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مقدمة
يشهد العالم اليوم حركية تهدف إلى ضمان مشاركة أوسع للمرأة في مجال صنع القرار السياسي والقرار 
املتعلق بالشأن العام. ومتثل هذه املشاركة في وقتنا هذا مقياسا ملدى التطور الدميقراطي الذي يشهده مجتمع 
ما. وقد انخرطت املجتمعات العربية بدرجات متفاوتة في هذه احلركية. وسجلت منطقة املغرب ( تونس واجلزائر 
واملغرب) خالل السنوات األخيرة تقدما على طريق مشاركة املرأة في احلياة السياسية وصنع القرار فيما يتعلق 

بالشأن العام خصوصا بعد مؤمتر بيجني الرابع حول املرأة. 

سيمكن استقراء الوضع الراهن ملشاركة املرأة في احلياة السياسية وصنع القرار في البلدان الثالثة من 
حتديد اإلشكاليات التي تثيرها هذه املسألة في كل واحدة من هذه البلدان كما سيمكن من رسم التوجهات التي 
ستسير على ضوئها املراحل الالحقة من مبادرة معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض 
باملرأة )UN-INSTRAW( ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(. وينجز هذا االستقراء في إطار مشروع 
»تقوية القيادية النسائية ومشاركة النساء في احلياة السياسية ومسارات صنع القرار في اجلزائر واملغرب وتونس« 
 )UN-INSTRAW( وهو مبادرة مشتركة بني معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة

ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث ) كوثر(.

منهج االستقراء
لقد اعتمدنا في إجناز هذا االستقراء على دراسة وثائقية مما مكننا من رسم مالمح مسألة مشاركة املرأة في 
احلياة السياسية في منطقة املغرب. وقد تطلب هذا العمل البحث في أنواع مختلفة من الوثائق تتعلق بوضع املرأة 
والعالقات املبنية على النوع االجتماعي في كل من اجلزائر واملغرب وتونس. وقد شملت هذه الوثائق نصوصا 
قانونية ودراسات وتقارير ومداخالت مقدمة في إطار ندوات، إضافة إلى معطيات إحصائية وكتيبات ومواقع على 

شبكة اإلنترنت وغيرها. 

إطار االستقراء
يعتبر وضع املرأة في البلدان الثالثة التي يشملها املشروع ثمرة لعوامل متعددة تتمثل في اإلرادة السياسية 
لقادة هذه البلدان وطموح النساء فيها وجملة مطالبهن كما أنه ثمرة السياق االجتماعي، الثقافي والسياسي السائد 

ليس فقط في البلدان الثالثة ولكن أيضا في املنطقة العربية ومنطقة املغرب اإلقليمية عموما. 

لقد عرفت البلدان الثالثة مند استقاللها حتوالت اجتماعية واقتصادية عميقة كان لها تأثير على وضع املرأة 
في األسرة واملجتمع. وكنتيجة لذلك شهدت التشريعات القانونية حتسنا مطردا لفائدة املرأة كما أصبح للمرأة 
حضور متزايد في مختلف مراحل التعليم وسوق العمل. إال أن هذه املسارات الثالثة التي أثمرها التوجه التحديثي 
الذي ميز احلياة السياسية إثر االستقالل لم تؤد إلى مشاركة ذات أهمية للمرأة في الشأنني العام والسياسي وفي 

عملية صنع القرار على نفس القدر في البلدان الثالثة. 
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استقراء الوضع الراهن ملشاركة املرأة في الحياة السياسية 
في الجزائر و املغرب و تونس

ملاذا يواجه اندماج املرأة في الدوائر السياسية هذا القدر من املقاومة؟ ما هي العوامل التي تعيق حتقيق املرأة 
ملشاركة ذي مغزى في املجال السياسي؟ وما السبيل إلى معاجلة هذا األمر؟

هذه هي األسئلة التي حتاول املبادرة اإلجابة عنها. وانطالقا من حقيقة أن مشاركة املرأة في احلياة الوطنية 
واحمللية كما مشاركتها في صنع القرار لم ترتق بعد إلى مستوى التطلعات رغم الدور الذي لعبته في النضال من 
أجل االستقالل ثم التنمية وحضورها في املجاالت االجتماعية واالقتصادية فإن هذا االستقراء ملسألة مشاركة 

املرأة في الشأن العام واحلياة السياسية سوف يتطلب منا)1( : 

استعراض الوثائق املتعلقة مبسألة القيادية النسائية ومشاركة النساء في احلياة السياسية ومسارات   - 1
صنع القرار في اجلزائر واملغرب وتونس مبا سيمكننا من: 

	•رسم صورة لوضع املرأة على املستويات القانونية واالجتماعية والثقافية والسياسية إضافة إلى 
مستوى صنع القرار.

	•اإلشارة إلى أهم املكتسبات ( نقاط القوة )في البلدان الثالثة التي مكنت املرأة من املشاركة في 
احلياة السياسية وصنع القرار وحتديد العوائق التي حتول دون املمارسة الفعلية لهذه املكاسب.

	•إحصاء السياسات واستعراض اآلفاق في هذا املجال. 

حتديد املتدخلني األساسيني في مختلف املستويات )احلكومية وغير احلكومية، الدولية، املجتمع املدني،   - 2
اإلعالم...( وتكاملهم. 

حتديد أفضل املمارسات املتعلقة باملسألة محل النظر على املستوى الوطني واإلقليمي.  - 3

استكشاف مسالك للتفكير حول إشكالية »املرأة واملشاركة السياسية« ميكن أن تستأنس بها الدراسات   - 4
الوطنية التي ستنجز الحقا في إطار املراحل القادمة من املبادرة.

قبل الشروع في االستقراء سيكون من املهم حتديد معاني املفاهيم كما وردت في هذا العمل. وهذه املفاهيم 
هي: القيادية، املشاركة السياسية واملشاركة في صنع القرار، املتدخلون األساسيون. 

في  املشاركة   / السياسية  احلياة  في  املشاركة   / القيادية   : املفاهيم  معاني  حتديد 
صنع القرار/ املتدخلون األساسيون 

تعرف »املشاركة السياسية« و»صنع القرار« (السياسي- في إطار املبادرة احلالية( على أنها نشاط يقوم 
أو  به أشخاص بصفة فردية أو بصفتهم أعضاء في مجموعة منتخبة أو معينة تتحمل مسؤوليات سياسية 
متعلقة بالشأن العام. ويتحمل الساسة مسؤوليات حكومية كما ميكنهم القيام مبهام استشارية صلب حكومة ما 
ويقع انتخابهم في مختلف مستويات السلطة; وتشمل مجموعة صناع القرار السياسي أيضا أصحاب القرار 

في األحزاب السياسية. 

انظر i ) وثيقة مشروع »تعزيز قيادية النساء ومشاركتهن في احلياة السياسية ومسارات صنع القرار”; ( ii )اإلطار املرجعي ملستشار املشروع.   )1(



9

مشروع » تقوية القيادية النسائية و مشاركة النساء في الحياة السياسية و مسارات 
صنع القرار في الجزائر و تونس و املغرب «

منصب  كسب  وفن  بها  االضطالع  على  والقدرة  القيادة  خصلة  معاني  »القيادية”)1(  مصطلح  يتضمن 
القائد وممارسته واحملافظة عليه. ويستعمل هذا املصطلح عموما لإلشارة إلى القدرة على قيادة األشخاص 
أو املنظمات لتحقيق جملة من األهداف. وميكن تعريف القيادية على اعتبارها »قدرة شخص ما على التأثير 
إلى  ينتمون  التي  املنظمات  فعالية وجناح  قادرين على املساهمة في حتقيق  في اآلخرين وحتفيزهم وجعلهم 

عضويتها«. 

في إطار الدراسة احلالية سنتناول »صنع القرار« من زاوية املجال السياسي حتديدا ويشمل هذا احلكومة 
الوسيطة  املؤسسات  الهياكل/  إلى  أيضا  نتطرق  كما  الشؤون احمللية(  )البلديات/  واحلكم احمللي  والبرملان 

ويشمل هذا املستوى األحزاب السياسية واجلمعيات والشبكات واملجموعات املساندة )املانحون(.

ويفترض حسب هذين املفهومني أن تتخذ قرارات تهم حياة الناس وأن تكون لهذه القرارات آثار مباشرة 
القيادية كما عرفناها آنفا هي  على حياة املجموعة واألفراد على املدى املتوسط والقريب. وبهذا املعنى فإن 
قدرة شخص ما وبأكثر حتديدا فهي اخلصلة التي جتعل هذا الشخص مشاركا في الشأن السياسي وصانعا 

للقرار. 

»املتدخلون األساسيون« هم جملة األشخاص أو امِلؤسسات املتدخلون في عملية مشاركة املرأة في احلياة 
السياسية وصنع القرار ويشمل هذا :

•صانعي القرار: املؤسسات احلكومية / كبار املسئولني عن هذه املؤسسات الذين تربطهم عالقة مباشرة أو  	

غير مباشرة مبسألة مشاركة املرأة في احلياة السياسية وصنع القرار.

•الهياكل / األشخاص املكونون للمجتع مع املدني: الباحثون اجلامعيون واجلمعيات والنقابات ومنظمات  	
األعراف.

•اإلعالم  	

وبالنظر إلى الهدف من االستقراء واملتمثل كما أسلفنا في تسليط الضوء على حقيقة مشاركة املرأة في 
احلياة السياسية وصنع القرار وحتديد املتدخلني األساسيني الذين ميكنهم العمل من أجل تعزيز هذه املشاركة 
في كل واحد من البلدان الثالثة والتركيز على الفرص املساعدة على إجناز هذه املشاركة والعوائق التي حتول 
دون ذلك ومقارنة املمارسات اجليدة بغية خلق تبادل بني البلدان املغربية في هذا املجال فقد اخترنا أن ندرس 
من  الالحقة  املراحل  استكشافها خالل  التي ميكن  املسالك  نتمكن من حتديد  على حدة حتى  بلد  كل  حالة 
املبادرة. وسيأخذ وصفنا للوضع الراهن بعني االعتبار التطورات املسجلة في البلدان الثالث خالل العشرية 

األخيرة. 

 http://www.wikipedia.org  )1(
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مقدمة
على الرغم من املكانة الهامة التي احتلتها املرأة اجلزائرية زمن النضال من أجل التحرير وخالل فترة البناء 
والتشييد التي تلت احلقبة االستعمارية فإن دورها في املشاركة في صنع القرار ووضعها في النصوص القانونية 

املتعلقة باألحوال الشخصية)1( ظل ثانويا رغم تثمني اخلطاب الرسمي لهذا الدور واعترافه به. 

وفي واقع األمر فإن تاريخ اجلزائر حافل باألحداث واألعمال التي قامت بها نساء في املجال السياسي. ولعل 
ما أجنزته ثروة فاطمة نسومر يعد شاهدا على هذا األمر حيث شاركت هذه الشخصية النسائية املتميزة في كل 
االنتفاضات الشعبية وقادت جيشا من الرجال قاوم اجليش الفرنسي في منطقة القبائل بنجاح مدة سبع سنوات. 
غير أن ثروة فاطمة نسومر تقدم في نفس الوقت مثاال حيا على غياب املرأة اجلزائرية عن الساحة السياسية إثر 

االعتراف باستقالل اجلزائر. 

سيعمل هذا االستقراء على تسليط الضوء على واقع املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية من خالل حتليل 
املنظومة القانونية والتشريعات التي وضعت خلدمة قضية املرأة وحقوقها في مجمل أبعادها.

I - التشريعات القانونية لصالح املرأة في اجلزائر
ال تتضمن جملة التشريعات التي سنت في اجلزائر املستقلة أية قوانني متييزية ضد املرأة. وميكن أن نستشف 
هذا األمر من خالل النظر في الدستور اجلزائري الذي أدخلت عليه عديد التنقيحات وكذلك من خالل قراءة مختلف 

النصوص القانونية اجلزائرية.

1 – الدستور

يكرس الدستور اجلزائري لسنة 1996 املبدأ اجلوهري للمساواة بني كل املواطنني أمام القانون دون متييز على 
أساس الوالدة أو العنصر أو النوع االجتماعي أو الرأي أو أي حالة أخرى متصلة بظرف شخصي أو اجتماعي. 

الفصل 29 : كل املواطنني سواسية أمام القانون. وال ميكن أن ُيتذرع بأي متييز يعود سببه إلى املولد، أو 
العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

الفصل 51 :  يتساوى جميع املواطنني في تقلد املهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط 
التي يحددها القانون.

هل عبرت النصوص القانونية األخرى وهي القانون اجلنائي وقانون اجلنسية وقانون العمل وقانون األسرة 
والقانون االنتخابي عن مبدأ املساواة بنفس القدر من الوضوح الذي عبر به عنها الدستور ؟ ما جتدر اإلشارة إليه 
هو أنه بالرغم من أن هذه النصوص كما كتبت في األصل لم تتضمن إشارة صريحة إلى مفهوم املساواة إال أن 
اإلصالحات القانونية التي أدخلت بصورة متدرجة خالل العشرية األخيرة أعطت قدرا أكبر من املساواة وحدت 
من التمييز مما ينسجم مع التعهدات التي التزمت بها اجلزائر من خالل انضمامها إلى اتفاقية القضاء على كل 

أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقيات األخرى املتعلقة بحقوق املرأة. 

سيزيف:25 كيف ميكن التوفيق بني املساواة القانونية والقوانني املستوحاة من الشريعة من اجلزائر؟ بقلم سميحة درامشي;   )1(
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2 – قانون األسرة

في مسعى جلعل التشريعات الوطنية في مجال حقوق املرأة متوافقة مع التطور الذي عرفه القانون على املستوى 
الدولي وقع إحداث جلنة وطنية إلصالح القضاء في العام 2000 وذلك من أجل إجراء مراجعة ملختلف القوانني 

)القانون املدني، قانون اإلجراءات املدنية، القانون اجلنائي، قانون األسرة، قانون اجلنسية، قانون التجارة(. 

في             املؤرخ   02-05 رقم  األمر  بها  جاء  التي  األسرة  لقانون  واملتممة  املنقحة  التغييرات  من  الهدف  وكان 
املساواة بني  الدستور بخصوص ضمان  ما ورد في  يتوافق مع  املرأة مبا  تعزيز حقوق  2005 مزيد  فيفري   27

املواطنني. ومتثلت أهم اإلصالحات في: 

( للرجل واملرأة على حد السواء )الفصل السابع(، • حتديد السن الدنيا للزواج بتسعة عشر عاما )19	

•وجوب احلصول في حال تعدد الزوجات على املوافقة املسبقة للزوجة أو الزوجات والزوجة اجلديدة وعلى  	
إذن رئيس احملكمة الذي يتعني عليه التأكد من هذه املوافقة والنظر في دوافع الزوج وأهليته لضمان العدل 

بني النساء وتوفير الظروف املناسبة للحياة الزوجية )الفصل الثامن(،

•وجوب توفر شرط موافقة الزوجني إلمتام الزواج )الفصل التاسع(، 	

•إلغاء الزواج بالوكالة، 	

،) • إعادة التوازن بني احلقوق والواجبات بالنسبة للزوجني )الفصل 36	

والسكن  الزيارة  باحلضانة وحق  املتعلقة  املسائل  في  النظر  له  بحيث ميكن  القاضي  •توسيع صالحيات  	
والنفقة )الفصل 57 مكرر(،

•يتضمن قانون األسرة اجلديد إجراءات تعزز وضع املرأة ومنها: حق اختيار شريكها، وحق احملافظة على  	
أمالكها وحق طلب الطالق أو ما يسمى باخللع وحق التصرف في أمالكها وحق امليراث. 

3 – قانون اجلنسية

جاء األمر رقم 05-01 املؤرخ في 27 فيفري 2005 املنقح واملتمم لألمر رقم 70-86 بتاريخ 15 ديسمبر ليجعل 
من تكريس املساواة بني الرجل واملرأة إحدى األهداف اجلوهرية للنص اجلديد لقانون اجلنسية اجلزائرية وليجعل 
التشريع حول اجلنسية متوافقا مع االثفاقيات واالتفاقيات التي وقعت عليها اجلزائر في مجاالت حقوق اإلنسان 
عامة وحقوق املرأة على وجه اخلصوص. وقد شملت التنقيحات خصوصا االعتراف باجلنسية اجلزائرية األصلية 
)الفصل           جزائرية  أو  جزائري  من  الزواج  عند  اجلنسية  اكتساب  امتياز  ومنح   )6 )الفصل  األم  املكتسبة جلهة 

9 مكرر(. 

4 – القانون اجلنائي 

خالل سنتي 2006-2005 وقع إدخال تنقيحات جديدة على القانون رقم 66156 املؤرخ في 08 جوان 1966 
واملتعلق باملجلة اجلنائية. وتتمثل هذه التنقيحات في :
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جترمي التحرش اجلنسي وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية التي متكنها من املطالبة بحقوقها وتتبع القائم 
بجرم التحرش )الفصل 314 مكرر(.

تشديد العقوبة في احلاالت التالية: إهمال الزوجة من قبل زوجها بصورة متعمدة ملدة شهرين مع علمه بكونها 
حامال دون أن يكون هذا اإلهمال مبررا تبريرا مقبوال )الفصل 330 الفقرة 2( ؛ رفض الزوج بصورة اختيارية وملدة 
شهرين أن يدفع جملة النفقات التي حكم بها القاضي )الفصل 331( وعدم دفعه لكامل مبلغ النفقة املستوجب لفائدة 

الشريك والسلف واخللف رغم صدور قرار قضائي )الفصل 331 (. 

5 – قانون العمل

طبقا ملقتضيات الدستور فإن التشريعات املنظمة للعمل حترم كل أشكال التمييز املرتبطة بالنوع االجتماعي. 
ويتمتع كل املواطنني باحلق في العمل دون متييز )الفصل 55 من الدستور(. وتعتبر الغية وغير ذات أثر جميع 
املقتضيات الواردة في إطار اتفاقية أو اتفاق جماعي أو عقد عمل ميكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال التمييز بني 
العمال في مسائل التشغيل أو األجر أو ظروف العمل بسبب النوع االجتماعي أو الوضع االجتماعي أو املرتبط 

بالزواج أو الروابط العائلية أو القناعات السياسية أو االنتماء إلى نقابة أو عدمه )الفصل 17(. 

6 – االثفاقيات الدولية

صادقت اجلزائر على كل االثفاقيات املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتلك املتعلقة بحقوق املرأة ونذكر من 
بينها:

. • امليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسية لسنة 1966	

. • امليثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1966	

 . • اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 1979	

. • االتفاقية املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة لسنة 1952	

 . • االتفاقية املتعلقة بالقضاء على املتاجرة بالبشر واستعمالهم في التجارة باجلسد لسنة 1949	

II – احلقوق السياسية للمرأة
ال متنع أي من املقتضيات التشريعية أو القانونية مشاركة املرأة في احلياة السياسية للبالد أو تفرض قيودا 
أن استرجعت  منذ  وذلك  انتخابها  يقع  أن  يعطيها احلق في  كما  للمرأة  االقتراع  الدستور حق  عليها. ويضمن 

اجلزائر سيادتها الوطنية سنة 1962 كما بني الفصل 50 من الدستور. 

و حدد األمر رقم 97-07 بتاريخ 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بالقانون االنتخابي الشروط 
الواجب توفرها في الناخب وال مييز هذا األمر بني الرجل واملرأة. وجاء في القانون العضوي رقم 91-17 بتاريخ 14 
أكتوبر 1991 املنقح واملتمم للقانون رقم 8913 املؤرخ في 7 أوت 1989 إلغاء االقتراع بالوكالة إذ أن هذا النوع من 
االقتراع مثل عائقا أمام متتع املرأة مبمارسة كامل حقوقها السياسية عبر املشاركة الفعلية في العملية االنتخابية. 
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ومكن القانون اجلديد املرأة من التعبير بكامل احلرية عن اختياراتها السياسية. 

و بني بحث وطني حول االندماج االقتصادي واالجتماعي للمرأة أجري سنة 2004 من قبل  الوزارة املنتدبة 
املكلفة باألسرة وقضايا املرأة أن قرابة 60 ٪ من النساء اجلزائريات يقمن بالتصويت بأنفسهن.

III – اآلليات املؤسساتية
• وقع إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس احلكومة مكلفة باألسرة وشؤون املرأة  منذ سنة 2002	

. • إنشاء املركز االستشاري القومي لألسرة واملرأة سنة 2006	

 • بينها 900	 أكثر من 000 70 من  بلغ عدد اجلمعيات  التشاركي. وقد  تشجيع احلركة اجلمعياتية والعمل 
جمعية ذات طابع وطني. 

1 – الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة

يتجلى االهتمام الذي تبديه اجلزائر جتاه وضع املرأة في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس احلكومة ثم لدى 
وزير الصحة، مكلفة باألسرة وقضايا املرأة. وتتمثل مهمة هذه الوزارة في وضع تصور للسياسة الوطنية الهادفة 
إلى النهوض باألسرة واملرأة ووضع هذه السياسة موضع التنفيذ بالشراكة مع مختلف الوزارات والشركاء من 

مجتمع مدني ووسائل إعالم على وجه اخلصوص. وتتمثل مهام الوزارة في : 

•املساهمة في رسم مالمح السياسة الوطنية في مجال األسرة ووضع املرأة. 	

•إحداث آليات للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية حول األسرة واملرأة والطفل. 	

•املساهمة في املجهود الوطني للتنمية وتعزيز االنسجام الوطني عبر القيام بأعمال موجهة لفائدة األسرة  	
واملرأة. 

•تعزيز وتثمني نشاطات النساء وقدراتهن في املجاالت االقتصادية واالجتماعية خصوصا. 	

•تدعيم وسائل البحث والدراسات واالستبيانات وبنوك املعلومات... 	

•وضع مخطط لالتصال واإلعالم في مجاالت األسرة واملرأة والطفل. 	

•مأسسة مقاربة النوع االجتماعي.  	

بدور األسرة  النهوض  الواليات بهدف  للعمل االجتماعي في كامل  إدارات  وفي املستوى احمللي وقع بعث 
عموما واملرأة على وجه اخلصوص ومساعدة القطاعات األكثر فقرا ومن بينها خصوصا النساء ربات األسر عدمية 

الدخل واألسر ذات الدخل احملدود والكافلة لشخص معاق وكبار السن فاقدي السند وما إلى ذلك. 

2 – املجلس الوطني اجلزائري لألسرة واملرأة 

وقع إنشاءه مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة في الثامن من مارس من سنة 2007. ويضم املجلس أكثر 
من 50 عضوا ميثلون الوزارات واملنظمات العمومية واملجتمع املدني.
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املرأة  تقييم وضع  والطفل;  املرأة  حقوق  تعزيز  بهدف  وتنسيقه  احلوار  تشجيع  في:  املجلس  مهام  وتتمثل 
واألسرة وتطوير برامج باجتاه تشجيع مساهمة املرأة في احلياة العامة. 

3 - اجلمعيات 

متثل اجلمعيات عنصرا أساسيا في املطالبة بحقوق املرأة ونشرها والدفاع عنها. وقد أدى تكريس القانون 
31 حول اجلمعيات حلرية التنظم في إطار جمعيات إلى ظهور عدد كبير من املنظمات غير احلكومية  رقم 90 – 
الناشطة في جميع مجاالت احلياة االجتماعية. إال انه في نفس الوقت الذي كانت فيه اجلزائر تعد أكثر من 70.000 
جمعية وطنية وجهوية في العام 2005 لم يتجاوز عدد اجلمعيات النسائية الثالثة والعشرين ( 23 ( جمعية تتركز 
أنشطتها حول التوعية بحقوق املرأة واملواطنة واملساواة في احلقوق بني اجلنسني والتصدي للعنف املرتبط بالنوع 

االجتماعي واملساهمة في برامج القروض الصغرى ورفع األمية والتكوين. 

IV - املرأة، املشاركة السياسية وصنع القرار

1 – املرأة، السلطة وصنع القرار

أولويات  من  أن  املرأة  وزارة  تعتبر  مجملها  في  املرأة  بحقوق  النهوض  إلى  الرامية  سياستها  إطار  في 
إستراتيجيتها مشاركة املرأة في صنع القرار وحصولها على الوظائف العليا في الدولة. 

 وفي هذا السياق سجل تولي نساء ملسؤوليات عليا من ذلك تعيني )04( أربع سفيرات اثنتان منهن تتوليان 
هذا املنصب باخلارج وأيضا تعيني امرأة في منصب والية للمرة األولى في العام 1999 وتبع ذلك تعيني واليتني 
)02( خارج اإلطار ووالية )01( منتدبة وإحدى عشر )11( رئيسة دائرة وامرأة )01( في منصب كاتبة عامة لوزارة 
وخمس )05( رئيسات دواوين لوزراء وست مستشارات )06( في املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي وثالث 

)03( كاتبات عامات للواليات وثالث )03( متفقدات عامات للواليات إلى غير ذلك. 

و تشغل امرأة منصب نائب محافظ البنك املركزي وهي أيضا عضو في مجلس النقد والقرض الذي يعتبر 
أعلى سلطة مالية في البالد. وتسير نساء كليات علوم الطبيعة واآلداب وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

أما في مجال القضاء فتتولى نساء املسؤوليات التالية: رئيسة مجلس دولة )01(، رئيسة محكمة )03(، رئيسة 
محكمة )33(، وكيل جمهورية )01(، قاضية حتقيق )137( من جملة 404 أي بنسبة تتجاوز الثلث، رئيسة فرع )09( 
من بينهن )05( في مجلس الدولة و)04( في احملكمة العليا. ومتثل القاضيات اجلزائريات اليوم ما نسبته 50 ٪ 

تقريبا من جملة عدد القضاة في البالد.

و في مستوى العدل فإنه من بني 105 إطارا ساميا توجد 29 امرأة. كما أنه من جملة 13737 موظفا في جميع 
األسالك توجد 6024 امرأة. أما موظفو كتابات احملاكم البالغ عددهم 10210 فيبلغ عدد النساء بينهم 4917 امرأة 

أي نسبة 48،16 ٪. 

وتتواجد النساء بأعداد متزايدة في ميدان األمن الوطني مبختلف أجهزته. وقد بلغ عددهن في 2006 ما يناهز 
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7833 امرأة من بينهن امرأة تشغل خطة محافظة أمن أولى وهي أعلى رتبة إلطارات األمن.

و قد ازداد عدد النساء في اإلدارة وسجلن حضورهن في القطاعات التي يغلب على العاملني فيها احلضور 
النسائي وهي خصوصا التربية والصحة. ومتثل النساء 60 ٪ من العاملني في القطاع الطبي وشبه الطبي و50 ٪ 
من العاملني في قطاع التربية. أما في التعليم العالي فإن حضور النساء في ازدياد وتتولى امرأتان وظيفة رئيسة 

جامعة.

نالحظ أن هناك تطورا وإن كان محدودا في عدد النساء اللواتي يتقلدن وظائف عليا. وفي حني أن عدد النساء 
اجلزائريات املتوليات لهذه الوظائف ليس متناسبا مع عدد اجلزائريات املتخرجات من املدارس الكبرى وغيرها فإن 
االنفتاح على النساء املسجل في هذه الوظائف التي كانت لفترة طويلة جدا حكرا على الرجال يعتبر انفتاحا مهما 
ألنه يبشر مبستقبل أفضل فيما يخص تولي النساء ملناصب صنع القرار كما أنه يؤشر إليالء أهمية أكثر للنوع 

االجتماعي في السياسات القطاعية الوطنية وحلضور أهم للمرأة في الدوائر السياسية. 

الضعف  يحجب  أن  يجب  ال  عليا  كفاءة  تستوجب  التي  املهن  في  املرأة  الذي حققته  االختراق  هذا  أن  إال 
الذي مييز تواجدهن في مراكز القرار السياسي أو الوظائف العليا للدولة التي يبقى الوصول إليها رهنا باإلرادة 
السياسية. ولم ينعكس احلضور القوي للكفاءات العليا من النساء في سوق العمل على نسبة تواجدهن في مراكز 

صنع القرار وخصوصا القرار السياسي. 

2 – مشاركة املرأة في احلياة السياسية

منذ استقالل اجلزائر سنة 1962 ضمن الدستور حق املرأة في االقتراع وحقها في أن يقع انتخابها كما ضمن 
القانون هذا احلق من خالل األمر رقم 97-07 املؤرخ في 6 مارس من سنة 1997 املتضمن للقانون العضوي املتعلق 

بالنظام االنتخابي والذي يحدد الشروط الواجب توفرها في الناخب والذي ال يفرق بني املرأة والرجل. 

1.2 – املشاركة في االنتخابات الرئاسية 

طبقا  وذلك  املنصب  هذا  لتولي  ومؤهلة  ناخبة  بصفتها  الرئاسية  االنتخابات  في  اجلزائرية  املرأة  تشارك 
ملقتضيات الدستور والقانون االنتخابي الذي أدخلت عليه تنقيحات عززت هذه املشاركة. وقد مكنت نتائج االنتخابات 
الرئاسية املسجلة في أفريل 2004 من تبني مدى أهمية مشاركة النساء حيث بلغت النسبة 46.49 ٪ من مجمل الهيكل 
االنتخابي. وجتدر اإلشارة إلى السبق الذي سجلته اجلزائر في العالم العربي بترشح رئيسة حزب سياسي مرتني 

لالنتخابات الرئاسية )أفريل 2004 وأفريل 2009(. 

2.2 – النساء في احلكومة اجلزائرية

يعتبر حضور املرأة في احلكومة في اجلزائر حضورا ضعيفا كما هو األمر بالنسبة للبلدان العربية واملغربية. 
وال تتواجد نساء في مستويات صنع القرار العليا سوى بأعداد قليلة جدا. ولم تكن النساء حاضرات في احلكومات 

اجلزائرية التسع األولى. وعينت أول امرأة في منصب وزاري في سنة 1984.
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و لم يكن تطور حضور النساء في احلكومات تطورا منتظما. فمن املمكن أن نالحظ مثال أنه بني 1987 و2002 
تولت امرأة وأحيانا امرأتان مناصب وزارية إال أنه وفي نفس الوقت لم تكن النساء موجودات بانتظام في السلطة 
التنفيذية احلكومية. وقد استوجب األمر االنتظار حتى تشكلت احلكومة السادسة والعشرون في جوان من سنة 

2002 لنشهد تعيني 5 نساء في احلكومة، واحدة كوزيرة وأربعة كوزيرات منتدبات. 

إال أن هذا الرقم تراجع. ففي أفريل من العام 2006 كان عدد النساء العضوات في احلكومة 3 من بينهن وزيرة 
واحدة ووزيرتان منتدبتان. 

وفي اجلزائر كغيرها من البلدان العربية األخرى ال تتولى النساء مناصب وزارية ذات مسؤوليات كبرى أو 
مناصب وزارية تقنية كما أنه ال يتم تعيينهن في وزارات إستراتيجية أو وزارات سيادية. وتتولى النساء وزارات 
األسرة ووضع املرأة والهجرة والثقافة ورفع األمية وغالبا ما يقع تسميتهن في منصب وزيرة منتدبة. وقد تقلدت 

امرأة واحدة منصب وزيرة للمالية. 

3.2 – النساء في البرملان

دخلت النساء املجلس التأسيسي لسنة 1962 فقد انتخبت حينها 10 نساء من بني 194 نائبا مبا ميثل 5٪ من 
مجمل النواب. وتعتبر هذه النسبة نسبة جيدة إذا ما أخذنا بعني االعتبار حداثة استقالل اجلزائر. إال أننا نالحظ 
ان هناك تراجعا يلي ذلك مباشرة. وقد عرف متثيل املرأة في البرملان تطورا غير منتظم بني سنتي 1967 و1997. 
ولم يشهد عدد النساء املنتخبات بعض االرتفاع إال بداية من سنة 1997 حيث بلغ هذا العدد 11 امرأة في املجلس 
الشعبي الوطني مقابل 10 في املجلس التأسيسي لسنة 1962 )أي بزيادة امرأة واحدة(. إال أن هذه الزيادة في 

العدد قابلها تراجع في النسبة )2,90 ٪ سنة 1997، مقابل 5 ٪ سنة 1962(. 

وإذا ما استثنينا املجلسني التشريعني لسنتي 1991 و1997 الذين بلغ عدد النساء فيهما 6 و12 على التوالي 
فإن الزيادة الفعلية الوحيدة وقع تسجيلها مع انتخاب املجلس الشعبي الوطني احلالي سنة 2007 والذي يعد 26 

امرأة من بني 389 أي بنسبة 6,20 ٪. 

وفي نفس السياق فإننا نالحظ أن مجلس األمة وهو الهيئة البرملانية الثانية التي أقرتها مراجعة الدستور لسنة 
1996 يشهد اليوم تراجعا في عدد عضواته من النساء حيث ال يتجاوز عددهن أربع نساء وقع تعيينهن من قبل 
رئيس اجلمهورية في حني أن الدورة التشريعية األولى في سنة 1997 شهدت حضور 8 نساء 5 من بينهن معينات 

من قبل رئيس اجلمهورية. 

وفي متاثل مع عدد النساء املنتخبات في البرملانات فإن عدد النساء املتواجدات في عضوية مكاتب املجالس 
البرملانية أو مكاتب اللجان ظل ضعيفا في مختلف الدورات التشريعية. وميكن تفسير ضعف متثيل النساء في 
الهياكل التشريعية خصوصا بضعف حضورهن في القائمات االنتخابية لألحزاب السياسية. ويقدم اجلدول التالي 
أرقاما تكشف صعوبة تواجد املرأة على القائمات االنتخابية لألحزاب السياسية بالنسبة للهيئات التشريعية للفترة 

املمتدة من سنة 1997 إلى سنة 2007.
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النساء املترشحات لالنتخابات التشريعية اجلزائرية )1977 – 2002(

النسبة املئوية ٪املرشحات النساءاملرشحون الرجالعدد املرشحني إجماالالسنة

1977 783 744394.98

1982 840 801394.64

1987 885 822637.11

1997 7.749 7.4273224.15

2002 10.052 9.3586946.90

و على الرغم من أن ترشيح األحزاب السياسية للنساء خالل االنتخابات التشريعية ليس أمرا يسيرا إال أن 
املرأة تلعب دورا هاما كمجموعة ممارسة لالنتخاب متثل ما يناهز 50 ٪ من مجموع الناخبني. وعلى سبيل املثال 
فقد بلغت نسبة النساء املقترعات 46.14 ٪ من مجموع الناخبني خالل االنتخابات احمللية لسنة 2002 )770 349 8 

من بني 555 094 18 ناخبا(. 

مشاركة املرأة في االنتخابات احمللية والتشريعية )1997 و2002(

19972002

وقع انتخابهناملرشحاتوقع انتخابهناملرشحات

3679147 128175املجالس الشعبية البلدية

2684113 90562املجالس الشعبية الوالئية

69427 32211املجلس الشعبي الوطني

------------مجلس الوالية

و رغم العوائق الثقافية منها على وجه اخلصوص فقد متكنت 30 امرأة من الوصول إلى البرملان )2008( كما 
أتيح لهن ترؤس اللجان البرملانية أو نيابة رؤسائها كما أمكن لهن رئاسة املجموعة البرملانية للحزب السياسي الذي 

تنتمني إليه. 

4.2 – النساء في املجالس البلدية

يبقى متثيل املرأة في املجالس البلدية متثيال ضعيفا إلى درجة كبيرة. وفي سنة 1997 ترشحت لالنتخابات 
احمللية 1281 امرأة فازت من بينهن 75 امرأة. وبعد ذلك بخمس )5( سنوات، أي سنة 2002، قدمت 3679 امرأة 

ترشيحهن ولم تنتخب منهن سوى 147 مرشحة. 

و إذا كان عدد املرشحات لالنتخابات البلدية في 2002 قد تضاعف ثالث مرات باملقارنة مع عددهن في 1997 
مع تضاعف عدد املرشحات اللواتي وقع انتخابهن مرتني فإن أعداد املرشحات والفائزات تظل ضعيفة بالنظر إلى 
إجمالي عدد املرشحني والفائزين. وينطبق األمر ذاته على انتخابات املجالس الشعبية الوالئية. ففي انتخابات 23 
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أكتوبر 1997 انتخبت 62 امرأة لعضوية هذه املجالس من جملة 305 مرشحة. وفي 2002 فازت 113 امرأة مبقاعد 
فيها من جملة 2684 مرشحة. 

وتسند للنساء األدوار االجتماعية الثانوية في البلديات. فقد انتخبت ثالثة نساء على رأس بلديات في اجلزائر. 
وتسند للنساء رئاسة اللجان بصفة استثنائية. وفي حال وقع اختيارهن فإنهن يكلفن بالهياكل واملهام االجتماعية 
السياسية احمللية متثيال  املرأة في املؤسسات  والطفولة والتضامن وغير ذلك. ويظل إجماال متثيل  مثل الصحة 

ضعيفا وبطيء التطور.

أما في الهياكل التنفيذية احمللية فإن املرأة وإن كانت تسجل حضورها في وظائف انتخابية داخل املجالس 
احمللية فإن حضورها في وظائف صنع القرار السياسي واإلداري في املستوى احمللي ال يرتقي إلى نفس املستوى. 
ويعتبر عدد النساء اللواتي يقع تعيينهن لتولي منصب والي أو كاتب عام لوالية أو رئيس دائرة عددا غير كاف. 
وعلى الرغم من تزايد أعداد النساء اللواتي تتولني وظيفة كاتب عام لوالية أو رئيسة دائرة فإن عدد النساء اللواتي 

وقع تعيينهن ملنصب والي ال يتجاوز االثنتني. 

3 – النساء في األحزاب السياسية

ال يعكس متثيل النساء في احلزبني الكبيرين لألغلبية الرئاسية، وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الدميقراطي، الدور املوكول إلى املرأة على الساحة السياسية. وقد عبرت كل من جبهة التحرير الوطني وهي حزب 
األغلبية والتجمع الوطني الدميقراطي عن مناهضتهما املشتركة لنظام احلصص. ولم تعبر األحزاب األخرى في 
أغلبها عن موقف صريح من هذه املسألة. وقد أدخل كل من التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية واحلركة من أجل 
املجتمع والسلم نظام احلصص الذي تتبنيانه في هياكلهما. وقد تبنت احلركة من أجل املجتمع والسلم، وهو حزب 
قريب من اإلخوان املسلمني)1( موقفا متقدما مبا أنه خصص نسبة 20 ٪ للنساء في صفوفه. ويظل التجمع من أجل 

الثقافة والدميقراطية وفيا ملواقفه مبا أنه أدرج عند تأسيسه مبدأ املساواة بني اجلنسني في برنامجه. 

و تترأس امرأتان حزبني سياسيني. وقد ترشحت إحداهما للمرة الثانية النتخابات الرئاسة. ومن جهة الداللة 
الرمزية فإن هذا األمر يعتبر بالغ األهمية مبا أنه يفتح الباب في اجتاه حركية اجتماعية تقبل بصورة متزايدة 
حضور املرأة في امليدان السياسي. وال يعرف على وجه التحديد عدد النساء املناضالت في صفوف األحزاب 
السياسية كما ال تعرف املسؤوليات التي يتحملنها. وميكن استشفاف معلومات بهذا اخلصوص من خالل ترشح 

هؤالء النساء وحصولهن على مسؤوليات عن طريق االنتخابات. 

ويتبني من خالل االستحقاقات االنتخابية األخيرة أن األحزاب السياسية ذات األغلبية ال تعول على ترشح 
النساء. فحزب جبهة التحرير الوطني وهو احلزب الذي ساندته املرأة اجلزائرية إبان حرب التحرير واحلزب الفائز 
بأكثر من نصف مقاعد املجالس احمللية خالل انتخابات 2002، لم متثل النساء على قائماتها سوى 2.56 ٪. أما 

التجمع الوطني الدميقراطي وهو حزب أغلبية فلم متثل النساء على قائماته سوى 1.90 ٪. 

حركة اإلخوان املسلمني حركة سنية دولية. وفي كثير من البلدان العربية متثل هذه احلركة أكبر قوى املعارضة وخصوصا في مصر.   )1(
 )http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood(
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إن غياب إجراءات تستند إلى إرادة فاعلة في اجلزائر أدت إلى حالة من الركود ساعدت في خلقها األوضاع 
التي شهدتها العشرية األخيرة حيث سّجل تراجع في نسبة متثيل املرأة في األحزاب السياسية.

