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//   سلسلة من اإلجتماعات الترافعية

 //  اإلنطالقة الرسمية للتوقيع على عريضة

» المناصفة دابا «

لقد عقد اإلئتالف سلسلة من اإلجتامعات الرتافعية بهدف إرشاك جميع األطراف التي لها مصلحة يف هذا املرشوع املجتمعي: أعضاء الحكومة، قيادات األحزاب السياسية 
واملركزيات النقابية ومنظامت املجتمع املدين. كام قدم وفد االئتالف وسلم خالل هذه االجتامعات كل من الكتاب األبيض واملذكرة حول املطالب واملقرتحات الرئيسية 

املتعلقة باملناصفة.

النواب  التشاركية موجهة إىل مجلس  الدميقراطية  تندرج يف إطار  العريضة هي مبادرة مجتمعية 
إىل  عرائض  تقديم  يف  واملواطنني  املواطنات  حق  عىل  ينص  الذي  الدستور  من   15 للفصل  وفقا 
من  دابا«  »املناصفة  عريضة  لتوقيع  الرسمية  اإلنطالقة  إعطاء  تم  هنا،  من  العمومية.  السلطات 
الكلمة  وخالل  بالرباط.   »La Tour Hassan« بفندق   2020 أكتوبر   15 يف  اإلئتالف  أعضاء  قبل 
االفتتاحية، دعت السيدة وفاء حجي وكيلة العريضة والسيد الحبيب بلكوش نائب وكيلة العريضة 
املواطنات واملواطنني للمشاركة يف العريضة كخطوة تشاركية من أجل جعل املناصفة فعلية، وذلك 

طبقا للفصل 19 من الدستور.

لقاء مع السيد شكيب بنموىس 
رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج 

التنموي الجديد   

لقاء مع السيد عبد اللطيف 
وهبي األمني العام لحزب 

األصالة واملعارصة

لقاء مع السيد محند العنرص 
األمني العام لحزب الحركة 

الشعبية 

لقاء مع السيد نزار الربكة األمني 
العام لحزب االستقالل                                         

لقاء مع السيد سعد الدين 
العثامين رئس الحكومة

لقاء مع السيد ادريس لشكر 
الكاتب األول لحزب اإلتحاد 

اإلشرتايك للقوات الشعبية

لقاء مع السيد كريم هريتان 
رئيس حزب البيئة والتنمية 

املستدامة              

لقاء مع السيد مصطفى بنعيل 
األمني العام لحزب جبهة القوى 

الدميقراطي

لقاء مع السيد نبيل بنعبد 
الله األمني العام لحزب التقدم 

واإلشرتاكية           

لقاء مع السيد امليلودي 
موخاريق األمني العام لالتحاد 

املغريب للشغل

إلى مرحلة العمل. ذلك أن  المناصفة هي خطوة حاسمة من أجل االنتقال من مرحلة األماني  الخامسة من مشروع  المرحلة  إن 
2020 ساهم في إغناء ديناميكية خاصة على النصف الثاني من هذه المرحلة من سنة  تأسيس ائتالف »المناصفة دابا« في يوليوز 
المناصفة  تحقيق  على  المساعدة  األنشطة  من  محدد  بعدد  القيام  أهدافه  بين  من  اإلئتالف  حدد  الواقعية،  الناحية  فمن   .2020

الشاملة تطبيقا للفصل 19 من الدستور، وذلك من خالل اعتماد قانون إطار بشأن المناصفة في أفق سنة 2030. ويتضمن العدد 
6 من النشرة اإلخبارية @ المناصفة مجموعة من التفاصيل حول هذه األنشطة.

المناصفة دابا



استمرار الترافع لدى المجموعات النيابية الحزبية بمجلسي النواب والمستشارين.

لقاء مع السيد نور الدين 
مضيان رئيس الفريق االستقاليل 

للوحدة والتعادلية مبجلس 
النواب

لقاء مع السيد توفيق كميل 
رئيس الفريق النيايب للتجمع 

الدستوري مبجلس النواب

لقاء مع السيدة عائشة لبلق 
رئيسة املجموعة النيابية لحزب 

التقدم واالشرتاكية مبجلس 
النواب

لقاء مع السيد رشيد العبدي 
رئيس الفريق النيايب لحزب 
األصالة واملعارصة مبجلس 

النواب

لقاء مع السيد مصطفى 
إبراهيمي رئيس الفريق النيايب 
لحزب العدالة والتنمية مبجلس 

النواب

لقاء مع السيد عبد الحميد 
فاتحي رئيس الفريق االشرتايك 

مبجلس املستشارين

لقاء مع السيد شقران أمام 
رئيس الفريق النيايب لحزب 

االتحاد االشرتايك مبجلس النواب

لقاء مع السيد عادل الربكات 
رئيس فريق األصالة واملعارصة 

مبجلس املستشارين

لقد كانت اإلنطالقة األوىل لحملة جمع التوقيعات من مقر جمعية جسور ملتقى 
النساء املغربيات، حيث فتحت هذه األخرية أبوابها لجميع الراغبات والراغبني يف 
والنقابات  السياسية  األحزاب  َفَتحت  كام  دابا«.  »املناصفة  عريضة  عىل  التوقيع 
والجمعيات وهيئات املجتمع املدين أبوابها أمام املوقعني يف جميع جهات املغرب: 
إنزكان، آيت ملول، تزنيت، طنجة، الرشيدية، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سال، الرباط 
والدار البيضاء ... كل هذا من أجل بلوغ هدف الوصول إىل أكرث من 5000 توقيعا.

