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 ; الملخص

و  3122)سػػ   اسػػقاقا ا اخقبػابيا برؼبػػاخيا بعػد نرػػرا   ؾبلػس ال ػػواب اؼبغػػريهتػدؼ ذػػال الدراسػة نا ل ػػاوؿ مويػػوع سبريليػة اؼبػػر ة دا ػػ  
، مػػ  ريليػػة ال سػػابية بػػاذلس اؼبػػا ورلطػػور القم لويػػي علػػد دسػػقور رديػػدس حيػػث سػػ ر   علػػد  3122يف يوليػػوز  بعػػد مدػػاد ة الاػػعب اؼبغػػري (3127

واؼبواثيػػ  ولطػػوير اؼبمارسػػة الديبقرايفيػػة يف موا  ػػة للمقغػػ ات  لقمكػػا اؼبػػر ة وسػػيلة    رهػػ ة اذلػػسيف لويػػي  اؼبوا  ػػة القاػػريعية ؽبػػال العمليػػة ومو ػػ  اؼبػػر ة 
 ال  صادؽ عليها اؼبغربس الدولية

  سبكا اؼبر ة – عدـ القميي –لكافؤ الفرص  –  و حّدة حديص –في ية مققضيات رب – مقاربة ال وع الكلمات المفاتيح;

Abstract : 

This study aims at addressing the issue of the representation of women in the Moroccan 
parliament after making two parliamentary elections (2011 and 2016) after the Moroccan people 
ratified in July 2011 a new constitution. We will focus on clarifying the evolution of women's 
representation in the lower house, while clarifying the legislative follow-up of this process and 
the position of women in its organs as a way to change their situation for the better and to 
develop democratic practice in keeping with the international changes and charters ratified by 
Morocco.  
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 ;مقدمة

شػػهد اؼبغػػرب مسلسػػخ  ا سػػققخؿاؼبملكػػة اؼبغربيػػة مػػ    رػػر الػػدوؿ العربيػػة ل قيمػػا لخسػػقاقا ات ا خقبابيػػة، فم ػػا  لعػػ ّ 
 يمػ   الربؼباخيػة وا خقبابػات ايليػةس ذػاا اؼبسلسػ   ارب ثخثا اسقاقا ا با ا سػقفقا ات الاػع ية وا خقبابػات اخقبابيا يفويخ

  سوالبرط يف ب ا  مؤسسات سبريلية ديبقرايفية عليه يف الغالب  روا  القولر ول ازع السلطة يف بلد  رج م  لول م  عهد ا سقعمار

نف مػػ   بػػرز مقػػاذر القمػػاي  اعب سػػا يف اذقمػػ  اؼبغػػري، واذقمعػػات العربيػػة بدػػفة عامػػة نف   خقػػ  اذقمعػػات ا خسػػاخية  
ا اخعػػداـ،  يػػادة اؼبػػر ة للاكومػػات وحػػف اؼباػػار ة فيهػػا مقارخػػة مػػ  الررػػ س فػػرى  اذهػػودات اؼب اولػػة ي قػػد  كػػ ، ذػػو خػػدرة، و حياخػػ

 حضور اؼبر ة ؿبقاما وىال ا ما يق  لقديبها ؾ"رديفة" للرر  يف فبارسة السلطة وازباذ القرارس

ة اسػػقاقا ات اخقبابيػػة وذلػػت سػػ وات; اسػػققخله عاػػر  بعػػدخقػػ  اؼبغػػرب  القاػػريعية،الربؼباخيػػة  علػػد مسػػقون ا خقبابػػات 
ذػػػػػػػػال اؼبواعيػػػػػػػػد  س3127، و  ػػػػػػػػ ا سػػػػػػػػ ة 3122، 3118، 3114، 8::2، 3::2، 2:95، 2:88، 2:81، 2:74

 ا خقبابية  اخ  زبقلف فيما بي ها م  خاحية ا يفار الدسقوري والقاخوين اؼب ق  ؽباس 

دولػة فم  ال احية الدسقورية، مبي  ثخث مراح   ربن يف حياة اؼبملكة اؼبغربيػة; اؼبرحلػة اىلوا; وذػا مرحلػة ا خققػاؿ مػ  
( حيػػث 2:81-2:76(؛ اؼبرحلػػة الراخيػػة ولقعلػػ  دبرحلػػة مػػا بعػػد حالػػة ا سػػقر ا  )2:73 )سػػ ة"الخدسػػقور" نا دولػػة الدسػػقور 

 2:83، الاي مت لعديلػه ثػخث مػرات )سػ وات 2:81ة الفراغ اؼبؤسسا ي علد دسقور صادؽ الاعب اؼبغري فور  روره م  فت 
 س 3122(؛ اؼبرحلة الرالرة; وذا مرحلة "اعبي  الرالث" م  الدسال  ويقعل  اىلمر بدسقور 7::2و  3::2و 

ؼباػار ة اؼبػر ة اؼبغربيػة يف صػ اعة القػرار السياسػا ول فيػال  ي علػد نعطػا  دفعػة وخفػس رديػد 31221حرص دسقور  قدل
يف ظػ  احػتاـ  م   خؿ يماف سبريلية عادلة لر د للاضور القوي الاي  ص ا  ل د  عليه اؼبر ة اؼبغربية يف صبيػ  ميػادي  اغبيػاة

اغبدػػيلة السػػل ية للماػػار ة ال سػػابية، والػػ  وذلػػت لقوػػاوز  ،الق امػػات اؼبغػػرب نزا  اذقمػػ  الػػدو  لقاقيػػ  اىلذػػداؼ ا مبابيػػة ل لفيػػة
 يف ع  مسارا يفويخ يف اغبياة السياسية للمملكة اؼبغربيةس

، اؼبعروفػػة ا قدػػارا ب; 2ذػػاا اغبػػرص هبسػػدل لدػػدي  اؼبغػػرب علػػد الفا يػػة القضػػا  علػػد صبيػػ   شػػكاؿ القمييػػ  يػػد اؼبػػر ة
نيداع وثاب  اخضماـ اؼبملكة اؼبغربية نا ا لفا ية اؼبا ورة   خؿم  "، حيث صاد   اغبكومة اؼبغربية علد ذال ا لفا ية 3"سيداو

باؼبدػػاد ة  4وهبػػاا الاػػفف صػػدر القهػػ  الاػػريف ه عليهػػاسوربفقالػػ مػػ  القدػػروبات باػػفف ا لفا يػػة 4::2يوخيػػو  32ب يويػػورؾ يف 
  وخار ا لفا يةس

                                                           
1

 41) 1347شابرد   77مكارر رنادرٌ   4853( رنبفٌا  باا دلروانور. ر  ر :ارر  7111ٌولٌاو   78) 1347شانبرر  76صادرر ياً  1111181شرٌف رقم  ظهٌر 

 ( 7111ٌولٌو  
2
 17 ياً 43/171 رادلرردر ودالبضامدم ودلنصارٌ  للنوقٌع :رضهد ونم دلمنحرة لألمم دلبدمة دلجمبٌة قرل م  1868 رٌومرر 17 يً د:نمدرهد نم رولٌة مبدهرة هً  

 )دلنبرٌف م  موقع وٌكٌرٌرٌد دإللكنروبً(  1871 ورنمرر 4 يً دلنبفٌ  حٌ  ورخلت  للبودء رولٌة حرو  وثٌرة رأبهد ونوصف  1868 رٌومرر
3
 CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

4
 ما  دلمبنمارة دلمارأة ضر دلنمٌٌ  أشكدل جمٌع :لى دلرضدء دنفدقٌة ربشر( 7111 رٌومرر 75) 1371 رمضد  م  78 يً صدرردل 11841451 رقم شرٌف ظهٌر  

  7111 ٌبدٌر 17 رندرٌ  دلخمٌس 3755. ر ر :رر 1868 رٌومرر 17 يً دلمنحرة لألمم دلبدمة دلجمبٌة طرف
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 ص   للمملكة اؼبغربية الق امات دولية لل هوض بويػعية اؼبػر ة ؼبوارهػة القاػديات الػ  لعاخيهػا يف شػف  ،وم ا ذلت اغبا
 ي لفر ػػة  و اسػػق عاد  و لقييػػد يػػق  علػػد  سػػاس يعػػ  « القمييػػ  يػػد اؼبػػر ة»نف مدػػطل   س1القمييػػ ا  دػػا  و بفعػػ   ؾبػػا ت اغبيػػاة

ساسػػية ويف اؼبيػػادي  اىلاعبػػ س ويكػػوف مػػ  أثػػارل  و  ىرايػػه ال يػػ  مػػ  ا عػػتاؼ باؼبسػػاواة بػػا الررػػ  واؼبػػر ة، يف اغبقػػوؽ واغبريػػات 
ة هبػال اغبقػػوؽ  و سبقعهػا هبػػا السياسػية وا  قدػادية وا رقماعيػػة والرقافيػة واؼبدخيػة  و يف  ي ميػػداف أ ػر،  و نبطػاؿ ا عػػتاؼ للمػر 

 س2وفبارسقها بغض ال قر ع  حالقها ال ورية

لقعػػ ز ايليػػات  31223الػػ  ل  اذػػا الاػػعب اؼبغػػري عػػرب اسػػقفقا  فػػال  يوليػػوز  يف ذػػاا ا يفػػار رػػا ت الوثيقػػة الدسػػقوريةو 
ال ػػاب اػبػػاص باغبريػػات واغبقػػوؽ  يػػم  :2الضػػام ة غبضػػور   ػػون للمػػر ة يف ـبقلػػف اؼبؤسسػػات اؼب قب ػػة عػػرب ل ديدػػه يف اؼبػػادة 

ذاا الق ديص الدري  علد م د  اؼب اصفة يعد  طوة ذامة  اىلساسية علد سعا الدولة لقاقي  م د  اؼب اصفة با الرراؿ وال سا س
ريريػػة وا سقاػػارية  يف اغبيػػاة السياسػػية اؼبغربيػػة وسػػابقة علػػد مسػػقون العػػا  العػػري يف اذبػػال لع يػػ  سبريليػػة اؼبػػر ة يف ـبقلػػف اؽبي ػػات القق

  مولػػس ال ػػواب وؾبلػػس اؼبسقاػػاري  واعبماعػػات التابيػػة و ػػاا اذلػػس اىلعلػػد للسػػلطة القضػػابية وىػػ ذ  مػػ  اؼبؤسسػػات القمريليػػةس
 س4و د اخقدر الدسقور اؼبغري للقاريعات الدولية ال  يدادؽ عليها اؼبغرب م   خؿ رعلها لسمو علد القاريعات الويف ية

 نا اؼبدػػػاد ة علػػػد اػبطػػػة اغبكوميػػػة للمسػػػاواة 3124يوخيػػػو  7يػػػـو اػبمػػػيس سػػػارع  السػػػلطة اغبكوميػػػة  ،مػػػ  راخ هػػػاو 
اؼبعروفػة ا قدػارا  ،اػبطػة اغبكوميػة ذالس وندماج اؼبر ة لقواوز     شكاؿ الخمساواة ال  عاخ  م ها اؼبر ة اؼبغربية لعقود م  ال م 

ـبقلػف اؼب ػادرات اؼبقبػاة لل هػوض باؼبسػاواة بػا  لكامػ بيػات(، لعقػرب نيفػارا لقاقيػ  الققابية الك  للر ػا بفويػاع اؼبغر  ب"ن راـ" )
اعب سػػا وندمػػاج حقػػوؽ ال سػػا  يف السياسػػات العموميػػة وبػػرام  الق ميػػة،  مػػا لعقػػرب  داة لتصبػػة ا لق امػػات اؼبعػػرب ع هػػا يف الربخػػام  

