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كلمة صّرح بها في المؤتمر العالمي الرابع حول النساء في بكين سنة 1995.

بدأ مركز اإلعالم و التوثيق لحقوق الطفل و المرأة منذ سنة 2003 التفكير في المساهمة السياسية 
للنساء في المغرب العربي عامة و في الجزائر خاصة. قد ُأشير خالل اليوم الدراسي الذي نظمه 
المركز بتاريخ 8 أكتوبر 2003، إلى الضعف الكبير للمشاركة المباشرة للنساء المغاربيات في إدارة 
بالدهن. أّكد التساؤل حول أسباب هذا الضعف، إلزامية القيام بدراسة مقارنة بهدف معرفة الحالة 

و لكن أيضًا إلقتراح بدائل ممكنة.
اإلجراءات  مسار  في  المرأة  و  الطفل  لحقوق  التوثيق  و  اإلعالم  مركز  يندرج  الدراسة  هذه  بقيام 
الخاصة التي تقترحها المعاهدة المتعّلقة بإقصاء كل أنواع التمييز تجاه النساء، يندرج أيضًا في 
مضمون المادة 51 من الدستور الجزائري التي تنص على مساواة جميع المواطنين في تقّلد المهام 
والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، كما و يندرج في 
المادة 31 التي تنص على أن هدف المؤسسات العامة هو إزالة كل العقبات التي ُتعيق المشاركة 

الفعلّية للجميع في الحياة السياسية.
إن الدراسة المقترحة ُتعطي كل المسالك القانونية التي يمكن أن ُتختار و ُتقرر و ُتطّبق بسرعة من 
قبل حكامنا لجعل مبدأ المساواة السياسية بين الرجال و النساء فعلياًّ. إنها تقترح حاًل قانونيًا 
مثاليًا. مع األخذ بعين اإلعتبار الميزة السامية للدساتير فإنه في الواقع، يجب أن ُتحدد فيها 

الضمانات الالزمة لتمثيل أكثر مساواًة للنساء في المؤسسات السياسية في المغرب العربي.
الرجال  بين  السياسية  المساواة  مبدأ  لجعل  وواقعية  بديلة  قانونية  حلواًل  كذلك  الدراسة  تقترح 
والنساء فعلياًّ. إّن التعديالت الالزمة لألطر القانونية التي تحكم القانون اإلنتخابي و سير األحزاب 
السياسية الوطنية هي سهلة اإلنجاز كما ستبرهنه هذه الدراسة. إن هذه المسالك القانونية ستحّدد 
نقاط اإلرساء التي ستسمح للنساء أن يفاوضن بطريقة أحسن مكانتهن في السياسة وأن يحققن 

nالمساواة في الوصول إلى الُعَهد والوظائف اإلنتخابية التي سيحددها القانون
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الفـــصـــل األول1
إطـــــــــار  عـــــــــــــام

�سكالية �لدر��سة 1� مقدمة عامة و �إ
1.1 املشاركة السياسية للنساء في املغرب العربي: مقاربة شمولية للمسألة

فرضت مسألة متثيل النساء في املؤسسات السياسية في اآلونة األخيرة نفسها كمسألة ذات أهـمية 
قصوى في املغرب العربي.

إذا تّم عمومًا التطرق ملسألة متثيل النساء في املؤسسات السياسية مع حلول اإلستقالل فإنها فرضت 
نفسها بكثرة خالل العشريتني األخيرتني. طالبت النساء خالل السبعينات بوجودهن في املجال 
السياسي. إاّل أن هذا املطلب متعّلق بأقلّية: النخبة املدنية كما كان احلال في الدول اإلفريقية 

و العالم العربي.
بالغة  تغييرات  أّن  إلى  راجع  فهذا  كبيرة،  أهمية  املوالية  العشرّيات  املسألة خالل  أخذت  اذا 
التغييرات هي نتيجة مسار داخلي طويل و  السابقة. هذه  الفترات  باملقارنة مع  األهمية طرأت 

نتيجة تأثيرات خارجية في آن واحد.
شّجع بالتأكيد، العدد املتزايد للنساء اللواتي تابعن تعليم عالي و دخولهن احلديث في سوق العمل 
على اقتحام املجال السياسي املغاربي. جعل، تسارع احلركات اإلجتماعية في املنطقة و مطالب 

النساء في العالم و الضغوط الدولية، النساء أكثر بروزًا في املؤسسات السياسية.
رغم تطور هذا الوجود في املجال السياسي و بعض النجاحات العرضية إاّل أّن متثيل النساء في 
املؤسسات السياسية للمنطقة يبقى غير متساوي. يوجد تفاوت عميق بني البلدان. آثار التدهور  
واضحة من بلد إلى آخر. بلغ تدهور وضع النساء في هذه البلدان، خاصة السياسي مستوى من 
اخلطورة يعّرض قسط كبير من مكتسبات ما بعد اإلستقالل ليس إلى الضياع فحسب بل إلى حّد 

إمكانية رفاهية األجيال النسائية املستقبلية.
إّن فكرة وجود دول املغرب العربي، فيما يخص مسألة متثيل املرأة، في مرحلة »إنتقالية« متزامنة 
مع مرحلة »اإلنتقال اإلقتصادي« هي مقبولة متامًا. لكن الرهانات و التحديات التي تواجه دول 
املغرب العربي و كذا طبيعة و إمتداد املشاكل املصادفة تبنّي بوضوح العجز السياسي لوضع حّد 

لهذه الرهانات.
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ـ اإلجتماعي  املذهبي  بالتطور  اإلرتباط  املشاكل مرتبط كل  إذا كان مدى  أنه  الدراسة  تبنّي هذه 
لبلدان املغرب العربي، فإن الثقل اإلجتماعي و مواقف و تصرفات املجتمع ال يفّسران كل شيء. 
جتعل الطبقة السياسية دائمًا، من مسألة التمثيل السياسي للنساء مسألة ذات حساسية كبرى.

إّن املناقشات التي جُترى حول املسألة هي عاطفية أكثر من قانونية. ما زال التطرق إلى املسألة، 
عشريات بعد اإلستقالل، صعب.

بدون الرجوع إلى كل التساؤالت التي ميكن أن تطرح نفسها حول أسباب هذه الوضعية التي 
ال حتسد عليها النساء في منطقتنا و دون عزل التفرقة التي متارس عليها في املجاالت األخرى 
خاصة في املجال العائلي، فإن هذه التفرقة في النطاق السياسي هي على كل حال، من األبرز في 

العالم إلى درجة أنها تبدو في اجلوهر كمرادف للتعسف.
كذلك نالحظ أن حصول النساء على حتسني وضعهن السياسي و ممارستهن حلقوقهن يتّما إلى 

يومنا هذا، خارج اإلطارات القانونية احملددة من طرف الدول.
هكذا نالحظ أنه إذا كان مبدأ املساواة الذي هو أساس احلقوق الدستورية املعاصرة مسّجل رسميًا في 
القوانني األساسية لدول املغرب العربي الثالث فإن هذه األخيرة تبقى بصورة غريبة صامتة حول 

شروط جعل هذا املبدأ ملموس: ال تظهر فعالّية النصوص املؤسساتية أبدًا في هذه النصوص.
إن تردد املشّرعني في التعبير بطريقة صريحة عن الوسائل التي جتعل هذا املبدأ ملموس هو في 
الدراسة،  املتعّلقة بهذه املسألة تقصد، في هذه  النصوص  الواقع غير مفاجئ. إن ظاهرة تفسير 
شرح هذا التردد. ال ميكن فهم مسألة متثيل النساء في املؤسسات السياسية في املغرب العربي إاّل 
بالرجوع إلى مجموعة النظم الدستورية و النظم القانونية للبلدان الثالثة. ال ميكن فحص هذه النظم 

و النظم القانونية إاّل في نطاق أشمل للعالقات التي تربط هذه األخيرة باملسألة الدميقراطية.

2.1 الدميقراطية حتت احملك في املغرب العربي

ُتعتبر بدون شك مسألة متثيل املرأة في الهيئات السياسية نتيجة إحدى احلركات التي ال رجوع 
فيها بالتاريخ و التي بدأت احلياة السياسية املغاربية ُتثري نفسها بها اليوم.

بالفعل حتى ولو كانت املناقشات حول املوضوع عاطفية فإنها على األقل موجودة. لم تعد املسألة 
بالنسبة للطبقة السياسية ُتدرك كمسألة خاصة بالبلدان املتقّدمة. حتى ولو كانت مشاركة النساء 
مثاًل في اجلزائر، بني تطور و تقهقر، فإن احلقل السياسي لكل دولة و حسب مميزاتها اخلاصة، 

يعرف تغّيرات بالنسبة للمسألة النسائية. 
نالحظ انه بغض النظر عن النظرة الوطنية التي ال تعتبر أن تدوين القوانني الدولية في دساتير بلداننا 
- و من بينها مبدأ املساواة بني الرجال و النساء - هو تنازل للضغوطات األجنبية فإننا نالحظ أّن 

النقاش املطروح اليوم بدون شك ناتج عن تأثيرات خارجية بدأت منذ العشرّيات األخيرة.
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إّن اإلنفتاحات السياسية و املؤسساتية التي تتعّلق باملسألة النسائية ظهرت مؤخًرا خالل التسعينات 
في املغرب العربي. طّورت النساء العربيات خالل هذه السنوات إستراتيجيتهن، باملطالبة بتحسني 

وصولهن للوظائف السياسية كما أننا نالحظ نشأة خطاب نسائي ُمطالب في املغرب العربي.
في احلقيقة فإّن مسألة مشاركة النساء السياسية ُطرحت ابتداء من اإلشكالّية العامة حلقوق اإلنسان 

املتبناة من طرف حركة العوملة للتسعينات حتت ضـوء »عوملي« جديد.
إذًا فإن دول املغرب العربي كانت أكثر مجبرة لالنضمام إلى هذه النظرة القانونية اجلديدة للعالم.
املبادئ  املصادقة على بعض  تشريعاتها عن طريق  اإلقتصاد، في  الشأن في  كان  كما  أدخلت، 
القانونية العاملية، من بينها مبادئ املساواة السياسية بني الرجال و النساء، املطروحة بقوة خالل 

هذه السنوات على الساحة السياسية الدولية.
إذا كانت بعض التحفظات مازالت تصاغ بإسم السيادة خالل التوقيع على معاهدات دولية، فهذا 
ال مينع أن دول املغرب العربي ُمساقة جلعل نظمها القانونية مشّبعة بالنظم القانونية الدولية دون 

رجعة.
وهكذا إذا لم تسّجل بعد أي من الدول الثالث في دساتيرها و ال حتى في تشريعاتها التدابير 
ما  الدميقراطية  أن  إلى  راجع  فهذا  عليها،  املصادق  الدولية  الوثائق  في  بها  املوصى  احلقيقية 
زالت حتت احملك في املغرب العربي. ُتبنّي املظاهر املنهجية لهذه الدراسة، التي سوف ُتذكر، 

حساسية  هذه املسألة.

2� �ملنهجية
1.2 ملن تتوجه هذه الدراسة؟

تتوجه الـدراسة حول متثيل النساء في املؤسسات السياسية في املغرب العربي:
· إلى الهيئات السياسية لدول املغرب العربي،

حقوق  ترقية  شأن  في  مسؤوليات  متفاوتة،  بدرجات  لها،  التي  الوزارية  املصالح  إلى   ·
النساء.

· إلى املؤسسات الدولية املكلفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مبسائل ترقية حقوق النساء.
· إلى كل الفاعلني الكامنني مثل املنظمات الغير حكومية التي تناضل من أجل الشعور بالوعي  

حول مسألة حقوق النساء في املغرب العربي.
· إلى احلركات اجلمعوية النسوية لهذه املنطقة.

تتوجه أخيرًا هذه الدراسة إلى املواطنات و النساء املغاربيات من أجل إعالمهن عن بعض أوجه 
مسألة متثليهن و مساعدتهن لتحديد أهدافهن و إعداد إستراتيجيتهن.
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2.2. ما هي أهداف هذه الدراسة؟

من خالل تبيان الوضع احلالي ملسألة متثيل النساء في مؤسسات الدول املغاربية، حتدد هذه 
الدراسة لنفسها األهداف التالية:

· جمع املعطيات املوجودة حول املشاكل األساسّية التي تطرحها مسألة متثيل النساء في املؤسسات 

السياسية في املغرب العربي.
· توضيح اإلطار النظامي و القانوني و التعّرف على العجز و النقائص التي تعيق املشاركة السياسية 

لنساء هذه املنطقة.
· وضع العناصر اإلشكالّية حول هذه املسألة وهي تقوم بإخراج أهم املمّيزات بني مختلف النظرات 

للتطور الدميقراطي في املغرب العربي حول هذه املسألة.
· تشجيع نظرات و استراتيجيات مشتركة حول التحدّيات و الرهانات املرتبطة بتطور متثيل النساء 

في الهيئات السياسية في املغرب العربي.
املسار  في  مشاركتهن،  طريق  عن  النساء  تأثير  بتدعيم  تسمح  التي  اآلليات  مختلف  فحص   ·

السياسي.
· إقتراح آفاق أعمال إستراتيجية للحركات اجلمعوية التي تنشط من أجل إمناء هذا التمثيل.

· تطوير التشاور والتنسيق في األوساط و احلركات اجلمعوية املهتّمة بتطّور متثيل النساء في الهيئات 
السياسية في املغرب العربي.

· تقديم إطار حتليل للتعاون و التضامن الدوليني املهتمني بضعف مشاركة النساء في بلدان املغرب 
العربي.

· فتح أفاق هذه الدراسة ملناطق العالم العربي و اإلسالمي و تطوير قواعد ثقافة مالئمة لتمثيل النساء 
في الهيئات السياسية لهذه املنطقة.

· وضع ُأُسس للتعاون بني الوسط اجلمعاوّي و العاملني في مجال التنمية خاصة أوساط البحث 
اجلامعي.

هذه إذًا بعض من العناصر الكبرى لهذه اإلشكالية التي تساهم في هيكلة الدراسة و تستعمل كمعالم 
للتحليل املقترح.

3.2. مراحل الدراسة و املقاربة املنهجّية

 ُأضيف إلى التحليل القانوني، الذي هو أساسي ملوضوع البحث، حتليل سياسي مما سمح بإعادة 
وضع هدفنا ـ متثيل النساء في الهيئات السياسية في املغرب العربي ـ في سياق أكثر شمولّي 
للعالقات التي تتطّرق إليها هذه املسألة مع املسائل األخرى اإلقتصادية و اإلجتماعية و القانونية 

و النظامّية التي تنمّي املجتمعات و دول منطقتنا. 
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هذه املقاربة تسمح بتحليل املشاركة السياسية للنساء ليس كما تظهر فقط، لكن بأخذ بعني االعتبار 
التصّور العام للسلطة في هذه املجتمعات.

 ُأجنزت هذه الدراسة حسب الوثائق و املعطيات املتوفرة. بسبب، ندرة الوثائق املنشورة، تم البحث  
على ما وراء احلقائق النصية. تم استعمال ثالثة مصادر رئيسية. أوال الدساتير وبعض النصوص 
القانونية مثل قوانني اإلنتخابات و التشريعات حول األحزاب السياسية وثانيًا املعطيات الوطنية 
و تلك الصادرة من هيئات دولّية و أخيرًا الوثائق السياسية و الشهادات الشفوية. تم دراسة كل 
هذه املصادر، أحيانًا بإدماجها، بطريقة ُتبرز مضمون العناصر التي متّيز بطريقة أحسن مشاركة 

النساء املغاربيات في سياسات منطقتهن.
  نالحظ أنه ال يوجد قاعدة بيانات حول املسألة في منطقتنا. سيكون من الضروري تعميق و تكميل 
الباحثني  من  موسعة  ملجموعة  متوفرة  تكون  أن  املعلومات  هذه  على  املوجودة. يجب  املعلومات 
والدارسني. هذه الطريقة األجنح لوضع قاعدة بيانات ذات مصداقية في املستقبل. ميكن لها إذًا أن 
تكون مبثابة بوتقة للقرارات املستقبلية املتعّلقة باألعمال التي سوف ُتباشر في ميدان متثيل النساء 

في املغرب العربي.
ال متّثل في الواقع هذه الدراسة إاّل مرحلة أولى يجب بالضرورة أن تكون متبوعة مبراحل أخرى 

أكثر دقًة و تفصياًل.
ُتسّجل هذه الدراسة في مجال القانون املقارن. يظهر هنا أن التحليل املقارن له داللة خاصة: 
مبا أن النظم اإلجتماعية ـ السياسية للدول الثالث املدروسة متشابهة حلٍد كافي، فإّن التحليل 
سُيظهر بدون أي شك، عن طريق مختلف التقاربات للمسألة، األجوبة احلقيقية املقّدمة من طرف 

كل دولة.
هذه هي بعض من العناصر الكبرى املذكورة التي تساهم في بنية الدراسة التي تتمحور حول خمسة 

فصول. بعد هذا الفصل التقدميي،
- الفصل 2 يعالج السياق التاريخي و احلالّي لهذه املسألة بتحليل، باخلصوص، العوائق 

التي حتّد املشاركة السياسية للنساء في املغرب العربي اليوم.
- يقوم الفصل 3 عموما بإكتشاف اإلطار القانوني الذي مُياَرس فيه متثيل النساء املغاربيات 

في هيئات دول املنطقة الثالث.
- يبرهن الفصل 4، إنطالقًا من معطيات رقمّية محضة، أن متثيل النساء في هذه الهيئات 

هو متثيل غير متساوي إلى حد كبير.
- يقّدم الفصل 5 أخيرًا كل اإلستراتيجيات و اإلجراءات و احللول القانونية التي ميكنها 
في  عليه  املنصوص  النساء  و  الرجال  املساواة بني  مبدأ  بسرعة، جلعل  وتوضع  ُتختار  أن 

الدساتير، ملموس.
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1� �ملحدد�ت �لتاريخية
1.1 أشكال املشاركة السياسية للنساء في العهد اإلستعماري

متأثرًا  السياسية،  املهام  إلى  العربي  املغرب  دول  نساء  فيه  تصل  الذي  السياسي  احمليط  يبقى 
مبرحلة الكفاح من أجل اإلستقالل. ما زالت مشاركة املرأة في حرب التحرير الوطنية عشريات بعد 

االستقالل موضوع مستعمل دائمًا في اخلطابات السياسية. 
و درجات  إستقالل بالدهّن حسب أشكال  الكفاح من أجل  املغاربيات دورًا خالل  النساء  لعبت 
مختلفة، إاّل أننا نالحظ أن خالل الفترة اإلستعمارية لم حتاول ال السلطات الفرنسية املستعمرة وال 

القادة الوطنيني ذكر املسألة النسائية من زاوية التحرر السياسي للنساء.
رغم مشاركة النساء في الكفاح فإن القادة الوطنيني لم يحاولوا تغيير األدوار التقليدية للنساء. تعتبر 
السياسي  التحرر  مسألة  تربط  فهي  الكفاح،  أّولوية  من  ليس  التغيير  هذا  أّن  األساسية  النصوص 
باإلستقالل. باألحرى فإن اخلطاب السياسي آنذاك و كذلك النصوص األساسية ال يذكران املسألة إاّل 
من زاوية اإلحتفاظ بهوّية الوطن في الكفاح و التي كانت النساء ُتعتبر كاحلارسات الدائمات لها.

ال يعتبر منوذج املرأة الوطنية في اخلطاب الوطني خاصًا فقط بدول املغرب العربي. هذه الرمزية 
للوطنية النسائية موجودة اليوم حتى في أماكن أخرى. ُيستعمل مرجع الداللة الرمزي حاليًا في 
فرنسا مثاًل من خالل الدور الذي لعبته شخصيات سياسية مثل »سيمون فايل« »Simone Weil« في 

املقاومة ضد اإلحتالل األملاني خالل احلرب العاملّية الثانية.
لم تكن في الواقع، ُتعتبر مشاركة النساء في حركة التحرير الوطنية، من قبل القادة الوطنيني، 
وسيلة ميكنها أن توصلهّن إلى مسار القرارات و اإلدارات السياسية حلركات التحرير. ال تظهر أي 

امرأة في البنية التسلسلّية لهذه احلركات. ال تظهر أي امرأة في احلكومات املؤقتة. 
من نتائج هذه الوضعية للمرأة املغاربية املبعدة من مسارات القرار السياسي خالل الفترات التحريرية، 
و هذا إضافة لضعف عددهن، أنها لم تستطع في ذلك الوقت طرح مسألة التحرر و ال تقديم إقتراحات 

متعّلقة باملشاكل اخلاصة بها.

الـــفــصـــل التانـي 2

املشاركة السياسية للنساء يف املغرب العربي:
 السياق التارخيي و حداثة النقاش
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فقط  مرتبطة  اإلستعمار،  فترة  في  املغاربيات  للنساء  السياسية  املشاركة  اليوم،  تبقى، حتى  لذا 
برمزّية نساء فّذة مثل »زهرة ضريف« في اجلزائر أو »مليكة الفاسي« في املغرب أو كذلك »جنيبة 

بن مراد« و »وسيلة بن عمار« في تونس اللواتي تركن أثرًا في الرأي الوطني و الدولي.

2.1 مؤشرات اإلقصاء السياسي للنساء مع حلول االستقالل

للفترة ـ ضّمت مسألة  الرسمية في فترة اإلستقالل أفكارًا ـ جديدة بالنسبة  حتوي األيدولوجية 
التحرر النسائي للمسألة الثورية. يذكر هذا اخلطاب أن »املرأة هي عنصر فّعال، لها نفس احلقوق 
و نفس الواجبات كالرجل في املجتمع اجلزائري...« مازالت الفكرة الثورية تؤخذ بعني اإلعتبار 
في خطاب املسؤولني مبا أن الثورة ال ميكنها أن تكون »ثورة كاملة إاّل إذا شاركت املرأة و كل 

عناصر املجتمع بطريقة فّعالة«1.
إاّل أننا نالحظ سواء بالنسبة لتونس أو اجلزائر، غياب النساء من مناصب املسؤولية في الهيئات 
اجلديدة لإلستقالل، خاصة في املناصب الشبه السياسية أو اإلدارات العليا. إذا ُأسندت للنساء 
بعض مناصب املسؤولية، فهن يبقني في قطاعات ليس لها ثقل وال مسؤولية. ُيعتبر حضورهن على 

مستويات القرار ضئيل.
باإلستقالل،  التحريرية اخلاصة  الرسمية  و اخلطابات  األولى  الدستورية  النصوص  أن  يبدو   لذا 
العاملية من إرادة فعلية لوضع  كانت تظهر أكثر كمحاولة جديدة للدول لإلنضمام إلى املقاييس 

معادلة مساواة بني املرأة و الرجل خاصة في امليدان السياسي.

3.1 أربعة عقود شديدة التناقض.

لم تتطّور جوهريًا ال احلالة القانونية و الممارسة النساء املغاربيات حلقوقهن كمواطنات، املسجلتني 
في القوانني اجلديدة و الدساتير، خالل العشرّيات األربع املاضية. تعمل هذه احلقوق في الدول 
الثالث مبوازاة أو خارج النصوص الدستورية. يبقى التدّرج بني اجلنسني موجود. يبقى السلوك 
املرحلة  لتلك  السياسي  املجال  في  النساء  بحقوق  اإلعتراف  يبقى  بقوة.  حاضرًا  للنساء  املعادي 
للتمثيل  التالؤم  قليل  عشرّيات،  األربع  خالل  الثالثة  للبلدان  السياسي  احمليط  كان  إشكالّي. 

السياسي للنساء وقد حّد من ممارسة حقوقهن خاصة بسبب طبيعة النظم السياسية ذاتها. 
ال يوحي نظام احلزب الواحد املوجود في احلكم منذ حوالي ثالث عشريات، في تونس و اجلزائر، 
باملشاركة. بدأت بوادر األمل باإلعتراف باحلقوق السياسية للنساء بالظهور في التسعينات و خاصة 

مع اإلقبال على التعددّية احلزبّية و في نفس الوقت حترير املجتمع.
1. خطاب الرئيس هواري بومدين بتاريخ 8 مارس1966 مبناسبة اليوم العاملي للمرأة.
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يشّكل من جهة أخرى بروز اإلسالم السياسي في كل بلد حسب تأثيرات مختلفة، سبب ثاني 
يجعل من العشرّيات األربع املاضية فترة شديدة التباين بالنسبة حلقوق النساء و بصورة خاصة 
و  املغرب، و خاصة  الدساتير احلالية. في  املكّرسة في  السياسية  بالنسبة لإلعتراف بحقوقهن 
بقّوة أكبر في اجلزائر، فإن املشاريع احملافظة و اآلثار السياسية الناجتة عن األصولية ضيف إلى 
ذلك المباالة احلكومات، حّولت اإلجتاهات الدميقراطية املتخذة الناجتة عن املعارك التي خاضها 
املجتمع، و قهقرت إلى الدرجة الثانية أحد املسائل اجلوهرية للكفاح الدميقراطي: مسألة الوضع 
السياسي للنساء. تتطّور حول هذه اخللفية، في البلدان الثالثة و حتت مّيزات ذات تشابه كبير، 

حركة نسوية صّرحت علنّية إرادتها لفتح حوار سياسي متعلق باملسألة النسائيــة2.
يبقى التمثيل الضعيف للنساء سواء في تونس أو املغرب أو اجلزائر خالل هذه العشرّيات األربع، 
رغم التفتح السياسي، ظاهرة هيكلية لهذه املجتمعات. تبقى نسبة النساء في الهيئات السياسية 
جد ضعيفة و حتى أنها في تراجع و هذا سواء في الهيئات املستثمرة خالل العشريات 1980-

1990 أو في تلك التي كانت فيها النساء حاضرات غداة اإلستقالل. 

النساء و اجلمعيات التونسية كانتا األّولتني في زعزعة اإلتفاق املوضوع من طرف الطبقة السياسية 
جتاههن وذلك من خالل التكّفل باملسألة النسائية و قامتا بتدشني، والدة حركة نسوية واعية 
و متحّمسة في املغرب العربي، فإن نساء املغرب و اجلزائر انتظرن بداية التسعينات حتى قررن 

عدم تأجيل مطالبهن اخلاصة و هذا ببدأ العمل على اجلبهة اإلجتماعية و السياسية.
هذه اجلمعيات النسائية ستكون أّول من يعّوض تخوفات القوات السياسية في الرد على املطالب 
النسائية. و قد تقوم هذه اجلمعيات بسير األمور نحو األمام، بأخذ مواقف و تبني طروحات جد 

متقدمة، تؤّيد إلغاء قانون األسرة لصالح القوانني املدنّية لألسرة بفصل القانون عن الدين.3
حصل في احلقيقة بعض من التقدم في املسألة خالل العشر سنوات األخيرة. ولكن يبقى هذا التقدم 

غير كافي. فهو في كل احلاالت و في السياق احلالي، ضعيف.
�سا�سية 2� �ل�سياق �حلايل:  بع�س �ملعطيات �لأ
ال تختلف مجتمعات الدول الثالث الواحدة عن األخرى، مبفهوم املصطلحات اإلحصائية إاّل في 
اجلانب الدميوغرافي. خضعت هذه املجتمعات إلى حتوالت هيكلية عميقة في األعوام األخيرة. 
يبقى بصفة عاّمة، وجود النساء في الهيئات السياسية غير مهم رغم عددهن في إجمالي السكان 

و ثقلهن في صناديق اإلقتراع. 
في  داللة  أكثر  تأثير  متلك  بدأت  اإلقتصادية  اإلجتماعية  الظروف  أن  أخرى  جهة  من  نالحظ 

مشاركة النساء في احلياة السياسية.
2. أنظر فيما بعد الشرح في الفصل 5 

3. أنشأت في هذا الصدد في اجلزائر بتاريخ 30 أكتوبر1989 جمعية التنسيق للنساء.  
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1.2 العدد كقيمة سياسية

مُتثل النساء اليوم في املغرب العربي 35 مليون من سكان املنطقة. في مصطلح اإلحصاء، عدد النساء 
التونسيات وصل إلى حوالي 5 ماليني في 2003 بنسبة %49.9 من العدد اإلجمالي للسكان4. 

يقّدر عدد النساء في املغرب بـ 15 مليون و متثل %50 من عدد السكان. في اجلزائر هذه النسبة أعلى 
بصفة محسوسة و تقارب %51، متثل النساء في هذا البلد حوالي 16 مليون من مجموع السكان.

إنهّن في نسبة  األغلبية في اجلامعات.  البنات هن  أن  املدروسة  املنطقة  بلدان  ُيالحظ في مجمع 
تقارب %56 في تونس. حّلت الطالبات محل الطالب في املؤسسات التعليمية العليا في اجلزائر. 
تصل نسبة البنات في املؤسسات العليا إلى %57 من عدد الطالب. تفوق نسبة حضور الطالبات 

اليوم %50 في املغرب.
ُيعتبر هذا احلضور للنساء في التعليم العالي هامًا، فإننا نشهد اليوم بالنسبة للبلدان الثالثة، على 
إستثمار مهم في مناصب التأطير و التعليم. على مستوى التعليم اإلبتدائي و الثانوي بالنسبة للبلدان 
الثالثة فإن مناصب التعليم تطغى عليها النساء. إنخفضت نسبة األمّية بالنسبة للبلدان الثالثة بصورة 
ملحوظة. هذا التطور و الذي ُيعتبر بدون شك ذو داللة للمستقبل، ُيالحظ كذلك في اإلدارة، واليوم 

في املجال اإلقتصادي.

2.2 تأثير العامل اإلقتصادي

تبنّي الدراسات و البحوث املنجزة في أماكن أخرى تأثير العنصر اإلقتصادي على مشاركة النساء في 
احلياة السياسية. 

يلعب في الواقع تأثير العنصر اإلقتصادي هذا بصفة غير مباشرة دورًا مهمًا. ينتج عن احمليط و عن 
ممارسة نشاط مهني و عن اإلستقالل اإلقتصادي عند النساء، جاذبية إلى النشاط السياسي. ُيطور 
في  لإلنخراط  النساء  ُقُدرات  منهن،  البعض  الذي متارسه  النقابي،  النشاط  و  اإلنساني  االحتكاك 

التشكيالت السياسية. 
خرج عدد كبير من املناضالت في التشكيالت في تونس و اجلزائر من منظمات نقابّية. ُتبني كذلك 
عدة أمثلة، في الدول الثالث املدروسة، العالقة املوجودة بني عدد النساء اللواتي ميارسن نشاط مهني 
و جتنيدهن من طرف األحزاب السياسية. تظهر هذه العالقة، في الترشح النسائي، عند إجناز القوائم 

من طرف األحزاب السياسية ملختلف اإلنتخابات. 
اإلنتخابات  من  التشريعية  اإلنتخابات  و  الوطنية  اإلنتخابات  في  أكثر  بوضوح  العالقة  هذه  تظهر 

احمللّية5.
4. وصلت نسبة النمو الدميوغرافي  إلى %1.08 في سنة 2003 و هي من بني األضعف في القارة اإلفريقية.

