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المحـاور

اطر ااقارونو اإل▪

اقش اكرتااقارئمةاف اإاطر ااقمشر كةااقسيرسيةاقلم أة▪

اقتمثيلااقسيرس اقلم أةاف اتنوس▪

 أسبرباغيربااقمعاطيرتااإلحصرئيرتاعلىااقمستنىااقمحل▪

اقموانصةاندن امعهدااإلحصرءاالحصرئيرتإوترجانوش ا▪



والمتعلق،1999نيسان/أفريل13فيالمؤرخ،1999لسنة32عددالقانون يوفر
المعهدمهامخاللهمنيحددالذيالقانونياإلطارلإلحصاء،الوطنيةبالمنظومة

الهياكلمختلفلدىالمتوفرةاإلداريةالبياناتاستخداملهويضمنلإلحصاءالوطني
.الوطنية

إلداراتاتحيلأنعلىلإلحصاءالوطنيةالمنظومةقانون منالسابعالفصلنص  وقد
إلىمهامهاىبمقتضعليهاتحصلتوالتيلديهاالمتوفرةالمعلوماتالعموميةوالهياكل
المحالةالمعلوماتوتخضع.بحتةإحصائيةألغراضاستجابةلإلحصاءالوطنيالمعهد

يهاعلالمنصوصواالستعمالبالسريةالخاصةاإلجراءاتنفسإلىاإلطارهذافي
.القانون نفسمنالخامسبالفصل

.Iاإلطار القانوني



، بصفته كما نص  الفصل التاسع عشر من هذا القانون على مهام المعهد الوطني لإلحصاء
:  ، ومن أهمهاالتنفيذي المركزي للمنظومة الوطنية لإلحصاءالهيكل 

سيق مع تجميع المعلومة اإلحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها وذلك بالتن˗  
.الهياكل اإلحصائية العمومية المختصة األخرى 

خالل وذلك منتنظيم التوثيق اإلحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي ˗ 
.تجميع المعطيات المنتجة من طرف مختلف مكونات المنظومة الوطنية لإلحصاء

كما . دروتنطبق هذه المهام على جميع المجاالت اإلحصائية ومن ضمنها إحصائيات الجن
المحلي إلى تخضع البيانات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة على الصعيدين الوطني و 

.نفس أحكام الفصل السابع السالف الذكر

.Iاإلطار القانوني



.IIرأةالشراكات القائمة في إطار المشاركة السياسية للم

حداثو ʺوالرجلالمرأةبينالفرصوتكافؤللمساواةالنظراءمجلسʺإحداثإثرعلى ا 

يانات،البتبادلعمليةتكون أنالبديهيمنأصبح.صلبهالمتخصصةالعملفرق 

سلسةيةعملالتحديد،وجهعلىبالسياسةومشاركتهاعموماالمرأةبمشاركةالمتعلقة

.ظراءالنمجلسأعضاءخاللمنالممث لةالهياكلبينالقائمةالشراكةإلىوخاضعة



.IIرأةالشراكات القائمة في إطار المشاركة السياسية للم

:عنممثلينالقاريناألعضاءمنعددمنرئيسهعنعالوةالمجلسويتكون 
الجمهوريةرئاسة▪
الحكومةرئاسة▪
الشعبنوابمجلس▪
وزارةكللدىاالجتماعيالنوعبمقاربةالمكلف▪
لإلحصاءالوطنيالمعهد▪
األساسيةوالحرياتاإلنسانلحقوق العلياالهيئة▪
البشري والعمرانلألسرةالوطنيالديوان▪
المرأةحولواإلعالموالتوثيقوالدراساتالبحوثمركز▪
للشبابالوطنيالمرصد▪
المرأةتمكينمجالفيناشطةجمعياتعنممثلينأعضاءأربعة▪



.IIIنسالتمثيل السياسي للمرأة في تو

التأسيسيالوطنيبالمجلسالمرأةمشاركة.1

نهاية تكوين المجلسبداية تكوين المجلس

النسبة العددالنسبة العدد

69.1 %77.4150 %168ذكور

30.9 %22.667 %49إناث



.IIIنسالتمثيل السياسي للمرأة في تو

الشعبنواببمجلسالمرأةمشاركة.2

إثر التعويضاتبداية تكوين المجلس

النسبة العددالنسبة العدد

66.5 %68.7143 %149ذكور

33.5 %31.372 %68إناث



,  2011تش ينااألنلا/ أكتنب ا, ذكن ا
77.4

,  2014تش ينااقثرو ا/ ونفمب اا, ذكن ا
69.1

,  2014كروننااألنلا/ ديسمب ا, ذكن ا
68.7

66.5, 2015فب اي ا/ فيف يا, ذكن ا

,  2011تش ينااألنلا/ أكتنب ا, إورثا
22.6

,  2014تش ينااقثرو ا/ ونفمب اا, إورثا
30.9

,  2014كروننااألنلا/ ديسمب ا, إورثا
31.3

33.5, 2015فب اي ا/ فيف يا, إورثا

ذكن ا

إورثا

.IIIنسالتمثيل السياسي للمرأة في تو

المنتخبةالوطنيةبالمجالسللمرأةالسياسيةالتمثيليةنسبةتطور.3



.IV محليعلى المستوى الأسباب غياب المعطيات اإلحصائيات
عمومامحليةالبالحكومةالسياسيةبالتمثيليةالخاصةاإلحصائيةالمعطياتغيابيعود

أولدتشهسوفالتونسيةالجمهوريةأن  إلىالتحديدوجهعلىالمرأةوتمثيلية
كانون /ديسمبر17بتاريخ2014دستوربعدلها(البلديةاالنتخابات)محليةانتخابات

.الجاريةالسنةمناألول

لىعأن هواألربعينالسادسفصلهفينص  قد2014دستورأن  بالذكرالجديرمن
كما.خبةالمنتالمجالسفيوالرجلالمرأةبينالتناصفتحقيقإلىتسعىأنالدولة
لالنتخاباتلةالمستقالعليااللجنةعنالصادرالبلديةاالنتخاباتإلىالترشحدليلأك د
حةالقائماتعلىُيشترطحيثالمبدأهذاعلى مأنالمترش  بدأمأساسعلىتقد 

أوألصليةابالقائمةذلككانسواءبينهمالتناوبوقاعدةوالمرأةالرجلبينالتناصف
.التكميلية



.Vاءإنتاج ونشر اإلحصائيات المنقوصة ودور معهد اإلحص

خاباتلالنتالمستقلةالعليااللجنةستوف رالقادمةالبلديةاالنتخاباتإثرعلى

بذلكوفروسيتالمحليالمستوى علىالسياسيةبالتمثيليةالمتعل قةاإلحصائيات

المحليةالسلطةفيالمرأةبتمثيلالخاصةالبيانات

لعلياااللجنةمنالبياناتبجمعالقياملإلحصاءالوطنيالمعهدعلىيكون ثم  من

فيصائيةاإلحالمعلومةمستعمليذمةعلىمعطياتلوحةوتوفيرلالنتخاباتالمستقلة

.الورقيةبنشرياتهتوزيعهاإلىباإلضافةالمعهدوابموقع
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