
ووحدها هذه التمثيلية تفسح املجال حقا لسياسات عمومية بحموالت تستجيب لحاجيات النوع.
فحينما تأخذ العملية الديمقراطية مجراها بشكل ناضج يعطي حضور النساء في املؤسسات
املنتخبة معنى للطابع التمثيلي للديمقراطية كما يعطي هذا الحضور مأسسة وشرعية للصوت
النسائي داخل املرافق والحيزات املؤسساتية التي يمارس فيها الحكم وتتخذ فيها القرارات
الحاسمة.
تلك هي قاعدة العمل املبدئية التي ينطلق منها اليوم التفكير واملمارسة في مجال اءعمال سياسة
النوع في مؤسسات الحكم املحلي والجهوي  ،وهي السياسة التي تعرف وتحدد ويرمز اليها اليوم
بسياسة جندرة الحكامة املحلية والجهوية.
املالحظة التي تفرض نفسها اليوم  ،قياسا الى الفترة التي اعقبت مباشرة مؤتمر بكين وما بعده
من تظاهرات وما رافقها من نقاشات واسعة وغنية  ،ان االهتمام لم يعد منحصرا في املستوى
املبدئي العام رغم أهميته الكبيرة وطابعه التأسي�سي  ،بل انتقل  ،بفعل تطور الفهم للموضوع
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وتداعيات التجارب املتحصلة املتراكمة ،والحركية املطلبية املتنامية على املستوى الدولي -انتقل
االهتمام بتاثير كل هذا الى االعتبارات املباشرة  ،االقتصادية والتنموية ،التي تجعل املناصفة
ضرورة مجتمعية في عالم أصبحت فيه مؤشرات التطور العام ومقاييسه مرتبطة بمدى التطور
املنجز على صعيد املشاركة النسائية ،وحجم الخطوات املنجزة في مسلسل تبني واستيعاب
وتصريف مقاربة النوع في التخطيط  ،وفي برمجة الحلول للمشكالت التي تطرح في كل واجهات
العمل التنموي بأبعاده السياسية ومضامينه االقتصادية واالجتماعية املتعددة واملتداخلة .
صحيح ان الفهم العام للمشاركة  ،كما الحظ الخبير الدولي في قضايا النوع والتنمية
املحلية ،وأستاذ تخطيط السياسات الحضرية بمدرسة لندن لالقتصاد of school London
   economicsجو بيال ،صار يرتبط باملشاركة املؤسساتية والسياسية  ،لكن املشاركة أضحت.
باالضافة ،الى هذا البعد التأسي�سي املرجعي تهم  ،مستوى املشاركة االجتماعية واالقتصادية والتي
تتمظهرأوال من خالل مدى قدرةاملجموعات االجتماعية املختلفة  ،رجاال ونساء  ،على الوصول
الى الخيرات والخدمات ومراقبة شكل توزيعها.ومدى قدرة املخطط الحضري على استيعاب هذه
املتطلبات .
على هذا املستوى إذن فقد عرف االهتمام باشكاالت النوع في عاالقاتها بتطور الحكامة الجهوية
واملحلية طفرة نوعية خالل السنوات االخيرة ،وحصل نوع من التجاوز اإليجابي لبعض النقاشات
ذات الطابع النظري الصرف انطالقا من خالصات التجارب الدولية امللموسة  ،ملشاركة النساء في
املؤسسات املنتخبة وما ترتب عنها من معارف جديدة وتطويرلإلشكاالت والرهانات املطروحة .
تستند الضرورات العملية للتمثيلية النسائية في مؤسسات الحكم الجهوي واملحلي ضمانا إلدماج
سياسة النوع من مبدا أولي مهيكل .وينطلق هذا املبدأ من اإلقرار بان حضور النساء بشكل وازن
في املؤسسات املنتخبة هو الضمانة االولى واألساسية لتوسيع مجرى ونوعية االهتمامات داخل
املؤسسات املنتخبة  ،بما يف�ضي الى تغيير في التشريعات واالختيارات والسياسات العمومية
املستجيبة لحاجيات النساء ،اي جعلها حاملة ملا ترمز اليه مقاربة النوع من إجراءات برنامجية
عملية.
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ان التجارب الناجحة تفيد  ،بتفاوت بالطبع  ،ان التمثيلية املتزايدة للنساء في املؤسسات املنتخبة
الوطنية والجهوية واملحلية ترافقت مع حصول تطورات ملموسة في التشريعات والسياسات
املرتبطة بقضايا حيوية بالنسبة للنساء  :ففي املؤسسات املنتخبة الوطنية مثال ترافق ذلك مع
اعتماد تشريعات جديدة  ،تعلق االمر بحقوق امللكية العقارية للنساءاو محاربة العنف املمارس
عليهن او الحقوق اإلنجابية او محاربة التحرش او الحقوق املتساوية في مجاالت العمل او تيسير
االندماج في الحياة االقتصادية واالستفادة بالتكافؤ من اإلمكانيات املتاحة او غيرها من القضايا
التي دلت التجربة امللموسة في كل األقطاران اثارتها او تكثيف الخطاب حولها والتنبيه اليها ال يعني
بالضرورة وضعها في صدارة االهتمامات ،حينما يكون الصوت النسائي في املؤسسات املنتخبة
غائبا بفعل تقلص التمثيلية السياسية.
وضمن املؤسسات املنتخبة الجهوية واملحلية فان االرتفاع النسبي  -عامليا وقاريا  -في تمثيلية النساء
ترافق هو االخر مع تطورات ملموسة في االهتمامات وفي الوعي بخصوصية الخدمات التي يتوجب
على الجماعات الترابية تقديمها استجابة لحاجيات النساء  ،كما ترافق كذلك مع الوعي بمبدأ
املساواة في إسناد املوارد على قاعدة مقاربة النوع.
لقد ساهمت منظمات دولية متعددة على امتداد العقدين املاضيين في بلورته والتعريف به
وتخصيص عشرات اللقاءات والدورات التدريبية لتقوية قدرات املنظمات النسائية املختلفة على
التنفيذ امليداني ملقتضياته.

  - 2الحكامة الجهوية واملحلية  :برامج ومسارات العمل.
اذا كان العمل على جندرة الحكامة الجهوية واملحلية يشكل هدفا أساسيا لضمان التكافؤواملساواة
والرفع من مساهمة النساء في اتخاذ القرارفي تلك املستويات املجالية  ،فان اليات العمل املوصلة
لذلك الهدف تمرعبرمساك أساسية ثالثة :
أول هذه املسالك يمرعبر العمل على تغييرالسلوكيات والبرامج بما يخدم تحقيق مساواة النوع،
بإعطاء اولوية للسياسات املنصبة على خدمة الحاجيات امللحة للنساء وفق الصالحيات املوكولة
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للمجالس الجهوية واملحلية  ،وهي حاجيات كثيرة ومتنوعة كما سنرى عند استعراضها  .ويقت�ضي
هذا فيما يقتضيه العمل وفق مبدا او قاعدة جندرة امليزانيات الذي أشرنا اليه في فقرة سابقة .
العمل وفق مبدا جندرة امليزانيات في املجالس الجهوية واملحلية يعني  ،ادماج بعد ومنظور النوع
في مسلسل إعداد امليزانيات وهو ما يقت�ضي تقييما للميزانيات القائمة وفق مدى ما تسمح به من
االستجابة بشكل متوازن لحاجيات الرجال والنساء وإعادة هيكلة فصول املداخيل واملصاريف
بما يخدم هذا الهدف.
ثاني هذه املسالك يتمثل في تقوية قدرات النساء املنتخبات في مجال التخطيط الحضري
والتخطيط الجهوي املستجيب لهدف الرفع من منسوب جندرة الخدمات التي تقدمها املجالس
الجهوية واملحلية في املدن كما في البوادي.
اما املسلك الثالث فيمر عبرتطوير الحوار وتكثيف التعاون بين النساء املنتخبات في املؤسسات
الجهوية واملحلية واملنظمات النسائية املختلفة العاملة على مستوى املجتمع املدني دفاعا
عن قضايا وملفات تدخل هي االخرى صميميا ضمن هدف املساواة والتكافؤ وتطوير الخدمات
املستجيبة لحاجيات النساء.
ان من شان هذا النوع من العمل املشترك بين املجالس الجهوية واملحلية بتشجيع ومبادرة من
املنتخبات داخلها وبين املنظمات النسائية ضمن املحيط املجتمعي العام ان يستجيب للمبدأ
السلوكي األسا�سي الذي يتوقف عليه كل تطور مستدام للسياسات والبرامج في مجال النوع ،
نقصد جعل مقاربة النوع اختيارا محوريا في السياسات العمومية . »mainstreaming
وللتذكير والتعريف نشيرالى ان املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  ،كان قد بلور منذ
يوليوز  1997مدلوال واضحا وعمليا لهذا املفهوم حينما اعتبران ادماج قضايا النوع تقت�ضي تقييم
مدى التطور الحاصل في ادماج الرجال والنساءفي كل تخطيط او عمل يهم التشريعات واملساطر
والبرامج في كل امليادين وعلى كافة املستويات»
وحسب التحديد الذي قدمه املجلس االقتصادي واالجتماعي فان توافر مثل هذه االستراتيجية
هو ما يتيح في امليدان و عند املمارسة ادماج اهتمامات وانشغاالت وتجارب النساء في بلورة ومراقبة
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وتقييم املساطر والبرامج في كل الحقول وامليادين السياسية واالقتصادية واملجتمعية ،بصورة
تسمح للنساء باالستفادة بشكل متساو مع الرجال ،وبما ال يؤدي الى إدامة حالة الالتكافؤالقائمة.

 - 3مجاالت العمل االساسية لتصريف سياسات عمومية مستجيبة ملقاربة
النوع في املستوى الجهوي واملحلي.
في سنة  2012وفي غمرة االنشغال بتدقيق برنامج العمل الذي يقتضيه االنتقال بالحكامة الجهوية
واملحلية من مستوى املبادئ التوجيهية العامة الى مستوى البرامج التفصيلية  ،حدد املجلس
االوروبي للجهات والبلديات  CERMستة مجاالت عمل ( صادقت على البرنامج 1278جماعة
وجهة)
اعتبر املجلس ان العمل االدماجي الرامي الى تحقيق املساواة على مستوى النوع يجب تصريفه في
خمسة مجاالت حيوية:
•برامج محاربة الفقر :ذلك ان التخطيط الحضري واملجالي بشكل عام له تأثيرمباشرعلى
حياة النساء  ،علما بان النساء في مختلف مناطق العالم ( خاصة في البلدان االنامية) يشكلن
الشريحة السكانية األكثرفقرا وبالتالي األكثرحاجة الى بعض الخدمات االساسية من املاء
الشروب الى الصرف الصحي الى الكهرباء والتدفئة الى توفيرالرعاية الصحية.
•التربية والتكوين  :ذلك ان ضعف املوارد املخصصة لتعليم وتكوين الفتيات في مختلف
مناطق العالم ينعكس بصورة مباشرة على حياة النساء في املستقبل ويديم وضعية
الالتكافؤ . .
• دعم منظومة الحقوق االنسانية ونبذ التمييز  ،حيث اعتبر املجلس ان بنيات الحكامة
الجهوية واملحلية حينما تشتغل بشكل جيد فان من شانها ان تسهل من عمليات التغير
االجتماعي اإليجابي  ،وهي عمليات ضرورية لتطويروضعية النساء ،مثال على مستوى توفير
فرص الشغل واالندماج في الحياة العملية ورفع كل العراقيل التي تحد من املساواة في
شروط العمل.
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•الصحة  :ان تدبير املياه والصرف الصحي والخدمات الصحية األولية هي عموما من
اختصاص الجماعات الترابية الجهوية واملحلية  .ومن ثم فان االستثمارفي الخدمات األولية
االساسية هو استثمار في تحسين الوضعية الصحية للنساء  .علما ان تحسين الوضعية
الصحية للنساء هي مفتاح اندماج النساء في الحياة العملية في كل مناطق العالم .
•االقتصاد  :ان تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام وخلق املحيط املالئم للتطور
من خالل استراتيجيات وخطط للتنمية الجهوية واملحلية هي احد املسؤوليات االساسية
للجماعات الترابية والتي تؤثر بشكل مباشر على مدى توافر حظوظ للنساء لالندماج في
الدورة االقتصادية  ،اوتحسين موقعهن ضمنها وتطويرمعيشهن اليومي باعتبارهن ،خاصة
في البلدان النامية ،الفئة والنوع االجتماعي األكثر تعرضا لوضعية الخصاص précarité
والتهميش.
واضح من خالل هذه املنطلقات البرنامجية ان الهدف األسا�سي هو ربط التخطيط الحضري
والجهوي بحاجيات وأولويات النوع االجتماعي .
وواضح من خالل هذه املنطلقات ايضا ان مشروعية وفعالية التدابيرالبرنامجية املشاراليهاتنطلق
من مبدا ان املشتغل على املخطط الحضري والجهوي عليه ان يقر إقرارا كامال بمصالح النوع
 ،interests Genderبمعنى ان عليه ان ينطلق من ان للنساء مصالح متميزة  ،تحددها جملة من
املسؤوليات واألدوار املرتبطة بممارستهن االجتماعية.
وعلى سبيل املثال فان تخطيطا حضريا وجهويا موجها بأفق النوع ،عليه ان يستحضرالدور الذي
تضطلع به النساء في التوازن االقتصادي لالسر  ،وكونهن اكثر تعرضا للفقر ،وبالتالي فان جندرة
التخطيط تفرض نفسها لتحقيق الوصول الى املستويات املأمولة للتماسك االجتماعي في مختلف
املستويات املجالية ،بما فيها بالطبع املستوى الجهوي .

 - 4مكونات الحكامة الجهوية املوجهة بأفق مصالح النوع االجتماعي.
تقوم الحكامة الجهوية املوجهة بأفق مصالح النوع على جملة من الركائز نذكر هنا بعضا من
أهمها:
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 1 .1االنتباه عند التخطيط الى الفئات املهمشة واملبعدة عن املوارد التي تتوفر عليها الجهة،
سواء منها االقتصادية ( فرص الشغل  ،االستثمار  ،التكوينات  ،الوصول الى مصادر
التمويل  ،ضمانات القروض  ،تسويق املنتوج ) او املوارد السياسية  ،بمعنى مواقع
ومؤسسات القرار ،وال يمنع هذا بالطبع من األخذ في االعتبار ان النساء ال يشكلن فئة
واحدة منسجمة في كل الخصائص والقدرات  ،فهناك النساء العامالت ،وهناك النساء
املصابات بإعاقات  ،وهناك فئة النساء ذوات املسؤوليات املتعددة على مستوى خلية
االسرة  ،وهي كلها معطيات ال بد ان تطرح نفسها على املشتغل على التخطيط الجهوي
بأفق النوع عند التفكيرفي إسناد او تخصيص املوارد ،
 2 .2االنتباه عند الشروع في وضع تصورات العمل التنموي برسم التخطيطات الجهوية ،ان
حجم استعمال موارد الجهة ومنسوب االستفادة منها ،في غياب مقاربة النوع ،سيكون
مختلفا وفق ما اذا كان االمر يتعلق بالرجال او كان يرتبط بالنساء ،وان تلك الفوارق
واالختالفات واالختالالت ليست محددة بيولوجيا ،ولكنها مؤسسة ومبنية اجتماعيا
 constructed sociallyكما الحظ جو بيل)cit op matters gender why beal joe (،
وانطالقا من ذلك فلكي يكون التخطيط الجهوي فعال موجها بأفق النوع  ،عليه ان يشتغل
على تلك الفوارق (باتجاه تقليصها بالطبع) عند اتخاذ القرارات االستراتيجية التي تهم
الجهة.
3 .3ان املنظور املحدد بأفق النوع في التخطيط الجهوي ،اذ يستدعي اإلقرار باختالف
األدوار واملسؤوليات بين الرجال والنساء فانه يستدعي كذلك ،وبالتبعية،
االستجابة للحاجيات املتنوعة للنساء في املجال الجهوي وتيسير رفع كل أشكال
القيود والعراقيل ذات الطابع القانوني او االجتماعي ،التي تحد من حظوظ النساء
في تحقيق الكفاية االقتصادية ( نموذج الحيف املمارس على النساء في موضوع ملكية
االرا�ضي أوالتصرف فيها في عدد من املناطق في املغرب  ،وهو موضوع طرح بحدة خالل
املؤتمرالدولي لحقوق االنسان بمراكش نوفمبر2014من طرف النساء السالليات).
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4 .4اعتبارا لكون التخطيط الجهوي املوجه بأفق النوع يدمج في ان واحد وفي عملية مترابطة
متالزمة مبادئ العدالة االجتماعية ،واملمارسة التشاركية ،ومبدأ املساواة في الحظوظ
بين الجنسين(ما يعبرعنه في لغة النوع ب  -) equity Genderاعتبارا لكون االمريتعلق بكل
هذه األبعاد الثالثة املتداخلة ،فان عنصر الكفاءة واالقتدار لدي املخططين واملمارسين
للشان الجهوي تصبح شرطا ضروريا لتحقيق النتائج املرجوة ،وفي مقدمتها تقليص
الفوارق واالختالالت في استعمال واالستفادة من موارد الجهة بين النساء والرجال .
تلك هي الركائزاالساسية للحكامة الجهوية املوجهة بمنظور او أفق النوع.

  - 5الحكامة الجهوية املوجهة بأفق حاجيات النوع :بين املشاركة النسائية في
مؤسسات اتخاذ القرارالجهوي ودعم املحيط الخارجي.
درجت الدراسات املنصبة على املشاركة السياسية للنساء على التمييز بين مستويين من العمل
السيا�سي الذي يمكن ان تضطلع به النساء  :مستوى السياسة االنتخابية اوالسياسة املؤسساتية
 politics formalومستوى السياسة غيراملؤسساتية أوغيراملهيكلة  ، politics informalالتي ترتبط
عادة بممارسة املنظمات النسائية ذات الطابع الترافعي واملسعى املطلبي.غيرانه حينما يتعلق االمر
بتحديد عناصر املمارسات املثلى في مجال الحكامة الجهوية املوجهة بأفق حاجيات النوع  ،فانه ال
يعود هناك مجال للتمييزاو الفصل بين مستويي العمل هاته  :ذلك فان املقاربة الناجحة للحكامة
الجهوية املوجهة بأفق النوع ال بد ان تستند بصورة تكاملية على ثالثة ديناميات :
•زيادة حاسمة في حجم التمثيلية النسائية في املؤسسات و املجالس الجهوية ،بما يوصل
الى مستوى الحجم املؤثر  ،critique Masseالقادر على تغيير مجرى االهتمامات والتأثير
على القرارات وبناء املاينستريمينغ  ،mainstreamingويصعب بالطبع تصور حصول
مثل هذه التحوالت اذا لم يصل هذا الحجم في اقل تقدير الى الثلث ( من املفيد التذكير
هنا بان القانون الجديد للجهات في املغرب يذهب  ،عفي هذا الجانب على األقل ضمن هذا
التوجه).
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ان قضايا الجهة  ،باعتبارها قضايا تتصل بتدبيراملجال الجهوي في كافة ابعاده ومستوياته
هي قضايا سياسية بقدرماهي تقنية ومؤسساتية  ،وهي ال بد ان تتاثر ،حينما يكون الصوت
النسائي حاضرا ومؤثرا ،بمنظورهن وتجاربهم املتحصلة في تدبير العديد من مرافق العمل
االقتصادي واالجتماعي في الجهة املعنية.
•املشاركة النشطة للنساء من خارج مجالس ومؤسسات الحكم املحلي ،اي من خارج الحقل
املطالب النوعية والترافع بشأنها
االنتخابي  ( ،السياسة غيراملهيكلة ) وذلك من موقع تجميع َ
وبناء التحالفات الواسعة وممارسة اللوبيينغ الهادف لخدمة قضايا النوع  ،وبناء شبكة
العالقات املطلوبة لبناء قوة تفاوضية واقتراحية وازنة سواء باتجاه املنتخبين في املجالس
واملؤسسات الجهوية او باتجاه التقنيين وخبراء التنمية وكل املشتغلين على التخطيط
الجهوي ( االدارة الجهوية ).
•العمل على ادماج مقاربة النوع بما تعنيه من ربط التخطيط الجهوي بحاجيات النساء في
كل انواع الشراكات التي يمكن ان تعقدها الجهات سواء مع القطاعات العمومية والخاصة
على املستوى الوطني او اتفاقيات التعاون والشراكة مع منظمات دولية وقارية تشتغل على
برامج التنمية الجهوية  ،او االتفاقيات والشراكات التي تعقد على مستوى التعاون املركزي
جهات جهات .
في كل هذه املستويات من العمل يتوجب ان يكون املنظور املوجه بأفق النوع حاضرا ‘ وان ترتبط
عملية تخصيص املوارد الذي تتيحها الشراكات بالنسبة للجهات باالستجابة لحاجيات النوع.

