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 النساء البرملانيات: التاريخ والحصيلة

 بن يونس املرزوقي

 لصالح جمعية سمسم مشاركة مواطنة 

 )في طور اإليداع القانوني(  2021أبريل 
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 تقديم

لسنة   ما التشريعية  إلى  1993بين االنتخابات  َبتين 
َ
أول سيدتين منتخ بلوغ  التي عرفت   ،

لسنة   املرتقبة  التشريعية  واالنتخابات  املغربي  قطعتها  2021البرملان   
ٌ
كثيرة  

ٌ
أشواط  ،

النساء، ومناصري القضية النسائية، في نضالهن من أجل مشاركة سياسية حقيقية في  

هو اعتماد أسلوب االقتراع الالئحي بالتمثيل النسبي وتخصيص  بالدنا، أبرز محطاتها كان 

 .  2002الئحة وطنية للنساء سنة 

وإذا كان أغلب املتتبعين، ال يختلف على دور هذه اإلجراءات في رفع تمثيلية النساء داخل  

وواجب   ضروري  أمر  التنزيل  على  العقدين  قرابة  بعد  نتائجها  تقييم  فإن  البرملان،  قبة 

إثر التعديالت األخيرة للقوانين االنتخابية. فالنصوص القانونية واإلجراءات   خصوصا على

بنا   وتدفع  فراغاته  متطلباته وتمأل  تخدم  للسياق،  مادامت مالءمة  املترتبة عنها صالحة 

 جميعا نحو األمام. وال يتسنى ذلك إال من خالل التقييم والدرس. 

ة، ومن خالل مشروعها "نوابك"،  من هذا املنطلق قررت جمعية سمسم مشاركة مواطن 

إنجاز هذه الدراسة التي    دعم أداء تمثيلية النساء داخل مجلس النوابوفي إطار برنامج  

 بين أيديكم.  

وت البرملانيات،  النساء  أداء  حول  دقيقة  معطيات  الوثيقة  هذه  حول  توفر  النقاش  فتح 

كذلك أرضية للترافع من أجل  دورهن في الحياة السياسية، وصناعة القرار في املغرب. وهي  

دعوة الهيئات السياسية املعنية إلى الرفع من تمثيلية النساء خالل االنتخابات التشريعية  

تمكين سياس ي حقيقي وعميق   أجل  املحلية من  الدوائر  في  لهن  الفرصة  وإتاحة  املقبلة 

 للنساء في املغرب.

 مشاركة مواطنة - جمعية سمسم
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 يتضمن هذا التقديم املحاور الثالثة التالية:

 األهداف املتوخاة من الدراسة؛

 الصعوبات عند إنجاز الدراسة؛ 

 املنهجية والتصميم املعتمد. 
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 األهداف: 

 جمعية سمسم مشاركة مواطنة؛توصيات وتوجيهات  انطالقا من 

 ومنهجية إنجاز الدراسة؛ واستنادا إلى املناقشات التي تمت بخصوص محاور 

 فقد تم في البداية تحديد األهداف املنتظرة من الدراسة كما يلي:

تتبع مسار ولوج النساء ملجلس النواب، من خالل جرد كامل مفصل للنساء    -1

 البرملانيات منذ ولوجهن البرملان إلى اآلن؛ 

الوطنية،    -2 الالئحة  نظام  اعتماد  منذ  البرملانيات  النساء  من  مساهمة  أي 

استحقاقات  2002استحقاقات   غاية  إلى  هو  2016،  ما  على  اعتمادا  وذلك   ،

متوفر وقابل للقياس، وخاصة من ذلك: األسئلة الشفوية والكتابية، مقترحات  

القوانين، والنصوص الصادرة عن البرملان ذات الصلة بالحقوق النسائية بصفة  

البرملانية )على مس الدبلوماسية  الوفود، والتمثيلية  عامة، وبعض جوانب  توى 

 بالتجمعات البرملانية الدولية والقارية واإلقليمية(؛

والوظائف    -3 االنتدابات  في  النساء  تمثيلية  لتدعيم  وتوصيات  مقترحات 

االنتخابية، سواء على صعيد ولوج مجلس النواب أو على صعيد ولوج مناصب  

 واملساواة. املسؤولية داخله، وبالتالي آليات مأسسة مبدأي املناصفة

للنساء  واملؤسساتي  الجماعي  العمل  إبراز  الضروري  من  أنه  الحقا،  تبين  وقد 

املساواة   حول  املوضوعاتية  العمل  مجموعة  أشغال  خالل  من  البرملانيات 

 (. 2021-2016واملناصفة خالل الوالية التشريعية العاشرة )
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بعد، ولقاًء حضوريا  ومن أجل إنجاز العمل بالشكل املطلوب، تم عقد لقاءات عن  

واملراسالت   االتصاالت  إلى  إضافة  املحاور،  تدقيق  خالله  تم  الجمعية،  بمقر 

 اإللكترونية.

 الصعوبات: 

إن إنجاز دراسة حول مساهمة النساء البرملانيات في أشغال مجلس النواب، يتطلب  

الكثير من البحث قصد تدقيق املعلومات وترتيبها بشكل جيد، وتقديم املالحظات  

 الالزمة بخصوصها. 

شير إلى بعض منها في هذا  
ُ
إال أن هذه العملية تصطدم بالعديد من الصعوبات التي ن

 التقديم: 

إن املعلومات متناثرة في مجموعة من املصادر، إال أنها تفتقد للدقة الالزمة.    أوال،

فعند تصفح موقع كل من موقع مجلس النواب، وموقع الوزارة املكلفة بالعالقات  

مع البرملان، يتبين أن هناك تباين في املعطيات واألرقام. ومن حسن الحظ أن هذا  

 ه املعطيات.التباين ال يؤثر على التوجه العام لهذ

يدة الرسمية ملجلس النواب نجد أنه رغم اإلشارة في الفهرست  ر وعند الرجوع للج

األعداد كل  أرقام  متسلسل  إلى  مما  بشكل  جاهزا،  يكون  ال  قد  منها  بعضا  فإن   ،

 يصعب من عملية االعتماد عليها.

عمل    ثانيا، طرق  باختالف  ترتبط  صعوبات  النيابية،  هناك  واملجموعات  الفرق 

 أنه ُيالحظ ما يلي: حيث 
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 إمكانية اشتراك عدة نواب ونائبات في سؤال شفوي واحد؛  -

قدم بصفة عامة باسم    -
ُ
تغير طريقة التوقيع على مقترحات القوانين التي أصبحت ت

 رئيس الفرق )أو املجموعة( وباقي أعضاء الفريق؛ 

م   - واإلحصائيات،  األرقام  لفهم  الهامة  الجزئيات  بعض  إلى  اإلشارة  قبيل  عدم  ن 

الذي   الوقت  في  أو كتابي،  بأي سؤال شفوي  لم تساهم  برملانية  نائبة  أن  تسجيل 

 كانت تتولى فيه منصب وزيرة، وذلك قبل اعتماد حالة التنافي بين املهمتين؛ 

 عدم نشر تقارير زيارات الوفود البرملانية خارج التراب الوطني؛ -

وغيرها،   العوامل  والدقيقتوهذه  الكامل  الضبط  النساء    جعل  مساهمة  ملجموع 

 البرملانيات، مسألة صعبة. 

رغم أن النساء البرملانيات، نظمن أنفسهن في عدة تنظيمات جماعية خاصة    ثالثا،

وُيمكن أن نشير  بهن، فإنه مع ذلك ليس هناك أرشيف رسمي ومنظم عن حصيلتهن.  

أجل   من  وبرملانيون  برملانيات  أو  البرملانيات،  النساء  منتدى  تجربة  من  إلى كل  هنا 

امل العمل  مجموعة  أشغال  من  جزء  أو  املناصفة  املساواة،  حول  وضوعاتية 

 واملساواة. 

 املنهجية والتصميم: 

منهجية   اعتماد  تم  املتوفرة،  املعطيات  على  عمل    تقومبناء  وسائل  ثالثة  على 

 متكاملة:
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واإلحصائيات   املعطيات  من  عدد  أكبر  جمع  يستهدف  توثيقي  بعمل  القيام  أوال، 

مسا عن  فكرة  أحذ  من  األقل  على  مكن 
ُ
ت التي  ومنظم،  مرتب  النساء  بشكل  همة 

 . البرملانيات داخل مجلس النواب

ذو   األسلوب  هذا  أهمية  بالقياس  اوتتمثل  بالقيام  يسمح  أنه  في  الكمي  لطابع 

من استثمارها  كالتوفر على قاعدة معطيات أولية يُ من    ُيَمكنوبعمليات املقارنة، ثم  

 ؛ الحقا

وسياق   مدلول  توضيح  منه  الهدف  تحليلي،  بعمل  القيام  املعطيات  ثانيا، 

 ؛عندما يكون ذلك ضروريا واإلحصائيات حتى يتم فهما في إطارها الصحيح

ثالثا، تقديم أكبر عدد من االقتراحات امللموسة والتوصيات الالزمة، كلما كان ذلك 

 ضروريا، دون العمل على عزلها بشكل جامد ال ُيحقق األغراض املتوخاة منها. 

االقتراحات   هذه  تم وضع  لها حتى  وقد  املخصصة  املواضيع  إطار  في  والتوصيات 

يسهل فهم أبعادها، عوض جمعها في ملحق واحد ُيغير من طبيعة الكتاب وُيحوله  

 ملجرد تقرير مفصل. 

 وبناًء على ذلك، تم اعتماد املحاور الكبرى التالية: 

 املحور األول: صعوبات ولوج النساء لالنتدابات االنتخابية بمجلس النواب؛ 

 ر الثاني: العمل الجماعي واملؤسساتي للنساء البرملانيات؛املحو 
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املحور الثالث: العمل الفردي للنساء البرملانيات خالل مرحلة اعتماد نظام الالئحة  

 الوطنية؛ 

 املحور الرابع: النساء البرملانيات ولجان تقص ي الحقائق؛ 

 املحور الخامس: مأسسة مبدأي املناصفة واملساواة.

 

 :تاليلك، التصميم الوقد نتج عن ذ

 املقدمة

 املحور األول: صعوبات ولوج النساء لالنتدابات االنتخابية

 أوال: املنظومة القانونية النتخاب أعضاء مجلس النواب 

 ثانيا: دور قانون األحزاب السياسية والقانون التنظيمي لألحزاب السياسية

 ت واملؤسساتية للنساء البرملانيااملحور الثاني: املساهمات الجماعية 

 منتدى النساء البرملانيات؛ ، أوال

 ثانيا، برملانيات وبرملانيون من أجل املساواة 

 ثالثا، مجموعة العمل املوضوعاتية للمساواة واملناصفة

 املحور الثالث: مساهمات النساء البرملانيات في مجاالت العمل البرملاني 

 ( 2007-2002الوالية التشريعية السابعة )

 ( 2011- 2007الوالية التشريعية الثامنة )

 ( 206-2011الوالية التشريعية التاسعة )

   2021مارس  21(. إلى غاية 2021-2016الوالية التشريعية العاشرة )

 املحور الرابع: النساء البرملانيات ولجان تقص ي الحقائق 

 املحور الخامس: مأسسة مبدأي املساواة واملناصفة



 12  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 أوال: تطور عدد مناصب املسؤوليات بمجلس النواب

 ثانيا: تطور ولوج النساء ملناصب املسؤولية 

 قبل الوالية التشريعية العاشرة  -أ

 (2021-2016الولوج للمسؤوليات خالل الوالية التشريعية العاشرة ) -ب

 ثالثا: مأسسة نظام املساواة واملناصفة 

 : بخصوص مبدأ املساواة واملناصفة 1

 دعم ولوج النساء للوظائف االنتخابية : 2

 : لجنة املساواة واملناصفة 3

 رابعا: من أجل قانون إطار للمساواة واملناصفة

 الخاتمة 
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 مالحظة: 

 

د كامل  ر ج  لكل األرقام واإلحصائيات تم جمعها بمجهود شخص ي من خال

الرسومات البيانية هي  ألنشطة السيدات النائبات البرملانيات. كما أن كل  

شخص ي للقارئ    عمل  خاصة  واضحة،  صورة  إعطاء  قصد  إنجازه  تم 

 واملتتبع الغير متخصص. 
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 ستتم معالجة هذا املوضوع من خالل محورين: 

 أوال: املنظومة القانونية النتخاب أعضاء مجلس النواب؛ 

 السياسية. ثانيا: دور القانون التنظيمي لألحزاب 
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 : املنظومة القانونية النتخاب أعضاء مجلس النواب أوال

 2002: مرحلة ما قبل 1

، تتضمن أي مقتض ى يعتمد التمييز  2002لم تكن املنظومة االنتخابية ملا قبل سنة  

الالئحة  اإليجابي. ولذلك، فإن   لم يتحقق قبل اعتماد نظام  للبرملان  النساء  ولوج 

الوطنية إال في أربع حاالت، وذلك من خالل نظام االقتراع الفردي االسمي ذي الدورة  

لسنة   النواب  مجلس  في  بحالتين  األمر  ويتعلق  و 1993الواحدة.  العدد ،  نفس 

ملجلس   احتكار1997بالنسبة  ظاهرة  االستحقاقات  هذه  كسرت  لقد  الرجال    . 

 لالنتداب البرملاني الذي دام منذ بداية االنتخابات التشريعية باملغرب:

  120عضوا، ومجلس املستشارين    144: برملان ثنائي املجلس: مجلس النواب  1963  -

 عضوا؛

 عضوا؛  240: برملان أحادي املجلس،  1970 -

 عضوا؛  264: برملان أحادي املجلس،  1977 -

 عضوا؛  306جلس،  : برملان أحادي امل1984 -

 عضوا. 1074وهذا ما ُيعطينا ما مجموعه 

تكن   لم  السياسية،  لألحزاب  القانونية  املنظومة  على صعيد  فإنه حتى  ولإلشارة، 

 هناك مقتضيات تشجيعية لصالح النساء. 
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 1997-1993الوالية التشريعية الخامسة: 

 برملان أحادي املجلس:

 عضوا؛  222االقتراع املباشر النتخاب : 1993يونيو  25اقتراع  -

 عضوا. 111: االقتراع غير املباشر النتخاب 1993شتنبر  17اقتراع  -

 عضوا؛ 333عدد أعضاء املجلس:  -

 .02عدد البرملانيات:  -

 ويتعلق األمر بكل من: 

 لطيفة بناني سميرس عن حزب االستقالل؛ -

 الشعبية.نعيمة الصقلي عن االتحاد االشتراكي للقوات  -
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 2002-1997الوالية التشريعية السادسة: 

 1997نوفمبر  14اقتراع  -

 عضوا 325عدد أعضاء مجلس النواب:  -

 .02عدد البرملانيات:  -

 2011-2002: مرحلة 2

، وتعديل نمط االقتراع، تم اعتماد نظام الالئحة  2002مع القانون التنظيمي لسنة  

لها   صص 
ُ
خ وطنية  بالئحة  تسمح  صيغة  وفق  انتخابات    30الوطنية،  في  مقعدا 

، ثم تم إدخال تعديالت جديدة سنة  2007و  2002في استحقاقات    مجلس النواب 

2011 . 

ق في  أشار  قد  الدستوري  املجلس  فإن  رقم  ولإلشارة،  شأن ،  2002/475راره  في 

 األحكام املتعلقة بتغيير نمط االقتراع وإحداث الدوائر االنتخابية، إلى ما يلي:

، على أن انتخاب أعضاء  من جهة املعدلتين تنص،  2و  1"حيث إن أحكام املادتين  

يتم عن طريق االقتراع بالالئحة وبالتمثيل    325مجلس النواب الذي يبلغ عددهم  

النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج األصوات والتصويت  

التفاضلي، وأنه في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق األمر بانتخاب عضو واحد، يباشر  

هذه  في  وليس  واحدة،  دورة  في  النسبية  باألغلبية  العام  بالتصويت  االنتخاب 

 املقتضيات ما يخالف الدستور؛ 
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، أن جزءا من أعضاء   من جهة أخرى  لسالفة الذكر تتضمن، وحيث إن األحكام ا

عضوا( ينتخبون على صعيد الدوائر االنتخابية التي يحدثها    295)  مجلس النواب

املتبقي ) مرسوم ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل واحدة منها   30، وأن الجزء 

مي وحدد عدد  عضوا( ينتخب في نطاق دائرة انتخابية وطنية أحدثها القانون التنظي

لها،   مراعاة  املقاعد املخصص  الدستور شريطة  يخالف  ما  فيها  ليس  أحكام  وهي 

وحدة االنتخابات وإخضاعها في جميع الدوائر، املحدودة منها أو الوطنية، لنفس  

القواعد القانونية في مجاالت الترشيح والتصويت وامليادين األخرى املوكول بيانها  

 ".حددة وفق ما ينص عليه الدستور؛ ...لهذا القانون التنظيمي وامل

وقد كان من الواضح، أن هذا التحليل يذهب في اتجاه تكريس النقاش الذي ساد  

كانت   التي  األولى  صيغته  في  الحكومي  املشروع  مع  خاصة  الفترة،  في  تلك  خالل 

خصص مقاعد الالئحة الوطنية "للنساء".
ُ
 ت

يع على ميثاق شرف أن تخصص  وقد اضطرت األحزاب السياسية، من خالل التوق

 هذه املقاعد للنساء دون أن ينص القانون التنظيمي على ذلك صراحة. 