علػد م ػادت لقوافػ  مػ  القطلػ  نا ب ػا  عخ ػات ارقماعيػة  اػبطػةلسػق د ذػال  3127.5و 3123اغبكوما للفتة اؼبمقدة ما بػا 
رديدة با ال سا  والررػاؿ، وهتػدؼ نا يػماف اؼباػار ة الكاملػة واؼب دػفة يف ـبقلػف اذػا تس  مػا هتػدؼ نا يػماف ا سػقفادة 

 ساؼبقساوية واؼب دفة م  خقاب  ذال اؼباار ة
شػػكل  اغبر ػػة ال سػػابية يف اؼبغػػرب ر هػػة دابمػػة للػػدفاع عػػ  حقػػوؽ اؼبػػر ة اؼبغربيػػة يف اؼبيػػداف السياسػػا  مػػ  راخػػب أ ػػر،
س ذال اغبر ة يم  ؾبموعة م  اعبمعيات والق قيمات ال سوية م  ـبقلػف القلوي ػات والقيػارات السياسػية وا  قدادي علد السوا 

اؼبػر ة اؼبغربيػة يف اؼباػهد السياسػا وا عخمػا وا  قدػادي  حضػور  يف الرف  م  واؼبدخية اؼبغربية مقباة شعارا واحدا ل ضالقها يقمر
 الويف س

يف اغبقػوؽ والوار ػات وذ ا   بد م  القا    ف اؼبغرب يعقرب م  ال لػداف العربيػة اؼبققدمػة فيمػا ىبػص ن ػرار م ػد  اؼبسػاواة 
لكة اؼبساواة يف القدػوي  والتشػ  بػا الررػ  واؼبػر ة دوف مللم فعلد مسقون اغبقوؽ السياسية مرخ،   ر  وؿ دسقور با اعب ساس

                                                           
1
 دألولاى. دلررادط. دلطرباة دلمبدصارة. ودألرحاد  للرردوادت دلمغرراً مركا  مبشاوردت وقضدٌد". دنجدهدت دلمبدصر  ردلمغرب دلبودئٌة "دلحركة دلمصلً. جمٌلة  

 7ا  .7111
2
  7111. مدٌو / أٌدر 11دلمرأة. مجلة دلجٌش. دلبرر  ضر دلنمٌٌ  أشكدل جمٌع :لى دلرضدء . دنفدقٌةبدرر :رر دلب ٌ  شديً  

3
( دلمبل  :  بندئج دالوانفندء ياً شاأ  مشارود دلروانور دلا ي أجاري 7111ٌولٌو   13) 1347شبرد   17صدرر يً  7111-714قردر دلمجلس دلرونوري رقم  

 ( 7111)يدنح ٌولٌو   1347رجب  77ٌوم دلجمبة 
4
 ودل ي ٌشكل ج ءد ال ٌنج أ م  دلرونور دلمغررً حوب مبطو  دلرونور  7111نصرٌر دلرونور دلمغررً لوبة   

5
دلموقااع دلرواامً لااو درة دألواارة ودلنضاادم  ودلمواادودة ودلنبمٌااة  دلموجااورة :لااى 7115-7117أياا  دلمبدصاافة "مكااردم"  دلخطااة دلحكومٌااة للمواادودة يااًدبظاار    

 (  7117يرردٌر/ شردط  14)ندرٌ  دل ٌدرة  /http://www.social.gov.ma/arدالجنمد:ٌة 
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 بعضعكس  2:711وبالقا  مارس  اؼبر ة حقها يف القدوي  والتش  م ا  وؿ اخقبابات عرفها اؼبغرب اؼبسقق  س ة  س ي سبيي 
 الدوؿ العربية ال  عرف  لف را ملاوظا يف ذاا اذاؿ  ما ي ا ذلت اعبدوؿ  سفله;

 مقارنة بين الدولة العربية فيما يخص منح المرأة حق التصويت والترشح لالنتخابات; 2رقم الجدول 

س  ن رار ح   الدولة
 مخحقات القدوي 

 --- 2:63 ل  اف
 --- 2:64 سوريا
 --- 2:65 السوداف

 2:68 وؿ امر ة عربية لل  الربؼباف س ة  2:67 صبهورية مدر العربية

 :2:6 اؼبملكة اؼبغربية
اؼب قمة  :2:6يف  واخا اؼبساواة يف اغبقوؽ السياسية م د  مت ن رار 

دسقور  ن رارو  2:72القاخوف اىلساسا للمملكة س ة  لخخقبابات    
 س2:73

 --- :2:6 لوخس
 --- 2:73 اعب ابر
 2:97بقا القرار عالقا نا ىاية س ة  2:57 ري و ي

 يف القدوي دولة  ليوية لقر حب  اؼبر ة   وؿ 7::2 سلط ة عماف
 --- 9::2  طر
 --- 3113 ال اري 
   رار ذاا اغب  لك  الربؼباف صوت يدذاس :::2 اخ  ؿباو ت س ة  3116 الكوي 
 --- 3117 ا مارات

 أ ر دولة عربية لقر حب  اؼبر ة يف القدوي  والتش س 3125 اؼبملكة العربية السعودية
 2مو   ساسة بوس اؼبددر; 

اغبضػػػور   اذبػػػال لع يػػػ رديػػػدة يف طػػػوة  شػػػّك  اؼبقعلػػػ  بػػػاىلح اب السياسػػػية :33-22القػػػاخوف الق قيمػػػا ر ػػػ    مػػػا  ف
دا ػػ   ال سػػابا علػػد مسػػقون ذيا ػػ  اىلحػػ اب السياسػػية حيػػث خدػػ  مققضػػياله علػػد يػػرورة السػػعا ل لػػوغ الرلػػث لفابػػدة ال سػػا 

 س4 ره له اؼبس ة يف  ف  القاقي  القدرهبا للم اصفة

 

                                                           
1
 :لى أحرٌة دلمرأة يً دلنصوٌت ودلنرشح شأبهد يً  لك شأ  دلرجل  1848بصت دلرودبٌ  دالبنخدرٌة لوبة  1857ل مقردر دلرونور وبة قر  
 

2
يرردٌار  75( ندرٌ  دل ٌادرة /elections-and-women-https://www.sasapost.com/arabودالبنخدب؟ ) دلنرشح ح    دلبودء   دلبررٌة دلرول مبحت منى 

7117  
3
دلمنبل  ردألح دب دلوٌدوٌة. ر ر  :رر  78-11( رنبفٌ  دلردبو  دلنبظٌمً رقم 7111أكنورر  77) 1347 ي دلربرة  73صدرر يً  11111155ظهٌر شرٌف رقم   

 ( 7111كنورر أ 73) 1347 ي دلربرة  75رندرٌ   4878
4
 78-11م    ت   75دلمدرة   
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 أهمية الموضوع;
ال اث يف  ػوف اغبضػور ال سػابا يف السػاحة السياسػية العاؼبيػة  صػ   وا عػا ملموسػا و حيػا، و ف ا لق امػات لكم   نبية 

 دوصػػػػا و ف لدػػػػ يف الػػػػدوؿ الدوليػػػػة وا  ليميػػػػة للمملكػػػػة اؼبغربيػػػػة لل مهػػػػا بقسػػػػري  اػبطػػػػد كبػػػػو ن ػػػػرار اؼب اصػػػػفة  و السػػػػعا كبوذػػػػا 
 س1نا الوظابف ا خقبابيةالديبقرايفية  ص   يف ا بعا ا عق ار ولوج اؼبر ة 

 ;إشكالية الدراسة
، علػد اؼبسػاواة بػا اؼبػوايف ا 41و  :2علد مسقون العمليات ا خقبابية، حرص الدسقور اؼبغري، م   خؿ الفدػلا 

يبيػػ  بػػا مػػ  اعب سػػا فيمػػا يقعلػػ  حبػػ  القدػػوي  والتشػػ  معقػػربا يف ذػػاا ال ػػاب  ف القمقػػ  بػػاغبقوؽ اؼبدخيػػة والسياسػػية   يبك ػػه  ف 
اؼبوايف ات واؼبوايف ا، ؿبيخ علد القاخوف الاي  و   لػه مهمػة ويػ  مققضػيات لاػو  علػد لكػافؤ الفػرص بػا ال سػا  والررػاؿ يف 

 ولوج الوظابف ا خقبابيةس 

 اؼباػرع اؼبغػري لػدفع ا للقسػاوؿ حػوؿ الويػعية اغبقيقيػة للقمريليػة ال سػابية ل  اذػاذال اغب مة مػ  ا رػرا ات القميي يػة الػ  
 ذػاا اىل ػ  يعكػس ؟ ذػ وا   حػاؿ اغبضػور ال سػابا ما ذا حدود لفث  ال دوص القاخوخية علد دا   اذالس واؽبي ات اؼب قا ة;

 يمية والعادية اؼب قمة  خقباب اذالس؟ بالفع  حو  القطلعات ال  رظبقها الوثيقة الدسقورية وـبقلف القواخا الق ق

  فرعية;ذاا السؤاؿ اؼبر  ي لقفرع ع ه  س لة 

    ؟ اؼبؤسسة القاريعية و دوصا الغرفة اىلوا   سبر  اؼبر ة دا 
  ل ػػوو اؼبػػر ة للمكاخػػة الػػ  مػػ 3122ذػػ  مك ػػ  ا خقبابػػات القاػػريعية الػػ  عرفهػػا اؼبغػػرب بعػػد ن ػػرار دسػػقور  

 ؟ اذقم  اؼبغريلعكس حومها دا   
   ذػػال ايليػػات مك ػػ  اؼبػػر ة مػػ  ا قاػػاـ ؾبػػاؿ القسػػي  السياسػػا واؼباػػار ة يف صػػ اعة القػػرار سػػوا  دا ػػ  وذػػ

 ؟ و دا   اغبكومةاعبهاز القاريعا 

 فرضيات الدراسة;
اؼبملكة اؼبغربية للوثيقة بعد ل    باك  ملاوظ القمريلية ال سابية ازدادت ;ل  يف ور ق ا ال ارية م  الفريية القالية س  ط

 سواىلدوار ال  للع ها يف اؼباهد السياسا اؼبغري فبا ع ز اؼباار ة السياسية لل سا  3122الدسقورية لفال  يوليوز 

 منهج البحث;
ة يف س عقمد يف ذال الدراسة علد اؼب ه  القػارىبا للو ػوؼ علػد  ذػ  اؼبراحػ  الػ   طعقهػا سبريليػة اؼبػر ة يف اذػالس اؼب قب ػ

ذبميػ  ال ياخػات اػباصػة بالقمريليػة سػيمك  ا مػ    مػ ه   ساسػااؼبغرب م ا  وؿ اسقاقاؽ اخقبايس با يػافة نا اؼبػ ه  الوصػفا  
 سذال العمليةدراسة خقاب  ال سابية و 

 خطة البحث;
ؾبلس ال واب ابقدا   باسقعراض القطور القارىبا غبضور اؼبر ة دا  يف ذاا ال اث  س قـو اؼبطروحة لإلرابة علد اىلس لة
(، مث مبػر بعػد اؼب اػث اىلوؿ) 3122نا ىاية أ ػر اخقبابػات   ػ  اؼبدػاد ة علػد دسػقور  2:74م  ا خقبابات القاريعية لس ة 
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 The Democracy Index compiled by the UK-based company the Economist Intelligence Unit   مثدل  



الزكزوتي عادل 3122االنتخابات التشريعية على ضوء دستور تمثيلية المرأة المغربية في    

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 98المجلد- 8902/حزيران يونيو   90العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 301  

 

