
المائيةوالمواردالفالحةوزارة

التونسيةبالجمهوريةالبحريوالصيد

ورشة عمل وطنية حول 

الّسياسات واألطر التنظيميّة والمؤّسسيّة والماليّة الالّزمة للنهوض "

عة وتطبيقاتها لفائدة التنمية الريفية ”بتكنولوجيات الّطاقات المتجّددة صغيرة الّسِّ

السياسات واإلستراتيجيات واألطر المؤسسية 

لدعم المرأة الريفية في تونس
ادريسالحمرونيتقديم نرجس 

مرأة الريفيةمديرة اإلحاطة بال

2020فيفري 25تونس في 



مخطط العرض
الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة في معايير حقوق اإلنسان الدولية-

اإلطار القانوني وآليات المساواة بين الجنسين-

تقييم وتشخيص واقع المرأة في الوسط الريفي-

مناطق الريفية اإلستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في ال-
2017–2020
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البرامج المستقبلية والحلول المقترحة  -



:الدوليةالحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة في معايير حقوق اإلنسان 

حقوقيزبتعزيتصلمافيللقارةالشمالياإلقليممستوىعلىسجلأفضلتونستمتلك
تعلقةالمالدوليةاالتفاقياتأغلبيةإلىانضمامهافيأساسهبالمساواةتعهدهاويجد.المرأة

:االجتماعيالنوعحيثمنوالمساواةالنساءبحقوق

العاملةاليدبينالعملبنفسالقيامعنداألجورفيالمساواةحولالدوليةالعملمنظمةاتفاقية-
1968سنةوالرجاليةالنسائية

1969فيواالجتماعيةاالقتصاديةللحقوقالدوليالعهد-

بإعالن1985سنةتونسعليهاصادقتالتيالمرأةضدالتمييزأشكالجميعمناهضةاتفاقية-
المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةمن14المادة)2011سنةفيسحبهاتموتحفظاتعام

(الريفيةالمرأةتخص



منظورالنوعمراعاةتعميم"بــوتعهدت1995سنة"بيجينعملبمنهاج"تونسالتحقت-
.برامجهاجميعفيوكذلكبأكملهاوالمخططاتالسياساترسمعمليةفي"االجتماعي

بشأنوالشعوباإلنسانلحقوقاإلفريقيالميثاقبروتوكولعلى2018سنةتونسصادقت-
واالقتصاديةيةوالسياسالمدنيةالحقوقيكفلالذي“مابوتوبروتوكول”إفريقيافيالمرأةحقوق
.الجنسينبينالمساواةويعززللمرأة



:اإلطار القانوني وآليات المساواة بين الجنسين

يؤكدهماوهوالمنتهجة،التحديثعمليةفيالتشريعاتعلىبارزبشكلالتونسيةالدولةاعتمدت
فيسابقةالقانونيةالمجلةهذهواعتبرت.1956اوت13فيالشخصيةاألحوالمجلةإصدار
علىادواالعتمالدينيالنصمعالتعاملفيبهاتميزتالتيللجرأةاإلسالميالعربيالعالم

بير،كحدإلىستعمل،التيالالحقةالقوانينمالمحالشخصيةاألحوالمجلةورسمت.االجتهاد
.الميادينمختلففيالجنسينبينالمساواةضمانعلى



نسينالجبينالمساواةضمانعلىالعملالتونسيالمشروعواصلالماضيين،العقدينوخالل
علىتالتعديالمنالعديدإدخالتمحيثالمرأة،ضدالتمييزأشكالعلىالقضاءإلىوالسعي
.النساءبحقوقعالقةلهاالتيالقانونيةالمنظومة

منيتجزأالكجزءالمرأةحقوقبتعزيز2011جانفي14ثورةبعدماالدولةالتزامتواصلوقد
فصوالتضمنالذي2014جانفي27فيالصادرالثانيةالجمهوريةدستورضمناإلنسانحقوق
جميعفيتالمسؤوليامختلفتحملفيوالمرأةالرجلبينالفرصتكافؤالدولةخاللهامنتضمن

