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  شكر وتقدير

 اإلمتنان وعظيم الشكر بجزيل أتقدم بعد الحمد والشكر هللا عز وجل، الذي أعاننا على إتمام هذا العمل ،

وأتمنى له المزيد من  وقدوة وأستاذًا ومرشدا مشرفًا عبد المؤمن مجدوبستاذي المحترم الدكتور ُأ إلى

  التقدم والتوفيق

  وأتمنى له المزيد من النجاحات بوحنية قويوقر الدكتور ستاذي الموإلى ُأ

  قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة في الكرام األساتذة جميع وإلى

على  فاطمة مساعيد،وعصام بن شيخ،و جميلة خيذر،و هيبة حاتم وأشكرهم: ألستاذةل بالشكر أتقدم كما

مةكل التوجيهات والنصائح القي  

  .و األخ الهاشمي األخ  مبروك بوخزنة   في هذا المقام أن أشكركما ال أنسى 
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  :ملخص الدراسة

نمذج الجزائر، تونس، (دور المرأة المغاربية في التنمية السياسية المحلية وعالقتها بأنظمة الحكم
  )المغرب

 اليوم نتكلم عندماف الديمقراطيةم شروط من أهبالحياة السياسية المغاربية يعتبر إشراك المرأة 
 بين تفرقة دون للجميع الفرصة وإعطاء المساواة هو مرتكزاتها أحد أنب نسلم أن بد ال الديمقراطية عن

  .الجنسين
  : إلى  النتائج التاليةت ا توصل  وبعد إختبار الباحثة لفروض الدراسة   

اليزال دون المستوى المطلوب؛ في الحياة السياسية  الغاربية  هناك ضعف في  دور المرأة أن 
فدورهن في حكومات هذه الدول كان ضعيف ومتأخر، إذ مثال لم تصل المرأة إلى الحكومة في 

وفي الجزائر لم  1982وفي تونس إال سنة  1997سنة  بعد أربعين سنة من  االستقالل أي المغرب إال
  .تحضر المرأة في الحكومات التسع األولى 

كانت نسبة النساء  مثال  ففي الجزائر وبقي كذلك، اضعيف حضوهن  برلمانات الدول الثالثة كانفي و
  . 2007سنة%  5.38و 1962سنة % 5بالمجلس التأسيسي 
 م دوهن بالضعف على العموم  خاصة في الجزائرسالمجالس المحلية حيث  يت واألمر ال يختلف في

 . 2007سنة % 0.74لس البلدية التي وصلت فيها نسبة النساء بالمجا
أما عن دورهن حركات المجتمع المدني ال يكاد يختلف األمر بين الدول الثالثة  فدورهن متواضع جدا 

جمعية  70.000ان الجزائر تعد اكثر من  2005أظهرت إحصائية اجريت سنة ففي الجزائر مثال 
 23يتجاوز عدد الجمعيات النسائية وطنية وجهوية ناشطة في جميع المجاالت االجتماعية لكن لم 

هذه الجمعيات تعاني ضعف التمويل وقلة الكوادر النسوية المؤهلة وقلة إضافة إلى ذلك أن  جمعية
  .وكذلك األمر بالنسبة لدورها في النقابات، االستقاللية 
  .للمرأة في هذه الدول تحكم المشاركة السياسية التي  األطر القانونية في  ضعفأن هناك 

  . في ضفوفها  معظم األحزاب المغاربية في  دمج المرأة من  تقاعسكذلك هناك  
  .غياب الكوتا الدستوريةكما أن هناك 



 

 

 ،في هذه الدولآلليات القانونية والمؤسساتية التي تتبناها وتعتمدها أنظمة الحكم ا أن أضف إلى ذلك 
  . أغلبها بالضعف وعدم  الفعالية والتي من شأنها الرفع من المشاركة السياسية للمرأة، تتسم

 
 
 
Résumé de l’étude: 
Le rôle de la femme maghrabine  dans   le development   politique  local et sa 
relation avec  les regimes de governance (etude de cas :Algeria,tunis ,maroc )   
La constituution de la femme maghrebiane  dans  la vie  politique  est l'un des 
conditions les plus premovdiales  de la democracy  ce veut dire que  legality et 
l'equitabilite des chances sons discrimination sexual est un Pointe essentials   
de la democracy  . 
Les results de la recherché on demontre  
Un rôle fable de la femme maghrebine au domain politique leurs role  dans les 
governments est tres retarde.par example au maroc,la famme n'a pas attaint le 
government qu' après 40aus d'independence  (1997) ؛ tunis au 1982,et en 
Algeria ,la famme  etait absente dans  les neuf premiers governments . 
Egalment au niveau  des parliaments, un manqué consider de la 
representation feminine  etait  fable  est.  perristait .en Algeria ,le taux  de 
reprseutation daus  l'assemblee  est de 5% en1962 et 5,38% en 2007. 
 Les assembleé locales  out conmu  le meme  cas (0,74% en2007) une 
statistique  en Algeria  en 2005 apublie   que  il ia 70,000 associations  
nationales et regionales mais les unes atives sont 23 seulenent . 
Une raison de leur failbe role peut etre due au  Financement au manque  de 
formation des cadres , et l'absence d'autonomie . Enplus ,leur role est 
unsuffisant  daus les syndicates .al'origine , cette faiblesse est a cause des lois 
qui determinant le role de la femme dans les activité politiques qui ne sant pas 
a la hauteur de en courager  les parties politiques pour integrer  la femme ,et a 
l'absence du cotta  constitutionelle.les mechanismes  egalement  faible  et  
inefficaces.   



 

 

 
 
 
 
 
Abstract: 
Maghrebian women's rolein local political development and its relationship  with 
the rules system (case studies: Algeria, Tunisia, morocco). 
In tegrating  Maghrebian women's  in the political life is one of  the most 
crucial conditions of sitting democracy  now days is equality and affording 
chances to every citizen with sex discrimination. 
After examines the set hypotheses, findings show, 
1. Maghrebian woman role in political life is considered as weak and  their 
constitution in their Government  retarded and non authentic. By illustration, the 
Morocco woman was in the Government after forty   years of independence 
i.e. in1997. 
In parliaments of the three countries, women role was weak and continued to 
be for instance ,in Algerian current parliament ,5.38% in 2007 , 
It is all the same  true as for as local assemblies councils (0.74% in 2007 in 
Algeria),for their role  in civil community , the image is quite the same in the 
three  countries  statists  in 2005 in Algeria ,there are 70.000 national and 
regional societies but those   care of women are  no more 23 society .perhaps 
,one of the major causes for the inactive role of women is that they are lacking 
financial support ,qualified trained  women and lack of autonomy .on the other  
hand ,their role  in unions . 
In addition  to that laws in the three countries are very weak in explaining 
setting  women role  in political life .there is no strong will of political parties  to 
integrate women. The notion of constitutional cotta is totally absent. 



 

 

Finally ,the institutional and legal  mechanisms   adapted by these countries  
and wish are supposed to be improve the level of women participation in 
political life are weak  and inefficient. 
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  مقدمــة
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 تبـذلها  التـي اخـذت   بـالجهود  السياسـية  بالحيـاة  المرأة مشاركة بقضية االهتمام يرتبط
 حركـات  جميـع  فـي  هامـا  المـرأة دورا  لعبت لقد االجتماعي،  والتقدم التغيير اجل من الشعوب
 اجتماعيـة  تحـوالت  حـدوث  يمكـن  ال انـه  اصـبح معروفًـا   حتى الحديث، التاريخ في الشعوب
 ادراك وبسـبب  المنظمـة،  النسـائية  وللحركـة  للمـرأة  فعـال  بـدون دور  مجتمـع  يأ في كبيرة

وبسـبب   عـام،  بشـكل  المجتمـع  تحـرر  قضـية  وبـين  المرأة تحرر قضية الوثيق بين االرتباط
 الـوعي  خاصـة بعـد تنـامي   ، المجتمـع  فـي  المرأة تلعبه الذي الدور واهمية خصوصية دراكإ

 الوقـت  فـي  المهتمـين  لكـل  الشـاغل  الشغل القضية هذه أصبحت إذ الديمقراطية، بقضية العالمي
   .الممارسة مستوى على أو الفكر مستوى على سواء الحاضر،

 المسـاواة  هـو  مرتكزاتهـا  أحـد  أن نسـلم  أن بـد  ال الديمقراطية عن اليوم نتكلم وعندما
 التنميـة  بتقـارير  التـذكير  عـن  فضـالً  هـذا ، الجنسـين  بين تفرقة دون للجميع الفرصة وإعطاء
 توسـيع  هـو  للتنميـة  األساسـي  الهـدف  بـأن  عرفـت  والتي المتحدة األمم عن الصادرة البشرية
 يعمـل  التـي  والطريقـة  البشـرية  القـدرات  توسيع طريق عن تنشأ التي الخيارات الناس، خيارات

 لهـذا  أساسـي  مكـون  أهـم  أن التأكيـد  يمكـن  النـاس،  خيارات توسيع نذكر وعندما البشر، بها
 بهـم  يقصـد  جميعـاً  والنـاس  المجتمـع،  في جميعاً للناس المتاحة الفرص في المساواة هو المفهوم
  1.والرجال النساء

 حقـوق  فـي  والمسـاواة  اإلنسـان،  حقـوق  فـي  المسـاواة  تأكيـد  تقدم ما كل من يالحظ
 األساسـية،  االجتماعيـة  الخـدمات  علـى  الحصول إمكانية في المساواة: كثيرة أبعاد ذات اإلنسان
 السياسـية  القـرارات  صـنع  فـي  المشـاركة  فـرص  فـي  المسـاواة ، والصحة التعليم بينها ومن

 بموجـب  الحمايـة  فـي  المسـاواة  -المتكـافئ  العمـل  مقابـل  األجر في المساواة - واالقتصادية
 فـي  المسـاواة  - المـرأة  ضـد  العنـف  وعلـى  الجنس نوع حسب التمييز على القضاء - القانون
  2.الخاصة أو العامة سواء الحياة، مجاالت جميع في المواطنين حقوق

الـدول المغاربيـة خاصـة     فـي  الجنسـين  بين للعالقات والثقافي االجتماعي البناء عرفو
 فـي  ذلـك  كـان  سـواء  هامـة  تحـوالت  األخيرة، العقود خاللالجزائر، وتنوس، والمغرب في  

 مثـل  عوامـل  عـدة  بتضـافر  التحـوالت  هـذه  تفسـير  ويمكن، الخاص الفضاء أو العام الفضاء
 المجـاني  التعلـيم  وإقـرار  والرجـل  المـرأة  بين المساواة على المؤكدة القانونية النصوص إصدار

 والصـحة  العـائلي  التنظـيم  سياسـات  واعتمـاد  للعمـل  النسـاء  وخـروج  للجنسين واإلجباري

                                                           

  .493 ص ،1 ط ، بيروت ، العربية النهضة دار ، البشرية والتنمية السكان ،عطوي اهللا عبد 1
 االقتصـادية  للعلـوم  دمشـق  جامعـة  ، مجلـة والواقـع  الدوليـة  القرارات والتوجهات بين العربية للمرأة السياسي التمكينبلول،  صابر 2

  .664،ص2009الثاني،  ،العدد  25 المجلد والقانونية، 
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 واتجـه  تراجعـا  الذكوريـة  الهيمنـة  وشـهدت ، العامـة  الحياةالنساء المغاربيات  واقتحام اإلنجابية
 المجـاالت  عديـد  فـي  الجنسـين  بـين  الفـرص  تكافؤ ضمان نحو فأكثر أكثر مغاربيال المجتمع
 بأوضـاع  النهـوض  علـى  تعمـل  قـرن،  نصـف  امتداد على ظلت، التي السياسية اإلرادة نتيجة
 ،...)الصحة،التعليم،القضـاء (مختلـف القطاعـات   فـي  للمـرأة  متزايـد  أدى إلى حضـور  ،المرأة

مـن  %31مـن القضـاة،  %29 في تـونس مـثال    المرأة تمثل )2008-2007( فحسب إحصائيات
 فـي   %21،الصـحفيين  مـن  %34،الصـيادلة  مـن  %72في مهنـة الطـب    %42 المحامين،
 التعلـيم  قطـاع  فـي   النسـاء  تنشـط   وفي الجزائر 1العالي، التعليم أساتذة من% 40،العام القطاع
   37 %و ، الطبـي  القطـاع  فـي  % 53 النسـبة  هـذه  تبلغ حين في ، 53,33 % تقارب بنسبة
 فـي  قائمـة  زالـت  مـا  األهميـة  متفاوتة فجوات أن إال 2  ،العدل في %   35,3 و ، القضاء في

 الوطنيـة  المسـتويات  علـى  العامـة،  الحيـاة  فـي  المـرأة  حضـور  مـثال  فظل، الميادين بعض
ـ  القـرن  خـالل  عديـدة  سـنوات  امتداد على محتشما والمحلية والجهوية  يعـرف  ولـم  ي،الماض
 الحيـاة  فـي  للمـرأة  أهميـة  أكثر لمشاركة النسائية المطالب بفضل األخيرة الفترة خالل إال تحسنا
 قبـل  مـن  االنتخابيـة  القـوائم  تحديـد  في "الحصة بنظام" يعرف ما في المتخذة واإلجراءات العامة
  . السياسيين الفاعلين بعض

 والسياسـية  العامـة  الحيـاة  اقتحـام  فـي المغربيـات    النساء تواجهها التي الصعوبات إن
الـدول   فـي  القـرار  مواقـع  إلـى  الولـوج  فـي  والرجـل  المـرأة  بين الفرص تكافؤ ضمان وفي

 أعمـق  فهـم  قصـد  المبذولـة  الجهـود  مواصـلة  تستدعي العربية، البلدان من كغيرها ،المغاربية
 اعتمـاد  ومزيـد  والعامـة  الخاصـة  الحيـاة  فـي  الجنسين بين للعالقات والثقافي االجتماعي للبناء

  .والنسائية الرجالية الفئات بين المساواة تضمن إصالحية سياسات
  :أهمية الدراسة

  :ما يلي عدة نقاط نذكر منها تبرز أهمية هذه الدراسة في    
% 51نسـبة   ي المجتمع وهي المـرأة حيـث تمثـل المـرأة    مهما ف تمس عنصرا هذه الدراسة -1

 2005.3 في الدول محل الدراسة حسب إحصائيات سكانمن ال
الباحثين نحو إجـراء المزيـد مـن الدراسـة فـي هـذا       في لفت أنظار لعل هذه الدراسة تسهم  -2

  .حول المرأة والحياة السياسية بما يثري البحوث  المجال،

                                                           

" تقريـر حـول الوضـع الـوطني التونسـي     ، "2011-208"برنامج تعزيز المساوة بين الرجل والمرأة  فـي المنطقـة األورومتوسطسـة     1
  .39 -36، ص2011،"الحقوق اإلنسانية للمرأة  والمساواة على أساس النوع اإلجتماعي

تقريـر حـول    ، والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 2
  .5،ص2010مارس ،مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وإدماجها في عملية صنع القرار

  . 17المرجع السابق  ، ص 3

BMS
Strike Out



  مقدمــة

 

 ج 

  .ذات أهمية خاصة بالنسبة للمهتمين بالموضوعالدراسة   نتائج وتوصيات هذه -3
  
  
   :ف الدراسةاهدأ

من خالل هذه الدراسة الوصول إلـى بعـض األهـداف والتـي نلخصـها فيمـا        ةيحاول الباحث    
  :يأتي
بـالمرأة مـن    بـالنهوض  الخاصـة ) بما فيهـا المغاربيـة  ( أهم الجهود الدولية والعربيةإبراز  -1

 .إلخ...إتفاقيات،مؤتمرات
 .شاركة السياسية للمرأة المغاربيةاألطر  القانونية للم أهمين يتب -2
 .المشاركة السياسية للمرأة المغاربية   وضعتسليط الضوء على   -3
للمـرأة   ين أهم اآلليات القانونية والمؤسساتية  التي من شـأنها تفعيـل المشـاركة السياسـية    يتب -4

 .المغاربية
 .ةالتي تعيق المشاركة  السياسية للمرأة المغاربي والعقبات  والمشاكلم أه إبراز  -5
والحلول التي مـن شـأنها الـدفع بالمشـاركة السياسـية للمـرأة        أهم التوصيات إيجادمحاولة  -6

 . المغاربية
حوث العلمية المتعلقـة بـالمرأة خاصـة مـا يتعلـق بموضـوع       بإثراء ال  الدراسة  تحاول هذه -7

  .بالمغرب العربي المرأة والحياة السياسية
  :أسباب إختيار الموضوع 

  الدراسة بين الموضوعية والذاتية تمازجت أسباب اختيار الموضوع    
 حيـاة دور المـرأة المـرأة فـي ال    بهـا  ألهمية البالغة التي يحظىامنها  :الموضوعيةاألسباب  -1

سباب الحقيقيـة التـي تحـول دون لعـب المـرأة      ،وكذلك محاولة إجالء الغموض على األالسياسية
مـن سـكان الـدول    % 51خاصـة وأنهـا  تمثـل     ول المغاربيةفي الدالحياة  السياسية  في  ادور

  1.محل الدراسة
ورغبتهـا فـي تنـاول المواضـيع ذات الصـلة      الفضول العلمي لدى الباحثة   :األسباب الذاتية -2

والرغبة في التخصص وزيادة البحـوث العلميـة فـي مثـل هـذا النـوع        بالمرأة والحياة السياسية
  .من  الدراسات

  :الدراسات السابقة 
  :نذكر دراسات من هذه الو دراسات تطرقت لهذا النوع من الدراسات، توجد عدة

                                                           

 مركـز ، منشـورات  تـونس  و المغـرب  و الجزائـر  فـي  السياسـية  الحيـاة  فـي  المرأة لمشاركة الراهن الوضع ،إستقراءبثينة قريبع  1
  .17،ص،2009تونس ، والبحوث، للتدريب العربية المرأة



  مقدمــة

 

 د 

ــوان -1  la participation de la femme algérienndans""مــذكرة ماجســتير بعن
dans la asseblèes poppulaires": ،      من إعداد فاطمـة الزهـرة سـاعي بجامعـة وهـران

ـ دراال هذه تطرقتوقد ، 1984سنة لوجـود المـرأة الجزائريـة فـي     كمـي  القيـاس  ال إلـى   ة س
  . المنتخبة المؤسسات

داسـة ميدانيـة علـى العينـة  مـن حـزب       "مشاركة المرأة في المجال السياسيجميلة خيذر، -2
  .2001،جامعة الجزائر، رساالة ماجستير،قسم علم األجتماع ،)و،حمس.ت.د،ج.ث.ت(
 و الجزائـر  فـي  السياسـية  الحيـاة  في المرأة لمشاركة الراهن الوضع ،إستقراءبثينة قريبع  -3

  .2009 والبحوث ،تونس، للتدريب العربية المرأة مركز، منشورات تونس و المغرب
، منشـورات مركـز    تـونس  فـي  المحلـي  الحكـم  فـي  المـرأة  مشاركةسنيم بن عبد اهللا ،  -4

  .2006المرأة العربية للتدريب والبحوث،تونس ،
 اأعـده  "المؤسسات السياسـية فـي المغـرب العربـي    تمثيل النساء في  "مقارنة حولدراسة  -5

،وركـزت هـذه الدراسـة    2008ة ر سـن بـالجزائ  المرأة و الطفل لحقوق التوثيق و اإلعالم  مركز
 تواجـه  التـي  والعراقيـل  ، السياسية للنساء في المغرب العربـي  على  السياق التاريخي للمشاركة

 كالعـادات  عديـدة حسـب هـذه الدراسـة ؛    هـذه البلـدان وكانـت     في للنساء السياسية المشاركة
  .إلخ....النسوي  بالوضع المكلّفة الهيئات و الوزارات :المؤسساتية الحيل للنساء،و المعادية

 ، النحـايلي  مـن  إعـداد عزيـز    "المغـرب  في السياسية والمشاركة التنمية: النساء"مقال بعنوان 
، 2006فـي عـددها األول جويليـة     األوسـط   الشـرق  في الدولية العالقات دراسات نشرته مجلة

  .وعالج هذا المقال إلى عالقة التنمية بالمشاركة السياسية للمرأة المغربية
 الدوليـة  القـرارات والتوجهـات   بـين  العربيـة  للمـرأة  السياسـي  التمكـين  " مقال بعنوان -7

سـنة   والقانونيـة  االقتصـادية  للعلـوم  دمشق جامعة مجلةنشرته  من إعداد صابر بلول،  ،والواقـع 
  .تعرض هذه الدراسة إلى الالقة واقع  تمكين المرأة في ظل القوانين المعتمدة 2009

  :إشكالية الدراسة
إنطالقا من تركيز الدراسة علـى التعـرض لـدور المـرأة المغاربيـة فـي التنميـة الساسـية             

أي  دور المـرأة المغاربيـة فـي الحكومـات، والبرلمانـات،       وعالقتها بأنظمـة الحكـم،    المحلية
التـي   والمجالس المحلية، واألحزاب السياسية، وحركات  المجتمع المـدني فـي ظـل اإلصـالحات    

فـإن اإلشـكالية الرئيسـية للدراسـة     ).الجزائر،تـونس،المغرب (تتبناها أنظمة الحكم في هذه الـدول 
  :كاآلتي
ن السياسي الحقيقي للمرأة المغاربيـة فـي ظـل اإلصـالحات التـي      إلى أي مدى تَحقَقَ التمكي    

  .تتبناها  أنظمة الحكم المغاربية؟
  وبعبارة أخرى
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 � 

هل يمكن أن تَتَحقّـق التنميـة السياسـية المحليـة فـي ظـل اإلصـالحات السياسـية التـي              
  .تعتمدها النظم السياسية المغاربية، من خالل تمكين سياسي حقيقي للمرأة؟

الناجمـة  الفرعيـة   سـئلة  األ بعـض  لإلجابة على إشكالية الدراسة ال بد من اإلجابـة علـى  و     
   :عنها وهي كاآلتي

وهـل أن هـذه    ؟المغاربيـة   لمشاركة السياسية للمـرأة ا التي تحكم األطر القانونية  أهم  ما هي -
   القوانين قادرة على إيصال المرأة المغاربية إلى مواقع صنع القرار؟

   في كل من  الجزائر والمغرب وتونس؟ للمرأة  المشاركة السياسيةهو  وضع ما  -
 عزيـز ما أهم اآلليات القانونية والمؤسساتية  التي أتبعتهـا أنظمـة الحكـم فـي هـذه الـدول لت       -

هذه اآلليات قادرة علـى الوصـول  بـالمرأة إلـى مشـاركة       أن المشاركة السياسية للمرأة؟،  وهل
   ة ؟سياسية حقيقية وفعال

ومـا أهـم    .ما أهم العوائق التي تقف في وجه المشاركة السياسـية للمـرأة فـي هـذه الـدول؟      -
اآلليات التي يجب أن تتبعها  األنظمة  المغاربية حتى تصل  بـالمرأة  إلـى مواقـع صـنع القـرار      

   وبشكل قوي؟
 صـحتها  مـن  للتحقـق  ونقاشـها  فحصـها  تحاول التي الفرضيات بعض من الدراسة وتنطلق    
  :صحتها خالل الدراسة  ومن هذه الفرضيات عدم أو
ضعف المشاركة السياسية للمرأة المغاربية يعـود إلـى ضـعف األطـر القانونيـة التـي تحكـم         -

، و إلى وجود بعـض التحفظـات مـن قبـل هـذه الـدول       للمرأة في هذه الدول  المشاركة السياسية
 .الدولية الخاصة بالمرأة وحقوق اإلنسان على  بعض االتفاقيات

تعـوق تمكـين   " معضـلة قانونيـة  " "أسبقية القوانين الوطنية على القوانين الدوليـة  "تعتبر مسألة  -
المرأة،و تزيد من سوء وجود تحفظات من قبـل هـذه الـدول علـى تطبيـق االتفاقيـات الدوليـة        

لقـوانين الوطنيـة رغـم التحـاق المغـرب       حول المرأة، كالحالة المغربية التي تعطي األفضـلية ل 
   .بأغلب االتفاقيات والصكوك والعهود الدولية حول المرأة ومنع التمييز ضد المرأة

اجتماعيـة واقتصـادية تمنـع تحقيـق تمثيـل      إ يفرض الواقع معوقات وقيودا كثيـرة سياسـية و   -
حـزاب عـن لعـب    وتمكين وإنصاف أمثل للمرأة في هذه الـدول ، زاد فـي تعميقهـا تقـاعس األ    

دورها المطلوب في دعم تمكين المرأة، إضافة إلى القيود الدينيـة والثقافيـة التـي تعرقـل فـرص      
   .نجاح مشاركتها السياسية

ال يعود ضعف تمكين المرأة المغاربية إلى ضـعف تمثيلهـا ومـدى وصـولها لمراكـز صـنع        -
مـدني، وال يمكـن آلليـة    القرار فقط، بل لضعف تواجدها في األحـزاب ومؤسسـات المجتمـع ال   

أن تساهم وحدها فـي حـل هـذه المشـكلة، خصوصـا وأن الحصـص       " اتالكو: التمييز اإليجابي"
وأن  النسائية ال تسطّر بطرق دستورية أو حزبية منظمة بـل بطـرق عشـوائية وغيـر مدروسـة     
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نظام  الكوتا في هذه الدول  وإن وجدت فهي كوتا فضفاضـة وليسـت كوتـا تسـتند إلـى قواعـد       
  .منظمة ومحكمة 

ضعف فعالية اآلليات القانونية والمؤسسـاتية التـي تعتمـدها أنظمـة الحكـم فـي هـذه الـدول          -
،والتي من شأنها الرفع من المشاركة السياسية للمرأة حيث تتسـم أغلـب اآلليـات القانونيـة بأنهـا      

لتـزال   فهـي   كما تعاني من نقائص وشـروخ، أمـا اآلليـات المؤسسـاتية      ، ترقيعية و ارتجالية
 النسـائية  ونقـص الكـوادر   تعاني  من مشاكل أهمها مشكلة التمويل واالسـتقاللية فـي القـرارات   

   .المسيرة 
 :مجال الدراسة

 ،1962الجزائـر ( هـذه الـدول    الحدود الزمنية للدراسة تبـدأ مـن اسـتقالل   : المجال الزمني -1
أي المشـاركة السياسـية للمـرأة فـي هـذه الـدول مـن         2012إلـى  ) 1956تونس والمغـرب  

  .2012االستقالل إلى
فهـي البيئـة الداخليـة لكـل مـن      أما بالنسـبة للحـدود المكانيـة للدراسـة     : المجال المكاني -2

هـذه    الدراسـة المشـاركة السياسـية للمـرأة فـي      هـذه  تناولتالجزائر، تونس، والجزائر حيث 
   .الدول على المستوى الوطني والمحلي

  :الدراسة ج همنا
، وحتـى نصـل   التي تطرحها هذه إشـكالية هـذه الدراسـة   بغية اإلجابة على جملة التساؤالت     

  :على مجموعة من المناهج  هي كاألتي ةالباحث تإعتمد، منهجية إلى دراسة علمية
المـنهج فـي وصـف وتحديـد ماهيـة التنميـة       وتـم أتبـاع هـذا    :التحليلي المنهج الوصفي -1

آلياتهـا وأسسـها الفكريـة والمؤسسـاتية،وإتبعناه      مـداخلها ونظرياتهـا   وتبيـين  السياسية ووصف
وتبيـين مفهومـا وأنواعهـا و ووصـف وتحديـد  أسـس        مكديد ماهية نظم الححكذلك لوصف وت

 .وأركان كل نوع وذلك مزايا وعيوب كل نوع
وتم توظيفـه توظيفـه فـي تحليـل مضـمون النصـوص القانونيـة        :  منهج تحليل المضمون -2

  .المتعلقة بالمرأة خاصة تلك القوانين المتعلقة بالحياة السياسية للمرأة في الدول محل الدراسة 
وقد أتبعنا هذا المنهج لتتبع التطـور التـاريخي للتنميـة السياسـية وكـذلك       :المنهج التاريخي -3

تبعاناه للتتبع التطـور التـاريخي للمشـاركة السياسـية فـي      وكذلك إ ،التطور التاريخي لنظم الحكم
 .الدول محل الدراسة

لمقارنة بعـض القـوانين فـي الـدول الثالثـة وكـذلك لتبيـين        وقد إعتمدناه  :المنهج المقارن -4
  .أوجه التشابه واالختالف للمشاركة السياسية للمرأة في الدول الثالثة 

  :صعوبات الدراسة
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صعوبات ميدانيـة وصـعوبات منهجيـة وتمثلـت الصـعوبات الميدانيـة فـي  جمـع         وكانت     
، أمـا الصـعوبات المنهجيـة فتمثلـت فـي      المكاتب الوطنيةمن  ات من الهيئات المختصة ومالمعلو

  .صعوبة االلمام بالموضوع
  :مصطلحات الدراسة

 الدراسـة  فـي  المسـتخدمة  والمصـطلحات  المفـاهيم  ألهـم  شرح و تعريف تقديم المهم من    
  .المعاني وحصر توضيح في للمساعدة

 ( واألنوثـة  الـذكورة  حيـث  مـن  اإلنسان جنس Gend) ) (الجندر أو بالنوع يقصد:  النوع -1
  .)أنثى أم ذكر هو هل
   ):الجندر( لنوع اإلجتماعيا -2

 بـالتعليم  تكتسـب  األدوار  وهـذه  والـذكر،  األنثـى  مـن  لكل إجتماعيا المحددة األدوارهي     
 ويشـير  ألخـرى،  ثقافـة  ومـن  الواحدة الثقافة داخل شاسعا تباينًا وتتباين الزمن، بمرور وتتغير

 تعنـي  وهـو  والرجـل،  للمـرأة  المجتمـع  يحددها التي والمسؤوليات األدوار إلى المصطلح هذا
 تفكيـرهم  فـي  يتوقعـه  الـذي  واألسـلوب  والرجال، للنساء المجتمع بها ينظر التي الصورة أيضا

 الجنسـية  البيولوجيـة  االختالفـات  إلـى  ال المجتمـع،  تنظيم أسلوب إلى ذلك ويرجع هموتصورات
  .والرجل المرأة بين
 االجتمـاعي  النّـوع  يهـتم  :األسـرة  حـول  بيكـين  مـؤتمر  قبـل  من المعتمد عريفللتوفقا     

 الرجـل  بعهـدة  والمناطـة  إجتماعيـا  المحـددة  األدوار على المبنية والمرأة الرجل بين بالعالقات
 الرجـل  بـين  وبالعالقـات  االجتماعيـة  بـالفوارق  االجتمـاعي  النّوع مفهوم ويتعلّق  .المرأة أو

 أخـرى  إلـى  زمنيـة  فتـرة  ومـن  آخر إلى مجتمع ومن أخرى إلى ثقافة من تتغير التي والمرأة
 قـار  وغيـر  متحـول  وهـو  التّكييـف اإلجتمـاعي   عمليـة  عبر نتعلّمه دور االجتماعي فالنّوع
 ت ووالثقافـة والعـادا   والقـوانين  واالقتصـادية  السياسـية  واألنظمـة  التربويـة  األنظمة وتتولّى
 مصـطلح النـوع اإلجتمـاعي    يطلـق و 1،االجتماعي النّوع مفهوم على المؤسساتي الطّابع إضفاء
 مـع  تتغيـر  أن الممكـن  مـن  التـي  أو منهـا  المكتسـبة  بينهما جتماعيةاإل الفوارق على  أيضا
 .أيضا ذاته البلد وداخل بل آخر إلى بلد من كبير بشكل تتنوع والتي الزمن، مرور
 وعـدم  الجنسـين  بـين  الفـوارق  وقياس تحديد في االجتماعي النوع تحليل من الهدف ويكمن    

 ، إقتصـادي  إجتمـاعي  تحليـل  إطـار  فـي  وذلـك  والرجـال  النساء بين العالقات في المساواة
 يعطـي  بـل  موجـودة  غيـر  واالختالفـات  الفـوارق  هذه أن يدعي ال االجتماعي النوع فتحليل
  .وتحديدها وجودها من للتحقق بارزة وسائل لنفسه

                                                           

تقريـر حـول   ، بـالمرأة ومركـز المـرأة العربيـة للتـدريب والبحـوث       النّهوض مجال في والتدريب للبحوث المتحدة لالمم الدولي المعهد 1
    .  16ص،  2009كتوبر اإلجتماعي  والسياسة في الجزائر،أالنوع 



  مقدمــة

 

 ح 

حيـث بـدأ لمفهـوم    :يقصد به مساواة الرجل بالمرأة وقد إتسـم بالتبـاين والتطـور   :المساواة -3
المـرأة   بالمساواة المنصفة،ثم المسـاواة الكاملـة أو المطلقـة وإنتهـى بالمطالبـة بالتماثـل بـين       

  .والرجل في الحقوق والوجبات والخصائص والوظائف 
تشمل المساواة  من خالل توفر فـرص متسـاوبة فـي مجـاالت التعلـيم       :المنصفة المساواة -أ

والعمل  ولتديب واالجور المتسـاوية،وإعطاء خصوصـية المـرأة البيولوجيـة إهتمامـا أساسـياً       
االختيـار وإتخـاذ القـرار فيمـا يتعلـق باالنجـاب       منها حـق  :لما يترتب عليه من حقوق أساسية

  .وحقالتمتع باالمومة ورعاية االإطفال والعملخارج المنزل
تشمل تحقيق المساواة بـين الرجـل والمـرأة فـي المجـال العام،وكـذلك       :المساواة المطلقة -ب

 الحرية الشخصية للمرأة  من خالل الدور الذي تقـوم بـه الحكومـات والمنظمـات الفاعلـة فـي      
  1 .المجتمع

  :التمييز اإليجابي -4
 أو للمـواد  التفصـيلي  التوزيـع  علـى  يقـوم  إلزامـي  برنامج هو : االيجابي التمييز تعريف -أ

 المسـاواة  فـي  الخلـل  تعـويض  بهـدف  محرومـة  اجتماعية فئة او االقلية أعضاء الى الخدمات
 وتحفيـز  تعزيـز  بهـدف  معينـة  اجراءات فرض هي للمرأة وسياسة منها تعاني التي االجتماعية
 .النيابية المجالس في المرأة مشاركة

 الواليـات  فـي  مـرة  ألول اإليجـابي  التمييـز  نظريـة  ظهـرت : االيجـابي  التمييز تاريخ -ب
 عتمـدت باغلبيتهـا  إ خاصـة  او عامـة  طبيعـة  ذات إجـراءات  مجموعة وهي االمريكية المتحدة

 االداري الجسـم  فـي  مختلفـة  اجهـزة  بمبـادرة  )1965(الماضي القرن من الستينيات أواسط في
 وتلـك  سـلبي  تمييـز  الـى  بالماضـي  خضـعت  مختلفـة  مجموعة أعضاء منح بهدف الفيدرالي

 المعتمـدة  باجراءاتهـا  وتتبـع  النسـاء  وكـذلك  االسبانيين السود مثل أثنية أقليات هي المجموعات
  2. البالد في الفئات لهذه المتدني التمييز مستوى رفع
 أو آثـاره  مـن  ويكـون  الجـنس،  أسـاس  على يتم استبعاد أو تفرقة أي  :المرأة ضد التمييز -5

 الرجـل  مـع  المسـاواة  قـدم  علـى  ممارسـتها  أو وتمتعهـا  بالمرأة االعتراف من النيل أغراضه
 أفـي  والمدنيـة،  والثقافيـة  واإلجتماعيـة  واالقتصادية السياسية والحريات اإلنسانية حقوقها لكافة
  3.الزوجية حالتها عن النظر بغض آخر ميدان أي

                                                           

،المـؤتمر الـدولي التاسـع حـول المـرأة والشـباب فـي         تجربة المغرب في إدماج  مقاربة النوع االجتماعي بالميزانيةالحسين إهناش ، 1
  .4،  ص  2010مارس  24 -22التنمية، العربية ، القاهرة ،  

  .3، ص2009،ندوة  أعدها مجلس النواب العراقي، بغداد،  نظام الكوتا ،"مداخلة  بعنوان الحصة عبد الرحمن عبد اهللا خليفة،  2
،رســالة "2006-1996"التخطــيط الرســمي لتنميــة وتفعيــل المشــاركة السياســية للمــرأة فــي فلســطين حنــين عبــد الــرحيم،  3

  .24،ص.2007الوطنية،نابلس،ماجستير،غير منشورة،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح 
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 :نظام الكوتا -6
 المـرأة  لمسـاعدة  اإليجـابي  التـدخل  أشـكال  من شكالً الكوتا نظام يمثل:الكوتاتعريف نظام  -أ

  1بأقرانهـا الرجـال،   مقارنـة  السياسـية  مشـاركتها  مـن  تحـد  التـي  العوائق على التغلب على
 مـن  نتقـال ءاإل تـم  بحيـث  .. المسـاواة  مفهـوم  في محسوس وتغير تحول مع والدته تزامنتو

 داخـل  المقاعـد  مـن  محـدد  عـدد  تخصـيص   وهي تعنـي كهدف، المساواة الى كمبدأ المساواة
 أسـاس  علـى  أو عرقـى  أو دينـى  أو لغـوى  إقليمىـأو  أسـاس  على محددة لفئة النيابية الهيئة
 عـن  للتعبيـر  الفئـة  لهـذه  األنسـب  التمثيـل  تحقيـق  أجـل  من النسائية الكوتا فى كما الجنس

 فـى  المجتمـع  مـن  50 %تمثـل  المـرأة  أن وعلى ، المجالس المنتخبة داخل وآرائها مصالحها
 وتعتبـر  المجتمـع  فـى  لنسـبتها  المناسب التمثيل تحقيق ضمان من بد ال فكان العالم بلدان معظم
  . المختلفة الكوتا مشروعات مطمح هى النساء من%   40 إلى 30 %من نسبة

 أو،كوتا تعني  تخصص نسبة مئوية معينـة للنسـاء فـي البرلمـان أو األحـزاب      البشكل مبسط 
  2.مرشحيها قوائم إلى النساء من معينة نسبة بضم األحزاب إلزام
  :أنواع الكوتا -ب
 السياسـية  األحـزاب  عـادة  تقـدمها  التـي  تلـك  وهـي :)اإلرادية (إلختيارية الكوتاالكوتا ا -1

 الحـزب  هـذا  مبـادرة  تكـون  وال الكوتـا  بنظـام  الحـزب  هذا إيمان من نابعة وتكون المختلفة
  .محددة تشريعات أو بأنظمة مرتبطة

 المقاعـد  مـن  محـددا  عـددا  للمرأة يخصص الذي التشريع خالل من تقدم :التشريعية الكوتا -2
 فـي  لإلقتـراع  تصـويتها  تحـوي  بـأن  السياسـية  األحـزاب  كل وتطالب السياسية الكيانات في

 المسـتوى  علـى  وذلـك  ،النسـبي  التمثيـل  وأيضـا  السـيدات،  مـن  محدد عدد على اإلنتخابات
  3.المحلي الحكومي

                                                           

ترجمـة عمـاد   ،" لمناسـبة والخيـارات غيـر المناسـبة    الخيـارات ا " النظم اإلنتخابيـة ونظـام الكوتـا    ريتا تافرون،،و  ستينا الرسرود 1
 . 9،ص 2007يوسف،مركز تصميم  من أجل المساواة،دون مكان نشر،

  .7،ص2005سبتمبر العدد الخامس،  العراق، ديمقراطية،مجلة أوراق النساء والديموقاطية،منير  الماوي وآخرون، 2
تقريـر حـول   والبحـوث،   للتّـدريب  العربيـة  المـرأة  ومركـز  بـالمرأة  النّهوض مجال في والتدريب للبحوث المتحدة لألمم الدولي المعهد 3

  .5،ص2009،النوع االجتماعي والسياسة في تونس
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 ي 

 للحـد  بالنسـبة  األحـزاب  علـى  الحصـة  مـن  النـوع  هذا القانون يفرض وهي تعني كذلك أن 
ـ  لفئـة  المنتمين المرشحين من األدنى  قـوائم  تشـملها  أن يجـب  والتـي )فئـة النسـاء   ( ة معين

  1.الحزبية المرشحين
 يمكـن  وال الدولـة  فـي  األعلـى  القـانون  وهو الدستور، على قائمةوهي :الدستورية الكوتا -3

  2. والحكومة األحزاب لكل إلزامية الكوتا وهذه قوانين بأية تغييره
 علـى  تطبيقـه  يمكـن  كمـا  الترشـيح،  عمليـة  أثناء الكوتا نظام تطبيق يمكن:تطبيق الكوتا -ت

  .االنتخابية للعملية النهائية النتائج
 إلـى  الترشـيح  عمليـة  أثنـاء  المطبقـة  الكوتاتهدف    : الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشح -1

 ضـمان ( أو الحـزب  لـوائح  علـى  المرشـحين  ضمن ستراتيجيةإ مواقع في النساء وضع تسهيل
 نتخـابهن إل )متسـاوية  تقريبـا ( أو متسـاوية  فـرص  لهن يضمن بما  )دوائرمحددة في ترشيحهن

  .المنتخبة الهيئات في
% 30تحديـد  مـثالً (  مشـجع  ترشـيح  قواعـد  تضـع  ال فضفاضة كوتا  من األحكام وتتنوع    
 ينـتج  قـد  مـا  القائمـة،  علـى  تـرتيبهن  حول واضحة قواعد دون القائمة على للنساء أدنى كحد
 تتضـاءل  حيـث  القائمـة  ذيـل  فـي  وضـعهن  -القائمة تستخدم التي االنتخابية النظم في - عنه

 الرجـال  مواجهـة  فـي  للنسـاء  محـدداً  ترتيبـاً  تحدد شديدة قواعد إلى ،)االنتخاب في فرصهن
 تتبـادل  حيـث  التبـادلي  الترتيـب  نظـام  شـكل  يأخد الترتيب قد الحالة هذه وفي3 القوائم ، على
 علـى  محـدد  سـقف  وضـع  يكـون  قـد  اآلخر القائمة؛والخيار على الرجال مع الترتيب النساء
 الجنسـين  مـن  ألي األدنـى  الحـد  يكون المرشحين من األول النصف في  مثالً –الترشيح  نسب
   .األقل على الثلث
 السياسـية،  األحـزاب  تتبناهـا  طوعيـة  الترشـيح  عملية أثناء المطبقة الكوتا تكون أن يمكنكما 
  .مثالً الدستور أو االنتخاب قانون في القانون كما عبر رسمياً مشرعة تكون وقد
 محـددة  نسـبة  وجـود  النتـائج  تسـتهدف  التـي  الكوتا تضمن:النتائجالكوتا التي تستهدف  -2

 للنسـاء،  حصـراً  مخصصـة  المقاعـد  مـن )  مقعد100 من20 مثالً( محدداً عدداً أو% 30مثالً
 النتـائج  تسـتهدف  التـي  الكوتـا  أشكال كأحد نسائية انتخابية دوائر أو قوائم وجود عتبارإ ويمكن

،  المـرأة  علـى  انتخابيـة  مسـتويات  أو دوائـر  هكـذا  في الترشيح قتصارإ الشكل هذا يفترض 

                                                           

1  Andrew Reynolds, and anothers, Electoral System Design, International Institute for Democracy 
and Electoral AssistanceK, Sweden 2007,  ,p222. 
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 يمكـن  إذ الكوتـا؛  مـن  النـوع  لهـذا  آخـر  كشـكل  الخاسرين أفضل نظام إعتبار أيضا ويمكن
 المخصـص  العـدد  يتجـاوز  ال وبمـا  األصـوات،  أعلـى  علـى  الحاصالت المرشحات إعتبار
  .الرجال المرشحون عليها يحصل التي األصوات عن النظر بغض كفائزات للكوتا،
 آخـر  قـانون  أي أو السياسـية،  االحـزاب  قانون أو االنتخاب، قانون أو الدستور، ينص أن يجب

 تطبيقهـا  ضـمان  بهـدف  وذلـك ؛ النتـائج  تستهدف التي الكوتا أشكال من شكل أي على صراحة
 واألحـزاب  اآلخـرين  المرشـحين  منازعـة  دون المقاعـد  هـذه  علـى  النساء حصول وضمان
 ذلـك  علـى  القـانوني  اإلطـار  يـنص  أن الخاسـرين  أفضل نظام حالة في المهم ومن ،السياسي
 .الرجال المرشحين بدل للنساء المقعد منح قبول السياسية لالحزاب يسمح بحيث

 الهيئـات  فـي  النسـاء  تعيـين  يمكـن  االنتخابية، العمليات في المطبقة اآلليات هذه إلى باإلضافة
 العمليـة  إطـار  خـارج  يقـع  ذلـك  وألن التنفيذيـة  السلطات من بقرار مثالً - مباشرة التشريعية
    1.الكوتا ونظام االنتخابية النظم بين العالقة تحليل عند ذلك تجاوز سيتم فإنه االنتخابية،

 علـى  السـيطرة  بعـض  المقهـورة  المجموعـات  بعض خاللها من تحقق عملية هو :التمكين -7
 بالمشاركة لها تسمح وهياكل أنشطة في االنخراط طريق عن حياتها
 األفراد يساعد التمكين أن بمعنى .مباشر بشكل حياتها على تؤثر التي األمور في أكبر بقدر
 بـل  اآلخـرين  علـى  ممارسـتها  بهـدف  ليس القوة، استخدام طريق عن بنجاعة أنفسهم حكم على
  2.االجتماعي التغيير عملية إنجاز على تساعد كقدرة

  :النظم االنتخابية -8
ببساطة هو طريقة تتبعها الـدول لترجمـة نتـائج إنتخاباتهـا إلـى مقاعـد       : النظام االنتخابي  -أ

  .في مجالسها المنتخبة سواء كانت مجالس محلية أم وطنية
  :أنواع النظم اإلنتخابية -ب
 فـوز  مفـاده  بسـيط  مبـدأ  علـى  القائمـة  االنتخابية، النظم إحدى عائالت  :  األغلبيةا نظم -1

 وعـدها  فرزهـا  بعـد  النـاخبين  أصـوات  من عدد أعلى على الحاصلين األحزاب أو المرشحين
 هـذه  إلـى  الوصـول  ويمكـن  ،)أحيانـاً  تفـرض  قد التي األخرى الشروط بعض إلى باإلضافة(

 الكتلـة  نظـام ، :التعدديـة الـنظم اإلنتخابيـة  التاليـة     نظـم  وتضـم  مختلفـة  بطـرق  النتيجة
  .المصطلحات قائمة .الكتلة،ونظام الجولتين نظام الفائز االول ،ونظامة،الحزبي

 األساسـي  مفهومهـا  يسـتند  والتـي  االنتخابيـة،  الـنظم  عائالت إحدى :النسبي التمثيل نظم -2
 حصـة  إلـى  النـاخبين  أصـوات  من االنتخابات في مشارك سياسي حزب أي حصة ترجمة إلى

 نظـم  مـن  رئيسـيان  نوعـان  وهنـاك  البرلمان المنتخبة الهيئة  في المقاعد من متناسبة أو مماثلة
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  مقدمــة

 

 ل 

 دوائـر  وجـود  النسـبي  التمثيـل  نظـم  تنفيـذ  ويتطلـب  النسبية القائمة نظام هما النسبي التمثيل
 الواحـد  المقعـد  توزيـع  يمكـن  ال إذ التمثيـل،  معتددة  المتحول الواحد الصوت ونظام  انتخابية
 . نسبياً
 مـن  االسـتفادة  أسـاس  علـى  القائمـة  االنتخابيـة،  الـنظم  عائالت إحدى :المختلطة النظم -3

 مـن  المخـتلط  النظـام  ويتركـب  النسـبي،  التمثيـل  ونظم) األغلبية(التعددية نظم من كل ميزات
 قبـل  مـن  النظـامين  بموجـب  االقتـراع  ويـتم  البعض بعضهما عن مختلفين انتخابيين نظامين
   .انتخابها يتم التي الهيئة في الممثلين النتخاب النظامين نتائج تجتمع حيث الناخبين نفس

 كـال  ظـل  فـي  االنتخـاب  نتـائج  ترتبط فعندما :المختلطة االنتخابية للنظم شكلين وهناك
 النسـبي  النظـام  ظـل  فـي  المقاعـد  توزيـع  يستند بحيث البعض، ببعضها االنتخابيين النظامين

 العضـوية  نظـام  اسـم  المخـتلط  النظـام  على يطلق اآلخر، النظام  ينفصل عندما أما نتائج على
 مسـتقل  بشـكل  ويعمـالن  كلـي  بشكل البعض بعضهما عن أما عندما ينفصل النظامان المختلطة
 اآلخـر،  النظـام  فـي  يحـدث  مـا  علـى  منهما أي ظل في المقاعد توزيع يستند ال حيث تماماً،
  1 .المتوازي االنتخاب نظام اسم النظام ذلك على يطلق

  :خطة الدراسة
  :مقدمة

  :ينلفص قسمت هذه الدراسة إلى 
  اإلطار النظري للدراسة: الفصل األول

 تمهيد
  ماهية التنمية السياسية:المبحث األول
  ةتعريف التنمية السياسي: المطلب األول
  آليات التنمية السياسية: المطلب الثاني
 السياسية أهداف التنمية: المطلب الثالث 
  المشاركة السياسية:الفرع األول 
  السياسيةماهية أنظمة الحكم :المبحث الثاني
 م السياسيةنظم الحك تعريف :المطلب األول
   النظم السياسية و طبيعة المشاركة السياسية: المطلب الثاني

  وعملية التحول الديموقراطي أنظمة الحكم المغاربية : ثالثالمبحث ال
  الحزبيةالنظام السياسي الجزائري في ظل اُألحادية والتعددية :المطلب األول 
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  مقدمــة

 

 م 

  1976- 1963ريدستو ظل فيالجزائري نظام الحكم :فرع األول ال
  )اُألحادية الحزبية(

  1996-1989 ريدستو ظل في نظام الحكم الجزائري : الفرع الثاني
  )التعددية الحزبية(

  )الربيع العربي(2011قبل وبعد ثورة جانفي  النظام السياسي التونسي:المطلب الثاني
  2011التونسي قبل ثورة جانفي  النظام: الفرع األول
  2011جانفي  14النظام السياسي التونسي بعد ثورة : الفرع الثاني

  2011النظام السياسي المغربي  في ظل دستور : المطلب الثالث
  .المشاركة السياسية للمرأة المغاربية في ظل أنظمة الحكم :ثانيلفصل الا

  تمهيد
  والعربي  بالمرأةإلهتمام الدولي ا: لمبحث االول ا

 االهتمام الدولي بالمرأة :المطلب األول
  االهتمام العربي بالمرأة: الثانيالمطلب 

  شاركة السياسية للمرأة المغاربيةاإلطار القانوني للم: المبحث الثاني
 )المحلية(القوانين الوطنية :المطلب األول

  اإللتزامات الدولية: مطلب األول ال
  .مكينهاوآليات ت) ئر، تونس، المغربالجزا(السياسية للمرأة المغاربية المشاركة:المبحث الثالث
  المغاربية  المشاركة السياسية للمرأة: المطلب االول
 شاركة السياسية للمرأة الجزائريةالم:  الفرع األول
  ةالمشاركة السياسية للمرأة التونسـيـ: الفررع الثاني
  المغربيــةاركة السياسية للمرأة المش: الفرع الثالث 
 تمكين المرأة المغاربية سياسياً آليات  تعزيز : المطلب الثاني
  تمكين المرأة الجزائرية سياسياًآليات تعزيز :  الفرع االول
  ز تمكين المرأة التونسية سياسياًآليات تعزي: الفرع الثاني

     ز تمكين المرأة المغربية سياسياًآليات تعزي:الفرع الثالث  
  شاركة السياسية للمرأة المغاربيةمعوقات الم: الرابعالمبحث 
  )نتائج وتوصيات(: الخاتمة
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  جداولــة الـقائم

  
  صفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

01  
الحكومـات الجزائريـة المتعاقبـة منـذ     يوضح تواجد المرأة الجزائرية في 

  االستقالل
60  

02  
الجزائريـة   التشـريعية  لإلنتخابـات  المترشـحات  يوضح تطورعدد النساء

  )1977/2007(ونسبتهن المئوية 
63  

03  
ــن   ــالجزائر م ــة ب  -1967(يوضــح عــدد النســاء بالمجــالس المحلي

2007(  
66  

04  
 النسـبة  حسـب  فـي الجزائـر   الجنسـين  نشـاط  معـدالت  يوضح تطور

  المئوية
72  

05  
يوضــح تطــور عــدد النســاء  فــي مجلــس النــواب التونســي مــن  

)1959/2011(  
75  

  81  البلدية المجالس في التونسية المرأة حضور يبين  06

07  
 النسـبة  حسـب  ن فـي تـونس  الجنسـي  نشـاط  معدالت يوضح  تطور  

  )2008-1994(المئوية
85  

  86  المغربي الدستور في للمرأة والسياسية المدنية يلخص الحقوق  08
  89  ) 2011 -1963(للفترة  النواب مجلس في النساء يوضح تمثيل  09
  91  المحلي الحكم فيء المغربيات النسا يوضح تمثيل  10

11  
 النسـبة  حسـب  فـي المغـرب   الجنسـين  نشـاط  معدالت يوضح تطور 

  )2008-1994(المئوية
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 ألشكالة اـقائم
  صفحة  الشكلعنوان   رقم الشكل

01  
أعمدة بيانية توضح تطور عـدد النسـاء فـي البرلمـان الجزائـري  فـي       

  )2007/ 1962(الفترة بين 
62  

02  
أعمد بيانية توضح تطور عدد النسـاء بالمجـالس الجهويـة التونسـية فـي      

  ) 2000/2005(للفترة بعض الواليات
78  

03  
للفتـرة   الواليـات  بمراكـز  المعتمـدات  أعمدة بيانية تطور توضـح عـدد  

)2000-2005(  
79  

  80  )2005-200(القروية المجالس في النساء عدد تطور   أعمدة  توضح  04

05  
أعمدة بيانية توضح توزيـع عـدد المناصـب العليـا بالبلـديات والـدوائر       

  )2005/2010(الجنس البلدية حسب
82  
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  :تمهيد
وقـد قسـم هـذا الفصـل إلـى ثـالث        للدراسة  مفاهيمي في هذا الفصل إلى اإلطار ال عرضسنت

  : مباحث وهي
  .ماهية التنمية السياسية:المبحث األول
 .ماهية أنظمة الحكم :المبحث الثاني
  .المغاربيةأنظمة الحكم : المبحث الثالث 

  .ماهية التنمية السياسية:المبحث األول
 ظهـر  حيـث  ؛عقاب الحـرب العالميـة الثانيـة   في أ السياسة حقل إلى التنمية مفهوم نتقلإ
والمشـاركة السياسـة    الديمقراطيـة  تجـاه  األوربيـة  غيـر  البلـدان  بتطـوير  يهتم منفرد كحقل

  :من  البدق الى مفهوم التنمية السياسية قبل التطرو1.الواسعة 
  :التنمية تعريف  :أوال
 أي المـال  نمـا  نقـول  مـثال  آخـر  موضع إلى موضعه من الشيء رتفاعإ أي النمو من :لغة  -
  .كثر و زدادإ
ـ  نذكر المصطلح لهذا التعاريف أهم بين من:إصطالحا -  االنتقـال  عمليـة  هـي  التنميـة "أن مايلي

 نمـط  إلـى  تقليـدي  نمـط  ومـن  أفضل، ومستوى حالة إلى أدنى ومستوى حالة من بالمجتمعات
 اإلنتـاج  ميـدان  فـي  الوطنيـة  المتطلبـات  مواجهة في منه البدحال  وتعد ونوعا كما متقدم آخر

  ."والخدمات
 :لها المشابهة المفاهيم وبعض التنمية مفهوم بين الفرق :ثانيا
 الثابتـة  الزيـادة  عمليـة  إلـى  يشـير  النمو اصطالح إن  :الّنمومصطلح التنمية و  بين الفرق- 
 عـن  عبـارة  فهـي  التنميـة  أمـا  الحيـاة،  جوانـب  منمعين  جانب في تحدث التي المستمرة أو

 عـن  الغالـب  فـي  يحـدث  والنمـو  الـزمن  من فترة خالل ودائمة تراكمية سريعة زيادة تحقيق
 .والنمو التقدم حالة إلى التخلفمن التدريجي، والتحول البطيء التطور طريق
 واالرتقـاء  التقـدم  إلـى  بالضـرورة  يـؤدي  ال التغيـر  إن  :والتغيـر  التنميـة  بـين  الفرق -

 بـوتيرة  األفضـل  نحـو  التغيـر  هـو  التنمية هدف بينما السالب إلى الشيء يتغير فقد واالزدهار،
  .ومتقدمة متصاعدة

