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ملخص تنفيذي 

الشغل  قانون  من  و181  الفصلني 179  تعدیل  سيسامه 
املغريب يف فتح مزید من جماالت العمل املسـتقرة أمام النساء 
يف املغرب، فبسبب هذه البندين متنع النساء من العمل يف 
الاسـتخراجية  والصانعات  والفوسفاط  املعادن  قطاعات 
األخرى. لقد اكن القانون املغريب وفيا للواحئ منظمة العمل 
ادلولیة يف هذا اجملال (الاتفاقية رمق 45 لسـنة 1935)، اليت 
اكنت متنع تشغیل النساء يف قطاعات تشلك خطرا عىل 
حصهتن، لكن منذ سـنة 1995 قامت املنظمة ادلولیة بتغیري 
هذه اللواحئ حيث دعت احلكومات إىل تعدیل اتفاقيهتا رمق 
"السالمة  حول   176 رمق  الاتفاقية  عىل  واملصادقة   45
والصحة يف املنامج"، واليت تدعو إىل حامیة سالمة وحصة 
مجیع عامل املنامج بغض النظر عن اجلنس. حان األوان يك 
یقتدي املغرب ابللواحئ اجلدیدة، ویقوم بتحیني قوانينه لتالمئ 

الترشیعات ادلولیة يف هذا اجملال. 

تبعا لتغیري تكل اللواحئ يف السـنوات األخرية، قامت عدة 
دول بفتح هذه اجملاالت أمام القوة العامةل النسویة، وأكدت 
سوق  مسـتوى  عىل  سواء  إجيابیة  آاثر  وجود  دراسات 
الشغل أو عىل مسـتوى المنو الاقتصادي لتكل البدلان. ويف 
سـیاق وضعه لمنوذج تمنوي جدید، والبحث املسـمتر عن 
حتسني إنتاجية عامهل، وحتدیث نشاطه الاقتصادي والبحث 
یقوم  أن  املغرب  عىل  المنو،  لتحسني  جدیدة  وسائل  عن 
الفصلني 179  تعدیل  رأسها  وعىل  العمل،  قوانني  بتعدیل 
و181 لفتح مزید من جماالت العمل أمام النساء، فذكل 
كفيل بتحقيق عدة آاثر إجيابیة تقدهما هذه الورقة بشلك 

أكرث تفصیال. 

ال تمنیة دون مزید من الفرص للنساء 1.

یوم الثالاثء 25 ماي 2021 اسـتقبل العاهل املغريب اللجنة 
اخلاصة ابلمنوذج التمنوي اجلدید للبالد، وهو املرشوع اذلي 
يشلك خارطة طریق جدیدة للمغرب عىل مسـتوى التمنیة 
يف أفق سـنة 2035، ویعترب هذه التقرير خریطة الطریق 

العامة  سـیاساهتا  لوضع  القادمة  احلكومات  سـتعمتدها  اليت 
خالل العقد والنصف القادم. 

يف احملور الثالث من املرشوع، واخلاص بفرص إدماج امجلیع 
وتوطید الرابط الاجامتعي، حدد املرشوع التمنوي الاختیار 
وضامن  النساء  اسـتقاللیة  دمع  يف  األول  الاسرتاتیجي 
املساواة بني اجلنسني واملشاركة، ویطمح املرشوع التمنوي 
للحد من الفوارق بني الرجال والنساء فامي خيص الولوج إىل 
سوق العمل ألنه من شأنه أن يرفع من الناجت ادلاخيل اخلام 
املغريب بنسـبة ترتاوح بني 0,2 و1,95 يف املائة1. لكن يف 
بني  من  والثقافية  القانونیة  العراقيل  تزال  ما  املغرب  حاةل 
العوامل اليت حتد بشلك كبري يف ترسیع إدماج النساء يف 

سوق الشغل. 

خالل العقدين املاضیني، جنح املغرب يف تقلیص الفارق يف 
معدالت البطاةل بني اذلكور والاانث، ومل يكن ذلكل أن 
یتحقق لوال أن نسـبة هممة من الوظائف ختلق يف القطاع 
العام للنساء بيامن تظل الفرص اليت یوفرها القطاع اخلاص 
ضعیفة وهشة بسبب ضعف النسـیج الاقتصادي وتضخم 
يف  املناصفة  تعترب  البالد.  يف  املهیلك  غري  الاقتصاد  جحم 
التوظیف يف أغلب القطاعات من بني اخلطط الاسرتاتیجیة 
اليت تتبعها ادلوةل تبعا اللزتاماهتا ادلولیة والوطنیة يف هذا 
اجملال. إال أن نسـبة البطاةل يف صفوف النساء ما تزال أكرب 
مهنا يف صفوف اذلكور. تبني أرقام منظمة العمل ادلولیة أن 
نسـبة البطاةل يف صفوف النساء ما تزال تتجاوز نظريهتا يف 
صفوف اذلكور بنقطة مئویة وأحياان بنقطتني مئویتني اكملتني 

(مثال سنيت 2011 و2016). 

