


أساسلىعالتمييزمحاربةإلىباألساسالعامةالسياساتفياالجتماعيالنوعمقاربةإدراجيهدف

والرجالوءالنسابينالفرصوتكافؤوالواجباتالحقوقفيالمساواةوتحقيقاالجتماعيةاألدوار

.اليوميةالحياةمجاالتجميعفيالمجتمعفئاتكافة

كماتمعالمجفئاتمختلفوالرجالوالنساءبينالمساواةلتحقيقيهدفمسارفيانخراطهارغم
اإليفاءفيصعوباتتواجهالتونسيةالدولةبقيت،2014جانفي27دستورذلكعلىنص

:ينصحيث.المجالهذافيبتعهداتها

مقاربة النوع االجتماعي 



والواجبات،الحقوقفيمتساوونوالمواطناتالمواطنون":أنعلىالدستورمن21الفصل

اتوالحريالحقوقوالمواطناتللمواطنينالدولةتضمن.تمييزغيرمنالقانونأمامسواءوهم

."الكريمالعيشأسبابلهموتهيئةوالعامالفردية،

علىوتعملللمرأةالمكتسبةالحقوقبحمايةالدولةتلتزم":أنعلىالدستورمن46الفصل

ياتالمسؤولمختلفتحملفيوالمرأةالرجلبينالفرصتكافؤالدولةتضمن.وتطويرهادعمها

المجالسفيوالرجلالمرأةبينالتناصفتحقيقإلىالدولةتسعى.المجاالتجميعوفي

".المرأةضدالعنفعلىبالقضاءالكفيلةالتدابيرالدولةتتخذ.المنتخبة



مواطنلكل.تمييزكلمناإلعاقةذوياألشخاصالدولةميتح:أنعلىالدستورمن24الفصل

فيالكاملاالندماجلهتضمنالتيالتدابيربكلإعاقته،طبيعةحسباالنتفاع،فيالحقإعاقةذي

"ذلكلتحقيقالضروريةاإلجراءاتمجيعاتخاذالدولةوعلىالمجتمع،

الميزانيةإعدادعلىالبرنامجرئيسويعمل]...[:للميزانيةاألساسيالقانونمن18الفصل

امةعوبصفةوالرجالالنساءبينالفرصوتكافؤالمساواةتضمنومؤشراتأهدافأساسعلى

".األساسذلكعلىللتقييموتخضعتمييزدونالمجتمعفئاتكافةبين



فهومهامفياالجتماعيالنوعمقاربةأنباعتبارشاسعايظلوالواقعالنصبينالتباينأنإال

.العامةالسياساتفيتكونأنينبغيكمامدرجةغيرتزالالإليهأشرناكماالواسع

عيمتدإلى"نساءأصوات"سعيمواصلةاطارفيوذلكعلىبناءاو

بإطالققمناالعامةالسياساتفياالجتماعيالنوعمقاربةإدراج

لفمختمتابعةمنسيمكنناالذي"االجتماعيالنوعمقياس"مبادرة

.القرارمواقعفيالفاعالت/للفاعليناإلخالالتربماأوالمجهودات



المحاور المعتمدة ضمن مقياس النوع االجتماعي

أنشطة رئيس الحكومة 

اعيالمتعلقة بالنوع االجتم
مةالتسميات ضمن الحكو

المبادرات التشريعية و العمل

القانوني لرئاسة الحكومة
يس السياسة االتصالية لرئ

الحكومة



نشطة رئيس الحكومة ذات الصلة أ

االجتماعيبالنوع 

:2021و ماي 2020في الفترة الممتدة بين سبتمبر 

للمرأةالوطنياإلتحادرئيسةوالمرأةوزيرةمعلقاء

للمرأةالعالميباليوماالحتفال

الطفللحقوقالعالمياليومإحياءعلىاإلشراف

الثانيةللفرصةبورقيبةالحبيبمدرسةافتتاح

ذوياألشخاصحقوقعنللدفاعالتونسيةالجمعيةممثليمعلقاء

.اإلعاقة



مواطنة كاملة، مساواة، مناهضة : ترديد شعارات 

العنف 

قرارات0
حبرا على ورق، خاصة مع عدم يمكن القول بأنها ظلت الى حد االن ومع ذلك،.ه القرارات جديرة بالتقدير وتستحق التحيةاتكل ه

معدل و وجود رد من رئاسة الحكومة ووزارة شؤون المرأة على طلباتنا للوصول إلى المعلومات بشأن مضمون هذه االلتزامات 

.التقدم في تطبيقهم

مع وزيرة المرأة و رئيسةلقاء
8: الوطني للمرأة اإلتحاد

2020ديسمبر 

االحتفال باليوم العالمي 

للمرأة

جهود المجتمع ضد مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى تعزيز

العنف ضد المرأة وتشجيع رائدات األعمال

على االستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة العنفالمصادقة 

ضد المرأة 

ية البرنامج الوطني الجديد لتعزيز ريادة األعمال النسائالمصادقة على 

.



