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        يا بالدي 

       مثلما يكبر فيك الشجر الطيب

   نكبر

 فازرعينا فوق أهدابك

   زيتونا وزعتر

          واحملينا أمال 

                 مثل صباح العبيد أخضر

            وأكتبي أسماءنا

                في دفتر الحب تشامي

 يعشقون الورد لكن

 يعشقون األرض أكثر

    حيدر محمود
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كـــــلــــمــة االفتـتـاح

تّم اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية لسنة 2018-2019 من قبل جامعة الدول العربية انبثق عىل هامش اجتامعات 

لجنة املرأة العربية يف دورتها 37   تحت شعار » املرأة من اجل مجتمعات آمنة يف املنطقة العربية« والتي حظيت مبشاركة 

الدول  املرأة يف  املعنية بشؤون  الوطنية  اآلليات واللجان  العربية، ورؤساء  الدول  املرأة يف  11 وزيرة معنية بقضايا متكني 

األعضاء واملنظامت اإلقليمية والدولية.

بأوضاع  النهوض  اعرتاف بجهودها يف  فهو  الصدفة  العربية مل يكن مبحض  للمرأة  لتونس عاصمة  التتويج  إن هذا 

املرأة واالرتقاء بها  منذ االستقالل 1956 بصدور مجلة االحوال الشخصية وواصلت عملها ورؤيتها حيث قطعت الجمهورية  

املرأة، ودعم مكانتها يف  املكرسة لحقوق  الترشيعات والسياسات  املدة األخرية عىل مستوى  التونسية أشواطا متقدمة يف 

األرسة واملجتمع وما هذا التتويج إال تأكيدا عىل رضورة حث كافّة املؤّسسات الوطنية عىل مزيد العمل والتعاون والتنسيق 

للمرأة واقعا ومامرسة وتفعيل  الحقوق اإلنسانية  اإلقليمية والدولية من أجل تجسيد  املنظاّمت  مع املجتمع املدين ومع 

دورها يف تحقيق التنمية والحفاظ عىل األمن والسلم واالستقرار يف ضل توفر اإلرادة السياسية واعرتافا بتقدمها مقارنة ببقية 
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الدول العربية األخرى وسعيا نحو تحقيق أهدافها يف بناء مسار منو شامل أكرث عدال و إنصافا بني النساء و الرجال وبني كافة 

أفراد املجتمع دون متييز.

إن تطوير حقوق املرأة وضامنها ومالءمة الترشيعات الوطنية مع اآلليات الدولية املؤطرة  التي صادقت عليها مبا 

يف ذلك اتفاقية السيداو 1985 ملجال حقوق اإلنسان و تعزيز الحقوق املدنية و السياسية و االقتصادية  للنساء ساهم يف 

اإلشعاع الدويل لتونس انعكس هذا املسار التقدمي عىل الرتتيب الوطني يف التصنيفات الدولية ذات العالقة باحرتام الحقوق 

اإلنسانية للمرأة حيث تبوأت تونس املرتبة األوىل)1( عربيا والتاسعة عرش)19( دوليا يف القضاء عىل العنف ضد املرأة. ويف 

والكفيلة  الالزمة  العمل  االسرتاتيجيات وخطط  السن عىل وضع  وكبار  والطفولة  املرأة واألرسة  وزارة  اإلطار حرصت  هذا 

لتمكني املرأة وحاميتها وتقدير دورها يف تحقيق التنمية الشاملة وإلقاء الضوء عىل القضايا األكرث أولوية وأهمية يف املجال.

منها أجندة التنمية املستدامة للمرأة العربية 2030، وتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 الخاص باملرأة واالمن والسلم، 

تعزيز التمكني االقتصادي واملشاركة السياسية للمرأة يف املنطقة العربية، مناهضة ضد املرأة( وخطوة استباقية نحو تهيئة 

املناخ املالئم للتعاطي مع هذه األولويات ووضع اإلطار اإلجرايئ الكفيل لضامن حسن التعاون اإلقليمي والدويل.
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وتجسيام لهذا التتويج »تونس عاصمة املرأة العربية«، عملت وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن عىل وضع 

برنامج وطني وإقليمي ودويل، يهدف للتعريف مبدى تقدم املرأة العربية ومساهمتها يف مختلف أوجه التنمية،

- رفع تلك الصورة النمطية عنها،

- دعم تبادل التجارب مع الوقوف عىل التحديات الجديدة التي تعرفها املنطقة العربية 

- دعم اإلشعاع الدويل للمرأة العربية عموما والتونسية بالخصوص.

وقد شملت األنشطة جملة من النتائج الجزئية الذي أرادته وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن هادفا مميزا 

ومتنوعا جامعا ألهم قضايا املرأة ذات العالقة بالتنمية واألمن واالستقرار يف املنطقة العربية من خالل:

- تنظيم ندوات واحتضان تظاهرات واجتامعات ذات مخرجات تنعكس عىل تطوير واقع النساء وتغيري الصورة النمطية.

- متثيل املرأة التونسية والعربية والتعريف بتاريخها ومساهمتها يف املحافل الدولية،

- إمضاء اتفاقيات رشاكة بهدف تفعيل الحقوق اإلنسانية للمرأة ومتكينها انطالقا من مؤرشات القدرة عىل األداء القابلة 

للقياس والتقييم واملتابعة لتكون بذلك 

مراعية ملقاربة النوع االجتامعي يف أهدافها وبعدها اإلجرايئ مرورا من الترصف املبني عىل الوسائل اىل الترصف املبني 

عىل النتائج.
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نساء تونس مسار ال يتوقف

الرؤية والرهانات:

لقد حققت تونس منذ االستقالل العديد من اإلنجازات وقطعت خطوات هامة يف مجال تطوير حقوق اإلنسان   

وضامنها يف عديد املجاالت تبعا ملقاربة شاملة قوامها التكامل بني مختلف أصناف تلك الحقوق واحرتام كونيتها وحاميتها 

ونرش ثقافتها  فكانت تونس أول دولة ألغت الرق والعبودية سنة 1846  وطرحت قضيّة تحرير املرأة وتعليمها دون أن 

ننىس ظهور الحركة الصحفية وبروز منظامت نسائيّة تطّور الجدل حول قضيّة املرأة ال سيام مع عبد العزيز الثعالبي )1870-

1944( والحبيب بورقيبة، وسعت الحركة اإلصالحيّة من  خالل صدور كتاب امرأتنا  يف الرشيعة واملجتمع سنة 1934 للطاهر 

الحداد. ،

وقد كان لتونس تاريخ عريق مع قضية املساواة بني الجنسني  والذي يعترب رهانا كبريا لنساء تونس ورجالها من أجل 

مجتمع متوازن وتنمية مستدامة خالية من كل أشكال التهميش واإلقصاء والتمييز فتمتعت املرأة التونسية برتسانة قوانني 

مالمئة وقامئة عىل املساواة سواء يف الفضاء الخاص أو العام بفضل إصدار مجلة األحوال الشخصية سنة 1956 قبل إعالن 

الجمهورية وإصدار أول دستور للبالد سنة 1959 الذي يكرس مبدأ املساواة بني الجنسني و يدعم حقوق النساء خاصة وأن 

تاريخ تونس كان مرصعا بأسامء نساء لعنب دورا رياديا يف املجتمع بعد أن رسمن تاريخ وهوية البالد من عليسة مؤسسة 

قرطاج والكاهنة رمز املحاربة الرببرية والجازية الهاللية يف الغزو الهاليل عزيزة عثامنة بشرية بن مراد توحيدة بن الشيخ 

والتعليم  االنتخاب  )كحق  والسياسيّة  املدنيّة  املرأة  حقوق  إلقرار  الترشيعات  تتالت  املنطلق  هذا  ومن  الفهرية  فاطمة 

والعمل...(

يف ظل توفر إرادة سياسية قوية للنهوض بأوضاع املرأة، وإميانا بأن ال تنمية شاملة وال سلم وال أمان دون تحقيق 

املساواة الفعلية يف الحقوق والواجبات بني كافة املواطنات واملواطنني، عملت تونس عىل التقدم يف نرصة قضايا املرأة بشكل 

عام، وعىل تطوير املجال الترشيعي واملؤسسايت بوجه خاص.

