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مقدمة   

فــي إطــار متابعتهــا إلدراج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي السياســات العامــة للبــاد وخاصــة فــي القوانيــن الصــادرة، 
تقــدم أصــوات نســاء تقريرهــا حــول إدراج مقاربــة النــوع االجتماعــي داخــل مجلــس نــواب الشــعب والــذي يعنــى 
بتقييــم عمــل الســلطة التشــريعية خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة مــن المــدة البرلمانيــة الثانيــة أكتوبــر 2020 - 

جويليــة 2021.

تعمــل أصــوات نســاء منــذ نشــأتها ســنة 2011 علــى مناهضــة جميــع أشــكال التمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ونشــر ثقافــة المســاواة بيــن الرجــال والنســاء وجميــع فئــات المجتمــع وعلــى تشــجيع المشــاركة النســائية فــي 
الحيــاة العامــة ودعــم قــدرات النســاء القياديــة والدعــوة إلــى دمــج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي السياســات العامــة.
ويمثــل مجلــس نــواب الشــعب الســلطة التشــريعية فــي البــاد أي أحــد أهــم هيــاكل الســلطة السياســية التــي 
تضطلــع بــدور أولــي فــي ضمــان وتكريــس الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة فــي إطــار إنفــاذ أحــكام دســتور 2014 
وضمــان احترامــه. فــي هــذا االطــار، يقــوم المجلــس بأربعــة أدوار أساســية: التمثيلــي، التشــريعي، الرقابــي واالنتخابــي1 . 
و يعتمــد مجلــس نــواب الشــعب فــي نظامــه الداخلــي2  وفــي طريقــة تســيير أعمالــه علــى تمشــي تقليــدي ال يدمــج 
مقاربــة النــوع االجتماعــي حيــث ال توجــد تدابيــر خاصــة لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين مــن أجــل ضمــان فعلــي 

للمســاواة بيــن الجنســين علــى المســتويين الهيكلــي والوظيفــي. 

وُيعتبــر وضــع مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي صميــم العمــل النيابــي ضروريــا ألجــل تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
والقضــاء علــى مختلــف أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء. علــى  هــذا األســاس، ُيعــد تدعيــم مكانــة المــرأة 
وحضورهــا بمكتــب مجلــس نــّواب الشــعب أو اللجــان البرلمانّيــة مــن أهــّم الوســائل لتحقيــق تمثيليــة مؤثــرة للنســاء 
ضمــن البرلمــان، مــع ضــرورة أن يكــون مجلــس نــّواب الشــعب انعكاســا إلرادة وتطلعــات مختلــف الشــرائح 
االجتماعيــة ومنفتحــا علــى مبــادرات ومقترحــات المواطنــات والمواطنيــن والمجتمــع المدنــي. كمــا يعتبــر وضــع 
قوانيــن مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين دون تمييــز وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والعدالــة 
االجتماعيــة مــن األهــداف األساســّية التــي يجــب أن يســعى الــى تحقيقهــا مجلــس نــواب الشــعب خــال ادائــه 
لمهمتــه التشــريعية. بالتــوازي،  تقتضــي نجاعــة الــدور الرقابــي للمجلــس وضــع مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي صميــم 
أعمالــه ، ســواء تعلــق األمــر بالرقابــة الذاتّيــة أو بالرقابــة علــى الســلطة التنفيذّيــة لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين 

وتحقيــق المســاواة بينهمــا. 

تابعــت أصــوات نســاء أعمــال مجلــس نــواب الشــعب ومــدى مراعاتــه لمقاربــة النــوع االجتماعــي وأصــدرت تقاريــر 
ــة بالخصــوص شــملت الفتــرة المتراوحــة بيــن جانفــي 2019 وجانفــي 2020 واعتمــدت خــال هــذه الفتــرة علــى  دوري
خمــس لجــان أنمــوذج وهــي لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة، لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة، لجنــة تنظيــم 
اإلدارة وشــؤون القــوت الحاملــة للســاح، لجنــة األمــن والدفــاع ولجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب 

والمســنين.

1 بالنســبة للــدور االنتخابــي، ينتخــب مجلــس نــواب الشــعب أربعــة أعضــاء فــي المحكمــة الدســتورية مــع الســعي الــى احتــرام مبــدا التناصــف بيــن النســاء والرجــال. كمــا يتولــى 
المجلــس انتخــاب أعضــاء مجالــس الهيئــات الدســتورية المســتقلة مــع ضــرورة االلتــزام بمبــدأ الّتناصــف بيــن المــرأة والّرجــل فــي تركيبتهــا. ولــم ينجــز المجلــس خــال فتــرة اعــداد 
التقريــر أيــا مــن هــذه العمليــات. ولكــن يذكــر أن الكتــل البرلمانيــة خــال الــدورة األولــى مــن المــدة النيابيــة الثانيــة لــم ترشــح أي امــرأة لعضويــة المحكمــة الدســتورية فــي خــرق واضــح 

للدســتور وللقانــون األساســي عــدد 50 لســنة 2015 المنظــم للمحكمــة الدســتورية.

2 يســتند النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب إلــى الفصــل 52 مــن الدســتور. وقــد صــادق عليــه المجلــس فــي جلســته العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2 فيفــري 2015 ونشــر فــي الرائــد 
الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 16 بتاريــخ 25 فيفــري 2015. 
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ــرة  ــة فــي الفت ــة الثاني ــى مــن المــدة النيابي ــة األول ــدورة البرلماني ــواب الشــعب خــال ال كمــا تابعــت عمــل مجلــس ن
الممتــدة مــن ديســمبر 2019 إلــى جويليــة 2020 مرتكــزة علــى عمــل لجنــة وحيــدة وهــي لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة 
والطفولــة والشــباب والمســنين نظــرا لدورهــا المهــم فــي إرســاء وتكريــس مقاربــة النــوع االجتماعــي وذلــك مــن 

خــال الصاحيــات الموكلــة إليهــا ومجــاالت اختصاصهــا.

وخــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة مــن المــدة النيابيــة الثانيــة اعتمــدت أصــوات نســاء علــى عمــل خمــس لجــان أنمــوذج 
الماليــة والتخطيــط والتنميــة، لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون  وهــي لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة، لجنــة 
القــوت الحاملــة للســاح، لجنــة األمــن والدفــاع ولجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين، 
كمــا تابعــت مختلــف أعمــال المجلــس المرتبطــة بمقاربــة النــوع االجتماعــي حيــث تابعــت أعمــال لجنــة الشــباب 
والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي بصفتهــا اللجنــة التــي اختصــت بالنظــر فــي مشــروع قانــون تنظيــم 
العمــل المنزلــي، أعمــال الجلســات العامةالرقابيــة كجلســات األســئلة الشــفاهية وجلســات الحــوار وذلــك مــن أجــل 
متابعــة ممارســة النــواب لدورهــم الرقابــي فــي عاقــة بتطبيــق القانــون عــدد 51 المتعلــق بإحــداث صنــف جديــد لنقــل 

العامليــن والعامــات فــي القطــاع الريفي والقانــون عــدد 58 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد النســاء. 

وقــد تميــزت الــدورة البرلمانيــة الثانيــة مــن المــدة النيابيــة الثانيــة بأحــداث العنــف المتكــررة التــي جــدت داخــل قبــة 
البرلمــان ممــا عطــل عمــل مجلــس نــواب الشــعب فــي العديــد مــن المناســبات، عنــف مــورس فــي أغلــب حوادثــه 
علــى النســاء، شــمل العنــف المعنــوي والسياســي والمــادي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى تواجــد النســاء 

داخــل البرلمــان أو حتــى علــى مســتوى الهيــاكل السياســية األخــرى كاألحــزاب والحكومــات والبلديــات وغيرهــا.
وفــي هــذا اإلطــار، يتنــاول هــذا التقريــر، فــي جزئــه األول، تمثيليــة النســاء داخــل هيــاكل المجلــس ومــدى مراعــاة 

مقاربــة النــوع االجتماعــي صلــب أعمــال مجلــس نــواب الشــعب فــي، جزئــه الثانــي.
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تعريف مقاربة النوع االجتماعي

»يشير مفهوم »النوع االجتماعي« إلى »ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، ولتفسير 
المجتمع من الناحيتين االجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن عاقات هرمية بين المرأة 
والرجل وعن توزيع للسلطة والحقوق يحابي الرجال ويغبن النساء. ويتأثر ذلك التحديد االجتمـاعي لوضع المرأة 

والرجل بالعوامل السياسية واالقتـصادية والثقافيـة واالجتماعيـة والدينيـة واإليديولوجية والبيئية، ويمكن أن 
تغيره الثقافة أو المجتمع أو الجماعة المحلية« 3.

وتقوم مقاربة النوع االجتماعي، باالعتماد على الفصل 18 من القانون األساسي للميزانية لسنة 2019 على تحليل 
الفوارق بين الجنسين عند وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات العمومية قصد إزالتها، تأسيسا 

لعاقات أكثر مساواة بين الجنسين على مستوى القوانين وعلى أرض الواقع. وهي تهدف بالتالي الى تحقيق 
المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. ومن هذا 

المنطلق يكون البرلمان مراعيا للنوع االجتماعي عند توفير بنية تحتية من خال العمل الفعلي على إزالة جميع 
الحواجز الثقافية واالجتماعية والدينّية التي قد تعيق مشاركة النساء داخله، باإلضافة إلى خلق فرص لدمج النوع 

االجتماعي في جميع مجاالت عمله واعتماد مؤشرات وتقنيات وآليات رقابة برلمانية مناسبة لرصد ومتابعة 
وتقييم مدى إدراج ثقافة المساواة بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع في هيكلة العمل البرلماني 

وفاعلية آليات التصدي للتمييز ضمنه.

3  لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28 -- الــدورة الســابعة واألربعــون، 2010 - االلتزامــات األساســية للــدول األطــراف بموجــب 
المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، صفحــة 2.
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  الجزء األول: تمثيلية النساء داخل هياكل المجلس:
 

عــرف مجلــس نــواب الشــعب خــال المــدة البرلمانيــة الثانيــة 2019-2024 تراجعــا فــي عــدد النائبــات حيــث بلــغ عددهن 
ــة أي بنســبة 24,9 بالمئــة مقابــل36  فــي البرلمــان الُمنتخــب يــوم 6 أكتوبــر 2019 ، 54 نائبــة4 مــن مجمــوع 217 نائب/ـ
بالمئــة خــال المــدة النيابيــة الســابقة و27 بالمئــة خــال فتــرة عمــل المجلــس الوطنــي التأسيســي. يعكــس هــذا 
التراجــع التوجــه السياســي للســلطة التشــريعية ولألغلبيــة الحاكمــة القائــم علــى اعتبــار تمثيليــة النســاء داخــل 
المجالــس المنتخبــة وغيرهــا مــن أدوار القيــادة ومشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية وحتــى التمتــع بأبســط حقوقهن 

مســائل مــن الدرجــة الثانيــة. 

سنتعرض في هذا الجزء من التقرير إلى تمثيلية النساء صلب مكتب المجلس وداخل اللجان.

< المحور األول: تمثيلية النساء صلب مكتب المجلس

ينــص الفصــل 56 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب علــى مجموعــة الصاحيــات التــي عهــدت إلــى مكتــب 
المجلــس ونخــص بالذكــر منهــا اإلشــراف علــى حســن ســير مختلــف أعمــال المجلــس ودواليبــه واتخــاذ اإلجــراءات 
التــي يراهــا مناســبة فــي الغــرض، إعــداد ميزانيــة المجلــس والمصادقــة عليهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراقبتهــا، 
اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتيســير اضطــاع أعضــاء المجلــس بمهامهــم، وضــع برنامــج العمــل التشــريعي والنيابــي 
عمومــا للمجلــس خــال المــدة التــي يضبطهــا علــى أال تقــل عن شــهر بصفة مســبقة وإقرارجدول أعمال الجلســات 

العامــة وضبــط روزنامــة عمــل المجلــس.

ويتبينــن لنــا مــن خــال هــذا الفصــل أن مكتــب المجلــس هــو الهيــكل المســؤول بدرجــة أولــى عــن إدراج مقاربــة النــوع 
االجتماعــي مــن عدمــه داخــل مجلــس نــواب الشــعب وعــن مــدى احتــرام هــذا األخيــر للمقتضيــات دســتور 2014 ذلــك 
أن مكتــب المجلــس هــو المســؤول عــن الســماح ألحــداث العنــف بالتكــرر أو منعهــا وهــو المســؤول عــن إعــداد 
ميزانيــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي لمجلــس نــواب الشــعب كمــا هــو المســؤول أيضــا عمــا إذا كان تشــريع قوانيــن 

حاميــة للنســاء ولجميــع فئــات المجتمــع مــن األولويــات أم ال.

ولعــل تركيبــة مكتــب مجلــس نــواب الشــعب هــي أول المؤشــرات التــي تمكــن مــن التكهــن ومعرفــة توجهــات 
البرلمــان خــال المــدة البرلمانيــة، فمــا تركيبتــه إال انعــكاس لتمثيليــة الكتــل وتوجهاتهــا،كأن تختــار كتلــة حركــة 
النهضــة فــي تركيبــة الحــال نائبــة وحيــدة مــن مجمــوع أربــع نــواب لتمثيلهــا صلــب مكتــب المجلــس وأن يمثــل ائتــاف 
الكرامــة نائــب مــن الرجــال وأن تختــار كتلــة اإلصــاح ممثليهــا مــن النــواب الرجــال لينتهــي المطــاف بمكتــب ال تتعــدى 
تمثيليــة النســاء فيــه األربعــة نائبــات مقابــل تســعة نــواب مــن الذكــور، أشــرف علــى تســيير مجلــس نــواب الشــعب 

فــي أكثــر دوراتــه البرلمانيــة عنفــا. 

4 اختتمت الدورة البرلمانية الثانية من المدة النيابية الثانية بعدد 58 نائبة وذلك إثر تعويض النواب المغادرين 
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تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب

كتلة النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب

كتلة قلب تونس سميرة الشواشي نائبة أولى 

كتلة اإلصاح طارق الفتيتي نائب ثاني

كتلة ائتاف الكرامة عبد اللطيف العلوي مساعد الرئيس المكّلف بشؤون الّتشريع

الكتلة الديمقراطية سامية عبو مساعدة الرئيس المكلفة بالعاقات مع الحكومة
ورئاسة الجمهورية

الكتلة الوطنية مبروك كرشيد مساعد الرئيس المكلف بالعاقات مع السلطة القضائية والهيئات 
الدستورية

كتلة قلب تونس سفيان طوبال مساعد الرئيس المكّلف بالعاقات الخارجية

كتلة النهضة جميلة دبش مساعدة الرئيس المكّلفة بالعاقات مع المواطن
ومع المجتمع المدني

الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلف باإلعام واالتصال

كتلة االصاح حافظ الزواري مساعد الرئيس المكّلف بالتصرف العام

كتلة حركة النهضة نوفل الجمالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون النواب

عدد أعضاء وعضوات مكتب المجلس: 13
تمثيلية النساء صلب مكتب المجلس: 4 نائبات = 30.77%
تمثيلية الرجال صلب مكتب المجلس: 9 نواب = 69.23%
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< المحور الثاني: تمثيلية النساء داخل اللجان

تعتبر اللجان من أهم هياكل مجلس نواب الشعب نظرا للدور التشريعي والرقابي الذي تلعبه، ويعتبر بالتالي 
وجود النساء صلبها مؤشرا لمدى احترام مجلس نواب الشعب لمقاربة النوع االجتماعي على مستوى دوره 

التشريعي والرقابي. 
وبتراجــع تمثيليــة النســاء صلــب المجلــس كانــت تمثيليــة النســاء داخــل مكاتــب اللجــان ورئاســاتها وصلــب اللجــان 

كالتالــي: 

1• تمثيلية النساء على مستوى مكاتب اللجان ورئاساتها
تســير مكاتــب اللجــان عمــل اللجــان ويضبــط مكتــب المجلــس حصــة كل كتلــة نيابيــة مــن المســؤوليات فــي مكاتــب 
اللجــان مــن نفــس الصنــف مــع مراعــاة قاعــدة التمثيــل النســبي ويتــم توزيعهــا علــى اللجــان بالتشــاور مــع رؤســاء 
ــر  ــار انطاقــا مــن الكتلــة التــي تضــم العــدد األكب ــة االختي ــة االختــاف يســند مكتــب المجلــس أولوي الكتــل وفــي حال
ــى  ــل النســبي للكتــل5، واعتمــادا عل ــم إســناد رئاســة اللجــان مــن نفــس الصنــف بحســب التمثي مــن األعضــاء. ويت
هاتــه القاعــدة احتــوت 12 لجنــة مــن مجمــوع 18 * علــى مكاتــب ذات تركيبــة ذكوريــة تفــوق فيهــا تمثيليــة الرجــال الـــ 60 
بالمئــة، 3 منهــا غابــت النســاء عــن مكاتبهــا تمامــا وهــي لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة والتــي تختــص بالنظــر في 
المشــاريع والمقترحــات والمســائل المتعلقــة بالعملــة والضرائــب والجبايــة والمبــادالت وتنظيــم القطــاع المالــي 
والميزانيــة والمخططــات التنمويــة والقــروض والتعهــدات الماليــة للدولــة ونشــاط المؤسســات العموميــة، لجنــة 
ــة التــي تختــص فــي المشــاريع والمقترحــات  ــة والقوانيــن االنتخابي ــة والقوانيــن البرلماني النظــام الداخلــي والحصان
والمســائل المتعلقــة بالعمــل البرلمانــي والقوانيــن االنتخابيــة ولجنــة األمــن والدفــاع وهــي لجنــة رقابيــة تتولــى 
متابعــة جميــع الملفــات والمســائل المتعلقــة باألمــن والدفــاع ومراقبــة تنفيــذ الحكومــة لاســتراتيجيات فــي مجالــي 

األمــن والدفــاع. 