ومؤسساتهايةالتنفيذسلطتهاخاللمن،التونسيةالدولةبأناالنطباعالقراراتهاتهتعداديعطي

هذاليظذلكومع،العامةوسياساتهااعتباراتهافياالجتماعيالنوعمقاربةأخيًراتدمج،

مثالو,ياالجتماعالنوعمقاربةيحترمالالتكريماتواألوسمةاسنادفحتى,عرضيًااالندماج

الوطنيةئزةالجاباسنادالحكومةرئيسقامحيثالتقليديةللصناعاتالوطنياليومفيجدذلك

بسجلجالتالمسالحرفياتنسبةأنالحالورجالحرفيينالىالتقليديةبالصناعاتللنهوض
.بالمائة83.4بيقدر2016سنةالتقليديةللصناعاتالوطنيالديوان



تتكبدلمالحكومةرئاسةبأنالتذكيريجدرفانه,ذلكالىباإلضافةو

الريفيةمرأةللالعالميباليوماالحتفالبمناسبةبياناصدارعناءحتى
مقتضببيانبإصدارالمرأةوزارةاكتفتو2020أكتوبر15في

فيواألساسياألوليدورهاعنالوزارةتخليترجمالغرضفي
بضبطوالمتعلق2020لسنة724عددالحكومياالمرتطبيق

اتوالفالحيالفالحينوالعامالتالعملةنقلنشاطتعاطيشروط

ياسيينالسالفاعلينلدىاإلرادةغيابوالخدمةبهذهاالنتفاعوشروط

.القانونتطبيقوالمسؤوليةلتحمل



حاداالتبرئيسالحكومةرئيسجمعالذياللقاءأنكما
2021أفريل30يومالبحريالصيدوللفالحةالتونسي

طاعالقفيالعامالتنقلمعضلةالىالبتةيتطرقلم

تسيهتكمابالرغمالمسألةلهاتهتامتجاهلفيالفالحي

.أولويةوأهميةمن



بصفة عامة كانت األنشطة المتعلقة باألطفال أكثر فاعلية نظريا مقارنة باألنشطة المتعلقة بالنساء باعتبار أنها أسفرت عن مجموعة من 

اال ان التساؤل يبقى مطروحا بخصوص التطبيق الفعلي لهذه القرارات خاصة في ظل غياب أي رد من رئاسة الحكومة في هذا . القرارات

.الصدد

رصة افتتاح مدرسة الحبيب بورقيبة للف
و هو 2021أفريل06الثانية يوم 

انجاز يحمد عليه بما انه يمثل فرصة 

.أخرى لألطفال المنقطعين عن الدراسة

اإلعالن عن إحداث (  1

البرنامج الوطني للوالدية 

اإلنجابية

اإلعالن عن إحداث (2

المجلس األعلى للطفولة 

المكلف بصياغة السياسات 

العامة المتعلقة بالطفولة 

اإلشراف على إحياء اليوم العالمي 

لحقوق الطفل

األنشطة المتعلقة بالطفل

ول غياب الشفافية ح

التطبيق الفعلي

للقرارات المعلن 

عنها

ال وجود لمتابعة من 

المشيشيقبل هشام 

لتقدم إنجاز هذه 

المشاريع 



األنشطة ذات الصلة باألشخاص

ذوي االعاقة

ل قام رئيس الحكومة بمناسبة االحتفا
2021ماي 01بعيد الشغل يوم 

بمنح مجموعة من الحافالت 

المخصصة لنقل األشخاص ذوي 

اإلعاقة الى عدد من الجمعيات التي 

.تعمل في هذا المجال

ي لم يسفر لقاء رئيس الحكومة مع ممثل

الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق 
07األشخاص ذوي االعاقة يوم 

قرارات أية عن 2021ديسمبر 

لفائدتهم

++
++

+

--
- -



التسميات في حكومة 

المشيشيهشام 

:2021و ماي 2020في الفترة الممتدة بين سبتمبر 

ة يتعلققق هققذا المحققور بمتابعققة مققدى ادراج مقاربقق

النققققققوع االجتمققققققاعي و مبققققققدأ تكققققققافؤ الفققققققرص 
من الدستور في 46المنصوص عليه في الفصل 