 ،1995»CEDAW« املرأة التمييز ضد  أشكال  كافة  القضاء عىل  اتفاقية  غرار  والدولية عىل  اإلقليمية  اللتزاماتها  واحرتاما 

واملصادقة عىل انضامم تونس إىل بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن املرأة يف شهر ماي 2018، 

وضعت تونس األسس لربنامج مجتمعي يهدف لدعم التنمية ومقاومة التطرف واإلرهاب والقضاء عىل الفقر والتهميش، 

وهو ما ال ميكن انجازه إال عرب التمكني السيايس واالقتصادي واالجتامعي للنساء والنهوض باملرأة  واعتبار حقوقها جزء ال 

يتجزأ من حقوق اإلنسان وادخال اصالحات ترشيعية جوهرية عىل مجلة االحوال الشخصية ارتقت بأوضاع املرأة من طور 

املساواة عىل أساس مبدا االحرتام املتبادل اىل طور الرشاكة مع احداث عديد اآٍلليات املساندة للمرأة من اهمها : وزارة 

املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن ، مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة ، لجنة إدماج املرأة يف التخطيط 

االسرتاتيجي للتنمية ، تطوير النسيج الجمعيايت واملؤسسايت لتشجيع املرأة عىل املساهمة الفاعلة يف املجتمع املدين والحياة 

العامة مع الحرص عىل تنمية قدراتها واحداث مجلس النظراء لتكافؤ الفرص مبا يجعلها تواكب التطورات يف املجتمع,
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والتزاما بتنفيذ ما جاء يف دستور 2014 من احرتام للحقوق اإلنسانية والحريات الفردية وتطبيقا ملقتصيات القانون 

املستدامة 2016-2030 وفق  التنمية  أهداف  مع  متاشيا  فيفري 2019،   15 املؤرخ يف   13 للميزانية عدد  الجديد  األسايس 

املرجعات الدولية والتجارب الناجحة ومن خالل اعتامد املرأة املساهمة الفاعلة يف املجتمع املدين والحياة العامة و الحرص 

عىل تنمية قدراتها مبا يجعلها تواكب التطورات يف املجتمع ،وقد أقر يف دباجته املرجعية يف فصله 21عىل مبدأ املساواة بني 

املواطنات واملواطنني يف الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غري متييز كام نص يف الفصل 46، عىل الزام الدولة 

بحامية الحقوق املكتسبة للمرأة والعمل عىل دعمها وتطويرها وعىل الدولة ان تصمن تكافؤ الفرص بني الجنسني يف تحمل 

املسؤوليات يف جميع املجاالت كام تسعى الدولة اىل تحقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة وتتخذ التدابري 

الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة,

فكان:

- تعديل القانون االنتخايب لفرض التناصف العمودي واألفقي للقامئات الحزبية املرتشحة باعتبار ان املرأة التونسية 

العربية يف  للمنطقة  بنسبة 55 ٪مقابل متوسط ب ٪39  العربية  الدول  قامئة  تتصدر  العلمي  البحث  يف مجال 

مقاربة جندرية حول حصة املرأة يف مجال البحوث العلمية مقارنة بالرجل فهي تتبوأ املرتبة الثانية يف العامل يف 

مجال الوصول اىل الشعب العلمية.

- تنظيم يوم تكويني ألعضاء الحكومة حول إدراج مقاربة النوع االجتامعي يف امليزانيات.

إصدار الخطة الوطنية ملجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل 2016-2020 كآلية إلدراج مقاربة 

النوع االجتامعي يف السياسات والتخطيط والربمجة وامليزانية حسب األمر عدد 626 لسنة 2016 املحدث ملجلس 

النظراء والتي أفضت إىل إدماج مقاربة النوع االجتامعي والذي أصبح التزاما قانونيا للوزارات تطبقه يف مجال 

اختصاصها وليس خيارا. ويتطلب ذلك الرجوع إىل الدراسات واإلحصائيات املتعلقة بكل إدارة وضبط الحاجات 

العملية للنوع االجتامعي وتقييم ما إذا كانت مدرجة بالحاجات اإلسرتاتيجية وخططها التنفيذية لتحقيق املساواة 

بني الجنسني كل يف مجال اختصاصه.
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- املصادقة عىل القانون األسايس عدد 58 للقضاء عىل كافة أشكال العنف ضد املرأة من عنف مادي ومعنوي ونفيس واقتصادي 

وسيايس وجنيس.

- احداث مرصد ملناهضة العنف ضّد النساء مع خط اخرض يعمل 7/7 أيام و24 ساعة يف اليوم.

الرشوع يف االنضامم إىل اتفاقية إسطنبول ملناهضة العنف.

- وضع الخطة الوطنية للتمكني االقتصادي واالجتامعي لفائدة النساء والفتيات يف الوسط الريفي واملصادقة عليها 

 .2020-2017

- إطالق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن الدويل1325 »املرأة واألمن والسلم« والخطط القطاعية وبرنامج 

عمل يحمل عنوان لكل منطقة مرشوع حياة.

املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن  الوطنية ملكافحة اإلرهاب من خالل عضوية وزارة  السياسة  - االنخراط يف 

للجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب ضمن وزارات الصف األول.

- دفع التمكني االقتصادي للنساء من خالل وضع وتنفيذ برنامج »رائدة » الذي مكن من انجاز ما يفوق الـ 4000 

مرشوعا نسائيا يف الفرتة املمتدة بني شهر نوفمرب 2016 وأوت 2018، وخلق 14000 موطن شغل وضامن تغطيتهن 

االجتامعية،

- إحداث لجنة املساواة والحقوق الفردية صلب رئاسة الجمهورية، وهي لجنة تسهر عىل رفع كافة الترشيعات التمييزية التي 

تعيق بلوغ متتع األفراد بحقوقها الفردية كاملة وخالية من التمييز. وستعطي هذه اللجنة مثار أعاملها عىل مدى السنوات القادمة، 

مام يستوجب من املجتمع املدين واملؤسسات دعم جهودها ومنارصتها عىل جميع املستويات.

- املصادقة عىل انضامم تونس اىل بروتوكول اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن املرأة يف شهر ماي 2018
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التظاهرات وجلسات العمل

عىل املستوى العريب
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أكّدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن عند ترأسها اجتامعات ولقاءات املجلس 

التنفيذي ملنظمة املرأة العربية عىل أهمية ترأس تونس لجنة وضع املرأة )CSW(وهي لجنة فنية أنشئت سنة 1946 تابعة 

للمجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة )ECOSOC( معتربة أن يف ذلك دليل عىل توفر االرادة السياسية يف تونس 

للنهوض بأوضاع املرأة، واعرتاف بالتقدم الحاصل يف منارصة قضايا املرأة بشكل عام، ويف تطور املجال الترشيعي بوجه خاص. 

وعىل هذا األساس شاركت تونس من 12 اىل 18 مارس بنيويورك يف أشغال الدورة 62 للجنة وضع املرأة )CSW( بوفد ترتأسه 

السيدة نزيهة العبيدي وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن حول موضوع« تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

الريفية: الفرص والتحديات«.

