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 مقدمة: 

ونقاشا        كب��ا  جدال  �عرف  ال�ي  القضايا  أك��  من  املغر�ي  السيا��ي  املشهد   �� النسائية  املشاركة  أ�حت 

والذي ينص ع�� املناصفة، وكذلك �عد منھ    19وخصوصا الفصل    2011عميقا �غية مواكبة مقتضيات دستور  

ولقد أخذ  االنخراط الفع�� للمغرب �� املواثيق الدولية من أجل ضمان مشاركة واسعة للمرأة �� ا�حياة السياسية.

القضاء ع��   اتفاقية  املصادقة ع��  للمرأة، من خالل  السياسية  املشاركة  لتعز�ز  دوليا  ال��اما  املغرب ع�� عاتقھ 

الت ��  جميع أش�ال  وال�ي أشارت  النساء،  الضرور�ة لضمان   ماد��امي�� ضد  بالتداب��  القيام  الرا�عة ع�� ضرورة 

واتخاذ   صنع  مستو�ات  جميع   �� النساء  األمر  القرار،  تمثيلية  "  تملهذا  املساواة   ال�وطا"اعتماد  لتحقيق  �آلية 

النساء   أكدت القوان�ن االنتخابية ع�� إدماج  و�� إطار مالءمة القوان�ن الوطنية مع االل��امات الدولية،،  واملناصفة

ا�جالس مختلف  اعتماد    ��  ع��  ا�حلية)،  أو  الوطنية  (سواء  املنتخبة  تحقيق   إجراءاتالتمثيلية  ��دف  تحف��ية 

 هذا املس��.

  و�ذا �ان نظام "ال�وطا" أو ا�حصة �عت�� من أهم التداب�� املتخذة لرفع التمثيلية النسائية، وآلية ملساعدة 

املرأة ع�� التغلب ع�� العوائق ال�ي تحد من مشارك��ا السياسية مقارنة بالرجل، و�ساهم أيضا �� تقليص الفجوة  

ا ومؤقتا و��ييئا �جتمع ال يؤمن بقدرات املشاركة   مرحلي�
�
ب�ن ا�جنس�ن، فإنھ من ناحية أخرى يبقى هذا النظام حال

ر. لذلك فهذه اآللية تحتاج إ�� محطات انتخابية متعددة ح�ى السياسية للمرآة وخاصة ع�� مستوى اتخاذ القرا

 يمكن الوصول لألهداف ال�ي اعتمدت من أجلها. 

حزب   40إال أن العمل ��ذه اآللية ال �عفي األحزاب السياسية من مسؤولي��ا �� هذا االتجاه، فع�� أك�� من   

حزب   تجر�ة  باستثناء  �سائية،  حز�ية  زعامة  توجد  ال  املغرب  الزعامة ��  ع��  �غلب  اذ  املوحد،  االش��ا�ي  اليسار 

مما  لألحزاب  الداخلية  الهيا�ل  من  ح�ى  املرأة  إقصاء  ع��  �عمل  السمة  هذه  الذ�ور�ة.  الن�عة  باملغرب  ا�حز�ية 

ينعكس ع�� مشارك��ا �� ا�ح�ومة ومراكز القرار، و�التا�� �� ا�جالس التمثيلية سواء الوطنية أو ا�حلية، بل األك��  

 من ذلك فالزعامة الذ�ور�ة تتمثل أيضا ع�� مستوى البنية األسر�ة للمجتمع املغر�ي، ف�ي إذا عملية بنيو�ة. 

استحقاقات ش�لت  ��   2016  أكتو�ر  7  وقد  النسائية  التمثيلية  وتحس�ن  تفعيل  أجل  من  مواتية  فرصة 

وا ال��افع  ا��  النسائية  ا�حر�ات  سعت  حيث  املغر�ي،  لل��ملان  األو��  ا�حطة الغرفة  هذه  جعل  أجل  من  لنضال 

االنتخابية فرصة للرفع من عدد املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� الغرفة التشريعية األو�� و�� با�� ا�جالس التمثيلية 

 األخرى سواء الوطنية أو ا�حلية. 

