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“مدونة الشغل بعد مرور عرش سنوات من صدورها،
بني متطلبات التنمية االقتصادية وضامن العمل الالئق”

دراسات من منظور النوع
حول العمل والحامية االجتامعية
ملخص تحلييل

 23 - 22شتنبر 2014

يرمي التقرير الصادر تحت عنوان «دراسات من منظور النوع حول العمل والحامية
االجتامعية» إىل تقديم عصارة ثالثة دراسات أنجزت باللغة الفرنسية ما بني سنتي 2011
و 2014اعتمدت جميعها مقاربة النوع االجتامعي لتحليل نظام العمل والحامية االجتامعي
يف القانون واملامرسة باملغرب.
الدراسة األوىل تحمل عنوان «القوانني املطبقة عىل العمل ومساهمة النساء يف سوق العمل
باملغرب» ،صدرت عن وكالة التعاون الدويل األملانية  GIZ1وتتضمن تحليال لجميع القوانني
املتعلقة باالستخدام يف الوظيفة العمومية والقطاع الخاص ،والقواعد املطبقة عىل باقي أنواع
العمل التي متتهنها املرأة مستهدفة بالخصوص مدى احرتام املعايري املعمول بها ملبدأ عدم
التمييز بني الرجال والنساء يف مجال الشغل وعالقتها بالسياسات العمومية الرامية إىل توطيد
املساواة واملناصفة داخل املجتمع.
أما الدراسة الثانية فتتناول تجليات “عدم املساواة عىل أساس النوع من خالل مامرسات
املقاوالت باملغرب ،»2وقد تم إنجازها يف إطار برنامج مكتب العمل الدويل الرامي إىل االرتقاء
باملساواة بني الرجال والنساء ونرشت سنة  ،2013وتتضمن باإلضافة إىل تحليل وجيز ألبرز
املعايري الوطنية والدولية املتعلقة باملساواة وعدم التمييز يف االستخدام واألجور نتائج بحوث
ميدانية أجريت داخل مقاوالت مغربية واستجوابات مع فاعلني اجتامعيني واقتصاديني
للوقوف عىل مكامن التمييز يف تدبري املوارد البرشية والوصول إىل مقرتحات عملية لدعم
املساواة يف االستخدام واملهنة.
3
وتحت عنوان «تطوير املعرفة من منطلق النوع االجتامعي حول نظام الحامية االجتامعية ،
انصبت الدراسة الثالثة التي أنجزت بدعم من قطاع املرأة مبنظمة األمم املتحدة (ONU
 )Femmesلصالح وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية عىل تحليل نظام الحامية االجتامعية
قصد اكتشاف تجليات الالمساواة التي تطبعه واقرتاح حلول تصحيحية أو بديلة لتمديد الضامن
االجتامعي للفئات املهنية التي مازالت تنتظر صدور مراسيم تطبيقية لظهري  1972لالندماج
يف النظام وكذا مقرتحات و توجيهات من شأنها تطوير املعرفة العملية بغية متكني أكرب عدد
من الشغيلة من الحامية االجتامعية عىل أساس املساواة باعتبارها آلية لالرتقاء بالعمل الالئق.
 1بقلم ذ رشيد الفياليل املكنايس
 2من طرف ماري ترييز شيشا ()Marie Thèresse Chicha
 3أنجزها فريق متكون من ذة .رشيد الفياليل املكنايس والعريب الجعيدي ،وجميلة الشقروين ومحمد بوسعيد وحياة الزراري
لفائدة مركز األبحاث والدراسات حول التنمية البرشية.
