
الميثاق الوطني من أجل 
المساواة بين الّنساء والّرجال 

في إدارة الّشأن المحّلي
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تقـديــم

يف  والّرجال  الّن�ساء  بني  امل�ساواة  اأجل  من  الوطني  امليثاق  يندرج 

اإدارة ال�ّساأن املحّلي �ضمن جهود الّلجنة الوطنّية لدعم امل�ساواة بني 

الّن�ساء والّرجال يف اإدارة ال�ّساأن املحلي الذي مّت الإعالن عن تاأ�ضي�ضها 

يوم 6 اأفريل 2015 وذلك للق�ساء على الّتمييز �سّد الّن�ساء، الذي ما 

ة، ول�سمان امل�ساواة وتكافوؤ  يزال م�ستمّرا يف احلياة العاّمة واخلا�سّ

الفر�ص بني اجلن�سني يف جميع جماالت احلياة املحلّية على امل�ستويني 

القانوين والفعلي. 

�سمنها  ومن  االإن�سان،  حلقوق  الكونّية  املبادئ  اإىل  امليثاق  وي�ستند 

تون�ص  يف  القانونّية  املنظومة  ُتقّرها  مبادئ  وهي  الّن�ساء،  حقوق 

وخمتلف  عليها  امُل�سادق  الّدولية  واملعاهدات  الّد�ستور  خالل  من 

الّن�سو�ص الّت�سريعّية والّتتيبّية.  

واملدنّية  ال�سّيا�سّية  احلياة  يف  للّن�ساء  الفعلّية  امل�ساركة  وُتعترب 

اأ�سكال  جميع  وا�ستئ�سال  والّثقافّية،  واالإجتماعّية  واالإقت�سادّية 

الّتمييز والعنف على اأ�سا�ص اجلن�ص، �سمن حقوق االإن�سان االأ�سا�سّية 

والّتنمية  الّدميقراطّية  لتحقيق  رورّية  ال�سّ ال�ّسروط  بني  ومن 

امل�ستدامة.     
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تعي�سها  الّتي  الهاّمة  الّتطورات  جماراة  اإىل  امليثاق  هذا  يهدف  كما 

ذلك  يفت�سه  وما  حملّية  ل�سلطة  الّتاأ�سي�ص  م�ستوى  على  تون�ص 

االخت�سا�سات  م�ستوى  على  املحّلية  للجماعات  ا�ستقاللّية  من 

القاعدّية  اخللّية  املحّلي  امل�ستوى  وُيعترب  والب�سرّية.   املالَية  واملوارد 

ملاأ�س�سة  فعالّية  واالأكرث  االأن�سب  االإطار  ميثل  وهو  للّدميقراطّية 

اأ�سا�ص  على  املحّلي  ال�ّساأن  اإدارة  يف  واملواطنات  املواطنني  م�ساركة 

ال�ّساأن  اإدارة  اأّن  اإذ  بينهما.  الفر�ص  وتكافوؤ  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

املحّلي تكون من خالل جمال�ص ُمنتخبة، على اأ�سا�ص مبداأ الّتنا�سف 

م�ساركة  خالل  ومن  وال�سفافّية،  للم�ساءلة  وخا�سعة  اجلن�سني،  بني 

ن�سيطة للمواطنات واملواطنني وفق اآليات الّدميقراطية الّت�ساركّية. 

وتتعّهد جميع االأطراف الفاعلة يف ال�ّساأن املحّلي بالّتعاون فيما بينها 

العاّمة  ال�ّسيا�سات  وتقييم  وتنفيذ  و�سع  عند  ت�ساركّي  منهج  وفق 

وخمّططات الّتنمية وامليزانّية وامل�ساريع والربامج املحّلية مع االلتزام 

ياأخذ  اأفقّي  نحو  بامل�ساواة بني اجلن�سني على  املّت�سل  البعد  باإدماج 

بعني االعتبار احتياجات وتطّلعات الّن�ساء والّرجال على حّد ال�ّسواء 

يف خمتلف جوانب احلياة املحّلية. 