 وقد أسفرت نتائج االستحقاقين املوالين عما يلي:

 2007-2002الوالية التشريعية السابعة: 

 2002نوفمبر  27اقتراع  -

 325عدد أعضاء مجلس النواب:  -
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 موزعات كما يلي: 35عدد البرملانيات:  -

 برملانية؛ 30الالئحة الوطنية:  -

 برملانيات.  05اللوائح املحلية:  -

 2011-2007الوالية التشريعية الثامنة: 

 2007شتنبر  07اقتراع  -

 ( 2011نوفمبر  25)تم إجراء انتخابات تشريعية سابقة ألوانها بتاريخ  -

 325عدد أعضاء مجلس النواب:  -

 موزعات كما يلي: 34البرملانيات: عدد  -

 برملانية؛ 30الالئحة الوطنية:  -

 برملانيات.  04اللوائح املحلية:  -

 

 2011: مرحلة ما بعد دستور 3

سنة   القانون  2011خالل  تعديل  تم  للدستور،  الجديدة  املقتضيات  على  وبناء   ،

العمومي واملؤسساتي   النواب. وقد عرف الفضاء  نقاشا موسعا  التنظيمي ملجلس 

 .19حول تمثيلية النساء، استنادا على مبدأ املناصفة الوارد في الفصل 

 ويتبين ذلك من خالل تطور الصيغ التي تم طرحها للمناقشة، واملتمثلة فيما يلي: 
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 الصيغة األولى:  

 : 1املادة 

املباشر  عضوا؛ ينتخبون باالقتراع العام  395رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى  -

 عن طريق االقتراع بالالئحة ويتوزعون كما يلي: 

 مقعدا لالئحة الوطنية؛  90تخصيص  -

 :22املادة 

عدم تضمين الالئحة الوطنية اسمين متتابعين ملترشحين اثنين من نفس الجنس،  

الالئحة لترشيح نسوي وأال يزيد سن املترشحين   على أن تخصص املرتبة األولى في 

 خمس وثالثين سنة شمسية في تاريخ االقتراع. الذكور فيها عن 

 الصيغة الثانية: 

 : 1املادة 

 عضوا؛ 379رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى  -

 مقعدا لالئحة الوطنية.  74تخصيص  -

 

 



 25  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 :22املادة 

 الجنس، نفس  من  اثنين  ملترشحين  متتابعين  عدم تضمين الالئحة الوطنية اسمين 

 سن يزيد  وأال  نسوي   لترشيح الالئحة في األولى املرتبة تخصص  أن  يجب  كما 

 .االقتراع تاريخ في سنة شمسية وثالثين خمس عن  فيها الذكور  املترشحين 

 الصيغة الثالثة: 

 : 1املادة 

 عضوا؛ 395 مجلس النواب إلىرفع عدد أعضاء  -

 مقعدا لالئحة الوطنية.  90تخصيص  -

 : 5املادة 

الدائرة االنتخابية الوطنية، كل شخص سبق انتخابه  عدم القابلية للترشيح برسم  

 عضوا برسم نفس الدائرة االنتخابية.

 :23املادة 

  وجوب تضمين الئحة الترشيح اسمين متتابعين ملترشحتين يليهما اسم مترشح واحد. 

 سن يزيد  وأال  نسوي   لترشيح الالئحة في األولى املرتبة تخصص  أن  يجب  كما 

 .االقتراع  تاريخ في شمسيةأربعين سنة   عن  فيها الذكور  املترشحين 
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وجوب تضمين الالئحة أسماء مترشحات ومترشحين ينتسبون لكافة جهات اململكة،  

إلحدى   العامة  االنتخابية  الالئحة  في  التقييد  بشهادة  للجهة  االنتساب  وإثبات 

 الجماعات التابعة للجهة.

 جدول تطور املشاريع 

مشروع قانون  

  27-11تنظيمي رقم 

يتعلق   بمجلس  

 النواب 

 (الصيغة الثالثة)

 الصيغة الثانية

ملشروع القانون  

 التنظيمي املتعلق  

 بمجلس النواب

 

 الصيغة األولى 

ملشروع القانون  

 التنظيمي املتعلق  

 بمجلس النواب

القانون التنظيمي  

املتعلق  31-97رقم 

 بمجلس النواب 
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 1املادة            

يتألف مجلس  

 395 النواب من

عضوا ينتخبون  

باالقتراع العام 

املباشر عن طريق  

االقتراع بالالئحة  

 ويتوزعون كما يلي: 

 

عضوا  305 - 

ينتخبون على صعيد  

الدوائر االنتخابية 

املحلية املحدثة 

  2طبقا ألحكام املادة 

 أدناه. 

 

 

عضوا  90 -

رسم  ينتخبون ب

  دائرة انتخابية

تحدث على   وطنية

تراب  صعيد

 اململكة.

 

يجرى االنتخاب  

بالتمثيل النسبي  

حسب قاعدة أكبر  

بقية ودون  

استعمال طريقة  

مزج األصوات 

 1املادة 

 مجلس يتألف

 379 من النواب

 ينتخبون  عضوا

 العام باالقتراع

 طريق  عن املباشر

 بالالئحة االقتراع

 :يلي كما ويتوزعون 

 

 عضوا-305

 على ينتخبون 

 الدوائر صعيد

 املحلية االنتخابية

 طبقا املحدثة

 2 املادة  ألحكام

 .أدناه

 

 عضوا 74-

 رسمب ينتخبون 

 انتخابية دائرة

 على تحدث وطنية

 تراب دصعيد

 .اململكة

 

 االنتخاب يجرى 

 النسبي بالتمثيل

 أكبر  قاعدة  حسب

  ودون  بقية

 طريقة استعمال

 األصوات مزج

 1املادة           

يتألف مجلس  

 395النواب من 

عضوا ينتخبون  

باالقتراع العام 

املباشر عن طريق  

االقتراع بالالئحة  

 ويتوزعون كما يلي: 

 

عضوا  305 -

ينتخبون على صعيد  

الدوائر االنتخابية 

املحلية املحدثة 

  2طبقا ألحكام املادة 

 أدناه. 

 

 

عضوا  90 -

رسم  ينتخبون ب

  دائرة انتخابية

تحدث على   وطنية

تراب  صعيد

 اململكة.

 

يجرى االنتخاب  

بالتمثيل النسبي  

حسب قاعدة أكبر  

بقية ودون  

استعمال طريقة  

مزج األصوات 

 1املادة 

يتألف مجلس  

 325النواب من 

عضوا ينتخبون  

باالقتراع العام 

املباشر عن طريق  

االقتراع بالالئحة  

وفق الشروط  

 التالية: 

عضوا  295 -

خبون على صعيد  ينت

الدوائر االنتخابية 

املحدثة طبقا  

  2ألحكام املادة 

 بعده؛ 

 

 

عضوا  30 -

ينتخبون على  

 الصعيد الوطني.

 

 

 

 

يجرى االنتخاب  

بالتمثيل النسبي  

حسب قاعدة أكبر  

بقية ودون  

استعمال طريقة  

مزج األصوات 
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والتصويت  

 التفاضلي. 

 حالة في أنه، غير 

 وإذا جزئي انتخاب

 بانتخاب األمر تعلق

 يجرى  عضو واحد،

 االنتخاب

 العام بالتصويت

 النسبية باألغلبية

 .واحدة  دورة  في

 

 والتصويت

 .التفاضلي

 حالة في أنه، غير 

 وإذا جزئي انتخاب

 بانتخاب األمر تعلق

 يجرى  عضو واحد،

 االنتخاب

 العام بالتصويت

 النسبية باألغلبية

 .واحدة  دورة  في

 

والتصويت  

 التفاضلي. 

غير أنه، في حالة  

انتخاب جزئي وإذا  

تعلق األمر بانتخاب  

  يجرى عضو واحد، 

االنتخاب  

بالتصويت العام  

باألغلبية النسبية في 

 دورة واحدة.

والتصويت  

 التفاضلي. 

غير أنه في حالة  

انتخاب جزئي وإذا  

انتخاب  تعلق األمر ب

عضو واحد، يباشر  

االنتخاب  

بالتصويت العام  

باألغلبية النسبية في 

 دورة واحدة.
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 5ملادة ا

... 

ال يؤهل للترشح  

للعضوية في مجلس  

النواب برسم 

الدائرة االنتخابية 

الوطنية كل  

شخص سبق  

انتخابه عضوا في  

املجلس املذكور  

برسم نفس الدائرة  

 االنتخابية. 

 5ملادة ا

... 

 5ملادة ا

... 

 مكررة 4املادة 

... 

 23 املادة 

 يخص فيما يجب،

 نطاق في االنتخابات

 االنتخابية الدوائر

 تودع أن املحلية،

 التصريحات 

 ثالثة في بالترشيح

 قبل  من نظائر

 أو الئحة كل وكيل

 بنفسه مترشح كل

 أو العمالة بمقر

 عمالة أو اإلقليم

 وذلك ،املقاطعات

 املدة خالل

 في  املحددة

 املشار املرسوم

 21 املادة في إليه

 .أعاله

 22 املادة

 يخص فيما يجب،

 نطاق في االنتخابات

 االنتخابية الدوائر

 تودع أن املحلية،

 التصريحات 

 ثالثة في بالترشيح

 قبل  من نظائر

 أو الئحة كل وكيل

 بنفسه مترشح كل

 أو العمالة بمقر

 عمالة أو اإلقليم

 وذلك ،املقاطعات

 املدة خالل

 في  املحددة

 املشار املرسوم

 21 املادة في إليه

 .أعاله

   22املادة 

يجب، فيما يخص  

االنتخابات في نطاق  

الدوائر االنتخابية 

املحلية، أن تودع  

التصريحات  

بالترشيح في ثالثة  

نظائر من قبل وكيل 

كل الئحة أو كل  

مترشح بنفسه بمقر  

العمالة أو اإلقليم  

أو عمالة  

، وذلك  املقاطعات

إلى غاية الساعة  

الثانية عشرة من 

زوال اليوم الثامن 

يخ  عشر السابق لتار 

 20املادة 

يجب فيما يخص  

االنتخابات في نطاق  

الدوائر االنتخابية 

أن تودع  

التصريحات  

بالترشيح في ثالثة  

طرف  نظائر من 

وكيل كل الئحة أو  

كل مرشح بنفسه  

بمقر العمالة أو  

اإلقليم املعني وذلك  

إلى غاية الساعة  

الثانية عشرة من 

زوال اليوم الرابع  

عشر السابق لتاريخ  

االقتراع على أبعد  

 تقدير. 
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 يخص فيما يجب،

 على االنتخابات

 الدائرة  صعيد

االنتخابية 

 يودع أن الوطنية،

 أو الئحة كل وكيل

 بنفسه مترشح كل

  اللجنة كتابة بمقر

 لإلحصاء، الوطنية

 في عليها املنصوص

 أدناه، 85 املادة 

 بالترشيح التصريح 

 نظائر ثالثة في

 املشار اآلجال داخل

 .أعاله  إليها

 

ويجب أن تتضمن  

الئحة الترشيح 

اسمين متتابعين  

ملترشحتين يليهما  

  اسم مترشح واحد.

 أن يجب كما

 املرتبة تخصص

 الالئحة في األولى

 وأال نسوي  لترشيح

 سن يزيد

 الذكور  املترشحين

أربعين   عن فيها

 

 

 يخص فيما يجب،

 على االنتخابات

 الدائرة  صعيد

االنتخابية 

 يودع أن الوطنية،

 أو الئحة كل وكيل

 بنفسه مترشح كل

  اللجنة كتابة بمقر

 لإلحصاء، الوطنية

 في عليها املنصوص

 أدناه، 83 املادة 

 بالترشيح التصريح 

 نظائر ثالثة في

 املشار اآلجال داخل

 .أعاله  إليها

 

 تتضمن أال ويجب

 الترشيح الئحة

 متتابعين اسمين

 من اثنين ملترشحين

 كما ،الجنس نفس

 تخصص أن يجب

 في األولى املرتبة

  لترشيح الالئحة

 يزيد وأال نسوي 

 املترشحين سن

 عن فيها الذكور 

سنة   وثالثين خمس

االقتراع على أبعد  

 تقدير. 

 

يجب، فيما يخص  

االنتخابات على 

صعيد الدائرة 

االنتخابية الوطنية،  

أن يودع وكيل كل  

الئحة أو كل مترشح  

بنفسه بمقر كتابة 

اللجنة الوطنية  

لإلحصاء،  

املنصوص عليها في 

أدناه،  83املادة 

التصريح بالترشيح  

في ثالثة نظائر  

داخل اآلجال املشار  

 أعاله.  إليها

ويجب أال تتضمن  

الئحة الترشيح 

اسمين متتابعين  

ملترشحين اثنين من  

كما  ، نفس الجنس

يجب أن تخصص  

املرتبة األولى في  

الالئحة لترشيح  

نسوي وأال يزيد 

سن املترشحين  

فيها عن  الذكور 

خمس وثالثين سنة  

 

 

فيما يخض  

االنتخابات على 

صعيد الدائرة 

االنتخابية الوطنية،  

يجب أن يودع وكيل  

كل الئحة أو كل  

رشح بنفسه بمقر  م

كتابة اللجنة  

الوطنية لإلحصاء 

املنصوص عليها في 

بعده  79املادة 

التصريح بالترشيح  

في ثالثة نظائر  

داخل اآلجال املشار  

 إليها في الفقرة أعاله.
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 في شمسيةسنة 

 .االقتراع تاريخ

ويجب أيضا أن  

تتضمن الالئحة  

أسماء مترشحات  

ومترشحين  

ينتسبون لكافة  

جهات اململكة، 

ويثبت االنتساب 

للجهة بشهادة 

التقييد في الالئحة  

االنتخابية العامة 

إلحدى الجماعات  

 التابعة للجهة. 

 

 تتضمن أن يجب

 الترشيح لوائح

 األسماء من عددا

  عدد يعادل

 الواجب املقاعد

 .شغلها

 

 تحمل أن يجب

 أو الترشيح لوائح

 الترشيحات

  إمضاءات الفردية

 أو املترشح

 املترشحين

 عليها، املصادق

 فيها تبين وأن

 تاريخ في شمسية

 .االقتراع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتضمن أن يجب

 الترشيح لوائح

 األسماء من عددا

  عدد يعادل

 الواجب املقاعد

 .شغلها

 

 تحمل أن يجب

 أو الترشيح لوائح

 الترشيحات

  إمضاءات الفردية

 أو املترشح

 املترشحين

 عليها، املصادق

 فيها تبين وأن

شمسية في تاريخ 

 االقتراع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب أن تتضمن  

الترشيح عددا  لوائح 

من األسماء يعادل  

عدد املقاعد  

 الواجب شغلها.

 

 

يجب أن تحمل  

لوائح الترشيح أو  

الترشيحات الفردية  

إمضاءات املترشح  

أو املترشحين  

املصادق عليها، وأن  

تبين فيها أسماء  

املترشحين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويجب أن تتضمن  

لوائح املرشحين  

عددا من األسماء  

يعادل عدد املقاعد  

 شغلها.الواجب 

 

 

كما يجب أن تحمل  

لوائح املرشحين أو  

الترشيحات الفردية  

إمضاءات املرشح أو  

املرشحين املصادق  

عليها وأن تبين فيها  

أسماء املرشحين  

الشخصية والعائلية  
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  املترشحين أسماء

 الشخصية

 وجنسهم والعائلية

 وأماكن وتواريخ

 وعنوانهم والدتهم

 والدائرة ومهنتهم،

 املعنية، االنتخابية

 والالئحة

 االنتخابية

 فيها، املسجلين

االقتضاء   وعند

 انتماؤهم

 ويتعين السياس ي،

 على التنصيص

 املترشح اسم

  املكلف الوكيل،

 وتسمية بالالئحة،

 الالئحة، هذه

 املترشحين وترتيب

 .فيها

 

 تكون  أن يجب

 أو الترشيح لوائح

 الترشيحات

 بما مرفقة الفردية

 :يلي

 مبلغ دفع وصل -

 املشار الضمان

 27 املادة في إليه

  املترشحين أسماء

 الشخصية

 وجنسهم والعائلية

 وأماكن وتواريخ

 وعنوانهم والدتهم

 والدائرة ومهنتهم،

 املعنية، االنتخابية

 والالئحة

 االنتخابية

 فيها، املسجلين

االقتضاء   وعند

 انتماؤهم

 ويتعين السياس ي،

 على التنصيص

 املترشح اسم

  املكلف الوكيل،

 وتسمية بالالئحة،

 الالئحة، هذه

 املترشحين وترتيب

 .فيها

 

 تكون  أن يجب

 أو الترشيح لوائح

 الترشيحات

 بما مرفقة الفردية

 :يلي

 مبلغ دفع وصل -

 املشار الضمان

 26 املادة في إليه

الشخصية والعائلية  

وجنسهم وتواريخ  

وأماكن والدتهم  

وعنوانهم ومهنتهم، 

نتخابية والدائرة اال 

املعنية، والالئحة  

االنتخابية املسجلين  

فيها، وعند  

االقتضاء انتماؤهم 

السياس ي، ويتعين  

التنصيص على اسم 

املترشح الوكيل،  

املكلف بالالئحة،  

وتسمية هذه 

الالئحة، وترتيب  

 املترشحين فيها.

 

 

 

 

 

يجب أن تكون 

لوائح الترشيح أو  

الترشيحات  

الفردية مرفقة بما 

 يلي:

وصل دفع مبلغ   -

الضمان املشار إليه  

من هذا   26في املادة 

 القانون التنظيمي 

إن كان لهم   وألقابهم

لقب وتواريخ  

وأماكن والدتهم  

ومحالت سكناهم  

ومهنتهم والدائرة  

االنتخابية املعنية 

 والالئحة االنتخابية

املسجلين فيها  

وانتماؤهم السياس ي 

عند االقتضاء. 

ويتعين التنصيص  

على اسم املرشح  

الوكيل املكلف  

بالالئحة وتسمية 

هذه الالئحة وترتيب  

املرشحين فيها. كما  

يجب أن تكون لوائح  

املرشحين أو  

الترشيحات الفردية  

مرفقة بنسخة من  

بطاقة السوابق لكل  

مرشح مسلمة من  

مة طرف اإلدارة العا

لألمن الوطني منذ 

أقل من ثالثة أشهر.  