4 – مشاركة املرأة في احلياة السياسية وفي صنع القرار: املعوقات واآلفاق

املعوقات

تبني املؤشرات املتصلة مبشاركة املرأة في دوائر القرار أن غياب املساواة يبرز بصفة أكثر وضوحا عندما 
يتعلق األمر بوظائف صنع القرار مقارنة بالعمل. ويبرز هذا األمر على وجه اخلصوص في مراكز السلطة )البرملان – 
احلكومة واجلماعات(. ويرجع هذا الضعف في التمثيل في مستوى وظائف صنع القرار إلى عوامل شتى من بينها:

•االنفتاح احلديث للمشهد السياسي في اجلزائر، 	

•التمثيل الضعيف للنساء كمناضالت في مستوى األحزاب السياسية بسبب صعوبة التوفيق بني احلياة  	
العامة واحلياة العائلية،

•احلذر الذي مييز موقف املرأة من املمارسة السياسية بسبب نقص التكوين السياسي، 	

•النظام االنتخابي الذي ال مينح املرأة مزايا.  	

كما توجد عوائق أخرى متنع وصول النساء إلى الوظائف السامية في الدولة واملؤسسات وترتبط هذه العوائق 
مبدى قدرة النساء على التواجد واحلركة وهي من متطلبات هذه الوظائف املذكورة. وتواجه النساء خيارا صعبا 
فإما أن تتخلني عن كل إمكانية لالرتقاء املهني وبذلك تقصني أنفسهن من وظائف القرار وإما أن تضحني بحياتهن 
العائلية أو تقمن باجلمع بني األمرين مبا يحملهن مسؤوليات مضاعفة; الفكر احملافظ السائد في املجتمع واألحزاب 
السياسية واإلدارة؛ وميكن وصول النساء لدوائر القرار من جتديد اإلطار القيادي بنسبة هامة ومن إيجاد مقاربات 
جديدة لتحديد السياسات واملمارسات السياسية؛ غياب نظام للتعيني مالئم للنساء. وفي كثير من األحيان تبعد 

النساء عن الشبكات غير الرسمية التي متثل املكان الفعلي الذي يتم فيه هذا التعيني. 

وفيما يتعلق بنظام احلصص فإن هذه املسألة قد متت مناقشتها في لقاءات نظمتها السلطات أو اجلمعيات. 
وقد تبنى بعض الساسة اجلزائريني موقفا مساندا الستعمال إجراءات قانونية متّكن من إيجاد موقف إيجابي 
مؤيد للنساء مستندين في ذلك إلى مبدإ العدالة ومؤكدين أن املسؤولية تقع على عاتق املشّرع فيما يخص استنباط 
أشكال متّكن من تفعيل مبدإ املساواة، فيما دعا شق آخر إلى تطبيق مبدإ املساواة في السياسة تطبيقا مطلقا 

كنتيجة للمساواة القانونية.

وقد بدت بعض األحزاب تقدمية أكثر من غيرها حيث أنها أدرجت مسألة نظام احلصص في أنظمتها األساسية 
أو برامجها أو قامت بتحديد حد أدنى حلضور املرأة. إال أن النظام االنتخابي الساري املفعول منذ 1997 لم يؤد إلى 
تطور ملحوظ في نسبة حضور النساء في املجلس التشريعي (املجلس الشعبي الوطني( وال في املجالس احمللية 

ومجالس الوالية. وال ميّكن النظام االنتخابي النسبي من إعطاء أفضلية للنساء إال إذا اجتمع عنصران هما:

•متثيل جيد للمرأة املرشحة خصوصا على قائمات األحزاب التي تتوفر لها حظوظ للفوز مبقاعد 	
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•ترتيب مناسب على القائمة.  	

و يتعني على األحزاب السياسية وهي التي تقترح املرشحني أن تقدم عددا أكبر من املرشحات وأن متنحهن 
فرصا أكبر للنجاح.

و ال يتضمن القانون االنتخابي احلالي أية إجراءات تعكس موقفا ايجابيا مؤيدا يصحح جزئيا املسار الذي 
أدى إلى إبعاد املرأة عن التصويت. كما أن طريقة االنتخاب ال تساعد على انتخاب النساء سواء تعلق األمر بالبرملان 

أو املجالس الشعبية للواليات أو املجالس احمللية. 

اآلفاق

على الرغم من التمثيل الضعيف للمرأة في مختلف دوائر صنع القرار فإن بعض التقدم قد مت إحرازه. ومن 
املهم أن النساء متواجدات في الغالبية العظمى من القطاعات وخصوصا تلك القطاعات التي كانت أبوابها موصدة 
تقليديا أمام املرأة. ولم يعد حضور املرأة مقتصرا على القطاعات االجتماعية فحسب. كما أن التطور الذي سجل 
في ميادين التعليم والتكوين يدفع إلى االعتقاد بأن سوق العمل سيشهد قدوم يد عاملة نسائية هامة وذات كفاءة. 
وسيمثل هذا األمر مصدرا حقيقيا للقدرات واملهارات مما سيمكن من سد الفراغ فيما يتعلق بالكفاءات في اإلدارة 
وخصوصا احمللية منها. وفي حني ال يزال حضور املرأة كسيدات أعمال حضورا محدودا فإن هذا احلضور يتميز 
التحفيز املالي  الكبير وبفتحه آلفاق جديدة خصوصا إذا ما وقع تشجيعه بإجراءات مساندة من قبيل  بنشاطه 
لوظائف  التأطير فإن وصولها  للمرأة في مستوى  املتاحة  واملرافقة وغيرها. ومع هذا ورغم اإلمكانات  والتكوين 
صنع القرار لن يتحقق إال إذا استند إلى إرادة سياسية وإستراتيجية نسائية تقودها الوزارة املكلفة بوضع املرأة 

بالشراكة مع الفاعلني الوطنيني والدوليني. 

V – البرامج

1 – استراتيجية مقاومة العنف املبني على النوع االجتماعي 

لقد سطرت الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة مشروعا بالتعاون مع برامج األمم املتحدة )صندوق 
األمم املتحدة لتنمية املرأة / صندوق األمم املتحدة للطفولة/ صندوق األمم املتحدة للسكان( بهدف مساندة اجلهود 
املبذولة وتطوير طرق وأدوات ونظم مرجعية متكن من تقدمي خدمات أفضل ورعاية أكبر للنساء واألطفال من ضحايا 
العنف. ويرمي هذا املشروع إلى معاضدة جهود التحالفات في مقاومة العنف املبني على النوع االجتماعي من 
خالل التركيز على تغيير العقليات وتعزيز احلقوق. كما يهدف املشروع إلى تقوية القدرات الفنية واملؤسسية للوزارة 

حتى تساند إرساء حتالفات حكومية وبرملانية ومهنية داعية إلى متابعة وتفعيل اإلستراتيجية.

املرأة  بتمكني  مباشرة  عالقة  له  تكن  لم  وإن  للمرأة حتى  السياسية  املشاركة  مسألة  املشروع  هذا  ويخدم 
سياسيا مبا أنه ميثل مشروعا مندمجا يحتوي على مكونات متعددة من بينها التكوين فيما يتعلق بالدعوة بجميع 
أنواعها كما أن الشراكة التي تترتب عن املشروع تقدم مثاال رائدا للشراكة من أجل مشاركة أفضل للمرأة في 

احلياة السياسية. 
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2 - برنامج النوع االجتماعي

في إطار حتقيق الهدف الوطني في أفق سنة 2015 واملتمثل في دعم تعزيز مشاركة النساء وتأهيلهن على 
جميع املستويات وبلوغ النتيجة املستهدفة من قبل إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية )1( بحلول العام 2011 
واملتمثلة في تعزيز مشاركة املرأة بصفة عامة واملرأة الريفية على وجه اخلصوص في احلياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، تقدم وكاالت األمم املتحدة في اجلزائر دعمها ملبادرات التوعية وتعبئة الطاقات في سبيل النهوض 

باملرأة ودعم حقوقها وذلك من خالل دعم مشروع النوع االجتماعي الذي تنفذه الوزارة املكلفة بشؤون املرأة. 

و سيساهم املشروع في تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية باجتاه :

i – إدماج أكبر ملقاربة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج واألدوات

ii – وضع إستراتيجية وطنية ملقاومة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

3 – شبكة النوع االجتماعي ونشاطاتها

تهدف هذه الشبكة التي أنشأت سنة 2004 إلى تدعيم املعارف والقدرات املتعلقة بالنوع االجتماعي وبتثمني 
املقاربات الفرانكفونية في مسألة نوع اجلنس. وعلى املستوى الدولي تأمل الشبكة في املساهمة في النهوض بالبعد 

املتعلق بالنوع االجتماعي والتنمية كبعد أساسي من أبعاد التنمية املستدامة. 

4 – دليل مأسسة مقاربة النوع االجتماعي

يندرج دليل مأسسة مقاربة النوع االجتماعي في مسار تعزيز القدرات فيما يتعلق بالنوع االجتماعي الذي 
يقوده برنامج األمم املتحدة للتنمية في اجلزائر. ويهدف الدليل أساسا إلى توجيه املتصرفني في البرامج في كيفية 
تكوين أنشطتهم والتصرف فيها بحيث تأخذ في االعتبار بصورة كاملة املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 

وتأهيل النساء.

5 – العمل من أجل التنمية االجتماعية 

احمللية  احلكومية  غير  املنظمات  قدرات  تعزيز  إلى  األوسط)2(  الشرق  مع  الشراكة  مبادرة  مشروع  يهدف 
الناشطة في مجال اإلصالحات الدميقراطية عبر تأمني برامج للتكوين وأخرى لالستشارات احملددة. وسيمكن هذا 
البرنامج من وضع شبكات بني املنظمات غير احلكومية احمللية وأطراف املجتمع املدني األخرى والوكاالت احلكومية 
وعالم األعمال. ويحتوي البرنامج أساسا على تكوين في التصرف والتقنيات املالية للمسئولني عن 40 منظمة غير 
حكومية تعمل في مجاالت حقوق الرجل واملرأة وأنشطة الشباب مع تقدمي املشورة لعشر منظمات غير حكومية 

بهدف ضمان فاعليتها في مواقع عملها. 

 UNDAF  )1(
مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط هي مبادرة أمريكية توفر املساعدة للجهود املبذولة من أجل تطوير املشاركة السياسية وتقوية المجتمع المدني   )2(

والتشريعات وتأهيل النساء والشباب 
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6 – احلملة من أجل حتسيس املواطنني مبواقف األحزاب السياسية من املسائل املتعلقة 
باملرأة

تهدف هذه املبادرة املمولة من قبل مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط إلى مساعدة مركز التوثيق واإلعالم 
حول حقوق الطفل واملرأة في تسليط الضوء على مواقف األحزاب السياسية اجلزائرية من مسائل مثل العنف 
بني األزواج وصحة املرأة أو مشاكل التشغيل وذلك في أفق انتخابات سنة 2007. وفي ختام بحث شمل األحزاب 
البث  بتنسيق  واملرأة  الطفل  حقوق  حول  واإلعالم  التوثيق  مركز  قام  استبيان خصوصي  باستعمال  السياسية 
اإلذاعي لرسائل أعضاء مختلف األحزاب السياسية كما نظم ندوة صحفية ملناقشة النتائج. وقد مكن الدعم املالي 
السياسية وزيادة  يتعلق مبواقف األحزاب  املواطنني في ما  لتثقيف  إنتاج وتوزيع ملصقات وكتيبات موجهة  من 

اهتمامهم باالنتخابات ودفعهم ملمارسة عملية االنتخاب. 

7 – بعث ائتالف والتكوين في مجال اإلدارة لفائدة الشركاء السياسيني

في إطار برنامج لتقوية األحزاب السياسية نفذ املعهد الدميقراطي الوطني برنامجا يهدف إلى تسهيل التعاون 
بني األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني وشرح العملية االنتخابية في اجلزائر لعموم املواطنني.

و متثل هدف البرنامج في رفع مستوى املسؤولية والشفافية بالنسبة لألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع 
البرنامج  ويدعو  السياسي.  اإلصالح  إلى  والدعوة  أحسن متثيل  املواطن  لهم متثيل مصالح  املدني حتى ميكن 

خصوصا إلى املشاركة السياسية للمرأة. 

8 – منتدى »النساء واملشاركة السياسية«

ما هي اإلجراءات الفعلية التي يتوجب اتخاذها لتعزيز فرص متثيل أوسع للنساء ضمن املجالس املنتخبة؟ نظم 
البرملان اجلزائري في 21 مارس من العام 2007 منتدى حول املشاركة السياسية للمرأة بالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة للتنمية واالحتاد الدولي للبرملانات وذلك في إطار مشروع تعاون بني البرنامج املذكور واحلكومة اجلزائرية 
بعنوان "دعم البرملان”. ويحظى هذا البرنامج بدعم من قبل وزارة اخلارجية ووزارة العالقات مع البرملان كما يحظى 
بتمويل مقدم من قبل اململكة البلجيكية. ويساند برنامج األمم املتحدة للتنمية مبادرات متعددة لصالح تدعيم قدرات 

البرملانات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وخصوصا من خالل البرنامج العاملي لدعم البرملانات.

و قد مكن املنتدى من تبادل اخلبرات حول اإلجراءات الفعلية لضمان متثيل أوسع للنساء ضمن املجالس 
وفي هذا اإلطار مت تقدمي التجربة الرواندية. وقد تركز النقاش حول مسألة جوهرية وهي كيف ميكن  املنتخب؛; 
زيادة مشاركة املرأة سواء على مستوى القرارات الفورية التي ميكن اتخاذها أو من خالل إجراءات عميقة تنفذ 

على املدى املتوسط والبعيد ؟ 
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VI – املتدخلون األساسيون القادرون على التدخل من أجل مشاركة أفضل للمرأة في 
احلياة السياسية

1 – املؤسسات

i - الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة 

النساء سياسيا. وتخصص  التدخل من أجل متكني  آنفا من  للوزارة كما ورد ذكرها  متكن املهام املوكولة 
هذه الوزارة الفتية التي رأت النور 7 سنوات بعد مؤمتر بيجني حيزا هاما في استراتيجيتها للمسألة السياسي. 
وبالتوازي فإن مقاومة العنف املرتبط بالنوع االجتماعي يستحوذ على القدر األكبر من املشاريع التي تنفذها الوزارة 
بالشراكة مع املانحني. وميكن تفسير هذا األمر بالسياق السياسي الذي شهدته العشرية التي سبقت تأسيس 
الوزارة. وقد متيزت هذه العشرية مبوجة من العنف كانت من أوائل ضحاياها النساء اجلزائريات. وميكن حضور 
وزارة قضايا املرأة في اجلهات - إدارات العمل االجتماعي - من تسهيل تدخلها من أجل مشاركة سياسية أفضل 

للمرأة على املستوى اإلقليمي واحمللي. 

ii – مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة

مركز اإلعالم والتوثيق حول الطفل واملرأة يعمل على النهوض بحقوق املرأة والطفل عبر:

النوع االجتماعي  وأبحاثا ودوريات متخصصة في مسائل  الوثائق تضم كتبا ورسائل  •توفير مدونة من  	
خصوصا، ووضعها على ذمة الطالب والباحثني،

•تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤمترات تتناول مواضيع الساعة، 	

•من ناحية عملية تقدمي مساعدة قانونية متعددة اجلوانب، 	

•توفير إحاطة نفسية مجانية، 	

•تنظيم حمالت للتوعية والدعوة في قضايا معينة.  	

وقد اكتست الدراسة املقارنة التي قام بها املركز حول »مشاركة النساء في احلياة السياسية في البلدان 
املغاربية الثالثة )تونس واجلزائر واملغرب(" أهمية بالغة إذا ما أخذنا بعني االعتبار النتائج التي توصلت إليها. 
فقد بينت الدراسة أن املرأة اجلزائرية في وضعية أقل حظا من مثيالتها التونسيات واملغربيات من ناحية املساندة 
لهذه  املؤسساتية. وقد كان  إيجابي، واملساندة  القائمة على متييز  القانونية  فاعلة، واملساندة  إرادة  القائمة على 
الدراسة أثر إيجابي حيث أعطت الهياكل النسائية، وخصوصا املنظمات غير احلكومية، واملانحني حافزا لإلنكباب 

على النظر في مسألة مشاركة املرأة في احلياة السياسية وصنع القرار. 

iii – اللجنة الوطنية االستشارية للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها 

اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها التي بعثت مبوجب مرسوم رئاسي رقــم 71-01 
للدستور واحلقوق  بتاريخ 25 مارس 2001 هي »مؤسسة مستقلة حتت إشراف رئيس اجلمهورية وهي ضامنة 
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األساسية للمواطنني واحلريات العامة”. كما تضطلع اللجنة مبهام استشارية تتعلق بالرقابة واإلنذار املبكر والتقييم 
في مجال حقوق اإلنسان. وتتكون اللجنة من 45 عضوا من بينـهم 13 امرأة وتتولى النظر في انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي تالحظها أو تلك التي يقع إعالمها بها وتقوم باتخاذ اخلطوات املناسبة في هذا الصدد. كما أن من 
مهام هذه اللجنة العمل على نشر الوعي بحقوق اإلنسان واإلعالم والتواصل مع املجتمع حولها وتشجيع البحث 
فإن  الصفة  وبهذه  تطويرها...«.  بهدف  الوطنية  التشريعات  في  الرأي  وإبداء  املجال  هذا  في  والتعليم  والتثقيف 
بإمكان اللجنة أن تتدخل من أجل تعزيز احلقوق السياسية في الواقع من خالل إجراءات متييزية ترفعها إلى نظر 

أعلى سلطة في البالد. 

2 – البرملان بهيئتيه

على الرغم من أن البرملان بهيئتيه االثنتني ال يعد بني صفوفه عددا هاما من النساء املنتخبات فإن بإمكانه 
القيام بدور مهم باعتباره متدخال أساسيا في املبادرة من أجل تعزيز مشاركة املرأة السياسية ودورها في صنع 
القرار. وقد كان موقف املجلس الوطني من قانون األسرة موقفا ذا أهمية مبا أنه وقع التصويت عليه دون مشاكل 
تذكر من قبل هذا املجلس الذي يعد بني صفوفه معارضني لإلصالح. ومن ناحية أخرى فإن العمل الذي تقوم به 
النساء في البرملان في هذا املجال من قبيل منتديات التفكير حول املسألة )2007 و2008( تدفع إلى القول بأهمية 
هيئتي البرملان كمتدخل أساسي. هذا وإن اخلطوات املرجوة ال ميكن أن تصدر عن النساء البرملانيات فحسب ولكن 

عن الرجال أيضا. 

3 – األحزاب السياسية

لم تسجل اجلزائر قيام إجراءات تستند إلى إرادة فاعلة من أجل مشاركة أفضل للمرأة في احلياة السياسية. 
وقد ساعدت أحداث العشرية األخيرة في وجود حالة من الركود وحتى التراجع على مستوى متثيل املرأة في 

األحزاب السياسية. 

هذين  فإن  بها  التي يضطلعن  املهام  طبيعة  وال  السياسية  األحزاب  في  النساء  يعرف حجم متثيل  لم  وإن 
األمرين لم يبلغا في كل األحوال درجة كبيرة من األهمية. وعلى سبيل املثال فإن حزبي األغلبية الرئاسية وهما 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي ال يعيران لتمثيل املرأة في صفوفهما أهمية بالغة. ومع ذلك 
فإننا نسجل بعض االستثناءات من قبيل تقلد املرأة لرئاسة حزبها السياسي )حزب العمال: السيدة لويزة حانون( 
أو ترشح املرأة لالنتخابات الرئاسية )السيدة لويزة حانون(. كما ميكن مالحظة أن البعض يعمل من خالل نظام 
احلصص على تثبيت حضور النساء في الهياكل القيادية ألحزابهم. وكمثال على ذلك فإن حركة املجتمع من أجل 
السلم تتبنى موقفا متقدما مبا أنها تخصص 20 ٪ من عضويتها للنساء. أما التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية 
فإنه اعتمد عند تأسيسه مبدأ املساواة بني اجلنسني ضمن برنامجه وهو يدعو إلى املساواة السياسية بني الرجال 

والنساء. 

وبلغت نسبة النساء ضمن قائمات حزب العمال املتقدمة لالنتخابات األخيرة 46 ٪. ومن بني 26 مرشحا فائزا 
عن احلزب كانت هناك 11 امرأة. وقد قرر املؤمتر وضع النساء على رأس القائمات االنتخابية أو في املرتبة الثانية. 
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وأجنز رجال احلزب ونساؤه عمال تعبويا وتوعويا كبيرا في صفوف املواطنني والعائالت وغيرهم. ومن ناحية أخرى 
فإن املرأة حاضرة في كل هياكل اتخاذ القرار. وقد انضمت كل النساء املنتخبات على قائمات حزب العمال إلى 
جلان برملانية أو جلان للصداقة البرملانية. ويتبني من خالل الدورات التشريعية األخيرة أن حزبي األغلبية )حزب 
جبهة التحرير والتجمع الوطني الدميقراطي( ال يعوالن على ترشيح النساء. وفي هذا السياق يبدو من األساسي أن 
يقع العمل في اجتاه األحزاب التي حتتل موقعا رياديا من أجل أن تأخذ في اعتبارها املشاركة السياسية للمرأة.

4 – اجلمعيات

تعود بدايات احلركة النسائية اجلزائرية إلى زمن النضال من أجل االستقالل. وقد تدعمت هذه احلركة مع 
وتكفي اإلشارة إلى اسم جميلة بوحيرد التي كانت متثل رمزا لتضحيات الشعب  صعود التيار الديني في البالد; 
اجلزائري. وقد كانت معركة املرأة اجلزائرية من أجل االستقالل وضد اإلرهاب كفاحا يوميا متعدد الواجهات في 
سبيل البقاء لشعب كامل. وتناضل النساء اجلزائريات من خالل نضال اجلمعيات ضد التمييز الذي تواجهنه وضد 
حركة التطرف الديني الرجعية ومن أجل التقدم باملجتمع بجميع مكوناته. ونقدم في ما يلي جردا ألهم اجلمعيات 

النسائية اجلزائرية املعروفة واألقدر على أن تكون فاعلة في مجال صنع القرار السياسي. 

i – جمعية ثروة فاطمة نسومر 

أنشئت جمعية ثروة فاطمة نسومر في العام 1997 من قبل ناشطني وناشطات سابقني من أجل الدميقراطية 
وهي املنظمة الوحيدة التي تناضل من أجل إلغاء قانون األسرة كما أنها جمعية مختلطة ِيؤمن ناشطوها وناشطاتها 

بأن النضال من أجل املطالب الدميقراطية ال ميكن أن يتم دون مشاركة جميع املواطنني.

تهدف اجلمعية إلى وضع قوانني مدنية ترسخ املساواة بني الرجال والنساء )يتركز نضال اجلمعية على تغيير 
الوضع القانوني للمرأة إلى جانب حتسني الوضع االقتصادي، مما قد يساهم في تغيير العقليات السائدة في 

املجتمع(. 

وتسعى اجلمعية لتعبئة املواطنني حول مشروع مجتمع دميقراطي وجلب انتباه الرأي العام إلى اخلطر الذي 
يحتوي عليه قانون أسرة يتميز ببعده الرجعي وذلك من خالل العروض املسرحية ، واالجتماعات التوعوية وعرض 

األفالم في األحياء الشعبية ، وأخيرا تعبئة الرأي العام حول فكرة بناء مجتمع حديث ومنفتح على عامله.

ii – ائتالف قانون األسرة : 20 سنة بركات

يتكون ائتالف 20 سنة بركات من خمس جمعيات نسائية هي جمعية ثروة فاطمة نسومر ، اجلمعية املستقلة 
من أجل انتصار حقوق املرأة)1( وجمعية الدفاع عن حقوق املرأة والنهوض بها)2( وجمعية إرادة، مبادرة، التزام.)3( 
ونداء استغاثة النساء في محنة. وقد أطلق االئتالف في 8 مارس 2003 حملة إعالمية وتوعوية حول قانون األسرة 
ومضمونه التمييزي ضد املرأة. من بني االجنازات التي حققها االئتالف، نشر مجلة "أنوثة متعددة" في العام 2004. 

AITDF  )1(
 ADPDF  )2(

VIE  )3(
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وتكمن أهمية االئتالف في الشروع في إطالقه لنشاطات من خالل شبكة تعمل من أجل النهوض باملرأة. وقد أمكن 
لالئتالف الذي قام بعمل دءوب في مجال الدعوة والتعليم في اجلزائر وفرنسا أن يحشد طاقات املؤيدين حلقوق 

املرأة حول هدف إصالح قانون األسرة.

iii – جمعية أفكار

تأسست جمعية النساء األطر اجلزائريات في العام 1998 في الوقت الذي كانت فيه اجلزائر تعيش حتوالت 
عميقة مما فسح املجال لقيام توازنات اجتماعية جديدة سمحت باندماج أفضل للمرأة.

و من املفيد اإلشارة إلى أنه خالل السنوات التسعني بدأت النساء في الوصول إلى الوظائف العليا للدولة 
وفي تسجيل حضورهن في احلقل السياسي واجلمعياتي. وقد وضعت جمعية أفكار لنفسها هدفا رئيسيا يتمثل 
في العمل على ارتقاء املرأة في املجال املهني ووصولها إلى مراكز صنع القرار في كل مجاالت احلياة العامة إميانا 
من اجلمعية باخلطر الذي يتهدد مكتسبات املرأة. ولبلوغ هذا الهدف تناضل اجلمعية ضد العوائق التي حتول دون 

وصول املرأة إلى مراكز صنع القرار وتركيز تواجدها فقط في قطاعي الصحة والتعليم. وقامت اجلمعية ب:

•نشاطات توعوية عبر نشر صورة إيجابية عن املرأة املسئولة، 	

•نشاطات تكوينية لفائدة النساء العامالت، 	

•إيجاد شبكات نسائية، 	

•وضع برنامج عمل يهدف إلى حتسني نوعية حياة النساء وخلق ظروف تساعدهن على التوفيق بني احلياة  	
املهنية والعائلية.

وقد ساندت جمعية أفكار املرشحات في اجلزائر العاصمة خالل االنتخابات البرملانية كما شاركت في صياغة 
الوثيقة من أجل إدخال نظام احلصص والذي تكفل بتنسيقه مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة.

iv – التجمع ضد احلقرة ومن أجل حقوق اجلزائريات )رشدا(

رشدا هي جمعية وطنية تأسست في 18 جانفي من العام 1996 باجلزائر العاصمة وذلك خالل املؤمتر الوطني 
للنساء الدميقراطيات واجلمهوريات. وتهدف اجلمعية إلى الدفاع عن احلقوق املعنوية واملادية للنساء اللواتي تردن 
العيش في كنف الدميقراطية واملساواة والعدالة والكرامة. وتعمل اجلمعية من أجل أن تضمن املؤسسات مساواة 
فعلية في احلقوق والواجبات بني الرجال والنساء وأن تلغي كل املمارسات التمييزية جتاه النساء. وتستند جمعية 
التجربة  بفعل  مناضالتها  مييز  الذي  اإلشعاع  إلى  اجلزائر  أنحاء  كل  إلى  ميتد حضورها  جمعية  وهي  رشدا 
السياسية املعروفة التي اكتسبنها من خالل انتمائهن إلى اجلمعيات النسائية واألحزاب السياسية التي تنادي 
بالدميقراطية واملساواة. وتنشر هذه اجلمعية التي ولدت باألساس داخل حزب سياسي )التجمع من أجل الثقافة 
والدميقراطية( في 20 والية وقد ركزت جهودها على تنقيح قانون األسرة وكذلك على النشاط السياسي على وجه 
اخلصوص. أما اليوم وبعد مغادرة السيدة خليدة التومي اجلمعية إثر توليها منصب وزيرة للثقافة فقد أصبحت 

اجلمعية غير مسيسة ومستقلة عن التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية.
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وقد أمكن لرشدا املتواجدة على كامل التراب اجلزائري أن تكتسب جتربة في مجاالت حشد طاقات النساء 
واملطالبة بحقوقهن. وتعرف الكثير من العضوات في رشدا دواخل األحزاب السياسية من خالل انتمائهن للتجمع 
من اجل الثقافة والدميقراطية وعلى سبيل الذكر فقد تولت الرئيسة السابقة للجمعية منصبي رئيسة ونائبة رئيسة 

للحزب.

v – جتمع النساء الوطنيات اجلزائريات:

يهتم التجمع باملسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ويهدف إلى مد يد املساعدة للنساء الفقيرات وعدميات 
املوارد وذلك من خالل التعليم والتكوين والتشغيل. وقد أنشأ التجمع لهذا الغرض تعاونيات ومؤسسات صغرى 

ومتوسطة وعمل على النهوض بحقوق هذه الفئة من النساء.

و بعث التجمع مشروع "دار اإلنسانية" وهو مركز إنساني يقوم باستقبال النساء املهمشات نتيجة للطالق 
وتثقيف  الدميقراطية  حول  دراسية  حلقات  وينظم  للنساء  بالنسبة  الطالق  حالة  في  القانونية  اإلحاطة  يوفر  كما 

الناخبني.

vi – اإلحتاد املغاربي للجمعيات النسائية:

يهدف اإلحتاد إلى الدفاع عن حقوق املرأة في منطقة املغرب ومساعدتها على معرفة هذه احلقوق. ويتم ذلك 
عبر حلقات دراسية ودورات تدريبية حول حقوق املرأة في منطقة املغرب. ومن ناحية أخرى يوفر اإلحتاد تكوينا 

للنساء الناخبات واملرشحات لالنتخابات. 

vii – التجمع اجلزائري للنساء الدميقراطيات )رفد(

التجمع جمعية نسائية غير حكومية تنتمي عضواتها إلى أطياف متعددة. وقد جتمعن سنة 1993 خللق إطار 
للنضال من أجل حقوق املرأة وخاصة ضد التطرف الديني واإلرهاب.

ومنذ بعثها قامت اجلمعية بتنظيم وتنفيذ جملة من الفعاليات تتمثل في: التظاهر في الشوارع واإلعالن عن 
الشابات في  للنساء  تعاونيات  وتنظيم  والعفو  النسيان  والنضال ضد  اإلرهاب وعائالتهم  مواقف ودعم ضحايا 
القرى التي عانت من اإلرهاب وتأسيس جائزة لصمود املرأة ضد التطرف الديني مكافأة للنساء وأيضا العمل 

ضد النسيان.

وأسست اجلمعية "جائزة صمود النساء ضد اإلرهاب" كما كونت محكمة "من أجل العدالة" وأجنزت شريط 
فيديو حول النساء اللواتي سلكن مسارات غير متوقعة في حياتهن. وقامت اجلمعية أيضا بتحقيق حول "املساواة 

بني اجلنسني" في املناهج املدرسية.

viii – اللجنة الوطنية للمرأة العاملة

انبثقت هذه اللجنة عن الندوة الوطنية للمرأة العاملة وهي تنضوي حتت لواء اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني 
وشعارها »املرأة في خدمة النقابات والنقابات في خدمة املرأة«. وحددت اللجنة لنفسها األهداف التالية : خلق 
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أجل حق  العمل من  والكرامة،  االحترام  في  الدفاع عن احلق  بالعامالت،  والعمل خاص  والتفكير  للتعبير  إطار 
املرأة في املشاركة على قدم املساواة في جميع مظاهر احلياة العامة السياسية والنقابية واالقتصادية والثقافية 

واالجتماعية.

وقد تبنت اللجنة مواقف شجاعة من أجل الدعوة إللغاء قانون األسرة. وتعللت اللجنة بأن "القانون احلالي 
)القانون القدمي( يعطي بصورة بينة ألزواج النساء العامالت والنساء الواليات وحتى الوزيرات والنساء العضوات 
في جلنة إصالح القانون احلق في إجبارهن على التخلي عن العمل. ومتثل طاعة الزوج تهديدا حلق املرأة في 

احلركة والدراسة والعمل وبلوغ وظائف جديدة أو االرتقاء في وظائفهن”.

فما هي داللة التعيني الرمزي المرأة بواسطة مرسوم رئاسي لتمارس سلطة الدولة على وزارة أو والية في 
حني أن هذه املرأة نفسها غير قادرة على ممارسة سلطة ما على شخصها ويتوجب عليها احلصول على موافقة 

كفيل زوجي أو قاض ؟ 

تناضل اللجنة أيضا من أجل حصول املرأة على مكان أفضل داخل النقابة ذلك أنه في "الواقع االجتماعي 
الراهن والذي ال يزال يتميز بانعدام االختالط وانغالق أغلب النساء داخل البيت فإن وصول النساء إلى وظائف 
قيادية ال ميكن أن يتحقق إال بتطبيق سياسة تقوم على إرادة فاعلة. وخالل املؤمترات التي عقدت قمنا مبتابعة 

الترشحات النسائية ودعونا إلى صحوة. وعلى ضعفها فإن النتائج املسجلة تعتبر نتائج حقيقية.”

إن هذه اجلمعيات هي األكثر حضورا على الساحة اإلعالمية ولكنها ليست األكثر نشاطا عبر فعاليات تقترب 
من اجلمهور. فهناك جمعيات أخرى جهوية باألساس أقل أهمية بكثير إال أنها أكثر حضورا على الساحة وهي 

تقوم بعمل توعوي وتلعب دورا هاما في النهوض بحقوق املرأة.

5 – اإلعالم

لقد عرفت اجلزائر انفتاحا إعالميا منذ سنة 1990 وجتلى ذلك في ظهور عديد املنشورات الصحفية املبلغة 
ألصوات األحزاب السياسية على اختالف توجهاتها. وقد تطور عدد الصحفيات في اجلزائر باطراد رغم صعوبة 

الظروف وهشاشة العمل.

في  العامالت  الصحفيات  عدد  ويبلغ  العاملني  من  كبيرة  نسبة  املرأة  البصري متثل  السمعي  امليدان  وفي 
التلفزيون اجلزائري ما يقرب من 74.06 ٪ من مجمل الصحفيني.

أما في اإلذاعة اجلزائرية فإن عدد الصحفيات يفوق بوضوح عدد الصحفيني وتصل نسبتهن إلـى 88.7 ٪. وال 
تتجاوز نسبة الصحفيات من بني احملررين في الصحافة املكتوبة 30 ٪. وال توجد سوى امرأة واحدة في منصب 
مديرة نشرية في هذا القطاع. أما في ما يخص الصحافة املستقلة فإن عدد النساء اللواتي يشغلن خطة مديرة 

حترير أو مديرة نشرية هو 5.

رغم هذا احلضور العددي البارز للمرأة في اإلعالم فإن وسائل اإلعالم على اختالف أمناطها ال تعير مسألة 
املشاركة السياسية للمرأة أهمية خصوصا. وتقوم الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وِشؤون املرأة بعمل مشترك 
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مع وسائل اإلعالم بهدف تطوير مشاركتها في عملية التغيير وفي حتسني وضع املرأة في املجتمع كما تدعو إليه 
الوزارة.

النساء االتصاليات 

هي جمعية مختصة في االتصال تنشط منذ مارس 1995. وللجمعية أربعة مكاتب جهوية باإلضافة إلى مكتبها 
املركزي في اجلزائر العاصمة. وتتمثل مهمة اجلمعية في:

i - اإلعالم والتوعية بوضع املرأة

ii - إبراز النشاطات والقدرات النسائية ملقاومة التهميش االجتماعي والسياسي للمرأة وضعف متثيلها في 
دوائر القرار.

iii - النهوض بالتعبيرات النسائية بجميع أشكالها.

و من جملة اجنازات اجلمعية ميكن أن نذكر ما يلي:

•مشروع »التوعية بحقوق املرأة عن طريق وسائل اإلعالم والفن« وهو مشروع مشترك مع رفد واملعهد من  	
إنتاج 14 حصة حول وضع  أجل املتوسط)1( ويحظى املشروع بدعم مالي من اإلحتاد األوربي ويتضمن 

املرأة.

•إنتاج مسرحية بعنوان "بال زاف" حول التمييز ضد املرأة. 	

•مشروع ميديا ناس بالشراكة مع معهد بانوس في باريس وبدعم مالي من اإلحتاد األوربي وسفارتي كندا  	
وفرنسا. وقد أطلق هذا املشروع في2003 بغاية تدعيم املجتمع املدني في اجلزائر من خالل النهوض بحق 

التعبير للنساء وتطوير إعالم تعددي وقريب من مشاغل املرأة اجلزائرية.

6 – مراكز البحث / الباحثون

ببحوث أساسية ومطبقة  القيام  والثقافية سنة 1992 بهدف  الوطني لالنتروبولوجيا االجتماعية  املركز  بعث 
في األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية بارتباط بحاجيات التنمية. كما يقوم املركز ببحوث حول مؤسسات الدولة 
واملؤسسات السياسية واحلركات االجتماعية وكيفية عملها. ويتوفر املركز إضافة إلى مقره مبدينة وهران على 
خلية في جامعة منتوري بقسنطينة ومركز للتوثيق مفتوح لعموم الباحثني في العلوم اإلنسانية والطالب املسجلني 

في مراحل الدراسات العليا ويتوفر هذا املركز على كل املرافق من قاعة للندوات وقاعة سمعية بصرية.

7 – املانحون

اللجنة األوربية

تهتم اللجنة األوربية بالنهوض بحقوق املرأة في اجلزائر. وقد قامت اللجنة بتمويل مشروع للمنظمات غير 
احلكومية "العنف املوجه ضد املرأة خالل أعوام اإلرهاب" كما أنشأت بالتعاون مع املعهد من أجل املتوسط مشروعا 

IMD  )1(
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يهدف إلى إنشاء "بيت املرأة”. وتقوم املندوبية حاليا بإجناز مشروع مشترك مع اجلمعية النسائية لرفاه األشخاص 
وممارسة املواطنة في وهران)1( يرمي إلى نشر حقوق املرأة )مراجعة قانون األسرة( والتثقيف القانوني للنساء 

خصوصا في الوسط الريفي في اجلزائر.

التعاون اإلسباني

مول التعاون اإلسباني دراسة أجراها مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة حول »نظرة الناس 
حلقوق املرأة في اجلزائر« ومت نشر هذه الدراسة في ديسمبر من العام 2008. ويعاضد التعاون اإلسباني النسيج 
اجلمعياتي اجلزائري من خالل الشراكة مع اجلمعيات غير احلكومية اإلسبانية بغاية تبادل اخلبرات. وقد أجنزت 
منظمة غير حكومية اسبانية - سيديال - مشروعا ميتد على أربع سنوات حول »تقوية املجتمع املدني في مجال 
»حقوق  حول  مشروع  إجناز  بصدد  فهي  أخرى  اسبانية  حكومية  غير  منظمة  وهي  أسكور  أما  املرأة”.  حقوق 

اإلنسان«.

مؤسسة فريديريش ايبرت

ساندت املؤسسة نشاطات وأعماال تهدف إلى النهوض مبشاركة اجلزائريات في احلياة السياسية مثل »20 
سنة بركات« )من أجل تنقيح قانون األسرة( ونشاطات مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة )وثيقة 
وحلقة دراسية حول نظام احلصص(; جلان النساء النقابيات )اإلحتاد العام لعمال اجلزائر...(. وتعتبر املؤسسة 
مكانا للحوار بني مختلف األطراف السياسيني حول قضايا الساعة. وتأخذ مساهمة املؤسسة في حتسني مشاركة 
املرأة السياسية أشكاال متعددة: تنظيم لقاءات، دورات تكوينية وإجناز شراكة بني النساء والهياكل التي تساندهن 

)احلكومة، املنظمات، املانحني(.

 برنامج األمم املتحدة للتنمية

يهتم برنامج األمم املتحدة للتنمية مبسألة مشاركة املرأة في احلياة السياسية وذلك من خالل وضع برنامج 
يدخل في إطار »البرنامج العاملي لدعم املجالس النيابية«)2( اّلذي يتضّمن محورا حول »النوع االجتماعي«.

وفي إطار هذا احملور، سيقوم برنامج األمم املتحدة للتنمية بدراسة تشمل األحزاب السياسية حول »املشاركة 
السياسية للنساء في هذه األحزاب«. وسينكب البرنامج أيضا على حتليل اإلجراءات الداخلية لألحزاب السياسية 

واّلتي متّثل عائقا أمام مشاركة املرأة كناخبة ومرشحة لالنتخابات.

