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 2020غشت  19الرابط يف  

 بيان مناضالت حزب الأصاةل و املعارصة 

 خبصوص قرار التعيينات ابلهيئة الوطنية لضبط الكهرابء 

داخل    ادلميقراطيات  والفاعالت  الغيورات  ولك  واملعارصة  الأصاةل  حزب  مناضالت  تلقت 

النواب  ،احلزب جمليس  رئييس  عن  الصادرين  القرارين  مضمون  كبري  املستشارين،  بقلق  واذلين   و 

قرارات مماثةل صادرة عن اجمللس احلكويم  املتعل ذ يعد  قة ابلتعيينات يف املناصب العليا، و س بقهتام  ا 

ان  الكهرابء،  لضبط  الوطنية  الهيئة  أأعضاء  بتعيني  املتعلقني  القرارين  هذين  يف  مترير  ظل تاكسة 

و  منطوقه  يضمن  المتيزي، دس تور  حيظر  و  مواطناته  و  ملواطنيه  التامة  املواطنة  و  الكرامة  روحه 

و عكس أ راء املؤسسات    ، اليت ما فتئت تعرب عهنا اخلطاابت امللكيةالسامية  ضدا عىل التوجهيات  و 

 ادلس تورية و مطالب احلركة النسائية و احلقوقية. 

مياان منا  حتقق خاللها  وما    ،ال صالحات اليت عرفهتا وضعية النساء ابملغرب  صريورة بأأمهية    وا 

ابلهنوض   تل   مهنامعيقة،  مكتس بات  من   املتعلقة  املؤسساتية  والآليات  القوانني  صالح  اب  املتعلقة 

 انية للنساء. ابحلقوق ال نس

احلركة    مكوانت  من  يتجزأأ  ل  جزء  املعارصة  و  الأصاةل  حزب  مناضالت  حنن  ابعتباران  و 

التعيني  يف  املناصفة  و  املساواة  مبدأأ  عامل  اب  تش بثنا  ابب  من  و  ابملغرب،  احلقوقية  و  النسائية 

كام نضم صوتنا للحرائر الرافضات ملنطق الريع و هتميش املرأأة، و   تفاعال مع بيان  للمناصب العليا، 

اليت   الكهرابء  لضبط  الوطنية  ابلهيئة  التعيينات  بشأأن  املعارصة  و  الأصاةل  حلزب  الس يايس  املكتب 

أأطلقها رئيس احلكومة و رئيسا جمليس النواب و املستشارين ابلربملان املغريب، نؤكد للرأأي العام ما 

 ييل :

اب  وتطبيقمطالبتنا  بتف   حرتام  الكفيةل  ادلس تورية  ال دارية الآليات  املناصب  يف  املناصفة  عيل 

 العليا و يف الولايت و الوظائف الانتخابية وطنيا و ترابيا.
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مكناضال  التام  الارفضنا  املعارصة  و  الأصاةل  حزب  داخل  تدبري ت  يف  املقصودة  رجتالية 

لس امي قرارات التعيني ابلهيئات ادلس تورية   ،شؤون السلطة الترشيعية خالل الولية احلالية

منطقو   يطبعها  اليت  امحلاية  هيئات  و  احلاكمة  و  مؤسسات  قصاء   اذلكورية  ا  و  الزبونية 

 الكفاءات. 

ا  الكرامة                         دعوتنا  و  احلرية  مبدأأ  عىل  تقوم  مواطنة  دوةل  تكريس  ىل  ا  حلكومة 

لفرص ، و مبدأأ الشفافية و احملاس بة و املوضوعية و تاكفؤ ابني النساء والرجال  و املساواة

 خدمة للصاحل العام.

حقام التوافقات الس ياس ية السلبية و احلساابت الس ياسوية الضيقة يف    حتذيران من خطورة ا 

التعيينات طبيعة  اجتاه  أأمل  خيبة  عن  نعرب  كام  الترشيعي،  مع    اجملال  يطبع  اذلي  مضموهنا  و 

 اء. املهنجية التقليدية و العقلية اذلكورية اليت تكرس ال قصاء املمهنج للنس

الكفيةل    البرشية  و  املادية  املس توايت  لك  صعيد  عىل  التدابري  و  ال جراءات  بوضع  مطالبتنا 

الوطين بعدها  يف  للمساواة  الضامنة  العمومية  الس ياسات  و    بتفعيل  الترشيعي  و  الرتايب  و 

 التنفيذي. 

