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 : 6البند 

 التوصية أ:

: هل تشاركون في انشطة اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين واهداف 1االسئلة: 

 التنمية المستدامة

 

مرن خر ل  5الهردف  ذمثال على نقل الخبررات فري تنفير نعم في كافة المجاالت الجمهورية التونسية

 االنشطة الفرعية

 2018جوان  21مصادقة مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ -  

خطة العمل الوطنية ملأسسة وإدماج مقاربة النوع على 

-2016)  اإلجتماعي في امليزانيات والتخطيط والبرمجة

(  املنجزة في إطار أشغال مجلس النظراء للمساواة 2020

ة والرجل واملحدث بمقتض ى األمر وتكافؤ الفرص بين املرأ

 ، 2016لسنة  626الحكومي عدد 

املصادقة على الخطة الوطنية وخطة العمل لتنفيذ  -

املتعلق باملرأة واألمن والسلم  1325قرار مجلس األمن 

 ،2018أوت  08خالل املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 

جائزة وطنية ألفضل مبادرة لتحقيق املساواة إقرار  -

سنة خالل وذلك  وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال

2018 ، 

 -2018 اختيار تونس عاصمة دولية لتكافؤ الفرص سنة -

2019،  

وضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع األسرة وخطة  -

( وفق ما أذن به 2022-2018عمل وطنية للنهوض باألسرة )

رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العاملي لألسرة تهدف أساسا 

ية لدعم التماسك األسري وقيم املواطنة والحفاظ على الهو 
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العربية اإلسالمية والتشجيع على املبادرة وتحمل املسؤولية 

والتصدي لإلرهاب والتطرف واستقطاب األطفال والشباب 

والتحكم في الضغوط النفسية وتطوير ثقافة الحوار 

وإرساء ثقافة الالعنف داخل األسر واملصادقة عليها من 

 ، 2019ماي  08قبل مجلس الوزراء بتاريخ 

لى القانون املتعلق بعطلتي األمومة املصادقة ع  -

مارس  8واألبوة خالل مجلس وزاري عقد بتاريخ 

2019، 

املصادقة على مشروع قانون يتعلق بإتمام مجلة  -

حق الجنسية التونسية الذي يهدف إلى دعم 

 التونسية املتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها ألبنائها

ين املرأة وترسيخ مبدأ املساواة في الحقوق والواجبات ب

والرجل دون التقيد بأجل محدد الكتساب الجنسية 

التونسية، وذلك خالل املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 

  2019مارس  8

 183الشروع في مراجعة اتفاقية حماية األمومة عدد  -

تماشيا مع اإلطار  ،191وال سيما التوصية عدد 

التشريعي الدولي املنظم ملجال الحقوق اإلقتصادية 

واإلجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية 

التخاذ اإلجراءات الالزمة للمصادقة على هذه 

 االتفاقية،

دعم التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات  -

مشاريع بعث موارد رزق الخصوصية وتمكينها من 
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ء و املناطق ذات الكثافة السكانية  العالية  باألحيا

ل وفي إطار مكافحة  وبالواليات ذات األولوية
ّ
في التدخ

 اإلرهاب والتطّرف ومقاومة أسباب الفقر 

دعم التمكين االجتماعي لألسر من خالل تنفيذ  -

لتربية الوالدية لبرامج توعية وتثقيف وتأهيل إلعداد 

 لسلوكات السلبية والتوفيق العائلي والوقاية من ا

كما تم دعم قدرات األسر للمشاركة في الحياة   -

 15000العامة والشأن املحلي حيث انتفعت حوالي 

 2018أسرة بهذا البرنامج خالل الثالثي األول لسنة 

ليصل املجموع الى  2017أسرة سنة   20800مقابل 

 الف اسرة  انتفعت بخدمات هذا البرنامج، 35

فضاءات مندمجة لألسر  06 الشروع في إحداث -

ستعمل على تقديم خدمات متنوعة ومالئمة 

لحاجيات كافة أفراد األسر بهدف حمايتها وتعزيز 

تماسكها لوقايتها من التفكك ومن املخاطر التي تهدد 

 .أفرادها 

تنفيذ املحور الخامس املتعلق بالتوعية واإلعالم  -

ألمن مناصرة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس ا

ة تصاليوضع خطة إب الدولي للمرأة واألمن والسلم

للتحسيس والتوعية حول أهمية تنفيذ هذا القرار وطنيا 

وإقليميا ودوليا ) إعداد دعائم اتصالية ، طباعة ونشر 

(، دولية لإلعالم والبحث عن ممولين الخطة، تنظيم ندوة

املتعلق بالحماية  ضمن   نيثاوكذلك  تنفيذ املحور ال
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املخرج  األول  واإلجراء األول منه الخاص  بتعزيز التمكين 

" االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات  بوضع  برنامج 

لتمكين النساء في املناطق ذات   لكل منطقة مشروع"

