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ينفذ هذا المشروع بدعم من
1.صاالتحاد األوروبي 

تناولــت الدراســة مســالة علــى غايــة مــن الحيويــة والراهنيــة هــي مســالة النســاء والمشــاركة السياســية مــن خــال 
تجربــة تعــد رائــدة فــي العالــم العربــي هــي تجربــة االحــزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات المهنيــة فــي تونــس. 

وقــد تضمنــت مقدمــة عامــة وجزأيــن وملحقيــن اضافــة الــى قائمــة فــي المراجــع المعتمــدة.  

ــارات  ــد وانجــاز الخي ــت المشــاركة السياســية للنســاء تعنــي اهتمامهــن بالشــأن العــام وإشــراكهن فــي تحدي وإذا كان
المتعلقــة بــه فهــي اذن ارقــى تعبيــر للمواطنــة ذلــك ان المشــاركة السياســية هــي اســاس الديمقراطيــة. اضافــة الــى 
كونهــا مــن اهــم مرتكــزات الدولــة الوطنيــة الحديثــة. وتكتســي هــذه المشــاركة قيمتهــا اكثــر فأكثــر خاصــة فــي المراحــل 
االنتقاليــة ومــا تعرفــه مــن تحــوالت سياســية واجتماعيــة جوهريــة مثلمــا تشــهده منطقتنــا فــي الوقــت الراهــن جــراء 

تأثيــر ثــورات الربيــع العربــي. 

وعبــر التاريــخ، تطــور مفهــوم المشــاركة السياســية واتخــذ اشــكاال مختلفــة. فاالنتخابــات لــم تظهــر إال فــي اواخــر 
ــده بدفــع  ــراع وان كان قي ــرف دســتور  1791 بالحــق فــي االقت ــدا فــي فرنســا عندمــا اعت القــرن الثامــن عشــر وتحدي
ــون شــيئا فشــيئا  ــون يحصل ــدا المواطن ــة ب ــة والسياســية المتنامي ــة للرجــال. وتحــت ضغــط الحــركات االجتماعي ضريب
وبشــكل متفــاوت بيــن دولــة وأخــرى، علــى حــق االقتــراع العــام الــى ان تعمــم فــي غالبيــة الــدول وصــار يشــمل 
االغنيــاء والفقــراء والرجــال والنســاء. كمــا تطــور االهتمــام بالشــأن العــام واخــذ عــدة مظاهــر منهــا االنخراط فــي العمــل 
ــف التســييرية على مستوى  ــد الوظائ ــام بنشــاط سياســي وتحمــل المســؤوليات السياســية وتقل السياسي والقي
ــي والتوقيع على العرائض واالعـتراض علـى  ــة والتشريعية والعمل الجمعياتي والنقابي والحزب السلطتين التنفيذي
السياسات المحلية واإلقليمية والدولية، وتقديم التقارير في هذا الشأن لدى الّسلط المختصة وكذلك التظاهر في 
األماكــن العموميــة وتنظيم اإلضرابات للمطالبة بتحسين ظــروف العيش او الدفــاع عــن قضايــا مصيريــة فــي البــاد 
او عبــر العالــم. وكل هــذه األشــكال تمثــل تعبيــرات مختلفــة للمواطنــة التــي تشــترط مــن البدايــة أن يكــون اإلنســان 
مــدركا ألهميــة القيــام بــدور سياســي واكتســاح مختلــف الفضــاءات ســواء كانــت سياســية أو حزبيــة أوجمعياتيــة وذلــك 

ــق الديمقراطية التشــاركية.  لتحقي

امــا فيمــا يخــص تطــور المشــاركة السياســية للنســاء، فابــرز ماحظــة يمكــن تســجيلها فــي هــذا الصــدد هــي ان النســاء 
هــن اللواتــي بــادرن بالمطالبــة باالعتــراف بحقــّن فــي التصويــت منــذ القــرن التاســع عشــر بعــد ظهور الحركات النســوية 
األمريكيــة والبريطانيــة. وقبــل ذلــك بــادرت الحركات النســوية بالمطالبة بإصــدار قوانين تضمن حق الزواج وحق التملك 
منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر وحتــى أوائــل القــرن العشــرين.مما أد إلــى ســن بعــض التشــريعات فــي الواليــات 
المتحدة وفي أوروبا الغربية.1 وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية من اول الدول التي اعترفت بحق االنتخاب للنســاء 
وذلك سنة 1869 في والية ويومنق Wyoming.ثم كان دور نيوزيلندا سنة 1893. وكان للثورة البلشفية في روسيا 
1917 الدور الكبير في الترويج لمبدأ المساواة وترسيخه حيث ألغيت سيطرة الكنيسة على الزواج وتحققت المساواة 
 الكاملــة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء, وكانــت ألكســندرا كولونتــاي أول امــرأة فــي العالــم تشــغل منصــب  وزيــر.                                            
بالتصويــت   للمــرأة  لتســمح  الدســتور  بتعديــل  المتحــدة  الواليــات  قامــت   ،1920 ســنة 
اخــرى.  دول  عشــرة  فــي  التصويــت  حــق  المــرأة  منــح  فيهــا  تــم  التــي  الســنة   وهــي 
أمــا بالنســبة لفرنســا واليونــان وايطاليــا وسويســرا، فإنهــا لــم تمنــح حــق التصويــت للمــرأة إال بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة.  

السياســية  المــرأة  بحقــوق  اعترفــت  التــي  بلــد  أول  اإلكــوادور  دولــة  كانــت  الاتينيــة  امريــكا  وفــي 
.1953 العــام  فــي  التصويــت  حــق  علــى  المــرأة  حصلــت  المكســيك  وفــي   .)1929(  ســنة 
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وفــي أســيا، كانــت منغوليــا أول بلــد حصلــت فيــه المــرأة علــى حــق التصويــت فــي عــام 1923 ثــم ألتحقــت بهــا عــام 
1945 اليابــان و كوريــا الجنوبيــة.

وفــي المنطقــة العربيــة، كانــت لبنــان اول دولــة اعترفــت للنســاء بالحــق فــي التصويــت ســنة 1952ثــم تلتهــا مصــر 
ســنة 1956 وتونــس ســنة 1957 والمغــرب ســنة 1960 والجزائــر ســنة 1962 وليبيــا ســنة 1964 والعــراق ســنة 1980 
واألردن ســنة 1982 وقطــر ســنة 1999 والبحريــن ســنة 2002 وســلطنة عمــان ســنة 2003 والكويــت ســنة 2005 

واإلمــارات ســن   2006 وننتظــر ســنة 2015 بالنســبة للعربيــة الســعودية.2

ونتيجــة لاعتــراف بهــذا الحــق للنســاء وبفضــل تنامــي نضــال الحــركات النســوية والتقدميــة، اســتطاعت النســاء فــي 
غالبيــة دول العالــم الوصــول إلــى البرلمانــات وتزايــد تمثيــل النســاء داخــل الهيــاكل والمؤسســات التمثيليــة. 

