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I  : منهجية الدراسة  
  
  االختيارات المنهجية المعتمدة . 1

على تحليل النصوص القانونية و التنظيمية , تمثلت االختيارات المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة 
كما تم القيام بتحليل إحصائي لعرض , من زاوية التمثيلية السياسية للنساء , المتعلقة بالعملية االنتخابية 

و كذا تحليل أولي للنتائج المحصل عليها من طرف , بات الجماعيةالترشيحات النسوية برسم االنتخا
  . النساء برسم هذه االنتخابات

  
   األدوات المنهجية المستعملة ميدانيا. 2

، و بصفة خاصة مع نو التي تم إجراؤها مع بعض الفاعلين السياسيي(l’entretien) المقابلة  •
ية النشيطة في حقل المشاركة السياسية، ممثلين عن األحزاب السياسية، و الجمعيات النسائ

إضافة إلى مجموعة من النساء المرشحات، و النساء اللواتي سبق أن خضن غمار التجربة 
 .االنتخابية السابقة، سواء فزن أو لم يتحقق لهن الفوز

  :و قد تم إجراء مجموعة من المقابالت، توزعت كالتالي
  ية التي لها فرق برلمانية؛مقابالت مع ممثلين عن األحزاب السياس 8 �
 مقابالت مع الجمعيات النسائية؛ 4 �
مقابلة مع النساء المرشحات، و النساء اللواتي سبق أن خضن غمار التجربة االنتخابية  20 �

 .السابقة، سواء فزن أو لم يتحقق لهن الفوز
المستجدات مع الساكنة للتعرف على مدى تفاعلها مع  (focus groups) البؤرية  مجموعاتال •

 . الحاصلة على مستوى المشاركة السياسية للمرأة، خاصة في االنتخابات الجماعية
  .من مناطق مختلفة من المغرب مجموعات بؤرية مع السكان 4و قد تم إجراء � 
و قد . خاصة في تتبع و تحليل الحمالت االنتخابيةبصفة ، التي تم اعتمادها المباشرة المالحظة •

 . مرشحين 10نتخابية التي قام بها االن الحمالت تم تتبع مجموعة م
  :أما المناطق التي شملتها الدراسة، فهي كالتالي

بني مالل، دمنات، مشرع بلقصيري،  القصر الكبير، الرباط، الدار البيضاء، شفشاون، الناظور،
  .كورةاوز
 
II    : مالحظات بخصوص اإلطار القانوني لالنتخابات الجماعية  
  

  اإلطار القانونينمط إنتاج  .�
   

سواء , المعدل و المتمم لمدونة االنتخابات و كذا النصوص التنظيمية المرتبطة به 36.08يتيح تحليل نمط إنتاج القانون 

عددا من الدروس التي يمكن استخالصها من هذا المسار و , أو في المرحلة التشريعية, في المرحلة ما قبل التشريعية 

  :  تقديمها كما يلي 

و التعاون مع عدد من األحزاب السياسية و الفاعلين ) حركة الثلث من اجل المناصفة(هم بناء ائتالفات مدنية سا •

و كذا فك االرتباط بين سؤال الرفع من التمثيلية السياسية النسائية و االختيارات األساسية , الحكوميين من جهة 

عتبة : مثال (ساس حجم كل حزب و أدائه االنتخابي األخرى المتعلقة بالهندسة االنتخابية و المبنية على أ

في خلق نوع من التوافق الواسع حول ضرورة اتخاذ تدابير , من جهة ثانية ) المشاركة في توزيع المقاعد

  تمييز إيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء بغض النظر عن الحلول القانونية و االتفاقية المعتمدة
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و برنامج الحكامة المحلية ل  – Unifem   - Gtzلتعاون الدولي و بشكل خاص عمل كما ساهمت تعبئة ا •

Usaid  و كذا , في وضع سؤال التمثيلية السياسية للنساء على أجندة السياسات العمومية االنتخابية  من جهة

إشارة الفاعلين  بناء مرجعية مشتركة تتمثل في األهداف األلفية للتنمية و وضع عدد من التحارب المقارنة رهن

  . السياسيين و المدنيين و المؤسساتيين

يالحظ التقاء التشخيصات المتعلقة بوضعية التمثيلية السياسية للنساء في المجالس الجماعية بين الفاعلين  •

و بشكل خاص بين تشخيص وزارة التنمية االجتماعية و تشخيص المجتمع المدني و , العموميين و المدنيين 

 ) انظر على سبيل المثال مذكرة حركة الثلث من أجل المناصفة(هذه المسألة ائتالفاته ل

تصورا واضحا لمسألة تدابير التمييز اإليجابي للرفع من التمثيلية  ����أكتوبر  ��رسم الخطاب الملكي ل  •

س فقط إلى و هكذا أدى الخطاب الملكي لي). االنتخاب(و النتائج ) الترشيح(للنساء من خالل ربطه بين المسار 

بناء مرجعية مشتركة بخصوص تدابير التمييز اإليجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء و لكن سرع أيضا 