اإّن االإن�سمام اإىل هذا امليثاق حّر وهو يتوّجه اإىل جميع املتدّخلني يف 

�سيا�سّية وجمتمع  واأحزاب  �سلط حمّلية ومركّزية  املحّلي من  ال�ّساأن 

باإّتباع  االأطراف  هذه  وتتعّهد  ة.  وخا�سّ عمومّية  وموؤ�ّس�سات  مديّن 

الّتدابري  كاّفة  واّتخاذ  امليثاق،  هذا  يف  الواردة  والقواعد  املبادئ 

رورّية لتطبيقه، كّل يف نطاق اخت�سا�سه. ال�سّ
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الديبـاجــة

�سعّيا اإىل جت�سيد املبادئ الّد�ستورّية املتعّلقة بامل�ساواة وعدم الّتمييز 

�سمان  واإىل  وممار�ستها  باحلقوق  الّتمّتع  يف  والّرجال  الّن�ساء  بني 

واالإقت�سادّية  واملدنّية  ال�ّسيا�سّية  احلياة  الفعلّية يف  الّن�ساء  م�ساركة 

عيد املحّلي،  واالإجتماعّية والّثقافّية على ال�سّ

الذي  للّن�ساء  االإن�سانّية  للحقوق  الّدويل  القانوين  لالإطار  واعتبارا 

اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اّتفاقّية  �سّيما  ال  تون�ص،  عليه  �سادقت 

الّتمييز �سّد املراأة واّتفاقية حقوق الّطفل،

القانوين  االإعتاف  يف�سل  يزال  ال  الذي  ال�ّسا�سع  بالّبون  ووعيا 

م�ساركة  تزال  ال  لها، حيث  والفعلّي  الواقعّي  الّتطبيق  بامل�ساواة عن 

الّن�ساء  احتياجات  تزال  ال  كما  حمدودة،  القرار  �سنع  يف  الّن�ساء 

اإدارة ال�ّساأن العام املحّلي ُمغّيبة يف  اإ�سهامهّن يف  وتطلعاتهّن وقيمة 

ال�ّسيا�سات العاّمة وخمّططات الّتنمية وامليزانيات املحلّية، 

الّدميقراطي  االإنتقال  مراحل  تتيحها  التي  الفر�ص  من  وانطالقا 

لّتغيري املمار�سات الّتمييزية �سّد الّن�ساء نحو تعزيز حقوقهّن املدنّية 

امل�ساواة  وحتقيق  والّثقافّية،  واالإجتماعّية  واالإقت�سادّية  وال�ّسيا�سّية 

الفعلّية بني اجلن�سني،
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املحّلي  ال�ّساأن  اإدارة  يف  والّرجال  الّن�ساء  بني  امل�ساواة  لدعم  و�سعيا 

الأجل حتقيق تنمّية �ساملة وم�ستدامة وتكري�ص الّدميقراطّية املحّلية 

يف بعديها الّتمثيلي والّت�ساركي مبا ي�سمن احلقوق االإن�سانّية للّن�ساء 

ويحقق احتياجات وتطّلعات الّن�ساء والّرجال على حّد ال�ّسواء وي�سمن 

جناعة وجودة ال�ّسيا�سات العاّمة وبرامج ال�ّسلطات املحّلية،

املركزّية  وال�ّسلطة  املحّلية  ال�ّسلطة  ا�سطالع  ب�سرورة  واإميانا 

ة  واملجتمع املدين واالأحزاب ال�ّسيا�سّية واملوؤ�ّس�سات العمومّية واخلا�سّ

بدور حا�سم يف تفعيل امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص يف املجاالت الّراجعة 

اإليهم،

الّن�ساء  بني  امل�ساواة  اأجل  من  الوطني  امليثاق  �سياغة  مّتت 

لدعم  الوطنّية  الّلجنة  قبل  من  املحّلي  ال�ّساأن  اإدارة  يف  والّرجال 

املحّلي، مببــادرة  ال�ّساأن  اإدارة  يف  والّرجال  الّن�ساء  بني  امل�ساواة 

الـمـراأة  حـــول  واالإعالم  والّتوثيـق  والّدرا�سـات  البحــوث  مــركز  من 

الــر�سيد  للّتنمّيـة املحلّيـة واحلكــم  الّدويل  والـمـركـز   )CREDIF(

البلــديات  جلمعّيـة  الّدويل  الّتعـاون  لوكالــــة  االإقليمي  املكتــــب   -

برعاية وزارة  وذلك   ،)CILG-VNG international( الهولنـدي 

احلكومّية  الهياكل  من   العديد  ومب�ساركة  والّطفولة  واالأ�سرة  املراأة 

واجلمعّيات الّنا�سطة يف جمال النهو�ص باملواطنة والّدفاع عن حقوق 

الّن�ساء يف تون�ص. 

