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مج إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف  بر
السياسات العاّمة

 ضعوو والبرمجة التخطيط في االجتماعي النوع مقاربة إدماج إلى ويهدف     
 تكافؤ و ةالمساوا وتحقيق التمييز أشكال جميع على القضاء بهدف الميزانيات

 وذلك نسياتوالتو التونسيين بين والواجبات الحقوق وفي التنمية في الفرص
 والمتعلق 2016 ماي 25 في المؤرخ 626 عدداألمر بمقتضيات عمال

 موكولوال والرجل المرأة بين الفرص وتكافؤ للمساواة النظراء مجلس بإحداث
 اعياالجتم النوع إلدماج واإلجرائي والقانوني المؤسساتي اإلطار وضع إليه
 يامركز القطاعية والبرامج الخطط وفي والميزانيات العامة السياسات في

.ومحليا وجهويا
 لياع إطارات من الحكومة رئيس السيد يترأسه الذي المجلس هذا ويتكون

 الجمعيات من مجموعة جانب إلي العمومية والهياكل الوزارات مختلف تمثل
.المساواة دعم مجال في الناشطة



يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة
اء صياغة مشروع القانون  إ

جويلية 13 بتاريخ الوزراء مجلس قبل من القانون مشروع على المصادقة  
 .المصادقة انتظار في الشعب نواب مجلس على وعرضه 2016

حوله دالتأيي وكسب القانون مشروع لمناصرة اتصالية استراتيجية إعداد 
.خالل من االستراتيجية هذه تفعيل في واالنطالق

ادقةللمص الدعم وكسب القانون بمشروع للتعريف جهوية ورشات تنظيم 
.الشعب نواب مجلس قبل من عليه

وعمشر حول واإلعالميين التحرير رؤساء مع تحسيسية لقاءات تنظيم 
.القانون

المرأة ضد العنف لمناهضة وطنية حملة تنفيذ. 



لنساء ضحا العنف يف جمال التعهد 
العنف ضحايا النساء وتوجيه لإلصغاء األخضر الخط تفعيل إعادة  

 2016 نوفمبر 25 بتاريخ 80101030

إسداء في واالنطالق العنف ضحايا النساء لحماية األمان مركز إحداث 
 جمعية مع بالشراكة )2016 مارس( العنف ضحايا النساء لفائدة الخدمات

التنمية حول للبحث التونسيات النساء

ءالنسا لفائدة متنوعة خدمات وإسداء استقبال ومراكز إيواء مراكز إحداث 
 مدنين ،صفاقس تونس، ،قفصة ،جندوبة : واليات 06بـ العنف ضحايا

  المرأة حقوق مجال في عاملة جمعيات دعم خالل من والقيروان



لنساء ضحا العنف يف جمال التعهد 
مج وضع اآلليات متعددة القطاعات بر

لنساء ضحا العنف للتعهد 
 مقاومةل الوطنية اإلستراتيجية من الثاني المحور أهداف تنفيذإطار في      

 تآليا وضع إلى البرنامج هذا يهدف العمر، مراحل عبر المرأة ضد العنف
 ضحايا لنساءبا للتعهد األول الصف في المتدخلة القطاعات بين للتنسيق عمل

 من كال القطاعات وتشمل .وفاعلية جدوى اتذ خدمات وتوفير العنف
 ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة والطفولة واألسرة المرأة وزارة
.اإلجتماعية الشؤون ووزارة الصحة

 الخمس طرف من البروتوكوالت إمضاء 2016 ديسمبر شهر في تم وقد      
 في تركةالمش االتفاقية إمضاء القادمة األيام خالل سيتم كما المعنيين، وزراء

.مشتركة وأدوات أدلة اعتماد في واالنطالق الغرض



لنساء ذوات االحتياجات  مج اإلحاطة  بر
اخلصوصية

 فئاتال لكل اإلنسان وحقوق المساواة مبدأ تفعيل إلى البرنامج هذا ويهدف    
 االحتياجات ذوات بالنساء واإلحاطة ،الهشة الفئات فيها بما االجتماعية

 وضحايا الزواج إطار خارج المنجبة واألم السجينة المرأة( الخصوصية
 إلدماجهن وتأهيلهن ومساندتهن العود مخاطر تجنيبهن قصد )...االتجار

 يكنّ  أن على ومساعدتهن رزق مورد من وتمكينهن واقتصاديا اجتماعيا
.فاعالت مواطنات



مج وضع  خطة عمل تنفيذية لقرار جملس بر
"املرأة واألمن والسلم"األمن الدويل حول 

 المرأة" حول 1325 األمن مجلس قرار تنفيذإطار في البرنامج هذا يأتي    
 ويهدف واألمن، السلم إرساء في المرأة دور بتثمين المتعلق "والسلم واألمن

 عرض من انطالقا الوزارات مختلف بين تشاركية عمل خطة وضع إلى
 قرار لتنفيذ نيةالوط والمؤسساتية القانونية لآلليات المؤسساتي التدقيق نتائج

.1325 األمن مجلس



ملرأة مشاريع جديدة يف جمال 
المجموعة على المرأة ضد الموجه العنف كلفة حول دراسة انجاز 

 العنف كلفة تقدير إلى الدراسة هذه وتهدف الدولة ميزانية وعلى الوطنية
 داالقتصا وعلى الدولة ميزانية على وتأثيرها الوطنية المجموعة على

.الوطني

هنحقوق ضمان إلى ويهدف المنزليات المعينات قطاع تنظيم مشروع 
.لذلك الضامنة التراتيب وضع عبر لهن الالئق العمل وتوفير

ينوالمسن والطفولة واألسرة المرأة بقطاع خاص مصطلحات دليل مشروع 
 نم المعتمدة طلحاتالمص وتهذيب وتوحيد المعلومات تجميع إلى ويهدف

.قطاع.والطفولة واألسرة المرأة بقطاع في المتدخلين