استغالل موارد املنطقة في باألولوية ودعم فرص اإلنتاج بها 

ومرافقتها لدعم املشاركة االقتصادية  مشاريع لفائدة املرأة

النسائية بهذه املناطق وهي: تونس)املالسين وشارع 

الجمهورية( وجندوبة )بطبرقة( والكاف )بجزة( ومدنين 

بدوار السالطنية( )بسيدي مخلوف( وسيدي بوزيد) 

 نة( وقفصة والقيروان)بالعال(  وساوالقصرين )بف

- 

اهداف التنمية المستدامةبما فيها  \هناك تعاون فاعل مع موفري االحصائيات المتعلقة بتنفي هل3السؤال 

 الهدف الخامس

بالتعاااون مااع و ارت التمنيااة والتعاااون الاادولي والمعهااد  نعم بشكل كامل الجمهورية التونسية
الاااو ني لاحصاااال ومختلاااف الاااو ارات  ات العا اااة 

 بتنفي  ه ه النق ة من خال:
داد التقارير الو نية واالممية حاول اهاداف التنمياة اع -

 المستدامة 
منهاا  عمال  \اعداد التقرير الاو ني حاول تقادم تنفاي -

  20بيجين  ائد 

اعداد التقارير الو نية حاول تقادم تنفيا  تقريرالقااهرت  -
  20 ائد 

وتقاااارير مجلاااس  تقاااارير المعهاااد الاااو ني لاحصاااال -
 النظرال للمساوات بين الجنسين

- 

 : هل هناك نظم مؤسسسية 5السؤال

ادارت حاااااالت  
العنااااف  ااااد 

 المرات

رصااااااااااااااااد 
وتصاااااااانيف 
وتوثياااااااااااا  
حاااااااااااااااالت 

 العنف

ماحقاااااااااااااااااااااة 
المعتاااااااااااااااااادين 

 ومحاسبتهم

تاااااااامين الرعاياااااااة والتاهيااااااال 
 والتمكين للناجيات

  
نعاااااام بشااااااكل 

 كامل

نعااام بشااااكل 
 كامل

 بشكل متقدمنعم  نعم بشكل كامل

خدمات الخط  .1    
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األخضرلالنصات للنساء 

 املعنفات:

تأمين عملية  −

اإلنصات 

والتوجيه إلى 

المكالمات حول 

العنف المسلط 

 على النساء، 

عمليات  تأمين −

التوجيه إلى 

مختلف الهياكل 

الحكومية ذات 

العالقة 

والجمعيات التي 

تقدم خدمات لفائدة 

الضحايا وذلك 

حسب احتياجات 

ومتطلبات 

الضحايا بما 

يساهم في 

حمايتهن 

وتمكينهن من 

الوصول إلى 

  حقوقهن.

كما تم تمكين  −

الفريق العامل 

بالخط األخضر 

من تطبيقة 

إعالمية تمكنهن 
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ل من تسجي

مختلف المعطيات 

الخاصة 

بالمكالمات 

الواردة على الخط 

وتوفير البيانات 

اإلحصائية، 

وتكوينهن حول 

 طرق استعمالها.

مراكز التعهد بالنساء  .2

 ضحايا العنف:

مواصلة تسير  −

مركز األمان 

إليواء النساء 

 ضحايا العنف،

في إطار عقد 

شراكة مع وزارة 

المرأة واألسرة 

والطفولة وكبار 

السن و)تتراوح 

مدة اإلقامة بين 

 يوم وستة أشهر 

الخددددددمات املقدمدددددة علدددددى  .3

مسدددددددددددددددددددتو  املنددددددددددددددددددددوبيات 

الجهويددددة للمددددرأة واألسددددرة 

 والطفولة:

تم التعهد بالنساء ي −

ضحايا عنف منذ 

دخول القانون 
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 58األساسي عدد 

حيز النفاذ في 

جهات، مختلف ال

من خالل تقديم 

دمات اإلصغاء خ

واإلرشاد والتعهد 

التوجيه والصحي 

إلى الفرق 

في  المختصة

 جرائم العنف

والحصول على 

تسخير لشهادة 

طبية باإلضافة 

إلى اإليواء 

لفترات مختلفة 

وذلك حسب 

خصوصيات 

الحاالت المتعهد 

والتعهد بها 

القضائي 

 . النفسيةواإلحاطة 

تأمين   تظاهرات  −

سية بين تحسي

ندوات فكرية 

وأيام ولقاءات 

تحسيسية 

بمشاركة مختلف 

القطاعات 



8 
 

المتدخلة من 

هياكل حكومية 

ومكونات المجتمع 

 المدني.

إضافة إلى ما  3.1

سبق فقد تم إعداد 

دعائم تعريفية حول 

خدمات الخط 

 1899األخضر 

الستقبال وتوجيه 

النساء ضحايا العنف 

)مروحة تعريفية حول 

العنف ونصائح حول 

سالمة الضحية 

ومكعب حول مهام 

 الخط(

▪  
في تنفيذ  االنطالق ▪

"اإلستراتيجية 
االتصالية بشأن وقف 
العنف ضد األطفال 
داخل األسرة"، بخمس 

سليانة  وهيواليات 
القيروان ووجندوبة 

سيدي والقصرين و
 بوزيد.