5.  في اجلزائر و خالل اإلنتخابات التشريعية لسنة 2002 قدمت »جبهة التحرير الوطني« التي فازت باإلنتخابات في قوائمها نساء ميارسن نشاطات مهنية و كّن معظمهن حامالت شهادات تعليم 
عالي.
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ُيَكّرس في القوانني اإلجتماعية للدول  تؤكّد تشريعات الدول الثالث أهمية العنصر اإلقتصادّي. 
مبدأ عدم التفرقة. إّن حق النساء في العمل مضمون. صادقت الدول الثالث على معظم اإلتفاقيات 

الدولية التي لها عالقة بعمل النساء.
تشّكل النساء اليوم ما يقارب ربع السكان الناشطني في تونس. يوجد %27 من النساء قاضيات  
و %31  محاميات و %72 صيادلة و %42 يعملن في السلك الطبي. متثل %21 في اإلدارة 
و %40 في التعليم العالّي و %51 في سلك التعليم اإلبتدائي و %48 في الثانوي و %34 في 
اإلعالم. يوجد 1.000 امرأة رئيسة مؤسسة. أصبحت تونس بالنسبة للهيئات الدولية منوذج للدول 

األخرى.
هذا النموذج هو في طّور اإلتباع في املغرب. متثل النساء اليوم %33 من السكان الناشطني. و 
هن موجودات في املهن الطبية و في التعليم و ميثلن أكثر من %50. تنشط النساء املغربيات منذ 

عشرين سنة، في األوساط املهنية و في األعمال.
تبنّي اإلحصائيات في اجلزائر أن نسبة نشاط النساء أضعف مقارنة مع تونس واملغرب. ال متثل 
النساء إاّل %17.5 من مجموع السكان الناشطني أي ما يعادل 1.660.000 6. متثل اليوم 26% 
من العّمال في الوظيف العمومي. في األعوام األخيرة طغى على بعض القطاعات العنصر النسوي 
بصورة ملحوظة. تزيد في القطاع الصحي نسبة النساء عن %50 خاصة في مهن الصيدلة و جراحة 
األسنان. تقترب النساء إلى املساواة في قطاع التعليم و القضاء. يعتبر عددهن في الشرطة من األقوى 

في العالم العربي منذ عدة أعوام.
ال ُتلغي كل هذه األرقام املقّدمة، وجود تفرقة حقيقية جتاه النساء. نالحظ بالنسبة للدول الثالث 
فرق من ناحية املناصب. تشغل النساء القليل من مناصب اإلدارة. كلما نعلو في الساللم املهنّية 

كلما ينخفض عددهن. 
ندرس اآلن، عامل آخر ُيبرز العالقة الضّيقة بني حالة النساء و وجودهن في الدائرة السياسية.

3.2 التصويت النسوي في املغرب العربي

متلك النساء املغاربّيات في كفاحهن من أجل متثيلهن في الهيئات السياسية سالح: وهو حقهن 
في اإلنتخاب املكّرس عن طريق الدساتير. إاّل أن اإلهتمام الذي يجب منحه إلى هذه املؤسسة، 
جوانبه  كل  في  عدة  ألسباب  ملموس  غير  يبقى  املغاربّيات،  النساء  لتمثيل  كرهان  ُترى  التي 

اإلستراتيجية.
يؤسس، حق اإلنتخاب في النظرية الدميقراطية حق الترشيح، و فضاًل عن ذلك ُيشّكل حسب هذا 

التصور مصدر السلطة. 
6. حسب إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات فإن مشاركة النساء في احلياة العملّية هي في تطور. كانت نسبة النساء العامالت تقدر بـ %15.21 بتاريخ سبتمبر 2001. فيما يخص إحصائيات سنة 

2004 فإن %69 كن يعملن في الوسط املدني و %31 في الوسط الريفي. في هذه األرقام جزء كبير من مناصب شغل النساء في القطاع اخلاص لم يؤخذ بعني االعتبار. 
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تشّكل النساء كما رأينا أعاله، أكثر من نصف سلك اإلنتخاب، لذا ممارسة حقهن في اإلنتخاب 
ميّكنهن، نظريًا، من إكتساب تأثير أساسي في منطقتنا.

كّرست الدساتير الثالثة املتبوعة بالقوانني اإلنتخابيةـ  التي سوف ندرسها في الفصل املواليـ  حق 
اإلنتخاب للنساء و حقهن للترشح. إجتهت هذه األخيرة إلى صناديق اإلقتراع غداة اإلستقالل.

تم وضع ألول مرة حق املرأة في اإلنتخاب في تونس سنة 1957. وضع الدستور التونسي املؤرخ في 
1 جوان رسميًا حق املرأة في اإلنتخاب و كذا حقها في الترشح جلميع الهيئات املنتخبة. أعطى 
التعديل املدخل بتاريخ 27 أكتوبر 1997 في الدستور، مببادرة من رئيس اجلمهورية التونسي، 
أم تونسية أن يقدم ترشيحه  املرأة في اإلنتخاب بتمكني كل شخص مولود من  ُبعد أكبر حلق 
لغرفة النواب. ُيعتبر الدستور التونسي من وجهة النظر هذه، متقدمًا باملقارنة مع الدساتير األخرى 
للمنطقة.  مبدئيًا ميكن، إرساء حق النساء في اإلنتخاب في البلدان الثالثة، أن يساعد على متثيل 

أكبر لهن.
 إنه من الصعب جدًا مع األسف، و بسبب غياب اإلحصائيات اإلنتخابية في البلدان الثالثة، 
تكوين فكرة دقيقة لتأثير حق النساء املغاربّيات في اإلنتخاب. ال حتوز الدول على أعداد منفصلة 
عن اإلقتراع النسائي. فالتحقيقات و سبر اآلراء، حّساسة في هذا امليدان. يوجب إذًا، نقص مثل 

هذا للوثائق، حذر كبير.
 تبنّي التحاليل الغير مباشرة، أن بالرغم من أن املرأة متثل أكثر من نصف السكان، فذلك ال يعني 
أن هذا التفّوق العددي ُيالحظ دائمًا في القوائم اإلنتخابية للبلدان الثالثة. يبنّي سبر اآلراء الذي 
ُأجري أن إمتناع النساء أكبر من إمتناع الرجال. ال ميكن حتديد أسباب هذا اإلمتناع بيقني في 
غياب دراسة خاصة حول املسألة. تم إجراء محاولة حتليل في اجلزائر خالل اإلنتخابات احمللّية 
ألكتوبر 2002. ُكّلفت فرق نسائية تابعة للمديرية العامة لألمن الوطني )م. ع. أ. و.( بتحسيس 
النساء للقيام بواجبهن اإلنتخابي. لم ُتكشف نتائج هذا التحليل للجمهور. تم اإلحتجاج على هذه 

اخلطوة من طرف التشكيالت السياسية.
إاّل أّنه يالحظ أن مستوى إمتناع النساء متعّلق مبستوى اإلندماج اإلجتماعي. نالحظ حسب سبر 
اآلراء املنجز خالل اإلنتخابات املاضية بالنسبة للجزائر أن املشاركة في اإلنتخابات أضعف في 
الرجال،  من  أكثر  النساء،  فإن  التصويت،  عن  اإلمتناع  بأسباب  يتعّلق  ما  في  الريفية  املناطق 
يتراجع عندما تشرع  أّن اإلمتناع  الذي ميكننا قوله، هو  الوحيد  قدّمن أسباب شخصية.  الشيء 
التشكيالت السياسية فعليًا في التجنيد. نتذكر كلنا هنا، مثال إنتخابات سنة 1991 حيث جتنيد 

قوّي للنساء املنتخبات سمح لتشكيلة سياسية بالفوز باإلنتخابات.7
7. لم تتمكن اجلبهة االسالمية لإلنقاظ )ج.أ.أ.( حسب التحقيقات التي أجريت أن تفوز إاّل بإعانة اإلنتخاب النسوي الذي متكنت أن جتّنده. ُألغيت هذه اإلنتخابات الحقًا.
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التمثيالت  مستوى  على  يؤثر  أن  السالفة،  املالحظات  بإعتبار  اإلنتخاب،  حق  ملمارسة   ميكن 
السياسية.نالحظ أخيرًا، أّن التصويت النسوي ليس عنصرًا جوهريًا في إستراتيجية التشكيالت 
أنها  الثالثة، رغم  البلدان  التصويت أدخل تعديالت في نظم متثيل  السياسية.ال يبدو أن حق 
كّرسته بطريقة رسمية و علنية في دساتيرها. ُتظهر عوامل أخرى غير قانونية هذه املرة، أن النشاط 
السياسي الضعيف للنساء، هو كذلك نتيجة الدور الثانوي التي ما زالت عاداتنا متنحه للمرأة في 

مجتمعنا.

3� �لعر�قيل �لتي تو�جه �مل�ساركة �ل�سيا�سية للن�ساء 
يف �ملغرب �لعربي: �أ�سباب تف�سريية غري كافية

نحاول من خالل مجموعة التطّورات اآلتية تزويد من زاوية خاصة، بعض املعطيات التفسيرية 
للعناصر التي تقطع طريق النساء نحو احلياة السياسية في املغرب العربي. ال تختلف هذه املعطيات 
جوهرّيًا حسب كل بلد من البلدان الثالثة. تعّبر هذه املعطيات عن التشّنج الذي يتحمله في هذا 
امليدان، العالم العربي و اإلسالمي. هذه التشنجات هي ذات طابع سياسي لكنها أيضًا ذات الطابع 
اإلجتماعي الثقافي الذي تسبح فيه دول منطقتنا. ميكننا االتفاق على أن من بني العديد من العناصر 

التي ال ُتسّهل دخول النساء املغاربّيات في السياسة، هناك العنصر الديني.
توجد كذلك أسباب أخرى. شأنها شأن معظم بلدان القارة و العالم العربي فإّن املقاومات هي من 

نوع إجتماعي. 
هكذا في اجلزائر، في تونس و في املغرب، فإن التقاليد و خاصة النداء إلى قيم املاضي التي ال 
تزال تنادي بها الطبقة السياسية لبلداننا، هي التي تقِلب معطيات املسألة، على املستوى النظري 
و التطبيقي. ُتبنّي الردود املؤسساتّية، التي تقدمها دولنا اليوم لطلبات النساء للوصول إلى املناصب 

السياسية، أّن كل األسباب املستدعية هي تفسيرات غير كافية.

1.3 الدين كتفسير

تكّرس النصوص الدستورية الطابع اإلسالمي للدول الثالث. يجعل، الدستور التونسي في نصه 
األول و كذلك املادة 5 من الدستور املغربي و املادة 2 من الدستور اجلزائري، من اإلسالم، دين 
الدولة. ُتقّدم هذه اخلاصية من خالل اخلطابات، كخاصية ال رجوع فيها. في احلقيقة ال تشّكل 
هذه اخلاصية جوهريًا عائق للحياة السياسية للنساء. أحسن دليل على ذلك هو اخلبرة التونسية. 

يوّفق هذا البلد بالفعل و بطريقة هادئة خاصّية الدولة اإلسالمية مع الطابع الدميقراطي.
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ميادين الدين و السياسة متفّرقة. اخلاصّية األولى التي ُأسند لها حفظ األسس العربية اإلسالمية ال 
ُتناقش. يحّدد مجالها الوحيد باحلقوق الشخصية. 

القرارات الكبرى املتعّلقة بتمثيل النساء املتخذة للوصول إلى ترتيب أفضل مقارنة بالعديد من الدول 
الدميقراطية، دافعها إنشغال الدولة في تكّيفها التدريجي مع القّيم العاملية في املوضوع. تّم تطبيق 

هذه السياسة بعزم قوّي و أحسن دليل على جناحها اإلجماع الدولّي في املوضوع.
عّتم احلوار حول  الواقع  الذي في  للدول، هو  السياسي  إستعمال اإلسالم في احلقل  توّغل   إن 
إلى  النساء  وصول  في  تراجع  نقل  لم  إن  تطّور ضعيف،  إذا الحظنا  الصدد،  هذا  املسألة.  في 
املناصب السياسية في اجلزائر كما تبّينه املعطيات الرقمية املقدمة في امللحق8، فإن آثار توغل 
األيديولوجية اإلسالمية غّيرت املنظر السياسي في العشريات األخيرة. رّكز اخلطاب اإلسالمي 
على املسألة النسوية. بالنسبة لهذه اإليديولوجية، يجب وضع مسألة العائلة و خاصة املرأة بعيدًا 
عن النموذج الغربي لتحرر املرأة و الذي ُيعتبر مخالفًا للمقاييس اإلسالمية التقليدية. تفرض هذه 

املقاييس علىاملرأة بقائها في الدائرة العائلية.
 يبنّي جيدًا اخلطاب اإلسالمي في اجلزائر ـ بدرجة أقّل في املغرب ـ أن النساء املوجودات في 
الدائرة العمومية، هّن بالفعل الهدف املقصود. ترّكزت اخلطابات في املساجد حول النساء. يشار 

مباشرة إلى العديد منهن اللواتي كّن ميارسن مهام عمومّية9.
العزم امللحوظ في تونس. يؤكد اخلطاب  العمومّية اجلزائرية، لم يكن لها   نالحظ أن السلطات 

السياسي هذه الرؤية، كما سوف نرى فيما بعد.

2.3 العادات املعادية للنساء

إن النزاع بني العادة و العصرنة فارض نفسه أكثر في مسألة املساواة بني الرجال و النساء من كل 
املسائل األخرى املنشطة للمجتمعات الثالثة لهذه الدول. نالحظ في هذا امليدان بالضبط أن العناصر 

اإلجتماعية و املقاييس الثقافية لها تأثير على املشاركة السياسية للنساء.
تبقى في املجتمعات املغاربّية املعاصرة مكانة النساء في املجتمع و في الذهنيات بالية. تتواجد 
املرأة في هذه املجتمعات دائمًا في حالة تبعية إن لم نقل خضوع جتاه الرجل حتى في البلدان 

مثل تونس حيث تطورت حقوق املرأة بصفة معتبرة. 
تعتبر هذه املجتمعات احملصورة في قّدم العادات والتقاليد أن النشاط السياسي هو امتياز للرجال. 

يستمر التقسيم التقليدي لألدوار. إّن حضور و بروز النساء في الفضاء السياسي قلياًل ما ُيقبل.
يشكل وضع النساء في وسط العائلة أحد العناصر التي تكبح املشاركة النسائية في احلياة الساسية. 

8. أنظر اجلداول III و IV في امللحق و كذلك الشروحات  املخصصة في الفصل 4
9. متارس ضغوطات على النساء إلرغامهن على ارتداء احلجاب. اغتيلت أكثر من 3.000 امرأة خالل العشرية االخيرة. كانت املرأة التي متارس في الوسط التربوي مستهدفة اكثر. 
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يوضع منذ الوالدة تعريف ضّيق لدورهن و الذي مبقتضاه ُتقصى كل مشاركة في احلياة السياسية.
ُيعتبر الزواج و رعرعة عائلة، الهدف املثالّي بالنسبة للفتاة املغاربّية.

إّن تهميش النساء املغاربّيات هو في الواقع مفروض و يحّدده نظام يوّزع املهام.
إّن املقاومة العاّمة للرأي العاّم تتفاقم مبقاومة الرأي النسائي نفسه. يبدو بالفعل أن الرأي العام 
الوضع و تذهب حتى  النساء هذا  العام. تقبل  الرأي  النسائي ال يختلف اختالفًا محسوسًا عن 
إلى اإلمتثال مع تصّرفات املجموعات األكثر معارضة ملشاركتهّن في احلياة السياسية مبررًة بهذه 
الطريقة، تصّور »منزلي« في شأنهن. ال ُتبدي املرأة عن قّلة ذوقها »ملمارستها السياسة« فحسب     

و لكنها تقبل عامة نظام التبرير املخترع من طرف الرجال جلعل إقصائهّن عقالنّي. 
تضّخمت الذهنّية املعادية للنساء، بسبب تبّنيها من قبل عدد كبير من النساء املغاربيات، فهي 

تشّكل إحدى العوائق لتطور مشاركتهن في احلياة السياسية. 
 ينتج عن مقاومة الرأي النسائي هذا بعض العواقب. ال تبذل هكذا النساء، جهود كبيرة من أجل 
ممارسة حقوقهن للتصويت. ال تساند جماعة النساء، النشاط النسائي إاّل قلياًل. كما أنها ال تساند، 
العربي  النسائي في اإلنتخابات. حتى يومنا هذا ال يوجد في املغرب  الترشيح  بشكل منهجي 

جمعيات نسائية ذات طابع سياسي محض.
 لذا علينا أن نحارب قبل كل شيء هذه املقاومة النسوية. إن مجال الوعي السياسي للنساء ليس 
أكثر حتديدًا من مجال الوعي السياسي للرجال وكذلك الشأن ألفقهن السياسي الذي ليس أقل 
امتدادًا. يجب على إجراءات سياسية أو إيجابية في هذا امليدان أن حتصل، لصّد أثر هذه العادات 

و التقاليد.
3.3 إبتذال املسألة باخلطاب السياسي

إن حتليل خطاب الدول املغاربية في شأن قضية املشاركة السياسية للنساء هو جدير باالهتمام. 
يعاني اخلطاب من صعوبات في التعبير عن رأي واضح وهذا ما أّدى إلى نقاشات حادة.

إبتذالها.  إلى  هاّمة، يسعى اخلطاب  للنساء كمسألة  السياسي  التمثيل  بقضية  اإلعتراف  عوض 
حسب اخلطاب فإّن القضّية متكّفل بها. تتحول القضية إلى مجرد قضية تقنية يتم معاجلتها مع 

الوقت  وهذا بتبّني املطالب السياسية للنساء لصالح اخلطاب السياسي.
ُتطّور هكذا الطبقة السياسية في الدول الثالث خطاب حول املشاركة السياسية للنساء و محاسنها. 
حسب الناطقني الرسميني بإسم هذه الدول، فإّن متثيل النساء في الهيئات السياسية دليل لتفتح 

دميقراطي شرعت فيه هذه الدول منذ عدة سنوات. 
عذر  عن  احلقيقة  في  تبحث  الدول  هذه  فإّن  الرسمي،  اخلطاب  في  النسائي  املطلب  بإدماج 

دميقراطي.
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هكذا  يبقى  العصرنة.  و  لإلسالم  الدائم  الرجوع  خالل  من  الرسمية  اإليديولوجيات  غموض  يظهر 
اخلطاب في املغرب و كذلك في اجلزائر محدود بتركيزه على مسألة الدين. 

يتأرجح باستمرار بني إنغالق ممّيز ببعض امليول إلى اللجوء إلى العنصر الديني، و إنفتاح مع ذكر 
التونسي، أّن في السياسة هذان املفهومان غير  املثال  اإلسهامات العصرية. لقد رأينا أعاله بتقديم 

متعارضان.
يبقى من جهة أخرى اخلطاب حول النساء مرتبط باملاضي. ُتذكر مشاركة النساء في كفاح التحرير 
الوطني بطريقة دّورية، في خطابات قادة الدول الثالث وهذا في اإلحتفاالت وفي مناسبات مرتبطة  
خصوصًا بالنساء، و بطريقة شعائرية، في كل ثامن مارس من كل سنة. في الواقع بإدماج مطالب 
النساء في اخلطاب فإن هذا األخير يرفض أن يرى في املطالب النسائية تعبير عن عالقة إجتماعية 

إقصائية وبالتالي ينزع و بصفة نهائية من هذه املطالب ُبعدها السياسي احلقيقي.

4.3. احليل املؤسساتية: الوزارات و الهيئات املكّلفة بالوضع النسوي

تتفاقم املشاكل التي تطّرقنا لها أعاله بنقص املصداقية و عدم فعالّية األجوبة النظامية لطلبات متثيل 
النساء. نالحظ بالفعل و بكل بساطة، بالنسبة للدول الثالث املدروسة، أن احلكومات عندما ال تصدر 
القرارات فإنها ال تعالج أبدًا املسألة بصفة نهائية و في كل مظاهرها. تعتبر قضية التمثيل السياسي 

للنساء مسألة من إختصاص املختصني، و ليست مسألة سياسية.
مؤسساتية  وقتية  وسيلة  مجرد  املأخوذة  التدابير  تصبح  متتالية،  بتعديالت  إذًا  احلكومات  تقوم 

و تشريعية ترمي إلى تقليص مظاهر سوء املساواة األكثر بروزًا.
دائمًا  القانوني  و  املؤسساتي  النطاق  يبقى  التطبيق.  قليلة  أو  مجّزأة  التنظيمية  اآللّيات  فإّن  هكذا 

ناقص. 
رغم أن الدول الثالث حققت تقدم بتأسيس مصالح وزارية مخصصة لوضعية املرأة، إاّل أن هذه املصالح 
الوزارية ال توجد في نفس الدرجة السلمّية للمصالح الوزارية األخرى. تبقى هذه املؤسسات احلكومّية 
اليوم في وضع أدنى ـ وزارة منتدبة أو كتابة دولة. ال متنح لهذه املؤسسات نفس املصادر املالّية و 
نفس الوسائل اإلنسانية كباقي املصالح الوزارّية. تكون الروابط ما بني القطاعات بني املصالح الوزارية 
و األجهزة األخرى حول هذه املسألة دائمًا رخوة. هذا ما يجعل هذه املؤسسات معدومة املصداقية و 

السلطة، الضروريتني للقيام مبهامها.
الثالثة. مثاًل في املغرب هناك »املجالس  البلدان  النوع من الهياكل ليست قليلة في  إن أمثلة هذا 
اإلستشارية«، التي ظهرت في التسعينات، خاصة في نطاق املجلس الوطني للمرأة و العائلة الذي 

ُأسس في 1992 حتت رئاسة وزير أشغال املرأة و العائلة. 
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زّود هذا املجلس نفسه منذ 1997 بثالث جلان، تقصد بدرجة أولى ضمان متابعة صورة النساء في 
اإلعالم و السهر على تطبيق النصوص القانونية و استخدامها لضمان املساواة في الفرص. هناك 
أيضًا اللجنة اخلاصة، املؤسسة بعد 1998 في إطار »مخطط إدماج املرأة في التطّور«. لم تتمكن هذه 
اللجنة املكّلفة بإقتراح ضوابط للقانون، إلى يومنا هذا بإدخال اإلجراءات القانونية الالزمة لتسوية 

املسألة، خاصة اإلجراءات املطابقة لنصوص اإلتفاقيات الدولّية التي إنضم إليها املغرب.
للمرأة  الوطني  املرصد  تأسيس جهازين:  تّم  لقد  إستشارية.  بأجهزة  نفسها  تونس  زّودت كذلك 

واملجلس الوطني للمرأة و العائلة.
ال حتتوي اجلزائر من جهتها على جهاز إستشاري. تم اإلعالن عن مجلس وطني للمرأة لكن لم 

يتم تنصيبه إلى يومنا. هناك وزارة منتدبة لدى رئيس احلكومة مكّلفة باألسرة و قضايا املرأة.
ال متلك هذه األجهزة سلطة تنظيمية مبا أنها بكل بساطة، مزّودة بسلطة إستشارية و هي محصورة 
التشريعات من  تغييرات في  الوسائل إلدخال  األجهزة  إذًا هذه  إقتراحات. ال متُلك  تقديم  في 
أجل جتسيد مبدأ املساواة املسّجل في الدساتير. لذا ميكننا التساؤل حول األهداف احلقيقية التي 

تنجزها هذه املؤسسات.
ال تتحصل في نهاية املطاف، مسألة التمثيل املتساوي للنساء في السياسة، على األجوبة املؤسساتية 
املطابقة خلطورتها سواء كانت موضوع إهتمام حقيقي أم ال للدول. ُتدعم هذه املالحظة باخلالصات 
التي نستنتجها من دراسة اإلطار القانوني للمشاركة السياسية للنساء في املغرب العربي و التي 

نتطرق لها في الفصل املوالي.



1� تر�سيخ �مل�ساو�ة بني �لن�ساء و �لرجال
�سا�سية �ملغاربية  يف �لقو�نني �لأ
فيه:   نزاع  السياسي سالحًا ال  التمثيل  في  املساواة  كفاحهن حول  العربي في  املغرب  نساء  متلك 
و  احلقوق  اإلستقالل،  غداة  العربي،  املغرب  دساتير  مختلف  بالفعل  أدرجت  األساسي.  القانون 
احلرّيات كما يتضمنها التصريح العاملي حلقوق اإلنسان و سّخرت رسميًا من بني احلقوق ذلك املتعّلق 

باملساواة بني الرجال و النساء في املجال السياسي.
تسّخر العديد من النصوص الوطنية و الدولّية مبدأ املساواة بني الرجال و النساء في السياسة.

القانون األساسي  القانون الداخلي عن طريق  وضعت الصيغة األساسية حلق املساواة السياسية في 
لألّمة وهو الدستور و عن طريق بعض نصوص القانون األساسي املتعّلقة بالنظام اإلنتخابي. إّنه مدعم، 
على مستوى معّيار املصادر العاملية، بإتفاقية متعددة األطراف: اإلتفاقية املعروفة بإتفاقية كوبنهاغن 
)Copenhagen( لسنة 1979 »حول إقصاء كل أشكال التمييز جتاه النساء« )CEDAW( املصادق عليها 

مع حتفظات من طرف اجلزائر في سنة 1996.
 إن حالة القانون حول هذه املسألة هي سهـلة الوصف: ُترّسخ عدة نصوص وطنّية و دولّية في الدول 

الثالث، مبدأ املساواة بني النساء و الرجال في السياسة.
1.1 الدستور التونسي املؤرخ في 1 جوان 1959

للقانون  نصوص  ثالثة  على  للنساء  السياسي  بالتمثيل  املتعّلق  التونسي  الدستوري  القانون  يحتوى 
بني  مفقودة  شبه  التفرقة  تعتبر  و  للرجال  و  للنساء  متساوية  بالفعل حقوق  هذا  يتضمن  األساسي. 
اجلنسني على املستوى القانوني. تنص املادة 6 من الدستور أن »كل املواطنني متساوون في احلقوق 

و الواجبات و هم سواء أمام القانون«.
تنص املادة 7 على: »يتمتع املواطن بحقوقه كاملًة بالطرق والشروط املبينة بالقانون، و ال يحّد من 
هذه احلقوق إاّل بقانون ُيتخذ إلحترام حقوق الغير و لصالح األمن العام و الدفاع الوطني و إلزدهار 

اإلقتصاد و للنهوض اإلجتماعي.«

الـــفصــــل التالث 3

اإلطار القانوني للمشاركة السياسية
 للنساء يف املغرب العربي
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تعترف املواد 20 و 21 بحق كل مواطن أن يكون ناخب و منتخب.
إّن النصوص التي صدرت بعد اإلستقالل و التي تتبع هذه النصوص الدستورية، تكّرس مبدأ عدم 
التفرقة خاصة في ميدان قانون العمل. إاّل أننا نالحظ أنه ال يوجد تفرقة إيجابية صريحة تظهر 

في القانون األساسي التونسي.

2.1 الدستور املغربي املؤرخ في 13 سبتمبر 1996

مبدأ  وإّن  كما  للنساء  السياسية  باحلقوق   1996 13 سبتمبر  املؤرخ في  املغربّي  الدستور  إعترف 
املساواة مكّرس في النص األساسي. 

تنص املادة 5 و لكن بطريقة مجردة و عامة أن »جميع املغاربة سواء أمام القانون«. إستهدفت املادة 
8 بصفة خاصة النساء وهي تنص على: »الرجل و املرأة متساويان في التمّتع باحلقوق السياسية. 
لكل مواطن ذكرًا كان أو أنثى احلق في أن يكون ناخبًا إذا كان بالغًا سن الرشد و متمتعًا بحقوقه 

املدنّية و السياسّية«.
املادة  بعبارات عامة. تضمن  إاّل أن هذا يبقى دائمًا  للنساء  السياسية  تذكر مواد أخرى احلقوق 
9 لكل املواطنني مجموعة حقوق سياسية: حرية التعبير و اإلجتماع و حرّية تأسيس اجلمعّيات 
املواطنني أن  املادة 12 على: »ميكن جلميع  أّية منظمة سياسّية. تنص  و  حرّية اإلنخراط في 

يتقّلدوا الوظائف واملناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط املطلوبة«. 
يعترف القانون األساسي املغربي للنساء بجميع حقوقهن السياسية. 

نالحظ فقط أن وراثة العرش ُتبعد املرأة بكل وضوح. تنص املادة 20 بالفعل على: »إن عرش املغرب       
وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر األكبر سنًا من ذرّية جاللة امللك احلسن الثاني، 
ثم إلى إبنه األكبر سنًا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عنّي امللك قيد حياته خليفًا له ولد آخر من  
أبنائه غير إبنه البكر. فإن لم يكن ذكر من ذرّية امللك، فامُللك ينتقل إلى أقربائه من جهة الذكور 

ثم إلى إبنه طبق الترتيب والشروط  السابقة الذكر«. 
فيما يخص مسألة احلقوق السياسية فإن القانون األساسي املغربي مطابق، على العموم، إللتزاماته 

الدولية في هذا امليدان.

3.1 الدستور اجلزائري املؤرخ في 28 نوفمبر 1996

إعترف الدستور اجلزائري املؤرخ في 28 نوفمبر 1996 مبساواة الرجال و النساء. تشير املادة 29 
على غرار املادة 6 من الدستور التونسي بكل وضوح إلى اجلنس مبا أنها تنص على أّن: » كل 
املواطنني سواسية أمام القانون. وال ميكن أن يتذّرع بأي متييز يعود سببه إلى املولد، أو العرق، أو 

اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو إجتماعي«.
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لكن يذهب الدستور اجلزائري أبعد من الدساتير التونسية و املغربية. تنص املادة 31 من القانون 
املواطنات في  و  املواطنني  »للمؤسسات هدف ضمان مساواة كل  أن:  بالفعل  األساسي اجلزائري 
الفعلّية  املشاركة   اإلنسان، و حتول دون  تفتح  تعوق  التي  بإزالة احلواجز  الواجبات  و  احلقوق 

للجميع في احلياة السياسية و اإلقتصادية و الثقافية«.
يحتوي هذا النص األخير و احملّرر بهذه الطريقة على أحكام تنص بكل وضوح على أّن الدولة 
ليست فقط الضامنة للمساواة في احلقوق بني النساء و الرجال في املجال السياسي، ولكنها تعمل 

أيضًا على جتسيد هذه احلقوق و تطبيقها.
هكذا ـ و هذا ما سنرى فيما بعد ـ يظهر أن املشّرع اجلزائري يعترف أنه ال يكفي وضع نص قانوني 
فحسب، فهذا األخير في حد ذاته مجّرد و عام. و يضع املشرع اجلزائري، بطريقة واضحة، على 

عاتق مؤسسات الدولة، مسؤولية جعل هذا احلق في املساواة، ملموس.
يذكر نص آخر للدستور اجلزائري احلقوق السياسية للنساء. تنص املادة 50 من القانون األساسي 

أن »لكل مواطن تتوّفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ُينتخب«.

لتز�مات �لدولّية لدول �ملغرب �لعربي 2� �لإ
صادقت و أدمجت دول املغرب العربي في مجال احلقوق السياسية للنساء، في درجات مختلفة 
في تشريعاتها و ميثاقاتها و تصريحاتها و معاهداتها، على نصوص متعّلقة بحقوق اإلنسان عامة 
و حقوق النساء خاصة. ان اإللتزامات الدولية لدول املغرب العربي هي متعددة األطراف كما أنها 

إقليمية و هذا مهم أكثر.