  - 6نموذج  EVERTZONللحكامة الجهوية املوجهة بأفق النوع
النموذج الذي تقترحه الباحثة واملختصة في قضايا النوع  Evertzon Annetteعن املعهد الدولي
العالي للتعاون  SNVيطرح هو االخرأربعة أهداف أساسية للحكامة املحلية والجهوية املوجهة بأفق
النوع تحددها كما يلي:
•الرفع من مستوى املشاركة السياسية للنساء ،ال فقط على مستوى السياسة املؤسساتية
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( )formalبل كذلك على -مستوى تطوير الوازع املدني لاللتزام السيا�سي وسط النساء
بشكل عام .
•تطويراملعارف والقدرات والخبرة للنساء والرجال  ،سياسيين وإداريين وتقنيين حول قضايا
النوع في عالقتها بالتنمية.
•ضمان تقديم الخدمات املستجيبة لحاجيات ومصالح النساء والتي تتطلب تنمية وتخطيطا
وتخصيص موارد بأفق نوعي  .التحسيس بحقوق النساء على أوسع نطاق .
أربعة أهداف  ،أربعة مبادئ موجهة يمكن ان نرمزاليها برباعي :املعرفة /املشاركة الشاملة /
التخطيط النوعي  /تقديم الخدمة النوعية .

  - 7جدلية املشاركة وبروزالقطاعات املستدعية للعمل بأفق النوع.
ال بد من التاكيد هنا  ،منهجيا ،ان املستوى الذي يتعلق بتقديم الخدمات املوجهة بأفق النوع او
بمنظور النوع  ،في النطاق الجهوي واملحلي هو املستوى الحاسم الذي يعكس مدى التطور الفعلي
الحاصل في مجال الحكامة الجهوية الديمقراطية املستجيبة ملعايير النوع  ،كما تحددها مختلف
املنظمات الدولية والقارية التي اشتغلت على املوضوع ( UCLC HABITAT UCLG UNDP
وغيرها) وكما تبرزها املمارسات الفضلى في هذا املجال :ذلك ان هذا املستوى هو الذي تتمظهرفيه
 ،وبشكل مكثف  ،مفعوالت وآثار املبادئ املرجعية الثالثة االخرى اي املعرفة واملشاركة الشاملة
والتخطيط النوعي .
ما هي هذه املجاالت االساسية وذات االولوية لتصريف الخدمات بأفق نوعي ؟ وماهي االعتبارات
والحيثيات التي تجعلها حقا مجاالت أساسية ؟
نذكر اوال بهذا الصدد بمقطع من « اإلعالن العالمي للنساء والحكم املحلي» املشار اليه في فقرات
سابقة والذي يعتبر اطارا مرجعيا في تحديد مفهوم الخدمة املوجهة بأفق النوع  ،في هذا املقطع
نقرا:
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« من اجل خلق شروط تنمية محلية وجهوية  ،عادلة  ،ومستدامة يكون للرجال والنساء ضمنها
حقوق متساوية في عمليات اتخاذ القرار ،حينما يتعلق االمر باالستفادة من الخدمات  ،فان
منظور النوع يجب ان يكرس كاختيارمرجعي في كل مستويات ومجاالت العمل« .
هناك اربعة معطيات  /محددات فرضت نفسها على املالحظين واملمارسين على حد سواء في هذا
الصدد :
املحدد األول :ان التجارب امللموسة للنساء في إدارة املشاريع والتكفل ببعض األنشطة ،وتدبير
السكن والعيش  ،واشكال التفاعل مع اكراهات املحيط  ،في سياقات دولية وجغرافية مختلفة،اي
في مختلف القارات واألقطار ،وبصفة خاصة في افريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية على الخصوص -ان
تلك املعطيات هي التي خلقت الشعور  ،والوعي  ،بوجود حاجيات خاصة للنساء تبين انه ال يقع
عادة االنتباه اليها عندما تغيب مقاربة النوع في ممارسة الجماعات الترابية ،املحلية والجهوية .
املحدد الثاني :ان االستجابة ملا تقتضيه مقاربة النوع من تحول في نمط التدبير ،بما يخدم
حاجيات النساء النوعية ،حسبما دلت التجربة كذلك ،لم تكن  ،في مختلف البلدان رغم
اختالفها الكبير على هذا الصعيد ،ال فورية وال تلقائية ( حتى مع وجود وعي بأهميتها ) في غياب
املتغير األسا�سي ممثال في حضور النساء في املؤسسات املنتخبة املحلية والجهوية وعلى مستوى
مواقع اتخاذ القرار.
لقد بينت دراسة أعدها االتحاد البرملاني الدولي  IPUسنة ( ,1999اي اربع سنوات بعد مؤتمر
بكين ) حول التجربة السياسية للنساء شملت  185امرأة من  65بلدا ان نسبة  89/100من
النساء املنخرطات في العمل السيا�سي التمثيلي ( في كافة مستوياته املجالية ) اعتبرن ان لهن
مسؤوليةاساسية في التعبيرعن حاجيات النساء .
صحيح ان التمثيلية النسائية في املؤسسات املنتخبة ال تؤدي دائما و بصفة اوتوماتيكية الى تبني
ما يسمى في لغة النوع بالسياسات العاطفة على النساء  policies friendly womenوفي مقدمتها
جندرة امليزانيات  ،كما الحظت الباحثة Caizza Amyعن معهد البحث حول النساء والسياسات
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العمومية في واشنطن (  , )2004 Caiazzaلكن عدم تمثيلية النساء في املؤسسات املنتخبة بشكل
وازن أدى و يؤدي دائما وبصفة أكيدة الى تغييب اي توجه فعلي لجندرة السياسات والتخطيطات
والخدمات وامليزانيات وذلك في مختلف املؤسسات املنتخبة وطنيا ،جهويا ومحليا .
املحدد الثالث :يتمثل في ان التجربة امللموسة للنساء في املمارسة داخل املجالس املحلية
والجهوية هي التي عملت على الرفع من منظورية  visibiliteعدد من املجاالت والقطاعات
االقتصادية واالجتماعية التي استدعت التركيزعليها اكثرمن غيرها من منظور النوع  ،وذلك بنفس
الصورة التي عمل بها تطور املشاركة السياسية النسائية في البرملانات على الرفع من منظورية
بعض املجاالت التي قفزت الى مصاف االهتمامات االساسية من قبيل املساواة في الحقوق املرتبطة
بالشغل ،وتلك املرتبطة بالرعاية الصحية واالنجابية ،وتجريم مختلف صور العنف ضد النساء
وحقوق امللكية العقارية وغيرها من القضايا الكبرى .
املحدد الرابع :يرتبط بتدقيق الحمولة النوعية لالجراءات  :ذلك انه حينما يتعلق االمر بتفسير
وتبريراالجراءات الخاصة التي يتوجب اتخاذها في بعض مجاالت العمل فان املرجعية املعتمدة هي
التكافؤ واملساواة وليس اي اعتبار اخرقد يحيل مثال الى تقسيم «طبيعي للعمل بين الجنسين  ،قد
يسقطنا في تفسيرات ماهوية  ،جوهرانية  essentialistesمحافظة.
وسنقف هنا على بعض القطاعات و املجاالت التي برزت ضمنها ضرورة تبني توجهات وسياسات
تدمج مقاربة النوع في صلب العمل الذي تضطلع به املؤسسات املنتخبة الجهوية واملحلية  ،نقدمها
على سبيل املثال ال الحصر ،مثيرين االنتباه الى ان مساحة االهتمام بخصوص هذه القضايا
يضيق او يتسع حسب درجة التطور االقتصادي ملختلف البلدان  ،وحسب درجة اندماج النساء
في حركية هذا التطور .

×× مجاالت وقطاعات تستدعي العمل بأفق النوع
الدراسات امليدانية التي اجريت في مناطق مختلفة من العالم  ،حيث تغالب النساء يوميا صعوبات
املعيش اليومي ( في الهند وباكستان ،في نيكاغوا والنيبال  ،في كينيا والسودان على سبيل املثال ال
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الحصر ) الرزت ان حاجيات النساء على مستوى استعمال املوارد والخدمات والتجهيزات تعتبر
مختلفة قياسا الى نمط استعمالها من طرف الرجال  ،وقد تم الوقوف على هذ الحقيقة في ثالثة
مجاالت  /قطاعات حيوية  ،تكمن أهميتها في كونها توضح بجالء نوعية االشكاالت التي تترتب عن
عدم أخذ معطى حاجيات النوع باالعتبارمن طرف املخططين الحضريين والجهويين .
Ã Ãمجال النقل وحركيات التنقل
عادة ما يتجاهل التخطيط الحضري والجهوي حاجيات النساء في هذا املجال بالتركيزعلى تسهيل
التنقالت بالنسبة للمشتغلين في القطاعات املهيكلة  ،علما ان النساء كمشتغالت في القطاعات غير
املهيكلة ومنتجات ضمن شبكاتها املختلفة لهن حاجيات اخرى مختلفة  ،ترتبط بساعات العمل
ومواعيد انطالق وسائل النقل الجماعية ذهابا وإيابا وغيرها من الترتيبات .
وبدون شك وكما الحظ الباحثون ،فان سياسات النقل الحضرية والجهوية املوجهة بمعيار
التكلفة فقط عادة ما تهمل قياس االثار االقتصادية الحقيقية لشغل النساء ،كما تهمل تبعات
تنقالتهم املرتبطة بأدوارهن املتعددة كأمهات  ،ومربيات لألطفال  ،كمعتنيات  ,carersمتكلفات
برعاية وتنقالت ذويهن من العجزة واملر�ضى .،أضف الى ذلك ان االشتغال في عدد من القطاعات غير
املهيكلة يفرض عليهن التنقل داخل محيط املدينة او الجهة وهن محمالت بأثقال ترتبط بأنشطتهن
التجارية او الخدماتية وهو ما ال تعيره مخططات النقل املألوفة اي اعتبار.
تتجاهل منظومات النقل الحضري عادة هاته اإلكراهات املوضوعية.
ان اغلب النساء يزاولن بين املسؤوليات االسرية والعمل املدر للدخل وهذافي حد ذاته يضاعف
من حاجياتهن للنقل العمومي قياسا الى الرجال  ،غير ان الظروف العامة التي تشتغل وسائل
النقل العام ضمنها ( االكتظاظ  ،عدم انتقامية املواعيد  ) ،تتسبب للنساء في صعوبات إضافية
على مستوى التوفيق بين مهامهن ومسؤولياتهن كما تؤثر على إنتاجيتهن وأحيانا على سالمتهمن
الجسدية.

48

املشاركة السياسية للنساء :رافعة للتنمية الدميقراطية الترابية

Ã Ãمجال تحسين السكن ومحيط العيش.
وتبين ذات الدراسات انه حينما يقع االلتفات الى هذه املناطق ويتم تقديم مخططات لتحسين
الوسط السكني ( محاربة السكن غير الالئق مثال ) فان النساء عادة ما يجدن أنفسهن مقصيات
بمفعول مقياس الدخل او لعدم توفرهن على الوقت الكافي للدخول في مخططات املساعدة
الذاتية  .اما بالنسبة للنساء اللواتي تحظى ملفاتهن بالقبول اما بصفة شخصية مباشرة او عبر
أسرهن فال يتم عادة استشارتهن في برامج او مخططات البناء وفق حاجياتهن املعبر عنها  ،حيث
يكن عادة ضحية لتصريف تلك الفكرة املسبقة واملحافظة ،بان العمل املنتج يتم خارج البيت
ومن طرف الرجال ،وهو ما يقفز على تلك الحقيقة البسيطة والواضحة  ،اي كون اختالف األدوار
بين الجنسين هو ما يجعل النساء يزاوجن بين العمل االسري واالنشطة اإلنتاجية االخرى خارج
املجال االسري ،وان هذا املعطى يؤدي الي اختالفات وتباينات بينهن وبين الرجال في استخدام كل
من الوقت واألمكنة او املجال .
وتبين الدراسات امليدانية على هذا الصعيد كيف ان اختالف األدوار  ،على قاعدة التوزيع النوعي
( الجندري) يتوجب ان يكون لها ترجمات في كل املدن على تخطيط السكن في الجهات وعلى
التنطيق في املدن  ،وعلى مجمل الضوابط التنظيمية.
وفي هذا الصدد تعتبر الدراسة الرائدة التي أنجزتها شانت ( )CHANT1993ان النساء بحكم كونهن
األكثر استخداما للسكن فإنهن يراكمن تجربة كبيرة في تدبير املجال وانه بالتالي يتعين االستفادة
منهن في التخطيط وفي العمليات الرامية الى تالفي تدهور املحيط والهدر .وتعتبرشانت انطالقا من
ذلك ان .النجاعة  efficiencyتقت�ضي استشارة النساء في الجهات واملدن املعنية بالنسبة لكل ماله
صلة بالصيانة واشكال تقديم الخدمات والتسهيالت على مستوى املجموعات السكنية.
تأسيسا على ذلك فان املسؤولية املزدوجة للنساء  ،خاصة في البلدان النامية وفي املناطق الفقيرة،
في املستوى االسري وفي مستوى تدبير شؤون التجمعات السكنية يعطيهن موضوعيا امتياز
الخبرة في قطاعات حيوية كاملاء الشروب والصرف الصحي والنظافة وتوفير الوقود ذي التكاليف
املنخفضة ،الخ .
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ومن نافلة القول التاكيد ان للجماعات والجهات املشتغلة بأفق مقاربة النوع  ،وحيث توجد تمثيلية
نسائية واسعة  ،ادوارأساسية يمكن ان تلعبها على صعيد دعم مجهودات النساء في كل مايتصف
بتحسين محيط العيش واالستفادة املتوازنة من اإلمكانيات املتاحة لتصحيح االختالالت .
Ã Ãدعم النساء في االسرذات العائل الوحيد من النساء.
بالنظر للتطورات االجتماعية في مختلف الجهات وفي مختلف مناطق العالم فان ظاهرة األسر
الوحيدة العائل من النساء
عرفت توسعا كبيرا  ،حيث تفيد اإلحصائيات انها تشكل ثلث األسر في بعض املدن الكبرى في
البلدان النامية ً ،
ونظرا لكون مداخيل النساء ال زالت إجماال متدنية قياسا الى مداخيل الرجال
 (،حتى في البلدان املتطورة) فان هذا يخلق ضغوطات اقتصادية كبيرة على النساء ويطرح عليهن
 ،مزيدا من العمل املضني ،بتبعاته املتعددة على مستوى الوقت املخصص لتربية األطفال
واالنخراط في العمل املدني  ،ومن هنا فان السياسات العمومية في املدن كما في الجهات عليها ان
تستوعب نوع الحاجيات املتعاظمة وان تعطي االهتمام الى بعض مكونات الحياة االجتماعية او
االقتصادية (العائلة /االسرة  /املجموعة السكنية  /الفقر ) وعدم النظر اليها كما لو كانت خالية
من أية تمايزات تحيل الى قضية النوع.
وإجماال وكما تفيد البحوث االجتماعية.في هذا املجال فان التوترات الحاصلة بين مستوى التطور
االقتصادي ومستوى العدل االجتماعي ومستوى إقرارالشرعيات السياسية هي توترات ملحوظة في
كل جهات العالم  ،والحكامة املحلية والجهوية الجيدة ،بما تعنيه من تطويرأشكال االلتزام املدني
واملشاركة السياسية ،ال يمكن ان تستغني عن متطلب تأسيس التخطيط الحضري والجهوي
على متطلب األخذ بعين االعتبار للحاجيات النوعية للنساء وتعاون الرجال والنساء معا على
تحقيق هذا الهدف على مستوى املؤسسات املنتخبة .
يبرزالواقع امللموس ان النساء يلعبن دورا أساسيا في تنظيم املجال وان مسؤولياتهن املتعددة
تستمرفي الحد من انخراطهن الكامل في مؤسسات الحكامة املحلية والجهوية  ،ومن ثم فان مقاربة
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النوع تستدعي اإلقرار بان تلك املسؤولياتاملتعددة هي في نهاية االمرنتاج للتفاعل بين تنظيم العمل
من جهة واألدواراالجتماعية من جهة ثانية.
ان تعاونا متعدد األطراف من اجل اعادة تحديد تلك العالقة يتطلب مشاركة كل املتدخلين  ،فهو
ليس مهمة موكولة للنساء وحدهم ،بل هي مسؤولية الرجال والنساء وكل املخططين الحضريين
املحليين والجهويين ،وهي تتطلب كذلك تحليل القضايا واملشاكل بأفق نوعي  ،وفهم واستيعاب
االمكانات املتاحة من جهة و أشكال الهشاشة بالنسبة ملختلف الفرقاءمن جهة ثانية .
وتبين التجارب امللموسة كذلك ان التخطيط الجهوي يظل اعمى جهة حاجيات النساء في غياب
معرفة باشكاالت النوع  ،ال مناص إذن من توفر معرفة وخبرة في التدبير على قاعدة النوع  ،لكن ،
وفي املقابل  ،فان األخذ بعين االعتبار لحاجيات النوع ليست شيئا بديهيا ينفذ الى عقل املخطط
الحضري والجهوي بصورة طبيعية وتلقائية  ،فلكي يصبح التخطيط الحضري بمقاربة النوع
في قلب املعادلة على مستوى اتخاذ القرار على املستوى الجهوي ال مناص من الرفع الحاسم من
مشاركة النساء في املؤسسات املنتخبة املحلية والجهوية للدفع في ذلك االتجاه ولكي تصبح تلك
املقاربة فعال جزءا من ثقافة التدبيرالجهوي .
هناك على هذا الصعيد جدلية منتجة بين املعرفة والخبرة في العمل وفق مقاربة النوع وبين مسالة
التمثيلية النسائية  ،تثبتها التجارب امللموسة في هذا املجال .
من خالل تقديم األمثلة الثالثيا قلبي عن القطاعات واملجاالت التي تتمظهر فيها الحاجة الى مقاربة
النوع ( مجال تحسين السكن ومحيط العيش ،مجال النقل العمومي ومجال دعم األسرذات العائل
الوحيد من النساء ) يتبين من خالل هذه األمثلة الثالثة ان مقاربة النوع  ،في املمارسة امليدانية  ،لم
تعد مجرد إطارمفاهيمي  /مرجعي  /مبدئي بل أصبحت برنامج عمل واجراءات وسياسات عمومية
تستند الى خبرة في التدبير والتخطيط في مجال االستجابة لحاجيات النوع وتخصيص املوارد وعقد
الشراكات بما يخدم قيم التكافؤ واملساواة والعدالة على هذا الصعيد.
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القسم الثاني :املشاركة النسائية في املؤسسات املنتخبة واجلهوية :التجارب
املقارنة ،املؤشرات واملقاييس الدالة.
من املهم التذكير ،في مدخل هذا املحورحول التجارب واملؤشرات الدالة ،بمالحظتين أوليتين
أساسيتين :

املالحظة االولى:
تتعلق بالدور الرائد الذي لعبته املنظمات النسائية الجماهيرية في كل املسلسالت السياسية
واالنتخابية ،وفي كل الديناميات املؤسساتية ،التي أطرت تجارب املشاركة السياسية النسائية في
املجالس املحلية والجهوية ،ليس فقط في األقطاراملتطورة ذات التقاليد املستقرة في هذا امليدان
(البلدان اإلسكندنافية  ،الواليات املتحدة  ،بلدان االتحاد األوربي  ،على سبيل املثال) ولكن كذلك
في األقطارالنامية ،في افريقيا وآسيا وفي أمريكا الالتينية (،كينيا  ،باكستان  ،غانا  ،األرجنتين ،على
سبيل املثال(
في كل هذه التجارب الحظنا كيف سكبت املطالب االجتماعية والسياسية املستحضرة في
عمليات الترافع من طرف املنظمات الجماهيرية النسائية في مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر
املمارسة  ،ثم كيف افضت الى بلورة مؤشرات جديدة تغني سجل املؤشرات الدالة على تطور
سياسة النوع في عمل وبرامج وأداء املجالس املنتخبة .