حمّلية  جماعات  من  املحّلية،  احلياة  يف  الفاعلني  جلميع  وميكن 

وموؤ�ّس�سات  ونقابات  وجمعيات  �سيا�سّية  واأحزاب  مركزّية  و�سلطات 

هذا  على  ويعتربون  امليثاق،  هذا  اإىل  االإن�سمام  ة،  وخا�سّ عمومّية 

الأ�ضا�ص اأطرافا فيه ويتعّهدون بالعمل على جت�سيده.
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 I- املبادئ املنّظمة للحياة املحّلية

الف�صل الأول: مبداأ امل�ساواة  

باعتباره  امل�ساواة  مبداأ  باحتام  امليثاق  هذا  اأطراف  تلتزم 

اأ�سا�ص جميع احلقوق االإن�سانية وباعتباره �سرطا �سرورّيا لبناء 

الّدميقراطّية وحتقيق الّتنمية ويقت�سي ذلك االإعتاف بقدرات 

وخربات وجتارب الّن�ساء والّرجال على حّد ال�ّسواء. وعليه يتعنّي 

الّن�ساء  م�ساركة  �سمان  املحّلية  احلياة  يف  الفاعلني  كّل  على 

جماالت  كّل  يف  واأو�ساعهّن،  اأعمارهّن  اختالف  على  الفعلّية، 

احلياة املحّلية وال�ّسعي الإزالة كّل ما يعترب عقبة حتول دون ذلك.

الف�صل 2: مبداأ عدم الّتمييز 

تلتزم اأطراف هذا امليثاق مبكافحة كّل اأنواع الّتمييز والعنف التي 

ت�ستهدف الّن�ساء يف احلياة املحّلية. وُيق�سد بالّتمييز »اأّي تفرقة 

اآثاره  من  ويكون  اجلن�ص  اأ�سا�ص  على  يّتم  تقييد  اأو  ا�ستبعاد  اأو 

واحلّريات  االإن�سان  بحقوق  للمراأة  االإعتاف  عدم  اأغرا�سه  اأو 

واالإجتماعّية  واالإقت�سادّية  ال�ّسيا�سّية  امليادين  يف  االأ�سا�سّية 

والّثقافّية واملدنّية اأو يف اأّي ميدان اآخر، اأو احليلولة دون متّتعها 

 .
1
بهذه احلقوق اأو ممار�ستها لها« 

الّتمييز  اأ�سكال  كافة  الق�ساء على  اّتفاقّية  1 من  املاّدة  الّتمييز ح�سب  تعريف م�سطلح   1
�سّد املراأة.



الّتمييز  اأنواع  مكافحة  على  بالعمل  امليثاق  اأطراف  تتعّهد  كما 

اأو  القناعات  اأو  الّدين  اأو  االأ�سل  اأو  الّلون  على  املبنّية  االأخرى 

االأفكار اأو االإعاقة اأو ال�سّن اأو احلالة املدنّية.

امل�ساواة  لُبلوغ  اإيجابّية  تدابري  اّتخاذ  اأّن  امليثاق  اأطراف  وتعترب 

احلقيقّية بني اجلن�سني �سرورّي وال ُيعّد متييزا.

الف�صل 3: املقاربة الأفقّية للم�ساواة بني اجلن�سني  

تعمل اأطراف امليثاق على اإدماج امل�ساواة بني اجلن�سني عند و�سع 

وامل�ساريع  وامليزانيات  الّتنمّية  وخمّططات  العاّمة  ال�ّسيا�سات 

املحّلية وتنفيذها وتقييمها، ب�سكل ياأخذ بعني االعتبار احتياجات 

الفعلّي  الّتكري�ص  وي�سمن  ال�ّسواء  حّد  على  والّرجال  الّن�ساء 

للم�ساواة وتكافوؤ الفر�ص بينهما.