وقــد كان لألمــم المتحــدة دور حاســم فــي دفــع الــدول نحــو مزيــد االعتــراف بحقــوق النســاء فــي المجــال السياســي 
بمــا انهــا عقــدت العديــد مــن المؤتمــرات التــي تناولــت تقاريــر رســمية عــن وضــع المــرأة ووضعــت برامــج عمــل 
واســتراتيجيات للنهــوض بأوضــاع النســاء وســعت مــن خالــه الضغــط علــى الحكومــات مــن اجــل معالجــة المعوقــات 

التــي تحــول دون  مشــاركة المــرأة السياســية واالقتصاديــة . 

ومــن هنــا، أصبحــت قضيــة المــرأة تحتــل مكانــا بــارزا فــي جــدول أعمــال األمــم المتحــدة والتــي ركــزت علــى إيجــاد نظــام 
اقتصــادي وسياســي يحقــق مشــاركة اكبــر للمــرأة فــي العمليــة السياســية وفــي عمليــة التنميــة العالميــة ويشــجع 

نــزول المــرأة الــى ســوق العمــل. 

فتضاعــف عــدد النســاء فــي برلمانــات الــدول الغربيــة وانخفــض عــدد الــدول التــي لــم تتقلــد المــرأة أي منصــب فــي 
الــوزارة مــن 93 دولــة إلــى 47 دولــة. ولكــن، ورغــم هــذه الطفــرة فــي تزايــد مشــاركة المــرأة فــي األحــزاب السياســية 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمدنيــة ، فــإن المــرأة لــم تصــل فيهــا إال بنســبة ضئيلــة فــي الوظائــف العليــا والقياديــة 
ولــم تلعــب دورا فعــاال فــي عمليــة ســن القوانيــن وبلــورة السياســيات التــي تخــدم المــرأة وتحقــق مســاواتها فــي 

المجتمــع.

وبالنســبة للــدول العربيــة، فإنهــا لــم تشــهد مثــل هــذا الحــراك النســائي والنســوي إذ بقيــت النســاء لمــدة طويلــة 
شــبه مقصيــة مــن الحقــل السياســي ومــن المشــاركة السياســية. لكــن منــذ الثمانينــات، تحــت ضغــط المنظمــات 
غيــر الحكوميــة العربيــة والمنظمــات الدوليــة، تطــورت نســبة مشــاركة النســاء حيــث وصلــت ســنة 2008 إلــى 9،1% 
وارتفعــت إلــى 13،8 % ســنة 2013 حســب المســح الــذي قدمتــه منظمــة االســكوا .ويأتــي هــذا التطــور الملحــوظ 
فــي المشــاركة السياســية للنســاء بعــد اعتمــاد الكوتــا فــي بعــض الــدول مثــل الجزائــر واألردن أو التناصــف فــي ليبيــا 
وتونــس. ورغــم ذلــك تبقــى نســبة المشــاركة السياســية للنســاء فــي الــدول العربيــة مــن أضعــف النســب بالمقارنــة 

مــع الــدول األمريكيــة %24،10 وأوروبــا %23،20 ودون المعــدل العــام الــذي وصــل ســنة 2014 إلــى20،4 %.3
وال شــك ان المشــاركة السياســية للنســاء باعتبارهــا حقــا مــن حقــوق االنســان ينبغــي ان تقــوم علــى اســاس 
المســاواة بيــن الجنســين وســائر المبــادئ االنســانية المشــتركة. وفــي هــذا المضمــار، اكــدت النصــوص الدوليــة 
علــى حــق النســاء فــي ادارة الشــؤون العامــة لبلدانهــن وحقهــن فــي تقلــد الوظائــف العامــة وحقهــن فــي ان ينتخبــن 
وينتخبــن فــي انتخابــات نزيهــة تجــري دوريــا باالقتــراع العــام. كمــا طالبــت المــادة  7 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز المســلط علــى النســاء4 مــن الــدول األطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز 

www.journée-de-la-femme.org/histoire-accès-pouvoir-politique des femmes.htm  - 2
3 -  االسكوا.مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية. االسكوا. بيروت.2013 ص.41-39

4 -  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 180/34 المؤرخ 
في 18 كانون األول/ديسمبر 1979 .صادقت الدولة التونسية على هذه االتفاقية بمقتضى القانون عدد 85-68 المؤرخ في 12 حويلية 1985
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
3.صاالتحاد األوروبي 

ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد. 

وعلــى المســتوى المحلــي ،فقــد  اعترفــت بعــض التشــريعات المحليــة بالحقــوق السياســية للنســاء مثــل القوانيــن 
ــون  ــرف للنســاء والرجــال بالحــق فــي االنتخــاب والحــق فــي الترشــح. هــذا مــا نجــده فــي القان ــة التــي تعت االنتخابي

االنتخابــي التونســي الــذي اعتــرف  فــي الفصــل األول بصفــة الناخــب للنســاء والرجــال عندمــا أقــر مــا يلــي:
»يتمتــع بحــق االنتخــاب جميــع التونســيين والتونســيات البالغيــن مــن العمــر عشــرين عامــا كاملة)تحولــت منــذ 2008 
ــة  ــذ خمســة أعــوام علــى األقــل وبحقوقهــم المدني ــن بالحنســية التونســية من ــى ثمانــي عشــر ســنة( والمتمتعي إل

والسياســية والذيــن لــم تشــملهم أيــة صــورة مــن صــور الحرمــان التــي نــص عليهــا القانــون«5

واالعتــراف بالحــق فــي االنتخــاب مثــل اول الحقــوق التــي اعترفــت بهــا الدولــة التونســية لفائــدة كل المواطنيــن 
والمواطنــات فــي المجــال السياســي إذ تلتــه العديــد مــن التشــريعات المتعلقــة بالمشــاركة السياســية.

وبقــي الوضــع علــى حالــه حتــى بعــد 2011 حيــن ظهــر المرســوم عــدد 35 لســنة 2011، مــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 
6واعتــرف بصفــة الناخــب لــكل المواطنــات والمواطنيــن فــي الفصــل 2 الــذي ينــص ان :االنتخــاب حــّق لجميــع 

ــات،  ــراء االنتخاب ــوم الســابق إلج ــة فــي الي ــي عشــرة ســنة كامل ــن مــن العمــر ثمان التونســّيات والتونســّيين البالغي
ــأّي صــورة مــن صــور الحرمــان المنصــوص عليهــا  ــر المشــمولين ب ــة والسياســّية وغي ــن بحقوقهــم المدنّي المتمّتعي

بهــذا المرســوم.

واعتمــد هــذا المرســوم بمناســبة االنتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي قاعدة التناصف والتنــاوب في القائمات 
فــي الفصــل 16 الــذي ينــص علــى ان :« تقــّدم الترّشــحات علــى أســاس مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال. ويتــّم 
ترتيــب المترشــحين صلــب القائمــات علــى أســاس التنــاوب بيــن النســاء والرجــال. وال تقبــل القائمــة التــي ال تحتــرم 

هــذا المبــدأ إال فــي حــدود مــا يحّتمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخّصصــة لبعــض الدوائــر«.