املالحظة الثانية:
ان املشاركة النسائية في املجالس املنتخبة اندرجت منذ البدء في البلدان النامية ضمن مجهودات
التنمية املندمجة واملستدامة وكان لها دور تحريك الوعي العام بالقيمة ُاملضافة و الحاسمة -
تنمويا -لحضور املرأة بشكل وازن في املؤسسات املنتخبة .
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احملور االول :السياق املرجعي للتجارب في مجال املناصفة.
نقدم في جزء اول ضمن هذا املحور ،بعض املعطيات اإلحصائية املقارنة حول تمثيلية النساء في
مجالس الحكم املحلي  ،جهات وبلديات  ،وموقعها ضمن مراكز القرار داخل هذه املجالس  ،والتي
تبرز في الحقيقة ان املكتسبات في هذا املجال ال زالت محدودة رغم تراكمات وتطورات مؤكدة في
هذا البلد او ذاك .
بعد ذلك نستعرض خارطة الطريق االساسية في مجال ضوابط وقواعد ومقاييس واخالقيات مقاربة
النوع كما حددتها اهم وثيقة مرجعية عاملية ممثلة في اتفاقية املجلس االوروبي للبلديات
والجهات.

 - 1معطيات احصائية حول عدد املستشارات في مجالس الحكم املحلي
والجهوي
أوال :املعطيات إلى حدود 2010

نعرض تباعا للمعطيات اإلحصائية املتعلقة بالفترة املمتدة من 2003الى  2010من طرف منظمتي
املدن املتحدة للحكم املحلي UCLGومنظمة املجلس االوروبي للجهات والبلديات  ،ثم نعرض بعد
ذلك للمعطيات اإلحصائية املرتبطة بالفترة املمتدة الى حدود  2013والى حدود اخر املعطيات
املتعلقة ب  2015بالنسبة لبعض الحاالت وهي معطيات مستقاة من اخراحصائيات لألمم املتحدة
 femmes UNثم نعرض في مرحلة ثالثة آلخراملعطيات اإلحصائية بالنسبة للمغرب على ضوء نتائج
االنتخابات املحلية والجهوية االخيرة.
املعطيات اإلحصائية للفترة من 2003الى  2010تعتبر هذه الفترة جد مهمة بالنظر لتسارع مطلب
املناصفة خاللها في مختلف األقطار من جهة وألنها من جهة ثانية شكلت بصورة ما مقياسا ملا تم
التوصل اليه من نتائج بعد مرورأزيد من عقد على محطة مؤتمربكين وماحدده من اجندات .
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الجدول األول  :املعطيات اإلحصائية للفترة من 2003الى 2010
العدد

النسبة

املنطقة

3

8%

افريقيا جنوب الصحراء

8

30%

جنوب شرق اسيا

4

12%

جنوب اسيا.

6

8%

غرب اسيا

8

9%

أمريكا الوسطى

6

28%

امريكا الالتينية
ومنطقة الكاريبي

امريكا الجنوبية

8

26%

البلدان املتطورة

بلدان أوروبا الشرقية.

17

28%

بلدان أوروبا الغربية

17

26%

بلدان متطورة اخرى

4

25%

إفريقيا

آسيا

البلد
افريقيا الشمالية

املصدر :االمم املتحدة  ،دائرة اإلحصاء  2009انطالقا من معطيات احصائية ملنظمة املدن املتحدة للحكم املحلي
األرقام املوضوعة بين هاللين تشيرالى عدد الدول التي شملها اإلحصاء بالنسبة لكل منطقة .
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الجدول الثاني  :نسبة النساء رئيسات مجالس محلية منتخبة
املنطقة

البلد

العدد

النسبة

إفريقيا

افريقيا جنوب الصحراء

11

8%

آسيا

جنوب آسيا

3

6%

غرب اسيا

4

2%

الكاريبي.

3

5%

امريكا الجنوبية

9

7%

بلدان أوروبا الشرقية

14

10%

بلدان أوروبا الغربية

17

9%

بلدان متطورة اخرى

4

13%

امريكا الالتينية
ومنطقة الكاريبي
البلدان املتطورة

نفس املصدر

وبالطبع فان هذهذه املعدالت العامة كانت تخفي الى وقت قريب  ،تباينات كبيرة ضمن نفس
املجموعات  ،كما يتبين من الجدول أدناه بالنسبة للمجموعة األوروبية :
فرنسا

23%

السويد

42%

ألبانيا

5%
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وبالنسبة للمجموعة االفريقية
ببوركينا فاصو

10%

تانزانيا

25%

السيشل

52%

ناميبيا

41%

زمبابوي

3%

الجدول الثالث  :عدد ونسب النساء املنتخبات في منطقة اسيا الباسيفيك برسم سنة 2010
على مستوى املجالس الجهوية ( سنة تتوفربصددها معطيات واثقة ) .
البلد

النسبة

عدد النساء املنتخبات
في املجالس اجلهوية

استراليا ( األقاليم )

 165من أصل 428

27,8%

الهند ( األقاليم)

 5763من أصل 15583

37%

كمبوديا( األقاليم)

37من اصل 374

9%

باكستان ( م محلية).

2044من أصل 6127

33%

أفغانستان ( أقاليم)

 125من أصل 420

30%

اندونيسيا( أقاليم)

 288من أصل .2008

14,34%

اليابان (اقاليم وم محلية)

233من اصل.2755

8,9%
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منغوليا ( أقاليم ومجالس

 86من اصل529

21%

محلية)
فييتنام ( الجهات )

العدد االجمالي غيرمتوفر

23

املرجع:
Women representation in local government in Asia pacific status, report 2010, “Going beyond national
 targets in monitoring status for MDG S 3, on women political empowerment”. UCLG - UNIFEM.UNDP – CLGF

تمثيلية النساء في منطقة اسيا الباسيفيك على مستوى رئاسة املجالس املحلية والجهوية حسبما
تبرزه املعطيات الواردة في نفس الجدول ان نسبة تواجد النساء كرئيسات للمجالس املنتخبة
بمختلف مراتبها املجالية جد محدودة اذ ال تتعدى  5/100كمعدل عام.
مالحظة أساسية توحي بها قراءة هذه الجداول:
ان النسب العامة الزالت ضعيفة مقارنة مع النسب التي نجدها في قطاعات ومجاالت اخرى
حققت فيها النساء مستويات من الحضور اكبر وأكثر تأثيرا  ،في االدارة  ،وامليديا ( وسائل االعالم)
واملسؤوليات التنفيذية االساسية في املؤسسات اإلنتاجية الكبرى  ceoواملهن الرائدة  ,ففي هذه
القطاعات وغيرها تتراوح النسب بين  30و .50في املائة حسب درجة التطوراالقتصادي واالجتماعي
( املعطيات في نفس املصدر املشار اليه) وهذا يطرح بالفعل ان العمل على الرفع من تمثيلية
النساء في املؤسسات املنتخبة صارت له في اجندة العمل اولوية كبرى .
ثانيا :املعطيات اإلحصائية للفترة املمتدة الى حدود  2013وما بعدها.

Ã Ãمعطيات عامة أولية :
ضمن الثمان والعشرين دولة أعضاء في االتحاد االوروبي  ،ووفق اإلحصائيات املتوفرة عن سنة
 (2013اخر احصائيات) نجد ان النساء شكلن نسبة 14/100من مجموع العمد وباقي املراكز
النافذة  ،وضمن هذا املعدل العامسجلت بعض الدول أدنى درجات التمثيلية ( 0في قبرص
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وليشنشتاين وأقل من  5/100في اليونان  ،وفي االتجاه االخراملعاكس نجد ان ايسلندا والسويد هما
الدولتان الوحيدتان اللتان تجاوز فيهما العددان يعرف بالعتمة الحاسمة اي اكثرمن .30/100
وفي الواليات املتحدة  ،ووفق احصائيات انجزت في بداية  2015تبين انه من بين  1392عمدة كان
عدد النساء هو  245اي بنسبة  18/100في املدن التي تجاوز عدد سكانها  30000نسمة  ،ومن بين
 245عمدة في املدن التي تجاوز عدد سكانها مليون وثالثمائة نسمة كانت هناك عمدتان فقط من
النساء .
وفي البلدان األوروبية نجد ان للنساء تمثيلية اكبرفي صنف املستشارات قياسا الى صنف العمد :ذلك
ان املعدل العام سنة  2013كان هو 32/100مع وجود تفاوت كبير ( اكبر املعدالت سجلتها السويد
ب  43/100متبوعة باسلندا ب40/100في حين سجلت اليونان اضعف .معدل ب16/100
اإلحصائيات التي أنجزتها منظمة املدن املتحدة للحكم املحلي UCLGحول نسبة النساء ضمن
عمداء املدن في األقطار األوروبية ( وهو مؤشر أسا�سي لقياس وزن الحضور النسائي في مراكز
القرار) أبرزت ان مستوى التطور يبقى محدودا خاصة على مستوى صنف العمد كما ُيبين الجدول
أدناه؛
النسبة العامة للنساء العمد املنتخبات بني  1996و2013
السنة

النسبة

1996

0%

2000

2,40%

2005

3,50%

2009

3,50%

2013

4,70%
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نسبة النساء املنتخبات خالل نفس السنوات
السنة

النسبة

1996

6%

2000

8,40%

2005

22,40%

2009

26,70%

2013

30,20%
املصدرUCLG REPORT JUNE 2013 :

وفي امريكا الالتينية والكارايبي يظل االختالل بين الجنسين قائما رغم وجود تطور نسبي كبير في
بعض األقطار.
في بلدان املنطقة تبين اإلحصائيات(  )2013ان العمد  mairesمن النساء يمثلن اقل من 30/100
من املجموع باستثناء نيكاراغوا التي يصل فيها العدد الى  40/100حيث تزايدالعدد بنسبة 30/100
بين 1998و 2013في هذا البلد .نفس الظاهرة التطورية نجدها في االوروغواي وكوبا وحدها بوليفيا
والدومينيكان سجلت ارتفاع عدد املستشارات ليصل الى 40/100متجاوزا العتبة الحاسمة اي
.30/100
وفي اسيا عموما نجد ان تمثيلية النساء هي اقل من .40/100حيث تعتبرالهند األكثرتطورا بنسبة
37/100متبوعة بالصين  32/100فيما نجد ان اقل نسبة هي التي سجلتها سريالنكا ب. 5/100
في غرب اسيا من بين  6دول تتوفر بصددها احصائيات واثقة حول عدد النساء املستشارات سنة
 2013نتوفربصددها على احصائيات نجد ان أربعة منها فقط يتجاوز العدد فيها نسبة ( 20/100
االردن والعراق ).
 25/100في كل من ْ
59

وبالنسبة ألفريقيا الشمالية سجلت اعلى نسبة من حيث التمثيلية النسائية في املغرب على مستوى
املجالس الجهوية على اثر انتخابات شتمبر 2015حيث ارتفعت النسبة الى أزيد من  37/100بينما
وصلت الى  21/100بالنسبة للمجالس املحلية .ولم تتجاوز هذه النسبة  5/100في مصر وفق
احصائيات  .2013وكمالحظة عامة فانه رغم تطورات محسوسة في التمثيلية النسائية بشكل عام
في عدد كبيرمن األقطاراليوم فان الوضع العام ال زال ابعد ما يكون عن تحقيق هدف املناصفة.
ونقدم فيما يلي جداول تفصيلية مستقاة من اخراحصائيات نشرتها االمم املتحدة
ّ
اجلدول املقارن االول:
نسبة النساء العمد ( )mayorsفي  28بلدا ضمن االتحاد االوروبي.
سنة 2013

سنة 2011
البلد

الرجال

النساء

النسبة

الرجال

النساء

النسبة

بلجيكا

528

61

10%

514

75

13%

بلغاريا

236

28

11%

235

29

11%

التشيك

22

2

8%

22

2

8%

الدانمرك

84

14

14%

81

17

17%

أملانيا

1091

62

5%

309

36

8%

إستونيا

203

24

11%

203

24

11%

ايرلندا

91

23

20%

88

26

23%
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اليونان

317

8

2%

317

8

2%

اسبانيا

6724

1354

17%

6724

1354

17%

فرنسا

31617

5104

14%

31369

5277

14%

كرواتيا

529

27

5%

516

39

7%

إيطاليا

6284

873

12%

6708

871

11%

قبرص

31

2

6%

39

0

0%

التفيا

94

24

20%

90

29

24%

لتوانيا

56

4

7%

54

6

10%

لكسمبرغ

104

12

10%

95

11

10%

هنغاريا

235

34

11%

285

34

11%

مالطا

59

9

13%

62

6

9%

هولندا

299

71

19%

286

76

21%

النمسا

2242

115

5%

2231

123

5%

بولونيا

2257

222

9%

2257

222

9%
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البرتغال

285

23

7%

285

23

7%

رومانيا

3027

109

3%

3050

136

4%

سلوفينيا

198

10

5%

198

10

5%

سلوفاكيا

2257

652

22%

2257

652

22%

فنلندا

276

54

16%

267

53

17%

السويد

200

89

39%

200

89

39%

بريطانيا

833

217

20%

821

251

23%

مجموع بلدان
االتحاد االوروبي
ال.28

60243

9227

13%

59653

9479

14%

املصدر
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اجلدول املقارن الثاني
تطور النسبة املاؤوية للنساء املنتخبات ضمن مجالس الحكم املحلي في منطقة امريكا الالتينية
والكارايبي.
البلد

السنوات
2009

2010

2011

2012

2013

البرازيل

13%

13%

13%

13%

13%

كولومبيا

23%

23%

23%

25%

معطيات غير
متوفرة

كزستاريكا

14%

14%

14%

17%

25%

كوبا

41%

39%

39%

39%

17%

الدومنكان

29%

34%

35%

35%

39%

االكوادور

معطيات غير معطيات غير معطيات غير 41%
متوفرة
متوفرة
متوفرة

35%

السالفادور

29%

29%

29%

29%

41%

كواتيماال

25%

25%

25%

26%

29%

الهوندراس

9%

9%

معطيات غير معطيات غير معطيات غير
متوفرة
متوفرة
متوفرة

جامايكا

18%

22%

22%

22%

معطيات غير
متوفرة

املكسيك

17%

17%

17%

20%

معطيات غير
متوفرة

نيكاراغوا

32%

33%

38%

معطيات غير 20%
متوفرة
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بنما

24%

24%

24%

معطيات غير معطيات غير
متوفرة

متوفرة

باراغواي

11%

11%

11%

11%

معطيات غير
متوفرة

بيرو

21%

22%

22%

22%

11%

أوروغواي

17%

17%

18%

18%

18%

ً
مجموع امريكا
الالتينية.

22%

25%

26%

26%

26%

املصدر Annexe 5,11 :ضمن املرجع السابق االشارة اليه The world s women trends and statistics
United Nations 2015

اجلدول املقارن الثالث :
النسبة املاؤوية لتمثيلية النساء في مؤسسات الحكم على املستويات املحلية والجهوية sub-
 nationalفي منطقة اسيا واوقيانوسيا لسنتي  2010و .2013
البلد
أفغانستان
استراليا
بنغالديش
بوتان
كمبوديا
الصين
فيجي

السنوات
2010
30%
28%
27%
لم يقع انتخاب مجالس حكم
محلي هذه الفترة
12%
22%
15%
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2013
25%
30%
27%
08%
18%
23%
معطيات غيرمتوفرة
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الهند
اندونيسيا
اليابان
املالديف
ناورو
زيالندا الجديدة
باكستان
بابوا غينيا الجديدة
الفلبين
جمهورية كوريا
صاموا
سريالنكا
تايالند
طوفالو
فييتنام

37%
13%
12%
لم يقع انتخاب مجالس حكم
محلي هذه الفترة
36%
معطيات غيرمتوفرة
26%
6%
23%
18%
لم يقع انتخاب مجالس حكم
محلي هذه الفترة
1%
معطيات غيرمتوفرة
4%
24%

37%
14%
معطيات غيرمتوفرة
9%
معطيات غيرمتوفرة
29%
32%
معطيات غيرمتوفرة
معطيات غيرمتوفرة
معطيات غيرمتوفرة
20%
4%
12%
8%
22%

املصدر Annexe 5,12املرجع السابق االشارة اليه
United nations 2015 the worlds women trend and statistics

اجلدول املقارن الرابع:
يتضمن هذا الجدول نسبة النساء املنتخبات في املجالس املحلية والجهوية في املغرب وفق نتائج
االنتخابات الجماعية والجهوية االخيرة ( شتمبر )2015وكذا نسبة املنتخبات حسب الجهات .
اوال :
نسبة املنتخبات في الجماعات
املحلية

21,18%

املنتخبات في مجالس العماالت
واألقاليم

نسبة املنتخبات في املجالس
الجهوية

04,18%

37,61%
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ثانيا :
التوزيع الجغرافي للنساء املنتخبات في املجالس الجهوية ( انتخابات شتمبر)2015
اجلهة