//  حمالت جمع التوقيعات اإللكترونية والورقية



إلكرتوين رابط  إنشاء  تم  الورقية،  التوقيعات  إىل  وباإلضافة   هذا، 

)https://tinyurl.com/Mounassafa( يسمح بالتوقيع اإللكرتوين، حيث تم 
نرشه وتعميمه عرب شبكاتنا للتواصل االجتامعي.

إن التوقيعات التي تم جمعها والتي يبلغ عددها 5000 توقيع )عىل األقل( ستسمح 
إطار  يف  املناصفة  تنزيل  أجل  من  النواب  مجلس  لدى   املناصفة  بوضع مرشوع 
تطبيقه  سيكون  بحيث  النساء،  لحقوق  مندمجة  مقاربة  عىل  قائم  خاص  قانون 
الرتابية،  والجامعات  الدولة،  والخاصة:  العمومية  الهيئات  جميع  مسؤولية  من 
واملؤسسات العمومية الوطنية واملحلية والرشكات وفقاً ملا نصت عليه الفقرة األوىل 

من الفصل التاسع عرش من الدستور.

اسرتاتيجية  إىل  العريضة  عىل  التوقيع  حملة  نجاح  يستند  الرتافع،  إىل  فباإلضافة 
وعىل  املناصفة.  برهانات  املجتمع  من  واسعة  توعية رشيحة  إىل  تهدف  تواصلية 
 Instagram و   Facebook( االجتامعية  التواصل  شبكات   اخرتنا  األساس،  هذا 
أكرب عدد ممكن من األشخاص  و Twitter( ووسائل اإلعالم لنرش أعاملنا ودعوة 

ملتابعتنا والتوقيع عىل عريضة »املناصفة دابا«.

وصحفيني  فنانني  مبساهمة  كبسوالت   )3( ثالث  إنتاج  تم  فقد  آخر،  جانب  ومن 
عريضة  عىل  للتوقيع  ودعوتهم  املغاربة  لدى  الوعي  لرفع  مغاربة  ورياضيني 
الوطنية  والقنوات  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل  ُتَبُث  والتي  دابا«  »املناصفة 

2M و SNRT خالل شهري نونرب و دجنرب.

ًعا يف حملة التوعية #املناصفة دابا : ويف هذا اإلطار، نتوجه بالشكر الجزيل للفنانني والرياضيني والصحفيني الذين ساهموا َتَطوُّ

نورا الصقيل، باسو، طاليس، سعيد عويطة، عائشة مايا، يرسا طارق، رشيد أصالل، رشيدة طالل، عبد الله الرتايب، مريم بوتوراوت، محمد الكتاين، حنان أمجد. 
كام نتوجه بالشكر للمغنية هندي زهرة عىل إبداعها يف أغنية الجينرييك.

 وال يفوتنا أن نتوجه بشكر خاص للفنانة الكبرية لطيفة أحرار عضوة االئتالف التي قامت بإنتاج هذا العرض الفني الجميل.

كام نتقدم بالشكر الجزيل للفنان سعيد أيت باجا عضو االئتالف عىل كبسولة الفيديو التي قام بإنتاجها إبان إعطاء اإلنطالقة لحركة »املناصفة دابا«، وكذلك 
جميع الفنانني امللتزمني باملناصفة عىل مساهمتهم: فضيلة بن موىس، فريد الركرايك، وفاء مريات، فاطمة الزهرة قنبوع، سعيد التسويل، طارق ريح، محمد 
األثري، وسيلة صبحي، حميد الرسغيني، ثريا العلوي، رشيد البلغيتي، ساندية تاج الدين، جميلة الهوين، أمني نصور، جليلة التلميس، عزيز حطاب، مجدولني 

اإلدرييس وعبد السالم بوحسيني.

https://tinyurl.com/Mounassafa

ويف األخري، البد من اإلشارة إىل أنه وباملوازاة مع إنتاج وعرض هذه الكبسوالت، تم تنظيم مجموعة من املوائد املستديرة من قبل 
صفحة  عىل  بثها  وإعادة  بثها  تم  والتي  املدين،  واملجتمع  والنقابات  السياسية  األحزاب  مع  وشبابه  أعضائه  من  مبساهمة  االئتالف 

.)@Mounassafa.Daba( الفيسبوك

//  استراتيجية التواصل حول المناصفة