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تجتمع الدراسات الثالث عالوة عىل حداثتها يف كونها تعتمد عىل مقاربة النوع االجتامعي
وفق التعريف الذي تعطيها إياه مرجعيات منظمة العمل الدولية وتتكامل يف مجاالتها
حيث تعنى األوىل بالسياسة الترشيعية يف مجال الشغل ومدى اندماجها يف التوجهات
االسرتاتيجية للدولة الرامية إىل تكريس املساواة واملناصفة بني الرجال والنساء بينام تهتم
الثانية بالجوانب العملية لتفعيل عدم التمييز عن طريق معاينة املامرسة داخل املقاوالت
يف حني تتوجه الدراسة الثالثة نحو تحليل نظام الحامية االجتامعية عىل ضوء القانون
واملامرسة إلبراز بؤر التمييز التي ينطوي عليها واقرتاح حلول ملعالجتها ضمن مجهود أشمل
يرمي إىل تعبئة املعارف الحديثة الناجعة لتطوير مفهوم وآليات الحامية االجتامعية يف
اتجاه إدماج أوسع الفئات .لذلك فإن املبتغى من تناول هذه التقارير بالدرس ال يكمن
يف تلخيصها لتقريب مضامينها من القارئ بقدر ما يتمثل يف الوصول إىل ملخص تركيبي
يستنبط من كل دراسة العنارص واملعلومات الدالة لبناء رؤية شمولية ومتكاملة ملوضوع
املساواة يف العمل والحامية االجتامعية بني الرجال والنساء ،مع االحرتام الكيل لروح كل
تقرير وخالصته األساسية.
وقد ارتكز العمل لتحقيق هذه الغاية عىل املحاور الخمس التالية:
 1ـ تحليل واقع التشغيل من منظور النوع االجتامعي ،إلبراز عدم املساواة بني النساء
والرجال يف ولوج العمل املحمي قانونا؛
 2ـ اهتامم السياسات واالسرتاتجيات الوطنية الهادفة إىل تحقيق املساواة واملناصفة
مبسألة التشغيل والحامية االجتامعية ومدى تأثريها العميل عىل االرتقاء باستقالل
النساء االقتصادي واستفادتهن من الحامية القانونية؛
 3ـ الوقوف عىل حقوق العمل يف الوظيفة العمومية والقطاع الخاص من منظور النوع
االجتامعي الكتشاف بؤر التمييز والعوائق التي تفرس محدودية القانون يف تطوير
الواقع؛
 4ـ دراسة مختلف أنظمة الحامية االجتامعية وفق مقاربة النوع االجتامعي إلدراك أبعاد
التفاوت الذي تكرسه بني القطاع العمومي وباقي القطاعات املهنية من جهة وتأثريها
عىل التمييز بني الرجال والنساء من جهة ثانية وما يرتتب عن ذلك من حرمان فئات
واسعة من السكان من الحامية االجتامعية؛
 5ـ استكشاف أفق املستقبل من خالل دراسة مشاريع القوانني ذات الصلة بترشيع الشغل
ودراسة سبل متديد الحامية االجتامعية انطالقا من مقتضيات ظهري  1972املتعلق
بالضامن االجتامعي ووصوال عرب دراسة مقارنة إىل التصورات التي ميكن اعتامدها
استئناسا باملفهوم الجديد ألرضيات الحامية االجتامعية الذي كرسته يف مجال العمل
التوصية رقم  202الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة .2012
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يتبني من اإلحصائيات املتوفرة أن نسبة التشغيل تظل بصفة عامة متواضعة باملغرب وأن
مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي تتأثر سلبا بهذا الوضع ،ذلك أن عدد السكان يف سن
العمل يصل إىل  23.47مليون بينام ال يتجاوز عدد السكان النشيطني  11.54مليون نسمة،
بنسبة  57.9%يف الوسط القروي و 43.3%يف الوسط الحرضي ،وينحرص عدد النساء النشيطات
يف  3.08مليون أي بنسبة  .26.7%ويعني ذلك أن نشاط الرجال يتجاوز  3مرات النصيب
املخصص للنساء بل يتعدى هذا القسط ليبلغ  4مرات يف الوسط الحرضي .ويتجىل أيضا من
نفس املعطيات ان النشاط االقتصادي النسايئ أصبح يف تراجع منذ سنة  2000حيث نزل يف
الوسط الحرضي من  21.3%سنة  2000إىل  18.1%سنة .2011
عالوة عىل ضعف مشاركة النساء يف النشاط االقتصادي فإن أغلب الشغيالت ميارسن أعاملهن
خارج العالقات املشمولة بالحامية االجتامعية ،ذلك أن عدد األجريات يف الوسط القروي ال
يتعدى  95.000من مجموع  1.73مليون أجري أي بنسبة  % 5.5بينام يصل يف الوسط الحرضي
إىل  .832.000وإذا كان هذا الحجم يرفع من نسبة أنوثة العمل املأجور يف الوسط الحرضي إىل
مستوى أعىل مام تبلغه نسبة الرجال يف كتلة املأجورين ( 80%عوض  )60%فإن عددهن يبقى
متواضعا مقارنة مع عدد األجراء اإلجاميل عىل الصعيد الوطني الذي يقارب  6ماليني .واملثري
لالنتباه أن زهاء  75%من النساء النشيطات غري األجريات يعتربن أعوانا منزليني وهي أعىل
نسبة عىل مستوى منطقة الرشق األوسط واملغرب العريب ،كام أن عدد اللوايت يلجن مناصب
التأطري واملهن الحرة يظل محصورا ً يف الربع.