ومــن المفيــد االشــارة الــى ان المشــاركة السياســية ال تقتصــر فقــط علــى االنتخابــات بــل تشــمل حقوقــا اخــرى مثــل 
الحــق فــي التجمــع الســلمي وحريــة تأســيس الجمعيــات واألحــزاب وحريــة العمــل النقابــي. وهــذه الحقــوق اقرتهــا 

العديــد مــن النصــوص الدوليــة والمحليــة ووضعــت شــروطا لممارســتها فــي المجتمــع الديمقراطــي.

 وفــي تونــس اســتعملت العديــد مــن القوانيــن لتقييــد كل الحريــات والحقــوق المتصلــة بالشــأن السياســي الــى ان 
جــاءت الثــورة فتــم وضــع العديــد مــن المراســيم لرفــع القيــود فــي مجــال الحريــات العامــة وخاصــة منهــا تلــك التــي 

تتعلــق بالجمعيــات واألحــزاب السياســية.

فالمرســوم المتعلــق بالجمعيــات7 رفــع القيــود علــى حريــة تأســيس الجمعيــات وســمح بتأســيس أكثــر مــن 16000 
جمعيــة إلــى حــد اآلن8 

مــن ميــزات هــذا المرســوم انــه ألغــى نظــام التأشــيرة المعمــول  بــه قبــل الثــورة   وعوضــه بنظــام التصريــح كمــا اكــده 
الفصــل 10 مــن المرســوم 9

 اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة 640 )د7-( المؤرخ في 20 ديسمبر 1952.صادقت عليها الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 67-41 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967.

5 -  ظهر القانون االنتخابي األول سنة 1959 بمقتضى القانون عدد 86 لسنة  1959 المؤرخ في 30 جويلية 1959 وتم الغاء هذا القانون بالقانون عدد 25 لسنة 1969  
مؤرخ في 8 أفريل 1969 يتعلق بالمجلة االنتخابية.

6 ـ مـرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7 -  مرسوم عدد88  مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات.
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أوال  يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.
ثانيا  على الّراغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعام بالبلوغ يتضّمن:
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي  4.ص

امــا األحــزاب السياســية، فقــد أصبــح ينظمهــا المرســوم عــدد87 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم األحــزاب السياســية10.
وفيمــا يخــص العمــل النقابــي، فقــد تــم اصــدار مجلــة الشــغل منــذ ســنة 1966 التــي نصــت علــى حريــة تاســيس 
ــة والعمــل  ــة النقابي ــق بالحري ــون الشــغل فيمــا يتعل ــى حــد اآلن قان ــر إل ــم يتغي ــة. ول ــات المهني ــات او الجمعي النقاب

النقابــي باعتبــاره غيــر مقيــد لحريــة العمــل النقابــي ومتماشــي مــع مقتضيــات المرحلــة.

وبصفــة عامــة وفــرت التشــريعات الحاليــة كل الشــروط للمشــاركة السياســية للمواطنيــن والمواطنــات ومكنتهــم مــن 
اآلليــات األساســية لممارســة الحــق المتصلــة بهــذا الشــأن مــن أجــل تحقيــق االنتقــال الديمقراطــي. 

لكــن رغــم كل هــذا التحــول الــذي شــهدته الســاحة السياســية التونســية، لــم تصــل النســاء إلــى قيــادة األحــزاب 
السياســية إال بصفــة اســتثنائية إذ ال نجــد اال3 نســاء علــى رأس أحــزاب سياســية وقليــا مــا نجــد نســاء فــي القيــادات 
ــورة  ــورة وبعــد الث ــل الث ــة هــذه الظاهــرة قب ــد مــن الدراســات الحالي ــت العدي ــة . وتناول ــة والجمعياتي ــة والنقابي الحزبي
واهتــم اغلبهــا بالحقــوق السياســية للنســاء بيــن الواقــع والقانــون إلبــراز المعوقــات واقتــراح الحلــول للتغلــب علــى 
ضالــة المشــاركة. واثبتــت هــذه الدراســات ان معظــم الحكومــات العربيــة تكتفــي فــي غالــب االحيــان بحقوقهــن 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واالســرية دون ان تتخــذ ةاجــراءات لضمــان تمتــع النســاء بهــذه الحقــوق. علمــا 
ان النســاء حققــن تقدمــا متفاوتــا فــي مجــال التعليــم والصحــة والعمالــة. لكــن المعوقات والتحديــات تبقــى هامــة 
والمناخ االجتماعي والسياسي ال يزال مترددا في القبول بأحقية المرأة في المشاركة كما ان األبعاد االقتصـادية 

وخاصــة منهــا الفقــر والبطالــة والتهميــش الزالــت تعـــوق مشاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة .  

امــا فــي مــا بعــد الثــورة فقــد تــم التركيــز علــى دور النســاء فــي الثــورات ومســاهمتهن فــي تحقيــق االنتقــال 
الديمقراطــي. كمــا انجــزت العديــد مــن الدراســات لتقييــم مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات وحــول موقــع النســاء فــي 

مواقــع القــرار بعــد  2011وحــول النشــاط السياســي للنســاء الشــابات.

 وبالنتيجــة ، ناحــظ ان األدبيــات والدراســات متوفــرة بالنســبة إلــى محــور المشــاركة السياســية للنســاء مــن مختلــف 
ــا ، ووصــوال إلــى تحليــل  واقــع المشــاركة  ــم مســتويات المشــاركة وأنواعه ــه بدءا بتحديــد المفاهيــم وتقدي جوانب
السياســية للنســاء فــي الــدول العربيــة وإبــراز المعوقــات التــي تعرقــل تفعيــل هــذه المشــاركة وفــي النهايــة اقتــراح 

ــى تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياســية. بعض اآلليات التي تهــدف إل

وقــد ركزنــا فــي هــذه الدراســة علــى اهــم االحــزاب فــي تونــس مــن حيــث اختافهــا االيديولوجــي وثقلهــا فــي 
الســاحة السياســية. وهــذه االحــزاب هــي حركــة النهضــة، حــزب نــداء تونــس، حــزب العمــال التونســي، حــزب الوطنييــن 
ــار  الديمقراطييــن الموحــد، حــزب المســار، الحــزب الجمهــوري، حــزب التكتــل، حــزب التحريــر، التحالــف الديقراطــي، تي

المحبــة.

أ  تصريحا ينّص على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقّرها ومقرات فروعها إن وجدت.
ب  *نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند االقتضاء،

     *نسخة من شهادة اإلقامة في ما يخص األجانب،
ج  نظيرين من النظام األساسي ممضيين من طرف المؤّسسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام األساسي ما يأتي:

1 االسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند االقتضاء.
2 عنوان المقر الرئيسي للجمعية.

