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دور الوزارة من خالل هذه القطاعات

.هيكل حكومي-

.دور أفقي-

علىاألطرافعديدمعوتشاركيشبكيعمل-

.والدوليالوطنيالصعيدين
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الميزانية المراعية للنوع االجتماعي

يلتحويتممدىأيإلىللتثبتطريقةهياالجتماعيللنوعالمراعيةالميزانيةإن"•

."دفالههذامناالقترابمدىأوالجنسينبينالمساواةتحقيقنحوالعموميةالنفقات
(للمرأةالمتحدةاألممهيئةتعريف)

تهدف ليست ميزانيات خاصة بالنساء بل هي إدماج لمبدأ المساواة في الميزانيات التي•

. لتحقيق التنمية لكال الجنسين

حقيق ال تعتبر الميزانية المراعية للنوع االجتماعي هدفا في حد ذاتها بل هي وسيلة لت•
.غاية المساواة المنصوص عليها بالمعاهدات والمواثيق الدولية

مييز ضد وسيلة تمكن من وضع آليات في إطار مقاربة شاملة للقضاء على كافة أشكال الت•
.المرأة وخاصة منها التمييز االقتصادي واالجتماعي

ديدة تتالءم ال تعني الترفيع في النفقات الجملية في ميزانية الدولة بل تحديد أولويات ج•

إعادة صياغة وتوجيه للبرامج)مع أهداف المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة 
(.والسياسات العمومية لتوظيفها ألهداف التنمية والمساواة

ر للحاجات بحث عن الكفاءة والفعالية في السياسات العمومية من خالل األخذ بعين االعتبا•
.المتباينة للنساء والرجال على حد السواء
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اللخمنتونسفيللنوعالمراعيةالميزانيةمبادرةانطلقت-

فياالجتماعيالنوعلمقاربةالتونسيةالدولةإدماج

للخماسيةالتنميةلمخططاإلعدادمسارخاللالميزانية

النوعبمأسسةتتعلقأهدافاتضمنالذي2016-2020

للنساءاألجتماعيواالقتصاديوالتمكيناالجتماعي

.االجتماعيالنوععلىالمبنيللعنفوالتصدي

ىإلتونسفياالجتماعيللنوعالمراعيةالميزانيةتهدف•

والبرامجالسياساتفياالجتماعيالنوعمقاربةإدماج

المجفيالدستوريةالمبادئتكريسيضمنبماالعمومية

النوعمأسسةخاللمنوالمرأةالرجلبينالمساواةتعزيز

للمرأةوالسياسياالقتصاديالتمكينودعماالجتماعي
.االجتماعيالنوععلىالمبنيللعنفوالتصدي
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اإلطار الوطني

المراعيةالميزانيةلمبادرةداعمةسياسيةإرادة-

.االجتماعيللنوع

االجتماعيللنوعالمراعيةالميزانيةمبادرةدعم-

مبدأبتكريسهالتونسيالدستورلهاأسس

للحقوقوضمانهوالرجلالمرأةبينالمساواة

.واالجتماعيةاالقتصادية
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ويرسخليدعم2014جانفيفيالصادرالثانيةالجمهوريةدستورجاء

باجةالديجانبفإلىفصوله،منالعديدخاللمنللنساءالمكتسبةالحقوق

:يليمانجداإلنسانلحقوقالدوليةبالمرجعيةأقرتالتي

الحقوقفيمتساوونوالمواطناتالمواطنون"أنعلى21الفصلنص•

ةالدولأنفيهجاءكما".تمييزغيرمنالقانونأمامسواءوهموالواجبات،

ءوتهيوالعامة،الفرديةوالحرياتالحقوقوالمواطناتللمواطنينتضمن"

”الكريمالعيشأسبابلهم

تمثيليةضمانعلىتعمل"الدولةأن34الفصلمنالثانيةالفقرةفيوجاء•

."المنتخبةالمجالسفيالمرأة

المكتسبةالحقوقبحمايةالدولةتلتزم":يليماعلى46الفصلونص•

رجلالبينالفرصتكافؤالدولةتضمن.وتطويرهادعمهاعلىوتعملللمرأة
.المجاالتجميعوفيالمسؤولياتمختلفتحملفيوالمرأة

