التعيين في المناصب السامية و العليا :أين المناصفة؟

طبقا ألحكام الفصل  49من الدستور تم تعيين يوم الثالثاء  21يناير  2014مجموعة من الرؤساء و
المندوبين و المدراء و الوالة و العمال.
و إذ ننوه بتعيين امرأة في منصب والي ألول مرة في تاريخ المغرب،كما نثمن تعيين امرأتين في
منصب عامل و نعتبرها خطوة مهمة2
و نالحظ أن هذه التعيينات مست المؤسسات اإلستراتيجية و اإلدارات الترابية المركزية و
الجهوية و المحلية التالية:
-

إدارة السجون و إعادة اإلدماج
المكتب الوطني للمطارات
مجلس الرقابة للوكالة الخاصة بطنجة المتوسط
الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
االدارات الترابية المركزية و الجهوية و المحلية

لكن ورغم أن األسماء المقدمة لتسببر هذه المؤسسات سبق و زاولت مهام التسيير و لديها
الخبرة التامة لتطوير أدائها و الرقي بها غير أننا نالحظ أن هناك نسبة جد ضعيفة لتعيينات
النسائية حيث أن:
-

 4مؤسسات ذات بعد استراتيجي و حيوي لم تترأسها أية امرأة2
امرأة واحدة من مجموع  16والي باإلدارة الترابية الجهوية2
امرأتين من مجموع  20عامل في العماالت و األقاليم و المقاطعات
 9عمال رجال باإلدارة المركزية.

م فلسفة المادة  4من القانون
و نالحظ أن منطق التعيين في المناصب السامية يتعار
التنظيمي خاصة المبدأ الثالث الذي يقر بالمناصفة بين الرجال و النساء باعتبارها مبدأ تسعى
الدولة لتحقيقه طبقا ألحكام الفصل 19من الدستور2
و اعتبارا لما راكمته النساء من تجارب غنية في مجال التدبير و التسببر و نظرا لضعف تواجد
النساء على رأس المؤسسات اإلستراتيجية و اإلدارات الترابية فإننا في الجمعية الديمقراطية
لنساء المغرب نطالب ب:
-

تفعيل المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة و حظر التمييز عن طريق تفعيل
آليات المناصفة2
القضاء على كافة أشكال التمييز و اإلقصاء الذي حرم النساء من الولوج إلى مراكز صن
القرار اإلداري و المناصب السامية2
رف الضرر الناجم عن عدم االعتراف بالكفاءات و القدرات النسائية2
التعيين المتساوي للرجال و النساء في جمي المؤسسات اإلستراتيجية و اإلدارة
الترابية و مراكز صن القرار اإلداري.
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