
 لماذا يتعين علينا

في النصوص القانونية
النوع االجتماعي 

?إدراج مقاربة
على القائم  التمييز  أشكال  جميع  ضد   2011 سنة  تأسيسها  منذ  نساء"  "أصوات   تناضل 

 النوع االجتماعي وتدعو إلى اعتماد مقاربة تضمن المساواة بين النساء والرجال وجميع

 فئات المجتمع دون تمييز. وفي إطار سعييها الدؤوب لتطبيق أجندة " النساء والسالم  و

 ا�من"، أنجز قسم المناصرة في أصوات نساء دراسة حول إدراج مقاربة النوع االجتماعي

من الممتدة  الفترة  خالل  المعتمدة"  ا�من  بقطاع  المتعلقة  التونسية  التشريعات   في 

 سنة 2019 إلى سنة 2020" و ذلك من أجل حشد التأييد العتماد هذه المقاربة في مختلف

ا¬صالحات المتعلقة بالقطاع ا�مني.ي

 تطمح أصوات نساء من خالل هذه الدراسة إلى مزيد تشريك النائبات و النواب و أصحاب

النوع مقاربة  إدراج  و  تونس  في  ا�مني  القطاع  بإصالح  المتعلقة  الحوارات  في   القرار 

ا¬جتماعي فيه.ي

على التمييز  محاربة  إلى  با�ساس  القانونية  النصوص  في  االجتماعي  النوع  مقاربة  إدراج   يهدف 
 أساس ا�دوار االجتماعية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات وتكافئ الفرص بين النساء و
 الرجال و كافة فئات المجتمع في جميع مجاالت الحياة اليومية. با¬ضافة إلى ضمان المساواة
إلى المقاربة  هذه  تهدف  كما  المادي.  االستقالل  وتحقيق  التعليم  في  بالحق  يتعلق  ما   في 

حماية ا�فراد من جميع أشكال القمع والتخويف والعنف.ي

لماذا يتعين علينا إدراج مقاربة النوع االجتماعي في النصوص القانونية؟

إلى من
نتوجه؟ 

نحن 
من



توصيات خاصة بآليات التوقي من فيروس كوفيد 19
 تدعيم آليات الوقاية من العنف المسلط على النساء وا�طفال خالل فترة الحجر الصحي عبر

توفير وسائل ا¬حاطة وا¬يواء.ص
 تحقيق المساواة في النفاذ الى وسائل الرعاية الصحية المتعلقة بالجائحة وضمان استمرارية

ونفاذ النساء الى المرافق الصحية العادية خالل فترات ا�زمات.ص
ذوي ا�شخاص  السن،  (كبار  الصحية  االزمة  من  تضررا  ا�كثر  للفئات  الالزمة  ا¬حاطة   توفير 

ا¬عاقة، النساء، ا�قليات، ا�شخاص حاملي االمراض المزمنة.ص.ص.ص
 التنصيص الصريح على ضرورة تحقيق المساواة في ا�جور والمعاملة بين النساء والرجال خالل

فترات ا�زمات الصحية.ص
 اخذ ا¬جراءات الضرورية لÂحاطة بالعامالت المنزليات اللواتي ال تٌتمتعن بالضمان االجتماعي 

ووجدن أنفسهن في وضعية هشاشة اقتصادية خالل فترة الحجر الصحي.ص
ا�زمة فترة  طيلة  الصحي  بالقطاع  والعاملين  للعامالت  الكافية  الوقائية  الوسائل   توفير 

الصحية.ص
 توصيات متعلقة بقطاع النقل

 توفير الحماية الالزمة للنساء خالل تنقالتهن (محطات النقل، العربات...) من خالل توفير آليات
تجهيز خالل  من  أومثال  أخضر)  (رقم  الجماعية  النقل  وسائل  في  التحرش  ضد  فوري   إشعار 

وسائل النقل بكاميرات مراقبة.ص
 توفير ظروف تنقل مالئمة تضمن احترام كرامة الذات البشرية خاصة في المناطق الريفية -

من خالل إلزام أصحاب وسائل النقل بتوفير الحد ا�دنى من الوقاية.ص
 توصيات متعلقة بالشغل