ويرمي البرنامج إلى تطبيق برنامج »البرملان املتجّول« تشجيعا للبرملانيني على العمل بالشراكة مع املجتمع 
املدني في اجلهات.

وقد اختتمت الدراسة اّلتي متت آخر مراحلها في جانفي 2009 اجلزء الثاني من برنامج دعم املجالس النيابية. 
والتحالفات  القيادية  البرملانيات من خالل  النساء  2011( على دعم   –  2009( الثالثة  املرحلة  العمل في  وسيترّكز 

واالتصال.

AFEPEC  )1(
GPPS  )2(
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VII. املمارسات اجليدة املنتقاة

ترشح امرأة لالنتخابات الرئاسية

لقد ناضلت لويزة حانون في صفوف اليسار من أجل حوار دون اقصاء. وقد دعت صحبة حزبها، حزب 
العّمال اّلذي تأّسس في العام 1990 إلى مقاطعة االنتخابات التشريعية لشهر ديسمبر 1991 ولكّنها عارضت بشّدة 
في جانفي 1992 إلغاء الدور الثاني من االنتخابات اّلذي كان في صالح جبهة اإلنقاذ اإلسالمية. وبني سنتي 1997 

و2002 تطّور عدد مقاعد حزب العمال من 3 إلى 21 مقعدا نيابيا.

و في 1999 لم تنجح لويزة حانون في جمع الـ75.000 توقيعا الواجب توفرها للترشح لالنتخابات الرئاسية. ولكّنها 
جنحت في تخّطي هذا العائق سنتي 2004 و2009 وحتّصلت على أكثر من 4 ٪ من األصوات في العام 2009.

التنسيق من أجل النوع االجتماعي : إنشاء فريق حول موضوع النوع االجتماعي

مت إنشاء فريق عمل حول موضوع النوع االجتماعي من أجل دعم عمل وكاالت منظومة األمم املتحدة في 
اجلزائر حول مسائل املساواة بني اجلنسني وإدماج مقاربة النوع االجتماعي في برامج واستراتيجيات وسياسات 
التنمية. ويهدف هذا الفريق، اّلذي ال يقتصر عمله على إثارة النقاشات، إلى تنظيم نشاطات تكوينية وتطوير أدوات 
وشبكة حول النوع االجتماعي ملساندة منظومة األمم املتحدة وتسهيل وضع إطار األمم املتحدة للمساعدة على 

التنمية موضع التنفيذ عبر إنشاء برامج مشتركة تأخذ بعني االعتبار املعطيات املرتبطة بالنوع االجتماعي.

 إن دعم آلية التنسيق حول النوع االجتماعي مّكن من حتقيق جناح أكبر لبرامج التنمية في إطار البرمجة 
املترّكزة حول النتائج. وقد سمح هذا التنسيق ملنظومة األمم املتحدة بوضع مختلف االختصاصات واألشخاص 

واملوارد واملعلومات موضع التكامل بالنسبة لكّل وكالة من خالل نشاطات تكوينية وإعالمية مشتركة.

والدراسات  األفكار  تبادل  ورشات  حّددتها  كما  استكشافها  املمكن  املسارات   .VIII
الوطنية

1- في منطقة املغرب، كما في مناطق أخرى من العالم، تطالب النساء مبساواة فعلية وليست قانونية فقط في 
مجال تسيير الشأن السياسي والشأن العام.

و يجب على املتدخلني املفترضني اّلذين بإمكانهم املساعدة في بلوغ هذه املساواة أن يستوعبوا أّن النساء 
لسن بصدد املطالبة بحصتهن من امتياز معنّي كما أن األمر ال يتعلق أيضا بافتكاك شيء ما تعود ملكيته للرجال. 
وبكّل جتّرد فإّن النساء يؤّكدن أّن الدميقراطية ال ميكن أن تتحقق دون وجود الرجال والنساء معا وأّن األمر ال 

يتعّلق فقط بالعدالة. 
فاألمر مرتبط مبا ميليه العقل واحلكم الرشيد معا. 

كيف ميكن زيادة الوعي لدى املتدخلني األساسني واملجتمعات في منطقة املغرب بأّن احلكم الناجح يتطّلب 
مشاركة أفضل للمرأة في الشأن السياسي ؟
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 2- في املغرب تعترف القيم السائدة والنظم االجتماعية الرائجة بصورة متزايدة باألدوار املنتجة واملرتبطة 
باملجموعة.

هناك تراجع في تأثير القيم األبوية والسيطرة الرجالية، سواء تعّلق األمر باملجتمع أو باألسرة واألزواج. وقد 
ساهمت اجلهود اّلتي بذلتها احلكومات منذ االستقالل مساهمة كبيرة في إعادة تعريف أدوار النساء والرجال 
في املجتمع. وقد شملت اإلجراءات املختلفة، خصوصا منها املتعّلقة بنصوص القوانني، كّل الشرائح االجتماعية. 
وتعمل مبادرات متعّددة وآليات كثيرة على ترسيخ القواعد "اجلديدة" في فكر املجتمع وأخالقه. إاّل أّن مسافات 
شاسعة ال تزال تفصل نصوص القوانني اّلتي حتترم في مجملها وبدرجة عالية مبدأ املساواة بني اجلنسني من 

جهة، واملمارسات االجتماعية التمييزية أحيانا ضّد املرأة مّما يعوق حتقيق املساواة بني النساء والرجال.
و لهذا السبب فإّن من األفضل لو يقع طرح السؤال املتعلق بالعوامل اّلتي تفّسر املقاومة اّلتي يبديها البعض 

ضّد التغيير في مجال احترام التشريع الداعم للنهوض بوضع املرأة وخصوصا في املجال السياسي.

وانشغالهن  مهنهن  ومتطّلبات  العائلية  التوفيق بني مسؤولياتهن  أحيانا  املغاربيات  النساء  على  3- يصعب 
باحلياة السياسية.

وفعال فأمام الترّدد اّلذي يبديه الرجال في ما يخّص تقاسم األعباء املنزلية فإّن الكثير من النساء في بلدان 
املغرب مجبرات على حتّمل ثنائية العمل والبيت والتصّرف على مقتضى ذلك. وفي الواقع فإّن عملية تغيير الواقع 
أكثر من غيرها  والدوائر  الفئات  العملية بعض  فقد مّست هذه  انتقائية.  تبدو  النوع االجتماعي  واألدوار حسب 

وبخصوص تلك اّلتي متلك رصيدا دراسيا.
هل من املمكن حتسني التصّرف في الوقت بالنسبة ملواطني منطقة املغرب من اجلنسني ؟ وكيف ميكن إقناع 

الرجال باملشاركة أكثر في األعباء املنزلية ؟

في  كثيف  عددي  بعد  ذات  ظاهرة  ومستمر،  مهم  وهو حضور  العمل،  في سوق  النساء  يبدو حضور   -4
مجتمعات منطقة املغرب.

ويتزايد االعتراف بأهمية عمل املرأة ودوره في خلق الثروة. إاّل أّنه بالنظر إلى النتائج املسّجلة في ميدان 
التربية فإّن نسبة نشاط النساء يتطّور بنسق بطيء نسبيا وال تزال النساء تواجهن صعوبة الندماجهن في سوق 
العمل، وفي التصّرف اجلّيد في مسيرتهن املهنية وفي احلصول على نفس الفرص املتاحة للرجال. وبهذا يتواصل 
تركيز وجود النساء في بعض القطاعات االقتصادية كعامالت مثل قطاع النسيج. كما تواصل النساء ممارسة مهن 

ارتبطت تقليديا بالنساء مثل اخلياطة في إطار البيت.
كيف ميكن حتسني فرص وصول املرأة إلى املهن اّلتي تعتبر رجالية باألساس ؟

5- مّكنت النتائج امللموسة للبنات في املدرسة وحضور املرأة املّطرد في احلياة النشطة من تعزيز تأهيلهن.
وما انفّك وضع املرأة يتطّور بانتظام بفعل السياق االجتماعي والسياسي املساند للمساواة بني اجلنسني رغم 

رفض العائالت أحيانا للتفريط في سلطتها الرقابية.
ما هي العوامل اّلتي تفّسر ترّدد العائالت في منطقة املغرب حيال اندماج أكبر ألفرادها من النساء في الشأن 

العام ؟
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6- بفضل سياسة التحّرر النسائية وتطّور املجتمع، فإّن النساء في هذه املجتمعات أصبحن أكثر انفتاحا على 
العالم اخلارجي كما أصبحن أكثر قدرة على احلركة في الفضاء اجلغرافي. وقد أصبح االختالط أكثر وضوحا 

في األماكن العاّمة وخصوصا في الوسط احلضري.
و رغم التقّدم املسّجل في مسألة املساواة بني اجلنسني فإّن نسبة إقامة النساء لعالقات خارج إطار العائلة 

تقل عن مثيلتها عند الرجال كما أّن االندماج االجتماعي يتّم بصورة بطيئة.
و تشهد املدن املغاربية خصوصا منها املتمّيزة بنمّو قطاعات الصناعة والسياحة اختالطا بني اجلنسني أكثر 

وضوحا حّتى وإن كان الواقع اليومي للنساء في الفضاء العمومي احلضري يواجه دائما بعض الصعوبات)1(.
ملاذا يتمّيز الفضاء العمومي في املغرب العربي بالعداء جتاه املرأة ؟

7- ال تقّدر املجموعات االجتماعية دور احلياة اجلمعياتية في حياة املجتمع بالطريقة املناسبة. وبفعل طول 
املّدة اّلتي لعبت فيها هياكل الدولة دور الوصي على الشعوب فإّن الناس يجدون صعوبة في متّثل أهمية التنمية 
الذاتية كما أّنهم يخشون عدم قدرتهم على التنظم في مجموعات وشبكات تدافع عن مصاحلهم وتشارك في صنع 

القرار في املسائل اّلتي تهّمهم.
املغرب في احلياة  انخراط مواطني منطقة  تعيق  اّلتي  العوامل  نتساءل عن  أن  السياق  بنا في هذا  ويجدر 
السياسية وخصوصا منهم النساء الشابات، وذلك عبر النسيج اجلمعياتي. فقد بّينت التجربة أّن املنظمات غير 

احلكومية النسائية هي اّلتي تزّود األحزاب السياسية باملنخرطات وليس... باملرشحات.

8- رغم التطّور املسّجل في منطقة املغرب، وإن كان تطورا مختلفا من بلد إلى آخر ومن وسط اجتماعي آلخر، 
فإّن األدوار االجتماعية ظّلت مرتبطة بالنوع االجتماعي وخاضعة لألحكام املسبقة والصور النمطية.

9- في هذا السياق املّتسم بالفوارق بني اجلنسني والترّدد اّلذي يطبع املواقف بخصوص حتّرر املرأة يواصل 
مواطنو منطقة املغرب بناء هويتهم مع مشاركتهم في آليات اجتماعية مرتبطة أساسا بالنوع االجتماعي.

 وعلى سبيل املثال فإّن آليات اإلدماج االجتماعي ال تخاطب البنات واألوالد دائما بنفس الطريقة. وغالبا ما 
يقع تفضيل األوالد على البنات. ذلك أّن البنات يتعرضن للمراقبة واحلماية االجتماعية من قبل األفراد واملؤسسات 
أكثر من نظرائهم األوالد. وفي هذا الصدد يتبنّي لنا أّن البنات يجدن صعوبة أكثر في االستقالل عن العائلة مّما ال 
ميّكنهن دائما من االنتماء إلى شبكات اجتماعية خارج إطار العائلة وهذا ما كان ميكن أن ميّثل عامال للتحّرر أو 
تشكيل هوية مختلفة عن املجموعة. وهكذا فإّن البنات ليس لهن العدد الكافي من العالقات االجتماعية و“املسالك" 

اّلتي متكنهن من حتقيق مشاريعهن الشخصية سواء كانت مهنية أو اجتماعية أو سياسية)2(.

10- إّن صنع القرار مرتبط ارتباطا وثيقا مبسألة االستقاللية. وتشمل هذه االستقاللية تطوير وسائل مختلفة 
وقدرات متنوعة تسمح بالسيطرة على القرارات واملسائل املتعّلقة باحلياة الفردية واجلماعية والقدرة على حتّمل 
مسؤولية القرار وما ينتج عنه. وبالفعل فإّن املشاركة في صنع القرار مسألة مركبة تتدخل في حتديدها عوامل 

متعّددة منها الذاتية ومنها املوضوعية.

هندة قفصي، نساء ومدن، تونس، مركز الدراسات والبحوث والتوثيق واإلعالم حول املرأة، 2000، صفحة 82.   )1(
»احلياة االجتماعية للمرأة أقل ثراء من مثيلتها عند الرجل حتى وإن كان هذا مرتبطا بالسن واملستوى التعليمي واالنتماء االجتماعي والثقافي   )2(

والنشاط«. هندة قفصي، نساء ومدن، تونس، مركز الدراسات والبحوث والتوثيق واإلعالم حول املرأة، 2000، صفحة 60. 
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و في هذه العملية املركبة تتأثر القدرة على التفاوض بالنسبة لكّل شخص سواء كان رجال أو امرأة بالنظرة 
اّلتي يحملها كل واحد منهما عن نفسه.

ما هي الصفات اّلتي متيز النساء املنخرطات في احلياة السياسية في منطقة املغرب ؟
ما هي العوامل املساعدة في القيادية النسائية في منطقة املغرب ؟ هل مت القيام مبا يجب القيام به لتطوير 

القيادية النسائية ؟

11- لقد سّجلنا حتّسنا في مشاركة النساء في صنع القرار داخل العائلة. إاّل أّن املعركة من أجل املساواة 
بني اجلنسني داخل العائلة تبقى معركة طويلة املدى. وتتمتع النساء في منطقة املغرب سواء القرويات منهن أو 
احلضريات بأفضلية وجودهن في إطار اجتماعي وسياسي مناصر للنهوض بوضع املرأة واملساواة بني اجلنسني 

مقارنة بالنساء في املنطقة العربية واإلفريقية.
و ميّثل تطوير قدرات النساء التفاوضية في منطقة املغرب أولية متكنهن في صورة التمكن من حتقيقها من 

حتسني وضعهن داخل العائلة ومن مشاركة متزايدة في صنع القرار.

مبكرة  في سن  غادرنها  أو  املدرسة  إلى  تذهنب  لم  اللواتي  النساء  تنخرط  الريفية  املناطق  بعض  في   -12
واللواتي ليس لهن دخل خارج نطاق األنشطة الزراعية العائلية في منط يعيد إنتاج نفس املمارسات اّلتي سارت 

عليها أمهاتهن وجّداتهن.
و ترتبط هذه املمارسات أساسا بدورهن اإلجنابي مّما ميّثل عائقا أمام تطّور عالقاتهن بالعالم خارج نطاق 

العائلة.
و إضافة إلى ذلك فإّن ظروف العيش املتواضعة وحّتى الهشة بالنسبة لبعض الفئات النسائية الريفية والتشتت 
السكني وكثرة النشاطات اّلتي تقوم بها النساء خالل اليوم يحّد من حركتهن رغم أن الرقابة االجتماعية تبدو أقّل 
وقعا منها في أماكن أخرى. وفي هذا اإلطار تظّل حركة النساء الريفيات مرتبطة باملناسبات ويظّل تواصلهن مع 
العالم اخلارجي قليل التطّور)1( رغم أن األسر الريفية أصبحت متتلك أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة التقاط بث 
األقمار الصناعية. وهكذا فإّن دور الكثير من النساء الريفيات في مجتمعاتهن بصدد التطّور وإن كان هذا التطّور 

بطيئا رغم أن هؤالء النساء ينظرن إلى أنفسهن وينظر إليهن كأمهات وزوجات أساسا.
وال تزال مشاركة النساء في اإلنتاج الزراعي تتطّور وال يزال احلفاظ على نظام االستغالل الزراعي مرتبطا بهن.

كيف ميكن تشريك هؤالء النساء في احلكم احمللي ؟ وما هي اآلليات والوسائل املناسبة لتحقيق ذلك؟ 

13- تشهد منطقة املغرب ببلدانها الثالثة انضماما متزايدا من قبل النساء لألحزاب السياسية ويشمل هذا 
التطور العدد والنوعية معا وذلك بالنظر إلى املستوى التعليمي واملجاالت املهنية اّلتي تنتمي إليها النساء. ومن 
ناحية أخرى فإننا نالحظ أن النساء غالبا ما ال يتقلدن مناصب قيادية في األحزاب السياسية وغالبا ما يعّول عليهن 

كناخبات وليس كمرشحات أو مترئسات لقوائم أحزابهن السياسية.
ما هي املكانة اّلتي يجدر بالنساء احتاللها في األحزاب السياسية ؟ ملاذا يتواجدن دائما في وضعيات ثانوية 

ويكدن يغنب عن القائمات االنتخابية ؟

علياء قانا، سنيم بن عبد الله، النساء الريفيات في تونس، أنشطة إنتاجية ومبادرات للنهوض، تونس. مركز الدراسات والبحوث والتوثيق واإلعالم   )1(
حول املرأة، 1996، صفحة 88. 
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كيف ميكن جتاوز العوائق الثقافية داخل األحزاب السياسية وجعل التغيير في اجتاه حضور أكبر للنساء في 
الهياكل القيادية والقائمات االنتخابية أمرا ملموسا ؟

14- ما هو وزن وتأثير االيدولوجيا الدينية على مشاركة املرأة املسلمة في احلياة السياسية وصنع القرار ؟
و إلى أي مدى ستمّكن اإلصالحات اّلتي أدخلت على النصوص التشريعية وخصوصا قانون األسرة في 

البلدان املغاربية من حتسني مشاركة املرأة في احلياة السياسية ؟
ما هو موقف األحزاب اإلسالمية من مسألة حضور املرأة في الهياكل السياسية ؟ هل ترسي جتربة حزب 
العدالة والتنمية املغربي)1( اّلذي قّدم قائمة متكّونة فقط من النساء في االنتخابات احمللية لسنة 2003 سبقا في 

هذا املجال ؟

وخالصة القول أّن إرساء دميقراطية فعلية في اجلزائر ميّر عبر سّن تشريعات مدنية تساوي بني الرجل 
واملرأة. ومن الواجب أيضا وضع حماية قانونية للنساء تضعهن على قدم املساواة مع الرجال وحمايتهن فعليا من 
كّل فعل متييزي وجعلهن يعدن متلك تاريخهن. كما يتوجب تطوير قدرتهن على التعبير كأفراد مستقلني ومسئولني 

ومختلفني عن الرجل.

وال يجب التعّلق بقيم ماضوية في مواجهة التغيرات العميقة اّلتي تشهدها اجلزائر. وقد يذكر التاريخ أن 
نضال النساء كان من أكثر النضاالت ثورية وأكثرها سلمية في هذا القرن وهذا مّما قد يضفي شرعية على نبوءة 

الكاتب الفرنسي لويس أرغون : »املرأة هي مستقبل الرجل«.

حزب سياسي مغربي.  )1(
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ملحق 1 : رسم بياني الستقراء الوضع الراهن في اجلزائر
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لقد ناضلت النساء اجلزائريات إلى جانب الرجل من أجل االستقالل متحديات املخاطر وحامالت السالح 
احلقوق  نفس  على  النساء  هل حصلت  أخرى  وبعبارة  ؟  املستقلة  اجلزائر  بناء  أجل  من  نضالهن  واصلن  فهل 

خصوصا في مجال السياسة ؟

إن أول متغيرات االستقراء تتعلق مبوقف املتدخلني األساسيني في ما يهم قيادية املرأة ومشاركتها في احلياة 
السياسية وفي صنع القرار. وميكن استقراء هذا املوقف من خالل ما قام به هؤالء املتدخلون من أعمال وما جاء 

في خطابهم إضافة إلى احلوارات التي أجراها فريق املشروع معهم خالل الزيارات امليدانية. 

إن األثر الذي تتركه األعمال التي يقوم بها املتدخلون يقاس مبدى التغيير احلاصل واملمكن حدوثه في ما 
يتعلق مبشاركة املرأة في احلياة السياسية. وإن كبر حجم الفقاعات ( املتدخلون السياسيون( ومتوقع بعضها 
بالنسبة للبعض اآلخر أمر هام ألن هذين العاملني يعكسان أهمية املتدخلني النوعية حيث أنهما يسلطان الضوء 
على مدى انتشار املتدخلني وتأثيرهم ونتائج تدخالتهم؛ وفي نفس الوقت فإن العاملني ال يعكسان األهمية العددية 
من قبيل عدد املنخرطات في املنظمات غير احلكومية على سبيل املثال. كما أن متوقع الفقاعات يحيلنا إلى العالقات 
املوجودة بني مختلف املتدخلني: وميكن أن نسجل أن هناك عالقات تتميز بالقرب الشديد وعالقات أخرى أقل قربا 

وفي حالة ثالثة فإن هذه العالقات ضعيفة أو منعدمة تقريبا بني املتدخلني. 

إن النظر في هذه املتغيرات يسمح لنا بتأويل صورة االستقراء كما يلي :

• تظهر صورة االستقراء تقدما محتشما في ما يتعلق باإلرادة السياسية للسلطات  اإلرادة السياسية :	
العليا للدولة. وال تذهب القرارات الرئاسية إلى احلد الواجب بلوغه. وعلى سبيل املثال لم يقع اإلعالن عن 
الذي أعلن عنه  أو اجلماعات. وفي هذا اإلطار فإن اإلصالح  البرملان  للمرأة في مستوى  نظام حصص 
في نوفمبر 2008 واملتعلق بتعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية لم ترافقه إجراءات فعلية مثل نظام 

احلصص إلى حد اليوم )2009(.

• بنفس النسق على مختلف األصعدة فقد ظلت الوزارة منذ بعثها  لم تتطور الوزارة املكلفة بقضايا املرأة	
وزارة منتدبة وذات تأثير محدود على احلكومة والوزارات األخرى. وفي نفس الوقت شهدت مهام الوزارة 

توسعا خصوصا بفضل اآلليات اجلديدة املوضوعة حتت إشرافها )مثل جلنة املرأة واألسرة(. 

• ينعكس التعدد احلزبي في اجلزائر بشكل متزايد في البرملان الذي يبقى مكونا في غالبيته من  البرملان :	
حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الدميقراطي. ورغم اخلطاب اإليجابي حلزبي األغلبية فإن املبادرات 
التي يقومان بها في اجتاه مساواة سياسية فعلية تبقى قليلة. ويظهر ذلك في متثيل النساء في الهيئتني 
البرملانيتني في مستوى اللجان واملجموعات البرملانية، كما يظهر أيضا في املستوى التشريعي واملصادقة 

على نصوص جديدة في صالح املساواة بني اجلنسني. 

• تتراوح أشكال العمل الذي تقوم به األحزاب السياسية في اجتاه حتقيق املساواة  األحزاب السياسية :	
السياسية بني تطبيق نظام احلصص أو رفضه وترتيب النساء على القائمات االنتخابية مبا يسمح بفوزهن 
مبقاعد في املجالس املنتخبة. وتصوغ األحزاب السياسية في مجملها خطابا يدعم املشاركة السياسية 
للمرأة إال أنها ال تتخذ إجراءات فعلية ميكن أن تؤدي إلى تغير ملموس في الواقع. وجتدر اإلشارة إلى أن 
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حزب العمال الذي يرفض قطعيا نظام احلصص يتخذ إجراءات لدفع النساء إلى الساحة السياسية محققا 
نتائج معتبرة.

النسب  وتعكس  للمرأة.  السياسية  املشاركة  في  أساسيا  دورا  املجالس  هذه  تلعب   • 	: البلدية  املجالس 
احلالية لتواجد النساء في املجالس احمللية ضعف االهتمام الذي تبديه األحزاب السياسية مبسألة إدماج 
واحلواجز  العقبات  بتحدي  لبعضهن  سمح  اجلزائريات  النساء  نضال  أن  إال  البلدي.  العمل  في  املرأة 

للوصول إلى املجالس البلدية وحتى احلصول على رئاسة املجالس وبعض اللجان البلدية. 

• تعتبر وزارة الشؤون الدينية متدخال أساسيا مبا أنها تعمل من أجل معاضدة سياسة  الهياكل الدينية :	
احلكومة في ما يتعلق باندماج املرأة في مسار التنمية. إال أن عمل الوزارة يصطدم بالتيارات اإلسالمية 

»اخلفية« واملناهضة ملشاركة املرأة الكاملة واملناصرة لفكرة اكتفاء النساء بدورهن العائلي. 

• تعبر هذه املنظمات عن مواقف مختلفة في ما يخص الدعوة ملشاركة أفضل  املنظمات غير احلكومية :	
مع  املنظمات  تقيمها  التي  العالقات  بحسب  املواقف  وتتغير  السياسية.  احلياة  في  اجلزائريات  للنساء 
احلكومة. وال تتحرك املنظمات غير احلكومية القريبة من احلكومة بالصورة الكافية من أجل متثيل أفضل 
والتوثيق  »بالدميقراطية« مثل مركز اإلعالم  تنعت  التي  املنظمات  أما  تقدمية.  بقوانني  للمطالبة  أو  للنساء 
حول حقوق الطفل واملرأة و»رشدا« فإنها تقوم مببادرات )مثل الدراسة املقارنة التي أجنزها مركز اإلعالم 
بها  قامت  التي  واحلمالت  اجلمهورية  رئيس  إلى  املرفوعة  واملذكرة  واملرأة  الطفل  حقوق  حول  والتوثيق 
»رشدا« وتكوين املرشحات(. وحتى إن لم تؤد هذه املطالبات إلى نتائج ملموسة في املدى القصير فإنها 

ستساهم في إعطاء معنى لنضال النساء وبعث روح جديدة فيه.

• يهتم بعض املانحني مبسألة النوع االجتماعي وإن كانت اخلطوات املقطوعة قليلة )برنامج األمم  املانحون :	
املتحدة للتنمية( ؛ أما البعض اآلخر فقد شهد حدا من نشاطاته )مثل مؤسسة ايبرت(. ورغم الدعم الذي 
تلقاه وزارة شؤون املرأة من بعض الوكاالت )صندوق األمم املتحدة للسكان( فإن املبادرات املتخذة لم تبلغ 

درجة متكنها من إحداث التغيير املنشود. 

ال ميكن ملركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة الذي يعتبر منظمة  • الباحثون / مراكز البحث : 	
غير حكومية أن يطمح إلى لعب دور فاعل من أجل التغيير ذلك أن اإلمكانات املادية واملالية والبشرية املتاحة 
له قليلة. كما أن إشعاعه ال يتجاوز بعض القطاعات من املتدخلني العاملني من أجل قضية املرأة. وهذا ما 

يفسر األثر الضعيف ملبادرات املركز ودعواته بالرغم من أهميتها من ناحية تغيير وضع املرأة.

• لقد انتبهت وزارة قضايا املرأة منذ إنشائها إلى الدور املهم املوكول لإلعالم في مسار إدماج  اإلعالم :	
النوع االجتماعي التي بادرت بالقيام به. وقد وقع إشراك اإلعالم في النضال ضد العنف املرتبط بالنوع 
االجتماعي. إال أنه إلى حد اآلن لم يقع إجراء تقييم لتدخل اإلعالم في هذا السياق. ولم يعمل اإلعالم 

اجلزائري إلى حد اآلن بشكل حثيث من أجل دعم احلضور السياسي للمرأة. 
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ينظم القانون العضوي املتعلق بالنظام االنتخابي مختلف االنتخابات التي جترى في اجلزائر. ويتناول العنوان 

II انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوطنية ومجلس الدولة في حني يتناول العنوان III املقتضيات املتعلقة 

بانتخاب رئيس اجلمهورية. 

االنتخابات الرئاسية 

ينتخب الرئيس في اجلزائر بطريقة االنتخاب العام املباشر في دورتني)1(. وقد متيزت انتخابات الرئاسة للعامني 

2004 و2009 بترشح لويزة حانون األمينة العامة حلزب العمال. وبالرغم من حصولها على 1,1 ٪ من األصوات في 

2004 فإنها لم تتردد في الترشح ثانية في انتخابات أفريل 2004 وحتصلت على 4.22 ٪ من األصوات. 

 االنتخابات التشريعية

يتكون البرملان اجلزائري من هيئتني :

بينهم عبر  • من  ينتخب 98	 للبرملان اجلزائري وتتكون من 136 مستشارا  العليا  الهيئة  مجلس األمة وهي 

التصويت غير املباشر باألغلبية)2( من قبل األعضاء املنتخبني احملليني )أعضاء املجالس الشعبية احمللية 

ومجالس الواليات(. ويعني رئيس اجلمهورية األعضاء الثمانية واألربعني املتبقني. وال يتجاوز عدد النساء 

في مجلس األمة 4 عضوات. 

• )من بينهم ثمانية أعضاء ميثلون  املجلس الشعبي الوطني: كان عدد أعضاء املجلس 389 عضوا في 2002	

انتخابهم  ويقع  البالد.  سكان  بعدد  املجلس  أعضاء  عدد  ويرتبط  الوطن(.  خارج  املستقرين  اجلزائريني 

على  إال  املقاعد  توزع  وال  النسبي)3(.  التمثيل  األصوات حسب  احتساب  ويقع  القائمات  على  بالتصويت 

األحزاب التي حتصلت على 5 ٪ على األقل من األصوات. وتوجد اليوم 30 امرأة من بني أعضاء املجلس 

)أي 7,7 ٪(. وفي االنتخابات التشريعية للعام 2007 قررت جبهة التحرير الوطني وهي احلزب احلاكم تعيني 

امرأتني على األقل من بني املرشحني اخلمس األوائل على كل قائمة في حني قررت حركة املجتمع من أجل 

السلم تقدمي قائمات حتتوي على 20 ٪ من النساء املرشحات. وفي املدن الصغيرة بلغ عدد املرشحات عن 

هذا احلزب ثلث العدد اجلملي للمرشحني على قائماته. 

االنتخابات البلدية

جتري االنتخابات البلدية حسب نظام التمثيل النسبي. وال يشمل التمثيل في املجلس سوى األحزاب التي 

تتحصل على ما ال يقل عن 7 ٪ من األصوات املصرح بها. ومن بني 1342 بلدية جزائرية ال تتولى منصب رئيسة 

في هذا النظام يقع التصريح بفوز املرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة من األصوات في الدور األول )50 ٪ + 1( وفي حال عدم توفر ذلك يقع   )1(
التصريح بفوز املرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة في الدور الثاني. 

يوصف االقتراع بغير املباشر حني تتكفل هيئة انتخابية بانتخاب املمثلني وهو عكس االنتخاب املباشر الذي يقوم فيه الشعب باختيار ممثليه بصورة   )2(
مباشرة. 

مبقتضى هذا النظام يقوم الناخبون باالقتراع لفائدة قائمة مقدمة من حزب سياسي وتوزع املقاعد بطريقة نسبية حسب عدد األصوات املتحصل   )3(
عليها.
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)املجلس   ٪ 0.73 البلدي  املستوى  على  املنتخبات  النساء  نسبة  تتجاوز  ال  في حني  امرأتان  بلدي سوى  مجلس 

الشعبي البلدي(.
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املـغــرب
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مقدمة
املالمح السياسية للمغرب)1(

1956تاريخ اإلستقالل

1972تاريخ املصادقة على الدستور ساري املفعول

موحدةطبيعة الدولة

ملكية دستوريةطبيعة النظام

املالمح الدميوغرافية

000 478 31السكان )2004(

الرجال: 70,3 سنة معدل احلياة )توقعات 2002(
النساء: 66,6 سنة

2,76 )مقابل 6,9 في 1975 (نسبة األطفال لكل أم

57,5 ٪ )مقابل 37,8 ٪ سنة 1975(السكان احلضريون )نسبة جلملة السكان، 2004( 

املالمح االجتماعية والثقافية

نسبة النساء املتعلمات من الفئة العمرية 10 سنوات 
وأكثر )2004(

٪ 54.7

نسبة النساء إلى الرجال في التسجيل للدراسات العليا 
)2001-2002(

٪ 0,84

99 ٪ مسلمون )1 ٪ ديانات أخرى(توزيع الديانات حسب تسمياتها

املالمح االقتصادية

3800 دوالرالناجت الوطني اخلام لكل ساكن )توقع 2008 (

مشاركة النساء في سوق العمل )النسبة مقارنة 
بالرجال، 2002 (

٪ 53

2135 دوالر / 5354دخل العمل رجال / نساء ) توقع 2002 ( 
النسبة 40 ٪

عزيز النحايلي »النساء، التنمية البشرية واملشاركة السياسية في املغرب«، ميريا، مجلة دراسات العالقات الدولية في الشرق األوسط، املجموعة   )1(
1، العدد 1، املقال 7، جويلية 2006 )+ حتديثات(. 
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متيز السياق السياسي في املغرب خالل العشرية بإصالحات سياسية والتزام سياسي على طريق الدميقراطية 
ونذكر في هذا اإلطار :

•إعادة هيكلة املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان 	

•إنشاء هيئة العدالة واملصاحلة وتبنيها ملقاربة النوع االجتماعي.  	

•إنشاء ديوان املظالم 	

•رفع بعض التحفظات واالنضمام إلى عدد من البروتوكوالت االختيارية لالتفاقيات الدولية.  	

•احلركية والنفس النضالي الذي مييز حركة حقوق اإلنسان عموما وحقوق النساء على وجه اخلصوص. 	

•إطالق املبادرة الوطنية من أجل التنمية اإلنسانية التي تهدف إلى التقليل من الفوارق بني اجلهات والفوارق  	
حسب النوع االجتماعي في ما يهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

•تبني متشي مبني على املشاركة وتدعيم تعبئة طاقات املجتمع على املستوى احمللي.  	

وباملوازاة مع هذه اإلصالحات فقد عرف وضع املرأة تغييرات نابعة من إرادة سياسية واضحة وذلك من 
خالل :

• وزيرات وذلك للمّرة األولى في املغرب )احلكومة  تسمية 7 نساء في مناصب وزارية في احلكومة من بينهن 5	
التي وقعت تسميتها في 15 أكتوبر 2007(

•إعادة تأكيد التزام املغرب بوضع مخطط قطاعي متعّدد ومندمج يأخذ في االعتبار النوع االجتماعي وذلك  	
أثناء إعالن احلكومة في نوفمبر 2008.

املجالس  في  النساء  النساء وحتسني متثيل  والعنف جتاه  التمييز  أشكال  كّل  •التزام احلكومة مبناهضّة  	
املنتخبة مع إرساء توجه نحو التناصف.

و في الواقع فقد جتّسمت هذه اإلرادة السياسية من خالل تبني إصالحات قانونية ومؤسسية وتطبيق سياسة 
حمائية وهادفة إلى النهوض بحقوق املرأة تشمل امليادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

I- الوضع القانوني للمرأة : اإلصالحات وحدودها

1- القوانني واإلصالحات 

شاركت النساء املغربيات زمن احلماية في املعركة من أجل االستقالل.

عن  املستقلة  اجلمعيات  في  ثّم  السياسية  لألحزاب  النسائية  اخلاليا  في  حتّررهن  أجل  من  ناضلن  وقد 
األحزاب. وقد أّدت كّل هذه النضاالت إلى نتيجة ذات أهمية في العام 2003 فقد أعلن امللك خالل اجتماع للبرملان 

عن إصالح قانون األسرة، املّدونة، بطريقة أخذت بعني االعتبار أغلب مطالب النساء.

وقد عانت النساء املغربيات قبل إصالح املدونة في 2003 من أشكال متييزية متعّددة قانونية وثقافية في نفس 
الوقت. فقد كان وضعهن القانوني محكوما بقانون لألسرة يكّرس التمييز القانوني ضّد املرأة.
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القانوني  الوضع  من  التشريعية حّسنت  النصوص  على  تنقيحات  وتلته  األسرة  قانون  وقد سبقت إصالح 
للنساء في املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية نوجزها فيما يلي :

املصادقة على اتفاقية القضاء على كّل أشكال التمييز ضّد املرأة ونشرها

صادق املغرب بتحفظ على االتفاقية في 21 جوان 1993.

وطبقا للفصل 18 من االتفاقية فقد قدمت احلكومة أمام جلنة متابعة تنفيذ االتفاقية تقريرها األولي )الذي 
نوقش في 1997( كما قدمت تقريرها الدوري )الذي وقع النظر فيه في 2003(.

و قام املغرب بنشر اتفاقية إزالة كّل أشكال التمييز ضّد املرأة في اجلريدة الرسمية مّما سمح بدخول االتفاقية 
حيز التطبيق.

املراجعات الّدستورية لـ1992 و1996

أكّدت هذه املراجعات تعّلق املغرب »بحقوق اإلنسان كما تعّرف كونيا«.

وقد أثرت هذه املراجعات على املستوى القانوني تأثيرا واضحا في مجال حقوق اإلنسان عاّمة وحقوق النساء 
خصوصا.

حذف الترخيص الزوجي عند :

) • ممارسة نشاط جتاري )القانون التجاري 1995	

) • انتقال عقد العمل )قانون االلتزامات والعقود 1996	

 ) • بعث صندوق لضمان دفع النفقة )2002	

مبا يضمن للمرأة املطّلقة واحلاضنة لألبناء احلصول على نفقة.

مراجعة القانون العضوي ملجلس النواب )الهيئة العليا للبرملان( في 2002

مبا سمح بإدخال التصويت على القائمات اجلهوية والقائمة الوطنية التي تشمل 30 مقعدا )10 ٪ تقريبا من 
األحزاب  قّررت  فقد  ذلك  النسائية وجتندها من أجل حتقيق  التي وجهتها احلركة  الدعوات  إثر  وعلى  املقاعد(. 
السياسية تخصيص القائمة الوطنية للترشحات النسائية فقط مبا سمح بدخول 35 امرأة للبرملان )30 امرأة منتخبة 

على املستوى الوطني و5 على املستوى اجلهوي(، فيما متكنت 34 امرأة من دخول البرملان في سنة 2007.

تبني القانون رقم 99-73 املتعّلق باحلالة املدنية )2002(

استجاب هذا القانون ملطالبات عديدة من قبل حركة الدفاع عن حقوق املرأة والّطفل ومنها خصوصا:

•وضع األب واألّم على قدم املساواة فيما يخّص التصريح بالوالدة. 	

•إعطاء االبن املولود ألب مجهول اسما عائليا. 	
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•إدراج املعطيات املتعّلقة بالزواج والطالق في دفتر احلالة املدنية. 	

•الّسماح للمرأة املطّلقة واحلاضنة لألطفال باحلصول على نسخة من دفتر احلالة املدنية. 	

مراجعة قانون اإلجراءات اجلنائية )2002( 

وقع إلغاء الفصل 336 من قانون اإلجراءات اجلنائية الذي كان مينع املرأة من مقاضاة زوجها دون احلصول 
على ترخيص مسبق من الهيئة القضائية ذات النظر. وهذا مّما سمح للنساء بالتقاضي في ظروف تتسم باملساواة 

مع الرجل.

مراجعة قانون العمل )وقع تبنيه في جوان 3002( 

سمح ذلك بإدخال تنقيحات متعّلقة بحقوق املرأة ومنها :

العمل  املرأة والرجل في  التمييز بني  فيه  العمل مبا  قانون  للمّرة األولى في  التمييز  انعدام  •تكريس مبدأ  	
واألجور وغير ذلك.

•اإلشارة للمّرة األولى في التشريع املغربي إلى التحرش اجلنسي في مواقع العمل واعتباره خطأ جسيما. 	

• أسبوعا. التمديد في رخصة األمومة من 12 إلى 14	

مراجعة القانون اجلنائي )وقع تبنيه في جويلية 2003( 

و استجابت املراجعة بدرجة كبيرة ملطالب احلركة النسائية وتركزت على :

•إلغاء التمييز بني الرجل واملرأة في جرائم القتل املرتكبة من أحد الزوجني على اآلخر في حالة وقوع اجلرمية  	
عند التّلبس باخليانة. وقبل إدراج هذه املراجعة كانت ظروف التخفيف متنح فقط للزوج في حالة قتل أو 

تعنيف الزوجة اخلائنة أو شريكها.

•تشديد العقوبة في حالة العنف املتعّمد من أحد الزوجني على اآلخر. 	

•تشديد العقوبة في حالة العود بالنسبة للجنح املرتكبة من أحد الزوجني على اآلخر. 	