ويجب أن يكون كل  

نظير من التصريح  

بالترشيح مصحوبا  

بصورة املرشح أو 

 املرشحين. 
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 القانون  هذا من

 التنظيمي؛ 

 من نسخة -

 العدلي السجل

 مسلمة مترشح لكل

 من سنة أقل  منذ

 أو  أشهر ثالثة من

 بطاقة من نسخة

 لكل السوابق

  من  مسلمة مترشح

 املديرية طرف

 لألمن  العامة

 أقل منذ الوطني

 أشهر؛  ثالثة من

 في القيد شهادة -

 االنتخابية اللوائح

 تاريخ بعد العامة

 لها آخر حصر

 نهائية، بصفة

 طرف من مسلمة

 اإلدارية السلطة

  املختصة،  املحلية

 من نسخة أو

 القضائي القرار

 .مقامها القائم

 األمر تعلق إذا

 مقيم بمترشح

 تراب خارج

عليه   يجب اململكة،

 على عالوة اإلدالء،

 هذا القانون  من

 التنظيمي؛ 

 من نسخة -

 العدلي السجل

 مسلمة مترشح لكل

 من سنة أقل  منذ

 أو  أشهر ثالثة من

 بطاقة من نسخة

 لكل السوابق

  من  مسلمة مترشح

 املديرية طرف

 لألمن  العامة

 أقل منذ الوطني

 أشهر؛  ثالثة من

 في القيد شهادة -

 االنتخابية اللوائح

 تاريخ بعد العامة

 لها آخر حصر

 نهائية، بصفة

 طرف من مسلمة

 اإلدارية السلطة

  املختصة،  املحلية

 من نسخة أو

 القضائي القرار

 .مقامها القائم

 األمر تعلق إذا

 مقيم بمترشح

 تراب خارج

عليه   يجب اململكة،

 على عالوة اإلدالء،

نسخة من   -

السجل العدلي لكل  

مترشح مسلمة منذ  

أقل من سنة من  

 ثالثة أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة القيد في   -

اللوائح االنتخابية  

العامة بعد تاريخ 

آخر حصر لها 

بصفة نهائية، 

مسلمة من طرف  

اإلدارية السلطة 

املحلية املختصة،  

أو نسخة من القرار  

القضائي القائم 

 مقامها.

إذا تعلق األمر 

بمترشح مقيم خارج  

تراب اململكة، يجب 

عليه اإلدالء، عالوة  

على الوثائق املشار 
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 إليها املشار الوثائق

 بنسخة أعاله،  في

 العدلي السجل من

 يعادلها ما أو

 أقل  منذ مسلمة

 من أشهر ثالثة من

الجهة   لدن

 ببلد املختصة

 .اإلقامة

 كل يكون  أن يجب

 التصريح من نظير

 مصحوبا بالترشيح

 أو املترشح بصورة

 .املترشحين

 

 ترفق أن يجب

 أو الترشيح لوائح

 التصريحات 

 بالترشيح الفردية

 قبل من املقدمة

 ذوي  املترشحين 

 سياس ي انتماء

 لهذه  مسلمة بتزكية

  لدن من الغاية

 في املختص الجهاز

 السياس ي الحزب

 باسمه تتقدم الذي

 .املترشح أو الالئحة

 

 إليها املشار الوثائق

 بنسخة أعاله،  في

 العدلي السجل من

 يعادلها ما أو

 أقل  منذ مسلمة

 من أشهر ثالثة من

الجهة   لدن

 ببلد املختصة

 .اإلقامة

 كل يكون  أن يجب

 التصريح من نظير

 مصحوبا بالترشيح

 أو املترشح بصورة

 .املترشحين

 

 ترفق أن يجب

 أو الترشيح لوائح

 التصريحات 

 بالترشيح الفردية

 قبل من املقدمة

 ذوي  املترشحين 

 سياس ي انتماء

 لهذه  مسلمة بتزكية

  لدن من الغاية

 في املختص الجهاز

 السياس ي الحزب

 باسمه تتقدم الذي

 .املترشح أو الالئحة

 

إليها في أعاله،  

بنسخة من السجل  

العدلي أو ما  

يعادلها مسلمة منذ  

أقل من ثالثة أشهر 

من لدن الجهة  

ببلد   املختصة

 اإلقامة.

 

يجب أن يكون كل  

نظير من التصريح 

بالترشيح مصحوبا  

بصورة املترشح أو  

 املترشحين. 

 

يجب أن ترفق لوائح  

الترشيح أو 

التصريحات  

الفردية بالترشيح  

املقدمة من قبل  

املترشحين ذوي  

انتماء سياس ي 

بتزكية مسلمة لهذه 

الغاية من لدن  

الجهاز املختص في  

الحزب السياس ي 

ي تتقدم باسمه  الذ

 الالئحة أو املترشح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب أن ترفق لوائح  

الترشيح أو 

التصريحات  

الفردية بالترشيح  

املقدمة من طرف  

املترشحين ذوي  

سياس ي انتماء 

بتزكية مسلمة لهذه 

الغاية من لدن  

الجهاز املختص في  

الهيئة السياسية  

التي تتقدم باسمها 

 الالئحة أو املرشح. 
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 تائج التالية: عن الن 2011وقد أسفرت استحقاقات 

 2016-2011الوالية التشريعية التاسعة: 

 2011نوفمبر  25اقتراع  ✓

 395عدد أعضاء املجلس:  ✓

 مقعدا من الالئحة الوطنية؛ 60 ✓

 مقاعد من اللوائح املحلية.  07 ✓

 

 قراءة في الصيغة النهائية املعتمدة

أكتوبر   14) 1432من ذي القعدة  16صادر في  1.11.165ظهير شريف رقم 

 املتعلق بمجلس النواب 27.11( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2011

 . 5053( صفحة 2011أكتوبر  17) 1432ذو القعدة  19بتاريخ  5987الجريدة الرسمية عدد 

 ترفق أن يجب كما

 أو الترشيح لوائح

 التصريحات 

  بالترشيح الفردية

 قبل من املقدمة

 بدون  مترشحين

 بما سياس ي انتماء

 :يلي

... 

 

 ترفق أن يجب كما

 أو الترشيح لوائح

 التصريحات 

  بالترشيح الفردية

 قبل من املقدمة

 بدون  مترشحين

 بما سياس ي انتماء

 :يلي

... 

 

كما يجب أن ترفق  

لوائح الترشيح أو  

التصريحات  

الفردية بالترشيح  

املقدمة من قبل  

مترشحين بدون  

انتماء سياس ي بما 

 يلي:

... 

 

كما يجب أن ترفق  

لوائح الترشيح أو  

التصريحات  

الفردية بالترشيح  

املقدمة من طرف  

األشخاص بدون  

انتماء سياس ي بما 

 يلي: ... 
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استنادا على تصدير اململكة الذي جعل املساواة أحد املرتكزات األساسية إلقامة  

الدو  االتفاقيات  وجعل  الحديثة،  الدولة  محددة،  مؤسسات  شروط  وفق  لية، 

تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة التشريعات، مع  

 ما تتطلبه تلك املصادقة؛

الفصل   أن  على    19وحيث  ينص  الدستور،  قدم  من  على  واملرأة،  الرجل  تمتع 

واالجتماعية   واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  بالحقوق  املساواة، 

افية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما  والثق

صادق عليها املغرب؛ ونص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال  

 والنساء، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

ة في منح املرأة املغربية  يشكل مرجعية أساسية، وقفزة نوعي،  19وبما أن الفصل  

املكانة التي تستحقها، والتي ناضلت من أجلها لعقود طويلة، وأدخل املغرب مرحلة  

املسؤولين   كل  وتصرفات  سلوك  تحكم  أن  يجب  التي  املناصفة"،  "ديمقراطية 

 والهيئات املسؤولة؛

املقتضيات  الذي أسند إلى القانون مهمة التنصيص على  30وحيث أن الفصل  

الوظائف   ولوج  في  والرجال  النساء  بين  الفرص  تكافؤ  تشجيع  شأنها  من  التي 

 االنتخابية؛ 

من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، كان بعيدة عن روح    23فإن املادة  

 :الدستور الجديد، لألسباب التالية
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يفر   :أوال ✓ الذي  املناصفة،  مبدأ  كلية  تجاهل  التنظيمي،  القانون  ض  إن 

اللوائح املحلية والالئحة الوطنية   ترتيبات متالئمة معه. وهكذا، تم اعتماد مبدأ 

املناصفة،   أن  املفروض  بينما  الالئحة،  طبيعة  حسب  تختلف  مقتضيات  وفق 

 تقض ي منح املرأة نصف إمكانيات الترشيح في كل هذه اللوائح. 

بين مجلس  ليس هناك مساواة في التعامل مع مبدأ تمثيلية النساء    :ثانيا  ✓

النواب ومجلس املستشارين، باعتبار أن القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء 

مجلس املستشارين قد ورد فيه ما يلي: "يجب أال تتضمن كل الئحة من لوائح الترشيح  

اسمين متتابعين ملترشحين اثنين من نفس الجنس"، وهو ما ُيعتبر تطبيقا متطابقا  

 عوبات الواقعية التي ستعترض املشروع عند تطبيقه. ، رغم الص 2011مع دستور 

تهم    :ثالثا ✓ وطنية  الئحة  مبدأ  اعتماد  تم  أصل    90لقد  من   395مقعدا 

من الالئحة، وهو    66,66مقعدا فقط، أي ما ُيمثل   60مقعدا، خصص منها للنساء  

 84,82من مجموع مقاعد مجلس النواب، وتم ترك الباقي ) % 15,18ما ُيشكل فقط  

 ناصفة. ( دون أي تميز إيجابي لصالح النساء، فباألحرى تطبيق مبدأ امل%

ضرب مبدأ املساواة بين النساء والرجال في مفهوم "الشباب" حيث    :رابعا ✓

مقعدا ضمن الالئحة الوطنية للشباب "الرجال" بدون أي موجب    30تمت إضافة  

حق، تحت يافطة "الذكور الذين ال تزيد سنهم على أربعين سنة في تاريخ االقتراع"،  

 اني.وكأن النساء دون هذه السن قاصرات عن ولوج الشأن البرمل

 مقترحات: 

 إن املناصفة، في القانون التنظيمي ملجلس النواب تقتض ي: 
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مبدأ    - بخصوص  الدستورية  املقتضيات  نفس  على  صراحة  التنصيص 

مجلس   مقاعد  بنصف  وطنية  الئحة  خالل  من  إما  ذلك  وتطبيق  املناصفة، 

أو   املحلية،  الدوائر  مستوى  على  بديلة  صيغ  عن  البحث  أو  املزاوجة  النواب، 

 بينهما؛ 

في حالة اعتماد أسلوب التوجه التدريجي نحو املناصفة، فإنه ينبغي معالجة    -

ذلك من خالل التنصيص على مبدأ املناصفة كغاية، واعتماد نسبة ثلث مقاعد  

 املجلس كوسيلة للوصول التدريجي ملبدأ املناصفة؛ 

 مناسبة للنساء.  التفكير في طرق بديلة أخرى لتنويع أساليب ضمان تمثيلية -

 2021-2016الوالية التشريعية العاشرة: 

 2016أكتوبر   7اقتراع  ✓

 395عدد أعضاء املجلس:  ✓

 مقعدا من الالئحة الوطنية الجزء األول؛ 60 ✓

 مقعدا من الالئحة الوطنية الجزء الثاني؛ 11 ✓

 مقاعد من اللوائح املحلية.  10 ✓

القوية لجمعيات املجتمع املدني، فإن  خالل هذه االستحقاقات، ورغم املرافعات  

تمثيلية النساء بقيت على حالتها، وتم فقط تصحيح التطبيق الخاطئ للجزء الثاني  

 املخصص للشباب ضمن الالئحة الوطنية. 
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أنه تم ضرب مبدأ املساواة بين النساء  2011فخالل استحقاقات   ، الحظنا أعاله 

ب الذكور الجزء الثاني من الالئحة  والرجال في مفهوم "الشباب" حيث احتكر الشبا

الوطنية بدون موجب حق، إال أنه رفعا لهذا الحيف تم تعديل ذلك املقتض ى لينص  

 (:23صراحة على ما يلي )الفقرة الثانية من املادة 

الوطنية، يجب على وكيل   الدائرة االنتخابية  "فيما يخص االنتخابات على صعيد 

لإلحصاء،   الوطنية  اللجنة  كتابة  بمقر  بنفسه  يودع  أن  مترشح  كل  أو  الئحة  كل 

من هذا القانون التنظيمي، التصريح بالترشيح في ثالثة    85املنصوص عليها في املادة  

ويجب أن تشتمل الئحة الترشيح على جزأين   نظائر داخل اآلجال املشار إليها أعاله.

( أسماء ستين  منها  األول  الجزء  ترتيبهن، ويتضمن  60يتضمن  بيان  مع  مترشحة   )

ال تزيد سنهم على أربعين    من الجنسين ( مترشحا  30الجزء الثاني منها أسماء ثالثين )

حسب   يتضمن،  أن  يجب  كما  ترتيبهم.  بيان  مع  االقتراع  تاريخ  في  شمسية  سنة 

حالة، كل جزء من الالئحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات  ال

اململكة، ويثبت االنتساب للجهة بشهادة القيد في الالئحة االنتخابية العامة إلحدى  

القانون التنظيمي رقم  املادة األولى من  الجماعات التابعة للجهة" )تم ذلك بمقتض ى  

 1437ذي القعدة    6بتاريخ    1.16.118شريف رقم  الصادر بتنفيذه الظهير ال   20.16

 11)  1437ذو القعدة    7بتاريخ    6490(، الجريدة الرسمية عدد  2016أغسطس    10)

   .5853(، ص 2016أغسطس 

مقعدا في الجزء الثاني منم   11وهذا ما ُيفسر حصول املرشحات الشابات على 

فع عدد املرشحات  الالئحة الوطنية. أما على صعيد الدوائر املحلية فقد ارت 

 مقاعد.  10الفائزات إلى 
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 : دور قانون األحزاب السياسية والقانون التنظيمي لألحزاب السياسية ثانيا

 

املتعلق باألحزاب السياسية، يتضمن إال إشارات عامة،    36.04لم يكن القانون رقم  

على   أو حصولهن  الحزبية  للمسؤوليات  النساء  ُيمكن من خاللها تشجيع ولوج  ال 

 نسبة معينة من الترشيحات. 

 ويتعلق األمر خاصة باملادتين التاليتين: 

 :22املادة 

"يجب على الحزب أن ينص في نظامه األساس ي على نسبة النساء والشباب الواجب  

 إشراكهم في األجهزة املسيرة للحزب".

 :24املادة 

االستشارات   ملختلف  الحزب  مرشحي  اختيار  طريقة  تكون  أن  االنتخابية  "يجب 

 مبنية على مبادئ ديمقراطية".

 

، وترقية النص القانوني املتعلق باألحزاب السياسية إلى  2001إال أنه، مع دستور  

الدستورية   املستجدات  إدخال  الضروري  من  أصبح  تنظيمي،  قانون  مستوى 

 ومالءمة املقتضيات السابقة معها. 

تراح تعديالت تسمح بمشاركة  وهكذا، سنشير أوال إلى املقتضيات الجديدة، قبل اق

 فعالة لألحزاب السياسية في رفع نسبة تمثيلية النساء، وتعليل ذلك.
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 (2011أكتوبر  22 1432من ذي القعدة  24صادر في  1.11.166ظهير شريف رقم 

 املتعلق باألحزاب السياسية. 29.11بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

 (. 2011أكتوبر  24) 1432القعدة  ذو 26بتاريخ  5989الجريدة الرسمية، عدد 

 ( 2015)مع التعديالت الالحقة لغاية 

"يعمل كل حزب سياس ي عاى توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب    :26املادة  

 في التنمية السياسية للبالد. 

الغاية،   داخل  ولهذه  النساء  لفائدة  الثلث  نسبة  لبلوغ  سياس ي  حزب  كل  يسعى 

وجهويا، في أفق التحقيق التدريجي ملبدأ املناصفة بين النساء  أجهزته املسيرة وطنيا 

 . والرجال

زب سياس ي أن يحدد في نظامه األساس ي نسبة الشباب الواجب  حكما يتعين على كل  

 إشراكهم في األجهزة املسيرة للحزب".

 

مرشحاته  "  :28املادة   اختيار  في  يلي  بما  يلتزم  أن  سياس ي  حزب  كل  على  يجب 

 ملختلف العمليات االنتخابية: ومرشحيه  

 اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛  -

 تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛  -

 مراعاة شروط أهلية الترشح املنصوص عليها في القوانين االنتخابية". -
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 : 26مقترح تعديل املادة 

التنمية   في  النساء والشباب  يعمل كل حزب سياس ي على توسيع وتعميم مشاركة 

 والسياسية للبالد. االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

أن يتخذ التدابير الالزمة لضمان تطبيق  كل حزب سياس ي    يجب على ولهذه الغاية،  

 األخرى.  مبدأ املناصفة في أجهزته املسيرة وطنيا وفي كل التقسيمات الترابية

في نظامه األساس ي   أن يحدد  يتعين على كل حزب سياس ي  إجراءات وجدولة  كما 

و املناصفة،  مبدأ  املسيرة  تطبيق  األجهزة  في  إشراكهم  الواجب  الشباب  نسبة 

 للحزب. 

 :التعليل

 من الدستور؛ 19تفعيال للفصل  -

 التقسيم ليس جهويا فقط؛  -

املناصفة كقاعدة، ثم بعد ذلك تحديد نسبة  األصل هو أن يتم التنصيص على    -

 معينة كمرحلة انتقالية؛

الوصول    - طريقة  تحديد  األساسية،  أنظمتها  من خالل  السياسية،  األحزاب  منح 

 للتطبيق الكامل ملبدأ املناصفة. 
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 : 28مقترح تعديل املادة 

  يجب على كل حزب سياس ي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه ملختلف 

 العمليات االنتخابية: 

والشفافية    - الديمقراطية  مبادئ  اختيار    والتناوباعتماد  ومسطرة  طريقة  في 

 ؛ومرشحاتهمرشحيه 

مرشحين    - قادرين   ومرشحاتتقديم  وأمناء،  وأكفاء  القيام    قادرات/نزهاء  على 

 بمهامهم التمثيلية؛ 

الثلث، يتم رفعها تدريجيا  االلتزام بالتمثيلية الوازنة للمرأة بنسبة ال تقل عن    -

 في أفق تحقيق مبدأ املناصفة في كل االستحقاقات التي يشارك فيها.