 



 : 2016أكتو�ر  7االنتخابات التشريعية ل
 دراسة تقييمية للتمك�ن السيا��ي للنساء

 

 

 

3 

رسم خر�طة  �� إعادة    لكن ا�� أي حد استطاع �شاط هذه ا�حر�ات وكذلك التعديالت القانونية التأث�� 

 للغرفة األو�� لل��ملان بصيغة يط�� عل��ا الطا�ع النسوي؟

 محاور هذه الدراسة:

 االنتخابية ا�جالسمن التمثيلية النسائية �� للرفع القانونية  _ ا�حور األول: اآلليات

 2016أكتو�ر  7قراءة تحليلية لنتائج االستحقاقات التشريعية ل  الثا�ي: ا�حور  –
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 املنتخبة. ا�جالسمن التمثيلية النسائية �� للرفع القانونية  األول: اآللياتا�حور  –

ل   التشريعية  باالنتخابات  املتعلقة  القانونية  املنظومة  التعديالت   2016أكتو�ر    7عرفت  �عض  إدخال 

الصغ��ة  االنتخابيةبالعتبة    ،أساسااملرتبطة   األحزاب  من  القادمات  وخاصة  النسائية  التمثيلية  لرفع  ، �ألية 

,   مدونة االنتخابات  ع��  وأيضاوكذالك بالقانون�ن التنظيم�ن لغرف�ي ال��ملان, والقانون املتعلق باألحزاب السياسية  

س املنتخبة وطنيا, ح�ى  من أجل الرفع من �سبة التمثيلية النسو�ة با�جال  إيجا�يمع العمل بنظام ال�وطا كتمي��  

ا�جتمع   بأوضاع  بال��وض  الكفيلة  وال��امج  الرؤى  وضع   �� �ساهم  أن  ا�جتمع   �� أسا��ي  كم�ون  املرأة  �ستطيع 

   من ضمن هذه التغي��ات نجد: ك�ل.

 العتبة االنتخابية  -1

% باملائة،    3  % إ��  6انخفضت العتبة االنتخابية املنصوص عل��ا �� القانون التنظي�ي �جلس النواب من  

السيا��ي  ا�حقل  م�ونات  مختلف  تمثيل  "ضمان   �� بالرغبة  التعديل  هذا  الداخلية  ووزارة  ا�ح�ومة  بررت  وقد 

بمجلس   املمثلة  السياسية  التيارات  باألحزاب    "،النوابوتوسيع قاعدة  وما �س�ى  املعارضة  و�ان عدد من أحزاب 

نفس    طالبتالصغ��ة قد   ا  ا�حججبناء ع��  الك��ى  بإدخال هذا  باألحزاب  انتقدتھ من �س�ى  املقابل،   �� لتعديل. 

بلقنة املشهد ا�حز�ي مما قد يؤثر ع��    �� وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي رأى فيھ اس��دافا ألصواتھ ورغبة 

  �� نتائجھ  ع��  تأث��ه  أن  اعت��  ألنھ  بالتعديل  القبول  إ��  ال��اية   �� عاد  لكنھ  ا�ح�ومية،  االئتالفات  �شكيل 

 االنتخابات سي�ون محدودا.

 27.111التعديل الذي طال القانون التنظي�ي للغرفة األو�� لل��ملان  -2

القانون    مس  والذي  التعديل  هذا   �� مقتضيات    التنظي�يا�جديد  بھ  جاءت  ما  خالل  من  النواب  �جلس 

ا�خامسة وال�ي تنص ع�� منع النساء اللوا�ي سبق لهن ال���ح ��    باملادة  ، و�تعلق األمر20.162القانون التنظي�ي  

من ال���ح مجددا، وذلك ا��جاما مع اج��اد للمجلس الدستوري حسب ما أعلنتھ وزارة   2011اللوائح الوطنية ��  

ية الداخلية. وقد ُصودق ع�� هذا التعديل رغم ا�جدل القوي وتحفظ العديد من األصوات وسط النساء �� األغلب

واملعارضة ب�ن مؤ�د للتمديد الستثمار التجر�ة ال�ي راكم��ا النائبات ال��ملانيات و��ن معارض للتمديد ألنھ يرى فيھ  

نوعا من الريع السيا��ي. و�� �عديل آخر ع�� نفس القانون، تم �عز�ز تمثيلية املرأة من خالل منح النساء إم�انية 

. لكن ومن خالل املمارسة، 2011�انت محصورة ع�� الذ�ور فقط سنة  ال���ح �� اللوائح الوطنية للشباب ال�ي  

يظهر أن �عض األحزاب لم تر�ح النساء سوى بنسبة محدودة �� لوائحها ا�خاصة بالشباب بحيث لم يتم توزيع 