عدد النساء
املنتخبات

الداخلة واد الذهب

28

العدد االجمالي
للمنتخبني
33

نسبة التمثيلية
النسائية
39%

الدارالبيضاء سطات

28

75

37%

الرباط سال القنيطرة

29

75

39%

الجهة الشرقية

20

51

39%

العيون الساقية الحمراء

14

39

36%

بني مالل خنيفرة

22

57

39%

درعة تافياللت

16

45

36%

سوس ماسة

20

57

35%

طنجة تطوران الحسيمة 24

69

38%

فاس مكناس

27

69

39%

كلميم العيون

14

39

36%

مراكش اسفي

28

75

37%

املصدر /احصائيات مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتعاون  /وزارة الداخلية 2015
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 - 2التجربة األوربية وفق ميثاق املجلس االوروبي للبلديات والجهات :خارطة
طريق مرجعيةالعمال مقاربة النوع في مؤسسات الحكم املحلي والجهوي
تجدر االشارة اوال الى ان منظمة املجلس االوروبي للجهات والبلديات  ، CERMهي التي لعبت
الدور التوجيهي األسا�سي في وضع خارطة الطريق االساسية على هذااملستوى  ,حيث تعتبر وثائقها
املرجعية دليل عمل يتم االسترشاد به في مختلف تجارب الحكم املحلي املكرسة ملقاربة النوع ،وفق
الحاجيات واألولويات والسياقات الوطنية.
و تتضمن خارطة الطريق التي حددتها املجلس االوروبي للبلديات والجهات مجموعة من االجراءات
والسياسات القطاعية وميادين العمل نستعرضها كما يلي:
على مستوى املبادئ املرجعية
•مؤسسات منتخبة محلية وجهوية تعمل من اجل تحقيق الرفع من املشاركة النسائية وصوال
الى املناصفة  ،بما يعنيه ذلك من تكثيف كل أشكال التعاون والشراكات مع املحيط وبناء
التحالفات العبر  -حزبية بين املنتخبات  caucusesوحمالت توعية وحوار القناع كل
الفرقاء جنبا الى جنب مع الرجال ( اذ املهمة هي مجتمعية وليست فقط شانا نسائيا)
إقناع الجميع بالنعكاسات اإليجابية للمناصفة  ،ان على مستوى التطور الديمقراطي او
التنموي للمناصفة .
•االدارة الجيدة وانتهاج سياسة التشاور.
ويدخل في عداد هذا :
1 .1املساواة في مسلسل االستشارة بين النساء والرجال في عمل املؤسسات املنتخبة
حينما يتعلق االمرباتخاذ قرارات تستدعي االستشارة الواسعة.
2 .2الحق املتساوي للرجال والنساءفي في تعليل القرارات التي تخص اوضاعهم والتي
تتخذها املؤسسات املنتخبة
3 .3الحق املتساوي في الوصول الى املعلومة.
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•العمل على  /ومراقبة التطبيق الصارم ملقاربة النوع وفي قلبها عملية املاينستريمينغ.
 Mainstreamingويدخل في عداد هذا :
1 .اعادة النظر في السياسات واملساطر واملمارسات املتبعة داخل املجالس املحلية املنتخبة
للتأكد من انها ال تحتوي على أية إجراءات تمييزية ضد النساء وخلوها من أية حمولة
مرتبطة مثال بالترويج لصور نمطية سلبية حول النساء ،.
2 .التأكد من كون السياسات واملساطرتجيب حقا وبشكل مالئم عن حاجيات النساء.
3 .اعادة النظرفي هندسة تخصيص املوارد  ،موارد مالية وغيرها  ،بما يستجيب لحاجيات
النساء.
4 .تحديد االولويات بما يخدم تحسين تقديم الخدمة yreviled ecivres
5 .العمل على إيالء أهمية خاصة من طرف مؤسسات الحكم املحلي للنساء اللواتي يعانين من
تمييزمتعدد  elpitlum noitanimircsidبسبب اإلعاقة او األصل االثني او الدين او اللغة او
االنتماء الى أقلية من األقليات.
•في مجال الدور التشغيلي
باعتباره مشغال  ،يتعين ان يعترف املجلس املنتخب  ،جهوي اومحلي  ،بتساوي الحقوق بين الرجال
والنساء في شروط العمل والتعويضات وان يعترف بالحق في االستفادة من كل الترتيبات التي من
شانها تمكين النساء من التوفيق بين العمل والحياة االجتماعية والحياة الخاصة  ،وكذا الحق في
الكرامة وفي السالمة في أماكن العمل .
( ضمن هذا املستوى  ،اي الدور التشغيلي  ،املقياس او املؤشرالحاسم هو ان يلعب املجلس املحلي
او الجهوي املنتخب دور الريادة في االلتزام بقوانين الشغل األكثرتطورا.
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دور تقوية القدرات
يدخل ضمن هذا املستوى من العمل مجموعة من السياسات والتدابيرواملسلكيات منها :
1 .إصالح ومراجعة كل القوانين واملراسيم والدوريات التي قد يكون قد تحد من املساواة
في شروط العمل وضمان األمن والسالمة في أماكن العمل.
2 .سن إجراءات لضمان الشفافية وعدم التمييز في الترقية اإلدارية وكذا سن إجراءات
تضمن املناصفة في كل االصعدة خاصة في مستويات التسييرواملواقع التنفيذية العليا
داخل مؤسسات الحكم املحلي املحلية والجهوية .
3 .توفير إجراءات تضمن املساواة في املفاوضة الجماعية مع املستخدمين ونقاباتهم بما
يضمن مشاركة متساوية للنساء في كل مؤسسات الحواروالتفاوض.
4 .دعم كل ما يمكن ان يخدم الهدف املتمثل في الوصول الى مستويات جد متقدمة
من التوفيق بين املسؤوليات املهنية والتمثيلية واألسرية واتخاذ إجراءات وترتيبات في
استعماالت الزمن وتوزيعاته خالل اليوم .
5 .محاربة التحرش في أماكن العمل و التعامل مع هذا السلوك بشكل صارم باعتباره
غير مقبول ومساندة ضحاياه واتخاذ التدابير املناسبة ملواجهة املتحرشين والتعريف
بمخاطرهذه االفة السلوكية .
•في مجال الدور التعاقدي للمجالس املحلية والجهوية املنتخبة
هذا املستوى يحيل الى مجال عقد الصفقات والتعاقدات من اجل تقديم خدمات او إنجازاشغال
عامة وهي من املهام االساسية واليومية التي تضطلع بها املؤسسات املنتخبة .
عدد من املقاييس يتوجب احترامها على هذا الصعيد :
1 .ضمان ان يقوم املتعاقد مع املجلس املنتخب بتحمل مسؤوليته في احترام مبدا املساواة
بين الرجال والنساء في عمله عموما وذلك بنفس الطريقة التي يمكن ان يتحملها املجلس
نفسه لو كان هو الذي يقدم الخدمة بشكل مباشر.
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2 .العمل على ان تنص بنود االتفاقيات والتعاقدات على مساواة النوع في صلب العقود او
االتفاقيات .
3 .ضمان ان يكون مستشاروا املجلس املحلي او الجهوي على دراية كافية بمقاربة النوع عند
عقد اتفاقيات التوريد والعمل على تنظيم دورات تكوينية في هذا املجال.
4 .ضمان تنصيص التعاقدات الفرعية  startnoc- suosاي تلك املتفرعة عن التعاقدات
األصلية على نفس الشروط واملقتضيات الضامنة العمال وتطبيق مقتضيات النوع.
•مستوى الدور الخدماتي.
يعتبر هذا املستوى  ،مستوى تقديم الخدمات من اهم املستويات التي يبرز فيها بوضوح فيما
اذا كانت املؤسسات املنتخبة الجهوية واملحلية تشتغل على قاعدة املاينستريمينغ  ،بما تعنيه
من ادخال مقياس او معيار النوع فيما تقدمه من خدمات  ،ام ان هذا املقياس غائب في ادائها
الخدماتي ( علما ان تطور الالمركزية ترافق مع نقل اختصاصات متزايدة الى الجهات واملجالس
املحلية ،كاتجاه عالمي ،وذلك في مجاالت التربية والرعاية الصحية والسكن واالدوار االقتصادية
والرعاية االجتماعية والترفيه الخ )
مؤشرات العمل وفق قاعدة» املاينستريمينغ» يظهرفي مدى التقدم املنجزفي املجاالت التالية:
•التربية
1 .تكريس الحق في التربيةوضمان فتح املجال على قدم املساواة للرجال والنساء و الحق
املتساوي للذكور واإلناث من الشباب من الجنسيين في التكوين املستمر.
2 .محاربة كل انواع الصور النمطية في مختلف مراحل العملية التربوية ومن اجل ذلك من
الضروري العمل
3 .على مراجعة البرامج للتأكد من خلوها من كل ما ما من شانه ان يرسخ الصور النمطية في
االذهان حول النساء والفتيات .
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 4 .تشجيع املعارف والبرامج التي تؤكد على املشاركة املستدامة للرجال والنساء في مسلسل
التطور الديمقراطي .
5 .تشجيع التوازن في تمثيلية الرجال والنساء في كل مستويات التسيير ( تسيير املؤسسات
التعليمية) وكل مؤسسات الحكامة التربوية.
•الصحة.
1 .1إجراءات وسياسات تنبني على األخذ بعين االعتبار اختالف حاجيات النساء عن حاجيات
الرجال في مجال الصحة واالقرار بان هذه االختالفات ال تنتج فقط عن االختالفات
البيولوجية ولكن كذلك عن اختالف شروط العمل والعيش -
2 .2ادخال بعد النوع عند التخطيط والتمويل و عند تقديم الخدمة الصحية واالقرار بان
معطى النوع يؤثرمستوى الرعاية الصحية .
3 .3الحرص على تساوي الحظوظ بين النساء والرجال في الحصول على املعلومات بخصوص
الصحة .
•الرعاية االجتماعية.
ادماج بعد النوع في التخطيط والتمويل وتقديم الخدمة ويدخل في عداد هذا:
•رعاية األطفال
االنطالق عند وضع البرامج في هذا املجال من طرف املجالس الجهوية واملحلية بان الرعاية الجيدة،
وبتكلفة معقولة وفي املتناول تؤثر بشكل جد إيجابي على مستوى الرفع من حجم املساواة بين
الرجال والنساء كما تمكن النساء من شروط أفضل للتوفيق بين عملهن ومسؤولياتهن االسرية.
1 .1رعاية اآلخرين املتكفل بهم .
اإلقراربان مهمة التكفل باآلخرين من غيراألطفال ( العجزة واملر�ضى مثال) عادة ما تؤول بشكل غير
متوازن للنساء مما ُيحد من حظوظهن في لعب دورهن الكامل في الحياة االقتصادية واالجتماعية،
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ومن ثمة فان املسؤولية غير املتوازنة قد تشكل عائقا امام املساواة  ،ولتجاوز ذلك يتعين العمل
على محاربة تلك الصور النمطية التي تجعل التكفل باآلخرين في وضعية صعبة من مسؤولية
النساء وحدهن .
ومن املفروض في هذا اإلطار ان تعمل الجماعات ومجالس الجهات على توفير أشكال الرعاية في
هذه املستويات وبأشكال معقولة.
2 .2اإلدماج االجتماعي.
اعتبارا لكون النساء اكثر تعرضا للهشاشة واالقصاء االجتماعي بفعل أنهن اقل استفادة إجماال
من املوارد والخيرات والخدمات والفرص املتاحة ،فان دور املجالس املحلية والجهوية املنتخبة
أسا�سي ،ويتوجب تركيز الجهود على الفات في وضعية إقصاء اجتماعي -وفي مقدمتهم النساء-
لالعتبارات املذكورة  ،والعمل على إدماجهن عبرفرص الشغل والتكوين والثقافة وتكنولوجيا
التواصل الحديثة واملساعدة االجتماعية والطبية.
•السكن
 Ã Ãاالنطالق في تخطيط السكن من ان للنساء حاجيات خاصة او متميزة عالقة بالسكن وانه
يتعين أخذ ذلك باالعتبارللمعطيات واالسباب التالية :
 Ã Ãكونهن في املعدل العام يحصلن على مداخيل اقل وبالتالي فهن في حاجة اكبر الى سكن غير
مكلف.
 Ã Ãكون نسبة كبيرة من النساء ( خاصة في املدن الكبرى ) أصبحن املعيالت األساسيات داخل
األسرالوحيدة العائل ومن ثم حاجياتهن باألولوية الى السكن االقتصادي .
 Ã Ãمطروح كذلك على املجالس الجهوية واملحلية املنتخبة ان تستعمل صالحياتها ونفوذها
وإمكانياتها من اجل ضمان تساوي الحق بين الرجال والنساء في امللكية العقارية بمختلف
اشكالها واالستقرار في السكن والتساوي في الحصول على القروض وكافة أشكال الدعم
املالي في مجال السكن.
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•مجال الثقافة والرياضة والترفيه .
 Ã Ãحق الرجال والنساء بالتساوي في االستفادة من املنتوجات الثقافية وفي ممارسة األنشطة
الرياضية والترفيهية على قدم املساواة.
 Ã Ãتشجيع الرجال والنساء ،الفتيان والفتيات على ممارسة كل انواع الرياضات ومواجهة
الصور النمطية القائمة على الجنس على هذا الصعيد.
•األمن والسالمة.
 Ã Ãاإلقراربان النساء والرجال يواجهون عادة مشاكل وإكراهات متباينة في مجال األمن  ،بالنظر
الختالف أساليب العيش او نوعية االلتزامات ،
 Ã Ãتبعا لذلك املطلوب يو�صي امليثاق بإنجازدراسات وتحليالت موجهة بأفق النوع حول أشكال
ومواصفات الجرائم التي يتعرض لها كل من النساء والرجال للبحث في اتخاذ االجراءات
املناسبة في مجال السياسة األمنية واجراءات املحافظة على السالمة.
 Ã Ãتطبيق استراتيجيات وسياسات تتوخى ادخال إصالحات في الهندسة املجالية بمكوناتها
املختلفة ( ،على سبيل املثال في مجال النقل ومواقف السيارات وانارة الطرق واالحياء ،
وكذا تلك التي تهم عمل رجال األمن للرفع من مستوى السالمة بالنسبة للنساء بما يف�ضي
الى تغييرتمثالتهن املطبوعة باإلحساس بانعدام األمن .
•محاربة العنف ضد النساء.
ينتج العنف املمارس على النساء عادة من الفكرة املستبطنة لدى املعتدين بتفوق جنس على
االخر ،في سياق مطبوع بالالتكافؤ في العالقات االسرية .
خط العمل والتحرك بالنسبة للمجالس الجهوية واملحلية :
 Ã Ãاالعالم ( جهة الضحايا) بانواع الدعم املتوفرة ،وباللغات املتكلم بها من طرفهن.
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 Ã Ãالتأكد من ان العاملين االجتماعيين  ،املشتغلين في هذا امليدان لديهم دراية كافية بأساليب
وطرق دعم الضحايا .
 Ã Ãالتنسيق بين مختلف املتدخلين في هذا املجال ( مصالح األمن  /املصالح الصحية /املرافق
السكنية./
 Ã Ãاالضطالع بمهام الحمالت التحسيسية وبلورة وانجاز البرامج التربوية باتجاه الضحايا
املحتملين واملعتدين املحتملين.
•محاربة االتجارفي البشر
 Ã Ãاإلقرار بان تجارة البشر تمس النساء اكثر من الرجال  ،وتعد أسوأ اعتداء على كرامة
البشر.
 Ã Ãعلى عاتق املجالس الجهوية واملحلية تقع مسؤولية متعاظمة في التصدي للظاهرة.
•االجراءات املطلوبةعلى هذا الصعيد:
 Ã Ãحمالت تحسيس واسعة و دورات تكوينية للمهنيين املكلفين بمتابعة هذا امللف ودعم
الضحايا.
 Ã Ãتسهيل ولوج الضحايا الى العالجات الطبية  ،والسكن األمن و الحق في الترجمة اللغوية (
عند تقديم الشكاوى مثال)
 Ã Ãالتخطيط الحضري واملحلي
•قاعدة العمل:
 Ã Ãانطالق املجالس الجهوية واملحلية من قناعة بان سياساتها في مجال التعميروإعداد التراب
والنقل واإلنعاش االقتصادي وسياسة استعمال االرا�ضي من شانها متى توفر هاجس
«املايسترايمينغ» في هذه املجاالت ان ان تعمل على تسهيل شروط املساواة بين الرجال
والنساء في الحياة العامة .
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 Ã Ãاألخذ بعين االعتبارلحاجيات كل من الرجال والنساء في املجاالت الحيوية للشغل والوصول
الى الخدمات و والى املنتوجات الثقافية والتاكد من ان الحلول املقترحة في هذا املجال تراعي
معطى النوع.
 Ã Ãوسائل النقل وتنقالت األشخاص.
 Ã Ãاعتبارا للدور املحوري للنقل فان نجاح املجالس املحلية والجهوية يتوقف الى حد بعيد على
مدى تمكنها من توفيرتجهيزات وشبكات نقل متطورة وناجعة ونقل عام جيد.
 قاعدة العمل:للرجال والنساء  ،في الغالب االعم  ،وميدانيا ،حاجيات متباينة وطرق ونماذج استعمال
مختلفة لوسائل النقل  ،وهي خصوصية ناتجة عن عوامل متعددة منها  :مستوى الدخل ،
واملسؤوليات امللقاة على عاتقهن في رعاية اخرين  responsibilities caringوساعات العمل ،
وبالتبعية فان النساء يشكلن نسبة اكبرمن نسبة الرجال في استعمال وسائل النقل العام .
 املطلوب من حيث برنامج العمل:التطوير والتحسين التدريجي لوسائل النقل بما في ذلك الروابط والتقاطعات املختلفة ( ما يسمى
في لغة النقل  (connections intermodalحافالت  /قطارات  /ترامواي الخ) وذلك بغية التغلب
على التحديات على تطرحها حاجيات الرجال والنساء ،بما يضمن نقال عاما منتظما معتدل
التسعيرة  ،سهل االستعمال ومتوفرا على شروط السالمة.
دور التطويراالقتصادي
 Ã Ãالهدف
تحقيق التطور االقتصادي املستدام واملتوازن هو جزء حيوي من نجاح أية بلدية او مجلس
جهوي .واالنشطة والخدمات التي يضطلع بها على هذا الصعيد يمكن ان تساهم في تطوير قضية
املساواة بين الجنسين .
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 Ã Ãاالجراءات:
•زيادة وتيرة وجودة الشغل في صفوف النساء انطالقا من اإلقرار بان الفقر املرتبط بالعمل
غير املؤدى عنه( حالة عدد كبير من النساء في البلدان النامية ) او الناجم عن البطالة
الطويلة املدى  -ان خطرالفقرالناجم عن هذين املعطيين يمس النساء اكثرمن الرجال.
•مساعدة النساء املقاوالت.
•العمل على جعل الدعم املقدم للمقاوالت داعما للمساواة بين الجنسين .
•تشجيع النساء على اكتساب مهارات في ميادين شغل كانت تعتبرفي املنطق التقليدي حكرا
على الرجال والعكس بالعكس.
•تشجيع املشغلين على توظيف نساء برسم طور التدريب او مواقع العمل التي كانت تعتبرفي
عداد املهام الرجولية والعكس بالعكس .
•في مجال البيئة
اإلقرار باملساواة بين الجنسين في الحقوق والتسهيالت املرتبطة بالبيئة  ،من محاربة
التلوث والضجيج الى الوقاية من اثارالتحوالت املناخية .

-

ان تأخذ السياسات البيئية باالعتبار حاجيات النساء اعتبارا لنمط عيشهن واساليب
الحياة املرتبطة بوجودهن االجتماعي .

-

•في مجال الدور الضبطوي Regulateur.
يرتبط بهذا قيام مجالس الحكم املحلي بأدوارها الضبطية  ،عالقة بحماية املستهلك وحماية
السالمة  ،آخذا بعين االعتباراالثاراملختلفة  -حسب معطى النوع  -لألدوارالضبطية التي تمارسها
عالقة ببعض أنشطتها ومن الضروري إذن األخذ بعين االعتبار لحاجيات وظروف ومصالح النساء
على هذا املستوى..
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نالحظ إذن من خالل خارطة الطريق التي وضعه املجلس االوروبي للبلديات والجهات كيف ان
املهام املطروحة على املجالس الجهوية واملحلية في إطاراعمال مقاربة النوع بمسلكية املاينستريمينغ
وجندرة امليزانيات هي مهام متعددة ترتبط بمختلف مناحي الوجود االجتماعي للنساء وتتطلب إرادة
وكفاءات من طرف مؤسسات الحكم املحلي لالضطالع بها على بها على الوجه املطلوب.
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احملور الثاني  :جرد تركيبي باملؤشرات االساسية ملقاربة النوع في مؤسسات
احلكم احمللي.