 مراعاة شروط أهلية الترشح املنصوص عليها في القوانين االنتخابية. -

 :التعليل

 ضمان التناوب على املسؤوليات؛ -

 االلتزام بتقديم نسبة وازنة من النساء للترشيحات؛  -

 الرفع التدريجي لنسبة املترشحات بنسبة ال تقل عن الثلث؛اعتماد  -

 إضافة االلتزام بتحديد مبدأ املناصفة كهدف استراتيجي. -
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 أوال: منتدى النساء البرملانيات؛ 

 ثانيا: برملانيات وبرملانيون من أجل املساواة؛ 

 للمساواة واملناصفة.  ثالثا: مجموعة العمل املوضوعاتية
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قبل عرض أنشطة مجموعة العمل املوضوعاتية للمساواة واملناصفة )ثالثا(، من  

املهم جدا التذكير باملحطات الرئيسية السابقة للعمل الجماعي للنساء البرملانيات،  

وذلك من خالل محطتين أساسيتين: منتدى النساء البرملانيات )أوال(، ثم برملانيات  

 من أجل املساواة )ثانيا(.وبرملانيون 

 أوال: منتدى النساء البرملانيات 

. وقد اصطدم منذ البداية بمشاكل  2005ماي    12تم تأسيس هذا املنتدى بتاريخ  

طبيعته. وقد تم  االعتراف القانوني به داخل البرملان كهيئة رسمية، نظرا لغموض  

بالبر  مؤسسة  مستقلة  وطنية  كهيئة  املنتدى  إنشاء  على  كان  التوافق  وقد  ملان. 

ومجلس   النواب  )مجلس  البرملان  مجلس ي  من  البرملانيات  النساء  يجمع  املنتدى 

لرئاسته،  املستشارين(، مع   النيابية  الفرق واملجموعات  بين  التناوب  اعتماد مبدأ 

الجمع العام بصفة عادية مرة كل شهر بدعوة من لجنة التسيير واملتابعة، وانعقاد  

 .استثنائية بطلب مكتوب من نصف األعضاء مع إمكانية انعقاده بصفة

النسائية في كل   وقد كان املنتدى يهدف بصفة عامة، إلى دعم وتقوية املكتسبات 

املجاالت، والعمل علي تعزيزها سواء علي مستوي مراكز اتخاذ القرار أو في املجال  

التشريعي، وتمتين روابط العمل املشترك مع سائر هيئات املجتمع املدني والحقوقي  

امل بأوضاع  النهوض  أجل  من  وتفعيل  والسياس ي  للعمل  استراتيجية  وإعداد  رأة، 

آليات تطبيقها، وخلق عالقات تشاركية مع املؤسسات الفاعلة في املنتظم الدولي  

لطرح   والتشريعية  الرقابية  اآلليات  وتوظيف  االنسان،  في مجال حقوق  والعاملة 
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مختلف القضايا النسائية والدفاع عنها، والعمل على تعزيز حضور النساء في كل  

 ز القرار بالدفع في اتجاه اتخاذ التدابير الالزمة.مراك

إلى م شير هنا 
ُ
ن املنادى باإلجماع، بتاريخ  وُيمكن أن  ، على  2005شتنبر    25صادقة 

في   السياسية  املرأة  مشاركة  تعزيز  على  باألساس  يركز  الذي  العمل  برنامج 

ل  ، حيث تم االتفاق على إطالق نداء "أصوات نسائية من أج 2009استحقاقات  

 أكتوبر باعتباره اليوم الوطني لالحتفال باملرأة.   10الديمقراطية" يبتدئ من 

تنظيم ورشات تكوينية لتحسيس النساء بأهمية  وقد تم تسطير برنامج قائم على  

، واالتصال باملسؤولين الحكوميين ورؤساء األحزاب لدعم  2009ولوج استحقاقات 

 .وإنصافهامشاركة املرأة في تدبير الشأن املحلي 

 

 ثانيا، برملانيات وبرملانيون من أجل املساواة 

، بادرت مجموعة من النائبات املنتميات ملختلف الفرق النيابية  2012خالل دجنبر  

"برملانيات وبرملانيون من  بمجلس النواب، إلى تأسيس مجموعة عمل تحمل اسم  

املساواة يتقاسمون  أجل  الذين  والنواب  النائبات  على  منفتحة  مجموعة  وهي   ."

 أهدافها. 

"الح لها  عام  كهدف  املجموعة  حددت  ومناهضة  وقد  املساواة  إدماج  على  رص 

مهامه   خالل  من  النواب  مجلس  أجندة  في  النوع  على  املبني  والعنف  التمييز 

مع   الدستور"،  ومنطوق  روح  تفعيل  إطار  في  والدبلوماسية  والرقابية  التشريعية 

 أهداف تدقيقية تتمثل فيما يلي: 
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ل مجلس النواب  املساهمة في إدماج مقاربة النوع في استراتيجيات ومخططات عم  -

 وضمان تمثيلية النساء في هياكله وفي مراكز املسؤولية؛

 مرافقة إحداث هيئة املناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز؛  -

ومالئمة    - القوانين  ومشاريع  مقترحات  في  واملناصفة  املساواة  ضمان  استحضار 

 القوانين الوطنية مع االتفاقيات واملواثيق الدولية؛ 

تفعيل    - والتمييز  تتبع  العنف  ومحاربة  املساواة  مجال  في  والسياسات  القوانين 

 وتفعيل االلتزامات الدولية في مجال املساواة؛

 متابعة مأسسة املساواة من خالل امليزانية؛  -

اللجان    - مع  التعاون  ربط عالقات  من خالل  البرملانية  الدبلوماسية  في  املساهمة 

 خرى؛ الدائمة للمساواة ببرملانات الدول األ 

الوطني    - املستوى  على  جمعيات  ومع  مؤسسات  مع  شبكات  وخلق  عالقات  ربط 

 اإلقليمي والدولي.

منهن   برملانيات تمثل كل واحدة  ثمان  ُمكونة من  العمل كانت  وقد كانت مجموعة 

 أحد الفرق النيابية )أربعة من األغلبية وأربعة من املعارضة(. 

اتفاقية   توقيع  املجموعة،  أنشطة  أبرز  للنساء  ومن  املتحدة  األمم  منظمة  بين 

ومجموعة النساء البرملانيات للمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز )ممثلة برئيس  

النصوص   ومالءمة  إصالح  مسلسل  ومواكبة  املجموعة  دعم  حول  املجلس(، 
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حقوق   حماية  تقوية  خالل  من  الجديدة  الدستورية  املقتضيات  مع  التشريعية 

 تمييز املبني على النوع. النساء ومكافحة العنف وال

وقد تجسدت تلك االتفاقية في التعاون قصد مواكبة النصوص القانونية املرتبطة  

املتعلقة   االستحقاقات  مسلسل  بخصوص  النساء  تمثيلية  هامين:  بموضوعين 

املناصفة   هيئة  بإحداث  املتعلق  القانون  ومشروع  الثالثة،  الترابية  بالجماعات 

 . ومكافحة كل أشكال التمييز

ومن خالل العمل الدؤوب واملنسق، تم الحصول على مكسب هام يتمثل في إحداث  

 لجنة عمل موضوعاتية للمساواة واملناصفة بمجلس النواب. 

 

 ثالثا، مجموعة العمل املوضوعاتية للمساواة واملناصفة 

على    استنادا  النواب،  مجلس  من مكتب  بقرار  املؤقتة،  العمل  تشكلت مجموعة 

.  الساري املفعول آنذاك   من النظام الداخلي للمجلس   51إلى    49مقتضيات املواد  

من   )  14وتتكون  الفرق    12عضوا  من  باقتراح  تعيينهن  تم  ونائبان(  نائبة، 

 واملجموعات النيابية بناء على قاعدة التمثيل النسبي. 

تشريعية،  وقد وضعت املجموعة برنامج عمل ملمارسة وظائفها ملا تبقى من الوالية ال

ملجلس   الداخلي  النظام  على  املقترحة  التعديالت  حول  تقارير  إعداد  تم  حيث 

النواب، وتنظيم مجموعة من األيام الدراسية في مواضيع متنوعة تهم قضايا النساء  

والتمثيلية   النساء،  ضد  العنف  ومناهضة  االقتصادية،  الحقوق  قبيل  من 

لقرار، وإعداد دليل الكفاءات النسائية  السياسية للنساء، ومكانة النساء في مراكز ا
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في مختلف املجاالت، ووضعية النساء واألطفال في مخيمات تندوف، وإنجاز دراسة  

 حول تطور تمثيلية النساء بمجلس النواب. 

العربيات  البرملانيات  اإلقليمي لشبكة  املنتدى  في  بفعالية  املجموعة  وقد ساهمت 

دولة، ضمن برنامج "قفزة النساء    20حضور  للمساواة "رائدات" املنعقد بالرباط ب

اإلعالم   ووسائل  املدني  واملجتمع  والحكومات  البرملانات  وبمشاركة  لألمام"، 

األمم   ومنظمات  العربي  والبرملان  األوروبي  االتحاد  فيها  بما  الدولية  واملنظمات 

للنوع   استجابة  أكثر  سياسة  تجاه  موحدة  أجندة  وضع  أجل  من  وذلك  املتحدة، 

 .اعي في املنطقةاالجتم

 

  ت (، فإن أنشطة املجموعة تنوع2021-2016)  خالل الوالية التشريعية العاشرةأما  

الل املحور املتعلق بمأسسة  خها، ثم الحقا من  تتباعا من خالل جرد أنشط  ى كما سنر 

 مبدأي املناصفة واملساواة. 

انتداب رئيسة    - اللقاء، وبعد  اجتماع املجموعة برئاسة رئيس املجلس. خالل هذ 

تم   موضوع    - جديدة،  اعتماد  مع  املقبلة،  للفترة  املجموعة  عمل  برنامج  تسطير 

التعاونيات واالقتصاد التضامني، الذي يمس شريحة كبيرة من النساء املغربيات،  

 (؛ 04/07/2018)كموضوع ستنكب املجموعة على دراسته 

وذلك    - املجموعة"،  وبناء  القدرات  "تعزيز  موضوع  حول  األولى  التكوينية  الدورة 

 (؛ 15/09/2018) ONU Femmesبشراكة مع منظمة األمم املتحدة للمرأة 

االجتماعي    - للنوع  املستجيبة  "امليزانية  حول  الثانية  التكوينية  الدورة 

 (؛ 17/09/2018)
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املتحدة    - األمم  منظمة  مع  بشراكة  االجتماعي"  النوع  "ميزانية  حول  دراس ي  لقاء 

دم فيه موضوعان أساسيان:  
ُ
مقاربة    -2،  2019مشروع القانون املالي    - 1للمرأة، ق

 (؛11/10/2018)النوع االجتماعي 

بدعم   2018أكتوبر    17تنظيم يوم دراس ي حول "مقاربة النوع االجتماعي"، يوم    -

 (؛ 17/10/2018)من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية 

للمنتدى    - العامة  الكاتبة  اإلفريقي، والسيدة  النسائي  املنتدى  رئيسة  اجتماع مع 

 (؛ 02/11/2018)

 (؛ 19/12/2018)رواندا   لقاء بمجلس النواب مع رئيسة مجلس النواب بجمهورية -

السيدة    - بـمنظمة  Charlotte Goemansاستقبال  تشتغل  والتي  منها،  وبطلب   ،

"التمكين االقتصادي للمرأة    متخصصة في  (OCDE)التعاون والتنمية االقتصادية  

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، من قبل رئيسة املجموعة املوضوعاتية 

 (؛ 29/01/2019)املكلفة باملناصفة واملساواة بمعية نائبتين 

 (؛ 06/02/2019)ورشة عمل حول املراقبة البعدية إلنفاذ القوانين  -

عقد اجتماع مع رئيس مجلس النوب، الذي اقترح في كلمته التفكير في بلورة مقترح    -

دائمة كباقي  تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف جعل اللجنة املوضوعاتية لجنة  

النواب   مجلس  عليها  صادق  التي  القوانين  لكل  بجرد  القيام  وأهمية  اللجان، 

 (؛ 06/02/2019)واملتعلقة باملرأة من أجل إبراز النواقص التي تعتريها 
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مع مجموعة من الفاعلين  عقد عدة لقاءات من قبل رئيسة وعضوات املجموعة،  -

الجمعويين ممثلي جمعيات املجتمع املدني بمختلف مناطق املغرب ملناقشة جملة  

يلي   ما  وفق  وذلك  املجموعة،  اختصاصات  في  تدخل  التي  القضايا  من 

(23/04/2019 :) 

وممثلي    -1 ورئيسة  ومواطنة،  مشاركة  سمسم:  جمعية  وممثلي  رئيس  مع  اللقاء 

القاصرات، مع مذكرة تقديم  جمعية صوت املرأة األماز  يغية: طرح موضوع تزويج 

 بمثابة مدونة األسرة؛  03.70ومقترح قانون يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم 

حقوق   -2 رابطة  فيدرالية  وفد  مع  العامالت  اللقاء  النساء  مشكل  النساء: عرض 

ية  بصفة عامة وعامالت الفرولة بإسبانيا بصفة خاصة، اللقاء مع ممثالت الجمع

 الديمقراطية للنساء باملغرب؛

عن    -3 ترافع  عرض  املغرب:  لنساء  الديمقراطية  الجمعية  يمثل  وفد  مع  اللقاء 

 الحيف املمارس على النساء السالليات والتعامل الجائر الذي يعانين منه. 

بحضور    - العاملة"،  للمرأة  االجتماعية  "الحماية  موضوع:  في  دراس ي  لقاء 

لجنة القطاعات االجتماعية، في شكل لقاء مفتوحا مع وزير الشغل واإلدماج   رئيسة

 (؛ 08/05/2019)املنهي 



 53  ن يونس المرزوقي  ب 
 

بالعنف ضد   - املتعلق  الثاني  الوطني  للبحث  األولية  النتائج  لتقييم  تفاعلي،  لقاء 

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية وفعاليات   النساء، بمشاركة وزيرة

 (؛ 10/07/2019)من القطاعات الحكومية وجمعيات املجتمع املدني 

تنظم ورشة عمل في موضوع "القيادة النسائية"، بتأطير من أطر املدرسة الوطنية    -

  6و  5،  4لإلدارة العمومية بكندا ونائبة من الجمعية الوطنية لكيبيك، وذلك أيام  

 (؛ 04/03/2020) 2020مارس 

املجموعة    - رئاسة  انتقال  بمناسبة  النواب  مجلس  رئيس  مع  اجتماع 

 (؛ 14/10/2020)

ع وفد برملاني نسائي يمثل مجلس النواب الليبي، وذلك في إطار تعزيز  مباحثات م  -

التعاون بين املجلسين في أعقاب توقيع مذكرة للتفاهم بين مجلس ي النواب املغربي 

. وقد حضر عن الجانب الليبي خمسة عشرة نائبة تمثلن  2020والليبي شهر يوليوز  

 (؛ 27/11/2020)مختلف األطياف السياسية بمجلس النواب الليبي 

الحياة    - في  ومشاركتهن  النساء  تمكين  حول  األول  املنتدى  أشغال  في  املشاركة 

سفارة   طرف  من  املنظم  واإلكوادور،  وبوليفيا  والبيرو  املغرب  دول  في  السياسية 

املغرب بالبيرو وبوليفيا وشبكة السياسة هي شأن النساء عبر تقنيات التواصل عن  

 (؛ 24/02/2021)بعد 

رشة عمل بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، حول مشاريع تنظيم و   -

 (. 01/03/2021)القوانين االنتخابية في الشق املتعلق باإلنصاف واملساواة 
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 ؛ةعة ونوعية املعلومات املتوفر ينظرا الختالف طب

البرملانيات ال   النساء  النوابونظرا لكون  عن طريق  -  ُيمكنهن قانونيا ولوج مجلس 

 إال مرة واحدة؛  -اللوائح الوطنية

 ونظرا الختالف عدد النساء البرملانيات من والية ألخرى؛ 

فقد تم اعتماد طريقة تقديم الحصيلة واملساهمات وفق كل والية تشريعية على  

 حده:

 (؛ 2007-2002الوالية التشريعية السابعة )

 (؛ 2011-2007ية الثامنة )الوالية التشريع

 (؛ 206-2011الوالية التشريعية التاسعة )

 (. 2021-2016الوالية التشريعية العاشرة )
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 يتضمن هذا املحور النقط التالية:

 أوال: مساهمة النساء البرملانيات في مراقبة العمل الحكومي عن طريق األسئلة

 البرملانيات من خالل مجال األسئلة الشفوية؛: مساهمة النساء 1

 : مساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الكتابية؛2

 : قضايا النساء من خالل عروض الوزراء أمام اللجان؛نياثا

 . : الئحة مشاريع القوانين املصادق عليها ذات الصلة بقضايا النساءاثالث
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اقبة العمل الحكومي عن طريق األسئلة أوال: مساهمة   النساء البرملانيات في مر

 325عدد األعضاء: 

 35عدد البرملانيات:

 املجموع العام لألسئلة: 

 14862مجموع األسئلة الكتابية:  5409مجموع األسئلة الشفوية: 

 137فريق التجمع الوطني لألحرار:  627فريق التجمع الوطني لألحرار: 

 1305الفريق االستقاللي:  1164االستقاللي: الفريق 

 616فريق اتحاد الحركات الشعبية:  1304فريق اتحاد الحركات الشعبية: 

 190الفريق الدستوري الديمقراطي:    361الفريق الدستوري الديمقراطي: 

 331فري التحالف االشتراكي:  652فري التحالف االشتراكي: 

 3892الفريق االشتراكي:  1348الفريق االشتراكي: 

 7228فريق العدالة والتنمية:  1045فريق العدالة والتنمية: 

 غياب احصائيات جبهة القوى 

 

 : مساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الشفوية1

األسئلة   مجال  في  البرملانيات  النساء  مساهمة  مدى  لدراسة  طرق  عدة  هناك 

 اخترنا هذه الطريقة ألنها تالءم الهدف من الدراسة.الشفوية. وقد 

 إال أنه ينبغي في البداية اإلدالء باملالحظات التالية: 
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ظاهرة وجود أسئلة تحمل توقيع أكثر من نائب أو نائبة. وهي ظاهرة ال تعطي صورة    -

دقيقة عن املجهود الذي تقوم به كل نائبة برملانية، باعتبار أن بعضهن يلجأن إلى  

الفردي في مجال طرح األسئلة )وهذا هو األصل(، بينما إلى  تغ ليب أسلوب العمل 

جانب ذلك تلجأ بعضهن إلى املساهمة عن طريق توقيع السؤال وضعه نائب أو أكثر  

 من الفريق؛

تكون    - أن  الطبيعي  فمن  وبالتالي  النيابية،  الفرق  داخل  تختلف  العمل  طرق  إن 

 غير موحدة؛  املقارنة غير دقيقة ما دامت األسس

املكلفة    - والوزارة  النواب  مجلس  من  كل  بين  األرقام  في  االختالفات  بعض  هناك 

 بالعالقات مع البرملان، لكن األمر يتعلق بأرقام ال تأثير لها على التوجه العام.