•الترخيص للعاملني في الصّحة بعدم احترام السّر الطبي عند مالحظة حالة عنف بني الزوجني أو عنف  	
ممارس على املرأة.

•إدراج ظرف مشّدد جديد في حالة االغتصاب وهي أن تكون الضحية حامال. 	

•جترمي التحّرش اجلنسي واعتباره من قبيل سوء استخدام السلطة. 	

القانون اجلديد لألسرة )أكتوبر 2003( 

بعد عشرين سّنة من حشد طاقات احلركات النسائية في املغرب ، عرف هذا القانون جملة من التنقيحات من 
أهّمها :

•املساواة بني الزوجني وتقاسمهما املسؤولية. 	

• عاما للرجل واملرأة. املساواة في سن الزواج احملّدد بـ18	
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•إلغاء وصاية الزوج اإلجبارية بالنسبة للمرأة. 	

•تقنني تعّدد الزوجات. 	

•تقنني الطالق وما يسمح به للمرأة ما بعد الطالق. 	

•تقسيم املمتلكات املكتسبة بعد الزواج بني الزوجني. 	

•تدعيم حق احلضانة لألم. 	

•إلغاء مفهوم »رئيس األسرة« وتعويضه باالشتراك في املسؤولية. 	

• وقع إضافة فصل جديد في قانون األسرة يسمح للمرأة املغربية بنقل اجلنسية املغربية قانونا  في 2006	
وبصفة آلية ألطفالها املولودين داخل إطار الزواج من أب أجنبي.

2- حدود اإلصالحات القانونية 

التعبير عن التحفظات 

 خالل التصديق على اتفاقية منع كّل أشكال التمييز ضّد املرأة )1993( عبرت احلكومة املغربية عن حتفظات 
بخصوص الفصول 2 و9 )2( و15 )4( و16 و29.

ومن ناحية أخرى فإن الدولة املغربية لم تنضم إلى حّد اآلن إلى البروتوكول االختياري لالتفاقية.

عدم التوقيع على جملة من االتفاقيات الدولية املتعّلقة بحقوق املرأة 

رغم الدعوات املّلحة للحركات النسائية والتقّدم الذي وقع تسجيله في امليدان التشريعي فإن املغرب لم يوقع 
بعد على :

.) • اتفاقية مناهضة االجتار في البشر )1949	

.) • االتفاقية حول جنسية املرأة املتزوجة )1954	

) • االتفاقية الدولية حول املوافقة على الزواج وسن الزواج وتسجيل الزواج )1962	

ال يحتوي الدستور املغربي على أية إشارة صريحة إلى مكانة االتفاقيات واملواثيق الدولية في سّلم املقاييس 
الداخلية.

التشكيالت  مبواقف  رهنا  املنتخبة  املجالس  في  املرأة  متثيل  ويبقى  احلصص  مبدأ  الدستور  يتضمن  ال 
السياسية.

حدود املراجعة األخيرة لقانون العمل 

فهو ال يضمن  والنقائص  الهنات  زالت تشوبه عديد  العمل اجلديد ال  قانون  فإن  التغييرات احلاصلة  رغم 
املساواة في ما يتعلق باألجور كما أن بعض أصناف العامالت خصوصا منهن املعينات املنزليات وأغلبهن من 

البنات صغيرات السن والنساء ال تشملهن أحكام القانون اجلديد.
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التمييز املتواصل في القانون اجلنائي

ليس هناك أثر ملفهوم اغتصاب الزوج لزوجته في القانون. 

نقائص القانون اجلديد لألسرة

•رغم التقدم احلاصل في وضع املرأة داخل األسرة إاّل أن النقائص تبقى قائمة ومن بينها: 	

•اإلبقاء على تعّدد الزوجات رغم حتديده بشكل واضح. 	

•اإلبقاء على إمكانية الطالق من قبل الزوج من جانب واحد رغم تقنني هذا األمر للحّد من إساءة استخدام  	
هذا األمر من قبل الرجل.

•ال ميكن للمرأة أن تكون وصية قانونية على أبناءها القّصر إاّل في حالة غياب الزوج )وفاة أو انعدام األهلية  	
القانونية(.

•اإلبقاء على عدم املساواة في امليراث. 	

إن اإلصالحات املذكورة هنا وحدودها ليست لها تأثيرات مباشرة على مشاركة املرأة في احلياة السياسية 
إاّل أن أهميتها تكمن في التغييرات التي أدخلتها على صورة األدوار املوكولة للمرأة والرجل. ومن ناحية أخرى 
فإن اإلصالحات ذات النفس احلداثي تنعكس على املجال السياسي. فاحلداثة في هذه احلالة يترتب عنها املساواة 

وتغيير العالقات املتصلة بالنوع االجتماعي)1(.

II- النساء والسياسة 

1- املساواة في احلياة السياسية 

يكّرس الدستور املغربي احلق في املساواة بني الرجال والنساء ويعترف صراحة بحقوق النساء في املجال 
السياسي. وينص الفصل الثامن من الدستور على أن »الرجل واملرأة متساويان في التمتع باحلقوق السياسية«. 

وأن »لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى احلق في أن يكون ناخبا إذا كان... متمتعا بحقوقه املدنية والسياسية«.

وتتعرض فصول أخرى إلى املساواة السياسية ضمنا وبعبارات عاّمة.

فالفصل 12 ينص مثال على أنه »ميكن جلميع املواطنني أن يتقّلدوا الوظائف واملناصب العمومية وهم سواء 
فيما يرجع للشروط املطلوبة لنيلها«.

وينص قانون االنتخاب في فصله الثالث على أنه يعتبر ناخبا املغاربة من اجلنسني الذين أمتوا عشرين سنة 
فاقدين  القانون  هذا  في  املذكورة  الصور  من  بأية صورة  وليسوا  والسياسية  املدنية  بحقوقهم  واملتمتعني  كاملة 

لألهلية.

حورية علمي مشيشي، النوع االجتماعي واملشاركة السياسية، مؤنث. متعدد، املسيرة نحو املساواة في املغرب 1993-2003 نشر فريدريش ايبرت   )1(
ستبفتونغ. 
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يلّخص اجلدول التالي احلقوق املدنية والسياسية للمرأة في الدستور املغربي :
احلقوق السياسية احلقوق املدنية

احلق في التصويت في االنتخابات. احلق في التعليم والعمل.

احلق في الترشح لالنتخابات.  احلق في التنقل والسكن في كّل جهات اململكة.

حق إبداء الرأي وحق التعبير بكّل أشكاله وحق 
االجتماع.  حماية احلياة الشخصية والرسائل.

حق التجمع وحق االنتماء إلى منظمات نقابية أو 
سياسية.

احلق في الوصول إلى كّل الوظائف في القطاع 
العمومي.

احلق في اإلضراب. حق التملك.

لقد عرف قانون االنتخابات تنقيحات متعّددة من أجل زيادة مشاركة املرأة في احلياة السياسية للبالد :

• كان من أبرز التعديالت تعويض نظام التصويت باألغلبية االسمية بنظام التصويت على  منذ سنة 2002	
القائمات )التمثيل النسبي( وأيضا جتسيم مطلب التمييز اإليجابي عبر إقامة القائمة الوطنية التي متثل 

إحدى طرق تطبيق نظام احلصص، مع تخصيص 30 مقعدا للنساء. 

•»في ظل غياب القدرة على وضع مقتضيات تشريعية واضحة فإّن احلكومة باالشتراك مع البرملان عملت  	
على تهيئة املجال لتمثيل أقوى للنساء بواسطة إصالح قانون االنتخابات وامليثاق احمللي خصوصا.«)1(

و يتعّلق األمر باإلصالحات التالية التي أدخلت في 2008 :

بعث جلنة استشارية تدعى »جلنة املساواة وتساوي الفرص« )الفصل 14 من امليثاق احملّلي(؛ وضع خّطة 
إستراتيجية للتنمية احمللّية ملّدة 6 سنوات حسب متشي تشاركي يولي أهمية للنوع االجتماعي«)الفصل 36 من 

امليثاق احمللي(.

القروية والدوائر )الفصل 1-204 و2-204 من  أو  انتخابية تكميلية« في املجموعات احلضرية  بعث »دوائر 
قانون االنتخابات(.

وبعث »صندوق لدعم النهوض بتمثيل املرأة« )الفصل 288 مكّرر من نفس القانون(.

وبفضل اإلصالح املذكور في 2008، فقد منحت حصة 12 ٪ للنساء في االنتخابات احمللية للعام 2009. وإذا 
كانت احلّصة املذكورة تقّل كثيرا عن حصة 30 ٪ التي تطالب بها احلركة النسائية فإن نسبة حضور املرأة في 

اجلماعات تضاعف 21 مّرة من 0.56 ٪ إلى 12 ٪.

رغم أن املجال السياسي يشهد أكبر قدر من املعارضة إلدماج املرأة في مسارات صنع القرار فإن اإلصالحات 
التي أدخلت في املستويات القانونية واملؤسسية كان لها أثر إيجابي على حضور املرأة في دوائر صنع القرار 

السيدة نزهة صقلي، وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن في المغرب، لو ماتان 2008.  )1(
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واألحزاب  املنتخبة  االستشارية  والهيئات  )اجلماعات(  واحلكم احمللي  بهيئته  والبرملان  وهي احلكومة  السياسي 
السياسية.

2- مشاركة املرأة في احلياة السياسية 

1.2 – النساء في احلكومة 

عهد للنساء في مستوى احلكومة بسبع حقائـب وزارية في حـكومة 15 أكـتوبر 2007 من بينهـن 5 وزيرات وذلك 
للمّرة األولى في تاريخ املغرب.

و قد عكست هذه التسميات الوزارية التزام املسئولني مبسار إدماج املرأة في كّل هياكل الدولة. إاّل أن هذا 
يظّل دون تطلعات النساء املغربيات كما عبرن عن ذلك في خّطة العمل من أجل إدماج املرأة في التنمية وأيضا عبر 

املطالبات النسائية.

ومن جهة فإن عدد النساء اللواتي وقعت ترقيتهن ال تصل إلى نسبة 10 ٪ املسجّلة في البرملان، ومن جهة 
أخرى فإن الوزارات التي عهد بها للنساء ال تختلف كثيرا عن التوزيع التقليدي لألدوار.

و في املناصب ذات املسؤولية العليا تشغل املرأة منصب مستشارة للملك في حني حتتل 8 نساء مقاعد في 
املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان وذلك منذ 2001. ومن جهة أخرى فقد وصلت بعض النساء إلى مناصب كاتب 
عام أو مدير مركزي في اإلدارة العمومية. وفي مناصب أخرى ال توجد نساء أو تتواجدن بقلة ضئيلة. وعلى سبيل 

املثال لم تعني أية امرأة إلى اآلن في منصب والي أو رئيسة مجلس جهوي أو محافظ.

2.2- النساء في البرملان 

سجلت االنتخابات التشريعية لشهر سبتمبر 2007 وصول 35 امرأة ملجلس النواب )الهيئة العليا في البرملان( 
مبا يعادل 10.77 ٪ من املنتخبني مقارنة بـ0.66 ٪ في املجلس السابق. وقد سمح هذا األمر للمغرب باالنتقال من 
العربي حسب  العالم  الثانية في  املرتبة  املرتبة 69 وببلوغ  إلى  برملانا  التي كان يحتلها من بني 119  املرتبة 118 

التصنيف العاملي الصادر عن اإلحتاد الدولي للبرملانات.
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متثيل النساء في مجلس النواب ) 1977 – 2007 (

نسبة املقترعوناملسجلونالتاريخ
املشاركة

وقع انتخابهماملرشحون

عدد النساءالعدد اجلمليعدد النساءالعدد اجلملي

1963654 803 4539 448 3٪71.79 69016
)٪2.32 (0

1977301 519 6431 369 5٪82.36 7068
1760 )على 264() ٪1.13(

1984846 414 7646 999 4٪67.43 333 115
1990 )على 295() ٪1.12(

1993987 398 11211 153 7٪62.75 009 233
2222 )على 333() ٪1.64(

)٪0.9 (

1997631 790 12996 456 7٪58.30 288 369
)٪2.09 (3252

) ٪0.61 (

865 5 )على  7٪51.61 165 13206 884 2002467
1774 قائمة(

266
)٪4.53 (32535

)٪10.77 (

2007505 15 510886 738 5٪37 691 626932534
)٪10.46 (

وجتدر اإلشارة إلى أنه :

أ( خالل االنتخابات في العام 2007 كان عدد املرشحات على القائمات االنتخابية ضعيفا: 269 مرشحة على 
6691 مرشحا أي بنسبة 4.5 ٪ وذلك رغم التجربة املسجلة في 2002 واملتعّلقة بتبني قائمة وطنية خاصة بالنساء 

واإلجماع احلاصل بني األحزاب السياسية من أجل إدراج حّصة للنساء على قائمتهم.

ب( رغم مطالبة احلركة النسائية فإن القانون العضوي ملجلس النواب لسنة 2002 لم يدرج مسألة احلصص 
مّما يبقى أمر متثيل النساء في مجلس النواب رهن احترام املسئولني السياسيني اللتزامهم األخالقي وليس مرتبطا 

بنظام انتخابي معني.

وفي نفس السياق فإن رئاسة امرأة ملجموعة برملانية تؤشر لعهد جديد تتقاسم فيه األدوار داخل املؤسسة 
البرملانية.

3.2- النساء في احلكم احمللي 

خالل االنتخابات احمللية لشهر سبتمبر 2003 وقع انتخاب امرأتني في جماعات ريفية كما انتخبت امرأتان 
ملنصب رئيستني جلماعة من جملة 41 جماعة محلية وانتخبت 22 امرأة كنائبات رئيس ولم يقع تعيني أي امرأة على 

رأس مجلس جهوي وشهدت جهة واحدة انتخاب امرأة في منصب نائب رئيس املجلس اجلهوي.
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و يظل عدد الترشحات النسائية أقل أهمية مقارنة بالترشحات الرجالية رغم تضاعفها أربع مرات تقريبا 
في انتخابات 2003 مقارنة بـ2007. ويفّسر هذا األمر بغياب املناصفة في القائمات االنتخابية لألحزاب السياسية 

وأيضا بغياب املرأة عن الثلث األول لكل قائمة وهو الثلث الذي عادة ما يحتله الرجل.

متثيل النساء في احلكم احمللي

املقترعوناملسجلونالتاريخ
نسبة 
املشاركة

وقع انتخابهماملرشحون

عدد النساءالعدد اجلمليعدد النساءالعدد اجلملي

1976 961 566 6331 438 4 ٪65.95 638 42)٪0.17 ( 7613 3589
)٪0.67 (

1983 385 069 7085 226 5٪71.93 54 162)٪0.57 ( 30715 493 43
)٪0.28 (

1992 809 513 11793 682 8٪74.64 93 7731 086
)٪1.16 (22 240 77

)٪0.35 (

1997 779 941 12724 199 9٪75.13 102292 651 1
)٪1.61 (24 236 83

)٪0.34 (

2003 937 620 14918 640 7٪51.55 122 658 6024
)٪4.91 (23 689 127

)٪0.54 (

20093406
٪12 

4.2- النساء في األحزاب السياسية 

عبر  وذلك  املنتخبة  السياسية  الهيئات  نحو  النساء  دفع  في  هاما  دورا  املغربية  السياسية  األحزاب  تلعب 
»األحزاب  بأن   3 فصله  في  املغربي  الدستور  ويقر  األحزاب.  هياكل  داخل  من  وانتدابهن  السياسية  تنظيماتهم 

السياسية واملنظمات النقابية واجلامعات احمللية والغرف املهنية تساهم في تنظيم املواطنني ومتثيلهم«.

وفي ما يخّص حضور النساء داخل األحزاب السياسية فيمكن القول إنه بصدد التطّور بسبب :

األحزاب  على  تأثير  لها  كان  والتي  األخيرة  العشرية  بداية  منذ  املغرب  تعيشها  التي  النسائية  أ( احلركية 
السياسية.

ب( اإلجراءات التمييزية اإليجابية التي اتخذت بغرض زيادة عدد النساء بني صفوف األحزاب وخصوصا 
في الهياكل القيادية.

وتشهد على تطور هذا احلضور نتائج االنتخابات التشريعية لشهر سبتمبر 2007 التي سمحت بانتخاب 34 
امرأة مغربية من بني 325 عضوا في مجلس النواب.
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وقد فازت باملقاعد النسائية األحزاب التالية: حزب االستقالل 6 مقاعد، حزب العدالة والتنمية وهو حزب ذو 
توجه اسالمي 7 مقاعد، احلركة الشعبية 5 مقاعد، التجمع الوطني للمستقلني 5 مقاعد، اإلحتاد االشتراكي للقوى 

الشعبية 4 مقاعد وحزب االشتراكية والتقدم 3 مقاعد.

وقد فازت باملقاعد األربعة األخرى نساء تقدمن بترشحهن على قائمة سميت باحمللية منافسة للرجال. ويتعلق 
األمر بياسمينة بادو عن حزب االستقالل وانتخبت في الدار البيضاء ولطيفة جبابدي من االحتاد االشتراكي للقوى 
الشعبية وهي وجه من الوجوه املهمة في العمل النسائي على املستوى الوطني وانتخبت في الرباط وفاتنة خيال من 
احلركة الشعبية وفازت في القنيطرة على بعد 40 كلم من الرباط وأخيرا فتيحة ليادي وهي ال تنتمي إلى أي حزب 
سياسي وقد انتخبت في جهة مراكش في جنوب املغرب. وتنتمي النساء املذكورات إلى آفاق متعددة فمنهن من 
تظهر في اإلعالم بصورة دائمة مثل ياسمني بادو التي كانت تشغل منصب كاتبة دولة مكلفة باألسرة والتضامن 
والعمل االجتماعي أما لطيفة جبابدي فقد ترأست احتاد العمل النسائي. وتعد فتيحة ليادي املرشحة الوحيدة التي 

ليس لها انتماء سياسي وهي ذات تكوين صحفي وتشغل حاليا خطة مديرة اإلعالم في وزارة االتصال.

ويرى مصطفى زاري الكاتب في صحيفة الصباح أن »ما مييز هذه املوجة اجلديدة من النساء املنتخبات هو 
نوعيتهن. فهن شابات ومتعلمات وينتمني إلى األطر العليا في اإلدارة وهن أيضا جامعيات. وهذا ما يعطيهن القدرة 

على احلوار. إن هذا مكسب للوطن.«

وكان من املمكن جتاوز 34 مقعدا لو لم يقع إلغاء قائمة االحتاد الدستوري من قبل وزارة الداخلية. ويضم هذا 
احلزب أكثر من عشر نساء في مكتبه السياسي. وكان بإمكان هؤالء الظهور على قائمات احلزب االنتخابية.

وبداية من العام 2000 تبنى عدد كبير من األحزاب السياسية نظام احلصص مبا يصل إلى 20 ٪ تقريبا من 
تركيبة هيئات صنع القرار على املستوى الوطني. وفي هذا الصدد فإن الفصل 22 من قانون األحزاب السياسية 

يلزم القوانني الداخلية لهذه األحزاب بذكر النسبة املخصصة للنساء والشباب في هيئاتها املسيرة.

وقد تطلب األمر انتظار سنة 2006 لنشهد صعود امرأة للمرة األولى إلى رئاسة حزب سياسي ويتعلق األمر 
بزهور شقافي من احلزب االشتراكي التقدمي املغربي.

من  بالرغم  ولكن  احلكومية.  الفرق  تكوين  األخيرة مسؤولية  السنوات  في  السياسية  األحزاب  وقد حتملت 
اخلطاب املناصر إلدماج النساء في احلقل السياسي وهو اخلطاب الذي يتبناه قادة األحزاب الذين هم من الرجال 
وبالرغم من وصول عدد من النساء إلى الهيئات املسيرة لألحزاب السياسية بفضل نظام احلصص فإن الواقع 
الفعلي يعكس حقيقة أن األحزاب لم تعط النساء مسؤوليات وزارية تعتبر رجالية. ويبرز توزيع احلقائب الوزارية 
أن النساء ال تقتحمن املجال املخصص تقليديا للرجال وهذا مما يدل على أن األحزاب السياسية ال تزال محكومة 

بنسبة كبيرة بنمط ثقافي رجالي.

3 – النساء وصنع القرار

خالل السنوات األخيرة تولدت حركية مناصرة لدخول املرأة مجال صنع القرار في اإلدارة العمومية. ونذكر 
على سبيل املثال تسمية امرأة في خطة كاتبة عامة للوزارة املكلفة بالشؤون العامة للحكومة. كما تقلدت امرأة أخرى 

خطة كاتبة عامة في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.
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وباستثناء اجلمعيات النسائية فإنه يصعب معرفة درجة مشاركة النساء الفعلية في مناصب صنع القرار.

وفي املستوى املهني، تشغل امرأة منصب رئيسة اجلمعية املهنية لشركات البورصة وتتقاسم امرأة أخرى 
مستوى  وفي   .104 هو  املهنية  للجمعيات  اجلملي  العدد  أن  ويذكر  واإلعالمية.  للمكتبية  املهنية  اجلمعية  رئاسة 

اجلامعات القطاعية فإن امرأة تترأس جمعية صناعيي اجلبس.

4- النسيج اجلمعياتي

تترأس نساء كل اجلمعيات النسائية. وجدير بالذكر أن عددا من جمعيات التنمية التي يترأسها رجال تقوم 
بنشاطات تهم النساء. وهناك عدد من اجلمعيات املهتمة بالطفولة التي تقودها نساء. وللمرة األولى في تاريخ املغرب 

انتخبت امرأة على رأس املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان.

و يتبني من خالل حتليل الواقع السياسي للنساء والعناصر احليوية للبيئة التي يتواجدن فيها وخصوصا 
منها القانونية واملؤسسية املؤثرة في هذا الواقع أن السياسة التي تقوم على إرادة فاعلة ال تكفي لوحدها لبلوغ 
املساواة السياسية. ومن جهة أخرى فإن هناك الكثير من املتدخلني الذين يساهمون بصورة مباشرة في جعل 

املساواة أمرا ملموسا وواقعا على الساحة السياسية.

III – املتدخلون األساسيون من أجل مشاركة أفضل للمرأة في احلياة السياسية
من هم املتدخلون الرئيسيون في مسار املشاركة السياسية للنساء في املغرب؟ وما هو مدى قدرتهم على تغيير 

املعطيات؟ وهل تتوفر لهم حرية القيام بالتغييرات؟ 

هذه هي األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها في هذا اجلزء املخصص الستعراض املتدخلني األساسيني: 

يظل جاللة امللك محمد السادس املتدخل الرئيسي من أجل النهوض بوضع املرأة في كل مجاالت احلياة. وقد 
كان امللك مصدر التغييرات املسجلة على املستوى السياسي والثقافي وخصوصا فيما يهم املسائل املتعلقة بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة بالشريعة ومن بينها مسألة املرأة. ويتمتع امللك بهذه السلطة باعتباره ممثال للرسول. 

و قد أظهر التاريخ احلديث للمغرب أن مواقف امللك حيال القضايا التي شغلت ساحات احلوار السياسي 
كانت حاسمة. ففي الوقت الذي اعتبر فيه املدافعون عن خطة النوع االجتماعي أن فشل خطة العمل الوطنية من 
أجل إدماج املرأة في التنمية يؤشر لتراجع الهيئات السياسية العليا في البالد عن اإلصالح ونقص التزامهم به، 
مت تسجيل تكوين جلنة مكلفة باقتراح إصالحات جوهرية للمدونة ونصوص القوانني بهدف احلد من حالة انعدام 

املساواة بني الرجال والنساء. 

و في نفس الوقت جاءت مبادرات أخرى مثل تعيني نساء في خطط وزارية تقنية وليست اجتماعية فحسب 
لتؤكد أهمية تدخل امللك من أجل جعل اإلصالحات أمرا ملموسا.

هل ميلك املتدخلون اآلخرون الذين سوف يرد ذكرهم سلطات مماثلة ميكن أن تأهلهم للعمل بفعالية لتحقيق 
التغيير املنشود فيما يهم مشاركة املرأة في احلياة السياسية؟
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للنساء في احلياة  العمل من أجل مشاركة أفضل  بإمكانهم  الذي  الرئيسيون  املتدخلون   : امللحق 1  )انظر 
السياسية الصفحة 64(.

إن العمل الذي يقوم به مختلف املتدخلني إضافة إلى ما تقوم به النساء أنفسهن باعتبارهن ناشطات داخل 
املستوين  على  املرأة  مشاركة  بنسبة  وكيفا  كما  النهوض  أجل  من  النسائية  والشبكات  واجلمعيات  املجموعات 
السياسي وذلك املتصل بصنع القرار قد سمح بتحقيق تقدم واضح على طريق مشاركة املرأة في تسيير الشئون 

السياسية للبالد.

وفي هذا السياق ميكن اعتبار جملة من املبادرات من قبيل املمارسات اجليدة مبا أنها أظهرت فاعلية في 
النهوض مبشاركة املرأة في الشأن العام كما أنها متيزت بطول النفس وووجود إمكانية لتطبيقها وتطويعها في 

بلدان أخرى. 

IV – املمارسات اجليدة املنتقاة
في ما يخص مبادرة كل من معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة ومركز املرأة 
العربية للتدريب والبحوث فإن املمارسات اجليدة تهم اإلجراءات القانونية واملؤسسية إضافة إلى االستراتيجيات 
والبرامج والنشاطات التي أدت إلى حدوث تغييرات إيجابية في واقع مشاركة املرأة في احلياة السياسية وصنع 
غير  ومنظمات  اإليجابية عن مؤسسات حكومية  األعمال  هذه  وقد صدرت  ذلك.  أو ساهمت في حصول  القرار 
بالتعاون مع  أو  يعملوا بصورة منفردة  أن  املمارسات اجليدة  بهذه  بالقيام  للمبادرين  أفراد. وميكن  أو  حكومية 

متدخلني آخرين في إطار شراكة وطنية أو دولية.

1 – نظام احلصص : إجراء مؤقت ضد التمييز

لقد اتخذت احلكومة املغربية إجراءا وقتيا بهدف النهوض باملشاركة والتمثيل السياسيني للمرأة وذلك من 
خالل تبني نظام احلصص عند مراجعة القانون العضوي ملجلس النواب في 2002. وقد جاء ذلك بعد أن وقع إدراج 

نظام االنتخاب عن طريق القائمات اجلهوية والقائمة الوطنية ذات الثالثني مقعدا مبا ميثل 10 ٪ من املقاعد. 

وقد سمح االلتزام األخالقي لألحزاب السياسية بتخصيص القائمة الوطنية للترشحات النسائية مبا مكن 
30 امرأة من الوصول إلى مجلس النواب إضافة إلى جناح 5 نساء في الوصول إلى املجلس عبر القائمات احمللية 
وذلك خالل انتخابات سبتمبر 2002. وقد سمحت هذه النتائج برفع نسبة متثيل املرأة املغربية السياسي من 0.6 ٪ 

في 1997 إلى 10.7 ٪ في 2002.

وحتضيرا لالنتخابات التشريعية للعام 2007 جتند ائتالف للجمعيات النسائية وشبكات النساء البرملانيات 
واخلاليا النسائية لألحزاب السياسية من أجل تخصيص نسبة 30 ٪ من املقاعد للنساء. إال أن هذا املطلب لم 
يتحقق لسوء احلظ ولم تتمكن سوى 34 امرأة من الوصول إلى مجلس النواب مما حافظ على نسبة التمثيل النسائي 

في املجلس عند 10.8 ٪.

وجتدر املالحظة أيضا إلى وجود ثالثة نساء في مجلس املستشارين وهي الهيئة الثانية للبرملان.
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2- اإلستراجتية الوطنية للعدل واملساواة بني اجلنسني

تعتبر اإلستراجتية الوطنية للعدل واملساواة بني اجلنسني التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا ثمرة جملة من 
املبادرات واملشاريع املوضوعة منذ نهاية التسعينات من قبل مختلف اآلليات التي أخذت على عاتقها تباعا مسألة 
الرقي باملرأة. وفي مقّدمة هذه اآلليات توجد كتابة الدولة املكّلفة باحلماية االجتماعية والعائلة والطفولة التي بعثت 
من قبل حكومة التداول لعام 1998. وقد ترأس هذه الكتابة رجل مناصر بدرجة كبيرة لقضية املرأة. وقد تطورت 

كتابة الدولة هذه لتصبح وزارة مكلفة بوضع املرأة وحماية األسرة والطفولة وإدماج املعاقني. 

و قد وضعت كتابة الدولة في 1998 خطة عمل وطنية إلدماج املرأة في التنمية تتمحور حول: تقوية سلطات 
املرأة وقدراتها في املجاالت القانونية والسياسية واملؤسسية ؛ االرتقاء مبشاركة املرأة في عملية التربية الرسمية 
وغير الرسمية ورفع األمية واالرتقاء بثقافة املساواة في البرامج السياسية : وضع سياسة للصحة اإلجنابية مع 

حتسني مؤشرات الصحة للنساء؛ إدماج املرأة في التنمية االقتصادية : عمل/تكوين ومقاومة الفقر.

و ميكن أن نذكر هذا البرنامج على اعتباره من بني املمارسات اجليدة رغم أنه لم يقع تبنيه من قبل كّل مكونات 
املجتمع املغربي. وتتعّدد األسباب لهذا املوقف ونذكر من بينها :

مثل هذا البرنامج توجها جتديدّيا من خالل التحليل املقارن بني اجلنسني وكان لهذا البرنامج أثر إيجابي في 
ما يخص توضيح الرؤية املتعّلقة بوضع املرأة والدعوة إلى املساواة بني اجلنسني ; توّلدت عن هذا املشروع حركية 
اجتماعية وسياسية حول موضوع املساواة بني اجلنسني من خالل تعبئة الرأي العام واإلعالم واملجتمع املدني 
وصانعي القرار السياسيني؛ سلط املشروع الضوء على األهمية اإلستراجتية للشراكة مع املجتمع املدني من أجل 

توعية الرأي العام بالبعد اإلستراتيجي لقضية املرأة وبأهمية مشروع متعّدد األبعاد من أجل تأهيل املرأة.

النوع االجتماعي  الوزارة املكّلفة بشؤون املرأة على مسألة  البرامج واملشاريع املوضوعة من قبل  و ترتكز 
وترمي إلى مأسسة هذه املسألة في جميع القطاعات. ومن بني هذه املشاريع نذكر ما يلي:

• حول "إدماج القضايا املتعّلقة بالنوع االجتماعي في برامج التنمية والصحة  	I مشروع النوع االجتماعي
النوع  املبادرة اإلقليمية حول  اإلجنابية بغاية تأهيل املرأة وحتقيق املساواة”. وهو مشروع يندرج ضمن 
االجتماعي )اجلزء املتعّلق باملغرب( التي وضعت بالشراكة مع صندوق األمم املتحّدة للسكان ومشروع 

األمم املتحدة للتنمية وصندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة واحلكومة اإليطالية.

النوع  على  القائم  العنف  ومقاومة  اجلنسني  بني  باملساواة  "النهوض  حول   • 	II االجتماعي  النوع  مشروع 
االجتماعي" بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة.

•مشروع دعم املؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص من أجل اجناز مسح حول  	
املكّلفة  الدولة  كتابة  بالشراكة مع  التمشي  بإدماج هذا  تقوم  برامج وسياسات  االجتماعي ووضع  النوع 

باألسرة والعمل االجتماعي وبالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون التقني.

•مشروع الفضاء املتعّدد األبعاد في أورزازات وهو مشروع للنوع االجتماعي والتنمية ممّول من قبل التعاون  	
البلجيكي.
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•مشروع ينجز مع صندوق األمم املتحّدة للسكان ويترّكز حول إستراجتية مقاومة العنف ضّد النساء القائمة  	
على التكوين واملرافقة ومتابعة النقاط األساسية والدراسات.

•»مشروع إدماج النوع االجتماعي في اإلحصائيات الوطنية« )وزارة التخطيط وصندوق األمم املتحدة لتنمية  	
املرأة( وذلك عبر إنتاج إحصائيات تأخذ النوع االجتماعي بعني االعتبار.

•مشروع وضع التمييزانية مع إدماج مقاربة النوع االجتماعي )صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة، البنك  	
الدولي ووزارة املالية(

ورغم أن هذه املشاريع املذكورة ال ترتبط بصورة مباشرة مبسألة املشاركة السياسية للمرأة وهي موضوع 
مبادرتنا فإنها متثل عوامل دافعة ممكنة في اجتاه حتسني الوضع السياسي للنساء من حيث أنها تتوجه للنساء 
بأنفسهن كما الرجال واملجتمع عموما من أجل ترسيخ قيم املساواة وتركيز قواعد مقاربة النوع االجتماعي عبر 

عناصر التكوين والدعوة واإلعالم التواصلي.

وأطلقت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن مشروعا جديدا يندرج في نفس سياق املشاريع املهتّمة 
بالنوع االجتماعي وذلك بغاية مزيد ترسيخ مقاربة النوع االجتماعي وتأهيل النساء. وهذا املشروع يتناول مسألة 
"متكني النساء والفتيات في املغرب" في عالقة مع النتيجة "ثـ" إلطار األمم املتحدة للمساعدة على التنمية في املغرب 
لفترة 2007-2010، فيما يتعّلق بالوصول إلى حتقيق تقدم ملموس في موضوع املساواة بني اجلنسني وحماية حقوق 

النساء والبنات واملشاركة في احلياة العاّمة والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.”

3- املركز املغربي لإلعالم والتوثيق والدراسات حول املرأة 

املركز املغربي لإلعالم والتوثيق والدراسات حول املرأة الذي أنشأته كتابة الدولة املكّلفة باألسرة والتضامن 
والعمل االجتماعي )وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن حاليا( وهي وزارة مكّلفة بشؤون املرأة، مبساعدة 
من اإلحتاد األوروبي يهدف إلى دعم مجموع السياسات الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق النساء. ولتحقيق 
ذلك فقد أحدث مصالح تقنّية متعّددة االختصاصات من أجل مساعدة كتابة الدولة على جتميع النشاطات املتوجهة 
للنساء بصورة مركزية وتقييمها والسماح لعدد من صانعي القرار بإطالق نشاطات ووضع برامج جديدة تشمل 

املساواة بني الرجال والنساء على كّل املستويات املرتبطة بصنع القرار وتنفيذه.

وباعتبار تعّدد املتدخلني في مسألة املرأة وتقاطعهم فإن املركز املغربي لإلعالم والتوثيق والدراسات حول 
املرأة يهدف إلى تنسيق اجلهود وجتميع املعلومات وإبراز كّل األعمال واإلجنازات املتعّلقة باملرأة.

4- احلركية اجلمعياتية 

من  بداية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  مجاالت  كّل  في  والناشطة  املتعّددة  اجلمعيات  مثلت 
التسعينات قّوة مفاوضة ومصدرا لالقتراحات.

وتعّد النتائج املسجّلة من قبل املنظمات غير احلكومية النسائية نتائج معتبرة من حيث احلركية التي أدخلتها 
على املسألة النسائية في املغرب عموما ومشاركة املرأة في احلياة السياسية وصنع القرار خصوصا.
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وقد أجنزت املنظمات غير احلكومية املغربية املهتمة بالشأن النسائي عددا مهما من األعمال اإليجابية في 
املنظمات في اإلصالحات  قّوة معتبرة. وقد ساهمت هذه  اليوم  امليادين مبا فيها السياسية مبا يجعل منها  كّل 
التي أدخلت ثورة على املشهد االقتصادي واالجتماعي في املغرب وغيرت العقليات كما أنها متثل مجاال للتواصل 

والتعبير عن املواقف أمام العموم. كما أجنزت هذه املنظمات متشّيا جتديدّيا للنهوض باملرأة ومن ذلك :

تعزيز  أجل  من  مماثلة  شبكات  إنشاء  )ميكن  االجتماعي  بالنوع  املتصل  العنف  i( إنشاء شبكة ملناهضة 
مشاركة املرأة السياسية(.

ii( احلمالت التي قادتها من أجل الدفاع عن خطة العمل الوطنية إلدماج املرأة في التنمية.

iii( الدعوة التي أطلقتها املنظمات الغير احلكومية من أجل إصالح املدوّنة.

iv( احلمالت التوعوية حول املساواة ومناهضة العنف والنهوض بحقوق اإلنسان والتسامح واملواطنة التي 
أطلقتها الشبكات اجلمعياتية تطورت أهميتها بفضل تغطيتها إعالمّيا.

v( المركزية املنظمات غير احلكومية وبعث آليات صغيرة من قبيل )أنا روز( الشبكة الوطنية ملراكز اإلنصات 
للنساء من ضحايا العنف، مركز القيادية )مفتاح( ومركز النخيل.

ومن شأن هذه املبادرات أن تنقل نضال النساء من املستوى الوطني إلى املستوى احمللي مبا يعطي دفعا 
ملشاركة املرأة في احلكم احملّلي. 

5- 2007 دابا... من أجل املغرب 

املؤسسة  باملبادئ  تعّلقهم  يجمعهم  مختلفة  أطياف  من  ومواطنات  مواطنني  من  مكّونة  بجمعية  األمر  يتعّلق 
كّل  ومشاركة  مساهمة  دون  بناؤها  ميكن  ال  احلقيقية  الدميقراطية  بأن  واقتناع  مشترك  وميثاق  للدميقراطية 

املواطنني.

2007 دابا شملت 4 جلان- الشباب، املنظمات غير احلكومية، النخبة الثقافية واالقتصادية، النساء واألحزاب 
السياسية- كما تتوفر اجلمعية على خاليا جهوية.

وقد متثلت األهداف األساسية من بعث هذه احلركة في: حشد جهود املواطنني واملواطنات من أجل املشاركة 
الكثيفة في انتخابات عام 2007 وإحداث مّد باجتاه الشأن السياسي عند النساء والشباب والعمل على انفتاح 

األحزاب السياسية على النساء والشباب والنخب.

نساء  األربعة  اللجان  رئاسة  وتوّلت  دابا.   2007 في  فرق  داخل  عملت  التي  األطر  من   ٪ 50 النساء  ومثلت 
جامعيات أو صاحبات أعمال.

وقد عملت جلنة النساء على حشد جهود اجلمعيات النسائية والنساء صاحبات األعمال والبرملانيات. ووقع 
تصميم ونشر دليل خاص بالنساء املرشحات.

ومن اآلثار اإليجابية للعمل الذي قامت به 2007 دابا ميكن أن نذكر تشبيب القائمات الوطنية لبعض األحزاب 
منذ  في اجلمعية  االجتماعي  النوع  مقاربة  وتبني  األعمال  الشابات من صاحبات  النساء  إدماج  عبر  السياسية 
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من صاحبات  نساء  انتخاب  وأخيرا  النساء  اجتاه  في  السياسية  لألحزاب  كان خجوال  وإن  واالنفتاح  انبعاثها 
األعمال في البرملان.

6- شراكة متعّددة املستويات 

لقد أدت الشراكة القائمة بني الوزارة املنتدبة ومختلف الوزارات من جهة باعتبار دورها في االستراجتيات 
ووجود جملة من البرامج املتقاطعة )جلنة املرأة والتنمية( والوزارة واملجتمع املدني من جهة أخرى إلى خلق حركية 
تعمل على تعبئة الطاقات حول تعزيز حقوق املرأة ووضعها. وكمثال على هذا فقد كّونت وزارة الشؤون اإلسالمية 
واحلبس 36 مرشدة للعمل في املساجد والنوادي الثقافية واملراكز االجتماعية والّسجون. وكانت هذه املهّمة سابقا 
حكرا على الرجال. كما أصبحت املرأة للمّرة األولى عضوا في املجلس األعلى لألمية الذي يترأسه جاللة امللك 
محمد السادس كما في املجالس احمللية. وقد جاءت هذه التعيينات ذات النفس التجديدي كثمرة طبيعية للتعاون 

بني الوزارات.

و نذكر في نفس السياق بعث مجالس/جلان، والقيام بحمالت مثل حملة مناهضة العنف القائم على أساس 
النوع االجتماعي )في 1998( أو الدور الذي تلعبه املنظمات غير احلكومية في املشاريع املنجزة في إطار التعاون 

)صندوق األمم املتحدة للسكان، الوكالة األملانية للتعاون التقني، كندا(.

