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مقدمة
يكرس الفصل  19من دستور اململكة املغربية لسنة  ،2011ألول مرة ،مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف جميع الحقوق الواردة يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كام
صادق عليها املغرب .وينص هذا الفصل عىل أن “تسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء ،وتحدث لهذه الغاية هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز” . 1وبهذا ،يعزز الدستور ما تم إنجازه من إصالحات ترشيعية سابقة ساهمت يف زيادة الوعي برضورة املساواة بني الجنسني والقضاء عىل التمييز ضد املرأة.
وتشمل هذه اإلصالحات مراجعة القانون التجاري سنة  ،1995واعتامد القانون الجديد لألحوال الشخصية يف سنة  ،2002وقانون املسطرة الجنائية الجديد يف سنة
 ،2003واإلصالح املستمر لقانون العقوبات منذ سنة  ،2003والتعديالت املرتبطة بقانون الشغل يف  ،2003وإصالح قانون األرسة يف  2004وإصالح قانون الجنسية يف
 .2007باإلضافة إىل اعتامد القانون  ،103-13يف  ،2018ملكافحة العنف ضد املرأة الذي يعد خطوة أخرى يف هذه العملية .إال أنه عىل الرغم من االعرتاف باملساواة
يف الحقوق بني املرأة والرجل ،ما زال التمييز سائدًا يف كل من الحياة الخاصة والعامة ،وميكن مالحظته يف العديد من القطاعات النشيطة ،منها عىل وجه الخصوص
.قطاع التعليم العايل
تعد جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء من أكرب الجامعات الحكومية يف املغرب ،وهي جامعة شاملة ذات توجه بحثي مكرسة للتميز األكادميي .وبخصوص سياسات املساواة بني
”الجنسني ،كانت النقطة التي أحدثت فرقًا هي مشاركة جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء يف مرشوع “اعتامد مقاربة تعكس املساواة بني الجنسني من أجل التحول املؤسيس
هو تصميم  TARGETلقد كان أحد األهداف الرئيسية لـرتجيت  Horizon 2020 .وهو مرشوع ممول يف إطار برنامج البحث واالبتكار التابع لالتحاد األورويب (TARGET)،
وتنفيذ خطط املساواة بني الجنسني يف ست منظامت تقوم بإجراء البحوث ومتويلها كجزء من عملية التغيري املستمر واالنعكايس والتشاريك من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني
يف املؤسسات .ومتثلت الجوانب األولية الرئيسية يف إنشاء مجتمع فاعل من أجل املساواة بني الجنسني داخل كل مؤسسة والعمل عىل مراجعة شاملة ملسألة املساواة بني الجنسني.
لهذا الغرض ،اعتمدت جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ،ألول مرة ،ميثاق
املساواة يف  28ديسمرب  2018وأنشأت لجنة املساواة بني الجنسني يف مجلس الجامعة يف  8مارس 2019

 1نص دستور اململكة املغربية لسنة 2011
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1.لماذا خطة المساواة بين الجنسين؟
ما زالت مظاهر التمييز بني الجنسني سائدة يف التعليم .وتبعا لدراسة لليونسكو ( )2019حول نسبة املدرسات يف مختلف مراحل املستويات الدراسية ،متثل النساء
 94٪من أعضاء هيئة التدريس يف مرحلة ما قبل االبتدايئ .وينخفض هذا املعدل إىل  58٪يف املستوى االبتدايئ و  36٪يف املستوى الثانوي .وقد شهدت مشاركة املرأة
يف التعليم العايل تطورا ً هاماً منذ إنشاء أول جامعة حديثة .ومع ذلك ،تختلف املشاركة بني الوصول إىل التعليم ومامرسة الوظائف التعليمية واإلدارية واإلرشافية.
ومتثل النساء حوايل  50٪من الطلبة ،يف حني تشكل  34٪فقط من أعضاء هيئة التدريس والبحث ،وال يتجاوز حضور النساء يف املناصب األكادميية العليا 18٪
(.)Nafaa & Bettachy 2014
ومن املالحظ أن نسبة النساء يف التدريس تتجه نحو االنخفاض مع ارتفاع يف مستوى التعليم أو املسؤولية .ويبدو أن ذلك ناتج عن استمرار األعراف والصور النمطية
املرتبطة بالنوع االجتامعي ،إذ ما زالت فكرة املساواة بني الجنسني يف نظامنا التعليمي غري مفهومة بشكل جيد .وتظل العقلية الذكورية (األبوية) ،املتجذرة بقوة يف
التقاليد الثقافية لكل من الرجال والنساء ،هي العقبة الرئيسية.
إن املساواة بني الجنسني يف قطاع التعليم ما زالت معركة للمجتمع املدين والنقابات .فعىل الرغم من القوانني التي تم إصدارها من أجل تغيري وضع املرأة ،مل يتم
تنفيذ سياسات محددة ترتكز عىل النوع االجتامعي يف البحث واالبتكار أو يف مجاالت أخرى .وباإلضافة إىل الحواجز االجتامعية واألرسية والثقافية (انتقال الثقافة
األبوية) ،هناك غياب لتشجيع النساء عىل تويل العمل يف مناصب املسؤولية .وبذلك يصبح التمييز واقعا مفروضا.
يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ( ،)UH2Cوخالل املوسم الدرايس  ،7102-6102كانت متثيلية املرأة وازنة بني خريجي الجامعات ( )54٪وكانت ممثلة بشكل
جيد يف هيئة املوظفني اإلداريني ( .)48٪ومع ذلك ،ظلت النسبة املئوية لألستاذات الباحثات منخفضة ( )35٪وكانت األرقام أقل من ذلك فيام يتعلق بحضور النساء
يف التعليم العايل ويف مناصب صنع القرار (مجلس الجامعة ،ومجالس املدارس العليا ،وإدارة املختربات ،ولجان التوظيف ،وقيادة املشاريع ،إلخ .).بالنسبة للفرتة
الترشيعية  ،2017-2015بلغت نسبة النساء يف مجلس الجامعة (أعىل هيئة التخاذ القرار عىل صعيد الجامعة)  12٪ومل تتعد  16٪يف الفرتة الترشيعية 2020-2018
(ملحق  .)1وميكن إرجاع هذه الوضعية إىل الغياب التام لسياسة املساواة داخل الجامعة ،فقد أكدت تحقيقاتنا أنه ،حتى سنة  ،2017مل تكن هناك سياسة للمساواة
بني الجنسني داخل الجامعة  .UH2Cوهكذا ،ويف إطار مرشوع ترجيت  ،TARGETأجرينا أول رصد للمساواة بني الجنسني يف الجامعة .وقد مكّن هذا الرصد من
تحديد األهداف الرئيسية للمساواة بني الجنسني وتصميم سياسات ملموسة لهذا الغرض.
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2.تصميم واعتماد خطة العمل من أجل المساواة بين الجنسين
يُطلق مرشوع  TARGETمبادرات جيدة وينخرط فيها لدمج مقاربة النوع االجتامعي من أجل تغيري الوضع داخل الجامعة .ومنذ انطالق هذا املرشوع ،بدا لنا أنه تم خلق
ديناميكية معينة لتحقيق قدر أكرب من املساواة بني النساء والرجال يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء  .UH2Cكام تم توفري فرصة لتجميع املهارات املتنوعة ملجموعة من
املوظفني والطلبة املهتمني بقضايا النوع االجتامعي داخل الجامعة.
وقد تم تيسري ذلك من خالل إنشاء فريق عمل  TARGETولجنة توجيهية تعمل كمجتمع للمامرسة (امللحق  .)2ويُعترب فريق العمل  TARGETهو املسؤول مبارشة عن أنشطة
املرشوع .ويضم مجتمع املامرسني الرئيس ونواب الرئيس يف الجامعة  ،UH2Cباإلضافة إىل املسؤولني اإلداريني اآلخرين يف مؤسسات  UH2Cمثل العمداء أو نواب العمداء ورؤساء
األقسام .ومنذ تأسيسها ،استفاد مجتمع املامرسني من األعضاء الجدد املهتمني باملساهمة يف أنشطة  ،TARGETأي إضفاء الطابع املؤسيس عىل املساواة بني الجنسني داخل الجامعة.
وقد كانت أوراش العمل املؤسسية ( ،)IWالتي نظمها فريق العمل  TARGETبجامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ،يف املرحلة األوىل من العملية ،أساسية للتداول بني أصحاب
املصلحة املعنيني بشأن مراجعة النوع االجتامعي وتصميم سياسات املساواة بني الجنسني .وأسفرت هذه العملية عن اقرتاح ميثاق للمساواة وخطة عمل .وقد متت مناقشة تطبيق
هذه السياسات يف ورشة العمل املؤسسية الثالثةـ
الجدول  .1أوراش العمل املؤسسية