فــي المقابــل تواصــل العمــل بالفكــرة القائمــة علــى أن شــؤون المــرأة تقتصــر علــى النســاء وهــو مــا جعــل مــن 
تركيبــة مكتــب لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين ذات طابــع نســائي بوجــود رجــل فقــط 
داخلهــا بصفــة نائــب رئيســة اللجنــة عنــد افتتــاح الــدورة البرلمانيــة ليلتحــق بــه نائــب ثــان بعــد تخلــي النائبــة صفــاء 
الغريبــي عــن عضويتهــا داخــل اللجنــة وتعويضهــا بزميلهــا مــن الكتلــة الوطنيــة العياشــي زمــال فــي فيفــري 2021. 
وأمــام تراجــع عــدد النســاء داخــل مجلــس نــواب الشــعب وتواصــل تغييبهــن عــن مكاتــب اللجــان، فــإن تمثيليــة 
النســاء داخــل مكاتــب اللجــان لــم تتجــاوز الـــ 31,5 بالمئــة مقابــل 63 بالمئــة بالنســبة للرجــال، كمــا لــم تتجــاوز نســبة 

تــرؤس النســاء للجــان الـــ 27 بالمئــة مقابــل 72 بالمئــة للرجــال وهــو مــا تــم تفصيلــه صلــب الجــداول التاليــة *: 

5  الفصل 70 و71 من النظام الداخلي
* لم يتم احتساب لجنة مراقبة عمليات التصويت و إحصاء األصوات نظرا لعدم نشر تركيبتها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب

* لم يتم استكمال تركيبة كل مكاتب اللجان

8



اللجان التشريعية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

100%
هيكل مكي  رئيس اللجنة

عياض اللومي نائب رئيس
فيصل دربال مقرر

0%
هشام عجبوني مقرر مساعد أول

منذر بن عطية مقرر مساعد ثان

لجنة الصحة والشؤون االجتماعية

60%

العياشي زمال رئيس اللجنة
حياة العمري نائب رئيس

محمد الصادق قحبيش مقرر

40%
سميرة السميعي مقرر مساعد أول

سيف الدين المرغني مقرر مساعد ثان

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح

60%
يسري الدالي رئيس اللجنة
علي بن عون نائب رئيس

امنة بن حميد مقرر

20%
طارق البراهمي مقرر مساعد أول

مقرر مساعد ثان

لجنة التشريع العام

80%

نجم الدين بن سالم  رئيس اللجنة
الحبيب بن سيدهم نائب رئيس

فؤاد ثامر مقرر

20%
مريم بلقاسم مقرر مساعد أول

عماد أوالد جبريل مقرر مساعد ثان

لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية

20%

سماح دمق رئيس اللجنة
نسرين العماري نائب رئيس

زياد الهاشمي مقرر

80%
أميرة شرف الدين مقرر مساعد أول

لطيفة حباشي مقرر مساعد ثان
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لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة

80%

معز بالحاج رحومة رئيس اللجنة
فاكر الشويخي نائب رئيس

محسن عرفاوي مقرر

20%
حليمة همامي مقرر مساعد أول

محمد بونني مقرر مساعد ثان

لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

60%

محمد كريم كريفة رئيس اللجنة
محمد االزهر الرمة نائب رئيس

هاجر النيفر شقرون مقرر

40%
حاتم البوبكري مقرر مساعد أول

ألفة التراس مقرر مساعد ثان

لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

60%

فيصل الطاهري رئيس اللجنة
سميرة سايحي نائب رئيس
صفاء الغريبي مقرر

40%
جمالي بوضوافي مقرر مساعد أول
بلقاسم الدراجي مقرر مساعد ثان

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

100%

ناجي الجمل رئيس اللجنة
نعمان العش نائب رئيس

أحمد موحه مقرر

0%
لطفي العيادي مقرر مساعد أول

فاضل الوج مقرر مساعد ثان

اللجان الرقابية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والشباب والمسنين

33.33%

أميرة شرف الدين رئيس اللجنة

محمد الصادق قحبيش نائب رئيس

نعيمة المنصوري مقرر

66.67%

صفاء الغريبي:
أكتوبر 2020 – فيفري 2021  

مقرر مساعد أول
العياشي زمال:

فيفري 2021 - جويلية 2021

نسيبة بن علي مقرر مساعد ثان
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لجنة األمن والدفاع

100%

نور الدين العرباوي رئيس اللجنة
ماهر زيد نائب رئيس

نبيل حاجي مقرر

0%
الجديدي السبوعي مقرر مساعد أول

جال الزياتي مقرر مساعد ثان

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ومراقبة التصرف في المال العام

80%

بدر الدين القمودي رئيس اللجنة
أمال الورتتاني نائب رئيس

شكري بلحاج عمارة مقرر

20%
محمد العفاس مقرر مساعد أول

عماد أوالد جبريل مقرر مساعد ثان

لجنة التنمية الجهوية

80%

ابتهاج بن هال رئيس اللجنة
سالم قطاطة نائب رئيس

علي الهرماسي مقرر

20%
عبد المجيد عمار مقرر مساعد أول

أحمد  بلقاسم مقرر مساعد ثان

لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

40%

سيف الدين مخلوف رئيس اللجنة
عبد هللا الحريزي نائب رئيس

مقرر

20%
فائزة بوهال مقرر مساعد أول

مقرر مساعد ثان

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة

60%

عبد الرزاق الحسني رئيس اللجنة
أحمد الصغير نائب رئيس

كنزة عجالة مقرر

20%
مقرر مساعد أول

عبد الرزاق عويدات مقرر مساعد ثان
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لجنة شؤون التونسيين بالخارج

33.33%

ليليا بالليل رئيس اللجنة
رباب بن لطيف نائب رئيس

عياشي الزمال من أكتوبر 
2020 إلى جانفي 2021

مقرر
صفاء الغريبي من جانفي 

2021 إلى جويلية 2021

66.67%
منيرة العياري مقرر مساعد أول

عمر الغريبي مقرر مساعد ثان

اللجنة االنتخابية

80%
سمير ديلو رئيس اللجنة

فاكر الشويخي نائب رئيس
أحمد بن عياد مقرر

20%
طارق براهمي مقرر مساعد أول
شيراز الشابي مقرر مساعد ثان

لجان التحقيق

لجنة تحقيق برلمانية حول مالبسات وفاة الشاب عبد السالم زيان بعد إيقافه 
بمدينة صفاقس

20%

رباب بن لطيف رئيس اللجنة
سماح دمق نائب رئيس
منيرة عياري مقرر

60%
محمد العفاس مقرر مساعد أول

مقرر مساعد ثان

تمثيلية النساء في مكاتب اللجان
النسبةعدد الرجالالنسبةعدد النساء 

2931.52%5863.04%

تمثيلية النساء في رئاسة اللجان
نسبة الرجال نسبة النساء

72.22% 27.78%
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2• تمثيلية النساء على مستوى عضوية اللجان 
شــهدت تركيبــة اللجــان خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة ضعــف تمثيليــة النســاء داخلهــا حيــث لــم تتجــاوز النســبة فــي 
بعــض اللجــان الـــ 10 بالمئــة وهــو الوضــع صلــب لجنــة النظــام الداخلــي والحصانــة والقوانيــن البرلمانيــة والقوانيــن 
االنتخابيــة التــي كانــت نســبة تمثيليــة النســاء صلبهــا 9,5 بالمئــة بوجــود نائبتيــن فقــط داخــل اللجنــة مــن مجمــوع 21 

عضــوا وعضــوة.

لــم يختلــف الوضــع فــي بقيــة اللجــان حيــث لــم يتعــدى عــدد النســاء صلــب لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة الـــ 3 
مقابــل 19 نائبــا مــن الذكــور لتمثــل النســاء الـــ 13 بالمئــة فقــط مــن تركيبــة اللجنــة، وكذلــك بالنســبة للجنــة شــهداء 
الثــورة وجرحاهــا وتنفيــذ قانــون العفــو العــام والعدالــة االنتقاليــة التــي تضمنــت نائبتيــن فقــط مــن مجمــوع 16 نائبــة 
ونائــب أي مــا يعــادل 12 بالمئــة فقــط مــن تركيبــة اللجنــة، كمــا مثلــت تمثيليــة النســاء داخــل لجنــة التشــريع العــام 15 

بالمئــة وداخــل لجنــة األمــن والدفــاع 17 بالمئــة. 

فــي المقابــل احتكــرت لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين النصيــب األكبــر مــن النســاء 
بنســبة 62 بالمئــة األمــر الــذي يؤكــد قيــام تركيبــة اللجــان داخــل مجلــس نــواب الشــعب، فــي ظــل غيــاب ادراج مقاربــة 
النــوع االجتماعــي، علــى القوالــب النمطيــة التــي تحصــر عضويــة النســاء فــي اللجــان التــي ُتعنــى بمجــاالت تعتبــر 
امتــدادا ألدوارهــن التقليديــة: األســرة، المــرأة، الطفولــة، الشــؤون االجتماعية...وتغيبهــن، فــي المقابــل، عندمــا 
يتعلــق األمــر بالشــؤون الماليــة أو بالتنميــة أو باألمــن والدفــاع وغيرهــا مــن الوظائــف التــي ترتبــط اجتماعيــا بالرجــال. 

وتجدون صلب الجدول التالي نسب تمثيلية النساء داخل اللجان:

تمثيلية النساء في عضوية اللجان

عدد النواب الذين كانوا اللجنة
نسبة تمثيلية النساءعدد الرجالعدد النساءأعضاء وعضوات باللجنة

13.64 %22319لجنة المالية والتخطيط والتنمية

31.82 %22715لجنة الصحة والشؤون االجتماعية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات 
26.32 %19514الحاملة للساح

15 %20317لجنة التشريع العام

لجنة الحقوق والحريات والعاقات 
56.52 %231310الخارجية
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لجنة الفاحة واألمن الغذائي والتجارة 
27.27 %22616والخدمات ذات الصلة

لجنة الصناعة والطاقة والثروات 
40 %20812الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

لجنة الشباب والشؤون الثقافيةوالتربية 
34.78 %23815والبحث العلمي

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين 
9.52 %21219البرلمانية والقوانين االنتخابية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة 
62.50 %24159والشباب والمسنين

17.39 %23419لجنة األمن والدفاع

لجنة اإلصاح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة 

التصرف في المال العام
23617% 26.09

27.27 %22616لجنة التنمية الجهوية

لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ 
12.50 %16214قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

35.29 %17611لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة

34.78 %23815لجنة شؤون التونسيين بالخارج

23.81 %21516اللجنة االنتخابية

لجنة تحقيق برلمانية حول مابسات 
وفاة الشاب عبد السام زيان بعد إيقافه 

بمدينة صفاقس
22 1012% 45.45
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  الجزء الثاني: مراعاة النوع االجتماعي صلب أعمال مجلس نواب الشعب

تابعــت أصــوات نســاء خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة عمــل 5 لجــان فقــط مــن مجمــوع 18 لجنــة وهــي: لجنــة الماليــة 
والتخطيــط والتنميــة، لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة ولجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح 
وهــي لجــان قــارة تشــريعية ولجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين ولجنــة األمــن والدفــاع 

وهــي لجــان خاصــة رقابيــة. 
اختيــار هاتــه اللجــان كان مرتبطــا بمراقبــة أصــوات نســاء لمــدى التقــدم فــي تطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325 حــول 
المــرأة واألمــن والســام بهــدف تحســين حمايــة حقــوق المــرأة وتعزيــز أمنهــا الشــامل خاصــة فيمــا يتعلــق بمجاالت 

العدالــة واألمــن والعدالــة االنتقاليــة مــع إدراج منظــور النــوع االجتماعــي فــي السياســات العامــة.
وفــي هــذا الجــزء مــن التقريــر ســنتعرض إلــى مــدى مراعــاة مجلــس نــواب الشــعب للنــوع االجتماعــي صلــب أعمالــه 

وذلــك مــن خــال التعــرض إلــى دوره التشــريعي أوال ثــم إلــى دوره الرقابــي.

< المحور األول: مراعاة النوع االجتماعي على مستوى العمل التشريعي

يمــارس مجلــس نــواب الشــعب دوره التشــريعي فــي مرحلــة أولــى عــن طريــق اللجــان التشــريعية ثــم فــي مرحلــة 
ثانيــة عــن طريــق الجلســة العامــة

1• على مستوى عمل اللجان التشريعية األنموذج: 
ــى  ــى البرلمــان قبــل إحالتهــا عل تتكفــل اللجــان التشــريعية بدراســة مشــاريع ومقترحــات القوانيــن المعروضــة عل
الجلســة العامــة، وبالنظــر فــي جميــع المســائل التــي تحــال إليهــا. وتتمثــل اللجــان القــارة التشــريعية التســع6 فــي: 
لجنــة التشــريع العــام ، لجنــة الحقــوق و الحريــات و العاقــات الخارجيــة ، لجنــة الماليــة و التخطيــط و التنميــة ، لجنــة 
الفاحــة و األمــن الغذائــي و التجــارة و الخدمــات ذات الصلــة ، لجنــة الصناعــة و الطاقــة و الثــروات الطبيعيــة و البنيــة 
األساســية و البيئــة ، لجنــة الصحــة و الشــؤون اإلجتماعيــة ، لجنــة الشــباب و الشــؤون الثقافيــة و التربيــة و البحــث 
ــن  ــة والقواني ــي و الحصان ــة النظــام الداخل ــة للســاح ، لجن ــم اإلدارة و شــؤون القــوات الحامل ــة تنظي العلمــي ، لجن

البرلمانيــة و القوانيــن اإلنتخابيــة. 
تابعــت أصــوات نســاء خــال اعــداد هــذا التقريــر عمــل اللجــان التشــريعية التاليــة: لجنــة الصحــة، لجنــة تنظيــم اإلدارة، 
لجنــة الماليــة و لجنــة الشــباب والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي فيمــا يخــص نظرهــا فــي مشــروع 

قانــون تنظيــم العمــل المنزلــي.

• لجنة الصحة والشؤون االجتماعية: 
ينــص الفصــل 87 مــن النظــام الداخلــي علــى أن: »تختــص لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة بالنظــر فــي المشــاريع 
والمقترحــات والمســائل المتعلقــة بالرعايــة االجتماعيــة والصحــة العموميــة، بشــؤون األســرة، بالجنســية والحالــة 

الشــخصية وبشــؤون ذوي اإلعاقــة«.

عقــدت لجنــة الصحــة منــذ بدايــة الــدورة البرلمانيــة الثانيــة 32 اجتماعــا، تعلــق 8 منهــا بالوضــع الوبائــي وبعمليــة 
التلقيــح ومشــروع القانــون المتعلــق بالترخيــص للدولــة فــي االنضمــام الــى المبــادرة العالميــة لتســهيل اتاحــة 
اللقاحــات ضــد فيــروس كوفيــد COVAX 19 وتعلقــت 5 منهــا بمشــروع قانــون حالــة الطــوارئ الصحيــة، كمــا نظــرت 
لجنــة الصحــة خــال أربــع جلســات عمــل فــي كل مــن مهمــات وزارة الصحــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزارة 
المــرأة واالســرة وكبــار الســن مــن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2021 وتمحــورت بقيــة جلســات العمــل حــول 
اتفاقيــات دوليــة فــي المجــال الصحي وجلســات نظــر فــي مشــروع قانــون المســؤولية الطبيــة ومشــاريع قوانيــن 

أخــرى. 

6   الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
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تابعــت أصــوات نســاء الجلســة المتعلقــة بمناقشــة مهمــة وزارة المــرأة واالســرة وكبــار الســن مــن مشــروع 
قانــون الماليــة لســنة 2021 والتــي انعقــدت بالشــراكة مــع لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والشــباب والمســنين، 
حضــر الجلســة، عــن لجنــة الصحــة، عشــرة نــواب ونائبــات لــم يشــارك فــي النقــاش العــام ســوى 7 منهــم/ن وتغيــب 

عنهــا 11 نائــب ونائبــة واعتــذر نائــب وحيــد، 
نسب الحضور خال جلسة مناقشة مهمة وزارة المرأة واألسرة وكبار السن لسنة 2021

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 45.45% 57.14% 40

افتتحــت الجلســة بمداخلــة الســيدة وزيــرة المــرأة واالســرة وكبــار الســن التــي أفــادت بــأن اإلطــار العــام إلعــداد 
الميزانيــة كان القانــون األساســي للميزانيــة لســنة 2019 والبرنامــج الحكومــي للحكومــة الحاليــة باإلضافــة إلــى أن 

ــات. ــد النقائــص وااليجابي ــه ســابقا وتحدي ــام ب ــم القي ــى تشــخيص لمــا ت ــوزارة قامــت عل اســتراتيجية ال

 كمــا عرجــت الوزيــرة علــى انــه وبالرغــم مــن غيــاب قطــاع الطفولــة فــي االســم الحالــي للــوزارة إال أن هــذا القطــاع بقــي 
تحــت إشــراف وزارة المــرأة واألســرة وكبــار الســن مؤكــدة علــى األهميــة القصــوى الــذي يحظــى بهــا هــذا القطــاع 
حتــى أنــه قــد تمتــع بالنصيــب األكبــر مــن ميزانيــة الــوزارة لســنة 2021. وبخصــوص المــرأة أفــادت الوزيــرة أن الــوزارة 
ســتعمل علــى مزيــد تعزيــز دور المــرأة ككفــاءة وداعمــة فــي المجــال االقتصــادي بالتــوازي مــع مــا تقــوم بــه الــوزارة 
فــي عاقــة بمناهضــة العنــف. أمــا فيمــا يتعلــق بكبــار الســن فأشــارت الوزيــرة بأنهــا ســتعمل علــى مزيــد تقريــب 

الخدمــات مــن المواطنيــن كبــار الســن. 

ــوزارة ال تتناســق مــع حجــم األنشــطة والطموحــات وأنهــا بصــدد خلــق  ــة ال ــرة أيضــا علــى أن ميزاني وشــددت الوزي
فــرص عــن طريــق الشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة فــي ظــل عــدم القــدرة فــي الترفيــع فــي الميزانيــة. وبخصــوص 

الوضــع الصحــي الحالــي قالــت الوزيــرة أنهــا عملــت علــى أقلمــة أولويــات الــوزارة مــع الجائحــة. 

تمــت إحالــة الكلمــة إثــر ذلــك إلــى المديــرة العامــة لوحــدة التصــرف حســب األهــداف لتقديــم مزيــد المعطيــات حــول 
الميزانيــة وحــول عمــل الــوزارة.

أفــادت المديــرة العامــة أن اعتمــادات الــوزارة انقســمت حســب المهمــات وأن الميزانيــة وزعــت حســب طبيعــة 
النفقــات كالتالــي: نفقــات االســتثمار مثلــت 15 بالمئــة، نفقــات التأجيــر بلغــت 63 بالمئــة، نفقــات التدخــل 17 بالمئــة 
ونفقــات التســيير 6 بالمئــة. أضافــت أن بخصــوص ميزانيــة االســتثمار فقــد تــم إعطــاء األولويــة إلــى للمشــاريع 

ــدة وأن اإلطــار هــو إطــار متوســط المــدى بمــا يعنــي تعهــدات علــى 3 ســنوات. المتواصلــة والمشــاريع الجدي

كمــا قدمــت المديــرة العامــة معطيــات عــن كل القطاعــات التــي تشــرف عليهــا بــدءا بقطــاع الطفولــة حيــث مثــل 
عــدد الســكان مــن األطفــال 31 بالمئــة مــن عــدد الســكان ومثــل عــدد األطفــال بمركبــات الطفولــة 4486 طفــل 
وطفلــة. وأضافــت أن عــدد مندوبــي حمايــة الطفولــة هــو 2.4 مندوب/ـــة حمايــة الطفولــة لــكل 100 ألــف طفــل وأن 
الــوزارة تتلقــى يوميــا 49 إشــعارمن قبــل المندوبين/ـــات 48.7 منهــا تتعلــق بالفتيــات و5.6 تتعلــق باألطفــال خــارج 

إطــار الــزواج، كمــا أن األطفــال ضحايــا العنــف هــم بنســبة 69 بالمئــة مــن اإلنــاث.

وبخصــوص قطــاع المــرأة، أفــادت المديــرة العامــة أن األهــداف صلــب برنامــج المــرأة وتكافــؤ الفــرص شــملت 
دعــم التمكيــن االقتصــادي فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة عــن طريــق مواصلــة تنفيــذ برنامــج دفــع المبــادرة 
االقتصاديــة )برنامــج رائــدة( بعــد أن تــم تعديلــه لألخــذ بعيــن االعتبــار أزمــة كوفيــد وأن مــن بيــن المســتفيدات نجــد 
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معينــات المنــازل بمــا يعــادل 1701 معينــة منزليــة. كمــا شــملت األهــداف أيضــا تطبيــق قــرار مجلــس األمــن حــول 
المــرأة والســام واألمــن حيــث تمــت المصادقــة علــى القــرار وإطــاق 14 خطــة قطاعيــة وبرنامــج »لــكل منطقــة 

ــاة«. مشــروع حي

امــا فيمــا يتعلــق بكبــار الســن، تمــت اإلشــارة إلــى أن الهــدف األولــي هــو تقريــب الخدمــات مــن المســنين. وفــي 
نفــس اإلطــار قدمــت المديــرة العامــة ملخصــا عمــا قامــت بــه الــوزارة خــال فتــرة جائحــة كوفيــد لصالــح كبــار الســن 
لتتعــرض أوال إلــى نقــص عــدد اإلصابــات فــي صفــوف كبــار الســن المقيميــن بديــار الرعايــة التابعــة إلشــراف الــوزارة 

وثانيــا إلــى اإلجــراءات المتخــذة بالخصــوص. 

ومــن بيــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا عــزل المقيميــن بالمؤسســات ومنــع الزيــارات العائليــة وتعويضهــا بالتحــاور 
عبــر التكنولوجيــات الحديثــة باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــة البريــد المتنقــل للحصــول علــى الجرايــات وتوفيــر تجهيــزات 
التعقيــم والتحاليــل الســريعة وتأميــن نقــل العامليــن. وبالنســبة لكبــار الســن المودعيــن لــدى عائــات حاضنــة فقــد 
قامــت الــوزارة بصــرف منــح نقديــة وهــو نفــس التوجــه الــذي اعتمدتــه الــوزارة بخصــوص قطــاع الطفولــة حيــث تــم 
ــى اصطحــاب 20  ــة باإلضافــة إل ــة مــن منحــة اســتثنائية ومســاعدات عيني ــي الطفول تمتيــع 233 أســرة مــن مكفول

طفــل وطفلــة مــن فاقــدي الســند التــام إلــى مركــز اصطيــاف وتوفيــر ناشطين/ـــات واخصائيين/ـــات نفســيين.

تعرضــت المديــرة العامــة أيضــا إلــى اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فــي فتــرة الحجــر الصحــي بخصــوص النســاء لتذكــر 
بالخصــوص إحــداث رقــم أخضــر ومنصــة الكترونيــة للتوجيــه واالنصــات باإلضافــة إلــى مراكــز إيــواء المعنفــات.

ــة لســنة 2021  ــون المالي ــار الســن مــن مشــروع قان خــال النقــاش العــام حــول مهمــة وزارة المــرأة واالســرة وكب
أشــار النــواب والنائبــات المشــاركين والمشــاركات فــي النقــاش العــام إلــى ضعــف ميزانيــة الــوزارة التــي لــم تمثــل 
ســوى 0.4 مــن ميزانيــة الدولــة لســنة 2021 مســتنكرين/رات ورود المهمــة وتوزيعهــا علــى النــواب والنائبــات بصفــة 

متأخــرة مــا يجعــل دراســتها والتمعــن فيهــا أمــرا مســتحيا.

ــوزارة وقــد اســتعرض/ت النــواب والنائبــات  ــة مــن تســمية ال ــارة الطفول  كمــا تــم التســاؤل حــول ســبب إلغــاء عب
العديــد مــن المشــاكل فــي عاقــة بقطــاع الطفولــة كغيــاب المــاء الصالــح للشــرب فــي بعــض مراكــز الطفولــة 
والروضــات البلديــة واســتعمال األطفــال فــي األشــغال التــي تتطلــب جهــدا كبيــرا وانتشــار المخــدرات فــي الوســط 

المدرســي باإلضافــة إلــى تعــرض النــواب والنائبــات إلــى مشــاكل جهاتهــم وجهاتهــن المتعلقــة بهــذا القطــاع.
 