3 بيانا ألهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
4 شروط العضوية وحاالت انتهائها وحقوق العضو وواجباته.

5 بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة االنتخاب وصاحيات كل هيئة من هيئاتها.
6 تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او االندماج او التجزئة.

7 تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
8 مبلغ االشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .

ثالثا  يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضّمنه البيانات المنصوص عليها أعاه ويحّرر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية 
10 -   مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم األحزاب السياسية  
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
5.صاالتحاد األوروبي 

امــا النقابــات التــي تناولناهــا بالــدرس فهــي االتحــاد العــام التونســي للشــغل، االتحــاد الوطنــي للتجــارة والصناعــة 
والصناعــات التقليديــة ، نقابــة الفاحيــن والصياديــن، نقابــة الصحفييــن، منظمــة ايجبــا للتعليــم العالــي، جمعيــة 

ــة القضــاة، جمعيــة المحاميــن الشــبان. القضــاة التونســيين، نقاب

وبــادئ ذي بــدء، كان لزامــا علينــا ان نحــدد المعوقــات التــي تحــول دون المشــاركة الكاملــة للمــرأة مــن اجــل فهــم 
الواقــع الحقيقــي لهــذه المشــاركة وحدودهــا. وقــد ارجعناهــا الــى نوعيــن االول معوقــات ثقافيــة والثانــي معوقــات 

اجتماعيــة. 

ــع  ــد مطل ــدا فقــد تــم اقصــاء النســاء مــن المجلــس التأسيســي عن وفيمــا يتصــل بالنــوع األول وفــي تونــس تحدي
االســتقال ســواء كناخبــة او مترشــحة. ومــن أســباب هــذا االســتثناء، الرؤيــة المتداولــة لنظــرة اإلســام للمــرأة والتــي 
تقــوم علــى التمييــز بيــن المــرأة والرجــل مــن خــال حرمــان المــرأة مــن ممارســة كثيــر مــن الحقــوق. ولئــن لــم يمنــع ال 
القــرآن وال الســّنة بشــكل صريــح المشــاركة السياســّية للمــرأة، فــإن عديــد الفقهــاء اســتندوا إلــى حديــث غيــر قطعــي 

الداللــة، وعلــى العــرف ليســتنتجوا قاعــدة منــع المشــاركة السياســّية للمــرأة المســلمة.

وعــاوة علــى هــذا المكــون للثقافــة، هنــاك مســألة اخــرى يجــب اإلشــارة إليهــا وتتعلــق بالثقافــة القانونيــة فــي 
المجتمــع. ذلــك أن ضعــف رواج هــذه الثقافــة القانونيــة فــي المجتمــع، مــع تراكمــات الماضــي الناجمــة عــن ضعــف 
االقتنــاع بمبــادئ دولــة القانــون وعــن القطيعــة التــي بــرزت بيــن المواطنيــن والمواطنــات ومؤسســات الدولــة ومــع 
انتهــاك الحقــوق السياســية بصفــة عامــة، ، خلــق وضعــا يتســم بمحدودبــة  انخــراط المــرأة فــي العمــل السياســي. 

وقــد نتــج عــن كل هــذه التراكمــات الثقافيــة واالجتماعيــة نقــص الثقــة فــي المــرأة ونقــص ثقــة المــرأة فــي نفســها 
لاضطــاع بالعمــل السياســي. وهــو مــا أدى واقعيــا إلــى المحدوديــة العدديــة الافتــة للمــرأة داخــل األحــزاب 
والنقابــات والجمعيــات ومــن ثــم ضعــف التأثيــر علــى هيــاكل اتخــاذ القــرار بــل تهميــش دورهــا داخــل هــذه الهيــاكل،  

ــر. إال فــي بعــض الحــاالت حيــث يكــون فيهــا تقديــم نشــاط المــرأة داخــل الحــزب كواجهــة للتباهــي والدعايــة ال غي

وهــذا العائــق الثقافــي يعرقــل تطــور مشــاركة المــرأة خاصــة أن قيــادات األحــزاب ال ترغــب فــي مواجهــة رفــض 
المجتمــع، وهــو مــا يجعلهــم يتحاشــون طــرح تدعيــم مشــاركة المــرأة ضمــن أحزابهــم السياســية. بــل ليــس مــن 
المبالغــة القــول أنهــم غيــر مقتنعيــن أصــا بجــدواه وال باتخــاذ تدابيــر خاصــة لتشــجيع  النســاء علــى اكتســاح الفضــاءات 
السياســية واالهتمــام بالشــأن العــام ورغــم التغيــرات الثقافيــة الكبيــرة التــي عرفهــا المجتمــع التونســي نتيجــة تعميــم 
ــا  ــز مكانتهــا فــي مختلــف مجــاالت المجتمــع، فــإن جانب ــكا الجنســين ، ونتيجــة لتعزي التعليــم المجانــي واإللزامــي ل

كبيــرا مــن المجتمــع مــازال متجاذبــا بيــن الحنيــن إلــى المنظومــة التقليديــة وبيــن القبــول 

بالوضــع الجديــد للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل. ومــن المفارقــة أن نســبة كبيــرة مــن النســاء هــن مــن يدافعــن عــن 
المنظومــة التقليديــة لتوزيــع األدوار داخــل المجتمــع، خاصــة فيمــا يتعلــق باالبتعــاد عــن النشــاط السياســي. 

وال شــك أن هــذه العقليــة التــي تميــز الثقافــة التــي تســيطرعلى  عــدد كبيــر مــن النســاء، افــرزت نتائــج ســلبية 
ــة النســاء ال  ــات، حتــى بالتصويــت،  فغالبي عديــدة مــن ذلــك محدوديــة حــرص المــرأة علــى المشــاركة فــي اإلنتخاب
تســاند التحــركات النســوية إذ ال ياحــظ تضامــن نســائي فــي هــذا المجــال، وهــي ال تســاند فــي الغالــب الترشــحات 
النســوية، كل هــذا يجعــل العمــل علــى تجــاوز هــذا العائــق الثقافــي المرتبــط بالعــادات والتقاليــد، ضروريــا إلمكانيــة 

تدعيــم المشــاركة السياســية للمــرأة.