الورشة املؤسسية

ورشة العمل املؤسسية األوىل

ورشة العمل املؤسسية الثانية

املوضوع

النوع االجتامعي يف البحث واالبتكار

خطة املساواة بني الجنسني

التاريخ واملكان

فرباير  2018املحمدية

يونيو  2018الدار البيضاء

املحاور الرئيسية

مناقشة وضع املساواة بني الجنسني
يف جامعة الحسن الثاين بالدار
البيضاء(مراجعة)
مناقشة الخطوط الرئيسية لخطة
العمل مبا يف ذلك مرشوع املساواة

مناقشة مبدأ املساواة
مناقشة خطة عمل املساواة

ورشة العمل املؤسسية الثالثة
نحو مأسسة املساواة بني الجنسني
تنفيذ ميثاق املساواة
مارس  2019الدار البيضاء

مناقشة إنشاء هيئة مقاربة النوع
االجتامعي داخل الجامعة

لقد عملت جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء عىل صياغة ميثاق املساواة الخاص بالجامعة ،وهو عبارة عن التزامٍ عامٍ من طرف الجامعة ملحاربة جميع أشكال
التمييز أو العنف ،وتوسيع مشاركة املرأة يف اتخاذ القرار والبحث وتعزيز مقاربة النوع االجتامعي يف محتوى التدريس والبحث .وترتكز خطة العمل من أجل املساواة
(خطة العمل من أجل املساواة بني الجنسني  )GEP -عىل هذا امليثاق بهدف اعتامد سياسة للمساواة ونرش ثقافة املساواة بني الجنسني يف الجامعة .كام يشمل تدابري
محددة تتعلق مبقاربة النوع االجتامعي (إلنشاء ببليوغرافيا عن النوع االجتامعي؛ وتنظيم دراسات الدكتوراه املتعلقة بالنوع االجتامعي) وكذلك التدابري املستعرضة
لجمع البيانات املصنفة حسب الجنس .وقد تم تقديم كلتا الوثيقتني ،ميثاق املساواة وخطة العمل من أجل املساواة ،ومناقشتهام يف ورشة العمل املؤسسية الثانية
التي عقدت يف  20يونيو  2018يف الدار البيضاء .كام متت ااملصادقة عىل امليثاق باإلجامع يف اجتامع مجلس الجامعة املنعقد بتاريخ  28ديسمرب  .2018ويدعو امليثاق
(امللحق  )3جميع املؤسسات واملنظامت والهيئات وأصحاب املصلحة يف جامعة الحسن
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الثاين الدار البيضاء إىل االلتزام مبقتضيات امليثاق وتنفيذ مجموعة من التدابري لتعزيز املساواة بني الجنسني داخل الجامعة ،مبا يف ذلك اعتامد نظام الكوتا.
تحدد خطة العمل من أجل املساواة بني الجنسني(امللحق  )4األهداف التالية للفرتة :2018-2021
» اعتامد سياسة املساواة يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء UH2C
» تعزيز ثقافة املساواة بني الجنسني يف الجامعة
» إرشاك املزيد من النساء يف اتخاذ القرار الجامعي
» إرشاك املزيد من النساء يف البحث
» تعزيز وصول املرأة إىل مناصب صنع القرار يف الجامعة
» تقوية املهارات وتطوير القيادة
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3.تنفيذ األنشطة الرئيسية
 3.1لجنة املساواة بني الجنسني
كان النشاط الرئييس الذي تم تنفيذه تفعيال مليثاق املساواة وخطة العمل من أجل املساواة بني الجنسني  GEPهو إحداث لجنة خاصة باملناصفة واملساواة بني
املرأة والرجل داخل مجلس الجامعة .وقد تم إحداث هذه اللجنة واملصادقة عليها يف اجتامع مجلس الجامعة املنعقد بتاريخ  8مارس  .2019وضمت ثالثة أعضاء
من ترجيت  ،TARGETأحدهم كان هو املنسق .وبصفتنا فريق عمل  ،TARGETركزنا اهتاممنا عىل تشكيل لجنة املساواة بني الجنسني وساهمنا بشكل مكثف يف
االجتامعات املختلفة املخصصة لوضع خطة عمل (ديسمرب  2019؛ يناير  2020؛ مارس  2020؛ يونيو )2020
وقد تم إعداد خارطة طريق (بنا ًء عىل استنتاجات وتوصيات ورشتي العمل املؤسسية الثانية والثالثة) من طرف أعضاء فريق  TARGETوعرضها عىل اللجنة
للمصادقة عليها.
إال أن عمل اللجنة رسعان ما توقف بسبب الوباء وتجديد مجلس الجامعة لدورة  .2023-2021فبعد بلوغ الوباء ذروته ،أصبحنا أمام أولويات أخرى :التدريس عن
بعد ،وكيفية إجراء االمتحانات  ...ومل تعد قضية النوع االجتامعي أولوية .و يف ديسمرب  2020أجريت انتخابات املجلس الجديد ،ووافق مجلس الجامعة الجديد عىل
تشكيل لجنة جديدة للمساواة بني الجنسني يف يونيو  .2021غري أن هذه اللجنة مل يتم تشكيلها بعد.
ومن أجل ضامن استمرارية العمل الذي بدأته  TARGETيف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء من أجل املساواة بني الجنسني ،عملنا كفريق عمل ،TARGET
خالل الفرتة من أكتوبر  2020إىل يوليوز  ،2021عىل تشكيل اللجن املحلية للمساواة بني الجنسني.
وهذه هي اللجن التي تم تشكيلها:
» كلية العلوم بن مسيك  -الدار البيضاء
» كلية العلوم والتكنولوجيا – املحمدية
» كلية الحقوق واالقتصاد والعلوم االجتامعية عني السبع  -الدار البيضاء
(وهناك لجن أخرى يف طور التشكيل (مبوافقة:
» كلية الحقوق واالقتصاد والعلوم االجتامعية عني الشق  -الدار البيضاء
» كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية عني الشق  -الدار البيضاء.
» كلية العلوم عني الشق  -الدار البيضاء.
 3.2التوعية والتكوين
تركز األنشطة ،الرامية إىل دعم ولوج عدد أكرب من النساء ملناصب اتخاذ القرار ،عىل امليثاق (اعتامد الكوتا) باإلضافة إىل أنشطة تتعلق بالتوعية والتكوين.
لقد نصت خطة العمل من أجل املساواة بني الجنسني املعتمدة عىل تنظيم أنشطة تدريبية لتعزيز حضور أكرب للمرأة يف مناصب صنع القرار ،من خالل تنظيم
سلسلة من أوراش العمل لفائدة أعضاء هيئة التدريس والبحث .وقد تركزت أوراش العمل هذه عىل الحاجة إىل بناء القدرات يف مجاالت القيادة والثقة يف النفس
وتأكيد الذات وإدارة النزاعات.
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وقد تم عقد الورشة األوىل يف  29أبريل  ،2019وكانت موجهة ملجموعة تتألف من  12باحثة وكان موضوعها هو التواصل اإليجايب .وعقب هذه التجربة اإليجابية،
ُعقدت ورشة عمل ثانية يف  17أكتوبر  2019لـفائدة  20موظفة تعمل يف رئاسة الجامعة .وبسبب تفيش وباء كورونا ،تم إلغاء أوراش العمل األخرى املربمجة.
كام تم إنجاز أنشطة أخرى يف إطار االحتفال باليوم العاملي للمرأة ( 8مارس) وتقديم بيانات الدراسة االستقصائية (ديسمرب  .)2019وسيتم عقد الندوة الوطنية
النهائية يف  24ديسمرب .2021
كام شارك فريق العمل  TARGETأيضً ا يف األنشطة الوطنية« :ندوة حول البعد املتعلق بالنوع االجتامعي يف املناهج والبحوث الجامعية «  ،والتي عقدت يف مارس
 2019مببادرة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق التابعة لجامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ،واليونسكو ،ومعهد البحوث للتنمية ( )IRDومركز الدراسات
والبحوث والتدريب حول النوع االجتامعي واملساواة يف املغرب ()CEG-Morocco؛ وورشة العمل الوطنية «التفكري يف املساواة بني الجنسني يف التعليم العايل» التي
تم تنظيمها يف ماي  2019يف إطار مرشوع  TARGETمن قبل املدرسة الوطنية للمناجم بالرباط وشبكة .RMEI
 3.3جمع البيانات
ومن بني األنشطة املربمجة يف خطة العمل من أجل املساواة بني الجنسني ،جمع ورصد البيانات املصنفة حسب الجنس (الخاصة بالطلبة وموظفي الجامعة) وإنجاز
دراسة استقصائية لجمع البيانات األخرى ذات الصلة والتي تراعي الفوارق بني الجنسني.
بدأ جمع البيانات املصنفة حسب الجنس يف سنة  2017خالل عملية مراجعة  TARGETللمساواة بني الجنسني .باإلضافة إىل ذلك ،تم تضمني جمع البيانات املصنفة
حسب الجنس يف خطة العمل من أجل املساواة بني الجنسني  GEPكإجراء شامل .وخالل الفرتة  ،2019-2018تم جمع بيانات جديدة تتعلق مبا ييل:
» تشخيص مشاركة املرأة يف اإلدارة (مجلس اإلدارة ،مجلس الجامعة ،اللجن)
» املسار املهني الجامعي لألساتذة الباحثني حسب املؤسسة الجامعية والتخصص العلمي
» الطلبة والخريجني :التوزيع حسب الجنس ومجال التخصص والدبلوم .تحليل يراعي الفوارق بني الجنسني
كان تحديث هذه البيانات يف غاية الصعوبة بسبب نقص املعلومات الخاصة بالنوع االجتامعي يف قاعدة البيانات اإلدارية .ومن العقبات الرئيسية األخرى معدل
دوران املوظفني اإلداريني حيث يحتاج املوظفون الجدد إىل مزيد من الوقت للتعرف عىل متطلبات املرشوع واالستجابة لها .وكان من املتوقع أن تعمل لجنة املساواة
بني الجنسني عىل تيسري الجمع املنتظم للبيانات املصنفة حسب نوع الجنس ،ولكن لألسف مل يكن ذلك ممكنا بسبب الوباء وتجديد مجلس الجامعة .يوفر امللحق
 1البيانات املحينة املتاحة.
باملوازا مع ذلك ،ارتأى فريق العمل  TARGETأن هناك حاجة إلجراء دراسة استقصائية ملواصلة استكشاف قضايا املساواة بني الجنسني بني أعضاء هيئة التدريس
والبحث .وقد تم إجراء دراسة أولية تناولت النساء فقط .كان الهدف من هذه الدراسة هو الحصول عىل فكرة أولية عن آراء النساء وتوقعاتهن .وتم تقديم نتائج
هذه الدراسة االستقصائية يف ورشة العمل املؤسسية األوىل وتم إدراجها يف تقرير التدقيق.
بنا ًء عىل هذه التجربة ،تم االتفاق عىل مراجعة االستبيان وتعميم الدراسة من خالل توسيعها لتشمل الرجال والنساء (هيئة األساتذة الباحثني) من أجل جمع بيانات
أكرث شموالً .وقد تم إعداد هذا االستبيان الثاين بالتعاون مع فريق بحث ( DEGGالقانون واالقتصاد والنوع االجتامعي واإلدارة) يف مخترب أبحاث  GECIASامللحق
بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق.
اشتملت الدراسة الثانية ( )2019عىل بيانات حول التوظيف والوظيفة ،والرتكيبة السكانية ،والتوازن بني العمل والحياة ،باإلضافة إىل أسئلة حول تقييم املساواة بني
الجنسني يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء  UH2Cمن أجل استكشاف كيفية إدراك األساتذة الباحثني لفكرة املساواة يف الجامعة .وقد ُعقدت ورشة عمل يف
ديسمرب  2019لعرض نتائج هذه الدراسة االستقصائية ومناقشة مفهوم املساواة بني الجنسني يف الجامعة مع أصحاب املصلحة املعنيني.

جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء (7 - )UH2C

TARGET - 741672

ت ُوفر بيانات الدراسة االستقصائية معطيات جديدة حول وضعية املساواة بني الجنسني يف الجامعة .فعىل املستوى املهني والتدرج يف الوظيفة ،تؤكد الدراسة
االستقصائية وجود فجوات عىل جميع املستويات :محددات اختيار املسار األكادميي ،والوصول إىل مناصب املسؤولية ،ومجال الخربة ،والرتقية املهنية ،والتوازن بني
العمل والحياة ،وااللتزام واالنخراط يف األنشطة املوازية.
هناك جانب مثري لالهتامم أبرزته الدراسة االستقصائية يتعلق بالفجوة بني الحضور الضعيف للمرأة يف مناصب املسؤولية واهتاممها الكبري بشغل مثل هذه املناصب
 والذي يتم تفسريه عىل أنه دليل عىل «السقف الزجاجي». 2وبهذا ،تبدو النساء غري راضيات باملقارنة مع الرجال بخصوص تحقيق األهداف املهنية .والفجوة كبريةأيضً ا عندما يتعلق األمر بتحقيق التوازن بني العمل والحياة ،حيث تكون النساء دامئا أقل رىض من الرجال.
يف هذا الصدد ،يبني التحليل أن التفاوتات البنيوية والنسقية التي تتخلل املجتمع تنعكس داخل املؤسسة (عالقات القوة داخل الجامعة ،والتسلسل الهرمي والوصول
إىل مناصب صنع القرار ،ومشاكل التوازن بني الحياة الخاصة والحياة املهنية) .وهذا ما يجعل النساء يعانني من التمييز الخفي أو الظاهر ،كام أن حياتهن املهنية
تتسم بالفصل أفقي وعموديا.
ت ُظهر نتائج الدراسة االستقصائية ،أيضً ا ،أن لدى النساء عمو ًما نظرة سلبية إىل حد ما حول املساواة بني الجنسني يف املؤسسة .ونجد أن  13٪فقط من النساء يعتربن أن
هناك دامئًا معاملة متساوية للنساء والرجال (مقارنة بـ  39٪من الرجال)؛ يف حني يعترب  20٪من النساء أن املعاملة غري متساوية (مقارنة بـ  ٪5من الرجال) .إن الفجوة
واضحة ،أيضً ا ،من حيث تكافؤ الفرص يف االنتخابات املؤسسية  65٪ -من الرجال يف مقابل  23٪فقط من النساء يرون أنه من السهل عىل املرأة أن تُنتخب .وهكذا،
يكون االستنتاج الرئييس هو أن نسبة كبرية من النساء يالحظن وجود عقبات عىل مستويات مختلفة ويعانني من عدم املساواة بني الجنسني .أما بالنسبة للرجال
فإن األمر مختلف :فرغم تزايد الوعي ،وإدراك بعض الرجال لعدم املساواة بني الجنسني مثل العديد من النساء ،فإن البعض اآلخر يبدو سعيدًا جدًا بالوضع الحايل.
بعد تحليل النتائج واملناقشة التي أعقبت العرض األول للنتائج ،صاغت لجنة املساواة بني الجنسني التوصيات التالية::
» دمج مقاربة النوع االجتامعي كوحدة مستعرضة يف جميع القطاعات
» تنفيذ تدابري مؤسسية ترشيعية تسهل متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار (مجالس ولجن التوظيف ،ومناصب املسؤولية واألنشطة النقابية) واعتامد تدابري

