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 مقدمة -1
 تبذليا التي اخذت بالجيكد السياسية بالحياة المرأة مشاركة بقضية االىتماـ يرتبط

ا المرأة دكرنا لعبت لقد االجتماعي،  كالتقدـ التغيير اجؿ مف الشعكب  اتحرؾ جميع في ىامن
 كبيرة اجتماعية تحكالت حدكث يمكف ال انو اصبح معركفنا حتى الحديث، التاريخ في الشعكب

الكثيؽ  االرتباط ادراؾ كبسبب المنظمة، النسائية كلمحركة لممرأة فعاؿ بدكف دكر مجتمع ام في
 خصكصية كبسبب ادراؾ عاـ، بشكؿ المجتمع تحرر قضية كبيف المرأة تحرر قضية بيف

 بقضية العالمي الكعي المجتمع، خاصة بعد تنامي في المرأة تمعبو الذم رالدك كاىمية
 سكاء الحاضر، الكقت في الميتميف الشاغؿ لكؿ الشغؿ القضية ىذه أصبحت إذ الديمقراطية،

  .الممارسة مستكل عمى أك الفكر مستكل عمى
 المساكاة ىك مرتكزاتيا أحد أف نسمـ أف بد ال الديمقراطية عف نتكمـ اليكـ كعندما

عطاء  البشرية التنمية بتقارير التذكير عف فضضن  الجنسيف، ىذا بيف دكف تفرقة لمجميع الفرصة كا 
 الناس، خيارات تكسيع ىك لمتنمية األساسي اليدؼ بأف كالتي عرفت المتحدة األمـ عف الصادرة
 كعندما لبشر،ا بيا يعمؿ التي كالطريقة البشرية تكسيع القدرات طريؽ عف تنشأ التي الخيارات

 في المساكاة ىك المفيكـ ليذا أساسي مككف أف أىـ التأكيد يمكف الناس، خيارات تكسيع نذكر
 1.كالرجاؿ النساء بيـ يقصد كالناس جميعان  المجتمع، في جميعان  لمناس المتاحة الفرص

 اإلنساف حقكؽ في كالمساكاة اإلنساف، حقكؽ في المساكاة تأكيد تقدـ ما كؿ مف يضحظ
: أبعاد كثيرة تذا

 التعميـ بينيا كمف األساسية، االجتماعية الخدمات عمى الحصكؿ إمكانية في المساكاة
 في المساكاة - كاالقتصادية السياسية القرارات صنع في المشاركة فرص في كالصحة، المساكاة

 ييزالتـ عمى القضاء - القانكف بمكجب الحماية في المساكاة -المتكافئ مقابؿ العمؿ األجر
 مجاالت جميع في المكاطنيف حقكؽ في المساكاة - المرأة ضد العنؼ الجنس كعمى نكع حسب
 2.أك الخاصة العامة سكاء الحياة،

                                                           
 .493 ص ،1 ط ، بيركت ، العربية النيضة دار ، البشرية والتنمية السكان ،عطكم اهلل عبد 1
 االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة ، مجمةوالواقع الدولية القرارات والتوجهات بين العربية لممرأة السياسي التمكينبمكؿ،  صابر 2

. 664،ص2009الثاني،  ،العدد  25 المجمد كالقانكنية، 
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 العقكد خضؿ تكنس، في الجنسيف بيف لمعضقات كالثقافي االجتماعي البناء كعرؼ
 ىذه تفسير يمكفالخاص، ك الفضاء أك العاـ الفضاء في ذلؾ كاف ىامة سكاء تحكالت األخيرة،
 المرأة بيف المساكاة عمى المؤكدة القانكنية النصكص إصدار عكامؿ مثؿ عدة بتضافر التحكالت
قرار كالرجؿ  سياسات كاعتماد لمعمؿ النساء كخركج لمجنسيف المجاني كاإلجبارم التعميـ كا 
 تحضر، كشيدتاؿ كتزايد العامة الحياة التكنسيات اإلنجابية كاقتحاـ كالصحة العائمي التنظيـ
بيف  الفرص تكافؤ ضماف نحك فأكثر أكثر التكنسي المجتمع كاتجو تراجعا الذككرية الييمنة
 تعمؿ قرف، نصؼ امتداد عمى ظمت، التي السياسية اإلرادة نتيجة المجاالت عديد في الجنسيف

 بعض في قائمة زالت ما األىمية متفاكتة فجكات أف المرأة، إال بأكضاع عمى النيكض
 كالجيكية الكطنية المستكيات عمى العامة، الحياة في المرأة مثض حضكر ياديف، فظؿالـ

 خضؿ إال تحسنا يعرؼ كلـ الماضي، القرف خضؿ عديدة امتداد سنكات عمى كالمحمية محتشما
 كاإلجراءات العامة الحياة في لممرأة أىمية أكثر لمشاركة النسائية المطالب بفضؿ األخيرة الفترة

 الفاعميف بعض قبؿ مف االنتخابية القكائـ تحديد في "الحصة بنظاـ" يعرؼ ما في ةالمتخذ
 اقتحاـ في النساء تكاجييا التي الصعكبات إف تركيبة في اإليجابي الميز كاعتماد السياسييف

 القرار مكاقع إلى الكلكج في كالرجؿ المرأة بيف الفرص تكافؤ ضماف كفي كالسياسية العامة الحياة
 لمبناء أعمؽ فيـ قصد المبذكلة الجيكد مكاصمة تستدعي العربية، البمداف مف كغيرىا س،تكف في

 سياسات اعتماد كمزيد كالعامة الخاصة الحياة في الجنسيف بيف لمعضقات كالثقافي االجتماعي
 .كالنسائية الرجالية الفئات بيف المساكاة تضمف إصضحية

: أهمية الدراسة
مف حيث الحمكؿ كالمقترحات التي تطرحيا لرفع المشاركة ىذه الدراسة تنبع أىمية 

السياسية لممرأة التكنسية في مكاقع صنع القرار،مضافا إلى ذلؾ أف طبيعة الدراسة تيتـ بعضج 
 ك تمس عنصرا ميما في المجتمع كىي المرأة أم أنيا مشكمة المشاركة السياسية لممرأة 

تنمية متكازنة  عف الحديث يمكف ال حيثالشاممة،  التنمية مؤشرات مف أىـ السياسية المشاركة
دكف تمييز في  العرؽ أك الديف أك دكف تحقيؽ مشاركة سياسية  فعالة لكؿ أفراد المجتمع  

. ،لكؿ األسباب المذككرة أعضه نعتقد أف الدراسة تحضى بأكلكية كأىمية قصكلالجنس
  :أهداف الدراسة

قانكنية التي تحكـ المشاركة السياسية لممرأة األطر  اؿتكضيح أىـ اليدؼ مف الدراسة 
تسميط الضكء عمى كضع  المشاركة التكنسية مف قكانيف محمية، ك إلتزامات دكلية، ككذلؾ 

السياسية لممرأة  التكنسية كصنع القرار ، كتبييف أىـ اآلليات القانكنية كالمؤسساتية  التي 
أىـ كالمشاكؿ كالعقبات  التي تعيؽ مشاركة ، مع إبراز  لتمكيف المرأة سياسياإعتمدتيا تكنس 
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المرأة التكنسية في الحياة العامة كمكلقع صنع القرار، مع محاكلة محاكلة إيجاد أىـ التكصيات 
.  كالحمكؿ التي مف شأنيا الدفع بالمشاركة السياسية التكنسية 

: مشكمة الدراسة
كالمشكة ، قع صنع القرارىناؾ ضعؼ كاضح لممشاركة السياسية لممرأة التكنسية في مكا

اؿ في نظر الباحثة أف المرأة التكنسية تمتمؾ كفاءات كخبرات البأس بيا كتشارؾ بشكؿ فعه في 
مف %31ك مف القضاة،%29 تمثؿ في تكنس المرأةحيث  أظيرت دراسة أف   ،كؿ القطاعات

  %21ك ،الصحفييف مف%34ك  ،الصيادلة مف %72ب، كفي مينة الط  %42 ك المحاميف،
لكف نجد أف المرأة التكنسية ال تؤدم   إ 1.العالي التعميـ أساتذة مف% 40ك  ،العاـ القطاع في

بالمقارنة مع تكاجدىا في قطاعات  ة كمكاقع صنع القرارأىمية كبيرة في الحياة السياسي دكر ذا
... أخرل كالتعميـ كالصحة

 معالجة مف كذلؾ لضقتراب  التالية التساؤالت ستنطمؽ الدراسة مف تقدـ، ما عمى كبناء 
 :الظاىر ةالمدركسة

كىؿ أف  ؟التكنسية  لمشاركة السياسية لممرأةا التي تحكـ األطر القانكنية  أىـ  ما ىي
.  ىذه القكانيف قادرة عمى إيصاؿ المرأة التكنسية إلى مكاقع صنع القرار؟

.  في تكنس؟ لممرأة  المشاركة السياسيةىك  كضع ما 
المشاركة السياسية  عزيزلقانكنية كالمؤسساتية  التي أتبعتيا تكنس لتما أىـ اآلليات ا

ىذه اآلليات كافية إليصاؿ المرأة التكنسية  إلى مشاركة سياسية حقيقية  أف لممرأة؟،  كىؿ
. كفعالة ؟

 النظاـ أـ األحزاب لممرأة، السياسية المشاركة حؽ دعـ عف األكؿ المسؤكؿ مف
التكنسية  لممرأة نصيب لضماف اآلليات أنسب"  لحصص النسكية نظاـ ا" السياسي؟ كىؿ يعتبر

إلسات النساء ؟ كىؿ يتناسب النظاـ اإلنتخابي  آلية مجرد أـ أنيا السياسية؟، العممية في
. التكنسي مع طمكحات كافة األطراؼ بما فييـ المرأة؟

كما أىـ  .ما أىـ العكائؽ التي تقؼ في كجو المشاركة السياسية لممرأة في في تكنس؟
اآلليات التي يجب أف تتبعيا  السمطات التكنسية حتى تصؿ  بالمرأة  إلى مكاقع صنع القرار 

.  كبشكؿ قكم؟
 :مجال الدراسة

اليـك إلى  1956تكنس سنة   الحدكد الزمنية لمدراسة تبدأ مف استقضؿ: المجال الزمني -1
2012.  