و ) الدوائر اإلضافية(تشريعي و تنظيمي متكامل يتضمن في تدابير تشريعية ) حكومي(بإخراج عرض عمومي 

القرار المشترك بشأن استعمال وسائل - ت التمثيلية للنساءتدابير دعم القدرا–التدابير المالية التحفيزية (تنظيمية 

 )   الميثاق األخالقي(و اتفاقية ) االتصال السمعية البصرية العمومية أثناء الحملة االنتخابية

دفع الوضع الخاص المتعلق بتفضيل أغلب األحزاب السياسية توسيع نطاق تطبيق االقتراع األحادي االسمي   •

خاصة , في فرص التمثيلية التي قد يتضمنها تطبيق هذا النمط من االقتراع بالنسبة للنساء إلى إعادة التفكير 

لنساء المتوفرات على رأس مال اجتماعي محدود أو في طور التكوين يمكن تعبئته في دوائر صغيرة لبالنسبة 

 بالجماعات الخاضعة لهذا النمط من االقتراع 

عدم دستورية تدابير التمييز اإليجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء /ية بالنظر لمختلف الحجج المتعلقة بدستور

المرسومان المتعلقان (فإنه قد وقع االختيار على ترسيم بعض تدابير التمييز اإليجابي على مستوى التنظيمي , 

  ) صندوق دعم القدرات التمثيلية للنساء ثبالتمويل و بإحدا
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التشريعي في مجال التمثيلية النسائية بين الميثاق الجماعي الجديد ومدونة  في الربطحالة من الغموض  •

فالمادة السادسة من الميثاق الجماعي التي غيرت طريقة انتخاب رؤساء الجماعات، وفرضت  بات،االنتخا

ضد النساء الفائزات في اللوائح  توظيفه ،  اللوائح الفائزين،  تترك نوعا من الغموض  تقدم وكالءشرط 

بترشيح لرئاسة المجلس  تتقدم فيها  وكيلة الالئحة اإلضافيةمن طرف وكالء اللوائح العادية في  اإلضافية،

وكالء ووكيالت اللوائح العادية ، ويبدو انه تمت صياغة  أمامالجماعي ، هذا الغموض الذي يفتح فرصا اكبر 

في فترة النقاش حول طرق تمثيلية النساء في االنتخابات مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي 

 .  ����يونيو  ��الجماعية ل 

المادة ( االنتخابات،الميثاق الجماعي ومدونة  النسائية بينالتشريعي السلبي في مجال التمثيلية حالة الربط  -� •

هذا الربط السلبي، يحول المقاعد اإلضافية إلى آلية غير محفزة على تغطية  ).االنتخاباتمن مدونة  �- ���

سياسية لنفسها من ترشيح النساء و يسهل إعفاء األحزاب الاإلضافية،األحزاب للمقاعد المخصصة برسم الدوائر 

في اللوائح اإلضافية، وهوما  يشرح سلوك العديد من األحزاب السياسية المتمثل في عدم تقديم مرشحات في 

،ولجوء بعض األحزاب السياسية إلى  إدماج نساء مرشحات ) في المناطق القروية خاصة(المقاعد اإلضافية 
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حالة حزب التنمية واإلصالح بجماعة جيليز (مة اللوائح المحليةمفترضات في المقاعد  اإلضافية ضمن قائ

  ).بمراكش

أثارت مناخا من " اإلضافيةالمقاعد " ان تسمية،  ذلك )االنتخابات  مدونة(القانون ـ إشكالية التسمية في � •

التشويش على المرشحات المفترضات في االنتخابات الجماعية ،بل أنها استعملت من طرف العديد من 

مرشحين للتقليل من أهمية التمثيلية النسائية ،وهو ما خلق تساؤالت كبرى في أوساط النساء، لدرجة أن ال

الدورات التكوينية التي نظمتها بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية تحولت إلى دورات لشرح مدونة 

لة انتخابية بتقنيات وأدوات جديدة االنتخابات وتطبيقاتها ،بدل تدعيم مقدرات النساء المرشحات لقيادة حم

  .للتواصل السياسي 

، فالنصوص القانونية المنظمة لدعم المالي )تمويل النساء(إشكالية التواصل حول مراسيم الدعم المالي -� •

لألحزاب السياسية في شقها المتعلق بالتمثيلية النسائية،أثارت  تساؤالت عريضة في أوساط النساء المرشحات 

بين ما جاءت به النصوص القانونية واتفقت عليه القيادات الحزبية مع مشكل تواصلي ، إذ لوحظ المفترضات 

وزارة الداخلية من جهة، وبين المعلومات التي قدمها المنسقون الجهويون لبعض األحزاب السياسية للمرشحات 

من النساء اللواتي يردن في الجماعات المحلية من جهة أخرى ،إذ طلب بعض المنسقين الجهويين الحزبيين  

بما في ذلك مطبوعات  االنتخابيةالجماعية أن يمولن كل اللوجستيك المرتبط بالحملة  االنتخاباتالترشيح في 

