
1- لــم نقتصــر علــى البُعــد الضيــق  لهــذا المفهــوم الــذي يُفهــم علــى أنــه التمييــز بيــن النســاء و الرجــال و األشــخاص ذوي الميــوالت الجنســية و الجندريــة المختلفــة. كمــا لــم تمتــد الدراســة 

الــى المفهــوم الشــامل الــذي يتضّمــن كل المجموعــات الضعيفــة مثــل األقليــات والالجئيــن و الجهــات. إنّمــا اســتندنا فــي هــذه الدراســة الــى المعنــى الدقيــق لمفهــوم مقاربــة النــوع االجتماعــي 

التــي تميــز بيــن االحتياجــات الخاصــة للنســاء وللرجــال ولألشــخاص ذوي الميــوالت الجنســية والجندريــة وكذلــك احتياجــات األطفــال والمســنين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

2- تّم في هذه الدراسة اعتبار المفهوم ‘األمني’ بمعناه الواسع. وهو األمن البشري الذي يشمل األمن االقتصادي والمالي والصحي والشخصي والسياسي.

من اأجل اإدراج مقاربة النوع االجتماعي
يف  ال�سيا�سات العامة

ــوع االجتماعــي1   ــى الن ــم عل ــز القائ ــع أشــكال التميي ــذ تأسيســها ســنة 2011، ضــد جمي تناضــل أصــوات نســاء، من

وتدعــو إلــى اعتمــاد مقاربــة تضمــن المســاواة بيــن النّســاء والرجــال وجميــع فئــات المجتمــع دون تمييــز. وفــي إطــار 

ــة أصــوات نســاء  ــق مشــروع »النســاء والســالم واألمــن«، أنجــز قســم المناصــرة فــي جمعي ــدؤوب لتطبي ســعيها ال

ــذ  ــدة من ــن المعتم ــة بقطــاع األم ــي التشــريعات التونســية المتعلق ــوع االجتماعــي ف ــة الن دراســة حــول »إدراج مقارب
2014« و ذلــك مــن أجــل حشــد التأييــد العتمــاد هــذه المقاربــة فــي مختلــف اإلصالحــات المتعلقــة بالقطــاع األمنــي.2

إلى من نتوجه ؟

ــى  ــة إل ــذه الدراس ــالل ه ــن خ ــاء م ــوات نس ــح أص تطم

مزيــد تشــريك النائبــات والنــواب و أصحــاب القــرار 

ــي  ــي  ف ــة بإصــالح القطــاع األمن ــي الحــوارات المتعلق ف

ــس.  تون

من نحن

المنطلقات

   أحكام دســتور 2014

ــد  ــا خاصــة: العه ــة المصــادق عليه ــات الدولي    االلتزام

ــد  ــية والعه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 

ــز  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي ــة واتفاقي والثقافي

ــة  ــة الدولي ــل واالتفاقي ــوق الطف ــة حق ضــد المــرأة واتفاقي

للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ومعاهــدة 

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــام األساســي للمحكم ــا: النظ روم

   األمــر الحكومــي رقــم626- 2016 المــؤرخ فــي 25 

مــاي 2016 المتعلــق بإحــداث مجلــس النظــراء للمســاواة 

وتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل. 



المحاور

تجيب الدراســة على ثالثة أســئلة وتّقدم بشــأنها مقترحات باتجاه مزيد إدراج مقاربة النوع االجتماعي:

    تقييــم درجــة فعاليــة إدراج مقاربــة النــوع االجتماعي في النصوص القانونيــة المصادق عليها في الفترة 2014 -2018

ــات  ــف فئ ــات مختل ــار لحاجي ــن االعتب ــرع بعي ــذ المش ــدى أخ ــي وم ــال األمن ــة بالمج ــريعات المتعلق ــف التش ــل مختل ــر تحلي إث

ــة  ــى أي أســاس نالحــظ أوال قلّ ــز عل ــم ومناهضــة أي شــكل مــن أشــكال التميي ــق المســاواة بينه ــى تحقي ــع والعمــل عل المجتم

القوانيــن التــي تــم المصادقــة عليهــا فــي هــذه الفتــرة إضافــة إلــى غيــاب اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي أغلبهــا. ولئــن تمــت 

المصادقــة علــى قوانيــن أساســية تعمــل علــى مناهضــة العنــف أو التجــارة باألشــخاص أو تجريــم التمييــز العنصــري إال أن كل 

هــذه القوانيــن ينقصهــا العديــد مــن األحــكام لتكــون مراعيــة للنــوع االجتماعــي.