                                                           
تقرير حول مشاركة المرأة في  ، كالبحكث لمتدريب العربية المرأة بالمرأة ك مركز النيكض أجؿ مف كالتدريب لمبحث الدكلي المتحدة األمـ معيد 1

دماجها في عممية صنع القرار . 5،ص2010مارس ،الحياة االقتصادية وا 
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فيي البيئة الداخمية لتكنس، حيث لمدراسة أما بالنسبة لمحدكد المكانية : المجال المكاني -2
  .تكنس عمى المستكل الكطني كالمحمي  الدراسة المشاركة السياسية لممرأة في ىذه تناكلت

  :مناهج  الدراسة
: نذكر منياعمى مجمكعة مف المناىجفي ىذه الدراسة  إعتمدت الباحثة     
صؼ كتحميؿ كضع المشاركة أتباع ىذا المنيج في ك كتـ:المنهج الوصفي التحميمي -1

السياسية لممرأة التكنسية مف اإلستقضؿ إلى اليـك 
تكظيفو في تحميؿ مضمكف النصكص القانكنية المتعمقة كتـ :  منهج تحميل المضمون -2

  .سية لممرأة في تكنسالسيا صة تمؾ القكانيف المتعمقة بالمشاركةبالمرأة خا
لممشاركة السياسية كمكاقع نيج لتتبع التطكر التاريخي كقد أتبعنا ىذا الـ :المنهج التاريخي -3

 صنع القرار
: خطة الدراسة

مقدمة   -1
( قكانيف محمية، إلتزامات دكلية)اإلطار القانكني لممشاركة السياسية لممرأة التكنسية -2
: القكانيف الكطنية: أكالن 
اإللتزامات الدكلية : ثانيان 
في مكاقع صنع القرار  المشاركة السياسية لممرأة التكنسية -

 المرأة التكنسية في الحككمة: أكالن 
 المرأة التكنسية في البرلماف: ثانيان 
المجالس المحمية  المرأة التكنسية في :ثاثان 
األحزاب السياسية  المرأة التكنسية في :رابعان 

حركات المجتمع المدني  المرأة التكنسية في :خامسان 
الجمعيات : أكالن 
ت العمالية كالمينية النقابا:ثانيان 
. آليات  التمكيف السياسي لممرأة التكنسة -4

 :اآلليات القانكنية:أكال 
اآلليات المؤسساتية : ثانيان 
 معكقات كصكؿ المرأة التكنسية إلى مكاقع صنع القرار -5
النتائج كالتكصيات  -6
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، إلتزامات قوانين محمية)اإلطار القانوني لممشاركة السياسية لممرأة التونسية -2
( دولية
: القوانين الوطنية: أوالًال 

، 1957سنة مرات عدة تعديمو تـ كالذم 1959 سنة دستكرىا تكنس كضعت :الدستور -أ
 الدستكر التكنس مف كالسابع السادس الفصؿ ، كيتناكؿ 2002 سنة ، كآخرىا1981،1976،

 متساككف في المكطنيف فكؿ كالمساكاة، المكاطنة مبدأ عمى كينص تكنس، في كالحريات الحقكؽ
األساسية  الحريات تضمف التكنسية الدكلة الخامس،أف الفصؿ في كرد كما كالكاجبات، الحقكؽ
 1.اإلنساف كحقكؽ

 االنتخابية، المجمة في كما الدستكر، في الكافي بالكضكح ترد لـ المرأة :االنتخابية المجمة -بـ
 دستكريا مكفكؿ فيك الجمعيات تككيف ريةح أما كالترشح،  االنتخاب في المرأة حؽ فصمت التي
 في المّنقح 1959 نكفمبر 07 في المؤرخ 1959 لسنة 154 رقـ كالقانكف الثامف، الفصؿ في

 19922 .أفريؿ 02 في رخ المؤ 25 كالقانكف 1988 أكت 02 في المؤرخ 90 رقـ القانكف
ؿ بحقكؽ ىامة جاءت دعمت المرأة التكنسية مف بداية االستقض: مجمة االحوال الشخصية -جػ

بدأت ك  1956أكت   13بمقتضى أمر مؤرخ في صدرت  التي 3بيا مجمة االحكاؿ الشخصية
كىي مجمة لتنظيـ  حقكؽ النساء حيث أعطت لمنساء ، 1957سارية المفعكؿ في غرة جانفي 

 منذ المجمة عمى ىاّمة إصضحات حقكقا متساكية مع الرجاؿ في األحكاؿ الشخصية ، كأدخمت
 4.العائمة مستكل في القرار صنع في كمشاركتيا المرأة كضع يدعـ بما ، 1993 سنة

االنتخاب  في سنة 18 سف بمغكا ممف التكنسييف حؽ عمى االنتخابات قانكف كما ينص
  حيث يساكم كاالنتخاب، الترشح ليف يحؽ الرجاؿ مثؿ النساء فإف التكنسي القانكف ،كحسب
 5. لألـ كالنسب لألب النسب النكاب بيف مجمس لعضكية رشحالت في تحديده لشركط   القانكف 

 في السياسية لألحزاب المنظـ 1988 مام 03 بتاريخ 88 - 32 رقـ القانكف كذلؾ ينص
 كما اإلنساف حقكؽ أكليا في القيـ مف لجممة سياسي حزب كؿّ  احتراـ كجكب عمى الثاني فصمو

                                                           
. 6،7الدستكر التكنسي ، الفصؿ  1
 في رخ المؤ 25 كالقانكف 1988 أكت 02 في المؤرخ 90 رقـ القانكف في المّنقح 1959 نكفمبر 07 في المؤرخ 1959 لسنة 154 قـر القانكف 2

 1992 .أفريؿ 02
بدأت سارية المفعكؿ في الفاتح  مف جانفي عاـ  ك  1956أكت   13بمقتضى أمر مؤرخ في صدرت  مجمة االحكاؿ الشخصية التكنسية  التي 3

 .ىي  مجمة كتنظـ حقكؽ المرأة داخؿ األسرة، ك1957
. 23 الفصؿ، 1956الشخصية التكنسية الصادرة سنة  األحكاؿ مجمة 4
  16،ص 2000أكت  2،  التقريران الثالث والرابع الخاص بتونسالمرأة ، ضد التمييز عمى قضاءباؿ المعنية األمـ  المتحدة، المجنة5
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 عمييا انبنت التي المبادئ كأيضا تكنس عمييا كّقعت التي الدكلية كاالتفاقيات الدستكر حّددىا
 مف شكؿ ككؿ كالعنصرية التطرؼ نبذ سياسي حزب كؿّ  عمى يجب كما الشخصية، األحكاؿ
 1.) 03 الفصؿ(التمييز أشكاؿ
اإللتزامات الدولية : ثانياًال 

عمى  أغمب االتفاقيات الدكلية التي تخص حقكؽ اإلنساف صادقت الدكلة التكنسية 
: منيا  لمنساء نذكر

صادقت الدكلة  1979  : لسنة المرأة ضد التمييز أشكال كل عمى القضاء إتفاقية -1
بمقتضى القانكف ( كينيا)ـ قبؿ انعقاد مؤتمر نيركبي 1985التكنسية عمى ىذه االتفاقية سنة 

؛لكف بعد أف قدمت تحفظات فيما يتعمؽ بعض الفصكؿ 1985جكيمية 21المؤرخ في  68عدد 
( . 16ك15 )لة الخاصة بالعائ

 تكقيع يعتبر:2008 في النساء ضد التمييز مناهضة ألتفاقية االختياري البروتوكول -2
 ليذه االختيارم كالبركتكككؿ  1985  النساء ضد التمييز مناىضة اتفاقية عمى تكنس

 التي التقارير قدمت كقد إنسانية كقيمة المساكاة تجاه التزاميا عف تعبيرا2008 االتفاقيةفي
 مجاؿ في المسّجؿ التقّدـ عمى شاىدا االتفاقية تطبيؽ متابعة لجنةا نظر عمى تكنس ضتياعر

الدكلية  رغـ تحفظ تكنس عف بعض البنكد خاصة المتعمقة  االتفاقيات ىذه مقتضيات تطبيؽ
بالميراث ألف الدكلة تتبع الشريعة االسضمية في ىذا الخصكص أما عف قانكف الجنسية فقد تـ 

. تعديمو 
فاقية كنسية عمى ىذه االتصادقت الدكلة الت: االتفاقية بشأن الحقوق السياسية لمنساء  -3

 . 1967نكفمبر  21المؤرخ في  41 -67بمقتضى القانكف 
فاقية عمى ىذه االت أيضان  كنستصادقت ك: االتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة  -4

.  1967نكفمبر  21المؤرخ في  41 -67بمقتضى القانكف 
  :االتفاقية المتعمقة بالموافقة عمى الزواج وبإبرام عقود الزواج وبتسجيل عقود الزواج -5
 21المؤرخ في  41 -67بمقتضى القانكف فاقية عمى ىذه االت أيضان  كنسيةصادقت الدكلة التك

  . 1967نكفمبر 
 . 1957في  الميمي المرأة عمل حول الدولية االتفاقية -6
 اليد بين العمل بنفس القيام عند األجور في المساواة حول الدولية العمل منظمة إتفاقية -7

 .1968 سنة   فاقيةعمى ىذه االت كنستصادقت  :والرجالية النسائية العاممة

                                                           
. السياسية في تكنس  لألحزاب المنظـ 1988 مام 03 بتاريخ 88 - 32 رقـ القانكف:  أنظر 1
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 صادقت تكنس): االجتماعي الضمان( المعاممة في المساواة حول لمعمل الدولية األتفاقية -8
 1967.1في فاقية عمى ىذه االت

محككمة بأطر قانكنية محمية  تكنس لقكؿ أف المشاركة السياسية لممرأة في خضصة ا
لتزامات دكلية صادقت عنيا ىذه الدكؿ ككؿ ىذه اأُلطر تنص عمى المساكاة التامة بيف الرجؿ  ةكا 

أثر ك كىذا كمو  كالمرأة في المشاركة السياسية ،لكف تبقى بعض النقائص كالفراغات  القانكنية 
 .التكنسية المشاركة السياسية لممرأةيؤثر سمبا عف 

في مواقع صنع القرار  المشاركة السياسية لممرأة التونسية -3
: المرأة التونسية في الحكومة : أوالًال 

حيف عينف رئيس الجميكرية الراحؿ  1983لـ تدخؿ النساء إلى الحككمة إال سنة 
سنكات  3ـ تدـ ىذه الكزارة أكثر مف لكف ؿ الحبيب بكرقيبة كزيرة مكمفة بكزارة المرأة كالعائمة،

ككانت مرتبطة بشخص الكزيرة إذ تـ حذؼ ىذه الكزارة بعد أف عزلت الكزيرة المكمفة بيا سنة 
تـ مف جديد إحداث كزارة العائمة كالمرأة ككانت دائما تتكلى ىذا   1993سنة  قإأل أف 1986،2

. المنصب إمرأة 
إال أف تكاجد  2001ك 1993كنس سنة رغـ االصضحات السياسية التي أحدثتيا ت

النساء في الحككمة بقي ضعيؼ كال يعكس مستكل تكاجد النساء في القطاعات األخرل، حيث 
أما في  3،% 9.25أم بنسة  كزيرا 29 بيف كزيرتاف فقط مف ىناؾ كاف 2001نجد سنة   

ان في عضك 47نساء مف بيف  7كبعد التعديؿ الكزارم أصبح عددىف في الحككمة   2004
حيث ضمت  2011جانفي  14ليتراجع العدد في أخر حككمة قبؿ ثكر الياسميف في ، الحككمة
  4.كاتبا لمدكلة 13 أصؿ مف دكلة كاتبات 4 ك كزيرا  30أصؿ مف كاحدة كزيرة 2009حككمة 

 5كبقيت ضعيفة حتى بعد الثكرة ، حيث ضمت حككمة الجبالي سكل سيدة كاحدة،
:  أنو ىناؾ حظمما سبؽ نض 

                                                           
 لمتدريب العربية المرأة مركز، منشكرات تونس و المغرب و الجزائر في السياسية الحياة في المرأة لمشاركة الراهن الوضع ،إستقراءبثينة قريبع  1

 .90ص ،2009كالبحكث ،تكنس ،
التمكيف السياسي لمنساء خطكة " ،  المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة العربية التمكين السياسي لممرأة في المغربخديجة الرككاني ،  2

منتدل الشقائؽ العربي  نشرىا،   2004ديسمبر   11 -3  مف صنعاء، ، "ضركرية نحك اإلصضح السياسي في الكطف العربي
.  42،ص 2005لحقكؽ اإلنساف،

،مؤسسة فريدـك ىاكس لمنشر والعدالة  المواطنة: أفريقيا وشمال وسطاأل الشرق في المرأة حقوق ، ثمينة نذير كلي تكمبيرث 3
 . 305، ص2005،الكاليات المتحدة االمريكية ،