املصدر: البنك ادلويل/ منظمة العمل ادلولیة 
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رمغ تراجع نسب البطاةل خالل العقدين املاضیني، إال أن 
معدالت البطاةل يف املغرب ما تزال مرتفعة، وتفوق املعدل 
العاملي يف هذا الباب، ومرتفعة أكرث يف صفوف النساء. لقد 
اخنفضت ابلفعل من 32 يف املائة سـنة 1995 إىل 11 يف 
املائة سـنة 2016، إال أن هذا الرمق نفسه یبقى مرتفعا ویبني 
مدى هشاشة سوق الشغل املغريب وحيفه ملا یتعلق األمر 
بتشغیل النساء. ومنذ سـنة 1999 تقلص الفارق بني بطاةل 
يف صفوف النساء  النساء وبطاةل الرجال، إال أن النسـبة 
تبقى دامئا مرتفعة، ما عدا يف سـنوات 2009 و2010 حيث 

مت تسجیل نفس النسـبة يف صفوف اجلنسني. 

یرتافق هذا الاخنفاض يف معدالت البطاةل وجمهودات أخرى 
لدلوةل فامي خيص تعممي التعلمي وحتسني ظروف عيش األرس، 
اليت سامهت يف رفع أمد احلیاة يف البالد، كام عرف اجملمتع 
إىل  سـنة 2019  وصل  اذلي  النساء  عدد  ازدايد  املغريب 
12173715 امرأة ممن یبلغ سـهنن ما بني 15 و65 سـنة، 
بعد أن اكن 3265345 امرأة فقط سـنة 1960، بيامن یصل 
عدد اذلكور من نفس الفئة العمریة 11799193 خشص سـنة 
2019. خالل هذه املدة الزمنیة ارتفع عدد النساء املتعلامت، 
عن  یبحنث  واللوايت  واملعاهد  اجلامعات  من  واملتخرجات 
فرص للعمل، لكهنن كفاءات برشیة تسـتدعي توفري فرص 
معل قارة، وليس فرص معل هشة أغلهبا يف القطاع غري 
املهیلك، واذلي بلغ جحمه مسـتوايت عالیة يف املغرب واذلي 
تقدره دراسات مبا یعادل 30 يف املائة من مجموع النشاط 
يف  الاقتصادي  المنو  هشاشة  إىل  وابلنظر  الاقتصادي2. 
البالد، ال یبدو أن طموحات النساء يف إجياد فرص معل 

قارة تمت الاسـتجابة لها بشلك فعال. 

املصدر: البنك ادلويل 

األمور،  حقيقة  البطاةل  معدل  یعكس  ال  قد  الواقع،  يف 
وخصوصا ملا یتعلق األمر بعمل النساء. يف بدل مثل املغرب، 
ليست لك النساء يف حاةل حبث عن العمل، وابلتايل فال 
واقع  ملعرفة  اخلرباء،  ویعمتد  بطاةل.  حاةل  يف  اعتبارهن  یمت 
البطاةل يف بدل معني، عىل مؤرش آخر أكرث دقة وال یقل 
سن  يف  الساكن  عدد  إىل  نسـبة  العامةل  نسـبة  وهو  أمهیة 
ادلولیة  العمل  ومنظمة  الوطنیة  املؤسسات  تقدم  العمل. 
سـنوي  لك بدل بشلك  أرقاما خاصة حباةل  والبنك ادلويل 
للساكن اذلين یرتاوح معرمه بني 15 سـنة مفا فوق. وحسب 
عدد  معدل  هو  التشغیل  مفعدل  ادلولیة3  العمل  منظمة 
الساكن يف سن العمل اذلين يشاركون بنشاط يف سوق 
العمل، إما عن طریق العمل أو البحث عن معل، نسـبة 

إىل الساكن يف سن العمل. 