علىبالقضاءيلةالكفالتدابيروتتخذالمنتخبةالمجالسفيالتناصفتحقيقإلىوتسعىالمجاالت
.المرأةضدالعنف

فيتماعيةاالجالحمايةوعنصرالبشريةالتنميةعنصرخاللمنالجنسينبينالمساواةتدعيم-
.(2020-2016)للتنميةالخماسيالمخطط

ينبالمساواةتعزيزعلىينصالذيالخامسالهدفوخاصةالمستديمةالتنميةأهدافاعتماد-
.النساءجميعوتمكينالجنسين



لسنة71عددللميزانيةاألساسيالقانونعلى2019جانفي31فيالنوابمجلسمصادقة-
أساسعلىالميزانيةإلعدادالبرامجرؤساءدعوة18عددالفصلفييتضمنوالذي2015
كافةينبعامةوبصفةوالرجالالنساءبينالفرصوتكافؤالمساواةتضمنومؤشراتأهداف
.ذلكأساسعلىللتقييموتخضعتمييزدونالمجتمعفئات

علىالقائمالمرأةضدالعنفعلىبالقضاءيتعلق2017لسنة58عدداألساسيالقانون-
بإتباعكوذلاإلنسانيةالكرامةواحترامالمساواةتحقيقأجلمنالجنسينبينالتمييزأساس
وحمايةبتهمومعاقمرتكبيهوتتبعبالوقايةأشكالهلمختلفالتصديعلىتقومشاملةمقاربة
.بهموالتعهدالضحايا

.ومكافحتهباألشخاصاالتجاربمنعيتعلق2016لسنة61عدداألساسيالقانون-



فرصالوتكافؤللمساواةالنظراءمجلس"يدعىاستشاريمجلسالحكومةرئيسلدىإحداث-
صياغةإليهعهد2016ماي25فيمؤرخ626عددحكوميبأمر"والرجلالمرأةبين

.والميزانياتوالبرامجالسياساتمختلففياالجتماعيالنوعإدماجإستراتيجية

اياهابقضوالتوعيةاإلنسانحقوقثقافةنشرفيالمدنيالمجتمعمنظماتمساهمةجانبإلى
وتقديمةالدوريالوطنيةالتقاريرإعدادفيمساهمتهاعنفضالالصلةذاتالدوليةوبالمواثيق
.المعاهداتهيئاتعنالصادرةالتوصياتأعمالومتابعةالموازيةالتقارير



تقييم وتشخيص واقع المرأة في الوسط الريفي

:امرأة وفتاة يعشن في الوسط الريفي وهو ما يمثل1.786.261-

من مجمل النساء في تونس32.4%* 

من مجمل سكان المناطق الريفية50.4%* 

عنصر فاعل في التنمية االقتصادية واالجتماعية -

من المعينات  %62، الفالحيةمن اليد العاملة %58)الفالحييد عاملة ناشطة في المجال -
(العائلية



تنهض باألنشطة المدرة للدخل،-

ورات تعتمد على معارفها المحلية والفنية المكتسبة عن طريق اإلرث أو من خالل متابعة د-
تدريبية لتثمين منتجاتها وتأمين الحاجيات الضرورية ألفراد عائلتها،

ل العائلي تستفيد من الفرص المتاحة الستغالل الموارد الطبيعية وتساهم في تحسين الدخ-
وتحسين ظروف العيش وتثبيت األهالي في محيطهم،

ن التصحر تضطلع بدور استراتيجي في تحقيق األمن الغذائي وفي حماية المناطق الريفية م-
.البيئي والسكاني

:إشكالياتعدةتعترضهاولكن



هنيةالموالمنظماتالجماعيةللتنميةالقاعديةالهياكلفيالريفيةالمرأةمشاركةمحدودية•
.عموماالجمعياتيوالنسيج

رمعاييتراعيوالمناسبةغيراألجيراتوخاصةالفالحيالقطاعفيالمرأةعملظروف•
.الالئقالعمل

ورغبتهاحيالفالالمهنيالتكوينبمراكزالتحاقهامنيحد  مماالريفيبالوسطالمرأةتنقلقلة•
المكان،عينعلىالتكوينفي