أمــا بخصــوص قطــاع المــرأة تــم التعــرض خاصــة إلــى التمكيــن االقتصــادي للمــرأة الريفيــة والتأكيــد علــى أهميــة 
االســتقال المــادي للنســاء وارتباطــه حتــى بنســب انقطــاع األطفــال عــن الدراســة. كمــا أشــار النــواب إلــى غيــاب 
التنســيق بيــن الــوزارات فــي إطــار تطبيــق القانــون عــدد 51 المتعلــق بنقــل العامــات الفاحيــات ودعــوا إلــى مزيــد 

تركيــز مراكــز إيــواء للنســاء المعنفــات. 

وأشــار النــواب والنائبــات أيضــا إلــى أن تقديــم المســاعدات الماليــة والمنــح هــو مــن أدوار وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
دراســة  أيــة  اجتماعيــة ونفســية مســتنكرين غيــاب  بدراســات  للقيــام  إلــى تخصيــص ميزانيتهــا  الــوزارة  داعيــن 
استشــرافية حــول تطــور العائلــة التونســية وهــو مــا اعتبــروه دليــا علــى غيــاب أهــداف وغايــات واضحــة لعمــل 

الــوزراة واقتصارهــا علــى توزيــع الميزانيــة علــى أنشــطة.

كمــا تســاءل النــواب والنائبــات عــن مصيــر الهبــات التــي تتلقاهــا الــوزارة مــع المطالبــة بتوضيــح أســباب تنــازل 
الــوزارة عــن تســيير المرافــق العموميــة لصالــح الجمعيــات فــي إشــارة إلــى مراكــز االيــواء واالنصــات التــي تشــرف 

عليهــا منظمــات مــن المجتمــع المدنــي.
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فــي إجابتهــا، أفــادت الوزيــرة أن غيــاب الطفولــة مــن تســمية الــوزارة ال يعنــي عــدم خضــوع هــذا القطــاع إلــى إشــراف 
الــوزارة مشــيرة إلــى غيــاب آليــات التنســيق بيــن جميــع الــوزارات المعنيــة باإلضافــة إلــى األهميــة التــي يحظــى بهــا 
ــات بالخصــوص وأن كــراس  ــوزارة بصــدد التنســيق مــع المســؤولين فــي البلدي ــة وأن ال موضــوع الروضــات البلدي
الشــروط لمحاضــن األطفــال فــي مراحلــه األخيــرة. وبخصــوص مراجعــة مجلــة الطفولــة بــإدراج بــاب بخصــوص 

الطفــل الضحيــة أجابــت الوزيــرة بأنهــا لــم تتوصــل بجــواب وزارة العــدل بعــد.

أضافــت الوزيــرة بــأن الــوزارة بصــدد القيــام بدراســة حــول الطــاق وأن مشــروع رائــدة كان موجهــا لخريجــات التعليــم 
العالــي وبطلــب مــن المواطنــات تــم توجيهــه لفئــات أخــرى أقــل تعليمــا مؤكــدة أن اإلشــكال بخصــوص النقــل 
الريفــي للعامــات هــو غيــاب التنســيق مــع الــوزارات األخــرى المعنيــة وأنهــا ســتقوم بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون 

االجتماعيــة بخصــوص النســاء الحامــات إلعاقــة.

كمــا أفــادت الوزيــرة بــأن قــد تــم رصــد 120 ألــف دينــار لمراكــز االســتقبال و240 ألــف دينــار لمراكــز االيــواء وبأنهــا تعمــل 
علــى تطويــر مؤسســات الخدمــات لكبــار الســن وأنهــا بصــدد اعــداد اســتراتيجية وطنيــة لكبار الســن.

• لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح
أحــال مكتــب مجلــس نــواب الشــعب علــى أنظــار لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح بقــراره 
الصــادر بتاريــخ 14 جويليــة 2020 مقتــرح القانــون عــدد 93/2020 المتعلــق بتنقيــح الفصــل 48 مــن القانــون عــدد 
ــة والمؤسســات  ــة المحلي ــة والجماعــات العمومي ــون العــام ألعــوان الدول 112 لســنة 1983 المتعلــق بضبــط القان
العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة والمعــروف بمقتــرح قانــون عطلــة األمومــة، لتشــرع هاتــه األخيــرة فــي النظــر فيــه 

خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة. 

عقــدت لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة 40 اجتماعــا خصــص 
اثنيــن منهــا للنظــر فــي مقتــرح قانــون عطلــة األمومــة. تــم إيــداع مقتــرح القانــون بمجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ 03 
جويليــة 2020 مــن قبــل 12 نائــب ونائبــة مــن كتلــة حركــة النهضــة7 ويهــدف مقتــرح القانــون إلــى تنقيــح الفصــل 48 
مــن قانــون عــدد 112 لســنة 1983 المتعلــق بضبــط القانــون العــام ألعــوان الدولــة والجماعــات العموميــة المحليــة 
والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة بالتمديــد فــي عطلــة األمومــة مــن شــهران إلــى أربعــة أشــهر 

والتمديــد فــي عطلــة األمومــة اإلضافيــة8 مــع اســتحقاق نصــف المرتــب مــن أربعــة أشــهر إلــى ســتة أشــهر. 

اعتبــرت جهــة المبــادرة صلــب شــرح األســباب أن مقتــرح القانــون يتنــزل فــي إطــار فصــول دســتور 2014 المتعلقــة 
ــة  ــى أن األســرة هــي الخلي ــذي ينــص عل ــدا المــرأة واألســرة كالفصــل الســابع ال ــات وتحدي خاصــة بالحقــوق والحري
األساســية للمجتمــع وأن علــى الدولــة حمايتهــا والفصــل الـــ 21 فــي فقرتــه الثانيــة الــذي ينــص علــى أن تضمــن الدولــة 
للمواطنيــن والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم، باإلضافــة إلــى 

الفصــل 46 الــذي يلــزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة ودعمهــا وتطويرهــا. 

كمــا اعتمــدت جهــة المبــادرة علــى أحــكام االتفاقيــة رقــم 181 بشــأن وكاالت االســتخدام الخاصــة المعتمــدة مــن 
المؤتمــر العــام الدولــي للشــغل وتحديــدا المــادة الخامســة التــي تنــص علــى تعزيــز تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي 
ــة عضــو  ــة فــي الحصــول علــى عمــل وعلــى المــادة 11 مــن النقطــة »ي« التــي تنــص علــى أن تتخــذ كل دول المعامل
وفقــا للقوانيــن والممارســات الوطنيــة التدابيــر الازمــة لضمــان توفيــر الحمايــة المائمــة للعمــال المســتخدمين 
عــن طريــق وكاالت االســتخدام الخاصــة حســبما ورد فــي الفقــرة 1 )ب( فيمــا يتعلــق بحمايــة األمومــة وحمايــة 

ــن. ــة الوالدي ــن وإعان الوالدي

7  شكري بلحاج عمارة، محبوبة بن ضيف هللا، السيدة الونيسي، محمد القوماني، عبد المجيد عمار، آمنة بن حميد، فتحي بن بلقاسم،
جميلة الجويني، بلقاسم حسن، مختار اللموشي، توفيق الزايري، يمينة الزغامي

8 موضوع الفقرة الثانية من الفصل 48 
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عقــدت الجلســة األولــى بخصــوص مقتــرح القانــون بتاريــخ 21 أفريــل 2021 تــم االســتماع فيهــا إلــى مجموعــة مــن 
النــواب مــن ممثلــي جهــة المبــادرة الذيــن قامــوا بتقديــم المقتــرح والتــي أشــار خالهــا النــواب الحاضــرون/ات أن 
المبــادرة التشــريعية وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا فهــي تقتصــر علــى العامــات فــي القطــاع العــام دون القطــاع 

الخــاص.

كمــا عقــدت اللجنــة جلســة ثانيــة بتاريــخ 28 مــاي 2021 خصصــت لاســتماع إلــى كّل مــن الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومة 
المكّلفــة بالوظيفــة العموميــة ووزيــرة المــرأة واألســرة وكبــار الســن حول مقتــرح القانون.

افتتحــت الجلســة بتدخــل وزيــرة المــرأة التــي ولئــن ثمنــت المبــادرة فــي مرحلــة أولــى إال أنهــا عرجــت عــن مجموعــة مــن 
النقائــص فــي مرحلــة ثانيــة، حيــث اعتبــرت أن المبــادرة تحمــل فــي طياتهــا بعــض التمييــز باقتصارهــا علــى النســاء 
العامــات فــي الوظيفــة العموميــة وتعارضهــا مــع االتفاقيــة الدوليــة عــدد 183 التــي تضمنــت العديــد مــن المنافــع 
لألمهــات باإلضافــة إلــى تمكيــن األب مــن عطلــة وتمكيــن األم التــي أنجبــت مولــودا ميتــا مــن راحــة. كمــا أشــارت 
الوزيــرة إلــى أن المبــادرة لــم تنبنــي علــى مقاربــة حقوقيــة شــاملة حيــث تــم إغفــال مســألة تقاســم المســؤولية داخــل 

األســرة. 

مــن جهــة أخــرى تحدثــت الوزيــرة عــن مشــروع قانــون يتعلــق بعطلــة األمومــة بصــدد االعــداد علــى مســتوى الــوزارة 
ــن  ــوة فــي القطاعي ــة األمومــة واألب ــد عطل ــى توحي ــة ويعمــل عل ــق المســاواة الفعلي ــى تحقي ــه يرمــي إل وأفــادت بأن
العــام والخــاص علــى الســواء مؤكــدة أن التجــارب العلميــة بينــت التأثيــر اإليجابــي لعطلــة األمومــة علــى التــوازن 

النفســي لــألم والطفــل وعلــى التــوازن داخــل االســرة داعيــة النــواب إلــى دعــم الرؤيــة التــي اعتمدتهــا الــوزارة.

وفــي تقديمهــا لمشــروع الــوزارة أفــادت الوزيــرة بــأن المشــروع يتضمــن عطلــة مــا قبــل الــوالدة تقــدر مدتهــا مــن 
15 يــوم إلــى شــهر وهــو يحــدث ضمانــا قانونيــا يتطابــق مــع المعاييــر الدوليــة حيــث يســعى للحفــاظ علــى صحــة األم 
بالتنصيــص صلبــه علــى عطلــة بـــ 3 أشــهر للنســاء فــي القطــاع العــام والخــاص و4 أشــهر فــي حالــة والدة تــوأم أو 
مــن ذوي االحتياجــات الخصوصيــة و1 شــهر عطلــة لــألم التــي أنجبــت طفــا توفــي أثنــاء الــوالدة باإلضافــة إلــى عطلــة 
مــا بعــد الــوالدة بنصــف األجــر لــألم واألب. أمــا بخصــوص المســألة الماليــة أفــادت الوزيــرة بــأن الــوزارة اعتمــدت علــى 

دراســة اكتواريــة لتبيــن الكلفــة الحقيقــة وأشــارت إلــى إمكانيــة إحــداث صناديــق خاصــة.
وفــي ختــام تدخلهــا أشــارت الوزيــرة بــأن الحكومــة تطمــح إلــى تقديــم مشــروع القانــون فــي شــهر جويليــة كأقصــى 

حــد.
أحيلــت الكلمــة إثــر ذلــك إلــى رئيســة الهيئــة العامــة للوظيفــة العموميــة التــي عوضــت الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة 
المكّلفــة بالوظيفــة العموميــة والتــي أفــادت أن الــوزارة مــن الناحيــة المبدئيــة تحمــل نفــس الهــدف وأن قانــون 
الوظيفيــة العموميــة الحالــي يميــز الموظفــة فــي القطــاع العــام عــن القطــاع الخــاص. كمــا أضافــت بــأن وزارة 
الوظيفــة العموميــة هــي شــريكة مــع وزارة المــرأة فــي مشــروع القانــون الــذي هــو بصــدد االعــداد وأن الوزارتيــن علــى 
اتفــاق بخصــوص الترفيــع فــي مــدة عطلــة األمومــة إلــى 3 أشــهر مشــيرة إلــى أنــه قــد تــم اعتمــاد عطــل المــرض كآليــة 
للشــهر قبــل الــوالدة ولذلــك تــم اقتــراح إمكانيــة التمتــع بعطلــة قبــل الــوالدة، هــذا باإلضافــة الــى مراعــاة المــرأة التــي 

تنجــب تــوأم أو مولــود ميــت مشــيرة إلــى أنــه ســيتم عــرض األفــكار األولــى لمشــروع القانــون فــي أيــام اإلدارة.

نــواب ونائبــات ممثلــي جهــة المبــادرة الذين/اللواتــي أكــدوا/ن تمســكهم بالمبــادرة  شــارك فــي النقــاش العــام 
التشــريعية حيــث أفــادوا/ن أنــه قــد تــم تقديــم المبــادرة منــذ مــاي 2016 ولكــن غابــت اإلرادة لتمريــر مشــروع القانــون 
مــن قبــل الــوزارات الســابقة كمــا اقترحــوا/ن اعتمــاد اآلجــال الزمنيــة لتقديــم مبــادرة الحكومــة وتكويــن فــرق عمــل 

مضيقــة للعمــل علــى مشــروع الــوزارة. 
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ــة  ــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحامل ــة تنظي ــة االمومــة، عقــدت لجن ــون عطل ــرح قان ــى نظرهــا فــي مقت باإلضافــة إل
للســاح جلســة يــوم 16 جــوان 2021 اســتمعت خالهــا إلــى ممثلــي وممثــات عــن جمعيــة الحــق فــي االختــاف 
حــول تقييــم اإلمكانيــات الماديــة واللوجســتية للوحــدات المختصــة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد المــرأة وســبل 

تطويرهــا.

أحيلــت الكلمــة فــي أول الجلســة إلــى ممثلــي وممثــات الجمعيــة الذيــن/ اللواتــي أفادوا/أفــدن بــأن عمــل الجمعيــة 
بخصــوص الوحــدات المختصــة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد المــرأة يدخــل فــي إطــار برنامــج عمــل تــم تمويلــه 

مــن منظمــة oxfam يهــدف إلــى تعزيــز قــدرات الوحــدات المختصــة. 

وبخصــوص العوائــق التــي تواجههــا الوحــدات المختصــة، تمــت اإلشــارة إلــى غيــاب ميزانيــة خاصــة فــي ظــل عــدم 
تخصيــص ميزانيــة صلــب الــوزارات المعنيــة بتطبيــق القانــون عــدد 58 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 
غيــاب أدوات العمــل فــي المراكــز المختصــة، عــدم عمــل المراكــز المختصــة يومــي الســبت واألحــد، عــدم إصــدار 
األوامــر الحكوميــة لتطبيــق القانــون 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة وإلــى وجــود نقــص فــي المــوارد 

اللوجســتية والبشــرية للوحــدات المختصــة.

ــدى النــواب والنائبــات اتفاقهــم/ن مــع ممثلــي وممثــات الجمعيــة حــول  ــم يشــهد النقــاش العــام جــدال حيــث أب ل
الــدورة  يــوم برلمانــي قبــل نهايــة  التــي تواجههــا الوحــدات المختصــة واقتــرح رئيــس اللجنــة تنظيــم  المشــاكل 

البرلمانيــة الحاليــة حــول الفــرق المختصــة والقيــام بزيــارة ميدانيــة إلحــدى الفــرق. 
وعلــى الرغــم مــن أهميــة تنــاول هاتــه المواضيــع مــن قبــل لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح، إال 
ان أصــوات نســاء الحظــت عــزوف النــواب والنائبــات عــن حضــور هاتــه الجلســات باإلضافــة إلــى ضعــف المشــاركة 
فــي النقــاش العــام ويبيــن الجــدول التالــي نســب الحضــور والمشــاركة فــي النقــاش خــال الجلســات التــي تــم 

التعــرض إليهــا: 
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جلسة يوم 21 أفريل 2021
المخصصة لالستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون عطلة األمومة 

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 47.06% 60% 41.67

النواب والنائبات المشاركين/ـات في 
النقاش العام

مدة التدخلالنائب/ النائبة
10 دقيسري الدالي

25 دقسفيان مخلوفي
1 دقماهر زيد

0 دقأروى بن عباس
0 دقآمال الورتتاني
شاركت كطرف مستمع إليهآمنة بن حميد

0 دقطارق البراهمي
0 دقنزار المخلوفي

جلسة يوم 28 ماي 2021
خصصت لالستماع إلى كّل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالوظيفة العمومية 

ووزيرة المرأة واألسرة وكبار السن حول مقترح قانون عطلة األمومة

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 47.06% 60% 41.67

النواب والنائبات المشاركين/ـات في 
النقاش العام

مدة التدخلالنائب/ النائبة
13 دقيمينة الزغامي )من غير أعضاء اللجنة(

8 دقالتومي الحمروني )من غير أعضاء اللجنة(
5 دقآمنة بن حميد
4 دقيسري الدالي

جلسة يوم 16 جوان 2021
خصصت لالستماع إلى ممثلي وممثالت عن جمعية الحق في االختالف حول تقييم اإلمكانيات 
المادية واللوجستية للوحدات المختصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وسبل تطويرها

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 50% 60% 45.45

النواب والنائبات المشاركين/ـات في 
النقاش العام

مدة التدخلالنائب/ النائبة
10 دقآمنة بن حميد
4 دقيسري الدالي

1 دقمحبوبة بن ضيف هللا

21



• لجنة المالية والتخطيط والتنمية
عقــدت لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة 54 اجتماعــا 29 منهــا كانــت بخصــوص مشــروع قانــون الماليــة التكميلــي 

لســنة 2020 ومشــروع قانــون الماليــة لســنة 2021 ومشــروع الميــزان االقتصــادي لســنة 2021. 
فــي إطــار متابعتهــا إلدراج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي السياســات العامــة للبــاد وخاصــة فــي القوانيــن الصــادرة، 
قدمــت أصــوات نســاء قــراءة نقديــة لمشــروع قانــون الميزانيــة لســنة 2021 ومشــروع الميــزان االقتصــادي لنفــس 
الســنة. ً ونظــرا لكــون ميزانيــة الدولــة تمثــل ترجمــة لسياســاتها وتوجهاتهــا عملــت أصــوات نســاء علــى اســتخراج 
أبــرز الماحظــات التــي تهــم مشــروع قانــون الميزانيــة فــي عاقــة بالنــوع االجتماعــي وخلصــت إلــى عــدم مراعــاة 
األهــداف المضمنــة بمشــروع الميــزان االقتصــادي للنــوع االجتماعــي كمــا أنهــا لــم تحــض صلــب مشــروع قانــون 
الماليــة بآليــات تمكــن مــن تحقيقهــا. وعلــى الرغــم مــن نشــر هاتــه القــراءة النقديــة والحديــث عنهــا فــي مختلــف 
وســائل اإلعــام، لــم يتــم خــال مناقشــة مشــروع القانــون ومشــروع الميــزان االقتصــادي صلــب اللجنــة تافــي 
النقائــص مــن قبــل النــواب أو مــن قبــل اللجنــة فــي تجاهــل للفصــل 18 مــن القانــون األساســي للميزانيــة الــذي ينــص 
فــي فقرتــه األخيــرة علــى أن »يعمــل رئيــس البرنامــج علــى إعــداد الميزانيــة علــى أســاس أهــداف ومؤشــرات تضمــن 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال وبصفــة عامــة بيــن كافــة فئــات المجتمــع دون تمييــز وتخضــع 

للتقييــم علــى ذلــك األســاس«
ويعكس الجدول التالي مواصلة لجنة المالية تجاهلها لمسألة النوع االجتماعي خال أعمالها: 

مشاريع القوانين التي تم النظر فيها  
<< مشروع القانون عدد 2017-31 المتعلق بجودة المعلومات االئتمانية

ــر2020 بيــن  ــخ 21 أكتوب ــرم بتاري ــل المب ــى عقــد التموي ــون عــدد 2020-140 المتعلــق بالموافقــة عل << مشــروع القان
الجمهوريــة التونســية والبنــك األوروبــي لاســتثمار للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع تزويــد المرفــأ المالــي بالمــاء 

الصالــح للشــراب
<< مشــروع القانــون عــدد 2020-141 المتعلــق بالموافقــة علــى اتفــاق الضمــان عنــد أول طلــب المبــرم بتونــس 
بتاريــخ 21 أكتوبــر 2020 بيــن الجمهوريــة التونســية والبنــك األوروبــي لاســتثمار والمتعلــق بعقــد التمويــل المبــرم 
بيــن الشــركة التونســية الســتغال وتوزيــع الميــاه والبنــك األوروبــي لاســتثمار للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع 