 الـذي  التصـور  علـى  باألسـاس  يعتمـد  مفهـوم  التطـور  إن : التطور و التنمية بين الفرق -
 أبسـط  مـن  ينـدرج  مسـلك  فـي  ثابتـة محـددة   مراحـل  خالل تمر المجتمعات كل أن يفترض
  .أعقدها إلى األشكال
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 حـدوث  بعـد  ونهائيـة  أخيـرة  كمرحلـة  يـأتي  مصـطلح التقدم :التقدم التنمية والفرق بين  -
  .الشاملة والتنمية التنمية

 التحـديث،  ومفهـوم  التنميـة  مفهـوم  بين الخلط يكون ما كثيرا  :والتحديث التنميةالفرق بين  -
 وروحيـا  وثقافيـا  ماديـا  المعيشـة  مسـتوى  يرفع بشكل اإلنتاجية القدرة في الزيادة يعني فاألول

 رمـوز  جلـب  فهـو  التحـديث  أمـا  التنميـة،  مشـاكل  حـل  على متزايدة ذاتية بقدرة مصحوبا
 اآلليـة  والمعـدات  التكنولوجيـة  التجهيـزات  مثـل  العصـرية  الحيـاة  وأدوات الحديثة الحضارة
  1.االستهالكية والسلع
 والتجمعـات  البشـر  ظهـور  مـع  ظهـرت  قديمـة  هي كظاهرة التنمية إن  :التنمية أنواع :ثالثا

 البـاحثين  قبـل  مـن  بهـا  االهتمـام  بـدأ  حيـث  النشأة حديثة فهي كمفهوم لتنميةا لكن السكانية
التنميـة عـدة انـواع    ويمكـن تقسـيم    الثانية العالمية الحرب انتهاء بعد القرار وصناع والمفكرين

ـ  التنمية ،اإلجتماعية ةالتنمي اإلقتصادية التنمية :بإختصار وهي وهـي   السياسـية  التنميـة ، ةالثقافي
  2. التي تهمنا هنا

  التنمية السياسية تعريف: المطلب األول
  :التنمية السياسية  من هذه التعريفات نذكر مفهوم  علىأطلق العلماء عدة تعريفات 

نهـا  عـرف التنميـة السياسـية علـى أ    يالـذي   Gabriel Almond لمونـد أ جابرييـل  تعريف 
 وعمليـة . السياسـية  للثقافـة  المتزايـدة  والعلمنـة  السياسـية،  لألبنية المتزايد التمايز والتخصص

 والعمليـات  السياسـية،  األبنيـة  بهـا  تقـوم  التـي  بالوظـائف  مرتبطـة  هنا أوالتخصص التمايز
 تنـوع  يعنـي  والتخصـص،  التمـايز  إن إذ السياسـي،  للنظام الفرعية األنظمة داخل والتفاعالت

 فـي  والواقعيـة  الرشـادة  إلـى  تشـير  والعلمانيـة  محـددة  وأدوار بوظائف أبنية وإيجاد األدوار
   ويـرى  القـرار،   اتخـاذ  فـي  العلميـة  األسس إتباع مع جانبا التقليدية األساليب وطرح السلوك،

 الوظـائف  أداء أسـلوب  أسـاس  علـى  يجـري  والحديثـة  التقليديـة  النظم بين التمييز لموند أنأ
 االنتشـار  مقابـل  والعموميـة  بالتحديـد  الحـديث  األسـلوب  يتميـز  إذ المختلفـة  السياسـية 

 الغربيـة،  السياسـية  األنظمـة  تطـور  تميـز  التي هي الخصائص وهذه . للتقليدي والخصوصية
  . البلدان لبقية والتنمية للتطور نموذجا تعد التي
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تتحقـق   ن  التنميـة السياسـية  فيـرى أ  Samuel Huntington هنتنجتون صامويلأما 
  :هي عندما تتوفر ثالثة عوامل 

 دسـتور  أو قـانون  أسـاس  علـى  وتـداولها  ستالمهاوإ ممارستها تجري أن أي :السلطة ترشيد -
   .الوظائف محدد
 .لها متخصصة أبنية وإيجاد السياسية الوظائف وتنوع تمايز :والتخصص التمايز -
 خـالل  ومـن  المـواطنين،  قبـل  مـن  السياسـية  المشـاركة  زيادة نسبة : السياسية المشاركة -

  1.للمشاركة وآليات قنوات
 الديمقراطيـة  تـرادف  "السياسـية   التنميـة  Baknham  Davidباكنهـام  فيداد وحسب

  2. "السياسي والتحديث
جوانـب  "فقد قدم عشر تعريفـات للتنميـة السياسـية فـي كتابـه      L.bye  لوسيان بايأما 

  :  نتناول منها بعض التعاريف مثل " ومظاهر التنمية السياسية
  الزم لتحقيق التنمية االقتصادية التنمية السياسية هي الشرط الضروري ال  -1
  .  التنمية السياسية هي تحقيق التغيير الحكومي  -2
  .الدولة القومية  التنمية السياسية بناء -3
  مية السياسية هي تحقيق المشاركة التن -4
  3 .التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية  -5

ومنه نستشف أن هناك نقص يشوب عملية البحث من أجل إيجـاد مفهـوم محـدد للتنميـة     
محـدد  مـن أجـل تحديـد تعريـف      إصطدم بها الباحثون  التي  صعوباتلل السياسية وذلك راجع 

  :  الصعوبات نذكر مايلي هذه مالئم للتنمية السياسية ومن جملةو 
صدور هذه التعاريف عن رجال الدولة وصانعي القـرار ال عـن طريـق بـاحثين وعلمـاء       -1

 .  وبالتالي هي بعيدة عن التعريف العلمي
أغلب االجتهادات كانت صادرة عن باحثي ومفكري العـالم الغربـي وبالتـالي يغلـب عليهـا       -2
 .  نحياز اإليديولوجي لتجربة الغرب اال
يرى بعض الباحثين أن التنمية السياسية هـي عمليـة غائيـة تسـعى إلـى تحقيـق أهـداف         -3

  .  النظام السياسي النهائية، كالديمقراطية، المساواة، المشاركة، الشرعية

                                                           

  .39،صالمرجع السابق  1
 وقطـاع  الغربيـة  الضـفة (  فلسـطين  فـي  السياسـية  التنميـة  علـى  "حماس" اإلسالمية المقاومة حركةأثر ،محمود ، زفاي سليمان خالد 2

 سنــابل ، الوطنيــة النجــاح جامعــة ، العليــا الدراســات ،رســالة ماجســتير،غير منشــورة، كليــة)   "2004 -1987"  غــزة
  .28،ص2004،
  .11، ص  سابق الذكر رياض حمدوش ،مرجع 3
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يرى مفكرين آخرين أن تحقيق التنمية السياسـية مرهـون باكتسـاب الخصـائص السياسـية       -4
. اتية محليـة بـل نابعـة مـن الخـارج     للمجتمع الصناعي الحديث وبالتالي تكون التجارب ليست ذ

1 
 تقريـب  الـى  تـؤدي  قـد  التـي  التعاريف بعض وضع حاولوا أنهم الإ الصعوبات هذه ورغم    

حيث  تدارك باحثي العالم الثالث الخلـل وعكفـوا علـى التنظيـر فـي       ،المفهوم هذا حول الرؤى
هذا المجال من أجل ظهور مجتمعات جديدة في العـالم الثالـث معتمـدة علـى طاقتهـا الخاصـة       

  .وخصائصها المنفردة دون الرجوع إلى النظريات الغربية السياسية الخاصة بالديمقراطية

 السياسية آليات التنمية : المطلب الثاني
 عمليـة  نجـاح  لضـمان  توفرهـا  من البد التي والميكانيزمات اآلليات من مجموعة هناك

  .  أهمها من معين مجتمع في التنمية السياسية

  السياسية التنشئة:ولاأل الفرع
مـنهم علمـاء السياسـة     خاصـة هتماما كبيرا من قبل العلمـاء  إ وجد مفهوم التنشئة السياسية     

وله جذور ممتدة في التاريخ ترجع الى العصـور القديمـة  وال زالـت الـى يومنـا       ,واالجتماع 
وعليه القى هذا الموضوع اهتماما بالغا خاصـة مـن علمـاء االجتمـاع والسياسـة  وكـان       ،هذا 
ق الى ريادة التطـور الجديـد فـي دراسـة التنشـئة السياسـية       االسبH.haimn   برت هايمنهر

زخـر بالعديـد مـن    هـذا الموضـوع ي  أصـبح   " التنشئة السياسـية " فمنذ صدور مؤلفه الشهير 
   .البحوث والدراسات

  :وللتنشئة السياسية عدة تعاريف نذكر منها
 عـن  االجتماعيـة  المعـايير  المـرء  تعلـم  '' بأنهـا الذي يـرى  H. HAYMAN  هايمان عرفهات

  . "  همع التفاعل على يساعده بما المجتمع، مؤسسات مختلف طريق
 إنمـا  معانيهـا  أوسـع  فـي  السياسـية  التنشـئة  أن " : فيقول  .Langtenton  K نجتونال ماأ 

 .'' جيل إلى جيل من للمجتمع السياسية الثقافة نقل كيفية إلى تشير
 والمشـاعر  المعتقـدات  بواسـطتها  تنتقـل  التـي  العملية تلك '' نهاأ فيعرفهاعلى roye روي ماأ

  2. "المتعاقبة االجيال الى السياسية بالثقافة االمتعلقة االجيال
حيـث يوجـد ثمـة     1،ه االخيرة مستمرة طـوال حيـاة الفـرد   هذو  ,مصادر لتنشئة السياسيةول    
، و مصـادر التنشـئة السياسـية    و ما يطلق عليها وكـاالت أ أ  ت  إجتماعية كثيرة ومتنوعةوحدا

                                                           

  . 10 - 9 ص ،سابق المرجع ال 1
التحـوالت السياسـية وإشـكالية التنميـة فـي      الملتقـي الـوطني   ، "نظـرة فـي المفـاهيم والنظريـات    "السياسيةالتنمية صالح بالحاج،   2

  .13ص ،2008ديسمبر 17 - 16قسم العلوم السياسية ،جامعة الشلف ،من  ، الجزائر واقع وتحديات
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 -ن ثمـة وكـاالت ومؤسسـات كثيـرة      العلوم السياسية واالجتمـاع علـى أ   ويتفق الباحثين في
تسـهم بـدرجات متفاوتـة فـي جـدليات التنشـئة        –سياسية وشبه سياسية وغير سياسية كـذلك  

ومـن هـذه   ،نماط سلوكه وتحديد مدركاته االجتماعيـة والسياسـية   أالسياسية للفرد وتأثيرها على 
وسـائل اإلعـالم   ، مؤسسـات التربيـة   ، جماعات النظـراء ، االسرة ك   أو الوكاالت المؤسسات
  .القيادة، الجماهيرية

  السياسي تصالاإل :الثاني الفرع
، ويشـكل مبحثـا   يحتل مفهوم االتصال السياسي مكانا بارزا فـي تـراث العلـم االجتمـاعي         

ـ  وعلـم  السياسـة ،   وعلـم   التربيـة، وعلـم   االجتمـاع، وعلـم   م الـنفس، دراسيا مهما في عل
وفقـا لطبيعـة كـل منهـا ،ومحـور        بـه؛  هتمام كل من هذه العلوموإن تفاوتت درجة إ....االدارة

  .البحث فيه  والدافع  الى داسة االتصال من خالله
تصال  وتتبـاين مضـامين هـذه التعريفـات وداللتهـا مـن       ونتيجة لذلك تتعدد تعريفات اإل     

  . تصال ذاتهاتبعا لتخصص صائغ التعريف، وفهمه لعملية  اال مجال الى أخر؛
 بـين  المعـاني  تبـادل  فيهـا  يتم التي العملية " بأنه  وس وبستر مثال يعرف االتصال السياسفقام

  . "واإليحاءات واإلشارات كاللغة الرموز من عليه متعارف نسق خالل من األفراد،
 العالقـات  تنشـأ  خاللهـا  مـن  التـي  اآلليـة  العمليـة  تلك ّأنه على'' :فيعرفه Cooly كولي ماأ

 عبـر  الرمـوز  هـذه  نشـر  وسـائل  طريـق  عـن  وذلك العقلية الرموز وتتطور وتنمو اإلنسانية
 واإلشـارات  واإليحـاءات  الوجـه  تعبيـرات  ذلـك  ويشـتمل  الزمـان،  عبر واستمرارها المكان
 ذلـك  إلـى  ومـا  والهـاتف  والبرق الحديدية السكك وخطوط والطباعة والكلمات الصوت ونغمات

  ". والمكان الزمن بعدي قهر على وكفاءة بسرعة تعمل تدابير من
والمسـتقبلون   عملية التـي يتفاعـل  بهـا المرسـلون     ال" نه فيعرفه على أ  gerbener  جربنرما أ

  2" .للرسائل في سياقات اجتماعية معينة 
وتقتضي عملية  بناء االتصال توافر مكونـات بنائيـة محـددة  تـرتبط ببعضـها الـبعض ،           

ووجهتـه ، وتسـتلزم فـي الوقـت ذاتـه تكامـل هـذه        وفق ترتيب معين ، يحدد مسار االتصال 
المكونات فيما بينها داخل السياق االجتماعي ،كـي يتسـنى تحقيـق التفاعـل المنشـود، واحـداث       

  .علهذا  التفا التغييرات المرجوة و المنشودة من

                                                                                                                                                                                     

العـدد  ، بسـكرة  ,،جامعـة  مجلـة كليـة األداب والعلـوم االنسـانية واالجتماعية     ، التغير االجتماعي والتنشـئة السياسـية  ،سماح قارح  1
 .5،ص  2008جانفي وجوان ،الثالث  و الثاني

ص   ،2001،الجـزء الثالـث ، دار المعرفـة الجامعية،اإلسـكندرية،     "األدوات واآلليـات "التنميـة السياسـية  السيد عبد الحليم الزيـات ،   2
63 - 66 .  
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 المسـتقبل، و الوسـيلة، و الرسـالة، و المرسـل، :هـي   رختصـا وعناصر العملية االتصالية بإ    
وسـائل االتصـال الحديثـة  المسـموعة     و اللغـة، : لياته  فهـي  أما  وسائله وآ التغذية العكسية،و

  .والمرئية والمكتوبة 
  : في السياسي االتصال يساهمو    

 المعلومـات  تـدفق  إمكانيـة  للنظـام  يتـيح  بحيث وفعاليته كفاءته وزيادة السياسي النظام دعم -أ
 القـرار  وصـانعي  النخبـة  إلـى  الجمـاهير  اهتمامـات  نقـل  على يعمل كما الجماهير إلى منه

  .الحوار على قائم ديمقراطي ونظام مجتمع خلق إمكانية وبالتالي
 حـول  متقاربـة  مواقـف  تكـوين  وبالتـالي  الـبعض  يبعضـها  الجماهير اتصال في يساهم -ب

 النظـام  اتجـاه  إيجـابي  أو سـلبي  أكان سواء موحد سلوك انتهاج إمكانية ومنه السياسي محيطهم
  1.فساده أو النظام وعدالة ديمقراطية حسب السياسي

يـؤدي دورا  نستخلص مما سبق بأن اإلتصال السياسي من أهم آليـات التنميـة السياسـية فهـو       
هاما في عملية التنشئة السياسية والثقافية السياسية، مما يؤثر تـأثيرا بالغـا فـي ممارسـة حريـة      

ام للتعريف ببرامجه، وهـذا مـا يـؤدي إلـى إمكانيـة طـرح       الرأي و التعبير، ويتيح فرصه للنظ
  .بدائل

  السياسية حزابألا : الثالث الفرع
نعـدم وجـوده فـي معظـم     ومـن ثـم ال    ،غة المعاصرة للتنظيم السياسييالحزب هو الص

يـدا ومميـزا فـي سـياق     رحد البنى المحوية االساسية التـي تحتـل موقعـا ف   دول العالم بإعتباه أ
هامـة  دوار عديـدة  س مـن خـالل هـذا الموقـع  وظـائف وأ     رويمـا  للمجتمع؛النسق السياسي 

عمليـات التنميـة القوميـة الشـاملة     وفـي  مختلـف مراحـل  و    سرها،بالنسبة للحياة السياسية بأ
  .يضاأ

ختلفـت  ت وإالحزب السياسي فقـد تعـددت هـذه التعريفـا     على تعريفات وقد ُأطلقت عدة 
  :منها  للحزب السياسي تعاريفالباحثين عدة  لذلك فقد طرح  ،في نقاط تركيزها

 هـو  السياسـي  الحـزب  أن يتضـمن  الـذي kablane  و   Laswilوكـابالن  السويل تعريف 
   2. "االنتخابات في ينمرشح وتقدم الشاملة القضايا تصوغ األفراد من مجموعة"

فاألحزاب السياسية هي قـوى مدنيـة وسياسـية طوعيـة معينـة منظمـة ، تضـم         ومنه
مجموعة من األفراد يشتركون في أفكار وتصـورات معينـة تعمـل علـى تعبئـة الـرأي العـام        

                                                           

   .112 - 69 السابق  ،ص  المرجع 1
،ص  1987، المجلـس الـوطني للثقافـة  والفنـون واألداب  ،الكويـت،      االحزاب السياسـية فـي العـالم الثالـث    أسامة غزالي حرب ، 2

14 .  
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) تنفيذيـة ، تشـريعية، قضـائية   ( للتأثير على السلطة وتلعب دور رقابي على السـلطات الـثالث   
امجهـا مـع التركيـز علـى تقصـير وأخطـاء النظـام        تبرز في االنتخابات وتحاول طـرح بر 

  1.السياسي كي تكون بديل له 
اإليديولوجيـة أو أحـزاب البـرامج    حـزاب  األ: هناك أنواع من األحزاب نـذكر منهـا   و

  2.أحزاب األشخاص، واألحزاب البرجماتيةو
 لتحقيـق  المجتمـع  فـي  المتاحـة  واآلليـات  الوسـائل  أفضـل  من السياسية األحزاب تعتبرو    

 مـؤثر  وميكـانيزم  وآليـة   ناحيـة  مـن  السياسية التنمية لعملية نتاج نهاأ حيث السياسية، التنمية
 كمـا  المجتمـع،  فـي  المسـاواة  قيمـة  تأكيـد  في تساهم االحزب أن كذلك ،خرىأ ناحية من فيها

 مختلـف  داخـل  التغلغـل  تسـتطيع  ألنهـا ؛ للدولـة  اإلقليمي التكامل تحقيق في المشاركة يمكنها
 وتقـديم  إقنـاع  أسـلوب  طريـق  عـن  لإلقلـيم  الذاتيـة  بالهوية للوعي تنميتها خالل من األقاليم

 لصـالح  اإليديولوجيـة  عامـل  اختفـاء  مـع  بتراجـع  بـدأ  اآلن األحزاب دور أن إال  الخدمات،
 السياسـية  اللعبـة  فـي  السياسـي  النظـام  مـن  شـريك  األحزاب أصبحت حيث المصالح، عامل
  3.  )بما فيها الدول المغاربية( الثالث العالم دول في خاصة

  )النخبة( الصفوة : الرابع الفرع
منـذ منتصـف   و  ،مجتمعية مالزمة لالجتمـاع االنسـاني   تعتبر الصفوة السياسية ظاهرة،

هـتم رواد نظريـة النخبـة السياسـية وأغلـبهم مـن علمـاء االجتمـاع         إ لتاسع عشـر  ا القرن
  4.بتوضيح معني النخبة  Parito باريتوو  filfred فيلفريدمثل  اإليطاليين

  :وقد أطلقت عدة تعاريف على النخبة نذكر منها    
 مكانتهـا  ولهـا  المجتمـع  فـي  النـاس  مـن  مجموعـة  أقوى" بأنها اإلنجليزية القواميستعريف 
  ."اإلعتبار وذات المتميزة
 المنظمـة  األقليـة  هـي "  بانهـا  Parito بـاريتو  و ،Mosk   موسك اإليطاليان العالمان وعرفها
 وبفضـل  المتفوقـة  قـدراتها  بفضـل  تسـيطر  وهـي  المنظمـة  غيـر  األكثرية تحكم التي نسبيا

 إمـا  والمكانـة،  واإلمتيـاز  والسياسـية  االقتصـادية  بـالقوة  تتمتع جماعة وهي الثقافي، رصيدها

                                                           

 .15رياض حمدوش،مرجع سابق الذكر،ص 1
 المشاركة ثقافة ستنهاضإو األحزاب  ندوة ،" لوالتفعي التحديث إلى الحاجة "  المرأة ومشاركة الحزبي العمل، ماجد الحفيظ عبد نبيل 2

  .7،ص 2008ديسمبر  29،صنعاء،  ،للمرأة السياسية
 .  139،ص سابق الذكرمرجع ،" لياتدوات واآلاأل"التنمية السياسية،  الحليم الزيات عبد السيد 3
مجلـة الحـوار المتمـدن     ،"ودورهـا فـي التنميـة    ثقافة النخبـة المصـرية   " دراسات وأبحاث في التاريخ  والتراث فتحي سيد فرج ،   4

  .21،ص2008ديسمبر  15،عدد 
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 فـي  عاليـة  بمكانـة  تحظـى  ومهنيـة  وظيفيـة  جماعـات  هـي  أو أومـوروث  مكتسب، بشكل
 ."المجتمع
  1."قيمة أي من قسط بأكبر يتمتعون الذين أولئك" فيرى أنها  Lasuel السويلأما  

 ، بنيويـة  مـؤهالت  يمتلكـون  المجتمـع  أفـراد  مـن  قّلـة  هـي  أن النخبةوعلى العموم 
 لهـا  حاكمـة  إطـارات   ومؤسسـاتية  إدارية تنظيمية ومالية اقتصادية ومعرفية، عقلية، فيزيائية،
 يجعلها جديرة بأن يكـون لهـا اسـم خـاص مميـز      ،االجتماعية بيئتها أو السلطة في متميز مركز

.2  
الصـفوة السياسـية   : يصنف علماء االجتماع والسياسة الصفوة إلـى عـدة أنـواع هـي    و

الصفوة التقليدية، الصـفوة التكنوقراطيـة، الصـفوة المالكـة، الصـفوة الكاريزميـة، الصـفوة        ،
  .ية الثقافية، الصفوة العسكراأليديولوجية، الصفوة الرمزية، الصفوة 

عمليـة التنميـة السياسـية فـي المجتمـع، باعتبـار أن       ة عن مسيرة لمسؤوالصفوة هي و   
حيـث بإمكـان الصـفوة أن تلعـب      التنمية هي عملية مخطط لها وموجه لتحقيق الصـالح العـام  

دورا مهما في تمكين المرأة سياسيا فمثال نجدالمثقف التونسي الطـاهر الحـداد الـذي كـان مـن      
أول المنادين بإشراك المرأة في كل مجاالت الحيـاة بمـا فـي ذلـك الحيـاة السياسـية والطـاهر        

لـذي أعطـى أهميـة    الحداد و  يعتبر من الصفوة المثقفة ،وكـذلك الـرئيس الحبيـب بورقيـة  ا    
  3  .كمجلة مجلة االحوال الشخصية  كبيرة لمسألة تمكين المرأة التونسية

 علـى  تسـاعد   آليـات  البـد مـن تـوفر    سياسيةولتحقيق  تنمية  هنا أن  خالصة القول
 المتغيـرات  دعـم  فـي  وهامـا  دورا نفسـه  الوقت في تلعب كما ، تنموي عمل أي إنطالق بداية

 ايـديولوجي  نسـق  تطـوير  دون للتنميـة  معينـة  إسـتراتجية  رسم حيث من المستحيل  الجديدة،
 الماديـة  مكانـات اإل وتحريـك  وتعبئـة  توجيه في بهوتستدل  ، االستراتجية هذه بعادأ يحدد مالئم

مؤسسـات تتميـز    كمـا البـد مـن تـوفر      ،هـدافها أ بتحقيق للتعجيل الالزمة والبشرية والفكرية
 بنوع من  التنظيم والتخصص والدقة  في الوظـائف فـي مؤسسـاته الرسـمية وحتـى الطوعيـة      

جعل النظام أكثر مرونة وتكيف مـع المطالـب والمسـتجدات وبتـالي تقلـل مـن نسـبة        ي وهذا
   .تعرضه لألزمات

 السياسية أهداف التنمية: المطلب الثالث 
                                                           

 10،عـدد   ،جامعـة باتنـة  ،قسـم علـم االجتمـاع     االجتمـاعي  ، مجلـة الباحـث   " تجـدد الرهانـات  "النخبة والمجتمـع مولود سعادة ، 1
 .95ص.2010سبتمبر

  .2011جانفي  13 ، جريدة الرأي ، األردن ،عدد البحث عن النخبةعبد اهللا ابو رمان ، 2
  le        http://www.alrai.com/pages.php?opinion_id=9950   12|12|2010:على الموقع اإللكترونيالتالي

  . 236 - 229،ص  ابق الذكر، مرجع س  "االدوات واألليات"التنمية السياسية السيد عبد الحليم الزيات ،   3
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 ومثل سياسية عديـدة ومتنوعـة  تسـعى الـى تحقيقهـا ،     ترتبط  التنمية  السياسية بغايات 
حاطتهـا بسـياج مـن الظـوابط السياسـية واالجتماعيـة        وتعمل على تجسيدها،  وتحرص علـى إ 

    1.التنمية السياسية  وأهداف هم غاياتأ السياسية   والتنظيمية، وتعتبر المشاركة

  
  

  السياسيةالمشاركة :الفرع األول
حـد غايـات التنميـة  السياسـية     تعتبر المشـاركة السياسـية  أ  : السياسيةمفهوم المشاركة : أوال 

  2. التي تعكس وتجسد قيمة المساواة  في الحقوق والواجبات 
وهي تعني ممارسة حقوق مثـل حـق التصـويت فـي االنتخابـات، والترشـح للمجـالس        

يمـات، وحريـة   المنتخبة الوطنية والمحلية ، والمشاركة في عضـوية االحـزاب والنقابـات والتنظ   
حـق المـواطن فـي أن يـؤدي دوراً معينـاً فـي عمليـة صـنع          كما تعني  التعبير عن الرأي، 
في أن يراقب تلك القرارات بـالتقويم والضـبط عقـب صـدورها مـن       والحق القرارات السياسية، 

  3. الحاكم
فيعرفـان المشـاركة السياسـية علـى      j.nelssonوجـون نيلسـون    s.hصموئيل هنتنكتونأما 
ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنـون العـاديون بقصـد التـأثير فـي عمليـة صـنع قـرار         "  أنها

الحكومة، سواء أكان هذا النشاط فرديـاً أو جماعيـاً، منظمـاً أو عفويـاً، متواصـالً أو منقطعـاً،       
  4." سلمياً أم عنيفاَ، شرعياً أو غير شرعي، فعاالً أم غير فعال

أي فعـل تطـوعي ، موفـق او فاشـل ، مـنظم او       "نها ى أعلفيعرفها  m.vinzeميرون فينز ما أ
اختيـار السياسـات   :غير منظم ، مؤقت او مستمر ،مشروع او غير مشروع ، يبغـي التـأثير فـي    
  5" .  العامة ،او اختيار القادة السياسيين في أي من مستويات الحكم المحلية او القومية 

حيـث عرفهـا بأنهـا     Abd almenem. alashat المـنعم المشـاط   عبـد وهذا ما ذهب إليـه  
شكل من الممارسة السياسية يتعلق ببنية النظـام السياسـي وآليـات عملياتـه المختلفـة، إذ يكمـن       "

موقعها داخل النظام السياسي فـي المـدخالت سـواء كانـت التأييـد والمسـاندة أو المعارضـة،        

                                                           

ص  ، 2000اإلسـكندرية،  دار المعـارف الجامعيـة ،   الجـزء الثـاني،   ،البنيـة واالهـداف   التنمية الساسـية  ، السيد عبد الحليم الزيات 1
83.  

  . 83ص  المرجع السابق ،  2
 .17ص  مرجع سابق الذكر، بثينة قريبع، 3 
 1999، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،بيروت،     الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان فـي الـوطن العربـي      علي الدين هالل وآخرون،  4

  .25،ص
  . 87 -  83مرجع سابق الذكر ،ص ، "البنية واالهداف  "التنمية السياسية ، السيد عبد الحليم الزيات ،5
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تـالءم مطالـب األفـراد    ولكنها تستهدف تغييـر مخرجـات النظـام السياسـي بالصـورة التـي       
  1.  عليهوالجماعات الذين يقدمون 

  مستويات ومظاهر المشاركة السياسية:ثانياً
 السياسـية  العلـوم  ومختصـي  علمـاء  أن السياسية نجـد  المشاركة مفهوم وشمولية إتساع مع    
 مـن أمثلتهـا   السياسـية  المشـاركة  ألنشـطة  متعـددة  تقسيمات قدموا قد السياسي االجتماع وعلم

الممارسـة   مسـتويات  يشـمل  تـدرجاً  قـدم  الـذي  Michael Rush  روش ميشالتدرج  البارزة
  :التالي النحو على وذلك السياسية للمشاركة

 .تقلد مصب سياسي او اداري  -1
 السعي نحو منصب سياسي او اداري  -2
 .العضوية النشطة في تنظيم سياسي  -3
 .العضوية غير  الفعالة في التنظيم السياسي  -4
 .النشطة في التنظيم شبه السياسي العضوية  -5
 . العضوية غير الفعالة في التنظيم شبه سياسي -6
 .المشاركة في االجتماعات  العامة والمظاهرات   -7
 .المشاركة في المناقشات السياسية غير الرسمية  -8
 .االهتمام العام باألمور السياسية  -9

 .التصويت   - 10
 2.الالمباالت التامة  - 11

التسـجيل فـي القـوائم االنتخابيـة،     : نـذكرها بإختصـار   و للمشاركة السياسـية مظـاهر  
اإلهتمام والبحـث عـن المعلومـات السياسـية، النقـاش السياسـي مـع االصـدقاء، التصـويت،          
المشاركة في المظـاهرات، العضـوية فـي االحـزاب السياسـية والمنظمـات غيـر الحكوميـة         

ـ     الت االنتخابيـة، المشـاركة   والنقابات، حضور المهرجانات السياسـية، التبرعـات الماليـة للحم
  3.النشطة في الحمالت االنخابية

                                                           

 ،اإلمـارات العربيـة   ، مؤسسـة العـين للنشـر والتوزيـع،    "نظريـات وقضـايا  "التنمية السياسية في العـالم الثالـث  عبدالمنعم المشاط ،  1
  . 37ص ، 1988

  .118،صع سابق الذكر ، ،مرج "البنية االهداف "التنمية السياسية،  الزياتالسيد عبد الحليم   2
  

3 Aicha zinai, La participation politique des femmes et  la gouvernance local ,sèminaire  
internatoinal pour une meilleure participation des femmes à la vie politique et àla prise des decsion, 
INSTRAW  et KAWTAR , tunis,  29-30  juillet 2009,p12. 
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ومن وهذا كله نستشف أن  المشاركة سـوف تعـود علـى المجتمـع بعـدة فوائـد يمكـن        
  : تلخيصها فيما يلي

إن المشاركة تعني تحقيق مسـاهمة أوسـع للشـعب فـي رسـم السياسـات العامـة وصـنع          -1
  .القرارات واتخاذها وتنفيذها

ركة تعني إعادة هيكلة وتنظـيم بنيـة النظـام السياسـي ومؤسسـاته وعالقتـه بمـا        إن المشا -2
   يتالءم وصيغة المشاركة األوسع للشعب في العملية السياسية وفعالياته

إن المشاركة السياسية أضحت أحد المعـايير الرئيسـية لشـرعية السـلطة السياسـية فـي أي        -3
  مجتمع

ــوفر  -4 ــه إن المشــاركة السياســية ت ــى رأي الشــعب ورغبات للســلطة فــرص التعــرف عل
 .واتجاهاته

  .إن المشاركة السياسية توفر األمن واالستقرار داخل المجتمع -5
  .إن المشاركة السياسية تمثل اإلرادة العامة للشعب -6
 إن المشاركة السياسية تعني القضاء على االستبداد والتسلط واالنفراد بالسلطة -7
ــاركة -8 ــع     إن المش ــي المجتم ــة ف ــق التنمي ــياً لتحقي ــرطاً أساس ــل ش ــية تمث  .السياس
 .إن المشاركة السياسية تلعب دوراً كبيراً في بنـاء وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة بـين الجميـع       -9

يتضح مما تقدم إن إتاحة الفرصة لجميـع سـكان الدولـة للمشـاركة الشـعبية باتخـاذ القـرارات        
ر أو عن طريق ممثلـين عـنهم، أي بمعنـى اإلسـهام فـي      وإدارة شؤون البالد، سواء بشكل مباش

الحياة العامة، يولد األمـن واالسـتقرار السياسـي داخـل الـبالد، ألن المشـاركة السياسـية هـي         
إحدى الشروط األساسية للقدرة على رص الصـفوف لتحقيـق الوحـدة الوطنيـة، وكـذلك تحقيـق       

  1 .أهدف التنمية السياسية

 ياسيةأزمة المشاركة الس: اًثالث

قد تحدث أزمة للمشاركة السياسية وتتجلى هذه االزمة بشكل واضح في المجتمعات الحديثة 
بوجه عام،  والمجتمعات الرأسمالية الصناعية بوجه خاص نتيجة لسرعة النمو وتعقد الحياة  والتقسيم 

حينما يكون ثمة إختالف حول المعدل المالئم إلتساع "  L.beyلوسيان باي الدقيق للعمل، حيث يقول 
المشاركة الجماهرية، وعدنما يشكل تدفق المشاركين الجدد ظغوطا  ثقيلة على المؤسسات القائمة، 
وبقدر ما تنجذب قطاعات جديدة من السكان  الى العملية السياسية،  بقدر ما تظهر إهتمامات وقضايا 

                                                           

1 Aicha zinai,opcit.p12 
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م القديم للتفكك، وتجعل ثمة حاجة ماسة الى إعادة تشكيل البناء  الكلى جديدة، تعرض إستمرارية الحك
  1" .للعالقات السياسية  في المجتمع  

تنبع أزمة المشاركة السياسية من عجز النظام عن سد االحتياجات المتعلقة بالمشاركة السياسية و       
ه بل أن هناك العديد من العوامل والتي ، وال تعزو هذه األزمة لسبب بعينالمجتمعلجزء كبير من أبناء 

تتداخل لتشكل هذه األزمة وهي في حقيقية األمر جزء من حلقة متصلة ببعضها من األزمات التي 
تعاني منها كثير من الدول وخصوصا في الواقع العربي، مثل أزمة الشرعية ، وأزمة الهوية، وأزمة 

أزمة من هذه األزمات ال يعني أنها بعينها األزمة التوزيع، وأزمة التدخل، وأزمة التكامل ، فظهور 
الموجودة في هذه البلد أو ذاك بل أن وجودها يعني أن هذا النظام به العديد من األزمات، بعبارة أخرى 

  .أن كل أزمة تؤدي إلى أزمة أو أزمات متتابعة أو متزامنة مع بعضها البعض
  : وهناك العديد من األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أزمة المشاركة منها       

بل نجد أن كثيراً من وسائل اإلعالم وخصوصا في المجتمع . عدم وجود وسائل إعالم محايدة  -1
العربي محتكرة من قبل السلطة، وأن ما يطرح على المجتمع إنما هو انعكاس لرغبات السلطة السياسية 

أثر غالباً بنوعية الرسالة اإلعالمية المراد تلقينها للمجتمع، وهي في الغالب رسالة ذات اتجاه التي تت
واحد وليس نتيجة للتفاعل بين األطراف المختلفة في المجتمع بما فيهم الحاكم والمحكوم، وبالتالي تظل 

والمشاركة السياسية الرسالة اإلعالمية الموجهة عاجزة عن أداء دور حقيقي يسهم في بناء التنمية 
 .كجزء من هذه التنمية الشاملة

 .أسلوب التنشئة السياسية -2
 .حداثة التجارب الديمقراطية  -3
 .هشاشة أو غياب المؤسسات التنظيمية الفاعلة -4
 . الموروث االستعماري الثقيل -5
 .الضعف الكامن في األمة -6
التنميـة فـي المجتمـع االقتصـادية منهـا علـى       إستئثار فئة قليلة في المجتمع في إدارة عجلة  -7

  2.وجه الخصوص
  :وهناك جوانب لالزمة المشاركة السياسية نذكر منها     

                                                           

 . 119، ص  الذكر مرجع سابق ،  "البنية االهداف"التنمية السياسية  ، السيد عبد الحليم الزيات 1
، المجلس اليمني االعلـى للمـرأة ،صـنعاء،    " آلية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية" أزمة المشاركة السياسية ،  عبد القادر العشيبي 2

  . 8دون تاريخ نشر،ص 



 	��را��ا���ر ا	���ه��
              ا	��� ا�ول 

80 

 

مثـل  توقـع العواقـب الوخيمـة للنشـاط السياسـي، إعتبـار النشـاط         ( الالمباالت السياسية  -1
إقنـاع   السياسي غير مجد، قصور الوعي السياسي، وغموض أهـداف النظـام السياسـي، صـعوبة    

 )الفرد بالمفاهيم السياسية  التي تعبر عن مصالحه الشخصية 
 . الزهد في الحياة السياسية -2
  1.االغتراب السياسي و فقدان المعايير  -3

  السياسية ماهية أنظمة الحكم: المبحث الثاني
 هـذا  كـان  ذاإ وبـاألخص  المجتمـع  فـي  نظام الحكم السياسي أهمية حول أحد ال يختلف

 نحـو  والمجتمـع  بالدولـة  السـير  أجـل  مـن  جاهـدا  ويعمل الدول وأركان أسس أحد هو النظام
قاديمـا   سـعى  والقـانوني  السياسـي  األدب نجـد  لـذلك   فيـه؛  الشاملة التنمية وتحقيق اإلستقرار
 التحـوالت  مواجهـة  علـى  وقـادرة  فاعلـة  تكون سياسيةال نظمال أشكال تطوير أجل من وحديثا
  2. المجتمعات بها تمر التي الكبيرة

حكـم فـي أي دولـة مـن دول     ة في تصنيفهم ألنظمـة ال جتهد علماء القانون والسياسوقد إ
إلـى  ) يعية ، تنفيذيـة ، قضـائية   تشـر (حيث تنظيم العالقة بـين السـلطات الـثالث     منفالعالم؛ 

  3.نظام شبه رئاسي  و برلماني ونظام حكومة الجمعية النيابيةنظام رئاسي ونظام 
 السياسـية  أنظمتهـا  أشـكال  بنـاء  في الحديثة للدولة أساسية عياتجمر إعتبرت األشكال هذه    
 بكـل  الحضـاري  واقعـه  نتـاج  هي التي الخاصة مميزاته يعكس جاء األنظمة هذه من نظام فكل

 التـي  االمريكيـة  الديمقراطيـة  التجريـة  نتـاج  هـو  والـذي  الرئاسي فالنظام، وتنوعته أشكاله
 جانـب  الـى  قويـة  مركزيـة  حكومـة  وجـود  بين التوازن تحقيق على قادر نظام وجود تتطلبت
 وجـود  جانـب  الـى  الواليـات  وتمثيـل  الشـعب  تمثيل بين توازن تحقق تشريعية سلطة وجود
 وحمايـة  الدسـتور  علـى  الحفـاظ  فـي  والنهايـة  خيـر األ المرجعيـة  تكون عليا قضائية سلطة

 ،حيـث  البريطانيـة  التجربـة  نتـاج  هـو  والـذي  البرلماني النظام أما، الدستور تطبيق وضمان
 بـين  يجمـع  الـذي  فهـو  الرئاسـي  شبهال أما النظام، السلطة مصدر يعتبر برلمان بوجود يتمثل

 يشـكل  منتخـب  برلمـان  وجـود  جانـب  الـى  منتخـب  رئـيس  بوجود الرئاسي النظام حسنات
 مـن  تحملـه  مـا  بكـل  السويسـرية  التجربـة  نتـاج  اآلخر فهو الجمعية حكم نظام أما الحكومة،
 تـولي  فـي  ) البرلمـان (لجمعيـة  ادور  وعلـى  المباشرة الديمقراطية على التأكيد في خصوصية

                                                           

 .129،مرجع سابق الذكر، ص "  البنية االهداف"التنمية السياسية السيد عبد الحليم الزيات ،   1
ديسـمبر،   12،مجلـة كتابـات االلكترونيـة ،عـدد      "نظـرة عامـة  "القانون الدستوري والنظم السياسية والقانونية باسم علي خريسان ، 1

   .e l     kitabat.com/i77804.htmhttp://www/ 2010/12/26:  على الموقع االلكتروني التالي. 2،ص2010
  . 2007اكتوبر 4سبتمبر ،عدد  26،صحيفة  النظام الرئاسي مزايا واسعةناصر ابو العطا ، 3

   le    http://www.26sep.net/narticle.php?sid=33174g/    2010/12/26:     على الموقع االلتروني التالي



 	��را��ا���ر ا	���ه��
              ا	��� ا�ول 

80 

 

 الجمعيـة  الـى  تـابع  جـزء  إال التنفيذيـة  السـلطة  التكون بحيث الدولة إدارة في السلطات جميع
   .الجمعية ضد الضغط ممارسة أدوات من أي اليمتلك

 الحكـم  مـن  تحـررت  التـي  أو إسـتقاللها  على حصلت التي الدول من الكثيروقد أخذت 
 إجـراء  مـع  ولكـن  السياسـي،  نظامهـا  بنـاء  فـي  النماذج هذه على تستند والسلطوي الشمولي
  1.)الجزائ، تونس، الجزائر( ، بما في ذلك الدول المغاربيةتجربتها تناسب تغييرات

  السياسية مم الحكنظ تعريف :المطلب األول
وفقا للمفهوم التقليدي كان يقصد بالنظام السياسي أشكال الحكومات المختلفة التي تباشر السلطة 
في المجتمعات اإلنسانية وكانت  دراسة النظم السياسية تتركز في تحديد  شكل الدولة ونوع الحكومة  

لهذا النشاط، ولهذا وال تتعدى  البحث في في مجاالت نشاط  السلطة والجوانب اإلجتماعية واالقتصادية 
ستخدم بداللة القانون الدستوري تقليديا حيث أن  كل منهما تتركز يرى البعض أن النظام السياسي ُأ
حيث يرد الترادف بين النظام السياسي  ،الناحية القانونية المجردة الدراسة فيه على نظام الحكم من

ة السلطة في جماعة سياسية معينة وعلى والحكومة حيث أن الحكومة بمفهومها الواسع ماهي إال ممارس
ساسا في الجانب هذا األساس فإن األخذ بهذا التعريف يؤدي الى حصر موضوعات النظم السياسية أ

و الشكلي للسلطة بعيدا عن الخوض في أهداف السلطة ومجاالت نشاطها بل الخوض فقط أالعضوي 
المفهوم للنظام السياسي والنظرة القانونية الضيقة بيد أن هذا  ،انين الدستورية التي تنظم السلطةفي القو

بسبب اإلنتقادات العنيفة التي وجهها له علماء السياسة   قد تراجعت في فترة ما بين الحربين العالميتين،
  .السلوكيون 

نفـذ نشـاط   ولهذا نشأ المفهوم الحديث للنظام السياسي حيث أن النظم السياسـية لـم تعـد تُ   
لضـيقة التقليديـة بـل أصـبحت تتـدخل فـي شـتى المجـاالت االقتصـادية          السلطة في الحدود ا

واإلجتماعية والفكرية وبهذا أصبح هنـاك تحـوالً بـل وانقالبـاً فـي المفهـوم التقليـدي للنظـام         
السياسي فأصبحت الدراسة تنصب على مجاالت نشـاط السـلطة ال شـكلها فقـط وأصـبح شـكل       

ب األساس فـي تطـور مفهـوم النظـام السياسـي      الحكومة عنصر من بين عناصر للدراسة، والسب
ديفيـد   ويـرى ، لى أمور لم تكـن تتناولهـا سـابقاً   هو إتساع دائرة نشاط السلطة وعملها وإمتدادها إ

جزء من نظام أشمل هـو النظـام اإلجتمـاعي وأن هنـاك     "النظام السياسي بأنه  D.eston  إستن
عالقة تأثير متبادلة ما بين النظامين وإن محور النظـام االجتمـاعي هـو النظـام السياسـي الـذي       

                                                           

  .3،ص سابقالالمرجع  1
   le    http://www.26sep.net/narticle.php?sid=33174g/    2010/12/26:     على الموقع اإللكتروني التالي
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 مـوريس دوفرجيـه  أمـا  ، " يعد أكثر األجزاء تطوراً وأكثرهـا تـأثيراً فـي حيـاة أيـة دولـة       
M.doverjie   1" . حكم وتنسيق"م السياسي يمكن تعريفة بإيجاز على إنه ن النظاأفيرى  

  و طبيعة المشاركة السياسية   السياسية النظم: المطلب الثاني
وسنتطرق هنا ألربعة أنواع أساسية هي النظام الرئاسي، والنظام البرلماني،ونظام حكم 

  :الجمعية،والنظام الشبه رئاسي ونبدأ بـ
  :النظام الرئاسي -أ

   لوك جون بكتابات 1787واضعو الدستور األمريكي تأثر 
jon.lock،ومونتسكيوMonteskeo  وكان تفسيرهم لمبدأ الفصل بين السلطات على أنه يعني الفصل
مبدأ االستقالل العضوي لكل : السلطات وعلى ذلك أرسى الدستور األمريكي مبدأين  المطلق بين

  .ومبدأ التخصص الوظيفي سلطة،
الثالث، السلطة التشريعية  الل العضوي أن تكون كل سلطة من سلطات الدولةويقصد باالستق

األخريين، وخاصة في مجال التكوين  والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مستقلة عن السلطتين
والكونجرس . وال يمكن مساءلته أمام البرلمان فرئيس الواليات المتحدة ينتخب بواسطة الشعب. والحل

  2.الرئيس األمريكي حل البرلمان أعضائه من الشعب وال يملك يتم اختيار
فال . السلطات الثالث بوظيفة معينة بذاتها أما التخصص الوظيفي فيقصد به أن تختص كل سلطة من

  .مما يدخل في اختصاص سلطة أخرى يجوز ألي سلطة أن تجاوز وظيفتها إلى غيرها
التعاون في أداء الوظائف، فكل سلطة تتعاون  ي عدمإن االستقالل العضوي والتخصص الوظيفي ال يعن

إليها وقد نما هذا التعاون مستقالً عن النصوص القليلة  مع األخرى في أداء الوظيفة المعهود بها
  3.والتي لم تشتمل إال على عناصر ضئيلة متعلقة بالتعاون الوظيفي ،1787الموجودة في دستور سنة 

  :في   خصائص هذا النظامذكربعض و يمكن 
الرئيس األمريكي الذي يجمع  يعهد بالسلطة التنفيذية إلى شخص واحد هو: وحدة السلطة التنفيذية -1

من السكرتيرين، وهم يقابلون الوزراء في  بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويساعد الرئيس عدة
الرئيس سلطاته من كونه  ويستمد. في إصدار القرارات النظام البرلماني، إال أنهم ال يملكون سلطة

                                                           

العـراق   ،معهـد االبحـاث والتنميـة الحضـارية    منشـوات   ، المسـتقبلي للنظـام السياسـي العراقـي     الشـكل منعم خميس مخلـف ،   1
  .9،ص2007،
  .49،ص2007فيفري 3، مؤتمر أمان السنوي الثالث، رام اهللا، النظام الديموقراطي الرئاسيناصر ابو العطاء ، 2
،أثر ازدواجية السـلطة علـى التنميـة السياسـية فـي  السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بعـد االنتخابـات            غسان سعيد  عيسى يوسف  3

  . 48ص ، 2006،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية الدرسات العليا ،جامعة النجاح الكبرى ،نابلس ،  الثانية
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وهو مستقل عن الكونجرس الذي . منتخباً من الشعب في مجموعه، ونتيجة لذلك فهو يتمتع بمركز قوي
  .اختياره، كما أنه ال يملك مساءلته سياسياً ال سلطة له في

يعين الرئيس السكرتيرين ويعزلهم،كما أن السكرتيرين ال يكونون مجلس وزراء مستقل عن  -2
للسكرتيرين حق أن يكونوا أعضاء بالكونجرس؛ إذ ال يجوز الجمع  ومن ناحية أخرى ليس .الرئيس

  .وعضوية البرلمان أي الكونجرس بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ بين سكرتارية الوزراء
 وخاصة في رسالته السنوية التي يوجهها إلى الكونجرس، والتي تعتبر يقترح قانوناً للرئيس أن -3

حتى لو تعلق  برنامج تشريعي للسنة التالية، ولكن البرلمان يستطيع أن يرفض اقتراح الرئيس بمثابة
 .على اقتراحاته األمر بالميزانية، وال يملك الرئيس وسيلة إلجبار الكونجرس على الموافقة

أي من الوزراء أي  ال يملك الكونجرس أن يحرك مسئولية الرئيس السياسية أو مسئولية -4
 .وفي مقابل ذلك ال يملك الرئيس حل الكونجرس. رينالسكرتي

وكل المهام  .فالسلطة التنفيذية يتوالها الرئيس: تتخصص كل سلطة في الوظيفة المعهود بها إليها -5
مع مراعاة أن هناك  هذا. التشريعية يتوالها الكونجرس، أي أن التخصص الوظيفي هو المبدأ العام

الدستور نفسه مثل حق الفيتو  االستثناءات بعضها تجد مصدرها في استثناءات على هذا المبدأ وهذه
الكونجرس وحق مجلس الشيوخ في االعتراض  الممنوح للرئيس في مواجهة القوانين التي وافق عليها

استثناءات نبعت من التطبيق العملي مثل حق الرئيس في  وهناك. على تعيين كبار الموظفين الفيدراليين
  1.يبعث بها إلى الكونجرس عن طريق رسائل اقتراح التشريعات

الحيلولة دون تركيز السلطة في يد فئة قليلة من  ووالهدف الرئيس من الفصل بين السلطات ه
  :االفراد ،ويمكن أن يتحقق ذلك عمليا بشيئين معا هما 

يجوز له ويقصد بفصل االفراد ان من يتولى منصبا في السلطة التشريعية ال  :الفصل بين األفراد  -أ
ان يتولى منصبا  في السلطة  التنفيذية ، والعكس صحيح بعبارة اخرى من يشارك في عملية صنع 
  .القانون ال يجوز له ان يشارك  في عملية تنفيذ القانون ،وذلك حتى ال يكون هناك تركزا في السلطة

والتشريعية في النظم ويقصد بذلك أن تمنح كل من السلطتين التنفيذية : الكوابح والتوزنات  -ب
الرئاسية قدرا متساو من السلطة حتى تكبح كال منهما االخرى ،وتوازنها بما يحاول دون طغيان ايا 

  2.منهما
  :النظام البرلماني - ب

                                                           

  . 34، ص مرجع سابق الذكر، منعم خميس مخلف 1
اكتـوبر   10،جريـدة المـؤتمر نـت ،الـيمن ،عـدد       مبادرة الرئيس ومزايا النظـام الرئاسـي   ،اسماعبل العزيمظهر محمد : نظرللمزيدأ
  http://www.almotamar.net/news/49686.htmعلى الموقع اإللكتروني التالي.  2007

،بيـروت ،دون تـاريخ نشـر،    مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة     النظم السياسية المقارنة النظريـة و التطبيـق،  جابر سعيد عوض ،  2
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 وبرزت أركانه تبلورت حتى التطور من عديدة بمراحل ومر إنجلترا، في البرلماني النظام نشأ
من ؛ متناغمة مع تطور التاريخ السياسي لبريطانياوعديدة كانت موازية التطورات هذه ال 1.دعائمه

الملكية المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام البرلماني 
الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون 

طلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليالً حتى تضاءلت تماماً وأصبحت مجرد سلطات اسمية بسلطات م
أو رمزية وكان التطور األخير نتيجة تقرير المسؤولية الوزارية أمام البرلمان، وإنتقال سلطات الملك 

 1873إلى سنة  1714التي وليت عرش بريطانيا  من سنة » هانوج«إليهم وفي ظل حكومة أسرة 
  2.ي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم وإضطروا ألسباب مختلفة أن يتركوها بيد الوزراءوالت

على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين  يقوم النظام البرلماني
 رئيس: ويوجد بالنظام البرلماني رئيس دولة وإلى جانبه رئيس للوزارة. والتشريعية السلطتين التنفيذية

  .من مجلسين ويتكون البرلمان عادة. ولة يسود وال يحكم أما رئيس الوزارة فيتولى مسئولية الحكمالد
والرقابة المتبادلة مما يجعل النظام  وتتميز العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالتعاون

إذ بينما يحظر . مساهمة السلطة التنفيذية في عملية التشريع ويبدو التعاون في إمكان. متسماً بالتوازن
اقتراح القوانين، يجوز للحكومة في ظل النظام البرلماني أن تقدم مشروعات  على الرئيس األمريكي

  3.حكومي من التشريعات في النظم البرلمانية ذات أصل% 90البرلمان، بل إن أكثر من  قوانين
مساءلة الحكومة أمام  في حق الحكومة في حل البرلمان، وإمكان أما الرقابة المتبادلة فتظهر

  .الثقة منها البرلمان عن طريق السؤال واالستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب
بريطانيا : في أوربا: أهمها ويوجد في العالم اليوم عديد من الدول التي تتبنى النظام البرلماني

وأيرلندا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وإيسكلندا  إيطالياوجمهورية ألمانيا االتحادية والنمسا و
  4.أستراليا ونيوزلندة وفي أمريكا الشمالية  كندا: والهند وفي أستراليا اليابان: وفي آسيا. والدانمارك
  :خصائص هذا النظام في  ن ذكر بعض و يمك

السلطة التنفيذية، إذ يوجد رئيس دولة،  ثنائية من خصائص النظام البرلماني: ثنائية السلطة التنفيذية -1
يسود وال يحكم وإلى جواره يوجد رئيس وزراء يتولى مسئولية  سواء أكان ملكاً أم رئيس جمهورية،

  5.البرلمان الحكم ويكون مسئوالً أمام

                                                           

،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية  "دراسة مقارنة بين فلسطين ومصر" ،االستجواب في النظام الرلماني  حمد نبيل احمد صوصأ 1
  . 9ص ، 2007الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،

  . 20ص  ، مرجع سابق الذكر،  منعم خميس مخلف 2
  . 25 - 21ص ،الذكرر سابق مرجعصوص ،نبيل احمد احمد  3
  . 9ص،،  سابقلمرجع الا 4
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وتعتبر . تضامنية ومسئولية فردية تسأل الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية: مسئولية الوزارة -2
 .أهم ما يميز النظام البرلماني لمسئولية التضامنية عن السياسة العامة للحكومة هيا
يوجد مجلس اللوردات ومجلس العموم وكذلك  ففي إنجلترا: البرلمان مكون من مجلسين غالباً -3

غير أن وجود مجلسين . التي أوردنا تعداداً لها فيما سبق الحال في أغلب الدول البرلمانية المعاصرة
 1   . لكي يعتبر النظام برلماني بالبرلمان ليس أمراً ضرورياً

نتيجة المساواة بين السلطتين، كما أنه نتيجة  وهذا التوازن هو: التوازن النظري بين السلطات -4
فالسلطة التنفيذية ال تتدخل في اختيار أعضاء . الرقابة والتأثير لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل

 تنظيمه الداخلي ولكن للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان لالنعقاد وحق فض دورات في البرلمان أو
وطرح الثقة  ناحية أخرى للبرلمان مساءلة الحكومة عن طريق األسئلة واالستجوابات ومن. انعقاده

حسب األحوال حق حل  وفي مقابل ذلك لرئيس الوزراء أو لرئيس الدولة. بالحكومة وسحب الثقة منها
  .لبرلمان وإجراء انتخابات جديدةا
  : النظام حكومة الجمعية  - ـج

سنة وقد طبق ألول مرة في فرنسا ، هذا النظام  ليس واسع االنتشار حيث لم يطبق كثيراً
 ،ولكنه لم يدم طويالً 1848ثم عادت إليه عقب ثورة عام 1795سنة وإستمر هذا الوضع حتى  1792

متدت من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى إالتي   الرابعة،وعادت له فرنسا في ظل جمهوريتها 
ولوية السلطة التشريعية على أقر هذا النظام أحيث  1958للسلطة عام  Degheul ديغول وصول

  .السلطة التنفيذية
ن نظام حكومة الجمعية النيابية غالباً ما يظهر بعد الثورات واالنقالبات وفي فترات عدم أويبدو جلياً 

ستقرار السياسي بيد أنه ينتهي سريعاً، أي أنه يمكن القول إنه خيار تكتيكي ال إستراتيجي وقد ظهر اال
نظام حكومة الجمعية النيابية في عدد من الدساتير الحديثة التي صدرت بعد الحرب العالمية األولى مثل 