ضمان تطبيق مبدأ المساواة في ا�جور في مختلف المجاالت في القطاعين العام والخاص.ص
العمل على توفير ضمان اجتماعي مالئم للمهن الهشة.ص

العام القطاعين  في  العمل  أماكن  في  التحرش  ضد  مواثيق  اعتماد  على  المؤسسات   حث 
والخاص.ص

توفير حماية فعلية للمبلغين/المبلغات عن التحرش في أماكن العمل.ص
توفير حماية فعلية للمبلغين/ المبلغات عن الفساد المالي وا¬داري في أماكن العمل.ص

توصيات خاصة  تهدف  الدراسة  المقدمة  من  قبل  "أصوات  نساء" إلى بيان  مدى إدراج  مقاربة  النوع  االجتماعي
كشفت  2020-2019 الفترة  خالل  تونس  في  ا�من  بقطاع  المتعلقة  القانونية  النصوص   في 
مقارنة الهياكل   مختلف   في  النساء  بتمثيلية   يتعلق  ما  في   تحسن  أي  غياب  عن    الدراسة 

 با�رقام  المسجلة خالل  الفترة المتراوحة  بين سنة  2014 و سنة 2.2018

 لم يقع ادراج مقاربة النوع االجتماعي عموما في مختلف القوانين التي تمت دراستها باستثناء
بحقوق أساسا  المتعلقة  المتفرقة  االحكام  بعض  في  تضمينها  تم  التي  ا¬شارات   بعض 
جل عن  غائبة  االجتماعي  النوع  مقاربة  ظلت  فقد  ذلك  وباستثناء  ا¬عاقة.  ذوي   ا�شخاص 

النصوص التي تمت دراستها2.2
 وتعتبر الحصيلة مماثلة في ما يتعلق بالنصوص الترتيبية  فباستثناء بعض ا�حكام  المتعلقة
الوطني المرصد  إحداث   إطار   في  العنف   ضحايا  بالنساء  الخاصة  المعطيات   بتحليل 

لمكافحة العنف ضد المرأة ال نجد أي أثر لمقاربة النوع  االجتماعي داخل النصوص الترتيبية2.2
كذلك تأخذ  لم  فهي   19 كوفيد  فيروس  مجابهة   فترة  خالل  الصادرة  للمراسيم   فبالنسبة 

بمساعدة الخاصة  بالنصوص  يتعلق  ما  في  سواء   2، االجتماعي2 النوع  مقاربة  االعتبار   بعين 
آليات بوضع  المتعلقة  النصوص  أو  الجائحة  جراء  من  تضررت  التي  والمؤسسات   ا�شخاص 

الموجه  .الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي 
العنف ضد الحجر (مناهضة  ا�فراد خالل فترة  المتعلقة بحماية   حيث سجلنا غياب ا�حكام 
بعض على  ا¬قتصار   وتم  ا�زمة...)  فترة  خالل  ا�جور  في  المساواة  ضمان  وا�طفال،   النساء 

الضرورية2.2 المرافق  باستمرارية  المتعلقة  ا�حكام 
وبناء عليه فإن " أصوات نساء" تتقدم بالتوصيات التالية2.2

العمل في  الرجال في فضاءات  النساء و  بين  التمييز  القضاء على جميع أشكال  آليات   تعزيز 
القطاعين العام والخاص.ص2

ا�خذ بعين االعتبار باالحتياجات الخصوصية لÎشخاص ذوي ا¬عاقة عند 
 إعداد النصوص التي تهدف إلى الحد من التمييز القائم على النوع االجتماعي.ص 

 توصيات عامة للمشرع أو للحكومة

التوصيات

توفير االعتمادات الالزمة لتطبيق برامج الميزانيات المراعية للنوع االجتماعي.ص
تدعيم التعاون مع وسائل ا¬عالم لتحسيس الرأي العام حول مقاربة النوع االجتماعي.ص    

تم دعم هذه الوثيقة من قبل                        األراء التي جاءت فيها هي أراء
المؤلف/ المؤلفة و ال تعكس بالضرورة رأي   

Kvinna Till Kvinna

Kvinna Till Kvinna
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