ــة للشــركة ــاه ببجــاوة وربطهــا بالشــبكات والمنشــات المائي انجــاز محطــة معالجــة المي
<< مشــروع قانــون عــدد 2020/143 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2020 بيــن 
الجمهوريــة التونســية والوكالــة الفرنســية للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج تعزيــز وتأميــن تزويــد تونــس 

الكبــرى بالمــاء الصالــح للشــرب،
<< مشــروع قانــون عــدد 2020/144 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة الضمــان عنــد أول طلــب المبرمــة بتاريــخ 
22 أكتوبــر 2020 بيــن الجمهوريــة التونســية والوكالــة الفرنســية للتنميــة والمتعلقــة بالقــرض المســند للشــركة 
الوطنيــة الســتغال وتوزيــع الميــاه للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج تعزيــز وتأميــن تزويــد تونــس الكبــرى بالمــاء 

الصالــح للشــراب
<< ابــداء الــرأي حــول مقتــرح القانــون األساســي عــدد 2020-134 المتعلــق بتنقيــح القانــون العــام ألعــوان الدولــة 

والجماعــات العموميــة المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة
<< النظــر فــي مقتــرح القانــون عــدد 2020-97 المتعلــق بضبــط االمتيــازات الجبائيــة لفائــدة التونســين المقيميــن 

بالخــارج وشــروط منحهــا
<< مشــروع القانــون عــدد 2020-142 المتعلــق بالموافقــة علــى مذكــرة التفاهــم واتفــاق القــرض المبرميــن بتاريــخ 19 

نوفمبــر 2020 و24 نوفمبــر 2020 بيــن الجمهوريــة التونســية واالتحــاد االوروبــي المتعلقيــن بالدعــم المالــي الكلــي،
<< مشــروع القانــون عــدد 2020-152 والــذي طلــب فيــه اســتعجال النظــر والمتعلــق بالترخيــص للدولــة فــي االكتتــاب 

فــي الزيــادة العامــة الســابعة فــي رأس مــال البنــك االفريقــي للتنميــة،:
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<< مشــروع القانــون عــدد 2020-111 المتعلــق باتفــاق القــرض بيــن الجمهوريــة التونســية والصنــدوق الدولــي للتنمية 
الزراعيــة للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع االدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي والتضامني بواليــة القيروان

<< مشروع القانون عدد 11/2021 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية 
<< مشــروع القانــون عــدد 153/2020 المتعلــق باتفــاق ضمــان لفائــدة الشــركة التونســية للبنــك لتمويــل مشــاريع 

القطــاع الخــاص الصغيــرة والمتوســطة
<< مشروع قانون عدد 16/2021يتعلق باتفاقية لتمويل ميزانية الدولة 

<< مشــروع قانــون عــدد 2021-12 المتعلــق باتفاقيــة الضمــان بيــن الدولــة والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة 
لفائــدة الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع اإلصــاح المالــي للشــركة

تونــس  للدولــة فــي االكتتــاب فــي رأس مــال شــركة  للترخيــص  المتعلــق   130-2020 القانــون عــدد  << مشــروع 
الســيارة  الطرقــات 

<< مشروع القانون عدد 2020-113 المتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط لألشخاص الطبيعيين
<< مشــروع القانــون عــدد 2021-19 المتعلــق باتفــاق قــرض مــع البنــك الدولــي لانشــاء والتعميــر للمســاهمة فــي 

مشــروع الحمايــة االجتماعيــة للتصــدي العاجــل لجائحــة كوفيــد19،
<< مشــروع القانــون عــدد 2021-24 المتعلــق باتفاقيــة الضمــان مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة لفائــدة الديــوان 

الوطنــي للتطهيــر لتمويــل القســط الرابــع مــن البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الريفــي
<< مشــروع القانــون عــدد 2021/21 المتعلــق باتفاقيــة الضمــان مــع المجمــع الكيمائــي التونســي في تمويل اســتيراد 

المــواد األولية.
والغــاز  للكهربــاء  التونســية  الشــركة  لفائــدة  ضمــان  باتفاقيــة  المتعلــق   2021/22 عــدد  القانــون  مشــروع   >>

الطبيعــي الغــاز  اســتيراد  تمويــل  فــي  للمســاهمة 
<< مشروع القانون عدد 2021/23 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة الوطنية الستغال وتوزيع المياه

<< مشروع القانون عدد 24/2021المتعلق بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير 
)FCR( مقترح القانون المتعلق بضبط االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين >>

<< مشــروع القانــون عــدد 2021-81 المتعلــق بالمصادقــة علــى مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 2020-33 المتعلــق 
بنظــام المبــادر الذاتــي

<< إبــداء الــرأي حــول مقتــرح القانــون عــدد 2020-28 المتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 50 لســنة 2013 المتعلــق بضبــط 
نظــام خــاص للتعويــض عــن األضــرار الناتجــة ألعــوان قــوات األمــن الداخلــي عــن حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة
2020-80-78-75-74-73-70-69-64-61-54-53-52-51 وهــي مشــاريع قوانيــن متعلقــة  أعــداد  القوانيــن  << مشــاريع 

بالمصادقــة علــى مراســيم رئيــس الحكومــة.

الزيارات الميدانية  
• زيارة ميدانية إلى شركة الكرامة القابضة

• زيارة ميدانية إلى شركة اسمنت أم الكليل بالكاف
• زيارة ميدانية إلى شركة فسفاط قفصة

مواضيع أخرى تم التطرق إليها
• التعهــدات الماليــة لتونــس مــع البنــك الدولــي وأهــم اإلصاحــات الهيكليــة التــي يجــب اتخاذهــا فــي القطــاع 

ــي المال
• مسار إعداد التقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لسنة 2021

ــل المؤسســات المتضــررة مــن األزمــة الصحيــة ودور البنــك المركــزي فــي حــث البنــوك  • دور البنــوك فــي تموي
المحليــة علــى القيــام بدورهــا فــي تمويــل االقتصــاد الوطنــي مــن خــال المســاهمة فــي تمويــل المؤسســات 

ــاد. ــة للب ــة الصعب ــة خاصــة فــي ظــل الظــروف االقتصادي العمومي
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• لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي
أحــال مكتــب مجلــس نــواب الشــعب المنعقدبتاريــخ 18 ســبتمبر 2020 مشــروع قانــون عــدد 118/2020 المتعلــق 
بتنظيــم العمــل المنزلــي علــى أنظــار لجنــة الشــباب والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي. عقــدت اللجنــة 
أولــى اجتماعاتهــا بخصــوص مشــروع القانــون يــوم 14 ديســمبر 2020 ولــم يتــم عقــد ســوى 4 جلســات عمــل 
ــرة الشــؤون القانونيــة والنزاعــات  ــى الســيدة عروســيه الســعيدية مدي ــا لاســتماع إل بخصوصــه، اثنيــن منهــا كانت
ــار الســن. وصادقــت اللجنــة علــى تقريرهــا فــي جلســتها  ــرة المــرأة واألســرة وكب ــوزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزي ب

المنعقــدة بتاريــخ 11 فيفــري 2021 بإجمــاع الحاضريــن والحاضــرات.

تمحــورت تســاؤالت النــواب والنائبــات خــال الجلســة األولــى حــول انطبــاق مشــروع القانــون علــى غيــر التونســيات 
المقيمــات بتونــس لتجيــب مديــرة الشــؤون القانونيــة والنزاعــات بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة بــأن القانــون يطبــق 
علــى التونسيين/ـــات وغيــر التونسيين/ـــات العاملين/ـــات بتونــس علــى حــد الســواء. كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ضــرورة 
التنصيــص علــى عقوبــات متعلقــة بحــاالت التحــرش وبضــرورة عــدم مــس العمليــة الرقابيــة بحرمــة المســاكن 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة التنصيــص علــى وجــوب إعطــاء نظيــر مــن العقــد إلــى الســلط األمنيــة. واقتــرح النــواب أيضــا 
صلــب اللجنــة إضافــة بعــض التعديــات كتحديــد تاريــخ نهايــة العقــد ووضعيــة الترســيم بالنســبة للعامــات وعلــى 
حصــص العمــل لــدى كل مؤجــر وتحديــد ســاعات العمــل وطريقــة خــاص الســاعات اإلضافيــة. كان هــذا التوجــه 

العــام وأهــم آراء النــواب التــي تــم تقديمهــا فــي أول جلســة عمــل تعلقــت بمشــروع القانــون. 

خــال الجلســة الثانيــة المخصصــة للنظــر فــي فصــول مشــروع القانــون صــوت أعضــاء اللجنــة علــى أغلــب الفصــول 
دون أن يطــرح مشــروع القانــون جــدال. ولــم يقــدم أغلــب النــواب والنائبــات الحاضرون/ـــات مقترحــات تعديــل تعلقــت 
بمــا تمــت اإلشــارة إليــه فــي الجلســة األولــى، باســتثناء مقتــرح تعلــق بالقيــام بعمليــة الرقابــة مــن قبــل أعــوان 
ومراقبيــن مــن الجنســين تــم التصويــت عليــه واضافتــه إلــى الفصــل 22 مــن مشــروع القانــون. قــد يعــود غيــاب 
تقديــم مقترحــات تعديــل فعليــة بخصــوص الماحظــات التــي تــم تقديمهــا فــي الجلســة األولــى إلــى غيــاب النــواب/
ـــات المعنيين/ـــات عــن الجلســة الثانيــة وإلــى مشــاركة آخريــن فــي الجلســة عــن بعــد وهــو مــا أثــر بطريقــة مباشــرة 
علــى النقــاش العــام داخــل الجلســة حيــث لــم يشــارك أغلــب هــؤالء فــي النقــاش العــام ســواء ألســباب تقنيــة كعــدم 

توفــر التغطيــة أو انقطــاع الصــوت أو ألســباب أخــرى قــد تكــون عــدم اطاعهــم/ن علــى مشــروع القانــون. 

ارتبطــت التعديــات األخــرى التــي أدخلتهــا اللجنــة بتاريــخ صــدور أنمــوذج عقــد العمــل لــدى مؤجــر وحيــد وبطريقــة 
دفــع األجــر. كمــا أدخلــت اللجنــة تعديــات يتــم بمقتضاهــا منــع إمكانيــة دمــج العقوبــة الماليــة والســجنية فــي حالــة 
التوســط فــي تشــغيل العامــل المنزلــي علــى خــاف مــا جــاء بــه مشــروع القانــون وتحميــل عقوبــة عــدم اعــام 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي فــي حــال كان العامل/ـــة متقاعــدا علــى األجيــر ليتــم التراجــع عنهــا فــي 

ــرة المــرأة والوفــد المرافــق لهــا. ــى وزي ــر االســتماع إل ــة إث الجلســة الموالي

علــى إثــر االنتهــاء مــن النظــر فــي مشــروع القانــون أحالــت اللجنــة تقريرهــا إلــى مكتــب المجلــس الــذي قــرر عقــد 
جلســة عامــة بتاريــخ 2 مــارس 2021 للنظــر فــي مشــروع القانــون، جلســة انتهــت بالتصويــت بــــ 132 نعــم، احتفــاظ 
وحيــد، ودون رفــض علــى إرجــاع مشــروع القانــون إلــى لجنــة الشــباب والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي 

إلعــادة النظــر فيــه. 

أدخلــت اللجنــة عنــد نظرهــا فــي مشــروع القانــون للمــرة الثانيــة تغييــرا علــى مســتوى منهجيــة عملهــا، حيــث اعتمــدت 
مقاربــة تشــاركية اســتمعت مــن خالهــا إلــى عديــد األطــراف مــن جمعيــات ومنظمــات وطنيــة، كمــا أطلقــت 
استشــارة مواطنيــة عبــر الموقــع الرســمي لمجلــس نــواب الشــعب وطلبــت مــن كل مــن لجنــة الحقــوق والحريــات 
والعاقــات الخارجيــة ولجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين إبــداء رأيهــا، باإلضافــة إلــى 
طلــب رأي المجلــس الوطنــي للحــوار االجتماعــي. كمــا طلبــت اللجنــة، وفــق مــا جــاء فــي تقريرهــا المتعلــق بمشــروع 
القانــون، رأي كل مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة 
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ومركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة وهيئــة مكافحــة االتجــار بالبشــر لتعقــد فــي األخيــر جلســة توافقــات مــع 
مختلــف الكتــل البرلمانيــة. 

2020 خصصــت  25 مــارس  يــوم  العلمــي جلســة  الثقافيــة والتربيــة والبحــث  عقــدت لجنــة الشــباب والشــؤون 
لاســتماع إلــى ممثــل االتحــاد العــام التونســي للشــغل، ممثــات االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية، ممثــات 

البحــوث االجتماعيــة وممثــات جمعيــة أصــوات نســاء. الديمقراطيــات، ممثــل مركــز  النســاء  جمعيــة 
تغيــب كل مــن ممثلــي االتحــاد العــام التونســي للشــغل ومركــز البحــوث االجتماعيــة عــن جلســة االســتماع وافتتحــت 
الجلســة باالســتماع إلــى ممثــات جمعيــة أصــوات نســاء اللواتــي قدمــن مقترحــات التعديــل بخصــوص مشــروع 
القانــون عــدد 118/2020 المتعلــق بتنظيــم العمــل المنزلــي وتــم االســتماع إثــر ذلــك إلــى ممثــات االتحــاد الوطنــي 

للمــرأة. 

وقــد شــملت مقترحــات التعديــل التــي قدمتهــا جمعيــة أصــوات نســاء العديــد مــن الفصــول كالفصــل 3 المتعلــق 
بتعريــف العامــل المنزلــي بهــدف ادراج عمــال وعامــات المنــازل األجانــب واألجنبيــات صلــب تعريــف العامــل/
ـــة المنزلي/ـــة ومجــال انطبــاق القانــون وتعديــل الفصــل الخامــس المتعلــق بتشــغيل األطفــال مــن أجــل منــع 
تشــغيل األطفــال الذيــن لــم يبلغــوا ســن الـــ 18 ســنة وتــم ترشــيدهم بمقتضــى أحــكام خاصــة. اقترحــت أصــوات 
ــة تشــغيل متقاعــد/ة  ــي للضمــان االجتماعــي فــي حال ــدوق الوطن ــاق شــرط إعــام الصن نســاء أيضــا ســحب انطب
كعامل/ـــة منزلي/ـــة علــى المتقاعديــن/ات المنظوين/يــات تحــت منظومــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة 
االجتماعيــة وتحجيــر منــع تمتــع العامل/ـــة المنزلي/ـــة بأيــام عطلــه وخروجــه مــن المنــزل والتنصيــص صلــب العقــد 
علــى مجموعــة مــن المعطيــات كنــوع العمــل وتاريــخ بــدء العقــد ومدتــه وعنــوان مــكان العمــل وســاعات العمــل 
ونظــام العطــل باإلضافــة إلــى التنصيــص علــى تمتــع العامل/ـــة المنزلي/ـــة باســتراحة غــداء ومنــع تشــغيله/ها 
لثمــان ســاعات متتاليــة وعلــى انطبــاق القانــون المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي حــال تعــرض العاملــة 

المنزليــة إلــى العنــف مــن قبــل المؤجــر.

أفــادت ممثــات االتحــاد الوطنــي للمــرأة أن مشــروع القانــون هــو فرصــة هامــة لبدايــة هيكلــة القطــاع، وهــو يقطــع 
الطريــق علــى السماســرة وينظــم ويحــدد الســن األدنــى لتأجيــر عمــال وعامــات المنــازل كمــا أنــه ينظــم طريقــة 
التعامــل مــع النســاء اللواتــي يقــع اســتغالهن بطريقــة تمــس بحقــوق االنســان. وأضافــت ممثــات االتحــاد أن 
المنظمــة تســعى دائمــا إلــى تكويــن وتأطيــر النســاء وأن مشــروع القانــون لــه أهميــة كبيــرة مــن جهــة تطبيقــه 

ــون مكافحــة االتجــار بالبشــر.  ــى النســاء وقان ــون عــدد 58 المتعلــق بمناهضــة العنــف المســلط عل للقان
مــن جهتهــن قدمــت ممثــات جمعيــة النســاء الديمقراطيــات مقترحــات تعديــل بخصــوص مشــروع القانــون 
ارتبطــت بــإدراج فئــة األجانــب صلــب مشــروع القانــون وتغييــر عنــوان مشــروع القانــون وتعريــف العامــل المنزلــي 

وغيرهــا مــن الفصــول. 

اســتمعت اللجنــة أيضــا بتاريــخ 5 مــاي 2021 إلــى ممثلــة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة الستشــارتها حــول مســألة 
عطلــة األمومــة التــي طرحــت جــدال بيــن النــواب والنائبــات، وأفــادت ممثلــة الــوزارة أن راحــة األمومــة هــي راحــة خالصــة 
االجــر يتكفــل بهــا الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض تعطى للمتمتعــات بالتغطية االجتماعية وتســمى منحة 
الوضــع تتمتــع خالهــا األم بثلثــي األجــر اليومــي المتوســط وتدفــع شــهريا وبعــد انقضــاء فتــرة الراحــة وبخصــوص 
العمــل لــدى عــدة مؤجريــن أضافــت ممثلــة الــوزارة إلــى أن تــم التعــرض للعمــل المنزلــي فــي قانــون ســنة 2002 وأن 

الحــل الوحيــد هــو أن تتولــى األجيــرة خــاص أقســاط الضمــان االجتماعــي بنفســها.

بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة فصــول مشــروع القانــون داخــل اللجنــة، عقــدت اللجنــة يــوم 21 مــاي 2021 جلســة مــع 
ممثلــي مختلــف الكتــل البرلمانيــة وباســتدعاء كل مــن رئيســة لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب 
والمســنين ورئيســة لجنــة الحقــوق والحريــات والعاقــات الخارجيــة اللواتــي تخلفــن عــن الحضــور. حضــر االجتمــاع 
ممثلــي وممثــات عــن كتلــة حركــة النهضــة، كتلــة ائتــاف الكرامــة، كتلــة اإلصــاح، كتلــة الحــزب الدســتوري الحــر 
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والكتلــة الديمقراطيــة. أفــاد ممثــل الكتلــة الديمقراطيــة عــن موافقتــه علــى الصيغــة التــي توصلــت إليهااللجنــة، 
وعبــر كل مــن ممثــل كتلــة اإلصــاح وممثلــة كتلــة الحــزب الدســتوري الحــر عــن موافقتهمــا علــى الصيغــة المقدمــة 
مــن طــرف اللجنــة لمشــروع القانــون مــع الحفــاظ علــى إمكانيــة تقديــم تعديــات أثنــاء الجلســة العامــة، كمــا عبــرت 
ممثلــة كتلــة حركــة النهضــة عــن موافقتهــا علــى صيغــة مشــروع القانــون إذ اســتوعب مقترحــات التعديــل المقدمــة 
مــن طــرف كتلــة حركــة النهضــة. مــن جهتــه تقــدم ممثــل كتلــة ائتــاف الكرامــة بمجموعــة مــن التعديــات التــي تمــت 

مناقشــتها والتصويــت عليهــا صلــب الجلســة.

بختــم التوافقــات حــول مشــروع القانــون، برمجــت اللجنــة جلســة عمــل للمصادقــة علــى تقريرهــا يــوم 27 مــاي 2021 
إال أنــه وبعــد ورود رأي لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين ووزارة الشــؤون االجتماعيــة 
عــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة، أعــادت اللجنــة 
النظــر فــي الفصــول موضــوع مقترحــات التعديــل لتصــادق إثــر ذلــك علــى الصيغــة النهائيــة لمشــروع القانــون 
وتصــادق بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ 3 جــوان 2021 علــى تقريرهــا النهائــي بخصــوص مشــروع القانــون المتعلــق 

بتنظيــم العمــل المنزلــي. 

2• على مستوى عمل الجلسات العامة التشريعية 
فــي عاقــة بالنــوع االجتماعــي شــهد مجلــس نــواب الشــعب خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة مناقشــة مهمــة وزارة 
المــرأة واألســرة وكبــار الســن مــن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2021 ومناقشــة مشــروع قانــون تنظيــم العمــل 

المنزلــي.

• مناقشة مهمة وزارة المرأة واألسرة وكبار السن من مشروع قانون المالية لسنة 2021
فــي إطــار نظــره فــي مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2021، عقــد مجلــس نــواب الشــعب يــوم 03 ديســمبر 2020 
جلســة عامــة خصصــت للنظــر فــي مهمــة وزارة المــرأة واألســرة وكبــار الســن لســنة 2021. توجــه النقــاش العــام 
خاصــة نحــو ضعــف ميزانيــة الــوزارة وإلــى ضعــف مــا تقــوم بــه الــوزارة فــي مجــال الطفولــة خاصــة حيــث اعتبــر/ت 
النواب/ـــات أن حــذف عبــارة الطفولــة مــن اســم الــوزارة هــو تهميــش للقطــاع ســببه غيــاب اســتراتيجية فرغــم 
ــوزارة، إال أن  أنهــا تمثــل 15 بالمئــة مــن مجمــوع الســكان وتمثــل فــي عــدد أعوانهــا 85 بالمئــة مــن جملــة أعــوان ال
ــاب إطــار  ــوادي األطفــال وضعــف ميزانيتهــا، غي ــون أساســي ينظــم ن ــاب قان ــدة كغي القطــاع يواجــه مشــاكل عدي
قانونــي ينظــم مركبــات الطفولــة، عــدم تســوية وضعيــة المســاعدين البيداغوجييــن، غيــاب االنتدابــات للمختصيــن 
فــي قطــاع الطفولــة، وجــود نقــص علــى مســتوى االخصائييــن النفســيين واإلشــكاالت المتعلقــة بمندوبــي حمايــة 
الطفولــة. ودعــا النــواب والنائبــات الــوزارة إلــى التســريع فــي إيجــاد الحلــول الازمــة للنهــوض بوضعيــة الطفولــة. 