  ...  ).مثال  لحاالت رصدت في تحناوت ـ الصويرة (الدعاية في الحملة االنتخابية  
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  : الفرص و المخاطر المتعلقة بعناصر اإلطار القانوني كما يلي , يمكن تقديم نقط القوة و الضعف

  أبرز نقاط القوة 

فرصة لتوسيع الولوج إلـى االنتـداب   , سنة 21 من مدونة االنتخابات بتخفيض سن الترشيح إلى 41شكل تعديل  المادة 

االنتخابي بالنسبة للشباب  و يبدو من خالل تحليل النتائج االنتخابية التي حصلت عليها النساء المرشحات ارتباط مبـدئي  

 ,سـنة   35من النساء المنتخبات تقل أعمارهن عن  % 50سيما إذا تم استحضار المعطى المتمثل في أن , بين العاملين 

  . بالنسبة للمنتخبين %18مقابل 

القاضي بإرساء مبدأ الدوائر االنتخابية اإلضافية المحدثة في الجماعات  2- 204/  1-204كما شكل تعديل المواد 

نقطة قوة باعتباره إرساء تدبير تمييز إيجابي , الحضرية و القروية و المقاطعات و تحديد عدد المقاعد المخصصة لها 

تخصيص ( ات كيفما كان نمط االقتراع المطبق فيها و متناسب مع عدد المقاعد المخصص للجماعةخاص بجميع الجماع

) من مجموع مقاعد المجالس الجماعية للدوائر اإلضافية شكل توسعا جد هام في فرص الترشيح بالنسبة للنساء 12.03%

خاصة بالنسبة للمرشحات ألول (اسية للنساء تدبير تمييز إيجابي يسمح ببناء المسارات المهنية السيكما يتسم بكونه , 

السهولة كما تميز هذا اإلجراء ب. في إطار تنافسي مع حد أدنى من الحماية التي يوفرها تدبير التمييز اإليجابي) مرة

لتشابهه )  رؤساء و رئيسات و أعضاء و عضوات مكاتب التصويت(المبدئية لتطبيقه من طرف قاعدة اإلدارة االنتخابية 

  . لوائح الدائرة الوطنية المطبقة في انتخابات أعضاء مجلس النوابمع 

بتغيير و تتميم المرسوم رقم  2008ديسمبر  30الصادر في  2.08.745مكررة من المرسوم رقم  2تمثل المادة 

غة و المتضمنة لصي, في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية  2006يوليو  25الصادر في  2.06.360

نقطة قوة بإرسائها لتدبير تمويل تحفيزي , توزيع الشطر الثاني باعتبار عدد المقاعد فيما يخص االنتخابات الجماعية

  )الترشيحات(عوض المسارات ) المقاعد المحصل عليها(للرفع من التمثيلية السياسية للنساء باعتماد النتائج 
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  أبرز الفرص  

طبيق االقتراع الفردي باألغلبية النسبية في دورة واحدة فرصة تتعلق بمكانيـات  بتوسيع مجال ت 200شكل تعديل المادة 

ترشيح ذي مردودية انتخابية بالنسبة لبروفيل النساء الموجودات في بداية المسار السياسي المهني و المتـوفرات علـى   

موظفـات فـي مصـالح    , مثال فاعالت جمعويات محليات(رأس مال اجتماعي و عالئقي محدود أو في طور التكون 

قابل لالستثمار للولـوج  ...) رئيسات تعاونيات و الفاعالت في مجال االقتصاد االجتماعي, خارجية ذات طابع اجتماعي

  )1000مثال أقل من (إلى انتداب انتخابي  يتطلب عددا محدودا من األصوات 

   :أبرز نقط الضعف

ور الترشيحات برسم الدائرة االنتخابية اإلضافية على النصـاب  القاضية بعدم تأثير شغ) 3الفقرة( 3-204المادة تتضمن 

في طور التأكيد تتمثل في عدم استثمار أمثل لفرص الترشيح برسم نقطة ضعف , القانوني أو مداوالت المجلس الجماعي

الـوزن   إذ يبرز مقارنة مجهود التغطية بالترشيحات أن األحزاب الكبرى فقط من حيـث الحجـم و  . اللوائح اإلضافية 

-PAM(االنتخابي  قدمت نسبا لتغطية الدوائر اإلضافية يعادل أو يفوق بشكل طفيف نسب التغطية في الدوائر العاديـة  

PI-RNI-USFP-PJD-MP( ,  بالمقابل فإن أغلب األحزاب السياسية المتوسطة أو الصغيرة من حيث الحجم و الـوزن

  ادية يقل عن المجهود المبذول في الدوائر اإلضافية  االنتخابي بذلت مجهودا في الترشيح في الدوائر الع

  : أبرز المخاطر 

المكـررة   288بتطبيق المادة  2008ديسمبر  30صادر في  2.08.746يبدو أن أبرز المخاطر المتعلقة بالمرسوم رقم 

, ابات العامـة الجماعيـة   من مدونة االنتخابات  المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية  بمناسبة االنتخ

الولـوج للهيئـات القياديـة    :  تتمثل في عدم الربط المنطقي الواضح بين الرهانات األساسية للتمثيلية السياسية النسائية 