 .1املستويات األربعة االساسية لتحديد املؤشرات في مجال مقاربة النوع .
يمكن الحديث عن أربعة مستويات عند تحديد املؤشرات االساسية الدالة على مدى التطور
الحاصل في تطبيق مقاربة النوع في مستويات الحكامة املجالية كلها ،وفي مقدمتها املجال الجهوي
واملحلي :
املستوى السيا�سي  :يشمل:
•وجودإرادة سياسية واضحة لدى الفاعلين السياسيين  ،تتأسس على قناعة عميقة
بمقتضيات مقاربة النوع في إدارة الشأن العام  ،واستبطان هذه املقاربة  ،كثقافة ومبادئ
مرجعية وقواعد عمل ونمط حكامة تضمن األداء الديمقراطي للمؤسسات والتطور
االقتصادي واالجتماعي املتوازن والعادل للمجتمعات .
•القناعة السياسية بان العمل بمقت�ضى مقاربة النوع ليس مجرد استجابة ملطلب اخالقي
مجرد ( رغم أهمية هذا الجانب االخالقي القيمي ممثال في املساواة والتكافؤ) بل هو  ،عالوة
على ذلك شرط حاسم للتطور االقتصادي واالجتماعي اعتبارا ،لكونه يدمج نصف
املجتمع في مهام التنمية والتطور .ويرفع حواجز التعطيل التي قد تكون مكبلة لعمل هذا
النصف من املجتمع في غياب مقاربة النوع.
•يرمز هذا املستوى ايضا مدى وجود استعدادات معينة للطبقات السياسية  ،وفي
مقدمتها االستعداد الكامل لتبني إجراءات التمييز اإليجابي لصالح النساء متى تبينت
ضرورتها لتدارك فجوة التمثيلية بين النساء والرجال في املؤسسات املنتخبة وفي كل مراكز
القرار ،بما فيها املراكزاالساسية املرتبطة بمهام القيادة .
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املستوى الحقوقي  /القانوني.
ويشمل :
وجود ترسانة قانونية حقوقية تتدرج من الوثائق الدستورية الى القوانين واملراسيم والدوريات
تؤكد بصورة واضحة ودقيقة على القواعد واالليات التي تضمن وتصون املساواة والتكافؤ
بين الجنسين في مؤسسات الحكم والحكامة على كافة املستويات  ،وبالطبع فان الكوطا تدخل
صميميا ضمن هذا املستوى .
ويتضمن هذا املستوى من املؤشرات كذلك مدى ما هوموجود من اليات للمراقبة والتتبع في مجال
تنفيذ و حسن تنفيذ القوانين املسطرة.
املستوى التنظيمي .
ويشمل مؤشران أساسيان:
•مدى وجود مجموعات او بنيات او اجهزة تنسيق بين النساء املنتخبات محليا او جهويا
وذلك على قاعدة تجاوزاالنتماءات الحزبية .
ما يسمى في ادبيات النوع ب  .caucuses womenاعتبارا لدور مثل هذه املجموعات في تطوير
أشكال الحضور النسائي داخل املؤسسات املنتخبة  ،ومضاعفة تأثيرهن في القرارات او التشريعات
ذات الصلة بحاجيات النساء .
•مدى وجود شبكة عالئقية تضمن التواصل والتفاعل والتالقح بين عمل النساء املنتخبات
في املؤسسات املنتخبة محليا وجهويا وبين عمل املنظمات النسائية املشتغلة على مختلف
القضايا وامللفات التي تهم اوضاع النساء في الحقل الجمعوي املدني .
املستوى االجرائي  :مستوى املؤشرات الكمية /النوعية.
املستويات األكثر تداوال عند قياس مدى التطور الحاصل في تطبيق مقاربة النوعي يمكن إجمالها
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فيما يلي :
•نسبة التمثيلية في املؤسسات املنتخبة ومدى اقترابها من معياراملناصفة .
يرتبط بهذا املعطى ويكمله نسبة التمثيلية في األجهزة املقررة وفي مواقع القيادة .
•املاينستريمينغ : gender mainstreamingاي جعل مقاربة النوع حاضرة افقيا وعموديا
في كل االختيارات والسياسات والبرامج القطاعية.
•ميزانيات النوع  gender budgeting ،باعتبارها االلية األكثر ترميزا لوجود توجه صوب
املاينستريمينغ  ،الن االمر يتعلق بتوزيع املوارد والخدمات وفقا لحاجيات النوع وليس
فقط عمال بمؤشرات كمية عامة ومجردة.
يرتبط بهذا ويكمله ما يعرف بمؤشرالتقسيم النوعي للمعطيات اإلحصائية disaggregated gender
 .dataوبمقتضاه فان املعطيات اإلحصائية في مجال اإلنفاق العام وتقديم الخدمات يجب ان
تنظم بصورة تسمح باملقارنة بين حجم استفادة كل من النساء والرجال ‘ وهو ما يمكننا من ان
نعرف مستوى التكافؤ في االستفادة من املوارد والخدمات بمنظار النوع.بما ال يتيحه مثال تقديم
األرقام في شكلها العام دون توزيعها وفق معيارالنوع.
•وجود برامج وترتيبات ومناهج عمل لتقوية القدرات في مجال النوعawareness ،
 ( buildingاي القضايا واإلشكاالت واملهام املرتبطة بمقاربة النوع) في مختلف املستويات ،
سواء على املستوى الجماهيري العام اوعلى مستوى النساء في املواقع التمثيلية ومؤسسات
اتخاذ القرار.
ويدخل في عداد هذا ،خاصة بالنسبة للنساء في مواقع املسؤوليات االنتخابية إنجاز الدورات
التدريبية والتكوينية واالستفادة مما تتيحه برامج التعاون الدولي من اكتساب لخبرات ومهارات
على هذا الصعيد.
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احملور الثالث :التجارب الدولية الناجحة في مجال املايستراميينغ وفق
معطى النوع
نتناول ضمن هذا املحور املعطيات االساسية املتعلقة ببعض تجارب املايسترايمينغ الناجحة ،
واملتضمنة الهم املمارسات الفضلى على هذا الصعيد .
نقدم في الجزا االول من هذا املحورالتجربة األوروبية ،في شموليتها ،ضمن نطاق البلديات والجهات
األوروبية املوقعة على ميثاق املجلس االوروبي للبلديات والجهات  100.000( :بلدية وجهة تنتظم
في إطار 30جمعية وطنية للمنتخبين ).ثم نعرض في جزء ثان ضمن نفس املحور لبعض التجارب
الرائدة والنموذجية في أقاليم ومدن وجهات من مناطق مختلفة في العالم .

 1املجلس االوروبي للبلديات والجهات .CERM
تعتبراهم وانضج تجربة وهي تعتمد على :
 Ã Ãمواثيق
 Ã Ãاتفاقيات
 Ã Ãاليات عمل
 Ã Ãخرائط طريق  maps roadللتنفيذ
 Ã Ãاليات تقييم
 Ã Ãاليات مراقبة
من املواثيق نذكر:
•ميثاق املجلس االوروبي للبلديات والجهات (الوثيقة التأسيسية التفصيلية )2006
•العهد االوروبي من اجل مساواة النوع2006
•تصريح بيز Pizeبإيطاليا  2008حول سبل تطبيق امليثاق.
•اتفاقية لشبونة لسنة  2009حول تعزيز سبل الوصول الى املساواة في كافة مناحي الحياة
املحلية.
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من آليات العمل نذكر:
•امليزانيات املستجيبة لحاجيات النوع (معتمدة االن بالكامل في فرنسا/
السويد /اململكة املتحدة  /بلجيكا  /أملانيا  /إيطاليا) ،ومعمول بها بشكل متقدم في باقي
البلدان األوروبية.
•مقاربة النوع مدمجة بالكامل في برنامج عمل صناديق الدعم الهيكليعلى مستوى البلدان
املوقعة على امليثاق..
•خارطة طريق املفوضية األوروبية من اجل املساواة بين الجنسين.
•الصندوق االوروبي للدعم االجتماعي يربط تدخالته بنهج مقاربة النوع.
•آلية التدريب على التخطيط بناء على مقاربة النوع : :gender aware planningحيث قام
املجلس االوروبي للبلديات والجهات بتمكين الجهات والبلديات ضمن نطاق الجمعيات
املكونة له بدليل " املدينة النموذجية في مساواة النوع " واملتضمن للممارسات الفضلى
القائمة في هذا املجال في مختلف البلديات والجهات األوروبية.
تتضمن هذه االلية كذلك  ،وكجزء أسا�سي منها  ،التدريب على التخطيط الحضري في مجال النقل
بما يراعي حاجيات النوع ،وهي آلية معمول بها بشكل متزايد في كل املدن األوروبية اليوم .
اما بالنسبة الجهزة املراقبة فنجد:
•املجموعة األوروبية ملمارسة املاينستريمينغ في مجال النوع.
•الهيئة املكلفة بالنظرفي معطيات التسييراملحلي وفق مقاربة النوع gender disaggregated(.
 ( data at local levelتنظرفي مسالة الكوطا النسائية ونسب حضور النساء في املؤسسات
املحلية املنتخبة).
•التقرير السنوي للمفوضية األوروبية ( بتعاون مع الدول األعضاء) املرفوع الى اجتماع
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املجلس االوروبي في دورته الربيعية والذي يستعرض مدى التقدم الحاصل في مجال
مساواة النوع على صعيد البلدان األعضاء ( بمثابة مرصد).
•دليل مراقبة حاالت العنف القائم على النوع  :gender based violenceيراقب مدى
التقدم في إنجازالخطوات العملية إلنفاذ القوانين املتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء في
الفضاء العام  ،وقد ساهم املنتدى االوروبي للسالمة الحضرية في وضع آلية على هذا
الصعيد تصل الى حد إمكانية إنجازافتحاصات  auditsفي مجال شروط السالمة املحلية
بالنسبة للنساء.
هذا بالنسبة للتجربة األوروبية في شموليتها كما تعكسها املواثيق واالتفاقيات واليات العمل
وميكانيزمات املراقبة على صعيد املدن والجهات األعضاء في املجلس االوروبي للبلديات والجهات.
ونقدم فيما يلي بعض التجارب  /املمارسات الفضلى  ،في ميادين وقطاعات محددة تهم مقاربة
ّ
النوع  ،اوال على صعيد بعض األقطار األوروبية  ،ثم على صعيد بعض األقطار من امريكا الالتينية
وآسيا وإفريقيا باعتبارطابعها النموذجي .

 -2سياسات وبرامج قطاعية في مجال املاينستريمينغ املحلي
أوال :في األقطاراألوروبية
§ § النرويج
أدمجت النرويج النساء في صميم الحياة املحلية عبراالخذ باالعتبار حاجياتهن في كل املخططات
الحضرية ،
بمايعنيه ذلك من ؛
•استشارة النساء عبرمنظماتهن التمثيلية في القرارات ذات الصبغة البلدية املحلية.
•التربية على التخطيط الحضري املوجه بأفق االستجابة ملقاربة النوع.
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•التداريب املنهجية على عمليات وكيفيات توزيع الخدمات وفق مقاربة النوع عبر
آلية التوزيع الجندري للمعطيات (gender disaggregated dataاملعطيات اإلحصائية
مثال ) وتسمح هذه االلية بتتبع مدى التزام الجماعات املحلية والجهات باستعمال املوارد
املتاحة بشكل يضمن التكافؤ واملساواة بين الجنسين  ،رجاال ونساء  ،فتيان وفتيات ،
وعدم االقتصار على املعطيات الشمولية دون ربطها بمعطى النوع كما يحصل في غياب
العمل بهذه االلية.
§ § برلين  /أملانيا
طورت مدينة برلين منظومة متكاملة تتضمن خطوطا توجيهية للتدبيرالحضري في كل املرافق عند
تقديم الخدمة بما يضمن:
•اعمال مقاييس وقواعد النوع ،
§ § مدينة أولم  /أملانيا
بعد إنجاز جرد شامل بحاجيات كل احياء املدينة ( 121000نسمة) طور املجلس البلدي شبكة
متكاملة للمالعب تراعي حاجيات الفتيان والفتيات على حد سواء سواء من حيث البناءات او
تجهيزات اللعب.
§ § دودالنج /اللمكسمبورج.
انجزت مدينة دودالنج دليال إخباريا شامال خاصا بالنساء  ،يتضمن معلومات واستشارات
ونصائح حول املساطراملعمول بها على صعيد خدمات البلدية .
§ § بريستول  /اململكة املتحدة
اتخذت املدينة تدبيرا يق�ضي بإعطاء األسبقية في السكن االجتماعي للنساء اللواتي يعلن أطفاال
بمفردهن .
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وفي مجال النقل اتخذت عدد من املدن والجهات األوروبية سياسات وترتيبات إلدماج مقاربة النوع
في قطاع النقل العمومي انطالقا من اإلقرار والقناعة بان النقل العمومي  ،باعتبارانه يشغل او
يملئ الفضاء العام ،فإنه يؤثر على مدى قدرة الناس على التوفيق بين العمل والحياة االسرية،
واالقرار ايضا بان قضايا النوع في قطاع النقل العمومي ترتبط بحاجيات وانشغاالت أساسية من
قبيل السالمة  ،السفروالتنقل ّ
بمعية األطفال  ،مواعيد التنقل  ،ومن ثم ضرورة ضبط سياسات
مالئمة لحاجيات النوع تستجيب ملختلف االنشغاالت على مختلف تلك املستويات .
وفي هذا السياق تجدراإلشارة الى بعض املمارسات الفضلى من أهمها :
في مدينة هانوفر األملانية تم اعتماد مشاريع أساسية أدمجت معطى النوع في سياسة النقل
الحضري بصورة كاملة.
•في هلسنكي ،تم تسهيل مهمة تنقل األمهات ّ
بمعية األطفال في الحافالت باعتماد املجانية
في الكثيرمن الحاالت .
•في اململكة املتحدة  ،تقوم هيئة الشبكة النسائية لتطويرخدمة النقل women s transport.
 networkبالعمل من اجل توفير شروط السالمة وجودة الخدمات وتشجيع النساء على
لعب دور أسا�سي في تطويرصناعة النقل.
ضمن نفس املجهودات تم إنجاز دراسة همت السالمة داخل السيارات بالنسبة للنساءcar- in
 ، safetyكما يتم  ،ومنذ سنة  2004اعتماد افتحاصات حول النقل من زاوية مقاربة النوع  .كما
تتولى نفس الشبكة االعتماد على املجموعات البؤرية التي تتولى تشخيص تجربة النساء في مجال
النقل العمومي  ،حيث تتولى تلك املجموعات اإلجابة عن األسئلة واالنشغاالت التالية :
§ § كيف تستجيب املنظمات الجيدة ( في مجال النقل طبعا ) لحاجيات النساء ؟
§ § كيف يمكن تحديد االولويات ؟
§ § كيف يمكن قياس التطور الحاصل في إنجازاألهداف املسطرة ؟
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§ § كيف يمكن التأكد من مدى قيام ناقل عمومي محلي او جماعة محلية باالستجابة
لحاجيات النساء ؟
§ § كيف يمكن تحديد االولويات في مجال حمالت الترافع والتوعية سواء جهة مؤسسات
النقل او هيات الحكم املحلي؟
§ § فيينا /النمسا
العاصمة النمساوية هي واحدة من اكبرالعواصم الجهوية التسعة في النمسا .
في سنة  2000أطلقت البلدية مشروع مايستريمينغ النوع  ،وذلك بمبادرة من الشعبة املكلفة
بتنسيق العمل بخصوص القضايا النسائية في البلدية  ،وفي سنة  2005تم إعداد مركز املشاريع
ضمن املصلحة املركزية للجماعة  ،وكان الهدف منها هو تنفيذ مقاربة النوع املعتمدة على مستوى
مختلف القطاعات  ،وذلك على ثالثة مراحل.
اما مقاطعة مارياهيلف  Mariahilfفان مكتب تنسيق التخطيط والبناء كان قد اختارها منذ سنة
 2002كمقاطعة حاضنة ملقاربة النوع من خالل األخذ باالعتبار لحاجيات النساء في برامج البناء
والترصيف والتوسعة .
في سنة  2002قامت املصالح البلدية بإنجاز سلسلة من الخرائط البيانية على مستوى كل الدوائر
واملقاطعات أبرزت مواطن القوة والضعف في منظومة مسالك الراجلين  ،وذلك في إطار برنامج
توخى اعمال مقاربة النوع ضمانا ألخذ حاجيات النساء بعين االعتبار في كل ما له صلة بحركية
السيروالجوالن وحركية النقل.
مكن البرنامج من إنجاز آالف االمتار من الترصيف وانجاز  26مشروع اضاءة في هذه املقاطعة
النموذجية وفقا ملقاربة النوع،
وبمقت�ضى التوجه املعتمد فان كل املصالح املكلفة بالجوالن والنقل التزمت بان يكون لكل عمل أو
مشروع تعتزم القيام به انعكاس إيجابي مباشر على تحسين شروط املساواة بين الجنسين  ،رجاال
ونساء  ،فتيانا وفتيات.
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برنامج  programme-Herكان احد البرامج التي اعتمدتها مدينة فيينا منذ سنة  ، 1998اهتم
بتحسين شروط الصحة  ،بما فيها الصحة النفسية للنساء ووضع مقاربة شمولية في مجال الرعاية
الصحية تراعي حاجيات النساء.
ثانيا  :في األقطاراآلسيوية
§ § الفلببين
تجربة ناكا  /اقليم ينكول
كانت هذه املدينة من أفقر املدن الفلبينية ثم حققت بفضل برنامج نمو حضري متكامل ابتداء
من أواسط التسعينيات من القرن املا�ضي اعلى نسبة تطور في البلد .وكان من بين املحاور الكبرى
لهذا البرنامج  ،محور مقاربة النوع  ،حيث أصدرت املدينة  ،كعاصمة جهوية  ،دليال يعرض لحقوق
النساء في عالقتها بالتطور الحضري  ,city Naga of code development women The،وقد
تضمن هذا التشريع الحضري التزام املدينة باتباع سياسات تطور في كل القطاعات  ،مستجيبة
ملقاربة النوع  ,وحافظة لكرامة النساء .
وقد عدد التشريع املحلي امليادين التي تلتزم سلطات الحكم املحلي بإعطائها االولوية  ،وهي :
•املساهمة املباشرة للنساء في الحكامة املحلية عبرتمثيليتهن في مؤسسات الحكم املحلي.
•انشاء مكتب مدينة ناكا لتنسيق سياسات وبرامج النوع.
•تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص ملراقبة تنفيذ بنود ومقتضيات التشريع
املحلي ذي الصلة بمقاربة النوع.
وباإلضافة الى ذلك  ،فقد شجع مجلس ناكا نظام التشبيك بالنسبة للمنظمات النسائية العاملة في
مختلف القطاعات التنموية ،كما سهرعلى تنسيق الجهود بين كل املبادرات العامة والخاصة ذات
الصلة بالعمل وفق قواعد النوع  ،وانشا لهذا الغرض اليات عمل على مستوى تسهيل شروط النقل
للنساء ضمن برنامج  center car home city Nagaومنظومة تسهيل تقديم الخدمة العمومية
للنساء initiative familia Bantayكما انشا جهازا يعني بمعالجة امللفات املرتبطة بالعنف ضد
النساء واألطفال .
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وحرصت سلطات مقاطعات ناكا على ادماج مساهمات كل منظمات املجتمع املدني في كل مبادراتها
الصلة بتنفيذ برامج النوع .
التنموية ذات ِ
§ § النيبال
تجربة بهاراتبورBharatpur
تعتبر هذه املدينة من اضعف املدن واملقاطعات الثمان والخمسين في النيبال ،ولم يكن عدد
السكان املستفيدين من املاء الشروب يتجاوز نسبة  100/35عند انطالق برنامج الشراكة
الحضرية  /القروية .Bharatpur of programme urban Rural
•البرنامج أعد في أعقاب مؤتمر بكين للنساء سنة  1995وتضمن في جزء منه تقوية تقوية
القدرات واملعارف .
توخى البرنامج ضمان مشاركة النساء في صنع القرارفي كل ما له صلة بالتطور االقتصادي بما يؤدي
الى تجاوز الحاجز النف�سي لديهن وزيادة ثقتهن في قدراتهن من خالل التوعية واإلعالم والدورات
التدريبية وتيسيرالوصول الى املوارد .
استفادت  3500امرأة من البرنامج عند انطالقته .همت ميادين مختلفة  ،من التدريب على مهام
القيادة والتوجيه الى تسييراملقاوالت الى نقل املعارف الى محاربة داء فقدان املناعة .HIV
ثالثا  :في األقطاراإلفريقية
§ § افريقيا الجنوبية.
على مستوى البلد ككل.
تعتبر افريقيا الجنوبية من األقطار الرائدة في مجال املاينستريمينغ واألكثر تطورامن حيث وضع
التشريعات وبرامج العمل  ،على كافة املستويات الوطنية والجهوية واملحلية  ،وفي مختلف
القطاعات  :ونذكرمن بين اإلنجازات على هذا الصعيد:
•مبادرة ميزانية النوع GENDERBUDGETING INITIATIVE
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•الكتاب األبيض حول الحكم املحلي والتطور الحضري ( والذي يتضمن مقاطع كبيرة حول
مساواة النوع)
•لجنة التكافؤ على مستوى النوع ( والتي تقوم بمهام املراقبة في كل ماله صلة بتصريف
برامج النوع في املجتمع الجنوب أفريقي.
على صعيد اخر اعتمدت جنوب افريقيا منذ سنة  1998نظام التمييز اإليجابي لصالح النساء
حيث تضمن قانون الهياكل البلدية  act structures municipal Theمقتضيات بخصوص الكوطا
تلزم األحزاب السياسية بان تتضمن لوائحها للترشيح نسبة  50/100على األقل للنساء.
ومن بين االليات االخرى املعتمدة نجد :
•الكتاب األبيض حول السالمة واألمن  white paper on safety and securityالذي يؤكد
على دور مؤسسات الحكم املحلي في ادماج مقاربة النوع في كل السياسات القطاعية ذات
الصلة بالسالمة وبتخصيص املوارد وتيسير وصول النساء الى مواقع القرار املتقدمة في
ِ
املجالس املحلية والجهوية املنتخبة .
•تجربة كاب تاون  (.عاصمة كاب الغربية وثالث اكبر املدن في جنوب افريقيا ب  2,9مليون
نسمة)
وضعت كاب تاون برنامجا طموحا لدعم املوارد وضمان القروض الذي استفادت منه النساء
بدرجة أساسية  :يتعلق االمر ب صندوق كويتيا  , fund Kuyasaيقدم قروضا إضافية لألشخاص
الذين قبلت ملفات طلباتهم لالستفادة من السكن االجتماعي للدولة وكذا تقديم بعض املوارد
للنساء اللواتي يعلن بمفردهن أطفاال في االسرة  .وزع الصندوق عند انطاقة خدماته االولى 3,3
مليون دوالر 74/100 .من املستفيدين كانوا من النساء.
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§ § مدن أفريقية اخرى
§ § كيغالي  /رواندا
برنامج « قرية األمل» : village de l espoir
برنامج أنجز بمبادرة من عدد من جمعيات املجتمع املدني وبرعاية املدينة :كان الغرض منه اعادة
بناء الثقة في النفوس بالنسبة لعشرات اآلالف من النساء اللواتي تعرضن ملختلف أشكال القهر
والتعذيب والتنكيل خالل حرب التصفية العرقية في هذا البلد سنة . 1994اهتم البرنامج بمعالجة
الصدمات التي اعقبت النزاع وتقديم الدعم واملساعدة سواء في الجانب املتعلق بالدواء وااليواء
ومخصصات العيش او على مستوى الدعم السيكولوجي خاصة للنساء اللواتي تعرضن لالغتصاب
خالل الحرب.
اهتم البرنامج كذلك بتقديم الرعاية الصحية لليتامى املصابين بداء فقدان املناعة -.تم بناء 17
إعدادية وثانوية في إطارهذا البرنامج  .كما تم احتضان دورات تكوينية في مقاربة النوع.
اعتبرالبرنامج تجربة نموذجية لبرنامج ترعاه مدينة يهتم بمعالجة بعض مخلفات النزاعات املسلحة
وآثارها على وضعية النساء.
§ § واكادوكو  /بوركينا فاصو
برنامج الفريق األخضر.
شكلت البلدية فريق عمل من النساء للمساعدة في مهام تنظيف شوارع وأزقة واكادوكو  ،وذلك في
إطاربرنامج امتد من  1995الى 2000وكان الهدف منه تقليص رقعة الفقرعبرخلق فرص الشغل،
وفي نفس الوقت الرفع من جاذبية وجمالية املدينة .
في سنة  2008وحدها تم خلق 1700منصب شغل واستفاد بصفة غير مباشرة  6500طفل من
نتائج املشروع.
اعتبر املشروع نموذجا وقدوة ملا يمكن القيام به من قبل مؤسسات الحكم املحلي من مشاريع
مندمجة صغرى لتحسين شروط عيش النساء ،في مدن تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة.
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رابعا :في أقطارامريكا الالتينية
§ § سانتو اندري /البرازيل (مدينة شانتو أندريه 66.000نسمة  ،مقاطعة ساوباولو )
النوع واملواطنة في البرنامج املندمج للتماسك االجتماعي
قام هذا البرنامج على بناء جسور االندماج وبناء اإلحساس باالنتماء الى املجاالت السكنية وتطوير
مستويات التماسك االجتماعي.
ثالثة مبادئ مرجعية أطرت املشروع::
•سياسات إدماجية .
•ترجمة مجالية لهذه السياسات .
•مشاركة الساكنة .
البرنامج كان ثمرة عمل تشاركي بين بلدية شانتو أندريه ومركزالدراسات الصحية .
الهدف املتوخى كان هو تطويراملعارف بقضايا النوع بالتركيزعلى تطوي أشكال التفاهمات التي من
شانها التقليص من التوترات والعمل سويا مع فرق عمل متحركة .
البرنامج مكن من تعزيز دور النساء في عمليات اتخاذ القرار كما حسن مستوى العالقات االسرية
داخل املجموعات السكنية  .هذا البرنامج أدمج تدخالت عدة فرقاء ومعنيين stakeholders
(الدولة  /الجهة  /البلدية  /منظمات حكومية وفيرحكومية ) .
املصالح الساهرة على تنفيذ البرنامج قامت بربط عالقات التعاون مع برنامج اخر ترعاه البلدية
وهو برنامج دعم ذوي املداخيل املنخفضة .
البرنامج تطور وأصبحت له تقاطعات مع برامج اخرى تهتم بالسكن والقروض الصغرى والتكوينات
املهنية والتعاونيات .املؤشرات السنوية التي تنشر البراز حصيلة البرنامج تبرز تطورا ملموسا
ومطردا في جودة ظروف العيش الحضرية ( 16.000مستفيدا سنويا) كما تبرز نفس املؤشرات
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تطورا ملموسا في تحسين املستوى التعليمي من خالل الدورات التكوينية والتدريبية .
§ § مدينة بلين  / Belenكوستا ريكا.
املخطط البلدي لتطويراملساواة في مجال النوع.
الهدف األسا�سي للمخطط كان هو تطبيق املايستريمينغ على مستويين :
•املستوى االستراتيجي  :اعادة صياغة السياسات وإعادة النظرفي مؤشرات التسيير.
•على املستوى العملي امليداني  :إنجازاالعمال واملهام املرتبطة بقضايا النوع من خالل بنيات
تنظيمية جديدة وبرامج  ،وكذا وضع خطط تتوخى الرفع من القدرات ومن مستوى معرفة
الفاعلين املحليين بقضايا النوع.
وقد تم في سنة  , 2004في إطار برنامج طويل االمد إنجاز وثيقة مرجعية  ،على اثر استجوابات
مكثفة مع موظفين وخبراء في البلدية للتعرف على درجة ومستوى ادماج مقاربة النوع ،ومستوى
التقدم الحاصل في االستفادة من الخدمات من منظور النوع.
وتم ايضا تنظيم دورة تكوينية في نفس السنة تمحورت حول بناء القدرات النسائية في التدبير
املحلي  ،وتعرضت لبعض املواضيع االساسية من قبيل :
•مقاربة النوع في مواجهة الثقافة الباترياركية.
•الالمساواة والسياسات املستجيبة للنوع.
•الوصول الى املوارد وسياسات التمييزاإليجابي.
•التسييرالبلدي في عالقته بالتوزيع العادل للموارد والثروات.
•سياسات التمييزاإليجابي .
على مستوى اخر تم اعتماد مقاربة تشاركية عند وضع املخطط التعميري والهند�سي ،حيث تم
االتفاق على الخطوط العريضة لذلك املخطط في لقاءات متتالية بين املنظمات النسائية وخبراء
البلدية .
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وقد قام مكتب النوع داخل البلدية  ( ,office gender municipalوهي تجربة رائدة وفريدة في هذا
املجال ) بتنظيم لقاءات قصد املصادقة على األشغال التي تمت برسم تنفيذ املخطط التعميري
والهند�سي .املذكور.
تلك بعض من التجارب النموذجية التي اخترنا التركيزعليها النها تبرز بجالء كيف تم تطويرسياسات
واختيارات وبرامج عمل توخت التقدم خطوات ملموسة في اعمال مقاربة النوع في سياق ظروف
ومستويات تطور مختلفة وبأولويات عكست جوانب من الحاجيات االساسية للنساء في عالقتها
بوظائف البلديات والجهات واملقاطعات .
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سنتناول في هذه الدراسة التحليلية هذا املوضوع من خالل أربعة محاور رئيسية  :املضامين
األساسية ،مواقف األحزاب السياسية  ،محتوى املناقشة  ،التعديالت في لجنة الداخلية بالبرملان
وخالصات أولية.
•في محور أول سنقدم املضامين األساسية ملشروع القانون التنظيمي للجهة في موضوع
املناصفة ،بعد تقديم
•أهم املحطات في مسلسل التشاور الذي باشرته وزارة الداخلية مع مختلف الفرقاء
السياسيين .
•في محور ثان سنعرض ملواقف األحزاب السياسية الثمانية املمثلة في البرملان ( أحزاب
األغلبية وأحزاب املعارضة) إضافة إلى اليسار االشتراكي املوحد  ،مواقفها مما تضمنه
مشروع القانون التنظيمي كما وردت هذه املواقف في مذكراتها الجوابية .
•في محور ثالث سنتولى عرض مضمون املناقشة والتعديالت على املواد املرتبطة باملناصفة،
( تعديالت األغلبية واملعارضة ) على مستوى لجنة الداخلية والجماعات املحلية وسياسة
املدينة.
•وفي محور رابع وأخيرسنقدم بعض الخالصات األساسية واألولية ،نبرز من خاللها حصيلة
م تم التوصل إليه من نتائج على صعيد تقعيد ومؤسسة مبدأ املناصفة  ،في سياق القانون
التنظيمي للجهة،مقارنة مع األهداف املعلنة ومع املؤشرات املتعارف عليها عامليا اليوم ،
والتي استعرضناها في محور سابق.
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احملور األول :املضامني األساسية ملشروع القانون التنظيمي للجهة املتعلق
باملناصفة ومبقاربة النوع.