 أمــا بخصــوص تمكيــن النســاء، أشــار النــواب والنائبــات إلــى غيــاب برامــج بخصــوص المــرأة الريفيــة العاملــة دون 
أجــر محتــرم ودون نقــل محتــرم واعتبــروا/ن أن المبالــغ المخصصــة للمــرأة صلــب مشــروع الميزانيــة غيــر كافيــة 
لمجابهــة الظــروف االجتماعيــة للمــرأة ولمشــاكل المــرأة الريفيــة العاملــة، كمــا تمــت اإلشــارة إلــى غيــاب رصــد أي 
ميزانيــة خاصــة تضمــن تفعيــل القانــون عــدد 58 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة خاصــة فــي ظــل ارتفــاع 
نســب العنــف ضــد النســاء فتــرة الحجــر الصحــي وإلــى ســوء وضعيــة الوحــدات المختصــة للتعهــد بالنســاء ضحايــا 
العنــف علــى مســتوى الواليــات وعــدم كفايتهــا وإلــى عــدم تحــرك الــوزارة أمــام العنــف السياســي الــذي تتعــرض 
لــه النائبــات داخــل البرلمــان باإلضافــة إلــى عــدم تفعيــل القانــون عــدد 51 المتعلــق بإحــداث صنــف نقــل للعملــة 

الفاحييــن والفاحــات. 

وفيمــا تعلــق بكبــار الســن، تســاءل/ت النواب/ـــات عــن برنامــج الــوزارة بخصــوص العنايــة بكبــار الســن فــي دور 
المســنين واإلحاطــة النفســية بهــذه الشــريحة مســتنكرين/ اكتفــاء الــوزارة برصــد مبلــغ قــدرة 2,5 مليــون دينــار 
لتحســين وتهيئــة مراكــز رعايــة المســنين دون وضــع برامــج خاصــة بالمســنين القاطنيــن خــارج مراكــز االيــواء. 
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شــهدت هاتــه الجلســة أحــداث عنــف مارســها النائــب عــن ائتــاف الكرامــة محمــد العفــاس الــذي تدخــل فــي إطــار 
النقــاش العــام ليتقــدم بخطــاب رجعــي ومهيــن للنســاء مــن خــال وصفهــن بأنهــن » ســلعة رخيصــة مكشــوفة 
معروضــة لمــن دب وهــب« ووصــف األمهــات العازبــات »إمــا عاهــرات أو مغتصبــات« كمــا اعتبــر النائــب المذكــور أن 
» مــأوى العجــز وديــار المســنين هــي مراكــز العقــوق«. فتحــت هاتــه المداخلــة البــاب علــى مصراعيــه لمزيــد المداخات 
المهينــة للنســاء ولمزيــد ممارســة العنــف السياســي والمعنــوي والجســدي داخــل أروقــة مجلــس نــواب الشــعب 
دون أن يتلقــى النائــب المذكــور أيــة عقوبــة تأديبيــة مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب ودون أن تتقــدم وزيــرة المــرأة 
واألســرة وكبــار الســن، الحاضــرة خــال الجلســة العامــة، بــأي شــكاية فــي الخصــوص، فــي تجاهل تام لحقوق النســاء 
وكرامتهــن مــن قبــل الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة ولعــل مــا حــدث هــو مــن أبــرز المؤشــرات الممكــن اعتمادهــا 

لقيــاس مــدى مراعــاة مجلــس نــواب الشــعب للنــوع االجتماعــي. 

وبالتــوازي مــع مــا حــدث خــال هاتــه الجلســة العامــة الحظــت أصــوات نســاء محدوديــة الوقــت التــي خصصــه مكتــب 
مجلــس نــواب الشــعب لمناقشــة مهمــة وزارة المــرأة واألســرة وكبــار الســن ومحدوديــة التدخــات التــي لــم تتجــاوز 

الـــ 21 تدخــا لـــ 12 نائبــة و9 نــواب مــن الرجــال: 

مدة النائب/ النائبة
مجال المداخلةالمداخلة

• الطفولة 14 دقنسيبة بن علي

4 دقحاتم البوبكري

• الطفولة 
• المرأة الريفية
• حماية األسرة

• كبار السن

• الطفولة5 دقالجديدي السبوعي

6 دقيسري الدالي
• الطفولة

• العنف السياسي
• الفئات المفتتة

• المرأة 7 دقهيثم براهم
• الطفولة

• المراة12 دقعبير موسي

7 دقأميرة شرف الدين
• المرأة 

• كبار السن
• الطفولة

6 دقمريم اللغماني
• المرأة 

• الطفولة
• كبار السن
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• المرأة 6 دقمروى بن تمروت
• الطفولة

8 دقأمل السعيدي
• المراة

• الطفولة 
• كبار السن

• المرأة 9 دقلمياء جعيدان
• الطفولة

• الطفولة 5 دق فؤاد ثامر
• المرأة 

• الطفولة 6 دقحياة عمري
• المرأة

• الطفولة 3 دقرضا الزغمي
• المرأة

• المراة8 دقشيراز الشابي 

• الطفولة 6 دقامنة بن حميد
• المرأة

• الطفولة 8 دقليلى حداد
• المرأة

• الطفولة 5 دقحاتم المانسي
• المرأة

7 دقمحمد العفاس

• الطفولة 4 دقسالم قطاطة
• كبار السن

• الطفولة6 دقمحبوبة بن ضيف هللا

28



• مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي 
ــن فــي الجلســة العامــة  ــي مرتي ــم العمــل المنزل ــق بتنظي ــون عــدد 118/2020 المتعل تمــت مناقشــة مشــروع القان
حيــث تــم التصويــت فــي الجلســة األولــى علــى إرجاعــه إلــى اللجنــة ليعــرض ثانيــة بعــد إتمــام اللجنــة المختصــة النظــر 

فيــه. 

ــاء 2 مــارس 2021، بــــ 132 نعــم، احتفــاظ وحيــد، ودون رفــض علــى إرجــاع  صــوت مجلــس نــواب الشــعب يــوم الثاث
مشــروع القانــون المتعلــق بالعمــل المنزلــي إلــى اللجنــة. شــهد النقــاش العــام جــدال حيــث اعتبــر النــواب أن مشــروع 
ــم دفــع  ــق عقــد أو أن يت ــم تشــغيل العامــات عــن طري ــه » مــن المســتحيل أن يت ــل للتطبيــق ألن ــر قاب ــون غي القان
مســاهمات الضمــان االجتماعــي9« وأن مــن اإلشــكاليات التطبيقيــة لمشــروع القانــون تعويــض العاملــة المنزليــة 
فــي حالــة عطلــة األمومــة10 وطريقــة تحديــد الســاعات اإلضافيــة. طــرح النــواب أيضــا مســألة عــدم تناســب العقوبات 
صلــب الفصلييــن 23 و24 مــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف 
ضــد المــرأة والقانــون عــدد 61 المتعلــق بمنــع المتاجــرة باألشــخاص فــي حالــة التوســط فــي التشــغيل فــي العمــل 
ــة  ــة المنزلي/ـ المنزلــي علــى خــاف الصيــغ القانونيــة. فــي حيــن أن ولئــن كان الفصــان يتعلقــان بتشــغيل العامل/ـ
علــى خــاف الصيــغ القانونيــة الــواردة بمشــروع القانــون أي عــن طريــق التوســط إال أن الفصــل 23 تعلــق بتشــغيل 
األطفــال أو التوســط فــي تشــغيلهم بصفــة خاصــة وبتطبيــق القانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف 
ضــد المــرأة والقانــون عــدد 61 المتعلــق بمنــع المتاجــرة باألشــخاص ممــا يعنــي تطبيــق عقوبــات أشــد مــن العقوبــة 
الــواردة فــي الفصــل 24 11. كمــا عبــر العديــد مــن النــواب المشــاركين فــي النقــاش عــن رفضهــم للعقوبــة الســجنية 

فــي حــال تــم التوســط فــي تشــغيل عامل/ـــة منزلي/ـــة بتعلــة عــدم ثبــوت ســوء النيــة فــي بعــض الحــاالت.

وعلــى الرغــم مــن تعبيــر النــواب خــال الجلســة العامــة عــن تعلقهــم بضــرورة حمايــة حقــوق العامليــن والعامــات إال 
أن أغلــب النقــد الــذي وجــه لمشــروع القانــون كان بســبب مــا اعتبــره النــواب 12 »غيــاب التنصيــص علــى حقــوق المؤجــر 
و تضييقــه علــى فئــة كبيــرة مــن المؤجريــن«، الذيــن يصبحــون فــي حــال تــم التصويــت علــى مشــروع القانــون ملزميــن 
ــدى كل مــن مكتــب التشــغيل  ــه ل ــر من ــداع نظائ ــة وباعتمــاد عقــد عمــل وإي ــة االجتماعي بدفــع مســتحقات التغطي
والعمــل المســتقل وتفقديــة الشــغل المختصيــن ترابيــا باإلضافــة إلــى العديــد مــن االلتزامــات األخــرى الــواردة 

صلــب مشــروع القانــون. 

ويطــرح ســير أشــغال الجلســة العامــة األولــى حــول مشــروع القانــون أكثــر مــن ســؤال حيــث لــم يســبق أن أثــار 
مشــروع القانــون جــدال داخــل اللجنــة أو حتــى ســويعات قبــل انطــاق الجلســة العامــة خاصــة وأنــه كان قــد تقــرر فتــح 
مجــال لتقديــم تعديــات بخصــوص مشــروع القانــون حتــى االنتهــاء مــن النقــاش العــام وهــو مــا يعنــي أن إمكانيــة 

تجــاوز النقائــص التشــريعية فــي مشــروع القانــون عبــر مقترحــات التعديــل كانــت قائمــة. 

تــم عقــد الجلســة العامــة الثانيــة المخصصــة للنظــر فــي مشــروع قانــون تنظيــم العمــل المنزلــي يــوم 29 جــوان 2021 
وتواصلــت إلــى يــوم 30 جــوان 2021. انطلقــت الجلســة العامــة فــي أجــواء غيــر عاديــة حيــث تقــرر تغييــر مــكان إنعقــاد 
الجلســة مــن المقــر األصلــي لمجلــس نــواب الشــعب إلــى المبنــى الفرعــي، أي مجلــس المستشــارين، دقائــق قبــل 
انطــاق الجلســة. كمــا لــم يتــم بــث الجلســة مباشــرة فــي مخالفــة للنظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب وفــي 
ــه واعتمــادا علــى اإلجــراءات االســتثنائية ســارية  ــى أن ــى المعلومــة، باإلضافــة إل خــرق لحــق المواطــن فــي النفــاذ إل
المفعــول آنــذاك نظــرا للوضــع الوبائــي، اقتصــر الحضــور داخــل قاعــة الجلســة العامــة علــى عــدد مضيــق مــن النــواب 
علــى أن يتابــع بقيــة النــواب الجلســة عــن بعــد عــن طريــق آليــة البــث المباشــر حتــى يتســنى لهــم التصويــت، عــن بعــد، 

إثــر ذلــك. 

9  مداخلة النائب أحمد بن عياد )كتلة ائتاف الكرامة(
10  ينص الفصل 15 من مشروع القانون أن العاملة المنزلية تتمتع بعطلة والدة خالصة األجر تحدد مدتها حسب التشريع الجاري به العمل

11  الفصــل 24 » يعاقــب بالســجن مــن شــهر واحــد إلــى ثاثــة أشــهر وبخطيــة مــن ألــف دينــار إلــى ثاثــة آالف دينــار كل مــن يتوســط فــي التشــغيل فــي العمــل المنزلــي علــى خــاف 
مقتضيــات الفقــرة األولــى مــن الفصــل 6 مــن هــذا القانــون«

12  على غرار النائب جمالي بوضوافي )كتلة حزب قلب تونس وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي( والجديدي السبوعي)كتلة حزب قلب تونس(
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أعلنــت الكتلــة الديمقراطيــة منــذ بدايــة الجلســة مقاطعتهــا التصويــت علــى مشــاريع القوانيــن المقدمــة مــن 
الحكومــة ومقاطعــة التصويــت علــى مشــروع القانــون نظــرا لمخالفــة برمجتــه ضمــن جــدول أعمــال الجلســة 
ــر  ــي الخطي ــم اعتمادهــا نظــرا للوضــع الوبائ ــي ت ــه صلــب اإلجــراءات االســتثنائية الت ــت علي ــم التصوي العامــة، لمــا ت

الــذي شــهدته البــاد. 

وفــي ظــل الظــروف غيــر العاديــة التــي شــهدتها الجلســة العامــة، لــم يحظــى مشــروع القانــون ســوى بعشــر 
مداخــات فــي إطــار النقــاش العــام ارتبــط بعضهــا بالحالــة الوبائيــة فــي البــاد وبعــدم احتــرام مجلــس نــواب الشــعب 

لإلجــراءات عــوض ارتباطهــا بمشــروع القانــون موضــوع النظــر.

تواصلــت الجلســة إثــر ذلــك للتصويــت علــى فصــول مشــروع القانــون فصــا فصــا، حضوريــا وعــن بعــد ليتــم 
التصويــت بتاريــخ 30 جــوان 2021 علــى مشــروع القانــون برمتــه بـــ 102 صوتــا نعــم، 11 محتفظين/ـــات ومعترض/ـــة 
وحيــد/ة. احتــوت الصيغــة المصــادق عليهــا علــى بعــض التعديــات التــي ســبق أن قدمتهــا أصــوات نســاء وتبنتهــا 

لجنــة الشــباب والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي. 

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الجلســة العامــة ليــوم 30 جــوان 2021، شــهدت تعــرض النائبــة عن كتلة الحزب الدســتوري 
الحــر عبيــر موســي إلــى العنــف المــادي مــن قبــل النائــب صحبــي صمــارة. جــدت هاتــه األحــداث بحضــور وزيــرة المــرأة 
ــواب الشــعب ســميرة الشواشــي للجلســة. وقــد اكتفــت  ــة رئيــس مجلــس ن ــرأس نائب ــار الســن وبت واألســرة وكب
الوزيــرة بالتنديــد بمــا حصــل، واقتصــر موقــف رئيســة الجلســة علــى إخــراج النائــب المذكــور مــن قاعــة الجلســة العامة 

ومواصلــة األشــغال كأن شــيئا لــم يكــن.

< المحور الثاني: مراعاة النوع االجتماعي على مستوى العمل الرقابي
 

يمــارس مجلــس نــواب الشــعب مهامــه الرقابيــة عــن طريــق اللجــان الخاصــة13، أوال، وعــن طريــق الجلســات العامــة 
الرقابيــة، ثانيــا.

1• على مستوى عمل اللجان الرقابية األنموذج
يشــتمل المجلــس علــى تســعة لجــان خاصــة تمــارس دورا رقابيــا فهــي تتولــى دراســة المســائل التــي تحــال إليهــا 
ومتابعــة كل الملفــات والقضايــا الداخلــة فــي اختصاصهــا وهي: لجنــة األمــن و الدفــاع ، لجنــة اإلصــاح اإلداري و 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد و مراقبــة التصــرف فــي المــال العــام ، لجنــة التنميــة الجهويــة ، لجنــة شــهداء 
الثــورة و جرحاهــا و تنفيــذ قانــون العفــو العــام و العدالــة اإلنتقاليــة ، لجنــة شــؤون ذوي اإلعاقــة و الفئــات الهشــة، 
لجنــة شــؤون المــرأة و األســرة و الطفولــة و الشــباب و المســنين، لجنــة شــؤون التونســيين بالخــارج ، اللجنــة 
اإلنتخابيــة  ولجنــة مراقبــة عمليــات التصويــت و إحصــاء األصــوات. ونــص الفصــل 93 مــن النظــام الداخلــي علــى 

امكانيــة احــداث المجلــس للجــان خاصــة أخــرى عنــد االقتضــاء.
تابعــت أصــوات نســاء خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة عمــل لجنتيــن خاصتيــن وهمــا لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة 

والطفولــة والمســنين ولجنــة األمــن والدفــاع.

• لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والشباب والمسنين
تعتبــر لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين لجنــة أساســية فــي قيــاس مــدى مراعــاة 
مجلــس نــواب الشــعب لمقاربــة النــوع االجتماعــي صلــب أعمالــه، وفــي هــذا اإلطــار تابعــت أصــوات نســاء جميــع 

جلســاتها. 
عقدت اللجنة 13 اجتماعا كما يلي: 

13 الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
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تاريخ 
جدول األعمالالجلسة

نسب الحضور
 الحضور 
حضور الرجال حضور النساءالجملي

14.29  %21.43 %19.05 %تنصيب مكتب اللجنة21 أكتوبر 2020

14.29 %46.67 %36.36 %النظر في برنامج عملها للدورة النيابية الجارية20 نوفمبر 2020

النظــر فــي مهمــة وزارة المــرأة لســنة 2021 ، جلســة مشــتركة مــع 25 نوفمبر 2020
28.57 %53.33 %45.45 %لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة

7 ديسمبر 2020
3 ديســمبر  ليــوم  العامــة  الجلســة  التــداول حــول مــا حصــل خــال 
2020 المخصصــة لمناقشــة مهمــة المــرأة واألســرة وكبــار الســن 

مــن مشــروع ميزانيــة الدولــة لســنة 2021
% 45.45% 53.33% 28.57

25 جانفي 2021
جلســة مــع ممثلــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وهيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة للنظــر فــي مجــاالت التعــاون بيــن الطرفيــن وتحديــد 

األنشــطة المزمــع تنظيمهــا خــال الــدورة النيابيــة الجاريــة
% 33.33% 42.86% 14.29

8 فيفري 2021

جلســات اســتماع إلــى أطــراف متعــددة حــول ظاهــرة العنــف ضــد 
فــي  االســتماع  تــم  أجــزاء،  ثاثــة  إلــى  الجلســة  انقســمت  المــرأة. 
جزئهــا األول إلــى ممثلين/ـــات عــن الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي 
علــى  المســلط  العنــف  مناهضــة  فــي  الهيئــة  دور  حــول  البصــري 
النســاء فــي مجــال اإلعــام. وتــم االســتماع فــي الجــزء الثانــي إلــى 
رابطــة  عــن  وممثــات  التونســية  للمــرأة  الوطنــي  االتحــاد  رئيســة 
حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية  والرابطــة  التونســيات  الناخبــات 
اإلنســان وجمعيــة النســاء الديمقراطيــات حــول موقــف المجتمــع 
المدنــي مــن التنامــي المتســارع لظاهــرة العنــف ضــد المــرأة والحلــول 
المقترحــة للحــد منهــا. أمــا الجــزء الثالــث فقــد خصــص إلــى االســتماع 
إلــى وزيــرة المــرأة واالســرة وكبــار الســن حــول تقييــم الــوزارة لفعاليــة 
تطبيــق أحــكام القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى 
العنــف ضــد المــرأة، والصعوبــات التــي ال تــزال تحــول دون تحقيــق 

النتائــج المنتظــرة منــه

% 52.38% 75% 22.22

5 أفريل 2021

استماع إلى:
- رئيســة الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص حــول أوضــاع 

اســتغال األطفــال فــي تونــس
- ممثــات جمعيــة أصــوات نســاء حــول متابعــة تطبيــق السياســات 

العامــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي تونــس

% 52.38% 58.33% 44.44

19 أفريل 2021

جلسات استماع إلى ممثلي/ات:
- جمعية فرح إلدماج أطفال التوحد وذوي االحتياجات الخاصة،

- جمعية صوت أطفال التوحد،
- وزارة الشؤون االجتماعية.

حول أوضاع أطفال التوحد في تونس

% 57.14% 66.67% 44.44

النظــر مــن أجــل إبــداء الــرأي فــي مشــروع القانــون عــدد 118/2020 03 ماي 2021
المنزلــي العمــل  بتنظيــم  44.44 %58.33 %52.38 %المتعلــق 

17 ماي 2021
االقتصاديــة  والبحــوث  الدراســات  مركــز  عــام  مديــر  الــى  االســتماع 
واالجتماعيــة فــي اطــار مواصلــة النظــر فــي مشــروع القانــون عــدد 

المنزلــي. العمــل  بتنظيــم  المتعلــق   118/2020
% 42.86% 41.67% 44.44

العمــل 24 ماي 2021 بتنظيــم  المتعلــق  القانــون  مشــروع  فــي  النظــر  مواصلــة 
.  118/2020 عــدد  44.44 %50 %47.62 %المنزلــي 

33.33 %66.67 %52.38 %ضبط برنامج عملها للفترة المقبلة14 جوان 2021

حمايــة 5 جويلية 2021 مجلــة  تنقيــح  حــول  بالنيابــة  العــدل  وزيــرة  الــى  االســتماع 
حســين ســيدي  حادثــة  ولمتابعــة  33.33 %41.67 %38.10 %الطفــل 
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إيجابيــة حيــث عقــدت اللجنــة  انطلقــت أعمــال لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين ببوادر
جلســة خصصــت يــوم الجمعــة 20 نوفمبــر 2020 جلســة خصصــت للنظــر فــي برنامــج عملهــا للدورة النيابيــة الجارية.