.منتخبةالالمجالسفيوالرجلالمرأةبينالتناصفتحقيقإلىالدولةتسعى•

."المرأةضدالعنفعلىبالقضاءالكفيلةالتدابيرالدولةتتخذ•
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دضالعنفعلىللقضاءاألساسيالقانونعلىالمصادقة-
.المرأة

محليةالالجماعاتبمجلةالمتعلقاألساسيالقانونيتضمن-

ةللعدالتكريسمععموماالمرأةحقوقتكرسفصولعدة

األفقيالتناصفعلىالتنصيصتمحيثاالجتماعية

ىعلالمشروعنصكماالبلديةاالنتخاباتخاللوالعمودي

يكونالمحليةالمجالسفيوالشبابالمرأةتمثيلمبدأ

يكونومختلفينجنسينمنوجوبااألولوالمساعدالرئيس

دعوةإلىإضافة.الشبابمنوجوباالثانيالمساعد

اعتماداتتخصيصأجلمنالعملعلىالمحليةالجماعات

ديوفاقالخصوصيةاالحتياجاتذويلمساعدةاإلمكانقدر
.العنفضحايامنوالنساءواألطفالالعائليالسند
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ميعجعلىالقضاءاتفاقيةعلىلتحفظاتهاتونسرفعإلىاإلشارةتجدر-

بإيداعالمصادقةإجراءاتوإتمام2011فيالمرأةضدالتمييزأشكال

.2014أفريل23بتاريخالمتحدةلألممالعاماألمينلدىرسميةمراسلة

توريةالدسالمقتضياتمعيتالءمبماالمرأةضدالتمييزيةالقوانينمراجعة-

جلعلىصادقتوإنهااعتباراالتونسيةللجمهوريةالدوليةوااللتزامات

اةالالمساوحولتقريروإصدارالمرأةبحقوقالخاصةالدوليةاالتفاقيات

.التونسيالقانونفيوالفتياتالنساءضد  والتمييز

تعزيزملفعنالمسؤولةالمرأةوزارةوللمرأةالمتحدةاألممهيئةمنبدعم-

وهيتضعهاالتيوالبرامجالسياساتعبروالرجلالمرأةبينالمساواة

.االجتماعيالنوعمجالفيرئيسيمتدخلبالتالي

ابعةومتوتنفيذإعدادعلىإشرافهاباعتبارالماليةوزارةالمهمةهذهتتولى-

اعيةالقطالبرامجعلىإشرافهاباعتبارالقطاعيةالوزاراتوكذلكالميزانية

علىروتسهالماليةوزارةمعوتناقشهابشأنهاالتقديريةالميزانياتوتعد

.بخصوصهااألداءتقاريروتعدومتابعتهاتنفيذها

والرجلالمرأةبينالفرصوتكافؤللمساواةالنظراءمجلسإحداث-
.اإلجتماعيالنوعومأسسةإلدماجالوطنيةالعملخطةعلىوالمصادقة



النظراء مجلس

للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

لوالرجالمرأةبينالفرصوتكافؤللمساواةالنظراءمجلسأحدث•

25فيالمؤرخ2016لسنة626عددالحكومياألمربمقتضى

.2016ماي

عندوينوبهالحكومةرئيسللمساواةالنظراءمجلسيترأس•

.بالمرأة(ة)المكلف(ة)الوزيراالقتضاء

منحبإقتراالعلياالوظائففيمعينينإطاراتمنالمجلسيتكون•

.مهامهمألداءكلياويتفرغونالمعنية،والهياكلالوزارات

ةالبرمجوالتخطيطفياالجتماعيالنوعمقاربةإدماجعلىيعمل•

المرأةنبيالتمييزأشكالجميععلىللقضاءالميزانيةوالتقييمو

.والواجباتالحقوقفيبينهماالمساواةوتحقيقوالرجل
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:ويكلف خاصة بالمهام التالية