, المهنيـة  (الولوج لالنتدابات االنتخابية غير المباشـرة   -الولوج لالنتدابات االنتخابية الجماعية و التشريعية  -الحزبية 

مجـالس  , مجالس إقليميـة  , جماعات حضرية (الولوج إلى الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية  -) اإلقليمية,  الجهوية

من جهة و بين أهداف برامج دعم القدرات الممكن تمويلها في إطار هذا الصندوق قد يؤدي بالهيئات السياسة و ) جهوية

إما عمومية في إطار القطب االجتماعي أو البرنـامج  (مج أخرى الجمعوية إلى تقديم مشاريع يمكن تمويلها في إطار برا

  ). في إطار برامج التعاون الدولي األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو

  

III  :مالحظات بخصوص برامج دعم القدرات االنتخابية للنساء  .  
1-  +*'M/2#!ا +NO!ا +<�PQ 

هذه البرامج في صعوبة الحصول على ضمانات من األحزاب السياسية  تمثل التحدي األساسي لعمل, على هذا المستوى 

بخصوص الترشيح الفعلي لهؤالء النساء و كذا بخصوص المواقع التي قد يحتلونها في عرض الترشيحات المقدمة من 

اع األحادي الموقع في الالئحة العادية أو اإلضافية أو في الدائرة بالنسبة للجماعات الخاضعة لالقتر(هذه األحزاب 

أما بالنسبة لبرامج دعم القدرات الموجهة لفئات أوسع فقد تمثل التحدي األساسي في صعوبة توقع تمايز ). االسمي

ممثالت في مكاتب التصويت , مديرات أو مساعدات الحملة االنتخابية, مرشحات(الوظائف االنتخابية للنساء المشاركات 

  . بيداغوجية مالئمة لكل وظيفة على حدة مما صعب عملية تصميم برامج) أو فاحصات

صفة سجلت فإن برامج دعم القدرات المقدمة من طرف مكونات ائتالف حركة الثلث من أجل المنا, بالرغم من ذلك 

البرمجة الزمنية للتكوينات , و لعل ما دعم ذلك , )المرشحات(ممارسات جيدة في مجال التحديد الدقيق للفئات المستهدفة 

  .التي اقتربت من فترة إيداع الترشيحات
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2- +�R�Sا'�P!ا +T'3M!-, + 4</#!رات ا-�/W0ا  

تراوح االختيارات المعتمدة من قبل برامج التكوين بين  ,من أهم المالحظات المعاينة على مستوى الهندسة البيداغوجية  

  . و بين حاالت  تسجل تمايزا محدودا بين التكوين و التحسيس, حاالت تم فيها تحديد أهداف بيداغوجية دقيقة 

تائج تفاوتا واضحا بين دقة الن, و تبرز المقارنة على مستوى النتائج المنتظرة من برامج دعم قدرات النساء المرشحات 

بالنظر إلى , المنتظرة من برامج دعم القدرات التي قدمتها عموما الجمعيات العاملة في مجال الحقوق السياسية للنساء 

فإن أغلب , بالمقابل . و توجيه التكوين أساسا إلى المرشحات المحتمالت , دقة تحديد المجال الجغرافي موضوع التدخل 

و تتسق , غير محددة بدقة , ق التقنية للمشاريع المنتقاة في إطار صندوق دعم التمثيلية النتائج المنتظرة المقدمة في البطائ

  ) خلق فرص أكثر للتأطير وتوعية المرأة بأهمية المشاركة(منطقيا مع حالة عدم دقة تحديد أهداف البرامج 

ورشات و , و لعب األدوار  ,سجلت أغلب التكوينات تنوعا في الوسائل البيداغوجية المستعملة تنوعت بين العروض 

لكن وحده تقييم أدق لوقع هذه التكوينات على الفئات المستهدفة سيمكن من التعرف على أهمية الدرجة التي تم , تمارين

  . بما في ذلك تعبئة الخبرات و التجارب المعاشة من قبل المشاركات, فيها اللجوء إلى تقنيات تكوين الكبار 

, التكوين(تتمثل في أثر تجاور أنشطة بيداغوجية مختلفة , األكثر أهمية التي يمكن تقديمها  غير أن إحدى االستنتاجات

و في عرض بيداغوجي واحد على نوعية الوسائل البيداغوجية , بشكل غير متمايز ) التعبئة, التوعية , التحسيس

  المستعملة  في عالقة بأهداف التكوين

اب السياسية بشكل خاص بين التكوين و التحسيس  في برامج دعم القدرات يمكن تقديم فرضية مفادها أن ربط األحز

قد يعبر عن غياب تصور واضح لدعم قدرات النساء المرشحات في إطار مشروع شخصي مهني , المقدمة من طرفها 

افتراض أن كما قد يؤدي إلى , من جهة . و في إطار تدبير توقعي للوظائف السياسية خاصة االنتخابية منها, متكامل 