والدراسات  األفكار  تبادل  ورشات  حّددتها  كما  استكشافها  الواجب  املسالك   -V
الوطنية : انظر الصفحة 32.
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سيون 
سا

خلون األ
املتد

سية
مميزاتهم الرئي

و
القة 

ت االهتمام والع
جاال

م
سية للمرأة

سيا
شاركة ال

سألة امل
مع م

القدرة على العمل وااللتزام 
جل التغيير

من أ
خلها من 

ميكن أن تدعم تد
األعمال التي 

سية للمرأة
سيا

شاركة ال
ني امل

س
حت

جل 
أ

ف
ال

حكومة االئت
حلكومة: 

ا
تلعب دورا هاما كما يدل على ذلك الدور 
سنة 1998 

حكومة التداول 
الذي قامت به 

حكومية 
شأت آلية 

سفي( فقد أن
(أ. اليو

سها »رجل«
ض باملرأة ويرأ

تهتم بالنهو

سهيل 
ضا بت

سفي أي
حكومة اليو

قامت 
محرمة 

ضيع اعتبرت 
موا

في 
ض 

خلو
ا

ف املبني 
سألة العن

م
ومنها 

طويلة 
ملدة 

عبر تبني 
على النوع االجتماعي وذلك 

ف املبني 
ضة العن

ستراتيجية وطنية ملناه
إ

على النوع االجتماعي.
س 

س جتو في نف
و قد عملت حكومة ادري

ساء )وزيرتان و5 كاتبات 
ني 5 ن

جتاه بتعي
اال

ستراتيجية 
دولة( وتبني مخطط لتفعيل اإل

ني 
شركاء محلي

شمل 
الوطنية املذكورة ت

ني.
شركاء دولي

ني و
ني وغير حكومي

حكومي

سنوات األخيرة )1998 - 2002 
متيزت ال

ضع 
ص و

( بتطور غير منتظم في ما يخ
فقد 

سائية 
الن

سألة 
بامل

املكلفة 
الوزارة 

وزارة 
صبحت 

دولة ثم أ
ككتابة 

بدأت 
منتدبة لتعود من جديد كتابة دولة وأخيرا 
سعت 

جديد; وقد تو
صبحت وزارة من 

أ
أثناء ذلك مجاالت تدخل الوزارة. 

سرة 
واأل

جتماعية 
اال

التنمية 
وزارة 

 SEFSAS
ب 

عادة 
ف 

ضامن )تعر
والت

سابق ككتابة دولة 
ضعها ال

سبة إلى و
ن

جتماعي( 
ضامن والعمل اال

للمرأة والت

سية 
س

املؤ
اآللية 

متثل 
الوزارة 

هذه 
حلكومة 

سة ا
سيا

ضع 
سمية املكلفة بو

الر
سيقها 

ض باملرأة وتن
ص النهو

في ما يخ
وتقييمها.

شركائها إلى 
مع 

تطمح الوزارة 
 )*(

ومتفق 
موجهة 

بأعمال 
القيام 

شجيع 
ت

سق 
وتنا

إيجابية 
حركية 

وخلق 
عليها 

ف 
جلهود بهد

ميكن من توجيه ا
شاركي 

ت
صري 

شروع مجتمعي ملغرب ع
حتقيق م

ميقراطي« 
وعادل ود

سمح لها 
هذه الوزارة بقدرات ت

تتمتع 
سة 

س
ومؤ

شريعية 
صالحات ت

بالقيام بإ
العائلة 

داخل 
املرأة 

ضع 
و

من 
تغير 

على 
الوزارة 

وعملت 
املجتمع. 

وفي 
مع 

شراكة 
جوهرية بال

القيام بإجراءات 
حلكومية 

سات الدولة واملنظمات غير ا
س

مؤ
ني.

واملانح
ض 

حتيط ببع
و مهما كانت الهالة التي 

صالحات 
صالحات دون أخرى فإن اإل

اإل
ساهمة التي قدمتها 

ساوى كلها في امل
تت

والتقليل 
ساواة 

من امل
مزيد 

سبيل 
في 

بالتالي من التمييز وهو ما أدرج البالد 
ضة 

ني ومبادئ اتفاقية مناه
سار بيج

في م
ضد املرأة. 

شكال التمييز 
جميع أ

تعتبر الوزارة التي أظهرت التزاما وقدرات 
ف إلى 

ستراتيجيات تهد
متكنها من تنفيذ ا

في 
ني 

سي
سا

ني األ
التغيير أحد املتدخل

شاركة 
حتقيق م

الديناميكية التي ترمي إلى 
سية )من 

سيا
حلياة ال

ضل للمرأة في ا
أف

االجتماعي 
النوع 

ستراتيجيات 
ا

ذلك 
ونقاط االرتكاز للنوع االجتماعي 

صب 
ساء في منا

ني ن
صالح املدونة وتعي

و إ
هامة...(. 

ساعد في 
ميكن أن ت

و من األدوات التي 
سة 

سيا
ساء في ال

ضع الن
حتقيق تغيير في و

شراكة 
نذكر التكوين واإلعالم والدعوة وال

حلكومية – 
حلكومية وغير ا

مع املنظمات ا
جلدول( 

وقد عددناها في هذا ا

ضامن
سرة والت

)*( بوابة وزارة التنمية االجتماعية واأل

امللحق 1 : املتدخلون األساسيون 
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حلكومة
ت ا

ضوا
ساء ع

الن
على 

بروزهن 
ألن 

حملرك 
ا

دور 
نب 

تلع
ساء على أن 

سية يحفز الن
سيا

ساحة ال
ال

سية. 
سيا

ضورا في الدوائر ال
يكن أكثر ح

كما أن تولي الوزارة يعطيهن ثقة أكبر 
كان 

 2002
في العام 

وهكذا 
س. 

بالنف
سابقة 

سمينة بدو الوزيرة ال
سيدة يا

لل
ضع املرأة 

لو
من 

ما يكفي 
حلالية 

صحة ا
و وزيرة ال

شريعية 
شح لالنتخابات الت

شجاعة للتر
ال

مبقعد 
على قائمة حزبها وتفوز عن جدارة 

في البرملان. 

ض وجهة 
حلكومة فر

ساء في ا
ميكن للن

نظرهن وإدخال النوع االجتماعي في كل 
وتأكيد قدرة 

سية 
سيا

ستويات اآللة ال
م

شؤون 
سيير 

شاركة في ت
ساء على امل

الن
شارك به الرجال. 

س ما ي
البالد بنف

ساء 
متر بها الن

ستغالل التجارب التي 
ا

خلدمة 
حلكومة 

ا
ضوات 

ع
شحات 

املر
حلوار من أجل 

جليدة; إثارة ا
سات ا

املمار
سألة النوع االجتماعي 

مب
زيادة االهتمام 

شاركة 
م

من قبيل 
سائل املتعلقة به 

وامل
سية.

سيا
حلياة ال

ساء في ا
الن

البرملان بهيئتيه
ني 

صوت فيه على القوان
هو املكان الذي ي

والبرامج املتعلقة بالبالد والتي تؤثر في 
ساء 

مبا فيهم الن
جميعهم 

ني 
ضع املواطن

و
شهد 

ضاء الذي ي
ذلك أن البرملان هو الف

طريق 
على 

شي يأخذ البالد 
مت

إقرار 
ساواة.

ميقراطي ومتميز بامل
حداثي د

شاركة 
س فيه م

ضاء تتكر
ضا ف

وهو أي
وهي 

سلطة 
شكال ال

املرأة في إحدى أ
سية 

سيا
شاركة 

شريعية وهي م
سلطة الت

ال
عملية انتخابية 

سمية وفعلية تنبع من 
ر

يعبر فيها الناخبون عن اختيارهم. 

 2002
سنة 

ضوي ل
ستبدل القانون الع

ا
سمي 

صويت اال
طريقة االنتخاب عبر الت

صويت على القائمات 
في دورة واحدة بالت

سبي. كما أدخل نظام 
سب التمثيل الن

ح
سمح 

حمللية والوطنية وهو ما 
ني ا

القائمت
ساء للبرملان )35 

صول عدد أكبر من الن
بو

امرأة في 2002 و34 امرأة في 2007(.
سمح تنقيح القانون االنتخابي وامليثاق 
شاركة 

صالح م
حمللي باتخاذ إجراءات في 

ا
سية ومن 

سيا
حلياة ال

ضل للمرأة في ا
أف

جلنة 
سمى »

شارية ت
ست

جلنة ا
بينها بعث 

ضع »مخطط 
ص« وو

ساواة وتكافؤ الفر
امل

سنوات 
حمللية لفترة 6 

ستراتيجي للتنمية ا
ا

شاركة ويولي 
شي يعتمد على امل

طبقا لتم
وبعث 

سالة النوع االجتماعي« 
مل

أهمية 
جلماعات 

»دوائر انتخابية تكميلية« في ا
وبعث 

والدوائر 
والقروية 

ضرية 
حل

ا
ض بتمثيل املرأة«. 

صندوق دعم للنهو
«

خالل 
ميكن للبرملان إدخال تعديالت من 

جديدة 
ني 

قوان
ص 

صو
على ن

صادقة 
امل

سية للمرأة.
سيا

شاركة ال
صرة للم

منا
ساواة 

امل
بتطبيق 

ف 
مكل

لهيكل 
ميكن 

صلب البرملان في املجال 
ني 

س
جلن

ني ا
ب

مفهوم 
جعل 

ساعد في 
سي أن ي

سيا
ال

أكثر 
سة 

سيا
ال

في 
االجتماعي 

النوع 
ضروري أن يتكون هذا 

س من ال
فاعلية. ولي

س فإن 
ساء فقط وعلى العك

الهيكل من الن
صداقية 

ميكن أن يعطيه م
شراك الرجال 

إ
وفاعلية أكبر.
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ساء في البرملان بهيئتيه
الن

مبا ال يتجاوز 
يبلغ عددهن اليوم 34 امرأة 

سيا.
سيا

ميثلن 11 حزبا 
 ٪ 10.34

صا الثقافية منها 
صو

حلواجز وخ
رغم ا

صول 
من الو

ساء 
هؤالء الن

متكنت 
فقد 

ضهن على 
ست بع

إلى البرملان. وقد ناف
ضورهن 

ح
ساهم 

س قائمة انتخابية. و
رأ

في البرملان في تبني تنقيحات قانونية 
ني 

مهمة تتعلق بحقوق املرأة )املدونة وقوان
أخرى( 

في 
ساء 

مثاال يحتذى لبقية الن
يقدمن 

ف 
أحزابهن. وبإمكانهن التجمع في ائتال

دعم 
بإمكانه 

شارات( 
ست

وامل
)النائبات 

ساء.
سية للن

سيا
شاركة ال

امل

سية
سيا

ب ال
حزا

األ
ستهان بها 

ساء دائما قوة ال ي
لقد مثلت الن

سية باعتبارهن 
سيا

سبة لألحزاب ال
بالن

ظل 
وقد 

ني; 
عدد الناخب

متثلن 50 ٪ من 
ني لتأثير الرجال ملدة 

ضع
خا

الناخبون 
سبب األمية والتقاليد 

صا ب
صو

خ
طويلة 

سي. 
سيا

شأن ال
والعقليات غير املكترثة بال

ني بدأ 
ح

ساء في التحرك 
وقد بدأت الن

ضورهن في كل 
ح

وعيهن يزداد بأهمية 
صا القيادية 

صو
وخ

سية 
سيا

الهياكل ال
ض 

ضور بفر
حل

سمح لهن هذا ا
منها; وي

ص برامج 
ما يخ

في 
وجهات نظرهن 

األحزاب. 

ض األحزاب إلى أهمية 
لقد انتبهت بع

حلزبية وقامت 
شاركة املرأة في الهياكل ا

م
سائية من قبيل ما 

ببعث خاليا ومنظمات ن
ستقالل. فقد كانت منظمة 

قام به حزب اال
سنة 

ست 
س

أ
التي 

ستقاللية 
اال

املرأة 
ساهمت 

صدرا ملبادرات متعددة 
1988 م

حلياة 
ساء في ا

ضل للن
شاركة أف

م
في 

حلركات 
ا

ملطالب 
ستجابة 

ا
سية 

سيا
ال

على 
ص 

ص
حل

سائية بإدخال نظام ا
الن

سية فإن األحزاب 
سيا

ستوى األحزاب ال
م

شرية 
خالل الع

متراتها 
مؤ

عقدت 
التي 

ني 10 و20 ٪ 
ساء ما ب

األخيرة منحت الن
ضافة 

سيرة إ
من املقاعد في الهياكل امل

صلت إلى 
سية تو

سيا
إلى أن األحزاب ال

سبة 10 ٪ من مقاعد 
ساء ن

مبنح الن
توافق 

شريعية 
س النواب في االنتخابات الت

مجل
وتبني القائمة الوطنية.

صدرا يزود 
سية م

سيا
تعتبر األحزاب ال

سئوالت.و 
م

ساء 
بن

سية 
سيا

ال
الدوائر 

التعليمية 
ستويات 

امل
سن 

حت
ضل 

بف
واإلحاطة والتوعية والدعوة التي قامت بها 
سجل انفتاحا 

سائية فإننا ن
املنظمات الن

سية نحو 
سيا

متزايدا من قبل األحزاب ال
ضورهن على القائمات 

ساء وح
انخراط الن

صب الهامة. 
االنتخابية وتعيينهن في املنا
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سائية
ت الن

جلمعيا
ا

أكبر 
جلمعيات 

ا
هذه 

عدد 
صبح 

أ
شمل. 

أ
البالد 

كامل 
في 

ضورها 
وح

ستقالل 
اال

وغداة 
شطتها. 

أن
وتتنوع 

حلكومية (
شاطات املنظمات غير ا

كانت ن
ساء املغرب( 

حتاد الوطني لن
صا اال

صو
خ

صرة على املجال االجتماعي. ويعود 
مقت

سي 
سيا

س منظمة ذات بعد 
سي

ضل تأ
ف

ستقالليات. 
ساء اال

ف إلى منظمة الن
صر

حلياة العامة في 
وباملوازاة مع دمقرطة ا

ني فقد 
سع

سنوات الت
املغرب في نهاية ال

جلمعياتي 
سيج ا

حجم الن
ف 

ضاع
سجل ت

حلكومية 
وظهرت العديد من املنظمات غير ا

سماء 
شاطات املتنوعة. إال أن األ

ذات الن
ما 

س فيها 
جلمعيات لي

التي اتخذتها ا
ص 

ص
صريحة إلى التخ

صورة 
شير ب

ي
شارة 

جتدر اإل
سية. و

سيا
حلقوق ال

في ا
حلكومية 

غير ا
ض املنظمات 

إلى أن بع
جلمعياتية 

ساحة ا
مقدمة ال

التي احتلت 
سألة تعزيز 

متيزت بتدخلها في م
سائية 

الن
سية ومن بينها:

سيا
حلقوق ال

ا
ساء املغربيات. 

ميقراطية للن
جلمعية الد

- ا

ساء 
للن

ميقراطية 
الد

جلمعية 
ا

ف 
تعر

غير 
منظمة 

على أنها 
سها 

املغربيات نف
ف غير ربحي وهي منظمة 

حكومية ذات هد
صاية 

للو
ضع 

تخ
ال 

ستقلة 
وم

سائية 
ن

واألحزاب 
حلكومية 

خلارجية للهياكل ا
ا

وتعبر 
ني. 

واملانح
والنقابات 

سية 
سيا

ال
ضه 

تخو
ضال الذي 

عن الن
شاطاتها 

ن
ساواة واملواطنة التامة 

ساء من أجل امل
الن

سي 
سيا

ال
ببعديها 

املنظمة 
تتميز 

كما 
ستراتيجي.

واال

ستية وعلمية 
جلمعية إمكانات لوج

متلك ا
حلقل 

ا
في 

تدخلها 
دعم 

من 
متكنها 

القيادية 
مركز 

 )
 i

ونذكر 
سي 

سيا
ال

سائية وهو أحد أدوات املنظمة التي 
الن

ساواة 
صول إلى امل

ف الو
ستعملها بهد

ت
ف 

ساء ويتمثل أحد أهدا
ني الرجال والن

ب
عبر 

ساء 
الن

قدرات 
تعزيز 

في 
املركز 

مراكز القرار 
من أجل بلوغ 

التكوين 
واإلداري. 

صادي 
واالقت

سي 
سيا

ال
سات 

س
مؤ

من 
املركز 

جمهور 
ويتكون 

ني 
حكومية وأفراد منتخب

غير 
ومنظمات 

نقابات..(، 
ف، 

غر
جماعات، 

)برملان، 
صنع القرار; 

صب 
شحات ملنا

ساء املر
الن

ضحايا 
ساء 

صغاء للن
جنمة لإل

ii( مركز 
ف واإلعالم

العن
 والتوجيه القانوني لهن.

سنة 1977 
س 

س
ف املركز الذي أ

 ويهد
ف املبني على 

شكال العن
إلى مكافحة كل أ

النوع االجتماعي. 
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سائي 
حتاد العمل الن

ا
سائي منظمة غير حكومية 

حتاد العمل الن
ا

سنة 
ف غير ربحي بعثت للوجود 

ذات هد
مكتبا فرعيا في 

من 33 
1987 وتتكون 

حتاد 
ف اإل

ف املدن املغربية. يهد
مختل

ضع املرأة االجتماعي 
ض بو

إلى النهو
شكال 

أ
كل 

على 
ضاء 

والق
والقانوني 

صولهن 
ساء والعمل على و

ضد الن
التمييز 

صنع القرار.
صب 

ملنا

سائية 
حلملة األولى للجمعيات الن

قادت ا
جمع مليون توقيع من أجل 

والهادفة إلى 
حلملة ال 

مراجعة املدونة. ورغم أن هذه ا
سية 

سيا
شاركة ال

سألة امل
شرة مب

ترتبط مبا
ضوء 

سليط ال
متكنت من ت

للمرأة إال أنها 
ص 

خلا
ساواة في املجال ا

عدم امل
على 

في 
س 

والذي انعك
متثله العائلة 

الذي 
املجال العام.

جلمعية خبرة كبيرة في مجال 
و متلك هذه ا

ض بحقوق املرأة.
التعبئة من أجل النهو

ساء املغربيات الذي 
حتاد الوطني للن

اإل
سنة 

سه 
سي

شقيقة امللك منذ تأ
سه 

تترأ
مي( 

1969 )لال فاطمة الزهراء ثم لال مر
شرية 

حتاد بإمكانات مادية وب
ويحظى اإل

سهلت له القيام باألعمال التي انبعث من 
ضوره على كل 

حتاد ح
سجل اإل

أجلها. وي
هياكله 

خالل 
من 

التراب املغربي اليوم 
خلاليا( 

وا
صد، الفروع 

)املرا
التنظيمية 

س التوجيهي. 
واملجل

باملرأة 
ض 

النهو
إلى 

حتاد 
اإل

ف 
يهد

املغربية من خالل التكوين املهني والتربية 
شاطات 

شهد اليوم تنوعا في ن
صحية. ون

ال
ساء 

ف الن
صنا

حتاد الذي يغطي كل أ
اإل

شراكة مع 
خالل ال

ف املجاالت من 
ومختل

سات 
س

ني في املجتمع املدني واملؤ
املتدخل

ني 
حلكومية واملانح

ا

سه إحدى أفراد 
حتاد بتأثير وترأ

يتمتع اإل
ساحة 

ال
في 

شطات 
النا

املالكة 
العائلة 

حتاد معارك 
ض اال

خا
جلمعياتية. وقد 

ا
هامة من أجل الطفولة )األطفال املتخلى 
شوارع، األطفال املعوقون، 

عنهم، أطفال ال
ضيع 

موا
وهي 

املنزليات...( 
املعينات 

ض فيها.
خلو

صعب ا
ي

حتاد من 
ستمدها اإل

ضل القوة التي ي
و بف

سته 
ضوره في البالد وتأثير رئي

تاريخه وح
ف 

حتقيق أهدا
ساعدة في 

فإن بإمكانه امل
ساواة فعلية 

سائية من أجل م
حلركات الن

ا
سة. 

سيا
في ال

ف 
ساء املغربيات يهد

سور/ منتدى الن
ج

ف بثراء املجتمع املدني في 
إلى التعري

شرق وتقريب الرؤى 
كل من املغرب وامل

ميقراطية 
وبناء الد

مجاالت التنمية 
في 

والعدالة االجتماعية. 

شروع 
جلمعية نذكر م

جنازات ا
ني إ

من ب
سور« للمجتمع 

ج
البوابة االلكترونية »أ 

ني 
ب

ومن 
شرق 

وامل
املغرب 

في 
املدني 

ني 
شاركة املتدخل

ساهمة في م
أهدافه: امل

شرق 
من املجتمع املدني في املغرب وامل

حلركات االجتماعية التي تقدم بدائل 
في ا

صل 
شجيع التوا

س املواطنة، ت
سا

على أ
شبكات مع منظمات 

شاء ال
شاركة وإن

وامل
حلركات االجتماعية في 

املجتمع املدني وا
كل أنحاء العالم. 

خالل 
سور وهي التي تعمل من 

جل
ميكن 

سار 
شبكات أن تلعب دورا هاما في م

ال
عبر 

سة 
سيا

في ال
ضع املرأة 

و
تغيير 

التبادل والتمكن من تكنولوجيات اإلعالم 
صال. 

واالت
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سان 
حقوق اإلن

ت الدفاع عن 
جمعيا

دورا 
ورجال يلعبون 

ساء 
من ن

تتكون 
سيا في حماية وتعزيز حقوق املرأة.

سا
أ

هذه املنظمات )املنظمة املغربية 
ساندت 

حلقوق 
سان، الرابطة املغربية 

حلقوق اإلن
مبادراتهن 

كل 
في 

ساء 
الن

املرأة...( 
سان. 

حقوق اإلن
سألة 

ضمن م
املندرجة 

ستراتيجية 
ميكن أن نذكر تدخلها لدعم اإل

و
ف املبني على النوع 

ضة العن
الوطنية ملناه

شبكة أناروز. 
االجتماعي و

هذه املنظمات التي تتمتع 
ميثل التزام 

ساهمة ذات 
بتجربة في مجال الدعوة م

ساء 
حتقيق تطلعات الن

أهمية في ما يهم 
متكافئ للمجال 

سم 
املغربيات نحو تقا

سي.
سيا

ال

ت
سا

س
ت املؤ

حبا
صا

ساء 
ف / الن

األعرا
سة 

س
باملؤ

ض 
للنهو

املغربية 
جلمعية 

ا
ضاء نقطة االنطالق: بعث هذا 

سائية / ف
الن

ساحة للتالقي 
سنة 1991 ليكون م

ضاء 
الف

صاحبات 
من 

ساعدة املرأة 
م

من اجل 
جتاه 

األعمال على التأثير في محيطها با
ستقبل 

ساهمة في بناء امل
ضل وامل

جعله أف
وتغيير العقليات.

صاحبات األعمال 
ساء 

جلمعية املغربية للن
ا

سنة 2000 
ست 

س
ستقلة تأ

جمعية م
هي 

صاحبات األعمال 
ساء 

من أجل إعطاء الن
ض 

شاركة في النهو
ميكنهن من امل

إطارا 
ساهمة 

م
خالل 

من 
صاد الوطني 

باالقت
صادي واالجتماعي 

حلوار االقت
سع في ا

أو
حتدد 

صنع القرارات التي 
شاركة في 

وامل
ضم 

وت
للبالد. 

صادية 
االقت

التوجهات 
ضم 

ضوا وت
جلمعية ما يقرب من 400 ع

ا
سات هامة.

س
سيرن مؤ

ساء ي
ن

صاحبات 
ساء 

الن
جمعيات 

ارتبطت 
سبات الكبرى التي 

األعمال دائما باملنا
نحو 

املغربيات 
ساء 

الن
سيرة 

م
تخللت 

ساواة.
امل

صاحبات 
ساء 

مرد هذا االرتباط رغبة الن
جديدة في كل 

األعمال في ولوج مجاالت 
سلطة 

حلياة كما أن امتالكهن ل
ميادين ا

صول 
حل

ساعدهن في ا
ميكن أن ي

املال 
سية. 

سيا
صب 

على منا

إذا 
األعمال 

صاحبات 
ساء 

للن
ميكن 

ما توجه إليهن اهتمام الوزارة املعنية 
حلكومية أن 

شؤون املرأة واملنظمات غير ا
ب

سباق االنتخابي 
صبحن أكثر اهتماما بال

ت
ساندات 

وم
شحات 

كمر
شكاله 

أ
بجميع 

صا منهن 
صو

خ
ساء 

شحات من الن
للمر

وقليالت 
سط الريفي 

من الو
القادمات 

اإلمكانات. 
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ت
النقابا

متثل العمل النقابي في 
هياكل 

هناك 3 
للعمال 

املغربي 
حتاد 

اإل
وهي 

املغرب 
املغاربة 

للعمال 
العامة 

والكنفدرالية 
متثل 

حتاد العام للعمال املغاربة. وال 
واإل

صا 
صو

ستوى القاعدي وخ
ساء على امل

الن
أهمية. 

ذا 
متثيال 

سيير 
الت

ستوى 
م

ساء من 
سبيل الذكر كان عدد الن

وعلى 
حتاد املغربي للعمال 

حتت اإل
ضوين 

املن
سنة 2006 57.600 من جملة 320.000 

في 
سبة 12. ٪ 

ضوا أي بن
ع

متثيل في 
و تتوفر املنظمات النقابية على 

ساء 
ميكن الن

مما قد 
شارين 

ست
س امل

مجل
سي.

سيا
النقابيات من لعب دور 

حلياة 
ساء لدخول ا

ضر النقابات الن
حت

والتكوين 
خالل التأطير 

من 
سية 

سيا
ال

حلمالت 
شاركة في ا

مبهام وامل
ف 

والتكلي
النقابية.

عنها 
ض املطالب التي تعبر 

و تثير بع
نب 

ساء اللواتي ترغ
النقابات اهتمام الن

ومن 
سية 

سيا
ساحة ال

على ال
شاط 

بالن
حتاد 

جلنة املرأة في اإل
ذلك ما قامت به 

عدد 
ضاعفة 

املغربي للعمال من أجل م
سهل 

مما ي
ض األطفال 

ضانات وريا
حل

ا
واملهنية 

العائلية 
حلياة 

ا
ني 

ب
التوفيق 

سية. 
سيا

وبالتالي ال

النقابية 
املركزية 

قامت 
ستينات 

ال
منذ 

إطار 
شاء 

بإن
للعمال 

املغربي 
حتاد 

اإل
حتاد 

»اإل
هو 

سائية 
ص للمنظمة الن

خا
ساء املغرب«.

التقدمي لن
هيكل 

العاملة 
للمرأة 

الوطنية 
اللجنة 

شارك في 
ضوا وي

نظامي مكون من 23 ع
هيكل للمداوالت. 

وهي 
اللجنة اإلدارية 

شجعت اللجنة الوطنية اندماج املرأة 
وقد 

حتاد 
صورة تدريجية في كل هياكل اإل

ب
س 

مجال
مترات، 

مؤ
املداوالت، 

)هياكل 
جهوية 

حتادات 
وطنية، فدراليات مهنية، ا

جلان وظيفية(.
ومحلية، نقابات قاعدية و

احتلت 
حتاد 

لإل
األخير 

متر 
املؤ

خالل 
شهد النقابي. 

ساء 20 ٪ من امل
الن

الهياكل 
سبتها 

اكت
التي 

التجربة 
إن 

مجال 
في 

سائية للمنظمات النقابية 
الن

والدعوة 
حلمالت 

وا
والدعوة 

املطالبة 
سار 

م
في 

دور 
والتوعية تؤهلها للعب 

في 
ضل 

شاركة أف
م

من أجل 
التغيير 

ميكن أن 
صنع القرار. و

سي و
سيا

شأن ال
ال

جلنة املرأة 
حلملة التي قادتها 

شير إلى ا
ن

حلملة 
سياق ا

حتاد املغربي للعمال في 
لإل

ساء من أجل النقابات 
النقابية الدولية »الن

ساء« والتي كان من 
– النقابات من أجل الن

سـاء 
سبة انـخراط الن

أهدافها زيـادة ن
حتول دون 

حتديد العوائق التي 
بـ 5 ٪ و

حللول 
وإيجاد ا

والعمل النقابي 
املرأة 

املمكنة وتعزيز تكوين املكونات النقابيات 
ساء في كل الهياكل النقابية على 

ودفع الن
صنع 

ستويات 
صا م

صو
خ

ستويات 
كل امل

سائية على 
القرار وأخيرا تدعيم اللجان الن

جلهوية والقطاعية. 
حمللية وا

ستويات ا
امل
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الم
اإلع

ميثل اإلعالم عامال مهما في ترقية املرأة. 
ضع التنفيذ 

ضعت وزارة املرأة مو
وقد و

مع قطاع اإلعالم 
شتركة 

م
ستراتيجية 

إ
صورة املرأة في اإلعالم 

ني 
س

حت
ف 

بهد

في 
صورة املرأة 

«
حول 

سة 
درا

بينت 
شرت 

حلالي واآلفاق« ن
ضع ا

اإلعالم: الو
نتائجها في أفريل 2008 أن اإلعالم عادة 
جلديدة للمرأة ويركز 

ما يتجاهل األدوار ا
سائدة في املجتمع 

صور النمطية ال
على ال

ني واقع املرأة املغربية 
مما يعمق الهوة ب

صورتها في اإلعالم.
و

سائل 
وو

املرأة 
وزارة 

على 
يتوجب 

و 
يلعب 

أن 
ض 

املفرو
من 

الذي 
اإلعالم 

كالهما دورا في تغيير العقليات ومقاومة 
حلملة أن 

هذه ا
ضمن 

صور النمطية 
ال

يدعموا التحركات واإلمكانات واألدوات 
حتقيق 

حملددة التي وقع إقرارها من أجل 
ا

ستراتيجية. 
نتائج اإل

شتغلة 
امل

املرأة 
صورة 

ني 
س

حت
يتطلب 

سائل اإلعالم العمل على 
سة في و

سيا
بال

ني في 
ص

ص
ني املتخ

ف تكوين املهني
تكثي

سمعي 
اإلعالم )اإلعالم املكتوب واإلعالم ال

شاركة 
امل

سألة 
م

ومقاربة 
صري( 

الب
مثل 

مختلفة 
شكال 

سية للمرأة بأ
سيا

ال
سالت ودراما 

سل
حلوارات وامل

امللفات وا
شاط 

شرات األخبار )تغطية الن
الواقع ون

ساء(. 
سي للن

سيا
ال
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حول 
ث 

ح
ت الب

جموعا
م

 /
حثون 

البا
جتماعي

النوع اال
سات البحث حول املرأة/ 

س
يتزايد عدد مؤ

ضافة 
وإ

النوع االجتماعي في املغرب. 
والتوثيق 

لإلعالم 
املغربي 

املركز 
إلى 

سي 
كر

هناك 
املرأة 

حول 
سات 

والدرا
البحث 

ومجموعة 
سائية 

الن
سات 

الدرا
في 

االجتماعي 
النوع 

حول 
سة 

والدرا
املغرب واملركز املغربي للبحوث في العلوم 
في الدار 

شك 
ني 

ع
سانية )جامعة 

اإلن
ضاء(.

البي
سات حول النوع االجتماعي 

و خالفا للدرا
سات املتعلقة 

شهد طفرة فإن الدرا
التي ت

سية للمرأة ال زالت دون 
سيا

شاركة ال
بامل

سوى عدد محدود 
جناز 

املأمول. ولم يقع إ
شاركة املرأة في 

حول م
سات 

من الدرا
سية:

سيا
حلياة ال

ا
سية« 

سيا
شاركة ال

* »النوع االجتماعي وامل
ساواة 

سيرة نحو امل
في مؤنث مذكر- امل

سة 
س

شر مؤ
في املغرب 2003-1993 من ن

ش ايبرت.
فريديري

شي )2002(: النوع 
شي

حورية عليمي م
 *

ساواة 
سة: رهانات امل

سيا
االجتماعي وال

ني 
سالمي

اإل
ني 

ب
ساء 

والن
الرجال 

ني 
ب

س.
حلداثة، باري

وا
ومليكة 

شي 
شي

م
عليمي 

حورية 
 *

بنرادي:«املغاربة واملغربيات في مواجهة 
سة« )2002(. 

سيا
ال

سات والبحوث 
ميكن أن تؤدي زيادة الدرا

ضوء على 
سليط ال

سألة إلى مزيد ت
حول امل

سية للمرأة وإثارة 
سيا

شاركة ال
سألة امل

م
شرة 

شرة أو غير مبا
سئلة في عالقة مبا
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يظهر التاريخ احلديث للمغرب أن إرادة امللك تؤّدي إلى قدرة اجلميع على املبادرة. ومنذ منتصف التسعينات 
كان االنفتاح باجتاه تعزيز مكانة املرأة إحدى مشاغل امللك. وميكن التذكير في هذا اإلطار باملوقف الذي اتخذه 
امللك في العام 2000 إّبان التراجع عن خّطة العمل من أجل إدماج املرأة. فقد حسم امللك األمر بأن أمر بتكوين جلنة 
قامت بتقدمي مقترحات من أجل تنقيح املّدونة وإدخال إصالحات تشريعية ومؤسساتية في صالح املرأة باإلضافة 

إلى إدراج القائمات الوطنية في 2002 و2008 التي تنم عن موقف إيجابي من امللك جتاه النهوض باملرأة.

إن أول متغيرات االستقراء تتعلق مبوقف املتدخلني األساسيني في ما يهم قيادية املرأة ومشاركتها في احلياة 
السياسية وفي صنع القرار. وميكن استقراء هذا املوقف من خالل ما قام به هؤالء املتدخلون من أعمال وما جاء 

في خطابهم إضافة إلى احلوارات التي أجراها فريق املشروع معهم خالل الزيارات امليدانية. 

إن األثر الذي تتركه األعمال التي يقوم بها املتدخلون يقاس مبدى التغيير احلاصل واملمكن حدوثه في ما 
يتعلق مبشاركة املرأة في احلياة السياسية. وإن كبر حجم الفقاعات ( املتدخلون السياسيون( ومتوقع بعضها 
بالنسبة للبعض اآلخر أمر هام ألن هذين العاملني يعكسان أهمية املتدخلني النوعية حيث أنهما يسلطان الضوء 
على مدى انتشار املتدخلني وتأثيرهم ونتائج تدخالتهم؛ وفي نفس الوقت فإن العاملني ال يعكسان األهمية العددية 
من قبيل عدد املنخرطات في املنظمات غير احلكومية على سبيل املثال. كما أن متوقع الفقاعات يحيلنا إلى العالقات 
املوجودة بني مختلف املتدخلني: وميكن أن نسجل أن هناك عالقات تتميز بالقرب الشديد وعالقات أخرى أقل قربا 

وفي حالة ثالثة فإن هذه العالقات ضعيفة أو منعدمة تقريبا بني املتدخلني. 

إن النظر في هذه املتغيرات يسمح لنا بتأويل صورة االستقراء كما يلي:

	•امللك : لقد أظهر امللك منذ بلوغه العرش موقفا إيجابيا مّطردا اجتاه النساء وقد جتسم هذا املوقف من خالل 
مختلف اإلجراءات التي اتخذها: تعيني نساء في احلكومة والبرملان واملجالس احمللّية وتنقيح املدّونة. وأمام هذا 
املوقف من امللك فإن مواقف املتدخلني األساسيني واألثر الذي تتركه تدخالتهم واهتماماتهم يتراوح بني "املساندة 

القوية" و“املعارضة”.

	•احلكومة : يتولى رئيس احلكومة وضع برنامج امللك موضع التنفيذ ويتوجب عليه في نفس الوقت مراعاة 
األحزاب احلداثية من جهة واألحزاب احملافظة من جهة أخرى. وعلى هذا األساس فإن الوزارة املكّلفة بشؤون 
املرأة )وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن( تلعب دور احملرك داخل احلكومة. ذلك أن أنشطة هذه الوزارة 
تتقاطع مع باقي الوزارات مبا يجعلها تدافع عن استراجتياتها املختلفة لدى الوزارات األخرى مثل وزارة الداخلية 
ووزارة الصحة العمومية. وتتدخل وزارة الشؤون الدينية في هذا السياق املنادي مبشاركة سياسية أفضل للنساء 
من خالل خطب اجلمعة والرسائل اإلذاعية والتلفزيونية. وقد جتّلى هذا الدور مبناسبة إشراك الزعماء الدينيني في 

تنفيذ اإلستراجتية الوطنية ملناهضة العنف املتصل بالنوع االجتماعي التي بدأت في املغرب منذ سنة 2003. 

نذكر  أن  ميكن  ذلك  على  وكشاهد  احلزبي  التعّدد  عبر  لدمقرطته  نتاجا  البرملان  موقف  يعّد  البرملان :  •	
اإلصالح األخير لقانون االنتخابات والتصويت على حّصة للنساء تساوي 12 ٪ في حني طالبت احلركة النسائية 
بـ30 ٪ وتعتبر الهياكل النسائية داخل البرملان قليلة التأثير وهذا ما يفسر متوضع البرملان في االستقراء )حتت 

امللك واحلكومة(.
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	•األحزاب السياسية : هناك نوعان مختلفان من املواقف واألفعال فبعض األحزاب يناصر مشاركة املرأة 
الفعلية ويبذل جهدا ليس فقط بإدراجهن على القائمات االنتخابية ولكن أيضا بوضعهن على رأس القائمات. إاّل 
أنه حتى بالنسبة لألحزاب التي طبقت نظام احلصص فإنها لم تذهب إلى آخر الطريق. ومتثل نتائج االنتخابات 

التشريعية واحمللية شاهدا على هذا املوقف املناصر لكن غير الكافي.

	•اجلماعات : اقتناعا من النساء املغربيات باألهمية التي متثلها اجلماعات في مسار التمرس السياسي 
للمرأة وباإلضافة التي ميكن لهن أن يقدمنها في ما يتعلق بالتصّرف في الشؤون احمللية فقد حاولن الوصول إلى 
الفضاءات احمللية مستعينات في ذلك بدعم التيارات النسائية ووزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن ودعم 
املانحني أيضا. وقد أسفر هذا التحّرك عن نتائج تعتبر ضعيفة حّتى من قبل النساء أنفسهن )12 ٪ من املقاعد في 
االنتخابات احمللية جلوان 2009 مقابل هدف لم يقع بلوغه بـ30 ٪(. وفي نفس الوقت تظل اخلطوات التي قامت بها 
األحزاب السياسية محتشمة ذلك أن األحزاب تعّول على النساء كناخبات وليس كمرشحات عن هذه األحزاب في 

غالب األحيان.

	•الهيئات الدينية : يظل انفتاح الهيئات الدينية الرسمية في املغرب )الوزارة، األئمة الذين تلقوا تكوينا توعّيا 
من قبل الوزارة( على املسائل املتعّلقة باملرأة عاّمة والدعم الذي يقّدمونه لسياسة حتّرر املرأة التي تبنتها احلكومة 

دعما يتمّيز بقّلة بروزه على املستوى السياسي. 

النساء على التقّدم لالنتخابات إاّل  العدالة والتنمية –  و في الواقع فقد شجع احلزب ذي التوجه اإلسالمي – 
أن بعض املتدخلني على الساحة السياسية يفّسرون األمر على أنه موقف يسمح لهذا احلزب باستقطاب شريحة 

الناخبات حوله.

	•تنقسم املنظمات غير احلكومية إلى ثالثة : 

يعتبر صوتها  واّلتي  للمرأة  أفضل  تعمل من أجل مشاركة سياسية  واّلتي  واملؤثرة  النشيطة  املنظمات   )i  
مسموعا نظرا للتجربة اّلتي اكتسبتها في الدعوة في املجال السياسي خصوصا. 

و هذه املنظمات قريبة من السلطة ممثلة في وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن. وكمثال على هذه 
املنظمات نذكر اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب. 

ii( املنظمات غير احلكومية الناشطة في املجال السياسي ولكّنها تبرز مبحدودية تأثيرها لعدم اكتسابها ما 
يكفي من األدوات إلحداث تغيير في األمور ومنها احتاد العمل النسائي.

iii( املنظمات غير احلكومية الناشطة في قطاعات أخرى مثل املشاريع متناهية الصغر والبيئة ورفع األمية 
واملرأة الريفية. وميكن لهذه املنظمات أن تسهم بطريقة أكبر في إحداث تغيير باجتاه مشاركة أفضل للمرأة في 

احلياة السياسية إذا ما متكنت من تعبئة أكثر عدد من املنخرطني.