 
 املتعلق بمجلس النواب . 27.11بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم   )2011أكتو�ر  14( 1432من ذي القاعدة  16الصادر ��  1.11.156ظه�� شر�ف رقم  -1 1
 املتعلق بمجلس النواب 27.16) بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم  2016أغسطس  10(1437صادر �� ذي القعدة  1.16.118ظه�� شر�ف رقم   2
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� املرأة  تمثيلية  �سبة  من  يرفع  أن  ا�جديد  اإلجراء  هذا  شأن  من  أن  يبدو  عموما  لكن  باملناصفة.  اللوائح  � هاتھ 

 . النوابمجلس 

تقو�ة التمثيلية النسائية ��   2015من شتن��    4�� مقابل هذا فقد عرفت االنتخابات ا�حلية ال�ي جرت ��  

ع��   النساء  حصلت  حيت  ا�حلية،  املنتخبة  خالل    6673ا�جالس  امل�جل  العدد  ضعف  �عادل  ما  وهو  مقعدا، 

 2009.3االق��اع ا�جما�� لسنة 

التمي�� اإليجا�ي خص املشرع �� إطار الس�� إلدماج املرأة �� ا�حياة السياسية الئحة    �� إطار �عز�ز تداب��و

ع��   تتنافس  و  60وطنية  النسائية    30مقعد  ال��شيحات  �سبة   �� ز�ادة  تحقيق  اس��دف  كما  للشباب،  مقعد 

ا�جنس�ن من  للشباب  مخصصة  للشباب  الوطنية  الالئحة  ت�ون  أن  ع��  ر  بالتنصيص  من  مكن  ما  عدد وهو  فع 

 %.74ترشيحات النساء ��ذه الالئحة إ�� أز�د من 

ما   من  يالحظلكن  عائقا  �ش�ل  قد  للنساء  الوطنية  الالئحة  أن  هو  �� نوع  ،  النساء  ترشيح  يتم  ال  إذ  آخر 

النساء   ترشيحات  �سبة  تتجاوز  لم  حيث  وطنية  الئحة  لهم  أن  ذريعة  تحت  ا�حلية  من  10اللوائح  بالرغم   %

املالية �� هذه الالئحة ال يخضع عند جل األحزاب ملعاي��    التحف��ات  ال��شيح  �� هذا ا�جانب، كما أن  ا�خصصة 

 �� املتمثل  ا�حقيقي  عن هدفها  اآللية  يحرف هذه  مما  وغ��ها  والز�ونية  القرابة  ملنطق  و�نما  وديمقراطية  وا�حة 

لي ال��ملانية  التجر�ة  امليدان من خوض غمار   �� املناضالت ا�حز�يات  الريع االنتخا�ي مما تمك�ن  إ�� نوع من  حولها 

 ا�حلية. يطرح ضرورة مراجعة نظام ال�وتا واعتماد تداب�� أك�� جرأة ع�� مستوى اللوائح 

 مدونة االنتخابات:  -3 

االنتخابات و  جميع  إلجراء  اعتمادها  يتم  ال�ي  وحدها   �� العامة  االنتخابية  اللوائح  أن  ع��  تؤكد  ال�ي 

عمليات   إلجراء  اللوائح  نفس  و�عتمد  التكميلية.  أو  العامة  والتشريعية  مدونة   1(املادة    االستفتاءا�جماعية  من 

كما   إجبا   أناالنتخابات)  العامة  االنتخابية  اللوائح   �� (املادة  الت�جيل  اللوائح   2ري   �� التقييد  وأن  املدونة)،  من 

(املادة   قانونا  بھ  املسموح  السن  ووفق  سواء  حد  ع��  واإلناث  الذ�ور  ��م  وتحدد    4االنتخابية  املدونة)   نفسمن 

 �ل التوضيحات والشروط الواجب االل��ام ��ا عند الت�جيل �� اللوائح االنتخابية.  املادة

 

 

 
أكتو�ر   7ال��ملانية ل  لالنتخابات املالحظة االنتخابية  حول    االجتماعية�� العلوم    واألبحاث  الدراسات  مركز  معبتعاون    تقر�ر املنتدى املد�ي الديمقراطي  3

2016 
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 املساواة واملناصفة الكوتا: آلية لتحقيق -4

ع��    -1 املصادقة  خالل  من  للمرأة،  السياسية  املشاركة  بتعز�ز  دوليا  ال��اما  عاتقھ  ع��  املغرب  أخذ  لقد 