متييز إيجابية إذا لَزِم األمر

» ضامن إضفاء الطابع الرسمي والشفافية عىل العمليات واإلجراءات الداخلية
» تسهيل الوصول إىل املعلومات الشفافة

 3.4تعزيز النوع االجتامعي يف محتوى التدريس والبحث
بالنسبة لحضور البعد املتعلق بالنوع االجتامعي يف محتوى التدريس والبحث ،هناك مجموعات بحث متنوعة يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء  UH2Cعىل
النحو املشار إليه يف املراجعة .فهي واحدة من بني ثالث جامعات يف املغرب التي تتوفر عىل مسالك متخصصة يف النوع االجتامعي .وقد شارك بعض مسؤويل بنيات
البحث هذه يف أوراش العمل املؤسسية .ويبني الجدول أدناه املجموعات والربامج البحثية الرئيسية.

 2السقف الزجاجي :عبارة عن حواجز اصطناعية غري مرئية ،تولِّدها أحكام مسبقة عىل مستوى املواقف واملؤسسات ،وهي تحول دون وصول املرأة إىل مناصب إدارية عليا.
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الجدول  .2مجموعات وبرامج البحث املتعلقة بالنوع االجتامعي يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء UH2C

» مخترب النوع ،الرتبية ،األدب واإلعالم .تم إنشاؤه سنة .2015
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
عني الشق ()FLSHAC

» وحدة الدكتوراه يف النوع االجتامعي يف الثقافة واملجتمع ؛ تم إنشاؤه سنة .2008
» ماسرت يف النوع االجتامعي واملجتمع والثقافة .تم إنشاؤه سنة .2006
» فريق البحث لدراسات النوع االجتامعي .تم إنشاؤه سنة .2000

» ويعمل أكرث من  50طالب دكتوراه يف مجال النوع االجتامعي وقد تم إنجاز حوايل  20رسالة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
املحمدية ()FLSHM
كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتامعية عني
الشق ()FSJESAC

» ماسرت يف البحث يف النوع االجتامعي والخطاب والتمثالت .تم إنشاؤه سنة .2017

» فريق بحث يف ( Savoir faire au fémininالدراية النسائية) يدرس وضعية املرأة الريفية يف الجبال
» ماسرت يف القانون واالقتصاد واإلدارة والنوع االجتامعي تم إنشاؤه بواسطة فريق بحث DEGG

» مخترب أبحاث يف القانون واالقتصاد واإلدارة والنوع ( )GECIASملحق بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية
املحمدية.
» فريق البحث يف القانون واالقتصاد واإلدارة والنوع امللحق مبخترب األداء االقتصادي واللوجستي .تنظم هذه املجموعة
تدريبًا سنويًا لنيل درجة الدكتوراه يف النوع االجتامعي لطلبة املاسرت.

كام تم تنفيذ إجراءات أخرى للتوعية بالنوع االجتامعي يف عالقتها بالتدريس من طرف جمعية ).Femmes Sciences au Maroc (AFSM
حال ًيا ،هناك تفكري يف إحداث تكوينات للدكتوراه حول النوع االجتامعي ،وكفريق عمل ترجيت  ،TARGETاقرتحنا إمكانية خلق وحدة منطية مستعرضة حول النوع
االجتامعي .وملناقشة هذه اإلمكانية ،نظمنا يف  8أبريل  2021ندوة يف شكل يوم درايس حول مقاربة النوع االجتامعي يف محتوى التدريس بكلية العلوم بن مسيك
حضوريا وعن بعد .وقد كان الهدف من هذا اليوم توضيح وتعزيز التكوين والبحث الحاليني حول النوع االجتامعي من جهة ،ومن جهة أخرى ،مناقشة إمكانية تعميم
مقاربة النوع يف محتوى التدريس ،واالستفادة من النقاشات حول الربامج الدراسية املرتبطة مبرشوع إصالح نظام الدراسات الجامعية (ملحق .)5
لقد شارك رؤساء بنيات البحث املتخصصة يف النوع االجتامعي املنتمني للجامعة يف هذا اليوم الدرايس باعتبارهم متدخلني.
ومن بني التوصيات األساسية التي خرج بها هذا اليوم الدرايس ما ييل:
» وضع سياسة للمساواة داخل الجامعة ،مع اعتامد ميثاق املساواة باعتباره مكسبا ،والنظر يف كيفية تطبيقه؛
» رفع مستوى الوعي لدى الطلبة واألساتذة إلضفاء الرشعية عىل مقاربة النوع (األنشطة املوازية «الالمنهجية» ،والندوات ،والفن ،والسينام ،واألدب ،الخ)؛
» اقرتاح تكوينات تدمج النوع االجتامعي يف مختلف الربامج من خالل اعتامد مقاربة تشاركية.
» إدماج وحدات مستعرضة حول النوع االجتامعي؛
» إعداد تدابري لدعم األساتذة ،فال ميكن تعميم مقاربة النوع االجتامعي إال إذا قام الزمالء بذلك بشكل طوعي؛
» وضع إطار مشرتك واضح لتدريس النوع االجتامعي ،مع العلم أن هناك بالفعل إعالنًا مشرتكًا موق ًعا من طرف الرئيس السابق لـلجامعة والعديد من
العمداء ميكن أن يشكل نقطة انطالق؛
» رقمنة مشاريع الدكتوراه أو األطاريح؛
» طلب توفري املوارد الخاصة بهذه األنشطة؛
» تشكيل لجنة دعم لألساتذة من أجل متابعة عمليات إنشاء وحدات أو دروس خاصة بالنوع االجتامعي (لجنة من  4أو  5خرباء).
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4.تغييرات في الوضع الراهن
لقد سجلت جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ،من سنة  2017إىل سنة  ،2021تطورات إيجابية يف املساواة بني الجنسني .وقد كان اعتامد ميثاق املساواة وإنشاء
لجنة مختصة يف املساواة بني الجنسني من املرتكزات الرئيسية .كام ساهمت األنشطة التي تم تطويرها يف إطار خطة عمل املساواة ،ومن خالل لجنة املساواة بني
الجنسني ،يف زيادة الوعي بقضايا النوع االجتامعي وااللتزام بإضفاء الطابع املؤسيس عىل سياسة املساواة بني الجنسني يف الجامعة ،مع الرتكيز عىل التغيري التنظيمي
والثقايف ،مبا يف ذلك دمج وتعميم النوع االجتامعي يف التدريس ومحتوى البحث .وقد كان انخراط ومشاركة مختلف أصحاب املصلحة (الرئاسة ،العمداء ،رؤساء
بنيات البحث ،األساتذة ،الطلبة) عامالً أساسيا.
وبالنسبة لحضور املرأة ،فإن االتجاهات إيجابية أيضً ا:
» كانت هناك زيادة كبرية يف عدد النساء يف املناصب العليا لصنع القرار .يف سنة  ، 2019تم تعيني امرأة عىل رأس رئاسة الجامعة وامرأة أخرى يف منصب
نائب الرئيس (يف حني ،مل تكن هناك امرأة عىل مستوى الرئاسة يف سنة  )2017؛
» ارتفعت نسبة حضور املرأة يف الجهاز اإلداري من  ٪84سنة  2017-2016إىل  ٪45سنة  .2022-2021ونالحظ عىل وجه الخصوص زيادة كبرية يف عدد
النساء الاليئ يشغلن مناصب إدارية ذات مسؤولية :الكاتبة العامة لجامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء امرأة ؛  4من  8رؤساء أقسام الجامعة من النساء؛
» ارتفعت نسبة حضور املرأة بني هيئة األساتذة الباحثني من  35٪يف  2016-2017إىل  37٪يف  .2021-2022كام أن هذا االتجاه إيجايب عند تقسيمه حسب
اإلطار :من  27٪إىل  31٪من النساء بني األساتذة الباحثني؛ من  33٪إىل  40٪من النساء بني األساتذة (األستاذ املؤهل)؛
» تقلص الفصل األفقي والعمودي بني الطلبة والخريجني بني الجنسني .وتجدر اإلشارة إىل أن الخريجات يف العلوم والتكنولوجيا ميثلن  56٪يف 2021-2022
(51٪يف  .)2016-2017وبنفس الكيفية ،حدثت زيادة ملحوظة يف نسبة النساء بني خريجي مسالك املاسرت والدكتوراه خالل نفس الفرتة :من  43٪إىل
( 53٪ماسرت) ؛ من  32٪إىل ( 50٪دكتوراه) .فمقارنة بباقي الجامعات العمومية يف املغرب ،فإن أداء جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء  UH2Cجيد
بشكل خاص بالنسبة لحضور النساء بني الطلبة وخريجي مسالك املاسرت والدكتوراه.

جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء (10 - )UH2C
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5.التطلعات
تحاول مبادرة جامعة الحسن الثاين بالدار البضاء  UH2Cإبراز أنشطتها املتعلقة باملساواة بني الجنسني من خالل تنظيم أنشطة محددة :أوراش عمل مؤسسية ،وعرض نتائج الدراسة
االستقصائية ،واالحتفال باليوم العاملي للمرأة يف  8مارس ،وتنظيم أوراش عمل تدريبية للنساء ،وتنظيم يوم درايس حول النوع االجتامعي يف محتوى التكوين .وسيكون تنظيم مؤمتر
وطني حول سياسات املساواة بني الجنسني يف الجامعات (ديسمرب  )2021فرصة لعرض ومناقشة تجربة جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء عىل املستوى الوطني ،وذلك مبشاركة
صناع القرار السيايس وقادة الجامعات األخرى ومسؤويل بنيات التدريس والبحث حول النوع االجتامعي يف املغرب.
ما زال التعليم العايل ظاهرة نخبوية يف املغرب ،فمن الصعب تغيري الصور النمطية التقليدية التي ما زالت قامئة يف املجتمع .ورغم أن التوعية مهمة رضورية وأساسية للغاية ،فإنها
تبقى غري كافية.
إن التزام قادة الجامعات باملساواة بني الجنسني مهم للغاية يف ضوء السياق الوطني الذي يتسم بغياب خطاب حول املساواة بني الجنسني يف األوساط الجامعية.
ويُعد تنفيذ ميثاق املساواة وإنشاء لجنة خاصة باملساواة بني الجنسني نقطة انطالق جيدة إلنشاء إطار عمل لدعم تنفيذ سياسات املساواة بني الجنسني يف جامعة الحسن الثاين
بالدار البيضاء .كام يُعترب إنشاء اللجن املحلية يف املؤسسات املختلفة خطوة مهمة إلضفاء الطابع املؤسيس عىل سياسات املساواة بني الجنسني ووضع تدابري ملموسة.
كام كانت األنشطة ،التي تم تطويرها بالتعاون مع مراكز الدراسات يف النوع االجتامعي ،مهمة إلبراز أهمية بُعد النوع االجتامعي يف التدريس والبحث .ويشكل تعزيز هذا التعاون
مسارا ً آخر للعمل .إذ ميكن أن تشارك هذه املراكز يف أوراش عمل لبناء القدرات مع مديري وأعضاء لجن املساواة ،وذلك بهدف تطوير فهم أوسع لقضايا النوع االجتامعي.
من أجل ضامن استمرار العمل الذي بدأته ترجيت  ،TARGETنعتقد أن إنشاء لجن محلية يف مختلفة املؤسسات سيكون أم ًرا رضوريا .فمن املتوقع أن تُعزز هذه العملية االلتزام
املؤسيس باملساواة بني الجنسني ،وذلك من خالل إرشاك أعضاء هيئة التدريس والقادة املحليني اآلخرين يف تنفيذ خطة العمل من أجل املساواة .إن مواصلة تطوير سياسات املساواة
بني الجنسني أمر رضوري للحفاظ عىل النتائج اإليجابية التي تحققت يف الفرتة  2017-2021وإلحراز مزيد من التقدم نحو املساواة بني الجنسني يف الجامعة.

املراجع
Nafaa, Rachida, & Bettachy, Mina (2014). National Report for Morocco. Women in Science/SHEMERA Project, October.
UNESCO (2019). Global Education Monitoring Report – Gender Report: Building bridges for gender equality. Paris, UNESCO.
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ملحق  .1البيانات اإلحصائية
الجدول  :1النسبة املئوية للنساء والرجال يف جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء حسب املوسم الجامعي

هيئة األساتذة الباحثني

املوسم الجامعي

 %إناث

املوظفني اإلداريني
 %إناث

 %ذكور

الطلبة

 %ذكور

 %ذكور

 %إناث

2017-2016

35

65

48

52

54

46

2022-2021

37

63

54

46

57

43

الجدول  :2نسبة النساء يف هيئة األساتذة الباحثني يف جامعة الحسن الثاين حسب املؤسسة واإلطار واملوسم الجامعي

املؤسسة

أ.ت.ع

أ.مؤهل

أ.ت.ع.مساعد

املجموع

املوسم الجامعي

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري
املدرسة العليا لألساتذة
املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم
املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن
املدرسة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك
املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني
املدرسة العليا للتكنولوجيا
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية
كلية طب األسنان
كلية الطب والصيدلة
كلية العلوم عني الشق
كلية العلوم بنمسيك
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني السبع
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية املحمدية
كلية العلوم والتقنيات
جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء

0.0
25.0
0.0
0.0
12.5
14.3
23.7
27.4
23.5
63.9
38.7
25.8
22.6
29.0
0.0
18.8
25.5
27.3

0.0
0.0
0.0
17.9
25.0
20.8
25.0
21.1
57.1
50.0
50.0
37.5
55.0
29.4
25.0
37.9
35.5
33.2

50.0
22.2
14.7
45.2
13.3
40.0
40.8
34.8
41.9
66.7
52.5
44.0
42.1
44.0
51.4
33.3
40.5
41.1

41.3
23.9
14.7
22.6
32.8
31.0
33.3
29.1
36.4
67.2
46.3
33.6
33.3
34.6
47.6
35.9
30.3
35.1

2017-2016
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جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء (12 - )UH2C

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري
املدرسة العليا لألساتذة
املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم
املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن
املدرسة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك
املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني
املدرسة العليا للتكنولوجيا
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية
كلية طب األسنان
كلية الطب والصيدلة
كلية العلوم عني الشق
كلية العلوم بنمسيك
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني السبع
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية املحمدية
كلية العلوم والتقنيات
جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء

12.5
33.3
0.0
0.0
12.5
20.0
14.3
25.6
29.9
31.5
65.8
47.6
29.1
27.0
17.4
22.2
25.0
25.7
31.3

40.9
24.0
50.0
10.5
45.0
16.1
50.0
34.5
19.4
33.3
80.0
64.3
43.7
53.1
42.2
42.1
33.3
34.0
41.2

53.3
60.0
0.0
30.8
26.1
16.7
23.5
45.5
50.0
53.1
0.0
66.7
36.1
24.1
48.9
55.6
35.0
33.3
40.2

40.3
30.8
40.0
15.4
25.3
17.0
33.3
33.6
30.2
37.9
72.1
50.4
35.0
35.9
36.9
44.6
29.7
29.0
36.8

2022-2021

الجدول  :3تركيبة مجلس الجامعة ولجنة التدبري من حيث الجنس بحسب املوسم الجامعي ()UH2C