وبالرغــم مــن أن األيديولوجيــة الحداثيــة التــي ميــزت نخبــة االســتقال، أدمجــت قضيــة تحريــر المــرأة ضمــن برنامــج 
التنميــة واعتبرتــه عنصــرا المنــاص منــه فــي بنــاء  الدولــة الحديثــة، إال ان هــذا لــم ينعكــس جديــا علــى التمثيــل 
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السياســي للمــرأة. فلــم تكــن المــرأة ممثلــة فــي مواقــع المســؤولية ضمــن مؤسســات اإلســتقال وخاصــة ضمــن 
الوظائــف شــبه السياســية أو الوظائــف اإلداريــة الســامية، وكأن المــرأة كانــت مجــرد موضــوع للتحريــر والتنميــة، 

ــة. وليســت الفاعــل ضمــن هــذه العملي

مــن هنــا يجــوز لنــا القــول أن الخطــاب الرســمي التحــرري ومــا عــرف بنســوية الدولــة، يســتند إلــى حــرص تونــس، مثــل 
عديــد الــدول حديثــة العهــد باالســتقال علــى االنضمــام إلــى االتفاقيــات  الدوليــة وســن تشــريعات تحرريــة ال مــن 
رغبتهــا الحقيقيــة فــي إرســاء مســاواة كاملــة بيــن المــرأة والرجــل خاصــة فــي المجــال السياســي. وقــد انعكــس هــذا 
الخيــار، علــى الفتــرة التــي امتــدت ألربعــة عقــود، فلــم تتطــور وضعيــة المــرأة بشــكل جوهــري، إذ أن تخصيــص جــزء 
مــن مقاعــد الحــزب الحاكــم، أو بعــض الحقائــب الوزاريــة، لــم يكــن يعكــس ديناميكيــة حقيقيــة للمجتمــع التونســي. بــل 
إن مــا تــم تحقيقــه خــال العشــرية األولــى لاســتقال لــم يكــد يتطــور، وكأن أهــم مــا يمكــن القيــام بــه قــد تــم عبــر 

اإلطــار القانونــي والخطــاب السياســي.

 امــا فــي مــا يتصــل بالنــوع الثانــي اي المعوقــات االجتماعيــة، فــا منــاص لنــا مــن التنويــه بخــروج المــراة الــى ســوق 
الشــغل ممــا ســاعدها علــى االنخــراط فــي العمــل النقابــي لتحســين ظــروف عملهــا المزريــة. كمــا ان بــروز المــرأة فــي 
المجــال المهنــي جعلهــا موضــوع اســتقطاب مــن قبــل االحــزاب السياســية ســيما ان بعــض المهــن راحــت تســجل 
حضــورا متزايــدا مــن ســنة الــى اخــرى. مــن ذلــك نســبة النســاء وصلــت الــى 51 بالمائــة فــي التعليــم االبتدائــي و48 
بالمائــة فــي التعليــم الثانــوي و42 بالمائــة فــي قطــاع االطبــاء و40 بالمائــة فــي التعليــم الجامعــي و27 بالمائــة فــي 
القضــاة. وبلــغ عــدد النســاء رئيســات المؤسســات الــى 10000 امــراة. لكــن هــذا التواجــد المهــم للمــرأة، لــم يقــض 
علــى التمييــز ضدهــا فــي مســتوى أعلــى مناصــب الدولــة، إذ تشــير اإلحصــاءات إلــى أن نســبة المــرأة فــي المناصــب 
ــدى النســاء  ــزال مرتفعــة ل ــي ال ت ــة الت ــة تتراجــع بقــدر صعودهــا فــي ســلم الوظائــف11. وال شــك ان االمي القيادي
مقارنــة باميــة الرجــال لعبــت دورا مهمــا فــي تهميــش مشــاركتهن فــي الشــان العــام. تنضــاف الــى هــذا التقاليــد  
الســائدة فــي المجتمــع التونســي التــي تجعــل مــن النشــاط السياســي نشــاطا رجاليــا بامتيــاز، ألن الرؤيــة التقليديــة 
لتوزيــع العمــل فــي المجتمــع بيــن المــرأة والرجــل ال تــزال قائمــة علــى تولــي الشــؤون األســرية مــن قبــل النســاء، مــن 
اعتنــاء بالمنــزل وطبــخ وتربيــة األطفــال أو األعمــال المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي.، إضافــة إلــى ظــروف الحيــاة الصعبــة، 

والصــور النمطيــة المحّطــة للمــرأة التــي عطلــت مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة.

ــال } 37،27  ــدى الرج ــه ال ــر مــن مثيل ــة  ســنة 2011 اقــل بكثي ــا كان تســجيل النســاء فــي القائمــات االنتخابي مــن هن
بالمائــة مقابــل 62،73 بالمائــة{ 

بعــد هــذا العــرض ألهــم ســمات الواقــع االجتماعــي التونســي والتــي حالــت وال تــزال دون مشــاركة المــرأة بصــورة 
مكثفــة وفاعلــة فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة ودون وصولهــا الــى مراكــز القيــادة والقــرار، تطرقنــا الــى مــدى 
حضورهــا فــي االحــزاب السياســية والجمعيــات باالعتمــاد علــى األجوبــة التــي قدموهــا فــي االســتبيانات. فاألحــزاب 
تمثــل احــد اهــم الجســور نحــو المشــاركة السياســية اذ هــي التــي تؤطــر كل مراحــل االنتخابــات وبالتالــي تســمح 
للنســاء بالحصــول علــى مقاعــد فــي البرلمــان وحتــى تولــي حقائــب وزاريــة مــن خــال مســاندتها للمترشــحين شــعبيا 
وإعاميــا. وأول ماحظــة ان االحــزاب فــي تونــس ليــس لهــا ارقــام محــددة فيمــا يخــص عــدد المنتميــات اليهــا وعــدد 
النســاء المكلفــات بمهــام قياديــة داخلهــا. كمــا ان االحــزاب تتفــاوت تفاوتــا كبيــرا بشــان تمثيليــة المــرأة. ويمكــن التمييــز 
بيــن االحــزاب ذات المرجعيــة الدينيــة واألحــزاب ذات المرجعيــة الحداثيــة ســواء كانــت يســارية أو ليبراليــة. وينضــوي 
تحــت المرجعيــة االولــى كل مــن حــزب حركــة النهضــة وحــزب التحريــر وتيــار المحبــة. ولــم يؤكــد النظــام االساســي لحركــة 
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ــل  ــى النهــوض بواقــع المــرأة وتفعي ــن الجنســين واكتفــى باالشــارة ال النهضــة ضمــن اهدافــه علــى المســاواة بي
دورهــا والعمــل علــى حفــظ كيــان االســرة ودعمــه. امــا فــي مجــال المشــاركة السياســية للنســاء ،فقــد حســمت حركــة 
النهضــة المســألة منــذ 2011 عنــد الموافقــة  علــى المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلــق بانتخــاب المجلــس 
التأسيســي وتبنــت قاعــدة التناصــف والتنــاوب ضمــن القائمــات االنتخابيــة بيــن النســاء والرجــال. أمــا حــزب التحريــر 
فلديــه رؤيــة محافظــة بخصــوص حقــوق المــرأة. فكثيــرا مــا نــدد فــي بياناتــه بالشــعارات »الخادعــة والبراقــة« مثــل 
حقــوق المــرأة ألنهــا تســتهدف االنقــاب علــى احــكام االســام وقيمــه. وضمــن هــذه الرؤيــة اصــدر الحــزب دســتورا 
يحــدد نظــام الحكــم حــرم فيــه النســاء مــن ممارســة الحكــم. واعتبــر ان االصــل فــي المــرأة انهــا ام وربــة بيــت وعــرض 
يجــب ان يصان.وبخصــوص تيــار المحبــة فهــو ليــس منظمــا كحــزب وليــس لــه برنامــج وال نقــف علــى اي اشــارة لقضيــة 

المــرأة فــي الوثيقــة التــي اصدرتهــا ســنة 2011 العريضــة الشــعبية التــي يعــد تيــار المحبــة اســتمرارا لهــا.