إحداث في االنطالق  ▪
 مركز "أملي"
الستقبال وتوجيه 

ضحايا  األطفال 
االستغالل  وخاصة 
في منهم  االطفال 

وضعية الشارع، 
بهدف اإلحاطة 
والتعهد وتوفير 
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الحماية والتوجيه 
الالزمين قصد توفير 
المساعدة الالزمة 

في  االندماج إلعادة 
الحياة العائلية 

والحماية  واالجتماعية
من مختلف أشكال 

 العنف.
وضع السياسة   ▪

مومية المندمجة الع
لحماية الطفولة والتي 
تهدف إلى توحيد 

ومزيد تنسيق  الرؤى
الجهود والموارد من 
أجل ضمان أكثر 
نجاعة للتدخالت 
الحمائية والوقائية 

 لألطفال.
فضاء  46تهيئة  ▪

للطفولة المبكرة داخل 
مؤسسات الطفولة 
العمومية الراجعة 
بالنظر للوزارة وذلك 
قصد ضمان حق نفاذ 

طفال لالنتفاع جميع األ
بخدمات التربية قبل 

المناطق بالمدرسية 
 الداخلية.

دعم أبناء العائالت  ▪
د المعوزة وفاقدي السن

من خالل تسجيلهم 
 بصفة مجانيةبرياض 

المصادقة على  ▪
اإلستراتيجية متعددة 
القطاعات لتنمية 
الطفولة المبكرة وعلى 
برنامجها التنفيذي 
ضمن مجلس وزاري 

أوت  01بتاريخ 

واالنطالق في  2018

 .هاتنفيذ
إحداث مراكز  ▪
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نموذجية للتربية قبل 
المدرسية من خالل 
صياغة معايير الجودة 
في الطفولة المبكرة 

يات االمتعلقة بالبن
والتجهيزات 

البيداغوجية بدعم فني 
 .من منظمة اليونيسيف

 

على مبااد  كونياة التزمات  46نص الدستور التونسي الجديد خاصة في فصله   

ونس بتحقيقها من خالل مصادقتها على جل االتفاقيات الدولياة المتعلقاة بحقاوق ت

المرأة إضافة إلى العمل على مناهضة جميع أشكال العناف المسالط علاى النسااء 

والفتيات باعتباره مظهرا صارخا للتميياز المبناي علاى الناوع االجتمااعي ومساا 

ز االلتزاماات المحمولاة علاى من الكرامة والحقوق اإلنساانية للمارأة وتتمثال أبار

 عاتق الدولة التي جاء بها الدستور في:

 ،على دعمها وتطويرها العملبحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و االلتزام -

تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات  ضمان -

 ،وفي جميع المجاالت

 .التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة اتخاذ -

وتسااعى الااوزارة الماارأة واألساارة والطفولااة وكبااار الساان بالتعاااون مااع جميااع 

البارام   األطراف المتدخلة في المجال إلاى مراجعاة القاوانين التمييزياة وتوجياه

والتدخالت للتقليص من الفوارق بين الجنسين ال سيما عبر إدماج مقارباة الناوع 

 االجتماعي في السياسات العامة ومأسستها كمقاربة شمولية ومندمجة.

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول المرأة  اءأمض -

ؤ )كريديف( اتفاقية شاراكة ماع الجمعياة التونساية للحوكماة وتكااف

الفرص بين الرجل والمرأة في مواقع القرار، وهاي جمعياة شاابة 

تهااادف أساساااا إلاااى الااادفاع عااان مبااادأ  2017أنشاااأت فاااي جاااوان 

المساواة وتكافؤ الفارص ومناهضاة جمياع اشاكال التميياز المبناي 

علااى النااوع اإلجتماااعي فااي النفاااذ إلااى مواقااع صاانع القاارار فااي 

 .جهوي والمحلياإلدارة التونسية على المستوى الوطني وال

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعاالم حاول المارأة تنظيم  -
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دورة تدريبية " النساء المعتمدات، القيادة والحوكماة" ل )كريديف(

فاي إطاار برناام  "تمكاين  Forum of Federations بالشراكة ماع

المرأة ألدوار الريادة في منطقة الشرق األوسط وشامال افريقياا " 

 "روع " النسااااااء والرياااااادة والحوكماااااة المندمجاااااةتحديااااادا مشااااا

شة على مبدأ " المساواة بين النساء والرجال مان راهتمت هذه الو

خالل إطار ولبر التحليلي " ومناقشاة أهام االحتياجاات المساتقبلية 

 .للقيادة التحولية

مان خاالل  للمارأةنوعية حول "المشااركة السياساية  انجاز دراسة -

 .كترونية والورقيةالصحافة المكتوبة" اإلل

ي إطار برنام  " تمكين المرأة ألدوار الّريادة في منطقة الشرق ف -

ادّعم مان قبال الحكوماة الكندياة،  نظام األوسط وشامال إفريقياا "المع

"النّساااااء األمنيااااات والّريااااادة الكريااااديف دورة تدريبيااااة حااااول 

مااي  11الى  9والتّصرف في المسيرة المهنيّة" التي انطلقت من 

كلّفااات بخطااط وظيفيااة ومهااام ل 2018 فائاادة النّساااء اإلطااارات المع

 .قيادية في سلك الحرس الوطني

دورة تدريبيااة " النساااء األمنيااات والقيااادة والتصاارف فااي تنظاايم  -

 Forum of المسايرة المهنياة " التاي نظمهاا الكرياديف بادعم مان

Federations  2018أكتوبر  26إلى  24من. 