املوسم الجامعي

الهيئة
مجلس الجامعة
لجنة التدبري

 ٪من النساء

الرتكيبة من حيث الجنس

2017-2015

 10نساء من أصل  81عض ًوا

12

2020-2018

 12امرأة من أصل  77عضوا

16

2017-2015

امرأة واحدة من أصل  11عض ًوا

9

2019-2018

امرأتان من أصل  12عض ًوا

17

الجدول  :4نسبة النساء يف مناصب صنع القرار حسب املؤسسة ()UH2C

املؤسسة

مجلس املؤسسة()2017-2015

رئاسة الشعبة ()2017

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري ENCG

12

50

املدرسة العليا لألساتذة ENS

22

20

املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ENSAM

25

33

املدرسة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك ENSEM

8

0

املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني ENSET

14

0

املدرسة العليا للتكنولوجيا EST

4

0

TARGET - 741672

جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء (13 - )UH2C

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق FLSHAC

27

20

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك FLSHB

13

38

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية FLSHM

27

20

كلية طب األسنان FMD

68

50

كلية الطب والصيدلة FMPC

21

38

كلية العلوم عني الشق FSAC

18

20

كلية العلوم بنمسيك FSB

21

17

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق FSJESAC

28

0

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني السبع FSJESAS

44

0

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية املحمدية FSJESM

29

0

كلية العلوم والتقنيات FST

17

13

الجدول  :5نسبة النساء يف لجان التوظيف حسب املؤسسة ()UH2C

املؤسسة

لجنة توظيف األساتذة الباحثني ( )2017لجنة توظيف املوظفني اإلداريني ()2017

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري ENCG

24

-

املدرسة العليا لألساتذة ENS

17

-

املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ENSAM

-

-

املدرسة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك ENSEM

12

-

املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني ENSET

4

-

املدرسة العليا للتكنولوجيا EST

14

-

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق FLSHAC

13

-

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك FLSHB

24

-

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية FLSHM

20

-

كلية طب األسنان FMD

-

-

كلية الطب والصيدلة FMPC

30

42

كلية العلوم عني الشق FSAC

10

33

كلية العلوم بنمسيك FSB

26

8

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق FSJESAC

-

33

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني السبع FSJESAS

40

33

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية املحمدية FSJESM

11

-

كلية العلوم والتقنيات FST

20

100

الرئاسة

غري قابل للتطبيق

14
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الجدول  :6نسبة النساء يف مناصب صنع القرار يف مجال البحث ()UH2C

بنية  /منصب البحث ،اعتامد 2018-2015

 ٪من النساء

مدراء مراكز البحث

11

مدراء مراكز دراسات الدكتوراه

20

رؤساء املختربات

10

منسقي فرق البحث

26

الباحث الرئييس يف املرشوع (يف مراكز البحوث)

11

لجن البحث

17

اللجن األكادميية

14

الجدول  :7نسبة النساء بني الخريجني حسب املجال واملوسم الجامعي ()UH2C

األداب ،والعلوم اإلنسانية،
والفنون
56

العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية ،واإلدارة
61

51

2016-17

57

58

51

72

2020-21

65

60

56

81

املوسم الجامعي
2011-12

العلوم والتكنولوجيا

الصحة
64

الجدول  :8نسبة النساء بني الخريجني حسب املستوى واملوسم الجامعي ()UH2C

املوسم الجامعي

إجازة

ماسرت

دكتوراه

2011-12

59

41

32

2016-17

58

43

32

2020-21

62

53

50

الجدول  :9نسبة النساء بني الطلبة والخريجني حسب املستوى؛ املوسم الجامعي  UH2C؛ 2020-2019واملغرب

إجازة

دكتوراه

ماسرت

الطلبة

الخريجني

الطلبة

الخريجني

الطلبة

الخريجني

جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء

57

59

55

53

46

50

عىل املستوى الوطني

52

54

48

47

42

39
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الجدول  :10نسبة النساء بني الطلبة حسب املجال واملوسم الجامعي ()UH2C

املوسم الجامعي
2011-12
2016-17

األداب ،والعلوم اإلنسانية،
والفنون
57

العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية ،واإلدارة
56

52

56

52

52

العلوم والتكنولوجيا

الصحة
67
66

الجدول  :11نسبة النساء بني الطلبة حسب املجال واملوسم الجامعي واملستوى ()UH2C

املجال

املوسم الجامعي

إجازة

ماسرت

دكتوراه

األداب ،والعلوم اإلنسانية،
والفنون
العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية ،واإلدارة

2011-12
2016-17
2011-12
2016-17
2011-12
2016-17
2011-12
2016-17

59
58
54
53
51
53
92
79

41
43
50
53
49
51
67
60

32
32

العلوم والتكنولوجيا
الصحة

43
54
45
78
66

الجدول  :12نسبة النساء بني الطلبة حسب املوسم الجامعي ومجال التخصص UH2C .واإلجاميل للمغرب

املوسم الجامعي

2011-12

2016-17

مجال التخصص

UH2C

عىل املستوى الوطني

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية
األدب والعلوم اإلنسانية
العلوم
العلوم والتكنولوجيا
الطب/دكتوراه
طب األسنان
الهندسة
التجارة والتسيري
التكنولوجيا
 ENSو ENSET
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية
األدب والعلوم اإلنسانية
العلوم
العلوم والتكنولوجيا
الطب/دكتوراه
طب األسنان
الهندسة
التجارة والتسيري
التكنولوجيا
 ENSو ENSET

55
57
53
58
65
75
35
64
54
45
51
56
54
59
66
67
43
57
51
43

48
49
43
50
62
74
41
64
54
45
47
49
47
52
61
68
44
60
52
48
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الجدول  :13نسبة النساء بني الطلبة الجدد حسب املوسم الجامعي ومجال التخصص UH2C .واإلجاميل للمغرب

املوسم الجامعي

2011-12

2016-17

مجال التخصص
العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية
األدب والعلوم اإلنسانية
العلوم
العلوم والتكنولوجيا
الطب/دكتوراه
طب األسنان
الهندسة
التجارة والتسيري
التكنولوجيا
 ENSو ENSET
العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية
األدب والعلوم اإلنسانية
العلوم
العلوم والتكنولوجيا
الطب/دكتوراه
طب األسنان
الهندسة
التجارة والتسيري
التكنولوجيا
 ENSو ENSET

UH2C

عىل املستوى الوطني

53

48

57
51
57
66
79
41
60
58
46

50
43
49
63
71
48
66
54
53

52

47

57
53
61
62
61
43
64
53
41

50
47
58
59
60
47
62
54
63
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ملحق  :2اللجنة التوجيهية وفريق العمل
لجنة تاركيت  TARGETاملوسعة (مجتمع املامرسة )CoP
» ذ .محمد الطالبي ،رئيس (بالنيابة) جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء ( )UH2Cوعميد كلية العلوم بن
» مسيك الدار البيضاء
» ذة.عواطف حيار (الرئيسة السابقة للجامعة)
» ذ .رشيد الصايل ،نائب رئيس الجامعة ()UH2C
» ذ .أنس كتاين ،نائب رئيس الجامعة ()UH2C
» ذة .فاطمة الزهراء علمي ،نائبة رئيس الجامعة ()UH2C
» السيدة غزالن دياب ،الكاتبة العامة للجامعة ()UH2C
» ذ .مصطفى أبو معروف ،عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
» ذ .إدريس املنصوري ،أستاذ باحث (رئيس الجامعة السابق)
» ذ .عبد الرحيم الخالدي ،مدير املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم الدار البيضاء
» ذ .عبد اللطيف إغزو ،أستاذ باحث (نائب رئيس سابق للجامعة)
» ذ .نور الدين داميل ،أستاذ باحث (نائب رئيس سابق للجامعة)
» ذة .رشيدة نافع ،أستاذة باحثة (عميدة سابقة) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية
» ذة .نورا يوسفي ،نائبة عميد كلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء
» ذة .رحمة الدهريي ،أستاذة باحثة-كلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء
» ذة .سعاد بنسودة ،أستاذة باحثة -املدرسة العليا لألساتذة الدار البيضاء
» ذة .مامية الغازي ،نائبة عميد كلية العلوم والتقنيات املحمدية
» ذة .رجاء نظيفي ،نائبة عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-عني الشق الدار البيضاء
» ذة .ياسمينة بنيس بناين ،أستاذة باحثة -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية -عني الشق الدار البيضاء
» ذة .سعيدة طالل ،أستاذة باحثة -املدرسة العليا لألساتذة الدار البيضاء
» ذ .سعيد رفاعي ،أستاذ باحث -املدرسة العليا للتكنولوجيا الدار البضاء
» ذ .عبد العايل درويش ،أستاذ باحث -كلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء

TARGET - 741672
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» ذ .سعيد واسقيط ،أستاذ باحث -كلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء
» ذة .سندس صربي ،أستاذة باحثة -كلية طب األسنان الدار البيضاء
» ذة .نادية الصقري ،أستاذة باحثة -املدرسة العليا لألساتذة الدار البيضاء
» ذجامل انشاؤ أستاذ باحث -كلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء
» ذة .هند بوزوبع أستاذ باحث -كلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء

لجنة قيادة تاركيت ( TARGETفريق تاركيت Working group )TARGET
» ذة .بطايش أمينة ،أستاذة باحثة بكلية العلوم بن مسيك -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء (منسقة تاركيت بالجامعة)
» ذة .رسحان فاطنة ،أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
» ذة .يحياوي فاطمة ،أستاذة باحثة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
» ذة .موردان سومية ،أستاذة باحثة بكلية العلوم بن مسيك -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
» ذة .البودايل نجية ،أستاذة باحثة بكلية العلوم عني الشق -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
» ذة .الروقي رشيدة ،أستاذة باحثة بكلية العلوم عني الشق -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
» ذة .أيوكو جميلة ،أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني السبع -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
» ذة .لوديي دليلة ،أستاذة باحثة بكلية العلوم والتقنيات املحمدية -جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء
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ملحق 3
ميثاق المناصفة
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ()UH2C

TARGET - 741672

تصدير
تقر حقوق اإلنسان ،المنصوص عمييا في اإلعنانات والمواييق الدولية لألمم المتحدة ،بالمساواة بين
النساء والرجال .وتحث اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان الدول عمى اتخاذ اإلجراءات/التدابير النازمة لتوفير
مناخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
وفي إطار إستراتيجيتو اليادفة لترسيخ وتنمية قيم حقوق اإلنسان ،بما في ذلك حقوق النساء ،باشر
المغرب عممية االعتراف بيذه االتفاقيات الدولية ،حيث صادق عمى اتفاقية القضاء عمى التمييز ضد
المرأة ) (CEDAWمع بعض التحفظات.
وىكذا ،تم اتخاذ العديد من اإلجراءات والمبادرات لمنيوض بحقوق المرأة ،خصوصا في الدستور  ،وقانون
األسرة ،وقانون الجنسية ،وقانون العقوبات...
ورغم االعتراف بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجال ،مازال التمييز سائدا بشكل واضح في الحياة
الخاصة كما الحياة العامة.
ويمكن معاينة ىذا التمييز في العديد من القطاعات النشيطة ،منيا عمى الخصوص قطاع التعميم العالي.
مؤخرا ،في إطار مشروع  ،TARGETحول المكانة التي تحتميا النساء في
والمعطيات التي تم رصدىا
ً

جامعة الحسن الياني بالدار البيضاء ،تعبر بشكل واضح عن ىذا التمييز.

ونجد النساء ممينات بشكل محدود في كل من مناصب التدريس واإلدارة .حيث يميمن  ٪33من مجموع
األساتذة في الدرجات الدنيا و ٪18فقط في الدرجات العميا .وتبمغ نسبة النساء  ٪12في مجمس الجامعة
في الفترة  2017-2015و ٪16في الفترة .2020-2018
 انطناقا من أن الفصل  19من دستور ،2011الذي ينص عمى أن الرجل والمرأة يتمتعان ،عمى
قدم المساواة ،بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واليقافية والبيئية،
الواردة في الباب الياني من الدستور ،وفي مقتضياتو األخرى ،وكذا في االتفاقيات والمواييق
الدولية ،كما صادق عمييا المغرب .وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور ويوابت المممكة
وقوانينيا .تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء .وتحدث ليذه الغاية ،ىيئة
لممناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
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ملحق 4
خطة المساواة بين الجنسين
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ()UH2C

TARGET - 741672

الملحق 4
خطة العمل من أجل المساواة بين الجنسين ()GEP

كما تمت المصادقة عليها في ورشة العمل المؤسسية الثانية ( 20يونيو )2018

السياق
في المغرب ،توجد سياسة معلنة لتغيير وضع المرأة .إذ نجد الفصل  19من دستور  2011الجديد يكرس مبدأ المساواة بين
الرجل والمرأة في حماية جميع حقوق اإلنسان .وينص على أن " تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء،
وتحدث لهذه الغاية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" .ويعزز الدستور بذلك منجزات اإلصالحات التشريعية
السابقة التي ساهمت في زيادة الوعي ب المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة .وشملت هذه
اإلصالحات مراجعة القانون التجاري في سنة  ،1995واعتماد قانون جديد لألحوال ال شخصية في سنة  ،2002وقانون
المسطرة الجنائية الجديد في سنة  ، 2003وإصالح مستمر لقانون العقوبات منذ سنة  ،2003وإدخال تغييرات على قانون
الشغل في  ،2003وإصالح قانون األسرة في  2004وإصالح قانون الجنسية في  .2007وقد تم مؤخ ار اعتماد البرلمان
المغربي ،في  14فبراير  ،2018قانون  13-103لمكافحة العنف ضد المرأة.
ومع ذلك ،فإن تطبيق هذه النصوص القانونية في مجال المساواة بين المرأة والرجل ما زال بطيئا للغاية .إذ ما زالت القوالب
النمطية التقليدية للجنسين وأوجه عدم المساواة الواضحة بين الجنسين سائدة في المجتمع .وباإلضافة إلى ذلك ،وبالنسبة
لوضع المرأة في األوساط الجامعية ،لم يتم تنفيذ أي سياسات محددة تركز على المساواة بين الجنسين في البحث واالبتكار
أو المجاالت األخرى.
ويعد مشروع  TARGETفرصة لتجديد النقاش حول قضية المساواة بين الجنسين بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
 UH2Cوإشراك القادة في تبني استراتيجية وخطة عمل لتنفيذ التغيير المؤسسي نحو تعزيز المساواة بين الجنسين داخل
الجامعة.
في ورشة العمل المؤسسية األولى ،أعلن قادة الجامعة  UH2Cالتزامهم باتباع سياسة المساواة داخل الجامعة وأبدوا موافقتهم
على تبني أي إجراء يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الجامعة والمؤسسات المنضوية تحتها.
وقد عبر الرئيس ونواب الرئيس وبعض العمداء واألساتذة من الكليات المختلفة  -خاصة أولئك الذين يتعاملون بالفعل مع
قضايا النوع االجتماعي  -عن استعدادهم لقيادة التغيير والتزامهم بخلق ثقافة المساواة من خالل سمعتهم في الهيئات
ورش العمل المؤسسية لترجيت .TARGET
الجامعية المقررة ومن خالل مشاركتهم في أ ا
( ) 1األهداف الرئيسية
•

