وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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تونس في:

عرض موجز
لخطة العمل لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية
للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية
2020-2017

*تذكير بأبرز اإلشكاليات:
 ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء في الوسط الريفي(أكثر من  %40في بعضالجهات) وعدم تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد والخدمات االقتصادية
واالجتماعية،
 ارتفاع نسبة وفيات األمهات والرضع وصعوبة الحصول على الخدمات الصحيةوتراجع نوعيتها،
 تفشي ظاهرة اإلنقطاع المبكر عن الدراسة واالرتداد إلى األمية، هشاشة أوضاع النساء العامالت خاصة في القطاع الفالحي، -غياب شبه كلي للنساء في مواقع القرار وفي الحياة العامة.
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*المحاور الرئيسية لإلستراتيجية:
 05محاور رئيسية وهي:
المحور األول :التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف
المحور الثاني :التمكين االجتماعي للفتيات والنساء في الريف
المحور الثالث :مشاركة الفتيات والنساء في الحياة العامة
المحور الرابع :تحسين جودة الحياة للفتاة والمرأة في الريف
المحينة
المحور الخامس :توفير المعطيات الدقيقة و ّ
*األهداف والنتائج المنتظرة لكل محور من المحاور الخمسة:
المنتجات PRODUITS - OUTPUTS

المحاصيل OUTCOMES- EFFETS

المحور األول :التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف
 .1سنة  2020نسبة بطالة الفتيات والنساء في  .1.1القدرات والمهارات المهنية للفتيات وللنساء
تطورت
في الريف ّ

الريف تراجعت بخمس( )5نقاط

 .1.2برنامج وطني يساعد على مرور العامالت في
الريف من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل

المعنية
تم وضعه واعتماده من جميع الجهات
ّ
ّ

 .2النساء في الريف منخرطات في االقتصاد  .1.2النساء والمجتمعات المحلية في الريف واعية
بأهمية االقتصاد االجتماعي والتضامني

االجتماعي والتضامني

 .2.2هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني في

الريف مرّكزة وفاعلة وتتم ّتع بتمييز تفاضلي

 .3نسبة حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج  .1.3مستوى النساء في الريف بحقهن في امتالك
وسائل اإلنتاج وخاصة األرض ارتفع

تطورت
ّ

 .2.3النساء في الريف مدركات للفرص المتاحة

لحيازة وسائل اإلنتاج

 .3.3نصوص تشريعية وترتيبية تعتمد التمييز

يشجع على حيازة المرأة الريفية لوسائل
اإليجابي بما ّ
اإلنتاج
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 .1.4تشجيعات لتيسير نفاذ منتجات النساء في

يسوقن منتجاتهن
 .4النساء المنتجات في الريف ّ

الريف إلى األسواق اعتمدت وتن ّفذ

 .2.4الهياكل والمؤسسات العمومية تولي منتجات

التزود
المرأة في الريف أفضلية في ّ

المحور الثاني :التمكين االجتماعي للفتيات والنساء في الريف
التنقل
 .1الفتيات في الريف يواصلن دراستهن وينتفعن  .1.1الظروف المادية الضرورية للدراسة و ّ
متوفرة في الريف وتساعد على عدم االنقطاع

وجيد
بحقهن في تعليم كامل ّ

.2.1األسر والمجتمعات المحلية في الريف واعية
بأهمية مواصلة البنت لتعليمها وممارسة حقوقها في

ذلك

 .2األوالد والبنات ال يشتغلون قبل السن القانونية  .1.2األولياء يدركون مخاطر تشغيل األطفال
لذلك والم ّتفقة مع المعايير الدولية

المختصة ومكونات المجتمع
.2.2الهياكل العمومية
ّ
يتصدون لظاهرة تشغيل األطفال
المدني واإلعالم
ّ
وللوسطاء في ذلك

 .3النساء في الريف يشتغلن في ظروف الئقة .1.3النساء والمشغلون واعون بأخطار النقل غير
النظامي لألشخاص وال يعتمدونه

وتضمن لهن السالمة

.2.3آليات لنقل العامالت الفالحيات في ظروف

ومفعلة
آمنة معتمدة
ّ
.3.3النساء

والمشغلون

واعون

بالمضاعفات

الصحية لبعض المواد المستعملة في الفالحة
ّ
ويتخذون اإلجراءات الوقائية لذلك
.4.3النساء العامالت الفالحيات محميات من

الصحية لبعض المواد المستعملة في
المضاعفات
ّ
الفالحة
تشجع على تغطية أوسع
 .4سنة  2020نسبة النساء في الريف الالتي .1.4القوانين واإلجراءات
ّ
يتمتعن بحقهن في الحماية االجتماعية تطورت بالحماية االجتماعية للنساء العامالت وغير العامالت
في الريف
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.2.4خدمات الحماية االجتماعية متاحة وقريبة من

المرأة واألسرة في الريف
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تقدم خدمات صحية منتظمة ،جيدة
 .5الفتيات والنساء في الريف يتمتعن بحقهن في .1.5هياكل ّ
ومندمجة للفتاة وللمرأة في الريف
خدمات صحية جيدة ومتاحة للجميع
.2.5المستشفيات الجهوية بالواليات ذات الصبغة

وتشع على
تقدم خدمات مندمجة
الريفية
متطورةّ ،
ّ
ّ
ّ
كامل الوالية

المحور الثالث :مشاركة الفتيات والنساء في الحياة العامة
 .1الفتيات والنساء في الريف يمارسن كامل .1.1الفتيات والنساء في الريف واعيات بحقوقهن
حقوقهن كمواطنات دون أي تمييز أو إقصاء