تطوير أشكال التعاون بين النساء  ورشة تفكير حول " سبلتنظيم  -

المعتمدات" بهدف تحفيزهن على تركيز آليات العمل الشابكي فاي 

 .مساراتهن المهنية

 

 :لالنصات للنساء املعنفاتخدمات الخط األخضر  .4

حول العنف المسلط المكالمات تأمين عملية اإلنصات والتوجيه إلى  −

 على النساء، 

عمليات التوجيه إلى مختلف الهياكل الحكومية ذات العالقة  تأمين −

والجمعيات التي تقدم خدمات لفائدة الضحايا وذلك حسب احتياجات 
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ومتطلبات الضحايا بما يساهم في حمايتهن وتمكينهن من الوصول 

  إلى حقوقهن.

كما تم تمكين الفريق العامل بالخط األخضر من تطبيقة إعالمية  −

ل مختلف المعطيات الخاصة بالمكالمات الواردة تمكنهن من تسجي

على الخط وتوفير البيانات اإلحصائية، وتكوينهن حول طرق 

 استعمالها.

 مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف: .5

مواصلة تسير مركز األمان إليواء النساء ضحايا العنف، في إطار  −

عقد شراكة مع وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 

 تتراوح مدة اإلقامة بين يوم وستة أشهر )و

 الخدمات املقدمة على مستو  املندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة: .6

عنف منذ دخول القانون األساسي عدد  اياضح بالنساءتم التعهد ي −

دمات حيز النفاذ في مختلف الجهات، من خالل تقديم خ 58

 إلى الفرق المختصة التوجيهواإلصغاء واإلرشاد والتعهد الصحي 

والحصول على تسخير لشهادة طبية باإلضافة إلى  في جرائم العنف

وذلك حسب خصوصيات الحاالت المتعهد اإليواء لفترات مختلفة 

 . النفسيةواإلحاطة والتعهد القضائي بها 

تحسيسية بين ندوات فكرية وأيام ولقاءات  اتتأمين   تظاهر −

بمشاركة مختلف القطاعات المتدخلة من هياكل حكومية  تحسيسية

 ومكونات المجتمع المدني.

التكددوين ودعددم قدددرات  طددارات الددوزارة والشددرماء فددي مجددال مقاومددة العنددف  ددد  .7

 املرأة
 

 في إطار برنام  ترسيخ المساواة بين النساء والرجال
تكوينية لفائدة السيدات رئيسات المصالح للمرأة  تنظيم  دورات −

 2017لسنة  58واألسرة حول مقتضيات القانون األساسي عدد 

 وحول تقنيات اإلنصات للنساء ضحايا العنف

تأمين  دورات تكوينية لفائدة المهنيين في مراكز التعهد بالنساء  −

ضحايا العنف وفريق الخط األخضر حول منهجيات العمل والتعهد 

النساء ضحايا العنف، التصرف في النزاعات، التعهد متعدد ب
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 القطاعات والتنسيق بين المتدخلين، اإلرشاد القانوني والتعد النفسي.

 الحمالت التحسيسية: .8

تم في نفس المسار انجاز الحمالت التحسيسية على المستوى الوطني والمستوى 

ل وبعد اعتماد قبالجهوي، حيث ساهمت مختلف المكونات في هذه العملية 

 . القانون

على استراتيجية واضحة في تنظيم الحمالت السنوية،  الوزارة توقد اعتمد

شعار "القانون معاك" للتعريف بمحاور  وحيث تم اعتماد شعار "يزي"، 

اعتمدت على نتائ  الدراسة التي أنجزها الكريديف  2018وخالل سنة   القانون،

حول "التمثالت االجتماعية للرجال والشباب حول العنف المسلط على النساء" 

 كيفك_كيفها.   #وانجاز حملة 

حمااالت تحسيسااية خاصااة فيمااا يتعلااق بااالعنف المساالط علااى لتااأمين  الكريااديف -

وشاركة  ابارام اتفاقياة شاراكة ماع وزارة النقالالنساء في وسائل النقل، حياث تام 

النقال وانجااز النسااخة األولاى والثانياة ماان حملاة "المتحار" مااا ياركب"" خااالل 

 .2018و 2017سنتي 

  ستراتيجية ديمومة مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف: .9

بهدف دعم العمل في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وتثمين االستثمار في 

تركيز مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف سواء بالنسبة إلى اإلنصات أو 

اإليواء، تم العمل على وضع إستراتيجية ديمومة وتواصل عمل المراكز 

لشراكة مع المحدثة في إطار برنام  ترسيخ المساواة بين النساء والرجال وبا

 مختلف الجمعيات الشريكة.