ذت بنظام حكم المجلس ن تركيا أخأودستور األلمانيتين كما  ،ودستور بروسيا ،1920دستور النمسا 
هو النظام  - أي حكومة الجمعية النيابية  -، ولعل أبرز مثال على ذلك 1924في دستورها العام

  . السويسري الذي ما يزال قائماً لحد اآلن
ن أقام على أساس حكومة الجمعية النيابية ومن الثابت  1848إن النظام السويسري ومنذ عام 

السويسري يحظى باستقرار يحسد عليه كما إنه يمارس اختصاصه في كثير المجلس التنفيذي االتحادي 
ولعل  ن، قتبست هذا النظامإوهذا ال ينطبق على الكثير من دول العالم التي  ، من الحرية واالستقالل
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على ذلك إذ أدى  مثال أوضح Mostafa.K.A اتاتوركمصطفى كمال  من المثال التركي أمام حكومة 
  1 .الديكتاتوريةإلى االستبداد و

  .يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية استنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة
  :خصائص هذا النظام في  ذكر بعض و يمكن 

أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متركزة بيد البرلمان، إذ أي  :تركيز السلطة بيد البرلمان -1
إذ إن البرلمان المنتخب   احكومة الجمعية النيابية على أساس دمج السلطتين وليس الفصل بينهمتقوم 

من قبل الشعب هو الذي يقبض بيده على ناصية األمور في البالد ويقوم بكل السلطات سواء أكانت تلك 
تار البرلمان السلطات واألعمال على صعيد تشريعي أم تنفيذي والوزراء يعينون من قبل البرلمان ويخ
  2.رئيس الوزراء إلدارة الشؤون التنفيذية ويخضع رئيس الوزراء للبرلمان في تلك اإلدارة

باعتبار هذه األخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة :تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية  -2
أعضائها، لهذا الغرض و مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين 

بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها ورقابتها و هي مسؤولة 
  3.أمامها

مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة :عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية  -3
  4.حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته لالنعقاد أو تأجيل اجتماعهالتشريعية فإنها ال تملك نحوها أية 

  : شبه رئاسيالالنظام  -د
يعتبر من أحدث األنظمة ، حيث من األنظمة التي بدأت تنتشر في الحياة السياسية في الحقبة األخيرة

حيث  كبر،الحالية رغم كونه يستمد أصله من النظام البرلماني، إال أنه تسارع ليمنح للرئيس سلطات أ
إتجهت بعض النظم الليبرالية الغربية المعاصرة و التي هي برلمانية في األصل كما قلنا  إلى تقوية 

سلطات رئيس الدولة و التي هي أصال ضعيفة حيث يمارسها عنه الوزراء و يسألون عنها أمام 
( من األمة  البرلمان، و هذا لن يتم اال من منطق وجود شرعية أقوى وهي تلقى السلطة مباشرة

باإلنتخاب فتصبح وضيفته نيابية، فال يسأل أمام البرلمان مما يعطيه سلطات إضافية، و من ) الشعب
حيث قام الرئيس الفرنسي  1958هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بداية من 

  .رف في التاريخ السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسةبتأسيس ما عDegheul ديغول
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ألول مرة بنظام برلماني عقالني يسيطر فيه الجهاز التنفيذي كما حولت  1958حيث أخذ دستور 
تجهت إلى تقويته فاقترب النظام الفرنسي الحالي و الذي هو برلماني أصال من إللرئيس سلطات واسعة 

  1.النظام الرئاسي و لذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي
هو نظام خليط بين . البرلماني- يعرف أيضا بالنظام الرئاسيعموما النظام شبه الرئاسي أو ما 

يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون  ، النظام الرئاسي و البرلماني
ويختلف . وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى ّآخر الدولة

ويختلف  ، وهو لماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعبهذا النظام عن النظام البر
عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا 

 2. أراد
  :و يمكن حصر خصائص هذا النظام في  

 وكل حكومة، رئيس يرأسها ووزارة منتخب دولة رئيس يتقاسمها حيث  :مزدوجة التنفيذية السلطة -1
 ثنائية ظل في صعوبة على ينطوي  السلطة توزيع فان وعليه، تنفيذية وسلطات صالحيات له منهما
 .التنفيذية السلطة

 البرلمان مثل مثله مباشرة الشعب من منتخب فالرئيس:وجود رئيس منتخب من الشعب مباشرة  -2
 متفوقا مركزه يجعل كما البرلمان، مع المساواة من درجة على الشعب ممثل موضع في يضعه مما
  .الوزراء رئيس مركز على
 مساءلتها في الحق له الذي البرلمان أمام سياسيا مسئولة الحكومة:وجود وزارة مسؤولة سياسيا  -3

 منتخب ألنه عزله أو الدولة رئيس مساءلة يستطيع ال البرلمان لكن .عنها الثقة وحجب عليها والرقابة
 تستطيع ال إذ الحكومة، رقابة سلطة يمارس التشريعية السلطة بصفته والبرلمان، الشعب من مباشرة
 بعض وفي، البرلمانية األنظمة في يجري كما البرلمان ثقة نيل دون العمل في االستمرار الحكومة
 الثقة حجب في البرلمان صالحية مقابل البرلمان حل صالحية تمتلك الحكومة الرئاسية نصف األنظمة
  3.عنها 

وبعد تطرقنا ألهم أنظمة الحكم المطبقة في دول العالم، نالحظ أن كل نظام من هذه األنظمة هو نتاج 
  .تجربة تاريخية

ام نظوإذ ربطنا بين أنماط النظم السياسية و طبيعة المشاركة السياسية  نجد أن نظام حكومة الجمعية وال
فرصة أفضل   - النظام الرئاسي  - هذا األخير يوفرالرئاسي يوفر فرصة أكبر لعمل األحزاب، حيث 
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لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة 
ونة الحزبية، أي يتطلب توافر درجة عالية من المروهذا ، برزها يتركز في المسائل الماليةمهمة لعل أ

عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة وقد يثور التساؤل لماذا؟ الجواب إن السلطة التشريعية تمتلك الكثير 
من السلطات ومن بينها السلطة المالية، والحكومة ال تنبثق من حزب األغلبية البرلمانية في النظام 

غلبية حزبية مماثلة في البرلمان، فإذا الرئاسي أي قد يكون رئيس حزب رئيس الدولة ال يستند إلى أ
حصل تصويت لمسألة ما تقدمت بها السلطة التنفيذية، ولتكن تتعلق بأمور مالية وكان هناك انضباط 
وصرامة حزبية وهناك معارضة للحكومة داخل البرلمان كان التصويت حتماً سيكون لغير صالح 

م قدرة الحكومة على العمل وبالتالي إلغاء الحكومة، مما يعني حدوث نوع من الجمود الحكومي وعد
مبدأ الفصل بين السلطات أما في حالة المرونة الحزبية فان النائب ال يلزم بالتصويت مع اتجاه حزبه 

 .بشكل قاطع
أحزاب ال تقوم على قاعدة ايدلوجيه  نظام الرئاسي في ال السياسية ن األحزابأوعلى هذا األساس نرى 

 .ةف إلى السيطرة على بعض المناطق اإلدارية والسياسيواجتماعية وإنما تهد
على حراك األحزاب حيث تقل الصدامات  كثر النظم المساعدة كما يعتبر نظام حكومة الجمعية من أ

الهيئة التنفيذية تكون خاضعة ف يعية والتنفيذية يعتبران كتلة واحدةرذلك أن السلطتين التش  ، الحزبية
  . تعمل تحت إشرافها ورقابتها و هي مسؤولة أمامها و للجمعية النيابية

أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متركزة بيد البرلمان، إذ تقوم حكومة الجمعية النيابية على أي 
ن البرلمان المنتخب من قبل الشعب هو الذي يقبض أإذ ا ، أساس دمج السلطتين وليس الفصل بينهم

البالد ويقوم بكل السلطات سواء أكانت تلك السلطات واألعمال على صعيد  بيده على ناصية األمور في
تشريعي أم تنفيذي والوزراء يعينون من قبل البرلمان ويختار البرلمان رئيس الوزراء إلدارة الشؤون 

، وهذا يعني أن السلطة تمارس من طرف التنفيذية ويخضع رئيس الوزراء للبرلمان في تلك اإلدارة
  ب مباشرة ممثلي الشع

  
  

  .وعملية التحول الديموقراطي أنظمة الحكم المغاربية:  ثالثالمبحث ال
 والمـؤثرات  العوامـل  مـن  مجموعـة  تفاعـل   حصيلة الجزائري السياسي يعتبر النظام

 الطويـل،  تاريخهـا  عبـر  الجزائـر  فـي  سادت التي واالقتصادية ةوالحضاري والثقافية التاريخية
 صـاحب  ومـا  االسـتقالل  قبـل  الوطنية  الحركة وقادة المثقفة النخبة بها وتأثر  الويل وتأريخها

 ظـل  فـي  عسـكرية  سياسـية  نخبـة  قبـل  من  االستقالل بعد ومماستها للسلطة إحتكار من ذلك
 الـى   الحاجـة   أصـبحت  ولـذلك   مؤسسـي  شـرعي  إطار ضمن  السياسية المشاركة  غياب
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 الحزبيـة  التعدديـة  إلـى  االحاديـة  مـن  ضرورية الجزائري السياسي  النظام طبيعة  في التغيير
 النظـام  فـي  ممثلـة  وأصـبححت  السياسـية  الحياة في شاركت االحزاب من   مجموعة فظهرت
 دسـاتيرها  ضـوء  علـى  الجزائـر  فـي  الحكم نظام  إلى المبحث هذا في نتطق وسوف السياسي،
  .االربعة

  والتعددية الحزبيةالنظام السياسي الجزائري في ظل اُألحادية :المطلب األول 
  1976-1963ريتودس ظل فيالجزائري نظام الحكم  :فرع األول ال

  )اُألحادية الحزبية(
  : 1963ردستو ظل في الجزائري نظام الحكم: أوالً
يتوالها رئيس الجمهوريـة  والـذي  فـي نفـس الوقـت يـرأس الحكومـة         : السلطة التنفيذية -

  1فهو يحدد السياسة الخارجية والداخلية للبالد طبقاً إلرادة الشعب التي يرسمها  الحزب 
   2 1963من الدستور الصادر سنة  71كما له حق تعديل  الدستور طبقا للمادة 

وهو منتخـب لمـدة خمسـة سـنوات ، ويعتبـر      يقوم بها المجلس الوطني  :السلطة التشريعية -
  .رئيسه الشخصية الثانية في الحكومة بعد الرئيس

ومن أهم صالحياته إعداد القوانين ومناقشتها والتصـويت عليهـا، وإدخـال التعـديالت الالزمـة،      
مـن الدسـتور    71كما له حق تعديل الدسـتور طبقـا للمـادة     3كما يمكنه سحب الثقة من الرئيس

  4. 1963الصادر سنة 
  
  

  : 1976 ردستو ظل فينظام الحكم : ثانيأ
 بومـدين  هـواري  رأسـهم  علـى  الضـباط  مـن  مجموعـة  قـام  1965 جوان 19 في

 1965 جويليـة  7 فـي  و ،1965 جـوان  19 بيـان  فـي  أسبابه ذكروا إنتفاضة سموه بإنقالب
  : كاآلتي ذلك و السلطة ممارسة كيفية حدد أمر صدر

                                                           

،مجلـة االجتهـاد   العالقة بين السلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعية فـي الجزائـر بـين  فتـرتين االحاديـة والتعدديـة        عمر فرحاتي،  1
  .56تاريخ نشر، صالقضائي، جامعة محمد خبضر،العدد الرابع، دون 

  .71، المادة 1963الدستور الجزائري الصادر سنة  2
مجلـة االجتهـاد القضـائي،    ، 1996المسؤولية السياسية و الجنائيـة للسـلطة التنفيذيـة فـي ظـل التعـديل الدسـتوي        رياض دنش،  3

 .379جامعة محمد خيضر، العدد الرابع، دون تاريخ نشر، ص
  .71، المادة 1963الدستور الجزائري الصادر سنة  4
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 فهـو  الصـالحيات  كـل  بيـده  جمعـت  قـد  و عضـو  26 من يتكون هو و : الثورة مجلس -
 يعـين  و يشـرع  فهـو  لإلنقـالب  دستورا ينتخب تنفيذية ريثما و تشريعية المطلقة السلطة مصدر
 .الحكومة

 إلـى  إضـافة  ة؛الثـور  جلـس  رئـيس  يرأسها و الثورة مجلس بيد تنفيذ أداة هي و : الحكومة -
  1 .اإلجتماعي و اإلقتصادي كالمجلس إستشارية هيئات أنشأت ذلك

 إلـى  العـودة  فـي  نيتـه  عـن  بومـدين  هـواري  الـرئيس  أعلن 1975 جوان 19 في
 إجـراء  بعـد  الـوطني  الميثـاق  إصـدار  1976 جويليـة  5 بتاريخ تم قد و الدستورية، الشرعية
 حضـر  بعـدها  و الدولـة،  قـوانين  و األمـة  لسياسة األسمى المصدر يعتبر هو و شعبي إستفتاء
 مـن  التنفيـذ  حيـز  دخـل  و ،19/11/1976فـي  الشعبي اإلستفتاء على عرض دستور مشروع

  :وقسمت  الوظائف إلى  التاريخ هذا
 المهـام  إلـى  باإلضـافة  يمـارس  هو و بمفرده الجمهورية رئيس يتوالها و :التنفيذية الوظيفة -

 منهـا  إختصاصـات  الجمهوريـة  لـرئيس  خـول كمـا  األوامر طريق عن تشريعية مهام التنفيذية
كمـا    2،مهـامهم  ينهـي  و الـوزراء  يعـين  الـذي  هـو  و الوقت نفس في الحكومة رئاسة توليه

المسلحة، كما لـه حـق تعيـين بعـض المناصـب مثـل        القوات لجميع العليا القيادة يتولى الرئيس
  .111/4 المادة نصت عليهالوالة، القضاة،السفراء وذلك حسب  ما 

إذ حـددت وفقـا    1963تقلصـت صـالحيتها بالمقارنـة مـع دسـتور      :   الوظيفة التشريعية -
في الدفاع عن الثورة االشـتراكية؛ ومـع هـذا خصـص لهـا بعـض الصـالحيات         127للمادة 
  :منها

  .أن تقدم من طرف عشرين نائب على االقل:إقتراح القوانين  -أ
  .أن التخالف  مبادئ الميثاق الوطني تشريع القوانين على -بـ
ممارسة الوظيفة الرقابية عن طريق األسئلة الكتابيـة واإلسـتجواب ، والحـق فـي إبـداء        -جـ

  3.الرأي في السياسة الخارجية في حالة الطلب

  
  

  1996-1989 ريدستو ظل في  الجزائري نظام الحكم: الفرع الثاني
  )التعددية الحزبية(

                                                           

  .83-65ص ، 1993دار الهدى،  النظام السياسي الجزائري،سعيد بوشعير،  ، 1
  .117،ص1994ية،الجامع المطبوعات ديوان، الدستوري القانون شرح في الوافي.أوصديق فوزي 2
   .57ص عمر فرحاتي، مرجع سابق الذكر،3
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  : 1989في ظل دستورنظام الحكم ::أوال
 مع أكثر إتضحت و الثمانينات بداية في اإلشتراكي النظام عن التراجع إتضحت معالم بوادر

 بدأ حيث ،1988 أكتوبر 5 حوادث بعد النفاذ حيز دخلت و 1986 سنة الوطني الميثاق مراجعة
 الحكومة رئيس منصب بإنشاء 1976 دستور تعديل حول 1989 نوفمبر 3 في شعبي استفتاء بإجراء

 تقنية لجنة شكلت أقصاها إلى السياسية اإلصالحات عجلة دفع في رغبة و األحداث تسارع مع و
 دستور ألغى هكذا و1989فيفري  23 في الشعبي لإلستفتاء عرض جديد دستور مشروع إلعداد
1976.  

نظام التعددية الحزبية وبتالي تحول النظام السياسي الجزائري إلى  1989وقد أقر دستور
  .وفصل واضح بين السلطات ديموقراطي يقر بالتعددية السياسية

  :يتوالها رئيس الجمهورية والحكومة: السلطة التنفيذية  -
ما منحه عدة صالحيات  كإصدار القوانين  مهام تنفيذية 1989منحه دستور : رئيس الجمهورية -أ

وكذلك تعيين الوزاراء وسلطة تعيين الوالة، السفراء ،  مهامه وإنهاء الحكومة رئيس تعيين: منها
 للجمهورية المسلحة القوات لجميع األعلى القائد هو"  أنه  على  74 لمادةا نصت كما 1،...القضاة 

"..2  
 لرئيس اختارهم الذين الحكومة أعضاء بتعيين يتوالها رئيس الحكومة الذي  يقوم  : الحكومة -بـ

 ، الحكومة مجلس رئاسة ،الحكومة برنامج وتنسيق خول له سلطة تنفيذ  كما، يعينهم الذين الجمهورية
 يوقع  81/03  المادة ، وحسب والتنظيمات القوانين تنفيذ على السهر 81/02 المادة عليه نصت كما

 و، لالنعقاد الوطني المجلس دعوة ، و لدولة السامية الوظائف في التعيين، و التنفيذية المراسيم
 الحصار كحالة األمور بعض مع واستشارته الوزراء مجلس خالل من الجمهورية رئيس مشاركة
  3. مسبقة انتخابات وإجراء ، الوطني الشعبي المجلس وحل والطوارئ والحرب

 و الوطني الشعبي المجلس هو و واحد مجلس في السلطة التشريعية تتمثل :التشريعية السلطة -
 نظام ظل في الوطني الشعبي المجلس رئيس يحتلو 4.السري العام االقتراع طريق عن ينتخب
 الدستور له اوكل فقد الجمهورية رئيس بعد السياسي النظام في الثانية المرتبة و هامة مكانه التعددية
 او االدارية االستقالة حالة في الدولة رئاسة و المانع ثبوت حالةة في بالنيابة الدولة رئاسة تولي مهمة

                                                           

  .224سعيد بوشعير،  مرجع سابق الذكر، ص 1
  .74، المادة1989الدستور الجزائري الصادر سنة 2
  .  81/03، 81/02، 1989الدستور الجزائري الصادر سنة 3
 .317سعيد بوشعير، مرجع سابق الذكر،ص 4
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 عالقات بتنظيم يقوم هو و الرئاسية االنتخابات تنظيم يتولى و النهائي الشغور اثبات بعد وفاته
  1. االخرى البرلمانات و المجلس

 : الشعبي المجلس سلطات -أ
 الدستور ألحكامطبقاً   تشريعيا اختصاصا الوطني الشعبي المجلس يمارس : القانوني المجال - 1

 العمومية، الحريات نظام ة،األساسي وواجباتهم األشخاص حقوق:منها نذكرن القانو مجال في ويدخل
  إلخ ....واالنتخاب والصحة كالتعليم أخرى مجاالت إلى باإلضافة الحريات حماية

 االجراءات حيث من وهذا ومعقدة طويلة عملية القوانين سن إن : المبادرة طريق عن التشريع - 2
 . الموافقة وتليها والمناقشة للدراسة العرض ثم المبادرة من ابتداءا اتباعها الواجب
 الحكومة كرئيس المجلس وسير تنظيم المتضمن القانون من 56 المادة إلى وبالرجوع هذا إلى إضافة
 المشاريع على التعديالت حق تملك التي التنفيذية للسلطة وبالنسبة للقوانين االقتراح بحق يتمتع الذي
 المقترحة المستويات كل على قائمة تزال ال رايها وفرض الضغط طريق عن االقتراحات أو

  2.اوغيره
 يعبر وهنا التشريعي األعمال انجاز وفي وجوهريا هاما إجراءا التصويت يعتبر : التصويت -بـ

 حضور تم إذا إال صحيحا التصويت يعتبر وال عامة قواعد على يعتمد وهو الشعب إرادة عن المجلس
 يكون الثانية الجلسة وتكون ساعة 24 عن تقل ال لمدة الجلسة تؤجل ذلك يتحقق لم وإن النواب أغلبية

 عمل لسير المنظم القانون من 49 المادة في جاء وقد النواب عدد كان مهما صحيحا التصويت
  . الشخصي النواب التصويت أن المجلس

  اللجان وتشكيل ونوابه المجلس رئيس الختيار ويتم : السري التصويت - 1
 الرأي عن تعبر ال أنها إال الئحة أو أمر عن للتعبير األمر تعلق إذا ويتم :العلني التصويت - 2

 المشروع لهذا المقدم بزالح إلى ينتمون كانوا إذا خاصة للنواب إحراج فيها ألن للنواب الحقيقي
  . عنه للتصويت المعروض

 اقتراح أو مشروع على التصويت النواب من يطلب : بدونها أو المحدودة بالمناقشة التصويت - 3
  المختصة اللجنة قبل من النص ومناقشة بدراسة يكتفي حيث مناقشة دون قانون

 لهم تمنح إذ معينين أشخاص إلى المناقشة حق يقتصر وهنا : المحدودة المناقشة مع التصويت - 4
  دقائق 10 تحدد حيث التعديالت مقترحي والنواب الحكومة بالتساوي

                                                           

  .المتعلقة بمكونات البلمان  1989الدستور الجزائري الصادر سنة: أنظر 1
  .56، المادة 1996الدستور الجزائري الصادر سنة  2
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 طلب إلى يقدم المختصة اللجنة أو الحكومة من طلب على بناء يكون : مناقشة بدون التصويت - 5
 ضمن المجلس رئيس بواسطة يدرج وعندها للموافقة الرؤساء اجتماع على يعرضه الذي اللجنة رئيس
 1. األعمال جدول قائمة
  : 1996دستور ظل في نظام الحكم:ثانياً 
 :الحكومة و الجمهورية رئيس في التنفيذية السلطة الدستور حصر : التنفيذية السلطة -
 سـنوات  5 لمـدة  والمباشـر  العـام  بـاالقتراع  الجمهورية رئيس ينتخب: الجمهورية رئيس -1

 الجمهوريـة  رئـيس  يتـولى :العاديـة  الظروف في اختصاصات الجمهورية لرئيس 2،للتجديد قابلة
  : اآلتية السلطات

 عديـدة  اختصاصـات  الجمهوريـة  لـرئيس  الجزائـري  الدستور خول : التنفيذي المجال في -أ
 األمـة  مجلـس  أعضـاء  ثلـث  الحكومـة،  أعضـاء  و األول، الـوزير   مـن  كل تعيين :أهمها

 الـرئيس  فـيهم  بمـا  الدسـتوري  المجلـس  أعضـاء  من 03 ، العادة فوق المبعوثين و ،السفراء
 بنـك  محـافظ  للحكومـة،  العـام  الدولة ،األمين مجلس األعلى، رئيس اإلسالمي المجلس ،أعضاء
 القائـد  هـو ، الـوزراء  مجلـس  رئاسـة كذلك ... الوالة ، األمن أجهزة مسئولي القضاة، الجزائر،
 الخارجيـة،  الشـؤون  قيـادة ، . الـوطني  الـدفاع  عـن  األول المسؤول و المسلحة للقوات األعلى
 تسـلمه  تـاريخ  مـن  يومـا  30 خـالل  القوانين إصدار، لألمة الخارجية السياسة يقرر الذي فهو
 .إياها
 التنظيميـة  السـلطة  ممارسـة ، وطنيـة  أهمية ذات قضية أي حول شعبي استفتاء إجراء يمكنه -
  4. 77 للمادة طبقا رئاسية مراسيم بموجب3 للقانون، المخصصة غير المسائل في
 اختصاصـات  الجمهوريـة  لـرئيس  الجزائـري  الدسـتور  خـول  : التشـريعي  المجال في -بـ

 شـغور  حالـة  فـي  بـأوامر  يشرع أن الجمهورية لرئيس :المجال التشريعي منهافي أهمها عديدة
 حالـة  فـي  أو 5االسـتثنائية،   الحـاالت  وفـي  البرلمـان  دورتي بين أو الوطني الشعبي المجلس

 األوامـر  هـذه  تخضـع  أن علـى  .يومـا  75 أجـل  في المالية قانون على و.ش.م مصادقة عدم
 حـق  لـه  ، تعـديل  أي بـدون  عليهـا  التصـويت  يـتم  ،حيث له دورة أول في البرلمان لموافقة

                                                           

 .49 ، المادة1996الجزائري الصادر سنة الدستور  1
  .2008 تعديل قبل واحدة مرة إال للتجديد قابلة غير كانت 2
  .125 ، المادة1996الدستور الجزائري الصادر 3
  .77، 75،، المادة1996الدستور الجزائري الصادر 4
 .124،  93، المادة 1996الدستور الجزائري الصادر 5
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 خـالل  عليـه  أحيـل  قـانون  فـي  ثانية مداولة إجراء طلب يمكنه القوانين،حيث على االعتراض
  1 . يوما 30
 إجـراءات  اتخـاذ  بعـد  الحـرب  حالة الجمهورية رئيس يعلن البالد على عدوان وقوع حالة فيو

  95.2 المادة  الحرب مدة طيلة بالدستور العمل يوقف أن ويمكنه معينة
 المؤسسـة  فـي  الثـاني  الطـرف  الجزائـري  السياسـي  النظام في الحكومة تشكل: الحكومة -2

  التنفيذية
 بموجـب  أيضـا  يعينـون  الـوزراء  من عدد رئاسي، ومن مرسوم بموجب عيني: الوزير األول-أ

 3.األول الوزير استشارة بعد رئاسي مرسوم
 الجمهوريـة  رئـيس  طـرف  مـن  أو اإلراديـة  باسـتقالته  إما األول الوزير مهام وتنتهي

 المجلـس  رفـض  حالـة فـي  : التاليـة  الحـاالت  فـي  وجوبية االستقالة هذه تكون أن يمكن كما
 المجلـس  قبـل  مـن  الحكومـة  مـن  الثقـة  سحب حالةأو  الحكومة عمل مخطط الوطني الشعبي
 الـوطني  الشـعبي  المجلـس  رفـض  عنـد  أو، الرقابة ملتمس على التصويت عند الوطني الشعبي
 . الرئاسية لالنتخابات ترشحه حالة، أو في الثقة تجديد األول الوزير طلب
 بـين  المهـام  توزيـع  :يلـي  فيمـا  الدستور من 85 المادة حددتها: األول الوزير صالحيات -بـ

 بعـد  التنفيذيـة  المراسـيم  يوقـع و, والتنظيمـات  القـوانين  تنفيـذ  على يسهر، والحكومة أعضاء
 .الجمهورية رئيس موافقة الدولة بعد وظائف في يعين ا، عليه الجمهورية رئيس موافقة

 مـن  أخـرى  أحكـام  فـي  واردة مهـام  إلى باإلضافة 4.العمومية اإلدارة سير حسن على يسهر -
  . الدستور

 السـلطة  بازدواجيـة  1996 دسـتور  فـي  الجزائـري  المشـرع  أخـذ : التشـريعية  السلطة -
 السـلطة  يمـارس  منـه  98 المـادة  وبموجـب  واحد، حيث لمجلس موكلة كانت بعدما التشريعية
 .األمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس هما غرفتين من مشكل برلمان التشريعية

 لمـدة  والمباشـر  العـام  االقتـراع  طريـق  عـن  الوطني الشعبي المجلس أعضاء ينتخب
 طريـق  عـن  األعضـاء  مـن  2/3 انتخاب فيتم-األمة   مجلس- الثانية  الغرفة أما سنوات، 05

                                                           

  .93، المادة1996الدستور الجزائري الصادر 1
  .95، المادة 1996الدستور الجزائري الصادر 2
  .يعينهم الذي الجمهورية لرئيس اختارهم الذين حكومته أعضاء يقدم الحكومة رئيس كان 2008 تعديل قبل 3
  .85، المادة1996الدستور الجزائري الصادر 4
 مـن  أصـبح  الـذي  الحكومـة  مجلـس  برئاسـة  الحكومـة  رئيس اختصاص استبعد حيث 2008 تعديل بموجب للتغيير خضعت المادة هذه 

 أو التنفيذيـة  للمراسـيم  األول الـوزير  توقيـع  قبـل  الجمهوريـة  رئـيس  موافقـة  تشترط أصبحت كما الجمهورية، رئيس اختصاصات   
  .الدولة وظائف في التعيين
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 أمـا  الوالئيـة،  و البلديـة  الشـعبية  المجـالس  أعضاء طرف ومن بين من المباشر غير االقتراع
  1.الوطنية والكفاءات الشخصيات بين من الجمهورية رئيس فيعينه المتبقي الثلث

 :التشريعية السلطة ختصاصاتا -أ
 تـنص  إذ القـوانين،  سـن  فـي  بغرفتيـه  للبرلمـان  األساسية الوظيفة تتمثل: التشريع مجال -1

 موضـوع  قـانون  اقتـراح  أو مشـروع  كـل  يكـون  أن يجب" أنه على الدستور من120 المادة
 المصـادقة  تـتم  حتـى  التـوالي  علـى  األمة ومجلس الوطني، الشعبي المجلس طرف من مناقشة
 بالنسـبة  122 المـادة  فـي  السـيما  عليهـا  المنصـوص  المجـاالت  في البرلمان ويشرع."عليه

 بـالقوانين  الخاصـة  للمجـاالت  بالنسـبة  123 والمـادة  العاديـة،  بـالقوانين  الخاصة للمجاالت
  2. بالقوانين المبادرة حق والنواب الحكومة من العضوية، ولكل

منهـا الرقابـة علـى      رقابيـة  بصـالحيات  الـوطني  الشـعبي  المجلس يتمتع: الرقابة مجال -2
  .أعمال الحكومة

 الجزائـري  البرلمـان  يمـارس  السـابقة  االختصاصـات  جانـب  إلـى : أخـرى  مجـاالت  -3
 لـرئيس  المـانع  ثبـوت  معـا  المجتمعتـين  بغرفتيـه  المنعقد البرلمان يعلن: التالية االختصاصات

 األمـة  مجلـس  رئـيس  ويتـولى  ، المانع استمرار عند الوجوبية باالستقالة الشغور أو الجمهورية
 المجلـس  رئـيس  يستشـار    كـذلك  ، 88حسب المادة   يوما 60 أو يوما 45 لمدة الدولة رئاسة
 فـي  عليهـا  المنصـوص  االسـتثنائية  الحـاالت  إعالن عند األمة مجلس ورئيس الوطني الشعبي
  3.الدستور من  96-91 المواد

 علـى  مباشـر  تـأثير  أي البرلمـان  يملـك  ال التنفيذيـة  السلطة في التشريعية السلطة تأثير -
 علـى  خاللهـا  مـن  يـؤثر  التـي  الرقابيـة  الوسـائل  من مجموعة يملك لكنه الجمهورية، رئيس

 : فـي وتتمثل ، الدستور من 99 المادة تضمنتها والتي الحكومة،
 المجلـس  أمـام  حكومتـه  مخطـط  األول الـوزير  يقـدم  : الحكومـة  برنامج على الموافقة -1

 عنـد  تكييفـه  أو عليـه  للموافقـة  الحكومـة  لتعيـين  الموالية يوما 45 الـ خالل الوطني الشعبي
 لـرئيس  حكومتـه  اسـتقالة  األول الـوزير  يقـدم  المجلـس  موافقـة  عـدم  حالة وفي االقتضاء،
 عنـد  وجوبـا  الـوطني  الشـعبي  المجلـس  يحـل  أول؛ و وزيرا جديد من يعين الذي الجمهورية

 مجلـس  أمـام  مخططـه  عـن  عرضـا  األول الوزير يقدم كما، الجديدة الحكومة لمخطط رفضه

                                                           

  .98المادة  ،1996الدستور الجزائري الصادر 1
  .123، 122، 120المادة  ،1996الدستور الجزائري الصادر 2
  .96، 91، 88المادة ، ،1996الدستور الجزائري الصادر 3
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 ويمكـن  ، عليـه  الـوطني  الشـعبي  المجلـس  موافقة تعقب التي األكثر على أيام 10 خالل األمة
  . 1الخصوص هذا في الئحة يصدر أن األمة لمجلس

 اسـتجواب  البرلمـان  ألعضـاء  يمكـن  : أعضـائها  أحـد  ومسـاءلة  الحكومـة  استجواب -2
 إحـدى  بخصـوص  [3]أعضـائها  أحـد  إلـى  كتابيـا  أو كان شفهيا سؤال أي توجيه أو الحكومة
 . 2عامة بمناقشة ذلك يتوج أن الساعة،ويمكن قضايا

 المجلـس  إلـى  سـنويا  تقـدم  أن الحكومـة  الدستور من 84 المادة ألزمت :الرقابـة ملتمس -3
 أو الئحـة  بإصـدار  تتـوج  أن يمكـن  بمناقشـة  يتبـع  العامـة  السياسة عن بيانا الوطني الشعبي
 سـحب  إلـى  النـواب  ثلثـي  طـرف  مـن  عليه المصادقة حالة في ويؤدي رقابة، ملتمس بإيداع
 لـرئيس  حكومتـه  اسـتقالة  تقـديم  علـى  األول الـوزير  يجبـر  مـا  ، نهـائي  بشكل منها الثقة

  3.الجمهورية
 المجلـس  طـرف  مـن  بالثقـة  التصـويت  يطلب أن األول للوزير يمكن :بالثقـة التصويت -4

 وينـتج  ، حكومتـه  مخطـط  تأييـد  فـي  المجلس أعضاء استمرار مدى من للتأكد الوطني الشعبي
 : الموقفين أحد اإلجراء هذا عن
 . عملها في الحكومة استمرار وبالتالي بالثقة التصويت -
  4. استقالتها بتقديم الحكومة يلزم مما الثقة الئحة رفض -
 ومجلـس  الـوطني،  الشـعبي  المجلـس  مـن  لكـل  يمكن:للتحقيق البرلمانية اللجان إنشـاء -5

 فـي  للتحقيـق  برلمانيـة  لجانـا  الدسـتورية  صـالحياتهما  إطار في وقت أي في ينشئا أن األمة
 توصـلت  بمـا  المعنيـة  الغرفـة  إبـالغ  ،و الحقـائق  تقصي بغرض عامة، مصلحة ذات قضايا
 .إليه
 السـلطة  فـي  التنفيذيـة  السـلطة  تـؤثر  :التشـريعية  السـلطة  فــي  التنفيذية السلطة تأثير -

 : أوجه عدة من التشريعية
 السـلطة  تحمـل  حيـث  مـن  واضـحة  بصورة ذلك ويتجلى : البرلمان تشكيـل في التأثير -1

 واختيـار  ، المقاعـد  وتوزيـع  االنتخابيـة  الحملـة  وتسيير ، الناخبين قوائم إعداد مهمة التنفيذية
 غيـر  بطريقـة  التنفيذيـة  السـلطة  تـؤثر  الحـاالت  هذه كل ففي ،... األمة مجلس أعضاء ثلث

 . التشريعية السلطة توجيه في مباشرة

                                                           

 .81-80، المادة 1996الدستور الجزائري الصادر سنة 1
 .99المادة  ،1996الدستور الجزائري الصادر سنة 2
 ،والمـواد 99/02 العضـوي  القـانون  مـن  61-50 والمـواد  .137، 136، 84،135، المـادة  1996الدستور الجزائري الصادر سـنة  3

  . الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من110-119
  .. 99/02 العضوي القانون من 64-62 والمواد ، 04 فقرة 84 ، المادة1996الدستور الجزائري الصادر سنة 4
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 التشـريع  عمليـة  فـي  تشـارك  أن التنفيذيـة  للسلطة يمكن حيث : التشريع في المشاركـة -2
 فـي  الجمهوريـة  رئـيس  حـق  خـالل  مـن  ذلك ويتجلى ، للبرلمان أصيل اختصاص هو الذي

  1القوانين بمشاريع المبادرة في الحكومة وحق بأوامر التشريع
 عمـل  توجيـه  فـي  التنفيذيـة  السلطة تتدخل أن يمكن : التشـريعية  اإلجراءات في المشاركة -3

 : منها مجاالت عدة في التشريعية السلطة
 . تحدده الذي األولوية ترتيب حسب البرلمان أعمال جدول ضبط في الحكومة تدخل -
 المصـادقة  قبـل  وقـت  أي فـي  ، الحكومة به بادرت قد تكون قانون مشروع أي سحب يمكن -
  2.عليه
 اللجنـة  وكـذا  ، الدائمـة  لجانـه  أشـغال  وحضـور  للبرلمـان  العامـة  المناقشة في المشاركة -

 .األعضاء المتساوية
 ومجـاالت  اختصاصـات  التنفيذيـة  للسـلطة  الدسـتور  خـول  فقد االختصاصات هذه إلى إضافة
 السـلطة  علـى  التنفيذيـة  السـلطة  هيمنـة  وتجسـد  بل ، التشريعية الهيئة في تأثيرا أكثر أخرى

 : اإلجراءات هذه ومن التشريعية
 يعتبـر  اإلجـراء  وهـذا  ، الـوطني  الشعبي المجلس حل إلى اللجوء في الجمهورية رئيس حق- 
 مقـابال  سـالحا  يعتبـر  أنـه  إال ، التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة رقابة أنواع أخطر من

 بـين  التـوازن  يقـوم  كليهمـا  وعلـى  ، النيـابي  المجلـس  أمـام  المقـررة  الوزارية للمسؤولية
 بمجموعـة  ومحـدود  مقيـد  هـو  بل ، الجمهورية لرئيس مطلقا ليس الحق هذا أن السلطتين،غير

 ال الحـل  أن إلـى  إضـافة  .الحكومـة  ،ورئـيس  الغرفتين رئيسي استشارة ،كضرورة الحدود من
 . األمة مجلس دون الوطني الشعبي المجلس أي ، األولى الغرفة إال يشمل

 30 غضـون  فـي  وذلـك  عليهـا،  التصـويت  تـم  قوانين بشأن ثانية مداولة إجراء طلب حق -
 3.إقراره لتاريخ الموالية يوما
 دورات فـي  معـا  بغرفتيـه  لالنعقـاد  البرلمـان  السـتدعاء  الجمهورية لرئيس الصالحية منح -

 أيـن  91،93،95،102 المـواد  فـي  عليهـا  المنصـوص  الضرورة حاالت في أو4 عادية، غير
 السياسـة  مناقشـة  بمناسـبة  130 المـادة  أيضـا  ذلـك  تضـمنت  كمـا  ، وجوبيا اجتماعه يكون

 . الدستوري التعديل بشأن 176 والمادة ، الخارجية

                                                           

 مـن  108 – 102 والمـواد  ، 99/02 العضـوي  القـانون  مـن  86-76 ،والمـواد  161 لمادة،ا1996ور الجزائري الصادر سنةالدست 1
  . األمة لمجلس الداخلي النظام من 90-84 والمواد ، الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام

  . 99/02 .العضوي القانون من وغيرها ، 21 ،17،  119، و المادة1996الدستور الجزائري الصادر سنة 2
 .99/02 العضوي القانون من 45 والمادة ،، 127لمادة،ا1996الدستور الجزائري الصادر سنة 3
  .99/02 العضوي القانون من 04 والمادة ، ،118 لمادة،ا1996الدستور الجزائري الصادر سنة 4
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 إذا بـأوامر  الحكومـة  تقـدمها  التـي  الماليـة  قوانين لمشاريع الجمهورية رئيس إصدار إمكانية -
 1.البرلمان غرفتـي أمام إيداعها تاريخ من يوما 75 خالل البرلمان عليها يصادق لم
 إذا إال المفعـول  سـارية  أو نافـذة  تكـون  أن يمكـن  ال البرلمـان  عليها صادق التي القوانين -

  .2الرسمية الجريدة في الجمهورية رئيس أصدرها

  
  
  
  

  )الربيع العربي(2011قبل وبعد ثورة جانفي  النظام السياسي التونسي:المطلب الثاني
  2011النظام التونسي قبل ثورة جانفي : الفرع األول

  :أساسيتين مالحظتين من االنطالق تقتضي التونسي السياسي النظام إن دراسة
 نتيجة جاءت بل متواصل، تاريخي تطور وليدة تكن لم السياسية المؤسسات أن هي: المالحظة األولى

المميزة،  خصائصه الحالي السياسي للنظام أعطت العشرين القرن من الخمسينيات في كبيرة تمخّضات
تأسيسي الذي ُأوكل له  قومي مجلس بإحداث المتعلّق 1955 ديسمبر 29 في المؤرخ األمر حيث جاء

  .1959 نوفمبر 8 يوم التنفيذ إعداد الدستور الذي دخل حيز
 األول تمثّل :هدفين بين التوفيق حاولوا التونسي الدستور واضعي أن هي الثانية المالحظة

 السلط ،أما تفريق قاعدة على يرتكز سياسي نظام وقوامها الشعب سيادة أساسها ديمقراطية إقامة"في
 الدولة ببناء االضطالع وهو باالستقالل العهد الحديثة الدول دساتير أغلب فيه تشترك هدف فهو الثاني

  .واالجتماعية االقتصادية التنمية وتحقيق
 مرجعيـة  ذات فلسـفة  مختلفتـين،  فلسـفتين  مـن  ينطلقان الهدفين أن هي هنا والصعوبة

 .كل المجاالت في الريادة للدولة تعطي وفلسفة ليبرالية،
 انعكسـت  قويـة، وقـد   تنفيذيـة  سـلطة  إقامـة  ضرورة على التأسيسي القومي المجلس أكد لهذا 

 ،1959 جـوان  لدسـتور  األصـلي  الـنص  في المؤسس أقره الذي الخيار على هذه التوفيق إرادة
 .الجمهورية رئيس لصالحيات تقوية مع الرئاسي النظام مبادئ بأهم األخذ وقع إذ

التونسـي،  الدسـتور  عرفهـا  التـي  عشـر  الخمسـة  التعـديالت  مـع  الرؤيـة  هذه ت واستمر 
 :أهمها ذكر على وسنقتصر

                                                           

 99/02 العضوي القانون من 44 والمادة ، 120لمادة،ا1996الدستور الجزائري الصادر سنة  1
  .126 لمادة،ا1996الدستور الجزائري الصادر سنة 2
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 كمـا  وهـي  األوّل، الـوزير  مؤسسـة  الدسـتور  صلب كرس والذي 1969 ديسمبر 31 تعديل -
 .البرلماني النظام مؤسسات من مؤسسة سابقا رأينا
 .برقيبة الحبيب الرئيس لفائدة الحياة مدى الرئاسة أقر والذي 1975 مارس 19 تعديل -
 مـن  جملـة  أدخـل  الـذي  و الدسـتور،  فصول ثلثي قرابة شمل والذي 1976 أفريل 8 تعديل -

 قبـل  مـن  البرلمـان  وحـلّ  الحكومـة  لـوم  مثـل  البرلمـاني  بالنظام عادة ترتبط التي التقنيات
 . االستفتاء تقنية تكريس إلى باإلضافة هذا .الرئيس

 السـلطة  مـع  عالقتهـا  وراجـع  التنفيذيـة  السلطة تنظيم أعاد والذي 1988 جويلية 25 تعديل -
 .التشريعية

 إال المبحـث  هـذا  فـي  نركـز  لـن  لكـن  الفصول عديد شمل والذي 1997 أكتوبر 27 تعديل -
 .القوانين تشريع لوظيفة تعديله على
 مجلسـين  ذو برلمانـا  ليصـبح  البرلمـان  تركيبـة  غير والذي 2002 جوان تعديل أخيرا نذكر -

  .النواب مجلس إلى إضافة المستشارين مجلس بإنشاء وذلك
  . التشريعية السلطة التنفيذية و من السلطة خصائص كل وسنتناول و بإيجاز

  :السلطة التنفيذية -
  .الحكومة بمساعدة الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية رئيس :الجمهورية رئيس -أ

 وهـذا  .سـنوات  خمـس  لمـدة  سريا مباشرا حراّ عاما انتخابا تونس في الجمهورية رئيس ينتخب
 سـلطة  وصـاحب  البرلمـان،  إزاء مسـتقال  يجعلـه  ممـا  الشـعبية  بالمشروعية يتمتّع أنه يعني
  1.فعلية
 السـلطة  يمـارس " الـرئيس  أن علـى  الدسـتور  مـن  38 الفصل نص: التنفيذي المجال في -1

 القائـد  وهـو  األساسـية،  اختياراتهـا  ويضـبط  للدولـة  العاّمة السياسة يوجه الذي وهو "التنفيذية
 ويقبـل  الخـارج  فـي  للدولـة  الدبلوماسـيين  الممثلـين  يعتمـد  الذي وهو المسلّحة، للقوات العام

 السـلم  ويبـرم  الحـرب  ويشـهر  المعاهـدات  يبرم الذي وهو .لديه األجنبية الدول ممثلي اعتماد
 أعضـاء  وبقيـة  األول الـوزير  يعـين  الذي وهو .الخاص العفو حقّ وله .النواب مجلس بموافقة
 المدنيـة  الوظـائف  سـامي  الحكومـة  مـن  باقتراح يسند آما األول، الوزير من باقتراح الحكومة

 القـوانين  تنفيـذ  علـى  ويسـهر  .الدسـتوري  المجلـس  أعضاء وبعض رئيس ويعين والعسكرية
  2.الوزراء مجلس يرأس أنه آما .العامة الترتيبية السلطة ويمارس
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 المجـال  فـي  التـدخّل  الجمهوريـة  لـرئيس  التونسي الدستور خول : التشريعي المجال في -2
 يخـتم  أنـه  آمـا  النظـر،  أولويـة  ولمشـاريعه  للبرلمان القوانين مشاريع تقديم حقّ فله التشريعي
 ثانيـة  لـتالوة  البرلمـان  إلـى  ويرجعهـا  ختمهـا  يـرفض  أن وله نشرها على ويسهر القوانين
 .البرلمان بأغلبية

 أو البرلمـان  مـن  تفـويض  حالـة  في أو البرلمانية العطلة حالة في مراسيم يتّخذ أن للرئيس ماك
 .استثنائية دورة في لالنعقاد البرلمان دعوة للرئيس النواب ويمكن مجلس حّل حالة في
 ديسمبر 31 أجل قبل البرلمان قبل من الميزانية مشروع على المصادقة عدم حالة وفي
 ذات بأقساط التنفيذ حيز الميزانية قوانين مشاريع أحكام إدخال الجمهورية للرئيس يمكن
 1.أمر بمقتضى وذلك للتجديد قابلة أشهر ثالثة

 مجلس أعضاء ثلث تعيين الدستور من 19 الفصل وفق الجمهورية رئيس ويتولّى
 2.الوطنية والكفاءات الشخصيات بين من المستشارين

 .النواب مجلس حّل الجمهورية لرئيس الدستور من 63 الفصل خول أخيرا
 العمـل  توجيـه  مـن  تمكنـه  إذ جـدا  هامـة  المجال هذا في الدولة رئيس صالحيات أن ونالحظ
 3.التشريعي

 لـرئيس  أنـه  علـى  46 الفصـل  نـص : االسـتثنائية  الحـاالت  فـي  الـرئيس  صالحيات -3
 يتعـذّر  بحيـث  واسـتقاللها  الـبالد  وأمـن  الجمهورية لكيان مهدد داهم خطر حالة في الجمهورية

 استشـارة  بعـد  اسـتثنائية  تـدابير  مـن  الظـروف  تحتّمه ما اتخاذ الدولة، لدواليب العادي السير
 .المستشارين مجلس ورئيس النواب مجلس ورئيس األول الوزير
 إذ جـدا  واسـعة  تكـون  الحالـة  هـذه  فـي  الرئيس صالحيات أن على الفرنسي الفقه استقر وقد

  4.التدابير أسباب تزول أن إلى الدستور أحكام بتعطيل تسمح
  : الحكومة -بـ

 التـي  واالختيـارات  التوجيهـات  طبـق  للدولـة  العامة السياسة تنفيذ على الحكومة تسهر
 يسـير ، الجمهوريـة  رئـيس  لـدى  تصـرفها  عن مسؤولة الحكومة، 5الجمهورية رئيس يضبطها
 رئاسـة  فـي  الجمهوريـة  رئـيس  االقتضـاء  عنـد  وينوب الحكومة أعمال وينسق األول الوزير

                                                           

  . 48،49،50،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  1
  .19،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  2
  .63،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  3
  .46،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  4
  .58،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  5
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 النـواب  بمجلـس  الحضـور  فـي  الحـق  الحكومة ألعضاء 1،آخر مجلس أي أو الوزراء مجلس
 النـواب  لمجلـس  يمكـن 2، شـفاهية  أو كتابيـة  بأسئلة الحكومة إلى يتقدم أن نائب ولكله، وبلجان

السياسـة   تخـالف  إنهـا  لـه  تبـين  أنو ، مسـؤولياتها  تحمـل  مواصلة في الحكومة يعارض أن
 والثـامن  واألربعـين  التاسـع  بالفصـلين  عليهـا  المنصوص األساسية واالختيارات للدولة العامة

 كانـت  إذا إال لـوم  الئحـة  تقـديم  يمكـن  وال، لـوم  الئحة على باالقتراع ويكون ذلك والخمسين
 عليهـا  االقتـراع  يقـع  وال األقـل،  علـى  النواب مجلس أعضاء نصف طرف من وممضاة معللة
 الحكومـة  اسـتقالة  الجمهوريـة  رئـيس  ويقبـل ، تقديمها على ساعة وأربعين ثمان مضي بعد إال
 3، النـواب  مـن  الثلثـين  اللـوم بأغلبيـة   الئحة على المصادقة وقعت إذا األول الوزير يقدمها التي
 ثلثـي  بأغلبيـة  ثانيـة  لـوم  الئحـة  علـى  النـواب  مجلـس  صادق إذا الجمهورية لرئيس يمكن

  4.بلنواا مجلس يحل أن أو الحكومة استقالة يقبل أن أما المدة النيابية نفس أثناء أعضائه
  
  :التشريعية السلطة -

واحـد    مجلـس   ذو برلمـان  تكـريس  1959 سـنة  التأسيسـي  القـومي  المجلس اختار
 البرلمـان  يتكـون  بمقتضـاه  وأصـبح  2002 جـوان  تعـديل  جـاء  أن إلـى  كذلك األمر وظّل

 5.مجلسين  التونسي من
 .البرلماني النشاط ركيزة تبقى أنها إذ البرلمان، وظائف أهم التشريع  وظيفة تعتبر
 :ثالث مالحظات إبداء الضروري ومن
 ال أي محـددا،  مجـاال  التشـريع  مجـال  أصـبح  1997 أكتـوبر  27 تعديل بمقتضى أنه :أولها
 عـن  خـرج  مـا  فكـلّ  34 و 28 الفصـالن  ضبطه الذي المجال خارج يشرع أن للبرلمان يحقّ

 .األوامر عبر الدولة رئيس يمارسها التي الترتيبية السلطة مجال يعتبر التعداد
 النـواب  مجلـس  بـين  مشـتركا  اختصاصـا  أصبحت القوانين مشاريع على المصادقة أن :ثانيها

 فـي  المستشـارين  مجلـس  يتـدخّل  ال التـي  الدسـتورية  القوانين باستثناء المستشارين، ومجلس
 المبـادرة  فحـقّ  القـوانين،  بمشـاريع  المبـادرة  المستشارين مجلس ألعضاء يحقّ ال لكن .سنّها
 .النواب مجلس وأعضاء الجمهورية رئيس يد في محصورا حقا يبقى

                                                           

  .59،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  1
  .60،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  2
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 التشـريع،  وظيفـة  ممارسـة  فـي  فعال بشكل يشارك الجمهورية رئيس أن: هي الثالثة المالحظة
 وقـد  التنفيذيـة،   السـلطة  إعـداد  من تكون تونس في القوانين مشاريع أغلب أن على عالوة هذا

 مشـاريع  أن علـى  نصـت  إذ النزعـة  هـذه  تـدعيم  فـي  28 الفصل من الثالثة الفقرة ساهمت
 تخفـيض  إلـى  يـؤدي  إقرارهـا  آان إذا مقبولـة  النواب مجلس أعضاء قبل من المقدمة القوانين

 آبيـر  بشـكل  يقيـد  الشـرط  وهـذا  .جديـدة  مصاريف أو أعباء إضافة إلى أو العامة الموارد في
  1.القوانين بمشاريع المبادرة في النواب إمكانية

 مـن  األخيـرة  يومـا  الثالثـين  خـالل  سنوات خمسة لمدة النواب مجلس انتخاب ويجري
 .النيابية المدة

 علـى  وللنـواب  الجمهوريـة  ولـرئيس  ، التشـريعية  السـلطة  يمـارس  الذي هو النواب مجلس
 .القوانين عرض مشاريع حق السواء

 محـدودة  لمـدة  يفـوض  أن النـواب  النظ، ولمجلـس  أولوية الجمهورية رئيس ولمشاريع
 عنـد  المجلـس  علـى مصـادقة   يعرضـها  مراسـيم  اتخاذ الجمهورية رئيس إلى معين ولغرض
 باألغلبيـة  والعاديـة  األساسـية  القـوانين  علـى  النواب مجلس المذكورة، ويصادق المدة انقضاء
 النـواب  مجلـس  مداولـة  علـى  األساسي القانون مشروع يعرض المجلس، وال ألعضاء المطلقة

بالفصـول   عليهـا  المنصـوص  والقـوانين  على إيداعـه تعتبـر   يوما عشر خمسة مضي بعد إال
  .أساسية الدستور قوانين من68،70، 66،67، 22، 10، 4،8،9

 الشـروط  طبـق  وختمهـا  الميزانيـة  قـوانين  مشـاريع  علـى  النـواب  مجلس ويصادق
 .للميزانية بالقانون األساسي عليها المنصوص

 األجـل  ذلـك  فـات  وإذا ، ديسـمبر  ٣١ أقصـاه  اجل في الميزانية على المصادقة تتم أن ويجب
 التنفيـذ  حيـز  الميزانيـة  قـوانين  مشـاريع  أحكـام  إدخـال  يمكن قراره مجلس النواب يتخذ ولم

 2.أمر بمقتضى للتجديد وذلك قابلة اشهر ثالثة ذات بأقساط
 بـين  مـن  البرلمـان  يكونهـا  لجـان  وهي :والمراقبة التحقيق للبرلمان التونسي حق  إنشاء لجان

 مـا، ولـم   فضـيحة  أو معينـة  أزمـة  أو المسـائل  مـن  مسألة لكشف تحقيقات إلجراء أعضائه
 النـواب  لمجلـس  الـداخلي  النظـام  يشـر  كمـاال لـم   .اللجان هذه إلى التونسي الدستور يتعرض
 أدرجـت  حيـث  1999 جويليـة  22 فـي  تعديلـه  غايـة  إلـى  وذلك اإلمكانية هذه إلى صراحة
 شـؤون  لـدرس  قـارة  غيـر  أخـرى  لجان" إحداث إمكانية إلى محتشمة إشارة 36 فصله ضمن
 ."الداخلي النظام أو الدستور آتنقيح خاصة

                                                           

  .50سابق الذكر، ص المرجع ال 1
  .  28، الفصل  1997الدستور التونسي المعدل سنة  2
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 التـي  اللجنةاللجنـة  أهمهـا  التحقيـق  لجـان  بعض النواب مجلس أحدث الممارسة مستوى وعلى
ف في للتحقيق 1984 سنة إحداثها تمة وزير تصرخـالل  قيقـة  إدريـس  السـيد  األسـبق  الداخلي 

 المنشـئات  أوضـاع  علـى  للتعـرف  التحقيـق  لجـان  بعـض  هـذا  بعد وبرزت .الخبز أحداث
  1.العمومية والمؤسسات
أنتخب مجلسـا تأسيسـيا مهمتـه إعـداد دسـتور للـبالدو تشـريع         2011جانفي  14وبعد ثورة 

  .القوانين إلى حين إنتخاب برلمان جديد للبالد

  2011جانفي  14النظام السياسي التونسي بعد ثورة : الفرع الثاني
ن تغيـرات جذريـة  فـي    الياسـمي او مـايطلق عليهـا ثـورة     2011أحدثت ثورة جانفي 

  .معالم  النظام التونسي ويوكد الكثير من المحللين أن  تونس دخت في جمهورية ثانية
  .وفي مايلي نذكر بعض صالحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية قي الفترة اإلنتقالية

  :السلطة التنفيذية -
   :الرئيس -أ

فيفـري مشـروع    9التونسـي يـوم ا    أقر مجلس المستشـارين  2011جانفي 14بعد ثورة 
قانون يسمح لرئيس الدولة بالوكالـة فـؤاد المبـزع إصـدار مراسـيم قانونيـة بـدون استشـارة         
البرلمان، حيث  يجوز للرئيس بالوكالة إصدار مراسيم لها قـوة القـانون تتعلـق بشـكل خـاص      

ـ        ان، وتنظـيم  بالعفو العام، والنصـوص المتعلقـة بالمعاهـدات الدوليـة الخاصـة بحقـوق االنس
  .االحزاب السياسية واالرهاب، وتبييض االموال وإصالح القانون االنتخابي

