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مبادرة من باحثين ونشطاء في العمل األھلي في كل من مصر وتونس بدأت تحت رعاية المعھد الدولي  :المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقالية
، وامتدت لتشمل ليبيا واليمن. يھدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي لتبادل المعرفة و التجارب حول المواطنة المتساوية في الدول 2011للسالم منذ عام 

قالية، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين. ومن خالل شراكة مع منظمات المجتمع المدني والجھات العربية التي تمر بمرحلة انت
البحث الحكومية، يسعى المنتدى إلى تحقيق رؤيته من خالل العمل البحثي وتقديم توصيات السياسات العامة التي تستھدف صناع القرار، وكذلك صقل 

 ماعات و تنظيم ورشات تدريبية على المستويين الوطني واإلقليمي.والخبرات من خالل عقد اجت

راء الواردة في * تم إنتاج البحث العلمي و الورقة الصادرة من خالل منحة مشكورة من الحكومة األسترالية و مساندة من المعھد الدولي للسالم. تعبر االّ 
  ن وجة نظر الجھه الداعمة.ھذة الورقة عن وجھة نظر الؤلفين فقط. وال تعبر بالضرورة ع

مؤسسة بحثية دولية غير ھادفة للربح، تعمل بالشراكة مع األمم المتحدة وحكومات الدول األعضاء ومؤسسات المجتمع المدني،  المعھد الدولي للسالم:
سات البديلة ذات العالقة ببناء السالم، الشئون باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية في تعزيز الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واقتراح السيا

  . (www.ipinst.org)اإلنسانية، والوساطة في حالة النزاعات، و بناء الدول والمنظمات الدولية
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  سيمون دي بوفوار -- "إننا ال نولد امرأة، بل نصبح كذلك"

  
  

 لمقدمةا

المنتدى العربي للمواطنة في يشكل ھذا البحث الحلقة الثانية من سلسلة المبادرات التي ينظمھا "

لدعم المواطنة المتساوية في الدستور ولنشر قيم المساواة بين المواطنات و  1"المرحلة االنتقالية

  المواطنين و تكريسھا على أرض الواقع.

و لئن تم إعداد البحث األول في أولى مراحل المسار التأسيسي بحيث تركز بشكل أساسي على 

دمت بھا مكونات المجتمع المسودة األولى للدستور وعلى مجموعة من المبادرات و المقترحات التي تق

المدني من أجل مناصرة قضية المواطنة المتساوية في الدستور، فإن البحث الثاني انطلق إبّان المراحل 

األخيرة من المسار التأسيسي و عايش المصادقة عليه. و ھو بھذا يعّد إثراء و تكملة منطقية للبحث 

على فصول دستور دخل حيز التنفيذ وھو بذلك  األول ذلك انه لن يحلّل مشاريعا ومقترحات بل سيعلق

لن يكتسي صبغة عمل المناصرة أو الضغط ألجل التأثير على صياغة بنود الدستور بل سيشكل دراسة 

لنص قانوني نافذ مع ما يقتضيه ذلك من تقصي مراحل صياغته وأطوارھا وخلفياتھا الفكرية وما يمكن 

  المساواة في النوع االجتماعي. أن يحتمله من تأويالت وكذلك من آثار على

كما أن ھذا البحث بحكم أنه الحق للمصادقة على الدستور سيمّكن من مقارنة مختلف مسودات 

الدستور المتعاقبة وتبيّن التغييرات التي طرأت عليھا والبحث في محركات ھذه التغيرات ومدى تأثير 

ول المتعلقة بالمساواة والمواطنة ونجاعة ھذا الفاعلين من المجتمع المدني على الصياغة النھائية للفص

  التأثير من عدمھا.

  المنھجية المعتمدة

إضافة إلى تتبع التطور الذي شھدته معالجة المواطنة المتساوية عبر النسخ المتعاقبة للدستور والتي 

س ستمّكن من تقييم ضغط المجتمع المدني خاصة النسائي والشريحة الداعمة للمساواة داخل المجل

الوطني التأسيسي ذاته فإن ھذا البحث اعتمد على الدساتير والتجارب المقارنة في ھذا المجال. وقد 

                                                            
بعنوان "المواطنة المتساوية في تونس: الضمانات الدستورية للمساواة بين المواطنين والمواطنات" وھو من إعداد الدكتورة  2012وقع تقديم بحث أول في سبتمبر  1

  سلوى الحمروني.
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ركزنا على أمثلة من الدول العريقة في الديمقراطية وعلى أمثلة من الدول التي عاشت انتقاال 

كثيرة بينھا وبين ديمقراطيا خاصة في أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا لوجود نقاط تشابه 

لكونھما  2الديمقراطي في تونس. كما استند البحث على المثالين المغربي والمصري تجربة االنتقال

اثنين من دول الربيع العربي رغم ما يتميزبه كل بلد من خصوصيات في تجربته. وجميع ھذه األمثلة 

ستسمح بمقارنة مخرجات المسار التأسيسي التونسي الذي يقتضي المنطق أن يستفيد من كل التجارب 

بحث بالنظر في النص الناجحة والرائدة التي سبقته وھو أمر سيتم تقييمه خالل البحث. ولم يكتف ال

الدستوري التونسي ومقارنته بدساتير الدول األخرى بل سعى لتقصي آثار تدخل المجتمع المدني 

وخاصة منه النسائي في المسار التأسيسي سواء عبر المقاربة التشاركية التي اعتمدھا المجلس 

ياغات اعتبرت قاصرة التأسيسي أو عبر مبادرات حرة وفعاليات حشد الرأي العام والجماھير ضد ص

  عن تحقيق المساواة بل وتشكل انتكاسا للحقوق المكتسبة للمرأة.

وحتى تكتمل الصورة فقد ارتأى البحث أن يتقصى رؤية النساء أنفسھن حتى ال يكّن 

غائبات أو متحدثا عنھن بضمير الغائب.ولھذه الغاية فقد وقع استجواب عيّنة من النساء من - حاضرات

ومھنية وشرائح عمرية مختلفة حول مسائل حقوق المرأة ومشاركتھا السياسية ومدى  أوساط اجتماعية

استبطانھا لمفھوم المواطنة المتساوية. بحيث جمع البحث بين دراسة النصوص القانونية ودور 

المؤسسات (المجلس الوطني التأسيسي) وتقييم دور المجتمع المدني وسبر آراء المواطنات حول قضية 

  المساواة.

إن قضية الولوج إلى الحداثة في تونس وغيرھا من الدول العربية واإلسالمية مرتبطة بشكل 

وثيق بقضية المرأة: بحريتھا وبمساواتھا في الحقوق مع الرجل في إطار المواطنة.ولقد وعت نخبة 

بث بأھمية تحرير المرأة واالعتراف بتساويھا مع الرجل وھو وعي ما ل 3فكرية في تونس بشكل مبكر

أن تترجم في نص قانوني رائد في العالم العربي واإلسالمي أال وھو مجلة األحوال الشخصية 

) وھو ما جعل وضعية المرأة التونسية تبقى متميزة عن وضعية مثيالتھا في العالم العربي 1956(

تي طورتھا اإلسالمي إلى اليوم. غير أن مالحظة الواقع تبين أنه رغم ھذه المجلة وعديد التنقيحات ال

واعترفت للمرأة بحقوق إضافية وبالرغم من مصادقة تونس على عديد النصوص الدولية التي تكرس 

المساواة بين المواطنات والمواطنين فإن عديد من الثغرات ال تزال موجودة في المنظومة القانونية. 

                                                            
تونس والمغرب ومصر لكونھا دول الربيع العربي التي صادقت على دساتير جديدة. ومن البديھي التنويه إلى االختالفات الجوھرية سيقع التركيز في البحث على  2

عت وإن بصعوبات التي ميزت المسارات التي مر بھا كل من ھذه البلدان. فالمغرب لم يشھد سقوط النظام وتونس التي سقط فيھا النظام عقب ثورة شعبية استطا
تدخل الجيش وعبر مطبات كبرى أن تصادق عبر مجلس منتخب على دستور جديد أما في مصر فإن تعقد األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية أفضى إلى 

 من جديد في الحياة السياسية.
  أنظر كتاب الطاھر الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع. 3
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وتبحث لھا عن جذور  واألھم واألخطر من ذلك أن المجتمع ال تزال به بؤر عديدة تشّرع لالمساواة

  وتبريرات في الثقافة وفي فھم مشّوه للدين.

إن المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في تونس وبالرغم عن تقدمھا قياسا لعديد الدول 

األخرى فإن مضامينھا والقيم التي تحملھا بقيت في مستوى وعي النخب دون أن تتملكھا وتستبطن 

مع وخاصة منھا تلك التي ترزح تحت نير الفقر واألمية والتھميش. وھذا يعود قيمھا جميع شرائح المجت

إلى أن السلطة السياسية منذ االستقالل فرضت الحداثة على المجتمع فرضا ولم تسع لتوفير الظروف 

المالئمة حتى يتمكن المجتمع بقواه وديناميكية الذاتية من التطور نحو الحداثة ومن االنخراط في 

وقيمھا. وھذه المقاربة ھي التي جعلت قطاعات عريضة من النساء التونسيات عرضة لتأثيرات  مبادئھا

  قوى فكرية تقليدية بل رجعية تسعى لنسف مكتسبات المرأة ووضعھا في منزلة دونية مقارنة بالرجل.

إننا لن نذھب إلى حد القول بھشاشة مكتسبات المرأة في تونس ولقد أثبت المسار التأسيسي 

جنّد المجتمع المدني ويقظة المواطنات والمواطنين أن المكاسب متجذرة لدى فئات ھامة من وت

المجتمع. ولكّن المد الرجعي الذي شھدته تونس منذ سقوط الديكتاتورية بيّن ضرورة تالفي أخطاء 

 الماضي بحيث ال بّد من عدم التعويل على جھاز الدولة لفرض الحداثة بل من الضروري العمل على

أن تتجّذر قيم الحرية والمساواة والمواطنة في نفوس المواطنات والمواطنين أنفسھم ألن ذلك ھو 

الضمان األقوى ضد أي تيارات فكرية تسعى لفرض أنموذج مجتمعي ال يؤمن ال بالحداثة وال 

  بالمساواة وال بالحرية.

النساء في المسار وسيحاول ھذا البحث دراسة مختلف ھذه الجوانب انطالقا من مشاركة 

الدستور (القسم الثاني) وآليات  الدستوري ( القسم األول) ثم تكريس المواطنة المتساوية في نص

تكريس ھذه المواطنة ودعمھا (القسم الثالث) قبل النظر في دور المجتمع المدني في المسار التأسيسي 

القسم الخامس) انتھاء بتوصيات عامة ( ( القسم الرابع) وفي تصور النساء أنفسھن للمواطنة المتساوية

 مستوحاة من التجربة التونسية (القسم السادس).
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   المحور األّول

  مشاركة النساء في المسار الدستوري

من الدول العربية و اإلسالمية إضافة إلى  لقد حتم الوضع المتميز نسبيا للمرأة التونسية قياسا بعديد

االعتراف بحقوقھا و دعمھا أن تكون مشاركتھا في المسار االنتقالي النضاالت التي راكمتھا من أجل 

  حقيقية وھامة و فعالة. 2011جانفي  14بعد ثورة 

و قد مكن توافق عريض بين مختلف األحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية الممثلة صلب 

 16من إدراج الفصل  4طيالھيئة العليا لتحقيق أھداف الثورة و اإلصالح السياسي و االنتقال الديمقرا

والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني  2011ماي  10المؤرخ في  2011لسنة  35في المرسوم عدد 

 و ينّص ھذا الفصل على أنه: 5التأسيسي

تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء و الرجال ويتم ترتيب المترشحين 

و الرجال وال تقبل القوائم التي ال تحترم ھذا  صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء

  المبدأ إال في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.

لقد مثل ھذا الفصل خطوة ھامة و ثورية في مجال تساوي الفرص بين النساء و الرجال في 

بصورة رسمية  (La Parité)صف الوصول للمناصب العامة و االنتخابية ومكن من إدراج مفھوم التنا

في المنظومة القانونية التونسية و في األدبيات القانونية. إال أن ھذه "الثورة" ظلت منقوصة ضرورة 

لم ينص على ضرورة التناوب على ترؤس القائمات بين النساء و الرجال. و بحكم عدم  16أن الفصل 

بية و طبيعة نظام االقتراع لم تكن تركيبة المجلس ترئس النساء إال لعدد جد محدود من القائمات االنتخا

مبنية على التناصف. غير أن ھذا الواقع لم  2011أكتوبر  23الوطني التأسيسي المنبثقة عن انتخابات 

يمنع النساء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من لعب دور ھام في المسار الـتأسيسي رغم الھنات 

  ات التي يمكن أن توجه له.التي شابت ھذا الدور و االنتقاد

) و 2) و للمجموعة النسائية داخل المجلس (1سيقع التعرض تباعا لتمثيل النساء في المجلس (

و  )3لمواقف النساء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من مسألة المواطنة المتساوية و حقوق المرأة (

  مواقف النساء أعضاء المجلس من مسألة المواطنة المتساوية. 

                                                            
و اإلصالح السياسي و االنتقال الديمقراطي ھي ھيئة أحدثت بعد الثورة للسھر على االنتقال الديمقراطي وإعداد النصوص الھيئة العليا لتحقيق أھداف الثورة  4

 . % 22.5عضوا في أوسع تركيبة لھا أي بنسبة  155امرأة من أصل  35وقد ضمت ھذه الھيئة القانونية الضرورية لذلك.
  .647،ص 201ماي  33،10أنظر الرائد ارسمي للجمھورية التونسية عدد 5



 
 

8 

 تمثيل النساء في المجلس الوطني التأسيسي  -1

امرأة في المجلس الوطني التأسيسي من جملة  58إلى انتخاب  2011أكتوبر  23أفضت انتخابات  - 

فھي أعلى  من المجموع وھي نسبة و إن كانت بعيدة عن التناصف % 72،26نائبا أي بنسبة  217

غير أنه و بسبب  6% 3،21ة و التي تقدر بـمن المعدل العالمي لتمثيل النساء في المجالس النيابي

استقالة عدد من النواب من الرجال و تعويضھن بنساء يلونھن في القائمات االنتخابية ارتفع عدد 

وھي نسبة معتبرة قياسا إلى نسب تمثيل  % 95،29امرأة أي بنسبة  65النساء في المجلس إلى 

. وقد احتلت النساء النائبات مواقع 7و غير العربيةالبرلمانية في الدول العربية  النساء في المجالس

ھامة في المجلس التأسيسي في مختلف الھياكل. إذ نجد النائبة األولى لرئيس المجلس امرأة. كما أن 

كل اللجان التأسيسية  كان فيھا حضور للنساء سواء في مكاتب اللجان أو كأعضاء. و توزع حضور 

 النساء في اللجان كاألتي:

لتوطئة و المبادئ العامة و تعديل الدستور: نائبة رئيس و مقررة مساعدة و سبعة أعضاء من لجنة ا - 

 النساء.

لجنة الحقوق والحريات: رئيسة اللجنة ونائبة الرئيسة ومقررة مساعدة إضافة إلى خمسة أعضاء من  - 

 النساء.

نة و مساعدة مقررة إضافة لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العالقة بينھما: مقررة اللج - 

 إلى خمسة أعضاء من النساء.

لجنة القضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري: نائبة الرئيس ومقررة اللجنة إضافة إلى خمسة  - 

 أعضاء من النساء.

  لجنة الھيآت الدستورية: مقررة مساعدة إضافة إلى خمسة أعضاء من النساء. - 

 المحلية: خمسة أعضاء من النساء في اللجنة. لجنة الجماعات العمومية الجھوية و - 

وفضال على ھذا التمثيل في اللجان التأسيسية فقد تكونت بالمجلس مجموعة نسائية و إن كان دورھا 

 محل انتقادات عديدة.

 

 

                                                            
www.ipu.orgأنظرموقع االتحادالبرلماني الدولي على الرابط  6 

 2011. أما في المملكة المغربية ورغم دخول دستور  %24.2وفي أوروبا  % 15.9معدل تمثيل النساء في المجلس النيابية بشكل عام في الدول العربية ھو  7
) للنساء % 15مقعدا ( 60) ب quotaوالمنظم لمجلس النواب حيز النفاذ (ھذا القانون يخصص كوتة ( 2011أكتوبر  14المؤرخ في  11-27والقانون األساسي عدد 

من جملة المقاعد). أنظر تقرير مجموعة العمل حول القضاء على التمييز ضد المرأة  % 17لم تتعد  2011فإن نسبة النساء في أول انتخابات برلمانية طبقا لدستور 
  . HRC/20/28/Add.1/، 2012جوان  19في التشريع والتطبيق، بتاريخ 
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 المجموعة النسائية داخل المجلس -2

من شأنه تعزيز وعي كان تكوين مجموعة نسائية داخل المجلس الوطني التأسيسي نقطة إيجابية. إذ أن 

النساء النائبات بوحدة قضيتھن بعيدا عن التجاذبات السياسية وتكوين قوة ضغط تمكن من التأثير على 

 قرارات المجلس و خياراته خصوصا في المسار التأسيسي.

في النظام الداخلي للمجلس) ظلت  التنصيص عليھا إال أن ھذه المجموعة التي لم تكن رسمية (لم يقع

منذ تكوينھا من عدم البروز ومحدودية العمل والتأثير. فھذه المجموعة و إن استطاعت جمع تعاني 

النساء النائبات بغض النظر عن االنتماءات الحزبية واإليديولوجية فإن وجودھا بقى شكليا إذ لم تجتمع 

وسير ھذه سوى مرات قليلة وال يعرف حتى إن كانت اختارت رئيسة أم ال وال كيفية تنظيم أشغالھا 

األشغال. وقد تسبب غياب الشفافية ھذا في بقاء المجموعة في عتمة تامة إزاء الرأي العام و وسائل 

 اإلعالم وحتى في المجلس ذاته.

ومن المؤسف أن المجلس الوطني التأسيسي لم يفكر في توثيق اجتماعات ھذه المجموعة على ندرتھا  

رفة ما جرى بداخل ھذه المجموعة وال طريقة مقاربة بحيث ليس من الممكن اليوم وال مستقبال مع

المسائل التي نوقشت وال مختلف المواقف والطروحات التي وقع إبدائھا من قبل النائبات الممثالت 

لمختلف الحساسيات السياسية والفكرية وھي مادة ثرية كانت لتشكل شھادة على مرحلة و معركة ھامة 

  ة. على درب تحقيق المواطنة المتساوي

إال أن المجموعة النسائية تمكنت، رغم ضعف أدائھا، من لعب دور حاسم في عملية صياغة الفصل 

. وقد كان موضوع 8من الدستور الذي يعتبر حجر األساس في منظومة حقوق المرأة في الدستور 46

زھا الفصل وصياغته محور نقاشات عسيرة ومطولة، لعبت المجموعة النسائية دورا أساسيا في تجاو

عبر التوصل لصيغة توافقية عرضت على لجنة التوافقات مما سھل المصادقة على الفصل في الجلسة 

 العامة.