 نظام معلوماتي رقمي حول التعهد بالنساء ضحايا العنف: 9.1

عمال على تنظيم إحالة النساء ضحايا العنف بين مختلف المتدخلين وتحديد 

مختلف المحطات التي تمكن من وضع نظام معلوماتي رقمي حول التعهد 

ت خارطة طريق توضح بالنساء ضحايا العنف، تم الشروع في وضع مكونا

السبل الكفيلة بتأمين إحالة الضحية من قطاع إلى آخر وذلك وبالشراكة مع 

 مختلف المتدخلين الحكوميين والجمعيات الشريكة. 

 األدلة: 9.2
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تمت صياغة وطباعة دليل خاص باإلرشاد القانوني في مجال التعاطي  -

ء مع العنف المسلط على النساء ودليل خاص باالستماع إلى النسا

 ضحايا العنف. 

تمت ترجمة وطباعة دليل خاص باإلنصات للنساء ضحايا العنف باللغة  -

 العربية

تمت ترجمة وطباعة الوثيقة الخاصة بالخدمات الموجهة للنساء ضحايا  -

 العنف باللغة العربية

ترجمة وطباعة حزمة الخدمات األساسية في مجال التعهد بالنساء  -

 ضحايا العنف باللغة العربية
 

 رطة الخدمات املوجهة للنساء ضحايا العنف:خا 9.3

تمثل خارطة الخدمات الموجهاة للنسااء ضاحايا العناف وفاي الوضاعيات الهشاة، 

أداة عماال ومعلومااات والتنساايق والشااراكة بااين مختلااف مساادي خاادمات التعهااد 

بالنساء ضحايا العنف. وستساهم هاذه الخارطاة فاي تعزياز اإلحالاة باين مختلاف 

وتضم الخارطاة ملاة الخادمات المستوى المحلي والجهوي. حلقات التدخل، على 

المقدمة لفائدة ضحايا العنف أو العاملين في المجال وقد تم تضمينها ضمن موقع 

الصاحة والشاؤون  دلايال للقطاعاات الكبارى للتادخل )العادل، األمان،رقمي يمثل 

( والخاادمات المسااداة ماان وكبااار الساان االجتماعيااة والماارأة واألساارة والطفولااة

الهياكااال الحكومياااة ومكوناااات المجتماااع المااادني لفائااادة للنسااااء ضاااحايا العناااف 

 :يمكن الدخول إلى الخارطة عبر الرابط االلكتروني والية. 24والمتوفرة في الـ 

 www.sosfemmesviolences.tn 

 

 

 

 الدعائم االتصالية: .10

لسنة  58بهدف التعريف بمقتضيات القانون األساسي عدد  10.1

والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تم إعداد العديد من  2017

الدعائم االتصالية حول القانون واستعمالها في مختلف األنشطة على 

المستوى الوطني أو الجهوي سواء تكوينية أو تحسيسية. )مطويات، 

http://www.sosfemmesviolences.tn/
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ى القانون، القانون بلغة برايل وباللغات معلقات، ملصقات، تعليق عل

 الثالث، أقراص مضغوطة(.

إضافة إلى ما سبق فقد تم إعداد دعائم تعريفية حول خدمات  10.2

الستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف )مروحة  1899الخط األخضر 

تعريفية حول العنف ونصائح حول سالمة الضحية ومكعب حول مهام 

 الخط(

 ماية النساء العامالت في الوسط الريفي فقد تم:اما في ما يتعلق بح

حول االتفاقية اإلطارية  2018أوت  08عقد مجلس وزاري مضّيق بتاريخ  −

متعددة األطراف الخاصة بتركيز منظومة خصوصية لتمكين النساء 

 العامالت في الوسط الريفي من التغطية االجتماعية،

والطفولة وكبار السن  رةلمرأة واألسا إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة −

ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

تّم بموجبها تحديد إطار عام للشراكة بين  2018أكتوبر  26البحري بتاريخ 

الوزارات بين هذه الوزارات، وتهدف هذه االتفاقية إلى إرساء آليات 

الريفي وفي القطاع الفالحي  خصوصية لتمكين النساء العامالت في الوسط

 على وجه الخصوص من اإلنتفاع بالتغطية اإلجتماعية ومتمثلة في:

إرساااء آليااات خصوصااية  لتمكااين النساااء العااامالت فااي الوسااط الريفااي  .1

وفااي القطاااع الفالحااي علااى وجااه الخصااوص، ماان اإلنتفاااع بالتغطيااة 

اإلجتماعية ، تقوم على تيسير إجراءات االنخراط وخاالص االشاتراكات 

  بصفة مرنة ومناسبة لخصوصيات وطبيعة عملهن،
تقرياااب خااادمات االنخاااراط فاااي نظاااام الضااامان االجتمااااعي و خاااالص  .2

 االشتراكات من الفئة المستهدفة، 

إعاااالم  النسااااء العاااامالت فاااي الوساااط الريفاااي بالمنظوماااة الخصوصاااية  .3

للتغطيااة االجتماعيااة المحدثااة لفائاادتهن وتااوعيتهن بأهميااة االنخااراط فااي 

 الضمان اإلجتماعي  وبالمنافع الناجمة عن ذلك،

ر التأطير والمرافقة للفئة المستهدفة خاالل عملياات االنخاراط ودفاع توفي  .4

 االشتراكات ومتابعتها.