الػػاي رػػا  يف سػػياؽ دو  ون ليمػػا مضػػػطرب  3122ذلػػت للو ػػوؼ علػػد ويػػعية القمريليػػػة ال سػػابية بعػػد اؼبدػػاد ة علػػد دسػػػقور 
 س(اؼب اث الراين)
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 3122قبل دستور  مجلس النواببتمثيلية المرأة المغربية  المبحث األول;
فاؼبر ة ال   س  ىبقلف اث اف  ف اغبق  السياسا يبر  نحدن ؾبا ت اغبياة ال  عرف   وي  ذبليات القماي  با اعب سا

ذات  ، رر م  سواذا م  خاايفات ا خساف  ،ةا    يقاس عليهس نذ  اخ  السياسبلغ  ر س اؽبـر يف السلطة السياسية لعد اسقر 
باسػقعراض مسػار اؼبػر ة دا ػ  الغرفػة  للو وؼ ع   ػوة اغبضػور ال سػابا دبولػس ال ػواب سػ قـو س1ذوية ذ ورية عرب العدور واىلزم ة

 اىلوا )ؾبلس ال واب(س

ؼبػر ة دا ػ  اؼبؤسسػة ا ذبلػ  يف ىيػابماػار ة خسػابية يػعيفة  2:74شهدت  وؿ اخقبابات برؼباخية عرفهػا اؼبغػرب سػ ة 
القاريعية، ذاا ال قص اغباص  يف يماف سبريلية مارفة للع دػر ال سػوي دا ػ  اؼبؤسسػات اؼب قب ػة دفػ  اؼباػرع اؼبغػري نا القفكػ  

حضػور ي قػد مقوسػطا للمػر ة اؼبغربيػة دا ػ    ػة يف "حلوؿ"  اخوخية ع ارة ع  نرػرا ات ربفي يػة، وؾبػربة يف بعػض اىلحيػاف، لضػماف 
 دوصا و ف اذقم  اؼبغري ياهد  ف للمر ة دابما دورا سياسيا نا راخب الرر  بدلي  الدور الاي لع قه  س-الغرفة اىلوا–ؼباف الرب 

 اؼبر ة اؼبغربية يف اغبر ة الويف ية واؼبهاـ اعبسيمة ال  ربملقها يف عػ  ا سػقعمار سػوا  مػ   ػخؿ اؼبقاومػة اؼبسػلاة  و الق قيمػات الػ 
 اغبر ة الويف يةسشكل  خواة 

عػػرؼ اغبضػػور ال سػػابا دا ػػ  ؾبلػػس ال ػػواب لطػػورا خوعيػػا م ػػا  وؿ اسػػقاقاؽ اخقبػػاي برؼبػػاين عرفػػه اؼبغػػرب، ذػػاا القطػػور 
مػ   صػ   ،خاب ػة 1خلمسه مػ   ػخؿ القفػ ة اؽبامػة الػ  عرفهػا عػدد ال سػا  الربؼباخيػات دا ػ    ػة الربؼبػاف حيػث مػّر ذػاا العػدد مػ  

 (س 3118)س ة خاب ا برؼباخيا 436م   ص   ،خاب ة 45نا  ،(2:74)س ة  ابرؼباخي اخاب  255

الخباػة مقعلقػة باغبضػور ال سػابا   ػ  ن ػرار  وا مرحلػة  ;ذاا القطور يبك   ف خقسمه نا مرحلقا مفدػليقا  ساسػيقا
ومرحلػػة ثاخيػػة شػػكل  م عطفػػا حقيقيػػا و طػػوة رري ػػة يف لػػاريا القمريليػػة ال سػػابية  ؛(2) لل سػػا  «لوافقيػػا»الػػ   ددػػ   ،الويف يػػة

 (س3الخباة الويف ية ) ع  يفري  القواف  ؼبقاعد ـبددة لل سا  م   خؿلقعل  بإ رار 

 ( 8::2-2:74فترة ما قبل إقرار الالئحة الوطنية )  (2
 -22:74 ػػػػخؿ سػػػػ وات; وذلػػػػت يػػػػة برؼباخيػػػػة ( اسػػػػقاقا ات اخقباب7عػػػػرؼ اؼبغػػػػرب  ػػػػخؿ ذػػػػال الفػػػػتة ل قػػػػي  سػػػػقة )

الغيػػاب شػػ ه القػػاـ للع دػػر ذػػا ظبقهػػا اىلسػػاس  ذػػال اؼبواعيػػد ا خقبابيػػة  اخػػ  س8::4-42::32:81-2:88-2:95-2
 ( نا2:95و  2:88و  2:81و 2:74يف اؼب ػة )سػ وات  1مػ   ذال ال سػ ة  لػيخ ل ح ح نذ  ال سوي دا   الغرفة اىلوا

 (  ما ذو م ا يف اعبدوؿ  دخال;8::2و  4::2يف اؼب ة )س    2 حدود

 8::2و  2:74; تطور عدد النساء المترشحات والفائزات في االنتخابات البرلمانية بين 3الجدول رقم 

 خقباباتا 
 الربؼباخية

ؾبموع عدد 
 اؼبتشاات

 ؾبموع عدد الربؼباخيات
 الفاب ات ) (

العدد ا صبا  ىلعضا  
 ال واب )ب(ؾبلس 

 ال س ة
   )ب( (  )
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. 7117والمً . رٌروت. حوٌ  روند  دلبجفً. "دإلوالم ودلجبووة. دلنمٌٌ  رٌ  دلجبوٌ  يً دلمؤوودت دالجنمد:ٌة". مبشوردت مرك  دلحضدرة لنبمٌة دلفكر دإل 

 768ا 
2
 بظدم ثبدئٌة دلمجلس  مجلس دلبودب ومجلس دلمونشدرٌ     

3
 بظدم دلمجلس دلودحر ٌجمع رٌ  دالقنردد دلبدم دلمردشر ودالقنردد غٌر دلمردشر   

4
 دلبورة ملى بظدم ثبدئٌة دلمجلس. دبنخدب مجلس دلبودب ردالقنردد دلبدم دلمردشر   
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2:74 27 1 255 0 % 
2:81 1 1 351 0 % 
2:88 9 1 375 0 % 
2:95 26 1 317 0 % 
2::4 47 3 333 0,9 % 
2::8 83 3 436 0,6 % 

 المصدر; النتائج الرسمية لالنتخابات

علػػد حػػ  التشػػ  والقدػػوي  يف الربؼبػػاف عػػاـ  ، رىػػ  حدػػوؽبا ف اؼبػػر ة اؼبغربيػػة، يق ػػا  عػػخللمعطيػػات لمػػ   ػػخؿ  ػػرا ة 
الػاي ظػ  وا فػا يف ورههػا ؼبػدة ثخثػا ا فتايػا وا ػتاؽ اغبػار  الػا وري  ،   لسقط  الد وؿ ذلػس ال ػواب ىلوؿ مػرة2:74

بالػدار  بديعة الدقلا عػ  حػ ب ا ربػاد ا شػتا ا للقػوات الاػع يةحيث فازت    م  السيدلا;  4::2ن  س ة  ( س ة،41)
سػ ة  31 مػا  ف حضػورذا يف ؾبلػس ال ػواب ظػ  لفػتة لقػارب   سبفػاس ، والسيدة لطيفة ب اين ظب س ع  ح ب ا سػققخؿال يضا 

 2    ل قي  ا خقبابات القاريعية( ش ه م عدـ، نذ   يد  يف  حس  الو يات القاريعية نا  3113نا س ة  2:74)م  س ة 
 و يات لاريعيةس  ة هنابيا ىلرب  ما  هنا  اخ  ىابيف اؼب ة،  

لوحظ ربس  يففيف يف خس ة التش  و اا خس ة القمريلية حيث ارلف  خس يا  3::2ال  لل  دسقور  خقباباتا  خؿ 
 8::2و  4::2متشاة س    83و  47، نا  2:95متشاة س ة  26عدد ال سا  اؼبتشاات لعضوية ؾبلس ال واب م  

 ;1فاع اؼبلاوظ يرر  لعدة عوام  لع   برزذاعلد القوا س ذاا ا رل

 القع  ة اؼبكرفة ال   ام  هبا اعبمعيات ال سابية م   ر  يماف سبريلية  وية للمر ة اؼبغربية دا   ال لماف؛ -

للميػػػ  اىلحػػػ اب اؼبغربيػػػة لدػػػورهتا مػػػ   ػػػخؿ لقػػػدو عػػػدد   ػػػرب مػػػ  اؼبتشػػػاات وؿباولػػػة زبدػػػيص خسػػػ ة  -
 للتشياات ال سابية؛

لضػماف القوػاوب الاػعع مػػ  اعقمػاد بعػض اىلحػ اب اغبداثيػة علػد يػرورة ا خفقػػاح علػد الاػ اب واؼبػر ة  -
 ذال اؼبسفلةس

وعموما، رى   ف خس ة اؼبرشاات م  ال سػا ، دا ػ  اىلحػ اب مرلػ  خوعػاا مػ  الدػدمة، لكوهنػا يػ يلة رػداا مقارخػة مػ  
ف ذػػاا القمريػػ  الرمػػ ي للمػػر ة يف فػػإبدػػيص  مػػ  هبػػب اسػػقرمارل،  شػػك فػػإف ذلػػت  ويفا ػػاهت ،حوػػ  ال ا  ػػات ويفموحػػات ال سػػا  

 س2، و عق ارات  ر ة، ربد حقيقا يفق  الطري  امامها للماار ة يف ؾبا ت العم  السياسا اىل رنيعقرب الربؼباف

بلمودف حيث فازت    م  ال اب قا بديعة الدقلا وفايفمة  8::2لك  ل سف ذال القمريلية سق قد علد حاؽبا س ة 
)عػدد  333ا صبالية ذلس ال واب اخقق  مػ  لق ادر القمريلية ال سابية يف مقعدي  خيابيا للمرة الراخية م  العل   ف عدد اؼبقاعد 
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 86. ا 7113"دلولوك دالبنخدرً ردلمغرب رٌ  دلشفديٌة دلوٌدوٌة ودلمردطبة دلشبرٌة". مبشوردت ريدنر وجهة بظر. محمر شرٌر.   