الف�صل 4: الـُمَواَطَنة الّدميقراطّية 

للمواطنني  املت�ساوّية  امل�ساركة  تو�سيع  على  امليثاق  اأطراف  تعمل 

اعتماد  خالل  من  املحّلي  العاّم  ال�ّساأن  ت�سّيري  يف  واملواطنات 

مقاربة ت�ساركّية عند و�سع ال�ّسيا�سات العاّمة وخمّططات الّتنمّية 

وتنفيذها  املحّلي  امل�ستوى  على  والربامج  وامل�ساريع  وامليزانيات 

وتقييمها، مع �سمان امل�ساءلة وال�سفافّية.

الف�صل 5: مبداأ الت�سامن 

تعمل اأطراف هذا امليثاق على جت�سيد مبداأ الّت�سامن بايالء عناية 

واقت�سادّية  اجتماعّية  و�سعيات  تع�سن  الاّلتي  بالّن�ساء  ة  خا�سّ

ه�ّسة.  
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 II- جمالت امل�صاواة بني اجلن�صني يف احلياة املحّلية

الف�صل 6: 

خالل  من  للّن�ساء  الفعلّية  امل�ساركة  بدعم  امليثاق  اأطراف  تلتزم 

اعتماد: 

وذلك  والّت�ّسح  الّت�سويت  يف   اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مبداأ   •

القائمات  يف  الّت�سجيل  على  الّن�ساء  حلّث  الّتدابري  كّل  باّتخاذ 

االنتخابّية، وممار�سة حقهّن يف الّت�سويت ال�ّسخ�سي اإ�سافة اإىل 

الّت�ّسح  ن فعلّيا من ممار�سة احلّق يف  يتمكَّ بناء قدراتهّن حّتى 

وتقّلد الوظائف  االإنتخابّية.

يف  ت�ساهم  الّتي  املنتَخبة  املوؤ�ّس�سات  كاّفة  يف  الّتنا�سف  مبداأ   •

نع القرار العمومّي على امل�ستوى املحّلي. �سُ

�سلب  الّتعيينات  يف  اجلن�سني  بني  املتوازنة  الّتمثيلّية  مبداأ   •

اأو االإ�ست�سارّية، على م�ستوى االإدارة  الّتقريرّية  الهياكل االإدارّية 

الاّلمركزية واالإدارة املركزّية. 

االأجهزة  م�ستوى  على  اجلن�سني  بني  املتوازنة  الّتمثيلّية  مبداأ   •

الت�سيريّية للجمعيات والنقابات واالأحزاب ال�ّسيا�سّية واملوؤ�ّس�سات 

ة. اخلا�سّ

• مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني يف امل�ساركة يف �سياغة ال�ّسيا�سات 

وتنفيذها  والربامج  وامل�ساريع  وامليزانية  الّتنمية  وخمّططات 

وتقييمها وكذلك يف اّتخاذ املبادرات.

9



الف�صل 7: 

يف  واملركزّية  املحّلية  العمومّية  االإدارة  باأّن  امليثاق  اأطراف  تقّر 

ُتنّظم وتعمل  الح العاّم، وهي  خدمة املواطنني واملواطنات وال�سّ

ووفق  العاّم،  املرفق  وا�ستمرارّية  وامل�ساواة  احلياد  مبادئ  وفق 

قواعد ال�سّفافّية والّنزاهة والّنجاعة وامل�ساءلة.

عند  وابط  ال�سّ هذه  �سمان  م�سوؤولّية  امليثاق  اأطراف  وتتحّمل 

قيامها باأن�سطتها ومبا�سرتها ل�سالحياتها املتعّلقة باإدارة املرافق 

اأو باإ�سداء خدمات اأو بالّتزود مبواد اأو بتنفيذ اأ�سغال اأو اأن�سطة.

الف�صل 8: 

اجلن�سني  بني  الفر�ص  تكافوؤ  �سمان  على  امليثاق  اأطراف  تعمل 

والّثقافّية  واالإجتماعّية  االإقت�سادّية  احلقوق  بجميع  الّتمّتع  يف 

والبيئّية وممار�ستها. 