ينتج عن هذا الوضع أن أغلب النساء غري معنيات بالحامية القانونية يف العمل التي تنحرص
يف العمل املأجور وتجد امتدادا لها يف نظام الضامن االجتامعي ،وتؤكد اإلحصائيات الصادرة
عن الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بدورها تقليص مجال التغطية االجتامعية نتيجة
ذلك وضعف استفادة العامالت منه مقارنة مع الرجال علام أن نسبة تغطية األجريات من
طرف ص و ض ا تتجاوز نسبة تغطية األجراء الرجال ( 80.5%مقابل .)49.4%
إن هذه املؤرشات تبني أن تهميش النساء من طرف نظام الحامية االجتامعية ينتج قبل كل
يشء عن ضعف ولوجهن للعمل املأجور يف القطاع املهيكل وعن مامرستهن عىل نطاق واسع
ألشغال غري مدرة للربح ولوظائف غري قارة ومنحرصة يف الغالب يف املراتب الدنيا .أما التمييز
العريض الذي يتعرضن إليه فيظهر من خالل البيانات املتعلقة بأنوثة األنشطة حيث أن قطاع
الصحة والعمل االجتامعي أنثوي بنسبة  ،70.3%يتلوه قطاع الرتبية بنسبة  61.5%واإلدارة
العمومية ب  46.6%بينام تنزل هذه النسبة تدريجيا يف باقي القطاعات الخمسة عرش لتصل
إىل  7.1%يف البناء واألشغال العمومية وإىل  2.3%يف الصيد وتربية السمك.
ولتغيري هذا الواقع أخذت السياسات العمومية منذ  1999عىل عاتقها مأسسة املناصفة
واملساواة يف السياسات العمومية نتج عنها املصادقة عىل اسرتاتيجيات وخطط عمل وأجندات
أفقية وبرامج قطاعية منها خطة العمل عىل املدى املتوسط يف قطاع التشغيل والتكوين.
وبقدر ما نجحت هذه املجهودات يف إعطاء املوضوع بعدا قانونيا ومؤسساتيا منسجام بقدر
ما يآخذ عليها حسب التقييامت العديدة التي خضعت إليها أنها ال تنجح يف التأثري عىل الواقع
بسبب ضعف تدبري الربامج عىل املستوى الرتايب و غياب رشوط اندماج األعامل املربمجة.
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وقد حققت مدونة الشغل يف هذا املجال تقدما ترشيعيا متميزا ً باملقارنة مع القانون السابق
و مع باقي أنظمة العمل حيث نصت يف املادة  9عىل منع التمييز يف االستخدام واملهنة عىل
نطاق أوسع مام جاء يف االتفاقية  111الصادرة عن منظمة العمل الدولية ويف املادة  346عىل
مبدأ املساواة يف األجور بني الرجال والنساء كلام تساوت قيمة العمل وفق ما جاء يف االتفاقية
 100الصادرة عن ذات املنظمة .ومن بني التدابري الجديدة التي جاءت بها كذلك لتحقيق
املساواة واملناصفة يف الشغل إلغاء منع العمل اللييل الذي كان يطال النساء ومتديد عطلة
األمومة إىل  14شهر وفسح املجال يف وجه األم لالستفادة من إيجازات إضافية وتطوير الرشوط
املتعلقة بظروف العمل.