،وبةالمطلالضماناتتوفرعدمنتيجةالبنكيةبالقروضالريفيةالمرأةانتفاعضعف•

دائرةجخاريجعلهنبماالمهيكلغيرالقطاععلىالنساءألغلباالقتصاديالنشاطاقتصار•
واالجتماعية،االقتصاديةبالحقوقاالنتفاع



،ألرضاعدم نفاذ المرأة إلى الموارد ووسائل اإلنتاج ومن أهمها •

مقاربةوخيتالريفيةبالمرأةالنهوضيستوجبحينفيالتنميةفيقطاعيةنظرةعلىاالعتماد•
.يةوالثقافواالجتماعيةاالقتصاديةالجوانبترابطاالعتباربعينتأخذومندمجةشاملة

وجودلعدمنظرايةواالقتصاداالجتماعيةالتنميةفيالريفيةللمرأةالفعليةالمساهمةتقييمصعوبة•
قتصادياالوالمحيطالعائليوالوضعالجهات،حسبحاجياتهالتقييمالمالئمةواآللياتالمناهج
.إليهتنتميالذي

منماهووالريفيةالمرأةإلىالموجهةاألنشطةيخصمافيتقليديةنظرةاعتمادفياالستمرار•
.الريفياالقتصادفيدورهاتهميششأنه

ينبعوتأخذومحلياوجهويامركزيااالجتماعيالنوعحسبالتخطيطتعتمدمقاربةغياب-
الفئاتسبحوالحاجياتبهاتضطلعالتيواألدوارالمرأةتعيشهاالتيالوضعياتتعدداالعتبار
.المستهدفة



واجتماعيةاقتصاديةهشاشةوضعية•

وتأنيثهالفقرإنتاجإعادة•

الجهاتوبينالجنسينبينالفوارقتعميق•



مالكةإلىائليةالعالفالحةفيعائليةمعينةإلىأجيرةمنالفالحيالنشاطفيالمرأةوضعيختلف
.تهاضيعفيالقراروصاحبة

–1986السابعالمخططخاللالبحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارةبادرتوقد
فيعيناتالتسفيالوزارةعنايةوتدع مت.الريفيةبالمرأةللنهوضخاصةأهميةبإعطاء1992
والتنميةفيةالريبالمرأةللنهوضخاصاعنصراتشملالتيالمندمجةالتنمويةالمشاريعجل  إطار

.%5إلىالمشاريعبعضفيلهالمخصصةاالعتماداتنسبةتصلإذالجماعية

مرأةبالللنهوضوطنيةخطةبإعدادالبحريوالصيدالمائيةالمواردالفالحةوزارةقامتكما
للنهوضالوطنيةالخطةضمنإدراجهاتم1998سنةالبحريوالصيدالفالحةفيالريفية
ياالقتصادالمحيطتحسين1:فيعناصرهاتتمثلمنهاالرابعالمحوروشكلتالريفيةبالمرأة

اعتماد3القرار،أخذمواقعفيللمرأةمتكافئحضور2الريفي،الوسطفيواالجتماعي
الحصولتيسير4الفالحة،المرأةألوضاعالمالئمةالمشاريعوتنفيذتصورمجالفيمقاربات

.الفالحيالقطاعفياإلنتاجووسائلوالخدماتالمواردعلى



لجنةإحداثخاللمن2020-2016التنميةمخططإعدادعندالوزارةاهتماموتواصل
يدمزإلىتهدفبرامجصياغةمهمةلهاأوكلتوالمرأةاالجتماعيوالنوعالريفيةالتنمية
.واجتماعيااقتصادياوتمكينهابأوضاعهاالنهوض

إدارةإحداثتمالبحريوالصيدالفالحةفيالريفيةللمرأةالفعالةالمساهمةإلىبالنظر
للتنميةجهويةمندوبية24)الجهاتمستوىعلىممثلة2001سنةالريفيةبالمرأةاإلحاطة
:فياإلدارةمهاموتتمثل.منسقاتطرفمن(الفالحية