-  ويف هذا اإلطار قدمت السيدة نزيهة العبيدي وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن اإلسرتاتيجية الوطنية 

للتمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء والفتيات يف املناطق الريفية 2017-2020 وخطة العمل املنبثقة عنها 

واملصادق عليها يف املجلس الوزاري يوم   11 أوت 2017. 

- تّم تكليف السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن، بإلقاء يف لجنة املرأة   ]62[ 

احتضنته  الذي  املرأة  للجنة وضع  اإلقليمي  التحضريي  االجتامع  املنبثقة عن  العربية  املجموعة  بنيورك كلمة 

تونس يوم 2 مارس 2018، بالتعاون بني جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة للمرأة بهدف  توحيد رؤى 

الدول العربية واعتامد موقف عريب موحد حول موضوع أنظمة الحامية االجتامعية من أجل تحقيق املساواة 

بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات الذي ميثل شعار الدورة التي ستعقد خالل الفرتة من 11 إىل 22 مارس 

2019 بنيويورك.

وألول مرة  منذ االستقالل نظمت تونس عىل هامش هذا االجتامع الدويل تظاهرتني جانبيتني:

-التظاهرة األوىل side event بالرشاكة مع اسبانيا وغواتيامال واألرجنتني حول » السياسات الوطنية ضد العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي«.
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لجنة وضع املرأة لألمم املتحدة

للتنظيم  العاملية  والفيدرالية  املغربية  اململكة  مع  بالتعاون  املرأة«  العنف ضد  side –event«مناهضة  الثانية   التظاهرة 

العائيل)IPPF(  ومنظمة األمم املتحدة للمرأة))O NUF ولجنة األمم املتحدة اإلقتصادية لغرب أسيا )ESCWA( والبعثة 

الدامئة للدمنارك مبنظمة األمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان)FNUAP( وتعد هذه التظاهرة األوىل يف تاريخنا 

علام وان الندوة القت نجاحا بارزا قدمت خاللها السيدة الوزيرة عرض:

- االنجازات التي حققتها تونس منذ الدورة 62 للجنة وضع املرأة 2018 يف مجال املساواة والقوانني التي جاءت ملنارصة 

املساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني، 

- اآلليات املحدثة للرعاية الصحية واملعنوية للمرأة املعنفة. 

- احتضان بالدنا يف شهر أفريل 2019 املؤمتر الدويل حول »منتدى تونس للمساواة بني الجنسني« الذي تم تنظيمه يف تونس 

أيام 26-27 و28 أفريل 2019، وهي تظاهرة دولية شارك فيها أكرث من 450 شخصية   تعنى باملساواة بني النساء والرجال 

من كافة أرجاء العامل للتطرق إىل كافة القضايا املتعلقة بضامن املساواة وتكافؤ الفرص.
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يف إطار اإلعداد الحتضان تونس املنتدى الدويل للمساواة بني الجنسني يف دورته الثانية ، تم تنظيم جلسة  عمل مبركز 

 Fredrik Floren البحوث والدراسات والتوثيق حول املرأة »الكريديف« يوم 26 سبتمرب 2018 مبشاركة  كل من السيد

سفري مملكة السويد بتونس والسفرية Ann Bernes منسقة برنامج املساواة بني املرأة والرجل بوزارة الخارجية السويدية، 

والسيدة وداد بوشاموي الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم، والسيدة راضية الجريب، رئيسة االتحاد الوطني للمرأة التونسية، 

وعدد من أعضاء لجنة املرأة مبجلس نواب الشعب وأعضاء مجلس النظراء، إىل جانب عدد من ممثيل مكونات املجتمع 

املدين واملنظامت الدولية الرشيكة.

- تهدف إىل تعزيز تكافؤ الفرص عىل املستوى الدويل وذلك مبشاركة أكرث من 500 شخصية عاملية.

- يعترب اختيار تونس حدثا عامليا يعزز إشعاعها يف مجال تكريس املساواة عىل املستوى اإلقليمي والدويل. 

- يعكس مدى اعرتاف املجتمع الدويل باملكاسب التي حققتها بالدنا يف مجال تكافؤ الفرص.
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ويف إطار اإلعداد لتظاهرة املرأة العربية يف جامعة الرصبون متت مشاركة السيدة الوزيرة يف زيارة عمل تنسيقية يف إطار 

اإلعداد للندوة الدولية حول »املرأة العربية داعمة لألمن والسلم واالستقرار والتنمية يوم 18 جانفي 2019 بباريس حيث 

تم عقد جلسة عمل مع السيد جيل بيكو رئيس جامعات باريس، تم عىل إثرها تحديد مساهمة كل طرف من أجل إنجاح 

الندوة.  

 La femme arabe»تنظيم ندوة دولية تحت شعار »املرأة العربية داعمة للسلم واالستقرار واألمن والتنمية

vecteur de paix, de stabilité, de sécurité et de développement

9 فيفري 2019 بجامعة الرصبون بباريس، تضمنت الندوة عددا من الورشات التي متحورت حول »املرأة العربيّة 

املقيمة بالخارج ومساهمتها يف التنمية« و«املرأة العربيّة ومناهضة أشكال التطرّف واإلرهاب: أفضل التجارب العربية يف 

مجال املرأة واألمن والسلم« و«أهميّة التشبيك النسايئ الدويل من أجل السلم واالستقرار والتنمية.

وصدر عن هذه الندوة بيان بعنوان » دعوة إىل بناء السلم واألمن ولألجيال القادمة دعوة ألصحاب القرار واملصنعني 

 والباحثني اىل االلتزام بالتعهدات التالية:

 ـ توجيه بحوثهم نحو الرفاه االنساين 

 ـ الحد من األمراض القاتلة جراء الحروب وتخصيص جزء من ارباحهم لبناء املدارس واملستشفيات 

ـ ترشيك الشباب والشابات يف فض النزاعات والتوقي منها وحفظ السالم 

- العمل عىل احرتام التناصف يف مواقع صنع القرار ضمن قوات حفظ األمن والسلم
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مبقاطعة  األعامل  نساء  وشبكة  املؤسسات  للنساء صاحبات  الدويل  املجلس  مع   2018 أفريل   30 بتاريخ  عمل  جلسة 

افاق وفرص بعث  الدولية:  الذي تحتضنه تونس تحت شعار   »الرشاكة  املنتدى  الكندية وذلك عىل هامش  الكيبيك 

املشاريع«.

- دعم الرشاكة مع الدول األجنبية وذلك باعداد اتفاقية رشاكة بني املجلس الدويل للنساء صاحبات املؤسسات 

وشبكة نساء األعامل مبقاطعة الكيبيك الكندية
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لقاء مع السيد وزير الداخلية الفنلندي 21 مارس 2018 والذي خصص ملسائل تتعلق:

- بخطة عمل منظمة األمم املتحدة من أجل منع التطرف العنيف،

-أهمية مشاركة النساء يف هذه الخطة. وهذا من شأنه أن يعكس توحيد الجهود والتنسيق بني مختلف الدول العربية 

من أجل وضع االسرتاتيجيات وخطط العمل موحدة،

 - تسليط الضوء عىل القضايا االكرث أولوية وأهمية يف مجال متكني املرأة وحاميتها، خاصة يف هذه املرحلة الحساسة من 

التاريخ العريب املتسمة بوجود نزاعات مسلحة وبتنامي ظاهرة اإلرهاب وآثار كل ذلك عىل أوضاع املرأة.