كمواطنات

.2.1الهيئات والمجالس المنتخبة توّفر فرص
مشاركة إيجابية للفتيات والنساء في الريف

 .2نسبة الفتيات والنساء في الريف المشاركات في .1.2سنة  2020كل الفتيات والنساء في الريف
االنتخابات المحلية والجهوية والوطنية تطورت لهن بطاقات تعريف وطنية

بـ%15

 .3خدمات إعالم وتوجيه وتنشيط وتثقيف قانوني .1.3فضاءات متعددة اإلختصاصات لتقديم خدمات
واجتماعي متاحة للنساء والفتيات في المناطق

الريفية

الجوار ولإلعالم والتوجيه والتثقيف لفائدة الفتاة

والمرأة في الريف مهيئة ومجهزة ودخلت حيز

النشاط

المحور الرابع :تحسين جودة الحياة للفتاة والمرأة في الريف
 .1الفتيات والنساء في الريف يتم ّتعن بحقوقهن في .1.1سنة  2020النساء والفتيات في الريف
يحضرن مواعيد وتظاهرات ثقافية وفنية منتظمة
الثقافة والترفيه
ويمارسن أنشطة ثقافية

المحينة
المحور الخامس :توفير المعطيات الدقيقة و ّ

.1المنظومات اإلحصائية الوطنية والقطاعية مراعية .1.1سنة  2020كل المنظومات اإلحصائية

ومفصلة
الوطنية والقطاعية تراعي النوع االجتماعي
ّ

للنوع االجتماعي

حسب وسط اإلقامة
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*المجاالت ذات األولوية في الفترة :2020-2017
 رفع تشغيلية النساء والتقليص من البطالة النسائية في الريف،
 التغطية اإلجتماعية وتحسين ظروف نقل العامالت في القطاع الفالحي،
 مقاومة اإلنقطاع المدرسي وتشغيل الفتيات دون السن القانونية،
 توفير الخدمات بما فيها الصحية وتقريبها.
*التكلفة المالية التقديرية لإلستراتيجية للفترة :2020-2017
 53.506مليو ووون د نو ووار منهااااا  28.926 :م.د علو ووى مي انيو ووة الدولو ووة و  24.580م .د
في إطار التعاون الدولي .تتوزع حسب المحاور كاآلتي:
المحور األول :التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف 15,206 :م.د
المحور الثاني :التمكين االجتماعي للفتيات والنساء في الريف 36,000 :م.د
المحور الثالث :مشاركة الفتيات والنساء في الحياة العامة 2,12 :م.د

المحور الرابع :تحسين جودة الحياة للفتاة والمرأة في الريف :دون اعتمادات

المحينة 180 :أ.د
المحور الخامس :توفير المعطيات الدقيقة و ّ

*تظل هذه التقديرات المالية جزئية في انتظار استكمالها من طرف بعض القطاعوات  :وزارة
التربية -وزارة السياحة والصناعات التقليديـة -وزارة الشـباب والرياضـة – وزارة الشـؤون
الثقافية -وزارة الشؤون اإلجتماعية (الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي).

* مالحظــــات:
المالحظة :1
 هنالك برامج ومشاريع قطاعية متواصلة (مثال :برنامج دفوع المبوادرة اإلقتصوادية النسوائية– برنامج رصد وفيات األمهات -برنامج النقل الريفي المدرسي) وأخورى جديـدة مقترحوة:
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(مووثال :وحوودات متنقلووة لتقريووب التكوووين ولتقريووب خوودمات التغطيووة اإلجتماعيووة  -عيووادات
طبية متنقلة – نقاط قارة لتسويق منتجات النساء في المناطق الريفية)،
المالحظة :2
 ستنبثق عن خطة العمل اإلستراتيجية خطط عمل تنفيذية سنوية (وطنية وقطاعية)، كل قطاع واصل متابعة تنفيذ برامجه ومشاريعه المدرجة في الخطة التنفيذية السنوية.المالحظة :3
اقتراح بعث هيئة وطنية لتنسيق ومتابعة وتقييم الخطة بالتنسيق مع و ازرة المرأة واألسرة
والطفولة.
المالحظة :4
تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها يستوجب إعتماد مقاربة تتضمن العناصر التالية:
أ .التنسيق والتوافق والتكامل بين مختلف المتدخلين،
ب .إيجاد بيئة إجتماعية وثقافية وإعالمية داعمة وذلك عن طريق برامج وأنشطة
اإلعالم والتوعية والتثقيف وعن طريق الشراكة مع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم،
ت .إيجاد بيئة تشريعية وترتيبية مشجعة :اإلسراع بإصدار القانون الخاص باإلقتصاد
اإلجتماعي والتضامني -مراجعة منظومة اإلنتفاع بالتغطية اإلجتماعية باتجاه مراعاة
خصوصيات عمل النساء في القطاع الفالحي – المصادقة على االتفاقيات الدولية
الخاصة بو" تفتيش العمل ال راعي" ،وبو"السالمة والصحة في ال راعة" -تفعيل اإلتفاقية
المشتركة اإلطارية في القطاع الفالحي الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ
.2015/11/25
المالحظة :5
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كل البرامج واألنشطة اإلعالمية والتثقيفية ستتولى تنفيذها ومتابعتها المندوبيات الجهوية
للمرأة واألسرة وإطارات التثقيف والعمل الميداني(و ازرة الفالحة  -و ازرة الشؤون اإلجتماعية -
الد وان الوطني لألسرة والعمران البشري) والمجتمع المدني./.
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