   مراعــاة مقاربــة النــوع االجتماعي في قوانين المالية

 خــالل تحليــل قوانيــن الماليــة المصــادق عليهــا فــي الفتــرة 2014 2018 وذلــك لمتابعــة مــدى اعتبــار إعــداد وتقســيم 

ــى  ــة إل ــة إضاف ــات االجتماعي ــات بعــض الفئ ــي تراعــي حاجي ــة األحــكام الت ــا قل ــوع االجتماعــي، الحظن ــة الن ــة لمقارب الميزاني

ــة. ــذه المقارب ــإدراج ه ــى ب ــي تعن ــرأة الت ــة وزارة الم ــاض ميزاني انخف

   في ما يخص تمثيلية النســاء في الهيئات والتســميات المباشــرة في الفترة 2014- 2018 

تماشــيا مــع التــزام الدولــة بضمــان تكافــئ الفــرص وتكريــس مبــدأ التناصــف، تــم مــن خــالل هــذه الدراســة تحليــل النصــوص 

القانونيــة المعتمــدة فــي التعيينــات والتســميات فــي مناصــب أخــذ القــرار، إال أن نتائــج هــذه المعاينــة تشــير إلــى غيــاب تكريــس 

فعلــي لمبــدأ التناصــف وعــدم تشــريك حقيقــي للنســاء فــي مراكــز أخــذ القــرار.



   إحــداث المحكمــة الدســتورية فــي أقــرب اآلجــال لمراجعة دســتورية 

القوانين.

   تعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز المســاواة بيــن النســاء والرجال 

فــي مجــاالت التشــغيل، والصحــة، والنقــل، والضمــان االجتماعــي، 

والتقاعــد، والضرائــب والحقــوق المدنيـّـة.

ــوع  ــة للن ــات المراعي ــذ الميزاني ــة لتنفي     تخصيــص المــوارد الكافي

االجتماعــي.

    تعزيــز مكافحــة جميــع أشــكال العنــف القائم على النــوع االجتماعي 

وضمــان فعاليــة القوانين الجــاري بها العمل.

    تعزيــز األحــكام التشــريعية والتنفيذيــة مــن أجــل تحقيــق المشــاركة 

ــن النســاء  ــرار بي ــع المتســاوي لســلطة اتخــاذ الق ــة والتوزي المتوازن

ــال.  والرج

    تحديــد مبــادئ توجيهيــة واضحــة يمكــن للمجتمــع المدني وللحكومة 

مــن خاللهــا العمــل معــا لتعميــم مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي مجــال 

الحقــوق األساســيّة لجميع األشــخاص. 

    ضمــان تكويــن مالئــم للعاملين والعامالت في القطــاع اإلعالمي من 

أجــل فهم مقاربة النوع االجتماعــي، واحترامها، وتحقيقها، وتعزيزها، 

وبلوغ المســاواة الحقيقية في المعالجة اإلعالميّة.

    نشــر اتفاقيــات التعــاون الموقعــة مــع الــدول األخــرى فــي المجــال 

األمنــي فــي الرائــد الرســمي.

       فــي مــا يتعلق بالصحة

    تمكيــن النســاء مــن الولــوج إلــى الخدمــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة.

    ضمان خدمة صحية مناســبة لضحايا العنف.
    تشــريك الرجــال فــي التوعيــة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة 
)كتعزيــز دورهــم فــي برامــج الصحــة اإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك 
خدمــات التنظيــم العائلــي، والوقايــة والعــالج مــن فيــروس نقــص 
جنســيا  المنقولــة  األمــراض  مــن  وغيــره  البشــرية  المناعــة 

ــوالدة(.  ــل وال ــاء الحم ــة أثن ــة الصحيّ والرعاي

      في ما يتعلق بالنقل

   ضمان إمكانية ولوج الجميع إلى وسائل نقل آمنة.
   توفير نقل آمن للنساء الريفيات 

ــون  ــل القان ــة لتفعي ــة الالزم ــر الترتيبي ــع األوام    وض
ــون عــدد  ــن 21 و23 مــن القان ــل الفصلي ــق بتعدي المتعل
33 لســنة 2004 المتعلــق بتنظيــم النقــل البــري، وذلــك 
لبعــث صنــف جديــد لنقــل العامليــن والعامــالت فــي 
القطــاع الفالحــي فــي أقــرب اآلجــال والعمــل علــى 

ــه ــة تطبيق مراقب
   ضــرورة مراعــاة احتياجات النســاء واألشــخاص ذوي 
ــي  ــل العموم ــة محطــات النق ــد تهيئ ــم عن ــة وأمنه اإلعاق

وتحديــد الطــرق الرابطــة بينهــا.