املصدر: البنك ادلويل ومنظمة العمل ادلولیة4 

تظهر األرقام اخلاصة حباةل املغرب، أن الفارق بني معدل 
العامةل دلى الرجال والنساء هائل جدا يف البالد. وإن اكنت 
اإلحصائیات ادلولیة الصادرة عن منظمة العمل ادلولیة تبني 
عىل  عاملیا  والرجل  املرأة  بني  املساواة  عدم  أوجه  اسـمترار 
صعید الوصول إىل سوق العمل، والبطاةل، وظروف العمل 
حسب تقارير حدیثة5، إال أن ذكل ال ميكنه تربير احلاةل 
املغربیة وإن اكن یقدم تفسريا لها. ففي املغرب، بقي الفارق 
بني معدل التشغیل بني النساء والرجال مسـتقرا يف حدود 
فارق یصل إىل 40 نقطة مئویة. فبیامن یبلغ معدل التشغیل 
يف صفوف الرجال 56,21 يف املائة سـنة 2016 ال یبلغ يف 
صفوف النساء إال 21,19 يف املائة يف الوقت اذلي یقرتب 
(بلغ  النساء  صفوف  يف  املائة  يف  من 50  العاملي  املعدل 
 2009 سـنة  وخالل   ،6(2018 سـنة  املائة  يف   48,50
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اخنفض معدل تشغیل النساء إىل 17 يف املائة مسجال فارقا 
یبلغ 50 نقطة مئویة مع نظريه يف صفوف اذلكور، يف سـیاق 
األزمة املالیة العاملیة لسـنة 2008، وهو ما یؤكد أن عامةل 
النساء أكرث هشاشة إذ يشـتغل عدد كبري مهنن يف أنشطة 
األزمات  لصدمات  تعرضا  وأكرث  املهیلك،  غري  القطاع 
الاقتصادیة ادلوریة. لقد أعادت أزمة كوفيد 19 كشف هذا 
األمر7، ما يسـتدعي توفري فرص معل أكرث اسـتقرارا لهن. 

النساء والتشغیل واألعامل 2.

وحيسن  معل  فرص  للمرأة  الاقتصادي  الادماج  یوفر  ال 
عىل  إجيابیة  تأثريات  أیضا  هل  تكون  ولكن  فقط،  ادلخل 
األرسة ويف إعادة توزیع ادلخل بطریقة جيدة. وتبني جتارب 
دول كثرية أن إدماج النساء يف النشاط الاقتصادي حيسن 
المنو، ویوفر الاسـتقرار الاجامتعي املفقود يف أغلب دول 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفریقيا خالل العقد األخري. 
الثورات  مظاهرات  طلیعة  يف  النساء  اكنت  لقد 
سـنة 2011، ألن ما  يف دول املنطقة منذ  والانتفاضات 
حققنه عىل مسـتوى الاستامثر يف رأساملهن البرشي مل ُيَاكئَف 
لطموحاهتن  يسـتجیب  أو  هبن  یلیق  كرمي  معل  بفرص 

الیومية.  

یعترب مؤرش "املرأة وأنشطة األعامل والقانون" من التقارير 
تأثري  درجة  تقيس  واليت  اجملال،  هذا  يف  املهمة  السـنویة 
القوانني واللواحئ التابعة لها عىل الفرص الاقتصادیة للنساء 
من خالل تتبع حاةل 190 اقتصاًدا عاملیا. یعمتد املؤرش عىل 
واألجر،  العمل،  وماكن  التنقل،  ويه:  متغريات  مثاين 
واملعاشات  واألصول،  األعامل،  ورايدة  واألبوة،  والزواج، 
التقاعدیة. یدرس التقرير الروابط بني املساواة القانونیة بني 

اجلنسني واإلدماج الاقتصادي للمرأة.  

يف املغرب، مت حتقيق أمه قفزة عىل مسـتوى مؤرش "املرأة 
وأنشطة األعامل والقانون" ملا انتقل من 44,37 نقطة من 
سـنة 2004  نقطة  إىل 70,62  سـنة 2003  أصل 100 
العامة  السـیاسات  جمال  يف  ترشیع  أمه  إصدار  بعد  وذكل 
 70.03 رمق  القانون  یعد  البالد.  يف  املرأة  حقوق  محلایة 

واملسمى "مدونة األرسة" قفزة يف جمال متكني املرأة املغربیة 
التنفيذیة  اآللیات  غیاب  بسبب  أنه  إال  حقوقها،  وحامیة 
واملواكبة البعدیة مل یمت حتقيق المتكني الاقتصادي التام رمغ 
متت  اليت  األرسة  مدونة  أقرهتا  اليت  القانونیة  املكتسـبات 
املصادقة علهيا سـنة 2004، ومهنا وضع رعایة األرسة حتت 
املسؤولیة املشرتكة للزوجني، وحتدید سن الزواج يف 18 
سـنة للرجل واملرأة، وإعطاء حق الوالیة للمرأة، وتسهیل 
مسطرة الطالق ابلنسـبة للمرأة، واملساواة يف توزیع احلقوق 
وحتمل الواجبات وغريها من املكتسـبات األخرى، لكن منذ 
أن حدث هذا التقدم عىل مسـتوى مدونة األرسة مل یتحسن 
مؤرش املغرب إال بشلك طفيف ليسـتقر يف حدود 75,62 

منذ سـنة 2018. 