1.2 اإللتزامات املتعددة األطراف

تشّكل املقاييس الدولية في املغرب العربي آلية قوية لإلصالحات.
تفضل  املادة،  في  اخلاصة  تشريعاتها  إعداد  عن  العربي، عوض  املغرب  دول  أن  بالفعل  نالحظ 

اإلدماج املباشر في تشريعاتها للمبادئ و القيم املتضمنة في مختلف اآلليات الدولية.
إذا كان هذا اإلدماج ملقاييس عاملية في تشريعات دول املغرب العربية يالئم الدساتير و التشريعات، 

فإّنه أظهرتناقضات و نقائص القوانني الداخلية.
هكذا نالحظ بالنسبة للموضوع الذي يعنينا تناقضًا مزدوجًا. بالفعل، إذا كانت إرادة اإلنضمام إلى 
القانون الدولي مؤّكدة في النصوص و في اخلطابات احلكومية، نالحظ أنه يتم اإلشارة فورًا إلى 

فكرة السيادة الوطنية. يظهر هذا التناقض خاصة في الرجوع إلى أسلوب التحّفظات. 
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من جهة أخرى رغم اإلعتراف بالقّيم الدولية املسّجلة في النصوص فهذه القّيم جتد صعوبة، على 
املستوى الداخلي، في فرض نفسها حتى النهاية كما نبّينه في هذه الدراسة. نتسائل إذا كانت 
دولنا تلتزم بإتفاقيتها املبرمة على الصعيد املتعدد األطراف، فقط بهدف اإلعتراف لها أنها متتثل 

للمعايير احملددة من طرف املجتمع الدولي.
اذا أخذنا مثل تونس، حيث التقدم احملرز من طرف هذا البلد في مجال حقوق النساء ال ميكن 
انكاره في هذه املنطقة، فإن بعض نتائج هذه اإللتزامات الدولية املبرمة مازالت مؤجلة. صادقت 
تونس بالفعل على كل اآلليات املتعددة األطراف املتعّلقة بحقوق اإلنسان عمومًا و حقوق النساء 
خاصة، على غرار إتفاقية »كوبنهاغن« حول مكافحة كل أنوع التمييز جتاه النساء. إاّل أن التدابير 
الهاّمة املوصى بها من طرف اإلتفاقية، في هذه احلالة التدابير املؤقتة املنصوص عليها في املادة 
4، تبقى إلى يومنا غائبة. ُيعتبر كذلك املغرب في مجال احلقوق السياسية للنساء، طرف في عدد 

من اإلتفاقيات مثل املعاهدة املتعّلقة باحلقوق املدنية و السياسية املوافق عليها من طرف اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في ديسمبر 1966 و املصادق عليها في جوان 1979. و صادق املغرب على 
اإلتفاقية الدولية حول احلقوق السياسية للنساء لسنة 1952، في سنة 1977. أخيرًا إنضّم املغرب 

إلى اإلتفاقية الرئيسية وهي اإلتفاقية حول إقصاء كل أنواع التمييز جتاه النساء.
تتلخص وضعية احلكومة اجلزائرية في مجال احلقوق السياسية للنساء في امللحق التابع لهذه 
العاملي حلقوق  التصريح  هي  اجلزائر  من طرف  عليها  املصادق  العاملّية  اآلليات  أهم  الدراسة10. 
اإلنسان11، املعاهدة الدولية حول احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و املعاهدة الدولية 
كذلك  و  املعاهدات  بهذه  املتعّلق  اإلختياري  البروتوكول  السياسية،  و  املدنية  باحلقوق  املتعّلقة 
اإلتفاقية حول احلقوق السياسية للنساء و باخلصوص اإلتفاقية حول إقصاء كل أنواع التمييز جتاه 
النساء. دخلت هذه اإلتفاقية املصادق عليها في 1979 في »كوبنهاغن« حّيز التنفيذ سنة 1981 

و صادقت عليها اجلزائر في 1996 12.
إلتحقت اجلزائر على غرار الدول األخرى، باآلليات الدولية حول احلقوق السياسية للنساء دون 
إبداء حتفظات. لم تبِد اجلزائر حتفظات حول املادة 7 و 8 من اإلتفاقية حول إقصاء كل أنواع 
التمييز جتاه النساء، الشيء الذي ُيجبرها كباقي دول املنطقة، على أخد تدابير بإمكانها إقصاء 

كل نوع من أنواع التمييز جتاه النساء في امليدان السياسي.
في الواقع إن التحفظات التي تبديها هذه الدول ال تتعّلق إاّل مبيدان احلقوق املدنية. ُتصاغ هذه 
التحفظات للنصوص املتعّلقة بصفة خاصة باحلالة املدنية للنساء. تعود في هذا امليدان األّولوية، 

للقانون الداخلي.
IV 10.  أنظر ملحق رقم

11. املادة 1: كل البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة و احلقوق «. املادة 2: »...بدون متييز)...( بني الرجل واملرأة«
12. مصادق عليها بتحفظات من قبل اجلزائر بتاريخ 22.01.1996 كانت التحفظات تخص املواد 2،9،2،1،4،16،29. أنظر اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية،رقم 91 املؤرخة 

في 24.01.1996
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ُتعتبر اإلتفاقية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء من بني كل اآلليات الدولية، األهم 
مبقدار ما تنوي ترقية املساواة في جميع احلقوق اإلنسانية و املدنية و السياسية و اإلجتماعية 
لضمان  الوطنية  احلكومات  طرف  من  ملموسة  إلتزامات  على  كذلك  تنص  هي  و  اإلقتصادية  و 
ممارستها. ُتعتبر هذه اإلتفاقية كميثاق دولي حلقوق النساء. ُنصبت هذه اإلتفاقّية اليوم »كمقياس 
عاملي لتحديد املساواة بني النساء و الرجال«، و»املصدر القانوني« أو »األساس القانوني« للتشريعات 
الوطنية أو »التشريع الوطني احلقيقي« و تعّبر هذه الفكرة عن فكرة تفّوق املقاييس الدولية على 
مقاييس القانون الداخلي. حتّدد اإلتفاقية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء بطريقة 
واضحة و غير غامضة مفهوم التمييز. هكذا حسب املادة 1 من اإلتفاقية »تقصد عبارة التمييز جتاه 
النساء كل تفريق، إقصاء أو قيود على أساس اجلنس التي لها كأثر أو كهدف تعريض أو إلغاء 
اإلعتراف و التمتع أو املمارسة من طرف النساء، مهما كانت حالتهن املدنية، على أساس املساواة 
بني الرجال و النساء و حقوق اإلنسان و احلريات األساسية في امليادين السياسية و اإلقتصادية 

و اإلجتماعية و الثقافية و املدنية أو في كل امليادين األخرى«. 
ُتلزم اإلتفاقية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء، عن طريق النصوص، على جتاوز 
الطابع الشكلي و املجّرد و التصريحي. إنها حتث الدول على القيام بالقضاء على كل أنواع التمييز 
بروتوكولها  املعلنة. يضع  املبادئ  هذه  لتطبيق  ملموسة  تدوين شروط  من خالل  النساء13،  جتاه 
اإلختياري املوافق عليه في 1990 و الذي دخل حّيز التنفيذ في 22 ديسمبر 2000 من جهته، 

نظام املراقبة على هذه الدول.
إّن مسألة القيمة القانونية لهذه اآلليات القانونية الدولية هي بالنسبة للقانوني مسألة هامة. مسألة 
إختيار مختلف احللول  تدعم  الداخلي،  القانون  قواعد  باملقارنة مع  لإلتفاقية،  القانونية  القيمة 
القانونية التي ميكن أن تتبع من طرف دول املغرب العربي لضمان أحسن حلماية احلقوق السياسية 

للمرأة أو على األقل جلعل مبدأ املساواة ملموسًا أكثر.
حتدد املادة 25 من إتفاقية »فيانا« )Vienne( املتعّلقة بقانون املعاهدات في القانون الدولي شروط 
الداخلية  التشريعات  على  الداخلي. يجب هكذا  القانوني  النظام  في  الدولية  املعاهدات  إدخال 
الدولية  القواعد  إدماج  إجراء  يتّم  لكي  معاييرها  سّلم  قانونها شروط  في  مسبقًا  أن حتدد  للدول 
اجلديدة في القانون الداخلي. وّضح الدستور التونسي املؤرخ في 1 جوان 1959 و اجلزائري املؤرخ 
في 28 نوفمبر 1996 الهيكلية بني اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها و التشريع الداخلي. تنص 
املادة 32 من الدستور التونسي من جهة أّن »ال تعّد املعاهدات نافذة إاّل بعد املصادقة عليها و 
شريطة تطبيقها من الطرف اآلخر« و من جهة أخرى أّن »املعاهدات املصادق عليها من قبل رئيس 

اجلمهورّية واملوافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذًا من القوانني«. 
13. املادتان 7 و 8 لإلتفاقية. النصوص الرئيسية لإلتفاق موجودة في امللحق.
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التي يصادق عليها رئيس اجلمهورية،  »املعاهدات  أن  الدستور اجلزائري  132 من  املادة  تنص 
حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون«. ال يتطرق الدستور املغربي من 

جهته ملسألة تفّوق القانون الدولّي على القانون الداخلّي.
الرجال  بني  السياسية  املساواة  مادة  في  بإكتساب  اآلن،  إليها  سنتطرق  دولّية،  آليات  بدأت 

و النساء، قانونية نسبية.

2.2 اإللتزامات اإلقليمية

الدول  تبّني  واضحة  بصفة  النساء،  بحقوق  املتعّلقة  اإلفريقية  الرئيسية  القانونية  اآلليات  تؤّكد 
اإلفريقية، إللتزامات أخرى و مبادئ و أهداف وأعمال موجودة، منصوص عليها بدقة في مختلف 
 Beijing )1995( »بايجني«  عمل  قاعدة  خاصة  النساء  و  الرجال  حقوق  حول  الدولية  اآلليات 

و اإلتفاقية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء )1979(.
املتعّلقة باحلقوق  القارّية  القانونية  اآلليات  أهم  إلى  املغرب و اجلزائر  و  تونس  انضّمت كل من 
الدولية  اآلليات  مع  اختالل  إطالقًا في حالة  ليست  اآلليات  أن هذه  للنساء. نالحظ  السياسية 
األخرى  و ميكن حتى القول أن اآلليات اإلقليمية، خاصة األحدث منها، هي أكثر وضوحًا و أكثر 
تقدمًا من اآلليات الدولية. هكذا، إذا نصت املادة 4 )1( من الوثيقة التأسيسية لإلحتاد اإلفريقي 
على مبدأ املساواة بني الرجال و النساء، فإن امليثاق اإلفريقي يذهب إلى أبعد بالتعبير بكل وضوح 

عن اختياره ملبدأ املناصفة بني الرجال و النساء. 
تنص املادة 10 من امليثاق أن »مُتّثل النساء باملناصفة مع الرجال و على جميع املستويات في كل 
القوائم اإلنتخابية و قوائم الترّشح، تساهم النساء بالشراكة مع الرجال على جميع مستويات في 

إجناز و وضع سياسات و برامج الدولة«.
إفريقيا،  في  النساء  بحقوق  املتعّلق  الشعوب  و  اإلنسان  اإلفريقي حلقوق  امليثاق  بروتوكول  يأتي 
املصادق عليه في 11 جويليا 2003 من طرف جمعية القمة الثانية للوحدة اإلفريقية في »مابوتو« 
)Maputo( )موزنبيق(، كتكملة للميثاق اإلفريقي لترقية احلقوق األساسية للنساء في إفريقيا و يسهر 

على حماية هذه احلقوق. 
َيظهر من بني هذه الترتيبات، احلق في املشاركة في احلياة السياسية و املشاركة الفعلّية للنساء 

اإلفريقيات على جميع مستويات أخذ القرارات.
عّبر قادة الدول و احلكومات األعضاء في الوحدة اإلفريقية بالتوازي مع اآلليات القانونية و بطريقة 
مكررة و في كل مناسبة، على مبدأ املساواة بني الرجال و النساء في إفريقيا. أدلوا بتصريح رسمي 
حول املساواة اجلندرية في إفريقيا و ذلك في اجللسة الثالثة العادية ملؤمتر الوحدة اإلفريقية التي 

إنعقدت من 06 إلى 08 جويليا 2004 في »أديس- أبيبا« )اثيوبيا(.
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من املهّم املالحظة أن هذه التصريحات ليس لها قيمة تعزميية فقط. تم تأسيس هيئات ملراقبة 
تطبيق مبدأ املساواة. يكون تطبيق بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب املتعّلق 
بحقوق النساء في إفريقيا، املوافق عليه في 11 جوليا 2003 من طرف جمعية القمة الثانية للوحدة 

الشعوب   و  اإلنسان  اإلفريقية حلقوق  اللجنة  مراقبة  )موزنبيق(، حتت  »مابوتو«  في  اإلفريقية 
إلتزمت  إللتزاماتها.  اإلفريقي  امليثاق  في  األطراف  الدول  إحترام  ملراقبة  تم وضعها  هيئة  و هي 
كذلك الدول األطراف في البروتوكول على تبيان في تقاريرها الدورية لّلجنة اإلفريقية، التدابير 
التشريعية و األعمال األخرى املتخذة من أجل التحقيق الكلّي للحقوق املعترف بها في البروتكول. 
نادى املؤمتر الوزاري األّول للوحدة اإلفريقية املنعقد في شهر ماي 2003 بـ »كيغالي« )رواندا(، 
البروتكول  للمصادقة على  الالزمة  التدابير  اإلفريقية إلتخاذ كل  الوحدة  في  األعضاء  الدول  كل 
في أقرب وقت ممكن. هكذا تم البدء في تنفيذ و بصفة ملموسة مبدأ املناصفة على مستوى بعض 
هيئات الوحدة اإلفريقية و كان الهدف خاصة في إطار برنامج الـ »نيباد« )NEPAD(، هو التوصل 
إلى املناصفة في كل هيئات اجلماعات اإلقتصادية و اإلقليمية. وجدت هكذا السياسة تطبيقها 
عن طريق إنتخاب خمس نساء مندوبات وخمسة رجال مندوبني وكذلك تعيني نساء كمبعوثات 
املبادئ احملتواة  الوحدة اإلفريقية. يبقى اآلن جتسيد تطبيق  خاصات و ممثالت خاصات عن 
في هذه اآلليات القانونية القارّية في احلياة اليومية للمواطنات اإلفريقيات و هذا على املستوى 
الداخلي و احمللي. إّن هذا العمل هو مسؤولية البرملانات الوطنية و األحزاب السياسية كما سنراه 

في الفصل األخير من هذه الدراسة.

قرت�ع 3� ح�سة �حلقوق �ل�سيا�سية للن�ساء يف مناذج �لإ
نتخابية للدول �ملغاربية   و �لنظم �لإ
ال ميكن فهم طبيعة أي نظام سياسي دون الرجوع إلى قانونه اإلنتخابي. بالفعل، فإن دساتير معظم 
الدول احملررة بطريقة مختصرة و وجيزة حُتيل تعريف تدابير و تفاصيل تطبيق القوانني األساسية 
إلى القوانني و من أهّمها القوانني اإلنتخابية. حتّدد هذه القوانني التدابير املتعّلقة بطرق تنظيم 
التصويت اإلنتخابي بطريقة من املفروض أن تكون مفّصلة. حتدد إذًا القوانني وسائل وصول ممثلي 
املواطنني إلى مختلف الهيئات املنتخبة على املستوى الوطني و احمللي. لهذا السبب، لألنظمة 
اإلنتخابية تأثير كبير على تقدم املشاركة السياسية للنساء في العالم، خاصة في توظيفهّن في 
األجهزة التشريعّية. يعتبر املختصون في القانون الدستوري و العلوم السياسية أن أهمية القوانني 
اإلنتخابية توازي أهمية نصوص الدساتير و هذا راجع إلى أن التقنيات اإلنتخابية لها أثر مباشر 

على نتائج اإلنتخابات و في النهاية على مستوى و نوعية التمثيل.
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لذا فإّن مختلف األطراف املعنّية في احلياة السياسية للدول ُتدرك أهمية التقنيات اإلنتخابية في 
حتديد النتائج النهائية و ُتعطي أهمية خاصة للقوانني اإلنتخابية.

لبلدان  فبالنسبة  اإلنتخابية  النظم  و  التصويت  أسلوب  كبير في  تنّوع  العالم  كنا نالحظ في  إذا 
املغرب العربي ال يوجد إاّل أسلوبان كبيران في التصويت: التصويت باألغلبية و التصويت النسبي 

للقوائم.
ميكن أن يكون التصويت باألغلبية:تصويت باألغلبية فردي، أو تصويت باألغلبية حسب القائمة. 
يكون فردي عندما يكون مستعمل مع مرشح واحد في كل دائرة. عندما اليستعمل مع مرشح واحد 
في كل دائرة، لكن بقوائم، فهذا ما يعرف بالتصويت بأغلبية القائمة. يوّفر التصويت بأغلبية 
القائمة عدة مناصب في كل دائرة و مينحها بأكملها إلى القائمة التي تصل في املرتبة األولى و 
هذا الذي يسمح باحلصول على كل املقاعد بنصف االقتراع فقط. سمح هذا األسلوب من اإلنتخاب 
للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ )ج. إ. إ.( بالفوز باإلنتخابات التشريعية لسنة 1990 قبل أن ُتلغى و 

قبل أن ُيعّدل القانون اإلنتخابي اجلزائري.
التمثيل النسبي في تصويت القائمة املعروف بـ: »تصويت القوائم النسبي« هو أسلوب للتصويت 

حيث يقّدم كل حزب قائمة مرشحني للناخبني الذين ينتخبون للحزب أكثر منه للمرشح. 
املئوية لألصوات  النسبة  املقاعد احملّدد حسب  اإلنتخاب على عدد من  تتحصل األحزاب بعد 
العدد اإلجمالي لألصوات احملصلة  الفرق بني  تقليص  إلى  النظام  املتحصل عليها. يهدف هذا 
من طرف حزب على املستوى الوطني و عدد املقاعد املتحصل عليها في البرملان. يعتقد عمومًا 
أن النسبية محترمة أكثر باللجوء إلى قوائم األحزاب. ُينتخب في هذا النظام املرشحون حسب 
وضعيتهم في القوائم التي ميكن أن تكون »مفتوحة« أو »مغلقة« حسب إستطاعة الناخب ترتيب 
أو خلط املرشحني في القائمة املختارة. ُترّجح تشريعات دول املغرب العربي الثالثة نظام القوائم 
»املغلقة«.  إاّل ان املختصني في السياسة ُيجمعون على إعتبار أن أنظمة التمثيل النسبي هي أفضل 
في  الصغيرة  السياسية  لألحزاب  بالعدل  إتسامًا  أكثر  سياسي  وجود  لضمان  األغلبية،  نظم  من 
البرملان. تقول فرضية أخرى أن نظام القوائم، مبا أنه يسمح للنساء بالظهور في قوائم األحزاب، 
فإنه يسّهل دخولهن في املجالس اإلنتخابية. من البديهي أن إنتخاب القوائم النسبي كما سنراه 
في الفصل املوالي يعطي لألحزاب السياسية مكانة مهيمنة. األحزاب هي التي تعنّي املرشحني و 
تضع القوائم. ُتعتبر في إنتخاب القوائم، الوضعية في القائمة جوهرية: في حالة وضع املرشحات 

النسائية في آخر القائمة هذا يعني أن املرشحة ليس لها أي فرصة للفوز. 
إذا كانت إنتخابات القوائم النسبية تعطي متثيل أحسن للنساء فهذا غير مضمون في كل احلاالت. 
بّينت البحوث أن أساليب اإلنتخاب و النظم اإلنتخابية في البلدان النامية ليس لها أثر أكيد على 

حتسني التمثيل النسائي لهذه الدول. 



31در��سـة مقـارنـة حـول متثيـــــــل �لن�ســــــــاء يف �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية يف �ملغـــــرب �لعربـــــي
�جلز�ئر – �ملغرب – تون�س

عندما يكون قانون ما،افتراضًا يفّضل مجموعة ما من الشعب، فان تأثيره ال مُيارس إاّل إذا كانت 
هذه املجموعة منظمة فعليًا وبشكل كافي جلعل الوضع لصاحلها. حتى ولو كان باستطاعة أساليب 
التصويت و نظم اإلنتخاب أن تعلب دورًا هامًا فهي وحدها ال تكفي لضمان متثيل أفضل للنساء.

 ُيبدي مشّرعو دول املغرب العربي إهتمام خاص بأساليب اإلنتخاب. يفّضل اليوم مشرعو الدول 
بأغلبية  اإلنتخاب  مثل  اإلنتخابات  أنواع  بعض  في  عدا  ما  النسبية،  القوائم  إنتخاب  الثالث 
السبب  الرئاسية في تونس و اجلزائر يكمن  املستعمل أساسًا في اإلنتخابات  الفردي  التصويت 
الرئيسي لهذه احلالة في كون أن النظم السياسية لهذه البلدان تعتمد على األحزاب السياسية 
اإلنتخاب  األسلوب من  يطّبق هذا  التي حتددها جوهريا.  النظر عن بعض اخلصوصيات  بغض 
بالنسبة للدول الثالثة سواء على املستوى الوطني )عند اإلنتخابات التشريعية( أو على املستوى 

احمللي )عند اإلنتخابات البلدية أو احمللية(.

1.3. منوذج اإلقتراع و النظام اإلنتخابي في تونس

يحتوي الدستور التونسي املؤرخ في 01 جوان 1969 على نصوص قليلة حول مناذج اإلنتخاب.
تنص املادة 18 على غرار أساليب اإلنتخاب املعمول بها في الدول الدميقراطية، على أن اإلنتخاب 
يكون »باإلقتراع العام و احلر و املباشر و السري«. تنص املادة 20 على: »يكون ناخب كل مواطن 
ميلك اجلنسية التونسية منذ خمس سنوات على األقل و البالغ من العمر 20 سنة كاملة و ميأل 

الشروط املذكورة في قانون اإلنتخابات«.
 يجب إذًا الرجوع إلى قانون 8 أبريل 1969 املتعّلق بالقانون اإلنتخابي لكشف أن »يكون ناخب 
كل تونسي و تونسية البالغني من العمر عشرين سنة كاملة مالكني للجنسية التونسية منذ خمس 
سنوات على األقل و املتمتعني بكل حقوقهم املدنية و السياسية و ليسوا في أي حالة نقص األهلية 

املنصوص عليها في القانون )املادة 2(«.
يحدد تعديالن لهذا القانون النظام اإلنتخابي التونسي اليوم.

سمح التعديل األول لقانون اإلنتخابات بالقانون العضوي املؤرخ 04 ماي 1990، ألول مرة منذ 
اإلستقالل، بالتخّلي عن نظام اإلقتراع باألغلبية لفائدة نظام التمثيل النسبي مع األفضلية املمنوحة 

إلى القائمة التي تتحصل على أكثر أصوات عند إنتخاب املجالس البلدية.
 أدخل التعديل الثاني، لقانون اإلنتخابات بالقانون العضوي املؤرخ في 27 ديسمبر 1993 بالنسبة 
لإلنتخابات التشريعية، نظام جديد لإلقتراع ميزج نظام األغلبية مع التمثيل النسبي. ينص على 
توزيع املقاعد على مستوى الدوائر اإلنتخابية و على املستوى الوطني بطريقة جتعل احلزب الفائز 

باملقاعد على املستوى الوطني، غير معنّي بتوزيع املقاعد على مستوى الدوائر.
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 ال تسمح أي دراسة من التحقق ما إذا كان لقانون اإلنتخابات و خاصة تعديالته أثر على مستوى 
أّنه من املؤكد أن نسبة متثيل النساء في  التمثيل النسائي على الصعيد الوطني و احمللّي، إاّل 
اإلنتخابات تعززت في األعوام األخيرة. تظهر النساء بأعداد في قوائم أحزاب األغلبية. تقّدم في 
اإلنتخابات األّولية لهذا احلزب في األول و الثاني و الثالث من أبريل 2005، 7.228 مرشح 
النتخاب ثلثي املرشحني الذين تقدموا في اإلنتخابات البلدية بتاريخ 08 ماي 2005. كان التوزيع 

حسب اجلنس 5.826 مرشح و 1.402 مرشحة أي ما يقارب %25 من النساء.
 هكذا و رغم أن قانون اإلنتخاب ال يحتوى على أّي نص يسّهل التفرقة اإليجابية لصالح النساء، 
فان تونس متقّدمة و في تقّدم مستمر على دول املغرب العربي، فيما يخص التمثيل النسائي في 
الهيئات املنتخبة. إّن هذه الوضعية هي أكثرها نتيجة إرادة سياسية مؤكدة و مطّبقة في امليدان 
وليس نتيجة تشريع. توجد تونس على رأس ترتيب دول املنطقة و في العالم العربي و اإلسالمي، 

كما يبينه اجلدول I و II في امللحق. 
حتتل تونس مرتبة أفضل من عدة دول دميقراطية غربية.

2.3. النظام اإلنتخابي في املغرب

الدستورية  املراجعة  املتخذة عقب  نتيجة اإلصالحات  املغربي احلالي هو  اإلنتخابي  القانون  ٍان 
املؤرخة في 13 سبتمبر 1996.

بتاريخ  املمثلني  غرفة  طرف  من  عليه  املوافق  اإلنتخابات  بقانون  املتعّلق  للقانون   3 املادة  تنص 
31 مارس 1997: »يعتبر ناخب املغربي من اجلنسني البالغ عشرين سنة ميالدّية كاملة و املتمّتع 

بكل حقوقه املدنية و السياسية و ليس في أي حالة نقص األهلية املنصوص عليها في القانون 
احلالي«.  يحتوي قانون اإلنتخابات املغربي على نصوص موحدة و نصوص خاصة لكل نوع من 

االستشارة أو اإلنتخاب. 
نظرًا خلصوصيات كل نوع من إنتخاب أو إستشارة فإّن قانون اإلنتخابات مُيلي إعتبارات خاصة 
بتسيير العمليات املتعّلقة بتنظيم اإلستفتاء و انتخاب أعضاء املجالس اجلهوية و املجالس الوالئية 

و اإلقليمية و املجالس البلدية و الغرف املهنية.
يتعّلق  فيما  اإلنتخاب.  نوع  حسب  األخير  هذا  يختلف  وحيد.  انتخاب  أسلوب  إذًا  يوجد  ال 
باإلنتخابات اإلقليمية فإن املادة 147 من القانون تنص على إنتخاب قائمة ذات التمثيل النسبي 

دون مزج أو انتخاب تفضيلي هذا يعني قائمة »مغلقة« كما وصفناه أعلى.
إاّل أن اإلنتخاب يتم بالتصويت الفردّي باألغلبية في دورة واحدة في حالة ما إذا كان هناك عضو 

واحد لإلنتخاب.
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ُينتخب املجلس اجلهوي من طرف مجموعة املجالس البلدية و اجلمعيات الوالئية و اإلقليمية و 
من طرف املجموعات املكّونة من ممثلي الغرف املهنية و كذا املجموعات املشّكلة من ممثلني للعمال. 
فيما يتعّلق باملجالس البلدية ُينتخب أعضاؤه بالتصويت الفردّي باألغلبية النسبية في دورة واحدة. 
ُينتخب أعضاء املجالس الوالئية و اإلقليمية من قبل و من بني مجموعة ناخبني مكّونة من أعضاء 
املجالس البلدية للوالية أو اإلقليم. تنص كذلك القوانني العضوية املتعّلقة بتشكيل            و 
يوجد  ال  الغرفة.  لنوعّي  مختلفة  إنتخاب  أساليب  على  املستشارين،  و  املمثلني  غرفة  إنتخاب 
أي عنصر مقنع يبنّي العالقة املوجودة بني أساليب اإلنتخاب املسّجلة في التشريعات الوطنية و 

مستوى متثيل النساء في الهيئات املنتخبة.

3.3. القانون العضوّي اجلزائري املتعّلق بالنظام اإلنتخابي

يحتوي الدستور اجلزائري الـمؤرخ في 28 نوفمبر 1996 شأنه شأن الدستور التونسي الـمؤرخ في 
01 جوان 1959 على القليل من التدابير حول طريقة التصويت في اإلنتخابات. 

تنص املادة 2 فقرة 1 »يكون اإلقتراع عام و مباشر و سرّي«. حتدد املادة 5 شروط مفروضة تتعّلق 
بالناخب:»ُيعتبر ناخب كل جزائري و جزائرية البالغ ثمانية عشر )18( سنة في يوم اإلنتخاب 
و املتمتع بكل حقوقه املدنية و ليس في أي حالة نقص األهلّية املنصوص عليه في القانون الساري«.
إذًا ميكن القول ان األمر الصادر في 06 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعّلق بالنظام 

اإلنتخابي هو الذي يحّدد طرق التصويت اجلزائري.
يذكر هذا األمر أسلوبني للتصويت: التصويت باألغلبية و التصويت النسبي على القائمة.

ال يعني التصويت باألغلبية إال إنتخابني: إنتخاب رئيس اجلمهورية )التصويت الفردي في دورين 
باألغلبية( و إنتخاب أعضاء مجلس األّمة الغرفة الثانية للبرملان )تصويت تعددي باألغلبية في دور 

واحد على مستوى الوالية(14. 
كاإلنتخابات  األخرى  اإلنتخابية  العملّيات  كل  القائمة  على  النسبي  التصويت   يعني 
للوالية. الشعبية  املجالس  انتخابات  و  البلدية  الشعبية  املجالس  إنتخابات  و  التشريعية 
تعني املادة 101 من القانون العضوي املتعّلق بالنظام اإلنتخابي اجلزائري إنتخاب النواب للغرفة 
األولى للبرملان و تنص على: »ُينتخب املجلس الشعبي الوطني ملدة خمس )5( سنوات بالتصويت 

النسبي على القائمة. 
ل املرشحون في كل دائرة إنتخابية حسب نظام ترتيب على قوائم، يوازي عدد مرشحيها  ُيسجَّ

عدد املقاعد املمنوحة التي ُيضاف اليها ثالثة )3( مرشحني يقومون املقام...«
14. ال يعني هذا التصويت إاّل أعضاء مجلس األّمة املنتخبني، أي 96 عضو. يتم تعيني 48 عضو من طرف رئيس اجلمهورية. يتكّون مجلس األّمة من 144 عضو.
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ُتسيَّر اإلنتخابات ذات الطابع احمللي من جهتها بثالثة نصوص من القانون: املادة 75 التي تنص 
على: »تنتخب املجالس احمللية و الوالئية لعهدة خمس )5( سنوات بالتصويت النسـبي على 

القوائم.
الذي  العدد  نسبية حسب  بطريقة  القوائم  بني  املمنوحة  املقاعد  »تتوزع  على:   76 املادة  تنص   
حصلت عليه في اإلقتراع املتحّصل من طرف كل واحدة منها مع تطبيق قاعدة األقوى هو الذي 

يبقى«.15     
أخيرا تذكر املادة 79 الترتيب في القوائم بنصها أنه يجب أن تكون قوائم املرشحني لإلنتخاب في 
املجالس الشعبية البلدية و الوالئية مرتّبة و أن »توزيع املقاعد بني مرشحي القائمة الواحدة يجب 
أن يستجيب إلى نظام ترتيب املرشحني في هذه القائمة«. تعتبر هذه النصوص األخيرة مهمة كما 

سنراه فيما بعد ألنها تذكر نظام الترتيب في القوائم.
 ميكن أن ندلي مبالحظة ثانية. من بني دول املغرب العربي الثالث اجلزائر هو البلد الذي يستعمل 
في معظم عملّياته اإلنتخابية، نظام متثيل نسبي. ميكن القول أن طريقة اإلقتراع هذه و التي تعتبر 
في بلدان اخرى مالئمة للنساء لم تؤثر على مستوى وصول النساء إلى املناصب اإلنتخابية. يؤكد 
هذا فكرة ُأدليت من قبل. لذا اذا كانت طرق اإلقتراع النسبي على القوائم في بلدان اخرى و بصفة 
عامة ينتج عنها متثيل أحسن للنساء فهذا بكل تأكيد ليس احلال في بلداننا. ال ميكن لطرق 
اإلقتراع لوحدها ان تضمن وصول أحسن للنساء إلى الوظائف اإلنتخابية. ال يكون لطريقة اإلقتراع 
تأثير فّعال، إاّل إذا كانت شريحة املجتمع التي نقصد إعانتها، منظّمة كفاية إلستعمال فوائد هذا 

النوع من اإلقتراع.

15. مبا أّنه من النادر أن تتحصل القوائم على عدد أصوات يتوافق بالضبط مع املعّدل اإلنتخابي )الرقم املتحصل، بعد التصويت، يتم بتقسيم  في كل دائرة انتخابية، عدد اإلقتراع بعدد املقاعد  

املمنوحة( لذا من الضروري توزيع البقايا. من بني التقنيات الثالث املستخدمة تقوم تقنية النسبية »األقوى يبقى« على إسناد، محليًا، املقاعد الباقية على القوائم، بعد التوزيع حسب املعّدل 
اإلنتخابي، لها باقي األصوات األكثر أهمية )نسبية »األقوى يبقى«( فتكون بذلك القوائم الصغيرة مدعومة إذ أن هذه األخيرة ليس لها أصوات كافية للحصول على مقعد خالل التوزيع االول و 

لكن لها بالتالي بقايا مهمة.