ــة المــرأة  ــر فــي التعاطــي مــع قضي ــة، مــا ياحــظ هــو تقاربهــا الكبي ــة الحداثي ــق باألحــزاب ذات المرجعي وفيمــا يتعل
مــن جهــة اولــى وغيــاب االجــراءات الخاصــة بتواجــد النســاء فــي مواقــع القــرار ولــو ان البعــض منهــا احــدث مكاتــب 
للمــرأة مــن جهــة ثانيــة. وبذلــك تبقــى االختافــات بينهــا شــكلية بمــا انهــا تتبنــى كلهــا المبــادئ المتعلقــة بحقــوق 
النســاء وتدعــو الــى المســاواة لكنهــا لــم تطالــب باتخــاذ اجــراءات تضمــن تكريــس هــذه المبــادئ باســتثناء حــزب المســار 

االجتماعــي الــذي طالــب بالعمــل بقاعــدة التناصــف فــي هيــاكل الحــزب.

ورغــم ان المــرأة انخرطــت بصــورة بــارزة ضمــن االحــزاب بعــد الثــورة فــان هــذا االنخــراط يظــل متفاوتــا مــن حــزب الــى 
اخــر كمــا انــه لــم يتــوج بتوليهــا مناصــب قياديــة داخــل هيــاكل تســيير هــذه االحــزاب. فحركــة النهضــة وهــي الحــزب الــذي 
تحصــل علــى اكبــر عــدد مــن النائبــات فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي لــم يضــم مكتبهــا التنفيــذي ســوى امــرأة 

واحــدة. إال ان مجلــس الشــورى لديهــا يضــم 37 امــرأة مــن جملــة 150 عضــوا.

 ويتكــون المكتــب السياســي للتيــار الديمقراطــي مــن 44 عضــوا مــن بينهــم 5 نســاء فحســب. وال نجــد إال 12 امــرأة 
مــن جملــة 53 عضــوا فــي المكتــب التنفيــذي لحــزب نــداء تونــس و3 مــن جملــة 21 فــي حــزب العمــال. وهكــذا ناحــظ 
ان التواجــد النســائي فــي المواقــع القياديــة لألحــزاب السياســية يبقــى ضعيفــا جــدا فــي معظــم األحــزاب مــن 
مختلــف االتجاهــات وذلــك رغــم اعتمــاد قاعــدة التناصــف فــي االنتخابــات وتقديــم قائمــات متناصفــة  .لكــن يبــدو ان 

االختــاط اقتصــر علــى االنتخابــات عنــد  تقديــم القائمــات االنتخابيــة.

امــا الجمعيــات المدنيــة والمهنيــة فوضــع النســاء فــي العديــد منهــا يعــد افضــل مــن وضعهــن فــي االحزاب.فجمعيــة 
المحاميــن الشــبان تضــم فــي مكتبهــا التنفيــذي 4 نســاء مــن جملــة 9 اعضاء.وتتحمــل امــرأة رئاســة الجمعية.وفــي 
جمعيــة القضــاة التونســيين اســندت الرئاســة الــى امــرأة تمامــا كمــا هــو الحــال بالنســبة الــى نقابة القضاة التونســيين 

ونقابــة الصحفييــن التونســيين. 

وفــي اتحــاد االســاتذة الجامعييــن الباحثيــن وهــو هيــكل نقابــي جديــد مســتقل خــرج مــن رحــم بــوادر الثــورة نجــد 4 
ــه  ــدة فــي هيأت ــة 10 اعضــاء. وفــي اتحــاد الصناعــة والتجــارة نجــد المــرأة الوحي ــادي مــن جمل ــه القي نســاء فــي مكتب

التنفيذيــة تتحمــل مســؤولية الرئاســة.

ــن كبيرتيــن وعريقتيــن ال يمثــل فيهمــا  العنصــر النســائي بالشــكل المناســب  ــا نجــد فــي المقابــل منظمتي ــر انن  غي
بــل ان تواجــده فــي القيــادة امــا هــو بشــكل باهــت او هــو منعــدم تمامــا. االولــى هــي االتحــاد التونســي للفاحــة 
والصيــد البحــري الــذي ال يضــم اال امرأتيــن مــن جملــة 20 عضــوا. ورغــم ان االتحــاد اســس فــي صلبــه الجامعــة 
الوطنيــة للفاحــات بغيــة االرتقــاء بواقــع تمثيــل المــرأة فــي هياكلــه إال ان نســبة حضــور المــرأة فيــه ظــل ضعيفــا ان 
علــى المســتوى الوطنــي او المحلــي والجهــوي. الثانيــة هــي االتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي ال يــزال يشــكل 
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ــا. فالنســاء انخرطــن فــي النشــاط النقابــي  معضلــة كبــرى بالنســبة الــى مســالة تمثيليــة المــرأة فــي هياكلــه العلي
بنســبة تفــوق ال 40 بالمائــة ويقابلــه ضعــف فــادح فــي التواجــد بســلطات القــرار اذ ال نجــد اي امــراة فــي المكتــب 
التنفيــذي وال نجــد ســوى امراتيــن فــي الهيــأة االداريــة التــي تضــم 87 عضــوا اضافــة الــى منســقة اللجنــة الوطنيــة 

للمــرأة العاملــة بصفــة ماحــظ.

وبالمحصلــة ، فــان تواجــد النســاء فــي االحــزاب والمنظمــات المهنيــة والمدنيــة هــو تواجــد هزيــل حتــى لــو كان 
البعــض منهــا تقــوده نســاء. وهــذا االمــر دفــع بالنســاء الــى الضغــط علــى مراكــز النفــوذ والقــرار  وتقديــم مجموعــة 
مــن المقترحــات مــن شــانها ان تشــجع النســاء علــى اكتســاح الفضــاءات العامــة. فــكان ان تبنــى المجلــس الوطنــي 
التأسيســي فــي مــاي 2011 قاعــدة التناصــف والتنــاوب فــي القائمــات االنتخابيــة. وهــذا مــا مكــن النســاء مــن 

ــة.  ــى المجلــس التأسيســي بنســبة 27 بالمائ الوصــول ال

مــن هنــا، بــات مــن الواجــب تقديــم بعــض التوصيــات والقيــام بإجــراءات حاســمة  مــن اجــل تدعيــم مكانــة النســاء فــي 
مواقــع القــرار التابعــة لألحــزاب والجمعيــات والنقابــات.