إطقققار التسقققميات فقققي الحكومقققة و فقققي الخطقققط 

.الوظيفية التابعة لرئاسة الحكومة



ألمبدالتامالغيابهومالحظتهيمكنما

صلبالفعليهالمنصوصالفرصتكافؤ
نالحظعندماخاصةالدستورمن46

.المرأةسياديةوزارةاسنادعنالتخلي

فاخالفخالياسالسيدحكومةشهدتحيث

وللعدلةوزيرالجريبيثرياالسيدةتعيين

و,نوعهامناألولىهيسابقةفيذلك

أنالمشيشيهشامبالسيداألحرىكان

يطورهوبلالمكسبهذاعلىيحافظ

.عنهالتراجععوض



:التسميات في الخطط الوظيفية التابعة لرئاسة الحكومة

ناتالتعييمجالفياالجتماعيالنوعمقاربةمراعاةانيبدو
مارس8يومففي,المناسبتيةمعيارالىاألخرىهيتخضع

لحكومةارئيسقامللمرأةالعالميباليوماالحتفالبمناسبةو

.الحكومةمباسرسميةناطقةسليمانبنحسناءالسيدةبتعيين

: و لكن تبقى هاته التعيينات عرضية



:التسميات في الخطط الوظيفية التابعة لرئاسة الحكومة

ديوانتركيبة

رئيس الحكومة



خطط وظيفية عدة التسميات في 

برئاسة الحكومة

:2021أفريل15و2021فيفري  1في الفترة الممتدة بين 



اللجنة المستقلة إلسناد بطاقة

الصحفي المحترف



الشخصيةالمعطياتلحمايةالوطنيةالهيئة



المبادرات التشريعية و العمل القانوني المتعلقة بالنوع 

االجتماعي

:2021و ماي 2020في الفترة الممتدة بين سبتمبر 

نوابمجلسعلىالمشيشيهشامحكومةقبلمنالمعروضةالقوانينمشاريعإلىبالرجوع
أثرأينجدال22/03/2021تاريخحدودإلىللمجلسالرسميالموقععلىالمنشورةالشعب

.االجتماعيبالنوعصلةلهقانونمشروعألي

المجلسعلىمعروضاكاناألمومةبعطلةيتعلققانونمشروعهناكأناإلشارةتجدركما

والتجارةوالصناعةإتحادقبلمنالتحفظاتبعضبسببعليهالمصادقةتقعلمأنهإالالوزاري

.صياغتهإلعادةالمشروعإرجاعتم



المبادرات التشريعية المتعلقة 

االجتماعيبالنوع 

:2021و ماي 2020في الفترة الممتدة بين سبتمبر 

العالميباليوماالحتفالبمناسبة,الحكومةرئاسةقامت,معتادهومثلماو,أخرىناحيةمن

مشتركشورمنمنهاوللنساءالخصوصيةباالحتياجاتمتعلقةمناشيرعدةعلىبالمصادقة,للمرأة

راءاتاإلجتيسيرإلىالمنشورهذاويهدفالسن،وكبارواألسرةالمرأةووزارةالعدلوزارةبين
ضدالعنفأنواعجميعبمناهضةالمتعلق2017لسنة58عددالقانونمن13الفصللتطبيق

.المرأة



مقاربة النوع االجتماعي 

الخطة االتصالية في 

المشيشيلهشام 
:2021و ماي 2020في الفترة الممتدة بين سبتمبر 



المشيشيلهشام 
أمام مجلس نواب الشعب

:2020سبتمبر 01في 

أول خطاب 

:على مستوى الشكل 

...(المواطنين، التونسي) استعمال مفردات بصيغة المذكر : الخطاب لجندرةغياب تام 

:  على مستوى المضمون 

جامعية شهائداإلشارة إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء المتحصالت على 

النوع مقاربةإعتماددون ( االقتصاد االجتماعي التضامني)اإلعالن عن بعض األهداف ذات الطابع االجتماعي 

.االجتماعي



السيد رئيس الحكومة

بقية خطابات

تطور نسبي على مستوى شكل الخطاب في بقية التدخالت

:التي قام بها رئيس الحكومة 

(استثناءات)الخطاب في بعض المناسبات لجندرةمساعي  

...الشباب/ كبار السن : التوجه بصفة مباشرة نحو فئات معينة حسب السياق 

صوصية الخاإلحتياجاتاإلعتباردون األخذ بعين ( الشباب)يبقى اإلشكال قائما عند استعمال مفردات عامة 

...ذوات اإلعاقة/الشابات ذوي/للنساء، الرجال، الشباب



ن حيث سواء مانتظاراتنايمكن القول ختاما أن إدراج مقاربة النوع االجتماعي ال يزال بعيدا عن 

نات ضمن األنشطة المتعلقة بالنوع االجتماعي التي يقوم بها رئيس الحكومة، أو من حيث التعيي

.  الحكومة أو حتى على مستوى االتصال

، خاصة في ظل سلبيةالمتعلقة بمقياس النوع االجتماعي المشيشيعليه تكون حصيلة هشام بناءاو 

.  اقغياب أي رد من رئاسة الحكومة حول التقدم المحرز في المشاريع المعلن عنها في هذا السي

الخاتمة