 لألسئلة الشفوية  املجموع العام

 5409مجموع األسئلة: 

 3179األسئلة املجاب عنها: 

 222األسئلة املسحوبة: 

 491األسئلة املحولة: 

 2007األسئلة املتبقية: 



 63  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 
 

 وزيع األسئلة الشفوية على الفرق النيابية:ت

 

 مالحظة: إحصائيات جبهة القوى الديمقراطية غير متوفرة
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 مساهمة النساء البرملانيات في مجال األسئلة الشفوية: 

 

 

 : مجموع األسئلة األسوداللون 

 .بمساهمة النساء البرملان )طرح أسئلة أو املشاركة في ذلك(: أسئلة بيضاللون األ 

 

 ةكتابي : مساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة ال2

صورة   تعطي  الكتابية  األسئلة  فإن  الشفوية،  األسئلة  مجال  من  العكس  على 

يفقد   بدأ  الحكومي،  العمل  ومراقبة  متابعة  في  األسلوب  هذا  أن  رغم  واضحة، 
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أهميته تدريجيا، باعتبار أنه يعالج مواضيع ذات صبغة محلية محضة، أو بعض  

 القضايا التي تهم مواطنات ومواطنين بصفة شخصية. 

 هذا ال يمنع من أخذ فكرة عن مساهمة النساء البرملانيات في هذا املجال. إال أن 

 املجموع العام لألسئلة الكتابية 

 

 
 

 توزيع األسئلة الكتابية على الفرق النيابية: 

 مالحظة: إحصائيات جبهة القوى الديمقراطية غير متوفرة

األسئلة المطروحة

المجاب عنها

14862

13259
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 مساهمة النساء البرملانيات في األسلة الكتابية 

 

 مالحظة: إحصائيات جبهة القوى الديمقراطية غير متوفرة
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 : قضايا النساء من خالل عروض الوزراء أمام اللجان ثانيا

 عروض الوزراء داخل اللجان البرملانية بمجلس النواب: 

 79عدد الجلسات املخصصة للعروض: 

 بقضايا النساء:مباشرة عروض ذات صلة  

 باألسرة والعمل االجتماعي والتضامن: حصيلة وآفاق كتابة الدولة املكلفة  -1

 ظروف تطبيق مدونة األسرة  -2

املجاالت    -3 في  ودورها  اإلعالم  في  املرأة  صورة  لتحسين  الحكومة  استراتيجية 

 االقتصادية والسياسية 

وبرامج    -4 السياسات  في  االجتماعي  النوع  مقاربة  إلدماج  الوطنية  اإلستراتيجية 

 التنمية. 

 

 الئحة مشاريع القوانين املصادق عليها ذات الصلة بقضايا النساء ا: ثالث

هذه الالئحة تشمل فقط النصوص التي كانت لها عالقة مباشرة بقضية من قضايا  

 النساء: 

رقم    - الفصل    63.02قانون  من  الثانية  الفقرة  بتعديل  من    1والبند    137يتعلق 

 من مدونة األحوال الشخصية؛ 165الفصل 
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 يتعلق بمدونة الشغل؛  65.99قانون رقم  - 

 ؛يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي 24.03قانون رقم  -

 يتعلق بالفنان؛ 71.99قانون رقم  -

فبراير    6يقض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ    06.03قانون رقم    -

يونيو    25در بتاريخ  املغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصا  1963

 بالتعويض عن حوادث الشغل؛ 1927

مارس    16يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ    54.02قانون رقم    -

وفروعهم    1959 وأراملهم  للمقاومين  املمنوحة  املعاشية  الرواتب  نظام  بشأن 

 وأصولهم؛ 

رقم    - رقم    42.03قانون  القانون  بموجبه  باملراكز  املتعلق    37.80يتمم 

 االستشفائية؛

بتغيير الفصول    60.03قانون رقم    - القانون رقم    24و  19و  16يقض ي  مكرر من 

 املحدث بموجبه نظام للمعاشات املدنية؛   1971ديسمبر    30الصادر بتاريخ    11.71

 بمثابة مدونة اآلسرة؛ 70.03قانون رقم  -

رقم    - بتاري  17.02قانون  الصادر  الشريف  الظهير  ويتمم    1972يوليو    27خ  يغير 

 املتعلق بنظام الضمان االجتماعي؛ 

يوافق بموجبه من حيث املبدأ على تصديق االتفاقية إلنشاء    06.04قانون رقم    -

 ؛ 2000نوفمبر  20منظمة املرأة العربية املوقعة بالقاهرة في 

تحدد بموجبه السن التي يحال الى    05.89بتميم القانون رقم    32.04قانون رقم    -

رواتب   ملنح  الجماعي  النظام  في  املنخرطون  املستخدمون  بلوغها  عند  التقاعد 

 التقاعد؛ 

املتعلق بحقوق املؤلف  2.00 يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم    34.05قانون رقم    -

 والحقوق املجاورة؛ 
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 يتعلق باألحزاب السياسية؛  36.04قانون رقم  -

 وعة القانون الجنائي؛يتعلق بتغيير وتتميم مجم 43.04قانون رقم  -

 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها؛ 14.05قانون رقم  -

 1958شتنبر    6بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ    62.06قانون رقم    -

 بسن قانون الجنسية املغربية؛ 

 يرة؛املتعلق بالسلفات الصغ 18.97بتتميم القانون رقم  04.07قانون رقم  -

 ؛) يتعلق بولوجيات األشخاص املعاقين( بمبادرة برملانية 10.03قانون  -

بمثابة مدونة التغطية   65.00من القانون رقم  147بتغيير املادة    01.05قانون رقم    -

 ) .الصحية )بمبادرة برملانية
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 يتضمن هذا املحور النقط التالية:

 مساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الشفوية؛ - أوال

 مساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الكتابية؛ -ثانيا

 مساهمة النساء البرملانيات من خالل مقترحات القوانين.  -ثالثا

 الئحة مشاريع القوانين املصادق عليها ذات الصلة بقضايا النساء  -رابعا
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 ساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الشفويةأوال: م 

ذكر أن  
ُ
مع مراعاة املالحظات السابقة بخصوص طرق اشتغال النواب والنائبات، ن

املكلفة   والوزارة  النواب  مجلس  من  كل  بين  األرقام  في  االختالفات  بعض  هناك 

 تأثير لها على التوجه العام. بالعالقات مع البرملان، لكن األمر يتعلق بأرقام ال 

 املجموع العام 

 

 

 

Série1

المحولة المسحوبةالمجاب عنهاالمجموع
يلسؤال كتاب

المتبقاة
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 مساهمة النساء البرملانيات في املجموع العام لألسئلة 

 

 
 

 إن قراءة هذا املبيان، ينبغي أن تتم وفق املحددات التالية: 

 إن نسبة النساء البرملانيات ضمن مجموع أعضاء مجلس النواب هي كما يلي: -1

 ؛% 10,46أي نسبة  325من أصل  34

التي    -2 األسئلة  نسبة عدد  فإن  املطروحة،  لألسئلة  العام  املجموع  بخصوص 

 ؛ % 73,52تحمل توقيعات نساء برملانيات أو مشاركتهن، بلغت 

مجموع األسئلة المجاب عنها المسحوبة المحولة المتبقية
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 ؛% 73,72أما بخصوص األسئلة املجاب عنها، فقد وصلت النسبة إلى  -3

 ؛% 73,79بخصوص األسئلة املسحوبة، فيتعلق األمر بنسبة  -4

 ؛%  67,21املحولة لسؤال كتابي، بلغت النسبة  بخصوص األسئلة  -5

 .% 73,19 فقد بلغتة دون جواب يبخصوص األسئلة املتبق  -6

 

برز الحضور النوعي للنساء بمجلس النواب، وليس  الخالصة: 
ٌ
دينامية إيجابية، ت

 فقط الحضور الكمي: 

 من مجموع األسئلة الشفوية.  % 73,52من األعضاء ساهمن ضمن  % 10,46

 

 مساهمة النساء البرملانيات داخل الفرق النيابية 

يتبين من خالل االطالع على مساهمة النساء البرملانيات داخل فرقهن النيابية، أنه،  

 رغم اختالف العدد وحجم الفرق، فإن النسبة العامة تبقى جيدة، وهي:

 بالنسبة لفريق العدالة والتنمية:  ✓

 ؛ % 81,03نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 

 . % 80,24نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 
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 أما بالنسبة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:  ✓

 ؛ % 66,76نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 

 . % 75نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 

 بالنسبة للفريق الحركي:  ✓

 ؛ % 75,99نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 

 . % 77,73نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 

 بالنسبة للفريق االشتراكي:  ✓

 ؛ % 90,74نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 

 . % 87,37نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 

 بالنسبة لفريق تحالف القوي التقدمية الديمقراطية:  ✓

 ؛ % 47,89نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 

 . % 44,11نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 

 بالنسبة لفريق التجمع الدستوري املوحد:  ✓

 ؛ % 24,64نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 
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 . % 26,25نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 

 بالنسبة لفريق األصالة واملعاصرة: ✓

 ؛ % 4,19نسبة املساهمة ضمن مجموع األسئلة الشفوية: 

 . % 4,41نسبة املساهمة ضمن األسئلة الشفوية املجاب عنها: 

النيابية قد أثر بشكل    إن اختالف طرق  الفرق  اضح على مساهمة  و العمل داخل 

بصفة عامة، فإن    %  50ساء البرملانيات. فرغم أن النسب مرتفعة، وأنها تفوق  نال

انخفاضها أحيانا يجد تفسيره فقط في الحالة التي تكون فيها نسبة النساء البرملانية  

 55واحدة ضمن فريق من    منخفضة جدا مقارنة مع عدد األعضاء )مثال حالة نائبة

 عضوا(.
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 ساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الكتابيةثانيا: م
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صورة   تعطي  الكتابية  األسئلة  فإن  الشفوية،  األسئلة  مجال  من  العكس  على 

حضة، أو  امل حلية  امل صبغة  الواضيع ذات  عن اهتمام النساء البرملانيات باملواضحة،  

 القضايا التي تهم مواطنات ومواطنين بصفة شخصية. بعض 

 لة الكتابية سئ نسبة مشاركة النساء البرملانيات في مجال األ 

 ؛% 9,52على مستوى مجموع األسئلة الكتابية: 

 ؛ % 8,87على مستوى األسئلة الكتابية املجاب عنها: 

 ؛ % 22,22على مستوى األسئلة املسحوبة:  

 . % 13,07ة: يعلى مستوى األسئلة الكتابية املتبق

 مالحظة:

إن هذه النسبة املنخفضة جدا في املساهمة في مراقبة العمل الحكومي عن طريق  

الوطنية   الالئحة  طريق  عن  الفوز  كون  في  إال  تفسيرها  تجد  ال  الكتابية،  األسئلة 

ناخبيها  يجعل   عن  تدافع  محددة  انتخابية  بدائرة  مرتبطة  غير  املعنية  البرملانية 

 وناخباتها. 
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 ساهمة النساء البرملانيات من خالل مقترحات القوانينثالثا: م

 

 : الجدول العام

مقترحات   

 القوانين 

موزعة حسب  

الفرق 

 واملجموعات 

املقترحات  

املتضمنة  

لتوقيعات 

نساء 

 برملانيات

 

 

 النسبة

 % 60 15 25 الفريق االستقاللي 

 % 0 00 24 ف األصالة واملعاصرة 

 % 10 02 20 ف التجمع الدستوري املوحد

 % 11.11 02 18 ف العدالة والتنمية 

 % 73.33 11 15 الفريق االشتراكي 

ف تحالف القوى التقدمية 

 الديمقراطية

15 04 26.66 % 

 % 100 13 13 الفريق الحركي 

  00 01 الالمنتمون 

م ن لتحالف اليسار التقدمي 

 الديمقراطي

00   
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 : على مستوى الفرق واملجموعات النيابية
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 :النسبة العامة

 
 

 

 ئحة مشاريع القوانين املصادق عليها ذات الصلة بقضايا النساء رابعا: ال 

بقضية من قضايا  هذه الالئحة تشمل فقط النصوص التي كانت لها عالقة مباشرة  

 النساء: 

 بمثابة النظام األساس ي لدور الحضانة؛ 40,04القانون رقم  -

 بمثابة امليثاق الجماعي؛ 17.08القانون رقم  -

 املتعلق بمدونة االنتخابات؛  36.08القانون رقم  -

 املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي؛ 60.09القانون التنظيمي رقم  -

المجموع

توقيعات برلمانيات

131

47
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 من مدونة األسرة؛  16لتعديل املادة  08.09القانون رقم  -

 لتنظيم االستفادة من صندوق التكافل العائلي؛ 40.10القانون رقم  -

 املتعلق بالتنظيم القضائي؛ 34.10القانون رقم  -

 املتعلق بمجلس النواب؛  27.11القانون التنظيمي رقم  -

 املتعلق باألحزاب السياسية؛  29.11القانون التنظيمي  -

رقم  ال  - التنظيمي  الجماعات    59.11قانون  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق 

 الترابية؛

 املتعلق بمجلس املستشارين.  28.11القانون التنظيمي رقم  -
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 يتضمن هذا املحور النقط التالية:

 النساء البرملانيات والتصريحات الحكومية؛  أوال: 

 ؛ والكتابية مساهمة النساء البرملانيات من خالل مجال األسئلة الشفويةثانيا: 

 :مساهمة النساء البرملانيات من خالل مقترحات القوانين ثالثا:

 رابعا: النساء البرملانيات والتمثيل الديبلوماس ي ملجلس النواب. 



 86  ن يونس المرزوقي  ب 
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 لنساء البرملانيات ومناقشة التصريحات الحكومية أوال: ا

 

 ، تصريحين حكوميين: تاسعةال الوالية التشريعيةعرفت 

 ؛2012بتعلق بتقديم البرنامج الحكومي في يناير  - األول 

 . 2014يتعلق بتقديم الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة في يوليوز  -الثاني

يتعلق   األمر  أن  السلطة ورغم  وعالقة  البرملاني  العمل  في  مهمتين  بمرحلتين 

النساء   حرمت  املتبعة  املناقشة  طريقة  فإن  التنفيذية،  بالسلطة  التشريعية 

 البرملانيات من املساهمة. 

 

 مناقشة البرنامج الحكومي 

عشرة  2012يناير    23جلسة    - واثنا  ساعات  )ثالث  الحكومي  البرنامج  مناقشة   :

 دقيقة(؛ 

: استكمال مناقشة البرنامج الحكومي )أربع ساعات وثالثون  2012يناير    24جلسة    -

 دقيقة(؛ 

: جواب رئيس الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي  2012يناير    26جلسة    -

 )ساعتان وثالث دقائق(.

 : املالحظات

واملجموعات   الفرق  رؤساء  قبل  من  املداخالت  إلقاء  تم  املناقشة،  بخصوص 

 النيابية: 
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 (00ء البرملانيات: )النسا

واملجموعات   للفرق  دقائق  خمس  تخصيص  تم  التصويت،  تفسير  بخصوص 

 النيابية: 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية: كنزة الغالي

 

 الرسوم املبيانية 

 املبيان العام )األرقام تدل على عدد الدقائق( 

 

 

مداخالت النساء التوقيت بالدقائق
البرلمانيات
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5

مناقشة البرنامج الحكومي

المجموع بالدقائق( مجلس النواب)
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 التفصيلي )األرقام تدل على عدد الدقائق(   املبيان

 

 

 ميو عرض رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية للعمل الحك

 مالحظة: يتعلق األمر بجلسة مشتركة بين مجلس ي النواب واملستشارين. 

: مناقشة عرض رئيس الحكومة )ساعتان وأربع وأربعين  2014يوليوز    21جلسة    -

 املسائية(؛دقيقة، الجلسة 

: استكمال الجلسة املشتركة ملجلس ي البرملان املخصصة  2014يوليوز    21جلسة    - 

دقيقة،   وأربعون  وست  )ساعتان  الحكومة  لعمل  املرحلية  الحصيلة  ملناقشة 

 الجلسة الليلية، شهر رمضان(؛ 

المناقشة( مجلس النواب)

تفسير التصويت( مجلس النواب)

مداخالت النساء التوقيت
البرلمانيات

462

0

505

مناقشة البرنامج الحكومي

المناقشة( مجلس النواب) تفسير التصويت( مجلس النواب)
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رئيس  2014يوليوز    23جلسة    - لرد  لالستماع  البرملان  ملجلس ي  مشتركة  جلسة   :

 عة وثمانية وعشرون دقيقة(.الحكومة )سا

 : املالحظات

الفرق   السابقة بخصوص املداخالت حيث تمت من قبل رؤساء  نفس املالحظات 

 (.00واملجموعات النيابية من املجلسين وفق نظام معين )مداخالت النساء: 

 املبيان التوضيحي 

 

 

 

 

مداخالت النساء التوقيت
البرلمانيات
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 والكتابيةساهمة النساء البرملانيات في مجال األسئلة الشفوية  ثانيا: م

 

 الشفويةمجموع األسئلة 
 

10770 
 

 مساهمة النساء البرملانيات
 

2357 
 

 النسبة
 

 %21,88 

 املعدل العام ملجموع أعضاء املجلس 
 

27,26 
 

 املعدل العام للنساء البرملانيات
 

33,67 
 

    

 الكتابيةمجموع األسئلة 
 

26292 
 

 مساهمة النساء البرملانيات
 

3924 
 

 النسبة
 

 %14,92 

 املعدل العام ملجموع أعضاء املجلس 
 

66,56 
 

 املعدل العام للنساء البرملانيات
 

56,05 
 

    

الوال  بخصوص  سابقا  بها  اإلدالء  تم  التي  املالحظات  إلى  التشريعية  استنادا  ية 

األسئلة   تغيير على طريقة طرح  أي  يحدث  ولم  قائمة،  بقيت  أنها  الثامنة، نالحظ 

 الشفوية.