املصدر: البنك ادلويل 

املغرب  حيتل  األوسط،  والرشق  إفریقيا  شامل  منطقة  يف 
مالطا  بعد  نقطة)   75.6) املؤرش  هذا  يف  الرابعة  الرتبة 
نقطة)  املتحدة (82,5  العربیة  الامارات  و  نقطة)   88,8)
والعربیة السعودیة (80 نقطة) حسب تقرير سـنة 2021، 
بيامن تأيت 7 دول عربیة ومجهوریة إيران الاسالمية يف ذیل 
التصنیف اإلقلميي والعاملي؛ ويه امجلهوریة العربیة السوریة 
(36.9 نقطة)، سلطنة عامن (35.6 نقطة) مجهوریة إيران 
السودان  نقطة)   29.4) قطر  نقطة)   31.3) اإلسالمية 
(29.4 نقطة) الكویت (28.8 نقطة) مجهوریة المين (26.9 
نقطة) الضفة الغربیة وقطاع غزة (26.3 نقطة). لكن هذا 
املؤرش ال یعكس ما تمتتع به املرأة يف الواقع من إماكانت 
قطر  مثل  البرتولیة  البدلان  فبعض  ادلخل.  مسـتوى  عىل 
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والكویت تعرف معدالت دخل فردي سـنوي عالیة جدا، 
وهو ما يسامه بشلك آخر يف حتسني الرشوط الاقتصادیة 
األوسط  الرشق  بدلان  بقية  أما  البدلان.  تكل  يف  للمرأة 
وشامل إفریقيا فتأيت وسط الرتتيب العاملي بشلك متتابع، كام 
البحرين  نقطة)  اجلزائر (57.5  نقطة)  تونس (67.5  یيل: 
نقطة)   50.0) لیبيا  نقطة)   52.5) لبنان  نقطة)   55.6)
األردن (46.9 نقطة) مجهوریة مرص العربیة (45.0 نقطة) 
العراق (45.0 نقطة). جتدر اإلشارة إىل أن اإلمارات العربیة 
قامئة  تتذیالن  اكنتا  السعودیة  العربیة  واململكة  املتحدة، 
التصنیف قبل سـنتني ولكن من خالل إصالحات تساوي 
قانونیا بني الرجل واملرأة يف عدة جماالت، مت حتسني ترتيهبام 
األعامل  وأنشطة  املرأة  (تقرير  العام  املؤرش  مسـتوى  عىل 
والقانون 2021)، أما بقية ادلول فهـي متقاربة عىل مسـتوى 
احلاةل  من  كثريا  تغري  ال  تفاواتت  مسجةل  املؤرش،  هذا 
الاقتصادیة للمرأة العربیة عند مقارنة وضعیات هذه البدلان. 

تغیري الترشیع من أجل فرص أكرب للنساء 3.

يف  معني  قطاع  يف  إلدماهجا  أو  املرأة  لصاحل  التغیري،  یمت 
املغرب، دامئا عرب سن ترشیعات تفرض ذكل بقوة القانون. 
العقود  خالل  املغرب  يف  العمومية  النقاشات  اكنت  لقد 
األخرية متسمة مبرافعات كثرية من أجل حقوقة املرأة ويف 
السامح لها مبامرسة حقوق أو وظائف معینة، ومل یمت ذكل يف 
إلغاء  أو  ترشیعات  سن  خالل  من  إال  األحيان  غالب 
ترشیعات معرقةل أو إصدار أوامر ابلسامح للنساء مبامرسة 
عرف  وقد  الاجامتعیة.  أو  الاقتصادیة  الوظائف  بعض 
حقوق  لتحسني  لدلوةل  هممة  مبادرات  املاضیان  العقدان 
املرأة، وأغلهبا یأيت مكالمئة للترشیعات املغربیة مع الترشیعات 

ادلولیة يف جمال من اجملاالت. 

أمه  تعترب  واليت   ،2004 سـنة  األرسة  مدونة  إقرار  فبعد 
وفتح  املرأة  وضعیة  لتحسني  املغربیة  ادلوةل  وضعته  قانون 
ادلوةل  قامت  األخريين،  العقدين  خالل  أماهما  اجملال 
َدم  بإصالحات أخرى لفتح بعض اجملاالت اليت مل تكن تُقَ
فهيا فرص كثرية للنساء؛ فمت مثال فتح جمال الارشاد ادلیين 

أمام النساء، واذلي مير عرب التكوين يف معهد محمد السادس 
لتكوين األمئة واملرشدين واملرشدات، اذلي أحدث بظهري 
ماي 2014)،   20 یوم  الصادر  (رمق 1.14.103  رشیف 
واذلي خيصص سـنواي 100 منصب للنساء من أصل 250 
مت  فوجا   16 وبعد  سـنوي،  بشلك  إحداهثا  یمت  منصب 
تكويهنم يف املعهد فقد مت خلق حوايل 1600 منصب قار يف 
جمال الارشاد ادلیين للنساء، ويه وظیفة حكومية مسـتقرة 

تسـتويف رشوط العمل اجلید يف البالد. 