وال�ي أشارت �� ماد��ا الرا�عة ع�� ضرورة القيام بالتداب��  ،  النساء اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد  

النساء �� ج الدينامية الدولية   .القرارميع مستو�ات صنع واتخاذ  الضرور�ة لضمان تمثيلية   �� والنخراط املغرب 

إ�� املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� ا�حقوق والواجبات، ووفاء  بال��اماتھ املتعلقة بمقار�ة النوع و�� إطار مالئمة    الرامية 

القوان�ن   مختلف  أكدت  الدولية،  االل��امات  مع  الوطنية  إدماجالقوان�ن  ع��  مختلف   االنتخابية   �� النساء 

 التمثيلية املنتخبة، ع�� اعتماد إجراءات تحف��ية �غية تحقيق هذا املبت��. ا�جالس

و�ذا �ان نظام ال�وطا أو ا�حصة �عت�� من أهم التداب�� املتخذة لرفع التمثيلية النسائية، و آلية ملساعدة   

من مشارك��ا السياسية مقارنة بالرجل، كما �ساهم �� تقليص الفجوة ب�ن املرأة ع�� التغلب ع�� العوائق ال�ي تحد  

داّل   تواجد  لضمان  دنيا  عتبة  �عت��،  الذي  الثلث  إ��  األقل  ع��  تصل  متدرجة  "ال�وطا"  هذه  وت�ون  ا�جنس�ن، 

ناحية أخرى  فإنھ من  املنتخبة،  الهيئات   �� و��ييئ  للنساء  ا ومؤقتا،   مرحلي�
�
النظام حال يؤمن  يبقى هذا  ا �جتمع ال 

القرار، مستوى  ع��  وخاصة  للمرآة  السياسية  املشاركة  قانو�ي   بقدرات  ودعم  تحف��  إ��  بحاجة  املرأة  تظل 

، بما يؤهلها لتعز�ز حضورها �� مشارك��ا استثنائي مرح�� �سمح بتطو�ر الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام  

، �� أفق توف�� األجواء النفسية والسياسية ال�ي �سمح بانخراطها ةالواقعياملؤسسات التشريعية وتحقيق املساواة  

 �� تنافس ندي مب�ي ع�� الكفاءة إ�� جانب الرجل مستقبال.

إ  أنھ  ع��  إال  أكدت  قد  الوطنية  والتشريعات  والدسات��  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  من  العديد  �انت  ذا 

اء الفقهية بصدد هذه التقنية(ال�وتا)، تباينت ب�ن متحفظ ومعارض  ، فإن اآلر السياسيةحق املساواة �� املشاركة  

من    19فقد يقول البعض بأن آلية ال�وطا �� منافية للفصل    4، و��ن متحمس ومؤ�د لها من جهة ثانية. جهةمن  

تبار أن  الدستور الذي ينص ع�� املساواة �� ا�حقوق والواجبات ب�ن الرجل واملرأة، وهذا األمر مردود عليھ ع�� اع 

اعتماد هذه اآللية �� وسيلة لتحقيق ا�حد األد�ى من الديمقراطية التمثيلية بحيث أنھ إذا ما تم إلغاؤها فستعرف 

 هذه النسبة تراجعا كب��ا، وهذا ما عانت منھ التجر�ة املصر�ة وال�ي سبقت املغرب �� اعتماد نظام ال�وطا.

 صندوق الدعم لت�جيع تمثيلية النساء: -

تم إدخال �عديالت ع�� اإلطار التنظي�ي املتعلق بصندوق الدعم من أجل �ّخ نفس جديد للعمل انطالقا   

هذه  ب�ن  من  ونذكر  املاضية.  سنوات  ا�خمس  خالل  املمارسة  أفرز��ا  ال�ي  للصندوق  األولية  التجر�ة  حصيلة  من 

 
 13/3/2009 -2584  العدد -ادريس لكر��ي:"ال�وتا" وواقع املشاركة النسائية �� ال��ملان باملغرب/ ا�حوار املتمدن -4
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  :ما ي��  والتعديالتاملستجدات 

بتحديد مدة مهمة    � ال�جنة امل�لفة بتفعيل صندوق الدعم وذلكإقرار أساس لتجديد النخب املشاركة �  -