2
   1884ٌولٌو   75رندرٌ   67نصرٌح دلبدئرة دلررلمدبٌة لطٌفة ربدبً ومٌرس لجرٌرة دلووط. دلبرر   
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مقعػػد خيػػاي   لسػػقط  اؼبػػر ة  211 ي ب يػػادة ذبػػاوزت  436اؼبقاعػػد اؼببددػػة لخ ػػتاع اؼب اشػػر يف ظػػ  خقػػاـ  حاديػػة اذلػػس( نا 
 ها اخق اع حدة لراعا حومها اذقمعا وسبريليقهاساؼبغربية مع

  يكػػ  ، رىػػ   خػػه   ياػػك  عق ػػة  مػػاـ لرشػػ  اؼبػػر ة، ن   خػػه خسػػق ق  نذف مػػ   ػػخؿ ذػػال اؼبعطيػػات  ف ا يفػػار القػػاخوين
واعقمػػاد خقػػاـ  وذػػو مػػا دفػػ  اؼباػػرع اؼبغػػري، دبعيػػة الفػػاعلا السياسػػيا، للقفكػػ  ،م دػػفا للمػػر ة اؼبغربيػػة  ػػخؿ عقػػدي  مػػ  الػػ م 

ا( يف نيفػار الخباػة الويف يػة الػ   عطػ  دفعػة  ويػة غبضػور اؼبػر ة يف اعبهػاز القاػريعا، وذػو مػا سػ قعرؼ عليػه يف اياصدة )الكويفػ
 ساؼبطلب اؼبوا 

 (3118-3113فترة ما بعد إقرار الالئحة الوطنية ) (3
اؼبااورات با  افة اىلح اب السياسية اؼباار ة يف بعد مسلس  يفوي  م   3113خقبابات القاريعية لس ة مت ل قي  ا 

اؽباـ باعق ارل  وؿ عملية اخقبابية سقق  يف العهد اعبديد بعد اعقخ  اؼبلت ؿبمد السادس العرش  لفا لوالدل اؼبلت  ذاا ا سقاقاؽ
يعقرب عػراب  اف يس ال دري الاي  وزير الدا لية الساب  ندر  السيد اغبس  الراين، و اا باعق ارذا  وؿ اخقبابات سقورن يف ىياب

 سواؼبسؤوؿ اؼب اشر ع  "اىلعطاب" وا خ   ات الديبقرايفية ال  شابقها اؼبمارسة ا خقبابية باؼبغرب

  و ػػد ل ػػى
م
لعػػ  مػػ   بػػرز اؼبقعلػػ  دبولػػس ال ػػواب،  81:-42 ر ػػ  ع اؼبغػػري لعػػديخت مهمػػة علػػد القػػاخوف الق قيمػػااػػر  اؼب

الػػاي ظػػ  مبطػػا وحيػػدا م ػػا  وؿ اخقبابػػات  بػػدؿ ا  ػػتاع ا ظبػػا)ق ػػ  خقػػاـ ا  ػػتاع بالخباػػة ب اؼبقعلقػػة يف عقهػػا للػػتالع ػػاوي  الػػ  
  باة ويف يةسدابرة  ، ونحداث عرفها اؼبغرب اؼبسقق (

 8:-42ؿ للقػاخوف الق قيمػا ر ػ    واؼبعػد  اؼبػقم   ،132-17خد  اؼبادة اىلوا م  القػاخوف الق قيمػا ر ػ  لقد بالفع ، 
شػػريطة مراعػػاة وحػػدة ا خقبابػػات ، لػػس ي قب ػػوف علػػد صػػعيد دابػػرة ويف يػػةاذعضػػوا مػػ   (41ثخثػػا ) ف  ،اؼبقعلػػ  دبولػػس ال ػػواب

ون ضاعها يف صبي  الدوابر ، ايدودة م ها  و الويف يػة ، لػ فس القواعػد القاخوخيػة يف ؾبػا ت التشػي  والقدػوي  واؼبيػادي  اىل ػرن 
 س3خوف الق قيمااؼبو وؿ بياهنا ؽباا القا

 -اؼبقداوؿعكس – ف الخباة الويف ية يف م طوؽ القاخوف الق قيما اؼبقعل  دبولس ال واب   لك   نا ي  غا الق  يهذ ا و 
ذلػػت  ف حدػػر حػػ  التشػػي  يف ذػػال الخباػػة يف ال سػػا   ػػاف سػػيدف  بػػاذلس الدسػػقوري نا القدػػري  بعػػدـ حكػػرا علػػد ال سػػا  

وعػػدـ القمييػػ  بيػػ ه  علػػد  سػػاس  4يف اغبقػػوؽ السياسػػية لدسػػقور الػػاي يضػػم  لكػػافؤ الفػػرص بػػا اعب سػػامطابقػػة ذػػال اؼبػػادة نا ا
 اعب سس

                                                           
1
دلمنبلا  رمجلاس دلباودب. ر ر :ارر  86-41( رنبفٌا  دلرادبو  دلنبظٌماً 1886شانبرر  3) 1317صادرر ياً يادنح جمادرو دألولاى  11861174شارٌف رقام  ظهٌار  

 ( 1886شنبرر  11) 1317جمدرو دألولى  7رندرٌ   3415
2
دلمنبل  رنغٌٌر وننمٌم دلردبو  دلنبظٌمً  17-15  دلنبظٌمً رقم ( رنبفٌ  دلردبو7117ٌولٌو   4) 1374ررٌع دآلخر  71صدرر يً  11171176ظهٌر شرٌف رقم   

 ( 7117ٌولٌو   3) 1374ررٌع دآلخر  77رندرٌ   4117دلمنبل  رمجلس دلبودب. ر ر :رر  41-86
3
  (7117 ٌوبٌه 74) 1374 دآلخر ررٌع 14 دلثالثدء  رندرٌ   364/7117قردر دلمجلس دلرونوري :رر   

4
  1885رونور دلمغررً لوبة دلفصل دلثدم  م  دل  
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 ما فيما يقعل  بقبديص مقاعد الخباة الويف ية للتشياات ال سابية فقط، فقد  اف مويوع الفاؽ با صبي  اىلح اب 
رى ػػػة ومسػػانبة م هػػػا يف لع يػػ  حضػػػور اؼبػػػر ة ونعخخػػا مػػػ  يفرفهػػا عػػػ  حسػػػ  خيقهػػا يف ندمػػػاج الع دػػر ال سػػػوي يف اؼبؤسسػػػة  1اؼبغربيػػة

 القاريعيةس

علػد وا ػ  اغبضػور ال سػابا اا القواف  با اىلح اب اؼبغربية ا خعكاسات اؼبهمة ؽبما خلمسه باك  رلا م   خؿ  وذو
 ;القا اعبدوؿ  ذلت ي ا يلية اؼبر ة دا     ة الربؼباف باك  ملاوظ  ماحيث  ف ت خس ة سبردا   ؾبلس ال واب، 

 2007و  1997; تطور عدد النساء المترشحات والفائزات في االنتخابات البرلمانية بين 4الجدول رقم 

 خقبابات ا
 الربؼباخية

ؾبموع عدد 
 اؼبتشاات

 ؾبموع عدد الربؼباخيات
 الفاب ات ) (

ىلعضا  العدد ا صبا  
 ؾبلس ال واب )ب(

 ال س ة
   )ب( (  )

2::8 83 3 436 0,6 % 
3113 266 35 325 10,7 % 
2007 269 34 325 10,5 % 

 اؼبددر; ال قاب  الرظبية لخخقبابات

فيمػػا  بعػد اعقمػػاد القعػدي  اؼباػػار نليػه، فػالقرا ة السػريعة ؽبػػال اؼبعطيػات لويػػ  الطفػرة ال وعيػػة الػ  عرفهػػا اؼباػهد الربؼبػػاين
لضاعف ذاا العدد عدة مرات يف  اث قا قواوز خاب قاي   8::2يقعل  حبضور ال سا ، ف عد  ف  اف عدد ال سا  الربؼباخيات س ة 

 سيف اغبياة الربؼباخية اؼبغربية مس و ةى   ثورة عدديةخاب ة برؼباخية وذو ما يبر   46لي لغ  3113

عػدد ال اب ػات حيػث اسػققر  3118و  3113  يعػط خفػس الرمػار بػا سػ     ف ذاا ا ررا ، رىػ   نبيقػه ال الغػة،ن  
 ، و اخ  ال قيوة ـبي ة شي ا ما يماؿ اغبر ات ال سابية بس ب ؿبدودية القمريلية، نف   خق  خكوصهاس خاب ة برؼباخية 45يف حدود 

ة لػػػتوس اللػػػواب  ايليػػػة يف  فػػػ  نلغػػػا   ػػػاف هبػػػدؼ نعػػػداد اؼبػػػر   -نذا صػػػ  القع ػػػ –فػػػاللوو  نا ذػػػال "اغبيلػػػة" القاػػػريعية 
ذريعػػة ؼب عهػػا مػػ  ا قاػػاـ اللػػواب  ا خقبابيػػة ايليػػة الػػ   صػػ ا    رػػر مػػ   ي و ػػ  مضػػد حكػػرا علػػد اياصدػػة ولػػيس اعق ارذػػا 

 الرراؿس

ر ة ربضػ  اؼبػهتيػا  م ػاخ م اسػب و وذػو  ،خقاـ اياصدة م  رػوذرل   فرى 3118نف اؼبمارسة السياسية يف اخقبابات 
، يف  فػػػ  نلغابهػػػا بعػػػد اخقفػػػا  اىلسػػػ اب الػػػ  مػػػ   رلهػػػا ـ ا  قفػػػا  بالخباػػػة الويف يػػػةدػػػ   علػػػد ر س اللػػػواب  ايليػػػة وعػػػداؼبغربيػػػة لق
بػالت مػ  حوػ  ة م ػمق    ،  يسػم  ؽبػا بع ػورل دا ػ  ل قيمهػا السياسػا ا"لاػريعي اسػيار، ورعل  مػ  الخباػة اؼبػا ورة " موِردت

 سال  حمدرت يف زاوية الخباة الويف ية الضيقةالقمريلية ال سابية 

، عرف  لسوي  لقدـ ملموس علد مسقون اغبضػور ال سػابا دبولػس ال ػواب، حيػث الكر ة نف ذال الفتة، علد عخهتا
اػ ، مت لسوي  اخقباب  وؿ امر ة خاب ة لربيس ؾبلس ال واب يم  ال واب اػبمسة للربيس، يقعل  اىلمػر بالسػيدة ال اب ػة فايف ػة لك

                                                           
1
 دألحا دب مقبادد ملاى دلوطبٌاة )دلناً ضامت دلنبظٌمادت دلبوادئٌة لنواع أحا دب مغررٌاة ما  مخنلاف دالنجدهادت دلٌمٌبٌاة ودلٌوادرٌة ودلوواط(  دلنبواٌ  لجباة جأتل  

 دلح رٌاة لودئحاه :لاى لنمثٌلاه مبدوارد ٌارد  ما  نرشاٌح ياً دلحرٌاة للحا ب م  م  حا ب. لكل دلوطبٌة دلالئحة ضم  يرط دلبودء لوضع شرف مٌثد  رنوقٌع دلوٌدوٌة
راااااااادألح دب  )للم ٌاااااااار يااااااااً دلموضااااااااود دبظاااااااار   دلوٌدوااااااااٌة دلمكدنااااااااب ملااااااااى للصاااااااابور دلبواااااااادء ووااااااااد:رت دلمٌثااااااااد  رهاااااااا د دألحاااااااا دب ودلن ماااااااات

http://www.alwasatnews.com/news/396949.html 7117يرردٌر  71( ندرٌ  دل ٌدرة  
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،  مػا مت اخقبػاب 3114  قػوبر  41وال   اخ   وؿ امر ة يف لاريا اؼبغرب لت س رلسة ل س لة الافوية دبولس ال واب بقاريا 
والػ  ذػا باؼب اسػ ة   ػ  –امر ة   رن يم   م ا  اذلس، السيدة ال اب ة ميلودة حازب،  ما  اخ  السيدة ال اب ػة خ ذػة الدػقلا 

 س1 وؿ امر ة لت س فريقا دبولس ال واب -ة برؼباخيةبديعة الدقلا  وؿ امر 

، ومػػاذا اىلروبػػة الػػ  رػػا ت هبػػا 3122سػػ ة  ديػػداعباؼبغػػري دسػػقور ال اؼبدػػاد ة علػػدبعػػد  فنذ ، يػػف لطػػورت اىلمػػور
 سللرذاخات ال سابية 3122وثيقة فال  يوليوز 

 3122دستور تمثيلية المرأة المغربية بمجلس النواب بعد إقرار المبحث الثاني; 

م عطفا رديدا يف اغبياة السياسػية اؼبغربيػة، حيػث  علػ  العاذػ  اؼبغػري علػد نثػرل نرػرا   3122مارس  :شك   طاب 
مرارعات رارية لرواب  اغبياة السياسية واؼباهد السياسا اؼبغريس مسلس  نصخحا شكل  ؿبطة مرارعة الدسقور ؿبطة اخطخ ه 

