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 رئيس مجلس املستشارين نائب السيد

 صاحبة السعادة سفيرة الاتحاد ألاروبي

 السيدات والسادة البرملانيين
 
 

 أشغال هذه الندوة الجهوية ،نومعك ،كمعأن أفتتح م غاية السعادةيسعدني 

التي تنظمها الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا في إطار برامج التعاون مع بلدان جنوب 

 : النساء في السياسة"حوض املتوسط بدعوة من البرملان املغربي حول موضوع 

 ."الطريق إلى املساواة

وتعتبر هذه الندوة حلقة جديدة في التعاون واملبادالت بين البرملان املغربي 

شريك من أجل "رملانية ملجلس أوروبا التي يحظى املغرب لديها بوضع والجمعية الب

 ملسلسل إلاصالحات السياسية واملؤسساتية  1122منذ يونيو " الديمقراطية
ً
تقديرا

التي أطلقها على الخصوص منذ حوالي عقدين، وعربون تقدير واعترافا بنجاعة 

 .إصالحاته ومكانته الدولية

ادرة من جانب الجمعية وأشكر رئاستها ومكتبها وكافة هذه املب ىوأود أن أثني عل

مسؤوليها على اختيارهم املغرب لعقد ندوة في غاية ألاهمية في السياقات الاجتماعية 

تعتبر النساء من ضحاياها في عدد من مناطق العالم  والسياسية الراهنة، سياقات  

 وانهيار   النزاعات  تتسبب  وخاصة في بعض بلدان جنوب وشرق املتوسط حيث

  مؤسسات  
 
  في عمليات   السياس ي والقمع   الدولة والصراعات الطائفية

 
 وتهجير   زوح  ن

 
 
 .ضحاياها أكبر   وألاطفال   النساء   د  ع  جماعية ت

  ،النزاعات إلىو 
 
  الاختالالت   انعكاسات   تنضاف

 
  ع  املناخية التي ت

ض فئات ر 

 من هذه الظواهر ،وبالتأكيد .عريضة للفقر والهشاشة
ً
 ،فإن الفئات ألاكثر تضررا

 .ألاطفال والنساءهي من 
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وتؤثر كل هذه السياقات على أوضاع النساء، وتجعلهن في أوضاع تبعية أكثر، 

وإذا كانت املجتمعات تحتاج إلى سياسات عمومية  .ز و  وفي أوضاع الحاجة والع  

إلى تجديد فإنها تحتاج  ،لتحسين أوضاع النساء والتخفيف من تبعيتهن الاقتصادية

من أجل الدفع بالنساء إلى معترك الفعل السياس ي  النسائيةالوعي باملسألة 

 .املؤسساتي

املجالس )نظرة سريعة على تواجد النساء في البرملانات الوطنية ويستفاد من  

و   .%32.6و  %1تظل دون مكانتهن الاجتماعية، إذ تتراوح ما بين نسبتهن أن ( السفلى

  26 في املائة سوى في  %01تتجاوز هذه النسبة  ال
ً
في  %01و %61وتتراوح ما بين  ،بلدا

 وما بين  %61و  11وما بين  ،بلدا 63
ً
بلدا وما بين  32في  %11و %21في خمسين بلدا

  12في  %21و 2%
ً
 ،ومعنى ذلك أننا مانزال بعيدين عن هدف املناصفة املنشودة .بلدا

نالوعي السياس ي تراكم   وأن أثر   ئ 
 
تركيبة النوع  في تغيير   الواضح  كان له ألاثر   ، ول

ففي ألاغلبية . املزمنة إلاشكاليةفإنه ال ينهي هذه  الاجتماعي في املجالس البرملانية،

 %01في البرملانات عن  النساءفي البلدان العريقة في الديمقراطية تقل نسبة الساحقة 

في  %32.6)برملانها أكبر نسبة من البرملانيات في دان التي إفريقي البل فيما يتصدر بلد  