تقرير حول النوع ،كالبحكث لمّتدريب العربّية المرأة كمركز بالمرأة الّنيكض مجاؿ في كالتدريب لمبحكث المتحدة لألمـ الّدكلي المعيد  4
.  3،ص 2009، ساالجتماعي والسياسة في تون

 .2011جانفي 4الجميكرية التكنسية،  تقرير المجنة المكمؼ  باالعضـ بالمجمس التأسيسي  5
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تأخر في حضكر المرأة التكنيسة في الحككمات األكلى رغـ أف القكانيف التكنسية أعطت  -
 لممرأة حقكؽ لـ تحصؿ عنيا أم مف النساء في الكطف العربي 

 في حاضرة أصبحت المرأة 2001كأصضحات  1993اإلصضحات   منذ أنو نضحظ -
  .ؿاألؽ كاحدة عمى إمرأة بمعدؿ كذلؾ إنقطاع دكف الحككمة

أف المسؤكالت عمى الكزارات لـ تصؿ إمرأة  بعد إلى رئاسة الحككمة كال إلى كزارات السيادة  -
مثؿ  أك الخارجية كالدفاع كال إلى كزارات االقتصاد كالمالية كبقيت أغمبيا تدير كزارات ذات 
 كفصبغة إجتماعية متصمة بأكضاع العائمة كاألطفاؿ كالشيكخ أك النيكض االجتماعي أك الس

 .متداد لكظائفيا التقميدية في المجتمع كالعائمةإككأنيا 
أف  نسبة تكاجد المرأة في الحككمة ال يعكس عددىف مف إجمالي عدد سكاف تكنس حيث  -

ككذلؾ ال يعكس تكاجدىف في القطاعات االخرل مثؿ  ،يقاربف نصؼ تعداد سكاف تكنس
 .ألخ  ..الصحة كاالعضـ 

بأف دكر المرأة التكنسية في الحككمة  ما زاؿ ضعيؼ جدا رغـ  نقكؿ ىنا  خضصة القكؿ    
بعد الثكة لـ تظـ  الحككمة اإلنتقالية الحالية  إال عدد قميؿ  ،  فحتى كؿ االصضحات كالجيكد

 .جدا مف النساء
: المرأة التونسية في البرلمان : ثانيا 

 :ف ىيئتيف ىماـ(  2011جانفي  14قبؿ حمو بعد ثكرة )يتككف البرلماف التكنسي 
 كبدأ 2002 لسنة الدستكرم التعديؿ خضؿ مف المجمس أنشأ ىذا :المستشارين مجمس -أ

 ممثمكا فييـ بمف عضكا 112 المستشاريف مجمس كيضـ2004 أكتكبر انتخابات إثر عممو
إمرأة  17ضـك  1.الجميكرية رئيس قبؿ مف المعينكف كاألعضاء المينية كاألصناؼ الحككمة

فقد ضـ   مجمس المستشاريف  2009أما في إنتخابات  15.2،2 %نسبة يمثؿ ابـ 2004سنة 
 3. % 15.18أم بنسبة   112إمرأة مف أصؿ  15
 العاـ االقتراع طريؽ عف منتخبا عضكا 214 مف النكاب مجمس يتككف :النواب مجمس -أ

 .المباشر
 ذات فيك ، 1959سنةكخكض االنتخابات منذ  التصكيت بحؽ التكنسية المرأة حظيت

 4. النكاب بمجمس امرأة أكؿ إنتخاب تـ العاـ

                                                           
. 118بثينة قريبع، مرجع سابؽ الذكر ،ص 1
 . 97صالمرجع السابؽ، 2
تقرير حول النوع االجتماعي  كالبحكث، يبلمّتدر العربّية المرأة كمركز بالمرأة الّنيكض مجاؿ في كالتدريب لمبحكث المتحدة لألمـ الّدكلي اامعيد 3

 .3،مرجع سابؽ الذكر،ص  والسياسة في تونس
.  305،مرجع سابؽ الذكر،ص تكمبيرت كلي نذير ثمينة 4



 

10 

سنة % 1لكف بقي دكر المرأة التكنسية في البرلماف شبو معدـك رغـ إرتفاع النسبة مف 
، كبقيت  1989سنة4.3% الى تراجعتلكف ىذه النسبة  1986،1سنة  %5.6الى  1959

 تتمثؿ النكاب مجمس لبص 2007 العاـ في بالمرأة خاصة لجنة لذلؾ شكمتالنتائج ضعيفة  
 داخؿ البرلمانيات لمنساء أفضؿ تمثيؿ كتحقيؽ المرأة حقكؽ تعزيز عمى السير في ميمتيا
التي أجريت ك آخر انتخابات قبؿ الثكرة  ، مما جعؿ نتائج كالدكلية الكطنية السياسية الييئات
 شغمت إمرأةك  ،%27.59لمبرلماف أم بنسبة  مرأةإ 59قفزة نكعية بكصكؿتشيد   2009سنة 

 . 2009 التشريع العاـ سنة لجنة أخرل إمرأة كترأست النكاب مجمس لرئيس ثانية منصب نائبة
سيدة مف بيف  24أكتكبر فقد ضـ  23أما في المجمس التأسيسي الذم أنتخب يـك  

 2.عضكا 207
لكف ال بد مف التأكيد عمى أف النائبات في البرلماف لـ تدافع عمى برنامج نسائي أك  
رنامج ييدؼ إلى النيكض بحقكؽ النساء كلـ تطالب برفع التحفظات عمى أحكاـ إتفاقية ب

القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز المسمط عمى النساء بؿ بالعكس بررتيا باالعتماد عمى 
العادات كالتقاليد السائدة كلـ تقدـ أم مشركع قانكف في اتجاه النساء بؿ تكتفي في أغمب 

عمى القكانيف كبقية النكاب دكف التعبير عف عدـ مكافقتيا عمى القكانيف حتى األحياف بالتصكيت 
ف كانت ال تخدـ مصالح النساء كحقكقيف  .كا 

أعمد توضح تطور عدد النساء  في مجمس النواب التونسي من ( 01)الشكل
(1959/2009  :)

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 www.unft.org.tn  le   / :2011/05/27اإلتحاد الكطني لممرأة التكنسية،     1
 .2011نكفمبر  5، تقرير المجنة المستقمة لألنتخابات بتكنس، الجميكرية التكنسية 2
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الداخمية  .التكنسيةكالتنمية كزارة :المصدر

تمثيؿ المرأة التكنسية في البرلماف اليزاؿ ضعيفا رغـ كؿ الجيكد  مف الشكؿ نضحظ أف 
المبذكلة كذلؾ راجعا إلى ضعؼ تكاجدىف في األحزاب السياسية أضؼ إلى ذلؾ ضعؼ اإلراداة 

 .السياسية لقادة البضد
كالذم يقر بأف  2011لكف يبقى قرار ىيئة الدفاع عف أىداؼ الثكر الصادر في أفريؿ     

سكؼ يككف أعضائو مناصفة بيف  2011أكتكبر  24أسيسي القادـ المزمع إنتخابو المجمس الت
الرجاؿ كالنساء قرارا  جريئان كمتميزا بكؿ معنى الكممة  كسكؼ يعطي دفعة قكية لتمثيؿ المرأة 

 1.التكنسية  في المجالس المنتخبة
 :المرأة التونسية في المجالس المحمية : ثالثا 

ختيارا أكلكية اليكـ نستك في الضمركزية تمثؿ كالية  24 إلى البضد كتنقسـ، إستراتيجيا كا 
عمى رأس كؿ معتمدية264، كالقرارات ككالي ينفذ عمى رأس كؿ كالية مجمس جيكم يشرع 

عمادة عمى رأس كؿ منيا 2074معتمدية مجمس محمي يشرع القكانيف ك معتمد ينفذ القرارات، ك
أسيا مجمس رباالضافة الى مجالس بمدية عمى  القرارات مجمس قركم يشرع القكانيف كعمدة ينفذ

 .بمدم 
: كىذا مخطط يكضح التسمسؿ االدارم المحمي في تكنس 

 .(الكالي ،كالمجالس الجيكية )الكاليات كتضـ  -1
 .(المعتمدكف،ك المجالس المحمية )المعتمديات كتضـ  -2
 .(العمدة ،كالمجالس القركية )العمادات كتضـ  -3
 .(المجالس البمدية ،كلجاف االحياء )لس البمدية كتضـ المجا -4

ستقضؿ رغـ كلى لإلفي الحكـ  المحمي  في السنكات األُ لـ يكف لممرأة التكنسية حضكرا كبيرا     
 كقع قصير، بكقت االستقض عمى تكنس حصكؿ إثر ك  ، إذالمرأةإلى جانب  ف كؿ القكانيفأ

 النفس ذات الشخصية األحكاؿ مجمة عمى المصادقة بفضؿ المرأة لتحّرر األكلى األسس كضع
.  كالثكرم الحداثي

 في كالمرأة بيف الرجؿ المساكاة القانكنية النصكص في المشرع كّرس الحيف ذلؾ كمنذ
 .كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية الحقكؽ مجاؿ

                                                           
،مصر،عدد  تونس تمنح النساء نصف المجمس التأسيسي ىدل رشكاف، 1 .  2011أفريؿ  12، صحيفة المصرم اليـك

 http://www.almasryalyoum.com/node/397477   le 26|05|2011 :عمى الرابط االلكتركني

http://www.almasryalyoum.com/node/397477


 

12 

 لمطالب جاءت نتيجةكلـ تظير مشاركة المرأة بشكؿ جمي إال بعد اإلصضحات  التي     
 في المرأة حقكؽ التكنسي المشرع عزز حيث  المرأة حقكؽ سبيؿ في كالمناضميف النساء

 ، 1993 السنكات في أدخمت اإلصضحات مف سمسمة خضؿ مف كالعامة الخاصة المجاالت
: حيث نجد في  2006،1 ك  2004 ، 2001

 تـ أف إلى  عقكد، عدة إمتداد عمىالرجالي  العنصر عمى حكرا كالي منصب ظؿ : الواليات -أ
 االرتقاء في المرأة تكاجييا التي الصعكبات يعكس ما كىك  2003 سنة كالية مرأةإ أكؿ تسمية
 .الجيات في العميا المناصب إلى
 كؿ في تنظر كىي، الكالية شؤكف في لمنظر الجيكية المجالس تـ إحداث 1989 ة سف كفي

ف  أكالتربكية؛ لمعمـ  كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية لمياديفا في بالكالية تتعمؽ التي المسائؿ
 دكرة خضؿ المقررات عمى التصكيت بحؽ يتمتع ال أنو إال الجيكم، المجمس يترأس الكالي

 .قاريف غير كأعضاء قاريف أعضاء مف المجمس المجمس كيتركب
 كبيدؼ قراراؿ مناصب في المرأة حضكر دعـ إلى التكنسية الدكلة سعي إطار كفي

 تـ كالمحمي، الجيكم الصعيد عمى التنمكية كالسياسات األىداؼ صياغة في إسياميا ضماف
؛ كالية لكؿ الجيكم المجمس تركيبة ضمف األقؿ عمى نسائييف عضكيف إدماج إقرار1997 سنة
 في مرأتيفإل اآللي التعييف بفضؿ الجيكية المجالس 1998 سنة مرأةإ 46 اقتحمت لذلؾ كتبعا
 .الكالي قبؿ مف اختيارىـ يتـ الذيف10 األعضاء مجمكع مف كالية كؿ

 التعددية يكرس الجيكم، المجمس بتركيبة يتعمؽ قانكف إصدار تـ 2002سنة كفي
 المجالس في المرأة كجكد نسبة تتجاكز لـ 2005 سنة كفي ، لكنوالجيكية المجالس داخؿ