من  دینية  وفتوى  ملكية  تعلاميت  بعد  یناير 2018،  ويف 
اجمللس العلمي األعىل، قررت ادلوةل السامح للمرأة مبزاوةل 
همنة "عدل"، ويه همنة حر لتوثیق عدة أنواع من العقود 
مثل عقود البیع والزواج والطالق وغريها، وذكل بعد جدل 
فقهـي وقانوين وجممتعي كبري حول ذكل يف البالد منذ سـنة 
2010. وقد اكنت همنة "العدول" جماال حكرا عىل الرجال 
فقط يف البالد قبل ذكل. لكن خطوة ادلوةل أزالت العراقيل 
القانونیة أمام ولوج املرأة للمجال، وخلقت مئات مناصب 
العمل القارة للنساء. فالفوج األول اذلي بدأت ممارسة املهنة 
عام 2020 مض 299 امرأة يف معوم البالد اجزتن تكوینا 
لفرتة  وخضعن  للقضاء  العايل  املعهد  يف  أشهر  سـتة  ملدة 
تدریبية مدهتا شهران يف خمتلف حمامك البالد قبل أن یؤدين 
الميني القانونیة أمام حمامك الاسـتئناف، ما خيول لهن ممارسة 
العمل وفق الرشوط نفسها اليت خيضع لها الرجال يف هذا 

اجملال. 

اكنت هذه اجملاالت، سواء تعلق األمر ابإلرشاد ادلیين أو 
ادلوةل  تقم  مل  ولو  السابق،  يف  الرجال  عىل  حكرا  ابلعدل 
مببادرات ترشیعیة جریئة ملا فتحت هذه الفرص أمام النساء. 
ابلولوج  للمرأة  السامح  ضد  دامئا  احملافظة  اآلراء  اكنت  لقد 
املبادرات  لكن  خمتلفة.  همن  ملزاوةل  القطاعات،  لبعض 
الترشیعیة لدلوةل، واختیار الوقت املناسب لها، اكن حاسام 
يف ترجيح كفة من يساند حترير جماالت معل جدیدة للنساء 

يف البالد. 

 
   4



قطاع املعادن يف املغرب: فرص واعدة للنساء 4.

قام املغرب ابملصادقة بتارخي 20 شـتنرب 1956 عىل اتفاقية 
منظمة  عن  الصادرة  لسـنة 1935  رمق 45  ادلولیة  العمل 
العمل ادلولیة واملتعلقة بتشغیل املرأة حتت سطح األرض يف 
املنامج مبختلف أنواعها. إال أن منظمة العمل ادلولیة نفسها 
املادة  متنع  الحق.  وقت  يف  الاتفاقية  هذه  بتعدیل  قامت 
الثانیة من هذه الاتفاقية تشغیل أي امرأة، أاي اكن سـهنا، 
للعمل حتت سطح األرض يف أي منجم، واسـتثنت املادة 
الثالثة من نفس الاتفاقية من هذا املنع بعض احلاالت ومهنا 
النساء اللوايت يشغلن مناصب يف اإلدارة وال تؤدين أعامل 
یدویة، والنساء العامالت يف اخلدمات الصحیة وخدمات 
الرعایة، والنساء اللوايت یتقضني أثناء دراسـهتن فرتة تدریب 
يف أقسام املنامج الواقعة حتت سطح األرض، وأي نساء 
أخرايت یتعني علهين الزنول أحياان إىل أقسام املنامج الواقعة 

حتت سطح األرض ألداء معل غري یدوي.  