- التذكري مبا جاء من توصيات ندوة الرصبون حول املرأة العربية ودورها يف مناهضة التطرف.
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التظاهرات وجلسات العمل

عىل املستوى االقليمي

افريقي  - مغاريب
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املشاركة يف اشغال املؤمتر رفيع املستوى »املرأة واألمن والسالم: قياس التقدم املحرز ومعالجة الفجوات«، وذلك يومي 7 و8 

نوفمرب 2019 يف عامن باململكة األردنية الهاشمية والذي تم تنظيمه من قبل لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية 

لغريب آسيا )االسكوا(، بالرشاكة مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة واملعهد 

العريب للمرأة يف الجامعة اللبنانية األمريكية.

والسالم ومبناسبة مرور  املرأة واألمن  أجندة  املنطقة مع  تجاوب دول  لتحسني  الرشكاء  إطار جهود  املؤمتر يف   ويأيت هذا 

عرشين عاماً منذ اعتامد قرار مجلس األمن رقم 1325 )2000( حول املرأة واألمن والسالم مام يشكل فرصة لتدارس التقدم 

املحرز والعمل عىل ترسيع التجاوب مع أجندة املرأة واألمن والسالم يف املرحلة القادمة، مبا يف ذلك من خالل خطط عمل 

التقرير اإلقليمي الذي سيُعّد يف الغرض، وتشجيع الدول العربيّة  وطنية خاصة بقضايا املرأة واألمن والسالم بهدف إثراء 

عىل القيام بقراءات وطنيّة حول األولويّات املتعلقة بأجندة املرأة واألمن والسالم من أجل تحديد الفجوات ووضع خطوات 

عمليّة من أجل تجاوزها.

 كام كان اإلصدار الثاين ملؤرش املرأة والسالم واألمن محور النقاشات يف مختلف االجتامعات حيث بحث املشاركون يف سبل 

ترسيع التقدم يف املنطقة، قبيل الذكرى العرشون )20( لقرار مجلس األمن 1325 املعني باملرأة والسالم واألمن.

أهم ما جاء يف كلمة السيدة الوزيرة عىل هامش املؤمتر:

أكدت السيّدة نزيهة العبيدي، وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن، التزام تونس بتنفيذ قرار مجلس االمن 1325 حول 

»املرأة واألمن والسلم«، من خالل وضع خطة العمل الوطنية والتي متت املصادقة عليها يف 8 أوت 2018 وبالخطط القطاعية 

والخطة التنفيذية العامة لتفعيل هذا القرار.

كام ذكرت أنه تم يوم 03 أكتوبر 2019، اإلعالن الرسمي عن الخطط القطاعية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار 

 مجلس األمن الدويل 1325 ” املرأة واألمن والسلم” .

وتتمحور خطة العمل الوطنية يف هذا املجال أساسا حول التمكني االقتصادي والذي يتنزل ضمنه برنامج ” لكل منطقة 



21 20

مرشوع حياة ” الرامي أساسا إىل تنمية الجهات الحدودية املهددة باإلرهاب والتطرف العنيف واملناطق ذات الكثافة 

السكانية العالية والتي تعاين فيها املرأة من الفقر والتهميش.

باعتامد  الجهة  منتوج  لتثمني  الجهات  اقتصادية منوذجية يف  إىل بعث مشاريع  يهدف  الربنامج  أّن هذا  الوزيرة  وأفادت   

سلسة القيمة ومبادئ االقتصاد االجتامعي التضامني ضمن إطار منظم ومهيكل، من أجل تدعيم قدرات النساء االقتصادية 

واالجتامعية.

يُذكر أّن برنامج “لكل منطقة مرشوع حياة” قد انطلق يف مرحلة أوىل يف عدد من الجهات وهي:

متعدد 	  فضاء  )بعث  الجمهورية  وبشارع  والطني(،  الخزف  لصناعة  مرشوع  )ببعث  املالسني  مبنطقة  تونس  والية 

االختصاصات لفائدة الحرفيات لعرض منتوجاتهن(

والية الكاف مبنطقة جزة )بعث مرشوع الجلود والصوف باعتامد سلسلة القيمة(	 

والية مدنني، بسيدي مخلوف )بعث مرشوع املنتوجات البحرية باعتامد سلسلة القيمة(	 

والية سيدي بوزيد مبنطقة السالطنية )بعث مرشوع الصوف والزربية باعتامد سلسلة القيمة(	 

والية جندوبة بطربقة )بعث مرشوع تصنيع املرجان(	 

والية قفصة )بعث مرشوع تثمني املرقوم(	 

والية القرصين )بعث مرشوع تحويل الحلفاء(	 

والية القريوان بالعال )بعث مرشوع نسيج الحايك(	 

كام ذكرت الوزيرة باملحاور الخمسة للخطة التنفيذية العامة واملتمثلة يف الوقاية، والحامية، واملشاركة، واإلغاثة وبناء السالم 

وإعادة االعامر، واإلعالم واملنارصة والتوعية.
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املشاركة يف أشغال الندوة العربية » نفاذ الصحفيات العامالت بوكاالت األنباء العربية إىل مواقع القرار« يوم 25 أفريل 2018 

بالعاصمة التي نظمتها وكالة تونس إفريقيا لألنباء بالتعاون مع إتحاد وكاالت األنباء العربية ومؤسسة كونراد أديناور.

- يتنزل موضوع الندوة ضمن أهداف خطة العمل الوطنية إلدماج ومأسسة النوع االجتامعي 

- تعزيز حضور املرأة يف قطاع اإلعالم عموما، ويف وكاالت األنباء بصورة خاصة لتحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني 

يف هذا القطاع عىل املستوى العريب.

- امضاء اتفاقية مع وكالة تونس افريقيا لإلنباء ملزيد حضور املرأة يف مواقع صنع القرار واملسؤولية.

رئاسة السيدة نزيهة العبيدي وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن ورئيسة املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية 

يف دورته الحالية االجتامع غري العادي الرابع عرش للمجلس يوم 3 ماي 2018 بالقاهرة بحضور عضوات املجلس التنفيذي 

للمنظمة وعدد من سفراء الدول العربية.

- عرض فيلم تسجييل عن أنشطة منظمة املرأة العربية ـ

- تقريرا عن أعامل اإلدارة العامة من منتصف ديسمرب 2017 إىل منتصف أفريل 2018،

- مناقشة العديد من البنود منها برنامج عمل املنظمة حتى نهاية عام 2018. وحرض االجتامع عضوات املجلس التنفيذي 

للمنظمة وعدد من سفراء الدول العربية.
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جلسة عمل مع وفد نسايئ فلسطيني، يوم10 ماي 2018، كان محورها التجربة التونسية يف صياغة دستور الجمهورية الثانية 

قصد:

- دسرتة حقوق املرأة.

- تعزيز مكتسباتها،

- تثمني الدور الفاعل الذي لعبه املجتمع املدين للضغط عىل املجلس التأسييس للتنصيص عىل املساواة التامة بني املواطنني 

واملواطنات وإقرار مبدأ التناصف.

- إطالق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدويل 1325 والقرارات املتممة له، حيث تتبوأ تونس املرتبة 

76دوليا و4 عربيا يف إعداد هذه الخطة. وقد خضع مرشوع الخطة اىل استشارة موسعة ملكونات املجتمع املدين

-عرض مدى تقدم تنفيذ الخطط الوطنية لألردن والعراق وفلسطني. 

-املشاركة يف أشغال املؤمتر اإلقليمي الرابع رفيع املستوى حول »دور املرأة يف بناء مجتمعات مندمجة يف املتوسط يومي 

10 - 11 أكتوبر 2018 بلشبونة.

- التعريف باختيار تونس عاصمة للمرأة العربية لسنة 2019-2018.

- اإلعالن عن تنظيم ندوة دولية بباريس إلبراز املكانة الهامة للمرأة يف املجتمعات العربية وما أحرزته من تقدم يف مختلف 

املجاالت.

- التعريف باختيار الجمهورية التونسية »الحتضان تكافؤ الفرص« لسنة 2020-2019.