اة علد  افة اىليفياؼ السياسية وال قابية واعبمعوية اؼبغربية   تاح لدػوراهتا وفلسػفقها للوثيقػة م   خؿ وي  عب ة اسقاارية م فق
 الدسقورية اعبديدة ال  سقاك  لعا دا رديدا با اعبالس علد العرش والاعب اؼبغري  ايف ةس

ؤسسػػات اؼب قب ػػة يػػف ي يف ويف  ضػػ  اىلوراش ا صػػخحية الػػ  اخطلقػػ  فػػور اؼبدػػاد ة علػػد الدسػػقور، قبػػد  ف ذبديػػد اؼب
   م  روح الدسقور اعبديدس  ل هصلب ذاا ا صخح حبيث   يبك  لدور ن خع رديد للدولة دبؤسسات  ديبة 

لكػة، مػ   برزذػا لقويػة مؤسسػة ربػيس مويف ذاا ا يفار  ل  الوثيقة الدسقورية بقعديخت مهمة هتػ  اغبيػاة ا خقبابيػة للم
يعا اؼبلت ربيس اغبكومة "م  الدسقور;  58الفيد  يف ا قيارل  ما ل ص علد ذلت اؼبادة قاريعية اغبكومة ورع  ا خقبابات ال

 وعلد  ساس خقابوها"س م  اغب ب السياسا الاي لددر اخقبابات  عضا  ؾبلس ال واب

اؼبر ة بع اية يف ؾباؿ نخداؼ ال وع ا رقماعا، حيث حقي  رافعة رديدة  شّك  الدسقور اعبديد للمملكة اؼبغربية ما 
 اصػػة مػػ  يفػػرؼ القاػػري  الدسػػقوري، ع ايػػة خلمسػػها حػػف علػػد مسػػقون اؼبدػػطلاات الػػ  اسػػقبدمها الدسػػقور، حبيػػث رػػا  ذ ػػر 

 اؼبدطلاات اؼبقضم ة ؼبقاربة ال وع علد ال او اؼب ا  دخال;

 3122و  7::2بالنوع بين الدستورين المغربيين لسنتي  االصطالح اللغوي المتعلقرنة بين ; مقا5الجدول رقم 

عدد مرات القكرار يف دسقور  7::2عدد مرات القكرار يف دسقور  الكلمة
3122 

 6 2 اؼبر ة   خسا 
 31 1 موايف ة

 21 2 حقوؽ ا خساف
 6 1 اؼبساواة
 5 1 القميي 
 4 1 اؼب اصفة

                                                           
1
 181. ا 7111محمر مبدر. 'دالبنخدردت ردلمغرب ثردت يً دلوظدئف ونغٌر يً دلومدت". ردر أرً رقرد  للطرد:ة ودلبشر. دلرردط.   
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 27 3 اغبريات
 57 9 اغبقوؽ
 2 1  ايية

 3122و  7::2المصدر; دستورا 

 مػػا  رػػػاز اؼباػػػرع الدسػػػقوري نمكاخيػػة ازبػػػاذ نرػػػرا ات ربفي يػػػة لقمكػػا اؼبػػػر ة اؼبغربيػػػة مػػػ  يػػماف سبريليػػػة لفضػػػيلية دا ػػػ  
 م  الدسقور ذالهس :2اذالس واؽبي ات اؼب قب ة يف  ف  بلوغ اؼب اصفة ال  دعا نليها الفد  

ابية القاريعية ال  لل  الوثيقة الدسقورية بع اية و نبيػة بػالغقا ذبلػ  يف حوػ  حقي  ا سقاقا ات ا خقب ، فقدوعليه
اؼبخحقة الدا لية واػباررية ؽبال ايطات اؼبفدلية و اا م   خؿ لق   ال احرا واؼبهقما بالافف الويف  با فرازات ال  سق قوها 

  ا  ق ارات العملية لإلرادة السياسية اؼبات ة ؼبؤسسات الدولةسذال ا خقبابات ومدن  رهبا م  روذر الدسقور باعق ارذا  وا

"ع ػػدما   ػػارف بػػا عمػػ  السػػيدات ال اب ػػات والسػػادة ال ػػواب  رػػد  ف عمػػ  ال سػػا  يقوػػاوز بكرػػ  عمػػ  ال ػػواب  رىػػ   ف 
، ذكػػاا صػػرّح السػػيد رشػػيد 1رة"لػػديه   سػػرة و يففػػاؿ يعق ػػوف هبػػ ، ورىػػ  ذلػػت يقفػػو   يف العمليقػػا الك  لػػا; يف الربؼبػػاف ويف اىلسػػ

الطالع العلما، الربيس الساب  ذلس ال واب،  خؿ عرض له دب اس ة لقدو  طة لقع ي  دور اؼبر ة بالربؼباف، ذاا القدري  الدػادر 
لقاػػريعية عػػ  ربػػيس اعبهػػاز القاػػريعا ي دػػف عمػػ  اؼبػػر ة الربؼباخيػػة لك ػػه يسػػابل ا عػػ  ماذيػػة ا رػػرا ات الػػ  يقػػيع  علػػد اؼبؤسسػػة ا

 ازباذذا  خداؼ اؼبر ة علد  رض الوا  س 

اعق ػػارا ؼبػػا سػػ  ، سػػ ااوؿ يف ذػػاا اؼب اػػث مقاربػػة سبريليػػة اؼبػػر ة دب اسػػ ة ا خقبابػػات القاػػريعية اىلوا بعػػد الدسػػقور والػػ  
لدراسػػػة ا خقبابػػػػات  (، مث خ ققػػػ 2غبػػػراؾ الدسػػػقوري والقاػػػريعا )علػػػد بعػػػد شػػػهور  ليلػػػػة مػػػ  ا 3122خػػػوخرب  36رػػػرت بقػػػاريا 
 س(3) 3128  قوبر  8  للقها يف القاريعية ال

 وإقرار الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء 3122شتنبر  36 التشريعية ل نتخاباتالا (2
 اصة يف ظ   وياع  ،باؼبغربم  يفرؼ اؼبقق عا للافف السياسا باذقماـ  اص  3122خوخرب  36حقي  اخقبابات 

ذددت اسققرار اىلخقمػة السياسػية يف اؼب طقػة العربيػةس فقػد هتػاوت  خقمػة ديكقالوريػة   قػاـ ب علػا وم ػارؾ سياسية ن ليمية ورهوية 
بي مػا ذ ػاؾ  خقمػة  زالػ  لعػية حالػة لر ػػب  هبػا،والقػاايف، يف حػا وارهػ   خقمػة معاريػات سياسػية وعسػكرية لػرـو ا يفاحػة 

 س 2 ةسياسا وزبوؼ م   ف لاملها مورات اؼبد السياسا اؼبقعا 

 مػػػا يػػػف ي ذػػػاا ا ذقمػػػاـ يف نيفػػػار مورػػػة ا صػػػخحات اؼبققدمػػػة الػػػ   ادذػػػا اؼبغػػػرب وعلػػػد ر سػػػها اؼبدػػػاد ة علػػػد الوثيقػػػة 
وما  ولقه م  ع اية  اصػة ومقميػ ة غبضػور اؼبػر ة يف اؼباػهد  الدسقورية ال  شكل  ريخ رديدا م  ال دوص الدسقورية يف اؼبغرب

 ساغب ي والسياسا

                                                           
 

1
 (7117يرردٌر  74)ندرٌ  دل ٌدرة   https://www.medias24.com/ar/NATION/POLITIQUE/4533.htmlموجور ردلموقع   
2
 154. ا مرجع ودر محمر شرٌر.   
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، نذ  ف رخلػػة اؼبلػػت اغبسػػ  الرػػاين يفلػػب مػػ  اؼبػػر ة ةاؼبغربيػػ ليػػدة اليػػـو بػػ  ذػػا مقوػػارة يف الرقافػػةليسػػ  و ذػػال الع ايػػة 
يم   2، عدـ ن ااـ مطال ها خبدوص لغي  اؼبدوخة3::2ع  عرض ماروع الدسقور اؼبغري لس ة  1اؼبغربية، يف  طاب ا عخف

 س3خقبابات العامة، وبفخه سيعم  شبديا علد ال قر يف ذال القضيةال قاشات اؼبقعلقة بق قي  اسقفقا  حوؿ الدسقور  و ا 

سػػعا الدولػػة لقاقيػػ  اؼب اصػػفة بػػا  مػػ   ػخؿ الق دػػيص علػػد 3122لسػػ ة الوثيقػػة الدسػػقورية سػػارت  ويف خفػس ا ذبػػال
ة بقاري  نررا ات (  والسماح لل دوص القاخوخي:2الرراؿ وال سا  ونحداث ذي ة للم اصفة ومكافاة     شكاؿ القميي )الفد  

 (س41م  شفهنا لاوي  لكافؤ فرص الرراؿ وال سا  لولوج الوظابف ا خقبابية )الفد  

ن   هنا   لػ عكس نهبابيػا علػد حضػور اؼبػر ة (  اصة بال سا  )الفقرة اػبويف ية الخباة ال ذاا اؼبققضد اىل  ، ظب  بإ رار
 (سب)الفقرة  دا    ره ة ؾبلس ال واب

 إقرار الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء  ( أ)
مققضػػيات مػػ  شػػفهنا لاػػوي  لكػػػافؤ  " ف القػػػاخوف يػػ ص علػػد مػػ  الدسػػقور علػػد 41  الفقػػرة اىلوا مػػ  الفدػػ  خّدػػ

مققضػيات يف ىايػة اىلنبيػة مػ  م قػور اعبمعيػات ال سػابية لكوهنػا وذػا ، "الفرص با الرراؿ وال سا  يف ولػوج الوظػابف ا خقبابيػة
 7::2مػ  دسػقور  9مػ   ػخؿ ل دػيص الفدػ  دـ بػه طلدػ -3122  ػ  دسػقور –اغبػرج القاػريعا الػاي  اخػ  ت ذلرفع  

علػػد مسػػاواة الررػػ  واؼبػػر ة يف فبارسػػة اغبقػػوؽ السياسػػية والػػاي دفػػ  ،  مػػا ر ي ػػا سػػلفا، اىلحػػ اب السياسػػية نا نبػػراـ الفػػاؽ شػػريف 
 سصراحة لت القاخوف الق قيما اؼبقعل  دبولس ال واب  ي ص علد ذ ص الخباة الويف ية لل سا  حف ونفلقبدي

 34اؼبقعلػػ  دبولػػس ال ػػواب والػػاي خػػص يف اؼبػػادة  438-22ذلػػت، صػػادؽ الربؼبػػاف علػػد القػػاخوف الق قيمػػا ر ػػ  ىلرػػ  
بعػػدد علػػد  ف اعبػػ   اىلوؿ مػػ  الخباػػة الويف يػػة ـبدػػص حدػػريا للمتشػػاات ال سػػا  دوف الػػا ورس  مػػا مت لع يػػ  الخباػػة ال سػػابية 

دوف حرماهنػا مػ   ( مقعػدا71( مقعػدا نا سػقا )41مضاعف م  اؼبقاعد حيث اخققل  الخباػة اؼببددػة لل سػا  مػ  ثخثػا )
 حقها الط يعا يف التش  برس  اللواب  ايليةس

ايليةس وحيث  ، لر س  ال سا      م  ثخثة يف اؼبابة م  اللواب  ا خقبابيةلخخقبابات هناية فتة لسوي  اؼبرشاا ع د
 خه يف نيفار ذاا ال قاـ ا خقباي الاي   يرر   ي ح ب للفوز بف رر مػ  مقعػد واحػد عػ   ػ  دابػرة اخقبابيػة، فمػ  اؼبعقػوؿ    