أحاكم  مع  آنذاك  املغريب  الترشیع  مالءمة  أجل  ومن 
من   179 املادة  تنص  أعاله،  املذكورة   45 رمق  الاتفاقية 
القانون رمق 65.99 املتعلق مبدونة الشغل عىل "منع تشغیل 
األحداث دون الثامنة عرشة، والنساء، واألجراء املعاقني، 
يف املقالع، ويف األشغال اجلوفية اليت تؤدى يف أغوار املنامج 
"، كام تقيض املادة 181 من نفس القانون ب "منع تشغیل 
األحداث دون الثامنة عرشة، والنساء، واألجراء املعاقني، 
تفوق  أو  علهيم،  ابلغة  خماطر  تشلك  اليت  األشغال  يف 
طاقهتم، أو قد یرتتب عهنا ما قد خيل ابآلداب العامة. حتدد 
الحئة هذه األشغال بنص تنظميي". وتطبیقا لهاته املادة، فقد 
احلجة  ذي   9 يف  املؤرخ   2.10.183 رمق  املرسوم  صدر 
1431 (16 نومفرب 2010) املتعلق بتحدید الحئة الاشغال 
اليت مينع أن يشغل فهيا بعض الفئات من األشخاص. وتنص 
املادة الرابعة من هذا املرسوم عىل منع تشغیل النساء يف 
املقالع ويف األشغال اجلوفية اليت تؤدى يف أغوار املنامج، وال 
يرسي هذا املنع عىل النساء اللوايت: يشغلن مناصب اإلدارة 
والتسـیري، ومن يشـتغلن يف املصاحل الصحیة والاجامتعیة، 
املنامج  أغوار  إىل  للزنول  عرضیة،  بصفة  یدعون،  ومن 

ملزاوةل أشغال غري یدویة. 

وابإلضافة إىل ذكل، ويف حاةل ما إذا اكن العمل املسموح به 
مدونة  نصت  فقد  لیلیا،  معال  واملقالع  املنامج  يف  للنساء 
الشغل عىل مجموعة من الرشوط للسامح هبذا الشغل ورد 
ذكرها يف الباب الرابع من القسم الثاين من الكتاب الثاين 
من مدونة الشغل وكذا املرسوم رمق 2.04.568 الصادر يف 
املتعلق   (2004 ديسمرب   29)  1425 القعدة  ذي   16
بتحدید الرشوط الواجب توفريها لتسهیل تشغیل النساء 

يف أي شغل لیيل. 

صیغ الترشیع املغريب لیوافق لواحئ منظمة العمل ادلولیة يف 
هذا اجملال وخصوصا الاتفاقية رمق 45 لسـنة 1935، اليت 
اكنت متنع تشغیل النساء يف قطاعات تشلك خطرا عىل 
حصهتن، لكن منذ سـنة 1995 قامت منظمة العمل ادلولیة 
التندید  إىل  احلكومات  دعت  حيث  اللواحئ  هذه  بتغیري 
ابتفاقيهتا رمق 45 واملصادقة عىل الاتفاقية رمق 176 حول 
"السالمة والصحة يف املنامج" الصادرة سـنة 1995، واليت 
تدعو إىل حامیة سالمة وحصة مجیع عامل املنامج بغض النظر 

عن اجلنس. 

ینتج  كام  للفوسفاط،  عاملیا  األول  املنتج  املغرب  وابعتبار 
معادن أخرى متنوعة، فقد معلت ادلوةل عىل تطوير قطاع 
الصناعات الاسـتخراجية خالل السـنوات األخرية، مما جعهل 
قطاعا واعدا يف البالد، وقطاعا مؤهال ألن یوفر فرص معل 
كثرية. ويف إطار إصالح وعرصنة القطاع صادقت احلكومة 
مرشوع  عىل   2021 یولیوز  فاحت  املنعقد  جملسها  خالل 
 33.13 رمق  القانون  ويمتم  یغري  اذلي   46.20 رمق  القانون 
املتعلق ابملنامج، واذلي هيدف إىل "الرفع من جاذبیة قطاع 
احلفاظ  وكذا  وادلويل،  الوطين  اخلاص  لالستامثر  املعادن 
عىل التوازن الاقتصادي والاجامتعي للفاعلني املنجمیني يف 

قطاع املعادن" حسب بالغ احلكومة8. 

یعترب فتح هذا اجملال للنساء من مفاتیح تطويره وعرصنته 
وحتسني حاكمته ورشطا من رشوط "تعزيز مناخ األعامل 
وحتسني الشفافية"9 اليت يروم القانون اجلدید حتقيقها. لقد 
إلغاء  من  عقدين  فبعد  ذكل.  سابقة  دولیة  جتارب  أكدت 
الشـیيل القيود القانونیة املفروضة عىل النساء العامالت يف 
قطاع التعدين، يف عام 2018، مثلت النساء 8 يف املائة 
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جنوب  يف  وابملثل،  القطاع.  هذا  يف  العامةل  القوة  من 
إفریقيا، بعد عقدين من فتح قطاع التعدين أمام النساء، 
شّلكن 13 يف املائة من القوى العامةل يف هذا اجملال يف عام 
2016، مبا يف ذكل 15 يف املائة من مناصب إداریة علیا. 
مصحوبة  القانونیة  اإلصالحات  اكنت  احلالتني،  لكتا  يف 
بسـیاسات لتشجیع وتوظیف ومتكني املرأة من دخول املهنة 
رشاكت  بعض  أجرت  املثال،  سبيل  عىل  فهيا.  والبقاء 
واعمتدت  اجلنسني  بني  للفجوة  حتلیالت  الكربى  التعدين 
بني  التوازن  لتشجیع  وبرامج  التنوع  لتعزيز  اسرتاتیجیات 

العمل واحلیاة األرسیة لآلابء10. 