إلدراج مقاربة النوع االجتماعي،إعداد الخطة الوطنية -

دراج للخطة الوطنية إلالمصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية -

مقاربة النوع االجتماعي ومتابعة إنجازها وتقييمها،

التي تواجه إدراج مقاربة النوع االجتماعي وتقديم رصد الصعوبات -

إلدارية المقترحات بخصوص اإلصالحات التشريعية والترتيبية واإلجراءات ا

لتجاوز تلك الصعوبات،

في مجال النوع االجتماعي،للتكوين إعداد برنامج وطني -

قاربة سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية إلدراج متقارير دورية إعداد -

النوع االجتماعي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في 
.المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
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وصالنصمشاريعفيرأيهعامةبصفةللمساواةالنظراءمجلسيبدي-

رئيسعليهيعرضهاالتيالمرأةبحقوقالعالقةذاتالقانونية

.الحكومة

علىاالجتماعيالنوعمقاربةإلدراجالوطنيةالخطةعرضيتم-

.الوزراءمجلسمصادقة

نيةالوطالخطةإعدادمتابعةعلىالسهربالمرأةالمكلفةالوزارةتتولى-

ةكافمعوالتنسيقبالتعاونوذلكاالجتماعيالنوعمقاربةإلدراج

.المعنيةاألطراف

خطةللقطاعيةسنويةتنفيذيةخطةإعدادالوزاراتكافةعلىيتعين-

.االجتماعيالنوعمقاربةإلدراجالوطنية

دراجإلالوطنيةالخطةتنفيذمتابعةعلىبالمرأةالمكلفالوزيريسهر-

عاونبالتالنظراءمجلسومقترحاتوتوصياتاالجتماعيالنوعمقاربة
.بالمرأةالمعنيةوالهياكلالوزاراتمعوالتنسيق
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للرجاء والنساابين واة لمساابرنامج ترسيخ 

واألسرةالمرأةوزارةبينشراكةاتفاقيةإبرام2015سنةخاللتم-

امجبرنوتنفيذوضعبهدفاألوروبيواإلتحادالسنوكباروالطفولة

فييساهم"مساواة"تونسفيوالرجالالنساءبينالمساواةترسيخ

ونستفيوالرجالالنساءبينالمساواةلتحقيقومشاريعبرامجإنجاز

والجهويةالوطنيةالمستوياتعلىالمساواةعدممنالحدخاللمن

:التاليةالمحاورعلىالتنفيذيالبرنامجاعتمدوقدوالمحلية،

هاوشركائالسنوكباروالطفولةواألسرةالمرأةوزارةقدراتتعزيز1)

.االجتماعيالنوعمجالفيالحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسساتمن

.العامةوالحياةاالقتصاديةالحياةفيالمرأةمشاركةتحسين2)

النوعأساسعلىالقائموالعنفالتمييزمنالحدفيالمساهمة3)

.االجتماعي



وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف  

(GBO) 

ارةبوزاألهدافحسبالميزانيةفيالتصرفوحدةأحدثت•

كةالمشارإطارفيالسنوكباروالطفولةواألسرةالمرأة

.الدولةميزانيةفيالتصرفتطويرمشروعإنجازفي

عدداألمربمقتضىتصرفهاوطرقتنظيمهاضبطتم•

،2008أوت25فيالمؤرخ2899

هامالماألهدافحسبالميزانيةفيالتصرفوحدةتتولى•

:التالية
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:فيالبرامجرؤساءمساندة•

،بهالمتعلقةالروزنامةوضبطالتصرفحوارتنظيم•

للبرامج،األداءعلىالقدرةوإطارالبرامجميزانيةإعدادمراحلمختلفومتابعةقيادة•

البرامج،حسباألداءقيسمؤشراتتنفيذلمتابعةجداولضبط•

المرأةاتبقطاعالخاصةوالمشاريعالبرامجنفقاترصد)البرامج،ميزانيةتنفيذمتابعة•
.(المستدامةالتنميةأهدافتحقيققصدالسنوكباروالطفولةواألسرة