تتعلــق هــذه المقترحــات بالدســتور وبالقوانيــن المعمــول بهــا اضافــة غلــى المقترحــات الخاصــة باألحــزاب والجمعيــات 
والنقابات. 

توصيات من اجل تحسين المشاركة الفعلية للنساء

تتعلــق هــذه المقترحــات بالدســتور وبالقوانيــن المعمــول بهــا اضافــة غلــى المقترحــات الخاصــة باألحــزاب والجمعيــات 
والنقابات. 

• على مستوى تفعيل الدستور	

فيمــا يتعلــق بالدســتور،تفيد التجــارب الدســتورية المختلفــة ان تدعيــم مكانــة النســاء فــي مواقــع القــرار يمــر بالضرورة 
عبــر االعتــراف بحقوقهــن فــي الدســتور حتــى تكتســي صبغــة دســتورية. واليــوم فــي تونــس وبعــد ان وافــق 
المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى الدســتور الجديــد المــؤرخ فــي 26 جانفــي  2014، فابــد ان نذكــر ببعــض 
الفصــول التــي لهــا عاقــة بالموضــوع. فالفصــل 21 اعتمــد مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات فــي 

ــز. ــر تميي الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء امــام القانــون مــن غي

كمــا حــدد هــذا الفصــل دور الدولــة  فــي ضمــان الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة وتهيــىء لهــم أســباب العيــش 
الكريــم.

امــا الفصــل 33 فقــد ضمــن حقــوق االنتخــاب واالقتــراع والترشــح علــى ان تعمــل الدولــة علــى ضمــان تمثيليــة المــرأة 
فــي المجالــس المنتخبة.

ــة علــى حمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وان تعمــل علــى  وبالنســبة إلــى الفصــل 46، فقــد نــص ان تلتــزم الدول
دعمهــا وتطويرهــا... .وأن تســعى إلــى تحقيــق التناصــف بيــن المــرأة والرجــل فــي المجالــس المنتخبــة.

وقــراءة هــذه الفصــول مجتمعــة تقودنــا إلــى القــول بــأن الدســتور الجديــد اعتــرف للمــرأة بحقوقهــا السياســية وحــدد 
التزامــات الدولــة فــي ضمــان تمثيليــة سياســية المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة والســعي نحــو تحقيــق التناصــف فــي 

االنتخابات.
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لذا  وحتى تضمن هذه الحقوق البد :

 ان يتــم اقــرار حقــوق النســاء كجــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان الكونيــة فــي وحدتهــا وعــدم تجزئتهــا وتكاملهــا 
وترابطهــا وعــدم تقييدهــا خاصــة ان التوطئــة أقــرت مبــادئ حقــوق اإلنســان الكونيــة.

• ــة متســاوية للنســاء 	 ان يتــم تأويــل مختلــف الفصــول فــي عاقــة ببعضهــا البعــض فــي اتجــاه ضمــان تمثيلي
بمــا ان الدولــة مطالبــة بضمــان هــذه التمثيليــة .وأن تضــع الدولــة مجموعــة مــن التدابيــر لتشــجيع النســاء علــى 
اكتســاح الفضــاءات العامــة السياســية والنقابيــة والمدنيــة وعلــى الترشــح للمجالــس المنتخبــة علــى المســتويات 
الوطنيــة والمحليــة والجهويــة وأن تحمــي النســاء مــن العنــف الــذي يمكــن ان يســلط عليهــن عنــد ممارســة 

الحقــوق السياســية .

• أن يتــم تطبيــق مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات كمــا أقــره الدســتور وان نحدد المقصود بالمســاواة 	
امــام القانــون مــن غيــر تمييــز علــى انهــا تفيــد التمييــز بمختلــف أشــكاله وخاصــة التمييــز علــى أســاس الجنــس. 
ويمكننــا لهــذا الغــرض الرجــوع إلــى أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا خاصــة االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بإلغــاء 
كل مظاهــر التمييــز المســلط علــى النســاء التــي حــددت مفهــوم التمييــز فــي فصلهــا األول بكونــه: “ أي تفرقــة 
أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن االعتــراف للمــرأة علــى 
أســاس تســاوي الرجــل بالمــرأة، بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو إبطــال االعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا 

بهــا وممارســتها لهــا بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة”.

• أن نعمــل علــى تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة التــي تخــص حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة وحقــوق اإلنســان للنســاء 	
بصفــة خاصــة بمــا أن الفصــل 20 مــن الدســتور أعتبــر :”المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي 
والمصــادق عليهــا أعلــى قيمــة مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور”.وذلك حتــى تتمتــع النســاء بالحقــوق التــي 
تضمنهــا وبالتدابيــر التــي تنــص عليهــا للتعجيــل بالمســاواة مثــل مــا جــاء فــي احــكام الفقــرة األولــى مــن المــادة 

الرابعة.

• على مستوى القوانين	

• ــدءا بالمجــال األســري نظــرا 	 ــاول كل المجــاالت ب مــن المفــروض ان تؤســس القوانيــن علــى المســاواة وان تتن
لارتبــاط الواضــح بيــن هــذه المجــاالت وألن المســاواة بيــن النســاء والرجــال داخــل األســرة تعطــي للنســاء امكانية 
ــة اتخــاذ القــرار فيمــا يخــص شــؤونها الخاصــة فــي الفضــاءات  التســيير المشــترك لألســرة وتمكنهــن مــن حري
ــل  ــن داخــل األســرة يمث الخاصــة والعامــة. فالتدريــب علــى التســيير المشــترك والمســؤولية المشــتركة لألبوي

مرحلــة اساســية الكتســاب القــدرات والمهــارات لتســيير الشــؤون السياســية والمدنيــة

• ومــن المهــم ان تتــم مراجعــة  القوانيــن التــي ال تــزال مقيــدة لبعــض الحقــوق المتصلــة بالشــأن السياســي مثــل 	
القانــون عــدد 4 لســنة 1969  المتعلــق االجتماعــات العامــة والمواكــب واالســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر 
حتــى يكــون متماشــيا مــع احــكام الفصــل 37 مــن الدســتور الــذي يضمــن حريــة االجتمــاع والتظاهــر الســلميين 
.وبالتالــي يحــرر حــق التجمــع الســلمي لكونــه مــن ارقــى تعبيــرات المشــاركة السياســية وتلغــي القيــود التــي 
تســلط علــى الحيــاة السياســية بصفــة عامــة وتتحــول هــذه المنظمــات إلــى نــواة أساســية لتحقيــق الديمقراطيــة 

والمواطنــة الفعليــة للنســاء والرجــال.
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي 
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي  10.ص

• ــة مــن اجــل تخصيــص 	 ــة أن تتخــذ اجــراءات حقيقي ــز القــرار ، فعلــى الدول أمــا بالنســبة إلــى الوصــول إلــى مراك
مقاعــد متســاوية للنســاء والرجــال  فــي الهيئــات الحكوميــة ومــن اجــل إســناد كل الوظائــف بمــا فيهــا الوظائــف 
الســيادية للنســاء حتــى تتمكــن مــن المشــاركة فــي بلــورة السياســات ووضــع التوجهــات الكبــرى للبــاد وعــدم 
االقتصــار علــى تعييــن نســاء فــي الوظائــف التــي تمثــل امتــدادا لوظائفهــن التقليديــة مثــل شــؤون األطفــال 

واألســرة او المعاقيــن أو الشــيخوخة. 