	•اإلعالم : يضع االستقراء اإلعالم في موضع غير متقدم ويفّسر هذا املوقع بـ :

اّلذين  i( نتائج الطريقة اّلتي تعامل بها اإلعالم مع احلمالت االنتخابية األخيرة )وقد تطّرق مختلف املتدخلني 
قابلناهم خالل مهمتنا على امليدان إلى هذه املسألة(.
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املرأة  صورة  أن  أبرزت  واّلتي  والتضامن  واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  أجنزته  اّلذي  ii( نتائج البحث 
السياسية في اإلعالم تتمّيز بقّلة املوضوعية.

	•املانحون : تعترض املانحني اّلذين حتّركهم إرادة في مساعدة البالد على مواصلة نهج إدماج مسألة النوع 
االجتماعي ومأسستها على كّل املستويات إلى مواقف مترّددة ومعارضة متليها سياقات سياسية متغّيرة.

و قد جتّسم هذا األمر خالل تنفيذ مخطط العمل من أجل إدماج املرأة في التنمية )2004( وخالل الدراسة 
اّلتي أشرف عليها مشروع األمم املتحدة للتنمية حول »النساء والسياسة«.

	•الباحثون : لقد خلق الباحثون ومراكز ومؤسسات البحث ديناميكية حول مقاربة النوع االجتماعي اّلتي 
يقع  ال  فإّنه  وكثرتها  البحوث  تنّوع  ورغم  املرأة  ملساندي قضية  بالنسبة  األهم  املسألة   2000 منذ سنة  أصبحت 

استغاللها كما ينبغي ألّن نتائجها ال يقع نشرها على نطاق واسع.
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ف
صن

ال
القاعدة القانونية

ضع
املو

ت 
البروتوكوال

صادق عليها
امل

النظام االنتخابي
نظام ملكي

الدولي 
امليثاق 

صادية 
االقت

للحقوق 
واالجتماعية والثقافية 

سنة 1979 
ل

امليثاق الدولي للحقوق 
سية 

سيا
وال

املدنية 
سنة 1979 

ل
على 

ضاء 
اتفاقية الق

التمييز 
شكال 

أ
كل 

ضد املرأة.
اثفاقيات منظمة العمل 

الدولية
 111

رقم 
االتفاقية 

بالتمييز 
املتعلقة 

شغل واملهنة(
)ال

 100
رقم 

االتفاقية 
ساواة في 

املتعلقة بامل
ني اليد العاملة 

األجر ب
سائية والرجالية.

الن
االتفاقية رقم 4 املتعلقة 

بعمل املرأة الليلي. 
 45

رقم 
االتفاقية 

املرأة 
بعمل 

املتعلقة 
حتت 

شغال 
األ

في 
واملناجم 

ض 
األر

صنافها 
بجميع أ

شريعية
الت

غير 
شارين: اقتراع 

ست
س امل

مجل
شر 

مبا
ني

حمللي
ني ا

5/3 من قبل املنتخب
ف املهنية 

5/2 من قبل الغر

س 
مبجل

ضوي رقم 32-97 املتعلق 
القانون الع

شارين
ست

امل
٪http://w

w
w.sgg.gov.m

a/BO٪5Cbulletin
5CFr٪5C1997٪5CBO_

4518_
fr.PDF

صل 1
الف

على 
االقتراع 

النواب: 
س 

مجل
التمثيل 

نظام 
سب 

ح
القائمات 

سبي
الن

س 
مبجل

ضوي رقم 31-97 املتعلق 
القانون الع

ضوي رقم 02-06 
النواب املنقح بالقانون الع

٪http://w
w

w.sgg.gov.m
a/BO٪5Cbulletin

5CFr٪5C2002٪5CBO_
5018_

fr.PDF

صل 1
الف

حمللية
ا

انتخاب 
حمللية: 

ا
جلماعة 

ا
س 

رئي
شر

غير مبا

جلماعات 
حملليون: - ا

شارون ا
ست

امل
سمي 

ساكن اقتراع ا
أقل من 25000 

سيطة
باألغلبية الب

ساكن 
جلماعات أكثر من 25000 

ا
باعتماد 

القائمات 
على 

صويت 
ت

سبي
التمثيل الن

القانون االنتخابي املنقح بالقانون رقم 02-64 
٪http://w

w
w.sgg.gov.m

a/BO٪5Cbulletin
5CFr٪5C2003٪5CBO_

5096_
fr.PDF

صل 200
الف

حلد األدنى االنتخابي
ا

شريعية: 3 ٪
االنتخابات الت

س 
مبجل

ضوي رقم 31-97 املتعلق 
القانون الع

ضوي رقم 02-06 
النواب املنقح بالقانون الع

٪http://w
w

w.sgg.gov.m
a/BO٪5Cbulletin

5CFr٪5C2002٪5CBO_
5018_

fr.PDF

صل 78
الف

حمللية: 3 ٪
االنتخابات ا

القانون االنتخابي كما وقع تنقيحه بالقانون رقم 
06-02

٪http://w
w

w.sgg.gov.m
a/BO٪5Cbulletin

5CFr٪5C2003٪5CBO_
5096_

fr.PDF

صل 209
الف

إعداد: مالك البقلوطي امللحق 3 : النظام االنتخابي املغربي   

ف
صن

ال
القاعدة القانونية

ضع
املو

ت 
البروتوكوال

صادق عليها
امل

النظام االنتخابي
سية:

الرئا
ني

سمي خالل دورت
اقتراع ا

القانون االنتخابي
 http://w

w
w.joradp.dz/TR

V/FElect.pdf
صل 155

الف
جلزائر 

قامت ا
صادقة على 

بامل
االثفاقيات املتعلقة 

سان 
بحماية حقوق اإلن

وتلك املتعلقة باملرأة 
مثل:

امليثاق الدولي للحقوق 
سية 

سيا
املدنية وال

سنة 1966 
ل

امليثاق الدولي 
صادية 

للحقوق االقت
واالجتماعية والثقافية 

سنة 
ل

 1966
ضاء على 

اتفاقية الق
شكال التمييز 

كل أ
سنة 1979.

ضد املرأة ل
االتفاقية املتعلقة 

سية 
سيا

حلقوق ال
با

سنة 1952.
للمرأة ل

االتفاقية املتعلقة بإلغاء 
شر 

جتار في الب
اال

سنة 1949. 
ل

شريعية
الت

شر باألغلبية 
س األمة: اقتراع غير مبا

مجل
ني

وتعي
القانون االنتخابي

http://w
w

w.joradp.dz/TR
V/FElect.pdf

صل 101
الف

شعبي الوطني: االقتراع على 
س ال

املجل
سبي

سب نظام التمثيل الن
القائمات ح

القانون االنتخابي
http://w

w
w.joradp.dz/TR

V/FElect.pdf
صل 123

الف

البلدية
شر

س البلدية: انتخاب غير مبا
رئي

شارون البلديون: اقتراع على 
ست

امل
سبي

سب نظام التمثيل الن
القائمات ح

القانون االنتخابي
http://w

w
w.joradp.dz/TR

V/FElect.pdf
صل 75

الف

حلد األدنى االنتخابي
ا

شريعية: 5 ٪
االنتخابات الت

القانون االنتخابي
http://w

w
w.joradp.dz/TR

V/FElect.pdf
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الف

االنتخابات البلدية:
٪ 7 

القانون االنتخابي
http://w

w
w.joradp.dz/TR

V/FElect.pdf
صل 76

الف

الدوائر االنتخابية
سية 

الرئا
شريعية 

الت

حمللية
ا

القانون االنتخابي
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w
w.joradp.dz/TR

V/ FElect.pdf

شح
شكل التر

حمللية
شريعية وا

سبة لالنتخابات الت
قائمات مغلقة بالن
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الدوائر االنتخابية
شريعية: اقتراع على القائمات

الت
االتفاقية رقم 3 

املتعلقة بعمل املرأة 
قبل و بعد الوالدة 
واالتفاقية رقم 103 

املتعلقة بحماية 
األمومة

ساكن
حمللية: دوائر أقل من 25000 

ا
سمي

اقتراع ا
ساكن: اقتراع على القائمات

دوائر أكثر من 25000 

القانون االنتخابي كما وقع تنقيحه بالقانون رقم 
02-64

٪http://w
w

w.sgg.gov.m
a/BO٪5Cbulletin

5CFr٪5C2003٪5CBO_
5096_

fr.PDF

صل رقم 200
الف

شح
شكل التر

جلميع 
سبة 

ضيلي بالن
صويت تف

خلط أو ت
قائمات مغلقة دون 
أنواع االنتخابات 

القانون املتعلق 
ص/ اإلجراءات 

ص
حل

با
شاركة 

االيجابية من أجل امل
سية للمرأة 

سيا
ال

شريعية: ال يوجد قانون محدد إال أن األحزاب قرروا إثر 
الت

صة بالقائمة الوطنية 
خلا

ني مقعدا ا
ص الثالث

صي
شاورهم تخ

ت
سب.

ساء فح
للن

-http://w
w

w.quotaproject.org/display
Country.cfm

?CountryCode=M
A

ضافية 
إ

قائمات 
البلدية: 

انتخابات 
خالل 

متوقعة 
ضمان 

ف 
جوان 2009 بهد

ضور ما ال يقل عن 12٪ 
ح

س 
في املجال

ساء 
من الن
البلدية 

سية:
سيا

سبة لألحزاب ال
بالن

للقوى 
شتراكي 

اال
حتاد 

اإل
حلزب 

شعبية: 20 ٪ على قائمات ا
ال

ساء. 
صة للن

ص
مخ

-http://w
w

w.quotaproject.org/display
Country.cfm

?CountryCode=M
A

حلملة االنتخابية
متويل ا

شريعية 
حلمالت االنتخابية الت

متويل ا
ساهمة الدولة في 

 تأخذ م
صل عليها و املقاعد 

صوات املتح
ني االعتبار عدد األ

حمللية بع
و ا

سي. 
سيا

التي يفوز بها كل حزب 

سوم رقم 2-02-188 املؤرخ في 17 
*املر

ساهمة الدولة في 
مب

جويلية 2002 املتعلق 
سية 

سيا
حلمالت االنتخابية لألحزاب ال

متويل ا
حمللية و 

سبة االنتخابات العامة و ا
مبنا

شريعية.
الت

٪http://w
w

w.sgg.gov.m
a/BO٪5Cbulletin

5CFr٪5C2002٪5CBO_
5026_

fr.PDF
سوم رقم 2-08-745 املؤرخ في 30 

* املر
سوم رقم 

سمبر 2008 املنقح و املتمم للمر
دي

متويل 
ساهمة الدولة في 

مب
2-06-360 املتعلق 

حلمالت االنتخابية.
ا

صل 1
الف
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٪ من النائبات 
شارات خالل 

ست
وامل

االنتخابات األخيرة

 2006
شارا(

ست
ساء من جملة 270 م

شارات: 1.11 ٪ )3 ن
ست

امل
/ h t t p : / / w

 w
 w. i p u . o r g / p a r l i n e - f

reports/1222_
A.htm

 2007
ضوا(  

ني 325 ع
النائبات:10.46 ٪ ) 43 امرأة من ب

/ h t t p : / / w
 w

 w. i p u . o r g / p a r l i n e - f
reports/1221_

A.htm

سات البلديات 
ساء رئي

٪ الن
في االنتخابات األخيرة

ني 1497(  
0.13 ٪ ) امرأتان من ب

/http://w
w

w.aufaitm
aroc.com

/fr/actualite
m
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m
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m
es

-reclam
ent-une-representativiteplus
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سبة االمتناع عن 
ن

صويت خالل االنتخابات 
الت

األخيرة

سنة 2007: 63 ٪
شريعية ل

االنتخابات الت
 h t t p : / / w

 w
 w. i p u . o r g / p a r l i
/ n e - f

reports/1221_
E.htm

سنة 2003: 45.85 ٪
حمللية ل

االنتخابات ا
.http://w

w
w.elections2003.m

a/StatG8
Aspx
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تستند مرجعية التشريع املغربي حول االنتخابات إلى ثالث نصوص أساسية هي : 

1 - القانون رقم 9.79 املكّون للقانون االنتخابي ويحّدد هذا القانون املقتضيات املتعّلقة باالنتخابات احمللية.

2 - القانون العضوي رقم 97-31 املتعّلق مبجلس النواب واّلذي يحّدد املقتضيات املتعّلقة بانتخاب الهيئة 
البرملانية األولى.

3 - القانون العضوي رقم 97-32 املتعّلق مبجلس املستشارين واّلذي يحّدد املقتضيات املتعّلقة بانتخابات 
الهيئة البرملانية العليا.

و باعتبار املغرب نظاما ملكيا فإّنه ال تنظم فيه انتخابات رئاسية.

االنتخابات التشريعية

يتكّون البرملان املغربي من مجلسني :

• عضوا ينتخبون انتخابا غير مباشر من  مجلس املستشارين وهي الهيئة البرملانية العليا وتتكّون من 270	
قبل هيئات انتخابية جهوية.

وتختار هيئات مكّونة من منتخبني محليني 5/3 مجلس املستشارين في حني أّن الهيئات اجلهوية املتكّونة من 
ممثلني منتخبني للغرف املهنية والنقابات تختار الـ5/2. وحتتل ثالث نساء فقط مقاعد في املجلس. 

• عضوا ينتخبون بالتصويت على قائمات حسب  مجلس النواب : الهيئة البرملانية األولى وتتكّون من 325	
نظام التمثيل النسبي.

و يقع انتخاب 295 عضوا على أساس دائرة انتخابية في حني ينتخب الثالثون )30( املتبقون على أساس 
قائمة وطنية. وال ميكن إاّل لألحزاب املتحّصلة على 3 ٪ من األصوات املصّرح بها أن تشارك في توزيع 

املقاعد.

واستجابة ملطالب »احلركة من أجل الثلث« فقد قبلت األحزاب املغربية خالل انتخابات 2002 تخصيص كّل 
مقاعد الدائرة الوطنية وعددها 30 مقعدا للنساء دون غيرهن وهو ما سمح بتحسني متثيل املرأة في مجلس النواب. 
ويعّد املجلس اليوم 34 امرأة عضوا على 325 نائبا مبا يعادل 10.46 ٪ مقابل امرأتني فقط أي ما يعادل 0,62 ٪ في 

العام 1997.

االنتخابات احمللية 

ينتخب املستشارون احملليون مباشرة حسب حجم الدائرة. ففي التجمعات اّلتي يقّل عدد سكانها عن الـ25000 
ساكن فإّن الدوائر فردية اسمية ويقع االنتخاب حسب نظام االقتراع باألغلبية البسيطة. أّما في التجمعات اّلتي 

يفوق عدد سكانها الـ25000 ساكنا فإّن انتخاب املستشارين يقع حسب نظام القائمات بإتباع التمثيل النسبي)1(.
وال تشارك القائمات احلاصلة على أقّل من 3 ٪ من األصوات املصّرح بها في توزيع املقاعد.

وفق هذا النظام فإنه يقع التصريح بفوز املرشح املتحصل على أكبر عدد من األصوات.  )1(
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و قد سّجلت االنتخابات احمللية للعام 2003 انتخاب 127 امرأة في منصب مستشارة بلدية )أي بنسبة 0.53 ٪(. 
وقد تقّلدت امرأتان منصب رئيسة مجلس محلي من جملة 1497 جتّمعا في املغرب.

و جتدر اإلشارة إلى أّنه خالل انتخابات 2009 وقع العمل بالقائمات اإلضافية. وقد ضمن هذا اإلجراء انتخاب 
مزيد من النساء قي املجالس البلدية مبا يعادل نسبة 12 ٪ )مقابل 0.53 ٪ في 2003(.
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تونس
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إثر حصول تونس على االستقالل، وبوقت قصير، وقع وضع األسس األولى لتحّرر املرأة بفضل املصادقة 
على مجلة األحوال الشخصية ذات النفس احلداثي والثوري بالنسبة لبلد عربي مسلم انعتق حديثا من االستعمار 
وانطلق في مواجهة املشاكل املتصلة بالتنمية. ومنذ ذلك احلني كّرس املشرع في النصوص القانونية املساواة بني 
الرجل واملرأة في مجال احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. وبدفع سياسي من رئيس الدولة 
املجاالت  في  املرأة  التونسي حقوق  املشرع  عزز  فقد  املرأة  في سبيل حقوق  واملناضلني  النساء  ملطالب  ونتيجة 

اخلاصة والعامة من خالل سلسلة من اإلصالحات أدخلت في السنوات 1993، 2001، 2004 و2006.

وتعتبر السياسة التونسية في النهوض باملرأة، وهي السياسة التي عرفت تطّورا مستمّرا كما سيبرزه االستقراء 
التالي، نتيجة لقراءة مستنيرة للشريعة مبنية على االجتهاد واإلرادة السياسة ونضال احلركة النسائية.

وقد وقع تبني مجموعة من اإلصالحات التشريعية واآلليات الداعمة واإلجراءات املرافقة من أجل مناهضة 
التمييز املتصل بالنوع االجتماعي وإزالة العقبات التي من شأنها إعاقة اندماج فاعل للمرأة في كّل مجاالت احلياة 

مبا فيها املجال السياسي.

I- اإلطار القانوني
لقد منحت مجلة األحوال الشخصية منذ 1956 للمرأة التونسية احلقوق التي تضعها على قدم املساواة مع 
الرجل في املجال اخلاّص. فقد ألغى هذا التشريع تعّدد الزوجات وحّدد سّنا دنيا للزواج بالنسبة للبنات واشترط 
عززت  وقد  متساوية.  للطرفني حقوقا  القضائي وضمن  اإلطار  الطالق خارج  وألغى  زواجها  على  املرأة  موافقة 
اإلصالحات التي وقع إدخالها منذ سنة 1992 مكاسب املرأة وارتقائها نحو درجة أكبر من املساواة في احلقوق 

في املجال العام. 

إلى  الديني  التطرف  أثاره صعود  الذي  اجلدل  القضائية  واإلصالحات  اإلجراءات  من  جملة  وقد حسمت 
الساحة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وذلك عبر إلغاء كّل املقتضيات القانونية غير الواضحة أو القابلة 

للتأويل في اجتاه متييزي ومناهض للمرأة. 

1- الدستور

يضمن دستور 1957 عدم التمييز بني املرأة والرجل كما يضمن املساواة بينهما.

أّما فيما يخّص املساواة في احلياة السياسية والعاّمة فقد سمح إصالح الدستور لسنة 1997 بإعطاء حق 
الترشح ملجلس النواب لكل ناخب من أب أو أم تونسية وذلك على قدم املساواة.

2- النصوص القانونية 

1.2- مجلة األحوال الشخصية

لقد أعطت مقتضيات مجلة األحوال الشخصية املصادق عليها في 13 أوت 1956 حقوقا متساوية مع الرجل 
في املجال اخلاص. وأدخلت إصالحات هاّمة على املجلة منذ سنة 1993، مبا يدعم وضع املرأة ومشاركتها في 

صنع القرار في مستوى العائلة. ونذكر من ذلك :
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•إجبارية "معاملة الزوجني لبعضهما باحلسنى ومساعدة بعضهما في تسيير شؤون البيت واألطفال" وقد  	
عوض هذا النص النص القدمي الذي كان يتضمن ضرورة احترام الزوجة حلقوق زوجها”.

والّسفر  بالتعليم  يتعّلق  فيما  باالشتراك مع األب وخصوصا  أبنائها  التصّرف في شؤون  املرأة في  •حق  	

والشؤون املالية )الفصل 23 جديد – الفقرة 3(.

تسيير حياتها اخلاصة  املتزوجة احلق في  القاصر  البنت  وإعطاء  القاصر  ابنها  زواج  األم على  •موافقة  	
وشؤونها.

•بعث صندوق يضمن دفع النفقة للمرأة املطلّقة وأبنائها. ويعمل هذا الصندوق على دفع النفقة أو غرامة  	
الطالق التي صدر بشأنها حكم تنفيذي لفائدة املرأة املطّلقة وأبنائها من طليقها وذلك في حالة صعوبة تنفيذ 

األحكام الصادرة بهذا الشأن.

إاّل أن بعض املقتضيات التمييزية بني الرجال والنساء ال تزال موجودة في نص األحوال الشخصية :

- مفهوم رب األسرة وهو مفهوم يحيل إلى الرجل دائما.

- ال متنح احلضانة للمرأة إاّل حسب شروط.

- على غرار كّل البلدان اإلسالمية تظّل احلقوق املتعّلقة بامليراث غير متساوية وذلك طبقا للنص القرآني. وقد 
حتفظت تونس على الفصل 16 من اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة املتعّلق بهذه املسألة.

و قد دعت جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة)1( تونس إلى إطالق حوار من أجل حتقيق 
تقّدم في مسألة املساواة في امليراث وهي املسألة التي ال تتعّلق باملساواة فحسب »بل متّثل رهانا اقتصاديا تنمويا 

يهّم الرجل واملرأة على حّد السواء«.

2.2- قانون اجلنسية 

أو  املوافقة  األب حق  إعطاء  أن متنح جنسيتها ألبنها مع  تونسي  املتزوجة من غير  التونسية  للمرأة  ميكن 
الّرفض.

)الفصل -6 يكون تونسيا... من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي( 

3.2- القانون اجلنائي

 يشّدد القانون العقوبات في حالة العنف بني األزواج معتبرا بذلك العالقات الزوجية عامل تشديد.

4.2- قانون الشغل 

ينص القانون على عدم التمييز بني املرأة والرجل في كّل أوجه العمل : االنتداب، الترقية واألجر وذلك في 
الفصل 5 مكّرر.

تقرير اللجنة بعد عرض التقريرين املدمجني التالت والرابع لتونس )جوان 2002(.  )1(
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5.2- قانون االلتزامات والعقود 

يحّرم قانون االلتزامات والعقود كّل متييز بني اجلنسني في مجال امللكّية والشراء والتصرف أو التفريط في 
األمالك.

3- إجراءات متخذة لتعزيز عدم التمييز 

•إعطاء منحة عائلية بصفة آلية للمرأة احلاضنة لألبناء. 	

•توحيد مقاييس منح امليزات في مجال التغطية االجتماعية بني القطاعني العام واخلاص في مسعى لضمان  	
املساواة بني اجلنسني.

•إمكانية حصول الزوجني على قرض شخصي بغاية شراء منزل مشترك. 	

• الذي جاء إلصالح النظام التعليمي في فصله األول على أن الغاية اجلوهرية  ينص قانون 23 جويلية 2002	
من النظام التربوي كما يقع تطبيقه من خالل التعليم والتربية هو حتضير الشباب حلياة ليس فيها أي مجال 

ألي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة املبنية على أساس النوع االجتماعي. 

 4- احلقوق السياسية للمرأة 

1.4- الدستور

ينص الدستور في نّصه األصلي لسنة 1956 على مفهوم املواطنة دون متييز بني التونسيني. وينص الفصل 6 
من الدستور على أن املواطنني متساوون في احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.

وال يشير الدستور إلى جنس املرشح للرئاسة ويشير فقط إلى أنه يشترط في هذا املرشح أن يكون تونسيا.

في  اجلنسني  بني  التمييز  وعدم  املساواة  مبادئ  تكريس  مبزيد   1997 سنة  الدستور  تنقيح  سمح  وقد 
برامجه أو  نشاطه  أو  أهدافه  أو  مبادئه  مستوى  في  أساسا  يستند  أن  حزب  ألي  يجوز  ال  أنه  ذلك   السياسة 

على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. )الفقرة 5 من الفصل 8(.

كما تنص الفقرة 3 من الفصل 8 جديد من الدستور )سنة 1997( على أنه على األحزاب السياسية أن حتترم 
سيادة الشعب وقيم اجلمهورية وحقوق اإلنسان واملبادئ املتعلقة باألحوال الشخصية. 

وقد تضّمن الفصالن 20 و21 حق املواطن في الترشح واالنتخاب.

وبهذه املقتضيات الدستورّية كّرست كل الفصول القانونية بعد االستقالل والتي وقع تنقيحها الحقا مبدأ عدم 
التمييز في املجال السياسي.

2.4- املجلة االنتخابية 

ينص قانون االنتخابات على حق التونسيني ممن بلغوا سن 18 سنة في االنتخاب. وحسب القانون التونسي 
فإن النساء مثل الرجال يحق لهن الترشح واالنتخاب.
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و ينص قانون االنتخابات أيضا على أنه يجب على املرشح للبرملان أن يكون حامال للجنسية التونسية وأن 
يكون مولودا ألب وأم تونسية وأن يكون قد أمت الثالثة والعشرين سنة كاملة من العمر. وال يتضمن هذا القانون 

أية إشارة إلى نوع اجلنس.

3.4- القانون املنظم لألحزاب السياسية 

الثاني على وجوب  السياسية في فصله  لألحزاب  املنظم  ماي 1988   03 بتاريخ  رقم 88-32  القانون  ينص 
احترام كّل حزب سياسي جلملة من القيم في أولها حقوق اإلنسان كما حّددها الدستور واالتفاقيات الدولية التي 
وّقعت عليها تونس وأيضا املبادئ التي انبنت عليها األحوال الشخصية. كما يجب على كّل حزب سياسي نبذ 

التطرف والعنصرية وكل شكل من أشكال التمييز )الفصل 3(.

5- االتفاقيات الدولية

صادقت تونس على جل االتفاقيات الدولية املتعّلقة بحقوق اإلنسان واملتعّلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
باملرأة. وعلى رأس هذه االتفاقيات اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي وقعت عليه تونس غداة االستقالل.

كما وّقعت تونس على اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة )1967( واالتفاقية حول جنسية النساء املتزوجات 
واتفاقية مناهضة  الزواج )1967(  واملوافقة عليه وتسجيل عقود  للزواج  الدنيا  بالسن  املتعّلقة  )1967( واالتفاقية 

التمييز في التعليم )1969(.

االقتصادية  باحلقوق  املتعّلقة  الدولية  االتفاقيات  أغلب  على  باملصادقة  تونس  قامت  فقد  أخرى  جهة  ومن 
واالجتماعية واملدنية للمرأة ومن بينها:

 • االتفاقية الدولية حول عمل املرأة الليلي في 1957	

. • االتفاقية الدولية للعمل حول املساواة في املعاملة )الضمان االجتماعي( في 1967	

•االتفاقية الدولية للعمل حول سياسة االنتداب. 	

•اتفاقية منظمة العمل الدولية حول املساواة في األجور عند القيام بنفس العمل بني اليد العملة النسائية  	
والرجالية وذلك سنة 1968.

• حول إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة مع التحفّظ على الفصول املتعّلقة  اتفاقية كوبنهاجن في 1985	
باألسرة واجلنسية. وفي هذا الصدد فقد حتفظت تونس على وجه اخلصوص على الفصل 16. كما تؤكد 
احلكومة التونسية عدم التزامها باملقتضيات التي متنح نفس احلقوق للنساء والرجال في مجال الزواج 
األمالك  واكتساب  العائلي  باالسم  املتعّلقة  املقتضيات  تناقض  عدم  أيضا ضرورة  وتؤكد  األبناء.  وحيال 

بالوراثة مع أحكام قانون األحوال الشخصية.

 • البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التمييز ضد النساء في 2008	

يعتبر توقيع تونس على اتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء )1985( والبروتوكول االختياري لهذه االتفاقية 
في 2008 تعبيرا عن التزامها جتاه املساواة كقيمة إنسانية وقد قدمت التقارير التي عرضتها تونس على نظر جلنة 
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متابعة تطبيق االتفاقية شاهدا على التقّدم املسّجل في مجال تطبيق مقتضيات هذه االتفاقيات الدولية. إال أن اللجنة 
صّرحت خالل تقدمي التقريرين املدمجني الثاني والثالث لسنة 2002 بوجود بعض النقائص. وقد دعت اللجنة في 
هذا السياق تونس إلى رفـع حتـفظاتها على الفصـول 9 )اجلنسية( و15 )املساواة أمام القانون( و16 )قانون الزواج( 

من االتفاقية باعتبار هذه التحفظات »ال تعكس بصدق اإلجنازات احملّققة«)1(.

وقد أّكدت الدولة التونسية للجنة عزمها على الوصول إلى رفع هذه التحفظات خصوصا تلك املتعّلقة بالفصل 
اخلاص باجلنسية التي ال تنتقل آليا من األم إلى االبن. أما فيما يخص املسائل املتصلة بامليراث)2( خصوصا فقد 

وضحت الدولة التونسية أن األمر يتطلب رفع العقبات الدينية والثقافية.

وقد صادقت تونس في عام 1991 على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والبروتوكول اإلضافي )رقم 89( التفاقية 
العمل الليلي للمرأة في 2002 كما صادقت على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التمييز ضّد املرأة )2008(.

وقد أراد املشرع من خالل اإلصالحات القانونية وانضمام تونس إلى االتفاقيات الدولية حماية حقوق املرأة 
بالعمل على إزالة كل ما من شأنه أن يؤشر إلى التمييز جتاه املرأة.

الذي تدعمت منذ مؤمتر بيجني  ومن خالل هذه اإلصالحات فقد انضمت تونس ضمن دينامكية املساواة 
)1995(. وقد وضعت عّدة آليات مؤسسية من أجل ترجمة هذه املساواة في الواقع ونقلها من الشأن اخلاص إلى 

الشأن العام.

II- اإلطار املؤسساتي
بسبب الفوارق التي الزالت موجودة بني القانون من جهة والواقع من جهة أخرى فقد اتخذت تونس جملة من 

إجراءات التمييز اإليجابي لفائدة املرأة.

وقد جتسمت هذه اإلجراءات في بعث مجموعة من املؤسسات التي تعد جزءا من إجراءات التمييز اإليجابي 
التي تساهم في تقليل عدم املساواة الذي ميكن مالحظته في الواقع. ويتعّلق األمر بـ :

أ( وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني: شهدت كتابة الدولة للمرأة واألسرة التي بعثت سنة 1992 
تعزيزا لصالحيتها لتصبح سنة 1993 وزارة معتمدة لدى الوزير األول سنة 1993، ثم وزارة مستقلة سنة 1996. 
وقد شهدت املهام املوكولة إليها توسعا في سبتمبر 2002 وأكتوبر 2004 لتشمل تدريجيا الطفولة ثم املسنني. ومتثل 
الوزارة في اجلهات سبعة أقاليم للمرأة واألسرة والطفولة وهو ما مينحها قدرة أكبر على املناورة والتدخل على 

املستوى اجلهوي واحمللي.

ب( مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة )كريديف( : بعث في 1990 ليكون فضاء للتبادل 
الوطني والدولي ومركزا متخصصا في النوع االجتماعي. ويقوم املركز باجناز أعمال لفائدة ارتقاء املرأة إلى مراكز 

دعت اخلبيرة املمثلة لفرنسا السيدة فرانسواز غاسبار الدولة التونسية إلى إطالق حوار حول مسألة املساواة في امليراث والتي ال تعتبر مسألة   )1(
متعلقة باملساواة فحسب بل أيضا رهانا اقتصاديا تنمويا. 

انظر املالحظات اخلتامية للجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة: تونس A /57 / 38 21 / 06 / 2002، الفقرة 210-171 )املالحظات اخلتامية/   )2(
 )CEDAW/C/SR.567 et 568 تعاليق( التقريرين الدوريني املدمجني الثالث والرابع لتونس في اجللستني 567 و568 في 14 جوان 2002 )انظر
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القرار واملجالني العام والسياسي. ويتم ذلك عبر القيام بدراسات حول هذه املسألة باإلضافة إلى دورات تدريبية 
وطنية وجهوية )في الواليات( تنظم حول دعم القيادية النسائية واملشاركة السياسية للمرأة.

ت( املجلس الوطني للمرأة واألسرة واملسنني : بعث سنة 1992 كهيكل استشاري تستند إليه وزارة شؤون 
يخص  ما  في  أدوارها  تتقاطع  التي  احلكومية  الهيئات  بني  الشراكة  لتطوير  واملسنني  والطفولة  واألسرة  املرأة 

النهوض باملرأة كما يهتم املجلس بجملة من املسائل أخرى.

الوزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ذات  الوزير ويتكّون من ممثلني عن  ويترأس املجلس 
عالقة مباشرة بشؤون املرأة واألسرة. باإلضافة إلى أشخاص يقع اختيارهم لكفاءتهم. وبهذه الطريقة فإن بإمكان 

املجلس خلق التكامل الالزم إلجناح املشاريع الرامية للنهوض باملرأة.

وفي عام 1997 وقع تعزيز املركز الوطني للمرأة واألسرة واملسنني بثالث جلان وهي : جلنة متابعة صورة املرأة 
في اإلعالم وجلنة تكافؤ الفرص بني اجلنسني ومتابعة تطبيق القوانني وجلنة االستعداد للمواعيد الوطنية والدولية 

املتصلة باملرأة واألسرة.

املتعّلقة  األولويات  اختيارها  أملت  جديدة  جلان  بثالث  الثالثة  اللجان  هذه  تعويض  وقع   2005 عام  وفي 
بالتدخل من أجل تعزيز مشاركة املرأة في التنمية وفي كّل مجاالت احلياة وخصوصا مشاركتها في احلياة العاّمة 
والسياسية وهو أولوية تضمنها البرنامج الرئاسي )2004-2009( واملخطط XI للتنمية )2006-2011(. ويتعّلق األمر 
باللجان التالية : جلنة مشاركة املرأة في احلياة العامة وجلنة التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية وجلنة 

النهوض باملسنني.

ث( جلنة »املرأة والتنمية« : أنشأت اللجنة مبرسوم 1991 في إطار التحضير للمخططات اخلماسية للتنمية 
وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. وتضّم هذه اللجنة كفاءات وطنية ذات عالقة مبسألة مقاربة النوع االجتماعي أو ممثلني 

عن الوزارات واملؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية التي لها عالقة مباشرة بشؤون املرأة واألسرة.

وقد أعيدت هيكلة هذه الهيئة تبعا للتطّورات املتعّلقة بكل مخطط وتوجهاته وأولوياته من ناحية األهداف وهي 
تعمل على أخذ مشاغل املرأة بعني االعتبار والنهوض باإلستراجتيات التي ترمي إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني 

في الفرص.

ج( مرصد وضع املرأة : بعث سنة 1997 داخل الكريديف مبساهمة من صندوق األمم املتحدة للتنمية. ويهتم 
املرصد بجمع املعلومات املتعّلقة باملرأة وحتليلها ونشرها وإلى دفع إنتاج اإلحصائيات التي تأخذ النوع االجتماعي 
بعني االعتبار وإلى تطوير املؤشرات حسب النوع االجتماعي وتقييم التطّورات التي يشهدها وضع املرأة من خالل 
إجراء بحوث ودراسات. ويصدر تقارير حسب مقاربة النوع االجتماعي وتهم مواضيع التقارير إشكاليات تتعلق 

باملرأة ومشاركتها في مختلف أوجه احلياة.

لدى  مبهمة  املكلفني  من  عدد  تسمية  وقع   1991 عام  منذ   : االجتماعي  النوع  ملسألة  األساسية  النقاط  ح( 
التربية ووزارة  املفاتيح مثل وزارة  الوزارات  »املرأة« داخل  متابعة ملف  السهر على  يتمثل عملهم في  الوزارات 
الصحة ووزارة العمل ووزارة الفالحة ووزارة البيئة ووزارة النقل. وسنة 1991 هي السنة التي شهدت بداية عمل 
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جلنة »املرأة والتنمية«. وميّثل املكلفون مبهّمة حلقة الوصل مع وزارة شؤون املرأة في كّل املسائل التي تتقاطع فيها 
االهتمامات الوزارية.

III- برامج ومشاريع النوع االجتماعي والسياسة 
يتمّثل دور وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني في حتسني اندماج املرأة في مسار التنمية وتقييم 
ودعم  واألسرة  باملرأة  النهوض  أجل  العاملة من  الوطنية  املؤّسسات  وتنسيق عمل  املرأة  لفائدة  املنجزة  البرامج 
احلركية اجلمعياتية النسائية. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الوزارة بتصور استراتيجيات ومخططات عمل وبرامج 

وإطالق العمل بها ونذكر من بينها ما يلي :

	•خطة العمل الوطنية لفائدة األسرة : )املرحلة I وII( قامت الوزارة بإعداد مخططي عمل وطنيني لفائدة 

األسرة ويتضمن املخططان إجراءات تشريعية ومؤسساتية تهدف إلى النهوض بالتناغم واالستقرار في العالقات 
الزوجية وإدماج الطفل في املجتمع مبا يوافق حاجات هذا املجتمع وحتسني الوضع املادي لألسر وتطوير التشاور 

بني الشركاء املتدخلني في مسألة السياسة األسرية.

و تستند الوزارة في تنفيذ مخطط العمل لفائدة األسرة على:

- إستراجتية إعالمية وتربوية وتواصلية.

- شبكة متدخلني حكوميني وغير حكوميني.

- دراسات وبحوث.

- آلية ملراقبة ومتابعة وضع األسرة التونسية.

- تكوين املتدخلني في مجال األسرة)1(.

	•برنامج العمل الوطني للنهوض باملرأة الريفية 

مت تبني هذا املشروع سنة 1998 وهو يستند إلى بعث جلنة جهوية في كّل والية تعنى بتحضير وتنفيذ ومتابعة 
مخطط عمل جهوي مالئم للخصوصيات االقتصادية لكل جهة. ويتضمن مخطط العمل برامج وأعماال تهدف إلى 
للتالقي واحلوار مع  أقطاب إشعاع متثل فضاءات  بعث  املجموعة عبر  الريفية في حياة  للمرأة  مشاركة أفضل 

السلطات احمللية واملنظمات غير احلكومية التنموية.

	•اإلستراجتية الوطنية ملناهضة العنف املترتب عن النوع االجتماعي 

ووكالة  للتنمية  املتحدة  األمم  للسكان ومشروع  املتحدة  األمم  بدعم من صندوق  اإلستراجتية  هذه  وضعت 
التعاون اإلسباني. وتهدف هذه اإلستراجتية التي انطلقت في العام 2007 إلى النهوض باملساواة بني اجلنسني 
والعمل على احلّد من الظاهرة عبر الوقاية من العنف املوجه ضّد النساء والعناية بالنساء ضحايا العنف. وبطريقة 

أدق فإّن اإلستراجتية تعمل على :

وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة، الذكرى العاشرة للسنة الدولية لألسرة، تونس، وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة، 2004،   )1(
صفحة 5. 
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- حتسني املعرفة مبسألة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي وذلك من أجل فهم أفضل للظاهرة يؤدي 
إلى وقاية أفضل منها وإلى حصرها.

- تطوير قدرات مسدي اخلدمات )العاملني في الّصحة واملتدخلني االجتماعيني والشرطة إلى غير ذلك( في 
مجال الكشف عن العنف والوقاية منه وأيضا في مجال اإلحاطة بالنساء من ضحاياه.

الدينيون/رجال  )الرجال/النساء/الشباب/اإلعالم/القادة  املعنية  املجتمع  قطاعات  مختلف  وعي  زيادة   -
الشرطة وموظفو العدالة( مبسألة العنف املوجه ضّد النساء والترويج لثقافة احترام الذات البشرية.

- تقوية القدرات املؤسسية لشركاء وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني )املؤسسات واملنظمات 
غير احلكومية( وذلك لتقدمي إحاطة أفضل للنساء ضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي من الناحية الطبية 

والنفسية واالجتماعية واالقتصادية.

وإنشاء  والتكوين  والتواصل  واإلعالم  والدعوة  البحث  خالل  من  اإلستراجتية  تنفيذ  على  العمل  سيقع   -
الشبكات الوطنية واإلقليمية واجلهوية.

وباملوازاة تقدم فضاءات لإلنصات بعثت صلب مؤسسات مثل وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني 
ومراكز الدفاع االجتماعي التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج واإلحتاد التونسي 
للمرأة واملنظمات التونسية لألمهات وOTEF واجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات خدمات للمرافقة واإلحاطة 

النفسية واالجتماعية والقانونية.

ويقّدم اإلحتاد التونسي للمرأة منذ 2003 إقامتني وقتيتني للنساء املهّددات بالعنف وضحاياه : واحدة في 
تونس واألخرى في سوسة. 