صـالحيات واسـعة منهـا      2011أكتـوبر  23كما أقر المجلس الـتأسيسي النتخب يـوم  
تمثيل البالد، ووضع السياسة الخارجية بالتشاور مـع رئـيس الحكومـة، باإلضـافة إلـى تعيـين       
رئيس الحكومة، وتوقيع وإصدار القـوانين الصـادرة عـن المجلـس التأسيسـي وقيـادة القـوات        

  2. المسلّحة 
  ةالحكوم -بـ 

مـنح رئـيس الـوزراء  صـالحيات كبيـرة منهـا إحـداث         2011جانفي  14بعد ثورة 
   3.وتحديد صالحيات الوزارات وتعيين كبار موظّفي الدولة

  السلطة التشريعية -

                                                           

  .53 -50صرصار، مرجع سابق الذكر،ص  شفيق محمد 1
  .2012ماس  4المؤتمرنت،، جريدة برلمان تونس يمنح الرئيس صالحيات واسعة 2

  www.almotamar.net/news/88594.htm :على الموقع اإللكتروني التالي
  .2011ديسمبر  6جريدة الجمهورية، ، االتّفاق على توسيع صالحيات السلطة التنفيذية منير الباجي، 3
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أكتوبر  23تتمثل السلطة التشريعية الويم في تونس في المجلس التأسيسي الذي أنتخب في 
ومن أهم صالحياته هو تسيير شؤون البالد التشريعية في الفترة اإلنتقالية،كما منوط به إعداد   2011

  .دستور جديد للدولة 
فيه  تبرز فالنظام السياسي قبل الثورة التونسي، السياسي للنظام الموجز العرض هذا خالل من

 النظام آليات لبعض تكريسه إلى إضافة الرئاسي النظام خصائص ببعض األخذ في مثّلتتت أساسية سمة
 التونسي الدستوري البناء ضمن وزنا األهم المؤسسة الجمهورية رئاسة مؤسسة تبقى لكن البرلماني،
  .قبل الثورة
 بالتأكيد وذلك ما سيقره الدستورتتغير معالم النظام التونسي س 2011جانفي 14كن بعد ثورة ل
   .الجديد

  2011في ظل دستور   السياسي المغربيالنظام : المطلب الثالث
، يقصد بالنظام السياسي نظام ملكية دستورية ديموقراطية إجتماعية ظام الحكم بالمغرب هون

المغربي مجموعة القواعد واألجهزة المتماسكة التي تحدد هيكل نظام الحكم بالمغرب والمؤسسات 
  1.العاملة فيه وطريقة ممارسة السلطة

    : السلطة التنفيذية -
أمير المـؤمنين والممثـل األعلـى لألمـة ويمـارس الحكامـة بـين مختلـف         هو    :الملك  -1

ولـه حـق التعيـين فـي الوظـائف      . هو القائد األعلى للقوات المسلحة الملكيـة وكذلك  2،الهيئات
ـ لـه حـق ت    3،العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسـة هـذا الحـق    وزيـر األوقـاف   ن يعي

بتوافق مع رئيس الحكومة يحـق للملـك حـل مجلسـي البرلمـان أو      كذلك و 4،والشؤون اإلسالمية
  5 .من الباب الخامس 68و  66أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 

رئـيس الحكومـة ينبثـق مـن      6،تتألف الحكومة من رئيس الحكومـة والـوزراء     :الحكومة -2
الحكومة المجلـس الحكـومي، ويعـين بـاقي أعضـاء      يترأس رئيس  7، األغلبية المكونة للبرلمان

                                                           

 26، 1807الحـوار المتمـدن، العـدد   ، مجلـة  "دراسـة فـي االختصاصـات و الوظـائف     "النظـام السياسـي المغربـي    يونس زكور، 1
  .2007جانفي

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86960 :على الموقع اإللكتروني التالي
  . 19، الباب الثاني، الفصل 2011الدستور المغربي الصادر سنة  2
  .23، الباب الثاني، الفصل2011الدستور المغربي الصادر سنة  3
 .24، الباب الثاني، الفصل2011الدستور المغربي الصادر سنة  4
  .25، الباب الثاني، الفصل2011الدستور المغربي الصادر سنة  5
 . 54البــاب الرابع ،الفصل ، 2011الدستور المغربي الصادر سنة  6
  . 28الفصل ، الباب الثاني، 2011الدستور المغربي الصادر سنة  7
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لـرئيس   1،حكومته باستثناء وزير األوقاف والشؤون اإلسـالمية، ولـه أن يعفـيهم مـن مهـامهم     
يعين رئيس الحكومـة العمـال والـوالة والمـدراء العـامين       2،الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين

يحق له أن يفـوض مـن ينـوب عنـه فـي       كما. للمؤسسات الكبرى والشركات التي تملكها الدولة
يعتمد رئيس الحكومة السفراء لـدى الـدول األجنبيـة والمنظمـات الدوليـة، ولديـه       كما  3 ،ذلك

لـرئيس الحكومـة حـق التقـدم بمشـاريع      كـذلك   4،السفراء وممثلو المنظمـات الدوليـة  يعتمد 
ـ    ان قبـل المداولـة   القوانين وال يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي مـن مجلسـي البرلم

تعمل الحكومة على تنفيذ القـوانين تحـت مسـؤولية رئيسـها،     كما  5،في شأنه بالمجلس الحكومي
  6.رئيسها، واإلدارة موضوعة رهن تصرفها

  :السلطة التشريعية -
يتكون البرلمان من مجلسـين، مجلـس النـواب ومجلـس المستشـارين، ويسـتمد        :البرلمان -1

  ينتخـب  7 التصـويت حـق شخصـي ال يمكـن تفويضـه     أعضاؤه نيابتهم من األمة وحقهم فـي  
أعضاء مجلس النواب باالقتراع العام المباشر لمـدة خمـس سـنوات؛ وتنتهـي عضـويتهم عنـد       

يتـولى البرلمـان    8،افتتاح دورة أكتـوبر مـن السـنة الخامسـة التـي تلـي انتخـاب المجلـس        
للتنميـة االقتصـاديةواالجتماعية،   التشريع، ويقر السياسة العامة للدولـة ، والخطـة العامـة     سلطة

لألعضـاء   9 ،التنفيذيـة  والموازنة العامة للدولة ، كما يمـارس الرقابـة علـى أعمـال السـلطة     
البرلمان  حق التقـدم بـاقتراح القـوانين، توضـع مشـاريع القـوانين بمكتـب أحـد مجلسـي          

عملهـا خـالل   تحال المشاريع واالقتراحات ألجل النظر فيهـا علـى لجـان يسـتمر      10،البرلمان
  11 .يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه في البرلمانالفترات الفاصلة بين الدورات، 

  :عالقات السلط بعضها ببعض -
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للملك أن يطلب مـن كـال مجلسـي البرلمـان أن يقـرأ قـراءة         :العالقة بين الملك والبرلمان -أ
الجديـدة بخطـاب، وال يمكـن أن تـرفض     تطلب القـراءة   1 ،جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون

ظهيـر شـريف فـي شـأن كـل قـانون        للملك أن يستفتي الشعب بمقتضى 2،هذه القراءة الجديدة
للملـك بعـد موافقـة رئـيس الحكومـة       4،نتائج االستفتاء تلـزم الجميـع   3، أنه غير مناسب يرى

ب لألمـة أن  وبعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلـس الدسـتوري وتوجيـه خطـا    
، إذا حل مجلـس النـواب تحـل معـه الحكومـة     ، ي البرلمان أو أحدهما بظهير شريفيحل مجلس

يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثالثة أشـهر علـى األكثـر بعـد تـاريخ      5
وفي أثناء ذلك تصبح الحكومـة حكومـة تصـريف أعمـال وال يجـوز لهـا إقـرار        ؛ تاريخ الحل

وقع حل مجلس فال يمكن حـل المجلـس الـذي يليـه إال بعـد مضـي سـنة علـى          إذا 6؛القوانين
  7 .انتخاب المجلس الجديد

بإمكـان رئـيس الحكومـة أن يـربط لـدى مجلـس النـواب         :عالقات البرلمان بالحكومـة  -بـ
مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشـأن تصـريح يفضـي بـه رئـيس الحكومـة       

وال يمكـن سـحب الثقـة مـن     ، العامة أو بشأن نص يطلب الموافقـة عليـه  في موضوع السياسة 
ال ، الحكومة أو رفض النص إال باألغلبية المطلقة لألعضاء الـذين يتـألف مـنهم مجلـس النـواب     

يـؤدي  ، يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحـت فيـه مسـألة الثقـة    
  8. استقالة جماعية، لتصبح حكومة تصريف األعمالسحب الثقة إلى استقالة الحكومة 

مجلس النواب أن يعـارض فـي مواصـلة الحكومـة تحمـل مسـؤوليتها وذلـك        ليمكن 
ألعضـاء  بالموافقة على ملتمس الرقابة، وال يقبل هذا الملتمس إال إذا وقعـه علـى األقـل ربـع ا    

لـدن مجلـس النـواب إال     ال تصح الموافقة على ملتمس الرقابـة مـن  ، الذين يتألف منهم المجلس
بتصويت األغلبية المطلقة لألعضاء الـذين يتـألف مـنهم، وال يقـع التصـويت إال بعـد مضـي        

اسـتقالة   تـؤدي الموافقـة علـى ملـتمس الرقابـة إلـى      ، ة أيام كاملة على إيـداع الملـتمس  ثالث
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بـل بعـد   إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملـتمس الرقابـة فـال يق    ، الحكومة استقالة جماعية
  1 .ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة

لمجلس المستشارين أن يصوت على ملـتمس توجيـه تنبيـه للحكومـة أو علـى ملـتمس       
   .رقابة ضدها

ال يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبوال إال إذا وقعـه علـى األقـل ثلـث أعضـاء      
بية المطلقـة لألعضـاء الـذين يتـألف مـنهم      مجلس المستشارين، وال تتم الموافقة عليه إال باألغل

   .هذا المجلس، وال يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على إيداع الملتمس
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيـه إلـى رئـيس الحكومـة، وتتـاح      

ألسـباب  لهذا األخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلـس المستشـارين موقـف الحكومـة مـن ا     
ال ، يح الحكـومي نقـاش ال يعقبـه تصـويت    يتلو إلقاء التصـر ، تي أدت إلى توجيه التنبيه إليهاال

يكون ملتمس الرقابة مقبوال أمام مجلس المستشارين إال إذا وقعـه علـى األقـل ثلـث أعضـائه،      
ال بعـد  وال تتم الموافقة عليه إال بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتـألف مـنهم، وال يقـع التصـويت إ    

اسـتقالة   تؤدي الموافقة علـى ملـتمس الرقابـة إلـى    ،  مضي ثالثة أيام كاملة على إيداع الملتمس
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابـة فـال يقبـل بعـد ذلـك      ، الحكومة استقالة جماعية

    2.تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة
من خالل دراستنا لألختصاصات الملكية وكـذا البرلمـان والحكومـة  والعالقـة بينهمـا      
يمكننا أن نخلص إلى أن النظام السياسي المغربي يجعل مـن المؤسسـة الملكيـة محـور النظـام      
من خالل االختصاصات التي التي تحوزها فـي المجـال التنفيـذي والتشـريعي كمـا يمكـن أن       

غربي يجمع بـين سـمات الخالفـة فـي مجـال الحكـم وكـذلك بـين         نخلص النظام السياسي الم
  .النظام الرئاسي و البرلماني  تسما
  :الفصل  الصةخ

ـ    من خالل ما تقدم نستنتج أن مفهوم التنميـة السيا       نهـم  أإال  ،هسـية وإن إختلـف العلمـاء في
 تكامـل  وإيجـاد  المواطنـة  فكـرة  تأكيـد  إلى ترمي سياسية  عمليةيجمعون أن التنمية السياسية  

 الحكومـة  وتمكـين  السياسـية،  الحيـاة  فـي  الجمـاهير  المشاركة وزيادة المجتمع، في وإستقرار
 وقـدرة  كفـاءة  لرفـع  والسـعي  الدولـة،  أنحـاء  سائر في والسياسات القوانين تنفيذ من المركزية
 أسـاس  إلـى  إسـتنادها  خـالل  من للسلطة الشرعية وإعطاء الثروة، بتوزيع يتصل فيما الحكومة
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 عـن  االسـتقالل  مـن  هيئـة  كـل  تمكـن  بصورة السلطات بين والفصل سلميا، وتداولها قانوني
  .والتنفيذية التشريعية السلطة بين المتبادلة الرقابة ممارسة وإمكانية األخرى،

أهمهـا التنشـئة السياسـية     لضـمان البـد أن تتـوفر آليـات     التنمية عملية نجاحولتحقيق 
وكلـه يـؤدي إلـى تحقيـق أهـداف       .واالحزاب السياسية والصفوة السياسـية واالتصال السياسي 

  .التنمي السياسية وأهم هذه األهداف  تحقيق مشاركة سياسية واسعة وفعالة
النظـام السياسـي خـرج مـن إطـاره القـانوني       أما في المبحث الثاني فقد إسـتنتجنا أن  

شـبكة مـن العالقـات السياسـية بـين      الضيق ليأخذ أفقاً إجتماعياً أوسع والذي هو عبـارة عـن   
النظـام الرئاسـي    واألكثـر شـيوعا هـو     أبرز نماذج األنظمة السياسية، وأن مجموعة األطراف

وهـي  )  الشـبه رئاسـي  (والنظام البرلماني ونظام حكومـة الجمعيـة النيابيـة،والنظام المخـتلط     
يطانيـة والسويسـرية   االمريكيـة والبر _نماذج جاءت من التجربـة  التاريخيـة للـدول الغربيـة     

ويعتبر النظـامين الئاسـي وحومـة الجمعيـة أكثـر الـنظم        والفرنسية ، وتطورت على مراحل،
 التي تسمح بحراك حزبي أكثر سالسـة وبتـالي أكثـر الـنظم تعبيـرا عـن مطـامح الشـعب،        

والدول المغاربية كغيرها مـن  دول العـالم الثالـث تبنـت      وطبقت هذه النظم في كل دول العالم 
م سياسية مستمدة  من هذه الـنظم وقـد تناولنـا النظـام النظـام السياسـيي الجزائـري مـن         نظ

تطبيـق هـذه الـنظم فـي     وفي إعتقـادي أن   وكذلك النظام التونسي والمغربي،االستقالل لى اليوم،
ونظـراً   ...نظـرا إلخـتالف البيئـة والمجتمـع       فـي  نجح بشـكل كبيـر  يلم  الدول المغاربية 
، لكن بعد ما يسـمى بموجـة الربيـع العربـي تغيـرت بعـض معـالم        ذه النظمللتطبيق المشوه ل

  . النظم السياسية المغاربية خاصة في تونس والمغرب 
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:تمهيد  
 الـذى  المجتمـع  بظـروف  رهـن  هـى  السياسـية  الحياة فى المغاربية  المرأة مشاركة إن

 حريـة  مـن  المجتمـع  بـه  يتمتـع  مـا  مقـدار  علـى  المشـاركة  هذه درجة وتتوقف فيه، تعيش
وسياسـية   إجتماعيـة  حريـات  مـن  المجتمـع  يمنحـه  ما وعلى السياسية، الناحية من وديمقراطية
 للمـرأة  السياسـية  المشـاركة  مناقشـة  يمكـن  ال فإنـه  ولـذا ، الدور هذا لممارسة للمرأةوقانونية 
   . المجتمع بها يمر التى والسياسية االجتماعية الظروف عن بمعزل

علـى كـل المسـتويات،    المغاربيـة   للمـرأة  تحققت التى الكثيرة المكاسب من الرغم وعلى
 علـى  الكثيـرة  إنجازتهـا  مـن  بـالرغم  أنـه  يجـد  العامـة،  الحياة في مشاركتها يتابع إال أنه من
 صـور  كافـة  فـي  واضـحا  قصـورا  هنـاك  يـزال  مـا  فإنـه والقطاعات؛  المستويات مختلف

 مجـالس  مـن  المختلفـة،  السياسـية  والمؤسسات المحلي الحكم مؤسسات في مشاركتها ومستويات
،وذلــك رغــم كــل ...وجمعيــاتوعماليــة  مهنيــة ونقابــات سياســية أحــزاب أو نيابيــة
ـ     ) تفعيلهاآليات(الجهود ل دور المـرأة فـي الحيـاة    التي بذلتها وتبذلها هـذه الـدول مـن أجـل تفعي
 تفعيـل  دون تحـول  الـى  والصـعوبات  المعوقـات  مـن  وهذا ناتجا عن  وجود العديد، السياسية
  .للنساء في الحياة السياسية  حقيقة مشاركة

 ملحـة  ضـرورة  هـو المغاربيـة   للمـرأة  السياسـية  المشاركة تفعيل عن الحديث أصبح لذلك    
  ؛المـدنى  المجتمـع  ومؤسسـات  وإعـالم  حكومـة  مـن  المؤسسات مختلف معها تتعامل أن يجب

 مشـاركة  إلـى  لتصـل  الكثيـر العقبـات   أمامها تقف في هذه الدول  للمرأة السياسية ألن المشاركة
 علـى  الحصـول  النسـاء  لبـاقى  ستكفل التى هى المشاركة وهذه القرار، صنع فى فعلية وحقيقية 
  :فيهذا الفصل  سنتطرق في فإننا هنا ومن ، عنها ويبحث بها يطالب من هناك ألن حقوقهن

  .بالمرأة   عبيي والاألهتمام العالم:ول المبحث األ
  .اإلطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة المغاربية: المبحث الثاني

  .مكينها سياسياًتوآليات ) الجزائر، تونس، المغرب(المشاركة السياسية للمرأة المغاربية :ثالثالمبحث ال
  .معوقات المشاركة السياسية للمرأة المغاربية :المبحث الرابع
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  بالمرأة والعربي  هتمام الدولياإل :ول المبحث األ

ـ      الحياة السياسـية  لكي تكون المرأة شريكا أساسيا وحقيقيا في     ال وتكـون مسـاهمة بشـكل فع
قام المجتمـع الـدولي  والعربـي بـإبرام عـدة إتفافيـات        -الحياة العامة  - والتنمية السياسية في 

  الـدولي واإلهتمـام العربـي    سنتطرق في هـذا المبحـث إلـى اإلهتمـام     و ،وعقد عدة مؤتمرات
  . بالمرأة

  بالمرأة هتمام الدولياأل :ول المطلب األ
خاصـة مـا يتعلـق بحقوقهـا المدنيـة والسياسـية فكانـت        تم المجتمع الدولي بحقوق المرأة هإ    

عدة إعالنات ومواثيق ومعاهدات تلزم الدول الموقعة عليهـا علـى إحتـرام مـا  جـاء       نتيجة ذلك
   :فيها  ومن هذه المواثيق والمعاهدات نذكر 

  :اإلتفاقيات والمواثيق الدولية - 1
إحتـرام اإلنسـان   " المـادة األولـى مـن الميثـاق      تنص  حيث: 1945 المتحدةميثاق األمم :أوال

بسـبب الجـنس أو اللغـة     والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بـال تمييـز  
  " أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

يـودا تحـد جـواز    ال تفـرض األمـم المتحـدة ق   "  كما نصت المادة الثامنة من الميثاق علـى أن  
إختيار الرجال والنساء لإلشتراك بـأي صـفة وعلـى وجـه المسـاواة فـي فروعهـا الرئيسـية         

  1"والثانوية
 لحقـوق  العـالمي  اإلعـالن  مـن  20 المـادة :  1948اإلنسـان   لحقـوق  العالمي اإلعالن :ثانيا

 الحـق وكـذلك   السـلمية  التجمعـات  و االجتماعـات  حضـور  في الشخص حق تؤكد عن اإلنسان
  . إلخ..اللون أو الدين إلى النظر دون الجمعيات إلى االنضمام في
 إمـا  لـبالده  العامـة  الشـؤون  إدارة فـي  االشتراك في حق كل فرد على ( 21 ) المادة تنصكما 

 هـي  الشـعب  إرادة نأ كما تنص كـذلك علـى   .حرا اختيارا يختارون ممثلين بواسطة أو مباشرة
 أسـاس  علـى  تجـري  دوريـة  نزيهـة  بانتخابـات  اإلرادة هذه عن ويعبر الحكومة، سلطة مصدر
  2.الجميع بين المساواة قدم وعلى السري االقتراع
  ةالمـاد تـنص  :  1966والسياسـية ديسـمبر   المدنيـة  بـالحقوق  الخـاص  الدولي العهد:ثالثا 
 وإمـا  مباشـرة  إمـا  العامـة،  الشـؤون  إدارة فـي  يشـارك  أنكل مـواطن   على حقمنه  (25)
 نزيهـة  انتخابـات  فـي  وينتخـب،  ينتخـب  أنكذلك من حقـه  حرية  في يختارون ممثلين بواسطة

                                                           

  .1،8المادة  ،1945ميثاق األمم المتحدة سنة  1
  .21،  20 المادة ،1948اإلنسان سنة  لحقوق العالمي اإلعالن 2 
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 تضـمن  السـري،  وبالتصـويت  النـاخبين  بـين  المسـاواة  قدم وعلى العام باالقتراع دوريا تجرى
  1.الناخبين إرادة عن الحر التعبير
تتـألف  : 1979 )السـيداو (نـوفمبر  المـرأة  ضـد  التمييز أشكال جميع على القضاء تفاقيةإ: رابعا

هذه  اإتفاقية من ثالثين مادة تتعلق بالمساواة فـي الحقـوق بـين  المـرأة والرجـل ، فـي جميـع        
  .  الميادين المدنية والسياسية والثقافية 

بمعنى آخر أنها تدعو  إلى عدم التمييز بـين المـرأة والرجـل فـي المجـاالت  الحيـاة العامـة،        
  ....والصحة العمل
 المناسـبة  التـدابير  جميـع  األطـراف  الـدول  أن تتخـذ : علـى   االتفاقية منة السابعة الماد تنص

 للمـرأة،  تكفـل  خـاص  وبوجـه  للبلد، والعامة السياسية الحياة في المرأة ضد التمييز على للقضاء
ة وتنفيـذ  صـياغ  فـي  لمشـاركة ا أن تنتخـب وتنتخـب  : فـي  الحق الرجل، مع المساواة قدم على

 غيـر  وجمعيـات  منظمـات  أيـة  فـي  العامة وكذلك المشاركة الوظائف شغل وفى الحكومة سياسة
 . للبلد والسياسية العامة بالحياة تهتم حكومية

 لتكفـل  المناسـبة  التـدابير  جميـع  األطراف الدول إن تتخذ: "من االتفاقية  ة الثامنةكما تنص الماد
 المسـتوى  علـى  حكومتهـا  تمثيـل  فرصة تمييز، أي ودون الرجل، مع المساواة قدم على للمرأة،
  2".الدولية  المنظمات أعمال في واالشتراك الدولي

إذن االتفاقية ال تكتفي بإعطاء النصائح بل هي تدعو  جميع الدول الموقعـة علـى االتفاقيـة  إلـى     
سن القوانين التي تمنع  التمييـز ضـد المـرأة، بمـا فيهـا اتخـاذ التـدابير الخاصـة  للتعجيـل          

والمـرأة، وباتخـاذ خطـوات لتعـديل األنمـاط االجتماعيـة والثقافيـة        بالمساواة التامة بين الرجل 
  التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً،

فرضت االتفاقية نظم معينة لمراقبـة الـدول ومعرفـة مـدى التزامهـا ببنـود االتفاقيـة، وهـذه         
المراقبة تتم عن طريق جواسيس لهذه المنظمة تعمل فـي إطـار منظمـات أهليـة تقـوم بإرسـال       

  التقارير إلى األمم المتحدة، التي تقوم بدورها بإلزام الدول بتنفيذ بنود االتفاقية بحذافيرها   
  3.بما في ذلك الدول المغاربي كما سيأتيدولة 170هذا ولقد وقَّع على هذه االتفاقية إلى اآلن 

                                                           

  . 25،المادة   1966سنة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  1
 .  8،    7، المادة  1967المرأة سنة   ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية 2
  :، المؤتمرات الدولية حول المرأة )السيداو( قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نهى قاطرجي،  3

   /http://www.saaid.net: على الموقع اإللكتروني التالي
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 الخامسـة ة المـاد  تـنص : العنصـري  التمييـز  أشكال جميع على للقضاء الدولية تفاقيةاإل:خامسا
 الـدول  تتعهـد  االتفاقيـة،  هـذه  مـن  ة الثانيـة المـاد  في المقررة األساسية لاللتزامات ءاإيف :على

 إنسـان،  كـل  حـق  وبضـمان  أشـكاله،  بكافـة  عليـه  والقضاء العنصري التمييز بحظر األطراف
 ال القـانون،  أمـام  المسـاواة  فـي  اإلثنـي،  أو القومي األصل أو اللون أو العرق بسبب تمييز دون
 اقتراعـا  – االنتخابـات  فـي  االشـتراك  حـق  سـيما  وال السياسـية،  التمتع بالحقوق بصدد سيما

 الشـؤون  إدارة وفـي  الحكـم  فـي  واإلسـهام  المتسـاوي،  العام االقتراع أساس على – وترشيحا
  1.المساواة قدم على العامة الوظائف تولي وفي المستويات، جميع على العامة
 :فـي االتفاقيـة   األولـى  المـادة  تـنص : 1952 للمـرأة  السياسـية  الحقوق بشأن تفاقيةإ:سادسا
 أن فـي  أهليـة  للنسـاء  :علـى  الثانيـة  المـادة  وتنص ،االنتخابات جميع في التصويت حق للنساء
  .العام باالقتراع المنتخبة الهيئات لجميع ينتخبن
 الوظـائف  جميـع  وممارسـة  العامـة  المناصـب  تقلـد  أهليـة  للنساء : على الثالثة المادة وتنص
   2.العامة
يؤكـد  : 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصـادية واإلجتماعيـة والثقافيـة سـنة     : سابعاً

العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية علـى مبـدأ المسـاواة، معلنـاً فـي      
واإلنـاث فـي حـق التمتـع بجميـع      الدول األطراف تتعهد بضمان مساواة الـذكور  " أن  3المادة 

حـق  : ، وهـي " الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا العهـد      
الشغل، وحق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وحق تكـوين نقابـات واالنضـمام إلـى النقابـة      
ـ          ة ـ حق كل مواطن في الضمان االجتمـاعي ـ مـنح األسـرة أكبـر قـدر ممكـن مـن الحماي

والمساعدة ـ حق كل شخص في مسـتوى معيشـي كـاف لـه وألسـرته ـ حـق كـل مـواطن           
بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه حـق كـل فـرد فـي التربيـة والتعلـيم ـ        

  3.حق كل مواطن في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته
مـن جملـة   : الصادرة عن منظمـة العمـل الدوليـة   ال العمل الخاصة بمجلدولية ااإلتفاقيات : ثامناً
إتفاقيـة تتعلـق بـالمرأة بصـفة رئيسـية       12إتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، هناك  162

                                                                                                                                                                                     

 

  .5العنصري، المادة  التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اإلتفاقية  1
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أو ثانوية، هذه االتفاقيات تهدف إلى تكريس مبدأ المسـاواة والقضـاء علـى أشـكال التمييـز فـي       
  1.لالشغ

  :الدولية الخاصة بالمرأةالمؤتمرات  -2
لمتحـدة  صبح موضوع تمكين المرأة أحد المحـاور الرئيسـية التـي تهـتم بهـا األمـم ا      أ

  .تهتم بقضاياهن  1972من  ءبتدا،وبدأت المحافل الدولية إ
وأعلنـت الجمعيـة العامـة     ،1975سـنة   ول للمـرأة فـي المكسـيك   فعقد المؤتمر الدولي األ     
عقـدا   1985 -1976علنـت الفتـرة مـا بـين     كما أ سنة دولية للمرأة ،  سنةهذه المم المتحدة  لأل

لتمييـز  تفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال ا     فمهد ذلك الطريق ألعتماد اإل رأة ،دوليا للم
  .1979ضد المرأة في عام

وجـه عـدم   بكوبنهاجن والذي سـلط الضـوء علـى أ    1980سنةكما عقد المؤتمر الثاني للمرأة     
والـذي    1985سـنة مـؤتمر نيروبـي الـدولي     كما عقد واة  في القانون  والصحة والتعليم ،مساال

  .  2000 -1986ستراتجيات المرتقبة للنهوض بالمرأة في الفترة إعتمد اإل
،وفـي خطتهـا المتوسـطة لألعـوام      1989نظمة الينوسكو فـي مؤتمرهـا  العـام    مأكدت و    

ـ    ،على ضرورة تحسين أوضـاع  1990/1995 ة خاصـة بـين   المـرأة  ،وتخفـيض نسـب األمي
كـد المـؤتمر العـالمي المعنـي بحقـوق      النساء ،ورفع معدالت إلتحاق الفتيات بالمـدارس ؛كمـا ا  

على ضـرورة المسـاواة  بـين المـرأة والرجـل فـي كافـة         1993اإلنسان الذي عقد بفيينا سنة 
  .أيضا  1993 المرأة في عام كما صدر اإلعالن العالمي على العنف ضد الحقوق ؛

لتقيـيم   1995نعقد في بيكـين فـي سـبتمبر سـنة     ؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي إوقد كان الم    
لتـزام  الشـراراة التـي جـددت اإل   ، المرأة  أكبر تلك المؤتمرات الدوليـة  حرزتهمدى التقدم الذي أ

 علـى ضـرورة  كد االعـالن العـالمي الصـادر عنـه مجـددا      وقد أ. لدولي  تجاه تمكين النساء ا
واتهن جزأ ال يتجزأ مـن حقـوق االنسـان، وتحقيـق مسـا     حقوق الفتيات والنساء باعتبارهن  حماية

شكال التمييز ضـدهن ، وازالـة كافـة العقبـات التـي تحـول       الكاملة  مع الرجال ، وإزالة كافة أ
،  علـى كافـة المسـتويات    تخـاذ القـرار  ملة في الحياة العامة وفـي مواقـع إ  دون مشاركتهن الكا

ورفع مستوى الخـدمات التعليميـة والصـحية المقدمـة لهـن، وتمكيـنهن مـن الحصـول علـى          
  .ة في مصادر االنتاج ماالستقالل االقتصادي  والوصول الى المصادر االقتصادية والمساه

علـى ضـرورة المسـاواة بـين الجنسـين      ) 2000(أللفيـة  امم المتحد بشأن كما أكد إعالن األ    
ـ    وتمكين المرأة  رأة وتنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى      وكذلك مكافحة كافة اشـكال العنـف ضـد الم
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وقد خصصت االمم المتحدة عقـدا دوليـا جديـدا  للمـرأة  يبـدأ      . شكال التمييز  ضد المرأة جميع أ
  1. 2005من مطلع العام 

ـ قـد أ رغم أن هذه المواثيق واإلتفاقيات  و المؤتمرات الدوليـة بشـأن المـرأة         اما إسـه همت س
وز بـر وكانـت نتيجتـه    في زيادة وعي المجتمع العالمي بقضايا الالمسـاواة بـين الجنسـين،    كبير

ـ    اة السياسـية ومواقـع   عدة حركات تطالب بتحسين مشاركة المرأة في الحياة العامـة خاصـة الحي
إال أنـه  ،فـي العقـود االخيـرة فـي هـذا المجـال        اواضـح  اتطوروكل ذلك أحدث إتخاذ القرار 

العـالم   دولفـي العديـد مـن    ولألسف الشديد ما تزال هناك إنتهاكات صارخة  ضد حقوق المـرأة  
وكـذلك مـن حرمانهـا مـن      تتمثل في  التمييز بين الجنسين في التعليم وفـرص العمـل والسـفر   

بمـا يخـدم أفكارهـا     تفسـير اإلسـالم   وا أن بعض هذه الدول تقوم بتأويل أالمشاركة السياسية كم
ـ تفعـل المملكـة السـعودية ومـا     متخلفة فتحرم المرأة من التعليم والمشاكة السياسية مثلمـا  ال  هفعلت

  2.أثناء حكمها ألفغانستانحركة طالبان 

  ربي بالمرأةهتمام العاإل :المطلب الثاني 
 دوليـة بشـكل واضـح فـي الجهـود ال     الدول المغاربية منهامن ض و لقد شاركت الدول العربية   

حيـث صـادقت الـدول العربيـة بمـا فيهـا        الرامية للنهوض بالمرأة خاصة في المجال السياسي،
تخـص حقـوق المـرأة     التـي  الدوليـة  االتفاقيـات  معظـم  علـى على  والمغرب وتونس الجزائر

  .وتمكينها سياسياً
  :المصادق عنها من طرف الدول المغاربية الدولية الخاصة بالمرأة و اإلتفاقيات -1 

 عامـة  اإلنسـان   حقـوق  بحمايـة  االتفاقيات الدوليـة  المتعلقـة    كل على صادقت :الجزائر أوالً
تعتبر الجزائر أن األلتزمات الدوليـة تعلـو القـوانين الوطنيـة وقـد      ، والمرأة بحقوق المتعلقة وتلك

و مـن  . 1989أوت  20أكد ذلـك المجلـس الدسـتوري الجزائـري فـي قـراره الصـادر فـي        
  :  التي صادقت عنها الجزائر نذكر االلتزامات الدولية

والـذي صـادقت عنـه     1966الصـادر سـنة   :  والسياسـية  المدنيـة  العهد الدولي للحقـوق  -1
 1998وتقريرهـا الثـاني سـنة     1991وقدمت له تقريرهـا االول سـنة سـنة    1989الجزائر سنة

  3.إلى اللجنة المعنية بحقوق االنسان

                                                           

 تـونس، قافـة والعلـوم ،  المنظمـة العربيـة للتربيـة والث   منشـورات   ، تعزيز صورة المراة في المناهج الدراسـية العربيـة   ،حمودرفيقة  1
  .16،ص2006

سـبتمبر  العـدد الخـامس،    العـراق،  أوراق ديمقراطيـة،  ،" النسـاء والديموقراطيـة  " أوراق ديموقراطيـة  عقيل عبـاس و آخـرون ،   2
  7،ص ،2005

 جميـع  علـى  القضـاء  إتفاقيـة  تنفيـذ  للجزائـر عـن   والرابـع  الثالـث  الدوريان ،التقريران الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية 3
  . 7،ص 2009ماي  18،الجزائر، المرأة ضد التمييز أشكال
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ودخـل حيـز    . 1966 :لسـنة  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  للحقـوق  الدولي الميثاق -2
  1. 1989ماي  16وصادقت عليه الجزائر    1676التنفيذ سنة 

وصـادقت عنهـا الجزائـر  فـي     : 1952 لسـنة  للمـرأة  السياسـية  بالحقوق المتعلقة االتفاقية -3
  . 2004مارس 

ي قيمـة متسـاوية  سـنة    األتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعامالت في األجـر لعمـل ذ   -4
ووضعت هذه االتفاقية في إيطـار منظمـة العمـل الدوليـة ، وصـادقت عنهـا الجزائـر         :1966
  2. 1969سنة 
دخلـت حيـز التنفيـذ فـي     :   1960إتفاقية اليونسكو لمكافحـة التمييزفـي مجـال التعلـيم      -5

    3. 1968أكتوبر  15، وصادقت عليها الجزائر 1962ماي 22
صـادقت عنهـا الجزائـر    : 1979 لسـنة  المـرأة  ضـد  التمييز أشكال كل على القضاء اتفاقية -6

 المتحـدة  األمـم  بمعاهـدة  االلتـزام  أجل من جهودا الجزائر بذلت وعن بروتكولها االختياري ،وقد
 1999وقـدمت تقريرهـا االول سـنة    المـرأة،  ضـد  أنمـاط التمييـز   كافـة  علـى  القضاء بشأن

 4. 2005وتقريرها الثاني سنة 
علـى  أغلـب االتفاقيـات الدوليـة التـي تخـص حقـوق        صادقت الدولة التونسـية  : تونس  ثانيا

  :اإلنسان للنساء نذكر منها 
صـادقت الدولـة    1979  : لسـنة  المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  كـل  علـى  القضاء إتفاقية -1

بمقتضـى القـانون   ) كينيـا (م قبل انعقـاد مـؤتمر نيروبـي    1985التونسية على هذه االتفاقية سنة 
؛لكن بعد أن قدمت تحفظات فيمـا يتعلـق بعـض الفصـول     1985جويلية 21المؤرخ في  68عدد 

  ) .16و15 (الخاصة بالعائلة 
 توقيـع  يعتبـر . 2008 فـي  النسـاء  ضـد  التمييـز  مناهضة ألتفاقية االختياري البروتوكول -2

 لهـذه  االختيـاري  والبروتوكـول   1985  النسـاء  ضـد  لتمييـز ا مناهضـة  اتفاقيـة  على تونس
 التـي  التقـارير  قـدمت  وقـد  إنسـانية  كقيمـة  المساواة تجاه التزامها عن تعبيرا2008 االتفاقيةفي
 مجـال  فـي  المسـجل  التقـدم  علـى  شاهدا االتفاقية تطبيق متابعة لجنةا نظر على تونس عرضتها
رغم تحفظ تونس عـن بعـض البنـود خاصـة المتعلقـة        الدولية االتفاقيات هذه مقتضيات تطبيق

                                                           

  .27  ،ص بق الذكر،مرجع ساوآخرون بثينة شريط  1
  .17ص،مرجع سابق الذكر ،بثينة قريبع 2
 .28،ص  ااذكر ،مرجع سابق  وآخرون شريطبثينة  3
،مؤسسـة فريـدوم هـاوس للنشـر     والعدالـة   المواطنـة : أفريقيـا  وشـمال  األوسط الشرق في المرأة حقوق ، ثمينة نذير ولي تومبيرث 4
 .296ص، 2005الواليات المتحدة االمريكية ،،
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بالميراث ألن الدولة تتبع الشريعة االسالمية في هذا الخصوص أما عـن قـانون الجنسـية فقـد تـم      
  .تعديله 

 االتفاقية بشأن الحقوق السياسـية للنسـاء ، واالتفاقيـة الخاصـة بجنسـية المـرأة المتزوجـة         -3
:  ى الـزواج وبـإبرام عقـود الـزواج وبتسـجيل عقـود الـزواج        االتفاقية المتعلقة بالموافقة عل،و

 41- 67صادقت الدولة التونسية على هـذه االتفاقيـات الـثالث بمقتضـى القـانون نفسـه عـدد        
   . 1967نوفمبر  21المؤرخ في 

  . 1957في  الليلي المرأة عمل حول الدولية االتفاقية -4
 اليـد  بـين  العمـل  بـنفس  القيـام  عنـد  األجور في المساواة حول الدولية العمل منظمة إتفاقية -5

 1968 سنة  وذلك والرجالية النسائية العاملة
  1967.1في ) االجتماعي الضمان( المعاملة في المساواة حول للعمل الدولية األتفاقية -6

صادقت المملكة المغربية علـى مجموعـة مـن األتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة        كما : المغرب ثالثا
  :االنسان وبحقوق المرأة  ونذكر منهابحقوق 

  .العهد الدولي للحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية -1
  .إتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري -2
  .إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -3
  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -4
 .التعذيب، وجميع ضروب المعامالت الالئنسانيةأو المهنيةإتفاقية مناهضة  -5
 علـى  بـتحفظ  المغـرب  صـادق :   المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  كّل على القضاء إتفاقية -6

وقامـت المملكـة المغربيـة  بإعـداد وتقـديم تقاريرهـا الدوريـة،        ،  1993جوان21 في االتفاقية
للعلـم أن   أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،    وفي إرساء حوار بناء مع لجنة القضـاء علـى جميـع    

لكـن تجـدر   المملكة لم تصادق عن بعض المعاهدات المتعلـة بحقـوق االنسـان وحقـوق المـرأة      
اإلشارة هنا إلى أن المملكة المغربية شرعت بمراجعة التحفظـات واإلعالنـات التـي أبـدتها حـين      

ر ورش إسـتكمال إنخـراط   مصادقتها على اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسـان ، وذلـك فـي إطـا    
وقـد أسـفر هـذا العمـل عـن رفـع       . 2003المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية، منذ أكتوبر 

  .2008سبتمبر  10التحفظات ، وذلك من خالل إعالن الملك في خطابه في 
مما سيمهد لمصادقة المغرب على البروتوكول اإلختياري للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز      

  2.  ضد المرأة

                                                           

    .90،صالذكر ابق،مرجع س بثينة قريبع 1
 .3 - 12،ص 2009، أفريل  15+،بكيين المملكة المغربية  2
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منظمـة العمـل   : اإلتفاقيات الخاصة بمجال عمل المرأة الصادرة عن منظمـة العمـل العربيـة    -2
العربية هيئة إقليمية مختصة، في إطـار جامعـة الـدول العربيـة، الغايـة مـن إنشـائها وضـع         
وتطبيق مستويات ومعايير متطورة للنهـوض بشـروط وظـروف العمـل، وتوحيـد التشـريعات       

  . العمالية في الدول العربية
ـ  وقد أصدرت منظمة العمل العربية عـدة إتفاقيـات بهـذا الخصـوص      زم بهـا الـدول   والتـي تلت

  : منها العربية بما فيها الجزائر،تونس، المغرب نذكر
  . 1925الصادرة سنة ) حوادث الشغل(بشأن المساواة في المعامالت  19اإلتفاقية رقم  -1
  . 1951بشأن المساواة في األجور الصادرة سنة  10اإلتفاقية رقم  -2
  . 1958حول التمييز في مجال االستخدام والمهنة الصادرة سنة  111اإلتفاقية رقم  -3
الصـادرة سـنة   ) الضـمان االجتمـاعي  (بشأن المساواة فـي المعـامالت    118اإلتفاقية رقم   -4

1962 .  
  . 1978بشأن العالقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة  151اإلتفاقية رقم   -5
بشأن إتاحة الفرصة والمعاملـة المتسـاوية للعمـال مـن الرجـال والنسـاء        156اإلتفاقية رقم  -6

  . 1981من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 
  : أما اإلتفاقيات الباقية فهي تتعرض إلى خصوصيات وضع المرأة العاملة، وهي

  . 1919بشأن حماية األمومة الصادرة سنة  3اإلتفاقية رقم  -1
  . 1919بشأن تشغيل النساء ليالً الصادرة سنة  4اإلتفاقية رقم   -2
  . 1934الصادرة سنة ) معدلة(بشأن تشغيل النساء ليالً  41اإلتفاقية رقم   -3
  . 1935حول تشغيل النساء تحت األرض الصادرة سنة  45اإلتفاقية رقم   -4
  . 1948درة سنة الصا) معدلة(حول تشغيل النساء ليالً  89اإلتفاقية رقم   -5
  1952.1الصادرة سنة ) معدلة(بشأن حماية األمومة  103اإلتفاقية رقم   -6

يذكر أن  المصادقة على اإلتفاقيات ال تعنـي بالضـرورة الموافقـة علـى كـل مـا جـاء        
فيها، إذ إن العديد من الدول تصادق عليهـا بعـد تقـديم تحفظـات، هكـذا كـان الشـأن بالنسـبة         

جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، فالـدول الثالثـة محـل الدراسـة صـادقت        إلتفاقية القضاء على
مـن اإلتفاقيـة التـي تجيـز للـدول إبـداء        28عليها مع  إبداء العديد من التحفظات وفقاً للمـادة  

  .تحفظات علىه اإلتفاقية وقت التصديق عليها أو اإلنضمام إليها
  :الخاصة بالمرأة عربيةالمؤتمرات ال -3

                                                           

  .06  ص مرجع سابق الذكر،، حفيظة شقير 1
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مخصصـة للنهـوض بـالمرأة،   وورش عمـل محليـة وإقليميـة      ،مـؤتمرات قدت عدة ع 
هداف التنموية لأللفية الثالثة التي تؤكـد علـى المسـاواة بـين الجنسـن ،وذلـك تنفيـذا        وتبنت األ

  1.لنصوص االتفاقيات الدولية التي صادقت عنها 
نهـوظ  هـداف الدوليـة لل  األ) إدارة المـرأة  (ة العامة لجامعة الـدول العربيـة   مانتبنت األحيث     
  :ط وبرامج عمل عربية منها طستراتجيات وخة  وتولت صياغتها في إبالمرأ

هـداف  وخطـط النهـوض بـالمرأة العربيـة      تضـمنت أ  2000| 1998لمرأة العربية ستراتجية اإ
  .حسب خصوصية المنطقة العربية

عربيـة  فـي محـاور    التي تناولـت قضـايا المـرأة ال    2005كذلك الخطة العربة للنهوض بالمرأة 
  .متوافقة مع خطة العمل الدولية 

الثـاني للمـرأة العربيـة عمـان     المـؤتمر  ،و 2005عربية  القـاهرة  ة الول للمرأكذلك المؤتمر األ
ـ   المؤتمر االقليمي العربي  ،و2002 ول المـؤتمر األ ،و2004بيـروت  بين  عشر سـنوات بعـد بيك

بـو ظبـي   الثـاني لمنظمـة المـرأة العربيـة  أ     المؤتمر، و2006لمنظمة المرأة العربية  البحرين 
2008 .2   
وقد إنعكس هذا اإلهتمام العربي بالمرأة  بشكل إيجابيـا علـى وضـع المـرأة عمومـا ،حيـث           

لكـن هـذا الوضـع الجيـد للمـرأة       ....بلغت المرأة العربية درجات متطورة في التعليم والصـحة 
  . 3العربية لم ينعكس على حضورها في الحياة السياسة 

خالصة القول أن االهتمام بمشاركة المرأة في الحيـاة السياسـية  كـان عالميـا وعـزز بعـدة           
 الـدول  ،وكذلك األمر كـان فـي الـدول العربيـة بمـا فيهـا       ومؤتمرات دولية إعالنات ومواثيق

  .ال تزال تعاني التهميش السياسيفي المنطفة العربية أن المراة إال  المغاربية

  اإلطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة المغاربية:  نيالمبحث الثا

 بكـل  التامـة  بالمواطنـة  تتمتـع  بأنهـا  اإلقرار للمرأة المشاركة السياسية مقدمات أولى إن من    
 تمنحهـا المسـاواة  التـي   بمجموعة من اُألطـر القانونيـة  وأن تصبغ مشاركتها السياسية  مظاهرها

وتنقسم  االطـر القانونيـة التـي تحكـم المشـاركة السياسـية        تمييز، أي بدون القانون أمام التامة
ـ للمرأة المغ لمتمثلـة فـي   أو اإللتزامـات الدوليـة ا   انين دوليـة واربية إلى قوانين وطنية محلية وق

  .ها الدول المغاربيةالتي وقعت علي الدولية تفاقياتاإل

                                                           

  le  02l03l2011  http://www.awapp.org: مركز المرأة العربية و المشاركة السياسية 1
حـول   تقريـر   والبحـوث،   للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 2

  .5،ص  2009، المرأة والمشاركة السياسية في  المنطقة العربية  وتونس
  18مرجع سابق الذكر ، ص  ،بثينة قريبع  3
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  )المحلية(القوانين الوطنية: األول المطلب

) الجزائر،تـونس،المغرب (فـي الـدول المغاربيـة    للمـرأة  تحكم عملية المشاركة السياسـة  
 .الحيــاة السياســية  و الرجــال فــي  أساســية ترســخ مبــدأ المســاواة بــين المــرأة  قــوانين

  : الجزائر: أوال
ـ  مبدأ المسـاواة بـين المـواطنين؛ حيـث     الدستور الجزائري كرس      كـل  29" المـادة  نصت

 العـرق  المولـدأو  إلـى  سـببه  يعود تمييز بأي يتذرع أن يمكن وال نوناالق أمام سواسية المواطنين
  ."ياجتماع أو شخصي آخر ظرف أو شرط أي أو الرأي أو الجنس أو
 المـواطنين  كـل  مسـاواة  ضـمان  المؤسسـات  تسـتهدف " مكـرر  31 المـادة وتـنص     

 وتحـول  اإلنسـان  شخصـية  تفـتح  تعـوق  التي العقبات بإزالة الحقوق والواجبات في والمواطنات
  ". والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة الفعلية في الجميع مشاركة دون

 الدولـة  فـي  والوظـائف  المهـام  تقلـد  فـي  المواطنين جميع وىايتس"  51المادة وتنص 
  1". القانون يحددها التي الشروط غير  أخرى شروط أية دون

 والترشـح  االنتخـاب  وحـق  1962 عـام  فـي  للمـرأة  االنتخاب حق الجزائر حتمنكما
ـ  فـي  تتـوفر  مـواطن  لكـل  " أنـه  علـى  تنص التي الدستور من 50 المادة بموجب مكفول  ذهه
 متسـاو  تمثـيال  االنتخابـات  قـوانين  مختلـف  وتضـمن  ". 2بينتخ ينتخب ون أ القانونية الشروط
 فـي  المـؤرخ  91_17 العضـوي  القـانون  خاصـة  في المجالس المنتخبة والرجل للمرأة وعادل
المتضـمن   1989أوت  17المـؤرخ   89_13 للقـانون  المـتمم  و المعـدل  1991 أكتـوبر  14

 الـذي  اإلجـراء  هـذا  ، الوكالـة  طريـق  عن االنتخاب إلغاء على ينص الذي و قانون االنتخابات
  3.الحرية بمطلق بالتعبيرعن إختياراتها السياسية للمرأة سمح

البـاب   مـن  الرابـع  الفصـل  فـي  عليها المنصوص والحريات الحقوق باقي عن فضال هذا
، بهـدف توسـيع حجـم مشـاركة المـرأة فـي       2008األول وتم  تعديل الدسـتور فـي نـوفمبر    

                                                           

  .، 29،51المادة ،، 1996الصادر سنة  الدستور الجزائري 1
  .50المادة  ، 1996الصادر سنة  الدستور الجزائري 2
 1989أوت  17المـؤرخ   89_13 للقـانون  المـتمم  و المعـدل  1991 أكتـوبر  14 فـي  المـؤرخ  91_17 العضـوي  القـانون  :أنظـر 3

  . 1991،المطبعة الرسمية،الجزائر،1991أكتوبر 14لجريدة الرسمية في ،االمتضمن قانون االنتخابات
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ترقيـة الحقـوق    تعمـل الدولـة علـى   : " مكرر علـى أن  31المجالس المنتخبة حيث تنص المادة 
  1".السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة 

مؤرخ في  03 - 12مكرر من الدستور صدر قانون عضوي رقم  31تطبيقا ألحكام المادة و
مثيل يحدد كيفيات توسيع حظوظ تو الذي ، 2012سنة  جانفي 12الموافق  1433صفر عام  18

  :اآلتي على القانون العضويوينص هذا ،  المنتخبةالمرأة في المجالس 
أالّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من  أن القانون العضوي على ينص هذا

% 20في انتخابات المجلس الشعبي الوطني :  حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ
عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 30اعد، و عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة  مق

عندما % 40عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، و% 35خمسة مقاعد، و 
بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في % 50يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثالثين  مقعدا، و 

  ·الخارج
عندما % 30ساء في انتخابات المجالس الشعبية الوالئية حسب هذا القانون أما عن النسب المحددة للن

  .مقعدا 55إلى  51عندما يكون عدد المقاعد % 35مقعدا، و 47و 43و 39و 35يكون عدد المقاعد 
في المجالس % 30 فهي أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبية البلدية حسب هذا القاون

الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف الشعبية البلدية 
  . نسمة) 20.000(

وحسب ذات القانون  يؤدي عدم االلتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها، من ناحية 
أخرى ينص القانون على أن  يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، وفي 

ة من السلطات لتحفيز األحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص للنساء، وعدت الدولة محاول
بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية  بمساعدة مالية خاصة لألحزاب السياسي

  2·والوالئية وفي البرلمان
  :  تونس: ثانيا

، 1957سـنة  مـرات  عـدة  تعديلـه  تـم  والـذي  1959 سـنة  دسـتورها  تونس وضعت
الدسـتور   والسـابع مـن   السـادس  الفصـل  ، ويتنـاول  2002 سـنة  ، وآخرهـا 1981،1976،

 المـوطنين  فكـل  والمسـاواة،  المواطنـة  مبدأ على وينص تونس، في والحريات الحقوق  التونسي

                                                           

وتقيـيم تنفيـذ منهـاج عمـل بيكـين بمناسـبة مـرور خمـس عشـرة سـنة علـى              االستبيان القطري السـتعراض ،وحيدة بورغدة 1 
  . 32ص ،الجزائر،دون تاريخ نشر، الجزائرية الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة  ،إعتماده

المطبعة  ،سمية ، العدد األوليدة الرر، الج2012سنة  جانفي 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  03 - 12عضوي رقم القانون ال 2
 .2012جانفي  14 الرسمية،  الجزائر، 



 ة الحكملمرأة المغاربية في ظل أنظمثاني                               المشاركة السياسية لالفصل ال

80 

 

 تضـمن  التونسـية  الدولـة  الخـامس،أن  الفصـل  فـي  ورد كما والواجبات، الحقوق متساوون في
  1.اإلنسان األساسية وحقوق الحريات

 دعمـت المـرأة التونسـية    الدسـتور،  فـي  الكـافي  بالوضـوح  ترد لم المرأةونظراً ألن 
 تكـوين  حريـة  أمـا  والترشـح،   االنتخـاب  فـي  المـرأة  حـق  فصـلت  التي االنتخابية، المجلةب

 المـؤرخ  1959 لسـنة   154 رقـم  والقـانون  الثـامن،  الفصل في دستوريا مكفول فهو الجمعيات
 25 والقـانون  1988 أوت 02 فـي  المـؤرخ  90 رقـم  القانون في المنّقح 1959 نوفمبر 07 في
 19922 .أفريل 02 في رخ المؤ

 االنتخـاب  فـي  سـنة  18 سـن  بلغوا ممن التونسيين حق على االنتخابات قانون ينصكما 
  سـاوي يحيـث   ،واالنتخـاب  الترشـح  لهن يحق الرجال مثل النساء فإن التونسي القانون وحسب،

. لـألم والنسـب لـألب    النسـب  بـين  النواب مجلس لعضوية الترشح شروطفي تحديده ل   القانون 
3  

 فـي  السياسـية  لألحـزاب  المـنظم  1988 مـاي  03 بتـاريخ  88 - 32 رقم القانون ينصكذلك 
 اإلنسـان  حقـوق  أولهـا  فـي  القـيم  من لجملة سياسي حزب كّل احترام وجوب على الثاني فصله
 انبنـت  التـي  المبـادئ  وأيضـا  تـونس  عليهـا  وقّعت التي الدولية واالتفاقيات الدستور حددها كما

 وكـل  والعنصـرية  التطـرف  نبـذ  سياسـي  حـزب  كّل على يجب كما ،الشخصية األحوال عليها
  4.) 03 الفصل(التمييز أشكال من شكل

االحـوال  كما دعمت المرأة التونسية من بداية االستقالل بحقوق هامـة جـاءت بهـا مجلـة     
بـدأت سـارية المفعـول    و  1956أوت   13بمقتضى أمر مـؤرخ فـي   صدرت  التي 5الشخصية

وهي مجلة لتنظيم  حقوق النساء حيـث أعطـت للنسـاء حقوقـا متسـاوية      ، 1957في غرة جانفي 
 ، 1993 سـنة  منـذ  المجلـة  علـى  هامـة  إصالحات مع الرجال في األحوال الشخصية ، وأدخلت

  6.العائلة مستوى في القرار صنع في ومشاركتها المرأة وضع يدعم بما

                                                           

  .6،7الدستور التونسي ، الفصل  1
 المؤرخ 90 رقم القانون في المنّقح 1959 نوفمبر 07 في المؤرخ 1959 لسنة 154 رقم القانون 2
  1992 .أفريل 02 في رخ المؤ 25 والقانون 1988 أوت 02 في
  
 2000أوت  2،  والرابـع الخـاص بتـونس   التقريـران الثالـث   ،المـرأة   ضـد  التمييـز  علـى  قضـاء بال المعنية اللجنةاألمم  المتحدة، 3

  16،ص
  .السياسية في تونس  لألحزاب المنظم 1988 ماي 03 بتاريخ 88 - 32 رقم القانون:  أنظر 4
بـدأت سـارية المفعـول فـي الفـاتح       و  1956أوت   13بمقتضـى أمـر مـؤرخ فـي     صدرت  مجلة االحوال الشخصية التونسية  التي 5

  .مجلة وتنظم حقوق المرأة داخل األسرة، وهي  1957من جانفي عام  
  .23 الفصل، 1956الصادرة سنة  التونسية الشخصية األحوال مجلة 6
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  :رب المغ:ثالثا 
 للمـرأة  السياسـية  بـالحقوق  إعتـراف والـذي    للدولـة،  قانون أسمى وهو الدستورنجد 