 يتمتعكف الذيف القاريف األعضاء فبي مف النسائي العنصر حضكر قمة بسبب% 6،5   الجيكية
 المجالس رؤساء البمديات، رؤساء الكالية، بدائرة النكاب مجمس أعضاء)التصكيت  بحؽ

  (.القركية
 المرأة حضكر تحسيف مف مكف األخيرة السنكات خضؿ المعتمد الحصص نظاـرغـ أف 

 المجالس المرأة اقتحاـ في األثر نفس لو يكف لـ أنو إال البمدية، كالمجالس النكاب مجمس في
 2.الجيكية
 كذلؾ 23 %إلى لمكاليات الجيكية المجالس في النساء نسبة كقع رفع  2006كفي سنة لذلؾ 
 شريكا المرأة جعؿ إلى الرامي التكجو إطار كفي المحمية اليياكؿ في المرأة حضكر تعزيز بيدؼ
 1.محميكاؿ الجيكم العاـ كالشأف المحمية الديمقراطية تنمية في فاعض

                                                           
.  87،ص سابؽ الذكر،مرجع بثينة قريبع 1
تكنس ،مركز المرأة العربية لمتدريب كالبحكثمنشكرات  ، تونس في المحمي الحكم في المرأة مشاركة،  سنيـ بف عبد اهلل 2
. 16 -15،ص2006،
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أعمد بيانية توضح تطور عدد النساء بالمجالس الجهوية التونسية في بعض  (02)الشكل 
 :( 2000/2005)لمفترة الواليات

 
 .كالتنمية التكنسية الداخمية كزارة:المصدر

 أك البمديات رؤساء مف يتركب كىك لمتنمية المحمي المجمس المعتمد يترأس: المعتمديات  -بـ
 لمنطقة التابعة الترابية المناطؽ كعمد القركية المجالس كرؤساء البمدية الدكائر رؤساء

 المدنية اإلدارات إلى بالنظر الراجعة الجيكية المصالح عف ممثميف مف ككذلؾ المعتمدية،
 ).بدائرةالمعتمدية العمكمية كالمؤسسات لمدكلة التابعة

عد اإلصضحات حيث يعد كجكد النساء في المعتمديات ضعيؼ لكنو تطكر نكعا ما ب
 .  2005 سنة 21 إلى 2000 سنةمعتمدات  6 مف تطكر
 مف لنظرائيـ خضفا االجتماعية بالشؤكف الكالية مركز معتمدات تكميؼ  يقع ما كغالبا   

 2.االقتصادية الشؤكف إلييـ تككؿ الذيف الرجالي العنصر
: ياتالوال بمراكز المعتمدات أعمدة بيانية تطور توضح عدد(03)الشكل 

 

                                                                                                                                                                                     
. 99،صبؽ الذكرسا مرجع ،بثينة قريبع 1
 .15،صبؽ الذكر،مرجع سا سنيـ بف عبد اهلل 2
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 . كالتنمية الداخمية كزارة:المصدر
في إرتفاع لكنو يبقى حظكرىف  الكاليات بمراكز المعتمدات عددأف مف الشكؿ نضحظ 

 .دكف المستكل المطمكب
  تركيبة حكؿ المعطيات تكفر عدـ مف لمتنمية كبالرغـ المحمية المجالسأما مايخص 

 ىذه تركيبة في كميا النسائي العنصر غياب أك متكاضعا حضكرا نفترض فإننا المجالس،ىذه 
 المجالس كرؤساء البمدية دكائر كرؤساء بمديات حضكر النساء كرؤساء قمة نتيجة المجالس
 .كالعمد القركية

كىي مجالس محمية تككف تحت   -العمادات في  أما بالنسبة لحضكر المرأة: العمادات   -جـ
 رغـ الرجالي العنصر عمى حكرا المنصب  ىذا ظؿم   -رئاسة عمدة كتتككف مف مجالس قرية 

 ما في المجالس، أالماضية سنة الخمسيف خضؿ المرأة أكضاع عرفتيا التي اليامة التطكرات
 جؿ سدأنشأت مف أُ   لمكالية التابعة البمدية غير بالمناطؽ إستشارية ىياكؿكالتي تمثؿ ، القركية

 عدد تطكر كقد، الجيكية المجالس في البمدية غير المناطؽ تمثيؿ في مكجكدا كاف الفراغ الذم
 عمما 2005 سنة مرأةإ 92 إلى 2000 سنة مرأةإ 36 مف القركية المجالس تركيبة في النساء
 في النسائي العنصر كجكد عدـ يؤكد ما كىك ، 2005سنة 197 بمغ القركية المجالس عدد كأف
 1.األقؿ عمى اليياكؿ ىذه نصؼ مف أكثر

 

                                                           
 .19ص ، بؽ الذكر،مرجع سا سنيـ بف عبد اهلل 1



 

15 

: القروية المجالس في النساء عدد تطور   ة  توضحأعمد(04)الشكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. كزارة الداخمية التكنسية: المصدر

مف الشكؿ يتضح أف عدد النساء في المجالس المحمية في إرتفاع لكف العدد دكف 
 .المستكل

 كاالستقضؿ المدنية بالشخصية تتمتع محمية عمكمية جماعة ىي البمدية:المجالس البمدية  -د
 التنمية مخططات نطاؽ في البمدية كتسيـ، البمدية الشؤكف في بالتصرؼ مكمفة كىي المالي
 تسيير عمى يسير رئيس بمدية كلكؿ، كثقافيا قتصادياإك جتماعيإ بالمنطقة النيكض في الكطنية
 كيتركب، الساكنيف بالبمدية قبؿ مف كسريا مباشرا عاما انتخابا ك مجمس بمدم  ينتخب  شؤكنيا
 مف تكنس في البمديات عدد تطكر كقد .كالمستشاريف كالمساعديف الرئيس مف البمدم لسالمج

. 2005 سنة بمدية 264 إلى 2000 سنة بمدية 257
 رئاسة تكلت مرأةإ أكؿ أف ف البمدية تعتبر مف أقدـ اليياكؿ االدارية بتكنس إالأرغـ ك

البمدية في إرتفاع  لكف تمثيؿ المرأة في المجالس 1980سنة  إلى يعكد بمدم مجمس
إلى 21958سنة % 1.29مف  البمدية المجالس النساء في صمب نسبة حيث إرتفعت1،مستمر

                                                           
 .22 -21،ص بؽ الذكر،مرجع سا سنيـ بف عبد اهلل 1
 المرأة ضد التمييز بالقضاء عمى المعنية الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى المجنة انالتقريرالجميكرية التكنسية، 2
.  73،ص 2000أكت تكنس،،
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كاصؿ تمثيؿ المرأة في تك، 1975 سنة % 1.7بعدما كانت مثض سنة 1990،1 سنة 13.3%
 . 2%16.6نسبة 1995 المجالس البمدية في االرتفاع لتصؿ سنة

 األخيرة السنكات خضؿ ىاما تطكرا البمدية لمجالسا تركيبة في النساء نسبة عرفت كقد
 يقدر أدنى حدؾ 2000 سنة  البمدية االنتخابات فيُأعتمدت  الذم  الحصة نظاـ بفضؿ
 البمدية المجالس في المرأة حضكر لذلؾ إرتفع  بع،يقدر بالرُ  أدنى حدؾ 2005  كسنة مسبالخُ 
 2005.3 سنة  26 % ك2000  سنة  %20.6إلى 1995 سنة 16.6% مف

 :أعمدة بيانية توضح توزيع أعضاء المجالس البمدية حسب الجنس  (: 05) الشكل
 

 

 

 

 

 

 
 

 . كالتنمية التكنسية كزارة الداخمية:المصدر

خاصة بعد  البمدية المجالس في المرأة حضكر في الممحكظ تطكرىناؾ  نضحظ أنومف الشكؿ  
 فقط 4إذ يكجد  ميمة  في البمدية قميؿ إذصب امفالضتي  يشغمف عدد النساء  ظؿم لكف، 2000سنة

 منصب فقط يشغمف 10ك ،دمبؿ مساعدة منصب رئيسة فقط يشغمف 13ك بمدية، رئيسة يشغمف منصب 
 4.بمدية دائرة رئيسة

 
 

                                                           
 .99،صالذكر سابؽ رجعقريبع ، ـبثينة  1
.  305،صالذكر بؽتكمبيرت،مرجع سا كلي ،ك نذير ثمينة 2
. 27سنيـ بف عبد اهلل،مرجع سابؽ الذكر،ص 3
 .21المرجع السابؽ ،ص 4
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أعمدة بيانية توضح توزيع عدد المناصب العميا بالبمديات والدوائر البمدية  (: 06)شكل ال
 (.2005/2010)الجنس حسب

 

 
 

. التكنسية كالتنمية  كزارة الداخمية:المصدر

 في المرأة حضكرمف   رفعاؿ مف الحصص نظاـ مكف ما خضصة القكؿ ىنا نقكؿ بقدر
 إلى النفاذ في صعكبات يكاجيف البمدية المجالس المنتخبات في النساء فإف البمدية،  المجالس
  .نتخابيفإ إثر ىمةـ مسؤكليات عمى اليحصمفإذ  ؛اليياكؿ ىذه في العميا المناصب

 ىيكؿ أم محؿ تحؿ أف ليا يمكف ال مستقمة ىياكؿ مأما عف مجالس األحياء كه
الثقافة ك ،مجاالت مثؿ الصحة عدة في البمدم العمؿ مساندة إلى تيدؼ كىي ،سياسي أك إدارم

 . 2005سنة   6 ,13 %نسبة يتجاكز لـ إذ متكاضعا يظؿ تركيبتيا في المرأة رفنجد أف حضك
 : المرأة التونسية في األحزاب السياسية: ارابع

 لضعؼ نتيجة كالتنفيذية التشريعية السمطتيف في لمنساء الضعيؼ الحضكر يعتبر
، السياسية لألحزاب المسيرة الييئات في المحدكد كحضكرىف ة،السياسيفي األحزاب   نخراطيفإ

 عمى المضحظة ىذه تعميـ عدـ الضركرم مف أنو ىامشية إال الغالب في المرأة مشاركة كتبقى
حزب أف  فنجد مثض  متفاكتة، النسائي الحضكر مسألة مف مكاقفيا تبقى التي األحزاب كؿ

تشجع المرأة في االنخراط في ؿقد إتبع خطط    -الحزب الحاكـ سابقا  -التجمع الدستكرم 
 ىذا ففإ البداية الديمقراطي في الدستكرم التجمع داخؿ النساء حضكر ضعؼ رغـ صفكفو،
 منصب أمانة بعث إقرار كقع 1992 في ،ةاألخير العشرية خضؿ فشيئا شيئا تطكر قد الحضكر

 األمانة بعد مباشرة األمانة ىذه كتأتي تنسيؽ، لجنة كؿ في المرأة بشؤكف مكمفة مساعدة عامة
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 كذلؾ قاعدية نسائية خمية 1500 عمؿ تنسيؽ في ميمتيا كتتمثؿ، الحزب ىيكمة في العامة
 .الجيكية التنسيؽ لمجاف المساعديف العاميف الكتاب مع عاكفبالت
 حضكر نسبة أصبحت حيث التجمع إدارة في المرأة حضكر كنتيجة ليذا المنيج تعزز  

% 21.2ك1957سنة% 3.1 كانت أف بعد 2008 في%   37.9 المركزية المجنة في النساء
 . 2004 في %  26.4 ك 1998 في
 فيالحاكـ سابقا  الحزب في ىيئة أعمى كىي السياسي الديكاف اءأعض كأحد مرأةإ كذلؾ عينت 