التنسيق مع مصالح وزارة شؤون المرأة واألسرة في مجال وضع الخطة الوطنية الخاصة -
بالمرأة الريفية حيز التطبيق

وإعانتها على إدماج المرأة الفالحيةتقديم الدعم الضروري لمختلف الهياكل والمؤسسات -
اإلنتاجيةالفالحيةالريفية في القطاعات 

جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمرأة الريفية ووضعها على ذمة المتدخلين-

للتنمية جهويةالبالمندوبياتالمرأة الريفية ومنسقات اإلحاطة بالمرأة الريفية وتأطيرتكوين -
.الفالحية



اء والفتيات اإلستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنس
:2020–2017في المناطق الريفي

(10و8و6و5و4و3و2و1)المستديمة أهداف التنمية 8تستجيب اإلستراتيجية إلى -

2017اوت 11تمت المصادقة عليها خالل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ -

التشاركيةتمت صياغتها من خالل اعتماد المقاربة -

وزارة مشاركة مختلف الوزارات والمجتمع المدني في تنفيذ عناصرها ويعود التنسيق ل-
.  واألسرة والطفولة وكبار السنالمرأة

التمويل في إطار ميزانية الدولة والتعاون الدولي-



:رئيسيةتحتوي اإلستراتيجية على خمس محاور 

:خاللالتمكين االقتصادي من : المحور األول•

تنمية القدرات والمهارات في تقنيات اإلنتاج وفي إحداث المشاريع المجددة وإدارتها -
والتصرف فيها،

،المحلية/الجهويةتقريب خدمات التكوين وتنويعه باعتبار الخصوصيات  والموارد -

في القطاع الفالحي،( األجيرة)النسائية تكوين وتأهيل اليد العاملة -

واق والنفاذ إلى األس-بما فيها التمويل واألرض-اإلنتاج تيسير الحصول على وسائل -
والتعريف بالفرص المتاحة،

حوافز دعم انخراط النساء في هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني وتوفير اآلليات وال-
لذلك،الضرورية 



:التمكين االجتماعي من خالل: المحور الثاني

ي ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة ف-
:العمل الفالحي عبر

والمتعلق 2004أفريل19المؤرخ في 2004لسنة 33مراجعة القانون عدد * 
تتضمن إحداث صنف جديد من 21جديدة ضمن الفصل مطةبتنظيم النقل البري بإدراج 

النقل البري يعنى بنقل العملة والعامالت في القطاع الفالحي،

وضع كراس شروط ينظم نقل العملة والعامالت في القطاع الفالحي،* 

ت في اعتماد إجراءات سريعة وفاعلة للتصد ي للنقل غير النظامي للنساء العامال* 
.الريف

بتفتيش العمل "لمنظمة العمل الدولية الخاصة 129المصادقة على االتفاقية * 
،"السالمة والصحة في الزراعة"لمنظمة العمل الدولية بشأن 184، واالتفاقية "الزراعي

د الرسمي في تفعيل االتفاقية اإلطارية المشتركة في القطاع الفالحي الصادرة بالرائ* 
.واضحة وقانونية ويحفظ حقوق العامالتشغليةبما يضمن عالقات 25/11/2015



الصحيةألخطارباوالمشغلينالفالحيالقطاعفيالعامالتالنساءلتوعيةبرنامجوتنفيذوضع-
منها،التوق يوضرورةالمستعملةالموادلبعض

الفالحةيفالكيميائيةالمواداستعمالعندالوقائيةاألدواتمنالنساءتمكينإجباريةفرض-
،(...نظاراتأقنعة،لباس،)

القانونياإلطارإيجادخاللمناالجتماعيةالتغطيةفيالريففيالنساءحقضمان-
ميموسعمل)الفالحيالقطاعفيخاصةعملهنوطبيعةخصوصياتيراعيالذيالمناسب
فيخراطواالنبالتسجيلالخاصةالخدماتتقريبوعبر،(المشغلينبتعددويتسمووقتي
فيالعامالتالنساءمن%90وأنعلما.بعدعناالشتراكاتوبخالصاالجتماعيالضمان
حالةفييضعهنممااالجتماعيةبالتغطيةاالنتفاعدائرةخارجحالياهنالفالحيالقطاع
.أسرهنوعلىعليهنسلباتنعكسواجتماعيةاقتصاديةهشاشة