 العبـارة  بصـريح  تـنص  التـي  8 المـادة  من األولى الفقرة في وتحديدا الستينيات، منذ المغربية،
  .السياسية بالحقوق التمتع في والمرأة الرجل بين المساواة على

 يتقلـدوا  أن فـي  المـواطنين  جميـع  حـق "  من الدسـتور المغربـي علـى    12كما تنص المادة 
  " .العمومية   والمناصب الوظائف

مـن  (مـن الدسـتور المغربـي أن لكـل مـواطن       8  المادة من الثانية الفقرة كما تضمنت
 المدنيـة  بحقوقـه  ومتمتعـا  الرشـد  سـن  بالغـا  كـان  إذا ناخبـا  يكـون  أن في الحق )الجنسين 
  1.والسياسية

على أن   2011دستور و 1992، 1972، 1970، 1962لسنة المغربية ريتاالدس وقد أكدت 
  .المغرب عازم على إعطاء المزيد من  الحقوق السياسية للمواطنين خاصة للنساء 

على  وذكورا إناثا المغاربة المواطنين تساوي على 41 المادة في االنتخابات مدونة تنص كما
سنة  23 العمر من بالغا الجنسية، مغربي ناخبا" :التالية الشروط ضمن االنتخابات، في الترشيح حق

 بعد، مع فيما سنة 21 إلى الترشيح سن بتخفيضها 41 المادة عدلت  وقد- " االقتراع يوم كاملة شمسية
 أي يوجد وال الرجل، مثل مثلها "ناخبة" المرأة أن ذكر الثانية، المادة المدونة من األول الباب أن العلم
  2.كالرجل لالنتخابات الترشيح صفة يفقدها مانع

تمت عدة ن كل قوانين االنتخاب في المغرب تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وقد أكما 
 مراجعة :منها  ة السياسية للمرأةكوذلك لتعزيز المشار مراجعات لقانون  االنتخابات في المغرب

 والقائمة الجهوية القائمات على التصويت بإدخال سمح بما2002 في  النواب لمجلس العضوي القانون
  2007.3وكذلك في أنتخابات   )المقاعد تقريبا من% 10 ( مقعدا 30 تشمل التي الوطنية
والتـي  تسـمح    2011كما تم وضع الئحـة وطنيـة  فـي اإلنتخابـات التشـريعية لسـنة        
  4.لس المنخبةالنساء للمجا بوصول 

  اإللتزامات الدولية:الثاني المطلب

                                                           

  .8،12لمادة ، ا 1972الصادر سنة  الدستور المغربي 1
والقـانون،  ، مجلـة دفـاتر السياسـة    والقيـود  الفـرص  المعتمـدة  االنتخابيـة  الـنظم  ظـلّ  فـي  المغاربية المرأة تمكينعصام بن شيخ،  2

  .280، ص2011جامعة ورقلة ، الجزائر، عدد أفريل 
 2010،مطبعـة لـون ، الربـاط ،    ، المرأة وقانون االسرة والنظام القضـائي فـي الجزائـر و تـونس والمغـرب       بثينة شريط وآخرون 3

 . 84، ص  
  .الداخلية المغربية ةوزار 4
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 يحكم المشاركة السياسية للمرأة المغاربية إلتزامات دوليـة  حيـث صـادقت الجزائـر وتـونس         
  .والمغرب على معظم االتفاقيات الدولية التي تخص المرأة وحقوقها

  :الجزائر:أوال
 وتلـك  عامـة  اإلنسـان   حقـوق  بحمايـة  االتفاقيات الدولية  المتعلقـة   كل على صادقت

تعتبر الجزائر أن األلتزمات الدوليـة تعلـو القـوانين الوطنيـة وقـد أكـد       و ،المرأة بحقوق المتعلقة
و مـن االلتزامـات   . 1989أوت  20في قـراره الصـادر فـي    ذلك المجلس الدستوري الجزائري

  :  ذكرنالتي صادقت عنها الجزائر  الدولية
والـذي صـادقت عنـه     1966الصـادر سـنة   :  والسياسـية  المدنيـة  العهد الدولي للحقـوق  -1

 1998وتقريرهـا الثـاني سـنة     1991وقدمت له تقريرهـا االول سـنة سـنة    1989الجزائر سنة
  1.إلى اللجنة المعنية بحقوق االنسان

حيـز   ودخـل  . 1966 :لسـنة  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  للحقـوق  الدولي الميثاق -2
  2. 1989ماي  16وصادقت عليه الجزائر    1676التنفيذ سنة 

وصـادقت عنهـا الجزائـر  فـي     : 1952 لسـنة  للمـرأة  السياسـية  بالحقوق المتعلقة االتفاقية -3
  . 2004مارس 

األتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعامالت في األجـر لعمـل ذي قيمـة متسـاوية  سـنة       -4
ووضعت هذه االتفاقية في إيطـار منظمـة العمـل الدوليـة ، وصـادقت عنهـا الجزائـر         :1966
  3. 1969سنة 
دخلـت حيـز التنفيـذ فـي      :  1960إتفاقية اليونسكو لمكافحـة التمييزفـي مجـال التعلـيم      -5

    4. 1968أكتوبر  15، وصادقت عليها الجزائر 1962ماي 22
صـادقت عنهـا الجزائـر    : 1979 لسـنة  المـرأة  ضـد  التمييز أشكال كل على القضاء اتفاقية -6

 المتحـدة  األمـم  بمعاهـدة  االلتـزام  أجل من جهودا الجزائر بذلت وعن بروتكولها االختياري ،وقد
 1999وقـدمت تقريرهـا االول سـنة    المـرأة،  ضـد  أنمـاط التمييـز   كافـة  علـى  القضاء بشأن

 5. 2005وتقريرها الثاني سنة 
 :تونس  :ثانيا 

                                                           

 جميـع  علـى  القضـاء  إتفاقيـة  تنفيـذ  للجزائـر عـن   والرابـع  الثالـث  الدوريان ،التقريران الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية 1
  . 7،ص 2009ماي  18،الجزائر، المرأة ضد التمييز أشكال

  .27  ،ص بق الذكر،مرجع ساوآخرون بثينة شريط  2
  .17ص،مرجع سابق الذكر ،بثينة قريبع 3
 .28،ص  ااذكر ،مرجع سابق  وآخرون بثينة شريط 4
،مؤسسـة فريـدوم هـاوس للنشـر     والعدالـة   المواطنـة : أفريقيـا  وشـمال  األوسط الشرق في المرأة حقوق ، ولي تومبيرثثمينة نذير  5
 .296ص، 2005الواليات المتحدة االمريكية ،،
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على  أغلب االتفاقيـات الدوليـة التـي تخـص حقـوق اإلنسـان        الدولة التونسية صادقت
  :للنساء نذكر منها 

صـادقت الدولـة    1979  : لسـنة  المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  كـل  علـى  القضاء تفاقيةإ -1
بمقتضـى القـانون   ) كينيـا (م قبل انعقـاد مـؤتمر نيروبـي    1985التونسية على هذه االتفاقية سنة 

؛لكن بعد أن قدمت تحفظات فيمـا يتعلـق بعـض الفصـول     1985جويلية 21المؤرخ في  68عدد 
  ) .16و15 (الخاصة بالعائلة 

 توقيـع  يعتبـر . 2008 فـي  النسـاء  ضـد  التمييـز  مناهضة ألتفاقية االختياري البروتوكول -2
 لهـذه  االختيـاري  والبروتوكـول   1985  النسـاء  ضـد  التمييـز  مناهضـة  اتفاقيـة  على تونس

 التـي  التقـارير  قـدمت  وقـد  إنسـانية  كقيمـة  المساواة تجاه التزامها عن تعبيرا2008 االتفاقيةفي
 مجـال  فـي  المسـجل  التقـدم  علـى  شاهدا االتفاقية تطبيق متابعة لجنةا نظر على تونس عرضتها
الدولية  رغم تحفظ تونس عـن بعـض البنـود خاصـة المتعلقـة       االتفاقيات هذه مقتضيات تطبيق

بالميراث ألن الدولة تتبع الشريعة االسالمية في هذا الخصوص أما عـن قـانون الجنسـية فقـد تـم      
  .تعديله 

 االتفاقية بشأن الحقوق السياسـية للنسـاء ، واالتفاقيـة الخاصـة بجنسـية المـرأة المتزوجـة         -3
:  االتفاقية المتعلقة بالموافقة على الـزواج وبـإبرام عقـود الـزواج وبتسـجيل عقـود الـزواج        ،و

 41- 67صادقت الدولة التونسية على هـذه االتفاقيـات الـثالث بمقتضـى القـانون نفسـه عـدد        
   . 1967نوفمبر  21المؤرخ في 

  . 1957في  الليلي المرأة عمل حول الدولية االتفاقية -4
 اليـد  بـين  العمـل  بـنفس  القيـام  عنـد  األجور في المساواة حول الدولية العمل منظمة إتفاقية -5

 1968 سنة  وذلك والرجالية النسائية العاملة
  1967.1في ) االجتماعي الضمان( المعاملة في المساواة حول للعمل الدولية األتفاقية -6

  :المغرب :ثالثا 
األتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق      علـى مجموعـة مـن    المملكة المغربيـة صادقت 

  :ان وبحقوق المرأة  ونذكر منهااالنس
  .تصادية، واالجتماعية، والثقافيةالعهد الدولي للحقوق االق -1
  .تفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصريإ -2
  .تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةإ -3

                                                           

  .90،صالذكر ابق،مرجع س بثينة قريبع 1
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  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -4
 .تفاقية مناهضة التعذيب، وجميع ضروب المعامالت الالئنسانيةأو المهنيةإ -5
 علـى  بـتحفظ  المغـرب  صـادق :   المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  كّل على القضاء تفاقيةإ -6

بإعـداد وتقـديم تقاريرهـا الدوريـة،     وقامـت المملكـة المغربيـة      ، 1993جوان21 في االتفاقية
للعلـم أن   لـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،      حوار بناء مع لجنة القضـاء ع وفي إرساء 

لكـن تجـدر   المملكة لم تصادق عن بعض المعاهدات المتعلـة بحقـوق االنسـان وحقـوق المـرأة      
التـي أبـدتها حـين     اإلشارة هنا إلى أن المملكة المغربية شرعت بمراجعة التحفظـات واإلعالنـات  

نخـراط  إسـتكمال إ تفاقيات الدولية لحقوق اإلنسـان ، وذلـك فـي إطـار ورش     مصادقتها على اإل
وقـد أسـفر هـذا العمـل عـن رفـع       . 2003المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية، منذ أكتوبر 

  .2008سبتمبر  10التحفظات ، وذلك من خالل إعالن الملك في خطابه في 
ختياري للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز      قة المغرب على البروتوكول اإلمصادمما سيمهد ل
  1.  ضد المرأة

ة بأطر قانونية محلية  أن المشاركة السياسية للمرأة في الدول الثالثة محكوم خالصة القول
طر سواء المحلية أو الدولية تنص على المساواة صادقت عنها هذه الدول وكل هذه اُألوإلتزامات دولية 

لكن تبقى بعض النقائص والفراغات  القانونية في ،التامة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية 
هذه البلدان أضف الى ذلك أن المغرب مثال لم يصادق عن بعض االتفاقيات الخاصة بحقوق االنسان 

  .هذه البلدانللمرأة  ن المشاركة السياسيةالى حد  اآلن وهذا كله يؤثر سلبا ع
   

                                                           

 .3 -  12،ص 2009أفريل  ، 15+ين كيب،لمملكة المغربية ا 1
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وآليات ) الجزائر، تونس، المغرب(المشاركة السياسية للمرأة المغاربية:ثالثالمبحث ال
  .مكينها سياسياًت

  )ئر،تونس،المغربالجزا( المشاركة السياسية للمرأة المغاربية:ول المطلب األ
العـام  بالشـأن  باالهتمـام  تبـدأ حيـث    مختلفة مراحل أو بدرجات السياسية المشاركة تمر 

 تنتهـي  ثـم ،  سياسـي  بنشـاط  القيام إلى تتحول، ثم السياسي االنخراط إلى تتطور، ثم السياسي أو
 أشـكال العمـل   وكـل  السياسـية  النشاطات وتعاطي السياسية المسؤوليات تحمل بضرورة بالوعي
 السياسـية، والـذى   الحيـاة  فـى  ةالمـرأ  تشارك أن قرارب المراحل هذه وتنتهى ،السياسي والنضال

 : وجهين بأحد يتم
 بنفسـها  السياسـية  الحيـاة  معتـرك  خـوض  تقرر حيث : االنتخابات فى الترشيح:الوجه األول -

 . السياسى المطبخ داخل من والعمل
 حتـى  يمثلهـا،  مـن  تحديـد  فـى  صوت لها يكون أن السيدة تقرر وهنا : الناخبة:الوجه الثاني  -

 كناخبـة  المشـاركة  وكـذلك  المراحـل  هـذه  كّل، هتماتهاوإ مشكالتها عن ويعبر ن حقوقهاع يدافع
 تطـوير  شـيء  كـلّ  وقبـل  أوال تتطلـب  التـي  للمواطنـة  مختلفة تعبيرات إال هي ما مرشحة أو

 المتسـاوية  الحقـوق  علـى  السياسـية حيث تقوم المشاركة )  السياسية الثقافة  (وتدعيم االعتقادات
 والحريـات  بـالحقوق  المسـاواة  قـدم  علـى  لهـم  واالعتـراف  والرجـال  والنسـاء  للجماعـات 
إلى المشاركة السياسـية للمـرأة فـي الجزائـر تـونس والمغـرب       نتطرق هنا سوف  و1.األساسية

ــزاب     ــة، واالح ــالس المحلي ــات، والمج ــي الحكومات،والبرلمان ــاركتها  ف ــالل مش ــن خ م
  ). جمعيات ونقبات مهنية(السياسية،وحركات المجتمع المدني

  المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية:ول الفرع األ

   :المرأة الجزائرية في الحكومة: وال أ
 مـرأة إ أول ينـت وع، األولـى  التسـع  الجزائريـة  الحكومات في حاضرات النساء تكن لم

  .1984 سنة في وزاري منصب في
 و 1987 سـنتي   بـين  أنـه  حيـث  امنتظم تطورا الحكومات في النساء حضور تطور يكن لم    

 حتـى  االنتظـار  األمـر  سـتوجب إ وقـد  ،وزاريـة  مناصـب  مرأتانإ وأحيانا مرأةإ تولت 2002
 فـي  نسـاء  5 تعيـين  لنشـهد  2002 سـنة  مـن  جـوان  في والعشرون السادسة الحكومة تشكلت

ففـي حكومـة    ؛تراجـع  الـرقم  هـذا  أن منتـدبات إال  كـوزيرات  4 و كـوزيرة  واحدة الحكومة،
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سـعاد بـن جـاب اهللا وزيـرة      :ثالث نساء هـن  1، الحكومة في العضوات النساء عدد كان 2007
العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحـث العلمـي ،و نـوارة سـعدية جعفـر       منتدبة لدى وزير التعليم

 والسكان وإصالح المستشفيات مكلفـة بالعائلـة وقضـايا المـرأة،     وزيرة منتدبة لدى وزير الصحة
  2.وهو تمثيل ضعيف% 3.7بنسبة أي  و خليدة تومي وزيرة للثقافة

يوضح تواجد المرأة الجزائريـة فـي الحكومـات الجزائريـة المتعاقبـة منـذ        ) :01(رقم  جدول
  :االستقالل 

  الحكومات الجزائرية منذ االستقالل  عدد النساء في الحكومة الجزائرية

  الحكومات التسع األولى  لم تتقلد المرأة الجزائرية  أي منصب وزاري

  1984حكومة  سنة  تقلدت امرأة واحدة منصب وزاري

امرأة  –تواجد غير منظم للمرأة الجزائرية في الحكومة 
  -أو امرأتان تتقلدن مناصب وزارية في الحكومة 

  2002 - 1987حكومات ما بين 

أربعة نساء و  منصب وزيرة تتقلد واحدة: خمسة وزيرات
  تقلدن منصب وزيرة منتدبة

  2002والعشرون الحكومة السادسة 

 تتقلدواحدة : تراجع عدد النساء في الحكومة إلى ثالث نساء
  تقلدن منصب وزيرة منتدبةثنان إو منصب وزيرة

  2007حكومة 

  .2007مركز المشاركة السياسية للمرأة العربية ،:المصدر                              
    le   2011/05/23    :الموقع االلكتروني التاليعلى                                              

http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=914  

   
    : أنه هناك نالحظالسابق  من 
سنة بعد االستقالل حتى وجدنا اول امراة تتقلد  22تأخر حضور المرأة في الحكومات حيث انتظرنا  - 

  بحقها في ذلكمنصب وزير ؛رغم أن الدستور الجزائري يقر لها 
 يتم ال أنه كما تقنية وزارية أو مناصب كبرى مسؤوليات ذات وزارية التتولى  مناصب  أن النساء - 

 األسرة وزارات النساء وتتولىكالدفاع والخارجية ؛ سيادية وزارات أو إستراتيجية وزارات في تعيينهن
 وقد .منتدبة وزيرة منصب في تسميتهن يقع ما وغالبا األمية ورفع والثقافة والهجرة المرأة ووضع
  .للمالية  وزيرة منصب واحدة امرأة تقلدت

                                                           

  .19 ،صالذكر بقسا،مرجع  بثينة قريبع 1
  



 ة الحكملمرأة المغاربية في ظل أنظمثاني                               المشاركة السياسية لالفصل ال

80 

 

 2002الـى   1987تواجد غير منتظم للنساء في الحكومـة فمـثال فـي الحكومـات مـا بـين        -
الـى خمـس وزيـرات ليتراجـع العـدد       2002تواجد إمرأة أو امراتان ،ليرتفع العدد في حكومـة  

 ..2007الى ثالث وزيرات في حكومة 
ن عدد النساء في الحكومة ال يعكـس عـدد اإلنـاث فـي المجتمـع الجزائـر إذ قـارب عـدد         أ -

 .االناث في الجزائر نصف السكان االجمالي وهذا يجعل المرأة مهمشة 
  :المرأة الجزائرية في البرلمان: ثانيا 

  : هما هيئتين من الجزائري البرلمان يتكون
 ؛1996لسـنة  الدسـتور  مراجعـة  أقرتهـا  التـي  الثانيـة  البرلمانيـة  الهيئـة  وهو :األمة  مجلس
 مـن  (باألغلبيـة  المباشـر  غيـر  التصـويت  عبر بينهم من 98 ينتخب مستشارا 136 من ويتكون

 ؛)الواليـات  ومجـالس  المحليـة  الشـعبية  المجـالس  أعضـاء  المحليـين  المنتخبـين  األعضاء قبل
  1.المتبقين48 األعضاء الجمهورية رئيس ويعين

 األمـة  مجلـس  أعضـاء  ثلثـي  نتخـاب إ بموجـب  الغرفـة  هذه في مشاركة المرأة بلغتو
ـ  مقـدرة  نسـبة  يشـكل  مما مقعدا، 98 بين من مقاعدب 3 بفوزهن 1997لسنة   فـي ،% 3.25بـ
ـ  تقـدر  مشـاركة  بنسـبة  مقعـدا 48 مـن  مقاعـد  5 على المعينات النساء تحصلت الوقت نفس ـ ب

10,41%.  
 عـن  أفـرزت  فانهـا  2000ديسـمبر  28المجرى بتـاريخ  أعضاء  نصف تحديد انتخاباتما في أ 

 مجلـس  ألعضـاء  النصـفي  التجديـد  خـالل  من أما مقعدا، 48 بين من مقعد بأي النساء فوز عدم
  . % 12.25 رةدمق مشاركة بنسبة مقعدا24 بين من نساء 3 تعيين  مت فقد األمة
ـ    2003ديسـمبر 30 يـوم  المجـرى  المنتخبين األمة مجلس ألعضاء النصفي التجديد أما دى ؤلـم ي
 األمـة  مجلـس  أعضـاء  نصـف  تجديد عملية أما، عليها المتنافس مقعدا45 من إمرأة فوز أيإلى 

  2.% 9.09 بنسبة  أي مقعدا  22  بين من مرأتينإ تعيين أظهرت الفترة لنفس المعينين
 المجلـس  أعضـاء  عـدد  ويـرتبط  ؛عضوا 389 أعضائه الحاليين عدد :الوطني الشعبي المجلس

 حسـب  األصـوات  احتسـاب  ويقـع  القائمـات  علـى  بالتصـويت  انتخابهم يقع البالد سكان بعدد
 مـن  األقـل  علـى 5% علـى  تحصـلت  التي األحزاب على إال المقاعد توزع وال، النسبي التمثيل

  3.األصوات
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 بـين  مـن  نسـاء  10 حينهـا  نتخبـت 
 بعـين  أخـذنا  مـا  إذا جيـدة  نسـبة 
فكـان عـدد    1976ني لسـنة  الـوط 
 و 1991لسـنتي  التشـريعين  المجلسـين 

فقـد وقـع    2002مـا فـي مجلـس    

فـي البرلمـان الحـالي     تسـجيلها  
 العـدد  فـي  الزيـادة  هـذه  أن إال
  .  1962 سنة  5 %
 فـي  المتواجـدات  النسـاء  عـدد  

 الـدورات  مختلـف  فـي  ضـعيفا 

طبق فيها نظام يس2012المقبلة في  ماي  
م قوائم يتقد  الجزائريةاألحزاب السياسية 

  3.على األقل وإال ترفض القائمة
فـي البرلمـان الجزائـري  فـي الفتـرة      

  
  

جانفي  14، الجيدة الرسمية ، العدد األول، 2012
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نتخبـت ُأحيث  1962 لسنة التأسيسي المجلس النساء
نسـبة  النسبة هذه وتعتبر، النواب مجمل من 5% يمثل

الـوط  الشـعبي  أما في المجلـس  ،1الجزائر ستقالل
المجلسـين  سـتثنينا إ مـا  إذا وتراجع العـدد بعـد ذلـك   

مـا فـي مجلـس    أ التـوالي  علـى 12 و 6فيهمـا  النساء عدد
  .مرأة 

 وقـع  الوحيدة في العدد الفعلية الزيادة والجدير بالذكر ان 
إال، .%5.32ي بنسـبة  أ امرأة  34يعد والذي 2007 
  5 %مقابل ،2007سنة %5.32بل بقيت لنسبة ا في
 فـإن  البرلمانـات  فـي  المنتخبات النساء عدد 

ضـعيفا  ظـل  اللجـان  مكاتـب  أو البرلمانيـة  المجالس

المقبلة في  ماي   التشريعية االنتخاباتوما يجدر اإلشارة إليه هو أنه 
األحزاب السياسية  وذلك بإلزامكحد  أدنى من النساء؛  30%

على األقل وإال ترفض القائمة %30حزبية تحتل فيها النساء  ما نسبته
فـي البرلمـان الجزائـري  فـي الفتـرة       عدد النساءتطور وضح أعمدة بيانية ت): 

2007(:  
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النساء دخلت
يمثل بما نائبا 194

ستقاللإ حداثة االعتبار
وتراجع العـدد بعـد ذلـك   ، 10النساء 
عدد بلغ الذين 1997

مرأة إ 27نتخاب إ
والجدير بالذكر ان 

 2007سنة المنتخب
فيزيادة  قابلهالم ي
 مع تماثل وفي    

المجالس مكاتب عضوية
  2.التشريعية

وما يجدر اإلشارة إليه هو أنه 
30 بنسبة الحصص

حزبية تحتل فيها النساء  ما نسبته
): 01(الشكل رقم

2007/ 1962(بين 
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  .وزارة الداخلية الجزائرية: المصدر                                                           

  

الجزائريـة   التشـريعية  لإلنتخابـات  المترشـحات  يوضـح تطورعـدد النسـاء    ):02(جدول قـم  
    :)1977/2007(ونسبتهن المئوية 

  

  السنة

  

  جماالإعدد المرشحون 

  

  المرشحون الرجال

  ا

  لمرشحون النساء

  

  النسبة المئوية

1977  783  744  39  4.98%  

1982  840  801  39  4.64%  

1987  885  8.22  63  7.11%  

1997  7.749  7.427  322  4.15%  

2002  10.052  9.385  694  6.90%  

2007  -  -  -  5.32%  

   
 أشكال جميع على القضاء اتفاقية تنفيذ عن للجزائر والرابع الثالث الدوريان التقريران، الديمقرطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية : المصدر

  . 79،ص سابق المرجع ال، المرأة ضد التمييز

في البرلمان كـان مبكـرا لكـن سـرعان مـا      الجزائرية المرأة تواجد نالحظ مما سبق أن 
شـهد بعـض االرتفـاع    لت، 1976/1997خاصة في الفتـرة بـين    البرلمان تراجع دور المرأة في

   %).5(بل بقيت ها لنسبة ا فيزيادة  قابلهالم ي العدد في الزيادة هذهأن  إال؛ 2007ة في دور
 القائمات في حضورهن ضعفإلى  التشريعية الهياكل في النساء تمثيل ضعف تفسير ويمكن

 الإ، الجزائرية للدولة العليا للسلطات السياسيةوكذلك إلى ضعف اإلرداة ، السياسية لألحزاب االنتخابية
، بهدف توسيع حجم مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة 2008تم  تعديل الدستور في نوفمبر أنه 

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ : " مكرر على أن 31حيث تنص المادة 
  1 المجالس المنتخبةتمثيلها في 

 18مؤرخ في  03 - 12مكرر من الدستور صدر قانون عضوي رقم  31تطبيقا ألحكام المادة و
المرأة في  و الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل ؛2012جانفي سنة  12الموافق  1433صفر عام 

  .المجالس المنتخبة

                                                           

 ، وتـونس والمغـرب   الجزائـر فـي  نظـام حصـص النـوع فـي السياسـة      حـول   تقريـر   ،مركز المرأة العربية للتدريب والبحـوث  1
  . 3ص 2009أكتوبر



 ة الحكملمرأة المغاربية في ظل أنظمثاني                               المشاركة السياسية لالفصل ال

80 

 

أالّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو  أن القانون العضوي على وينص هذا
في انتخابات المجلس الشعبي :  مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ

عندما يكون عدد المقاعد % 30عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة  مقاعد، و % 20الوطني 
ن عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، عندما يكو% 35يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، و 

بالنسبة لمقاعد الجالية % 50عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثالثين  مقعدا، و % 40و
  ·الوطنية في الخارج

عندما % 30أما عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الوالئية حسب هذا القانون 
  .مقعدا 55إلى  51عندما يكون عدد المقاعد % 35مقعدا، و 47و 43و 39و 35المقاعد  يكون عدد

في المجالس % 30 فهي أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبية البلدية حسب هذا القاون
الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف 

  . نسمة) 20.000(
وحسب ذات القانون  يؤدي عدم االلتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها، من ناحية أخرى ينص 
القانون على أن  يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، وفي محاولة من 

لدولة بمساعدة مالية السلطات لتحفيز األحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص للنساء، وعدت ا
بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والوالئية وفي  خاصة لألحزاب السياسي

  1·.البرلمان
  

  ::المرأة الجزائرية في المجالس المحلية :ثالثا 
منـذ األسـتقالل    كبيـرة  درجـة  إلـى  ضعيفا المحلية تمثيال المجالس في المرأة تمثيل يبقى
الـى   1967البلديـة سـنة    الشـعبية  حيث بلغ عدد النساء  المنتخبات في في المجـالس  ؛وإلى اليوم

عـدد   وإرتفـع  ،1967سـنة   الـبالد  جنـوب  أدرار واليـة  في بلديتين إمرأة ترأستو  إمرأة  20
 2.إمرأة  45  إلى 1969 الوالئية  لسنة  الشعبية في انتخابات المجالس النساء المنتخبات

وبقــي دور المــرأة الجزائريــة فــي المجــالس المحليــة ال يكــاد يــذكر طيلــة الســبعينات     
  .والثمانينات من القرن الماضي 

                                                           

المطبعة  ،سمية ، العدد األوليدة الرر، الج2012سنة  جانفي 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  03 - 12عضوي رقم القانون ال 1
 .2012جانفي  14 الرسمية،  الجزائر، 

 لمـرأة تقريـر حـول ا  بـالجزائر ،  الوزارة المنتدبـة المكلفـة باألسـرة وقضـايا المـرأة      الجمهوية الجزائريـة الديموقاطيـة الشـعبية،    2
 .40، ص 2009الجزائر،   ،" ومعطيات واقع"ة الجزائري
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شـهد تمثيـل    لكن وبعد  اإلصالحات السياسية التي شهدتها الجزائـر فـي مطلـع التسـعينات،        
لكـن   مـع السـنوات السـابقة لإلصـالح،    المرأة في المجالس المحلية نوعا من االرتفاع بالمقارنة 

 .النسبة لم ترق الى المستوى المطلوب
 مـرأة إ 1281ترشـحت للمجـالس البلديـة   1997جريـت سـنة  التـي أ  المحلية ألنتخاباتا ففي   

مـرأة لـم تفـز  سـوى     إ 905ية فقـد ترشـحت   ما في المجالس الوالئأ ،مرأةإ75بينهن من فازت
  ،مرأةإ 62
إمـرأة لـم تفـز     3679فقد ترشحت للمجـالس البلديـة    2002ما في االنتخابات المحلية لسنة أ    

 1.مـراة  إ 113إمـرأة لـم تفـز سـوى      2684وللمجالس الوالئيـة ترشـحت    مرأة،إ 147سوى 
المجـالس   فـي  النسـاء  انتخـاب  أن2002) (المحليـة  االنتخابيـة  االسـتحقاقات  هـذه  تبين نتائج
 تعـرف  التـي  والبلـديات  الواليـات  فـي  خاصـة  منعـدم  يكون يكاد بل ،ضئيل فعال بقي المحلية
  2.ةوالصحراوي الريفية المحافظة المناطق أي العميقة بالجزائر

ـ    2007خيـرة التـي جـرت فـي     في االنتخابات التشريعية  األو     ي المجـالس  فقـد فـازت ف
البلديـة فقـد فـازت     س الشـعبية ما في المجـال أ  ،%13.44مرأة أي بنسبة إ 129الشعبية الوالئية 

  3%. 0.74مرأة بنسبة  إ 103
 رئاسـة  للنسـاء  وقـد تسـند   البلـديات  فـي  الثانوية االجتماعية األدوار وغالبا ما تسند للنساء    

 جتماعيـة اإل والمهـام  بالهياكـل  يكلفـن  فـإنهن  ختيـارهن إ وقع حال وفي، ستثنائيةإ بصفة اللجان
 المؤسسـات  فـي  المـرأة  تمثيـل  إجمـاال  ويظـل  ذلـك،  وغير والتضامن والطفولة الصحة مثل

  .التطور وبطيء ضعيفا تمثيال المحلية السياسية
 وظـائف  فـي  حضـورها  تسـجل  كانـت  وإن المـرأة  فـإن  المحلية التنفيذية الهياكل في أما    

 واإلداري السياسـي  القـرار  صـنع  وظـائف  فـي  حضـورها  فإن المحلية المجالس داخل انتخابية
 واليـة  منصـب  فـي  مـرأة إ حيث تـم تعيـين  ، المستوى نفس إلى يرتقي ال المحلي المستوى في

 وإحـدى  منتدبـة  وواليـة  اإلطـار  خـارج  واليتـين  تعيين ذلك وتبع 1999 العام في األولى للمرة
  .دائرة رئيسة عشر
 أو لواليـة  عـام  كاتـب  أو والـي  منصـب  لتـولي  تعييـنهن  يقع اللواتي النساء عدد ويعتبر     
  1.كاف غير عددا دائرة رئيس

                                                           

  . 21 -20،صبق الذكرمرجع سا ،بثينة قريبع 1
مرجـع سـابق   ،   تقريـر حـول المـرأة والحكـم المحلـي بـالجزائر الواقـع واآلفـاق        مركز المرأة العربيـة للتـدريب والبحـوث ،     2

 .20- 19صالذكر،
 جميـع  علـى  القضـاء  اتفاقيـة  تنفيـذ  عـن  للجزائـر  والرابـع  الثالـث  الدوريان التقريرانالجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية،  3

  . 79،ص مرجع سابق الذكر، المرأة ضد التمييز أشكال
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  ):2007 - 1967(من  النساء بالمجالس المحلية بالجزائريوضح عدد  )03(قم رالجدول 

  
المرأة، الجزائر، دون تارريخ  وقضايا باألسرة المكلفة المنتدبة الوزارة ،ومعطيات واقع الجزائرية المرأةالجمهوررية الجزائرية،  :المصدر

  .نشر

  
 الجزائريـة فـي المجـالس المحليـة      خالصة القول هنا أن المشـاركة السياسـية للمـرأة            
 االهتمـام  ضـعف  المحليـة  المجـالس  فـي  النسـاء  لتواجد الحالية النسب وتعكسبالضعف  تتسم
وكـذلك راجـع إلـى عـدم     ، البلـدي  العمـل  في المرأة إدماج بمسألة السياسية األحزاب تبديه الذي

  2.النسوية تبني نظام الكوتا
  :المرأة الجزائرية في األحزاب السياسية:رابعا

 ،هـذا يومنا إلـى  االسـتقالل  مـن  حزبيـة  تجربـة  خاضـت  الـدول  من كغيرها الجزائر
 فتـرة  كـل  وتميـزت  ومنعهـا،  لسياسـية ا االحـزاب  إنشـاء  كيفيـة  يحكم قانوني نظام وعرفت

 مـا  مرحلـة  مـرحلتين،  إلـى  التجربـة الحزبيـة بـالجزائر     هـذه  تقسـيم  ويمكن تبخصوصيا
                                                                                                                                                                                     

  .21 -17بثينة قريبع، مرجع سابق الذكر،ص 1
مرجـع سـابق    ،  المـرأة والحكـم المحلـي بـالجزائر الواقـع واآلفـاق      تقريـر حـول   ،  مركز المرأة العربية للتـدريب والبحـوث   22

  .28  -26،صالذكر

  عدد النساء الجزائرية بالمجالس الوالئية  عدد النساء الجزائرية بالمجالس البلدية  السنة

1967  60  -  

1969  62  45  

1997  75  62  

2002  147  113  

2007  103  129  
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 مرحلـة  أي هـذا،  يومنـا  إلـى  1989 بعـد  مـا  ومرحلـة  الواحد الحزب مرحلة أي 1989لقب
ـ التي  التعددية جويليـة   5المـؤرخ فـي    11|89 قـانون  صـدر  حيـث 1989.1 دسـتور  هاكرس
 الطـابع  ذات الجمعيـة  تسـتهدف " الثانيـة  المادة في جاء حيث السياسية بالجمعيات يتعلق  1989
 سياسـي،  برنـامج  حـول  جزائـريين  مـواطنين  جمـع  الدستور من 40 المادة إطار في السياسي

  2" .وسلمية ديمقراطية بوسائل السياسية الحياة في للمشاركة وسعيا ربحا يدر ال هدف بتغاءإ
علـى   قيـود  أي يوجـد  نـه ال ة احـزاب سياسـية بـالجزائر؛ و رغـم أ    ونظرا لذلك ظهرت عـد 

 تواجـه  أن يمكـن  ذلـك،  و االنخراط في االحـزاب؛ ومـع  في السياسة ا الجزائرية المرأة مشاركة
أغلـب األحيـان    فـي  األحـزاب السياسـية   داخـل  يحظين بمناصب عليا أن الالتي يحاولن النساء

سواء في فترة األحادية الحزبيـة حيـث كانـت نسـبة النسـاء فـي       3. مقاومة من االعضاء الرجال
 فـي  النسـاء  تمثيـل  يعكـس  حيـث ال  أو في فترة التعددية الحزبية؛حزب جبهة التحرير ضعيفة 

 الـوطني  والتجمـع  الـوطني  التحريـر  جبهـة  وهمـا  الرئاسـية،  لألغلبيـة  الكبيـرين  الحـزبين 
 جبهـة  مـن  كـل  عبـرت  قـد ف ،السياسـية  السـاحة  على المرأة إلى الموكول الدور راطي،الديمق

 المشـتركة  مناهضـتهما  عـن  الـديمقراطي  الوطني والتجمع األغلبية حزب وهي الوطني التحرير
   .المسألة هذه من صريح موقف عن أغلبها في األخرى األحزاب تعبر ولم ،الحصص لنظام
 فـي  للنسـاء % 20نسـبة  خصـص  أنـه  بمـا  متقدما موقفا التي تبنت  السلم مجتمع حركة ماعدا
 بـين  المسـاواة  مبـدأ  تأسيسـه  عنـد  أدرجالـذي   والديمقراطية الثقافة أجل من التجمع و صفوفه
  4.برنامجه في الجنسين

وحـزب   الشـباب  حركـة  حـزب (مـرأة  إ منهما كل يرأسفي الجزائر   فقط حزبانويوجد 
 ترشـحت هـذا االخيـر   5حزبـا ،  40نحـو  تبلـغ  التي السياسية األحزاب جميع بين من)  العمال

الـوطن علـى   مـرتين فـي سـابقة مـن نوعهـا فـي        الرئاسية لألنتخاباتزعيمته لويزة حنون 
 بمـا  األهميـة  بـالغ  يعتبـر  األمـر  هذا فإن الرمزية الداللة جهة ومن ؛المستوى الوطني والعرب

 الميـدان  فـي  المـرأة  حضـور  متزايـدة  بصـورة  تقبل جتماعيةإ حركية تجاهإ في الباب يفتح أنه
   .السياسي

                                                           

 2006، العــدد الرابــع ،مجلــة الباحــث ،جامعــة ورقلــة ،" 2004-  1962"التجربــة الحزبيــة فــي الجزائــر ، أحمــد ســويقات 1
  .123،ص

،المطبعـة  1989جويليـة  8،الجريـدة الرسـمية فـي    1989جويليـة   5المـؤرخ فـي    السياسية بالجمعيات يتعلق  89/11 قانون:أنظر  2
  .1989الرسمية ،الجزائر،

 . 45، صبق الذكرمرجع سا، تومبيرت ولي نذير ثمينة 3
تقريـر حـول   بـالمرأة ومركـز المـرأة العربيـة للتـدريب والبحـوث،        النّهوض مجال في دريبوالت للبحوث المتحدة لالمم الدولي المعهد 4

  .9،ص مرجع سابق الذكر، النوع اإلجتماعي  والسياسة في الجزائر
 .45،صبق الذكرسا،مرجع تومبيرت ولي نذير ثمينة 5
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 كمـا  السياسـية  األحـزاب  صـفوف  فـي  المناضالت النساء عدد التحديد وجه على يعرف وال    
 خـالل  مـن  الخصـوص  بهـذا  معلومـات  ستشفافإ ويمكن ،يتحملنها التي المسؤوليات تعرف ال

  .االنتخابات طريق عن مسؤوليات على وحصولهن النساء هؤالء ترشح
 ذات السياسـية  األحـزاب  أن 2002لسـنة   نتخابيـة اإل سـتحقاقات اإل خـالل  مـن و يتبـين حيث 

 سـاندته  الـذي  الحـزب  وهـو  الوطني التحرير جبهة فحزب ،النساء ترشح على لم تعول األغلبية
 المحليـة  المجـالس  مقاعـد  نصـف  من بأكثر الفائز والحزب التحرير حرب إبان الجزائرية المرأة
 الـوطني  التجمـع  أمـا  ،% 2.56ى نسـبة سـو  قائماته على النساء تمثل لم ،2002نتخاباتإ خالل

  1% . 1.90 سوى قائماته على النساء تمثل فلم غلبيةاأل حزب وهو الديمقراطي
 علـى  النسـاء  مـن  مرشـحات  سياسـيان  حزبـان  سـوى  يقـدم  فلم 2007أما في إنتخابات     

  .القائمات إحدى رأس على األحوال من حال بأية منهن أي تكن لم و االنتخابية القائمات
 اتجـاه  فـي  السياسـية  األحـزاب  بـه  تقـوم  الذي العمل أشكال تتراوح أنه خالصة القول 

 القائمـات  علـى  النسـاء  وترتيـب  رفضـه  أو الحصص نظام تطبيق بين السياسية المساواة تحقيق
 فـي  السياسـية  األحـزاب  وتصـوغ ، المنتخبـة  المجالس في بمقاعد بفوزهن يسمح بما االنتخابية
 تـؤدي  أن يمكـن  فعليـة  إجـراءات  تتخذ ال أنها إال للمرأة السياسية المشاركة يدعم خطابا مجملها

 تـوفر  وال رةالمسـي  الهياكـل  فـي  مـنهن  القليل سوى دمجتُم ل؛ حيث الواقع في ملموس تغير إلى
  .االنتخابات في للنجاح حقيقية فرصا لهن

  :المرأة الجزائرية في حركات المجتمع المدني : خامسا
  :الجمعيات -1

 أجـل  مـن  النضـال  زمـن  إلـى  الجزائريـة  النسـائية لجمععويـة  ا الحركة بدايات تعود
 31 – 90رقـم  القـانون  خاصة بعـد إصـدار  بعد اإلستقالل  الحركة هذه تدعمت وقد االستقالل، 

حصـائية  ظهـرت إ أحيـث   ،الجمعيـات  مـن  كبيـر  عدد ظهور إلىمما أدى  2الجمعياتالمتعلق ب 
جمعيـة وطنيـة وجهويـة ناشـطة فـي       70.000ان الجزائر تعد اكثر مـن   2005اجريت سنة 

  .جمعية 23جميع المجاالت االجتماعية لكن لم يتجاوزعدد الجمعيات النسائية 
 مجـال  فـي  فاعلـة وال المعروفـة  الجزائريـة  النسائية الجمعياتالمنظمات و أهم  يلي ما في ونقدم
  .السياسي القرار صنع
هو منظمة نسـوية يضـم آالف العضـوات كمـا لـه فـروع        :اإلتحاد العام للنساء الجزائريات -

القنـاة الوحيـدة التـي     -بدايـة التعدديـة السياسـية    – 1990كان وإلـى غايـة    في كل الواليات،

                                                           

 .45،ص  ابقالمرجع الس  1
  .1990،المطبعة الرسمية،الجزائر،1990فيفري19،الجريدة الرسمية في المتعلق بالجمعيات في الجزائر 31 – 90 رقم القانون:أنظر 2
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 المنظمـات  كـل  مـن  أهميـة  أكثـر  سياسـي  تـراث  لديه،  تشارك من خاللها المرأة الجزائرية
االنتخابـات  (السياسـية  المواعيـد  كـل  فـي  االسـتقالل  منـذ  شـارك  أنـه  ذلك؛ األخرى النسوية

 مناصـب  إلـى  وصـلن  اللـواتي  النسـاء  غالبيـة  أن الصدد هذا في ونشير )البرلمانية والمحلية 
كالسيدة سـعيدة بـن حبـيلس، والسـيدة خليـدة       االتحاد إلى ينتمين منها، السياسية خصوصا قيادية

  إلخ....، والسيدة زهية بن عروستومي، والسيدة نوراية حفصي
بعمـل دؤوب    اإلتحـاد  يقـوم ، كمـا  المرأة الجزائريـة  حقوق عن الدفاع إلى يهدف اإلتحاد

كما يسعى بإسمرار لتوسيع مجـال مسـاهمتها الفعليـة فـي الحيـاة       المرأة، مجال توعية تربية في
  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبالد

باإلتصال مع جميع المنظمات الجماهريـة األخـرى لجمـع شـمل كـل      اإلتحاد  يسعىكما 
  .النساء ورفع قدراتهن على التنظيم والتعبئة  وأن تكون أداة  هامة للنهوض بالمرأة

 المهنـة  نفـس  إلـى  منتميـات ال نسـاء ال بـين  جمعال التي لإلتحاد التابعة الرابطات وتساهم
  .اإلتحاد جمهور توسيع فيو الجزائريات للنساء اإلعالمي الناديك واإلختصاص

ـ  الجزائريـة  المـرأة  مشاركة لتحسين عدة إجراءات وقد إتخذ اإلتحاد ي الحيـاة السياسـية   ف
كمـا  ، )إشـهارية  وإعالنـات  الـوعي،  لنشـر  مطويـات وال والمناقشات، دراسية، حلقات(خالل من

  1.ومرشحات كناخبات االنتخابات في النساء تعبئة في رئيسي دور لعب االتحاد يتولى
 وضـعت  وقـد  1998 العـام  فـي  الجزائريـات  األطـر  النسـاء  جمعية تأسست :جمعية أفكار -

  : في   يتمثل رئيسيا هدفا لنفسها أفكار جمعية
 كـل  فـي  القـرار  صـنع  مراكـز  إلـى  ووصـولها  المهنـي  المجال في المرأة ارتقاء على العمل

 دون تحـول  التـي  العوائـق  ضـد  الجمعيـة  تناضـل  الهـدف  هـذا  ولبلوغ العامة الحياة مجاالت
 نشـر  عبـر  توعويـة  نشـاطات : حيث  تقوم الجمعيـة ب  القرار صنع مراكز إلى المرأة وصول
 شـبكات  يجـاد  العـامالت،  النسـاء  لفائـدة  تكوينيـة  نشاطات المسئولة، المرأة عن إيجابية صورة
 تسـاعدهن  ظـروف  وخلـق  النسـاء  حيـاة  نوعيـة  تحسين إلى يهدف عمل برنامج وضع نسائية،
  .والعائلية المهنية الحياة بين التوفيق على
 فـي  المـرأة  حقـوق  عـن  الدفاع إلى اإلتحاد يهدف:النسائية للجمعيات المغاربي إلتحادجمعية  -

 دراسـية  حلقـات  عبـر  ذلـك  ويـتم  .الحقوق هذه معرفة على ومساعدتهاالعربي  المغرب منطقة
 اإلتحـاد  يـوفر  أخـرى  ناحيـة  ومـن  .المغـرب  منطقـة  في المرأة حقوق حول تدريبية ودورات
  . لالنتخابات والمرشحات الناخبات للنساء تكوينا

                                                           

رسـاالة  ،)و،حمـس .ت.د،ج.ث.ت(داسـة ميدانيـة علـى العينـة  مـن حـزب       "مشاركة المـرأة فـي المجـال السياسـي    جميلة خيذر، 1
  .130 -128،ص2001ماجستير،قسم علم األجتماع،جامعة الجزائر،
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 عـدد  حيـث يبلـغ  نظرا لتزايد نسبة المرأة الجزائرية في االعـالم   :جمعية النساء اإلتصاليات  -
 مجمـل  مـن   74.06% مـن  يقـرب  مـا  الجزائـري  التلفزيـون  فـي  العـامالت  الصـحفيات 
  1.الصحفيين

  1995 مـارس  منـذ  تنشـط  االتصـال  فـي  مختصة جمعية االتصاليات هي أسست جمعية النساء
 وتتمثـل ، العاصـمة  الجزائـر  فـي  المركـزي  مكتبها إلى باإلضافة جهوية مكاتب أربعة وللجمعية

  :في الجمعية ةمهم
 التهمـيش  لمقاومـة  النسـائية  والقـدرات  النشـاطات  بـراز وإ ،المـرأة  بوضـع  والتوعية إلعالما

 النسـائية  بـالتعبيرات  النهـوض  و،القـرار  في دوائر تمثيلها وضعف للمرأة والسياسي االجتماعي
  .أشكالها بجميع

 :يلي ما نذكر أن يمكن الجمعية انجازات جملة من و
 رفد مشترك مع مشروع وهو "والفن اإلعالم وسائل طريق عن المرأة بحقوق التوعية" مشروع 
 14 إنتاج ويتضمن  األوربي اإلتحاد من مالي بدعم المشروع ويحظى المتوسط أجل من والمعهد

 مالي وبدعم باريس في بانوس معهد مع بالشراكة" ناس ميديا "مشروع ،كذلك المرأة وضع حول صةح
 المجتمع تدعيم بغاية 2003 في المشروع هذا أطلق وقد .وفرنسا اكند وسفارتي  األوربي اإلتحاد من

 مشاغل من وقريب تعددي إعالم وتطوير للنساء التعبير بحق النهوض خالل من الجزائر في المدني
  .ةالجزائري المرأة

 ناشطين قبل من 1997 العام في نسومر فاطمة ثروة جمعية أنشئت:نسومر  فاطمة ثروة جمعية -
 األسرة قانون إلغاء أجل من تناضل التي الوحيدة المنظمة وهي الديمقراطية أجل من سابقين وناشطات

 يمكن ال الديمقراطية المطالب أجل من النضال بأن وناشطاتها  ناشطوها يؤمن مختلطة جمعية أنها كما
 بين المساواة ترسخ مدنية قوانين وضع إلى الجمعية تهدف .المواطنين جميع مشاركة دون يتم أن

 الوضع تحسين جانب إلى للمرأة القانوني تغييرالوضع على الجمعية نضال يتركز ،و  والنساء الرجال
 المواطنين لتعبئة الجمعية وتسعى المجتمع في السائدة العقليات تغيير في يساهم قد مما االقتصادي،

  2.  ديمقراطي مجتمع مشروع حول
تأسست جمعية اإلطارات النسـوية الجزائريـة مـن أجـل     : جمعية اإلطارات النسوية الجزائريـة  -

  .1998وحصلت على اإلعتماد 1997إعادة اإلعتبار للتأطير النسوي وتوسيعه خالل العام 
الالتـي   عدة النسـاء الالتـي  يتعـانين  مـن مشـاكل بشـغلهن كالنسـاء       مساتهدف الجمعية إلى 

يشتغلن  بمناصب ال تناسبهن، إمـا ألنـه أدنـى مـن كفاءاتهـا ودرجتهـا العلميـة أوبعيـد عـن          

                                                           

  .30 -28ص ،بق الذكرمرجع سا ، بثينة قريبع 1
  . 32المرجع السابق، ،ص 2
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تخصصها الدراسي و المهني ،كما تهدف هـذه الجمعيـة  إلـى إيصـال المـرأة الجزائريـة إلـى        
  1.مراكز القرار 

ال  اً إذئريـة فـي الجمعيـات ال يـزال ضـعيف     أن حضور المـرأة الجزا خالصة لقول هنا 
 فقـط  جمعيـة  23د الجمعيـات النسـوية   يتجـاوز عـد  ال   2005جريت سـنة  ُأحصائية إفحسب 

أضف إلى ذلـك أن أغلـب هـذه الجمعيـات النسـوية تعـاني        2،جمعية بالجزائر 70.000ل بمقا
  .وقلة الكوادر النسوية المؤهلةتمويل الضعف من  

  
  
  

  :العمالية والمهنية النقابات -2
حيـث   كـل سـنة   فـي تزايـد    سوق العمل بـالجزائر في  النسائية العاملة القوى نسبةإن 
 2008سـنة  مـا  أ 2000،3 فـي  % 13,9 إلـى و  1998 سـنة  % 10,5مـن  النسـبة  وصـلت 
  15,6.4 % النسائية العاملة القوى نسبة وصلت

معتبـرة إال أننـا مـثال       في سوق العمـل بـالجزائر   النسائية العاملة القوى نسبة ورغم أن
منخـرط  هنـاك    800الـف و  675االتحاد العام للعمال الجزائريين من جملـة مليـون و    نجد في

منتخـب   171292وعلـى   مـن المجمـوع،  % 15وهو ما يمثـل نسـبة    فقط  مرأة إ 251370
ـ يفقـط  مرأة إأالف  8هناك  االتحـادات المحليـة   (غلن مسـؤوليات صـلب الهياكـل النقابيـة      تش

وهـي نسـبة   %  5ي حـوالي  أ) او نقابـات المؤسسـات    قابيـة والفـروع الن الواليات واتحادات 
درج المؤتمر العاشـر لالتحـاد العـام للعمـال الجزائـريين  المنعقـد سـنة        أ ولهذا 5،جدا ضعية 
 خدمـة  فـي  المـرأة  " وهـي تنضـوي تحتـه وشـعارها     العاملة للمرأة وطنية بعث لجنة 2000
 خلـق إطـار   : منهـا  األهـداف  لنفسـها  اللجنـة  وحـددت  ، "المرأة خدمة في والنقابات النقابات
 العمـل و والكرامـة،  االحتـرام  فـي  الحق عن الدفاع و بالعامالت، خاص والعمل والتفكير للتعبير

 السياسـية  العامـة  الحيـاة  مظـاهر  جميـع  في المساواة قدم على المشاركة في المرأة حق أجل من
  .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والنقابية

                                                           

  "أمان"المركز العربي  للمصادرة والمعلوات حول العتف ضد المرأة  1
   news/wmview.php?ArtID=4305-http://www.amanjordan.org/a:على الموقع اإللكتروني التالي

 .28،ص ، المرجع السابق 2
 .16،ص 2006نوفمبر  ،إفريقيا لدول شمال النهائي لتقريرا العالمي، السياسات شبكة 3
تقريـر حـول   ،  والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 4

 .8،ص 2010،  مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وإدماجها في عملية صنع القرار
  .8،ص2009فيفري  25 -23المنتدى النقابي االورومتوسطي ،تونس،   النساء والنقابات في بلدان  جنوب المتوسط، 5
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 اللجنـة  وتعللـت  األسـرة؛  قـانون  إللغاء الدعوة أجل من شجاعة مواقف اللجنة تبنت وقد
 والنسـاء  العـامالت  النسـاء  ألزواج نـة بي بصـورة  يعطـي  ) القديم القانون( االسرة  قانون بأن

 إجبـارهن  فـي  الحـق  القـانون  إصـالح  لجنـة  في العضوات والنساء الوزيرات وحتى الواليات
 والعمـل  والدراسـة  الحركـة  فـي  المـرأة  لحق تهديدا الزوج طاعة وتمثل، العمل عن التخلي على

  .وظائفهن  في االرتقاء أو جديدة وظائف وبلوغ
ـ  داخـل  أفضـل  مكـان  علـى  المـرأة  حصـول  أجـل  من أيضا اللجنة وتناضل ات النقاب
  1.العمالية المتنوعة

 15أصـبحت هنـاك    2008المنعقـد سـنة   جدير بالذكر أنه ومنذ المؤتمر الحادي عشـر  
وهـي اللجنـة العليـا لالتحـاد العـام      (عضو ضمن تركيبة اللجنة الوطنية   264مراة من مجموع إ

في حين لم تكن ممثلة سـواء بـامرأة واحـدة خـالل المـؤتمر      ) للعمال الجزائريين بين مؤتمرين 
مـرأة نقابيـة منصـب كاتـب عـام ضـمن الهياكـل العليـا         ليوم  لم تحتل أية  إالعاشر ،وحتى ا

  2.عدى الفروع النقابية والقاعدية ما

 حسـب  فـي الجزائـر   الجنسـين  نشـاط  معـدالت  يوضح تطـور ) 04(قم ر جدول 
  :المئوية النسبة

  2008  2007  2006  2005  2004  1994  السنة

  84.9  85.3  84  69.2  84.1  78.8  الذكور

  15.1  14.7  16  12.4  15.9  21.2  االناث

   CHOMAGE -ET-http://www.ons.dz/EMPLOI:الموقع اإللكتروني التاليعلى :المكتب الوطني لإلحصاء في الجزائر:المصدر
le27|04|2011  2008.html  

مما سبق نالحظ ان نسـبة النسـاء فـي النقابـات اليـزال ضـعيف رغـم كـل الجهـود          
ويرجع الباحثون غيـاب المـرأة الجزائريـة عـن المواقـع        المبذولة من قبل السلطات في الجزائر ؛

  :سباب منهاصنع القرار في النقابات الى عدة أالمتقدمة ل
 .عباء مزدوجة االسرة والنقابةة الجزائرية تحمل أأعدم قدرة المر -1
جراءات ملموسـة داخـل النقابـات  ذاتهـا حيـث التشـجع علـى حضـور النسـاء          غياب إ -2
 ).رة االجتماعات المتأخ(
 .تيارات محافظة قد تعارض تواجد النساء في النقابات د وجو -3

                                                           

  . 31،صبق الذكر ،مرجع سا بثينة قريبع 1
  .  8صمرجع سابق الذكر، ،  المنتدى النقابي االورومتوسطي ، لنساء والنقابات في بلدان  جنوب المتوسطا، 2

http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE 2008.html
http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE 2008.html
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  1.عتبار الفضاء النقابي فضاء ذكوريإ -4

  المشاركة السياسية للمرأة التونسية:الثاني الفرع 

  : المرأة التونسية في الحكومة: وال أ
 ن رئـيس الجمهوريـة الراحـل   حـين عـي   1983ء إلى الحكومـة إال سـنة   لم تدخل النسا

 3لكـن لـم تـدم هـذه الـوزارة أكثـر مـن         ،بورقيبة وزيرة مكلفة بوزارة المرأة والعائلة بالحبي
سنوات وكانت مرتبطة بشخص الوزيرة إذ تـم حـذف هـذه الـوزارة بعـد أن عزلـت الـوزيرة        

تـم مـن جديـد إحـداث وزارة العائلـة والمـرأة         1993سـنة   هإأل أن 1986،2المكلفة بها سنة 
  .هذا المنصب إمرأة  وكانت دائما تتولى