تتمّيز املمارسة املباشرة للنساء املغاربيات في اإلدارة السياسية لبلدانهن بخط عام: ضعفها الكبير. 
طبعًا هذه املالحظة ليست خاصة بالدول الثالث املدروسة. و لكن مُيكن القول بدون مبالغة أن النساء 
في مجمل الدول الثالث مقصاة من هيئات اإلدارة السياسية و أن متثيلهن في كل حال رمزي أكثر 
منه حقيقي. ال يوجد نساء رئيسات حكومة. قليالت هّن النساء الوزيرات. تبقى النساء جد قالئل في 
غرف البرملان. ال تظهر املرأة في جلان اإلدارة لألحزاب السياسية، كما أن عدد الترشح النسائي في 
اإلنتخابات قليل. ال يظهر أن هذه الوضعية تتحسن. إّن الفرض من األعلى هو من التقاليد في الدول 
الثالث. عدد النساء اللواتي ميارسن مسؤوليات سياسية ليس ضعيف فقط و لكنه ال يظهر أنه في 

طريق الزيادة في بعض الدول. حتى أنه مُيكن في بعض األحيان إكتشاف تراجع في هذه الدول.
يقوم هذا الفصل بتبيان أّن التمثيل الغير متساوي للنساء املغاربّيات في الهيئات السياسية لبلدانهن، 

1� �لن�ساء يف �لربملانات �ملغاربية هو واقع حقيقي و ذلك عن طريق إستعمال األرقام و عن طريق اإلحصاء.
1.1. احلصيلة السلبية لقابلية اإلنتخاب: العدد الضعيف للمنتخبات

تبني قراءة لتمثيل النساء في برملانات بلدان املغرب العربي أن تونس و املغرب يعرفا نسبة متثيل 
البرملان مع  نسائي تفوق %10. هكذا في سنة 2005 عرفت تونس أكبر نسبة متثيل نسائي في 

%22.8 من النساء في غرفة النواب و %13.4 في غرفة املستشارين.

كما يبينه اجلدول I في امللحق، تأتي اجلزائر و املغرب بعيدًا وراء تونس بنسب ُتقّدر على التالي 
بـ %10.8 )غرفة النواب( و  %1.1 )غرفة املستشارين( بالنسبة للمغرب و %6.2 )مجلس الشعبي 

الوطني( و %2.8 )مجلس األّمة( بالنسبة للجزائر.16
 ما عدا تونس فإن الدولتني األخريني من دول املغرب العربي هما في مستوى أدنى من املعّدل العاملي.  

كان املعّدل العاملي للنساء في الهيئات التشريعية سنة 2002 يقّدر بـ 14.3%.
 16. معطيات قام بها إحتاد ما بني البرملانات حسب معلومات أدلت بها البرملانات الوطنية و هذا حتى تاريخ 31 جانفي 2006.

الفصـــل الـرابـع4
واقــعــة حقيقية: تــمــثـيل غيـر متـســاوي للـنـســاء

 فـي املــؤسسـات السيــاسيـة فـي املــغــرب العربي
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تتصاعد هذه النسبة املئوية إلى %38.8 في البلدان الشمالية، و كحّد أقصى إلى %4.4 في البلدان 
العربية. إذا حللنا، متثيل النساء في برملانات املغرب العربي نالحظ أن في تونس حضورهّن في 

البرملان ُدعم وتقّوى بشكل كبير في السنوات األخيرة.
 إنتقلت نسبة حضور النساء في غرفة النواب من %4.3 في 1989 إلى %11.5 في 1999 لتبلغ 
%22.8 في 2004 مع 43 امرأة منتخبة نائبة. يوجد 15 امرأة عضو في غرفة املستشارين أي 

نسبة %13.4. مُتارس السلطة التشريعية في تونس من طرف غرفة النواب و غرفة املستشارين. 
تتكون غرفة النواب من 189 عضو ُمنتخب عن طريق اإلقتراع العام املباشر.

 بدأت غرفة املستشارين، التي ُأسست في سياق اإلصالح الدستوري لـ 2002 بالعمل بعد إنتخابات 
أكتوبر 2004 و تشمل 112 عضو ممثل للمحافظات و الفئات املهنية و أعضاء ُمعّينني من طرف 

رئيس اجلمهورية. جترى اإلنتخابات التشريعية كل خمس سنوات.
 جرت اإلنتخابات التشريعية للبرملان احلالي في 24 أكتوبر 2004 و عرفت مشاركة حوالي ألف 

مرشح ميثلون سبعة )7( أحزاب سياسية. تم إنتخاب 43 امرأة من بني 189 مقعد برملاني. 
قّدم حزب األغلبية »التجمع الدستوري الدميقراطي« )ت.د.د.(  %25 من الترشيح النسائي على 

قوائمه.
 حتتل تونس اليوم املرتبة 36 على املستوى العاملي قبل املغرب و اجلزائر املوجوَدين على التوالي 

في املرتبة 94 و املرتبة 120. إحتّلت فرنسا، على سبيل املقارنة في 2005 املرتبة 17.84
نسائي  نحو متثيل  واضحة،  بطريقة  تونس  متبعًا خطى  األخيرة،  األعوام  في  املغرب  يتوجه    
أحسن في البرملان. يتكّون هذا األخير من غرفتني: غرفة النواب و غرفة املستشارين، و قد رأى 
عدد منتخبيه اإلناث في تزايد. وصلت في 1993 ألّول مرة إمرأة إلى البرملان. خالل اإلنتخابات 
التشريعية لـ 2002 تّم إنتخاب 35 إمرأة في غرفة النواب على عدد إجمالي يقّدر بـ 325 عضو. 
إنُتخبت 5  املقدمة من طرف األحزاب السياسية كما  الوطنية  القوائم  إمرأة من  إنتخاب 30  تّم 

أخريات عن طريق قوائم محلية. يوجد اليوم 3 نساء عضو في غرفة املستشارين.
انتقلت نسبة   ،17,5 بـ   1997 لـ  التشريعية  لالنتخابات  باملقارنة  املنتخبات  هكذا ضرب عدد 

متثيل النساء من %0.66 إلى 10.8%. 
94. على  املرتبة  إلى   118 املرتبة  من  إنتخابني  في ظرف  املغرب  إنتقل  العاملي  املستوى  على 
املستوى العربي يشغل املرتبة الثانية بعد تونس و األمر اجلديد هو أنه يسبق اجلزائر ألول مرة في 
الترتيب. إنه من املهّم املالحظة أن هذا التقّدم هو نتيجة نشاط هام تقوده احلركات من أجل حقوق 
النساء. توّصل هذا النشاط املدعم من طرف امللك اجلديد إلى اجناز قائمة وطنية مخصصة للترشح 

النسائي املتحصل عليها بعد إتفاق األحزاب السياسية. 
17.  ترتب مائة و سبع و ثمانون )187(  بلد بترتيب تنازلي حسب النسبة املئوية للنساء في الغرفة الوحيدة أو الغرفة السفلى )معطيات االحتاد مابني البرملانات بتاريخ فبراير2006(



37در��سـة مقـارنـة حـول متثيـــــــل �لن�ســــــــاء يف �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية يف �ملغـــــرب �لعربـــــي
�جلز�ئر – �ملغرب – تون�س

تعرف اجلزائر عكس جاريها االثنني تطّور غير متساوي لتمثيل النساء في البرملان. نالحظ فترات 
زيادة لكن كذلك فترات إرتداد. بالفعل تم إنتخاب في اجلمعية التأسيسية لـ 1962، 10 نساء 
على مجموع 194 نائب أي نسبة متثيل النساء تقدر بـ %5 و هذا ميكن إعتباره نسبة جيدة نظرًا 

لالستقالل احلديث. لكن نالحظ فورًا بعد ذلك فترة إرتداد. 
كما يبّينه اجلدول III في امللحق علينا أن ننتظر سنة 1997 و عدة تشريعات ليرى عدد النساء 

املنتخبات زيادة طفيفة. 
انتخبت 11 امرأة في املجلس الشعبي الوطني في 1997 أي امرأة زائدة عن املجلس التأسيسي 
لسنة 1962. إاّل أن هذه الزيادة خادعة و هي في الواقع مُتثل إرتداد يثبته حتليل النسب املئوية 

مع العدد اإلجمالي في املجلسني )%2.90 في 1997، %5 في 1962(18.
 هكذا و إذا استثنينا الهيئتني التشريعيتني املنشأتني خالل فترة األزمة املؤسساتية لسنوات 1991 و 
1997 حيث كان عدد النساء في هذه الهيئات )6(19 في 1992 و )12( في 201994،فإن الزيادة 

احلقيقية الوحيدة تبقى حديثة. 
يحتوي املجلس الشعبي الوطني احلالي امُلنتخب في 2002 في احلقيقة على 24 منتخبة على 

مجموع 389 نائب أي ما يعادل نسبة مئوية ُتقّدر بـ 216.15%. 
لسنة  الدستورية  املراجعة  بعد  املؤسسة  للبرملان  الثانية  الغرفة  األّمة،  مجلس  أن  كذلك  نالحظ 
1996، يعرف اليوم تقهقر في عدد النساء. ال حتتوي هذه الغرفة اليوم إاّل على 4 نساء22 )أنظر 

اجلدول IV في امللحق I( معّينات من طرف رئيس اجلمهورية، بينما خالل التشريعة األولى سنة 
1997 كانت حتتوي على 8 نساء 5 منهن عّينهن رئيس اجلمهورية.

اللواتي لهّن مقعد في مكاتب  النساء  الفترات، أن عدد   نالحظ من جهة أخرى، في كل هذه 
الغرف أو في مكاتب اللجان ضعيف جدًا إن لم نقل هزيل23. إنه مطابق فقط لعدد املنتخبات في 

البرملانات.
تزيد و حتى  البرملانات اجلزائرية  النساء في  أرقام  إذا كانت  أنه  املعطيات   نرى عند مالحظة 

تتضاعف في بعض األحيان فهذه الزيادة هي باألحرى خادعة. 
ال ُتترجم هذه الزيادة في الواقع بتحسن للتمثيل النسائي. ُيّبني الفحص اإلحصائي أن في كل 
احلاالت، هذه األرقام غير متناسبة مع الدميوغرافية النسوية التي تضاعف عددها بني 1962        

و 2006 ثالثني مرة.
18.  كان املجلس الشعبي الوطني لسنة 1997 يحتوي على 380 نائب.

19. عنّي الرئيس بوضياف 6 نساء على 60 في املجلس اإلستشاري أي نسبة 10%.
20. عني رئيس املجلس االعلى للدولة 12 امرأة على مجموع 178 في املجلس الوطني اإلنتقالي أي نسبة مئوية تقدر بـ 6.70%.

21. يحوي املجلس الشعبي الوطني في الواقع على 17 نائبة من حزب »جبهة التحرير الوطني« و نائبتني من »التجمع الوطني الدميقراطي« و نائبة من »حركة االصالح« و ثالثة نواب من »حزب 
العمال« من بينهم الناطقة الرسمية للحزب و نائبة مستقلة.

22. متثل النساء أعضاء مجلس األّمة  %2.7 من املجموع. على 44 عضو معنّي من قبل رئيس اجلمهورية ال متثل النساء إاّل 10.50%.
23. نحصي خالل التشريعة االخيرة نائبة رئيس املجلس الشعبي الوطني واحدة ونائبة رئيس مجلس األّمة واحدة و نائبة رئيس جلنة واحدة و رئيسة كتلة برملانية واحدة. 
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2.1 الوصول الصعب للترشح

 ما يلفت اإلنتباه في ما يتعّلق بالنساء املنتخبات في البرملان هو التشابه مع ما الحظناه عند دراسة 
املرشحات: عددهن الصغير جدًا. ُيفَسر ضعف النساء في املؤسسات التشريعية بعدة أسباب و على 

رأسها وجودهن الضعيف في قوائم الترشح لألحزاب السياسية.
 تشير املعطيات املجموعة حول دخول الترشح النسائي في البرملانات املغاربية للبلدان الثالثة أن 
نسبة املنتخبات باملقارنة مع عدد الترشح، أصغر بكثير من نسبة الرجال املنتخبني. هذا يبنّي أن 
حظوظ اإلنتخاب بالنسبة للنساء هي أقّل من حظوظ الرجال. في اجلزائر وبالنسبة لإلنتخابات 
معّبرة  أسفله  في اجلدول  املقّدمة  األرقام  فإن   2002 إلى   1977 الفترة  من  املتراوحة  التشريعية 

جدًا:
املترشحات لإلنتخابات التشريعية اجلزائرية

النسبة املئوية املترشحني املترشحات  العدد االجمالي
للترشحات السنة

4.98% 39 744 783 1977

4.64% 39 801 840 1982

7.11% 63 822 885 1987

4.15% 322 7.427 7.749 1997

6.90% 694 9.358 10.052 2002

(معدل) 5.55% 1.157 19.152 20.309 املجموع املتراكم

ُتعطي األرقام املتراكمة للترشحات، خلمسة إنتخابات تشريعية، مجموع 19.152 ترشح للرجال 
مقابل 1.157 ترشح للنساء أي معدل %5.5 و هذا ما يشكل تباين كبير في النسب بني النساء        

و الرجال في ما يتعّلق بالوصول إلى الترشح.24
 لكننا نالحظ خاصة، أنه إذا كان عدد الترشح النسائي زاد في العدد من 39 في 1977 إلى 694 
الزيادة تناقضها مرة أخرى النسب املئوية  في 252002، و تقريبا تضاعف بـ 18مرة فإن هذه 
املتعّلقة بالترشح النسائي. هكذا يكون إرتفاع النسب املئوية في فترة 15 سنة أي بني 1977 و 

2002 بأقل من %2. و هذا ما يجعل التقّدم شبه منعدم.

 نالحظ وضعية مماثلة في املغرب. خالل إنتخابات 2002 و رغم القائمة الوطنية املخصصة للنساء 
و اإلتفاق املتحّصل من األحزاب السياسية حول إدخال قسط من النساء في القوائم، إاّل أن الترشحات 
النسائية في القوائم بقيت ضعيفة: 269 مرشحة بني 5.873 ترشح و هذا ما ميثل %4.5 فقط.

24. بالنسبة لإلنتخابات التشريعية لـ 1977و 1982 و1987و 2002.
25. إّن الزيادة القوية للترشحات املسجلة في 1997 راجعة إلى ان بعد اإلنتخابات التشريعية امللغاة لسنة 1991 فإن اإلنتخابات تتم مرة اخرى في اطار تعددي.                 
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حصلت الزيادة الوحيدة املعتبرة لترشح النساء في البرملان، في تونس. في اإلنتخابات التشريعية        
لـ 24 أكتوبر 2004 قّدم حزب األغلبية »التجمع الدستوري الدميقراطي« )ت. د. د.( على قوائمه 
%25 من الترشح النسوي. أعلن اخلطاب الرئاسي أن في اإلنتخابات املستقبلية نسب املرشحات 

ستكون أعلى.
يبنّي املثال التونسي أن في غياب تدابير حتثيثية على أعلى مستوى قراري للدولة و على مستوى 

األحزاب السياسية يبقى وصول النساء املغاربّيات إلى املناصب اإلنتخابية صعبًا.

2� �لن�ساء د�خل �حلكومات
1.2. سيطرة شبه كلّية للرجال في مجال اإلدارة السياسية

إّن املشاركة املباشرة للنساء في النشاطات احلكومية للدول الثالث املدروسة جد ضعيفة. القليل من 
النساء يصل إلى الدائرة املغلقة في القرار السياسي.

 هكذا اذا كان في البداية احلضور النسائي في احلكومات في تونس رمزي نالحظ اليوم، أّنه في 
ارتفاع طفيف. عّينت خالل تعديل 10 أكتوبر 2004، 7 نساء في احلكومة و من بينهن امرأتان 
وزيرتان في وزارة قضايا املرأة و العائلة و الطفولة و األشخاص املسنني و في وزارة التجهيز و 

السكن و تهيئة اإلقليم و كذلك ُعينت خمس نساء كاتبات دولة.
  عّينت في املغرب أول كاتبات دولة سنة 1997. عّينت أول امرأة وزيرة في 2002، إاّل أنها 
كانت وزيرة منتدبة. إحتوت احلكومة سنة 2002 امرأة وزيرة منتدبة و كاتبات دولة في القطاعات 
اإلجتماعية. عّينت »زوليخة نصيري« عضوًا في الديوان امللكي و مستشارة في القضايا اإلجتماعية. 
تتكّون اليوم حكومة »دريس جتو« من 38 عضو: وزير دولة واحد و 23 وزير و سبعة وزراء منتدبني 
و ستة كتاب دولة و كاتب عام للحكومة. حتتوي هذه احلكومة على 03 نساء: اثنتان كاتبات 

دولة و وزيرة منتدبة26. 
 يبنّي اجلدول V املوجود في امللحق I  أنه ال توجد في اجلزائر أي إمرأة في احلكومات التسع 

األولى. يجب إنتظار سنة 1984 لكي يتم تعيني و ألول مرة، إمرأة على رأس وزارة.27
يبنّي كذلك اجلدول V أّنه ال يوجد ثبات في تطور عدد النساء في احلكومات. نالحظ بني 1987 
و 2002 ظهور امرأة أو إثنتان في احلكومات ولكن نالحظ غيابهن، في نفس الفترة، عن الوظائف 
التنفيذية احلكومية. يجب إنتظار احلكومة الـ 26 في جوان 2002 لنرى تعيني 5 نساء في الطاقم 

احلكومي.
26. وزيرة منتدبة لدى وزارة اخلارجية و التعاون املكلفة باملغاربة القاطنني في اخلارج و كاتبة دولة لدى وزارة العمل و القضايا االجتماعية و التضامن املكلفة بالعائلة و التضامن 

و النشاط اإلجتماعي و كاتبة دولة لدى وزير التربية الوطنية و الشباب املكّلفة مبحو األمية و التربية.
27. في احلكومة املعّينة بتاريخ 22 جانفي 1984 عّينت، من بني 25 وزير و 15 نائب وزير، »زهور اونيسي« وزيرة، و »ليلى الطيب« نائبة وزير.
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واحدة فقط من بينهن وزيرة و األربع األخريات عنّيَ وزيرات منتدبات. لقد تراجع هذا الرقم، مبا 
أننا ال نعّد في أفريل 2006 إاّل 3 نساء أعضاء في احلكومة و من بينهن وزيرة واحدة و وزيرتان 

منتدبتان.
إذا متكنت إمرأة من ترشيح نفسها مثل الرجال في اإلنتخابات الرئاسية في املغرب العربي، ميكن 
أن نتساءل إذا كان وجودها في هذه اإلنتخابات ال يشّكل، بكل بساطة، إاّل إّدعاء ال مستقبل 
له28.ـ  رمبا هنا تكمن كل الرمزية للتمثيل النسائي في الهيئات السياسية في املغرب العربيـ  هذا 
الترشح النسوي ميكن أن يظهر هام بالنسبة للنساء املغاربّيات، إاّل أّنه ال ميكن أن يخفي حقيقة 

أّن كّلما إقتربنا أكثر من مركز القرار السياسي كّلما كانت النساء املغاربيات أكثر إقصاء.

2.2 تواضع األدوار احلكومية

يتوجه دائمًا متثيل النساء املغاربّيات في احلكومات و املنخفض عدديا في إجتاه جد خاص. هناك 
فرق واضح في التصرفات بني اجلنسني. إذا فحصنا طبيعة القطاعات الوزارية املشغولة نالحظ أن 

النساء غالبًا ما تكون مقصاة من الوزارات اإلستراجتية.
املرأة  بقضايا  خاصة  وزارة  في  كّن  وزيرات،  تعيينهن  تم  اللواتي  النساء  أول  تونس   في 
في  وزيرتان،  امرأتان   2004 سنة  ُعّينت  الشغل.  و  املهني  التكوين  وزارة  كذلك  و  العائلة  و 
تهيئة  و  السكن  و  التجهيز  وزارة  في  و  املسنني،  و  األطفال  و  النساء  بقضايا  املكّلفة  الوزارة 
اإلقليم. و هذا ما مُيّكننا من قول أنهّن ال يحظنّي أبدًا بوزارات ذات سيادة. و أغلب التعيينات 
منتدبتان. وزيرتان  احلالية  احلكومة  حتوي  دولة.  كاتبات  هي  احلكومة  أجهزة  في  األخرى 

حُتصر في نفس النمط النساء في اجلزائر في مراكز وزارية دون مسؤوليات كبيرة. تتحصل غالبًا 
على محفظة العائلة و قضايا املرأة أو الهجرة و غالبًا ما يتّعنّي كوزيرات منتدبات.

 ميكن أن نفكر من باب أّول أن هذا االختصاص مييل تدريجيًا إلى اإلنخفاض. لكن الوقائع ُتكّذب 
هذا التفسير. نالحظ بالعكس اليوم تشديد واضح لهذا امليول إلى احلصر.

 ميكن القول أن وضعية النساء في احلكومات املغاربية نتج عنها أّنه ال ميكنها التأثير بصورة فّعالة 
على القرارات السياسية للحكومات. 

حتى فيما يتعّلق باملشاكل املرتبطة مباشرة بقطاعهن الوزارّي، ال يستطعن التدخل بفعالّية. 
ُتعاد هذه الوضعية من جهة أخرى بحجم أصغر، على املستوى احمللّي.

28. كانت الويزة حنون الناطقة الرسمية حلزب العمال )ح. ع.( املرأة الوحيدة املرشحة النتخابات الرئاسية اجلزائرية في 08 أبريل 2004. لم يقبل في 1999 ترشحها 

من طرف املجلس الدستوري.
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3� �لن�ساء د�خل �ملجال�س �ملحلية
1.3. التمثيل الضعيف للنساء في املدينة

يبقى متثيل النساء في املجالس احمللية، بالنسبة للبلدان الثالثة، متثيل ال يعّتد به.
 نالحظ في تونس، حيث جُترى اإلنتخابات البلدية كل خمس سنوات، أن في اإلنتخابات البلدية 

لـ 08 ماي 2005 كان هناك وجود للمرأة على مستوى املجالس البلدية. 
في   42.7% إلى   1995 في   16% من  البلدية  املجالس  في  النساء  وجود  نسبة  هكذا  ترتفع 
البلدية لسنة 2005 هي  التونسيات في اإلنتخابات  النساء  لتمثيل  املعتبرة  النسبة  2005.  هذه 

بأجملها نتيجة قرار الرئيس »زين العابدين بن علي« لرفع نسبة حضور املرأة في املجالس البلدية 
إلى على األقل %25 من املقاعد. كانت قد تلّقت األحزاب السياسية تعليمات في هذا املجال. 

كان احلزب الرئاسي، »التجمع الدستوري الدميقراطي« )ت. د. د.( من خالل وضع %25 من 
النساء على قوائمه، مكّلف بجّر األحزاب السياسية األخرى نحو نفس املسلك.

 رغم ازدياد عدد النساء املرشحات بقرابة أربعة أضعاف في املغرب سنة 2003، و هذا مقارنة 
بانتخابات 1997، فإنه يبقى باملقارنة مع الترشح الرجالي جد منخفض: 6.024 امرأة مرشحة 

على مجموع 122.658 مرشح. 
 تعتبر هذه اإلنتخابات إخفاقًا إذا متعّنا في عدد املنتخبني. تم إنتخاب 127 امرأة فقط من أصل 
النساء  1997 عدد  كان سنة  بالفعل  للجزائر.  هذه مماثلة  اإلخفاق  6.024 مرشحة.  إن وضعية 

املرشحات في اإلنتخابات البلدية 1.281 و لكن لم ُينتخب منهن إاّل 75 . ترشحت سنة 2002، 
أّي بعد خمس سنوات، 3.679 إمرأة لإلنتخابات البلدّية لكن تم إنتخاب 147 فقط.

زاد عدد النساء املرشحات لإلنتخابات البلدية لسنة 2002، ثالث مرات باملقارنة مع سنة 1997 
و تضاعف تقريبًا عدد املنتخبات ولكن أعداد املترشحات و املنتخبات تبقى هزيلة باملقارنة مع 

العدد اإلجمالي للترشح و عدد املنتخبني.
 ميكن أن نقوم بنفس املالحظة بالنسبة لإلنتخابات الوالئية. إنتخبت 62 امرأة في املجالس الشعبية 
الوالئية من بني 305 ترشح نسائي خالل إنتخابات 23 أكتوبر 1997. إنُتخبت سنة 2002، 
113 امرأة من بني 2.684 ترشح نسوي. نالحظ بالنسبة للجزائر أنه عكس تونس و املغرب فإن 

األحزاب السياسية ذات األغلبية لم تلعب لعبة الترشح النسائي. لم يقّدم حزب »جبهة التحرير 
الوطني« املستحوذ على نصف املقاعد إاّل %2.56 من الترشح النسوي في قوائمه. 

قّدم »التجمع الوطني الدميقراطي«، حزب ذات األغلبية سابقًا، %1.90 من املرشحات.
 ُتعتبر في الواقع، طريقة إبعاد النساء من التمثيل السياسي شبه مماثلة في الدول الثالث املدروسة. 

لم ُتشكل أي قائمة بتساوي حقيقي. 
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نالحظ، عند نشر قوائم الترشح، أن النساء ال ميثلن إاّل قسط ضئيل منها. إن النسبة املئوية للرجال 
في الثلث األول لكل قائمة دائمًا غير متوازنة باملقارنة مع نسبة النساء. في معظم احلاالت توجد 

النساء في وضعية غير قابلة لإلنتخاب.
2.3 األدوار الثانوية في القطاعات اإلجتماعية

نالحظ أن النساء في البلدان الثالثة املدروسة ال يُحّزن، بعد إنتخابهن، على الُعَهد املهّمة. ُتعتبر 
البلدّيات التي حتوز عليها النساء إستثناء: 4 نساء هن رئيسات بلدية و 13 مساعدات لرئيس 
البلدية و 10 رئيسات دائرة في تونس. تم إنتخاب امرأة واحد كرئيسة مجلس شعبي بلدي في 
املغرب. تّم إنتخاب 3 نساء رئيسات مجلس شعبي بلدي في اجلزائر العاصمة خالل انتخابات 

1997. ال توجد اليوم أي امرأة رئيسة بلدية في اجلزائر.

 نالحظ كذلك انه ال يسند للنساء مناصب املسؤولية: متنح لهن إستثنائيًا رئاسات جلان. عندما يتم 
إختيارهن ُيكّلفن بالهيكلية و مهام صعبة و توّجهن في أغلب األحيان نحو املناصب اإلجتماعية 
)الصحة، الطفولة، التضامن، الخ...(.  بالرغم من إرادة معلنة في الدول الثالث و خطاب رّنان، 

يبقى تطّور التمثيل النسائي في الهيئات السياسية احمللّية بطيء.

د�ر�ت �لعليا  4� �لن�ساء د�خل �لإ
و �ل�سلطات �لتنفيذية �ملحلية

1.4 الوصول إلى املناصب العليا: ترقيات حديثة عليها أن تؤكد

 نالحظ، بالرغم من جزئية املعطيات بالنسبة للبلدان الثالثة، أن متثيل النساء في اإلدارات العليا   
و في املناصب الشبه سياسية، ضعيف جدًا و أّن مناصب أخد القرار تبقى للرجال، رغم بعض 
التقدم. نالحظ عناصر مشتركة للبلدان الثالثة: عدد النساء في اإلدارة مرتفع نوعًا ما و تتواجد 
النساء الناشطات خاصة في قطاعات القضايا اإلجتماعية؛ القطاعات املؤنثة تبقى دائمًا التعليم

و الصحة. هناك تقّدم في قطاعات العدالة و الديبلوماسية.
والديبلوماسية  العدالة  قطاعي  املغرب، في  أو  كما في اجلزائر  تونس،  في  النساء   يعتبر وجود 
منخفض مقارنة مع وجود الرجال. يوجد %25 من النساء قاضيات وهي نسبة أقّل من النسبة 
املوجودة في اجلزائر. عّينت إمرأة واحدة في منصب وكيل اجلمهورية.29 يتكّون املجلس األعلى 
للقضاء من %13.3 من النساء كما أن رئيسة مجلس احملاسبة هي إمرأة. يتكّون السلك الديبلوماسي 
من %20 من النساء و عّينت بعضهن رئيسات بعثات ديبلوماسية. تشغل النساء %27 من مناصب 

القرار في دواوين الوزارات. 
29. بنفس املناسبة و بتاريخ 10 اوت 2004 عّينت أمرأة كمديرة عامة للمعهد الوطني للقضاء,
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املجالس  مختلف  في  خاصة  فأكثر،  أكثر  ممثالت  فالنساء  اإلستشارية  الهيئات  مستوى  على 
العليا التي تستهدف القضايا اإلجتماعية و املتعّلقة مبيادين التربية و املرأة و األسرة و الطفولة 
ممثالت  إنهّن  اإلعالم.  و  اإلنسان  حقوق  و  الثقافة  و  املهني  التكوين  و  التشغيل  و  الصحة  و 
املخصصة. الهيئات  في  فعلّية  مشاركة  مع   20% بنسبة  اإلجتماعي  و  اإلقتصادي  املجلس  في 
 ال يعتبر متثيل النساء في اإلدارات العليا في املغرب أحسن. تقّدر نسبة النساء اللواتي يشغلن 

مناصب القرار بـ %10 و تختلف حسب اإلدارات. تشغل امرأة منصب مستشارة امللك. 
يوجد في السلك الديبلوماسي 3 نساء من عدد إجمالي يقدر بـ 125 في منصب رئيسات بعثات 
ديبلوماسية. إن الوضعية مماثلة على الدرجات العليا لبعض الهيئات. إن شروط الدخول احملددة 

لإلنضمام إلى مناصب القرار في الشرطة و اجليش، تؤدي في الواقع إلى متييز.
ميكن القيام بنفس املالحظات بالنسبة للجزائر. إذا متكنت النساء من الدخول إلى هيئات كانت 
من قبل »مغلقة«، مثل املجلس الدستوري أو مجلس الدولة، التي ترأسه امرأة، فإن هذا الوجود في 
أعلى درجة للمناصب العليا الشبه السياسية غير مؤكد بطريقة مطلقة. نالحظ أّن النساء الناشطات 
حاضرات في قطاعات اإلدارة و القضايا اإلجتماعية. يشكلن اليوم %61 من القطاع الطبي و الشبه 
الطبي و يُحزن في التربية على ما يقارب %50 من مناصب الشغل. يرتفع حضورهن في التعليم 

العالي. هناك امرأتان رئيسات جامعة.
  إن حضور النساء في السلك القضائي هو أكثر قوة من حضورهن في نفس السلك في تونس و 
املغرب. متثل القاضيات اجلزائريات اليوم حسب إحصاء حديث ما يقارب %50 من املجموع. 
تشغل البعض منهن مناصب رئيسات جهات قضائية )رئيسة محكمة و حتى رئيسة مجلس( أو 
وكيل جمهورية. هناك أكثر من 100 امرأة قاضي حتقيق. النساء اجلزائريات، شأنهن شأن النساء 
في تونس و املغرب، موجودات في مناصب سفيرات. جندهن كذلك في اجليش و الشرطة. قامت 
النساء اجلزائريات بتقدم ملحوظ في مناصب التأطير في الشرطة )محافظات فرعيات و محافظات 

رئيسيات و ضابطات شرطة(.
 هل تبرهن هذه املعطيات رغم أنها جزئية عن تطّور متثيل النساء في اإلدارات العليا و املناصب 

الشبه السياسية؟
 ميكن أن نرى مقاومة لنمّو هذا التمثيل كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات األخرى. ال تصل النساء، 
في  املسؤولية  مناصب  إلى  الذكور،  كزمالئهن  الطريقة  بنفس  و خبرتهن  كفاءتهن  مستوى  رغم 

اإلدارة العليا. 
تتقّلص مكانة النساء تدريجيًا كل ما كانت رهانات السلطة أكثر أهمية و كل ما صعدنا السلم 

الوظيفي.
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2.4 النساء داخل السلطات التنفيذية احمللية

 نالحظ، في الوقت الذي تصل فيه النساء إلى مناصب إنتخابية في املجالس احمللّية في البلدان 
الثالثة املذكورة، أن النساء ال يصلن بنفس النسب إلى مناصب القرارات السياسية و اإلدارية على 

املستوى احمللي. تبقى هذه املناصب، التي هي من خاصية الرجال، مخصصة لهم.
امرأة في املغرب في منصب والي أو محافظ، فإّن الوضعية في تونس ليست   إن لم توجد أي 
أحسن:هناك إمرأة واحدة محافظة. في اجلزائر تعتبر تعيينات النساء، في سلك الوالة و أمناء 
عامني للوالية أو رؤساء دوائر، غير كافية. رغم إرتفاع عدد النساء املعّينات أمينة عامة في الوالية 

أو رئيسة دائرة فإن عدد النساء الواليات ال يتعدى االثنان.