 يف اؼبابة اؼبضموخة ؽبا م  اؼبقاعدس  33لقواوز ماار ة ال سا  خس ة 

قموا ضبخهت  عادة م  و ي   باة الدابرة ايلية، و  الخباة الويف ية خ يف ف اؼبرشاا  اؼبقق عوفم  رهة   رن،  حظ 
ياهدوا ماار ة ال سا  يف  خاطة اغبملة ن  يف حا ت خادرةس وعلد ىرار ذلت،  حظ اؼبعهد الديبقرايفا الويف ،  خؿ الدورات 

يف اؼبابة م  ؾبموع  :    م   القكوي ية القليلة ؼبوظفا مكالب القدوي  ال  اسقطاع حضورذا للمخحقة،  ف خس ة ال سا  بلغ 
 س5اؼباار ا
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يهدؼ لقافي  اىلحػ اب السياسػية علػد ندراج  ظبػا  متشػاات يف  1ولاويعا للقمريلية ال سوية ازبات اغبكومة مرسوما
ر مسػانبة اؼبرا   اىلوا للواب  التشي  وذلت عػرب مضػاعفة اؼب لػغ اؼبػا  للمسػانبة يف اؼبقاعػد الفػاب  هبػا  ػ  حػ ب سياسػا، يف نيفػا

 س2( مرات مقارخة م  اؼبقاعد ال  فاز هبا الا ور6الدولة يف سبوي  اغبمخت ا خقبابية، طبس )

خقاب  ية ع   قدـ س بعد  ف بسط ا ا يفار اؼب ق  لخخقبابات القاريعية واؼبضاما ايف ة للمر ة لولوج الوظيفة القمريلية،
 القا ; ال اووال  را ت علد وع  سبريلية ال سا  هبا،  3122خوخرب  36اخقبابات القاريعية ؿ 

 3122الفائزات بمقاعد برلمانية في االنتخابات التشريعية ; عدد النساء 6الجدول رقم 

 (416مقاعد )م   ص   8 اؼبقاعد ال  فازت هبا ال سا  يف الدوابر ايلية
 مقعدا 71 اؼبقاعد اؼببددة لل سا  برس  الدابرة ا خقبابية الويف ية

 (4:6)م   ص   مقعدا 78 ؾبموع اؼبقاعد ال  فازت هبا ال سا 
 يف اؼب ة 28 3122خوخرب  36خس ة حضور اؼبر ة دبولس ال واب بعد اخقبابات 

 

نا  3118خاب ػة برؼباخيػة سػ ة  45 عخل، اخققل  القمريليػة ال سػابية دبولػس ال ػواب مػ   اؼبعطياتنذف، و ما ل ا ذلت 
يف اؼب ػػػة مػػػ  لر ي ػػػة  28ا  حيػػػث سبرػػػ  ال سػػػنذا ا قدػػػرخا علػػػد اعباخػػػب العػػػددي،  س وذػػػو لطػػػور مهػػػ 3122خاب ػػة برؼباخيػػػة سػػػ ة  78

القػػاخوف الق قيمػػا اؼبقعلػػ  دبولػػس  ف  يف اؼب ػػة( نذ 28فكك ػػا للػػت ال سػػ ة )لكػػ  ذػػال اىلنبيػػة لػػ قص شػػي ا فاػػي ا نذا مػػا  اذلػػسس
مقاعػد  8يف اؼب ة( بي ما اىلح اب السياسية م   ػخؿ لرشػيااهتا مك قهػا فقػط مػ   26مقعدا ) ي خس ة  71ال واب  دص ؽبا 

الدراسػػة،  ي  ف عػػدد  ذػػاليف اؼب ػػة( وذػػو مػػا يػػا رخا بػػ فس اؼبعطيػػات لقري ػػا الػػ  ربػػدث ا ع هػػا يف اؼب اػػث اىلوؿ مػػ   3) ي لقري ػػا 
( مقاعػػد  ي  خػػه دوف ا خققػػارات 21ال سػػا  الفػػاب ات دبقاعػػد برؼباخيػػة  ػػارج اغبدػػيص )الكويفػػا(   زاؿ   يقوػػاوز سػػقف عاػػرة )

 ال  رظبها روح الدسقور والقواخا اؼب قمة للعملية ا خقبابيةس 

 ذاا ما س قعرؼ عليه يف الفقرة اؼبواليةس ؾبلس ال واب؟  ره ة ويعية اؼبر ة الربؼباخية دا    يف ذا نذف

 المنبثقة عن االنتخابات التشريعيةأجهزة مجلس النواب  ( ب)
مػػ  الدسػػقور اؼبغػػري، يضػػ   ػػ  ؾبلػػس خقامػػه الػػدا لا ويقػػرل بالقدػػوي  ويدػػ   خافػػاا بعػػد  :7حسػػب م طػػوؽ اؼبػػادة 

 لدري  ايكمة الدسقورية دبطابقة مققضياله للدسقورس

وبػػوي اؼبققضػػيات اػباصػػة بق قػػي  سػػ   شػػغاؿ و رهػػ ة ؾبلػػس  مكمػػخ اخدػػ لا ذلػػس ال ػػواب، نذف،يعقػػرب ال قػػاـ الػػدا 
 ال واب للقياـ دبهامه الدسقورية علد   م  ورهس 
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اللوػاف الدابمػة، با يػافة  وروسػا لقاك   ره ة ؾبلس ال واب م  مكقػب اذلػس، وعب ػة مرا  ػة صػرؼ مي اخيػة اذلػس، 
وعات ال يابيةس ذال اىلره ة لضطل  بسلط وا قداصات ذامة  زباذ القرارات الخزمة م   ر  حس  س  نا روسا  الفرؽ واذم

 اؼبؤسسة القاريعية وفبارسقها لدورذا القاريعا والر اي علد اغبكومةس

قبػاب اؼبػر ة دا ػ  م  ذاا اؼب طل   اخ  مقاربة سبريلية اؼبر ة دا   ذػال اىلرهػ ة  مػرا يػروريا باعق ػارل امقػدادا يف يعيػا  خ
 سول ووذا ؼب اصب اؼبسؤولية والقرار دا   اذلس ؾبلس ال واب

خخحػظ  خػه مػ  بػا ، 3127-3122يف الو يػة القاػريعية القاسػعة، لػس ال ػواب الػدا لا ذ قػاـ لع د القػرا ة اىلوليػة ل
الرغرات ال  ىفلهػا للػت اؼبرل طػة بقمكػا اؼبػر ة مػ  سبريليػة دا ػ   رهػ ة اذلػس يف نيفػار السػعا كبػو اؼب اصػفة الػ  رػا  هبػا دسػقور 

 س :2يف فدله  3122

يػػ  وذػػو مػػا يسػػقو ف ال احػػث يف ذػػاا الاػػفف، نذ  ػػاف مػػ  اؼبفػػروض  ف ي ػػادر اؼباػػرع نا ن ػػرار يػػماخات مؤسسػػالية للقمي
 ا هباي   سيما و ف الدسقور ي ص صراحة علد نمكاخية ازباذ نررا ات لاو  اغبضور ال سابا يف اؼبهاـ ا خقبابيةس 

اعبدوؿ القا  ي ا عدد ال سا  اللوا ي ظفرف بقمريلية دا    ره ة ؾبلس ال ػواب يف بدايػة الو يػة القاػريعية القاسػعة علػد 
 ;3122خوخرب  36نثر اخقبابات 

 31271-3122; تمثيلية المرأة داخل أجهزة مجلس النواب خالل الوالية التشريعية التاسعة 7دول رقم الج

 ال س ة م   ص  عدد الربؼباخيات م ه   ره ة ؾبلس ال واب
  % 21,42 25 4  عضا  مكقب اذلس

 % 12,28 9 1 رباسة اللواف ال يابية الدابمة
 % 11 9 12 ال يابيةواذموعات رباسة الفرؽ 

 3اؼبددر; اؼبو   الرظبا ذلس ال واب

خسػػ ة مهمػػة دا ػػ  مكقػػب دوؿ  عػػخل، يق ػػا  ف اؼبػػر ة الربؼباخيػػة اسػػقطاع   ف لدػػ  نا عبػػحسػػب اؼبعطيػػات الػػواردة يف ا
( 4(  م ا ، حبيث اسقطاع   ف ربد  علد ثخثة )4( خواب وؿباس اف وثخثة )9ؾبلس ال واب، الاي يقفلف م  الربيس وشباخية )

 (س25م   ص   ربعة عار ) 4م اصب

يػات و خػه مػػ   اب ػات الربؼباخعلػد العكػس مػ  ذلػت، خلمػس  ف رباسػة الفػرؽ   اذموعػػات ال يابيػة   زالػ  عدػية علػد ال
 فرؽ خيابية   يقتح  ي فري  امر ة برؼباخية لقام  مسؤولية رباسة الفري  لق قد حكرا علد الرراؿس (9 ص  شباف )

الاػا  خفسػػه لقري ػا خخحقػػه علػد مسػػقون رباسػة اللوػػاف الدابمػة، مػػ  ا ػقخؼ بسػػيط حبيػث سبك ػػ  اؼبػر ة الربؼباخيػػة مػػ  
 ب ة الربؼباخية  ومولة ب    يسيف شبص ال ا 1لر س عب ة دابمة واحدة

                                                           
1
ٌاة وماد قرلهاد دإلحصدئٌدت دلمررمة يً ه د دلجرول نخا أول نشكٌلة ألجه ة دلمجلس رو  دألخ  ربٌ  دال:نردر دلنغٌٌاردت دلناً طارأت :لٌهاد خاالل بصاف دلوال  

 ومد ربرهد 
2
  7114بوبرر  14نم نحٌٌ  ه د دلمبطى ردبنخدب دلوٌرة مٌلورة حد ب رئٌوة لفرٌ  دألصدلة ودلمبدصرة رندرٌ    

3
  7117مدرس  4ندرٌ  دل ٌدرة    

4
 ٌنبل  دألمر ردلبدئرنٌ  دلردربة ودلثدمبة للرئٌس وأمٌبة دلمجلس   
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 ؟3122، ا خقبابات القاريعية الراخية يف ظ  دسقور 3127  قوبر  8 يف لطورت سبريلية اؼبر ة دب اس ة اخقبابات 

 3127أكتوبر  8 التشريعية ل نتخاباتاال بمناسبةتمثيلية المرأة المغربية  (3
حيػػث  3127شػػق رب  5ا خقبابػػات العامػػة ايليػػة يف  علػػدسػػ ة  مػػرور بعػػد 3127رػػرت ا خقبابػػات القاػػريعية لسػػ ة 

لدػػدر حػػ ب اىلصػػالة واؼبعاصػػرة ا خقبابػػات اعبماعيػػة معػػ زا حضػػورل يف اؼباػػهد السياسػػا اؼبغػػري، للمػػرة الراخيػػة علػػد القػػوا  بعػػد 
 ،  قوة اخقبابية   يسقهاف هباس:311اسقاقا ات 

ل  لعديخت علد القاخوف الق قيما اؼبقعل  دبولس ال واب، حبيث مت ويف نيفار ا سقعداد ؽباا ا سقاقاؽ الربؼباين،  د 
،  ما مت فػق  ال ػاب  مكاخيػة 3122خوخرب  36يف اؼب ة ال  ررت هبا اخقبابات  7يف اؼب ة عوص  4زبفيض العق ة ا خقبابية نا 

 قيما اؼبقعل  باىلح اب السياسية اؼبعدَّؿسنبراـ اىلح اب السياسية اؼباار ة لقاالفات  ما خد  علد ذلت مققضيات القاخوف الق 