ــات عامة       في ما يتعلق بالتشــغيلتوصيي

   حظــر التمييــز القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
فــي جميــع مراحــل العمــل مــن انتــداب، وتعييــن للمهــام 
العمــل وأجــور وترقيــات وتكويــن  وتهيئــة لشــروط 

وطــرد.
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــم عل     التصــدي للتحــّرش القائ
نمطيــة  ممارســة  وأي  الجنســي  التحــرش  ومنــه 
قائمــة علــى الجنــس فــي العمــل )المــزاح الجنســي، 
أو  الجســدي  المظهــر  حــول  المحرجــة  المالحظــات 
لزميــل)ة(،  الجنســي  التوجــه  أو  الجنســي  الســلوك 
ــر،  ــتراق النظ ــات، واس ــي، والمالمس ــزاز الجنس واالبت

البذيئــة أو االعتــداءات اللفظيــة …( واأللفــاظ 
    تعزيــز القضــاء علــى التمييــز بيــن النســاء والرجــال 
فــي ســوق الشــغل فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
لهــم  يتســنى  حتــى  والعطــل  العمــل  وقــت  وتنظيــم 

التوفيــق بيــن حياتهــم المهنيــة واألســرية. 

وعلــى أســاس هــذه النتائــج نقــدم التوصيــات التالية

!!



فــي ما يتعلق بذوي اإلعاقة
 

ــاذ  ــي اتخ ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــز تمثيلي    تعزي
ــرار. الق

   تعزيز البحوث حول اإلعاقة ودعمها.
   تحسين عملية جمع المعطيات حول اإلعاقة.

   تطويــر المــوارد البشــرية فــي مراكــز االســتقبال 
والمستشــفيات، لتقديــم دعــم أفضــل لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.
ــن  ــع، م ــي المجتم ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــاج األش    إدم
علــى  السياســي  القــرار  فــي صنــع  تشــريكهم  قبيــل 
المســتوى الوطنــي والجهــوي وإشــراكهم فــي الحيــاة 

والمهنيــة. األكاديميــة 
حــول  عمــل  وطنيــة وخطــة  اســتراتيجية  إعتمــاد     

اإلعاقــة.
   توفيــر التمويــل الكافــي وتحســين القــدرة علــى تحمــل 

ــة. تكاليــف األشــخاص ذوي اإلعاق
وإعــادة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تكيــف  ضمــان    

تأهيلهــم.

فــي ما يتعلق باألطفال

    إلغاء جميع أشكال التمييز في الكتب المدرسية.        
ــة مــن العنــف فــي الفضــاء االفتراضــي داخــل      الوقاي
ــذ االســتخدام الســليم  ــم التالمي ــدارس مــن خــالل تعلي الم
والتعليــم  الرســميّة  البرامــج  إطــار  فــي  لإلنترنــت، 
وزارة  موقــع  علــى  صفحــة  وتخصيــص  اإلعالمــي 
التربيــة تتضّمــن دليــال قابــال للتنزيــل موّجهــا للتالميــذ فــي 
جميــع المســتويات الدراســيّة حــول العنــف فــي الفضــاء 

االفتراضــي فــي الوســط المدرســي.

فــي مــا يتعلــق بــذوي الميــوالت 
المختلفــة الجندريــة  و  الجنســية 

   إلغــاء تجريــم المثليــة الجنســية المنصــوص عليهــا فــي 
الفصــل 230 مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة.

فــي مــا يتعلــق باألشــخاص فــي 
الســجون

    مراعــاة الضمانــات والحقــوق المتعلقــة بمقاربــة النــوع 
االجتماعــي بالنســبة إلــى األشــخاص المحتفــظ بهم.