حز�ب �ل�سيا�سية 5� �لن�ساء يف �لأ
1.5 مسؤولية األحزاب في ضعف التمثيل النسائي

  ال يتكون النظام املؤسساتي و السياسي لدولة من أعضاء حكومة و برملانيني و موظفني ساميني و أعضاء 
املجالس احمللية فقط. يوجد كذلك إلى جانب هذه املؤسسات منظمات موزعة على املستوى الوطني و 
التي تسعى إلى التأثير مباشرة أو غير مباشرة على هذه املؤسسات وذلك باإلعتماد على الرأي العام.

كّرست دساتير بلدان املغرب العربي الثالثة هذه املنظمات حتت شكل أحزاب سياسية. 
وهي تعتبر هذه املنظمات عناصر أساسية لتسيير النظم، كما أنها تلعب منذ سنوات، دور هام في 

احلياة السياسية للدول الثالث.
 تضمن هذه األحزاب في الدول الثالث، مهّمة التمثيل في حال أنها هي التي تقّدم املترشحني 
عند اإلستشارات اإلنتخابية. كما أنها تضمن، في حالة الفوز في اإلنتخابات، مهمة اإلدارة بدعم 

العمل احلكومي و بتزويده بأعضاء التنفيذيات. 
بالتالي لألحزاب مسؤولية في إختيار و تكوين املوظفني السياسيني الذين من احملتمل دعوتهم 
ملمارسة مسؤوليات حكومية.  تؤّكد الدساتير املغاربّية الثالثة أدوار التمثيل للتشكيالت السياسية.

 تصّرح املادة 8 من دستور تونس لـ 1 جوان 1959 أن »...األحزاب السياسية تساهم في تأطير 
املواطنني لتنظيم مشاركتهم في احلياة السياسية..«. تعترف املادة 3 من الدستور املغربي لـ 13 
سبتمبر 1996 أن »األحزاب السياسية و املنظمات النقابية و اجلماعات احمللّية و الغرف املهنّية 

تساهم في تنظيم املواطنني ومتثيلهم«. 
األحزاب  إنشاء  حق   ،1996 نوفمبر   28 لـ  اجلزائري  الدستور  من   42 املادة  تضمن  و  تعترف 

السياسية.
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غير  شبه  الثالثة،  للبلدان  بالنسبة  السياسية،  األحزاب  في  النساء  متثيل  حول  املعطيات  ُتعتبر 
موجودة. ال متلك التشكيالت السياسية وثائق متعّلقة بهذه املسألة. تكون املعلومات، عندما ُتقّدم، 

جزئية. هذا النوع من املواقف من قبل األحزاب يجعل أي دراسة خاصة باملسألة، صعبة. 
 ميكننا أن نالحظ في الدول الثالث املدروسة، مع إعتبار الطابع السطحي ملصادر املعلومات، أّن:

1. إنخراط النساء في األحزاب السياسية ضعيف.
2. نادرًا ما تظهر النساء في األجهزة القيادية.

3. تمثيل النساء في األحزاب السياسية غير متساوي.
4. تأثيرهن عند إنجاز قوائم الترشح منعدم.

5. النساء مبعدات عن إنجاز البرامج.
6. هناك أحكام مسبقة تجاه النساء داخل األحزاب.

7. ال ُيعطي أي حزب سياسي للمرأة المكان الذي يرجع لها بطريقة عادية حتى و إن 
كانت ذات كفاءة متساوية.

في  النساء  عدد  رفع  أجل  من  تدابير  بأخد  بدأت  األحزاب  بعض  أن  من  بالرغم   .8
صفوفها، إاّل أن التطّور يبقى بطيء.

 تعتبر العديد من النساء املناضالت، أنهن ال ُيحسدن على وضعيتهن داخل األحزاب، وأنها نتيجة 
أن  اعتبروا  و  السؤال  جتنبوا  األحزاب  يقودون  الذين  الرجال  فإن  جهتهم،  من  مقصودة.  تفرقة 
العدد القليل للمناضالت و املنخرطات سببه التقاليد. و يبررون ضعف الترشح النسائي بالنقص في 
املرشحات الكفوءات أو مبقاومة الناخبني. نالحظ إذًا بعض التقدم و لكن كذلك بعض التراجع عند 

حتليل موقف بعض األحزاب في الدول الثالث.
 نالحظ، في تونس و في املغرب، إزدياد عدد األحزاب التي بدأت تأخذ تدابير لرفع عدد النساء 
في صفوفها رغم أن النتيجة ال ميكن أن ُتلمس في املستقبل القريب. في تونس و خالل اإلنتخابات 
األّولية املنظمة من أجل تعيني مرشحني لإلنتخابات البلدية، التي جرت في 08 ماي 2005 قّدم 
علي«،  »بن  اجلمهورية  رئيس  تأثير  د(، حزب حتت  د.  الدميقراطي« )ت.  الدستوري  »التجمع 
1.402 مرشحة من مجموع 7.228 مرشح أي ما يقارب %20. حتتوى هذه التشكيلة اليوم على 

%22 من النساء في جلنتها املركزية. في املغرب، فرض اليوم »االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية« 

 20% 1997، حضور  حكومة  في  نساء   4 عينت  سياسية  تشكيلة  أول  كان  الذي  )ا.ا.ق.ش.(، 
من النساء في قوائمه اإلنتخابية. شّجع القصر امللكي خالل اإلنتخابات التشريعية األخيرة لسنة 
2002، األحزاب التقليدية، مثل »اإلستقالل« أو »اإلحتاد اإلشتراكي للقوات الشعبية« الفائزين في 

اإلنتخابات، على إدخال أقصى عدد من النساء املرشحات في قوائمها اإلنتخابية. تّم إجناز قائمة 
وطنية مخصصة للنساء املرشحات و هذا تبعًا إلتفاق بني األحزاب السياسية.
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بالرغم من النتيجة املتحّصل عليها فإّن هذا العمل كان له أثر ال بأس به على متثيل النساء مبا أن 
697 امرأة رشحن نفسهن لهذه اإلنتخابات. العديد من األحزاب التي كان لها في جلانها املركزية 

3 أو 4 نساء، وجدت نفسها مع ثالثني أو خمس وثالثني امرأة.
 ُيبرهن املثالن السابقان جناح التدابير التطوعية.

األخيرة،  سنوات  العشر  تأثير  بسبب  و  تطوعية  تدابير  غياب  في  اجلزائر،  في  بالعكس   نرى 
احلزبان  يحوز  ال  هكذا  السياسية.  األحزاب  في  النساء  لتمثيل  تراجع  نقل  لم  إن  ركود، 
أن  ُينتظر  الذي  للدور  مطابق  نسائي  متثيل  على  أوساطهما  في  الرئاسية  لألغلبية  الكبيران 
يلعباه في احلياة العمومية. يحتوي »التجمع الوطني الدميقراطي« )ت.و.د.( على امرأتني على 
التحرير  »جبهة  األغلبية،  حزب  يحتوي  ال  البرملان.  في  منتخبتني  و  الوطني  مكتبه   مستوى 
الوطني« )ج.ت.و.( ، على أي امرأة في هيئاته التنفيذية. لقد صّرح هذان احلزبان على أنهما ضد 

نظام احلصص النسبية كما سوف نراه فيما بعد.
الثقافة       »التجمع من أجل  املسألة. أدخل  القليل من األحزاب مواقف صريحة حول هذه  تأخذ 
و الدميقراطية« )ت. ث. د.( و »احلركة من أجل مجتمع السلم« )ح. م. س(، اللذان أبديا رأّيا 
إيجابيًا حول نظام احلصص، هذا النظام في هياكلهما. تبّنت »احلركة من أجل مجتمع السلم«،  
احلزب املقّرب من اإلخوان املسلمني، موقف متقدم جدًا بإدماج النساء بنسبة %20 في صفوفها. 
يحترم »التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية« )ت.ث.د.(، الذي يُعّد امرأتني في تنفيذيته، 

موقفه و هو قد سّجل املساواة بني اجلنسني في برنامجه عند تأسيسه.
  هكذا فإّن األحزاب السياسية في املغرب العربي رغم أخذها موقف جتاه مسألة متثيل النساء في 
املؤسسات السياسية، فهي لم جتعل منها أّولوية دميقراطية مصيرية. إذا ظهرت مشاركة النساء 
في احلياة السياسية في املغرب العربي ممحاة فإّن مسؤولية األحزاب كبيرة. فهي حائزة على 
مفتاح وصول النساء إلى احلياة السياسية و هذا عن طريق الدستور. بعدم فتح األبواب للمناضالت 

ومن ثم للمرشحات، فاألحزاب تغلق ممر املرأة نحو طريق التمثيل السياسي.
2.5. صفات املناضالت في األحزاب السياسية

 إذا كنا نحضر اليوم بروز نوع من النساء على الساحة السياسية اإلقليمية، فإننا نالحظ بصفة عامة 
بالنسبة للبلدان الثالثة املدروسة، أّن النساء اللواتي يناضلن في األحزاب السياسية ال ميثلن جميع 

الشرائح النسائية. 
في غالب األحيان معظم املناضالت هن من احلركات اجلمعوية النسائية و املجتمع املدني. 

غالبًا ما تكون املسؤوالت عن جمعيات نسائية هن املطلوبات من طرف األحزاب السياسية بسبب 
خبرتهن و قدرتهن على جتنيد و حتريك املنتخبات. 
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من النادر أن تأتي املناضالت من الطرق الطبيعية للترقية في األحزاب. ففي أغلب احلاالت ليس 
لهذه املناضالت، في البداية، قناعات سياسية شخصية.

إنه من الصعب إعطاء بيانات حول السن و الوضع املهني و الوضع العائلي للنساء املنخرطات في 
األحزاب. 

ميكن أن نالحظ بصفة عامة في البلدان الثالثة أن هذه املناضالت يعنّيّ من بني النساء »إطارات 
عليا« و ذوات املهن احلرة أو يأتني من أوساط مرتبطة بالقطاع اإلجتماعي ـ التربوي. إنهن نساء 
ذوات مستوى تعليمي عالي نسبيًا. في العموم تأتي هذه املناضالت من مناطق مدنية أو من املدن 
الكبرى. يعتبرن املشاركة في احلياة السياسية و النضال وسيلة لإلرتقاء اإلجتماعي. من النادر أن 

تأتي تلك النساء من املناطق الريفية و تتمكن من الوصول إلى مسؤوليات سياسيـة.
يبقى الوصول إلى مسؤوليات عالية في احلزب مرتبط ببعض الشخصيات البارزة. إّن اإلستثناءات 
التي تؤكد القاعدة في اجلزائر متثلها »لويزة حنون« مناضلة حركة جمعوية و حاليا قائدة »حزب 
العمال« و التي لها مقعد في البرملان أو »خاليدة تومي« نائبة رئيس »التجمع من أجل الثقافة                  
النسائية  التي كانت في األصل مناضلة للحركة اجلمعوية  و الدميقراطية« سابقًا )ت.ث.د.( و 

و حاليًا وزيرة الثقافة في احلكومة. 
يبرهن هذان املثاالن أن احلركات اجلمعوية هي فعاًل ممرات للوصول إلى مسؤوليات في األحزاب، 

و انطالقًا من ذلك، إلى مسؤوليات سياسية حكومية.
من جديد،  األحزاب هي  وأّن  القوائم،  في  النساء  موقع  مسألة  دراستنا  من خالل  نرى  سوف 

مسؤولة عن وصول النساء بأعداد قليلة إلى املسؤوليات السياسية الوطنية.

3.5. الوضعية في القوائم: متييز متعّمد

 إذا كان القليل من النساء ينشط في التشكيالت السياسية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم 
تعيني النساء عند العملية اإلنتخابية. يخّبئ اإلجراء اإلنتخابي و الذي يوضع عند إجناز القوائم 
من طرف األحزاب، حقيقة أساسية وهي أّن إنتقاء املرشحات مفروض من علو. هكذا فإذا كان 
مسار اإلنتقاء نوعًا ما تنافسي بالنسبة للمناضل املترشح لالنتخاب، فإنه من جهة أخرى غير ظاهر 

بالنسبة للمرشحات.
 إذا كانت رسميًا القاعدة األساسية لإلنتقاء هي اإلنتماء إلى احلزب فمن املعلوم من جهة أخرى 

أّن األحزاب تستدعي أشخاصًا من اخلارج. ُتطّبق هذه احلالة، في الواقع، أكثر مع النساء.
يظهر أّن األحزاب السياسية أصبحت أكثر تفتحًا فيما يخص هذه الفئة. في الواقع فإّن »هذا 

التطوع السياسي« ما هو إاّل ظرفي و غالبا ما يظهر كخديعة. 
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ال يعتبر هذا الرجوع إلى النساء في القوائم، إاّل وسيلة تستعملها هذه التشكيالت السياسية لتغيير 
صورتها و زيادة عدد ناخباتها. نالحظ من جهة أخرى أن النساء املجّندات في اجلهاز النضالي 
اليوضعن في مقدمة القوائم اإلنتخابية إاّل نادرًا و تصطدم بالعديد من احلواجز اإلجرائية. يعتبر 
الكفاح من أجل الترشيح بالنسبة لهن مزدوج. من جهة يجب أن تكون املرشحة موضوعة على 
قائمة تشكيلتها السياسية و لكن أيضًا و من جهة أخرى أن تكون موجودة في موضع ميكنها ان 
ُتنتخب منه30. نالحظ أنه ميكن للمناضالت القدميات أن يوضعن في مرتبة ال ينتخنب منها. ميكن 
ان متنح األفضلية للمرشحة التي هي قادرة أن جتلب بعض املنتخبني حتى و إن كانت خارجة 

عن احلزب31.
نالحظ كذلك بالنسبة ملعظم احلاالت أن معايير الكفاءة و اخلبرة ليست هي التي حتدد وضعية 
النساء على القوائم. جتد بعض النساء نفسها في كثير من احلاالت مسجلة دون أن تكون محّضرة 
محّل  أن حتّل  اإلنتقاء  لطريقة  السياسة. ميكن  في  خبرة  أي  دون  األحيان  بعض  في  و  لذلك 
املعايير املوضوعية. غالبًا ما تكون الروابط الشخصية مع مسؤول في احلزب هي مصدر الوضعية 

في القوائم.

30. نددت اجلمعيات النسوية املغربية بهذه احلالة خالل إنتخابات سبتمبر2002.
31. كان هذا هو احلال فيما يخص القوائم املقدمة من قبل حزب »جبهة التحرير الوطني« خالل اإلنتخابات التشريعية لـ ماي 2002. ُأقصي عدد كبير من املناضالت من أعلى القوائم لصالح 

نساء خارجة عن هذه التشكيلة السياسية. 



اإلدارية  و  السياسية  الهيئات  في  للنساء  الضعيف  التمثيل  حول  أعاله  املستنتجة  الدروس  إن 
العربي. ميكن حتى  املغرب  ملنطقة  بالنسبة  املسألة  مدى خطورة  عن  تشهد  السياسية  الشبه  و 
اإلعتراف أن أثار هذا التدهور في هذه الوضعية محسوس بأكثر حّدة اليوم: املنطقة هي في مؤخرة 

املناطق األخرى لقارتنا و خاصة مناطق إفريقيا ما وراء الصحراء32.
يرينا هذا أهمية وجود سياسة تطوعية متماسكة و طموحة للدول، فهي ضرورية و حتى حيوية من 

أجل متاسك مجمل السياسة اإلقليمية املستقبلية.
ال ميكن احلصول على حتسن للوضع السياسي للنساء املغاربّيات و ممارسة حقوقهن كمواطنات 

طاملا أن هذه احلقوق ناقصة عن احلقوق املسّجلة في الدساتير و القوانني اإلنتخابية.
إذا أردنا تطوير السلوك و الرؤى في املجتمع ميكننا القول أن هذه القضية هي مسؤولية احلكام. 
فهم ميلكون احللول احليوية والسياسات البديلة التي ميكن أن ُتختار و حُتدد و ُتطّبق بسرعة 

جلعل مبدأ املساواة بني الرجال و النساء فعلّي.
1� م�سوؤولية �حلكام
مبا أن حقوق النساء في القوانني األساسية لدول املغرب العربي هي نفس حقوق الرجال، فإذًا ال 
يبقى على حّكام بلدان منطقتنا إاّل أن يتحملوا مسؤوليتهم. بعد طرح هذا السابق فإن فعالية املبدأ 

تتعّلق بآليات التنفيذ. تشترط هذه أجوبة حقيقية مؤسساتية.

1.1. تكّفل مبدأ املساواة السياسية بني الرجال و النساء

النساء في  و  الرجال  للمساواة بني  به  املسّلم  املبدأ األساسي  اليوم على  يرتكز  املجتمع  اذا كان 
السياسة فلم يعد هذا املبدأ األساسي يكفي. 

ال مينع تأكيده الرسمي استمرار التمييزات، خاصة و أن النقاش تطغى عليه أيضًا إنشغاالت أو 
إعتبارات غير قانونية.

32. تُعُد إفريقيا اجلنوبية و املزنبيق و رواندة و البوروندي و طنزانيا على سبيل املثال اليوم أكثر من 30 % من النواب نساء و العديد من النساء في أعلى مناصب أخد القرار. تم مؤخرا انتخاب 
امرأة، في ظروف دميقراطية جيدة، كرئيسة لليبريا.

الفــــصـــــل اخلامس 5

جــعـــل مبـــــدأ املســاواة السيــاسيـــة بـيـن
الــرجـــال و الـــنساء فــعلـــــي
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كذلك يجب على احلّكام توضيح، على املستوى اإليديولوجي، مبدأ املساواة السياسية بني الرجال 
و النساء. نالحظ أن للخطاب صعوبات للتعبير عن موقف واضح حول املسألة.

ان هذا اخلطاب اليوم متناقض: إذا كانت مشاركة النساء مشّجعة رسميًا فإنه ال ُينظر إلى الهيكلية 
اخلطاب  في  النساء  و  الرجال  بني  السياسية  املساواة  مسألة  ترتبط  اجتماعية.  إقصاء  كعالقة 
مبستوى تطّور املجتمع. ُينظر إليها كمسألة غير مقبولة بعد في األذهان و العادات و هي تخص 
الدول املتطّورة. إنها أيضًا متعّلقة، في اخلطابات، باملاضي: ما زال ُيذكر دور املرأة املجاهدة في 

اجلزائر.33
في الواقع إذًا، يبدو اخلطاب حتى اليوم متناقض بقوة و هذا راجع إلى أن داخل هذا اخلطاب، 
تفّوق  مسألة  اخلطابات  في  تظهر  ال  مخفية.  التطبيق  و  القانون  بني  الكبير  التفاوت  إشكالية 
الدساتير. تبنّي املالحظة أن املبادئ وحدها ثابتة ومؤكدة. إّن األساليب التي تسمح بجعل هذه 
املبادئ فعلّية تأتي دائمًا في الدرجة الثانية. هذا هو أساسًا السبب الذي يجعل احلياة السياسية 
للنساء تتطّور، حسب درجات مختلفة بالنسبة للدول الثالث، خارج نصوص الدساتير أو عكس 
هذه األخيرة. بعبارة أخرى، مادام لم يوّضح احلكام مبدأ املساواة السياسية بني النساء و الرجال 
بإدخال في الدساتير وسائل إحترامها و ضمانها في حد ذاتها، فال ميكن أن تكون املساواة ملموسة 

بني الرجال و النساء في السياسة.
إّن مسؤولية حكام الدول الثالث هي أكبر ألن هذه الدول قد دمجت بصفة منتظمة في قانونها 

الوضعي، اإلتفاقيات الرئيسية مبصادقتها عليها. 
تلزم، املادة 3 من اإلتفاقية الدولية حول القضاء على كل أنواع التفرقة جتاه النساء، الدول على 
إتخاذ »كل التدابير الالزمة مبا فيها النصوص التشريعية..« لضمان املساواة مع الرجال في املجال 
السياسي. رأّينا في الفصل 3 أّن املشّرع اجلزائري ذهب أبعد من املشرع التونسي و املغربي مبا 
أّن إلزامية هذه املعاهدة مدعمة بنص في القانون األساسي اجلزائري. تنص املادة 31 من القانون 
في  املواطنات  و  املواطنني  كل  مساواة  »للمؤسسات هدف ضمان  أن  بالفعل  اجلزائري  األساسي 
احلقوق و الواجبات بإزالة احلواجز التي تعوق تفتح اإلنسان، و حتول دون املشاركة  الفعلّية 

للجميع في احلياة السياسية و اإلقتصادية و الثقافية«. 
هكذا ُتعتبر هذه اإللزامية الواقعة على عاتق الدول الثالث كإيعاز ُيعطى للحكام و مُيلي عليهم عدم 

القيام بالتفرقة. 
ما هي إذًا هذه احللول التي ميكنها أن تسمح حلكام هذه البلدان بعدم ممارسة التفرقة و بجعل 

مبدأ املساواة بني الرجال و النساء فعلّي؟
33.  مقتطفات عديدة من اخلطاب الذي ألقاه رئيس اجلمهورية بتاريخ 8 مارس 2006 مبناسبة عيد املرأة  تذكر النساء املجاهدات.
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سوف نتطّرق إلى بعض من هذه احللول املمكنة. إّن هذه احللول سياسية و لكن ال تكفي لوحدها. 
بدأ بالفعل املغرب و تونس السير على طريق التطّوع السياسي. 

مبحاولة احلصول على مساعدة األحزاب السياسية كما هو احلال في املغرب أو باستعمال اإليعازات 
كما هو احلال في تونس فإنه صحيح أن هذه البلدان تتقدمـ  ولكن ليس جوهريًاـ  مبا يتعّلق مبسألة 

التمثيل النسائي. 
ال ميكن لهذا التطوع السياسي لوحده بناء األجوبة املطلوبة جلعل ممارسة احلقوق السياسية للنساء 
تاّمة و فعلّية. إضافة لإلرادة السياسية للحّكام ،ال ميكن لألجوبة احلقيقية أن تكون إاّل قانونية   

و مؤسساتية و أن تؤخذ من املنبع الوحيد للنصوص الدستورية.

2.1. املطالبة بأجوبة مؤسساتية حقيقية

رأينا أعاله في الفصل 2 أنه عوضًا عن تسجيل في القانون، آليات حتّول املساواة الشكلية إلى 
مساواة في الفرص، قامت احلكومات فقط بتسويات متتالية. هكذا تشّكل التدابير املأخوذة مجرد 

وسائل وقتية من النوع املؤسساتي و التشريعي من أجل تقليص عدم املساواة األكثر وضوحًا.
  من بني احللول املؤسساتية التي ميكن للمشرع و احلكومات إختيارها من أجل جعل مبدأ املساواة 

ملموس، هناك التي برهنت على فعاليتها في بعض الدول. لن نأخذ كمرجع سوى دول قارتنا.
تغييرات  أخرى،  فرنكوفونية  ـ  إفريقية  دول  أو  رواندة  في  و  اجلنوبية  إفريقيا  في  ُأدخلت    
مؤسساتية عميقة تهدف إلى القضاء احلقيقي على عدم املساواة. سمحت اجلهود املتخذة من قبل 

هذه البلدان بفتح الطريق إلى تغييرات أوسع للحقوق السياسية للنساء.
يقتضي األمر أّواًل بوضع حّد للخدع املؤسساتية التي لها عالقة مبسألة حق النساء، و التي لوحظت 

حتى اآلن، و هذا باإلستلهام من أمثلة هذه الدول.
و  للمرأة  وطني  مجلس  إنشاء  خالل  من  تونس،  في  املوضوعة  كتلك  املؤسسات،  فٍان  كذلك، 
العائلة أو في املغرب املجلس الوطني للمرأة و العائلة املنشأ في 1992، وإن إستجابت إلى بعض 

األهداف، فعليها أن تغّير طبيعتها القانونية.
هي أجهزة مزّودة بسلطة إستشارية فقط و تكتفي بإعداد إقتراحات. على هذه األجهزة أن يكون 
لها مهمة أساسّية لضمان املتابعة احلقيقية للتحرر السياسي للنساء، بالسهر على مراقبة اإللتزامات 
على  القادرة  احلكومية  التدابير  امليدان،  في  متابعة،  خاصة  لكن  الدولية  و  الوطنية  السياسية 

املساعدة في ضمان املساواة في الفرص.
يجب أن مُتنح لهذه األجهزة مهمة مراقبة التطبيق احلقيقي لإلتفاقية حول القضاء على كل أنواع 

التمييز جتاه النساء و إجناز تقرير كل أربع سنوات.
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تصبح هكذا هذه األجهزة أداة حقيقية للكفاح ضد التمييز املستعمل ضد النساء.
في  و  القرار  و  املسؤولية  مناصب  في  النساء  عدد  تقّدم  تقييم  مهمة  ملموسة،  بصورة  لها  يكون 

الوظائف اإلنتخابية. يجب عليها التنبيه على عوامل املقاومة و على عراقيل ترقية النساء. 
السياسية  املساواة  التي يجب إتخاذها من أجل تسهيل  التدابير  تقترح  التي  هذه األجهزة هي 
للنساء. تتكّون من ممثلي الوزارات التي تعمل في مجال حقوق املرأة، و نساء برملانيات، و نساء 
ممثالت جلمعيات محلّية، و ممثالت ملنظمات غير حكومّية. زّودت تونس نفسها مؤخرًا مبؤسسات 
من هذا النوع بوضع مرصد وطني للمرأة، وبتدعيم املجلس الوطني للمرأة و العائلة السابق، إثر 
قرار رئاسي، كما أنها قامت بتأسيس ثالث جلان مكّلفة بإجناز تقرير سنوي حول تطبيق القوانني 
و املساواة في الفرص و حول صورة املرأة في اإلعالم و املواعيد املبرمجة على املستوى الوطني و 
الدولي. ُيعتبر إنشاء قطاعات وزارية مخصصة لوضعية املرأة في املغرب العربي مثااًل ُيقتدى به. 
إلعطاء هذه األجهزة احلكومية مصداقية أكثر، عليها أن تكون في نفس املستوى السّلمي كباقي 

القطاعات الوزارية و أن تزّود بنفس املوارد املالية و التنظيمية و الوسائل البشرية.
حتى يكون لهدف التمثيل العادل للنساء في املؤسسات السياسية في املغرب العربي مصداقية، و 

ليكون مراقب في حتقيقه، نقترح وضع إستراتيجية حقيقية على املستوى التشريعي.  
ُيحّدد، قانون ـ برنامج يناقش في مختلف البرملانات، األهداف الوطنية و النتائج املرجوة على 
املدى املتوسط و املدى الطويل. حتّدد نفس هذه البرملانات امليزانية املخصصة لهذه اإلستراتيجية، 

و تقوم بتقييم مستويات اإلجناز و النتائج عند حلول األجال.
 هكذا فإّن التدابير املؤسساتية تغّطي أوجه مختلفة. ال يجب أن يحيد اإلنتباه عن أّي واحد منها: 
امليدان  الرجال في  النساء و  املساواة بني  إلى تعويض عدم  التي ترمي  التدابير،  ال يكون لهذه 

السياسي، فعالية إاّل إذا إرتكزت، و بإختيار من الدول، على سياسة طموحة لنشاط إيجابي.

3.1. التمييزات اإليجابية وسائل لتعويض عدم املساواة

مع األخذ بعني اإلعتبار التطورات السابقة فإنه ميكن طرح مسألة التمييز اإليجابي بهذه الطريقة:
1. رغم أنه مسّجل في دساتير املغرب العربي فإّن مبدأ املساواة غير مزّود بالقوة القانونية 
املتعّلقة باملبادئ الدستورية. ال يستطيع الطابع العام و املجّرد لهذا املبدأ، كما هو مصاغ من طرف 

الدساتير، ضمان شروط فعالّيته.
 2. من جهة أخرى أدمجت دول املغرب العربي الثالث في أوامرها القانونية، بتصديقها 
على اإلتفاقية الدولية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء، النصوص )التابعة لهذه 

اإلتفاقية( املتعّلقة باحلقوق السياسية للنساء و خاصة حق املساواة السياسية مع الرجال.
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3. بإدماجها نصوص هذه اإلتفاقية فإنه و بطريقة خاصة، ُأدِخل في القانون الوضعي لهذه 
الدول نصني واضحني. تنص املادة 2 لإلتفاقية أن الدول »ُتتابع بكل الوسائل املالئمة و بدون 
تأخير، سياسة ترمي إلى القضاء على التفرقة جتاه النساء و من أجل هذا تلتزم.... بتبني تدابير 

تشريعية و تدابير أخرى مالئمة....«
تنص املادة 4 أن املوافقة من طرف الدول األطراف على تدابير مؤقتة خاصة تهدف إلى إسراع 
تأسيس املساواة بني الرجال و النساء »ال ُيعتبر تصرف متييزي... لكن ال يجب في أي حال أن 
يكون لها كنتيجة اإلبقاء على قواعد غير متساوية أو قواعد متييزية؛ على هذه التدابير أن ُتلغى 

فور حتقيق األهداف في مجال املساواة في الفرص و املعاملة......«  
للدول  التمييز اإليجابي. ُيسمح  أو إعتماد  إذًا اإلتفاقية على إتخاذ تدابير  عمل إيجابي  تُنص 

املوافقة على هذه التدابير املؤقتة و اخلاصة، بتبّنيها حتى بلوغ األهداف فيما يخص املساواة.
هل الدول الثالث مؤّهلة، بطريقة مقبولة وحسب أوامرها القانونية الداخلية، إلستعمال في 

التشريع و حتى خارجه تدابير متييزية في الدائرة العمومية؟
كذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة ملاذا، رغم هذا التأهيل القانوني، احلكومات ما 
إلتزاماتها  املخصصة جلعل  النصوص  القانونية  مدونتها  في  تسجيل  في  تخّوفات  تظهر  زالت 
الدولية ملموسة. نالحظ من جهة أخرى أن هذه الدول و في مجاالت أخرى و خاصة في املجال 

اإلقتصادي ال تترد في إستعمال تدابير نشاط إيجابي. 
يجب تقديم هنا بعض من األمثلة حول استعمال هذه التدابير من طرف الدول.

تستعمل هذه الدول الثالث، فيما يخص الضرائب و في تشريعها مبدأ النسبية. هذا املبدأ الذي 
يسمح باتخاذ تدابير خاصة في مادة الضرائب، يسمح للمواطنني األكثر حرمان بدفع أقّل ضرائب 
الدول الثالث  املبدأ احملتوى في تشريعات  املواطنني األكثر غنى. مُيكن تفسير تطبيق هذا  من 
كتمييز ايجابي باملقارنة مع املبدأ العام للمساواة أمام الضريبة. هذا املبدأ مكّرس اليوم كمبدأ يسمح 
بحماية التالحم اإلجتماعي. يطّبق مبدأ النسبية هذا في تسعير املاء. يختلف هذا التسعير حسب 
املستهلكني الصغار و الكبار. تسمح أيضًا النصوص املالية أو القانونّية املسّجلة في قانون اإلستثمارات 
للدول الثالث، في مجال تهيئة احمليط، بإنتفاع بعض املناطق احملرومة على املستوى اجلغرافي 
أو املناخي34. ُتعتبر مبادئ التمييز اإليجابية، عندما ُتستخدم، كأداة ضرورية للدول العصرّية و 
كمراجع للدول الدميقراطية.ال تشمل هكذا احلماية اإليجابية للمساواة، من خالل إستعمال تقنيات 
التمييز اإليجابي، القضاء على التمييز الغير ُمبرر فقط، بل إنها تفترض كذلك و بالضرورة وضع 

تدابير ترمي إلى تعويض عدم املساواة الناجتة عن أسباب طبيعية أو وقائع من املاضي.
34. سّلم املجلس الدستوري الفرنسي من خالل قراره رقم 358 املؤرخ في 26 جانفي 1995 و املتعّلق بتهيئة احمليط أّن مبدأ املساواة ال يعارضه أن ميلي املشّرع تدابير حتفيزية إلى النمو وهذا 

مبنح امتيازات جبائية.