 أثر رفع القيود القانونیة عىل معل ودخل النساء 5.

من أجل دراسة تأثري رفع القيود القانونیة عىل معل املرأة يف 
املغرب، مقنا بتحلیل العالقة بني األداء الاقتصادي للمرأة 
واملساواة بني اجلنسني يف القانون يف املغرب خالل فرتتني؛ 
و2019.   1990 بني  والفرتة  و2019   1970 بني  الفرتة 
أظهرت نتاجئ الاحندار بشلك عام أنه لكام اكنت املساواة بني 
اجلنسني أفضل يف القانون، اكن األداء الاقتصادي للمرأة 
الاقتصاد  مناجه  وفق  وحتلیلها  البیاانت  مجع  مت  أفضل. 

القيايس. 

مصادر البیاانت 5.1.

بشأن  األسايس  املسـتقل  املتغري  فإن  مطلوب،  هو  كام 
املساواة بني اجلنسني يف القانون هو مؤرش البنك ادلويل 
"املرأة وأنشطة األعامل والقانون" بني عايم 1971 و2021. 
معدل  أساسـیني:  مصدرين  من  التابعة  املتغريات  جاءت 
مشاركة اإلانث يف القوى العامةل) من مجموع ساكنة اإلانث 
البالغة أعامرهن 15 سـنة مفا فوق)، واملساواة بني اجلنسني 
نسـبة  (أي  األول  التابع  املتغري  املامثل.  للعمل  األجور  يف 
من  متتد  العامةل)  القوى  يف  اذلكور  إىل  اإلانث  مشاركة 
ادلويل  البنك  بیاانت  من  ويه   2019 إىل   1990
الاقتصادیة؛ أما متغري املساواة يف األجور للعمل املامثل فهو 
مأخوذ من تقرير املنتدى الاقتصادي العاملي حول الفجوة 

بني اجلنسني لسـنوات 2006-2021. جاءت مجیع متغريات 
التحمك من املؤرشات الاقتصادیة للبنك ادلويل مبا يف ذكل 
لعام  الثابت  ادلويل  ابدلوالر  للفرد  القويم  ادلخل  إجاميل 
ابلتعلمي  لاللتحاق  اجلنسني  بني  التاكفؤ  ومؤرش   ،2017
الثانوي (أي القيد من اإلانث إىل اذلكور)، ومؤرش التاكفؤ 
ومعدل  اذلكور)،  الساكن  من  اإلانث  (أي  اجلنسني  بني 

اخلصوبة، والنسـبة املئویة لساكن املدن.  

مهنجیة التحلیل 5.2.

نظًرا لتوافر البیاانت، اسـتخدمت حتلیالت الاحندار ملتغري 
مشاركة اإلانث يف القوى العامةل البیاانت بني عايم 1990 
و2019، يف حني اسـتخدمت التحلیالت املتعلقة ابملساواة 
يف األجور للعمل املامثل البیاانت بني عايم 2006 و2019. 

مت إجراء حتلیلني خمتلفني: أوًال، مقنا بفحص ما إذا اكنت 
واملتغري  التابعة  املتغريات  بني  واحضة  ارتباطات  هناك 
املسـتقل؛ مث يف مرحةل اثنیة، أجرینا احندارات OLS عىل 
المنوذج الاكمل (مع إضافة مجیع متغريات التحمك)؛ وأخريا 
مقنا بتقلیص المنوذج الاكمل لتجنب مشلكة العالقة اخلطیة 
املتعددة، ابسـتخدام عوامل تضخم التباين. وجاءت النتاجئ 

اكلتايل:  
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(1) (3)

VARIABLES
Female Labor 

Force 
Participation

Wage Equality 
for Similar 

Work
Gender Legal 
Equality (WBL 
Index)

0.0899* 0.0462*

(0.0489) (0.0214)
Ln(GNI per capita) -12.39*** -126

(3.646) (160)
Gender Parity Index 
for Secondary 
Education

6.369 -1.032

(20.45) (772)
Fertility Rate -2.866** -0.0619

(1.063) (309)
Constant 127.9*** -609

(22.55) (2.641)
Observations 30 14
R-squared 471 468
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



النتاجئ 5.3.