 إال أنه مع ذلك، ُيمكن أن نستنتج من هذا الجدول ما يلي: 

أنه خالل هذه    - باعتبار  انخفضت نسبيا،  البرملانيات،  النساء  إن نسبة مساهمة 

   %  16,96يتعلق األمر بمساهمة    الوالية التشريعية
ُ
مس األسئلة  من األعضاء في خ

املمارسات  هي مسألة إيجابية، ترغم ذلك، فالشفوية املطروحة، و  دل على تجاوز 

 السابقة من خالل اعتماد النساء البرملانيات على أنفسهن لطرح األسئلة.  
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لكل عضو، فإن املعدل العام   سؤاال  27على مستوى املعدل العام البالغ حوالي    -

 سؤاال:  33لدى النساء البرملانيات ارتفع إلى  

 

 

 

أما على مستوى األسئلة الكتابة، فإن نفس مالحظات الوالية التشريعية   -

، وليس هناك من تفسير لهذه  % 14,92السابقة، بقيت قائمة. فالنسبة تبلغ 

الظاهرة، إال مسألة تأثير الدائرة االنتخابية الوطنية، التي ال تسمح بعالقات 

ة إلى  يحلية والشخص مباشرة مع الساكنة قصد رفع مشاكلها واهتماماتها امل

 .مجلس النواب

 

مجموع األسئلة الشفوية مساهمة البرلمانيات

مجموع األسئلة 
10770; الشفوية

مساهمة 
;  البرلمانيات
2357
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 ساهمة النساء البرملانيات في مجال مقترحات القوانين ثالثا: م

تقديم   مجال  عرفه  الذي  الكبير  التحول  ُيبين  التالي،  الجدول  على  االطالع  إن 

 مقترحات القوانين. 

فبعد أن ظل تقديم املقترحات يحمل توقيعات مجموعة فقط من أعضاء الفريق  

 املجموعة النيابية، فإنه يتم حاليا اعتماد صيغ عامة، من قبيل:أو 

 السيد ... رئيس فربيق ...، وباقي أعضاء فريقه؛ -

 ... رئيس الفريق، وباقي أعضاء الفريق .... -

مجموع األسئلة الكتابية مساهمة البرلمانيات

مجموع األسئلة 
26292; الكتابية

مساهمة 
;  البرلمانيات
3924
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وهي كلها صيغ تدل ال تبين من كان وراء املقترح، وإن كانت بعض الفرق رغم اعتماد  

 ل الئحة ألعضاء الفريق بأكمله.هذه الصيغة، فإنها تضع على األق

 

 

 رابعا: النساء البرملانيات والتمثيل الديبلوماس ي ملجلس النواب 

 

منح النظام الداخلي للعالقات الخارجية للمجلس، مكانة خاصة. وعلى العكس من  

عن   الحديث  تم  أنه  القول،  ُيمكن  فإنه  املجاالت،  باقي  في  املناصفة  مقتضيات 

بشكل   الشعب  املناصفة  مجال  في  الرئيسية  األسس  أحد  جعلها  وتم  مطلق، 

وفود، إرسال  أو  واملؤتمرات  املنظمات  في  املجلس  وتمثيل  ومجموعات    الوطنية، 

 األخوة والصداقة: 

150

152

154

156

158

160

162

164

166

المجموع العام
توقيعات نساء برلمانيات

165

155
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من  81املادة   ✓ النواب  مجلس  لتمثيل  الشخصية  بالتعيينات  املتعلقة   ،

املناصفة، مبدأ  "مراعاة  إلى  تشير  الدائمة،  الوطنية  الشعب  عمال    خالل 

 من الدستور"؛ 19بمقتضيات الفصل 

، املتعلقة بتمثيل املجلس في املنظمات واملؤتمرات أو إرسال وفود 82املادة   ✓

اختيار   في  املناصفة  الوفود "مع مراعاة  بين تشكيل هذه  التي تربط  النواب،  من 

 ممثليها"؛

عى في  ، املتعلقة بمجموعات األخوة والصداقة البرملانية، والتي يرا85املادة   ✓

 تكوينها "مبدأ املناصفة". 

من الدستور،   19إن الحديث املطلق هنا عن مبدأ املناصفة، واالستناد إلى الفصل  

ينبغي أن يتم االستناد عليه لتعميم تطبيق مبدأ املناصفة في املجاالت األخرى خارج  

 مجال التمثيل الدبلوماس ي. 

وى الداخلي، هو الذي ُيعطي  وأعتقد هنا أن نجاح تطبيق مبدأ املناصفة على املست 

التراب   خارج  البعثات  على  بخصوصها  االقتصار  بدل  املغربية،  للتجربة  أهمية 

 الوطني. 

 

 املجموع النساء  النسبة
 

أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرملانية ملجلس  8 2 25 % 

 أوروبا

 الدوليأعضاء الشعبة الوطنية في االتحاد البرملاني  5 2 40 % 
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هناك   ذلك،  مع  أنه  سنجد  العملي،  اقع  بالو النصوص  هذه  ربط  عند  أنه  إال 

من النساء    وجودال ُيمكن للعدد امل صعوبات في تطبيق مبدأ املناصفة. ذلك أنه  

أعضاء الشعبة الوطنية في اتحاد مجالس الدول  4 0 0 %

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 أعضاء الشعبة الوطنية في االتحاد البرملاني اإلفريقي  7 1 14,28 %

 أعضاء الشعبة الوطنية في االتحاد البرملاني العربي  4 1 25 %

 البرملان العربي أعضاء الشعبة الوطنية في  2 0 0 %

أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرملانية لالتحاد   9 4 44,44 %

 من أجل املتوسط 

أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرملانية للبحر   3 2 66,66 %

 األبيض املتوسط 

أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرملانية  4 1 25 %

 للفرنكفونية 

أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرملانية ملنظمة  2 0 0 %

 األمن والتعاون بأوروبا 

أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرملانية ملنظمة  2 0 0 %

 حلف شمال األطلس ي 

اللجنة البرملانية املشتركة  أعضاء الشعبة الوطنية في  8 3 37,5 %

 بين البرملان املغربي والبرملان األوروبي 

 أعضاء الشعبة الوطنية في مجلس الشورى املغاربي  20 4 20 %

 املجموع  78 20 25,64 %
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البرملانيات أن يكون متواجدا في كل األنشطة الخارجية للمجلس، وذلك بسبب  

مجموعة أخوة وصداقة، وبالتالي    130شعبة وطنية، و  13كثرتها وتنوعها. فهناك  

صبح تمثيلية النساء البرملانيات بالضرورة أقل من املطلوب. 
ُ
 ت

 )الشعب الوطنية ومجموعات الصداقة(  ذلك  وسنأخذ هنا نموذجين لتوضيح

 : الشعب الوطنية1

، وتختلف بشكل كبير جدا  %  25,64إن النسبة العامة لتمثيلية النساء تبلغ فقط  

منطقة أو تخصص آلخر. فهي مرتفعة بالنسبة للشؤون املرتبطة بالبحر األبيض  

 املرتبطة باألمن والدفاع. املتوسط، ومنعدمة في مجاالت أخرى من قبيل املجاالت  

 مجموعات الصداقة: 2

دولة، فإنه   130نظرا، الرتفاع عدد الدول املعنية بهذه املجموعات، والذي يصل إلى  

نماذج متنوعة من حيث األهمية، والعالقات واملوقع الجغرافي،    10سيتم اختيار  

 للوقوف على تمثيلية النساء البرملانيات.

النساء   املجموع  الدولة 

 البرملانيات 

 النسبة

 % 0 0 9 إثيوبيا

 % 9,09 1 11 إسبانيا 

 % 20 2 10 البرازيل 

 % 10 1 10 الجزائر 
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 % 40 4 10 السويد

 % 0 0 10 السعودية

 % 18,18 2 11 الفيتنام 

 % 30 3 10 الواليات م األمريكية 

 % 9,09 1 11 بولونيا 

 % 18,18 2 11 جزر املالديف

 % 27,27 3 11 روسيا 

 

أما بخصوص حضور أشغال املنظمات واملؤتمرات أو إرسال وفود من النواب إلى 

عب اإلحاطة بها، نظرا لكثرتها. لذلك، فإنه لن تتم معالجتها في هذه  ص الخارج، فإنه ي

 الدراسة. 
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 2021مارس  21إلى غاية 

 

 يتضمن هذا املحور النقط التالية:

 ملجموع األسئلة الشفوية والكتابية؛أوال: الجدول العام 

 ؛ الشفوية: مساهمة النساء البرملانيات في مجال األسئلة ثانيا

 ؛ الكتابيةا: مساهمة النساء البرملانيات في مجال األسئلة لثثا

 .الديبلوماسية البرملانية ا: مساهمة النساء البرملانيات في مجال رابع
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 األسئلة الشفوية والكتابية أوال: الجدول العام ملجموع 

 

األسئلة   الفريق أو املجموعة 

 الشفوية

األسئلة  

 الكتابية 

 9.961 5.604 العدالة والتنمية 

 5.190 4.930 األصالة واملعاصرة

 1.269 1.447 التجمع الدستوري 

 2.279 1.193 االستقالل 

 1.106 622 الحركة الشعبية 

 2.189 967 الفريق االشتراكي 

 788 259 التقدم واالشتراكية 

 307 6 غير منتسبون 

 23.089 15.028 املجموع العام
 

 ا: مساهمة النساء البرملانيات في مجال األسئلة الشفوية ثاني

 

 : مساهمة النساء البرملانيات حسب الفرق 

 

 املائوية النسبة عدد األسئلة  عدد املقاعد  الفريق النيابي 

 18,88 931 26 األصالة واملعاصرة 

 26,67 1495 24 العدالة والتنمية 
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 8,08 117 10 دستوريالتجمع ال

 8,88 106 7 حزب االستقالل 

 52,74 510 5 االتحاد االشتراكي 

 40,03 249 5 الحركة الشعبية 

 95,75 248 4 التقدم واالشتراكية 

 ,3224 3656 81 املجموع
 

 ات: الخالص

 (؛ %24,32( بحوالي ربع األسئلة الشفوية )%20,50البرملانيات )النساء ساهمت  -1

فريق  -2 داخل  كانت  نسبة  )   يأضعف  الدستوري  والفريق    (%8,08التجمع 

 ؛(%8,88االستقاللي )

واالشتراكية    -3 للتقدم  النيابية  املجموعة  داخل  كانت  للمشاركة  نسبة  أكبر 

 (، وهل لذلك عالقة بكون املجموعة ترأسها نائبة؟  95,75%)

 

 : توزيع مساهمة النساء البرملانيات حسب طريقة الولوج ملجلس النواب

 . اللون األسود = عدد األسئلة ، و اللون األحمر = عدد املقاعد
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اللوائح 

 املحلية

ل الوطنية  

1ج  

ل الوطنية  

2ج  
 املجموع

 26 7 14 5 األصالة واملعاصرة 

  11 638 282 931 

 24 2 18 4 العدالة والتنمية 

  247 1154 94 1495 

 7  6 1 التجمع الوطني 

  0 51  51 

 3  3  االتحاد الدستوري 

   66  66 

 7  7  حزب االستقالل 

   106  106 

 5 1 4  االتحاد االشتراكي 

   370 140 510 

 5  5  الحركة الشعبية 

   249  249 

 4 1 3  واالشتراكية التقدم 

   208 40 248 

 81 11 60 10 مجموع املقاعد
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 : مساهمة النساء البرملانيات في مجال األسئلة الكتابية الثثا

 

 : مساهمة مجموع النساء البرملانيات حسب الفرق 

 

 النسبة   عدد األسئلة  عدد املقاعد   

 27,64 1435 26 األصالة واملعاصرة

 33,38 3325 24 والتنمية العدالة 

 6,14 78 10 الدستوري التجمع  

 9,60 219 7 حزب االستقالل 

 24,07 527 5 االتحاد االشتراكي 

 37,70 417 5 الحركة الشعبية 

 30,83 243 4 التقدم واالشتراكية 

 27,04 6244 81 املجموع 

 

 : ةالخالص

دقيقة عن مساهمة النساء  على العكس من األسئلة الشفوية، التي ال تعطي صورة 

ا إلمكانية اشتراك عدة نواب ونائبات في طرح نفس السؤال، فإنه  البرملانيات، نظر 

 بصفة عامة ُيمكن القول على أن األسئلة الكتابية تعطي صورة أوضح. 
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  %27,04( بنسبة  %20,50وبهذا الخصوص، ُيالحظ أن مساهمة النساء البرملانيات )

ة، وهذه مسألة إيجابية جدا، ألنها تدل على بداية تجاوز  من مجموع األسئلة الكتابي

إشكالية الالئحة الوطنية وعدم ارتباطها بدائرة ترابية محلية تسمح بالتفاعل مع  

 مشاكل الدائرة ومشاكل الساكنة.

 

 توزيع مساهمة النساء البرملانيات حسب طريقة الولوج ملجلس النواب 

 . اللون األسود = عدد األسئلة، و املقاعداللون األحمر = عدد انتباه: 

 اللوائح املحلية  
الالئحة 

1الوطنية ج  

الالئحة 

 2الوطنية ج
  املجموع

  26 7 14 5 األصالة واملعاصرة 

  53 736 646 1435  

  24 2 18 4 العدالة والتنمية 

  121 3127 77 3325  

  7  6 1 التجمع الوطني 

  0 50  50  

  3  3  الدستوري االتحاد 

   28  28  

  7  7  حزب االستقالل 

   219  219  

  5 1 4  االتحاد االشتراكي 
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 البرملانيات في الديبلوماسية البرملانية: مساهمة النساء ارابع

 

 الشعب الوطنية الدائمة على مستوى : 1

 

عدد  

 األعضاء 

 

 تمثيلية النساء 

 

 النسبة

 25 1 4 االتحاد البرملاني الدولي 

 40 2 5 االتحاد البرملاني العربي

 28,57 2 7 االتحاد البرملاني اإلفريقي

 33,33 1 3 البرملان اإلفريقي

 41,66 5 12 الشورى املغاربي مجلس 

الجمعية البرملانية لالتحاد من  

 أجل املتوسط 

9 3 33,33 

 0 0 4 الجمعية البرملانية الفرنكفونية 

   383 144 527  

  5  5  الحركة الشعبية 

   417  417  

  4 1 3  التقدم واالشتراكية 

   169 74 243  

  81 11 60 10 قاعدمجموع امل
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الجمعية البرملانية للبحر  

 األبيض املتوسط 

3 0 0 

اتحاد مجالس الدول األعضاء 

 في منظمة املؤتمر اإلسالمي 

3 1 33,33 

املشتركة بين  اللجنة البرملانية 

 البرملان املغربي والبرملان األوروبي 

7 2 28,57 

اللجنة البرملانية ملنظمة حلف 

 شمال األطلس ي

1 0 0 

 100 2 2 برملان أمريكا الوسطى 

الفرع البرملاني للجمعية الدولية 

 للبرملانيين من أجل السالم

5 1 20 

 40 4 10 الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا 

الجمعية البرملانية ملنظمة األمن  

 والتعاون بأوروبا

3 1 33,33 

 0 0 2 برملان أمريكا الالتينية والكرايب

 50 1 2 برملان األنديز

 31,70 26 82 املجموع
 

 الخالصة: 

العضوية من    %31,70من األعضاء( ُيمثلن نسبة    %20,50إن النساء البرملانيات )

  ، فإنه فقط الدائمة. ورغم أن هذه النسبة تكاد تصل إلى الثلثفي الشعب الوطنية 

بخصوص  أدناه،  سنرى  كما  للمجلس  الداخلي  النظام  مقتضيات  مراعاة  ينبغي 

مراعاة مبدأ املناصفة. وهذا إضافة إلى أن النساء البرملانيات مدعوات إلى اقتحام  

 كل الشَعب الوطنية بمختلف مجاالتها.  



 107  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 الصداقة مجموعات على مستوى : 2

النساء   أن  إلى  باإلشارة  هنا  نكتفي  الصداقة،  مجموعات  من  الكبير  للعدد  نظرا 

يترأسن   أصل    34البرملانيات  من  ُيشكل    131مجموعة صداقة  ما  مجموعة، وهو 

 ، أي ربع املجموعات.%25,95نسبة 
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الحقائق ذات الصلة بمجس النواب فقط، ويتعلق األمر  سُنعالج هنا لجان تقص ي  

 كل الواليات السابقة.ب

وينبغي اإلشارة في البداية إلى وجود لجنتين لتقص ي الحقائق تم إحداثهما قبل ولوج  

استحقاقات   في  للبرملان  ب1993النساء  األمر  ويتعلق  تسرب  .  تقص ي حقائق  لجنة 

تقص ي الحقائق عقب أحداث فاس على إثر  لجنة  (، و 1979)  امتحانات البكالوريا

 (. 1991) اإلضراب العام

 

إلى اآلن، تم تشكيل أربع لجان، كان تواجد النساء    1993وابتداء من استحقاقات  

 البرملانيات بها ضعيفا: 

بتاريخ  ال  -1 املخدرات،  موضوع  في  الحقائق  لتقص ي  النيابية  دجنبر    28لجنة 

1995 : 

 مختلف الفرق، إال أنه لم يكن ضمنهم أية برملانية.عضوا من  20ضمت اللجنة 

 20على  00عدد النساء البرملانيات األعضاء:  

العقاري،  ال  -2 القرض  الحقائق حول وضعية مؤسسة  لتقص ي  النيابية  لجنة 

 : 2000ماي 

عضوا، فإنه مرة أخرى لم تكن    24رغم أن عدد أعضاء اللجنة ارتفع هذه املرة إلى  

 برملانيات.يبين األعضاء نساء 

 24على  00عدد النساء البرملانيات األعضاء:  
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يونيو    18لجنة النيابية لتقص ي الحقائق حول أحداث مدينة سيدي إفني،  ال  -3

2008 : 

( عضوا  عشرة  خمسة  من  مكونة  اللجنة  وضم15كانت  أعضاءها    ت(،  بين  من 

 ويتعلق األمر بعضوية دون أية مسؤولية.  نائبتين.