عــالم و �لتــوثـيـق حلــقــوق �لطــفـــل و �لـــمــر�أة مب�ساهمةمــركـز �لإ 54

يقود إعتماد املبدأ هذا في مختلف األوضاع في الدول، إلى عدم املساواة في التعامل. يسمح إعتماده 
مبخالفة مبدأ املساواة من أجل أسباب كاملصالح العامة و يتفّوق هكذا اإلنصاف على املساواة.

املالحظة الثانية التي ميكن القيام بها هي أن تدابير النشاط اإليجابي هذه، ما هي إاّل مؤقتة.
 تنص املادة 4 من االتفاقية الدولية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء أن إلغاء هذه 

التدابير يحصل عندما يتحقق هدف املساواة في الفرص و املعاملة.
إذا مازالت تعتبر بعض اآلراء في الدول املغرب العربي ـ خاصة في املغرب و اجلزائر ـ أن النشاطات 
ميكن أن ُتوقف مسار تطور احلقوق السياسية للنساء، فإّن تطبيق و قابلية تطبيق هذه التدابير ليست 
محل جدال في الدول العصرية. و لهذا السبب عرف التمثيل تطور واضح في الدول التي صادقت 
عليه. نستطيع القول في اخلالصة أن تدابير التمييز هذه ال تتعارض مع نصوص الدساتير بالنسبة 
للدول الثالث املدروسة.  هكذا فإن السؤال اإلستراتيجي، بالنسبة للنساء املغاربّيات، هو معرفة ما هو 
النشاط اإليجابي الذي لهن احلق في طلبه من املشّرعني و حكوماتهن. فهم الذين يستطيعون و بصفة 

مقبولة إعطاء مبدأ املساواة محتواه امللموس، و إدخاله في نفس الوقت في القانون الوضعي.

يجابية  عمال �لإ 2� تقنيات �لأ
�ملمكن �تباعها جلعل مبد�أ �مل�ساو�ة فعلّي
قد رأّينا أن اآلليات القانونية الدولية املدمجة في التشريعات تضع على عاتق الدول مسؤولية تكييف 

مبدأ املساواة بني الرجال و النساء في الواقع، عن طريق تدابير خاصة و مؤقتة.
 تفحص التطّورات التالية تقنيات األعمال األكثر فعالّية لتقديم مصّححات تسمح مبساعدة النساء على 

جتاوز احلواجز األساسية لتمثيلهن و هذا ضمن روح اإلتفاقية.
 سوف نبنّي أّنه في حال تبّني الدول لنظام احلصة النسبية املخصصة للنساء، والذي يعتبر من بني 
كل التقنيات األخرى املمكنة، تقنية تصليح ضرورية إن لم نقل ال مهرب منها، فهو ال ُيعتبر وحده 
عملّي. يجب على الدول وضع، في القانون أو بطريقة مثالية في دساتيرها، التدابير التصحيحية 

الضرورية جتاه األحزاب السياسية.
1.2 حتمّية تقنّية التمييز: احلصة النسبية في املغرب العربي

إستنتجنا بكل وضوح في الفصل السابق أن النساء كّن غير ممثالت بشكل كافي في املؤسسات السياسية 
سواء كانت وطنية أو محلّية منتخبة أو قرارية و نفس الشيء يقال داخل األحزاب السياسية. 

الحظنا أن النساء نادرًا ما توضعن في املقدمة على قوائم اإلنتخابية إن لم نقل غائبات من القوائم 
متامًا.
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إن هذه الوضعية التي ال حُتسد عليها املرأة اليوم في املغرب العربي ليست خاصة بهذه املنطقة. 
عرفت بلدان أخرى في مناطق أخرى في العالم نفس الوضعية. 

توجد أمثلة عديدة لبلدان وجدت حلول لهذه الوضعية. إاّل أننا نالحظ عنصر مشترك لهذه الدول.
ما عدا التطوعات السياسية، فإن التدابير الوحيدة اخلاصة، مبعنى املادة 4 لإلتفاقية الدولية حول 
القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء لسنة 1979، و التي استطاعت أن تأتي بتصحيحات 
الزمة كانت تلك التي ُأسست في األصل على نظام احلصص النسبية أو أكثر حتديدًا و حسب 

املصطلح القانوني املستعمل اليوم، »احلصة«.
قانونية ـ سوف نقدم  الغير  أو  القانونية  ـ  العبارة و دراسة محتواها و مظاهرها   قبل حتديد هذه 

مالحظتني أوليتني.
 املالحظة األولى هي أنه إذا كانت فكرة احلصة النسبية تثير اليوم نقاش في دول املنطقة الثالث 
فهذا راجع إلى ان هذه الفكرة حديثة نسبيًا، خاصة في إفريقيا و املغرب العربي و العالم العربي. 
ُأخفي دائمًا النقاش حول هذه الفكرة من طرف الطبقة السياسية املغاربّية. تناقش هذه الفكرة اليوم 
في املنطقة و لكن النقاشات حاّدة. نادرة هي األحزاب السياسية التي أخذت موقف حول املسألة.

في  تبنوا احلصة  اجلزائر  و ال  املغرب  ال  و  تونس  هذا، ال  يومنا  إلى  أنه  الثانية هي   املالحظة 
تشريعاتهم.  فيما يتعّلق بتحديد معنى احلصة النسبية ميكن القول أنها أداة تسمح بوضع النساء 
حسب بعض النسب في مختلف مؤسسات الدولة، سواء كانت على قوائم الترشح لوظائف إنتخابية 

أو ملناصب حكومية. ميكن أن يكون هذا التمثيل متساوي أو ال، حسب النسبة املئوية املقررة.
هكذا يقترح عمومًا في العالم تدبيران لتدارك سوء متثيل النساء: احلصص أو املناصفة.

 تظهر احلصص، أكثر من املناصفة، كتدبير خاص ألنها تدبير مؤقت لتدارك عدم املساواة. التعتبر 
املناصفة من جهتها كتدبير نهائي بل إنتقالي، يرمي إلى ضمان تقسيم السلطة السياسية بني الرجال 
و النساء. و هو أكثر من مجرد مشاركة للنساء في الهيئات القرارية أو اإلنتخابية مبا أن الهدف هو 

مساواة عددية. للمناصفة في هذا الصدد مدى رمزي أكثر ثبوتًا من احلصص.
 املناصفة تدبير لم تتبناه إاّل أقلّية من الدول. كّرس الدستور في فرنسا رسميا مبدأ املناصفة، و أّدى 
هذا إلى تطّور كبير للمشاركة النسائية في احلياة السياسية. سمح تطبيق مبدأ املناصفة في إسبانيا و 
البلدان اإلسكندينافية بتشكيل حكومات مكّونة من عدد متساوي من الرجال و النساء. ما عدا، بعض 
الدول الغربية و الدول اإلفريقية ما وراء الصحراء التي تتوجه نحو املناصفة، يبدو أن هذا التدبير ال 
يحوز على تفضيل في بلداننا. يبدو أن فكرة احلصص وحدها هي املقبولة حسب تصريحات ممثلي 
الطبقة السياسية املغـاربّية. إن فكرة تسجيل احلصة في القانون تشق طريقها حتى و إن لم ُيعّبر 
عنها بطريقة مباشرة. تم إستخدام نظام احلصص في الواقع، في تونس منذ بعض السنوات. جتاور 

اليوم نسبة تواجد النساء في املجالس البلدية الـ 25%. 
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يجب أن تصل نسبة وجود املرأة في مناصب القرار و املسؤولية في 2009، إلى نسبة تساوي على 
األقل 30%35. 

إذا إنَتقدت في املغرب، اجلمعيات النسائية تقنّية احلصة و صّرحت بأنها تريد املناصفة، فإّن 
املسألة ُتناقش اليوم من طرف أغلب األحزاب السياسية. تبنى في مارس 2001 املؤمترون حصة 
%20 خالل جلسات مؤمتر التشكيلة السياسية األساسية: اإلحتاد اإلشتراكي للقوات الشعبية. 

كانت حصة %10 من النساء في غرفة املمثلني محل مشروع قانون إنتخابي على مستوى البرملان 
املوافق عليه من طرف مجلس احلكومة.

على العكس صّرحت أغلبية األحزاب في اجلزائر أنها ضد نظام احلصص. يعرف النقاش حول 
مسألة احلصة هذه في األعوام األخيرة، تراجعًا هامًا. يدافع عن الفكرة حزبان فقط و هما »التجمع 
من أجل الثقافة و الدميقراطية« و »احلركة من أجل مجتمع السلم«. ُيعتبر هذا التراجع مهم ألنه 
ظاهر في التشكيالت السياسية ذات األغلبية في البرملان. خالل اليوم البرملاني املنظم في 06 مارس 
2006 مبقّر املجلس الشعبي الوطني فإن »التجمع الوطني الدميقراطي« و »جبهة التحرير الوطني«ـ  

احلزب الرئاسي ـ أدلوا بكل وضوح مبعارضتهما لنظام احلصص. علينا أن نتذكر أن في إنتخابات 
10 أكتوبر 2002، أي من أربع سنوات فقط، كان »حزب جبهة التحرير الوطني« قد قّدم العديد 

من النساء على قوائمه و حتّصل على نصف املقاعد. عّبر األمني العام لهذه التشكيلة آنذاك صراحة 
عن خيبة أمله و وعد أنه في املستقبل سوف مُتّثل املرأة بحصة %20 إلى %30 على كل قائمة.    
و قد حصل أمر غريب إذ صّرحت امرأة قائدة لتشكيلة سياسية في البرملان، و هو حزب العمال 

عن إعتراضها لنظام احلصص.
 لنظام احلصص ميزة، و هو أنه يسمح للمرأة أن تكون ممّثلة في البرملان و في الهياكل القيادية 
لألحزاب السياسية. لقد رأينا أعاله الدور األساسي للتشكيالت السياسية في سير نظام التمثيل. 
تم إختبار تقنية احلصص في أماكن أخرى و برهنت عن حجمها التصحيحي القوّي. طّبق احلزب 
اإلشتراكي الفرنسي خالل إنتخابات سنة 1998 هذا اإلجراء لتعيني املرشحني. تطّورت األمور 
الرئاسية  اإلنتخابات  التطوعية،  السياسة  هذه  تأثير  و حتت  أّن،  مبا  األخيرة  األعوام  خالل 
التدابير  النوع من  التشكيلة. هكذا هذا  لهذه  املنافسة مرشحة  ترى في  القادمة سوف  الفرنسية 
يهدف لضمان أن نسبة املقاعد البرملانية التي يفوز بها حزب خالل املنافسة اإلنتخابية، تعود 
للنساء كما هو األمر في »بركينا فاسو« أو »طنزانيا« أو كذلك، ميكن لهذه التدابير أن تهدف إلى 
ضمان إحتواء الهياكل الداخلية للقرار في األحزاب السياسية على نساء، كما هو احلال في إفريقيا 

اجلنوبية حيث وضع املؤمتر الوطني اإلفريقي حصة %30 من النساء في هياكله. 
35. خطاب الرئيس زين العابدين بن علي امللقى في القاهرة  بتاريخ 30 جوان 2005 من طرف السيدة سلوى عياشي لبان وزيرة شؤون املرأة و العائلة و الطفولة و املسنني مبناسبة حفل تقديم 

رئيس الدولة  الوسام الذهبي ملركز الدراسات حول مشاركة املرأة العربية. 
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ُيعتبر هذا البلد اليوم، مثااًل ُيقتدى به. بفضل تبني احلصص من قبل احلزب ذات األغلبية و 
خليط من الرجال و النساء في الرتب العليا للقائمة، رأت نساء هذا البلد بأن عددهن يتزايد بصفة 
ملحوظة و هذا ما سمح بوصول »كتلة حرجة« متثل %30 من النساء إلى البرملان. هذه النسبة 
املئوية هي في احلقيقة نسبة مئوية ضئيلة، وإن كانت أقّل من ذلك، يكون عندئذ إستعمال تقنّية 
احلصص غير فّعالة36. هذا العدد احملدود )numerus clausus( في مختلف املؤسسات، هو هدف 
معتدل نسبيًا في منطقة املغرب العربي مبا أن النساء ميثّلن كما رأينا أعاله، نصف العدد اإلجمالي 
للسكان في املنطقة. أخيرًا كما سوف نالحظه اآلن، فإّن احلصة هو تدبير، إذا استعمل وحده، 

ال يكون دائمًا فعال.
ال ميكن بالفعل لهذا التدبير املؤقت و اخلاص الذي هو احلصة أن يكون له نتيجة إاّل بحسب 
أساليب تطبيقه. كي تأتي هذه التدابير بثمارها، خارج عن إرادة مؤكدة بقوة، يجب على األحزاب 
السياسية أن تتورط بكل فعالية في تشغيل نساء ذات كفاءة و بأعداد، و أن ال تكون مكّونة من 
بعض أعضاء »بالشكل«، كما نالحظه لألسف في بلداننا. إّن أحد الشروط األساسية لكي تلعب 
التشكيالت السياسية حقيقًة اللعبة، لها عالقة ضّيقة مع مسؤولية احلّكام. ميكنهم كآخر ملجأ 

إستعمال الطرق القانونية املعيارّية التي ميكنها جعل هذه التشكيالت أقّل تفرقة.

2.2. الطريقة املعيارية املثالية: املراجعة الدستورية

الوطنية كّرست، غداة اإلستقالل، على أعلى مستوى  النصوص  الفصل 3، أن كل  الحظنا في 
النظم القانونية، مبدأ املساواة بني الرجال و النساء في السياسة. قانونيًا أصبحت، باملبدأ، مسألة 
املساواة السياسية مسألة غير الئقة. إذا أخذنا الدستور اجلزائري املؤرخ في 28 نوفمبر 1996 نرى 

أّن فيه ما ال يقّل عن خمسة نصوص مخصصة لتأكيد مبدأ املساواة.
غير أن بالرغم من أن القانون األساسي اجلزائري، شأنه شأن دساتير الدول املجاورة، ُيعلن رسميًا 
مبدأ املساواة بني الرجال و النساء أو نظيره مبدأ عدم التمييز، حسب الصيغة املستعملة من طرف 
املشّرعني، فإّن الوضعية القانونية للنساء املغاربّيات غير مرضية. لم ينتج عن مبدأ املساواة السياسية 
بني الرجال و النساء، أربعني سنة بعد اإلستقالل، متثيل حقيقي للنساء في السياسة. مازالت 
ر فإن العمل بطيء. حتتوي القوانني السارية على نقائص، إن لم نقل  املسألة مخفّية. عندما ُتقرَّ

تناقضات، إلى حّد أننا نحضر تراجعًا.
على سبيل املثال كإحدى هذه النقائص، فإّن ال الدساتير و ال القوانني اإلنتخابية، و ال القوانني 
اجلزائية للدول الثالث ُتعطي معنى ملفهوم التمييز جتاه النساء و هي ال تشّكل مخالفة، رغم أن 

القوانني األساسية الثالثة تتطرق بكل وضوح إلى مبدأ عدم التمييز جتاه النساء. 
36. يحدد املجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي التابع لألمم املتحدة احلد االدنى بـ 30% 
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هذا التأكيد بالصورة الذي هو مكّرس فيها حاليًا في النصوص، ال يكفي.
لقد قلنا أن النقاش طغى عليه إنشغاالت أو إعتبارات غير قانونية. سنحاول، حتى ال ندخل في 
جدال يفوق إطار هذه الدراسة، توضيح هذا النقاش بطرح العبارات األولى إلشكالية، هي أساسًا 
قانونية. هكذا كل مسعى ـ سواء أكان من السياسي أو من املشّرع ـ لصالح مساواة حقيقية بني 
الرجال و النساء في الوصول إلى العهد اإلنتخابية و الوظائف اإلنتخابية، يؤّدي حتمًا للفشل إن 
لم تكن األسس الدستورية مؤكدة بصراحة. ال يكتسب مبدأ املساواة، املعّبر عنه بعبارات عامة و 
مجّردة، ضمان تطبيقه حتى وإن كان في القانون األعلى. يجب أن تكون وسائل ضمان تطبيق 
مبدأ املساواة مسّجلة في القوانني األساسية. بعد وضع املبدأ في الدستور، يجب، في نفس النص، 
حتديد الشروط التطبيقّية لعمله. ُيعطى هكذا للمبادئ، وفي نفس الوقت لوسائل فعالّيتها، قيمة 

دستورية37.
سوف يكون هذا، احلل القانوني املثالي باعتبار الطابع السامّي للدستور. تبنت العديد من الدول 
للحقوق  العاملي  الترتيب  في  بلد  أّول  »رواندا«،  طرف  من  قارتنا  في  تبنيه  تّم  لقد  احلل.  هذا 
من طرف  اليوم  املقترح  احلّل  هو  أيضًا.  فرنسا  في  املختار  الطريق  هو  هذا  للنساء38.  السياسية 

املنظمات النسائية و املؤسسات الدولّية.
املساواة  بالفعل، أصبحت  باإلهتمام.  القانوني جديرًا  و  الفلسفي  املستوى  الفرنسي، على  املثال 
 8 لـ  الدستوري  القانون  تبّنيها في فرنسا من طرف  قيمة دستورية، منذ  السياسية هدف ذات 
الطبيعي  للمبدأ  الهدف يستجيب بشكل أفضل  الفلسفي فإن هذا  جويليا 1999. على املستوى 

للعدالة. تكون هكذا الطبيعة اإلنسانية مدمجة أحسن في سياق التمثيل.
ُتَترجم املناصفة، على املستوى القانوني، فكرة املساواة بني املواطنني أمام القانون. ُتنتخب املناصفة 
التمثيل  إنها مطّبقة بصورة كاملة في اإلنتخابات ذات  بصفة نهائية كما سبق و ذكرنا أعاله. 

النسبي. مبا أنه هدف يراد الوصول إليه فيمكن أن يتفق عليه.
ال ُيعتبر تسجيل مبدأ املناصفة في القوانني األساسية على مستوى التقنيات القانونية آلية معّقدة   
و صعبة التطبيق. قام البرملان الفرنسي بتغيير في جوان 1999 مادتني من دستور 1958. قام أّوال 
بإمتام املادة 3 التي تنص على طابع اإلقتراع بفقرة تنص على أن: »القانون يسهل الوصول املتساوي 
للنساء و الرجال للعهد اإلنتخابية و الوظائف اإلنتخابية«. لقد مّتمت املادة 4 اخلاصة باألحزاب 
السياسية وهي  محررة كما يلي: »تشارك األحزاب في تطبيق املبدأ املنصوص في الفقرة األخيرة 

للمادة 3 حسب الشروط احملددة في القانون«.
37. سجل بالفعل  تقرير 2004 حول التطور اإلنساني في العالم العربي كون أن » متنح الدساتير العربية عناية تنظيم احلقوق  و احلريات للتشريع العادي  الذي مييل إلى تقليص احلقوق   بوضع 
قواعد. لهذه األسباب فان العديد من النصوص التي، تضع حقوق و حريات و بغض النظر عن الثغرات التي ميكن ان  حتويها، تخسر الكثير من  قيمتها و ال تستعمل إاّل واجهة إلرضاء املجتمع 
الدولي. الحظ محررو هذا التقرير وجود دساتير موافقة على احلرية غير متبوعة بأعمال. هذا التقرير، احملرر ألول مرة من طرف مثقفني عرب و حتت رعاية برنامج األمم املتحدة من أجل التطور 

)PNUD( و »الصندوق العربي من أجل التطور االقتصادي و االجتماعي« و »برنامج  اخلليج  العربي للمظمات و النمو التابع لألمم املتحدة« كان موضوعه » نحو احلرية في العالم العربي«.
38. وضع دستور رواندا الزامية تخصيص حصة %30  للنساء.
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بهذا أصبحت إذًا األحزاب السياسية ُمّورطة. وضع على عاتقها اإللتزام باملشاركة في تطبيق مبدأ 
املناصفة. 

من الواضح أّن املّشرع الفرنسي أراد أن يحّد من حرية األحزاب السياسية. لقد بّينا في الفصل 
لألحزاب  األساسي  بالدور  كذلك  إعترفوا  الثالث  العربي  املغرب  دول  في  املشّرعني  أن  السابق 
السياسية في مهمتها املتعّلقة بالتمثيل و في إختيارها للموظفني السياسيني املدعوين إلى ممارسة 

مسؤوليات حكومية.
دون السعي للتقليد يبدو لنا أن منوذج فرنسا قابل للتصدير. إّنه قابل لإلستعمال سواء في مبدئه  
أو في آليته القانونية. بالطريقة التي وضع فيها يسمح هذا البناء بتحديد أحسن إللتزامات املشّرع، 
يفرض تدخل هذا األخير نفسه مبا أنه من املستحيل تسجيل في الدستور كل الطرق التطبيقية      

و التقنية لتطبيق املبدأ املعلن.
تعطي عامة هذه الدساتير للمشّرع مجال واسع للمناورة بتحديد الوسائل إلعطاء هيكل للمبدأ الشرعّي 
لوصول النساء و الرجال إلى الُعَهد اإلنتخابية و الوظائف اإلنتخابية. ال ُتلزم هذه النصوص املشّرع 
بشيء و لكن متنح له إطار دستوري يسمح له بالتدخل في امليدان. مبا أننا رأينا أن التمييز اإلرادي 
متواجد أصاًل في األحزاب يستطيع املشّرع أن ُيرسي تدابير مالية حلث التشكيالت السياسية على 

إحترام مبدأ املساواة بني اجلنسني املسجلة في الدساتير.
ميكن للحّكام املغاربة، على املستوى الدستوري، أن يستلهموا إلجناز تشريعاتهم من هذه القراءة 
للمؤسسات. هذا الذي سوف نراه اآلن بفحص آلية أخرى تسمح لدول املغرب العربي، بجعل مبدأ 

املساواة بني النساء و الرجال في السياسة، أكثر ملموسًا في القانون و في التطبيق.

النظم  و  السياسية  باألحزاب  املتعّلقة  النصوص  تعزيز  التشريعي:  اإلجراء   .3.2

اإلنتخابية
كما بّيناه في الفصل السابق فان التعيني بالنسبة للمرشحني لالنتخاب من طرف األحزاب، هو 
الناخبني،  لتأثير  أنها تخضع  من  بالرغم  األحزاب  تبقى  اإلنتخابي.  املسار  من  مرحلة حاسمة 

صاحبة القرار في آخر املطاف. 
األحزاب هي التي تقّدم املرشحني عند اإلستشارات. لقد بّينا كذلك، أّن ألحزاب الدول الثالث 

املدروسة، ثقافة و تاريخ و قواعد شكلّية و لكن كذلك قواعد غير مكتوبة. 
إن شهادات النساء اللواتي لهّن مسؤولّيات سياسية تنيرنا حول الصعوبات للحصول على التنصيب. 
يجب إذًا من هنا اإلعتراف أن األحزاب السياسية تتحّمل مسؤولية عدم التوازن هذا مبا انها هي 

التي تسّيطر على التعيينات في كل إنتخاب.
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تبدو هذه الوضعية أكثر بروزًا في بلداننا ألن الدولة ما زالت ضعيفة و لم تضع بعد كل آليات 
التدخل و املراقبة، و خاصة في قضايا األحزاب السياسية. ما تزال التنظيمات الرسمية التي تخص 

التشكيالت السياسية، جزئية.
إذا بدأت األحزاب السياسية في بلداننا أخد تدابير لرفع عدد النساء في صفوفها، فما زال يخضع 
هذا العمل إلى إرادة القادة السياسيني. لهذا ُتفرض اليوم ضرورة تبني قواعد ترمي إلى تخليق سير 
األحزاب السياسية. مبا أّن دولنا سجلت قيمة املساواة بني املواطنني في دساتيرها و خاصة املساواة 
السياسية فإّنه من املهّم اليوم إبتكار آليات مالئمة و وضعها من أجل حتقيق هذه املساواة. غير أّن 
من بني هذه اآلليات هناك آليات خاصة لقيادة عمل جماعي دولّي، فاآلليات املؤسساتية والقانونية 
تشغل دائمًا بالضرورة مكانة الصدارة. إّن هذه اآلليات سهلة اإلجناز. يكفي إدخال التغييرات 

الضرورية في اإلطار القانوني املوجود و املتعّلق بالنظام اإلنتخابي و تسيير األحزاب السياسية.
هكذا توجد لدى احلاكمني و خاصة املشّرعني وسائل إدخال تعديالت ضرورية للهيكل اإلنتخابي 

القانوني باإلتيان ببعض التغييرات دون املساس باإلطار الدستوري املوجود.
إن هذا هوحسب رأينا احلل األكثر واقعية في حالة التطّور اإلجتماعي احلالّي لبلداننا. تتمّيز 
التدابير املقترحة بالبراغماتية و خاصة ببساطة اآلليات التي علينا أن نضعها. مبا أن تشريعات 

الدول الثالثة تستعمل إنتخابات القوائم بكثرة، ُتعتبر التغييرات سهلة التطبيق.
أبدًا  تذكر  ال  و  باملرشحني  إاّل  تعترف  ال  الثالث  للدول  اإلنتخابية  القوانني  أّن  هكذا،  نالحظ 
مسؤولية التشكيالت السياسية. يكفي حتميل هذه األخيرة مسؤولّيات، علمًا أّن هذه التشكيالت 

ليس لها وجود إاّل مبساعدة الدول.
أن  رأّينا  لقد  املوجودة، هي مسألة في غير محلها.  النصوص  الواردة على  التغييرات  دستورية 
الدساتير الثالثة تكّرس مبدأ املساواة. ينص الدستور اجلزائري من جهته أن الدولة ليست مجّرد 

ضامن للمساواة فهي التي يجب أن حتققه و تضعه.
تسمح دساتير الدول الثالث للمشّرع بجعل املبادئ التي مُتليها ملموسة. يعلم »املدستيرون« جيدًا 

أّن التعديالت األكثر عمقًا للقوانني األساسية تتّم عن طريق نصوصها التطبيقية.
ر و ُتطبَّق إاّل عن طريق التدابير احملتواة في القوانني.  ال ميكن لبعض القواعد الدستورية أن ُتفسَّ
تؤّمن هذه القوانني ماديًا، تطّور الدساتير. ينتج عن هذا أّنها ال ميكن أن تنفصل عنها. ال يجب 

لهذه األعمال ذات الطابع التشريعي أن تخدع مبدأ و طبيعة الدساتير.
هذا النموذج يحمي املواطن مبا أّن هذا النوع من النصوص ميكن أن يخضع في الدول الثالث ملراقبة 

التطابق مع الدستور من قبل القضاة الدستوريني39. 
39. تم تاسيس مجالس دستورية منذ سنوات في البلدان الثالثة.
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عن  البحث  الصادرة،  القرارات  أو  اآلراء  مجمل  من خالل حتليل  الدستوريون،  القضاة  حاول 
القانون  من  عام  مبدأ  املساواة  مبدأ  كون  القانونية:  النصوص  حتتويها  التي  األساسية  املبادئ 

و مكّرس من طرف الدساتير.
توجد من جهة أخرى حجة أخرى لصالح تغيير القوانني التي حتمل النظام اإلنتخابي. تأتي هذه 
احلجة بإدماج الدول الثالث و عن طريق مصادقتها، إلتفاقيات دولّية و التي هي فيما يخصنا 
اإلتفاقية الدولية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء لسنة 1979. إاّل أن املادة 3 
لهذه املعاهدة تفرض على الدول أخذ »كل التدابير املالئمة مبا فيها النصوص التشريعية..« لضمان 

املساواة في املجال السياسي مع الرجال.
»بعد  الدولّية  اإلتفاقيات  كل  أن  األولى  قراراته  إحدى  في  اجلزائري  الدستوري  املجلس  إعتبر 
جزائري  مواطن  لكل  سامحًة  الوطني...  القانون  في  ُتدمج  إشهارها...  فور  و  عليها  املصادقة 
بإستعمالها أمام اجلهات القضائية«40. إعتبر القاضي الدستوري اجلزائري بذهابه إلى أبعد في 

اجتهاده أن املعاهدات املصادق عليها من طرف اجلزائر متنع »التمييز من كل نوع«.
بتفكيره هذا أّمن املجلس الدستوري، املسلك للمشّرع اجلزائري حول الطريقة التي يجب أن يتمم 
بها مبدأ املساواة. صّرح في قرار في مارس 1997 أن »صالحية القانون هو تطبيق املبدأ الدستوري 

من خالل النص على إجراءات و كيفية ممارساته«. 
حّدد هذا القرار أن »عمل املشّرع، خاصة في ميدان احلقوق و احلرّيات اخلاصة و اجلماعية، هو 
ضمان املمارسة الفعلية للقانون أو احلرية املعترف بها دستوريًا«. بحيث أن هذا يلزم املشّرع بالتبصر 
باآلثار التفريقية التي ميكن أن تنتج من جراء النص على املبدأ. نذكر على سبيل املثال أنه في 
قرار مؤرخ في 26 جوان 1986، أقّر املجلس الدستوري الفرنسي أنه »ليس هناك من مبدأ أو قاعدة 
ذات قيمة دستورّية متنع املشّرع من أخذ تدابير مخصصة لتقديم املساعدة لفئات من األشخاص 
احملرومة«. ميكن هكذا و بارتكازنا على هذا القرار أن تعّدل و تتمم، بطريقة مقبـولة و في الدول 

الثالث، القوانني املتعّلقة بالنظام اإلنتخابي و كذلك القوانني املتعّلقة باألحزاب السياسية. 
يكفي إذًا العمل أساسًا على القانون و ليس على الدساتير التي تتطّلب إجراءات ثقيلة و فيها 

مجازفة. ُتطرح إذًا مسألة معرفة كيفّية العمل داخل القانون وليس كيفية العمل على القانون. 
يتعّلق األمر هنا بتعداد التقنيات التي قد تكون بحوزة املشّرعني لوضع حد لعدم املساواة بني الرجال 

و النساء في السياسة، خاصة لتسهيل وصول النساء للُعَهد اإلنتخابية و الوظائف اإلنتخابية.
ميكن هكذا تعديل صنفني من القوانني وهما القوانني املتعّلقة بالنظام اإلنتخابي و القوانني املتعّلقة 

باألحزاب السياسية. ُتعتبر التدابير التشريعية املقترحة بسيطة: إنها ذات طابع مالي.
40. قرار رقم  CC-DL-1-89 املؤرخ في 20 اوت 1989 واخلاص بالقانون اإلنتخابي ، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية رقم 36 املؤرخة بـ 30 اوت 1989 ص. 871
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بالفعل مسألة األموال اإلنتخابية هي مسألة ال مفّر منها بالنسبة للموضوع الذي يعنينا. 
تتلخص املسألة إذًا هكذا: مادام متويل األحزاب يتّم في الدول الثالث، من طرف الدولة فإذًا ال 
شيء مينعها من تشجيع األحزاب السياسية، التي تضع نساء حسب بعض النسب و في رتبة 

مالئمة في قوائم التصويت، عن طريق التشجيع املالي.
إنه من املالئم التذكير بنظام متويل األحزاب املعمول به حاليًا في البلدان الثالثة املدروسة. إن 
عملها         أجل  من  لألحزاب،  العمومية  السلطات  طرف  من  املقّدمة  نسبيًا،  املتساوية  املساعدة، 
أو حمالتها اإلنتخابية، هي غير واضحة و في كل احلاالت ضعيفة املراقبة. متنح مساعدات الدول 

وفق معايير صعبة الفهم. تتدخل هنا اعتبارات غير قانونية.
تأمل اإلصالحات املبرمجة حول مسألة املساواة بني النساء و الرجال جعل نظام متويل األحزاب 
مالّية  بتدابير  احلالّي  النظام  بإستبدال  املبرمجة  التشريعية  التدابير  تقترح  هكذا  أخالقيًا.  أكثر 
للنساء  املتساوي  الوصول  مبدأ  ال حتترم  التي  األحزاب  على  مالي  عقاب  فرض  هدفها  جديدة 
و الرجال إلى العهدات السياسية خالل أي إنتخاب. يجب أن تسمح املساعدة العمومية املتأتية 
من الدولة لألحزاب السياسية املعتمدة، أن تكون مطابقة لإللتزام املوجود في القانون و الذي يُخص 

تقديم نسبة من الترشيح النسائي لكل إنتخاب.
تعتبر حصة %30 من النساء في القوائم نسبة معقولة. تكاد هذه النسبة أن تتحقق في تونس. على 

كل حال هذه نسبة تأمل السلطات العمومية لهذا البلد أن تصل إليها في آفاق 2009. 
تكون مساعدات الدولة التي تستلمها التشكيالت السياسية مرتبطة بعدد النساء التي تقدمها على 
قوائمها في كل إنتخاب. ال تخصص القوانني و التنظيمات اإلنتخابية احلالية مساعدات عمومية 

لألحزاب السياسية إاّل من أجل نتائجها في اإلنتخابات التشريعية.
في  التصويت  يجري  الرئاسية،  اإلنتخابات  عدا  ما  أنه،  مبا  التنفيذ  سهل  املقترح  النظام  إّن 
النسبية. يصبح لألحزاب  القوائم  بالتصويت على  الثالث، بطريقة عامة  الدول  اإلنتخابات في 

هكذا حافز لزيادة عدد النساء في كتلة نوابها و ممثليها في املجالس احمللية.
السؤال الذي ُيطرح اآلن هو معرفة ما إذا كان يجب لهذه التدابير املالية أن تكون تدابير مالية 
تشجيعية أو عقوبات حقيقية. يبدو لنا أن نظام العقوبات املالّية، بفرض غرامات، هو نظام صعب 
التي  هي  الصغيرة  التشكيالت  أن  معناها  السياسية  األحزاب  على  املفروضة  الغرامات  التنفيذ. 
ستعاني باألخص. لن يكون للنظام املقترح فعالّية على التشكيالت الكبيرة التي لها إمكانيات مالّية 

هامة والتي تستطيع اإلستغناء عن مساعدة الدولة.
تكون اآللّية األمثل هي التشجيع املالي. إقامة آلّية ذات معيار مالّي؛ تشجيع مالي مُينح للتشكيالت 
السياسية حسب عدد النساء املرشحات في قوائمها، يسمح بدعم األحزاب السياسية التي حتترم 

القانون بقدر املستطاع. 
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ميكن أن يتمثل التشجيع املالي في تعويض قسط من املصاريف اإلنتخابية لألحزاب التي متّكنت 
من إنتخاب نسبة ما من النساء. ال متنح القوانني اإلنتخابية للدول الثالث تعويضات عن املصاريف 

اإلنتخابية إاّل لألحزاب التي حتصلت على عدد من املقاعد في اإلنتخابات التشريعية41. 
من  النوعني  لهذين  ميكن  قوائمها  على  املرشحني  ترتيب  في  حّرة  السياسية  األحزاب  ان  مبا 
التشجيعات املالّية املرّكبة أن يحثا هذه التشكيالت لوضع النساء املرشحات في أحسن رتبة على 

قوائمها.
ميكن أن يؤدي هذا التدبير إلى إلغاء اإلعانة املالّية، وذلك في احلاالت القصوى مثاًل األحزاب 

السياسية التي ال تلتزم بالتشريع بإقتراحها ترشحات من اجلنس الذكر فقط.
هذا هو التدبير الذي نقترحه في امللحق VI لهذه الدراسة. 