الصحييــن  لألخصائيّيــن/ات  اإللزامــي  الحضــور   
االحتفــاظ. مراحــل  جميــع  فــي  المؤهليــن/ات 

ــة داخــل الســجن  ــع الفحــوص المنتهكــة للخصوصيّ    من
)مثــل تلــك التــي يُــراد بهــا تحديــد التوجــه الجنســي 
للشــخص أو تحديــد مــا إذا كانــت المــرأة قاصــرا أو 

عــذراء(.
 إبــالغ المحتفــظ بهــم/ بهــّن والمســاجين/ الســجينات 
ــف  ــالغ عــن العن ــا لإلب ــم اتخاذه ــي يمكنه بالخطــوات الت

ــريّة. ــف الس ــي كن ــي ف الجنس
   إعتمــاد طريقــة مناســبة لتوزيــع المساجين/الســجينات 

والفصــل بيــن مختلــف فئاتهــم/ هــن.
   إحــداث طريقــة حذرة فــي مراقبة المساجين/الســجينات 
داخــل جميــع الفضــاءات المشــتركة علــى أن تكــون غيــر 

منتهكــة لخصوصيّتهــم/ هن. 
   ضمــان حــق المساجين/الســجينات فــي الحصــول علــى 

مســاحة خاصــة للنــوم.
   ضــرورة قيــام الســلطات بتحديــد عــدد المســاجين/

الســجينات مــن مختلــف الفئــات الذيــن يمكــن إســكانهم/هّن 
بأمــان وفًقــا لعــدد األعــوان المتاحيــن: االكتظــاظ ونقــص 

ــة مســتحيلة.  ــة فعال األعــوان يجعــل أي مراقب
   تكويــن األعــوان بشــكل مســتمّر علــى تعزيــز واحتــرام 
حقــوق المساجين/الســجينات مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم 

األساســية علــى نحــو أفضــل.
    زجــر العنــف الجنســي فــي المؤسســات الســجنيّة 

ــه. ــم ب ــن القائ ــر ع ــض النظ بغ
ــى  ــق عل ــاجين دون أي عوائ ــول المس ــرورة حص    ض

ــن. ــت ممك ــي أســرع وق ــدة ف ــة الجي ــة الصحي الرعاي



ــار  ــم مــدى اعتب ــك لتقيي ــتعلق بالمجــال االمنــي وذل ــة تـ ــل عــدة نصــوص قانوني ــم تحلي ــل ت ــى شــبكات التحلي        باالعتمــاد عل
مقاربــة لنــوع االجتماعــي فــي أحكامهــا. وقــد أســرف التحليــل علــى نقــص أغلــب القوانيــن فــي مــا يتعلــق باألخــذ بعيــن االعتبــار 

لحاجيــات بعــض فئــات المجتمــع. لذلــك قمنــا بتقديــم جملــة مــن التوصيــات إثــر تحليــل كل نــص.

القانون األساسي عدد
ــي 3 أوت  61- 2016 المــؤرخ ف
االتجــار  بمنــع  المتعلــق   ،2016

باألشــخاص ومكافحتــه

القانون األساسي عدد
 11 فــي  المــؤرخ   2017-58
ــى  أوت 2017 بشــأن القضــاء عل

العنــف ضــد المــرأة

- ضمــان توفيــر آليّــات مناســبة لتقديــم المعلومــات والمســاعدة والتوجيــه للضحايــا 

مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

- إدراج الجرائــم الدولية. 

- التنصيــص علــى تشــديد العقوبــة بالنســبة إلــى العنــف المتكــرر مــع األخــذ بعيــن 

االعتبــار ســوابق المعتــدي  أثنــاء اإلجــراءات القضائيــة الالحقــة .

ــات المالئمــة نتيجــة  ــى العقوب ــة المناســبة والتنصيــص عل - إصــدار أوامــر الحماي

مخالفــة هــذه األوامــر.

ــم أي  ــال وتجنيبه ــن األطف ــا م ــبة للضحاي ــق بالنس ــاص للتحقي ــراء خ ــداث إج - اح

ــي. ــع الجان ــة م مواجه

- إنشــاء هيئــة وطنيــة للتنســيق بيــن مختلــف الــوزارات للعمــل علــى التنفيــذ الســليم 

لهــذا القانــون.

- تدريــب أعــوان الوحــدات المختصــة فــي جرائــم العنــف علــى مراعــاة االحتياجات 

الخاصــة للضحايــا مــن االشــخاص ذوي اإلعاقة.