  . أكثر منه تكويني, برامج دعم القدرات المنتقاة في إطار صندوق دعم التمثيلية ذات توجه إخباري و تحسيسي 

  المضامين . 3

حول , لكن بدرجات مزج و تركيب متفاوتة, من الممكن معاينة أن مضامين برامج دعم القدرات تتمحور في آن واحد 

و دعم القدرات الضرورية ألداء ) مدونة االنتخابات(عياري لالنتخابات الجماعية نقل المعارف المتعلقة بالمحيط الم

الولوج , المرحلة ما بعد االنتخابية, االقتراع , الحملة االنتخابية, الترشيح(مختلف األدوار المتعلقة بالعملية االنتخابية 

  ). للمهام التنفيذية بالجماعة

  

  ) المنظمات الدولية(صة ببرامج دعم القدرات حاالت ميدانية لعروض التكوين الخا. 4

%'7 X+��+  ا!Z3##-ت ا!'و!T-�T ر,>+ أ[\اب_ :�P`!ل ا-P7bا c]�! '7ت ، و-e:/O#!ت ا-fg:#!1'ة ا-O! )* +�3(�`i دورات

�+  –ا!/q#r ا!�p! )3Q[:ار  –[\ب ا_;-!+ وا!#>-;:ة ( n49 هkl ا!'وراتP<s!آ-ت ا:f!د ا-fiا–ا:/g0د ا-fi0آ( ا

 +�P<s!ات ا�4 ! ( +�T-��-ب آP! )4-7( ا_[\اب ا!2S 6Pg u,- % .  

 )4(-% +�  : و!�[n49 c هkl ا!'ورات ا!/`�)3

  :أ ـ CD O@g ا57Bgر e7f0Q ا>dBر5cKت

3�+  ، إذ Q�!وا +�7�i X'ر)y ا!#:fg-ت ا!#e:/O-ت %� Q:ف ا!Z3##-ت ا!'و!�i ر-�/Wاب  *( ا:ze0ع %�  ا��وR�د  

-P(أن ا!/'ر |�g:/!ن 7:ار اl./( }!  �!0ز �M��+ ا�/Z-ر)+ ، إ%- أ<e6 ا!>')' %� ا!23-ء *( و�* X�7�X آ-�i )* ت:R ت

 �M! +feوا :�S X!ت 0زا-���Mf، أو أن  %2-!+ %3| ا!/\آg:/!  +�T-�T �5 �9 أ[\ابfP(  �M�  . ،أوا

  :nK ا>nQ5oJ ا>E7`57G وا>S=وع >5G9 ]Kd;Bء >@dBر UVk lV3 ا>0Bا\O 873 -ب
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�+ 70/:اح %:fg-ت !4'ورات  T-��+،وR'ت ا!Z3##-ت ا!'و!�+ ;>�,+ *( ا!/�ا;q% u ,>� ا_[\اب ا!2P(ا!/'ر  c]�!و

 +�4�+ ، إد !�rت ,>� ا!Z3##-ت ا!'و!f#!ا -M9و*:و +�T-��� ا!#`-yi ا!2, -% u;ا�ب ا!/-�S ى�ه'ا ا!#2/ n49) 'M<#!ا

�-ر ا!#:fg-ت ا!#/'ر,-ت،وX4rT ,>� ) ا!�3Q( ا!'و!( وا!#>M' ا!M#r�ري ا!'و!(/W0 +�4f#!ا +���-ت ا!#'<#r!ا n!إ

�+ ,'ل ا!23-ء P(ر !4'ورة ا!/'ر�ذآ ��fg:% }(' i n!ا +�T-�[-!+ [\ب اfi0-د (ا!f-0ت ا!/( 9#'ت *�M- ,>� ا_[\اب ا!2

47�{اg0/:اآ( �  ) .ا!r')'ة  ,

  

  :EK=r ا>A ED=rJ@? ا>dBرnKا>0Jارد ا>c ا>dBر5cKت و.;dرات .dP.87.56ودEK ج ـ 

 +�,-./��/M- �9 ,3-ء ا!# 'رات ا0P!-S )* ة'�<,  +�3Q�!ت ا-#Z3#!و,>� ا +�آ-�X ا!/'ر)P-ت ا!/( M/%'7- ا!Z3##-ت ا!'و!

�2-ء [\,�-ت  ��, +�T-�T ا0ت'R ات 9-%+ او:e-f% n!إ X!�fi -% ا:�  .!fg:#4-ت ا!#e:/O-ت  ، إذ آ5

3�+ ذات�ارد ,s:)+ إ%- و X%'7 ا!/'ر)P-ت %� Q:ف %M% )* ودة'f%  y4Sأ،-Mi-��`% +�,-./�3�+ ا0M#!ل ا-r% �9 ة'�  او ,>

y(ا!/'ر )* +%' #!اد ا�ن ا!#�#$% n49 �`<��: %$P�Q+(،ا!�s ا!lي اS �1-و�-  u1-Tل و-#</Tاو 9:وض دون ا