الضمانبنظامالمتعلق2002لسنة32عددللقانون916عددالتطبيقياألمرتنقيح)
(الفالحيوغيرالفالحيالقطاعينفيالعملةمناألصنافلبعضاالجتماعي



مشاركة الفتيات والنساء في الريف في الحياة العامة: المحور الثالث•

تحسين جودة الحياة للفتاة والمرأة في الريف: المحور الرابع•

ساء في حول الفتيات والنوالمحي نةتوفير المعطيات والمؤشرات الدقيقة : المحور الخامس•
الريف 



:اإلنجازاتأهم

تراتيجيةاإلسأهدافتحقيقيكفلبماالمتدخلينمختلفبينوتكاملوتنسيقشراكة-
الوطنية،

فيناتمتكوومنسقاتالمندوبياتمستوىعلىالريفيةبالمرأةلإلحاطةجهويةخاليا-
المجاالت،منالعديد

ادياالقتصللتمكينمحليةعملخطةبتوجتاندماجيةتشاركيةمقاربةاعتماد-
،واليةكلمنترابيةبوحدةالريفيالوسطفيللمرأةواالجتماعي

نسائيةتعاونيةشركة22والبحريوالصيدالفالحةفينسائيامجمعا121إحداث-
،الفالحيةللخدمات

اتيبالمندوبالتنميةميزانيةمواردعلىتمويلخط2017سنةمنابتداءاحداث-
بالمرأةوالنهوضاالقتصاديبالتمكينالمتعلقةالعناصرلتمويلالفالحيةللتنميةالجهوية
.البحريوالصيدالفالحةفيالريفية



فضاءاتبتخصيصيتعلق2016اكتوبر13بتاريخ226عددالفالحةوزيرالسيدمنشور-
والياتمنبكلبيعنقطة15حاليافتحتم.اقتصادياوتمكينهنالريفيةالمرأةمنتوجاتلترويج
وبنلكافواوقبليوتوزروصفاقسوالمهديةوالمنستيروباجةوزغوانونابلوبنزرتمنوبة
.وسوسةوقابسوالقيروانعروس

الخمسخالل%4و3بينلتتراوحالنساءلفائدةالفالحيالمجالفياالستثمارنسبةتطور-
.األخيرةسنوات

المتخرجينجملةمن%38المتخرجاتالفتياتعددبلغاألساسي،الفالحيالتكوينمجالفي-
التكوينبهذاالمنتفعينجملةمن%50بــالمنتفعاتنسبةتقدر،رالمستمالتكوينيخصماوفي
.2019سنة

ةالجهويالمعارضأهمفيمجاناالمشاركةخاللمنمنتوجهنترويجعلىالفالحاتمساعدة-
.لفائدتهنمعارضوتنظيموالوطنية



علىالشبانالفالحينبمقاسمواالنتفاعالترشحعلىلحثهنوالنساءالفتياتوإعالمتحسيس-
.تالملفاإعدادفيومرافقتهناإلداريةاإلجراءاتوشرحلذلكالمخصصةالدوليةاألراضي

اكةبشرينفذالذي“أحميني”برنامجتفعيلمنمكن2019لسنة379عددحكوميأمرإصدار-
لوسطافيالعامالتالنساءانخراطلتيسيراالجتماعيةوالشؤونوالفالحةالمرأةوزارةبين

المنتمياتالنساءإلدماجالجوالالهاتفعلىتطبيقةعبراالجتماعيالضمانمنظومةفيالريفي
ستمكنيالتاالجتماعيةالتغطيةنظامفيالمحاروجامعاتالفالحياتوالعامالتالريفيللوسط