- وضــع تكييف مباشــر للعنف المنزلــي والعنف الزوجي والعنف ضد األطفال.

- تجريم االغتصاب الزوجي بشــكل صريح.

ــكال  ــع أش ــى جمي ــبة إل ــرر بالنس ــف المتك ــة العن ــديد عقوب ــى تش ــص عل - التنصي

ــال. ــاء واألطف ــد النس ــف ض العن

ــا،  ــة وغيره ــة الطبيّ ــريع لعناصــر األدلّ ــل الس ــة التحلي ــى إجباريّ ــص عل - التنصي

ــف الجنســي. ــي حــاالت العن خاصــة ف

ــال  ــف األطف ــن تعني ــرى م ــكاال أخ ــمل أش ــوى لتش ــقوط الدع ــال س ــيع آج - توس

ــة  ــداء بالفاحش ــى، واالعت ــفاح القرب ــم س ــا بجرائ ــدم تقييده ــم وع ــاءة معاملته وإس

واالعتــداء الجنســي.

- توفيــر تعويــض كاف وفعــال وفــي الوقــت المناســب عــن األضــرار التــي يتعــرض 

لهــا ضحايــا العنــف الجنــدري.

- منــع أي ممارســة نمطيــة قائمــة علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي العمــل )المــزاح 

ــي  ــلوك الجنس ــدي أو الس ــر الجس ــول المظه ــة ح ــات المحرج ــي، المالحظ الجنس

أو التوجــه الجنســي لزميــل)ة(،أو االبتــزاز الجنســي، أو المالمســات، أو إســتراق 

النظــر، أو األلفــاظ الفاحشــة أو االعتــداءات اللفظيــة ...(.

التوصياتالنص القانون

تقييم درجة فعالية اإدراج مقاربة النوع االجتماعي
يف الن�سو�ص القانونية امل�سادق عليها 



القانون األساســي عدد 26 لسنة 
2015 المــؤرخ في 7 أوت 

2015 المتعلــق بمكافحة اإلرهاب 
ومنع غسل األموال

القانون األساسي عدد
50 -2018 المــؤرخ في 23 

أكتوبــر 2018 المتعلق بالقضاء 
على جميع أشــكال التمييز 

العنصري

القانون األساسي عدد
 29 فــي  51 -2018المــؤرخ 
بهيئــة  المتعلــق   ،2018 أكتوبــر 

اإلنســان حقــوق 

القانــون عدد  20-2018 المؤرخ 
17 أفريــل 2018 المتعلق 

بالمؤسسات  الناشئة

القانون عدد 5 -2016

القانون عدد 2018-52

- ضمــان آليــات تقديــم المعلومــة والرعايــة والتوجيــه المناســبة للضحايــا مــن 

االشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــه  ــى أســاس النــوع االجتماعــي المنصــوص علي ــم عل - إدراج مفهــوم العنــف القائ

ــة. ــة الدولي فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائي

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــرر م ــف المتك ــة العن ــديد عقوب ــى تش ــص عل - التنصي

ســوابق المعتــدي العنيفــة خــالل اإلجــراءات القضائيــة الالحقــة.

- إنشــاء إجــراءات خاصــة أثنــاء التحقيــق فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا الضحيــة 

طفــاًل حتــى يتجنــب األطفــال ضحايــا االعتــداء الجنســي أّي مواجهــة مــع المعتــدي.

- تدعيــم السياســة الوقائيــة للدولــة بآليــات تأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات 

التطــرف العنيــف لإلنــاث )تدريــب األطــراف المتدخلــة علــى التعــّرف علــى آليــات 

ــال(. التطــرف الخاصــة بالنســاء واألطف

- التنصيــص عــى إجــراءات خاصــة أثنــاء التحقيــق فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا 

الضحيــة طفــاًل/ة.

- العمــل علــى تشــكيل الهيئــة وانتخــاب أعضائهــا فــي أقــرب اٱلجــال مــع إحتــرام 

مبــدأ التناصــف.

- تشــجيع المنشــئين/ المنشــئات الجــدد مــن النســاء أو مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

لهــذا النــوع مــن االعمــال مــن خــالل حوافــز ماليــة وتســهيالت إداريــة. 