  +�  .  %� Q:ف ا!Z3##-ت ا!'و!�+  ) ا!/�ا;u ا!#:1

  : CD ا>dBر5cKت  إ5JAل ا>J;5رE3 ا>E7Jo - د

 X<#R �(�`/!ان ,>� *$-ءات ا +Rت !'ر-fg:#!3-ت ا!23-ء ا(�`i :�,'i )* +�ا9/#'ت ا!Z3##-ت ا!'و!�+ ا!# -ر,+ ا!`#

�+  �%- ا�>`%/'ر,+ *( ��O ا!�X7 ، وه�  120أز)' %� ,-zW ت-<#ri ت او-�-R:M% n!ا -M!�]ت و-P(ا!/'ر ��%-$% n49

�T ��4P( }! ت-�/* -�-�  .ا!/��)X#e  X أ[

�!  -O�n49  c]  أ�/�و7' <e ت أ�:ا-P(ع %�  ا!/'ر�ا ا!3lه q,)-ت   أر�2/%:  

�+اuولT-�7�-دة i'ر)P-ت W-;+ داuW أ[\ا,�M ا!2 �% +�P(ر'i ورات'! �<$W )iا�ا!23-ء ا!4 �`#/i }! ،  .  

 C95I<ل ا +�9-#r!ت ا-,-./��: ا!f#8ت *( ا0,'i )*،12  ����(2009  �`#/( }! ، ���,\] ��Rذ�#�T�ى  

4�+ ا!4�ا1| �5#i  -M��- ,i  +4 /2% + (:z 'م *-��+ %\دوR+ *( ا!#�'ان، X#i أ[,-./�7�-دة  [#4+ ا  �% � *

�+ ،وsi>: ا!2r{ ا0�/.-,( ,$:ورة ا!/��)n49 X ا!3�9�� %� ا!# -9' ،وه� *-ebوا!# -9' ا +�4f#!ا

  .:ة وا!>'ا!+ وا!/#3�+     ا!>#u ا!lي X%-7 ,6 أ[\اب    ا_;-!+ وا!#>-;

v<5I<9(  ا-#r!5-ق ا��-ت ا!/( )/�Mf- ا!#�-`%bا ����i 234-ء ،و9'م! +�4f% �%ا:P! ��<e ر�$] ،

 '('r!ا)ص:O!ا �*-`iر)+ !4#2-واة و-s/T03+ اr! n49 6���3i +!-]( �<e �9 -ri-�،وه� %-7' )`�ن 

�y ا!#/>�4 ,/#3�+ % 'رات -r!)3-ت *( ا�(  ا!#:اة ا!/`* +fg:#!لا-Wإد  +S-�% -ر,-ت R')'ة *( ;

   .ا!P:ا%�

 w3ل ا!23-ء ا>=ا-#</Tت و%/-,>+ %'ى ا-P(ا�: ا!/'ر }�� i )* +�، وR�د ;>�,+ !'ى ا!Z3##-ت ا!'و!

 +�,-./�  .ا!#:fg-ت !#$-%�� ا!/'ار)y أ�3-ء ا!f#8ت ا0

IV  :2009نيو يو 12تحليل الترشيحات النسائية برسم االنتخابات الجماعية ل  
  عرض الترشيحات . 1

تتيح الدراسة األولية لعرض الترشيحات النسائية المقدم من  طرف األحزاب السياسية مالحظة أنه ,  2003مقارنة ب

و )  %9.96(+بالرغم من التمدن المتزايد سواء على مستوى الكتلة الناخبة أو باعتبار زيادة عدد الجماعات الحضرية 

و التطور ) %18.4(و من الزيادة اإلجمالية لعدد مقاعد المجالس الجماعية , )%1.3-(لقروية تناقص عدد الجماعات ا

مقارنة بالتطور المحدود لعدد مقاعد ) %52(+المتزايد لعدد مقاعد المجالس الجماعية الخاضعة لالقتراع بالالئحة 



 8

ات النسائية استراتيجيات الترشيح يبدو أن) .  %6.54(+المجالس الجماعية الخاضعة لالقتراع األحادي االسمي 

من مجموع  %87.97إذ تشكل مقاعد الدوائر العادية . سمحت فقط باستفادة محدودة نسبيا المعتمدة من قبل األحزاب قد 

و بالمقابل ال تتجاوز نسبة الترشيحات النسائية في مقاعد الدوائر , المقاعد موضوع االستحقاق االنتخابي الجماعي الحالي

ترشيحات النسوية المقدمة برسم كما أن المعدل الوطني لل. من مجموع الترشيحات النسائية %25.31ة نسبة العادي

مع ثبات نفس النماذج المتعلقة بتوجهات الترشيح ) 4.6(الدوائر اإلضافية يقارب المعدل الوطني لمجموع الترشيحات 

في الوسط القروي الخاضع في  3بالالئحة و   في الوسط الحضري الخاضع في أغلبه لالقتراع 10.6(حسب الوسط 

أغلبه لنمط االقتراع الفردي و هو ما قد ينعكس كنموذج في الترشيح و التصويت حتى على اللوائح المرشحة في الدوائر 