 الذي يسجل واحد هذا البلد - رواندا
ً
من أعلى نسب النمو في العالم وتخلص تبعات  ا

 . (كبيرة اكلفته كانتنزاعات 

 
 
 سائ  وت

 
 الفكري  ف  س  عما إذا كان من الع   نا هذه النسب  ل

 
 أن ن
 
ا ن  في سياسات   غي  ل

 وتدابير  
 
 ،العالقة الجدلية بين التمكين السياس ي والتمكين الاقتصاديا تلك ن

عليها  وباألساس ارتباط هاتين الضرورتين بمهمة أساسية أخرى ينبغي الاشتغال  

 
ً
  ثقافيا

ً
  واجتماعيا

ً
 يتعلق ألامر بالعمل من أجل تغيير الت   .ونفسيا

 
الت الاجتماعية مث

 ة في الوعي والالوعي الفردي والجمعيللمرأة وألاحكام املسبقة وأحكام القيمة الراسخ

 .للناس
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إننا في حاجة إلى تغيير نظرة املجتمع إلى النساء، وفي بعض الحاالت إلى تغيير 

وينبغي أن . اء السياس يصفقط باالق سلي مستهدفات   ن  نظرة النساء للنساء الالئي ه  

 ر  د  ن  ي  
. في إطار الجهود الشاملة من أجل تحديت املجتمعات ودمقرطتها هذا الجهد   ج 

ولصناع الرأي العام ووسائل  ،كما لألحزاب السياسية ،وينبغي للسلطات العمومية

درك أن ض   ،إلاعالم
 
 ع  أن ت

 
بما فيها الاحزاب  ،تمثيلية املرأة في املؤسسات السياسية ف

ة مفكرة تشتغل في أحايين عديدة هو تعطيل لطاقات مبدع ،والبرملانات والحكومات

وأكثر من ذلك هو إهدار  لحق إنساني أساس ي وملبادئ التكافؤ  .أكثر من الرجال

 .والانصاف

 لقد تم، من أجل تمثيلية أكبر للنساء في املؤسسات السياسية، اعتماد  

 
 
ت ولوج العديد من هن إلى هذه املؤسسات كما ر  س  التدابير التي ي   التشريعات واتخاذ

والتي مكنت  1111املعتمدة في املغرب منذ  إلايجابيهو الحال بالنسبة آللية التمييز 

 2992-2996سيدتين في الوالية التشريعية  من رفع عدد النساء في مجلس النواب من

 1123-1122عية في الوالية التشري 32ثم  1112-1111في الوالية التشريعية  63إلى و 

نتخابي إصالح جوهري للنظام الا  قد تأتى ذلك بفضلو . خالل الوالية الحالية 12و

واعتماد نظام الالئحة الوطنية في سياق اصالحات كبرى كانت  1111املعتمد في 

 .قضايا املرأة في قلبها

والاستراتيجية منها، أال  النبيلةآليات التمييز لم تحقق الغاية فإن  ،ومع ذلك

 س  هي أن ي  و 
 
 النساء، وي   اختيار   املجتمع   ن  ط  ب  ت

 
بأن يكون  ،ع مع هذا الاختيارب  ط

  ،على النساء التصويت  
ً
على مؤشر النوع الاجتماعي ولكن على القيمة  ال تصويتا

الفكرة على و الكامنة في النساء الاقتراحية القوة والقيمة املضافة املحتملة و 

 .التي تحتضنها السياسية

ات، ولكنه يبدأ من وبالتأكيد فإن ذلك يحتاج إلى التراكم وتجديد التشريع

، من الفرع الحزبي إلى والتنشئة أي من التربية ألاسرة واملدرسة والفضاء العام
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أن ، الذي نحن مطالبون كمؤسسات تمثيلية ومن بيداغوجية النموذج ،قيادته

ه
 
ون

 
ك
 
 .ن

 .النجاح أجدد الترحيب بكم وأتمنى ألشغالكم كامل

 