- مناقشة أفضل السبل لدفع التغيري اإليجايب نحو املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف املنطقة األورومتوسطية، وخطوات 

تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمدته الدول األعضاء ضمن اإلعالن الوزاري الذي صادقت عليه 43 دولة عضو باالتحاد من 

أجل املتوسط من بينها تونس خالل شهر نوفمرب 2017 بالقاهرة يف إطار مزيد تكريس تكافؤ الفرص ودعم مشاركة املرأة يف 

الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية.
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التقييم نصف املرحيل للربنامج الوطني »تونس عاصمة املرأة العربية 2018-2019« وذلك يوم 26 أكتوبر 2018 بتونس وقد 

تم انجاز التقييم بحضور كل من جامعة الدول ومنظمة املرأة ومتحور اللقاء حول: 

ما تم انجازه من أنشطة الربنامج الذي تم تحديده مع مختلف األطراف	 

املصادقة عىل بقية األنشطة	 

النظر يف مقرتح تونس حول وضع خطة عربية موحدة للتمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة يف الوسط الريفي وقد 	 

متت املصادقة عليه ورفعه إىل جامعة الدول العربية لتبنيه كمرشوع يعرض عىل القمة التي ستنعقد يف تونس.
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ندوة عربية » منارصة إدماج النساء العامالت يف املناطق الريفية يف منظومة التغطية االجتامعية«26 أكتوبر 

2018 بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

- كيفية انتفاع النساء العامالت يف الوسط الريفي بالتغطية االجتامعية 

- مالءمة الترشيعات الجاري بها العمل لطبيعة وخصوصيات عملهن يف القطاع الفالحي  

-  تقريب خدمات االنخراط يف املنظومة االجتامعية احميني ودفع االشرتاكات إىل الصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي.

- التأكيد عىل البدء يف تنفيذ إسرتاتيجية وطنية للتمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء والفتيات يف املناطق الريفية 

.)2020-2017(

أهمية  والتأكيد عىل  املرأة  أوضاع  تنمية  تنعكس عىل  اسرتاتيجية عربية  إىل  الوطنية  بالخطط  االرتقاء  - رضورة 

الرشاكة مع املنظامت الدولية مشرية إىل عقد لقاء تحاوري عريب بجامعة السوربون بفرنسا لتقديم صورة مغايرة 

عن املرأة العربية.
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املشاركة يف أشغال املؤمتر العام السابع ملنظمة املرأة العربية وأعامل االجتامع العادي السادس عرش 

للمجلس التنفيذي للمنظمة مسقط   16-19 ديسمرب   2018

ترأست السيدة الوزيرة املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية أعامل االجتامع العادي السادس عرش للمجلس التنفيذي 

ملنظمة املرأة العربية ويف هذا اإلطار تم: 
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التظاهرات وجلسات العمل

عىل املستوى الوطني
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العديد  اللجنة،  اجتامعات  أعامل  وتضمنت  بالجزائر   2019 فيفري   24 يوم  العربية  املرأة  للجنة   38 الدورة  يف  املشاركة 

وتعزيز  العربية،  املنطقة  للمرأة يف  السياسية  املشاركة  العربية 2030،  للمرأة  املستدامة  التنمية  أجندة  منها  املحاور  من 

حقوق املرأة االجتامعية والثقافية، وأجندة املرأة واألمن والسالم ومكافحة االرهاب، ومناهضة العنف ضد املرأة واملبادرات 

االقليمية يف مجال تعزيز حقوق املرأة.                                                 
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ندوة مغاربية حول »املرأة املغاربية ورهان السلم والتنمية »يوم 11 أوت  2018 بحضور السيد الطيب البكوش، األمني 

العام التحاد املغرب العريب والسيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة يف الجمهورية الجزائرية، 

والسيدة أسامء األسطى وزيرة الدولة لشؤون املرأة والتنمية املجتمعية بدولة ليبيا، والسيد محمد محمود ولد سيدي يحي، 

العبايس، رئيسة ديوان  العام لوزارة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة بالجمهورية املوريتانية، والسيدة عائشة  األمني 

الدبلوماسية حول سبل  املغربية. ومستشاريهم والتمثيليات  باململكة  التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية  وزيرة 

التعاون من أجل رفع رهانات السلم والتنمية من خالل متكني املرأة يف الفضاء املغاريب وقد تخللت هذه الندوة ثالث ورش

ات.                                                                                                                                                                    

- األوىل ملوضوع متكني املرأة من أجل النفاذ ملواقع القرار: العمل الدبلومايس منوذجا.، 

-  الورشة الثانية للتمكني االقتصادي للمرأة.،

 - الورشة الثالثة حول دور املرأة يف مكافحة اإلرهاب والتطرف. 

ومتثلت أهم توصيات الندوة يف:
إحداث مجلس مغاريب لتكافؤ الفرص داخل اتحاد املغرب العريب.. 1

اعتامد معايري مسبقة للولوج ملواقع صنع القرار: العمل  الديبلومايس منوذجا.. 2

إحداث اآلليات الكفيلة ملراقبة حسن تطبيقها.. 3

اعتامد مبدأ التناصف يف التعيينات السياسية والديبلوماسية عىل أساس مبدأ الكفاءة.. 4

تنقيح النصوص الرتتيبية ملنظمة العمل.. 5

رضورة تثمني العمل الديبلومايس النسايئ من قبل وزارات الخارجية املغاربية.. 6



31 30

اعتامد إسرتاتيجية إعالمية ملنارصة تكافؤ الفرص وتغيري الصور النمطية حول املرأة،. 7

ارساء مجلس تكافؤ الفرص مغاريب،. 8

رفع توصيات هذه الورشات اىل اتحاد املغرب العريب القادم العتامدها ومأسستها.. 9

 وضع خطة مغاربية للنظر يف متكني املرأة الريفية املتحصلة عىل شهادة جامعية ومتكينها من حق النفاذ 01. 
مللكية وموارد الرزق واإلرث وبعث املشاريع.

الحق يف 11.  لهن  يضمن  منطقة مام  كل  واملستمر حسب خصوصيات  الدائم  للتشغيل  فضاءات  إحداث   
العمل الالئق واألجر العادل.

 وضع منصة للنفاذ ايل املعلومة لبعث املشاريع )آليات التمويل، مختلف اإلجراءات والتمكني وتبسيط 21. 
اإلجراءات املختلفة بها(

 إبرام اتفاقية مغاربية حول التمكني االقتصادي مع مراجعة القوانني التمييزية ضد املرأة.31. 

 إحداث شبكة مغاربية نسائية لتبادل الخربات والتجارب يف مجال التمكني االقتصادي 41. 

 القيام بدراسات وإحصائيات مغاربية تراعي النوع االجتامعي.51. 

 إحداث صندوق مغاريب لتمويل املشاريع النسائية.61. 

  رضورة إحداث آليات تعاون بني دول املغرب العريب لقاومة الفكر املتطرف واإلرهاب،71. 

 اصدار خطة مغاربية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 املرأة والسلم.81. 

 مجلة مغاربية موحدة لتنفيذ قرار مجلس األمن والسلم.91. 

 إحداث بوابة الكرتونية مغاربية تضم الدراسات واألبحاث تتوىل الرصد والتوثيق حول مكافحة اإلرهاب 02. 
والتطرف.

 إيالء أهمية أكرب للدراسات حول الفعل اإلرهايب التي قامت بها منظامت املجتمع املدين اىل جانب 12. 
تكثيفها )النساء الاليت يف عالقة بالفعل اإلرهايب(.

العمل عىل تعزيز االنتامء للوطن منذ مؤسسات الطفولة املبكرة لتكوين طفل مغاريب متجذر يف . 22
مجتمعه مع انفتاحه عىل االخر.