یوحض اجلدول نتاجئ الامنذج الهنائیة. يف المنوذجني الهنائیني، 
يرتبط مؤرش املساواة القانونیة بني اجلنسني "املرأة وأنشطة 
مع  التابعني.  ابملتغريين  إجيايب  بشلك  والقانون"  األعامل 
افرتاض ثبات العوامل األخرى، ترتبط الزايدة مبقدار نقطة 
واحدة يف مؤرش املساواة القانونیة "املرأة وأنشطة األعامل 
والقانون" بزايدة نسبهتا 0.0899 مئویة يف مشاركة اإلانث 
يف القوى العامةل، وزايدة قدرها 0.0462 نقطة يف املساواة 
حساب  كیفية  عىل  ابالعامتد  املامثل.   للعمل  األجور  يف 
املؤرش "املرأة وأنشطة األعامل والقانون" املعمتدة عىل 35 
املرأة  بني  القانونیة  املساواة  جماالت  خمتلف  یقيس  سؤال 
والرجل، فنتاجئ الاحندار تعين أن لك إصالح قانوين يف 
املغرب (ما یعادل زايدة يف املؤرش قدرها 2.86 نقطة) اكن 
مرتبطا بزايدة يف معدل مشاركة اإلانث يف القوى العامةل 
يف  املساواة  معدل  يف  وزايدة  مئویة  نقطة   0.26 قدرها 

األجور للعمل املامثل تبلغ 1.32 نقطة. 

تبني نتاجئ هذه التجربة األثر اإلجيايب للتحسن اذلي حققه 
املرأة  معل  عىل  القانونیة  القيود  رفع  مسـتوى  عىل  املغرب 
تصنیفه  حسن  واذلي  الاقتصادیة  ظروفها  حتسني  وكذا 
والقانون".  األعامل  وأنشطة  "املرأة  مسـتوى  عيل  العاملي 
تعطي هذه النتاجئ أمال يف أن إدماج املرأة الاقتصادي ميكن 
أن یمت عرب تغیري القوانني يف سبيل إدماج أفضل للنساء يف 
النشاط الاقتصادي يف البالد، ویعترب الوقت احلايل حيث 
النقاش العمويم الواسع حول المنوذج التمنوي اجلدید الوقت 

املناسب للرتافع من أجل إجراء هذه التعدیالت القانونیة. 

خالصات وتوصیات 

من دون توفري فرص معل قارة للنساء يف املغرب فإن أعداد 
العمل.  سن  بعد  دخل  دون  من  سـینهتني  مهنن  مزتایدة 
وابعتبارهن العنرص الاجامتعي األضعف من حيث الادماج 
الاقتصادي، فإن معاانة النساء للحصول عىل دخل تصبح 
أكرث تعقدا ملا یتقدم هبن السن. توجد طریقة واحدة فقط 
لتخفيف معاانهتن يف املسـتقبل، تتجىل يف توفري شغل قار 

لهن عند بلوغهن سن العمل. ویعترب توسـیع جماالت العمل، 
وإزاةل العراقيل الترشیعیة اليت متنع ولوهجن لبعض اجملاالت 
الاقتصادیة الطریقة األكرث جدوى يف هذا الباب. تؤكد هذه 
الادماج  لتحقيق  الترشیعات  تطوير  أمهیة  عىل  الورقة 
أغلب  أن  بینت  املغربیة  التجربة  ألن  للمرأة،  الاقتصادي 
ترشیعي  تعدیل  خالل  من  تأيت  املغربیة  املرأة  مكتسـبات 
حلث خمتلف الفاعلني السـیاسـیني والاقتصادیني الحرتامه، 

وتويص الورقة فامي خيص قانون الشغل مبا یيل: 

البنود 1. وخمتلف  و181   179 الفصلني  تعدیل 
والترشیعات املرتبطة هبام لفتح اجملال لعمل املرأة يف 
تكيیف  يف  رائد  فاملغرب  واملقالع.  املعادن  قطاع 
وحتیني قوانينه وترشیعاته لتوافق املسـتجدات ادلولیة 
يف هذا اجملال، وحان الوقت لیقوم بنفس اليشء فامي 

یتعلق هبذه الفصول يف قانون الشغل. 

تقدمي حتفزيات للرشاكت يف القطاع مقابل توظیف 2.
النساء يف الصناعات املنجمیة مبا يف ذكل حتفزيات 
رضیبية، ألن التجارب السابقة بینت أن الترشیعات 
اجلدیدة وحدها ال تكفي لتغیري واقع األمور، إن مل 
تمت مواكبهتا بإجراءات حمفزة خملتلف الفاعلني املعنیني 

هبا. 

الرفع من وعي لك الفاعلني من مسؤولني ورشاكت 3.
ومسـتفيدين من التغیري القانوين املنشود حول أمهیة 
املشاركة الاقتصادیة للمرأة واحلقوق اليت خيولها لها 
اإلصالحات  ذكل  يف  مبا  الصدد  هذا  يف  القانون 

الترشیعیة. 
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