 إن التمثيل العددي للنساء في المجلس في غاية األھمية و كذلك التجربة التي خضنھا بتكوين مجموعة

التي  توري ھو المواقفنسائية، غير أن المقياس الحقيقي لمشاركة النساء ودورھن في المسار الدس

أبدينھا في خصوص المواطنة المتساوية والدفاع عن مكتسبات المرأة التونسية ونضالھن من أجل دعم 

 ھذه الحقوق وتطويرھا. ومن ھذه الزاوية فإن ھذا المردود يمكن أن يخضع لتقييمات مختلفة.

  

                                                            
  سيقع تناول محتوى الفصل بالتفصيل في القسم الثاني من البحث. 8
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 مواقف النساء أعضاء المجلس من مسألة المواطنة المتساوية - 3

النساء الممثالت في المجلس التأسيسي ال تجد أھميتھا فقط في كونھا مقياسا لمشاركتھن في  إن مواقف

المسار الـتأسيسي بل لكون ھؤالء النساء يتبوأن موقعا سياسيا وفي الحياة العامة كصانعات قرار يسمح 

أثير فيه وتغييره لھن بوضع األسس االجتماعية والسياسية والقانونية للمجتمع بما يعني قدرتھن على الت

 والسير بمكتسباته إلى األمام.

و ھنا يتضح حجم المفارقة التي شھدھا المجلس الوطني التأسيسي الذي كان من المفترض أن 

تكون كل األصوات فيه متناغمة في اتجاه دعم المساواة في المواطنة وتعزيز حقوق المرأة. لكن الواقع 

 أنه 2012روع لمسودة الدستور صدرت في شھر أوت من أول مش 28لم يكن كذلك إذ نص الفصل 

"تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبھا باعتبارھا شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن 

 .9ويتكامل دورھما داخل األسرة"

وقد أثار مصطلح "التكامل" مع الرجل جدال حادا في المجلس وخاصة في الفضاء العام 

جمعيات النسائية والحقوقية تنكرا لحقوق المرأة وتھديدا لمكاسبھا عبر إرساء نظرة واعتبرته عديد ال

و فضال  .10دونية للمرأة تكرس تبعيتھا بحيث ال ينظر لھا بشكل مستقل بل دائما كتابع ومكّمل للرجل

على كون ھذا الفصل قد تمت صياغته صلب لجنة الحقوق و الحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بما 

ني تعبيرا عن رؤية جانب كبير من أعضاء ھذه اللجنة وتصورھم للمرأة ومكانتھا وحقوقھا فإن يع

رئيسة الجنة المعنية لم تتردد في الدفاع عن الفصل و الدفع بأنه "يتعرض لحملة تشويه و تضليل أمام 

  .11الرأي العام"

طنات، أمكن التراجع عن و بفضل تبني الجمعيات النسائية والحقوقية والتفاف المواطنين والموا

ھذا الفصل إذ قررت الھيئة المشتركة للتنسيق والصياغة (التي عھد إليھا بمھمة التنسيق بين مختلف 

والتنصيص بوضوح على المساواة بين المرأة  2012اللجان التـأسيسية) التخلي عنھا في شھر سبتمبر 

 و التي تنص أنه: 2013أفريل  22 من مسودة 42والرجل. وقد ترجم ھذا الضغط عبر صياغة الفصل 

"تضمن الدولة حماية حقوق المرأة و تدعم مكاسبھا. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة 

  تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة". في تحمل مختلف المسؤوليات.
                                                            

  لم تنشر بشكل رسمي واعتبرت مسودة. 2012علما و أن نسخة أوت www.marsad.tnلالطالع على مختلف النسخ الصادرة لمشروع الدستور أنظر موقع  9
  للتعّرف على ھذه المواقف أنظر المقال التالي: 10 

“Tunisie : article 28 de la future constitution. La société civile s’indigne et se 
mobilise”  fr.allafrica.com/stories/201208130950.html 2012أوت  13منشور بتاريخ.  

  نفس المصدر، أنظر أيضا:11
Rapport du groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et la pratique, 
Mission en Tunisie, A/HRC/231/90Add2.  
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الدستور كما برزت المفارقة في  وھذه الصياغة ستشھد بدورھا تحسينا في النسخة النھائية من مشروع

مساھمة النساء في المسار التأسيسي في مستوى الموقف من القانون الدولي عموما والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان على وجه التحديد. ولم تتردد عديد النائبات و تحديدا المنتميات لحزب حركة النھضة 

لمعاھدات الدولية لحقوق اإلنسان بدعوى أنھا اإلسالمي في بسط مواقف معادية للقانون الدولي وا

تنتھك السيادة التونسية وتتعارض مع الھوية اإلسالمية وتشكل مدخال للقضاء على الھوية وتفكيك 

 .12"مظاھر الفساد والشذوذ" في المجتمع العائلة و نشر

ى وقد تجلى ھذا الموقف العدائي في كثرة التنصيصات في النسخة األولى من التوطئة عل

 14من الدستور في نسخة  15الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع التونسي. كما تجلى في الفصل 

والتي تنص: "...احترام المعاھدات واجب فيما ال يتعارض مع أحكام ھذا الدستور".  2012ديسمبر 

من  1الفصل مما فھم منه النية في التراجع عن االلتزامات الدولية لتونس بدعوى مخالفتھا ألحكام 

الدستور كما تؤوله القوى المحافظة وتنّكر للنھج العام للدولة التونسية منذ االستقالل في االنفتاح على 

  .13القانون الدولي والسعي لالنخراط فيه واحترام مقتضياته

كما صدرت عن بعض النائبات بالمجلس مواقف معادية تماما للمرأة ولحرياتھا وال تضمن بأي 

كالموقف التي صرحت به السيدة سعاد عبد الرحيم (نائبة عن كتلة النھضة) بخصوص شكل حقوقھا 

. إن ھذه 14موضوع األمھات العازبات والذي اعتبر مؤشرا للتھديدات التي تتعرض لھا المرأة التونسية

المواقف تعد من الخطورة بمكان ذلك أنھا تشكل مؤشرا على مدى تغلغل النزعة المعادية للمرأة 

 ا حتى في صفوف النساء صانعات القرار والالتي يمكن اعتبارھن من النخبة في المجتمعوحقوقھ

تبين أنه حتى لدى النساء الريفيات واألميات  15والغريب في األمر أنه بعد إجراء عدد من االستبيانات

أو ذوات المستوى التعليمي المتواضع والعامالت يوجد وعي بتعرض النساء للضلم وھناك وعي 

ورة تحسين وضعية المرأة وبأن المجتمع يفرض قيودا مبالغا فيھا عليھا. في حين نجد أّن قسما بضر

التأسيسي يدلين بمواقف ويدافعن عن فصول ال تخدم بأي شكل قضية  من النساء بالمجلس الوطني

رأة الذي المرأة وھو ما يؤشر إلى استبطان ھؤالء النائبات لقيم المجتمع الذكورية وللتصور الدوني للم

عادة ما يجد تبريرات له في التقاليد والفھم المشّوه للدين والنظم االجتماعية المتوارثة وھذه المفارقة 

تؤدي إلى استخالص أن الدفاع عن مكتسبات المرأة والنھوض بحقوقھا لن يأتي من ھذه الشريحة من 

  النائبات بل سيكون ضدھا وضد المشروع الذي تمثله.

                                                            
  تعرض لمسألة القانون الدولي في الدستور بتفصيل أدق في القسم الثالث من البحث.سيقع ال12 

  . www-hrw.org/fr/news/2013/05/13/tunisie-le-projet-de-constitution-doit-etre-revuأنظر تقرير منظمة ھيومن رايتس ووتش: 13
  مصدر مذكور سابقا. Rapport du Groupe de travailأنظر  14
  تخصيص القسم الخامس من البحث لدراسة االستبيانات وخالصاتھا.سيقع  15
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المواقف المعادية للمساواة بين المرأة والرجل في الدستور يجد أساسه في إن التركيز على 

عن نساء وثانيا عن نساء نائبات. وھذا ال ينبغي أن  صادرة أوال الخطورة البالغة لھذه المواقف كونھا

يحجب مواقف نساء أخريات ممثالت بالمجلس الوطني التأسيسي دافعن بشراسة عن حقوق المرأة 

من النساء (خاصة المنتميات للكتلة الديمقراطية) بتضمين مجلة  فقد طالبت مجموعةومكتسباتھا. 

. كما دافعت عديد النساء المؤسسات 16األحوال الشخصية والحقوق التي تكفلھا للنساء صلب الدستور

صلب لجنة الحقوق والحريات على حقوق المرأة ودعمن فكرة تكوين مجموعة نسائية غير رسمية 

  وإن بقى دورھا محدودا كما وقع بيانه في مراحل سابقة من البحث. داخل المجلس

نسبة النساء في المجلس التأسيسي لم تتجاوز الثلث ورغم ما اعترى مواقفھن من  رغم أن

تضارب ومن تناقض مع حقوق المرأة في بعض األحيان إال أن مشاركة النساء في المسار التأسيسي 

تجارب دول أخرى واعتبارا لحداثة التجربة الديمقراطية التونسية.  قياسا إلى يمكن وصفھا بالمعتبرة

غير أن الجوانب اإلجرائية والمتعلقة بالمسار التأسيسي ليست كافية إلصدار حكم عام ومتبّصر إذ ال بد 

 من دراسة "مخرجات" ھذا المسار أي محتواه وكيفية تكريسه للمواطنة المتساوية.

 القسم الثاني

  ة المتساوية في نص الدستورتكريس المواطن

إن نص الدستور ھو خالصة المسار التأسيسي التي تسمح بإصدار حكم على الدستور سواء أكان 

يكرس المواطنة المتساوية و يمضي قدما في درب االعتراف بحقوق المرأة أم أنه يتنكر لمبادئ 

مكن أن نحاول قياس مدى المواطنة المتساوية وال يبدي "حماسة" خاصة لتعزيز حقوق المرأة. وي

للمساواة في النوع االجتماعي من خالل مجموعة من العناصر  2014تكريس الدستور التونسي لسنة 

جندرة الخطاب الدستوري   )1التي تشكل أسسا تتحقق بھا المواطنة المتساوية وھي على التوالي: (

) والمساواة 4في الحياة األسرية  ( ) والمساواة في الحقوق والواجبات3) والمنع الصريح للتمييز  (2(

وتقنية   (6)) والمساواة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 5في الحقوق المدنية والسياسية  (

  .التميز اإليجابي

                                                            
 Des constituantes s’engagent à demander l’inscription du principe de la parité dans la constatationأنظر مقال: 16

sp32548.a-www.babnet/cadredetail  
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 جندرة الخطاب الدستوري -1

ترّكز مقاربة النوع االجتماعي على جندرة الخطاب القانوني عموما والدستوري على وجه 

. ذلك أن "تأنيث الخطاب الدستوري وذلك بالحديث دائما وفي نفس الوقت عن النساء الخصوص

أمام أي تأويالت تحصر بعض الحقوق لصالح الرجل دون  ]من شأنه أن يقطع الطريق [والرجال

  .17المرأة"

وھذا النوع من الخطاب مھم جدا من الناحية الرمزية إذ أنه ال فقط يذكر فقط بالنصف اآلخر 

للمجتمع والذي عادة ما يكون مغيبا أو في منزلة أدنى من الرجل بل يعزز إحساس النساء بوزنھن في 

  المجتمع ويشكل دعوة لھن لالضطالع بدور فاعل في الحياة العامة كمواطنات مساويات تماما للرجال.

دخلت حيّز النفاذ  و بالرغم من تتابع نسخ مسودات الدستور التونسي انتھاء إلى الصيغة النھائية التي

فان مقاربة النوع االجتماعي لم تشھد تتطورا ذا باإلذ ظل الدستور يستعمل عبارات "مواطن" و 

"شخص" و "إنسان" و ھو أمر قد ال يسھم في إحداث رّجة مفھومية ونفسية لدى المجتمع حتى يعي 

  طنة المتساوية.بأن القانون األسمى في الدولة يتوجه للنساء و الرجال و يرسي أسس الموا

  و لم نعثر على أثر لجندرة الخطاب الدستوري إال في مواقع قليلة جاءت كالتالي:

: تضحيات التونسيين والتونسيات/المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين التوطئة - 

 والمواطنات،

مام القانون : "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وھم سواء أ20الفصل  - 

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة و  من غير تمييز.

 تھيئ لھم أسباب العيش الكريم،"

 : "تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة،"2فقرة  34الفصل  - 

بير الضرورية لضمانه على : "العمل حق لكل مواطن ومواطنة" وتتخذ الدولة التدا40الفصل  - 

أساس الكفاءة واإلنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة وبأجر 

 عادل،"

: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمھا وتطويرھا. 46 الفصل - 

ي جميع تضمن الدولة تكافئ الفرص بين المرأة و الرجل في تحمل مختلف المسؤوليات ف

                                                            
ي للمواطنة في المرحلة سلوى الحمروني، المواطنة المتساوية في تونس: الضمانات الدستورية للمساواة بين المواطنين والمواطنات، تقرير مقدم إلى المنتدى العرب 17

  .2012االنتقالية، سبتمبر
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تتخذ  18المجاالت. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة

: "الترشح لمنصب 1فقرة  74الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة،"الفصل 

  رئيس الجمھورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم."

ولئن كان من المؤكد أن قواعد اللغة العربية تسمح باستعمال جمع المذكر (مواطنون) أو مفرد 

المذكر(مواطن) للداللة على المواطنات والمواطنين في نفس الوقت فإن المسألة ال تقع على مستوى 

تمع باختالف القواعد اللغوية بقدر ما تھم رمزية الخطاب المستعمل وقدرته على النفاذ لكل أفراد المج

النوع االجتماعي وقدرته على التأثير في العقليات السائدة والتصورات النمطية. إن جندرة الخطاب 

ذلك أن  الدستوري كان من الممكن لو أنھا استعملت بشكل آلي في كل الفصول الدستورية التي تستدعي

في استبطانھم لمعاني  تحدث آثارا ھامة على مستوى البنية الفكرية للمطلعين على النص وتسھم

 المواطنة المتساوية. كما أن جندرة الخطاب الدستوري من شأنھا أن تجعل مسألة المواطنة المتساوية

الجمعي وتساھم في تحسيس عموم الناس إزاء وضعية المرأة وضرورة دعم  حاضرة في المخيال

تحمل ال فقط تھديدا للحقوق حقوقھا والنھوض بھا خاصة وأن المرحلة الحالية تشھد خطابا وممارسات 

  المكتسبة للمرأة بل لكونھا أصال مواطنة على قدم المساواة مع الرجل.

فإن  19ولئن لم يتمكن المجتمع المدني من تحسيس المؤسسين بالشكل الكافي إزاء ھذه النقطة
الذي جاء موقف المؤسسين لم يكن في الواقع ومنذ البدء متحمسا لھذا االختيار. إن الدستور التونسي 

وقد سبقته موجات متتالية من دساتير الدول التي عاشت انتقاال ديمقراطيا كان من الممكن أن يغنم من 
التراكمات التي حصلت وأن يكون بدوره عصريا وتقدميا في ھذه النقطة باألساس. ولو ألقينا نظرة 

قد سبقته موجات متتالية من على بعض الدساتير المقارنة التي اعتمد إن الدستور التونسي الذي جاء و
دساتير الدول التي عاشت انتقاال ديمقراطيا كان من الممكن أن يغنم من التراكمات التي حصلت وأن 
يكون بدوره عصريا وتقدميا في ھذه النقطة باألساس. ولو ألقينا نظرة على بعض الدساتير المقارنة 

تونسي ال فقط فّوت على نفسه الفرصة بالوثب التي اعتمدت على جندرة الخطاب أليقنا بأن الدستور ال
إلى األمام بل ربما شّكل انتكاسة إلى الخلف.ت على جندرة الخطاب أليقنا بأن الدستور التونسي ال فقط 

 فّوت على نفسه الفرصة بالوثب إلى األمام بل ربما شّكل انتكاسة إلى الخلف.
  

  نماذج من الدساتير المقارنة

                                                            
ن الدولة لتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. وھو تكرار ناتج عن الذي يتحدث عن ضما 34من الفصل  2فيھا تكرار للفقرة  46من الفصل  3واضح أن الفقرة 18 

على ضمان سھو نتيجة التسرع الذي صيغت به ھذه الفصول أثناء مناقشة فصول الدستور فصالفصال. إال أن ھذا السھو ربما يؤشر على شدة حرص المؤسسين 
  دة الصياغة القانونية التي تنبذ التكرار و التزيّد المضر بالمعنى.تمثيلية المرأة وھو أمر محمود في ذاته و إنكان ال يتماشى وجو

ن ھذه المبادرات لم تكن مشروع دستور بعيون النساء الذي أعدته منظمة النساء الديمقراطيات والتقرير الذي أعدته الدكتورة سلوى الحمرونيو المذكور آنفا. إال أ19 
  المؤسسين. (Résistance)اومة" مشفوعة بحملة تحسيس ومناصرة كافية لتخطي "مق
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ارنة التي يحضر فيھا بشكل كبير تأنيث الخطاب دستور فينزويال لسنة من أبرز الدساتير المق - 

199920. 

ومن الالفت لالنتباه أن الدستور ال يتحدث فقط عن "الفينزويليين والفنزويليات" أو "المواطنين  - 

) 45والمواطنات" بل يقوم بتأنيث الوظائف أو الصفات كــ" موظف أو موظفة" (فصل 

 ) 67"المرشحين والمرشحات" (فصل 

 des électeurs ou)) 73المرسمات فصل  الناخبين أو الناخبات المرسمين ( أو - 

électrices)  "الحاكم ، رجال أو مرأة" .« gouverneur , homme ou femme « 

 )160(فصل 

 ) 186"نواب ونائبات" (فصل  - 

 ) 189"رئيس أو رئيسة الجمھورية" (فصل  - 

الذي يتحدث عن البوليفيين والبوليفيات  2009ونجد نفس ھذا الخيار في دستور بوليفيا لسنة  - 

 )108 ،45 ،27 ،21(فصول 

 )144 ،26المواطنين والمواطنات (فصول  - 

 )1فقرة  51العمال والعامالت (فصل  - 

 )6 فقرة 51وقائدات النقابات ( فصل  قادة النقابات - 

 )149المرشحين والمرشحات (فصل  - 

أكثر دستور في المنطقة العربية يتبنى جندرة الخطاب وإن  2011ويعد الدستور المغربي لسنة  - 

لم يتم ذلك إال بصورة جزئية إذ يتحدث الدستور في عديد الفصول عن "المواطنين و 

في  19) ويستعمل الفصل 38 ،37 ،30 ،27 ،16 ،15 ،14 ،7 ،6(المواطنات" الفصول 

 .21لمرأة"مناسبتين عبارة" الرجل وا

وقد احتفظ الدستور المغربي بالصياغة الذكورية في ما يتعلق بالوظائف والمناصب السياسية  - 

 إذ يتحدث عن الوزير ورئيس المجلس ورئيس المحكمة ورؤساء المجالس الجھوية والمحلية.