 1. 2008 سنة
 بشيء األحزاب تساند ىذه كانتؼ 2011جانفي  14قبؿ ثكرة  المعارضة أما في أحزاب

 .السياسية  الحياة في المرأة بمكانة النيكض إلى الرامية لمبضد العامة السياسة اإلحتشاـ مف
 ىيئاتيا ككذلؾ المعارضة أحزاب قاعدة مستكل في ضعيفا ةالمرأ حضكر حيث يعتبر    

  2،المسيرة
لكف بعد الثكرة تبنت كؿ االحزاب السياسية بتكنس مكاقؼ مشجعة ألنخراط النساء في 

أعمنت ىيئة الدفاع عف مكاسب إذ ،عمت ىذه المكاقؼ  بعدة إجراءات قانكنيةكما دُ  ،صفكفيا
أف المجمس التأسيسي القادـ سكؼ يككف مناصفة بيف  2011أفريؿ  11الثكرة في إجتماعيا في

كىذا ما أجبر األحزاب عمى تقديـ قكائـ إنتخابية  نصفيا نساء ألنتخبات  3.النساء كالرجاؿ
فقط مف % 5، لكف الجدير بالذكر أف 2011أكتكبر 23المجمس التأسيسي التي ستجرل يـك 

 4.القكائـ تترأسيا نساء
: حركات المجتمع المدني المرأة التونسية في : خامسا

 الجمعيات : أوالًال 
 خضؿ مف فقط يسمع  النساء فييا صكت ستقضؿ تكنس كافخضؿ السنكات االكلى إل
 مع ثراء أكثر النسائي الجمعياتي المشيد لكف بعد ذلؾ أصبح ؛االتحاد الكطني لممرأة التكنسية

 ل؛ألخر جمعية مف الميداف لعؿ ككجكدىا نشاطيا يختمؼ نسائية جمعية 20 عف يربك ما كالدة
 :كمف ىذه الجمعيات نذكر

 ىذه عنىتُ ك  1989 عاـ في الجمعية تأسست : الديمقراطيات لمنساء التونسية الجمعية -أ
 مكضكعات حكؿ جتماعاتإك ندكات كتنظـ، كالثقافية السياسية المناقشات بمسائؿ الجمعية

                                                           
  le  16/04/2011   www.unft.org.tn:  االتحاد الكطني لممرأة التكنسية 1
 .107مرجع سابؽ الذكر،ص، بثينة قريبع 2
 .مرجع سابؽ الذكر رشكاف، ىدل 3
 http://www.almasryalyoum.com/node/397477   le 26|05|2011 :عمى الرابط االلكتركني التالي 
  le 10 /10/2011   www.unft.org.tn:  االتحاد الكطني لممرأة التكنسية 4

http://www.almasryalyoum.com/node/397477
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 تأطير عممية طريؽ عف لممرأة ةاألساسي الحقكؽ دعـ عمى بخاصة كتعمؿ معاصرة سياسية
 .العنؼ ضحايا لمنساء كسيككلكجية قانكنية

 مف العمؿ الجمعية ىذه ختارتإ:  "والعشرين الحادي القرن في تونس " النسائية الرابطة -بـ
 كالتحديات التحديث أىداؼ في التفكير في التكنسية لممرأة التامة المشاركة تحقيؽ أجؿ

 العالمي االقتصادم النظاـ يثيرىا التي كالثقافية كالتربكية العمميةك كاالقتصادية االجتماعية
 المجمس االقتصادم لدل االستشارم العضك مركز عمى 1999 عاـ كحصمت الجديد،

 1.كاالجتماعي
 مندكبية 27 ك عضكة 100000 مف أكثر االتحاد يضـ:التونسية  لممرأة الوطني اإلتحاد -جـ

 الحككمية غير المنظمات كؿ مف أىمية أكثر سياسي تراث يوكلد محمية، نيابة 350 ك جيكية
 الرئاسية االنتخابات(  السياسية المكاعيد كؿ في االستقضؿ منذ شارؾ أنو ذلؾ؛ األخرل

 منتميات نساء بيف تجمع التي لإلتحاد التابعة الرابطات كتساىـ ،)كاالستفتاء كالبمدية كالبرلمانية
 القانكنيات النساء تحالؼ (المنظمة جميكر تكسيع في ،كاإلختصاص المينة نفس إلى

 كالتأميف، المصرفية األعماؿ في كالمرأة كالبيئة، كالمرأة كاالتصاليات، الطبية، الميف كصاحبات
 (....اليندسة بالمحاسبة المشتغضت كالنساء

 خضؿ مف البمدية االنتخابات في المرأة مشاركة لتحسيف عدة إجراءات كقد إتخذ اإلتحاد
 لمتنمية، األمريكية الككالة مف بتمكيؿ 1995 عاـ في دراسية حمقات (كسائؿ عدة إنتاج

عضنات الكعي، لنشر مطكيات كالمناقشات،  (....إشيارية كا 
 كناخبات االنتخابات في النساء تعبئة في رئيسي دكر لعب االتحاد كما يتكلى

 قيادية مناصب إلى كصمف المكاتي النساء غالبية أف الصدد ىذا في كنشير ، كمرشحات
 2.االتحاد إلى ينتميف منيا، السياسية خصكصا

 في ضعؼ مف يعاني زاؿ الىذه الجمعيات  مف العديد أف رغـ ىذه اإلنجازات إال
 زالت ال كما فاعمييا، لدل التأطيركالتسيير قدرات في نقص كمف المادية، كالمكارد اإلمكانيات

. المضئمة التحتية كالبنيات المتفرغة األطر إلى تفتقر
 النقابات العمالية والمهنية:ثانياًال 

 ،لرجؿاكبيف بينيا تمييز دكف النقابي بالحؽ لممرأة 8 مادتو في التكنسي الدستكر يعترؼ
 .النقابي حقيا بممارسة العمؿ قانكف ليا يعترؼ كما

                                                           
المرأة ،مرجع  ضد التمييز بالقضاء عمى المعنية التقرير الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى المجنةكرية التكنسية،الجمو 1

. 87سابؽ الذكر، ص
.  108ص بؽ الذكر، مرجع سا ،بثينة قريبع 2
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حسب  مف القكل العاممة في البضد% 30ك تمثؿ المرأة التكنسية اليـك حكالي 
 2010.1ئياتإحصا

كبمبادرة مف مجمكعة مف النساء  1984كلتعزيز دكر النساء في النقابات تـ سنة   
حداث اكؿ لجنة لممرأة العاممة صمب االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ، لكف لـ تدرج ىذه إالنقابيات 

. 2000المجنة صمب القانكف االساسي لألتحاد إال سنة 
 تـ القرار تخاذإ مستكل عمى النقابية المحافؿ لىإ المرأة إنضماـ تشجيع كذلؾ كبغية 

 كضع في يشترككف مف منتخبيف أعضاء تضـ العاممة، لممرأة كطنية لجنة إنشاء 1992عاـ
 2.االتحاد نشاط برامج

 الكطنية الييئات في متزايد القاعدم المستكل عمىكنتيجة ليذه التعزيزات أصبح حضكر المرأة 
 .النقابية

 التنفيذم المكتب أعضاء مف%  12 نسبتو بما 2002 عاـ في ةالمرأ كجكد كيقدر 
 التكنسي لضتحاد التنفيذم المكتب أعضاء مف% 9 ك لمصناعة كالتجارة، التكنسي لضتحاد
 التكنسي العاـ لضتحاد التابعة العميا المجاف أعضاء مف%1 يمثؿ كما ،البحرم كالصيد لمفضحة
 3.لمشغؿ
 النسبة حسب ن في تونسالجنسي نشاط معدالت أعمدة بيانية توضح  تطور( 07)الشكل 
 :المئوية

 

 

 

 

 

 
 2004، (1994التشغيؿ حكؿ الكطنية الدراسة (1994/2007)كالمساكف لمسكاف العاـ التعداد ،إلحصاءا التكنسي  الكطني المعيد:المصدر 

2005 ، 2006 ،2007  ،  2008) :    le  20l04l2011  sns.tn www. 

                                                           
 . 8،ص 2010كت أ ، واقع المرأة العربية في المنطقة تقرير حول  شبكة االنتخابات في الكطف العربي ، 1
مشاركة تقرير حول  ، كالبحكث لمتدريب العربية المرأة كمركز بالمرأة النيكض أجؿ مف كالتدريب لمبحث الدكلي المتحدة األمـ معيد  2

 .3ص مرجع سابؽ الذكر،، النساء في النقابات في كل من تونس،الجزائر،المغرب
 . 107،صبؽ الذكر ، مرجع سابثينة قريبع 3
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 ال بالدكلة الرئيسية العمالية باتالنقا في التكنسية المرأة مشاركة مما سبؽ نضحظ أف
مف القطاع الصيدلي % 72حيث تقدر النساء مثض  ،العاممة القكل في مشاركتيا تتناسب مع
 الخ....مف الصحفييف %  44مف الميف الطبية ك% 42مف القضاة ك%  29في البضد ك

حيث  ،غياب إجراءات مممكسة داخؿ النقابات  ذاتياأسباب  منيا  كذلؾ راجع  إلى عدة
كجكد  تيارات محافظة قد تعارض تكاجد ، كاالجتماعات المتأخرة)النساء التشجع عمى حضكر 

 .إلخ...النساء في النقابات
 كماية العرب منطقةاؿ في كالكتابة بالقراءة لممرأة إلماـ نسبة بأكبر تكنس عتتـ :خضصة 

 انكمكالث اإلبتدائي عميـالت في المسّجضت النساء بعدد ؽيتعؿ فيما عالمّيا األكلى لمراتبا تحتؿّ 
كما أنيا  تتمتع بحزمة قكانيف لصالح المرأة مثؿ مجمة االحكاؿ الشخصية ،كنظاـ  ،كالعالي
، ...، كما تحتؿ المرأة نسب كبيرة في بعض القطاعات كػقطاع الصيدلة،ك اإلعضـ....الككتا
 اإلناث نسبةأف  الحظنا فقد في الحياة السياسية محتشما  في المرأة حضكر زاؿمما ذلؾ كرغـ
 .اإلدارم التسمسؿ في مناتقد كّمما صتتقؿ
أضؼ إلى ذلؾ عدـ رغبة  ؼ اإلرادة السياسية لدل النظاـ،عمنيا ض بكىذا راجع لعدة أسبا    

 .السياسي بتكنساألحزاب في دمج المرأة بشكؿ يجعميا فاعمة في صنع القرار 
 .ةتونسالمرأة لل سياسيالتمكين الآليات   -4

كضعت الدكلة التكنسية عدة آليات قانكنية كمؤسساتية لتفعيؿ  المشاركة السياسية لممرأة 
:   كنبدأ
 :اآلليات القانونية:أوال 
يكرس الدستكر التكنسي المساكاة بيف الجنسيف في الحياة السياسية كفي تكلي : الدستور -1
 .6لمناصب العامة كذلؾ ما جاء في الفصؿ ا

 الجنسيف بيف التمييز كعدـ المساكاة مبادئ تكريس بمزيد 1997 سنة الدستكر تنقيح سمح كقد
 2.1ك  20 الفصؿ ،8 في الفصؿ ما كرد في  ذلؾ السياسة في
 :التشريعات القانونية -2
بدأت ، ك1956أكت   13بمقتضى أمر مؤرخ في كصدرت  :مجمة االحوال الشخصية -أ

كىي مجمة لتنظيـ  حقكؽ النساء داخؿ العائمة  حيث أعطت  ؛1957سارية المفعكؿ في جانفي 
 المجمة عمى ىاّمة إصضحات لمنساء حقكقا متساكية مع الرجاؿ في االحكاؿ الشخصية، كأدخمت