  - 1املحطات األساسية للتشاور قبل عرض املشروع على لجنة الداخلية في البرملان.
عرفت عملية التحضير والتشاور بشأن القانون التنظيمي للجهة 111.14عدة مراحل قبل
املصادقة عليه في صيغته النهائية  ،وذلك على الشكل التالي :
•من ينايرإلى يونيو  2014تحضيراملسودة األولى ملشروع القانون التنظيمي .
•من يونيو إلى شتنبر 2014عرض املسودة على األحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية
معها.
•شتنبر اكتوبرنوفمبر 2014تجميع املالحظات الواردة ومراجعة املسودة على ضوء
االقتراحات الواردة .
•يونيو دجنبر  2014عرض الصيغة الجديدة للمشروع على األحزاب السياسية في شهر
نوفمبروعقد لقاءات تقنية بشأنها خالل شهردجنبر.2014
• 5يناير 2015إعداد الصيغة النهائية التي أدمجت فيها بعض مالحظات واقتراحات األحزاب
السياسية وكذا نتائج التنسيق الذي تم مع قطاعات حكومية مختلفة .
• 22يناير  2015تمت دراسة مشروع القانون التنظيمي في مجلس الحكومة.
•املصادقة على مشروع القانون التنظيمي في مجلس الوزراء.
• 29يناير 2015املصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية في مجلس الوزراء.
• 16فبرايرتمت إحالة مشروع القانون التنظيمي إلى مجلس النواب.
تجدراإلشارة إلى انه خالل املرحلة األولى التي امتدت من يونيو إلى أكتوبر 2014تم إنجازالخطوات
التالية:
•إعداد املسودة األولى من طرف وزارة الداخلية خالل الفترة املمتدة من 19يناير إلى 15
يونيو .2014
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•تم عقد اجتماعات مع األحزاب السياسية بتاريخ  19يونيو تحت رئاسة السيد
رئيس الحكومة تلتها مشاورات سياسية أخرى .
•تمت مراسلة جميع األحزاب السياسية ( 32حزبا)
•تم تلقي اقتراحات ومالحظات األحزاب السياسية خالل الفترة املمتدة من منتصف يوليوز
إلى نهاية أكتوبر.2014
تلقت وزارة الداخلية  26مذكرة جوابية على مسودة القانون التنظيمي للجهات من طرف األحزاب
السياسية التالية :
األحزاب السياسية
التاريخ
حزب النهضة
14-07-2014
حزب النهضة و الفضيلة

حزب العمل
16-07-2014
14-07-2014

حزب الوسط االجتماعي
2014 -15-07
حزب االستقالل

األحزاب السياسية
التاريخ

حزب الشورى و االستقالل 22-07-2014
حزب اإلصالح و التنمية
25-07-2014

22-07-2014

حزب املجتمع الديمقراطي 01-08-2014

الحركة الديمقراطية االجتماعية
18-07-2014
24-07-2014
حزب البيئة و التنمية
املستدامة
حزب األصالة و املعاصرة
31-07-2014
04-08-2014
الحركة الشعبية

حزب اليساراألخضراملغربي
22-07-2014
حزب العهد الديمقراطي 04-08-2014

حزب التقدم و االشتراكية
05-08-2014

حزب القوات املواطنة
30-07-2014
14-08-2014
فيدرالية اليسار
الديمقراطي
حزب االتحاد املغربي للديمقراطية
04-08-2014
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01-08-2014

االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية
حزب األمل
14-07-2014
15-07-2014
حزب الوحدة و
الديمقراطية
حزب الحرية و العدالة االجتماعية
15-07-2014

حزب التجديد و االنصاف 25-07-2014
االتحاد الدستوري
16-09-2014
حزب العدالة و التنمية

18-09-2014

التجمع الوطني لألحرار
28-10-2014

تجدر اإلشارة أيضا أن أجوبة األحزاب السياسية على مسودة القانون التنظيمي للجهات تضمنت
 309اقتراحا تعديليا ،منها  83ال تدخل في صميم مضامين املشروع ،اعتبارا لكونها همت قضايا
تتصل بالتقطيع الجهوي والالمركزية اإلدارية والقوانين االنتخابية و مسالة آليات اإلشراف على
االنتخابات .
الصلة بمشروع القانون التنظيمي وصلت إلى 226
وبذلك فان مجموع االقتراحات التعديلية ذات ِّ
توزعت كما يلي :
أحزاب األغلبية  59 :اقتراحا تعديليا
أحزاب املعارضة  52 :اقتراحا تعديليا
باقي األحزاب  115اقتراحا تعديليا
وقد تم اعتماد  107اقتراحا من بين ال 226املقدمة إي بنسبة  47/100من بينها  32افرق األغلبية
و 30لفرق املعارضة
املثيرلالنتباه أن التعديالت التي تقدمت بها مختلف الفرق البرملانية ،أغلبية ومعارضة ،في موضوع
املناصفة بقيت جد محدودة إذ لم تتجاوز تعديلين اثنين لكل فريق مجموعة.
تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة صوتت على ستة مواد معدلة باإلجماع وعلى املشروع برمته في إطار
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قراءة ثانية بالنتيجة التالية:
املوافقون 17
املعارضون ال احد.
املمتنعون 11
من بين االقتراحات التي تم اعتمادها في املشروع الحالي :
•تنظيم فرق داخل مجالس الجهات ؛
•التنصيص على السعي لتحقيق املناصفة بين الرجال و النساء في رئاسة اللجان الدائمة؛
•تخصيص لجنة دائمة للمعارضة ؛
•اعتماد مبدأ التدرج و التمايزو التعاقد في منح االختصاصات لكافة الجهات؛
•تحديد االختصاصات الذاتية للجهة بشكل حصري من منطلق مبدأ التفريع؛
•توضيح صالحيات الجهة و اختصاصات مجالسها؛
•نقل االختصاصات و املوارد املطابقة لها بناء على مبدأ التعاقد مع الدولة

 - 2مضامين املناصفة ومقاربة النوع كما وردت في القانون التنظيمي للجهة . 111.14
 .2.1في الباب التمهيدي وضمن األحكام العامة ،يشيرالقانون التنظيمي إلى املرتكزات األساسية
التي يوقع عليها التنظيم الجهوي .كما هو مبين في هذا القانون
ومن أهم هذه املرتكزات:
•الطابع الالمركزي القائم على الجهوية املتقدمة.
•مبدأ التدبير الحر الذي يخول الجهة تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية في حدود
االختصاصات املقررة لها .
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•تبوأ الجهة مكان الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى .
•مبدأ التعاون والتضامن.
•مبدأ التفريع  , subsidiariteوالذي بمقتضاه ُتمارس الجهة اختصاصات ذاتية
واختصاصات مشتركة واختصاصات مقولة إليها وفق ضوابط قانونية محددة.
ومن الالفت للنظر أن القانون التنظيمي لم يشر ضمن هذه املرتكزات إلى املساواة في صلب
مقتضياته رغم اإلحالة إلى الفصل التاسع من الدستور  .لقد كان من شان إدراج املساواة ومقاربة
النوع االجتماعي منذ البداية ضمن األحكام االنتقالية أن يعطي وثاقة اكبر للمبدأ وقوة مرجعية
أساسية تبرزه كمبدأ تأسي�سي في هذه املرحلة األساسية من التطور الحقوقي واملؤسساتي للبالد.
.2.2املقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي والتي تسعى إلى إعمال مقاربة
النوع نجدها أساسا في املواد التالية:
املادة  19تنظم عملية انتخاب نواب الرئيس حيث تشيرفي فقرتها السادسة ،بعد اإلشارة إلى السعي
من اجل بلوغ مبدأ املناصفة املنصوص عليه في الدستور على أن تتضمن كل الئحة ترشيحات
نواب الرئيس عددا من املترشحات ليقل عن ثلث النواب .
ويعتبر هذا منسجما بالطبع مع مقتضيات القانون التنظيمي  59.11الجديد املنظم والتي تنص
على تخصيص ثلث أعضاء مجالس الجهات للنساء في إطارتفعيل مبدأ املناصفة  .علما بان املنطق
العام ملقاربة النوع كما أوضحنا في محور املؤشرات والتجارب يفرض أن تمتد التمثيلية التمثيلية
النسائية وتتوسع لتشمل املراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار داخل املؤسسات املنتخبة وان ال
تنحصرفي املعطى العددي وحده.
املادة  29التي تنظم رئاسة لجان املجلس  ،والتي تنص في فقرتها الرابعة على انه يجب أن يراعى في
الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة املنصوص عليه في الفصل 19
من الدستور .
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واملالحظة التي تفرض نفسها هنا أن هذه املادة تستخدم صيغة الوجوب في مستوى
الترشح فقط  .وليس في مستوى النتيجة ،إذ ال تنص صراحة وبشكل مدقق الصياغة على
وجوب تخصيص إحدى اللجان الدائمة إلى النساء ،كما يستوجب ذلك العمل وفق مقاربة
النوع.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد اللجان يمكن ،وفق القانون التنظيمي أن يتراوح  ،حسب
الحاالت واملجالس بين  3كحد أدنى و 7كحد أق�صى أمكننا أن نقف على الطابع التقلي�صي لهذه
املقاربة التي تحصر املناصفة في مستوى الترشيح فقط.
للمناصفة ،الخصوص بما اشرنا إليه في فقرات سابقة  ،حينما تعرضنا للمؤشرات
الدالة والتجارب الدولية املقارنة من كون املنطق العام ملقاربة النوع االجتماعي يفرض أن ال يتم
االكتفاء بتمثيل النساء وفق املعيار العددي فقط  ،بل يتعين أن يشمل التمثيل كذلك الهيئات
التسييرية والتنفيذية ومن بينها بالطبع رئاسة اللجان  ،فهذه التمثيلية  ،بجانب التمثيلية العددية
بالطبع تعطي مدلوال كامال .للمناصفة  ،مدلول املشاركة الفعلية في القرار بما ال يجعلها مجرد
مقاربة شكلية .
املادة  83الفقرة الرابعة ،التي تنص على األخذ بعين االعتبار ملقاربة النوع  ،في باب محتويات
برنامج التنمية الجهوية  ،وذلك عند تشخيص الحاجيات وتحديد األولويات وتقييم املوارد وتقديم
النفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األولى من البرنامج.
املادة  171ضمن القسم الخامس الخاص بالنظام املالي للجهة ومصدر مواردها املالية من
ميزانية الجهة  :فبعد أن حددت هذه املادة في فقرتها األولى مفهوم البرنامج  ،باعتباره» مجموعة
متناسقة من املشاريع والعمليات تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا
مؤشرات مرقمة لقياس النتائج املتوخاة  »،تؤكد في املقطع األخير انه «يؤخذ بعين االعتبار معيار
النوع في تحديد األهداف واملؤشرات املشارإليها أعاله» .
وتعتبر هاتان املادتان <( 83و )171من بين كل مواد القانون التنظيمي للجهات املحيلة إلى مبدأ
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املناصفة و أكثر املواد اقترابا أو ترجمة للثقافة الحقوقية والتدبيرية التي يرمز لها بمفهومي ال
 mainstreaming genderو ميزانية النوع  gender budgetingاملشارإليها في محور سابق  -وفي
كل األحوال تعتبر إحدى التجديدات األساسية التي حملها القانون التنظيمي عالقة بموضوع
مقاربة النوع )وهو ما لم يقع التركيزعليه في مناقشة اللجنة البرملانية كما سنرى (.
ويبقى بالطبع من الضروري وضع إطارمتكامل من املقتضيات واإلجراءات والسياسات القطاعية.
لتفعيل هذا املبدأ التوجيهي العام الذي يعتبراملدخل األول حقا إلعمال املناصفة ميدانيا في أنشطة
وبرامج التنمية .
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احملور الثاني  :مواقف األحزاب السياسية في موضوع املناصفة ومقاربة النوع
كما عكستها مذكراتها اجلوابية على مسومشروع القانون التنظيمي.