        . )اإلضافية بهذه الجماعات

و ) األصالة و المعاصرةحزب (كأعلى نسبة  %64.11و إذا كان مجال نسب تغطية الدوائر اإلضافية يتراوح بين 

  . %15.76فإن المعدل الوطني لهذه التغطية ال يتجاوز ). حزب الوسط االجتماعي( 0.54%

) 2003مقارنة ب( %4.8مقابل  %15.7ارتفاع نسبة الترشيحات  النسائية إلى بالمعطيات األساسية الخاصة و لذا فإن 

   . ة الدوائر اإلضافيةيآلبقدر ما يرجع إلى إرساء , ال ينبغي قراءته كمعطى كلي 

فإن عرض الترشيحات النسائية يقل في المجمل عن االلتزامات التي حددتها األحزاب السياسية , و في كل األحوال 

و سيتم تدقيق هذه , لنفسها في قوانينها األساسية و أنظمتها الداخلية فيما يتعلق بولوج النساء لالنتدابات االنتخابية 

تتراوح , علما أن النسب المحددة من قبل األحزاب في أنظمتها الداخلية و قوانينها األساسية , حق المعانية في وقت ال

  .    %30و  %10حسب الحزب بين 

 Ghettoكما يتضح من خالل التحليل األولي للرسم المبياني مخاطر تحول الدوائر اإلضافية إلى غيتو تمثيلي 

représentatif تبني  افتراض ما معيس. اسية لنفسها من ترشيح النساء في الدوائر العاديةيسهل إعفاء األحزاب السي

الترشيح في دوائر : األحزاب السياسية في بعض الحاالت استراتيجيات ترشيح ضارة بالتمثيلية السياسية للنساء بعض 

ة في الجماعات الخاضعة أو ترشيح النساء في مواقع غير متقدم, أو الترشيح االستكشافي , اقتراع فردي غير مضمونة 

  . لالقتراع بالالئحة

من  %12.3التي تشكل , منتخبة  3406فمن أصل , إن بنية الترشيحات تفسر إلى حد كبير بنية النتائج الخاصة بالنساء 

برسم الدوائر   %0,6و فقط , برسم الدوائر اإلضافية  %11.7انتخبت , مجموع المنتخبين برسم االنتخابات الجماعية 

  .  اديةالع

  
  إdKاع ا>5P7y=Bت . 2

 :.5rآO إdKاع ا>5P7y=Bت   - أ

  

�+ ا!#.��+ !234-ء،*O( ،  ا>E<5P اuو>?*-ebا1| ا�ر *( ا!4�ذآ ��fg:% ا!>')' %� ا_[\اب X<eو

47�{%5-ل !�اr, +<7#-9+ ا!#`:ن �,  ���+ i/$#� ذآ�را و!*-eإ +f10 +�ا! 3�z:ة 7'م %:g| %� [\ب ا!/ 'م واg0/:اآ

-�-�1�- ،و%� ا!/P:):ات ا!/( M%'7- ا!')�ان ا!2�-f! )T\ب ا!/ 'م  إ-M�4�+ وX%'7 !6 و;8 f#!ت ا-z42!6/4 اP7و

�u, +N آ-ن ,3�+ [u% '�7 +32ء "واg0/:اآ�+ ،ا!lي أ�49 *�#- ,>' yfT �9 هkl ا!f18+ ،ان ا!�ا7>+ T +�3, �`i }!

�:ة ا!O:اغ ا!lي i:آ/6 وآ�4+ ا!f18+ إ�: i:اM<R- �9 ا!/:W_ا +Zf4!ا )* |�g .  
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، E795I<ا E<5P<ا1|    ا�درة ,�� وآ8ء ا!4-P% )وهn!إ  �#e +�*-ebت *( ا!# -9' ا-fg:#!إد%-ج ا!23-ء ا

 �9 �!l,  ن�3�/2% +�4f#!ا +f18! )���4�+، ,>' أن وR'وا ;>�,+ *( ا!#uء ا! -f#!ا +f18!ة *( ا:�W_ا yiا!#:ا

�f-ت ا!1-23�+ *( ا!# -g:/!ا +�*-ebات (9' ا�اآ( !4 :/g0د ا-fi0اآ� وا:% \�4r, 8ح;bوا +�[-!+ [\ب ا!/#3

:(:R ن-, +�P<s!ا.(  

  

 E<5P<ا،EI<5I<ا1|إ9'اد ا_[\اب  ا�4! +�T-��+،ا!>-د)+ 4�O3%+ ز3%�- f10 �9+ ا!# -9'  ا!2*-eb%-  ا �وه

  :��اه: �8ثا*:ز 

i. ا )* +�1-2��f-ت g:i ا1| 9-د)+ ,'ون�د !�Rادي _[\اب و�P!وا :eا�f!