الماؤر   2002لسانة  916إقرار أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عادد  -

 2002لسانة  32والمتعلق بأساليب تطبياق القاانون عادد  2002أفريل  22في 

مان االجتماااعي لاابعض المتعلااق بنظااام الضاا 2002مااارس  12المااؤر  فااي 
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األصناف من العملة في القطاعين الفالحي وغير الفالحاي، حياث سايمكن هاذا 

التنقاايح "العملااة المتنقلااين والموسااميين العاااملين فااي الوسااط الريفااي بالقطاااع 

الفالحااي وخاصااة ماانهم الماارأة المسااتخدمة فااي هااذا القطاااع" ماان الحااق فااي 

 التغطية االجتماعية.

بااين الصااندوق الااوطني للضاامان االجتماااعي وشااركة  امضاااء اتفاقيااة شااراكة −

ادمااااج النسااااء  تتااايح للهااااتف الجاااوال تطبيقاااة اتصااااالت تاااونس حاااول إطاااالق

نظااام  فااي الاادخول  المنتميااات للوسااط الريفااي والعااامالت فااي القطاااع الفالحااي

 مان الخاالص االلكتروناي المباشار ساتمكن هاذه التطبيقاةوالتغطية االجتماعية 

ل، وسيسااّهل انخااراط النساااء الريفيااات فااي نظااام التغطيااة عباار الهاااتف الجااوا

 .االجتماعية عبر تقريب الخدمات وتجنّب أعباء التنقل

 

ي حول المرات واالمن  :  كر امثلة للجهود على المستوى التشريعي والتنفي10السؤال ▪

 1325والسام
▪  

للمرأة واألمن والسلم أحد اإلنجازات املتوجة للحركة  1325يمثل  قرار  مجلس األمن الدولي  الجمهورية التونسية

النسائية العاملية املتبناة من أعلى هيئة مسؤولة عن صيانة السلم واألمن الدوليين التي تقر 

ة من خالله أن عملية السلم مرتبطة ارتباطا وثيًقا باملساواة بين الجنسين وبأن قيادة املرأ

،  إذ يعمل هذا القرار على وضع تدابير خالل فترة طوة جوهرية في مسار منع النزاعاتتظل خ

ما قبل النزاع لضمان حماية النساء والفتيات خالل فترة النزاع وما بعده مما يجعل كل دولة 

معنية بهذا القرار خصوصا في ظل مكافحة اإلرهاب والتطرف الذين باتا يلقيان بضاللهما 

لكونها تعمل  1325دول العالم، والن  تونس  تعتبر معنية بصورة مباشرة بالقرار  على كل

على بناء عملية سالم من خالل االنتقال الديمقراطي الذي تعيشه منذ الثورة وبصورة غير 

النزاعات  التي تدور في دول  جي الذي يجعلها في غير مأمن من مباشرة نظرا ملوقعها االستراتي

 .الجوار

 اإلنسانية القيم إرساء في واإلقليمي الدولي املجهود بمعاضدة كما ان تونس  في إطار التزامها

مجلس األمن الدولي حول  قرار اإلنسان فانها انخرطت  في  بمبادئ حقوق  وتمسكها والكونية

باعتبارها كانت عضوا غير قار في مجلس األمن في  2000منذ سنة  السالم" واالمن و "املرأة 

   .تلك الفترة

لذا فان اعداد خطة العمل الوطنية والخطط القطاعية لتنفيذ هذا القرار  يندرج ضمن 

التزام  الحكومة التونسية بتعهداتها الدولية و املتعلقة باألساس بتفعيل هذا القرار وترجمته 

ى الى واقع معاش ضمن  مجتمع آمن ومتوازن وخال من كل أشكال العنف والتمييز وقادر عل

مجابهة مخاطر التطرف واإلرهاب، تكون فيه النساء متمكنات اقتصاديا واجتماعيا 

 ومشاركات فاعالت في صنع القرار واستدامة السالم.

في إعداد وكبار السن انطلقت الحكومة التونسية من خالل وزارة ا املرأة واألسرة والطفولة 
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للمرأة واألمن والسلم   1325خطة العمل الوطنية  لتنفيذ قرار  مجلس األمن الدولي 

بالشراكة مع  الهياكل الحكومية وجمعيات ومنظمات املجتمع املدني،  فتمثل الجزء األول 

على هذه الخطة خالل  خطة العمل الوطنية  والذي توج باملصادقة من املسار في إعداد 

غة الخطة ، وذلك بعد سنتين من العمل على صيا2018أوت  08املنعقد في  اري جلس الوز امل

ودعم قدرات فريق  لجنة القيادة واللجان الفنية الخمسة )املتكونة من ممثلي الهياكل 

الرسمية والهيئات الدستورية واإلدارية ومنظمات وجمعيات املجتمع املدني وعدد من 

ة املرأة اللجان الدستورية ذات العالقة(، واملحدثة للغرض بمقتض ى مقرر صادر عن وزير 

 .تضمن تسمية فريق العمل  2017جويلية  17في  وكبار السن ولة واألسرة والطف

 :الهدف العام من و ع الخطة -

تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السالم الدائم ودعم  

االستقرار واملساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع 

 االجتماعي والعمل على تحصين املجتمع ضد املخاطر والنزاعات والتطرف واإلر هاب.