أخذنا نصني تشريعيني جزائريني لتوضيح الطريقة التي تسمح بتسجيل، في القاعدة القانونية، 
مبدأ املساواة السياسية بني الرجال و النساء و جعله فعلّي. بفعل هذا نكون قد سجلنا التفرقة 

اإليجابية التي إعتبرها القاضي الدستوري مسموحة. 
هكذا بقيامنا بقراءة متقاطعة للتغييرات املطروحة والتي مُيكن إدخالها في أمرين جزائريني، واحد 
التشريعية  القواعد  في  ُيدمج  قد  السياسية،  باألحزاب  متعّلق  اآلخر  و  اإلنتخابي  النظام  يحمل 
إلتزامني: من جهة إلتزام بحصة حضور تقدر بـ %30 من النساء على قوائم األحزاب السياسية 
والنتيجة الطبيعية لذلك، العقاب املالّي و من جهة أخرى إلزامية تعميم هذه الصيغة على جميع 

أنواع اإلقتراعات مبا فيها اإلقتراعات ذات الطابع احمللّي. 
فعلى هذا املستوى متارس بالفعل الدميقراطية التمثيلية احلقيقية، و ال يجب أن تكون النساء، 

هنا، مبعدات.
من الالزم التطّرق إلى تفاصيل تدابير هذين القانونني لتحديد أين يجب ترسيخ التغييرات دون 
إحلاق أضرار بهيكل و إنسجام مجمل النصوص. فيما يخص القانون املتعّلق بالنظام اإلنتخابي 

املادتان 80 و 102 هما املعنّيتان. 
فيما يخص القانون املتعّلق باألحزاب السياسية و الذي هو نص أقصر و أّقل تعقيدًا فاملادة 33 

املتعّلقة بالتدابير املالّية هي التي قد يتم تعديلها.
اإلطار القانوني الذي نقترحه، ال يكفي جلعل مبدأ املساواة بني الرجال و النساء فعلّي و لتجديد 
حياة النساء السياسية في منطقتنا. نرجو بكل بساطة بعد حّل املسألة القانونية أن يتمكن هذا 

اإلقتراح من خلق الديناميكية الضرورية لفحص أكثر هادئ للمسألة.

41.  ميكن للقوائم التي حتصلت في اإلنتخابات التشريعية في اجلزائر على االقل على %20 من التصويت املعّبر عنه أن تتحصل على  %25 من النفقات التي قامت بها فعال. 
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3� عالمات �لتغيري: م�ساألة منهج
حتققت على األكيد تطّورات على درجات مختلفة في الدول الثالث في السنوات األخيرة. نالحظ 
من جهة أخرى إّن التقدم في التطرق ملسألة املشاركة السياسية للنساء مرتبط بالتغييرات السياسية 
تونس على  تعرف  الصدد  هذا  في  التقدم.  بهذا  التونسيات  النساء  تعترف خاصة  التي طرأت. 
املستوى السياسي إستقرارًا كبيرًا، إكتسبت على املستوى اإلقتصادي، و منذ بعض السنوات نسبة 
النمّو األعلى في املنطقة. تظهر عالمات تطّور القضية بطريقة معّبرة من خالل أرقام اجلدول I في 

امللحق. 
العالمات في  للدول األخرى. ال تظهر هذه  بالنسبة  التطّور بطريقة مختلفة  تظهر عالمات هذا 
اإلحصاء، بل تتجسد في ظهور، في احلقل العمومي، في الثمانينات و التسعينات، حركة نضال 
مكّونة من أشخاص منفردة و جمعّيات و لكن كذلك في ظهور مقاربة جديدة للمسألة. كما ستبّينه 
التطّورات اآلتية و بغياب مقاربة جديدة و نوعية، فإن املكتسبات النسبية حول املسألة تبقى غير 

مضمونة. تبقى األّولوية املباشرة للحركات النسائية هي احملافظة على هذه املكتسبات.

3.1. أولوية فورية: احلفاظ على املكاسب

مكتسبات النساء في كفاحهن للوصول إلى املساواة في املناصب السياسية، معّرضة للزوال. إن 
التفرقة اإليجابية غير مسّجلة في التشريع في الدول الثالث. عند بروز أي أزمة إقتصادية أو 

سياسية ميكن أن ُيعاد النظر في املكتسبات املتحصل عليها. 
يجب املثابرة في الكفاح حتى ال نرجع إلى الوراء. نستطيع هنا تقديم بعض األمثلة تّدل وتّوضح 

هذه الوضعية الغير مضمونة.   
ميكن إلنتخاب النساء أن يكون محّل تالعبات. لقد سبق و الحظنا في الفصل الثاني أّنه بالرغم من 
مشاركتهن في احلرب التحريرية فإن النساء التونسّيات ال يشاركن في إنتخابات املجلس الوطني 

التأسيسي و غير ممّثالت في نفس هذا املجلس. 
 وضع املشّرع في اجلزائر و مبوجب قانون مؤرخ في 15 أكتوبر 1991، مخترقًا املبادئ التشريعية، 
العالقة  بإثبات  اآلخر،  باإلنتخاب عن  األزواج  من  واحد  لكل  يسمح  الذي  التبادلّي  اإلنتخاب 
الزوجّية من خالل تقديم الدفتر العائلّي إضافًة إلى بطاقة اإلنتخاب. عملية املشّرع هذه، تهدف 

في احلقيقة إلى حرمان النساء من حقهّن الفعلي في اإلنتخاب42.
42. كانت باألحرى هذه املرة الثانية التي يدخل فيها املجلس الدستوري. كان هذا األخير قد صّرح أّن قانون مؤرخ في 27 مارس1990 غير شرعّي والذي كان يعفي الزوجني من الوكالة           

و يسمح عن طريق نص أخر مبدأ: الثالثة وكاالت.
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يوّضح مثال آخر عرضّية الوضع. إحتوى املجلس التأسيسي اجلزائري لسنة 1962 على 10 نساء 
نائبات و لم يبَق في املجلس الوطني في سبتمبر 1963 إاّل اثنتان. في مجلس األّمة، الغرفة الثانية 
للبرملان اجلزائري كان هناك 8 نساء أعضاء سنة 1997 و لم يبَق اليوم إاّل 4. رأينا بنفس الطريقة 

أن النقاش حول احلصة عرف تراجعًا واضحًا. 
هكذا ميكن لسياسات السلطات العمومّية لدولنا و كذا نقص عزمها أو ترددها املزمن حول املسألة، 
أن يعّرض للخطر مكتسبات هاّمة. تبنّي هذه األمثلة أن مشاركة النساء في املؤسسات السياسية في 
املغرب العربي، تبقى اليوم هشة و قابلة للتحويل. يجب مراقبة هذه املسألة إذا بطريقة مستمرة. 

يعتبر إذًا الضغط املمارس من طرف املنظمات النسائية عمـاًل ضروريًا.
3.2. دميومة الكفاح: اجلمعيات النسائية

تعتبراحلركة النسائية احلرة في املغرب العربي حديثة. ُأسست اجلمعّيات املستقّلة في الثمانينات 
من طرف مناضالت أتنّي من أحزاب أو أوساط جامعية، في فترات عرفت الوضعية السياسية في 

بلدان املنطقة بعض التطّور. إاّل أننا نالحظ أن كل أعمال هذه اجلمعّيات تقودها أقلّيات.
األحزاب  أنشأت  األخيرة،  األعوام  خالل  حزبّية.  حركة  هي  األصل  في  النسائية  احلركة  إن 
فالتحرر  و اجلزائر  تونس  في  أما  نسائية  اإلشتراكي خاليا  اإلنتماء  ذات  املغرب  في  السياسية 

النسائي محتكر من قبل األحزاب الواحدة. 
تنشأ في هذه األحزاب »فروع نسائية« و بالتالي يؤّدي هذا إلى بروز حركة نسائية.

هكذا في اجلزائر مُيارس النشاط السياسي للنساء داخل هياكل »اإلحتاد الوطني للنساء اجلزائريات« 
)ا.و.ن.ج.( و هي منظمة جماهيرية حتت وصاية »جبهة التحير الوطني« )ج.ت.و.(. 

كان هناك فعاًل نشاط سياسي نسائي نقابي من خالل فرع نسائي، لكن هذا األخير كان تابع 
لإلحتاد العام للعّمال اجلزائريني )ا.ع.ع.ج.( وهو منظمة جماهيرية أخرى حتت وصاية احلزب 
في  أو  صياغتها  في  سواء  النسائي  التمثيل  ملسألة  الفترة  تلك  في  املمكن  من  يكن  لم  الواحد. 
تطبيقها، إاّل أن تكون مدركة في صيغة إيديولوجية: تشارك املرأة في إطار احلزب في تشييد 
الدولة اإلشتراكية. وهكذا لم يكن من املمكن أن مينح احلزب مسؤوليات سياسية إاّل للمناضالت. 

إستولى هكذا احلزب الواحد على احتكار متثيلهن.
 تعّبر أرقام اجلدول III وV عن مستوى التمثيل بطريقة واضحة. تظهر في املجموع امرأتان فقط 
في الثالثة عشر حكومات ما بني 1962 و 1989. تظهر خاصة كمناضالت و بعدد ضعيف في 
بعض اجلماعات احمللّية و في قطاعات مرتبطة قصرًا بالنشاط اإلجتماعي كما رأينا أعاله. ميكن 
إبداء نفس املالحظة بالنسبة لتونس حيث »اإلحتاد الوطني للنساء التونسيات« )ا.و.ن.ت( كان  

حتت وصاية »احلزب االشتراكي الدستوري« )ح.ا.د(.
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إذا تم تأسيس أول جمعّية نساء في املغرب، و هي »اإلحتاد الوطني للنساء املغربيات« )ا.و.ن.م.( 
من طرف السلطة السياسية سنة 1969، فإن األحزاب السياسية املعارضة وضعت هي أيضًا فروعًا 

نسائية عند إنشائها. إاّل أن وضعّية املناضالت تبقى مماثلة. 
تقتصر جتربة مشاركة النساء في تشكيالت سياسية مثل »حزب اإلستقالل« أو »اإلحتاد اإلشتراكي 
نحو حركة  التطّور  ُيعتبر  هكذا  تشكيلتهن.  داخل  عملهن  على  )ا.ا.ق.ش.(،  الشعبية«  للقوات 
نسائية حيوية، مرتبطًا بظهور، في أواخر الثمانينات، نقاش جديد حول مسألة املشاركة النسائية 
في املغرب العربي. يرتبط هذا النقاش باإلنفتاح السياسي لدول املنطقة. يشغل القانون في هذا 

النقاش مكانة محورّية. 
تتشبع اجلمعيات النسائية اجلديدة، و هذا إنطالقًا من نشأتها، بأفكار دميقراطية جديدة و بفكرة 
ضرورة تطوير القانون املتعّلق بحالتهن خاصة حقهن باملساواة. تظهر، في هذا الصدد، أهدافها 

في تسمياتها.43
نتيجة  ولدت  والتي  اخلاصة  لهويتها  بإدراكها  نفسها  عن  للنساء  احلّرة  احلركة  هكذا  تعّرف 
الصعوبات امللحوظة أعاله. تعيد تعريف نفسها، في العمل على أهداف أخرى. كما أنها تنجز 
إستراتيجيات مستقّلة عن اإلطارات احلزبية. ُتَشَكل هذه اإلستراتيجيات من إشكاليات جديدة 
تتعّلق بإشتراك النساء في امليدان السياسي. تم حتقيق عمل أساسي، و إجناز مشاريع ملموسة و 
رفع مطالب. في الواقع هذا التفكير و هذا العمل ناتج عن إلتزام طليعة نسائية متكّونة في األغلبية 
من مثقفات و إطارات و نقابيات و باحثات و مختصات في القانون. تتميز هذه الطليعة في الدول 
الثالث براديكاليتها. عرفت هذه الطليعة أوقات صعبة ألنها كانت تعمل في إطار ظروف سياسية 
كانت فيها طرق التعبير الغير ُمراقبة من طرف السلطة مقموعة. شّكل عمل هذه الطليعة عامل 
هام في تطّور اجلمعيات النسائية. هكذا تعلمت هذه األخيرة طرح مسألة املشاركة النسائية في 
املؤسسات السياسية بعبارات جديدة. تقوم بعمل منهجي و تفسيري جتاه النساء األخريات. وقد 
تعلمت العمل في إطار شبكات. إنها مرتبطة كما سوف نراه بأوساط البحث. تعّلمت احلصول على 

مساعدة األوساط الدولية. كما أنها تعّلمت باخلصوص فرض النقاش على األحزاب. 
هكذا في املغرب قامت اجلمعّيات النسائية بعمل واسع حتى تسّجل في القانون تدابير خاصة 

تسمح للنساء بوصول أكبر إلى املؤسسات السياسية. تقوم مند عدة سنوات بحمالت 
و مرافعات للحصول على حصة للنساء على القوائم املقدمة من طرف األحزاب خالل اإلنتخابات. 
اليوم  النسائّية املجال السياسي لألحزاب السياسية حيث لها  في اجلزائر إقتحمت اجلمعّيات 

تأييد العديد من املناضالت. 
43. مثال »اجلمعية الدميقراطية للنساء في املغرب« ) ج.د.ن.م.( و »اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطية« ) ج.ت.ن.د.( و في اجلزائر »اجلمعية من أجل الدفاع و ترقية حقوق النساء« و 

»اجلمعية من أجل انتصار حقوق النساء«.
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إّن تقّدم حركة اجلمعّيات النسائّية هو بدون أي جدل عبارة عن حركة عارمة تسّجل شيئا فشيئًا 
بعض  بها  تأتي  أن  ميكن  التي  األخرى،  الوسائل  اآلن  التساؤل  يشمل  منطقتنا.  في  عالماتها 
اجلماعات الضاغطة أو اإلعالم، ملساعدة النساء لظهور أحسن و الوصول بطريقة أحسن ملؤسسات 

بالدهن. نرى كذلك هنا عالمات تطّور.

3.3. الصحافة و املجموعات العمومية كوسائل ضغط

نأخذ هنا عبارة اجلماعة الضاغطة في معناها الواسع: يعني كل جمعية أو تشكيلة إجتماعية، 
باستثناء األحزاب السياسية، التي متارس تأثير بحكم القانون أو الواقع، بشكل علنّي أو مخفّي 

في ميدان السياسة.
العام           الرأي  على  تأثيره  بسبب  الرابعة  بالسلطة  اإلعالم  ُيعرف  ضغط.  وسيلة  الصحافة  ُتعتبر 
و التوعية الشعبية. تلعب الصحافة في كل املجتمعات دورين: تقديم وقائع األنباء و تكوين الرأي 

العام.  يشكل في رأينا اإلعالم امللتقى املناسب القادر على توعية الضمائر حول املسألة.
 تبنّي اإلحصائيات بالنسبة للدول الثالث أن اإلعالم اليوم مؤنث بنسبة %30. إّن هذه االضاحة 
هامة. يعني هذا أن للنساء حليف في مطالبهن من أجل وصول أحسن إلى املؤسسات السياسية: 

النساء الصحافيات. 
النساء  طرف  من  املمنوحة  املوارد  خاصة  و  اإلعالم  وسائل  إستعمال  النساء  على  يجب  هكذا 
لتبليغ اهتماماتهن و  البصري  ـ  اللواتي يعملن في الصحافة و السمعي  الصحافيات احملترفات 
بحث املواضيع الهاّمة. ميكنهّن هكذا تبليغ أفكارهّن السياسية. ميكنهّن بهذه الطريقة الوصول 

إلى الناخبني.
رغم أن دور اإلعالم حول املسألة ليس بعد محل حتليل إاّل أننا نالحظ أن اجلمعيات النسائية تستعمله 

بفعالّية أكثر فأكثر. إّن الصحافة تخبر اجلمهور بطريقة أكثر مالئمة حول حقوق النساء.
أصبحت تغطية األحداث املتعّلقة بالنساء أو باملنظمات النسائية أكثر بروزًا في الدول الثالث.

 تساعد هذه الدينامكية اجلديدة على ظهور، في املجال العام، فئات أخرى من النساء، غير تلك 
املتكونة من الصحافيات أو اجلمعيات، و هي، جماعات نسائية مهنية. 

النساء  الفئات األخرى للجمعيات النسائية املهنية كالنساء اإلطارات و  ميكن أن نذكر هنا كل 
الطبيبات و النساء مديرات املؤسسات إلى آخره. إذا كانت هذه األخيرات ميارسن تأثير غير مباشر 

على احلياة السياسية فإّن الكثير منهن يلعنب في بلدانهن، دور على املستوى األّول44. 
هكذا يوجد اليوم و بأعداد، نساء رائدات الرأي في تونس، و في املغرب و في اجلزائر. 

44. من بني األمثلة: »اجلمعية اجلزائرية للنساء مديرات مؤسسات« »علم و ارادة العمل«  )SEVE( أو »اجلمعية التونسية للنساء ذات املهنة القانونية«.
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و  املؤسسات  رئيسات  النساء  أن  تونس،  املنعقدة مؤخرا في  العربيات  األعمال  نساء  قمة  بّينت 
اللواتي يشغلن مناصب مسؤولية عليا في املغرب العربي يهتممن كل اإلهتمام مبشكلة متثيلهّن 
الغير متساوي في مؤسسات بلدهن و أّكدن بهذه املناسبة على ضرورة إعطاء حرية أكبر حلركة 
النساء العربيات و السماح لهن بالوصول إلى مناصب املسؤولية في املجال السياسي و اإلقتصادي 

و اإلجتماعي45.
أخيرًا، ميكن لزوجات القادة السياسيني أن يكون لهّن تأثير على املساهمة السياسية للنساء في 
املغرب العربي. الدور الذي تلعبه الرئيسة »بن علي« أو العناية التي تدليها زوجة ملك املغرب 
للعالم اجلمعاوي هو مدلول كامل للتقدم احملقق من طرف هذه الدول46. سوف نرى في التطورات 
اآلتية أن ضغوط األوساط الدولية تشكل كذلك عنصر ال ُيستهان به في تطّور املشاركة السياسية 

للنساء في املغرب العربي.

 4.3. الضغوط املمارسة من طرف أوساط دولية
كان تأثير األمم املتحدة جوهري فيما يخص مسألة التمثيل السياسي للنساء. لم يكن ممكن لهذه 
املسألة أن ُتناقش بكل هدوء اليوم في حالة التطّور اإلجتماعي و الثقافي لدولنا. أصبحت هذه 

املسألة بالنسبة للجهات الدولية مسألة أّولوية.
  كانت األجهزة الدولية مثل »اإلحتاد الدولي للبرملانات« ) ا.د.ب.(، و التي هي أّول من فّكر في 
هذه املسألة وحّللها، ذات إعانة معتبرة في املوضوع. إن الدراسة احلالية هي شاهد على ذلك. لقد 

كان من السهل جمع حول املسألة، املعلومات التي كان يصعب على الدول جمعها.
املنظمات الدولية، مثل »برنامج األمم املتحدة للنمو« )ب.ا.م.ن( أو »صندوق األمم املتحدة لتنمية 
احلياة  في  النساء  مساهمة  موضوع   على  أعوام  عدة  منذ  تعمل  التي  )ص.ا.م.ت.م.(،  املرأة« 
السياسية و خاصة اليوم على مشاركة النساء في احلياة السياسية في العالم العربي، لعبت دورًا 

أساسيًا بتقديم دراسات مقارنة و تبادل اخلبرات. 
ساندت هذه األجهزة الدولية و رافقت جهود املنظمات النسائية الرامية إلى معرفة أحسن للمسألة 
الدولية  املنظمات  ساعدت  أحسن.  بطريقة  عملهن  تنسيق  و  مطالبهن  عن  أحسن  تعبير  إلى  و 
خاصة وكاالت األمم املتحدة، من خالل البرامج التي وضعتها، بتأسيس جتمعات ذات مصالح 
مشتركة وشبكات و بنيات تنسيق رسمية و غير رسمية، التي ُتعتبر، بالنسبة للمنظمات الشاّبة، 
أعمال معّقدة. كانت أيضًا التمويالت الدولية متوفرة. الكل يعلم كم هو باهظ ثمن العالقات الدولية 

الضرورية لهذه املنظمات. 
45.بادر بقمة النساء العربيات في تونس، معهد بايستر )BEYSTER( التابع ملعهد التسيير جلامعة كاليفورنيا بسان دييغو. تم تنظيمه حتت رعاية مبادرة شراكة بني الواليات املتحدة األمريكية 

وقسم الشرق األوسط التابع للخارجية االمريكية.
46. رافقت هذه املرة زوجات أعضاء احلكومة أزواجهن مبناسبة االستقبال الذي أقامه رئيس اجلمهورية للنساء اجلزائريات مبناسبة 8 مارس 2006.
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ساعدت املؤمترات اإلقليمية و الدولية التي نظمتها هذه املؤسسات في ظهور ثقافة حقوق املرأة و 
التي تعتبر ـ لم يكن هذا ظاهر مباشرة في بلداننا ـ جزء ال يتجزأ من حقوق االنسان.

سمحت، هذه املؤمترات، للحركات النسائية مبمارسة ضغط على الدول و احلكومات حتى تتعهد 
هذه األخيرة بإحترام إلتزاماتها الدولية. سمحت املؤمترات األولى، مثل مؤمتر العاملي للنساء الذي 
إنعقد »بيجينغ« )Beijing( سنة 1995، لألجيال األولى من اجلمعيات النسائية في املنطقة أن 

جُتّرب و ُتكّيف، مع وضعية بلدانهن، آليات العمل املقترحة.
اإلحتاد  مثل  منظمات  تبرهن  السياق.  نفس  في  نفسها  قارية  أو  إقليمية  منظمات  اليوم  تسجل 
اإلفريقي، من خالل تكريسها مبدأ املساواة بني الرجال و النساء في نصوصها التأسيسية، أنها ال 

تنوي البقاء على حافة الطريق. 
ان الباحثني في العالم العربي عليهم الواجب التاريخي بتقديم تفكير رزين حول املسألة كما سوف 

نراه اآلن.

5.3. مسألة النوع و البحث اجلامعي في املغرب العربي

يكن  لم  العلمّي.  املجال  منطقتنا  للمرأة في  السياسية  املشاركة  التفكير حول مسألة  اليوم  إقتحم 
بإمكان البحث اجلامعي من جهة أخرى أن يتجاهل أكثر املسألة.

من  النسائية  املسألة  رّواد  كان  بالفعل،  الثمانينات.  العلمي حوالي  املجال  في  املسألة    ظهرت 
املثقفني اجلامعيني الذين تم حتسيسهم حول موضوع احلالة النسائّية خالل فترات دراسية في 
فرنسا، التي هي أقرب من منطقتنا، أو خالل إقامات ممّولة من طرف منظمات دولية خاصة في 

ايطاليا  أو الواليات املتحدة.
نشأ في جامعة اجلزائر في فيفري 1981 أول مجموعة حّرة للنساء. أضحت اجلامعة منذ أواخر 
البحث حول  يستمر  النسائية.  احلالة  يعملن حول  لباحثات  تفكير  و  التقاء  كمكان  السبعينات 
املسألة في إطار فرق بحث و مخابر أنشأت حديثًا داخل الهياكل اجلامعية التابعة لوزارة التعليم 

العالي و البحث العلمّي47.
تم تأسيس في تونس مببادرة من بعض الطالبات في 1979، »نادي الدراسات حلالة املرأة طاهر 
حداد«48. ُأنشأت سنة 1988 »جمعية النساء التونسّيات اجلامعّيات من أجل البحث و التطور« 
)ج.ن.ت.ج.ب.ت(. كان لهذه اجلمعية، التي هي الفرع التونسي لـ »جمعية النساء اإلفريقّيات 
من أجل البحث و التطور« )ج.ن.ا.ب.ت.(، هدف القيام ببحوث حول إدماج النساء في مسار 

التطّور اإلقتصادي و اإلجتماعي.

47. نذكر هنا، مركز البحوث األنتروبولوجية التابع جلامعة واهرن. يوجد كذلك مخبر قانون األسرة موجود منذ بعض سنوات داخل معهد احلقوق جلامعة اجلزائر.
48. طاهر حداد )1899-1935 ( إصالحّي و مناصر لتحرير املرأة.
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تأسست في املغرب مجموعة جامعية غير رسمية في بداية الثمانينات. كان هدفها تنسيق األعمال 
التي تخص العائلة و املرأة و الطفل. أصدرت هذه املجموعة و نشرت أعمال بحث متناظمة حول 

وضعية املرأة في املغرب. 
ُتعتبر املثقفة »فاطمة املرنيسي« رائدة بتنسيقها، منذ 1980، لبعض األعمال اجلامعية املنجزة في 
الدول الثالث للمغرب العربي، ُمَساِهمًة هكذا بقوة في صحوة حول املسألة النسائية في السياق 

السياسي لدول املنطقة.

ساهم النقاش املثقف، في التسعينات، بإدخال املسألة مرحلة حاسمة. أمام إثبات حالة إخفاق 
السياسي في وضع عباراته احلقيقية للمسألة النسائية بدأ تيار التفكير العمل بطريقة أكثر مباشرة 
في املجال السياسي. حدد هذا التيار أهدافه بوضع مصطلحات إلشكالّية جديدة و التي أظهرت 
املّيزات الرئيسية بني مختلف نظرات التطور الدميقراطي في املغرب العربي حول هذه املسألة. 
قّدم القانونيون مساعدتهم في هذه املرحلة اجلديدة. إّن مفهوم قانون املساواة بني الرجال و النساء 
في مختلف املظاهر هو الذي ُيقصد. حُتّلل حقوق النساء في مظاهرها اخلاصة و اإلقتصادية أو 

السياسية، كحقوق ال ميكن أن ُتفصل.
يأخذ حتليل الظاهرة خطوة جديدة. مرتكزًا على القيم العاملية التي تطغى في العالم يقبل التفكير 
اقتراح الدول في إدعاءاتها اجلديدة وهي أنها أدمجت في املسألة النسائية القّيم العاملية و العصرنة. 
إزدادت هكذا احلجة املرتكزة على التحليل وضوحًا وُأضيف عليها الطابع السياسي. إن الطبقة 

السياسية لدول املنطقة مجبرة لألخذ في احلسبان اإلقتراحات العملية التي ُيدلى بها. 
احلياة  في  النساء  مشاركة  مسألة  حول  معّمقة  دراسات  نقص  من  اليوم  العربي  املغرب  يعاني 

السياسية لبلداهن. هذه احلالة ليست نتيجة نقص إرادة الباحثني.
رغم النقص في املعطيات اإلحصائية املوثقة أو الضبط امللحوظ للمعلومات في الكثير من احلاالت       
النوع في  املبادرة مباجيسترات حول هذا  فلقد مّتت  امللتزمة،  التجريبي لألفكار  الطابع  و رغم 
اجلامعات الرئيسية للمنطقة. نشأت مراكز جديدة و هي تساعد على اإلطالع على الوثائق الضرورية 

حول املسألة49. تتكّون و تتضاعف مجموعات بحث حول املسألة.

49. مثال »مركز البحث للتوثيق و اإلعالم حول املرأة« )م.ب.ت.ا.م.( في تونس و »مركز اإلعالم و التوثيق حلقوق الطفل و املرأة«  )م.ا.ت.ح.ط.م.( في اجلزائر.