جندرة الخطاب بشكل جزئي "قد يكون له مفعول عكسي إذ  ويرى بعض المحللين أن اعتماد - 

صاء النساء من الحقوق التي لم يذكر الدستور صراحة أنھا للمواطنين والمواطنات يسمح بإق

من الدستور  19. ورغم أنه يمكن التنسيب من ھذا الرأي استنادا على الفصل 22على حد سواء"

المغربي الذي يقّر تمتع "الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق...الواردة في ھذا الباب من 

                                                            
  إلخ.... 41،50ـ32،33،35،36،39،40أنظر مثال الفصول :20 
  من الدستور المغربي في مواضع أخرى للبحث ألھميته. 19سيقع العودة للفصل 21 
  سلوى الحمروني ، المواطنة المتساوية في تونس، مرجع مذكور آنفا.22 
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مقتضيته األخرى". إال أن تأنيث الخطاب في كل المواضع كان ليحقق وظيفة  الدستور وفي

 بيداغوجية كبرى عبر ترسيخ حقوق المرأة في الذھنيات وحفز مشاركتھا في الشأن العام.

 المنع الصريح للتميز -2

من أسس المواطنة المتساوية منع التمييز بين النساء والرجال بنص واضح وصريح في الدستور 

  القانون األسمى في الدولة والحاكم على غيره من القواعد القانونية فيھا.بوصفه 

عدم التمييز إلى درجة المبدأ العام الذي ينسحب على كل الحقوق المعترف بھا  مبدأ و يرتقي

في الدستور. ويحظى مبدأ عدم التمييز في الحقوق بين النساء والرجال بمنزلة خاصة في النصوص 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: "لكل أن يتمتع  1فقرة  2نسان. إذ ينص الفصل الدولية لحقوق اإل

بكل الحقوق والحريات المنصوص عليھا في ھذا اإلعالن دون تمييز كالتمييز على أساس العرق أو 

آخر أو األصل الوطني أو االجتماعي  اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي

  و الثروة أو المبدأ أو أي وضعية أخرى".أ

في موضعين متتاليين  كما أن العھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية يكرس مبدأ عدم التمييز

من اإلعالن العالمي لحقوق  1فقرة  2والذي يحتوي صياغة شبيھة بالفصل  1فقرة  2األول في الفصل 

تلتزم الدول األعضاء في ھذا العھد بضمان الحق الذي ينص انه: " 3اإلنسان والثاني في الفصل 

  المتساوي للرجال والنساء في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه".

ونجد مبدأ عدم التمييز مكرسا في العھد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية 

والمھم في  23لي للحقوق المدنية والسياسيةفي موضعين اثنين بنفس الشكل الذي ورد في العھد الدو

صياغة ھذه الفصول أنھا تنص على مبدأ عدم التمييز وتبيّن األوجه التي ال يجب أن يتم التمييز على 

على سبيل الذكر ال الحصر بحيث  أساسھا (جنس، عرق، دين، لغة...) كما أن أوجه عدم التمييز تساق

ويالت التي قد تسمح بإدخال تمييز على أساس غير منصوص أن القائمة تبقى مفتوحة بما يمنع التأ

مبدأ عدم التمييز في الحقوق بين الرجال والنساء منصوصا عليه في العديد من  ونجد عليه بھا.

  الدساتير المقارنة وھو يحتل موقعا بارزا فيھا.

وجه وتعد الصياغة التي تنصص على مبدأ عدم التمييز وتبين على وجه الذكر ال الحصر أ

التمييز المحظورة األفضل لما توفره من ضمانات تحّصن ضد أي شكل من أشكال التمييز. و من بين 

  الدساتير التي اعتمدت صياغة كھذه:

                                                            
  الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية.من العھد  3و الفصل  2فقرة 2أنظر الفصل 23 
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: "اإلسبان متساوون أمام القانون" دون أي تمييز بينھم مبني 14الدستور االسباني في الفصل  - 

 ضعية أخرى أو ظرف خاص أوعلى الميالد، العرق، الجنس، الدين،الرأي أو أية و

 اجتماعي".

أو  أن على الدولة أن ال تميز "بشكل مباشر 3فقرة  9دستور جنوب إفريقيا الذي ينّص فصله  - 

العرق، النوع االجتماعي، الجنس،  24غير مباشر ضد أي كان على أساس أو أكثر من ضمنھا

الحمل، الحالة المدنية، األصل العرقي أو االجتماعي، اللون، الميوالت الجنسية، العمر، 

  اإلعاقة، الدين،الضمير، المعتقد، الثقافة، اللغة و الميالد".

 "كل األشخاص متساوون أمام القانون": ما يليالذي ينص على  21دستور فنزويال في فصله 

يمنع التمييز المبني على العرق، الجنس، الرأي، الوضع االجتماعي أو ذلك الذي بشكل عام  وبالتالي:

الغاية منه إلغاء أو انتقاص االعتراف أو التمتع أو ممارسة حقوق كل شخص و  يكون موضوعه أو

 .25حرياته في كنف المساواة"

 مختصرة: مييز في صياغاتونجد أن عديد من الدساتير األخرى تنص على مبدأ عدم الت

: "الرجال والنساء متساوون أمام القانون. تدعم الدولة التحقيق 3الدستور األلماني في الفصل  - 

 الفعلي للمساواة في الحقوق بين النساء والرجال وتعمل على القضاء على التمييز الموجود".

 33الفصل  . ففي حين نص2014ودستور  2012وفي مصر سّجل تحسن ملحوظ بين دستور  - 

أن "المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون في الحقوق والواجبات  2012من دستور 

أكثر تفصيال إذ حرص  2014من دستور  53العامة، ال تمييز بينھم في ذلك"، فقد جاء الفصل 

على سبيل الذكر ال الحصر لسّد المنافذ أمام أي شكل من  على بيان أوجه التمييز المحظورة

بنصه على أن "المواطنون لدى القانون سواء وھم متساوون في الحقوق  أشكال التمييز،

والواجبات العامة، ال تمييز بينھم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو األصل أو العرق أو 

اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو الموقع الجغرافي أو المستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو 

يعد خطوة لألمام ومن شأنه أن يعزز  53. وقد اعتبر مالحظون أن الفصل 26بب آخر"ألي س

 .27المساواة في المواطنة بين المرأة والرجل في مصر

                                                            
  مما يؤشر على إمكانية وجود أسس أخرى.Includingفي النص األصلي باإلنجليزية:24 
  من دستور أوكرانيا. 24أنظر أيضا الفصل 25 
 موقع أخر من البحث.. وبقية الفصل في غاية األھمية وسيقع العودة إليھا بالدراسة في 38ھذه الجملة األولى من الفصل 26 
  .2013طموحات المرأة المصرية ؟" موقع المفكرة القانونية، نوفمبر  2013منه عمر، "المرأة في مسودة الدستور المصري: ھل يحقق دستور 27 

 



 
 

18 

وفي تونس عرف الفصل المتعلق بمنع التمييز تغيرات من حيث الموقع عبر مختلف نسخ  - 

وقع التنصيص  2012 إذ نجد أنه في مسودة ديسمبر المشروع ولم يعرف تطورا في مضمونه.

من باب المبادئ العامة وكانت صياغته كالتالي: "كل  5على مبدأ عدم التمييز في الفصل 

المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات وھم سواء أمام القانون دون تمييز 

ن تغير وإ 2013ونجده دائما في باب المبادئ العامة في نسخة أفريل  بأي شكل من األشكال".

أنه حذفت منه عبارة "بأي شكل من األشكال" مما يثير الريبة ويدفع  . غير6رقمه ليصبح رقم 

استثناء على مبدأ  لالعتقاد بأن المؤسسين أو قسما منھم على األقل ال يرون ضرا في إدخال

التي  وال في النسخة األخيرة 2013جوان  1ولم يسجل تغيير يذكر في نسخة  عدم التمييز.

ت المصادقة عليھا سوى إلحاق الفصل بباب الحقوق والحريات وجعله متصدرا لھذا الباب تم

مع إضافة فقرة ثانية له تنص: "تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية والعامة 

إن عدم التنصيص على األوجه التي ال يجوز التمييز على  وتھيئ لھم أسباب العيش الكريم".

لفصل المتعلق بمنع التمييز في الدستور التونسي مبتورا ومنقوصا مقارنة بغيره أساسھا يجعل ا

   .من السواد األعظم من الدساتير

  المساواة في الحقوق والواجبات في الحياة األسرية  -3

إن مسألة الحياة األسرية تتبوأ مكانة خاصة في عالقتھا بالمواطنة المتساوية إذ لطالما قضت الصورة 

النمطية التي أنتجھا المجتمع التقليدي ودافعت عنھا القوى المحافظة والرجعية بتقسيم والتصنيفات 

لألدوار يجعل المرأة تقبع في البيت وتقوم بوظيفة اإلنجاب وتربية األبناء واالعتناء بالزوج. وواضح 

  ثة والمدنية.أن مجتمعا تسود فيه ھذه الرؤية ال يمكن بحال أن يكون مجتمعا متقدما متبنيا لقيم الحدا

كما أن مسألة الحياة األسرية في عالقتھا بالمسار الدستوري لھا وقع خاص عند التونسيين إذ 

ولقد  أنھا ترتبط بشكل وثيق بمجلة األحوال الشخصية التي يعتبرھا البعض الدستور االجتماعي لتونس.

الوطني التأسيسي طالبت عديد من مكونات المجتمع المدني وبعض النائبات والنواب بالمجلس 

بالتنصيص بشكل واضح وصريح على مجلة األحوال الشخصية في نص الدستور إال أنه في المحصلة 

لم تقع سوى اإلشارة إلى مكاسب المرأة وھي إشارة غير مباشرة وإن كانت واضحة لھذه المجلة التي 

  ھي عنوان تحرير المرأة التونسية وصناعة المجتمع الحداثي.

د من الدساتير المقارنة مكانة ھامة للمسائل المتعلقة بالحياة األسرية في فصولھا ولقد أولت عدي

لما لھا من تأثير على بنية المجتمع وطبيعة العالقات صلبه وعلى التركيبة النفسية واالجتماعية 
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) مثال يخصص الباب الخامس منه لـ" الحقوق االجتماعية 1999الفينزويلي ( فالدستور لمكوناته.

ائالت". ونجد ضمن ھذا الباب خمسة فصول تھّم العائلة والحياة األسرية بشكل مباشر (الفصول والع

  :28) وتتلخص مواضيع ھذه الفصول كالتالي79إلى  75من 

 : العائلة كخليّة طبيعية للمجتمع وأسس العالقات داخل العائلة. 75الفصل  - 

 .: حماية األمومة و األبوة. واجب تربية األبناء 76الفصل  - 

 : حماية العالقة الزوجية وضمان غيرھا من العالقات. 77الفصل  - 

 : حماية حقوق األبناء. 78الفصل  - 

 : ضمان حقوق الشباب بمعية التضامن األسري. 79الفصل  - 

وقد خصص دستور بوليفيا بدوره القسم السادس من الباب الخامس لحقوق العائالت وھو 

وھي على غرار فصول الدستور الفينزويلي مصاغة ) 66إلى  62يحوي خمسة فصول (الفصول من 

ويخصص  بتفصيل مسھب مما يؤشر على مركزية مسألة الحياة األسرية في دساتير ھذه الدول.

"للعائلة، الزواج، النسب" وھو فصل مطول يحتوي سبع فقرات  36الدستور البرتغالي بدوره الفصل 

فقد خصص أحكاما متفرقة  2013المصري لسنة أما الدستور  تنظم جوانب مختلفة من ھذه المسائل.

  لمسائل الحياة األسرية:

: "األسرة أساس المجتمع، قوامھا الدين واألخالق الوطنية وتحرص الدولة على 10المادة  - 

 تماسكھا واستقرارھا وترسيخ قيمھا".

ن "وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكي 4و  3:فقرات  11المادة  - 

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية . المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل

  لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا".

: "تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة 11من الفصل  3وتثير العبارة في الفقرة 

تساؤال مشروعا: ھل أن التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل مرتبطا ومتطلبات العمل "

بالنساء فقط؟ إن ھذه الفقرة ال تعدو أن تكون تكريسا لصورة نمطية أنتجتھا المجتمعات التقليدية ذلك أن 

 المواطنة المتساوية تقتضي كذلك اضطالع الرجل بواجباته األسرية على قدم المساواة مع المرأة.

خشى أن تساھم مواد وعبارات كھذه في تكريس الصورة النمطية لدور المرأة (العناية بالبيت وي

  والشؤون المنزلية) عوض أن تقاومھا وتدفع لتغييرھا.

                                                            
 لم نر داعيا لنسخ الفصول ألنھا مطولة جدا.28 
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أما في الدستور التونسي فقد عرفت مسألة الحياة األسرية تطورا عبر مختلف نسخ الدستور، 

كان ھناك فصالن يضمان  2012ديسمبر  14بتاريخ ففي النسخة األولى من المشروع التي نشرت 

: "على 8وكذلك الفصل  : "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبھا".7الفصل  ھذه المسألة.

 7وواضح أن عبارة "مكاسب المرأة" في الفصل  الدولة رعاية كيان األسرة و الحفاظ على تماسكھا".

شخصية. وعموما فقد بقى ھذان الفصالن مقتضبين قياسا ھي إشارة غير مباشرة لمجلة األحوال ال

 بتنظيم الدساتير المقارنة لمساءل الحياة األسرية.

مع االحتفاظ بنفس  10ليصبح الفصل  8فقد تغيرترقيم الفصل  2013أما في نسخة أفريل 

تمع الذي ينص أن "المرأة و الرجل شريكان في بناء المج 11الصياغة وأضيف فصل جديد ھو الفصل 

و التي  2012من مسودة الدستور (أوت  28و الدولة" و عبارة ھذا الفصل تختلف شيئا ما عن الفصل 

لم تنشر بشكل رسمي) و الذي كان ينص "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة و دعم مكاسبھا باعتبارھا 

فھم منھا مركزية شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورھما داخل األسرة" وھي عبارة ي

  الرجل و دوران المرأة في فلكه رغم العبارات الرنانة.

فبيّن أن العالقة قائمة على الشراكة   3201من نسخة أفريل  11أما في عبارة الفصل 

جوان  01وفي نسخة  المتساوية وأنه ال وجود لطرف يحتل موقعا تفاضليا مقارنة باآلخر (شريكان).

ينص: "األسرة ھي الخلية األساسية للمجتمع و على الدولة  7لفصل من الدستور نجد أن ا 2013

ونفس ھذا الفصل بنفس الترقيم وقعت المحافظة عليه في النسخة النھائية من الدستور التي  حمايتھا".

"تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة  46من الفصل  1كما نجد أن الفقرة  وقعت المصادقة عليھا.

(تضمن الدولة  2012من نسخة  7لى دعمھا وتطويرھا "تستعيد نفس مضمون الفصل للمرأة وتعمل ع

حماية حقوق المرأة و دعم مكاسبھا) مع صياغة أكثر إلزامية من جھة (تلتزم عوض تضمن) وأكثر 

انفتاحا على تطوير حقوق المرأة وعدم االكتفاء بالحقوق المكفولة ( وتعمل على دعمھا و تطويرھا) 

و عموما فإن الدستور التونسي يكتفي بإشارات مقتضبة ومغرقة في العمومية إلى  .من جھة أخرى

  بغيره من عديد الدساتير الحديثة. مسائل الحياة األسرية مقارنة

 1956ولئن كانت مجلة األحوال الشخصية ثورية وتقدمية مقارنة بالمجتمع التونسي سنة 

البنى االجتماعية فيه بشكل حاسم فإن دستور (تاريخ صدورھا) وساھمت في تغيير نمط التفكير و

أكد بشكل محتشم وغير مباشر على مكاسب المرأة التونسية (لم يذكر بشكل صريح مجلة  2014

وھي بالفعل الدستور الجتماعي لتونس)  2014و دستور  1959األحوال الشخصية التي سبقت دستور 

سرية في تونس بناء على التغييرات التي كما أنه أھدر فرصة تاريخية لوضع إطار عام للحياة األ



 
 

21 

أحدثتھا مجلة األحوال الشخصية منذ أكثر من نصف قرن وبناء على ما شھده المجتمع التونسي من 

تطور في العالقات االجتماعية بين أفراده و فئاته ولتأكيد المبدأ العام و األساسي للمساواة و عدم 

  حريات.التمييز و لفسح المجال أمام المزيد من ال

لقد أظھر المؤسسون في ھذا المستوى إحجاما عن طرح القضايا المركزية وتفاديا للخوض 

فيھا واحتماء بالغموض واالقتضاب وھكذا فّوتوا على أنفسھم وخاصة على المجتمع فرصة أن يكون 

دستور في الدستور حقيقة عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا وأداة للتغيير االجتماعي بل يمكن القول أن ال

ھذا المستوى على األقل لم يكن حتى صورة وفيّة عن المجتمع بل جاء متأخرا عنه وغير محيط 

  بتنوعه وثراءه و الديناميكيات التي تعبره.

  المساواة في الحقوق المدنية و السياسية - 4

لرجال من المفروض أن الدساتير تعترف عموما بالحقوق المدنية والسياسية بشكل متساوي للنساء وا

ولكّن طبيعة العديد من المجتمعات الذكورية وسيطرة الصور النمطية على دور المرأة في المجتمع 

تجعل ھذه األخيرة غالبا ما تجد نفسھا مقصاة من الحياة العامة أو ال تلعب فيھا سوى دور ھامشي كأن 

ا كمترشحة ال كناخبة. تدعى للتصويت في االنتخابات دون أن تنافس بشكل جدي عندما يتعلق األمر بھ

وھذا أمر تشترك فيه عديد من المجتمعات   وإن كان محسوسا بشكل أكبر في المجتمعات العربية 

  واإلسالمية و منھا المجتمع التونسي.