رفع هذه التوصيات التحاد املغرب العريب.. 23
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االجتامع الوزاري األول للوزيرات املكلفات باملرأة يف بلدان املغرب العريب

نظمت وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن يوم 11 أوت 2018 باقرتاح من الوزيرة السيدة نزيهة العبيدي »االجتامع 

الوزاري األول للوزيرات املكلفات باملرأة يف بلدان املغرب العريب« 

الحارضون عىل إصدار مجموعة من  إتفق  فيها،  الجهد  التي وجب توحيد  املحاور  النقاش حول حرص جملة  وقد متحور 

التوصيات تم تضمينها بإعالن تونس »النساء، مسار نحو السلم والتنمية يف بلدان املغرب العريب« هذا نصه:
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إعالن تونس
نحن املشاركات واملشاركون يف االجتامع الوزاري األول للوزيرات املكلفات بشؤون املرأة واألرسة والطفولة يف   

املغرب العريب، املنعقد يف تونس يف 11/ 2018/08، يف إطار تونس عاصمة املرأة العربية 2018-2019، واملتزامن 

هذه السنة مع العيد الوطني للمرأة التونسية يف دورته الثانية والستني، والداعامت إلعالن تونس«النساء، مسار 

نحو السلم والتنمية يف بلدان املغرب العريب«،

استنادا إىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي تبنته منظمة األمم املتحدة يف 1948/12/10 والذي يؤكد عىل 	 

حق كل فرد بالتمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة به ودون أي شكل من أشكال التمييز،

بناء عىل أجندة التنمية املستدامة 2030 التي انطلق اعتامدها يف 2016/01/01 وما ورد بجدول أعاملها من 	 

أهداف خصت من خاللها مشاركة املرأة بهدفها الخامس من ضمن 17 هدفا، مؤكدة بذلك الّدور االسرتاتيجي 

للمرأة يف القضاء عىل الفقر ودعم التنمية والسلم املجتمعي،

وتثمينا لتبني جمعية األمم املتحدة مبوجب القرار 72.130 الصادر يف 2017/12/8مبادرة الجزائر باقرتاح اليوم 	 

الدويل للعيش بسالم املوافق لـ 05/16من كل سنة.

ومتاشيا مع مقتضيات دساتري مختلف الدول املغاربية التي تؤكد عىل أن الدولة هي الضامن للحقوق اإلنسانية 	 

للمرأة والداعمة لها،

واستنادا إىل ما ورد ببيان قرطاج والتوصيات الّصادرة عن الدورة 37 للجنة املرأة العربية املنعقدة بتونس يوم 	 

،2018/03/01

واستنادا إىل ميثاق تأسيس اتحاد املغرب العريب مبراكش يف1989/02/17،	 

االقتصادية 	  بالحقوق  يتعلق  فيام  والرجل  املرأة  بني  املساواة  ضامن  املغاربية  دولنا  واجب  عىل  وتأكيدا 

واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية،

وإميانا منا، بأنه يف الوقت الذي متر فيه اإلنسانية عموما مبا فيها بلدان املغرب العريب بالخصوص مبرحلة حاسمة 

من تاريخها، تواجه فيها تهديدات مبنية عىل التطرف والتعصب يف انتهاكات تطال النساء خصوصا، رغم ما تحقق 

من نجاحات يف هذا املجال عىل مستوى املغرب العريب،

وبأن مجهودات النساء غالبا ما تظل غري محتسبة يف مؤرشات التنمية بصفة كافية رغم أنهن أثبنت دورهن 

يف ضامن مبادئ الحرية وقبول اآلخر والسلم واألمن والتنمية بصفة عامة،

اإلنسانية وتكريس  للحقوق  الالزم  الّدعم  لذلك وجب حشد  والتنمية ميثالن هدفني عاجلني  السلم  وبأن 

املساواة وتكافؤ الفرص والقضاء عىل كافة أشكال العنف والتمييز والتهميش املبنية عىل النوع االجتامعي،

وبأن عدم املساواة االقتصادية واالجتامعية والنظرة النمطية واألحكام املسبقة تهدد مستقبل األجيال القادمة 

وأمنها واستقرارها، يف عامل نريده يف أفق 2030 خاليا من الفقر بجميع أشكاله ومحققا للمساواة وتكافؤ الفرص،

نعلن اليوم بصوت واحد أننا،
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البند 1- ندعو كافة املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية، وجميع مكونات املجتمع املدين واألطراف السياسية إىل مزيد 

األمن  الحفاظ عىل  أكرب يف  واقعا ومامرسة، وتفعيل دورهّن بشكل  للنساء  اإلنسانية  الحقوق  العمل عىل تجسيد 

والّسلم واالستقرار والتنمية.

البند 2 - نويص بإحداث آلية مغاربية مشرتكة للتعاون وتبادل الخربات والتجارب ودعم هيئات وشبكات مغاربية نسائية،

العريب عىل غرار  املغرب  اتحاد  املرأة صلب  املكلفات بشؤون  للوزيرات  بتدارس مأسسة مجلس مغاريب  - نويص  البند 3 

املجالس الوزارية القطاعية األخرى،

البند 4 - ندعو إىل جعل هذا االجتامع اجتامعا سنويا ودوريا بني الوزيرات املكلفات بشؤون املرأة واتحاد املغرب العريب يف 

إطار يوم املرأة املغاربية، والذي يقرتح أن يكون يوم 02/17 من كل سنة واملوافق ليوم تأسيس اتحاد املغرب العريب، 

واالحتفاء به يف كافة البلدان األعضاء،

البند 5 - نويص بتحقيق التناصف بني النساء والرجال يف مواقع صنع القرار يف هيئات وهياكل اتحاد املغرب العريب. 

نشكر تونس عىل احتضان هذا االجتامع الوزاري األّول للوزيرات املكلّفات بشؤون املرأة واألرسة والطفولّة، برعاية 

سامية من سيادة رئيس الجمهورية التونسية املرحوم السيد محمد الباجي قايد السبيس، ونعترب هذه املبادرة إثباتا متجّددا 

لدورها املهم يف دعم الحقوق اإلنسانية للمرأة واألرسة والطفل.
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أشغال الدورة 22 للمنتدى االقتصادي للمرأة تحت شعار » دور تونس قطبا ثقافيا وسياحيا وتجاريا: االستثامر يف املرأة 

ومن أجل املرأة ومع املرأة لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص« يوم 23و 24 جانفي 2019 بتونس وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة 

التعاون بني  تعزيز  اىل مزيد  والداعية  أكتوبر 2017  نيودلهي يف شهر  امللتئمة يف  الثانية عرش  الهندية  التونسية  املشرتكة 

البلدين خاصة يف املجال االقتصادي، ،تّم تنظيم أشغال الدورة الثانية والعرشين للمنتدى االقتصادي للمرأة بالتعاون مع 

سفارة الهند بتونس، ومنظمة » All Ladies League « » التي تعد أكرب غرفة نسائية يف العامل حيث أنها تضّم أكرث من 800 

متثيليّة وأكرث من 100 ألف عضو يف 150 دولة. كام تُعترب هذه املنظمة من أكرب الشبكات النسائية التي تعمل عىل دعم 

متكني املرأة وتشجيعها عىل الخلق واإلبداع. وقد شهد املنتدى مشاركة حوايل 200 شخصيّة نسائية ناشطة يف عدة مجاالت 

سياسية واقتصادية وثقافية وبحثيّة من جنسيات مختلفة

          يف اختتام أشغال الدورة 22 للمنتدى االقتصادي للمرأة إمضاء اتفاقية تعاون من أجل توفري منح

 دراسية لفائدة 30 شابة من العائالت املعوزة ملدة سبع سنوات يف الهند
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ندوة اقليمية حول« التوثيق والتخطيط االسرتاتيجي حول النوع االجتامعي والتجارة« يوم

الوطنية والتقرير  التقارير  السيدة وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن  أن مناقشة  30 جانفي 2019 وقد اعتربت 

اإلقليمي حول »متكني املرأة وأدوار النساء والرجال والعالقات بينهام يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية« ضمن 

فعاليات هذه الندوة سيمّكن من العمل عىل:

- وضع إطار اسرتاتيجي يستند إىل أولويات التدخالت فيام يخص تعميم إدماج النوع االجتامعي يف التجارة.