ـ    إال أن تواجـد   2001و 1993ثتها تـونس سـنة   درغم االصالحات السياسـية التـي أح
النساء في الحكومة بقي ضعيف وال يعكـس مسـتوى تواجـد النسـاء فـي القطاعـات األخـرى،        

 3،% 9.25ي بنسـة  أ وزيـرا  29 بـين  وزيرتـان فقـط مـن    هناك كان 2001  حيث نجد سنة 
 47نسـاء مـن بـين     7عـددهن فـي الحكومـة     وبعد التعديل الـوزاري أصـبح    2004أما في 

 2011جـانفي   14ليتراجع العدد في أخر حكومة قبـل ثـور الياسـمين فـي     ، عضواً في الحكومة
 أصـل  مـن  دولـة  كاتبـات  4 و وزيـرا   30أصل من واحدة وزيرة 2009حيث ضمت حكومة 

   4.كاتبا للدولة 13
  5، حيث ضمت حكومة الجبالي سوى سيدة واحدة، وبقيت ضعيفة حتى بعد الثورة

  : أنه هناك حظمما سبق نال  
عطـت  نيسة في الحكومات األولـى رغـم أن القـوانين التونسـية أ    وحضور المرأة الت تأخر في -

 للمرأة حقوق لم تحصل عنها أي من النساء في الوطن العربي 
 فـي  حاضـرة  أصـبحت المـرأة   2001وأصـالحات   1993اإلصـالحات    منـذ  أنه نالحظ -

   .األقل واحدة على مرأةإ بمعدل وذلك نقطاعإ دون الحكومة

                                                           

 تقريـر حـول  ،  والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 1
  .8،ص 2010نوفمبر  ، مشاركة المرأة في النقابات في كل من الجزائر والمغرب وتونس" النساء في النقابات

التمكـين السياسـي للنسـاء    " ،  المنتـدى الـديمقراطي األول للمـرأة العربيـة     التمكين السياسي للمرأة فـي المغـرب  ،   خديجة الروكاني2
منتـدى الشـقائق    نشـرها ،   2004ديسـمبر    11 -3  مـن  صـنعاء،  ، "خطوة ضرورية نحو اإلصالح السياسي فـي الـوطن العربـي   

  . 42،ص 2005العربي لحقوق اإلنسان،
  . 305، ص بق الذكرمرجع سا، تومبيرت ولي نذير ثمينة 3
تقريـر حـول   ،والبحـوث  للتّـدريب  العربيـة  المـرأة  ومركـز  بـالمرأة  النّهوض مجال في والتدريب للبحوث المتحدة لألمم الدولي المعهد  4

  . 3،ص  مرجع سابق الذكر، النوع االجتماعي والسياسة في تونس
5  :;� .��2011نE: 4ا�@(56ری7 ا�=5ن;�7،  �30ی� ا�?@"7 ا�(A B��  C?Dم ���(@?< ا�=>�
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مـة وال إلـى وزارات   بعـد إلـى رئاسـة الحكو    إمـرأة   أن المسؤوالت على الوزارات لم تصل -
ـ السيادة مثل  أ يـت أغلبهـا تـدير    وال إلـى وزارات االقتصـاد والماليـة وبق    دفاعو الخارجية وال

جتماعيــة متصــلة بأوضــاع العائلــة واألطفــال والشــيوخ أو النهــوض إوزارات ذات صــبغة 
 .متداد لوظائفها التقليدية في المجتمع والعائلةإوكأنها  كناالجتماعي أو الس

جمـالي عـدد سـكان تـونس حيـث      في الحكومة ال يعكس عددهن مـن إ  ن  نسبة تواجد المرأةأ -
وكـذلك ال يعكـس تواجـدهن فـي القطاعـات االخـرى مثـل         ،يقاربن نصف تعداد سكان تونس

 .ألخ  ..الصحة واالعالم 
الحكومة  مـا زال ضـعيف جـدا رغـم     في المرأة التونسية دور نقول بأن  هنا  خالصة القول    

بعد الثوة لم تظم  الحكومـة اإلنتقاليـة الحاليـة  إال عـدد قليـل       ،  فحتى والجهود كل االصالحات
  .جدا من النساء

  : المرأة التونسية في البرلمان: ثانيا 
  :من هيئتين هما ) 2011جانفي  14قبل حله بعد ثورة (يتكون البرلمان التونسي 

 عملـه  وبـدأ  2002 لسـنة  الدسـتوري  التعـديل  خالل من المجلس أنشأ هذا :مجلس المستشارين
 اممثلـو  فـيهم  بمـن  عضـوا  112 المستشـارين  مجلـس  ويضـم   2004 أكتـوبر  انتخابات إثر

إمـرأة   17ضـم و  1.الجمهوريـة  رئـيس  قبل من المعينون واألعضاء المهنية واألصناف الحكومة
ـ     2009نتخابات أما في إ 15.2،2 %نسبة يمثل بما 2004سنة  ارين فقـد ضـم   مجلـس المستش
  3. % 15.18أي بنسبة   112صل إمرأة من أ 15

 العـام  االقتـراع  طريـق  عـن  منتخبـا  عضـوا  214 مـن  النواب مجلس يتكون :مجلس النواب
  .المباشر

 وفـي  ، 1959سـنة منـذ   وخـوض االنتخابـات   التصـويت  بحق التونسية المرأة حظيت
  4. النواب مجلسب امرأة أول نتخابإ تم العام ذات

% 1لكن بقي دور المرأة التونسية في البرلمان شـبه معـدوم رغـم إرتفـاع النسـبة مـن       
،  1989سـنة 4.3% الـى  تراجعـت لكـن هـذه النسـبة     1986،5سـنة   %5.6الى  1959سنة 

 النـواب  مجلـس  صـلب  2007 العـام  في بالمرأة خاصة لجنة لذلك شكلتوبقيت النتائج ضعيفة  

                                                           

  .118،صبثينة قريبع، مرجع سابق الذكر  1
  . 97المرجع السابق،ص 2
النوع ير حول رتق والبحوث، للتّدريب العربية المرأة ومركز بالمرأة النّهوض مجال في والتدريب للبحوث المتحدة لألمم الدولي معهداا 3

 .3صمرجع سابق الذكر،،  االجتماعي والسياسة في تونس

  . 305،صبق الذكر،مرجع سا تومبيرت ولي نذير ثمينة 4
     le  www.unft.org.tn:/ 2011/05/27اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية،     5
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 البرلمانيـات  للنسـاء  أفضـل  تمثيـل  وتحقيـق  المـرأة  حقوق تعزيز على السهر في مهمتها تتمثل
التـي  و آخـر انتخابـات قبـل الثـورة      مما جعل نتـائج  ، والدولية الوطنية السياسية الهيئات داخل

و  ،%27.59بنسـبة  للبرلمـان أي   مـرأة إ 59قفـزة نوعيـة بوصـول   تشهد   2009أجريت سنة 
ـ  النـواب  مجلس لرئيس ثانية نائبةمنصب  مرأةإشغلت   التشـريع  لجنـة  أخـرى  مـرأة إ توترأس
  . 2009 سنة العام

سـيدة مـن بـين     24أكتـوبر فقـد ضـم     23أما في المجلس التأسيسي الذي أنتخب يـوم    
  1.عضوا 207

لكن ال بد من التأكيد على أن النائبات في البرلمـان لـم تـدافع علـى برنـامج نسـائي أو         
برنامج يهدف إلى النهوض بحقوق النساء ولـم تطالـب برفـع التحفظـات علـى أحكـام إتفاقيـة        

د علـى  القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط علـى النسـاء بـل بـالعكس بررتهـا باالعتمـا      
العادات والتقاليد السائدة ولم تقدم أي مشروع قانون فـي اتجـاه النسـاء بـل تكتفـي فـي أغلـب        
األحيان بالتصويت على القوانين كبقية النواب دون التعبيـر عـن عـدم موافقتهـا علـى القـوانين       

  .حتى وإن كانت ال تخدم مصالح النساء وحقوقهن
فــي مجلــس النــواب التونســي مــن   النســاءتطــور عــدد وضــح ي): 05(قــم ر  جــدول

)1959/2011(:   
 عدد النائبات عدد النواب  السنوات

1956 98 0 

1959 90 1 

1964  90 1 

1969 101 4 

1974 112 3 

1979 121 2 

1981 136 7 

1986 125 7 

1989 141 6 

1994 144 6 

1997  163 12 

2004 189 42 

2009 214 59 

                                                           

 .2011نوفمبر  5الجمهورية التونسية ، تقرير اللجنة المستقلة لألنتخابات بتونس، 1
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2011  207  49  

  الداخلية.التونسيةوالتنمية وزارة :المصدر                                       

أن تمثيل المرأة التونسـية فـي البرلمـان اليـزال ضـعيفا رغـم كـل         نالحظ من الجول  
الجهود المبذولة وذلك راجعا إلى ضعف تواجـدهن فـي األحـزاب السياسـية أضـف إلـى ذلـك        

  .ضعف اإلراداة السياسية لقادة البالد
والـذي يقـر بـأن     2011لكن يبقى قرار هيئة الدفاع عن أهداف الثور الصـادر فـي أفريـل        

سوف يكـون أعضـائه مناصـفة بـين      2011أكتوبر  24التأسيسي القادم المزمع إنتخابه المجلس 
متميزا بكل معنـى الكلمـة  وسـوف يعطـي دفعـة قويـة لتمثيـل        جريئاً و الرجال والنساء قرارا 

  1.التونسية  في المجالس المنتخبة المرأة
  
  

  : المرأة التونسية في المجالس المحلية :ثالثا 
 24 إلـى  الـبالد  وتنقسـم ، سـتراتيجيا إ ختيـارا وإ أولوية اليوم تونس في الالمركزية تمثل

على معتمديـة 264، والقـرارات  ووالـي ينفـذ   ة مجلس جهـوي يشـرع   على رأس كل والي والية
عمـادة علـى   2074رأس كل معتمدية مجلس محلي يشرع القـوانين و معتمـد ينفـذ القـرارات، و    

باالضـافة الـى مجـالس بلديـة      ينفذ القـرارات  رأس كل منها مجلس قروي يشرع القوانين وعمدة
  .أسها مجلس بلدي رعلى 
  :مخطط يوضح التسلسل االداري المحلي في تونس وهذا 

 .)الوالي ،والمجالس الجهوية (الواليات وتضم  -1
 .)المعتمدون،و المجالس المحلية (المعتمديات وتضم  -2
 .)العمدة ،والمجالس القروية (العمادات وتضم  -3
 .)المجالس البلدية ،ولجان االحياء (المجالس البلدية وتضم  -4

سـتقالل  ولـى لإل في الحكم  المحلـي  فـي السـنوات األُ   لم يكن للمرأة التونسية حضورا كبيرا     
 قصـير،  بوقـت  االسـتقال  علـى  تـونس  حصول إثر و  ، إذالمرأةإلى جانب  ن كل القوانينأرغم 
 ذات الشخصـية  األحـوال  مجلـة  علـى  المصـادقة  بفضل المرأة لتحرر األولى األسس وضع وقع

  . والثوري الحداثي النفس

                                                           

  . 2011أفريل  12، صحيفة المصري اليوم،مصر،عدد  تونس تمنح النساء نصف المجلس التأسيسي هدى رشوان، 1
   le 26|05|2011   http://www.almasryalyoum.com/node/397477:على الرابط االلكتروني
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 والمـرأة  بـين الرجـل   المسـاواة  القانونيـة  النصوص في المشرع كرس الحين ذلك ومنذ
  .والسياسية والثقافية واالقتصادية االجتماعية الحقوق مجال في
 لمطالـب  التـي جـاءت نتيجـة   صـالحات   لم تظهر مشاركة المرأة بشكل جلي إال بعـد اإل و    

 فـي  المـرأة  حقـوق  التونسـي  المشـرع  عـزز  حيث  المرأة حقوق سبيل في والمناضلين النساء
 ، 1993 السـنوات  فـي  أدخلـت  اإلصـالحات  مـن  سلسـلة  خالل من والعامة الخاصة المجاالت
  :نجد في حيث  2006،1 و  2004 ، 2001

 إلـى   عقـود،  عـدة  متـداد إ علـى  الرجالي العنصر على حكرا والي منصب ظل : الواليات -1
 فـي  المـرأة  تواجههـا  التـي  الصعوبات يعكس ما وهو  2003 سنة والية مرأةإ أول تسمية تم أن

  .الجهات في العليا المناصب إلى االرتقاء
 كـل  فـي  تنظـر  وهـي ، الواليـة  شؤون في للنظر الجهوية المجالس تم إحداث 1989 ة سن وفي

ن  أوالتربويـة؛ للعلـم    والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  الميادين في بالوالية تتعلق التي المسائل
 دورة خـالل  المقـررات  علـى  التصـويت  بحـق  يتمتع ال أنه إال الجهوي، المجلس يترأس الوالي

  .قارين غير وأعضاء قارين أعضاء من المجلس المجلس ويتركب
 وبهـدف  القـرار  مناصـب  فـي  المـرأة  حضور دعم إلى التونسية الدولة سعي إطار وفي

 تـم  والمحلـي،  الجهـوي  الصـعيد  علـى  التنموية والسياسات األهداف صياغة في إسهامها ضمان
 لكـل  الجهـوي  المجلـس  تركيبـة  ضـمن  األقـل  علـى  نسائيين وينعض إدماج إقرار1997 سنة
 اآللـي  التعيـين  بفضـل  الجهويـة  المجـالس  1998 سـنة  مـرأة إ 46 اقتحمت لذلك وتبعا؛ والية

  .الوالي قبل من اختيارهم يتم الذين10 األعضاء مجموع من والية كل في مرأتينإل
 التعدديـة  يكـرس  الجهـوي،  المجلـس  بتركيبـة  يتعلـق  قانون إصدار تم 2002سنة وفي

 المجـالس  فـي  المـرأة  وجـود  نسـبة  تتجـاوز  لم 2005 سنة وفي ، لكنهالجهوية المجالس داخل
 الـذين  القـارين  األعضـاء  بـين  مـن  النسـائي  العنصـر  حضـور  قلة بسبب% 6،5   الجهوية
 رؤسـاء  البلـديات،  رؤسـاء  الواليـة،  بـدائرة  النـواب  مجلـس  أعضاء(التصويت  بحق يتمتعون
  ).القروية المجالس

 حضـور  تحسـين  مـن  مكـن  األخيـرة  السـنوات  خالل المعتمد الحصص نظامرغم أن 
 المـرأة  اقتحـام  فـي  األثـر  نفـس  لـه  يكن لم أنه إال البلدية، والمجالس النواب مجلس في المرأة

  2.الجهوية المجالس

                                                           

  . 87،ص سابق الذكر،مرجع بثينة قريبع 1
تـونس  ،مركـز المـرأة العربيـة للتـدريب والبحوث    منشـورات   ، تـونس  فـي  المحلـي  الحكـم  في المرأة مشاركة،  سنيم بن عبد اهللا 2
  .16 -15،ص2006،
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 %إلـى  للواليـات  الجهويـة  المجـالس 
 إلـى  الرامـي  التوجـه  إطـار  وفـي 
  1.والمحلي الجهوي العام

فـي   التونسـية  الجهويـة  بالمجـالس 

  

  .والتنمية التونسية الداخلية وزارة:المصدر
 أو البلـديات  رؤسـاء  مـن  يتركـب 
 لمنطقـة  التابعـة  الترابيـة  المنـاطق 

ص��')'��&

2000

2005
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المجـالس  فـي  النساء نسبة وقع رفع  2006وفي سنة 
وفـي  المحليـة  الهياكل في المرأة حضور تعزيز

العام والشأن المحلية الديمقراطية تنمية في فاعال شريكا

بالمجـالس  النسـاء  عـدد  تطـور أعمد بيانية توضح 
  :) 2000/2005(للفترة

يتركـب  وهو للتنمية المحلي المجلس المعتمد يترأس 
المنـاطق  وعمـد  القرويـة  المجـالس  ورؤساء البلدية
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وفي سنة لذلك 
تعزيز بهدف وذلك 23
شريكا المرأة جعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أعمد بيانية توضح ): 02(قم رشكل 
للفترة الوالياتبعض 

 :المعتمديات  -2
البلدية الدوائر رؤساء
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 المدنيـة  اإلدارات إلـى  بـالنظر  

صـالحات حيـث   ت ضعيف لكنه تطور نوعـا مـا بعـد اإل   

 مـن  لنظـرائهم  خالفـا  االجتماعيـة 

للفتـرة   الواليـات  بمراكـز  المعتمـدات 

  

%�د ا	��:��ات ���اآ6 ا	92ی�ت
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 الراجعـة  الجهويـة  المصـالح  عن ممثلين من 
  ).بدائرةالمعتمدية العمومية والمؤسسات

ت ضعيف لكنه تطور نوعـا مـا بعـد اإل   المعتمديايعد وجود النساء في 
  .  2005 سنة 21 إلى 2000 سنةمعتمدات 

االجتماعيـة  بالشـؤون  الواليـة  مركز معتمدات تكليف 
  1.االقتصادية الشؤون إليهم توكل الذين

المعتمـدات  وضـح عـدد  ت تطـور أعمـدة بيانيـة   
(:  

                                         

 .15،صبق الذكر،مرجع سا
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 وكذلك المعتمدية،
والمؤسسات للدولة التابعة

يعد وجود النساء في 
معتمدات  6 من تطور
  يقع ما وغالبا   

الذين الرجالي العنصر
  
  
  
  
  
  
  

أعمـدة بيانيـة   ): 03(قم رشكل 
)2000-2005(
  

                                                          

،مرجع سا سنيم بن عبد اهللا 1

0

5

10

15

20

25

2000
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  . والتنمية الداخلية وزارة:المصدر
فـي إرتفـاع لكنـه يبقـى      الواليـات 

  تركيبـة  حـول  المعطيـات  تـوفر 
 هـذه  تركيبـة  فـي  كليـا  النسائي
 المجـالس  ورؤسـاء  البلديـة  دوائـر 

 النسـائي  العنصـر  وجـود  عـدم 

-200(القرويـة  المجـالس  فـي  

 

%�د ا	 ��ء !
 ا	�>�	&  
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الواليـات  بمراكـز  المعتمـدات  عـدد أن من الشكل نالحـظ  
  .حظورهن دون المستوى المطلوب

تـوفر  عـدم  من وبالرغمللتنمية  المحلية المجالسأما مايخص 
النسائي العنصر غياب أو متواضعا حضورا نفترض فإننا
دوائـر  ورؤسـاء  بلديات حضور النساء كرؤساء قلة

عـدم  يؤكد ما وهو ، 2005سنة 197 بلغ القروية المجالس
  1.األقل على الهياكل هذه نصف
 النسـاء  عـدد  تطـور    وضـح أعمـدة  ت  ): 

                                         

  19ص ،بق الذكر،مرجع سا
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حظورهن دون المستوى المطلوب

أما مايخص 
فإننا المجالس،هذه 

قلة نتيجة المجالس
 والعمد القروية
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  .الداخلية التونسيةوزارة : المصدر                                                                                 

من الشكل يتضح أن عدد النساء فـي المجـالس المحليـة فـي إرتفـاع لكـن العـدد دون        
  .المستوى

 واالسـتقالل  المدنيـة  بالشخصـية  تتمتـع  محلية عمومية جماعة هي البلدية:المجالس البلدية  -4
 التنميـة  مخططـات  نطـاق  فـي  البلديـة  وتسهم، البلدية الشؤون في بالتصرف مكلفة وهي المالي
 علـى  يسـهر  رئـيس  بلديـة  ولكـل ، وثقافيـا  قتصادياإو جتماعيإ بالمنطقة النهوض في الوطنية
، السـاكنين بالبلديـة   قبـل  مـن  وسـريا  مباشرا عاما انتخابا و مجلس بلدي  ينتخب  شؤونها تسيير

 فـي  البلـديات  عـدد  تطـور  وقـد  .والمستشارين والمساعدين الرئيس من البلدي المجلس ويتركب
  .2005 سنة بلدية 264 إلى 2000 سنة بلدية 257 من تونس

 تولـت  مـرأة إ أول أن ن البلدية تعتبر مـن أقـدم الهياكـل االداريـة بتـونس إال     أرغم و
لكن تمثيل المـرأة فـي المجـالس البلديـة فـي إرتفـاع        1980سنة  إلى يعود بلدي مجلس رئاسة
إلـى  21958سـنة  % 1.29 مـن  البلديـة  المجـالس  النساء في صلب نسبة رتفعتإحيث 1،مستمر
واصـل تمثيـل المـرأة فـي     تو، 1975 سـنة  % 1.7بعدما كانت مثال سنة 1990،3 سنة 13.3%

  . 4%16.6نسبة 1995 المجالس البلدية في االرتفاع لتصل سنة
 السـنوات  خـالل  هامـا  تطـورا  البلديـة  المجـالس  تركيبـة  في النساء نسبة عرفت وقد

 أدنـى  حـد ك 2000 سـنة   البلديـة  االنتخابـات  فـي  تُأعتمد الذي  الحصة نظام بفضل األخيرة
 المجـالس  فـي  المـرأة  حضـور  إرتفع لذلك  بع،بالر يقدر أدنى حدك 2005  وسنة مسبالخُ يقدر
  2005.5 سنة  26 % و2000  سنة  %20.6إلى 1995 سنة 16.6% من البلدية

  :ةالبلدي المجالس في التونسية المرأة حضور يبين): 06(قم ر الجدول 
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 .22 -21،ص بق ساالمرجع ال 1
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خاصة بعد  البلدية المجالس في المرأة

يشغلن  فقط 4إذ يوجد  مهمة  في البلدية قليل إذ
 رئيسة منصب فقط يشغلن 10و ،دي

 والـدوائر  بالبلـديات  العليـا  المناصـب 

  

  .التونسية والتنمية  وزارة الداخلية:المصدر
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المرأة حضور في الملحوظ تطورهناك  نالحظ أنه من الجدول

مهمة  في البلدية قليل إذصب امنالالتي  يشغلن عدد النساء  
ديبل مساعدة منصب رئيسة فقط يشغلن 13و بلدية،

المناصـب  عـدد  وضـح توزيـع  أعمدة بيانيـة ت  ): 
  :)2005/2010(الجنس
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من الجدول  
  .2000سنة

 ظلي لكن  
بلدية، رئيسة منصب 
  1.بلدية دائرة
  
  
  
  
  
  
  

): 05(قم رشكل 
الجنس حسب البلدية
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 في المرأة حضورمن   رفعال من الحصص نظام مكن ما بقدرخالصة القول هنا نقول 
 المناصب إلى النفاذ في صعوبات يواجهن البلدية المجالس المنتخبات في النساء فإن البلدية،  المجالس

   .نتخابهنإ إثر مهمة مسؤوليات على اليحصلنإذ  ؛الهياكل هذه في العليا

 أو إداري هيكل أي محل تحل أن لها يمكن ال مستقلة هياكل يحياء وهأما عن مجالس األ
 رالثقافة فنجد أن حضوو ،مجاالت مثل الصحة عدة في البلدي العمل مساندة إلى تهدف وهي ،سياسي
  . 2005سنة   6 ,13 %نسبة يتجاوز لم إذ متواضعا يظل تركيبتها في المرأة
  : المرأة التونسية في األحزاب السياسية: رابعا

 لضـعف  نتيجـة  والتنفيذيـة  التشـريعية  السـلطتين  فـي  للنسـاء  الضعيف الحضور يعتبر
 لألحـزاب  المسـيرة  الهيئـات  فـي  المحـدود  وحضـورهن  ة،السياسـي في األحزاب   نخراطهنإ

 هـذه  تعمـيم  عـدم  الضـروري  مـن  أنـه  هامشية إال الغالب في المرأة مشاركة وتبقى، السياسية
فنجـد   متفاوتـة،  النسـائي  الحضـور  مسـألة  مـن  مواقفها تبقى التي األحزاب كل على المالحظة

تشـجع المـرأة   لقـد إتبـع خطـط      - الحزب الحاكم سـابقا  - حزب التجمع الدستوري أن  مثال 
الـديمقراطي   الدسـتوري  التجمـع  داخـل  النسـاء  حضـور  ضعف رغم في االنخراط في صفوفه،

 وقـع  1992 فـي  ،ةاألخيـر  العشـرية  خـالل  فشـيئا  شيئا تطور قد الحضور هذا فإن البداية في
 هـذه  وتـأتي  تنسـيق،  لجنـة  كـل  في المرأة بشؤون مكلفة مساعدة عامة أمانةمنصب  بعث إقرار
 1500 عمـل  تنسـيق  فـي  مهمتهـا  وتتمثـل ، الحزب هيكلة في العامة األمانة بعد مباشرة األمانة
  .الجهوية التنسيق للجان المساعدين العامين الكتاب مع بالتعاون وذلك قاعدية نسائية خلية
 نسـبة  أصـبحت  حيـث  التجمـع  إدارة فـي  المـرأة  حضـور  ونتيجة لهذا المنهج تعـزز    

% 3.1 كانـت  أن بعـد  2008 فـي %   37.9 المركزيـة  اللجنـة  فـي  النسـاء  حضـور 
  . 2004 في %  26.4 و 1998 في% 21.2و1957سنة
الحـاكم سـابقا    الحـزب  فـي  هيئـة  أعلـى  وهي السياسي الديوان أعضاء كأحد مرأةإ كذلك عينت 

  1. 2008 سنة في
 األحـزاب تسـاند   هـذه  كانـت ف 2011جـانفي   14قبل ثـورة   المعارضة أحزابأما في 

 الحيـاة  فـي  المـرأة  بمكانـة  النهـوض  إلـى  الراميـة  للـبالد  العامة السياسة حتشاماإل من بشيء
 .السياسية 

 هيئاتهـا  وكـذلك  المعارضـة  أحـزاب  قاعـدة  مسـتوى  في ضعيفا المرأة حضور حيث يعتبر    
   2،المسيرة

                                                           

     le  16/04/2011 www.unft.org.tn : االتحاد الوطني للمرأة التونسية 1
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تبنت كل االحزاب السياسـية بتـونس مواقـف مشـجعة ألنخـراط النسـاء        لكن بعد الثورة
أعلنـت هيئـة الـدفاع عـن     إذ ،عمت هذه المواقف  بعـدة إجـراءات قانونيـة   كما د ،في صفوفها

أن المجلـس التأسيسـي القـادم سـوف يكـون       2011أفريـل   11مكاسب الثورة في إجتماعها في
 األحزاب على تقـديم قـوائم إنتخابيـة  نصـفها نسـاء     وهذا ما أجبر  1.مناصفة بين النساء والرجال

% 5، لكـن الجـدير بالـذكر أن    2011أكتـوبر  23ألنتخبات المجلس التأسيسي التي ستجرى يـوم  
  2.فقط من القوائم تترأسها نساء

  :المرأة التونسية في حركات المجتمع المدني  :خامسا
 مـن  فقـط  يسـمع   فيهـا  النساء صوت كانستقالل تونس خالل السنوات االولى إل: الجمعيات -1

 أكثـر  النسـائي  الجمعيـاتي  المشـهد  أصـبح لكن بعد ذلـك   ؛االتحاد الوطني للمرأة التونسية خالل
 مـن  الميـدان  علـى  ووجودهـا  نشـاطها  يختلـف  نسائية جمعية 20 عن يربو ما والدة مع ثراء

  :ومن هذه الجمعيات نذكر ى؛ألخر جمعية
 هـذه  عنـى تُو  1989 عـام  فـي  الجمعيـة  تأسسـت  : الديمقراطيات للنساء التونسية الجمعية -

 موضـوعات  حـول  جتماعـات إو نـدوات  وتـنظم ، والثقافيـة  السياسية المناقشات بمسائل الجمعية
 تـأطير  عمليـة  طريـق  عـن  للمـرأة  األساسية الحقوق دعم على بخاصة وتعمل معاصرة سياسية
  .العنف ضحايا للنساء وسيكولوجية قانونية

 مـن  العمـل  الجمعيـة  هـذه  ختارتإ : "والعشرين الحادي القرن في تونس " النسائية الرابطة -
 والتحـديات  التحـديث  أهـداف  فـي  التفكيـر  فـي  التونسـية  للمـرأة  التامة المشاركة تحقيق أجل

 العـالمي  االقتصـادي  النظـام  يثيرهـا  التـي  والثقافية والتربوية والعلمية واالقتصادية االجتماعية
 االقتصـادي المجلـس   لـدى  االستشـاري  العضـو  مركـز  علـى  1999 عـام  وحصلت الجديد،

  3.واالجتماعي
 مندوبيـة  27 و عضـوة  100000 مـن  أكثـر  االتحاد يضم: التونسـية  للمرأة الوطني تحاداإل -

 الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  كـل  من أهمية أكثر سياسي تراث ولديه محلية، نيابة 350 و جهوية
 الرئاسـية  االنتخابـات (  السياسـية  المواعيـد  كـل  فـي  االسـتقالل  منذ شارك أنه ذلك؛ األخرى

 نسـاء  بـين  تجمـع  التـي  لإلتحـاد  التابعـة  الرابطـات  وتساهم ،)واالستفتاء والبلدية والبرلمانية
 القانونيـات  النسـاء  تحـالف  (المنظمـة  جمهور توسيع في ،واإلختصاص المهنة نفس إلى منتميات

                                                           

  .مرجع سابق الذكر هدى رشوان، 1
   le 26|05|2011   http://www.almasryalyoum.com/node/397477:على الرابط االلكتروني التالي 
     le 10 /10/2011 www.unft.org.tn:  االتحاد الوطني للمرأة التونسية 2
المـرأة ،مرجـع    ضـد  التمييـز  بالقضـاء علـى   المعنيـة  التقرير الثالث والرابع المقدم من طرف تونس إلى اللجنةالجمهورية التونسية، 3

  .87سابق الذكر، ص
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 المصـرفية  األعمـال  فـي  والمـرأة  والبيئـة،  والمـرأة  واالتصـاليات،  الطبية، المهن وصاحبات
  )....الهندسة بالمحاسبة المشتغالت والنساء والتأمين،

 مـن  البلديـة  االنتخابـات  فـي  المـرأة  مشـاركة  لتحسين إجراءاتعدة  اإلتحادوقد إتخذ 
 للتنميـة،  األمريكيـة  الوكالـة  مـن  بتمويل 1995 عام في دراسية حلقات (وسائل عدة إنتاج خالل

 )....إشهارية وإعالنات الوعي، لنشر مطويات والمناقشات،
 كناخبـات  االنتخابـات  فـي  النسـاء  تعبئـة  فـي  رئيسـي  دور لعـب  االتحاد يتولىكما 
 قياديـة  مناصـب  إلـى  وصـلن  اللـواتي  النسـاء  غالبيـة  أن الصدد هذا في ونشير ، ومرشحات
  1.االتحاد إلى ينتمين منها، السياسية خصوصا

 فـي  ضـعف  مـن  يعـاني  زال الهـذه الجمعيـات    من العديد أن رغم هذه اإلنجازات إال
 ال كمـا  فاعليهـا،  لـدى  التأطيروالتسـيير  قـدرات  فـي  نقـص  ومن المادية، والموارد اإلمكانيات

  .المالئمة التحتية والبنيات المتفرغة األطر إلى تفتقر زالت
 النقـابي  بـالحق  للمـرأة  8 مادتـه  فـي  التونسي الدستور يعترف :العمالية والمهنية النقابات -2

  .النقابي حقها بممارسة العمل قانون لها يعترف كما ،لرجلاوبين بينها تمييز دون
  
ــلو  ــرأة التونســية  تمث ــوم الم ــبالد% 30حــوالي الي ــي ال ــة ف ــوى العامل ــن الق حســب  م

  2010.2إحصائيات
مـن مجموعـة مـن النسـاء النقابيـات       وبمبادرة 1984تم سنة ولتعزيز دور النساء في النقابات  
حداث اول لجنة للمرأة العاملة صلب االتحاد العام التونسي للشغل، لكـن لـم تـدرج هـذه اللجنـة      إ

  .2000صلب القانون االساسي لألتحاد إال سنة 
 تـم  القـرار  تخـاذ إ مسـتوى  على النقابية المحافل إلى المرأة نضمامإ تشجيع كذلك وبغية  

 وضـع  فـي  يشـتركون  مـن  منتخبـين  أعضاء تضم العاملة، للمرأة وطنية لجنة إنشاء 1992عام
  3.االتحاد نشاط برامج

 الهيئـات  فـي  متزايـد  القاعـدي  المسـتوى  علـى ونتيجة لهذه التعزيزات أصبح حضور المـرأة  
  .النقابية الوطنية

 التنفيـذي  المكتـب  أعضـاء  مـن %  12 نسـبته  بما 2002 عام في المرأة وجود ويقدر  
 التونسـي  لالتحـاد  التنفيـذي  المكتـب  أعضـاء  مـن % 9 و والتجارة، للصناعة التونسي لالتحاد

                                                           

  . 108ص بق الذكر، مرجع سا ،بثينة قريبع 1
 . 8،ص 2010وت أ ، واقع المرأة العربية في المنطقة تقرير حول  شبكة االنتخابات في الوطن العربي ، 2
تقريـر حـول    ، والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  ومركـز  بـالمرأة  النهـوض  أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد  3

 .3ص مرجع سابق الذكر،، مشاركة النساء في النقابات في كل من تونس،الجزائر،المغرب
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 التونسـي  العـام  لالتحـاد  التابعـة  العليا اللجان أعضاء من%1 يمثل وما ،البحري والصيد للفالحة
  1.للشغل

 النسـبة  حسـب  ن فـي تـونس  الجنسـي  نشـاط  معـدالت  تطـور   يوضـح ): 07(قـم  رشكل 

  :)2008-1994(المئوية
  2008  2007  2006  2005  2004  1994  السنوات

  68.9  68.8  68.5  68.6  67.8  69.1  الذكور

  25.4  25.3  25.0  24.4  24.2  21.4  النساء

 2004، (1994التشغيل حول الوطنية الدراسة )1994/2007(والمساكن للسكان العام التعداد ،إلحصاءا التونسي  الوطني المعهد:المصدر
2005 ،2006  ،2007  ،2008  ( :    le  20l04l2011  sns.tn www.  

 معتتناسب  ال بالدولة الرئيسية العمالية باتالنقا في التونسية المرأة مشاركة مما سبق نالحظ أن
من %  29من القطاع الصيدلي في البالد و% 72حيث تقدر النساء مثال  ،العاملة القوى في مشاركتها
منها  راجع  إلى عدة أسباب  وذلك الخ....من الصحفيين %  44الطبية ومن المهن % 42القضاة و

االجتماعات (النساء حيث التشجع على حضور  ،غياب إجراءات ملموسة داخل النقابات  ذاتها
 .إلخ...وجود  تيارات محافظة قد تعارض تواجد النساء في النقابات، والمتأخرة
 كما العربي المغرب منطقة في والكتابة بالقراءة ةأللمر إلمام نسبة بأكبر تونس عتتم :خالصة  

 ،والعالي انويوالث اإلبتدائي عليمالت في المسجالت النساء بعدد قيتعل فيما عالميا األولى اتبالمر تحتّل
كما تحتل ، ....كما أنها  تتمتع بحزمة قوانين لصالح المرأة مثل مجلة االحوال الشخصية ،ونظام الكوتا

 حضور زاليما ذلك ورغم، ...ة،و اإلعالملقطاع الصيدكبيرة في بعض القطاعات كـالمرأة نسب 
 التسلسل في مناتقد كلّما صتتقل اإلناث نسبةأن  الحظنا فقد محتشمافي الحياة السياسية   في المرأة

  .اإلداري
أضف إلى ذلك عدم رغبة  ف اإلرادة السياسية لدى النظام،عمنها ض بوهذا راجع لعدة أسبا    

  .السياسي بتونساألحزاب في دمج المرأة بشكل يجعلها فاعلة في صنع القرار 

  المغربية لمرأةالمشاركة السياسية ل: ثالثالفرع ال

  :المغربي الدستور في للمرأة والسياسية المدنية يلخص الحقوق ):08(قم ر جدول

  

 الحقوق المدنية

  

 الحقوق السياسية

                                                           

  . 107،صبق الذكر ، مرجع سابثينة قريبع 1
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 االنتخابات في التصويت في الحق التعليم والعملالحق في 

  لالنتخابات الترشح في الحق المملكة جهات كّل في والسكن التنقل في الحق

 حق إبداء الرأي وحق التعبير  بكل أشكاله وحق االجتماع والرسائل الشخصية الحياة حماية

  القطاع في الوظائف كّل إلى الوصول في الحق
 العمومي

  أو نقابية منظمات إلى االنتماء وحق التجمع حق
  سياسية

  القطاع في الوظائف كّل إلى الوصول في الحق
 العمومي

 اإلضراب في الحق

  .18،ص  مرجع سابق الذكر ،15+ن كيب،لمملكة المغربية ا

  :في الحكومة المرأة المغربية: وال أ
 فـي  ربـع نسـاء  أ  تعيـين  تـم  حينما1997 سنة مرة  ألولإلى الحكومة  النساء ولجتالمغرب في 

عضوا؛ وبقين فـي مناصـبهن لبضـعة أشـهر فقـط إلـى مـارس         38وزارية من بين  مناصب
 فـي  وزاريـة  حقائـب  03 المغربيـة  للمرأة المغربي العاهل أسند فقد 2002حكومةأما  1998،1
 النـواب،  مجلـس  إلـى  بوصـولها  المغربيـة  المرأة حققته بعدما األولى، التوافقي التناوب حكومة
 بهـذا  تطـورا  يشـهد  بـدأ  الـذي  العربـي،  العـالم  فـي  ايجابية "المرأة استوزار" ظاهرة وتعتبر

 وتمكنـت  بالمائـة،  7.6 التعيـين  هـذا  بعد المغرب في المرأة تواجد نسبة بلغت حيث الخصوص،
 المغربيـة  بالجاليـة  مكلفـة  الخارجيـة  وزارة لـدى  منتدبـة  وزيـرة (منصب تولي من نساء ثالثة

 وزيـر  لـدى  دولـة  وكاتبـة  بالعائلـة،  المكلفة والتضامن التشغيل وزير لدى دولة وكاتبة بالخارج،
 حكومـة  بتعيـين  ذلـك  بعـد  جـرى  الـذي  الحكومي التغيير نكل ). األمية بمحاربة مكلفة التربية
 .واحدة إلى الحكومة في النساء عدد قّلص الثانية التناوب

 كاملـة  وزيـرة  منصـب  إلـى  تصـل  يجعلهـا  لـم  المغربيـة  المرأة استوزار ّأن الحظن
 اسـتوزار  اقتصـار  إلـى  إضـافة  ذكوريـة،  قيـادة  تحت دولة كاكاتبات لتعيينه نظرا االستوزار،

 والعمـل،  والطفـل  كاألسـرة  االجتمـاعي  المجـال  إطار في وزارية حقائب على المغربية المرأة
 أما في آخر حكومة وهي حكومة عبد اإللـه بـن كيـران فقـد ضـمت وزيـرة       2الجالية، التضمن،
  .لكن يبقى تمثيل المرأة في لحكومة دون المستوى المطلوب 3وزيرات منتدبات 3 واحدة و
  : في البرلمان المرأة المغربية: ثانيا 

  : مجلسين من المغربي البرلمان يتكون

                                                           

 .197،ص بقسا المرجعالولي تومبيرث،،وثمينة نذير  1
  .282مرجع سابق الذكر، صعصام بن شيخ،  2
 .وزارة الداخلية المغربية 3



 ة الحكملمرأة المغاربية في ظل أنظمثاني                               المشاركة السياسية لالفصل ال

80 

 

 نتخابـا إ ينتخبـون  عضـوا  270 مـن  وتتكـون  العليا البرلمانية الهيئة وهي: المستشارين مجلس
 5 /3 محليـين  منتخبـين  مـن  مكونـة  هيئات وتختار، جهوية نتخابيةإ هيئات قبل من مباشر غير

 المهنيـة  للغـرف  منتخبـين  ممثلـين  من المتكونة الجهوية الهيئات أن حين في المستشارين مجلس
  2/5. تختار والنقابات
 ينتخبـون  عضـوا 395حاليـا مـن    تكـون يو األولـى  البرلمانيـة  لهيئـة وهـو ا  :النواب مجلس

 أسـاس  علـى  عضـوا  295 نتخـاب إ النسـبي ويقـع   التمثيل نظام حسب قائمات على بالتصويت
 لألحـزاب  إالّ يمكـن  وال، وطنيـة  قائمـة  أسـاس  على المتبقون30ينتخب حين في نتخابيةإ دائرة

 .المقاعد توزيع في تشارك أن بها المصرح األصوات من%3 على المتحصلة
الرجـل والمـرأة متسـاويان فـي التمتـع      "ينص على أن 8الدستور المغربي في فصله رغم أن     

الـذي صـدر بعـد االسـتقالل؛ غيـر       1962وهو حق كفل للمرأة منذ دستور  "بالحقوق السياسية،
أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالهـا ميـدانيا فـي حـق التصـويت؛ بينمـا ظلـت        
تمثيلية المرأة محدودة وهزيلة؛ ذلك أن هذه األخيرة لـم تـتمكن مـن ولـوج المؤسسـة البرلمانيـة       

 35عـددهن إلـى   قفـز  يل ؛1997تنخابـات  ؛ و العدد نفسه فـي إ خالل نائبتين من 1993إال سنة 
  2002.1في انتخابات عضوا 

خـاص بتمثيليـة المـرأة فـي فـي       -لكنهـا طوعيـة    –وذلك لتبني المغرب نظام الكوتا 
نتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب لسـنة       يـل إجـراء االنتخابـات التشـريعية إل    قبمجلس النواب 

 325مقعد على الصعيد الـوطني مـن مجمـوع البرلمـان      30أي %10بتخصيص نسبة ؛ 2002
  2عضوا، 

وصـل  حيـث  ، 2007نتخابـات إ خـالل تراجـع  ة صدار هذا القانون فإن  تمثيل المـرأ غم إرو    
 فـي  المسـجلة  التجربـة  رغـم  عضـوا وذلـك   325من بين إمرأة فقط  34عددهن في البرلمان 

 السياسـية  األحـزاب  بـين  الحاصـل  واإلجماع بالنساء خاصة وطنية قائمة بتبني والمتعلّقة 2002
  .قائمتهم على للنساء حصة إدراج أجل من

حيـث    2011نـوفمبر   28لكن شهدت قفزة نوعية في االنخابـات االخيـرة فـي  يـوم       
للبرلمـان بفضـل تطبيـق نظـام الالئحـة      % 17أي بنسبة سيدة  60وصل وألول مرة في المملكة 

  3.الوطنية

                                                           

، نـدوة المـرأة فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا ،        الحوكمة ومواطنة المرأة في الشرق األوسط وشـمال أفريقيـا   فالنتين مقدم ،  1
  .  21،ص    2007ديسمبر   10إلى  9نظمها مركز البحوث للتنمية الدولية حول حقوق المرأة والمواطنة ،القاهرة، من 

  . 12،ص  2009، مركز مساواة المرأة ،المغرب ، ائية في البرلمان بالمغربواقع المشاركة النسإدريس لكريني  ، 2
3 7���F)7 ا��?Gا� .وزار ا�
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 يـدرج  لـم  2002 لسـنة  النـواب  لمجلس العضوي القانون فإن النسائية الحركة مطالبة ورغم    
 فـي  النسـاء  تمثيـل  أمـر  يبقـى  ممـا  ،  -بل بقيت طوعية وليست تشريعية  – الحصص مسألة
 بنظـام  مرتبطـا  ولـيس  األخالقـي  لتـزامهم إل السياسـيين  المسئولين حترامإ رهن النواب مجلس

  1.معين نتخابيإ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :) 2011 -1963(للفترة  النواب مجلس في النساء تمثيليوضح  ):09(قم  جدول

  

 التاريخ

  

 المسجلون

  

 المقترعون

  

نسبة 
 المشاركة

 وقع إنتخابهم المرشحون

العدد 
 اإلجمالي

   عدد النساء

 العدد اإلجمالي

  

 عدد النساء

1963 6548034 5394483 %71.79 690 16 
%2.32)(  

  

- 

0 

1977 3015196 4313695 82.36% 706 8  

 % )1.13( 

176  

 )264(على 

0 

1984 8464147 6469994 67.43% 3331 15  199  0 

                                                           

  . 97،ص الذكر مرجع سابق بثينة قريبع، 1
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 )295(على  %)1.12(

1993 98739811 2111537 62.75% 0092 33  

)1.64(% 

222  

 )333(على 

2  

09% 

1997 63179012 9964567 58.30% 2883 69  

)2.09(% 

325 2  

061% 

2002 46788413 2061657 51.61% 5865  

1774  

266  

)4.53(% 

325 35  

1077% 

2007 50515510 8867385 37% 6916 )269 ( 325 34  

10.46% 

2011  -  -  45.4%  -  -  395  60  

17%  

  

  .وزارة الداخلية المغربية: المصدر

بيات فـي مجلـس النـواب تكـاد تكـون معدومـة       ريتضح من الجدول أن نسبة النساء المغ
  .،لكن تبقى النسبة دون المستوى المطلوب رغم كل الجهود المبذزلة2002إلى غاية 

  
  : في المجالس المحلية المرأة المغربية: ثالثا 

حيـث بلغـت   ، ضـعيفا وال يكـاد يـذكر    المحليـة  في المجـالس المغربية ظل دور المرأة 
وبقيـت علـى حالهـا طيلـة الثمانينـات      ، 1976في المجـالس المحليـة لسـنة     % 0.67نسبتهن

% 0.48ب   1983النسـبة مـثال سـنة    والعشرية االولى لأللفية الثالثة حيـث بلغـت  والتسعينات 
  . 2003سنة %0.54و

لكـن رغـم   1،%12شهدت نسبة النساء المغربيـات قفـزة نوعيـة وهـي      2009سنة لكن 
 ،الرجاليـة  بالترشـحات  مقارنـة  أهميـة  أقـل  النسـائية  الترشحات عدد يظلهذا التطور في النسبة 

 بغيـاب  وأيضـا  ،السياسـية  لألحـزاب  االنتخابيـة  القائمات في المناصفة بغياب األمر هذا ويفسر
  .الرجل يحتله ما عادة الذي الثلث وهو قائمة لكل األول الثلث عن المرأة

                                                           

  .18ص،مرجع سابق الذكر،15+بكين  ،مغربيةلمملكة الا 1
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مستوى ولتمكين المرأة من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، فقد تم إدماج مقتضيات على  
حداث دوائر إضافية في كل الميثاق الجماعي إلدماج مقاربة النوع، ومقتضيات في مدونة االنتخابات إل

وتم ، مرأتين على األقلإمتل النساء في كل جماعة وت د لصالح النساء،مقع 3260ص يخصبتجماعة، 
قامت وزارة التنمية االجتماعية  مثال وفي هذا الصدد، ق لدعم التمثلية السياسية للنساءإنشاء صندو

واألسرة والتضامن بتعاون مع وزارة الداخلية بإطالق الحملة الوطنية التحسيسية الثانية لتعزيز 
، وتم دعم أنشطة موازية لجمعيات المجتمع المدني 2009ستحقاقات إالمشاركة السياسية للنساء في 

  .الفاعلة في المجال على مستوى جميع جهات المملكة
نوفبر  28غم هذه الجهود بقيت النسبة نفسها في آخر أنتخابات تشرريعية  التي أجريت يوم ر   
    1.بالنائة 12بالمائة أي نفس نسبة االنتخابات الماضية وهي  12حيث وبقيت  211

  

  

  

  

  

  

  

  :المحلي الحكم فيء المغربيات النسا يوضح تمثيل ):10(قم ر جدول

  

  السنة

  

  حينعدد المرش

  

  المرشحاتعدد 

  

  عدد المنتخبين

  

  عدد المنتخبات والنسبة

1976  42638  7   76)0.67(%  

1983  54165  306  15423  43)0.48(%  

1992  93000  1086  2423  77)0.35(%  

1997  10217  1651  24230  83)0.83(%  
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2003  122658  6024  23689  127)0.54(%  

2009  - -  -  3440)12(%  

2011  - -  -  12%  

  .الداخلية المغربيةوزارة :المصدر

ـ   يتضح من الشكلين أن عدد النساء تكـاد تكـون معدومـة     ة المغربيـة في المجالس المحلي
  .أي شهدة قفزة نوعية لكن تبقى دون المستوى 2009إلى غية
  :المرأة المغرببية في األحزاب اسيايسية: رابعا

 ،النقابية والمنظمات ،السياسية األحزاب"بأن ن الدستور المغربي يقر في فصلة الثالث أرغم 
ن  وتواجدهن على أإال ، "  وتمثيلهم المواطنين تنظيم في تساهم المهنية والغرف، المحلية اتيوالجامع

حيث كان الحراك الحزبي  إلستقالل؛من ااالولى  العقود خالل مستوى االحزاب بقي ضعيف خاصة
بداية أأللفية الثانية  وبالضبط سنة إال أن   ، في عضوية الهياكل الحزبية يتجاهل العنصر النسوي

 20% إلى يصل بما الحصص نظام السياسية األحزابت بعض تبن حيث  ،شهدت تطورا نوعيا 2000
 من 22 الفصل فإن الصدد هذا وفي، الوطني المستوى على القرار صنع هيئات تركيبة من تقريبا 

 هيئاتها في للنساء المخصصة النسبة بذكر األحزاب لهذه الداخلية القوانين يلزم السياسية األحزاب قانون
  .المسيرة

 الهيئات نحو النساء دفع في هاما دورا تلعب  المغربية السياسية لذلك أصبحت األحزاب
   .األحزاب هياكل داخل من وانتدابهن السياسية تنظيماتهم عبر وذلك المنتخبة السياسية

 شقافي األمر بـ زهور ويتعلق سياسي حزب رئاسة إلى أول إمرأة صعود   2006حيث شهدت سنة 
  .المغربي التقدمي االشتراكي الحزب من

 التيو 2007 سبتمبر لشهر التشريعية االنتخابات نتائج الحضور هذا تطور على ويشهد
  .النواب مجلس في عضوا 325 بين من مغربية مرأةإ 34 بانتخاب  سمحت

  : بسبب التطور بصدد السياسية األحزاب داخل النساء ويمكن القول بأن حضور
 على تأثير لها كان والتي األخيرة العشرية بداية منذ المغرب تعيشها التي النسائية الحركية: أوال 
 .السياسية اباألحز
 األحزاب صفوف بين النساء عدد زيادة بغرض تخذتُأ التي اإليجابية التمييزية اإلجراءات: ثانيا 

  .القيادية الهياكل في وخصوصا
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وضع الحكومة المغربية  نظاما تحفيزيا ماليا لألحزاب السياسية من أجل تخصيص مراكز : ثالثا 
وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق االقتراع  متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية،

  1.الفردي
 لألحزاب المسيرة الهيئات إلى النساء من عدد وصول من بالرغم نستخلص من هذا كله أنه

 قادة بعض تبناه الذي الخطاب وهو السياسي الحقل في النساء إلدماج المناصر الخطاببفضل  السياسية
 لم األحزاب أن حقيقة يعكس الفعلي الواقع فإن ؛الحصص نظام بفضلو الرجال من هم الذين األحزاب

 المخصص المجال تقتحمن ال النساء أن الوزارية الحقائب توزيع ويبرز ،وزارية مسؤوليات النساء تعط
 ثقافي بنمط كبيرة بنسبة محكومة تزال ال السياسية األحزاب أن على يدل مما وهذا للرجال تقليديا
  .رجالي
  :في حركات المجتمع المدني المرأة المغربية: خامسا

 دفع الوضع هذاتواجد النساء المغربيات  في النسيج  الجمعوي في البداية ضعيفا، كان:الجمعيات  - 1
 النساء تعبئة على خالله من يعملن ن؛به خاص فضاء خلق نحو المغربية النسائية النخبة كبير بشكل
 منتصف منذ الوطنية الساحة عرفت حيث، بقضاياهن العام الرأي تحسيس وعلى حقوقهن إلقرار

 وفي النسائية، للتنظيمات الهام التكاثر في تمثلت ،ةويسالن جمعويةال لحركةل كبيرا نتعاشاإ الثمانينات
  .أنشطتها من المستهدفة الفئات واختالف تدخلها مجاالت تعدد

 الممتدة الفترة في تأسست قد نسوية جمعية 28 فإن مغربية باحثة أقامتها دراسة وحسب
يعرف أما حاليا ف 2.التاريخ هذا قبل جمعيات 5 يتجاوز يكن لم عددها أن حين في ،1984و1970بين

. منظمة غير حكومية وجمعية للتنمية المحلية 38500النسيج الجمعوي المغربي تواجد أكثر من 
  3. وتشكل الجمعيات النسائية نسبة مهمة من هذا النسيج

 ،مهني طابع ذات جمعيات ،جتماعيإ طابع ذات جمعيات :أنواع إلى الجمعيات هذه صنفت وقد
سياسية ذات طابع  هيئات عن منبثقة جمعيات جمعيات ذات طابع حقوقي،، تعاونية طبيعة ذات جمعيات
  4. مطلبي

 كّل في اإليجابية األعمال من مهما عددا النسائي بالشأن المهتمة المغربية الجمعيات أنجزت وقد
 في المنظمات هذه ساهمتحيث ، معتبرة قوة اليوم منها يجعل بما السياسية فيها بما الميادين

                                                           

  .18الذكر،ص،مرجع سابق 15+بكين المملكة المغربية،  1
 ضـد  التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  إتفاقيـة  التقرير الدولي الثاني إلعمال، اإلنسان  بحقوق المكلفة المملكة  المغربية،الوزارة 2

  .21،ص1999، جويلية المرأة
  .21،مرجع سابق الذكر ،ص15+بكين المملكة المغربية،  3
 التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  اتفاقيـة  التقرير الدولي الثـاني إلعمـال  ، اإلنسان  بحقوق المكلفة لوزارةالمملكة  المغربية ،ا 4 
  .21ص،مرجع سابق الذكرة،المرأ ضد
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 كما ،العقليات وغيرت المغرب في واالجتماعي االقتصادي المشهد على ثورة أدخلت التي اإلصالحات
  1 .العموم أمام المواقف عن والتعبير للتواصل مجاال تمثل أنها

  : نذكر ونذكر من هذه الجمعيات
 من ومواطنات مواطنين من مكونة بجمعية األمر يتعلّق: من أجل المغرب...دابا  2007جمعية  -

 بأن قتناعاإلو، مشتركلا ميثاقالو للديمقراطية ؤسسةالم بالمبادئ تعلّقهم يجمعهم مختلفة أطياف
دابا من   2007 جمعية، المواطنين كّل ومشاركة مساهمة دون بناؤها يمكن ال الحقيقية الديمقراطية

 النساء واالقتصادية، الثقافية النخبة الحكومية، غير المنظمات الشباب، - لجان 4 شملتأجل المغرب 
 .جهوية خاليا على الجمعية تتوفر كما  -السياسية واألحزاب
 من والمواطنات المواطنين جهود حشد :في الحركة هذه بعث من األساسية األهداف تمثلت وقد

 والشباب النساء عند السياسي الشأن باتجاه مد وإحداث، 2007نتخاباتإ في الكثيفة المشاركة أجل
 .والنخب والشباب النساء على السياسية األحزاب نفتاحإ على والعمل
كما  ،دابا من أجل المغرب  2007 جمعية فرق داخل عملت التي األطر من%  50 النساء ومثلت
 .أعمال صاحبات أو جامعيات نساء األربعة اللجان رئاسة وتولّت

 األعمال صاحبات والنساء النسائية الجمعيات جهود حشد على النساء لجنة عملت وقد
 .المرشحات بالنساء خاص دليل ونشر تصميم وقع، كما والبرلمانيات
 نذكر أن يمكن دابا من أجل المغرب  2007 جمعية به قامت الذي للعمل اإليجابية اآلثار ومن

 ، األعمال صاحبات من الشابات النساء إدماج عبر السياسية األحزاب لبعض الوطنية القائمات تشبيب
 السياسية لألحزاب خجوال كان وإن واالنفتاح نبعاثهاإ منذ الجمعية في االجتماعي النوع مقاربة وتبني
  2.البرلمان في األعمال صاحبات من نساء نتخابإ وأخيرا النساء تجاهإ في
 جمعية األلفية الثالثة الراشيدية، ب،الجمعية الديمقراطية لنساء المغرمثل : جمعيات ذات طابع محلي -

جمعية  ،جمعية مبادرات لحماية المرأة ،وجدة - مجموعة الرادو  ،الصويرة - جمعية الواد األخضر
  3. -تطوان - السيدة الحرة

  :تلك اإلنجازات نذكر ومن بالمرأة للنهوض تجديديا تمشياالجمعيات  هذه أنجزت
  .ي االجتماع بالنوع المتصل العنف لمناهضة شبكة إنشاء -1
 .التنمية في المرأة إلدماج الوطنية العمل خطة عن الدفاع أجل من قادتها التي الحمالت 
  ).قانون االسرة(ةالمدونّ إصالح أجل من الحكومية الغير المنظمات أطلقتها التي الدعوة -3

