
 

 بيـان

 

ومواصلة لنضالها من أجل تكريس الحقوق السياسية للمرأة وخاّصة حقّها في الترّشح   ،ّن جمعية تونسيّاتإ

قانونا وممارسة فعليّة وتعزيز دورها في مواقع القرار وتحّمل المسؤوليّات، اختارت عقد مائدة مستديرة يوم 

في تقاطع مع رمزية انطالق فترة فتح باب  "نتخابياإلتواجد المرأة في المسار "من الشهر الجاري حول  18

ها على هامش الحدث يهم  الشهر الحالي، و 17الترشحات للمجلس النيابي المقبل،  الذي انطلق بداية من 

 المذكور وتوضيحا لما ورد في التقرير اإلعالمي الواقع بثّه أن تعرب عما يلي:

لترّشح للمجالس المنتخبة في ابة للنساء وخاّصة حقّها قوق المكتستمسكها الاّلمشروط الدائم والمتواصل بالح -

ار االنتخابي ال فقط في في ظل مراعاة المعايير الدوليّة وخاّصة مبدأ التناصف في كافة مراحل المس

  .التزكيات

المرسوم عدد القانون االنتخابي من خالل إصدار تستنكر بشّدة التراجع الخطير وغير المسبوق الحاصل في  -

في تجاوز تام  ،مبدأ التناصف في الترشحواة الفعلية بين المرأة والرجل ولمساا تجاهلالذي  2022لسنة  55

من بروتوكول مابوتو   9تفاقية سيداو األمميّة والمادة إمن  7لمصادق عليها وخاصة المادة للمعايير الدولية ا

حّق المرأة في التناصف في المجالس المتعلق ب 51لفصل وحتى مخالفة األحكام الدستوريّة من ااإلفريقي، 

من خالل التراجع عن حّق المرأة في المساواة  55المنتخبة والحفاظ على حقوقها المكتسبة  وفي خرق للفصل 

 الفعلية وعدم التمييز أمام القانون االنتخابي في الترّشح، والتراجع الفاضح عن مبدأ التناصف. 

نتخابي وتجاهل دعواته ات المجتمع المدني في المسار اإللطة عدم تشريك مكّونتستهجن مواصلة الس -

 .خالالت المذكورة في المرسومك اإلالمتكّررة في العديد من المناسبات لتدار

تحذّر بصرامة من أّن عدم االستعجال بتعديل المرسوم وفقا للمعايير الدوليّة الضامنة لحقوق النساء تبعا لما  -

 التي تعترضلعراقيل القانونية الواضحة والمبّطنة من خالل تجاوز ا ن عليه في هذا الخصوصتّم اإلعال

المرأة في مشاركتها السياسية في المحطات االنتخابية المقبلة، سيترتّب عنه انتكاسة غير مسبوقة على 

تكون التي أٌريد لها أن مكتسبات تمثيلية النساء ال فقط في البرلمان، بل وأيضا في كافّة المجالس المنتخبة و

 .متيازإمجالس ذكورية ب

 



 

 

 

تجّدد تنديدها بعدم تحقيق التناصف في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، في خرق  -

 نتخابية هيكليا ومؤسساتيا، وهو تغييبشريك النساء في إدارة العملية اإلللمعايير الدولية المكرسة لوجوبية ت

 "مكّملة"كل كبير في طغيان النظرة الذكورية على المسار االنتخابي وحصر دور المرأة في مجّرد ساهم بش

 في التزكّيات. 

تؤكد على مواصلتها النضال من أجل التعبئة المجتمعية والمناصرة للتكريس الفعلي لحّق المرأة في الترشح  -

نحو إعادة تكريس الحقوق المذكور نتخابي إلن خالل تمسكها بتعديل القانون اوخاصة للمناصب القيادية م

 المكتسبة وتعزيزها.

تدعو كافة أطياف المجتمع واإلعالم الوطني والمحلي للتكاتف في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية من أجل  -

المرأة في الولوج لمواقع  وق النساء وتكرسها فعليا وخاصة حقإعادة بناء بيئة ديمقراطية تعددية تضمن حق

 تمييز. القرار على قدم المساواة مع الرجل دون أدنى
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