و رغم تميّز وضعية المرأة التونسية قياسا بنظيراتھا في العالم العربي واإلسالمي ورغم 

ية والتطور الذي أحدثته في وضعية المرأة على المستوى الطابع الثوري لمجلة األحوال الشخص

األسري واالجتماعي فإن المرأة كمواطنة أو بعبارة أخرى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية 

ال تزال محدودة. و لعل الدستور ھو الخطوة األولى التى ستسمح بإدماج المرأة على قدم المساواة مع 

  كّرم من الرجل.الرجل دون محاباة و ت

من الدساتير المقارنة خّصت النساء بفصول ومواد من شأنھا دعم مشاركتھن  و نجد أن عديد

) ينص في 1958فالدستور الفرنسي ( في الحياة العامة وتقلد المناصب العليا اإلدارية و السياسية.

يابات والوظائف "يشجع القانون المساواة بين النساء    والرجال في تحمل الن 2فقرة  1فصله 

من  2كما ينص نفس الدستور في الفقرة  واالجتماعية". االنتخابية وكذلك في المسؤوليات المھنية

 2فقرة  1على أن األحزاب السياسية تساھم في وضع المبدأ المنصوص عليه بالفصل  4الفصل 

ل الدولة عبر قوانينھا موضع التنفيذ. والجدير بالتنويه ھنا أن الدستور الفرنسي يضع إلزاما على كاھ
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بتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمھنية وكذلك يدعو األحزاب السياسية إلى المساھمة في 

 Responsabilité)مسؤولية مجتمعية  ھذه السياسة بما يؤكد أن دعم المشاركة السياسية للمرأة ھي

Sociétale) .و ليست فقط مسؤولية الدولة  

من دستور بوليفيا أن من حق كل المواطنات والمواطنين المشاركة في  26و ينص الفصل 

بين الرجال  29الحياة السياسية و يضيف أن "تكون المشاركة على أساس اإلنصاف وتساوي الظروف

 و النساء".

من الفصل الرابع من  2من دستور رواندا استنساخا للفقرة  2فقرة  52كما نجد في الفصل 

في ضمان تقلد  (formations politiques)الدستور الفرنسي حول مساھمة التشكيالت السياسية 

  النساء للمناصب االنتخابية بشكل متساو مع الرجل.

ق حقوق اإلنسان والحريات األساسية من ميثا 3دستور جمھورية التشيك: رغم وجود الفصل 

(الملحق بالدستور وله نفس قيمته) الذي ينص على مبدأ المساواة في كل الحقوق والحريات فإن الفقرة 

من نفس الميثاق تنص على أنه: "للمواطنين حق تقلد الوظائف االنتخابية وغيرھا من  21من الفصل  4

  الوظائف العامة في ظروف متساوية".

أنه: "ينص القانون على مقتضيات من شأنھا  2011من دستور  30رب ينص الفصل وفي المغ

  تشجيع تكافئ الفرض بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية".

نقلة نوعية في مجال دعم مشاركة المرأة في  2014من دستور  11و في مصر تعد المادة 

رأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية     المساواة بين الم "تكفل الدولة الحياة العامة:

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة 

بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يبينه القانون، كما تكفل للمرأة 

الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة والتعيين في الجھات والھيئات حقھا في تولي 

  القضائية، دون تمييز ضدھا".

يبدو محتشما إزاء الدساتير المقارنة و  2014والواقع أن ما ينص عليه الدستور التونسي لسنة 

دستور على فصل خاصة ما ينص عليه الدستور المصري. فقد احتوت النسخة األولى من مشروع ال

                                                            
  « la participacion sera equitativa y en igualdad de condicionesentre hombres y mujeres يستعمل النص األصلي باالسبانية عبارة:29 
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: "تضمن الدولة تكافئ الفرص بين 1فقرة  37وحيد ومقتضب يشير إلى مشاركة المرأة وھو الفصل 

  المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات...".

وتم  42من الفصل  2أصبحت ھذه الفقرة بالصياغة ذاتھا الفقرة  2013وفي نسخة أفريل 

من  2مع تغيير رقم الفصل (أصبحت في الفقرة  2013الحفاظ على نفس الصياغة في نسخة جوان 

  ).45الفصل 

تنص على أنه: "تعمل الدولة  46من الفصل  3أما في الصيغة النھائية للدستور فنجد الفقرة 

الذي احتوى فقرتين تھمان  46على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة" وكذلك الفصل 

  السياسية:مشاركة النساء في الحياة العامة و

: "تضمن الدولة تكافئ الفرص بين الرجل و المرأة في تحمل مختلف المسؤوليات و 2الفقرة  - 

 في جميع المجاالت"،

  : "تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".3والفقرة  - 

من الفصل  3رة وعلى الرغم من المالحظة و التي سبق وأن أبديناھا بخصوص اشتمال الفق

وتعّديھا لھا فإن ھذا التكرار إن دل على شيء فإنما يدل على وعي  34من الفصل  2على الفقرة  46

المؤسسين في المحطات األخيرة من المسار الدستوري بأن الدستور لم يحتو على الكثير من المواد 

تج عنه إدراج مادتين لھما نفس التي تدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة مما يفسر االرتباك الذي ن

الموضوع. وعموما فإن األحكام الدستورية بقيت مقتضبة في ھذا المجال وال يمكن القول أن دستور 

  سيكون محرك ثورة في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة و الحياة السياسية. 2014

  ية و الثقافيةالمساواة في المواطنة من خالل الحقوق االقتصادية و االجتماع - 5

تحتّل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منزلة خاصة في الدساتير الحديثة إذ ال معنى للحقوق 

المدنية والسياسية لمواطنين محرومين من العمل والصحة والتعليم والمسكن الالئق التي ھي أبسط 

  مقومات الكرامة اإلنسانية.

المساواة في ھذه الحقوق مقياسا ومؤشرا ھاما على درجة تكريس الدساتير للمواطنة  وتعتبر

المتساوية. ذلك أن المرأة التي تساھم بشكل فعال في الدورة االقتصادية وتشارك في خلق الثروة 

الوطنية محرومة في عديد من الدول من أبسط الحقوق االقتصادية واالجتماعية فضال عن الحقوق 
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. ويؤكد المالحظون في خصوص المثال التونسي أنه رغم عديد التشريعات الرائدة فان وضعية الثقافية

  المرأة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية بقيت متسمة بالدونية.

و خير مثال على ذلك ھو أن العديد من النساء يتحّصلن على أجر أدنى من األجر الذي 

عمل كما أن حظوظھن في الحصول على بعض الوظائف أدنى يتحّصل عليه الرجال بالنسبة لنفس ال

  من حظوظ الرجل رغم تساوي الكفاءة.

و تفاديا لھذه الممارسات وقطعا مع ھذا الواقع فقد حرصت عديد من الدساتير ال فقط على 

التنصيص على عديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بل على ضرورة تمتع النساء بھا 

  متساو مع الرجال وعلى تثمين عمل المرأة ومشاركتھا في البناء االقتصادي واالجتماعي. بشكل

: "تضمن الدولة المساواة واإلنصاف بين الرجال والنساء في 88الفصل  دستور فينزويال: - 

ممارسة الحق في العمل. تعترف الدولة بأن العمل المنزلي ھو نشاط اقتصادي يخلق قيمة 

ورفاھا اجتماعيا. لربات البيوت الحق في الضمان االجتماعي وذلك طبقا مضافة وينتج ثروة 

 للقانون".

: "على الدولة أن تدعم إدماج النساء في القوة 6وفقرة  5فقرة  48الفصل  دستور بوليفيا: - 

الشغيلة وأن تضمن لھن نفس األجر الذي يتلقاه الرجال بالنسبة لعمل من نفس القيمة وذلك في 

  و الخاص. القطاعين العام

يحظر التمييز ضد النساء أو تسريحھم من العمل بسبب حالتھن البدنية أو الحمل أو العمر أو 

الخصائص الفيزيولوجية أو عدد أبناءھن. يضمن حق النساء الحوامل والوالدين في عدم التسريح من 

  .30العمل حتى يبلغ الطفل سنته األولى"

حماية خاصة لعمل النساء فيما ينص  2ي فقرته من الدستور البرتغالي ف 59و يضمن الفصل 

  من الدستور االسباني على عدم التمييز بين الجنسيين في كل ما يخص العمل.  35الفصل 

على الرغم من أھمية  2014أما فيما يخص الدساتير العربية فنجد أن الدستور المصري لسنة 

ا فإنه خال من أي إشارة إلى ضمان تمتع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعترف بھ

على عمل الدولة  31النساء بھذه الحقوق بشكل خاص. أما الدستور المغربي فقد تحدث في الفصل 

                                                            
)"للنساء والرجال نفس الحقوق والفرص. يحجر التمييز بأي شكل كان ضّد النساء. أثناء فترة الحمل وبعد 1991من دستور كولمبيا ( 43أنظر كذلك الفصل 30 

نھا مساعدات غذائية في صورة فقدانھن لعملھن أو تركھن له. تدعم الدولة النساء المسؤوالت عن اإلنجاب تتمتع النساء بمساعدة خاصة وحماية من الدولة وتتلقين م
  العائلة بشكل خاص".
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"...على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من 

  الحق في:

 العالج والعناية الصحية - 

 االجتماعية والتغطية الصحية الحماية - 

وعموما فقد بقي كل من الدستور المصري والمغربي في مستوى العموميات في خصوص 

التأكيد على تمتع النساء بالحقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل متساو مع الرجل وھو أمر ال يختلفان 

  فيه كثيرا عن الدستور التونسي.

واالجتماعية والثقافية المنصوص عليھا منذ النسخة األولى  إذ أننا نجد أن الحقوق االقتصادية

من الدستور تتميز بمحدودية العدد وبعمومية الصياغة التي جاءت فيھا (تتلخص ھذه الحقوق في 

العمل، الحق النقابي واإلضراب، التعليم، الصحة، التغطية االجتماعية، حق الملكية، الحقوق الثقافية 

). و 31لجيل الثالث: حقوق التضامن، الحق في بيئة سليمة، الحق في الماءوھناك حقوق تنتمي إلى ا

المھم بالنسبة لبحثنا أن النسخ الثالث التي سبقت النسخة النھائية للدستور لم تعر مسألة التمتع المتساوي 

 بين النساء والرجال بھذه الحقوق أي اھتمام ولدينا دليل واضح لذلك.

ر بالنسبة لنفس العمل اللذان تنصص عديد الدساتير بشكل خاص فحق العمل والتساوي في األج

على المساواة فيھما بين النساء والرجال ورد في النسخ الثالث األولى دون أي إشارة لعمل النساء 

وتشجيع ھذا العمل أو حمايته أو ضمان التساوي في األجر مع الرجل بالنسبة لنفس العمل: "العمل حق 

ولم يطرأ تغيير على  دولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف الئقة وعادلة".لكل مواطن، وتحدد ال

من الدستور: "العمل حق لكل  40ھذه الصياغة إال في النسخة النھائية من الدستور حيث ينص الفصل 

واإلنصاف. ولكل مواطن  مواطن ومواطنة. تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة

  عادل". نة الحق في العمل في ظروف الئقة وبأجرومواط

ھذا الفصل عديد المالحظات فھو من بين الفصول القليلة في باب الحقوق والحريات  ويثير

مجندرا وھو الوحيد من بين الفصول التي تنص على الحقوق االقتصادية  التي جاء الخطاب فيھا

الجندرة في ھذا الفصل بالذات تؤكد على  إن .واالجتماعية والثقافية الذي يستعمل الخطاب المجندر

أھمية الحق في العمل الذي كان أحد المطالب الرئيسية للجماھير المنتفضة إبان الثورة التونسية؛ ذلك 
                                                            

الجتماعية خاصة) منذ بداية المناقشات داخل اللجان التأسيسية كان ھناك خوف من تكريس الحقوق االقتصادية واالجتماعية (العمل، الصحة، السكن، التغطية ا31 
لجنة األممية للحقوق لفتھا الباھظة على الدولة وتعلّل بأن الدولة عليھا التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة وذلك وفقا لمواردھا. إال أن "فقه قضاء" البتعلة ك

مجال ھي التزامات بتحقيق نتيجة كالقضاء االقتصادية واالجتماعية والثقافية يفند جزئيا ھذا التأويل ويرى أن بعضا من االلتزامات المحمولة على الدول في ھذا ال
  على موقعھا.1991/23(SUPP)على التمييز في المجال االقتصادي واالجتماعي الذي ال يمكن أن يقع االعتداد ضده بالكلفة المادية . انظر التعليق العام للجنة 
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ع التأكيد على ضرورة تمتع أن العمل ھو أحد شروط الكرامة اإلنسانية وكان بالتالي لزاما أن يق

كما أن الفصل يستمد أھميته من كونه يؤكد على ميزة المرأة  به دون تمييز. –نساء ورجال–الجميع

التونسية قياسا لنظيراتھا في بعض الدول العربية واإلسالمية. فالمرأة التونسية امرأة عاملة وھي 

عنصر فاعل في المجتمع و تلعب دورھا بشكل كامل في الدورة االقتصادية. وال يتطور المجتمع على 

ر إسھام المواطنات في كل أوجه الحياة غير أن ھذا الفصل ال يثمن عمل المرأة مختلف األصعدة إال بقد

  و ال يضمن حماية خاصة له.

يتقاضون  منه ال تنص بشكل صريح على أن النساء و الرجال 2وأكثر من تلك فإن الفقرة 

الذين  أجرا متساويا لقاء نفس العمل أو عمل من نفس الطبيعة. ومن الصعب التصديق بأن المؤسسين

يفترض أنھم اطلعوا على عدد كبير من دساتير العالم ولھم وعي باإلشكال المطروح منذ عقود في 

تونس والمتعلق بعدم المساواة في األجر بين النساء والرجال في القطاع الخاص تناسوا أو سھوا عن 

لتأويل فإنه يعد غير قصد التنصيص على المساواة في األجر لعمل من نفس الطبيعة. وإذا ثبت ھذا ا

نقصا فادحا في تكريس أحد أھم الحقوق االقتصادية في الدستور وثغرة كبيرة في االعتراف بالمواطنة 

المتساوية. ويكون المؤسسون بذلك قد فوتوا فرصة سانحة للقضاء على ممارسة تمييزية ضد النساء 

 في المجال االقتصادي.

   المواطنة المتساويةالتمييز اإليجابي: وسيلة لتحقيق  - 6

من البديھي أن المجتمع (وتحديدا المجتمعات العربية اإلسالمية) توجد فيه العديد من وضعيات 

وقد يؤدي تطبيق القانون بشكل مماثل على الجميع إلى مزيد تعميق الفوارق االجتماعية و  الالمساواة

يغذي الالمساواة. وھذا أمر طبيعي إذ  تعقيدھا فتصبح ھنا المفارقة أن القانون الذي يطبق بشكل متساو

أن المساواة تكون بين وضعيات متماثلة أما الوضعيات التي ال تتشابه فمن الضروري أن يكون 

وھذا ينطبق تماما مع حاالت التمييز الواقعة ضد المرأة في مجتمعاتنا.  32التعامل معھا بطريقة مختلفة

). وھذا (l’égalité des chancesالمساواة في الفرص و يصبح بالتالي المعنى الحقيقي للمساواة ھو 

  أمر يتطلب سياسة وتحركا إيجابيا من الدولة عبر الدستور وسائر التشاريع.

انه يسعى للقضاء على  ذلك وال يمكن اعتبار التمييز اإليجابي تمييزا بالمعنى المتعارف عليه.

شأنه أن يدفع عجلة التغيير االجتماعي.  تمييز موجود أصال في الواقع عبر اتخاذ إجراء قانوني من

                                                            
مييزيا ويكون له مع ذلك تأثير تمييزي عند تنفيذه. ويمكن أن يحدث ذلك على سبيل "ويقع التمييز غير المباشر عندما ال يكون القانون أو السياسة أو البرنامج ت 32

أصال. وتطبيق قانون  المثال عندما تكون المرأة مستضعفة مقارنة بالرجل فيما يتعلق باغتنام فرصة أو التمتع بمنفعة محددة وذلك بسبب عدم المساواة الموجودة
  أوجه التفاوت القائمة أو قد يؤدي إلى تفاقمھا"محايد ال يفرق بين نوع الجنس قد يغذي 

  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol1)تعليق عام للجنة األممية لحقوق اإلنسان، 
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من اتفاقية القضاء على كل  1فقرة  4وتتفق عديد النصوص الدولية على ھذا المبدأ إذ ينص الفصل 

أشكال التميز ضد المرأة أن: "اتخاذ الدول األعضاء إلجراءات وقتية خاصة تھدف إلى التسريع في 

عتبر عمال تمييزيا على معنى ھذه المعاھدة ولكن ال ينبغي إقامة مساواة فعلية بين الرجال والنساء ال ي

بأي حال أن ينتج عنه اإلبقاء على قواعد تكرس الالمساواة أو التمييز ويجب أن تلغى ھذه اإلجراءات 

 2فقرة  - ب– 157. كما نص الفصل 33حالما تتحقق األھداف في مجال المساواة في الفرص والمعاملة"

ر اإلتحاد األوروبي (والتي عوضت المعاھدة المنشئة للمجموعات األوروبية) من المعاھدة المنظمة لسي

أنه" من أجل تحقيق مساواة تامة و فعلية بين الرجال والنساء في الحياة المھنية، ال يمنع مبدأ المساواة 

دولة عضوا من اإلبقاء أو اتخاذ تدابير تكفل امتيازات خاصة تھدف إلى تسھيل ممارسة نشاط مھني 

  التعويض على تفاوت في المسيرة المھنية." لجنس األقل تمثيال أو لمنع أول

وفضال عن تكريسه في النصوص الدولية فإن عددا من الدساتير الوطنية قد كرست مبدأ 

من الفصل  2التمييز اإليجابي ألھميته في تحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجال. إذ تنص الفقرة 

زويال أنه: "يضمن القانون الشروط القانونية واإلدارية حتى تكون المساواة أمام من دستور فين 21

القانون حقيقية وفعلية ويتخذ القانون تدابير إيجابية لصالح األشخاص أو المجموعات التي قد يتم 

 التمييز ضدھا أو تھميشھا أو الھشة..." و من الواضح أن النساء ھّن من بين المجموعات الھشة والتي

  تعانين من التمييز.

من دستور جنوب إفريقيا أنه: "بغرض دعم تحقيق المساواة  9من الفصل  2كما تنص الفقرة 

يمكن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرھا لحماية أشخاص أو فئات من األشخاص أو النھوض بھم 

  يتعرضون لحيف بسبب تمييز غير مشروع".

 3فقرة  15يتعلقان بھذه المسألة إذ ينص الفصل أما الدستور الھندي فنجد فيه فصلين مطولين 

: 4"و تنص الفقرة  في ھذا الفصل يمنع الدولة من اتخذ تدابير خاصة بالنساء واألطفال. أنه: "ال شيئ

"ال شيئ في ھذا الفصل...يمنع الدولة من اتخاذ تدابير خاصة من أجل النھوض بفئات غير محظوظة 

الذي عنوانه "المساواة في الفرص في  16في حين نجد أن الفصل  .اجتماعيا و تعليميا من المواطنين"

ميدان الوظيفة العمومية" يدعم فكرة التمييز اإليجابي وإن كان المقصود به أساسا الفئات المھمشة في 

  الھند بشكل عام.