 واحدة. أعضاء ال�جنة املذ�ورة �� مدة انتدابية نيابية 

فتح إم�انية تنظيم ال��امج واأل�شطة املعتمدة من طرف األحزاب السياسية وا�جتمع املد�ي ع�� الصعيد   -

 ��دف توسيع املشاركة محلياا�ح�� إضافة إ�� الصعيدين ا�جهوي والوط�ي وذلك 

 مأسسة ا�خاليا اإلقليمية وتحديد مهامها. -

يتعلق بكيفية   - الدعم ع�� أساس ثالث دفعات بدل دفعت�ن و�ضافة مقت��ى جديد  �عديل كيفية صرف 

 5. املستحقةإرجاع املبالغ الغ�� 
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 2016أكتو�ر  7قراءة تحليلية �� نتائج االستحقاقات التشريعية ل ا�حور الثا�ي: 

 تطور التمثيلية النسائية باملغرب:  -1

  (من  % فقط من عدد ال��ملاني�ن حي��ا1ع�� نائبت�ن، وهو ما ش�ل    1993و�جت املرأة املغر�ية ال��ملان سنة  

إ��  عضو   333 ارتفع  العدد  هذا  لكن   ،(35  ) انتخابات  11نائبة  �عد  إ��  %2002)  انخفض  ثم   ،34  ) %) 10نائبة 

 .2016 أكتو�رخالل استحقاقات  20,5امرأة أي بنسبة بلغت % 81إ��  العدد، ل��تفع العدد 2007خالل انتخابات 

أكتو�ر   من  للسا�ع  االنتخابية  العملية  مخرجات  حول  الكمية  املعطيات  تتبع  خالل  جليا   2016من  يت�ح 

 لتالية: املن�� التصاعدي للتمثيلية النسائية �� مجلس النواب، وعموما يمكن إبراز املالحظات ا

أوال: ارتفاع تمثيلية العنصر النسوي �� ال��ملان ا�حا�� مقارنة ببا�� التجارب السابقة، خاصة خالل الوالية 

% نتيجة مضاعفة عدد املقاعد ا�خصصة لهن، وال�ي انتقلت 17) وال�ي بلغت حي��ا  2016-2011ال��ملانية املن��ية (

امرأة   67، وهو ما أدى إ�� صعود  2011االنتخابات التشريعية لسنة  مقعدا مع    60من ثالث�ن مقعدا �� السابق إ��  

 %. 21.11 بلغتامرأة أي بنسبة  81، ل��تفع العدد اآلن إ�� مرةألول 

بـ  فقد  الصدد  هذاو��    ال��ملانيات  الصدارة من حيث عدد  نائبة،    26تبوأ حزب األصالة واملعاصرة منصب 

 . أخرى نائبة، فضال عن أحزاب  24يليھ حزب العدالة والتنمية الفائز �� االنتخابات التشريعية بـ

من    109بة  و�حسب تقر�ر لالتحاد ال��ملا�ي الدو�� الذي يضم ممثل�ن عن برملانات العالم، يحتل املغرب املرت

لنظام ال�وطا منذ سنة   املغربتب�ي  وهذا ما ي��ر  برملانا من حيث تمثيلية النساء �� املؤسسة التشريعية.    187أصل  

منحهن  2002 ع��  اللوائح   30  حصة،  عن  منفصلة  عل��ا  التصو�ت  يتم  وطنية  انتخابية  الئحة  خالل  من  مقعدا 

 . ال��ملانتمثيلية النساء داخل   ما ساهم �� ز�ادة م�حوظة �� ، ا�حلية االعتيادية

فقد    عندو�الوقوف   ا�حلية  األثر    �اناالستحقاقات  اإليجا�ي  التمي��  مختلف   نتائج  ع��   الكب��آللية 

% من مجموع 12,3أي    ،2009�� االنتخابات ا�حلية لسنة    دمقع  3406  بفوز النساء    ��جيلتم    حيث  ،ا�حطات

امرأة.    127صعود سوى    2003ة للنساء، فيما لم ��جل انتخابات  املقاعد، وذلك بفضل تخصيص لوائح إضافي

  6673، �عززت تمثيلية النساء �� ا�جالس املنتخبة، إذ حصلت النساء ع��  2015خالل االنتخابات ا�حلية لسنة  و 

 . 6ا�حلية 2009مقعدا، وهو ما �عادل تقر�با ضعف العدد مقارنة بانتخابات 

 