دون  حتول  التي  العقبات  اإزالة  على  امليثاق  اأطراف  وحتر�ص 

ممار�سة الّن�ساء الفعلّية حلقوقهن و تّتخذ كافة الّتدابري لتح�سل 

كاف  معي�سي  م�ستوى  على  ال�ّسواء  حّد  على  والّرجال  الّن�ساء 

حلياة كرمية، مبا يف ذلك املاأكل وامللب�ص وامل�سكن، باالإ�سافة اإىل 

الّتعليم  رورية يف جماالت  ال�سّ واخلدمات  املرافق  من  متكينهم 

والّتكوين والّرعاية ال�سحّية والعالج الطّبي واالإحاطة االإجتماعّية 

وريا�ص  وحما�سن  والّريا�سة  والّتفيه  والّثقافة  والنقل  والعمل 

االأطفال مع احلر�ص على توفري بيئة �سليمة واآمنة. 
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الف�صل 9:

تتعّهد اجلماعات املحّلية باعتماد اآليات الّدميقراطّية الّت�ساركّية، 

ومبادئ احلوكمة املفتوحة يف ت�سيري ال�ّساأن املحّلي ب�سكل يحّقق 

امل�ساواة اجلوهرّية بني املواطنني واملواطنات ويعّزز م�ساهمتهم 

اإىل جنب مع املجتمع  يف خمتلف جماالت احلياة املحّلية، جنبا 

ة.  املدين واالأحزاب ال�ّسيا�سية واملوؤ�ّس�سات اخلا�سّ

الف�صل 10:

امل�سّبقة  االأحكام  مكافحة  اإىل  امليثاق  هذا  اأطراف  ت�سعى 

اأو  علوّية  على  القائمة  الّنمطّية  ور  وال�سّ والّتعابري  واملمار�سات 

رورّية. دونّية اأحد اجلن�سني وذلك من خالل اّتخاذ الّتدابري ال�سّ
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الهياكل واملنّظمات ومكّونات املجتمع املدين 

امل�ساهمة يف �سياغة هذا امليثاق

12

الهـيـاكـــل احلكوميــة

   االإدارة العاّمة للمحا�سبة العمومّية 

واال�ستخال�ص

   بلدّية تون�ص

   الّديوان الوطني لالأ�سرة والعمران 

الب�سري

   مركز البحوث والّدرا�سات االإجتماعّية

   مركز الّدرا�سات القانونّية والق�سائّية

   املندوبّية العاّمة للّتنمية اجلهوّية

   وزارة الّتجارة

   وزارة الّتكوين املهني والّت�سغيل

   وزارة الّتنمية واالإ�ستثمار والّتعاون 

الّدويل

   وزارة الّثقافة واملحافظة على الّتاث

   وزارة الّداخلّية

   وزارة ال�ّسوؤون االإجتماعّية

   وزارة ال�ّسوؤون الّدينّية 

   وزارة الفالحة واملوارد املائّية 

وال�سيد البحري

   وزارة املالّية

    الوكالة الفّنية للّتكوين املهني 

والعمل امل�ستقّل

   وكالة تون�ص اإفريقيا لالأنباء

الهياكل غري احلكومية

  »اإندا« العامل العربي

  االحّتاد العام الّتون�سي لل�ّسغل

  اجلامعة الوطنّية للمدن الّتون�سّية

  جمعّية »معا«

  جمعّية اأ�سوات ن�ساء

  جمعّية الّتنمية بال�سر�ص

  اجلمعّية الّتون�سّية للحّق يف االختالف

حة االإجنابّية   اجلمعّية الّتون�سّية لل�سّ

  جمعّية الّن�ساء الّتون�سيات للبحث 

 

حول الّتنمية

  اجلمعّية الوطنّية لالإبداع بباجة

  جمعّية ريحانة

  جمعّية �سوراويتيمي�ست

  جمعّية م�ساواة وتنا�سف

  جمعّية يقظة وت�ساوي الفر�ص

  رابطة الّناخبات الّتون�سيات

  مركز املراأة العربّية للّتدريب 

 

والبحوث )كوثر(

  منتدى اجلامعات

  موؤ�ّس�سة »من اأجل امل�ستقبل«

منظمات دوليــة

  �سفارة مملكة هوالندا بتون�ص

  �سندوق االأمم املّتحدة لل�ّسكان

  مكتب الّتعاون الّدمناركي الّتون�سي

  منّظمة االأغذّية والّزراعة لالأمم 

املّتحدة

  هيئة االأمم املّتحدة للم�ساواة بني 

اجلن�سني ومتكني املراأة

   مكتب اأوك�سفام - تون�ص

خبـراء وجامعـيـون

••

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

 •

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•