                                                            
  من معاھدة حظر كل أشكال التمييز العرقي. 2فقرة  2أنظر أيضا الفصل 33 
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وفي دساتير دول الربيع العربي كان الدستور المغربي سبّاقا في تكريس مبدأ المناصفة كإجراء 

(تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ  19ھدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. وذلك في الفصل ي

"وينص القانون على مقتضيات من شأنھا تشجيع  30المناصفة بين الرجال و النساء) كما ينص الفصل 

ميته فإنه تكافئ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية". وھذا الفصل رغم أھ

يقصر تكافؤ الفرص على الوظائف االنتخابية في حين أن العديد من الدساتير ال تربط تكافئ الفرص 

  بالمشاركة السياسية بل تتعّداھا لكافة المجاالت المھنية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

 9ھو الفصل أما الدستور المصري الجديد فقد خّصص فصلين لمسألة تكافئ الفرص. األول 

 .الذي ينص بعبارة واضحة: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافئ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"

وواضح أن عبارة الفصل تشير إلى التزام بتحقيق نتيجة وال ببذل عناية كما ھو الحال في الدستور 

ق التعرض له الذي سب 11المغربي بخصوص مسألة المناصفة (تسعى الدولة) ونجد كذلك الفصل 

في  الذي يكفل "للمرأة حقھا في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة والتعيين

بالتأكيد  9يدّعم الفصل  11الجھات والھيئات القضائية دون التمييز ضدھا". وواضح أن ھذا الفصل 

  اجتماعيا ومھنيا تحقيقه.على جملة من الميادين التي ال يوجد فيھا تكافئ فرص أو من الصعب 

ولم يشّذ الدستور التونسي عن ھذا التوجه. إذ نجد أنه منذ النسخة األولى من الدستور 

) وقع التأكيد على مبدأ تكافئ الفرص "تضمن الدولة تكافئ الفرص بين المرأة والرجل 2012(ديسمبر

 2012مادة في نسخة أفريل ). وقد وقع الحفاظ على ھذه ال37في تحمل مختلف المسؤوليات" (الفصل 

بنفس الصياغة مع تغيير الترقيم بطبيعة الحال. أما في النسخة النھائية فقد وقع  2013جوان  1و 

تكريس مبدأ المناصفة وإضافة عبارة "و في جميع المجاالت" إلى الفقرة المتعلقة بتكافئ الفرص 

  بل يشمل جميع الميادين.بحيث ال يقتصر معناه على المسؤوليات السياسية واالنتخابية 

يمكن القول أن الدستور التونسي الجديد قد كرس عديد المبادئ التي تضمن المواطنة المتساوية 

وسجلت نسخته النھائية تحسنا ملحوظا مقارنة بالنسخة األولى. إال أن ھذا التكريس شابه النقص أو 

الحياة األسرية، الحقوق االقتصادية و  الضبابية في عديد المواقع (مسألة جندرة الخطاب، المساواة في

االجتماعية والثقافية) كما أنه رغم كل ما يقال عن كونه "من أفضل الدساتير في العالم" بقى متأخرا 

من المواضع عن عديد من الدساتير سيّما دساتير الدول التي مرت بتجارب انتقال ديمقراطي  في عديد

ن غير المبالغ فيه القول أن المؤسسين لم يطلعوا إال على القليل والدساتير الحديثة عموما. ويبدو أنه م

  من ھذه الدساتير أو أنھم لم يكونوا رّوادا بالشكل الذي قدموا أنفسھم به.
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وعموما فإن االعتراف بالحقوق والتنصيص عليھا في الدستور ھو أمر ضروري و لكنه يظل 

ية لوضع ھذه الحقوق و المبادئ موضع التنفيذ فإنھا غير كاف إذ انه إذا لم تتوفر آليات قانونية و عمل

تبقى مجرد حبر على ورق. فإلى أي مدى كرس الدستور التونسي الجديد آليات لتجذير المواطنة 

  المتساوية و دعمھا؟

 القسم الثالث

 آليات تجذير المواطنة المتساوية و دعمھا

بجملة من الحقوق والحريات وعلى رأسھا  من المسائل التي تجمع حولھا كل الدساتير اليوم االعتراف

المساواة بين المواطنات والمواطنين. وال توجد اليوم دولة أو نظام يجاھر بعدائه أو برفضه لمبادئ 

حقوق اإلنسان حتى وإن كان ينتھكھا في الواقع. ولذلك صار لزاما أن ال نطمئن بمجرد تكريس 

ية وتسلّطا تزخر دساتيرھا بالكثير من الحقوق الحقوق في النصوص ذلك أن أكثر الدول ديكتاتور

 والخطابات الرنانة حولھا.

وبالتالي من الضروري أن تكون الحقوق المنصوص عليھا مردفة بجملة من اآلليات القانونية   

والمؤسساتية التي تضمن تطبيقھا واحترامھا في الواقع. وألن حقوق اإلنسان لم تعد اليوم مسألة داخلية 

صبحت قضية المجموعة الدولية برّمتھا فإن ربط الدستور الوطني بالقانون الدولي لحقوق فحسب بل أ

اإلنسان من حيث كونه مرجعا لتأويل الحقوق الدستورية وتطويرھا يشكل بال ريب ضمانة لھا من 

) كما أن وجود مؤسسة قضائية تعنى بمراقبة 1الحدود التي يمكن أن تسلطھا عليھا السلط الوطنية (

) من شأنه 3) ومؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان مستقلة عن السلطة التنفيذية (2تورية القوانين (دس

  تحصين الحقوق ضد التفسيرات الرجعية والعمل على تطويرھا.

  ربط الدستور بالقانون الدولي -1

على  لقد عرف مبدأ المساواة تطورا كبيرا في القانون الدولي عموما و القانون الدولي لحقوق اإلنسان

وجه الخصوص. كما تحتل حقوق المرأة موقعا خاصا في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. وتعد ھذه 

النصوص متقدمة إلى حد بعيد مما جعلھا مصدرا تستلھم منه الدساتير الوطنية نفسا تحرريا قوامه 

  المضي قدما بمكتسبات المرأة و تكرس باالقتباس منه حقوقا جديدة لھا.
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ظومة الدولية لحقوق اإلنسان دورا رياديا كآلية لتجذير المواطنة المتساوية ودعمھا. وتلعب المن

ذلك أنھا أصبحت في كثير من الدساتير تشكل مرجعية لتأويل مقتضيات الدستور بحيث يستبعد كل 

في تأويل يؤدي إلى التضييق من حقوق المرأة أو مساواتھا بالرجل. بل إن العديد من الدساتير ال تتردد 

التنصيص على علوية القانون الدولي وتحديدا القانون الدولي لحقوق اإلنسان على القانون الداخلي. 

وھي عبارة غالبا ما يقصد بھا القواعد التي ھي دون الدستور. غير أنه في بعض الدساتير ال يوجد مثل 

قة متناغمة مع القانون ھذا التمييز كما أن دساتيرا أخرى تقضي بأن أحكام الدستور ذاته تئول بطري

  الدولي.

من دستور  13من الفصل  4و من بين األمثلة التي يمكن أن نسوقھا في ھذا اإلطار الفقرة 

): "االتفاقيات والمعاھدات الدولية المصادق عليھا من المجلس التشريعي والتي تكرس 2009بوليفيا (

ن الداخلي. الحقوق والواجبات المكرسة حقوقا وتحظر الحد منھا في حاالت الطوارئ تعلو على القانو

بھذا الدستور ينبغي تأويلھا طبقا لمعاھدات حقوق اإلنسان التي صادقت عليھا بوليفيا." و ينص الفصل 

من الدستور االسباني : "تؤول القواعد المتعلقة بالحقوق األساسية والحريات المنصوص  2فقرة  10

قوق اإلنسان وللمعاھدات واالتفاقيات الدولية في ھذا المجال عليھا بالدستور طبقا لإلعالن العالمي لح

  والتي صادقت عليھا اسبانيا."

من دستور األرجنتين على قائمة مطولة من المواثيق  75من الفصل  ثانيا 22و تنص الفقرة 

 الدولية لحقوق اإلنسان و تعترف لھا بــ: "قيمة دستورية" و ينص الفصل الرابع من دستور مولدافيا

) أن: "المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات تؤول وتطبق طبقا لإلعالن العالمي 1994(

لحقوق اإلنسان وكذلك المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تعد مولدافيا طرفا فيه. في صورة التعارض 

فا فيھا والقوانين الداخلية بين المواثيق و المعاھدات المتعلقة بالحقوق األساسية والتي تعد مولدافيا طر

  فإن المقتضيات الدولية لھا علوية."

وھكذا فإن المرجعية الدولية في مجال حقوق اإلنسان تلعب دور الضامن للحقوق المكرسة في 

الدستور وللنفس التحرري للدساتير ضد كل نزعة للتراجع عن الحقوق المعترف بھا أو تأويلھا بطريقة 

  ر لھا.رجعية تحد منھا أو تتنك

أما الدساتير العربية فھي أكثر احتشاما في ھذه المسألة بل إن ھناك نزعات تبرز وتختفي تبيّن 

رغبة في االنعزال عن القانون الدولي وقد تفتح الباب أمام التأويالت الرجعية والمحافظة للحقوق 

  والحريات بما يحد منھا.
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جل والمرأة، على قدم المساواة، من الدستور المغربي ينص أنه: "يتمتع الر 19فالفصل 

بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في ھذا الباب 

من الدستور وفي مقتضياته األخرى وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليھا المغرب، 

  المملكة وقوانينھا". وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت

و لئن كان الجزء األول من الفصل يعتبر تقدما ملحوظا إذ يعترف للمواطنين والمواطنات دون 

تمييز بالحقوق الدستورية وتلك الواردة في النصوص الدولية فإنه يقيد كل ذلك بالدستور (وھو أمر 

أعلى القواعد القانونية) وكذلك بثوابت يمكن قبوله إذ أن الدستور في المنظومة القانونية الداخلية ھو 

المملكة وھي عبارة غير قانونية و فضفاضة ويمكن تأويلھا بشكل موسع. كما انه يقيّد ذلك بقوانين 

المملكة بحيث تعلو القوانين على الحقوق المكرسة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان في حالة 

عنى و مغزى (علما و أن الدستور ال يوضح بدقة من كل م 19التعارض بينھا وھو أمر يفرغ الفصل 

  مرتبة المعاھدات في المنظومة القانونية المغربية).

) 93أما الدستور المصري الجديد فھو يكتفي باالعتراف للنصوص الدولية بقوة القانون (المادة

  وھو ما ال يجعلھا في مأمن من تنكر القانون الداخلي لمقتضياتھا.

ففي النسخة  فت المسألة تطورات يمكن استخالص عديد العبر منھا.أما في تونس فقد عر

) كان ھناك تركيز على الھوية العربية اإلسالمية للدولة التونسية وغياب تام 2012األولى (ديسمبر 

ألي إشارة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في باب الحقوق والحريات ال من قبيل االستئناس وال من 

  ق الدستورية بتناغم مع المعاھدات الدولية التي صادقت عليھا تونس في ھذا المجال.قبيل تأويل الحقو

في باب المبادئ العامة فقد أثار عاصفة من االنتقادات في األوساط السياسية  15أما الفصل 

والحقوقية واألكاديمية إذ أنه ينص: "....احترام المعاھدات الدولية واجب فيما ال يتعارض مع أحكام 

ا الدستور". وھي صياغة يستساغ منھا إمكانية تراجع الدولة التونسية عن كل التزام دولي في ھذ

صورة تعارضه مع الدستور. وھو أمر في غاية الخطورة إذ أن الدولة حين تصادق على معاھدة 

  تصبح ملزمة بكل بنودھا ما لم تتحفظ على بعضھا. 

ن من ھذه الصياغة إلى التنكر إلى العديد من ويبدو أن جانبا كبيرا من المؤسسين كانوا يرمو

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليھا تونس بدعوى مخالفتھا للدستور وتحديدا فصله 

األول الذي ينص أن دين الجمھورية التونسية ھو اإلسالم وعديد من ھذه المواثيق تحتوي فصوال 

وج دون جبر و إكراه ودون تمييز على أساس ديني، ممارسة تتعلق بالمرأة و حقوقھا (حرية اختيار الز
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الحقوق السياسية، الحقوق الدينية، عديد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحق في 

المساواة...) كما أن تأويال تقدميا لھذه النصوص يؤدي إلى التخلي عن تعدد الزوجات وھو أمر محسوم 

  في العديد من الدول اإلسالمية.في تونس و إن لم يكن كذلك 

ويمكن القول أن الصياغة كانت ستجعل من الدستور التونسي دستورا غير عصري بل دستورا 

و قد أدت حدة االنتقادات  une constitution passéiste et isolationniste.ما ضويا وانغالقيا

  :لتصبح صياغته كالتالي) 2013ل التي وجھت لھذا الفصل إلى التخلي عنه في النسخة الموالية (افري

عليھا أعلى درجة من  "المعاھدات الدولية الموافق عليھا من قبل مجلس نواب الشعب ثم المصادق

القوانين و أدنى درجة من الدستور''. وھذا الفصل يعتبر متأخرا مقارنة بمنزلة القانون الدولي في عديد 

جعل من الضروري تأويل الحقوق الدستورية بما الدساتير التي تضعه في نفس مرتبة الدستور أو ت

يتناغم مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وھو أمر يقلل من جدية ومصداقية االدعاء بأن الدستور 

التونسي "من أفضل الدساتير في العالم" إذ أنه تنكر ألھم ميزة الدساتير الحديثة أال وھي االنفتاح على 

  ون الدولي لحقوق اإلنسان على وجه الخصوص .القانون الدولي عموما والقان

(الذي أصبح  15وفضال عن ذلك فإن المؤسسين الذين تخلوا عن الصيغة "الكارثية" للفصل 

) أبوا إال أن يضيفوا في التوطئة عبارة "و تأسيسا على مبادئ حقوق 2013في نسخة أفريل  21رقم 

" رابطين بذلك االنصھار في للشعب التونسيبما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية اإلنسان الكونية 

المنظومة الحقوقية الكونية بمدى انسجامھا مع الخصوصيات الوطنية. و بھذا تصبح الخصوصية 

حاكمة على الكونية وھو ما يفرغ ھذه األخيرة من كل معنى و يمنع بال أدنى شك أي تقدم لحقوق 

نتقادات حادة من المنظمات الحقوقية والقوى وقد تعرضت ھذه العبارة بدورھا ال اإلنسان و حرياته.

  . 2013الحداثية فتم التخلي عنھا في نسخة غرة جوان 

) فقد حافظت كسابقاتھا على التركيز على مسألة الھوية 2014أما النسخة النھائية (جانفي 

الحقوق  في باب العربية اإلسالمية في التوطئة وعلى غياب أي إشارة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

والحريات.ولم يعرف الفصل الذي يحدد موقع القانون الدولي في القانون الوطني سوى تغيير طفيف 

في الصياغة ليصبح كالتالي "المعاھدات الموافق عليھا من قبل المجلس النيابي والمصادق عليھا أعلى 

  من القوانين وأدنى من الدستور".

د من الدساتير الحديثة والتي اتسمت بالعصرية بحيث بقى الدستور التونسي متأخرا عن عدي

ديناميكي وتحرري  واالنفتاح في تعاملھا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان إذ تعتبره الضامن لتأويل
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للحقوق والحريات الواردة في الدستور وھو أمر ال يتوفر في الحالة التونسية. وإذ أخذنا بعين االعتبار 

ن دافعوا بشراسة عن فكرة إحداث"مجلس إسالمي أعلى" كھيأة دستورية أن جانبا ھاما من المؤسسي

تتولى النظر في مطابقة التشاريع والمعاھدات لتعاليم اإلسالم فإننا ندرك طبيعة المرجعية التي كانوا 

ينوون إحداثھا وما يمكن أن ينجر عنھا من نتائج. وھي ھيئة كانت، لو أحدثت، ستشوش على أھم ھيأة 

 اط بھا حماية الحقوق والحريات الدستورية أال وھي المحكمة الدستورية.قضائية ين

  المحكمة الدستورية: حامية الحقوق والحريات - 2

) أن "كل مجتمع ال تكون فيه الحقوق 1789من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن ( 16جاء بالفصل 

المقولة عبر الزمن حتى أصبحت مصانة وال تفريق السلط محددا ال دستور له". ولقد تأكدت ھذه 

  حقوق اإلنسان اليوم روح الدساتير ونواتھا الصلبة.

غير أن التجربة أثبتت أن التنصيص على الحقوق في حد ذاته غير كاف إذا لم يكن الدستور 

محتويا على آلية مؤسساتية تسھر على حماية ھذه الحقوق من السلط العمومية أوال وبالذات. وبينت 

دستورية أن أفضل ھيئة للعب ھذا الدور ھي ھيئة قضائية وتحديدا محكمة دستورية تتولى التجارب ال

مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور حتى تمنع المشّرع من االلتفاف على الحقوق الدستورية 

  وإفراغھا من كل محتوى.

ماية الحقوق وقد لعبت المحاكم الدستورية منذ الحرب العالمية الثانية دورا أساسيا في ح

الدستورية وتأويلھا تأويال تقدميا مما جعل من منظومة الرقابة على الدستورية منظومة مركزية في كل 

  دستور حديث.

ألھمية دورھا في حماية الحقوق نجد عديد الدساتير التي تنّصص بشكل صريح، إضافة  ونظرا

ي حماية الحقوق والحريات التي إلى جملة من االختصاصات األخرى، على دور المحكمة الدستورية ف

  من الدستور األلماني. 4فقرة  93يعترف بھا الدستور وھذا ما ينص عليه الفصل 

ونجد نفس التركيز على دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق في الدستور اإلسباني. إذ 

وفقرة مستقلة أوال)  1فقرة للرقابة على دستورية القوانين بشكل عام (فقرة  161يخصص الفصل 

  ثانيا). 1خاصة بحماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور (فقرة 

وھو  Bill of Rightsكم نجد أن الدستور الكيني يخصص فصال ضمن "إعالن الحقوق" 

الباب من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات لبيان اختصاص المحكمة العليا بالنظر في النزاعات 
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الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليھا بإعالن الحقوق.في حين يخصص  المتعلقة بالمساس من

  بابا مستقال لبيان اختصاص مختلف الھيئات القضائية بشكل عام.

