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مستشارة وطنية–فاتن الس بعي 

نستو -قاضية رئيسة فريق مبركز ادلراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل



النقاط موضوع العرض

هيلكة القضاء يف تونس ورتب القضاة•

بعض الاحصائيات املهمة•

أ س باب ارتفاع عدد النساء يف القضاء•

أ مه احلواجز اليت تعرتض املرأ ة يف القضاء•

أ حسن املامرسات لتعزيز حضور املرأ ة يف القضاء•
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بعض الاحصائيات حلضور املرأ ة يف القضاء يف تونس
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أ س باب ارتفاع عدد النساء يف القضاء

الدستور 

• المساواة وعدم التمييز

• ضمان حقوق المرأة وخصوصا تكافئ الفرص

المعاهدات 
الدولية

• لحقوق اإلنسانالدولينالعهدين 

• ورفع التحفظات عنهاسيداواتفاقية 

القوانين

• األنظمة األساسية للقضاة

• مبدأ المساواة في الدخول للقضاء 

• التدابير اإليجابية في قانون المجلس األعلى للقضاء والمحكمة الدستورية

الواقع التونسي

• ارتفاع عدد المتحصالت على اإلجازة في القانون

• تزايد عدد الجمعيات المختصة في المجال القضائي بما فيهم جمعية خاصة بالقاضيات التونسيات

• ارتفاع عدد النساء الممثالت في المجلس األعلى للقضاء



أهم الحواجز التي تعترض المرأة في القضاء

لقضاء وتعود بقاء الرجل يف الصورة المنطية للمرأ ة يف عدم قدرهتا عىل القيام ببعض املهام يف ا: احلواجز العامة اجملمتعية

تصاديحرص هممة املرأ ة يف القضاء الاجامتعي والعائيل والاق = املناصب القيادية حىت من طرف النساء 

عدم وضوح معايري الرتقية للمراكز العليا يف القضاء يف القانون: ابلقانوناحلواجز اخلاصة

ل القرب من العائةل واملهام تفضي= رفض املرأ ة تقدل تكل املناصب لتحملها مسؤولية العائةل : احلواجز املتعلقة ابملرأ ة

ال قل تفرغ 

مل أ عباء املهنة رمغ املرأ ة غري قادرة جسامنيا ونفسانيا عىل حت: احلواجز اخلاصة ابل من يف بعض الوظائف القضائية

تفضيل الوظائف املكتبية = كفاءهتا العلمية واملهنية 

قضاء العقاري متثيل دون املأ مول للمرأ ة يف املواقع العليا الختاذ القرار ويف وظائف النيابة العمومية والتحقيق ويف ال



اءأ مه املبادرات اليت ميكن التأ سيس علهيا لتعزيز حضور املرأ ة يف القض

ري االإجيابية لتشجيع احملمكة ادلس تورية واجمللس ال عىل للقضاء        التداب: املبادرات الترشيعية•

ولوج النساء يف مواقع هامة يف القرار

بة النوع الاجامتعي جملس النظراء وتاكئف الفرص واخلطة الوطنية الإدماج مقار : املبادرات احلكومية•

يف الس ياسات العامة واملوازنة         العداةل والنوع الاجامتعي 

اء ملا فيه من تكريس اهامتم اجملمتع مبكرا بتعزيز تواجد النساء يف القض: بادرات اجملمتع املدينم •

متع املدين         وجود أ ربع هيألك يف اجمل + املتقاضياتاملساواة وعدم المتيزي وضامنة حلقوق 

اخلاصة واحلياة حركية يف القضاء جشع املرأ ة عىل مشاركة يف احلياة العامة ابلتوازن مع احلياة

ةللتقدم للمناصب العليا وللوظائف الصعباملراةحفزيالوظيفية وابلتايل 



اخلالصة والتوصيات

بني النظام القانوين وبني الواقع العميل يف القضاءالهوة : اخلالصة-

دراج مجةل من التدابري االإجيابية يف القوانني املتعلقة : التوصيات- للقضاةساس ية ابل نظمة ال  اإ

يص مزيانيات مأ سسة النوع الاجامتعي يف العداةل من خالل الاسرتاتيجيات وبرامج العمل وختص -

ذلكل

ختصيص جانب ملكوانت اجملمتع املدين يف تكل اخملططات القضائية-

ملناصب واملراتب العمل عىل تغيري العقليات دلى القضاة نساء ورجال لتحقيق املساواة يف اكفة ا-

واجملاالت

 املناصب القيادية العليا   حتسيس اجمللس ال عىل للقضاء بتأ ثري املرأ ة يف القضاء ورضورة ترشيكها يف-

القضاء تشارك املامرسات الفضىل بني ادلول العربية حنو مزيد تعزيز حضور املرأ ة يف-



تفاعالت؟؟؟؟


