
لقد شكل خرب قبول عريضة »املناصفة دابا« من قبل مجلس 
جديدة  مرحلة   2021 يونيو  يف  رسمًيا  عنه  املعلن  النواب 
الطريق إلنشاء  مرحلة متهد  دابا«. وهي  »املناصفة  الئتالف 
آلية ترشيعية لتحقيق املناصفة واملساواة بني النساء والرجال 
السيايس واالجتامعي  القرار  أفق 2030 يف مجاالت صنع  يف 
العمومية  والوظيفة  اإلدارية  املسؤوليات  ويف  واالقتصادي 
الهيئات  ومختلف  الدستورية  واملؤسسات  الخاص  والقطاع 
والسلطات املعنية مبراكز صنع القرار الوطني واملحيل. ذلك 

أن جميع التوصيات التي جاءت بها العريضة تهدف إىل:

أجل 	  من  التأثري  رسيعة  ترشيعية  مبادرات  اتخاذ 
تفعيل املناصفة بطريقة شاملة وفعلية؛

والقيم 	  واملبادئ  القواعد  من  صلبة  قاعدة  صياغة 
بهدف  لإلنجاز  قابلة  أهداف  ووضع  والتوجيهات، 
باملساواة  املتعلقة  القواعد  يحدد  إطار  قانون  إعداد 

واملناصفة بني الرجال والنساء؛

جعل تحقيق املناصفة قضية ذات أولوية يف الوظائف 	 
اإلدارية  واملسؤوليات  املهنية،  والهيئات  االنتخابية، 
العامة،  واملؤسسات  العمومية،  الوظيفة  داخل  سواء 
وهيئات  الدستورية،  واملؤسسات  الخاصة،  والرشكات 
وعىل  والوطني،  املحيل  املستوى  عىل  القرار  صنع 

مستوى اتخاذ القرار أو تقديم االستشارية؛

املواعيد 	  يف  االنتخابية  للمناصفة  األولوية  إعطاء 
االنتخابية 2021 وما يليها، حيث ال يجب أن يقل عدد 
النساء يف املؤسسات والهيئات املنتخبة عن ٪30 عىل 
املستوى املحيل، و٪40 عىل املستوى الوطني دون أن 
وضع  تضمن  أن  للسلطات  ينبغي  كام   .60٪ يتعدى 

اآلليات الالزمة إلنفاذ املبادئ التوجيهية املوضوعة؛

تعزيز دور الربملان يف مراقبة تطبيق النصوص القانونية 	 
املتعلقة بتمثيل املرأة يف كافة املجاالت.

ائتالف  سيواصل  أكتوبر،  يف  السيايس  للدخول  بالنسبة  أما 
القيام  خالل  من  املناصفة  أجل  من  عمله  دابا«  »املناصفة 
الجديدة،  املنتخبة  الهيئات  تستهدف  بحملة ضغط جديدة 
وكذلك الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها من أجل تنفيذ 

التوصيات وتحقيق مبدأ املناصفة يف مجاالت صنع القرار.

بعد شهرين من إطالق الحملة الوطنية لجمع التوقيعات، 
رفع ائتالف »املناصفة دابا« املكون من منظامت حقوق 
السياسية  األحزاب  وقادة  اإلنسان،  وحقوق  النساء 
واألكادمييون،  املدين،  املجتمع  وجمعيات  والنقابات، 
والنساء والرجال يف وسائل اإلعالم، والفنانني، واملثقفني 
املدافعني عن حقوق النساء، عريضة املناصفة إىل رئيس 

مجلس النواب يوم األربعاء 31 دجنرب 2020.

من  جعلت  التي  الصحية  األزمة  من  وبالرغم  هكذا، 
عدد  تجاوز  صعبة،  مسألة  التجمعات  عقد  إمكانية 
بينهم  من  توقيع،  ألف   20 العريضة  عىل  املوقعني 
عليها  املنصوص  القانونية  للرشوط  مستوفني   13777
عىل  توقيًعا   123 إىل  باإلضافة  العرائض.  قانون  يف 
املنصة اإللكرتونية eparticipation.ma. ومن تم بلغ 
مجموع التواقيعات املقدمة إىل مجلس النواب 13900 
املطلوبة  توقيع   5000 بكثري  يتجاوز  ما  وهو  توقيع، 

مبوجب القانون.

أعضاء  مع  بالتعاون  العرائض  لجنة  عقدت  النواب،  مجلس  رئيس  لدى  العريضة  وضع  بعد 
مع  تواصليا  لقاًء   2021 فرباير   3 يف  واملساواة  باملناصفة  املكلفة  املوضوعاتية  العمل  مجموعة 

أعضاء لجنة تقديم عريضة  »املناصفة دابا«.

وخالل هذا االجتامع، اعترب رئيس لجنة العرائض وامللتمسات النائب رشيد العبدي هذه الخطوة 
مبثابة » أول تجربة غري مسبوقة بالربملان املغريب التي يتم خاللها استدعاء أعضاء لجنة تقديم 
التوضيحات واملعلومات اإلضافية حول مضمون  العريضة املعنيني للمرافعة وتقديم املزيد من 

العريضة.