 : 1325للقرار محاور الخطة الوطنية  -

 محور الوقاية ✓

 محور الحماية ✓

 محور املشاركة ✓

 محور اإلغاثة وبناء السالم وإعادة اإلعمار ✓

 محور اإلعالم واملناصرة ✓

 

 انطلقت  وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن في إطار مقاربة تشاركية مع إثنينو 

وعشرين هيكال عموميا وثالثة وعشرين جمعية وبدعم من مكتب هيئة األمم املتحدة 

للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة ، في ترجمة خطة العمل الوطنية لتنفيذ  قرار مجلس 

  ي وزر الجلس املتمت املصادقة عليها خالل  حول "املرأة واألمن والسالم" التي 1325األمن 

خطط قطاعية وخطة عامة  ،  ترجمة مخرجات محاور الخطة  إلى08/08/2018املنعقد في 

تنفيدية  وهي وثيقة جامعة ملضمون كل الخطط القطاعية بشكل مندمج ومتكامل و 

متناسق  يمكن من قراءة شمولية للبرامج واألنشطة القطاعية التي تترجم وتفعل مقتضيات 

 2020.إلى موفى سنة  1325القرار  

 :خالل الجزء الثاني على النحو التاليوتوزعت األنشطة 

إعدددداد املعدددايير املرجعيدددة الختيدددار الجمعيدددات الشدددريكة فدددي برندددامج الخطدددة التنفيذيدددة  -

 لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس األمن املتعلق باملرأة في السلم واألمن

 بعث لجنة الفرز و تحديد قائمة الجمعيات الشريكة -

ديدددد أعضددداء اللجدددان القطاعيدددة لصدددياغة الخطدددة استصددددار مقدددررات داخليدددة لتح -

 )ممثلين عن االدارات ذات العالقة (
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مالءمة مقّرر وزيرة املراة واالسرة والطفولة وكبار السن  العداد خطة العمل  -

الوطنية مع مقتضيات املرحلة الثانية وإعادة توزيع اللجان وفرق العمل وتحديد 

 تركيبتهم ومهامهم ضمن مقّرر جديد،

منهجية عمل إلعداد الخطط القطاعية في ضوء الخطة الوطنية و وضع ضبط   -

 رزنامة عمل الجزء الثاني  ،و برنامج 

تنظيم ورشات عمل تشاركية  لصياغة الخطط القطاعية لخطة العمل الوطنية   -

  على غرار: 1325لتنفيذ قرار مجلس األمن

السدددتفناف املرحلدددة الثانيدددة مدددن   28/06/2019اجتمددداع لجندددة القيدددادة  بتددداريخ  .      

 املسار  

لالطدددددددالق الرسدددددددمي  للمرحلدددددددة   2019جويليدددددددة  24و  22. ورشدددددددة العمدددددددل  بتددددددداريخ       

 الثانية من املسار  بحضور   

ا  وجمعيات ومنظمات املجتمع املدني       
ً
 أعضاء  اللجان القطاعية املكونة حديث

لتقددددددديم منهجيدددددددة العمددددددل وضدددددددبط  2019اوت  7. ورشددددددة العمدددددددل الثانيددددددة بتددددددداريخ     

 رزنامة الدعم الفني للشركاء 

لرصدددددددددد مدددددددددد  تقددددددددددم اللجدددددددددان   10/09/2019.  ورشدددددددددة العمدددددددددل الثالثدددددددددة  بتددددددددداريخ     

وتطددددوير خططهدددا مدددع انخدددراط وزارات جديددددة فددددي  القطاعيدددة فدددي تكدددوين مجموعاتهدددا

ل والشدددؤون الثقافيدددة   والفالحدددة  والصددديد  البحدددري املسدددار علدددى غدددرار وزارات النقددد

 والشباب والرياضة والتربية البدنية

تنظيم اجتماعات الدعم الفني لفائدة الشركاء وجلسات عمل قطاعية مع الهياكل  -

 املنخرطة بصفة متاخرة في املشروع

واالنتهاء من صياغة  2019سبتمبر  18/19/20تنظيم ورشة عمل اخيرة  أيام  -

القطاعية ملختلف الهياكل وتنسيقها ومالءمتها مع بعضها البعض لتفادي الخطط 

 تكرار االنشطة وتداخلها ضمن خطة تنفيذية عامة.