أن المحكمة الدستورية "تضمن علوية الدستور  196أما دستور بوليفيا فينص في فصله 

  انات الدستورية وتكفلھا".وتمارس الرقابة على الدستورية كما تضمن حماية الحقوق والضم

العام للمحكمة في مجال الرقابة الدستورية تركيزا  بحيث نجد إلى جانب التأكيد على الدور

ونجد نفس ھذا التركيز وإن بشكل  خاصا على حماية الحقوق والحريات األساسية المكفولة بالدستور.

المغربي الذي يقصر الرقابة على مختلف على دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق في الدستور 

  ).133الدستور عن طريق الدفع على مادة الحقوق والحريات الدستورية (الفصل 

فھو يخص بالذكر الحقوق والحريات ضمن اختصاصات  2014المصري لسنة  أما الدستور

  .192المحكمة الدستورية التي يحددھا الفصل 

حماية الحقوق الدستورية تطورا عبر النسخ وقد عرفت مسألة دور المحكمة الدستورية في 

تنص على أن  117كانت الفقرة (ز) من الفصل  2012ففي نسخة ديسمبر  المتتالية للدستور التونسي.

المحكمة الدستورية تختّص ب "البت في الطعون المباشرة من طرف األشخاص ضد األحكام الباتة 

وبالتالي تم إفراد الحقوق والحريات بإجراء  .".الخارقة للحقوق والحريات المضمونة في الدستور..

  الطعن المباشر من قبل األشخاص. 

) فقد تم التخلي عن ھذا اإلجراء وبالتالي تنظر المحكمة 2013أما في النسخة الموالية (أفريل 

في "كل مشاريع القوانين قبل ختمھا" وھو ما يشمل بداھة مشاريع القوانين التي تھم الحقوق والحريات 

وتم الحفاظ على عدم تمييز  غير أن التخلي عن التركيز على الحقوق والحريات قد تكون له دالالته.

مادة الحقوق والحريات ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية وھو ما يثير أسئلة عديدة خاصة وأن 

ية الحقوق االعتراف بدور محوري للمحاكم الدستورية في حما االتجاه العام في الدساتير الحديثة ھو

  وتأويلھا تأويال حيّا وديناميكيا يقيھا من التأويالت الرجعية التي تؤدي إلى الحد منھا.

بأن التخلي عن ھذا الخيار كان متعّمدا له ما يبرره سيما وأنه في النسخ األولى كان  إن االعتقاد

ية وذلك ھناك من دافع على ضرورة وجود مختصين في الشريعة ضمن أعضاء المحكمة الدستور

حتى يضمنوا احترام الفصل األول من الدستور الذي ينص على أن تونس "اإلسالم دينھا". وإذا 

استحضرنا الدفاع الشرس ألحزاب وتيارات محافظة داخل المجلس التأسيسي عن فكرة المجلس 
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بأن النية  اإلسالمي األعلى مع ما يمكن أن ينتج عنه من تداخل وتشويش على المحكمة الدستورية أليقنّا

كانت تتجه نحو تقزيم دور المحكمة الدستورية في مجال الحقوق والحريات وتأويل ھذه األخيرة تأويال 

  ماضويا بل رجعيا يحد منھا ويتسبب في جمودھا وإفراغھا من كل محتوى.

  الھيئة الوطنية لحقوق اإلنسان - 3

ً وتلك تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان آليات مھمة لتفعيل  حقوق اإلنسان المعترف بھا دوليا

ً داخل الدولة. وتختلف تسميات ھذه المؤسسات وأشكالھا من دولة إلى أخرى غير  المكرسة دستوريا

أنھا تشترك في جملة من الخاصيات لعل أھمھا االستقاللية عن السلطة التنفيذية دون أن تشكل ھيئات 

  قضائية.

سسة وطنية واحدة لحقوق اإلنسان فإن دوال أخرى، ولئن كانت عديد من الدول تكتفي بمؤ

حرصا منھا على دعم المواطنة المتساوية، تحدث مؤسسة وطنية مستقلة خاصة بحماية حقوق المرأة 

واألكيد أن ھذه المؤسسات تكمل دور المؤسسات الوطنية التي لھا اختصاص عام في مادة  ودعمھا.

ھو دستور جنوب إفريقيا الذي يحدث "لجنة جنوب  حقوق اإلنسان. وأبرز مثال على ھذا التمشي

 Commission forإفريقيا لحقوق اإلنسان" وإلى جانبھا "لجنة المساواة في النوع" 

GenderEquality 181( الفصل(.  

أما الدستور الكيني فھو ينشئ مؤسسة واحدة تعنى بحقوق اإلنسان غير أن تسميتھا تركز 

  .جنة الكينية لحقوق اإلنسان والمساواة""الل: مسألة المواطنة المتساوية

الذي يؤكد على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل  19وقد تميز الدستور المغربي بفصله 

: 19من الفصل  3ويحمل على عاتق الدولة واجب السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة. وينص في الفقرة 

من الدستور  164التمييز". وينص الفصل  شكال"وتحدث لھذه الغاية ھيئة للمناصفة ومكافحة كل أ

خاصة على  المغربي أنه: "تسھر الھيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز...بصفة

) مع مراعاة االختصاصات المسندة 19احترام الحقوق والحريات المنصوص عليھا في الفصل (

من الدستور وبالتالي  161مقتضى الفصل للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان". وھذا األخير محدث ب

يكون المغرب ضمن الدول التي اختارت أن تنشئ إلى جانب المؤسسة التي تھتم بحقوق اإلنسان بشكل 

  عام مؤسسة وطنية تعنى بشكل خاص بمسألة محاربة التمييز وتحقيق المواطنة المتساوية.
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ث نجد أنه ينص على مجلس ويبدو أن الدستور المصري قد حذا حذو الدستور المغربي حي

) أما التجديد الحقيقي الذي 214) وكذلك مجلس قومي للمرأة (فصل 214قومي لحقوق اإلنسان (فصل 

على أنه: "تلتزم الدولة  53فھو التنصيص في الفصل  2012قياسا إلى دستور  2014أتى به دستور 

القانون إنشاء مفوضية مستقلة لھذا باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم 

  الغرض".

أما الدستور التونسي فيبدو متأخرا ومحتشما قياسا بھذه الدساتير حيث اكتفى بإحداث "ھيئة 

وتعمل على  أنھا "تراقب....احترام الحريات وحقوق اإلنسان، 128حقوق اإلنسان" التي ينص الفصل 

إلنسان وتستشار وجوبا في مجال اختصاصھا." تعزيزھا وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق ا

ويستشف من عبارة الفصل أن االستشارة وجوبية غير أن رأي الھيئة ليس مطابقا بحيث ال تكون 

الجھة المستشيرة مطالبة بالضرورة باعتماد الرأي الصادر عن الھيئة. وھو ما قد يحد من دور الھيئة 

  ومكانتھا في النسيج المؤسساتي للدولة.

ھذا الخيار لو كان معزوالً لما كان يثير مالحظات كبرى ولكن إدراجه ضمن سياق معين إن 

وخيارات سبق الحديث عنھا يؤكد أن مسألة المواطنة المتساوية لم تكن محل وفاق بين مختلف 

 التيارات الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.

  إطار تشريعي مالئم للدستور -4

القواعد و المبادئ العامة في حين تأتي القوانين وغيرھا من النصوص  من المعلوم أن الدستور يضع

القانونية لتفعيلھا ووضعھا موضع التنفيذ. وبالتالي فإن تكريس المواطنة المتساوية ال يجب أن يقف عند 

مستوى التكريس الدستوري ويجب أن تتخذ لتحقيقه على أرض الواقع نصوص تختلف مرتبتھا في 

انونية وتسعى جميعھا لتحويل المبدأ العام إلى واقع معيش. فلو أخذنا الحقوق السياسية ھرم القواعد الق

وما يتعلق تحديداً بحق الإلنتخاب وخاصة الترشح والوصول للمناصب العامة واالنتخابية فالتكريس 

الدستوري وحده غير كاف بل يجب أن ينصص القانون اإلنتخابي على إجراءات معينة تمّكن من دعم 

المشاركة النسائية في الحياة السياسية بما يجعل المناصفة التي يكرسھا الدستور حقيقة على أرض 

تشكل منطلقا جيدا حيث وقع إلزام القائمات  2011الواقع. ولعل تجربة القانون اإلنتخابي سنة 

لتناوب األفقي المترشحة باحترام التناوب بين النساء والرجال في إعداد القائمات غير أن عدم إعتماد ا

(أي أن يتناوب النساء والرجال على رئاسة القوائم) جعل من عدد النساء النائبات دون نصف أعضاء 

من الدستور الذي يحمل على  46). وطبقا للفصل 1المجلس التأسيسي كما وقع بيانه سالفا (القسم 
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ضرورة  ن اإلنتخابي سيكونالدولة واجب السعي إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة فإن القانو

ً لھذا الخيار بحيث على األحزاب أن تقدم قائمة تترأسھا امرأة و أخرى رجل وھكذا دواليك  مستجيبا

ودائما مع احترام التناوب العمودي داخل القائمة ذاتھا. كما أن القضاء على العنف ضد المرأة (فصل 

الطبيعي أن تكون أولى ھذه التدابير ھي توفير  فقرة أخيرة) يتطلب إتخاذ "تدابير كفيلة" بذلك ومن 46

  اإلطار التشريعي المالئم.

ولئن كانت الدولة التونسية اتخذت عديد التشريعات في مجال الحياة األسرية والحقوق المدنية 

وخاصة مجلة األحوال الشخصية وكل النصوص المنقحة والمكملة لھا فإن مجال الحقوق االقتصادية 

يزال في حاجة لنصوص تشريعية تجعل من الحقوق الدستورية واقعا معيشا وال شعارا واالجتماعية ال 

من الدستور) إذ يجب اتخاذ  40فقط. ولعل أبرز مثال على ذلك ھو حق العمل (موضوع الفصل 

النصوص القانونية التي تشجع على تشغيل النساء دون تمييز وخاصة ضمان التساوي في األجر 

الطبيعة. وھو أمر ال يزال موضع تمييز وحيف كبير في القطاع الخاص حيث  بالنسبة لعمل من نفس

  تتلقى النساء العامالت أجوراً أدنى بكثير من أجور الرجال في أعمال من نفس الطبيعة.

كما أنه من الضروري مراعاة خصوصيات النوع االجتماعي في أماكن العمل وھذا ليس من 

إذ أن ھذه األخيرة تقتضي أن ال تعامل الوضعيات المختلفة بنفس  قبيل التمييز بل ھو خطوة للمساواة

  الطريقة.

  اللجوء الفعلي و الناجع للمحاكم -5

إن تحقيق المواطنة المتساوية ھو مسار طويل ومرّكب ويتكامل فيه المستوى القانوني البحت 

القضاء. إذ أن  (النصوص من دستور وقوانين) مع توعية النساء بضرورة تفعيل الحق في اللجوء إلى

وجود النصوص واألطر القانونية يظل حبرا على ورق في غياب قاض يطبق ھذه القواعد ومواطن 

وال بد ھنا من التمييز بين مستوين مستوى التجاء  يلجأ للعدالة لتنصفه وتمكنه من ممارسة حقوقه.

قضائية ومدى المواطنين عموما والنساء على وجه الخصوص للقضاء ومستوى نجاعة األحكام ال

  تطبيقھا في الواقع.

ففي المستوى األول نجد أن النساء نادرا ما يلتجئن إلى القضاء لتفعيل حقوقھن ما عدا في 

حاالت الطالق وحتى في ھذا المجال فإن النساء المعنفات ال يلتجئن بكثافة للقضاء خاصة في األوساط 

الجتماعي الذي يمارس على المرأة حيث أن األقل حظا والنساء األميات. ولعل ھذا مرتبط بالضغط ا

المجتمع كثيرا ما يحّمل مسؤولية تفّكك العائلة في صورة الطالق للمرأة ويحمل على كاھلھا وحدھا 
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واجب المحافظة عليھا وإن تعرضت لإلھانة والتعنيف واإلھمال. كما أن إحساس عديد النساء بالتبعية 

  اللجوء للقضاء خشية أن تزداد وضعيتھن تعقيدا.للرجال وكونھن في وضعية ھشة يمنعھن من 

أيضا في مجال العمل حيث تتلقى النساء في القطاع الخاص في أحيان كثيرة  وھذا ينطبق

أجورا غير عادلة وأدنى من أجور الرجال وال يستطعن التظلم للمحاكم المختصة خشية فقدان مواطن 

  شغلھن أو التشويش عليھن من قبل أصحاب العمل.

ي الواقع فإن ھذا األمر ليس حكرا على تونس بل تشترك فيه مع عديد الدول العربية و ف

  واإلفريقية و في أمريكا الالتينية.

و يمكن أن يلعب المجتمع المدني في ھذا المستوى دورا ھاما ومفصليا عبر توعية النساء 

وتفعيلھا. وفي عدد من البلدان  بحقوقھن والوسائل القانونية واإلجرائية المتاحة لھن لضمان ھذه الحقوق

أصبحت ھناك جمعيات وائتالفات مدنية تھدف لحشد التأييد للنساء والتنديد باالنتھاكات ضدھن. كما 

توفّر الدعم اللوجستي والقانوني للنساء اللواتي تتعرض حقوقھن لالنتھاك، وتعترف العديد من الدول 

لقضاء للدفاع عن مصالح النساء اللواتي يقع االعتداء لمنظمات المجتمع المدني بالحق في القيام لدى ا

الكندية  LEAFعلى حقوقھن وحرياتھن ومن أبرز األمثلة على ھذه المنظمات المدنية جمعية 

)Women’sLegal Education and Action Foundation و التي لعبت دورا بارزا ال (

في الضغط على فقه القضاء حتى يكون النساء من حيث الدعم القانوني بل وكذلك  فقط في مساعدة

  .34منفتحا ومتبنيا لـتأويل ديناميكي وتحرري لحقوق المرأة

وسيكون ھذا النموذج ذا تأثير قوي وحقيقي لو وقع اعتماده في تونس غير أن ھذا يتطلب 

 لبعض القوانين خاصة في ما يتعلق بشرط المصلحة في القيام أمام المحاكم حيث الزال القضاء تحويرا

يضع عقبات أمام تمثيل المجتمع المدني للفئات الضعيفة بدعوى غياب المصلحة الشخصية والمباشرة 

مما يحرم ھذه الفئات الضعيفة أصالً سواء من ناحية الموارد المالية أو الدراية بالقوانين من إمكانية 

  تفعيل الحقوق الدستورية.

ألة نجاعة األحكام. فما الجدوى من إصدار أما المستوى الثاني لمسألة اللجوء للمحاكم فھو مس

أحكام إذا كانت ال تنفذ أو ال تنفذ كما ينبغي. وھذا يقتضي متابعة من قبل السلط العمومية واإلدارة 

لمدى تطبيق األحكام القضائية والتزام جميع األطراف بما جاء فيھا. وإال فإن ثقة المواطنين وتحديدا 

                                                            
  …LUCAS(L.E, « Does Gender Specificity in Constitution Matters,” help ://scholarheo.law.duke.eduانظر :34 
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بالتالي العزوف عن اللجوء  ء ستھتز في المؤسسة القضائية و يزيدالفئات الھشة وعلى رأسھا النسا

  إليھا.

و ھنا أيضا يمكن أن يلعب المجتمع المدني دورا في التنبيه إلى حاالت عدم تنفيذ األحكام وعدم 

إن ھذا الدور المحتمل للمجتمع المدني  نجاعتھا ويلفت االنتباه لألسباب االجتماعية الكامنة وراء ذلك.

  يحملنا بالضرورة إلى التذكير بالدور الذي لعبه في المسار التأسيسي.

 القسم الرابع

  دور المجتمع المدني في المسار التأسيسي

أبرز ما يميز المسارات الدستورية  (approche participative)تعتبر المقارنة التشاركية 

عيات غير حكومية وخبراء . وھي تقوم على إشراك المجتمع المدني من منظمات وجم35المعاصرة

  ونقابات في صياغة الدستور عبر تلقي اقتراحاتھم واإلصغاء إلى تصوراتھم وطروحاتھم.

ولقد عبر المجلس الوطني التأسيسي التونسي منذ بداية أشغاله عن نيته انتھاج المقاربة التشاركية وأكد 

والمجتمع المدني مبنية على "التناغم انفتاحه على المجتمع المدني. ولئن لم تكن العالقة بين المجلس 

والتواصل" في كل األوقات فقد تمكن المجتمع المدني من تنظيم عديد األنشطة خارج المجلس التأسيس 

  ).2) وكان لھذه األنشطة تأثير ھام على المسار التأسيسي (1وبالتواصل معه (

 األنشطة التي نظمھا المجتمع المدني خارج المجلس وبالتواصل معه - 1

لقد شھد المسار التأسيسي التونسي زخما ال مثيل له من األنشطة والحراك المدني بھدف الضغط على 

المؤسسين لضمان وضع دستور يضمن حقوق اإلنسان ويكرس المواطنة المتساوية ويحمي المكاسب 

 التي تحققت للمرأة التونسية ويمضى بھا قدما في الدستور الجديد.

انفتاحه على كل المقترحات التي سيقدمھا المجتمع المدني بخصوص كل  ومنذ البداية أعلن المجلس

أبواب الدستور وفصوله سيما تلك المتعلقة بالحريات. وقد وردت على المجلس عشرات مقترحات 

. ونخص بالذكر ھنا مشروع 36الدساتير والفصول وخاصة تلك التي تھم حقوق اإلنسان والمواطنين

                                                            
   Le nouveau constitutionnalisme, DRI, rapport, novembre 2012أنظر:  35
  أنظر: سلوى الحمروني، المواطنة المتساوية في تونس...، مرجع مذكور سابقا. -تحديدا مشروع شبكة دستورنا–لدراسة مستفيضة لمختلف ھذه المشاريع  36
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ون النساء" والذي تم إعداده من قبل الجمعية التونسية للنساء "دستور المواطنة من خالل عي

  .37الديمقراطيات

كما استقبل المجلس في اللجان التأسيسية وتحديدا اللجنة التأسيسية الخاصة بالحقوق والحريات 

 .عديد الخبراء واألكاديميين من أجل االستئناس بآرائھم حول قضايا المواطنة المتساوية

الحقوق والحريات إلى ممثل عن الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان وممثلين  كما استمعت لجنة

عن رابطة الناخبات التونسيات وممثلين عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وممثلين عن 

  ).38جمعية نساء تونسيات (وقد خصصنا بالذكر فقط الجمعيات الحقوقية النسوية

مؤسسين داخل المجلس فقد نظم المجتمع المدني سيما وإضافة إلى الحوار المباشر مع ال

الجمعيات النسائية عديد األنشطة للتعريف بمفھوم المواطنة المتساوية وللدفاع عن حقوق النساء 

  ومكتسباتھن ومزيد تدعيمھا.