 2.العائمة مستكل في القرار صنع في كمشاركتيا المرأة كضع يدعـ بما ، 1993سنة منذ

                                                           
 .2،6،8،20  لفصؿا ، 1997الصادر سنة   مالتكنس الدستكر  1
.  23 الفصؿ ، 1956ة الصادرة سنةالشخصية التكنسي األحكاؿ مجمة 2
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 سنة18 سف بمغكا ممف التكنسييف حؽ عمى  االنتخابات قانكف ينص:قانون األنتخابات  -ب
 ناخب لكؿ حؽ النكاب مجمس لعضكية أف الترشح"مثض   21 المادة ؛ حيث تنصاالنتخاب في
 1" .تقديـ ترشحو  يكـ كاممة سنة23 األقؿ عمى العمر مف كبمغ تكنسية، ألـ أك تكنسي ألب كلد
 المنظـ 1988 مام 03 بتاريخ 88 - 32 رقـ القانكف ينص:لألحزاب نظمالم القانون -جـ

 في القيـ مف لجممة سياسي حزب كؿّ  احتراـ كجكب عمى الثاني فصمو في السياسية لألحزاب
 كأيضا تكنس عمييا كّقعت التي الدكلية كاالتفاقيات الدستكر حّددىا كما اإلنساف حقكؽ أكليا

 التطرؼ نبذ سياسي حزب كؿّ  عمى يجب الشخصية، كما حكاؿاأل عمييا إنبنت التي المبادئ
 2..) 03 الفصؿ( التمييز أشكاؿ مف شكؿ ككؿ كالعنصرية

يأتي قانكف العقكبات التكنسي إلى جانب المرأة، كىذ ما أكده  تعديؿ : القانون الجنائي  -د
 :الجنسيف حيث بيف التمييز لغة كألغي  العائمي العنؼ كالذم جـر 1993قانكف العقكبات سنة 

 ضد عنؼ أعماؿ يقترؼ الذم الرجؿ ضد العقكبة تخفيؼ عدؿ القانكف الذم كاف ينص عمى -
 الجنحة عقكبة إلى بتخفيؼ العقكبة العقكبات قانكف مف 2 , 7  رقـ المادة سمحت كقد .زكجتو

 ؿالرج بيا يقكـ التي الجرائـ كىي  الشرؼ جرائـ إحدل في إدانتو يتـ رجؿ أم ضد البسيطة
 المعدؿ القانكف كيتعامؿ .الزنا بفعؿ متمبسيف بيما يكقع حينما شريكيا أك زكجتو إصابة أك بقتؿ
 القتؿ جرائـ عمى المطبقة لمعقكبة تخضع جريمة باعتبارىا الجريمة ىذه مع الحالي الكقت في

 .الحياة  مدل السجف عقكبة كىي
 العقكبة ألشد تخضع التي صاباإلغت جرائـ في مشددة عقكبات عمى العقكبات ينص قانكف -
 3.سنكات 10 عف يقؿ الضحية عمر كاف إذا أك مسمح تيديد أك عنؼ صاحبيا ما إذا
 التي النصكص كؿ غرار عمى العمؿ في المرأة حؽ الشغؿ مجمة تضمف:قانون العمل -ه

 نساءكاؿ الرجاؿ عمى أحكاميا تسرم التي اإلطارية الجماعية كاالتفاقية العمكمية الكظيفة تنظـ
 القانكف بمقتضى تـ التي التعديؿ بفضؿ جديدة خطكة خطت الشغؿ مجمة أف غير السكاء، عمى
 93- ديباجتو في التمييز عدـ مبدأ صراحة كرس حيث ، 1993جكيمية  05 المؤرخ 66رقـ 

أحكاـ ىذه  تطبيؽ في كالمرأة الرجؿ بيف التمييز يمكف ال"مكرر  منو مايمي  5كجاء في فصؿ 
 4 " .لنصكص التطبيقية ليا المجمة كا

                                                           
 المرأة ضد التمييز بالقضاء عمى المعنية التقريران الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى المجنةالجميكرية التكنسية، 1

 .16،ص2000،تكنس،أكت 
 .السياسية بتكنس  لألحزاب المنظـ 1988 مام 03 بتاريخ 88 - 32 رقـ القانكف:أنظر 2
  . 297،صبؽ الذكرمرجع سا،ثمينة نذيركلي تكمبيرث3
 .في العمؿ التمييز عدـ مبدأ صراحة ،مف مجمة الشغؿ التكنسية الذم  كرس1993جكيمية  05 المؤرخ 66رقـ القانكف:أنظر 4
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 إلى جنسيتيا نقؿ حؽ التكنسية لمزكجة يكف لـ ،1993 تعديضت غاية إلى:قانون الجنسية  -و
 أف غير .بمكغيـ قبؿ سنة الجنسية كيطمبكا تكنس في مكلكديف يككنكا لـ ما الزكاج، بعد أكالدىا
جكيمية  23المؤرخ في  62_ 93 رقـ القانكف بمقتضى الجنسية، مجمة عمى أدخؿ الذم التعديؿ
الجديدة   12فالمادة  .كأباىـ األكالد أـ يمـز مشترؾ تصريح بمقتضى الحؽ ىذا ؛يخكليا 1993

يطالب  أف عمى أجنبي كأب تكنسية أـ مف تكنس خارج كلد مف تكنسيا يصبح "تنص عمى أف 
 سف طالباؿ بمكغ قبؿ أما .الرشد سف عمى السابؽ العاـ خضؿ تصريح بمقتضى الصفةىذه 

 1" .كأبيو  أمو مف مشترؾ تصريح بمجرد تكنسيا فيصبح عشرة التاسعة
 المساكاة مبدأ 1997)أكتكبر27قانكف )  1997أكتكبر  في المعتمد الدستكرم التعديؿ كيعزز

 2".األـ إلى كاالنتساب األب إلى االنتساب بيف يساكم ، إذىذا المجاؿ في
 في الجنسيف بيف تمييز كؿّ  كالعقكد قانكف االلتزامات يحّرـ: قانون األلتزامات و العقود -يـ

 3.األمضؾ  في التفريط أك كالتصرؼ كالشراء الممكّية مجاؿ
صادقت  الدكلة التكنسية عمى  أغمب االتفاقيات الدكلية التي تخص  :األتفاقيات الدولية   -3

 :حقكؽ اإلنساف لمنساء نذكر منيا 
صادقت الدكلة التكنسية  1979 : لسنة المرأة ضد تمييزاؿ أشكاؿ كؿ عمى القضاء اتفاقية -

 68بمقتضى القانكف عدد ( كينيا)قبؿ إنعقاد مؤتمر نيركبي  1985عمى ىذه االتفاقية سنة 
؛لكف بعد أف قدمت تحفظات فيما يتعمؽ بعض الفصكؿ   4 1985جكيمية 21المؤرخ في 

 5(.16ك15)الخاصة بالعائمة 
 تكنس تكقيع يعتبر: 2008 في النساء ضد التمييز مناىضة فاقيةألت االختيارم البركتكككؿ -

 االتفاقية في ليذه االختيارم كالبركتكككؿ  1985  النساء ضد التمييز مناىضة اتفاقية عمى
 تكنس عرضتيا التي التقارير قدمت كقد إنسانية كقيمة المساكاة تجاه التزاميا عف تعبيرا2008
 مقتضيات تطبيؽ مجاؿ في المسّجؿ التقّدـ عمى شاىدا تفاقيةاال تطبيؽ متابعة لجنةا نظر عمى
الدكلية  رغـ تحفظ تكنس عف بعض البنكد خاصة المتعمقة بالميراث ألف الدكلة  االتفاقيات ىذه

 .تتبع الشريعة االسضمية في ىذا الخصكص أما عف قانكف الجنسية فقد تـ تعديمو

                                                           
قانكف الجنسية التكنسي الذم  بمنح  الجنسية التكنسية لمف أمو تكنسية  مف ،1993جكيمية  23المؤرخ في  62_ 93 رقـ القانكف 1

 .كمف أب أجنبي 
مرجع ، المرأة ضد التمييز بالقضاء عمى المعنية التقريران الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى المجنةالجميكرية التكنسية،2

 .18،ص سابؽ الذكر
. 88،صبؽ الذكربثينة قريبع ،مرجع سا 3
. 296صمرجع سابؽ الذكر،ثمينة نذير كلي تكمبيرث ، 4
. 90،صبؽ الذكرجع سامربثينة قريبع ، 5
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 ، كاالتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزكجة االتفاقية بشأف الحقكؽ السياسية لمنساء   -
:   االتفاقية المتعمقة بالمكافقة عمى الزكاج،  كبإبراـ عقكد الزكاج، كبتسجيؿ عقكد الزكاج،ك

 41 -67صادقت الدكلة التكنسية عمى ىذه االتفاقيات الثضث بمقتضى القانكف نفسو عدد 
  . 1967نكفمبر  21المؤرخ في 

 . 1957في  الميمي المرأة عمؿ حكؿ يةالدكؿ االتفاقية -
 اليد بيف العمؿ بنفس القياـ عند األجكر في المساكاة حكؿ الدكلية العمؿ منظمة إتفاقية -

 .1968 سنة  كذلؾ كالرجالية النسائية العاممة
 1967.1 في ) االجتماعي الضماف( المعاممة في المساكاة حكؿ لمعمؿ الدكلية األتفاقية -
أعتمدت تكنس : ءات    الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية لممرأة التونسية بعض األجرا -4

عدة إجراءات قانكنية مف شأنيا تشجيع المرأة الدخكؿ الى الحياة السياسية مف الباب الكاسع  
 :كنذكر منيا 

 الدستكرم التجمع لحزب القكائـ االنتخابية عمى 25% بػ لمنساء طكعية حصة إعتماد تكنس -
 رفع كقد تـ  ،2004أكتكبر في البرلمانية االنتخابات خضؿ( الحزب الحاكـ سابقا)قراطيالديـ

 2010.2 لعاـ البمدية كاالنتخابات 2009 سنة النتخابات أدنى كحد%30إلى الحصة
حيث صادؽ : النساء فى تكنس تشكؿ نصؼ أعضاء المجمس الكطنى التأسيسى القادـ -

الثكرة كاالنتقاؿ الديمكقراطي بأغمبية كبيرة عمى المرسـك مجمس الييئة العميا لتحقيؽ أىداؼ 
ك أقر بألغمبية مبدأ  2011افريؿ  11المتعمؽ بانتخاب المجمس التأسيسي في جمسة في 

المناصفة في عضكية المجمس التأسيسي  بيف الجنسيف في سابقة ىي األكلى مف نكعيا في 
 3.العالـ العربي 

 :اآلليات المؤسساتية : ثانياًال 
كىي مؤسسة حككمية أعتمدت سنة  :وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولةوالمسنين -1

تيدؼ الى كضع الخطط كالمشاريع لفائدة المرأة كاألسرة كالطفكلة كالمسنيف كمف أىدافيا  1993
 :نذكر
 .تنفيذ سياسة الدكلة في ما يتعمؽ بالنيكض بالمرأة كاألسرة كالطفكلة كالمسنيف -
 .ية الضزمة لمفئات ذات االحتياجات الخصكصيةإيضء العنا -

                                                           
. 90المرجع السابؽ،ص 1
نظام تقرير حول  كالبحكث، لمتدريب العربية المرأة بالمرأة ك مركز النيكض أجؿ مف كالتدريب لمبحث الدكلي المتحدة األمـ معيد 2