- التنصيــص علــى إمكانيــة تقديــم المحتفــظ به/هــا طلبــا بالعــرض علــى أخّصائــّي/ة 

. صحّي/ّة

ــر إجــراءات خاصــة باإلبــالغ ورفــع الشــكاوى للمحاكــم فــي حــال  - ضمــان توفي

ــة. ــا للمضايق ــظ به/به ــّرض المحتف تع

- اســتثناء  الناشــطين/ الناشــطات  في المجال الجمعياتي من واجب التســجيل.

- التنصيــص فــي الفصــل 9 أو في الفصل 10 ما يلي:

• عــدد المســؤولين/ات، المســاهمين/ات، الموظفيــن/ات مــن الرجــال /النســاء فــي 

المؤسســات.

ــات  ــي المؤسس ــاء ف ــال / النس ــن الرج ــاهمين/ات م ــؤولين/ات، المس ــدد المس • ع

ــة. العموميّ

المــؤرخ في 16 فيفري 2016، 
المتعلــق بتنقيح وإتمام بعض أحكام 

مجلة اإلجراءات الجزائية

المــؤرخ في 29 أكتوبر 2018 
المتعلق بالســجل الوطني للمؤسسات



الصــادر   1039 عــدد  األمــر 
فــي 13 مــارس 2014 المتعلــق 

العموميــة الصفقــات  بتنظيــم 

626- عــدد  الحكومــي  األمــر 
مــاي   25 فــي  المــؤرخ   2016
ــس  ــداث مجل ــق بإح 2016 المتعل
وتكافــؤ  للمســاواة  النظــراء 
والرجــل المــرأة  بيــن  الفــرص 

1144- عــدد  الحكومــي  األمــر 
أوت   24 فــي  المــؤرخ   2016
2016، المتعلــق بإحــداث وحــدة 
تصــرف حســب األهــداف لمتابعــة 
بيــن  المســاواة  ترســيخ  برنامــج 

النســاء والرجــال

قــرارات الهيئــة العليا المســتقلة 
لالتصــال الســمعي البصري

ــي  ــرار عــدد1 - 2014 الصــادر ف - ق
بنشــر  المتعلــق   ،2014 مــارس   5
كراســات الشــروط التــي تحــدد شــروط 
ــتغالل  ــداث واس ــص إلح ــح التراخي من
فــي  الخاصــة  اإلذاعيّــة  القنــوات 

الجمهوريّــة التونســية.
المــؤرخ   2014 -  2 عــدد  قــرار   -
فــي 5 مــارس 2014، المتعلــق بنشــر 
كراســات الشــروط التــي تحــدد شــروط 
ــتغالل  ــداث واس ــص إلح ــح التراخي من
الجمهوريّــة  فــي  تلفــزة  أو  إذاعــة 

التونســية.
ــي  ــادر ف ــدد 3-2014 الص ــرار ع - ق
بنشــر  المتعلــق   ،2014 مــارس   5
كراســات الشــروط التــي تحــدد شــروط 
ــتغالل  ــداث واس ــص إلح ــح التراخي من
قنــاة إذاعيّــة جمعياتيــة بالجمهوريّــة 

ــيّة. التونس
الصــادر   2014 -  4 عــدد  قــرار   -
فــي 5 مــارس 2014، المتعلــق بنشــر 
كراســات الشــروط التــي تحــدد شــروط 
ــتغالل  ــداث واس ــص إلح ــح التراخي من
بالجمهوريّــة  تلفزيّــة جمعياتيــة  قنــاة 

ــيّة التونس

ــس،  ــى أســاس الجن ــن/ات عل ــز ضــد الموظفي ــن أشــكال التميي ــع أي شــكل م - من
ــة  ــى أســاس الحال ــر مباشــر، وال ســيما عل ــك بشــكل مباشــر أو غي ســواء كان ذل
ــة  ــل / األموم ــة الحم ــي حال ــاء، ف ــا بالنس ــك متعلق ــة، أو كان ذل ــة أو العائليّ المدنيّ
فــي جميــع مراحــل العمــل كالتعييــن فــي المهــام وتهيئــة شــروط العمــل واألجــور 

ــرد. ــن والط ــات والتكوي والترقي
- إعطــاء األولويــة للمؤسســات التــي يشــملها اتفــاق أو خطــة عمــل بشــأن المســاواة 

المهنيــة الحقيقيــة.

- نشــر تقريــر مجلــس النظراء . 