•    وفيمــا يتعلــق بالهيئــات التمثيليــة ،والمجلــس الوطنــي التأسيســي بصــدد اعــداد قانــون انتخابــي جديــد، يكــون 	
مــن الضــروري ان يعتــرف القانــون بصفــة الناخبــة لــكل النســاء التــي تتوفــر فيهــن شــروط االنتخــاب والترشــح 
ضمــن قائمــات انتخابيــة متناصفــة  وتحــدد القوانيــن االنتخابيــة طريقــة اقتــراح تضمــن التمثيــل الحقيقــي للنســاء 

مثــل التمثيــل النســبي .
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي 
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ينفذ هذا المشروع بدعم من
11.صاالتحاد األوروبي 

مقترحات خاصة باألحزاب السياسية

من اجل تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار يجب :
•  تغييــر وتطويــر برامــج األحــزاب السياســية حتــى تتبنى برامج تخص النساء و ال تكتفي بإقرار حقوق النساء في 	

مواثيقها التأسيسية دون السهر على تطبيق برامج خــاصة بهن أو سياسة متساويــة تجاههن ومطالبــة األحــزاب 
السياســية بــإدراج احــكام فــي انظمتهــا األساســية تلــزم قياداتهــا علــى تشــجيع النســاء علــى االنخــراط فــي 
العمــل الحزبــي وتوفــر لهــن الظــروف المائمــة للعمــل السياســي وذلــك مثــا بتخصيــص مقاعــد متســاوية 
للرجــال فــي مواقــع القــرار وليس من خــال المنظمات النسائية التابعة لها حتى يتحقــق التواجــد الفعلي للنساء 

في الهياكل القياديــة لألحزاب وحتــى  تتحول األحزاب 

من فضاءات ذكوريــة إلى فضاءات مختلطة ويخلــق مناخ ديمقراطــي داخــل األحزاب السياسية يقلــص مــن ظاهــرة 
التمييز والحيف واحتقار النساء

• إقــرار المســاواة بيــن الجنســين واعتمــاد قاعــدة  التمييــز االيجابــي لصالــح النســاء  وتشــجيعهن للوصــول إلــى 	
المراكــز القياديــة صلــب األحــزاب السياســية.

• المطالبــة بتعديــل القانــون المتعلــق باألحــزاب السياســية لتضميــن التناصــف او علــى األقــل إلضافــة بنــد 	
يضمــن تمثيليــة للنســاء فــي الهيــاكل القياديــة.. 

• تدعيــم  العمــل المشــترك بيــن األحــزاب السياســية والمنظمــات النســوية والمنظمــات الحقوقيــة المدافعــة عــن 	
المســاواة الكاملــة للمــرأة مــن أجــل تطبيــق أحــكام المــاد ة )7( فــي االتفاقيــة الدوليــة إللغــاء كافــة أشــكال التمييــز 
ــز ضــد  ــر المناســبة للقضــاء علــى التميي ــع التدابي ــدول األطــراف جمي ضــد المــرأة لســنة 1979 علــى أن تتخــذ ال

المــرأة فــي الحيــاة السياســية. 

• دعــم النســاء المرشــحات لعضويــة المجالــس المنتخبــة الوطنيــة أوالجهويــة أو البلديــة ماديــا ومعنويــا وإعاميــا 	
والعمــل علــى تدريبهــن مــن اجــل الحصــول علــى المهــارات االنتخابيــة والسياســية.

• توعيــة النســاء بأن مشاركتهــن في العمل السياسي الحزبي و في المراكــز القياديــة الحزبية هــي مشاركــة في 	
تحقيق التنمية اإلنســانية في الباد إذ أن العديــد منهــن غير واعيات بالدور الواجــب القيام به في المجتمع 
بصفة عامة وفي المجتمع السياسي بصفة خــاصة و قليات هن المقتنعات بأهميــة المشاركــة في مراكــز 

القرار.

• ــق التحــرر االقتصــادي للنســاء والتقليــص مــن التهميــش والفقــر  نظــرا النعكاســاتها علــى 	 العمــل علــى تحقي
ــز دورهــن فــي المشــاركة السياســية  تعزي

مقترحات خاصة بالمنظمات المهنية والنقابية

• دعــم اســتقالية المنظمــات النقابيــة والجمعيــات المهنيــة والحــد مــن التبعيــة ألحــزاب سياســية غيــر داعمــة لتحــرر  	
المــرأة بعــدم تشــريكها فــي العمــل الخــاص بالمشــاركة السياســية للنســاء.

• تنظيــم دورات فكريــة وتثقيفيــة مــن اجــل رفــع الوعــي بأهميــة المشــاركة السياســية النســائية باعتبارهــا شــرطا 	
مــن شــروط تحقيــق المواطنــة والديمقراطيــة 
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• تنظيم دورات تدريبية حول االنخراط في العمل السياسي بصفة عامة وحول المساهمة في المسار 	

• االنتخابي من التسجيل في القائمات االنتخابية والتصويت والترشح ومراقبة االنتخابات.	

• فتــح مراكــز لمســاندة النســاء المترشــحات  مــن اجــل التضامــن معهــن ومســاعدتهن وإيوائهــن فــي مراكــز خاصــة 	
فــي حالــة تعنيفهــن أثنــاء الحملــة االنتخابيــة أو بعدهــا وعنــد التصويــت أو اإلعــان عــن النتائــج.

• حــث النســاء علــى المشــاركة الفعليــة فــي وســائل اإلعــام وعــدم اقصائهــن مــن البرامــج السياســية والنقاشــات 	
المتعلقــة بالشــأن العام.
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النساء والمشاركة السياسية : تجربة األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية
ملخص الدراسة

ينفذ هذا المشروع بدعم من
13.صاالتحاد األوروبي 



النساء والمشاركة السياسية : تجربة األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية
ملخص الدراسة

ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي 

النساء والمشاركة السياسية : تجربة األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية
ملخص الدراسة

ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي  14.ص



النساء والمشاركة السياسية : تجربة األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية
ملخص الدراسة

ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي 

النساء والمشاركة السياسية : تجربة األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية
ملخص الدراسة

ينفذ هذا المشروع بدعم من
15.صاالتحاد األوروبي 



النساء والمشاركة السياسية
تجربة األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية

ينفذ هذا المشروع بدعم من
االتحاد األوروبي 