خـــاتـمة عـــامـــة6
السياق الدولي اليوم مالئم ملناقشة مثل هذا املوضوع. علينا أن نتذكر مراحل اإلستقالل أو العشرّيات 

األولى بعد اإلستقالل حيث كان التطّرق للموضوع مشحون بالقلق.
ال يعتبر التطّرق اليوم ملسألة املشاركة السياسية للنساء في املغرب العربي، إختيار عرضّي. من بني 
كل املسائل الوطنية فإنها هي التي تؤثر اليوم بطريقة أكثر مباشرًة على عالقات السلطة في دولنا 
وعلى مستوى جميع املجتمعات. و هذا راجع بالفعل إلى أن مسألة املشاركة السياسية للنساء في 
املغرب العربي تظهر اليوم غامضة. تبقى مسألة املساواة بني الرجال و النساء مسألة حّساسة في 
خطاب حكامنا، وهي محل محادثات حماسّية وعاطفّية أكثر من قانونّية. مسألة بالنسبة للبعض 
»شيطانية«، فانها ُتعتبر واحدة من تلك األساطير التي بدأ التاريخ الدستوري و احلياة السياسية 

لدولنا ُتغني نفسها بها.
مع ذلك، دراسة املسألة تفرض نفسها. إاّل أن هناك شعور مسبق يتعّلق بقوة العالقة الضّيقة بني 

مسألة املشاركة السياسية للنساء في املغرب العربي و طبيعة السلطة في دول منطقتنا. 
رّكزنا جزء من جهودنا على هذا املستوى. تقصد هذه الدراسة قبل كل شيء اإلعالم بكل موضوعية 
ممكنة، و بذلك إخفاء الطابع األسطوري للمسألة النسائية أو على األقل نزع منها طابع الغرابة. 
أرادت هذه الدراسة أن تبنّي أن مسألة املشاركة السياسية للنساء في املغرب العربي، ال ميكن 

فهمها إاّل بالرجوع إلى األجهزة الدستورية لدولنا.
حُتَدد بالفعل هذه املسألة باملقارنة مع اإلطارات الدستورية و السياسية األوسع و لكن قبل كل 

شيء، باملقارنة مع دساتيرنا. ال ُيحَدد التمثيل الوطني إاّل مبوجب نصوص هذه األخيرة.
سمح كذلك حتليل مختلف الدساتير بتقدير حقيقة مسألة املشاركة السياسية للنساء في دولنا. 

اجلواب على هذا السؤال صعب و يطرح مشاكل حّساسة ذات طابع منهجّي.
لم يكن يسمح تفسير النصوص، الذي هو أساسي جدًا بالنسبة للتحليل، بفهم و تفسير املكانة 

احلقيقية للنساء في مؤسساتنا السياسية و ال بالتساؤل حول أسباب و آثار إقصائهن.
لقد إخترنا عمدًا التحليل القانوني للمسألة و أضفنا اليه حتليل علمي سياسي. هذا احلل الثاني 
سمح بإعادة وضع هدف دراستنا في السياق األكثر شمولّي للعالقات التي متارسها مسألة التمثيل 
السياسي للنساء مع املسائل التي حُتّرك مجتمعاتنا، و األخذ بعني اإلعتبار املفهوم العام للسلطة 

الذي ال يأخذ من التمثيل السياسي للنساء إال العبارة. 
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تّم معاجلة كل هذه العالقات أحيانًا مبزجها بطريقة ُتخرج العناصر التي تسمح اليوم بالقول أن 
عدم مساواة النساء في السياسة مسّجل في الدساتير.

 إحدى اخلاصيات األكثر بروزًا في دساتيرنا تكمن في تناقض واحد. بّينا أكثر من مرة خالل هذه 
الدارسة أن النصوص الدستورية لبلداننا تستعمل في الكثير من احلاالت »ما ال ُيقال« و »ما ال 
ُيكتب«، وكان علينا أّن نفسّرها. إن حتفظ املشّرعني حيال جعل مبدأ املساواة بني الرجال و النساء 

ملموس، بعد تأكيد املبدأ في النصوص اليوم، هو مبهم في الكثير من األحيان.
عدم املساواة السياسية بني الرجال و النساء مسّجلة بوضوح و متاسك في النصوص. ال ميكن للمرء 
إاّل أن ُيصدم بالعموميات و عدم ّدقة العبارات التي عن طريقها نحاول تأكيد املبدأ. إن املشكلة 

تكمن في النصوص الدستورية.
هل ميكن أخد حجة من هذا اإلنعدام للتوازن أو من هذا النقص في القوانني األساسية للدول 

الثالث؟ 
إّن قراءة صارمة للدساتير و كما رأيناه للقوانني الدستورية، ال ميكن أن متنعنا من أن يكون لدينا 
شك حول األهداف احلقيقية، التي حددتها دساتير الدول الثالث: مسألة املساواة السياسية بني 

الرجال و النساء في دولنا تبقى مسألة سابقة ألوانها.
كان  الدستوري،  أكثر حتديدًا في شكله  و  القانوني  املسألة في شكله  النقاش حول  فإّن  كذلك 
أساسي. فإّنه ُيلزم في كل األحوال، على إعادة النظر في اإلجنازات املعصرنة التي يتباهى بها 
حكامنا اليوم. بدأ هذا النقاش، الذي يعني مستقبل األجيال النسائية ملنطقتنا، باجتياز مرحلة 

nحاسمة. كان التطّرق إليه من جديد الطموح األساسي لهذه الدراسة
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وىل للكلمات و �ملخت�رش�ت قائمة �حلروف �لأ
اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب.ج.د.ن.م.

جمعية النساء اإلفريقيات للبحث و النمو.ج.ن.ا.ب.ن.
املجلس الشعبي الوطني.م.ش.و.

اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات.ج.ت.ن.د.
اإلتفاقية حول القضاء على كل أنواع التمييز جتاه النساء.إ.ق.أ.ت.ت.ن.
مركز اإلعالم و التوثيق حلقوق الطفل و املرأة )اجلزائر(.م.إ.ت.ح.ط.م 
مركز البحث و التوثيق و االعالم حول املرأة )تونس(.م.ب.ت.ا.م.

جبهة التحرير الوطني.ج.ت.و.
االحتاد ما بني البرملانات.ا.ب.

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية.ج.ر.ج.ج.
اجلريدة الرسمية للجمهورية التونسية.ج.ر.ج.ت.

حركة مجتمع السلم )اجلزائر(.ح.م.س.
الشراكة االقتصادية اجلديدة لنمو افريقيا.ش.ا.ج.ن.ا.

الديوان الوطني لإلحصائيات )اجلزائر(.د.و.ا.
برنامج األمم املتحدة للتنمية.ب.ا.م.ت.

حزب العّمال )اجلزائر(.ح.ع.
التجمع الدستوري الدميقراطي )تونس(.ت.د.د.

التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية )اجلزائر(.ت.ث.د.
التجمع الوطني الدميقراطي )اجلزائر(.ت.و.د.

اإلحتاد االفريقي.ا.ا.
اإلحتاد العام للعّمال اجلزائريني.ا.ع.ع.ج.
اإلحتاد الوطني للنساء اجلزائريات.ا.و.ن.ج.
اإلحتاد الوطني للنساء التونسيات.ا.و.ن.ت.

صندوق تنمية املرأة لألمم املتحدة.ص.ت. م.ا.م.
اإلحتاد اإلشتراكي للقوى الشعبية )املغرب(.ا.ا.ق.ش.



عــالم و �لتــوثـيـق حلــقــوق �لطــفـــل و �لـــمــر�أة مب�ساهمةمــركـز �لإ 74

�ملالحق

�جلد�ول�   :I ملحق

�لد�ساتري �ملغاربّية )مقتطفات(�   :II ملحق

نتخابية �ملغاربّية )مقتطفات(� �لقو�نني �لإ   :III ملحق

ليات �لدولّية �لعاّمة �مل�سادق عليها )�جلز�ئر(� �أهم �لآ   :IV ملحق

�ق��أ�ت�ت�ن )مقتطفات(� �إ   :V ملحق

�لطرق �لقانونّية�   :VI ملحق
  



75در��سـة مقـارنـة حـول متثيـــــــل �لن�ســــــــاء يف �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية يف �ملغـــــرب �لعربـــــي
�جلز�ئر – �ملغرب – تون�س

I ملحــــــــــــــــق
 جد�ول

�لتمثيل �ل�سيا�سي للمر�أة يف �ملغرب �لعربي   :I جــــدول

فريقيا و يف �لعامل �لعربي� �لتمثيل �ل�سيا�سي للمر�أة يف �إ   :II جـــدول

جـــدول III:   �جلز�ئر – �لن�ساء يف �لربملان )1( – �لن�ساء �لنائبات 
يف �ملجل�س �ل�سعبي �لوطني )بني 1962 و 2006(

�جلز�ئر – �لن�ساء يف �لربملان )2( – �لن�ساء �أع�ساء    :IV جــدول
ّمة )بني 1997 و 2006( جمل�س �لأ

�جلز�ئر – �لن�ساء يف �حلكومات )بني 1962 و 2006(   :V جــدول
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جــــدول I: التمثيل السياسي للمرأة في املغرب العربي

الغرفة الثانية او مجلس النواب الغرفة الوحيدة او السفلى
البلد املرتبة

ن % النساء املقاعد اإلنتخاب ن % النساء املقاعد اإلنتخاب
13,4 15 112 07- 2005 22,8 43 189 10- 2004 تونس 1

1,1 3 270 10- 2003 10,8 35 325 09- 2002 2 املغرب

2,8 4 144 12- 2003 6,2 24 389 05- 2002 اجلزائر 3

املرتبة العاملية: تونس: 36  - املغرب : 94 -  اجلزائر : 120       )فرنسا 84(

جـــدول II: التمثيل السياسي للمرأة في إفريقيا و في العالم العربي

الغرفة الوحيدة او السفلى الغرفة الثانية أو مجلس النواب البلد  املرتبة
ن % العاملية النساء املقاعد اإلنتخابات ن % املقاعد النساء  اإلنتخابات

34,6 9 26 09-2003 48,8 39 80 09-2003 رواندا 1

33,3 18 54 04-2004 32,8 131 400 04-2004 14 إفريقيا اجلنوبية

13,4 15 112 07-2005 22,8 43 189 10-2004 تونس 36

18,8 21 112 10-2005 21,4 117 546 05-2005 اثيوبيا 41

1,1 3 270 10-2003 10,8 35 325 09-2002 املغرب 94

2,8 4 144 12-2003 6,2 24 389 05-2002 اجلزائر 120

10,9 6 55 11-2005 5,5 6 110 06-2003 األردن 122

--- --- ----- ------- 4,7 6 128 05-2005 لبنان 126

--- --- ----- ------- 4,7 36 760 03-2003 126 اجلماهيرية العربية الليبية

6,8 18 264 05-2004 2,0 9 454 11-2005 مصر 134

--- --- ----- ------- 1,5 1 65 07-2003 الكويت 135

--- --- ----- ------- 0.0 0 40 اآلمارات العربية ملتحدة 02-2003 138

املعطيات املوجودة في اجلدول أعاله تم اجنازها من طرف االحتاد البرملاني انطالقا من املعلومات 
املقدمة من قبل البرملانات الوطنية ـ 21 فيفري 2006.
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III جـــدول
 اجلزائر – النساء في البرملان (1) – 

النساء النائبات في املجلس الشعبي الوطني (بني 1962 و 2006)

املجلس الشعبي الوطني التشريعييات
% املنتخبني العدد

5.15 10 194 املجلس التأسيسي 1962

1.45 2 138 املجلس الوطني 1964

3.45 9 261 املجلس الشعبي الوطني 1982-1977

1.40 4 281 املجلس الشعبي الوطني 1987-1982

2.35 7 295 املجلس الشعبي الوطني 1990-1987

10 6 60 املجلس االستشاري 1994-1992

6.70 12 178 املجلس الوطني االنتقالي 1997-1994

2.90 11 380 املجلس الشعبي الوطني 2002-1997

6.15 24 389 املجلس الشعبي الوطني 2007-2002

 IV جــدول
اجلزائر – النساء في البرملان (2) – 

النساء أعضاء مجلس األّمة (بني 1997 و 2006)

% العدد العدد االجمالي السنة
5.5

املنتخبات: 3
املعّينات:   5 144 1997

2.7  4  كلهن معّينات
144 2006
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جــدول V: اجلزائر – النساء في احلكومات (بني 1962 و 2006)
النساء في احلكومات

%

 وزيرات
 منتدبات  و
كاتبات دولة

 النساء
الوزيرات

 العدد
االجمالي تاريخ التعيني احلكومة

--
- -- 0 17 27 سبتمبر 1962 احلكومة األولى )بن بلة(
--
- -- 0 15 18 سبتمبر 1963 احلكومة الثانية )بن بلة(
-- -- 0 17 02 ديسمبر 1964 احلكومة الثالثة )بن بلة(
-- -- 0 19 10 جويليا 1965 احلكومة الرابعة )بومدين(
-- -- 0 22 21 جويليا 1970 احلكومة اخلامسة )بومدين(
-- -- 0 25 23 افريل 1977 احلكومة السادسة )بومدين(
-- -- 0 27 08 مارس 1979 احلكومة السابعة )عبد الغاني(
-- -- 0 27 15 جويليا 1980 احلكومة الثامنة )عبد الغاني(
-- -- 0 32 12 جانفي 1982 احلكومة التاسعة )عبد الغاني(
5 1 1 40 22 جانفي 1984 احلكومة العاشرة )اإلبراهيمي(
8.3 1 1 24 17 نوفمبر 1987 احلكومة احلادية عشر )اإلبراهيمي(
-- -- 0 22 09 نوفمبر 1988 احلكومة الثانية عشر )مرباح(
-- -- 0 21 09 سبتمبر 1989 احلكومة الثالثة عشر)حمروش(
7 -- 2 28 05 جوان 1991 احلكومة الرابعة عشر )غزالي(
-- -- 0 25 19 جويليا 1992 احلكومة اخلامسة عشر )عبد السالم(
9.6 2 1 31 25 أكتوبر 1992 احلكومة اخلامسة عشر )عبد السالم(
-- -- 0 25 04 سبتمبر 1993    احلكومة السادسة عشر )مالك(
-- -- 0 23 31 جانفي 1994 احلكومة السابعة عشر )مالك(
3.5 1 0 28 15 أفريل 1994 احلكومة الثامنة عشر )سيفي(
3.5 1 0 28 27 نوفمبر 1995 احلكومة التاسعة عشر )سيفي(
3.2 -- 1 31 05 جانفي 1996 احلكومة العشرون )أويحيا(
5.2 1 1 38 25 جوان 1997 احلكومة الواحدة و العشرون )أويحيا(
5.2 1 1 38 19 ديسمبر 1998 احلكومة الثانية و العشرون )حمداني(
-- -- 0 31 24 ديسمبر 1999 احلكومة الثالتة و العشرون )بن بيتور(
-- -- 0 34 26 اوت 2000 احلكومة الرابعة و العشرون )بن فليس(
-- -- 0 36 31 مايو 2001 احلكومة اخلامسة و العشرون )بن فليس(
13 4 1 38 17 جوان 2002  احلكومة السادسة و العشرون )بن فليس(
13 4 1 38 09 مايو 2003 احلكومة السابعة و العشرون )أويحيا(
10 3 1 38 26 أبريل 2004 احلكومة  الثامنة و العشرون )أويحيا(
7.7 2 1 39 01 مايو 2005 احلكومة  التاسعة و العشرون )أويحيا(
7.5 2 1 40 25 مايو 2006 احلكومة  الثالثون )بلخادم(
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دستور اجلمهورية التونسية
لـ 1 جوان 1959

املادة 6 - كل املواطنني متساوون 
في احلقوق و الواجبات وهم سواء 

أمام القانون.

املادة 7 – يتمّتع املواطن بحقوقه 
املبّينة  الشروط  و  بالطرق  كاملة 
هذه  من  يُحُد  ال  بالقانون، 
الحترام  ُيتخذ  قانون  إاّل  احلقوق 
حقوق الغير ولصالح األمن العام و 
الدفاع الوطني و الزدهار اإلقتصاد          

و للنهوض اإلجتماعي.

دستور اململكة املغربية 
لـ 13 سبتمبر 1996

سواء   املغاربة  جميع   –  5 املادة 
أمام القانون.

املادة 8 - الرجل و املرأة متساويان 
في التمّتع باحلقوق السياسية.

أنثى  أم  كان  ذكرًا  مواطن  لكل 
احلق في أن يكون ناخبًا إذا كان 
ومتمتعًا بحقوقه  الرشد  بالغًا سن 

املدنية و السياسية.

املغرب        عرش  إن   –  20 املادة 
وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة 
من  سنًا  األكبر  الذكر  الولد  إلى 
ذرّية جاللة امللك احلسن الثاني، 
ثم إلى إبنه األكبر سنًا وهكذا ما 
امللك  عنّي  إذا  عدا  ما  تعاقبوا، 
قيد حياته خليفًا له ولد آخر من  
أبنائه غير إبنه البكر. فإن لم يكن 
ذكر من ذرّية امللك، فامُللك ينتقل 
ثم  الذكور  جهة  من  أقربائه  إلى 
والشروط   الترتيب  طبق  إبنه  إلى 

السابقة الذكر.

الدستور اجلزائري 
 لـ 28 نوفمبر 1996

املادة   29 – كل املواطنني سواسية 
أمام القانون دون تفرقة من حيث 
الوالدة أو العرق، أو اجلنس، أو 
الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر 

شخصي أو إجتماعي.

هدف  للمؤسسات   –  31 املادة 
املواطنني  كل  مساواة  ضمان 
و  احلقوق  في  املواطنات  و 
التي  احلواجز  بإزالة  الواجبات 
حتول  و  اإلنسان،  تفتح  تعوق 
دون املشاركة  الفعلّية للجميع في 
السياسية و اإلقتصادية و  احلياة 

الثقافية.

تتوفر  مواطن  لكل   -  50 املادة 
فيه الشروط القانونية أن ينتخب      

و ُينتخب.

جميع  يتساوى   -  51 املادة 
املواطنني في تقّلد املهام والوظائف 
في الدولة دون أية شروط أخرى 
ُيحددها  التي  الشروط  غير 

القانون.

 II مـلـحـــق
�لد�ســـاتــيــر �ملغاربية
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�ملغرب
ظهير 2 أفريل 1997 
)املتعّلق بإصدار قانون 

يشكل قانون اإلنتخابات.(

القوائم  على  التسجيل   - 2 املادة 
اإلنتخابية العامة إجباري.

كل  ناخب  يعتبر   -  3 املادة  
مغربي من اجلنسني البالغ عشرين 
سنة ميالدية كاملة و يتمتع بكل 
حقوقه املدنية و السياسية و الذي 
نقص  حالة  أي  في  يوجد  ال 
هذا  في  عليها  املنصوص  األهلية 

القانون احلالي.

املادة 39 - التصويت عام و حّر  
و مباشر و سري.

قابل  يكون  كي   -  41 املادة 
لإلنتخاب يجب أن يكون ناخبا 
كاملة  ميالدية  سنة   23 بالغًا  و 

على األقل في تاريخ اإلنتخاب.

تون�س
قانون 8 أفريل 1969 

)احلامل لقانون اإلنتخابات املعّدل(

املادة األولى – االقتراع عام و حّر 
و مباشر و سري.

كل  ناخب  يعتبر   -  2 املادة 
 20 البالغني  تونسية  و  تونسيني 
للجنسية  مالكني  كاملة  سنة 
التونسية مند خمس سنوات على 
حقوقهم  بكل  املتمتعني  األقل 
في  ليسوا  و  السياسية  و  املدنية 
أي حالة نقصن األهلية املنصوص 

عليها في القانون.

�جلز�ئر
األمر املؤرخ في 06 مارس 

1997 )احلامل القانون العضوي 

املتعّلق بقانون اإلنتخاب(

املادة 2 فقرة 1 – اإلقتراع عام و 
مباشر و سّري.

كل  ناخب  يعتبر   -  2 املادة 
جزائري و جزائرية البالغ ثمانية 
يوم  كاملة  سنة   )18( عشر 
حقوقه  بكل  املتمتع  و  اإلنتخاب 
في  ليس  و  السياسية  و  املدنية 
أي حالة نقص األهلية املنصوص 

عليها في القانون الساري.

 III مـلـحـــق
نتخابية �ملغاربية  �لقو�نني �لإ
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ليات �لدولية  ملحق IV: �أهم �لآ
�لعامة �مل�سادق عليها )�جلز�ئر(

مالحظات
 مراجع
 اجلريدة
 الرسمية

التاريخ
 االنضمام/املصادقة اآلليات

من طرف اجلزائر
م.:املوافقة

 ح. ت.: حيز
 التنفيذ

اجلريدة الرسمية 
رقم 64 املؤرخة في 

 10.09.1963

 املادة 11 من
دستور 1963 1948

املعاهدة العاملية حلقوق 
اإلنسان.

تصريحات تفسيرية 
حول املواد: 

 1، 8،13،23

اجلريدة الرسمية 
رقم 20 املؤرخة في 

    17.05.1989
16.05.1989

م.: 1966
 ح. ت.:

03.02.76

املعاهدة الدولية املتعّلقة 
باحلقوق اإلقتصادية       
و اإلجتماعية و الثقافية. 

 تصريحات تفسيرية حول
املواد: 1،22،23

اجلريدة الرسمية 
رقم 20 املؤرخة في 

17.05.1989
16.05.1989

م.:1966
 ح. ت.:

23.03.76 

املعاهدة الدولية املتعّلقة 
باحلقوق املدنية           

و السياسية.

اجلريدة الرسمية 
رقم 20 املؤرخة في 

17.05.1989
16.05.1989

م.:1966
 ح. ت.:

23.03.76

البروتوكول اإلختياري )1( 
املرتبط باملعاهدة الدولية 

املتعّلقة باحلقوق املدنية   
و السياسية.

حتفظات فيما يخص 
املواد 2.9، 2.1، 

29.1 ،4.16

اجلريدة الرسمية 
رقم 91 املؤرخة في 

24.01.1996
22.01.1996

م.:1979
 ح. ت.:

09.03.81 

اإلتفاقية الدولية حول 
القضاء على كل أنواع 

التمييز جتاه النساء.
اجلريدة الرسمية 

رقم 24 املؤرخة في 
25.04.2004

19.04.2004
م.:1952
 ح. ت.:
1954

اإلتفاقية حول احلقوق 
السياسية للنساء.
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املادة 3:
األعضاء            الدول  كل  تأخذ 
في  خاصة  امليادين،  كل  في 
امليادين السياسية و اإلجتماعية 
كل  الثقافية،  و  اإلقتصادية  و 
التدابير الالزمة مبا فيها التدابير 
التام  التطّور  التشريعية، لضمان 
ضمان  أجل  من  النساء  تقدم  و 
املمارسة و التمتع بحقوق اإلنسان 
و احلريات األساسية على أساس 

املساواة مع الرجال.

املادة 4:
ال ُتعتبر املصادقة من طرف الدول 
املؤقتة  التدابير  على  األطراف 
اخلاصة الرامية إلى اإلسراع في 
وضع مساواة فعلّية بني الرجال 
و النساء، تصّرف تفريقي كما هو 
اإلتفاقية؛  هذه  في  عنه  معّرف 
ولكن ال يجب، بأية حالة، أن 
على  اإلبقاء  كنتيجة  لها  يكون 
قواعد غير متساوية أو متييزية. 

يجب على هذه التدابير أن ُتلغى 
فور حتقيق األهداف في مجال 

املساواة في الفرص و املعاملة.

املادة 7:
تتخذ الدول األعضاء كل التدابير 
املالئمة للقضاء على التفرقة جتاه 
النساء في احلياة السياسية         و 
العمومية للبالد و خاصة الضمان 
مع  متساوية  شروط  في  لهن، 

الرجل، حق:
 أ –  التصويت في كل اإلنتخابات 
و في كل اإلستفتاءات العمومية 
األجهزة  كل  في  ُتنتخب  أن  و 

املنتخبة عموميًا.
ب – املشاركة في صنع سياسة 
الدولة و تنفيذها و شغل مناصب 
عمومية و ممارسة كل الوظائف 
مستويات  كل  على  العمومية 

احلكومة.

املنظمات       في  املشاركة   – ت 
حكومّية  الغير  اجلمعيات  و 
العمومية           باحلياة  تتكّلف  التي 

و السياسية للبالد.

املادة 8:
كل  األطراف  الدول  تتخذ 
لتسمح  املالئمة  اإلجراءات 
مع  مساواة  ظروف  في  للنساء، 
أن  تفرقة،  أي  دون  و  الرجال 
بتمثيل  اإلمكانية  لهّن  يكون 
حكوماتهن على املستوى الدولّي 
املنظمات  أعمال  في  املشاركة  و 

الدولية.

املادة 24:
باملوافقة  األطراف  الدول  تلتزم 
الضرورية،  التدابير  كل  على 
لضمان  الوطني،  مستوى  على 
املمارسة الكاملة للحقوق املعترف 

بها من طرف هذه اإلتفاقية.

ملحق V:  ن�س �لتفاقية حول 
�لق�ساء على كل �أنو�ع �لتمييز جتاه 

�ق��أ�ت�ت�ن( �لن�ساء )�إ
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VI مللحق�
�لطرق �لقانونـــيـــة

 �لتي ميكن �أن تتبـع لــجــعـل مبـد�أ �مل�ساو�ة 
بـيـن �لـرجــال و�لنـ�ساء فعلّي

1� م�رشوع قانون �ملتعّلق باملر�جعة �لد�ستورية

2� م�رشوع قانون )�أو �أمر( رقم      لـ       �ملو�فق لـ      �ملتعّلق 
مر رقم 97-70 يف 27 �سو�ل 1417 �ملو�فق لـ 6 مار�س               بتعديل �لأ

نتخابي� 1997 �خلا�س بالقانون �لع�سوّي �ملتعّلق بالنظام �لإ

 3� م�رشوع قانون )�أو �أمر( رقم      لـ       �ملو�فق لـ      �ملتعّلق 
مر رقم 97-09 يف 27 �سو�ل 1417 �ملو�فق لـ 6 مار�س  بتعديل �لأ

حز�ب �ل�سيا�سية� 1997 �خلا�س بالقانون �لع�سوّي �ملتعّلق بالأ



عــالم و �لتــوثـيـق حلــقــوق �لطــفـــل و �لـــمــر�أة مب�ساهمةمــركـز �لإ 84

املتعّلق   ............. لـ  املوافق   ........... املؤرخ في   ....... قانون رقم  1- مشروع 

باملراجعة الدستورية.

إّن رئيس اجلمهورية،  

بناء على الدستور، ال سيما املواد 29، 31، 42، 50، 51، 174 و 176، 

بعد رأي املجلس الدستوري، 

بعد موافقة البرملان في غرفه االثنني، 

أصدر قانون املراجعة الدستورية اآلتي نصه :

املادة األولى:

املادة 51 من الدستور متممة بفقرة و تصبح محّررة على الشكل التالي:
الوصول املتساوي للمناصب و املهن في الدولة مضمون لكل املواطنني بدون شروط أخرى غير تلك 

احملددة في القانون.
يحّدد القانون شروط مساهمة األحزاب السياسية في وضع حيز التنفيذ املبدأ املنصوص في الفقرة 

السابقة.

املادة الثانية :

القانون احلالي املتعّلق باملراجعة الدستورية سوف ينشر في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية و الشعبية.

محّرر في اجلزائر، في ...... املوافق لـ......
رئيس اجلمهورية 
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2- مشروع قانون ( أو أمر ) رقم ... مؤرخ في ....... املوافق لـ ...... املتعّلق بتعديل 

األمر رقم 97-07 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص بالقانون 
العضوّي املتعّلق بنظام اإلنتخابات.

إّن رئيس اجلمهورية
 

بناء على الدستور، ال سيما املواد 29، 31، 50، 51، 71، 73، 89، 101، 103، 123، 
129، 132 و 165 و 167. 

بعد اإلطالع على األمر رقم 97-07 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص 
بالقانون العضوي املتعّلق بنظام اإلنتخابات.

بعد اإلطالع على األمر رقم 97-09 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص 
بالقانون العضوي املتعّلق باألحزاب السياسية.

بعد اإلطالع على األمر رقم 66-156 املؤرخ في 8 جوان 1966 املعّدل و املتّمم اخلاص بقانون 
العقوبات. 

بعد اإلطالع على األمر رقم 75-58 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 املعّدل و املتّمم اخلاص بالقانون 
املدني.

بعد اإلطالع عن القانون رقم 90-07 املؤرخ في 3 أفريل 1990 املعّدل اخلاص بقانون اإلعالم.

بعد اإلطالع على القانون رقم 91-05 املؤرخ في 16 جانفي 1991 املعّدل و املتّمم اخلاص بتعميم 
إستعمال اللغة العربية.

بعد املوافقة عليه من طرف البرملان.

بعد اإلطالع على رأي املجلس الدستوري.
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يصدر القانون ) أو األمر ( اآلتي نصه : 

املادة 1 : 
تعّدل املادة 80 من األمر رقم 97-07 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص 

بالقانون العضوي املتعّلق بنظام اإلنتخابات تتمم بفقرة و حتّرر كما يلي :

يجب أن حتتوي قائمة املرشحني في املجالس البلدية و الوالية نفس عدد املرشحني مع عدد املقاعد 
املرغوبة و عدد من النائبني الذي ال ميكن أن يكون أقّل من نصف العدد املقاعد املرغوبة.

يجب إلزاميًا أن حتتوي القوائم على نسبة %30 من النساء على األقّل.

املادة 2 :     
تعّدل املادة 102 تتمم بفقرة و حترر كما يلي:

ينتج عن طريقة التصويت احملددة في املادة 101 أعاله توزيع املقاعد حسب نسبة عدد األصوات 
املتحّصل عليها من طرف كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء لألقوى.

يجب إلزامّيا أن حتتوي القوائم على نسبة %30 من النساء على األقل.
القوائم التي لم تتحّصل على نسبة %5 على األقل من األصوات املعّبرة ال ُتقبل في توزيع املقاعد.

املادة  3 : 
هذا القانون )أمر( سوف ُينشر في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية و الشعبية.

محّرر في اجلزائر  يوم ......  املوافق لـ ......
                                                       رئيس اجلمهورية
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3- مشروع قانون (أو أمر) رقم ... مؤرخ في ....... املوافق لـ...... املتعّلق بتعديل األمر 

رقم 97-09 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص بالقانون العضوّي 
املتعّلق باألحزاب السياسية. 

إّن رئيس اجلمهورية، 

بناء على الدستور ال سيما املواد 29، 31، 42، 50، 51، 123، 132، 165 و 167، 

بعد اإلطالع على األمر رقم 97-09 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص 
بالقانون العضوي املتعّلق باألحزاب السياسية.

بعد اإلطالع على األمر رقم 97-07 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص 
بالقانون العضوي املتعّلق بنظام اإلنتخابات.

بعد اإلطالع على األمر رقم 66-156 املؤرخ في 8 جوان 1966 املعّدل و املتّمم اخلاص بقانون 
العقوبات. 

بعد اإلطالع على األمر رقم 75-58 املؤرخ في 26سبتمبر  1975 املعّدل و املتّمم اخلاص بقانون 
املدني.

بعد اإلطالع عن قانون رقم 90-07 املؤرخ في 3 أفريل 1990 املعّدل اخلاص بقانون اإلعالم.

بعد اإلطالع عن قانون رقم 91-05 املؤرخ في 16 جانفي 1991 املعّدل و املتّمم اخلاص بتعميم 
إستعمال اللغة العربية.

بعد املوافقة عليه من طرف البرملان.

بعد اإلطالع على رأي املجلس الدستوري.
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يصدر القانون ( أو أمر ) اآلتي نصه : 

املادة 1 :
تعّدل املادة 33 من األمر رقم 97-09 املؤرخ في 27 شوال 1417 املوافق لـ 6 مارس 1997 اخلاص 

بالقانون العضوّي املتعّلق باألحزاب السياسية تتمم بفقرة و حتّرر كما يأتي:

ميكن أن تستفيد األحزاب السياسية املعتمدة قانونًا من مساعدة مالية من الدولة وذلك بحسب عدد 
املقاعد املتحصل عليها في البرملان .

ال حتصل األحزاب السياسية التي ال حتمل نسبة %30 على األقل من النساء على قوائمها، مهما 
كان نوع اإلنتخابات، على مساعدات من الدولة.

مبلغ املساعدات احملتملة املقّدم من طرف الدولة لألحزاب السياسية منصوص عليه في ميزانية 
الدولة.

املادة 2 :     
هذا القانون )أمر( سوف ُينشر في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية و الشعبية.

محّرر في اجلزائر يوم .............املوافق لـ...............
رئيس اجلمهورية