                                                           

  .64،ص ابق الذكر،مرجع سبثينة قريبع 1
  .64صسابق،المرجع ال 2
 التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  اتفاقيـة  التقرير الـدولي الثـاني إلعمـال   ، اإلنسان  بحقوق المكلفة لوزارةالمملكة  المغربية ،ا 3

  .21ص،مرجع سابق الذكر،المرأة ضد
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 والتسامح اإلنسان بحقوق والنهوض العنف ومناهضة المساواة حول التوعوية الحمالت -3
  .إعالميا تغطيتها بفضل أهميتها تطورت الجمعياتية الشبكات أطلقتها والمواطنةالتي

 الوطنية الشبكة )روز أنا( قبيل من صغيرة آليات وبعث الحكومية غير المنظمات المركزية -4
 شأن ومنحيث  .النخيل ومركز  )مفتاح( القيادية مركز العنف، ضحايا من للنساء اإلنصات لمراكز

 دفعا يعطي بما المحلي المستوى إلى الوطني المستوى من النساء نضال تنقل أن المبادرات هذه
  1.المحلّي الحكم في المرأة لمشاركة

 والموارد اإلمكانيات في ضعف من يعاني زال ال منها العديد أن إالرغم هذه اإلنجازات 
 المتفرغة األطر إلى تفتقر زالت ال كما فاعليها، لدى التأطيروالتسيير قدرات في نقص ومن المادية،
  2.المالئمة التحتية والبنيات

 المغرب فيوية النس العاملة القوة نسبة أن الرسمية اإلحصائياتتبين  : العمالية والمهنية النقابات - 2
  . %  27.1 بلغ 2009 سنة

بما فيها تلك التي كانت  ة المغربية تقدما ملموسا بولوجها جميع القطاعات،أكما أحرزت المر
من % 20 من الموظفات، %33تشكل المرأة  2007وحسب إحصائيات  حكرا على الرجل، حيث

 من%38.7وأزيد من  من الطبيبات،%24.6و من المحاميات،% 30وأكثر من  القاضيات،
من   18.7 %و واالتصاالت التجارة قطاع  من.9 % و الصناعة قطاعمن  31.7% الصيدالنيين و

لبعض  تأنيثا هناك أن المعطيات تبينكم  3،الخدمات من قطاع % 38.6 في العامة اإلدارة قطاع
 النسبة بلغت حيث الريفية المناطق في سيما ال العاملة للقوى تأنيثا هناك أن القطاعات كاإلعالم، كما

  4الحضرية المناطق في  21,7 %مقابل%  32,8
د في االتحاد المغربي نجإذ  في النقابات ضعيف، رغم هذا ال يزال حضور المرأة المغربية

أما  ،فقط% 12إمرأة فقط  أي بنسبة  57600هناك  2006ألف عضو سنة 320  مجموعللشغل من 
  5.أعضاء 7نجد إمرأة واحد من بين ف) المركزي( في مكتبه الوطني 

-1994(المئوية النسبة حسب في المغرب الجنسين نشاط معدالت تطوروضح ي): 11(رقم جدول 
2008(:  

                                                           

  .64،ص بقالمرجع السا 1
  .21ص،المرجع السابق 2
  .23 ،ص مرجع سابق الذكر،15+بكين  ،لمملكة المغربيةا 3
تقريـر حـول    ، والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 4

  . 9 -8صمرجع سابق الذكر،  ر،مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وإدماجها في عملية صنع القرا
قريـر حـول    ت، والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهـوض  أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 5

    .  2،ص مرجع سابق الذكر، من المغرب وتونس والجزائر مشاركة النساء في النقابات في كل
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 2008 2007 2006 2005 2004 1994 السنة

 75.9 76.1 76.4 76.9 77.5 78.7 الذكور

 26.6 27.2 27.1 27.9 28.4 21.2 االناث

البحث الوطني المغربي حول ، المندوبية السامية للتخطيط للمملكة المغربية : المصدر  
  .التشغيل

      le l2011l04l12http://www.hcp.ma/frmInd.aspx?id=0201020200&vara=10  :على الموقع اإللكتروني التالي  

      
غم ولوج رأنه وإال   ،نسبة النساء في القوى العاملة الوطنية في تزايدنالحظ أن  الجدولمن   

وبشكل كبير ومتزايد إال أن  حضورها  في المجال النقابي ال يزال ل القطاعات كالمرأة المغربية في 
  :منها  ضعيف جدا  وهذا راجع لعدة أسباب

 .ة تحمل اعباء مزدوجة االسرة والنقابةاعدم قدرة المر -1
االجتماعات (غياب اجراءات ملموسة داخل النقابات  ذاتها حيث التشجع على حضور النساء  -2

  ).المتأخرة 
 .تيارات محافظة قد تعارض تواجد النساء في النقابات  دوجو -3
 .عتبار الفضاء النقابي فضاء ذكوري إ -4

ويعـود  وهـذ   ،متواضـة جـدا  لمـرأة فـي المغـرب    المشاركة السياسية ل أن خالصة القول       
  :منها لعدة أسباب

سـواء علـى مسـتوى القيـادات أو       ،لرجـال احزب يسـيطر عليهـا   ألأن التركيبة الهيكلية ل -1
  .القواعد أو مستوى القيادة المحلية

علـى تقـديم مرشـحين مـن      ألحـزاب ا أغلـب  تدفع الطبيعة الصـعبة للمنافسـة اإلنتخابيـة    -2
 .الرجال

قلة الخبرة لدى النساء مما يجعـل االحـزاب تسـتبعدهن فـي أطـار بحثهـا عـن مرشـحين          -3
  .محتفين لخوض اإلنتخابات

االمية والفقر الذي تعاني منه الكثير مـن النسـاء المغربيـات خاصـة فـي  المنـاطق       الجهل و -3
  .الريفية

  
  
  

http://www.hcp.ma/frmInd.aspx?id=0201020200&vara=10
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  لمرأة المغاربيةتمكين اتعزيز   آليات:المطلب الثاني  
 أجـل  آليـات مـن   عـدة  )الجزائر،تـونس،المغرب (وضعت الـدول المغاربيـة الثالثـة   
  :النهوض بالمرأة  خاصة في الحياة السياسية 

  سياسياً الجزائريةتعزيز تمكين المرأة آليات   :االولالفرع 
وضعت الدولة الجزائرية  عـدة آليـات قانونيـة ومؤسسـاتية لتفعيـل  المشـاركة السياسـية            

  : للمرأة  ونبدأ
  :  اآلليات القانونية:وال أ
  :المواثيق الوطنية - 1
 ، وميثاق طرابلس بالدور الذي قامت به المرأة في كفاح التحرير إعترف :1962ميثاق طابلس -أ

  :من بينهالتدابير بخصوص المرأة الجزائرية خرج بمجموعة من التوصيات وا
 .إشراكها إشراكا كامال في تسيير الشؤون العامة وتنمية البالد - 
 .القضاء على كل العوائق التي تعترض تطور المرأة وتفتحها - 
  . تدعيم لمنتظمات النسوية - 
لقد إهتم بقضية المساواة بين الجنسين وذلك بالمشاركة الفعلية لمرأة في :1964ميثاق الجزائر  - ب

إلتمام  ذلك بمشاركتها في  منظمات الوطنية، كما دعاها الحرة النسوية بنظالها في صفوف الحزب وال
  :لميثاق الوطني مايلياوجاء في  المجال اقتصادين

 خرىجماهرية األمع جميع المنظمات ال لنساء الجزارئيات أن يسعى باإلتصاللالتحاد العام اى عل - 
  .ن تكون أداة  هامة للنهوض بالمرأةقدراتهن على التنظيم والتعبئة  وألجمع شمل كل النساء ورفع 

رار كما يجب عليه أن يسعى بإسم أن يقوم بعمل دؤوب  في مجال التوعية والتربية والتكوينن - 
  .لتوسيع مجال مساهمتها الفعلية في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبالد

ساسية التي تحتلها المرأة في الخليىة األلقد إعترف هذا الميثاق بالمكانة :1976الميثاق الوطني  - ت
تشتغل،ألن  ها أنفإنه يشجع ن مبدأ المساواة بين الجنسينوأنطالقا م العائلية بوصفها زوجة أو مواطنة،

في التشييد  اإلشتراكي والتنمية  الكاملة المرأة كما أكد على  المشاركةفي ذلك مصلحة للمجتمع، 
  .الوطنية

األنشطة االجتماعية  مشاركة المرأة في لقد إهتم هذا األخير بضرورة :1986الميثاق الوطني  - ث
  1.نطالقا من مبدأالمساواة بين الجنسينواالنتاجية إ

في الحياة السياسية  كما ذكرنا سابقا مبدأ المساواة بين الجنسين يكرس الدستور الجزائري :الدستور - 2
 وّأنه القانون، أمام سواسية المواطنين كل أن"من الدستور  29كما تنص المادة  1،وتقلد الوظائف العامة

                                                           

  .130 -128،ص، مرجع سابق الذكر، جميلة خيذر 1



 ة الحكملمرأة المغاربية في ظل أنظمثاني                               المشاركة السياسية لالفصل ال

80 

 

 ظرف أي أو الرأي أو الجنس أو العرق أو المولد إلى سببه يعود بأي تمييز التذرع يتم أن يمكن ال
  2".حقوقه على الحصول عن منعه أو مواطن أي إقصاء اجتماعي، في أو شخصي آخر
سعت الجزائر دائما الى تعزيـز دور المـرأة فـي مختلـف المجـاالت      : القانونية التشريعات  -3

 .وخاصة في الحياة السياسية وذلك بحزمة من القوانين
 الـذي  التطـور  مـع  متوافقـة  المـرأة  حقـوق  مجـال  في الوطنية التشريعات لجعل مسعى و في
 وقـع  لدولي ولتفعيـل دور المـرأة خاصـة فـي الحيـاة السياسـية؛      ا المستوى على القانون عرفه
  :القوانين منها  لمختلف مراجعة إجراء أجل من وذلك 2000 العام في وطنية لجنة إحداث

مـع مـا    يتوافـق  بمـا  المـرأة  زيادة تعزيز حقوقالهدف من تنقيحة هو  وكان: قانون االسرة  -أ
 وورد ذلـك فـي األمـر رقـم     ,، المـواطني  بـين  المسـاواة  ضمان بخصوص جاء به  الدستور

  :في اإلصالحات أهم وتمثلت 2005،3فيفيري  27المؤرخ في  02_05
  4.يتيح الجنسية النسب لألم أن  -
 شـريكها،  إختيـار  حـق  :ومنهـا  المـرأة  وضـع  تعزز إجراءات الجديد األسرة قانون يتضمن  -

 فـي  التصـرف  وحـق  بـالخلع،  يسـمى  مـا  أو الطالق طلب وحق، على أمالكها المحافظة وحق
  5. الميراث ،وحق أمالكها

 والمـتمم  المـنقح  2005 فيفـري  27 فـي  المؤرخ 01 - 05 رقم األمر جاء:الجنسية قانون -ب
 والمـرأة  الرجـل  بـين  المسـاواة  تكـريس  مـن  ليجعل ديسمبر 15 بتاريخ 86 - 70 رقم لألمر
 حـول  التشـريع  وليجعـل  الجزائريـة،  الجنسـية  لقـانون  الجديد للنص الجوهرية األهداف إحدى

 عامـة  اإلنسـان  حقـوق  مجـاالت  فـي  الجزائـر  عليها وقعت التي اإلتفاقيات مع متوافقا الجنسية
  : الخصوص ومن هذه االصالحات نذكر وجه على المرأة وحقوق

  06)  المادة(األم طريق عن بالنسب األصلية الجزائرية بالجنسية االعتراف -
 المـادة ( جزائريـة  أو جزائـري  مـع  الـزواج  طريـق  عن الجنسية على الحصول إمتياز منح -
  1.)مكرر 09

                                                                                                                                                                                     

  .53،31،،29،51،المادة ، 1996الدستور الجزائري الصادر سنة  1
  .الجزائر، دون تارريخ نشرالمرأة،  وقضايا باألسرة المكلفة المنتدبة الوزارة ،ومعطيات واقع الجزائرية المرأةالجمهوررية الجزائرية،  2

 http://ministere-famille.gov.dz :على الموقع التالي
 02المتعلـق بإصـالح قـانون االسـرة الجزائـري ،الجريـدة الرسـمية فـي          2005فيفيـري   27المؤرخ في  02_05األمر رقم :أنظر 3

  . 2005الجزائر، ،المطبعة الرسمية،2005مارس 
نشـرته جمعيـة    قرريـر ،ت "تميـز فـي نصـه وروحـه     " ، قـانون االسـرة   الجزائرية  المرأة حقوق أجل من والتحسيس برنامج االعالم 4

  .13،ص  2008المرأة لألتصال ، الجزائر ،جانفي  
  . 14،ص ابق الذكر ،مرجع سبثينة قريبع 5
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 القـانون  علـى  جديـدة  تنقيحـات  إدخال وقع 2005 - 2006 سنتي خالل:الجنائي  القانون -ت
وأهـم هـذه التنقيحـات     الجنائيـة  بالمجلـة  والمتعلـق 1966 جـوان  08 في المؤرخ 66156 رقم
  :نذكر
 المطالبـة  مـن  تمكنهـا  التـي  القانونيـة  الوسـيلة  الضـحية  وإعطـاء  الجنسي التحرش تجريم -

 2.)مكرر 314 الفصل( التحرش بجرم القائم وتتبع بحقوقها
 االنتخـاب  وحـق  1962 عـام  فـي  للمـرأة  االنتخاب حق الجزائر منحت:االنتخابات  قانون -ث

 فيـه  تتـوفر  لكـل مـواطن   " أنه على تنص التي الدستور من 50 المادة بموجب مكفول والترشح
 متسـاو  تمثـيال  االنتخابـات  قـوانين  مختلـف  وتضـمن  ". بينتخ ينتخب ون أ القانونية الشروط
 فـي  المـؤرخ  91_17 العضـوي  القـانون  خاصـة  في المجالس المنتخبة الرجل و للمرأة وعادل
المتضـمن   1989أوت  17المـؤرخ   89_13 للقـانون  المـتمم  و المعـدل  1991 أكتـوبر  14

 الـذي  اإلجـراء  الوكالة،هـذا  طريـق  عـن  االنتخـاب  إلغاء على ينص الذي و قانون االنتخابات
  3.الحرية بمطلق بالتعبير عن إختياراتها السياسية للمرأة سمح
 التمييز أشكال كل تحرم للعمل المنظمة التشريعات فإن الدستور لمقتضيات طبقا:العمل  قانون - ج

 في التمييز أشكال من شكل أي الدستور، ألحكام طبقا العمل تشريع نع يم .االجتماعي بالنوع المرتبطة
 تمييز أي يمنع 05 مادته في العمومي بالوظيف المتعلق 1966جويلية 02 في المؤرخ66 رقم القانون

 في  بعالقات المتعلق والمتمم المعدل1990 أفريل 21 في المؤرخ 9011_ القانون أما الجنسين بين
 نفس من متهاستفاد وعلى التشغيل في الجنسين بين والمساواة للجميع العمل في الحق فيضمن العمل
صادقت الجزائر على األتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعامالت في األجر وقد األساسية الحقوق

  1969.4الصادرة سنة  متساويةلعمل ذي قيمة 
  :قانون توسيع تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة - 4

، بهدف توسيع حجم مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة 2008تم  تعديل الدستور في نوفمبر 
وظ تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظ: " مكرر على أن 31حيث تنص المادة 

  5.. .."تمثيلها في المجالس المنتخبة
                                                                                                                                                                                     

المتعلـق   ديسـمبر  15 بتـاريخ  86 - 70 رقـم  لألمـر  والمـتمم  المـنقح  2005 فيفـري  27 فـي  المؤرخ 01 - 05 رقم األمر:أنظر 1
  .2005،المطبعة الرسمية،الجزائر،2005مارس  02الجريدة الرسمية في  بقانون الجنسية الجزائري،

  . 15،صبق الذكر،مرجع سا بثينة قريبع 2
 1989أوت  17المـؤرخ   89_13 للقـانون  المـتمم  و المعـدل  1991 أكتـوبر  14 فـي  المـؤرخ  91_17  رقم العضوي القانون:أنظر3

  .1991،المطبعة الرسمية،الجزائر،1991أكتوبر 15الجزائري،الجريدة الرسمية في  المتضمن قانون االنتخابات 
 المتعلـق  1966 يونيـو  02 فـي  المـؤرخ 66 رقـم  والمـتمم للقـانون   المعـدل 1990 أفريـل  21 فـي  المؤرخ 9011_ القانون :أنظر4

  .1990،المطبعة الرسمية،الجزائر،  1990أفريل  21بالجزائر،الجريدة الرسمية في  العمومي بالوظيف
  . 32وحيدة بورغدة ،مرجع سابق الذكر ،ص  5
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مؤرخ في  03 - 12مكرر من الدستور صدر قانون عضوي رقم  31وتطبيقا ألحكام المادة 
، و الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل 2012جانفي سنة  12الموافق  1433صفر عام  18

 .المرأة في المجالس المنتخبة  
أالّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من وينص هذا القانون العضوي على أن 

% 20في انتخابات المجلس الشعبي الوطني :  حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ
عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 30عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة  مقاعد، و 

عندما % 40عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، و عندما يكون% 35خمسة مقاعد، و 
بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في % 50يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثالثين  مقعدا، و 

  ·الخارج
عندما % 30أما عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الوالئية حسب هذا القانون 

  .مقعدا 55إلى  51عندما يكون عدد المقاعد % 35مقعدا، و 47و 43و 39و 35المقاعد يكون عدد 
في المجالس % 30أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبية البلدية حسب هذا القاون فهي 

الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف 
  . نسمة) 20.000(

وحسب ذات القانون  يؤدي عدم االلتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها، من ناحية أخرى ينص 
القانون على أن  يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، وفي محاولة من 

دولة بمساعدة مالية السلطات لتحفيز األحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص للنساء، وعدت ال
بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والوالئية وفي  خاصة لألحزاب السياسي

  1.البرلمان
  :اآلليات المؤسساتية :ثانيا 
الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة  يعتبر إنشاء :وقضايا المرأة الوزارة المنتدبة المكلفة باالسرة  - 1

ترجمة إلرادة الدولة في تدعيم سياسية االعتناء باألسرة وإبراز موقع   2002سنة  المرأةوقضايا 
 .المرأة ومشاركتها السيما في التنمية االقتصادية واالجتماعية و السياسية 

  : يرتكز على المساهمة على الخصوص في  وضمن هذا التوجه سطرت الوزارة برنامج عمل 
  .االجتماعي في بلورة و إعمال وتقييم البرامج الوطنيةإدماج مقاربة النوع  - 
 .إعالم المرأة وتحسيسها بحقوقها المختلفة - 
 . وضع آليات لترقية النشاطات في مجال تكوين المرأة والفتاة - 

                                                           

المطبعة  ،سمية ، العدد األوليدة الرر، الج2012سنة  جانفي 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  03 - 12عضوي رقم القانون ال 1
 .2012جانفي  14 الرسمية،  الجزائر، 
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 .وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز التماسك األسري ومحاربة العنف ضد المرأة ومتابعة آليات التنفيذ - 
د من التحقيقات والدراسات المتخصصة بخصوص تحوالت وتطور البنية األسرية إنجاز مزي - 

يتم إعماله من خالل آليات  وضع حيز التنفيذ برنامج قطاعي .االقتصادي واالجتماعي للمرأة.واإلدماج
 .تأطير وتنسيق محددة 

والمنظمـات  ومراكـز البحـث   المجتمـع المـدني   تدعيم الشراكة مع النشطاء البـارزين مثـل    -
  1.المعنية

  2009تنصـيبها فـي مـارس     وتـم  : وطنية لتوسيع المشـاركة السياسـية للمـرأة   الجنة للا -2
إعداد قانون عضوي يتعلق بتوسيع المشـاركة السياسـية للمـرأة علـى مسـتوى المجـالس       هدفها 
  2. المنتخبة

 يمثلـون  عضـوا  50 أكثـرمن  مجلسـه  يضـم  : والمرأة لألسرة الجزائري الوطني المجلس -4
 الحـوار  تشـجيع  فـي  المجلـس  مهـام  وتتمثـل ، المدني والمجتمع العمومية والمنظمات الوزارات
 بـرامج  وتطـوير  المـرأة واألسـرة   وضـع  والطفـل وتقيـيم   المرأة حقوق تعزيز بهدف وتنسيقه
  3.  العامة الحياة في المرأة مساهمة تشجيع باتجاه

السياسـية فـي إطـار     والمشـاركة  النسـاء  منتـدى ظم نُ: السياسية والمشاركة النساء منتدى -5
 مـع  بالتعـاون  2007 العـام  مـن  مـارس  21 في الجزائري البرلمان مشروع دعم البرلمان نظم

 اإلجـراءات :ونـاقش هـذا المنتـدى     للبرلمانـات  الـدولي  واالتحـاد  للتنمية المتحدة األمم برنامج
 .المنتخبة  المجالس ضمن اءللنس أوسع تمثيل فرص لتعزيز اتخاذها يتوجب التي الفعلية

 أوسـع  تمثيـل  لضـمان  الفعليـة  اإلجـراءات  حـول  الخبرات تبادل من المنتدى مكن قد و
  .ةالمنتخب المجالس ضمن للنساء

 هـذا البرنـامج    فـذ نَ: السياسـيين  الشـركاء  لفائـدة  اإلدارة مجال في والتكوين ائتالف بعث -6
 والشـفافية  المسـؤولية  مسـتوى  رفـع  إلـى  البرنـامج  يهدف هـذا  و ،الوطني الديمقراطي المعهد
 المـواطن  مصـالح  تمثيـل  لهـم  يمكـن  حتى المدني المجتمع ومنظمات السياسية لألحزاب بالنسبة
 المشـاركة  إلـى  خصوصـا  البرنـامج  ويـدعو  ،السياسـي  اإلصـالح  إلى والدعوة تمثيل أحسن

  4.ةللمرأ السياسية
سـطرت هـذه األسـتراتجية مـن     : االجتمـاعي   النوع على المبني العنف مقاومة استراتيجية -7

 المتحـدة  األمـم  بـرامج  مـع  بالتعـاون  المـرأة  وقضـايا  باألسـرة  المكلفة المنتدبة قبل الوزارة

                                                           

  le  14l03l2011   famille.gov.dz  -www.minister:    الوزارة المنتدبة الجزائرية المكلفة باألسرة وقضايا المرأة  1
  .4وحيدة بورغدة ،مرجع سابق الذكر،ص 2
  .18  -17بثينة قريبع ،مرجع سابق الذكر،ص 3
  .20ا�(��� ا�;���، ص 4
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 المتحـدة  األمـم  صـندوق  /للطفولـة  المتحدة األمم صندوق / المرأة لتنمية المتحدة األمم صندوق(
 علـى  المبنـي  العنـف  مقاومـة  فـي  التحالفات جهود معاضدة إلى المشروع هذا ، ويرمي)للسكان
 يهـدف  كمـا  .الحقـوق  وتعزيـز  العقليـات  تغييـر  علـى  التركيـز  من خالل االجتماعي النوع

  للوزارة والمؤسسية الفنية القدرات تقوية إلى المشروع
 المرأة بتمكين مباشرة عالقة له تكن لم وإن حتى للمرأة السياسية المشاركة مسألة المشروع هذا ويخدم
 بالدعوة يتعلق فيما التكوين بينها من متعددة مكونات على يحتوي مندمجا مشروعا يمثل أنه بما سياسيا
 مشاركة أجل من للشراكة رائدا مثاال تقدم المشروع عن تترتب التي الشراكة أن كما أنواعها بجميع
  1.السياسية  الحياة في للمرأة أفضل

  سياسياً التونسيةتمكين المرأة  آليات: الفرع الثاني
    :ونبدأ للمرأة المشاركة السياسية يات قانونية ومؤسساتية لتفعيل وضعت الدولة التونسية عدة آل    
  :اآلليات القانونية:أوال 
، 1957سنة مرات عدة تعديله تم والذي 1959 سنة دستورها تونس وضعت: الدستور - 1
 الحقوق  الدستور التونسي والسابع من السادس الفصل ويتناول،  2002سنة ، وآخرها1981،1976،

 الحقوق متساوون في الموطنين فكل والمساواة، المواطنة مبدأ على وينص تونس، في والحريات
 األساسية وحقوق الحريات تضمن التونسية الدولة الخامس،أن الفصل في ورد كما والواجبات،

  2.اإلنسان
  :التشريعات القانونية - 2
بدأت سارية و، 1956أوت   13بمقتضى أمر مؤرخ في صدرت و :مجلة االحوال الشخصية -أ

وهي مجلة لتنظيم  حقوق النساء داخل العائلة  حيث أعطت للنساء حقوقا  ؛1957المفعول في جانفي 
 بما ، 1993سنة منذ المجلة على هامة إصالحات ، وأدخلتمتساوية مع الرجال في االحوال الشخصية

  3.العائلة مستوى في القرار صنع في ومشاركتها المرأة وضع يدعم
 في سنة18 سن بلغوا ممن التونسيين حق على  االنتخابات قانون ينص:قانون األنتخابات  - ب

 ألب ولد ناخب لكل حق النواب مجلس لعضوية أن الترشح"مثال   21 المادة حيث تنص ؛االنتخاب
  4" .تقديم ترشحه  يوم كاملة سنة23 األقل على العمر من وبلغ تونسية، ألم أو تونسي

                                                           

  . 25الذكر،ص،  بقمرجع سابثينة قريبع ،  1
  .6،7الدستور التونسي ، الفصل  2
  . 23 ،  الفصل1956الشخصية التونسية الصادرة سنة األحوال مجلة 3
 المـرأة  ضـد  التمييـز  بالقضـاء علـى   المعنيـة  التقريران الثالث والرابع المقدم من طـرف تـونس إلـى اللجنـة    الجمهورية التونسية، 4

 .16،ص2000،تونس،أوت 
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 لألحزاب المنظم 1988 ماي 03 بتاريخ 88 - 32 رقم القانون ينص:لألحزاب المنظم القانون - ت
 حقوق أولها في القيم من لجملة سياسي حزب كّل احترام وجوب على الثاني فصله في السياسية
 نبنتإ التي المبادئ وأيضا تونس عليها وقّعت التي الدولية واالتفاقيات الدستور حددها كما اإلنسان
 من شكل وكل والعنصرية التطرف نبذ سياسي حزب كّل على يجب كما، الشخصية األحوال عليها
  1..) 03 الفصل( التمييز أشكال

أعتمدت تونس عدة : التونسية  للمرأةلتعزيز المشاركة السياسية  الوطنية األجراءاتبعض  - 3
  :الى الحياة السياسية من الباب الواسع  ونذكر منها  المرأة من شأنها تشجيع دخولقانونية إجراءات 

 الدستوري التجمع لحزب االنتخابية القوائم على 25% ـب للنساء طوعية حصة تونس داعتمإ - 
 الحصة رفع وقد تم  ،2004أكتوبر في البرلمانية االنتخابات خالل) الحزب الحاكم سابقا(الديمقراطي

  2010.2 لعام البلدية واالنتخابات 2009 سنة النتخابات أدنى كحد%30إلى
صادق مجلس الهيئة حيث : القادمعضاء المجلس الوطنى التأسيسى النساء فى تونس تشكل نصف أ - 

العليا لتحقيق أهداف الثورة واالنتقال الديموقراطي بأغلبية كبيرة على المرسوم المتعلق بانتخاب 
و أقر بألغلبية مبدأ المناصفة في عضوية المجلس  2011افريل  11التأسيسي في جلسة في المجلس 

  3. التأسيسي  بين الجنسين في سابقة هي األولى من نوعها في العالم العربي
  :ليات المؤسساتية اآل: ثانياً
  : األتحاد من أهداف : االتحاد الوطني للمرأة التونسية - 1
 العلمية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية: كافة المجاالتالنهوض بالمرأة في  - 
وضع إستراتيجية تنموية إلدماج المرأة كعنصر فاعل . القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة - 

  .في الحياة اإلقتصادية
 .تشجيع المرأة لبعث مشاريع ومساعدتها للحصول على القروض - 
 .فضاءات صنع القرار، ضمانا لتنمية حقيقيةتشجيع المرأة على التواجد في  - 
 .مواصلة دعم تعليم المرأة بالقضاء على األمية واإلنقصاع المدرسي المبكر- 
تكوين الفتيات المنقطعات عن الدراسة في مراكز التكوين المهني التابعة لإلتحاد الوطني للمرأة - 

 .التونسية
 .كنولوجيا الحديثةتشجيع المرأة على دخول مجتمع المعلومات والت - 

                                                           

 .السياسية بتونس  لألحزاب المنظم 1988 ماي 03 بتاريخ 88 - 32 رقم القانون:أنظر 1
نظام حصص تقرير حول  والبحوث، للتدريب العربية المرأة بالمرأة و مركز النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 2

  .2، مرجع سابق الذكر ،ص النوع في السياسة في الجزائر والمغرب وتونس
  .سابق الذكرمرجع هدى رشوان، 3

   le   26|05|2011       http://www.almasryalyoum.com/node/397477:على الرابط االلكتروني
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خلق وتمتين الروابط بين اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية والهياكل الوطنية والعالمية والتي لها نفس  - 
 .األهداف

        1.العمل من أجل السلم في العالم من خالل أنشطة تضامنية - 
 :من أهداف المؤسسة: رابطة النساء صاحبات المهن القانونية2-
 .دراسة القوانين المتصلة بحقوق المرأة - 
 .إجراء بحوث ودراسات قصد تحديد العراقيل التي تحول دون تحقيق المساواة التامة بين الجنسين- 
  .المرأة وتفسيرها قصد جعلها في متناول المرأةالتعريف بالقوانين المتصلة بحقوق  - 
 حول واإلعالم والتوثيق والدراسات البحوث مركز داخل 1997 سنة عثب : المرأة وضع مرصد - 3

 بالمرأة المتعلّقة المعلومات بجمع المرصد ويهتم، للتنمية المتحدة األمم صندوق من المرأة بمساهمة
 أوجه مختلف في ومشاركتها بالمرأة تتعلق االجتماعي النوع مقاربة حسب تقارير حيث يصدر وتحليلها
  2.الحياة

المجلس   داخل1997سنة  الفرص لتكافؤ وطنيةال الجنة أنشئت: اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص  - 4
 من بمجموعة خاصة بصفة اللجنة أوصت ،1998نهاية  المقدم تقريرها وفي واألسرة ، للمرأة الوطني
  .  القرار اتخاذ مراكز إلى الوصول في وكذا واالستثمار العمل مجال في الفرص تكافؤ لتشجيع التدابير

  سياسياً المغربيةتمكين المرأة  آليات :الث الفرع الث
ضعت الدولة المغربية  عدة آليـات قانونيـة ومؤسسـاتية لتفعيـل  المشـاركة السياسـية       و

  : للمرأة  ونبدأ
  :اآلليات القانونية: أوال 
 السـتينيات  منـذ  مجالـه،  وجـد  قـد  المغربية للمرأة السياسية بالحقوق االعتراف إن :الدستور -1
 تـنص  التـي  8 المـادة  مـن  األولـى  الفقـرة  فـي  وتحديدا الدستور، وهو للدولة قانون أسمى في

  .السياسية بالحقوق التمتع في والمرأة الرجل بين المساواة على العبارة بصريح
 يتقلـدوا  أن فـي  المـواطنين  جميـع  حق"  من الدستور المغربي على 12كما تنص المادة    

  3" .العمومية   والمناصب الوظائف
علـى أن المغـرب عـازم علـى      1996و  1992وقد أكدت مراجعـة الدسـتور لسـنة    

  .إعطاء المزيد من  الحقوق السياسية للمواطنين خاصة للنساء 

                                                           

   le 20l05l2011 www.unft.org.tn:  االتحاد الوطني للمرأة التونسية 1
  www.afcj.org  le 2l05l2011:  التونسي المرأة وضع مرصد 2
  .  . 8،2، المادة ،1975الدستور المغربي الصادر سنة  3

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=r
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 متسـاويان فـي التمتـع بـالحقوق السياسـية     الرجل والمـرأة  " أن   2011كما أكد دستور 
يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصـب العموميـة وهـم سـواء فيمـا يرجـع       " 1".

  2". للشروط المطلوبة لنيلها
عرفـت العديـد مـن النصـوص القانونيـة مراجعـات وإصـالحات         :النصوص القانونيـة   -2

  :م هذه القوانين موجوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، 
ـ يف 5األسرة فـي  ) قانون(دار مدونة شكل إص :قانون األسرة  -أ أهـم حـدث عرفـه     2004 يرف

المغرب فيما يخص األحوال الشخصـية للمـرأة، وهـي عمليـة إصـالحية ذات أهميـة تاريخيـة        
القـانون  دخـل علـي   ويعتبر اإلصـالح الـذي أ   ،ل والمرأةكونها أسست قانونياً للمساواة بين الرج

  .ستغرقت عدة سنواتتتويجا لمشاورات إ 1958ه إلى عام القديم الذي يعود تاريخ وضع
ـ   لنقاط الهامة فى القانون الجديـد أنـه غيـر اإل   ولعل أحد ا     يس مجـرد المـواد   سـم نفسـه ول

ن كان القانون القديم يعرف باسـم مدونـة األحـوال الشخصـية تـم تغييـره إلـى        بعد أالقانونية، 
  : وتتمثل نقاط األصالحات الرئيسية في  سرة مدونة األ

بحيـث تـم التخلـي عـن قاعـدة طاعـة       ، جعل األسرة تحت المسؤولية المشـتركة للـزوجين    -
 .وخضوع المرأة لزوجها 

 3.إلغاء قاعدة الوالية في الزواج  -
مـن الدسـتور المغربـي أن لكـل      8  المـادة  مـن  الثانية الفقرة تضمنت :قانون األنتخابات  -ب

 بحقوقـه  ومتمتعـا  الرشـد  سـن  بالغـا  كـان  إذا ناخبا يكون أن في الحق )من الجنسين (مواطن 
  .والسياسية المدنية

  :وتمت عدة مراجعات قانون  االنتخابات في المغرب منها 
 علـى  التصـويت  بإدخـال  سـمح  بمـا 2002 فـي   النـواب  لمجلس العضوي القانون مراجعة -

  4. .)المقاعد تقريبا من% 10 10 ( مقعدا 30 تشمل التي الوطنية والقائمة الجهوية القائمات
لتمكـين المـرأة مـن     : لتعزيـز المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة      قانونية إجراءات -4

إجـراءات   وضـع عـدة  ب امـت المملكـة  قالمحلـي،   السياسـي العـام و   المساهمة في تدبير الشأن
 : منها قانونية

إدماج مقتضيات على مستوى الميثـاق الجمـاعي إلدمـاج مقاربـة النـوع، ومقتضـيات فـي         -
  .مدونة االنتخابات 

                                                           

 .8، الفصل 2011الدستور المغربي الصادر سنة 1
  .12، الفصل 2011الدستور المغربي الصادر سنة 2
  . 84، ص   الذكر مرجع سابق،  ،و آخرونبثينة شريط  3
  . 14،ص الذكر مرجع سابق،  15+ين كب ،المملكة المغربية 4
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ـ    3260حداث دوائر إضافية في كل جماعة، يخصـص  إ - ل النسـاء  تمثمقعـد لصـالح النساء،وس
  .وتم إنشاء صندوق لدعم التمثلية السياسية للنساء. مرأتين على األقلفي كل جماعة إ

وضـعت الحكومـة نظامـا    حيـث  تعزيز التمثيلية السياسية للمـرأة فـي المجـالس الجماعيـة،      -
تحفيزيا ماليا لألحزاب السياسية من أجـل تخصـيص مراكـز متقدمـة للنسـاء بمختلـف لـوائح        

  .الترشيح العادية ،وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق االقتراع الفردي
 السياسـيين  والتمثيـل  بالمشـاركة  النهـوض  بهـدف  وقتيـا  إجـراءا  المغربية الحكومة تخذتإ -

 لمجلـس  العضـوي  القـانون   مراجعـة  عنـد  )الكوتا (الحصص نظام تبني خالل من وذلك للمرأة
 القائمـات  طريـق  عـن  االنتخـاب  نظـام  إدراج وقـع  أن بعـد  ذلـك  جاء وقد2002 في النواب
  .المقاعد من% 10   يمثل بما مقعدا الثالثين ذات الوطنية والقائمة الجهوية

والتـي  تسـمح بوصـول      2011كما تم وضع الئحة وطنية  في اإلنتخابـات التشـريعية لسـنة    -
  1.النساء للمجالس المنخبة

 للترشـحات  الوطنيـة  القائمـة  بتخصـيص  السياسـية  لألحزاب األخالقي االلتزام سمح وقد
 فـي  نسـاء  5 نجـاح  إلـى  إضـافة  ،النـواب  مجلـس  إلى الوصول من امرأة30مكن بما النسائية
 سـمحت  وقـد  2002 سـبتمبر  انتخابـات  خالل وذلك المحلية القائمات عبر المجلس إلى الوصول

%  10.7 إلـى  1997 فـي  % 0.6 مـن  السياسـي  المغربيـة  المرأة تمثيل نسبة برفع النتائج هذه
  2002.2  في

مماثـل يهـدف إلـى تحسـين     إذا أخذنا بعين االعتبار أن نظـام الكوتـا أو أي إجـراء              
؛ يحتـاج إلـى تـدابير    والمجـالس المحليـة    التمثيلية السياسية للمرأة في عالقتها بولوج البرلمـان 

بشـكل ملمـوس فـي    فـي   يالحظ أن هذا األمر لـم يتحقـق  لكن وإجراءات موازية تسمح بتفعيله؛ 
؛  2004ة فبرايـر مـن سـن    14الصـادر فـي    36-04التجربة المغربية؛ فقانون األحزاب رقـم  

   .لم ينص على مسألة الكوتا النسائية داخل األحزاب
  2011.3ولتمكين المرأة قامت المملكة بإعتماد الالئح الوطنية في اإلنتخابات التشيعية لسنة -

  :أآلليات المؤسساتية :ثانيا
بإسـم   1998سـنة   حكومـة  قبـل  مـن بعثت  :وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن  -1

وزارة التنميـة االجتماعيـة    لتصـبح  والطفولـة  والعائلـة  االجتماعيـة  بالحماية المكلّفة الدولة كتابة
 بشـؤون  المكلّفـة  الـوزارة  قبـل  من الموضوعة والمشاريع البرامج ترتكز و  واألسرة والتضامن

                                                           
1 7���F)7 ا��?Gا�  .وزار ا�
تقريـر حـول    ،والبحـوث  للتـدريب  العربيـة  المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهـوض  أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد 2

  .5مرجع سابق الذكر،ص،  ،نظام حصص النوع في السياسة في الجزائر والمغرب وتونس
3 7���F)7 ا��?Gا� .وزارة ا�
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 .القطاعـات  جميـع  فـي  المسـألة  هـذه  مأسسـة  إلى وترمي االجتماعي النوع مسألة على المرأة
  :يلي ما نذكر المشاريع هذه بين ومن

 القـائم  العنـف  ومقاومـة  الجنسـين  بـين  بالمساواة النهوض حول:2االجتماعي النوع مشروع -أ
 المتحـدة  األمـم  وصـندوق  للسـكان  المتحـدة  األمـم  صندوق مع بالشراكة االجتماعي النوع على
  .المرأة لتنمية

 ) 2010/ 2007( المغرب في والفتيات النساء مشروع تمكين -ب
 االجتمـاعي  المهتمـة بـالنوع   ويندرج ضمن المشـاريع  واألسرة االجتماعية التنمية أطلقته وزارة
 حقـوق  وحمايـة  الجنسـين  بـين  المسـاواة  موضـوع  فـي  ملموس تقدم تحقيق إلى هدفه الوصول

  1. والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية العامة الحياة في والمشاركة والبنات النساء
 المكلّفـة  الدولـة  كتابـة  أنشـأته  :المـرأة  حول والدراسات والتوثيق لإلعالم المغربي المركز -2

 ،) حاليـا  والتضـامن  واألسـرة  االجتماعيـة  التنمية وزارة( االجتماعي والعمل والتضامن باألسرة
 إلـى  الراميـة  الوطنيـة  السياسـات  مجمـوع  دعـم  إلـى  يهـدف  األوروبي اإلتحاد من بمساعدة
 أجـل  مـن  االختصاصـات  متعـددة  تقنية مصالح أحدث فقد ذلك ولتحقيق .النساء بحقوق النهوض
 وتقييمهـا  مركزيـة  بصـورة  للنسـاء  المتوجهـة  النشـاطات  تجميـع  علـى  الدولة كتابة مساعدة
 بـين  المسـاواة  تشـمل  جديـدة  بـرامج  ووضع نشاطات بإطالق القرار صانعي من لعدد والسماح
 .وتنفيذه القرار بصنع المرتبطة المستويات كّل على والنساء الرجال

 لإلعـالم  المغربـي  المركـز  فـإن  وتقـاطعهم  المـرأة  مسألة في المتدخلين تعدد وباعتبار
 كـلّ  وإبـراز  المعلومـات  وتجميـع  الجهـود  تنسـيق  إلى يهدف المرأة حول والدراسات والتوثيق
  2.بالمرأة  المتعلّقة واإلنجازات األعمال

 و ضـغط  كمجموعـة  تعمـل :المسـاواة   طريـق  علـى  للنساء المنتخبة المقاعد ثلث  حركة -3
  القانونيـة  الحصـص   نظـام  تبنـي  ويعتبـر .السياسـية  الحيـاة  فـي  المساواة بلوغ بهدف دعوة

  .ذلك هذه االخيرة في المغربية بما النسائية الحركة قبل من المبذولة للجهود نتيجة بالمغرب
تنفـذه    :2006اإلنصاف والمسـاواة بـين الجنسـين مـارس      اإلستراتيجية الوطنية من أجل -4

وزارة التنمية األجتماعية واألسرة و التضـامن وتهـدف هـذه األسـتراتجية الـى إدمـاج مقاربـة        
تبنـى   2005النوع االجتماعي في السياسات والبرامج التنمويـة ؛علمـا أن المغـرب منـذ سـنة      

                                                           

  le 22l05l2011  .social.gov.mawww:  المغربية واألسرة االجتماعية التنمية وزارة 1
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ميزانية تستجيب لمقاربة النوع،  وهو بصدد تطويرها، وتعزيزهـا عـن طريـق تعزيـز قـدرات      
  1.قطاعات، وكذا إشراك البرلمان في دعم هذه المبادرةمختلف ال

هدفـه مـنح     2009تم إحداث هـذا الصـندوق سـنة    :  صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء -5
غالفات مالية لألحزاب التي تضع النساء في أولـى قوائمهـا وتصـادف انطـالق العمـل  بهـذا،       

ماليـين   10غـالف مـالي قـدره      ، ومنحـت لألحـزاب  2009االستحقاقات الجماعية جويليـة  
  2.درهم

وأعـدت فـي هـذا االطـار عـدة      :  بـالنهوض بحقـوق المـرأة     المكلفـة  اآللية الوطنية  -6
مـن  وإدمـاج مقاربـة النـوع وتكـافؤ الفـرص       لنهوض بحقوق النسـاء اإستراتجيات نذكر منها 
 :نذكر  أهداف من هذه اآللية

 .والقرارالنساء لمناصب المسؤولية تشجيع ولوج  -
 .لهيئات المنتخبةالرفع من نسبة تمثيلية النساء في ا -
 .تشجيع خلق المقاولة النسائية -
 .اربة العنف تجاه النساء والطفالتمح -
 .ربة النمطية ونشر ثقافة المساواةمحا -
  3. دعم المؤسسات والمراكز الخاصة بالنساء، وتوسيع المراكز المتعددة الوظائف -

واإلجـراءات التـي     اآلليـات القانونيـة والمؤسسـاتية    ا أنه رغم كل هذهخالصة القول هن
غيـر ذي   ال تـزال  هـا إال ان في الحيـاة السياسـية  المغاربية  مشاركة المرأة من شأنها الرفع   من 

يتهـا  ال تـزال تعـاني نقصـا وفراغـات تجعلهـا       مغـم أه راآلليات القانونية وف   وى كبيرة ،دج
  .ذلك ضعف الصرامة في تطبيقها في كثير من االحيانضعيفة المفعول أضف الى 

ـ راهـا  كل االصالحات التـي أج  مثال ورغم المغرب ف ـ  ،ال تـزال هنـاك نقـائص    اإال أنه  ث حي
 الحكومـة  عبـرت   1993 المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  كـلّ  منع تفاقيةإ على تصديقه وخالل
 ناحيـة  ومـن  ،)29 ، 16، 4 ، 15، 2 ، 9، 2 (الفصـول  بخصـوص  تحفظـات  عـن  المغربية
مـا  ك ،لالتفاقيـة  االختيـاري  البروتوكـول  إلـى  اآلن حـد  إلى تنضم لم المغربية الدولة فإن أخرى
 المـرأة  بحقـوق  المتعلّقـة  الدوليـة  تفاقيـات اإل مـن  جملـة  على عتوقأن المملكة المغربة لم  نشير
 فـإن  التشـريعي  الميـدان  فـي  تسـجيله  وقع الذي والتقدم النسائية للحركات الملّحة الدعوات رغم

 جنسـية  حـول  تفاقيـة اإلو ، 1949البشـر  فـي  االتجار مناهضة تفاقيةعلى إ يوقع بعد لم المغرب

                                                           

  .18الحسين إهناش ، مرجع سابق الذكر،ص  1
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 وتسـجيل  الـزواج  وسـن  الـزواج  على الموافقة حول الدولية تفاقيةاإلو ،1954  المتزوجة المرأة
   1962.  الزواج

 مكانـة  إلـى  صـريحة  إشـارة  أيـة  علـى  يحتـوي  االجديـد  المغربي الدستور كما أن 
علـى عكـس الدسـتور الجزائـري      الداخليـة  المقـاييس  سـلّم  فـي  الدوليـة  والمواثيق االتفاقيات
  . يعتبران أن اإللتزمات الدولية تعلو القوانين الوطنية الذي والتونسي

 ويبقـى ، الحصـص  مبـدأ  ال يتضـمن ة المغاربيريتاالدسكما أن الدستور المغربي وكغيره من     
  .المنتخبة غير مسطرة بشكل دستوري المجالس في المرأة تمثيل

أما اآلليات المؤسساتية و رغم أهميتها في الدفع بالمشـاركة السياسـية للمـرأة فـي الـدول      
أمـا  ،ترااويـل واإلسـتقاللية فـي القر   الثالثة إال أنها ال تزال تعاني  من مشاكل أهمها مشـكلة التم 

وليسـت  نهـا تظـل  إجـراءات ترقيعيـة      غم أهميتهـا إال أ لدول ورت التي  تبذلها هذه اءااإلجرا
  .حزمة قوانين منظمة ومضبوطة

  المغاربيةركة السياسية للمرأة اعراقيل المش: رابعالمبحث ال

الجزائر،وتـونس،  فـي   كة السياسـية للمـرأة   رعراقيـل المشـا   عقبـات و  تكاد تتشـابه 
  . لكل دولةبلكن  هناك عراقيل ومشاكل خاصة   ،أي نفس المعوقات تقريباوالمغرب،
  :بكل دولة ونبدأ  لعراقيل الخاصةاعض ب

 الجزائر: أوال
 ،1962 سـنة  االسـتقالل  منـذ  السياسـية  المشاركة فرصة على الجزائرية المرأة حصلت

 فـي  حظوظهـا  وزادت الواحـد،  الحـزب  فتـرة  أثنـاء  1977 سـنة  البرلمان دخول من وتمكنت
 إلـى  الوصـول  مـن  مكنتهـا  التـي  السياسية التعددية إلى التحول بعد بالترشح السياسية المشاركة
 ضـمنت  التـي  الدسـتورية  الحقـوق  ظـلّ  فـي  وقاضـية،  حزب ورئيسة كوزيرة هامة، مناصب
 السـاحة  فـي  الجزائريـة  للمـرأة  القـوي  التواجد وساعد والترشح، واالنتخاب المشاركة في حقها

 البرلمـان  فـي  بمقاعـد  بـالفوز  حظوظهـا  تزال ال لكن األحزاب، في تواجدها زيادة في السياسية
 .بالمائة 08 نسبة تتجاوز لم التي وهي وضئيلة، محتشمة

 التمييـز  أشـكال  كافـة  علـى  للقضـاء  الدوليـة  االتفاقيات على وقعت الجزائر أن ورغم
 حـول  بتحفظـات  تقـدمت  ّأنهـا  إال االتفاقيـات،  هذه تنفيذ سير عن بتقريرين وتقدمت المرأة، ضد
 االنتخابيـة  والوكالـة  النيابـة  نظـام  حـول  1997 سـنة  إشكال وقوع إلى إضافة االتفاقيات، هذه
 نظـام  بإلغـاء  نهائيـا  المسـألة  هـذه  حّل من الجزائر وتمكنت استثنائيا، نظاما باعتباره المرأة عن

 بالنظـام  اإلجـراء  هـذا  إضـرار  حـول  دولية مساءلة يكلفها قد لبس كّل إلزالة النظام، بهذا العمل
  .االنتخابية في العملية النجاح في المرأة حظوظ على والتأثير االنتخابي،



 ة الحكملمرأة المغاربية في ظل أنظمثاني                               المشاركة السياسية لالفصل ال

80 

 

 :تونس في
 العـالم  فـي  الرائـدة  المكانـة  هـذه  تحقيق إلى لتصل الصعوبات من العديد المرأة واجهت
 .عربيا األولى وهي بالمائة، 12 من تقترب تمثيل العربي، بنسبة
 التونسـية  المـرأة  حـق  أي  التـونس  الدسـتور  تفصيل عدم في تمثلت الصعوبات، أولى

 إقصـائها  بعـد  ، 1957 سـنة  إلـى  "ناخـب " صفة امتالك في حقها لتمنح عن الرجل تأخرت التي
 علـى  فيهـا  المشـاركة  اقتصـرت  التـي  1956 سـنة  انتخابات في السياسية المشاركة من قانونيا
  .الرجال

 تفصـيالت  تـرد  لـم  حيـث  مبهمة، قانونية ترسانة مواجهة في التونسية المرأة انطلقت ثم
 االنتخابيـة  المجلـة  نصـوص  جـاءت  أن إلـى  السياسـية،  المرأة حقوق حول التونسي دستور في

 .شـح  ّ والتـر  بالتصـويت  السياسـية  المشـاركة  فـي  طالبها تحقيق مكنتها من التي بالتفصيالت
 يعنـي  بّأنـه  ،"مـواطن " كلمـة  لمعنـى  الدسـتوري  برفع اللبس تونس في االنتخابية المجلة وقامت

 المـرأة  شـاركت  األسـاس  هـذا  ، وعلـى  "والتونسـيات  التونسيين لجميع االنتخاب حق ضمان"
 .والرئاسية التشريعية البلدية االنتخابات في التونسية
مقابـل   المعارضـة،  أحـزاب  صـفوف  فـي  الحزبي االنخراط في صعوبة التونسية المرأة وتواجه
 الدسـتوري  التجمـع  (الحـاكم سـابقا   الحـزب  صـفوف  فـي  النسـوي  للعنصر المستمر االزدياد

 تـتمكن  حيـث  كاملـة،  اسـتوزار  فرصـة  على الحصول من تمكنها عدم إلى إضافة ،)الديمقراطي
إلى منصب رئيس حكومة أو حتى تـولي حقيبـة سـيادية القبـل الثـورة وال        بعد التونسية المرأة
  .بعدها
  :المغرب في

أشـكال   كافـة  علـى  للقضـاء  السـيداو  اتفاقيـة  عـن  للمغـرب  الرسمية التحفظات رفع بعد يتم لم - 1
 المغـرب  وانضـمام  برفعهـا،  تطالـب  النسـائية  الحقوقية الجمعيات جعل ما المرأة، ضد  التمييز

  .االتفاقية بهذه المتعلق للبروتوكول االختياري
 فـي  التنفيذيـة  الهيئـة  فـي  تشـارك  ال المـرأة  ن أ يعنـي  ما كامل، استوزار إلى المرأة تصل لم -2

 ذكوريـة،  شخصـية  إشـراف  دون الهيئـة  هـذه  فـي  تتحرك أن تستطيع ال وهي قيادية، مناصب
 لـم  أن غيـر  الرسـمية،  الهيئـات  مـن  العديـد  في وكاتبات كمساعدات النساء ارتفاع نسب ورغم
  .كامل استوزار لحصول على الكاملة الثقة تمنح

 الرجـال  صـفوف  فـي  منتشـرة  كانـت  األميـة  ن أ من فبالرغم النساء، صفوف في األمية ارتفاع -3
 إلـى  إضـافة  البرلمـان،  فـي  كنـواب  أميين رجال ترشيح نجاح من مانعا تكن لم أنها غير أيضا
 .للمرأة الدونية والنظرة الذكورية الثقافة
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 العديـد  فـي  عليهـا  الواقـع  والتمييـز  للعمل المرأة خروج بخصوص المرأة تجدها التي المعوقات -4
 تحميلهـا  إلـى  الشخصـية  األحـوال  مدونـة  بنـود  حسب المرأة تخضع حيث الحياة، مناحي من

 اجتماعـات  فـي  حتـى  أو السياسـية،  الحيـاة  فـي  المشـاركة  على قادرة غير تجعلها مسؤوليات
 زاد معقـدة  اجتماعيـة  وضـعية  كرسـته  ذكوريـة  منتديات إلى تحول األحزاب ن  أل األحزاب،

 تمثيـل  فـي  الحـق  يمنحهـا  الـذي  الكافي باالنتظام الحياة السياسية عن المرأة غيابات سوئها من
 .مباشر بشكل نفسها

 موجـودا  الزال تمثيلهـا  وضـعف  المـرأة  تهمـيش  إلى يدفع الذي األحزاب داخل الصراع اشتداد -5
 داخـل  التسـلطية  الذكوريـة  الثقافـة  السـتمرار  ونتيجـة  المضـمون،  الكوتـا  نظام اعتماد رغم

 مسـتقبال  المناصـفة  مبـدأ  باعتمـاد  مطالبهـا  طـرح  فـي  صعوبة المغربية المرأة تجد األحزاب،
  1.يةالسياس األحزاب وبين المدني، المجتمع مؤسسات لدى للمناقشة

  :وهي كثيرة نذكر منها بين الدول الثالثة   عراقيل مشتركة
  :والمؤسساتية لسياسيةا العراقيل :أوالً 
 حيـث  سـواء،  حـد  علـى  والرجـال  النسـاء  مشـاركة  على سلبا يؤثر والذي االنتخابى المناخ -

 إحجـام  إلـى  أدى مـا  السياسـى،  المنـاخ  على المال وسالح والفساد العنف ستخدامإ آليات تسيطر
   .المشاركة من النساء

 األحـزاب  لـدى  الحقيقيـة  اإلرادة معـد حيـث تكـاد تُ  ، للمـرأة  الحزبى الدعم وهشاشة ضعف -
وكـذلك فـي    األحـزاب  فـي  قياديـة  مناصب تقلد من وتمكينها المرأة إنخراط تشجيع في السياسية

حيـث أن أغلـب األحـزاب فـي هـذه الـدول ال        ،جعلها في المراتب األولى في قوائم مرشـحيها 
 المـرأة  دور تقـدر  ال العربـي،  المغـرب  فـي  األحزاب معظمفتعتمد الكوتا في نظامها الداخلي ، 

 هنـا  مـراة إ تتعـدى  ال التـى  الشكلية للمشاركة المغلوط المفهوم وتتبنى العام العمل فى وإمكانياتها
 الترشـيح  أو العليـا  الهيئـات  فـى  التمثيـل  خالل من ليس األحزاب موقف ويتضح، هناك وامرأة

 النسـائى  الحزبـى  الكـادر  تكـوين  حيـث  مـن  القاعـدى  المستوى وعلى بل فحسب، لإلنتخابات
 العضـوية  تفعيـل  هـو  منهـا  المعلـن  الهدف وكان للمرأة لجان بتكوين األحزاب اكتفت فقد سياسيا
   . النسائية

ضعف  اآليات المؤسسساتية التي من شأنها  تعزيـز حقـوق المـرأة وإن وجـدت فهـي  فهـي        -
  . في القرارات تعاني ضعف التمويل والتسيير،وعدم اإلستقاللية
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ناشطة في الدفاع الحقيقـي عـن المـرأة دون التبعيـة ألي حـزب أو       ةقلة وجود منظمات نسائي -
فأغلب المنظمات النسائية في الدول الثالث  هـي منظمـات حكوميـة أمـا الخاصـة فأنهـا        ؛جهة

