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التمكن من جمع أكرث من 20000 توقيع عىل عريضة »املناصفة دابا«  بعد 
النواب، أعلن هذا األخري قبولها بشكل رسمي  ووضعها لدى مكتب مجلس 
يف يونيو 2021، مام شكل خطوة جديدة لالئتالف »املناصفة دابا«، من أجل 
خاصة  العريضة،  بها  جاءت  التي  التوصيات  تنفيذ  لتتبع  الطريق  استكامل 
أفق 2030 يف  النساء والرجال يف  للمناصفة واملساواة بني  إطار  قانون  وضع 
املسؤوليات  يف  وكذا  والسيايس،  واالجتامعي  السيايس  القرار  صنع  مجاالت 
الدستورية  واملؤسسات  الخاصة  والقطاع  العمومية،  والوظيفة  اإلدارية، 

ومختلف الهيئات والسلطات املعنية مبراكز اتخاذ القرار الوطنية واملحلية.

هذا، وقد انتظر االئتالف انتهاء العملية االنتخابية، حيث تم تجديد الهياكل 
الربملانية وتعيني الحكومة الجديدة من أجل تنظيم سلسلة من االجتامعات 
يف  املناصفة  موضوع  حول  املسؤولني  مختلف  انتباه  إثارة  بهدف  الجديدة 
الهيئات واملؤسسات يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية 
والبيئية، وذلك تفعيال للفصل 19 من الدستور. هكذا تم خالل الربع األخري 
من سنة 2021 عقد عدة لقاءات للتباحث مع أعضاء الحكومة وقادة الفرق 

الربملانية داخل كل من مجليس النواب واملستشارين. 

 عقد سلسلة من اللقاءات يف إطار حملة الرتافع لتنفيذ توصيات العريضة الوطنية
 من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور

السيد النعم ميارة رئيس مجلس املستشارين )10 نونرب 2021(

السيد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق اإلشرتايك بحضور الربملانيتني السيدة خدوج الساليس والسيدة 
مليكة الزخنني 

السيد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الدميقراطي االجتامعي بحضور مجموعة من الربملانيني 

السيد املهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة واالتصال )12 نونرب 2021(

السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية بحضور السادة الربملانيني عالل 
العمراوي وعبد املجيد الفايس الفهري وعدنان السباعي )15 نونرب 2021(

السيد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار مرفوقا بالسيدة زينة شهيم )15 نونرب 2021(

تقديم



السيد أحمد التويزي رئيس فريق األصالة واملعارصة مرفوقا بالسيدة الربملانية نجوى كوكوس والسيد عبد 
الرحيم واعمرو )16 نونرب 2021(

النواب مبجلس  الفريق  مبدير  مرفوقا  والتنمية  للعدالة  الربملاين  الفريق  رئيس  بوانو  الله  عبد   السيد 
)29 نونرب 2021(

السيد مصطفى بنعيل رئيس جبهة القوات الدميقراطية مرفوقا بالسيد زهري أزدور نائبه والسيدة فاطمة 
الزهراء شعبا رئيسة النساء والسيدة شفيقة لشفار نائبة برملانية )25 نونرب 2021(

السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل )23 نونرب 2021(

السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن واإلدماج االجتامعي واألرسة )1 دجنرب 2021(

السيد ادريس السنتييس رئيس الفريق الحريك مرفوقا بالسيد النائبة زينب أمهروق )26 دجنرب 2021(

السيد يوسف أيذي رئيس الفريق االشرتايك مبجلس املستشارين )2 دجنرب 2021( السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة )2 دجنرب 2021(



السيد عبد السالم اللبار رئيس الفريق اإلستقاليل مبجلس املستشارين )14 دجنرب 2021(

السيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب )6 دجنرب 2021(

السيد محمد الحجوي األمني العام للحكومة )17 دجنرب 2021(

والناطق  الربملان  بالعالقات مع  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  بيتاس  السيد مصطفى 
الرسمي باسم الحكومة )6 دجنرب 2021(

السيد خامر ملرابط  رئيس فريق األصالة واملعارصة مبجلس املستشارين )14 دجنرب 2021(

السيد رشيد الحموين رئيس الفريق الربملاين للتقدم واالشرتاكية مرفوقا بالسيدة النائبة نادية التوهامي 
)6 دجنرب 2021(

السيدة ليىل بنعيل وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة )17 دجنرب 2021(

ويف الختام، نود اإلشارة إىل أن برنامج 
اللقاءات واملشاورات خالل الربع األول 
من سنة 2022 سيستمر بنفس الطموح 

لتطبيق توصيات العريضة الوطنية 
لفعلية الفصل 19 من الدستور.