 - 1املواقف من خالل املذكرات املنفردة
§ § االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
موقف االتحاد االشتراكي تم تقديمه في مذكرته الجوابية تحت عنوان « نسخة بشأن مسودة
مشروع القانون التنظيمي حول الجهة املرفوعة إلى وزارة الداخلية من طرف االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية».
الوثيقة املقتضبة والتي ركزت أساسا على الجوانب السياسية األساسية املرتبطة بهندسة توزيع
االختصاصات والسلط واملراقبة اإلدارية ومالية الجهة وغيرها من القضايا األساسية حيث اعتبرت
املذكرة التي صيغت في عزالصراع بين األغلبية واملعارضة أن الحزب يعتبر« أن املنهجية املعيبة هي
التي تجعل من هذه املسودة املعروضة على أنظارنا مسودة منتمية إلى سياق منفصل عن رهانات
التنزيل الديمقراطي للدستور».
مذكرة الحزب لم تدخل في أية تفاصيل بخصوص طريقة تناول مشروع القانون التنظيمي للجهة
في موضوع املناصفة  ،واكتفت في الفقرة األخيرة باملطالبة بإعادة صياغة املسودة  ،واعتبرت ذلك
ضرورة ملحة لتكريس مبدأ الجهوية املتقدمة محددة خمسة ركائزلتكريس مبدأ الجهوية املتقدمة
وضعت في مقدمتها مبدأ التدبيرالحرومقاربة النوع والديمقراطية التشاركية.
§ § حزب االستقالل
مذكرة حزب االستقالل الجوابية في موضوع القانون التنظيمي للجهة كتبت بلهجة سياسية حادة
حملت بصمات الصراع السيا�سي القوي بين الحزب األغلبية ( العدالة والتنمية ) كأحزاب املعارضة
خالل ربيع وصيف  . 2014حيث اعتبرالحزب أن املذكرة تحمل تراجعات كبيرة سواء بالقياس إلى
مضامين الخطب امللكية في موضوع الجهوية املتقدمة أو بالقياس إلى التصور العام والتوصيات
التي وضعتها اللجنة االستشارية  .وعلى سبيل املثال فقد اعتبرحزب االستقالل أن الجمع في وثيقة
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واحدة ( املقصود مشروع القانون التنظيمي ) بين مبدأ التدبيرالحروالوصاية املفرطة ينطوي على
خلفية متناقضة .
وعالقة بموضوع املناصفة  ،فبعد اإلحالة إلى النفس اإلصالحي الذي اشتغلت به اللجنة االستشارية
واإلشارة إلى الخطاب امللكي ل 9مارس  2011بخصوص اإلصالحات البنيوية  ،اعتبرت املذكرة أن
إنجاز هذه اإلصالحات من منظور حزب االستقالل يستوجب تضافر جهود كل مكونات الجهة
والتي تعتبر املرأة جزءا ال يتجزأ منها من اجل بلوغ الغايات املنشودة من هذا املشروع املتقدم ( إي
الجهوية املتقدمة) وبالتالي يعتبر الحزب أن عدم التنصيص على التمثيلية النسائية هي من اكبر
النقائص التي تضرب في العمق ما ذهب إليه الدستور في الفصالن  19و  164في مجال مقاربة النوع
وتكافؤ الفرص ،حيث جاء مشروع القانون التنظيمي  -تضيف املذكرة  -خاليا من أية مقتضيات
تبرز املكانة االعتبارية التي ستتوالها املرأة في التدبير الجهوي .وتضيف املذكرة أن حزب االستقالل
يعتبر أن املشروع» تجاهل نضاالت عريضة للمجتمع املغربي وحقرت نضاالت الحركة النسائية .
كما انه يشكل ردة في طريق املناصفة ورجوعا إلى الوراء» .
§ § حزب التقدم واالشتراكية
املذكرة األولية لحزب التقدم واالشتراكية بخصوص مسودة القانون التنظيمي املتعلق بالجهة
 5/8/2014ضمن املحور السادس املعنون ب «لجن املجالس الجهوية واملشاركة واالستشارة في
قراراتها» تحدد مذكرة حزب التقدم واالشتراكية موقف الحزب من تناول مشروع القانون التنظيمي
للمناصفة حيث تقترح املذكرة تحويل هيئة املناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع املشار إليها في
املادة  86من املسودة إلى لجنة دائمة ضمن اللجان املشار إليها في املادة  29من املشروع لتصبح
هذه اللجان أربع لجان  ،واعتبرت املذكرة « أن ذلك سيمكن من النهوض بجانب من الجوانب
األساسية التي أوالها دستور  2011أهمية كبرى».
واعتبرت الوثيقة كذلك أن من شان هذا اإلجراء أن يبرز الصالت الوثيقة بين عمل الجهات
ومؤشرات التنمية البشرية ويمكن الجهات من « لوحة تحكم بخصوص تنميتها املرتبطة بالعنصر
البشري».
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ويعتبرهذا املقت�ضى األخيرفي املذكرة بمثابة إشارة إلى ضرورة تطويراملؤشرات الدالة على سياسة
النوع في عمل الجهات.
§ § حزب األصالة واملعاصرة
مباشرة بعد التقديم العام وفي البند الرابع من الخالصات العامة يذكرحزب األصالة واملعاصرة في
مذكرته أن « مسودة القانون التنظيمي ال تتضمن آليات كافية للتمييزاإليجابي للرفع من التمثيلية
السياسية للنساء لتحقيق املبادئ واألهداف ذات القيمة القانونية املنصوص عليها في الفصلين
 19و 30من الدستور « عالوة  -تضيف املذكرة أن ضعف االعتبار األفقي ملقاربة النوع االجتماعي
في مسودة الدستور بدء بلغته غير املجندرة وصوال إلى آليات السياسات العمومية كالتخطيط
وامليزانية.
لم يوضح حزب األصالة واملعاصرة في مذكرته املقصود هنا ب « االعتبار األفقي ملقاربة النوع «
لكن اإلحالة إلى السياسات العمومية والتخطيط والبرمجة التي تأتي في سياق الحديث عن االعتبار
األفقي قد تحمل على أنها تعني
املايسترايمينغ وميزانية النوع.
وفي التعليق التفصيلي على محتويات املشروع وبخصوص املادة  29من املشروع اقترح الحزب في
مذكرته أن تنص هذه املادة على تمكين املعارضة من رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة ،ولم
يرد في اقتراحه> كما كان املنتظر ما يفيد التوصية أو االقتراح ب تخصيص إحدى اللجان للنساء.
§ § فدرالية اليسارالديمقراطي ( الهيئة التنفيذية )
في مذكرتها املؤرخة ب 18دجنبر  ، 2014وفي الفقرة املتعلقة بمقاربة النوع واملناصفة وتكافؤ
الفرص تذكر فدرالية اليسار باملقتضيات الدستورية حيث تشير إلى الفقرة الثانية من الفصل
19التي تنص على  « :تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء « الفصل « 30
ينص القانون على مقتضيات من شانها تشجيع تكافؤالفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف
االنتخابية «  .واملقصود هنا ترشيحا وتحمال للمسؤوليات .
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كما تشير املذكرة إلى فقرة من الفصل  46التي تنص « تنظم بقانون تنظيمي بصفة خاصة ().....
أحكام تحسين النساء داخل املجالس املذكورة «) ومن ضمن هذه املجالس بالطبع املجالس
الجهوية .
وفي سياق متصل تذكر فدرالية اليسار بقرار املجلس الدستوري الصادر بتاريخ  19نوفمبر 2011
الذي نص على « أن الفصل  146من الدستور يجعل من ضمن مشموالت القانون التنظيمي
املتعلق بالجهات والجماعات الترابية األخرى تحديد « أحكام تحسين تمثيلية النساء « داخل
مجالس الجماعات الترابية « ويعود للمشرع اختيار نوعية األحكام التي يرتئيها مالئمة لتحسين
تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية»
وانطالقا من استحضار هذه املقتضيات الدستورية تعتبر الفدرالية انه من الضروري تفعيل
هذه الحقوق الدستورية
داخل هياكل املجلس سواء على مستوى املكتب أوعلى مستوى اللجان القارة  .كما طالبت الفدرالية
بتأسيس لجنة قارة ( وليس استشارية ) خاصة باملساواة واملناصفة وتكافؤ الفرص .
وفي خطوة أساسية أخرى أبرزت استحضارا للماينسترايمنغ طالبت فدرالية اليسار في مذكرتها
الجوابية بتحديد مجموعة من املؤشرات لقياس مدى العمل وفق مقاربة النوع ،
قدمنا خمسة نماذج عن مواقف األحزاب السياسية أربعة منها ممثلة بفرق برملانية في البرملان منتمية
إلى األغلبية واملعارضة إضافة إلى مواقف فدرالية اليسار وذلك كما عكستها مذكراتها التي رفعتها
ونقدم فيما يلي جملة املواقف التي تم تضمينها مذكرات أخرى مشتركة لكل من
بصفة منفردة ّ ،
فرق األغلبية وفرق املعارضة .

 - 2املواقف في إطاراملذكرات املشتركة .
§ § مذكرة أحزاب األغلبية
قدمت أحزاب األغلبية األربعة ( العدالة والتنمية  /التجمع الوطني لألحرار  /الحركة الشعبية /
التقدم واالشتراكية ) مذكرة مشتركة عنونتها ب» مذكرة أحزاب األغلبية حول القوانين التنظيمية
للجماعات الترابية « بتاريخ .2014 / 23
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وكما هو واضح من منطوق عنوان املذكرة فإنها شملت تقديم املواقف واالقتراحات بخصوص كل
الجماعات الترابية  ،إي الجهات ومجالس العماالت واألقاليم والجماعات املحلية .
املذكرة تسجل في مقدمتها « التقدم امللموس في مشاريع القوانين التنظيمية التي تم عرضها للتشاور
مع األحزاب السياسية والتجاوب الذي تحقق مع مقترحات مختلف الفرقاء السياسيين « .
بعد هذا التقديم تعبر أحزاب األغلبية في ذات املذكرة عن القناعة بوجود نواقص وثغرات يتعين
تداركها ومعالجتها ،خاصة في القضايا املتصلة بانتخاب رؤساء املجالس وتدقيق االختصاصات
وتقنين شروط التعاقد مع الدولة والجهات والية التحكيم لتقليص اللجوء إلى القضاء وتقديم
العرائض من طرف املواطنين  .وتأتي في النقطة الحادية عشرة من حيث الترتيب في هذه القضايا
ً
الصعيد في باب إحداث
املطروحة للمراجعة قضية املناصفة حيث تقترح أحزاب األغلبية على هذا
اللجان الدائمة رئاسة النساء إلحدى اللجان الدائمة.
مذكرة أحزاب املعارضة (.االستقالل  /االتحاد االشتراكي  /األصالة واملعاصرة  /االتحاد
الدستوري)
قدمت أحزاب األغلبية مذكرة سياسية مشتركة بشأن مشروع القانون التنظيمي حول الجهة بتاريخ
.16دجنبر .2014وقد صيغت املذكرة في أوج الصراع والتدافع القوي بين األغلبية( خاصة مكونها
األغلبي  ،حزب العدالة والتنمية) واملعارضة ( خاصة ثالثي األحزاب  ،االستقالل واالتحاد االشتراكي
واألصالة واملعاصرة ) .
حيث كانت مطالب املعارضة بخصوص شروط إجراء االنتخابات في رأس قائمة أجندتها ،لدرجة
هددت في مقطع
املذكرة بأنه» في حالة عدم تحقيق الشروط األساسية إلنجاح العملية االنتخابية فان هيئاتنا
السياسية يمكن أن تتخذ جميع القرارات التي نراها مناسبة بما فيها املقاطعة» .
ثم تم�ضي أحزاب املعارضة في املذكرة بأنه بعد دراستها املعمقة ملسودة مشروع القانون للجهة
خلصت
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إلى انه» انبنى على منطق تقييدي في إعمال الفصلين  139و 13من الدستور وأنها تعلن رفضها
للمشروع في صيغته الحالية  ،وتعتبرأن « أن العرض الحكومي املضمن في مسودة املشروع يشكل
ردة ديمقراطية بامتيازوخطوة إلى الوراء» .وفي الجزء املتعلق باملناصفة ومقاربة النوع بحصراملعنى
تذكر أحزاب املعارضة في تقريرها» أن مسودة املشروع ال تتضمن آليات كافية للتمييز اإليجابي
للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق املبادئ واألهداف املنصوص عليهما في الفصلين .19
و  30من الدستور عالوة على ضعف االعتبار األفقي ملقاربة النوع  ،بدءا بلغته غير املجندرة وصوال
إلى آليات السياسات العمومية كالتخطيط والبرمجة.
واملالحظ أن الفقرة األخيرة تستعيد حرفيا املوقف الوارد في مذكرة حزب األصالة واملعاصرة
بخصوص قضية املناصفة
مقاربة النوع.
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احملور الثالث :مقاربة النوع في مناقشات اللجنة البرملانية وفي التعديالت:
بني استحضار املبدأ ومحدودية االجراة:
نستعرض ضمن هذا املحور املناقشة التي حظيت بها مقاربة النوع في لجنة الداخلية والجماعات
املحلية وسياسة املدينة ،ثم نعرض ثم نعرض  ،بصورة مركزة ،لتفاعل وزيرالداخلية مع النقاط
التي أثيرت خال هذا املناقشة  ،ثم نستعرض بعد ذلك التعديالت التي تقدمت بها كل من فرق
األغلبية وفرق املعارضة في هذا الشأن ( .وهي جد محدودة كما سنرى ) ونتائج التصويت.

 - 1مواضيع املناقشة ومحدودية حصيلتها:
 - 1.1مواضيع املناقشة.
الحظ عدد من النواب والنائبات ،حسبما يستفاد من محاضر جلسات املناقشة ،غياب مقاربة
النوع بالشكل الذي يجعل مقتضياتها الواردة في القانون التنظيمي تنزيال فعليا للمقتضيات
الدستورية في هذا الشأن  ،وقد تردد هذا الطرح بصفة خاصة خالل األطوار األولى من املناقشة
العامة  ،التي تنصب في العادة  ،حينما يتعلق األمر بقوانين تنظيمية ،على الجوانب واملرتكزات
السياسية واملبدئية الكبرى .وضمن نفس األطوار األولى من املناقشة تم التعبير عن تحفظات مع
اإلشارة إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية القرارتمثيلية وازنة للنساء وإشراكهم فعليا في تدبير
شؤون الجهة.
عددين النائبات والنواب أشاروا إلى أن غياب هذه اإلرادة انعكس سواء في الشكل أو في املضمون
على مستوى املشروع :في الشكل ،هناك غياب لتاء التأنيث وهو إغفال له داللته من حيث املقاصد.
في هذا السياق تمت مالحظة كيف أن املشروع يتحدث عن رئيس الجهة دون رئيسة الجهة ونواب
الرئيس دون نائبات الرئيس ،ومن حيث املضمون جرت اإلشارة إلى كون التنصيص على إشراك
النساء جاء محتشما ومحدودا إذا ما استثنينا التنصيص في املادة 19التي تنص على أن تتضمن
ترشيحات نواب الرئيس عددا من املترشحات ال يقل عن ثلث النواب  (،حيث تشير الفقرة
الخامسة من املادة إلى السعي نحو بلوغ املناصفة املنصوص عليها في الفصل  19من الدستور) وإذا