.الشغلحوادثضدوالحمايةوالتقاعدعالجببطاقةالتمتعمنالمستفيدات



:مهنيةياكلهفيالمنضوينالفالحيينوالعملةالفالحينلصغارخاصةوصحيةاجتماعيةتغطية

توفرةالفالحيالمهنيةوالهياكلالبحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارةمعبالتعاون
الهياكلبهذهللمنخرطينCTAMAالفالحيالتعاونيللتأمينالتونسيالصندوق"كتاما"مؤسسة
بسقفةطبيومصاريفالوفاةعندمالرأسفيتتمثلخاصةوصحيةاجتماعيةتغطيةالمهنية
.حادثوقوعاثرمحدد

.واألبناءالقرينالمنخرط،لصالحمعينةدوريةحسبصحيةقوافلتوفيريتمكما



:الفالحيينالعملةنقل

النقلبتنظيمالمتعلق2004افريل19فيالمؤرخ2004لسنة33عددالقانونتنقيحتم-
بإحداثيتعلق2019جوان11فيمؤرخ2019لسنة51عددقانونوإصدارالبري
."الفالحيينالعملةنقل"صنف

السيدربمنشوواردةإستثنائيةإجراءاتباتخاذالعمليتمالحكومياألمرصدورانتظارفي
:تشملوالتيالنقلوزير

منالنوعاهذحاجياتلتلبيةحافالتتوفيرإمكانيةفيللنظرللنقلالجهويةالشركاتدعوة•
النقل،

لنقلاصلألشخالمنتظمغيرالعموميالنقلسياراتألصحابالوالةالسادةقبلمنالترخيص•
المواسمحدودفيفيهالهمالمرخصالجوالنمناطقخارجالفالحيينوالعملةالعامالت
،الفالحية



لنقليأةمهنقلوسائلتخصيصأوالقتناءالفالحيةللخدماتالتعاونيةللشركاتالترخيص•
معها،والمتعاملينمنخرطيهالفائدةالفالحيينوالعملةالعامالت

مهيأةنقلةوسيلعلىالعملةلنقلشخصألياستثنائيةبصفةالوالةالسادةقبلمنالترخيص•
للغرض،

إليهاالراجعينالعملةنقلمهامهاجملةمنتكونالفالحيةللخدماتمؤسساتتكوينعلىالحث•
للغرض،ومعدةمهيأةنقلوسائلعلىبالنظر

لفمختوتضمينوبهمنأوالواليالسيدبرئاسةالغرضفيجهويةاستشاريةلجنةإحداث•
.المعنيةاألطراف

بتفتيشالخاصةالدوليةالعمللمنظمة129االتفاقيةعلىبالمصادقةمكتمالالمشروعويكون
.الزراعةفيوالصحةالسالمةبشأنالدوليةالعمللمنظمة184واالتفاقيةالزراعي،العمل



:البرامج المستقبلية والحلول المقترحة 

إلستراتيجيةاأهدافتحقيقيكفلبماالمتدخلينمختلفمعوالتكاملوالتنسيقالشراكةدعممواصلة•
محاورهاضمنوإدماج2020-2017والفتياتللنساءواالجتماعياالقتصاديللتمكينالوطنية
المتجددة،الطاقاتواستعمالالمناخيةالتغيراتمجابهةغرارعلىجديدةمكونات

تباراالعبعيناألخذخاللمنالريفيالوسطفيالمرأةتعترضالتيالصعوباتتذليلمزيد•
اجاتاحتيتراعيتنمويةوبرامجسياساتاعتمادعلىوالعملالمجاالتعديدفيلخصوصياتها

الفرص،تكافؤبهدفالريفيةالمناطقفيالمرأة

عينعلىلفائدتهنينتكوبرامجتنظيمعبرللفالحاتوالتسييريةالتنظيميةالفنيةالقدراتتطويرمزيد•
المهنيالتكوينمؤسساتفيالريفيةالفتاةالستقطابوواعدةجديدةاختصاصاتوإحداثالمكان
أوالعادلةارةالتجنظمإطارفيتثمينهايمكنالتيالقيمةسالسلتنميةمجالفيومرافقتهاالفالحي
.االجتماعيالنوععلىالمرتكزة

لتنميةاوبرامجسياساتإعدادفيجيدةدعامةلتكونالجنسحسبالمصنفةاإلحصائياتتحسين•
.الريفية



شكرا على حسن المتابعة