افتتحــت رئيــس اللجنــة الجلســة بتــاوة برنامــج العمــل المقتــرح والــذي قســم إلــى خمســة محاور:الطفولــة، المــرأة، 
االســرة، الشــباب والمســنين.

علــى  المعروضــة  التشــريعية  المبــادرات  علــى  العمــل  إطــار  فــي  اللجنــة  رئيســة  اقترحــت  الطفولــة  بخصــوص 
المجلــس إتمــام مجلــة حمايــة الطفــل، كمــا اقترحــت عقــد جلســات اســتماع إلــى الــوزراء المعنيــن وإلــى خبــراء 
وبعــث مراســات لطلــب معطيــات محينــه عــن وضــع قطــاع الطفولــة ومناقشــة وضعيــة أطفــال التوحــد وأطفــال 
الشــوارع باإلضافــة إلــى مواضيــع اإلدمــان الرقمــي واالنقطــاع المبكــر عــن الدراســة واألطفــال العالقيــن فــي بــؤر 
التوتــر والتربيــة فــي فتــرة الكوفيــد وســلك حمايــة الطفولــة ومتابعــة تقــدم تنفيــذ الخطــة الوطنيــة حــول الطفولــة 

المبكــرة.

كما اقترحت أيضا القيام بزيارات ميدانية إلى اإلصاحيات ومراكز الطفولة ورياض األطفال. 

ــون عــدد 58 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد النســاء  ــذ القان ــراح متابعــة تنفي ــم اقت أمــا فــي مجــال المــرأة فقــد ت
والقانــون عــدد 51 المتعلــق بإحــداث صنــف نقــل للعامــات الفاحيــات والعمــل علــى تكويــن مجموعــة النســاء 
البرلمانيــات وعقــد لقــاءات مــع النائبــات بالخصــوص والعمــل علــى إدراجهــا صلــب النظــام الداخلــي للمجلــس. كمــا 
شــملت االقتراحــات العمــل علــى تكريــس المســاواة وتكافــؤ الفــرص والتمكيــن االقتصــادي للمــرأة والقيــام بزيارات 

ميدانيــة لمراكــز اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف والمستشــفيات.

 وبخصــوص االســرة، اقترحــت رئيســة اللجنــة متابعــة تنفيــذ برنامــج رائــدة وقــرار مجلــس األمــن 1325 بخصــوص 
المــرأة والســام واألمــن باإلضافــة إلــى متابعــة أوضــاع المــرأة العاملــة والنظــر فــي مواضيــع األســرة واالقتصــاد 

ومنــع االتجــار باألشــخاص ومكافحتــه.

واقترحــت رئيســة اللجنــة بخصــوص الشــباب القيــام بزيــارة ميدانيــة إلــى مركــز معالجــة اإلدمــان بصفاقــس والنظــر 
فــي مســائل تمويــل مشــاريع الشــبان والهجــرة والمخــدرات كمــا اقترحــت فــي إطــار موضــوع كبار الســن العمل على 

مشــروع مجلــة المســنين والتغطيــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى دور رعايــة كبــار الســن العموميــة منهــا والخاصــة.

ــة  ــة أمــل الســعيدي )الكتل ــة النائب ــة، اســتهل النقــاش بمداخل ــرح برنامــج عمــل اللجن ــم مقت ــر االنتهــاء مــن تقدي إث
الديمقراطيــة( التــي أفــادت بــأن شــمولية المقترحــات تجعــل مــن المســتحيل تنفيذهــا وهــو مــا يقتضــي تحديــد 
األولويــات واعتمــاد خطــة لــكل محــور مؤكــدة علــى أهميــة إتمــام العمــل علــى مجلــة حمايــة الطفولــة ومجلــة كبــار 
الســن وعلــى ضــرورة متابعــة تنفيــذ القانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والقانــون عــدد 51 

المتعلــق بنقــل العامــات فــي القطــاع الفاحــي. كمــا أشــارت إلــى ضــرورة مراجعــة االســتماعات.

خــال النقــاش أشــار النــواب والنائبــات إلــى ضــرورة تحديــد األولويــات واقترحــوا/ن القيــام بزيــارات فجئيــة باإلضافــة 
إلــى تقســيم العمــل علــى 3 فــرق تعمــل تحــت إطــار اللجنــة والعمــل علــى تركيــز محضنــة صلــب مجلــس نــواب 

ــواب مرافقــة أبنائهم/هــن وبناتهم/هــن.  ــات والن ــى يتســنى للعامــات فــي المجلــس وللنائب الشــعب حت
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و في األخير تم تحديد أولويات اللجنة كما يلي:
 

1 - مراكز الرعاية المندمجة
2 - مجلة حماية الطفل 
3 - الهجرة غير النظامية

4 - األطفال العالقين في بؤر التوتر
5 - أطفال التوحد

6 - اإلدمان الرقمي
7 - متابعة تنفيذ القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء

8 - متابعة تنفيذ القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف لنقل العامات الفاحيات 
9 - التمكين االقتصادي للمرأة

10 - مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات
11 - مجلة كبار السن

كما تم االتفاق على عقد دورات تكوينية في االتصال السياسي للنائبات.

باإلضافــة إلــى تحديــد أولوياتهــا، طلبــت اللجنــة المشــاركة مــع لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة فــي النظــر فــي 
مهمــة وزارة المــرأة واألســرة وكبــار الســن لســنة 2021، ممــا أتــاح الفرصــة لنــواب ونائبــات اللجنــة للمشــاركة فــي 
النقــاش العــام دون المشــاركة فــي التصويــت علــى تقريــر لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة. حضــر الجلســة عشــر 

نــواب ونائبــات مــن لجنــة المــرأة شــارك فــي النقــاش العــام 7 منهــم/ن14.

وتبعــا ألحــداث العنــف اللفظــي التــي صــدرت عــن نائــب عــن ائتــاف الكرامــة خــال الجلســة العامــة ليــوم 3 ديســمبر 
2020 المخصصــة لمناقشــة مهمــة المــرأة واألســرة وكبــار الســن فــي مشــروع ميزانيــة الدولــة لســنة 2021، عقــدت 
لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين يــوم 7 ديســمبر 2020، جلســة خصصــت للتــداول 
حــول مــا حصــل. شــهدت هاتــه الجلســة انقطاعــا وعنفــا لفظيــا وتبــادال لاتهامــات بيــن النــواب والنائبــات إثــر التحــاق 
نــواب ونائبــات كتلــة ائتــاف الكرامــة وتعطيلهــم/ن ألعمالها.واعتبــر نــواب ونائبــات كتلــة ائتــاف الكرامــة وآخــرون 
مــن كتلــة حركــة النهضــة أن مــن غيــر مشــموالت اللجنــة عقــد جلســة للتعقيــب علــى مداخــات النــواب والنائبــات 

لترفــع رئيســة اللجنــة الجلســة إثــر ذلــك أمــام عــدم إمكانيــة مواصلــة اللجنــة ألعمالهــا. 

عقــدت، إثــر ذلــك، لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين جلســتها الخامســة يــوم 25جانفــي 
2021 خصصــت للتحــاور مــع ممثلــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة للنظــر فــي 
مجــاالت التعــاون بيــن الطرفيــن وتحديــد األنشــطة المزمــع تنظيمها.افتتحــت الجلســة بمداخلــة كل مــن ممثلــة 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وممثلــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة الاتــي أشــارتا إلــى قــدم الدعــم الــذي تقدمــه 
المنظمتــان إلــى اللجنــة بغايــة محاربــة العنــف ضــد المــرأة ودعــم مشــاركتها السياســية. واقترحتــا أن يتــم تنظيــم 
نــدوة حــول العاقــة بيــن أزمــة كوفيــد والمــرأة وتنظيــم يــوم برلمانــي حــول تأثيــر الكوفيــد علــى النســاء واألطفــال 
وكبــار الســن وذلــك فــي اطــار االحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة يــوم 8 مــارس، باإلضافــة إلــى برمجــة يــوم برلمانــي ثــان 

حــول العامــات الفاحيــات والعامــات فــي المنــازل وعقــد دورة تكوينيــة فــي تقنيــات وفنيــات االتصــال.

14  تم التطرق إلى أشغال هاته الجلسة في الجزء المخصص للجنة الصحة والشؤون االجتماعية
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احيلــت الكلمــة إثــر ذلــك إلــى النــواب والنائبــات الذين/اللواتــي أشــرن إلــى ضــرورة العمــل على تكوين مجموعة النســاء 
البرلمانيــات والقيــام بورشــة عمــل حــول مشــروع قانــون العمــل المنزلــي وتكويــن فريــق للدفــاع عليــه فــي الجلســة 
العامــة باإلضافــة إلــى العمــل علــى برمجــة تكويــن معمــق بخصــوص القــرار عــدد 1325. وشــدد النــواب والنائبــات 
أيضــا علــى أهميــة دراســة تداعيــات أزمــة الكوفيــد علــى الوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة مــع ضــرورة 
العمــل مــع النســاء مــن ذوات الوضعيــات الهشــة مــن أجــل ايصــال أصواتهــن. كمــا تــم التأكيــد علــى مشــاركة لجنــة 

المــرأة فــي اجتماعــات لجنــة الشــباب حــول مشــروع قانــون العمــل المنزلــي. 

وتبعــا لتفاقــم ظاهــرة العنــف المســلط علــى النســاء داخــل مجلــس نــواب الشــعب وخارجــه، عقــدت لجنــة شــؤون 
المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين يــوم 8 فيفــري 2021 جلســات اســتماع إلــى أطــراف متعــددة 
حــول ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة. انقســمت الجلســة إلــى ثاثــة أجــزاء، تــم االســتماع فــي جزئهــا األول إلــى ممثليــن/
ـــات عــن الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري حــول دور الهيئــة فــي مناهضــة العنــف المســلط علــى النســاء 
فــي مجــال اإلعــام. وتــم االســتماع فــي الجــزء الثانــي إلــى رئيســة االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية وممثــات عــن 
ــة النســاء الديمقراطيــات  ــات التونســيات والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وجمعي رابطــة الناخب
حــول موقــف المجتمــع المدنــي مــن التنامــي المتســارع لظاهــرة العنــف ضــد المــرأة والحلــول المقترحــة للحــد منهــا. 
أمــا الجــزء الثالــث فقــد خصــص إلــى االســتماع إلــى وزيــرة المــرأة واالســرة وكبــار الســن حــول تقييــم الــوزارة لفعاليــة 
تطبيــق أحــكام القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والصعوبــات التــي ال تــزال 

تحــول دون تحقيــق النتائــج المنتظــرة منــه.

أفــاد رئيــس الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري بــأن الهيئــة حرصــت منــذ نشــأتها على العمل علــى موضوعي 
الطفــل والمــرأة وحاولــت التصــدي للصــور النمطيــة وحــاالت العنــف ضــد المــرأة عــن طريــق المواكبــة والتأطيــر 
وحتــى العقوبــات وبأنــه قــد تــم االســتناد علــى عــدة قوانيــن أولهــا المرســوم 116 والدســتور التونســي والقانــون 
األساســي عــدد 58 واالتفاقيــات الدوليــة كاتفاقيــة CEDAW وكــراس الشــروط التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل الهيئــة. 
ــة،  ــم تطبيــق الفصــل 11 بخصــوص اإلخــاالت فــي مجــال اإلعــام وأن المســؤولية جماعي ــه قــد ت ــى أن كمــا أشــار إل

داعيــا إلــى العمــل علــى تكريــس ثقافــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة. 

مــن جهتهــا أضافــت ممثلــة الهيئــة أن الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري ســعت إلــى تكريــس ثقافــة 
إعاميــة تحتــرم ثقافــة حقــوق اإلنســان وتناهــض العنــف ضــد المــرأة وقــد تــم اصــدار العديــد مــن القــرارات تباعــا وأن 
للهيئــة خليــة رصــد تتكــون مــن 30 راصــد مهمتهــم رصــد اإلخــاالت. كمــا أضافــت أن نســبة مشــاركة النســاء فــي 
اللقــاءات اإلعاميــة السياســية تقــدر بـــ 11 بالمئــة ونســبة مشــاركة النســاء كخبيــرات هــي 1 بالمئــة بالنســبة لســنة 
2015 ولذلــك تــم انشــاء موقــع بنــك معطيــات حــول الخبيــرات حتــى يتســنى للصحفييــن معرفــة قائمــة الخبيــرات 
فــي تونــس لتعزيــز مشــاركتهن فــي اللقــاءات الصحفيــة. وأشــارت ممثلــة الهيئــة فــي ختــام تدخلهــا الــى أن الهيئــة 

هــي عضــو فــي المرصــد الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــد النســاء.

وفــي جلســة االســتماع الثانيــة، أفــادت رئيســة االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية بــأن اللقــاءات والنــدوات لــم تخــدم 
المــرأة التونســية وبأنــه يوجــد فــرق شاســع بيــن التشــريع والواقــع باإلضافــة إلــى وجــود العديــد مــن النقائــص علــى 
مســتوى التشــريع كعــدم وجــود عقوبــات تتعلــق بالعنــف المعنــوي والعنــف االقتصــادي وبقيــة أنــواع العنــف ممــا 
يســتوجب النظــر فــي المجلــة الجزائيــة والتــي اقتصــرت بدورهــا علــى العنــف فــي اطــار العاقــة الزوجيــة دون ذكــر بقيــة 
أنــواع العنــف.  وأضافــت بــأن االتحــاد قــام برفــع قضيــة بخصــوص العنــف السياســي الــذي وصفتــه باألمــر المرعــب 
مشــيرة إلــى وجــود صعوبــة كبيــرة فــي تطبيــق هــذا القانــون وإلــى عــدم قــدرة الــوزارة علــى تطبيــق القانــون فــي ظــل 

غيــاب الميزانيــة الكافيــة.
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مــن جهتهــا، اعتبــرت ممثلــة رابطــة الناخبــات التونســيات أنــه مــن المؤســف أننــا ال زلنــا نتحــاور اليــوم حــول تطبيــق 
القانــون كمــا حــذرت مــن تحميــل المجتمــع المدنــي المســؤولية عــن هــذه اإلخفاقــات، مذكــرة بالمبــادرات الميدانيــة 
والــدورات التكوينيــة حــول القانــون عــدد 58 التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي ولكــن العنــف ال يــزال مستشــري خاصــة 

داخــل قبــة البرلمــان، داعيــة إلــى الغــاء الحصانــة بالنســبة للمعنفيــن والعمــل علــى تطبيــق القانــون. 

أمــا ممثلــة الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان فأفــادت بــأن الرابطــة كانــت قــد نبهــت فــي العديــد مــن 
المــرات إلــى ظاهــرة العنــف المســلط علــى النســاء وأن هنــاك موجــة مــن العنــف وحملــة تشــويه ضــد الرابطــة 
ــى التقهقــر  ــات. كمــا أشــارت ال ــة التونســية للنســاء الديمقراطي التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان والجمعي
الملحــوظ فــي تمثيليــة النســاء فــي تركيبــة الحكومــة معتبــرة أن الحــل هــو اســتكمال إرســاء الهيئــات الدســتورية. 

ــا الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات أن الحديــث عــن العنــف السياســي اليــوم يجــب  كمــا اعتبــرت ممثلت
أن يكــون صلــب الحديــث عــن الوضــع الحالــي وعــن رجــوع منظومــة االســتبداد حيــث يتــم اســتعمال خصوصيــة 
النســاء للتقليــص مــن تواجدهــن فــي المجــال العــام مــع انتشــار لعقليــة اإلفــات مــن العقــاب. وأضافتــا أن الدولــة 
الضعيفــة هــي التــي تلجــأ للعنــف وتطبــع معــه وأن عــدد حــاالت العنــف تضاعــف ليصــل إلــى 1145 ضحيــة عنــف 
مقابــل 600 الســنة الفارطــة بســبب غيــاب اســتراتيجية وغيــاب اإلرادة السياســية وعــدم تطبيــق القانــون حيــث 
أن الــوزارة لــم تتمكــن مــن تخصيــص ميزانيــة طيلــة 3 ســنوات. كل هــذه العوامــل أفضــت إلــى أن النســاء فــي 
تونــس اليــوم ال يشــعرن باألمــان فــي حيــن أن ذلــك يعــد مــن بيــن حقــوق اإلنســان األساســية. وقــد طالبــت ممثلتــا 
الجمعيــة المجلــس بتبنــي موقــف واضــح والعمــل علــى تركيــز ميزانيــة خاصــة لتطبيــق القانــون، كمــا أن التوقيــت 

اإلداري لمراكــز األمــن هــو أحــد الجوانــب التــي يجــب العمــل عليهــا.

المــرأة واالســرة وكبــار الســن حــول  إلــى وزيــرة  إلــى االســتماع  تــم االنتقــال  الثانيــة،  إثــر االنتهــاء مــن الجلســة 
تقييــم الــوزارة لفعاليــة تطبيــق أحــكام القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، 

والصعوبــات التــي ال تــزال تحــول دون تحقيــق النتائــج المنتظــرة منــه. 

قامــت الوزيــرة بتقديــم القانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة والتعــرض إلــى نواقصــه 
التشــريعية كغيــاب التنصيــص علــى العنــف االلكترونــي باإلضافــة إلــى العديــد مــن النقائــص التــي أفرزهــا تطبيــق 
القانــون معلنــة عــن احــداث لجنــة مشــتركة لمتابعــة تنفيــذ القانــون تحتــوي علــى أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة. 
مــن جهــة أخــرى تعرضــت الوزيــرة لبرنامــج عمــل الــوزارة المتعلــق بمناهضــة العنــف المســلط علــى النســاء كإصــدار 
األمــر الحكومــي عــدد 126 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2020 المتعلــق بإحــداث المرصــد الوطنــي لمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة  وتركيــز الرقــم األخضــر المجانــي 1899 المخصــص لتأميــن خدمــات االســتقبال واإلرشــاد لفائــدة 
ــات،  ــة أو جمعي ــى الشــركاء مــن مؤسســات حكومي ــه إل ــة العنــف مهمــا كان نوعــه أو شــكله والتوجي المــرأة ضحي
باالضافــة الــى القيــام بالعديــد مــن الــدورات التكوينيــة. كمــا أشــارت الوزيــرة إلــى وجــود العديــد مــن التحديــات الماليــة 
واللوجســتية باإلضافــة إلــى وجــود نقــص فــي البرامــج اإلعاميــة واإلذاعيــة علــى مســتوى التحســيس بضــرورة 

مناهضــة العنــف المســلط علــى النســاء.

كمــا عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع أخــرى يــوم 5 أفريــل 2021 تــم االســتماع فيهــا إلــى رئيســة الهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة االتجــار باألشــخاص حــول أوضــاع اســتغال األطفــال فــي تونــس وإلــى ممثــات جمعيــة أصــوات نســاء 

ــوع االجتماعــي فــي تونــس. ــة للن حــول متابعــة تطبيــق السياســات العامــة المراعي
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أشــارت رئيســة الهيئــة الــى ضعــف إمكانيــات الهيئــة والــى عــدم تجــاوب البرلمــان مــع مســألة أطفــال الشــوارع حيــث 
ذكــرت بأنــه قــد ســبق لــوزارة المــرأة أن طلبــت تخصيــص مبيــت إليــواء هــذه الفئــة مــن األطفــال ولكــن طلبهــا جوبــه 
بالرفــض مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب، وأشــارت إلــى وجــود جرائــم مســتحدثة ال تشــملها المجلــة الجزائيــة وإلــى 
وجــود ظاهــرة اســتغال النســاء التونســيات بالخــارج. كمــا أفــادت رئيســة هيئــة مكافحــة االتجــار بالبشــر بتســجيل 
حــاالت اتجــار باألطفــال فــي تونــس واســتنكرت عــدم اعتبــار المســؤولين فــي الدولــة لهــذه المســألة كأولويــة نظــرا 

لخطورتهــا، مشــيرة الــى تــورط قضــاة وبرلمانييــن وسياســيين فــي جرائــم االتجــار بالبشــر.