  و يمكن على سبيل المثال أن نذكر أھم ھذه التظاھرات واألنشطة:

من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية نظمت بشكل استباقي على انتخاب المجلس  - 

النساء التونسيات للبحث حول التنمية و لجنة المرأة بالرابطة التونسية لحقوق اإلنسان واإلتحاد 

العام التونسي للشغل وجمعيات أخرى، حملة تھدف لضمان دستور يحقق المساواة بعنوان: 

 مارس. 8م إطالقھا يوم "من ثورة الشعب إلى دستور المساواة" و قد ت

فيفري  5و  4 و خالل المسار الـتأسيسي نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يومي - 

في ھذا الملتقى  ملتقى دوليا بعنوان "من اجل دسترة حقوق النساء". و قد شاركت 2012

لتأسيسي ا مناضالت من المجتمع المدني من مختلف مناطق البالد، ونائبات بالمجلس الوطني

ومناضالت من عديد من الدول العربية. ومن الالفت لالنتباه أن الحصة االفتتاحية جرت تحت 

 محرزية العبيدي.  رئاسة النائبة األولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي السيدة

نظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة لقاءا تم خالله بحث سبل  - 

حقوق المرأة المضمنة بمجلة األحوال الشخصية صلب الدستور بحضور التنصيص على 

 مجموعة من النائبات بالمجلس الوطني التأسيسي.

أوت  13نظمت الجمعيات النسائية عديد من المسيرات في العاصمة ومدن أخرى أھمھا مسيرة  - 

 بمناسبة عيد المرأة و كان لھا بالغ األثر على المجلس الوطني التأسيسي. 2012

                                                            
  .7لجنة الحقوق والحريات، مرجع مذكور سابقا، ص. أنظر التقرير النھائي ل 37
  .11و 10و 9أنظر التقرير النھائي للجنة الحقوق والحريات، مرجع مذكور سابقا، صفحات  38
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تقريرا ھاما  2012) في سبتمبر FACTالمنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقالية ( أعد - 

حول المواطنة المتساوية في تونس من خالل مشروع الدستور المعّد من المجلس الوطني 

التأسيسي وجملة من مشاريع الدساتير التي أعدتھا أحزاب سياسية ومنظمات مدنية 

 وأكاديميون.

يد من الجمعيات غير النسوية ضرورة على مسألة المواطنة وقدمت مقترحات اشتغلت عد - 

 .39عديدة للمجلس الوطني التأسيسي حول الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات

ومن أھم التجارب التي خاضھا المجلس الوطني التأسيسي في إطار المقاربة التشاركية في  - 

جلس لفائدة منظمات المجتمع المدني تحت شعار إعداد الدستور تنظيم يومين مفتوحين بمقر الم

 "نحو صياغة تشاركية للدستور".

و كذلك مبادرة الحوار الوطني حول الدستور والتي تنقّل خاللھا أعضاء المجلس الوطني  - 

التأسيسي في مجموعات مختلفة إلى كامل واليات الجمھورية والتقو بالمواطنين ومكونات 

آرائھم ومقترحاتھم حول الدستور. كما تنقلوا خارج تونس المجتمع المدني لإلصغاء إلى 

 لإلنصات للجالية التونسية في دول أجنبية (خاصة فرنسا و إيطاليا).

إن تعدد ھذه األنشطة وتنوع الفاعلين فيھا وتواصلھم مع المجلس الوطني الـتأسيسي يطرح  - 

 التأسيسي.بالضرورة تساؤال حول مدى تأثير مجمل ھذه األنشطة في المسار 

 

  تأثير نشاطات المجتمع المدني في المسار الـتأسيسي - 2

اليوم وقد وضعت معركة الحقوق والحريات في الدستور أوزارھا بالمصادقة على ھذا األخير ودخوله 

حيز التنفيذ يمكن النظر إلى المسار التأسيسي بنظرة أكثر موضوعية وعقالنية وھدوءا. وھو أمر كان 

اء ھذا المسار ضرورة أن السالح األھم واألكثر نجاعة الذي كان بيد المجتمع مستحيل التحقيق أثن

المدني عموما والجمعيات النسائية لتكريس المواطنة المتساوية ھو إطالق صيحات الفزع حول 

مخاطر التنّكر لمكتسبات المرأة وتكريس رؤية إيديولوجية ماضوية ورجعية تجعل من الحقوق 

  بال محتوى.المنصوص عليھا وعاءا 

أما اليوم فيمكن أن نقيّم بموضوعية مدى تأثير الضغط والمناصرة الذي مارسه المجتمع 

  المدني ونجاعته على النص النھائي للدستور.

                                                            
دراسي نظمته جمعية م قدم كل من األستاذ سليم اللغماني واألستاذة سلوى الحمروني واألستاذة سلسبيل القليبي وثيقة حول باب الحقوق والحريات ضمن فعاليات يو 39

  البحوث حول االنتقال الديمقراطي.
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و يمكن أن نقيم ھذا التأثير بناءا على النجاحات التي حققھا المجتمع المدني في "المعارك" 

ريقة تكريس الحقوق واآلليات التي تھم الحقوق والسجاالت التي دارت حول صياغات الفصول وط

  والحريات عموما والمواطنة المتساوية بشكل خاص.

تم بضغط من المجتمع المدني (وفاعلين آخرين) التخلي عن عبارة "الخصوصية الثقافية" في  - 

 التوطئة التي كانت ستؤدي لتغليب الخصوصية الثقافية على كونية حقوق اإلنسان .

مع إضافة  1959جوان  1من الدستور كما ورد في دستور  1صياغة الفصل  تم الحفاظ على - 

 عدم جواز تعديله وبالتالي تم التخلي عن إضافة الشريعة كمصدر للتشريع.

 و التأكيد على عدم جواز تعديله. 2تم التنصيص على مدنية الدولة في الفصل  - 

في مشروع مسودة  28لفصل تم التخلي عن العبارة التي تشير أن المرأة شريكة الرجل (ا - 

 الضخمة. 2012أوت  13الدستور) خاصة بعد مظاھرة 

تم التخلي عن اشتراط احترام تونس للمعاھدات بتوافقھا مع الدستور وھو ما كان سيؤدي إلى  - 

 تنكر تونس اللتزاماتھا الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

 ).21طنات (الفصل تم التنصيص على مبدأ حظر التمييز بين المواطنين و الموا - 

تم التأكيد على الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمھا وتطويرھا وضمان الفرص بين المرأة والرجل  - 

في كل المجاالت وتأكيد سعي الدولة إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة والقضاء على 

 ).46العنف ضد المرأة (الفصل 

ضاء المحكمة الدستورية مختصا في تم التخلي عن فكرة التنصيص على أن يكون أحد أع - 

 الفقه.

تم التخلي عن إدراج ھيئة دستورية مستقلة باسم "المجلس اإلسالمي األعلى" والتي كانت  - 

  ستدخل ارتباكا في المنظومة القانونية خاصة في عالقتھا بالمحكمة الدستورية.

إن ھذه االنجازات التي ما كانت لتتحقق لوال تجنّد المجتمع المدني و نضاليته العالية في فترات 

حالكة من تاريخ تونس (أزمة سياسية خانقة، اغتياالت لشخصيات سياسية، تدھور اقتصادي إلخ...) ال 

التي تتعلق بالحقوق بد أن يقع أخذھا بعين االعتبار مستقبال عند أي تأويل ألحكام الدستور وخاصة تلك 

والحريات والمساواة بين المواطنين بحيث تكون إحدى القرائن على إرادة المؤسسين والقوى الحية في 

المجتمع في تركيز دستور يضمن المساواة ويكرس المواطنة المتساوية. وھذه االنجازات ستشكل 

لذي أراد واضعو الدستور انتھاجه حماية ضد التأويالت الرجعية للدستور إذ أنھا تبين بجالء الخيار ا

في نھاية المطاف. غير أن قراءة أخرى لھاته االنجازات ترى أن استجابة القوى المحافظة لمقترحات 
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المجتمع المدني تمثلت باألساس في التراجع عن الفصول التي شكلت تھديدا واضحا للمواطنة 

حد المطلوب ومقارنة بالدساتير الحديثة (وھو المتساوية ولم يكن ھناك تدعيم و تطوير لحقوق المرأة بال

أمر وقع بيانه بشكل مستفيض خاصة القسم الثاني من البحث). وربما يعود ھذا لإلستراتجية التي 

اتبعتھا القوى المحافظة والتقليدية حيث أعلت من سقف "مطالبھا" (التراجع عن االلتزامات الدولية، 

النمطية للمرأة كربة بيت وشريكة للرجل) بحيث ساد  الشريعة كمصدر للقانون، تكريس الصورة

االعتقاد أن التراجع عن ھذه األجندة ھو انتصار كبير للمواطنة المتساوية. والحال أن حقوق المرأة لم 

تحقق إال تقدما طفيفا وتبقى ظالل القوى التقليدية ومخاوف التأويالت الرجعية تحوم حول ھذا 

  الدستور.

نجازات ال يجب أن تحجب عنا بعض الھنات والثغرات ومواطن الضعف وعموما فإن ھذه اإل

  التي شابت تحركات المجتمع المدني أثناء المسار التـأسيسي لعل من أھمھا:

إذ استثنينا بعض الحاالت و التي وقعت اإلشارة إليھا أعاله فإن العديد من تحركات المجتمع  - 

) واسعا وحقيقيا collectifو لم نسجل ائتالفا (المدني أثناء المسار التأسيسي كانت انفرادية 

ودائما بين أھم المنظمات النسائية لنشر مفھوم المواطنة المتساوية وتنظيم حملة مناصرة 

 ممنھجة لدى المجلس الوطني التأسيسي.

غياب إستراتيجية واضحة لدى مكونات المجتمع المدني لطرق الضغط على المسار التأسيسي  - 

ث اتسمت عديد من فعاليات المجتمع المدني بالتشتت واإلرتجال وضعف والتأثير فيه بحي

 التجنّد وھو أمر قلل من قدرتھا االقناعية و نجاعتھا.

ضعف اإلشھار الذي حظيت به مبادرات بعض مكونات المجتمع المدني رغم أھميتھا و جدية  - 

للمواطنة في المرحلة مخرجاتھا. ونخص بالذكر ھنا التقرير الذي أعد برعاية المنتدى العربي 

الذي يعتبر مرجعا ھاما في مجال المواطنة المتساوية. و مع ذلك لم يوزع FACT) االنتقالية (

فضال عن عدم 40على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولم يحظ حتى باإلشھار الكافي

 المنتدى على المستوى الوطني. (visibilité)"ظھور" 

الدستور فكرة وجيھة في ذاتھا إال أن تنظيمه شابته عديد كانت مبادرة الحوار الوطني حول  - 

الھنات مما لم يمكن من مشاركة طيف واسع من المجتمع المدني وكذلك المواطنين. وھو ما 

أثر على تملك المواطنين عموما والنساء خصوصا لمضامين الدستور ولم يسمح بمزيد بلورة 

النساء (النساء الريفيات، النساء ذوات ذات مفھوم المواطنة المتساوية لدى فئات عريضة من 

                                                            
  لم يقع بعث موقع انترنت في الوقت المناسب ولم يقع استغالله لتحقيق أكبر انتشار للتقرير. 40
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المستوى التعليمي والثقافي المحدود، النساء العاطالت ، الفئة الشابة من النساء...) التي كان 

حضورھا في جوالت الحوار الوطني جد محتشم واسھامھا شبه معدوم مما يجعل من الممكن 

بلغ عدد المشاركين من نساء ورجال استنتاج أن الحوار الوطني غلب عليه الطابع الشكلي (

وممثلي جمعيا بضع عشرات فقط في والية سليانة مثال) وربما إرادة المجلس التأسيسي في 

 إقصاء جمعيات بعينھا.

من الالفت لالنتباه ضعف تجند المجتمع المدني في الدفاع عن المواطنة المتساوية حيث  - 

مقترحا الواردة على النافذة التي وقع  217لـلوحظت ندرة المقترحات التي تدعم المساواة في ا

(مقترح بالتنصيص على مجلة أحوال  41فتحھا في الموقع االلكتروني في المجلس التأسيسي

الشخصية في الدستور وإشارة عامة إلى احترام المعاھدات الدولية) والغريب في األمر أنه 

بدعوى  (CEDAW)يداو وردت مقترحات تطالب باإلبقاء على التحفظات على اتفاقية س

 تعارضھا مع الھوية اإلسالمية.

لوحظ أيضا تراخ في ضغط المجتمع المدني على المجلس التأسيسي في المراحل األخيرة من  - 

المسار التأسيسي مما يدفع لالعتقاد بأن جزءا من المجتمع المدني ليس مستقال تماما عن بعض 

مية السياسية للمطالبة بحقوق المرأة وظھرت األحزاب السياسية. بحيث أنه ما أن تراجعت األھ

مسائل و"أولويات" أخرى حتى انحصر المد المدني والحراك النسوي وغابت مسألة حقوق 

. ومن حسن الحظ أن استفاقة اللحظة 2013المرأة بشكل واضح منذ صدور نسخة غرة جوان 

 في صياغته الحالية. 46األخيرة سمحت بإدراج الفصل 

جوانب المسار الدستوري وتأثره بحراك مختلف الفاعلين وتحديدا المجتمع  إن دراسة مختلف

المدني ھو من األھمية بمكان غير أن تقييم درجة "تملك" المجتمع عموما والنساء تحديدا لمفھوم 

المواطنة المتساوية والمشاركة السياسية للمرأة وتمتعھا بكافة حقوقھا يتطلب تقصي نظرة النساء 

ى أرض الواقع من مختلف الفئات واألعمار للمواطنة المتساوية ومدى استيعابھن لحقوق التونسيات عل

 المرأة ومكتسباتھا.

 

 

                                                            
 www.anc.tnvisit/main/A/Rdosdiversjus§col=15أنظر وثيقة على الرابط التالي:41 
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 القسم الخامس

  المواطنة المتساوية في عيون النساء

لقد ركزت جّل األقسام السابقة (ما عدا القسم الرابع المتعلق بمشاركة المجتمع المدني) على دراسة 

(الدستور والتجارب المقارنة، القوانين) وعلى الجانب المؤسساتي (المجلس النصوص القانونية 

  الوطني التأسيسي). وھي جوانب ھامة وأساسية بال ريب.

غير أّن البحث في مجال المواطنة المتساوية سيبقى نظريا ومغرقا في التجريد، إذا لم ينزل إلى 

  ومدى تمثلھن لمفھوم المواطنة المتساوية. الشارع ليستقرأ نظرة النساء أنفسھن لحقوقھن ووضعيتھن

وھذه المقاربة الميدانية في غاية األھمية لعّدة أسباب أولھا أّن االرتقاء بوضعية المرأة في 

تونس كان تاريخيا نتاجا إليمان وقناعة راسخين لدى نخبة من الزعماء ورجال الفكر من الرجال 

األول. وھذه النخبة ھي التي كانت وراء إصدار مجلة (الحبيب بورقيبة والطاھر الحداد) في المقام 

األحوال الشخصية. ولئن كان من غير الممكن المجادلة بشأن مدى التغيير االجتماعي الذي أحدثته ھذه 

المجلة، فإّن مالحظة الواقع (انتشار األفكار النمطية عن النساء حتى في صفوف النساء، صعود الفكر 

، تواصل العنف ضد المرأة وضعف مشاركتھا في 2011تائج إنتخابات سنة التقليدي الذي تبلور في ن

الحياة العامة والسياسية) يؤكد أّن الروح التحررية التي جاءت بھا المجلة وفكرة المساواة المطلقة بين 

النساء والرجال ظلت أفكارا مقصورة على نخب معينة في المجتمع التونسي (فئات ذات المستوى 

لتعليمي العالي) ولم تتغلغل في عمق المجتمع ولم تتبلور في الممارسة والسلوك اليومي. االجتماعي وا

ويمكن التأكيد أّن طريقة إصدار المجلة ومختلف النصوص القانونية التي عززت حقوق المرأة والتي 

قبل  كانت فوقية (الدولة ھي التي فرضتھا وليس تطّور ذاتي داخل المجتمع) أّدى إلى ضعف تملكھا من

الفئات المھمشة واألقل حظا في المجتمع وخاصة في المناطق الداخلية وفي صفوف األميين والعاطلين 

وبالتالي فإّن الدراسة الميدانية لنظرة مختلف الشرائح النسائية لحقوقھن ستمّكن من تكوين  عن العمل.

  فكرة عامة عن مدى تجّذر فكرة المساواة في المجتمع.

أما األھمية الثانية لھذه الدراسة الميدانية، فھي تأتى من كونھا جاءت الحقة لسقوط 

وتكوين  2011وألنھا تأتي إثر انتخابات  2011الديكتاتورية ولوجود نفس ثوري في البالد خاصة سنة 

المجلس الوطني التأسيسي (مع ما شھده من مشاركة ھامة للنساء) وخاصة إثر مسار دستوري طويل 

سير تصادمت فيه اآلراء وتالحقت في الفضاء العام وأمكن لجميع شرائح المجتمع أن تتأثر من وع
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قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر بدرجة عالية أو بدرجة أقل بالنقاشات التي دارت خالله 

مثيال منذ  وبمختلف التطّورات والمفاھيم التي تّم طرحھا في سياق من حرية التعبير لم تشھد له البالد

استقاللھا وفي ظل تكّون نواة للمجتمع المدني التي واكبت المسار التأسيسي وتقدمه وصمدت بوجه 

محاوالت التراجع عن المكتسبات التاريخية للمرأة. وبالتالي فإّن ھذه الدراسة الميدانية تستفيد من ھذه 

وستسمح بمعرفة  1959إثر دستور الديناميكية التي لم تحدث إثر إصدار مجلة األحوال الشخصية وال 

ما إذا كانت ھناك بوادر لتملك النساء التونسيات لمفاھيم الحداثة ولمفاھيم المواطنة المتساوية وحقوق 

  المرأة خصوصا.

  العينة المستجوبة

من المھم أن نوضح بادئا ذي بدء أن ھذه الدراسة الميدانية قد ال تستجيب لجميع الشروط العلمية ومرد 

الذين أجروھا ھم من ذوي االختصاص القانوني وليس علم االجتماع. غير أن دقة عدد من  ذلك أن

اإلجابات وتواترھا جعل من الممكن استخالص عدد من النتائج باعتبارھا تعبيرا جليا عن اتجاھات 

  وتصورات معينة لدى شريحة أردناھا أن تكون ممثلة قدر المستطاع عن النساء التونسيات.

  امرأة مع مراعاة تنّوع الشرائح: 25دت الدراسة الميدانية على استجواب عينة من لقد اعتم 

 نساء ذوات مستوى تعليمي ومھني عال - 

 شابات وطالبات - 

 نساء أميات (ريفيات وقاطنات بالمدن) - 

 نساء عامالت - 

 نساء عاطالت عن العمل. - 

ة (طالبات + مستوى وبطبيعة الحال، فإّن عديد من المستجوبات يمكن إدراجھن في أكثر من فئ

وقد تّم اختيار مجموعة من األسئلة العامة والتي تھدف  تعليمي عال، نساء أميات + نساء عامالت...).