تنظيم ورشة عمل مع جمعيات ومنظمات املجتمع املدني حول امكانيات وسبل   -

 التعاون في تنفيذ الخطط القطاعية ملختلف الوزارات

خططهم القطاعية وإمضاؤها وموافاة وزارة تنسيق أعضاء لجان القيادة إعداد  -

 املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بها

تنظيم ندوة وطنية لإلعالن الرسمي عن الخطط القطاعية ملختلف الهياكل و  -

الخطة التنفيذية العامة تقدم  خاللها السيدة وزيرة املرأة واألسرة والطفولة 

 واألمن للمرأةوكبار السن الخطة التنفيذية العامة لقرار مجلس االمن الدولي " 

 ليها ولحشد الدعم لتنفيذها السيد رئيس الحكومة لإلطالع ع إلىوالسالم " 

 

لس االمن اللجنة القطاعية العداد وتنفيذ خطة عمل الوزارة لتفعيل قرار مج تم احداث 

انطلقت سلسلة من االجتماعات بين اعضاء اللجنة حددت خاللها  و، للمراة واالمن والسالم 

االعالم ومناصرة تنفيذ وهي اربعة: ) الوقاية، والحماية، واملشاركة، والتوعية و  محاور تدخلها 
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، وهي عديدة ذلك تحديد  االجراءات التي تتنزل ضمن مجاالت تدخل الوزارةتم  الخطة( ثم 

            : ان محاور ومخرجات  القرار  تتقاطع كليا مع استراتيجيات الوزارة في مجال املراة

 

ها ي المساوات في االليات الو نية وتنفهل هناك جهود تتعل  بنقل خ ة دمج منظور  13السؤال  ▪

 على مستوى المؤسسات العامة

مجلس النظدددراء للمسددداواة وتكدددافؤ الفدددرص بدددين املدددرأة والرجدددل بمقتضددد ى اقدددرار  - الجمهورية التونسية

 ،2016لسنة  626األمر الحكومي عدد 

خطددة العمددل علددى  2018جددوان  21مصددادقة مجلددس الددوزراء املنعقددد بتدداريخ  -

ة وإدمددددددددداج مقاربدددددددددة الندددددددددوع اإلجتمددددددددداعي فدددددددددي امليزانيدددددددددات الوطنيدددددددددة ملأسسددددددددد

(  املنجددددددزة فدددددددي إطددددددار أشدددددددغال مجلدددددددس 2020-2016)  والتخطدددددديط والبرمجدددددددة

 النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل ،

اقاارار مبااادأ التناصاااف فااي الخطاااط الوظيفياااة العليااا خاااالل سااانة  -

2019. 

حاااول  2019بالقاااانون االساساااي للميزانياااة لسااانة ادراج فصااال  -

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجال اعتماد ضرورة 

 ميزانيات عند اعداد ال

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول المرأة  اءأمض -

)كريديف( اتفاقية شاراكة ماع الجمعياة التونساية للحوكماة وتكاافؤ 

رأة في مواقع القرار، وهاي جمعياة شاابة الفرص بين الرجل والم

تهااادف أساساااا إلاااى الااادفاع عااان مبااادأ  2017أنشاااأت فاااي جاااوان 

المساواة وتكافؤ الفارص ومناهضاة جمياع اشاكال التميياز المبناي 

علااى النااوع اإلجتماااعي فااي النفاااذ إلااى مواقااع صاانع القاارار فااي 

 .اإلدارة التونسية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي

كز البحوث والدراسات والتوثيق واالعاالم حاول المارأة مرتنظيم  -

دورة تدريبية " النساء المعتمدات، القيادة والحوكماة" ل )كريديف(

فاي إطاار برناام  "تمكاين  Forum of Federations بالشراكة ماع

المرأة ألدوار الريادة في منطقة الشرق األوسط وشامال افريقياا " 
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 "والحوكماااااة المندمجاااااةتحديااااادا مشاااااروع " النسااااااء والرياااااادة 

شة على مبدأ " المساواة بين النساء والرجال مان راهتمت هذه الو

خالل إطار ولبر التحليلي " ومناقشاة أهام االحتياجاات المساتقبلية 

 .للقيادة التحولية

مان خاالل  للمارأةنوعية حول "المشااركة السياساية  انجاز دراسة -

 .الصحافة المكتوبة" اإللكترونية والورقية

طار برنام  " تمكين المرأة ألدوار الّريادة في منطقة الشرق ي إف -

ادّعم مان قبال الحكوماة الكندياة،  نظام األوسط وشامال إفريقياا "المع

"النّساااااء األمنيااااات والّريااااادة الكريااااديف دورة تدريبيااااة حااااول 

مااي  11الى  9والتّصرف في المسيرة المهنيّة" التي انطلقت من 

كلّفااات بخطااط وظيفيااة ومهااام  لفائاادة النّساااء اإلطااارات 2018 المع

 .قيادية في سلك الحرس الوطني

دورة تدريبيااة " النساااء األمنيااات والقيااادة والتصاارف فااي تنظاايم  -

 Forum of المسايرة المهنياة " التاي نظمهاا الكرياديف بادعم مان

Federations  2018أكتوبر  26إلى  24من. 

ين النساء ورشة تفكير حول " سبل تطوير أشكال التعاون بتنظيم  -

المعتمدات" بهدف تحفيزهن على تركيز آليات العمل الشابكي فاي 

 .مساراتهن المهنية

 

 

 

 