النفقاتإطاروالبرامجيالمنظوروفقالوزارةميزانيةإعدادأشغالفيالمساهمة•
بذلك،المعنيةواإلداراتالبرامجرؤساءمعالمباشربالتنسيقالمدىمتوسط

للوزارة،األداءعلىللقدرةالسنويوالتقريرالسنويالمشروعإعدادأشغالقيادة•

هداف،األحسبالميزانيةفيالتصرفمجالفيللتكوينسنويبرنامجوتنفيذإعداد•

األداءقيسومؤشراتأهدافلمتابعةمعلوماتيةمنظومةوتطويروضععلىالعمل•
بالبرامج،الخاصة

القدرةية،الميزانتبويبحول)العملفرقعنالمنبثقةالقراراتتنفيذومتابعةالمشاركة•
،(التشريعيوالترتيبيوالنظامالمعلوماتيةالنظمالرقابة،تعصيراألداء،على

.عليهاالمتفقالعامةالتوجهاتحسبالتصرفلرقابةالتدريجياإلرساء•
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أهم التوجهات اإلستراتيجية 

في قطاع المرأة 

سنةأفقفي%35إلى%28.5منتشغيليتهامنالرفعفيللمساهمةللمرأةاالقتصاديالتمكيندعم(1

:خاللمن2020

.اإلرهابلمقاومةالوطنيالبرنامج*

.ويالتنمالمخططفترةعلىتمتدالنسائيةاالقتصاديةالمبادرةلدفعالوطنيةالخطة*

ميةاألومحوالدراسةعنالمبكراالنقطاعلظاهرةالتصديخاللمنواألسرةللمرأةاالجتماعيالتمكيندعم(2

اراالتجضحايا،العازباتاألمهاتالسجينات،)الخصوصيةالحاجياتبذواتواإلحاطةالخدماتوتقريب
.واستقرارهااألسرةتوازنعلىللمحافظة(...باألشخاص

ليةالمحوالحوكمةوالسياسيةالعامةالحياةفيمشاركتهاتعزيزخاللمنللمرأةالسياسيالتمكيندعم(3
.والقيادةالقراراتخاذمواقعفيبتواجدهالالرتقاء

ةالسياساتفياالجتماعيالنوعمقاربةإدماج(4 ركزي امالقطاعي ةوالبرامجوالميزانياتالخططوفيالعام 
.(والرجالالنساءبينالمساواةترسيخبرنامجUGP)ومحلي اوجهوي ا

.المرأةضد  والتمييزالعنفمناهضة(5
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أهم إستراتيجيات الوزارة
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إستراتيجية وطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء 

( 2020–2017)الريفية والفتيات في المناطق 

:دخلللترئيسيةمحاورخمسعلىعنهاالمنبثقةالعملوخطةاإلستراتيجيةهذهتحتوي

التكوينخدماتبتقريبالريفيالوسطفيالنساءتشغيليةمنالرفع:االقتصاديالتمكين1)

منالمرورتيسيراإلنتاج،ووسائلالمواردإلىالنفاذاختصاصاته،وتنويعالمهني

تصاداالقثقافةونشراالقتصاديةالمبادرةدعمالمنظم،القطاعإلىالمنظمغيرالقطاع
...األسواق،إلىالنفاذوالتضامني،االجتماعي

ظروفتوفيراألمية،إلىواالرتدادالمدرسياالنقطاعمقاومة:االجتماعيالتمكين2)

والسالمةالصحةظروفاالجتماعية،التغطيةاألجر،فيالمساواة)الالئقالعمل
...جودتها،وتحسينالصحيةالخدماتبتقري،(والمحمياآلمنالنقلالمهنية،

نساءالتأهيلالمواطنة،ثقافةنشر:المحليةالحوكمةوفيالعامةالحياةفيالمشاركة3)
...المحلي،الشأنوفيالعامةالحياةفيللمشاركةوالفتيات

األنشطةرتوفيالتحتية،والبنىالمرافقتوفير:الريفيالوسطفيالحياةجودةضمان4)
...،بهااالنتفاعوتيسيروالترفيهيةالثقافية