وفــي الجــزء الثانــي مــن الجلســة، قدمــت ممثــات أصــوات نســاء نتائــج متابعتهــا لتطبيــق السياســات العامــة 
المراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي تونــس حيــث انقســم التقديــم إلــى جزئييــن. تعلــق الجــزء األول بمــدى تطبيــق هــذه 
المقاربــة فــي السياســات العامــة مــن قبــل الــوزارات التــي قامــت الجمعيــة بمتابعتهــا عــن طريــق مطالــب النفــاذ 
إلــى المعلومــة. وُيســتخلص مــن عمليــة الرصــد تهــرب الــوزارات مــن المســؤولية وعــدم وضــوح الطــرف المعنــي 
بتطبيــق القانــون خاصــة القانــون عــدد 51 المتعلــق بإحــداث صنــف جديــد لنقــل العامــات فــي القطــاع الريفــي 
والقانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة. أمــا الجــزء الثانــي فتعلــق بمتابعــة أصــوات نســاء 
لمــدى احتــرام مجلــس نــواب الشــعب لمقاربــة النــوع االجتماعــي والــذي تــم التعــرض فيــه إلــى ضعــف عمــل مجلــس 
نــواب الشــعب مــن زاويــة النــوع االجتماعــي، خاصــة فــي ظــل التزامــه الصمــت أمــام أحــداث العنــف المتكــررة داخلــه 
والتــي تمــت ممارســتها مــن قبــل نــواب شــعب يتقاضــون أجورهــم مــن أمــوال الشــعب وتــم انتخابهــم مــن أجــل 
حمايــة الحقــوق والحريــات ال مــن أجــل االعتــداء عليهــا. كمــا اقترحــت ممثــات الجمعيــة فــي آخــر الجلســة العمــل 
علــى صياغــة برنامــج عمــل تشــاركي مــع لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين مــن أجــل 
ــرت عــن رفضهــا  ــة عب ــواب الشــعب إال أن رئيســة اللجن ــوع االجتماعــي صلــب مجلــس ن ــة الن تحســين إدراج مقارب

لهــذا المقتــرح بتعلــة اقتــراب انتهــاء الــدورة البرلمانيــة.

وعلــى إثــر التصويــت صلــب الجلســة العامــة بتاريــخ 2 مــارس 2021، علــى إرجــاع مشــروع القانــون المتعلــق بتنظيــم 
العمــل المنزلــي إلــى لجنــة الشــباب والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي، توصلــت لجنــة شــؤون المــرأة 
واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين بطلــب ابــداء رأي فــي مشــروع القانــون. وعلــى الرغــم مــن ضيــق اآلجــال 
المقــررة لذلــك إال أن لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين أنهــت صياغــة تقريرهــا قبــل 
أيــام قليلــة مــن مصادقــة لجنــة الشــباب والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي علــى تقريرهــا وهــو مــا تطلــب 
تغييــر اللجنــة لجــدول أعمالهــا المخصــص للمصادقــة علــى التقريــر بخصــوص مشــروع قانــون تنظيــم العمــل 

المنزلــي وذلــك للنظــر فــي رأي لجنــة شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والشــباب والمســنين. 

ــر األجــواء داخــل لجنــة شــؤون المــرأة وهــو مــا انعكــس خــال الجلســة المخصصــة  كان هــذا التأخــر ســببا فــي توت
لاســتماع الــى مديــر عــام مركــز الدراســات والبحــوث االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي إطــار مواصلــة النظــر فــي مشــروع 
القانــون عــدد 118/2020 المتعلــق بتنظيــم العمــل المنزلــي بتاريــخ 17 مــاي 2021، حيــث لــم يشــارك بعــض النــواب 
ــى  ــة باإلضافــة إل ــات فــي النقــاش العــام رغــم حضورهــم/ن وإفادتهــم/ن بعــدم وضــوح طريقــة عمــل اللجن والنائب
إشــارتهم لعــدم اجتمــاع مكتــب اللجنــة بالشــكل المطلــوب واتفاقهــم/ن علــى ضــرورة طلــب انعقــاد اللجنــة فــي 
إطــار جلســة خاصــة للتحــاور حــول طريقــة عمــل اللجنــة وهــو مــا نتــج عنــه برمجة جلســة يــوم 14 جــوان 2021 خصصت 

لضبــط برنامــج عمــل اللجنــة للفتــرة المتبقيــة مــن الــدورة البرلمانيــة. 

اختتمــت لجنــة المــرأة أعمالهــا للــدورة البرلمانيــة الثانيــة بتاريــخ 5 جويليــة 2021 باالســتماع الــى وزيــرة العــدل بالنيابــة 
حــول تنقيــح مجلــة حمايــة الطفــل ولمتابعــة حادثــة ســيدي حســين. أفــادت الوزيــرة بأنــه قــد تــم التعهــد بالطفــل 
ضحيــة حادثــة ســيدي حســين وبأنــه تــم إيقــاف الشــخص ذي الشــبهة. أمــا بخصــوص مجلــة حمايــة الطفولــة، 
ــى وزارة العــدل  ــى إرجاعــه إل ــة فــي جــوان 2020 علــى مجلــس وزاري وإل ــى عــرض مشــروع المجل ــرة إل أشــارت الوزي
ــح التشــريع فــي  ــه فــي ديســمبر 2020 فــي انتظــار اســتكمال عمــل مصال ــدة من ــرة نســخة جدي لترســل هــذه األخي
مختلــف الــوزارات وأكــدت أن عــدم االســتقرار علــى مســتوى الحكومــات عطــل العمــل اإلداري داخــل الــوزارات ســواء 
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علــى مســتوى مشــاريع القوانيــن أو علــى مســتوى  النصــوص التطبيقيــة. صرحــت الوزيــرة أيضــا أن وزارة العــدل 
تلقــت يــوم 1 جويليــة2021 مراســلة مــن وزارة المــرأة بخصــوص مــا حــدث مــن عنــف مــادي داخــل مجلــس نــواب 
الشــعب خــال الجلســة العامــة المخصصــة للنظــر فــي مشــروع القانــون المتعلــق بتنظيــم العمــل المنزلــي وأنــه 

قــد تمــت إحالــة الموضــوع إلــى النيابــة العموميــة بنــاءا علــى هــذه المراســلة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن لجنــة شــؤون المــرأة واالســرة والطفولــة والشــباب والمســنين أعلنــت عبــر الموقــع الرســمي 
لمجلــس نــواب الشــعب عــن تنظيــم يومــي 13 و14 فيفــري2021، الملتقــى التأسيســي لمجموعة النســاء البرلمانيات 
ــز المشــاركة السياســية للمــرأة وذلــك بهــدف مواصلــة مســار مأسســة  للمــدة البرلمانيــة 2024-2019 حــول تعزي
مجموعــة النســاء البرلمانيــات، إال أن اللجنــة لــم تنشــر إلــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر مخرجــات الملتقــى وال تركيبــة 
مجموعــة النســاء البرلمانيــات لتمــر دورة برلمانيــة أخــرى دون نجــاح مجلــس نــواب الشــعب فــي مأسســة وتكويــن 
مجموعــة النســاء البرلمانيــات. ويبــدو أن أهــم العراقيــل التــي حالــت دون تركيــز مجموعــة النســاء البرلمانيــات تكمــن 
فــي كيفيــة تمثيــل الكتــل داخــل المجموعــة حيــث دافعــت الكتــل األغلبيــة علــى اعتمــاد التمثيــل النســبي فــي حيــن 

تبنــت الكتــل التــي توجــد فــي المعارضــة مبــدأ التمثيــل المتســاوي للكتــل.

وٌيذكــر أن محــاوالت تركيــز كتلــة نســائية يعــود الــى المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 2012 ولكــن تــم التخلــي عــن 
الفكــرة بســبب جملــة مــن الصعوبــات القانونيــة والعمليــة والسياســية. و قــد شــهدت الســنة األخيــرة مــن المــدة 
النيابيــة 2019-2014 إنشــاء مجموعــة النســاء البرلمانيــات فــي مجلــس نواب الشــعب ولكن كان اســهامها محدودا. 

• لجنة األمن والدفاع
لــم تعقــد لجنــة األمــن والدفــاع طيلــة الــدورة البرلمانيــة الثانيــة ســوى 16 جلســة، وبالرغــم مــن العــدد الضئيــل 
لاجتماعــات وعــدم التعــرض صلــب جــدول أعمــال اللجنــة إلى مقاربة النوع االجتماعي بصفة مباشــرة إال أن النقاش 
العــام خــال الجلســات لــم يخلــو مــن التدخــات ذات عاقــة بالنــوع االجتماعــي وهــو الحــال مثــا خــال الجلســة 
المنعقــدة بتاريــخ 16 نوفمبــر 2020 والمخصصــة لاســتماع إلــى وزيــر الداخليــة حــول تفشــي ظاهــرة الجريمــة وُســبل 

مكافحتهــا.

ــه الجلســة  ــذي أوضــح أن العمــل التشــاركي هــو اإلطــار العــام لهات ــة ال ــر الداخلي ــة وزي ــاح الجلســة بمداخل ــم افتت ت
مقدمــا التعريــف االجتماعــي للجريمــة ومشــيرا بــأن الحــل األمنــي ال يمكــن أن يكــون الحــل الوحيــد للجريمــة، مؤكــدا 

علــى ضــرورة تفاعــل جميــع األطــراف بمــا فيهــم منظمــات المجتمــع المدنــي.

كمــا قــدم الوزيــر إثــر ذلــك اســتراتيجية عمــل الــوزارة والتــي غابــت عنهــا أيــة مراعــاة للنــوع االجتماعــي أو إشــارة إلــى 
مناهضــة العنــف ضــد المــرأة لتشــمل خاصــة اعتمــاد خارطــة طريــق تبــرز النقــاط الســوداء واعــداد اســتراتيجية 
ــوزارة  ــات وتخصيــص نقــاط حصــن علــى الطريــق. كمــا احتــوت اســتراتيجية ال للتدخــل بالتــوازي مــع تكثيــف الدوري
أيضــا علــى توفيــر التجهيــزات للفــرق األمنيــة وتكثيــف العمــل علــى األشــخاص المشــتبه بهــم وبرمجــة حمــات أمنيــة 

اســتثنائية وحمــات أمنيــة كبــرى مباغتــة. 

تحــدث الوزيــر أيضــا عــن تنشــيط العمــل االسترشــادي ومزيــد التحــري مــع أصحــاب محــات بيــع الهواتــف الجوالــة 
والتنســيق مــع الفــرق المجــاورة مــن األمــن والحــرس.

وبخصــوص الجرائــم اإلرهابيــة قــدم الوزيــر بعــض االحصائيــات كتلــك التــي تعلقــت بإيقــاف ألــف وعشــرين شــخص 
مشــتبه بهــم وإيــداع 112 عنصــرا بالســجن والقضــاء علــى عنصريــن إرهابييــن متحصنيــن فــي الجبــال ليختــم تدخلــه 

باإلشــارة إلــى أن الوضــع األمنــي العــام يتســم بحــد معقــول مــن االســتقرار. 
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كمــا قــدم الوفــد المرافــق للوزيــر بعــض االحصائيــات المتعلقــة بالقضايــا العدليــة والتــي شــملت تقســيما أدرج 
الجرائــم الماســة بالصحــة وقضايــا الســرقات وقضايــا المخــدرات وغيرهــا دون التطــرق إلــى قضايــا العنــف ضــد 
المــرأة وإنمــا تــم االقتصــار علــى التعــرض لقضايــا العنــف بصفــة عامــة والتــي مثلــت النســبة األكبــر بـــ 18.3 بالمائــة 

ــة. ــة 15.2 بالمائ ــا المتعلقــة باالعتــداء علــى الطفول ــا العدليــة فــي حيــن مثلــت القضاي مــن مجمــوع القضاي

شــهد النقــاش العــام تفاعــل أكثــر مــن 20 نائــب ونائبــة تمحــورت مداخاتهــم/ن حــول غيــاب دقــة المعطيــات 
المقدمــة وتكريــس منظومــة اإلفــات مــن العقــاب عبــر غيــاب تنفيــذ األحكام، واســتفحال بعض الظواهــر االجرامية 
مثــل ســرقة المواشــي، إضافــة إلــى توتــر العاقــة بيــن المواطــن وأعــوان األمــن. كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة تركيــز 
كاميــرات المراقبــة فــي الشــوارع كوســيلة للــردع مــع ضــرورة ايــاء المزيــد مــن األهميــة لتكويــن أعــوان األمــن وإجــراء 

الفحــص النفســي قبــل انتدابهــم، باإلضافــة إلــى مراجعــة السياســة االتصاليــة لــوزارة الداخليــة. 

ــى اإلشــارة  ــات صلــب مداخاتهــم/ن عل ــواب والنائب ــى النســاء اقتصــر بعــض الن وبخصــوص العنــف المســلط عل
إلــى غيــاب نســب قضايــا العنــف ضــد المــرأة ضمــن المعطيــات المقدمــة فــي حيــن تســاءلت النائبــة آمنــة بــن حميــد 
)حركــة النهضــة( عــن الصعوبــات التــي واجهــت الــوزارة بخصــوص تطبيــق قانــون القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 
ــي )قلــب تونــس( عــن مــدى اســتعداد  ومــدى نجاعــة الفــرق المختصــة فــي ذلــك. وتســاءل النائــب جوهــر المغيرب
الــوزارة لتلقــي الشــكايات بعــد قــرار حظــر التجــول، خصوصــا وأنــه قــد تــم تســجيل عــدم قــدرة العديــد مــن النســاء 

التوجــه إلــى مراكــز األمــن لتقديــم الشــكاوى أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي الســابقة.

وفــي تفاعلــه مــع مداخــات النــواب، ركــز وزيــر الداخليــة علــى ضــرورة المصادقــة علــى القانــون المتعلــق بحمايــة 
األمنييــن مــن جهــة، وعلــى الــدور الــذي تلعبــه األســرة ووســائل اإلعــام فيمــا اعتبــره تفــككا للمجتمــع تســبب فــي 
ارتفــاع نســب الجريمــة لــدى الشــباب واألطفــال. كمــا اعتبــر الوزيــر أن مســؤولية معالجــة هــذه الظاهــرة ال تقتصــر 

علــى وزارة الداخلية بــل تشــمل أيضــا بقيــة الــوزارات.

وبخصــوص المــرأة اكتفــى الوزيــر بالقــول بــأن برنامــج عملــه يشــمل توفيــر ظــروف عمل مريحــة للمــرأة وتعزيز دورها 
ومكانتهــا فــي مراكــز القيــادة وأن تطبيقــه لبرنامــج عملــه يبقــى رهيــن االســتقرار السياســي لتضيــف ممثلــة الــوزارة 
ــم إنشــائه فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات  ــا العنــف ضــد المــرأة قــد ت ــة 71 مركــز مختــص فــي قضاي ــر ذلــك أن قراب إث
قانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء. أنــه تــم إحــداث وحدتيــن مركزيتيــن و 128 فرقــة مختصــة 
بالبحــث فــي جرائــم العنــف ضــد المــرأة علــى مســتوى مناطــق الشــرطة أو الحــرس الوطنــي، تضــم عناصــر نســائية.

كمــا عقــدت اللجنــة يــوم 1 مــارس 2021 جلســة خصصــت لاســتماع الــى رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب 
لتقديــم تقريــر اللجنــة للســنوات 2016 الــى 2019 حــول االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب. وتميــزت المداخلــة 
بغيــاب تفصيــل المعطيــات حســب النــوع االجتماعــي، حيث قام المتحدث بتقديم اللجنــة الوطنية لمكافحة اإلرهاب 
ــة لمكافحــة التطــرف واإلرهــاب والتعهــد  ومهامهــا التــي تمحــورت حــول اســتكمال صياغــة االســتراتيجية الوطني
بتطبيقهــا ومتابعتهــا، باإلضافــة إلــى تطويــر المنظومــة القانونيــة واعــداد قائمــة فــي األشــخاص والتنظيمــات 
المرتبطــة بجرائــم إرهابيــة وتجميــد أموالهــم والعمــل علــى تبــادل الخبــرات والتعــاون الدولــي. وبخصــوص التوقــي 
مــن التطــرف العنيــف تــم اقتــراح اعتمــاد مقاربــة مبنيــة علــى حقــوق االنســان واعتمــاد خطــاب بديــل يضمــن التصــدي 

للتكفيــر أو الدعــوة إليــه أو التحريــض علــى الكراهيــة والــى إطــاق حــوار وطنــي حــول الشــأن الدينــي.

وعلــى الرغــم مــن ارتبــاط الموضــوع بمقاربــة النــوع االجتماعــي بصفــة مباشــرة خاصــة فــي عاقــة باســتعمال النســاء 
مــن اجــل غايــات إرهابيــة فقــد خلــت مداخــات النــواب المشــاركين فــي النقــاش العــام مــن اإلشــارة إلــى هــذه المســألة 
باســتثناء النائبــة آمنــة بــن حميــد التــي أشــارت إلى ســوء معاملة الســجينات المتعلقة بهــن قضايا إرهاب وإلــى ضرورة 
تأطير المســاجين والســجينات المتعلقة بهم قضايا إرهاب خاصة بعد خروجهم/ن من الســجن، وهو ما ُيبرهن على 
أهميــة وجــود النســاء صلــب اللجــان لطــرح مثــل هــذه القضايــا للنقــاش مــن جهــة وعلــى التداعيــات الســلبية لضعــف 
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تمثيليتهــن داخــل مجلــس نــواب الشــعب علــى نوعيــة النقاشــات داخــل اللجــان وتوجهــات عملهــا مــن جهــة أخــرى. 
تــم التعــرض إلــى النــوع االجتماعــي صلــب أعمــال لجنــة األمــن والدفــاع مــرة أخــرى بمناســبة النظــر فــي مســألة 

شــرطة الجوارحيــث عقــدت اللجنــة جلســتين يــوم 8 مــارس 2021 ويــوم 26 أفريــل 2021 بالخصــوص.

خصصــت جلســة يــوم 8 مــارس لاســتماع إلــى ممثلــي وممثــات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي حــول المشــروع 
الخــاص بإرســاء شــرطة الجــوار الذين/اللواتــي أشــاروا/ن إلــى أن إرســاء النمــوذج التونســي لشــرطة الجــوار ينــدرج 
ضمــن مشــروع إصــاح قطــاع األمــن فــي تونــس وأن الهــدف هــو إعــادة الثقــة بيــن المواطــن والمنظومــة األمنيــة 
وأن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بصــدد العمــل مــع رئاســة الحكومــة ووزارة حقــوق اإلنســان ووزارة الشــؤون 
المحليــة  إلعــداد المجالــس المحليــة لألمــن مــن أجــل تحســين جــودة الحيــاة والفصــل بيــن الجانــب العدلــي والجانــب 
اإلداري صلــب المراكــز. وخــال النقــاش العــام تعــرض النــواب والنائبــات إلــى اإلشــكاليات الموجــودة علــى مســتوى 
الوحــدات المختصــة الســتقبال ضحايــا العنــف مــن النســاء واشــكاليات تطبيــق القانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء 
ــة شــرطة الجــوار إليجــاد حلــول لإلشــكاليات المتعــددة علــى  علــى العنــف ضــد المــرأة وإلــى ضــرورة اعتمــاد مقارب

مســتوى مراكــز األمــن.

أمــا جلســة يــوم 26 أفريــل فقــد تــم االســتماع خالهــا إلــى ممثليــن وممثــات عــن وزارة الداخليــة حــول موضــوع 
شــرطة الجــوار. تمــت اإلشــارة خــال هــذه الجلســة إلــى أن شــرطة الجــوار هــي مقاربــة تــم اعتمادهــا بنــاءا علــى 
أهــداف التنميــة المســتدامة ألفــق 2030 التــي اعتمدتهــا األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة ســنة 2015 وخاصــة منهــا 
الهــدف 16 الســام والعــدل والمؤسســات القويــة وهــي تقــوم علــى إســداء خدمــات ذات جــودة عاليــة عــن طريــق 
اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها توطيــد العاقــة بيــن المواطــن وعــون األمــن مــن خــال تهيئــة الفضــاءات الســتقبال 
المواطنيــن وتحديــد أوقــات االســتقبال حســب حاجيــات المواطــن، ســرعة التعهــد عنــد مباشــرة األبحــاث وتقديــم 

ــار الســن.  ــدة األشــخاص المســتهدفين مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وكب ــة خاصــة لفائ معامل

كمــا أضــاف ممثلــو وممثــات وزارة الداخليــة أنــه قــد تــم فــي إطــار مقاربــة شــرطة الجــوار احــداث 128 وحــدة مختصــة 
بالبحــث فــي جرائــم العنــف ضــد النســاء وتكويــن أعوانهــا بمــا يتوافــق مــع فصــول القانــون عــدد 58 المتعلــق 
بالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء باإلضافــة إلــى إحــداث 3 فــرق تكويــن متنقلــة متخصصــة فــي مجــال شــرطة 
الجــوار وحوكمــة قطــاع األمــن والتعهــد بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف وإعــداد دليــل جديــد للتكويــن بالتعــاون 
مــع الكريديــف حــول العنــف ضــد المــرأة وكيفيــة التعامــل معــه وذلــك فــي إطــار الخطــة القطاعيــة المتعلقــة بتنفيــذ 

القــرار عــدد 1325 لمجلــس االمــن حــول المــرأة والســام واألمــن. 