إال أن االستفادة من هذه الحقوق تظل غري متوفرة للعامالت والعامل الذين استثنوا من
تطبيق مدونة الشغل مبقتىض املادة  4منها وبعيدة املنال بالنسبة لعدد وافر من األجريات
نتيجة هشاشة عالقاتهم املهنية ،وضعف الوعي بالحقوق وعدم مواكبة املراقبة والعقاب
لعمق اإلصالحات املنصوص عليها يف القانون ،فضال عن سيادة الثقافة الذكورية يف األوساط
العاملية وتأثريها املبارش بتوزيع املهام عىل الجنسني داخل األرسة واملجتمع.
وتبني دراسة أنظمة التغطية االجتامعية بدورها أنها ال متيز حسب الجنس بني األعضاء املنخرطني
فيها لتضمن بذلك املساواة التامة يف الواجبات والحقوق املرتتبة عن االنخراط .إال أن تحليال
دقيقا للنظام املعمول يبني وجود تفاوتات غري مبارشة بني الرجال والنساء تجد مصدرها يف:
تعدد أنظمة التغطية االجتامعية اإللزامية املعمول بها واختالف رشوط االشرتاك ومستوى
التعويضات فيام بينها ليرتتب عن ذلك متييز واضح يبني مستوى الحامية املتوفرة لكل
من املوظفني العموميني ومستخدمي القطاع شبه العمومي واألجراء املستفيدين فعليا
من الضامن االجتامعي وباقي العامل املسجلني يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
أو غري املرصح بهم الذين يحرمون عمليا من الحامية املخولة لهم؛
عدم اعتبار الحالة الزوجية مبناسبة االنخراط يف التغطية االجتامعية ينتج عنه ارتباط
الزوجني بأنظمة مختلفة وعدم املساواة يف استفادة أحدهام من املزايا املخولة للطرف
الثاين داخل العالقة الزوجية؛
إعطاء األفضلية لألب فيام يخص الحصول عىل التعويضات العائلية وتوفري التغطية
الصحية لألبناء؛
اختالفات يف رشوط تولية املعاشات بني الزوجني وتحويلها لألطفال فيام بينهم ومبناسبة
وفاة األصل الثاين؛
معاملة غري منسجمة بخصوص زواج ذوي الحقوق وسنهم.
وبخصوص متديد نظام الضامن االجتامعي للفئات املتبقية املنصوص عليها يف ظهري 1972
(خدمة البيوت ،املؤقتون وأزواج املشغلني العاملني لفائدتهم) ،يستخلص أن املشكل ال يكمن
يف إصدار مراسيم بقدر ما يتوقف عىل الدخل الذي يعتمد أساسا لإلشرتاك ،وعىل تدبري
استمراريته وعىل ضبط طبيعة العالقة القانونية بني األطراف ،وهي العوامل ذاتها التي تعوق
تفعيل النظام يف القطاع غري املهيكل ومتديده للعامل غري األجراء.
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لذلك يتطلب إدماج الفئات املهنية غري العاملة يف القطاع الصناعي دعم النظام الحايل للضامن
االجتامعي وللتغطية الصحية بأنظمة تضامنية قادرة عىل مواكبة خاصيات املهن ،ودخل
أصحابها واملخاطر ذات األولوية التي ينبغي االنكباب عىل تغطيتها بدءا ً بالرعاية الصحية
وحوادث الشغل والشيخوخة.
وبهذا الصدد أكد تحليل مشاريع القوانني املتعلقة مبدونة التعاضد وبالتعويض عن حوادث
الشغل وبالعامل املنزليني واألعوان املشغلني من لدن الصناع التقليديني ،من جهة أن صياغتها
ال تعرب عن اهتامم بارز مبسألة النوع ومن جهة أخرى أنها ال تحمل مقاربة شمولية للحامية
االجتامعية من شأنها تحقيق متديد التغطية باعتامد حلول بديلة.
ومن خالل التجارب الدولية الرائدة التي تم تقدميها كنامذج للحلول البديلة التي ميكن
اعتامدها لهذه الغاية يتبني رضورة تطوير املعرفة والحوار االجتامعي المتالك املفهوم الجديد
لألرضيات الوطنية للحامية االجتامعية وتوظيفه يف النظام املغريب لدعم انسجامه ومجاله
وجعله رافعة للمساواة والعمل الالئق.
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