تقديم

المناصفة دابا
رسالة إخبارية رقم 7

//  لقاء ائتالف »المناصفة دابا« مع لجنة العرائض 

والملتمسات في الغرفة األولى

 //  تقديم عريضة »المناصفة دابا«

إلى رئيس مجلس النواب 



فرباير   26 الجمعة  يوم  االئتالف  َعَقَد 
منتدى  جسور  جمعية  مبقر   2021
صحفية  ندوة  املغربيات  النساء 
حول  املقرتحة  التعديالت  لتقديم 
املتعلقة  التنظيمية  القوانني  مشاريع 
باالستحقاقات االنتخابية. هذه املقرتحات 
تعترب مبثابة مساهمة يف تنزيل املناصفة 

الفعلية يف أفق 2030.
https://tinyurl.com/pointpresse-proposititons : ندوة صحفية بالفيديو

والسيد  حجي«  »وفاء  السيدة  يف  ممثال  دابا«  »املناصفة  ائتالف  استقبال 
»الحبيب بلكوش« والسيدة »فتحية بنيس« )عضوة االئتالف( يوم الخميس 
25 فرباير 2021  من قبل السيدة النائبة »عائشة لبلق«  رئيسة املجموعة 
بالنائبة  التي كانت مرفوقة  النواب  للتقدم واالشرتاكية يف مجلس  النيابية 

»فاطمة الزهراء برصات« عضوة الفريق الربملاين.

وقد تركزت أعامل هذا االجتامع عىل عدد معني من التعديالت التي اقرتحها 
املنظمة النتخابات 2021 من أجل ضامن  القوانني  االئتالف عىل مشاريع 
ويف  واملستشارين  النواب  مجليس  يف  النساء  متثيلية  لصالح  الثلث  تعميم 
مجالس الجامعات والغرف املهنية، كل هذا يف  أفق تحقيق مبدأ املناصفة 

يف سنة 2030 انسجاما مع الفصل 19 من الدستور.

نائب  التازي«  املغرب، والسيد »مهدي  العام ملقاوالت  االتحاد  لعلج« رئيس  السيد »شكيب  َعَقَد 
الرئيس، يوم الخميس 4 مارس 2021 بحضور السيدة »سعدية سالوي بناين« رئيس لجنة املقاولة 
املسؤولة و املواطنة، والسيدة »نايلة التازي« عضوة املجموعة النيابية لالتحاد العام ملقاوالت املغرب 
مبجلس املستشارين وكذلك باالئتالف، جلسة عمل مع ائتالف »املناصفة دابا« ممثال بالسيدة وفاء 

حجي والسيد الحبيب بلكوش والسيدة فتحية بنيس.

مختلف  عن  فضاًل  دابا«،  »املناصفة  ائتالف  تأسيس  سياق  ملناقشة  فرصة  االجتامع  هذا  شكل 
اإلجراءات ا التي تم اتخاذها بهدف تحقيق املناصفة الفعلية يف أفق 2030 تنزيال للفصل 19 من 

الدستور.

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  بني  املمكنة  التعاون  سبل  لبحث  مناسبة  اللقاء  هذا  شكل  كام 
واالئتالف لتعزيز املناصفة داخل رشكات القطاع الخاص وتقوية مشاركة املرأة يف الحياة العملية ويف 
صنع القرار. ومببادرة من رئيسة االئتالف السيدة وفاء حجي انضمت رئاسة اإلتحاد العام ملقاوالت 

املغرب إىل ائتالف »املناصفة دابا«.

بناًء عىل رأي كل من لجنة العريضة وامللتمسات وجواب الحكومة عىل الرشوط الرضورية، قرر مكتب مجلس النواب يف 
اجتامعه يوم 7 يونيو 2021 قبول العريضة رقم 1/2021 وتوزيع محتواها عىل أجهزة املجلس، مبا يف ذلك الفرق الربملانية 
والنواب غري املنتسبني ومجموعات العمل املوضوعاتية من أجل التفاعل معها بشكل إيجايب وتحقيق رغبة املوقعني عىل 

العريضة يف اعتامد قانون إطار بشأن املناصفة واملساواة.

َه رئيس مجلس النواب بهذه املبادرة املواطنة التي تهدف إىل تفعيل املناصفة املطلوبة، كام أكد عىل أنها  تحمل يف  كام َنوَّ
طياتها وعًيا عميًقا بهموم املواطنات واملواطنني.

العام  االتحاد  ندوة صحفية مبقر  يونيو 2021   16 األربعاء  دابا«يوم  »املناصفة  ائتالف  نظم  الجواب،  تلقي هذا  ومبجرد 
ملقاوالت املغرب أَعلَن فيها رسمًيا قبول العريضة من قبل مجلس النواب. كام تم يف نفس الوقت، تقديم الجزء الثاين من 

الكتاب األبيض الذي يقرتح تعديالت ترشيعية لفعلية املناصفة يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.

 https://tinyurl.com/Pointpresse-PariteCGEM :املزيد من التفاصيل يف الفيديو

//  لقاء مع المجموعة النيابية للتقدم 

واالشتراكية
//  ندوة صحفية: عرض مقترحات االئتالف 

من أجل تعديل مشاريع القوانين 
المتعلقة بالعملية االنتخابية

//  التزام االتحاد العام لمقاوالت المغرب: إلتحاق رئاسة االتحاد العام 

لمقاوالت المغرب إلى ائتالف »المناصفة دابا«

//  ندوة صحفية - مجلس النواب يعلن عن قبوله العريضة الوطنية 

من أجل المناصفة الدستورية في أفق 2030



//  نشر كبسوالت للتوعية بالنوع االجتماعي في سياق 

الحمالت االنتخابية على القناتين التلفزيتين الوطنيتين