 
6 http://www.maroc.ma/ar/content 
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 النسائية باملغرب: اإلكراهات والعوائقالتمثيلية  -2

ال شك أن املغرب قطع خطوات مهمة �� مجال التمك�ن السيا��ي للنساء محققا بذلك نقلة نوعية �� مجال 

 والفصل   19الفصل  ، تم التأسيس ملنطلقات دستور�ة متقدمة، بمقت��ى  2011التمثيلية النسائية. فمع دستور  

الفص 146والفصل    30 هذه  أسست  لقد  ا�حياة  .   �� النسائية  التمثيلية  �عز�ز  عنوانھ  وط�ي  اس��اتي��  �خيار  ول 

 % 21.11، لنصل ا�� �سبة  2011% سنة  17إ��    2002% سنة    10السياسية. ففي مجلس النواب تم االنتقال من  

انتخابية   7  6201استحقاقات  مع   دائرة  أحدث  الذي  النواب  �جلس  التنظي�ي  القانون  مقتضيات  ساهمت  كما 

م��ا للنساء. األمر الذي ز�اه القانون التنظي�ي �جلس املستشار�ن فقد    60، خصصت  عضوا   90ية تت�ون من  وطن

يجب   أنھ:  فيھ  ا�جنس.أال  جاء  نفس  من  إثن�ن  مل���ح�ن  متتا�ع�ن  اسم�ن  ال��شيح  لوائح  من  الئحة  �ل   تتضمن 

مهما   تحوال  هناك  أن  تفيد  ا�حصيلة  لهذه  األولية  القراءة  مختلف  إن  لدن  من  جماعية  سياسية  إرادة  �عكس 

�عز�ز  سبيل   �� مهمة  خطوات  و��  الوط�ي،  السيا��ي  املشهد   �� النسائية  التمثيلية  وتقو�ة  لتعز�ز  الفاعل�ن 

اجتماعية   مختلفة: سياسيةأ�عاد    �� تداخل    ا��   تف��ي  قدأن مالمسة هذا املوضوع  إال    ا�حضور السيا��ي للنساء.

، حيث تختلط ف��ا ا�جتمعات ضية مشاركة املرأة �� ا�حياة السياسية تطرح اليوم �� �ل  ، فقوثقافية  واقتصادية

الرؤ�ة ب�ن التقاليد والقيم ا�جتمعية مما ينتج عن هذا ا�خلط حواجز متعددة تحول دون قيام املرأة بدور فعال ��  

 . ��اعملية التنمية املستدامة مثلما تبعدها عن إدراك املتغ��ات ا�حيطة 

% من املقاعد للنساء ح�ى يكن قادرات ع�� التأث��    30  �سبةيحدد االتحاد ال��ملا�ي الدو��    السياق  هذاو��   

، بيد أنھ ال يوجد سوى ثالث�ن دولة ع�� مستوى العالم �� ال�ي وصلت ف��ا املرأة السيا��يالفع�� �� مراكز القرار  

ال�ي د  160، وهذا �ع�ي أن هناك ما يز�د عن  النسبةإ�� تلك   النسبة  التمثيل السيا��ي للمرأة دون  ولة مازال ف��ا 

 .  املنتخبةتجعل النساء قادرات ع�� التأث�� الفع�� �� املؤسسات الدستور�ة 

و�� املغرب نجد هذه النسبة قد عرفت تطورا ملموسا لكنھ غ�� �اف، مما يصنف بالدنا �� مراتب أد�ى من  

مقعدا، فإنھ يتم   395  النواب يضم  األرقام التالية �� نفس الصدد، فإذا �ان مجلسدول مجاورة عديدة. وتصب  

مقعدا إضافيا من    90دائرة انتخابية موزعة ع�� تراب اململكة، وانتخاب    92م��ا ع�� قوائم حز�ية ��    305انتخاب  

. �� ح�ن سنة  40ارهم عن  الئحة وطنية، ثل�ي م��ا مخصصة للنساء والثلث البا�� محفوظة للرجال الذين تقل أعم

نتخب الـ    325من    السابقة�� الوالية التشريعية    الغرفة  نفس�ش�لت  
ُ
  295عضوا ُينتخبون ملدة خمس سنوات، ت

 .من النساء�� قوائم وطنية تتألف فقط  30و مقعدا �� الدوائر املتعددة 

 
7 http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats 
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 خاتمة:

فإن الالئحة الوطنية لم تف باملطلوب   ،والقانونيةوالتعديالت الدستور�ة    بالرغم من تقاطع هذه التداب�� 

فيما يتعلق برفع تمثيلية النساء �� ال��ملان خاصة وأن اختيارهن ال يتم بناء ع�� كفاء��ن بقدر ما تتحكم �� هذا 

 االختيار "مسألة الوالءات" وصالت القرابة والعالقات ال�خصية. 