IV – املرأة واملشاركة السياسية
لالنتخابات  الترشح  في  احلق  متاما  الرجال  مثل  التونسيات  للنساء  فإن  التونسي  القانون  حسب 

والتصويت.

و مينع املشرع التونسي كما أسلفنا الذكر ( الفقرة II ( كل أشكال التمييز ضد املرأة. فهل انعكس هذا 
الوضع القانوني على واقع األمور؟

1 – النساء والسلطة التنفيذية

احلكومة: نالحظ أنه منذ التغيير أصبحت املرأة حاضرة في احلكومة دون انقطاع وذلك مبعدل امرأة واحدة 
على األقل. وفي جويلية من العام 2001 كانت احلكومة تعد 9.25 ٪ من النساء أي امرأتني وزيرتني من جملة 29 

وزيرا وثالث نساء كاتبات دولة من جملة 18. ويتعلق األمر بـ:

•وزيرة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني. 	

•كاتبة الدولة املكلفة بالطفولة واملسنني. 	

•كاتبة الدولة املكلفة بالنهوض االجتماعي. 	
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•كاتبة الدولة املكلفة باملؤسسات االستشفائية. 	

•كاتبة الدولة املكلفة باإلعالمية واالنترنت والبرمجيات احلرة. 	

•كاتبة الدولة املكلفة بالشؤون األمريكية واآلسيوية. 	

جتدر اإلشارة إلى أن الزعيم بورقيبة عني في 1 نوفمبر 1983 أولى امرأتني في منصب وزاري وهما السيدة 
فتحية مزالي وزيرة األسرة والنهوض باملرأة والسيدة سعاد اليعقوبي وزيرة للصحة. 

أن  له  يكتب  لم  نيروبي  املندرج في سياق مسار  باملرأة  والنهوض  التاريخ أن تسمية وزيرة األسرة  ويذكر 
يصمد أمام عدم استقرار الوضع السياسي في ذلك احلني وقد أقيلت الوزيرة من منصبها إثر إقالة زوجها الوزير 

األول. 

الوظائف العليا

في سنة 1993 مت إحداث منصب مستشارة لدى رئيس اجلمهورية مكلفة بِشؤون املرأة إال أن هذا املنصب 
وقع إلغاءه فيما بعد. وفي نفس الوقت فقد ارتفع عدد النساء املستشارات لدى الرئاسة إلى 2.

ومنذ العام 1999 تشغل امرأة منصب موفق إداري.

وللمرة األولى في تاريخ تونس سميت امرأة في منصب والية في زغوان وذلك في العام 2005. أما حاليا فال 
يعد سلك الوالة أية امرأة.

املكلفات مبهمة : ارتفع عدد املكلفات مبهمة في الدواوين الوزارية من 6 نساء سنة 1992 إلى 12 حاليا.

الوظائف الدبلوماسية: وقع تعيني أول سفيرة في سنة 1978. ورغم التطور املسجل منذ ذلك احلني فقد ظل 
متثيل النساء في الوظائف الدبلوماسية دون املأمول وخصوصا كلما تعلق األمر بالوظائف الدبلوماسية العليا. 

الهيئات االستشارية

أصبح للمرأة حضور في أغلب الهيئات االستشارية إال أن نسبتهن تبقى محدودة سواء تعلق األمر باملستوى 
املركزي أو اجلهوي. 

و جتسيما لقرار رئيس اجلمهورية بإدخال املرأة في الهياكل االستشارية بهدف تدعيم مشاركتها في تسيير 
ِشؤون البالد فقد وقع تعزيز حضور املرأة في بعض الهيئات الدستورية واالستشارية. وتبرز املؤشرات التالية أن 

النساء متثلن:

• ٪ من مجمل أعضاء املجلس الدستوري 	25

• ٪ من مجمل أعضاء املجلس االقتصادي واالجتماعي 	20

• ٪ من مجمل أعضاء املجلس األعلى للقضاء 	13.3

• ٪ من مجمل أعضاء املجلس األعلى لالتصال 	6.6
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مناصب القرار

النساء 23.59 ٪ منها في 2007 مقابل  أنه على كل 100 منصب وظيفي احتلت  تبرز اإلحصائيات احلديثة 
21.3 ٪ في 2004. إال أنه نالحظ أن نسبة النساء تقل كلما ارتقينا في السلم الوظيفي: فلم تشغل النساء في 2007 
سوى 8.27 ٪ من مناصب املديرين العامني و20.97 ٪ من مناصب املديرين و24.62 ٪ من مناصب كاهية مدير مقابل 

7.76 ٪ و17.86 ٪ و22.59 ٪ تباعا في 2004. 

النساء في مختلف قطاعات النشاط

يبني هيكل السكان الناشطني حسب قطاع النشاط أن النساء في سنة 2006 ممثالت مبا نسبته 48.6 ٪ في 
قطاع التجارة واخلدمات و19.3 ٪ في قطاع الفالحة والصيد البحري و32.1 ٪ في قطاع الصناعة واملناجم والطاقة 

والبناء واألشغال العامة.

و يظهر التوزيع حسب وضع املرأة في املهنة التي متارسها أن 15.7 ٪ من النساء يعملن كصاحبات أعمال 
مستقالت وأن ما يقرب من 18000 امرأة هن رئيسات ملؤسسات، 79 ٪ منهن زاولن تعليما جامعيا. وتتوزع النساء 
رئيسات املؤسسات على مختلف القطاعات كما يلي: 41 ٪ في قطاع اخلدمات و25 ٪ في الصناعة و22 ٪ في التجارة 

وحوالي 12 ٪ في الصناعات التقليدية.

و تبني أرقام أخرى نسبة اندماج املرأة في قطاعات جديدة من ذلك أن نسبة النساء بني الوكالء العقاريني تبلغ 
كما تدير النساء ما يقرب  ما يقرب من 20 ٪ وتبلغ النسبة بني املشتغلني باإلشهار 27 ٪ بني سنتي 2004 و2007 ; 

من 70 ٪ من أهم املؤسسات املوجودة في تونس والتي تشتغل في مجال اإلعالنات التجارية. 

النساء في املنظمات الوطنية واملهنية

تبلغ نسبة النساء داخل الهيئات النقابية 1 ٪ ويتعلق األمر باللجان العليا لالحتاد العام التونسي للشغل. وتبلغ 
نسبتهن 12 ٪ في الهياكل املسيرة ألعضاء املكتب التونسي لإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة. ومن ناحية أخرى 

متثل النساء 9.1 ٪ من جملة أعضاء املكتب التنفيذي لإلحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري.
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جدول نسبة مشاركة النساء في وظائف صنع القرار وبعض القطاعات

 ٪ )العدد(القطاع

72القطاع الصيدلي
50البحث العلمي
48التعليم الثانوي

46.9التعليم االبتدائي 
42املهن الطبية

40التعليم العالي
31احملاماة
29القضاء

44قطاع الصحافة
21الصناعات املعملية
21الوظيفة العمومية

16.7قطاع الفالحة والصيد البحري
37قطاع اخلدمات

27.1السكان الناشطون
)18000(نساء األعمال

15.7النساء صاحبات األعمال
42نساء منضويات في جمعيات ومنظمات

20إطارات مسيرة جلمعيات
27.57مجلس النواب

15.2مجلس املستشارين
24السلك الدبلوماسي 

13.4 احلكومة: 6 نساء )وزيرة واحدة و5 كاتبات دولة(
12الدواوين الوزارية

25املجلس الدستوري
)1(والي ) 2004 – 2007 (

20املجلس االجتماعي واالقتصادي
13.3املجلس األعلى للقضاء

6.6املجلس األعلى لالتصال 
32املجالس اجلهوية للواليات

27.4املجالس البلدية
37.9اللجنة املركزية للتجمع الدستوري الدميقراطي )ِمؤمتر التحدي( 
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2 – النساء والسلطة التشريعية

طبقا للفصل 6 من الدستور فإن جميع املواطنني متساوون أمام القانون في احلقوق والواجبات. 

و ميارس مجلس النواب ومجلس املستشارين السلطة التشريعية في تونس.

1.2 – مجلس النواب 

يتكون مجلس النواب من 214 عضوا منتخبا عن طريق االقتراع العام املباشر. وبالنسبة للبرملان احلالي فقد 
دارت االنتخابات في 25 أكتوبر 2009 وشهدت مشاركة 1080 مرشحا ينتمون إلى 9 أحزاب سياسية.

وقد ارتفعت نسبة حضور املرأة في مجلس النواب من 4.3 ٪ في 1989 إلى 11.5 ٪ في 1999 و22.7 ٪ في 2004 
من خالل انتخاب 43 امرأة نائبة ثم إلى 27.57 ٪ سنة 2009 من خالل انتخاب 58 نائبة.

انتخبت أول برملانية تونسية في نوفمبر 1959 في شخص السيدة راضية حداد.

مثلت النساء 25 ٪ من جملة الترشحات على قائمات حزب األغلبية احلاكم -التجمع الدستوري الدميقراطي- 
سنة 2004، و31.6 ٪ سنة 2009.

بلغت نسبة النساء على القائمات االنتخابية 30.5 ٪ خالل االنتخابات التشريعية لسنة 2009 مقابل 19.6 ٪ 
في 1999.

تشغل امرأة خطة نائبة ثانية لرئيس مجلس النواب وترأس امرأة أخرى جلنة التشريع العام. 

شكلت جلنة خاصة باملرأة في العام 2007 صلب مجلس النواب وتتمثل مهمتها في السهر على تعزيز حقوق 
املرأة وحتقيق متثيل أفضل للنساء البرملانيات داخل الهيئات السياسية الوطنية والدولية. 

2.2 – مجلس املستشارين

أنشأ هذا املجلس من خالل التعديل الدستوري لسنة 2002 وبدأ عمله إثر انتخابات أكتوبر 2004. ويضم 
مجلس املستشارين 112 عضوا مبن فيهم ممثلو احلكومة واألصناف املهنية واألعضاء املعينون من قبل رئيس 
اجلمهورية. ويضم املجلس 17 عضوا من النساء مبا ميثل نسبة 15.2 ٪. وتتولى امرأة خطة نائبة ثانية لرئيس 

املجلس. 

3 – النساء والسلطة القضائية

لقد حققت النساء تقدما أكثر أهمية كلما ارتبط الوصول إلى السلطة بالكفاءة. وينطبق هذا على املستوى 
القضائي.

و ال توجد في تونس أية إجراءات متييزية ضد النساء اللواتي تبدين اهتماما بالعمل في هذا املجال. وعينت 
أول قاضية سنة 1968 ومنذ سنة 1998 أصبحت مختلف الهيئات القضائية تعد 24 ٪ من النساء القاضيات. وتشغل 

نساء وظائف في كل مستويات القضاء وميثلن ما يقرب من 15 ٪ من وظائف املسؤولية العليا.
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و قد ترافق التقدم احلاصل في تقلد النساء لوظائف قضائية بتقدم مواز في املهن املرتبطة بالقضاء وإن كان 
هذا التقدم متفاوتا. وقد شهدت احملاماة أكبر نسبة لنمو نسبة العامالت من النساء. ويبقى حضور النساء في 
املهن املتعلقة األخرى حضورا محدودا. وفي سنة 2005 كان عدد النساء القاضيات في تونس 509 من بني 1764 
قاضيا أي بنسبة 28.85 ٪. وبلغ عدد احملاميات 1303 من جملة 4295 أي بنسبة 30 ٪. وتشغل 53 امرأة مهنة 
خبيرة قضائية من بني 1863 مبا نسبته 2.5 ٪. أما العدول املنفذون من النساء فيبلغ عددهن 185 من جملة 994 أي 
بنسبة 19 ٪. ومتتهن 94 امرأة مهنة عدل قضائي من بني 796 عدال مبا نسبته 13 ٪. وتشتغل 20 امرأة كمترجمات 
محلفات من بني 81 مترجما محلفا أي بنسبة 24.5 ٪. وتعمل 7 نساء كمكلف عدلي ومصفي عدلي من جملة 76 

بنسبة تبلغ 9. ٪ 

4 – النساء واحلكم احمللي 

1.4 – حضور النساء في املجالس احمللية

وقع رفع نسبة النساء في املجالس اجلهوية للواليات إلى 23 ٪ وذلك بهدف تعزيز حضور املرأة في الهياكل 
احمللية وفي إطار التوجه الرامي إلى جعل املرأة شريكا فاعال في تنمية الدميقراطية احمللية والشأن العام اجلهوي 

واحمللي. 

2.4 – حضور املرأة في املجالس البلدية

البلدية من 13.3 ٪ في 1990 إلى 16.6 ٪ في 1995 لتصل سنة  ارتفعت نسبة املستشارات صلب املجالس 
2005 إلى 26 ٪. وترجع هذه النسبة في متثيل النساء في االنتخابات البلدية إلى قرار رئيس اجلمهورية برفع نسبة 
حضور النساء في املجالس البلدية إلى 25 ٪ من املقاعد كنسبة دنيا. ولم تفعل األحزاب السياسية في هذه احلالة 
سوى التقيد بهذا القرار الرئاسي. وقد لعب التجمع الدستوري الدميقراطي وهو حزب الرئيس دور القاطرة بالنسبة 
لألحزاب األخرى حني رفع نسبة متثيل النساء على قائماته إلى 25 ٪. وفي انتخابات ماي 2005 شكلت النساء 
التجمعيات 35.67 ٪ من مرشحي احلزب. وقد تطور حضورهن في املجالس البلدية من 21.48 ٪ في سنة 2000 إلى 

29.09 ٪ مستشارة جتمعية في 2005. 

و ال حتصل النساء على مسؤوليات مهمة إثر انتخابهن. ومتثل البلديات التي ترأسها نساء استثناءا فال نعد 
سوى 5 نساء في هذا املنصب. وتشغل 13 امرأة خطة نائب رئيس في حني ترأس 10 نساء دوائر بلدية. 

5 – النساء في األحزاب السياسية

السياسي  انخراطهن  لضعف  نتيجة  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  في  للنساء  الضعيف  يعتبر احلضور 
وحضورهن احملدود في الهيئات املسيرة لألحزاب السياسية. وتبقى مشاركة املرأة في الغالب هامشية. إال أنه من 
الضروري عدم تعميم هذه املالحظة على كل األحزاب التي تبقى مواقفها من مسألة احلضور النسائي مرتبطة ليس 

فقط ببرامجها ولكن أيضا وخصوصا بقادة هذه األحزاب. 
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– التجمع الدستوري الدميقراطي

رغم ضعف حضور النساء داخل التجمع الدستوري الدميقراطي في البداية فإن هذا احلضور قد تطور شيئا 
فشيئا خالل العشرية األخيرة:

ال توجد امرأة من بني الكتاب العامني للجان تنسيق التجمع.

في 1992 وقع إقرار بعث خطة أمانة عامة مساعدة مكلفة بشؤون املرأة في كل جلنة تنسيق.

منذ سنة 1992 مت بعث أمانة متخصصة في شؤون املرأة من ضمن األمانات الدائمة في التجمع الدستوري 
الدميقراطي. وقد حتولت هذه األمانة إلى أمانة مساعدة مكلفة باملرأة. وتأتي هذه األمانة مباشرة بعد األمانة العامة 
في هيكلة احلزب. وتتمثل مهمتها في تنسيق عمل 1500 خلية نسائية قاعدية وذلك بالتعاون مع الكتاب العامني 

املساعدين للجان التنسيق اجلهوية. 

تعزز حضور املرأة في إدارة التجمع حيث أصبحت نسبة حضور النساء في اللجنة املركزية 37.9 ٪ في 2008 
بعد أن كانت 3.1 ٪ في 1957 و21.2 ٪في 1998 و26.4 ٪ في 2004. 

عينت امرأة كأحد أعضاء الديوان السياسي وهي أعلى هيئة في احلزب احلاكم

في سنة 2008 سميت امرأة في خطة أمينة عامة مساعدة مكلفة بالعالقات اخلارجية للتجمع. 

– أحزاب املعارضة

تساند هذه األحزاب بشيء من االحتشام السياسة العامة للبالد الرامية إلى النهوض مبكانة املرأة في احلياة 
السياسية.

)غياب  املسيرة  هيئاتها  وكذلك  املعارضة  أحزاب  قاعدة  مستوى  في  ضعيفا  املرأة  حضور  يعتبر 
اإلحصائيات(. 

نشهد حركية ترمي إلى زيادة مشاركة املرأة عبر: i ( وصول النساء إلى الهيئات املسيرة لهذه األحزاب ومن 
ذلك وجود امرأة على رأس حزب سياسي )احلزب الدميقراطي التقدمي(، وجود أربع نساء في املكتب السياسي 
حلزب اخلضر للتقدم، وجود ثالث نساء في املكتب السياسي حلركة الدميقراطيني االشتراكيني، وجود امرأة في 

املكتب السياسي حلزب الوحدة الشعبية وii( حضور النساء على القائمات االنتخابية لبعض أحزاب املعارضة.

اإلجراء  بفضل   2004 النواب سنة  إلى مجلس  الوصول  من  نساء(   4( املعارضة  من  النساء  بعض  متكنت 
الرئاسي القاضي بتخصيص مقاعد من البرملان ملرشحي املعارضة. وفي 2009 خصص 25 ٪ من مقاعد البرملان 

للمعارضة ومت انتخاب 8 نساء من بني صفوف املعارضة. 

و بالرغم من هذه املكاسب فإن صعود النساء إلى املناصب السياسية يتطلب دعما إضافيا. وقد دعت جلنة 
متابعة اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة تونس عند تقدميها لتقريريها املدمجني 2 و3 إلى اتخاذ إجراءات لزيادة 
متثيل املرأة في مناصب املسؤولية العليا خصوصا من خالل تبني إجراءات وقتية باخلصوص، كما ورد في الفقرة 
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النساء من احلصول على حقهن في  الرابع من االتفاقية. وترمي هذه اإلجراءات إلى متكني  األولى من الفصل 
املشاركة في كل مجاالت احلياة العامة وعلى وجه اخلصوص في الوصول إلى الوظائف العليا للمسؤولية. 

وقد عبرت اللجنة عن ارتياحها لتبني القانون رقم 112 – 83 الذي مينع كل أشكال التمييز على أساس النوع 
االجتماعي في املؤسسات العامة إال أنها عبرت أيضا عن أسفها لعدم شمول هذا القانون للقطاع اخلاص)1(.

V – البرامج املساهمة في تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية

1 – النوع االجتماعي : مسار بصدد التطور من اإلدماج إلى املأسسة

حتى قبل انعقاد مؤمتر بيجني سنة 1995 بوقت ليس بالقصير فقد تبنت تونس سياسة جعل النوع االجتماعي 
أمرا سائدا وذلك بغاية جتسيم حقوق النساء في الواقع. فقد وضعت تونس منذ سنة 1991 مفهوم النوع االجتماعي 
كأحد املفاهيم التي تنبني عليها سياستها التنموية. وقد عرف هذا املفهوم تطورا موازيا للتمشي الذي وقع إقراره 
والرجال  والفتيات  الفتيان  الفرص بني  تكافؤ  تهم  التي  املسائل  يتعلق مبعاجلة  ما  بيجينغ في  دوليا منذ مؤمتر 

والنساء. 

و قد أدت سياسة إدماج املرأة في التخطيط التي وقع تبنيها ضمن املخطط الثامن إلى تعبيد الطريق أمام 
واملسنني  والطفولة  واألسرة  املرأة  شؤون  وزارة  قبل  من  املتخذة  اإلجراءات  جملة  وساهمت  االجتماعي.  النوع 
وشركائها في تبني مفهوم النوع االجتماعي في مجال التخطيط، مما مّكن من فسح املجال أمام مأسسة النوع 

االجتماعي حيث مت االعداد له في املخطط التاسع للتنمية وإقراره في املخطط العاشر. 

و قد قطع املخطط احلادي عشر للتنمية خطوة إضافية على درب جتذير مقاربة النوع االجتماعي. فقد أقر 
احملور املخصص للمرأة إدراج املوازنة حسب النوع االجتماعي كمقاربة مالية ترمي إلى دعم تكافؤ الفرص على 
املستويني الوطني واجلهوي. وفي هذا الصدد فقد وقع تخصيص دورات تكوينية تتعلق بهذه املقاربة لفائدة إطارات 
منتمية إلى عدة قطاعات. كما انه من املتوقع أن تقوم وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني بتنفيذ مشروع 
واملالية  االقتصادية  التنمية  وزارات  هي  منوذجية  وزارات  خمس  مع  بالشراكة  االجتماعي  النوع  وفق  للتدقيق 

والصحة العمومية والداخلية واجلماعات والوظيفة العمومية. 

2- البرنامج االنتخابي للرئيس يخصص محورا للمرأة

يعنى  هام  محور  على  و)2014-2009(  و)2009-2004(   )2004-1999( للسنوات  االنتخابية  البرامج  تشتمل 
باملرأة. وفي إطار هذه البرامج مت اتخاذ مبادرات إلعطاء النساء املكانة التي تعكس قدراتهن ودعم مشاركتهن في 
احلياة السياسية وتعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار واملسؤولية. وقد مكنت النقطة اخلامسة من البرنامج 
القرار  مناصب صنع  في  النساء  تواجد  نسبة  بلوغ  من  للنساء"  جديدة  "آفاق  املعنونة   )2004-1999( الرئاسي 

والهيئات االنتخابية 20 ٪. 

انظر املالحظات اخلتامية للجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة: تونس A /57 / 38 21 / 06 / 2002، الفقرة 210-171 )املالحظات اخلتامية/   )1(
 )CEDAW/C/SR.567 et 568 تعاليق( التقريرين الدوريني الثالث والرابع لتونس في اجللستني 567 و568 في 14 جوان 2002 )انظر
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فيما هدفت النقطة 16 من البرنامج االنتخابي الرئاسي)2004-2009( احلاملة لعنوان "املرأة من املساواة إلى 
الشراكة الفاعلة" إلى بلوغ نسبة 30 ٪ على األقل من تواجد النساء في مناصب صنع القرار واملسؤولية قبل سنة 

2009. وقد ساهم عدد من الشركاء في وضع هذا الهدف موضع التنفيذ. 

وقد عقدت مجالس وزارية ترأسها رئيس اجلمهورية وأخرى مضيقة بإشراف الوزير األول من أجل متابعة 
تنفيذ النقطة التي حددها البرنامج االنتخابي الرئاسي.

وفي هذا السياق فإن وزارة شؤون األسرة واملرأة والطفولة واملسنني ساهمت في بلوغ الهدف بالشراكة مع 
متدخلني آخرين على الساحة الوطنية عبر :

»إدماج  حول  للتنمية  املتحدة  األمم  وبرنامج  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مع  للتعاون  مشروع  •تنفيذ  	
النوع االجتماعي ومناهضة العنف املبني على النوع االجتماعي« والذي يحتوي على عنصر يتصل بتعزيز 

مشاركة املرأة في احلياة العامة واجلمعياتية.

.) • إعداد تقارير مرحلية حول حضور املرأة في مناصب صنع القرار )2007-2004	

•تنظيم دورات تكوينية من قبل الكريديف على املستويني املركزي واجلهوي. وتساعد هذه الدورات في تعزيز  	
العامة. وقد سمحت مشاركة  واملشاركة في احلياة  القيادية  يهم  ما  الذاتي في  وتأهيلهن  النساء  قدرات 
إطارات سامية من الرجال من املسئولني عن االرتقاء املهني داخل املؤسسات في احلوار حول وصول املرأة 

إلى مناصب صنع القرار بنشر الوعي بينهم بأهمية إشراك النساء في صنع القرار داخل املؤسسة. 

 UNFPAوالطفولة واملسنني و واملرأة  األسرة  وزارة شؤون  التعاون بني  مشروع   –  3
ومناهضة  االجتماعي  النوع  »إدماج  )تونس( حول  للتنمية  املتحدة  األمم  / مشروع 
العنف املبني على النوع االجتماعي« / املكون II : تقوية قدرات النساء ومشاركتهن في 

احلياة العامة واجلمعياتية على املستويني الوطني واحمللي

يحتوي هذا املشروع الذي انطلق في 2007 مكونا بعنوان »تقوية قدرات النساء ومشاركتهن في احلياة العامة 
واجلمعياتية على املستويني الوطني واحمللي« يقع تنفيذه من قبل وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني 
احلياة  في  املرأة  مشاركة  املهتمة مبسألة  املدني  املجتمع  وجمعيات  احلكومية  املؤسسية  الهياكل  مع  بالشراكة 

العامة. 

وتتمثل احملاور اإلستراتيجية وذات األولوية في ما يلي : 

•دعم تقني وتنظيمي للجنة املرأة واحلياة العامة ضمن املجلس الوطني للمرأة واألسرة واملسنني. 	

•تقييم مشاركة املرأة في احلياة العامة )السياسية واالقتصادية واالجتماعية( مبا فيها القطاع اخلاص.  	

4 – اخلطة الوطنية للنهوض باملرأة الريفية

تكمن أهمية هذه اخلطة بالنسبة ملسألة مشاركة املرأة في احلياة السياسة في أن أحد محاورها يركز على 
مشاركة املرأة في احلياة العامة. وقد اتخذت إجراءات في إطار هذه اخلطة من أجل تدريب النساء على صنع القرار 
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في املستوى احمللي. وبالفعل فإن نقاط اإلشعاع التي يبلغ عددها حاليا 12 والتي وقع بعثها في مناطق ريفية تعمل 
باإلضافة إلى تكوين النساء الريفيات في املجاالت التقليدية على توعية النساء بأهمية املشاركة في احلياة العامة 

وذلك عبر مرافقتهن في بعث جمعيات تنموية وتعويدهن على املشاركة في النقاشات عند عرض األشرطة. 

إلى  الهادفة  5- ال مركزية املؤسسات والهياكل نحو ال مركزية السياسات والبرامج 
مشاركة أفضل للمرأة في احلياة العامة

إن االهتمام املوجه للجهات في التنمية من جهة وال مركزية نشاطات وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة 
واملسنني من ناحية أخرى خصوصا منها تلك املوجهة للنساء من ذوات االحتياجات اخلاصة يفسر بعث اآلليات 
اجلديدة على املستوى اجلهوي التي جاءت استجابة للتوصيات التي تقدمت بها النساء في مختلف اللقاءات وما 

أبدينه من أمنيات : 

بتاريخ 20 ديسمبر 2001  الريفية من خالل املرسوم رقم 2909-2001  باملرأة  للنهوض  إنشاء جلان جهوية 
بهدف جتسيم سياسة عدم اإلقصاء ومقاربة النوع االجتماعي التي انطلقت تونس في العمل بها منذ سنة 1991. 

بعث 7 أقاليم مكلفة مبسائل املرأة واألسرة واملسنني بتوصية من اللجنة القطاعية ملشروع "املرأة والتنمية" 
اخلاصة باملخطط التنموي التي اقترحت إحداث خاليا جهوية لوزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني يعهد 
إليها بالتصرف في ملفات املرأة/ األسرة/ الطفولة / املسنني. وقد أتت هذه اإلجراءات لتعزز متثيل املرأة على 

املستوى احمللي خصوصا أن الهياكل الوحيدة املهتمة بالنساء في اجلهات كانت تتبع : 

- االحتاد الوطني للمرأة التونسية وهي أول منظمة نسائية تونسية ترى النور فجر االستقالل في 20 مارس 
1956. وهي حاضرة في اجلهات من خالل 27 نيابة جهوية وأكثر من 350 فرع متواجد بكامل أنحاء اجلمهورية. 

- التجمع الدستوري الدميقراطي الذي بادر منذ سنة 1992 بتسمية أمينات عامات مساعدات مكلفات باملرأة 
في صلب جلان تنسيق التجمع في كل الواليات. 

والطفولة  واألسرة  املرأة  شؤون  لوزارة  احلكومي  اجلهوي  املمثل  هي  -و  األقاليم  تكليف  مت  ما  بني  ومن 
واملسنني- بالقيام به هو العمل على تدعيم حقوق املرأة عبر توفير الشروط املالئمة ملشاركة أفضل للمرأة في احلياة 

العامة والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

6- التكوين في مجال النوع االجتماعي

في مسعى جلعل التكوين تكوينا المركزيا وتعزيز قدرات العاملني في وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة 
النوع  مسألة  في  املكونني  من  فريق  بتكوين  الوزارة  قامت  أخرى  جهة  من  اجلهوية  واألطر  جهة  من  واملسنني 
االجتماعي. وقد وقع اختيار أعضاء الفريق من بني األطر املنتمية إلى قطاعات مختلفة مما سمح بنقل مقاربة النوع 
االجتماعي إلى جمهور كبير من األطر املعنية بعملية التخطيط على املستويني الوطني واجلهوي من خالل ورشات 

التكوين التي نظمت في كامل واليات اجلمهورية. 

بفضل الدعم الذي توفر في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف قامت وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة 
واملسنني مع آليتها العلمية -الكريديف- بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية شملت أعضاء جلنة »املرأة والتنمية« 
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وأيضا أعضاء اللجان القطاعية للمخطط على املستوى املركزي واجلهوي. وقد سمح هذا التمشي بتحسني قدرات 
املخططني في التحكم في مقاربة النوع االجتماعي. 

VI - املمارسات اجليدة التي مت حتديدها 

1- التمييز اإليجابي لفائدة املرأة ، عمل نابع من إرادة سياسية

املرأة  مشاركة  لتسريع  مؤقتة  خصوصية  تدابير  األحيان  من  كثير  في  التونسية  السياسية  اإلرادة  تتخذ 
في احلياة العامة. وكمثال على ذلك ميكن أن نذكر اإلجراء الذي اتخذه التجمع الدستوري الدميقراطي )احلزب 
احلاكم( لدمج نسبة 20 في املائة من النساء على األقل على قوائمه في االنتخابات التشريعية والبلدية. وأدى هذا 
إلى انتخاب نسبة 11.5 ٪ من النساء في مجلس النواب للدورة التشريعية )1999-2004( و22.75 ٪ بالنسبة لدورة 

)2004-2009( و30 ٪ لدورة )-2009 2014(. 

كما مت اتخاذ تدبير مماثل إلدراج نسبة 20 ٪ من النساء في قوائم االنتخابات البلدية و25 ٪ للفترة 2005-
 .2010

و قرر رئيس احلزب احلاكم )التجمع الدستوري الدميقراطي( تخصيص 30 ٪ من القائمات االنتخابية للنساء 
في االنتخابات البلدية املزمع إجراؤها في العام 2010.

 2- املرجعية القانونية والتشريعية لفائدة املرأة 

متثل املرجعية القانونية والتشريعية التونسية مكسبا حلقوق املرأة وفرصة لتفعيل مضمون االتفاقيات الدولية 
لصالح املساواة واإلنصاف بني اجلنسني ، كما أنها تساهم في تأهيل املرأة وتنفيذ السياسات والبرامج املصاحبة 
احلياة  في  املرأة  إدماج  لتحسني  مواتية  بيئة  وااللتزامات  األحكام  هذه  وتوفر  والثقافية.  االجتماعية  للتغيرات 
وضعا  للمرأة  تعطي  التي  القوانني  وتقدم  الرجل.  مع  املساواة  قدم  على  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية 

متساويا مع الرجل فرصة لكي تعزز املرأة مشاركتها في جميع مناحي احلياة.

3- مرصد وضع املرأة في مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة 

كجزء من تعزيز مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط نفذت وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني 
يهم  ما  في  الضرورية  األدوات  الوزارة  إكساب  أجل  من  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  مشروعا 
الدراية الفنية والدعم املادي والتقني لتحسني التحكم في املقاربة املذكورة من قبل الوزارة واملؤسسات الوطنية 
واجلهوية املوضوعة حتت إشرافها. ويشمل املشروع مكونا يتعلق بإنشاء مرصد لوضع املرأة يهدف إلى تعزيز 
قدرة املركز في مجال جمع وحتليل ونشر البيانات »حسب النوع االجتماعي« لفائدة صناع القرار ومستخدمي 
التحقيقات  نتائج  من خالل  إنشاؤها  التي مت  البيانات  قواعد  وتزويد  البيانات  ويقع جمع  وغيرهم.  اإلحصاءات 

والبحوث والدراسات التي تكمل اإلحصاءات الوطنية التي ينتجها املعهد الوطني لإلحصاء. 

وميكن ملرصد وضع املرأة الذي اكتسب خبرة في مجال تقنيات جمع وحتليل ونشر البيانات أن يجعل تدخالته 
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في مجال حضور املرأة ومشاركتها السياسية أكثر دقة من خالل وضع قاعدة بيانات حول »املرأة والسياسة« 
تتميز بالدقة والالمركزية.

4 - تصديق تونس على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة

صادقت تونس على االتفاقيات الدولية املتعلقة بتحسني وضع املرأة في جميع املجاالت وبصفة خاصة حقوقها 
السياسية. 

وكان آخر تصديق يتعلق بالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة في عام 
2008، األمر الذي يعزز االنخراط الكامل لتونس في احلركية الدولية لتعزيز حقوق املرأة. وقد كان هذا التعزيز 
واحدا من املطالبات ذات األولوية في بيجني وأحد أهداف األلفية الذي من شأنه أن يزيد في تعزيز حقوق املرأة 

التونسية.

أفضل مشاركة  أجل  من  التدخل  على  القادرون  الرئيسيون  املتدخلون   -VII 
للمرأة في احلياة السياسية 

1- السلطة التنفيذية 

تلعب السلطة التنفيذية بعناصرها الثالثة وهي: اإلرادة السياسية لرئيس اجلمهورية واحلكومة ووزارة شؤون 
املرأة واألسرة والطفولة واملسنني، دور القاطرة إلدخال تدابير جديدة واقتراح قوانني جديدة. كما أنها تعتبر الفاعل 
الرئيسي الذي ال بد منه إلدخال إصالحات تؤدي إلى زيادة مشاركة املرأة في احلياة السياسية. ومما ِيؤكد ذلك 
البرامج والسياسات الرئاسية التي تنطوي على التزام واضح بتعيني أكبر عدد من النساء في مناصب املسؤولية.

1.1 – اإلرادة السياسية 

تعتبر جتربة سنة 1991 جتربة منوذجية: فقد دعيت جلنة خاصة بعثت من قبل رئيس اجلمهورية إلى التفكير 
في إجراء عدد كبير من اإلصالحات القانونية واملؤسسية التي تؤثر على وضع املرأة. وقد أخذت النتائج التي 
توصلت إليها اللجنة بعني االعتبار من قبل أعلى سلطة في الدولة. فقد أعلن في خطاب 12 أوت 1992 عن اتخاذ 

تدابير أوصت بها اللجنة وترجمت إلى واقع ملموس من خالل تدخل احلكومة.

2.1 – احلكومة

تشارك احلكومة في اإلشراف على البرامج املوجهة للمرأة. وعلى سبيل املثال فإن البند 16 من البرنامج 
الرئاسي قد خصصت له مجالس وزارية ترأسها رئيس الدولة أو مجالس وزارية مصغرة برئاسة الوزير األول.

3.1 – وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني

كانت الوزارة لسنوات اآللية احلكومية العربية الوحيدة التي تعمل من أجل تعزيز دور املرأة ، وقد لعبت دور 
املهندس الرئيسي في ما يتعلق بتنفيذ السياسيات املتصلة باملرأة. كما تولت الوزارة تنفيذ جملة االستراتيجيات 
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اللذين  احلكوميني  وغير  احلكوميني  الشركاء  من  مساعدة  بفضل  التي مت وضعها  واملشاريع  والبرامج  الوطنية 
شاركوا الوزارة في تنفيذ خططها باعتبار تقاطع اهتماماتهم مع مهمة الوزارة. وقد سجلنا:

مشاركة العديد من الوزارات واملؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية في تنفيذ وتقييم خطط العمل 
لألسرة واملرأة، واملرأة الريفية. 

من املهم أن تواصل وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني العمل بشأن املشاركة السياسية عبر 
تعزيز املبادرات في مجال البحوث والتدريب أو اآلليات والشراكة مع األطراف الفاعلة األخرى ، ال سيما أن للوزارة 
والدراسات  البحوث  مركز  ذلك  في  )مبا  تدخلها  تسهل  إشرافها  واستشارية حتت  علمية  فرعية  وآليات  هيئات 

والتوثيق واإلعالم حول املرأة واملجلس الوطني للمرأة واألسرة واملسنني وجلنة املرأة في التنمية(.

2 - البرملان

متاَرس السلطة التشريعية من قبل البرملان ، الذي يتألف من مجلسني: 

مجلس النواب ، الذي يضم حاليا 214 عضوا ينتخبون كل 5 سنوات باالقتراع العام املباشر. 161 منهم  •	 
ينتمون إلى التجمع الدستوري الدميقراطي. 

في دعم سياسة  مهمته  تتمثل  البرملان  في  النساء  من  فريق مخصص  أنه مت تشكيل  إلى  اإلشارة  وجتدر 
النهوض باملرأة وتعزيز متثيلهن في البرملان ومشاركتهن في األنشطة البرملانية وطنيا وإقليميا ودوليا. 

النيابية 6 سنوات. ويتم انتخاب أعضاء املجلس  مجلس املستشارين وعدد أعضائه 126 وتدوم دوراته  •	 
من قبل أعضاء مجلس النواب واملستشارين البلديني. ويعد التجمع احلزب األكثر متثيال في هذا املجلس. كما أن 
النساء عضوات املجلس تنتمني فقط إلى حزب التجمع الدستوري الدميقراطي ويبلغ عددهن 17. وإذا ما اعتبرنا 
أن خالل الوالية األولى للبرملان التونسي في عام 1959 لم توجد إال امرأة واحدة فإن هذا الرقم)17( يعتبر مهما 

في مؤسسة سياسية وليدة العهد.

3 - املجلس االقتصادي واالجتماعي

االقتصادي  املجالني  في  استشاري  طابع  ذات  دستورية  هيئة  هو  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس   
واالجتماعي.

 وقد وسع القانون األساسي املؤرخ في 7 مارس 1988 الذي جاء بعد تغيير السابع من نوفمبر 1987 مجال 
عضوية املجلس ليشمل ممثلني من جميع قطاعات املجتمع املدني وتيارات الرأي في البالد، ومن ناحية أخرى وسع 

القانون ذاته صالحيات املجلس.

وتقع استشارة املجلس وجوبا بشأن جميع مشاريع القوانني ومشاريع القوانني التشريعية املتصلة بالشأن 
االقتصادي واالجتماعي، فضال عن النصوص املعدلة لها.

كما تقع استشارة املجلس االقتصادي واالجتماعي أيضا بشأن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنفيذها.
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ومن ناحية أخرى ، فإن بإمكان املجلس أن يبادر بالنظر في مسائل اقتصادية أو اجتماعية وإبداء الرأي فيها 
وتقدمي مقترحات حولها.

4 - األحزاب السياسية)1(

تعد تونس حاليا تسعة )9( أحزاب سياسية :

عدد املقاعد النسائية في البرملانعدد املقاعد في البرملاناألحزاب

16151التجمع الدستوري الدميقراطي

161حركة الدميقراطيني االشتراكيني

122حزب الوحدة الشعبية

91اإلحتاد الدميقراطي الوحدوي

20حركة التجديد

81احلزب االجتماعي التحرري

63حزب اخلضر للتقدم

احلزب الدميقراطي التقدمي )التجمع االشتراكي 
التقدمي سابقا( 

00

00التكتل الدميقراطي من أجل العمل واحلريات

ال تعطي مختلف األحزاب نفس املكانة للمرأة ، وال سيما على مستوى هياكل التسيير. وإن لم تتوفر لدينا 
األحزاب  أن  على  يدل  البرملان  في  املرأة  وجود  خالل  من  مالحظته  ميكن  ما  فإن  اخلصوص  بهذا  إحصاءات 
السياسية ما عدا حزب التجمع الدستوري الدميقراطي ال تبذل جهدا يذكر في سبيل اتخاذ تدابير متييزية، لدفع 
املرأة نحو مناصب سياسية. وإذ تشير األحزاب السياسية إلى املرأة في برامجها، فإن ذلك ينقصه حتديد أهداف 

واضحة خالفا ملا هو احلال بالنسبة للتجمع الذي يحدد رئيسه أهدافا مرقمة يتعني حتقيقها.

ويخصص التجمع مبناسبة انعقاد مؤمتراته الدورية، الئحة »للمرأة واألسرة« حتتوي على أهداف واضحة 
وتتم بلورتها من قبل القاعدة احلزبية.