لكػػ   بػػرز لعػػدي  يفػػر  علػػد القػػاخوف الق قيمػػا اؼبقعلػػ  دبولػػس ال ػػواب، وبارل ػػاط باؼبويػػوع الػػاي كبػػ  بدػػددل، ذػػو مػػ   
 سالقاليةالاابات اؼبغربية ح  التش  يف اعب   الراين لخباة الويف ية  ما س رن يف الفقرة 

 من الالئحة الوطنية المخصصة للشبابحق الترشح في الجزء الثاني  ( أ)
حافق  القواخا اؼب قمة ؽباا ا سقاقاؽ ا خقباي علد مػا رػا ت هبػا سػابققها فيمػا ىبػص الخباػة الويف يػة اؼببددػة 

 38-22وبػػالت  ػػاف للمػػر ة حقػػا حدػػريا يف التشػػ  يف اعبػػ   اىلوؿ مػػ  الخباػػة الويف يػػة  مػػا   رذػػا القػػاخوف الق قيمػػا لل سػػا ، 
 س312-27اؼبقعل  دبولس ال واب  ما مت لغي ل ولقميمه بالقاخوف الق قيما 

فهػػو مػػ   اؼبػػر ة حػػ  التشػػ  يف اعبػػ   الرػػاين اؼببدػػص  31-27الػػاي رػػا  بػػه القػػاخوف الق قيمػػا اىلسػػاس  مػػا اؼبسػػقود 
لػ ص علػد  ف التشػ  يف  38-22مػ  القػاخوف الق قيمػا  34فا ؼبا  اف عليه الوي  يف الساب ، حيث  اخ  اؼبادة للا اب  خ

الػػاي    ي يػػد عمػػرذ  عػػ  ي قػػد حكػػرا علػػد الاػػ اب الػػا ور  -( مقعػػدا(41والػػاي يضػػ  ثخثػػا )–اعبػػ   الرػػاين لخباػػة الويف يػػة 
لقاػػػم  الاػػػابات  يضػػػا  31-27( سػػػ ة ةسػػػية يف لػػػاريا ا  ػػػتاعس بي مػػػا عمػػػد ل  ذػػػال اؼبػػػادة يف القػػػاخوف الق قيمػػػا 51 ربعػػػا )

 ظبػا  ثخثػا متشػاا مػ  اعب سػا   ل يػد سػ ه   ) ي الخباػة الويف يػة( ال او القا ; "ويقضػم  اعبػ   الرػاين م هػاففص ا  علد 
 ع   ربعا س ة ةسية يف لاريا ا  تاع"س

اؼبقعلػػػ  دبسػػػانبة الدولػػػة يف سبويػػػ  اغبمػػػخت ا خقبابيػػػة الػػػ  لقػػػـو هبػػػا  ،777س27س3احػػػقفظ اؼبرسػػػـو  مػػػ  رهػػػة   ػػػرن
اؼبققضػػػيات اػباصػػػة بقافيػػػ  اىلحػػػ اب  علػػػد ،سياسػػػية اؼباػػػار ة يف ا خقبابػػػات العامػػػة  خقبػػػاب  عضػػػا  ؾبلػػػس ال ػػػواباىلحػػػ اب ال

السياسية علد لرشي  ال سا  يف باللواب  ايلية ـبددة للمقاعد ال  لقوز هبا ال سا  دعما مضاعفات  ما س   ور ي ػا يف اؼبطلػب 
 الساب س

 م  لوارد اؼبر ة الربؼباخية  ما ي ا ذلت عدد اؼب قب ات;ذال اؼبسقودات القاريعية ع زت 

                                                                                                                                                                                     
1
 ودالنصدل  ودلثردية دلنبلٌم رلجبة دألمر ٌنبل   

2
ننمٌم دلردبو  دلنبظٌمً دلردضً رنغٌٌر و 71-15( رنبفٌ  دلردبو  دلنبظٌمً 7115غشت  11) 1346 ي دلربرة   5صدرر رندرٌ   11151117ظهٌر شرٌف رقم   

 ( 7111غشت  11) 1346 ي دلربرة  6رندرٌ   5381دلمنبل  رمجلس دلبودب. ر ر :رر  11-76
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 3127 أكتوبر 8ل  التشريعيةاالنتخابات  برسم مقاعد برلمانيةب الفائزاتعدد النساء ; 8الجدول رقم 

 (416)م   ص   10 اؼبقاعد ال  فازت هبا ال سا  يف الدوابر ايلية
 71 ا خقبابية الويف ية )اعب   اػباص باؼبر ة(اؼبقاعد اؼببددة لل سا  برس  الدابرة 

اؼبقاعد اؼببددة لل سا  برس  الدابرة ا خقبابية الويف ية )اعب   اػباص بالا اب م  
 اعب سا(

11 

 (4:6)م   ص   81 ؾبموع اؼبقاعد ال  فازت هبا ال سا 
 يف اؼب ة 32 ال س ة

نا  3122خاب ػة برؼباخيػة سػ ة  78 ف عدد ال سا  دبولس ال واب اخقق  باك  ملاوظ مػ   للوذلة اىلوا، ،يقض  نذف
 يف اؼب ةس 31، وذو ربس  ؿبمود رع  خس ة حضور اؼبر ة الربؼباخية لقف  فوؽ عق ة 3127س ة  خاب ة برؼباخية 92

 ;خقف ع د اؼبخحقات القاليةى   ف القرا ة اؼبفككة ؽبال اغبديلة ذبعل ا 

 مقاعد يف اللواب  ايلية؛ 21مقعدا مقاب   82خباة الويف ية لوحدذا يم   للمر ة الربؼباخية  ف ال 

  شػػابا  :2عػػرؼ ذيم ػػة للاػػ اب الػػا ور حبيػػث اخقبػػب برظبػػه  ف اعبػػ   الرػػاين اؼببدػػص للاػػ اب مػػ  اعب سػػا
مقعػػدا  22 مقاعػػد مػػ  بػػا 8شػػابة  خرػػد، و ػػد اسػػقعمل ا مدػػطل  "ذيم ػػة" مػػ  م طلػػ   ف  22ذ ػػرا مقابػػ  

، يع  بع ارة   رن  ف بػا ا اىلحػ اب فازت به شابات ع  ح ب واحد، يقعل  اىلمر حب ب اىلصالة واؼبعاصرة
 ؛مقعدا 34متشاات فقط ؼب    5السياسية  دم  

  نذا ما ا تب ا   رر م  اؼبعطيات اػباصة باعب   الراين م  الخباة الويف ية للاػ اب مػ  اعب سػا، سػ خحظ  خػه مػ   صػ
 س1ؼبتشاات خسا  " لها"ويف ية ح با سياسيا، ذ اؾ ح ب واحد فقط م   دـ  باة  :2

حبيػػػث قبػػ  باظبػػه يف اعبػػػ   الرػػاين مػػػ   ؾبػػددا فقػػد شػػػك  حػػ ب اىلصػػالة واؼبعاصػػػرة ا سػػقر ا  ، مػػا علػػد مسػػػقون ال قػػاب 
 بلغػ  عػد فػاز بػه اغبػ ب  ي ب سػ ة( مقا8( متشػاات مػ   صػ  سػ   )8الخباة الويف ية اؼببدص للا اب م  اعب سا س   )

 خوعيا لققوية حضور اؼبر ة دا     ة الربؼباف اؼبغريسواسقر ا  يف اؼب ة، وذو ما شك  مبوذرا  211

فػػازا دبقعػػدي  لكػػ  واحػػد م همػػا  اخػػا مػػ  خدػػيب متشػػ  مػػ   ػػ   2 ف حػػ با يسػػاريا ،يف مسػػقون أ ػػر ،قبػػد يف حػػا
 يف اؼب ةس 61ر س  ي ب س ة 

مقاعػػػد( مػػػ  خدػػػيب الػػػا ور فيمػػػا فػػػازت  8( مقاعػػػد  اخػػػ  يف ؾبملهػػػا ):لسػػػ  ) فقػػػد خػػػاؿ حػػػ ب العدالػػػة والق ميػػػة  مػػػا
 يف اؼب ة لقري اس 31 ف خس ة الاابات يف اعب   اؼببدص للا اب م  اعب سا بلغ  ي  ،برؼباخيات فقط

                                                           
1
( نرشٌحد بودئٌد مال أ  و درة دلردخلٌة دلمكلفة رنلرً دلنرشاٌحدت د:نرضات :لاى نرشاٌح دلشادردت 81قّرم ح ب دألصدلة ودلمبدصرة الئحة وطبٌة نشمل نوبٌ  )  

ٌبا :لى ضرورة أ  ننضم  نرشٌحدت للشردب م  دلجبوٌ   وربدء :لاى  لاك قادم حا ب دألصادلة  71-15 ء دلثدبً :لى د:نردر أ  دلردبو  دلنبظٌمً يرط يً دلج

 رشدب  كر لٌنالءم مع مرنضٌدت دلردبو  دلنبظٌمً  81ودلمبدصرة ردونرردل نرشٌح دلشدرة رقم 
2
 دلشبرٌة وح ب دلنررم ودالشنردكٌة  ٌنبل  دألمر رح ب دالنحدر دالشنردكً للرودت  
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بي ما فازت اىلح اب; ح ب ا سققخؿ، ح ب القوم  الويف  ل حرار، ح ب اغبر ة الاع ية، ح ب ا ربػاد الدسػقوري 
مقعػد  اخػ   لهػا مػ  خدػيب الاػ اب الػا ور دوف الاػابات،  ي  ف خسػ ة الاػابات مػ  اؼبقاعػد  2، 3، 4، 5علد القػوا  ب; 

  ةسيف اؼب 1بقي  يف حدود اؼببددة للا اب م  اعب سا 

خسػػق ق  نذف مػػ   ػػخؿ ذػػال اؼبخحقػػات  ف ا رادة السياسػػية لػػدن اىلحػػ اب اؼبغربيػػة اؼباػػار ة يف ا خقبابػػات القاػػريعية 
رى ة ملاة يف اؼبضا  دما كبو لطوير لوارد اؼبر ة  فاعلة سياسية يف اغبق  الربؼباين باك   اص ل قد ؿبدودة و  لعكس بالفع  
 عكس ما لروج له يف براؾبها ا خقبابية ووثابقها اؼباذ يةس ،ويف اغبق  السياسا باك  عاـ

 ذاا ما س قعرؼ عليه يف الفقرة اؼبواليةس  يف ذو حضور اؼبر ة الربؼباخية دا   ذيا   ؾبلس ال واب؟

 3128أكتوبر  8ة مجلس النواب بعد انتخابات أجهز المرأة داخل  ( ب)
مػػػ  سبريليػػػة اؼبػػػر ة دا ػػػ   3127  قػػػوبر  8ابػػػات القاػػػريعية ؿ اؼب  رػػػ  عػػػ  ا خقب 1عػػػ ز ال قػػػاـ الػػػدا لا ذلػػػس ال ػػػواب

 سذيا له

يقعػػا علػػد  ػػ  رهػػاز مػػ   رهػػ ة اذلػػس  ف يققيػػد ع ػػد فبارسػػة مهامػػه م ػػه علػػد  خػػه  22اؼبػػادة ويف ذػػاا ا يفػػار خدػػ  
مراعػػاة سبريليػػة  ، مػػ اؼب اصػػفة بػػا الررػػاؿ وال سػػا  ومكافاػػة ـبقلػػف  شػػكاؿ القمييػػ  باؼب ػػادت القاليػػة ن ػػرار اؼبسػػاواة والسػػعا نا م ػػدن