- تقييــم عمــل المجلــس حســب األهــداف المضمونــة فــي الخطــة الوطنيــة 

ــي  ــاع ف ــوع إلجتم ــن بالن ــن وضــع مكلفي ــوع اإلجتماعــي م ــة الن إلدراج مقارب

ــي ال تتماشــى وهــذه  ــي بعــض التشــريعات الت ــوزارات  و إعــادة النظــر ف ال

المقاربــة.  

- توفيــر مدونــة قواعــد ســلوك لمعاملة النســاء ضحايــا العنف.

الخصوصيّــة  االحتياجــات  مراعــاة  علــى  الموظفيــن/ات  تدريــب  ضمــان   -

ألي شــخص )مــن النســاء، االطفــال ، مســنين، اشــخاص ذوي اإلعاقــة و 

))LGBTQI++( األشــخاص ذوي الميــوالت الجنســية او الجندريــة المختلفــة
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متثيلية الن�ساء يف منا�سب اأخذ القرار 

ــى حــدود نصــف  ــرة إل ــع األخي ــي تمــت خــالل الســنوات األرب ــات الت ــي التعيين ــة النســاء ف انخفضــت نســبة تمثيلي

مــا كانــت عليــه ســابقا: فتراجعــت تمثيليــة النســاء مــن ٪30 مــن العــدد اإلجمالــي للتعيينــات المجــراة فــي 

2018. وال تمثــل النســاء فــي أربــع ســنوات مــن  2014، إلــى ٪15 فقــط مــن التعيينــات فــي نهايــة ســنة 

2014، إال نســبة ٪26 فقــط. التعيينــات منــذ 

تعيينــات النســاء مــن قبل رئاســة الجمهورية 
فــي الفترة 2014 -2018

تعيينــات النســاء فــي الحكومة
فــي الفترة 2014 -2018

تعيينــات النســاء فــي الهيئــات الوطنية
 فــي الفترة  2014 -2018

14,28%
88%

36%
64% 12%
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وإن كانــت تونــس تعــرف بكونهــا دولــة رائــدة في مجال حقوق النســاء فــي منطقــة المغرب العربــي, فإنها مازالت 

تحتــل مراتــب متأخــرة علــى الصعيــد الدولي ال ســيما فيمــا يتعلق بالمشــاركة السياســية واالقتصادية حســب 

The global gender gap مؤشــرات
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مرتب��ة تون���س يف امل�ص��اركة الإقت�صادي��ة
و فر���س العم��ل ب��ن الن�ص��اء و الرج��ال

ح�ص��ب تقري��ر املنت��دى الإقت�ص��ادي العامل��ي



       أهــم مــا يمكــن ذكــره فــي تحليــل قوانيــن الماليــة المصــادق عليهــا فــي الفتــرة                    وذلــك لمتابعــة مــدى اعتبــار 

إعــداد وتقســيم الميزانيــة لمقاربــة النــوع االجتماعــي، قلــة األحــكام التــي تراعــي حاجيــات بعــض الفئــات االجتماعيــة إضافــة 

إلــى انخفــاض ميزانيــة وزارة المــرأة التــي تعنــى بــإدراج هــذه المقاربــة. 

إذ انخفضــت مخصصــة وزارة المــرأة خــالل األربــع ســنوات الســابقة إلــى أقــل مــن %0.5 مــن الميزانيــة وذلــك ســواء فــي 

اعتمــادات التنميــة أو فــي اعتمــادات التصــرف.

    تعزيــز ميزانيــة وزارة المرأة. 

    نشــر  التمويالت الخارجية لوزارة المرأة والعمل على تقييم مدى فاعلية تقســيمها. 

    تفعيل منظومة الميزانية حســب األهداف وذلك إلعداد وتقســيم وتقييم قائم على مراعاة مقاربة النوع االجتماعي.

2018 - 2014 تحليــل قوانيــن المالية المعتمدة في الفترة

حتليل قوانني املالية املعتمدة منذ 2014

مخصصــات الميزانيــة المتعلقــة بنفقــات 
لتصّرف  ا

مخصصــات الميزانيــة المتعلقــة بنفقــات 
لتنمية ا

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
2015 2016 2017 2018

وإليماننــا بالــدور األساســي للميزانيــة فــي إدراج مقاربــة النــوع االجتماعــي في السياســات 

العامــة نقــدم التوصيــات التالية:

2018-2014
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