. 2، مرجع سابؽ الذكر ،ص والمغرب وتونس حصص النوع في السياسة في الجزائر
. مرجع سابؽ الذكرىدل رشكاف، 3

 http://www.almasryalyoum.com/node/397477       le   26|05|2011 :عمى الرابط االلكتركني

http://www.almasryalyoum.com/node/397477
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 .تقديـ مادة إعضمية تتعمؽ بالمرأة كاألسرة كالطفكلة كالمسنيف -
التنسيؽ مع القطاعات كالمنظمات .القياـ بالبحكث كالدراسات في المجاالت ذات العضقة -

 كاليياكؿ العاممة في المجاالت ذات العضقة
مدني كالنيكض بالجمعّيات النسائية خاصة كدعميا معنكّيا تطكير التعاكف مع المجتمع اؿ -

 .كمادّيا
تنمية العضقات في إطار التعاكف الدكلي كالسير عمى تنفيذ االتفاقّيات الّتكنسّية في مجاالت  -

 1.اىتماـ الكزارة  
كىك الييئة االمساعد لكزارة   1992 سنة أنشئ: والمسنون واألسرة الوطني لممرأة المجمس -2
 كغير الحككمية األطراؼ بيف تنسيؽ ؤكف المرأة كاالسرة كالمسنيف ، المجمس يعتبر كسيمةش

مع  نشيط شراكة فضاء كيشكؿ كاألسرة، المرأة كضع تعزيز سياسة حكؿ لمتفكير الحككمية
 جرل 2العمكمية، السمطات نشاط أسس كدعـ لتقكية أساسي دكره يعتبر كالذم المدني المجتمع
 عمؿ لجاف ثضث بإنشاء  1997  سبتمبر في   كاألسرة لممرأة الكطني لسبنية المج تعزيز
خاصة المكاضيع ات الصمة بمشاركة المرأة التكنسية في  المكاضيع مف عدد في كتنكيره لدعمو

 أف عمى المجمس، إلى كتقديمو سنكم بإعداد تقرير المجاف ىذه ميمة ، تقضيالحيا العامة
 األمر اختصاصيا كيتعمؽ حقؿ في المجاف ىذه مف لكؿ عمؿ كمخططات تكصيات يتضمف

، القكانيف تنفيذ كمتابعة الفرص تكافؤ لجنة، اإلعضـ كسائؿ في المرأة صكرة متابعة لجنة: ب
 بأكلكيات االلتزاـ بيدؼ، كاألسرة بالمرأة المتعمقة كالدكلية الكطنية لألحداث التحضيرية لجنة

 بالمجاف الييئات ىذه استبدلت عشر، الحادم ططالمخ لجنة إطار في محددة ىي كما الساعة
 العائمية الحياة بيف التكفيؽ لجنة، العامة الحياة في المرأة مشاركة تعزيز لجنة :كىي الثضث
 3.المسنيف كضع  تعزيز لجنة، كالمينية

 البحكث مركز أنشئ( :كريديف( المرأة حول واإلعالم والتوثيق والدراسات البحوث مركز -3
، كتشرؼ عميو كزارة شؤكف المرأة كاألسرة  1990في المرأة، حكؿ كاإلعضـ لمتكثيؽ تكالدراسا

  :كالطفكلة مف أىداؼ المركز
 رصد كتقييـ أكضاع المرأة التكنسية كتطكير العضقات االجتماعية بيف الجنسيف -
 .القياـ بالبحكث كالدراسات حكؿ المرأة كمدل مساىمتيا في التنمية -
 .كالبيانات المتعمقة بكضع المرأة  جمع المعطيات -

                                                           
 le19l05l2011  www.femme.org.tn:     كنسيةكزارة شؤكف المرأة كاألسرة كالطفكؿ كالمسنيف الت 1
 le 25l 2l2012  http://www.femme.gov.tn/index.php?id=102:  كالمسنكف كاألسرة الكطني لممرأة المجمس 2
الحقوق  اإلنسانية " تقرير حول تحميل الوضع  التونسيمتكسطية،  برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكرك 3

 .46، ص2011لممرأة والمساواة عن أساس النوع، 
 

http://www.femme.gov.tn/index.php?id=102
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 1.إعداد التقارير حكؿ كضع المرأة في المجتمع التكنسي بطمب مف السمط المختصة -
 :األتحاد  مف أىداؼ: االتحاد الوطني لممرأة التونسية  -4
 العممية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية: النيكض بالمرأة في كافة المجاالت -
كضع إستراتيجية تنمكية إلدماج المرأة كعنصر . أشكاؿ التمييز ضد المرأة القضاء عمى كؿ -

 .فاعؿ في الحياة اإلقتصادية
 .تشجيع المرأة لبعث مشاريع كمساعدتيا لمحصكؿ عمى القركض -
 .تشجيع المرأة عمى التكاجد في فضاءات صنع القرار، ضمانا لتنمية حقيقية -
 .عمى األمية كاإلنقصاع المدرسي المبكر اء بالقض   دعـ تعميـ المرأة   مكاصمة- 
في مراكز التككيف الميني التابعة لإلتحاد الكطني لممرأة   الفتيات المنقطعات عف الدراسة   تككيف- 

 .التكنسية
 .تشجيع المرأة عمى دخكؿ مجتمع المعمكمات كالتكنكلكجيا الحديثة -
تكنسية كاليياكؿ الكطنية كالعالمية كالتي ليا خمؽ كتمتيف الركابط بيف اإلتحاد الكطني لممرأة اؿ -

 .نفس األىداؼ
       2.العمؿ مف أجؿ السمـ في العالـ مف خضؿ أنشطة تضامنية -

 :مف أىداؼ المؤسسة: المهن القانونية  صاحبات رابطة النساء 5- 
 .دراسة القكانيف المتصمة بحقكؽ المرأة -
بحكث كدراسات قصد تحديد العراقيؿ التي تحكؿ دكف تحقيؽ المساكاة التامة بيف  إجراء - 

 .الجنسيف
 .المرأة كتفسيرىا قصد جعميا في متناكؿ المرأة التعريؼ بالقكانيف المتصمة بحقكؽ -
 كاإلعضـ كالتكثيؽ كالدراسات البحكث مركز داخؿ 1997 سنة بعث : المرأة وضع مرصد -6

 المعمكمات بجمع المرصد لمتنمية، كييتـ المتحدة األمـ صندكؽ مف أة بمساىمةالمر حكؿ
 بالمرأة تتعمؽ االجتماعي النكع مقاربة حسب تقارير حيث يصدر كتحميميا بالمرأة المتعّمقة

 3.الحياة أكجو مختمؼ في كمشاركتيا
  داخؿ1997ة سف الفرص لتكافؤ كطنيةاؿ الجنة أنشئت: المجنة الوطنية لتكافؤ الفرص  -7

 خاصة بصفة المجنة أكصت ،1998نياية  المقدـ تقريرىا كفي كاألسرة ، لممرأة المجمس الكطني

                                                           
 le19l05l2011   www.credif.org.tn(: كريديؼ( التكنسية المرأة حكؿ كاإلعضـ كالتكثيؽ كالدراسات البحكث مركز 1
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 إلى الكصكؿ في ككذا كاالستثمار العمؿ مجاؿ في الفرص تكافؤ لتشجيع مف التدابير بمجمكعة
 .  القرار اتخاذ مراكز

 لممخططات التحضير إطار في 1991 أنشأت ىذه المجنة بمرسكـ :والتنمية  لجنة المرأة -8
 عضقة ذات كطنية كفاءات المجنة ىذه كتقييميا، كتضـّ  كمتابعتيا كتنفيذىا لمتنمية الخماسية
 غير كالمنظمات الحككمية كالمؤسسات الكزارات عف ممثميف أك االجتماعي النكع مقاربة بمسألة

 .كاألسرة  المرأة بشؤكف مباشرة عضقة ليا التي الحككمية
 التي باإلستراتجيات كالنيكض االعتبار بعيف المرأة مشاغؿ أخذ ىذه المجنة أيضا عمى كتعمؿ
 1.الفرص في الجنسيف بيف المساكاة تحقيؽ إلى ترمي
 معوقات وصول المرأة التونسية إلى مواقع صنع القرار -5

 التي التكنسية المرأة حؽ مسالتكف الدستكر تفصيؿ عدـ في تمثمت الصعكبات، أكلى
 إقصائيا بعد ، 1957 سنة إلى  "ناخب"  صفة امتضؾ في ّحقيا لتمنح الرجؿ عف تأخرت
 ثـ عف الرجاؿ فقط؛  اقتصرت التي 1956 سنة انتخابات في السياسية المشاركة مف قانكنيا
 في تفصيضت ترد لـ حيث مبيمة،اؿ حزمة مف القكانيف مكاجية في التكنسية المرأة انطمقت
 االنتخابية المجمة نصكص جاءت أف إلى ،في الحياة العامة المرأة حقكؽ حكؿ التكنسي دستكر

 كقامت، كالترشح بالتصكيت السياسية المشاركة في طالبياـ تحقيؽ مف مكنتيا التي بالتفصيضت
 حؽ ضماف" يعني بّأنو ،"مكاطف" كممة لمعنى الدستكرم المبس برفع تكنس في االنتخابية المجمة

 في التكنسية المرأة شاركت األساس ىذا كعمى، "كالتكنسيات التكنسييف لجميع االنتخاب
 .كالرئاسية التشريعية البمدية االنتخابات
 في صعكبةمثميا مثؿ الرجؿ   التكنسية المرأة تكاجوطيمة  الخمسيف سنة الماضية  ك
 في النسكم لمعنصر رـتالمس الزديادا مقابؿ المعارضة، أحزاب صفكؼ في الحزبي االنخراط
 مف تمكنيا عدـ إلى إضافة ،(الديمقراطي الدستكرم التجمع )سابقا الحاكـ الحزب صفكؼ
 لمبرلماف، كصكليا بعد التكنسية المرأة تمكنت حيث كاممة، استكزار فرصة عمى الحصكؿ
 .لكف لـ تعطى ليا كزارات السيادة منتدبة ككزيرة دكلة كاتبة منصب إلى الكصكؿ مف تمكنت

كسقكط النظاـ الفاسد يرجح أف تعطى المرأة التكنسية  2011جانفي  14لكف بعد ثكرة
أفريؿ  11مزيدان مف الحقكؽ ك اإلىتماـ؛ كيعتبر قرار ىيئة الدفاع عف الثكرة الصادر في 

كالذم ينص عمى أف  تمنح  النساء  نصؼ المجمس التأسيسي قراران شجاعان كمبشرا  2011
. ة كمكاقع صنع القرارعمى أفؽ أكسع لممرأة التكنسية في الحياة العاـ

 

                                                           
.  92سابؽ الذكر،صمرجع بثينة قريبع، 1
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 التوصياتو النتائج -6
النتائج : أوالًال 

أغمب األطر القانكنية التي تحكـ المشاركة السياسية لممرأة التكنسية تتسـ بالضعؼ  -
لذلؾ دعمتيا تكنس بآليات قانكنية لكف ىا غير كاؼ  إليصاؿ المرأة الى مكاقع  كاليشاشة؛

لتي أنشأتيا تكنس مف أجؿ تمكيف المرأة سياسيا فأغمب صنع القرار، أما اآلليات المؤسساتية ا
ىذه المؤسسات غير مستقؿ القرارات فمعضميا تابع لألحزاب أكؿ إلى مؤسسات حككمية،كما 

. أنيا تعاني ضعؼ التسيير كقمة الككادر المؤىمة
رل تكاجد المرأة في مكاقع صنع القرار اليزاؿ دكف المستكل مقارنة بتكاجدىا في قطاعات أخ -