وينبغي العمل مع األحزاب السياسية من أجل أن يكون للمرأة حضور أكبر وأن يؤخذ هذا احلضور في 
االعتبار ليس فقط بوصف املرأة ناخبة بل وكذلك مسيرة ومرشحة. ذلك أن وجود املرأة داخل األحزاب السياسية 
هو شرط ضروري ملمارسة املواطنة الكاملة لها ، وهو كذلك شرط لدمقرطة حقيقية للمشاركة في احلياة السياسية 

بصفة عامة)2(.

لقد مثل الحصول على معطيات دقيقة تتعلق بتواجد المرأة في أحزاب المعارضة، سواء كمنخرطات أو عضوات في الهيئات المسير، أمرا   )1(
صعبا بسبب عدم توفر مثل هذه المعطيات. 

فتيحة سعيدي، مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، مركز الدراسات والبحوث والتدريب واإلعالم حول المرأة، 2001.   )2(
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5 - اجلمعيات : اجلمعيات النسائية، جماعات الضغط

بعد سنوات من السياسة األحادية التي كان صوت النساء فيها يسمع فقط من خالل االحتاد الوطني للمرأة 
التونسية ، أصبح املشهد اجلمعياتي النسائي أكثر ثراء مع والدة ما يربو عن العشرين جمعية نسائية يختلف 

نشاطها ووجودها على امليدان من جمعية ألخرى.

	•االحتاد الوطني للمرأة التونسية 

يضم االحتاد أكثر من 100000 عضوة و27 مندوبية جهوية و350 نيابة محلية ، ولديه تراث سياسي أكثر 
أهمية من كل املنظمات غير احلكومية األخرى ذلك أنه شارك منذ االستقالل في كل املواعيد السياسية )االنتخابات 

الرئاسية والبرملانية والبلدية واالستفتاء(

و يتمثل الهدف الرئيسي لالحتاد في توفير مساعدة متعددة األشكال للنساء في املجال اإلنساني وفي التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حد سواء. وفي أغلب األحيان يعمل االحتاد في إطار الشراكة مع الهياكل 

احلكومية أو املنظمات الوطنية. ويتولى االحتاد لعب دور هام في مكافحة األمية وفي مجال التدريب املهني. 

واإلختصاص  املهنة  نفس  إلى  منتميات  نساء  بني  جتمع  التي  لإلحتاد  التابعة  الرابطات  وتساهم 
واالتصاليات،  الطبية،  املهن  وصاحبات  القانونيات  النساء  حتالف   : املنظمة  جمهور  توسيع  في 
الهندسة...  باحملاسبة  املشتغالت  والنساء  والتأمني،  املصرفية  األعمال  في  واملرأة  والبيئة،   واملرأة 
و إلى جانب عمله على امليدان، يتولى االحتاد االهتمام بجانب »الدراسة« وهو ما دفعه للتفكير في مسائل محددة 
في  ومكان  املرأة  »دور  أو  املرأة«  على  املسلط  »العنف   ، الفتيات«  في صفوف  املدرسي  االنقطاع  »أسباب  مثل 

املجتمع«.

كما شرع اإلحتاد في اتخاذ إجراءات لتحسني مشاركة املرأة في االنتخابات البلدية من خالل إنتاج عدة 
الوعي،  لنشر  مطويات  واملناقشات،  للتنمية،  األمريكية  الوكالة  من  1995بتمويل  عام  في  دراسية  وسائل: حلقات 

وإعالنات إشهارية... 

ومرشحات.  كناخبات  االنتخابات  في  النساء  تعبئة  في  رئيسي  دور  لعب  االحتاد  يتولى  خلبرته،  وبالنظر 
ونشير في هذا الصدد أن غالبية النساء اللواتي وصلن إلى مناصب قيادية، خصوصا السياسية منها، ينتمني إلى 

االحتاد.

	•اجلمعية التونسية لألمهات

 تأسست في عام 1992 وهي تتمتع بصفة »استشاري عام« لدى األمم املتحدة ولها عدة فروع داخل وخارج 
البالد. وتعمل اجلمعية على توعية صناع القرار بالوضع اخلاص لألمهات وحشد جهود األمهات من اجل حتسني 

وضعهن داخل األسرة وفي املجتمع. وتركز اجلمعية عملها على إدماج األمهات في عملية التنمية. 

على الرغم من حداثة عهد اجلمعية فقد حققت النساء املنخرطات في صفوف اجلمعية جناحات على امليدان 
في املجال السياسي إذ تعتبر رئيسات فروع اجلمعية من ضمن »نخبة النساء في اجلهات« ويتميزن بنشاطهن 
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وقدرتهن على التعبئة في املناسبات الوطنية ، وخصوصا االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.

	•اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات 

تأسست اجلمعية في عام 1989 وهي تعمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ومن أجل 
حتقيق املساواة الفعلية واملواطنة الكاملة لها. على الرغم من قلة عدد عضواتها فإن اجلمعية تتخذ إجراءات فعالة 
، ال سيما في العاصمة ، لتعزيز املكاسب التي حققتها املرأة ، والقضاء على التمييز ، سواء في املجال اخلاص أو 

العام وإنشاء شبكة من التضامن بني النساء في املغرب.

كما حتشد اجلمعية جهودها ملناهضة العنف ضد املرأة. وفي مارس 1993 أنشأت اجلمعية التونسية للنساء 
الدميقراطيات مركز االستماع والتوجيه للنساء من ضحايا العنف من أجل:

•مساعدة ودعم ضحايا العنف من النساء، 	

•كسر جدار الصمت، ومقاومة صورة املرأة املذنبة. 	

•مقاومة صورة املرأة الضحية وخلق روابط التضامن فيما بني النساء. 	

االجتماعي.  والتوجيه  القانونية  املشورة  وتقدمي  واإلرشاد  االستماع  خدمات  املركز   ويوفر 
وفي مجال السياسة ، تضطلع النساء الدميقراطيات بأنشطة مشتركة مع شركائهم في منطقة املغرب ، في إطار 

االئتالف املغاربي من أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة.

	•جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية

أنشئت اجلمعية في عام 1989 ، وهي تنضوي حتت مظلة »رابطة املرأة اإلفريقية للبحوث والتنمية« التي يوجد 
مقرها في داكار. وتضم اجلمعية نساء من مختلف التخصصات األكادميية. 

تعمل جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية على إجراء دراسات بشأن إدماج املرأة في التنمية لتحسني 
مستوى مشاركتها في صنع القرارات املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. كما أنها: 

•تنجز أبحاثا حول إدماج املرأة في التنمية، 	

•تعمل على إعادة التفكير في مسألة التنمية مع املرأة ومن أجلها،  	

• تشجع مشاركة املرأة في تصميم وتنفيذ مشاريع التنمية، 	

•تشجع وتنمي إبداع املرأة وتعيد االعتبار لدورها خالل احلقبات التاريخية، 	

•تطور التبادل وشبكات االتصال بني املرأة التونسية واإلفريقية. 	

يوفر فضاء »تناصف«، الذي أنشأته جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية في عام 2002 خدمات االستماع 
واملساعدة للنساء. كما يوفر تكوينا يتعلق بالقيادية النسائية وتأهيل املرأة.
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	•اللجنة الوطنية للمرأة العاملة 

أنشئت اللجنة في عام 1991 ضمن هياكل االحتاد العام التونسي للشغل. وتضم اللجنة الوطنية للمرأة العاملة 
27 جلنة قطاعية تنشط داخل اجلمهورية. 

تتمثل مهمة اللجنة في رصد حالة املرأة العاملة على املستويات االجتماعية واالقتصادية والقانونية.

	•الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال 

الغرفة  أنشئت  وقد  التقليدية؛  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االحتاد  لواء  الغرفة حتت  تنضوي 
الوطنية للنساء صاحبات األعمال في عام 1990. 

تضم الغرفة حاليا حوالي 18000 عضوة. وقد حددت لنفسها هدف الدفاع عن اإلجنازات التي حققتها النساء 
صاحبات املشاريع ، وتدريبهن على التقنيات احلديثة إلدارة وتدعيم مهاراتهن في مجال تنظيم املشاريع ، وتشجيع 
النساء على اتخاذ مبادرات في هذا املجال. وقد متكنت نساء من عضوات الغرفة من الوصول إلى مناصب سياسية 
ودخول مجلس املستشارين ، واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبلديات. وعالوة على ذلك ، فقد ارتقت امرأة 

إلى منصب رئيسة جامعة النقل.

	•اجلامعة الوطنية للفالحات

املرأة  تأطير  بهدف  البحري  والصيد  للفالحة  التونسي  االحتاد  لواء  1990 حتت  عام  في  اجلامعة  أنشئت 
الفالحة من خالل املساعدة في اإلدارة االقتصادية واملالية لألراضي الزراعية املستغلة وتشجيع اإلنتاج الزراعي 

العائلي. وتضم اجلامعة نيابات جهوية يشمل نشاطها التأطيري كل مناطق البالد.

6 - الهيئات النقابية

 تسجل املرأة التونسية حضورها على املستوى القاعدي بشكل متزايد في الهيئات الوطنية النقابية.

ويقدر وجود املرأة في عام 2002 مبا نسبته 12 ٪ من أعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد التونسي للصناعة 
التنفيذي لالحتاد  املكتب  و9 ٪ من أعضاء  التونسية،  العمل  أرباب  التقليدية، وهي منظمة  والصناعات  والتجارة 
التونسي للفالحة والصيد البحري وما ميثل 1 ٪ من أعضاء اللجان العليا التابعة لالحتاد العام التونسي للشغل.

ولذلك ، فإن اتخاذ إجراءات لتخفيف األعباء األسرية عن املرأة، والعمل على حتسني تنظيم وقت العمل واحلياة 
عموما من شأنه أن يعزز من اندماج املرأة في احلياة السياسية والعامة على وجه اخلصوص.

7 - وسائل اإلعالم

 تظهر اإلحصاءات أن معدل حضور النساء في وسائل اإلعالم يفوق اليوم 30 ٪. ويعتبر هذا األمر مهما 
ألنه يعني أن للنساء متحدثات بأسمائهن في وسائل اإلعالم ميكنهن تبليغ مطالب املرأة فيما يتعلق بتحسني فرص 

الوصول إلى املجاالت العامة مبا في ذلك املجال السياسي.
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وقام كل من مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة ومركز املرأة العربية للبحوث والتدريب 
بإجراء دراسة على التوالي سنة 1999 و2004 حول »صورة املرأة في وسائل اإلعالم«. وقد سلطت الدراستان 
الضوء على عدم موضوعية الرسائل التي تبثها وسائل اإلعالم عن وضع املرأة واحلضور املتدني للمرأة ضمن 
القرار كما  دائرة صنع  املرأة في  بزيادة حضور  الدراسة  املؤسسات اإلعالمية. وقد أوصت  القرار في  صناع 
تستهدف  التي  التدريبية،  والدورات  االجتماعات  من  سلسلة  مكنت  وقد  املرأة.  بقضايا  االهتمام  مبزيد  أوصت 

املهنيني من التأثير في محتوى اإلعالم.

اإلنتاج في املجال السمعي  النوع االجتماعي على  بعد  اليوم توجها، وإن كان محتشما، إلضفاء  ونسجل 
والبصري. ويالحظ ذلك من خالل إكساب وجود النساء في البرامج احلوارية بعدا إيجابيا ، وأيضا من خالل 
تقدمي املرأة في املسلسالت التلفزيونية في صورة املرأة العصرية واحلاضرة في كل املجاالت مبا في ذلك مناصب 

صنع القرار واملسؤولية.

8 - معاهد ومراكز ومجموعات البحث والباحثني املتخصصني في النوع االجتماعي

 بناء على مبادرة من بعض الطالبات تأسس في عام 1979 نادي الطاهر احلداد للدراسات حول وضع املرأة. 
وبعد سنوات قليلة أنشئت في عام 1989 جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية بهدف إجراء البحوث بشأن 
إدماج املرأة في مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية. وقد تكونت تبعا لذلك نواة أساسية أولية من مجموعة من 
الباحثات في مجال قضايا املرأة. وقد تعززت هذه النواة الحقا من خالل إنشاء مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
واإلعالم حول املرأة في عام 1990. ويعد هذا املركز حاليا الفضاء املتخصص في مجال النوع االجتماعي. وقد 
دفعت أنشطة البحوث والدراسات والتدريب واملعلومات التي يقوم بها املركز إلى اختياره كمركز متميز من قبل 
وكاالت األمم املتحدة وهي صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة للتنمية. وقد وقع استغالل خبرات 
هذا املركز من خالل جملة من النشاطات من بينها خصوصا تنظيم دورات تدريبية إقليمية افريقية حول موضوع 

»النوع االجتماعي والسكان والتنمية«. 

وفي سنة 2003 مت بعث ماجستير متخصص في دراسات املرأة في معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية. وقد 
سمح هذا املاجستير لعديد املجازات من آفاق مختلفة بالتطرق إلى مسألة النوع االجتماعي من زوايا مختلفة، األمر 

الذي ساهم في إثراء البحوث في هذا املجال. 

وقد تعززت اليوم في تونس البحوث حول مسائل دقيقة تتعلق باملشاركة السياسية للمرأة من خالل الدعم 
الذي يقدمه مركز كوثر ، واملعهد العربي حلقوق اإلنسان الذين تؤشر أنشطتهما ومنشوراتهما إلى االهتمام املتزايد 
بهذه املسألة على الصعيد اإلقليمي. وميكن أن نشير على سبيل املثال إلى الدراسات املنجزة حول »املرأة وصنع 
القرار«، و»املرأة واحلكم احمللي«، و»املرأة واحلصول على اخلدمات احمللية«. ومما يحسب ملركز كوثر أنه أخذ في 
االعتبار العامل املتعلق »بالنوع االجتماعي« في تقارير البلدان األفريقية حول »احلكم الرشيد« التي كلف باجنازها 
العربي حلقوق  املعهد  أجنزها  التي  الدراسات  نذكر  أن  كما ميكن  افريقيا.  لبلدان  االقتصادية  اللجنة  قبل  من 
اإلنسان، مثل الدراسة املتعلقة بـ »املشاركة السياسية للمرأة العربية«)1( والدليل التدريبي حول املوضوع نفسه)2(.

املعهد العربي حلقوق اإلنسان، تونس، 2004.   )1(
املعهد العربي حلقوق اإلنسان، تونس، 2004.   )2(
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9 - املانحون

 لعبت اجلهات املانحة دائما دورا هاما في تنفيذ السياسة التونسية للنهوض باملرأة، مبا فيه االرتقاء مبكانتها 
البحوث والتدريب واالتصاالت واملعلومات عبر  في املجال السياسي، وذلك من خالل دعم هذه اجلهات ملشاريع 
القنوات الثنائية ومتعددة األطراف. وقد استفادت تونس في هذا اإلطار من تدخالت وكاالت األمم املتحدة الداعمة 
لتعميم مراعاة منظومة النوع االجتماعي في سياسات التنمية الوطنية كما استفادت من احلركية على املستوى الدولي 

التي أعقبت مؤمتر بيجني والتي تعزز مبقتضاها تبادل املمارسات اجليدة في مجال سياسة النوع االجتماعي.

برنامج األمم املتحدة للتنمية وصندوق األمم املتحدة للسكان استثمرا أكثر من غيرهما من الوكاالت في تنفيذ 
استراتيجيات وطنية للنهوض باملرأة. وعلى سبيل املثال ، جتدر اإلشارة إلى املشاريع التي وقع متويلها من أجل 
بدء عمل مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة ، وإنشاء مرصد لوضع املرأة ، ومأسسة النوع 
االجتماعي وإطالق تكوين إقليمي إفريقي حول »النوع االجتماعي ، والسكان والتنمية » وقد انضم صندوق األمم 
املتحدة لتنمية املرأة إلى صفوف املانحني بداية من عام 2004 من خالل متويل آلية لرصد تطور األسرة التونسية. 

وساهم البنك الدولي أيضا في حتقيق خطط التنمية في ما يتعلق بالبعد املتعلق بالنوع االجتماعي. وقد جتسم 
ذلك من خالل مشروع »النوع االجتماعي والتنمية اجلهوية« الذي نفذه مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم 

حول املرأة خالل الفترة 2004-2002. 

كما لعب التعاون الثنائي دورا هاما في تعزيز القدرات الوطنية بهدف حتسني وضع املرأة. 

و بفضل التعاون االسباني ، وضعت تونس إستراتيجية وطنية ملكافحة العنف على أساس النوع االجتماعي 
املؤسسات  من  العديد  مع  الشراكة  إطار  في  بتنفيذها  واملسنني  والطفولة  واألسرة  املرأة  شؤون  وزارة  قامت 

واجلمعيات الوطنية مبا في ذلك خصوصا الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري.

وفنلندا  إيبرت(  مؤسسة  التقني،  للتعاون  األملانية  )الوكالة  وأملانيا  للتنمية(  الكندية  )الوكالة  كندا  تساند  و 
السياسة التونسية الهادفة إلى تعزيز التمكني السياسي للمرأة ، من خالل تقدمي تكوين للرجال والنساء على حد 

سواء في مجال النوع االجتماعي والقيادية واملشاركة في احلياة السياسية. 

القرار.  السياسية وصنع  في احلياة  للمرأة  أفضل  أجل مشاركة  املانحني من  اليوم مساهمة  ازدادت  لقد 
العامة  احلياة  مجاالت  في  والرجل  املرأة  متيز حضور  التي  الفوارق  على  القضاء  إلى  املساهمة  هذه  وتسعى 
وخصوصا على مستوى أحزاب املعارضة ، وهي فوارق تعكس تأصل التفكير األبوي في الالوعي اجلماعي وجتذر 
التقسيم التقليدي لألدوار في املجال العام وبقاء السياسة حكرا على الرجل، على الرغم من اإلجراءات اإليجابية 

لفائدة للمرأة التي اتخذتها احلكومة التونسية منذ االستقالل.

VIII : املسارات املستوجب استكشافها كما حددتها ورشات تبادل األفكار والدراسات 
الوطنية

انظر صفحة 32.
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ملحق 1 رسم بياني الستقراء الوضع الراهن في تونس 
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كان املوقف الذي اتخذه رئيسا جمهورية تونس املستقلة موقفا مناصرا لتحرر املرأة والنهوض بها. ومع 
ذلك فإن التدابير التي اتخذت لتحسني مشاركة املرأة في املجال السياسي لم ترتق إلى مستوى التدابير القانونية 

واملؤسسية التي كان لها تأثير واضح على النهوض االجتماعي واالقتصادي والثقافي للتونسيات.

إن أول متغيرات االستقراء تتعلق مبوقف املتدخلني األساسيني في ما يهم قيادية املرأة ومشاركتها في احلياة 
السياسية وفي صنع القرار. وميكن استقراء هذا املوقف من خالل ما قام به هؤالء املتدخلون من أعمال وما جاء 

في خطابهم إضافة إلى احلوارات التي أجراها فريق املشروع معهم خالل الزيارات امليدانية. 

إن األثر الذي تتركه األعمال التي يقوم بها املتدخلون يقاس مبدى التغيير احلاصل واملمكن حدوثه في ما 
يتعلق مبشاركة املرأة في احلياة السياسية. وإن كبر حجم الفقاعات ( املتدخلون السياسيون( ومتوقع بعضها 
بالنسبة للبعض اآلخر أمر هام ألن هذين العاملني يعكسان أهمية املتدخلني النوعية حيث أنهما يسلطان الضوء 
على مدى انتشار املتدخلني وتأثيرهم ونتائج تدخالتهم؛ وفي نفس الوقت فإن العاملني ال يعكسان األهمية العددية 
من قبيل عدد املنخرطات في املنظمات غير احلكومية على سبيل املثال. كما أن متوقع الفقاعات يحيلنا إلى العالقات 
املوجودة بني مختلف املتدخلني: وميكن أن نسجل أن هناك عالقات تتميز بالقرب الشديد وعالقات أخرى أقل قربا 

وفي حالة ثالثة فإن هذه العالقات ضعيفة أو منعدمة تقريبا بني املتدخلني. 

إن النظر في هذه املتغيرات يسمح لنا بتأويل صورة االستقراء كما يلي :

رئيس اجلمهورية : يسلط االستقراء الضوء على املوقف اإليجابي الذي اتخذته أعلى سلطة في الدولة من 
مسألة حتسني مشاركة املرأة في احلياة السياسية واإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد. إال أن هذا املوقف 
ال يصل إلى ذروته ألن اإلجراءات املتخذة بهدف التغيير تبقى دون املواقف جد ايجابية ومتقدمة املعبر عنها في 
اخلطاب السياسي. وعلى سبيل املثال، فإن نظام احلصص لم يتحول إلى قانون يفرض على كل األحزاب السياسية 

التقيد بأحكامه.

احلكومة : تسهر على تنفيذ البرنامج الرئاسي وتشجع املتدخلني على تنفيذ مختلف بنود هذا البرنامج مبا 
فيها اإلجراء املتعلق بالزيادة في نسبة تواجد املرأة في مناصب صنع القرار إلى 35 ٪ في موفى 2014.

وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني : هي قاطرة التغيير لصالح املرأة. وباعتبار الوزارة 
مسئولة عن تعميم منظور النوع االجتماعي في التخطيط ومأسسته، مبا في ذلك في املجال السياسي. فهي تعمل 
جلعل التدابير التي اتخذت على مستوى احلكومة بشأن وجود املرأة في مناصب صنع القرار تدابير ملموسة، 
وذلك من خالل دورها كمنسق أول ملختلف اللجان )النوع االجتماعي والتنمية ، املجلس الوطني للمرأة واألسرة 

واملسنني، متابعة النقاط املتصلة باملرأة في البرنامج الرئاسي(. 

وتتموقع احلكومة حتت وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني ، وذلك بسبب بطء وتيرة العمل من قبل 
اإلدارات الشريكة في العمل ضمن إطار مأسسة النوع االجتماعي )على سبيل املثال تقدمي ميزانيات تراعي مسألة 

النوع االجتماعي على املستويني املركزي واحمللي(.

التجمع الدستوري الدميقراطي : ميكن تفسير متوقع التجمع على مسافة قريبة جدا من احلكومة في 
موقع أعلى قليال من وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني  وأعلى بكثير من األحزاب السياسية األخرى 
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مببادرات رئيس التجمع من أجل حتسني املشاركة السياسية للمرأة وعلى أهمية اإلجراءات املتخذة ودرجة االلتزام 
من جانب جميع األطراف من أجل تنفيذها.

األحزاب السياسية األخرى : حتاول هذه األحزاب محاكاة نهج التجمع. ومع هذا فإن جتربتها احلديثة ، 
وهشاشة تواجدها في املستوى املركزي وخصوصا على املستوى اجلهوي واحمللي، جتعل من األعمال التي تقوم 

بها لصالح وجود املرأة غير ذات أثرهام حتى اآلن ، خالفا ملا هو احلال بالنسبة للحزب احلاكم.

املجالس البلدية : تعتبر نسبة متثيل النساء في املجالس البلدية التي تبلغ ٪27 أعلى نسبيا مقارنة مع 
مثيلتها في املغرب واجلزائر. 

ومع ذلك، فإن نسبة وجود النساء على مستوى رؤساء البلديات واللجان تبقى منخفضة مقارنة بأعدادهن في 
البلديات ، وذلك على الرغم من تقدم هذه النسبة مقارنة بالبلدان األخرى )على سبيل املثال ، 4 رئيسات بلديات(. 
ويتعني تغيير مواقف املستشارين من الرجال والنساء لتمكني عدد أكبر من النساء من تولي رئاسة البلديات واللجان 

البلدية، سواء منها االجتماعية أو ذات البعد التقني.

املنظمات غير احلكومية : ال توجد منظمات متخصصة تعمل على وجه التحديد في امليدان السياسي، إال 
أن املنظمات تتدخل في هذا امليدان من خالل االجتماعات، واملنشورات، واملشاركة في األحداث السياسية. وينبغي 
أن منيز بني ثالثة أنواع من اجلمعيات النسائية : )i( تلك التي متلك صوتا ودعوات مسموعة ، باعتبار أن لديها 
الوسائل للقيام بذلك، وهي التي حافظت على عالقات مع اجلهات احلكومية والتنسيق معها، )ii( تلك التي تنشط في 
مجال النهوض باملرأة ولكن ليس لها تأثير كبير ، بسبب نقص املوارد البشرية واملالية املتاحة لها ؛ iii(( اجلمعيات 
املرأة  ووزارة شؤون  الدميقراطي  الدستوري  التجمع  من  كل  بها  بادر  التي  النسائية  احلركية  في  تشارك  التي 

واألسرة والطفولة واملسنني لكن دون أن يكون العمل الذي تقوم به ذا تأثير كبير نظرا لطبيعة املوارد املتاحة.

املانحون : يدعمون السياسة التونسية في مجال النوع االجتماعي. ويتضمن البرنامج القطري ملنظومة األمم 
املتحدة محور«التفاوت« الذي من بني عناصره النوع االجتماعي. ويشمل املشروع اجلديد -2007 2011 جزءا يتعلق 
بـ«إدماج النوع االجتماعي ومكافحة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي« يجري إجنازه مع وزارة شؤون 

املرأة واألسرة والطفولة واملسنني والديوان الوطني لألسرة والعمران البشري.

وفي إطار متابعته ملؤمتر اسطنبول يساند االحتاد األوروبي، من جانبه، اجلمعيات النسائية التي تعمل على 
تعزيز حقوق املرأة.

مراكز البحث / الباحثون : اهتم مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة مبشاركة املرأة 
في احلياة السياسة وصنع القرار من خالل مقاربة النوع االجتماعي من خالل الدورات التكوينية املنظمة حول 

موضوع القيادية. 

املرأة في  البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول  التي أجراها مركز  الدراسة  : إن  وسائل اإلعالم 
عام 1997 بشأن صورة املرأة في الصحافة املكتوبة واملرئية، يظهر اهتماما عرضيا باملرأة والسياسة - مبناسبة 

االنتخابات أو على هامش األعياد الوطنية )13 أوت( أو الدولية )8 مارس( اخلاصة باملرأة.
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استقراء الوضع الراهن ملشاركة املرأة في الحياة السياسية 
في الجزائر و املغرب و تونس

يشمل القانون رقم 69-25 املؤرخ في 8 أفريل 1969 املتعلق باملجلة االنتخابية جميع األحكام املتعلقة باالنتخابات 
املختلفة في تونس. 

ويتعلق الباب الثاني من املجلة بانتخاب رئيس اجلمهورية، فيما يتعلق الباب الثالث والباب الرابع على التوالي 
بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس املستشارين. وتندرج األحكام املتعلقة بانتخاب أعضاء املجالس البلدية 

حتت الباب اخلامس.

- انتخاب رئيس اجلمهورية 

رئيس اجلمهورية ينتخب باألغلبية املطلقة من األصوات املدلى بها. 

و في حال لم يحصل أي من املرشحني على األغلبية املطلقة جترى جولة ثانية بني املرشحني االثنني احلاصلني 
على أكبر عدد من األصوات في اجلولة األولى. 

- االنتخابات البرملانية 

يتألف البرملان من مجلسني:

• عضوا.  مجلس املستشارين ويتألف من 112	

يعني رئيس اجلمهورية 41 عضوا من بني الكفاءات الوطنية ، في حني ينتخب األعضاء اآلخرون وعددهم 85 
من قبل هيئة ناخبة. 

و على إثر التجديد األخير ملجلس املستشارين )أوت 2008( ، سجلنا وجود 17 امرأة في مجلس املستشارين 
من جملة 112 عضوا هم جملة أعضاء املجلس أي بنسبة 15.8 ٪. 

•مجلس النواب 	

أقر مجلس النواب في 24 مارس 2009، في جلسته العامة، تعديال للمادة 72 من املجلة االنتخابية، مت مبقتضاه 
تغيير عدد املقاعد املوزعة على املستوى الوطني )من 20 إلى 25 ٪ من جملة املقاعد( ، وإعادة النظر في اإلجراءات 
املتعلقة بحساب عدد املقاعد في كل دائرة انتخابية. وكان لهذا التعديل تأثير مباشر على عدد املقاعد التي يضمها 

مجلس النواب وهو 214 مقعدا في االنتخابات البرملانية األخيرة لسنة 2009. 

إن النظام االنتخابي الذي اعتمد النتخاب أعضاء مجلس النواب هو نظام مختلط. ذلك أن 75 ٪ من أعضاء 
يتم  البالغة 25 ٪  املتبقية  النسبة  القائمات)1(، في حني أن  باألغلبية على  انتخابهم بواسطة االقتراع  يتم  املجلس 

انتخابهم باالقتراع على القائمات حسب التمثيل النسبي. 

وقد قرر رئيس احلزب احلاكم وهو التجمع الدستوري الدميقراطي، أن متثل املرأة ما ال يقل عن ٪30 من 
قائمات التجمع الدستوري الدميقراطي في انتخابات 2009 البرملانية والبلدية لعام2010.

ومن اجلدير بالذكر أن نسبة النساء في مجلس النواب هي واحدة من أعلى املعدالت في العالم العربي وذلك 
بوجود 59 امرأة، أو ما معدله 27.57 ٪. 

يقع انتخاب القائمة التي حتصل على أغلبية األصوات كما متنح كل مقاعد الدائرة االنتخابية.  )1(
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- االنتخابات البلدية 

يتم على املستوى الالمركزي انتخاب أعضاء املجالس البلدية باالقتراع على القائمات حسب نظام التمثيل 
النسبي. ويجب أن حتصل كل قائمة مرشحة على ما ال يقل عن 3 ٪ من األصوات من أجل املشاركة في توزيع 

املقاعد.

في أعقاب االنتخابات البلدية األخيرة لعام 2005، بلغت نسبة النساء من ضمن املرشحني املنتخبني 26 ٪، 
أربعة منهن رئيسات بلديات و13 نائبات لرؤساء بلديات.
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املراجع 

الوثائق باللغة الفرنسية
« Atelier sous-régional sur l’éducation aux droits de l’Homme » Algiers : 17•	 20- Mars 2007

»ورشة العمل شبه اإلقليمية حول تعليم حقوق اإلنسان« اجلزائر: 17-20 مارس 2007.

 « Budget participatif, Parlement et société civile : Quels mécanismes de collaboration ? ». Actes de •	
l’Atelier international, Rabat : 1314- juin 2002. ADFM, Casablanca, 2003. (D)

»املوازنة التشاركية والبرملان واملجتمع املدني : ما هي آليات التعاون؟«. وقائع ورشة العمل الدولية، الرباط : 
13-14 يونيو 2002. اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب ، الدار البيضاء ، 2003.

« La Moudawana, autrement » Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes •	
handicapées. Maroc. (D) 

»املدونة، بنظرة أخرى« كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني. املغرب.

« La participation des femmes africaines à la vie politique : Sénégal, Nigeria ». Paris, L’Harmattan, •	
2001. (N.D)

» مشاركة املرأة اإلفريقية في السياسة: السنغال ونيجيريا.« باريس، هارماتان 2001

« Participation politique des femmes : Levier du développement social. Tome 1 » Conférence nationale. •	
Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Rabat, 8 Mars 2008. (D)

»املشاركة السياسية للمرأة: رافعة التنمية االجتماعية. جزء 1« ندوة وطنية. وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 
)D( .2008 ، 8 والتضامن. الرباط ، آذار / مارس

« Participation politique des femmes en milieu rural : Levier du développement local. Tome 2 » •	
Conférence nationale. Rabat, 16 Juillet 2008. (D)

جزء احمللية.  التنمية  رافعة  الريفية:  املناطق  في  للمرأة  السياسية   »املشاركة 
2 »املؤمتر الوطني. الرباط، يوليو 16، 2008.

•	ADFM،	«	Budget	local،	Potentiel	d’intégration	de	l’approche	genre	au	Maroc	»،	Casablanca،	ADFM،	•	
2005.. (D)

اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب ، » املوازنة احمللية ، إمكانات إدماج مقاربة النوع االجتماعي في املغرب ، 
الدار البيضاء.اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب ، 2005

ADFM	• ، » Systèmes électoraux : Quels mécanismes pour la promotion des femmes ? «، 
Casablanca،	ADFM،	Juin	2003.	(D)	

اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب »النظم االنتخابية: ما هي اآلليات للنهوض باملرأة؟ »الدار البيضاء اجلمعية 
الدميقراطية لنساء املغرب، يونيو 2003.
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AEFE،	«	Promotion	de	l’accès	de	la	femme	Marocaine	aux	instances	élues	»،	Bulletin	de	liaison	N°	•	
1،	AEFE،	Décembre	2004.	(D)

 ،)1( رقم  اتصال  نشرة  املنتخبة«  الهيئات  إلى  املغربية  املرأة  وصول  »تعزيز  والطفل،  للمرأة  النخيل  جمعية 
ديسمبر 2004.

AEFE،	«	La	femme	et	la	ville	»،	Bulletin	de	liaison	N°	2،	AEFE،	Juin	2005.	(D)•	

جمعية النخيل للمرأة والطفل، »املرأة واملدينة«، نشرة اتصال رقم 2 اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، حزيران 
/ جوان 2005.

AEFE،	«	Gendérisation	des	Budgets	locaux	au	Maroc	:	Etude	de	faisabilité	»-	AEFE،	2007.	(D)•	

جمعية النخيل للمرأة والطفل، جندرة امليزانيات احمللية في املغرب : دراسة اجلدوى اجلمعية الدميقراطية لنساء 
املغرب ، 2007.

AEFE،	«	Quelles	stratégies	d’ici	et	d’ailleurs	d’accompagnement	des	femmes	politiques	»،	Bulletin	de	•	
liaison	N°	4،	AEFE،	Juin	2006.	(D)

جمعية النخيل للمرأة والطفل »أية استراتيجيات من هنا وهناك لدعم النساء السياسيات« ، نشرة اتصال رقم 
4 ، يونيو 2006.

ATFD،	«	Femmes	et	République	:	un	combat	pour	 l’égalité	et	 la	démocratie	».	ATFD،	Tunis	2008.	•	
(D)

النساء  جمعية  والدميقراطية.«  املساواة  اجل  من  كفاح  واجلمهورية:  »املرأة  الدميقراطيات  النساء  جمعية 
الدميقراطيات, تونس 2008. 

AL-MARSAD « La politique et le genre ». (D)•	

املرصد »السياسة والنوع االجتماعي«. 

ALAMI	M’CHICHI،	Houria.	«	Femmes	et	politique	»،	Femmes	et	développement.	Rabat،	Association	•	
maghrébine	pour	l’étude	de	la	population/	FNUAP،	1993.	(N.D)

العالمي مشيشي، حورية. »املرأة والسياسة«، املرأة والتنمية. الرباط جمعية املغرب العربي لدراسة السكان 
وصندوق األمم املتحدة للسكان, 1993.

ALAMI	M’CHICHI،	Houria.	«	La	féminisation	du	politique	»،	Revue	Prologues،	n°9،	Mai	1997،	p.7•	 11-. 
(N.D)

العالمي مشيشي، حورية. »تأنيث السياسة«، مجلة املقدمات ، العدد 9 ، أيار / مايو، 1997, صفحة 11-7.

ALAMI	M’CHICHI،	Houria.	«	Femmes	et	processus	de	démocratisation.	Etat	des	connaissances»،	•	
Femmes	et	démocratie.	Casablanca،	Le	Fennec،	2001،	p-1121-. (N.D)

العلمي مشيشي، حورية. »املرأة ومسار الدمقرطة. حالة املعرفة الراهنة »النساء والدميقراطية. الدار البيضاء، 
لو فنك, 2001, صفحة- 21-11 

ALAMI	M’CHICHI،	Houria	et	Malika	BENRADI.	«Les	marocains	et	les	marocaines	face	au	politique،	•	
Quelle	place	pour	la	femme	?	»	Première	Edition،	2002.	(D)

العالمي مشيشي حورية ، ومليكة بن راضي. »املغاربة واملغربيات في مواجهة السياسة، ما هو دور املرأة؟ 
»الطبعة األولى, 2002. 
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ALAMI	M’CHICHI،	Houria،	 et	 autres.	 «	 La	marche	 vers	 l’égalité	 au	Maroc	 1993•	 2003- ». éditions 
Friedrich Ebert Stiftung. (D)

مؤسسة  إصدارات   .»2003-1993 املغرب  في  املساواة  حتقيق  نحو  »املسيرة  وآخرون.   ، حورية   ، العالمي 
فريدريش إيبرت. 

CAWTAR،	«	Femme	arabe	et	prise	de	décision	».	Tunis،	1998.	(D.)•	

كوثر »املرأة العربية وصنع القرار.« تونس ، 1998.

CEDAW،	«	Rapport	Initial	des	Etats	parties	:	Algérie	».	Septembre	1998	(D.I)•	

معاهدة مناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة »التقرير األولي للدول املشاركة: اجلزائر«. أيلول / سبتمبر 
1998

CEDAW،	«	Deuxième	rapport	périodique	des	Etats	parties	:	Maroc	».	Février	2000.	(D.I)•	

فبراير  املغرب«.   : املشاركة  للدول  الثاني  الدوري  »التقرير  املرأة  التمييز ضد  أشكال  كل  مناهضة  معاهدة 
.2000

CEDAW،	«	Troisième	et	quatrième	 rapports	périodiques	des	États	parties	 :	Tunisie	».	Août	2000.	•	
(D.I)

معاهدة مناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة »التقارير الدورية الثالثة والرابعة املقدمة من الدول املشاركة: 
تونس. أغسطس 2000.

CIDDEF،	«	Etude	comparative	sur	la	représentation	des	femmes	dans	les	institutions	politiques	au	•	
Maghreb	».	CIDDEF	Alger،	Avril	2006.	(D)

مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة »دراسة مقارنة عن متثيل املرأة في املؤسسات السياسية في 
منطقة املغرب«. مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة اجلزائر، نيسان / أبريل 2006

CIDDEF،	«	Guide	Amendements	code	de	la	famille	».	CIDDEF،	Alger	2007.	(D)•	

مركز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة. »دليل تعديالت قانون ألسرة«. مركز اإلعالم والتوثيق حول 
حقوق الطفل واملرأة, اجلزائر 2007

CLEF،	«	Elections	du	12	septembre	2003.	Problématique	de	la	représentation	féminine،	Les	espoirs	•	
avortés.	»	ADFM،	Casablanca،	Mai	2004.	(D)

اجلمعية  احملبطة.  النسائي.اآلمال  التمثيل  مسألة   .2003  ،  12 سبتمبر   / أيلول  »انتخابات  القيادية  مركز 
الدميقراطية لنساء املغرب. الدار البيضاء, مايو 2004.

CLEF،	«	La	démocratie	mutilée،	Femmes	et	pouvoir	politique	au	Maroc	»	ADFM،	Casablanca،	2001.	•	
(D)

مركز القيادية, » الدميقراطية املبتورة، املرأة والسلطة السياسية في املغرب« اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب, 
الدار البيضاء, 2001.

CLEF،	«	Perceptions	de	 la	 femme	décideur[E]	publique	et	acteur[E]	politique	au	Maroc،	Freins	et	•	
perspectives	».	Enquête	sociologique.	ADFM،	Casablanca،	2002.	(D)

العوائق واآلفاق«.  »التصورات حول املرأة صانعة القرار واملرأة املشتغلة بالسياسة في املغرب,  مركز القيادية, 
دراسة سوسيولوجية. اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب, الدار البيضاء, 2002. 
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CREDIF،	«	Femmes	et	hommes	en	Tunisie	en	chiffre	».	Tunis،	2002.	(D)•	

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة » الرجال والنساء في تونس في أرقام«. تونس, 2002

DAOUD،	Zakia.	«Féminisme	et	politique	au	Maghreb،	60	ans	de	 lutte».	Casablanca،	Eddif،	1993.	•	
(D)

داود، زكية. »النسوية والسياسة في شمال افريقيا ، 60 عاما من الكفاح.« الدار البيضاء ايديف، 1993.

KERROU،	Mohamed	et	Sihem	NAJAR.	«La	décision	sur	scène».	CAWTAR،	2007.	(D)•	

كرو محمد وسهام جنار. »اتخاذ قرار على الركح«. كوثر، 2007

La	Presse	de	Tunisie،	«	La	femme،	un	statut	d’avant-garde	»،	1er	Novembre	2005.	(N.D)•	
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