 ال سا  والرراؿ يف ـبقلف  ره ة اذلس ويماف ماار قه  يف  خاطقهس

مكالػػب الفػػػرؽ ا  يف زبدػػص وروبػػا سبريليػػة للاػػػ اب وال سػػ حيػػث خدػػ  علػػد  خػػػه 75ويف خفػػس ا ذبػػال سػػارت اؼبػػػادة 
 اا يف ال سب اؼببددة لك  فري   و ؾبموعة خيابية يف  ره ة اذلس و خاطقه ويف القعيي ات الابدية وع د واذموعات ال يابية و 

 لاكي  الوفود اؼباار ة لقمري  اذلسس 

ققػػػدو ب هػػػا، حبيػػػث يقعلػػػ  اىلمػػػريراعػػػا سبريليػػػة ال سػػػا  فيمػػػ  خفػػػس ال قػػػاـ يف اؼب اصػػػب الػػػ   89 فدػػػل  اؼبػػػادة يف حػػػا
 اصب اؼبسؤولية القالية;التشياات لاغ  م 

 العضوية يف مكقب اذلس ورباسة اللواف الدابمة 

 العضوية يف مكالب اللواف الدابمة واؼبؤ قة 

 رباسة ؾبموعات الددا ة والعضوية بالاعب الويف ية 

 ة ؾبلػػس ربسػػا مو عهػػا دا ػػ   رهػػمػػ   ، ػػخؿ الو يػػة القاػػريعية اغباليػػة الربؼباخيػػة، سبك ػػ  اؼبػػر ة ،علػػد اؼبسػػقون العملػػا
 ال واب  ما ي ا اعبدوؿ القا ;

 3132-3127خالل الوالية التشريعية العاشرة  مجلس النواب تمثيلية المرأة داخل أجهزة; 9الجدول رقم 

 ال س ة م   ص  عدد الربؼباخيات م ه   ره ة ؾبلس ال واب
                                                           

1
   7116ورنمرر  11دلصدرر ٌوم دالثبٌ   16/46وكمد قضت ره دلمحكمة دلرونورٌة يً قردرهد رقم  7116غشت  7كمد أقر  دلمجلس يً جلوة ٌوم دلثالثدء   
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  % 28,57 25 5  عضا  مكقب اذلس
 % 33,33 : 3 رباسة اللواف ال يابية الدابمة

 % 11 7 1 رباسة الفرؽ ال يابية
 % 211 2 2 رباسة اذموعات ال يابية

 1اؼبددر; اؼبو   الرظبا ذلس ال واب

نذا ما   اخا بعا ا عق ار  ف مسؤولية رباسة الفرؽ  اذموعات ال يابية ذا  مر مو وؿ ىلره ة    ح ب سياسػا علػد 
مكقب اذلس حدة ومرل طة بفعضا  فريقه وردبا بفره له الويف ية ال  لقرر يف رباسة الفري  ال ياي، فإف حضور اؼبر ة الربؼباخية دا   

ملاوظػػا حبيػػث مػػر مػػ  ثػػخث عضػػوات يف مكقػػب اذلػػس نا  ربػػ ، ومػػ  رباسػػة عب ػػة دابمػػة عػػرؼ لطػػورا ورباسػػة اللوػػاف الدابمػػة ي
 ما سبرله اؼبر ة دا   ال س  اذقمعا اؼبغريسواحدة نا رباسة عب قا اث قا، يف  ف  بلوغ سبريلية لقواف  م  

الػػػ  ذػػػا دبرابػػػة ايليػػػة  2دػػػدا ة والاػػػعب الويف يػػػةذػػاا با يػػػافة نا حضػػػور صبيػػػ  الربؼباخيػػػات والربؼبػػػاخيا يف ؾبموعػػػات ال
 3اؼبؤسسػػالية الػػ  يعقمػػدذا ؾبلػػس ال ػػواب يف ـبقلػػف  خاػػطة اؼب قمػػات الربؼباخيػػة حبيػػث يقػػـو اذلػػس يف مسػػقه   ػػ  و يػػة لاػػريعية

 س4بقاكي  شعب ويف ية لقمريله لدن الق قيمات الربؼباخية الدولية وا  ليمية ال  ذو عضو فيها

يسػػػقويب ث يسػػػ  بػػ ط  شػػػديد هبعػػػ  بلػػوغ ذػػػدؼ اؼب اصػػػفة بعيػػد اؼبػػػدن و   مػػا ؼبسػػػ ا مػػػ   ػػخؿ ال اػػػ  اغبضػػػورذػػاا 
 لقطلعات الفاعلة السياسية ويساب  الفاع  السياسا اؼبغري حوؿ مددا ية اعبهود اؼب اولة يف اذبال لع ي  مكاخة اؼبر ةس

 نا اخققػػػارات ويفموحػػػات ـبقلػػػف  لر ػػػد ؾبلػػػس ال ػػػواب ويػػػعية اؼبػػػر ة اؼبغربيػػػة دا ػػػ   ىبفػػػد علػػػد  حػػػد  ف    قامػػػا،
، ولعػ  اؼبرل ػة اؼبقػف رة الػ  وبقلهػا اؼبغػرب بػا الػدوؿ العربيػة لغػ  عػ   ي لعليػ  يف اؼبويػوعس فاسػب اربػاد الفػاعخت السياسػيات

 دوليا  ما ي ا ذلت اعبدوؿ  سفله; 3:الربؼباين الدو  وبق  اؼبغرب الرل ة 

 )الغرفة األولى( ترتيب بعض الدول العربية دوليا حسب التمثيلية النسائية في مجلس النواب; :الجدول رقم 

 2:4الرل ة م   ص   الدولة
 دولة

 ال س ة م   ص  عدد الربؼباخيات

  % 31,33 328 79 52 لوخس
 % 25,75 573 :22 76 اعب ابر
 % 25,30 439 94 79 العراؽ
 % 25,17 258 48 :7 موريقاخيا
 % 20,50 4:6 92 3: اؼبغرب
 % 19,86 262 41 8: السعودية

                                                           
1
  7117مدرس  4ندرٌ  دل ٌدرة     

2
. 7171-7115دلوالٌة دلنشرٌبٌة دلبدشرة  -يً ه د دلشأ   لودئح مجمو:دت دلصردقة ودلشبب دلوطبٌة يً دلمبظمدت دلررلمدبٌة دلمنبررة دألطردف  دبظر  

  7117مبشوردت مجلس دلبودب. دلرردط. يرردٌر 
3
 م  دلبظدم دلردخلً لمجلس دلبودب  787طررد للمدرة   

4
 شبرة وطبٌة  14ٌد :لى ٌنوير مجلس دلبودب دلمغررً حدل  
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 % 14,93 6:7 :9 :23 مدر 
 1اؼبددر; لقرير ا رباد الربؼباين الدو 

ذػػاا التليػػب وبمػػ  يف يفيالػػه د  ت مقلقػػة هتػػدد اعبهػػود اؼب اولػػة مػػ  يفػػرؼ  افػػة الفػػاعلا للر ػػا، مػػ  رهػػة، بويػػعية  
اؼبرل ػة  3113اؼبر ة، ولقاسا مؤشرات اؼبغرب دا   اؼب قق  الدو  م  رهة   رنس  دوصا نذا عرف ػا  ف اؼبغػرب  ػاف وبقػ  يف 

فيمػػا  232ه الخباػػة الويف يػػة مػػ  القمو ػػ  علػػد الدػػعيد العػػاؼبا حبيػػث اخققػػ  مػػ  الرل ػػة اىلوا علػػد مسػػقون ال لػػداف العربيػػة ومك قػػ
 س2عاؼبيا :7يقعل  بقمري  ال سا  دا   السلطة القاريعية نا الرل ة 

 الخاتمة;

  نف ماػػار ة اؼبػػر ة يف اؼبؤسسػػات ا رقماعيػػة، وم هػػا اذػػالس اؼب قب ػػة،  مػػر مػػ  صػػمي  الػػدي  ا سػػخما اغب يػػف الػػاي 
وبدػػر اغبقػػ  السياسػػا يف ماػػار ة الررػػ ، وذ ػػا   بػػد مػػ  القػػا    ف ال سػػا  اؼبسػػلمات بػػايع  ال ػػع صػػلد ا  عليػػه وسػػل  بضػػ  

، وال يعػػة يف مضػػػموهنا وروذرذػػا فعػػ  سياسػػػا بامقيػػاز بدافعػػه السياسػػػا ويفابعػػه السياسػػا وب قابوػػػه السياسػػية الػػ  رعلػػػ  3مػػرات
 الاات باؼبعى اغبديث للدولةسللمسلما فيما بعد دولة  ابمة 

لطػورا والقػواخا اؼبدػاح ة لعقػرب اىلحكاـ الدسقورية الرامية نا لع ي  اؼب اصفة با الرراؿ وال سػا  ولع يػ  ماػار ة اؼبػر ة  نف
 1:  صػ  مػ  71زبدػيص  - اياصدػة ف خقػاـ  السياسػيةذاما يف ا يفار القاخوين باؼبغربس وم  ذلػت، لعػتؼ صبيػ  اىلحػ اب 

يف  وؿ  عي هػػا لك  ػػا و ف ػػا بػػاؼبلموس ع ػػد ن فػػاؽ اىلحػػ اب السياسػػية اؼب اصػػفةس سػػقف  ير ػػد نا  -الخباػػة الويف يػػة يف مقعػػدا 
 ا ق ار ؽبا للقع   ع  دعمها للملف اؼبطلع لل سا  م   خؿ عدـ  يامها بفي  طوة نهبابية يف ذاا ا ذبالس

عهػد  ـ ذػا ؾبػرد بدايػة ل سبريليػة ؿبتمػة للمػر ة اؼبغربيػة دا ػ  ؾبلػس ال ػوابلضػماف   افيػة  القاػريعية ه  ل قػد ا رػرا اتف
 اوار اىللف مي ؟يف مرديد م  ا ررا ات، و طوة  وا 
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اؼبدػػلا، "اغبر ػػة ال سػػابية بػػاؼبغرب اؼبعاصػػر; اذباذػػات و ضػػايا"، م اػػورات مر ػػ  اؼبغػػري للدراسػػات واىلحبػػاث اؼبعاصػػرة، الط عػػة اىلوا،  صبيلػػة -

 س3122الرباط، 
 س3127حس   رخف ، "ديبقرايفية علد اؼبقاس; سوسيولوريا نخقاج ال ب ة"، دار  ي ر راؽ للط اعة وال ار،  -
سػػػػخـ واعب وسػػػػة، القمييػػػػ  بػػػػا اعب سػػػػا يف اؼبؤسسػػػػات ا رقماعيػػػػة"، م اػػػػورات مر ػػػػ  اغبضػػػػارة لق ميػػػػة الفكػػػػر حسػػػػا بسػػػػقاف ال وفػػػػا، "ا  -

 س3123ا سخما ، ب وت، 
 س3125ؿبمد شق ، "السلوؾ ا خقباي باؼبغرب با الافافية السياسية واؼبقايفعة الاع ية"، م اورات دفالر ورهة خقر،  -
 س3122رب ث ات يف الوظابف ولغ  يف السمات"، دار  ي ر راؽ للط اعة وال ار، الرباط، ؿبمد م ار، 'ا خقبابات باؼبغ -
 س3122، مايو    يار 22خادر ع د الع ي  شايف، الفا ية القضا  علد صبي   شكاؿ القميي  يد اؼبر ة، ؾبلة اعبية، العدد  -
 س3122 اورات اؼبعهد الديبقرايفا الويف ، الرباط، ، م3122خوخرب  36الققرير ال هابا ع  ا خقبابات القاريعية باؼبغرب  -
 م اورات ؾبلس ال وابس -

                                                           
1
  7116رندرٌ  يدنح رجبرر   

2
  7114نررٌر دالنحدر دلررلمدبً دلرولً لوبة   

3
 777حوٌ  رشند  دلبجفً. مرجع ودر . ا   
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