 15على  02النساء البرملانيات األعضاء: عدد أعضاء 

اللجنة النيابية لتقص ي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب    -4

 :2011نونبر   27التي شهدتها مدينة العيون،

حافظت النساء البرملانيات على مقعدين رغم أن عدد أعضاء اللجنة انخفض إلى  

 إحداهن. عضوا، مع إسناد مسؤولية إلى  13

 13على  02عدد النساء البرملانيات األعضاء:  

 

 

 

المخدرات
القرض 
العقاري

كديم إزيكإفني

المجموع 20241513

النساء 0022

20
24

1513
0022

لجان تقصي الحقائق
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 يتضمن هذا املحور النقط التالية:

 أوال: تطور عدد مناصب املسؤوليات بمجلس النواب؛ 

 ثانيا: تطور نسبة ولوج النساء ملناصب املسؤولية؛ 

 ثالثا: مأسسة نظام املساواة واملناصفة: 

 الصعيد املبدئي؛على  -1

 دعم ولوج النساء للوظائف االنتخابية؛  -2

 لجنة املساواة واملناصفة؛  -3

 قانون إطار للمساواة واملناصفة.  -4
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 مجموع أعضاء مجلس النواب ضمن التذكير بعدد النساء البرملانيات 
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 أوال: تطور عدد مناصب املسؤوليات بمجلس النواب 

 

 

 

هو   هنا  التالية:املقصود  املناصب  األمناء،    مجموع  الرئيس،  نواب  الرئيس، 

 املحاسبون، رؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الفرق واملجموعات النيابية. 

 

 املسؤوليات

 

 5و 

 

 6و 

 

 7و 

 

 8و 

 

 9و 

 

 10و 

 

 املجموع 

 52 9 9 9 9 7 9 الرئيس ونوابه 

 21 3 3 3 3 4 5 األمناء 

 15 2 2 2 2 3 4 املحاسبون 

اللجان   رؤساء 

 الدائمة

12 6 6 6 8 9 47 

الفرق   رؤساء 

 واملجموعات 

8 10 7 7 8 9 49 

        

 184 32 30 27 27 30 38 املجموع
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 ثانيا: تطور ولوج النساء ملناصب املسؤولية 

 قبل الوالية التشريعية العاشرة -أ

 2016إلى  1993الولوج للمسؤوليات من سنة  -1

 أولية: مالحظات 

هناك بعض الصعوبات في ضبط ولوج النساء البرملانيات ملناصب املسؤولية. ويرجع 

التشريعية، والتي قد ال تسمح   الوالية  التغيرات التي ُيمكن أن تقع خالل  إلى  ذلك 

 باعتماد إحصائية دقيقة. 

للوالية   بالنسبة  أنه  نجد  املصادر  من  للعديد  فبالرجوع  املثال،  سبيل  وعلى 

التشريعية الثامنة، ليست هناك إال إشارة واحدة تهم رئاسة نائبة برملانية لفريق  

ترأست النساء البرملانيات    الوالية التشريعيةنيابي، بينما الواقع هو أنه خالل هذه  

التشريعية األخيرة لم    عدة لجان دائمة خالل بعض السنوات، لكن خالل السنة 

 تترأس أية لجنة. 

 وُيالحظ بالنسبة لرئاسة اللجان الدائمة ما يلي: 

، ترأست نائبة من فريق العدالة والتنمية،  2009-2008خالل السنة التشريعية    -

 (؛6لجنة القطاعات االجتماعية )عدد اللجان الدائمة آنذاك: 

 ، كانت هناك: 2010-2009خالل السنة التشريعية  -
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الوطني   والدفاع  الخارجية  لجنة  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  نائبة  رئاسة 

 والشؤون اإلسالمية؛ 

 ؛ورئاسة نائبة من الفريق االشتراكي، لجنة القطاعات االجتماعية

 ، لم تترأس النساء البرملانيات أي لجنة. 2011-2010لكن خالل السنة التشريعية  -

 نالحظ تضاربا في األرقام. ولذلك 
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 تطور الولوج ملنصب الرئيس أو نائبة الرئيس  -2

 

 تطور الوصول ملنصب أمينة املجلس  -3

 

0

2

4

6

8

10

5الوالية  6الوالية  7الواالية  8الوالية  9الوالية 

المجموع العام تمثيلية النساء

5الوالية  6الوالية  7الواالية  8الوالية  9الوالية 

4 4

3 3 3

1

0

1

0

2

المجموع العام تمثيلية النساء



 121  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 تطور الوصول ملنصب محاسبة -4

 

 تطور الوصول ملنصب رئيسة لجنة دائمة  -5
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 تطور الوصول ملنصب رئيسة فريق أو مجموعة نيابية  -6

 

 2016إلى  1993ملجموع املناصب من تطور الوصول  -7
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 (2021-2016الولوج للمسؤوليات خالل الوالية التشريعية العاشرة )  -ب

 

وأشمل   أعمق  بشكل  دراستها  قصد  العاشرة،  التشريعية  الوالية  عزل  تم  لقد 

النساء   ولوج  بخصوص  تطورات  من  النواب  مجلس  عرفه  ما  آخر  على  للوقوف 

االنتخابية. وقد عرفت هذه الوالية التشريعية ثالث محطات  البرملانيات للوظائف  

 أساسية: 

املكتب انتخاب  -1 الفرق   أعضاء  رؤساء  عن  واإلعالن  النيابية  اللجان  ورؤساء 

  2017يناير    17واملجموعات النيابية، في الجلسة العمومية املنعقدة يومه الثالثاء  

 على الساعة الثالثة بعد الزوال؛ 

هياكل    -2 ضمن  شاغرة  أصبحت  التي  املناصب  لشغل  جدد  أعضاء  انتخاب 

، بعد تعيين 2017أبريل    14املجلس، في الجلسة العمومية املنعقدة يوم الجمعة  

في   الحكومة  الفرق    2017أبريل    5أعضاء  رؤساء  املكتب،  أعضاء  بأسماء  )الئحة 

 ورؤساء اللجان(. واملجموعات النيابية 

عن   انتخاب  -3 واإلعالن  النيابية  اللجان  ورؤساء  النواب  مجلس  مكتب  أعضاء 

،  2021-2016للفترة الثانية من الوالية العاشرة   رؤساء الفرق واملجموعات النيابية

 . 2019أبريل  18في الجلسة العمومية املنعقدة يوم الخميس 

 (: 6البرملانيات من خالل النقط التالية )وسُنعالج تكور تمثيلية النساء 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 2017يناير  17أوال: األجهزة املنبثقة عن الجلسة العمومية ليوم الثالثاء  .

 ثانيا: تحيين الئحة أعضاء املكتب 

 ثالثا: الئحة أعضاء مكتب مجلس النواب 

 رابعا: تمثيلية النساء البرملانيات في مكاتب اللجان الدائمة 

 نساء البرملانيات باللجان املوضوعاتية خامسا: تمثيلية ال

 سادسا: لجنة العرائض 

 2017يناير   17: األجهزة املنبثقة عن الجلسة العمومية ليوم الثالثاء 1

تمثيلية   املجموع مناصب املسؤولية 

 النساء 

 النسبة

  2 9 الرئيس ونوابه 

  0 2 املحاسبون 

  2 3 األمناء 

  2 9 رئاسة اللجان الدائمة

  1 7 رئاسة الفرق واملجموعات 

  7 30 املجموع العام

 



 125  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 

 : تحيين الئحة أعضاء املكتب 2

 ، تم تحيين الئحة أعضاء مكتب املجلس: 2017أبريل  14بعد شهرين، وبتاريخ 

ولم يحصل أي تغيير على مستوى تمثيلية النساء في مناصب املسؤولية، بل فقط 

 التعيينات الوزارية. تم إدخال تغييرات نتيجة  

النواب3 مجلس  مكتب  أعضاء  الئحة  الوالية    :  من  الثاني  النصف  )برسم 

 التشريعية( 

2

0

2 2

1

9

2
3

9

7

النصف األول من الوالية التشريعية

 النسبة تمثيلية النساء املجموع مناصب املسؤولية 

 %22,22 2 9 الرئيس ونوابه 

 %0 0 2 املحاسبون 
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يجد تفسيره في    الوالية التشريعيةإن ولوج النساء ملنصب نائبة الرئيس خالل هذه  

نصيبهما   من  كان  واملعاصرة  األصالة  وفريق  والتنمية  العدالة  فريق  نمن  كال  أنه 

مقعدين في نيابة الرئيس، لذلك اعتمد كل منهما الطريقة التالية: تقديم نائب في  

 املرتبة األولى، ثم نائبة في املرتبة املوالية.

النائب األول لرئيس املجلس،    فبالنسبة لفريق العدالة والتنمية قدم نائبا ملنصب

 والنائبة السابعة؛

وبالنسبة لفريق األصلة والعاصرة، قدم نائبا ملنصب النائب الثالث لرئيس املجلس  

 والنائبة الثامنة.  

 

 : تمثيلية النساء البرملانيات في مكاتب اللجان الدائمة 4

نالحظ    تشتغل النساء بشكل كبير على مستوى لجنة القطاعات االجتماعية حيث

 أن مكتب اللجنة يتشكل كما يلي:

 %66,66 2 3 األمناء 

 %22,22 2 9 رئاسة اللجان الدائمة

 %14,28 1 7 واملجموعات رئاسة الفرق 

 %23,33 7 30 املجموع العام
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( مناصب  6رئيسة لجنة، نائبة أولى، مقررة، نائبة املقررة، األمينة، األمينة، أي ست )

 .%66,66(، أي بنسبة 9مسؤولية من أصل تسعة )

 إال أن هذه النسبة العالية تنخفض تدريجيا في القطاعات األخرى:

 ؛%44,44، أي بنسبة 9من أصل   4اإلنسان: لجنة العدل والتشريع وحقوق 

 ونفس النسبة في لجنة التعليم والثقافة واالتصال؛ 

لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون  في    %33,33لتنخفض مرة أخرى لغاية  

 اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج.

 غاية:لكن املالحظة البارزة جدا، تتمثل في أن هذه النسبة وصلت إلى 

 في كل من:  11,11%

 ؛9من أصل  1لجنة القطاعات اإلنتاجية: 

 ؛9من أصل  1ولجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة: 

 . 9من أصل   1ولجنة مراقبة املالية العامة: 
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 : تمثيلية النساء البرملانيات باللجان املوضوعاتية 5

( مجموعات عمل  6مع اقتراب نهاية الوالية التشريعية العاشرة، كانت هناك ست )

 موضوعاتية، نسجل بخصوص تمثيلية النساء البرملانيات بها وفقا ملا يلي: 

 ؛6من أصل   2مجموعة العمل املوضوعاتية املتعلقة بالقضية الوطنية:  -1

 :16من أصل   16اصفة: مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة باملساواة واملن -2

وهذه املسألة تدعو للتساؤل، ألنه إذا كانت املجموعة تحت رئاسة نائبة، فإنه من  

 غير املقبول أن تقتصر العضوية في هذه املجموعة على النساء البرملانيات فقط؛

 ؛7من أصل   3مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بالقضية الفلسطينية:  -3

علما بأن    7من أصل    3ضوعاتية املكلفة بالشؤون اإلفريقية:  مجموعة العمل املو   -4

 الرئاسة أسندت لنائبة برملانية؛

مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم    -5

 علما ب أن الرئاسة أسندت لنائبة برملانية؛  6من أصل   2األول: 

 . 11من أصل  3ملنظومة الصحية: مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة با -6
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 الخالصة: 

(، أي نسبة  6( مجموعات عمل موضوعاتية من أصل )3تترأس النساء البرملانيات )

50%. 

 : لجنة العرائض6

 تتشكل من رئيس وثالثة أعضاء دون أي تمثيلية للنساء البرملانيات.

 ثالثا: مأسسة نظام املساواة واملناصفة 

بمأسسة نظام املساواة واملناصفة، هو االشتغال بشكل متواز على  إن املقصود هنا  

 املحاور األربعة التالية:

التنصيص الواضح في النظام الداخلي ملجلس النواب على املساواة واملناصفة    :أوال

 كهدف دستوري استراتيجي ينبغي املساهمة في تفعيله؛

وضع قواعد تحترم املناصفة    دعم ولوج النساء للوظائف االنتخابية من خالل  :ثانيا

 عند تقديم الترشيحات في كل ما يهم أجهزة مجلس النواب؛

 إحداث لجنة خاصة بموضوع املساواة واملناصفة.  :ثالثا

 العمل على بلورة قانون إطار للمساواة واملناصفة  :رابعا

ملجلس   الداخلي  النظام  على  وتتميمات  تعديالت  إدخال  عن  ذلك  يتم  أن  وأقترح 

 . النواب



 130  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 : بخصوص مبدأ املساواة واملناصفة1

األول   الجزء  من  واملناصفة(  )املساواة  السابع  الباب  مواد  تفكيك  يتم  أن  أقترح 

 )تنظيم مجلس النواب( من النظام الداخلي وإعادة صياغتها وترتيبها وفق ما يلي:

 التعليل التعديل  املادة األصلية

 :75املادة 

من    19تفعيال ألحكام الفصل  

مجلس  من  وسعيا  الدستور 

 النواب إلى:

 

 

املكتسبات   - وتقوية  دعم 

املجاالت   كل  في  النسائية 

مستوى   على  وتعزيزها 

العمل  ومراقبة  التشريع 

والدبلوماسية  الحكومي 

البرملانية وعلى مستوى مراكز 

 اتخاذ القرار داخل املجلس؛ 

 

 

العمل   - روابط  تمتين 

هيئات   سائر  مع  املشترك 

املدن والحقوقي  املجتمع  ي 

النهوض  أجل  من  والسياس ي 

 بأوضاع املرأة؛

عالقات    - تطوير  أو  خلق 

املؤسسات  مع  شراكة 

 :75املادة 

الفصلين   ألحكام    19تفعيال 

يقوم من من الدستور،    30و

باملس النواب  في  مجلس  اهمة 

واملناصفة   املساواة  تحقيق 

 :عن طريق

املكتسبات    - وتقوية  دعم 

وتعزيزها   كل  النسائية  في 

، على مجاالت العمل البرملاني

ومراقبة   التشريع  مستوى 

الحكومي   العمل 

 والدبلوماسية البرملانية؛

في    - النساء  تمثيلية  تشجيع 

االنتخابية  ومراكز    الوظائف 

 اتخاذ القرار داخل املجلس؛ 

العمل   - روابط  تمتين 

هيئات  سائر  مع  املشترك 

والحقوقي   املدني  املجتمع 

أجل   من  تحقيق والسياس ي 

 ؛مبدأ املساواة واملناصفة

عالقات    - تطوير  أو  خلق 

املؤسسات  مع  شراكة 

 

من   30اإلشارة إلى الفصل    -

الفصل  جانب  إلى  الدستور 

 ؛ 19

 

 

جعل هذه الفقرة مقتصرة   -

البرملاني،   العمل  يهم  ما  على 

أخرى   فقرة  لتخصيص 

للوظائف  مستقلة 

 االنتخابية؛ 

 

 

 

 

 

 

 

مبدأ    - تحقيق  هو  الهدف 

 املساواة واملناصفة؛
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الدولي   املنتظم  في  الفاعلة 

حقوق   مجال  في  والعاملة 

دعم  أجل  من  اإلنسان 

 قدرات املجلس وأجهزته.

 

الدولي  املنتظم  في  الفاعلة 

حقوق   مجال  في  والعاملة 

عامة،  اإلنسان   بصفة 

بصفة  النسائية  والحقوق 

أجل دعم قدرات  من  خاصة،  

 املجلس وأجهزته.

حقوق   - داخل  التركيز 

اإلنسان، على الحقوق ذات 

 الصلة باملسواة واملناصفة. 

النواب،   التي يتوخاها مجلس  املادة املتعلق باألهداف  وإضافة إلى هذا الجزء من 

فإنه تم فقط إحداث مجموعة عمل مؤقتة بقرار من مكتب املجلس بعد استشارة  

ضاء املجلس الفرق واملجموعات النيابية، من أجل "تفعيل املبادرة التشريعية ألع

وتطوير أداء املجلس وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات  

العمومية فيما يتعلق باملواضيع السالفة الذكر من منظور احترام مبدأي املساواة  

 واملناصفة وإدماج مقاربة ا لنوع".

في   جعله  قصد  املالحظات  من  العديد  إبداء  يتطلب  الباب  هذا  أن  مستوى  كما 

مبدأي املساواة واملناصفة.  وإذا كنا سندلي ببعض االقتراحات أدناه، فإنه مع ذلك  

املادة   أن  أنه رغم  إلى  هنا  اإلشارة  العمل    76ينبغي  تتحدث عن تشكيل مجموعة 

املؤقتة من "النائبات والنواب" فإن اللجنة مشكلة بأكملها من النساء البرملانيات،  

شير إلى م
ُ
 !!راعاة مبدأ املناصفة بين النائبات والنواببل إن املادة ت

 : دعم ولوج النساء للوظائف االنتخابية 2

إن تدعيم تمثيلية النساء، يقتض ي في البداية، الوقوف على املستجدات الدستورية  

 ووضعها في إطار تصور آخر. وفي هذا الصدد، فإنه من الضروري التمييز بين: 

 ( من جهة؛ Mandats électifsاالنتخابية )  االنتدابات -

 ( من جهة أخرى. Fonctions électivesوالوظائف االنتخابية )  -
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تتمثل   عليها  متعارف  مقتضيات  وفق  يتم  املنتخبة  للمؤسسات  النساء  ولوج  إن 

دستور   قبل  يعرفه  املغرب  كان  الذي  اإليجابي،  التمييز  أسلوب  في  عامة  بصفة 

هذه املرة هو فقط النسبة التي ينبغي تخصيصها للنساء ، ولذلك فإن الجديد  2011

 والتي حدد الدستور معاملها من خالل التنصيص على مبدأ املناصفة. 