دانتنا و بشد  اليت تيسء  و    طيةل الولية الترشيعية احلالية  الصيغة اليت متت هبا التعيينات  ةا 

ىل صورة املؤسسة الترشيعية اليت ل تتالءم قراراهتا مع الترشيعات و القوانني اليت تصادق  ا 

 علهيا من أأجل حتقيق املناصفة يف أأفق تفعيل املساواة بني املرأأة و الرجل.

واحلقوقيات     املناضالت  مجيع  رفقة  القيام  واملعارصة  الأصاةل  حزب  داخل  مكناضالت  عزمنا 

ا الأشاكل  واحلركة  مبختلف  احلرة،  و لنسائية  هذه  الاحتجاجية  لوقف  القانونية  النضالية 

دس تور   مضمون  عىل  اخلطرية  النامعة   ولوقف  ،2011الرتاجعات  الانقالابت  أأوجه  خمتلف 

املر  رشاك  ا  مهنجية  تس تحقها  ة  أأ عىل  اليت  املاكنة  عطاهئا  صاحب  وا  عهنا  يعرب  فئت  ما  اليت 

الرتاكامت اليت حققهتا الرتاجعات اليت بدأأت هتدم  خمتلف  وعىل  اجلالةل يف خمتلف تعييناته،  

 . ة املغربية عىل مجيع املس توايتأأ بالدان يف جمال تعزيز حضور وماكنة املر 

 توقيع : 

 ذ.فاطمة الزهراء املنصوري  

 فاطمة احلسان 
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 فاطمةالطاويس

ميان   عزيزوا 

 فوزية محدي  

 مرمي وحساة 

 زهور الوهايب 

 فاطمة السعدي

 عائشة أ يت حدو

 سعاد بوحاميدي

 فاطمة وريط

 سعاد بنرباهي 

 اندية بوزندوفة 

 امينة أأجنار

 فاطمة يعقويب

 جنمة جلو

 أأمينة الروشات 

 برشى الكونيت 

 امينة ممدوح 

 هدى ساكوي
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 سلمى بزنوبري

 كزنة الرشايب 

 فضيل رش يدة

 گناويحلمية 

 وفاء اعشا 

 نعمية الطاووس

 مرمي الوايف 

 هما فنيش 

 فاطمة ربون

 فاطمة النحال

 حس ناء زليكة

 فاطمة احللويف 

 نعمية ازحاف 

 ميلودةالعويك

 امجيعة الهواري 

 ربيعة الرازي 

 ربيعة بوس تة 

 اسامء البكوري 
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 خذجيةالكشاكري 

 فاطمة احللويف 

 اميان املايج

 سهام العيين

 عزيزة الزراق 

 ايت عيل حبيبة 

 هدى الفزيو

 زبيدة الروجيل 

 نعمية خوشان 

 كوثر الغريف 

 الزوهرة الغندور

 أ منة القشاش

 فدوى حمريز 

 د.عزيزة عدي

 وفاء الطود 

 فاطمة لهبوب

 صوفيا العلمي القموري 

 الرمال هدى
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 مليكة حيل 

 حفيظة الريك

 امينة بولكوايز

 س ناء وريط 

 بسمة انيج 

 هاجر بنار 

 هاجر غسال 

 ابكرتي أأممية 

 أأمينة حس ين 

 لةل أأمينة املاليك

 كرمية احلرشاوي 

 اندية بزطا

 جنية بوغنميي

 امينة دوا 

 اندية حبراوي 

 أأكزوز جناة 

 بوشكوك راحبة 

 فارس سعاد 
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 عوشري مينة 

 سهام الصباح

 حمجوبة كداة 

 السعيدي اندية 

 عزي خدجية 

 بنحمو فاطمة

 القسمي مينة 

 وازي مينة 

 اوعيش فتيحة

 برشىاحزيون 

 مجيةل محدان

 مسية الكس يحيل 

 حبيبة عربوش

 احلضييك حبيبة

 زاهيد نعمية

 فتيحة البحراوي 

 مراي كنون

 رجاء كنون  
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 فاطمة بكرتي

 الزهرة مرسور  

 لكثوم علول 

 هبلويل سعيدة  

 أأمل حسنون 

 امينة رشيف 

 فاطمة توفيق  

 ش اميء خزراوي

 عائشة قرار 

 أأوابها أأمينة 

 نعمية جامري  

 

 

 

 