يالجغرافوالوسطاالجتماعيالنوعحسبوتبويبهاواإلحصائياتالبياناتإنتاج5)
.التنمويةالمخططاتوتقييمإعدادفيواعتمادها
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الخطة الوطنية 

"رائدة"لدفع المبادرة االقتصادية النسائية 

إذات،الواليبكلاالستثمارعجلةدفعفيالدولةسياسةضمنالخطةتندرج

نماالقتصاديالنشاطفيالمساهماتالنساءنسبةمنالرفعإلىتهدف
النساءمنعددمرورفيوالمساهمة(2020سنةموفى)%35إلى28%

احتسابلضمانالمهيكلالقطاعإلىالمهيكلغيرالقطاعفيالناشطات

.االجتماعيةبالتغطيةوانتفاعهنالخامالوطنيالناتجفيعملهن

:الخطةهذهوضعتم

.الجهاتبينوالتفاوتوالفقرالبطالةنسبةمنللتقليص-

.االقتصاديالمستوىعلىالمرأةومكانةمةمساهلتعزيز-

.للمرأةالكريمالعيشضرورياتأدنىلتوفير-

طالةالبمنوالحدوالتهميشالفقركمقاومةبالجهاتالتنميةمؤشراتلرفع-

.االجتماعيالسلمنشرفيمةوالمساه

ائينستمويلخط  الوزارةأحدثت،"رائدة"برنامجونجاحفاعليةولضمان-
.للتضامنالتونسيالبنكمعالشراكةإطارفي 19



اإلستراتيجية الوطنية 

لمناهضة العنف ضد المرأة عبر مختلف مراحل العمر

2016-2020

:وهيرئيسيةمحاورأربعةعلىاإلستراتيجيةوتقوم

.مرأةالضدالممارسالعنفلظاهرةوالتقييموالمتابعةالرصد1)

اإلحاطةيؤمنبماوالمتنوعةالمالئمةالخدماتتوفير2)
.العنفضحاياالنساءلحاجياتواالستجابة

غييرتعلىيساعدبماالجماعيةوالتوعيةاالجتماعيةالتعبئة3)
.المرأةضدالعنفمظاهرعلىوالقضاءالسلوكيات

القانونيةالنصوصمراجعةضرورةحولالتأييدكسب4)

علىالمسلطالعنفمنللوقايةالتشريعيةالمنظومةوتدعيم
.ارتكابهوتجريمالمرأة
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مالدعتوفيرخاللمناإلرهابلمقاومةالدولةتسعى•

كوذلاألولويةذاتالمناطقفيللنساءاالقتصادي

التمويلتوفيرخاللمنرزقموردمنبتمكينهن

إحداثعبروصغرىالصغرمتناهيةمشاريعلبعث

لفكنللتضامالتونسيالبنكمعبالشراكةتمويلخط

.التنميةفيوإدخالهاالمناطقهذهعلىالعزلة

الدولياألمنمجلسلقرارتنفيذيةعملخطةوضع•

.”والسالمواألمنالمرأة"حول1325
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خطة وطنية لتطوير قطاع األسرة

(2018-2022)

:إلىالخطةهذهتهدف

اأدوارهوتعزيزوالفاعليةالنجاعةوإكسابهااألسرةوظائفدعم•

.الخارجيالمحيطومعداخلهاوالعالقات

.قدراتهاودعمومرافقتهاالخاصةالوضعياتذاتاألسرتمكين•

راألسأفرادلكافةالمستدامةوالتنميةاألسريالرفاهتحقيق•

لوإتصاإعالمخطةوضععبراألسروتوعيةالعقلياتوتطوير

لووسائالقرارألصحابموجهإتصاليوبرنامجمحكمةومناصرة
.التنميةمجالفيوالشركاءاإلعالم

22



وطنية متعددة القطاعات استراتيجية

(2025-2017)لتنمية الطفولة المبكرة 

إلى،2025سنةموفىقبلاإلستراتيجيةهذهتهدف

لةعادبصفةتونسفيالصغاراألطفالكلتمكين

منوحرماناوفقراهشاشةأكثرهمالذينوخاصة

كيةوالحروالمعرفيةالجسديةللتنميةمندمجةخدمات

مشترك،إطارعبروذلكوالعاطفية،واالجتماعية

.وعمليمتناغم
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إطار عمل رصد اإلنفاق االجتماعي              دعم العتماد وإعداد 
.وتنفيذ وتقييم الميزانيات المراعية للنوع االجتماعي