- اإلطالق الرسمي للمرشوع يف بعده اإلقليمي يَُعّد خطوة هامة نحو مزيد العمل عىل التمكني االقتصادي للمرأة العربية 

مبا يدعم حضورها وتأثريها يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية، خاصة وأّن تقرير »املرأة وقطاع األعامل والقانون 

لسنة 2016« قد أكد أن الفوارق القانونية.

املرأة واألرسة  بالعاصمة خالل اجتامع مشرتك بني وزاريت  الذي تم عرضه يوم 19 أفريل 2018  طالق مرشوع »احميني« 

والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون االجتامعية.،

 يهدف املرشوع لتيسري انخراط النساء العامالت يف الوسط الريفي يف منظومة الضامن االجتامعي الذي يتنزّل يف إطار تنفيذ 

من  التي سيتم  الريفية 2020-2017  املناطق  والفتيات يف  للنساء  واالجتامعي  االقتصادي  للتمكني  الوطنية  »اإلسرتاتيجية 

خاللها متكني أكرث من 500.000 خمس مائة ألف امرأة يف الوسط الريفي.
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 التضاهرات وجلسات العمل

 عىل املستوى الوطني



37 36

اسناد جائزة »فاطمة الفهريّة«

21 أفريل 2018 باملركز الثقايف »صوفونيز » بقرطاج.

بني  الفرص  تكافؤ  مستوى  عىل  التوازن  وتحقيق  النساء  بتكوين  للنهوض  الفهريّة«  »فاطمة  جائزة  اسناد  موكب  تنظيم 

التكوين والبحث واإلبداع  تألّقن يف مجاالت  الاليت  املتوسط  للنساء من ضّفتي  الجنسني، وذلك يوم جائزة موجهة أساسا 

وحققن إنجازات علميّة أو تقلّدن مسؤوليّات مهّمة يف املجتمع وكّن رائدات يف مجاالت مختلفة وتم اختيار املتوجات يف 

إطار لجنة متكونة من ممثلني عن الوزارة وعن جمعية املتوسط 21.

تتنزل يف إطار إحياء ذكرى فاطمة الفهرية وهي من أصل قريواين عاشت يف مدينة فاس باملغرب وكرست كامل ثروتها لبناء 

جامع القرويني وجامعة القرويني سنة 856 ميالدي وهي أول جامعة أسست يف العامل حتى قبل تأسيس الجامعات األوروبية.
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بتونس  أفريل 2018  يوم 24  العنيف« وذلك  التطرف  الوقاية من  املرأة يف  اإلرشاف عىل ندوة وطنية حول »دور   

التونيس  الدينية وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وجمعية القطب  بالتعاون مع  وزارة الشؤون 

للمواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان، ويأيت انعقاد هذه الندوة الوطنيّة بالتزامن مع انتهاء وزارة املرأة واألرسة والطفولة 

متحورت   والسالم«   واألمن  »املرأة  حول   1325 األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  الوطنية  العمل  خطة  صياغة  من  السن  وكبار 

جالساتها حول :

- املعايري الدولية والوطنية املتعلقة بالوقاية من التطرّف العنيف

- سبل الحامية من التطرّف العنيف يف الترشيعات الوطنية.

-  تعزيز دور املرأة يف الوقاية من التطرّف،

- دور املرأة وأهميّة مشاركتها يف الحامية من التطرّف والعنف،

- التتبّع،

- إعادة إدماج املرأة يف الحياة االجتامعية واالقتصادية.
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 اإلرشاف عىل ورشة إعالم وحوار حول »قضايا املرأة ومشاركتها يف خطة التنمية املستدامة   2030 يوم 7 ماي 2018 

بالعاصمة وذلك يف إطار تنفيذ برنامج عمل سنة 2018 يف الجانب املتعلق مبناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

الخامس  الهدف  التنمية املستدامة يف أفق 2030 خاصة منها  الورشة عرضا ألهداف  برنامج هذه  وذلك يوم وقد تضّمن 

واملتعلق باملساواة بني الجنسني، وجلسات نقاش خصصت لتحديد اآلليات املستوجبة لتحقيق الهدف الخامس يف أفق2030.
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استشارة للمجتمع املدين حول مرشوع الخطة الوطنية

 لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325«

تقديم مسار إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 يوم 29 جوان 2018 بتونس، واملحاور الخمسة 

للخطة: الوقاية والحامية واملشاركة واإلغاثة وبناء السالم وإعادة اإلعامر، ومحور اإلعالم واملنارصة. 

- قام املشاركون واملشاركات ممثلو منظامت وهياكل املجتمع املدين تقديم مقرتحاتهم ومالحظاتهم يف شان الخطة 

الوطنية لتنفيذ القرار 1325، السيام فيام يتصل مبحور اإلعالم واملنارصة، 

- تم أخذها بعني االعتبار وتضمينها بالنسخة النهائية قبل إلطالق الخطة رسميا وعرضها عىل مصادقة مجلس الوزراء. 

- متت بلورة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 الخاص باملرأة واألمن والسالم يف إطار رشاكة اسرتاتيجية 

املرأة  للمرأة ومركز  املتحدة  األمم  لهيئة  تونس  السن ومكتب  والطفولة وكبار  املرأة واألرسة  جمعت كال من وزارة 

العربية للتدريب والبحوث. 

- متت صياغة الخطة باعتامد مسار تشاريك بامتياز عرف انخراطا فاعال ملنظامت املجتمع املدين الناشطة يف مجال املرأة 

واألمن والسالم التي تعترب طرفا هاما يف الدفع نحو تبني القرار وتنفيذه،
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ندوة وطنية مشرتكة »حامية املرأة من العنف يف املنظومة القيمية والقانونية«

بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمساواة ومتكني املرأة يوم 12 جويلية 2018 بتونس.

- إبراز أهمية الخطاب الديني التثقيفي والتوعوي يف وقاية املرأة من العنف ومكافحته،

- التأكيد عىل دور املؤسسات الرسمية واملدنية يف حامية املرأة وحفظ كرامتها والتصّدي لكّل الظواهر التي تُعيق مسريتها 

وتقّدمها خاصة العنف املنايف لتعاليم الرّشيعة والقوانني الدولية من حريّة وكرامة ومساواة، 

- اعتامد القانون األسايس 58 لسنة 2017 للقضاء عىل العنف ضّد املرأة.

 املحاور:

- مرجعيات مناهضة العنف ضد املرأة

- اليات حامية املرأة من العنف
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املرأة املهاجرة ودورها يف التنمية

           تنظيم ندوة »املرأة املهاجرة ودعم االستثامر وذلك يوم 09 أوت 2018 يف تونس. يف دورتها الثانية ومبناسبة اليوم 

الوطني للمرأة املهاجرة، تهدف لتعزيز انخراط التونسيات املقيامت يف املهجر يف الدورة االقتصادية الوطنية ومزيد ربط 

الصلة بالوطن خاصة لألجيال وللمهاجرات. وقد تم اختيار »نستثمرو يف بالدنا«، شعارا لها، تضمن برنامجها جلسة عامة 

تخللتها مداخالت السادة الوزراء املشاركني يف الندوة حول محاور الهوية واإلنتامء والهجرة واالستثامر.