تكاجدىا في القطاعات  نسبة تكاجد المرأة في الحككمة ال يعكسمثض ...كالصحة كالقضاء
لـ تصؿ بعد إلى رئاسة الحككمة كال إلى كزارات السيادة مثؿ  أك  رأة أف الـ األخرل كما

الخارجية كالدفاع كال إلى كزارات االقتصاد كالمالية كبقيت أغمبيا تدير كزارات ذات صبغة 
ككأنيا  كفمتصمة بأكضاع العائمة كاألطفاؿ كالشيكخ أك النيكض االجتماعي أك الس إجتماعية

كعمكما نجد أف  نسبة النساء تقؿ كمما إرتفعنا في .متداد لكظائفيا التقميدية في المجتمع كالعائمةإ
... السمـ اإلدارم في مكاقع صنع القرار سكاء في المجالس المحمية أك األحزاب أك نقابات

التوصيات   :ثانيا
  الحصة نظام -1
 في آلية بصفة المرأة لفائدة الحصة نظاـ اعتماديجب أف يتضمف دستكر تكنس القادـ   -

 .المجالس المنتخبة  تركيبة
. تركيبتيا في النسائي العنصر   إدماجب   حركات المجتمع المدني  إلزاـ   -
 تقمد المناصب -2

 كالجيكم المركزم المستكييف في العمكمية ظيفةبالك القرار مناصب في النساء عدد رفع  -
 ...كالمعتمديف الكالة مثؿذككرية  تقميديا تعتبر التي الخطط في المرأة تعييف عمى كالعمؿ

 .القركية كالمجالس البمدية بالمجالس القرار مكاقع إلى المرأة نفاذ تسييؿ عمى العمؿ -
 .العميا ىيآتيا في النسائي العنصر ماجإد مزيد عمى كالجمعيات كالنقابات األحزاب تشجيع -
فضاء العائمي ال -3
 .بينيما الشراكة كتكريس الزكجيف بيف األدكار تكزيع إعادة عمى العمؿ -
 في كالمشاركة الرأم عف التعبير عمى األطفاؿ كتنشئة كاألبناء اآلباء بيف الحكار ثقافة دعـ -

 .القرار اتخاذ
 أك العمرم الترتيب حسب بينيـ التمييز دكف بناءاأل بيف كالمساكاة اإلنصاؼ ترسيخ -
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 .الجنس
 .كخدماتيا باألطفاؿ العناية مؤسسات مف االستفادة مف األسر تمكيف مزيد -
 الحياة بيف التكفيؽ عمى العامميف األكلياء مساعدة بيدؼ العمؿ في المرف التكقيت اعتماد -

. العامة كالحياة الخاصة
  فضاء التعميميال -4
 .الناشئة لدلك المشؤكلية   المكاطنة ركح غرس  -
 النسائية كالقيادات المجتمع في المرأة مكانة إبراز تحسيف صكرة المرأة في مناىج التعميـ، مع  -
 .المدرسية كالكتب البرامج في التكنسية البضد تاريخ في
 .لمنجزةا األنشطة كؿ  في الجنسيف بيف بالمساكاة االلتزاـ التربكية المؤسسات عمى  -
 .التربكية بالمؤسسات القرار مناصب في النساء عدد مف الترفيع عمى العمؿ -
 التنموي فضاءال 5
 كتنفيذىا التنمكية كالمشاريع البرامج صياغة في الفعمي كالرجالية النسائية الفئات إشراؾ -

 .المنظمة التظاىرات كؿ في الجنسيف بيف االختضط احتراـ عمى كالسير كتقييميا
 األكلكيات كتحديد القرار اتخاذ في كالمشاركة الرأم عف التعبير في النسائية القدرات تطكير -

 .التنمكية كالمشاريع البرامج تدخؿ عند ...كالتفاكض
. التنمكية كالمشاريع البرامج تدخؿ مناطؽ في النسائية القيادات دعـعمى الدكلة  -
  المؤسساتية والمتابعة التخطيط فضاء  -6
 كتكافؤ المرأة بأكضاع بالنيكض المعنية كالمتابعة التخطيط لجاف في الرجالي الحضكر دعـ -

 .الجنسيف بيف الفرص
 قبؿ مف القرار مكاقع إلى كنفاذىا العامة الحياة في المرأة مشاركة بمكضكع العناية مزيد -

 لممرأة اعيةالقط كالمجنة كالمسنيف كاألسرة لممرأة الكطني المجمس مثؿ المؤسساتية اآلليات
 .التنمكية المخططات إعداد إطار في كاألسرة

  والتوعية  التدريبفضاء  -7
 .العامة الحياة في المشاركة مجاؿ في النسائية الفئات لفائدة المكجو التدريب تشجيع  -
 تكافؤ ضماف كبضركرة العامة الحياة في المشاركة في المرأة بحؽ الرجالية الفئات تحسيس  -

 .الجنسيف بيف الفرص
  فضاء اإلعالم -8
 كسائؿمف قبؿ   النسائية كالقيادات العامة الحياة في المرأة نشطةألات غطيالت مزيد مف-

. اإلعضـ
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 كسائؿ في كالدكلية الكطنية كالمستجدات األحداث مف مكاقفيا عف التعبير مف المرأة تمكيف -
 . اإلعضـ

لفضاء المعموماتي ا -9
. حصاءات االخاصة بالمرأة المزيد مف البحكث كاإل -
 الكطنية المستكيات في العامة الحياة في المرأة مشاركة تطكر حكؿ المعمكمات تكفير -

 .كالمحمية كالجيكية
ضافاتو النسائي التسيير خصكصيات عف كالكشؼ النسائية القيادات مسارات تحميؿ -  .كا 
 في العامة الحياة في ركةالمشا في المرأة قبؿ مف المكاجية بالصعكبات اإللماـ مزيد -

 1.كالمحمية كالجيكية الكطنية المستكيات
: قائمة المراجع -7

: الكتب
 .1 ط ، بيركت ، العربية النيضة دار ، البشرية والتنمية السكان عطكم، اهلل عبد -1
 المغرب و الجزائر في السياسية الحياة في المرأة لمشاركة الراهن الوضع ،إستقراءبثينة قريبع  -2

 .2009كالبحكث ،تكنس ، لمتدريب العربية المرأة مركز، منشكرات تونس و
والعدالة  المواطنة: أفريقيا وشمال األوسط الشرق في المرأة حقوق ، ثمينة نذير كلي تكمبيرث -3

 .2005،مؤسسة فريدـك ىاكس لمنشر ،الكاليات المتحدة االمريكية ،
، منشكرات مركز المرأة العربية  تونس في المحمي الحكم في المرأة مشاركةسنيـ بف عبد اهلل ،  -4

 .2006لمتدريب كالبحكث،تكنس ،
: المؤتمرات

،  المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة  التمكين السياسي لممرأة في المغربخديجة الرككاني ،   -1
،  "التمكيف السياسي لمنساء خطكة ضركرية نحك اإلصضح السياسي في الكطف العربي" العربية

،نشرىا منتدل الشقائؽ العربي لحقكؽ    2004ديسمبر   11 -3صنعاء، مف  
 .2005اإلنساف،
 :مقاالت

 ، مجمةوالواقع الدولية القرارات والتوجهات بين العربية لممرأة السياسي التمكينبمكؿ،  صابر -1
 .2009الثاني،  ،العدد  25 المجمد كالقانكنية،  االقتصادية لمعمكـ دمشؽ جامعة

                                                           
1

. 77-75، مرجع سابق الذكر، ص سنيـ بف عبد اهلل 
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، صحيفة المصرم  ح النساء نصف المجمس التأسيسيتونس تمن ىدل رشكاف، -2
 :عمى الرابط االلكتركني. 2011أفريؿ  12اليكـ،مصر،عدد 

http://www.almasryalyoum.com/node/397477   le 26|05|2011 
: التشريعات الوطنية

 .6،7الدستكر التكنسي ، الفصؿ  -1
 90 رقـ القانكف في المّنقح 1959 نكفمبر 07 في المؤرخ 1959 لسنة 154 رقـ كالقانكف -2

 1992 .أفريؿ 02 في رخ المؤ 25 كالقانكف 1988 أكت 02 المؤرخ في
 .23 الفصؿ، 1956الشخصية التكنسية الصادرة سنة  األحكاؿ مجمة -3
 .ية في تكنس السياس لألحزاب المنظـ 1988 مام 03 بتاريخ 88 - 32 رقـ القانكف -4
 .2،6،8،20  ، الفصؿ 1997التكنسي الصادر سنة   الدستكر -5
 .23 ،  الفصؿ1956الشخصية التكنسية الصادرة سنة األحكاؿ مجمة -6
 .السياسية بتكنس  لألحزاب المنظـ 1988 مام 03 بتاريخ 88 - 32 رقـ القانكف -7
 مبدأ صراحة م  كرس،مف مجمة الشغؿ التكنسية الذ1993جكيمية  05 المؤرخ 66رقـ القانكف -8

 .التمييز في العمؿ عدـ
، مف قانكف الجنسية التكنسي الذم  بمنح  1993جكيمية  23المؤرخ في  62_ 93 رقـ القانكف -9

 .الجنسية التكنسية لمف أمو تكنسية كمف أب أجنبي 
: تقارير دولية

الرابع الخاص التقريران الثالث والمرأة ، ضد التمييز عمى قضاءباؿ المعنية المتحدة، المجنة -1
 .2000أكت  2،  بتونس

 العربّية المرأة كمركز بالمرأة الّنيكض مجاؿ في كالتدريب لمبحكث المتحدة لألمـ الّدكلي المعيد -2
 .2009، تقرير حول النوع االجتماعي والسياسة في تونس،كالبحكث لمّتدريب

 .2011جانفي 4سي الجميكرية التكنسية،  تقرير المجنة المكمؼ  باالعضـ بالمجمس التأسي -3
 .2011نكفمبر  5الجميكرية التكنسية ، تقرير المجنة المستقمة لألنتخابات بتكنس، -4
 المعنية التقريران الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى المجنةالجميكرية التكنسية، -5

 .2000،تكنس،أكت  المرأة ضد التمييز بالقضاء عمى
، أكت  رير حول واقع المرأة العربية في المنطقةتقشبكة االنتخابات في الكطف العربي ،   -6

2010. 
 المعنية التقريران الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى المجنةالجميكرية التكنسية، -7

 .2000،تكنس،أكت  المرأة ضد التمييز بالقضاء عمى

http://www.almasryalyoum.com/node/397477
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تحميل تقرير حول برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكرك متكسطية،  -8
 .2011الحقوق  اإلنسانية لممرأة والمساواة عن أساس النوع، " الوضع  التونسي

: المواقع اإللكترونية
 www.unft.org.tn  le   / :2011/05/27اإلتحاد الكطني لممرأة التكنسية،     -1
 :الداخمية .كزارة كالتنمية التكنسية -2
  le19l05l2011:     رأة كاألسرة كالطفكؿ كالمسنيف التكنسيةكزارة شؤكف الـ -3

www.femme.org.tn 
  le 25l 2l2012:  كالمسنكف كاألسرة الكطني لممرأة المجمس -4

http://www.femme.gov.tn/index.php?id=102 
   le19l05l2011(: كريديؼ( التكنسية المرأة حكؿ كاإلعضـ كالتكثيؽ كالدراسات البحكث مركز -5

www.credif.org.tn 
  le 20l05l2011 www.unft.org.tn:  االتحاد الكطني لممرأة التكنسية -6
 www.afcj.org  le 2l05l2011:  التكنسي المرأة كضع مرصد -7
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