وفــي تفاعلهــن مــع مــا قدمــه ممثلــو وممثــات وزارة الداخليــة، أشــارت النائبــة آمنــة بن حميــد والنائبة إيمــان بالطيب 
إلــى أن مجــرد تركيــز هيــاكل لمقاومــة العنــف ضــد المــرأة دون توفيــر االمكانيــات الماديــة واللوجســتية الضروريــة لهــا 
ال يمكــن مــن إنفــاذ القانــون وهــو مــا يقتضــي تعزيــز إمكانيــات الفــرق المختصــة فــي البحــث فــي جرائــم العنــف ضــد 

النســاء ودعــم عمليــة احــداث مراكــز اإليــواء.
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يبين الجدول التالي نسب الحضور ومداخات النواب والنائبات خال الجلسات المذكورة

جلسة يوم 16 نوفمبر 2021
المخصصة لالستماع إلى وزير الداخلية

حول تفشي ظاهرة الجريمة وُسبل مكافحتها

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 82.61% 100% 78.95

جلسة يوم 1 مارس 2021
المخصصة لالستماع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 50% 50% 50

النواب والنائبات المشاركين/ـات في 
النقاش العام

مدة التدخلالنائب/النائبة

4 دقمختار اللموشي
12 دق

7 دقمحمد زريق
8 دقآمنة بن حميد

جلسة يوم 8 مارس 2021
المخصصة لالستماع إلى ممثلي وممثالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 36.36% 50% 33.33

النواب والنائبات المشاركين/ـات
في النقاش العام

مدة التدخلالنائب/النائبة
8 دقحاتم القروي
5 دقمحمد زريق
7 دقنبيل حاجي

6 دقآمنة بن حميد
3 دقمنصف بوغطاس
10 دقنور الدين العرباوي

جلسة يوم 26 أفريل2021
خصصت لالستماع إلى ممثلين وممثالت عن وزارة الداخلية

حول موضوع شرطة الجوار

نسبة حضور الرجالنسبة حضور النساءنسبة الحضور

% 36.36% 50% 33.33

النواب والنائبات المشاركين/ـات
في النقاش العام

مدة التدخلالنائب/النائبة
8 دقمحمد زريق

6 دقآمنة بن حميد
 9دقنبيل الحاجي

 10 دقإيمان بالطيب
5 دقحاتم المانسي

8 دقنور الدين العرباوي
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2• على مستوى عمل الجلسات العامة الرقابية
يمــارس نــواب ونائبــات مجلــس نــواب الشــعب دورهــم الرقابــي علــى مســتوى الجلســات العامــة عــن طريق جلســات 
األســئلة الشــفاهية وجلســات الحــوار، وقــد تابعــت أصــوات نســاء خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة مــدى ممارســة 
النــواب لدورهــم الرقابــي فــي عاقــة بتطبيــق القانــون عــدد 58 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والقانــون 

عــدد 51 المتعلــق بإحــداث صنــف نقــل للعامليــن والعامــات فــي القطــاع الريفــي.

• جلسات األسئلة الشفاهية
عقــد مجلــس نــواب الشــعب 18 جلســة أســئلة شــفاهية، طــرح خالهــا النــواب أســئلة علــى مختلــف الــوزراء منهــم 

وزيــرة المــرأة واألســرة وكبــــــار الســّن ووزيــر النقــل واللوجســتيك حســب الجــدول التالــي: 

عدد 
جدول االعمال: توجيه أسئلة شفاهية إلىتاريخ الجلسةالجلسة

09 نوفمبر 12020

• وزير الصحة
• وزير الشؤون المحلية والبيئة

• وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية
• وزيرة أماك الدولة والشؤون العقارية

• وزير الشؤون االجتماعية
• وزير النقل واللوجستيك

• وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم16 نوفمبر 22020
• وزيرة الفاحة والموارد المائية والصيد البحري

1 فيفري 32021
• وزير الدفاع الوطني،

• الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
• وزير التجارة وتنمية الصادرات.

8 فيفري 42021
• وزير التربية

• وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
• وزير النقل واللوجستيك

• وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية، 15 فيفري 52021
• وزير اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار

1 مارس 62021

• وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
• وزيرة المرأة واألسرة وكبار السن،

• وزير الشؤون الثقافية،
• وزير الشؤون اإلجتماعية.

• وزير الصحة8 مارس 72021
• وزيرة شؤون الشباب والرياضة واإلدماج المهني بالنيابة

• وزير الفاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة15 مارس 82021
• السيد وزير النقل واللوجستيك

• وزيرة العدل بالنيابة22 مارس 92021
• وزير أماك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة

• وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة

• وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية05 أفريل 102021
• وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
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12 أفريل 112021
• وزير التربية 

• وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
• وزير التجارة وتنمية الصادرات

19 أفريل 122021

• وزير الصحة
• وزبر الشؤون االجتماعية

• وزيرة المرأة واألسرة وكبار السن
• الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية

03 ماي 132021

• وزير الدفاع الوطني
• وزير النقل واللوجستيك

• وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
• وزير التجارة وتنمية الصادرات

24 ماي 142021

• وزير الفاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
• وزير تكنولوجيا االتصال

• وزيرة شؤون الشباب والرياضة واإلدماج المهني بالنيابة
• وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبــــار السّن

• وزيرة الوظيفة العمومية

31 ماي 152021

• وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج
• وزير الشؤون المحلّية والبيئة بالنيابــــــة

• وزير السياحة، وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
• وزير الشؤون الدينية

• وزير أماك الّدولة والشؤون العقاريـــــــة بالنيابـــة
• وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية

• وزير الدفاع الوطني7 جوان 162021
• وزير الصحة العمومية

14 جوان 172021
• وزير الشؤون االجتماعية

• وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
• وزيرة الشباب والرياضة واالدماج المهني بالنيابة

• وزيرة العدل بالنيابة28 جوان 182021
• وزير النقل واللوجستيك

علــى الرغــم مــن برمجــة 5 جلســات لطــرح أســئلة علــى وزيــر النقــل واللوجســتيك إال أن ممارســة النــواب والنائبــات 
لدورهــم الرقابــي فــي عاقــة بتطبيــق القانــون عــدد 51 المتعلــق بإحــداث صنف نقــل العملة الفاحييــن كانت محدودة 
جــدا ولــم يتــم طــرح أســئلة بخصــوص القانــون إال مــرة واحــدة خــال الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 8 فيفــري 2021 
ــة الفاحيــن والمشــاكل  ــح اللطيفــي حــول برنامــج تعاطــي نشــاط نقــل العمل حســب تســاءل النائــب محمــد صال
التطبيقيــة التــي يواجههــا القانــون ليجيــب الوزيــر بــأن هــذا القانــون يشــمل عديــد الــوزارات المعنيــة بصفــة مباشــرة 
بتطبيقــه مثــل وزارة المــرأة ووزارة الفاحــة ووزارة الداخليــة وبأنــه قــد تــم إصــدار مقــرر يتعلــق ببطاقــة ناقــل عامــل 
فاحــي وينتظــر اآلن احالتــه علــى رئاســة الحكومــة إلتمــام إجــراءات التقييــس. كمــا تمــت دعــوة الــوالة إلــى تركيــز 
لجــان استشــارية بالجهــات التــي ســيعهد إليهــا النظــر فــي المبــادرات الخاصــة بنقــل العملــة وتــم تنظيــم اجتمــاع 
مــع وزارة الماليــة لتنقيــح النصــوص القانونيــة الخاصــة باالنتفــاع باالمتيــاز الجبائــي. وأشــار الوزيــر إلــى أنــه وبالرغــم 
مــن اقــرار تســهيات لتنظيــم هــذا المجــال، إال أنــه لــم يســجل إقبــال علــى االســتثمار فــي هــذا النقــل، مشــددا علــى 
ضــرورة توفيــر نقــل الئــق يســتوفي كافــة مســتلزمات الســامة للعملــة الفاحييــن. كمــا أشــار الوزيــر الــى ضــرورة 
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دعــم الدولــة للمبــادرة فــي هــذا المجــال مــن خــال إحــداث شــركات تعاونيــة مركزيــة للخدمــات الفاحيــة وذلــك فــي 
إطــار االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، وايجــاد خــط تمويــل خــاص إلحــداث هــذه الشــركات باإلضافــة إلــى ضــرورة 
تنظيــم حمــات تحسيســية باالشــتراك مــع المجتمــع المدنــي لمزيــد ضبــط آليــات نقــل العملــة الفاحييــن ضمانــا 

لســامتهم.

حضــرت وزيــرة المــرأة واألســرة وكبــار الســن فــي إطــار جلســات األســئلة الشــفاهية بالجلســات المنعقــدة بتاريــخ
1 مــارس، 19 أفريــل و24 مــاي. تعلقــت أغلــب األســئلة التــي تــم طرحهــا بمجــال الطفولــة، وتــم التعــرض إلــى مســألة 
عطلــة األمومــة فــي مناســبة وحيــدة وذلــك خــال الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 1 مــارس 2021 حيــث تقدمــت النائبــة 
مريــم بــن بلقاســم عــن زميلتهــا النائبــة يمينــة الزغامــي بســؤال إلــى وزيــرة المــرأة واألســرة وكبــار الســن حــول مصيــر 
ــى النســاء العامــات  ــادرة اقتصــرت عل ــأن المب ــرة ب ــد الوزي ــة األمومــة لتفي ــادرة حركــة النهضــة بخصــوص عطل مب
فــي الوظيفــة العموميــة وأن الــوزارة أرادت العمــل علــى مشــروع يشــمل القطاعيــن العــام والخــاص، يهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى تماســك األســرة والمنطلــق الحقوقــي نظــرا اللتــزام تونــس بالمعاهــدات الدوليــة. وأشــارت الوزيــرة 
إلــى أنــه تــم تكويــن لجنــة للنظــر فــي هــذا المشــروع شــارك فيهــا كل األطــراف المعنيــة بهــدف توحيــد النظــام 
ــة  ــاء الــوالدة وحال ــة وفــاة الطفــل أثن ــار حال المعتمــد فــي القطاعيــن العــام والقطــاع الخــاص واألخــذ بعيــن االعتب
والدة تــوأم وهــي نقائــص تــم العمــل علــى تجاوزهــا، كمــا تــم عــرض المشــروع علــى مجلــس وزاري فــي مرحلــة أولــى 
ولــم تتــم المصادقــة عليــه وتــم إرجاعــه إلــى الــوزارة مــع جملــة مــن الماحظــات. وأضافــت الوزيــرة إلــى أنــه قــد تمــت 
ــوالدة  ــل ال ــة مــا قب ــى الحكومــة فــي 2019 و يحتــوي علــى عطل ــم تقديمــه إل ــي فــي 2018 وت صياغــة المشــروع الحال
مدتهــا تتــراوح بيــن أســبوعين وشــهر، عطلــة والدة مدتهــا 3 أشــهر خالصــة االجــر، عطلــة مــا بعــد الــوالدة قــد تصــل 
إلــى 4 أشــهر اختياريــة يتمتــع بهــا األب أو االم، إضافــة شــهر لعطلــة الــوالدة لتصبــح 4 أشــهر لــألم فــي حالــة والدة 
ــام، التمتــع بســاعة الرضاعــة  تــوأم، عطلــة شــهر فــي حالــة وضــع مولــود ميــت، عطلــة أبــوة إجباريــة لمــدة ثاثــة أي
لمــدة ســتة أشــهر منــذ تاريــخ العــودة للعمــل والحفــاظ علــى حقــوق الوالديــن فــي الترقيــة. وتعرضــت الوزيــرة فــي 
إجابتهــا إلــى أنــه لــم تقــع بعــد المصادقــة علــى المشــروع مــن طــرف رئاســة الحكومــة خاصــة أمــام التحفظــات 
التــي أبداهــا االتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة و اإلشــكاالت المتعلقــة بالكلفــة الماليــة 

للمشــروع.

وفي ما يلي األسئلة التي طرحت على وزيرة المرأة واالسرة وكبار السن في إطار جلسات األسئلة الشفاهية:

موضوع السؤالالنائب/ النائبةالتاريخ

1 مارس 2021

مركز الطفولة بالغريبةمريم بن بقاسم

العنف الممارس على األطفالرباب بن لطيف

مبادرة حركة النهضة بخصوص عطلة األمومةيمينة الزغامي

19 أفريل 2021

فضاء الطفل والعائلة بالعمران األعلىيسري الدالي

مرصد االعام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفلنسيبة بن علي

وضعية أطفال التوحدنسيبة بن علي

24 ماي 2021
تنامي جرائم االستغال الجنسي لألطفالأمل السعيدي

الجمعية الجهوية لرعاية كبار السن بمدنينليلى الحداد
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• جلسات الحوار
تــم خــال الــدورة البرلمانيــة الثانيــة برمجــة 21 جلســة حــوار15 مــع مختلــف الــوزارات والهيئــات الدســتورية دون أن 
تخصــص أي جلســة للحــوار مــن وزيــرة المــرأة واألســرة وكبــار الســن بخصــوص أي مجال من مجــاالت اختصاصاتها. 

فبالرغــم مــن ارتفــاع منســوب العنــف خــال فتــرة الحجــر الصحــي وهشاشــة وضعيــة المــرأة وتكــرار قتــل النســاء 
وتســويق مجلــس نــواب الشــعب إلــى العنــف وتبيضــه لــه مــن خــال الســماح بتكــرر حــوادث العنــف دون أي إجــراءات 
حاســمة بشــأنها مــن قبــل مكتــب المجلــس، لــم يــرى هــذا األخيــر فائــدة مــن عقــد جلســة للتحــاور بخصــوص مكانــة 
المــرأة والعنــف الممــارس ضدهــا واكتفــى النــواب والنائبــات باإلشــارة إلــى وضعيــة المــرأة فــي بعــض المناســبات 
مــن جلســات الحــوار كاإلشــارة إلــى االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء خــال جلســة حــوار مــع الهيئــة الوطنيــة 
للوقايــة مــن التعذيــب المنعقــدة بتاريــخ 16 أفريــل 2021 أو اإلشــارة إلــى غيــاب العنصــر النســائي عــن تركيبــة الهيئــة 
العليــا المســتقلة لانتخابــات خــال جلســة الحــوار معهــا المنعقــدة بـــ 23 أفريــل 2021 واإلشــارة إلى ارتفاع منســوب 

العنــف ضــد النســاء خــال جلســة الحــوار مــع وزيــرة العــدل بالنيابــة يــوم 20 مــاي 2021.

15 3 منها تم إلغاؤها وهي: 
جلسة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات بتاريخ 25 مارس 2021 

جلسة حوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 مارس 2021
جلســة حــوار مــع الحكومــة بحضــور كّل مــن أعضــاء الحكومــة: وزيــر التجهيــز واإلســكان والبنيــة التحتيــة، وزيــر الشــؤون المحلّيــة والبيئــة بالنيـــابة، وزيــر أمــاك الّدولــة والشــؤون 

العقاريــة بالنيابة،وزيــر الشــؤون الدينيــة ووزيــر النقــل واللوجســتيك. بتاريــخ 28 مــاي 2021
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التوصيات

إثــر متابعتهــا للــدورة البرلمانيــة الثانيــة مــن المــدة النيابيــة الثانيــة لمجلــس نــواب الشــعب، تتقــدم أصــوات نســاء 
بمجموعــة التوصيــات التاليــة: 

• تعزيز التناصف على مستوى االطار التشريعي من خال: 
- تنقيــح القانــون االنتخابــي بــإدراج مبــدأ التناصــف األفقــي فــي االنتخابــات التشــريعية لضمــان تمثيليــة أكبــر 

للنســاء داخــل البرلمــان 
- ســن قانــون جديــد لألحــزاب السياســية يكــون متضمنــا لتدابيــر داعمــة لتمثيليــة المــرأة داخــل أجهزتها التســيرية 

علــى أســاس التناصــف بين الجنســين .

• إدراج مقاربة النوع االجتماعي في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من خال:
- اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة لدعــم مشــاركة النســاء فــي المناصــب القياديــة كرئاســة المجلــس وعضويــة 

مكتبــه ورئاســة اللجــان وعضويتهــا 
- اعتماد التناوب على مستوى مكاتب اللجان ورئاساتها 

- مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات، مع ضبط تركيبتها وصاحياتها
- التنصيص على عقوبات متعلقة بحاالت التحرش والعنف بجميع أنواعه

- تكوين لجنة تتولى تلقي شكايات النائبات والنواب من ضحايا العنف والتحرش داخل المجلس ومعالجتها

• فــرض نســب تمثيليــة معينــة داخــل اللجــان تضمــن مشــاركة النســاء فــي جميــع المجــاالت باالعتمــاد علــى عــدد 
النســاء داخــل المجلــس فــي مفتتــح كل دورة برلمانيــة

• وضــع برامــج وعقــد نــدوات تدريبيــة حــول مفهــوم مقاربــة النــوع االجتماعــي لفائــدة النــواب والنائبــات واالدارة 
البرلمانيــة

• إرساء سياسة عمل مراعية للنوع االجتماعي داخل مجلس نواب الشعب ونشرها في كل هياكله

• صياغة مدونة سلوك تكون ملزمة لجميع النواب والنائبات 
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• وضع آليات ومؤشرات لرصد مدى ادراج مقاربة النوع االجتماعي داخل مجلس نواب الشعب 

• وضع قاعدة بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي  

• إدراج تطبيــق القانــون عــدد 58 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والقانــون عــدد 51 المتعلــق بإحــداث 
صنــف نقــل جديــد لنقــل العامــات فــي القطــاع الفاحــي وقانــون تنظيــم العمــل المنزلــي ضمــن األولويــات الرقابيــة 

ــواب الشــعب لمجلــس ن

• التسريع في النظر في مشاريع القوانين ذات عاقة بالنوع االجتماعي كمشروع قانون المساواة في الميراث

العموميــة  للسياســات  الجنــدري  التقييــم  آليــات  الحكومــة،  علــى  الرقابــي  دوره  اطــار  فــي  المجلــس،  اعتمــاد   •
والتشــريعات وذلــك باالســتناد الــى مؤشــرات كميــة ونوعيــة حــول الفــوارق بيــن الجنســين فــي مختلــف المجــاالت 
• دعــم التعيينــات النســائية علــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين مــن خــال 
اســتعمال مختلــف اآلليــات الرقابيــة للفــت انتبــاه الحكومــة الــى الفــوارق بيــن الجنســين فــي التعيينــات علــى رأس 

الــوزارات وفــي الوظائــف المدنيــة العليــا وضــرورة وضــع حــد لذلــك.

ــون  ــى إنفــاذ القان ــات المســتقلة: مــن خــال الحــرص عل • دعــم الترشــحات النســائية للمحكمــة الدســتورية وللهيئ
ــى أســاس التناصــف بيــن الجنســين.  ومناصــرة الترشــحات النســائية عل

• االنفتــاح علــى منظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة الناشــطة فــي مجــال حقــوق النســاء وعقــد شــراكات معهــا 
وعــدم االقتصــار علــى الشــراكات مــع المنظمــات الدوليــة
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فهرس

المقدمة 

الجزء األول: تمثيلية النساء داخل هياكل المجلس

المحور األول: تمثيلية النساء صلب مكتب المجلس 

المحور الثاني: تمثيلية النساء داخل اللجان
1• تمثيلية النساء على مستوى مكاتب اللجان ورئاساتها

2• تمثيلية النساء على مستوى عضوية اللجان 

الجزء الثاني: مراعاة النوع االجتماعي صلب أعمال مجلس نواب الشعب

المحور األول: مراعاة النوع االجتماعي على مستوى العمل التشريعي

1• على مستوى عمل اللجان التشريعية األنموذج
- لجنة الصحة والشؤون االجتماعية 

- لجنة تنظيم االدراة وشؤون القوات الحاملة للساح
- لجنة المالية والتخطيط والتنمية

- لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

2• على مستوى عمل الجلسات العامة التشريعية 
- مناقشة مهمة وزارة المرأة واألسرة وكبار السن من مشروع قانون المالية لسنة 2021

- مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي

المحور الثاني: مراعاة النوع االجتماعي على مستوى العمل الرقابي
1• على مستوى عمل اللجان الرقابية األنموذج

- لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والشباب والمسنين
- لجنة األمن والدفاع

2• على مستوى عمل الجلسات العامة الرقابية
- جلسات األسئلة الشفاهية

- جلسات الحوار
- التوصيات

 03
 

 06
 

 06

 08
 08
13

 15
 

 15

 15
15

 18
22
24

 
 26
26
 29

  30
 30
30
37
41
41
44
45

47



contact@aswatnissa.org
@AswatNissa

www.aswatnissa.org

(+216) 55 809 834
3، نهج البصرة، الفيات، 1002 تونس

تم إعداد هذا التقرير بدعم مالي من منظمة كفينا أند كفينا السويدية.
اآلراء المقدمة في التقرير ال تعكس ضرورة السياسات العامة للمنظمة.


	_2x64j4ds93qc
	_GoBack