  .تعاني من قلة التمويل 
برامج النوع االجتماعي التي أطلقتها البلدان الـثالث  يبـدو  أنهـا محـدودة بسـبب مقاومتهـا         -

  1.ض الشرائح السياسية ومنظمات المجتمع المدني من طرف بع
  :وهي كثيرة نذكر منها :القانونية العراقيل: ثانياً 

االحـزاب و   فـي  المـرأة  تمثيـل  ويبقـى  الحصـص  مبدأالمغاربية الدساتير أي من  يتضمنال  -
 -كوتـا دسـتورية   -بتشـريعات   وأ )تطوعـا (السياسـية  التشكيالت بمواقف رهنا المنتخبة المجالس

  .مثل تونس والجزائر
ـ      ضعف القوانين األنتخابية فهي أغلبها فضفاض - روف ة وتتسـم بعـدم التناسـب مـع واقـع و ظ

  .المرأة
ل بـالمرأة إلـى مواقـع صـنع     ضعف النظم اإلنتخابية المغاربية فهي غير قادرة علـى الوصـو   -

 2.القرار 
  :وهي كثيرة نذكر منها :االقتصادية العراقيل: ثالثاً 
بإعتبـار أن المـرأة متـى كانـت      التأهيل اإلقتصادي للمرأة على سبيل الـتأهيل السياسـي، إن  -

وعندما تصل إلـى مجـال الحيـاة العامـة وإلـى مصـاف إتخـاذ         من الناحية المادية مستقلة ذاتيا
القرار،فإنها تتحصل على كفاءات تؤهلها إلى العمل في الحيـاة السياسـية، وفـإن العقبـات التـزال      

ئها مـن  مواقـع صـنع القـرار     ى المستوى اإلقتصادي للمرأة في هذه الدول، إذ يتم إقصاقائمة عل
ففـي الجزائـر    ها في منصب مدير عام ومـدير اليـزال ضـعيفاً؛   وجودو ل اإلقتصادي،اجفي الم

المـوظفين والمتصـرفين، وفـي     رالسلطة التشريعية أوصنف كبـا ى فقط من النساء ينتمين إل% 5
  %.9، وفي تونس %12سبة تبلغ هذه الن المغرب

 أكبـر  بصـورة  المـرأة  علـى  ت سـلبا ثرأ ،المغاربي المجتمع في االقتصادية التحوالتكما أن  -
 فـإن  لـذا  ، اقتصـادية  سـتقاللية يتمـتعن بإ  البية رامغال المجتمعات فيأغلب النساء ف الرجل؛ من
 دون تحـول  التـي  االقتصـادية  العوائـق  أهـم  يمـثالن  اليوميـة،  الحياة بمطالب واالنشغال الفقر

 3.العام العمل في المرأة مشاركة
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 :وهي كثيرة نذكر منها :والثاقافية االجتماعية العوامل: رابعاً 
 الشـأن  بـين  التفرقـة  علـى  المغـاربي  المجتمـع  فى السائدة الثقافة تعمل حيث الشعبية الثقافة -

 بـأمور  المتعلـق  الخـاص  العمـل  علـى  يقتصـر  المـرأة  دور أن وتحـدد  الخاص، والشأن العام
  .الرجل إختصاص من أصيل جزء العام العمل أى الدولة إدارة تعتبر بينما واألوالد، المنزل

رغم أن االديولوجيا األبوية بصدد التراجع على الميـدان فـي البلـدان الثالثـة، فـإن السـيطرة        -
أن  عمليـة  إذ الذكورية التزال قائمة،سـواء علـى صـعيد التربيـة أو علـى صـعيد الـزوجين،        

تلقـن الفـرد    والمجموعـات، األسـرة،  و اإلدماج األولية  في المجتمع التي تؤمنها أساسا المدرسـة، 
التـي تـنظم العالقـات األجتماعيـة      باألنوثة والـذكورة  لب النمطية والتمثالت والقيم المرتبطةالقوا

وتحصـر  ) النقابات،اجمعيات،هياكـل سياسـية  (بين الجنسين وتنظم سير  المؤسسـات اإلجتماعيـة  
بـين لنـا الواقـع أن    ،إذ يعملية اإلدماج األولية في المجتمع الرجل والمـرأة فـي قوالـب ثقافيـة    

التطمح إلى الوصول إلى مناصب إنتخابية ألنـه تـم إدماجهـا فـي المجتمـع علـى نحـو         المرأة
  1.كائن السياسي

فأغلـب النسـاء فـي الـدول     . نقص في تحكم النساء في التكنولوجيات الحديثة لوسائل االعـالم  -
محل الدراسة ال يحسن إستعمال وسـائل اإلعـالم والتكنولوجيـا الحديثـة كالـدخول إلـى شـبكة        

ــتاالن ــعترنـ ــتعمال مواقـ ــل  ، وإسـ ــع التواصـ ــة ومواقـ ــاعي اإللكترونيـ  اإلجتمـ
)facebook.youtube.twittr. (  
 بدرجـة أولـى   يؤسـس  نظـام  فهـو  االنتخابـات،  نظام والعشائرية على والطائفية القبلية هيمنة -

 يقـدم  النظـام  هـذا  ففـي ، خاصـة  قبليـة  تقاليد حسب ويحكم العشيرة، أو القبيلة إلى االنتماء على
 فـي  كفـرد  ولـيس  باألسـاس،  أو العـرش  للقبيلة ممثال بوصفه االنتخابات في يشارك أو المرشح
والريـف   تونسـي خاصـة فـي جنـوب الجزائـر والجنـوب ال      يقـع  ما وهذا مواطن أي المجتمع
 الشـعور  قبـل  القبيلـة  إلـى  الضـيقة  االنتمـاءات  السياسـية  المنافسات على تطغى إذ المغربي،
 أن مـن  بـدال  األولـى،  بالدرجـة  الطائفة تمثيل على يقوم نظام فهو الطوائف، نظام أما بالمواطنة

المـازيغ فـي الجزائـر    افـي منـاطق    سـائد  هـو  مـا  وهذا والمواطنات للمواطنين الًتمثي يكون
  2.والمغرب

  :هي كثيرة  نذكر منها:الذاتية  العراقيل:خامساً  
  وخوف الكثير منهن  الدخول للمجال السياسي ، قلة الثقة في النفس للنساء -
  .االنتخابية العمليات في الخوض في المهارة وضعف السياسي الوعي ضعف -

                                                           

الفرص والعقبات في  تقريروالبحوث ، للتدريب العربية المرأة بالمرأة و مركز النهوض أجل من والتدريب للبحث الدولي المتحدة معهد األمم 1
  .2 مرجع سابق الذكر، ص ،مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الجزائر والمغرب وتونس
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  .ناجعة  انتخابية سياسات بلورة على القدرة وعدم النسوى التنظيم ضعف -
الرجـال   طـرف  مـن  المطروحـة  لتلـك  مخالفـة  سياسـية  بـرامج  طرح على قدرتهن ضعف -

 عـدم  ثمـة  ومـن  عـام  بشـكل  االنتخابيـة  والمجموعـة  خاص بشكل النساء بإهتمامات والخاصة
  .الرجال طرف من المقدمة للبدائل طرحها

  .النسوي التصويت إستقطاب على قدرتهن ضعف  -
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  :  الفصل الصةخ
االهتمام  بالمرأة خاصة فيما يخص مشاركتها في الحيـاة عالميـا مـن خـالل االعالنـات      كان     

 لحيـاة وعقد مـؤتمرات دوليـة تهـدف الـى تعزيـز دور المـرأة فـي ا        والمعاهدات والمواثيق،
تـولي إهتمامـا بتعزيـز دور المـرأة      كانت الدول العربية بما فيها الـدول المغاربيـة  ، كماالسياسية

  .إلخ...وسن القوانين  ، والورشات،في الحياة السياسية من خالل المؤتمرات
ياسية في الجزائرو تـونس والمغـرب أطـر قانونيـة محليـة كالدسـتور       ويحكم المشاركة الس    

والتشريعات القانونية، وأطـر دوليـة وهـي اإللتزامـات واألتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بـالمرأة         
وحقوق اإلنسان، إذ وافقت الدول الثالثة علـى أغلـب هـذه اإلتفاقيـات،لكن مسـتنتجناه أن هـذه       

  .ويشوبها العديد من النقائص األطر القانونية التزال غير كافية
ولـو بشـكل متفـاوت مـن دولـة       كما كانت المشاركة السياسية للمرأة في هذه الدول متواضعة    

ـ ألخرى رغم كل  الجهـود  المبذولـة حيـث وإعتمـدت   هـذه الـدول مجموعـة مـن اآلا         ت اي
مـن خـالل    السياسـية و التي من شأنها تعزيز دور المـرأة فـي الحيـاة    و مؤسساتية القانونية وال

والتوقيـع علـى اإلتفاقيـات الدوليـة      ،على القديم منهـا إجراء عدة تعديالت  و  جديدة، سن قوانين
ومنظمات تعنـى بـدفع المشـاركة السياسـية     إنشاء مؤسسات  و الخاصة بالمرأة وحقوق اإلنسان، 

لمـرأة فـي الحيـاة    دور ا اليـزال ، لكن ورغم كل الجهود المبذولة من قبل هـذه االنظمـة    للمرأة
  . السياسية متواضعاً

وتتعد عوامل ضعف المشاركة السياسية للمرأة المغاربيـة مـن عوامـل ساسـية مثـل المنـاخ           
اإلنتخابي الغير مسـاعد للمـرأة، والمؤسسـاتية مثـل ضـعف المؤسسـات التـي تعنـى برفـع           
المشاركة السياسية للمرأة بهذه الدول، وعوامـل قانونيـة مثـل عـدم مالءمـة النظـام االتخـابي،        

لكوتا خاصة في المغرب والجزائر، وعوامل ثقافيـة مثـل إنتشـار االميـة بـين      وعدم تبني نظام ا
الفتياة خاصة في المناطق الريفية، وعوامل إقتصادية مثـل عـدم اإلسـتقاللية لكثيـر مـن النسـاء       

 .في هذه الدول 
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من خالل دراسـة موضـوع دور المـرأة المغاربيـة فـي التنميـة السياسـية وعالقتهـا         
بأنظمة الحكم حاولت الدراسة تبيين دور المـرأة المغاربيـة فـي التنميـة السياسـية مـن خـالل        
ــزاب       ــة، واالح ــالس المحلي ــات، والمج ــي الحكومات،والبرلمان ــية ف ــاركتها السياس مش

  ). يات ونقبات مهنيةجمع(السياسية،وحركات المجتمع المدني
ـ    أن مفهـوم التنميـة السيا   ففي الفصل األول تبين لنا  إال  ،هسـية وإن إختلـف العلمـاء في

 وإيجـاد  المواطنـة  فكـرة  تأكيـد  إلـى  ترمـي  سياسية  عمليةنهم يجمعون أن التنمية السياسية  أ
 وتمكـين  السياسـية،  الحيـاة  فـي  الجمـاهير  المشـاركة  وزيـادة  المجتمع، في وإستقرار تكامل

 كفـاءة  لرفـع  والسـعي  الدولـة،  أنحاء سائر في والسياسات القوانين تنفيذ من المركزية الحكومة
 إلـى  إسـتنادها  خـالل  مـن  للسلطة الشرعية وإعطاء الثروة، بتوزيع يتصل فيما الحكومة وقدرة
 االسـتقالل  مـن  هيئـة  كـل  تمكـن  بصورة السلطات بين والفصل سلميا، وتداولها قانوني أساس
  .والتنفيذية التشريعية السلطة بين المتبادلة الرقابة ممارسة وإمكانية األخرى، عن

أهمهـا التنشـئة السياسـية     لضـمان البـد أن تتـوفر آليـات     التنمية عملية نجاحولتحقيق 
وكلـه يـؤدي إلـى تحقيـق أهـداف       .واالتصال السياسي واالحزاب السياسية والصفوة السياسـية 

  .األهداف  تحقيق مشاركة سياسية واسعة وفعالة التنمي السياسية وأهم هذه
النظـام السياسـي خـرج مـن إطـاره القـانوني       أما في المبحث الثاني فقد إسـتنتجنا أن  

الضيق ليأخذ أفقاً إجتماعياً أوسع والذي هو عبـارة عـن شـبكة مـن العالقـات السياسـية بـين        
النظـام الرئاسـي    واألكثـر شـيوعا هـو     أبرز نماذج األنظمة السياسية، وأن مجموعة األطراف

وهـي  )  الشـبه رئاسـي  (والنظام البرلماني ونظام حكومـة الجمعيـة النيابيـة،والنظام المخـتلط     
االمريكيـة والبريطانيـة والسويسـرية    _نماذج جاءت من التجربـة  التاريخيـة للـدول الغربيـة     

ـ         والـدول   الم والفرنسية ، وتطورت علـى مراحـل، وطبقـت هـذه الـنظم فـي كـل دول الع
المغاربية كغيرها من  دول العالم الثالث تبنت نظـم سياسـية مسـتمدة  مـن هـذه الـنظم وقـد        

أي مـن األحاديـة الحزبيـة     تناولنا النظام النظام السياسيي الجزائري من االسـتقالل لـى اليـوم   
لنظـام  كمـا تناولنـا ا   2011بعد وقبل ثـوة جنفـي    وكذلك النظام التونسي،إلى التعددية الحزبية،

تطبيـق هـذه الـنظم فـي الـدول      وفـي إعتقـادي أن    ،2011في ظل دستور المغربيالسياسي 
نظـراً للتطبيـق المشـوه     و...نجح بشكل كبير  نظرا إلختالف البيئـة والمجتمـع   يلم  المغاربية 
  .لهذه النظم 
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مشـاركتها   االهتمـام  بـالمرأة خاصـة فيمـا يخـص      تبين لنا أن  لثاني فقد فصل اأما في ال    
وعقـد مـؤتمرات دوليـة     عالميا من خالل االعالنـات والمعاهـدات والمواثيـق،    كان  في الحياة

كانـت الـدول العربيـة بمـا فيهـا الـدول       ، كماالسياسـية  لحياةتهدف الى تعزيز دور المرأة في ا
، المغاربية تولي إهتماما بتعزيـز دور المـرأة فـي الحيـاة السياسـية مـن خـالل المـؤتمرات        

  .إلخ...وسن القوانين  ورشات،وال
ويحكم المشـاركة السياسـية فـي الجزائـرو تـونس والمغـرب أطـر قانونيـة محليـة          
كالدستور والتشريعات القانونية، وأطر دوليـة وهـي اإللتزامـات واألتفاقيـات الدوليـة الخاصـة       

نتجناه بالمرأة وحقوق اإلنسان، إذ وافقت الدول الثالثـة علـى أغلـب هـذه اإلتفاقيـات،لكن مسـت      
  .أن هذه األطر القانونية التزال غير كافية ويشوبها العديد من النقائص

كما كانت المشاركة السياسية للمرأة في هـذه الـدول متواضـعة ولـو بشـكل متفـاوت مـن            
دولة ألخرى رغم كل  الجهود  المبذولة حيث وإعتمدت   هـذه الـدول مجموعـة مـن اآلايـات      

مـن خـالل    القانونية والمؤسساتية و التي من شأنها تعزيز دور المـرأة فـي الحيـاة السياسـية و    
على القديم منها، والتوقيـع علـى اإلتفاقيـات الدوليـة     إجراء عدة تعديالت  و  جديدة، سن قوانين

ومنظمـات تعنـى بـدفع المشـاركة     إنشـاء مؤسسـات   الخاصة بالمرأة وحقـوق اإلنسـان،  و   
دور المـرأة   اليـزال السياسية للمرأة، لكن ورغم كل الجهود المبذولة مـن قبـل هـذه االنظمـة      

  . في الحياة السياسية متواضعاً
وتتعد عوامل ضعف المشاركة السياسـية للمـرأة المغاربيـة مـن عوامـل ساسـية مثـل        
المناخ اإلنتخابي الغير مساعد للمرأة، والمؤسساتية مثل ضـعف المؤسسـات التـي تعنـى برفـع       
المشاركة السياسية للمرأة بهذه الدول، وعوامل قانونيـة مثـل عـدم مالءمـة النظـام االتخـابي،       

تا خاصة في المغرب والجزائر، وعوامل ثقافيـة مثـل إنتشـار االميـة بـين      وعدم تبني نظام الكو
ة لكثيـر مـن النسـاء    الفتياة خاصة في المناطق الريفية، وعوامل إقتصادية مثل عـدم اإلسـتقاللي  

  في هذه الدول
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  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية 
يعـود إلـى ضـعف األطـر      فـي هـذه الـدول    أن ضعف دور المرأة  في الحياة السياسية   -1

    التي  القانونية
 مـن  ؛ حيـث تعـاني  هـذه القـوانين فـي أغلبهـا      للمرأة في هذه الدول تحكم المشاركة السياسية

وشروخ واضـحة، كمـا يعـود هـذا  الضـعف  أيضـا  إلـى وجـود بعـض          نقائص وفراغات 
أن المغـرب مـثال لـم    التحفظات من قبل هذه الدول على  بعـض االتفاقيـات  الدوليـة إذ نجـد     

يصادق عن بعض االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان والمـرأة إلـى حـد  اآلن وهـذا كلـه يـؤثر       
   .بلدانسلبا عن المشاركة السياسية للمرأة  في هذه ال

  :جدا  متواضعةلتزال لمشاركة السياسية للمرأة في هذه الدول أن ا  -2
فدورهن في حكومات هذه الدول كان ضـعيف ومتـأخر، إذ مـثال لـم تصـل المـرأة إلـى          - أ

وفـي تـونس إال سـنة     1997سـنة   بعد أربعـين سـنة  االسـتقالل أي    الحكومة في المغرب إال
الحكومـات التسـع األولى،وكـذلك وجـدنا أن المـرأة      وفي الجزائر لم تحضر المرأة فـي   1982

إن وجدت لم تتقلد حقائب سـيادية كالـدفاع والخارجيـة والماليـة، بـل تمـنح لهـا وزارات ذات        
صبغة اجتماعية  متصـلة بأوضـاع العائلـة واألطفـال أو النهـوض االجتمـاعي أو السـكن أو        

العائلة ، كما لـم تصـل أي امـرأة فـي هـذه      الثقافة وكأنها امتداد لوظائفها  التقليدية في المجتمع و
  .الدول إلى رئاسة الحكومة

وبقـي كـذلك رغـم حضـورهن المبكـر       اضـعيف  حضوهن  برلمانات الدول الثالثة كانفي    - ب
 %5ففـي الجزائـر كانـت نسـبة النسـاء بـالمجلس التأسيسـي         خاصة في الجزائـر وتـونس  

كمـا كـان دورهـن      -ت .غـرب وكذلك األمر بالنسـبة لتـونس والم     -3%5كذلك  2007وسنة
حيـث وصـلت النسـبة     في المجالس المحلية يتسم بالضعيف على العموم  خاصـة فـي الجزائـر   

 .،كذلك األمر بتونس و المغرب 2007سنة % 0.74
وكذلك األمر كان دورهن في األحـزاب السياسـية فأغلـب األحـزاب المغاربيـة  خاصـة        -جـ 

عـدم اإلرادة  حيـث تكـاد تُ   الحزبيـة فـي قانونهـا الـداخلي،    تتبنى نظام الكوتـا   في الجزائر ال 
الحقيقية لدى األحزاب السياسية في تشجيع انخراط المـرأة وتمكينهـا مـن تقلـد مناصـب قياديـة       

  . وكذلك في جعلها في المراتب األولى في قوائم مرشحيها في األحزاب
لـدول الثالثـة  فـدورهن فـي     دورهن في حركات المجتمع المدني ال يكاد يختلف األمر بين ا -ذ 

جمعيـة  وطنيـة وجهويـة     70.000الجمعيات  متواضع جدا ففي الجزائر مثال  هناك أكثـر مـن   
جمعيـة،كما أن هـذه    23ناشطة في جميع المجـاالت  لـم يتجـاوز عـدد الجمعيـات النسـائية       

ك األمـر  كـذل .الجمعيات تعاني ضعف التمويل وقلة الكوادر النسـوية المؤهلـة وقلـة االسـتقاللية     
بالنسبة لدورها في النقابات  فرغم الحضور المتزايد للمرأة في هـذه الـدول فـي كـل القطاعـات      
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: إال أن  تواجدها في النقابات ليزال ضعيفاً ودون المستوى وهذا راجـع إلـى عـدة أسـباب منهـا     
غياب إجراءات ملموسة داخل النقابات  ذاتهـا لتشـجع النسـاء،وكذلك وجـود  تيـارات محافظـة       

  .قد تعارض تواجد النساء في النقابات و اعتبار الفضاء النقابي فضاء ذكور يا
 كما كان دورهن  في المجالس المحلية يتسم بالضعيف علـى العمـوم  خاصـة فـي الجزائـر      -ت

 .،كذلك األمر بتونس و المغرب 2007سنة % 0.74حيث وصلت النسبة 
فأغلـب األحـزاب المغاربيـة  خاصـة     وكذلك األمر كان دورهن في األحـزاب السياسـية    -جـ 

عـدم اإلرادة  حيـث تكـاد تُ   تتبنى نظام الكوتـا الحزبيـة فـي قانونهـا الـداخلي،      في الجزائر ال 
الحقيقية لدى األحزاب السياسية في تشجيع انخراط المـرأة وتمكينهـا مـن تقلـد مناصـب قياديـة       

  . اوكذلك في جعلها في المراتب األولى في قوائم مرشحيه في األحزاب
دورهن في حركات المجتمع المدني ال يكاد يختلف األمر بين الـدول الثالثـة  فـدورهن فـي      -ذ 

جمعيـة  وطنيـة وجهويـة     70.000الجمعيات  متواضع جدا ففي الجزائر مثال  هناك أكثـر مـن   
 جمعيـة،كما أن هـذه   23ناشطة في جميع المجـاالت  لـم يتجـاوز عـدد الجمعيـات النسـائية       

كـذلك األمـر   .ضعف التمويل وقلة الكوادر النسـوية المؤهلـة وقلـة االسـتقاللية      الجمعيات تعاني
بالنسبة لدورها في النقابات  فرغم الحضور المتزايد للمرأة في هـذه الـدول فـي كـل القطاعـات      
: إال أن  تواجدها في النقابات ليزال ضعيفاً ودون المستوى وهذا راجـع إلـى عـدة أسـباب منهـا     

سة داخل النقابات  ذاتهـا لتشـجع النسـاء،وكذلك وجـود  تيـارات محافظـة       غياب إجراءات ملمو
  .ذكورياً قد تعارض تواجد النساء في النقابات و اعتبار الفضاء النقابي فضاء

" معضـلة قانونيـة  " "القـوانين الوطنيـة علـى القـوانين الدوليـة       )  أسبقية( نتج عن علوأنه  -3
علـى   التـي تعطـي األفضـلية للقـوانين الوطنيـة      غرب خاصة في المتعوق تمكين المرأة سياسيا 

 .وهذا يعيق تمكين المرأة سياسياً االتفاقيات الدولية
هـذه  معظم األحزاب في هذه الدول فـي  دمـج المـرأة، حيـث تسـتقطب       من  تقاعسهناك  -4

ـ    األحزاب  ن عددا قليال من النساء وال تدمج سوى القليل منهن في الهياكـل المسـيرة وال تـوفر له
وهذا من أهـم أسـباب ضـعف تواجـد النسـاء      .حقائب سياديةفرصا حقيقية للنجاح في االنتخابات، 
  .في الحكومات وفي المجالس المنتخبة 

غياب الكوتا الدستورية في هذه الدول  سـببا رئيسـا فـي ضـعف تواجـد المـرأة فـي         يعتبر -5
دسـاتير هـذه الـدول نظـام الكوتـا      ،حيث ال يتضمن  أي دستور  من مواقع صنع القرار السياسي

أمثل التي أقرتهـا هيئـة الـدفاع عـن مكاسـب      . 2011وإن وجدت فهي كوتا إرادية أو تشريعية 
وهي كوتا فضفاضـة ال تحـتكم إلـى شـروط وقواعـد تجعلهـا قـادرة علـى         . الثورة في تونس

 .إيصال المرأة في هذه الدول إلى مواقع صنع القرار
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،والتـي   فـي هـذه الـدول    ؤسساتية التي تتبناها وتعتمدها أنظمة الحكـم  آلليات القانونية والما -6
من شأنها الرفع من المشاركة السياسية للمرأة المغاربية، تتسم أغلبهـا بالضـعف وعـدم  الفعاليـة     
فاآلليات القانونية تتسم   أغلبها بأنها ترقيعية و ارتجاليـة و تعـاني مـن نقـائص وشـروخ، أمـا       

 لتزال تعاني  من مشاكل أهمها مشـكلة التمويـل واالسـتقاللية فـي القـرارات     اآلليات المؤسساتية 
 .ونقص الكوادر المسيرة

  : ةقترحها الباحثتالتي أهم التوصيات ومن 
التـي تلـزم  األحـزاب بـإدراج النسـاء        الكوتا الدسـتورية نظام نبغي على هذه الدول تطبيق ي -

 )تقريبـا متسـاوية  (بما يضمن لهـن فـرص متسـاوية أو     في المراتب األولى في قوائم مرشحيها،
خاصة فـي المجـالس  المحليـة أيـن تقـل المشـاركة السياسـية         المنتخبة مجالسالنتخابهن في ال

 للمرأة بشكل كبير خاصة في الجزائر،
 لبـد مـن    و شـأنها تحسـين تمثيليـة المـرأة    ألن نظام الكوتا هو اآلليـة الرئيسـة  التـي مـن      

وصـول   التـي تحـول دون   واالجتماعيـة   ريثما تتراجع العوائق الثقافيـة  ها االستمرار في اعتماد
   .المرأة إلى مواقع صنع القرار

على هذه الدول اعتماد نظم انتخابية أكثر فعالية والتـي تسـمح بوصـول المـرأة إلـى مواقـع        - 
  . صنع القرار السياسي

داعمـة للمـرأة تكـون مسـتقلة ماليـا وتتمتـع        على األنظمة في هذه الدول  خلق مؤسسـات  - 
  .بكوادر مسيرة ذات كفاءة و أكثر استقاللية في القرارات المتخذة 

االنخـراط ضـمن    النسـاء فـي    تشـجع  على  األحزاب السياسية في هذه الدول تبني سياسات  -
األولـى  وكذلك فـي جعلهـا فـي المراتـب      ها من تقلد مناصب قيادية في األحزابنتمك صفوفها و 

  . في قوائم مرشحيها
فـي هـذه الـدول     اإلطار القانوني للقوانين المدنية التي تخـص المـرأة  في النظر إعادة يجب   - 

، مثل قوانين األحوال الشخصية، فالمرأة التـي تعـاني مـن غيـاب قـانون لألحـوال الشخصـية        
منشـغلة بهمهـا    ينصفها ويعيد لها كرامتها ال يهمهـا أن تشـارك فـي المجـال السياسـي ألنهـا      

ومؤسسـات المجتمـع المـدني مـن أجـل       سـوية نتقودهـا الجمعيـات ال   هنا  والدعوة الشخصي
   .المطالبة بتعديل وتغيير المواد غير المنصفة للمرأة

   .التعليم   النمطية للمرأة في المناهج ةإزالة الصورعلى حكومات هذه الدول   -
اإلعالمية الخاصة التـي تعمـل لصـالح المـرأة وتعـزز      المساهمة في دعم وتشجيع المبادرات  - 

   .حقوقها في وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة والمسموعة وكافة أشكال االتصال
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ينبغي تنسيق جهود الجمعيات مع المؤسسات الرسمية للقضاء على األمية بين النساء والفتيات،  -   
  .ل التوعية المستمرة وعقد الندوات والمؤتمراتوكذا محو األمية القانونية للفتيات والمرأة من خال

ينبغي أن تتمتع المرأة في هذه الدول  بمرتبة متساوية مع الرجل بموجب القانون في جميع   - 
نواحي الحياة بما في ذلك الحياة السياسية وبشكل واضح ومفصل ، وأن تُزال جميع العقبات  التي 

   .ية تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياس
للمرأة وتتولى  الدعم المادي أن تقدم وينبغي أن توفر حكومات الدول الثالثة  للمرأة التدريب   - 

   .خاصةة سياسية تنسيق جهود النساء الالتي يرغبن في بدء تنفيذ أنشط
 ينبغي على المملكة المغربية أن توقع على كل االتفاقيات  الخاصة بحقوق اإلنسان والمرأة  ،وأن  - 

التحفظات على بعض مواد  معاهدة األمم المتحدة بشأن القضاء على كافة أنماط التمييز ضد ترفع حجم 
واتخاذ خطوات نحو تنفيذها على المستوى المحلي من على البروتوكول االختياري للمعاهدة و المرأة 

   .ن الوطنية كي تتالءم مع المعاهدةخالل تعديل القواني
يع على إدراج النوع االجتماعي في السياسات النقابية و إفهام النساء العامالت على هذه  الدول التشج - 

   .بأهمية دور النقابات في النهوض بأوضاعهن
  
  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  ـعــالمراجـقائمـــة 
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  :أوال المراجع باللغة العربية
  :باللغة العربية الكتب -1
  :الكتب العامة -أ
 .1975، دار النهضة العربية ،القاهرة،  النظم السياسيةثروت بدوي ، -1
مركـز دراسـات   الـنظم السياسـية المقارنـة النظريـة و التطبيـق،     جابر سعيد عوض ،  -2

 .الوحدة العربية ،بيروت ،دون تاريخ نشر
ثقافـة   ، المجلـس الـوطني لل   االحزاب السياسـية فـي العـالم الثالـث    سامة غزالي حرب ، -3

 .1987والفنون واألداب  ،الكويت،
 .1993دار الهدى،  النظام السياسي الجزائري،سعيد بوشعير،  -4
، الجـزء الثـاني، دار   التنميـة الساسـية البنيـة واالهـداف    ،  السيد عبد الحلـيم الزيـات   -5

 .2000المعارف الجامعية ، اإلسكندرية،
،الجـزء الثالـث ، دار    "واآلليـات  األدوات"التنميـة السياسـية  السيد عبد الحليم الزيـات ،   -6

 .2001المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،
آليـة تفعيـل المشـاركة السياسـية     " أزمـة المشـاركة السياسـية    ،  عبد القادر العشـيبي  -7

 .، المجلس اليمني االعلى للمرأة ،صنعاء، دون تاريخ نشر" للمرأة اليمنية
 المطبوعـات  ديـوان ، الدسـتوري  القـانون  شـرح  فـي  الـوافي .أوصـديق  فـوزي  -8

 .1994الجامعية،
، مركـز  الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان فـي الـوطن العربـي       لي الدين هالل وآخرون،  -9

 .1999دراسات الوحدة العربية،بيروت،
 الوطنيـة  ، المدرسـة السياسـية  والمؤسسـات  الدسـتوري  القانونصرصار،  شفيق محمد - 10

 .لإلدارة، تونس
، مؤسسـة العـين للنشـر    "نظريـات وقضـايا  "العـالم الثالـث  التنمية السياسية في المشاط ،  - 11

 .1988والتوزيع، اإلمارات العربية، 
،  منشـوات معهـد   الشـكل المسـتقبلي للنظـام السياسـي العراقـي     منعم خميس مخلف ،  - 12

  .2007،االبحاث والتنمية الحضارية، العراق 
  :الكتب الخاصة  -  ت
منشـورات جمعيـة النهـوض بـالمرأة      المشاركة السياسية للمـرأة العربيـة،  إيمان بيبرس، -1

 .،القاهرة،دون تاريخ نشر
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، المرأة وقانون االسرة والنظـام القضـائي فـي الجزائـر و تـونس       بثينة شريط وآخرون -2
 .2010،مطبعة لون ، الرباط ، والمغرب 

 الجزائـر  فـي  السياسـية  الحيـاة  في المرأة لمشاركة الراهن الوضع ،إستقراءبثينة قريبع  -3
 .2009والبحوث ،تونس ، للتدريب العربية المرأة مركز، منشورات تونس و المغرب و
: أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي  المـرأة  حقـوق  ، ثمينة نذير ولـي تـومبيرث   -4

 .2005،مؤسسة فريدوم هاوس للنشر ،الواليات المتحدة االمريكية ،والعدالة  المواطنة
ـ   رفيقة حمود، -5 ، منشـورات المنظمـة    ية العربيـة تعزيز صورة المراة في المنـاهج الدراس

 .2006العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس، 
الخيـارات المناسـبة   " الـنظم اإلنتخابيـة ونظـام الكوتـا     ريتا تـافرون، ،و  ستينا الرسرود -6

ترجمة عماد يوسف،مركز تصـميم  مـن أجـل المسـاواة،دون مكـان      ،"والخيارات غير المناسبة 
 .2007نشر،

، منشـورات مركـز    تـونس  فـي  المحلـي  الحكـم  فـي  المرأة مشاركةسنيم بن عبد اهللا ،  -7
 .2006المرأة العربية للتدريب والبحوث،تونس ،

 1 ط ، بيـروت  ، العربيـة  النهضـة  دار ، البشـرية  والتنميـة  السـكان  عطوي، اهللا عبد -8
 .،دون تاريخ نشر

تنفيـذ منهـاج عمـل بيكـين     وتقيـيم   االسـتبيان القطـري السـتعراض   وحيدة بورغـدة ،  -9
، الـوزارة المنتدبـة المكلفـة باألسـرة وقضـايا      بمناسبة مرور خمس عشرة سنة على  إعتمـاده 

 .المرأة  الجزائرية،الجزائر،دون تاريخ نشر
 
  :المقاالت -2
مجلــة الباحــث ،" 2004-  1962"التجربــة الحزبيــة فــي الجزائــرأحمــد ســويقات ،  -1

 .123،ص 2006،جامعة ورقلة ، العدد الرابع ،
مركـز مسـاواة المـرأة    ، واقع المشاركة النسائية فـي البرلمـان بـالمغرب   ،  إدريس لكريني -2

  2009،المغرب ، 
 "نظـرة عامـة  "القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية والقانونيـة      باسم علي خريسان ، -3

:  علـى الموقـع االلكترونـي التـالي    . 2،ص2010ديسـمبر،   12،مجلة كتابات االلكترونية ،عدد 
2010/12/26 /le      http://www.kitabat.com/i77804.htm   

 .2012ماس  4، جريدة المؤتمرنت،برلمان تونس يمنح الرئيس صالحيات واسعة -4
  www.almotamar.net/news/88594.htm :الموقع اإللكتروني التاليعلى 

http://www.kitabat.com/i77804.htm
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، معهــد  تطــور مفهـوم التنميــة السياسـية وعالقتهــا بالتنميـة االقتصــادية   حمـدوش ،  -5
 .2009الميثاق،بدون مكان نشر،  

المسـؤولية السياسـية و الجنائيـة للسـلطة التنفيذيـة فـي ظـل التعـديل         رياض دنش،  -6
اد القضائي، جامعـة محمـد خيضـر، العـدد الرابـع، دون تـاريخ       مجلة االجته، 1996الدستوي 

 .نشر
، مجلـة كليـة األداب والعلـوم     التغيـر االجتمـاعي والتنشـئة السياسـية    سماح قـارح ،  -7

 .2008بسكرة ، العدد الثاني و الثالث ،جانفي وجوان ,االنسانية واالجتماعية،جامعة 
 الدوليـة  القـرارات والتوجهـات   بـين  العربيـة  للمـرأة  السياسـي  التمكـين بلول،  صابر -8

الثـاني،   ،العـدد   25 المجلـد  والقانونيـة،   االقتصـادية  للعلـوم  دمشـق  جامعـة  ، مجلةوالواقع
2009. 

جـانفي   13، جريـدة الـرأي ، األردن ،عـدد     البحـث عـن النخبـة   عبد اهللا ابو رمـان ،  -9
2011. 

ــالي ــع اإللكترونيالتــــ            12le|12|2010:علــــــى الموقــــ
http://www.alrai.com/pages.php?opinion_id=9950  

 الفـرص  المعتمـدة  االنتخابيـة  الـنظم  ظـلّ  فـي  المغاربية المرأة تمكينعصام بن شيخ،  - 10
 .2011، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة ، الجزائر، عدد أفريل والقيود

ــرون ،  - 11 ــاس و آخ ــل عب ــة عقي ــة " أوراق ديموقراطي ــاء والديموقراطي أوراق ، " النس
 .2005ديمقراطية، العراق، العدد الخامس، سبتمبر 

العالقة بـين السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية فـي الجزائـر بـين          عمر فرحاتي،  - 12
،مجلة االجتهـاد القضـائي، جامعـة محمـد خبضـر،العدد الرابـع، دون       فترتين االحادية والتعددية

 .تاريخ نشر
ثقافـة النخبـة المصـرية    " دراسـات وأبحـاث فـي التـاريخ  والتـراث      ج ، فتحي سيد فر - 13

 .2008ديسمبر  15مجلة الحوار المتمدن ،عدد  ،"ودورها في التنمية 
مجلـة أوراق ديمقراطيـة، العـراق، العـدد     النسـاء والديموقاطيـة،  منير  الماوي وآخرون، - 14

 .2005الخامس، سبتمبر 
 6، جريـدة الجمهوريـة،   يات السـلطة التنفيذيـة  االتّفاق على توسيع صـالح  منير الباجي، - 15

 .2011ديسمبر 
، مجلـة الباحـث االجتمـاعي  ،قسـم علـم      " تجدد الرهانات"النخبة والمجتمعمولود سعادة ، - 16

 .2010سبتمبر 10االجتماع ،جامعة باتنة ،عدد 
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اكتـوبر  4سـبتمبر ،عـدد    26،صـحيفة   النظام الرئاسي مزايـا واسـعة  ناصر ابو العطا ، - 17
2007 . 

 /    2010/12/26:     علــــــى الموقــــــع االلترونــــــي التــــــالي
http://www.26sep.net/narticle.php?sid=33174g    le  

،مجلــة ديــوان العــرب،  ،فــي مفــاهيم التنميــة ومصــطلحاتهانصــر محمــد عــارف  - 18
 .2008القاهرة،عدد جوان  
، صــحيفة المصــري  تــونس تمــنح النســاء نصــف المجلــس التأسيســي هــدى رشــوان،
  .  2011أفريل  12اليوم،مصر،عدد 

 http://www.almasryalyoum.com/node/397477   le :علــى الــرابط االلكترونــي
26|05|2011  

، مجلـة  "اسـة فـي االختصاصـات و الوظـائف    در" النظام السياسي المغربي يونس زكور، - 19
 . 2007جانفي 26، 1807الحوار المتمدن، العدد

ــالي    ــي التــــــ ــع اإللكترونــــــ ــى الموقــــــ  :علــــــ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86960  

  :الرسائل الجامعية -3
دراسـة مقارنـة بـين    " ،االسـتجواب فـي النظـام الرلمـاني     أحمد نبيل احمـد صـوص    - 1

،رسالة ماجسـتير ،غيـر منشـورة ،كليـة الدراسـات العليـا ،جامعـة النجـاح         " فلسطين ومصر
 .2007الوطنية ،فلسطين ،

داسة ميدانيـة علـى العينـة  مـن حـزب      "مشاركة المرأة في المجال السياسيجميلة خيذر، - 2
 .2001،قسم علم األجتماع،جامعة الجزائر،رساالة ماجستير،)و،حمس.ت.د،ج.ث.ت(
التخطيط الرسـمي لتنميـة وتفعيـل المشـاركة السياسـية للمـرأة فـي        حنين عبد الرحيم،  - 3

،رسالة ماجسـتير،غير منشـورة،كلية الدراسـات العليا،جامعـة النجـاح      "2006-1996"فلسطين 
  .2007نابلس،الوطنية،

 .2007،،  مركز مساواة المرأةالعالم العربي اإلتفاقيات الدولية وحقوق المرأة في، حفيظة شقير -4

 التنميـة  علـى  "حمـاس " اإلسـالمية  المقاومـة  ،  أثـر حركـة  محمود، زفاي سليمان خالد - 5
،رسـالة  )   "2004 -1987"غـزة    وقطـاع  الغربيـة  الضـفة (  فلسـطين  فـي  السياسـية 

 .2004،نابلس  ، الوطنية النجاح جامعة ، العليا الدراسات ماجستير،غير منشورة، كلية
ــوم ، - 6 ــي غش ــة  عل ــتورية المختلط ــنظم الدس ــري " ال ــوذج السويس ــالة " النم ، رس

 . 2006ماجستير،غير منشورة، كلية القانون، جامعة الملك سعود ،

http://www.26sep.net/narticle.php?sid=33174g
http://www.almasryalyoum.com/node/397477
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،أثر ازدواجية السلطة علـى التنميـة السياسـية فـي  السـلطة       غسان سعيد  عيسى يوسف - 7
،رسـالة ماجسـتير ،غيـر منشـورة ،كليـة الدرسـات        الوطنية الفلسطينية بعد االنتخابات الثانية

  .2006العليا ،جامعة النجاح الكبرى ،نابلس ، 
  :المؤتمرات والمنتديات والملتقيات -4
، مـؤتمر أمـان السـنوي الثالـث، رام اهللا،     النظـام الـديموقراطي الرئاسـي   ابو العطـاء ،  -1
 .2007فيفري 3
 النـوع االجتمـاعي بالميزانيـة   تجربـة المغـرب فـي إدمـاج  مقاربـة      الحسين إهناش ،  -2

 24 -22،المؤتمر الدولي التاسع حـول المـرأة والشـباب فـي التنميـة، العربيـة ، القـاهرة ،         
 .2010مارس 

،  المنتـدى الـديمقراطي    التمكـين السياسـي للمـرأة فـي المغـرب     خديجة الروكـاني ،    -3
صـالح السياسـي فـي    التمكين السياسي للنساء خطـوة ضـرورية نحـو اإل   " األول للمرأة العربية

،نشـرها منتـدى الشـقائق العربـي        2004ديسـمبر    11 -3،  صنعاء، مـن   "الوطن العربي
 .2005لحقوق اإلنسان،

الملتقـي الـوطني   ، "نظـرة فـي المفـاهيم والنظريـات    "التنميـة السياسـية  صالح بالحاج،  -4
العلـوم السياسـية ،جامعـة    قسـم  ، التحوالت السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر واقع وتحـديات 

 .2008ديسمبر 17 - 16الشلف ،من  
،نـدوة  أعـدها     نظـام الكوتـا ،  "مداخلـة  بعنـوان الحصـة    عبد الرحمن عبد اهللا خليفة،  -5

 .2009مجلس النواب العراقي، بغداد،
، نـدوة  الحوكمة ومواطنة المـرأة فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا       فالنتين مقدم ،  -6

ألوسط وشمال أفريقيا ، نظمها مركز البحـوث للتنميـة الدوليـة حـول حقـوق      المرأة في الشرق ا
 .   2007ديسمبر   10إلى  9المرأة والمواطنة ،القاهرة، من 

 التحـديث  إلـى  الحاجـة "  المـرأة   ومشـاركة  الحزبـي  العمـل ، ماجـد  الحفيظ عبد نبيل -7
 29، ،صـنعاء،  للمـرأة  السياسـية  المشـاركة  ثقافـة  وإسـتنهاض  األحـزاب   ، نـدوة " والتفعيل
 .2008ديسمبر 

( قراءة في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة         نهى قاطرجي،  -8
  .، المؤتمرات الدولية حول المرأة )السيداو

 /http://www.saaid.net: على الموقع اإللكتروني التالي
المنتـدى النقـابي االورومتوسـطي ،تـونس،       بلدان  جنوب المتوسـط، النساء والنقابات في  -9

 .2009فيفري  25 -23

http://www.saaid.net/
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  :التقارير الوطنية والدولية -5
 .2011نوفمبر  5الجمهورية التونسية ، تقرير اللجنة المستقلة لألنتخابات بتونس، 1 -1
الثالـث  التقريـران  المـرأة ،  ضـد  التمييـز  علـى  قضـاء بال المعنيـة  األمم  المتحدة، اللجنة -2

 ، 2000أوت  2،  والرابع الخاص بتونس
-208"برنامج تعزيز المسـاوة بـين الرجـل والمـرأة  فـي المنطقـة األورومتوسطسـة         -3

الحقـوق اإلنسـانية للمـرأة  والمسـاواة علـى      " تقرير حول الوضع الوطني التونسـي ، "2011
 .2011،"أساس النوع اإلجتماعي

 المكلفـة  المنتدبـة  الـوزارة  ،ومعطيـات  واقـع  الجزائريـة  المرأةالجمهوررية الجزائرية،  -4
 .المرأة، الجزائر، دون تارريخ نشر وقضايا باألسرة

ــي    -5 ــالمجلس التأسيس ــاالعالم ب ــف  ب ــة المكل ــر اللجن ــية،  تقري ــة التونس  4الجمهوري
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 .2000،تونس،أوت  المرأة ضد التمييز بالقضاء على المعنية
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 .2009ماي  18،الجزائر، المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية تنفيذ عن
المنتدبـة المكلفـة باألسـرة وقضـايا     الجمهوية الجزائريـة الديموقاطيـة الشـعبية،الوزارة     -8

 .2009، الجزائر،  " واقع ومعطيات"ة الجزائري تقرير حول المرأةالمرأة  بالجزائر ،
،  تقرير حول واقـع المـرأة العربيـة فـي المنطقـة     شبكة االنتخابات في الوطن العربي ،   -9

 .2010أوت 
 .2006نوفمبر  ،إفريقيا لدول شمال النهائي لتقريرا العالمي، السياسات شبكة - 10
تقرير حـول المـرأة الجزائريـة والحكـم المحلـي      مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ، - 11

 ، 2009،  الواقع واآلفاق
حـول نظـام حصـص النـوع فـي       تقريـر   ،مركز المرأة العربيـة للتـدريب والبحـوث    - 12

 .2009، أكتوبر السياسة في الجزائر وتونس والمغرب
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تقرير  حول  المـرأة والمشـاركة السياسـية فـي  المنطقـة العربيـة        والبحوث،  للتدريب العربية
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 المـرأة  بـالمرأة و مركـز   النهـوض  أجـل  من والتدريب للبحث الدولي المتحدة األمم معهد - 15
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 .1999، جويلية المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية
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  :المواثيق الدولية -6
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  .5العنصري، المادة  التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اإلتفاقية -2
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  . 25،المادة   1966والسياسية سنة المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -5
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  .63،الباب الثالث، الفصل  1959الدستور التونسي الصادر سنة  - 15
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 .25، الباب الثاني، الفصل2011الدستور المغربي الصادر سنة  - 59
 .66الفصل   الباب الخامس، ،2011الدستور المغربي الصادر سنة  - 60
 .70الفصل   الباب الخامس، ،2011الدستور المغربي الصادر سنة  - 61
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  )01(الملحق رقم 

 1433 عام  صفر  18  في  مؤرخ  12 - 03  رقم  عضوي  قانون
  توسيع  كيفيات  ، يحدد  2012 سنة  يناير  12  الموافق

  .المنتخبة  السلمجا  في  المرأة تمثيل  حظوظ
الجمهورية  رئيس  إن ،  
 123  و 120  و 119  و  مكرر 31  و31 و 29  و  16  السيما المواد  الدستور  على  بناء - 
 ، منه 126  و  2)  الفقرة 125 ( و

 انضمت  التي  1979  لسنة  ضد المرأة  أشكال التمييز  جميع  على  القضاء  اتفاقية  قتضىمب و - 
  عام  رمضان  2  في  المؤرخ 96-51 رقم  الرئاسي  بقتضى  المرسوم بتحفظ  إليها الجزائر 

 ،  1996 سنة  يناير  22  وافقI ا  1416
 1952  سنة  ديسمبر  20  في  السياسية للمرأة المعتمدة  الحقوق  بشأن  االتفاقية  بمققتضى و  -

  1425  عام  صفر25في  المؤرخ  04-126  رقم  الرئاسي بمقتضىالمرسوم  المصادق عليها
 ، 2004  سنة  أبريل  19  الموافق

 مارس  6الموافق   1417  شوال عام  27  في  ؤرخI ا  97 - 09  رقم  األمر  وبمقتضى - 
 ،  السياسية  باألحزاب  تعلقI ا  القانون العضوي  والمتضمن   1997  سنة
  الموافق  1433  عام  صفر  18  المؤرخ في  12 - 01  رقم  العضوي  القانون  وبمقتضى - 

  ،  االنتخابات  بنظام  وتتعلق  2012 سنة  يناير  12
  4الموافق  1404  عام  األولى  جمادى  2 في  ؤرخI ا  84 - 09  رقم  القانون  بمقتضى و - 
 المعدل،  للبالد  اإلقليمي  بالتنظيم  وتتعلق   1984 سنة  يرفبرا
  7  الموافق  1410  عام  رمضان  12 في  المؤرخ  90 - 09  رقم  القانون  بمقتضى و - 

 المتمم،  وتتعلق بالوالية  1990  سنة  أبريل
  مارس  6  الموافق  1417  شوال عام  27  في  ؤرخI ا  97 - 08  رقم  األمر  وبمقتضى - 
انتخاب البرلمان،   في  المطلوب شغلها  المقاعد  وعدد  الدوائر االنتخابية  يحدد  الذي  1997  سنة

  المعدل،
  يونيو  22  وافقI ا  1432  عام  رجب 20 في  المؤرخ  11 - 10  رقم  القانون  وبمقتضى - 
 ،  وتتعلق بالبلدية  2011  سنة
 ، الدولة  مجلس  رأي  وبعد - 
 البرلمان،  مصادقة  وبعد  - 
  ،الدستوري  لسلمجا  برأي  األخذ  وبعد - 



  

    

  : نصه  اآلتي  العضوي  القانون  يصدر
  العضوي  القانون  هذا  من الدستور، يحدد  مكرر  31  المادة  ألحكام  تطبيقا  :   األولى  المادة
 . الس المنتخبةلمجا  في المرأة  تمثيل  توسيع حظوظ  كيفيات
  أو حزب  من  مقدمة  أو  ، حرة  قائمة ترشيحات  كل  في  النساء  عدد  يقل  أالّ  يجب: 2المادة 
 عدد المقاعد  أدناه، بحسب  المحددة  النسب  ، عن أحزاب سياسية  عدة

   : عليها المتنافس
  : انتخابات المجلس الشعبي الوطني* 
  مقاعد،) 4(عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة % 20 - 
  مقاعد،) 5(عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة % 30 - 
  مقعدا،) 14(عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر % 35 - 
  مقعدا،) 32(عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثالثين % 40 - 
  مقاعد الجالية الوطنية في الخارج ،بالنسبة ل% 50 - 
  :انتخابات المجالس الشعبية الوالئية* 
  مقعدا، 47و 43و 39و 35عندما يكون عدد المقاعد % 30 - 
  مقعدا، 55إلى  51عندما يكون عدد المقاعد % 35 - 
  :انتخابات المجالس الشعبية البلدية* 
عن  انهافي المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سك% 30 - 

  .نسمة) 20.000(عشرين ألف 
توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد األصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص  :3المادة 

  .رتيب أسمائهن في القوائم الفائزةأعاله، وجوبا للمترشحات حسب ت 2النسب المحددة في المادة 
ق بنظام القانون العضوي المتعل يجب أن يبين التصريح بالترشح المنصوص عليه في :4المادة 

  .االنتخابات، جنس المترشح
  .من هذا القانون العضوي 2المادة  ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة ألحكام :5المادة 

على أالّ · غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة المذكورة في الفقرة أعاله
  .بق تاريخ االقتراعالشهر الذي يس يتجاوز هذا األجل

يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حاالت  :6المادة 
نين المتعلقين االستخالف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات والقانو

  .ةبالبلدية والوالي
مالية خاصة من الدولة، بحسب عدد مرشحاته  يمكن األحزاب السياسية أن تستفيد مساعدة :7المادة 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن البلدية والوالئية وفي البرلمان  المنتخبات في المجالس الشعبية



  

    

  .التنظيمطريق 
  1.جزائرية الديمقراطية الشّعبيةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية ال :8المادة 

  
  2012. سنة  يناير  12 الموافق  1433  عام  صفر  18  في  بالجزائر  حرر                

                                 
  بوتفليقة  العزيز  عبد                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

جانفي  14يدة الرسمية ، العدد األول، ر، الج2012سنة  جانفي 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  03 -  12عضوي رقم القانون ال 1
2012. 

  



  

    

  )02(الملحق رقم 
  : 2011بالمجلس التأسيسي التونسيحسب األحزاب جدول ويضح عدد النساء 

  42  حركة النهضة
  02  حزب المؤتمر من اجل الجمهورية

  03  التكتل الديمقراطيحزب 
  01  قائمة العريضة الشعبية

  01  الحزب الديمقراطي التقدمي
  49  العدد اإلجمالي 
  %24.8  النسبة المئوية 

  
  .الداخلية والتنمية التونسيةوزارة : المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    

  )03(الملحق رقم 
  : 2011بالبرلمان المغربي حسب األحزاب  جدول يوضح عدد النساء  

  16  العدالة والتنمية
  09  حزب االستقالل

  08  التجمع الوطني لألحرار
  08  األصالة والمعاصرة

  06  االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
  05  الشعبيةالحركة 

  04  حزب االتحاد الدستوري
  04  حزب التقدم واالشتراكية

  60  العدد اإلجمالي بالبرلمان المغربي

  %17  النسبة المئوية

  
  .2011ديسمبر07جربدة التجديد المغربية، عدد العدالة والتنمية "مقعدا برلمانيا لنساء 16عزيزة الزعلي، : المصدر        

  http://electionssurattajdid.com/imprimer.php?info=176 :على الموقع اإللكتروني التالي                                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

    

  رســــــــــــــــــفه
  الصفحة  العنــــــــــــوان

    االهــــــــــــــــداء
    التشـــــــــــــــكرات

    ملخص الداسة
    قائمة الجداول

    قائمة االشـكال
  أ  ـــدمةـــــــــــــــــــقم

  اإلطار النظري للدراسة: الفصل األول
  2  تمهيد

  2  التنمية السياسيةماهية :المبحث األول
  3  التنمية السياسية تعريف: المطلب األول
  5  آليات التنمية السياسية: المطلب الثاني

  09  التنمية أهداف: طلب الثالث الم
  13 أنظمة الحكم  ماهية:نيالثا المبحث

  14  السياسية نظم الحكم تعريف :المطلب األول
  15  النظم السياسية و طبيعة المشاركة السياسية  : المطلب الثاني

  22  وعملية التحول الديموقراطي أنظمة الحكم المغاربية : ثالثالمبحث ال
  22  اُألحادية والتعددية الحزبيةالنظام السياسي الجزائري في ظل :المطلب األول 

  22  )اُألحادية الحزبية( 1976- 1963ريدستو ظل فيالجزائري نظام الحكم :فرع األول ال
التعددية (1996-1989 ريدستو ظل في نظام الحكم الجزائري : الفرع الثاني

  )الحزبية
24  

  31  )الربيع العربي(2011قبل وبعد ثورة جانفي  النظام السياسي التونسي:المطلب الثاني
  31  2011النظام التونسي قبل ثورة جانفي : الفرع األول
  35  2011جانفي  14النظام السياسي التونسي بعد ثورة : الفرع الثاني
  36  2011النظام السياسي المغربي  في ظل دستور : المطلب الثالث

  .المشاركة السياسية للمرأة المغاربية في ظل أنظمة الحكم :انيالفصل الث
  42  تمهيد

  43  اإلهتمام الدولي والعربي  بالمرأة: لمبحث االول ا



  

    

  43  االهتمام الدولي بالمرأة :المطلب األول
  47  االهتمام العربي بالمرأة: المطلب الثاني

  51  اإلطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة المغاربية: المبحث الثاني
  51  )المحلية(القوانين الوطنية :المطلب األول

  55  اإللتزامات الدولية : ثانيال مطلبال
  59  تعزيزهاوآليات ) الجزائر، تونس، المغرب(المشاركة السياسية للمرأة المغاربية:ثالثالمبحث ال
  59   مغاربيةالسياسية للمرأة الالمشاركة : االوللمطلب ا

  59  جزائريةالمشاركة السياسية للمرأة ال  :األولالفرع 
  72  المشاركة السياسية للمرأة التونسـيــة: يرع الثانالف

  86  المشاركة السياسية للمرأة المغربيــة: الفرع الثالث 
  96   سياسياً تعزيز تمكين المرأة المغاربية آليات : المطلب الثاني

  96  سياسياً الجزائريةتعزيز تمكين المرأة آليات   :الفرع االول
  101  سياسياً التونسيةآليات تعزيز تمكين المرأة : الفرع الثاني
  103  سياسياً المغربيةآليات تعزيز تمكين المرأة :الفرع الثالث 

  103  معوقات المشاركة السياسية للمرأة المغاربية: رابعلمبحث الا
  113  خالصة 

  115  خاتمةال
  122  قائمة المراجع

    المالحق
    الفهرس
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