أساسا   ومنها  االنتخابية بصفة عامة،  القوانين  هو  املوضوع  مناقشة هذا  ومجال 

 القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجلس النواب كما الحظنا أعاله.

لنساء للوظائف االنتخابية يتطلب إجراءات أخرى. وهذا هو املطلوب  إال أن وصول ا

 من الدستور:  30في الفصل كفهم صحيح ملا ورد 

النساء  " بين  الفرص  تكافؤ  تشجيع  شأنها  من  مقتضيات  على  القانون  وينص   ...

 " ... الوظائف االنتخابية والرجال في ولوج 

 وفي النسخة الفرنسية: 

La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des 

femmes et des hommes aux fonctions électives. 

إن األمر يتعلق هنا بضرورة تدخل القانون ملنح فرص متكافئة للنساء والرجال ليس  

 لولوج املؤسسة املنتخبة، بل لولوج الوظائف االنتخابية. 

ولتطبيق ذلك، نقترح أن يتم إدخال تعديالت على النظام الداخلي ملجلس النواب،  

 تسير في هذا االتجاه، وفق منطق متجانس، يعتمد على العناصر التالية:
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 التعليل التعديل  املادة األصلية

 78املادة 

في   النساء  تمثيلية  ُتراعى 

لشغل   الترشيحات  تقديم 

 التالية: مناصب املسؤولية 

الصنف األول: العضوية في    -

ورئاسة   املجلس  مكتب 

 اللجان الدائمة؛ 

العضوية    - الثاني:  الصنف 

الدائمة  اللجان  مكاتب  في 

 واملؤقتة؛

رئاسة    - الثالث:  الصنف 

الصداقة  مجموعات 

بالشعب   والعضوية 

 الوطنية. 

 78املادة 

املناصفةيراعى   في   مبدأ 

لشغل   الترشيحات  تقديم 

املسؤولية مناص  ملختلف ب 

ولجان   أجهزة  لكافة 

عب املجلس، 
ُ
ومجموعات وش

 الدائمة منها أو املؤقتة. 

 

واملجموعات   الفرق  وتعمل 

هذا  تطبيق  على  النيابية 

املسطرة   وفق  املقتض ى 

 الواردة أدناه. 

 

املناصفة   مبدأ  اعتماد 

للفصلين     30و  19تطبيقا 

 من الدستور. 

 

: يتطلب اعتماد هذا مالحظة

بهذه   الصيغة،  املقتض ى، 

عن   الوقت  نفس  في  الدفاع 

النساء  تمثيلية  رفع 

في  االنتخابية  لالنتدابات 

النتخاب  التنظيمي  القانون 

ألن   النواب،  مجلس  أعضاء 

 املوضوعين مرتبطان. 

 79املادة 

النيابي  الفريق  وجوبا  يقوم 

الذي يعود له الحق في تقديم  

اثنين   ترشيحين  من  أكثر 

املسؤولية   املشار  ملناصب 

املادة   في  أعاله   78إليها 

في  املناصب  ثلث  بتخصيص 

كل صنف على حدة ال تترشح  

مع   نائبات  أو  نائبة  إال  لها 

بين   التناسب  مبدأ  مراعاة 

في   العضوات  النائبات  عدد 

مناصب   وعدد  فريق  كل 

 املسؤولية اآليلة إليه. 

 79املادة 

النيابي   الفريق  وجوبا  يقوم 

الذي يعود له الحق في تقديم  

من   ألي   ترشيح أكثر  واحد 

في إطار املادة  منصب يدخل 

  نصف بتخصيص    السابقة

إال   لها  تترشح  ال  املناصب 

 نائبة أو نائبات. 

يتم العمل بهذه املسطرة عند  

 تجديد املناصب.

 

تطبيق   املناصفة ال  إن  مبدأ 

الثلث   مبدأ  مع  يستقيم 

املنصوص في املادة األصلية،  

ما دام أنه غير مبني على أي  

)مثال،   موضوعي  معطى 

ال   البرملانيات  النساء 

 ُيشكلن الثلث(. 

الفصل   أن  من   30كما 

اتجاه   في  يذهب  الدستور 

النساء  ولوج  تشجيع 

وهو   االنتخابية،  للوظائف 

هذا  بتعميم  سيسمح  ما 
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املسطرة  بهذه  العمل  يتم 

 عند تجديد املناصب.

املقتضيات  نفس  تسري 

الثاني  للصنفين  بالنسبة 

 والثالث.

لوحظ  املطل كما  الحقا  ب 

 ذلك في تجارب مقارنة. 

 

 مالحظات: 

 هذه الصياغة ليس فيها ما يتناقض مع العديد من مقتضيات النظام الداخلي: -

املناصفة بشكل واضح    - إلى مبدأ  في مقتضيات عديدة  أشار  الداخلي  النظام  إن 

 ذلك إلى:وصريح، وهو ما ينبغي تعميمه على مختلف األجهزة األخرى. نشير من بين 

، التي أشارت بخصوص مجموعة العمل املؤقتة، التي "يراعى في  75املادة   ✓

 تشكيلها مبدأ املناصفة والتخصص"؛

لدى 298املادة   ✓ املجلس  لتمثيل  الدائمة  الوطنية  بالشعب  املتعلقة   ،

مبدأ   "مراعاة  مع  فيها  عضو  هو  التي  واإلقليمية  الدولية  البرملانية  املنظمات 

 من الدستور"؛  19املناصفة، عمال بمقتضيات الفصل 

النشاط  299املادة   ✓ في  البرملاني  العمل  نجاعة  وقواعد  بمبادئ  املتعلقة   ،

وتشكيل   املجلس،  ممثلي  اختيار  في  املناصفة  "مبدأ  بينها:  ومن  الديبلوماس ي، 

 الوفود وانتداب األعضاء ملهمات تمثيل املجلس".
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 : لجنة املساواة واملناصفة 3

موضوع   أهمية  لتكريس  مهمة  ُيعتبر خطوة  املؤقتة،  العمل  مجموعة  إحداث  إن 

هذه   مستوى  من  الرفع  على  العمل  ينبغي  ذلك،  مع  أنه  إال  واملناصفة.  املساواة 

 املجموعة، إلى درجة لجنة دائمة. 

باملساواة   خاصة  لجنة  إلحداث  مناسبة  صيغة  في  التفكير  ينبغي  هنا،  ومن 

 واملناصفة. 

دد، فإنه في البداية من الضروري استحضار املقتضيات الدستورية  وفي هذا الص 

بعض  تقديم  قبل  يناسب،  ما  استخالص  قصد  اللجان  مسألة  بخصوص 

 االقتراحات في هذا الصدد.

 أ: تذكير باملقتضيات الدستورية فيما يخص اللجان 

واجتماعات  67الفصل    - املجلسين  كال  جلسات  يحضروا  أن  للوزراء  ،  لجانهما: 

 ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

  لجان ، يجوز أن تشكل ...  اللجان الدائمة املشار إليها في الفقرة السابقةعالوة على  

 نيابية لتقص ي الحقائق، ُيناط بها ...

 ...  نظام الداخلي بصفة خاصة:: ... يحدد ال69الفصل  -

وتنظيمها  - واختصاصها  الدائمة  اللجان  أو  عدد  لجنة  رئاسة  تخصيص  مع   ،

 من هذا الدستور.   10لجنتين للمعارضة، على األقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل  

 

 



 136  ن يونس المرزوقي  ب 
 

 ب: التعليق 

اللجان   لعمل  مجال  أي  يحدد  لم  الدستور  أن  هي  هنا،  الرئيسية  املالحظة  إن 

لذلك،  وتبعا  الحقائق(،  لتقص ي  النيابية  باللجان  يتعلق  ما  )باستثناء  البرملانية 

فالبرملان حر في تحديد عدد اللجان وتنظيمها واختصاصاتها، وليس هناك ما يحد  

من ذلك، إال مراعاة استيعاب عمل الحكومة ليسهل عرض املشاريع التي تقدمها  

 سات العامة. على اللجان املعنية قبل إحالتها على الجل

وأعتقد أنه من املهم جدا، أن يهتم البرملان املغربي بمجال حقوق اإلنسان بصفة  

الفصل   وفق  أنه  باعتبار  البرملان(    71عامة  )وبالتالي  القانون  فإن  الدستور،  من 

في   عليها  املنصوص  األساسية  والحريات  "الحقوق  بـ:  ش يء  كل  وقبل  أوال  يختص 

 دستور".التصدير وفي فصول أخرى من ال
 

 ففيما يخص التصدير: 

 :ـيالحظ التزام اململكة املغربية ب

منظومتي    - اإلنسانحماية  بهما،    حقوق  والنهوض  اإلنساني  الدولي  والقانون 

قابليتها  وعدم  الحقوق،  لتلك  الكوني  الطابع  مراعاة  مع  تطويرهما؛  في  واإلسهام 

 للتجزيء ؛

أو اللون أو املعتقد أو الثقافة  الجنس حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب  -

 وضع شخص ي، مهما كان؛ أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي  

، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق أحكام الدستور،  االتفاقيات الدوليةجعل    -

وقوانين اململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات  

 الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقة.
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البرملان املغربي في هذا املجهود الكبير، من خالل جميع    ومن هنا وجب أن يساهم

 وسائل عمله.  
 

ومن بين هذه الحريات والحقوق التي ينبغي االشتغال عليها، هناك طبعا، الحقوق  

الذي    19الفصل  املتعلقة بالنساء والتي تكتس ي أهمية خاصة باملغرب، استنادا على  

مييز"، لكن ذلك ال يعني مطلقا أن  "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التأحدث 

املؤسسات األخرى ينبغي أال تهتم بهذا املوضوع، بل على العكس من ذلك، وهو أن  

 . كل مؤسسات "الدولة" مدعوة للمساهمة في هذا املجال
 

أن   املهم جدا  في هذا الصدد، فإنه من  الدولية  التجارب  العديد من  إلى  واستنادا 

ملجلس   الداخلي  النظام  تراعي  يتضمن  ووظيفية  بنيوية  مقتضيات  النواب 

 املقتضيات الجديدة في الدستور.
 

 ج: املقترحات 

 بخصوص طبيعة اللجنة ✓

 ُيمكن اعتماد أحد الصيغ التالية:

 لجنة دائمة، على غرار باقي اللجان التشريعية الدائمة؛  -

املثلى،  لجنة دائمة، غير ذات طابع تشريعي، بل ذات صبغة وظيفية )وهي الصيغة    -

 ألنها ستمكن البرملان من إحداث لجن وظيفية أخرى(؛ 

لجنة في شكل مفوضية على غرار التجربة الفرنسية )تم إحداثها بقانون وليس من    -

 خالل النظام الداخلي للمجلسين(.

لهذا، فبغض النظر عن الصيغة التي سيتم اعتمادها، فإن املهم هو تشكلة اللجنة  

 وصالحياتها. 
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 ل اللجنة بخصوص تشكي  ✓

 املادة ...: 

 يتم إحداث لجنة بمجلس النواب، تحت اسم: "لجنة املساواة واملناصفة". 

 تتكون هذه اللجنة على أساس قاعدة التمثيل النسبي. 

 املادة ...: 

"يتم تشكيل اللجنة بشكل يضمن املساواة بين النساء والرجال مع ضمان تمثيلية  

ويضع مكتب املجلس تحت تصرفها الوسائل املادية والبشرية  كل اللجان الدائمة.  

 لتحقيق أهدافها. 

 املادة ...: 

)ة(،  تنتخب اللجنة في بداية أشغالها، سنويا: رئيسا )ة(، نائبا )ة( للرئيس )ة(، مقررا  

ونائبا )ة( للمقرر )ة(. وتؤول رئاسة اللجنة حتما إلحدى النساء، على أن تكون دورية  

 بين الفرق واملجموعات النيابية. 

بداية   في  اللجنة  ومسؤولي  مسؤوالت  انتخاب  مبدأ  اعتماد  أيضا  ُيمكن  )مالحظة: 

 الوالية التشريعية وفي منتصفها فقط(. 

 

 بخصوص صالحيات اللجنة  ✓

 املادة ...: 

 تتولى اللجنة الصالحيات التالية: 

أو    - فريق  رئيس  من  أو  املجلس  مكتب  من  بطلب  أو  منها،  بمبادرة  الرأي،  إبداء 

التي   القوانين  في مشاريع ومقترحات  أو مؤقتة  أو من لجنة دائمة  نيابية  مجموعة 
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يمكن أن يكون لها تأثير على تطبيق مبدأ املناصفة أو تخل بمبدأ عدم التمييز بسبب  

 نس؛ الج

 دراسة التقارير املرفقة بمشاريع قانون املالية ذات الصلة بالنوع االجتماعي؛ -

تقارير    - الصلة بمجال اختصاصاتها، وتقديم  للقوانين ذات  الحكومة  تنفيذ  تتبع 

 من النظام الداخلي،  63عن ذلك وفق مقتضيات املادة 

ال  - إدراج السياسات  التي  السهر على التنسيق مع مكتب املجلس، قصد  عمومية 

 يتم االتفاق عليها داخل اللجنة، ضمن السياسات العمومية الخاضعة للتقييم. 

 املادة ...: 

حول   وثائق  أو  معلومات  لتقديم  الوزراء  دعوة  بمهامها  قيامها  عند  للجنة  يمكن 

 القطاع الذي يشرفون عليه. 

 املادة ...: 

الدائمة األخرى أو عرقلة سير  نقوم اللجنة بمهامها، دون املس بصالحيات اللجان  

 أشغالها. 

 املادة ...: 

مشفوعا   صالحياتها،  إطار  في  بدراسته  قامت  نص  كل  عن  تقريرا  اللجنة  تضع 

 بالتوصيات التي تراها ضرورية. 

يودع التقرير لدى مكتب مجلس النواب، الذي يحيله على اللجنة الدائمة أو املؤقتة  

 املختصة أو يتخذ املناسب بشأنه.

 ة ...: املاد

 تضع اللجنة تقريرا سنويا عن مجموع أشغالها يتم إيداعه لدى مكتب املجلس.
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املجلس   مكتب  يراها  التي  الوسائل  بمختلف  السنوي  والتقرير  التقارير  نشر  يتم 

اإللكتروني   واملوقع  النواب،  مجلس  مداوالت  نشرة  ذلك:  من  وخاصة  مالئمة، 

 للمجلس.

 للمساواة واملناصفة رابعا: من أجل قانون إطار  

في  شامل  بشكل  النظر  إعادة  واملناصفة،  املساواة  مبدأ  تطبيق  تعميم  يقتض ي 

، وهي عملية 2011منظومة النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل دستور  

املقتضيات   هذه  تطبيق  من  ُيسرع  بشكل  بها  اإلحاطة  ُيمكن  ال  املدى  طويلة 

 الدستورية الجديدة. 

إمكانية بلورة قانون إطار للمساواة واملناصفة،    ولذلك، فإنه من التفكير في  املهم 

الذي ُيدخل ضمن مجال القانون "  71يستند على الفصل   الدستور  الحقوق  من 

هذا   من  أخرى  فصول  وفي  التصدير،  في  عليها  املنصوص  األساسية  والحريات 

" البرملان  يمنح  والذي  قوانين  الدستور"،  على  التصويت  إطارا  صالحية  تضع 

واالجتماعية   االقتصادية  امليادين  في  الدولة،  لنشاط  األساسية  لألهداف 

 ".والبيئية والثقافية

املبدئ العامة   وسيكون هذا النص مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي وعمومي حول 

ينبغي احترامهما في كل النصوص  حقان دستوريان،    للمساواة واملناصفة باعتبارهما

 ة، والتدابير واإلجراءات العملية، والسياسات العمومية. القانونية والتنظيمي
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 الخاتمة 

رغم أن عملية حصر الحصيلة الكاملة للنساء البرملانيات مسألة في غاية الصعوبة، 

إال أن ذلك ال يمنع من االطالع على مساهماتهن في مختلف مجاالت العمل البرملاني  

ن القول إجماال أن هذا العمل  من أجل أخذ صورة عن حجم هذه املساهمات. وُيمك

أنه   اإلطار، حيث  في هذا  واجه عمل  يدخل 
ُ
ت التي  بالصعوبات  يعمل على اإلحاطة 

للولوج   خاصة  وبصفة  االنتخابية،  لالنتدابات  الولوج  قصد  عامة  بصفة  النساء 

 . بداخل مجلس النواأساسا للوظائف االنتخابية داخل البرملان بصفة عامة و 

فإن   الخصوص،  والتوصيات  وبهذا  االقتراحات  من  العديد  قدمت  املحاولة  هذه 

املساواة   مبدأي  تحقيق  أفق  في  وتقويته  البرملانيات  النساء  عمل  بدعم  الكفيلة 

 واملناصفة. 

مشاركة مواطنة"    -   وفي الختام ال يسعني إال أن أشكر مسؤوالت "جمعية سمسم

قد شرعت فيه منذ    على إتاحتهم لي الفرصة إلعادة إحياء هذا املشروع الذي كنت 

مدة، والذي ال زلت أشتغل عليه في أفق إنجاز موسوعة تشمل الواليات التشريعية  

 (. 2021-2002األربعة األخيرة )
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 املصادر الرئيسية: 

العمل   ومجموعة  للنساء  املتحدة  األمم  لصالح  سابقا  أنجزتها  التي  الدراسة  أوال: 

 بمجلس النواب؛للمساواة واملناصفة 

 ثانيا: املوقع اإللكتروني ملجلس النواب؛

 ثالثا: املوقع اإللكتروني للوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان؛

 رابعا: الجريدة الرسمية ملجلس النواب؛

 خامسا: املواقع الوطنية الرسمية املخصصة لالستحقاقات االنتخابية. 
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