 +�4��� ا!/5#] �% +O4/.% ) +9-#R )* +$M3!8ل *( و[\ب ا /T0ب ا\]

 ).)> �ب ا!#�3�ر ,-!:,-ط

ii. <!ا1| ا�وآ8ء ا!4  X3`% د 37-ة�Rو- +�T-�4�+ أو %:fg( ا_[\اب ا!2f#!د)+ ا

% :�Pه-%� آ �% +(د:O!ا!# -9' ا )*�   رج-W �% 2-ء�ا!f:)+ *( *:ض 

�+ ا! �ا9' ا!*-ebا!# -9' ا )* �Mf�g:/!  +�,\f) )اآ:/g0د ا-fibا |g:% +!-]

�'ي ,3�ر T +9-#R +�P<s!ات ا�4 !. (  

iii.  ة ,23-ء:Q-.#!وا +�*-ebا1| ا!>-د)+ وا�ا!4 ���2-ء %:fg-ت , ����i ء�T

�+ !fg:%�M-ت *( ا!# -9' *-ebة  ا�آ-ن7 +�,-./���Mf *(  اg:i �`##!ا �%

 �% n!ا_و yiا1| ا!>-د)+،اا!#:ا�ع  !4�ا ا!3l�1 ه-/�  �% �('�O/2#!ا u<R-% �وه

�� ا_واu1 *( ا!4�ا1| ا!>-د)+ Pi:#!ت ه{ ا-f�g:/!ا �% 

  

V :  تدبير الحمالت االنتخابية  

�+ ا!/( ,-./�9�+ ل  أد):ت!�[c �9 ا!f#4+ ا0-#r!ت ا-,-./���  12*( ا0��(2009  uW'% �% +��u ا!f-0ت ا!/-!r2i

+�4�  :ا!1-23�+ ا!/5#

�`(  ا!/�ازن *( i�ز)q  9'م -1/2�R�4!ا!'9{  ا) +�,-./��-ت ا!f#4+ ا0R-] ( ا_[\اب �<, uWدا

، +��� ا!#:fg-ت  ,-W/8ف ا!�Q-3# ا!�r:ا*, +�T-�!�[c أن ا!`5�: %� ا!#:fg-ت !�� !�M  وا!2

-./��`( !f4#4+ ا0/2�R�4!دة !4'9{ ا�ا!#:; +��+ %>4�%-ت [�ل ا!#P-!¡ ا!#-!,-./��+ داuW دوا1:ه� ا0,

 ) + z3% )* ري�/T'!د ا-fi0ت ا-fg:%و :(:R �,-, )Q2-ر ا!')# :ا�%5-ل  [-!+ %:fg-ت fi-!� ا!

  ...).ا!f�ز

�+ %#- u<R ا!23-ء  -  2*-ebا1| ا�ا!#/>4 + ,-!4 +�,-./�وR�د [-0ت !{ )/{ *�i -M�ز)q أوراق ا!'9-)+ ا0

] )* �9-$% 'MR �!'P( ت-fg:#!ا +�*-eb4/>:)� ,-!# -9' ا! +�,-./�%5-ل [-0ت ( �Mi8# ا0

 %:fg-ت ا!f�اe: [-!+ ,>�دوا1: ا!>-!{ ا! :وي *( دآ-!+ و47>+ ا!2:ا3S+ وا!f�ز و    %:fg-ت

�+  وا!#>-;:ة ,# -fg:% u5%+<Q+ [\ب ا_;-!+ -z,)/!ا1|  ,82 ا�ل *( !-R:!9\ل ا -M�* }i

+;-W.(  
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3- fg:#!ا!#:أة ا ���si �<, -M, X!3-وi )/!ا + (:z!8ل اW �% �#f3, :��آ +fg:#!ا +!-] )وه، +

+�,-./�7�+ وا!1-23�+ [�ل ا!#.-Q: ا!/(  ا!�M/4#] u`g �f- ا0� f!ت ا-#Z3#4! ت�`T  +Z]8% q%،

�+ !fg:#4+ آ��:  أنآ-ن %� ا!##`� ,-./�yi:/i  �9 ا!z:) + ا!/( � M, X4- ا!�u`g +*-f ا!f#4+ ا0

 �#f3, .   

  

VI  : نتائج الترشيحات  

 n49 ا!23-ء X4�]3406  ت-,-./���  n49 '< %12 ا!#2/�ى ا!�3Q( *( ا��(2009  u,- % ،127  +3T ت-,-./�8Wل ا

�P2+   (%- )>3، وه�  2003 n49 ل ا!23-ء�ا!#-1+ %� ا!# -9'  12،3[� )*) +�*-ebا1| ا!>-د)+ وا�ا!4 ( -M4Wدا u5#i

f#!ا +�*-ebا!# -9' ا +P2� -M39 u�11،7  +1-#!ا )*.  

 +P2� n49 � * ا!23-ء X4�] +�*-ebا1| ا�رج ا!4-W 6��� هkl ا!P23+ اPiا1| ا!>-د)+ ،  0،6و�ا!#-1+ %� ا!# -9' *( ا!4 )*

 :�s( '7 -% �وهn!إ  +��+ ا!1-23T-�4�+ ا!2�5#/4! � T n!إ +�*-ebا1| ا�ا!4 +�T-� .%.-fi :Q�u( ا_[\اب ا!2