 - تنظيم ورشات عمل تهدف إىل تدارس واقرتاح الحلول املالمئة لتجاوز العقبات التي من شأنها أن تؤدي إىل تعطيل مبادرات 

االستثامر أو العدول عنها،

- إمضاء اتفاقية رشاكة مع الهيئة التونسية لالستثامر تهدف إىل التمييز االيجايب للمرأة التونسية املقيمة بالخارج من باعثات 

املشاريع.

- شهدت الندوة تكريم كفاءات نسائية تونسية مقيمة يف الخارج.
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املنتدى السنوي للتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

       تنظيم املنتدى السنوي للتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يوم 13-14 نوفمرب2018 

بتونس  حول موضوع »ترجمة الوعي إىل أفعال: إنجازات وأولويات التمكني االقتصادي تحت إرشاف السيد يوسف الشاهد 

رئيس الحكومة التونسية وبحضور 175 مشاركا  وبحضور السيد  وزير التنمية واالستثامر والتعاون الدويل والرئيس املشارك 

لربنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للرشق األوسط وشامل إفريقيا للتنافسية والسيدة مديرة العاملني يف منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية يف مجموعة العرشين ومستشارة خاصة لألمني العام للمنظمة و السيدة ماري كلري سوارد كابرا 

سفرية السويد بالجزائر وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمرأة« ,وقد ضم هذا املنتدى:

   - أعضاء من منظمة التعاون والتنمية،

-9 بلدان من الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

-11من االقتصادية وممثيل املنظامت الدولية واإلقليمية: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة 

العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واالتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل واالتحاد من أجل املتوسط 

ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« ومرصف التنمية األفريقي.
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ندوة وطنية حول »القيادة النسائية واالستثامر يف الذكاء تحقيقا لتكافؤ الفرص«،

يف إطار إحياء اليوم العاملي للمرأة بالتعاون مع رئاسة الحكومة تحت إرشاف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة يوم 08 

مارس 2019 بتونس وقد متت املصادقة خالل مجلس وزاري مضيق انتظم باملناسبة القرارات التالية:

- مرشوع قانون عطلة األمومة وعطلة األبوة دعام منا لرتابط االرسة وحاميتها والتنشئة املتوازنة لألطفال وتقاسم األدوار  
- وتطوير العقليات متاشيا مع تطوير مجتمعنا وتحقيق تكافؤ الفرص.

- وضع منظومه مستحدثة لضامن التغطية االجتامعية للنساء العامالت يف القطاع الفالحي حفاضا عىل حياتهن وصحتهن 
وكرامتهن أحميني.

- اطالق مشاريع جديدة للتمكني االقتصادي بعنوان لكل منطقة مرشوع حياة.

- وقد تضمنت الندوة إثر الجلسة االفتتاحية ثالثة ورشات عمل:

  - »التقنيات الحديثة وتوفري فرص العمل الالئق« 

- »املرأة واألمن والسلم« 

- » قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة سنة بعد دخوله حيز النفاذ«،



45 44

املعرض الوطني للمرأة التونسية

9 مارس 2019 تونس العاصمة

يهدف املعرض لتثمني الدور الريادي للمرأة التونسية يف جميع املجاالت وإلقاء الضوء عىل إنجازات نساء رائدات يف عّدة 

مجاالت يف إطار االحتفاء باليوم العاملي تضمن مثانية أروقة، وهي: 
- املرأة واألمن والسلم 

- املرأة والبحث العلمي 

- تونسيات أعالم 

- املرأة الحرفية 

- املرأة والثقافة والفن 

- املرأة الرياضية 

- املرأة الفالحة 

- املرأة والصحة 

وقد قام رئيس الحكومة باملناسبة بتكريم عدد من الرموز النسائية املتألقة من نقابيات ومناضالت وناشطات يف   

املجتمع املدين وإطارات عليا يف عدد من الوزارات تقديرا لجهودهن يف مختلف االختصاصات. 
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اختتام تونس عاصمة للمرأة العربية 

يف اطار اختتام فعاليات تونس عاصمة للمرأة العربية تّم تنظيم حفل اسناد جائزة »فاطمة الفهرية« للنهوض 

بورقيبة« مع  الحبيب  الراحل«  الزعيم  تكريم  اىل  باإلضافة  املتوسط«  املهنية يف  املسؤوليات  اىل  النساء ونفاذهن  بتكوين 

تقديم ملحة عن مسرية كل من املكرمني وذلك يوم السبت 13 افريل 2019 يف  »متحف باردو«.

كام دشنت يوم األحد 14 أفريل 2019 فضاء بجامعة مبدينة القريوان يحمل اسم فاطمة الفهرية. تهدف هذه 

الجائزة إىل تثمني مساهمة األشخاص واملنظامت وباألساس النساء يف بلدان املتوسط وتيسري التبادل والتعاون بني مكونات 

املجتمع املدين واملنظامت الوطنية والدولية واملؤسسات العمومية والخاصة،

-  النهوض بتكوين النساء ونفاذهن اىل املسؤولية املهنية يف البحر األبيض املتوسط. وقد تم خالل الحفل تسليم الجائزة 

لخمس نساء من ضفتي املتوسط الاليت تألقن يف مجاالت التكوين والبحث واإلبداع وحققن انجازات علمية وتقلدن 

مسؤوليات مهمة يف املجتمع 

كام دشنت يوم األحد 14 أفريل 2019  فضاء بجامعة مبدينة القريوان يحمل اسم فاطمة الفه
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Tunisia capital of Arab Woman

We believe that we have strong political stategy, sustainable development goals everywhere, peace and 

safety environment within all citiziens to empower women status.

Tunisia has helped to achieve a significant result towards equality within duties and responsabilities 

of citizens, diversity of women empowerment and developing legislative compliance strategies and 

institutional part in particular. 

To respect it’s regional and international commitments such as the convention on the elimination of 

all forms of discriminations against Women )CEDAW( and the Protocol to the African Charter on 

Human and people Rights to elaborate a Protocol on the Rights of Women.

Tunisia has laid the foundations for a community program aimed at supporting development, combat-

ing extremism, terrorism and eradicating poverty and marginalization, which can only be achieved 

through Political, economic and social empowerment of women.

Committed to the implementation of the 2014 Constitution’s respect for human rights and individual 

freedom and the implementation of the new Basic Budget Law No. 13 of 15 February 2019, in line with 

the objectives of the Sustainable

Development Agenda 2016-2030 in accordance with international references and successful experi-

ences and through the adoption of a participatory approach based on the exchange Scientific and prac-

tical experiences and the establishment of mechanisms of communication and networking according 

to an objective platform based on results and ability to perform through objectives and indicators of 

performance measurement, which can be assessed and followed-up and gender-sensitive in accordance 

with the Tunisian context specifications and requirements.

The Ministry of Women, Family, Children and the Elderly worked on developing gender-sensitive 

output programs and activities in planning, budgeting and ensuring equality and equal opportunities.

The selection of ”Tunisia as the capital of Arab women“ for the year 2018-2019, on the sidelines of the 

thirty-seventh session - 37 of the Committee of Women of the League of Arab States, held in March 

2018 under the slogan ”Women for safe societies in the Arab region“ under the high supervision of 

the President of the Republic Mohamed Béji Kaid Essebsi, the culmination of national efforts in the 

field of undertaking human rights issues in general and women’s rights in particular. This choice is also 

conducive to the further empowerment, appreciation and enhancement of women’s role in achieving 

inclusive development, eliminating all forms of discrimination against them and ensuring equal op-

portunities between women and men.
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