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الف�صل

 :1إ�طار عام ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

 .1مقدمة عا ّمة و اشكالية الدراسة.

 1.1المشاركة السياسية للنساء في المغرب العربي:مقاربة شمولية للمسألة.
 2.1الديمقراطية تحت المحك في المغرب العربي.
 .2المنهجية.
 1.2لمن تتوجه هذه الدراسة؟
 2.2ما هي أهداف هذه الدراسة؟
 3.2مراحل الدراسة و المقاربة المنهجية.

الف�صل  :2الم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء في المغرب العربي :ال�سياق التاريخي و حداثة النقا�ش�� 12
 .1المح ّددات التاريخية.
 1.1أشكال المشاركة السياسية للنساء في العهد اإلستعماري.
 2.1مؤشرات اإلقصاء السياسي للنساء مع حلول االستقالل.
 3.2أربعة عقود شديدة التناقض.
 .2السياق الحالي :بعض المعطيات األساسية.
 1.2العدد كقيمة سياسية.
 2.2تأثير العامل اإلقتصادي.
 3.2التصويت النسوي في المغرب العربي.
 .3العراقيل التي تواجه المشاركة السياسية للنساء في المغرب العربي :أسباب تفسيرية غير كافية.
 1.3الدين كتفسير.
 2.3العادات المعادية للنساء.
 3.3ابتذال المسألة في الخطاب السياسي.
 4.3الحيل المؤسساتية :الوزارات و الهيئات المكلّفة بالوضع النسوي.

درا�سـة مقـارنـة حـول متثيـــــــل الن�ســــــــاء يف امل ؤ��س�سات ال�سيا�سية يف املغـــــرب العربـــــي
اجلزائر – املغرب – تون�س



الف�صل  :3إالطار القانوني للم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء في المغرب العربي ��������������������������������� 23
 .1ترسيخ المساواة بين النساء و الرجال في القوانين األساسية المغاربية.
 .1.1الدستور التونسي المؤرخ في  1جوان .1959
 .2.1الدستور المغربي المؤرخ في 13سبتمبر .1996
 .3.1الدستور الجزائري المؤرخ في  28نوفمبر .1996
 .2اإللتزامات الدولية لدول المغرب العربي.
 .1.2اإللتزامات المتعددة األطراف.
 .2.2اإللتزامات اإلقليمية.
 .3حصة الحقوق السياسية للنساء في نماذج اإلقتراع و النظم اإلنتخابية للدول المغاربية.
 .1.3نموذج اإلقتراع و النظام اإلنتخابي في تونس.
 .2.3النظام اإلنتخابي في المغرب.
العضوي الجزائري المتعلّق بالنظام اإلنتخابي.
 .3.3القانون
ّ

الف�صل  :4واقعة حقيقية :تمثيل غير مت�ساوي للن�ساء في الم ؤ��س�سات ال�سيا�سية في المغرب العربي �� 35
 .1النساء في البرلمانات المغاربية.
 .1.1الحصيلة السلبية لقابلية اإلنتخاب :العدد الضعيف للمنتخبات.
 .1.2الوصول الصعب للترشح.
 .2النساء داخل الحكومات.
 .1.2سيطرة شبه كلية للرجال في مجال اإلدارة السياسية.
 .2.2تواضع األدوار الحكومية.
 .3النساء داخل المجالس المحلية.
 1.3التمثيل الضعيف للنساء في المدينة.
 2.3األدوار الثانوية في القطاعات اإلجتماعية.
 .4النساء داخل اإلدارات العليا و في السلطات التنفيذية المحلية.
 .1.4الوصول إلى المناصب العليا :ترقيات حديثة عليها أن تؤكد.
 .2.4النساء داخل السلطات التنفيذية المحلية.
 .5النساء في األحزاب السياسية.
 .1.5مسؤولية األحزاب في ضعف التمثيل النسائي.
 .2.5صفات المناضالت في األحزاب السياسية.
متعمد.
 .3.5الوضعية في القوائم :تمييز ّ
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فعلي ������������������������������������49
 :5جعل مبد أ� الم�ساواة ال�سيا�سية بين الرجال و الن�ساء ّ

 .1مسؤولية الحكام.
 .1.1تك ّفل مبدأ المساواة السياسية بين الرجال و النساء.
 .2.1المطالبة بأجوبة مؤسساتية حقيقية.
 .3.1التمييزات اإليجابية :وسيلة لتعويض عدم المساواة.
 .2تقنيات األعمال اإليجابية الممكن اتباعها لجعل مبدأ المساواة فعلي.
 .1.2حتمية تقنية التمييز :الحصة النسبية في المغرب العربي.
 .2.2الطريقة المعيارية المثالية :المراجعة الدستورية.
 .3.2اإلجراء التشريعي :تعزيز النصوص المتعلّقة باألحزاب السياسية و النظم اإلنتخابية.
 .3عالمات التغيير :مسألة منهج.
 .1.3أ ّولوية فورية :الحفاظ على المكاسب.
 .2.3ديمومة الكفاح :الجمعيات النسائية.
 .3.3الصحافة و المجموعات العمومية كوسائل ضغط.
 .4.3الضغوط الممارسة من قبل أوساط دولية.
 .5.3مسألة الجندر و البحث الجامعي في المغرب العربي.
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