ا حقيقيا الختبار مدى جدية األحزاب �� الدفع ��جلة تمثيل 
ّ
لقد ش�لت االنتخابات التشريعية األخ��ة مح�

سبة تطورت �عض ال��يء من  
ّ
مقعدا للنساء �� مجلس النواب, إال أ��ا الزالت   81مقعد إ��    67النساء رغم أن الن

ب املرأة  تواجد  أك��, ح�ى تالمس مستو�ات �سب  إ�� تطو�ر  ما بحاجة  الك��ى, وهذا  الديمقراطيات  يفسر   ��ملانات 

التمي��,   أش�ال  �ل  وم�افحة  حظر  تضمن  ال�ي  الدستور�ة  املستجدات  حجم   �� تكن  لم  السياسية  األحزاب  بأّن 

وتفعيل املساواة ومشاركة املواطن�ن واملواطنات، و�حداث هيئة للمناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي��, والتأكيد  

الفرص   ت�افؤ  اللوائح ع��  رأس  ع��  النساء  وضع  مستوى  ع��  خصوصا  الوظائف,  ولوج   �� والرجال  النساء  ب�ن 

 االنتخابية �ش�ل معقول. 

مطلب �س��دف خدمة الديمقراطية التمثيلية وتحصي��ا من خطر   حاصل القول أن املشاركة النسائية �� 

ا�حياة   اتجاه   �� الساكنة  قنوا  لكلذ  العامة،المباالة  �ل  ع��  واألحزاب  ينب��  �اإلعالم  االجتماعية،  التنشئة  ت 

واملدرسة واملؤسسات الدينية، االشتغال أك�� ع�� مسألة طرح و�يصال قيم جديدة داخل ا�جتمع، و�غي�� الثقافة 

ر قاعدة من املعطيات �ساهم �� تنوع ستوف  شك،التقليدية السائدة. فمشاركة النساء �� ا�حياة العامة من دون  

 للمشا�ل املطروحة.  اآلراء وا�حلول 

  �� الفرصة لكال ا�جنس�ن ع�� قدم املساواة،  بإعطاء  الديمقراطية ره�ن  بأن تحقيق  القول  وعموما يمكن 

التمي��   �غيب  فعندما  واملرأة.  الرجل  من  �ل  أمام  املتاحة  ا�خيارات  توسيع  خالل  من  التنمية  عملية   �� املشاركة 

ا�حي  �� املرأة  إشراك  هاجس  و�حضر  االجتماعية  وال��ميش  والسياسية    واالقتصاديةاة  قلب    وكذاوالثقافية   ��

�� السباق نحو التنمية   واالنخراطا�خططات التنمو�ة، نجد أنفسنا أمام نموذج مجتم�� قادر ع�� قيادة التغي��  

 بجميع تجليا��ا.
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 املراجع:الئحة 

بتنفيذ   )2011أكتو�ر    14(  1432من ذي القاعدة    16الصادر ��    1.11.156ظه�� شر�ف رقم    -1  -

 بمجلس النواب . املتعلق 27.11القانون التنظي�ي رقم 

رقم    - شر�ف  القعدة    1.16.118ظه��  ذي   �� القانون 2016أغسطس    10(1437صادر  بتنفيذ   (

 املتعلق بمجلس النواب 27.16التنظي�ي رقم 

واألبحا  - الدراسات  مركز  مع  بتعاون  الديمقراطي  املد�ي  املنتدى  االجتماعية تقر�ر  العلوم   �� ث 

 2016أكتو�ر  7حول املالحظة االنتخابية لإلنتخابات ال��ملانية ل

 -2584العدد  -ادريس لكر��ي:"ال�وتا" وواقع املشاركة النسائية �� ال��ملان باملغرب/ ا�حوار املتمدن  -

13/3/2009 

 املغر�ية  املوقع الرس�ي لوزارة الداخلية  -

http://www.femmes-moucharaka.elections.gov.ma/avis_projets.htm 

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats   

http://www.maroc.ma/ar/content 
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