:باعتبارهإن رصد اإلنفاق االجتماعي 

لميزانية،وفعالية االتخصيصيةأمرا حيويا لتحسين الكفاءة -

مية لترشيد اإلنفاق نحو تحقيق أهداف التنتمكينيةأداة -
المستدامة،

آلية لضمان العدالة االجتماعية،-

ات اإلنفاق االجتماعي ليس فقط مجرد إنفاق بل استثمار-

.واالبتكاراجتماعية تحسن رأس المال البشري 
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مستويات الدعم

،األهداف

 االجتماعي،إعداد الميزانية المراعية للنوع

 النوع،تبويب النفقات العامة المبنية على

 االجتماعي،أدوات الميزانية المراعية للنوع

التحديات.
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على مستوى األهداف

نسين،االستخدام األكثر فعالية للموارد لتحقيق المساواة بين الج•

التعرف على الفجوات في توزيع الموارد،•

تحديد االحتياجات وفق األولويات لكل من المرأة والرجل،•

تحقيق اإلنصاف والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص،•

إعادة تخصيص الموارد بصفة تستجيب الحتياجات النوع •
االجتماعي،

لنوع إعادة صياغة الميزانيات والسياسات الوطنية لتعزيز عدالة ا•
الإلجتماعي،

ة، أهمية خاصة لوضعيات الفئات ذات الحاجيات الخصوصيإيالء•
.واحتياجاوتهميشاوضعيات المرأة األكثر حرمانا 
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على مستوى 

إعداد الميزانية المراعية للنوع االجتماعي

النوعبالمتعلقةالمعلوماتوأنظمةالبياناتقواعدتوفير•
النوعحسبالمصنفةوالبياناتSEMالـ)االجتماعي

االجتماعيةوالسياساتاالجتماعي
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على مستوى 

تبويب النفقات العامة المبنية على النوع

اإلجتماعي،النفقات الموجهة أساسا للنوع •

اإلجتماعي،النفقات التي تعزز عدالة النوع •

.النفقات العامة•
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على مستوى 

أدوات الميزانية المراعية للنوع االجتماعي

االجتماعيالنوعمجالفيالوطنيةالسياساتتقييم•

االجتماعي،للنوعالمراعيةالموازنةأداءتقريرإعداد•

النوععلىالمبنيةالعامةالنفقاتتأثيرمدىتحليل•
.االجتماعي
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على مستوى التحديات 

ات في اإلشكاليات التنفيذية للمبادرات في مجال السياس
.وكمةوالحالجوانب المتعلقة باالستهداف وسبل التنفيذ 
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للجنة وضع المرأة 63الدورة 

2019نيويورك مارس 

نظم الحماية االجتماعية "

وفرص االستفادة من الخدمات العامة 

والبنى التحتية المستدامة 

لتحقيق المساواة بين الجنسين

"والفتياتوتمكين النساء 
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نبيالروابطلتعزيزالتشريعيةواألطرالسياساتدعم

تيةالتحوالبنيةالعامةوالخدماتاالجتماعيةالحمايةأنظمة

عملالمزيديتطلبوالفتيات،النساءلتمكينالمستدامة

فيةالتقنيالقدراتوبناءالمجاالتهذهفياالستثمارعلى

وجمعوالبحوثالبياناتواستخدامونشربإنتاجيتعلقما

وعوناالجتماعيالنوعحسبالمصنفةالبياناتوتحليل

للنوعالمراعيةالميزانياتفيواالستثمارالبرامج

يزوتعزالمواردلتعبئةاستراتيجياتووضعاالجتماعي

نبيوالمساءلةالتنسيقلتحسينوالشراكاتالحوكمة
.الفاعلةالجهاتمختلف
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الشكر مع 
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