لقياس مدى وعي النساء بحقوقھن ومشاركتھن أو متابعتھن للحياة العامة مع اجتناب طرح سؤال تقني 

قد ال يحظى بإجابة من نساء ينتمين معقّد من قبيل: "ھل تدركين معنى المواطنة المتساوية" ألنه 

استبطان "لمختلف الشرائح حتى المتعلمة منھا، بحيث أّن الھدف من األسئلة كان معرفة مدى 

وتحسس" المساواة من قبل النساء في واقعھن اليومي دون البحث في مدى إدراكھن وفھمھن للمفاھيم 

أّن المواطنة المتساوية تعاش في الحياة اليومية  النظرية. ولعل أھم ما تعلمنا إياه التجربة التونسية ھو

  وال معنى لھا إن ظلت فقط بين دفتي دستور ولو بأحرف من ذھب.
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) قبل عرض أھم الخالصات التي يمكن 1وسنعرض في مرحلة أولى أول نتائج االستجوابات (

  ).2استقاؤھا منھا (

  نتائج االستجوابات -1

المرأة متفاوتة، إذ كانت كل اإلجابات في صفوف الطالبات كانت اإلجابات المتعلقة بفھم حقوق 

إجابات) وكانت أغلب اإلجابات في صفوف النساء ذوات  9والشابات المتعلمات واضحة عموما (

إجابات) في حين كانت إجابة  4المستوى التعليمي والمھني الجيد واألكثر تقدما في السن واضحة (

  واحدة عمومية.

أما في أوساط النساء ذوات المستوى التعليمي المتدني والريفيات والعامالت فقد تباينت 

) في حين 3اإلجابات حيث نجد أّن النساء ذوات المستوى التعليمي المتدني كانت إجاباتھن ضبابية (

  ) وكانت ثالث إجابات أخرى عمومية. 4كانت إجابات الشابات العامالت واضحة (

منھا في  5إجابات باإليجاب ( 6اة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص كانت ھناك بالنسبة للمساو

صفوف النساء ذوات المستوى المھني والتعليمي المتدني وإجابة في صفوف الطالبات والشابات ذوات 

 5إجابة بالنفي توزعت بشكل متقارب بين مختلف الفئات ( 12المستوى التعليمي الجيد)، وكانت ھناك 

في صفوف النساء ذوات  3ي صفوف النساء ذوات المستوى االجتماعي والتعليمي المتدني، وف

في صفوف الطالبات والشابات ذوات المستوى التعليمي  4المستوى االجتماعي والمھني العالي و

إجابات التساوي في الحقوق على مستوى النصوص وغياب المساواة في  6الجيد). فيحين أكدت 

 .42اقعالفرص في الو

إجابة  23وبخصوص ما إذا كانت النساء يعتبرن أّن حقوقھن في خطر اليوم، فقد كانت ھناك 

باإليجاب في حين رأت إجابتان فقط أّن حقوق المرأة ليست مھّددة ورأت كل اإلجابات المؤكدة لوجود 

محافظة (إجماع خطر يتھدد حقوق المرأة أن الخطر األساسي يتأتى من التيارات الدينية التقليدية وال

  على ھذه النقطة).

 5إجابة بالمشاركة و 20، كانت ھناك 2011أكتوبر  23وبخصوص المشاركة في انتخابات 

في أوساط النساء من ذوات المستوى التعليمي والمھني  3في أوساط الطالبات و 2بعدم المشاركة (

  المتدني).

                                                            
  باستنتاج منھا.كانت ھناك إجابة ضبابية وال يمكن الخروج  42
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إجابة في  23ة حيث كانت ھناك وكان ھناك شبه إجماع حول ترّدي وضعية المرأة بعد الثور

ھذا االتجاه، في حين اعتبرت إجابة أنھا تحسنت (طالبة) وكانت إجابة أخرى منّسبة حيث اعتبرت أّن 

  مشاركة المرأة في الفضاء العام تطّورت ولكن تصاعد التيارات الرجعية يھددھا (طالبة).

ت متابعة متّصلة ألشغاله (في إجابا 7وبخصوص متابعة أشغال المجلس الوطني التأسيسي، أكدت 

في  5إجابات متابعة في بعض األحيان ( 10أوساط النساء المتعلمات والطالبات) في حين أكدت 

في أوساط النساء ذوات المستوى  2أوساط النساء ذوات المستوى االجتماعي والمھني المتدني، و

في  6إجابات بعدم المتابعة ( 8ك في أوساط الطالبات). وكانت ھنا 3االجتماعي والتعليمي العالي و

أوساط النساء ذوات المستوى التعليمي المتدني، وإجابة في أوساط المتعلمات وأخرى في صفوف 

  الطالبات).

إجابات بأنه يضمنھا  6لحقوق المرأة، كانت ھناك  43بخصوص ضمان مشروع الدستور 

 3إجابات بالنفي ( 6ت)، وكانت ھناك في أوساط الطالبات وواحدة في أوساط النساء المتعلما 5جزئيا (

في أوساط النساء غير المتعلمات وواحدة في أوساط النساء المتعلمات واثنتان في أوساط الطالبات). 

من النساء المتعلمات  4من النساء غير المتعلمات و 7إجابة بأنه ال رأي لديھا ( 13وكانت ھناك 

 توجد أي إجابة صريحة بنعم أي بضمان الدستور وھكذا نجد أنه ال وإجابتان في صفوف الطالبات).

  لحقوق المرأة وھو أمر يدفع للتفكير ال فقط في نص الدستور بل في تصور المواطنين له.

أما السؤال عن مدى ضمان مجلة األحوال الشخصية لحقوق المرأة، فقد كانت ھناك إجابة 

  ضمن الطالبات). 7ن النساء المتعلمات وضم 4في أوساط النساء ذوات التعليم المحدود و 7باإليجاب (

من  2وفي حين لم تكن ھناك أية إجابة بالنفي فإّن بعض المستجوبات أّكدن عدم قدرتھن على اإلجابة (

في أوساط  2إجابات عدم كفاية الضمانات الواردة بالمجلة ( 5النساء غير المتعلمات) في حين رأت 

  في أوساط الطالبات). 2لنساء المتعلمات والنساء غير المتعلمات وواحدة في أوساط ا

(اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على كل أشكال  CEDAWوعن مدى معرفة النساء باتفاقية 

في صفوف النساء ذوات التعليم  8إجابات بعدم المعرفة عنھا ( 10التمييز ضد المرأة، فقد كانت ھناك 

وكانت  عليم العالي وإجابة في صفوف الطالبات).المتدني، إجابة في صفوف النساء ذوات المستوى الت

في صفوف الطالبات، وإجابة في صفوف النساء  6إجابات ( 8اإلجابة بمعرفة االتفاقية بشكل جيّد 

  ذوات التعليم المتواضع وأخرى في صفوف النساء ذوات المستوى المھني والتعليمي الجيد).

الواضحة أحيانا والتباين والتفاوت في أحيان إّن ھذه اإلجابات التي تراوحت بين االتجاھات 

  أخرى تستدعي جملة من الخالصات والمالحظات.

                                                            
  أجريت عديد االستجوابات قبل المصادقة على الدستور.43 
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  الخالصات التي يمكن الخروج بھا من االستجوابات – 2

إّن أول الخالصات التي يمكن الخروج بھا من نتائج االستجوابات أّن فھم النساء بشكل عام لحقوقھن 

النساء ذوات المستوى التعليمي والمھني العالي (بمختلف متوفر بشكل معتبر خاصة في أوساط 

أعمارھن). والمالحظ أنه حتى في أوساط النساء األميات والريفيات والعاطالت عن العمل وبرغم 

وجود شيء من الضبابية في إدراك حقوق النساء وفھمھا، فإّن شريحة ھامة من ھذه الفئات لديھا الحّد 

وأھميتھا، وھذا يقطع مع التقسيم النمطي السائد في المجتمع بأّن فھم  األدنى من إدراك ھذه الحقوق

حقوق النساء وتكوين فكرة واضحة عنھا مقصور على النساء المنتميات للنخب العليا في المجتمع، 

وربما يعود تحّسن مستوى إدراك النساء غير المتعلمات لمسألة حقوق المرأة إلى النقاش في الفضاء 

المسألة طوال المرحلة االنتقالية. بحيث أنه بالرغم من كل النقائص التي شابت المسار  العام حول ھذه

الدستوري ومخرجاته، فإّن نتيجة ھامة تحققت بفعل الحراك المدني واإلعالمي وھي إخراج قضية 

ين المرأة من الغرف المغلقة إلى الفضاء العام وانتقالھا من موضوع مقتصر على األكاديميين والحقوقي

  إلى قضية مواطنة تشغل بال الجميع وتحديدا النساء.

ولعل ھذا األمر سيزيد من "تملّك" النساء التونسيات بمختلف شرائحھن لمجلة األحوال 

الشخصية بحيث يكون النقاش الحر وصدام اآلراء والطروحات واإلحساس بقيمة المكتسبات الناجم 

تاريخ  1956عجزت عنه السلطة السياسية منذ عن األخطار التي أحدقت بھا نجح في تحقيق ما 

إصدار مجلة األحوال الشخصية ويتأكد ھذا األمر إذا رأينا النسبة العالية للنساء اللواتي يعتبرن أّن 

  مجلة األحوال الشخصية تضمن حقوقھن وانتماء ھؤالء النساء لمختلف الفئات المستجوبة.

في الفرص مع الرجال أّن ھناك إحساسا كبيرا بعدم  كما يتضح من خالل تقييم النساء لمدى تساويھن

التساوي في الفرص وتدرك عديد من النساء أن المساواة في الحقوق المضمونة بالنصوص ال تكفي 

  وحدھا في ظل تمييز يمارس في الواقع ويحّد من حظوظ المرأة.

ألعمار واالھتمامات ومن الالفت لالنتباه أّن ھناك شعورا عاما لدى النساء بمختلف الشرائح وا

بوجود خطر محدق وجدي يھّدد حقوق المرأة التونسية وھناك إجماع على أّن مصدر ھذا الخطر ھو 

التيارات الدينية المتطرفة والتي تحمل فكرا ماضويا ورجعيا. ولعّل ھذا الشعور ھو الذي جعل نسبة 

أّن النصوص القانونية السارية لم  ھامة من النساء تعتبر أّن وضعية المرأة قد ترّدت بعد الثورة رغم

تتغيّر، ويتدّعم ھذا االعتماد إذا الحظنا أّن عدد النساء اللواتي يعتبرن أّن الدستور يضمن حقوق المرأة 

ھو عدد ضئيل وھن يعتبرن أنه ضمان جزئي في حين كانت نسبة من ال رأي لھن أو بالنفي عالية 

  جدا، وھذا يؤشر على أمرين: 
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 ة عالية من النساء على الدستور وتحديدا في جوانبه المتعلقة بحقوق المرأة.عدم إطالع نسب - 

 غياب الثقة في الدستور كضامن لحقوق المرأة لدى نسبة ھامة من النساء.  - 

ويالحظ في خصوص مشاركة النساء في االنتخابات ارتفاع نسبة اللواتي شاركن في انتخابات 

النساء اللواتي تابعن أشغال المجلس الوطني التأسيسي وإن وكذلك وجود نسبة ھامة من  2011سنة 

بتفاوت درجة ھذه المتابعة، وھذا يؤشر على تحّمس النساء لمتابعة الشأن العام والمشاركة فيه، غير أّن 

عديد من النساء أبدين تبرمھن من المجلس ونقاشاته العبثية ويخشى أن يؤدي ھذا إلى نفور النساء من 

نتخابات القادمة وأن يكون ذلك مدخال لترك النساء لالنشغال بالشأن السياسي مما المشاركة في اال

  سيؤدي إلى تسھيل إقصائھن وجعل وجودھن شكليا فقط في المجالس المنتخبة.

وفي خصوص مدى معرفة النساء باتفاقية األمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد 

اء معتبرة نسبيا مع ارتفاع شديد لنسبة من ال يعرفن عنھا في نالحظ أّن معرفة النس CEDAWالمرأة 

صفوف النساء األميات والريفيات وذوات التعليم المحدود وھو أمر طبيعي ولعل النقاشات التي دارت 

على مدى المسار التأسيسي والتي عادت لتطفو على السطح بقّوة في الفترة األخيرة ساھمت في ھذا 

  .44األمر

ة المرأة التونسية متميزة على وضعية مثيالتھا في أغلب الدول العربية لقد كانت وضعي

واإلسالمية ولحسن الحظ يمكننا القول أّن ھذه الوضعية ال تزال متميّزة. وقد بيّنت أحداث المسار 

االنتقالي والتأسيسي وتطوراتھما جدية المخاطر المحدقة بالمواطنة المتساوية وكونھا ال تأتي فقط من 

  ن الطبقة السياسية بل تنبع أحيانا من فئات المجتمع التي تعيش التھميش واإلقصاء.جزء م

غير أّن البذور التي ُزرعت إبان االستقالل بدأت تُؤتي ثمارھا، إذ بدا جليا خالل مراحل 

 المسار التأسيسي أّن درجة تجّذر الوعي بالمساواة في المواطنة تدّعمت مقارنة بالعقود الماضية. وتبيّن

أّن الدفاع عن حقوق المرأة لم يعد رھينا بإرادة الساسة بل أصبح قضية كل النساء من مختلف الفئات 

  واألعمار وھو أمر سيتدّعم بفضل ديناميكية المجتمع المدني النسائي على وجه التحديد. 

 إّن أھم خالصة نخرج بھا من المسار التأسيسي التونسي في ھذا المجال ھي أّن حرية المرأة

ومساواتھا في المواطنة مع الرجل لم تعد ھبة من السلطة بل صارت حقا مشروعا يفتك من السلطة 

                                                            
أكتوبر  24المؤرخ في  2011لسنة  103قامت مجموعة من نواب حركة النھضة بالمجلس الوطني التأسيسي بإيداع مقترح قانون يتعلق بعرض المرسوم عدد 44 

جويلية  12المؤرخ في  1985لسنة  68ات الصادرة عن الحكومة التونسية الملحقة بالقانون عدد المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب البيان والتحفظ 2011
                اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. علىة المتعلق بالمصادق 1985
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وبالرغم عنھا إن لزم األمر. ولقد بيّنت نساء تونس أنھن على استعداد للكفاح من أجل قضيتھن وال 

  يأبھن للثمن الذي ينبغي دفعه .

 القسم السادس

  التونسيةتوصيات عامة بناء على التجربة 

إّن اختالف السياقات التاريخية واالجتماعية والسياسية يجعل من التجربة التونسية في العالم العربى 

تجربة فريدة وال يمكن استنساخھا في تربة ثقافية واجتماعية مغايرة دون مراعاة خصوصيات كل بيئة 

تلقين الدروس بقدر ما ھي من ثقافية واجتماعية. ولكن يمكن أن نتقّدم بتوصيات عامة ليس من قبيل 

باب االقتراح والتفكير المشترك حول قضية المواطنة المتساوية وأفضل السبل لتكريسھا في البلدان 

  المنضوية في منتدى المواطنة العربية في مرحلة االنتقال الديمقراطي.

دية للمرأة إّن نقطة أساسية يمكن االنطالق منھا وھي محاربة الصور النمطية السلبية والمعا - 

والتي تجعل منھا كائنا أدنى من الرجل أو ال قيمة له بدونه أو مجّرد كائن ملحق به. وھذه 

العملية ليست سھلة إذ أنھا تالقي في عدد من المجتمعات العربية معارضة لدى قطاعات ھامة 

  من الرجال بسبب العقلية الذكورية التي غالبا ما تتستر وراء فھم خاطئ ومشوه للدين.

من المھم أيضا للعمل على محاربة استبطان النساء أنفسھن للوضعية الدونية إزاء الرجل،  - 

فكثير من النساء يقبلن بھذه الوضعية بل ويبحثن لھا عن األعذار وھي عادة نفس األعذار التي 

تنتجھا المجتمعات الذكورية التقليدية وھاتان التوصيتان تتطلبان جھدا كبيرا وانخراطا من 

تمع المدني بكل مكوناته ومن النخب الفكرية ومن المفروض لتنجح عملية تغيير العقليات المج

 أن تكون مسندة من السلطة السياسية ال أن تكون ھذه األخيرة عامل شّد إلى الوراء.

إّن دعم المشاركة السياسية للمرأة كناخبة ومترشحة يسھم في وعيھا بحقوقھا وبقدرتھا على  - 

لب وضع النصوص الدستورية والقانونية المالئمة لتشجيع المشاركة السياسية التغيير وھذا يتط

في التناوب العمودي في القائمات االنتخابية  2011للمرأة (يمكن االقتداء بتجربة تونس سنة 

 كنقطة انطالق قابلة للتطوير).

إيصال صوت  سيساعد تكّون مجتمع مدني نسائي يھتّم بقضايا المرأة والمواطنة المتساوية على - 

النساء للطبقة السياسية وصناع القرار، كما سيساعد على تجذير فكر المساواة في مختلف فئات 

 المجتمع وشرائحه.
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من المھم اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة الدستور وخصوصا باب الحقوق والحريات  - 

في مجال المواطنة عبر إشراك المجتمع المدني والخبراء واالنفتاح على التجارب الرائدة 

 المتساوية سواء في الدول العريقة في الديمقراطية أو التي عاشت تجارب انتقال ديمقراطي.

ينبغي العمل على وضع إستراتيجية واضحة ودقيقة لتعامل المجتمع المدني مع صناع القرار  - 

الذي قد وتفضيل مقاربة الحوار والمناصرة والدعم قدر اإلمكان على خيار التجريح والصدام 

 يؤدي إلى قطع سبل التواصل بين المجتمع المدني وصناع القرار.

من المھم أيضا بعث مؤسسات وھيئات وطنية تختص بمحاربة التمييز ضد المرأة وتعالج  - 

جذوره التاريخية واالجتماعية والثقافية، ومن الضروري أن تكون لھذه الھيئة الموارد الالزمة 

ضطالع بمھام نشر ثقافة المواطنة المتساوية وحقوق المرأة وكذلك الصالحيات الضرورية لال

 ومراقبة االنتھاكات الحاصلة في ھذا المجال واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء عليھا.

من الضروري أن تأخذ الدساتير الوطنية بعين االعتبار حقوق اإلنسان الكونية ألنھا دافع  - 

تأويل المرجعيات الثقافية الوطنية تأويال تحرريا، لتطوير المواطنة المتساوية وعنصر ھام في 

فليس من الصدفة أّن المجتمعات التي تحررت فيھا المرأة ھي المجتمعات التي بلغت أكبر قدر 

 من التقّدم والرقي.
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