111

ما استثنينا كذلك  -تضيف نفس التدخالت  -املادة  29التي تنص في فقرتها الثالثة على أن « يراعى
في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء املنصوص
عليه في الفصل  19من الدستور ؛
جدير باملالحظة فيما يخص املادة  29أن القراءة التي اعتمدت له أضعفت من منسوبه وحمولته
على مستوى تجسيد
مبدأ املناصفة كما سنرى في فقرة الحقة أدناه.
 املادة  83في فقرتها الثالثة تنص بخصوص برنامج التنمية الجهوية على أن يتضمن البرنامجاملتعلق به على صعيد كل جهة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا ألولوياتها وتقييما
ملواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالثالث سنوات األولى وان يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع :
يظهرمن خالل محاضرجلسات النقاش بخصوص هذه املادة أن التدخالت لم تركزعلى
الجوانب املتعلقة بالنوع ،.
املادة  117في شان إحداث ثالث لجان استشارية لدى مجلس الجهة أحدا يعني باملساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع  ،اقترح عدد من املتدخلين  ،حسبما يستفاد من محاضر النقاش إلى أهمية
إحداث ثالث لجان دون التنصيص على كونها استشارية ملا تطرحه مثل هذه الصفة من أشكال
حول عدم اإللزامية وتم اقتراح أن تختص الهيئة األولى باملناصفة وعدم التمييز.
املادة  : 138ضمن هذه املادة التي تنص على كيفية تعيين مديرالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ،
تمت املطالبة أثناء املناقشة
باألخذ بمضامين الفصل  19من الدستور الذي ينص على املناصفة  ،وإضافة  -في الصياغة -
«مديرة» إلى جانب «مدير».
في القسم الخامس املتعلق بالنظام املالي للجهة ومصدر مواردها نجد أن املادة  171تنص على
مقتضيات تهم بشكل مباشرمقاربة النوع :ففي باب تحديد مفهوم البرامج وفق منطوق هذه املادة
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تنص الفقرة األولي على أن « البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع أو العمليات تقرن
به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج املتوخاة والتي
ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة املرتبطة باالنجازات».
وتنص الفقرة الثالثة املوالية على
« أن يؤخذ بعين االعتبارمعيارالنوع في تحديد األهداف واملؤشرات املشارإليها أعاله.
هذه املادة لم تحظ باملناقشة ..
  - 2.1تفاعل وزيرالداخلية مع مضمون املناقشة :
في تفاعله مع املناقشة بخصوص املناصفة ومقاربة النوع  ،انطلق وزير الداخلية ،في ردوده على
املداخالت من معطيين اثنين ركزعليهما بدرجة أساسية :
 Ã Ãاملعطى األول:
ربطه باإلشكال الدستوري  ،وقد تمثل فيما ذكره من أن قرارات املجلس الدستوري في حاالت
عديدة رفضت اإلشارة إلى التمييز اإليجابي لصالح النساء كما تبين في منطوق قراره بشأن النظام
الداخلي املعدل ملجلس النواب الذي رفض حصرمناصب بعينها لعضوية النساء في مجلس النواب
( قرار  2013/924بتاريخ  19نوفمبر  )2013وقراره بخصوص القانون التنظيمي حول املحكمة
الدستورية حيث سبق له أن أقر بان تمثيلية النساء في العضوية في املحكمة الدستورية ال يتأتى
ضمانه إال على مستوى االقتراح والترشح دون أن .يف�ضي إلى تخصيص نسبة معينة ال للنساء وال
للرجال اعتبارا لكون التمييز بين الجنسين محظور دستوريا ( قرار  .2014/943بتاريخ 25
يوليوز ) 2014
 Ã Ãاملعطى الثاني:
اعتبر وزير الداخلية انه مع ذلك هناك مقتضيات في هذا املشروع وفي القانون التنظيمي
 59/11تسمح بالعمل وفق مقاربة النوع ،مذكرا في هذا الصدد بان القانون التنظيمي 59/11
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ينص على تمثيلية للنساء داخل مجالس الجهات فيما تنص مقتضيات املادة  171من مشروع
القانون.التنظيمي للجهة ،موضوع املناقشة  ،على جوانب أساسية تسمح بالربط بين تحديد
األهداف واملؤشرات في برامج التنمية الجهوية وبين األخذ بعين االعتبارملقاربة النوع .
  - 3.1الحصيلة املحدودة للمناقشة قياسا إلى الثقافة الحقوقية في مجال مقاربة النوع.
في موضوع مقاربة النوع بدا واضحا من خالل مجريات املناقشة أن األمر اقتصر على التأكيد من
طرف الفرق البرملانية  ،أغلبية ومعارضة ،على املبدأ ،والترحيب بالتنصيص في القانون التنظيمي
على بعض املقتضيات الجديدة الواردة في املواد  ( ( 19ثلث نواب الرئيس على األقل من النساء) و
املادة (29مراعاة مقاربة النوع في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الجهوي) .
واملادة  117في شان إحداث هيئة استشارية تعنى بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع
ويمكن أن نضيف إلى ذلك بعض املالحظات األخرى على مستوى الصياغة اللغوية بما يدمج بعد
النوع على غرارما تمت.
هناك عدة مالحظات أساسية وذات داللة تفرض نفسها  ،عندما نتابع املناقشة التي حظيت
بها مختلف املواد والفقرات التي تحيل إلى مقاربة النوع في مشروع القانون التنظيمي والتي تمس
مستوى الوعي بمحتوى مقاربة النوع في جانبها املبدئي املرجعي وفي جوانبها املتعلقة بإجراءات
املايستريمينغ وإجراءات التفعيل  .ونستعرض هذه املالحظات تباعا كما يلي .
أوال بخصوص املادة  29التي تنص على مراعاة مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء املنصوص عليه
في الفصل 19من الدستور عند الترشح لرئاسة اللجان الدائمة للمجلس:
.ظهر أن القراءة التي تم اعتمادها في النهاية تنسف عمليا إمكانية إعمال ما تفترضه هذه املادة
مبدئيا من مقاصد  ،إي تمثيلية النساء في رئاسات اللجان الدائمة  :،لقد ذهبت هذه القراءة ،
استنادا إلى استحضار اإلشكال الدستوري إلى تفسير املادة بطريقة اضعف منسوبها وأثرها على
إعمال مبدأ املناصفة  ،حيث تم حصر مدلولها في مراعاة املناصفة في مستوى الترشح فقط ،م
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وليس في مستوى الوصول إلى موقع املسؤولية بترؤس فعلي إلحدى اللجان الدائمة ،كما كان
مؤمال وكما يقت�ضي منطق املناصفة .
والحقيقة أن هذه القراءة التضييقية لهذه املادة يحيل في العمق إلى إشكاالت أساسية يتعين طرحها
بكامل الوضوح والجرأة في شكل تساؤالت كبيرة :
هل تستقيم املناصفة ومقاربة النوع إذا كان يتم في كل مرة يقع التنصيص على احد مبادئها
األساسية استحضارنوع من القراءة التأويلية للنصوص الدستورية يبرزها كما لو كانت تتناقض
مع مبدأ املساواة !!؟
هل تستقيم املناصفة إذا استمر اعتبار التمييز اإليجابي ( وهو مدخل أول و أسا�سي للمساواة
في املتن الحقوقي الدولي وفي املعيارية القانونية الدولية وفي ارقي التقاليد الدستورية العاملية)  -هل
تستقيم املناصفة والتنصيص عليها في القوانين األساسية إذا كان يتم االلتفاف عليها واعتبارها -
بتأويل ضيق نقيضا للمساواة ؟
إال يدعو األمرفي نهاية املطاف إلى تجاوز هذا التوترباجتهاد دستوري يفك هذه العقدة املفتعلة بين
التمييزاإليجابي ومبدأ املساواة على غرارما تم انجازه في أقطارأخرى واجهت هذا األشكال وتغلبت
عليه باالجتهاد ( جنوب إفريقيا نموذجا) ؟ انسجاما مع املعيارية القيمية  normativeالدولية في
هذا الشأن .
على صعيد أخر يبدو التناقض واضحا بين كون املغرب صادق على اتفاقية  ( cedaoمناهضة
التمييز) والبروتوكول
امللحق بها وأقر سمو القوانين الدولية ( ،التي ال ترى في التمييز اإليجابي ضربا في مبدأ املساواة )
وبين استمرار اعتبار التمييز اإليجابي في األحكام القضائية الدستورية في املغرب ضربا في مبدأ
املساواة.
أن هذا تجاوز هذا التوتر املفتعل بين مبدأ املساواة وقاعدة التمييز اإليجابي تساؤل اليوم كل
الفاعلين املؤسساتيين واملدنيين العاملين على تطويراملناصفة في املؤسسات املنتخبة .
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ثانيا بخصوص املادة  171املشار إلى مضمونها أعاله من أن هذه املادة هي من أهم املواد في
القانون التنظيمي للجهة بخصوص مقاربة النوع ،ألنها تعد اقترابا من ترجمة مفهومي gender
 mainstreamingوميزانية النوع  budgeting genderوهي مقاييس ومؤشرات أساسية على نحو
ما أوضحنا في فقرة سابقة عند استعراض املقاييس والتجارب الدولية الرائدة في هذا املجال  ،فانه
لم يقع االلتفات إليها بما يكفي من التركيز واملعالجة ،ولم تسجل محاضر جلسات املناقشة دراسة
مستفيضة أو حتى اهتماما بما تطرحه من مهام وإجراءات وترتيبات عمل .ولم تقع مثال أثناء
املناقشة  ,كما كان املفروض املطالبة تفعيل مقتضياتها في نصوص قانونية أو تنظيمية الحقة.
لم تقع إذن منا قشة هذه املادة باملرة وال وقع تقديم اقتراحات إضافية إلغنائها  ،وبقدرما قد يعني
هذا قبوال واتفاقا شامال على مضمونها ،بقدر قد ينم عن عدم إدراك كاف ألهميتها الكبرى على
مستوى املايسترايمينغ وجندرة امليزانيات  ،وهما كما أوضحنا سابقا وكما يتبدى من خالل التجارب
الناجحة واملؤشرات  ،عمودان وداعمتان أساسيتان في مقاربة ناضجة للنوع.
معلوم أن منطوق هذه املادة واضح في الترميزإلى نوعية السياسات املطلوبة لتفعيل حقيقي ملقاربة
النوع في السياسات وبرامج التنمية الجهوية بما يستجيب ملقاربة النوع  ،وذلك من خالل ما تسمح
به من ربط بين األهداف واملؤشرات من جهة ومقاربة النوع من جهة ثانية.
أن الترافع من اجل تفعيل مقتضيات هذه املادة وفقا للمعايير واملؤشرات الدولية  ،يمكن أن
يشكل في املستقبل القريب مادة أساسية للتحرك بالنسبة ملنظمات املجتمع املدني املشتغلة
على موضوعة املناصفة  ،كما يمكن أن يشكل منطلقا ملزيد من التشريعات التفصيلية في موضوع
املايستريمينغ.
ثالثا تجدراإلشارة أيضا إلى أن انه لم يقع في املناقشة  ،سواء من طرف فرق األغلبية أو املعارضة
استحضار مقاربة النوع عند منا قشة القضايا املتصلة بصندوق التأهيل االجتماعي املواد (229الى
 ،)233حيث كان املفروض إدماج العمل وفق مقاربة النوع ضمن منهجية و وظائف الصندوق و
ذلك على مستويين اثنين:
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 مستوى  -املادة  229التي أشارت إلى وظيفة الصندوق على مستوى سد العجوزات والخصاصاتفي مجال التنمية البشرية  ،وقد كان منطق مقاربة النوع ومتطلب املايسترايمينغ كما هي متعارف
عليها في التجارب الرائدة يقتضيان املطالبة بإضافة مقتضيات في صلب هذه املادة تربط احد
الوظائف األساسية للتنمية التي يضطلع بها الصندوق بالعمل على التضييق من حجم الهوة بين
الرجال والنساء في االستفادة من خدمات الجهة.
مستوى املادة  232في فقرتها الثالثة ،التي تنص على أن إعداد برامج التأهيل االجتماعي تأخذ
بعين االعتبار األولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع حيث كان منطق مقاربة النوع يقت�ضي
مثال اقتراح التنصيص على ما يفيد بان العمل وفق مقاربة النوع يشكل أولوية عرضانية بالنسبة
لكل القطاعات.
وكان املفروض أيضا في هذا السياق ،إعماال ملقاربة النوع ،التنصيص على تمثيلية النساء في اللجنة
التقنية املنصوص عليها في نفس املادة وهي لجنة منوط بها  ،تنفيذا لوظائف الصندوق ،إعداد
برامج التأهيل االجتماعي.
كل هذه االعتبارات لم تثرفي املناقشة.
ثالثا نفس املالحظة يمكن إثارتها كذلك بخصوص وكالة تنفيذ املشاريع املنصوص على تركيبتها
ووظائفها واليات اشتغالها في املواد من 128الى 144حيث كان منطق املايسترايمينغ ,واالعتبار
املطلوب إعطائه ملقاربة النوع يقتضيان تمثيلية النساء املنتخبات في الجهة ضمن لجنة اإلشراف
واملراقبة  ،وهو ما لم تتم اإلشارة إليه في املناقشة.

  - 2تعديالت الفرق البرملانية
تبدو التعديالت التي قدمت من طرف فرق األغلبية وفرق املعارضة في موضوع املناصفة ومقاربة
النوع محدودة قياسا إلى التعديالت األخرى التي قدمت بخصوص املقتضيات الواردة في مختلف
املواد التي تضمنتها األقسام السبعة
ملشروع القانون التنظيمي كما قدم إلى لجنة الداخلية والجماعات املحلية وسياسة املدينة.
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 - 1.2تعديالت فرق ومجموعة األغلبية.
تعديل في الفقرة األولى من املادة : 13
النص األصلي« :يترشح ملنصب رئيس الجهة األعضاء املرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت
بمقاعد داخل املجلس».
التعديل املقترح  :يترشح ملنصب رئيس مجلس الجهة األعضاء والعضوات املرتبون في :
 تبريرالتعديل كما قدم :التنصيص على مقاربة النوع في رئاسة املجلس تماشيا مع تكافؤ الفرص.
( التعديل تم قبوله)
تعديل في الفقرة الثالثة من املادة . 29
النص األصلي« :يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ
املناصفة بين الرجال والنساء املنصوص عليها في الفصل  19من الدستور»
التعديل املقترح« :يجب أن يراعى لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين
النساء والرجال املنصوص عليها في الفصل  19من الدستور  ،على أن تخصص رئاسة إحدى هذه
اللجان على األقل ملنتخبة امرأة».
تبريرالتعديل كما قدم :
األمريتعلق بكل اللجان الدائمة مع التنصيص على رئاسة إحدى اللجان المرأة منتخبة.
( لم يقبل التعديل بالصورة التي قدم بها ).
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 2.2تعديالت فرق املعارضة
الفقرة السادسة من املادة 19
النص األصلي « يتعين العمل على أن تتضمن الئحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من املترشحات
ال يقل عن ثلث نواب الرئيس «
التعديل املقترح « :سعيا نحوبلوغ املناصفة املنصوص عليها في الفصل 19من الدستور يتعين العمل
أن تتضمن كل الئحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من املترشحات ال يقل عن ثلث النواب»
تبريرالتعديل كما قدم :
ضمان االختيارالديمقراطي واحترام التعددية .
(التعديل تم قبوله)
الفقرة األولى من املادة : 30
«تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة»
اقترحت فرق العارضة إضافة فقرة أخرى بعد الفقرة األولى تنص على « :تخصص وجوبا على
األقل رئاسة إحدى اللجان الدائمة للنساء».
تبريرالتعديل كما قدم:
تفعيل مبدأ املناصفة.
( التعديل لم يقبل)
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احملور الرابع .خالصات أولية حول مستوى استيعاب ثقافة النوع على ضوء
املذكرات احلزبية ومناقشات اللجنة البرملانية للقانون التنظيمي للجهة.
من خالل قراءة متأنية في مشروع القانون التنظيمي  11.141ومن خالل استعراض مجمل املواقف
والنقاشات سواء كما أبرزتها في مرحلة أولى مذكرات األحزاب السياسية  ،بصفة انفرادية ثم في إطار
مذكرات مشتركة أومن خالل ما املسارالعام للمناقشات داخل لجنة الداخلية والجماعات املحلية
وسياسة املدينة  ،يمكن تقديم بعض الخالصات األولية بخصوص واقع وآفاق تطور املناصفة
ومقاربة النوع على ضوء معطيات الواقع الراهن القانونية والسياسية والسوسيولوجية ،بعد
حيز التطبيق على اثر انتخابات الرابع من شتمبر
املصادقة على هذا القانون التنظيمي ودخوله ّ
.2014

 - 1على املستوى السيا�سي العام :
نالحظ استمرار تردد واضعي املشروع في صيغته األصلية  ،بين إطالق دينامكية متقدمة للبناء
الجهوي تجعل الجهات قاطرة للتنمية وفضاء للمشاركة الواسعة في تخصيص املوارد وتوزيعها
العقالني والعادل وبين التمترس وراء املواقف والتموضعات  posturesالتقليدية القديمة املستندة
إلى فهم إداري للجهوية يجعلها مجرد إطار ترابي أخر بوظائف مقلصة وحرية محروسة (.إذا جاز
التعبير) .
مظاهرهذا التوترنجده بالطبع في هذه املزاوجة بين مقتضيات يمكن اعتبارها ترجمة للتدبيرالحر
وإقرارا بالوظيفة التنموية للجهة ومقتضيات أخرى تعيد إلى األذهان صور الوصاية القديمة < حتى
وان تغيرت املساطرواملراجع والتسميات ( املراقبة ِع َوض الوصاية )  ،بحيث يخرج القارئ للقانون
التنظيمي بانطباع أن ما يقدمه املركز  ،اإلدارة املركزية ،للجهات باليد اليمنى ( االختصاصات
واألمر بالصرف مثال ) يتم استرداده باليد اليسرى ( املراقبة املتشددة سواء في الشق اإلداري أو في
الشق السيا�سي) .
أن هذا التوتر ظهر فيما عبر عنه النواب خالل املناقشة فيما اعتبروه تغليبا لسلطة املعين على
سلطة املنتخب.
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وهذا التوتروالتردد لدى صانعي القرارمن واضعي املشروع األصلي هوالذي أدى إلى ما تمت مالحظته
من طرف العديد من النواب أثناء املناقشة  ،في صف األغلبية واملعارضة  ،ومن املالحظين للشأن
الجهوي إجماال من كون تقرير اللجنة االستشارية وتصورها العام للجهوية املتقدمة وتوصياتها
في هذا الشأن لم تسكب في مشروع القانون التنظيمي كما كان منتظرا .بل جاءت إخراج أخر
مختلف.
والحقيقة أن هذا التردد يعكس في العمق نوعا من أزمة الثقة في النخب الجهوية بشكل عام  ،وأزمة
الثقة هذه تتأسس على اضطراب أخر على مستوى أعمق مسكوت عنه وال يتم اإلفصاح عنه،
مستوى قراءة التاريخ الوطني في شقه املتعلق بالعالقة بين السلطة املركزية والجهات < وما يولده
هذا االضطراب من تخوفات مبالغ فيها في اغلب األحيان .
هذا على املستوى العام ،إما على مستوى املالحظات بخصوص موضوع املناصفة ومقاربة النوع
بحصر املعنى ،فانه يمكن تقديم املالحظات التالية بخصوص املواقف واملعالجات التي حملتها
املذكرات الحزبية واملناقشات من طرف الفرق البرملانية.

 - 2مستوى املعالجة املوضوعاتية
على هذا املستوى يمكن بال جدال القول بوجود تطور محسوس  ،على األقل على مستوى السياسة
املؤسساتية .Politics Formal.كما يطلق عليها في كتابات النوع .وبدون شك فان مسالة إدخال
الكوطا النسائية وتجربة العمل النسائي التي أعقبتها كان لها تأثيرحاسم في هذا التحول .
لقد تبين من مجريات املناقشة أن مستوى النقاش  ،إجماال  ،الزال في غالبيته محصورا أو
منحصرا في الجوانب املبدئية  ،إي التأكيد على مبدأ املناصفة والدفع إلى اإلقناع به وتحصينه في
النصوص  ،والحال أن النقاش في هذا املوضوع ،عامليا اآلن وفي مختلف التجارب الرائدة بالشكل
الذي أوضحناه في املحور الثاني ،تجاوز هذا املستوى بكثير ،وأصبح يطرح في مستوى ولم يكن
الم السياسات القطاعية واملوازناتية املوجهة بأفق النوع  ،.ومستوى املؤشرات مما يرمزله مفهوم
املايسترايمينغ .
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لقد تبين مثال من املذكرات ومن مجريات النقاش انه باستثناءات قليلة جدا تعد على اقل من
رؤوس أصابع اليد الواحدة (االعتبار األفقي( في مقاربة النوع الواردة في مذكرة أحزاب األغلبية،
ولوحة املؤشرات الواردة في مذكرة حزب التقدم واالشتراكية [ انظر محتوى املذكرات أعاله]
باستثناء هذين املثالين فان كل املناقشات واالقتراحات انحصرت في الجانب املبدئي وحده.
الصلة الوثيقة حقا بثقافة
وكان من نتائج ذلك أن املادة الوحيدة ( م )171الواردة ذات ِ
املايسترايمينغ كما هي متعارف عليها عامليا والتي كانت تحتاج إلى تفصيل وتوصيات بالتفعيل في
السياسات العمومية الجهوية من طرف النواب  ،لم تناقش باملرة وتم املرورعليها بشكل سريع .
ومعنى هذا في املحصلة أن العنصر املتمثل في استيعاب ثقافة املايسترايمينغ أومأ يعرف في لغة
النوع بسياسة الجندرة
املؤسسة على النوع صارت ضرورية لترجمة املبادئ والقيم القانونية املعلنة إلى إجراءات ملموسة
تستجيب حقا لحاجيات النساء وتضمن العدل والتكافؤ في توزيع الخيرات وطنيا وجهويا .
ج -املالحظة الثالثة أن الفهم العام للمناصفة و سياسة النوع الزال يشكو ،على مستوى
الفاعل السيا�سي  ،كما برز من املذكرات واملناقشات من مشكلة أساسية  :كونه فهم يحصر
التمثيلية النسائية في الحقل السيا�سي املؤسساتي ،إجماال ،في معطى العدد فقط ،مقدما
مقياسا شكالنيا قد ال يكون ( على أهميته) حاسما في التدليل على حضور وازن للنساء في عملية
اتخاذ القرارات لم يقرن بالتمثيلية في مراكزالقرارواألجهزة التنفيذية  .إذ قد يؤدي  ،في غياب ذلك
 ،إلى وضعية يعبرعنها خبراء النوع بحضور دون تقوية. Empowerment Without Presence
د -لقد تبين من خالل املذكرات ومجريات املناقشات البرملانية كذلك أن إعالن املواقف،
إجماال ،سواء في املذكرات الحزبية أوفي املناقشات البرملانية بخصوص املناصفة ومقاربة النوع كان
يحيل في كل مرة إلى املقتضيات الدستورية (خاصة الفصل  .)19وكان املفترض ،تفعيال للمقاربة،
السعي إلى اقتراح تجسيدات للمبادئ واملقاييس العامة في شكل تشريعات ،تمهد لسياسات
وإجراءات في مجال النوع وتفتح طرق ومسالك العمل بالنسبة للمؤسسات الجهوية ضمن
اختصاصاتها  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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تلك بعض من املالحظات األولية التي يمكن استخالصها من املعالجة التي حظي بها مشروع القانون
التنظيمي سواء في طور املشاورات التي .انتهت بتقديم املذكرات الجوابية لألحزاب السياسية أو في
طور املناقشة البرملانية،
وإذا جازتقديم اقتراح أو توصية أولية انطالقا من تلك املالحظات أمكن القول أن التقدم في إعمال
قيم املناصفة أصبحت تقت�ضي  ،أكثرمن إي وقت سابق  ،وقد مررنا من مرحلة التأسيس املبدئي
امتالك أدوات املعرفة على مستوي املاينستراينغ بكل إبعادها ومؤشراتها املتعارف عليها عامليا ،
وان من شان ذلك وحده أن يعطي لشعار املناصفة  ،عالقة بعمل الجهات  ،وبرامجها ومشاريعها
التنموية  ،مدلوله بالنسبة للحياة اليومية للماليين من النساء املغربيات وان يضاعف من
استعدادهن للتعبئة من اجل مراكمة املكتسبات وتحصين القائم منها .
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