وضع سياسة للمساواة في الجامعة

•

تنمية ثقافة المساواة بين الجنسين في الجامعة

•

إشراك المزيد من النساء في صنع القرار في الجامعة

•

إشراك المزيد من النساء في البحوث ومشاريع البحث
1

•

تشجيع وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في الجامعة

•

تقوية المهارات وبناء القيادة

( ) 2إدارة الموارد البشرية
رغم أن المرأة ممثلة تمثيال مت ازيدا بين خريجي الجامعات ( )٪52وممثلة بشكل جيد في الوظائف اإلدارية (،)٪41
فإنها ،مع ذلك ،ما زالت ممثلة تمثيال ناقصا في المناصب العليا للتدريس والبحث واإلدارة .حيث نجد أن النساء تمثلن
 33٪من أعضاء هيئة التدريس في أدنى المناصب الجامعية وبالمقابل تشكلن  ٪18فقط من مجموع أساتذة التعليم
العالي .وهكذا ،تظهر هذه النسب ،بشكل ملموس ،أننا بعيدون عن المساواة بين الرجال والنساء في الجامعة .وقد تم
التأكيد على هذه النتيجة بشكل واضح من خالل نتائج الدراسة االستقصائية للمساواة ،إذ يرى أغلب المستجوبين أنه ال
توجد ثقافة المساواة بين الجنسين في الجامعة.
الهدف

النشاط

المسؤولية

تنمية ثقافة المساواة

ورش عمل لتدريب

فريق العمل واللجنة

الجامعة

يشرف عليها خبراء

TARGET

بين الجنسين في

الرجال والنساء

التوجيهية للمساواة

ومدربون في مقاربة

ترجيت TARGET

الفترة الزمنية
يناير

2019-2021

النوع االجتماعي

تنمية التواصل

إنشاء اربط

فريق العمل واللجنة

والوعي بالمساواة بين

 TARGETحول

التوجيهية للمساواة

الجنسين

المساواة على موقع

TARGET

الجامعة UH2C

أكتوبر

2018-2020

( ) 3صنع القرار
بسبب عدم وجود سياسات واضحة للمساواة بين الجنسين في الجامعة ،فإن المرأة ممثلة تمثيال ناقصا في هيئات القرار
بالجامعة (مجلس الجامعة ،مجالس المؤسسات أو مجالس اإلدارة ،مديرو المختبرات أو مراكز البحث والمراصد،
منسقي فرق البحث ،مدراء مراكز دراسة الدكتوراه).
تبلغ نسبة النساء ( ٪12الموسم الجامعي  )2017-2015و( ٪16الموسم  )2020- 2018في مجلس الجامعة.
أيضا ،إلى أن النساء ال يمثلن سوى  ٪17من لجنة البحث و  ٪14من اللجنة األكاديمية خالل الوالية
وتجدر اإلشارةً ،
.2015-2017
كما أن المرأة أقل حضو ار في إدارة الجامعات .وال توجد رئيسة في جامعة مغربية وال يوجد سوى عدد قليل من النساء
في مناصب العمادة أو إدارة مؤسسات التعليم العالي.
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ال توجد تدابير تشجع وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار .من ناحية أخرى ،هناك نقص في الثقة بين النساء للتقدم
لهذه الوظائف.
الهدف

النشاط

المسؤولية

ترجيت TARGET

الفترة الزمنية

تشجيع حضور المرأة

تطبيق ميثاق المساواة

رئاسة الجامعة

اعتماد ميثاق المساواة

يناير

القرار

الجامعة

التوجيهية للمساواة

تقوية المهارات وبناء

ورش عمل بإشراف
أ ا

فريق العمل واللجنة

في هيئات صنع

القيادة

الذي اعتمدته

خبراء ومدربين

فريق العمل واللجنة

في الجامعة

2019-2021

TARGET

من أكتوبر 2018

التوجيهية للمساواة
TARGET

ورش العمل من طرف الخبراء والمدربين باعتبارهم مكونين .أما بالنسبة لبناء القدرات والقيادة النسائية،
وسيتم تنفيذ أ ا
فسيتم وضع جدول زمني مفصل ،يأخذ بعين االعتبار استعداد كل من المستفيدات والمدربين والخبراء (المكونين).
( ) 4البعد المتعلق بالنوع االجتماعي في محتوى التعليم والبحث
ب الرغم من أن قضايا النوع االجتماعي يتم تناولها في كليات مختلفة (مثل بنيات التكوين والبحث في النوع االجتماعي)
في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية وفي كليتي القانون واالقتصاد ،فإن أعمال البحث الدقيقة هاته ال يتم دمجها في
بنية تحتية محددة .كما أن إنتاج المعرفة المتعلقة بالنوع االجتماعي يبقى مجزءا وغير مؤسسي.
نظر لهذه االختالالت الوظيفية الملحوظة ،تتضح الحاجة للعمل من أجل المساواة بين الجنسين في إطار
لذلك ،و ا
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. UH2C
الهدف

النشاط

المسؤولية

ترجيت TARGET

الفترة الزمنية

إنشاء ببليوغرافيا عن

إنشاء ببليوغرافيا

فريق العمل واللجنة

اعتماد ميثاق المساواة

من أكتوبر 2018

النوع االجتماعي

رقمية واقتناء كتب

التوجيهية للمساواة

في الجامعة

حول النوع

TARGET

االجتماعي

بالتنسيق مع شبكة
القراءة بالمغرب وإدارة
مكتبة UH2C

تعميم اكتساب

تنظيم دراسات

فريق العمل واللجنة

المعرفة حول مقاربة

الدكتوراه في النوع

التوجيهية للمساواة

النوع االجتماعي

االجتماعي

TARGET
وبعض المسؤولين

عن دراسات الدكتوراه
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الموسم الجامعي
2018-2019

( ) 5التدابير المستعرضة
تمت مواجهة العديد من الصعوبات أثناء جمع البيانات اإلحصائية.
فقد الحظنا أنه ال يوجد تنسيق حقيقي بين مختلف األجهزة المسؤولة عن جمع اإلحصائيات ،كما أن هناك ثغرات
كبيرة.
وأثناء عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس المتعلقة بهيئات صنع القرار (مجلس الجامعة ،مجالس المؤسسات
أو مجالس اإلدارة ،مديرو المختبرات أو مراكز البحث والمراصد ،منسقو فرق البحث ،مديرو مراكز دراسة الدكتوراه)،
وجدنا أن هذه البيانات ال يتم جمعها بانتظام من طرف الجامعة.
نقصا في المعلومات الخاصة بلجن التوظيف ومعايير التوظيف.
والحظناً ،
أيضا ،أن هناك ً
ويهدف العمل في هذا المجال إلى ضمان:
• التنسيق في جمع اإلحصائيات بين مختلف الجهات المسؤولة بالمؤسسات التابعة للجامعة؛
• إحصائيات تخص النوع االجتماعي على جميع المستويات وتهم جميع الهيئات الجامعية.
الهدف

النشاط

المسؤولية

ترجيت TARGET

الفترة الزمنية

جمع البيانات

جمع البيانات

فريق العمل واللجنة

تتوفر المؤشرات

سبتمبر

المصنفة حسب

المصنفة حسب

التوجيهية للمساواة

المصنفة حسب النوع

2018-2021

الجنس

الجنس (التنسيق

TARGET

االجتماعي ويتم

)سنويا؟(

والرصد)

أقسام الموارد البشرية

رصدها بشكل

(موظفو اإلحصاء)

مشترك من قبل

فريق العمل واللجنة
التوجيهية للمساواة
TARGET

( ) 6مؤشرات المراقبة
بيان حول تطوير العملية المخصصة ومؤشرات النتائج في المرحلة القادمة من خطة العمل من أجل المساواة بين
الجنسين . GEP
مناقشة
• بناء مؤشرات بهدف ترسيخ النتائج
• ضمان استم اررية األهداف
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• يجب أن تكون أهداف المشروع طويلة األمد
• تطوير سياسة انعكاسية للمساواة
• إنشاء فريق عمل حول المساواة بين الجنسين خارج مشروع TARGET
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متويل من برنامج  Horizon 2020للبحث واالبتكار التابع لالتحاد األورويب مبوجب اتفاقية املنحة
تلقى هذا املرشوع ً
رقم .741672
اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة تعكس فقط آراء املؤلف وال تعكس بأي حال من األحوال آراء املفوضية األوروبية .املفوضية األوروبية ليست
مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه.

